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رؤية الهيئة
هيئ��ة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بس��وق رأس المال في
فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

رسالة الهيئة
التنظيم واالشراف والرقابة على أداء كل
م��ن قطاع��ات األوراق المالي��ة ،والتأمين،
والرهن العقاري ،والتأجي��ر التمويلي في
فلس��طين ،وتطويرها بم��ا يحقق مبادئ
الش��فافية والعدال��ة والنزاه��ة وفق��ًا
ألفضل الممارسات الدولية.

األهداف االستراتيجية للهيئة
• النه��وض بقطاع التأمي��ن من خالل إع��ادة هيكل��ة وتنظيم أوضاع
القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه.
• تنش��يط وتعميق قط��اع األوراق المالية وزيادة وع��ي المجتمع حول
أهمية االستثمار في قطاع األوراق المالية.
•خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.
•تطوي��ر الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا قط��اع التأجي��ر التمويل��ي ورف��ع
مساهمته االقتصادية.
•إع��داد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المس��اهمة في تحقيق
أهداف الهيئة.
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كلمة العدد

السيد براق النابلسي
مدي��ر ع��ام هيئ��ة س��وق
رأس المال الفلسطينية

أض��ع بي��ن أيديك��م نش��رة س��وق رأس الم��ال
الفلس��طيني ف��ي عدده��ا الخام��س ،وال��ذي
يغطي التطورات الحاصلة في قطاعات س��وق
رأس المال للربع الثاني من العام  ،2019حيث ال
تزال الهيئة تعمل وبشكل حثيث من خالل تنفيذ
أهدافها المؤسسية وخططها التطويرية على
تحقي��ق رؤيته��ا باإلرتقاء بس��وق رأس المال في
فلس��طين وحماي��ة مصال��ح المتعاملي��ن فيه،
فعل��ى صعي��د قط��اع التأمي��ن قام��ت الهيئة
بالتمهي��د إلنفاذ برنام��ج إطار المالئم��ة الخاص
بقط��اع التأمي��ن وآلي��ات تطبيق��ه عل��ى قطاع
التأمي��ن م��ن خ�لال سلس��لة م��ن االجتماع��ات
المتخصصة مع القط��اع ،هذا ويهدف البرنامج
ال��ى رفع الكفاءات العاملة ف��ي قطاع التأمين
الفلس��طيني وذل��ك اس��تنادا ال��ى توجيه��ات
وق��رارات مجل��س ادارة الهيئة بأهمي��ة وضرورة
تعزي��ز وتطوير الق��درات الفنية لقط��اع التأمين
الفلسطيني وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.
وفي قط��اع األوراق المالية عملت الهيئة خالل
الربع الثاني على مناقشة موضوع تهيئة البرامج
االلكتروني��ة لدى ش��ركات األوراق المالية لغرض
إصدار تقارير فنية تتوائ��م ومتطلبات مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمهيدًا لعملية
التقيي��م المتب��ادل لدولة فلس��طين في العام
 ،2020كما عملت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة
التموي��ل الدولي��ة “ ”IFCعل��ى اط�لاق برنامجين

متخصصي��ن لتدري��ب المدربي��ن ف��ي مج��ال
حوكمة الش��ركات في العاصمة األردنية عمان،
اس��تهدفت مدرس��ي الجامعات الفلس��طينية
من كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية والحقوق
وبرامج الدراسات العليا الموقعة على االتفاقية
الثالثية م��ع الهيئة ومؤسس��ة التمويل الدولية
بخصوص دمج مس��اق الحوكمة في خططها
التدريسية.
وفي س��ياق أخر أطلقت الهيئ��ة فعاليات اليوم
العربي للش��مول المال��ي بالتعاون مع س��لطة
النق��د وه��ي مب��ادرة أطلقه��ا صن��دوق النق��د
العرب��ي وتنف��ذ ف��ي جمي��ع األقط��ار العربي��ة
األعضاء في الصندوق في نيس��ان من كل عام
وته��دف الى تعزيز الش��مول المال��ي لدى فئات
المجتمع المختلفة.
أرجوا أن يضيف ه��ذا العدد المعرفة الى قارئيه
حيث يحمل في طياته تطورات قطاعات سوق
رأس المال خالل الربع الثاني من خالل استعراض
البيان��ات والمؤش��رات الكمي��ة الت��ي تخص كل
قط��اع ،باإلضاف��ة الى أهم االنج��ازات في هذه
الفترة.
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أهم محطات الهيئة الرئيسية
2018-2004
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أهم محطات الهيئة الرئيسية 2018-2004
2018
•إط�لاق االس��تراتيجية الوطني��ة للش��مول
المالي في فلسطين.
•إط�لاق برنامج الش��هادات المهنية الخاص
بقطاع التأمين.

2017
•ب��دء التطبي��ق الفعل��ي لنم��وذج قي��اس
حوكمة الشركات (.)CG Scorecard

2016
•ب��دء تنفي��ذ عملي��ات اإلش��راف المبنية على
المخاطر في قطاع التأمين ،وذلك استنادًا
إل��ى مبادئ التأمي��ن الرئيس��ية الصادرة عن
المؤسس��ة الدولية للهيئات المشرفة على
أعمال التأمين (.)IAIS

2014
•ص��دور قان��ون التأجي��ر التمويل��ي رقم ()6
لسنة 2014م.
•حصول الهيئة على العضوية الكاملة في
المنظمة الدولية للهيئات المش��رفة على

2013
•ص��دور ش��هادة «قط��اع األوراق المالي��ة
الفلس��طيني ،القواعد واألنظمة» بالتعاون
مع معهد .CISI

أسواق المال (.)IOSCO

2011
•تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية
المتخصص��ة بقط��اع األوراق المالي��ة
بالتنسيق مع معهد ( )CISIفي لندن.
•بدء العم��ل بموجب أدلة إج��راءات العمل

2009
•إق��رار مدون��ة قواع��د حوكمة الش��ركات
واشهارها في فلسطين.

 SOPsوالتي تش��مل كافة عمليات الهيئة
وأنشطتها.

2008

2007

•الحص��ول عل��ى العضوي��ة الكامل��ة ف��ي
المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة على
اعمال التأمين (.)IAIS

•مساهمة الهيئة في تأسيس اتحاد هيئات
األوراق المالية العربية.

2005
2004
•تأس��يس الهيئة وصدور القواني��ن الناظمة
لعمل الهيئة وقانون األوراق المالية.

•مباش��رة الهيئ��ة لمهامه��ا التش��غيلية
والتنفيذية.
•صدور قانون التأمين رقم  20لعام .2005
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
قطاع األوراق المالية
 مؤشر القدس
م��ع نهاي��ة الربع الثاني من الع��ام ُ ،2019أغلق مؤش��ر القدس عند حاجز  519.8نقطة ،مس��ج ً
ال
ً
مقارنة مع الربع السابق والمناظر على التوالي .والشكل رقم ( )1أدناه
انخفاضًا قدره  % 2و% 3.9
يشير الى التغيرات في أسعار االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل األعوام.
شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)
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 احصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.

البيان

الربع الثاني الربع األول الربع الثاني

2018

2019

2019

مؤشر القدس (نقطة)

540.7

530.5

519.8

عدد جلسات التداول

60

62

58

عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

35.2

59.0

27.8

قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)

72.7

103.3

47.3

3,784.4

3,757.8

3,710.1

1.2

1.7

0.8

عدد الصفقات

8,763

8,698

7,653

اجمالي عدد المتعاملين باألسهم
المدرجة في بورصة فلسطين

71,341

70,660

70,540

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي (باألسعار الجارية)

%25.9

%25.7

%25.4

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي (باألسعار الجارية)

%0.5

%0.7

%0.3

القيمة السوقية (مليون دوالر)
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة
(مليون دوالر)

ش��هدت مؤش��رات بورص��ة فلس��طين انخفاضًا ملحوظًا م��ع نهاي��ة الربع الثاني م��ن العام
 ،2019حيث بلغت القيمة الس��وقية ألس��هم الشركات المدرجة  3.7مليار دوالر ،وهذا يعادل
ما نس��بته  % 25.4م��ن الناتج المحلي اإلجمالي باألس��عار الجارية  ،1لتس��جل انخفاضًا طفيفًا
قدره  % 1.3و  % 2مقارنة مع الربع السابق والمناظر على التوالي ،كما وشهدت أحجام وقيم
ً
مقارن��ة مع الربع
الت��داول انخفاضًا ملموس��ًا م��ا نس��بته  % 52.9و % 54.2على التوال��ي وذلك
الس��ابق لذات العام ،كما انخفضت أحجام وقيم التداول بما نس��بته  % 21و % 35على التوالي
مقارنة مع الربع المناظر من العام  .2018ويعزي االنخفاض الملحوظ في الربع الثاني من العام
 1تم استخدام الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية للعام  ،2018وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم املتداولة هي قيمة تراكمية.
10

 2019بش��كل رئيسي الى تراجع أنش��طة التداول لمعظم القطاعات وتحديدًا قطاعي البنوك
والخدمات المالية والخدمات ،هذا بالتزامن مع انخفاض أس��عار أس��هم العديد من الش��ركات
المدرجة وعلى رأسها أسهم قطاع البنوك والخدمات المالية.
شكل  :2التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين.
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ﻗﻴﻤﺔ ا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول 2019

ﻋﺪد ا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ(

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018

بل��غ اجمالي ع��دد المتعاملين في س��وق األوراق المالية نحو  70,540متعام��ل مع نهاية الربع
الثاني من العام  ،2019بينهم  % 4.8من المتعاملين األجانب ،غالبيتهم من األردن (انظر جدول
.)2
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جدول  :2توزيع االستثمار حسب الجنسية كما في نهاية الربع الثاني .2019

الجنسية

عدد المتعاملين (متعامل)

%

فلسطيني

67,170

%95.2

مواطن أجنبي

3,370

%4.8

المجموع

70,540

%100

يوضح الشكل ( ،)3صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النسبية من القيمة السوقية
للتعامالت .ويتضح من الش��كل أن حصة الشركات بلغت ( % 40.3بقيمة  1,495.2مليون دوالر)
في حين بلغت حصة األفراد ( % 26.2بقيمة  971.1مليون دوالر).
شكل  :3توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفق َا لصفة المتعامل كما هي في نهاية الربع الثاني
( 2019مليون دوالر).

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ

398.4
% 10.7

224.9
% 6.1

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

168.6
% 4.5

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

971.1
% 26.2

1,495.2
% 40.3

ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

380.5
% 10.3

12

71.4
% 1.9

ﺑﻨﻮك

قطاع التأمين
بل��غ عدد ش��ركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عش��ر ش��ركات مع نهاية الرب��ع الثاني من
ً
مقارنة مع نهاية
العام  .2019كما وشهدت المحفظة التأمينية انخفاضًا بلغت نسبته % 13.1
ً
مقارنة مع نهاية الربع المناظر من العام  ،2018ويأتي
الربع الس��ابق وارتفاعًا بما نس��بته % 1.6
ذلك في س��ياق التذب��ذب الطبيعي إلجمالي أقس��اط التأمين المكتتبة ما بي��ن األرباع .من جهة
أخرى ،لم تش��هد اجمالي اس��تثمارات ش��ركات التأمين والبالغة  250مليون دوالر نموًا ملحوظًا
مقارن��ة بالربع الس��ابق والمناظر ،كما ارتفعت صافي التعويضات المتكبدة للقطاع بما نس��بته
 % 7.4و % 6.6مقارنة مع نهاية الربع السابق والمناظر على التوالي( .انظر الجدول .)3
جدول  :3بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر).

الربع الثاني

الربع اآلول

الربع الثاني

اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

70.1

81.9

71.2

صافي األقساط المكتسبة

60.3

65.2

62.9

اجمالي استثمارات شركات التأمين

245.9

251.6

250.0

صافي التعويضات المتكبدة في
قطاع التأمين

()41.0

()40.7

()43.7

صافي األقساط المكتسبة /اجمالي
أقساط التأمين المكتتبة

% 89.9

% 79.5

% 88.3

صافي التعويضات المتكبدة/
صافي األقساط المكتسبة

% 68.0

% 62.5

% 69.5

البيان

2018

2019

2019

يش��ير الجدول ( )4أدناه الى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس األهمية النسبية لقطاع التأمين
في االقتصاد الوطني من خالل مدى انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية في فلسطين ،ونموها
عبر العامين  2017و ،2018وهي نسبة االختراق التأمينية (اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى
اجمال��ي الناتج المحلي اإلجمالي باألس��عار الجاري��ة) ،اضافة الى الكثافة التأمينية والتي تش��ير الى
حصة الفرد من اجمالي المحفظة التأمينية.

سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثاني2019 ،

13

جدول  :4انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

العام

نسبة االختراق التأمينية
( )%

الكثافة التأمينية
(دوالر أمريكي)

2017

% 1.8

53.4

2018

% 1.9

58.5

يوض��ح الش��كل ( ،)4أن محفظة التأمين ما زالت تش��هد تركزًا كبيرًا لصالح تأمي��ن المركبات والذي
بلغت نسبته  % 61.4من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع الثاني من العام  2019يليها
التأمي��ن الصحي بنس��بة  .% 13.9كما يالحظ من الش��كل ( )5أن هناك ترك��زًا واضحًا في الحصص
الس��وقية بين شركات التأمين ،حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على
نحو  % 59.4من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية الربع
الثاني .2019
شكل  :4توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الثاني

* 2019
اﻟﺼﺤﻲ
%13.9

اﻟﺤﻴﺎة
%2.3

اﻟﺤﺮﻳﻖ
%6.5

ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
%1.6
ﻫﻨﺪﺳﻲ
%2.3

اﺧﺮى
%8.7

اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﺧﺮى
%1.8
ﺑﺤﺮي
%0.7

اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
%61.4

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ.

14

اﻟﻌﻤﺎل
%9.5

شكل  :5توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع الثاني

2019

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺖ ﻻﻳﻒ اﻟﻴﻜﻮ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

%0.2

%0.1
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%10.8

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%16.2

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ

%7.4

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

%19.1

%24.1

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%15.0
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%7.1

سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثاني2019 ،

15

قطاع التأجير التمويلي
بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل الهيئة كما بنهاية الربع الثاني من العام 2019
ً
مقارنة
( )9ش��ركات ،ويالحظ نمو محفظة التأجير التمويلي مع نهاي��ة الربع الثاني من العام 2019
مع الربع السابق ،حيث بلغت قيمة اجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة  22.2مليون دوالر
أمريك��ي بواقع  506عقد ،وه��ذا يمثل ارتفاعًا ق��دره  % 10.2و % 24.3في قيم وعدد العقود على
ً
مقارن��ة مع الربع
التوال��ي ،كما يالح��ظ االرتفاع الملموس ف��ي قيم وعدد عق��ود التأجير التمويلي
المناظر من العام  2018بما نسبته  % 18.1و % 32.5على التوالي .ويعزى هذا النمو الى قيام بعض
الش��ركات بتكثيف الحمالت التسويقية ،إضافة الى أن منتج التأجير التمويلي أصبح يالقي قبو ً
ال لدى
المواطنين ويلبي احتياجاتهم ،وبالتالي زيادة الوعي بقطاع التأجير التمويلي لدى المجتمع.
شكل  :6تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

18.8

20.1

22.2
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

25

ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

20

10

15

5

2018

0

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول

2019
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

2019
382

407

506
ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

600
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وكما يالحظ من الش��كل (َّ ،)7
عال في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام
فإن هناك تركز ٍ
اهلل بنسبة  ،% 36.1ثم في مدينة نابلس بنسبة  % 15.2تليها الخليل بنسبة  ،% 13.7وتشكل بقية
المحافظات مجتمعه ما مجموعه  % 35من اجمالي عدد العقود.
شكل  :7التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع

الثاني 2019
%40
%36.1
%35

%30

%25

%20
%15.2

%15

%13.7
%11.0

%10
%6.4
%4.2 %3.6

%3.3 %3.5
%0.0

%5

%1.8

%1.2

%0

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

ﻃﻮﺑﺎس

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ارﻳﺤﺎ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﻪ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

اﻟﻘﺪس

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

ﺟﻨﻴﻦ

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

رام ا
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شكل  :8توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع الثاني

2019

% 81.4

% 7.7
ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل

% 10.9

ﺷﺎﺣﻨﺎت وﻣﺮﻛﺒﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺳﻴﺎرات

من المهم اإلش��ارة الى أن المركبات ما زالت تش��كل الحصة األكبر م��ن محفظة التأجير التمويلي
كما بنهاية الربع الثاني من العام  ،2019حيث شكلت ما نسبته  % 81.4من اجمالي قيمة العقود.
ويعود الس��بب في اس��تمرار التركز في المركبات إلى سهولة تس��جيل ملكية المركبات في دوائر
الس��ير وتدن��ي مخاطرها من حيث وجود س��وق ثانوي وإع��ادة حيازتها ،أما الش��احنات والمركبات
الثقيلة ش��كلت ما نس��بته  ،% 10.9وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط اإلنتاج وغيرها)
فبلغت نسبتها .% 7.7

18

شكل  :9طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع الثاني 2019

% 20.7
% 79.3

ﺷﺮﻛﺎت

اﻓﺮاد

يالحظ من الش��كل رقم ( )9أن هناك تطورًا في تركيبة محفظة التأجير التمويلي ،حيث يس��تحوذ
األفراد على  % 79.3من عدد العقود المسجلة ،و % 20.7من عدد العقود تعود الى شركات ،وهذا
يش��ير الى أن التأجير التمويلي أصبح يتجه نحو أغراض إنتاجية ولديه قبول لدى مختلف القطاعات
االقتصادية.
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التوعية المالية
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التوعية المالية

ر سا ئل
توعوية

القطاع التامين:
عزي��زي المؤم��ن ل��ه :م��ن حق��ك على
ش��ركة التأمين أن تجي��ب على جميع
استفس��اراتك بأس��رع وق��ت ممك��ن،
وبمهنية عالية.

قطاع األوراق المالية:
عزي��زي المس��تثمر ....أول��ى خط��وات
االستثمار في االوراق المالية تتمثل بانشاء
عالقة مع ش��ركة االوراق المالية (شركة
وس��اطة) م��ن خ�لال توقي��ع اتفاقي��ة
فتح حس��اب الت��ي ال يمكن��ك االتجار في
األسهم المدرجة إال من خاللها.
قطاع تمويل الرهن العقاري:
عزيزي المقت��رض ....يجب عليك الحصول على تأمين
للعق��ار وتأمي��ن الحياة ألن ذل��ك يوف��ر الحماية لك
ولعائلت��ك .وال ب��د من االس��تمرار ف��ي التأمين طوال
فترة سداد األقس��اط حتى ال تضطر أسرتك إلى ترك
الشقة بسبب عدم قدرتك على سداد األقساط في
حاالت الوفاة أو العجز أو في حالة الحريق.

قطاع التأجير التمويلي:
عزيزي المستأجر تأجيرا تمويليًا… اعلم
أن الملكي��ة القانوني��ة تك��ون للمؤج��ر
طوال فترة عقد التأجير التمويلي.
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مصطلحات
توعوية
قطاع التامين:
أعمال التأمين
النش��اط المتعلق بكافة أنواع التأمي��ن المنصوص عليها في قانون التأمي��ن بما في ذلك إعادة
التأمين وأعمال وكالء التأمين والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة (االكتواريين) وأي نشاط
آخر ذي عالقة بعقد وأعمال التأمين.
قطاع األوراق المالية:
أسهم عادية
ه��ي صك��وك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الش��ركة ،وتعطي لحامله��ا الحق في حضور
الجمعية العامة الس��نوية للشركة ،والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا ،وفي
حال��ة تصفية الش��ركة يتم صرف مس��تحقات حملة األس��هم العادية بعد صرف مس��تحقات
حملة السندات وحملة األسهم الممتازة.
قطاع تمويل الرهن العقاري
السداد المبكر
قيام المقترض بسداد دفعة أعلى من الدفعات المتفق عليها ضمن اتفاقية االقراض العقاري،
وقد تكون سداد مبكر لكامل رصيد القرض او سداد مبكر لجزء من رصيد القرض.
قطاع التأجير التمويلي:
التأجير التشغيلي
ترتي��ب تأجي��ري يقوم ب��ه المؤجر بتأجي��ر االصل ألكثر من مس��تأجر الس��تخدامه ويبقى االصل
ممل��وكا للمؤج��ر حيث ان اله��دف م��ن التأجير هو اس��تفادة المس��تأجر المرحلية م��ن االصل،
وألغراض المحاس��بة المالية فان التأجير التش��غيلي ه��و تأجير ال يفي بمعايي��ر التأجير التمويلي
ويس��تخدم بوجه عام لوصف التأجير قصير األجل الذي يمكن للمس��تخدم اس��تخدام اصل ما
طوال جزء من العمر االفتراضي لألصل.
22

أسئلة شائعة واجابات
  قطاع التامين:
ه��ل يج��وز أن تزيد م��دة س��ريان وثيقة
التأمين عن مدة سريان رخصة المركبة
اآللية؟
وفقًا للمادة ( )139من قانون التأمين رقم
( )20لس��نة  ،2005فإنه ال يجوز أن تزيد مدة
التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة
المركبة.
  قطاع األوراق المالية:
هل تعتب��ر إش��عارات الش��راء الصادرة
عن مركز اإلي��داع والتحويل والتس��وية
بينة قانونية للملكية؟
وفق��ًا لقان��ون االوراق المالية رقم ( )12لس��نة  ،2004وضمن المادة رق��م ( )19فإنه تعتبر قيود
س��جالت مركز االيداع والتحويل والتس��وية وأية مس��تندات يدوية أو الكترونية صادرة بموجبها
بين��ة ،ما لم يثب��ت عكس ذلك ،ووفقًا للمادة ( )20تعتبر إش��عارات الش��راء الص��ادرة عن المركز
بمثابة بينة قانونية للملكية.
 قطاع تمويل الرهن العقاري:
ما المقصود بتنفيذ الرهن وطرح البيت في المزاد العلني؟
تنفيذ الرهن هو االجراء القانوني الذي يس��تطيع البنك من خالله استعادة البيت وبيعه لتغطية
المبلغ المس��تحق على ق��رض الرهن العقاري ،وهذا االج��راء الذي يلجأ اليه البنك بعد اس��تنفاذ
كاف��ة الحل��ول االخرى ،الن تنفي��ذ الرهن وبيع البيت قد يؤدي إلى خس��ارة مالية بالنس��بة للبنك
وبعود باألثر السيء على االسرة والمجتمع.
  قطاع التأجير التمويلي:
ماذا نعني بمصطلح مخاطر القيمة التصفوية في التأجير التمويلي؟
يش��ير المصطلح إلى مخاطر اختالف القيمة الفعلية لألصل المس��تأجر ف��ي نهاية مدة التأجير
اختالفا كبيرًا عن القيمة التصفوية المقدرة في بداية التأجير.
سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثاني2019 ،
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حمالت توعوية

فعالية اليوم العربي للشمول المالي 2019

أطلقت هيئة س��وق رأس المال ،وسلطة النقد الفلس��طينية ،وبالتعاون مع منتدى شارك الشبابي،
فعالية اليوم العربي للش��مول المالي ،بحضور معالي محافظ س��لطة النقد الس��يد عزام الش��وا،
ومدير عام هيئة س��وق رأس المال الس��يد براق النابلس��ي ،والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي
الس��يد ب��در زماعرة ،وعدد من مدراء س��لطة النقد والم��دراء العامين في الهيئة والم��دراء العامين
واإلقليميي��ن للبن��وك ومؤسس��ات اإلق��راض العاملة في فلس��طين باإلضافة الى م��دراء عدد من
شركات التأمين والتأجير التمويلي واألوراق المالية.

وتم إطالق فعالية اليوم العربي للشمول المالي ،في قرية الشباب في كفر نعمة بمدينة رام اهلل،
وفي منتجع الش��اليهات بمدينة غزة ،حيث تم اس��تضافة عدد من طلبة الجامعات ،وأقيم لهم

24

نش��اط «تحدي الش��مول المالي» الذي يحوي عل��ى مجموعة من األنش��طة والتحديات التفاعلية
تتعلق باألمور المالية والمصرفية ،وذلك بهدف إطالعهم على مفهوم الشمول المالي وأهدافه.

وتق��وم الهيئ��ة بتطوير منتج��ات وخدمات مالية من ش��أنها تعزيز الش��مول المالي مث��ل التأمين
متناهي الصغر وغيره من المنتجات التي تستهدف الفئات المعنية بالشمول المالي في المجتمع،
كم��ا تعم��ل الهيئة على مراجع��ة وتطوير األطر القانوني��ة الناظمة لعمل قطاعاته��ا لتكون أكثر
مالئمة لمتطلبات الشمول المالي ،باإلضافة الى تنفيذها للمبادرات الخاصة ببناء قدرات المواطنين
والمجتمع الفلسطيني ككل ،كحملة التأمين الشاملة التي أطلقتها الهيئة في بداية العام .كما
أكد السيد النابلسي على تركيز الهيئة باستكمال الجهود المتعلقة بتنشيط قطاع التأجير التمويلي
كأداة تمويلية بديلة وهامة لتلبية احتياجات ريادي األعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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الشمول المالي في فلسطين
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الشمول المالي في فلسطين
اجتماعات مجموعات العمل الخاصة بتطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول
المالي:

تم إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين نهاية العام  ،2018ولضمان تنفيــذ
فعــال وكــفء لألهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية للشمول المالي فإنــه تم إدارة ومتابعــة
تنفيــذ االس��تراتيجية وفقا ًللهيكليــة المشكلة لمتابعة عمليات تنفيذ الخطة التنفيذية ،حيث تم

بداية العام  2019تش��كيل مجموع��ات العمل الخاصة بتطبيق االس��تراتيجية وت��م البدء الفعلي
بالتطبي��ق والتنفيذ لالس��تراتيجية خالل الرب��ع الثاني من الع��ام الحالي من خالل عق��د اجتماعات
متع��ددة لمجموع��ات العم��ل المتخصصة التي س��يتم م��ن خالله��ا تنفيذ وتطبي��ق خطة عمل
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي ( ،يذكر ان خطة عمل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
تم نش��رها على الموقع االلكتروني للهيئة وسلطة النقد) ،وذلك من خالل ست مجموعات عمل
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متخصص��ة وهي كل من مجموعة عمل «الن��وع اإلجتماعي» ،مجموعة عمل المش��اريع الصغيرة
والمتوس��طة ومتناهية الصغر ،مجموعة عمل االعالم االقتصادي ،مجموعة عمل تطوير القدرات
والمه��ارات المالي��ة للمواطني��ن ،مجموعة تطوير المنتج��ات والخدمات ،وتكنولوجي��ا المعلومات
 ،Fintechويمتل��ك أعضاء هذه اللجان الخبرات العلمي��ة والعملية الكافية لخدمة وتنفيذ وتطبيق
أهداف االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

حيث تم تعين رئيس لكل مجموعة وتم عقد اجتماع لرؤساء المجموعات وبحضور رئاسة اللجنة
الفنية ومنس��قي االس��تراتيجية الوطنية للشمول المالي في الهيئة وس��لطة النقد وذلك تمهيدًا
إلط�لاق عم��ل المجموعات ،حيث تم تس��ليم الرؤس��اء الش��روط المرجعية لعم��ل كل مجموعة
وخطة عمل االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المال��ي ،وعقدت كل مجموعة اجتماعات تش��اورية
للب��دء الفعل��ي بتنفي��ذ خطة عم��ل االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المالي ضم��ن اختصاص كل

28

مجموعة باالستناد الى األنشطة والبرامج واالهداف المخصصة لكل مجموعة والواردة في خطة
عمل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي ،وتم إطالق عمل المجموعات خالل ورشة عمل ضمت
جميع رؤس��اء وأعضاء المجموعات تم فيها التعريف بش��كل عام عن المجموعات ونطاق عملها
من قبل كل رئيس مجموعة.
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أخب��ار ومس��تجدات هيئ��ة س��وق رأس
المال الفلسطينية
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أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
مدير عام هيئة سوق رأس المال يجتمع مع وزير النقل والمواصالت.

اجتمع مدير عام هيئة س��وق رأس المال الس��يد براق النابلس��ي مع معالي وزير النقل والمواصالت
عاصم س��الم حيث ضم اللقاء مجموعة من المدراء والمس��ؤولين م��ن كال الطرفين حيث قدم
السيد النابلسي أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح الى وزير النقل والمواصالت.
وت��م التباح��ث خالل اللقاء ف��ي العديد من المواضيع المش��تركة والتي تس��هم وتؤث��ر في حياة
المواط��ن الفلس��طيني ،حيث تم مناقش��ة تطوير منظومة العم��ل االلكترون��ي للتأمين وربطها
بال��وزارة ومديرياته��ا ،إضافة ال��ى موضوع ربط التأمين بالترخيص وربط ش��ركات التأمين بالش��رطة
ووزارة النقل والمواصالت مما يسهل عملية الربط االلكتروني وتبادل المعلومات لما يوفره من بنية
تحتية ضرورية لتطوير تطبي��ق نظام النقاط .كما تم التطرق خالل االجتماع الى موضوع الدراجات
الناري��ة وآليات التأمين الخاصة بها ،هذا باإلضافة الى مناقش��ة موض��وع مخمني المركبات وآليات
تنظي��م عمله��م ،والمركبات الخصوصي��ة التي تعمل بأج��ر .وتم خالل االجتماع بحث ومناقش��ة
موضوع التأجير التمويلي وس��بل ربطه الكترونيًا واالس��تعالم عن كافة المركبات الخاضعة له من
قبل الوزارة.
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هيئة سوق رأس المال تعقد برامج لتدريب المدربين في حوكمة الشركات باألردن

أطلقت هيئة س��وق رأس المال وبالتعاون مع مؤسس��ة التمويل الدولية  IFCيوم السبت الموافق
 ،2019/6/29برنامجي��ن متخصصين لتدريب المدربين في مجال حوكمة الش��ركات في العاصمة
األردنية عمان ،والذي يس��تهدف مدرس��ي الجامعات الفلس��طينية من كلي��ات االقتصاد والعلوم
اإلدارية والحقوق وبرامج الدراس��ات العليا في المؤسسات االكاديمية الفلسطينية الموقعة على
اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية لدمج مساق حوكمة الشركات
في الخطط التدريسية للكليات.
ويعد برنامج دمج مس��اق حوكمة الشركات في المؤسسات االكاديمية الفلسطينية احد البرامج
التي تأتي تنفيذا لما ورد في استراتيجية الهيئة بخصوص تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين.
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هيئة سوق رأس المال تعرض إطار المالئمة الخاص بقطاع التأمين على شركات
التأمين

عرض��ت هيئة س��وق رأس الم��ال برنامج إطار المالئمة الخ��اص بقطاع التأمين وآلي��ات تطبيقه على
ش��ركات التأمين وذلك خالل اجتماع عقد في مقر الهيئة وحضره ممثلو شركات التأمين العاملة
في فلس��طين .حيث عملت هيئة س��وق رأس المال على تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية
المرتب��ط بإطار الكفاءات لقط��اع التأمين من خالل التعاون مع كل من معهد البحرين للدراس��ات
المالي��ة والمصرفي��ة  BIBFوالمعه��د القانون��ي البريطاني  CIIوجمعي��ة ادارة التأمي��ن على الحياة
 .LOMAوذلك اس��تنادا الى توجيهات وق��رارات مجلس ادارة الهيئة بأهمية وض��رورة تعزيز وتطوير
القدرات الفنية لقطاع التأمين الفلسطيني وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.
ويوفر البرنامج سبع عشرة ش��هادة متخصصة في التأمين ومتوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية،
وتتناول مواضيع مختلفة في صناعة التأمين بدءًا من المهارات األساسية مثل شهادة في التأمينات
العام��ة ،وقان��ون التأمين ،وأعم��ال التأمي��ن واإلدارة المالية ،وأس��س التأمين التكافل��ي ،والتأمينات
الش��خصية ،وتأمين المس��ؤولية ،مرورًا بالمهارات المتقدمة في صناعة التأمين مثل إعادة التأمين،
وإدارة االكتتاب المتقدم ،والمطالبات المتقدمة ،وتسويق الخدمات التأمينية ،واألعمال التشغيلية
لشركة التأمين وغيرها من الشهادات المتخصصة.
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هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء حول تهيئة البرامج االلكترونية

عقدت هيئة س��وق رأس المال من خالل اإلدارة العامة ل�لأوراق المالية اجتماع تمهيديًا مع ممثلي
شركات األوراق المالية األعضاء وبحضور كل من بورصة فلسطين وشركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر
(الجهة المزودة للبرامج المحاس��بية) .تم خالله مناقش��ة موضوع تهيئ��ة البرامج االلكترونية لدى
شركات االوراق المالية األعضاء ،واالتفاق على استحداث تقارير فنية تسعى الهيئة الى انفاذها في
المرحلة المقبلة تزامنًا مع عملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين في العام  2020على يد فريق
من الخبراء المختصين في ش��ؤون مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب ،حيث تستلزم عملية
التقيي��م المتبادل قي��ام المق ّيمين بفحص ومراجعة جمي��ع القوانين والضواب��ط الحالية الخاصة
بمكافح��ة غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب للدول��ة محل التقيي��م للوقوف على م��دى فعاليتها
ومطابقتها للتوصيات الدولية.
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