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افتتاحية

بورصة فلسطين تضيء منتصف مدينة نيويورك عقب توقيع اتفاقية توريد األنظمة الجديدة مع شركة (ناسدك)

قطاع األوراق المالية الفلسطيني يستعرض
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يصدر هذا العدد من نشرة
بانوراما البورصة ،وسط أجواء
سياسية واقتصادية ضبابية
اعتيادية ،ويبدو أن ما نعانيه
في فلسطين من أوضاع صعبة
ليس بمعزل عن حالة الفتور
التي تعيشها األسواق المالية
فــي المنطقة العربية نتيجة
تبعات األحــــداث السياسية
واالقـــتـــصـــاديـــة اإلقــلــيــمــيــة
والعالمية .وبعيدًا عن انعكاسات
هذه الضبابية على االقتصاد
المحلي الفلسطيني فإن الوقت
مناسب اآلن للحديث حول االنجازات التي حققتها البورصة خالل العام  2017وهي
ُ
تحديدًا ما تتناولها زاوية «بانوراما العدد» عبر تقرير أعد من واقع لقاء ممثلي قطاع
األوراق المالية (بورصة فلسطين ،وهيئة سوق رأس المال) مع الصحفيين ومندوبي
المؤسسات اإلعالمية في وقت سابق من شهر كانون الثاني الماضي.
بنظرة سريعة حول نشاط العام  2017مقارنة بالعام الذي سبقه  ،2016فقد شهد
مؤشر القدس ارتفاعًا ملحوظًا بلغ ما نسبته  % 8.38عن إغالق العام المنصرم ،2016
مغلقًا عند مستوى  574.58نقطة ،وقد سجل المؤشر أعلى قيمة إغالق له خالل العام
عند مستوى  587.12نقطة أي بارتفاع بنسبة  % 10.74عن إغالق العام  .2016فيما
بلغ حجم التداول خالل العام  2017ما يفوق  469مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته
 % 5.37عن قيم التداول للعام  2016كذلك ارتفاع في عدد األسهم المتداولة بنسبة
 % 16.47حيث بلغت ما يقارب  271مليون سهم عبر  53,205صفة بارتفاع نسبته
 % 56.44عن عدد الصفقات المنفذة خالل العام .2016
أما على مستوى المكانة المالية فقد أظهرت البيانات المالية الختامية األولية
لبورصة فلسطين إلى ّأن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  684,201دوالر
أمريكي ،بإرتفاع بلغت نسبته  % 6.43عن العام الذي سبقه  .2016ولتكتمل لدينا
الصورة فال يمكننا إغفال النتائج التي حققتها الشركات المدرجة لهذا العام ،حيث
تعدت أرباحها وفق ما أظهرته البيانات الختامية األولية للعام  2017الى ما يفوق
 297مليون دوالر أمريكي بعد الضريبة بارتفاع قدره  % 3.32عن األرباح المحققة
لنفس الفترة عن العام  ،2016األمر الذي سينعكس إيجابًا في السوق على توزيعات
األرباح على المساهمين في تلك الشركات.
وفي ظل هذه المعطيات اإليجابية سابقة الذكر والتي تنسجم وتطلعاتنا نحو
تطوير قطاع األوراق المالية ،فقد وقعت بورصة فلسطين اتفاقية توريد أنظمة
التداول الجديدة من شركة «ناسداك» بقيمة تقارب  4.5مليون دوالر أمريكي ،بجانب
ما تم إنجازه داخليًا في هذا السياق من أنظمة إلكترونية مؤتمتة تتوافق مع أفضل
البرامج العالمية ،علمًا بأن عملية التطوير هذه ال زالت مستمرة ومن المتوقع االنتهاء
منها بحلول العام  ،2018بالتزامن مع تغيرات على شاملة على البنية والواجهة
اإللكترونية لبورصة فلسطين.
أخيرًا ،ورغــم األجــواء السياسية واالقتصادية الملبدة ،نأمل وضمن األرقــام
التي تدعو الى المزيد من التفاؤل رغم صعوبة الواقع الراهن الى تحقيق المزيد
من النجاحات والتطور .وعبر هذه المساحة نتمنى لكم قراءة مفيدة وممتعة لما
يحويه هذا العدد من مواضيع مهمة وحيوية على مستوى قطاع سوق رأس المال
الفلسطيني تحديدا.

أحمد عويضه

الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
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عام ًا من التم ُّيز
شركات المجموعة

التصنيع

التجارة والتوزيع

الخدمات

 1.2مليون دوالر أمريكي حجم االستثمار في المسؤولية االجتماعية %7( 2017من صافي األرباح)
 1650كادر يعملون في شركات المجموعة

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ أﻳﺒﻚ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

11.9

17.5

686.9

125.4

7.1

12.4

523.6

2015

138.6

8.2

607.4
11.9

2016

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

2017

2015

2016

67.2

2017

2015

www.apic.ps

2016

2017

2015

2016

2017

3

العدد ( - )16األحـــد  4آذار 2018
عبر لقاء موسع مع ممثلي وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية

قطاع األوراق المالية الفلسطيني يستعرض أهم انجازات
العام  2017ويرسخ مبدأ التطوير للعام 2018
 :2017نقطة تحول شهدت قفزات متتالية على صعيد التطوير الداخلي واستحداث األنظمة في ظل أرباح مرضية.
 2018التفاؤل سيد الموقف وتطلعات لتحقيق المزيد من اإلنجازات وطرق أبواب عالمية جديدة
يشكل قطاع األوراق المالية ركنًا هامًا ضمن المنظومة الكلية
لالقتصاد الفلسطيني ،ومع األخذ بعين االعتبار حداثة النشأة نسبيًا
مقارنة مع األســواق المنافسة في دول اإلقليم والعالم ،فقد أثبت
ً
قطاع األوراق المالية الفلسطيني وبما ال يدع مجاال للشك أنه جزء ال
يتجزأ من خارطة االستثمار العالمي .البداية كانت مع تأسيس سوق
فلسطين لألوراق المالية في العام  ،1995وحتى هذه اللحظة وعلى
الرغم من المنعطفات والتغيرات الكبيرة التي شهدها االقتصاد
الفلسطيني بتأثير جملة من العوامل وعلى رأسها االحتالل وعدم
إيفائه بالمواثيق واالتفاقيات التي وقعها مع الجانب الفلسطيني
باإلضافة الى االنقسام الداخلي الفلسطيني واألزمات المالية العالمية
التي عصفت باألسواق وتأثيرات أسعار النفط مؤخرًا ،فقد استطاعت
الجهات المشرف على هذا القطاع الوصول به الى مستويات إقليمية
وعالمية متميزة ومنافسة في هذه الصناعة.
تضم بورصة فلسطين خمسة قطاعات إنتاجية مدعومة بـ  48شركة
مساهمة عامة مدرجة ،تبلغ قيمتها السوقية قرابة  4مليار دوالر أمريكي،
وهي بالتالي تشكل جزء ال يستهان به من االقتصاد الكلي الفلسطيني
ومحرك أساسي للناتج المحلي اإلجمالي ،خاصة إذا ما اخذ بعين االعتبار
الموارد واالستثمارات التي تديرها واأليدي العاملة التي توظفها في السوق
المحلي ،عدا عن كونها الكيانات االقتصادية األفضل في فلسطين فيما
تعتبر كل واحدة منها قصة نجاح منفصلة ،وهذا ما أثبتته مع نهاية العام
 2017بأرباح محققة بلغت قرابة  297مليون دوالر أمريكي بعد الضريبة.
أما فيما يتعلق بهذا التقرير فقد جاءت كدراسة أعدت من واقع لقاء
ثنائي عقدته بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية مع
ممثلي وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية في فلسطين ،حيث
هدف هذا اللقاء الى استعراض أهم إنجازات وتطورات العام  2017كذلك
التوقعات لما هو قادم خالل العام الجاري .2018
مراجعة عامة
أعلنت الجهات المنظمة لقطاع األوراق المالية الفلسطيني في لقائها مع
ممثلي وسائل األعالم عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الملينيوم
في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/01/22ممثلة بالمدير العام لهيئة سوق
رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي والرئيس التنفيذي لبورصة
فلسطين السيد أحمد عويضه؛ عن جملة من اإلنجازات التي حققها قطاع
األوراق المالية خالل العام المنصرم  2017وكذلك أهم التطلعات التي يسعى
القطاع لتحقيقها خالل العام الجاري  ،2018وذلك عبر مراجعة شاملة في ظل
األوضاع االقتصادية والسياسية السائدة على المستوى المحلي واإلقليمي
والعالمي .فيما حضره نخبة من العاملين في مجال اإلعالم االقتصادي وممثلي
مؤسسات إعالمية مرموقة على مستوى الوطن واإلقليم.
الى ذلك ،افتتح السيد عويضه اللقاء مرحبًا بالحضور ومعربًا عن سعادته
بهذا اللقاء الهام على صعيد االقتصاد المحلي الفلسطيني بما في ذلك
الترويج ألهم إنجازات واحد من أهم ركائزه ممثلة بقطاع األوراق المالية،
مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لقطاع األوراق المالية المحلي من قبل
وسائل اإلعالم بمهنية ودقة عالية باعتباره البوابة الرئيسية لالستثمار في
ً
فلسطين .فضال عن ذلك ،ولتدعيم تلك الفرضية فقد أشار عويضه الى ان
القيمة السوقية لبورصة فلسطين تشكل ما يقارب  % 40من الناتج المحلي
اإلجمالي.
وفي نظرة سريعة أردف القول" :وفقًا لألوضاع االقتصادية بشكل عام
على مستوى العالم ،والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في نسب النمو العام
ً
شامال الدول الصناعية العظمى وحتى األسواق الناشئة .إال أننا نشهد وعلى

جانب من اللقاء

مستوى اإلقليم المزيد من التحديات على الرغم من توقف انخفاض أسعار
النفط الذي أثر بشكل سلبي وعلى مدى األعوام األخيرة على أسواق المال ،إال
ان األوضاع السياسية والجغرافية خاصة في منطقة الخليج ألقت بظاللها
على النمو االقتصادي خالل العام  ،2017وتحديدًا على األســواق المالية
وبشكل كبير".
وأضاف" :بالنسبة لفلسطين ،فال تغير يذكر على المستوى االقتصادي
باستثناء ما اعتدنا عليه ،وعلى مدار عملي كرئيس تنفيذي لبورصة فلسطين
خالل األعوام الـ 10األخيرة ال يزل السيناريو المطروح هو الثبات دون تغيرات
كبيرة على األرض ،وقد انتهى العام  2017ضمن التوقعات المعهودة وال
أتوقع تغيرًا كبيرًا قد يطرأ خالل العام الجاري ."2018
نتائج فعلية
وفي سياق متصل ،تحدث عويضه حول بعض البيانات اإلحصائية للقطاع
فقال" :وبالنظر بشكل تفصيلي الى بورصة فلسطين فإن القيمة السوقية
على مدار السنوات السابقة شهدت ثباتًا نسبيا ،لكن نرى ان العام 2017
شكل نقلة نوعية تقريبًا في هذه القيمة بنسبة تقارب  % 15وتجمعيًا خالل
السنوات األربعة األخيرة ارتفعت ما يقارب  ،% 20التحسن في العامين 2016
و 2017يعود باألساس الرتفاع أسهم بعض الشركات القيادية مثل "باديكو
القابضة" و"أيبك" في ظل التحسن الكبير الذي طرأ على القطاع البنكي وعلى
رأسها "بنك فلسطين" و"بنك القدس" و"البنك اإلسالمي الفلسطيني" و"بنك
االستثمار" وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية نقلة نوعية في البورصة
من حيث األداء خالل العام والنصف المنصرمين".
ً
وأضاف" :فضال عن نشاط التداول الذي ارتفع بشكل ملحوظ خالل العامين
 2016و 2017مقارنة مع األعوام الثالثة التي سبقتها ،ويمكن أن نصف هذا
التطور بالنقلة النوعية مرة أخرى ،والتي قارب ارتفاعًا بنسبة  % 40عن األعوام
المذكورة ،وبالتوازي مع ذلك فقد شهدت البورصة تطورًا ملحوظًا أيضًا في
عدد األسهم المتداولة والتي بلغت ما يقارب  271مليون سهم في نهاية

العام  ،2017فيما تفاوت أداء الشركات األعضاء لكن دون تغير كبير يذكر
حيث حصلت شركة السهم لالستثمار واألوراق المالية على المرتبة األولى
فيما حصلت شركة لوتس لالستثمارات المالية على المرتبة الثانية تلتها
في المرتبة الثالثة شركة المتحدة لألوراق المالية .وتشكل هذه الشركات
الثالث ما يقارب الـ % 70من القيمة الكلية ألحجام التداول وهذا في األساس
يعود على أن العامين األخيرين شهد نشاطًا تركز في الصفقات المؤسساتية
وليس عبر مستثمرين عاديين.
الى ذلك ،فقد أفصحت بورصة فلسطين عن بياناتها الختامية األولية
للعام  ،2017وبهذه المناسبة أشار السيد عويضه الى أنها نتائج ممتازة
خاصة إذا ما تمت مقارنتها بنتائج السنوات القليلة الماضية ،ومن الجدير
ذكره أن بورصة فلسطين قد حققت أرباحا تشغيلية فاقت المليون دوالر
أمريكي خالل الفترة المذكورة ،تم تخصيص ما يقارب  330ألف دوالر منها
لألمور المتعلقة بإعادة الهيكلة ،فيما بلغت قيمة الربح الصافي ما قيمته
 684,201ألف دوالر أمريكي بعد الضريبة .ومن الجدير ذكره أن إعادة الهيكلة
ً
سينتج عنها مستقبال خفض للمصاريف بمعدل ما يقارب  350-300ألف
دوالر سنويًا إذا استمرت أحجام التداول كما هي عليه اليوم ،أي إذا لم يكن
هناك تغير كبير صعودًا أو هبوطًا ،وبالتالي فمن المتوقع أن تصل أرباح شركة
سوق فلسطين لألوراق المالية لمعدالت تقارب ما بين 1,200,000 – 900,000
ألف دوالر أمريكي كربح صافي سنوي.
هيئة سوق رأس المال تواكب التطور وتدعم الحداثة
تشكل هيئة ســوق رأس المال الفلسطينية المرجعية التنظيمية
والتشريعية لقطاع األوراق المالية ،من حيث التنظيم والتشريع ودعم كافة
المشاريع وإقرار كافة متطلبات خلق سوق مالي عصري وجاذب لالستثمار
يلتزم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في األسواق المالية حول العالم،
أضف الى ذلك أنها تعمل على تنظيم وتطوير قطاعات متنوعة أهمها
التأمين والتأجير التمويلي.
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وفي محضر حديثه ،قال مدير عام الهيئة السيد النابلسي" :تهتم هيئة سوق رأس المال بشكل كبير بسالمة العمليات
بشكل أساسي ضمن قطاع األوراق المالية لتكون وفق أحكام القانون ،حيث تم التركيز خالل العام الماضي  2017على
كفاءة عمليات الرقابة في البورصة تحديدًا في مجال عمليات التداول والرقابة على عمليات فتح الحسابات في البورصة ،وقد
تم إصدار مجموعة من التعليمات والضوابط المتعلقة بذلك خصوصًا المعلومات الواجب توفرها في نماذج فتح حساب
المستثمرين وااللتزام بالحد األدنى من المعلومات التي توفرها هذه النماذج بما يضمن معلومات تحقق متطلبات تشريعات
غسل األموال ومعرفة العميل بشكل رئيسي .وقد شهدت هذه الخطوة التزامًا عاليًا من قبل البورصة والشركات األعضاء
فيها عبر التشريعات التي أقرتها وحدة المتابعة المالية في مجال حماية بورصة فلسطين من عملية غسل األموال وتمويل
اإلرهاب".
مستجدات العام 2017
من جانب آخر تحدث عويضه حول أهم مستجدات العام المنصرم  2017فقال" :قامت بورصة فلسطين بإعادة هيكلة
شاملة لكافة الدوائر واألقسام الداخلية بالتزامن مع تقليص المصاريف الناتج عن تقليص حجم الكادر بنسبة  ،% 40كما
وقعت البورصة على اتفاقية نوعية مع شركة "ناسداك" تنص على تحديث البنية اإللكترونية الخاصة بالبورصة ،حيث تم
االتفاق على توريد "نظام اكستريم" الجيل الجديد من منصات التداول الحديثة ،وتنص االتفاقية التي ستمتد لعشر
سنوات أيضًا على تمديد استخدام نظام الرقابة العالمي على التداول "سمارت" لمراقبة عمليات التداول في البورصة.
ويعتبر نظام "اكستريم" محرك مطابقة الصفقات األكثر استخدامًا على نطاق واسع في العالم ويجمع بين األداء االستثنائي
ً
مع وظائف واسعة لتلبية متطلبات األداء الحالية والمستقبلية ،ويعتبر فعاال من حيث التكلفة خاصة للبورصات الصغيرة
والمتوسطة ،كما يمكنه تنفيذ أكثر من  100,000صفقة في الثانية الواحدة".
وتأتي تلك الخطوة على حد قوله في سياق السعي المتواصل من قبل بورصة فلسطين لمواكبة أحدث تطبيقات التداول
العالمية ،رغبة منها في تطوير قطاع األوراق المالية الفلسطيني واالرتقاء بخدمات أعضائها ومستثمريها ،علمًا بأن بورصة
فلسطين كانت من أوائل البورصات العربية التي عملت وفق أنظمة "ناسداك" .وتعتبر شركة "ناسداك" أكبر مزود للبورصات
في العالم ولديه أكثر من  125عميل حول العالم بواقع حوالي  13زبون في منطقة الشرق األوسط ،وتعتبر بورصة فلسطين
من أوائل الزبائن لـ"ناسداك" سنة  ،1997ومنهم :دبي ،أبو ظبي ،البحرين ،السعودية ،مصر ،إسرائيل ،اسطنبول.
مضيفًا بأن هذه األنظمة الجديدة ستتيح للبورصة الكثير من األمور التي لم تكن متاحة على النظام السابق ،وسيتم
إدخال تقنيات لم تكن مستخدمة ،كاالقتراض والتداول بالهامش أو إدراج صناديق المؤشرات التي لم تكن متاحة ضمن
األنظمة القديمة.
وفي محضر الحديث حول استحداث أدوات جديدة ضمن قطاع األوراق المالية ،أشار النابلسي الى أنه وخالل العام
 2017تم تنظيم إدراج السندات كأداة استثمارية في البورصة ،من خالل منح الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
"أيبك" الترخيص الالزم لطرح حوالي  3,500سند بقيمة رأس مالية  10,000دوالر أمريكي وبقيمة إجمالية بلغت  35مليون
دوالر .وتسعى الهيئة الى معالجة أوضاع الشركات المساهمة العامة التي تقوم بإصدار أسهم ثانوية وال يتم االكتتاب
بها بالكامل ،حيث سيتم إعادة تنظيم تسريع وتيرة إصدار األسهم واالكتتاب فيها وتعنى الهيئة بإصدار تعليمات تنظم
تداول حقوق االكتتاب والسماح بتداولها ،األمر الذي يفرز سرعة في تسديد أموال الشركة المساهمة العامة ويقوم بزيادة
التداول في البورصة وزيادة السيولة ،أتمت الهيئة مسودة هذا المشروع في العام  2017ويتوقع االنتهاء منه في العام
 ،2018أما بالنسبة لتطوير بورصة فلسطين المتزامن مع إعادة هيكلتها فأعتقد أنها كانت أمرًا ضروريًا وملحًا بما يضمن
استمرارية البورصة وأعمالها".
أولويات العام 2018
من جانبه صرح عويضه بأن العام  2018سيكون عام التطوير واختراق مستويات إقليمية وعالمية جديدة بالثبات على
المعايير المطلوبة ،وبهذا الصد قال" :األولوية في العام الجاري ستكون إلتمام مشروع األتمتة الكامل لعمليات البورصة نظام
 BPMوالتي من المتوقع إنجازها نهاية العام ،فيما شهدت األعوام القليلة الماضية تطورات سريعة على هذا النظام حيث
تم إطالق نظام "إفصاح" اإللكتروني ونظام "اكتتاب" اإللكتروني وتعمل البورصة حاليًا على أتمتته كافة عمليات مركز اإليداع
والتحويل ،الى جانب ذلك كله فقد أطلقت البورصة تطبيقها الجديد على الهواتف الذكية .الى ذلك أخذ قطاع األوراق المالية
الفلسطيني ممثال ببورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال على عاتقه النهوض بواقع هذا القطاع وذلك بكشف مواطن الخلل
والفجوات ،وفي سبيل ذلك تم التواصل مع "البنك األوروبي" الذي سيقوم بدراسة كاملة حول كل الفجوات التي يعاني منها
قطاع األوراق المالية للخروج بخطة عمل تهدف لمعالجة هذا الواقع وإيجاد أفضل الحلول المالية والفنية وغيرها".
مضيفًا" :العام  2018سيكون أيضًا عام تطبيق نظام "اكستريم" وما يتبعه ،ويشار الى أن هذا النظام يعتبر استثمار
خاص لشركة بورصة فلسطين بما يقارب  4.5مليون دوالر أمريكي ،في إطار خطوة اتخذتها البورصة لتحسين واقع قطاع
األوراق المالية في فلسطين ،وقد أخذت على عاتقها األعباء المالية المترتبة على هذا االستثمار الذي يشكل في الحقيقة
ً
عبء كبيرًا على الشركة مقارنة مع بياناتها المالية ،لكن بالعكس تغمرنا السعادة للقيام بهذه الخطوة الهامة على مستوى
النهوض بواق قطاع األوراق المالية الفلسطيني".
بورصة فلسطين وموقعها ضمن التصنيفات اإلقليمية والعالمية
وعلى صعيد آخر تشكل العضويات اإلقليمية والعالمية لبورصة فلسطين ثمرة ونتاج جهود ضخمة عبر االلتزام بمعايير
وممارسات عالمية في مجال هذه الصناعة (األوراق المالية) ،حيث تمتد عضويات بورصة فلسطين لتشمل أهم مؤسسات
ومؤشرات العالم في مجال أسواق المال ،فقد حصلت بورصة فلسطين مؤخرًا على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات
العالمي  WFEكذلك هي عضو في اتحاد البورصات اليورو أسيوية واتحاد البورصات العربية ،كما تحتل موقعًا مميزًا على
مؤشرات "فايننشال تايمز" العالمية ضمن فئة األسواق المبتدئة  .Frontier Marketتسعى البورصة حاليًا لالنضمام الى
مؤشر " MSCIمورغان ستانلي" باعتباره أكبر مؤشر تلحقه كمية من رؤوس األموال ،واألمر الحتمي أن وجود البورصة ضمن
فئة األسواق المبتدئة على هذا المؤشر سيجذب تدفقات نقدية كبيرة عبر السوق .وفي هذا الصدد يقول عويضه" :نشكل
ضمن هذا المؤشر حالة تحت الدراسة ،التقييم الماضي كان في أيلول من العام  ،2017وننتظر التقييم التالي في آذار من
العام الجاري  .2018تلتزم بورصة فلسطين بكافة المعايير وتطابق كافة الشروط الالزمة لدخول هذا المؤشر وما يعوق هذه
الخطوة يتمثل في القيمة السوقية والسيولة.
وفي خضم حديثه نوه عويضه الى قضية هامة تحاول بورصة فلسطين الترويج لها في كل المحافل المحلية والدولية،
أال وهي قضية العائد على االستثمار في أسهم الشركات المدرجة والتي تشكل نسب مرتفعة مقارنة مع الودائع البنكية
قد تصل في بعض الشركات المدرجة الى نسبة  ،% 8ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ،لماذا ترتفع الودائع البنكية في كل
عام بنسبة تزيد عن  % 10بينما ال ينعكس هذا على السيولة في البورصة ،وذلك على الرغم من أن العائد على االستثمار في
البورصة أعلى بكثير من الودائع البنكية؟ .ولإلجابة على هذا التساؤل يجب األخذ بعين النظر العديد من األسباب والشروحات
التي تعود على عوامل اجتماعية واقتصادية وبعضها دينية تتمثل ونظرة بعض الناس الى البورصة.
وتحدث عويضه في الوقت ذاته عن أداء بورصة فلسطين مقارنة بمحيطها اإلقليمي فذكر بأن بورصة فلسطين ال تزال

واعدة والفرص االستثمارية متاحة على الرغم من المخاطر السياسية المحيطة بعملها ،فمن حيث العائد على االستثمار
يقع ترتيب بورصة فلسطين في المرتبة الخامسة على المستوى اإلقليمي بينما في مكرر الربحية يقع ترتيبها السادس وقد
استندت البيانات التي تم عرضها إلى موقع بلومبيرغ كما في نهاية العام .2017
زيادة عمق السوق ...الشركات العائلية نموذجًا
الحديث حول الشركات العائلية وإستراتيجية البورصة تجاه استقطابها ودفعها باتجاه التحول الى شركات مساهمة
عامة يتم إدراجها في البورصة ليس وليد اللحظة ،فعلى مدار السنوات الماضية حاولت بورصة فلسطين مرارًا خلق قنوات
جادة للتواصل وبحث آليات وخطوات هذا التحول مع مجموعة من أهم الشركات العائلية في فلسطين بالتوازي مع حمالت
التوعية التي أطلقتها للتنويه بالمخاطر التي تحف مستقبل الشركات العائلية التي قد تصل الى حد االندثار.
وحول هذا الموضوع تحدث عويضه فقال" :بعض الشركات العائلية في فلسطين تعد وبصراحة أكبر من بعض الشركات
المساهمة العامة من حيث الحجم واألهمية والربح واألداء ،األمر الذي يدفعنا وبجدية لضرورة وجودها داخل اإلطار القانوني
والتنظيمي لقطاع األوراق المالية .نعمل منذ خمس سنوات خلت بجدية على استقطاب الشركات العائلية ،فقمنا بعمل
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قائمة مختصرة بأسماء الشركات المستهدفة مكونة من  22شركة ،جلسنا معهم جلسات مطولة واستهدفناهم بالكثير
من ورش العمل ،لكن كان هنالك الكثير من المعوقات جزء منها له عالقة بالثقافة العامة السائدة في البلد المتمثلة بعدم
الرغبة في مشاركة الغرباء ،أما الشق الثاني فهو يتعلق بالنظام الضريبي الفلسطيني ،أضف الى ذلك عدم رغبة مالك الشركة
باإلفصاح عن أرباحهم الحقيقية ومجريات العمل لديهم خاصة للمنافسين".
وفي نهاية حديثه أشاد عويضه بدور المؤسسات اإلعالمية واإلعالميين ،وحثهم على تناول القصص االقتصادية
وطرحها وذلك عبر قنوات المعلومات الرسمية ومن مصدرها المباشر مشيرًا الى أن األبواب مفتوحة باستمرار لتلقي رسائل
الصحفيين والجمهور وتزويدهم بما يلزمهم من معلومات خاصة في ظل الشفافية التي يتمتع بها قطاع األوراق المالية
وآلية نشر المعلومات المتبعة فيه والتي تضاهي تلك المستخدمة على مستوى أهم األسواق اإلقليمية والعالمية.
الدور اإلشرافي والتنظيمي لهيئة سوق رأس المال
يتعدى الدور اإلشرافي والتنظيمي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقابتها على قطاع األوراق المالية ،وهي تقوم
بهذا الدور لقطاعات هامة أخرى تتمثل في التأجير التمويلي والتأمين ،وفي هذا السياق كان للسيد براق النابلسي وقفة
مفصلة حول إنجازاتهم في تنظيم هذه القطاعات وكافة التطورات التي حصلت عليها خالل العام المنصرم  ،2017فقال:
"أن الهيئة وخالل العام  2017عملت على ترخيص  3شركات تأجير تمويلي جديدة لتمارس عملها في فلسطين ،وبذلك
يصبح مجموعها الكلي في ذلك القطاع  14شركة مساهمة خاصة تتوزع بين نابلس ورام الله وبيت لحم .أما قيمة عقود
التأجير التمويلي فقد بلغت حتى نهاية العام المذكور ما يقارب  85مليون دوالر أمريكي موزعة على  1368عقد تضم
مختلف محافظات الوطن ،تحتل مدينة رام الله منها النسبة األولى بواقع  % 36مقابل محافظة نابلس حوالي  % 17والخليل
 .% 14وبالتالي لدى الهيئة توجه لتطوير هذا القطاع لما له من أهمية في تطوير وتنمية االقتصاد المحلي".
وبالرجوع الى الشركات المرخصة مؤخرًا ،نوه النابلسي الى أنها تستهدف باألساس مجموعة معينة من التمويالت مثل
قطاع الطاقة المتجددة وقطاع تمويل المعدات الزراعية ،وقال" :تعمل الهيئة مع كافة شركات هذا القطاع على رفع قدرتها
المالية ،وتم إلزامها برفع رأس مالها من  0.5مليون الى  2مليون دوالر أمريكي باإلضافة الى أن الهيئة اتفقت مع (الوكالة
االيطالية للبناء والتطوير) في مجال توفير قروض لهذه الشركات بحدود  5ماليين دوالر لمساعدتهم في توجيه هذه
االستثمارات واألموال في مشاريع جديدة".
أما بخصوص قطاع التأمين فقال النابلسي" :في بداية العام  2017تقدم للهيئة مجموعة من الطلبات من أجل الحصول
على إجازة في التامين ،وبناء على ذلك أقرت الهيئة مجموعة من المعايير والضوابط والشروط حول المعايير التي يجب أن
تلتزم فيها الهيئة في مجال منح اإلجازة لشركات التأمين الجديدة من عدمه ،أهمها توفر خبرة تأمينية والتنوع في منتجات
التأمين .يهمنا أن تكون هذه الشركات تمتلك خطة عمل إلضافة أنواع جديدة من خدمات التأمين ،ونعمل على معالجة تركز
قطاع التأمين بنسبة  % 70-60منه في مجال تامين المركبات عموما .وتمت الموافقة على ترخيص شركة "تمكين" برأس
مال حوالي  8مليون دوالر أمريكي تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في مجال التأمين التكافلي ومن المتوقع أن تقوم
هذه الشركة مباشرة إجراءات عملها خالل الربع األول من العام .2018
داخليا ،وعلى حد قول النابلسي" :قمنا بإعادة هيكلة عمليات الرقابة على التأمين بما يضمن االلتزام بالممارسات الصادرة
عن مؤسسة " "IASوهي منظمة عالمية في مجال الرقابة على قطاع التأمين ،وتم وضع عدة معايير وممارسات يجب على كافة

توقيع اتفاقية توريد أنظمة التداول الجديدة (ناسدك اكستريم)

الهيئات الرقابية أن تقوم بها؛ أهم هذه المعايير موضوع عمليات الرقابة والتفتيش على شركات التأمين وفق المخاطر
بمعنى أن الهيئة قد التزمت بهذه المعايير وعملت على إعادة هيكلتها للتأمين وخلقت بذلك وظائف جديدة تمثلت في
وظائف الرقابة على انضباط السوق للتأكد أن شركات التأمين تقوم بتسديد االلتزامات التي عليها ،بحيث تكون قادرة على
تسديد االلتزامات وتوفير اإلحتياطيات.
وفي مجال مختلف تمامًا تحدث النابلسي حول االنتهاء من إعداد مسودة اإلستراتيجية الوطنية للشمول المالي
بقيادة مشتركة بين الهيئة وسلطة النقد عبر تشكيل لجنة توجيهية أشرفت على عملية إعداد بناء اإلستراتيجية والخطة
التنفيذية الخاصة بها والتي ستغطي الفترة  2025-2018وذلك بهدف رفع نسبة الشمول المالي في فلسطين في نهاية
تلك الفترة ،حيث أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل للشمول المالي في فلسطين ان نسبة الشمول المالي في فلسطين
هي  % 36.4من إجمالي السكان البالغين أي حوالي  892ألف مواطن بالغ تقريبًا هم مشمولين ماليًا ،وبالتالي فأن الغالبية
العظمى من السكان هي مقصاه ماليًا مما يدل على وجود فرص كامنة للنمو في الطلب على المنتجات المالية ومؤشرات على
عدم وصول هذا الطلب الى مرحلة اإلشباع ،ومن المتوقع قيام مجلس الوزراء باعتماد تلك اإلستراتيجية في الفترة القريبة
القادمة من أجل البدء بتنفيذ تلك الخطة لما لها من دور هام في تحقيق االستقرار المالي وتحسين مستويات المعيشة
وتعزيز التنمية االجتماعية.
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زاوية التوعية االستثمارية
مقتطفات من كتيب “دليل المستثمر”
(الجزء الثاني)
(برنامج التوعية االستثمارية ،نسخة محدثة ،تشرين أول )2010

ُ ْ
ّ
كن مستثمرًا حصيفًا ...كون محفظتك االستثمارية
بروية وبعد اإلطالع.

ولكن كيف نقوم بذلك؟
ً
أوال :نبدأ بوضع اإلطــار العام لعملية إنشاء وإدارة المحفظة
االستثمارية :وهي سلسلة من اإلجــراءات والنقاشات منذ البدء
بالتفكير باالستثمار وحتى اتخاذ قرار البيع أو الشراء لألصول
االستثمارية .وتتضمن عملية إنشاء وإدارة المحفظة االستثمارية
ثالث خطوات رئيسية وهي:
تحديد األهداف:
ما هي األهداف التي تريدها وما الذي تسعى إليه ،وكيف توازن بين
العائد المطلوب ودرجة المخاطرة المقبولة.
تحديد المعوقات:
والتي يمكن أن تتمثل في معوقات السيولة ،األفق الزمني لالستثمار
والوقت ،التشريعات ،الضرائب ،الحاجات الخاصة.
تحدي السياسات:
بعد تحديد األهداف والمعوقات يتم تحديد السياسات التي سيتم
إتباعها وذلك من حيث:
توزيع األصول ،التنويع ،حجم المخاطر ،حجم الضرائب ،توليد الدخل،
أي انه يتم تحديد السياسات ً
بناء على األهداف والمعوقات.
ثانيًا :نحدد المزيج األمثل للسلة االستثمارية المنوي االستثمار
بها ،والنسب التي تمثلها من مجموع األموال المستثمرة كأن
يحدد المستثمر على سبيل المثال  % 50أسهم% 30 ،
سندات و  % 20أوراق متاجرة قصيرة األمـد ،ومن الخطأ أن
تضع كل أموالك في أسهم شركة واحدة ،ألن خسارة الشركة
أو تراجع أسعار أسهمها في السوق ألي سبب كان ربما يذهب
بجميع مالك أو بعضه .عليك اختيار أسهم الشركات الجيدة
في السوق ،وحاول تصنيف الشركات المساهمة الى ثالث
فئات (فئة الشركات الضخمة ،فئة الشركات المتوسطة ،فئة
الشركات الصغيرة) ،وذلك حسب القيمة اإلجمالية السوقية
ألسهمها ،وعليك بالتركيز على أفضل الشركات المتوسطة
بحكم أنها شركات تجاوزت مرحلة التأسيس وأخذت في النمو
المتصاعد وأرباحها في الغالب مستقرة وشبه مؤكدة.
ثالثًا :تحديد أوراق كل فئة كأن يحدد المستثمر  % 40من
األسهم في المرافق (كهرباء ،ماء  )...و % 40شركات مالية
(بنوك ،تأمين و % 10اتصاالت و % 5شركات صناعية و% 5
شركات تكنولوجيا) .واألمر نفسه بالنسبة للسندات ،جزء في
سندات الحكومة وآخر في سندات الشركات وآخر في سندات
الرهن العقاري وهكذا.
رابعًا :تحديد الوجهة اإلستراتيجية لالستثمار فيما إذا كان
استثمار طويل األجل حيث يكون االعتماد الرئيسي على التوزيعات
المستقبلية لألرباح ،أو استثمار قصير األجــل يكون من خالل
المضاربة وتحقيق أرباح آنية تعتمد على التذبذب باألسعار ،فعلى
المستثمر التفرقة تمامًا بين المضاربة واالستثمار ،فالمضاربة
تعني شراء ورقة مالية ما على أمل أن يرتفع سعرها لالستفادة من

فرق السعر عند البيع ،أما االستثمار فهو دراسة مستقبل الورقة المالية
واالحتفاظ بها لفترة طويلة تسمح باالستفادة من نموها ومن التدفقات
النقدية الصادرة عنها.
خامسًا :اختيار مرجع لقياس وتقييم أداء استثماراتك ،كأن يأخذ مؤشر
السوق ويرغب بعائد مشابه وخطورة مشابهة أو أكثر خالل فترة معينة،
وان تغير استثماراتك حتى تحقق أهدافك.

توقيت الدخول والخروج من السوق/السهم
يعتمد ذلك على حقيقة الصراع ما بين المشترين والبائعين ،بين
حجم الطلبات وحجم العروض ،عندما يصل السهم لسعر جيد وعالي
يرى البائعون أن هذا السعر مناسب لبيع السهم لجني األرباح ،وفي
نفس الوقت يرى المشترون أن هذا السعر مرتفع جدًا فتقل جاذبية
السهم للشراء ،وعند هذه النقطة تحديدًا يتوقف السهم عن الصعود.
فهو يجد مقاومة تمنع ارتفاعه متمثلة في أن عروض البيع أقوى من
طلبات الشراء فيرتد السهم لألسفل ،وعندما يتراجع السهم تحت
ضغط قوى العرض ،يصل لمستوى تتساوى فيه قوى العرض والطلب.
مع استمرار تراجع السهم ليصل إلى نقطة يضعف فيها الزخم ،عندها
يرى البائعون أن سعر السهم رخيص جدًا وأنه من غير المجدي بيع
السهم بهذا السعر الرخيص ،وفي نفس الوقت يرى المشترون أن
سعر السهم أصبح رخيصًا وأنه يمثل فرصة شراء حقيقية لهم ،لهذا
تبدأ قوى الطلب بالتغلب على قوى العرض ويرتد السهم من اتجاه
النزول إلى اتجاه الصعود.
ووفقًا لتلك المعطيات بإمكان المستثمر الحصيف أن يختار الوقت
المناسب للدخول الى استثمار معين أو الخروج منه لتحقيق الربح في أفضل
حاالته أو الستغالل الفرص االستثمارية المتاحة ضمن السوق في خطوات
مدروسة ومفهومة.

تنويه
تنشر بورصة فلسطين هذا الكراس ألغــراض تعميم ثقافة
االستثمار في األسهم وغيرها من األدوات ،بناء على الحد األدنى
من الدراية والمعرفة باألسس والوسائل واآلليات المناسبة
التخاذ القرارات االستثمارية في هذا القطاع .وال تعد المعلومات
الواردة في هذا الكراس توصيات مالية أو قانونية ،بل إن الغرض
من توفيرها هو أن تكون بمثابة مرجع فقط ،وليس تقديم أراء
قانونية أو مشورة .لذلك على المستخدم استشارة مستشار مالي
أو قانوني مؤهل ومتخصص إذا كان بحاجة لمثل هذه المشورة
المالية أو القانونية.
ً
لإلطالع على الكراس كامال يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.pex.ps/PSEWebSite/publications/
Daleel.pdf
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ضمن سلسلة ورش العمل التي توجهها بورصة فلسطين للنهوض بواقع قطاع األوراق المالية

وقائع وأحدث ورشة العمل الخاصة تحت عنوان
«إدارة األصول ...نظرة على صناديق االستثمار»
التغيير ق ــادم والمطلوب
تكثيف وتوحيد الجهود
توصيات بضرورة طرح أدوات
مالية جــديــدة للتداول في
السوق المالي الفلسطيني
اختتمت بورصة فلســطين بتاريــخ  2017/11/26في فندق الملينيوم
فــي مدينة رام الله ،ورشــة عمل تحت عنــوان "إدارة األصــول ...نظرة على
صناديــق االســتثمار" ،قدمهــا طاقــم مــن إدارة العمليــات فــي البورصة
بمشاركة وتعقيب مجموعة من المطلعين وخبراء في مجال األوراق المالية
فــي فلســطين .وقد حضر الورشــة ممثلون عن البورصــة ومجلس إدارتها
وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية والشــركات المدرجــة واألعضاء
باإلضافــة الى ممثليــن عن هيئة التقاعــد وصندوق الضمــان االجتماعي
وصندوق االستثمار الفلسطيني وأكاديميين وخبراء ومهتمين.
وتأتي تلك الورشــة ضمن سلســلة ورش عمل وندوات تستهدف
الوقــوف علــى أهم القضايا واألفــكار الهادفة للنهــوض بواقع قطاع
األوراق المالية ،والدفع باتجاه العمل المشترك من كافة مكونات هذا
القطاع بهدف تفعيل االســتثمار وأسس التوعية االستثمارية لخلق
سوق مالي منافس وجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية.
وفي ســياق متصل فقد أكد المتحدثون والمشــاركون في الورشة
على أهمية إدارة األصول ودورها في إعادة الحيوية لالقتصاد بشــكل
عــام وللســوق المالي بشــكل خاص ،وذلــك عبــر أدوات مالية أهمها
صناديــق االســتثمار مع التركيز مجــددًا على الدور المحــوري والهام
الــذي تلعبه شــركات األوراق المالية العامة في قطــاع األوراق المالية
الفلســطيني ،وذلــك كونهــا حلقة الوصــل األولى بيــن مكونات هذا
القطاع .وقد ناقش المجتمعون ذلك في ظل الوضع القائم في بورصة
فلســطين والفرص الواعدة في السوق مع األخذ بعين االعتبار االتجاه
العالمي واإلقليمي حول هذه األدوات المالية الجديدة.
الوقائع واألحداث

من جانب آخر شــهد اللقاء تفاعال كبيرًا ونقاشات موسعة من قبل
الحضور ،أكدوا من خاللها على ضرورة إيجاد أدوات مالية جديدة تلبي
حاجة المستثمرين وتطلعاتهم خاصة في ظل هذه األجواء اإليجابية
التــي تســود الســوق المحلي والنشــاط الملحــوظ على التــداول في
بورصة فلسطين والعمل بجدية على تطوير نوعية الخدمات المقدمة
لجمهور المستثمرين.
الــى ذلك ،فقد تم عــرض ورقة عمل تناولت في مقدمتها الحديث
حول إدارة المحافظ االستثمارية من قبل مدراء االستثمار ،وتم التطرق
للحديــث حــول أنــواع المحافظ حســب المخاطــر على المســتثمرين
باإلشــارة تصنيفهم حســب قدرتهم على تحمل هذه المخاطر .كما
تم تســليط الضوء على الصناديق االســتثمارية في العالم بالنســبة

جانب من الحضور

إلى الناتج القومي ومن ضمنها في المنطقة العربية حيث احتلت البحرين
المرتبة األولى كونها تعتبر من أعلى المناطق في العالم العربي من حيث
نسبة الصناديق االستثمارية إلى الناتج القومي.
وفــي المداخلة الثانيــة ضمن هــذه الورقة ،تم الحديث حول أشــكال
وأنــواع صناديق االســتثمار ،علمــا بأن الدراســات الموثوقــة الصادرة عن
المؤسســات المتخصصــة واإلحصائيــات العالمية تشــير الــى أن حوالي
 % 50من إجمالي صناديق االســتثمار فــي العالم تندرج ضمن صناديق
أدوات الملكيــة بســبب جاذبيتها للمســتثمر من حيــث العائد ،في حين
تتنوع الصناديق األخرى ما بين أدوات الدين ،أدوات السوق النقدي وتلك
المختلطــة ما بيــن أدوات الملكيــة وأدوات الدين .كذلك فــان الصناديق
تتخذ عدة تصنيفات فعلى ســبيل المثال ال الحصر ومن حيث رأس المال
قد تكــون مغلقة ( Closed-end Fundsرأس مال ثابت) حيث تتميز بأنه
يتم شــراء وبيع وحداتها من خالل الســوق الثانوي وقد يزيد أو يقل سعر
تداولهــا عن قيمة صافي األصــول للوحدة الواحــدة ،أو صناديق مفتوحة
( Open-end Fundsرأس مــال متغيــر يتغيــر كلمــا تم إصــدار أو إطفاء
وحدات) وهي ال تتداول في الســوق الثانوي ،ويســتند سعر إنشاء وإطفاء
الوحــدة الى قيمة صافي األصول للوحدة الواحدة ،ومن حيث العموالت قد
تكون صناديق تستوفي رســوم ( )Load Fundsسواء في بداية اشتراك
المســتثمر أو عنــد خروجــه ،وقد تكون صناديق ال تســتوفي رســوم (No
 )Load Fundsأو تستوفي رسوم منخفضة.
وفي السياق ذاته فقد تناولت المداخلة األخيرة لورقة العمل المطروحة
الحديــث عــن أهميــة وجــود صناديق اســتثمارية فــي الســوق المحلي
للمســتثمر من جهة وللســوق المالي من جهة أخرى ،حيث أن وجود مثل
هــذه األدوات المالية تطرح خيارات جديدة أمام المســتثمر ،وقد تشــكل
عامل جذب لبعض المستثمرين الذين ال يجدون في السوق المالي فرصة
اســتثمارية جيدة خاصــة ان هذه الصناديق تكون نســبة الخطورة فيها
متدنية مقارنة بعملية تداول األسهم التقليدية .وعرجت الورشة للحديث

حول موضوع نشــر الوعي الثقافي بين الجمهور عامة من خالل مواقع
التواصل االجتماعي التي باتت واحدة من أهم وســائل الدعاية ونشر
الوعي في مجاالت الحياة المختلفة ،وســهولة استهداف الوصول الى
اكبر شــريحة ممكنة من المســتثمرين حول العالم ممن يستخدمون
تلــك المواقــع .وتم التأكيد كذلــك على ضرورة تشــكيل فريق عمل
مؤلــف مــن ممثلين من :بورصــة فلســطين ،هيئة ســوق رأس المال
الفلســطينية ،ســلطة النقد ،البنوك وغيرها من المؤسســات المعنية
للعمل ضمن خطة ممنهجة ومحددة من أجل البحث في إمكانية طرح
مثل هذه األدوات في السوق الفلسطيني وكيفية تسويقها ودراسة
احتمالية اإلقبال عليها.
جانب من النقاشات

ومع بداية النقاش ،أشــار المستشار االســتثماري لهيئة التقاعد
الفلســطينية د .عدنــان أبــو الحمــص الى أهميــة وجــود الصناديق
االســتثمارية ،مؤكــدًا علــى افتقــار الســوق ألدوات التحليــل المالي
المناســبة .حيث انه يديــر محفظة هيئة التقاعد خارجيًا ويســتقبل
الكثيــر من التحليالت حول الشــركات التي يســتثمرون بهــا عالميًا،
وعلــى ما يبدو على حــد قوله فإن االتجاهات العالمية إلى االســتثمار
فــي صناديــق االســتثمار لتنويــع المخاطــر ليــس فقط للشــركات
والمؤسسات و إنما لإلفراد على حد سواء .وتطرق أبو الحمص للحديث
حــول ضــرورة مشــاركة البنــوك وشــركات األوراق المالية في إنشــاء
الصناديق االســتثمارية وتســويقها ،وتمت اإلشــارة من قبله إلى ان
المغتربين الفلسطينيين يتطلعون الى االستثمار في فلسطين تبعًا
للتطورات السياسية الخارجية ،بحيث أصبحوا يتطلعون الى األراضي
الفلسطينية كمالذ آمن الستثماراتهم ،لذا هنالك ضرورة ملحة إليجاد
مثــل هذه األدوات االســتثمارية .وأكد في الوقت نفســه على أهمية
الصناديــق االســتثمارية العقارية التي تســهل على المســتثمرين
امتالك العقارات من خالل السندات المتداولة في هذا المجال.
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صرح حديث وإرث عريق وخبرات فلسطينية بأسماء المعة

العالمية المتحدة للتأمين
نجم ساطع في عالم التأمين الفلسطيني
كما عودناكم في نشرة "بانوراما البورصة" ضمن زاوية "ريبورتاج العدد"
نتناول الحديث حول واحدة من أركان قطاع األوراق المالية الفلسطيني وجزء
ال يتجزأ من االقتصاد الكلي الفلسطيني ،قصة نجاح لواحدة من ضمن الـ 48
شركة مساهمة عامة المدرجة في بورصة فلسطين ،ريبورتاج بانوراما البورصة
لهذا العدد سيسلط الضوء على شركة لها وزنها ضمن قطاع التأمين أال وهي
العالمية المتحدة للتأمين.
نبذة حول واقع قطاع التأمين في فلسطين
نشرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على موقعها اإللكتروني
نبذة عامة حول واقع قطاع التأمين في فلسطين ،والذي يمكننا االسترشاد
فيه لدراسة حالة أو تسليط الضوء من خالله على واقع صناعة مميزة ال غنى
عنها ضمن منظومة اقتصادنا الوطني .فأشارت الى أن السلطة الوطنية
الفلسطينية قد باشرت في العام  1993إشرافها على صناعة التأمين ،في
تلك المرحلة التي عانى فيها القطاع من غياب تشريعات وآليات اإلشراف
والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية الى أن تأسست
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتتولى مهام اإلشراف على هذا القطاع
وأصبحت الهيئة الجهة المخولة قانونيًا لذلك في أواخر العام .2004
وقامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانونا ومن خالل اإلدارة العامة
للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين
وإعداد األنظمة الالزمة وتوفير المناخ المالئم لنمو وتقدم صناعة التأمين
بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط االقتصادي في فلسطين ،بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية ،وقد استطاعت اإلدارة العامة للتأمين ،أن
تبني القواعد األساسية التي تنطلق منها مهامها ،وأن تترجم بعضًا من
طموحاتها على أرض الواقع.
العالمية المتحدة للتأمين
الشركة العالمية المتحدة للتامين ،تأسست على يد مجموعة من رجال
األعمال ذوي الخبرات العريقة في صناعة التأمين ،سجلت الشركة لدى وزارة
االقتصاد الوطني كشركة مساهمة عامة برأس مال قدره  5ماليين دوالر
أمريكي ،وقد حصلت الشركة على رخصة مزاولة المهنة من هيئة سوق رأس
المال الفلسطينية تحت رقم ( )11بتاريخ  ،2010/4/15ويبلغ رأس مالها الحالي
 8مليون دوالر أمريكي .وبحسب أحدث بياناتها المالية والمتمثلة في البيانات
الختامية األولية للسنة المالية  2017فقد أشارت إلى ّأن صافي أرباح الفترة
بعد الضريبة قد بلغت  3,774,319دوالر أمريكي ،مقارنة مع صافي أرباح
بعد الضريبة بمبلغ  602,085دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام 2016
بإرتفاع بلغت نسبته ّ .% 526.87أما مجموع الموجودات فقد بلغ 62,638,885
دوالر أمريكي بعد أن كان  48,111,613دوالر أمريكي في نهاية العام 2016
بإرتفاع بلغت نسبته  .% 30.19وبلغ مجموع المطلوبات  46,173,581دوالر
أمريكي بعد أن كان  35,178,528دوالر أمريكي نهاية العام  2016بإرتفاع
بلغت نسبته  .% 31.25أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ  16,465,304دوالر
أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار  86,282دوالر أمريكي) بعد
أن كان  12,933,085دوالر أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار
 20,725دوالر أمريكي) في نهاية العام  2016بإرتفاع بلغت نسبته .% 27.31
من جانبه تحدث رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد
 /جمال الحمود حول البدايات والتأسيس فقال" :تم الحصول على رخصة
التأسيس في العام  ،2010أي أننا نعمل في السوق الفلسطيني منذ  8سنوات
تقريبًا ،وقد كانت العالمية المتحدة للتأمين من أواخر الشركات المرخصة
لمزاولة أعمال التأمين وتقديم الخدمات التأمينية الى حين ترخيص شركة
"تمكين" هذا العام .وبالعودة للحديث حول ترخيص الشركة العالمية المتحدة
للتأمين أعتقد انه كان فريدًا من نوعه حيث تم الحصول على إرث الشركة
العربية للتأمين باتفاق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،وقد كانت
الشركة العربية للتأمين في طور التصفية فيما قمنا نحن بتولي إدارة المحفظة
مقابل اتفاق خاص مع الهيئة وقمنا كذلك بدفع رأس المال المطلوب .وفي هذا
السياق أود التأكيد على أن العالمية المتحدة للتأمين تمتلك من الخبرات في
مجال التامين ما يزيد عن  15عامًا ،فكوادرنا عملت في السوق الفلسطيني منذ
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العام  1994واستمر ذلك حتى العام  2010الى حين تم اتخاذ القرار لتأسيس
شركة جديدة هي الشركة العالمية المتحدة للتامين".
وأضاف الحمود" :العالمية المتحدة للتأمين شركة أسسها مجموعة من
رجال األعمال الفلسطينيين في المهجر والداخل ،ومعظم القائمين على
الشركة أو حتى يمكن القول أن  % 90من المؤسسين هم رجاالت تأمين
من المنطقة العربية ،وخالل هذه الفترة شقت "العالمية" طريقها بين زمرة
الشركات التي تعمل في فلسطين في وقت قياسي وجهد خرافي وهي
تعمل ضمن الفترة السابقة بخدمات مميزة ونتائجها التدريجية خالل الفترة
السابقة تشهد على هذا األمر".
النطاق الجغرافي والخدمات
يمتد نشاط الشركة العالمية المتحدة للتأمين اليوم على خارطة الوطن
الفلسطيني من الشمال الى الجنوب وذلك من خالل فروعها ومكاتبها
ووكالئها .ضمن أهدافها الرئيسية فقد وضعت الشركة خطة إستراتيجية
واضحة طويلة األم ـد ،تعتمد على المشاركة بالنهوض بسوق التأمين
الفلسطيني واالرتقاء بصناعة التأمين في فلسطين ،وألجل ذلك حرصت
العالمية المتحدة للتأمين على تقديم خدماتها على أعلى المستويات كما
تم استقطاب وتعيين فريق متمرس من الخبراء في صناعة التامين المحلي
والعربي والعالمي .وتقوم رؤية الشركة العالمية المتحدة للتامين على تلبية
الطلب المتزايد على التأمين في المنطقة وتقديم خدمات متميزة بالتوازي مع
الحماية من المخاطر على أوسع نطاق ممكن .وتقدم الشركة أشكال متعددة
من الخدمات وأنواع التأمين مثل تأمين المركبات ،تأمين العمال ،التأمين
الصحي ،التأمين الشخصي ،تأمين الحريق ،التأمين الهندسي وتأمين
المسؤوليات المهنية وغيرها.
وفي سياق متصل أكد السيد الحمود في معرض حديثه بأن العالمية
المتحدة للتأمين تتميز عن مثيالتها وعلى حد قوله بسرعة اإلجابة وتسوية
الحوادث للعمالء ،فمفهوم التأمين باختصار هو التحوط ضد المخاطر مع
ضرورة االلتزام بدفع األقساط المترتبة على المؤمن له لشركة التأمين مقابل
جبر الضرر إن حدث للمؤمن لهم عند وقوع الحادث.

خبرة طويلة في مجال صناعة التأمين
ويضيف" :ال يمكن إغفال التقدم الكبير الذي حققته الدول العربية
الشقيقة في مجال تقديم خدمات التأمين ،وبرأيي فهي تشهد نموًا مضطردًا
في مجال صناعة التأمين والخدمات وتنظيم الصناعة ،وبالتالي يمكن القول
بأن األسواق العربية تمتلك خبرات تأمينية ممتازة وفيها الكثير من الخبرات
الفلسطينية ،وأعود للتأكيد مجددًا على ما يميزنا كشركة تأمين فلسطينية
أننا نمتلك خبرات تأمينية إقليمية بمعنى أننا قمنا باستخالص هذه الخبرات
ورفد كافة مجاالت عمل العالمية للتأمين بها من حيث التنمية والتطوير
تحديدًا .وال يمكن إنكار ان التأمين في فلسطين قد استفاد من بعض
التشريعات اإلسرائيلية في هذا المجال في بعض القوانين ولكن االعتماد
بشكل أساسي كان لدى العالمية للتأمين كان على الخبرات الفلسطينية
واإلقليمية ،وبالنسبة للسوق الفلسطيني مقارنة باألسواق العربية فنجده
جيد من حيث التنظيم ويمكن أن تجده أفضل من الكثير من األسواق العربية
ولكن دون مبالغة أن هناك بعض األسواق العربية لديها نمو ملحوظ وحققت
نجاحات خصوصًا في موضوع التشريعات وتنظيم عمل السوق".
ً
واستطرد قائال" :في هذا المقام ال يسعني إال التوجه بالشكر الكبير لهيئة
سوق رأس المال الفلسطينية وذلك لدورها وجهودها الكبيرة في مجال
تنظيم قطاع التأمين الفلسطيني منذ سنوات عديدة ،من خالل المتابعات
ومحاولة وضع الحد للصعوبات ،على الرغم من بعض المشاكل التي يعاني
منها قطاع التأمين في السوق الفلسطيني ،لكن وباإلجمال فالوضع العام جيد
فيما يتعلق باإلشراف والتنظيم لخدمات التأمين في الوطن".
التدريب والتطوير
وأكد الحمود أيضًا أننا في العالمية للتأمين نؤمن ومنذ البداية بأن رأس
مال الشركة الحقيقي هو الكادر ،والعامل البشري في صناعة التامين هو
األساس ،وبالتالي تطويره والعمل على النهوض بكفاءة الموظفين هو من
أهم االستثمارات التي تركز عليها شركات التأمين .نسعى من خالل جهود
مكثفة الى إيجاد كادر بشري مؤهل ومدرب للتعامل مع الزبائن والعمالء،
وبالتالي نعكف باستمرار ونحرص على حصول الموظفين في العالمية
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للتأمين على التأهيل والتدريب الالزم سواء كان خارجيًا أو داخليًا ،أو على
مستوى التأهيل اإلقليمي .وتلك العملية مستمرة على مدى حياة الشركة
وهو ما ينعكس إيجابًا على الخدمات التي تقدمها الشركة لجمهور العمالء،
ونحاول التأكيد باستمرار على ان موظفينا على قدر كامل من المسؤولية".
أما فيما يتعلق بطبيعة هذا الكادر وعدده فقد قال" :يعمل في العالمية
للتأمين حوالي  220موظف في جميع محافظات الوطن ،سواء في الضفة الغربية أو
قطاع غزة ،باإلضافة الى عدد كبير من المنتجين والوكالء ،أما بالنسبة لحجم الشركة
من مجمل قطاع التأمين في فلسطين فنحن ال ننظر لهذه المسألة بالقياس بحجم
األقساط التي تحققها الشركة ،وإنما ننظر للموضوع من جانب آخر وهو العائد على
السهم ونمو حقوق المساهمين وهو ما يهمنا .وكشركة مساهمة عامة مدرجة في
البورصة ال شك بأن هذه الميزة هي تقدم نوعي من حيث اإلفصاح والشفافية أمام
المساهمين والمهتمين باالستثمار ،ويتعدى ذلك الى إطالع الجمهور على الكفاءة
المالية للشركة ووضعها القانوني واالحتياطيات الفنية ،وتبعث الطمأنينة أيضًا
ليس فقط للمساهمين ولكن لكافة الجمهور.
المكانة المالية
وفي معرض رده حول التقرير الصادر عبر موقع االقتصادي عقب اإلفصاح عن
البيانات المالية الختامية األولية للعام  ،2017والذي أشار في طياته بأن أرباح
الشركة لهذا العام أتت بمعظمها عبر إعادة تقييم بعض األصول للشركة؛ أكد
السيد /الحمود أن هذا التصريح غير دقيق نوعًا ما ،حيث صدرت البيانات المالية
للشركة بناء على معايير المحاسبة الدولية  ،والتي تسمح بإعادة تقييم الممتلكات
االستثمارية للشركة بشكل دوري ،وهي تقييمات فعلية صادرة بناء على تقديرات
مخمنين معتمدين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  ،وهي خاضعة
أيضًا للتدقيق الداخلي والخارجي .ورغم ذلك فإن األرباح الفنية للشركة جيدة جدًا
وذلك من خالل اإلفصاح األولي للشركة عبر موقع بورصة فلسطين.
الجانب التنظيمي وأثره على واقع القطاع
أشرنا في البداية الى الدور التنظيمي والرقابي في النهوض بواقع
قطاع التأمين الفلسطيني عبر الجهة المنظمة المتمثلة بهيئة سوق

العدد ( - )16األحـــد  4آذار 2018

رأس المال الفلسطينية ،وقد أحدثت بعض القوانين مؤخرًا بعض الجلبة
بين جمهور المؤمنين في فلسطين .ولكن ما رأي السيد جمال الحمود
في هذه القضية؟ وبسؤاله أجاب" :للحديث حول القانون الخاص بتحديد
الحد األدنى من الدفعات مقابل الخدمات التي تقدمها شركات التأمين
في فلسطين ،وكغيره من القوانين فإنه في النهاية قانون هيئة سوق
رأس المال وهي المشرفة على تطبيق هذا القانون ،ال يمكن بأي حال من
األحوال أن الهيئة هي من أجبرت الشركات على ضبط التعرفة وإنما هي
قامت بتطبيق القانون الذي صدر بمرسوم عن رئاسة الوزراء وهذا كان
نتيجة إعادة تقييم سنوات طويلة ألعمال شركات التامين في السوق
الفلسطيني ،ونتمنى حقيقة أن تلتزم شركات التأمين بهذا القانون
ً
فعال ،ألن ذلك هو الحد األدنى الذي يمكن شركات التأمين من الوفاء
بالتزاماتها تجاه المؤمنين".
وأضاف" :فلو أردنا الحديث حول األسعار الحقيقية الفنية بناء على
المطالبات الموجودة في السوق فمن الممكن أننا بحاجة إلى زيادة ما
نسبته  % 20على األسعار الحالية ،لكن ورغم ذلك فإننا نلتزم بالحد
األدنى الذي فرضه القانون .وتحاول هيئة سوق رأس المال تطبيق
وتشجيع الشركات على تطبيق هذه التسعيرة ولكن لألسف هناك
بعض الشركات الزميلة في السوق ال تلتزم ببعض الجوانب من تطبيقه.
فتطبيق قانون بهذا المستوى من شأنه أن يساعد شركة التأمين على
الوفاء بااللتزامات بسرعة دون اللجوء الى التأجيل والمماطلة وجبر الضرر
في أسرع وقت ممكن".
أهم العقبات التي تواجه صناعة التأمين الفلسطينية
وفي سياق آخر تحدث الحمود حول أهم العقبات التي تواجه صناعة
التأمين محليًا ،فقال" :الصعوبات التي تواجه عمل شركات التأمين في
فلسطين تتمثل في صغر حجم السوق الفلسطيني أضف الى ذلك نسبة
حجم تامين المركبات من الحجم الكلي لمحفظة التامين في فلسطين
والتي تقدر بحوالي  ،% 65أما إذا تم إضافة التامين الصحي لها فتقدر
بنسبة تفوق  .% 80األمر الذي ألقى بظالله على التأمينات العامة والتي

تعد منخفضة نسبيًا مقارنة مع دول المحيط .وبذلك يمكن القول أن صغر
حجم السوق ونوع التأمينات باإلضافة الى عدد شركات التأمين الذي
يعتبر أكثر من حجم السوق هي من أبرز المشكالت التي تواجه صناعة
التامين في فلسطين".
ويرى الحمود بأن المنافسة كبيرة جدًا في السوق الفلسطيني ،والتطور
االقتصادي العام في البلد هو من يلقي بظالله على تطور صناعة التأمين
في فلسطين حيث ومن المعروف أن التأمين في أي بلد هو مرآة القتصادها،
الوضع صعب في ظل االحتالل ومقومات النمو لدينا تكاد تكون معدومة.
العالقة مع المجتمع المحلي
وفي هذا الصدد يشير السيد جمال الحمود" :بداية نحن جزء من االقتصاد
الفلسطيني وبالتالي جزء من المجتمع الفلسطيني فنحن شركة وطنية تشغل
لديها  220موظف و 51وكيل ومنتج إضافة الى أن الشركة تقوم بالعديد
من النشاطات االجتماعية أو تدعم الكثير منها سواء على مستوى طالب
الجامعات أو األنشطة االجتماعية األخرى كالنوادي الرياضية والمحتاجين
ضمن الميزانية الموضوعة لهذا المجال ،باإلضافة الى توفير فرص العمل
للخريجين الجدد من أجل التدريب والخبرة أو من اجل العمل بالتنسيق مع
الجامعات نفسها ونحاول أن نستوعب الخريجين المتفوقين أو جزء منهم
بتوفير بعض فرص العمل.
وفي ختام حديثه أعرب السيد جمال الحمود عن أمله بأن تلتزم شركات
التأمين الفلسطينية بالحد األدنى من شروط العمل الفني والمنافسة الفنية،
بعيدًا عن المنافسات والمجازفات غير المحسوبة ألن عواقبها ستكون وخيمة
في النهاية على سوق التأمين الفلسطيني ،ويجب على شركات التأمين
التعاون المطلق مع هيئة سوق رأس المال في مجال تعزيز وتطوير القوانين
الصادرة بنشاط شركات التأمين خاصة أن هذه القوانين وضعت لتنظيم
عمل وحماية هذه الشركات ،وعلى الصعيد ذاته يجب االستمرار بالتوعية
فيما يتعلق بشأن حوادث الطرق كونها تستهلك النسبة األكبر من محفظة
التأمين في فلسطين مقارنة مع حجم هذه الحوادث بالنسبة لبقية دول
المنطقة والعالم التي تعد نسبة مرتفعة.
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إحصائيات مجلة بانوراما البورصة
عن العام 2017
مؤشر القدس
أغلق مؤشر القدس نهاية العام  2017عند مستوى  574.58نقطة مرتفعًا ما قيمته  44.42نقطة أي ما نسبته  % 8.38عن اغالق العام .2016
وقد سجل مؤشر القدس أعلى قيمة اغالق له خالل هذة الفترة من العام  2017عند مستوى  587.12نقطة وأدنى قيمة اغالق عند مستوى  517.77نقطة.
وبالنسبة للمؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة ،فقد أغلق عند مستوى  310.86نقطة مرتفعًا ما قيمته  25.69نقطة أي ما نسبة  % 9.01عن اغالق العام .2016
ويأتي هذا االرتفاع في مؤشر القدس على خلفية ارتفاع مؤشرات كافة القطاعات باستثناء مؤشر قطاع الخدمات.

أحجام وقيم التداول:
ّ
تم عقد  243جلسة تداول في بورصة فلسطين خالل العام  ،2017تم خاللها تداول  271,163,750سهمًا بقيمة  469,070,221دوالرًا أمريكيًا نفذت من خـالل  53,205عقدًا.
وفيما يتعلق بحجم السوق ،فقد بلغت القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة نهاية العام  2017حوالي  3,891,495,531دوالر أمريكي بارتفاع بلغت نسبته  % 14.79عن نهاية العام
مؤشر القدس للعام 7102
 469,070,221ﻟﻠﻌﺎم
ﻟﻣؤﺷر اﻟﻘدس
االسهم اﻟﯾوﻣﻲ
 ،2016في حين بلغت قيمةاﻹﻏﻼق
2017بلغت نسبته  % 5.37عن نفس الفترة من العام .2016
دوالرًا بارتفاع
المتداولة

حركة المؤشر

574.58

75.475

02/01/2017
11/01/2017
22/01/2017
31/01/2017
09/02/2017
20/02/2017
01/03/2017
13/03/2017
22/03/2017
02/04/2017
11/04/2017
23/04/2017
07/05/2017
16/05/2017
28/05/2017
06/06/2017
15/06/2017
02/07/2017
11/07/2017
20/07/2017
31/07/2017
09/08/2017
20/08/2017
29/08/2017
12/09/2017
24/09/2017
3/10/2017
12/10/2017
23/10/2017
01/11/2017
12/11/2017
22/11/2017
4/12/2017
13/12/2017
24/12/2017

اإلغالق اليومي
لمؤشر القدس
(عن العام )2017

580.0
575.0
570.0
565.0
560.0
555.0
550.0
545.0
540.0
%54.5 535.0
530.0
525.0
520.0
515.0
510.0

590.0
585.0
580.0
575.0
570.0
565.0
560.0
555.0
550.0
545.0
540.0
535.0
530.0
525.0
520.0
515.0

02/01/2017
10/01/2017
18/01/2017
26/01/2017
05/02/2017
13/02/2017
21/02/2017
01/03/2017
12/03/2017
20/03/2017
28/03/2017
05/04/2017
13/04/2017
25/04/2017
07/05/2017
15/05/2017
24/05/2017
01/06/2017
11/06/2017
19/06/2017
03/07/2017
11/07/2017
19/07/2017
27/07/2017
06/08/2017
14/08/2017
22/08/2017
30/08/2017
12/09/2017
20/09/2017
1/10/2017
9/10/2017
17/10/2017
25/10/2017
02/11/2017
12/11/2017
21/11/2017
29/11/2017
10/12/2017
18/12/2017
27/12/2017

إﻏﻼق ﻣؤﺷر اﻟﻘدس وﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻟﻣؤﺷر

اﻹﻏﻼق

اﻻﻓﺗﺗﺎح

اﻟﻘدس

574.58

530.16

اﻟﻌﺎم

310.86

285.17

)رﻗم اﻷﺳﺎس =(100

اﻟﺗﻐﯾر إغالق مؤشر القدس ومؤشرات القطاعات
ﻧﻘطﺔ

المؤشر
44.42

)(%
8.38%

األساس =)011
(رقم
9.01%
25.69

اإلغالق

االفتتاح

التغير

إغالق مؤشر القدس
ومؤشرات القطاعات
نقطة

()%

اﻟﺑﻧوك واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

164.03

144.38
القدس

19.65

13.61%

574.58

530.16

44.42

8.38%

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

98.16

78.17العام

19.99

25.57%

310.86

285.17

25.69

9.01%

اﻟﺗﺄﻣﯾن

70.93

والخدمات المالية 5.77%
67.06البنوك 3.87

164.03

144.38

19.65

13.61%

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

30.50

26.33

4.17

15.84%

اﻟﺧدﻣﺎت

98.16

78.17

19.99

25.57%

43.54

45.03

‐1.49

‐3.31%

70.93

67.06

3.87

5.77%

االستثمار

30.50

26.33

4.17

15.84%

الخدمات

43.54

45.03

-1.49

-3.31%

الصناعة

التأمين

510.0
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العام 2016
للعام
مع7102
2017العام
 7102مع
التداول للعام
نشاط نشاط تداول
مقارنة مقارنة
البند

التغير

7102

7102

عدد جلسات التداول ()#

342

342

-28.3%

عدد األسهم المتداولة ()#

313,362,122

323,.31,231

36841%

قيمة األسهم المتداولة )(US$

462,212,333

442,323,26.

2821%

22,322

24,232

26844%

3,222,222

3,.36,24.

6834%

2,.23,422,223

2,222,333,222

34812%

عدد الصفقات ()#
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )(US$
القيمة السوقية )(US$

()%

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
االستثمارات (حسب الملكية) في بورصة فلسطين
ﺗو��� توزيع
2017
/12
ﺑﺗﺎر�� /31
والحسابات �ﻣﺎ
ﺑورﺻﺔ ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟﻣﻠ��ﺔ( ﻓﻲ
ﺣﺳب
الشركاترات )
ﺗو��� اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
31/12/2017
بتاريخ
7102
/7102
النشطة
التداول
كمامن قيم
األعضاء
حصة
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون
اﻟﺟ�ﺳ�ﺔ
شركة األوراق الماليةاﻟﻌدد
اﻟ�ﻠﺳطﯾ��ﺔ
سهم
اﻷرد��ﺔ
2,053
لوتس
اﻟﺧﻠﯾﺟ�ﺔ
244
المتحدة
اﻷﻓر���ﺔ
27
العربي جروب
اﻷورو��ﺔ
90
الهدف األردن فلسطين
اﻷﻣر���ﺔ
402
الوساطة
أﺧر�
528

68,467

العالمية
اﻟﻣﺟﻣوع

71,811

اﻷﺳﻬم

قيم التداول (دوالر أميركي)

%
6102
95.34%

اﻟﻌدد

%

6102

1,230,285,840

68.16%

140,317,713

219,458,495

205,760,077

215,738,019

125,010,452

180,332,672

64,451,500

81,744,818

85,877,473

75,758,490

187,683,258

63,367,494

36,039,961

43,413,976

2.86%

0.34%

0.04%

0.13%

0.56%

0.74%

100.00%

186,769,435
117,355,174

117,982,853

122,834,193
26,155,025
3,642,747

1,805,025,267

10.35%
6.50%

6.54%
6.81%

1.45%

0.20%

100.00%

عدد الحسابات المفتوحة

اﻟ��ﻣﺔ )($
6102
2,480,304,596

209

464,691,641

171

252,396,686

817

399,451,823

201

227,027,666

498

60,423,700

1,384

7,199,419

132

3,891,495,531

%
6102
63.74%

283

11.94%

191

6.49%

571

10.26%

171

5.83%

517

1.55%

1,048

0.19%

100

100.00%

الوطنية

17,639,372

20,034,639

183

211

المجموع

862,779,806

899,848,603

3,595

3,092

)(US$
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ )(US$

1,930,330

1,816,948

6.24%

3,891,495,531

3,390,122,335

14.79%
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2017/2016
اﻟﺣﺳﺎ�ﺎ� اﻟﻧﺷطﺔ
قيماﻟﺗداول و
ﻣن ��م
اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﺷر�ﺎ�
ﺣﺻﺔ
النشطة 2016/2017
والحسابات
التداول
من
األعضاء
الشركات
حصة
��م اﻟﺗداول )دوﻻر ���ر��(
ﺷر�ﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ�ﺔ

ﻋدد اﻟﺣﺳﺎ�ﺎ� اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ

2016

2017

2016

2017

ﺳﻬم

140,317,713

219,458,495

209

283

ﻟوﺗس

205,760,077

215,738,019

171

191

اﻟﻣﺗﺣدة

125,010,452

180,332,672

817

571

اﻟﻌر�� ﺟروب

64,451,500

81,744,818

201

171

اﻟﻬدف اﻷردن ﻓﻠﺳطﯾن

85,877,473

75,758,490

498

517

187,683,258

63,367,494

1,384

1,048

اﻟﻌﺎﻟﻣ�ﺔ

36,039,961

43,413,976

132

100

اﻟوطﻧ�ﺔ

17,639,372

20,034,639

183

211

ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ

862,779,806

899,848,603

3,595

3,092

اﻟوﺳﺎطﺔ

14

العدد ( - )16األحـــد  4آذار 2018

ً
الشركات األكثر تداوال من حيث عدد األسهم

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺩﺍﻭﻻً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺳﻡ

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ًالشركات األكثر ارتفاعًا
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ً

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺩﺍﻭﻻً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺳﻡ
PADICO
29.31%
PADICO
29.31%

Others
39.65%
Others
39.65%

71.43%

50.50%

76.92%

76.67%

71.43%

81.11%

76.67%

76.92%

80%
90%
70% 81.11%
80%
60%
70%
50%
60%
40%

50.50%

PIBC
8.80%
PIBC
8.80%

AIG
8.62%
AIG
8.62%

APIC
7.20%
APIC
7.20%

ISBK
6.41%
ISBK
6.41%

BOP
8.20%
BOP
8.20%

ISBK
8.03%
ISBK
8.03%

QUDS

UCI

QUDS

0%

JPH

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً

-14.05%

PALAQAR
PALAQAR

-14.81%
-14.81%

NAPCO
NAPCO

AHC
AHC

WASSEL

-10%
-20%
-15%
-25%

-15.71%
-15.71%

APIC
7.75%
APIC
7.75%

0%

-5% WASSEL
0%
-10%
-5%
-15%

-20%
-30%
-25%
-35%

-30.99%
-30.99%

-38.67%
-38.67%

أداء مؤشرات األسواق العربية خالل العام 2017

10%

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً

TIC

Others
33.93%
Others
33.93%

AIG

UCI

JPH

30%
10%
20%0%

الشركات األكثر انخفاضًا

-14.05%

PALTEL
18.27%
PALTEL
18.27%

AIG

PICO

TIC

PADICO
23.81%
PADICO
23.81%

50%
30%
40%
20%

PICO

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺩﺍﻭﻻً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻗﻳﻣﺔ ً
ﺍﻻﺳﻡ من حيث قيمة األسهم
تداوال
الشركات األكثر
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺗﺩﺍﻭﻻً ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻻﺳﻡ

90%

-30%
-40%
-35%
-40%

عدد الحسابات المفتوحة سنويًا 2012-2017

بورصة دمشق األعلى بارتفاع بلغ  % 269.78وفيما يلي أداء باقي البورصات
تباين أداء األسواق العربية فكانت بورصة دمشق األعلى بارتفاع بلغ  %269.78وفيما يلي أداء باقي البورصات:

عدد الحسابات المفتوحة سنويا ً 2017-2013

4,500

50.00%

4,000
40.00%

3,500
3,000

30.00%

2,500
20.00%

8.38%

2,000
1,500

10.00%

1,000
0.00%

2017

2016

1

2015

-30.00%

2014

-20.00%

2013

-10.00%

500
0
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العام  2017في صور

توقيع اتفاقية ادراج وبدء تداول شركة سند للتوريدات اإلنشائية في بورصة فلسطين

لقاء عمل خاص بعنوان (أسهم الخزينة)

وزارة التربية والتعليم توقع اتفاقية مع البورصة بهدف توعية الطالب والمعلمين

حفل اختتام الدورة العاشرة من مسابقة محاكاة التداول

جانب من الحضور في ورشة عمل (الشركات العائلية) لمدن شمال الضفة

جانب من مشاركة بورصة فلسطين ضمن اسبوع المستثمر العالمي باشراف هيئة سوق رأس المال

حمل تطبيق

وتابــع حركــة البورصة

