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 رؤية الهيئة

 هيئة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

 

 رساةل الهيئة

التنظيم واالشراف والرقابة على أداء كل من قطاعات األوراق المالية، والتأمين، والرهن العقاري، والتأجير 

 .ادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وفقاً ألفضل الممارسات الدوليةالتمويلي في فلسطين، وتطويرها بما يحقق مب

 

 للهيئة ال هداف الاسرتاتيجية

   النهوض بقطاع التأمين من خالل إعادة هيكلة وتنظيم أوضاع القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره

 ونموه.

   تنشيط وتعميق قطاع األوراق المالية وزيادة وعي المجتمع حول أهمية االستثمار في قطاع األوراق

 المالية.

  قطاع تمويل الرهن العقاريونمو خلق البيئة المواتية لعمل. 

 تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية. 

 هداف الهيئة.أتعمل على المساهمة في تحقيق لية عداد تطورات تنظيمية داخإ 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  

 

 

 21....................................أخر أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية............ -1

 

                            

 

                

 

 

                    

 

 



 

 

 

4 

 كلمة العدد   

 

 

 

 الس يد براق النابليس    

                                                                 مدير عام هيئة سوق رأ س املال الفلسطينية

 

دد األول من نشرة سوق رأس المال الفلسطيني وهي نشرة الكترونية دورية انه لمن دواعي سروري أن ُأقدم لكم الع  

تصدرها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتهدف الى تسليط الضوء على أ هم تطورات قطاعات سوق رأس المال 

 في فلسطين.

طيني والذي يغطي األرباع وبناءًا على ما تقدم، فإننا نضع بين ايديُكم العدد األول من نشرة سوق رأس المال الفلس

، والذي يستعرض أهم المؤشرات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة للخروج 2018األول والثاني من العام 

بمعلومات تدلل على جوهر التغيرات التي ت طرأ في سوق رأس المال الفلسطيني، اضافًة الى رفع درجة التوعية لدى 

لى مجموعة من المصطلحات والرسائل واألسئلة التوعوية من خالل صندوق التوعية، المواطنين، من خالل التعرف ع

 وكذلك األمر االطالع على أخر أخبار ومستجدات الهيئة.

وفي الختام، فإننا نأمل أن تشكل هذه النشرة اضافه علمية ومهنية لقطاع سوق رأس المال، ومرجع مفيد للمهتمين 

من معلومات وإحصائيات ربعية مقارنة حول قطاعات سوق رأس المال في فلسطين،  والباحثين والمختصين. لما توفره

 وأن ُتسهم في رفد وتعزيز التوعية والتثقيف المالي في القطاع المالي وتحديدًا القطاع المالي غير المصرفي.

 
 مع وافر االحترام والتقدير

 براق النابلسي 

 المدير العام
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  قطاع األوراق الماليةتطورات 

 
% 4.4 نقطة أي بنسبة 24.9 قدره نخفاضبا 2018من العام  نقطة مع نهاية الربع الثاني 540.67أُغلق مؤشر القدس عند حاجز 

. والشكل رقم 2017للعام  الثاني% مقارنًة مع نهاية الربع 0.68طفيف بما نسبته  انخفاضوب ،نهاية الربع األول لذات العاممقارنًة مع 

 ( أدناه يشير الى التغيرات في أسعار االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل األعوام.1)

 )نقطة( بشكل ربع سنوي حركة مؤشر القدس : 1شكل 
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 : بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.1 جدول

 البيان
الربع األول 

2017 
 2017الثاني الربع 

الربع األول 

2018 
 2018 الثانيالربع 

 540.67 565.57 544.36 538.87 )نقطة( مؤشر القدس

 60 60 56 63 عدد جلسات التداول

 35.17 84.31 58.93 34.53 (مليون سهم) عدد األسهم المتداولة

 72.74 170.24 92.96 71.99 (مليون دوالر) قيمة األسهم المتداولة

 3,784.40 3,891.23 3,627.91 3,591.34 (مليون دوالر) القيمة السوقية

 المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة
 )مليون دوالر(

1.14 1.70 2.84 1.21 

 8,763 11,433 12,819 9,312 عدد الصفقات

باألسهم  اجمالي عدد المتعاملين

 المدرجة في بورصة فلسطين
72,285 72,153 71,572 71,341 

 

وهذا يعادل  ،2018الربع الثاني من العام مليار دوالر مع نهاية  3.78 بلغت القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. 4.3مرتفعًة بما نسبته   1% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية،28.2ما نسبته 

، 2018صفقة تمت مع نهاية النصف األول من العام  20,196الصفقات في سوق األوراق المالية ومن جهة أخرى، بلغ اجمالي عدد 

% 4.7بينهم  2018العام الربع الثاني من متعامل مع نهاية  71,341 المتعاملين في سوق األوراق المالية نحوكما وبلغ اجمالي عدد 

 (.2)انظر الجدول رقم  من المتعاملين األجانب، غالبيتهم من األردن.

 .2018الجنسية كما في نهاية الربع الثاني للعام توزيع االستثمار حسب : 2 جدول

 

                                              

إضافة لعدم صدور  تراكمية،يمة وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي ق 6201تم استخدام الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية للعام   .  1
 .2017بيانات الناتج المحلي االجمالي النهائية لعام 

 احصائيات وبيانات التداول 

 المجموع أخرى األمريكية األوروبية األفريقية الخليجية األردنية الفلسطينية الجنسية

 71,341 522 412 87 25 252 2,021 68,022 العدد

% 95.35% 2.83% 0.35% 0.04% 0.12% 0.58% 0.73% 100% 
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 )عدد وقيمة األسهم المتداولة(نشاط التداول في بورصة فلسطين : 2شكل 

 

% مقارنًة مع نهاية الربع األول لذات العام، وترافق 58.3انخفاضًا في عدد األسهم المتداولة بما نسبته  2018شهد الربع الثاني من العام 

في حين شهدت عدد وقيمة األسهم المتداولة للربع % خالل نفس فترة المقارنة، 57.3هذا مع انخفاض في قيمة األسهم المتداولة بنسبة 

 % على التوالي مقارنًة مع نهاية الربع المناظر من العام السابق.21.8% و40.3انخفاضًا ملحوظًا ما نسبته  2018ن العام م الثاني

صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النسبية من القيمة السوقية للتعامالت. ويتضح من الشكل أن  أدناه 3الشكل رقم  يوضحو 

 مليون دوالر(. 1,016.9% )بقيمة 27مليون دوالر( في حين بلغت حصة األفراد  1,515.6ة % )بقيم40حصة الشركات بلغت 

 )مليون دوالر(. 2018 لثاني: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقاَ لصفة المتعامل كما هي في نهاية الربع ا3شكل 

 
 
 
 

34.53
71.9958.93

92.9698.48
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(مليون سهم)عدد األسهم المتداولة  (مليون دوالر)قيمة األسهم المتداولة 

2017الربع األول  2017الربع الثاني 

2017الربع الثالث  2017الربع الرابع 

2018الربع األول  2018الربع الثاني 

أطراف *
ذوي عالقة 
375.5
9.92%

أفراد
1,016.9
26.87%

جهات حكومية 
385.8
10.20%

شركات
1,515.6
40.05%

صناديق استثمار
205.6
5.43%

بنوك 
202.2
5.34%

شركات تأمين 
69.3
1.83%

موظفي وسطاء السوق 
13.6
0.36%

  أطراف ذوي عالقة: وهم عبارة
لهم عالقة مباشرة عن أشخاص 

مباشرة بالشركة بحكم أو غير 
 المنصب أو العالقة.
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 طورات قطاع التأمين الفلسطينيت
 

مع ضرورة االشارة الى ، 2018شركات في نهاية الربع الثاني للعام  10بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 

والتي  2018ول من عام الربع األ مع بدايةدخول شركة تأمين جديدة الى قطاع التأمين الفلسطيني )شركة تمكين الفلسطينية للتأمين( 

   .ة التأمين التكافليلصيغ تعمل وفقاً 

 : بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(.3 جدول

 البيان
الربع األول 

2017 
الربع الثاني 

2017 

الربع األول 

2018 
الربع الثاني 

2018 

 70.12 81.29 63.39 68.68 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 60.25 61.95 53.60 51.80 صافي األقساط المكتسبة

 245.85 242.50 212.92 206.56 اجمالي استثمارات شركات التأمين

(34.52 (33.91) في قطاع التأمين صافي التعويضات المتكبدة ) (38.60) )40.98( 

اجمالي أقساط التأمين  / صافي األقساط المكتسبة

 المكتتبة
75.4% 84.6% 76.2% 85.9% 

 %68.0 %62.3 %64.4 %65.5 صافي األقساط المكتسبة / صافي التعويضات المتكبدة

  

% 13.7، منخفضة بنسبة 2018مليون دوالر أمريكي في نهاية الربع الثاني من العام  70.12بلغت اجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

ويأتي ذلك في . 2017ية الربع المناظر من العام % مقارنة مع نها10.6 بلغت نسبتهمقارنًة مع نهاية الربع األول لذات العام وبارتفاع 

صافي التعويضات المتكبدة للقطاع بما نسبته  تارتفعبالمقابل بيعي إلجمالي أقساط التأمين المكتتبة ما بين األرباع، سياق التذبذب الط

 245.85عما كانت عليه نهاية الربع السابق. كما وبلغت اجمالي استثمارات شركات التأمين  2018% مع نهاية الربع الثاني للعام 6.2

% مقارنًة مع نهاية الربع السابق والمناظر على 15.5% و1.4محققة ارتفاعًا طفيفًا قدره  2018للعام  انيمليون دوالر نهاية الربع الث

 التوالي.

% من اجمالي 61أن محفظة التأمين ما زالت تشهد تركزًا كبيرًا لصالح تأمين المركبات والذي بلغت نسبته  (،4رقم ) يوضح الشكل

أن هناك تركزًا  (5رقم )%. كما يالحظ من الشكل 14يليها التأمين الصحي بنسبة  2018 الثانيالربع المحفظة التأمينية في نهاية 

 %42شركات عاملة في القطاع على نحو  عشرةواضحًا في الحصص السوقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ شركتان من أصل 

 .2018من العام  الربع الثاني يةنهاالفلسطيني وذلك في من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين 
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  2018 ثانينهاية الربع المنتجات قطاع التأمين كما هو في ل المحفظة التأمينية وفقا  : توزيع 4شكل 

 
 

 2018 الربع الثانيللشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية  وفقا   يةمحفظة التأمينال: توزيع 5شكل 

 

 
 

 

المركبات 
61%

العمال
10%

الصحي
14%

ةتأمين المسؤولية المدني
2%

التامينات العامة االخرى
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الحريق
6%

بحري
1%

هندسي
2% الحياة
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Other
9%

شركة المشرق للتأمين
8.49%

المجموعة 
االهلية للتامين

9.63%

شركة التأمين الوطنية
19.30%

نشركة فلسطين للتأمي
7.06%

نشركة تمكين للتأمي
0.64%

شركة التكافل للتأمين
15.18%

شركة ترست العالمية 
للتأمين
22.65%

الشركة العالمية المتحدة
للتأمين
شركة مت اليف اليكو16.77%

0.23%

شركة فلسطين لتأمين
الرهن العقاري

0.06%
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 التمويليتطورات قطاع التأجير 

، حيث شهد 2018شركة كما في نهاية الربع الثاني من العام  14المرخصة لها بالعمل من قبل الهيئة بلغ عدد شركات التأجير التمويلي 

قيمة اجمالي  لغتكما وب شركات تأجير تمويلي من قبل الهيئة في ذاك العام، 3اقبال المستثمرين على القطاع وتم ترخيص  2017العام 

بانخفاض  ،2018من العام  عقد كما في نهاية الربع الثاني 382بواقع أمريكي مليون دوالر  18.8تثمار العقود المسجلة لدى الهيئة اس

ويعود ذلك الى زيادة % مقارنة مع نهاية الربع المناظر للعام السابق. 6وبنسبة % مقارنة مع نهاية الربع األول لذات العام 9بلغت نسبته 

إضافة الى صعوبة وصول الشركات إلى مصادر تمويل مستدامة للعملية، تحفظ بعض الشركات في منح التمويل نظرًا للمخاطر المرافقة 

 والذي أثر بشكل سلبي على نشاط الشركات، كما أن األوضاع السياسية التي سادت ساهمت في ذلك. للتوسع في عملياتها

 مالي قيمة عقود التأجير التمويليتطور اج: 6شكل 

 
% مقارنًة مع الربع السابق 29.1%و5.5ارتفاعًا بنسبة  2018في نهاية الربع الثاني للعام  سجلت أعداد عقود التأجير التمويليبالمقابل، 

 والمناظر على التوالي. 

 تطور اجمالي عدد عقود التأجير التمويلي: 7شكل 
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ثم في  %38.2 ، فإنَّ هناك تركز عاٍل في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام هللا بنسبة( أدناه8رقم ) وكما يالحظ من الشكل

من اجمالي عدد  %34.5%، وتشكل بقية المحافظات مجتمعة ما مجموعه 11.6الخليل بنسبة مدينة % تليها 15.9مدينة نابلس بنسبة 

 العقود.

 2018 الثانيالربع  التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية: التوزيع الجغرافي لعقود 8شكل 

 
 2018 لثانيالربع ا: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية 9شكل 

 
من  % 80.3حيث شكلت ما نسبته التمويلي الى أن المركبات ما زالت تشكل الحصة األكبر من محفظة التأجير  من المهم اإلشارةو

أما تدني عقود تأجير  اجمالي قيمة العقود، ويعود هذا التركز إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير وتدني مخاطر تأجيرها،

العقود الخاصة بالمعدات بالفترات ويتوقع أن تزيد ة، ة المتعلقة بالملكيالمعدات فيعود الى إحجام الشركات عن تمويلها نظرًا الرتفاع المخاطر 

 القادمة نظرًا لصدور قانون ضمان الحقوق في المال المنقول والتعليمات الخاصة به ووضعه موضع التطبيق الفعلي.

38.2%
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 التوعية االستثمارية

 

 

 

✉  

.....عزيزي املس تأ جر

مع أ نك لست املاكل 
القانوين للمأ جور، اعمل 
أ نك مسؤواًل عن أ ي 
رضر يلحق ابلآخرين 

نتيجه حيازتك 
.واس تخدامك للمأ جور

...عزيزي املقرتض

اقرأ  مجيع الواثئق ذات 
العالقه ابحلصول عىل
القرض ملعرفة سعر 

الفائدة عىل القرض، بنود 
غ اتفاقية المتويل، مبل

ادلفعه الشهرية، مجيع
الرسوم والتاكليف اليت 

س تقوم بدفعها، اذا كنت 
س تقوم بدفع الرضائب
والتأ مني عىل العقار، 

مجيع املعلومات جيب أ ن
..تكون موثقه دليك

....عزيزي املستمثر

ن معرفة حقوقك  ا 
املرتتبة عىل رشكة

ال وراق املالية اليت 
تتعامل معها يشلك 

حامية ملصاحلك 
واستامثراتك، ولكن 

ال مه من ذكل يبقى يف 
.ممارسة هذه احلقوق

....عزيزي املؤمن هل

تأ كد أ ن التغطية 
حها التأ مينية اليت متن 

كل رشكة التأ مني 
اكفية لتلبية 

احتياجاتك التأ مينية، 
ولضامن حقك أ طلب 

من رشكة التامني 
أ و الوكيل تزويدك /و

ابملعلومات الاكفية 
لتوضيح طبيعة       

.التغطيات املقدمة

✉ 

 

✉ 

 

✉ 

 

✉ 
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مصطلحات 

 توعوية

التأمين
معينبلغممقابلالخطرتحققحالةفيمعينبأداءالمؤمنتعهدعلىلهالمؤمنيحصلبمقتضاهعقدهوالتأمين•

أنالمؤمنبمقتضاهيلتزمتعهدأواتفاقأيبأنهالتأمينعقدفلسطينفي20رقمالتأمينقانون وعّرفالقسط،يسمى
ماليعوضأيأومرتباً أوايراداً أوالمالمنمبلغاً لصالحهالتأميناشترطالذيالمستفيدالىأولهالمؤمنالىيؤدي
لهالمؤمنهايؤديأخرى ماليةدفعةأيةأوقسطنظيروذلكبالعقد،المبينالخطرتحققأوالحادثوقوعحالةفيآخر

.للمؤمن

األوراق المالية

الحكوميةاتالمؤسستصدرهاالتياالستثماريةوالوحداتالقرض،وسنداتاألسهم،مثلدينأدواتأوملكيةحقوق هي•
المالرأسوق سهيئةوتعتمدهاللتداول،قابلةأخرى ماليةأوراقوأياالستثمارية،الصناديقأوالمساهمةالشركاتأو

.اهبمقتضالصادرةوالتشريعاتالماليةاألوراققانون حسبفلسطين،بورصةفيللتداولالفلسطينية

اتفاقية قرض الرهن العقاري

لسدادكضمانلعقارارهنويتممحددةفترةخاللمعينةفائدةبنسبةمعينقرضبسدادالمقترضتلزمقانونيةوثيقةهي•
.القرضهذا

التأجير التمويلي
ختبرات،ممعداتهندسية،معداتشاحنات،سيارات،)الثابتةاألصوللشراءيستخدماألصلعلىمبنىتمويلهو•

منالمستأجريختارهاالتياألصولبشراءالتمويليالتأجيرشركاتقيامخاللمنوذلك،(إلخ...عقاراتإنتاج،خطوط
االيجار،دفعاتمقابلمحددةزمنيةلفترةوانتفاعهالمستأجرالستخدامالمشتراة األصولهذهتوفيرثمومنالموردين،

فيالمستأجريرغبلمحالفيالمؤجرالىاعادتهاأوالمستأجرالىاألصلملكيةنقليتمالتأجير،فترةنهايةوفي
.التعاقدنهايةفياألصلالمستأجريتملكماعادةالتمويليالتأجيرظلوفيالشراء،خيارممارسة
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 أسئلة شائعة واجابات

 

 

 

 

 

 

 

ما هي التأمينات اإللزامية؟

:وهمااميتها،إلز أوجبتنوعانمنهاالفلسطيني،التأمينسوق فيالتأمينيةوالخدماتالمنتجاتمنالعديدهناك•
،2005لسنة(20)رقمالفلسطينيالتأمينقانون من(137)المادةالىباالستنادللمركبات،اإللزاميالتأمين•

.2000لسنة(5)رقمالمرورقانون من(73)والمادة
.2000لسنة(7)رقمالعملقانون من(116)المادةالىباالستنادوذلكالعمل،إصاباتضدالتأمين•

من هو المستثمر باألوراق المالية؟

.الربحتحقيقبهدفشراءأوبيعاً الماليةباألوراقيتعاملالذيالشخص•

من هو المخمن العقاري؟

تمويلألغراضالعقاري التخمينأعماللممارسةالمالرأسسوق هيئةقبلمنلهالمرخصالطبيعيالشخص•
.العقارلقيمةتقديربعمليةيقوموهوالعقاري،الرهن

من هم أطراف عقد التأجير التمويلي؟

.المؤجر، المورد والمستأجر: أطراف عقد التأجير التمويلي ثالثة•
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 الفلسطينية مسابقة حوكمة الشركات في الجامعات

الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خالل العام  نفذتاستكمااًل لجهود الهيئة في تعزيز الوعي في موضوع حوكمة الشركات، 

 طلبة كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في خمس جامعات فلسطينية استهدفت ،متخصصة بحوكمة الشركات أكاديميةمسابقة  ،2017

باإلضافة  ،خضوري  –جامعة بيرزيت وكلية فلسطين األهلية الجامعية والجامعة العربية األمريكية وجامعة فلسطين التقنية وهي كل من 

حدى أوائل المبادرات إوتعد هذه المسابقة ، الى جامعة القدس المفتوحة، وهي الجامعات التي عملت على دمج مساق حوكمة الشركات لديها

تعزيز قدرات  إلىوتهدف  ا المجال،في المنطقة العربية في هذ

الطلبة في مجال حوكمة الشركات من خالل مسابقة 

 إلىمتخصصة في مواضيع محددة في الحوكمة، إضافة 

التعرف على بعض التحديات الرئيسية التي تعيق حوكمة 

وتحديد الجوانب الواجب تطويرها للتغلب على تلك  ،الشركات

خطط التنفيذ، كما تتيح ووضع  ،التوصيات وإعداد ،التحديات

المسابقة فرصة للطلبة المشاركين الكتساب خبرة في كتابه 

 ،وعرض نتائج تقييم منظومة الحوكمة لدى الشركة المستهدفة

 وتقييم الدراسات التمهيدية للحوكمة.

وتقوم المسابقة بشكل رئيسي على تقديم الحلول لحالة دراسية 

مؤسسة التمويل  تم تطويرها من قبل ،متخصصة في الحوكمة

 تم تنفيذتنفيذ المسابقة على مرحلتين، بحيث  تمالدولية، و 

 كانتالمرحلة األولى داخليًا على مستوى كل جامعة، فيما 

المرحلة الثانية للتنافس بين المجموعات المتأهلة من 

 إعالن إلىالجامعات المشاركة في المرحلة األولى وصواًل 

 280 شاركنه أيذكر كما و ، وتنظم المسابقة بشكل دوري خالل األعوام القادمة، مجموعة فائزة واحدة على مستوى الجامعات المشاركة

 .2018 / 2017طالبًا وطالبة في المسابقة في نسختها األولى التي نفذت خالل الفصل األول من العام األكاديمي 
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احتفالية بروتكوليه كبيرة نظمت لهذا الغرض وجرت في فندق الكرمل بمدينة رام هللا، حيث تم خالل في  اختتمت مسابقة حوكمة الشركاتو 

االحتفالية إعالن وتكريم المجموعة الفائزة على مستوى الجامعات الفلسطينية الخمس المشاركة في المسابقة وشهدت االحتفالية حضور 

 لعامة ورؤساء المؤسسات الشريكة إضافة الى ممثلين عن قطاعات الهيئة وعن الجامعات واسع من قبل مدراء عامين الشركات المساهمة ا

 هلية الجامعية في المسابقة من خالل المجموعة الخاصة بها والمكونة من خمسة طالبات. وفازت كلية فلسطين األ ،الخمس المشاركة
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 الشمول المالي في فلسطين

 

 في الحديثة التي برزتيعتبر الشمول المالي من المواضيع 

، 2008أعقاب األزمة المالية العالمية التي حدثت بنهاية عام 

حيث زاد االهتمام في تحقيق الشمول المالي من خالل خلق 

التزام واسع لدى الجهات الرسمية وتنفيذ سياسات يتم من خاللها 

تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية 

استخدامها بالشكل الصحيح. حيث عملت هيئة  وتمكينهم من

سوق رأس المال الفلسطينية على توقيع وثيقة مبادئ مع سلطة 

لغرض تطوير االستراتيجية  2014النقد الفلسطينية في العام 

الوطنية للشمول المالي كونهما الجهات المسؤولة عن الرقابة 

 واإلشراف على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي في

فلسطين، حيث تم توحيد جهود جميع الجهات ذات العالقة 

والبدء ببناء االستراتيجية ضمن آلية محددة وفقًا ألفضل 

 المبادئ والممارسات العالمية بهذا الخصوص.

عرفت االستراتيجية الوطنية لشمول المالي في فلسطين الشمول 

للخدمات  واستخدام كافة فئات المجتمع"تعزيز وصول المالي بأنه: 

معرفتهم المالية  والمنتجات المالية من القنوات الرسمية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقهم وتعزيز

 بما يمكنهم من اتخاذ القرار المالي المناسب"

 

 

 مع الفلسطيني لتحسين ظروفهم المعيشية""قطاع مالي متطور يلبي االحتياجات المالية لكافة فئات المجت

 

 

 رؤيا الشمول المالي 
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الشباب مستويات المعيشة لدى المواطنين وتقليل نسب البطالة، وتمكين فئة  يهدف الشمول المالي الى تعزيز التنمية االجتماعية وتحسين

 والنساء ماليًا وذلك من خالل:

وذلك من خالل تنمية الثقافة والمعرفة المالية لدى النساء  الشرائح المستهدفة من المجتمعزيادة نسبة القدرات المالية لدى 

 والشباب، والعاطلين عن العمل، وتعزيز ثقتهم بمزودي الخدمات المالية في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

صادر التمويل واالستفادة منها، خاصة في المناطق تعزيز وصول كافة شرائح المجتمع الى الخدمات والمنتجات المالية وم

 الريفية والمهمشة.

توعية وتثقيف مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية وزيادة معرفتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم عند استخدام تلك 

 الخدمات والمنتجات وذلك لحماية حقوقهم.
 

 

 

يقصد بالخدمات والمنتجات المالية الرسمية: هي تلك الخدمات والمنتجات المالية التي تقدم من خالل القنوات المالية الرسمية المرخصة 

خدمات التأمين وخدمات  في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي وتشمل: الحسابات المصرفية، خدمات الدفع والتحويل،

م التمويل واالئتمان، وخدمات التأجير التمويلي وغيرها من المنتجات والخدمات المالية، في حين تعد الخدمات والمنتجات المالية التي تقد

 على غير الرسمية وغير المرخصة خدمات ومنتجات مالية غير رسمية ويجب تجنب التعامل مع هذه الجهات حفاظاً  تمن قبل القنوا

 حقوق مستهلكي الخدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى ماذا يهدف الشمول المالي؟ 

1. 

3. 

2. 

 رسمية؟ وهل هناك منتجات وخدمات مالية غيرهي الخدمات والمنتجات المالية الرسمية؟ ما  
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واستخدام المواطنين للخدمات والمنتجات المالية من القطاع  الى تدني نسبة وصولأظهرت نتائج مسوح الشمول المالي في فلسطين 

 في حين تعد النسبة المتبقية الغير مستخدمة للخدمات والمنتجات المالية الرسمية مقصاه ماليًا. ،%36.4لمالي الرسمي والتي بلغت ا

 
% من األفراد البالغين لديهم مستوى ضعيف وضعيف جدًا في الثقافة المالية، 59في فلسطين أن  كما أظهر نتائج مسوح الشمول المالي

 حيث تبين ارتفاع نسبه الثقافة المالية عند الذكور مقارنه باإلناث.

 

 

 

 

 

 

 واقع الشمول المالي في فلسطين 

الشمول المالي
االقصاء المالي36.4%

63.6%

 ( الى:%36.4تنقسم نسبة الشمول المالي )      

  22.7ممتلكو حساب بنكي بنسبة% 
 

  5.1المستفيدون من قرض بنكي بنسبة% 
 

  8.6ممتلكو بوليصة تأمين بنسبة% 
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 أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

 

 

 

أبرمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مذكرة تفاهم مع 
هيئة األوراق المالية األردنية في مقر هيئة األوراق المالية 
األردنية في العاصمة األردنية عمان، ووقعت مذكرة 

مجلس  التفاهم من قبل معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس
إدارة هيئة سوق راس المال ومعالي السيد محمد صالح 
الحوراني رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية 

وتهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات في . األردنية
عمليات اإلشراف والرقابة على قطاع األوراق المالية بين 
الهيئتين الرقابيتين تحديدًا في مجال تطوير األطر 

نونية والرقابية خاصة في مجال التمويل اإلسالمي القا
وإصدار الصكوك، حيث تعتبر األردن من الدول التي 
أنهت تطوير وبناء إطار متكامل في مجال التمويل 
االسالمي تحديداً الصكوك. كما تهدف المذكرة الى تعزيز 
التعاون المشترك في مجال الشمول المالي في القطاعات 

ال الهيئتين كون فلسطين واألردن من اوائل دول المنطقة التي أنهت اعداد استراتيجيات وطنية في الشمول المالي، التي تشرف عليها ك
هذا باإلضافة الى تبادل الخبرات في مجال حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة. كما تهدف المذكرة الى توفير السبل الكفيلة في 

ن خالل التبادل المشترك للمعلومات الرقابية استنادًا الى األطر القانونية السارية والمبادئ الدولية ذات وذلك م ،تعزيز حماية المستثمرين
 والتي تتمتع كال الهيئتين بعضويتها الدائمة. IOSCOالعالقة تحديداً تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال 

 

 

 

اختتمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مسابقة حوكمة الشركات األولى من نوعها في الجامعات الفلسطينية والتي تم إطالقها خالل 
وبرعاية االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وذلك في  (IFC)بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية  2018 -2017العام األكاديمي 

بيرة نظمت لهذا الغرض وجرت في فندق الكرمل بمدينة رام هللا، حيث تم خالل االحتفالية إعالن وتكريم المجموعة احتفالية بروتكوليه ك
الفائزة على مستوى الجامعات الفلسطينية الخمس المشاركة في المسابقة وشهدت االحتفالية حضور واسع من قبل مدراء عامين الشركات 

وفازت كلية  شريكة إضافة الى ممثلين عن قطاعات الهيئة وعن الجامعات الخمس المشاركة.المساهمة العامة ورؤساء المؤسسات ال
هلية الجامعية في المسابقة من خالل المجموعة الخاصة بها والمكونة من خمسة طالبات. يذكر أنه شارك في المسابقة خمس فلسطين األ

خضوري  -لجامعية والجامعة العربية األمريكية وجامعة فلسطين التقنية جامعات فلسطينية كل من جامعة بيرزيت وكلية فلسطين األهلية ا

 رأس المال الفلسطينية وهيئة األوراق المالية األردنيةتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة سوق                    

 سوق رأس المال تختتم المسابقة األولى في حوكمة الشركات في الجامعات الفلسطينيةهيئة                  
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باإلضافة الى جامعة القدس المفتوحة، وذلك ضمن 
ولى من رئيستين حيث تنافس في الجولة األ جولتين

المسابقة ما يقارب مئتان وستون طالبا وطالبة من 
كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية من خالل مجموعات 

لهذه الغاية على مستوى الجامعات المشاركة، شكلت 
حيث قدمت المجموعات التوصيات بخصوص 
تصويب الوضع لحالة دراسية متخصصة في حوكمة 
الشركات والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة التمويل 
الدولية لغرض استخدامها في المسابقة، وخضعت 
التقارير المقدمة من الطلبة للتقييم من قبل لجان شكلت 
خصيصًا لهذه الجولة وصواًل الى إعالن مجموعة 
واحدة متأهلة على مستوى كل جامعة والتي تنافست 

خرى حيث تم خالل الجولة الثانية تقديم العروض بخصوص نتائج التقارير أمام لجنة انية مع نظيراتها من الجامعات األخالل الجولة الث
  واحدة على مستوى الجامعات الفلسطينية المشاركة.وصواًل لتتويج مجموعة فائزة متخصصة في مجال الحوكمة وتم تشكيلها لهذا الغرض 

 

 

 
وقعت هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت ثالث 
مذكرات تعاون مشترك وذلك في احتفالية برتوكوليه 

حيث تم التوقيع  جامعة بيرزيت. جرت في مكتب رئاسة
على تجديد اتفاقية التعاون الثالثية التي تهدف الى دمج 
مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية 
األعمال واالقتصاد في الجامعة والتي وقعت من قبل 
الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور 

يرزيت، والسيد عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة ب
يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في 

كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت مذكرتي  فلسطين.
تعاون مشترك، تستهدف االولى طلبة كلية الحقوق 
واإلدارة العامة لغرض تنفيذ مجموعة من البرامج 

ة، بالهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية وتحديدًا األطر القانونية الناظمة الوعي وزيادة المعرفة لدى طلبة الكلي التوعوية الهادفة لتعزيز
المشترك مع مركز تطوير االعالم التابع للجامعة بهدف تطوير االعالم تسعى مذكرة التعاون الثانية الى تعزيز التعاون  لعملها، في حين

 هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان ثالث مذكرات تعاون مشترك 
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ويذكر أن توقيع تجديد اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات وتوقيع  االقتصادي بما يخص القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين.
مذكرتي التفاهم مع كلية اإلدارة العامة والحقوق ومركز تطوير االعالم في جامعة بيرزيت، يأتي في سياق عمل الهيئة الساعي الى رفع 

ديمية والمؤسسات التابعة لما لها من أهمية بالغة وتعزيز الوعي بالهيئة وقطاعات سوق رأس المال وذلك بالتعاون مع المؤسسات االكا
التأثير على مستوى الطالب والفئات األخرى المستهدفة، كما يأتي ذلك في سياق جهود الهيئة المستمرة في تعزيز الشمول المالي لدى في 

 جتمع الفلسطيني كافة.شرائح الم
 

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين 
اجتماعها األول، في مقر سلطة النقد برام هللا، برئاسة 
مشتركة لمحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا ورئيس 
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل 

وتم خالل االجتماع مناقشة آخر مستجدات  قسيس.
اعتماد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي واعتماد 
الشروط المرجعية الخاصة بعمل اللجنة الوطنية، وقد 
تم التوافق خالل االجتماع على ضرورة تعزيز 
وتشجيع االلتزام بتنفيذ متطلبات استراتيجية الشمول 
المالي من قبل المؤسسات الرسمية واألطراف األخرى 

االجتماع اعتماد مقترح  وتم خالل ذات العالقة.
تشكيل اللجنة الفنية للشمول المالي وشروطها 
المرجعية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن 

الشركاء الرئيسيين وبرئاسة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، وستكون اللجنة الفنية مسؤولة عن توفير التنسيق الكامل بين 
لتنفيذي لضمان تطبيق خطة عمل االستراتيجية استنادًا إلى توجيهات اللجنة الوطنية للشمول المالي، كافة الشركاء على المستوى ا

  لجنة.باإلضافة إلى مسؤوليتها عن عملية المتابعة والتقييم ورفع التقارير الدورية للجنة الوطنية وفق اآللية المحددة في الشروط المرجعية ل
التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى،  بيةالدول العر  وائلوتعد فلسطين من أ

ويسهم الشمول المالي، بشكل مباشر، في تحقيق االستقرار المالي والنمو االقتصادي للدول، من خالل إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه 
 م ماليًا، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقه

بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول المالي، والتي  2017ومن الجدير ذكره بأنه قد صدر قرار مجلس الوزراء في كانون األول من العام 
للشمول المالي وضمان تنفيذها، برئاسة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة ستتولى إعداد السياسات ذات العالقة بتطبيق االستراتيجية الوطنية 

 سوق رأس المال وتضم في عضويتها كاًل من وزارة المالية والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم العالي، واتحاد الغرف التجارية الصناعية،
تأمين، ووزارة التنمية االجتماعية، وجمعية البنوك في فلسطين، ووزارة االقتصاد الوطني، وبورصة فلسطين واالتحاد الفلسطيني لشركات ال

 .والشبكة الفلسطينية لإلقراض

 اللجنة الوطنية للشمول المالي تعقد اجتماعها األول                       
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