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أود فـــي البداية ان انتهز فرصـــة كتابة كلمة العدد للربـــع الرابع واألخير من العـــام 2020  والذي يعتبر 

عـــام اســـتثنائي والذي جـــاء بظروف صحيـــة أثرت على اإلنســـانية بكاملهـــا وهي جائحـــة كورونا ألتمنى 

ان يكـــون العام القـــادم عام أفضـــل في كافـــة الجوانـــب، وبالرغم من الظـــروف أال أن الهيئة باشـــرت 

اعمالها للنهـــوض بالقطاع المالـــي غير المصرفي للعـــام المذكور.

وســـيتم القاء الضـــوء في هذا العـــدد على أبرز اإلنجـــازات التي تم تنفيذهـــا خالل الربع األخيـــر من العام 

2020 حيـــث أقر مجلـــس إدارة الهيئة اســـتراتيجية الهيئة الخمســـية )2021-2025(، وإقـــرار البرامج 

والمشـــاريع الرئيســـية الســـتراتيجية الهيئة، وتســـهم االســـتراتيجية بتحقيـــق ثالثة أهداف رئيســـية 

تتمثـــل بتوســـعة نطاق القطـــاع المالي الرســـمي على حســـاب القطاع المالـــي غير الرســـمي، من خالل 

توفيـــر بيئـــة رقابيـــة وتنظيمية لطـــرح خدمـــات ومنتجات ماليـــة غير مصرفيـــة جديدة. وفي ســـياق 

أخـــر تم تعديل نظام اإلفصاح الســـاري لدى بورصة فلســـطين بهـــدف تعزيز قدرة المســـتثمرين على 

اتخـــاذ قراراتهم االســـتثمارية اســـتنادا على معلومـــات أكثر دقة وشـــفافية، ويذكـــر أن الهيئة عقدت 

لقـــاء لتطويـــر قطـــاع الخدمات الماليـــة في فلســـطين وذلـــك بالتعاون والشـــراكة مع ســـلطة النقد 

ومؤسســـة التمويل الدوليـــة  )IFC(، باإلضافـــة الى عدد من المؤسســـات والجهات الشـــريكة.

 مـــن جهة أخـــرى وفيما يخص مســـاق حوكمة الشـــركات جددت الهيئـــة توقيع اتفاقياتهـــا حول دمج 

مســـاق حوكمة الشـــركات مع كل مـــن جامعـــات القدس المفتوحـــة، والجامعـــة العربيـــة األمريكية، 

وجامعة فلســـطين التقنيـــة – خضوري.

وفي الختام ال يســـعني اال ان أتقدم بالشـــكر لمجلـــس إدارة الهيئة وكافة العامليـــن فيها وللقطاعات 

التي تشـــرف عليها الهيئة على حســـن تعاونهم وإنجازهم، واســـأل اهلل ان يوفقنا فـــي خدمة المجتمع 

والوطن. 

كلمــة العــــدد
براق النابلسي

مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية



تطورات القطاعات 
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 � قطاع األوراق المالية
مؤشر القدس

 أُغلق مؤشـــر القـــدس عند حاجز 471.3 نقطة مـــع نهاية العام 2020، مســـجاًل انخفاضًا

 نســـبته 10.4 % عن إغالقـــه نهاية العـــام 2019 والبالغ 526 نقطة. والشـــكل رقم )1(

أدناه يشـــير الى التغيرات في أســـعار االغالق لمؤشـــر القدس بشـــكل ربعي خالل األعوام

شكل 1: حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي )نقطة(
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إحصائيات وبيانات التداول 

جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

 الربع الرابعالبيـــــــــــــــــــــــــــان 
2019

الربع الثالث 
2020

الربع الرابع 
202020192020

656264246220عدد جلسات التداول

25.139.224.6142.886.5عدد األسهم املتداولة )مليون سهم(
73.487.455.4273.9190.1قيمة األسهم املتداولة )مليون دوالر(

3,757.53,271.83,446.93,757.53,446.9القيمة السوقية )مليون دوالر(
املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة 

1.21.40.91.10.9)مليون دوالر(

6,0413,5335,59729,27617,243عدد الصفقات
اجمالي عدد املتعاملني باألسهم املدرجة يف 

70,19370,10770,05870,19370,058بورصة فلسطني
القيمة السوقية كنسبة من الناجت احمللي 

20.1 %21.9 %20.1 %19.1 %21.9 %اإلجمالي )باألسعار اجلارية(
قيمة التداول كنسبة من الناجت احمللي 

1.1 %1.6 %0.3 %0.5 % 0.4 %اإلجمالي )باألسعار اجلارية(

 المقارنـــة الســـنوية: شـــهدت مؤشـــرات بورصـــة فلســـطين مـــع نهاية العـــام 2020 
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انخفاضـــًا ملحوظـــًا مقارنـــًة مـــع نهايـــة العـــام 2019، حيـــث بلغـــت القيمة الســـوقية 

ألســـهم الشـــركات المدرجة فـــي بورصة فلســـطين 3.4 مليـــار دوالر مع نهايـــة العام 

2020، وهـــذا يعـــادل ما نســـبته 20.1 % مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي باألســـعار الجارية1، 
لتســـجل انخفاضـــًا نســـبته 8.3 % مقارنًة مـــع نهاية العـــام 2019 )3.8 مليـــار دوالر(، كما 

وانخفضـــت اجمالي أحجـــام وقيم التـــداول نهاية العـــام 2020 بما نســـبته 39.5 % و30.6 

% علـــى التوالـــي مقارنة مـــع نهايـــة العـــام 2019، يعكس هـــذا التراجع في مؤشـــرات قطاع 

األوراق الماليـــة األداء االقتصـــادي العام فـــي الفترة المشـــار إليها، والى المخـــاوف المرتبطة 

بتداعيـــات انتشـــار فيـــروس كورونا، األمـــر الذي أدى الـــى ضعف جانـــب الطلب علـــى األوراق 

الماليـــة، هذا بالتزامن مع انخفاض أســـعار أســـهم معظم الشـــركات المدرجـــة، إضافًة إلى 

تعليق التداول في بورصة فلســـطين بتاريـــخ 2020/3/23، لغايـــة 2020/5/3 كإجراء احترازي 

كورونا. جائحـــة  لتداعيات 

مــن جهــة أخــرى، بلــغ اجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين 70,058 متعامــل مــع 

نهايــة العــام 2020، بينهــم 4.9 % مــن المتعامليــن األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.

شكل 2: التطورات السنوية لنشاط التداول في بورصة فلسطين
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المقارنــة الربعيــة: شــهدت اجمالــي أحجــام وقيــم التــداول فــي بورصــة فلســطين مــع نهايــة 

الربــع الرابــع مــن العــام 2020 انخفاضــًا نســبته 37.3 % و36.6 % مقارنــة مــع نهايــة الربــع 

1  تم االستناد الى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2019، والبالغ 17,133.5 مليون دوالر.
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الثالــث 2020 علــى التوالــي، وبمــا نســبته 2.2 % و24.5 % مقارنــًة مــع نهايــة الربــع المناظــر 

مــن العــام 2019 علــى التوالــي. فيمــا شــهدت القيمــة الســوقية ارتفاعــًا نســبته 5.4 % 

مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق مــن العــام 2020، وانخفاضــًا نســبته 8.3 % مقارنــة مــع 

الربــع المناظــر مــن العــام 2019.

شكل 3: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 
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يوضــح الشــكل )4( صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــًا لحصصهــم النســبية مــن 

القيمــة الســوقية للتعامــالت. ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت 42.4 % 

)1,462 مليــون دوالر( فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد 25.7 % )886.7 مليــون دوالر(

شــكل 4: توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفقــًا لصفــة المتعامــل كمــا هــي فــي 

نهايــة العــام 2020  )مليــون دوالر(

 * ةقالع يوذ فارطأ
306.8 

8.9% 

دارفأ  
886.7 

25.7%  

  ةیموكح تاھج
340.0 

9.9%  

تاكرش  
1,462.0 

42.4%  

رامثتسا قیدانص  
144.9 

4.2%  

  كونب
236.4 

6.9%  

  نیمأت تاكرش
71.0 

2% 

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.
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يوضــح الشــكل )5( عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين 

والبالــغ عددهــم 64,066 مســاهم كمــا فــي نهايــة العــام 2020، إضافــة الــى اجمالــي عــدد 

الحســابات المفتوحــة فــي بورصــة فلســطين والبالغــة 118,433 حســاب، وكمــا يوضــح 

الشــكل فــإن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن االنــاث فــي قطــاع األوراق الماليــة.

شكل 5: توزيع عدد المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 

والحسابات المفتوحة وفق التوزيع الجغرافي والجندري كما بنهاية العام 2020

*الحسابات الخاملة: الحسابات التي رصيدها صفر ومضى عليها عام أو أكثر دون اجراء أي حركة عليها.
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� قطاع التــــأمين
المقارنة الســـنوية :بلغ عدد شـــركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشـــر شركات 
مع نهايـــة العام 2020. ولم تشـــهد المحفظة التأمينية )أقســـاط التأميـــن المكتتبة( 
نمـــواً نهاية العـــام 2020 مقارنًة مع نهاية العـــام 2019، حيث بلغـــت اجمالي المحفظة 
التأمينيـــة نهاية العـــام 2020 ، 303.2 مليـــون دوالر. فيما ارتفعت اجمالي اســـتثمارات 
شـــركات التأمين حوالـــي 3 % مقارنًة مع العـــام 2019. من جهة أخـــرى، حافظت صافي 
التعويضـــات المتكبدة فـــي القطاع على نفس المســـتوى وذلك مقارنًة مـــع نهاية العام 

.2019

المقارنـــة الربعية: بلغت اجمالي المحفظة التأمينية )أقســـاط التأميـــن المكتتبة( كما 
بنهايـــة الربـــع الرابع من العام 2020، 72 مليون دوالر منخفضًة بما نســـبته  5 % و  1 % 
عـــن نهاية الربع الســـابق من العام 2020 والربـــع المناظر من العـــام 2019 على التوالي. 
مـــن جهة أخرى، لوحـــظ ارتفاع اجمالي اســـتثمارات شـــركات التأمين بما نســـبته 11 % 
و3 % مقارنـــة بالربع الســـابق والمناظر علـــى التوالي. فيما انخفضـــت صافي التعويضات 
المتكبـــدة للقطاع كمـــا بنهاية الربع الرابع مـــن العام 2020 بما نســـبته 38 % و21 % 

مقارنـــة مع نهاية الربع الســـابق والمناظـــر على التوالي.

جدول 2: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(

البيـــــــــــــــان
الــــربع 
الـــرابع 

2019

الــــربع  
الثـــالث 

2020

الــــربع 
الـــرابع 
* 2020

2019* 2020

اجاميل أقساط 
72.575.872.0302.5302.2التأمني املكتتبة

صايف األقساط 
66.466.667.3259.8266.4املكتسبة

اجاميل استثامرات 
259.9240.3266.3259.9266.3رشكات التأمني

صايف التعويضات 
)173.6()174.0()35.2()56.8()44.4(املتكبدة

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

يشـــير الجدول )3( الى أهم المؤشـــرات التأمينيـــة التي تعكس األهمية النســـبية لقطاع 
التأميـــن فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، حيـــث ال تـــزال مســـاهمة التأمين الـــى الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي متواضعـــة، علـــى الرغم من نمو هذه النســـبة عبـــر األعوام الثالثـــة الماضية، 
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حيـــث بلغت مع نهايـــة العـــام 2020، 1.8 % , اذ تشـــير هذه النســـبة »نســـبة االختراق 
التأمينيـــة« الى اجمالي المحفظة التأمينية منســـوبة الى اجمالي الناتـــج المحلي اإلجمالي 
باألســـعار الجاريـــة، أمـــا من حيـــث الكثافـــة التأمينيـــة والتي تشـــير الى حصـــة الفرد من 
اجمالـــي المحفظـــة التأمينية، فقد بلغـــت نهاية العـــام 2020 الـــى 58.7 دوالر أمريكي.

جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

نسبة االخرتاق التأمينيةالعــــــــــــام
الكثافة التأمينية

 )دوالر أمرييك(
2017% 1.653.4
2018% 1.756.8
2019% 1.860.0
*2020% 1.858.7

 * البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

يوضـــح الشـــكل )6( أّن محفظـــة التأمين مـــا زالت تشـــهد تركـــزاً كبيراً لصالـــح تأمين 
المركبـــات، الـــذي بلغـــت نســـبته 68.6 % من إجمالـــي المحفظـــة التأمينية فـــي نهاية 
العـــام 2020، يليـــه التأمين الصحي بنســـبة 6. 10 % .  كما يالحظ أن هنـــاك تركزاً كبيراً 
فـــي الحصص الســـوقية بيـــن شـــركات التأمين، حيـــث تســـتحوذ ثالث من أصل عشـــر 
شـــركات عاملة فـــي القطاع على نحـــو 50 % من إجمالي األقســـاط المكتتبـــة في قطاع 

التأمين الفلســـطيني نهاية العـــام 2020 )انظر الشـــكل 7(.

شـــكل 6: توزيع مكونات محفظـــة التأمين حســـب منتجات قطاع التأميـــن كما هو في 
*  2020 العام  نهاية 

 

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.
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شـــكل 7: توزيع محفظـــة التأمين وفقـــًا للشـــركات العاملة في فلســـطين كما هو في 
نهايـــة العام 2020*

 نیمأتلل قرشملا ةكرش
10.0% 

 نیماتلل ةیلھالا ةعومجملا
5.6% 

 ةینطولا نیمأتلا ةكرش
18.1% 

 نیطسلف ةكرش
 نیمأتلل

11.2% 

 نیكمت ةكرش
 نیمأتلل ةینیطسلفلا

9.6% 

 نیمأتلل لفاكتلا ةكرش
13.6% 

 ةیملاعلا تسرت ةكرش
 نیمأتلل

18.3% 

 ةدحتملا ةیملاعلا ةكرشلا
 نیمأتلل

13.3% 

 تم ةكرش
 وكیلا فیال

0.2% 

 نیمأتل نیطسلف ةكرش
 يراقعلا نھرلا

0.1% 

*البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.
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� قطاع التـأجير التمويلي
المقارنة الســـنوية :تعمل في فلســـطين 10 شـــركات تأجير تمويلـــي مرخصة من قبل 
هيئة ســـوق رأس المـــال كمـــا بنهاية العـــام 2020. شـــهد أدائهـــا انخفاضًا مـــع نهاية 
العـــام 2020، اذ بلغ عـــدد العقود 1,364 عقد بقيمة اســـتثمار اجمالـــي 69 مليون دوالر 
ويمثـــل هـــذا انخفاضـــًا قـــدره 31.7 % و24.2  % فـــي عدد وقيمـــة العقود علـــى التوالي 
مقارنـــًة بالعام 2019، ويعزى االنخفـــاض إلى التداعيات االقتصاديـــة لجائحة كورونا، التي 
أثرت بشـــكل ســـلبي على أداء الشـــركات، وســـببت انخفاضًا في حجم نشـــاطها. )انظر 

)8 الشكل 

شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي

المقارنـــة الربعيـــة: بلغت قيمة اجمالي اســـتثمار العقود المســـجلة لـــدى الهيئة حوالي 
25 مليـــون دوالر بواقـــع 369 عقـــد، وذلـــك بنهايـــة الربع الرابع مـــن العـــام 2020، وهذا 
يمثـــل ارتفاعـــًا نســـبته 51.1 % و12.8 % فـــي قيمة وعـــدد العقود علـــى التوالي وذلك 
مقارنـــًة مع الربع الســـابق لذات العـــام، وبالمقارنة مع الربـــع المناظر مـــن العام 2019، 

يالحـــظ انخفـــاض قيمة وعـــدد العقود بنســـبة 7.2 % 36.5 % علـــى التوالي
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 )انظر الشكل 9(

شكل 9: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

581

327
369

0

100

200

300

400

500

600

700

 يلیومتلا ریجأتلا دوقع ددع

 2020 ،عبارلا عبرلا 2020 ،ثلاثلا عبرلا 2019 ،عبارلا عبرلا

ــي  ــي ف ــر التمويل ــود التأجي ــدد عق ــي ع ــاٍل ف ــز ع ــاك ترك ــا زال هن ــام 2020، م ــة الع ــع نهاي م
مدينــة رام اهلل بنســبة 38.3 % تليهــا مدينتــا نابلــس وجنيــن بنســبة 17.5 % و10.8 % 
علــى التوالــي. ومــن المالحــظ أّن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى 
مــدار الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي 

بعــض المحافظــات.

شـــكل 10: التوزيع الجغرافـــي لعقود التأجير التمويلي المســـجلة حســـب العدد كما هي 
في نهايـــة العام 2020

%38.3

%17.5

%9.6%10.8

%5.6%4.2%3.5%3.0%2.3
%4.0

%1.0%0.2
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

 هللا مار
 سلبان

 لیلخلا
 نینج

 محل تیب

 سدقلا
 مركلوط

 ھیلیقلق
 احیرا

 تیفلس
  سابوط

  ةزغ عاطق

69.5 %( مــن محفظــة التأجيــر  مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر ) 

26.4

16.2

24.5

0
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رالود نویلم

 يلیومتلا ریجأتلا دوقع ةمیق

 2020 ،عبارلا عبرلا 2020 ،ثلاثلا عبرلا 2019 ،عبارلا عبرلا
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ــة  ــجيل ملكي ــهولة تس ــى س ــك إل ــي ذل ــبب ف ــود الس ــام 2020. ويع ــة الع ــي نهاي التمويل
المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهــا مــن حيــث وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة 
حيازتهــا، أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة، فاســتحوذت علــى مــا نســبته 22.5 %، 
وفيمــا يخــص المــال المنقــول )المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا( فبلغــت نســبتها 8 % 

.  )انظــر الشــكل 11(

شـــكل 11: توزيـــع مكونـــات محفظـــة التأجيـــر التمويلي حســـب طبيعة المأجـــور كما 
2020 العـــام  بنهاية 

%69.5

%22.5

%8.0

 لوقنم لام ةلیقث تابكرمو تانحاش تارایس

يالحـــظ من الشـــكل رقـــم )12( أن 81.2 % من عدد العقود المســـجلة تعـــود الى افراد، 
وذلـــك في نهاية العـــام 2020 ويالحظ اســـتقرار هذه النســـبة مقارنًة مـــع العام 2019.

شكل 12: طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية العام 2020

1107
%81.2

257
%18.8

 دارفا

  تاكرش



التوعية المالية
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عند التداول، كن واضحا في صيغة أمر الشراء او البيع الذي تطلب من 
شركة ا�وراق المالية تنفيذه لها.

قطاع ا�وراق المالية

إعلم أنك ستقوم برهن العقار إلى جهة التمويل عند الحصول على 
قرض بنظام تمويل الرهن العقاري.

قطاع تمويل الرهن العقاري

أطلـــع علـــى قانون التأميـــن رقـــم (20) لســـنة 2005 وا�نظمة 
والتعليمات والقرارات  وا�وامر الصادرة بمقتضاه، �نها تشـــكل 
المرجعية  القانونيـــة لمعرفة حقوقك وواجباتك تجاه شـــركة 

التأمين.

قطاع التامين

القاعدة الذهبية للتأجير التمويلي:
سريان الجوهر االقتصادي للعملية على  شكلها القانوني.

قطاع التأجير التمويلي

17
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حق الملكية في حال قرض الرهن العقاري: 
حصة أو نســـبة ملكية المقترض في العقـــار والتي تزداد كلما 

تناقص رصيد أصل القرض وذلك عن طريق تسديد ا�قساط.

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع ا�وراق المالية
التداول:  بيع وشراء ا�وراق المالية 

المال غير المنقول:
 ا�رض المملوكة لشـــخص أو أكثر وتشـــمل ما عليها من أبنية 

وأشجار وأشياء ثابتة أخرى كما تشمل كلمة العقار أيضا.

قطاع التامين

ضمان القبول:
يضمن المـــورد أن العين المؤجرة الموصوفة فـــي اتفاقية التوريد تتفق 
غاياتها واســـتعمالها وأحـــكام القوانيـــن أو العرف التجاري والشـــروط 

الواردة في اتفاقية التأجير وأنها صالحة لالستعمال.

قطاع التأجير التمويلي

18
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ما المقصـــود بمصطلح هامش الصيانة في االوراق المالية؟

قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

هـــو الحـــد االدنى المقـــرر مـــن هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية 
لمســـاهمة العميل فـــي القيمة الســـوقية ل�وراق المالية في حســـاب 

التمويل على الهامش، أي وقت بعد تاريخ الشراء.

الثانوي؟ بالتأجير  المقصود  ما 
التأجيـــر الثانوي هو أن يظل للمؤجر الحق فـــي تأجير ا�صل (الذي ما زال 
مملـــوك© له)، بعد انهاء عقـــد التأجير ا�ول أو في حال اســـتعادة حيازة 

ا�صل المستأجر.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

من المقصـــود بالكفيل فيما يتعلق بقرض الرهن العقاري؟
هو طرف ثالث يتحمل مسؤولية ثانوية عن دفعات قرض الرهن 
العقـــاري، وعادة ما يطلب مـــن الكفيل تحويل راتبـــه الى البنك، 
حيث يقتطع قســـط القرض من حســـابه إذا لم يسدد المقترض 

القسط في الوقت المحدد. 

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

ما هي اللغة المعتمدة لعقد التأمين في فلسطين ؟
قطــــاع التــــــامين

 ينظم عقد التأمين في فلســـطين باللغة العربية لجميع 
أنواع التأمين ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، 
وفـــي حالـــة االختالف حـــول تفســـير العقد يعتمـــد النص 

العربي.

19
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الشمول المالي في فلسطين
مضـى عامـان علـى إقـرار االسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي فـي فلسـطين مـن قبل 

مجلـس الـوزراء، والتـي تعتبر من أهـم اإلنجازات علـى الصعيدين الوطنـي واإلقليمي. ومن 

 )COVID-19( الجديـر بالذكـر تأثـر الشـمول المالـي فـي فلسـطين بسـبب جائحـة كورونـا

فـي   2018 للعـام  المالـي  للشـمول  الوطنيـة  لالسـتراتيجية  فوفقــًا   ،2020 العـام  فـي 

فلسـطين، تبلـغ نسـبة األفـراد البالغيـن المشـمولين ماليـًا 36.4 %، 

ممـا يعنـي أن 63.6 % مـن األفـراد يعانــون مــن اإلقصـاء المالـي، ويتوقــع أن ترتفـع نسـبة 

اإلقصـاء هـذا العـام بسـبب تراجــع فـي معــدالت اســتخدام المنتجـات والخدمــات الماليـة 

غيـر  الماليـة  الخدمـات  وبخاصــة   ،)COVID-19( كورونـا  فيـروس  لجائحـة  كنتيجـة 

علــى  الطلــب  وتراجـع  لضعــف  وذلــك  التمويلــي،  والتأجيــر  التأميــن،  مثــل  المصرفيـة، 

هــذه الخدمــات، نتيجة انخفــاض الدخــل الــكلي والفــردي لــدى األفــراد والمنشآت والذي 

تأثـر سـلبًا بسـبب الجائحـة، وبخاصــة المنشـآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، أيضًا هنــاك 

خطــورة محتملــة علــى تأثــر مســتويات حمايــة حقــوق مســتخدمي الخدمــات الماليـة 

لتداعيـات جائحـة كورونـا  نتيجـة  المتخـذة  اإلجـراءات  بشــكل سـلبي،  وانعـكاس بعـض 

علـى تكاليـف الخدمـات الماليـة وثقـة مسـتهلكي الخدمـات الماليـة، األمـر الـذي سـيؤدي 

الـى ارتفـاع تكاليـف هـذه الخدمـات الماليـة علـى المسـتهلكين تحديـداً األفـراد وأصحـاب 

المشـاريع متناهيـة الصغـر ورياديـي األعمـال، الذيـن غالبـًا مـا تكـون قدرتهـم علـى تحمـل 

ارتفـاع تكاليـف هـذه الخدمـات محـدودة.

 أمــا في جانــب العــرض، فهنـاك تخـوف مـن انكماش جانـب العــرض في الخدمـات المالية 

بســبب تراجــع الرغبــة والقـدرة لــدى المؤسسات المالية عـلى خدمــة فئـات محـددة مـن 

المجتمـع، وبخاصــة المنشـآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر واألفراد الذيــن ليـس لديهم 

مالءة ماليــة كافيـــة، حيـــث ستتردد هـــذه المؤسسات المالية في التوســع في اإلقراض 

أو تقديم خدمات التمويل األخرى؛ مثل التأجير التمويـــلي، الرتفــاع درجــات المخاطر لـدى 

هــذه الفئــات، أو لعـدم رغبــة هـذه المؤسسات المالية للتعـرض أكثـر لمخاطر ائتمانية. 

مــن جهــة أخـرى، قــد تكـون هنـاك انعكاســات إيجابيـة عـلى الشــمول المالي نتيجـة هـذه 

األزمـة، مثـل تركيـز منـح التمويـل لبعـض الفئـات مثـل المشاريع الصغيـرة والمتوسطة 

أعلــن  التــي  الصغـرة  للمشـاريع  التمويـل  سياسـات  تبنــي  حــال  فـي  الصغــر،  ومتناهيــة 

 عنهــا مــن قبــل رئاسـة مجلـس الــوزراء وسلطة النقــد، كـما يتوقع أيضــًا، بسبب تراجـع
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 الطلــب عــلى الخدمــات المالية، زيــادة جهــود مــزودي الخدمـــات المالية في اســـتهداف 

 فئـــات محـــددة لم تكـــن سابقًا عـلــى أولويات أعمالهـــا، األمـــر الــذي يعـــود بالنفــع علــى

الشـــمول خـالل العـام الحالـي وفـي ظـل جائحـة كورونـا COVID -19 التوجــه الكبيـر نحــو 

اســتخدام التكنولوجيـا الماليـة والتي سـهلت المعامـالت المالية وعملية الشـراء والبيع 

بتكاليـف أقل. 

قـد   2020 العـام  أن  اال   COVID -19 جائحـة  أفرزتهـا  التـي  التحديـات  مـن  الرغـم  وعلـى 

شـهد عـدداً مـن اإلنجـازات علـى صعيـد القطـاع المالـي غيـر المصرفـي، فقـد اسـتكملت 

المجموعـات الفنيـة المنبثقـة عـن االسـتراتيجية أعمالهـا عبر وسـائل التواصـل عن بعد، 

سـيتم  التـي  المتخصصـة  والبرامـج  التوصيـات  مـن  عـدد  االجتماعـات  هـذه  أفـرزت  وقـد 

العمـل علـى تنفيذهـا خـالل العـام 2021، وداخليـًا تكاملـت جهـود الهيئـة فـي العمـل على 

فـي  ألهميتـه  وتعزيـزه  فلسـطين  فـي  المالـي  الشـمول  لتحقيـق  هامـة  مسـتويات  عـدة 

 تحقيـق النمـو االقتصـادي والتنميـة المسـتدامة. ومـن أبـرز هـذه اإلنجـازات فـي الهيئـة:

المالية، زيــادة جهــود مــزودي الخدمـــات المالية في اســتهداف فئـــات محــددة لم تكــن 

سـابقًا عـلــى أولويـات أعمالهـــا، األمـــر الـــذي يعـــود بالنفـــع علـــى الشـــمول المالـي إذا مــا 

نجحــت فـي الوصــول إلـى هــذه الفئــات الجديــدة. أيضــًا بـدا واضحًا خـالل العـام الحالي وفي 

COVID -19 التوجــه الكبيـر نحــو اســتخدام التكنولوجيـا الماليـة  ظـل جائحـة كورونـا 

والتـي سـهلت المعامـالت الماليـة وعمليـة الشـراء والبيـع بتكاليـف أقـل. 

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي أفرزتهــا جائحــة COVID -19 اال أن العــام 2020 قــد 

شــهد عــدداً مــن اإلنجــازات علــى صعيــد القطــاع المالــي غيــر المصرفــي، فقــد اســتكملت 

المجموعــات الفنيــة المنبثقــة عــن االســتراتيجية أعمالهــا عبر وســائل التواصــل عن بعد، 

وقــد أفــرزت هــذه االجتماعــات عــدد مــن التوصيــات والبرامــج المتخصصــة التــي ســيتم 

العمــل علــى تنفيذهــا خــالل العــام 2021، وداخليــًا تكاملــت جهــود الهيئــة فــي العمــل على 

ــي  ــه ف ــزه ألهميت ــطين وتعزي ــي فلس ــي ف ــمول المال ــق الش ــة لتحقي ــتويات هام ــدة مس ع

 تحقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة المســتدامة. ومــن أبــرز هــذه اإلنجــازات فــي الهيئــة:

    تطوير منتج التأمين متناهي الصغر
أن أحــد أهــداف وبرامــج اســتراتيجية الهيئــة تحديــداً فيمــا يتعلــق بالشــمول 

الدخــل  ذوي  احتياجــات  تلبــي  ماليــة  وخدمــات  منتجــات  تطويــر  هــو  المالــي 

الهيئــة  خطــت  الصــدد  وبهــذا  لذلــك،  الممكنــة  البيئــة  وتطويــر  المحــدود 

ــر منتــج التأميــن المتناهــي الصغــر مــن حيــث  خطــوات هامــة فــي مجــال تطوي
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تحديــد األولويــات واحتياجــات الفئــات المســتهدفة مــن هــذا التأميــن، تحديــدا 

ــت  ــراً عمل ــات، ومؤخ ــاء الريادي ــر، والنس ــة الصغ ــرة ومتناهي ــاريع الصغي المش

الهيئــة علــى الموافقــة علــى اصــدار اول منتــج تأمينــي متناهي الصغر يســتهدف 

اعــراض  ضــد  للنســاء  صحيــة  تغطيــة  عمــل  يهــدف  منتــج  وهــو  النســاء 

فيــروس كورونــا، ويأتــي تطويــر هــذا المنتــج تحقيقــًا للهــدف االســتراتيجي 

ــة  ــات المالي ــى الخدم ــول ال ــز الوص ــي »تعزي ــمول المال ــتراتيجية الش ــي الس الثان

الرســمية واســتخدامها مــن قبــل الشــرائح المســتهدفة التــي تعانــي مــن نســب 

ــي« ــمول المال ــن الش ــة م متدني

التكنولوجيا المالية 
تماشــيًا مــع االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فقــد عملــت الهيئــة خــالل العــام 

2019 علــى وضــع خطــة التدخــل المقترحــة بخصــوص التكنولوجيــا الماليــة والتســارعات 
ــة  ــة الهيئ ــم سياس ــى رس ــة ال ــت الخط ــث هدف ــال، حي ــذا المج ــوق به ــهدها الس ــي يش الت

بهــذا الخصــوص ووضــع آليــات التدخــل المالئمــة، وتنفيــذاً للخطــوات المقترحــة لتدخــالت 

الهيئــة فــي تطويــر التكنولوجيــا الماليــة اســتجابة لمتطلبــات تنفيــذ اســتراتيجية الهيئــة 

2021-2025، وعطفــا علــى المســتجدات الحاصلــة فــي القطــاع المالــي غيــر  لألعــوام 

المصرفــي وانعــكاس تداعيــات جائحــة كورونــا، ومــن أبرزهــا ازديــاد اهميــة اســتخدام 

التكنولوجيــا الماليــة، تــم عمــل التالــي:

· اســتحداث االدارة العامــة لخدمــات التمويــل الرقمــي واالبتكار على الهيــكل التنظيمي 	

الرقمــي  التمويــل  لخدمــات  العامــة  اإلدارة  اختصــاص  تحديــد  تــم  حيــث  للهيئــة، 

واالبتــكار اســتناداً الــى رؤيــة الهيئــة 

المســتجدات  تجــاه  المســتقبلية 

المالــي  القطــاع  فــي  المتســارعة 

القطــاع  وتحديــدا  عــام  بشــكل 

المالــي غيــر المصرفــي والتــي تتبلــور 

حــول التكنولوجيــا الماليــة وابتــكار 

والحلــول  واالدوات  المنتجــات 

وتوفيــر  التقليديــة  غيــر  الماليــة 

االدوات الماليــة غيــر المصرفيــة وغيــر التقليديــة، التي تناســب االحتياجــات التمويلية 

لريــادي االعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة 
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الــى إدمــاج المفاهيــم والمســتجدات الجديــدة فــي أعمــال  االقتصاديــة، باإلضافــة 

القطــاع المالــي غيــر المصرفــي تحديــداً االســتدامة البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصادية، 

ومتطلبــات أهــداف التنميــة المســتدامة ذات العالقــة بعمــل القطاعــات التــي تشــرف 

عليهــا الهيئــة.

· إنشــاء منصــة االبتــكار فــي القطــاع المالــي غيــر المصرفــي  تحــت اســم »إبتكــر«، 	

www.ebtaker.ps : ويمكنكــم اإلطــالع علــى المنصــة مــن خــالل الرابــط التالــي

المقدمــة للهيئــة والنظــر فيهــا ورصــد  االبتــكارات  باســتالم  المنصــة  وتختــص 

المبــادرات واالبتــكارات األخــرى ذات العالقــة بالتكنولوجيــا الماليــة وذلــك لضمــان 

آليــات تفاعــل االبتــكارات الماليــة المختلفــة مــع أهــداف الهيئــة الرقابيــة والتنظيميــة 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــتهلك، وم ــة المس ــة، وحماي ــة المالي ــي، والنزاه ــتقرار المال ــل االس مث

تعزيــز الشــمول المالــي حيــث أن طبيعــة االبتــكارات التكنولوجيــة تحقــق األهــداف 

الوصــول للخدمــات  المالــي مــن حيــث زيــادة نســب  الشــمول  المرتبطــة بتعزيــز 

ــتخدام  ــف االس ــل تكالي ــة، وتقلي ــة المختلف ــوات التكنولوجي ــالل القن ــن خ ــة م المالي

والتشــغيل.

وتســاهم جهــود الهيئــة فــي هــذا المجــال فــي تحقيــق االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول 

المالــي مــن خــالل المســاهمة فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الرابــع االســتغالل األمثــل 

ــة  ــات المالي ــار الخدم ــاق انتش ــيع نط ــي توس ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم ــدور تكنولوجي ل

ــمية .  الرس



أخبار وقرارات 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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سوق " رأس المال " تقر إستراتيجية لخمس سنوات
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" سوق رأس المـــال "  تعدل نظام 
اإلفصاح في البورصة
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" رأس المـــال "  تجدد اتفاقياتها مع ثالث 
جامعات لتدريس مساق " حوكمة الشركات "
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" رأس المـــال "  تجدد اتفاقياتها مع ثالث 
جامعات لتدريس مساق " حوكمة الشركات "
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