ﻧﺸﺮة
ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎﺷﺮ

سوق رأس المال الفلسطيني
نشرة ربعية تصدرها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
الربع الرابع (تشرين أول  -كانون أول ) 2020
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20
25

كلمــة العــــدد
براق النابلسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
أود فـــي البداية ان انتهز فرصـــة كتابة كلمة العدد للربـــع الرابع واألخير من العـــام  2020والذي 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
 2020حيـــث أقر مجلـــس إدارة الهيئة اســـتراتيجية الهيئة الخمســـية ( ،)2025-2021وإقـــرار 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 ( ،)IFCباإلضافـــة 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.
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تطورات القطاعات

 قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس

أُغلق مؤشـــر القـــدس عند حاجز  471.3نقطة مـــع نهاية العام  ،2020مســـج ً
ال انخفاض ًا

نســـبته  % 10.4عن إغالقـــه نهاية العـــام  2019والبالغ  526نقطة .والشـــكل رقم ()1
أدناه يشـــير الى التغيرات في أســـعار االغالق لمؤشـــر القدس بشـــكل ربعي خالل األعوام
شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)
600

471.3

498.9

470.8

438.2

526.0

550
500
450
400
350

)(Q4, 2020

)(Q3, 2020

)(Q1, 2020

)(Q2, 2020

300

)(Q4, 2019

إحصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين
البيـــــــــــــــــــــــــــان

الربع الرابع
2019

الربع الثالث

2020

الربع الرابع
2020

2019

2020

عدد جلسات التداول

65

62

64

246

220

عدد األسهم املتداولة (مليون سهم)

25.1

39.2

24.6

142.8

86.5

قيمة األسهم املتداولة (مليون دوالر)

73.4

87.4

55.4

273.9

190.1

القيمة السوقية (مليون دوالر)
املعدل اليومي لقيمة األسهم املتداولة
(مليون دوالر)

3,757.5

3,271.8

3,446.9

3,757.5

3,446.9

1.2

1.4

0.9

1.1

0.9

عدد الصفقات

6,041

3,533

5,597

29,276

17,243

70,193

70,107

70,058

70,193

70,058

% 21.9

% 19.1

% 20.1

% 21.9

% 20.1

% 0.4

% 0.5

% 0.3

% 1.6

% 1.1

اجمالي عدد املتعاملني باألسهم املدرجة يف
بورصة فلسطني
القيمة السوقية كنسبة من الناجت احمللي
اإلجمالي (باألسعار اجلارية)
قيمة التداول كنسبة من الناجت احمللي
اإلجمالي (باألسعار اجلارية)

المقارنـــة الســـنوية :شـــهدت مؤشـــرات بورصـــة فلســـطين مـــع نهاية العـــام 2020
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ً
مقارنـــة مـــع نهايـــة العـــام  ،2019حيـــث بلغـــت القيمة الســـوقية
انخفاضـــ ًا ملحوظـــ ًا
ألســـهم الشـــركات المدرجة فـــي بورصة فلســـطين  3.4مليـــار دوالر مع نهايـــة العام
 ،2020وهـــذا يعـــادل ما نســـبته  % 20.1مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي باألســـعار الجارية،1
ً
مقارنة مـــع نهاية العـــام  3.8( 2019مليـــار دوالر) ،كما
لتســـجل انخفاضـــ ًا نســـبته % 8.3
وانخفضـــت اجمالي أحجـــام وقيم التـــداول نهاية العـــام  2020بما نســـبته  % 39.5و30.6
 %علـــى التوالـــي مقارنة مـــع نهايـــة العـــام  ،2019يعكس 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
ً
إضافة إلى
الماليـــة ،هذا بالتزامن مع انخفاض أســـعار أســـهم معظم الشـــركات المدرجـــة،
تعليق التداول في بورصة فلســـطين بتاريـــخ  ،2020/3/23لغايـــة  2020/5/3كإجراء احترازي
لتداعيات جائحـــة كورونا.
مــن جهــة أخــرى ،بلــغ اجمالــي عــدد المتعامليــن فــي بورصــة فلســطين  70,058متعامــل مــع
نهايــة العــام  ،2020بينهــم  % 4.9مــن المتعامليــن األجانــب غالبيتهــم مــن األردن.
شكل  :2التطورات السنوية لنشاط التداول في بورصة فلسطين
3,757.5

2020

2019

4,000

3,446.9

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
273.9

190.1
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ )ﻣﻠﯾون دوﻻر(

ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون دوﻻر(

86.5

142.8

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون ﺳﮭم(

500
0

المقارنــة الربعيــة :شــهدت اجمالــي أحجــام وقيــم التــداول فــي بورصــة فلســطين مــع نهايــة
الربــع الرابــع مــن العــام  2020انخفاض ـ ًا نســبته  % 37.3و % 36.6مقارنــة مــع نهايــة الربــع
 1تم االستناد الى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام  ،2019والبالغ  17,133.5مليون دوالر.
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الثالــث  2020علــى التوالــي ،وبمــا نســبته  % 2.2و % 24.5مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع المناظــر
مــن العــام  2019علــى التوالــي .فيمــا شــهدت القيمــة الســوقية ارتفاعــ ًا نســبته % 5.4
مقارنــة مــع نهايــة الربــع الســابق مــن العــام  ،2020وانخفاضــ ًا نســبته  % 8.3مقارنــة مــع
الربــع المناظــر مــن العــام .2019

شكل  :3التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين
اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ 2020

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث 2020

120

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ 2019

100

87.4
73.4

80

55.4

60

39.2
24.6

25.1

40
20

ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون ﺳﮭم(

ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻣﻠﯾون دوﻻر(

0

يوضــح الشــكل ( )4صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــ ًا لحصصهــم النســبية مــن
القيمــة الســوقية للتعامــات .ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت % 42.4
( 1,462مليــون دوالر) فــي حيــن بلغــت حصــة األفــراد  886.7( % 25.7مليــون دوالر)
شــكل  :4توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفقـ ًا لصفــة المتعامــل كمــا هــي فــي
نهايــة العــام ( 2020مليــون دوالر)
ﺻﻧﺎدﯾق اﺳﺗﺛﻣﺎر
144.9
%4.2

ﺷرﻛﺎت
1,462.0
%42.4

ﺑﻧوك
236.4
%6.9
ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن
71.0
%2
أطراف ذوي ﻋﻼﻗﺔ *
306.8
%8.9

أﻓراد
886.7
%25.7

* أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.
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ﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ
340.0
%9.9

يوضــح الشــكل ( )5عــدد المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين
والبالــغ عددهــم  64,066مســاهم كمــا فــي نهايــة العــام  ،2020إضافــة الــى اجمالــي عــدد
الحســابات المفتوحــة فــي بورصــة فلســطين والبالغــة  118,433حســاب ،وكمــا يوضــح
الشــكل فــإن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن االنــاث فــي قطــاع األوراق الماليــة.
شكل  :5توزيع عدد المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
والحسابات المفتوحة وفق التوزيع الجغرافي والجندري كما بنهاية العام 2020
ﻋدد اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻣؤﺳﺳﺎت %0.5
ﻗطﺎع ﻏزة

اﻧﺎث %37.0
ذﻛور %62.5

ﻣؤﺳﺳﺎت %0.9

اﻟﺿﻔﺔ
اﻟﻐرﺑﯾﺔ

اﻧﺎث %43.8
ذﻛور %55.4
60%

80%

20%

40%

0%

ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻣؤﺳﺳﺎت %3.1
ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺧﺎﻣﻠﺔ*

اﻧﺎث %30.6
ذﻛور %66.3

ﻣؤﺳﺳﺎت %1.6
ﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻧﺷطﺔ

اﻧﺎث %38.4
ذﻛور %60.0
80%

60%

40%

20%

0%

*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  .2020ولم تشـــهد المحفظة التأمينية (أقســـاط التأميـــن المكتتبة)
ً
مقارنة مع نهاية العـــام  ،2019حيث بلغـــت اجمالي المحفظة
نمـــواً نهاية العـــام 2020
التأمينيـــة نهاية العـــام  303.2 ، 2020مليـــون دوالر .فيما ارتفعت اجمالي اســـتثمارات
ً
مقارنة مع العـــام  .2019من جهة أخـــرى ،حافظت صافي
شـــركات التأمين حوالـــي % 3
ً
مقارنة مـــع نهاية العام
التعويضـــات المتكبدة فـــي القطاع على نفس المســـتوى وذلك
.2019
المقارنـــة الربعية :بلغت اجمالي المحفظة التأمينية (أقســـاط التأميـــن المكتتبة) كما
ً
منخفضة بما نســـبته  % 5و % 1
بنهايـــة الربـــع الرابع من العام  72 ،2020مليون دوالر
عـــن نهاية الربع الســـابق من العام  2020والربـــع المناظر من العـــام  2019على التوالي.
مـــن جهة أخرى ،لوحـــظ ارتفاع اجمالي اســـتثمارات شـــركات التأمين بما نســـبته % 11
و % 3مقارنـــة بالربع الســـابق والمناظر علـــى التوالي .فيما انخفضـــت صافي التعويضات
المتكبـــدة للقطاع كمـــا بنهاية الربع الرابع مـــن العام  2020بما نســـبته  % 38و% 21
مقارنـــة مع نهاية الربع الســـابق والمناظـــر على التوالي.
جدول  :2بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر)
2019

* 2020

اجاميل أقساط
التأمني املكتتبة

الــــربع
الـــرابع
* 2020

البيـــــــــــــــان

الــــربع
الـــرابع
2019

الــــربع
الثـــالث
2020

72.5

75.8

72.0

302.5

302.2

صايف األقساط
املكتسبة

66.4

66.6

67.3

259.8

266.4

اجاميل استثامرات
رشكات التأمني

259.9

240.3

266.3

259.9

266.3

صايف التعويضات
املتكبدة

()44.4

()56.8

()35.2

()174.0

()173.6

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

يشـــير الجدول ( )3الى 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  , % 1.8 ،2020اذ 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  2020الـــى  58.7دوالر أمريكي.
جدول  :3انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية
العــــــــــــام

نسبة االخرتاق التأمينية

2017

% 1.6

2019

% 1.8

2018

% 1.7

*2020

% 1.8

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.

الكثافة التأمينية
(دوالر أمرييك)
53.4

56.8
60.0
58.7

أن محفظـــة التأمين مـــا زالت تشـــهد تركـــزاً كبيراً لصالـــح تأمين
يوضـــح الشـــكل (ّ )6
المركبـــات ،الـــذي بلغـــت نســـبته  % 68.6من إجمالـــي المحفظـــة التأمينية فـــي نهاية
العـــام  ،2020يليـــه التأمين الصحي بنســـبة  . % 10 .6كما يالحظ أن هنـــاك تركزاً كبيراً
فـــي الحصص الســـوقية بيـــن شـــركات التأمين ،حيـــث تســـتحوذ ثالث من أصل عشـــر
شـــركات عاملة فـــي القطاع على نحـــو  % 50من إجمالي األقســـاط المكتتبـــة في قطاع
التأمين الفلســـطيني نهاية العـــام ( 2020انظر الشـــكل .)7
شـــكل  :6توزيع مكونات محفظـــة التأمين حســـب منتجات قطاع التأميـــن كما هو في
نهاية العام * 2020

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

ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن
ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%11.2

ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ
%18.1
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻھﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﻣﯾن
%5.6

ﺷرﻛﺔ ﺗﻣﻛﯾن
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%9.6

ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷر ق ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%10.0

ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%13.6

ﺷرﻛﺔ ﺗرﺳت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%18.3

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
%13.3

*البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين أولية.
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ﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺷرﻛﺔ ﻣت اﻟرھن اﻟﻌﻘﺎري
%0.1
ﻻﯾف اﻟﯾﻛو
%0.2

 قطاع التـأجير التمويلي

المقارنة الســـنوية :تعمل في فلســـطين  10شـــركات تأجير تمويلـــي مرخصة من قبل
هيئة ســـوق رأس المـــال كمـــا بنهاية العـــام  .2020شـــهد أدائهـــا انخفاض ًا مـــع نهاية
العـــام  ،2020اذ بلغ عـــدد العقود  1,364عقد بقيمة اســـتثمار اجمالـــي  69مليون دوالر
ويمثـــل هـــذا انخفاضـــ ًا قـــدره  % 31.7و % 24.2فـــي عدد وقيمـــة العقود علـــى التوالي
ً
مقارنـــة بالعام  ،2019ويعزى االنخفـــاض إلى التداعيات االقتصاديـــة لجائحة كورونا ،التي
أثرت بشـــكل ســـلبي على أداء الشـــركات ،وســـببت انخفاض ًا في حجم نشـــاطها( .انظر
الشكل )8
شكل  :8تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي
ﻋدد ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ

ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
2,500

1,998
1,364

140

2,000
1,500

120

90.9
68.9

80

1,000

60
40

500

20

0
2020

100

0

2019

2020

2019

المقارنـــة الربعيـــة :بلغت قيمة اجمالي اســـتثمار العقود المســـجلة لـــدى الهيئة حوالي
 25مليـــون دوالر بواقـــع  369عقـــد ،وذلـــك بنهايـــة الربع الرابع مـــن العـــام  ،2020وهذا
يمثـــل ارتفاعـــ ًا نســـبته  % 51.1و % 12.8فـــي قيمة وعـــدد العقود علـــى التوالي وذلك
ً
مقارنـــة مع الربع الســـابق لذات العـــام ،وبالمقارنة مع الربـــع المناظر مـــن العام ،2019
يالحـــظ انخفـــاض قيمة وعـــدد العقود بنســـبة  % 36.5 % 7.2علـــى التوالي
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(انظر الشكل )9
شكل  :9تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
ﻋدد ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ

ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ
700

581

26.4

24.5

600

30
25

369

16.2

400

327

15

300

10

200

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2020 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ2020 ،

ﻣﻠﯾون دوﻻر

500

20

100

5

0

0

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ2019 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ2020 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ2019 ،

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث2020 ،

ـال فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي
مــع نهايــة العــام  ،2020مــا زال هنــاك تركــز عـ ٍ
مدينــة رام اهلل بنســبة  % 38.3تليهــا مدينتــا نابلــس وجنيــن بنســبة  % 17.5و% 10.8
أن هنــاك اســتقراراً فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى
علــى التوالــي .ومــن المالحــظ ّ
مــدار الســنوات الســابقة ،نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد ،وتركــز األعمــال فــي
بعــض المحافظــات.
شـــكل  :10التوزيع الجغرافـــي لعقود التأجير التمويلي المســـجلة حســـب العدد كما هي
في نهايـــة العام 2020
45%
40%

%38.3

35%
30%
25%
%17.5

20%
15%

%10.8 %9.6

10%

%5.6

5%

%4.2
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%0.2
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مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر (  )% 69.5مــن محفظــة التأجيــر
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التمويلــي نهايــة العــام  .2020ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة
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  :11توزيـــع مكونـــات محفظـــة التأجيـــر التمويلي حســـب طبيعة المأجـــور كما
بنهاية العـــام 2020
%69.5

%22.5
%8.0

ﺳﯾﺎرات

ﺷﺎﺣﻧﺎت وﻣرﻛﺑﺎت ﺛﻘﯾﻠﺔ

ﻣﺎل ﻣﻧﻘول

يالحـــظ من الشـــكل رقـــم ( )12أن  % 81.2من عدد العقود المســـجلة تعـــود الى افراد،
ً
مقارنة مـــع العام .2019
وذلـــك في نهاية العـــام  2020ويالحظ اســـتقرار هذه النســـبة
شكل  :12طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية العام 2020

257
%18.8
اﻓراد
ﺷرﻛﺎت
1107
%81.2
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التوعية المالية

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ

أﻃﻠـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴـــﻦ رﻗـــﻢ ) (20ﻟﺴـــﻨﺔ  2005واﻧﻈﻤﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﺮارات واواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ،ﻧﻬﺎ ﺗﺸـــﻜﻞ
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻚ وواﺟﺒﺎﺗﻚ ﺗﺠﺎه ﺷـــﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﻗﻄﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪاول ،ﻛﻦ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ أﻣﺮ اﻟﺸﺮاء او اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻟﻬﺎ.

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

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ:
ﺳﺮﻳﺎن اﻟﺠﻮﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
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ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل:
ارض اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸـــﺨﺺ أو أﻛﺜﺮ وﺗﺸـــﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ
وأﺷﺠﺎر وأﺷﻴﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر أﻳﻀﺎ.

ﻗﻄﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺪاول :ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
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 اﻗﺴﺎط.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
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 ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل.
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ﻗﻄــــﺎع اﻟﺘــــــﺎﻣﻴﻦ

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ؟

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

ﻗﻄـــــﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼـــﻮد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
ﻫـــﻮ اﻟﺤـــﺪ اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻘـــﺮر ﻣـــﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺳـــﻮق رأس اﻟﻤـــﺎل اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴـــﻮﻗﻴﺔ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴـــﺎب
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ ،أي وﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء.

ﻗﻄـــــﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘـــــﺎري
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 اﻟﺘﺄﺟﻴـــــــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠــــــــﻲ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮي؟
اﻟﺘﺄﺟﻴـــﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻫﻮ أن ﻳﻈﻞ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ اﻟﺤﻖ ﻓـــﻲ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﺻﻞ )اﻟﺬي ﻣﺎ زال
ﻣﻤﻠـــﻮﻛ© ﻟﻪ( ،ﺑﻌﺪ اﻧﻬﺎء ﻋﻘـــﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اول أو ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳـــﺘﻌﺎدة ﺣﻴﺎزة
اﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
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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
الجديـر بالذكـر تأثـر الشـمول المالـي فـي فلسـطين بسـبب جائحـة كورونـا ()COVID-19
فـي العـام  ،2020فوفقــ ًا لالسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي للعـام  2018فـي
فلسـطين ،تبلـغ نسـبة األفـراد البالغيـن المشـمولين ماليـ ًا ،% 36.4
ممـا يعنـي أن  % 63.6مـن األفـراد يعانــون مــن اإلقصـاء المالـي ،ويتوقــع أن ترتفـع نسـبة
اإلقصـاء هـذا العـام بسـبب تراجــع فـي معــدالت اســتخدام المنتجـات والخدمــات الماليـة
كنتيجـة لجائحـة فيـروس كورونـا ( ،)COVID-19وبخاصــة الخدمـات الماليـة غيـر
المصرفيـة ،مثــل التأميــن ،والتأجيــر التمويلــي ،وذلــك لضعــف وتراجـع الطلــب علــى
هــذه الخدمــات ،نتيجة انخفــاض الدخــل الــكلي والفــردي لــدى األفــراد والمنشآت والذي

تأثـر سـلب ًا بسـبب الجائحـة ،وبخاصــة المنشـآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،أيض ًا هنــاك
خطــورة محتملــة علــى تأثــر مســتويات حمايــة حقــوق مســتخدمي الخدمــات الماليـة
بشــكل سـلبي ،وانعـكاس بعـض اإلجـراءات المتخـذة نتيجـة لتداعيـات جائحـة كورونـا
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 غالبـ ًا 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
ومتناهيــة الصغــر ،فـي حــال تبنــي سياسـات التمويـل للمشـاريع الصغـرة التــي أعلــن
عنهــا مــن قبــل رئاسـة مجلـس الــوزراء وسلطة النقــد ،كـما يتوقع أيضــ ًا ،بسبب تراجـع
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الطلــب عــلى الخدمــات المالية ،زيــادة جهــود مــزودي الخدمـــات المالية في اســـتهداف
فئـــات محـــددة لم تكـــن سابق ًا عـلــى أولويات أعمالهـــا ،األمـــر الــذي يعـــود بالنفــع علــى
الشـــمول خلال العـام الحالـي وفـي ظـل جائحـة كورونـا  COVID -19التوجــه الكبيـر نحــو
اســتخدام التكنولوجيـا الماليـة والتي سـهلت المعاملات المالية وعملية الشـراء والبيع
بتكاليـف أقل.
وعلـى الرغـم مـن التحديـات التـي أفرزتهـا جائحـة  COVID -19اال أن العـام  2020قـد
شـهد عـدداً مـن اإلنجـازات علـى صعيـد القطـاع المالـي غيـر المصرفـي ،فقـد اسـتكملت
المجموعـات الفنيـة المنبثقـة عـن االسـتراتيجية أعمالهـا عبر وسـائل التواصـل عن بعد،
وقـد أفـرزت هـذه االجتماعـات عـدد مـن التوصيـات والبرامـج المتخصصـة التـي سـيتم
العمـل علـى تنفيذهـا خلال العـام  ،2021وداخليـ ًا تكاملـت جهـود الهيئـة فـي العمـل على
عـدة مسـتويات هامـة لتحقيـق الشـمول المالـي فـي فلسـطين وتعزيـزه ألهميتـه فـي
تحقيـق النمـو االقتصـادي والتنميـة المسـتدامة .ومـن أبـرز هـذه اإلنجـازات فـي الهيئـة:
المالية ،زيــادة جهــود مــزودي الخدمـــات المالية في اســتهداف فئـــات محــددة لم تكــن
سـابق ًا عـلــى أولويـات أعمالهـــا ،األمـــر الـــذي يعـــود بالنفـــع علـــى الشـــمول المالـي إذا مــا
نجحــت فـي الوصــول إلـى هــذه الفئــات الجديــدة .أيضــ ًا بـدا واضح ًا خلال العـام الحالي وفي
ظـل جائحـة كورونـا  COVID -19التوجــه الكبيـر نحــو اســتخدام التكنولوجيـا الماليـة
والتـي سـهلت المعاملات الماليـة وعمليـة الشـراء والبيـع بتكاليـف أقـل.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي أفرزتهــا جائحــة  COVID -19اال أن العــام  2020قــد
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 خــال العــام  ،2021وداخليـ ًا تكاملــت جهــود الهيئــة فــي العمــل على
عــدة مســتويات هامــة لتحقيــق الشــمول المالــي فــي فلســطين وتعزيــزه ألهميتــه فــي
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
المالــي هــو تطويــر منتجــات وخدمــات ماليــة تلبــي احتياجــات ذوي الدخــل
المحــدود وتطويــر البيئــة الممكنــة لذلــك ،وبهــذا الصــدد خطــت الهيئــة
خطــوات هامــة فــي مجــال تطويــر منتــج التأميــن المتناهــي الصغــر مــن حيــث
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تحديــد األولويــات واحتياجــات الفئــات المســتهدفة مــن هــذا التأميــن ،تحديــدا
المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ،والنســاء الرياديــات ،ومؤخــراً عملــت
الهيئــة علــى الموافقــة علــى اصــدار اول منتــج تأمينــي متناهي الصغر يســتهدف
النســاء وهــو منتــج يهــدف عمــل تغطيــة صحيــة للنســاء ضــد اعــراض
فيــروس كورونــا ،ويأتــي تطويــر هــذا المنتــج تحقيقــ ًا للهــدف االســتراتيجي
الثانــي الســتراتيجية الشــمول المالــي «تعزيــز الوصــول الــى الخدمــات الماليــة
الرســمية واســتخدامها مــن قبــل الشــرائح المســتهدفة التــي تعانــي مــن نســب
متدنيــة مــن الشــمول المالــي»

التكنولوجيا المالية
تماشــي ًا مــع االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فقــد عملــت الهيئــة خــال العــام
 2019علــى وضــع خطــة التدخــل المقترحــة بخصــوص التكنولوجيــا الماليــة والتســارعات
التــي يشــهدها الســوق بهــذا المجــال ،حيــث هدفــت الخطــة الــى رســم سياســة الهيئــة
بهــذا الخصــوص ووضــع آليــات التدخــل المالئمــة ،وتنفيــذاً للخطــوات المقترحــة لتدخــات
الهيئــة فــي تطويــر التكنولوجيــا الماليــة اســتجابة لمتطلبــات تنفيــذ اســتراتيجية الهيئــة
لألعــوام  ،2025-2021وعطفــا علــى المســتجدات الحاصلــة فــي القطــاع المالــي غيــر
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
للهيئــة ،حيــث تــم تحديــد اختصــاص اإلدارة العامــة لخدمــات التمويــل الرقمــي
واالبتــكار اســتناداً الــى رؤيــة الهيئــة
المســتقبلية تجــاه المســتجدات
المتســارعة فــي القطــاع المالــي
بشــكل عــام وتحديــدا القطــاع
المالــي غيــر المصرفــي والتــي تتبلــور
حــول التكنولوجيــا الماليــة وابتــكار
المنتجــات

واالدوات

والحلــول

الماليــة غيــر التقليديــة وتوفيــر
االدوات الماليــة غيــر المصرفيــة وغيــر التقليديــة ،التي تناســب االحتياجــات التمويلية
لريــادي االعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة
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االقتصاديــة ،باإلضافــة الــى إدمــاج المفاهيــم والمســتجدات الجديــدة فــي أعمــال
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»،
ويمكنكــم اإلطــاع علــى المنصــة مــن خــال الرابــط التالــي www.ebtaker.ps :
وتختــص المنصــة باســتالم االبتــكارات المقدمــة للهيئــة والنظــر فيهــا ورصــد
المبــادرات واالبتــكارات األخــرى ذات العالقــة بالتكنولوجيــا الماليــة وذلــك لضمــان
آليــات تفاعــل االبتــكارات الماليــة المختلفــة مــع أهــداف الهيئــة الرقابيــة والتنظيميــة
مثــل االســتقرار المالــي ،والنزاهــة الماليــة ،وحمايــة المســتهلك ،ومــن جهــة أخــرى
تعزيــز الشــمول المالــي حيــث أن طبيعــة االبتــكارات التكنولوجيــة تحقــق األهــداف
المرتبطــة بتعزيــز الشــمول المالــي مــن حيــث زيــادة نســب الوصــول للخدمــات
الماليــة مــن خــال القنــوات التكنولوجيــة المختلفــة ،وتقليــل تكاليــف االســتخدام
والتشــغيل.
وتســاهم جهــود الهيئــة فــي هــذا المجــال فــي تحقيــق االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول
المالــي مــن خــال المســاهمة فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي الرابــع االســتغالل األمثــل
لــدور تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي توســيع نطــاق انتشــار الخدمــات الماليــة
الرســمية .
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أخبار وقرارات
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

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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جميع الحقوق محفوظة
يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة اىل هذه النرشة كالتايل:
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية،
نرشة سوق رأس املال الفلسطيني ،العدد العارش
الربع الرابع للعام .2020

جميع املراسالت توجه اىل:
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البرية – فلسطني
هاتف+097 02 2946946 :
فاكس+097 02 2946947 :
املوقع االلكرتوين www.pcma.ps
الربيد االلكرتوين info@pcma.ps

@palestineCMA

العالقات العامة والدولية واملشاريع
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

www.pcma.ps

