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ســـيتذكر العالـــم أن العـــام 2020 كان عـــام التحـــدي، وتغيـــر نمـــط الحيـــاة علـــى جميـــع األصعـــدة، 

ويعـــود ذلـــك إلى تداعيات جائحـــة كورونا التي أثرت على اإلنســـانية بأكملها.  من هنـــا، فإننا نتطلع 

إلـــى العـــام الحالـــي بـــكل ثقـــة وتفاؤل، وكلنـــا أمـــل أن يحمل مزيـــدًا مـــن التطـــورات والنجاحات في 

قطاعات ســـوق رأس المال الفلســـطيني، ويســـعدني أن أقدم لكم النشـــرة الربعيـــة للربع األول 

مـــن العام الجديـــد 2021.

اســـتمرت وتســـتمر الهيئـــة فـــي جهودها بالنهـــوض بالقطـــاع المالي غيـــر المصرفي، لمـــا فيه من 

خدمـــة االقتصـــاد الفلســـطيني والمجتمـــع بأكمله، حيـــث قرر مجلـــس إدارة الهيئة تمديـــد الموعد 

النهائـــي إلفصـــاح الشـــركات عـــن بياناتهـــا المالية، ويشـــمل القـــرار شـــركات المســـاهمة العامة، 

بمـــا فيها شـــركات التأميـــن، وكافـــة شـــركات األوراق الماليـــة، والتأجيـــر التمويلي، وتمويـــل الرهن 

العقـــاري.  ونثمـــن جهود الهيئـــة وتوصياتها لمجلس الـــوزراء الفلســـطيني وموافقته على خصم 

15 % مـــن أقســـاط التأمين مـــن المركبات العمومية وحافـــات النقل العام، اســـتفاد منه قرابة 12 

ألف مركبـــة وحافلـــة نقل عام.

وفـــي ســـياق آخر، أطلقـــت الهيئة خـــال الربع المذكور منصـــة االبتـــكار "ابتكر" الرقابيـــة للريادة في 

القطـــاع المالـــي غير المصرفي، خال ورشـــة عمل حـــول التكنولوجيا المالية في فلســـطين ما بين 

الفـــرص والتحديـــات، برعاية ومشـــاركة دولة رئيس الوزراء الفلســـطيني الدكتور محمد اشـــتية.

إننـــا نتطلـــع إلـــى آفـــاق جديـــدة فـــي ســـوق رأس المـــال الفلســـطيني، مســـتندين فـــي ذلـــك إلـــى 

إســـتراتيجية بنـــاءة، تهـــدف إلـــى تحقيق أهـــداف رئيســـية تتمثل بتوســـعة نطـــاق القطـــاع المالي 

كلمــة العــــدد
بـــراق النابلـــــــــــــــسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال
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الرســـمي على حســـاب القطاع المالي غير الرســـمي، من خـــال توفير بيئة رقابيـــة وتنظيمية لطرح 

خدمـــات ومنتجـــات ماليـــة غيـــر مصرفية جديـــدة؛ والمســـاهمة في التنميـــة االقتصاديـــة، من خال 

توفيـــر خيـــارات إضافية من الوســـائل التمويلية غير المصرفية للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 

ومتناهيـــة الصغـــر ورياديـــي األعمـــال؛ وتوظيـــف التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات 

الخاضعـــة إلشـــراف الهيئـــة، وخطة عمـــل واضحة المعالـــم، لنرتقي وشـــركاءنا بعملنـــا في خدمة 

االقتصـــاد الوطني إلـــى أعلى المســـتويات.

 



تطورات القطاعات 
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قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس	 
مـــن  األول  الربـــع  نهايـــة  مـــع  نقطـــة   466.2 حاجـــز  عنـــد  القـــدس  مؤشـــر  أغلـــق 

الرابـــع  الربـــع  نهايـــة  إغاقـــه  عـــن   %  1.1 نســـبته  انخفاضـــًا  مســـجًا   ،2021 العـــام 

  .2020 العـــام  مـــن  األول  الربـــع  نهايـــة  إغاقـــه  عـــن   % و6.6   ،2020 العـــام  مـــن 

لمؤشـــر  اإلغـــاق  أســـعار  فـــي  التغيـــرات  إلـــى  يشـــير  أدنـــاه   )1( رقـــم  والشـــكل 

.2021 العـــام  مـــن  األول  والربـــع   ،2020 العـــام  خـــال  ربعـــي  بشـــكل  القـــدس 

 شكل )١( : 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 األول البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2020

الربع الرابع 

2020

الربع األول 

2021

546461عدد جلسات التداول 

12.524.622.8عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

31.955.449.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,598.73,446.93,451.3القيمة السوقية )مليون دوالر(

0.60.90.8المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

4,8405,5975,455عدد الصفقات

إجمالـــي عـــدد المتعاملين باألســـهم المدرجة في بورصة 
فلسطين

70,11570,05869,954

القيمـــة الســـوقية كنســـبة مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي 
الجارية( )باألســـعار 

% 21% 20.1% 20.1

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 )باألسعار الجارية(

% 0.2% 0.3% 0.3

شـــهد إجمالـــي أحجام وقيم التداول مـــع نهاية الربع األول من العـــام 2021 انخفاضًا 

قـــدره 7.2 % و11.7 % علـــى التوالي، مقارنًة مع نهاية الربع الســـابق )الربع الرابع( من 

العـــام 2020، وارتفاعـــًا ملحوظًا قـــدره 49.8 % و53.6 % على التوالي مقارنًة مع نهاية 

الربـــع المناظـــر )الربع األول( من العـــام 2020.  ويقود هذا االرتفـــاع في أحجام وقيم 

التداول كل من قطاعـــي التأمين والخدمات. 

 مـــن جهـــة أخرى، لم تشـــهد القيمة الســـوقية نمـــوًا ملحوظًا مع نهايـــة الربع األول 

مـــن العـــام 2021 مقارنـــًة مـــع نهايـــة الربـــع الســـابق، فيمـــا ياحـــظ انخفاضهـــا بمـــا 

نســـبته 4.1 % مقارنًة مع نهاية الربع المناظر، حيث تراجع مؤشـــر القيمة الســـوقية 

إلـــى الناتـــج المحلي اإلجمالي بما يقـــارب نقطة واحدة عما كان عليه فـــي نهاية الربع 

األول مـــن العـــام 2020، حيـــث بلغت تلك النســـبة 20.1 % في نهايـــة الربع األول من 

العـــام 2021.  ويعـــزى االنخفـــاض فـــي أنشـــطة التـــداول في نهايـــة الربـــع األول من 

العـــام 2021 مقارنـــة مـــع الربع الســـابق، إلـــى الوضع السياســـي واالقتصـــادي الذي 



9

شـــهدته فلســـطين إثر العـــدوان األخير على قطاع غـــزة، هذا بالتزامـــن مع انخفاض 

أســـعار أســـهم بعض الشـــركات المدرجة، وعلى رأســـها ســـهم شـــركة المجموعة 

األهليـــة للتأميـــن.  أمـــا االرتفـــاع الملحـــوظ مقارنـــًة مـــع الربـــع المناظـــر فيعـــود إلى 

التداعيـــات الناجمة عن انتشـــار فيروس كورونـــا )COVID-19(، وإعـــان حالة الطوارئ 

فـــي حينه، حيـــث تم تعليق التـــداول في بورصة فلســـطين بتاريـــخ 2020/3/23، لغاية 

2020/5/3 كإجـــراء احتـــرازي بنـــاًء علـــى قرار الهيئـــة، األمر الذي أدى إلـــى ضعف جانب 

الطلـــب علـــى األوراق المالية نتيجة عزوف المســـتثمرين عن االســـتثمار في األوراق 

المالية.

شكل 2: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين

 يوضـــح الشـــكل )3( صفـــة المتعاملين فـــي البورصة تبعًا لحصصهم النســـبية من 

القيمة الســـوقية للتعامات.  

ويتضـــح من الشـــكل أن حصة الشـــركات بلغـــت 42.3 % )1,453.2 مليـــون دوالر(، في 

حيـــن بلغت حصـــة األفـــراد 25.5 % )875.1 مليون دوالر(.
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شكل 3: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقًا لصفة المتعامل كما هي في 

 نهاية الربع األول 2021 )مليون دوالر(

*أشخاص لهم عاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العاقة.

يوضح الشـــكل )4( عدد المســـاهمين في الشـــركات المدرجة في بورصة فلسطين، 

والبالـــغ عددهـــم 63,970 مســـاهمًا كما في نهايـــة الربع األول من العـــام 2021، وكما 

يوضـــح الشـــكل، فـــإن مشـــاركة الذكـــور أكبر مـــن اإلناث فـــي قطـــاع األوراق المالية.

شكل 4: توزيع المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما هي 

في نهاية الربع األول من العام 2021 وفق الجندر والتوزيع الجغرافي
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 قطاع التأمين

بلغ عدد شـــركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشـــر شـــركات مـــع نهاية الربع 

األول مـــن العـــام 2021.  كمـــا بلـــغ إجمالـــي المحفظـــة التأمينيـــة )أقســـاط التأميـــن 

المكتتبـــة( كمـــا فـــي نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام 2021، 93.3 مليـــون دوالر، كمـــا 

بلـــغ صافـــي األقســـاط المكتســـبة 72.2 مليـــون دوالر، فيما بلغ صافـــي التعويضات 

المتكبدة للقطاع 45 مليون دوالر.  أما إجمالي اســـتثمارات شـــركات التأمين فبلغت 

215.4 مليون دوالر تتصدرها االســـتثمارات العقارية، بما نســـبته 41.3 % من إجمالي 

االســـتثمارات.  وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن البيانـــات المالية المتعلقـــة بالربع األول من 

العـــام 2021 ال تشـــمل بيانات شـــركة المجموعة األهليـــة للتأمين1. 

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

الربع األول البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2020

الربع الرابع 

* 2020

الربع األول 

** 2021

83.972.093.3إجمـــالي  أقســـاط التأمين المكتبية

71.167.372.2صافــي األقساط المكتسبة

243.2266.3215.4إجمالي إستثمارات شركات التأمين

)45.0()35.2()43.0(صافـي التعويضات المتكبدة
* البيانات المالية األولية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

** اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

يشـــير الجـــدول )3( إلـــى أهـــم المؤشـــرات التأمينيـــة التي تعكـــس األهمية النســـبية 

لقطـــاع التأميـــن فـــي االقتصـــاد الوطني، حيـــث ال تزال مســـاهمة التأمين إلـــى الناتج 

المحلـــي اإلجمالـــي متواضعـــة، على الرغـــم من نمو هذه النســـبة عبر األعـــوام الثاثة 

الماضية، حيث بلغت نسبة االختراق التأمينية )إجمالي المحفظة التأمينية منسوبة 

ــه لــم يتــم إجــراء مقارنــة ربعيــة بخصــوص المؤشــرات الماليــة لقطــاع التاميــن مــع الربــع الســابق والمناظــر، وذلــك لعــدم  1- تجــدر اإلشــارة إلــى أن
تجانــس البيانــات، حيــث إن البيانــات المتعلقــة بالربــع األول مــن العــام 2021، ال تشــمل البيانــات الماليــة المتعلقــة بشــركة المجموعــة األهليــة 

للتأميــن.
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إلـــى إجمالـــي الناتـــج المحلي اإلجمالي باألســـعار الجاريـــة(، مع نهاية العـــام 2020 ما 

نســـبته 1.8 %.  أما من حيث الكثافة التأمينية التي تشـــير إلى حصة الفرد من إجمالي 

المحفظـــة التأمينيـــة، فقـــد بلغـــت نهايـــة العـــام 2020 مـــا يقـــارب 59 دوالرًا أميركيًا.

 جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

الكثافة التأمينية ) دوالر أمريكي (نسبة اإلختراق التأمينيةالعــــــــــــــام

2017% 1.653.4

2018% 1.756.8

2019% 1.860.0

* 2020% 1.858.7
* البيانات المالية األولية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
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 قطاع التأجير التمويلي

تعمـــل فـــي فلســـطين 9 شـــركات تأجير تمويلـــي مرخصة من قبل هيئة ســـوق رأس 

المـــال كمـــا في نهايـــة الربع األول مـــن العـــام 2021.  وبلغت قيمة إجمالي اســـتثمار 

عقـــود التأجيـــر التمويلـــي المســـجلة لدى الهيئـــة حوالـــي 22 مليـــون دوالر، بواقع 387 

عقـــدًا، وذلـــك في نهايـــة الربع األول من العـــام 2021، وهذا يمثـــل انخفاضًا في قيمة 

العقـــود بنســـبة 10.1 %، وارتفاعـــًا فـــي عددهـــا بمـــا نســـبته 4.9 % مقارنًة مـــع نهاية 

الربـــع الســـابق )الربع الرابع من العـــام 2020(، وبالمقارنة مع الربـــع المناظر )الربع 

األول مـــن العـــام 2020(، ياحظ ارتفـــاع قيمة العقود بنســـبة 15.9 %، وانخفاض في 

عددها بنســـبة 15.5 % )انظر الشـــكل 7(.

شكل 7: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

 فـــي عـــدد عقـــود 
ٍ
مـــع نهايـــة الربـــع األول مـــن العـــام 2021، مـــا زال هنـــاك تركـــز عـــال

نابلـــس  مدينتـــا  تليهـــا   ،%  37.7 بنســـبة  هللا  رام  مدينـــة  فـــي  التمويلـــي  التأجيـــر 

وجنيـــن بنســـبة 15.8 % و11.1 % علـــى التوالـــي.  ومـــن الماحـــظ أّن هنـــاك اســـتقرارًا 

نتيجـــة  الســـابقة،  الســـنوات  مـــدار  علـــى  المـــدن  بيـــن  النســـب  هـــذه  توزيـــع  فـــي 

المحافظـــات. بعـــض  فـــي  األعمـــال  وتركـــز  االقتصـــاد،  بهيكليـــة  تتعلـــق  عوامـــل 
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شـــكل 8: التوزيـــع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المســـجلة حســـب العدد كما هي 

فـــي نهاية الربـــع األول من العام 2021

مـــا زالـــت المركبـــات تســـتحوذ علـــى الحصـــة األكبـــر )47.5 %( مـــن محفظـــة التأجيـــر 

التمويلـــي نهايـــة الربـــع األول من العام 2021.  ويعود الســـبب في ذلك إلى ســـهولة 

تســـجيل ملكيـــة المركبـــات فـــي دوائـــر الســـير، وتدنـــي مخاطرهـــا مـــن حيـــث وجـــود 

ســـوق ثانويـــة وإعـــادة حيازتهـــا.  أمـــا الشـــاحنات والمركبـــات الثقيلـــة والمركبـــات 

لألغـــراض التجاريـــة، فاســـتحوذت علـــى مـــا نســـبته 42.9 %.  وفيمـــا يخـــص المـــال 

المنقـــول )المعـــدات وخطـــوط اإلنتـــاج وغيرهـــا، بمـــا ال يشـــمل المركبـــات( فبلغت 

نســـبته 9.6 %، مـــع العلـــم أنـــه ابتـــداًء مـــن الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2020، تمـــت 

إعـــادة تصنيـــف األصـــول المؤجـــرة فـــي الســـجل لـــدى الهيئـــة، بحيـــث تمـــت إضافة 

المركبـــات التـــي تســـتخدم ألغـــراض تجاريـــة ضمـــن المركبـــات التجاريـــة علـــى الرغم 

مـــن ترخيصهـــا كمركبـــة خصوصيـــة، بينمـــا كان يتـــم ســـابقًا تصنيفهـــا )فـــي ســـجل 

الهيئـــة( حســـب ترخيصهـــا فـــي دوائـــر الســـير؛ أي مركبـــات خصوصية، لذلـــك ناحظ 

انخفاضـــًا في المركبـــات الخصوصية مقارنـــة بالربع المناظر للعام الســـابق، مقابل 

.)9 الشـــكل  )انظـــر  والشـــاحنات  الثقيلـــة  والمركبـــات  التجاريـــة  المركبـــات  ارتفـــاع 
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شـــكل 9: توزيـــع مكونـــات محفظـــة التأجيـــر التمويلي حســـب طبيعـــة المأجـــور كما في 

نهايـــة الربع األول مـــن العاميـــن 2020 و2021

ياحـــظ من الشـــكل رقـــم )10( أن 81.1 % من عدد العقود المســـجلة تعود إلى أفراد، 

وذلـــك في نهاية العام 2020، وياحظ اســـتقرار هذه النســـبة مقارنًة مع نهاية الربع 

الرابـــع من العام 2020.

شـــكل 10: طبيعة المســـتأجرين حســـب عدد العقود كما هو في نهاية الربع األول من 

العام 2021



التوعية المالية
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طاقتك  فوق  تقترض  وال  استثماره،  في  ترغب  الذي  المبلغ  حدد/ي 
وتكاليف  عالية  لمخاطر  يعرضك  فهذا  المالية،  ا�وراق  في  لالستثمار 

مرتفعة.

قطاع ا�وراق المالية

قـــد تفقد منزلـــك إذا لم تلتـــزم بالدفعات وســـدادها فـــي الوقت 
المحدد.

قطاع تمويل الرهن العقاري

النماذج الخاصة بمطالبات  من حقك/ي الحصول على 
التعويض مجان© من شركة التأمين.

قطاع التامين

الحق  وتملك  التوريد،  اتفاقية  من  المستفيد  أنك  المستأجر  أيها  تذكر/ي 
بالرجوع مباشرة إلى المورد، بالرغم من أنك لست طرف© في عقد التوريد.

قطاع التأجير التمويلي

17
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الدين الممتاز: هو الدين الذي يتقدم على سائر الحقوق المدنية 
ا�خرى، ويتم توثيقه حسب ا�صول لدى دائرة تسجيل ا�راضي.

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع ا�وراق المالية
(Current Assets): ا�مـــوال  أو موجـــودات متداولـــة  أصـــول متداولـــة 
المســـتثمرة في العمليـــات قصيرة ا�جل للشـــركة، وهـــي موجودات 

يمكن تحويلها إلى نقدية خالل فترة قصيرة ال تتجاوز السنة.

احتياطـــي ا�خطـــار الكارثية: وهـــو المبلغ الـــذي ينبغي على 
الشـــركة رصده واالحتفـــاظ به لتغطية خســـائر قـــد تنتج عن 
حوادث جسيمة ناجمة عن أخطار غير مألوفة أو أخطار يصعب 
تحديـــد تكـــرار وقوعهـــا إحصائيـــ´ مثـــل الكـــوارث الطبيعية، 

ويحتسب بناء على خبرة الشركة وتقديراتها.

قطاع التامين

اتفاقيـــة التوريـــد: هي االتفاقيـــة التي تنتقـــل بموجبهـــا ملكية العين 
المؤجرة من المورد إلى المؤجر �غراض التأجير التمويلي.

قطاع التأجير التمويلي

18

ماذا يقصد بمصطلح ســـقف التمويل على الهامش؟

قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

هو مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعمالء شـــركة ا�وراق 
المالية العضو المرخصة.

التمويلي؟ التأجير  المحاسبي في  العائد  المقصود بمعدل  ما 

هـــو معدل الفائدة المحقـــق من التأجير من قبل المؤجر، الذي يحســـب 
ســـنوي¨ عن طريق الفرق بيـــن إجمالي ا¥يجـــارات وقيمة االســـتثمار في 

التأجير.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

من هو المســـؤول عـــن تصليح المنزل في حالة حاجـــة المنزل لصيانة أو 
تصليحات؟

تكون ا¥جابة عن هذا الســـؤال موضحة فـــي عقد ا¥يجار، إال أنه من 
المتعارف عليه في فلســـطين أن على المستأجر أن يقوم بصيانة 
البيـــت، وفي حالة قـــرض الرهن العقـــاري، أيض¨، يقـــوم المقترض 

بصيانة وتصليح البيت مهما كان حجم الصيانة أو التصليح.

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

كيف يمكن للمؤمن له التحلل من عقد التأمين على الحياة؟
قطــــاع التــــــامين

وفقـــ¨ للمادة (37) من قانـــون التأمين رقم (20) لســـنة 2005، فإنه 
يجـــوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقســـاط دورية أن يتحلل في أي 
وقت من العقد (عقد التأمين على الحياة) بإخطار مكتوب يرســـله 

إلى المؤمن برغبته في ذلك، وتبرأ ذمته من ا�قساط الالحقة.

19
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الدين الممتاز: هو الدين الذي يتقدم على سائر الحقوق المدنية 
ا�خرى، ويتم توثيقه حسب ا�صول لدى دائرة تسجيل ا�راضي.

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع ا�وراق المالية
(Current Assets): ا�مـــوال  أو موجـــودات متداولـــة  أصـــول متداولـــة 
المســـتثمرة في العمليـــات قصيرة ا�جل للشـــركة، وهـــي موجودات 

يمكن تحويلها إلى نقدية خالل فترة قصيرة ال تتجاوز السنة.

احتياطـــي ا�خطـــار الكارثية: وهـــو المبلغ الـــذي ينبغي على 
الشـــركة رصده واالحتفـــاظ به لتغطية خســـائر قـــد تنتج عن 
حوادث جسيمة ناجمة عن أخطار غير مألوفة أو أخطار يصعب 
تحديـــد تكـــرار وقوعهـــا إحصائيـــ´ مثـــل الكـــوارث الطبيعية، 

ويحتسب بناء على خبرة الشركة وتقديراتها.

قطاع التامين

اتفاقيـــة التوريـــد: هي االتفاقيـــة التي تنتقـــل بموجبهـــا ملكية العين 
المؤجرة من المورد إلى المؤجر �غراض التأجير التمويلي.

قطاع التأجير التمويلي

18

ماذا يقصد بمصطلح ســـقف التمويل على الهامش؟

قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

هو مجموع مبالغ التمويل على الهامش الممنوحة لعمالء شـــركة ا�وراق 
المالية العضو المرخصة.

التمويلي؟ التأجير  المحاسبي في  العائد  المقصود بمعدل  ما 

هـــو معدل الفائدة المحقـــق من التأجير من قبل المؤجر، الذي يحســـب 
ســـنوي¨ عن طريق الفرق بيـــن إجمالي ا¥يجـــارات وقيمة االســـتثمار في 

التأجير.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

من هو المســـؤول عـــن تصليح المنزل في حالة حاجـــة المنزل لصيانة أو 
تصليحات؟

تكون ا¥جابة عن هذا الســـؤال موضحة فـــي عقد ا¥يجار، إال أنه من 
المتعارف عليه في فلســـطين أن على المستأجر أن يقوم بصيانة 
البيـــت، وفي حالة قـــرض الرهن العقـــاري، أيض¨، يقـــوم المقترض 

بصيانة وتصليح البيت مهما كان حجم الصيانة أو التصليح.

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

كيف يمكن للمؤمن له التحلل من عقد التأمين على الحياة؟
قطــــاع التــــــامين

وفقـــ¨ للمادة (37) من قانـــون التأمين رقم (20) لســـنة 2005، فإنه 
يجـــوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقســـاط دورية أن يتحلل في أي 
وقت من العقد (عقد التأمين على الحياة) بإخطار مكتوب يرســـله 

إلى المؤمن برغبته في ذلك، وتبرأ ذمته من ا�قساط الالحقة.
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الشمول المالي في فلسطين

المالـــي،  الشـــمول  أهـــداف  إلـــى تحقيـــق  الراميـــة  فـــي جهودهـــا  الهيئـــة  اســـتمرت 

تنفيـــذ  عمليـــة  بهـــا  تمـــر  التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  مـــن  الرغـــم  علـــى  وذلـــك 

التحديـــات  مـــن  وغيرهـــا  المقاصـــة،  وأزمتـــي  كورونـــا،  جائحـــة  مـــن  االســـتراتيجية؛ 

التـــي واجهـــت مرحلـــة التنفيـــذ.  وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، تمكنـــت الهيئة مـــن تحقيق 

جملـــة مـــن اإلنجـــازات التـــي تســـاهم فـــي تعزيـــز الشـــمول المالـــي فـــي فلســـطين 

اإلنجـــازات: هـــذه  أهـــم  ومـــن  المصرفـــي،  غيـــر  المالـــي  القطـــاع  صعيـــد  علـــى 

• إطالق منصة "ابتكر" وتطوير بيئة رقابية افتراضية:

أظهـــرت مختلـــف دول العالـــم اهتمامًا متزايـــًد بالتكنولوجيـــا الماليـــة )Fintech( في 

اآلونـــة األخيـــرة، والســـيما خـــال جائحة كورونـــا التي اعتمـــد المواطنـــون خالها على 

اســـتخدام الخدمـــات الرقمية المختلفة نظـــرًا لإلغاقات المســـتمرة.  وفيما يخص 

القطـــاع المالـــي غير المصرفي، فقد عملت الهيئة، في العـــام 2019، على وضع خطة 

التوســـع فـــي توظيـــف التكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطاعـــات التي تشـــرف عليها من 

خـــال السياســـات واإلجراءات التي تتماشـــى مع الممارســـات الدوليـــة، وبما يواكب 

التطـــورات فـــي الســـوق المحلي، حيث إنه كما ذكـــر في العدد الســـابق، كان أحد هذه 

التوجهـــات هو تطوير منصة االبتكار "ابتكر"، التي تختص باســـتام الهيئة لابتكارات 

ذات العاقـــة بالتكنولوجيـــا الماليـــة فـــي القطـــاع المالي غيـــر المصرفـــي، وتوجيهها 

رقابيـــًا بمـــا يســـهم فـــي خلق بيئـــة مواتيـــة لابتـــكار والريـــادة فـــي الخدمـــات المالية 

الرقميـــة، والتـــي تم إطاقها بداية العام الحالي.  ويأتـــي دور الهيئة في عملية الرقابة 

والتقييـــم لهذه االبتـــكارات المالية من جانب القطاع المالـــي غير المصرفي، ليضمن 

حمايـــة حقوق المســـتهلكين للخدمات الماليـــة، وإبداء التوجيهـــات الرقابية الازمة.  

وفـــي هـــذا الســـياق، عملت الهيئـــة علـــى اســـتحداث أدوات رقابية جديـــدة تتمثل في 

منـــح المبتكريـــن والريادييـــن في مجال التكنولوجيا المالية رســـالة "عـــدم الممانعة"، 

وهـــي المرحلـــة التـــي تســـبق الحصـــول علـــى الرخصـــة النهائيـــة لتطبيـــق ابتـــكارات 

التكنولوجيـــا المالية، حيث يكون المنتج الجديد خاضعـــًا لفترة تجريبية بعد الحصول 
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علـــى رســـالة عـــدم الممانعـــة والتي بنـــاًء عليها يتـــم تقييـــم المنتج الجديـــد، وإضافة 

التعديـــات الازمـــة بمـــا يخـــدم مصالـــح مـــزودي الخدمـــات المالية والمســـتهلكين 

 ســـواء.  ويأتـــي تطويـــر منصـــة "ابتكر" ومـــا تبعهـــا من تطويـــر بيئـــة رقابية 
ٍ
علـــى حـــد

افتراضيـــة للمنصـــة، لتعزيز وصول واســـتخدام الخدمـــات الماليـــة المختلفة، بحيث 

تســـاهم جهـــود الهيئة في هـــذا المجال فـــي تحقيق أهـــداف االســـتراتيجية الوطنية 

للشـــمول المالـــي، التـــي تتمثل في االســـتغال األمثل لـــدور تكنولوجيـــا المعلومات 

واالتصـــاالت في توســـيع نطاق انتشـــار الخدمـــات المالية الرســـمية، وتعزيـــز البنية 

التحتيـــة القانونيـــة والتقنيـــة للخدمـــات الماليـــة اإللكترونيـــة، حيـــث أطلقـــت الهيئـــة 

منصـــة االبتـــكار "ابتكـــر" الرقابيـــة للريـــادة فـــي القطـــاع المالـــي غيـــر المصرفي خال 

ورشـــة عمل حـــول "التكنولوجيـــا المالية في فلســـطين ما بين الفـــرص والتحديات"، 

اشـــتية. محمـــد  الدكتـــور  الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيـــس  دولـــة  ومشـــاركة  برعايـــة 

منصـــة االبتـــكار "ابتكـــر" هـــي أول منصـــة إلكترونيـــة رقابيـــة فـــي فلســـطين، وتمثـــل 

الخطـــوة األولـــى في رحلة االبتكار المالي لدى الرياديين والمبتكرين، لدورها المباشـــر 

فـــي ربط الجهـــة الرقابية مع االبتكارات الجديدة.  وركـــزت الفعالية على "التكنولوجيا 

الماليـــة فـــي فلســـطين ما بين الفـــرص والتحديـــات".  ونظمت ورشـــة العمل، تحت 

رعايـــة دولـــة رئيس الـــوزراء الدكتور محمد اشـــتية وبحضوره، من خـــال كلمة ألقاها 

علـــى المشـــاركين، وذلـــك يـــوم الثاثـــاء 2021/3/16 عبـــر تطبيـــق ZOOM، وذلـــك نظرًا 

للظـــروف الراهنـــة واإلجراءات المتبعـــة لمواجهة جائحة كورونـــا )COVID  -  19(، وتم 

بـــث ورشـــة العمل مباشـــرة عبر وســـائل التواصل االجتماعـــي للهيئة.

وتمت الدعوة للورشـــة عبـــر البريد اإللكتروني للهيئة، ومن خال صفحة الفيســـبوك 

الرســـمية الخاصـــة بالهيئـــة، حيـــث كانت الدعـــوة عامة، وســـجل لحضور الورشـــة ما 

يقـــارب 392 شـــخصًا.  وتضمنـــت الورشـــة جلســـتين؛ جلســـة افتتاحيـــة تحـــدث فيها 

كل مـــن دولـــة الدكتور محمد اشـــتية رئيـــس مجلس الـــوزراء، ومعالـــي الدكتور نبيل 

قســـيس رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي الســـيد خالد العسيلي وزير االقتصاد 

الوطنـــي، ومعالي الدكتـــور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلـــس إدارة صندوق النقد 

العربـــي، والســـيد ميشـــيل هيرولد نائب رئيـــس الممثليـــة األلمانية في فلســـطين.
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• اعتماد وإطالق مؤشرات الشمول المالي:

عملـــت الهيئـــة علـــى تطويـــر مؤشـــرات لقيـــاس مســـتويات الشـــمول المالـــي فـــي 

فلســـطين، وذلك اســـتنادًا إلى مؤشـــرات دوليـــة معتمدة لدى عدد مـــن المنظمات 

الماليـــة الدوليـــة، مـــع األخـــذ بعين االعتبـــار الواقـــع والســـياق المالي الفلســـطيني، 

حيـــث تنبثـــق هـــذه المؤشـــرات مـــن ثاثـــة أبعـــاد رئيســـية للشـــمول المالـــي، وهـــي 

الوصـــول إلـــى الخدمات والمنتجـــات الماليـــة )Access(، واســـتخدام هـــذه المنتجات 

 .)Financial Capability( للمواطنيـــن  الماليـــة  والقـــدرات   ،)Usage( والخدمـــات 

 وتســـاهم هذه المؤشـــرات في قياس مســـتويات الشـــمول المالي في فلســـطين، 

وتقديـــم صـــورة واضحـــة عنـــه، ما يتيـــح الفرصـــة أمـــام الهيئـــة لتحديد أوجـــه التقدم 

والقصـــور فـــي مبـــادرات الشـــمول المالـــي وتصويبهـــا، ومقارنـــة واقـــع الشـــمول 

إضافـــة  الخطـــة،  أنشـــطة  وتقييـــم  األخـــرى،  الـــدول  مـــع  فلســـطين  فـــي  المالـــي 

الخاصـــة  التنفيذيـــة  المخرجـــات  علـــى  الحاصـــل  للتقـــدم  المســـتمرة  القـــراءة  إلـــى 

باالســـتراتيجية الوطنيـــة للشـــمول المالـــي 2018-2025.  وتســـاهم هـــذه الجهـــود 

رأســـها  وعلـــى  المالـــي،  للشـــمول  الوطنيـــة  االســـتراتيجية  أهـــداف  تطبيـــق  فـــي 

الهـــدف األساســـي المتمثـــل فـــي "زيادة نســـبة الشـــمول المالـــي الحاليـــة والبالغة 

36.4 % مـــن األفـــراد البالغيـــن لتصـــل كحـــد أدنى إلـــى 50 % فـــي نهاية العـــام 2025".



أخبار وقرارات 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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•12 ألف مركبة وحافلة نقل عام تستفيد من الخصم على وثائق التأمين

•هيئة سوق رأس المال تمدد فترة اإلفصاح عن البيانات المالية
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