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يشـــرفني أن أقـــدم لكـــم اإلصدار الجديد للعدد الثاني عشـــر من النشـــرة الربعية التـــي دأبت الهيئة 

علـــى إصدارها بشـــكل ربعـــي لمتابعة آخر التطـــورات الحاصلة فـــي القطاع المالي غيـــر المصرفي.  

ويغطـــي هذا العـــدد الربع الثاني مـــن العام 2021.

وتســـتمر الهيئـــة فـــي جهودهـــا الرامية إلى النهـــوض بقطاعات ســـوق رأس المـــال، حيث أطلقت 

اإلطـــار االســـتراتيجي للخدمـــات الماليـــة اإلســـامية في فلســـطين، بالشـــراكة مع ســـلطة النقد 

الفلســـطينية، وبالتعاون مع مؤسســـة التمويل الدولية )IFC(.  ويعتبر هذا اإلطار الخطوة األولى 

علـــى طريق تطوير الخدمات المالية اإلســـامية في فلســـطين، وجاري العمـــل على وضع الخطط 

الازمـــة للتنفيـــذ علـــى أرض الواقع من أجـــل تحقيق النتائـــج اإليجابية المرجوة من هذا المشـــروع، 

وتوفير االســـتثمارات واألدوات المالية اإلســـامية داخل فلســـطين، بما يجعل فلســـطين جاذبة 

لاســـتثمارات المالية بشـــكل عام، واإلســـامية بشكل خاص.

مـــن جهة أخرى، منحت الهيئة عدم ممانعة لتطبيق "مســـلك" المقدم من قبل شـــركة نافياتكس 

لتكنولوجيـــا المعلومـــات، وذلك كأول ابتـــكار في تكنولوجيا التأميـــن، ويأتي ذلك انعكاســـًا وتتويجًا 

لجهـــود الهيئة في تعزيز اســـتخدام التكنولوجيا المالية.

وفيمـــا يخـــص الشـــمول المالـــي فـــي فلســـطين، عقـــدت اللجنـــة الوطنيـــة للشـــمول المالـــي في 

فلســـطين اجتماعهـــا الرابـــع مـــن خـــال منصـــات التواصـــل االفتراضـــي، وجـــرت خـــال االجتمـــاع 

مناقشـــة مـــا تـــم إنجـــازه خـــال العـــام الثاني مـــن عمـــر االســـتراتيجية الوطنيـــة للشـــمول المالي، 

واســـتعراض آخـــر المســـتجدات.

كلمــة العــــدد
بـــراق النابلـــــــــــــــسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال
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وفـــي النهايـــة، أود التأكيد علـــى أن المعيقات والتحديات التي تواجه عمـــل الهيئة، لن تجعلها تحيد 

عـــن مواصلـــة تنفيذ سياســـتها التي تتمثل في توفير المقومات األساســـية الكفيلـــة بتعزيز البنية 

التشـــريعية والمهنية لقطاعات ســـوق رأس المال واستقرارها.



تطورات
 القطاع المالي غير المصرفي
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قطاع األوراق المالية
مؤشر القدس

أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز 539.9 نقطــة مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، 

مســجًا ارتفاعــًا نســبته 15.8 % عــن إغاقــه نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه، 

و14.7 % عــن إغاقــه نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2020.  والشــكل رقــم )1( أدنــاه 

يشــير إلــى التغيــرات فــي أســعار اإلغــاق لمؤشــر القــدس بشــكل ربعــي.

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

البيان
الثاني  الربـــع 

2020

األول  الربـــع 

2021

الثانـــي  الربـــع 

2021

406160عدد جلسات التداول

7.522.849.9عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

15.349.090.0قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,437.13,451.33,926.4القيمة السوقية )مليون دوالر(

األســـهم  لقيمـــة  اليومـــي  المعـــدل 

دوالر( )مليـــون  المتداولـــة 
0.40.81.5

3,2735,4558,661عدد الصفقات
باألســـهم  المتعامليـــن  عـــدد  إجمالـــي 

فلســـطين بورصـــة  فـــي  المدرجـــة 
70,10469,95470,038

القيمـــة الســـوقية كنســـبة مـــن الناتـــج 

* الجاريـــة(  )باألســـعار  اإلجمالـــي  المحلـــي 
% 22.1% 22.2% 25.2

الناتـــج  مـــن  كنســـبة  التـــداول  قيمـــة 

* الجاريـــة(  )باألســـعار  اإلجمالـــي  المحلـــي 
% 0.1% 0.3% 0.6

* تم االستناد إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2020.

شــهد إجمالــي أحجــام وقيــم التــداول مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 ارتفاعــًا 

ملحوظــًا قــدره 119 %، و83.8 %، علــى التوالــي، مقارنــًة مــع نهايــة الربــع الســابق )الربــع 

األول( مــن العــام 2021، وارتفاعــًا قــدره 566.7 %، و487.2 %، علــى التوالــي، مقارنــًة 

مــع نهايــة الربــع المناظــر )الربــع الثانــي( مــن العــام 2020.  ويقــود هــذا االرتفــاع فــي 

أحجــام وقيــم التــداول كلٌّ مــن قطاعــي البنــوك والصناعــة.  مــن جهــة أخــرى، شــهدت 

القيمــة الســوقية نمــوًا قــدره 13.8 %، و14.2 %، مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 

2021، مقارنــًة مــع نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر علــى التوالــي، حيــث ارتفــع مؤشــر 

القيمــة الســوقية إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمــا يقــارب ثــاث نقــاط عمــا كان عليــه 

فــي نهايــة الربــع الســابق، حيــث بلغــت تلــك النســبة 25.2 % فــي نهايــة الربــع الثانــي 
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مــن العــام 2021.  ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول نهايــة الربــع الثانــي 

مــن العــام 2021 مقارنــًة بمــا كان عليــه نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــر، ألّن الربــع 

الســابق شــهد وضعــًا سياســًا واقتصاديــًا صعبــًا إثــر العــدوان األخيــر علــى قطــاع 

غــزة، األمــر الــذي أدى إلــى ضعــف جانــب الطلــب علــى األوراق الماليــة نتيجــة عــزوف 

المســتثمرين عــن االســتثمار فيهــا.  كمــا أّن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق شــهد 

تعليــق التــداول فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ 2020/3/23 لغايــة 2020/5/3 كإجــراء 

احتــرازي نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا.  هــذا بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار أســهم 

معظــم الشــركات المدرجــة نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، علــى رأســها ســهم 

شــركة االتصــاالت الفلســطينية ومصانــع الزيــوت النباتيــة.

شكل 2: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين

يوضــح الشــكل )3( صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبعــًا لحصصهــم النســبية مــن 

القيمــة الســوقية للتعامــات. 

 ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت 42.6 % )1,676.2 مليــون دوالر(، فــي 

حيــن بلغــت حصــة األفــراد 25.6 % )1,006.9 مليــون دوالر(.
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شــكل 3: توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفقــًا لصفــة المتعامــل كمــا هــي 

فــي نهايــة الربــع الثانــي 2021 )مليــون دوالر(

أشخاص ذوو عاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العاقة.

يوضح الشــكل )4( عدد المســاهمين في الشــركات المدرجة في بورصة فلســطين، 

ــع الثانــي مــن العــام 2021،  ــة الرب والبالــغ عددهــم 64,507 مســاهمين كمــا فــي نهاي

وكمــا يوضــح الشــكل، فــإن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث فــي قطــاع األوراق 

الماليــة.

شــكل 4: توزيــع المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين كمــا فــي 

نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 وفــق الجنــدر والتوزيــع الجغرافــي
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قطاع التأمين
بلــغ عــدد شــركات التأميــن المرخصــة مــن قبــل الهيئــة عشــر شــركات مــع نهايــة الربــع 

الثانــي مــن العــام 2021.  كمــا بلــغ إجمالــي المحفظــة التأمينيــة )أقســاط التأميــن 

المكتتبــة( كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021 مــا قيمتــه 81.7 مليــون دوالر، 

بانخفــاض بلغــت نســبته 12.4 % عمــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق مــن العــام 

نفســه.  ويأتــي ذلــك فــي ســياق التذبــذب الطبيعي إلجمالي أقســاط التأميــن المكتتبة 

ــاع، فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكبــدة للقطــاع والبالغــة 48.6  مــا بيــن األرب

مليــون دوالر ارتفاعــًا قــدره 8 % مقارنــًة مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه.  مــن 

جهــة أخــرى، بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن 215.3 مليــون دوالر، تتصدرهــا 

االســتثمارات العقارية بما نســبته 41.7 % من إجمالي االســتثمارات.  وتجدر اإلشــارة 

إلــى أن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2021 ال تشــمل 
بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.1

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

الربع الثاني الربع الثاني 20212021**الربع األول 2021*الربع الثاني 2020البيان

أقساط  إجمالي 
71.693.381.7التأمين المكتتبة

األقساط  صافي 
61.472.267.7المكتسبة

إجمالي استثمارات 
238.3215.4215.3شركات التأمين

التعويضات  صافي 
المتكبدة في قطاع 

التأمين
)38.7()45.0()48.6(

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

1- تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إجراء مقارنة ربعية بخصوص المؤشرات المالية لقطاع التأمين مع الربع المناظر، 
وذلك لعدم تجانس البيانات، حيث إن البيانات المتعلقة بالربعين األول والثاني من العام 2021، ال تشمل البيانات 

المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
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يشــير الجــدول )3( إلــى أهــم المؤشــرات التأمينيــة التــي تعكــس األهميــة النســبية 

لقطــاع التأميــن فــي االقتصــاد الوطنــي، حيــث ال تــزال مســاهمة التأميــن إلــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي متواضعــة، علــى الرغــم مــن نمــو هــذه النســبة عبــر األعــوام الثاثــة 

التأمينيــة  المحفظــة  )إجمالــي  التأمينيــة  االختــراق  نســبة  بلغــت  حيــث  الماضيــة، 

منســوبة إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة(، مــع نهايــة العــام 

ــة التــي تشــير إلــى حصــة الفــرد  2020 مــا نســبته 2 %، أمــا مــن حيــث الكثافــة التأميني

مــن إجمالــي المحفظــة التأمينيــة، فقــد بلغــت نهايــة العــام 2020 مــا يقــارب 59 دوالر 

أمريكــي.

جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

العام
نسبة االختراق 

التأمينية

الكثافة التأمينية 

)دوالر أمريكي(
2017% 1.653.4

2018% 1.756.8
2019% 1.860.0

2020*% 2.058.7

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين-أولية.

قطاع التأجير التمويلي
هيئــة ســوق  قبــل  مــن  تمويلــي مرخصــة  تأجيــر  9 شــركات  فــي فلســطين  تعمــل 

رأس المــال كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021.  وبلغــت قيمــة إجمالــي 

اســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي 25.3 مليــون دوالر، 

بواقــع 498 عقــدًا، وذلــك فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021، وهــذا يمثــل ارتفاعــًا 

قــدره 15 % و28.7 % فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي علــى التوالــي مقارنــًة مــع 

نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه، ومــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق، كمــا 

ياحــظ أن هنــاك ارتفاعــًا ملحوظــًا قــدره 175 % و137 % فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى 

التوالــي.  ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة 

الربــع الثانــي مــن العــام 2021، مقارنــًة مــع الربــع المناظــر مــن العــام 2020، إلــى عــودة 

الحيــاة االقتصاديــة تدريجيــًا لطبيعتهــا، حيــث شــهد العــام 2020 إغــاق العديــد مــن 
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القطاعــات االقتصاديــة، بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، الــذي أثــر بشــكل 

ســلبي علــى أداء الشــركات، وســبب انخفاضــًا فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه.

شكل 5: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

العــام مــن  الثانــي  الربــع  نهايــة  مــع 

 

 فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا 
ٍ
2021، مــا زال هنــاك تركــز عــال

بنســبة 38.9 %، تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة 14.3 % و10.4 % علــى التوالــي.  

ومــن الماحــظ أّن هنــاك اســتقرارًا فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار 

الســنوات الســابقة، نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد، وتركــز األعمــال فــي 

بعض المحافظات )انظر الشكل 6(.

شــكل 6: التوزيــع الجغرافــي لعقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة حســب العــدد كمــا هــي 

فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021

التأجيــر  مــن محفظــة   )% 51.1( األكبــر  الحصــة  علــى  تســتحوذ  المركبــات  زالــت  مــا 

التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021.  ويعــود الســبب فــي ذلــك 
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إلــى ســهولة تســجيل ملكيــة المركبــات فــي دوائــر الســير، وتدنــي مخاطرهــا مــن حيــث 

وجــود ســوق ثانويــة وإعــادة حيازتهــا.  أمــا الشــاحنات والمركبــات الثقيلــة والمركبــات 

لألغــراض التجاريــة، فاســتحوذت علــى مــا نســبته 43 %.  وفيما يخــص المال المنقول 

)المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا، بمــا ال يشــمل المركبــات(، فبلغــت نســبتها 5.9 

% )انظــر الشــكل 7(.

شــكل 7: توزيــع مكونــات محفظــة التأجيــر التمويلــي حســب طبيعــة المأجــور كمــا فــي 

نهايــة الربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2021

ياحــظ مــن الشــكل رقــم )8( أن 77.9 % مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى أفــراد، 

وذلــك فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021.
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شــكل 8: طبيعــة المســتأجرين حســب عــدد العقــود كمــا هــو فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن 

العام 2021 



التي  ا�وامر  نتيجة  المالية تعزيز  ا�وراق  اطلب/ي من شركة 
حساب  بكشف  الشركة  تزودك  أن  يجب  تنفيذها.   طلبت 
كشف  طلب  يمكنك  كما  ا�قل،  على  أشهر  ثالثة  كل  دوري 

حساب في أي وقت من الشركة.

قطاع ا�وراق المالية

إذا كان سعر الفائدة ثابت¡، اعلم أنه ال يتغير طوال فترة 
القرض.

قطاع تمويل الرهن العقاري

طبيعة  في  تغيرات  بأي  التأمين  شركة  إبالغ  عليك 
الخطر  الشركة  قبول  تضمن  حتى  وحجمه،  الخطر 

والتقييم السعري الجديد له.

قطاع التامين

اعلم /  ي  أن التزاماتك قطعية ومستقلة بمجرد الدخول في 
اتفاقية التأجير.

قطاع التأجير التمويلي

17

التوعية المالية
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التي  ا�وامر  نتيجة  المالية تعزيز  ا�وراق  اطلب/ي من شركة 
حساب  بكشف  الشركة  تزودك  أن  يجب  تنفيذها.   طلبت 
كشف  طلب  يمكنك  كما  ا�قل،  على  أشهر  ثالثة  كل  دوري 

حساب في أي وقت من الشركة.

قطاع ا�وراق المالية

إذا كان سعر الفائدة ثابت¡، اعلم أنه ال يتغير طوال فترة 
القرض.

قطاع تمويل الرهن العقاري

طبيعة  في  تغيرات  بأي  التأمين  شركة  إبالغ  عليك 
الخطر  الشركة  قبول  تضمن  حتى  وحجمه،  الخطر 

والتقييم السعري الجديد له.

قطاع التامين

اعلم /  ي  أن التزاماتك قطعية ومستقلة بمجرد الدخول في 
اتفاقية التأجير.

قطاع التأجير التمويلي

17
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التنفيذ على العقار:
ا�جـــراء القانوني الذي يتم عند تعثر المقترض، حيث يتم بيع العقار 
المرهـــون (وفق� للقوانين الســـارية).  بمعنى آخر، ا�جـــراء القانوني 
الذي ينهي جميع حقوق ملكية المقترض المتعثر في العقار، وذلك 
¡نه ال يســـتطيع أو ال يرغب في سداد أقســـاط قرض الرهن العقاري 

حسب الجدول أو أخلَّ ببنود اتفاقية قرض الرهن العقاري.

قطاع تمويل الرهن العقاري

قطاع ا¡وراق المالية
االحتياطي ا�جباري

مبلغ يتم اقتطاعه من ا¡رباح الصافية التي تحققها الشـــركة.  ويحدد قانون 
الشركات نســـبة االقتطاع با�ضافة إلى الجوانب ا¡خرى الخاصة باالحتياطي 
ا�جباري كالتوقف عن االقتطاع عند بلوغه نسبة معينة من رأسمال الشركة.

Personal Injury إصابة شخصية
قصد بها ا¡ذى الذي يلحق بالشـــخص بما في ذلك التشهير (القذف 
والقدح) وا�صابة الشـــخصية.  بهذا المفهوم هي أوســـع نطاق� من 
ا¡ضرار البدنية.  وتحوط� ضد توفير غطاء تأميني موسع، فإن شركة 

التأمين تحدد مسؤوليتها با¡ضرار البدنية فقط.

قطاع التامين

المنقوالت الخاصة:
المنقوالت التي تقضي التشـــريعات السارية تسجيلها لدى الجهات المختصة، 

وتشمل المركبات والسفن والطائرات.

قطاع التأجير التمويلي

18
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الهامش ا�ولي؟ المقصود بمصطلح  ما 

قطـــــاع ا�وراق الماليـــــة

المبلغ الذي يودعه العميل في حساب التمويل على الهامش وفق النسبة المقررة من القيمة السوقية ل�وراق المالية 
بتاريخ الشراء.

التمويلي؟ التأجير  المقصود بمصطلح مجمع االستهالك في  ما 

هو مصطلح يســـتخدم فـــي التقارير المالية ل¢شـــارة إلى الحســـاب النظامي ل�صـــول الذي يبيـــن إجمالي مصاريف 
استهالك ا�صل منذ شرائه.

قطـــــاع التأجيـــــــر التمويلــــــــي

كيف يقوم البنـــك بتحديد قيمة القرض إلى قيمة العقار؟
نسبة "قيمة القرض إلى قيمة العقار" هي من المقاييس المستخدمة في التقييم لدى البنوك، وهي من 
العوامل التي تحدد حجم القرض (إضافة إلى قدرة المقترض على دفع أقساط القرض إلى حد معين).  إن 
التقدم بطلب قرض الرهن العقاري يعني الســـعي من أجل شـــراء بيت محدد، وســـوف يطلب البنك من 
المشتري تغطية تكاليف تخمين البيت حتى يكون على إطالع على سعر الضمان أو الرهن المقابل لقرض 
الرهن العقاري الذي ســـيمنحه.  تقتضي متطلبات سلطة النقد الفلســـطينية أن ال تتجاوز تغطية البنك 

٨٥٪ من قيمة البيت.
وتقوم غالبية البنوك باعتماد القيمة ا�قل من بين قيمة تخمين البيت أو السعر المحدد للبيع، 

وذلك عند تحديد نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار.

قطـــــاع تمويل الرهن العقـــــاري

من الجهة التي تتكفـــل بدفع مصاريف التقاضي الناتجة عن الدعاوى 
التـــي تقـــام على أســـاس المســـؤولية ضـــد المؤمـــن له فـــي تأمين 

المدنية؟ المسؤولية 

قطــــاع التــــــامين

تنص المادة (٤٤) من قانون التأمين رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٥، على التالي:
يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.
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علــى الرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة واألزمــات التــي صاحبتهــا مثــل أزمتي 

المقاصــة، والتداعيــات التــي تلتهــا علــى القطاعــات المختلفــة، ومنهــا القطــاع المالــي 

بشــقيه المصرفــي وغيــر المصرفــي، فلقــد واصلــت الهيئــة جهودهــا لتحقيــق أهــداف 

الخطــة التنفيذيــة لاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، التــي تهــدف، بشــكل 

أساســي، إلــى زيــادة نســبة الشــمول المالــي فــي فلســطين، لتصبــح 50 % مــع نهايــة 

العــام 2025، وأدنــاه بعــض التطــورات الحاصلــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2021:

· عقد االجتماع الرابع للجنة الوطنية للشمول المالي	

فــي  الرابــع  اجتماعهــا  المالــي  للشــمول  الوطنيــة  اللجنــة  عقــدت 

الثاثيــن مــن أيــار مــن العــام 2021.  جــرت خالــه مناقشــة مجموعــة مــن 

المواضيــع التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــمول المالــي فــي فلســطين.  

وجــاءت مخرجــات االجتمــاع علــى شــكل مجموعــة مــن التوجهــات، التــي 

الوصــول  تعزيــز  فــي عمليــات  الخــاص  القطــاع  دور  تفعيــل  شــملت 

إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة مــن قبــل الفئــات المهمشــة فــي 

المجتمــع، إضافــة إلــى تقليــل نســب اإلقصــاء المالي من خــال مواءمة 

التشــريعات واألنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات الحكوميــة مــع مســاعي 

توســيع  إلــى  تهــدف  التــي  المالــي  للشــمول  الوطنيــة  االســتراتيجية 

قاعــدة الشــمول المالــي.

· الرقابة والتقييم	

عملــت اللجنــة الفنيــة للشــمول المالــي علــى متابعــة تنفيــذ أنشــطة 

الرقابــة والتقييــم المرتبطــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي، 

خــال  تتــم  أن  المتوقــع  مــن  التــي  التقييــم  لعمليــة  اإلعــداد  ومنهــا 

النصــف الثانــي مــن العــام 2022، مــن خــال دراســة مســحية شــاملة 

لواقــع الشــمول المالــي فــي فلســطين، التــي لهــا دور كبيــر فــي تحديــد 

لخطــة  وفقــًا  تســير  أنهــا  مــن  والتأكــد  االســتراتيجية،  تنفيــذ  مســار 
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العمــل، والتخــاذ اإلجــراءات والتعديــات الازمــة إن وجــدت.  كمــا قامــت 

ــر أدوات قيــاس ومؤشــرات  ــة تطوي ــة بالبحــث عــن إمكاني ــة الفني اللجن

جديــدة للشــمول المالــي فــي فلســطين، وبخاصــة مــع وجــود وفــرة أكثــر 

فــي المعلومــات مــن جانــب العــرض )المؤسســات الماليــة( مقارنــًة 

بمــا تمــت دراســته خــال العــام 2016، تحديــدًا فــي جانــب التكنولوجيــا 

التكنولوجيــة،  الوســائل  علــى  االعتمــاد  زاد  حيــث   ،)Fintech( الماليــة 

مؤخــرًا، بشــكل ملحــوظ، وبخاصــة خــال جائحــة كورونــا التــي مــر بهــا 

العالــم والبــاد منــذ بدايــة العــام 2020، والتــي جعلــت مــن اســتخدام 

الوســائل التكنولوجيــة أمــرًا ال بــد منــه فــي مختلــف القطاعــات، مــن 

ضمنهــا القطــاع المالــي، مــا ســاهم، بشــكل كبيــر، فــي تعزيــز الوصــول 

إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة المختلفــة وزيــادة دور التكنولوجيــا 

فــي القطــاع المالــي، األمــر الــذي يســتدعي أن يتــم النظــر فــي عــدد وحجــم 

المعامــات التــي تتــم عبــر الوســائل التكنولوجيــة.

مــن جهــة أخــرى، مــن المقــرر البــدء بعمليــة التقييــم المجتمعــي خــال 

الربــع الرابــع مــن العــام 2021، التــي نصــت عليها االســتراتيجية الوطنية 

للشــمول المالــي تحــت بنــد الرقابــة والتقييــم، وذلــك بغــرض إطــاع 

المجتمــع علــى إنجــازات الشــمول المالــي، وســير عمــل االســتراتيجية 

الوطنيــة للشــمول المالــي.

· اعتماد وإطالق مؤشرات الشمول المالي للعام 2020	

للتقــدم الحاصــل علــى مخرجــات  بالقــراءة المســتمرة  الهيئــة  تهتــم 

أنشــطة الخطــة التنفيذيــة الخاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول 

المالــي 2018-2025، حيــث قامــت الهيئــة باحتســاب مؤشــرات الشــمول 

المالــي للعــام 2020 الخاصــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي، وذلــك 

اســتنادًا إلــى مؤشــرات دوليــة معتمــدة مــع مراعــاة الســياق المالــي 

الفلســطيني، بحيــث تنبثــق هــذه المؤشــرات مــن ثاثــة أبعــاد رئيســية 

للشــمول المالــي، وهــي الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة 
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)Access(، واســتخدام هــذه المنتجــات والخدمــات )Usage(، والقــدرات 

المالية للمواطنين )Capability Financial(، وتساهم هذه المؤشرات 

فــي قيــاس مســتوى الشــمول المالــي فــي فلســطين، وتقديــم صــورة 

واضحــة عنــه، مــا يتيــح الفرصــة إلــى مقارنــة واقــع الشــمول المالــي فــي 

فلســطين مــع الســنوات الســابقة مــن جهــة، ومــع الــدول األخــرى مــن 

جهــة أخــرى.



أخبار وقرارات 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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 • إطالق اإلطار االستراتيجي للخدمات المالية اإلسالمية في فلسطين

• هيئة سوق رأس المال تمنح أول عدم ممانعة لشركة تكنولوجيا 
مالية في مجال التأمين 



جميع الحقوق محفوظة

يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة اىل هذه النرشة كالتايل:
 هيئة سوق رأس املال الفلسطينية،

نرشة سوق رأس املال الفلسطيني، العدد الثاين عرش
الربع الثاين للعام 2021 .

جميع املراسالت توجه اىل:

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب 4041، البرية – فلسطني
هاتف: 2946946 02 097+
فاكس: 2946947 02 097+

www.pcma.ps املوقع االلكرتوين
info@pcma.ps الربيد االلكرتوين

               @palestineCMA
العالقات العامة والدولية

هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
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