ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻧﺸﺮة رﺑﻌﻴﺔ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻴﺴﺎن  -ﺣﺰﻳﺮان(٢٠٢١

اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
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21
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كلمــة العــــدد

بـــراق النابلـــــــــــــــسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال
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 ( .)IFCويعتبر هذا اإلطار الخطوة األولى
علـــى طريق تطوير الخدمات المالية اإلســـامية في فلســـطين ،وجاري العمـــل على وضع الخطط
الالزمـــة للتنفيـــذ علـــى أرض الواقع من أجـــل تحقيق النتائـــج اإليجابية المرجوة من هذا المشـــروع،
وتوفير االســـتثمارات واألدوات المالية اإلســـامية داخل فلســـطين ،بما يجعل فلســـطين جاذبة
لالســـتثمارات 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 انعكاســـ ًا وتتويج ًا
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.
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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.
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تطورات
القطاع المالي غير المصرفي

قطاع األوراق المالية
مؤشر القدس
أغلــق مؤشــر القــدس عنــد حاجــز  539.9نقطــة مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام ،2021
ً
مســجال ارتفاعــ ًا نســبته  % 15.8عــن إغالقــه نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه،
و % 14.7عــن إغالقــه نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  .2020والشــكل رقــم ( )1أدنــاه
يشــير إلــى التغيــرات فــي أســعار اإلغــاق لمؤشــر القــدس بشــكل ربعــي.
شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)
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إحصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

الربـــع الثاني الربـــع األول الربـــع الثانـــي

البيان

2020

2021

2021

عدد جلسات التداول

40

61

60

عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

7.5

22.8

49.9

قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)

15.3

49.0

90.0

القيمة السوقية (مليون دوالر)

3,437.1

3,451.3

3,926.4

المعـــدل اليومـــي لقيمـــة األســـهم
المتداولـــة

(مليـــون

دوالر)

عدد الصفقات
إجمالـــي عـــدد المتعامليـــن باألســـهم
المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين
القيمـــة الســـوقية كنســـبة مـــن الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي (باألســـعار الجاريـــة) *
قيمـــة التـــداول كنســـبة مـــن الناتـــج
المحلـــي اإلجمالـــي (باألســـعار الجاريـــة) *

0.4

0.8

1.5

3,273

5,455

8,661

70,104

69,954

70,038

% 22.1

% 22.2

% 25.2

% 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  2021ارتفاعـ ًا
ملحوظـ ًا قــدره  ،% 119و ،% 83.8علــى التوالــي ،مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع الســابق (الربــع
ً
مقارنــة
األول) مــن العــام  ،2021وارتفاعــ ًا قــدره  ،% 566.7و ،% 487.2علــى التوالــي،
مــع نهايــة الربــع المناظــر (الربــع الثانــي) مــن العــام  .2020ويقــود هــذا االرتفــاع فــي
كل مــن قطاعــي البنــوك والصناعــة .مــن جهــة أخــرى ،شــهدت
أحجــام وقيــم التــداول ٌّ
القيمــة الســوقية نمــو ًا قــدره  ،% 13.8و ،% 14.2مــع نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام
 ،2021مقارنـ ً
ـة 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  % 25.2فــي نهايــة الربــع الثانــي
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مــن العــام  .2021ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي أنشــطة التــداول نهايــة الربــع الثانــي
مــن العــام  2021مقارنـ ً
ـة بمــا كان عليــه نهايــة الربعيــن الســابق والمناظــرّ ،
ألن الربــع
الســابق شــهد وضعــ ًا سياســ ًا واقتصاديــ ًا صعبــ ًا إثــر العــدوان األخيــر علــى قطــاع
غــزة ،األمــر الــذي أدى إلــى ضعــف جانــب الطلــب علــى األوراق الماليــة نتيجــة عــزوف
المســتثمرين عــن االســتثمار فيهــا .كمــا ّ
أن الربــع المناظــر مــن العــام الســابق شــهد
تعليــق التــداول فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ  2020/3/23لغايــة  2020/5/3كإجــراء
احتــرازي نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا .هــذا بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار أســهم
معظــم الشــركات المدرجــة نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  ،2021علــى رأســها ســهم
شــركة االتصــاالت الفلســطينية ومصانــع الزيــوت النباتيــة.
شكل  :2التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين

يوضــح الشــكل ( )3صفــة المتعامليــن فــي البورصــة تبع ـ ًا لحصصهــم النســبية مــن
القيمــة الســوقية للتعامــات.
ويتضــح مــن الشــكل أن حصــة الشــركات بلغــت  1,676.2( % 42.6مليــون دوالر) ،فــي
حيــن بلغــت حصــة األفــراد  1,006.9( % 25.6مليــون دوالر).
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شــكل  :3توزيــع القيمــة الســوقية ألســهم البورصــة وفق ـ ًا لصفــة المتعامــل كمــا هــي
فــي نهايــة الربــع الثانــي ( 2021مليــون دوالر)

أشخاص ذوو عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.

يوضح الشــكل ( )4عدد المســاهمين في الشــركات المدرجة في بورصة فلســطين،
والبالــغ عددهــم  64,507مســاهمين كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام ،2021
وكمــا يوضــح الشــكل ،فــإن مشــاركة الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث فــي قطــاع األوراق
الماليــة.
شــكل  :4توزيــع المســاهمين فــي الشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين كمــا فــي
نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  2021وفــق 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  .2021كمــا بلــغ إجمالــي المحفظــة التأمينيــة (أقســاط التأميــن
المكتتبــة) كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  2021مــا قيمتــه  81.7مليــون دوالر،
بانخفــاض بلغــت نســبته  % 12.4عمــا كانــت عليــه نهايــة الربــع الســابق مــن العــام
نفســه .ويأتــي ذلــك فــي ســياق التذبــذب الطبيعي إلجمالي أقســاط التأميــن المكتتبة
مــا بيــن األربــاع ،فيمــا شــهد صافــي التعويضــات المتكبــدة للقطــاع والبالغــة 48.6
مليــون دوالر ارتفاعـ ًا قــدره  % 8مقارنـ ً
ـة مــع نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه .مــن
جهــة أخــرى ،بلــغ إجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن  215.3مليــون دوالر ،تتصدرهــا
االســتثمارات العقارية بما نســبته  % 41.7من إجمالي االســتثمارات .وتجدر اإلشــارة
إلــى أن البيانــات الماليــة المتعلقــة بالربعيــن األول والثانــي مــن العــام  2021ال تشــمل
بيانــات شــركة المجموعــة األهليــة للتأميــن.
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جدول  :2بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر)
البيان

الربع الثاني 2020

الربع األول *2021

الربع الثاني *2021

أقساط
إجمالي
التأمين المكتتبة

71.6

93.3

81.7

صافي األقساط
المكتسبة

61.4

72.2

67.7

إجمالي استثمارات
شركات التأمين

238.3

215.4

215.3

صافي التعويضات
المتكبدة في قطاع
التأمين

()38.7

()45.0

()48.6

* اإلحصائيات ال تشمل البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.
 -1تجدر 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  ،2021ال تشمل البيانات
المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين.

11

يشــير الجــدول ( )3إلــى 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 الثالثــة
الماضيــة ،حيــث بلغــت نســبة االختــراق التأمينيــة (إجمالــي المحفظــة التأمينيــة
منســوبة إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة) ،مــع نهايــة العــام
 2020مــا نســبته  ،% 2أمــا مــن حيــث الكثافــة التأمينيــة التــي تشــير إلــى حصــة الفــرد
مــن إجمالــي المحفظــة التأمينيــة ،فقــد بلغــت نهايــة العــام  2020مــا يقــارب  59دوالر
أمريكــي.
جدول  :3انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

نسبة االختراق

الكثافة التأمينية

التأمينية
% 1.6

(دوالر أمريكي)
53.4

2018

% 1.7

56.8

2019

% 1.8

60.0

*2020

% 2.0

58.7

العام
2017

* البيانات المالية المتعلقة بشركة المجموعة األهلية للتأمين-أولية.

قطاع التأجير التمويلي
تعمــل فــي فلســطين  9شــركات تأجيــر تمويلــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة ســوق
رأس المــال كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  .2021وبلغــت قيمــة إجمالــي
اســتثمار عقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة لــدى الهيئــة حوالــي  25.3مليــون دوالر،
بواقــع  498عقــد ًا ،وذلــك فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  ،2021وهــذا يمثــل ارتفاعـ ًا
قــدره  % 15و % 28.7فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي علــى التوالــي مقارنـ ً
ـة مــع
نهايــة الربــع األول مــن العــام نفســه ،ومــع الربــع المناظــر مــن العــام الســابق ،كمــا
يالحــظ أن هنــاك ارتفاعـ ًا ملحوظـ ًا قــدره  % 175و % 137فــي قيمــة وعــدد العقــود علــى
التوالــي .ويعــزى االرتفــاع الملحــوظ فــي قيمــة وعــدد عقــود التأجيــر التمويلــي نهايــة
الربــع الثانــي مــن العــام  ،2021مقارنـ ً
ـة مــع الربــع المناظــر مــن العــام  ،2020إلــى عــودة
الحيــاة االقتصاديــة تدريجي ـ ًا لطبيعتهــا ،حيــث شــهد العــام  2020إغــاق العديــد مــن
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القطاعــات االقتصاديــة ،بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ،الــذي أثــر بشــكل
ســلبي علــى أداء الشــركات ،وســبب انخفاض ـ ًا فــي حجــم نشــاطها فــي حينــه.
شكل  :5تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي

مــع

نهايــة

الثانــي

الربــع

مــن

العــام

 ،2021مــا زال هنــاك تركــز عــال فــي عــدد عقــود التأجيــر التمويلــي فــي مدينــة رام هللا
ٍ
بنســبة  ،% 38.9تليهــا مدينتــا نابلــس والخليــل بنســبة  % 14.3و % 10.4علــى التوالــي.
ومــن المالحــظ ّ
أن هنــاك اســتقرار ًا فــي توزيــع هــذه النســب بيــن المــدن علــى مــدار
الســنوات الســابقة ،نتيجــة عوامــل تتعلــق بهيكليــة االقتصــاد ،وتركــز األعمــال فــي
بعض المحافظات (انظر الشكل .)6
شــكل  :6التوزيــع الجغرافــي لعقــود التأجيــر التمويلــي المســجلة حســب العــدد كمــا هــي
فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2021

مــا زالــت المركبــات تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر ( )% 51.1مــن محفظــة التأجيــر
التمويلــي كمــا فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام  .2021ويعــود 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  .% 43وفيما يخــص المال المنقول
(المعــدات وخطــوط اإلنتــاج وغيرهــا ،بمــا ال يشــمل المركبــات) ،فبلغــت نســبتها 5.9
( %انظــر الشــكل .)7
شــكل  :7توزيــع مكونــات محفظــة التأجيــر التمويلــي حســب طبيعــة المأجــور كمــا فــي
نهايــة الربعيــن األول والثانــي مــن العــام 2021

يالحــظ مــن الشــكل رقــم ( )8أن  % 77.9مــن عــدد العقــود المســجلة تعــود إلــى أفــراد،
وذلــك فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن العــام .2021
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شــكل  :8طبيعــة المســتأجرين حســب عــدد العقــود كمــا هــو فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن
العام 2021
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التوعية المالية

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻚ إﺑﻼغ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺨﻄﺮ وﺣﺠﻤﻪ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﺮ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻌﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻪ.

ﻗﻄﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻃﻠﺐ/ي ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اواﻣﺮ اﻟﺘﻲ
ﻃﻠﺒﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺰودك اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب
دوري ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ ﻛﺸﻒ
ﺣﺴﺎب ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘ¡ ،اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة
اﻟﻘﺮض.

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

إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ Personal Injury
ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ا¡ذى اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺸـــﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ )اﻟﻘﺬف
واﻟﻘﺪح( واﺻﺎﺑﺔ 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 ا¡وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﺒﺎري
ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ ا¡رﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ .وﻳﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺴـــﺒﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ا¡ﺧﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﺟﺒﺎري ﻛﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر:
اﺟـــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر
اﻟﻤﺮﻫـــﻮن )وﻓﻘ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴـــﺎرﻳﺔ( .ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ،اﺟـــﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻟﺬي ﻳﻨﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ،وذﻟﻚ
¡ﻧﻪ ﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ أو ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺳﺪاد أﻗﺴـــﺎط ﻗﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري
ﱠ
أﺧﻞ ﺑﺒﻨﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري.
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول أو

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺴﻔﻦ واﻟﻄﺎﺋﺮات.
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ﻗﻄــــﺎع اﻟﺘــــــﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔـــﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎوى
اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘـــﺎم ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻤﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﺿـــﺪ اﻟﻤﺆﻣـــﻦ ﻟﻪ ﻓـــﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؟
ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (٤٤ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ رﻗﻢ ) (٢٠ﻟﺴﻨﺔ  ،٢٠٠٥ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ دﻋﻮى ﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ.

ﻗﻄـــــﺎع اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴـــــﺔ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻬﺎﻣﺶ اوﻟﻲ؟
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﻮدﻋﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﻣﺶ وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮاء.

ﻗﻄـــــﺎع ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘـــــﺎري

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 إﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺮض
اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﺳـــﻴﻤﻨﺤﻪ .ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ
 ٪٨٥ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﺖ.
وﺗﻘﻮم ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ أو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺒﻴﻊ،
وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر.

ﻗﻄـــــﺎع اﻟﺘﺄﺟﻴـــــــﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠــــــــﻲ
ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﺠﻤﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ؟
ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴـــﺘﺨﺪم ﻓـــﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ¢ﺷـــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺤﺴـــﺎب اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﺻـــﻮل اﻟﺬي ﻳﺒﻴـــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
اﺳﺘﻬﻼك اﺻﻞ ﻣﻨﺬ ﺷﺮاﺋﻪ.

19

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 لالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي ،التــي تهــدف ،بشــكل
أساســي ،إلــى زيــادة نســبة الشــمول المالــي فــي فلســطين ،لتصبــح  % 50مــع نهايــة
العــام  ،2025وأدنــاه بعــض التطــورات الحاصلــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام :2021

·عقد االجتماع الرابع للجنة الوطنية للشمول المالي
عقــدت اللجنــة الوطنيــة للشــمول المالــي اجتماعهــا الرابــع فــي
الثالثيــن مــن أيــار مــن العــام  .2021جــرت خاللــه مناقشــة مجموعــة مــن
المواضيــع التــي تهــدف إلــى تعزيــز الشــمول المالــي فــي فلســطين.
وجــاءت مخرجــات االجتمــاع علــى شــكل مجموعــة مــن التوجهــات ،التــي
شــملت تفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي عمليــات تعزيــز الوصــول
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
االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي التــي تهــدف إلــى توســيع
قاعــدة الشــمول المالــي.

·الرقابة والتقييم
عملــت اللجنــة الفنيــة للشــمول المالــي علــى متابعــة تنفيــذ أنشــطة
الرقابــة والتقييــم المرتبطــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي،
ومنهــا اإلعــداد لعمليــة التقييــم التــي مــن المتوقــع أن تتــم خــال
النصــف الثانــي مــن العــام  ،2022مــن خــال دراســة مســحية شــاملة
لواقــع الشــمول المالــي فــي فلســطين ،التــي لهــا دور كبيــر فــي تحديــد
مســار تنفيــذ االســتراتيجية ،والتأكــد مــن أنهــا تســير وفقــ ًا لخطــة
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العمــل ،والتخــاذ اإلجــراءات والتعديــات الالزمــة إن وجــدت .كمــا قامــت
اللجنــة الفنيــة بالبحــث عــن إمكانيــة تطويــر أدوات قيــاس ومؤشــرات
جديــدة للشــمول المالــي فــي فلســطين ،وبخاصــة مــع وجــود وفــرة أكثــر
ً
مقارنــة
فــي المعلومــات مــن جانــب العــرض (المؤسســات الماليــة)
بمــا تمــت دراســته خــال العــام  ،2016تحديــد ًا فــي جانــب التكنولوجيــا
الماليــة ( ،)Fintechحيــث زاد االعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيــة،
مؤخــر ًا ،بشــكل ملحــوظ ،وبخاصــة خــال جائحــة كورونــا التــي مــر بهــا
العالــم والبــاد منــذ بدايــة العــام  ،2020والتــي جعلــت مــن اســتخدام
الوســائل التكنولوجيــة أمــر ًا 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  ،2021التــي 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
تهتــم الهيئــة بالقــراءة المســتمرة للتقــدم الحاصــل علــى مخرجــات
أنشــطة الخطــة التنفيذيــة الخاصــة باالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول
المالــي  ،2025-2018حيــث قامــت الهيئــة باحتســاب مؤشــرات الشــمول
المالــي للعــام  2020الخاصــة بالقطــاع المالــي غيــر المصرفــي ،وذلــك
اســتناد ًا إلــى مؤشــرات دوليــة معتمــدة مــع مراعــاة الســياق المالــي
الفلســطيني ،بحيــث تنبثــق هــذه المؤشــرات مــن ثالثــة أبعــاد رئيســية
للشــمول المالــي ،وهــي الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة
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( ،)Accessواســتخدام هــذه المنتجــات والخدمــات ( ،)Usageوالقــدرات
المالية للمواطنين ( ،)Capability Financialوتساهم 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.
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أخبار وقرارات
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

• إطالق اإلطار االستراتيجي للخدمات المالية اإلسالمية في فلسطين

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