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رؤية الهيئة

هيئ��ة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بس��وق رأس المال في 

فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

رسالة الهيئة

التنظيم واالشراف والرقابة على أداء كل 

م��ن قطاع��ات األوراق المالي��ة، والتأمين، 

والرهن العقاري، والتأجي��ر التمويلي في 

فلس��طين، وتطويرها بم��ا يحقق مبادئ 

وفق��ًا  والنزاه��ة  والعدال��ة  الش��فافية 

ألفضل الممارسات الدولية.

األهداف االستراتيجية للهيئة

•  النه��وض بقطاع التأمي��ن من خالل إع��ادة هيكل��ة وتنظيم أوضاع 	

القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه.

•  تنش��يط وتعميق قط��اع األوراق المالية وزيادة وع��ي المجتمع حول 	

أهمية االستثمار في قطاع األوراق المالية.

• خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.	

• تطوي��ر الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا قط��اع التأجي��ر التمويل��ي ورف��ع 	

مساهمته االقتصادية.

• إع��داد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المس��اهمة في تحقيق 	

أهداف الهيئة.
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انه لم��ن دواعي س��روري أن أقدم لك��م العدد 
الرابع من نش��رة س��وق رأس المال الفلسطيني 
والت��ي تغط��ي الرب��ع األول م��ن الع��ام الحالي 
2019، حي��ث يس��ّلط ه��ذا الع��دد الض��وء على 
أَهم التطورات الحاصلة في أنش��طة ِقطاعات 
س��وق رأس المال وأهم المؤشرات الخاصة بها 
باإلضاف��ة الى بع��ض المس��تجدات على صعيد 
البرامج التطويرية للهيئة. وقد َشهد الربع األول 
من العام الحالي 2019 إنضمام شركات التأمين 
ال��ذي  الموح��د  االئتمان��ي  االس��تعالم  لنظ��ام 
سيتيح لش��ركات التأمين االس��تفادة من المزايا 
التي يقدمه��ا  من خالل التع��رف على عمالئها 
م��ن حمل��ة الوثائ��ق األم��ر ال��ذي يحق��ق هدف 
الهيئة في تعزيز استقرارها وسالمة استدامتها 
المالية وتعزيز نس��ب الس��يولة لديها، هذا وقد 
عملت الهيئة على إطالق حملة التأمين الشاملة 
»التأمين حماي��ة وأمان« في بداية العام الحالي، 
حيث تأتي هذه الحملة انس��جامًا واس��تراتيجية 
الهيئ��ة بالنهوض بقطاع التأمين الفلس��طيني، 
حيت س��تمتد الحملة لس��بعة ش��هور وتغطي 
كافة المحافظات ف��ي الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وتهدف بش��كل أساس��ي الى تعزيز الوعي 
والمعرف��ة لدى المواطن الفلس��طيني بأهمية 
التامي��ن والمنتج��ات و الخدمات الت��ي يقدمها 
قطاع التامين الفلسطيني، وتعريف المواطنين 
بآلية اس��تخدامها واالس��تفادة منها بالطريقة 
حق��وق  حماي��ة  ذل��ك  م��ن  وااله��م  المثل��ى، 

المواطني��ن والمتعاملين مع قطاع التأمين من 
خالل تعزيز الوعي والمعرف��ة التأمينية لديهم 
وتعريفه��م ب��دور الهيئ��ة الرقابي عل��ى قطاع 
التأمي��ن الفلس��طيني، كم��ا ش��هد الرب��ع األول 
م��ن الع��ام 2019 ِب��دء مرحلة التنفي��ذ الفعلي 
لالس��تراتيجية الوطني��ة للش��مول المالي وذلك 
من خالل تش��كيل مجموعات العم��ل الخاصة 
بالتنفي��ذ والمنبثقة عن اللجن��ة الفنية حيث تم 
تش��كيل س��تة مجموعات متخصص��ة تغطي 
المس��تهدفة  والفئ��ات  الرئيس��ية  المس��ائل 
ف��ي االس��تراتيجية،  كما ت��م خالل الرب��ع األول 
م��ن الع��ام 2019 إق��رار هيئة س��وق رأس المال 
لمجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع 

األوراق المالية.

وفي سياق آخر، تتطلع الهيئة الى العام الحالي 
2019 وال��ذي نأم��ل أن يحمل في طيات��ه الخير 
والتق��دم والتط��ور لقطاعات س��وق رأس المال 
بمزيدًا ِمن اإلصرار والعزيمة في اسِتكمال كافة 
البرامج واأَلنش��طة التي من ش��أنها الُمساهمة 
في تحقيق اس��تقرار ونمو سوق رأس المال في 

فلسطين الحبيبة.

ه��ذه  تش��كل  أن  نأم��ل  فإّنن��ا  الِخت��ام،  وف��ي 
النش��رة اضافه نوعي��ة ومهني��ة للمهتمين في 
ِقطاع��ات س��وق رأس الم��ال، لم��ا توف��ره م��ن 
معلومات توعوية ومؤشرات كمّية حول كافة 
القطاعات التي ُتشرف عليها الهيئة.تطورات 

السيد براق النابلسي

مدي��ر ع��ام هيئ��ة س��وق 

رأس المال الفلسطينية 

كلمة العدد
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أهم محطات الهيئة الرئيسية

2018-2004
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2004 
• تأس��يس الهيئة وصدور القواني��ن الناظمة 	

لعمل الهيئة وقانون األوراق المالية.

2005
• التش��غيلية 	 لمهامه��ا  الهيئ��ة  مباش��رة 

والتنفيذية.
• صدور قانون التأمين رقم 20 لعام 2005.	

 2007
• مساهمة الهيئة في تأسيس اتحاد هيئات 	

األوراق المالية العربية.

2008
• الحص��ول عل��ى العضوي��ة الكامل��ة ف��ي 	

المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة على 
.)IAIS( اعمال التأمين

2009
• إق��رار مدون��ة قواع��د حوكمة الش��ركات 	

واشهارها في فلسطين.

2011
• تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية 	

المالي��ة  األوراق  بقط��اع  المتخصص��ة 
بالتنسيق مع معهد )CISI( في لندن.

• بدء العم��ل بموجب أدلة إج��راءات العمل 	
SOPs والتي تش��مل كافة عمليات الهيئة 

وأنشطتها.

2013
• المالي��ة 	 األوراق  »قط��اع  ش��هادة  ص��دور 

الفلس��طيني، القواعد واألنظمة« بالتعاون 
.CISI مع معهد

2014
• ص��دور قان��ون التأجي��ر التمويل��ي رقم )6( 	

لسنة 2014م.
• حصول الهيئة على العضوية الكاملة في 	

المنظمة الدولية للهيئات المش��رفة على 
.)IOSCO( أسواق المال

2016
• ب��دء تنفي��ذ عملي��ات اإلش��راف المبنية على 	

المخاطر في قطاع التأمين، وذلك استنادًا 
إل��ى مبادئ التأمي��ن الرئيس��ية الصادرة عن 
المؤسس��ة الدولية للهيئات المشرفة على 

.)IAIS( أعمال التأمين

2017
• قي��اس 	 لنم��وذج  الفعل��ي  التطبي��ق  ب��دء 

.)CG Scorecard( حوكمة الشركات

2018
• للش��مول 	 الوطني��ة  االس��تراتيجية  إط��الق 

المالي في فلسطين.
• إط��الق برنامج الش��هادات المهنية الخاص 	

بقطاع التأمين.

أهم محطات الهيئة الرئيسية 2018-2004
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تطورات قطاعات سوق رأس المال
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قطاعات سوق رأس المال

قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس �

م��ع نهاية الرب��ع األول من العام 2019، ُأغلق مؤش��ر القدس عند حاج��ز 530.5 نقطة، بحيث لم 

يش��هد المؤش��ر نموًا مقارنًة مع الربع الس��ابق، في حين س��جل انخفاضًا ملحوظًا قدره 6.2 % 

مقارنًة مع الربع المناظر. والش��كل رقم )1( أدناه يش��ير الى التغيرات في أس��عار االغالق لمؤشر 

القدس بشكل ربعي خالل األعوام.

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

جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.

البيان
الربع األول 

2018
الربع الرابع 

2018
الربع األول 

2019

565.6529.4530.5مؤشر القدس )نقطة(

606262عدد جلسات التداول

84.324.759.0عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

170.240.9103.3قيمة األسهم المتداولة )مليون دوالر(

3,891.23,734.93,757.8القيمة السوقية )مليون دوالر(

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة 
)مليون دوالر(

2.80.71.7

11,4335,7618,698عدد الصفقات

اجمالي عدد المتعاملين باألسهم المدرجة 
في بورصة فلسطين

71,57270,98170,660

القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )باألسعار الجارية(

%26.6 %25.6 %25.7 

قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي 
اإلجمالي )باألسعار الجارية(

%1.2 %0.3 %0.7 

ش��هدت مؤش��رات بورصة فلس��طين ارتفاعًا ملحوظًا مع نهاية الربع األول من العام 2019، حيث 

بلغت القيمة الس��وقية ألس��هم الش��ركات المدرجة في البورصة 3.8 ملي��ار دوالر، وهذا يعادل ما 

نس��بته 25.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي باألس��عار الجارية1، لتسجل ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.6 % 

مقارنة مع نهاية الربع الرابع من العام 2018 وانخفاضًا بما نسبته 3.4 % مقارنًة مع الربع المناظر 

م��ن العام الس��ابق، في حين ش��هدت أحجام وقي��م التداول ارتفاعًا قياس��يًا ما نس��بته 139 % 

و152.6 % على التوالي مقارنًة مع نهاية الربع الرابع من العام 2018، ويقود هذا االرتفاع قطاعي 

1 تم استخدام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للعام 2018، وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم المتداولة هي قيمة تراكمية.
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البن��وك والتأمي��ن، اذ ارتفعت أحج��ام التداول للقطاعي��ن الى ما نس��بته 364.6 % و109.7 % على 

التوالي، هذا بالتزامن مع ارتفاع أس��عار أسهم بعض الشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، 

ويع��زي ه��ذا االرتفاع الى مجموعة م��ن العوامل من أبرزه��ا االرتداد عن االنخف��اض الملحوظ في 

أنش��طة البورصة في الربع الرابع 2018، إضافة الى أن الربع األول من كل عام يشهد تاريخيًا تعزيزًا 

في المراكز االس��تثمارية بالتزامن مع اجتماعات الهيئة العامة للشركات المدرجة وتوزيعات األرباح. 

من جهة أخرى، س��جلت أحجام وقيم التداول م��ع نهاية الربع األول 2019 مقارنة مع نهاية الربع 

المناظ��ر م��ن الع��ام 2018 انخفاضًا بنس��به 30.1 % و39.4 % على التوالي، نظ��رًا الن الربع المناظر 

ش��هد صفقة كبيرة وهي االس��تحواذ من قبل البنك الوطني ومس��تثمرين آخرين على 45 % من 

أسهم البنك اإلسالمي الفلسطيني. )انظر الشكل 2(. 

شكل 2: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 
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بلغ اجمالي عدد المتعاملين في س��وق األوراق المالية نحو 70,660 متعامل مع نهاية الربع األول 
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من العام 2019، بينهم 4.7 % من المتعاملين األجانب، غالبيتهم من األردن )انظر جدول 2(.

جدول 2: توزيع االستثمار حسب الجنسية كما في نهاية الربع األول 2019.

%عدد المتعاملين )متعامل(الجنسية

95.3%67,355فلسطيني

4.7%3,305مواطن أجنبي

100%70,660المجموع

يوضح الش��كل )3(، صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النس��بية من القيمة السوقية 

للتعامالت. ويتضح من الشكل أن حصة الشركات بلغت 39.7 % )بقيمة 1,481.0 مليون دوالر( في 

حين بلغت حصة األفراد 26.9 % )بقيمة 1,003.2 مليون دوالر(.

شكل 3: توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقَا لصفة المتعامل كما هي في نهاية الربع األول 

2019 )مليون دوالر(. 

 بنوك شركات تأمين

صناديق استثمار

شركات

 جهات حكومية

أفراد

 أطراف ذوي عالقة

% 26.9
1,003.2

% 39.7 
1,481.0

% 5.8
217.6

% 1.9
71.6

% 11.1
413.2

% 4.7
175.0

% 9.9
371.4

 أشخاص لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة بحكم المنصب أو العالقة.
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قطاع التأمين 

بلغ عدد ش��ركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشر ش��ركات مع نهاية الربع األول من العام 

2019. كما وشهدت المحفظة التأمينية نموًا بلغت نسبته 38.1 % مقارنًة مع نهاية الربع السابق 

و0.8 % مقارن��ًة م��ع نهاية الرب��ع المناظر من العام 2018، ويفس��ر هذا االرتفاع ب��أن جزء كبير من 

وثائ��ق التأمين يتم تجديدها مع بداية العام )أي خالل الربع األول(، مع اإلش��ارة الى دخول ش��ركة 

تأمي��ن جديدة الى قطاع التأمين الفلس��طيني )ش��ركة تمكي��ن الفلس��طينية للتأمين(. من جهة 

أخ��رى، بلغت اجمالي اس��تثمارات ش��ركات التأمين 251.6 ملي��ون دوالر كما بنهاي��ة الربع األول من 

الع��ام 2019 مرتفع��ًة بما نس��بته 3.8 % مقارنة مع نهاية الرب��ع المناظر من العام الس��ابق، كما 

ارتفع��ت صافي التعويض��ات المتكبدة للقطاع بما نس��بته 13 % و5.4 % مقارنة م��ع نهاية الربع 

السابق والمناظر على التوالي. )انظر الجدول 3(.

جدول 3: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين )مليون دوالر(.

البيان
الربع األول 

2018
الربع الرابع 

2018
الربع األول 

2019

81.359.381.9اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

62.056.065.2صافي األقساط المكتسبة

242.5249.3251.6اجمالي استثمارات شركات التأمين

صافي التعويضات المتكبدة في 
قطاع التأمين

)38.6()36.0()40.7(

صافي األقساط المكتسبة/ اجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة

% 76.2% 94.4% 79.5

صافي التعويضات المتكبدة/ صافي 
األقساط المكتسبة

% 62.3% 64.3% 62.5
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يش��ير الجدول )4( أدناه الى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس األهمية النسبية لقطاع التأمين 

في االقتصاد الوطني من خالل مدى انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية في فلسطين، ونموها 

عبر العامين 2017 و2018، وهي نسبة االختراق التأمينية )اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى 

اجمال��ي الناتج المحلي اإلجمالي باألس��عار الجاري��ة(، اضافة الى الكثافة التأمينية والتي تش��ير الى 

حص��ة الفرد من اجمالي المحفظ��ة التأمينية )إجمالي المحفظة التأمينية منس��وبة الى اجمالي 

عدد السكان(.

جدول 4: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

العام
نسبة االختراق التأمينية 

)% (
الكثافة التأمينية )دوالر 

أمريكي(

2017%1.853.4

2018%1.958.5

يوض��ح الش��كل )4(، أن محفظة التأمين ما زالت تش��هد تركزًا كبيرًا لصالح تأمي��ن المركبات والذي 

بلغت نس��بته 58.8 % من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع األول من العام 2019 يليها 

التأمي��ن الصحي بنس��بة 16.7 %. كما يالحظ من الش��كل )5( أن هناك ترك��زًا واضحًا في الحصص 

الس��وقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على 

نحو 54.2 % من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية الربع 

األول 2019.

شكل 4: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع األول 2019
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شكل 5: توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع األول 2019
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قطاع التأجير التمويلي

بلغ عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل الهيئة كما بنهاية الربع األول من العام 2019 

)9( ش��ركات، ويالحظ تراجع محفظة التأجير التمويلي حيث بلغت قيمة اجمالي اس��تثمار العقود 

المس��جلة ل��دى الهيئة 20.1 ملي��ون دوالر أمريكي بواق��ع 407 عقد وهذا يمثل انخفاضًا نس��بته 

33.5 % و21.3 % في قيم وعدد العقود على التوالي وذلك مقارنًة بالربع السابق. من جهة أخرى، 

يالح��ظ ارتف��اع عدد العقود إذا ما قورن بالربع المناظر من العام 2018 بما نس��بته 12.4 %، ويعزى 

ذلك الى قيام بعض الشركات بتكثيف الحمالت التسويقية، إضافة الى زيادة الوعي بقطاع التأجير 

التمويلي لدى المجتمع.

شكل 6: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي 
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وكما يالحظ من الش��كل )7(، فإنَّ هناك تركز عاٍل في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام 

اهلل بنس��بة 39.1 %، ثم في مدينة نابلس بنسبة 13.5 % تليها جنين بنسبة 11.6 %، وتشكل بقية 

المحافظات مجتمعة ما مجموعه 35.8 % من اجمالي عدد العقود.

شكل 7: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع 
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شكل 8: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع األول 

2019

سياراتشاحنات ومركبات ثقيلةمال منقول

% 72.9

% 17.9

% 9.2

من المهم اإلش��ارة الى أن المركبات ما زالت تش��كل الحصة األكبر م��ن محفظة التأجير التمويلي 

كما بنهاية الربع األول من العام 2019، حيث شكلت ما نسبته 72.9 % من اجمالي قيمة العقود. 

ويعود الس��بب في اس��تمرار التركز في المركبات إلى سهولة تس��جيل ملكية المركبات في دوائر 

الس��ير وتدن��ي مخاطرها من حيث وجود س��وق ثانوي وإع��ادة حيازتها، أما الش��احنات والمركبات 

الثقيلة ش��كلت ما نس��بته 17.9 %، وفيما يخص المال المنقول )المعدات وخطوط اإلنتاج وغيرها( 

فبلغت نسبتها 9.2 %، ويالحظ ان التركز في المركبات مع نهاية الربع األول 2019 أقل مقارنة مع 

نهاية العام 2018 لصالح الشاحنات والمركبات الثقيلة.
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شكل 9: طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع األول 2019
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يالحظ من الش��كل رقم )9( أن هناك تطورًا في تركيبة محفظة التأجير التمويلي، حيث يس��تحوذ 

األفراد على 76.4 % من عدد العقود المسجلة، و23.6 % من عدد العقود تعود الى شركات، وهذا 

يش��ير الى أن التأجير التمويلي أصبح يتجه نحو أغراض إنتاجية ولديه قبول لدى مختلف القطاعات 

االقتصادية.
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التوعية المالية
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القطاع التامين:
عزي��زي المؤمن ل��ه... أطلع عل��ى قانون 

التأمين رقم )20( لسنة 2005 واألنظمة 

والتعليم��ات والق��رارات واألوامر الصادرة 

المرجعي��ة  تش��كل  ألنه��ا  بمقتض��اه، 

القانوني��ة لمعرفة حقوق��ك وواجباتك 

تجاه شركة التأمين.

قطاع األوراق المالية:

عزيزي المستثمر.... االس��تثمار في األوراق 

المالية كأي اس��تثمار آخر، يحتاج منك إلى 

متابع��ة وتحلي��ل، فهو لي��س لعبة حظ، 

بل عمل مالي له قواع��د وأصول، كما أن 

االستثمار في األوراق المالية يتطلب منك 

مراقبة اس��تثماراتك وحس��اباتك لحماية 

مصالحك.

قطاع تمويل الرهن العقاري:

بتضخي��م  تق��م  ال  المقت��رض...  عزي��زي 

دخل��ك وموجودات��ك ألن ذلك س��يجعل 

دفعتك الش��هرية أكثر م��ن قدرتك على 

السداد مما يزيد احتمالية تعثرك.

قطاع التأجير التمويلي:

إذا كن��ت  عزيزي المستأجر تأجيرا تمويليًا ... 

ترغب في تملك األصل المس��تأجر، افحص 

العق��د جيدًا وتأكد من اش��تماله على خيار 

شراء. 

ئل سا ر
توعوية

التوعية المالية
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مصطلحات 
توعوية

قطاع التامين:

التأمين الصحي

ويه��دف إلى تعوي��ض المؤمن له عن خس��ائره الناتجة عن حادث أو م��رض ويعوض المؤمن له 

عما يتكبده من نفقات المستش��فى وكش��فيات األطباء واألدوية والتحالي��ل المخبرية والصور 

الشعاعية أو جزء منها.

قطاع األوراق المالية:

أسهم الخزينة

هي األس��هم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة ش��رائها من السوق عن طريق بورصة األوراق 

المالية. وأسهم الخزينة ال يحق لها توزيعات أو حق التصويت خالل فترة ملكية الشركة لها.

قطاع تمويل الرهن العقاري

شريك المقترض

هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية المالية للدين كمقترض ثاٍن.  

قطاع التأجير التمويلي:

العين المؤجرة

كل مال منقول أو غير منقول مما يتحقق االنتفاع به باس��تعماله مرارًا مع بقاء عينه وال يش��مل 

النقود أو األوراق التجارية أو األوراق المالية.
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أسئلة شائعة واجابات

 قطاع التامين: �

م��ن المس��ؤول ع��ن تعوي��ض المؤم��ن 

ل��ه عن أض��رار الحريق ف��ي حالة حدوثه 

بس��بب خط��أ غي��ر متعم��د م��ن قب��ل 

المؤمن له؟

وفق��ًا للفق��رة 1 م��ن الم��ادة )25( م��ن قانون 

التأمي��ن رق��م )20( لس��نة 2005 فإن��ه يكون 

المؤمن مسئواًل عن أضرار الحريق الذي يحدث 

بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو 

المستفيد.

 قطاع األوراق المالية: �

ما المقصود بقواعد السوق؟

أنظمة وتعليمات سوق فلسطين لألوراق المالية المعتمدة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 

والتعليمات والقرارات والتوجيهات الصادرة عن السوق بموجب االنظمة والتعليمات.

قطاع تمويل الرهن العقاري: �

كيف يمكن حساب أهلية المقترض على تحمل أعباء سداد أقساط الرهن العقاري؟

عندما يدرس البنك أهلية المقترض فإنه يقوم بحس��اب نسبتين تبينان مدى القدرة على تحمل 

أعباء سداد أقساط قرض الرهن العقاري، والتي ستضاف إلى االلتزامات المالية االخرى للمقترض، 

وهاتان النسبتان هما:

• نسبة إجمالي الدين إلى الدخل والتي يجب أن ال تزيد عن 50 %.	

• نسبة دين/التزام السكن إلى الدخل والتي يجب أن ال تزيد عن 40 %.	

 قطاع التأجير التمويلي: �

ما هي القيمة التصفوية في التأجير التمويلي؟

تعرف القيمة التصفوية بوجه عام على أنها القيمة السوقية )في نهاية مدة التأجير( ولكنها في 

بعض السياقات، ربما تعني القيمة المدرجة في الميزانية أو القيمة المحددة لألغراض الضريبية.
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حمالت توعوية

إطالق حملة التأمين التوعوية الشاملة » التأمين حماية وأمان«

أطلقت هيئة سوق راس المال حملة التأمين حماية وامان وهي حملة توعوية شاملة خاصة بقطاع 

التأمين الفلس��طيني، وجاء ذلك من خالل مؤتمر صحفي عق��د في مقر الهيئة بحضور لفيف من 

الصحفيين واإلعالميين وممثلي وسائل االعالم المختلفة.

حي��ث تأت��ي الحملة  انس��جامًا واس��تراتيجية الهيئة بالنهوض بقط��اع التأمين الفلس��طيني، حيت 

ستمتد  الحملة لسبعة شهور وتغطي كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهدف 

بش��كل أساسي الى تعزيز الوعي والمعرفة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية التامين والمنتجات 

و الخدم��ات الت��ي يقدمه��ا قطاع التامي��ن الفلس��طيني، وتعري��ف المواطنين بآلية اس��تخدامها 

واالس��تفادة منها بالطريق��ة المثلى، واالهم من ذلك حماية حق��وق المواطنين والمتعاملين مع 

قط��اع التأمين من خالل تعزيز الوعي والمعرف��ة التأمينية لديهم وتعريفهم بدور الهيئة الرقابي 

على قطاع التأمين الفلسطيني.

واستهدفت حملة التأمين الش��املة والممتدة لسبعة شهور كافة شرائح المجتمع الفلسطيني. 

مس��تخدمة العدي��د من األدوات والوس��ائل التوعوي��ة وذلك به��دف إيصال رس��ائل الحملة والتي 

تتمحور حول تعريف المواطنين بأهمية التأمين، إضافة الى المنتجات المتوفرة وآلية اس��تخدامها 

واالس��تفادة منها بالطريقة المثلى، تحديدًا تامين المركبات وتأمين إصابات العمل وتأمين الحريق، 

كما تهدف الحملة بش��كل رئيس��ي الى زيادة معرفة المواطنين بحقوقه��م والواجبات المترتبة 
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عليهم جراء استخدامه الخدمات التأمينية، مثل التركيز على أهمية قراءة تفاصيل البوليصة وحق 

المواطن في فهم ش��روطها واس��تثناءاتها وآليات التبليغ عن الح��وادث حال وقوعها، إضافة الى 

حق المؤمن في الحصول على التعويض من شركة التأمين بحد اقصى 30 يوم من تاريخ التوقيع 

عل��ى المخالصة، باإلضافة ال��ى التأكيد على حماية حق��وق المؤمن عليهم وآلية رفع الش��كاوى 

واالستفسارات حال واجهتهم اية مشاكل او معيقات.

واس��تخدمت الحمل��ة مجموعة من الوس��ائل واألدوات االعالمية مثل الومض��ات االذاعية التي تم 

نش��رها في عدد من اإلذاعات المحلية ف��ي الضفة والقطاع والرس��وم الكرتونية التي تهدف الى 

توعية الجمهور ببعض القضايا التي تمس حياتهم اليومية بش��كل مباشر والفيديوهات التوعوية 

إضافة الى اس��تخدام منصات التواصل االجتماعي وهي صفحة الهيئة الرس��مية على الفيسبوك 

والتي تم اطالها تزامنًا مع إطالق حملة التامين التوعوية الشاملة وذلك مع بداية العام 2019.

وس��اهم تنفيذ هذه الحملة في تعزيز الش��مول المالي في فلسطين وذلك من خالل رفع الوعي 

التأمين��ي لدى المواطن الفلس��طيني وزيادة نس��ب اس��تخدامه للمنتج��ات التأميني��ة، ويأتي ذلك 

انسجاما واالهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
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الشمول المالي في فلسطين
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الشمول المالي في فلسطين

تشكيل مجموعات العمل الخاصة بتطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

تم إطالق االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المالي في فلس��طين نهاية العام 2018، وذلك تحت 

رعاي��ة فخامة الرئيس محمود عباس، إن عملي��ة بن��اء االس����تراتيجية الوطني��ة للش����مول المال��ي 

في فلس��طين عملي��ة مش��تركة من��ذ بدايته��ا، حي��ث ش��ارك في إنج��از عملي��ة البن��اء الجه��ات 

الحكومي����ة وغي��ر الحكومي��ة، وش��ملت الهيئ����ات الرقابي��ة في القط��اع المال��ي، ومؤسس����ات 

المجتم��ع المدن��ي، الهيئ��ات المس����تقلة والقط��اع الخ��اص، وذلك من خالل تشكيل مجموعات 

عمل متخصصة لمرحلة البناء. وق��د تم األخ��ذ بع��ين االعتب��ار عن��د بن��اء االس��تراتيجية حساس��ية 

مرحل����ة التنفي��ذ، حي��ث يج��ب تواف��ر عنصري��ن رئيس����ين في ه��ذه المرحل��ة لضم��ان الحص��ول 

عل��ى النتائ��ج المرج��وة، وهم��ا الهي��كل التنس��يقي ويقص��د ب��ه الهي��كل اإلداري ال��ذي س��يقوم 

بتطبي��ق الخط��ة التنفيذي��ة الخاص��ة باالس��تراتيجية، والعنص��ر اآلخ��ر ه��و آلي��ة اإلش��راف والرقاب��ة 

عل��ى تنفي��ذ ه��ذه الخط��ة. كم��ا أن م��ن الجدي��ر بالذك��ر أن دور الش��مول المال��ي في التخفي��ف 

م����ن ح��دة الفق��ر، والنم��و االقتص��ادي واالس����تقرار المال��ي يتطل��ب قي����ادة ًواضح��ة للجه��ود، 

ومس����ؤولية ج����ادة م��ن قب��ل صانع����ي الق��رار، وعلي��ه ف����إن آلي��ة التطبي��ق في االس����تراتيجية 

صمم��ت اس����تنادا ال����دروس والتج��ارب الدولي��ة في ه��ذا الس����ياق. م��ع ذل����ك فق��د تضاف��رت 

الجه��ود لضم��ان تماش��ي ه��ذه اآللي��ة م��ع معطي��ات البيئ��ة المحلي��ة الفلس��طينية.

وعليه فق��د تم تصميم هيكلية تطبيق االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المال��ي بطريقة تضمن 

تسلس��ل واضح للمس��ؤوليات في عملية التطبيق باإلضافة الى ضمان إش��راك كافة الجهات ذات 

العالق��ة وذلك لضم����ان تنفي��ذ فع����ال وك��فء لأله��داف ال����واردة في االس����تراتيجية الوطني��ة 

للش����مول المال����ي وعليه فقد تم تش��كيل اللجنة الوطنية للش��مول المالي بقي��ادة مش����تركة 

ب��ي��ن هيئ��ة س����وق رأس الم��ال وس����لطة النق��د وبمش����اركة الجه��ات الرئيس����ة ذات العالق��ة، 

وذل��ك بموج��ب ق��رار ص��در ع��ن مجل��س ال��وزراء، وينبثق عنها لجنة فنية التي تكون مس��ؤوليتها 

دع����م اللجن����ة الوطني��ة، وتق��دي��م التوجيه����ات الالزم��ة لعملي����ة التنفي��ذ، حيث ت��م تحدي��د 

الش����روط المرجعي��ة وحوكمة ه�ذه اللجنة من قبل اللجنة الوطنية للش��مول المالي، ومن ضمن 

صالحي��ات اللجنة الفنية تش��كيل مجموعات عم��ل متخصصة لتقديم الدعم للجن��ة الفنية في 

مجال تخصصها، باإلضافة الى س��كرتاريا الشمول المالي التي تقوم بعملية التنسيق الشامل بين 

األطراف كافة.

وعلي��ه فقد عمل��ت اللجنة الفني��ة في بداية الع��ام الحالي على تش��كيل س��تة مجموعات عمل 

متخصص��ة م��ن كافة األطراف ذات العالق��ة واعتمادها من قبل اللجن��ة الوطنية وهي مجموعة 
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عمل الم��رأة، مجموعة عمل المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية الصغ��ر، مجموعة عمل 

االع��الم االقتصادي، مجموعة عمل تطوير القدرات والمه��ارات المالية للمواطنين، مجموعة عمل 

تطوير المنتجات والخدمات، ومجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات Fintech، ويمتلك أعضاء هذه 

اللج��ان الخبرات العلمي��ة والعملية الكافية لخدمة وتنفيذ وتطبيق أهداف االس��تراتيجية الوطنية 

للش��مول المالي. كما حددت اللجنة الفنية للشمول المالي الشروط المرجعية لعمل هذه اللجان 

والهدف األساسي من تشكيلها وهي المساهمة في تنفيذ البرامج واالنشطة الواردة في الخطة 

التنفيذية والمرتبطة في مجال عمل كل مجموعة ووفقًا لخطة عمل االستراتيجية، والمساهمة 

ف��ي معالجة فجوات ومعيقات الوصول واالس��تخدام للخدمات المالي��ة ذات العالقة في مجال 

عمل كل مجموعة، ورفع تقارير اإلنجاز الدورية للجنة الفنية.
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أخب��ار ومس��تجدات هيئ��ة س��وق رأس 

المال الفلسطينية
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أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

برعاية هيئة سوق رأس المال شركات التأمين تنضم لنظام االستعالم االئتماني 
الموحد.

برعاي��ة هيئة س��وق رأس الم��ال، وقعت ش��ركات التأمين الفلس��طينية  على اتفاقي��ات انضمامها 

لنظام االس��تعالم االئتماني الموحد وذلك في مقر سلطة النقد الفلسطينية، ويأتي ذلك تتويجًا 

لجهود الهيئة في حث الش��ركات لالنضمام الى نظام االس��تعالم االئتمان��ي الموحد الصادر عن 

س��لطة النقد واالستفادة من المزايا التي يقدمها هذا النظام لشركات التأمين األمر الذي يسهم 

في تعزيز استقرارها وسالمة استدامتها المالية وتعزيز نسب السيولة لديها.

وهذا األمر يس��اعد ش��ركات التأمين وبش��كل مباش��ر في التعرف على عمالئها من حملة الوثائق 

قبل قبول اس��تالم الشيكات الخاصة بهم تسديدا لقيمة أقساط بوالص التأمين الخاصة بهم بما 

يشمل الشيكات اآلجلة. 
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هيئة سوق رأس المال تعقد لقاًء متخصصُا حول قطاع التأمين

عقدت هيئة س��وق رأس المال لق��اًء متخصصًا حول قطاع التأمين واإلط��ار القانوني الناظم لهذا 

القطاع في فلس��طين وذل��ك في مقر الهيئة ف��ي مدينة البيرة، واس��تهدف اللقاء مجموعة من 

طلبة درجة الماجستير في القانون من جامعة النجاح الوطنية.

وتن��اول اللق��اء المتخصص الذي امتد لس��اعتين ونص��ف عدة مح��اور، ويأتي هذا اللقاء منس��جمًا 

واس��تراتيجية الهيئة في زيادة الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بقطاع التأمين الفلس��طيني، 

وتحديدًا لدى طلبة الجامعات.
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بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنتدى سيدات االعمال هيئة سوق رأس 
المال تعقد لقاء متخصصًا حول التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين 

ومنتدى سيدات االعمال لقاًء تدريبيًا متخصصًا حول قطاع التأجير التمويلي والبدائل التمويلية التي 

يوفرها للمنش��آت الصغيرة ومتوسطة الحجم وخاصة تلك التي تملكها النساء واستهدف اللقاء 

التدريبي المتخصص مجموعة من النساء الرياديات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي ه��ذا اللقاء على هامش مش��روع المحطة الواحدة »بطوالت نس��ائية« وهو مش��روع ينفذه 

منتدى س��يدات االعمال وش��ركة هيدواي بالتعاون م��ع هيئة األمم المتحدة للم��رأة وبتمويل من 

مؤسس��ة التعاون اإليطالي للتنمية لمجموعة من النساء لبناء وتعزيز قدراتهن وإدارة مشاريعهن 

الريادية بما يتناس��ب مع احتياجات السوق، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل 

بوما يحقق الوصول الى فرص اقتصادية مستدامة. 
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هيئة سوق رأس المال ووزارة النقل والمواصالت تعقدان لقاء لبحث تعزيز سبل 
التعاون المشترك

عقدت هيئة س��وق رأس المال ووزارة النقل والمواصالت اجتماعا مش��تركًا في مقر الهيئة بمدينة 

رام اهلل، لبحث س��بل رفع وتعزيز التعاون المش��ترك ما بين الطرفين تحدي��دًا في قطاعي التأمين 

والتأجير التمويلي.

حي��ث تم خ��الل االجتماع بحث مجموع��ة من المواضيع ذات االهتمام المش��ترك، مث��ل آلية الربط 

االلكترون��ي م��ا بين الهيئة وال��وزارة بما يخ��ص التأمين وعقود التأجي��ر التمويل��ي للمركبات واآللية 

المقترحة للتعامل مع المخالفات التي يتم تس��جيلها على شركات التأجير التمويلي وهي تخص 

المستأجرين المستفيدين من عقود التأجير التمويلي.

هيئة سوق رأس المال تقر مجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع األوراق 
المالية.

أقر مجلس إدارة هيئة س��وق رأس المال خالل جلسته التي عقدت مؤخرًا مجموعة من التعليمات 

الناظم��ة لعمل قطاع األوراق المالية الفلس��طيني، حي��ث أقر المجلس التعليمات الناظمة بش��أن 

ترخيص الحافظ األمين، والتي ستس��اهم في تفعيل دور الحافظ األمين بتخفيض مخاطر تسوية 

العمليات الناتجة عن تعامالت العمالء المتعاقدين معه، وذلك عبر انضمام الحافظ األمين بصفته 

عض��وًا في دورة التس��وية النقدية وف��ق إج��راءات وتعليمات التس��وية المعمول بها ل��دى بورصة 

فلس��طين، بحيث يصبح الحافظ األمين طرفا أساس��يا في تس��وية أثم��ان األوراق المالية المتداولة 

والتي تتم لصالح عمالئه.
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