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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
الش��فافية والعدال��ة والنزاه��ة وفق��ًا
ألفضل الممارسات الدولية.

األهداف االستراتيجية للهيئة
•النه��وض بقط��اع التأمين م��ن خالل إع��ادة هيكلة وتنظي��م 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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كلمة العدد

السيد براق النابلسي
مدي��ر ع��ام هيئ��ة س��وق
رأس المال الفلسطينية

ان��ه لم��ن دواع��ي س��روري ان أق��دم لك��م

توقي��ع اتفاقي��ة تع��اون ثنائي��ة م��ا بي��ن الهيئة

الع��دد الس��ادس من مجل��ة س��وق رأس المال

ومؤسسة إنجاز فلسطين.

الفلس��طيني ،والذي يغطي التطورات الحاصلة

وفي قطاعي التأمين والتأجير التمويلي قامت

في قطاعات س��وق رأس المال للربع الثالث من
العام  ،2019حيث ال تزال الهيئة تعمل وبشكل
حثي��ث من خ�لال تنفي��ذ أهدافها المؤسس��ية
وخططه��ا التطويري��ة عل��ى تحقي��ق رؤيته��ا
باالرتقاء بس��وق رأس المال في فلسطين ،وفي
ه��ذا الس��ياق ت��م اإلع�لان ع��ن إعادة تش��كيل
الهيئة العليا للرقابة الشرعية ،وهو ما يأتي في
إط��ار التعاون المس��تمر ما بين الهيئة وس��لطة
النق��د عل��ى تطوي��ر منظوم��ة العم��ل المالي
اإلس�لامي ف��ي فلس��طين وبم��ا يتواف��ق م��ع
أفض��ل الممارس��ات الدولية والمعايي��ر الصادرة
عن هيئ��ة المحاس��بة والمراجعة للمؤسس��ات
المالية اإلسالمية ( ،)AAOIFIكما وقعت الهيئة
على توسيع مذكرة التفاهم مع سلطة النقد
لتش��مل عدد من األمور المستجدة في الرقابة
والحف��اظ عل��ى االس��تقرار المال��ي ،وفي نفس
السياق وبهدف تعزيز الوعي لدى فئتي الشباب
واألطف��ال بالقط��اع المالي غي��ر المصرفي تم
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الهيئ��ة وبالتعاون مع وح��دة المتابع��ة المالية
بعقد ورشتي عمل متخصصتين حول مكافحة
جريمت��ي غس��ل األم��وال وتموي��ل اإلرهاب في
القطاعين المذكورين.
وفي س��ياق أخر أصدرت الهيئة تقريرها السنوي
للع��ام  ،2018والذي تضمن معلومات ش��املة
ح��ول الهيئ��ة والقطاع��ات التي تش��رف عليها،
باإلضافة إلى أبرز االنجازات والتحديات التي تواجه
الهيئة وقطاعاتها وس��بل تذليله��ا وتطلعاتها
المستقبلية لكل قطاع من قطاعاتها.
وف��ي الخت��ام ،نأم��ل ان تك��ون ه��ذه النش��رة
الربعي��ة مرجعا غني��ًا للباحثي��ن والمهتمين وأن
تق��دم م��ا يثري الق��ارئ ويزيد م��ن اطالعه على
التط��ورات الحاصل��ة في قطاعات س��ورق رأس
المال الفلسطيني.

أهم محطات الهيئة الرئيسية 2018-2004
2018
•إط�لاق االس��تراتيجية الوطني��ة للش��مول
المالي في فلسطين.
•إط�لاق برنامج الش��هادات المهنية الخاص
بقطاع التأمين.

2017
•ب��دء التطبي��ق الفعل��ي لنم��وذج قي��اس
حوكمة الشركات (.)CG Scorecard

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
أعمال التأمين (.)IAIS

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
أسواق المال (.)IOSCO

2013
•ص��دور ش��هادة «قط��اع األوراق المالي��ة
الفلس��طيني ،القواعد واألنظمة» بالتعاون
مع معهد .CISI

2011
•تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية
المتخصص��ة بقط��اع األوراق المالي��ة
بالتنسيق مع معهد ( )CISIفي لندن.
•بدء العم��ل بموجب أدلة إج��راءات العمل

2009
•إق��رار مدون��ة قواع��د حوكمة الش��ركات
واشهارها في فلسطين.

 SOPsوالتي تش��مل كافة عمليات الهيئة
وأنشطتها.

2008

2007

•الحص��ول عل��ى العضوي��ة الكامل��ة ف��ي
المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة على
اعمال التأمين (.)IAIS

•مساهمة الهيئة في تأسيس اتحاد هيئات
األوراق المالية العربية.

2005
2004
•تأس��يس الهيئة وصدور القواني��ن الناظمة
لعمل الهيئة وقانون األوراق المالية.

•مباش��رة الهيئ��ة لمهامه��ا التش��غيلية
والتنفيذية.
•صدور قانون التأمين رقم ( )20لعام .2005
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
قطاع األوراق المالية
 مؤشر القدس

شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)

م��ع نهاي��ة الرب��ع الثالث م��ن العام
ُ ،2019أغلق مؤشر القدس عند حاجز

600

 517.7نقط��ة ،مس��ج ً
ال انخفاض��ًا

575

ً
مقارن��ة م��ع
ق��دره  % 0.4و% 2.1

550

الربع الس��ابق والمناظر على التوالي.

528.8

والشكل رقم ( )1يشير الى التغيرات

519.8

517.7

525

في أس��عار االغالق لمؤش��ر القدس
بشكل ربعي خالل األعوام.

)(Q3, 2019

)(Q2, 2019

)(Q3, 2018

500

 احصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.
الربع الثالث

الربع الثاني

الربع الثالث

2018

2019

2019

61

58

61

عدد األسهم المتداولة (مليون سهم)

40.9

27.8

31.0

قيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)

69.6

47.3

49.9

3,718.7

3,710.1

3,702.7

1.1

0.8

0.8

9,073

7,653

6,884

71,128

70,540

70,280

% 25.4

% 25.4

% 25.3

% 0.5

% 0.3

% 0.3

البيان
عدد جلسات التداول

القيمة السوقية (مليون دوالر)
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة (مليون دوالر)
عدد الصفقات
اجمالي عدد المتعاملين باألسهم المدرجة في
بورصة فلسطين
القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)
قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)
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لم تش��هد مؤشرات بورصة فلس��طين نموًا ملحوظًا مع نهاية الربع الثالث من العام  ،2019حيث

بلغت القيمة الس��وقية ألسهم الش��ركات المدرجة  3.7مليار دوالر وهذا يعادل ما نسبته % 25.3
ً
مقارنة بالربع السابق
من الناتج المحلي االجمالي ، 1لتس��جل انخفاضًا بس��يطًا قدره  % 0.2و% 0.4

والمناظر على التوالي ،كما وش��هدت أحجام وقيم التداول ارتفاعًا بس��يطًا قدره  % 11.5و% 5.7
ً
ً
مقارنة
مقارن��ة بالربع الس��ابق ،وانخفاضًا بما نس��بته  % 24.3و % 28.2عل��ى التوالي
عل��ى التوالي
بالرب��ع المناظر من العام  ،2018ويعزى ذلك باألس��اس الى ش��ح الس��يولة لدى األف��راد وانعكاس
الوضع السياسي واالقتصادي العام كنتيجة ألزمة المقاصة واحتجاز أموال الضرائب من قبل دولة
االحتالل ،وعدم استالم الموظفين العموميين لكامل رواتبهم.
شكل  :2التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين .
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ﻗﻴﻤﺔ ا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2019

ﻋﺪد ا ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ(

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2018

بلغ اجمالي عدد المتعاملين في س��وق األوراق المالي��ة نحو  70,280متعامل مع نهاية الربع الثالث

من العام  ،2019بينهم  % 4.8من المتعاملين األجانب ،غالبيتهم من األردن (انظر جدول )2
جدول  :2توزيع االستثمار حسب الجنسية كما في نهاية الربع الثالث .2019
الجنسية
فلسطيني
مواطن أجنبي
المجموع

عدد المتعاملين (متعامل)

%

66,920

%95.2

3,360

%4.8

70,280

%100

 1تم استخدام الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية للعام  ،2018وذلك بسبب أن القيمة السوقية لألسهم املتداولة هي قيمة تراكمية.
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يوضح الش��كل ( ،)3صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النس��بية من القيمة السوقية
للتعامالت .ويتضح من الش��كل أن حصة الش��ركات بلغت  1,512.0( % 40.8مليون دوالر) في حين
بلغت حصة األفراد  948.7( % 25.6مليون دوالر).
شكل  :3توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفق َا لصفة المتعامل كما هي في نهاية الربع الثالث
( 2019مليون دوالر).
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ

69.9
% 1.9

أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗﺔ

394.0
% 10.6

ﺑﻨﻮك

222.5
% 6.0
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
165.5
% 4.6
ﺷﺮﻛﺎت

أﻓﺮاد

1,512.0
% 40.8

948.7
% 25.6

ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

389.9
% 10.5

قطاع التأمين
بلغ عدد ش��ركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشر شركات مع نهاية الربع الثالث من العام
 .2019كم��ا وش��هدت المحفظة التأميني��ة نموًا مع نهاية الربع الثالث من العام  2019نس��بته
ً
مقارن��ة م��ع نهاي��ة الرب��ع الس��ابق والمناظر عل��ى التوالي ،ويأتي ذلك في س��ياق
 % 7.8و% 11.9
التذب��ذب الطبيع��ي إلجمالي أقس��اط التأمين المكتتبة ما بي��ن األرباع .من جهة أخرى ،لم تش��هد
ً
مقارنة
اجمالي استثمارات شركات التأمين نموًا ملحوظًا ،مكتفية بنسبة نمو بلغت  % 0.5و% 2.1
بالربع السابق والمناظر على التوالي ،كما وارتفعت صافي التعويضات المتكبدة للقطاع بما نسبته
 % 3.3و % 4.1مقارنة مع نهاية الربع السابق والمناظر على التوالي( .انظر الجدول .)3
جدول  :3بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر).
البيان
اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع الثالث

2018

2019

2019

68.6

71.2

76.8
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62.1

62.9

65.4

اجمالي استثمارات شركات التأمين

246.2

250.0

251.3

صافي التعويضات المتكبدة في قطاع التأمين

()43.4

()43.7

()45.2

صافي األقساط المكتسبة

يش��ير الجدول ( )4أدناه 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  2017و ،2018وهي 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
حصة الفرد من اجمالي المحفظة التأمينية.
جدول  :4انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية
نسبة االختراق التأمينية ()%

العام

الكثافة التأمينية
(دوالر أمريكي)

2017

% 1.8

53.4

2018

% 1.9

58.5

يوض��ح الش��كل ( ،)4أن محفظة التأمين ما زالت تش��هد تركزًا كبيرًا لصالح تأمي��ن المركبات والذي
بلغت نسبته  % 65.6من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع الثالث من العام  2019يليها
التأمي��ن الصحي بنس��بة  .% 12.5كما يالحظ من الش��كل ( )5أن هناك ترك��زًا واضحًا في الحصص
الس��وقية بين شركات التأمين ،حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على
نحو  % 53.2من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية الربع
الثالث .2019
شكل  :4توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الثالث 2019
اﻟﺼﺤﻲ
اﻟﺤﻴﺎة

%2.0

%12.5
اﻟﺤﺮﻳﻖ

اﻟﻌﻤﺎل

%8.6

%5.1
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

%1.5

اﺧﺮى
ﻫﻨﺪﺳﻲ %8.2
%2.1

اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻻﺧﺮى
ﺑﺤﺮي
%1.9

%0.7
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اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

%65.6

شكل  :5توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع الثالث 2019

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮق
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

%0.1

%10.1

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺖ
ﻻﻳﻒ اﻟﻴﻜﻮ

%0.1

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%15.0

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻻﻫﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ

%6.6

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﺳﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

%20.6

%17.6

ﺷﺮﻛﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%8.2

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

%13.9

%7.8

قطاع التأجير التمويلي
بلغ عدد ش��ركات التأجي��ر التمويلي المرخصة من قب��ل الهيئة كما بنهاية الرب��ع الثالث من العام
 )9( 2019ش��ركات ،حيث بلغت قيمة اجمالي اس��تثمار العقود المس��جلة لدى الهيئة  22.1مليون
ً
مقارنة بالربع
دوالر بواق��ع  504عق��د ،وهذا يمثل انخفاضًا نس��بته  % 0.4في قيم وعدد العق��ود
الس��ابق لذات العام ،كما يالحظ انخفاض قيمة العقود مع نهاية الربع الثالث من العام  2019إذا
ما قورنت بالربع المناظر من العام السابق بما نسبته  % 0.8في حين ارتفع عدد العقود بما نسبته
 % 31.3لنفس فترة المقارنة ،وهذا يعزى الى زيادة عدد عقود التأجير التمويلي لألفراد.
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شكل  :6تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي
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وكما يالحظ من الش��كل (َّ ،)7
عال في عدد عقود التأجير التمويلي في مدينة رام
فإن هناك تركز ٍ
اهلل بنس��بة  ،% 35.6ثم في مدينة نابلس بنس��بة  % 15.1تليها الخليل بنس��بة  ،% 13.5وتش��كل
بقية المحافظات مجتمعه ما مجموعه  % 35.8من اجمالي عدد العقود .ومن المالحظ أن هناك
اس��تقرار في توزيع هذه النس��ب على مدار الس��نوات الس��ابقة لعوامل تتعل��ق بهيكلية االقتصاد
وتركز األعمال في بعض المحافظات.
شكل  :7التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع الثالث
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ش��كل  :8توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع الثالث

2019
% 83.7

% 7.2
ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل

% 9.1

ﺷﺎﺣﻨﺎت
وﻣﺮﻛﺒﺎت ﺛﻘﻴﻠﺔ

ﺳﻴﺎرات

من المهم اإلش��ارة الى أن المركبات ما زالت تش��كل الحصة األكبر م��ن محفظة التأجير التمويلي
كما بنهاية الربع الثالث من العام  ،2019حيث شكلت ما نسبته  % 83.7من 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  ،% 9.1وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخط��وط اإلنتاج وغيرها)
فبلغت نسبتها .% 7.2
شكل  :9طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية الربع الثالث 2019

% 20.2
% 79.8

ﺷﺮﻛﺎت
اﻓﺮاد

يالحظ من الش��كل رقم ( )9أن هناك تطورًا في تركيبة محفظة التأجير التمويلي ،حيث يس��تحوذ
األفراد على  % 79.8من عدد العقود المسجلة ،و % 20.2من عدد العقود تعود الى شركات.
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التوعية المالية

14

التوعية المالية

ر سا ئل
توعوية

القطاع التامين:
عزيزي المؤمن له :ليس من حق شركة
التأمي��ن رف��ض طلب التأمي��ن أو طلب
تجديد وثيقة التأمين الذي تقدمت به،
دون إبداء األس��باب الكافية والواضحة
للرفض.

قطاع األوراق المالية:
عزي��زي المس��تثمر ....اطلع عل��ى البيانات
المالي��ة للش��ركات التي تنوي االس��تثمار
في أسهمها.

قطاع تمويل الرهن العقاري:
عزيزي المقت��رض ....اعلم أن الدفعة الش��هرية جزء
منه��ا يغطي أص��ل الق��رض والج��زء اآلخ��ر يغطي
الفائدة على القرض.

قطاع التأجير التمويلي:
عزيزي المس��تأجر تأجي��را تمويليًا… لك
الح��ق ف��ي حي��ازة واس��تخدام األص��ل
المؤجر واالنتفاع به.

سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثالث2019 ،
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مصطلحات
توعوية
قطاع التامين:
التأمين البحري والجوي والنقل
يغطي هذا التأمين الخسائر التي قد تلحق بالبضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن او طريق
البر او طيران الشحن.

قطاع األوراق المالية:
اإلصدار الخاص
عرض أوراق مالية محدودة على  30شخصا أو أقل لالكتتاب فيما ال يزيد عن  % 10فيها لإلصدار
الواحد ،وذلك وفقا ألحكام قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة .2004

قطاع تمويل الرهن العقاري
التعثر
إخفاق المقترض الوفاء بس��داد الدفعات المستحقة بموجب اتفاقية القرض العقاري أو الوفاء
بالتزاماته التعاقدية.

قطاع التأجير التمويلي:
مدة التأجير
هي المدة غير القابلة لإللغاء التي يحوز ويستخدم المستأجر خاللها العين المؤجر.
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أسئلة شائعة واجابات
  قطاع التامين:
ما هي الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد
أن يقوم بأعمال وكيل التأمين في فلسطين؟
وفقًا المادة ( )107من قانون التأمين رقم ( )20لس��نة
 ،2005فإنه ال يجوز ألي ش��خص أن يقوم بأعمال وكيل
تأمين اال بعد توفر الشروط اآلتية:
1.1الحص��ول على إج��ازة من هيئ��ة س��وق رأس المال
الفلس��طينية لمزاول��ة أعم��ال وكالء التأمي��ن بعد
اجتياز االمتحان الذي تضعه الهيئة.
2.2الحصول على تعيين خطي من الشركة الذي عينته وكي ً
ال لها.
3.3أن تحم��ل أوراق المكت��ب والنماذج المس��تعملة في أعم��ال وكيل التأمين عب��ارات تدل على
صفته كوكيل تأمين.
4.4أن يع��رف نفس��ه كوكيل تأمين لكل من يتق��دم بطلب وثيقة تأمين ،وعلي��ه أن يبلغ طالب
التأمين باسم الشركة التي يعمل وكي ً
ال لها.
  قطاع األوراق المالية:
ما المقصود بالتمويل على الهامش؟
هو تمويل ش��ركة االوراق المالية العضو المرخصة لنس��بة من القيمة الس��وقية لألوراق المالية،
وذلك بضمان االوراق المالية الموجودة في حساب التمويل على الهامش و/أو أي ضمانات مالية
أخرى في الحاالت الواردة حصرًا في تعليمات رقم ( )7لسنة  2013بشأن التمويل على الهامش
والصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
 قطاع تمويل الرهن العقاري:
لماذا تتم عملية تخمين العقار قبل موافقة البنك على قرض الرهن العقاري؟
يقوم البنك بتقييم البيت الذي س��يتم ش��راؤه عبر ق��رض الرهن العقاري للتأك��د من أن قيمته
كافية لضمان القرض ،وذلك لحماية البنك من أي خس��ائر ناجمة عن التعثر في السداد .ويقوم
البن��ك باس��تخدام مخم��ن عقاري مرخ��ص بالتخمين العقاري م��ن قبل هيئة س��وق رأس المال
الفلس��طينية ،كطرف ثالث لتقيي��م البيت ،ويقوم البنك باعتماد القيم��ة االدنى من التخمين أو
سعر البيع عند تحديد قيمة البيت لغايات قرض الرهن العقاري.
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  قطاع التأجير التمويلي:
لماذا يعتبر من المهم تسجيل األصول المستأجرة؟
يوفر التس��جيل القدرة ألي ش��خص يش��تري أص ً
ال ما ،التحقق من عدم ملكية طرف آخر لألصل
موضوع الش��راء .فإذا اشترى ش��خص ما االصل دون الرجوع الى الس��جل ،عندئذ يفترض أنه لم
يش��تر االص��ل بنية حس��نة وبالتالي يصبح ح��ق ملكيته لألصل معرض��ًا للخطر ،وعلي��ه ،ال بد من
الرجوع إلى الس��جل قبل الشراء .كما أن السجل أيضًا يمكن شركات التأجير من حماية أصولها
في حاالت رفع دعوى قضائية ضد المستأجرين بهدف استرداد االصول.
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حمالت توعوية
هيئة سوق رأس المال تطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين

أطلقت هيئة س��وق رأس المال فعاليات أس��بوع المس��تثمر العالمي للعام  ،2019وذلك بمشاركة
كافة مكونات قطاع االوراق المالية الفلسطيني تحديدا بورصة فلسطين وشركات االوراق المالية،
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وتهدف الحملة الى تعزيز ثقافة الجمهور والمتعاملين في قطاع االوراق المالية وحمايتهم على
المستويين المحلي والعالمي من خالل جهود الهيئات الرقابية على قطاع األوراق المالية.
وأطلقت فعاليات هذا العام تحت ش��عار «معًا لتعزيز دور المرأة لالس��تثمار في االوراق المالية» ،من
خ�لال تنظي��م حفل خاص تحت رعاي��ة عطوفة الدكت��ورة ليلى غنام محاف��ظ محافظة رام اهلل
والبيرة .حيث س��يتم إضافة الى ذلك تنفيذ مجموعة من االنش��طة صممت خصيصًا لتس��تهدف
الم��رأة الفلس��طينية به��دف تعزي��ز معرفتها المالي��ة وحثها على االدخ��ار واالس��تثمار في قطاع
االوراق المالية الفلس��طيني وبالش��راكة مع هيئة االمم المتحدة للمرأة في فلسطين ،وذلك من
خالل تنفيذ ورش عمل متخصصة في كل من محافظتي طوباس وبيت لحم تس��تهدف النس��اء
الرياديات وصاحبات االعمال وبالتعاون مع الغرف التجارية في هذا المحافظات.
كما تش��مل فعاليات هذا العام مجموعة من االنش��طة المختلفة التي تس��تهدف فئة الش��باب
واالطف��ال تحدي��دا طلبة الم��دارس من خالل اس��تقبال وفود طالبي��ة في مق��رات الهيئة وبورصة
فلس��طين وشركات االوراق المالية لتعريفهم بأهمية االدخار واالستثمار في قطاع االوراق المالية
الفلس��طيني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،إضافة الى تخصيص الهيئة على موقعها
االلكتروني زاوية لمبادرة أس��بوع المس��تثمر والتي تقدم تعريفًا بالمب��ادرة الى جانب مجموعة من
الم��واد التوعوية المتخصص��ة حول قط��اع األوراق المالية الفلس��طيني ،باإلضافة الى بث رس��ائل
توعوي��ة عبر وس��ائل التواصل االجتماعي ،من جهة أخرى س��تعمل بورصة فلس��طين على إطالق
مسابقة بعنوان «كيف تدخر وتستثمر» وذلك عبر صفحتها على الفيسبوك.
مع اإلشارة الى أن «أس��بوع المستثمر العالمي» وهي مبادرة دولية سنوية يتم تنظيمها وإطالقها
م��ن قب��ل المنظمة الدولي��ة للهيئات المش��رفة على أس��واق المال ايوس��كو والتي تتمت��ع الهيئة
بعضويتها الكاملة منذ العام  .2014وتش��ارك دولة فلسطين للسنة الثالثة على التوالي في هذه
الحمل��ة ال��ى جانب ما يق��ارب  85دولة ح��ول العالم من ال��دول األعضاء في المنظمة ،وس��تكون
فعاليات الحملة لمدة أس��بوع خالل الفترة  2019/10/3 - 9/30في الوقت ذاته وفي كافة الدول
المشاركة.
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هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء متخصصًا حول التأجير التمويلي في جامعة
النجاح الوطنية

لقاء متخصص��ًا حول «اإلطار القانوني للتأجي��ر التمويلي وتطبيقاته
عقدت هيئة س��وق رأس المال
ً
العملية» ،حيث اس��تهدف اللقاء مجموعة من طلبة ماجس��تير القانون الخاص في جامعة النجاح
الوطنية.
حي��ث عق��د اللقاء في مقر الجامعة بمدينة نابلس واس��تمر لمدة س��اعتين ونص��ف ،حيث قدمت
الس��يدة لينا غبيش مدير ع��ام اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجي��ر التمويلي في الهيئة
ع��رض عرفت من خالله الطلب��ة بمفهوم التأجير التمويل��ي وأنواعه ،وأهم الفروق م��ا بين التأجير
التمويل��ي والتمويل المصرفي ،ودور الهيئة الرقابي من خالل اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري
والتأجي��ر التمويلي ف��ي تنظيم القطاع وتنميت��ه وتطويره ،وكما تم اس��تعراض أهم اإلحصائيات
حول س��وق التأجير التمويلي في فلس��طين والتطبيقات والممارس��ات العملي��ة فيه ،وفي نفس
السياق عرف األستاذ أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة الطلبة باالطار التشريعي
الناظم لعمل قطاع التأجير التمويلي في فلس��طين ،حيث تم استعراض أهم مواد القرار بقانون
رقم ( )6لس��نة 2014م بش��أن التأجير التمويلي وآلية عمل س��جل األموال المنقولة المتواجد في
وزارة االقتص��اد الوطني ،كما تم التطرق الى عقود التأجير التمويل��ي وآليتها وأطرافها إضافة الى
أهم التحديات القانونية التي تواجه عمل القطاع.
وعليه فإن اللقاء يأتي منسجمًا واستراتيجية الهيئة في زيادة الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة
بقطاع التأجير التمويلي ،وتحديدًا لدى طلبة الجامعات الفلسطينية حيث تسعى الهيئة وبالتعاون
مع ش��ركائها لترسيخ سياسة تهدف إلى االستثمار في الفكر والوعي المالي لدى جيل المستقبل
لتحقي��ق التنمي��ة الثقافية المس��تدامة لديه م��ن أجل إع��داده وتأهيله للتعامل مع المؤسس��ات
المالية مس��تقب ً
ال بشكل مهني مما يسهم في تحقيق أحد أهداف الهيئة بتعزيز الشمول المالي
في فلسطين.
سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثالث2019 ،
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الشمول المالي في فلسطين
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الشمول المالي في فلسطين
استمرار اجتماعات مجموعات العمل الخاصة بتطبيق االستراتيجية الوطنية
للشمول المالي

بعد إطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين نهاية العام  ،2018وتشكيل ستة
مجموعات عمل خاصة بتطبيق االستراتيجية في العام  ،2019تم البدء الفعلي بالتطبيق والتنفيذ
لالستراتيجية من خالل عقد اجتماعات متعددة لمجموعات عمل الشمول المالي الستة وهي كل
من مجموعة عمل النوع االجتماعي ،ومجموعة عمل المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية
الصغ��ر ،ومجموعة عم��ل االعالم االقتصادي ،ومجموع��ة عمل تطوير الق��درات والمهارات المالية
للمواطنين ،ومجموعة تطوير المنتجات والخدمات ،ومجموعة تكنولوجيا المعلومات .Fintech
حي��ث ب��دأت المجموع��ات بحصر الفج��وات لتطبيق االس��تراتيجية بم��ا يخص عم��ل كل مجموعة
وتقيي��م الوضع الحالي وما يحتاج الى تعديل وجس��ر الفجوة من خالل تحديد الوس��ائل واألدوات
التي سيتم استخدامها خالل التنفيذ والفئات المستهدفة والرسائل الخاصة بكل فئة.
ويتم تنسيق اعمال المجموعات من قبل الهيئة وسلطة النقد من خالل منسقي الشمول المالي
بجهود مش��تركة ،وذلك لضم��ان عملية تنفيذ االس��تراتيجية ضمن الخطوط والبرامج واألنش��طة
والفترة الزمنية الموضحة في خطة عمل االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
كما تم خالل الربع الثالث من هذا العام عقد اجتماع ضم رؤساء مجموعات عمل الشمول المالي
ورئاس��ة اللجنة الفنية للش��مول المالي ،جرى خالله مناقشة تقرير مفصل عن عمل كل مجموعة
في الفترة السابقة ،إضافة الى توصيات المجموعات لرئاسة اللجنة 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
رئيس هيئة سوق رأس المال ومحافظ سلطة النقد يعلنان إعادة تشكيل الهيئة
العليا للرقابة الشرعية لتشمل المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق
رأس المال وسلطة النقد

أعل��ن معالي رئيس هيئة س��وق رأس المال الدكتور نبيل قس��يس ومعالي محافظ س��لطة النقد
الس��يد عزام الشوا ،عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الش��رعية ،والذي يأتي في إطار التعاون
المس��تمر بي��ن هيئة س��وق رأس المال وس��لطة النقد لتطوي��ر منظومة العمل المالي اإلس�لامي
في فلس��طين بما يتوافق مع أفضل الممارس��ات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاس��بة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (.)AAOIFI

توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد تهدف للتعاون
المشترك في الرقابة والحفاظ على االستقرار المالي
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ّ
وق��ع معالي الدكتور نبيل قس��يس رئيس هيئة س��وق رأس المال ومعالي محافظ س��لطة النقد
الس��يد عزام الش��وا خالل الرب��ع الثالث من ع��ام  ،2019مذك��رة تفاهم بين المؤسس��تين تهدف
للتعاون المشترك فيما بينهما وتنسيق جهودهما لتحقيق أهدافهما المتعلقة بالرقابة المشتركة
والحفاظ على االس��تقرار المالي بما في ذلك تعزيز الثقة في س��وق رأس المال وكذلك في الجهاز
المصرفي في فلس��طين ،والحفاظ على االس��تقرار المالي والنقدي والحد من المخاطر النظامية،
وحماي��ة المس��تخدمين والمتعاملي��ن الحاليين والمتوقعين ف��ي القطاعين المصرف��ي والمالي،
والعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال ومؤسسة إنجاز فلسطين توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

أبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنجاز فلسطين ،والتي تهدف الى تنفيذ برامج ترفع من
وعي فئة الشباب واألطفال بالقطاع المالي غير المصرفي ،ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور
نبيل قس��يس رئيس مجلس إدارة هيئة س��وق رأس المال والسيد بس��ام ولويل رئيس مجلس إدارة
مؤسس��ة إنجاز فلس��طين ،ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إنجاز فلسطين في سياق
عمل الهيئة الس��اعي الى رفع وتعزيز الوعي بالهيئة وقطاعات س��وق رأس المال وتعزيز الش��مول
المالي لدى المجتمع الفلس��طيني وذلك بالتعاون مع المؤسس��ات الوطنية والش��ريكة وتحديدًا
المؤسسات التي تستهدف الشرائح المهمشة من المجتمع.
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هيئة سوق رأس المال تعقد ورش عمل متخصصة حول جريمتي غسل األموال
وتمويل اإلرهاب في قطاعي التأجير التمويلي وقطاع التامين.

عقدت الهيئة وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية ورش��تي عمل متخصصتين لكل من مسؤولي
االتصال في ش��ركات التأجي��ر التمويلي والك��وادر العاملة في قطاع التأمي��ن بخصوص مكافحة
جريمتي غس��ل األموال وتموي��ل اإلرهاب تضمنت عرض آخر المس��تجدات الخاصة بعملية التقييم
المتبادل التي س��تخضع لها دول فلس��طين بداية العام  ،2020حيث تم عقد الورش��تين في مقر
معهد أبحاث السياسات االقتصادية «ماس».
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هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية
الفلسطينية

لقاء متخصصًا مع اتح��اد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلس��طينية في مقر
عق��دت الهيئة
ً
االتحاد في مدينة رام اهلل ،وذلك بحضور وفد من المدراء العامين في الهيئة ،والسيد عمر هاشم
رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والوفد المرافق له.
وه��دف اللقاء التمهي��دي ما بين الهيئ��ة واتحاد الغ��رف التجاري��ة الصناعية الزراعية الفلس��طينية
لبحث س��بل إطالق التعاون المس��تقبلي ما بين الطرفي��ن تحديدًا فيما يخص قط��اع التأمين في
فلس��طين وأهميته لألعضاء المنتسبين للغرف التجارية والصناعية والزراعية ،حيث تم التطرق الى
اهمي��ة منتجات التأمين الت��ي يوفرها قطاع التأمين في فلس��طين ألصحاب المش��اريع الصغيرة
والمتوسطة وكافة االعضاء المنتسبين في الغرف التجارية.
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