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رؤية الهيئة
هيئــة رقابية فاعلة تعمل على االرتقاء بســوق رأس المال في
فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.

رسالة الهيئة
التنظيم واإلشراف والرقابة على أداء كل
مــن قطاعــات األوراق الماليــة ،والتأمين،
والرهن العقاري ،والتأجيــر التمويلي في
فلســطين ،وتطويرها بمــا يحقق مبادئ
الشــفافية والعدالــة والنزاهــة وفقــً
ألفضل الممارسات الدولية.

األهداف االستراتيجية للهيئة
• •النهــوض بقطــاع التأمين مــن خالل إعــادة هيكلة وتنظيــم أوضاع
القطاع بما يسهم في تحقيق استقراره ونموه.
• •تنشــيط وتعميق قطــاع األوراق المالية وزيادة وعــي المجتمع حول
أهمية االستثمار في قطاع األوراق المالية.
• •خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.
• •تطويــر الخدمــات التــي يقدمهــا قطــاع التأجيــر التمويلــي ورفــع
مساهمته االقتصادية.
• •إعــداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المســاهمة في تحقيق
أهداف الهيئة.
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كلمة العدد

السيد براق النابلسي
مديــر عــام هيئــة ســوق
رأس المال الفلسطينية

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقدم لكــم هذا
العــدد الخاص من النشــرة الربعية لســوق رأس
المال الفلســطيني ،وهي نشــرة ربعية تصدرها
هيئــة ســوق رأس المال الفلســطينية ،ويغطي
هــذا «العدد الخاص» الربــع الرابع من عام 2019
والربع األول من العام .2020
ويأتي صدور هذا العدد الخاص في ظل ظروف
استثنائية يعيشها العالم أجمع بسبب تفشي
جائحــة كورونــا ( )COVID-19ومــا يتبعهــا من
تداعيات على كافة الصعد .وتعيش فلســطين
كغيرهــا مــن دول العالم تحت هــذه الظروف
االستثنائية ،إال أننا في فلسطين نعيش تحديات
خاصة إضافة الى تداعيــات الجائحة لعل أبرزها
تداعيات االحتالل ومخططات الضم الغاشمة.
ومــن الصعــب جــدًا تحديــد التداعيــات واآلثــار
الناجمــة عــن جائحــة كورونــا ()COVID-19
على االقتصــاد الفلســطيني والقطــاع المالي
وتحديــدًا القطاع المالي غيــر المصرفي ،وذلك
كوننــا ولألســف مــا زلنا نــرزح تحت وطــأة هذه
الجائحة ،التي نســأل المولى عز وجل أن تنتهي
في القريب العاجل وأن يحفظ شــعبنا من كل
سوء .إال أننا نبرز في هذا العدد الخاص التداعيات
واآلثار المحتملة لهذه الجائحة على القطاعات
التي تشــرف عليهــا الهيئة ،حيــث عملت ومنذ
بدايــة تداعيــات الجائحة وفرض حالــة الطوارئ

في فلســطين بالمتابعة الحثيثــة واتخاذ عددًا
من اإلجراءات االحترازية لمواجهة تداعيات هذه
الجائحــة ،والتزامًا بالقرارات الصادرة عن مجلس
الــوزراء والجهــات الصحية المختصــة ،حيث تم
سواء
إصدار مجموعة من التعميمات واإلجراءات
ً
على المســتوى الداخلي للهيئة أو المؤسســات
المالية غير المصرفية الخاضعة إلشرافها.
وعلى المســتوى الداخلــي للهيئة ،تــم تفعيل
خطــة الطــوارئ ،والعمــل عــن ُبعــد ،لضمــان
تقديــم الخدمــات فــي ظــل هــذه الظــروف
االستثنائية للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة
وللمواطنين الكرام.
وفــي الختام ،آمل أن يكون هــذا العدد الخاص
مفيــدًا لكــم ،فهــو يســلط الضــوء علــى أبــرز
اإلجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمعالجة آثار
وتداعيــات الجائحــة ،إضافة إلى تســليط الضوء
على أنشــطة القطاعات الماليــة غير المصرفية
وغيرها من األخبار والمعلومات.
حمــا اهلل شــعبنا الفلســطيني وأزال عنــا هذه
الجائحة واهلل ولي التوفيق.تطو
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أهم محطات الهيئة الرئيسية 2019-2004

2018
• •إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول
المالي في فلسطين.
• •إطــاق برنامج الشــهادات المهنية الخاص
بقطاع التأمين.

2016
• •بــدء تنفيــذ عمليــات اإلشــراف المبنية على
المخاطر في قطاع التأمين ،وذلك استنادًا
إلــى مبادئ التأميــن الرئيســية الصادرة عن
المؤسســة الدولية للهيئات المشرفة على
أعمال التأمين (.)IAIS

2019
• •تفعيل اإلدارة العامة للمؤسســات المالية
غير المصرفية في الهيئة.

2017
• •بــدء التطبيــق الفعلــي لنمــوذج قيــاس
حوكمة الشركات (.)CG Scorecard
2014
• •صــدور قانــون التأجيــر التمويلــي رقم ()6
لسنة 2014م.
• •حصول الهيئة على العضوية الكاملة في
المنظمة الدولية للهيئات المشــرفة على

2013
• •صــدور شــهادة «قطــاع األوراق الماليــة
الفلسطيني ،القواعد واألنظمة» بالتعاون
مع معهد .CISI

أسواق المال (.)IOSCO

2011
• •تطوير وإطالق برنامج الشهادات المهنية
المتخصصــة بقطــاع األوراق الماليــة

2009
• •إقــرار مدونــة قواعــد حوكمة الشــركات
واشهارها في فلسطين.

بالتنسيق مع معهد ( )CISIفي لندن.
• •بدء العمــل بموجب أدلة إجــراءات العمل
 SOPsوالتي تشــمل كافة عمليات الهيئة
وأنشطتها.

2008
• •الحصــول علــى العضويــة الكاملــة فــي
المؤسسة الدولية للهيئات المشرفة على

2007
• •مساهمة الهيئة في تأسيس اتحاد هيئات
األوراق المالية العربية.

2004
• •تأســيس الهيئة وصدور القوانيــن الناظمة
لعمل الهيئة وقانون األوراق المالية.

اعمال التأمين (.)IAIS

2005
• •مباشــرة الهيئــة لمهامهــا التشــغيلية
والتنفيذية.
• •صدور قانون التأمين رقم ( )20لعام .2005
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تداعيات جائحة كورونا ( )COVID-19على االقتصاد العالمي
ال شــك أن فيروس كورونــا ( )COVID-19يعتبر من أخطــر الصدمات التي يتعــرض لها االقتصاد
العالمــي في الوقــت الحالي ،حيث أن جميع األزمات المالية الســابقة واجهتها الحكومات من
خالل السياسات االقتصادية ،أما أزمة كورونا فهي تهدد المورد البشري بصورة واضحة ومباشرة
وأيضًا تهدد االقتصاد العالمي ،وتشــهد التداعيات السلبية المباشرة النتشار هذا الفيروس على
اقتصاديات هذه الدول ،وتحديدًا على أســواق المال وأســعار الســلع الرئيسية مثل النفط ،حيث
ً
ً
عادة ما تكون مقدمة الى
عادة ما تتأثر في البداية أســواق المال في مثل هذه الحــاالت ،والتي
انتقال األزمــة الى االقتصاد الحقيقي والدخول في أزمة عالمية مــن التراجع االقتصادي الحاد،
وتراجع مؤشرات النمو والدخول في مرحلة ركود اقتصادي عالمي.
شــهدت العديد من مؤشرات أسواق المال في العالم انخفاضًا حادًا في مؤشراتها فاق نسبة
 ، 1 %20حيــث حققت وول ســتريت أكبر خســاراتها اليومية منذ العــام  ،1987ومن تجارب األزمات
المالية الســابقة ،فان هذا التراجع الحاد في أداء أســواق المال يعتبر من أبرز مؤشــرات االقتراب
لحالة الركود االقتصادي .مع ضرورة اإلشارة الى أن الوقت ما زال مبكرًا لتحديد حجم وطبيعة
التأثير ،وهل سيؤدي الى حدوث ركود اقتصادي عالمي ،حيث أن غالبية الدول ما زالت في خضم
اتخــاذ االجــراءات الوقائية في منع انتشــار هذا الفيــروس في دولها من حيــث إغالق المطارات
والحد من حركة السفر الدولية ،وصو ً
ال الى إغالق كافة مناحي الحياة من المؤسسات التعليمية
والمنشــآت التجارية والمحال والمطاعم ومنع التجمعــات ،وبالتالي من الصعب تحديد حجم
األضرار والتأثير االقتصادي المباشــر وغير المباشر على اقتصاديات هذه الدول بل وعلى االقتصاد
العالمي ككل ،وهل ســتؤدي الخســائر الناجمة عن هذه االجراءات الى حدوث ركود اقتصادي
عالمي.
وما زالت تقديرات االنعكاسات المحتملة النتشار الوباء تتوالى على المستوى الدولي وتداعياتها
علــى االقتصاد العالمي ،وكانــت أولى هذه التقديرات قد صدرت عــن منظمة االونكتاد التابعة
لألمــم المتحــدة والتي أصــدرت تقريــرًا حول توقعــات تداعيــات انتشــار فيــروس كورونا على
االقتصاد العالمي ،والذي أشــارت فيه الــى توقعات انعكاس فيروس كورونــا ( )COVID-19بأنه
ســيحدث ركــودًا اقتصاديًا في بعض الدول  ،2وســيعمل على تراجع النمو االقتصادي الســنوي
العالمي ألقل من  ،%2.5والتي تعتبر عتبة الركود االقتصادي العالمي .وأشــار التقرير الى أنه حتى
لو تم تجنب األسوء ،فإن التأثير السلبي على الدخل العالمي سيتجاوز حاجز ترليون دوالر مقارنة
بمــا كان يتوقعه خبراء التنبؤ لعام  .2020في حين يتوقع ســيناريو الهبوط الى خســارة الدخل
العالمي  2تريليون دوالر.
 1تقرير «أثر جائحة فريوس كورونا عىل القطاع املايل غري املرصيف» آذار  ،2020هيئة سوق رأس املال الفلسطينية.
2 United Nation Conference on Trade and Development, UNCTAD.
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تداعيات جائحة كورونا ( )COVID-19على االقتصاد الفلسطيني
«القطاع المالي غير المصرفي».
كما طال فيروس كورونا ( )COVID-19االقتصاد العالمي ،اال أن تأثيراته كانت أشد على االقتصاد
الفلسطيني وأدى الى شلل معظــم القطاعــات االقتصادية الفلســطينية ،ففي الوقت الذي
تواجه فيه دولة فلســطين أســوة بباقي دول العالم هذا الوباء ،اال أن فلســطين تعيش معاناة
مضاعفة تتمثل في الظروف االقتصادية بالغة السوء ،سواء بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض
على قطاع غزة ،وما يتبعه من تردي األوضاع االقتصادية والمعيشــية ،أو احتجاز إسرائيل ألموال
المقاصة وطردها للعمال الفلســطينيين من الضفة الغربية التي يعملون فيها ،خشــية انتقال
عــدوى المــرض ،إضافة الى أثــر اإلجراءات االحترازية واإلغالق على المســتوى المعيشــي لألســر
الفلسطينية وارتفاع نسب البطالة والفقر.
عملــت دولة فلســطين علــى اتخاذ إجراءات ســريعة وفورية للحد من انتشــار فيــروس كورونا
( )COVID-19فــي فلســطين ،وذلــك بعد اكتشــاف أولى اإلصابــات ،حيث أعلــن فخامة الرئيس
حالة الطــوارئ بتاريخ  ،2020/3/5وتوالت إجراءات الحكومة االحترازية من إغالق تدريجي لبعض
مناحي الحياة واألنشطة التجارية امتدت إلى إغالق المرافـــق التعليميـــة كافـة ،ومنـع الحركـة
بـــين المحافظات ،ومنـع مظاهـر التجمهـــر ،وإغالق جميـع المرافق الســـياحية ،وإلغـاء كامـل
الحجـــوزات للسـياح ومنع خـــروج المواطنين مـن منازلهـــم ،واقتصـار الحركـــة التجاريـة عـلى
المخابز ،والصيدليـــات ،ومحـالت السـوبرماركت/البقاالت ،وقطـــاع التصنيـع الغذائي ،والقطـاع
الزراعـي .كمـا سـمح للقطـاع المصرفي بمزاولة نشـاطه جزئيـًا ،وذلـك مـن أجـل اسـتمرار تدفـق
السـيولة النقديـة ،وبخاصـة للـشركات الفلسـطينية.
وقد أصدرت هيئة ســوق رأس المال عددًا من التعميمات كإجــراءات احترازية لمواجهة فيروس
بناء على
كورونا موجهه لمؤسســات القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة إلشــرافها ،وذلك ً
المرسوم الرئاسي الصادر عن فخامة الرئيس محمود حفظه اهلل بإعالن حالة الطوارئ في دولة
فلســطين ،والتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بشــأن التعامل مع الفيروس ،وانســجامًا
مع الحالة الوطنية السائدة.
ً
عــادة ما تظهــر اآلثار المحتملة ألية أزمة على القطاع المالي بشــكل ســريع ومباشــر ،وهذا ما
شــهدناه في األيام الســابقة من تأثيرات أزمة انتشــار فيروس كورونا ( )COVID-19على أســواق
المال ،وأسعار السلع األساسية ،وعلى القطاع المصرفي الدولي والمحلي ،وفيما يلي نستعرض
اآلثار المحتملة على القطاعات التي تشرف عليها هيئة سوق رأس المال.
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قطاع األوراق المالية
اســتنادًا لقرار ســيادة الرئيس بإعالن حالة الطوارئ في دولة فلسطين ،ونظرًا للظروف الصحية

الطارئة بخصوص فيروس كورونا ( ،)COVID-19أصدرت هيئة سوق رأس المال بتاريخ 2020/3/16
قــرارًا بشــأن تمديد فترة تقديــم اإلفصاحات عن البيانــات المالية المدققة لعــام  2019ليصبح
يــوم الخميس الموافق  ،2020/4/30هو الموعد النهائي إلفصاح الشــركات عن البيانات المالية
المدققــة للعــام  ،2019وقــد أصدرت هيئة ســوق رأس المال قــرارًا بتعليق التــداول في بورصة
فلسطين بدءًا من جلسة تداول يوم االثنين الموافق  ،2020/3/23ومن ثم تم إصدار قرار بإعادة
التداول لتكون أول جلسة بتاريخ .2020/5/3
مـــن المعروف أن سـوق األوراق المالية هي األسرع تأثـرًا باألزمات االقتصادية العالمية والمحلية،
وهذا ما الحظناه خالل األزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا ( ،)COVID-19من حيث االنخفاض
الحاد في مؤشــرات أســواق المال العالمية كما تم االشارة سابقًا ،بل يعتبر في أدبيات أســـواق
رأس المــال ومن تجارب األزمات المالية الســابقة تحديدًا في العــام  ،2008أن األزمة المالية تبدأ
من أسواق المال وتمتد تدريجيًا الى االقتصاد الحقيقي انعكاسًا على مؤشرات النمو االقتصادي
المختلفة .والســـوق الفلســـطيني ليـس بمنأى عـن هـــذا التأثـر ،وبخاصـة أنـــه كان يعـاني مـن
انخفـــاض في أنشـطة التـــداول .وفيما يخص بورصة فلسطين ،فيالحظ أن الترابط المباشر مع
سواء اإلقليمية أو الدولية يكاد يكون شبه معدوم ،وذلك لعدم وجود
األســواق المالية األخرى
ً
االســتثمارات األجنبية والمحافظ الدولية بشــكل كبير في بورصة فلسطين ،حيث يعتبر الترابط
المباشــر ما بين أسواق المال السبب المباشــر للتأثير البيني والدولي على مؤشرات هذه األسواق
خالل األزمات من خالل ما يسمى  Integration Contagion Effectفي أدبيات أسواق المال ،وهذا
ما شــهدناه في األسواق المالية العالمية خالل أزمة انتشار فيروس كورونا ( )COVID-19الحالية
وفي األزمات الســابقة ،بورصة فلســطين ليســت في منأى عن الخطر من تداعيات أزمة تفشي
فيروس كورونا ( ،)COVID-19فتعاني البورصة من صعوبات وتحديات ذات عالقة بالوضع المحلي
الفلســطيني ،حتى قبل انتشار أزمة فيروس كورونا ،بل منذ أكثر من عام ،تتمثل بانخفاض عام
في أنشطة التداول وانخفاض أو على األقل عدم نمو في أسعار األوراق المالية المدرجة.
وفي هـــذا الخصـــوص ،تتوقـــع هيئـة ســـوق رأس المال الفلســـطينية تفاقـــم مشـكلة شـح
الســـيولة لدى بورصة فلسطين ،نتيجـة انخفـاض الدخـل لـــدى األفـراد المستثمرين ،واإلحجام
عـــن االستثمار في األوراق المالية المدرجة ،وأن جـــزءًا مـــن المستثمرين يتوجهـون إلى تسـييل
استثماراتهم في األوراق المالية المدرجة لتلبيـة احتياجاتهـم اليوميـة نتيجـة النخفـاض
الدخـــل المتوقع .هـــذا الوضـــع يـــؤدي إلى انخفـــاض أسعار األوراق المالية المدرجة ،وضعـف
12

أحجـــام التـداول لضعـف جانـب الطلـب عـــلى األوراق المالية ،وارتفـاع جانـــب العـرض كمـا إن
تراجـــع أسـعار أسـهم الشـــركات ،وتأثـر نتائجهـا يؤثـر علـى توزيعـــات األربـاح لديهـا ،مـا يعـرض
المستثمرين األفـراد إلى خسـائر رأسمالية ناتجـة عـن انخفـاض أسـعار األسـهم ،وانخفـاض في
التدفقـات النقديـة الناجمـة عـن االنخفـاض المتوقع في توزيعـات األربـاح النقديــة ،مــع ضرورة
اإلشارة إلى أن العديــــد مــــن المستثمرين األفــــراد يخططــــون التزاماتهــــم الموسمية مــع
موعــد توزيعــات األربــــاح النقديـة ،وبالتالي هنـاك احتمالية للتأثـــر السـلبي وتـآكل مدخراتهم
المستثمرة في األوراق المالية المدرجة في بورصـة فلسطين.

قطاع التأمين
اســتنادًا للمرسوم الرئاســي بشــأن إعالن حالة الطوارئ وعطفًا على قرار مجلس الوزراء الموقر
الصــادر بتاريــخ  2020/3/23بخصوص تمديد فترة ســريان تأمين المركبات خــال حالة الطوارئ،
أصــدرت هيئة ســوق رأس المــال قــرارًا بتمديد فترة ســريان تأميــن المركبات التــي تنتهي مدة
تأمينهــا خالل حالة الطوارئ بشــكل تلقائي ،وفقًا لذات شــروط التغطيــة التأمينية الواردة في
وثيقــة التأميــن المبرمة بين شــركة التأمين والجهــة المالكــة للمركبة .كما حدد قــرار الهيئة
التــزام شــركات التأمين بتغطية كافة األخطــار المؤمن ضدها التي تقــع للمركبات خالل فترة
التمديــد لوثيقة تأمين المركبات ،كما َ
وضح القرار آلية تســديد قيمة قســط التأمين للفترة التي
تم تمديدها بعد انتهاء حالة الطوارئ.
ونتيجــة لجائحة فيــروس كورونــا ( )COVID-19والقــرارات االحترازية التي تــم اتخاذها ،فهناك
احتمالية متوســطة إلى عالية بتراجع أعمال التأمين للعام  ،2020مما سيؤثر سلبًا على القطاع
وذلــك نتيجــة لعدم تجديــد بوالص التأميــن تحديدًا تأميــن المركبــات من ناحية ،ومــن ناحية
أخــرى اإلحجــام المتوقع لتجديد وثائق التأميــن من قبل بعض المواطنيــن الذين يعملون في
القطاعات المتضررة بشكل مباشر ،والذي ينعكس سلبًا على التدفقات النقدية والسيولة لدى
شــركات التأمين ،من حيث عدم تسديد األقساط المستحقة والتي هي عبارة عن شيكات ،مما
يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض المالءة المالية لدى بعض الشــركات كنتيجة الرتفاع نسب الذمم
المدينــة ،ويؤثــر على قدرتها بالوفــاء بالتزاماتهــا التأمينية وقدرتها علــى التعويض في الوقت
المحدد ،إضافة الى التأثير على قدرتها في االلتزام بالتكاليف التشغيلية .يجـــدر الذكـر أن %67.5
مـن نشـاط التأميـن ،يتمثـل في تأمـــن المركبـات .بينمـا التأمينـات األخرى للـشركات والتأمينـات
الصحيـــة ال يتوقـع أن تتأثـــر بشـكل ملحـوظ ،وذلـك ألن بوالـص التأميـــن علـى الحيـاة ال تشـمل
تغطيـة األوبئة إضافة الى أن نسبتها  %2من إجمالي المحفظة التأمينية.
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قطاع التأجير التمويلي
ً
نتيجة لتداعيات اإلجراءات االحترازية
من المتوقع أن يكون هناك تأثير على قطاع التأجير التمويلي
لمكافحة انتشار فيروس كورونا ( ،)COVID-19فقد بلغ عدد العقود لهــــذا النشــــاط حــــوالي
 1,998عقــــدًا بقيمــة  90.9مليــــون دوالر مــع نهايــة العــــام  ،2019وكانــت نســبة الســيارات
المؤجرة تأجيـــرًا تمويليـــً  %83.6مـــن قيمة العقـــود .وتواجـــه شركات التأجير التمويلي أزمـــة
سـيولة نتيجـة عـدم انتظـام أو توقـف تسـديد أقسـاط اإليجار الشـهرية مـن قبـل المستأجرين،
وبخاصـة أن غالبيـة محفظــة التأجير التمويلي ترتكــز في المركبات المؤجرة لألفراد والمنشآت
الصغيرة ،ونتيجــــة انخفــــاض الدخــل الــكلي والدخــــل الفــــردي لألفراد والمؤسسات ،فإنــه
يتوقـع أن يتوقـف جـزء ليـس بسـيطًا مـن المستأجرين عـن تسـديد األقساط الشـهرية المترتبة
عليهـــم .في حـــال اســـتمرار األزمة لفـترة أطـــول ،يتوقــــع انكماش الطلــب علــــى خدمــات
التأجيــــر التمويلــي مــــن قبــل المنشآت الصغـيـــرة والمتوسطة ،وحتــــى المنشآت الصناعيــة
واإلنتاجية الكبيـرة ،التـي تواجـه تباطـؤًا في أنشـطتها اإلنتاجية ،وكما هو معروف فإن خدمات
ال بدي ً
التأجير التمويلي تعتبر تموي ً
ال لألصول الرأســمالية والتشــغيلية ،وبذلك يتوقع قيام األفراد
والمنشــآت بتأجيل خططهم التوســعية ،وبالتالي اضمحــال الحاجة إلى التمويــل نتيجة هذا
االنكماش والتباطؤ االقتصادي المتوقع.
هـــذا الوضـع يقـود إلى أزمـة ائتمـان وسـيولة نتيجـــة تعثـر دفـع األقساط الشــهرية ،وبخاصــة
أن هــــذه الـشـــركات تمول نشــاطها عــــبر االقتراض مــــن البنــوك التجاريــــة بفوائــد ،وبالتالي
سترتفع التكلفــة لهــذه الـشركات ،إضافـة إلى عجزهـا عـن دفـع رواتـب الموظفين.
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قطاع تمويل الرهن العقاري
نظرًا لمحدوديـــة نشـــاط قطـاع تمويـل الرهـــن العقـاري كســـوق ثاني في التمويـل العقـاري،
فمـن المتوقع أن يكـون هنـاك أثـر سـلبي محـدود جدًا ،إال أنـه تجـدر اإلشارة إلى أن سـوق التمويـل
العقـاري والذي يسيطر عليه القطاع المصرفي إضافة إلى التمويل عبر القطاع العقاري
غير الرســمي ،من خالل العالقة التمويلية المباشــرة ما بين المطور العقاري والمستهلكين عبر
ً
ونتيجة النخفاض الدخل لدى األفراد ،يتوقع أن يشهد هذا القطاع
الشيكات الشــخصية ،حيث
تراجعًا ملحوظًا في تسديد االلتزامات الدورية أو تسديد دفعات القروض ،األمر الذي من المرجح
أن يقود على المستوى المتوسط إلى انخفاض شديد في حجم الطلب على القطاع العقاري.
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
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تطورات القطاع المالي غير المصرفي
قطاع األوراق المالية

3

 مؤشر القدس
ُأغلق مؤشــر القدس عند حاجز  526نقطة مع نهاية العام  ،2019مســج ً
ال انخفاضًا نسبته %0.6
عن إغالقه نهاية العام  ،2018ليسجل انخفاض آخر مع نهاية الربع األول  2020بلغت نسبته %5.2
عن إغالقه نهاية الربع الرابع من العام  .2019والشكل رقم ( )1أدناه يشير الى التغيرات في أسعار
االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل األعوام.
شكل  :1حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)
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 3نظرا ً لتعليق التداول يف بورصة فلسطني متاشياً مع حالة الطوارئ املعلنة إثر انتشار فريوس كورونا ( ،)COVID-19تجدر اإلشارة اىل أن بيانات قطاع األوراق
املالية للربع األول  ،2020هي حتى تاريخ .2020/3/19
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  احصائيات وبيانات التداول
جدول  :1بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين.

البيان

2018

2019

الربع
األول

الربع
الرابع

الربع
األول

2019

2019

2020

243

246

62

65

54

عدد األسهم المتداولة (مليون
سهم)

185.1

142.8

59.0

25.1

15.2

قيمة األسهم المتداولة (مليون
دوالر)

353.5

273.9

103.3

73.4

31.9

عدد جلسات التداول

القيمة السوقية (مليون دوالر)
المعدل اليومي لقيمة األسهم
المتداولة (مليون دوالر)

3,598.7 3,757.5 3,757.8 3,757.5 3,734.9
1.5

1.1

1.7

1.2

0.6

عدد الصفقات

35,030

29,276

8,698

6,041

4,840

اجمالي عدد المتعاملين
باألسهم المدرجة في بورصة
فلسطين

70,981

القيمة السوقية كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي
(باألسعار الجارية)

%25.6

قيمة التداول كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي (باألسعار
الجارية)

%2.4

70,193

%23.1

%1.7

70,115 70,193 70,660

%23.1

%0.6

%23.1

%0.5

%22.1

%0.2

  المقارنة السنوية
شــهدت مؤشــرات بورصة فلســطين انخفاضــً ملحوظًا مــع نهاية العــام  2019عما كانت
عليــه نهاية العام  ،2018حيث تراجعت بما نســبته  %23كل من أحجام وقيم األوراق المالية
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المتداولــة ،وكما تراجعت عــدد الصفقات المنفذة بما نســبته  ،%16.4ويعزى ذلك باألســاس
إلى انعــكاس الوضع السياســي واالقتصادي العام الذي شــهدته فلســطين كنتيجة ألزمة
المقاصــة واحتجــاز أمــوال الضرائــب من قبــل دولة االحتــال ،وعلــى الرغم مــن الصعوبات
والتحديــات كافة ،فقــد ارتفعت القيمة الســوقية للشــركات المدرجة في البورصة بنســبة
.%0.6
شكل  :2التطورات السنوية لنشاط التداول في بورصة فلسطين
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 المقارنة الربعية
مــع نهاية الربع األول من العام  ،2020بلغ عدد األســهم المتداولة  15.2مليون ســهم بقيمة
بلغت  31.9مليون دوالر نفذت من خالل  4,840صفقة تداول ،وهذا يشكل تراجعًا ملحوظًا في
أنشــطة التداول ،حيث شهدت عدد وقيم األسهم المتداولة انخفاضًا بما نسبته  %39.4و%56.6
ً
مقارنة بالربع الرابع من العام  ،2019وانخفاضًا نســبته  %74.2و %69.1على التوالي
علــى التوالي
ً
مقارنــة بالربــع المناظر مــن العام الســابق ،ويقود هذا االنخفــاض في أحجام وقيــم التداول
قطاعي البنوك والتأمين .من جهة أخرى ،تراجعت القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة
ً
مقارنة مع الربع الســابق والمناظر من العام
نهاية الربع األول من العام  2020بما نســبته %4.2
 .2019ويعزى هذا التراجع العام في أنشطة التداول بشكل أساسي انعكاسًا للوضع السياسي
واالقتصادي في فلسطين ،إضافة الى التأثيرات الناجمة عن انتشار أزمة الوباء العالمي المتمثل
بانتشار فيروس كورونا ( )COVID-19وإعالن حالة الطوارئ ،األمر الذي أدى الى ضعف جانب الطلب
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علــى األوراق الماليــة نتيجة عزوف المســتثمرين عن االســتثمار في األوراق الماليــة ،هذا بالتزامن
مع انخفاض أســعار أســهم معظم الشركات المدرجة ،وعلى رأســها سهم شركتي األهلية
للتأميــن وباديكو القابضــة ،إضافة إلى تعليق التداول في بورصة فلســطين بتاريخ ،2020/3/23
بناء على قرار الهيئة.
كإجراء احترازي ً
شكل  :3التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين

يوضح الشكل ( ،)4صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النسبية من القيمة السوقية
للتعامالت .ويتضح من الشــكل أن حصة الشركات بلغت  1,553.2( %41.3مليون دوالر) في حين
بلغت حصة األفراد  969.5( %25.8مليون دوالر).
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شكل  :4توزيع القيمة السوقية ألسهم البورصة وفقًا لصفة المتعامل كما هي في نهاية العام ،2019
الربع األول ( ،2020مليون دوالر)
اﻟ ﺮﺑﻊ اﻷول2020 ،

2019

ﺷﺮ ﻛﺎ ت
1,477.8
%41.1

ﺷﺮ ﻛﺎت
1,553.2
% 41.3

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤ ﺎ ر
156.3
% 4.2

ﺻﻨﺎ دﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤ ﺎ ر
146.4
%4.1

ﺑﻨﻮك

ﺑﻨﻮك
224.5
%6.2

233.8
% 6.2
ﺟﻬ ﺎت ﺣ ﻜﻮﻣﻴﺔ
390.2
% 10.4

ﺷﺮ ﻛﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
73.4
% 2.0
@ أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗ ﺔ
381.1
% 10.1

أﻓﺮاد
969.5
% 25.8

ﺟﻬ ﺎت ﺣ ﻜﻮﻣﻴﺔ
373.4
%10.4

ﺷﺮ ﻛﺎ ت ﺗﺄ ﻣﻴﻦ
71.7
%2.0
أﻃﺮاف ذوي ﻋﻼﻗ ﺔ
374.8
%10.4

أﻓﺮاد
930.1
%25.8

* أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

قطاع التأمين

4

  المقارنة السنوية
بلــغ عدد شــركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشــر شــركات مع نهايــة العام ،2019
وقــد حقق قطاع التأمين نموًا خالل العام  2019عن ســابقه ،حيث بلغت اجمالي المحفظة
التأمينيــة نهايــة العــام  302.5 2019مليــون دوالر بارتفاع بلغــت نســبته  ،%8.3فيما ارتفعت
اجمالــي اســتثمارات شــركات التأميــن بمــا نســبته  .%4.3مــن جهــة أخــرى ،ارتفعــت صافي
ً
مقارنة مع نهاية العام .2018
التعويضــات المتكبدة في القطاع الى نحــو  %9.4وذلك
  المقارنة الربعية
شــهدت المحفظة التأمينيــة انخفاضًا مع نهايــة الربع الرابع من العام  2019بلغت نســبته
ً
مقارنــة مــع الربع الســابق لــذات العام ،فيما شــهدت نمــوًا ملحوظًا مقارنــة مع الربع
%5.6
المناظر من العام الســابق بنســبة  ،%22.2ويأتي ذلك في ســياق التذبــذب الطبيعي إلجمالي
أقســاط التأمين المكتتبة ما بين األرباع .من جهة أخرى ،شــهدت اجمالي استثمارات شركات
ً
مقارنــة مع نهاية الربع الســابق والمناظــر على التوالي،
التأميــن نموًا بما نســبته  %3.5و %4.3
ً
مقارنة مع الربع
كما لم تشــهد صافــي التعويضات المتكبدة نهاية الربع الرابــع  2019نموًا
ً
مقارنة مع الربــع المناظر من العام
الســابق ،في حين شــهدت نموًا ملحوظًا نســبته %23.3
.2018
 4كام وتجدر اإلشارة اىل أ ّن البيانات املالية والتشغيلية لقطاع التأمني للربع األول  2020مل تصدر حتى تاريخ اعداد هذه النرشة.
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جدول  :2بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دوالر).

2018

الربع
الثالث

2019

الربع
الرابع

الربع
الرابع

2018

2019

اجمالي أقساط التأمين
المكتتبة

59.3

76.8

72.5

279.4

302.5

صافي األقساط المكتسبة

56.0

65.4

66.4

240.3

259.8

اجمالي استثمارات شركات
التأمين

249.3

251.3

259.9

249.3

259.9

()36.0

()45.2

()44.4

()159

()174

البيان

صافي التعويضات المتكبدة

2019

يشــير الجدول ( )3الى أهم المؤشــرات التأمينية التي تعكس األهمية النسبية لقطاع التأمين في
االقتصاد الوطني ،حيث ال تزال مساهمة التأمين الى الناتج المحلي اإلجمالي متواضعة ،حيث بلغت
مع نهاية العام  ،%1.9 2019على الرغم من نمو هذه النســبة عبر األعوام الثالثة الماضية ،اذ تشــير
هذه النســبة «نسبة االختراق التأمينية» الى اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى اجمالي الناتج
المحلــي اإلجمالي باألســعار الجاريــة ،اما من حيث الكثافــة التأمينية والتي تشــير الى حصة الفرد
من اجمالي المحفظة التأمينية (اجمالي المحفظة التأمينية منســوبة الى اجمالي عدد السكان)
شهدت نموًا عبر السنوات الثالثة الماضية لتصل مع نهاية العام  2019الى  60دوالر أمريكي.
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جدول  :3انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

العام

نسبة االختراق التأمينية

الكثافة التأمينية
(دوالر أمريكي)

2017

%1.6

53.4

2018

%1.7

56.8

2019

%1.9

60

يوضــح الشــكل ( ،)5أن محفظة التأمين ما زالت تشــهد تركزًا كبيرًا لصالح تأميــن المركبات والذي
بلغت نســبته  %67.5من اجمالي المحفظة التأمينية في نهايــة العام  ،2019يليه التأمين الصحي
بنسبة  .%11.6كما يالحظ من الشكل ( )6أن هناك تركزًا واضحًا في الحصص السوقية بين شركات
التأمين ،حيث تســتحوذ ثالثة من أصل عشــر شركات عاملة في القطاع على نحو  %52من اجمالي
األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في نهاية العام .2019

شكل  :5توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية العام 2019
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في نهاية العام 2019
التأمين
شكل  :6توزيع محفظة
كماﻟﻌ ﺎ م
فلسطين ﻧﻬﺎ ﻳ ﺔ ا
فيﻄﻴ ﻦ ﻛ ﻤﺎ ﻫ ﻲ ﻓﻲ
العاملةﻲ ﻓ ﻠ ﺴ
للشركاتﺎ ت ا ﻟﻌ ﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ
وفقًاﻣﻴ ﻦ وﻓ ﻘﺎ ﻟﻠ ﺸ ﺮﻛ
ﺤﻔﻈﺔ ا ﻟﺘ ﺄ
ﺗﻮ زﻳ ﻊ ﻣ
هو2019
ﺷﺮ ﻛﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣ ﻴﻦ
%%8.9
8.9
ﺷﺮ ﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴ ﻦ ا ﻟﻔﻠﺴ ﻄﻴﻨ ﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄ ﻣﻴﻦ
%%7.8
7.8

ﺷﺮ ﻛﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃ ﻨﻴﺔ
% 17.2
%17.2
ا ﻟﻤ ﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﻣ ﻴﻦ
% 6. 6
%6.6

ﺷﺮ ﻛﺔ اﻟﻤ ﺸﺮ ق ﻟﻠﺘ ﺄﻣﻴﻦ
%10.3
% 10. 3

ﺷﺮ ﻛﺔ اﻟﺘ ﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠ ﺘﺄﻣﻴ ﻦ
%14.1
% 14.1

ﺷﺮ ﻛﺔ ﻓﻠﺴ ﻄﻴﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴ ﻦ
ا ﻟﺮ ﻫﻦ ا ﻟﻌﻘﺎري
%0.1
ﺷﺮ ﻛﺔ ﻣﺖ ﻻﻳﻒ ا ﻟﻴﻜﻮ

ﺷﺮ ﻛﺔ ﺗﺮ ﺳﺖ ا ﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄ ﻣﻴﻦ
%%19.5
19.5

%0.2
ا ﻟﺸ ﺮ ﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ ﻴﺔ ا ﻟﻤﺘﺤ ﺪة
ﻟﻠﺘﺄ ﻣﻴﻦ
% 15. 3
%15.3

قطاع التأجير التمويلي
  المقارنة السنوية
بلغت قيمة إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة  90.9مليون دوالر امريكي بواقع
 1,998عقد وذلك بنهاية العام  ،2019مسجلة انخفاضًا قدره  %1.3في قيمة العقود ،في حين
ً
مقارنة مع نهاية العام  ،2018وهذا يعزى إلى زيادة
ارتفع عدد العقود الى ما نسبته %21.5
عدد عقود التأجير التمويلي لألفراد .أما بالنسبة لعدد شركات التأجير التمويلي المرخصة من
ً
مقارنة بنحو  13شركة مرخصة نهاية العام .2018
قبل الهيئة فقد بلغ  9شركات
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90.9
ﻣﻠﻴ ﻮ ن دوﻻ ر
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شكل  :7تطور محفظة التأجير التمويلي
 2019بشكل2018
ﻗ ﻴﻤﺔ ﻋ ﻘﻮ د اﻟﺘﺄ ﺟﻴﺮ اﻟﺘ ﻤﻮﻳ ﻠﻲ

ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﺟﻴ ﺮ اﻟﺘ ﻤﻮﻳﻠ ﻲ
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  المقارنة الربعية

2,500

ﻗ ﻴﻤﺔ ﻋ ﻘﻮ د اﻟﺘﺄ ﺟﻴﺮ اﻟﺘ ﻤﻮﻳ ﻠﻲ

1,998

2,000
 458عقد،
المسجلة لدى الهيئة  19مليون دوالر بواقع
استثمار العقود
بلغت قيمة إجمالي 1,645
35
40
30

20.1

19.0

ﻣﻠﻴ ﻮ ن دوﻻ ر

العقود بما
 26.4في قيمة وعدد
وذلك بنهاية الربع األول من العام 1,500،2020وهذا يمثل انخفاضًا
25
1,000
ً
المناظر من
مقارنة بالربع السابق من العام  ،2019أما بالمقارنة مع الربع
نسبته  %28و %21.2
15
500

20
10

العام  ،2019فقد انخفضت قيمة العقود بنسبة  %5.7فيما ارتفع عددها بنسبة .%512.5
0

2019

2018

ربعي
بشكل
شكل  :8تطور محفظة
2019
التمويلي ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻟﺮا ﺑﻊ،
التأجيرﺑﻊ ا ﻷول2020 ،
ا ﻟﺮ
2019
2020

ﻗ ﻴﻤﺔ ﻋ ﻘﻮ د اﻟﺘﺄ ﺟﻴﺮ اﻟﺘ ﻤﻮﻳ ﻠﻲ
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ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2019 ،
2019

ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﺟﻴ ﺮ اﻟﺘ ﻤﻮﻳﻠ ﻲ
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ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2020 ،
2020

400
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ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻟﺮا ﺑﻊ2019 ،
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ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2020 ،
2020
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2019

ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻟﺮا ﺑﻊ2019 ،
2019

ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2019 ،
2019

من ﻋﻘﻮد اﻟﺘ ﺄﺟﻴ ﺮ
وكما يالحظ ﻋﺪد
عال في عدد عقود التأجير في مدينة رام اهلل
الشكلاﻟﺘ(ﻤ9ﻮﻳﻠ)،ﻲما زال هناك تركز
ٍ
581

600

وجنين بنسبة  %17.9و %12.9على التوالي ،وتشكل بقية
 ،%33.4تليها كل من مدينة نابلس
بنسبة
458
500
407

 400إجمالي عدد العقود .ومن المالحظ أن هناك
المحافظات مجتمعه ما مجموعه  %35.8من
300

السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلية االقتصاد
استقرار في توزيع هذه النسب على مدار
200
وتركز األعمال في بعض المحافظات.
ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2020 ،
2020

ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻟﺮا ﺑﻊ2019 ،
2019

100
0

ا ﻟﺮﺑﻊ ا ﻷول2019 ،
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سوق رأس المال الفلسطيني | عدد خاص يغطي الربع الرابع  2019و الربع األول 2020

25

%8.5

ت
ﺳﻴرﺎ ارات
ﺳﯾ ﺎ

%3.9
ل
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ﺣﻨ ﺎتت وو ﻣ
ﺷ ﺎﺷﺣﺎﻧ ﺎ

شكل  :9التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع األول
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شكل  :10توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع األول
2020

%87.6

%8.5

ت
ﺳﻴرﺎ ارات
ﺳﯾ ﺎ

ﻣﺮرﻛﻛﺒﺎﺑ ﺎت ﺛ
تﻘﻴﺛﻠ ﻘﺔﯾ ﻠ ﺔ
ﺣﻨ ﺎتت وو ﻣ
ﺷ ﺎﺷﺣﺎﻧ ﺎ

%3.9
ل
ﻣ ﺎﻣﺎلل ﻣﻣﻧﻨﻘﻘوﻮ ل

تركزت قيمة العقود في المركبات ،حيث شكلت ما نسبته  %87.6من إجمالي قيمة العقود مقارنة
مع ما نســبته  %83.6نهاية العام  ،2019وجاءت الشــاحنات والمركبات الثقيلة فــي المرتبة الثانية

%40بلغت ما نسبته  %8.5من إجمالي قيمة العقود بانخفاض عما كانت عليه نهاية العام 2019
حيث
%35
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%30
%25

%33.4

ا ﻟﺮ ﺑ ﻊ ا ﻷو ل2020 ،
%16.6

( ،)٪9.4يليها المال المنقول (المعدات وخطوط اإلنتاج وغيرها) فبلغت نسبتها  %3.9بانخفاض عما
نهاية العام  .)%7( 2019وهذا يعني زيادة التوجه نحو المركبات نظرًا لسهولة تسجيل
كانت عليه
%83.4
ملكية المركبات في دوائر السير وتدني مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوي إلعادة حيازتها.
ﺷ ﺮﻛﺎ ت

اﻓﺮ اد

شكل  :11طبيعة المستأجرين حسب عدد العقود كما هو في نهاية (العام  ،2019الربع األول )2020
2019

ا ﻟﺮ ﺑ ﻊ ا ﻷو ل2020 ،
%19.0

%16.6

%83.4

%81.0

ﺷ ﺮﻛﺎ ت

اﻓﺮ اد

ﺷ ﺮﻛﺎ ت

اﻓﺮ اد

2019
يالحظ من الشــكل رقم (ّ )11
تعــود الى أفراد ،وذلك في
أن  %83.4من عدد العقود المســجلة

المسجلة مقارنة
نهاية الربع األول من العام  ،2020مع زيادة استحواذ األفراد على عدد العقود
%19.0

بالعام .)%81( 2019

%81.0

ﺷ ﺮﻛﺎ ت

اﻓﺮ اد
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التوعية المالية
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التوعية المالية

القطاع التامين:
عزيــزي المؤمن له :ال تتردد في ســؤال
شــركة التأميــن عــن أي استفســارات
وتأكد أنــك فهمت جميع المعلومات
التــي قدمتهــا لــك شــركة التأميــن

الرسائل
التوعوية

فمن حقك الحصــول على معلومات
واضحة ودقيقة.

قطاع األوراق المالية:
عزيــزي المســتثمر ....عند التــداول ،امتنع
نهائيــً عن التعامــل النقدي مع شــركة
األوراق المالية فهذا العمل يعتبر مخالفًا
للتعليمــات ويعرضــك لمخاطــر فقدان
حقوقك.

قطاع تمويل الرهن العقاري:
عزيزي المقترض ....إذا كان سعر الفائدة متغير فهو
يتغيــر بالزيــادة أو النقصــان وفق مؤشــرات الفائدة
العالمية أو المحلية المربوط بها.

قطاع التأجير التمويلي:
عزيزي المســتأجر ...لك الحق في اختيار
المورد واألصل المؤجر.
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مصطلحات
توعوية
 قطاع التأمين:
التأمين ضد المسؤولية
يغطي هذا النوع من التأمين مسئولية المؤمن له (حامل الوثيقة أو بوليصة التأمين) القانونية
تجــاه الغير إذا ما تســبب في وقوع حــادث خالل فترة التأمين وأدى ذلك إلــى إصابة الغير إصابة
جســمانية مميته أو غير مميته أو إلحاق ضرر مادي لممتلكات الغير بشــرط أن يكون الحادث قد
نتج مباشرة في نطاق أو داخل ممتلكات أو موقع المؤمن له (حامل الوثيقة أو بوليصة التأمين).
قطاع األوراق المالية:
اإلدراج
تسجيل األوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود
البيع والشراء ونقل ملكيتها من خالل المركز.

قطاع تمويل الرهن العقاري:
تأمين العقار
بوليصــة تأمين على العقار يتم مــن خاللها دفع تعويضات للمؤمن مقابل الخســائر أو األضرار
التي قد تلحق بالعقار.

قطاع التأجير التمويلي:
شهادة التسليم والقبول
وثيقــة موقعة من المســتأجر يقر فيها باســتالم وقبول االصــول المســتأجرة ،وتطابقها مع
المواصفات الواردة في اتفاقية التأجير.
30

أسئلة شائعة واجابات
  قطاع التامين:
ما هو الحد األقصــى لمبلغ التعويض عن األضرار
المعنوية الناتجة عن حادث الطرق؟
وفقــً للمــادة رقــم ( )153مــن قانــون التأميــن رقم
( )20لســنة  ،2005فإنــه ال يجوز أن يزيــد مجموع مبلغ
التعويــض عن األضــرار المعنوية عن عشــرة آالف دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
  قطاع األوراق المالية:
مــا المقصــود بالرقابــة الداخليــة فــي شــركات
األوراق المالية؟
هــي األنظمة واألدوات والسياســات واإلجــراءات التي تضعهــا شــركة األوراق المالية المرخصة
للعمل في فلســطين من قبل هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية لمســاعدتها على تحقيق
أهدافها.
 قطاع تمويل الرهن العقاري:
لماذا يطلب بعض المقرضين تزويدهم بشــيكات مؤجلة من قبل المقترضين بنظام
الرهن العقاري؟
يطلب بعض المقرضين تزويدهم بشــيكات يصل عددها إلى  24شــيكًا ،بحيث يكون  23منها
مدفــوع إلــى مقرض الرهــن العقاري بمبلغ القســط الشــهري للقرض ويغطي الشــيك األخير
الرصيــد المتبقي للقرض ،وذلك في حالة عدم وجود راتب يتم تحويله إلى البنك .وتهدف هذه
الخطوة إلى الحد من مخاطر تعثر المقترض.
  قطاع التأجير التمويلي:
ما المقصود بخطاب القبول في التأجير التمويلي؟
هو بوجه عام خطاب موقع من المســتأجر يقر فيه باســتالم المعدات ،إال أن هذا يتوقف على
شــروط التسليم .ويسمح الخطاب للمؤجر بالســداد الى البائع ،كما يطلق عليه اسم «التسليم
والقبول».
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حمالت توعوية
اســتمرارًا لجهود الهيئة في تعزيز الوعــي المجتمعي بقطاع التأجيــر التمويلي وأهمية الخدمات
التــي يقدمها لألفراد وأصحاب المشــاريع المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغــر ،نفذت هيئة
ســوق رأس المال فعالية «يوم التأجير التمويلي» حيث استهدفت هذه الفعالية محافظات شمال
الضفــة الغربيــة بالتعاون مع اتحــاد الغرف التجاريــة والصناعيــة والزراعية وغرفة تجــارة وصناعة
نابلــس .وبتمويل مــن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ،وجــاءت الفعالية تحت رعاية معالي وزير
االقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي ،وتخللها لقاء مفتوح مع شركات التأجير التمويلي العاملة
في فلســطين والمرخصة من قبل هيئة ســوق رأس المال ،حيث تم دعوة الســادة رؤساء وأعضاء
مجالس اإلدارة للغرف التجارية وأعضاء الهيئة العامة في محافظات شــمال الضفة والتي ضمت
محافظات نابلس ،طولكرم ،جنين ،قلقيلية ،طوباس ،سلفيت.

32
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الشمول المالي في فلسطين

34

الشمول المالي في فلسطين
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عامها األول
مضى عام على إقرار االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين من قبل مجلس الوزراء
والتــي تعتبر من أهم اإلنجازات على الصعيــد الوطني للنهوض باالقتصاد الوطني ،والتي تم البدء
في تنفيذها مطلع العام  ،2019وتهدف االســتراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى رفع مستوى
الشمول المالي في فلسطين من  %36.4ليصل الى  %50مع نهاية العام .2025
وقد تم االنتهاء من تطوير ورفد الموقع اإللكتروني للشمول المالي ،وتغذيته بالبيانات والمعلومات،
وذلك تمهيدًا إلطالقة في العام  ،2020حيث يشــكل الموقع منصة لجميع المعلومات والبيانات
ذات العالقة بالشمول المالي ،ونقطة تواصل تفاعلية مع الجمهور الفلسطيني ،ومن جهة أخرى،
يجري العمل على تطوير قاعدة بيانات مركزية خاصة بمؤشــرات الشــمول المالي ،وبشــكل خاص
تقوم الهيئة بتطوير منتجات وخدمات مالية من شأنها تعزيز الشمول المالي مثل التأمين متناهي
الصغــر ،وغيره من المنتجات التي تســتهدف الفئات المعنية بالشــمول المالي في المجتمع ،كما
تعمــل الهيئة على مراجعة وتطوير األطر القانونية الناظمة لعمل قطاعاتها ،لتكون أكثر مالءمة
لمتطلبات الشمول المالي ،إضافة إلى تنفيذها للمبادرات الخاصة ببناء قدرات المواطنين والمجتمع
الفلسطيني ككل ،كحملة التأمين الشاملة التي أطلقتها الهيئة في بداية العام .2019
وعلى المســتوى اإلداري ،فقد عملت اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية على تشكيل ست
مجموعات عمل متخصصة ،وهي كالتالي:
• •مجموعة عمل النوع االجتماعي والشباب
• •مجموعة عمل التكنولوجيا المالية
()Fintech
• •مجموعة عمل تطوير المنتجات والخدمات

• •مجموعة عمــل القدرات والمهــارات المالية
للمواطنين
• •مجموعة عمل اإلعالم االقتصادي
• •مجموعة عمل المشاريع الصغيرة
والمتوسطة

وتتكون المجموعات من جميع الجهات ذات العالقة باالســتراتيجية الوطنية للشمول المالي؛ من
جهــات حكومية ،ومؤسســات ،ومجتمــع مدني ،وجهات محليــة ومالية عديدة ،كمــا تم تطوير
شروط مرجعية خاصة بكل مجموعة تحدد إطار المسؤوليات والمهام المطلوبة منها ،بما يتوافق
وتخصصهــا ،وأطلق العمل بالمجموعات في بداية العام  ،2019حيث ســتعمل هذه المجموعات
على المساهمة في تنفيذ الخطة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
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وعقــدت اللجنــة الوطنيــة في نهايــة العــام  2019اجتماعها الثالث الــذي ناقش فيــه وأقر تقرير
اإلنجاز الســنوي الخاص باالســتراتيجية ،والذي يوضح ســير العمل في تنفيــذ متطلبات خطة عمل
االستراتيجية للعام األول ،وبما يشمل األنشطة والبرامج الخاصة بالقطاعين المالي المصرفي وغير
المصرفي التي تم تنفيذها من قبل ســطلة النقد وهيئة ســوق رأس المال خالل الفترة الســابقة،
والتي تهدف إلى تعزيز الشــمول المالي في فلسطين ،وتساهم في تحقيق أهداف االستراتيجية.
وقد تطرق تقرير اإلنجاز ،أيضًا ،إلى مخرجات مجموعات العمل المتخصصة التي تم تشــكيلها من
أعضاء متخصصين من مؤسسات وشــركات عدة ،لتشمل القطاعين العام والخاص ،ومؤسسات
المجتمــع المدني ،لتســاهم ،بشــكل أساســي ،فــي تنفيــذ متطلبات خطــة عمل االســتراتيجية
واألنشطة الخاصة بها.

ومــن الجدير ذكره أن فلســطين تعد من أوائل الدول العربية التي عملت على إنشــاء اســتراتيجية
وطنية للشــمول المالي ،وفقًا للمعايير والممارســات الدولية الفضلى .ويســهم الشمول المالي،
بشكل مباشر ،في تحقيق االســتقرار المالي والنمو االقتصادي للدول ،وذلك من خالل إدماج فئات
المجتمع وشــرائحه كافــة بالنظام المالي الرســمي ،وحماية حقوقهم الماليــة ،وإتاحة التمويل
للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

36

تداعيات جائحة كورونا ( )COVID-19على الشمول المالي في فلسطين
وفقـــً لالستراتيجية الوطنيـــة للشـــمول المالي  2018في فلسطين ،تبلغ نســبة االفراد البالغين
المشمولين ماليا  ،%36.4مما يعني أن  %63.6من األفراد يعانـــون مـــن اإلقصاء المالي ،ويتوقـــع أن
يكـون هنـاك تراجـع في معـدالت اسـتخدام المنتجات والخدمـات المالية كنتيجة لجائحة فيروس
كورونا ( ،)COVID-19وبخاصـــة الخدمـات المالية غـر المصرفية ،مثـــل التأميـن ،والتأجيـر التمويلـي،
وذلـــك لضعـف الطلـــب علـى هـذه الخدمـــات ،األمـر الـذي قـــد يـؤدي إلى زيـــادة نسـبة اإلقصاء
المالي لـــدى أفـراد المجتمع الفلسـطيني ،وهذا ناتج عن انخفـــاض الدخـل الـكلي والفـردي لـدى
األفـــراد والمنشآت ،وبخاصـــة المنشآت الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر ،يـــؤدي إلى تراجـع في جانـب
الطلـب علـى الخدمـات المالية ،أيضًا هنـاك خطـورة محتملـة علـى تأثـر مسـتويات حمايـة حقـوق
مســـتخدمي الخدمـات المالية بشـكل سلبي ،تحديدًا المقترضين في حال عدم االلتزام التام من
قبــل بعض المصارف ومؤسســات اإلقراض في تأجيل األقســاط الدورية دون أيــة تكاليف إضافية
على المقترضين ،األمر الذي ســيؤدي الى ارتفاع تكاليف هذه الخدمات المالية على المســتهلكين
تحديدًا األفراد وأصحاب المشــاريع متناهية الصغر ورياديي األعمال ،الذين غالبًا ما تكون قدرتهم
على تحمل ارتفاع تكاليف هذه الخدمات محدودة.
أمـا في جانـب العـرض ،فهنـاك تخـوف مـن انكماش جانـب العـرض في الخدمـات المالية بسـبب
تراجـــع الرغبـــة والقـــدرة لـــدى المؤسسات المالية عـــلى خدمـة فئـــات محـددة مـــن المجتمع،
وبخاصـــة المنشآت الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر واألفراد الذيـن ليـس لديهـم مالءة ماليـة كافيــة،
حيــث ستتردد هــذه المؤسسات المالية في التوســع في اإلقــراض أو تقديــم خدمــات التمويــل
األخــــرى؛ مثــــل التأجيــر التمويــــلي ،الرتفـاع درجـــات المخاطر لـدى هـذه الفئـــات ،أو لعـدم رغبـة
هـــذه المؤسسات المالية للتعـــرض أكثـــر لمخاطر ائتمانية .مـــن جهـة أخـرى ،قـــد تكـون هنـاك
انعكاســـات إيجابيـة عـلى الشـمول المالي نتيجـة هـذه األزمـــة ،مثـل تركيـز منـح التمويـل لبعـض
الفئـات مثـل المشاريع الصغيـرة والمتوسطة ومتناهيـة الصغـر ،في حـال تبنـي سياسـات التمويـل
للمشـاريع الصغيـرة التـي أعلـن عنهـا مـن قبـل رئاسـة مجلـس الـوزراء وسـلطة النقـد ،كـما يتوقـع
أيضـــً ،بسـبب تراجـع الطلـب عـلى الخدمـــات المالية ،زيـادة جهـود مـزودي الخدمــات المالية في
اســتهداف فئــات محــــددة لم تكــن ســابقًا عـلـى أولويات أعمالهــا ،األمــر الــذي يعــود بالنفــع
علــى الشــمول المالي إذا مـا نجحـت في الوصـول إلى هـذه الفئـات الجديـدة .يتوقـع أيضـًا زيـادة
الشـمول المالي مـن خالل التوجـه نحـو اسـتخدام الوسـائط اإللكترونية للقيـام بالخدمـات المالية.
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أخبــار ومســتجدات هيئــة ســوق رأس
المال الفلسطينية

38

أخبار ومستجدات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية توقعان اتفاقية خدمات
استشارية لتطوير صناعة الخدمات المالية االسالمية في فلسطين.

وقعت هيئة ســوق رأس المال ومؤسســة التمويل الدولية ( )IFCاتفاقية خدمات استشارية وذلك
في احتفالية برتوكوليه ،حيث وقع االتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قســيس رئيس مجلس
إدارة هيئة سوق رأس المال والسيد وليد لبدي المدير اإلقليمي لمؤسسة التمويل الدولية ( )IFCفي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا ،وتهدف االتفاقية إلى بناء خارطة طريق لدعم الخدمات المالية
اإلســامية في فلسطين من خالل وضع إطار شــامل لتطوير النظام المالي المتوافق مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع كافة الشركاء وبما بشمل تقييم الوضع الحالي إضافة إلى الرؤية
المســتقبلية لتطوير الخدمات المالية اإلســامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز
نظم الرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية اإلسالمية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
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هيئة سوق رأس المال وبكدار توقعان مذكرة تفاهم لتطوير اإلعالم االقتصادي

أبرمت هيئة ســوق رأس المال وبوابة اقتصاد فلســطين التابعة للمجلس االقتصادي الفلسطيني
للتنمية واإلعمار (بكدار) مذكرة تفاهم مشتركة وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت اليوم الثالثاء
الموافــق  2020/2/11فــي مقر (بكــدار) ،ووقع مذكرة التفاهم الســيد براق النابلســي مدير عام
الهيئــة والوزير محمد أبو عــوض رئيس المجلس االقتصادي الفلســطيني للتنمية واإلعمار (بكدار)،
وتهدف االتفاقية الى التعاون المشــترك في تعزيز وتطوير اإلعالم االقتصادي فيما يخص القطاع
المالي غير المصرفي.

40

الهيئة العليا للرقابة الشرعية تعقد اجتماعها األول في مقر هيئة سوق رأس
المال

عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية اجتماعها األول في مقر الهيئة منتصف تشرين الثاني للعام
 ،2019حيث أن اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنعقدة في الهيئة تناولت األمور المالية
اإلســامية لكافة القطاعات غير المصرفية في فلســطين ،بما يعزز توجه هيئة ســوق رأس المال
الفلســطينية فــي تنظيــم الخدمات المالية اإلســامية في فلســطين ،حيث ينــاط بالهيئة العليا
للرقابة الشــرعية العمل كمستشــار شــرعي لهيئة ســوق راس المال فيما يخص األعمــال المالية
االسالمية التي تنفذها هيئة سوق رأس المال ،وتوحيد األسس واألحكام الشرعية المتعلقة بصيغ
المعامــات المالية وأدوات التمويل اإلســامية المختلفة كالصكوك اإلســامية وغيرها ومراجعة
صيغ العقود الشرعية الالزمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها.
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