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ســوق  هيئــة  باســم  اليــوم  أخاطبكــم 
أن  ويســعدنا  الفلســطينية  المــال  رأس 
نضــع بيــن أيديكم النشــرة الربعية لســوق 
الثامــن  العــدد  الفلســطيني  المــال  رأس 
والــذي يغطــي الربــع الثانــي للعــام 2020.

 بدايــة نتمنــى أن تــزول جائحــة كورونــا عن 
االنســانية عامة وعن الشــعب الفلسطيني 
خاصــة. ونعبر عن إيماننا بقدرة شــعبنا على 
تجــاوز هــذه األزمــة و التعافــي مــن آثارها.

في هذا المجال تعمل الهيئة وبشكل حثيث 
وبصفتهــا هيئــة رقابية فاعلة علــى االرتقاء 
بســوق رأس المال فــي فلســطين وحماية 
مصالــح المتعاملين فيه بمــا يحقق مبادئ 
الشــفافية والعدالة والنزاهــة وفقًا ألفضل 
الممارســات الدوليــة، وفــي ظــل الظــروف 
الصحيــة الطارئة بخصوص فيــروس كورونا 
)COVID-19(، فقد أصدرت الهيئة قرارا بتمديد 
موعد اإلفصاح عن البيانات المالية للربع األول 
عن العــام 2020، وأصــدرت قــرارًا بخصوص 
إجــراءات وضوابط إعادة التــداول في بورصة 
فلســطين، ومن جهة أخرى وافقت الهيئة 
على  نشــرة اإلصدار الخاص بســندات تجارية 
لشركة أبيك بقيمة 74 مليون دوالر أمريكي.

وفــي ســياق  اخــر وفيمــا يخــص الشــمول 
المالي فــي فلســطين تم إطــاق الموقع 
بجهــود  المالــي  للشــمول  االلكترونــي 
مشــتركة مــا بيــن الهيئــة وســلطة النقــد.

ختامًا، نأمل أن تشــكل هذه النشــرة مرجعًا 
غنيًا وإضافة علمية ومهنية لقطاع سوق رأس 
الفلســطيني، وللباحثيــن والمهتمين  المال 
في هذا الشــأن، فهو يسلط الضوء على أبرز 
اإلجراءات المتخذة من قبل الهيئة لمعالجة 
آثــار وتداعيــات الجائحة، إضافة إلى تســليط 
الضوء على أنشــطة القطاعــات المالية غير 
المصرفية وغيرها مــن األخبار والمعلومات.

وأزال  الفلســطيني  شــعبنا  اهلل  حمــا 
التوفيــق. ولــي  واهلل  الجائحــة  هــذه  عنــا 

السيد براق النابلسي

مديــر عــام هيئــة ســوق 

رأس المال الفلسطينية 

كلمة العدد
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قطاع األوراق المالية 

مؤشر القدس �

ُأغلــق مؤشــر القدس عند حاجــز 470.8 نقطة مــع نهاية الربــع الثاني من العام 2020، مســجًا 

انخفاضًا نســبته 5.6% عن إغاقه نهاية الربــع األول لذات العام، و11.3% عــن اغاقه نهاية الربع 

المناظر من العام الســابق. والشكل رقم )1( أدناه يشــير الى التغيرات في أسعار االغاق لمؤشر 

القدس بشكل ربعي خال األعوام.

الشكل رقم )1( يشير الى التغيرات في أسعار االغالق لمؤشر القدس بشكل ربعي خالل األعوام
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  احصائيات وبيانات التداول             �

البيان
الربع األول 

2019
الربع األول  

2020
الربع الثاني 

2020

625440عدد جلسات التداول

عدد األسهم المتداولة )مليون 
سهم(

59.015.27.5

قيمة األسهم المتداولة )مليون 
دوالر(

103.331.915.3

3,757.83,598.73,437.1القيمة السوقية )مليون دوالر(

المعدل اليومي لقيمة األسهم 
المتداولة )مليون دوالر(

1.70.60.4

8,6984,8403,273عدد الصفقات

اجمالي عدد المتعاملين 
باألسهم المدرجة في بورصة 

فلسطين
70,66070,11570,104

القيمة السوقية كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(
%23.1%22.1%21.1

قيمة التداول كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )باألسعار 

الجارية(
%0.6%0.2%0.1

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

انخفــض اجمالي أحجــام وقيم التداول مع نهايــة الربع الثاني من العــام 2020 مقارنة مع 

نهاية الربع الســابق الى ما نســبته 50.8% و51.9% على التوالــي ، و73% و67.6% على التوالي 

مقارنــًة مع نهايــة الربع المناظــر من العام الســابق. كما تراجعــت القيمة الســوقية نهاية 

الربــع الثاني من العام 2020، بنســبة 4.5% و7.4% مقارنــًة مع نهاية الربع الســابق والمناظر 

علــى التوالي، حيــث تراجع مؤشــر القيمة الســوقية الى الناتــج المحلي االجمالــي بنقطتين 

مئويتين عما كان عليه في نهاية الربع االول 2019 حيث بلغت تلك النســبة 21.1% في نهاية 
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الربع االول 2020. ويعزى هذا التراجع في أداء المؤشــرات الى التبعــات االقتصادية المرتبطة 

بتداعيات انتشــار فيروس كورونا، األمر الذي أدى الــى ضعف جانب الطلب على األوراق المالية 

نتيجة عزوف المســتثمرين عن االســتثمار في األوراق المالية، هذا بالتزامن مع انخفاض أسعار 

أســهم معظم الشركات المدرجة، وعلى رأسها سهم شــركة التأمين الوطنية، إضافًة إلى 

تعليــق التــداول في بورصــة فلســطين بتاريــخ 2020/3/23، لغاية 2020/5/3 كإجــراء احترازي 

تاشيًا لتدهور الســوق المالي الفلسطيني.  
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شكل 2: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 

يوضح الشــكل )3( أدناه صفة المتعاملين في البورصة تبعًا لحصصهم النســبية من القيمة 

الســوقية للتعامات. ويتضح من الشــكل أن حصة الشــركات بلغــت 40.7% )1,400.1 مليون 

دوالر( فــي حين بلغت حصة األفراد 25.8% )887.8 مليون دوالر(.
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* أشخاص لهم عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالرشكة بحكم املنصب أو العالقة.

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

الثاني من العام 2020 

قطاع التأمين 1
بلغ عدد شــركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشــر شــركات مع نهاية الربع األول من 

العــام 2020، وقــد حققــت المحفظــة التأمينية نموًا خــال الربع األول مــن العام 2020 عن 

ســابقه، بنســبة بلغت 15.7%، وبما نســبته 2.3% مقارنًة مــع الربع المناظر مــن العام 2019، 

ويأتــي ذلك في ســياق التذبذب الطبيعــي إلجمالي أقســاط التأمين المكتتبة مــا بين األرباع. 

من جهة أخرى، شــهدت اجمالي اســتثمارات شــركات التأمين انخفاضًا نســبته 6.4% و%3.3 

مقارنــًة مــع نهاية الربع الســابق والمناظر على التوالي، كما لم تشــهد صافــي التعويضات 

المتكبدة نهاية الربع األول 2020 نموًا مقارنًة مع الربع الســابق، في حين شهدت نموًا نسبته 

5.6% مقارنــًة مع الربع المناظر من العام 2019. 

1 تجدر اإلشارة اىل أّن البيانات املالية والتشغيلية لقطاع التأمني للربع الثاين من العام 2020 مل تصدر حتى تاريخ اعداد هذه النرشة.

10.6%25.8%

10.6%

40.7%

4.0%

6.2%

2.1%

*



8 سوق رأس المال الفلسطيني | الربع الثاني 2020 

البيان
الربع األول 

2019
الربع الرابع 

2019
الربع األول 

2020

اجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة

81.972.583.9

65.266.471.1صافي األقساط المكتسبة

اجمالي استثمارات شركات 
251.6259.9243.2التأمين

صافي التعويضات المتكبدة
)40.7()44.4()43.0(

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

ويشير الجدول )3( أدناه الى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس األهمية النسبية لقطاع التأمين 

في االقتصاد الوطني، حيث ال تزال مســاهمة التأمين الى الناتج المحلي اإلجمالي متواضعة، حيث 

بلغت مع نهاية العام 2019 1.9%، على الرغم من نمو هذه النسبة عبر األعوام الثاثة الماضية، اذ 

تشير هذه النسبة »نســبة االختراق التأمينية« الى اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى اجمالي 

الناتــج المحلــي اإلجمالي باألســعار الجارية، اما من حيــث الكثافة التأمينية والتي تشــير الى حصة 

الفرد من اجمالي المحفظة التأمينية، فقد شــهدت نموًا عبر الســنوات الثاثة الماضية لتصل مع 

نهاية العام 2019 الى 60 دوالر أمريكي.

نسبة االختراق التأمينيةالعام
الكثافة التأمينية 

)دوالر أمريكي(

2017%1.653.4

2018%1.756.8

2019%1.960

جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية
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يوضــح الشــكل )4( أدناه، أن محفظــة التأمين ما زالت تشــهد تركزًا كبيرًا لصالــح تأمين المركبات 

والذي بلغت نســبته 58.5% من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع األول من العام 2020، 

يليــه التأميــن الصحي بنســبة 16.7%. كما ياحظ من الشــكل )5( أدناه أن هنــاك تركزًا واضحًا في 

الحصص الســوقية بين شــركات التأمين، حيث تســتحوذ ثاثة من أصل عشر شــركات عاملة في 

القطاع على نحو 54.3% من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني وذلك في 

نهاية الربع األول من العام 2020.

شكل 4: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع األول 2020
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شكل 5: توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع األول 
2020
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قطاع التأجير التمويلي

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

9.2 مليون  2020 )8( شركات. كما وبلغت قيمة اجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة 

2020، حيث شهدت محفظة  210 عقد كما بنهاية الربع الثاني من العام  دوالر أمريكي بواقع 

العقود مقارنًة  51.6% و54.1% في قيمة وعدد  بما نسبته  انخفاضًا ملحوظًا  التمويلي  التأجير 

العقود  وعدد  قيمة  من  لكل   %58.5 نسبته  وبانخفاض  العام،  لذات  السابق  الربع  نهاية  مع 

التي  الظروف  الى  باألساس  االنخفاض  اذ يعزى هذا   ،2019 العام  المناظر من  الربع  مقارنًة مع 

مرت بها الباد نتيجة جائحة كورونا وتوقف الشركات عن ممارسة أعمالها خال فترة االغاق، 

والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  قبل  من  التمويلي  التأجير  خدمات  على  الطلب  وانكماش 

اإلنتاجية. أنشطتها  في  تباطؤ  تواجه  والتي  واإلنتاجية،  والصناعية 

شكل 6: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي    

مدينة  في  التأجير  عقود  عدد  في  عاٍل  تركز  هناك  زال  ما  أدناه،   )7( الشكل  من  ياحظ  وكما 

التوالي،  16.5% و12.3% على  بنسبة  نابلس وجنين  تليها كل من مدينة   ،%36.2 بنسبة  رام اهلل 

وتشكل بقية المحافظات مجتمعه ما مجموعه 35% من إجمالي عدد العقود. ومن الماحظ 

بهيكلية  تتعلق  لعوامل  السابقة  السنوات  مدار  على  النسب  هذه  توزيع  في  استقرار  هناك  أن 

المحافظات. االقتصاد وتركز األعمال في بعض 
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شكل 7: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع الثاني 
2020

%87.1
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 لوقنم لام ةلیقث تابكرمو تانحاش تارایس
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ةليقث تابكرم و تانحاش لوقنم لامتارايس

شكل 8: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع الثاني 
2020

تركزت قيمة العقود في المركبات، حيث شكلت ما نسبته 87.1% إجمالي قيمة العقود، وجاءت 

قيمة  إجمالي  من   %7.8 نسبته  ما  بلغت  حيث  الثانية  المرتبة  في  الثقيلة  والمركبات  الشاحنات 

وهذا   ،%5.1 نسبتها  فبلغت  وغيرها(  اإلنتاج  وخطوط  )المعدات  المنقول  المال  يليها  العقود، 

يعني زيادة التوجه نحو المركبات نظرًا لسهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير وتدني 

مخاطرها من حيث وجود سوق ثانوي إلعادة حيازتها.
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القطاع التامين:
لتعويــض  المركبــات  تأميــن  يهــدف 

المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق 

التأميــن عــن أيــة خســائر ناجمــة عن 

الحادث المشمول بالتغطية التأمينية.

قطاع األوراق المالية:

وبيــع  شــراء  عمليــات  تنفيــذ  يمكــن  ال 

أسهم للشركات المدرجة إال عبر بورصة 

فلســطين وأيــة محاولة إلقناعــك بغير 

ذلك قد تكون محاولة لاحتيال.

قطاع تمويل الرهن العقاري:

يجــب التأكــد  والفحص فيمــا إذا كان هناك عمولة 

ستترتب عليك نتيجة قيامك بالسداد المبكر للقرض.

قطاع التأجير التمويلي:

اعلم أن الملكية القانونية تكون للمؤجر 

طوال فترة عقد التأجير التمويلي.

الرسائل
التوعوية

التوعية المالية
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مصطلحات 
توعوية

قطاع التأمين: �

التكافل في التأمين

مفهوم تأمين إسامي قائم على التعاون والتأمين المتبادل، والمسؤولية والحماية المشتركة، 

والمساعدة ما بين مجموعات المشاركين.

قطاع األوراق المالية:

اإلدراج أسهم ممتازة

 وهــي التي تمنــح لمالكها حقوق إضافية ال يتمتع بها صاحب الســهم العادي، مثل أن يحصل 
مالكها على أسبقية عن حملة األسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة. كما 
أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشــركة قبل حملة األســهم 

العادية وبعد حملة السندات.

قطاع تمويل الرهن العقاري:

الحد األقصى للدفعات الشهرية

نســبة الدفعات الشــهرية للقرض إلى مجموع دخل المقترض وهي تمثل 40٪ حسب تعليمات 
الهيئة.

قطاع التأجير التمويلي:

قيمة خيار الشراء

القيمــة المتبقيــة لألصــل المؤجر المتفق عليهــا في عقد التأجيــر أو تلك المحــددة باتفاق بين 
المســتأجر والمؤجر في حال اتفاقهما على تملك المســتأجر لألصل قبل أو عند انتهاء اتفاقية 

التأجير.
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أسئلة شائعة واجابات

 قطاع التامين: �

كيف يمكن للمؤمن لــه التحلل من عقد التأمين 

على الحياة؟

وفقا للمــادة )37( من قانون التأمين رقم )20( لســنة 
2005، فإنه يجوز للمؤمن له الذي إلتزم بدفع أقســاط 
دورية أن يتحلل فــي أي وقت من العقد )عقد التأمين 
على الحياة( بإخطار مكتوب يرسله الى المؤمن برغبته 

في ذلك وتبرأ ذمته من االقساط الاحقة.

 قطاع األوراق المالية: �

ما المقصود بحساب التداول النقدي؟

هــو الحســاب الخاص بالتــداوالت التي يقــوم العميل بســداد قيمتها بالكامل لشــركة االوراق 
المالية قبل تنفيذ أمر الشراء لورقة مالية معينة.

قطاع تمويل الرهن العقاري: �

مــاذا يحدث في حالــة عدم قدرة المقترض على تســديد آخر أقســاط االيجار في حال 

شراء البيت عبر التمويل االسالمي أو من خالل قرض الرهن العقاري؟

يبين عقد االيجار النتائج المترتبة على عدم تســديد آخر أقســاط االيجار، والتي قد تتضمن اعتبار 
المبالغ المدفوعة ســابقًا كإيجار وبالتالي ضرورة إخاء المأجور وفقدان المستأجر تمويليًا لحق 
ملكيــة البيت، وبالمقابــل تقوم العديد من جهات إقراض الرهن العقاري بتقاضي رســوم على 
الدفعــات المتأخرة من المقتــرض، وفي حالة عدم التســديد يصبح المقتــرض متعثرًا وبالتالي 

يفقد بيته.

 قطاع التأجير التمويلي: �

لماذا تكتسب القيم التصفوية أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتأجيرات التشغيلية؟

تكتسب القيم التصفوية أهمية كبيرة خاصة عند مناقشة موضوع التأجيرات التشغيلية حيث 
تتوقف تكلفة التأجير التشــغيلي الى حد كبير على قيمة األصل في نهاية فترة التأجير، فكلما 
ارتفعت القيمة المتبقية، انخفض مبلغ التمويل وبالتالي تكلفة تأجير االصل، كلما أصبح التأجير 
التمويلــي المبني على القيمة المتبقية أيضًا أحد الجوانب الهامة للتأجير في الواليات المتحدة، 
ولكــن معظــم االقتصــادات الناشــئة والعديد مــن الــدول االوربية مــا زالت تســتهلك االصول 

المستأجرة بالكامل بدون وجود قيمة متبقية.
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عملت اللجنة الفنية ومــن خال مجموعات 

العمــل المختلفــة للشــمول المالــي علــى 

العاقــة  ذات  األنشــطة  تنفيــذ  متابعــة 

باســتراتيجية الشــمول المالــي ضمــن عدد 

»التكنولوجيــا  الرئيســية  المجــاالت  مــن 

الماليــة، المــرأة والشــباب، تطويــر القــدرات 

تطويــر  للمواطنيــن،  الماليــة  والمهــارات 

المنتجات والخدمــات المالية، تطوير اإلعام 

االقتصادي، تطوير عمل المشــاريع الصغيرة 

حيــث  الصغــر«،  ومتناهيــة  والمتوســطة 

تــم اســتكمال تنفيــذ عــدد مــن اجتماعات 

المتخصصة،  المالــي  الشــمول  مجموعــات 

وتزامن تنفيذ هــذه االجتماعات مع إجراءات 

مواجهة جائحــة كورونا مما جعل التواصل 

يأخــذ طابــع التباعــد االجتماعي مــن خال 

المختلفة،  االلكترونية  التطبيقات  استخدام 

وكان التركيــز ينصــب علــى جائحــة كورونا 

وانعكاســاتها على الشمول المالي والفئات 

المهمشــة واألضرار االقتصادية التي لحقت 

بها جــراء الجائحة، مما كان له األثر الســلبي 

التنفيذيــة  بالخطــة  العمــل  تقــدم  علــى 

الســتراتيجية الشــمول المالــي، وبالتالي تم 

التركيــز على أنشــطة تطوير البنيــة التحتية 

للشــمول المالي مــن خال تهيئــة وتحضير 

الموارد ذات العاقة لتســهيل تنفيذ الخطة 

وقيــاس التقــدم الحاصــل فــي أنشــطتها 

للفترة القادمة، باإلضافة الى عمل االجراءات 

الازمة من قبل الهيئة وسلطة النقد لتوفير 

البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالقطاعات 

المالية في فلسطين، ومن أبرز التطورات:

الشمول المالي في فلسطين
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رأس  ســوق  وهيئــة  النقــد  ســلطة  أطلقــت 

المــال الموقــع االلكترونــي للشــمول المالــي. 

يمكــن الوصــول إلــى الموقــع اإللكترونــي من 

/https://fip.demo.bluetd.com:خــال الرابــط التالــي

والــذي يشــكل قنــاة اتصــال ومصــدرًا رئيســيًا 

للمعلومات عن الشــمول المالي في فلسطين 

والقطاعات الماليــة المصرفية وغير المصرفية. 

ويهدف الموقع إلى التعريف بالشــمول المالي 

توعويــة  ورســائل  إرشــادات  ونشــر  وأهدافــه، 

الفئــات  وتحديــدًا  المجتمــع،  فئــات  لكافــة 

إضافــة  ماليــًا،  المشــمولة  وغيــر  المهمشــة 

إلــى التعريــف بالحمــات والمبــادرات التوعوية 

التــي تــم تنفيذها مــن قبــل هيئة ســوق رأس 

المال وســلطة النقد خال الســنوات الســابقة.

وقــد تــم تطويــر الموقــع اعتمــادًا علــى أكثر 

التكنولوجيــة حداثــة، ويعتبــر منصــة  البيئــات 

لكافــة المبــادرات المتعلقة بالتوعيــة بالقطاع 

المالي بشــقيه المصرفي وغير المصرفي، حيث 

يحتوي على البيانات المتعلقة بقياس مستويات 

الشــمول المالي والخدمــات الماليــة المتوافرة 

في فلسطين وآلية الوصول إليها واستخدامها.

إن إطــاق هــذا الموقــع يأتــي كأحــد خطوات 

تنفيــذ االســتراتيجية الوطنية للشــمول المالي 

فــي فلســطين التــي تــم إطاقها عــام 2018 

والتــي تهدف إلى »تطوير القطــاع المالي ليلبي 

االحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية 

وتعزيز الرفاه االجتماعي وزيادة نســب الشمول 

المالي فــي فلســطين« وذلك من خــال تعزيز 

خدمــات  تقديــم  فــي  المالــي  القطــاع  دور 

ومنتجات مالية تلبــي احتياجات فئات المجتمع 

المستهدفة وزيادة نسب الوصول واالستخدام 

للخدمات والمنتجــات المالية لفئــات المجتمع 

المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية 

المعيشــية  الظــروف  وتحســين  المســتدامة 

الرســمي  غيــر  القطــاع  مخاطــر  مــن  والحــد 

المجتمــع. فئــات  لبعــض  المالــي  واإلقصــاء 

الموقع االلكتروني للشمول المالي �
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تعمل اللجنة الفنية للشمول المالي تماشيًا مع 

التوجهــات العالمية بخصوص قياس الشــمول 

المالــي على تطوير قاعدة مؤشــرات الشــمول 

المالي في فلســطين، والتــي تحتوي على عدد 

من المؤشــرات التي تستند الى المراجع الدولية 

بالخصوص وتحاكــي واقع وســياق القطاعات 

المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. 

لقيــاس  مؤشــرات  القاعــدة  هــذه  وتقــدم 

الشــمول المالــي فــي فلســطين والتــي تائم 

الواقــع الفلســطيني، بحيــث تركــز علــى ثاثة 

أبعــاد رئيســية للشــمول المالي وهــي الوصول 

الــى الخدمات والمنتجــات المالية، واســتخدام 

هذه المنتجات والخدمــات، إضافة الى القدرات 

مؤشــرات  بنــاء  للمواطنين.ويرتبــط  الماليــة 

الشــمول المالي في فلســطين باالســتراتيجية 

الوطنيــة للشــمول المالــي، حيــث ستســاهم 

هذه المؤشــرات في قياس مســتوى الشــمول 

المالي والذي يعتبر ضروريــًا لقياس األثر الناجم 

عن تطبيق االســتراتيجية، والذي يهدف بشــكل 

رئيســي الى قياس مســتويات الشــمول المالي 

في فلســطين، وتأتي أهمية مؤشرات الشمول 

المالي في فلســطين عنــد اعتمادها، كمرجع 

أساسي لقياس التقدم الحاصل على مخرجات 

األنشطة التابعة للخطة التنفيذية لاستراتيجية 

الوطنية للشمول المالي، وتقدم صورة واضحة 

عن نسب الشمول المالي في فلسطين وبشكل 

قابــل للمقارنة مــع الدول األخــرى، حيث عملت 

كل من الهيئة وسلطة النقد على تطوير قاعدة 

البيانات لديها بمــا يغطي كافة القطاع المالي 

بشقيه المصرفي وغير المصرفي، والذي سيتم 

االعتماد عليه فــي توفير المعلومــات والبيانات 

المالــي.  الشــمول  مؤشــرات  لتغذيــة  الازمــة 

تطوير مؤشرات الشمول المالي في فلسطين �
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هيئــة ســوق رأس المال تصــدر قــرارا بتمديد موعــد اإلفصاح عــن البيانات  �
المالية للربع األول عن العام 2020

هيئة سوق رأس المال تصدر قرارًا بخصوص إجراءات وضوابط إعادة التداول  �
في بورصة فلسطين

قرارات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار سندات تجارية لشركة أبيك  �

بقيمة 74 مليون دوالر أمريكي

قرارات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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