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التاســع مــن نشــرة  يســعدنا تقديــم العــدد 
ســوق رأس المــال الفلســطيني التــي تغطــي 
الربــع الثالــث للعــام 2020، والــذي جــاء بظروف 
بشــكل  اإلنســانية  علــى  عصيبــة  صحيــة 
خــاص. بشــكل  الفلســطيني  وشــعبنا  عــام 

إن الجائحــة وتداعياتهــا ألقــت بظاللهــا علــى 
واقــع القطاعــات الماليــة غير المصرفيــة التي 
تشــرف عليهــا الهيئــة. وعملت الهيئة بشــكل 
حثيــث علــى االرتقــاء بســوق رأس المــال فــي 
المتعامليــن  مصالــح  وحمايــة  فلســطين، 
فيــه، بمــا يحقــق مبــادئ الشــفافية والعدالة 
والنزاهــة وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة. 

وعملــت الهيئــة علــى إصــدار مجموعــة مــن 
مــن  عــددا  واتخــذت  والتعليمــات،  القــرارات 
اســتقرار  تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  اإلجــراءات 
وتقليــص  فلســطين  فــي  المــال  رأس  ســوق 
الجائحــة. عــن  الناجمــة  الســلبية  االثــار 

ختامــا، نأمــل أن تشــكل هــذه النشــرة مرجعا 
غنيا وإضافــة علمية مهنية لقطاع ســوق رأس 
والمهتميــن  والباحثيــن،  الفلســطيني،  االمــال 
في هــذا القطاع، حيث تســتعرض النشــرة أبرز 
اإلجــراءات المتخذة مــن قبل الهيئــة، باإلضافة 
إلى أنشــطة القطاعات المالية غيــر المصرفية، 
التوعويــة.  األخبــار والمعلومــات  وغيرهــا مــن 

السيد براق النابلسي

مدير عام هيئة سوق 

رأس المال الفلسطينية 

كلمة العدد
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قطاع األوراق المالية

مؤشر القدس �

ُأغلق مؤشــر القدس عند حاجــز 438.2 نقطة مع نهاية الربع الثالث من العام  2020،  مســجاًل 

انخفاضًا نســبته 6.9% عن إغالقه نهاية الربع الثاني لذات العام، 15.4% من اغالقه نهاية الربع 

المناظر من العام  2019. والشــكل رقم )1( أدناه يشــير الى التغيرات في أسعار االغالق لمؤشر 

القدس بشكل ربعي خالل األعوام.

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

تطورات القطاع المالي غير المصرفي
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  احصائيات وبيانات التداول             �

البيان
الربع الثالث 

 2019
الربع الثاني 

 2020
الربع الثالث 

2020

614062عدد جلسات التداول

عدد األسهم المتداولة )مليون 
سهم(

31.07.539.2

قيمة األسهم المتداولة )مليون 
دوالر(

49.915.387.4

3,702.73,437.13,271.8القيمة السوقية )مليون دوالر(

المعدل اليومي لقيمة األسهم 
المتداولة )مليون دوالر(

0.80.41.4

6,8843,2733,533عدد الصفقات

اجمالي عدد المتعاملين 
باألسهم المدرجة في بورصة 

فلسطين
70,28070,10470,107

القيمة السوقية كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي 

)باألسعار الجارية(
%22.7%21.1%20.1

قيمة التداول كنسبة من الناتج 
المحلي اإلجمالي )باألسعار 

الجارية(
%0.3%0.1%0.5

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

شــهدت اجمالي أحجام وقيم التــداول مع نهاية الربع الثالث مــن العام  2020 مقارنًة مع 

نهايــة الســابق لــذات العام ارتفاعــًا ملحوظًا بمــا نســبته 423.1% و 470.4% علــى التوالي، 

وارتفاعًا قدره 26.5% و 75.1%، على التوالي مقارنًة مع نهاية الربع المناظر من العام 2019 

فيما شــهدت القيمة السوقية انخفاضًا قدره 4.8% و11.6% مقارنًة مع نهاية الربع السابق 

والمناظر على التوالي، حيث تراجع مؤشــر القيمة الســوقية الى الناتــج المحلي اإلجمالي بما 

يقارب ثالثة نقاط عما كان عليه في نهاية الربع الثالث 2019، حيث بلغت تلك النســبة%20.1 
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فــي نهاية الربع الثالث 2020. ويعزى هذا االرتفاع في أنشــطة التداول فــي الربع الثالث من 

العام 2020، وتحديدًا في قطاعي االستثمار والصناعة، نظرًا ألن الربع الثاني من العام 2020 

شــهد تعليــق التداول فــي بورصة فلســطين بتاريــخ 2020/3/23، لغايــة 2020/5/3 كإجراء 

احترازي لتداعيات جائحة كورونا، كما شــهد الربع الثالث 2019 أزمة المقاصة واحتجاز أموال 

الضرائب من قبل دولة االحتالل، األمر الذي أدى الى شــح الســيولة لدى األفراد.   

شكل 2: التطورات السنوية لنشاط التداول في بورصة فلسطين 

يوضــح الشــكل )3( صفــة المتعاملين فــي البورصة تبعــًا لحصصهم النســبية مــن القيمة 

الســوقية للتعامــالت. ويتضح من الشــكل أن حصة الشــركات بلغــت 42.4% )1,388 مليون 

دوالر( فــي حين بلغت حصة األفراد 25.3% )827.9 مليون دوالر(.

   

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

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

من العام 2020 
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 يوضح الشكل )4( عدد المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ 

عددهم 64,114  مساهم كما في نهاية الربع الثالث من العام  2020،  وكما يوضح الشكل 

فإن مشاركة الذكور أكبر من االناث في قطاع األوراق المالية.

شكل 4: توزيع المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما بنهاية الربع الثالث من 

العام 2020 وفق الجندر والتوزيع الجغرافي
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قطاع التأمين 

بلــغ عدد شــركات التأميــن المرخصة من قبل الهيئة عشــر شــركات مع نهاية الربــع الثالث 

مــن العام 2020، وقد حققــت المحفظة التأمينية نموًا خالل الربــع الثالث من العام 2020، 

مقارنــًة مع نهاية الربع الثاني لذات العام بما نســبته 5.9%، وانخفاضًا نســبته 1.4% مقارنًة 

مــع نهاية الربــع المناظر من العام 2019، ويأتي ذلك في ســياق التذبذب الطبيعي إلجمالي 

أقســاط التأمين المكتتبة ما بين األرباع. من جهة أخرى، شهدت صافي التعويضات المتكبدة 

نهايــة الربع الثالــث من العام 2020 نمــوًا ملحوظًا بمــا نســبته 46.8% و25.7% مقارنًة مع 

نهايــة الربــع الســابق والمناظر علــى التوالي. فيما لم تشــهد اجمالي اســتثمارات شــركات 

التأميــن نموًا ملحوظًا مقارنًة مع نهاية الربع الســابق والمناظر. )انظر الجدول 2(.

البيان

الربع الثالث 
2019

الربع الثاني 
2020

الربع الثالث 
2020

اجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة

76.871.675.8

65.461.466.6صافي األقساط المكتسبة

اجمالي استثمارات شركات 
251.3238.3240.3التأمين

صافي التعويضات المتكبدة
)45.2()38.7()56.8(

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

يشــير الجدول )3( الى أهم المؤشــرات التأمينية التي تعكس األهمية النسبية لقطاع التأمين في 

االقتصاد الوطني، حيث ال تزال مساهمة التأمين الى الناتج المحلي اإلجمالي متواضعة، على الرغم 

من نمو هذه النســبة عبر األعوام الثالثة الماضية، حيث بلغت مع نهاية العام 2019 1.9%، اذ تشير 

هذه النســبة »نسبة االختراق التأمينية« الى اجمالي المحفظة التأمينية منسوبة الى اجمالي الناتج 

المحلي اإلجمالي باألســعار الجارية، أما من حيث الكثافة التأمينية والتي تشير الى حصة الفرد من 

اجمالي المحفظة التأمينية، فقد شهدت نموًا عبر السنوات الثالثة الماضية لتصل مع نهاية العام 

2019 الى 60 دوالر أمريكي.
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نسبة االختراق التأمينيةالعام
الكثافة التأمينية 

)دوالر أمريكي(

2017%1.653.4

2018%1.756.8

2019%1.960

جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

يوضــح الشــكل )5(، أن محفظة التأمين ما زالت تشــهد تركزًا كبيرًا لصالح تأميــن المركبات والذي 

بلغت نســبته 66.1% من اجمالي المحفظة التأمينية في نهاية الربع الثالث من العام 2020، يليه 

التأميــن الصحي بنســبة 12.2%. كما يالحظ من الشــكل )6( أن هناك تركــزًا واضحًا في الحصص 

الســوقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ ثالثة من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على 

نحو 51.3% من اجمالي األقساط المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني كما بنهاية الربع الثالث 

.2020

شكل 5: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية الربع الثالث 

2020

شكل 6: توزيع محفظة التأمين وفقًا للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية الربع الثالث 
2020
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قطاع التأجير التمويلي

بلــغ عدد شــركات التأجيــر التمويلي المرخصــة من قبل الهيئــة كما بنهاية الربــع الثالث من 

العام 2020 )10( شــركات. كما وبلغت قيمة اجمالي اســتثمار العقود المســجلة لدى الهيئة 

16.2 مليــون دوالر أمريكــي بواقع 327 عقد، كما بنهاية الربــع الثالث من العام 2020، بارتفاع 

قــدره 76.2% و55.7% فــي قيمة وعدد العقود علــى التوالي مقارنًة مع نهاية الربع الســابق 

لذات العام. فيما يالحظ انخفاض قيمة وعدد العقود بما نسبته 26.8% و35.1% على التوالي 

مقارنــًة مع نهاية الربع المناظر من العام 2019، وذلك نتيجــة التداعيات االقتصادية لجائحة 

كورونا والتي أثرت بشــكل سلبي على أداء الشــركات وانخفاض في حجم النشاط. \

شكل 7: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي    

وكما يالحظ من الشكل )8(، ما زال هناك تركز عاٍل في عدد عقود التأجير في مدينة رام اهلل 

بنسبة 37.6%، تليها كل من مدينة نابلس وجنين بنسبة 18.2% و11.8% على التوالي، وتشكل 

بقية المحافظات مجتمعه ما مجموعه 32.4% من إجمالي عدد العقود. ومن المالحظ أن 

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

االقتصاد وتركز األعمال في بعض المحافظات.
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شكل 8: التوزيع الجغرافي لعقود التأجير التمويلي المسجلة حسب العدد كما هي في نهاية الربع 

الثالث 2020

شكل 9: توزيع مكونات محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة المأجور كما هي في نهاية الربع الثالث 
2020

تركــزت قيمة العقود في المركبات، حيث شــكلت ما نســبته 82% من إجمالــي قيمة العقود، 

وجاءت الشاحنات والمركبات الثقيلة في المرتبة الثانية حيث بلغت ما نسبته12.1% من إجمالي 

قيمــة العقود، يليها المال المنقــول )المعدات وخطوط اإلنتاج وغيرها( فبلغت نســبتها %5.9، 

وهذا 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:
الذي  الطلب  نموذج  من  نسختك  أطلب 

بجميع  وأحتفظ  التأمين  لشركة  قدمته 

بينك وبين  التي تتم  بالمراسالت والوثائق 

شركة التأمين.

        القطاع التأجير التمويلي:

تقديم  أو  ائتماني  تــاريــخ  إلــى  تحتاج  ال 

التمويل  على  حصولك  عند  ضمانات 

بنظام التأجير التمويلي.

 

قطاع األوراق المالية:

واحــدة  شركة  في  استثماراتك  تركز  ال 

فتنويع  ــد،  ــ واح ــادي  ــص ــت اق قــطــاع  أو 

المخاطر  حجم  من  يخفف  االستثمارات 

التي تتعرض لها.

      قطاع تمويل الرهن العقاري:

قبل  من  للعقار  تخمين  على  الحصول  على  احــرص 

مخمن عقاري مرخص من قبل هيئة سوق رأس المال 

الفلسطينية.

الرسائل
التوعوية

التوعية المالية
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مصطلحات 
توعوية

قطاع التأمين �

احتياطي األخطار الساري:

المبلــغ الذي يرصده المؤمن في نهاية الســنة المالية لتغطية االلتزامات التي قد تنشــأ بعد 
انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم اصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول.

قطاع األوراق المالية

اإلدراج المشترك:

 إدراج الورقة المالية للتداول في أكثر من ســوق مالي، ويســاهم اإلدراج المشــترك في زيادة 
سيولة األوراق المالية المدرجة في أكثر من سوق.

قطاع تمويل الرهن العقاري

استهالك الدين:

هو انخفاض مبلغ الدين من خالل تسديد دفعات اقساط القرض.

قطاع التأجير التمويلي
دفعات التأجير:

 سلســلة الدفعات المتفق عليها في اتفاقية التأجير والتي يلتزم المستأجر بسدادها مقابل 
الحق في حيازة واستخدام األصل المؤجر. 
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أسئلة شائعة واجابات

 قطاع التامين: �

هل يترتب على المؤمن أية إلتزامات تجاه االضرار 
الناجمــة عن الحريق في حالة حدوثه نتيجة عيب 

في الشئ المؤمن عليه؟

وفقًا للمــادة )27( من قانون التأمين رقم )20( لســنة 
2005، يكــون المؤمــن مســئواًل عــن األضــرار الناجمــة 

عــن الحريق ولو نشــأ هذا الحريق عن عيب في الشــئ 
المؤمن عليه.

 قطاع األوراق المالية: �

ما المقصود بالنظام الفني المستخدم لدى شركات االوراق المالية؟

هو النظام المحاســبي المســتخدم لدى شــركة االوراق المالية العضو المرخصة للتحقق من 
الشروط والمتطلبات الالزمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش.

قطاع تمويل الرهن العقاري: �

كم تتراوح متوسط مدة قرض الرهن العقاري؟

عادة ما تكون مدة قرض الرهن العقاري طويلة بحيث تتراوح بين 10 إلى 25 ســنة، وهذا بســبب 
تكلفة الشــراء الباهظة للبيــت، فكلما زادت مدة القــرض كلما كان بإمكان المقترض تســديد 
دفعاته الشــهرية بانتظام، ولكن في هذه الحالة تزيد قيمة الفوائد المترتبة على قرض الرهن 

العقاري.

 قطاع التأجير التمويلي: �

ما المقصود بمصطلح معدل الخصم في التأجير التمويلي؟

هو معدل فائدة يســتخدم لحساب القيمة الحالية لسلسة من التدفقات النقدية المستقبلية 
للتعبير عنها بالقيمة الحالية للنقود. واستخدام معدل الخصم يستبعد القيمة الزمنية للنقود 

من التدفقات النقدية المستقبلية.
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هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرها السنوي للعام 2019

أصدرت هيئة ســوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2019، والذي تضمن معلومات شاملة حول 
الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرفوتضمن التقرير السنوي فصواًل عن واقع هذه 
القطاعــات ركز فيها على أهم التطورات التنظيمية واألنشــطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خالل 

العام 2019 في هذه القطاعات.

التفاصيل: هنا

هيئة ســوق رأس المــال تمدد فترة تقديم اإلفصــاح عن البيانات الماليــة النصفية لعام 
2020

هيئــة ســوق رأس المال تمدد فترة تقديم اإلفصــاح عن البيانات المالية النصفيــة لعام 2020، نص 
القرار على اعتماد يوم اإلثنين الموافق 2020/8/31 موعدا نهائيا لإلفصاح عن البيانات.

هيئة سوق رأس المال تطور قاعدة بيانات األوراق المالية انسجاما مع متطلبات الشمول 
المالي

طورت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قاعدة بيانات األوراق المالية والمعلومات بالقطاع المالي 
التي تنشــر عبر الموقع اإللكتروني للهيئة انســجاما مع متطلبات الشمول المالي في فلسطين، 

واحتياجات الباحثين والمهتمين في قطاع األوراق المالية.

ويمكن الوصول إلى قاعدة بيانات األوراق المالية من خالل الرابط التالي: هنا

هيئة سوق رأس المال تشطب إدراج أسهم شركتين من البورصة    

قــرر مجلس إدارة هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية شــطب إدراج أســهم شــركة المؤسســة 
العقارية العربية، وشركة "جلوبال كم" لالتصاالت من بورصة فلسطين.

ويأتــي القرار اســتنادا للمــادة )1/27/هـ( من نظــام اإلدراج المعمول به لدى البورصــة، ويعتبر القرار 
نافذا من يوم األحد الموافق 20 سبتمبر من العام الحالي. 

أخبار وقرارات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1124
https://www.pcma.ps/Pages/newsPage.aspx?IDs=1129
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