
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
تأسســت الهيئــة بموجــب قانــون هيئــة ســوق رأس المــال رقــم )13( لســنة 2004، كمؤسســة مســتقلة 

تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل المالــي واإلداري.
ــة بمــا يكفــل اســتقرار ونمــو ســوق  ــر المصرفي ــة غي ــى القطاعــات المالي ــة وتراقــب عل وتشــرف الهيئ

ــي فلســطين. رأس المــال ف
القطاعات المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة اإلشراف عليها:

   قطاع األوراق المالية.
   قطاع التأمين.

   قطاع التأجير التمويلي.
   قطاع تمويل الرهن العقاري.

   المؤسسات المالية غير المصرفية.

الرؤيا
ــي  ــال ف ــوق رأس الم ــاء بس ــى االرتق ــل عل ــة تعم ــة فاعل ــة رقابي هيئ

فلســطين وحمايــة مصالــح المتعامليــن فيــه.

الرسالة
التنظيــم واإلشــراف والرقابــة علــى أداء كلٍّ مــن قطاعــات األوراق 

ــي  ــي ف ــر التمويل ــاري والتأجي ــن العق ــن والره ــة والتأمي المالي

ــة  ــفافية والعدال ــادئ الش ــق مب ــا يحق ــا بم ــطين، وتطويره فلس

ــة. ــًا ألفضــل الممارســات الدولي والنزاهــة، وفق

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية



التنظيم اإلداري
يتكون التنظيم اإلداري للهيئة من عدد من اإلدارات والدوائر على النحو التالي:

ــى قطــاع 	  ــة واإلشــراف عل ــم والرقاب ــات التنظي ــى عملي ــة: تتول ــأوراق المالي اإلدارة العامــة ل
ــان  ــم، وضم ــتثمرين ومصالحه ــوق المس ــى حق ــاظ عل ــطين والحف ــي فلس ــة ف األوراق المالي

ــاءة الســوق. ــز كف ــة ونزيهــة لالســتثمار، وتعزي ــة عادل بيئ
اإلدارة العامــة للتأميــن: تتولــى اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال التأميــن وتطويرهــا، وحمايــة 	 

ــة  ــق المنافســة الكامل ــن، وتحقي حقــوق المؤمــن عليهــم والمســتفيدين مــن خدمــات التأمي
بيــن شــركات التأميــن، بمــا يكفــل حقوقهــا ومصالحهــا.

ــم قطاعــي 	  ــى تنظي ــي: تعمــل عل ــر التمويل ــاري والتأجي ــل الرهــن العق ــة لتموي اإلدارة العام
تمويــل الرهــن العقــاري والتأجيــر التمويلــي وتطويرهمــا واإلشــراف عليهمــا، مــن خــالل توفيــر 

البيئــة القانونيــة والمواتيــة، وزيــادة الوعــي لــدى المســتثمرين فــي هــذا المجــال.
اإلدارة العامــة للمؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة: تســعى إلــى تنظيــم عمــل المؤسســات 	 

الماليــة غيــر المصرفيــة واإلشــراف عليهــا، وتوفيــر البيئــة القانونيــة الضروريــة لعملهــا.
تضــاف إلــى هــذه اإلدارات مجموعــة مــن اإلدارات والدوائــر المســاندة لعمــل الهيئــة؛ مثــل اإلدارة 
العامــة للدراســات والتطويــر، واإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة واإلداريــة، ودائــرة نظــم المعلومــات، 

ودائــرة التدقيــق الداخلــي، ودائــرة الشــؤون القانونيــة.

البيئة التشريعية
تتألف البيئة التشريعية لعمل هيئة سوق رأس المال من التالي:

قانون هيئة سوق رأس المال رقم )13( لسنة 2004.
قانون األوراق المالية رقم )12( لسنة 2004.

قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005.
قرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي.

إضافــة إلــى جميــع األنظمــة والتعليمــات الصــادرة بموجــب القوانيــن المشــار إليهــا أعــاله، والمنشــورة علــى 
موقــع الهيئــة اإللكترونــي، إلــى جانــب القوانيــن األخــرى ذات العالقــة.

أهداف الهيئة ومهامها
تكمــن أهــداف الهيئــة ومهامهــا الموضحــة بالقانــون فــي تهيئــة المنــاخ المناســب والمالئــم لتحقيــق 
اســتقرار رأس المــال ونمــوه، وتنظيــم وتطويــر ومراقبــة ســوق رأس المــال فــي فلســطين، وحمايــة 

حقــوق المســتثمرين.  وعليهــا، فــي ســبيل تحقيــق هــذه األهــداف، القيــام بمــا يلــي:
اإلشــراف علــى كل مــن ســوق األوراق الماليــة بمــا يكفــل ســالمة التعامــل، وشــركات التأميــن، 	 

وشــركات التأجيــر التمويلــي، وشــركات تمويــل الرهــن العقــاري.
التنظيــم والرقابــة واإلشــراف علــى نشــاطات المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة، بمــا فــي ذلــك 	 

تــداول األوراق الماليــة، والخدمــات الماليــة غيــر المصرفيــة.
تنظيم اإلفصاح عن أي بيانات مالية أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.	 
مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية، بما يضمن سالمة عملها.	 

استراتيجية الهيئة
النهــوض بقطــاع التأميــن، مــن خــالل إعــادة هيكلــة وتنظيــم أوضــاع القطــاع، بمــا يســهم فــي 	 

تحقيــق اســتقراره ونمــوه.
ــة االســتثمار فــي 	  ــادة وعــي المجتمــع حــول أهمي ــة، وزي ــق قطــاع األوراق المالي تنشــيط وتعمي

ــة. ــاع األوراق المالي قط
خلق البيئة المواتية لعمل ونمو قطاع تمويل الرهن العقاري.	 
تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته االقتصادية.	 
إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.	 

إدارة الهيئة
يتكــون مجلــس إدارة الهيئــة مــن ســبعة أعضــاء مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي شــؤون رأس المــال، 
بينهــم رئيــس مجلــس اإلدارة، وعضويــة ممثــل واحــد عــن كل مــن: وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة الماليــة، 
ســلطة النقــد الفلســطينية، المصــارف العاملــة فــي فلســطين، وممثليــن اثنيــن عــن الشــركات المســاهمة 
الفلســطينية المقبولــة أســهمها فــي هيئــة ســوق رأس المــال.  ويديــر الهيئــة مديــر عــام متفــرغ مــن ذوي 

الخبــرة واالختصــاص والكفــاءة العاليــة فــي الشــؤون االقتصاديــة والماليــة.



تعزيز الشمول المالي في فلسطين
انطالقــًا مــن أهميــة الشــمول المالــي فــي فلســطين، عملــت الهيئــة وســلطة النقــد علــى قيــادة الجهــود 
لتطويــر اســتراتيجية وطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين، وبمشــاركة األطــراف ذات العالقــة كافــة.  
ــى مجموعــة واســعة  ــز الوصــول إل ــة التــي يتــم مــن خاللهــا تعزي ــه العملي ــي بأن ويعــرف الشــمول المال
مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة الرســمية والخاضعــة للرقابــة بالوقــت والســعر المعقوليــن وبالشــكل 
ــة،  ــع المختلف ــرائح المجتم ــل ش ــن قب ــات م ــات والمنتج ــذه الخدم ــتخدام ه ــاق اس ــيع نط ــي، وتوس الكاف
وذلــك مــن خــالل تطبيــق مناهــج مبتكــرة تضــم التوعيــة والتثقيــف المالــي، وذلــك بهــدف تعزيــز الرفــاه 

ــي واالندمــاج االجتماعــي واالقتصــادي. المال

حوكمة الشركات
تعــرف حوكمــة الشــركات بأنهــا مجموعــة القواعــد واإلجــراءات التــي يتــم بموجبهــا إدارة الشــركة والرقابة 
عليهــا، عــن طريــق تنظيــم العالقــات بيــن مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، والمســاهمين، وأصحــاب 

المصالــح اآلخريــن، وكذلــك المســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة للشــركة.
ــات  ــات الجه ــع صالحي ــارض م ــا ال يتع ــة، وبم ــإن الهيئ ــركات، ف ــة الش ــد حوكم ــة قواع ــب مدون وبموج
الرقابيــة األخــرى، هــي الجهــة المخولــة بمتابعــة تقيــد والتــزام الشــركات بأحــكام القواعــد واإلجــراءات 
ــي تنضــوي تحــت  ــى الشــركات والجهــات الت ــي تســري قواعدهــا عل ــة، الت ــي المدون ــواردة ف ــة ال اإلداري

ــة وإشــرافها. ــة الهيئ رقاب

الشهادات المهنية
توفــر الهيئــة مجموعــة مــن برامــج الشــهادات المهنيــة، وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة العامليــن فــي 
ــة  ــة متخصص ــهادات مهني ــة ش ــر الهيئ ــث توف ــن، حي ــة والمهتمي ــا الهيئ ــرف عليه ــي تش ــات الت القطاع
فــي قطــاع األوراق الماليــة، وقطــاع التأميــن، بالتعــاون مــع مؤسســات دوليــة مرموقــة، إضافــة إلــى عقــد 

ــن. ــن العقاريي ــن والمخمني ــوكالء التأمي ــص ل ــب ترخي ــة كمتطل ــات متخصص امتحان

الشكاوى والمقترحات:

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

+ 970  2 2946946
+ 970  2 2946947

info@pcma.ps 
www.pcma.ps

البريد االلكتروني لإلدارة العامة لألوراق المالية: 
cmsd@pcma.ps 

البريد االلكتروني لإلدارة العامة للتأمين: 
id@pcma.ps 

البريد االلكتروني لالدارة العامة لتمويل الرهن العقاري 
والتأجير التمويلي:

mflsd@pcma.ps 

عزيــزي المواطــن، فــي حــال كان لديــك أي شــكاوى أو مقترحــات أو استفســارات 
ــن  ــل الره ــن، وتموي ــة، والتأمي ــي األوراق المالي ــا وه ــد قطاعاته ــة أو أح ــول الهيئ ح
العقــاري والتأجيــر التمويلــي، يرجــى عــدم التــردد بالتواصــل مــع الهيئــة عبــر موقعهــا 
اإللكترونــي  www.pcma.ps،  وذلــك مــن خــالل القســم المخصــص للشــكاوى 
ــرة. ــذه النش ــي ه ــاه ف ــة أدن ــال المبين ــات االتص ــالل معلوم ــن خ ــات، أو م والمقترح


