
ما المقصود باألوراق المالية؟
هــي حقــوق ملكيــة أو أدوات ديــن مثــل األســهم، وســندات القــرض، 
ــة أو  ــي تصدرهــا المؤسســات الحكومي والوحــدات االســتثمارية الت
الشــركات المســاهمة أو الصناديــق االســتثمارية، وأي أوراق ماليــة 
أخــرى قابلــة للتــداول، وتعتمدهــا هيئــة ســوق رأس المــال 
ــون  ــب قان ــطين، حس ــة فلس ــي بورص ــداول ف ــطينية للت الفلس

ــاه. ــادرة بمقتض ــريعات الص ــة والتش األوراق المالي

ارشادات لالستثمار في األوراق المالية:
حــدد المبلــغ الــذي ترغــب فــي اســتثماره فــي األوراق الماليــة، 	 

ــذا  ــة، فه ــي األوراق المالي ــتثمار ف ــك لالس ــوق طاقت ــرض ف وال تقت
يعرضــك لمخاطــر عاليــة وتكاليــف مرتفعــة.

اإلدارة العامة لألوراق المالية
ــي  ــة الت ــي الجه ــطينية، وه ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــراف هيئ ــة وإش ــة لرقاب ــاع األوراق المالي ــع قط يخض
ــي  ــة ف ــر المصرفي ــة غي ــات المالي ــى القطاع ــراف عل ــم واإلش ــة والتنظي ــة للرقاب ــؤولية القانوني ــى المس تتول
فلســطين، التــي تضــم، إلــى جانــب قطــاع األوراق الماليــة، قطــاع التأميــن، وقطــاع تمويــل الرهــن العقــاري، 

ــي. ــر التمويل وقطــاع التأجي
ــة  ــاع األوراق المالي ــر قط ــم وتطوي ــى تنظي ــة، عل ــألوراق المالي ــة ل ــالل اإلدارة العام ــن خ ــة، م ــل الهيئ وتعم
فــي فلســطين، والحفــاظ علــى حقــوق المســتثمرين ومصالحهــم، وضمــان بيئــة عادلــة ونزيهــة لالســتثمار، 
وتعزيــز كفــاءة الســوق.  وتنفيــذًا لذلــك، أفــردت الهيئــة، ضمــن اســتراتيجيتها لألعــوام 2016-2020، هدفــًا 
خاصــًا بقطــاع األوراق الماليــة، يتمثــل فــي تنشــيط القطــاع وتعميقــه، وزيــادة وعــي المجتمــع حــول أهميــة 

االســتثمار فــي األوراق الماليــة.

نشرة ارشادية للمتعاملين في قطاع األوراق المالية

عزيزي المستثمر، في حال كان لديك أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بالهيئة 
أو قطاع األوراق المالية يمكنك إرسالها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة: 

www.pcma.ps 



ــه 	  ــالت علي ــك المراس ــى تصل ــح حت ــق وواض ــكل دقي ــك بش ــاطة بعنوان ــركة الوس زود ش
بشــكل مســتمر، وتأكــد مــن إبــالغ الشــركة بــأي تعديــالت فــي بيانــات االتصــال الخاصــة 

بــك.
تضمــن لــك التعليمــات حــق طلــب البيانــات الماليــة لشــركة الوســاطة واالطــالع عليهــا 	 

لمعرفــة وضــع الشــركة وســالمة مركزهــا المالــي.
ال توقــع علــى أي تفويضــات بيــع أو شــراء أو أوامــر صــرف أو أي مســتندات فارغــة، ألن ذلــك 	 

قــد يــؤدي إلــى اســتغالل حســابك.

عند اتخاذ قرارك االستثماري:
ال تعتمــد علــى الشــائعات مجهولــة المصــدر، واطلــب النصيحــة مــن أشــخاص مؤهليــن 	 

ومرخصيــن مــن قبــل الهيئــة لذلــك؛ مثــل المستشــار المالــي، أو مستشــار االســتثمار.
اّطلــع علــى البيانــات الماليــة للشــركات المدرجــة التــي تنــوي االســتثمار فيهــا، وتابــع 	 

المعلومــات والبيانــات التــي تفصــح عنهــا الشــركات المدرجــة واألشــخاص المكلفيــن باإلفصــاح 
ــطين. ــة فلس ــال، أو بورص ــوق رأس الم ــة س ــي لهيئ ــع اإللكترون ــر الموق عب

ال يمكــن تنفيــذ عمليــات شــراء أو بيــع لــألوراق الماليــة إال عبــر بورصــة فلســطين، وأي محاولــة 	 
أخــرى إلقناعــك بغيــر ذلــك قــد تكــون محاولــة لالحتيــال.

 ال تركــز اســتثماراتك فــي شــركة واحــدة أو قطــاع اقتصــادي واحــد، فتنويــع االســتثمارات يخفــف 	 
مــن حجــم المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا.

ــاًء علــى التذبــذب اليومــي لألســعار، بــل راقــب االتجــاه العــام 	  ال تبنــي قــرارك االســتثماري بن
لســعر الورقــة الماليــة.

ــى درجــة مخاطــرة 	  ــه دائمــًا مــا يرتبــط بالعائــد االســتثماري األعل ــزي المســتثمر أن ــم عزي اعل
ــدًا، ثــم اتخــذ قــرارك. ــي اعــرف حــدود المخاطــرة وافهــم اســتثمارك جي ــى، بالتال أعل

أولــى خطــوات االســتثمار فــي األوراق الماليــة تتمثــل بإنشــاء عالقــة مــع شــركة أوراق ماليــة مرخصــة 	 
ــراء األوراق  ــع أو ش ــن بي ــي ال يمك ــاب، الت ــح حس ــة فت ــع اتفاقي ــالل توقي ــن خ ــاطة( م ــركة وس )ش

الماليــة إال مــن خاللهــا.
ــل 	  ــي تتعام ــاطة الت ــركة الوس ــى ش ــة عل ــك المترتب ــة حقوق ــتثمر معرف ــزي المس ــك عزي ــب علي يج

معهــا، لحمايــة مصالحــك واســتثماراتك، ولكــن األهــم مــن ذلــك يبقــى فــي ممارســة هــذه الحقــوق 
الموضحــة فــي قانــون األوراق الماليــة والتشــريعات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة والمنشــورة علــى 

موقعهــا اإللكترونــي، فاطلــع عليهــا بعنايــة.

عند فتح الحساب تأكد مما يلي:
أنــك تتعامــل مــع شــركة وســاطة وأشــخاص مرخصيــن مــن قبــل الهيئــة، وال تتعامــل مــن خــالل شــركة 	 

وســاطة وأشــخاص غيــر مرخصيــن، مــا يــؤدي إلــى ضيــاع حقوقــك.
ــن أي 	  ــؤال ع ــرد بالس ــة، وال تت ــا بدق ــداول( ومراجعته ــة الت ــاب )اتفاقي ــح الحس ــة فت ــراءة اتفاقي ق

ــر واضــح. شــيء غي
ال توقــع علــى أي بنــود فارغــة أو غيــر مكتملــة، واطلــب الحصــول علــى نســخة مــن االتفاقيــة موقعة 	 

ــة  ــب التشــريعات، تشــكل مرجعي ــى جان ــك ومــن الطــرف اآلخــر )شــركة الوســاطة(، فهــي، إل من
عالقتــك مــع الشــركة.

ــواء 	  ــك؛ س ــاطة من ــركة الوس ــتوفيها ش ــي ستس ــوالت الت ــوم والعم ــة الرس ــح كاف ــب توضي اطل
لصالحهــا، أو لصالــح البورصــة، أو الهيئــة.



الشكاوى والنزاعات:
ــك  ــق ل ــاطة يح ــركة وس ــع ش ــالف م ــوء خ ــال نش ــي ح ــتثمر، ف ــزي المس عزي
ــا  ــرة، كم ــذه النش ــي ه ــة ف ــا المبين ــى عناوينه ــة عل ــكوى للهيئ ــدم بش التق
يحــق لــك التقــدم بشــكوى لبورصــة فلســطين وفقــًا ألحــكام فــض المنازعات.

ــي  ــة الت ــتثمارية المهم ــل االس ــة أحــد البدائ ــاألوراق المالي ــل ب ــر التعام يعتب
تعــزز ثقافــة االدخــار واالســتثمار لــدى أفــراد المجتمــع، مــا يســهم فــي تعزيــز 

الشــمول المالــي فــي فلســطين.

عند التداول:
ــداول، وكــن 	  ــر مخصــص للت ــى أي خــط آخــر غي ــى خــط هاتفــي مســجل، وليــس عل تأكــد أنــك تتصــل عل

ــذه. ــب مــن شــركة الوســاطة تنفي ــذي تطل ــع ال واضحــًا فــي صيغــة أمــر الشــراء أو البي
احــرص علــى تعزيــز طلبــك خطيــًا لحمايــة حقوقــك فــي الصفقــة التــي طلبــت تنفيذهــا تفاديــًا ألي مخاطــر 	 

إذا مــا حصــل خــالف مــع شــركة الوســاطة.
امتنــع نهائيــًا عــن التعامــل النقــدي مــع شــركة الوســاطة، فهــذا يعرضــك لمخاطــر فقدانهــا، ألنهــا تعتبــر 	 

مخالفــة للتعليمــات، ويعرضــك لمخاطــر فقــدان حقوقــك، وادفــع قيمــة األوراق الماليــة التــي تشــتريها عبــر 
حوالــة مصرفيــة أو إيــداع فــي حســاب شــركة الوســاطة أو بشــيك يصــرف للمســتفيد األول، واحتفــظ بمــا 

يثبــت ذلــك، واطلــب مــن الشــركة دفــع أي حقــوق ماليــة لــك بالطريقــة نفســها.
تأكــد مــن تســديد قيمــة األوراق الماليــة التــي تشــتريها خــالل المــدة التــي تحددهــا لــك شــركة الوســاطة، 	 

وتذكــر أنــه يجــوز للشــركة، وبعــد مــرور ثالثيــن يومــًا، وفقــًا للتعليمــات، أن تبيــع أســهمك التــي لــم تســدد 
ثمنهــا، وأن ترجــع عليــك قضائيــًا بــأي مبالــغ إضافيــة مســتحقة.

بعد التداول:
اطلــب مــن شــركة الوســاطة تعزيــز نتيجــة األوامــر التــي طلبــت تنفيذهــا، ويجــب أن تزودك الشــركة بكشــف 	 

دوري كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل، كمــا يمكنــك طلــب كشــف حســاب فــي أي وقــت.
ــابك، وأي 	  ــى حس ــت عل ــي تم ــركات الت ــي والح ــدك النهائ ــن رصي ــق م ــة، وتحق ــاب بدق ــف الحس ــع كش راج

ــف. ــى الكش ــع عل ــل التوقي ــة قب ــر واضح ــركات غي ــن أي ح ــأل ع ــك، واس ــجلت علي ــوالت س عم
ــات 	  ــى ســرية المعلومــات والبيان ــًا ألحــكام القانــون والتعليمــات بالحفــاظ عل شــركة الوســاطة ملزمــة وفق

التــي تتعلــق بــك وبمعامالتــك الماليــة.
يمكنــك التحقــق مــن رصيــدك مــن األوراق الماليــة عبــر مراجعــة مركــز اإليــداع والتحويــل التابــع للبورصــة، 	 

فالمركــز يعتبــر مصــدر معلومــات مســتقل عــن شــركة الوســاطة، ويوفــر لــك فرصــة الحصــول علــى تأكيــد 
طــرف ثالــث لحقوقــك، ويمكنــك االســتفادة مــن خدمــة االســتعالم اإللكترونــي للبورصــة عبــر موقعهــا.

يجــوز لــك تغييــر شــركة الوســاطة التــي تتعامــل معهــا ألي ســبب مــن األســباب، كمــا يجــوز لــك التعامــل مــع 	 
أكثــر مــن شــركة وســاطة فــي وقــت واحــد وفقــًا لقواعــد واضحــة ومحــددة.

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

+ 970  2 2946946
+ 970  2 2946947

info@pcma.ps 
البريد االلكتروني الخاص 

باإلدارة العامة لألوراق المالية: 
cmsd@pcma.ps 

www.pcma.ps


