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 هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة 

Palestine Capital Market 

Authority 
 
 
 
 

www.pcma.ps 



الهٌئة، نشأتها، مهامها ودورها 

لمحة حول القطاعات التً تشرف علٌها الهٌئة: 

 التأمٌن•

 الرهن العقاري•

 التأجٌر التموٌلً•

 األوراق المالٌة•

نقاش 
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 النظام المالً الفلسطٌنً

 عاما   16وجد النظام المالً الفلسطٌنً قبل. 

 القطاع المصرفً•

 القطاع غٌر المصرفً•

 2009/12/31ألهم القطاعات المالية كما هي في  المؤشرات 

 القطاع عدد الشركات (ملٌون دوالر)إجمالً األصول 

 البنوك 20 7880

 شركات الوساطة 9 58

 التأمٌن 10 299
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 هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة

 

تشرف على قطاع واحد أم عدة قطاعات ؟ 
 

 التأمٌن•

 األوراق المالٌة•

 الرهن العقاري •

 التأجٌر التموٌلً•
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 اإلطار القانونً والتنظٌمً

لسنة  13قانون هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة رقم   
2004 

2004لسنة  12قانون األوراق المالٌة رقم   

2005لسنة  20قانون التأمٌن رقم   

(مسودة القانون)قانون التأجٌر التموٌلً   

جاري العمل على )قانون الرهن العقاري 
(القانون  



 الهٌئة إدارة مجلس

 أعضاء سبعة من مكون إدارة مجلس الهٌئة إدارة ٌتولى

 المجلس رئٌس 

الوطنً االقتصاد وزارة 

 المالٌة وزارة 

الفلسطٌنٌة النقد سلطة 

فلسطٌن فً العاملة المصارف عن ممثل 

الفلسطٌنٌة المساهمة الشركات عن ممثالن 
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                 ٌتبع.. اإلطار القانونً والتنظٌمً
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 ٌتبع.. اإلطار القانونً والتنظٌمً

اإلدارة التنفٌذٌة 

 مدٌر عام الهٌئة•

 مدراء اإلدارات الرقابٌة•

 اإلدارات والدوائر المساندة•
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 ٌتبع.. اإلطار القانونً والتنظٌمً

 الهٌكل التنظٌمً
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 رسالة وأهداف الهٌئة
 الرؤيا

 .مصالح المستثمرٌن فٌه الرٌادة فً تنظٌم سوق رأس المال الفلسطٌنً وحماٌة 

 الرسالة 

 والنزاهة والعدالة الشفافٌة مبادئ ٌحقق وفاعل حدٌث وتنظٌمً رقابً اطار وضع 

 والتأجٌر العقاري، الرهن تموٌل التأمٌن، المالٌة، االوراق قطاع من كل اداء فً

 .فلسطٌن فً التموٌلً

 الهدف االستراتيجي

المحافظة على استقرار ونمو سوق رأس المال فً فلسطٌن من خالل مأسسة  

الرقابة واالشراف على المؤسسات المالٌة غٌر المصرفٌة بما ٌكفل تطوٌر 

  -:االستثمار والنمو االقتصادي، وذلك عبر تحقٌق الغاٌات التالٌة
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 ٌتبع.. رسالة وأهداف الهٌئة 

 الغايات
  تعزٌز البٌئة القانونٌة والتنظٌمٌة لقطاع سوق رأس المال وفقا

 .للمعاٌٌر الدولٌة
  ضمان حصول المستثمرٌن على معلومات مالٌة وافٌة ودقٌقة وشفافة

 .عن الشركات الفلسطٌنٌة
  حماٌة مصالح المستثمرٌن من خالل تطوٌر القدرات الذاتٌة ووضع

 .االنظمة والتعلٌمات الداخلٌة للحد من مخاطر االستثمار
 المبادرة بجذب االستثمارات الخارجٌة بالتنسٌق مع الجهات ذات

 .العالقة
خلق آلٌة للتعاون مع سلطة النقد الفلسطٌنٌة بهدف دعم عملٌة تنمٌة 

 .سوق رأس المال فً فلسطٌن
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 التوعٌة اإلستثمارٌة

 رؤٌة الهٌئة

 

الرٌادة فً تنظٌم سوق رأس المال وحماٌة مصالح 

 المستثمرٌن فٌه
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 برامج التوعٌة

 

 
حملة التوعٌة المالٌة 

 الموقع اإللكترونً للهٌئةwww.pcma.ps 

ندوات ونشرات تثقٌفٌة توعوٌة 

http://www.pcma.ps/
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 الحوكمة

Corporate governance 
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 حوكمة الشركات

 

 الشركة إدارة بموجبها ٌتم التً واإلجراءات القواعد مجموعة   

 مجلس بٌنما العالقات تنظٌم طرٌق عن علٌها، والرقابة

 المصالح وأصحاب والمساهمٌن، التنفٌذٌة، واإلدارة اإلدارة،

 .للشركة والبٌئٌة اإلجتماعٌة المسؤولٌة وكذلك اآلخرٌن،
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 هناك مدونتً حوكمة للقطاع المالً فً فلسطٌن

 

 مدونة قواعد حوكمة البنوك

 سلطة النقد الفلسطينية

البنوك العاملة فً 

 فلسطٌن

 مدونة قواعد حوكمة الشركات

 هيئة سوق رأس المال

جمٌع القطاعات 

والمؤسسات التً تتبع 

 إلشراف ورقابة الهٌئة
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 القطاعات التً تشرف علٌها الهٌئة

 

 قطاع التأمٌن•

 قطاع األوراق المالٌة•

 قطاع الرهن العقاري•

 قطاع التأجٌر التموٌلً•
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 قطاع التأمٌن
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 حماٌة وأمان... التأمٌن

 

 توزٌع للمخاطر... التأمٌن

 

 المالٌة، الخسائر فً المشاركة مبدأ بأنه التأمٌن وصف ٌمكن   

 من ٌتكون صندوق قبل من المجموعة، أو الفرد ٌتكبدها التً

 وتوزع للخسارة، معرضٌن مجموعة أو أفراد مساهمات

 .المشاركٌن جمٌع على الخسارة
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 المرجعٌة القانونٌة

 

 2004لسنة  13قانون هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة رقم 

 2005لسنة  20قانون التأمٌن رقم 

األنظمة والتعلٌمات والقرارات الصادرة بموجب قانون التأمٌن 
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 مكونات القطاع

 
اإلدارة العامة للتأمٌن فً هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة 

 شركات التأمٌن العاملة فً فلسطٌن والمجازة من قبل هٌئة
 سوق رأس المال الفلسطٌنٌة

وكالء التأمٌن 

الصندوق الفلسطٌنً لتعوٌض مصابً حوادث الطرق 

 اإلتحاد الفلسطٌنً لشركات التأمٌن 

أصحاب المهن األخرى المرتبطة بالتأمٌن 
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 أهم المنتجات التأمٌنٌة

 

منتج تأمٌن تقدمها الشركات العاملة فً فلسطٌن  20أكثر من 
 :منها 

 

تأمٌن المركبات 

تأمٌن الحرٌق والسرقة واألخطار الحلٌفة 

تأمٌن الحوادث الشخصٌة 

ًالتأمٌن الصح 

 



 2009 2008  البيـان

 88 79 عدد فروع الشركات

 875 795 عدد الموظفين في قطاع التأمين

 225 220 عدد وكالء التأمين

 104,304,394 94,310,529 $التأمين إجمالي أقساط 

 56,201,425 51,333,750 $التعويضات إجمالي 

 146,621,403 135,860,239 $المتداولة إجمالي الموجودات 

 160,812,755 145,600,617 $االستثمارات إجمالي 

 أهم مؤشرات قطاع التأمٌن



  2009توزٌع المحفظة التأمٌنٌة كما هً فً نهاٌة العام 

 (ملٌون دوالر)104.304إجمال المحفظة 
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التامٌن البحري   
1.095 

1%  

 تأمٌن ضد الحرٌق
6.823 

7%  
التأمٌنات العامة  

 والهندسٌة
16.086 

15%  

التامٌن الصحً   
16.817 

16%  

 تأمٌن المركبات
60.552 

58%  

 تأمٌن على الحٌاة
2.932 

3%  
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 قطاع التأجٌر التموٌلً
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 ...التأجٌر التموٌلً

 

 عن ٌمٌزه ما وأهم الرأسمالٌة، األصول لتموٌل وسٌلة هً   
 (الممول) المؤجر أن هو .(اإلقراض) األخرى التموٌل أدوات
 الى تنتقل التعاقد، فترة طوال لألصل القانونٌة بالملكٌة ٌحتفظ

 الى األصل ملكٌة على المترتبة والمنافع المخاطر كبٌر حد
 .األصل إستخدام من المستفٌد بإعتباره المستأجر
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 المرجعٌة القانونٌة

 

 لسنة  13قانون هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة رقم
2004 

ًمشروع قانون التأجٌر التموٌل 

التعلٌمات الصادرة عن الهٌئة 
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 قطاع تموٌل الرهن العقاري
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  ٌعتبر تموٌل الرهن العقاري فً فلسطٌن قطاعا  ناشئا  وواعدا. 

 

ألغراض القروض إعطاء بأنه العقاري الرهن تموٌل ٌعرف 
 .القرض موضوع العقار بضمان عقار تملك

 .البناء أو/و األرض : العقار 
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 المرجعٌة القانونٌة

 

 لسنة  13قانون هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة رقم
2004 

 جاري العمل حالٌا  على إعداد قانون تموٌل رهن عقاري وفق
 .أفضل الممارسات الدولٌة

التعلٌمات الصادرة عن هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة. 
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 قطاع األوراق المالٌة
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 فلسطٌن؟ وبورصة المال رأس سوق هٌئة

 

 الهٌئة وإشراف رقابة تحت تنضوي فلسطٌن بورصة 

 

 عن اإلشرافً الرقابً الدور فصل ٌجب الدولٌة للمعاٌٌر وفقا   
 .المالٌة األوراق سوق فً التنفٌذي الدور

 

 المال رأس سوق هٌئة : اإلشرافً الرقابً الدور•

 فلسطٌن بورصة : التنفٌذي الدور•
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 مكونات القطاع

 
اإلدارة العامة لألوراق المالٌة فً الهٌئة 

بورصة فلسطٌن 

مركز اإلٌداع 

شركات األوراق المالٌة 

صنادٌق اإلستثمار ومؤسسات الحفظ األمٌن 

ممتهنً المهن المالٌة 
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 المرجعٌة القانونٌة

 

 لسنة  13قانون هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة رقم
2004. 

 2004لسنة  12قانون األوراق المالٌة رقم. 

 األنظمة والتعلٌمات الصادرة عن الهٌئة بخصوص قطاع
 .األوراق المالٌة
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 بعض مؤشرات قطاع األوراق المالٌة 

   2009/12/31كما هً فً 
 عدد جلسات التداول 246

 عدد األسهم المتداولة 238,877,373

 $قيمة األسهم المتداولة  500,393,398

 $المعدل اليىمي لقيمة األسهم المتداولة  2,034,120

 $القيمة السىقية  2,375,366,531

   القيمة السىقية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  51.2%
لعدم نشره للعام  2008اعتماد الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة للعام تم )

2009 ) 
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 مؤشر القدس مقارنة مع مؤشرات األسواق األخرى•

 ( 2010مقارنة مع بداٌة العام  2010/6/30أداء المؤشرات فً  (   
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 فلسطٌن األردن مصر دبً   أبو ظبً السعودٌة   البحرٌن قطر الكوٌت  عمان



 

 

 

 إستماعكمشكرا لحسن 
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