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 المقدمة والمنهجية . 2
النقدية والمصرفية والتمويمية كجزء من االستراتيجيات عبر القطاعية لمخطة المال العام والسياسات  إدارةستراتيجية إ تأتي

بقطاع المال لمتكامل مع المؤسسات الوطنية  العاممة وزارة المالية وكافة المؤسساتتسعى والتي من خالليا  ،الوطنية العامة
 .في تحقيق الرؤيا الوطنية الشاممة األخرى

 
وثيقة )الوطنية  اإلستراتيجيةمن جية عمى مرجعية إعتمدت  اإلستراتيجيةييا في صياغة المنيجية التي تم االعتماد عم إن

عمى إعتمدت  أخرىومن جية  ،من قبل الحكومة الحالية مؤخراً  إعدادىاوالتي تم ( الدولة إقامة، االحتالل إنياء: فمسطين
 .قطاع المال العام إدارةواألىداف والبرامج لكافة المؤسسات العاممة في  ضمان تكامل الرؤية

 
تنفيذىا في  أوعمى مستوى صياغة السياسات  فقد تم تحديد كافة األطراف ذات العالقة بقطاع المال العام سواءً  لضمان ذلك

ستراتيجيتو، إعمى ما تم تجييزه من قبل كل طرف بما يخص  أيضاكما اعتمدت  ،اإلستراتيجيةمرحمة مبكرة لصياغة 
ولين وعمى كافة المستويات ضمن تماعات ثنائية مع العديد من المسؤ وكذلك تم عقد اج. ىدافو، وبرامجوأسياساتو، 

بعين  أخذىاىداف والبرامج الرئيسة التي يجب الذي تم التركيز من خاللو عمى األالتشاور و  إطارالمؤسسات المعنية في 
المال العام  إلدارة اإلستراتيجيةصياغة أخيرًا  اعتمدتو  ،لإلستراتيجيةالفرعية  األىدافاالعتبار والبناء عمييا لدى تناول 

 . التجانس والتكامل بين كافة األطراف ذات العالقة أىميةوالسياسات النقدية والمصرفية والتمويمية عمى 
 

 الرؤية. 3
سةةات وىةةةذا تةةدير مؤسسةةاتيا ونظاميةةا المةةالي وفقةةًا ألفضةةل المعةةايير والممارسةةات، ىةةذه المؤس  إن الدولةةة الفمسةةطينية المسةةتقمة

من الشفافية والمسؤولية والكفاءة، ُيَمكن صانعي القرار مةن صةنع السياسةات واتخةاذ القةرارات  النظام ُمساءل وعمى مستوى عال  
ع االسةةتثمار يوالتةدابير االقتصةادية بمةةا فييةا الماليةة والنقديةةة واإلجرائيةة التةةي مةن شةأنيا تحقيةةق االسةتقرار المةالي والنقةةدي وتشةج

كمةةةا ُتَمكةةةن الدولةةةة مةةةن االعتمةةةاد عمةةةى مواردىةةةا الذاتيةةةة وتقمةةةل مةةةن االعتمةةةاد عمةةةى  ،االقتصةةةادي فةةةي فمسةةةطين ق النمةةةويةةةوتحق
نفاق المال العام  .المساعدات الخارجية في إطار كفاءة وعدالة وشفافية توزيع وا 

 
مةةن الصةةورة  ميمةةاً  اً كل جةةزءقطةةاع المةةال العةةام والسياسةةات النقديةةة والمصةةرفية والتمويميةةة لتشةة إلسةةتراتيجيةلقةةد صةةيلت الرؤيةةة 

 (.الدولة إقامةاالحتالل،  إنياء)الوطنية  اإلستراتيجيةالتي شممتيا  األساسية األكبر لمرؤية الوطنية والمبادئ
 

 :ستراتيجيةاىداف أ أربعةلقد حددت الرؤية 
 .دعم تعزيز الموارد الذاتية وتخفيض االعتماد عمى المساعدات الدولية:  والً أ
 .ةامن الشفافية والمسؤولية والمساو  ق نظام مالي منظم وعمى مستوى عال  خم:  ثانياً  

 .تحقيق االستقرار المالي:  ثالثاً 
وايجاد نظام غير مصرفي حديث ومتطور من أجل تشجيع االستثمار والنمو  والمصرفي تحقيق االستقرار النقدي: رابعًا 

 .االقتصادي
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، (الماليةة والمؤسسةات ذات الصةمة وزارة)المةال العةام  إدارة تةرتبط بقطةاع تراتيجية إسةالجدير بالذكر أن أول ثالثة أىةداف  ومن
وىيئةة سةوق رأس المةال  سةمطة النقةد الفمسةطينية)باستراتيجية السياسةات النقديةة، المصةرفية والتمويميةة بينما اليدف الرابع يرتبط 

 .(الفمسطيني
 

ة وطنية عامة تشكل مفاصل أساسية في الدولة الفمسطينية المستقبمية أن يخدم أىداف إستراتيجي يجبإن تكامل ىذه األىداف 
- :وىذه األىداف ىي
 .إنياء االحتالل اإلسرائيمي وخمق إستقرار سياسي يسمح لمنشاطات اإلقتصادية بالنمو واإلزدىار -1
 .اإلندماج اإلجتماعي بشكل يكفل إستفادة كل فئات المجتمع من الفرص اإلقتصادية المتاحة -2

 .ماج اإلقميمي والعالمي من خالل خمق إقتصاد ومجتمع منفتح وزيادة التنافس والتنوع بالسوقاإلند -3

 .باإلجتماعية إستمرارية عممية التنمية اإلقتصادية من خالل دمج اإلىتمامات اإلقتصادية  -4

 
 المال العام، والقطاع النقدي، المصرفي والتمويميإدارة لمحة عامة عن قطاع . 4

، 1994، وبروتوكول باريس عام 1993عامًا، بعد توقيع إتفاقية أوسمو عام  16مالي الرسمي في فمسطين قبل ظير النظام ال
 .الفمسطينية إمكانية إدارة الشؤون المالية والنقدية لدعم النمو اإلقتصاديالوطنية والذي منح السمطة 

 
قامت السمطة بإنشاء مؤسستين : مصرفي والتمويميوالقطاع النقدي، ال المال العامإدارة المؤسسات ذات العالقة بقطاع 

القطاع البنكي وىيئة سوق رأس المال لتنظيم عمل  عمل تنظيم عمل قطاع المال، سمطة النقد الفمسطينية لتنظيمللإلشراف و 
 .القطاع غير المصرفي

 
مثل وزارة المالية وىي الجية  ،عامباإلضافة إلى ىذه المؤسسات تعمل العديد من المؤسسات الحكومية في قطاع إدارة المال ال

المال العام ووضع وتنفيذ سياسات الحكومة المالية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات االخرى إدارة الحكومية المسؤولة عن 
مية الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ووزارة التخطيط والتنو دارية والمالية ديوان الرقابة اإلوالتي تتمثل بذات العالقة، 

 .داريةاإل
 

والتمويمي من جية أخرى، فقد  المصرفيو  نقديقطاع إدارة المال العام من جية والقطاع التتناول أن ىذه االستراتيجية  وبما
 . آثرنا فصل االستراتيجية المتعمقة بكل منيما
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 المال العام إدارة  قطاعإستراتيجية  :الجزء األول
 سياسات إدارة المال العام. 2

منية التي شيدتيا المنطقة واستمرار األقطاع المالي ومنذ عدة سنوات تحديات وأزمات نتيجة التقمبات السياسية و شيد ال
دوات المالية والنقدية المتوفرة لمسمطة الوطنية الفمسطينية والتي فرض قيودَا جمة عمى السياسات واأل سرائيمي الذياالحتالل اإل

  .قتصاد الوطنيإدارة اإلتستخدميا في 
 

  التحديات 2.2
منةةةع السةةةمطة مةةةن و سياسةةةة اإلغةةةالق والحةةةواجز والتةةةي شةةةممت : المةةةال العةةةام قطةةةاععمةةةى وأثرىةةةا  السياسةةةات االسةةةرائيمية -

شةل اإلقتصةاد الفمسةةطيني ممةا أدى الةى  المةاء، والمةةوروث الحضةاريو الوصةول إلةى مواردىةا الطبيعيةة كةاألرض، 
 .فاق اإلستثمارآالحد من و

 .التقاعد الرواتب ورواتب فاتورةوبشكل خاص : لعامةتزايد حجم النفقات ا -
 .ال تزال الحاجة الى الدعم الخارجي لمموازنة قائمة وبشكل كبير -
حيةةث مةةا زالةةت آثةةار آليةةات التوظيةةف القديمةةة والتةةي لةةم تةةراع : قةةدرات المةةوارد البشةةرية العاممةةة فةةي القطةةاع المةةالي محةةدودة -

 .المينية والكفاءة قائمة
 .وعدم مالئمتيا لمتطمبات تنفيذ السياسات اإلصالحية القائمة واالنظمة عاتالقوانين والتشري -
 وشةركات البمةديات قبةل المسةتيمكين مةن مةن الكيربةاء فةواتير مسةتحقات جبايةة لعةدم نتيجةة والةذي نشةأ صةافي اإلقةراض -

 .الكيرباء

 فةي والتنميةة اإلصةالح تنفيةذ خطةة تواجةو التةي الييكميةة إن أىةم العقبةات: العقبةات التةي تواجةو خطةة اإلصةالح والتنميةة -

 .الرئيسة والمالية قتصاديةاإل السياساتية األدوات عمى السيطرة بسبب عدمالمالي،  االستقرار إنعدامفمسطين ىي 

 سرائيمي عمى غزةعتداء اإلتداعيات اإل -

o مالية جديدة عمى السمطة الوطنية الفمسطينية اً أعباء ةأضاف. 
o عادة المبكر لإلنعاش لفمسطينيةا الوطنية تبنت الحكومة الخطة  والتي  2010-2009لعامي  غزة في اإلعمار وا 

 . غزة قتصادإ في دورًا ميماً الحكومي  اإلنفاق يمعب فييا

o وتقومحيث  القائمة اآلليات خالل مجموعة من لمشعب الفمسطيني من الدعم تقديم المانحة من الجيات تتمكن 

 وتعزيز التكرار، ومنع لالحتياجات، الكاممة التلطية لضمان آليات التمويل كل بتنسيق الفمسطينية الوطنية السمطة

  .أثناء التنفيذ والمسؤولية المتبادلة المساءلة

 

 االنجازات 2.3
 نعاش االقتصاديالحكومة لل إستراتيجية  -
 والتنمية اإلصالحخطة نجازات المحققة من خالل اإل  -

نجازات والتلييرات الجوىرية في الح والتنمية من تحقيق العديد من اإلتمكنت الحكومة من خالل تبني وتنفيذ خطة اإلص
  :ومنياإدارة قطاع المال العام 
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o الفمسطينية الوطنية وذلك من خالل تعاون السمطة الدولية المساعدات فاعمية تحسين في ممحوظاً  تقدماً  قيحقت 

نشاء و  الموحد، الخزينة حساب تفعيلو  ،المانحة مع الجيات  العامة، المالية اإلدارة في وشفافة فعالة أنظمةا 

  .وتسجيل القيود والمشتريات لمراجعة الحسابات الفعالة اآللياتتطبيق و 

o  المحتجزة  عائدات المقاصة إفراجالعمل عمى و ، اإلنفاقاتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات لمسيطرة عمى
للاء العقود تأخرات الرواتب، و دفع م، و إسرائيل بشكل غير قانوني في قانونية، واستحداث العمل عمى الغير ا 

تصويب ممحوظ في مسار  إلى أدتغيرىا و  اإلجراءاتىذه  جميع. فواتير الكيرباءنظام براءة الذمة لتحصيل 
من الناتج المحمي  2008في % 20 إلى 2007في % 25نخفض العجز المالي من إالسياسة المالية حيث 

 .2008مقارنة مع  2009في عام % 2 يبمغ انخفاض آخرو  اإلجمالي

 اإلصالحيةالسياسات  -
o النظام المالي إصالح 

باإلضافة إلى إيجاد  ،المحاسب العام  منصباستحداث إعادة ىيكمة وزارة المالية لتقسيم المسؤوليات حيث تم 
 : التلييرات الييكمية األخرى كالتاليباالضافة إلى الضفة اللربية، في العامة موازنة الدائرة 

دارة إتم  -  .لدين العاماستحداث إدارة نقدية وا 

  .ستحداث اإلدارة العامة لممنح واألرباح والرسوم واإليرادات األخرىإتم  -

  .ستحداث اإلدارة العامة لمحاسوب الضريبي في وزارة الماليةتم إ -
 :ىي كالتالينجازات صالحات األخرى التي أدت إلى تحقيق العديد من اإلأما اإلجراءات واإل

 .نظام حساب الخزينة الموحد تفعيل ةإعاد -

  .معيد المالية العامة إنشاءمن مشروع  األولىتنفيذ المرحمة  -

 .الضرائب إدارة إصالح -

 (.forecasting - التنبؤات)حتياجات الفعمية من النقد صبح لدى النظام المالي القدرة عمى تحديد اإلأ -

 .زنةتسجيل كافة المنح التي تخصص لممشاريع في الموا -

 (.بيسان)بناء وتطوير نظام مالي محوسب وفق معايير المحاسبة الدولية  -

 .الييئة العامةأداء ومتابعة التحسن الذي حصل عمى  مكن النظام المالي من ربطت -

  .الخاص بالرواتب امنظالبط وتسجيل الرواتب تتم من داخل صبحت عممية ضأ -

صبحت التسويات أ كذلكو المحاسبي داخل النظام  لمالية منصبحت دائرة الحسابات تصدر البيانات اأ -
 .من داخل النظام لكترونياً إالبنيكة تتم 

 .مشتريات العامة بالنظام الماليالتم ربط نظام الموازم و  -

التحول في سموب عمل الموازنة وبدء عممية أ ولى من عممية تطويرأربط الموازنة بالتخطيط وذلك كخطوة  -
 .لى موازنة البرامجإبنود ازنة العداد الموازنة من مو إ

 .دارة العامة لمتدقيقنجازات اإلإ -

( 2014) ستحقاق المعدل وبعد ذلك بثالث سنواتلى نظام اإلإ 2010تجييز لمتحول مع نياية سنة تم ال -
 .ستحقاقلى نظام اإلإالتحول يتم 
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o الشفافيةو  لةالمساء 
  .ورفع قدراتو البشرية والمادية دارية والماليةديوان الرقابة اإل تم البدء بالعمل عمى تطوير -

حيث تم وضع مراقب مالي في كل وزارة من وزارات ومؤسسات بمالية الداء دور الرقابة أتطوير وتحسين  -
 .السمطة الوطنية الفمسطينية

 .االنتياء من إعداد مسودة قانون المشتريات العامة الذي سيشكل بموجبو الييئة العميا لممشتريات العامة -

 .كترونيشيريًا عمى موقع الوزارة اإلالمالية لبيانات نشر ايتم  -

o يراداتاإل 
وىو  شخيصلإلصالح والتحديث والتابع لمنظمة الجمارك العالمية مرحمة الت (كولومبس)السيادة أنيى برنامج  -

 .يتجو حاليًا نحو التنفيذ

o  نفاقاإل 
 10.6 من اإلقراض صافي تقميص شأنيا من خطة المحمي عمى تنفيذ الحكم مسؤولي مع بالعمل المالية قامت وزارة -

 .2010العام  في % 7.8 إلى 2007 العام في اإلجمالي المحمي الناتج من %

 

 المال العامإستراتيجية إدارة 
 مقدمة. 1

يذ السياسات والتدابير التي من المعيقات التي ما زالت الحكومة تواجييا، سوف تواصل الحكومة تنفعمى الرغم من األزمات و 
نعاش إدارة ا النيوض وتطوير قطاع نيشأ  نأ، كما الوطنياإلقتصاد المال العام، وأىم ىذه التدابير يكمن في تقوية وا 

ستراتيجية التي ترمي اد السياسات والخطط والموازنات بإعتبارىا مكونات ىامة في اإلعدإفي دمج إجراءات  ستستمر الحكومة
خضاع ذلك إلى عن نفقاتيا بما  ةإلى إخضاع الحكومة لممساءل فييا نفقات المشاريع التطويرية التي تموليا الدول المانحة وا 

 .إطار سياساتي وطني نابع من رؤية وأولويات فمسطينية
 

اإلجراءات التي تحكم عمميات نجازات التي تم تحقيقيا في مجال تحديث األنظمة و وسوف تواصل الحكومة البناء عمى اإل
 .توارتقاء بشفافيتو ومسؤولييز التحسينات التي أدخمت عمى نظام المالية العامة واإلاق والمحاسبة من أجل تعز اإلنف

 

 اإلدارة في األساسية العمميات من غيرىا إلى باإلضافة الموازنة، تحضير عممية عمى ممموسة تحسينات إدخال وكذلك سيتم

عداد لمخرجاتا أساس عمى تقوم التي الموازنة إلى التحول تعزيز بيدف العامة، المالية  السياسات إلى تستند متكاممة عممية وا 

 .الموازنة إعداد في المحددة
 

 العامةهداف األ. 2
ىداف توضيح ىذه األإن . ىداف التي ستضمن تحقيق ىذه الرؤيةستراتيجية ىناك حاجة لتحديد األبعد أن تم تحديد الرؤية اإل

لتحقيقيا وسيحدد  المتطمبات الالزمة، كما سيوضح لعالقةاألطراف ذات اسيوجو عممية الحوار والتفاعل بين مختمف 
ية تتكامل لتحقيق الرؤ  ستراتيجيةإىداف أىداف التالية ىي ن األإف عميو وبناءً  .ولويات العامة التي يجب العمل عمييااأل

 :   الوطنية

 .عتماد عمى المساعدات الدوليةتعزيز الموارد الذاتية وتخفيض اإل:  والً أ
 .من الشفافية والمسؤولية ام مالي منظم وعمى مستوى عال  نظ:  ثانياً 
 .ستقرار الماليتحقيق اإل:  ثالثاً 
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 المؤشرات السياساتية  التدخالت ةالسياس

 تخفيض االعتماد عمى المساعدات الدوليةتعزيز الموارد الذاتية و : اليدف اإلستراتيجي األول
تنمية و توحيد االيرادات الضريبية . 1

 .جمارك الفمسطينية وتطوير ال
تعزيز الوضع المالي واإلقتصادي الفمسطيني من  -

خالل زيادة اإليرادات الضريبية لتخفيض عجز 
 .الموازنة

تعديل قانون ضريبة الدخل وضريبة األمالك وجميع  -
 .القوانين األخرى المتعمقة بالضرائب واإليرادات

 .تسييل اإلجراءات لزيادة التحصيالت الضريبية -

عيل وحدة كبار المكمفين كوحدة لتقاطع إنشاء وتف -
اإليرادات المتعددة من ضريبة الدخل والقيمة 

 .المضافة والجمارك والمكوس

زيةةةةةادة ) تخفةةةةةيض نسةةةةةبة التيةةةةةرب الضةةةةةريبي والتيريةةةةةب -
إيةةةرادات الجمةةةارك، إيةةةرادات ضةةةريبة القيمةةةة المضةةةافة، 
إيةةةةرادات ضةةةةريبة الةةةةدخل، إيةةةةرادات ضةةةةريبة اإلمةةةةالك، 

ل، إيةةرادات دائةةةرة المةةنح واألربةةةاح إيةةرادات ىيئةةة البتةةةرو 
 (.واإليرادات األخرى

 .تنمية الوعي الضريبي لدى المواطنين -

 .تفعيل أولويات التحصيل ونظام التنفيذ الجبري -

إنشاء نظام محاسبي موحد وتطوير بيئة الحوسبة  -
 .لدوائر اإليرادات

o توفير نظام الحاسوب الضريبي 

o اإلنتياء من تنفيذ برنامج السيادة خاصة 
 . اإلعداد لتنفيذ ممف واحد ونافذة واحدة

o  تنفيذ المرحمة الثالثة من برنامج السيكودا
 بالتعاون مع االنكتاد

o  ( الحاسةةةةوب الضةةةةةريبي)إسةةةةتخدام نظةةةةم باتةةةةاكس
مع مختمف أنظمةة المعمومةات فةي داخةل و وربط

 .وخارج وزارة المالية

تطوير الجمارك الفمسطينية واالنخراط في البيئة  -
 .قانونية الدوليةالتجارية وال

ثالث سنوات لمزيادة متوقعة في االيرادات  -
 %10القادمة بنسبة 

زيادة نسبة االيرادات لمجمارك تدريجيا  -
% 12،% 8خالل السنوات الثالث القادمة 

،15% 

زيادة نسبة االيرادات لضريبة األمالك خالل  -
، % 50، % 25السنوات الثالث القادمة 

75% 

ئة البترول زيادة نسبة االيرادات ليي -
خالل وااليرادات من دوائر المنح واالرباح 

 لكل عام% 5السنوات الثالث بنسبة 

% 10زيادة نسبة المسجمين طوعيا بنسبة  -
 عن كل عام

االمتثال الطوعي لممكمفين من خالل خفض  -
حجم التعديالت عمى كشوف التقدير الذاتي 

 سنوياً % 10بنسبة 

 تحصيل االيرادات المتعثر تحصيميا عمى -
 المكمفين وأصحاب المحطات

 الموحد توفير نظام الحاسوب الضريبي -

االنتياء من تنفيذ برنامج السيادة خاصة  -
و اإلعداد لتنفيذ ممف واحد ونافذة واحدة 

من برنامج االسيكودا  تنفيذ المرحمة الثالثة
 بالتعاون مع االنكتاد

( الحاسوب الضريبي)استخدام نظم باتاكس -
حددىا وزير  حسب االستراتيجية التي

المالية و استكمال عممية الفصل عن نظام 
ربط نظام الحاسوب . شاعم االسرائيمي

الضريبي مع مختمف انظمة المعمومات في 
 داخل و خارج وزارة المالية

انضمام الجمارك الفمسطينية الى منظمة  -
 الجمارك الدولية

ضبط وترشيد النفقات وخاصة . 2
 الجارية

 رواتب لمقطاع العامتخفيف أعباء فاتورة ال -

 تصميم برنامج التقاعد باتجاه تحقيق اإلستقرار المالي -

إستكمال العمل عمى إقرار قانون المشتريات العامة  -
 والذي ستتشكل بموجبو الييئة العميا لممشتريات العامة

 الحصول عمى عضوية المنظمة -

التوظيف في القطاع العام يتم باالنسجام  -
 فمسطينيةمع الموازنة العامة لمسمطة ال

تقميل الفجوة بين رواتب موظفي  القطاع  -
 العام والقطاع الخاص لمحد األدنى
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 تخفيض نسبة صافي االقراض -

o  تنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة التي من شأنيا
اض بما فييا تخفيض نسبة صافي اإلقر 

إجراءات تخص موظفي القطاع العام لدفعيم 
 لتسديد كافة ديونيم الخاصة بالكيرباء والمياه

o  تأسيس شركات توزيع كيرباء ونقل صالحيات
 التحصيل من البمديات ليذه الشركات

 تخفيف اعباء تنفيذ برنامج التقاعد -

لة في مجال ءتعزيز الشفافية والمسا -
 المشتريات العامة وترشيد النفقات

دفع كافة  الفواتير المستحقة عمى الييئات،  -
حيث ان الخدمات العامة في المستقبل 

مبنية عمى اساس تلطية كافة  ستكون
 التكاليف

-  
  السياساتية  التدخالت ةالسياس

نظام مالي منظم وعمى مستوى عال من الشفافية : الثاني الهدف االستراتيجي
 والمسؤولية

 

تطوير التشريعات في مجال . 3
 اإلصالحات في إدارة المال العام

التأكد من أن التشريعات الحالية تتماشى مع خطة  -
 صالح في إدارة المال العاماإل

 تحضير قانون موازنة جديد -

اإلستمرار في العمل عمى إنسجام  قانون الموازنة مع  -
اإلجراءات التي يتم العمل عمييا في مجال اإلصالح 

في إدارة المال العام حتى يصبح باإلمكان عمل 
 مراجعة شاممة

 تحديث تصنيف الموازنة والحسابات -

 

انشاء معهد المالية العامة . 4
 وتطوير قدرات الكادر البشري

تطوير قدرات ورفع كفاءة العاممين في وزارة المالية  -
 والمؤسسات األخرى ذات العالقة

إرساء القواعد العامة لبناء قدرات الكادر البشري في  -
 وزارة المالية

 تحميل إحتياجات التدريب -

ياسات تنفيذ تدريب سنوي من أجل تأسيس وحدة الس -
 النقدية والمالية

إدارة فعالة في تطوير وتوزيع الكوادر البشرية في  -
 الوزارة

 وصف وظيفي معتمد في وزارة المالية -

 التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء - آليات اعداد الموازنةتطوير . 5

إعتماد مفيوم إطار اإلنفاق متوسط األمد في إعداد  -
 طالموازنة والتخطي

ربط إعداد الموازنة بالتخطيط بما ينسجم مع  -
 السياسات الوطنية
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إجراءات واضحة ومحددة حول تنفيذ الموازنة ونظام  -
 المحاسبة

تطوير ورقابة إدارة اإلنفاق . 6
 العام

إخضاع جميع مراكز المسؤولية آللية الرقابة المالية  -
 قبل الصرف

ائر تفعيل الرقابة عمى اإليرادات من خالل تأسيس دو  -
 رقابية عمى دوائر تحقق اإليراد

إستكمال نظام حساب الخزينة الموحد وضبطو  -
 ورقابتو

وتعميمو ( بيسان)تطوير النظام المالي المحوسب  -
 عمى كافة مراكز الصرف

 تطوير وتفعيل أنظمة محوسبة في وزارة المالية -

 إعتماد مبدأ الالمركزية في الصرف -

 إدارة نقدية فاعمة -

 عداد التقاريرتطوير المحاسبة وا   -

o  إصدار تقارير مالية ذات شفافية تعكس
 الوضع المالي الحقيقي لمسمطة

o  إعتماد معايير المحاسبة الدولية لمقطاع
 (IPSAS)العام 

تحفيز وتشجيع المانحين عمى تقديم الدعم المباشر  -
 لموازنة السمطة

 كافة مؤسسات السمطة لدييا مراقبين ماليين -

 يراداتتأسيس دوائر الرقابة عمى اال -

 انشاء حساب خزينة موحد -

اعتماد و تطوير برنامج محاسبي واحد  -
 ووقف العمل بالبرامج األخرى

كافة مراكز الصرف ليا حسابات بنكية في  -
 بنك واحد مراقب الكترونيا

اصدار التقارير المالية عمى موقع وزارة  -
من كل شير  15المالية االلكتروني قبل 

 عن الشير السابق

-  

 

لتدقيق الداخمي تطوير ا. 7
 وتحويمه لى الالمركزية

إنشاء وتفعيل دوائر التدقيق الداخمي في الوزارات  -
 والمؤسسات الحكومية

 تحسين وتطوير قدرات دائرة التدقيق الداخمي -
 تطويرىيكمية دائرة الرقابة المالية العسكرية -

 السمطة مؤسسات كافةدوائر تدقيق في  -

ع مراجعة االطار القانوني لتدقيق القطا -
العام ومكافحة الفساد والتأكد بأنو يعمل 

 وفق معايير دولية

-  
تطوير وتعزيز قدرات ديوان . 8

الرقابة اإلدارية والمالية بحيث 
يصبح هيئة تدقيق خارجي 
مستقمة تعمل وفق معايير 

( االنتوساي)المراجعة الدولية 
ورفدها بكافة التشريعات الالزمة 

  لتحقيق هذا الهدف

عاممين في ديوان الرقابة لمقيام بميامو تطوير قدرات ال -
 ومسؤولياتو حسب المعايير الدولية

مراجعة اإلطار القانوني لتدقيق القطاع العام ومكافحة  -
الفساد لضمان إستقاللية الديوان وىيئة مكافحة الفساد 

 لتتماشى مع المعايير الدولية

تتوافق مع معايير  منتج رقابي ذو جودة عالية -
 ية واالنتوسايالمراجعة الدول

الحصول عمى شيادة التميز األوروبي لممؤسسات  -

-  
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 ستراتيجية والسياسات لتحقيقهااألهداف اإل. 3

 
 المؤشرات السياساتية  التدخالت ةالسياس

 تحقيق االستقرار المالي : الثالث الهدف االستراتيجي
رسم السياسة المالية والتخطيط . 11

نشاء وحدة رسم السياسات  اإلستراتيجي وا 
ة  لتطوير قدرة الوزارة عمى صياغة المالي

 السياسات المالية

تطوير قدرة الوزارة عمى صياغة  -
 السياسة المالية

القيام بعمل ترتيبات إدارية من  -
 أجل التخطيط والموازنة

لمساعدة في التخطيط من خالل ا -
التقارير والتحميالت المالية وتقارير 

  اإلقتصاد الكمي

وضع تصورات عمى المدى  -
 البعيد لإلقتصاد والموازنةالقصير و 

 إدارة اإلستثمار في القطاع العام -

توحيد عممية التخطيط والموازنة وفق معايير دولية  -
 ضمن مؤسسة واحدة

تنسجم و  2013-2011عممية اعداد الخطة الوطنية  -
 2011تتوافق مع عممية اعداد الموازنة لمعام 

  
  مصرفي والتمويميالو  النقديالقطاع : الجزء الثاني

 مقدمة .2
  :سمطة النقد الفمسطينية

   الحكومية بتطبيقيا عمى الديوان

إيجاد ترتيبات إدارية من أجل إدارة وتنسيق  - المساعداتإدارة وتنسيق . 9
 المساعدات

 دمج تمويل المساعدات في الموزانة -

تسجيل النفقات والمصروفات التي يقوم المانحون  -
باشرة الى المستفيد عمى المشاريع بدفعيا منيم م

 التطويرية

-  
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وباشةرت أعماليةا الفعميةة فةي  م،1994تأسست سمطة النقد الفمسةطينية كمؤسسةة وطنيةة مسةتقمة بموجةب قةرار رئاسةي فةي العةام 
م مةةةن خةةةالل مراكزىةةةا الواقعةةةة فةةةي كةةةل مةةةن رام ا  وغةةةزه، وتةةةم تعزيةةةز ذلةةةك بإصةةةدار قةةةانون سةةةمطة النقةةةد فةةةي عةةةام 1995العةةةام 
قتصةادي كمةا ورد فةي قةانون سةمطة لتحقيق العديد من الميام الواردة فةي بروتوكةول بةاريس اإل د أنشئت سمطة النقدوق. م1997
 .م1997لمعام ( 2)رقم  النقد

 

ن تصبح فةي المنظةور القريةب بنةك مركةزي كامةل الصةالحيات يضةاىي أفضةل السةمطات الرقابيةة تسعى سمطة النقد أل: ةالرؤي
  .عمى المنافسة والدخول في األسواق اإلقميمية والدولية اً قادر ليصبح لمصرفي في فمسطين الدولية، ويرقى بالعمل ا

 

تعمةةل سةةمطة النقةةد عمةةى تةةوفير البيئةةة المسةةتقرة واآلمنةةة لممارسةةة العمةةل المصةةرفي مةةن خةةالل تبنةةي وتطبيةةق أفضةةل : الرسااالة
مةةةع الجيةةةاز المصةةةرفي ويحقةةةق أعمةةةى درجةةةات الممارسةةةات الدوليةةةة ذات العالقةةةة، ممةةةا يحقةةةق الحفةةةاظ عمةةةى عالقةةةات تكامميةةةة 

جتماعيةة لسةمطة النقةد ستقرار واألمان لتعزيز ثقة المدخرين والمستثمرين بالجياز المصرفي، مةع مراعةاة تعزيةز المسةؤولية اإلاإل
 .والمصارف

  :هيئة سوق رأس المال الفمسطينية
 ،2114لسنة ( 13)من قانون ىيئة سوق رأس المال رقم ( 2)ستنادًا إلى المادة رقم إرأس المال الفمسطينية  أسست ىيئة سوق

سةتقالل المةالي واإلداري واألىميةة القانونيةة لمباشةرة كافةة األعمةال والتصةرفات عتباريةة واإلوىي بذلك ىيئة تتمتع بالشخصةية اإل
اليةا وممارسةة نشةاطاتيا التةي تكفةل ليةا تحقيةق أغراضةيا بمةا فةي ذلةك تممةك األمةوال المنقولةة وغيةر المنقولةة الالزمةة لسةير أعم

 .والتصرف فييا وفق أحكام القانون
 

 .مصالح المستثمرين فيو الريادة في تنظيم سوق رأس المال الفمسطيني وحماية: ةالرؤي
وراق قطاع األ داء كل منأطار رقابي وتنظيمي حديث وفاعل يحقق مبادئ الشفافية والعدالة والنزاىة في إوضع : الرسالة

 .ن، تمويل الرىن العقاري، والتأجير التمويمي في فمسطينالمالية، التأمي
 

 تحدياتنجازات و إ: سمطة النقد الفمسطينية. 3 
سةتفادة الكاممةة حتالل آثارًا سمبية عمى القطاع المصرفي والنقدي، حيث أن قدرة السمطة عمى اإلسياسة اإلنجم عن   -

سةةطينية التةةي يتطمةةب إصةةدارىا وجةةود سةةيادة عمةةى يبقةةى محةةدودًا بسةةبب عةةدم وجةةود عممةةة فم مةةن السياسةةات النقديةةة
 . منيأواستقرار  قتصادي،إستقرار إالحدود، 

 :صعوبات والتحديات العديد منتواجو سمطة النقد  -
o  االحتالل اإلسرائيمي واإلجراءات المتخذة بحق المصارف والقطاع المصرفي خصوصًا في المحافظات

 . (قطاع غزة)الجنوبية 

o خمية في فمسطين واالنقسام بين شطري الوطناألزمة السياسية الدا. 

o   غياب دور المجمس التشريعي األمر الذي أعاق إصدار مجموعة من القوانين الميمة في خطة تحول
 .سمطة النقد

o  جتاحت العالمإاألزمة المالية واالقتصادية التي. 
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زي كامل الصالحيات تكون لى بنك مركإتبنت سمطة النقد خطة طموحة لمتحول من سمطة نقد  2116في العام  -
حيث قامت األركان الرئيسة ليذه الخطة عمى العناصر ( 2119-2116)نيا خالل ثالث سنوات المرحمة األولى م

 :التالية
o تحديث وتطوير التشريعات التي تحكم عمل سمطة النقد والجياز المصرفي. 

o نشاء دائرة الموارد البشرية، والب  .دء بتأسيس نظام مدفوعات إلكترونيإعادة تنظيم الدوائر القائمة، وا 

o ستحداث ىيكل تنظيمي جديد لسمطة النقدإ. 

o رفع كفاءة العاممين في سمطة النقد. 

نجازات الموضوعة بعد مرور ثالث سنوات عمى البدء في تطبيق خطة التحول، حققت سمطة النقد مجموعة من اإل -
 :في الخطة ومنيا

نشاء دائرة الموارد البشرية، والبدء  إعادة ىيكمة معظم الدوائر في سمطة النقد، .1 إعادة تنظيم الدوائر القائمة، وا 
بتأسيس نظام مدفوعات إلكتروني،  رفع كفاءة الموظفين والعاممين في سمطة النقد، استقطاب مجموعة من 

وىي  طة النقد يتكون من ثالث مجموعاتالموظفين المؤىمين لسد الشواغر، وبذلك أصبح الييكل الحالي لسم
يضاف إلى ذلك مجموعة من . المجموعة اإلداريةو  مجموعة االستقرار الماليو  موعة االستقرار النقديمج

دارة اإل: المكاتب ذات ميام تخصصية محددة وىي ستشارات القانونية، والتظممات، وأخالقيات العمل، وا 
 .المخاطر، والتدقيق الداخمي

 :نجاز ما يميإالمعنية بقامت سمطة النقد وبالتعاون مع الجيات  :التشريعات .2

 .2117إصدار قانون مكافحة غسل األموال والذي صدر في العام  -

بخصوص نظام ترخيص ورقابة مينة الصرافة في  2118لمعام ( 13)صدور المرسوم الرئاسي رقم  -
 .فمسطين

 . إعداد المسودة النيائية من قانون المصارف الجديد -

 .المركزي إعداد المسودة األولى لمشروع قانون البنك -

صدار العديد من التعميمات المنظمة لمعمل المصرفي -  . إعادة صياغة وا 

المساىمة والمشاركة في صياغة مجموعة من القوانين واألنظمة العامة المتداخمة مع القطاعين المالي  -
 .والمصرفي

 :المحافظة عمى سالمة واستقرار الجياز المصرفي في فمسطين .3

 .الجياز المصرفي في قطاع غزةستمرارية عمل إالمحافظة عمى  -

 .تطبيق مبادئ الحوكمة السميمة وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية عمى المصارف العاممة في فمسطين -

 . تعزيز التكوين الرأسمالي لممصارف -

 . ستثمار الداخمي في فمسطينرفع مستوى اإل  -

عداد مجموعة من البرامج واألنظمة والخدمات المتطورة التي  .4  :تعزز متانة القطاع المصرفيإطالق وا 

خدمة المعمومات االئتمانية عبر مركز متطور لتوفير المعمومات الالزمة لممصارف ومؤسسات  -
 .اإلقراض

 .Credit Scoringالتحضير الستخدام نظام تصنيف العمالء في الجياز المصرفي   -
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 . إعداد نظام جديد خاص بالشيكات المعادة -

 .لكتروني وفقًا ألحدث التقنيات المتوفرةنظام المدفوعات اإلإحالة العطاء المتعمق بإنشاء  -

 .إنشاء مركز إدارة المعمومات التكنولوجي -

    .رفع مستوى التفرع المصرفي في فمسطين وخصوصًا في المناطق الريفية .5

 .وضع حجر األساس لمقر مبنى البنك المركزي في مدينة رام ا  .6

 
 نجازات وتحدياتإ: هيئة سوق رأس المال الفمسطينية . 4

نجةةازات ممموسةةة فةةي القطاعةةات التةةي تشةةرف إخةةالل األشةةير القميمةةة منةةذ تأسيسةةيا مةةن تحقيةةق  ىيئةةة سةةوق رأس المةةال تمكنةةت
إضةافة الةى الرقابةة واإلشةراف  .عمييا، حيث أصبحت تشرف وتراقةب وتةرخص جميةع العمميةات المتعمقةة بقطةاع األوراق الماليةة

لةةى إ، إضةةافة 2004لعةةام  12ة، وفةةي ىةةذا السةةياق تةةم إصةةدار قةةانون األوراق الماليةةة رقةةم عمةةى سةةوق فمسةةطين لةةموراق الماليةة
صةةالح قطةةاع كمةةا حققةةت الييئةةة تقةةدمًا ممحوظةة. مجموعةةة مةةن األنظمةةة والتعميمةةات المنظمةةة لقطةةاع األوراق الماليةةة ًا فةةي إدارة وا 

 .ظمة والتعميمات الصادرة بموجبولى األنإإضافة  2005لعام  20، حيث تم إصدار قانون التأمين رقم التأمين
 

ستكمال البيئة القانونيةة واإلداريةة المنظمةة لقطاعةات الةرىن العقةاري والتةأجير التمةويمي إعمى  وتعمل الييئة في الوقت الحاضر
والنشةةاط المةةالي غيةةر المصةةرفي، حيةةث تةةم اإلنتيةةاء مةةن إعةةداد مسةةودة قةةانون التةةأجير التمةةويمي وتةةم رفعةةو الةةى مجمةةس الةةوزراء 

إلقةةراره، وجةةاري العمةةل حاليةةا عمةةى إعةةداد قةةانون الةةرىن العقةةاري وذلةةك بالتعةةاون مةةع مؤسسةةات دوليةةة مةةن أىميةةا البنةةك  تمييةةداً 
 .الدولي

 

ستراتيجيتيا لتتمكن من معالجة االمور المؤثرة عمى عمل الييئة كمنظم لقطاعات سوق رأس المةال إصدرت الييئة مؤخرًا أوقد 
سةتراتيجية إوتةم إعةداد . قتصةادي فةي فمسةطينخةاص بيةدف تشةجيع االسةتثمار ودعةم التطةور اإلفي فمسةطين وشةريك لمقطةاع ال

 .2011شاممة لجميع القطاعات التي تشرف عمييا الييئة وتمتد لنياية عام 
 

 مصرفي والتمويميالو ستراتيجية القطاع النقدي إ
 

 لتحقيقهاستراتيجية والسياسات األهداف اإل .4
تحقيق االستقرار النقدي وايجاد نظام غير مصرفي حديث ومتطور من أجل تشجيع االستثمار : ابعالر  الهدف االستراتيجي
 والنمو االقتصادي

 
 سمطة النقد الفمسطينية ..4

لةى بنةك إسةتكمال تحةول سةمطة النقةد إستتمحور السياسات النقدية والمصرفية التي تضعيا سمطة النقد الفمسطينية حول غايةات 
 .ياتمركزي كامل الصالح

 
 

 المؤشرات السياساتية  التدخالت ةالسياس
تحقيق االستقرار النقدي وايجاد نظام غير مصرفي حديث ومتطور من أجل تشجيع االستثمار والنمو : الرابع الهدف االستراتيجي
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 االقتصادي

إدارة سياسة نقدية وتنمية . 11
القدرات الذاتية لسمطة النقد بما يكفل 

 قتصاديةحسن إسداء المشورة اال
 .الداعمة لالستقرار المالي

 ستقاللية سمطة النقدإتعزيز  -

بناء قدرات الموظفين من خالل البرامج التدريبية  -
المينية وورش العمل والحصول عمى الشيادات 

 .المتخصصة

 

انشاء البنك المركزي لدولة  -
 فمسطين المستقمة ذات السيادة

-  

توفير بيئة مناسبة لتحقيق . 12
عار واالستقرار المالي ستقرار األسإ

من أجل المساعدة في دعم 
االستثمار، والنمو االقتصادي، 

 .والعمالة

 .ستكمال إصدار قانون المصارفإ -
إعةةةداد مسةةةودات كةةةل مةةةن قةةةانون البنةةةك المركةةةزي  -

ونظةةةةةةةام تةةةةةةةرخيص ورقابةةةةةةةة مؤسسةةةةةةةات اإلقةةةةةةةراض 
 .المتخصصة

دارة  - إيجةةةاد بيئةةةة تشةةةريعية داعمةةةة لمحكةةةم السةةةميم وا 
عةاة الفعاليةة والمنافسةة والتجديةد المخاطر، مةع مرا

فةي المؤسسةات الماليةة واألسةواق التةي تعمةل وفةق 
 .أفضل المعايير الدولية

 .البدء بإعداد قانون لضمان الودائع -

إعةةةداد قةةةانون نظةةةام المةةةدفوعات والشةةةروع بتشةةةليل  -
نظةةةةام المةةةةدفوعات الةةةةوطني، مةةةةع تجييةةةةز البةةةةرامج 

 .الالزمة لذلك وفق أفضل المعايير والمواصفات
دارة  - إعةةةةةداد خطةةةةةةة تفصةةةةةيمية مكتوبةةةةةةة إلصةةةةةةدار وا 

العممةةة تكةةون جةةاىزة لمتطبيةةق حةةال تةةوفر الشةةروط 
الموضةةةةةوعية الخاصةةةةةة بإصةةةةةدار العممةةةةةة وتةةةةةأمين 

 .حتياجات المواطنين من السيولةإ

 انشاء مؤسسة ضمان الودائع -

 إنشاء نظام مدفوعات وطني -
مراجعةةةة النظةةةام بشةةةكل دوري يةةةتم  -

 فييةةةةةةةةةةةةةةةةا تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةيم أداء النظةةةةةةةةةةةةةةةةةام
تياجةةات المسةةتجدة فةةي حةةال االحو 

 وجودىا

إصةةةةةدار العممةةةةةة الوطنيةةةةةة لدولةةةةةة  -
 فمسطين المستقمة

-  

 

ستكمال خطوات تحول سمطة إ. 13
لى بنك مركزي يتمتع بكامل إالنقد 

الصالحيات، حيث يستوفي المهام 
 .األساسية القائمة لدى سمطة النقد

البيئة )إصدار القوانين واألنظمة والتعميمات  -
 .زمة ليذا التحولالال( التشريعية

تنظيم واستكمال بعض الدوائر القائمة في سمطة  -
لى إالنقد بما يتالءم واحتياجات عممية التحول 

 .بنك مركزي

ستكمال بناء مقر البنك المركزي وفقاً ألفضل إ -
 .المواصفات العالمية لذلك

انشاء البنك المركزي لدولة  -
 فمسطين المستقمة ذات السيادة

-  

 

 المال الفمسطينية هيئة سوق رأس ..4
 المؤشرات السياساتية  التدخالت ةالسياس

تحقيق االستقرار النقدي وايجاد نظام غير مصرفي حديث ومتطور من أجل تشجيع االستثمار : الرابع الهدف االستراتيجي
 والنمو االقتصادي
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تطوير وتنظيم قطاع . 14
دارة إوراق المالية بإشراف األ 

متخصصة قادرة عمى 
 به النهوض 

تعزيز دور الوساطة المالية من خالل تبسيط  -
زالة المعيقات، وذلك بيدف تحسين  اإلجراءات وا 

نوعية وفعالية الخدمات المقدمة من قبل 
 . لى جميور المستثمرينإالوسطاء 

تشجيع تنمية السوق المالي وذلك من خالل  -
فرض األنظمة والتعميمات، وتشجيع الشركات 

فمسطين لموراق عمى التمويل من خالل سوق 
 . المالية

تفعيل وزيادة سيولة السوق المالي وذلك من  -
ستثمار خالل طرح مبادرات وآليات تحث عمى اإل

 . في الشركات المحمية

تحسين أنظمة العمل الداخمية وتسخير تكنولوجيا  -
المعمومات بيدف تسييل حصول المستثمرين 

 .عمى البيانات والمعمومات المطموبة

 المسةاىمة لشةركاتا التةزام ضمان -
 حوكمةةةةةةة قواعةةةةةةد بمدونةةةةةةة العامةةةةةةة
 فمسطين في الشركات

 

بناء أنظمة فعالة . 21
 ومؤثرة لتنمية قطاع التأمين

 

تعزيةةةةز اإلطةةةةار القةةةةانوني لتأكيةةةةد اإلمتثةةةةال لقواعةةةةد  -
القةةةةةةانون، وتطبيةةةةةةق القةةةةةةرارات واألحكةةةةةةام التأديبيةةةةةةة 
الممزمةةةةةة، وبمةةةةةا يضةةةةةمن حةةةةةل مشةةةةةاكل الشةةةةةركات 

 .المتعثرة
ار القةةةةةةةانوني الةةةةةةةذي يحكةةةةةةةم عمةةةةةةةل تطةةةةةةةوير اإلطةةةةةةة -

الصةةندوق الفمسةةطيني لتعةةويض مصةةابي حةةوادث "
بمةةةةةا يتوافةةةةةق وأفضةةةةةل المعةةةةةايير لتسةةةةةوية " الطةةةةةرق

النزاعةةةةةات وتعةةةةةويض الضةةةةةحايا، وضةةةةةمان حقةةةةةوق 
 .الشركات، والمؤمن ليم والمستفيدين

ضةةةةمان وفةةةةاء شةةةةركات التةةةةأمين بإلتزاماتيةةةةا تجةةةةاه  -
  .المؤمن عمييم والمستفيدين

لةةةالزم لمنيةةةوض بةةةالمين المرتبطةةةة تقةةةديم الةةةدعم ا  -
  .بالتأمين

توسةةةيع نطةةةاق خةةةدمات التةةةأمين ليشةةةمل أنشةةةطة    -
 .إقتصادية واسعة

 

تطوير سوق فمسطينية . 21
مختصة لتمويل الرهن 

بما يتماشى مع  العقاري
افضل الممارسات والمعايير 

 الدولية

صياغة القوانين واألنظمةة الالزمةة، بمةا يتنةاغم مةع  -
 .العالقة المؤسسات األخرى ذاتقوانين وأنظمة 

إصدار تعميمةات واضةحة لمةنح التةرخيص، وتحديةد  -
المعةةةةايير ونظةةةةم الرصةةةةد والتقيةةةةيم المسةةةةتخدمة، بمةةةةا 

 يحكةم وتنظيمي قانوني إطار توافر -
 فةةةةي العقةةةةاري الةةةةرىن قطةةةةاع عمةةةةل

 فمسطين

 يحكةةم تنظيمةةي قةةانوني إطةةار تةةوافر -
 فةةي التمةةويمي التةةأجير قطةةاع عمةةل
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 .يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية 

تصةةةةةةةةةةةميم دورات تدريبيةةةةةةةةةةةة وتعميميةةةةةةةةةةةة وتطويرىةةةةةةةةةةةا  -
وتنفيةةةةذىا، ومةةةةنح شةةةةيادات معتمةةةةدة لتعزيةةةةز قةةةةدرات 

مويةةةةةةةةل الةةةةةةةةرىن العقةةةةةةةةاري العةةةةةةةةاممين فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال ت
 (.الخ... المقرضين، المخمنين،)

تصميم حمالت توعية وتنفيذىا بالتنسيق مع  -
 الجيات ذات العالقة

 فمسطين

-  

ريعية إنشاء بيئة تش. 21
وتنظيمية مناسبة تساعد في 

دعم تنمية قطاع التأجير 
التمويمي عمى أسس من 

 العدالة والشفافية
 

صةةياغة مسةةودة قةةانون التةةأجير التمةةويمي والمةةوائح  -
ذات الصةةةمة أمةةةام المشةةةرع، ومتابعةةةة تنفيةةةذىا بعةةةد 

 .إقرارىا
تصةةةةةميم وتنفيةةةةةذ حممةةةةةة شةةةةةاممة لتوعيةةةةةة الجميةةةةةور  -

سةةةيق مةةةع الجيةةةات بقطةةةاع التةةةأجير التمةةةويمي بالتن
 .ذات العالقة

تصةةةةةةميم وتنفيةةةةةةذ برنةةةةةةامج تةةةةةةدريبي مينةةةةةةي خةةةةةةاص  -
 .بمجال التأجير التمويمي

التقيةةةةةةد بتنفيةةةةةةةذ جميةةةةةةةع التشةةةةةةةريعات والمةةةةةةةوائح ذات  -
الضةةةةرائب، وتسةةةةجيل )الصةةةةمة بالتةةةةأجير التمةةةةويمي 

 (.الخ...األصول، 

 

 
 

 


