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يصدر هذا العدد من مجلة سوق املال، وسط األجواء االحتفالية 

التي واكبت توقيع اتفاقية إدراج رشكة س��وق فلس��طني لألوراق 

املالية وبدء تداول أسهمها يف بورصة فلسطني. وإذا كانت مبادرة 

تأس��يس الس��وق عام 1995 محطة تاريخية ومفصلية يف تاريخ 

االقتصاد الفلسطيني، فهذه املناسبة االستثنائية، واملتمثلة بطرح 

أس��هم السوق للتداول، ستسجل كعالمة مهمة يف تاريخ البورصة 

الفلس��طينية واالقتص��اد الوطني، فهي وفي��ا تعنيه من أهمية 

وقيمة اقتصادية عالية، تعكس أيضاً حجم التطور والنضوج الذي 

وصلنا إليه كبورصة، سواء أكان ذلك عىل مستوى التنظيم والبناء 

املؤس��ي ومارس��ة قواعد الحوكمة الرش��يدة أو عىل مستوى 

اإلسرتاتيجية وانفتاح الرؤية.

ومع دخول أسهم رشكة السوق حيز التداول الفعيل يف البورصة، 

نغتنم هذه املناس��بة لنؤكد عىل رس��التنا لكافة املس��تثمرين يف 

الداخ��ل والخارج، ول��كل الباحثني عن اقتناص فرص االس��تثار 

الواع��دة، تعالوا إىل اس��تثار واع��د ذو عوائد مجزية، فش��أننا 

ش��أن أي س��وق مالية أخرى يف املنطقة، ورغم أننا نعمل يف ظل 

تحدي��ات إضافية ال تواجهها أي من هذه األس��واق، إال أن معامل 

متيزنا كبورصة ناش��ئة واعدة وجاذبة، ورغم صغر حجمها مقارنة 

باألسواق اإلقليمية، واضح وجيل، عوضاً عن كوننا الوحيدة عربياً 

اململوك��ة من القطاع الخاص، واآلن أصبح��ت الثانية عربياً التي 

يتم إدراج أسهمها للتداول.

أخرياً، ورغم أن مناس��بة إدراج أس��هم رشكة الس��وق يفيض فيها 

الحديث ويطول، إال أنه وعرب هذه املساحة االفتتاحية، يبقى أن 

نشري – ولو بعجالة – إىل ما يحويه هذا العدد املميز من مواضيع 

هامة وحيوية عىل مستوى االقتصاد الوطني عموماً وقطاع سوق 

رأس املال تحديداً، وخصوصاً موضوع تحول سلطة النقد إىل بنك 

مرك��زي كامل الصالحيات وارتباطه مبس��ألة اعتاد قانون البنك 

املركزي وإصدار العملة الوطنية الفلس��طينية، ذاك الحلم الذي 

يتوق إليه كل فلسطيني.
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ملف العدد

خاص – 

 الحديث عن قرب إقرار قانون البنك املركزي ذو دالالت مهمة، كا يطرح تس��اؤالت ال تقل أهمية 
حول التغريات املتوقعة يف طبيعة عمل س��لطة النقد الفلس��طينية ومهامها عقب اللحظة التي يتم 
فيها اعتاد القانون والخطوة التالية لهذا التطور، وخصوصاً ما يرتبط بقضية إصدار العملة الوطنية 

الفلسطينية، هذه اللحظة الحلم، التي يتوق إليها كل فلسطيني ملعايشتها واإلحساس بها.

قانون البنك المركزي
يرى النور هذا العام

و”الجنيه الفلسطيني”... حلٌم مع وقف التنفيذ

مرشوع مبنى سلطة النقد الفلسطينية ) قيد اإلنشاء(
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وع��دا عن توفر الجاهزية الفنية واإلداري��ة واإلجرائية والترشيعية، 

وأيضاً جاهزية القطاع املرصيف الس��تقبال مثل هذه التطورات، وهي 

بالطبع مس��ائل مهمة، يبقى الحديث األهم ع��ن اآلثار االقتصادية 

املتوقعة لعملية تحول سلطة النقد إىل بنك مركزي كامل الصالحيات، 

وباألخص ما يتعلق بالحاجة لتطوير وامتالك األدوات النقدية، سواء 

كان بإص��دار العمل��ة والتحكم بأس��عار الفائدة أو إدارة الس��يولة 

النقدية يف الس��وق املحلية أو إدارة السياس��ة النقدية واالحتياطي 

اإللزامي للمصارف.

“س��وق املال« وعرب هذا امللف الخ��اص، تتناول بعمق قضية تحول 

سلطة النقد إىل بنك مركزي كامل الصالحيات، وما يدور من حديث 

ع��ن قرب إقرار قانون البنك املرك��زي، حيث يبدو أن األفق القريب 

يحمل تطورات إيجابية يف هذا املجال. ومن خالل مقابالت مع ذوي 

العالقة والخرباء نحاول اإلجابة عىل تس��اؤالت عديدة. وللتنويه فقد 

حاولن��ا خالل إعداد امللف اإلحاطة بأكرب ق��در من املواقف واآلراء، 

وخصوصاً داخل الجهاز املرصيف، إال أننا مل نتمكن من ذلك ألس��باب 

خارجة عن إرادتنا.

يرى النور هذا العام

»سوق املال« التقت مبحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جهاد الوزير 

يف مكتبه وحاورته حول إمكانيات وآفاق تحول سلطة النقد إىل بنك 

مركزي كامل الصالحيات، فه��ل أصبحت األمور مهيأة لهذا التطور؟ 

س��ؤال يرد عليه د. الوزير باإليجاب، مضيفاً أن س��لطة النقد، ومنذ 

س��نوات، أعدت خطة التحول إىل بنك مركزي كامل الصالحيات، كا 

اس��توجبت هذه الخطة إعادة هيكلة داخلية يف دوائرها وتطويرها 

لتمكينها من الحفاظ عىل االستقرار النقدي واستقرار األسعار.

وتعقيباً ع��ىل هذه الجاهزي��ة للتحول، وعىل اعتب��ار وجود البنية 

الترشيعية أحد املكونات والركائز األساس��ية، فقد تم س��ابقاً إصدار 

قانوين مكافحة غس��ل األم��وال وحوكمة املصارف، ك��ا تم إصدار 

قان��ون املصارف الجديد عام 2010 الذي أخ��ذ بعني االعتبار أفضل 

املعاي��ري واإلجراءات املتبعة. وحالياً يتم اس��تكال هذه الحلقة من 

خالل العمل عىل إعداد مس��ودة قانون البنك املركزي بالتعاون مع 

خرباء م��ن صندوق النقد الدويل والبنك ال��دويل، كا يبني د. جهاد 

الوزي��ر، الذي قال: »مس��ودة قان��ون البنك املركزي ش��به جاهزة، 

وستقدم لالعتاد يف الربع الثاين أو الثالث من هذا العام«.

السياسة النقدية مبنأى عن التأثري الحكومي

ولحني اعتاد مس��ودة القانون بش��كلها النهايئ، سألنا د. الوزير عن 

األمور الجوهرية التي ستنص عليها، فأجاب: من املحددات األساسية 

ضان استقاللية البنك املركزي استقالال كامال عن الحكومة، ويجب 

أن ينص القانون، عىل أن الحكومة ال تس��تطيع أن تقرتض من البنك 

املرك��زي، وال يك��ون لها قدرة ع��ىل التأثري عىل قرارات السياس��ات 

النقدية، فالبنك مسؤول عن السياسة النقدية، وال يجوز التأثري عىل 

قراره فيا يتعلق بالسياس��ة النقدية س��واء برفع أو خفض الفائدة، 

ألن مهمته الحفاظ عىل استقرار األسعار.

واملح��رك الرئيي للدعوة الس��تقالل البنك املركزي عن السياس��ات 

الحكومي��ة، تنبع من رؤية للمش��كلة التقليدي��ة التي تحكم عالقة 

البن��وك املركزي��ة بالحكوم��ات حول الع��امل، كا يراه��ا د. الوزير؛ 

ويوضح: الحكومات تس��عى لكس��ب االنتخابات عرب حاجتها لضخ 

الس��يولة ورفع الرواتب وتخفيض األس��عار، وال تس��أل عا سيجري 

بعد اليوم الذي ييل االنتخابات. وهناك أمثلة عىل فش��ل الكثري من 

البنوك املركزية بس��بب الضغط الس��يايس والتدخالت الحكومية أو 

هيمنة وزارة املالية عىل البنك املركزي، أدت إىل عدم استقرار وعدم 

القدرة عىل اتخاذه السياسات املالمئة يف الوقت املناسب، ما أدى إىل 

التضخم وتخفيض قيم��ة العملة، إىل حد اضطرت فيه بعض البنوك 

املركزي��ة للتخيل عن عملتها أو إلغائه��ا واللجوء إىل عمالت أجنبية 

حتى تضمن استقرار السوق واألسعار.

والنقاش يف هذا املوضوع يتعدى مجرد الدغدغات العاطفية واملش��اعر الوطنية، عىل أهميتها يف الش��خصية والهوية الوطنية الفلسطينية، التي 

نعت��ز جميعاً باالنت��اء إليها، ليدخل يف صلب نقاش جاد ومعمق حول إمكانيات إصدار العملة الوطنية ومدى توفر متطلباتها االقتصادية قبل 

السياسية أو األمنية، ويف اإلمكانيات الحالية أو املستقبلية التخاذ القرار التاريخي املنتظر بإعادة الحياة من جديد ل�”الجنيه الفلسطيني”، وهي 

التسمية املتوقعة للعملة الوطنية الفلسطينية القادمة.
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ويف ه��ذا الس��ياق، يش��ري د. الوزير إىل أن 

قان��ون البن��ك املركزي الجدي��د يؤكد عىل 

اس��تقاللية البن��ك املرك��زي بالتواف��ق مع 

الحكوم��ة وباألخص وزارة املالية، مؤكداً أن 

رئيس الوزراء أيد توجه االس��تقاللية. ومع 

ذلك، يش��دد د. الوزير عىل أن االستقاللية 

يجب أن تك��ون مدعومة بش��فافية البنك 

ووج��ود رقابة م��ن الترشيع��ي عىل عمله 

وأدائ��ه، ومس��اءلة املحاف��ظ يف املجل��س 

الترشيع��ي عن سياس��اته النقدية دون أن 

يكون هن��اك تدخل، س��واء م��ن املجلس 

الترشيعي أو م��ن الحكومة يف آليات عمل 

البنك ويف سياساته، بحيث تقترص املساءلة 

ع��ىل الش��فافية وعمل البن��ك وليس عىل 

القرار االئتاين أو السياسة النقدية.

خطوات محسوبة عىل طريق التحول

وقب��ل الخ��وض يف أهمي��ة وج��ود البنك 

املركزي وما يتصل به من مهات وخصوصاً 

إص��دار العمل��ة وإدارتها، س��ألنا د. جهاد 

الوزي��ر عن خط��ة تحول س��لطة النقد إىل 

بنك مركزي كامل الصالحيات؟ فأشار إىل أن 

الخطة ركزت عىل تحقيق االس��تقرار املايل، 

فتم إصدار دلي��ل الحوكمة للجهاز املرصيف 

ع��ام 2008، إىل جانب إعادة هيكلة لبعض 

البن��وك الضعيف��ة، منوه��اً إىل أن عملي��ة 

اإلصالح ش��ملت عمليات تصفية وترش��يد 

أو دمج م��ع تصفية، إضافة إىل رفع رؤوس 

أم��وال املصارف تباعاً من 20 إىل 35 وصوالً 

إىل 50 ملي��ون دوالر أم��رييك، األم��ر الذي 

ع��زز من قدرة الجهاز املرصيف عىل مواجهة 

التحديات، سواء يف األزمة املالية العاملية أو 

خالل فرتات تعرث دفع الرواتب.

ويضيف: تم تطوير أدوات خففت املخاطر 

عىل الجهاز املرصيف من خالل قاعدة بيانات 

االئت��ان، إضاف��ة إىل تطوي��ر السياس��ات 

النقدية والقدرات الداخلية والفنية واملهنية 

يف س��لطة النقد لفهم مدخالت ومخرجات 

االقتص��اد الوطن��ي، ورفع قدرات س��لطة 

النقد التحليلية وق��درات التنبؤ االقتصادي 

النموذج��ي، وجله��ا، بحس��ب د. الوزير، 

»مدخالت مهمة حتى نستطيع أن نضطلع 

مبهام السياسة النقدية، ألنها تتطلب معرفة 

تامة بوضع االقتصاد ولتكون س��لطة النقد 

مؤهلة يف املس��تقبل – عند إصدار العملة 

– للتحكم بأس��عار الفائ��دة والتعامل مع 

السياس��ة النقدية بش��كل يضمن استمرار 

النمو ويضمن استقرار األسعار«.

إذن، عملي��ة التهي��ؤ للتح��ول نح��و البنك 

املركزي س��ارت بخطوات محس��وبة، فمن 

عملي��ة اإلص��الح الداخ��يل لس��لطة النقد 

إىل خط��وات إصالحية يف الجه��از املرصيف 

وتحس��ني العالق��ة ب��ني املواط��ن والجهاز 

املرصيف عرب سلس��لة خطوات مهمة يف هذا 

املج��ال، ويف املرحلة التالي��ة لهذه املراحل 

جاءت عملية تطوير املدخالت االقتصادية، 

وفيها قطعت س��لطة النقد الش��وط األهم 

وفقاً ملحافظ سلطة النقد، قائاًل: »بتنا منتلك 

مقومات إلص��دار العملة الوطنية ليس��ت 

موج��ودة يف الكثري من الدول التي أصدرت 

عملة«.

وكتأكيد عىل م��دى الجاهزية التي وصلت 

إليه��ا س��لطة النق��د، يش��ري د. الوزير إىل 

أن وج��ود بن��ك مركزي كام��ل الصالحيات 

يرتب��ط بوج��ود وإدارة نظ��ام مدفوع��ات 

س��ليم وآمن وذي اس��تمرارية، ويقول: تم 

صدور نظ��ام الرباق يف الس��نوات املاضية، 

وه��و نظ��ام التس��ويات املالي��ة الفورية، 

الذي خفف مخاط��ر الجهاز املرصيف وعزز 

اس��تقرار أنظمة الدفع بني البنوك وس��اهم 

يف ترسي��ع حركة النقد. وع��ن هذا النظام، 

يوضح بأن��ه »من أهم املح��ددات لتقييم 

مدى نج��اح العمل��ة عند إصداره��ا، فهو 

الوحيد الذي يعمل تسويات بأربع عمالت 

ولدي��ه مجال لعملة خامس��ة، وهي عملة 

الجنيه الفلسطيني الس��تخدامها يف الوقت 

املناس��ب، وبالت��ايل لن نحتاج لبن��اء نظام 

جديد عند اس��تخدام عملتنا الوطنية، فهذا 

النظام جاهز الس��تقبال عملتنا الوطنية يف 

التعامالت املرصفية والتحويالت اإللكرتونية 

واملقاصة«.

وعن أهمية انضام سلطة النقد إىل برنامج 

البن��وك املركزية التابع للبنك الدويل، يقول: 

س��يتيح ذلك ويسهل عملية إصدار العملة، 

بإدارة االحتياطي بشكل سليم وآمن يضمن 

أن يكون هذا االحتياطي قادراً عىل تغطية 

هذه العملة الت��ي نصدرها، منوهاً ألهمية 

االطالع عىل ه��ذه الخربات واملش��اركة يف 

العملي��ات االس��تثارية واتب��اع األنظم��ة 

واملعايري والربامج املحوسبة الالزمة.

د. جهاد الوزير
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املدي��ر اإلقليمي لفروع الضف��ة الغربية يف 

البنك اإلسالمي الفلسطيني، عاد السعدي 

يرى »أن تحول س��لطة النق��د للقيام مبهام 

بنك مرك��زي بكامل الصالحيات من عوامل 

الس��يادة للدول��ة، ويعطي ش��عبنا عوامل 

سيادية للتحرر من كل االتفاقيات املجحفة 

م��ع الجان��ب اإلرسائييل، والت��ي قد تكون 

املعيق األكرب يف وجه هذا التحول، ويضيف: 

بالتأكي��د التحول إىل بن��ك مركزي من أهم 

فوائده االقتصادية توسيع صالحيات سلطة 

النقد، وه��ي اآلن تقوم بواجبها بالش��كل 

األفضل، كا سيسمح لها القيام بصالحيات 

أخرى، وم��ن أهمها أن يك��ون لدينا عملة 

وطنية، خصوصا مع ما نواجهه من مشاكل 

نتيجة تعاملنا مع عمالت متعددة.

مطلــوب تحول باملضمــون والتفكري 
بعقلية البنك املركزي

م��ن جانب��ه، يدع��م الخب��ري االقتص��ادي 

واملحارض بكلية التجارة واالقتصاد بجامعة 

بريزي��ت د. ن��رص عب��د الكري��م الجانب 

املتعلق بتحول سلطة النقد يف هذه املرحلة 

إىل بنك مركزي يف الجانب املؤسسايت، وهنا 

يوضح: مبعنى أن يبدأ املوظفون واملحافظ 

ومجل��س اإلدارة يترصف��ون بعقلي��ة بنك 

مرك��زي، ويب��دأوا بتجهي��ز كل املتطلبات 

الفنية واملؤسس��اتية واإلداري��ة والقانونية 

الالزمة إلص��دار عملة، فعندما تحني لحظة 

التحول إىل بنك مركزي، حينئذ تكون قادرة 

عىل تأدية الوظائف األساسية للبنك املركزي 

فعاًل، ويتابع: »ال يهم التحول باالسم فقط، 

واملهم الفعل عىل األرض، وطاملا هذا الفعل 

منقوص فس��مه ما ش��ئت، ولذلك أظن أن 

املضمون هو املهم وليس االسم«.

أم��ا د. أم��ني ح��داد، مدير عام املؤسس��ة 

املرصفي��ة الفلس��طينية، فينظ��ر إىل تطور 

س��لطة النق��د للقيام مبهام البن��ك املركزي 

بإيجابي��ة، موضحاً بأن ذل��ك يدخلها عىل 

خط اإلدارة النقدية وتوفري اس��تقرار نقدي 

لالقتص��اد الفلس��طيني، فآثاره��ا متعددة 

وترتب��ط بش��كل أس��ايس بتطوي��ر نوعية 

الخدمات التي تقدمها س��لطة النقد. ومع 

ذلك، يحذر قائاًل: »تحول س��لطة النقد إىل 

بن��ك مركزي اس��ًا ال يغري ش��يئا«. ويقول 

موضحاً أهمية وجود بنك مركزي فلسطيني 

الهوية: سيدرس واقع االقتصاد الفلسطيني، 

وس��يحدد آلية التس��عري، والتسعري للعملة 

دامئا مربوط بسعر الفائدة، وسيحدد أسعار 

فوائ��د مرتبطة بواق��ع االقتص��اد، وبالتايل 

الس��يولة  وإدارة  املح��يل  االقتص��اد  إدارة 

بداخل��ه، كا أن تكلف��ة التمويل للوظيفة 

أو االس��تثار بالتأكيد س��تتغري وس��تكون 

أك��رث وضوح��اً. ووض��وح هذه السياس��ة 

وكونها مملوكة ومدارة فلسطينيا، بالتأكيد 

سيؤديان إىل اس��تقرار أفضل ووضوح أكرث، 

م��ا يعني مخاطر أقل يف االس��تثار وعائدا 

أكرب للقطاع الخاص بشكل أسايس.

خطوة معنوية ورسائل إيجابية

وبالع��ودة إىل موقف د. ن��رص عبد الكريم 

من مس��ألة تحول س��لطة النق��د إىل بنك 

مركزي، ويف إجابته عىل تساؤالت عن اآلثار 

االقتصادي��ة املتوقعة له��ذا التحول، يوضح 

بأنه��ا لن تكون مبارشة أو يف املدى القصري، 

ويضيف: »كا أن قرار التحول ال يحمل يف 

طيات��ه مضامني اقتصادي��ة، ورمبا له عالقة 

أكرث بالتجهيز إلقامة دولة والتجهيز ملرحلة 

م��ا بعد قيام الدولة، وحت��ى لو كان هناك 

تحول من خالل قرار من س��لطة النقد إىل 

بنك مركزي، فهذا لن يكون باملعنى الفعيل 

وإمنا باملعن��ى الرمزي املعن��وي، وال ميكن 

تخيل بن��ك مركزي يقوم بكاف��ة الوظائف 

الفعلي��ة ع��ىل األرض الت��ي له��ا تداعيات 

اقتصادية دون عملة وطنية«.

وخالف ذلك، وحتى لو تغري مسمى سلطة 

النقد فإنه »س��يبقى قارصاً يف أداء وظائفه 

األساسية، وهي وظيفة التدخل بشكل غري 

مب��ارش يف أس��واق املال والنق��د واالقتصاد 

من خالل التحكم بالفوائد وأس��عار الفوائد 

وأس��عار رصف العمل��ة. وبغي��اب ه��ذه 

الوظيف��ة ال أرى أن هناك تأث��ريات مادية 

مب��ارشة عىل االقتصاد الفلس��طيني«. ومع 

موقفه هذا، ال ينفي د. عبد الكريم أن هذا 

األمر ق��د يعطي دالالت ورس��ائل إيجابية 

وللمتعاملني  للمس��تثمرين  مب��ارشة  غ��ري 

م��ع النظام امل��رصيف، بأن س��لطة النقد يف 

تحولها إىل بنك مرك��زي أصبحت اآلن أكرث 

ق��درة عىل الرقابة واملتابعة واملحافظة عىل 

اس��تقرار النظام املرصيف، وتوفري التأمينات 

للمستثمرين، ما يعزز قوة النظام املرصيف.
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إدارة املال العام

ويف تأكيد عىل مبدأ االس��تقاللية الذي أشار 

إلي��ه د. جهاد الوزير س��ابقاً، يجزم د. أمني 

حداد، بأهمية تحضري س��لطة النقد لنفسها 

بكامل الخربات، منوهاً إىل أن التحول بشكل 

كامل للقيام بدور البنك املركزي يس��تغرق 

وقت��اً، ويوضح رؤيت��ه من البن��ك املركزي 

الفلس��طيني ال��ذي يجب أن يك��ون بنك 

الدولة، مبعنى أنه إىل جانب إصدار العملة 

وإدارته��ا، يقود إدارة امل��ال العام وال تقوم 

وزارة املالية بعهدة اإليراد ورصفه، مضيفا: 

ذلك س��يطور حجم الشفافية يف إدارة املال 

الع��ام، ويطور مصداقية أكرب بإدارة القطاع 

العام لعالقته التعاقدي��ة مع الجهات التي 

لها حقوق عليه ولها واجبات، ويحول إدارة 

الدين العام واإلرشاف عليه وتحديد حجمه 

إىل تفاوض ونقاش بني البنك املركزي ووزارة 

املالية، فكل هذه الجوانب مهمة وأساسية 

ويجب أن تتم، وليس��ت مرتبط��ة بإصدار 

العملة. ويضيف: يجب إخراج عملية إدارة 

التسويات املالية من وزارة املالية وتحويلها 

للبنك املركزي كونه باألساس يجب أن يكون 

الجهة املناسبة لذلك.

الجاهزية متوفرة لدى القطاع املرصيف

الوصول إىل القدرة عىل إصدار العملة وإدارة 

أس��عار الفائدة يف املس��تقبل يتطلب توفر 

العديد من العوامل واملتطلبات، وأحد هذه 

املتطلب��ات وجود جهاز م��رصيف قوي، فهل 

لدى الجهاز املرصيف الفلس��طيني الجاهزية 

والقدرة ع��ىل التعامل مع متطلبات عملية 

التح��ول والعملة يف حال إصدارها؟ س��ؤال 

يجي��ب عن��ه د. الوزير بجاهزي��ة القطاع 

امل��رصيف للتعام��ل م��ع التح��ول وإصدار 

العمل��ة، خاصة أن��ه يعاين من اس��تخدام 

الفلس��طيني،  الس��وق  أرب��ع عم��الت يف 

موضح��اً حج��م الخس��ائر الت��ي يتكبدها 

االقتصاد الوطن��ي جراء الت��داول بعمالت 

أجنبي��ة متعددة وما يفرزه ذلك الواقع من 

تعقيدات، فأصبح هناك احتياطيات إلزامية 

بعمالت الدوالر والدينار والش��يقل، وحتى 

املواطن العادي أثقلت كاهله هذه األمور، 

فأضحى له حس��ابات مرصفي��ة أيضاً بهذه 

العمالت الثالث.

ويضي��ف د. الوزي��ر: كل ه��ذه تعقيدات 

وتكالي��ف إضافي��ة ع��ىل املواط��ن وعىل 

االقتصاد مًعا، وعندم��ا تكون عملة واحدة 

س��يصبح التعامل من خ��الل وحدة نقدية 

واح��دة وس��وف تي��رس الكث��ري يف عم��ل 

املصارف. وهل إصدار العملة يتطلب تغيرياً 

يف األنظم��ة الس��ائدة؟ يجيب: ل��ن يكون 

هناك حاجة للتغيري يف األنظمة؛ ألن أنظمتنا 

تس��تخدم أربع عمالت، وبالتايل اختصارها 

إىل عملة واحدة س��يوفر الكثري من الجهد 

وس��يعزز من متانة الجهاز املرصيف وقدرته 

ع��ىل التعامل وعىل التنبؤ وعمل دراس��اته 

واحتياطياته.

د. ن��رص عبد الكري��م يؤي��د يف موقفه ما 

ذه��ب إليه د. جه��اد الوزير في��ا يتعلق 

بجاهزي��ة الجه��از امل��رصيف الفلس��طيني 

للتعام��ل مع تحول س��لطة النق��د للقيام 

مبهام البنك املركزي، موضحاً أن هذا الجهاز 

يخضع للتعلي��ات واألنظمة والقوانني من 

قبل س��لطة النق��د الحالية، وه��ي توازي 

التعليات واألنظمة املقرة يف معظم البنوك 

املركزية يف العامل، فسلطة النقد اآلن متارس 

فعلي��اً وظيفته��ا الرقابية وبش��كل يعادل 

ويكافئ أي بنك مركزي آخر.

ويتاب��ع: الجديد يف حال التح��ول وإصدار 

العمل��ة أنه س��يضاف ع��ىل البن��وك أعباء 

التكي��ف م��ع إص��دار العملة، وس��يصبح 

املطلوب منها إعادة فتح حسابات بالعملة 

الفلس��طينية الجديدة، عدا عن تحول جزء 

كبري من س��يولتها النقدية واستثاراتها إىل 

العملة املحلية، وهذه أعباء إدارية فنية، ال 

أرى أن ذلك سيجلب لها املزيد من املتاعب؛ 

ألن البن��وك تعمل اآلن يف بيئة فيها عمالت 

مختلفة، وإذا أضيف لها عملة وطنية أظن 

أنها قادرة عىل التعامل معها.

أما املدير اإلقليمي لفروع الضفة الغربية يف 

البنك اإلس��المي الفلسطيني عاد السعدي 

فيؤكد أن الرغب��ة واألمنية موجودتان لدى 

البن��وك، وعملية التهيئة للجهاز املرصيف لن 

تكون صعبة، وإن توف��رت العملة الوطنية 

وأصبحت واقع��اً فس��تتعامل معها البنوك 

بأريحي��ة كا تعامل��ت مع عمل��ة اليورو 

سابقاً.

حلم تاريخي طال انتظاره

إصدار العملة الوطنية الفلس��طينية، حلم 

كل فلس��طيني يف ه��ذا الوط��ن، ولن تجد 

فلسطينياً واحداً ال يحلم أو يتطلع ملعايشة 

هذه اللحظة التاريخية املمزوجة بالعاطفة 

واملش��اعر الوطني��ة. وم��ا دام الب��اب فتح 

ملناقش��ة موضوع البن��ك املرك��زي، فإثارة 

ه��ذه القضية أم��ٌر مهم ملوضوع حس��اس 

يعن��ي املواط��ن الع��ادي ك��ا يعني رجل 

األعال واملس��تثمر. ومع كون الحديث يف 

ه��ذا املوضوع غالباً ما يظل حبيس األروقة 

الضيقة، ارتأت »سوق املال« أن تفتح الباب 

عامد السعدي
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لهذا املوضوع وتثري نقاش��ًا حول إمكانيات 

إص��دار العملة يف الوق��ت الراهن بالتزامن 

مع الحديث الذي يدور حول تحول سلطة 

النق��د إىل بن��ك مركزي كام��ل الصالحيات 

والتوقعات بإقرار قانون البنك املركزي هذا 

الع��ام؛ فإصدار العمل��ة وإدارتها والحفاظ 

عىل اس��تقرارها، إحدى أهم املهات التي 

تقع ضمن نط��اق صالحيات البنك املركزي 

ومهامه األساسية.

ومع إقرار محافظ س��لطة النقد بأن إصدار 

العملة ال يرتبط بال��رورة باعتاد قانون 

البنك املركزي، يبق��ى من املرشوعية لنا أن 

نسأل عن مدى الجاهزية إلصدار مثل هذه 

العمل��ة اآلن؟ وه��ل الظ��روف مهيأة ملثل 

هذا اإلصدار؟ وهل منتل��ك فعاًل املقومات 

والق��درة إلص��دار وإدارة عمل��ة وطني��ة 

فلسطينية؟ وهل ميكن أن ترى هذه العملة 

الن��ور يف األفق واألم��د القريبني؟ وأمل يحن 

الوقت للحد من النزيف املستمر لالقتصاد 

الوطني نتيجة تع��دد العمالت املتداولة يف 

السوق الفلس��طينية؟ وما هي الرؤية لهذا 

الواقع وإىل أين نسري؟

األداة األهم مل تتوفر بعد..

ومع ما تبذله س��لطة النق��د من جهود يف 

تهيئة األجواء للتح��ول نحو البنك املركزي، 

وم��ع التط��ورات املهمة الت��ي حققتها يف 

الس��نوات األخرية، يرى د. الوزير أن هناك 

حاجة ألدوات يجب تطويرها، وإحدى هذه 

األدوات إصدار العملة الوطنية الفلسطينية 

والتحكم بأس��عار الفائدة، إىل جانب إدارة 

الس��يولة النقدية يف الس��وق، واالحتياطي 

اإللزام��ي للمصارف. وال يخف��ي د. الوزير 

أن األداة األه��م مل تتوف��ر بع��د، أال وهي 

إصدار العملة الوطنية الفلسطينية، وبالتايل 

القدرة عىل التحكم بأسعار الفائدة؛ فأسعار 

الفائ��دة يحددها البنك املرك��زي الفيدرايل 

في��ا يتعل��ق بال��دوالر األم��رييك، والبنك 

املركزي األردين فيا يتعلق بالدينار األردين، 

والبنك املركزي اإلرسائييل فيا يتعلق بعملة 

الشيقل. ويس��تدرك أن االحتياطي اإللزامي 

قد يكون وس��يلة باإلم��كان تطويرها حتى 

تكون أداة من األدوات النقدية يف االقتصاد.

ويف مزايا توفر عملة وطنية باعتبارها األداة 

األه��م بيد البن��ك املركزي، يق��ول د. أمني 

ح��داد: العملة توفر إي��رادات جيدة للبنك 

املركزي، وتوفر استقراراً لسجالت االقتصاد، 

وتخف��ف م��ن أعب��اء ومخاط��ر التعام��ل 

بالعم��الت األجنبي��ة، ك��ا أنه��ا أداة من 

أدوات دورة االقتصاد وزيادة التوس��ع فيه، 

وإضاف��ة إىل كونها أداة من أدوات التطوير 

االقتصادي من خالل االستثار والتأثري عىل 

أسعار الفائدة، فهي أداة للتحكم بشكل أو 

بآخر من أجل حاية السوق املحيل من أي 

تعرض ألخطار خارجية لها عالقة بالتغري يف 

أسعار العمالت العاملية، وأداة تسوية مهمة 

بني املواطنني وش��خصية وطنية، وهي جزء 

أسايس من السيادة.

إقــرار القانون ال يعني إصدار العملة 
فوراً

م��ع كل ه��ذه املواق��ف واآلراء، يزح��ف 

إىل الذه��ن التس��اؤل األهم ح��ول العالقة 

بني اعت��اد قانون البن��ك املركزي وإصدار 

العمل��ة، فه��ل األم��ران متالزم��ان؟ وهل 

ننتظر ص��دور العملة بعد اعتاد القانون؟ 

يجيب د. جهاد الوزير: إصدار قانون البنك 

املرك��زي ال يعني بال��رورة إصدار العملة 

مبارشة، فالقانون يض��ع الركيزة الترشيعية 

التي تعط��ي للبنك القدرة عىل إصدارها يف 

الوقت املناس��ب، لحني توفر كافة العنارص، 

التي ما زال��ت قيد البناء واإلنش��اء، ومنها 

تكامل الصورة االقتصادية من خالل السوق 

امل��ايل وإص��دار س��ندات حكومي��ة ومن 

خالل مؤسس��ات اإلقراض، ووجود رشكات 

اس��تثارية وصناديق تقاع��د وغريها، كلها 

عوامل تس��هل م��ن عملية التب��ادل املايل 

وضخ الس��يولة وخروجها، وكلا توس��عت 

وتعمقت وتوس��عت السوق املالية وجدت 

اآللي��ات املختلف��ة بوج��ود أدوات نقدية 

مختلفة يس��هل عىل البنك املركزي التحكم 

مبدخالت ومخرجات االقتصاد.

ويف هذا اإلطار أيضاً، يش��ري د. جهاد الوزير 

إىل أن االستقرار املايل يف عملية الرصف لدى 

وزارة املالية من العنارص املهمة، إضافة إىل 

وجود مح��ددات لعملية العجز يف املوازنة، 

ووجود حدود ترشيعية محددة يف القوانني 

متن��ع الحكومة من زيادة نس��بة العجز أو 

متنع أن يكون هناك عجز يف املوازنة بحدود 

معينة. ومن هنا يخلص إىل القول: يجب أن 

تتوفر محددات ملزمة للحكومة ال تتجاوز 

نس��بة معينة لتعزز استقرار السوق، وتعزز 

قدرة املس��تثمر ع��ىل دخول��ه، وتعزز من 

مصداقية الحكومة واس��تمراريتها، وبالتايل 

تعزز من استمرارية قوة العملة الفلسطينية 

عندما يتم إصدارها يف املستقبل.

»الجنيه الفلسطيني الجديد«

بعيداً عن التفاصيل املتعلقة بعملية إصدار 

العملة الوطنية الفلسطينية والجدل بشأن 

التوقيت املناس��ب إلصدارها ومدى تحقق 

متطلباتها املختلفة، يبدو أنه من املؤكد أن 

الفنية واإلجرائية إلصدار العملة  الجاهزية 

قد اكتملت، حتى يف أدق تفاصيلها الصغرية، 

وف��ق ما يؤك��ده د. جهاد الوزير ل�«س��وق 

امل��ال«، مبين��اً أن »الجني��ه الفلس��طيني 

الجديد«، هي التسمية التي تم اعتادها يف 

أنظم��ة الدفع »NPP” ووفق معايري دولية 

ومعادالت حس��ابية معتمدة ت��م تطبيقها 

وله��ا عالقة حت��ى يف عملي��ات التحويالت 

الدولي��ة، حيث تم األخذ بع��ني االعتبار أن 
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يكون االسم مقبوالً وقاباًل لعمليات التحويل 

عندما يضع التحويالت عىل أنظمة س��ويفت 

الدولية يف التعامالت املرصفية واملالية.

وعن الشكل الخارجي وتصميم العملة، يشري 

إىل وج��ود معايري مختلفة يف تصميم العملة، 

مؤكداً أن هذا الشأن سيكون من خالل وجود 

لجنة مختصة من فنيني ومهنيني ولجان تقدم 

اقرتاح��ات. ويب��ني أن القرار بش��أن العملة 

س��يكون جاعياً وليس فردياً بس��لطة النقد، 

ويضيف: نحن نحر اآلليات واملعايري، ومن 

أهم العنارص هي معاي��ري األمن فيا يتعلق 

بالعملة وحفظها م��ن التزوير، بحيث تكون 

العملة آمنة وضمن معايري أمنية، وس��يكون 

هناك تحديثات شهرية فيا يتعلق مبكافحة 

التزوي��ر، مؤك��دا أن عملية إص��دار العملة 

ستطرح ضمن عطاء معلن سيتم عرضه عىل 

مستوى دويل.

متطلبات اقتصادية مل تتوفر بعد..

وفي��ا ميكن توفره م��ن متطلب��ات إلصدار 

العمل��ة، يق��ول د. نرص عب��د الكريم: هناك 

متطلب��ات كثرية، ولكن س��أتجاوز املتطلبات 

الفنية التي لها عالقة بش��كل العملة وفئاتها 

الفن��ي وطباعتها، والتي س��تأيت  وتفصيله��ا 

بعد أن يت��م اتخاذ قرار س��يادي بإصدارها، 

وحت��ى يتخذ هذا القرار أظ��ن أن املتطلبات 

االقتصادي��ة ه��ي األهم، وه��ي التي يجب 

التدقيق فيها، وال أرى أنها متوفرة. ويضيف: 

من أج��ل أن تصدر عملة يف أي بلد يف العامل 

ال ب��د من إيجاد القدرة ل��دى البنك املركزي 

للمحافظة عىل اس��تقرار سعر رصف العملة، 

وإال ف��إن صدور العملة قب��ل أوانها قد ير 

باالقتص��اد وال يفي��ده؛ ألن��ه عندها س��تتم 

املحاول��ة وبذل الكثري إلقن��اع املواطنني، قبل 

األجانب، لحمل ه��ذه العملة وأن يحولوا ما 

بحوزتهم م��ن عمالت إىل العمل��ة الوطنية. 

وبكالمه هذا، فإنه يشري إىل عنرص الثقة، فإذا 

توفرت الثقة بالعملة وبقدرتها عىل االستمرار 

وقدرتها ع��ىل املحافظة ع��ىل قيمتها وعدم 

تآكلها يف املس��تقبل، عندها نقول إن إصدار 

العملة سيكون له منافع.

مخاط��ر  م��ن  الكري��م  عب��د  د.  ويح��ذر 

اس��تعجال إصدار العملة قبل نضج الظروف 

املالمئ��ة، ويقول: قد ير ب��رثوات املواطنني 

االستثار؛  ومستقبل  الفلسطيني  وباالقتصاد 

فاملس��تثمرون، س��واء املحليون أم األجانب 

ينظ��رون – إىل جان��ب التضخم واالس��تقرار 

االقتصادي والس��يايس واألمني – إىل استقرار 

س��عر رصف العمل��ة الوطني��ة، ف��إذا كانت 

هذه العملة مرش��حة لالنخف��اض عندها – 

وحت��ى لو ربح م��ن امل��رشوع االقتصادي – 

س��يخرس القيمة املتآكلة يف العملة، وستكون 

عوائ��ده الحقيقي��ة قليلة للغاي��ة. ويضيف: 

ف��إن املتطل��ب االقتص��ادي حت��ى اآلن غري 

متوف��ر وبحاجة إىل تدقيق ودراس��ة متأنية، 

كذل��ك يف ظل غياب نش��اط اقتصادي فعيل 

حقيق��ي يدع��م العمل��ة واس��تقرارها، عىل 

املس��توى التصديري والثق��ة باملنتج الوطني 

وإيجاد حالة تنموية مستدامة ال تعتمد عىل 

التحويالت من الخارج س��واء مس��اعدات أو 

غريها؛ فإن قرار إصدار العملة يكون متعجاًل 

وغري مدروس، فنحن نحتاج إىل إرادة سياسية 

تستند ملتطلبات اقتصادية.

سالح ذو حدين

ويش��دد د. نرص عب��د الكريم ع��ىل رضورة 

اس��تيفاء ال��رشوط االقتصادية قب��ل عملية 

إصدار العملة الفلس��طينية، ويقول موضحاً: 

تخي��ل إصدار عملة والناس يتملكونها مقابل 

سعر رصف محدد لها، وفجأة ال يوجد دعائم 

اقتصادية كافية لها، م��ا يؤدي إىل انخفاضها 

بش��كل كب��ري – ك��ا كان يحص��ل يف الكثري 

من عمالت العامل – فدامئا س��يخرس املواطن 

الحامل لهذه العملة وستكون هذه الخسارة 

باهظة، وعىل املدى االس��رتاتيجي س��تحتاج 

لفرتة طويلة إلعادة الثقة بها، وهذا أمٌر مر 

عىل املدى اإلسرتاتيجي.

وحت��ى نقطف الث��ار املرجوة م��ن إصدار 

العمل��ة، فإن تحقيق املتطلب��ات االقتصادية 

والسياس��ية واألمني��ة املالمئ��ة ه��و العامل 

املؤثر لنجاحها، وعندئذ س��تتحقق الكثري من 

املزايا، ومنها بحس��ب ما يوضح د. نرص عبد 

الكري��م، ما تس��مى »عوائد ص��ك العملة«، 

التي نخرسها س��نويا، وهي حوايل 1 – 2 %، 

فعندما نصك العملة ف��إن تكلفة صكها أقل 

بكثري من قيمتها التبادلية، وبالتايل فإن عوائد 

ص��ك العمل��ة مهمة، وهي ت��رتاوح م��ا بني 

300 – 400 مليون دوالر سنوياً.

وبامت��الك ه��ذه األداة املهم��ة بي��د البنك 

املرك��زي، يكون لدى ه��ذا البنك القدرة عىل 

التحكم باالستقرار املايل والنقدي واالقتصادي 

أك��رث، فإحدى أهم أدوات السياس��ة النقدية 

التي تجع��ل البنك املركزي لدي��ه قدرة عىل 

متابع��ة األوض��اع االقتصادي��ة والتدخل يف 

الوقت املناس��ب للمحافظة عىل االس��تقرار 

هي سياس��ة التحكم بسعر الفائدة األساسية 

والس��يطرة عليها. وبرأي د. عبد الكريم، فإن 

هذه األدوات س��تتاح بال ش��ك لسلطة النقد 

»البن��ك املركزي«، كا أنه م��ن املهم عندما 

تص��در العملة بش��كل أو بآخ��ر فهذا يعني 

د. نرص عبد الكريم
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أنه س��تصبح هناك ثقة بالنظام املرصيف ككل، 

ويصبح ل��دى هذا النظام ق��درة أفضل عىل 

إدارة ما تس��مى مخاطر سعر العمالت؛ ألنه 

يعم��ل يف بيئة فيها أكرث م��ن عملة قانونية، 

وعندم��ا تص��در ه��ذه العمل��ة تصبح هذه 

العمل��ة الوظيفية الرئيس��ية مقابل العمالت 

األخ��رى ويصبح التعامل معها حس��ب رغبة 

البن��ك وقدرته عىل الس��يطرة عليها. وإضافة 

إىل ما يشكله ذلك من تدعيم للجهاز املرصيف 

والبنية االقتصادية ورسائل الثقة التي يبعث 

به��ا للمواطنني، إضافة إىل قيمتها الس��يادية 

السياس��ية، فإن د. عبد الكري��م يرى أن كل 

هذا يعتمد عىل صح��ة وصوابية ومرشوعية 

ومنطقي��ة قرار إص��دار العمل��ة وليس عىل 

العملة بحد ذاتها؛ ألن هذا يحتمل أي اتجاه 

آخر عندما تصدر العملة، لكن تعتمد نتائجه 

عىل مدى تقدير املوقف بشكل أسلم.

هل ميكــن إدارة العملــة تحت حراب 
االحتالل؟

قد تكون الظروف مل تنضج بعد للحديث عن 

إصدار العملة، وقد يأخذ آخرون مسألة إصدار 

العملة تح��ت االحتالل كنوع من الالواقعية، 

لكن يبقى لنا حق السؤال: هل تصدر العملة 

الفلس��طينية تحت ح��راب االحتالل ويف ظل 

حكم ذايت محدود ومقيد؟ وهل من املصلحة 

الوطنية الفلسطينية أن تصدر تحت االحتالل 

أم يجب االنتظار لحني التحرر واالس��تقالل؟ 

ويف إجابت��ه، ينظر د. جه��اد الوزير إىل هذه 

املس��ألة بأبعادها املختلفة، مؤك��داً أنها قيد 

البحث والدراسة، ال سيا أنها تجربة فريدة، 

وت��أيت بعد التجربة الفنلندية – التي أصدرت 

عملتها تحت االحتالل – ومتت دراس��تها مع 

األخذ باالعتب��ار االختالف الكب��ري يف املعايري 

التاريخية من الناحية العملية للبنك املركزي.

لكن أال يش��كل االحتالل عائقاً؟ وكيف للبنك 

املركزي املس��تقبيل أن يس��يطر ع��ىل عملية 

إدارة السيولة يف السوق؟ وهنا يؤكد د. جهاد 

الوزير أن االحتالل ه��و العائق والهم األكرب، 

مضيفاً: س��تتأثر قدرتنا عىل إدارة السيولة يف 

حال إص��دار عملة نقدية يف ظل 650 حاجزا 

عس��كريا، وخصوصاً يف ظل عدم القدرة عىل 

إدخ��ال النق��د األجنبي وإخراج��ه يف الوقت 

املناسب، مش��رياً إىل معاناة سلطة النقد فيا 

يتعلق بإدارة الس��يولة يف عملة الش��يقل يف 

قطاع غزة بسبب إجراءات االحتالل والحصار 

ومنع جيش االحت��الل إدخال النقد إىل قطاع 

غزة بالكميات املطلوب��ة. ومع ذلك، يبني د. 

الوزير أنه ميكن إيجاد حلول ومعالجة واتخاذ 

إجراءات تخفف من هذه املش��اكل، ويفضل 

أن تكون هناك س��يطرة فلسطينية عىل األقل 

ع��ىل املعابر إلصدار العملة الوطنية، حتى لو 

كانت سيطرة من طرف دويل.

القرار سيايس قبل أن يكون مهنياً

يف إجابة عن الس��ؤال الرئيي حول إمكانية 

إص��دار العمل��ة اآلن؟ ميك��ن تلخيص صورة 

الواقع، بجاهزية سلطة النقد – وبشكل كبري 

– م��ن النواحي الفني��ة واإلجرائية الالزمة يف 

حال اتخذ القرار، لك��ن يبقى املوضوع رهن 

اإلرادة السياس��ية ل��دى الس��لطة الوطني��ة 

الفلس��طينية وتوف��ر املتطلب��ات االقتصادية 

واألرضية املناسبة. ويف هذا اإلطار، يقر محافظ 

سلطة النقد د. جهاد الوزير بأن عملية إصدار 

النقد مرتبطة بقرار س��يايس له عالقة بطبيعة 

العالقة بني الجانبني الفلس��طيني واإلرسائييل 

إن مت��ت باتف��اق س��يايس، فهناك ح��وايل 9 

% م��ن النق��د إرسائييل موجود يف الس��وق 

الفلس��طينية، وبالتايل فإن عملية إصدار نقد 

فلس��طيني واستبدال الشيقل يجب أن تكون 

عملية من خالل التع��اون مع البنك املركزي 

اإلرسائي��يل وباتفاقيات ثنائية، وهذا موضوع 

مرتبط بالوضع السيايس قبل أن يكون مسألة 

مهنية.

ويف االتجاه ذاته ينظر الس��يد عاد السعدي 

للموضوع، فيقول: اإلمكانيات متوفرة إلصدار 

العملة، إال أن إصدارها يتطلب قراراً سياسياً، 

كا يتطل��ب دعًا دولياً، ويوضح: ال نريد أن 

يك��ون لدينا عملة ُيت��داول بها كورق للبنوك 

فقط وال تكون مقبولة من الدول املجاورة.

االستقالل رشٌط

ويف موقف واضح، يربط د. أمني حداد، إصدار 

العملة بوجود دولة فلسطني املستقلة، وتوفر 

االستقالل واإلرادة السياسية، قائاًل: »أي يشء 

أقل من هذا فهو واقع مشوه«. ويتحدث عن 

آليات إلدارة اإلصدار تتمثل يف البنك املركزي 

ومجل��س النقد، قائ��اًل: كان رأي��ي دامئا مع 

مجلس نقد مس��تقل قوي وصاحب صالحية 

ال يتأث��ر باألزم��ات املالية للقط��اع العام وال 

باألزمات املالية ألي قطاع آخر.
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ويوض��ح أن عملي��ة إص��دار العملة قضية 

حساس��ة وليست مسألة ترف فكري، مبدياً 

تحفظات��ه من إصدار عملة فلس��طينية يف 

هذا الوقت، »فالعملة يجب أن تكون ذات 

مصداقية وذات ثقة، ويجب أن يكون البنك 

املركزي قادراً عىل إعطائها روح االس��تقرار، 

وإذا كان الواقع االقتصادي مشوهاً كا هو 

فس��يكون من الصعب ع��ىل البنك املركزي 

م��ن م��وارده أن يخل��ق االس��تقرار الالزم 

بأسعار رصف هذه العملة«.

إصــدار وحــدة قيــاس موحــدة قد 
يخفف أعباء املرحلة الحالية

ويضيف: ليس من الس��هل مس��ألة إصدار 

العملة الفلس��طينية والس��يطرة عىل إدارة 

إص��دار الجني��ه الفلس��طيني إذا مل تتوفر 

الظ��روف االقتصادي��ة التي ه��ي انعكاس 

ينتابه��ا يف  والت��ي  السياس��ية،  للظ��روف 

فلس��طني العديد من الش��وائب، فال يوجد 

االقتص��اد  بتعري��ف  اقتص��اد فلس��طيني 

املستقل بوحدة سياسية موجودة يف وحدة 

جغرافية، وال تزال فلس��طني تحت االحتالل 

وكذلك اقتصاده��ا، موضحا: »لدينا اقتصاد 

مش��وه، يجب أن يتم التعامل معه يف علم 

السياسات االقتصادية بطريقة خاصة، وكل 

السياس��ات التي تعترب طبيعية يف كل دول 

الع��امل قد تنطبق أو ال تنطبق، وباألغلب ال 

تنطبق«.

وم��ع ارتب��اط قرار إص��دار العمل��ة بتوفر 

املتطلبات السياس��ية واالقتصادية واألمنية، 

فهل يبقى الوضع عىل ما هو عليه؟ يجيب 

د. أمني حداد عىل هذا التساؤل: آن األوان، 

ولكوننا نواجه مشكلة يف التعامل مع ثالث 

عمالت يف فلس��طني، ما ب��ني رشاء وتحويل 

وبني رأس مال، وميزانيتنا يف جانب األصول 

مليئة بالشيقل، ومن جانب رأسالنا مليئة 

بالدنانري، ويف جانب آخر مليئة بالدوالرات، 

ميك��ن للبنك املرك��زي أو س��لطة النقد أن 

يفكر بالنظر والتقييم بإصدار وحدة قياس 

موح��دة لالقتص��اد قد تس��اعد إىل حد ما 

يف تخفي��ف عبء املخاط��رة بالتعامل مع 

عمالت متعددة.

سيناريو ما بعد إصدار العملة

ومع وضوح الرؤية بش��أن كل ما يدور عن 

إمكاني��ة صدور العملة الفلس��طينية، لكن 

ولتكتم��ل الصورة، س��ألنا د. جه��اد الوزير 

عن ماهية الس��يناريو املف��رتض بعد اليوم 

التايل لقرار إص��دار العملة الفلس��طينية؟ 

فأجاب: مبا أن املخرج��ات الفنية واإلدارية 

الالزمة جاهزة ومتوفرة الس��تقبال العملة، 

يبقى ما ه��و النظام النقدي األمثل يف حال 

إصدار الجنيه الفلس��طيني؟ وما هو النظام 

النق��دي األمثل القتصاد صغ��ري؟ ويضيف: 

كنتيجة لعدة دراس��ات أجري��ت فإنه عند 

اإلصدار لن تقوم س��لطة النقد بالطلب من 

الجمه��ور التخيل عن العم��الت األخرى أو 

منع استخدام وتداول النقد اآلخر، فالسوق 

الفلس��طيني يعتمد اقتصاد الس��وق الحر، 

وبالتايل فإن الجنيه الفلسطيني عند إصداره 

س��يكون موجوداً ك��ا س��تكون العمالت 

األخرى موجودة، وقوة الجنيه الفلسطيني 

عىل األرض هي التي س��تقرر مدى االلتزام 

أو توسع القاعدة النقدية له.

ويضي��ف د. الوزي��ر أن ما س��يتم اتخاذه 

يف حال ص��دور العملة، ه��و أن الحكومة 

س��تتخذ ق��راراً بدف��ع الروات��ب بالجني��ه 

الفلسطيني، ومع ذلك ستكون هذه العملة 

قابلة للتبديل وس��تكون لدى سلطة النقد 

احتياطي��ات تضم��ن ق��درة املواطن عىل 

اس��تبدال الجنيه الفلس��طيني يف أي لحظة 

ويف أي ف��رع ويف أي رصاف، وب��أي عمل��ة 

متداولة، كا س��تكون هن��اك احتياطيات 

تدع��م هذا الجنيه وتكون متوازنة بنس��بة 

1 إىل 1، بحي��ث توضع ه��ذه االحتياطيات 

يف صندوق خاص يف س��لطة النقد، عىل أن 

ال يسمح للحكومة باالقرتاض منه لتخفيف 

العج��ز ب��ل يكون فق��ط لحاي��ة العملة 

الفلسطينية، ووجودها أسايس حتى يضمن 

املواطن عندما يحمل الجنيه الفلسطيني أن 

يكون هناك ما تسمى »املرساة النقدية«.

وعن الدراس��ات التي أجرتها س��لطة النقد 

ح��ول ارتباط الجنيه الفلس��طيني بالدوالر 

األمرييك، يق��ول د. جهاد الوزير: يف اللحظة 

املناس��بة عند إصدار الجنيه الفلس��طيني 

س��يتم تقييم��ه بقيم��ة ال��دوالر األمرييك، 

وس��يضمن البنك املركزي هذه القيمة من 

خ��الل املرس��اة املالي��ة الت��ي تعتمد هذه 

القيم��ة وتحاف��ظ عليها من خ��الل وجود 

والكافية  املناس��بة  األجنبية  االحتياطي��ات 

بحيث ال يتم إصدار أي جنيه فلسطيني ما 

مل يكن مدعوما باالحتياطيات الكافية التي 

تضمن قيمة هذه العملة وثباتها.

د. أمني حداد
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تعدد العمالت املتداولة يعظم حجم 
الخسائر االقتصادية

الحديث عن إمكانية إصدار العملة الوطنية، 

وكا لها آثارها اإليجابية فإن استمرار تعدد 

العمالت املتداولة يف الس��وق الفلس��طينية 

يشكل معضلة رئيسية وله تأثرياته السلبية، 

ويدخ��ل يف نطاقها املواط��ن العادي ورجل 

األع��ال وقط��اع ال��رشكات وكل مكونات 

املجتمع الفلس��طيني. وما يزيد حدة هذه 

املعضل��ة هو أننا مضط��رون للتعامل بهذه 

العم��الت دون اعتبارات لواقعنا االقتصادي 

له��ذه  النقدي��ة  فالسياس��ات  الداخ��يل، 

العمالت، وكا يوض��ح د. أمني حداد، تنبع 

من واقع اقتص��ادي ونقدي للدول املصدرة 

له��ا، وإذا ما تم اس��تثناء ال��دوالر األمرييك 

باعتب��اره عملة عاملي��ة تتأث��ر بالتوجهات 

االقتصادي��ة العاملي��ة وال يعك��س خصوصا 

الوضع الداخيل للواليات املتحدة األمريكية، 

ف��إن الدين��ار األردين والش��يقل اإلرسائييل 

اللذي��ن يتم تداولها عىل نطاق واس��ع يف 

األرايض الفلس��طينية إىل جان��ب ال��دوالر 

األم��رييك، يعربان ع��ن سياس��ات إرسائيلية 

نقدية مرتبطة باالقتصاد اإلرسائييل وبدرجة 

أقل باالقتصاد األردين.

م��ن جانبه، يق��در د. جه��اد الوزير حجم 

الخس��ائر املب��ارشة وغري املب��ارشة كنتيجة 

األرايض  يف  املتداول��ة  العم��الت  لتع��دد 

الفلس��طينية ب� 200 ملي��ون دوالر – عىل 

األقل – سنويا، أي ما نسبته 2 % من الناتج 

املح��يل لصالح البنك املركزي اإلرسائييل. وال 

تقف الخسائر عند هذا الحد، فالدعم الذي 

تتلقاه الس��لطة الوطنية من الدول املانحة 

الذي يص��ل إىل حوايل مليار دوالر س��نويا، 

مير ع��رب بوابة البنك املركزي اإلرسائييل وإن 

كان ليس بشكل غري مبارش ومن خالل رشاء 

الشيقل من الس��وق. لكن الثقة باالقتصاد 

الفلسطيني حارضة، وهو قادر عىل تحقيق 

ذاته، ويق��ول د. الوزير: عندم��ا ترفع عنه 

قي��ود االحتالل وتت��اح له حري��ة الحركة، 

عندها س��تكون املسألة ليس��ت قضية ثقة 

يف العمل��ة الفلس��طينية، وإمنا س��تكون يف 

إمكانية السيطرة عىل التضخم.

من جهت��ه، ومن واقع عميل يقول الس��يد 

عاد السعدي: »بتعاملنا مع عملة الشيقل 

تحكمنا الرشوط اإلرسائيلية السياسية بعدم 

إدخ��ال الش��يقل يف وق��ت الرواتب وعدم 

قب��ول العملة التالفة، وه��ذا يعطل الدورة 

املرصفي��ة. وباملق��دار نفس��ه يف موض��وع 

االرتفاع واالنخفاض للعمالت األخرى، سواء 

ال��دوالر أو الدينار، فمث��اًل يف موعد رصف 

الرواتب وعندم��ا نتعامل بالعمالت الثالث 

دون عملة وطنية؛ فالرواتب تودع بالشيقل 

)رواتب القطاع العام(، وإن مل يوجد نضطر 

إىل رصفه��ا مبا يتوفر من س��يولة بالعمالت 

األخ��رى كالدينار أو ال��دوالر، وهذا يخضع 

لسعر الرصف املوجود.

وبالطريق��ة نفس��ها حينا ت��رصف رواتب 

وكال��ة الغ��وث الدولي��ة بالدين��ار األردين 

وأحيان��ا بال��دوالر األمرييك، وع��دم توفرها 

يتطل��ب مطالب��ة األردن بتوف��ري العمل��ة 

األردني��ة، ومقابلها نضطر إىل دفع عموالت 

للرصاف��ني وأحيانا للبنوك من أجل الحصول 

عليها«. ويخلص إىل القول: عدم توفر عملة 

فلسطينية يدخلنا يف متاهات كبرية بالتعامل 

بثالث أو أربع عمالت يف هذا املجال.

ويف نظرت��ه للخس��ائر الت��ي تثق��ل كاهل 

االقتصاد الوطني، يقول د. نرص عبد الكريم: 

يف الس��وق املح��يل يت��م تداول ح��وايل 4 

مليارات شيقل، إىل جانب حوايل مليار دينار 

أردين، وأك��رث من ملي��اري دوالر، إضافة إىل 

عملة اليورو، وبحس��ب د. عبد الكريم فإن 

هذا الكم من العمالت يجعل من الش��عب 

الفلس��طيني مقرضا مجانيا للبنوك املركزية 

الت��ي تصدر عنها هذه العم��الت، ما يعني 

أن االقتصاد الوطني يخرس يوميا، يخرس ما 

تس��مى »صكوك العوائد له��ذه العمالت«، 

التحك��م  أدوات  أه��م  إح��دى  ويخ��رس 

باالقتصاد وهي السياس��ة النقدية. ويختتم 

د. عبد الكريم بالقول: »اقتصادنا منكشف 

لكل الصدم��ات الخارجية، فنحن منتص كل 

األرضار وآخر املس��تفيدين وأول املتررين 

ألي��ة تغ��ريات وتط��ورات يف االقتصاديات 

املجاورة التي نستخدم عملتها«.

والسؤال املفتوح املوضوع عىل طاولة 
صانع القرار السيايس واالقتصادي ويف 
ظل هــذه الظروف الحساســة التي 
مير بها املجتمع الفلســطيني يف هذه 
املرحلة، هل سيبقى االقتصاد الوطني 
الفلسطيني يدفعان فاتورة  واملواطن 

االحتالل الباهظة؟
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تقارير

شركة سوق فلسطين ل���أوراق ال��م������ال��ي������ة
ُتدرج أس�����همها للت�����داول

مرحلة جديدة تدخلها س��وق فلسطني لالوراق 

املالية م��ع ادراج اس��همها يف البورصة، فقد تم 

يف الرابع من نيسان مراسم حفل توقيع اتفاقية 

إدراج رشك��ة س��وق فلس��طني ل��ألوراق املالية 

املساهمة العامة وبدء تداول أسهمها يف بورصة 

فلس��طني تحت الرم��ز )PSE(. وق��د تم إدراج 

الرشك��ة ضمن قطاع البن��وك والخدمات املالية، 

ليصل عدد رشكات هذا القطاع إىل تس��عة. فيا 

يعد هذا اإلدراج هو األول للعام الجاري، وبذلك 

يرتفع عدد الرشكات املدرجة إىل 47 رشكة بقيمة 

سوقية بلغت حوايل 2,835 مليار دوالر أمرييك.

ووق��ع اتفاقي��ة اإلدراج، كل م��ن رئيس مجلس 

إدارة بورصة فلس��طني أ. د. رام��ي الحمد الله، 

ورئي��س مجل��س إدارة رشكة فلس��طني للتنمية 

واالس��تثار “باديك��و القابضة” الس��يد منيب 

امل��رصي، – باعتبارها صاحبة املبادرة بتأس��يس 

رشكة س��وق فلس��طني لألوراق املالي��ة واملالك 

الرئي��ي لها – وبحض��ور رئيس مجل��س إدارة 

هيئة س��وق رأس املال الس��يد ماه��ر املرصي، 

ومشاركة حش��د من ممثيل الرشكات املساهمة 

العامة ورشكات األوراق املالية األعضاء وممثلني 

من القطاعني العام والخاص واملؤسسات الرقابية 

ورجال أعال وشخصيات اقتصادية وإعالميني.

وقد تداول سهم رشكة س��وق فلسطني لألوراق 

املالي��ة يف يومه األول حس��ب تعليات تداول 

األس��هم يف الجلس��ة األوىل، وأغلق سهم الرشكة 

عند مستوى 5.07 دوالراً أمريكياً، يف حني بلغت 

كمية األس��هم املتداولة م��ا مجموعه 136 ألف 

سهم، بقيمة إجالية تجاوزت 684 ألف دوالراً، 

ُنفذت من خالل 79 صفقة.

من اليمني: السيد ماهر املرصي، السيد منيب املرصي، أ.د. رامي الحمدالله  
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تأسيس  منيب املرصي: 
السوق وإدراج أسهمها 
األحــداث  أهــم  مــن 
عىل مســتوى االقتصاد 
الوطنــي يف العقديــن 

األخريين

وخالل كلمته، اعترب رئيس مجلس إدارة ش 

»باديك��و القابضة«، منيب رش��يد املرصي، 

إدراج رشكة السوق للتداول واحدة من أهم 

األحداث التي شهدها االقتصاد الفلسطيني 

كان  »إذا  قائ��اًل:  األخريي��ن،  العقدي��ن  يف 

يل أن أذك��ر املحط��ات التاريخي��ة التي مر 

به��ا اقتصادنا الوطني ع��ىل مدى العقدين 

األخريي��ن، فأنني أضع عىل رأس��ها حدثني، 

أعتقد أنكم توافقونني الرأي بأنها يف غاية 

األهمية، األول إطالق نشاط سوق فلسطني 

ل��ألوراق املالي��ة باعتبارها إح��دى اللبنات 

األساسية، بل األكرث أهمية، يف اقتصاد الدولة 

الفلس��طينية التي ما زلن��ا نناضل من أجل 

إقامتها عىل ترابنا الوطني. واملحطة الثانية 

هي اليوم، بإدراج رشكة الس��وق للتداول.« 

وأضاف: »مبادرة باديكو القابضة بأن تأخذ 

عىل عاتقها تأس��يس سوق مالية فلسطينية 

انط��وى عىل قدر كبري من املخاطرة، تطلب 

موقفا شجاعا.«

وبني املرصي أن إدراج أس��هم رشكة السوق 

للت��داول تأكيد جديد عىل الت��زام »باديكو 

القابضة«، واهتامها، بإدخال مس��تثمرين 

آخري��ن، محلي��ني وإقليمي��ني، »ليتحملوا 

املس��ؤولية معها يف املخاطر، ويش��اركوها 

يف املغانم«، داعياً املس��تثمرين إىل الدخول 

يف ه��ذا القط��اع، ليس فقط برشاء أس��هم 

يف الس��وق، وإمنا أيضا املساهمة يف إدارتها 

ووضع خط��ط تطويرها. وتاب��ع: »أنا عىل 

ثقة كاملة بأنها متلك آفاقا واس��عة للتطور 

والتوس��ع، لتبقى رأس الحربة يف االستثار، 

املح��يل واإلقليمي والدويل، يف فلس��طني.« 

وأض��اف: رغ��م الظ��روف الت��ي أحاطت 

بعمل الس��وق إال أننا صممنا عىل أن نكون 

يف طليع��ة الجه��ود الرامي��ة إىل النه��وض 

باالقتصاد الفلسطيني، والسعي إىل اجتذاب 

املس��تثمرين األجانب إىل فلسطني، موضحاً 

أن »الصعوبات التي مرت بها الس��وق عىل 

مدى السنوات املاضية، بقدر ما أثرت سلبا 

عىل أداءها، فأنها دليل واضح عىل الطاقات 

الكامنة فيها.«

د. الحمد الله: الســوق 
شــقت طريقها وســط 
والتحديات..  املتغريات 
وأثبــت متيزهــا رغــم 

الظروف الصعبة

ويف كلمته، اعترب رئيس مجلس إدارة بورصة 

فلس��طني أ. د. رام��ي الحمد الل��ه اإلدراج 

محطة ب��ارزة يف االقتص��اد الوطني ونقطة 

مضيئة يف مس��رية البورص��ة، بعد ميض 15 

عاماً عىل انطالق أول جلسة تداول، مضيفاً: 

ش��قت البورصة طريقها وس��ط املتغريات 

والتحدي��ات لرتس��م مع��امل االس��تثار يف 

فلس��طني، وكانت دوماً تثب��ت متيزها عىل 

مس��توى املنطق��ة رغم أن ظ��روف عملها 

أصعب من ظ��روف عمل جميع البورصات 

املج��اورة، مش��رياً إىل أنها الوحي��دة عربياً 

اململوكة من القط��اع الخاص، والثانية التي 

يتم إدراج أس��همها للت��داول، كا أنها أول 

بورصة عربية مؤمتت��ة بالكامل، ومن أوائل 

البورصات العربية التي توفر خدمة التداول 

ع��رب اإلنرتن��ت. وكان��ت األوىل عربي��اً عام 

1999 مقارنة بنس��ب منو مؤرشات األسواق 

العربية، فقد بلغت نسبة منو مؤرش القدس 

ما يق��ارب 53 %، كذلك كانت األوىل عاملياً 

ع��ام 2005 بعد منو مؤرش القدس بنس��بة 

تجاوزت 300 %.

وق��ال د. الحم��د الله: مل يك��ن وليد هذه 

اللحظة، ب��ل مرت هذه التجرب��ة الفريدة 

مبخ��اض طويل قبل أن ت��رى النور. مضيفاً: 

بدأت الفكرة تتبلور وتنضج بش��كل أفضل 

بعد إق��رار قانون األوراق املالية وتأس��يس 

هيئة سوق رأس املال عام 2005، واتخذت 

أوىل الخط��وات العملي��ة يف ه��ذا املجال 

ع��رب رف��ع رأس مال الس��وق ليصبح عرشة 

ماليني دوالر أمري��يك. ويف عام 2006 بدأنا 

بإجراءات التحول إىل رشكة مساهمة عامة، 

ولك��ن أتت الرياح مبا ال تش��تهي الس��فن، 

واصطدمنا مبعارض��ة ناجمة عن املناكفات 

السياسية يف حينه، وأسدل الستار عن فصل 

من فصول هذه املسرية. وتابع: بالرغم من 

تراج��ع أحج��ام التداول يف الس��نوات التي 

أعقبت ذلك، إال أننا عدنا لنفتح هذا امللف 

مجدداً، وبدأن��ا بإجراءات التحول إىل رشكة 

مس��اهمة عامة، حيث دخل ه��ذا التحول 

حيز التنفيذ عام 2010.

وق��ال: نق��ف اليوم ع��ىل أرضي��ة أصلب 

ونتطل��ع إىل أن نك��ون منوذج��اً يحتذى به 

يف مارس��ة الحوكمة الرشيدة، ونسعى إىل 

توس��يع قاعدة املس��اهمني لتشمل رشائح 

من اليمني: السيد ماهر املرصي، السيد منيب املرصي، أ.د. رامي الحمدالله  
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أوسع ومستثمرين جدد. وأوضح أنه عىل مدار 

15 عاماً، تم عقد ما يزيد عن ثالثة آالف جلسة 

تداول، ت��ّم خاللها تنفيذ صفقات تداول نتوقع 

أن تتج��اوز املليون صفقة مع نهاية هذا العام، 

كا تجاوز عدد األس��هم م��ع نهاية الربع األول 

من هذا العام 2.3 مليار س��هم، بقيمة تجاوزت 

ال���7 ملي��ارات دوالر، في��ا تج��اوزت القيمة 

الس��وقية 2.8 مليار كا يف 2012/03/31. وعرب 

تطلع البورصة إىل تحقيق املزيد من اإلنجازات، 

انطالق��ة جدي��دة يف  ش��هدنا  إذا  »خصوص��اً 

التداول«.

ويف كلمته، شدد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق 

رأس املال السيد ماهر املرصي عىل أهمية إدراج 

رشكة س��وق فلسطني لالوراق املالية، مؤكداً أنه 

بدأ العمل عىل انجازه مع إدارة البورصة ووزارة 

االقتص��اد الوطني منذ عدة س��نوات، قائاًل: أن 

اإلدراج بحد ذاته نقلة نوعية لبورصة فلسطني، 

وأيض��اً من حيث االرتقاء مبس��توى الش��فافية 

والحوكم��ة يف فلس��طني. كا أن فلس��طني من 

أوائ��ل دول املنطق��ة العربية الت��ي تكون فيها 

الرشكة املالكة للس��وق رشكة مس��اهمة عامة 

ومدرجة يف البورصة.

نقلة  املــرصي:  ماهــر 
نوعية لبورصة فلسطني

وأوضح الس��يد ماهر امل��رصي أن إدراج رشكة 

السوق يف بورصة فلس��طني سيؤدي إىل توسيع 

قاع��دة املس��اهمني فيه��ا حس��ب األنظم��ة 

والتعلي��ات التي تحك��م ال��رشكات املدرجة 

ويخفف من تركز امللكية الحايل. كا أنه يندرج 

ضم��ن أفضل املارس��ات الدولية يف األس��واق 

املالية، مشرياً إىل أن هذا االنجاز لن يكون نهاية 

املطاف، منوهاً بأن هيئة سوق رأس املال تعمل 

مع رشكة س��وق فلسطني لألوراق املالية إليجاد 

االقتصادية  والج��دوى  املوضوعي��ة  الظ��روف 

لفص��ل مركز اإلي��داع والتحويل ع��ن البورصة 

تعزيزاً للش��فافية والنزاهة واالستقاللية، وقال: 

»س��نقوم بتنفيذ ذلك عند الوص��ول إىل قناعة 

بجدوى هذا الفصل«.

من جهت��ه، علق الرئي��س التنفي��ذي لباديكو 

القابضة السيد سمري حليله عىل إدراج السوق، 

قائ��اًل: »باديكو« وبقية املالكني ملتزمون بطرح 

25 % ع��ىل األقل من رأس مال الرشكة للتداول 

م��ن قب��ل الجمهور، حي��ث قام��ت »باديكو« 

نفس��ها بتوزيع مليون س��هم أي ما نسبته 10 

% من أسهم الرشكة من حصتها خالل األسبوع 

امل��ايض ع��ىل رشكات الوس��اطة لب��دء التداول 

عليها. وأوضح: املطل��وب من هذه الخطوة أن 

يبيع املساهمون الحاليون 25 % عىل األقل من 

حصتهم خالل س��نة من ب��دء اإلدراج، وزيادة 

ع��دد املس��اهمني م��ن 10 مس��اهمني إىل 50 

مساهًا عىل األقل. وقال: ليس لدينا مشكلة يف 

طرح أكرث من 25 % من حصتنا، بل ليس لدينا 

مش��كلة يف أن تقل حصتنا عن 50 %. هذا كله 

سيحدده حجم الطلب عىل سهم رشكة السوق، 

معرباً عن ترحيبه ب��رشكاء آخرين »ليس فقط 

كمس��اهمني يف رشكة الس��وق، وإمنا يف اإلدارة 

كرشكاء إسرتاتيجيني«.

جانب من املشاركني يف حفل اإلدراج  
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حليلــه: لدينا مؤرشات 
قوية بأن هنــاك قامئة 
من املشرتين املحتملني 
رشاء  إىل  ســيبادرون 
شاشــة  عــر  حصــص 

التداول

اإلدراج  أن  حليل��ه  س��مري  الس��يد  وأك��د 

سيكون ألس��هم مملوكة من قبل مساهمني 

حالي��ني، وليس زي��ادة يف رأس امل��ال، »فال 

حاج��ة لنا بزيادة رأس املال. وضع الس��يولة 

يف الس��وق ممتاز، ولدينا فائ��ض من النقد 

بح��وايل 11 مليون دوالر، وه��ذا يكفي ألية 

استثارات، س��واء يف البنية التحتية للسوق 

أو يف التكنولوجيا.« ونوه الس��يد حليله بأن 

االستثار يف س��هم رشكة السوق اسرتاتيجي 

باعتبارها امتيازاً، وأهم من االستثار يف كثري 

من الرشكات املتداولة«. ولفت إىل أن ماليك 

السوق تلقوا خالل السنوات املاضية عروضا 

عدة من مس��تثمرين اسرتاتيجيني محتملني، 

محلي��ني وإقليميني ودولي��ني، لكن األوضاع 

السياسية مل تسمح بالتوصل إىل اتفاقات مع 

أي من هؤالء املس��تثمرين. وقال: مع ذلك، 

فق��د أرصرنا عىل اس��تكال ه��ذه العملية، 

وقررن��ا طرح األس��هم مبارشة للت��داول من 

قب��ل الجمه��ور، ولدينا م��ؤرشات قوية بأن 

هناك قامئة من املشرتين املحتملني، محليني 

وإقليميني، س��يبادرون إىل رشاء حصص عرب 

شاشة التداول.

تجدر اإلش��ارة إىل أن رشكة س��وق فلسطني 

لألوراق املالية املس��اهمة العامة املحدودة 

»بورصة فلس��طني«، تأسس��ت ع��ام 1995 

مبب��ادرة من »باديك��و القابضة«، يف حني تم 

عق��د أول جلس��ة تداول يف 18 ش��باط عام 

1997. ويبل��غ رأس مال الرشك��ة 10 مليون 

دوالر أمرييك مدفوع بالكامل، وهي مسجلة 

ل��دى مراق��ب ال��رشكات ب��وزارة االقتصاد 

الوطن��ي، ومت��ارس عمله��ا كس��وق مالي��ة 

لت��داول األوراق املالي��ة إىل جان��ب تقديم 

خدمات التس��وية والتقاص من خالل مركز 

اإليداع والتحويل. ويس��اهم، حاليا، يف رأس 

مال رشكة س��وق فلس��طني ل��ألوراق املالية 

10 مس��اهمني فقط، وهم: رشكة فلس��طني 

للتنمية واالس��تثار »باديك��و القابضة« و6 

م��ن رشكاتها التابعة والحليف��ة، والتي متلك 

مجتمع��ة نح��و 74 % م��ن رأس مال رشكة 

السوق، ومؤسسة السنابل التابعة ل�«صامد« 

17 %، و«يورومينا 5 %، وبنك الرفاه لتمويل 

املشاريع الصغرية 2.5 %.

جانب من املشاركني يف حفل اإلدراج  
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القطاع المصرفي.. موعد لتطورات نوعية هذا العام

م���ص���ارف ت��رك��ي��ة ف���ي ط��ري��ق��ه��ا إل��ى 
فلسطين.. واندماجات قادمة

رام الله – 

أن تجد قطاعاً مرصفياً قوياً يف فلس��طني، أمٌر يبعث بإشارات ورسائل 

إيجابية، س��واء للداخل االقتصادي يف فلسطني أو الخارج االستثاري 

يف اإلقليم املحيط والعامل. وعوضاً عن التطورات املهمة التي ش��هدها 

القطاع املرصيف الفلس��طيني يف األع��وام األخرية يف أكرث من مجال، قد 

يحمل القادم من األيام تطورات إيجابية، سواء يف اندماجات مرصفية 

جديدة أو يف افتتاح فروع ملصارف أجنبية داخل فلسطني، تطورات قد 

تدعمها مؤرشات مالية قوية حققها القطاع املرصيف خالل عام 2011.

وما دام اليشء باليشء يذكر، فُيش��ار إىل أننا ش��هدنا يف الس��ابق أكرث 

من عملية اندماج واس��تحواذ مرصفية، ويف هذه النقطة تحديداً يبدو 

أن القط��اع املرصيف يف األيام القادمة ع��ىل موعد مع عمليات اندماج 

جديدة وفق ما تش��ري إليه مصادر مختلفة ل�«سوق املال«. فهل تلوح 

يف األف��ق اندماج��ات مرصفية قادمة؟ وهل نش��هد دخ��ول مصارف 

أجنبية جديدة إىل السوق الفلسطينية؟

تقارير
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أسئلة تحاول »س��وق املال« تقديم اإلجابة 

عليه��ا، فف��ي الس��ؤال األول مث��اًل، ووفقاً 

للم��ؤرشات املتوافرة حت��ى اآلن، قد تبدو 

اإلجابة علي��ه بنعم، طبقاً ملا تؤكده مصادر 

مرصفية رسمية وغري رس��مية، ومع تحفظ 

البع��ض ممن التقيناهم أو س��عينا للقائهم 

عىل ذكر أساء وتفاصيل املصارف املندمجة 

إال أنن��ا بهذا الحديث ال نف��يش رساً؛ فعىل 

أق��ل تقدير تجري أحادي��ث هنا وهناك يف 

أروقة القطاع املرصيف واملهتمني بهذا الشأن، 

فحواه��ا أن املدى املنظور س��وف يش��هد 

عمليتي دمج مرصفيتني منفصلتني، تشمالن 

أربعة مصارف.

نيسان.. موعد جديد الندماج آخر

»سوق املال« حاولت الوقوف أكرث عىل هذه 

املعلومات م��ن املس��ؤولني وذوي العالقة 

مب��ارشة، إال أن اإلجابة م��ن هذه األطراف 

كانت دامئاً تتسم بالتحفظ الشديد، وكثريون 

فضلوا عدم التعلي��ق عىل هذا املوضوع يف 

هذه املرحلة لح��ني اكتال بعض العنارص. 

عىل كل حال، تش��ري املعطيات املتواترة إىل 

أن الربع الثاين من هذا العام، سوف يشهد 

عىل األق��ل، عملية االندماج القادمة. ونرتك 

هذا األمر لإلعالن عنه من أصحاب الش��أن 

والعالقة يف املستقبل القريب.

وبانتظ��ار التطورات يف ه��ذا املجال، يبدو 

أن املؤرشات تش��ري إىل نض��ج فكرة الدمج، 

بحس��ب ما رصح به محافظ س��لطة النقد 

الفلسطينية د. جهاد الوزير ل�«سوق املال«، 

الذي يؤكد أن املؤرشات تظهر أن البنوك التي 

يج��ري الحديث عنها قد وصلت إىل مرحلة 

نض��ج يف املش��اورات والنقاش��ات، متوقعاً 

أن يك��ون هناك إمتام لعملي��ة االندماج أو 

رفع رأس املال املتفق عليه وهو 50 مليون 

دوالر مع نهاية نيسان املقبل. وبذلك يتوقع 

أن يصل مجموع البنوك العاملة يف األرايض 

الفلسطينية إىل 16 بنكاً، بدالً من 18، برأس 

م��ال يبلغ 50 مليون دوالر لكل واحد منها، 

استجابة ملتطلبات سلطة النقد الفلسطينية، 

األمر الذي يتوقع أن يقوي من دور القطاع 

املرصيف الفلسطيني وأدائه االقتصادي.

االندماج املرصيف يعزز االستقرار املايل

د. جهاد الوزير ينظر لالندماجات املرصفية 

باعتباره��ا ج��زءاً م��ن عملي��ة التمتني أو 

الس��المة املالي��ة لتعزي��ز االس��تقرار املايل 

عن طريق تعظيم حج��م رأس مال البنوك 

العاملة، بحيث تكون ق��ادرة عىل مواجهة 

الصدمات واألزمات. ويش��ري إىل أن س��لطة 

النقد اعتمدت برنامًجا لرتشيد عدد البنوك، 

فب��دالً من أن يك��ون لدينا ع��دد كبري من 

البنوك الصغ��رية، عملنا عىل أن يكون لدينا 

ع��دد أقل من البنوك الكب��رية القادرة عىل 

التحمل وبالش��كل ال��ذي يحافظ أوال عىل 

وج��ود املنافس��ة، وبالتايل مين��ع االحتكار، 

ولكن يف الوقت نفس��ه يع��زز من قدرات 

هذه البنوك عىل مواجهة التحديات.

ويتاب��ع د. الوزير متحدًث��ا: “نحن ال ننظر 

إىل سياس��ة رفع رأس م��ال املصارف فقط 

بق��رار، نرفع م��ن 30 إىل 35 إىل 50 مليون 

دوالر بش��كل اعتباطي، وإمنا ننظر إىل كل 

املتغريات وننظ��ر إىل ربحية املصارف وإىل 

نس��بة العائد عىل االس��تثار وإىل توس��ع 

املرصف وعدد الف��روع، وإىل املخاطر التي 

يواجهه��ا البن��ك”، ويضيف: بن��اء عىل كل 

املدخ��الت املتعلقة يف ه��ذا املوضوع جاء 

رفع رأس امل��ال إىل 50 مليون دوالر، الذي 

التزم��ت به أغل��ب البنوك تقريب��ا، ما عدا 

بنكني مل يصال إىل هذه القيمة، وأمام وجود 

مداوالت لالندماج، تم منحها مهلة إضافية 

الس��تكال االندم��اج، خصوصاً أن��ه نتيجة 

لألزمة املالية أو بحكم الوضع السيايس كان 

هناك تأخري لبعض املستثمرين من الخارج، 

وبالتايل أعطي هذان البنكان فرصة إضافية 

الستكال رأس املال.

إىل ذلك، يش��يد د. الوزي��ر بالجهاز املرصيف 

يف فلسطني الذي أثبت قدرته عىل التحمل، 

موضحاً توجه س��لطة النقد املتمثل يف ربط 

عملي��ة رأس امل��ال بفح��ص الجهد ومبدى 

ق��درة البنك عىل التحم��ل، ويضيف: لدينا 

معي��ار دويل يف هذا الصدد هو معيار بازل 

2، بحيث تكون نسبة الرفع املايل للمصارف 

ال تقل عن 8 %، ونسبة البنوك التي اقرتبت 

من ه��ذه النس��بة هي جي��دة، ومعظمها 

حقق أعىل من النس��بة املذك��ورة؛ فمعدل 

نس��بة الرفع امل��ايل يف جهازنا املرصيف يصل 

إىل ح��وايل 12.4 %، وهو أعىل من نس��بة 

الرفع املايل املوجودة حاليا يف بعض البنوك 

األوروبية. ويش��ري د. الوزي��ر إىل أن معايري 

بازل 3 حددت نس��بة الرفع املايل املطلوبة 

بحوايل 11 %، فالبنوك األوروبية مثاًل تعاين 

من عدم قدرته��ا عىل رفعها إىل نس��بة 11 

%، بينا تصل نس��بة الرفع امل��ايل حالياً يف 

مصارفن��ا إىل ح��وايل 12,4 % وهي نس��بة 

عالية.

توسع  لضبط  وتدعو  المتوقعة..  االندماج  بعمليات  ترحب  مصرفية  أوساط 
المصارف األجنبية بما يخدم دعم االقتصاد الوطني
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وي��رى د. الوزير أن أح��د املعايري املهمة يف 

متان��ة الجهاز امل��رصيف هو الس��يولة، قائاًل: 

عندما تقل الس��يولة تك��ون هناك احتالية 

ملواجه��ة املش��اكل ل��دى البن��وك، فنس��بة 

الس��يولة يف الجهاز املرصيف عالي��ة، وبالتايل 

قدرته عىل التحمل بوجود سيولة عالية أيضا 

مهمة، وتؤك��د أن جهازنا املرصيف متني، وهو 

ما تذه��ب إليه التقاري��ر الدولية لصندوق 

النق��د ال��دويل من متان��ة وس��المة جهازنا 

املرصيف الفلسطيني.

مؤرشات مالية إيجابية

وح��ول امل��ؤرشات املالية للقط��اع املرصيف 

الفلس��طيني، يرى د. الوزي��ر أنها مؤرشات 

جيدة رغم الظروف االقتصادية الصعبة.

ويضيف: ما ه��و إيجايب هو بازدياد وما هو 

سلبي هو بتناقص، وهو يعزز من توجهاتنا، 

وطبعا هناك زيادة يف عدد فروع البنوك ويف 

ع��دد املوظفني، ما يعن��ي أن هناك تأثريات 

غري مبارشة للقطاع املرصيف، وهناك زيادة يف 

األرباح وزيادة يف التسهيالت املمنوحة. ويرى 

د. الوزير أن إح��دى الزيادات غري املرغوب 

فيها، هي زيادة يف تس��هيالت القطاع العام 

بحك��م الوضع االقتصادي، وم��ع ذلك يؤكد 

أنها “ما زالت يف إطار الحدود املسموح بها، 

والتي مل تتجاوز األطر التي حددتها س��لطة 

النقد بالنسبة لسقوف اإلقراض الحكومي”.

هل يشهد األمد القريب افتتاح فروع 
لبنوك تركية يف فلسطني؟

وع��ن األنب��اء الت��ي أش��ارت إىل احتالي��ة 

افتت��اح ف��روع جدي��دة لبن��وك أجنبية يف 

فلس��طني، والحدي��ث هن��ا يدور ع��ن عزم 

أح��د املص��ارف الرتكية افتتاح ف��رع أو أكرث 

يف األرايض الفلس��طينية، يق��ول د. الوزي��ر: 

مت��ت لقاءات بينن��ا وبني البن��وك الرتكية يف 

عدة مؤمترات، وكان هناك استفس��ارات من 

بعضها إلمكانيات فتح فروع لها يف فلسطني. 

ويتابع: رحبنا بذلك بش��كل كب��ري، وعرضنا 

عليهم تس��هيالت لعملية افتتاح فروع حتى 

نس��اهم يف تعزيز الش��بكة املرصفية، فنحن 

 ،HSBC لدينا بنك أجنبي واح��د وهو بنك

ونس��عى ألن يكون لدينا عىل خارطة العمل 

الفلسطيني بنوك إقليمية وأجنبية وأوروبية 

حتى تعزز من العالقات املرصفية وتس��اهم 

يف تعزيز األمان واالستقرار إلعطاء املزيد من 

االئتان للمستثمرين.

ويش��ري د. الوزي��ر إىل أن األج��واء اإليجابية 

م��ع الحكومة الرتكية الت��ي تدعم الحكومة 

الفلس��طينية، إضافة إىل وجود مش��اريع لها 

يف منطقة جن��ني، ناهيك عن ازدياد نس��بة 

االس��ترياد من تركيا تفتح املج��ال ألن يكون 

هن��اك منفعة للتجارة الفلس��طينية الرتكية، 

كا أن تسهيل هذه العملية من خالل وجود 

بن��وك تركية يف فلس��طني ه��و يشء إيجايب، 

وأيض��ا بوجود بن��وك تركي��ة وأنظمة تعزز 

املنافسة قد تساهم يف رفع فاعلية املصارف 

الفلسطينية حتى ترتقي إىل مستوى املنافسة 

مع نظرياتها األجنبية. ويطرح د. الوزير مثاًل 

ع��ىل ذلك بحجم االس��تفادة الت��ي حققتها 

املصارف الفلس��طينية من وج��ود نظرياتها 

األردني��ة من خالل تطوير أدواتها ومنتجاتها 

ومن خالل تطوير قدراتها التسويقية أيضاً.

وين��وه د. الوزي��ر باإليجابي��ات التي ميكن 

تحقيقها، لكنه يف الوقت نفس��ه يشدد عىل 

أن الحدي��ث ال يدور عن وج��وٍد بنيك تريك 

كب��ري وإمنا عن افتتاح ف��رع أو فرعني لبنوك 

تركي��ة يف فلس��طني، “وه��ذا يشء مرح��ب 

ب��ه، هم حالي��ا يقومون بدراس��ة الس��وق 

الفلس��طيني”. ويف هذا الص��دد يؤكد أن ما 

مييز الس��وق الفلس��طيني أنه مربح، وعىل 

م��دى الس��نوات ثب��ت أن م��دى املخاطر 

املتعلقة يف السوق الفلسطيني هي محسوبة 

ضمن آليات العمل وتقييم املخاطر، وبالتايل 

فان ف��رص الربحية للبنوك س��واء الرتكية أو 

غريها بدخولها السوق الفلسطيني موجودة 

ومتوفرة، وهذا عامل إيجايب.

ويتوقع د. الوزير أن يك��ون هناك تطورات 

إيجابية يف هذا املوضوع يف نيس��ان املقبل، 

من خالل دعوة س��لطة النق��د لهذه البنوك 

التي أعلنت رغبتها لزيارة فلسطني وااللتقاء 

مع القطاع الخ��اص والفعاليات االقتصادية 

والبنوك الفلس��طينية لزيادة إمكانيات فتح 

فروع لها يف فلسطني.

املدير اإلقليم��ي لفروع الضف��ة الغربية يف 

البنك اإلس��المي الفلسطيني، عاد السعدي 

ي��رى أن هدف عملي��ات االندم��اج يتضح 

من خ��الل إيج��اد قطاع م��رصيف ومصارف 

قوية التزام��ا بكل األنظمة واملعايري الدولية، 

ويضيف: يف الس��ابق كان لدين��ا الكثري من 

املصارف برأس مال محدود، اآلن، نحن كبنك 

إس��المي فلسطيني بدأنا برأس مال ضعيف، 

وملس��نا اإليجابيات الكب��رية التي تعود عىل 

املس��اهمني وعىل من يتعام��ل معنا عندما 

يكون لدين��ا بنك متني بأصول��ه ورأس ماله 

وبسياساته.

البنك اإلسالمي الفلسطيني له تجربة سابقة 

يف عملي��ة االندم��اج واالس��تحواذ، ويف هذا 

اإلط��ار، يقول الس��عدي: االندم��اج أو رشاء 

املحفظة أو االس��تحواذ يعطي اختالفاً أحياناً 

يف الثقافات من حيث وجود بنك قوي لدينا، 

فعىل س��بيل املثال قمنا برشاء محفظة بنك 

القاه��رة ع��ان للمعامالت اإلس��المية عام 

2005، ونت��ج عنها بنك أقوى اس��مه البنك 

اإلس��المي الفلس��طيني بفروعه ال��� 11 يف 

ذلك الوقت، وعندم��ا تم رشاء محفظة بنك 

األقىص عام 2010 بع��د تصفية بنك األقىص 

اختياريا من قبل مساهميه، قمنا برشاء هذه 
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املحفظة، فأصبحنا اليوم بنكاً برأس مال يبلغ 

50 ملي��ون دوالر، ولدين��ا 15 فرعا، فأصبح 

لدين��ا رأس مال أقوى وف��روع متعددة، كا 

أن الثقافات، والكالم للس��يد السعدي، التي 

دخلت عىل مجل��س اإلدارة رفدته بكفاءات 

جديدة، ه��ذه األمور جلها ش��جعت الكثري 

من املس��اهمني يك يدخلوا لالستثار يف هذا 

امل��رصف، فعىل األرض أصب��ح يحقق أرباحاً 

ولديه جذور متينة وكفاءات عالية.

الس��عدي م��ن أنص��ار عملي��ات االندماج 

واالس��تحواذ، وهن��ا يع��رب عن موقف��ه بأن 

فلس��طني ال تحتاج إىل الكث��ري من املصارف، 

»كان لدين��ا 21 مرصفا، واآلن 18، وقد يصل 

عددها مع نهاية نيس��ان املقبل إىل 16، فأن 

يك��ون لدينا مص��ارف متين��ة وقوية وصلبة 

ب��رأس مال كبري وفروع متع��ددة أفضل من 

أن يكون لدينا مصارف كثرية محدودة القوة 

برأس مال ضعيف ومشاكل كثرية.«

وع��ن الفوائد األخرى الت��ي ميكن أن تنتجها 

عمليات االندماج، يقول السعدي: االندماج 

يقوي القطاع امل��رصيف، ويجعلنا أقوياء عىل 

الخارطة الدولية، كا يس��اعد عىل االنتشار 

الجغرايف خ��ارج الوطن، ولن يكون مبقدورنا 

التوسع عامليا إال إذا كان لدينا مصارف قوية 

ورأس م��ال ق��وي، وحتى يك��ون لدينا رأس 

م��ال قوي بالتأكي��د نحت��اج إىل اندماجات؛ 

فاالقتص��اد الوطن��ي تع��رض إىل الكثري من 

الرب��ات بفعل االحت��الل. ويف هذا الصدد، 

يش��ري إىل رغبة بعض املصارف يف أن تندمج 

وتوح��د الجه��ود بحيث تكون ق��ادرة عىل 

تكوين كيانات أقوى.

وحول مس��ألة افتتاح فروع لبنوك أجنبية يف 

فلس��طني، يبني الس��عدي أن وجود مصارف 

قوية يف فلس��طني يس��اعد املصارف املحلية 

ع��ىل أن تنافس أكرث وتطور من حجم أدائها 

وخدماتها. ويطالب بأن تضبط س��لطة النقد 

مثل هذه التوس��عات أو االنتش��ار األجنبي، 

بحي��ث يبق��ى الدع��م الرئي��ي لالقتص��اد 

الفلس��طيني وتوسيع دائرة االستثار، وأن ال 

يكون عىل حس��اب جمع الودائع من داخل 

فلس��طني الس��تثارها خارج فلسطني، حتى 

وإن حققت هذه الودائع يف الخارج إيرادات 

أك��رب، مضيفاً: نأمل أن تكون هناك سياس��ة 

جذب للمستثمرين من الخارج سواء بنوك أو 

حتى رشكات كبرية لدعم هذا االقتصاد الذي 

يحتاج الدع��م العريب والعاملي واإلس��المي، 

رشط أن ال يكون عىل حس��اب هذا االقتصاد 

وتفريغه بشحن األموال إىل الخارج.

وجهــة نظر أخــرى: هل 
تحقــق عمليــات الدمج 
االقتصاديــة  أهدافهــا 

املتوقعة؟
يف وجه��ة نظر مختلفة عا س��بق ذكره من 

آراء، يق��ول عبد الحكيم عليان عضو مجلس 

تنفيذي لنقاب��ة العاملني يف القطاع املايل: ما 

يج��ري يف فلس��طني من عملي��ات دمج بني 

بع��ض البنوك ما هو إال اس��تجابة ملتطلبات 

س��لطة النقد بحيث يكون رأس املال ال يقل 

ع��ن 50 ملي��ون دوالر، ويفكرون يف املرحلة 

القادمة بأن ال يقل ع��ن 100 مليون دوالر، 

وهناك الكث��ري من البنوك الصغ��رية التي ال 

تستطيع اإليفاء بهذا املتطلب، ولذلك نراها 

تبحث عن بنوك كبرية لالندماج معها.

ويش��ري عليان إىل لبس يح��دث يف موضوع 

»االندماج«، فالدمج هو دمج بني شخصيتني 

اعتباريت��ني، وكل ش��خصية تحاف��ظ ع��ىل 

وجودها تحت املس��مى الجديد، مضيفاً: ما 

يجري يف فلسطني هو استيعاب مرصف قوي 

ملرصف ضعيف بدليل أن الشخصية املعنوية 

ملرصف تتالىش لصالح املرصف الدامج، وهذا 

ينطب��ق عىل عمليات الدم��ج التي جرت يف 

العام��ني األخريي��ن، وبالتايل يحص��ل ذوبان 

للش��خصية االعتبارية للبنك املدموج بشكل 

كيل وظه��ور للش��خصية االعتباري��ة للبنك 

الدامج القوي. ويتابع: حينا يحدث الدمج، 

من املف��رتض األخذ باالعتبار مصالح الجميع 

وعىل رأس��هم العاملون واملوظفون، وهنا ال 

تت��م املحافظة عىل حقوق العاملني حني تتم 

إعادة الهيكلة.

وحول اآلث��ار االقتصادية لعملي��ات الدمج، 

يقلل عليان من ش��أن هذه اآلثار، قائاًل: »ال 

أتوق��ع حدوث آث��ار وأداء اقتص��ادي فعيل 

نتيجة عملي��ات الدمج، فحاليا تصل الودائع 

يف البن��وك أكرث من 6 مليارات، يتم تش��غيل 

40 % منها فقط عىل برامج استهالكية كرشاء 

الس��يارات وتأثيث املنازل أو رشاء الش��قق 

السكنية وغري ذلك، فال يوجد متويل ملؤسسة 

إنتاجية قد توظف عىل سبيل املثال 10 آالف 

عامل«. ويضيف: الدمج يحقق أرباحاً للبنك 

الدام��ج، فحينا تحدث عملي��ة الدمج بني 

البنوك الصغرية والبن��وك الكبرية فإن عملية 

الدمج عادة ترفع القيمة الس��وقية لألسهم، 

ولكن ما يحدث أن القيمة الس��وقية لألسهم 

تنخف��ض ألن الدم��ج يحدث ما بني أس��هم 

وأس��هم، وبعد فرتة قصرية من عملية الدمج 

تهبط القيمة الس��وقية للس��هم، وهذا يدلل 

عىل أن عملية الدمج ال تؤدي إىل تحس��ن يف 

األداء االقتصادي.

ويختت��م علي��ان حديث��ه بالتأكي��د: الدمج 

الحقيق��ي يتم بني مؤسس��تني قويتني نتيجة 

مفاوضات ثنائية، والرشط األس��ايس لعملية 

الدم��ج هنا إحداث التنمي��ة االقتصادية من 

خالل االس��تثار يف أنش��طة اقتصادية ذات 

ج��دوى اقتصادية وقادرة عىل امتصاص جزء 

من البطالة.
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بعد انتظار وترقب دام سنوات

الربع الثالث من العام الجاري
والدة أول شركة لصندوق تقاعد القطاع الخاص في فلسطين

خاص – 

س��ابقاً، وعرب صفحات »س��وق املال« تم تس��ليط الضوء عىل الدور 

ال��ذي ميكن أن تلعبه صناديق تقاع��د القطاع الخاص، وقتئٍذ، كانت 

الرشارة االهتام األوىل من خالل امللتقى السنوي الثالث لسوق رأس 

املال الفلس��طيني عام 2009، فجاءت أحدى توصياته بالدعوة لبناء 

إط��ار منظم لصناديق التقاعد للقط��اع العام والخاص، والعمل عىل 

استثار هذه األموال يف السوق املالية الفلسطينية.

وبع��د س��نوات من األخذ وال��رد، والنقاش��ات بني ط��ريف املعادلة، 

الحكوم��ة والقطاع الخ��اص، وما بني دعوة إلزامي��ة للقطاع الخاص 

باالنض��ام إىل نظام التقاعد الحكوم��ي ورفض القطاع الخاص لهذه 

املبادرة واحتجاجه عليها، طرأ حوار بني الطرفني، فكانت كلمة الرس 

للخروج من هذه اإلشكالية، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني يف شهر 

آب ع��ام 2010، الذي ن��ص عىل أن يكون االلتح��اق بنظام التقاعد 

الحكومي اختيارياً، وأتاح الطري��ق أمام القطاع الخاص ليعمل عىل 

إعداد نظام مواٍز لنظام التقاعد الحكومي.

الي��وم، يبدو أن األفكار بدأت تجد طريقها نحو الواقع، والس��نوات 

األخرية ش��اهٌد عىل تفاع��ل وانفتاح أكرب للقط��اع الخاص مع هذه 

الدعوات. ويف هذا اإلطار، جاءت مبادرة بنك فلسطني لتأسيس رشكة 

إلدارة صنادي��ق تقاعد القطاع الخ��اص مع أطراف أخرى. والحديث 

هنا، يدور عن رشكة س��تقوم عىل مبدأ إدارة أموال صناديق التقاعد 

لدى القط��اع الخاص وفق منظومة تضم وبش��كل اختياري العديد 

من رشكات القطاع الخاص، يف صندوق اس��تثاري توزع استثاراته 

بحس��ب قان��ون يصدر ع��ن هيئة س��وق رأس املال، وه��ي الجهة 

القانونية والرقابية لهذه الرشكة.

تقارير
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»س��وق امل��ال« تس��لط الضوء ع��ىل فكرة 

الرشك��ة ومب��دأ تأسيس��ها وآلي��ات عملها 

ومختلف وجهات النظر واملواقف منها، وما 

ميكن أن تحققه عىل أرض الواقع.

الفكرة تدخل حيز الواقع بعد سنوات 
من املد والجزر

وللوقوف أكرث عىل فك��رة الرشكة والحاجة 

لوجودها، التقت »س��وق املال« د. عاطف 

عالونة، وهو مستش��ار مجلس اإلدارة ببنك 

فلس��طني ومنس��ق اللجنة الفنية املختصة 

بإط��الق الرشك��ة، الذي يش��ري إىل أن فكرة 

»تأسيس رشكة صندوق إدارة تقاعد القطاع 

الخاص جاءت عرب فكرة إنشاء نظام تقاعد 

للقطاع الخاص أو تقاعد العاملني يف القطاع 

غري الحكومي، أسوة بنظام تقاعد املوظفني 

العامل��ني يف القطاع الحكومي، فكل ما يتم 

تطبيق��ه هو عبارة عن م��واد ونصوص من 

قان��ون العمل يتم تطبيقها بش��كل مزاجي 

وغري موحد من قبل الرشكات واملؤسسات«. 

وين��وه إىل التفاوت يف تطبي��ق بنود قانون 

العمل بني رشكة وأخ��رى، فبعض الرشكات 

تطب��ق ه��ذا القانون بالح��د األدىن وأخرى 

تلت��زم بأك��رث ع��ن ذل��ك ومتن��ح امتيازات 

لدى الرشكات  متعددة ملوظفيها وخصوصاً 

الكربى.

فكرة إنش��اء نظام تقاعد للقطاع الخاص أو 

تقاع��د العاملني يف القطاع غ��ري الحكومي 

تبل��ورت بعد س��نوات م��ن امل��د والجزر، 

تخللته��ا حوارات ونقاش��ات ب��ني طرفني، 

الحكوم��ة والقطاع الخ��اص، وما بني طرح 

الحكومة لفكرة انضام القطاع الخاص إىل 

نظام التقاع��د الحكومي عام 2007 ورفض 

القطاع الخاص لهذه الفكرة جملة وتفصياًل، 

جاء قرار الحكومة الفلسطينية يف شهر آب 

عام 2010، الذي يقيض بأن االلتحاق بنظام 

التقاع��د الحكوم��ي هو اختي��اري، ويجوز 

للقطاع الخاص أن يعمل نظاما موازيا لنظام 

التقاعد الحكومي وال يقل مبنافعه عنه.

وعن إطالق رشكة صن��دوق تقاعد القطاع 

الخ��اص، الت��ي أخذ بن��ك فلس��طني زمام 

املبادرة يف تأسيسها، يقول د. عاطف عالونة 

إن مرحلة التأسيس متت يف مسارين، األول 

صياغ��ة قان��ون ناظم لتأس��يس الرشكة تم 

بالتش��اور م��ع جميع األط��راف يف القطاع 

الخ��اص، أما املس��ار الثاين، ف��كان البدء يف 

تأس��يس رشك��ة صن��دوق تقاع��د القطاع 

الخاص بشكل فعيل، وفيه تم إعداد دراسة 

الج��دوى االقتصادية وخطة العمل، كا تم 

تأسيس اللجنة التأسيسية يف 2011/11/22. 

والغاية كا يق��ول د. عالونة، »الوصول إىل 

نظ��ام إلدارة أم��وال املتقاعدي��ن من قبل 

رشكة مساهمة عامة تدرج يف السوق املايل 

وبرأس مال قدره 10 ماليني دوالر«.

»كان باإلم��كان الب��دء يف ه��ذا امل��رشوع 

قبل س��نوات عدة«، يقول د. عالونة معلاًل 

أس��باب التأخر »بتع��رث الرؤية السياس��ية 

املتعاقبة  الفلس��طينية  ل��دى الحكوم��ات 

ولدى الس��لطة الوطنية الفلس��طينية منذ 

تأسيسها عام 1994، حيث أفرزت ما يقارب 

24 ترشيع��اً فيا يخص موض��وع التقاعد. 

ويضيف: القطاع الخ��اص ارتأى إيجاد هذا 

النظام ليكون انضام الرشكات له بش��كل 

اختي��اري، وبعد أن تثب��ت الرشكة نجاحها 

وقدرتها ع��ىل خدمة املوظف��ني يف القطاع 

الخ��اص بالتأكي��د س��يزداد ع��دد األعضاء 

تدريجي��ا وخاص��ة املتش��ككني منهم مثل 

بعض النقابات العالية وغريها«.

باالختيار ال باإلجبار

رشك��ة  بتأس��يس  املنادي��ن  أوائ��ل  م��ن 

لصنادي��ق تقاعد القطاع الخاص يف األرايض 

الفلسطينية كانت »بورتالند ترست«، وهي 

مؤسس��ة بريطانية تأسس��ت ع��ام 2005، 

تهدف إىل تنمية القطاع الخاص الفلسطيني 

من خالل مشاريع ذات طابع خاص. املدير 

اإلداري ل�«بورتالند ترس��ت« هاين الدجاين 

يشري إىل الجهود السابقة التي متت، مؤكداً 

أن »الفك��رة كان��ت إيجاد ثغ��رة للدخول 

من خاللها إىل قانون التقاعد الفلس��طيني، 

وإيجاد نظ��ام متجانس ومتطابق مع نظام 

التقاعد يف القطاع العام ليكون مبثابة نظام 

للقطاع الخاص«.

ويضي��ف الدج��اين: متت مناقش��ة القانون 

مع د. س��الم فياض مط��والً، الذي فضل أن 

يكون البدء فيه ليس باإلجبار بل باالختيار، 

فالطرح املوجود هو خل��ق قفزة نوعية يف 

نظ��ام التقاع��د بحيث ال يك��ون مبنياً عىل 

العوائد املبارشة بل عىل املساهمة املبارشة؛ 

مبعن��ى أن الفائ��دة تأيت بقدر املس��اهمة، 

وأيض��اً مبن��ي عىل نظ��م بعدم الس��اح 

بالتقاعد املبكر مثال، وأن يكون واقعيا أكرث 

د. عاطف عالونة
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وملموس��ا. كا أن عملية سحب األموال بعد 

سن التقاعد تكون محكمة يف ظل عدم وجود 

صندوق ضان اجتاعي فلسطيني.

م��ن جانب��ه، ال يخفي نائ��ب املدي��ر العام 

ملؤسسة األيام للطباعة والنرش، مهدي املرصي 

رضاه عن حجم الجه��د املبذول حتى تصبح 

هذه الرشكة واقعاً، قائاًل: هنالك عدد مشجع 

من رجال األعال واملستثمرين الفلسطينيني 

املس��اهمني يف تأس��يس هذه الرشكة بشكل 

يفوق الدراس��ات التي أع��دت لهذا الغرض، 

وينظ��ر للرشك��ة باعتبارها مرشوع��ا وطنيا 

بامتي��از يهدف إىل خلق ف��رص عمل وتوفري 

األموال الالزمة للوصول إىل اقتصاد فلسطيني 

ق��ادر ع��ىل الثب��ات والتطور يف ظ��ل أحلك 

الظروف.

في��ا يتعلق باس��تقطاب ال��رشكات واألفراد 

لالنض��ام إىل ه��ذا الصندوق بع��د إطالقه 

ووضعه موضع التنفيذ، يقول املرصي: هناك 

برنام��ج أعد لهذا الغ��رض يحايك كافة رشائح 

املجتمع الفلسطيني املس��تهدف ولن يكون 

الصندوق هو الوحي��د، فبعد انقضاء الوقت 

والجه��د املس��تهدف إلط��الق أول صندوق 

يدار م��ن قبل القطاع الخاص مبش��اركة من 

القط��اع العام ومؤسس��ات املجتم��ع املدين 

وكافة املؤسسات املشاركة مبا يف ذلك نقابات 

العال – إذا رغبوا – س��يكون هناك العديد 

من الصناديق التي ستطرح وتقدم للمجتمع 

الفلسطيني، مؤكداً عىل رضورة البدء بإعداد 

حم��الت التوعي��ة والتثقيف به��ذه الرشكة، 

ويق��رتح أن يت��م تنفي��ذ حم��الت إعالمي��ة 

وإعالنية.

املوعد املنتظر إلطالق الرشكة

يبدو أن وترية اإلع��داد إلطالق الرشكة متيض 

قدم��اً وتج��ري بوت��رية متس��ارعة، فاللجنة 

الفني��ة التي تض��م يف عضويتها كال من: بنك 

الفلسطينية،  االتصاالت  ومجموعة  فلسطني، 

ورشكة فلس��طني للتنمية واالستثار »باديكو 

القابضة«، وبنك القدس، وصندوق االستثار 

الفلس��طيني، ورشكة التأم��ني الوطنية، تعقد 

اجتاعاتها بشكل دوري، ومبعدل مرة واحدة 

كل أس��بوعني. وهنا، يؤك��د د. عالونة قائاًل: 

م��ن املف��رتض أن يتم التوص��ل قريبا التفاق 

عىل الخطوات املس��تقبلية لبدء عمل الرشكة 

املتمثل��ة يف تحدي��د مس��اهمة املس��اهمني 

وانتخاب مجلس إدارة تأس��يي، ورمبا إدارة 

تنفيذية مؤقتة للب��دء يف اإلجراءات الفعلية 

عىل األرض.

ويضيف: نأمل أن تكتمل خالل الفرتة القادمة 

كافة األمور الفنية الالزمة إليجاد الرشكة عىل 

األرض والبدء يف إجراءات تس��جيلها. وضمن 

تقديرات��ه لألمد الزمني إلطالق الرشكة، يقدر 

د. عالون��ة – وبع��د اس��تكال التجهي��زات 

الالزم��ة كاف��ة – أن تب��دأ الرشك��ة مبزاول��ة 

أنش��طتها وأعالها يف الربع الثالث من العام 

الجاري، بعد أن تكون هيئة سوق رأس املال 

قد أمت��ت العمل عىل األنظم��ة والتعليات 

األساس��ية، بحيث تعتمد وتقر أيضا من قبل 

مجلس الوزراء الفلسطيني.

ويف هذا اإلطار، يشري الدجاين إىل وجود ثالثة 

محاور رئيسية تتمثل يف وجود الئحة تنفيذية 

منبثقة عن قانون التقاعد الفلسطيني، تتعلق 

بتنظيم تقاعد القطاع الخاص فقط وهو غري 

إجباري وهذا متت املوافقة عليه من د. سالم 

فياض وس��يدخل إىل مجلس الوزراء للتبني. 

وهناك أيضا التعليات التي تخص تنفيذ هذا 

املرشوع، والعمل جاٍر عليها مع هيئة س��وق 

رأس املال وبالتع��اون مع خبري دويل مختص 

ذي خربة يف ه��ذا املجال. واملحور األخري هو 

خلق الرشكة األوىل يف هذا املجال يف األرايض 

الفلس��طينية، مؤكداً عىل رضورة خلق كيان 

مس��تقل قادر عىل تشغيل أموال املتقاعدين 

وإدارتها من خالل خبري استثار ميتلك الخربة 

والقدرات الالزمة.

وحول هيكلية الرشك��ة وآليات عملها، يقول 

د. عالونة: الرشكة مس��اهمة عامة، وستعمل 

تحت رقابة، وسيكون هناك فصل بني حسابات 

الرشكة وحسابات األفراد يف الصندوق، كل ما 

هنالك أن الرشكة س��ُتحصل الرسوم اإلدارية 

فقط. أما بالنس��بة لالمتي��ازات التي تقدمها 

ال��رشكات ملوظفيها عىل تقاعدهم أو مكافأة 

نهاي��ة الخدمة فهي محفوظ��ة بحكم قانون 

هاين دجاين مهدي املرصي
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الرشك��ة بحيث ال ميكن العب��ث بالحقوق 

املكتسبة، وترصد هذه الحقوق يف حساب 

لصالح الشخص، تس��تثمر لحسابه وتعفى 

م��ن الرائب ه��ي وعوائده��ا وال يجوز 

سحبها إال بعد التقاعد. كا أن هناك نظام 

تكافل اجتاعي بصندوق مس��تقل اسمه 

صن��دوق التكافل االجتاع��ي، ممول من 

قبل مساهات املشاركني بنسبة 1 % من 

نس��بة اش��رتاكاتهم، وُيدار بشكل مستقل 

ومهن��ي، ويق��وم هذا الصن��دوق بتغطية 

الح��االت االجتاعي��ة، كالوف��اة  جمي��ع 

والعجز وغريها.

آراء ووجهات نظر مختلفة

يف الوق��ت ال��ذي تث��ار فيه بع��ض اآلراء 

واملواقف التي تبدي مالحظاتها عىل فكرة 

الرشكة، سواء تخوفاً أو تشكيكاً يف إمكانية 

نجاحه��ا واس��تمراريتها وتحقيقها األرباح 

الكافي��ة والحف��اظ عىل أم��وال املوظفني 

ومصالحه��م، يؤكد د. عالون��ة يف مواجهة 

هذه اآلراء نظرته التفاؤلية، قائاًل: »متفائل 

جدا بإح��الل نظام التقاع��د الجديد هذا، 

خاص��ة بع��د العملي��ات التحضريية التي 

أخذت وقتا طويال يف الدراس��ة واملراجعة، 

كا أن الحديث يدور عن مؤسسة ستقوم 

بإدارة 22 % من مجموع األجور املوجودة 

يف قطاع األعال غري الحكومي، والتي تقدر 

ب� 550 مليون دوالر سنويا، وحالياً ستطلق 

الرشكة برأس مال قدره 10 ماليني دوالر أو 

عىل حس��ب ما س��تقدره هيئة سوق رأس 

املال، وال مش��كلة لدى املؤسسني يف ذلك 

بحي���ث ال تزي����د مس���اهمة ك�ل جه�ة 

ع���ن 9-10 %«. ويضي��ف: »أنا دامئا ضد 

الرأي كثري التش��اؤم، فتجد بعض األصوات 

تنادي بعدم مقارنة فلس��طني بتش��ييل أو 

تركي��ا مثال. هناك مش��كلة واح��دة تعيق 

عمل هذا النظام تتمثل يف صعوبة االس��تثار يف ظل االحتالل اإلرسائييل أس��وة ببقية الرشكات 

العاملة يف فلسطني«.

ويف هذا الجانب، يوضح الس��يد الدجاين أنه وبعد عرض ورق��ة املوقف عىل الكثري من الجهات 

أصبحت الكثري من هذه الجهات تبدي أسبابا وفتاوى خاصة بهدف إجهاض هذا املرشوع، أحد 

هذه األسباب مثال طريقة توزيع االستثارات، حيث تم إهال دراسات الجدوى والخطط التي 

تم العمل عليها بعناية تامة. واآلراء املختلفة موجودة داخل القطاع الخاص أيضاً.
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وبحس��ب ما يوضحه السيد مهدي املرصي، 

ال��ذي ش��ارك يف العدي��د م��ن اللق��اءات 

واالجتاع��ات التحضريي��ة بحك��م موقعه 

خ��الل تلك الف��رتة، رئيس��اً ملجل��س إدارة 

اتحاد الصناعات الفلسطينية، قائاًل: »هناك 

أطراف لها تخوفاتها، منها نقابات العال«، 

منوه��اً لجه��ود ُبذل��ت لتقري��ب وجهات 

النظر، »وحت��ى إذا تطلب األم��ر التعديل 

والتطوي��ر ع��ىل النظام مبا يخ��دم مصلحة 

جميع األطراف«.

وللتنوي��ه فق��ط، وحرصاً عىل ط��رح كافة 

وجه��ات النظ��ر يف ه��ذا املوض��وع، تؤكد 

»س��وق املال« أنها سعت لالطالع عىل كافة 

اآلراء واملواقف وحرصت عىل إتاحة املجال 

لها عرب منرب املجل��ة، لكن يف بعض األحيان 

مل تفل��ح محاوالتنا يف الحص��ول عىل ردود 

وتعليقات بعض األطراف ذات العالقة.

لتنطلــق الرشكــة ونــَر أعاملهــا عىل 
األرض

وملعرف��ة وجه��ة نظ��ر الجان��ب اآلخ��ر، 

توجهنا بالس��ؤال إىل رئيس هيئ��ة التقاعد 

الفلس��طينية الس��يد ف��ارق اإلفرنجي عن 

موقفه م��ن رشكة صنادي��ق تقاعد القطاع 

الخاص، فأجاب: ليس��ت هن��اك تحفظات 

بق��در املفه��وم، فاملع��روف أن صنادي��ق 

التقاعد من هذا النوع ليست بهذه الصورة 

السلسة، ففي النظرية سهل ولكن التطبيق 

صعب، وهناك مش��اكل عدي��دة. ويضيف: 

العالق��ة هي الربط بني املوظف واملش��غل 

بالصن��دوق، وهن��اك قواع��د للربط وعىل 

إثره��ا يتم دفع الحق��وق، فأكرث من 90 % 

م��ن ارتباط هيئة التقاع��د مع الحكومة أو 

املشغل، س��واء املدنيني أو العسكريني، ويف 

آخ��ر تعديالت عىل قانون التقاعد أصبحت 

اإلمكانية متاحة ملؤسس��ات القطاع الخاص 

انضم��ت  فالي��وم  الهيئ��ة،  إىل  لالنض��ام 

مجموع��ة من الجامع��ات وتقريبا تقدمت 

أغلب بلديات الضف��ة وهناك اتصاالت مع 

رشكات القطاع الخاص.

ويتابع اإلفرنجي القول: ال أعتقد أن القامئني 

ع��ىل املوضوع يعون كم املش��اكل الكامنة 

يف الطري��ق. وال عل��م ل��دي ع��ن القوانني 

التي س��يعمل مبوجبها النظام الجديد، فهذا 

موضوع ترشيعي وعملي��ة إصداره صعبة. 

ومن واقع تجربته يبني أن عملية االستثار 

جزء أس��ايس من منظومة العمل، ويوضح: 

الف��رتات األخ��رية  الهيئ��ة ويف  »نح��ن يف 

االس��تثارات صع��ب أن تحق��ق إيرادات 

ملموسة والخطورة عالية«، ويزيد: املخاطر 

عالية. وكا أن املوض��وع صعب فترشيعه 

أصعب وتطبيقه كذلك. ويقول مس��تدركاً: 

»كل م��رشوع يهدف إىل تطوي��ر املجتمع 

وقطاعات��ه املختلفة فهو مقبول وبش��دة، 

لك��ن يجب أن يدرس بعم��ق والرتكيز عىل 

إمكانيات االستثار وأيضاً النظر إىل جانب 

االس��تحقاقات. يف البداي��ة لتنطلق الرشكة 

ون��َر أعالها ع��ىل األرض، وأتأمل أن ينجح 

هذا املرشوع«.

مزايا متعددة

ويوض��ح د. عالون��ة أن وج��ود مثل هذه 

الصنادي��ق س��يعود بالنفع ع��ىل املوظف 

املش��رتك نفس��ه من خالل العوائد. أما عن 

املزاي��ا االقتصادية فيمكن القول إنها تعمل 

عىل التقليل من البطالة وخلق فرص العمل 

من خالل متوي��ل وتوفري الق��روض طويلة 

األج��ل الت��ي ال تس��تطيع البن��وك منحها، 

وبالطب��ع هذه األموال س��تكون قادرة عىل 

متويل مشاريع البنية التحتية ذات التكلفة 

املرتفع��ة كاملط��ارات والش��وارع واملوانئ 

ومحطات تحلية املياه عىل س��بيل املثال ال 

الح��رص. وبهذا يكون الصن��دوق قادراً عىل 

إسقاط عبء كبري عن ميزانية الدولة.

ويؤك��د الدج��اين ع��ىل أن الفك��رة تكمن 

يف االس��تفادة من أموال التقاع��د الخاصة 

بال��رشكات التابعة لهذا النظام وتش��غيلها 

ضمن صناديق اس��تثارية متنوعة، وتعود 

اس��تثاراتها عىل املوظف. وبحس��ب قوله 

فإن العمل اآلن يجري لخلق لجنة مستقلة 

من قبل املؤسس��ني للنظر يف كيفية توزيع 

اس��تثارات الصن��دوق داخ��ل فلس��طني 

وخارجها وتأس��يس الرشكة فعليا. واالنتهاء 

من العمل عىل النظام الداخيل والتأس��يي 

للرشكة. ويف موضوع توزيع االس��تثارات، 

واس��تناداً إىل ورقة املوقف التي أش��ار لها 

س��ابقاً، يقول هاين الدجاين: »بحسب ورقة 

املوق��ف والنظام الذي ت��م طرحه من قبل 

بورتالن��د ترس��ت باالس��تئناس بالكثري من 

التجارب الخارجي��ة، ارتأينا أن تكون 65 % 

من استثارات هذه الصناديق داخل البلد 

و35 % خارجه��ا. ننتظ��ر اآلن التعلي��ات 

التي س��تصدر م��ن قبل هيئة س��وق رأس 

فاروق اإلفرنجي
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املال لتوضيح ما هي الحدود لالستثار؛ ألنها 

املنظم القانوين واملح��دد النهايئ لعمل هذه 

الصناديق«.

تحديات ال بد منها

يؤكد هاين الدجاين أن العقبة األساسية تكمن 

يف أن الكث��ري م��ن الرشكات ال متتل��ك أموال 

تقاع��د موظفيها نقداً، بل أغلبها مس��تثمرة 

يف مج��االت مختلفة فعليا، ف��ال يوجد رشكة 

يف فلس��طني متتلك – أو لديها – حسابا خاصا 

لتقاعد املوظفني، ما يخلق عقبة كبرية أمامها. 

أما د. عالونة فيقول ع��ن العقبات املفرتضة 

أم��ام الرشكة: »أغلبها مش��اكل زمنية تتعلق 

بإقرار القانون، مبعنى إصدار قانون من السيد 

الرئي��س يلغي إلزامية اتب��اع القطاع الخاص 

غ��ري الحكوم��ي للقطاع الحكوم��ي وإصدار 

قانون جديد يقر هذا النظام، وكذلك مشكلة 

فنية تتمثل يف التدريب والتأهيل واس��تكال 

األنظمة والتعلي��ات الرقابية من قبل هيئة 

س��وق رأس املال فهي عملية إدارية قانونية 

ال غري«.

وعن أكرث املش��اكل صعوبًة، يشدد د. عالونة 

عىل أنها تتمثل يف عدم وضوح الصورة كاملة 

لدى كث��ري من املوظف��ني أو الجهات املعنية 

حول آلية عمل الرشكة، وعن هذا يقول: من 

أهم األمور التي نعم��ل عليها حاليا موضوع 

التوعية املالية، من املهم خلق صورة واضحة 

ل��دى املتلقي حول هذه الرشكة وآلية عملها. 

رصدن��ا له��ذه الغاية ما ب��ني 20-25 % من 

املصاري��ف التش��غيلية، للتنس��يق مع كافة 

األطراف والوصول إىل كل املستويات واإلجابة 

عن تساؤالت الجمهور بشكل شفاف ومدعم 

باألرقام«.
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When Tackling Strategic Communications in Palestine ...

ويش��دد املرصي عىل أن االحتالل يبقى العقبة الرئيس��ية أمام منو االقتصاد الفلسطيني، ويشري 

إىل عقبات تتعلق بالسلطة التنفيذية، مطالباً برورة وضع هذا املنتج موضع التنفيذ والبدء يف 

برامج التوعية والتثقيف. وال يخفي تشاؤمه من التأثريات السلبية نتيجة املناخ السيايس السائد 

يف فلس��طني واملناخ االقتصادي املتصل بالطروحات املتعلقة بالنظام االقتصادي الفلس��طيني، 

سواء موضوع قانون الرائب أو غريه، وهو املعطل الوحيد أمام إطالق املرشوع.
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النقد الفلس��طينية وبورصة  وقعت سلطة 

فلس��طني، مذك��رة تفاه��م العت��اد مركز 

اإلي��داع والتحويل وكياًل للتس��وية النقدية 

وبهذا تصبح بورصة فلس��طني طرفا ثالثا يف 

نظام التسويات اإلجالية الفورية )ب�راق( 

لتنفيذ تس��وية املدفوعات النقدية الناتجة 

ع��ن ت��داول األوراق املالي��ة يف البورص��ة. 

وجرى توقيع املذكرة يف مقر س��لطة النقد 

مبدينة البرية.

وأش��ار د.الوزير عىل هامش توقيع مذكرة 

التفاهم إىل أن س��لطة النقد قامت بإطالق 

نظام التسويات اإلجالية الفورية ) ب�راق ( 

منذ شهر كانون األول من عام 2010 بنجاح 

منقط��ع النظري، حيث يعت��رب النظام األول 

من نوعه يف العامل كونه قادر عىل تس��وية 

املدفوع��ات بأربع عم��الت أجنبية يف ذات 

اللحظة و بشكل فوري.

وأك��د الوزير عىل أن اس��تمرار التعاون بني 

الطرفني يأيت لصالح تعزيز االس��تقرار املايل 

لقطاع س��وق رأس املال الفلس��طيني، كا 

أن��ه يخدم ويعزز مهم��ة البورصة يف إدارة 

املخاطر املصاحبة للتسوية النقدية لألوراق 

املالي��ة بأكمل وج��ه وفق أفض��ل املعايري 

واملارس��ات دولية، مضيفاً أن هذا االنجاز 

م��ا هو إال خطوة عىل طريق تحقيق كفاءة 

أفضل للجهاز امل��رصيف و املايل و يعزز من 

دور س��لطة النقد تجاه مارسة صالحياتها 

كبنك مركزي.

من جانبه، أكد عويضه عىل أن هذا االتفاق 

سيساهم يف تحقيق املزيد من عدالة ورسعة 

ودق��ة التحويالت البنكية املتزامنة مع نقل 

ملكي��ة األوراق املالية املباع��ة وفق املبدأ 

العاملي املستند إىل التس��ليم مقابل الدفع 

 )Delivery Versus Payment )DVP

، من خ��الل تبس��يط إجراءات التس��وية، 

وأيضاً اإلس��هام بش��كل مب��ارش يف تخفيض 

املخاطر املرتبطة بالتس��ويات املالية، مشرياً 

إىل أن توقي��ع مذكرة التفاه��م يأيت تتويجاً 

لتعاون الجانب��ني وإدراكها لرورة تعزيز 

العم��ل املش��رتك ال��ذي س��يصب حتًا يف 

صالح تحقيق تطور قطاع س��وق رأس املال 

خصوصاً واالقتصاد الوطني عموماً، كا أنها 

تعك��س العزمي��ة واإلرصار لتطبيق املعايري 

العاملية يف هذا املجال ومحاكاة املارس��ات 

الفضىل بكل كفاءة وفاعلية.

وش��دد عىل أهمية تنفيذ التسوية النقدية 

من خالل سلطة النقد الفلسطينية، ملا لذلك 

من صلة مبارشة يف قي��ام البورصة بتطبيق 

توصيات املنظم��ة العاملية لهيئات األوراق 

التوصية رقم  املالية )IOSCO( وتحدي��داً 

)10( التي تش��ري إىل رضورة تنفيذ التسوية 

النقدي��ة ل��ألوراق املالية من خ��الل البنك 

املركزي.

وس��تبارش الف��رق الفنية م��ن كال الجانبني 

بعق��د اللقاءات املش��رتكة إلعداد األس��س 

الفني��ة والتقني��ة واملالي��ة والقانونية، وما 

ينبثق عنها من إجراءات واتفاقيات لتنظيم 

العالق��ة وتحدي��د األدوار مب��ا يضمن قيام 

مركز اإليداع والتحوي��ل بلعب دور مبارش 

يف إجراء القيود املالية يف حس��اب التسوية 

املركزي، الذي سيتم فتحه لدى سلطة النقد 

له��ذا الغرض لتمكني املركز من قبض ودفع 

أمث��ان األوراق املالي��ة املتداول��ة من وإىل 

حس��ابات رشكات األوراق املالي��ة األعضاء 

ل��دى بنوك التس��وية، ع��ىل أن تقوم هذه 

الرشكات باعتادها الحقا ألغراض تس��ديد 

االلتزامات املالية املرتتب��ة لها وعليها جراء 

التعامل ب��األوراق املالية. وس��يتم اإلعالن 

الحق��ا عن تاريخ املبارشة بتنفيذ التس��وية 

النقدية.

اعتماد مركز اإليداع 
وال��ت��ح��وي��ل وك��ي��اًل 

للتسوية النقدية
د. جهاد الوزير )ميني( والسيد أحمد عويضه )يسار( يوقعان مذكرة التفاهم املشرتك

العدد )24( آذار 282012
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تقارير

الفلسطيني  الفرع  تترأس  فلسطين  بورصة 
لجمعية عالقات المستثمرين الشرق األوسط

العالمة األبرز يف طرح موضوع عالقات 
الرشكات  أجنــدة  عــىل  املســتثمرين 
املساهمة العامة وخاصة املدرجة منها 
كانت عر منر امللتقى الســنوي الرابع 
لسوق رأس املال يف العام 2010، حينها 
ويف أهم نتائج أعامله – وبعد مداوالت 
ونقاشات معمقة – دعا امللتقى لحث 
الرشكات املســاهمة العامة عىل إنشاء 
دوائــر لعالقات املســتثمرين وتطوير 
مامرسات فعالة مع رشائح املساهمني 
املحتملــني،  واملســتثمرين  املختلفــة 
إضافة إىل التأكيد عىل رضورة تنســيق 
العمل بني دوائر عالقات املســتثمرين 
يف الــرشكات املدرجــة وتطوير خرات 

العاملني يف هذا املجال.
فداء مصلح/عازر )ميني( وماريا هانت )يسار( توقعان ميثاق عالقات املستثمرين/ فرع فلسطني  

م��ا تولي��ه بورصة فلس��طني م��ن اهتام 

ملوضوع عالقات املس��تثمرين يأيت يف سياق 

ما يحظى به هذا املوضوع من اهتام عىل 

املس��تويني اإلقليمي وال��دويل، فقد طفت 

عىل الس��طح أهمية خلق قن��وات تواصل 

فعالة مع املس��تثمرين بش��كل واضح مع 

ان��دالع رشارة األزمة املالي��ة العاملية، التي 

أب��رزت الحاج��ة لوجود وح��دات مختصة 

يف الرشكات املس��اهمة العامة تكون قادرة 

عىل تفعيل عالقاتها مع املستثمرين بشكل 

متواصل عىل أساس من الثقة والشفافية يف 

جميع الظروف.

ويف س��ياق ه��ذا االهتام، أخ��ذت بورصة 

فلسطني عىل عاتقها تطوير هذا الجانب يف 

عمل الرشكات املس��اهمة العامة املدرجة، 

وبحسب الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطني 

الس��يد أحمد عويضه، ف��إن »دور البورصة 

ال يقت��رص ع��ىل إدراج ال��رشكات وإفصاح 

البيان��ات املالي��ة، بل ميتد بش��كل طبيعي 

إىل الس��عي لتطوير ثقافة التواصل املستمر 

واملهني ضم��ن مجتمع البورص��ة بأكمله، 

وباألخص لتعزي��ز تبني أفضل مارس��ات 

عالقات املس��تثمرين بني الرشكات املدرجة 

يف البورصة«.

ويف س��ياق الجه��ود املبذول��ة ضمن هذه 

الرؤية ويف أح��دث املبادرات لرتويج أفضل 

مارس��ات العالقات مع املس��تثمرين، جاء 

إطالق الفرع الفلس��طيني لجمعية عالقات 

ش��باط  يف  األوس��ط  املس��تثمرين-الرشق 

املايض مببادرة من وبرئاسة بورصة فلسطني، 

وعضوية ع��دد من الرشكات الفلس��طينية 

التي بدأت – بالفعل – تطوير مارساتها يف 

هذا املجال وتضم: رشكة فلس��طني للتنمية 

القابضة«، ومجموعة  واالس��تثار »باديكو 

االتص��االت الفلس��طينية، وبنك فلس��طني، 

ورشك��ة الق��دس للمس��تحرات الطبي��ة، 

العدد )24( آذار 302012



والوطني��ة موبايل إضاف��ة إىل عضوية بنك 

أوف نيوي��ورك ميلون ممث��ال للجمعية يف 

الرشق األوسط.

رئيس الف��رع الفلس��طيني التابع لجمعية 

عالقات املس��تثمرين الرشق األوسط، فداء 

مصل��ح/ ع��ازر، تنظر بأهمية ك��ربى ملهام 

الف��رع الفلس��طيني ، قائل��ة: »يع��د دعم 

وتطوي��ر مارس��ات عالقات املس��تثمرين 

الفعالة ركناً أساس��ياً يف عمل أس��واق رأس 

املال. ويأيت تأس��يس فرع فلس��طني التابع 

لجمعي��ة عالق��ات املس��تثمرين – الرشق 

األوس��ط يف إط��ار توفري الدع��م والتوجيه 

لل��رشكات املدرج��ة يف البورصة والس��اعية 

إىل تطوير وتعزيز أدائها بنجاح يف عالقاتها 

األركان  أن  مضيف��ة   .« مس��تثمريها  م��ع 

األساسية لتحقيق مارسات فعالة لعالقات 

املستثمرين تكمن يف الشفافية واالتصاالت 

الفاعلة الفورية ويف الوقت املناسب ما بني 

الرشكة وجمهور املتعاملني معها.

وتش��دد عازر أن إطالق ف��رع الجمعية يف 

فلسطني يعد خطوة هامة لتحفيز الرشكات 

املدرج��ة لتطوير مارس��ات فعالة يف هذا 

املج��ال وفق أح��دث املارس��ات الدولية، 

وتضي��ف: الي��وم يف بيئة األع��ال العاملية 

وعق��ب األزم��ة املالي��ة تبني أهمي��ة بناء 

وتنفيذ إس��رتاتيجيات فعال��ة للعالقات مع 

املستثمرين، التي أصبحت عامال حاسا يف 

الحفاظ عىل ثقة املس��تثمرين. وهنا تؤكد 

أن إدارات ال��رشكات املس��اهمة العامة يف 

فلس��طني يجب أن تويل اهتاما كبرياً لدور 

أقسام عالقات املستثمرين يف الحفاظ عىل 

ثق��ة املس��تثمرين، وهي عام��ل رئيي يف 

تحقيق النجاح العام للرشكة.

وأضاف��ت ع��ازر أن الف��رع الفلس��طيني 

وبالتعاون مع جمعية عالقات املستثمرين 

الرشق األوسط سيعمل عىل تعميم املعرفة 

املتعلقة باملارس��ات الفعالة للعالقات مع 

املس��تثمرين، من خالل عدة نشاطات منها 

دورات تدريبي��ة لتأهيل مس��ئويل عالقات 

املستثمرين، واملس��اهمة يف تطوير املواقع 

االلكرتوني��ة للرشكات وخاص��ة املعلومات 

املقدم��ة للمس��تثمرين، واعداد كراس��ات 

تثقيفي��ة يف ه��ذا املجال، وعق��د مؤمترات 

متخصصة يف موضوع عالقات املس��تثمرين 

اضافة اىل تقديم النصح واالرش��اد للرشكات 

باالستفادة من التجارب اإلقليمية والعاملية 

يف هذا املجال.

ويف ه��ذا اإلطار توضح ع��ازر – وهي أيضاً 

مدير مكتب متثيل بورصة فلسطني برام الله 

– حجم الجهود املبذولة لتصحيح املفاهيم 

الخاطئة حول فلس��طني بني األوساط املالية 

ووس��ائل اإلعالم عىل املس��تويني اإلقليمي 

وال��دويل وإطالعهم عىل العديد من قصص 

النج��اح من الرشكات املدرج��ة يف البورصة 

الفلس��طينية، مبينة أنه ويف ظل التحديات 

الراهن��ة املحلي��ة والعاملية، تب��ذل بورصة 

فلسطني جهوداً كبرياً يف الرتويج للمارسات 

الفضىل لعالقات ملس��تثمرين بني الرشكات 

املساهمة العامة يف فلسطني.

وتش��ري إىل بع��ض الجهود يف ه��ذا املجال، 

لس��وق رأس  الراب��ع  الس��نوي  كامللتق��ى 

املال الفلس��طيني ع��ام 2010، الذي ناقش 

ه��ذا املوض��وع تح��ت عن��وان »عالقات 

املستثمرين.. مارسة فعالة ملنع األزمات«. 

كا كان أحد نتائج��ه إصدار دليل باللغتني 

عالق��ات  ح��ول  واالنجليزي��ة  العربي��ة 

املس��تثمرين، وهو الدلي��ل األول من نوعه 

ع��ىل مس��توى أس��واق امل��ال يف املنطقة، 

تضم��ن معلوم��ات مفصلة ح��ول مفهوم 

عالقات املس��تثمرين ووظائفها األساس��ية 

وقيمته��ا االقتصادي��ة بالنس��بة لل��رشكات 

املس��اهمة العامة، وكيفية بناء إسرتاتيجية 

فعالة لعالق��ات املس��تثمرين، وغريها من 

املعلومات املهمة يف هذا املجال.

لتعزيز  هامة  خطوة 
فضىل  مــــامرســــات 
ـــات مــع  ـــالق ـــع ـــل ل
املستثمرين باالستفادة 
من التجارب اإلقليمية 

والدولية
يذك��ر أن جمعي��ة عالق��ات املس��تثمرين 

يف ال��رشق األوس��ط هي منظمة مس��تقلة 

تأسس��ت عام 2008، وعضويته��ا مفتوحة 

لخ��رباء عالق��ات املس��تثمرين واالتصاالت 

املالية وأسواق رأس املال يف الرشق األوسط 

– وجهة لتعزيز مش��اركة أفضل مارسات 

عالق��ات املس��تثمرين بني خ��رباء عالقات 

املس��تثمرين الذي��ن يرك��زون ع��ىل توفري 

معلوم��ات واضح��ة وفوري��ة للمجتمعات 

اإلقليم��ي  املس��تويني  ع��ىل  االس��تثارية 

والعامل��ي، وته��دف إىل تعزي��ز االمتياز يف 

مجال العالقات مع املس��تثمرين من خالل 

توفري التدريب التنفيذي واملؤهالت املهنية 

والن��دوات وفعاليات التواص��ل، كا تعمل 

بالرشاكة مع البورصات والهيئات التنظيمية 

والخرباء يف سوق املنطقة.

فداء مصلح/عازر )ميني( وماريا هانت )يسار( توقعان ميثاق عالقات املستثمرين/ فرع فلسطني  

31



مواقف وآراء من األردن والكويت

وزير المالية األردني: أزمة الديون السيادية في 
أوروبا تنعكس سلبًا على األداء االقتصادي

تقارير

عان – متابعة وإعداد: عبد الله  محمد القاق 

أك��د وزير املالي��ة األردين د. أمي��ة طوقان أن 

لحالة »الربيع العريب« التي تشهدها عدد من 

دول املنطقة آثارا عىل االقتصاد األردين، حيث 

انخفضت اإليرادات املحلي��ة الحكومية بأكرث 

من 550 مليونا عن املق��در، وزادت النفقات 

اإلجالي��ة بأك��رث من 700 ملي��ون عن املقدر 

لعام 2011، مش��دداً عىل أن هذا األمر ش��كل 

ضغطاً بش��كل كبري عىل موارد الخزينة، إىل أن 

وصلت العجوزات املالية يف املوازنة العامة إىل 

حدود غري آمنة.

وأكد وزي��ر املالي��ة األردين أن األزم��ة املالية 

العاملية وما تبعه��ا من أزمة الديون األوروبية 

كان له��ا أثر كبري ع��ىل النمو االقتصادي وعىل 

املوازنة العامة للدولة خ��الل األعوام األخرية، 

حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً يف معدل 

النمو االقتصادي ال��ذي تراجع إىل نحو 2.3% 

لعام 2010، يف حني تجاوز عجز املوازنة العامة 

للدول��ة قبل املنح ما نس��بته %8 م��ن الناتج 

املحيل اإلجايل، وبعد املنح ما نس��بته 5.6% 

من الناتج املحيل اإلجايل خالل عام 2010.

وق��ال د. طوق��ان إن تحدي��ات ظه��ور أزمة 

الديون الس��يادية يف أوروبا وبطء تعايف النمو 

التج��ارة  األردن يف  ل��دى رشكاء  االقتص��ادي 

واالس��تثار انعكسا س��لباً عىل أداء أساسيات 

االقتص��اد األردين، مش��رياً إىل تراج��ع حج��م 

االس��تثار األجنبي املبارش إىل األردن، واتساع 

عج��ز امليزان التج��اري حيث ج��اءت معظم 

الزيادة نتيجة ارتفاع قيمة مستوردات اململكة 

من مادة النفط الخام عىل اثر ارتفاع أسعارها، 

وإغالق بعض األسواق العربية التي تعاين من 

أزمات سياس��ية هذا إىل جانب اآلثار الناجمة 

عن العقوبات الدولية املفروضة عىل س��وريا. 

كا أش��ار إىل انخف��اض يف تحويالت املغرتبني 

األردنيني بنس��بة %5 ودخل القطاع السياحي 

بنسبة 17%.

وقد تجل��ت تأث��ريات األزمة املالي��ة العاملية 

ع��ىل االقتص��اد الوطن��ي األردين م��ن خالل 

تراجع معدالت النم��و االقتصادي وتراجع منو 

حواالت العامل��ني األردنيني يف الخارج وتباطؤ 

منو الدخ��ل الس��ياحي وانخف��اض اإليرادات 

الريبية للدولة وارتفاع قيمة عجز الحس��اب 

الجاري بينا أخذ االس��تثار األجنبي بالرتاجع 

خالل األش��هر الثالثة التي تلت األزمة مبارشة. 

ورغم امتداد األزمة إىل القطاعات االقتصادية 

املختلفة داخل األردن، إال أن املس��ؤولني فيها 

م��ا زالوا يبدون تفاؤال تجاه الوضع االقتصادي 

العام يف اململكة، ال س��يا أن تأثرها باألزمة مل 

يكن بالحدة ذاتها التي نخرت عصب االقتصاد 

العاملي.
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تفاؤل حذر

التأثريات الحالية الت��ي يرزح تحتها االقتصاد 

األردين مل متن��ع مختص��ني واقتصادي��ني من 

التف��اؤل ح��ول ق��درة األردن ع��ىل مواجهة 

تداعي��ات األزمة املالي��ة االقتصادية العاملية 

ع��ىل اقتصادها اذا اس��تطاع تنظي��م قدراته 

واالس��تفادة م��ن الخ��ربات املتواف��رة لديه. 

قناعة يؤيدها د. جواد العناين الوزير السابق 

والخب��ري االقتص��ادي األردين، فه��و ي��رى أن 

االقتص��اد األردين يتمت��ع باالس��تقرار ال��ذي 

يجعله أحس��ن مقص��داً لالس��تثار واالتجار 

والتعامل االقتصادي بكل أشكاله.

وح��ول آثار األزمة العاملية ومش��اكل الديون 

السيادية يف أوروبا عىل الجانب املايل النقدي 

األردين، يقول العناين: أرصدة األردن الخارجية 

موج��ودة عىل ش��كل ودائع ألج��ل بالدرجة 

األوىل ومقابل أس��عار فائ��د متدنية، وهناك 

جزء آخر موجود عىل شكل أذونات خزينة أو 

قبوالت مرصفية أو أوراق سيادية أخرى، وأكد 

أن الخس��ارة الصافية عىل استثارات األردن 

الخارجية لن تكون كبرية، مقدراً الحد األقىص 

لخس��ائر األردنيني الدفرتي بأن��ه ال ميكن أن 

يزي��د ع��ن 100 ملي��ون دوالر، وهو رقم قد 

يبدو كب��رياً، ولكنه يف ظل األزمة الحالية فهو 

مبل��غ متواض��ع وال ينطوي ع��ىل تأثري ضار 

لالقتصاد عىل اإلطالق.

والقضية األساس��ية التي يجب أن ينظر إليها 

بحس��ب د. العناين، هي عالقة األردن القوية 

باقتص��ادات الخليج، حيث يبلغ دخل األردن 

م��ن هذه ال��دول حوايل %70 م��ن مجموع 

الدخل من العموالت األجنبية، مبيناً أن أهم 

تأثري عىل األردن س��يكون ناتج��ا عن مقدار 

ردة فعل دول مجل��س التعاون بالذات عىل 

األزمة التي ستعانيها من آثار األزمة الدولية. 

ويضيف: هذا األمر يجب أال يقابل يف األردن 

وكأنه أمر مسلم به، بل يجب التحرك لتحديد 

فرص استثار ألهل الخليج وجذبهم وإقناعهم 

ب��أن االس��تثار يف األردن أس��لم وأجدى من 

االس��تثارات الدولية، وه��ذا يتطلب جهدا 

خاص��ا من القطاعني الع��ام والخاص، واتخاذ 

إجراءات محددة وليس مجرد التبشري بجودة 

مناخ االستثار يف األردن.

ويختت��م د. العناين بالق��ول: مخاوف األردن 

الناجمة من ارتدادات األزمات املالية العاملية 

س��تكون قابلة للحل واملواجهة اذا ما أحسن 

األردني��ون إدارة األزمة، ال بل س��وف تعطي 

االقتصاد األردين س��معة متمي��زة، بأنه قادر 

ع��ىل املواجه��ة وان اقتصاده مس��تقر، وإذا 

نجح األردن يف هذه التجربة فإن الفرص التي 

س��تفتح أمامه عىل املدى املتوسط والطويل 

ستكون وفرية جدا، مقرتحاً أن يتم إنشاء غرفة 

عمليات خاصة ملساعدة الحكومة ومبشاركتها 

من أجل تحويل س��يوف األزمة إىل محاريث 

تعود عىل األردن.

املصارف الكويتية يف وضع جيد لتحمل 
صدمات عاملية

وزير املالية يف دولة الكويت مصطفى الشايل، 

تحدث ملراس��ل »س��وق املال« خالل زيارته 

األخرية لدولة الكويت مطلع ش��باط املايض، 

أثناء مشاركته يف تغطية االنتخابات الربملانية 

األخ��رية، قائ��اًل: دول الخليج تأث��رت باألزمة 

املالية العاملية نظرا الرتباط اقتصاداتها بالعامل 

الغريب بحكم وجود النفط كس��لعة مش��رتكة 

»وهو تأث��ري عميق يؤكد ظاهرة العوملة التي 

جعل��ت الجميع يف مركب واحد«، مضيفاً أنه 

بالرغم من ذلك التأثري فإن الكويت تنفذ اآلن 

خطة طموحة تس��تهدف النه��وض بالقطاع 

االقتصادي من خالل مش��اريع كربى تس��عى 

الحكومة من خاللها إلط��الق قدرات القطاع 

الخاص مبا يعيد الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وأكد الوزير الشايل أن الحكومة ومن خالل 

الهيئ��ة العامة لالس��تثار أطلق��ت محفظة 

عقارية محلية برأس��ال ق��دره مليار دوالر 

بهدف االس��تفادة م��ن الفرص االس��تثارية 

الجيدة الت��ي أفرزتها األزم��ة املالية املحلية، 

مضيفاً أن »هناك إيجابيات متوقعة لالقتصاد 

املح��يل بصف��ة عام��ة وقط��اع العق��ار عىل 

وج��ه الخصوص«. وش��دد الش��ايل عىل أن 

االضطراب��ات التي تش��هدها األس��واق تفتح 

فرص��ا جديدة للمس��تثمرين خاصة املهتمني 

مبجال العقار.

محاف��ظ بنك الكويت املركزي الش��يخ س��امل 

عب��د العزي��ز الصباح، ورغم قلق��ه من أزمة 

الدي��ون يف أوروب��ا وتأثريه��ا املحتم��ل عىل 

اس��تقرار املصارف األوروبية، يؤكد أن البنوك 

الكويتية واملؤسس��ات املالي��ة يف وضع جيد 

لتحمل صدم��ات عاملية، قائ��اًل: إن »الوضع 

الخطري للدين الس��يادي لبع��ض االقتصادات 

األوروبية يف اآلونة األخ��رية، وتأثريه املحتمل 

عىل االس��تقرار يف أوروبا؛ مبعث قلق رئيي 

لن��ا يف الكوي��ت«، مضيف��اً: النظ��ام املرصيف 

الكويتي يف وضع جيد جداً لتحمل الصدمات 

العاملية االس��تثنائية، »وب��كل املعايري تتمتع 

البنوك الكويتية حالياً برس��ملة جيدة، مبا يف 

ذل��ك معدالت إقراض متحفظ��ة. وما ال يقل 

أهمية أن مراجعاتنا الرقابية تظهر أن البنوك 

لديها سيولة وفرية«.

د. أمية طوقان
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الفلسطيني  االقتصاد  هموم 
وتحدياته لعام 2012

إستطالع

الحديــث يف االقتصاد الفلســطيني دامئــاً ما تعرتض طريقــه هموم وتحديات، ولعــل تجاوز تلك 

التحديــات التي يواجهها هــذا االقتصاد هو تحد بحد ذاته ال يضاهيــه أي تحد آخر، لكن ماذا لو 

ســألت عن الهموم االقتصادية عىل مســتوى املواطن العادي أو حتى عىل مستوى االقتصاد الكيل؟ 

هنــا، حدث وال حرج، فســتجد من يتحدث عــن هموم البطالة ومحدودية فــرص العمل وارتفاع 

األســعار وغريها الكثري والكثري الكثري، وســتجد أيضاً من يتحدث عــن محدودية املوارد ومعيقات 

االحتالل يف وجه إحداث أي نهضة اقتصادية حقيقية، ناهيك عن انحسار الصناعات الوطنية لصالح 

املنتجات املستوردة التي تكتسح السوق الفلسطينية بشكل مل يسبق له مثيل.
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مدي��ر ع��ام معه��د أبح��اث السياس��ات 

االقتصادية الفلسطيني »ماس« د. سمري عبد 

الله ينظر إىل س��د العجز يف املوازنة العامة 

لحكوم��ة الس��لطة الوطنية الفلس��طينية 

باعتباره التحدي االقتصادي األبرز يف الواقع 

الراهن، موضحاً أن املوازنة ومنذ عام 2000 

أصبحت القاطرة األهم يف التأثري إيجابا عىل 

النم��و االقتصادي وتوفري الح��د األدىن من 

والعاطلني  للفق��راء  االجتاعية  التحويالت 

عن العم��ل. وأض��اف أن توق��ف التنمية 

وخصوص��اً بع��د األوضاع التي نش��أت يف 

أعقاب الرد الهمجي من االحتالل اإلرسائييل 

عىل انتفاضة األقىص وتوجيه رضبة قاصمة 

للقط��اع الخ��اص واملن��اخ االس��تثاري يف 

فلسطني، كلها أسباب، بحسب د. عبد الله، 

أدت إىل توج��ه األنظار نحو املوازنة العامة 

للحكوم��ة كونها املنفذ الوحيد للخروج من 

الكثري من هذه املشكالت.

ومع تأكيده أن القطاع الخاص عاد ملارسه 

نش��اطه املعتاد، إال أن املناخ االس��تثاري 

الصحيح ما زال مغيبا فعليا من وجهة نظر 

د. عبد الله، موضحاً أن املشاكل والربات 

املتتالية للقطاع الخاص الفلسطيني خلقت 

حال��ة خ��وف ل��دى املس��تثمر املحيل أو 

األجنبي لدى استثاره ألمواله يف فلسطني، 

فأصبح��ت مس��تويات املخاطر السياس��ية 

مرتفعة، ف��كان من الصعب ع��ىل القطاع 

الخ��اص احتال مثل ه��ذه الحالة. ويتابع 

قائ��اًل: رغم حالة االس��تقرار النس��بي منذ 

عام 2006 إال أن االس��تثار الخاص ما زال 

ضعيفاً ويتس��م بالحذر، وإذا الحظنا وجود 

استثارات فهي عىل األغلب تكون مدعومة 

مؤسس��ياً كاس��تثارات صندوق االستثار 

الفلس��طيني أو اس��تثارات مدعومة من 

الخارج كمرشوع مدينة روايب؛ فاستثارات 

القطاع الخاص هش��ة، وهي ليست مسألة 

ذاتي��ة ب��ل ترج��ع إىل املخاط��ر املرتبطة 

بالسلوك اإلرسائييل عىل األغلب.

ويخل��ص د. عب��د الل��ه إىل القول إن س��د 

عجز املوازن��ة يحرك عجلة االقتصاد بصورة 

معقول��ة، ويح��ذر قائ��اًل: إذا مل يتم ذلك، 

فستستمر حالة اإلحباط يف القطاع املرصيف 

بس��بب الديون املس��تحقة عىل الحكومة، 

والحكوم��ة بالفعل غري قادرة عىل س��داد 

ه��ذه الديون وإيف��اء هذه املس��تحقات؛ 

فاملوازن��ة هي التحدي األك��رب الذي يجب 

أن يحظى باالهتام. ويف خضم حديثه عن 

الهم��وم االقتصادية املاثلة، ال ينىس د. عبد 

الله أن يضيف ع��ىل أجندة تحديات العام 

موض��وع إعادة إعار قط��اع غزة للنهوض 

باقتصاد القطاع من جديد.

د. سمري عبدالله

يف هذا التقرير، نس��تطلع آراء ومواقف ملس��ؤولني ومختصني ومتابعني بش��أن الهموم والتحديات الت��ي تواجه صانع القرار 
االقتصادي الفلس��طيني من خالل طرح التس��اؤل التايل: ما هي أبرز الهموم والتحديات االقتصادية يف األرايض الفلس��طينية 
للعام الجاري؟ س��ؤال مرشوع، نبحث عن إجابته، ونحن نطوي صفحة الربع األول من هذا العام، فكيف ينظر ذوو العالقة 

واالختصاص ورجال االقتصاد لهذه التحديات والهموم؟

الحوارات التي أجرتها »سوق املال« شملت يف ثناياها الحديث حول العائق األكرب واملتمثل يف االحتالل اإلرسائييل وما يضعه 
من عقبات لضان اس��تمرارية تبعية االقتصاد الفلس��طيني لالقتص��اد اإلرسائييل، وكذلك هناك من أش��ار إىل تأثر االقتصاد 
الفلس��طيني باقتصاد الدول املجاورة؛ فاألوضاع االقتصادية يف البلدان املجاورة وخصوصاً عقب اندالع رشارة الثورة الشعبية 
يف أك��رث من بلد ع��ريب، ناهيك عن األزمة املالية العاملي��ة، كان لها أثر ولو طفيفا عىل االقتصاد الفلس��طيني. ومع كل هذه 
الحوارات، كان هناك تأكيد عىل رضورة امليض قدماً بعملية اإلصالح الداخيل س��واء عىل مس��توى القوانني واألنظمة أو عىل 

مستوى املشاريع واألعال.

د. عبد اهلل: سد عجز الموازنة 
من أكبر التحديات الحالية
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»التحدي��ات االقتصادية التي تواجه الش��عب الفلس��طيني أكرث من 
أن تح��رص يف جانب معني أو زاوية معين��ة«، هكذا بدأ وكيل وزارة 
االقتص��اد الوطني عبد الحفيظ نوفل حديثه، مش��رياً إىل أن التحدي 
األب��رز يتمثل يف تحديات التنمية يف ظل ش��ح اإلمكانيات؛ فرغم أن 
جهود التنمية للس��لطة الوطنية الفلسطينية تسري بشكل متواٍز مع 
جهود القطاع الخاص يف هذا املجال إال أن املشكلة الرئيسية بحسب 
نوفل تبقى يف ش��ح اإلمكانيات التي تبدأ م��ن نقص األموال الالزمة 
والخطط املحكمة واملش��اريع التنموية املس��تدامة والبنية التحتية 

املالمئة ملثل هذه املشاريع.

ويش��ري نوفل إىل تح��د من نوع آخ��ر يتمثل يف الثق��ة فيا يخبئه 
املس��تقبل، وارتباط هذا املس��تقبل بالتطور عىل الساحة السياسية، 
الذي يأخذ أبعاداً مختلفة س��واء عىل مس��توى الضغوط املارس��ة 

من  الفلس��طيني  االقتصاد  عىل 
أو  اإلرسائي��يل  االحت��الل  قب��ل 
ع��ىل املس��توى الداخ��يل الذي 
يتمثل يف املصالح��ة الوطنية أو 
عىل املس��توى الدويل املتمثل يف 
إعالن الدول��ة وااللتزام بتقديم 
باألزم��ة  املتأث��رة  املس��اعدات 

املالية العاملية، مضيفا علينا مواجهة هذه التحديات مبا يكفل ضبط 
اإليقاع االقتصادي ومبا ينس��جم مع تطلعات املواطن الفلس��طيني. 
ومن التحديات الراهنة التي يش��ري إليها نوفل: تحدي ضبط السوق 
املحيل، وتعزي��ز الرشاكة بني القطاعني الع��ام والخاص، وغريها من 

التحديات االقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باألوضاع السياسية.

عال عوض رئيسة الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بدأت حديثها 

بتوصي��ف الواقع االقتص��ادي الذي اعتربته هش��اً، مضيفة أن النمو 

املوجود يف فلس��طني هو من��و وهمي وليس منواً حقيقي��اً، أما العام 

الح��ايل فتكرث في��ه التحديات االقتصادي��ة، وتوض��ح أن أبرز هذه 

التحديات هو »محدودية س��وق العمل الفلسطيني؛ فمجتمعنا هو 

مجتمع فت��ي وبالرغم من زيادة أعداد خريجي الجامعات بش��كل 

مط��رد إال أنن��ا نواجه محدودية كبرية يف س��وق العمل. أما الجانب 

اآلخ��ر فيتمثل يف كون االقتصاد الفلس��طيني يعتم��د عىل االقتصاد 

الخدم��ي أكرث من أي يشء آخ��ر، وهذا بحد ذات��ه تحٍد«. وتضيف 

ع��وض: نعم هناك انخفاض يف نفق��ات الحكومة إىل حد ما، وهناك 

أيض��اً زيادة يف اإليرادات بش��كل محدود جداً، لك��ن اعتادنا عىل 

النم��و يأيت أساس��اً من االعتاد ع��ىل املس��اعدات الخارجية وعىل 

املقاصة من إرسائيل.

وتش��ري ع��وض إىل أن أغلب املنش��آت املوجودة يف فلس��طني هي 

منش��آت صغرية أو متوس��طة الحج��م، أما الصناع��ات الكربى فغري 

موج��ودة، كا أن��ه ال يوجد يف 

األصل توجهات نحو هذا الجانب 

مع وج��ود االحت��الل اإلرسائييل 

بكل م��ا يطرحه م��ن تعقيدات 

تأسيس مشاريع كربى  بخصوص 

يف فلس��طني، وتضي��ف: املناطق 

األكرث مس��احة يف األرايض الفلس��طينية مصنفة ضمن مناطق )ج(، 

وهي من املناطق التي مينع منعاً باتا البناء أو االستثار فيها، وبالتايل 

نحتاج إىل قرار س��يايس من أجل ترشيع االس��تثار وإيجاد صناعات 

كربى وتوس��يع سوق العمل الفلسطيني ليستوعب هذا الكم الكبري 

م��ن خريجي الجامعات. وتنوه ع��وض بالدور الكبري الذي يقع عىل 

عاتق الجامعات حيث متثل محدودية التخصصات املطروحة تحدياً 

آخر يتطلب توس��يعاً ألفق التخصصات، التي من املمكن أن تغطي 

سوق العمل الفلسطيني.

عوض: محدودية سوق العمل 
في واقع اقتصادي هش

نوفل: التحديات االقتصادية أكثر 
من أن تحصر في جانب محدد

عال عوض

عبد الحفيظ نوفل
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يف إجابت��ه ع��ىل تس��اؤالت »س��وق املال« ح��ول أب��رز التحديات 

والهموم االقتصادية يف ع��ام 2012، يضع رئيس جمعية االقتصاديني 

الفلس��طينيني د. محم��د غضية يده عىل الج��رح االقتصادي املثقل 

باألوجاع واألَنات بتأكيده أن املش��كلة أعم��ق ما هو ظاهر، قائاًل: 

»االقتص��اد الفلس��طيني همومه دامئ��ة ومتكررة ارتباطا بسلس��لة 

م��ن الرشوط والظروف املحيطة بنش��اطات الف��روع االقتصادية يف 

فلسطني، فمشكلة االقتصاد الفلس��طيني مشكلة عضوية، وهمومه 

مرتبطة بالحد األدىن للتطور يف ظل مارس��ات االحتالل، فليس الهم 

األس��ايس هو الزراعة أو الصناعة فقط أو حل مش��كلة عجز املوازنة 

أو املدفوعات، فهذه مش��كلة متكررة وموجودة عىل جدول األعال 

عرب كل السنوات«.

ويف توصيفه للهموم االقتصادية الراهنة، وبعد صمت برهة من الزمن 

أتبعها بزفرة قوية، لخص د. غضية الهموم االقتصادية الفلس��طينية 

بقوله: »هناك مشكلة يف التنافسية بني املنتج الفلسطيني واإلرسائييل 

أو األجنب��ي م��ع زيادة يف التكلف��ة، ففكرة اس��تهالك املنتج املحيل 

تخض��ع إلمكانية إحالل املنتج الفلس��طيني محل الواردات األجنبية 

وخاص��ة اإلرسائيلية. لك��ن يف الوقت عينه، اإلنت��اج املحيل يتعرض 

لجملة من الضغوط، س��واء م��ن حيث توفر املواد الخ��ام والقدرة 

اإلنتاجي��ة للمصانع أو تس��ويق املنتج ومختلف مش��اكل االقتصاد 

الفلس��طيني الدائم. عىل سبيل 

املثال، ثالثة أرباع اإلنتاج املحيل 

خدمي بحت، ألن املس��اهات 

من القطاعات األخرى محدودة 

سواء يف التشغيل أو الناتج اإلجايل، وبالتايل عدم وجود فرص العمل 

نج��م عنه هجرة طوعية لرأس املال والكفاءات وهذه كلها باملفهوم 

البس��يط هموم اقتصادي��ة. وباملفهوم الفلس��في االقتصادي هناك 

مؤامرة سياس��ية لها بعد اقتصادي عىل الشعب الفلسطيني يقودها 

االحتالل اإلرسائييل ليك يظل اقتصادنا الفلس��طيني يف دائرة التبعية 

لالقتصاد اإلرسائييل«.

ويضي��ف د. غضية: »مش��كلتنا سياس��ية والحل س��يايس أيضاً، وال 

إمكانية للتنمية يف ظل االحتالل، خاصة مع وجود كافة اإلمكانيات، 

نحن حاليا منارس التنمية املتاحة بالرتكيز عىل املش��اريع الصغرية. يف 

النهاية ميكن القول إن الهموم الفلسطينية حلقات متعددة جوهرها 

يف األساس االحتالل وهناك سلسلة من املشكالت االجتاعية الناتجة 

عن ذل��ك متعلقة بالفق��ر والبطالة وش��بكة الحاي��ة االجتاعية. 

فجوهر املوضوع هو موضوع س��يايس، وبالتايل الحل يش��كل تحديا 

وطني��ا. فمن دون تحقيق الس��يادة ع��ىل األرض والحدود ال ميكن 

تخطي هذه العقبات«.

د. غضية: االقتصاد الفلسطيني 
ضحية مؤامرة هدفها إبقاؤه في 

دائرة التبعية لالحتالل

د. محمد غضية
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2012 عام مثقل بالهموم االقتصادية ليس عىل املستوى املحيل فقط 

وإمنا عىل مس��توى الس��احة العاملية، من ه��ذه الزاوية ينظر مدير 

عام جمعية رجال األعال الفلس��طينيني ماجد معايل إىل التحديات 

االقتصادية الحالية، قائاًل: ميكن للمراقب أن يرى سلس��لة املصاعب 

االقتصادية التي يواجهها العامل يف السنوات األخرية، والتي انعكست 

تأثرياته��ا عىل قطاعات كثرية، كالقط��اع العقاري واملرصيف وصناديق 

االس��تثار والبورصات العاملية، موضحاً أنه وعىل الرغم من خطورة 

هذه األوض��اع، تبقى تأثرياتها عىل االقتصاد الفلس��طيني أقل بكثري 

م��ن باقي ال��دول، وهذا يعود أساس��اً لطبيعة الرتكيب��ة االقتصادية 

الفلس��طينية، التي ال ترتبط مع االقتصادي��ات املتأثرة إال بعمليات 

تقديم املساعدات والدعم.

وي��رى معايل أن املش��كلة الرئيس��ية تكم��ن يف عج��ز املوازنة عرب 

حكومات متعددة يف فلس��طني، األمر ال��ذي أوصلنا إىل حجم عجز 

كبري س��ببه عدم التزام ال��دول العربية والدول املانح��ة بتعهداتها، 

وإضافة إىل ذلك، جاء تعرث املس��رية السياس��ية الناظمة لالستقرار يف 

فلسطني؛ ويضيف: هذه األمور مجتمعة تلعب دوراً رئيسياً يف تعقيد 

الوض��ع وإعطاء ص��ورة ضبابية 

حول الح��ال االقتصادي يف هذا 

العام، ومع وص��ول العجز لهذا 

املس��توى أفرزت لدى الحكومة 

توجهات جدي��دة ملعالجة هذا 

العجز، ف��كان هناك توجه نحو 

زيادة رشائح الرائب عمودياً األمر الذي خلق ردة فعل سلبية ليس 

فقط من القطاع الخاص ب��ل ومن رشائح وأطراف املجتمع األخرى، 

ألن الكل يفهم أن زيادة الريبة سيتحملها املستهلك.

ويف حديث��ه حول أبرز الهموم االقتصادية، ينوه معايل بخطر ظاهرة 

ارتفاع األسعار عىل املستوى العاملي وانعكاسها محلياً، ويشري كذلك 

إىل زي��ادة نس��بة البطالة والفق��ر، مؤكداً يف الوق��ت ذاته أن هناك 

تحركاً من قبل القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة وأطراف أخرى 

كالنقابات والكتل النيابية ومؤسسات املجتمع املدين وغريها ملعالجة 

هذا الوضع، ومحذراً من أن ترك األمور عىل ما هي عليه اآلن سيولد 

نتائج كارثية.

ماجد معايل

معال��ي: عام مثق��ل بالهموم.. وترك 
األمور كما هي اآلن سيولد نتائج كارثية

الرئيس��ة التنفيذية لجمعية صاحبات األعال »أصالة« ريم عبويش 

تربط الوضع االقتص��ادي الصعب بوجود االحتالل اإلرسائييل، حيث 

محدودية الس��وق يف ظل القوى الرشائي��ة الضعيفة للناس والبطالة 

واإلش��كاليات االقتصادية الداخلية، التي تؤثر بالسلب عىل االقتصاد 

الفلس��طيني، مضيف��ة أن التح��دي األهم يكمن بتطوير املش��اريع 

الصغرية، مبينة أن ضعف السيطرة الفلسطينية عىل املعابر والحدود 

يحد من القدرة عىل إنجاز املش��اريع الكبرية واملتوسطة؛ كاالسترياد 

والتصدي��ر والصناعة والزراعة، ومن هنا تخلص عبويش إىل القول إن 

الحل يأيت بالرتكيز عىل املش��اريع الصغرية يف فلس��طني ألنها تشكل 

تقريبا 90 % من االقتصاد الفلسطيني.

وتضيف: املش��اريع متناهي��ة الصغر 

حل��ت الكثري م��ن اإلش��كاليات حتى 

يف القرى املهمش��ة والبعي��دة، فهذه 

املشاريع سوقها محدود ودخلها أيضا 

محدود؛ لكنها س��اهمت يف تش��غيل 

عدد كبري من الناس يف ظل محدودية 

الوظائف وفرص العمل، فقد ال يكون 

هذا حال سحريا لكنه يحتاج إىل تنظيم 

وضبط.

عبوش��ي: الهموم كثيرة.. والحل في التركيز على 
قطاع المشاريع الصغيرة

ريم عبويش
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ريبورتاج

 في جامعة بيرزيت ونظرة على واقع التخصصات المالية فيها

تبدأ  المنطقة  مستوى  على  جامعة  أول 
التعاوني«..  »التعليم  برنامج  تطبيق 
ومهمته ربط الطالب بواقع سوق العمل
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بريزيت – 

ضم��ن جوالتنا امليداني��ة يف كليات التجارة واالقتصاد يف الجامعات الفلس��طينية، هذه املرة، 

كانت جولتنا يف جامعة بريزيت، التي تحتضنها بلدة بريزيت، التي تقع إىل الشال مدينة رام 

الله، وال تبعد عنها س��وى بضعة كيلوم��رتات. زيارتنا تزامنت مع بدء فصل ربيع، الذي يزين 

أرض فلسطني بأجمل وأبهى الحلل.

وبرصحه��ا األكادميي املمي��ز، تلعب جامعة بريزي��ت دوراً يف تنمية املجتم��ع املحيل ورفده 

بالخربات البرشية يف مختلف التخصصات العلمية واإلنسانية. وبنظرة تاريخية، تعد الجامعة 

من أوىل منش��أت التعليم العايل يف فلس��طني، فتاريخ تأسيس��ها يعود إىل عام 1924، عندما 

نشأت كمدرسة ابتدائية، وحينئذ كانت تهدف لتوفري فرص التعليم األولية للفتيات من بلدة 

بريزيت والقرى املجاورة، لتتحول فيا بعد إىل مدرسة ثانوية للبنني والبنات عام 1930، وبعد 

عامني أصبحت تعرف باسم »مدرسة بريزيت العليا«، ويف عام 1942 تغري اسمها لتصبح »كلية 

بريزيت« رغم أنها بقيت عىل وصفها كمدرسة ثانوية.

	 التطورات مجمل  نصر:  محمد  د. 
تطلبت »إعادة النظر في التسمية« 
واالقتصاد«  »األعمال  كلية  لتصبح 
بداًل من »التجارة واالقتصاد« ابتداًء 

من أيلول القادم

	 العملية ال��ج��وان��ب  ال��م��درس��ون: 
ونحرص  تخصصاتنا  في  م��وج��ودة 
على خريج يكون قادراً على التكيف 

مع متطلبات سوق العمل

	 ف��رص ت��زي��د  أن  ن��أم��ل  ال��ط��ل��ب��ة: 
التدريب العملي المتاح لنا

يف ع��ام 1961 تق��رر الب��دء بإلغ��اء الصفوف 

االبتدائية واإلعدادية والثانوية بصورة تدريجية، 

وص��والً إىل إلغاء أخر صف ثان��وي عام 1967، 

ليقترص التعليم فيها – فيا بعد – عىل املرحلة 

الجامعية املتوسطة. ويف عام 1975 كان تحولها 

إىل »جامع��ة بريزي��ت« لتضم كليت��ي اآلداب 

والعل��وم، ويف الع��ام التايل أصبح��ت عضواً يف 

اتحاد الجامعات العربي��ة، كا تم االحتفال يف 

نفس الع��ام بتخريج أول فوج من حملة درجة 

البكالوري��وس، لتنضم يف عام 1977 إىل عضوية 

االتحاد العاملي للجامعات.

رصح علمي تفخر به فلسطني

اليوم، وبعد عقود عىل تأسيسها، تغدو جامعة 

بريزيت رصحاً علمياً تفخر به فلسطني، فالجامعة 

متنح الدرجة العلمية يف املرحلة الجامعية األوىل 

)البكالوريس( والدراسات العليا يف مثان كليات، 

ه��ي: أآلداب، والتجارة واالقتصاد، والهندس��ة، 

والعلوم، والحقوق واإلدارة العامة، وتكنولوجيا 

املعلومات، والتمريض واملهن الصحية املساندة 

والدراس��ات العليا، كا أنها تتبع نظام التعليم 

الح��ر، وهو نظام يتيح للطالب فرصة لدراس��ة 

املس��اقات املطلوبة للتخصص، ويف الوقت ذاته 

اختيار م��واد أخرى من خ��ارج حقل تخصصه 

تنمي��ة لثقافته وتلبية مليوله الش��خصية ضمن 

نظام الساعات املعتمدة.

تزهو جامعة بريزيت برصحها األكادميي املتميز، 

املرتبع عىل تل��ة جبلية يف بلدة بريزيت، لتقف 

كأحد أهم الجامعات الفلس��طينية، فالجامعة 

كان لها، وما زال، دور فاعل عىل امتداد مسرية 

النضال الوطني الفلسطيني، جنباً إىل جنب مع 

دورها يف خدمة املجتمع املحيل وتنميه موارده 

ومصادره مبا تقدم��ة من برامج تعليمية بحثية 

وأخرى تدريبية متخصصة يف الحقول املختلفة.
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نحو مقصــد زيارتنا.. كليــة التجارة 
واالقتصاد

تأسست كلية التجارة واالقتصاد يف جامعة 

بريزيت عام 1978، وتطرح برامج أكادميية 

تؤدي إىل درجة البكالوريوس يف تخصصات: 

والتس��ويق،  األع��ال،  وإدارة  االقتص��اد، 

واملحاس��بة، والعلوم املالية واملرصفية. كا 

تطرح الكلية عدداً من التخصصات الفرعية 

يف هذه الحقول، والتي ميكن لطلبة الجامعة 

دراستها مع برنامجهم األسايس. ومن خالل 

تخصصاتها تس��عى الكلية إىل تطوير كوادر 

مهني��ة للعمل اإلداري يف منش��آت األعال 

واملؤسس��ات العامة والخاص��ة ورفد هذه 

القطاعات بالكفاءات واملهارات املناسبة.

العن��وان األول يف زيارتن��ا للكلي��ة وجولتنا 

امليداني��ة يف ح��رم جامعة بريزي��ت، كان 

مكت��ب ع��ادة كلي��ة التج��ارة واالقتصاد 

بجامعة بريزيت، حي��ث مكتب العميد د. 

محمد نرص. ورغم انشغاالته وقبيل تحره 

للمغ��ادرة نحو مدينة رام الله، للمش��اركة 

يف ورش��ة عم��ل محورها الرئي��س حوكمة 

الرشكات – يشارك فيها بحكم منصبه رئيساً 

ملجلس إدارة معهد الحوكمة الفلسطيني – 

آثر أن يستقبلنا يف مكتبه، ولو عىل عجالة، 

عىل أن نتم لقاءن��ا معه فيا بعد، لقاء تم 

بالفعل بعد أيام قليلة، تناول جملة محاور 

تتعلق بكلية التجارة واالقتصاد.

يحم��ل د. محمد ن��رص ش��هادة الدكتوراه 

جامع��ة  م��ن  االقتص��اد  يف  واملاجس��تري 

“أوهاي��و”، وش��هادة املاجس��تري يف إدارة 

األع��ال من جامع��ة “وي��ن” يف الواليات 

املتح��دة األمريكية. وهو خب��ري اقتصادي 

بامتياز، يجم��ع بني الخربت��ني، االقتصادية 

العملي��ة واألكادميي��ة والبحثية، ش��ارك يف 

العديد م��ن املؤمترات والن��دوات املحلية 

والخارجي��ة، ول��ه الكث��ري م��ن األبح��اث 

والدراسات حول االقتصاد الفلسطيني.

تبوأ سابقاً ويتبوأ حالياً العديد من املناصب 

يف املؤسس��ات االقتصادي��ة، فه��و رئي��س 

مجلس إدارة معهد الحوكمة الفلس��طيني، 

وعض��و مجل��س إدارة صندوق االس��تثار 

الوطني��ة  اللجن��ة  وعض��و  الفلس��طيني، 

للحوكم��ة ولجن��ة مكافحة غس��ل األموال 

واللجنة االستش��ارية لإلحصاءات القومية. 

كذلك، شغل سابقا منصب مدير عام معهد 

أبحاث السياس��ات االقتصادية الفلسطيني 

)م��اس(، ورئي��س برنامج ماجس��تري إدارة 

األع��ال يف جامعة بريزيت، ورئيس قس��م 

االقتصاد يف جامعة الريموك يف األردن.

التطورات  تعكــس  تســمية جديدة 
الحديثة

نقط��ة البداي��ة يف اللقاء، متح��ورت حول 

حقيقة التوجهات الجديدة بتغيري مس��مى 

الكلية واألس��باب التي قد تدع��و إىل هذا 

التوج��ه؟ وعن ذلك يوض��ح د. محمد نرص 

أن مجم��ل التطورات يف نش��اطات الكلية 

تطلبت »إعادة النظر يف تس��مية الكلية«، 

مؤكداً ل�«س��وق املال« عىل أن تغيري اس��م 

الكلية س��يدخل رس��مياً حيز الواقع ابتداًء 

من أيلول القادم، تزامن��اً مع الفصل األول 

من الع��ام الدرايس الق��ادم؛ لتصبح »كلية 

األعال واالقتصاد« بدالً من »كلية التجارة 

واالقتصاد«، مشرياً إىل الحصول عىل موافقة 

مجلس أمن��اء الجامعة ومجل��س الجامعة 

عىل التسمية الجديدة.

وعن دواعي التس��مية الجدي��دة، يقول د. 

محمد نرص: االس��م الجديد يعكس رس��الة 

الكلية بشكل أفضل، كا أنه ميثل نشاطات 

د. محمد نرص
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الكلية العديدة التي ال تقترص عىل التجارة 

فحسب، وإمنا تشمل الكثري من التخصصات، 

كاإلدارة والتسويق واملحاسبة والعلوم املالية 

واملرصفي��ة واقتصاديات األعال. إضافة إىل 

أن االس��م الجديد يتناس��ب مع التوجهات 

الحديثة يف عامل األعال واإلدارة، كا يتضح 

من أس��اء الكليات املشابهة يف الجامعات 

العريقة. وس��وف ميثل ه��ذا التغيري التزاما 

علين��ا مبتابع��ة التطورات الت��ي تحدث يف 

مجال املال واألعال بش��كل متواصل، وأن 

ندخل هذه التطورات ضمن منهاج وبرامج 

الكلية.

رؤية توازن بني طريف املعادلة

وك��ا أن التس��مية الجدي��دة تتاىش مع 

التطورات الحديثة، فهي أيضاً ال تنفصل عن 

رؤية الكلية التي تس��عى ألن تكون واحدة 

من أفضل مراكز تعليم األعال يف املنطقة، 

وأن تصبح مركزا مرموق��ا معرتفا بتميزه يف 

مجال االقتصاد وامل��ال واألعال من خالل 

برام��ج الريادة واالبتكار وتش��جيع األفكار 

التي تس��هم يف عملية التنمي��ة االقتصادية 

واالجتاعية يف املنطقة.

رؤية يش��دد د. محمد نرص أن إدارة الكلية 

تسعى إىل تحقيقها من خالل العمل املستمر 

لتطوير الخطط وتحديث الربامج األكادميية 

لتواكب التط��ورات الحديثة يف مجال املال 

واألع��ال، وأيضاً مبا يتواءم م��ع متطلبات 

القط��اع الخ��اص، وباألخص القط��اع املايل 

واملرصيف، مبيناً انس��جامها مع رسالة الكلية 

الت��ي ته��دف إىل تزويد الطلب��ة باملهارات 

واملعارف األكادميي��ة الالزمة النخراطهم يف 

س��وق العمل، وإعدادهم ليصبحوا قياديني 

ناجحني ملؤسس��ات رائدة يف اقتصاد متنوع 

يقوم عىل املعرفة.

إذن، يف خط��ني متوازيني تس��ري رؤية كلية 

التجارة واالقتصاد، وهو املس��مى الرس��مي 

حت��ى اآلن، فم��ن ناحية يت��م الرتكيز عىل 

تنمي��ة قدرات الطلبة عىل التفكري التحلييل 

وتطبيق األدوات املناس��بة عن طريق خلق 

املعرفة ونرشها، ومن خالل برامج متطورة 

ترّك��ز عىل االبتكار واإلبداع الذي يقوم عىل 

دمج املعرفة النظرية باملارس��ات اإلدارية 

التطبيقي��ة، وم��ن الناحية األخ��رى تعمل 

الكلية عىل توفري بيئة مناسبة تشجع تطوير 

أعضاء هيئة التدريس من خالل التوازن بني 

البحثية  الفكري��ة  واملس��اهات  التدريس 

وخدمة املجتمع، من أجل خلق تأثري ايجايب 

يف االقتصاد واالستجابة الحتياجات املجتمع 

املتطورة.

برامج جديدة مبشاركة القطاع الخاص

دمج الطالب بالواق��ع العميل، أمٌر مهم يف 

إس��رتاتيجية الكلية، وهو توجه تسعى إليه 

من خالل التعاون والتنس��يق خصوصاً مع 

القطاع الخاص، وهنا ين��وه د. محمد نرص 

مبشاركة الكلية يف مسابقة محاكاة التداول 

الت��ي تنظمها بورصة فلس��طني، إضافة إىل 

وجود سلس��لة من الن��دوات واملحارضات 

الكلي��ة يف املج��االت  املرتبط��ة بأنش��طة 

املختلف��ة، وفيها تتم دع��وة متحدثني من 

القطاعني العام والخاص.

ويش��دد عىل س��عي الكلية »الس��تحداث 

برامج جديدة يف مج��ال التعليم التنفيذي 

executive education والتعلي��م التعاوين 

cooperative education مبشاركة القطاع 

الخ��اص ال��ذي يبدي حاس��ا كب��ريا لهذه 

الربام��ج. ك��ا تح��اول أن تقدم مس��اقات 

وتخصصات جدي��دة، كالري��ادة واالبتكار، 

والحوكم��ة، وأخالقيات األع��ال، والتجارة 

الخدمات  والقيادة، وتس��ويق  االلكرتونية، 

املالية واملرصفية، وإدارة املشاريع الصغرية، 

وغريها كثري.”

جرس الفجوة بني مخرجــات التعليم 
الجامعي ومتطلبات سوق العمل

ويف جان��ب ج��رس الفجوة ب��ني مخرجات 

التعليم الجامعي ومتطلبات س��وق العمل، 

يؤك��د عميد كلي��ة التج��ارة واالقتصاد أن 

الكلي��ة تعمل يف ه��ذا االتج��اه من خالل 

القي��ام مبجموعة أنش��طة، منوه��اً بالدور 
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النشط لوحدة التدريب والتوظيف التابعة 

للكلي��ة، الت��ي تعم��ل ع��ىل التواصل مع 

عرشات ال��رشكات الفلس��طينية واألجنبية 

به��دف خل��ق ف��رص تدري��ب وتوظيف 

لخريجي الكلية.

عالق��ة الكلية م��ع الطال��ب ال تقف عند 

التخ��رج، ب��ل تتعداه��ا إىل م��ا بعد هذه 

املرحلة، وهنا يبني د. محمد نرص أن األقسام 

املختلف��ة تعمد إىل التواصل املس��تمر مع 

خريجيها، الذين يدعمون أنش��طة الكلية، 

كل بحس��ب موقعه الوظيفي يف القطاعني 

الخاص والعام. ويوضح: عقدنا اللقاء األول 

لخريج��ي ماجس��تري إدارة اإلعال يف آذار 

من العام املايض، ش��ارك في��ه ما يزيد عن 

250 خريج��اً، بعضه��م ج��اء خصيصاً من 

خارج فلس��طني له��ذه الغاية، وس��نحاول 

عقد لقاء جديد للخريجني قبل نهاية العام 

الدرايس الحايل.

وإضافة إىل ذلك، يشري إىل مجموع أنشطة 

س��نوية تقوم بها الكلية بهدف التفاعل مع 

املجتمع وتعزيز العالقة مع القطاع الخاص، 

فهن��اك »اليوم املفتوح« الذي يش��ارك فيه 

الطلب��ة وأهاليه��م، وس��يعقد ه��ذا اليوم 

له��ذا الع��ام يف 2012/4/28، كذلك هنالك 

»يوم التوظيف السنوي« الذي تشارك فيه 

مجموعة من الرشكات ومؤسسات القطاع 

الخاص، ومن املتوق��ع أن يعقد لهذا العام 

يف األس��بوع األخري من نيسان املقبل ومن 

األنش��طة األخرى، اليوم املحاس��بي ويوم 

التسويق وغريها.

نحو طالب متفاعل ومتأثر بالسوقني 
العاملي واملحيل

يف الج��زء الث��اين م��ن الجول��ة، كان لقائنا 

املشرتك مع رئيس قس��م املحاسبة د. زياد 

مناور ورئيس قسم العلوم املالية واملرصفية 

د. أنيس الحج��ة – اللذين كانا لها بصمة 

واضحة يف تيس��ري مهمتن��ا امليدانية داخل 

الجامع��ة – لندخل يف ح��وار، حول مدى 

مواكبة التخصص��ات االقتصادية واملالية يف 

جامعة بريزيت للتطورات الحديثة والواقع 

العم��يل. ويف حديثه، يؤك��د د. زياد مناور 

أن التخصص��ات القامئ��ة تخضع للتحديث 

املس��تمر، تارة من خالل استحداث برامج 

جدي��دة، وهنا يوضح »نحاول قدر اإلمكان 

بل��ورة برام��ج جديدة تلبي حاجة س��وق 

العمل، كربنامج اقتصاد األعال، وهو أحد 

الربام��ج املس��تحدثة يجمع ب��ني تخصيص 

اإلدارة واالقتص��اد.« وتارة أخرى من خالل 

تحديث املساقات مبا يتالئم مع التطورات 

الحديث��ة والتغ��ريات يف بيئ��ة االقتص��اد 

واألعال.

وينظر د. مناور للعملية التعليمية باعتبارها 

مسألة حيوية متجددة ليست جامدة، سواء 

مبواكبة التط��ورات وحاجة س��وق العمل 

أو باإلط��الع عىل األف��كار الجديدة وبحث 

مجاالت التعاون مع املؤسس��ات املختلفة، 

ويضيف: نقوم باس��تضافة خرباء ومختصني 

من خارج الجامعة لتقديم املحارضات سواء 

عامة أو محارضة ضمن مس��اق معني، إىل 

جانب احتكاكنا م��ع الجامعات الخارجية، 

وكذل��ك إتاحة الفرصة الحتكاك الطلبة مع 

املؤسس��ات ذات العالقة من خالل تنظيم 

الزيارات امليدانية.

ويتابع: م��ن هذا املنطل��ق، نقول صحيح 

أن برنام��ج املحاس��بة له س��نوات طويلة، 

لكنن��ا نحاول تحديثه باس��تمرار من خالل 

عكس التطورات عىل املناهج واملس��اقات 

املختلف��ة، مضيفاً: نأم��ل أن يكون خريج 

جامع��ة بريزي��ت أثناء العملية الدراس��ية 

متفاع��اًل ومتأث��ر باتجاه الس��وق العاملي 

ولي��س املح��يل فق��ط. وهناك مس��اقات 

نحرص عىل أن يكون مقدمها شخص يتمتع 

بالخ��ربة املناس��بة ومن املؤسس��ات ذات 

العالقة ومن واقع سوق العمل، فمثاًل نرى 

أن قانون الريبة يف نسخته األخرية هو ما 

يدرس يف الجامعة، وه��ذا يدل عىل حجم 

مواكبة الواقع.

التدريب العمــيل.. متطلب ال بد أن 
يستوفيه الطالب قبل التخرج

لك��ن، هل يتم تطعيم املس��اقات النظرية 

بالتجارب العملية؟ يجيب د. مناور: خريج 

أي برنامج من كلية التجارة يجب أن يكون 

ق��ادراً ع��ىل التكيف مع متطلبات س��وق 

العم��ل، والجوانب العملي��ة يف تخصصاتنا 

موج��ودة تلقائيا داخل املناه��ج، ونحاول 

أيضاً أن نطعم العملية األكادميية خالل فرتة 

الدراس��ة من واقع سوق العمل، والفلسفة 

د. زياد مناور
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ألي برنام��ج أن يكون الطالب لديه املعرفة 

الرئيسية للتكيف مع أي عمل.

ولتوضيح كيفي��ة إدماج الطال��ب بالواقع 

العميل، يدخل د. أنيس الحجة، وهو رئيس 

قس��م العلوم املالي��ة واملرصفية عىل خط 

الحوار، قائاًل: دامئا نسعى لخلق رشاكة مع 

القطاع الخاص، ونحن أيضاً نتابع خريجينا 

باستمرار ونعقد اللقاءات املختلفة. كا أن 

اللق��اءات مع القطاع الخاص زادت وهناك 

م��داوالت كث��رية يف مجال تهيئ��ة الخريج 

ملتطلبات السوق، ويرب مثاالً توضيحياً: 

ال ميكن لطالب العلوم املالية واملرصفية أن 

يتخرج بدون حصوله عىل التدريب، وهذا 

التدري��ب يتطلب الذه��اب للقطاع الذي 

ينتمي له، فمث��اًل يذهب طالب التخصص 

لدينا إىل سلطة النقد أو أحد البنوك العاملة 

أو هيئة سوق رأس املال أو بورصة فلسطني 

أو ألح��دى رشكات األوراق املالية، وبالتايل 

لن يتخرج أي طالب دون الحصول عىل ما 

معدله 30 ساعة تدريب عميل كحد أدىن.

 ..”CO – OP« التعــاوين التعليــم 
الرنامج األول من نوعه عىل مستوى 

املنطقة

ويش��ري د. الحج��ة إىل حج��م التعاون مع 

القطاع الخاص، قائاًل: ال يكاد مير يوم واحد 

دون أن يكون هناك لقاء مع القطاع الخاص 

مبختلف دوائر الجامعة لبحث كيفية تلبية 

طلباته واحتياجاته، كاش��فاً ل�«سوق املال« 

أن العم��ل جاٍر لتطوير ما يس��مى برنامج 

التعلي��م التع��اوين »co-up”، الذي يعني 

أن ينقطع الطالب عن الدراس��ة ملدة فصل 

كامل للتدريب يف أحدى املؤسسات، بحيث 

ميارس مهامه كأي موظف يف املؤسسة التي 

يتدرب فيها، والربنامج ميثل نوعاً من أنواع 

التدري��ب لتهيئ��ة الطالب لدخول س��وق 

العمل.

وملاذا الرتكيز عىل القطاع الخاص تحديداً؟ 

يجيب د. الحجة: نعي احتياجات الس��وق 

ونتفاعل مع القطاع الخ��اص؛ ألنه القطاع 

األوس��ع الذي يس��توعب الك��م األكرب من 

الخريجني، وهو الذي سيعمل عىل توظيف 

طالبنا بعد التخرج. ك��ا أن الجامعة اآلن 

يف طور وضع اللمسات األخرية عىل خطتها 

اإلسرتاتيجية لألعوام الثالثة القادمة، وأحد 

أهدافها التفاعل مع القطاع الخاص ودعم 

الطلب��ة وتهيأته��م لدخول س��وق العمل 

مس��لحني بالخ��ربة والقدرة لخ��وض كافة 

األعال املطلوبة.

هن��اك م��ن ينظر دامئ��اً لوج��ود نقص يف 

الجوانب العملية التطبيقية يف املس��اقات 

الدراس��ية، سألنا د. أنيس: هل هذا النقص 

موجود فعاًل؟ فأج��اب: هناك تدريب، ويف 

الجانب املوازي هن��اك حاجة إىل التطوير 

بش��كل مس��تمر، وما برنامج “co-up” إال 

جزء من عملية التطوير، وس��يبدأ تطبيقه 

يف أيل��ول القادم، لتك��ون جامعة بريزيت 

أول جامعة يف الرشق األوس��ط تطبق هذا 

الربنامج الذي س��تكون مهمت��ه ربط حياة 

الطال��ب األكادميية بالحي��اة العملية. لكن 

من الطلبة املس��تفيدون من هذا الربنامج؟ 

يجي��ب د. الحجة: هن��اك رشوط ومعايري 

سيتم تحديدها، وكل من يرغب من الطلبة 

س��يكون بإمكانه أن يتقدم لهذا التدريب، 

وم��ن ث��م يت��م االختي��ار وفق��اً لألس��س 

املوضوعة.

برامج عملية تواكب املعارف النظرية

يف جولتنا امليداني��ة يف أروقة كلية التجارة 

واالقتصاد، التقينا باملحارضة يف قسم العلوم 

املالية واملرصفية، األس��تاذة فريوز درويش، 

يف مكتبه��ا، وهي أيضاً املرشفة عىل الطلبة 

املش��اركني من الجامعة يف مسابقة محاكاة 

التداول التي تنظمها بورصة فلسطني، التي 

أكدت أن طالب العل��وم املالية واملرصفية 

مطال��ب بتطبي��ق م��ا يأخذه م��ن املواد 

النظرية عىل ش��كل انجاز عميل، موضحة: 

مث��اًل من خالل مس��اق »التحلي��ل املايل«، 

يطلب من الطالب انجاز تحليل مايل شامل 

لرشكات مختلفة، فكان من أكرث األمور التي 

د. أنيس الحجة

فريوز درويش
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أكدت عىل أهمية ه��ذه الخطوة يف مجال 

توعية الطالب وإدراكه لعملية االس��تثار، 

قيام عدد من الطلبة يف الس��نوات السابقة 

بأخذ التحليل املنج��ز كخطوة أوىل لعملية 

استثارهم.

وترب مثاالً آخر لكيفية تفاعل املساقات 

املطروح��ة مع الواق��ع العم��يل، قائلة: يف 

مس��اق »االس��تثار«، يت��م إيج��اد فرصة 

عملي��ة أخرى للطالب لفهم أوس��ع بآليات 

السوق وحيثياته، بحيث يتم عمل منافسة 

اس��تثارية عرب أح��د املواق��ع االلكرتونية 

املتخصص��ة، بحي��ث مي��ارس الطالب لعبة 

مح��اكاة ت��داول ش��بيهة ببيئ��ة الس��وق 

الحقيقي, وأحد هذه األلعاب االس��تثارية 

تتش��ابه مع مس��ابقة محاكاة التداول التي 

تنظمها بورصة فلسطني يف الجامعات.

ومن الوس��ائل التي يتم إتباعها أيضا لحث 

الطال��ب عىل تعميق ما يتلقاه من معارف، 

إيجاد مكمل لعملية التعلم النظري, تقول 

ف��ريوز: كأن يت��م تكليف الطال��ب بقراءة 

كت��ب خارجي��ة تخ��ص االس��تثار، كذلك 

إرشاك الطال��ب بالعدي��د م��ن األمور التي 

تع��زز من مهاراته وخربات��ه العملية املالية 

واالس��تثارية، كل هذه الربامج العملية تم 

إضافته��ا حديثا؛ ألنن��ا أدركنا رضورة إيجاد 

بيئ��ة تدريبية تفتح املج��ال للطالب بفهم 

مجريات األحداث يف س��وق العمل يف إطار 

الحرص عىل تخريج طالب متكامل ومثقف 

وبخربة تفيده الحقا. لكن ماذا عن املواضيع 

الت��ي ميكن تطويرها؟ تجي��ب: من القضايا 

الت��ي ما زلن��ا يف أوج تطويره��ا هو إضافة 

بعض املس��اقات التي يحتاجها السوق، وما 

زال��ت ال تدرس حتى اآلن، كإيجاد مس��اق 

يركز عىل العقارات وأس��س تقدير قيمتها، 

وأيض��اً العم��ل عىل تطوير مس��اق التأمني 

ليش��مل طرق التخمني في��ه، ونأمل أن يتم 

تحقيق ذلك عىل املدى القصري.

الطلبــة: التدريب موجود.. ونأمل يف 
الحصول عىل املزيد الفرص

الطلب��ة، الطرف األه��م دامئ��اً يف املعادلة 

م��ا  لواق��ع  ينظ��رون  كي��ف  التعليمي��ة، 

يدرس��ونه؟ وه��ل تتناغ��م املع��ارف التي 

يتلقونها مع الجوانب العملية؟ أحد الطلبة 

يف تخصص العلوم املالية واملرصفية يشري إىل 

وجود الجوانب العملي��ة ضمن التخصص، 

ويقول: »هن��اك عدد من املس��اقات التي 

ش��عرنا بأهميتها ودوره��ا الكبري يف صعيد 

العمل، كمساق االستثار والتحليل املايل.« 

ويضيف: لكن أحد القضايا األساس��ية التي 

تواجهنا يف بعض املساقات الدراسية تركيزها 

عىل االقتصاد واألسواق الخارجية، ما جعلنا 

نواجه ع��ددا من األمور التي يختلف حالها 

ع��ن واقع االقتص��اد الفلس��طيني، وبالتايل 

صعوبة تطبيقها عىل أرض الواقع.

ويف موق��ف مش��ابه، أش��ارت طالبة أخرى 

ضمن تخصص العلوم املالية واملرصفية، أن 

املساقات تغطي جانباً مهًا يف هذه املرحلة، 

وأضافت: »نأمل أن تزيد الفرص املتاحة لنا 

للت��درب يف رشكات محلية, وتطبيق ما يتم 

أخذه يف أي مس��اق بش��كل عم��يل, وعدم 

اقتصار التدريب عىل الس��اعات امللزمة لنا، 

حرصا منا عىل زيادة الخربات لدينا وتطوير 

فهمنا للسوق املحيل بشكل أوسع.«
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إضاءات

الرئيس التنفيذي لمجموعة َعَمار
نولي التحول إلى مساهمة عامة أهمية قصوى

	 لدينا قائمة من المشاريع االستثمارية قيد الدراسة في
محافظات نابلس ورام اهلل وبيت لحم والخليل وأريحا

	 ..العام نهاية  قبل  للتداول  بارك”  “جراند  سهم  إعادة 
وإعادة افتتاح الفندق بداية الصيف القادم

	 الذي الخوف  حاجز  لكسر  العرب  المستثمرين  ندعو 
يضعه االحتالل.. واقتناص فرص االستثمار الواعدة

رام الله – 

رشكة حديثة النشأة نسبياً – قبل نحو ثالث سنوات-، مقرها الرئيس مدينة رام الله ومشاريعها تتوزع يف محافظات شتى. يف القطاع العقاري، 

لديها قامئة من املشاريع اإلسرتاتيجية الضخمة يف املجاالت السكنية والسياحية والصناعية والتجارية، رأس مالها املرصح به يتجاوز 220 مليون 

دوالر أمرييك. إنها رشكة مجموعة َعَار العقارية التي تأسست كرشكة مساهمة خصوصية محدودة عام 2009، ومببادرة رشكاء رئيسيون، ها 

رشكة صندوق االستثار الفلسطيني، والرشكة الفلسطينية للخدمات التجارية.

ورغم حداثتها النس��بية، إال أنها وضعت بصاتها الواضحة عىل مس��توى القطاع العقاري تنفيذاً إلس��رتاتيجيتها التي تس��تهدف تنمية القطاع 

العقاري الفلسطيني وتطويره عرب تنفيذ مشاريع متنوعة يف املجاالت املختلفة؛ كمرشوعي ضاحية الريحان يف محافظة رام الله وضاحية الجنان 

يف محافظة جنني وغريها. »سوق املال« التقت باملهندس نواف سعد الدين، الرئيس التنفيذي ملجموعة عار العقارية، فكان هذا الحوار:

م. نواف سعد الدين مرشوع مبنى مجموعة عار العقارية )قيد اإلنشاء(  

ضاحية الجنان  
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 ما جديــد مجموعة عامر 
العقارية ومشــاريعها، بعــد مرور ثالثة 

أعوام عىل انطالقتها؟

لقد وضعت مجموع��ة عار العقارية “الذراع 

اإلس��تثاري لصندوق اإلستثار الفلسطيني يف 

القطاع العقاري” منذ انطالقتها خطة طموحة 

للنهوض بالقطاع العقاري يف فلسطني، يف شتى 

جوانب��ه، فقد س��عت جاه��دة – ومن خالل 

رشكاته��ا التابع��ة – لتطوير ضواحي س��كنية 

حضاري��ة مبنية عىل أس��س هندس��ية حديثة 

وبكفاءات فلس��طينية بحت��ه. وخري مثال عىل 

ذلك، ضاحيت��ي الريحان والجن��ان التي تقوم 

رشكة الريح��ان بتطويرها يف كل من مدينتي 

رام الل��ه وجن��ني. كا أولت “ع��ار” اهتاماً 

ش��ديداً بالقطاع العق��اري التجاري، من خالل 

رشك��ة أرضنا التابعة له��ا، وقامت ببيع حقوق 

تطوير لع��دد من املؤسس��ات العريقة محلياً 

ودولي��اً ومنها بنك فلس��طني وبن��ك القدس، 

ورشك��ة إتح��اد املقاول��ني )CCC(، كا تقوم 

“مجموعة عار” بتطوير برج عار بإرتفاع 18 

طابقاً، والذي سيضم مكاتب صندوق اإلستثار 

الفلسطيني ورشكاته التابعة.

ولتعزي��ز العالقة بني مؤسس��ات القطاع العام 

والخ��اص قام��ت “مجموعة عار” بتأس��يس 

رشكة بالرشاكة مع بلدية نابلس لتقوم بتطوير 

أول منطق��ة حرفي��ة منوذجي��ة يف املحافظ��ة 

لتك��ون عنواناً ألصح��اب الحرف والورش��ات 

الصناعية، أم��ا فيا يتعلق بالقط��اع العقاري 

الس��ياحي فتقوم “عار” حالي��اً بإجراء عملية 

تأهي��ل كامل��ة لفندق جراند ب��ارك من خالل 

إضفاء هوي��ة وصبغة جدي��دة للفندق تعزز 

موقعه الريادي عىل خارط��ة الفنادق العاملة 

يف فلسطني.

  يف ضــوء مــا أرشتم إليه، 
هل ميكــن أن تطلعنا عىل إســرتاتيجية 

الرشكة وتوجهاتها املستقبلية؟

إسرتاتيجية “عار” تعني بالدرجة األوىل تنفيذ 

مش��اريع ته��دف إىل تطوير وتنمي��ة القطاع 

العقاري يف فلسطني، وإىل تبني مشاريع تخدم 

أكرب رشيحه من أبناء الوطن. وقد بدأنا بتنفيذ 

الربنامج الوطني للس��كن املالئ��م الذي أطلقه 

صندوق اإلستثار الفلس��طيني والذي يهدف 

إىل إنشاء ما يقارب من 30,000 وحده سكنية 

خ��الل الع��رش س��نوات القادم��ه يف مختلف 

املحافظ��ات واملدن الفلس��طينية. وس��عياً منا 

لدفع عجلة االقتصاد تركز املجموعة عىل عدد 

من اإلس��تثارات يف القطاع السياحي، وقطاع 

العق��ار بش��قية التج��اري والس��كني. وحالياً 

تق��وم املجموعة بدراس��ة عدد من املش��اريع 

اإلستثارية يف منطقة نابلس، و منطقة شال 

رام الل��ه، إضافة إىل دراس��ة ع��دد من الفرص 

اإلس��تثارية يف محافظات بيت لحم والخليل 

وأريح��ا. كا تس��عى “عار” إىل تب��وء مركز 

مهم يف عملية إعادة إعار غزة حس��ب رؤية 

وتوجيهات صندوق اإلستثار الفلسطيني، كا 

تركز عىل عدد من االس��تثارات الس��ياحية يف 

مدينة القدس امياناً منا بالواجب الوطني تجاه 

هذه املدينة املقدس��ة، وسعياً منا لدفع عجلة 

االقتصاد ودعم صمود شعبنا فيها.

  ســابقاً تــم الحديث عن 
تحولكم إىل رشكة مســاهمة عامة، هل 

من جديد عىل هذا الصعيد؟

نويل موضوع التحول إىل رشكة مساهمة عامة 

أهمي��ة قص��وى إميان��اً منا بأهمي��ة الرشكات 

املساهمة العامة يف النهوض باإلقتصاد الناشئ 

كا هو الحال مع اإلقتصاد الفلسطيني، وملا يف 

ذلك من فائدة كبرية عىل إقتصاد الوطن حيث 

يفتح اآلفاق أمام رشائح واسعة من املساهمني 

للمش��اركة يف عملية النمو والبناء. وقد وضعنا 

نصب أعيننا الوصول بالرشكة اىل مستوى النمو 

ال��ذي نطمح له، ليك نقوم بطل��ب اإلدراج يف 

السوق املايل، وهذا النمو يتطلب منا النهوض 

بعدد من املشاريع العقارية، التي هي اآلن يف 

طور التنفيذ. – وكا تعلمون – فإن دورة حياة 

املش��اريع العقارية تأخذ وقتاً أطول من غريها 

من رشكات الخدمات والبن��وك، ولذلك فنحن 

نس��عى لتكون عملياتنا وإس��تثاراتنا يف حالة 

عالية من النضوج، ل��يك تتكلل عملية التحول 

اىل رشكة مس��اهمة عامة بالنجاح الذي نصبو 

إليه.

  فيام يتعلق برشكة جراند 
بــارك، متــى تتوقعــون إعــادة افتتاح 
الفندق، وهل هناك خطط إلعادة سهم 

الرشكة للتداول؟

س��يتم إعادة افتتاح الفن��دق مع بداية صيف 

هذا العام، وس��يتم افتتاح كافة مرافق الفندق 

بش��كل مدروس، س��عياً من��ا للمحافظة عىل 

تقديم أفضل معاي��ري الخدمة لزبائن الفندق، 

ضاحية الجنان ضاحية الريحان  منوذج تصميم أحد الغرف بفندق جراند بارك   
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وسيش��مل الفندق عدد من املرافق الجديدة، 

مع تغريات كبرية يف التصاميم الداخلية ملواكبة 

أح��دث مفاهي��م الفندقة العرصية، وس��يتم 

إعادة ادراج سهم رشكة جراند بارك يف السوق 

املايل قبل نهاية العام الحايل.

أو  اإلضافــة  هــي  مــا   
املساهمة التي شــكلتها مجموعة عامر 

العقارية للقطاع العقاري؟

يعترب القط��اع العقاري املحرك األس��ايس ألي 

إقتص��اد يف العامل، فه��و يرتب��ط بالعديد من 

القطاع��ات الحيوي��ة والهامة، وقد س��اهمت 

مجموعة عار من خالل مش��اريعها ورشكاتها 

التابعة بتنمية العديد من القطاعات بش��كل 

مبارش أو غري مبارش، أذكر منها عىل سبيل املثال 

ال الح��رص: قطاع اإلنش��اءات واملقاوالت مثل 

رشكات املقاوالت والبناء واالسمنت والباطون، 

ورشكات األملني��وم وقامئ��ة طويل��ة يصع��ب 

حرصها م��ن الرشكات املتخصص��ة بتوريد أو 

تصنيع كل مدخالت عمليات البناء. ويف قطاع 

الخدمات س��اهمت “مجموعة ع��ار” بقوة 

بتوفري فرص منو للمكاتب الهندسية، ورشكات 

التأمني، وقطاع البن��وك واإلتصاالت والكهرباء 

وغريها من القطاعات.

ويف القطاع العام، وفرت مش��اريع رشكة عار 

العقاري��ة إي��رادات هامة ملؤسس��ات القطاع 

العام مثل البلديات من خالل رسوم الرتاخيص 

والرس��وم املدفوع��ة ملصلحة املي��اه ورشكات 

تزويد الكهرباء والرائ��ب املدفوعة للدولة. 

واأله��م يف هذا الس��ياق دور مجموعة عار 

بتوفري بنى تحتي��ة يف الضواحي التي تطورها 

مثل الريحان واإلرس��ال والجن��ان وهذا يوفر 

عىل الدول��ة تكالي��ف باهظة لتأس��يس بنى 

تحتية. هذا فض��ال عن دور مجموعة عار يف 

خل��ق فرص عمل، فقد وفرت مش��اريعنا أكرث 

من 1785 فرصة عمل مبارشه وما يساوي هذا 

الرقم فرص عمل غري مبارشه.

 هنــاك حاجــه متناميــة 
ومتزايدة وخصوصاً يف قطاع اإلســكان، 
أمل يحن الوقت إلعداد خطة إسرتاتيجية 
وطنية من كافة األطراف الفاعلة العاملة 
يف هــذا املجــال بحيــث يتــم تخطيط 
ووضع إسرتاتيجية تعمل عىل االستجابة 
وتلبيــة الحاجــات املتزايــدة للمجتمع 
للسكن،  واملستقبلية  اآلنية  الفلسطيني 

وما هي رؤيتكم يف هذا املجال؟

أن��ا أتف��ق معكم ب��أن هناك حاج��ه متنامية 

للحصول عىل س��كن من كافة رشائح املجتمع 

الفلس��طيني، وتش��ري الدراس��ات إىل الحاجة 

لنحو 120ألف وحده س��كنية خالل السنوات 

السبع القادمة. ولهذا وضعت مجموعة عار 

العقارية برنامج متكامل للمس��اهمه يف تلبية 

إحتياجات الس��وق والوص��ول إىل العديد من 

الرشائ��ح يف املجتم��ع، ولقد بدأن��ا بضاحيتي 

الريحان والجنان، ونس��عى يف املس��تقبل إىل 

تنفيذ مشارع أخرى يف كافة محافظات الوطن 

ضم��ن رؤية متكاملة تتبناه��ا مجموعة عار 

وصندوق االستثار الفلسطيني.

حديــث  ويــدور  دار   
دائم حول بيئة االســتثامر يف فلســطني 
وإمكانيــة جذب االســتثامرات، كرشكة 
متلــك وتدير مشــاريع مهمــة، ما هي 
رســالتكم للمســتثمرين وخصوصــاً يف 

الخارج؟

يتمت��ع االقتص��اد الفلس��طيني بالعدي��د من 

اإلمتي��ازات تؤهله ألن يكون إقتص��اداً واعداً 

وق��ادراً عىل النم��و والتطور، وتش��ري التقارير 

الص��ادرة ع��ن البن��ك ال��دويل في��ا يتعلق 

باالقتصاد الفلس��طيني بأن هناك توقع للنمو 

اإلقتص��ادي خالل عامي 2012 و 2013 ما بني 

10-12 %، وه��ذا املعدل يعت��رب فوق املعدل 

االقليمي. كا حصلت فلس��طني وفقا لتقارير 

البنك الدويل أيضا عىل مرتبة 22 بني كافة دول 

العامل من حيث التسهيالت الريبية املمنوحه 

للمس��تثمر، وع��ىل مرتبه 33 ب��ني كافة دول 

العامل بالنس��بة لحاية االستثارات، من خالل 

وض��ع قوانني وترشيعات مث��ل: قانون حاية 

نزع امللكية وقانون إعادة الضانات فضاًل عن 

قانون اإلعفاءات الريبية والجمركية وغريها 

من القوانني.

ولقد أثبت االقتصاد الفلس��طيني قوته وثباته 

خالل السنوات السابقة منذ بدء االزمه املالية 

العاملي��ة، وخري دليل عىل ذل��ك أداء الرشكات 

املدرج��ة يف الس��وق املايل، ووقوفه��ا صامدة 

يف ظ��ل األزمات اإلقتصادي��ة التي ترب أكرب 

إقتصادي��ات الع��امل، وهذا يدل عىل حس��ن 

يف  الكف��اءه  العالي��ة  واإلدارات  التخطي��ط 

الرشكات العاملة يف فلس��طني. وهنا، أدعو كل 

مس��تثمر وخاصة املس��تثمرين العرب لكرس 

حاجز الخ��وف ال��ذي يضعه اإلحت��الل، وأن 

يتطلع إىل إقتن��اص فرص اإلس��تثار الواعده 

املتاحه يف البلد.

 كلمة أخرية؟

إنن��ا يف مجموعة عار مند أيدينا ملؤسس��ات 

القط��اع الع��ام والخ��اص، لتفعي��ل الف��رص 

اإلستثارية يف ش��تى املحافظات الفلسطينية، 

هدفن��ا واح��د وه��و دف��ع عجل��ة االقتصاد 

الفلس��طيني، ورف��ده بالكوادر الق��ادرة عىل 

النه��وض ب��ه، ك��ا نس��عى لقي��ادة النهضة 

العمرانية عىل أسس عرصية ومنوذجية ترتقي 

بفلس��طني إىل العاملية وتضع “عار” كمقياس 

للتميز يف مجال التطوير العقاري.
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أزمة احتجاز البضائع المستوردة عبر 
معبر كرم أبو سالم مستمرة

بين رفض قرار فرض رسوم إضافية على 17 سلعة 
مستوردة واإلصرار على تطبيقه:

	 يطالبون ال��م��س��ت��وردون  ال��ت��ج��ار 
باإلفراج عن بضائعهم المحتجزة.. 
القرار  تعتبر  المقالة  والحكومة 
المنتج  حماية  لمتطلبات  تلبية 

الوطني

	 إيجاد يجب  الخاص:  القطاع  ممثلو 
الحوافز بداًل من إضافة أعباء جديدة

	 النشاط ح��دة  تراجع  من  تحذيرات 
غزة  أس��واق  إغ��راق  نتيجة  اإلنتاجي 

بالمنتجات المهربة عبر األنفاق

ملف غزة
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إعداد ومتابعة: حامد جاد-غزة

يف مطل��ع ش��باط امل��ايض، ب��دأت الحكومة 

املقال��ة يف غزة بتنفيذ ق��رار يقيض بتحصيل 

رس��وم إضافية عىل 17 س��لعة يتم استريادها 

عرب معرب كرم أبو س��امل، تطبيق ه��ذا القرار 

ج��اء بعد توصية يف هذا الش��أن أصدرتها يف 

وقت سابق، لجنة الشؤون االقتصادية والبنية 

التحتي��ة التابع��ة ل��وزارة اقتص��اد الحكومة 

املقالة. م��ن جانبهم، رفض مس��توردو هذه 

الس��لع دفع قيمة الرس��وم اإلضافي��ة، األمر 

الذي دفع بالجهات ذات العالقة يف الحكومة 

املقالة باللجوء إىل حجز بضائع هؤالء التجار، 

حيث تجاوز عدد الش��احنات املحملة بهذه 

البضائ��ع املحتج��زة أكرث م��ن مثانية عرشين 

شاحنة خالل النصف األول من شباط املايض، 

بحسب ما أفاد التجار أنفسهم.

تتصاع��د حدة األزمة، فريف��ض عدد كبري من 

تجار ومس��توردي هذه البضائع دفع الرسوم 

املقررة ضم��ن قامئة الس��لع الخاضعة لدفع 

هذه الرس��وم، ويوجه��ون رس��ائل احتجاج 

رس��مية إىل الجه��ات املعني��ة، ك��ا وبادروا 

باالعتصام قبالة مق��ر الترشيعي مبدينة غزة، 

كتأكيد ع��ىل موقفهم الراف��ض للقبول بهذا 

اإلجراء الذي يه��دد أعالهم التجارية. وبعد 

نحو أس��بوعني من إرصار التجار ومستوردي 

البضائع املحتجزة ومتسكهم مبوقفهم الرافض 

لدفع هذه الرس��وم، يص��در قرار من مجلس 

وزراء الحكوم��ة املقالة يقيض بتجميد عملية 

تحصيل رسوم استرياد السلع التي تدخل عرب 

معرب كرم أبو سامل، باستثناء أربع سلع أساها 

بالس��لع الكالي��ة، حيث ت��م تخفيض قيمة 

هذه الرس��وم عىل السلع املستثناه من القرار 

املذكور بنسبة 50 %.

ومل يغ��ري هذا الق��رار قيد امنل��ة من موقف 

مس��توردي البضائع الرفض لهذا القرار الذي 

أبقى عىل جباية الرس��وم اإلضافية، وان كان 

بنص��ف القيمة الت��ي كان يطال��ب بجبايتها 

يف بادئ األمر، حي��ث تبني أنه تم فرض ألف 

شيكل عىل كل طن من املعلبات عدا اللحمة، 

وألف ش��يكل ع��ىل كل ط��ن م��ن الخضار 

املجمدة وألف وخمس��ائة ش��يكل عىل كل 

طن من زيت الزيتون، وأربعة آالف ش��يكل 

ع��ىل كل ط��ن من القه��وة، وخمس��ة آالف 

ش��يكل ع��ىل كل طن من رشائ��ح البطاطس 

)شيبس(، وخمسائة شيكل عىل كل طن من 

املياه املعدنية والف شيكل عىل كل طن من 

املرشوبات الغازية.

الــتــجــار ومــســتــوردو 
ــع املــحــتــجــزة  ــســل ال
مواقفهم  عىل  يرصون 

الرافضة

التاج��ر محمد أب��و عيدة وأحد مس��توردي 

العصائر واملرشوب��ات الغازية الت��ي تنتجها 

رشكت��ان أردنيتان، ه��ا »الرشك��ة الزراعية 

األردني��ة ورشكة الريان« دعا الحكومة املقالة 

إىل اإلفراج عن الشاحنات املحملة باملرشوبات 

الغازية التي يس��توردها من األردن، موضًحا 

أن أجه��زة الحكوم��ة املقال��ة احتجزت منذ 

مطلع ش��باط املايض وحتى منتصف الش��هر 

نفسه مثاين ش��احنات محملة بهذه املنتجات 

التي تستوردها رشكته من األردن.

وأوضح أب��و عيده أنه مبوجب قرار صدر عن 

مجلس وزراء الحكوم��ة املقالة بغزة، قامت 

أجهزة األخرية بحجز حمولة هذه الشاحنات 

م��ن املرشوبات الغازية التي يس��توردها من 

األردن ع��رب مع��رب كرم أبو س��امل، موضًحا أن 

قيمة ما تطالب به الحكومة امُلقالة تبلغ نحو 

أربعني ألف ش��يكل عن كل شاحنة محتجزة 

له، وذلك باحتس��اب فرض رسوم بقيمة ألف 

ش��يكل ع��ن كل ط��ن، الفت��ا إىل أن حمولة 

الشاحنة الواحدة تقدر بنحو 40 طناً مايعني 

انه مطالب بدفع مبلغ 320 الف ش��يكل يك 

يتم االفراج عن هذه الشاحنات، ولدى خفض 

قيمة هذه الرس��وم اىل النصف فانه سيكون 

مطال��ب بدفع مبلغ 160 الف ش��يكل، األمر 

الذي رفض التجاوب معه.

وال يخف��ي أبو عيدة التأثريات الس��لبية لهذا 

القرار، مش��رياً إىل ما ألحق��ه هذا اإلجراء من 

أرضار بالغ��ة يف نش��اطه التج��اري، منوه��ا 

باألرضار األخ��رى التي لحقت بأكرث من عرش 

عائالت يعتمد أربابه��ا عىل العمل يف رشكته 

الت��ي توقف نش��اطها خالل األي��ام املاضية 

بس��بب حج��ز ه��ذه البضائ��ع املس��توردة 

للحكوم��ة  الريبي��ة  للرس��وم  واملس��ددة 

الفلسطينية.

وينوه أبو عيدة بأن نحو 60 تاجراً ومستورداً 

كان��وا قد اعتصموا قبال��ة املجلس الترشيعي 

بغ��زة، احتجاجاً ع��ىل القرار املذك��ور، مبيناً 

بأنهم سيواصلون فعالياتهم االحتجاجية حتى 

الغاء هذا القرار كليا، خاصة أن جميع التجار 

واملس��توردين يدفع��ون الرائب والرس��وم 

املس��تحقة عليه��م، ك��ا أن ه��ذه البضائع 

واردة من أس��واق خارجية وليست منتجات 

مس��توطنات يك تق��وم مؤسس��ات الحكومة 

املقالة بحجزها، منوها بأن لجنة متثل التجار 

املترري��ن التق��ت انذاك م��ع نائب رئيس 

املجل��س الترشيع��ي أحم��د بح��ر ملطالبته 

بالتدخ��ل ل��دى الحكوم��ة املقال��ة يك تقوم 

باإلفراج عن شاحنات البضائع املحتجزة.

من جهته، طالب ن��ارص الحلو رئيس اللجنة 
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االقتصادية يف الغرف��ة التجارية ملحافظات 

غزة الحكوم��ة املقالة بإلغاء قرارها القايض 

بفرض رس��وم إضافية عىل السلع والبضائع 

الواردة إىل غ��زة، موضحاً أن اللجنة املمثلة 

للتجار واملستوردين لهذه البضائع املحتجزة 

التق��ت، وقب��ل ص��دور الق��رار األخري عن 

الحكوم��ة املقال��ة بش��أن تخفي��ض قيمة 

الرس��وم بشكل رسمي، مبس��ؤول معرب كرم 

ابو سامل لدى الحكومة املقالة الذي أبلغهم 

يف حين��ه ش��فهياً بإمكاني��ة خف��ض قيمة 

الرسوم اإلضافية املفروضة بنسبة 50 % يك 

يتم اإلف��راج عن البضائع موضحا أن التجار 

رفضوا هذا التوجه.

وح��ذر الحلو من خطورة تع��رض البضائع 

املحتج��زة ق��رب معرب كرم ابوس��امل للتلف 

نتيجة وجودها يف مناطق مفتوحة ومعرضة 

لهطول األمطار، الفت��ا إىل ان هذه البضائع 

تق��در مبالي��ني الش��واكل، إضاف��ة إىل أن 

أصحابها توقفت أعاله��م منذ ذلك الحني 

وس��يواصلون فعالياته��م االحتجاجية لحني 

الرتاج��ع عن القرار واإلف��راج عن بضائعهم 

املحتجزة.

ترص  املقالة  الحكومة 
وتقول:  قــرارهــا  عىل 
لحامية  ــاء  ج ــقــرار  ال
وفتح  الوطني  املنتج 
أمامه  املنافسة  آفاق 

يف السوق املحلية

ويف تطور الحق لقضية مس��توردي الس��لع 

املذك��ورة، قام��ت وزارة االقتص��اد ل��دى 

الحكوم��ة املقال��ة بالتعاون م��ع الجهات 

املسؤولة بحجز عدد من شاحنات البضائع 

املس��توردة يف مخازن تابعة لها وأخرى تم 

اس��تئجارها عىل نفقة التجار املس��توردين 

امتن��ع  أن  بع��د  وذل��ك  الس��لع،  له��ذه 

مستوردوها عن دفع قيمة الرسوم اإلضافية 

املفروض��ة عليه��م حيث تم إغ��الق هذه 

املخازن بأقفال احتفظت الجهات املسؤولة 

لدى الحكوم��ة املقال��ة مبفاتيحها إىل حني 

دفع الرسوم املفروضة.

من جانب��ه، أكد وزي��ر اقتص��اد الحكومة 

املقال��ة د. ع��الء الرف��ايت اإلرصار عىل قرار 

اإلبقاء ع��ىل حجز ه��ذه البضائع إىل حني 

التزام مس��تورديها بدفع ما أقرته الحكومة 

م��ن رس��وم، مش��ريا إىل أن مجل��س وزراء 

الحكوم��ة املقالة أقر يف جلس��ة عقدها يف 

منتصف شباط املايض استثناء 14 سلعة من 

الرسوم اإلضافية إىل حني، بينا خفض قيمة 

الرسوم املفروضة عىل السلع األربع األخرى 

بنسبة 50 %.

وشدد الرفايت عىل أن البضائع التي مل تدفع 

رس��ومها س��تبقى محتجزة، معتربا أن هذا 

االجراء ج��اء بهدف تش��جيع ودعم املنتج 

الوطني وإتاحة املجال أمامه للمنافس��ة يف 

السوق املحلية، وأن هذه سياسة معمول بها 

لدى العديد من الدول. ونوه إىل أنه تم نقل 

نحو 14 ش��احنة محملة بالبضائع املحتجزة 

إىل املخازن واملستودعات املذكورة إىل حني 

دفع الرس��وم، وأش��ار إىل أن فرض الرسوم 

عىل املرشوبات الغازي��ة والعصائر واألثاث 

املنزيل واملكتبي والشيبس »رقائق البطاطا« 

دون غريها من السلع جاء تنفيذاً ملتطلبات 

حاية املنتج الوطني من األصناف املذكورة.

وفيا يكش��ف الرفايت عن اس��تجابة بعض 

مس��توردي األثاث املن��زيل وقيامهم بدفع 

قيمة الرس��وم املفروضة ومن ثم تم اإلفراج 

عن مس��تورداتهم، أكد مستوردون آخرون 

إرصاره��م ع��ىل رف��ض دف��ع قيم��ة هذه 

الرس��وم، واعتربوا أن من اس��تجاب لدفعها 

يعد حالة استثنائية من إجايل عدد التجار 

املس��توردين للبضائع الخاضعة لدفع هذه 

الرسوم.

ويف هذا الس��ياق، أكد التاجر أبو عبده أنه 

أجرب عىل اس��تئجار مخ��زن يف رشق مدينة 

غزة ودفع قيمة استئجار هذا املخزن »ألف 

دوالر« عن الش��هر الواحد من أجل تخزين 

م��ا تم نقله من بضائع��ه املحتجزة يف معرب 

كرم أبو س��امل، مبين��اً أنه تم نق��ل حمولة 

مثاين ش��احنات من املرشوبات الغازية التي 

يستوردها إىل املخزن املستأجر، يف حني أنه 

ما زال يدفع رسوم تخزين قرابة 13 شاحنة 

يف مخازن إرسائيلية تتقاىض 1200 ش��يكل 

شهرياً نظري تخزين كل شاحنة.

ونوه إىل أن��ه امتنع عن إدخالها إىل القطاع 

تجنب��اً الضطراره إىل اإلبق��اء عليها يف معرب 

كرم أبو س��امل أو إجباره ع��ىل تخزينها عىل 

نفقته الخاصة كا حدث بالنس��بة لحمولة 

الشاحنات التي استوردها قبل ثالثة أسابيع، 

مؤكداً أن املستوردين جددوا خالل اجتاع 

اخر عق��دوه يف الغرفة التجارية ملحافظات 

غ��زة بعد ان ت��م حجز بضائعه��م رفضهم 

االستجابة لقرار دفع الرسوم.

ومل تقترص مطالبة الحكومة املقالة بالرتاجع 

عن قرارها عىل املتررين بشكل مبارش من 

القرار من مستوردي سبعة عرش سلعة، فقد 

طال��ب ممثلو القطاع الخاص يف محافظات 

غزة الحكومة املقالة يف أكرث من لقاء بالعمل 

عىل معالجة جملة من املشاكل التي تعاين 

منها مؤسسات ورشكات القطاع الخاص إثر 
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إغراق أسواق غزة بالسلع واملنتجات الواردة 

عرب األنفاق واملس��توردة ع��رب معرب كرم أبو 

سامل التي لها بدائل من املنتجات املحلية.

ويف ه��ذا اإلطار، جاء موق��ف االتحاد العام 

للصناع��ات الذي يعرب عن��ه رئيس جمعية 

رج��ال األعال يف غزة عيل الحايك والرافض 

لفرض رس��وم إضافية عىل السلع والبضائع 

ال��واردة إىل غ��زة، مطالباً الحكوم��ة امُلقالة 

بدعم القطاع الخاص وتخفيف األعباء التي 

يتحملها يف ظل الحصار.

بني  مستمرة..  األزمــة 
وإرصار  التجار  رفض 

الحكومة املقالة

وأكد أن فرض هذه الرسوم من شأنه أن يثقل 

كاهل املستهلك املحيل، مشدداً عىل رضورة 

اتخاذ الحكوم��ة املقالة لتس��هيالت عملية 

وحواف��ز لتش��جيع ودعم أنش��طة القطاع 

الخاص م��ن خالل إلغاء الرس��وم الريبية 

املفروض��ة ع��ىل املصانع وإلغ��اء الرائب 

املفروض��ة ع��ىل الوق��ود التي تس��تخدمه 

املصانع يف أعالها اإلنتاجية املختلفة.

ودع��ا الحايك لوضع حد ملش��كلة البضائع 

املهرب��ة من األنف��اق التي تؤثر س��لباً عىل 

املنتجات الوطنية، مطالبا الجهات املختصة 

يف الحكومة املقالة بحاية وضبط الس��وق 

املحلي��ة م��ن املخاطر املرتتبة عىل سياس��ة 

إغ��راق س��وق غ��زة باملنتج��ات املهرب��ة 

واملس��توردة من الس��لع التي لها بدائل من 

املنتجات املحلية. وشدد عىل رضورة مراعاة 

متطلبات النه��وض بالقطاع الخاص وتذليل 

العقبات التي تواجه أنش��طته املختلفة ويف 

مقدمتها إرساء املنافسة الرشيفة بني املنتج 

الوطني واملستورد، مبا يكفل حاية الصناعة 

املحلي��ة ويع��زز م��ن حصتها يف الس��وق 

املحلية، معترباً أن دعم املنتج املحيل ال يتم 

من خالل فرض رس��وم إضافي��ة عىل املنتج 

املستورد بل من خالل تسهيل منح القروض 

للمصانع وإلغاء الرائب املفروضة.

م��ن جانب��ه، طال��ب أم��ني رس املجل��س 

التنسيقي للقطاع الخاص يف غزة مأمون أبو 

ش��هال الجهات املسؤولة يف الحكومة املقالة 

يف غزة برورة التوقف عن جباية الرائب 

والجارك وتجنيب القط��اع الخاص األعباء 

املالية املرتتبة عىل حالة االزدواج الريبي.

ودعا أب��و ش��هال الحكومة املقال��ة للعمل 

عىل دعم القط��اع الخاص انطالقاً من دوره 

كمش��غل رئيي للعالة يف القطاع والعمل 

عىل مشاركة مؤسس��ات القطاع الخاص يف 

إعداد خط��وط التنمية املتعلقة باحتياجات 

القطاع الخاص، سيا يف ظل ما أبدته بعض 

الدول م��ن اس��تعداد لدع��م االحتياجات 

الالزم��ة لتنمية قطاع غ��زة. أما نائب رئيس 

الغرفة التجارية ملحافظات غزة رشاد حادة 

فق��د أكد عىل رضورة توجي��ه الدعم الالزم 

للقط��اع الخ��اص ومتكني أصح��اب املصانع 

الت��ي دمرتها الحرب األخ��رية عىل غزة، من 

اس��تعادة نش��اطها وإعادة النظر فيا يتم 

فرض��ه م��ن رضائ��ب إضافية ع��ىل التجار 

املستوردين للمنتجات املختلفة من الخارج.

وفي��ا وص��ف تج��ار ومس��توردون ق��رار 

املقال��ة باملجح��ف وغ��ري القان��وين خاصة 

وانهم يقومون بتس��ديد الرس��وم الريبية 

والجمركي��ة املفروض��ة ع��ىل البضائع قبل 

أن تص��ل القط��اع، معتربين أنه من ش��أن 

هذا القرار إلحاق بالغ الرر باملس��توردين 

ومبجمل النشاط التجاري يف قطاع غزة، فيا 

حذر مالكو مطاحن القمح العاملة يف قطاع 

غزة من خط��ورة تدفق كمي��ات كبرية من 

الدقيق إىل أس��واق غزة عرب األنفاق املمتدة 

يف ج��وف األرايض الحدودي��ة الفاصلة بني 

جنوب قطاع غزة واألرايض املرصية مؤكدين 

أن نش��اطهم اإلنتاجي تراجع بنس��ب كبرية 

اثر هذه الظاهرة.

وطالب صربي أبو غايل مالك رشكة مطاحن 

أب��و غايل ب��رورة ضبط س��وق الدقيق يف 

محافظات غ��زة يف ظل تدفق كميات كبرية 

يومي��اً م��ن الدقي��ق املرصي امله��رب عرب 

األنفاق، مشدداً عىل خطورة تدهور أعال 

كاف��ة املطاحن العامل��ة يف القطاع إثر هذا 

األمر.

واعترب أبو غايل أن الحفاظ عىل اس��تمرارية 

عم��ل املطاح��ن ومتكينها م��ن اإلبقاء عىل 

العاملني لديها يتطلب من الجهات املسؤولة 

يف القط��اع اإلرساع بوض��ع الحل��ول الالزمة 

ملعالج��ة هذه األزمة من خالل وقف تدفق 

الدقيق املهرب عرب األنف��اق، بعد ان باتت 

العديد من املطاحن مهددة بالتوقف منوها 

بأن أصح��اب املطاحن العامل��ة يف القطاع 

وجه��وا، مؤخ��را، مذكرة احتج��اج إىل وزير 

االقتصاد لدى الحكومة املقالة عالء الرفايت، 

طالبوا فيها بالعمل عىل وقف تدفق الدقيق 

املهرب أو فرض رضيبة عىل كل ش��وال من 

الدقيق بقيمة 20 ش��يكال م��ن أجل إتاحة 

الفرصة أمام املنتج املحيل يف ظل أن س��عر 

ش��وال الدقيق س��عة 50 كيلوغرام��اً املنتج 

محلياً يصل املس��تهلك ب�100 ش��يكل بينا 

شوال الدقيق املهرب يباع للمستهلك ب� 85 

شيكاًل.
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بورصة فلسطين تغلق تداوالت الربع األول ضمن المنطقة 
الخضراء.. ومؤشر القدس يسجل ارتفاعاً بنسبة 2.05 %

أداء بورصة فلسطين للربع األول 2012

أغلق مؤرش القدس نهاية الربع األول من العام 2012 عند مستوى 486.71 نقطة مرتفعاً ما قيمته 9.78 نقطة أي ما نسبته 2.05 % عن اغالق 

الع��ام 2011. ويأيت ذلك ع��ىل خلفية ارتفاع مؤرشات القطاعات كافة مقابل انخفاض مؤرش قط��اع الصناعة، حيث ارتفع مؤرش قطاع التأمني 

بنسبة 7.38 % ليغلق عند مستوى 49.05 نقطة، كذلك ارتفع مؤرش قطاع االستثار بنسبة 4.77 % ليغلق عند مستوى 21.98 نقطة، وارتفع 

مؤرش قطاع البنوك والخدمات املالية بنس��بة 2.47 % ليغلق عند مس��توى 98.13 نقطة. وأخرياً، ارتفع مؤرش قطاع الخدمات بنس��بة 0.98 % 

ليغلق عند مستوى 51.35 نقطة، يف املقابل انخفض مؤرش قطاع الصناعة بنسبة )3.58 %( ليغلق عند مستوى 63.63 نقطة.

الملف اإلحصائي

أداء مؤرش القدس ومؤرشات القطاعات
Performance of Sectors’ Indices

 املؤرش
اإلغالق

Close 

االفتتاح

Open 

Change التغري

Indices نقطة 
Point

)%(

Al-Quds *2.05 %486.71476.939.78 القدس*

General**1.73 %257.65253.274.38العام**

2.47Banking & Financial Services %98.1395.762.37البنوك والخدمات املالية

3.58Industry- %2.36-63.6365.99الصناعة

7.38Insurance %49.0545.683.37التأمني

4.77Investment %21.9820.981.00االستثار

0.98Services %51.3550.850.50الخدمات

Main PEX Index, Base year: 1997 , base value: 100املؤرش الرئييس للبورصة، سنة األساس 1997 ورقم األساس 100*

يشمل جميع الرشكات املدرجة، سنة االساس 2003 ورقم االساس 100**
 Includes all listed companies, Base year: 2003 , base
value: 100

العدد )24( آذار 562012



ملخص أداء البورصة خالل الربع األول من العام 2012

تّم عقد 63 جلس��ة تداول يف بورصة فلس��طني خالل الربع األول من العام 2012، تم خاللها تداول 47,329,237 س��هًا بقيمة 95,746,171 

دوالراً أمريكياً نفذت من خ�الل 11,661 عقداً.

وفيا يتعلق بحجم الس��وق، فقد بلغت القيمة السوقية ألسهم الرشكات املدرجة نهاية الربع األول من العام 2012 حوايل 2,834,242,311 

دوالر أمرييك بارتفاع بلغت نسبته 0.69 % عن نهاية نفس الفرتة من العام 2011، يف حني بلغت قيمة االسهم املتداولة 95,746,171 دوالراً 

بارتفاع بلغت نسبته 10.55 % عن الربع األول من العام 2011.

اإلغالق اليومي ملؤشر القدس  للربع االول 2012
Daily Closing Values of Al-Quds Index During First Quarter 2012
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مقارنة نشاط التداول للربع األول 2012 مع نفس الفرتة من العام 2011

Trading Activity Comparison First Quarter 2012 with First Quarter 2011

Year

عدد جلسات 
التداول

عدد األسهم 
املتداولة

قيمة األسهم 
املتداولة 
)دوالر(

عدد الصفقات
املعدل اليومي لقيمة 

األسهم املتداولة 
)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(

مؤرش القدس

السنة

Number 
of Trading 
Sessions

Trading 
Volume

Trading 
Value )$(

No. of 
Transactions

Daily Average 
Turnover Value 

)$(

Market 
Capitalization 

)$(

Al-Quds 
Index

 First Quarter
2011

64 49,284,177 86,609,730 20,058 1,353,277 2,814,959,352 497.67
الربع األول 

2011

 First Quarter
2012

63 47,329,237 95,746,171 11,661 1,519,780 2,834,242,311 486.71
الربع األول 

2012

Change Percentage % -1.56 % -3.97 % 10.55 % -41.86 % 12.30 % 0.69 % -2.20 نسبة التغري

مقارنة قيمة التداول  (مليون دوالر امريكي)
Comparison of value  traded  (US$ Mill.)
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Daily average turnover value  (US$ thousands)
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أداء الرشكات املدرجة خالل الربع األول من العام 2012

ً في أسعارها  الشركات األكثر ارتفاعا
Top �ve gainers

14.06%

26.53%

17.86%

12.86%
9.09%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

APC AIG NIC UCI NSC

ً في أسعارها الشركات اخلمس األكثر انخفاضا
Top �ve decliners

-12.50% -12.26%

-21.05%

-13.04%
-10.98%

-22%

-18%

-14%

-10%

-6%

-2%

GCOM NCI JCC PIIC AIB

ً من حيث قيمة األسهم       الشركات اخلمس األكثر تداوال
    Top 5 by trading value

PALTEL
45.32%

BOP
13.74%

PADICO
11.77%

WATANIYA
4.91%

PMHC
2.88%

Others
21.38%

ً من حيث عدد األسهم  الشركات اخلمس األكثر تداوال
    Top 5 by trading volume

PADICO
22.29%

PALTEL

11.89%

BOP

9.36%WATANIYA
7.78%

AIB

7.24%

Others

41.44%

إحصائيات القطاعات

استحوذ قطاع الخدمات عىل النصيب األكرب من قيمة األسهم املتداولة خالل الربع األول من العام 2012 حيث شكلت قيمة االسهم املتداولة 

عىل قطاع الخدمات ما نس��بة 52.97 % من إجايل قيم التداول يف البورصة، يف حني اس��تحوذ قطاع البنوك والخدم��ات املالية عىل نس����بة 

23.27 % من إجايل قيم التداول خالل نفس الفرتة، تاله يف املرتبة الثالثة قطاع االستثار بنسبة 17.86 % من إجايل قيم التداول.

وفيا يتعلق بالقيمة الس��وقية ال يزال قطاع الخدمات يس��يطر عىل الحصة األكرب من إجايل القيمة الس��وقية للبورصة حي��ث استحوذ عىل 

نس��بة 52.23 % من إجايل القيمة الس��وقية للبورصة، يف حني احتل قطاع البنوك والخدمات املالية املرتبة الثانية بنسبة 21.51 % من إجايل 

القيمة السوقية للبورصة.
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إحصائيات القطاعات للربع األول من العام 2012

Sector Statistics for First Quarter 2012

Sector

الرشكات 
املدرجة

عدد األسهم 
املتداولة

قيمة األسهم 
املتداولة )دوالر(

عدد الصفقات القيمة السوقية )دوالر(

القطاع
 Listed 

Companies
Volume

Value
)$(

No. of 
Transactions

Market Capitalization 
)$(

 Banking & Financial
Services

8 15,246,662 22,275,479 2,266 609,618,308 البنوك والخدمات املالية

Insurance 7 888,020 693,990 555 108,660,785 التأمني

Investment 8 16,011,867 17,103,857 4,118 417,483,635 االستثار

Industry 11 2,281,603 4,957,416 804 218,182,373 الصناعة

Services 12 12,901,085 50,715,428 3,918 1,480,297,209 الخدمات

Total 46 47,329,237 95,746,171 11,661 2,834,242,311 املجموع

BNK
32.21%

INS
1.88%

INV
33.83%

IND
4.82%

SRV
27.26%

التوزيع النسبي حلجم األسهم املتداولة حسب القطاع 
  Percentage  of  traded shares  per  secter

التوزيع النسبي للقيمة السوقية حسب القطاع  
 Percentage  of market capitalization  per secter

BNK
21.51%

INS
3.83%

INV
14.73%

IND
7.70%

SRV
52.23%

BNK
23.27%

INS
0.72%

INV
17.86%IND

5.18%

SRV
52.97%

 التوزيع النسبي لقيمة االسهم املتداولة  حسب القطاع
Percentage of value traded  per secter

BNK
19.43%

INS
4.76%

INV
35.31%

IND
6.89%

SRV
33.60%

التوزيع النسبي للصفقات حسب القطاع
Percentage of  transactions  per secter

العدد )24( آذار 602012



نشاط التداول الشهري اإلجاميل للسوق للعامني 2012-2011

Total Monthly Trading activity for years 2011 - 2012

 الشهر
عدد األسهم 

املتداولة
قيمة األسهم 

املتداولة
املعدل اليومي لقيمة 

األسهم املتداولة
عدد جلسات 

التداول
عدد الصفقات القيمة السوقية مؤرش القدس  التغري الشهري

Month Volume Value )US$(
Daily Average 

Turnover Value 
)US$(

No. of trading 
sessions

No. of 
transactions

Market 
Capitalization 

)US$(

Al-Quds 
Index

Monthly Change 
)%(

20
11

Total 2010 230,516,370 451,208,529 1,812,082 249 82,625  2,449,901,545
 Annual
Growth

-0.69

January كانون ثاين 17,631,367 28,155,670 1,279,803 22 6,508 2,765,731,635 489.50 % -0.02

February شباط 15,102,291 27,839,776 1,465,251 19 5,301 2,731,778,278 482.16 % -1.50

March آذار 16,550,519 30,614,284 1,331,056 23 8,249 2,814,959,352 497.67 % 3.22

April نيسان 22,622,077 42,312,503 2,115,625 20 8,436 2,844,748,425 496.25 % -0.29

May أيار 34,567,141 61,246,680 2,783,940 22 6,729 2,855,732,148 498.80 % 0.51

June حزيران 14,452,947 32,828,404 1,563,257 21 4,996 2,814,420,639 492.71 % -1.22

July متوز 11,190,912 22,113,136 1,053,006 21 4,224 2,828,245,657 494.77 % 0.42

August آب 5,870,616 10,457,852 497,993 21 3,189 2,821,807,977 491.03 % -0.76

September أيلول 7,668,070 15,712,941 785,647 20 3,764 2,801,337,724 488.20 % -0.58

October ترشين أول 16,699,936 34,598,702 1,572,668 22 3,842 2,727,472,678 474.71 % -2.76

November ترشين ثاين 5,559,622 12,742,037 749,532 17 2,812 2,704,248,039 471.77 % -0.62

December كانون أول 16,628,877 47,026,230 2,351,312 20 3,878 2,782,469,900 476.93 % 1.09

Total 2011 184,544,375 365,648,216 1,474,388 248 61,928 2,782,469,900
Annual 
Growth

% -2.59 

20
12

January كانون ثاين 18,069,722 31,484,886 1,431,131 22 3,694 2,779,392,262 476.18 % -0.16 

February شباط 13,897,427 25,944,039 1,235,430 21 4,244 2,809,886,028 482.22 % 1.27 

March آذار 15,362,088 38,317,246 1,915,862 20 3,723 2,834,242,311 486.71 % 0.93 

Total 2012 47,329,237 95,746,171 1,519,780 63 11,661 2,834,242,311
 Annual
Growth

% 2.05
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النشاط السنوي اإلجاميل للبورصة للفرتة 1997 – 2012

Total yearly activity from 1997 to 2012

السنة
عدد 

جلسات 
التداول

عدد األسهم 
املتداولة

قيمة األسهم 
املتداولة

عدد الصفقات
املعدل اليومي 
لعدد األسهم 

املتداولة

املعدل اليومي 
لقيمة األسهم 

املتداولة

املعدل اليومي 
لعدد الصفقات

القيمة السوقية

مؤرش 
القدس كام 
هو بتاريخ 

31/12

التغري السنوي 
يف مؤرش 

القدس )%(

Year
No. of 
trading 
Sessions

VolumeValue )$(
No. of 

transactions

Daily average 
turnover 
Volume

Daily 
average 
turnover 
Value )$(

Daily 
average 
turnover 

transactions

Market 
Capitalization 

)$(

Al – Quds 
Index

Al – Quds 
Index yearly 
growth )%(

19976610,000,52625,181,0301,957151,523381,53130510,036,142139.13----

199810016,746,84568,531,5877,639167,468685,31676600,496,739154.9811.39

199914668,788,626150,092,26210,625471,8671,028,02973735,936,934236.7652.77

200021193,190,283188,964,08420,143442,422895,56495768,190,283207.62-12.31

200116133,424,79874,496,0508,205207,805462,70851727,270,525195.00-6.08

200210018,663,49445,081,6934,579186,669450,81746581,826,876151.16-22.48

200322340,304,43258,280,75810,552180,945261,34947655,463,931179.8118.95

2004244103,642,845200,556,70927,296424,766821,9541121,096,525,380277.5654.36

2005246369,567,2952,096,178,223166,8071,502,3068,521,0506784,457,227,3051128.59306.61

2006238222,689,3511,067,367,951150,592935,6704,484,7396332,728,811,088605.00-46.39

2007248299,422,814813,469,090157,3001,207,3503,280,1176342,474,679,018527.26-12.85

2008244339,168,8071,185,204,211152,319036,390,14,857,3946242,123,057,098441.66-16.23

2009246238,877,373500,393,39888,838971,0462,034,1203612,375,366,531493.0011.62

2010249230,516,370451,208,52982,625925,7681,812,0823312,449,901,545489.60-0.69

2011248184,544,375365,648,21661,928744,1311,474,3882502,782,469,900476.93% -2.59 

2012*6347,329,23795,746,17111,661751,2571,519,7801852,834,242,311486.712.05

3,0132,316,877,4717,316,877,471963,066Totalاملجموع

Till 31/03/2012** لغاية 31/03/2012

العدد )24( آذار 622012
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تسجل  ظبي  وأب��و  والسعودية  مصر  أس��واق 
ارتفاعات كبيرة.. وسوق العراق األكثر انخفاضًا

أداء بعض أسواق المال العربية للربع األول 2012

شهدت معظم أسواق املال العربية خالل الربع األول من العام 2012 تحسناً ملحوظاً يف أدائها حيث شهدت كل من أسواق مرص والسعودية 

وأبو ظبي ارتفاعات كبرية، فقد ارتفع مؤرش البورصة املرصية بنس��بة 38.54 %، وارتفع كذلك مؤرش الس��وق الس��عودي بنسبة 22.09 %، يف 

حني ارتفع مؤرش سوق ديب املايل بنسبة 21.83 %. وبالنسبة ألداء بورصة فلسطني، فقد ارتفع مؤرش القدس بنسبة 2.05 % وهي بذلك تحتل 

املرتبة التاسعة من حيث أعىل نسبة ارتفاع من أصل 16 سوق عريب واردة ضمن هذا التقرير.

وبالنس��بة لألس��واق األكرث انخفاضاً، فقد جاء يف املرتبة األوىل من حيث أعىل نسبة انخفاض سوق العراق لألوراق املالية، الذي انخفض مؤرشه 

الرئيي بنس��بة )10.07 %(. وجاء يف املرتبة الثانية مؤرش البورصة املغربية، الذي انخفض بنس��بة )0.72 %(. تاله يف االنخفاض مؤرش بورصة 

عان، الذي انخفض بنسبة )0.24 %(.

الملف اإلحصائي
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سوق عامن املايل

أنهى مؤرش بورصة عان تداوالت الربع األول 2012 عند مس��توى 

1,999.40 نقطة مسجال بذلك انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبة 0.24 % 

عن اغالق العام 2011 والذي أغلق عند مس��توى 1,995.13 نقطة. 

وبالرغ��م من االنخف��اض الطفيف عىل قيمة م��ؤرش بورصة عان 

خ��الل الرب��ع األول 2012 إال أن القيمة الس��وقية حققت ارتفاعاً 

بنس��بة 0.88 % حيث بلغت القيمة الس��وقية لألسهم املتداولة يف 

بورص��ة عان ما مق��داره 19.4 مليون دينار. أما بالنس��بة ألحجام 

التداول فقد اس��تمرت بانخفاض حيث س��جلت حتى نهاية الربع 

األول انخفاضا منذ بداية العام الحايل بنس��بة 33 %، حيث ش��هد 

الس��وق إج��ايل تداول ق��دره 583.1 مليون دين��ار مقابل 881.8 

مليون دينار لنفس الفرتة من العام املايض.

بورصة فلسطني

أغلق مؤرش القدس نهاية الربع االول من العام 2012 عند مستوى 
486.71 نقطة مرتفعاً ما قيمته 9.78 نقطة أي ما نس��بته 2.05 % 
عن اغالق الع��ام 2011. عىل صعيد قيم وأحجام التداول، تّم عقد 
63 جلس��ة تداول يف بورصة فلس��طني خالل الربع االول من العام 
2012، ت��م خاللها تداول 47,239,237 س��هًا بقيمة 95,746,171 

دوالراً أمريكياً نفذت من خ�الل 11,661 عقداً.

وفيا يتعلق بحجم الس��وق، فقد بلغت القيمة الس��وقية ألس��هم 
ال��رشكات املدرج��ة نهاية الرب��ع االول م��ن الع��ام 2012 حوايل 
2,834,242,311 دوالر أمرييك بارتفاع بلغت نس��بته 0.69 % عن 
نهاي��ة نفس الفرتة م��ن العام 2011، يف حني بلغت قيمة االس��هم 
املتداولة 95,746,171 دوالراً بارتفاع بلغت نس��بته 10.55 % عن 

الربع االول من العام 2011.

عىل صعيد األداء القطاعي، اس��تحوذ قطاع الخدمات عىل النصيب 
األكرب م��ن قيمة األس��هم املتداولة خ��الل الرب��ع االول من العام 
2012 حيث ش��كلت قيمة االس��هم املتداولة عىل قطاع الخدمات 
م��ا نس��بة 52.97 % من إجايل قيم الت��داول يف البورصة، يف حني 
اس��تحوذ قطاع البنوك والخدمات املالية عىل نس��بة 23.27 % من 
إج��ايل قيم التداول خالل نفس الفرتة، تاله يف املرتبة الثالثة قطاع 
االس��تثار بنسبة 17.86 % من إجايل قيم التداول. وال يزال قطاع 
الخدمات يس��يطر عىل الحصة األكرب من إجايل القيمة الس��وقية 
للبورصة بنس��بة 52.23 %، يف حني احتل قطاع البنوك والخدمات 
املالية املرتبة الثانية بنس��بة 21.51 % من إجايل القيمة السوقية 

للبورصة.
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االغالق االسبوعي ملؤشر سوق عمان املالي للربع األول 2012

Weekly Closing of ASE Index  Q1 2012     
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Weekly  Closing of Al-Quds Index  Q1 2012
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سوق السعودية

مع نهاي��ة الرب��ع األول 2012، أغلق املؤرش العام للس��وق املالية 

السعودية )تداول( عند مستوى 7,835.15 مرتفعاً 1,272.3 نقطة 

)19.39 %( مقارنة بإغالق نفس الفرتة من العام السابق. وبالنسبة 

ألداء امل��ؤرش من بداية العام حتى تاريخه فقد حقق عائداً ايجابياً 

ق��دره 22.09 % )1,417.42 نقط��ة(. وقد كانت أعىل نقطة إغالق 

للمؤرش خالل الفرتة يف يوم 2012/03/31 م عند مستوى 7,835.15 

نقطة.

بلغت القيمة الس��وقية لألس��هم املص��درة مع نهاي��ة الربع األول 

2012 م��ا مجموع��ه 1,539.61 مليار ريال أي م��ا يعادل 410.56 

مليار دوالر أمرييك، مسجلة إرتفاعاً بلغت نس����بته 16.72 % عن 

نفس الفرتة من العام الس��ابق. وبلغت القيمة اإلجالية لألس��هم 

املتداول��ة 684.71 ملي��ار ريال أي ما يع��ادل 182.59 مليار دوالر 

أمرييك وذلك بارتفاع بلغت نس������بته 163.07 % عن نفس الفرتة 

من العام السابق.

وبل��غ إجايل عدد األس��هم املتداولة حوايل 31.77 مليار س������هم 

مقاب��ل 12.21 مليار س��هم تم تداوله��ا بارتفاع بلغت نس������بته 

160.26 %. أم��ا إجايل ع��دد الصفقات املنفذة فق��د بلغ 13.48 

مليون صفقة مقاب���ل 5.58 مليون صفقة تم تنفيذها خالل الربع 

األول 2011، بارتفاع بلغت نس����بته 141.38 %.

سوق البحرين

ارتفع املؤرش العام للس��وق البحرين��ي خالل الربع االول من العام 

الجاري 2012، مبقدار 0.77 % ليقفز من مس��توي 1143.69 نقطة 

مغلقاً عند 1152.45 نقطة. وس��جلت قيمة التداول عىل االسهم ما 

يقرب من 21.716 مليون دينار بحريني بعد التداول عىل 118.933 

مليون سهم من خالل 2583 صفقة منفذة.

عىل صعيد األسهم خالل الربع االول، تصدر االرتفاعات سهم »بيت 

التموي��ل الخليجي« بارتفاع قدره 72.4 %، تاله س��هم »الخليجية 

املتحدة لالس��ثار« بارتفاع 71.3 %، فيا ارتفع سهم »بنك اإلمثار« 

بنس��بة بلغت 38.5 %. فيا تصدر س��هم »بنك البحرين والرشق 

األوس��ط« األس��هم املرتاجعه مبقدار 27.5 %، تاله س��هم »البنادر 

للفن��ادق« بانخفاض 15.5 %. وتراجع س��هم »البحرينية الكويتية 

للتأمني« بانخفاض 9.3 %.

ع��ىل مس��توى القطاعات، كان االرتف��اع جاعي��اً ومل يرتاجع منها 

س��وى قطاعي »الصناعة«و«التأمني« بعد ان س��جال انخفاض قدره 

12.7 % و 4.1 % ع��ىل الرتتيب. وتصدر القطاعات املرتفعه قطاع 

»الخدمات« بنس��بة بلغت 8.5 %، يليه قطاع »اإلستثار« بارتفاع 

ق��دره 3.59 % ث��م قطاع »الفنادق والس��ياحة« بارتفاع 3.02 % ، 

واخريٌا قطاع »البنوك التجارية« بارتفاع 1.5 %.
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االغالق االسبوعي ملؤشر سوق البحرين للربع األول 2012 

Weekly  Closing of Bahrain Index  Q1 2012
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االغالق  االسبوعي ملؤشر السوق السعودي للربع االول 2012

Weekly  Closing of Saudi Index  Q1 2012
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بورصة الكويت

أغلق املؤرش السعري لسوق الكويت لألوراق املالية مع نهاية الربع 

األول م��ن 2012 عند 6,165 نقطة مس��جاًل منواً بنس��بة 6.03 % 

عن اغالق العام املايض عند مس��توي 5,814.2 نقطة لتبلغ مكاسبه 

خ��الل الفرتة قرابة ال���351 نقطة. وارتفع املؤرش الس��عري يف 31 

جلس��ة وتراجع يف 29 واستقر يف واحدة، بينا ارتفع املؤرش الوزين 

يف 31 جلس��ة وتراجع يف 30، وهو ما ُيش��ري للتقارب الش��ديد بني 

املؤرشين عىل مستوى جلسات االرتفاع واالنخفاض.

ويف 61 جلسة س��جلت أحجام التداوالت حوايل 27.47 مليار سهم 

بلغت قيمتهم 2.38 مليار دينار من خالل تنفيذ 323.4 ألف صفقة، 

وبلغت القيمة الس��وقية للبورصة الكويتية بنهاية الربع األول من 

العام الجاري 29.04 مليار دينار. س��جلت ستة من قطاعات سوق 

الكوي��ت لألوراق املالي��ة ارتفاعاً يف مؤرشاتها بنهاية الثالثة أش��هر 

األوىل م��ن العام الجاري مقارنة بإقف��االت عام 2011، فيا تراجع 

مؤرشي القطاعني الباقيني بنسبة طفيفة.

بورصة قطر

أنه��ى م��ؤرش البورصة القطرية ت��داوالت الرب��ع األول عام 2012 

مرتفع��ا بنس��بة 0.13 %, مقارن��ة بإغالقه يف نهاي��ة العام املايض. 

وكانت أعىل نقطة وصل إليها املؤرش خالل الش��هر هي 8,910.21 

نقط��ة، والتي وصل إليها يف جلس��ة 4 كانون ث��اين، يف حني كانت 

النقط��ة 8,376.86 والت��ي وصل إليها املؤرش يف جلس��ة 24 كانون 

ثاين هي أدىن مس��توى وصل إليه املؤرش خالل الشهر. فيا يتعلق 

بأداء مؤرش البورصة القطرية خالل شهر آذار فقد حقق املؤرش منوا 

طفيفا بلغت نس��بته 0.5 % مقارنة بإغالقه يف نهاية شباط املايض 

عند مستوى 8,746.98 نقطة.

شهدت البورصة القطرية تراجعا ملحوظا يف نشاط التداول مقارنة 

بنش��اط تداول الس��وق خالل الربع الرابع واألخري من عام 2011، 

فقد حقق السوق كمية تداول بلغت 514.86 مليون سهم يف الربع 

األول 2012 مقارنة ب� 668.57 مليون سهم يف الربع األخري من عام 

2011 أي برتاجع بلغت نسبته 23 %. وعىل مستوى قيم التداوالت 

فقد ش��هدت تراجعا بنس��بة 16.2 % لتص��ل إىل 17.8 مليار ريال 

خالل الربع األول 2012 وذلك مقارنة ب� 21.25 مليار ريال يف الربع 

األخري من عام 2011.
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Weekly Closing of Al Kuwait Index Q1 2012 
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سوق ديب املايل

أغلق مؤرش س��وق ديب املايل تعامالت الرب��ع األول من 2012 عند 

مس��توى 1,648.87 نقطة مرتفعاً بنس��بة 21.83 % مقابل إغالقه 

يف نهاية عام 2011 عند مس��توى 1,353.39 نقطة. وبالنسبة لقيم 

وأحجام التداول فقد شهدت ارتفاعات قياسية مقارنة بالربع الرابع 

م��ن 2011، حيث ارتفعت أحج��ام التداوالت بنس��بة 363.9 %، 

لتسجل 17.5 مليار س��هم، مقابل 3.78 مليار سهم يف الربع األخري 

من عام 2011.

وجاءت قي��م التداوالت بزي��ادة نس��بتها 356.6 %، حيث بلغت 

20.48 ملي��ار درهم، مقابل 4.48 ملي��ار درهم يف الربع األخري من 

عام 2011، يف الوقت الذي جاءت فيه عدد الصفقات بارتفاع نسبته 

275 %، حي��ث وصلت إىل 255.57 ألف صفق��ة، بدال من 68.13 

أل��ف صفقة يف الربع األخري من ع��ام 2011. وعن أداء القطاعات، 

فقد جاءت القطاعات بارتفاع جاعي عدا قطاع السلع استقر دون 

تغري.

سوق أبو ظبي لألوراق املالية

أغل��ق مؤرش س��وق أبوظبي املايل تعامالته عىل ارتفاع بنس��بة 

6.27 %، ليغلق فوق مس��توى 2550 نقطة، عند 2553 نقطة، 

مقابل إغالقه تحت مس��توى 2500 نقط��ة يف الربع الرابع من 

عام 2011 عند 2,402,28 نقطة. أما عن أحجام وقيم التداوالت 

فقد س��جلت ارتفاعا كبريا حي��ث ارتفعت أحج��ام التداوالت 

بنسبة 110.5 %، وبلغت 6 مليار سهم، مقابل 2.88 مليار سهم 

يف الربع األخري من عام 2011.

وشهدت قيم التداوالت ارتفاعات قياسية بنسبة 73.4 %، لتصل 

إىل 7.27 ملي��ار درهم، مقابل 4.19 مليار درهم يف الربع الرابع 

م��ن عام 2011، يف الوق��ت الذي وصلت فيه ع��دد الصفقات 

إىل 91.606 صفقة، مقاب��ل 49.719 صفقة يف الربع الرابع من 

2011. وع��ن أداء القطاعات، فقد ج��اءت بارتفاع جاعي عدا 

قطاعني س��جلوا تراجع هم����ا قطاع التأمي���ن هابطا بنس��بة 

3.49 %، وقطاع االتصاالت بخسارة نسبتها 2.63 %، يف الوقت 

الذي س��جل فيه قطاع االستثار والخدمات املالية ربحا بنسبة 

42.85 %، تاله قطاع العقارات مبكس��ب نس��بته 36.26 %، ثم 

قطاع الس��لع بزيادة نس��بتها 35.12 %، وأخريا قطاع الصناعة 

بنمو نسبته 13.05 %.
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االغالق االسبوعي ملؤشر سوق دبي للربع األول 2012   

Weekly Closing of Dubai Index  Q1 2012
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Weekly  Closing Of Abu Dhabi Index  Q1 2012
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سوق مسقط لألوراق املالية

أنهى مؤرش سوق مس��قط لألوراق املالية تداوالته منخفضا بنسبة 
0.09 % , ليخرس 5.05، فقد أغلق عند مستوى ال� 5,690.07 نقطة 
مقارنة بإغالقه يف نهاية العام املايض عند مس��توى 5,695.12نقطة 
، وكان��ت أعىل نقط��ة يصل إليه��ا املؤرش خالل الرب��ع األول هي 
5,981.02 نقطة والتي وصل إليها يف جلسة 14 آذار املايض ، بينا 
كانت أدىن نقط��ة هبط إليها املؤرش ه��ي 5,559.02 نقطة والتي 

وصل إليها يف جلسة 1 شباط\ املايض.

أما عىل مس��توى التداوالت فقد ش��هد ش��هر آذار منوا يف نش��اط 
التداول، حيث ارتفعت الكميات بنس��بة 98.6 % لتصل إىل 437.5 
مليون س��هم خالل شهر آذار وذلك مقارنة ب� 220.28 مليون سهم 
يف شهر شباط ، أما القيم فقد شهدت منوا بنسبة 24.3 % لتصل إىل 
109 مليون ريال وذلك مقارنة ب� 88.04 مليون ريال يف شهر شباط. 
وكانت محصلة أداء قطاعات س��وق مسقط خالل الربع األول هي 

ارتفاع كل القطاعات.

وكان س��وق مسقط شهد منوا كبريا يف نش��اط التداول خالل الربع 
األول 2012 مقارنة بنشاط تداول السوق خالل الربع الرابع ،2011 
حي��ث حقق الس��وق كمية تداول بلغت 898.58 مليون س��هم يف 
الرب��ع األول 2012 مقارنة ب� 490.39 مليون س��هم يف الربع األخري 
من عام 2011 أي بزيادة بلغت نس��بتها 83.2 % . وعىل مس��توى 
قيم التداوالت فقد ش��هدت منوا بنسبة 50.3 % لتصل إىل 265.54 
ملي��ون ري��ال خالل الرب��ع األول 2012 وذلك مقارن��ة ب� 176.67 

مليون ريال يف الربع األخري من عام 2011 .

بورصة مرص

عوضت البورصة جزءا من خس��ائرها املس��جلة ع��ام 2011، والتي 

أفقدتها نحو 50 % من قيمة مؤرشها الرئيي، بعد أن حقق املؤرش 

الرئي��ي )EGX 30( ارتفاعا خ�الل الرب���ع األول بنحو 38,54 %، 

لريتفع من مس��توى 3,622.35 نقط��ة، إىل 5,018.55 نقطة، رابحا 

نحو 1,396.2 نقطة. كا صعد املؤرش الثانوي لألس��هم املتوس��طة 

والصغرية، بنس��بة 9,01 %، صاعدا من مستوى 415.59 نقطة، إىل 

453.02 نقطة، بينا بلغت نس��بة صعود املؤرش األش��مل للبورصة 

)EGX 100( بنحو 23,08 %، ليغلق عند مس��توى 791.51 نقطة، 

مقابل 643.07 نقطة عند الفتح.

وسجلت قيم التداوالت خالل تعامالت الربع األول من العام الحايل، 

نح��و 36,2 ملي��ار جنيه، ىف حني بلغت كمية الت��داول نحو 8,249 

ملي��ون ورقة، منفذة عىل 1,803 ألف عملية، مقارنة بإجايل قيمة 

ت��داول قدرها 28 مليار جنيه، وكمية ت��داول بلغت 3,648 مليون 

ورقة، منفذة عىل 1,047 ألف عملية خالل الثالثة شهور السابقة.
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االغالق االسبوعي ملؤشر السوق املصري للربع األول 2012

Weekly Closing of Egypt Index  Q1 2012
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بورصة بريوت

بلغت قيمة األس��هم املتداولة يف بورصة ب��ريوت خالل الربع األول 

م��ن عام 2012 نحو 91 مليون دوالر، وبلغ عدد األس��هم املتداولة 

13,389,834 س��هًا. وكان عدد األسهم املتداولة يف بورصة بريوت 

خ��الل عام 2011 قد س��جل تراجعاً قياس��اً عىل ع��ام 2010، كا 

تراجعت قيمة األسهم اىل أكرث من النصف. يشار اىل أن عدد األسهم 

املتداول��ة يف بورصة بريوت خالل ع��ام 2011 بلغ نحو 107 ماليني 

س��هم قيمتها حوايل 515 ملي��ون دوالر، وذلك مقابل نحو 165.54 

مليون سهم قيمتها حوايل 1.80 مليار دوالر يف العام 2010.
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Weekly  Closing of Beirut Index Q1 2012
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بورصة في سطور

البورصة المصرية

ُتعد »البورص��ة املرصية« واحدة من أقدم البورص��ات يف منطقة الرشق 

األوس��ط، وتعود جذورها إىل القرن التاسع عرش، عندما تم إنشاء بورصة 

اإلس��كندرية عام 1883، وتلتها بورص��ة القاهرة عام 1903. وهي بورصة 

األوراق املالي��ة الوحي��دة املعتمدة يف جمهورية م��رص العربية. وتحوي 

ثالثة أنواع من األوراق املالية التي يتم تداولها، وهي: األس��هم )األس��هم 

العادية واملمتازة(، والس��ندات )السندات الحكومية وسندات الرشكات(، 

وصناديق االس��تثار املغلق��ة. ومن الناحي��ة القانونية، تع��د »البورصة 

املرصية« ش��خصية اعتبارية عامة، وال توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة 

لجهات أخرى، فهي ملك للدولة.

وبنظرة تاريخية، وخالل أربعينات القرن العرشين، نشطت كلتا البورصتني 

وأصبح لكل منها كياناً مس��تقاًل. حينها، صّنفت بورصة اإلس��كندرية يف 

املرك��ز الخام��س عاملياً. يف عام 1997 تم إعادة تعري��ف الهيكل القانوين 

للبورصت��ني، وتم معامل��ة »البورصة املرصية« ككيان واحدة ومؤسس��ة 

واحدة، يضم كلتا البورصتني، القاهرة واإلس��كندرية، لديها مجلس إدارة 

واحد، ومقرين، أحدها بالقاهرة واآلخر باإلسكندرية.

م��ع اندالع رشارة ث��ورة 25 يناير 2011، كانت البورص��ة املرصية املتأثر 

األكرب باألوضاع غري املس��تقرة، وتحت نزيف الخس��ائر املتواصلة -الذي 

أفقده��ا نحو 50 % من قيمة مؤرشها الرئيي يف األيام األوىل من الثورة، 

اضطرت إدارة البورص��ة إىل وقف تداوالت البورصة بتاريخ 2011/1/30، 

لتعاود استئناف التداول من جديد بتاريخ 2011/3/23.

ويف نظرة عام��ة عىل أداء البورصة املرصية حت��ى نهاية الربع األول عام 

2012، متكنت البورصة من تعويض جزء مهم من خس��ائرها التي منيت 

بها عام 2011، عقب ث��ورة 25 يناير، فقد حقق املؤرش الرئيي للبورصة 

»EGX 30”، ال��ذي يضم أعىل 30 رشكة من حيث الس��يولة والنش��اط، 

ارتفاع��ا يف الربع األول من العام الج��اري بنحو 38,54 % مقارنة بإغالقه 

نهاية عام 2011، فيا بلغت القيمة الس��وقية للبورصة املرصية نحو 362 

مليار جنيه مرصي.

    مصدر املعلومات: املوقع االلكرتوين للبورصة املرصية
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