
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتدل دراسة قام بها. في خلق عمالة دائمة بدال من الموسمية لهذه الصناعة
تكلفة زیت الزیتون الفلسطيني تتراوح حاليَا ما بين" باسم خوري بأن 

١٫٦٠-١٫٣٥ين  یورو لكل لتر في السنوات الصعبة، وما ب٣٫٢٥-٢٫٦٥
 یورو١٫٢٥وباإلمكان خفض هذه التكلفة الى .  یورو في السنوات الجيدة

"البكر الممتاز"لكل لتر في السنوات الجيدة،  ولكن یمكن بيع زیت الزیتون 
(extra virgin) یورو لكل لتر، مما یوفر للمزارع نسبة٤-٣٫٢٥ لقاء 

  ".ربح جيدة
  

طالما قيل أن زیت. بمعایير الجودةآذلك تجري معالجة التحدي المتعلق 
الزیتون الفلسطيني ذو جودة عالية، ولكن ال توجد دالالت آافية تدعم هذا

فالعوامل الحاسمة في تحدید جودة زیت الزیتون هي نسبة. االعتقاد
الحموضة و قيمة البروآسيد فيه، وهي التي تحدد ما إذا آان زیت الزیتون

ویلعب هذا التصنيف دور العامل".  ممتازبكر"او " بكر"یصنف باعتباره 
ویصعب تصدیر الزیت غير المصنف، إذ ال یمكنه التنافس. المحدد للسعر

والتي) غير المصنف(مع الكميات الضخمة من زیت الزیتون العادي
یطرحها آبار المنتجين العالميين في األسواق،  بسبب التكلفة المرتفعة

األسواقاألسواق  حدیثحدیث   
 رسالة شهرية تعنى بالقطاع التجاري والمالي في الضفة الغربية وغزة

٢٠٠٤  ديسمبر- آانون األول –تشرين الثاني  /  ١١-١٠ األعداد

 تقييم األعمال

 تحدي إيجاد أسواق للصادرات: زيت الزيتون الفلسطيني

   إیجاد أسواق للصادرات تحدي: زیت الزیتون الفلسطيني •
  ١ص

  ٣ص  قصة النجاح الحلو–مجموعة سنقرط  •
  ٤صمسودة قانون الشرآات  •
  ٤صأحداث  •
  ٥صدوائر تسجيل األراضي  •
  ٥صقس درجة حرارة  •
  ٦ص االخبارفي  •
  ٦صنشرة سوق فلسطين لالوراق المالية  •
  ٦صفلسطينية نشرة سلطة النقد ال •

في هذا العددفي هذا العدد

ما الذي یحدث عندما تفقد أیة صناعة أسواقها التصدیریة التقليدیة؟ آيف
 جدیدة بدیلة، وآيف تلبي متطلبات تلكتعمل تلك الصناعة على إیجاد أسواق

األسواق الجدیدة من أسعار ومعایير، وتحقق درجة من الميزة النسبية؟  في
عصر العولمة ، یشكل هذا األمر تحدیا یواجه الصناعات في آل الدول،
وليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ یعتمد النجاح على تبني

متع بقدر من البعد الفكري والتنسيق في الوقتاستراتيجية مبدعة وخالقة وتت
  .نفسه

  
.طالما شكل زیت الزیتون ، في التاریخ، أحد أهم الصادرات الفلسطينية

من إجمالي% ٤٥ووفقا لوزارة الزراعة الفلسطينية، یشكل الزیتون نسبة 
من الدخل الزراعي% ٢٥اإلنتاج الزراعي في الضفة الغربية وحوالي 

زیت الزیتون الفلسطيني یصدر تقليدیا إلى األردن، حيثآان .  اإلجمالي
آان یعاد تصدیره إلى الدول العربية األخرى غالبا من خالل عالقات

ولكن الصادرات بدأت في التراجع في منتصف. تجاریة عائلية وصغيرة
التسعينيات نظرا لفرض إجراءات أردنية لحمایة إنتاجها من الزیت،

لمنافسة الناتجة عن نشوء صناعات زیت زیتون جدیدةباإلضافة إلى اشتداد ا
 الوضع أن نظام اإلغالقفأقمو مما . ذات تكلفة منخفضة في دول الجوار

أدى إلى حرمان العدید من الفلسطينيين من القدرة على الوصول إلى
أقربائهم داخل إسرائيل، مغلقا بذلك السوق اإلسرائيلية والتي وإن آانت غير

وقد قدر فائض زیت الزیتون في عام.  ا مربحة ومتوفرةرسمية ، لكنه
  . طن٢٠،٠٠٠ بحوالي ٢٠٠٢

 بدعم من

وفي ضوء أهمية الزیتون وزیته للضفة الغربية وقطاع غزة من الناحيتين
االقتصادیة والثقافية، فقد انطلقت عدد من المبادرات لحمایة هذه الصناعة

من"الزیتون أنه یقول باسم خوري، وهو رجل أعمال مهتم بزیت .  المهمة
 السبل الكفيلة بالمحافظة على وتطویر صناعة زیتإیجادالهام جدا 

الزیتون، وال تقتصر أهمية ذلك على آون تلك الصناعة مصدر تشغيل
 ألنه قطاع  یتميز بتزاید مطردأیضاللمزارعين والعاطلين عن العمل، بل 

تقدم منتجًا تحققفي الطلب العالمي، آما أنه قطاع تستطيع فيه فلسطين أن 
  ".فيه قيمة مضافة 

  
یقول ندیم خوري، مدیر عام. ولكن التوصل إلى التنافسية ليس باألمر السهل
یجب اخذ العدید من العوامل"شرآة بيرة الطيبة ومهتم بزیت الزیتون  بأنه 

بعين االعتبار عند مناقشة موضوع زیادة التنافسية، من التسویق إلى بناء
ية للمنتج آنوع، إلى تكلفة اإلنتاج بالمقارنة مع آبارالصورة اإلیجاب

  ".المنتجين اآلخرین وأیضا جودة المنتج
  

)١: (وتكمن التحدیات الثالثة الكبرى التي تواجه مصدري زیت الزیتون في
)٣(االلتزام بمعایير الجودة، ) ٢(تكلفة تصنيع زیت الزیتون الفلسطيني، 

  .وبناء الصورة اإلیجابية للمنتج

  سوق تتمتع بالحماية أم فرصة قائمة؟
  

وهي في الوقت. من إجمالي زیت الزیتون في العالم% ٧٥تنتج أوروبا حوالي 
ولكن السوق. شحين الستيراد زیت الزیتون الفلسطينينفسه، أقوى المر

فاالتحاد األوروبي یدعم المنتجين األوروبيين دعما. األوروبي صعب االختراق
 یورو لكل آغم، آما أنه یفرض ضرائب استيراد١٫٥مباشرَا آبيرَا یبلغ حوالي 

 یورو لكل آغم، األمر الذي یشكل عقبة آبيرة أمام١٫٥عالية تبلغ حوالي 
  .الجهود الفلسطينية الهادفة إلى التصدیر لهذه السوق

  
، نجحت وزارة االقتصاد الوطني في التوصل الى اتفاقية مع٢٠٠٣في عام 

االتحاد االوروبي،تتمتع بموجبها  واردات زیت الزیتون الفلسطيني بكمية ال
ومع أن هذه الحصة ليست آافية.  طن سنویا، باإلعفاء الجمرآي٢،٠٠٠تتعدى 

ولقد عقب باسم.  ستيعاب آل االنتاج الفائض، اال انها تشكل بدایة جيدةال
خوري قائَل أن الدعم المقدم  للمزارعين األوروبيين سينخفض تدریجيا بالتأآيد،
مما سيشكل فرصة جيدة متاحة امام زیت الزیتون الفلسطيني الجيد اإلنتاج

 .والحائز على شهادات الجودة الالزمة

َا بسببغالب(وتعتبر تكلفة اإلنتاج مرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكلفة النقل 
وأساليب الزراعة البدائية، وارتفاع تكلفة العمالة بالمقارنة) غالقات اإلنظام

ساليب حدیثة آتلكأ تبني نأولكن الدراسات تدل على . مع دول الجوار
وماتيكية،وتآالت جمع المحصول األالمستخدمة في أوروبا،  مثل 

واالستخدام االفضل للعمالة یمكن ان یساهم في خفض التكلفة من جهة، و
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  .لالنتاج في الضفة الغربية
  

اول العدید من المصدرین تحقيق معایيرویح
الجودة هذه، ولكن النجاح یعتمد على تنسيق آافة
الجهود المتعلقة بالخطوات العدیدة لإلنتاج والتي

یجب على المزارعين اعتماد. تحقق القيمة
وهي سهلة ولكن" اإلنتاج األمثل"اساليب 

حساسة، خالل آافة مراحل عملية زراعة وجني
.جل ضمان الجودة وتحسينهاالمحصول من أ

ویتفق أغلب الخبراء على أن النجاح في تصدیر
زیت الزیتون الفلسطيني یكمن في تسویقه آزیت
ذي جودة عالية، األمر الذي یزید من أهمية
عمليات الفحص والتثبت من النوعية ومنح

  .الشهادات العالمية للجودة
  

ویمنح االهتمام القوي والمتزاید باألغذیة
ضویة نافذة أخرى لمنتجي زیت الزیتونالع

الفلسطيني، إذ ان قسما آبيرا من الزیتون
أي خال من(الفلسطيني هو عضوي بالفعل 

ولكن). المبيدات الكيماویة والمعشبات، واألسمدة
یجب بذل الجهود للحصول على الشهادات

إن. الالزمة التي تثبت عضویة المنتج النهائي
 حول أهمية استخدام األساليب العضویة وتدریبخلق الوعي  لدى المزارع

مجموعة من المرخصين الفلسطينيين هما خطوتان ستدفعان هذا المجهود
زیت الزیتون الفلسطيني" بعضویة"قدمَا، آما سيفعل الحصول على شهادة 

  .من هيئة دولية مرموقة
  

واقإن األس. ویبقى بناء الصورة اإلیجابية للمنتج هو أحد أهم التحدیات
الخارجية التي یمكن استهدافها لتسویق زیت الزیتون الفلسطيني هي منطقيا

باإلضافة إلى" صنع في األراضي المقدسة"تلك التي قد تنجذب إلى صورة 
ولكن یجب بذل المزید من الجهد والتفكير للتوصل إلى. فلسطينيي الشتات

، والتوعية"يزیت الزیتون الفلسطين"محلية أو إقليمية لـ " مارآة"صنع 
وقد قام مؤخرًا عدد من. بشأن وجود مثل هذه المارآة وإیجاد الطلب عليها

رجال األعمال الفلسطينيين المرموقين وآخرین من المعنيين بصناعة زیت
الشرآة"الزیتون، بمن فيهم بعض المنظمات غير الحكومية، بإنشاء 

  البيرة وزيت الزيتون
  

ندیم خوري، صاحب ومدیر عام مصنع بيرة الطيبة هو واحد من مجموعة
وقد. طليعية من رجال االعمال الفلسطينيين ممن بدأوا بتصدیر زیت الزیتون
ود التيأدت الجهود الهادفة إلى ایجاد أسواق تصدیریة، إضافة إلى الجه

انصبت على توعية وتثقيف المزارعين حول أساليب تحسين جني المنتج ونقله
الى تحقيق نتائج ایجابية، حيث توجد لدیه) وبالتالي تحسين الجودة(وتخزینه 

 لترا من الزیت إلى فرنسا في عبوات آبيرة،٤٥،٠٠٠اآلن طلبات  لتصدیر 
.ات المتحدة االمریكيةوآمية صغيرة من الزیت المعبأ في زجاجات للوالی

انطلقت هذه المبادرة عندما عجز المزارعون في قریته، الطيبة، عن تسدید
الرسوم المدرسية ألطفالهم بسبب االنتفاضة، حيث وافقت إدارة المدرسة على

  .استالم الزیت بدال من النقد
آان من الضروري تسویق هذا الزیت لضمان استمراریة"ویعقب ندیم قائًال أنه 

وبقاء مدرسة قریتنا، ولكننا توسعنا في ذلك وأصبحت لدینا تجارة صادرات
فقط، إال أننا نعمل بجد مع" آبكر نقي"ومع أن زیتنا حاليا یصنف . متنامية

اآلن". آبكر ممتاز"المزارعين لتحسين الجودة ، من أجل التوصل إلى تصنيفه 
ا حاویات للتخزیننحن نقوم باستخدام آالت جني المحصول اآللية، واحضرن

ونقوم بجمع. مصنوعة من الستانلس ستيل، ومعصرة جدیدة مغلفة بالسيراميك
المحصول من المزارعين وعصره مباشرة، حيث أن طول المدة ما بين جمع
المحصول وعصره تزید من نسبة الحموضة في المحصول وبالتالي تخفض من

  ".قيمته

یدیر هذه". زیت/ الوطنية للصناعات الزراعية 
سمير حليلة، وهي تهدف إلى إنتاجالشرآة 

وتسویق، وخاصة تصدیر، زیت الزیتون
وستنصب جهود الشرآة على خلق. ومشتقاته

صورة إیجابية ومارآة لزیت الزیتون الفلسطيني
والسعي للحصول على شهادات أصل

 :Domain Origin Protected(المنشأ
DOP ( تحصل عليها"  شهادة منشأ"وهي

  .عالمأفضل الزیوت في ال
   

لدینا اإلمكانية لمنافسة أفضل أصناف زیت
ومن أهم. آما یؤآد باسم" الزیتون العالمية

التطورات االیجابية التي جرت مؤخرًا انه تم
إبرام اتفاقية مع االتحاد األوروبي على حصة

 طن من واردات زیت٢،٠٠٠آوتا مكونة من 
ولكن من أجل تحقيق. الزیتون بإعفاء جمرآي

دة من هذه الفرصة المتاحة، یجب أن یتماالستفا
االلتزام خالل اإلنتاج باإلجراءات التي تؤدي إلى

وآما یعلق باسم. تحقيق مستوى الجودة المطلوب
نحن بحاجة لالستفادة من حصة الكوتا"

المخصصة من قبل االتحاد االوروبي، وفي
الوقت نفسه علينا أن نعمل جاهدین لتحقيق

. ذلك بتخفيض التكلفة وتحسين والتثبت من الجودةالشروط المطلوبة، و
یمكن لزیت الزیتون في النتيجة أن یخلق فرصة حقيقة للمزارعين وللتجار

 "الفلسطينيين، بما یسهم في تحسين اوضاع قاعدة عریضة من الناس
 لورنس آامب

  شرآة االسواق المالية–مدير المشروع 
lcamp@fmiramallah.com 
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  قصة النجاح الحلو –مجموعة سنقرط 
 آمصنع صغير بملكية عائلية١٩٨٢ عام مصنع سنقرط للحلوىتأسس 

واستمر المصنع.  خاصة لصناعة البسكویت والشيكوالتة في مدینة رام اهللا
ةبالتوسع على مدى االثنين وعشرین عاما الماضية الى ان اصبح مجموع
آبيرة من الشرآات تتألف من مصانع أغذیة  ومجمع سياحي في مدینة

على أطول خط تلفریك في العالم وأشدها انخفاضًا آما وردیحتوي (اریحا 
 صنفا إسرائيليا٢٥وشرآة تجاریة تمثل ) في آتاب غينيس لالرقام القياسية

آة معداتوأردنيا وعالميًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى شر
  .صناعية وشرآة دعایة وإعالن تأسست مؤخرًا

  
ومجموعة سنقرط هي واحدة من آبرى المؤسسات الفلسطينية الخاصة من

وبينما یشكل ذلك.   موظفا٣٢٠حيث عدد الموظفين الذین یبلغ عددهم 
 قبيل اندالع٢٠٠٠ موظف آانوا یعملون حتى عام ٤٠٠انخفاضًا عن 

٤٥-٤٠ستعادت نموها بحيث قامت بتوظيف االنتفاضة، فان  الشرآة ا
  .  موظفا جدیدا هذا العام

  
 آانت معظم صادرات سنقرط في السابق تصدر إلى إسرائيل مع آمية

أما هذا العام فقد. بسيطة الى األردن
نجحت الشرآة في دخول أسواق جدیدة
في المملكة العربية السعودیة  واليمن
وتونس والعراق والكویت والوالیات

وآنتيجة لذلك، فإن.  المتحدة االمریكية
 ساعة٢٤المصنع یعمل على مدى 

وقد حققت مجموعة. یوميا لتلبية الطلب
هذا العام،% ٢٠-١٥سنقرط نموًا  بلغ 

وهو نمو ملحوظ في ضوء التحدیات
الصعبة التي یفرضها نظام اإلغالقات

من منتجات شرآة% ٢٠آما أن .  القائم
  .یرسنقرط موجهة  للتصد

  
ویكمن السر آما یقول مازن سنقرط،
رئيس مجلس ادارة مجموعة سنقرط،

تطویر منتجات جدیدة، واالنتاج"في 
بفعالية مع االلتزام بمعایير الجودة،
واتباع سياسة تسعير محكمة تسمح
بتحقيق نسبة أرباح جيدة  للموزعين إلى

  ."زیادة المبيعات
  

یتمبالنسبة لتطویر منتجات جدیدة، 
تصميم وتطویر المنتجات لترضي
أذواق المواطنين الفلسطينيين، وعلى
وجه الخصوص الزبائن المستهدفين،

  .وهم األطفال

و تستفيد الشرآة من الفعالية في اإلنتاج التي تؤدي إلى خفض التكلفة
للوحدة، بما یمكن الشرآة من إعطاء هامش ربح مجٍز للموزعين، وهم

لقد مكن هذا الشرآة من زیادة حصتها في. المبيعاتالمسؤولون أساسًا عن 
  .السوق و منافسة السلع المستوردة بنجاح

  
أما على المستوى اإلداري، فتتبع المجموعة أسلوب الالمرآزیة في اإلدارة،

یعلق سنقرط على هذا. بحيث تمنح صالحيات واسعة لإلدارة العليا
ق حجمًا معينًا، من الضروريعندما تنمو الشرآة بما یفو: "الموضوع قائًال

فإذا حاولت أن أدیر آل شأن من شؤون.لرئيس مجلس إدارتها أن یفوض
بدال من ذلك، أقوم. الشرآة بنفسي، سيؤدي ذلك إلى إعاقة للنمو والتطور

بتوظيف أفضل األشخاص، وأآلفهم بالمسؤوليات، فيصبحون مسؤولين عن
 إذ–ة الحفاظ على الموظفينوتتمتع مجموعة سنقرط بميز".  تحقيق النجاح

  .أن أآثریة الموظفين في اإلدارة العليا قد بدأوا في الشرآة حياتهم المهنية
  

النجاح في التصدیر یكمن في الترآيز على السوق"ویؤآد سنقرط أن 
، مضيفًا أن جهوده في السوق المحلي مكنته من زیادة صادراته الى"المحلي

%١٢ إلى ٢٠٠٣إجمالي اإلنتاج في عام من % ٨االسواق االسرائيلية من 
إن إطالق منتج جدید ومختلف في السوق الفلسطينية أوًال." ٢٠٠٤في عام 

یمكننا من الحصول على آراء الزبائن، وهم من  مختلف المستویات
  .، یقول سنقرط"المعيشية، ویساعدنا على تحدید األسعار

لتي أوجدتها اتفاقياتوقد استفادت مجموعة سنقرط من الشروط المالئمة ا
التجارة الحرة القائمة مع الدول العربية بموجب قرار القمة العربية عام

ویقول سنقرط أن. ١٩٩٦، ومع الوالیات المتحدة االمریكية منذ عام ٢٠٠٠
  ."هذه االتفاقيات تشكل فرصة قّيمة للمصدرین الفلسطينيين"
  

یمكنها أن تحذو حذوویعتقد سنقرط أن الكثير من الشرآات الفلسطينية 
المجموعة من ناحية االستفادة من هذه االتفاقيات، غير أنه یشير إلى أن

قامت وزارة االقتصاد الوطني ببذل: " تسهيل هذه العملية ممكن إذا ما 

المزید من الجهود من أجل إتاحة الوصول إلى األسواق وتخفيف درجة
 بالترید، وهو مرآز-لسطينيالبيروقراطية، و إذا ما قام مرآز التجارة الف

تشجيع الصادرات الفلسطيني، ببذل مزید الجهد لتوفير المعلومات الالزمة
للمصدرین حول الفرص القائمة للتصدیر في تلك البلدان التي نحظى فيها
بأفضلية في المعاملة التجاریة، ونشر هذه المعلومات بشكل واسع وجعلها

  ."ناعيةفي متناول الشرآات واالتحادات الص
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یجري إعداد مسودة قانون الشرآات الجدید لعرضها على وزیر االقتصاد
الوطني ماهر المصري في نهایة شهر تشرین الثاني، ومن ثم یتم عرضها

  .٢٠٠٥فلسطيني في بدایة عام على المجلس التشریعي ال
  

وتكمن أهمية القانون الجدید المطروح والذي تم إعداده من قبل مجموعة
  :عمل مشترآة ما بين القطاعين العام والخاص في ثالث نواٍح أساسية

  
أوال، انه يوّحد قانوني الشرآات المنفصلين والمعمول بهما في آل من

نون واحد موحد معمول به فيإن غياب قا.  الضفة الغربية وقطاع غزة
المنطقتين معا، تسبب في اإلرباك والخالف بشأن متطلبات تسجيل الشرآات

والذي( فقانون الشرآات الساري  في قطاع غزة .  وسلطة الرقابة عليها
مبني على مبدأ القانون)  منذ االنتداب البریطاني١٩٢٩یعود تاریخه لعام 
تسجيلك یعتمد في أسلوبه على وبذل)  اإلنجليزي(األنجلوسكسوني 

أما القانون الساري في الضفة الغربية. الشرآات بدال من الرقابة عليها
،١٩٦٤وتم إقراره عام ) ١٩٦٧-١٩٤٨(فيعود إلى أیام الحكم األردني 

وهو یتبع نهج الرقابة واالشراف على الشرآات أسوة بالنظام المدني
  .الفرنسي

أحداثأحداث

))٤٤((  الصفحةالصفحة  ٢٠٠٤ - آانون األول –تشرين الثاني  /  ١١-١٠األعداد   ––  األسواقاألسواق  حديثحديث

 مسودة قانون الشرآات

  
ید أن یحقق توازنا ما بين المبدأینالجد وقد سعى  مشروع القانون

فبينما تبقي مسودة القانون على منصب المراقب على الشرآات: القانونيين
، فهي تحد من صالحياته وتضع الكثير من المسؤوليات)مراقب الشرآات(

 على إدارة الشرآة(good governance)المتعلقة بضمان الحكم الجيد
القانون من الممارسات الدوليةویستوحي مشروع  .  ومجلس إدارتها

على مجالس إدارة الشرآات"  واجب الوالء"المثلى، بحيث یدخل مبدأ 
 فلم تعد مسؤولية المحافظة على أموال المساهمين تقتصر على-نفسها

وینص القانون على أنه بإمكان المساهمين القيام. مراقب الشرآات وحده
الحاجة للقيام بذلك من خاللاو مدرائها دون /برفع قضایا ضد الشرآة و

وباختصار، فان مشروع القانون یحقق توازنا ما بين. مراقب الشرآات
القوانين الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة وما بين مسؤوليات المراقب،

  .والمحاآم واالدارة ومجلس االدارة
  

ية، ویتضمن عملثانيا، انه يقوم بتحديث وتنظيم اجراءات تصفية الشرآات

ومن المالحظ ان.  حدیثة العادة هيكلة الدیون ما بين الدائنين والمدینين
شراف المحكمة في الضفة الغربية وقطاع إاالفالس واعادة الهيكلة تحت

ولكن غياب عملية ناجعة لحل.  غزة هو إجراء نادر أو حتى غائب آليًا
.قراض المصرفيالمشاآل المتعلقة باالئتمان یعتبر معوقًا  أساسيًا أمام اال

آما ویحتاج. ویحتاج الدائنون لحل مضمون في حالة التخلف عن التسدید
 دون ان یكونوا–المدینون الى فرصة إلعادة هيكلة دیونهم بطریقة مقبولة 

بعد فهم هذه العملية، من المتوقع أن یجد العاملون. عرضة لمطاردة الدائنين
  . بالغة من األهميةفي السوق إجراءات التصفية هذه على درجة

ثالثا، إن مسودة  القانون ترفع بدرجة آبيرة  من المستوى المطلوب من
.تبعَا ألفضل الممارسات الدولية – االلتزام باالفصاح المالي والمؤسسي

–فمشروع  القانون یتضمن قواعد واضحة عن متطلبات آتابة التقاریر 
لك  من الشرآة إلىداخل الشرآة ذاتها ومن المجلس للمساهمين، وآذ

آما وتتضمن المتطلبات القانونية التي ینص عليها.  مراقب الشرآات
مشروع القانون أن  تشكل الشرآة المساهمة لجنة تدقيق، آما وینص على

 .عقوبات واضحة ضد المخالفات المالية والمؤسساتية
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  دعوة إفطار رمضان حول تسجيل األراضي
  

ان یتم تسجيل آافة االراضي: هذه خطوة  آبيرة باتجاه تحقيق حلمي" 
انا سعيد بحصولنا على.  الفلسطينية بطریقة سليمة ومضمونة لمالكيها

، مدیر عام سلطةهكذا عّلق السيد عاطف خضري" مساعدة قيمة آهذه
 تشرین الثاني في٩االراضي الفلسطينية حول االجتماع الذي عقد  في 

مدینة رام اهللا لتعریف األطراف المعنية بشؤون  االراضي بخبراء تسجيل
األراضي الذین قدموا بتمویل من الوآالة األمریكية للتنمية الدولية، والتي

ياجات الالزمة من أجلتقوم بمساعدة سلطة االراضي في تقييم االحت
  .استئناف تسجيل األراضي النظامي تحدیث سلطة األراضي

  
وقد حضر االجتماع ممثلون عن مكتب رئيس الوزراء، وآل من وزارات
التخطيط والعدل والزراعة والحكم المحلي واالقتصاد الوطني، واللجنة

، ودائرةاالقتصادیة لجنة األراضي التابعتين للمجلس التشریعي الفلسطيني 
آان قد. مسح االراضي، باإلضافة على عدد من ممثلي القطاع الخاص

 بهدف طرح قضية األراضي٢٠٠٤جرى تنظيم هذه المجموعة في شباط 
وفي أعقاب انعقاد ورشة عمل األراضي في تموز. على األجندة السياسية

البنكالماضي، والتي عقدت تحت رعایة الوآالة األمریكية للتنمية الدولية  و
الدولي، ظهر التزام ثابت بضرورة دفع عملية التسجيل النظامي لألراضي

  . دام أربعين عامَاانقطاعقدمًا، بعد 
  

سيقوم خبراء األراضي بتنفيذ سلسلة من الدراسات بهدف تعریف المعوقات
ومتطلبات تحدیث) التسویة(القائمة في وجه التسجيل النظامي لالراضي

من المتوقع أن یبدأ مشروع). لة عن المساحةالمسؤو( سلطة االراضي
  .٢٠٠٥ریادي للتسجيل النظامي خالل النصف األول من العام 

 
فقط من اراضي الضفة الغربية% ٣٠ف. هناك حماس شدید لمشروع" 

إن.مسجلة، وهذا المشروع سيمنح الناس سجالت ملكية غير متنازع عليها 
قوق  الملكية و تحریر رأس المالالموضوع یتعلق بالتمكين، و التثبت من ح

 ."الذي ال یمكن االستفادة منه دون ذلك



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السادسةالحلقة 
  دوائر تسجيل األراضي

 شرآة فلسطين لتمویل الرهن العقاري

تدل نسبة دوران الذمم الدائنة على عدد مرات دفع الذمم الدائنة : التعريف
ومن ناحية اخرى فان ایام تأخير الذمم . إلى الموردین خالل السنة المالية

 هو مؤشر على طول المدة، محسوبة بعدد االیام، التي تستغرقها الدائنة
  .الشرآة في الدفع لموردیها

  
 هي من العناصر الرئيسية في رأس المال العامل (A/P)إن الذمم الدائنة 

الذمم الدائنة هي ما علبك ). اضافة إلى الذمم المدینة والمخزون(للشرآة
وهي بالتالي مصدر . ي تشتریهادفعه  لآلخرین مقابل السلع والخدمات الت

رخيص للتمویل، بما أنك تستخدم أموال اآلخرین والتي ال تدفع عليها أي 
لذا، على الشرآات  أن ترصد ذممها الدائنة و أن تستغل الشروط التي . فائدة

  .یقدمها الموردون إلى الحد األقصى الممكن
  

  :الحساب
  )COGS(لمباعة تكلفة البضائع ا  = نسبة دوران الذمم الدائنة

  معدل الذمم الدائنة                       
  

             . ٣٦٥          ) =DPO(أیام تأخير تسدید المدفوعات 
     نسبة دوران الذمم الدائنة             
    

 :مثال
  المعدل  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  السنة

  ٢،٩٥٩  ٣،٢٤٢  ٢،٦٧٥  الذمم الدائنة
  --  ٣٨،٥٣٤    تكلفة البضائع المباعة

  
ين الميزانية العمومية لشرآة الخليل للمعدات أن معدل الذمم الدائنة ما بين تب

اما بيان الدخل فيبين .   دینارا اردنيا٢،٩٥٩ قد بلغ ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٢عام 
 دینارا ٥،٥٣٤ قد بلغ ٢٠٠٣بان تكلفة بضائعها المباعة في نهایة عام 

.  مرة١٣مم الدائنة هوومن هذین الرقمين، یتبين بان نسبة دوران الذ.  اردنيا
وعند احتساب معدل الذمم الدائنة، یتضح أن الشرآة آانت تدفع لقاء المواد 

  . یومَا، آمعدل٢٨التي تستخدمها مرة آل 
أي (  یومَا للسداد٩٠أدرك المدیر المالي أن معظم الموردین یمنحون مهلة 

فقام ). منها یومَا لدفع ث٩٠بمجرد أن تستلم المواد، تعطى شرآة الخليل مهلة 
 یومَا، ٨٥بتعدیل سياسته المتعلقة بالذمم الدائنة، بحيث یتم تسدید الفواتير آل 

آانت النتيجة أنه إذا افترضنا أن الشرآة .  یوما٢٨آمعدل، بدًال من آل 
حافظت على تكلفة بضائعها المباعة على نفس المستوى، أصبح معدل الذمم 

هذا یعني أن  .  دینارَا أردنيًا٨،٩٦١ ، ٢٠٠٤ و٢٠٠٣الدائنة بين العامين 
 دینارَا أردنيَا من األموال بدون فائدة، ٥،٧١٩الشرآة تستخدم آمعدل، مبلغ  

  األمر الذي خفف من تكلفة الفوائد على الشرآة،
، و )وإّال آان سيتوجب على الشرآة أن تقترض هذا المبلغ من البنك( 

  .بالتالي فقد حسنت الشرآة ربحيتها

" درجة الحرارة المالّية"قم بقياس 
 لشرآتك باستخدام النسب المالّية

  
 نسبة دوران الذمم الدائنة –نصائح مالية 

  )DPO(وايام تأخير المدفوعات 
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في الضفة الغربية وقطاع غزة تلعب دوائر االراضي
  وتساعد.دورا هاما في توثيق حقوق ملكية األراضي

دوائر األراضي المالكين في توثيق ملكيتهم لألراضي
من خالل إجراءات نظامية للتسجيل والمسح، بما
یشكل قاعدة لنظام إداري فعال یحمي حقوق
األراضي وتملكها، ویضع سياسة مناسبة وشاملة

  .لقطاع األراضي
ومن الناحية االداریة، تتبع دوائر االراضي إلى سلطة

تي أناط بها مرسوم رئاسي إدارة آافة دوائر االراضي والمساحةاألراضي وال
واالشراف عليها، أي وضع آافة المهام المتعلقة بتسجيل ومسح األراضي تحت

  . إشراف سلطة واحدة
  

ولقد واجهت دوائر االراضي في فلسطين عبر التاریخ والى یومنا هذا العدید
وسيقوم هذا.  نجاعة وشموليةمن العقبات التي حدت من قدرتها على العمل ب
  :المقال بإعطاء لمحة عن بعض هذه العقبات، وهي

االنقسام الجغرافي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما یضطر •
راضي للعمل في منطقتين منفصلتين في ظل نظامين قانونيينألدوائر ا
 .مختلفين

ن نطاق منطقتيیسيطر الفلسطينيون على نقل الملكيات والمعامالت ضم •
فقط، بينما یسيطر اإلسرائيليون على نقل الملكيات والمعامالت) ب(و ) ا(

من أراضي الضفة% ٥٨، والتي تشكل حوالي )ج(ضمن نطاق المنطقة 
 .الغربية وقطاع غزة

 .ضعف الوعي العام تجاه أهمية تسجيل األراضي وإجراءاتها •
 أراضي قطاعمن% ٩٠فقط من أراضي الضفة الغربية و% ٣٠حوالي  •

 .غزة هي أراض مسجلة
وجود عدد آبير من العقارات غير المرخصة والتي تم بناء العدید منها •

 قبل قيام السلطة الفلسطينية
نقص في عدد القضاة مما یطيل في اإلجراءات ویعطل إصدار األحكام في •

 القضایا
یفتقر أغلبية موظفي دوائر تسجيل األراضي للمهارات والخبرة •

 ةالضروری
نقص في عدد موظفي دوائر األراضي لتلبية احتياجات المواطنين •

 المتزایدة
عدم وجود أنظمة وأجهزة الحاسوب في دوائر األراضي، مما یطيل في •

عملية الفحص والتوثيق ویعرض الوثائق األصلية في دوائر األراضي
 .للضياع أو التلف

  
عمها ورفع مستواهاوتحتاج دوائر األراضي الفلسطينية إلى جهود مرآزة لد

وبناء على خبرات المجتمعات العالمية.  لتصل إلى المستوى العالمي المطلوب
والدول المجاورة، فانه یجب تطبيق الخطوات التالية لرفع مستوى دوائر

  :االراضي إلى المستوى المطلوب
رفع مستوى المهارات لدى المسؤولين إلجراء المعامالت آالتقسيم .١

 )عملية التسویة(مي والتسجيل النظا
 زیادة عدد المسؤولين للوفاء بحجم العمل المتزاید .٢
خصخصة بعض النشاطات، بما من شأنه تسریع عملية التسجيل وتخفيض .٣

قيمة الرسوم المدفوعة من قبل المواطنين وبالتالي زیادة الحافز لتسجيل
 الملكية

رشفة آافةالكتروني والذي من شأنه أ) أرشفة(إیجاد وتطبيق نظام توثيق  .٤
وهي مسألة ضروریة من أجل(الوثائق الموجودة لدى دائرة االراضي 

 ).منح الحمایة المثلى لحقوق المواطنين وتجنب أیة نزاعات محتملة
تسریع عملية التسجيل المتقطعة وتنسيق الجهود مع الدائرة المعنية لتعيين .٥

 قضاة تسویة من اجل تلك االهداف
آد من حفظ الوثائق واالدوات لحمایة الحقوقتخزین المعلومات رقميا للتأ .٦

 العامة
 تاسيس شبكة الكترونية ما بين الدوائر ذات العالقة .٧
وضع دوائر االراضي والمساحة تحت سقف واحد للتغلب على التأخير .٨

 وضمان النجاعة والفعالية  في عملها
تسهيل عملية التسجيل عن طریق تطبيق إجراءات المرآزیة،  وإیجاد .٩

 .حد یمكنه تقدیم خدمة التسجيل بأآملها للمواطنينمرآز وا
 محمود التكروري
 مدير عام شرآة الرهن العقاري
mahmoud@pmhc.com 

 خالد القطب
يةمدير اعادة الهيكلة، شرآة االسواق المال  

kqutob@fmiramallah.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هي ال تعكس عن آراء مؤلفيها وتعرب  " األسواقحديث " اآلراء الواردة يفإن
 .األخبار املنتقاة مذكورة كما أن مصادر ". حديث األسواق"بالضرورة رأي 

   الماليةلألوراق فلسطينسوق النشاط التجاري ل
  )أآتوبر (أولالنشاط التجاري خالل شهر تشرين 

  
 شهر تشرین األول تداول ما یزید على ثمانية عشر مليون سهم فيلتم خال

وارتفع مؤشر القدس. مليون دوالر أمریكي$ ٣٤٫٠٩صفقات بلغت قيمتها 
غير أن هذا التوجه اإلیجابي تأثر. ٢٥٣،٢٠ليغلق على  % ١،٥٢بنسبة 
  .اسر عرفاتطيني ی نبأ تدهور الوضع الصحي للرئيس الفلسبانتشار

  
یعقب الدآتور نصر عبد الكریم، البروفسور المساعد في المالية والمحاسبةو

في جامعة بيرزیت، والعميد السابق لكلية إدارة األعمال في جامعة النجاح،
بينما انخفضت أسعار األسهم بمجرد انتشار نبأ"على الموضوع بقوله أنه 

ل بضعة أیام إلى مستویاتهاوفاة الرئيس عرفات، فإنها عادت وارتفعت خال
السابقة، مما یدل على قدٍر من االستقرار السياسي الذي  انعكس بدوره على

  ".األسعار في سوق فلسطين لألوراق المالية
    

 نشطة PADICO )(وآانت أسهم الشرآة الفلسطينية للتنمية واالستثمار 
 ،عادت$١،٣٦ مليون سهما بعد بلوغها سعر ١٥،١٧جدا اذ تم تداول 

االتصاالت الفلسطينيةوحذت شرآة . $١،١٧لإلنخفاض لتغلق على سعر 
)( PALTEL  دینارا أردنيا٥،٤٠حذو بادیكو، إذ أنها، وبعد بلوغها سعر 

وفي خبر لجریدة االیام نقل عن.  دینارا اردنيا٤،٩٠هبط سهمها ليغلق على 
استراتيجي،مجلس ادارة شرآة االتصاالت الفلسطينية بأنه یرحب بشریك 

وأن موقع الشرآة آواحدة من اآبر شرآات االتصاالت في العالم العربي،
  .سيجعل عملية دخول شریك استراتيجي تتم بطریقة تتسم بالشفافية

 

اراراألخباألخب  فيفي   

جمانة عباس: المحررة  
هاني الحسيني: التصميم واإلنتاج الفني  

 
 لمزيد من المعلومات او االستفسارات
jabbas@fmiramallah.com 
www.palfinance.org : زوروا  

  
– الرام - ضاحية البريد  ر راهبات الوردية  شارع دي  

  البيرة، الضفة الغربية٤٣٨٣: صندوق بريد 
 972-2-234-4513 : فاآس    972-2-234-4510-12 : هاتف  

   لشهر تشرين أولسلطة النقد الفلسطينيةتقرير تنويهتنويه
  

في تقریرها الشهري حول أداء القطاع المصرفي، أشارت سلطة النقد
 القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص قد ارتفعت منالفلسطينية إلى أن

 مليون دوالر في شهر تشرین٩٧٨ مليون دوالر في شهر ایلول، إلى ٩٦٨
لتبلغ% ١األول، بينما ارتفعت نسبة القروض إلى إجمالي الودائع بنسبة 

  .وانقسمت التسهيالت مناصفة بين القروض والجاري مدین%. ٢٤
  

المدیر اإلقليمي لخدمات التجزئة والتسویقو یقول أحمد عویضة، نائب 
أما السبب.  ارتفاع التسهيالت نتج عن زیادة قروض السلطة الفلسطينية"أن

آما أشار عویضة إلى أن."  اآلخر، فهو ازدیاد االهتمام ب قروض األفراد
من% ٥٠قروض األفراد في البنك العربي، الذي یوفر ما یزید على "

منذ% ٧٠٠وفرة في فلسطين، قد ارتفعت بنسبة إجمالي التسهيالت المت
  ." وحتى اآلن٢٠٠٣بدایة عام 

))٦٦((  الصفحةالصفحة  ٢٠٠٤ - آانون األول –تشرين الثاني  /  ١١-١٠األعداد   ––  األسواقاألسواق  حديثحديث

 سمر بيدس
 مستشار االسواق المالية
sbaidas@fmiramallah.com 

مسح القوى العاملة في األراضي الفلسطينية للربع الثالث منأظهرت نتائج 
العام الحالي، والذي أجراه الجهاز المرآزي  لإلحصاء الفلسطيني أن عدد

 في الربع الثاني إلى٣١٠،٠٠٠ انخفض من العاطلين عن العمل
من قوة العمل، حسب% ٣٢ في الربع الثالث، أي ما نسبته ٢٩٩،٠٠٠

و آان). أي الذین یبحثون أوال یبحثون عن عمل( الة،التعریف الموسع للبط
 تشرین٨األیام .(٢٠٠٠ في الربع الثالث من العام ١٧٠،٠٠٠عددهم قد بلغ 

و قد فسر حسين العابد، مدیر عام اإلدارة العامة للتشغيل في). ٢٠٠٤الثاني 
وزارة العمل الفلسطينية،  هذا التحسن الطفيف بحقيقة بدء العمل ببرنامج

لتشغيل المؤقت الذي بدأت الوزارة بتنفيذه بتمویل من وزارة المالية منذا
  .حوالي ستة أشهر، باإلضافة إلى العوامل الموسمية

  
  مليون دوالر٢٦٧،٧ عن أرباح بلغت مجموعة البنك العربيأعلنت  

عن الفترة% ٢٥لألشهر التسعة األولى من العام الحالي، أي بارتفاع بنسبة 
 و آان السيد عبد ).٢٠٠٤ تشرین األول ٢٤األیام (عام السابقنفسها من ال

الحميد شومان، نائب الرئيس و المدیر العام التنفيذي للبنك،  قد علق على
نتائج األشهر الستة األولى والتي أظهرت توجها مشابهًا،بقوله

(www.arabbank.com)أن هذا االرتفاع في األرباح یؤآد نجاح     
بيق استراتيجية البنك، والتي تهدف إلى تقویة قاعدة رأس المالافدارة في تط

و تطویر األصول واالستثمارات ومضاعفة األرباح باإلضافة إلى تصليب
للتحسن" و أضاف أن هذا االرتفاع جاء آنتيجة ." الوضع المالي للبنك

الملحوظ على عائدات الدخل التي تتضمن عائدات مرتفعة على األصول
  ." والخدمات البنكية باإلضافة إلى ضبط النفقاتوالعوائد،

  
٢٠٠٣لتطورات االقتصادیة واالجتماعية للعامين ل مسح ت نتائجأظهر

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في الدول الممثلة في ٢٠٠٤و
 أن االستقرار السياسي في المنطقة العربية هو الشرط الالزم)اسكوا(
ها، و أن التوتر السياسي فيها أدى إلى تراجع معدالتسي للتنمية فيألساوا

االستثمار، ما خّفض وتيرة النمو االقتصادي وأفضى إلى زیادة في معدالت
%، وبينما سجلت تلك الدول نموًا بلغت نسبته خمسة  %١٦البطالة بنسبة 

فقد عزت األمينة التنفيذیة لـلمنظمة، ميرفت التالوي هذه ، ٢٠٠٣في 
ى ارتفاع أسعار النفط، معتبرة هذا العامل غير آاف لالستمرار فيالنسبة إل

 تشرین١٩الحياة ( تحقيق نسب نمو مماثلة ألن اتجاه أسعار النفط قد یتغير
 ).٢٠٠٤الثاني


