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افتتاحية
القراء األعزاء،،
تحمل بانوراما البورصة في
طياتها لهذا العدد مجموعة
من المواضيع الهامة لقطاع
األوراق المالية الفلسطيني،
وكذلك للعديد من المطلعين
والمهتمين بأحدث التطورات
على أرض الــواقــع ،وأهمها
برأينا المحاوالت الصريحة
لنقل األفكار الهادفة لتطوير
القطاع الــى حيز التنفيذ،
وكذلك الوقوف بشكل جاد
أمـــام أهــم مــا يــواجــه عمل
منظومة قطاع األوراق المالية من مشاكل في محاولة لحلها ،كما ونطمح عبر
مجموعة المواضيع التي نطرحها من خالل «بانوراما البورصة» الى توجيه
البوصلة نحو مجموعة من القضايا التي تدفعنا للتفكير خارج الصندوق في
جملة من الحلول واستحداث المزيد من األدوات والخدمات التي من شأنها
النهوض بواقع قطاع األوراق المالية الفلسطيني بشكل عام.
من جانب آخر يتزامن هذا العدد مع جملة من األحداث الهامة سواء على
الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،أو على الصعيد المحلي منها ما يدعو للتفاؤل
ومنها ما يدعو لوضع الخطط التقشفية واستراتيجيات الطوارئ ،فالكثير من
المحللين السياسيين واالقتصاديين يذهبون باتجاه الجزم بوجود تغيرات
سياسية ضمن اإلقليم سينجم عنها تأثيرات واسعة على مستوى االقتصاد
العربي ككل ،وهذا ما بدأنا نلمسه عبر أداء بعض األسواق واالقتصاديات
المحيطة.
أما على المستوى المحلي وأقصد فيما يتعلق ببورصة فلسطين
ً
فبرأينا أن الصورة ورديــة وأكثر تفاؤال ،خاصة في ظل العديد من
المؤشرات اإليجابية مقارنة مع ما ذكر من أوضاع المنطقة سابقًا ،في ظل
ما أفرزته تداوالت العام  2017وأداء الشركات المدرجة لغاية اللحظة ،كما
نلمسها من االرتفاع الملحوظ على نسبة معدل العائد على االستثمار
الذي وصل الى ما يقارب  .% 6ناهيك عن التطور الذي يجعل من هذا
العام عامًا مفصليًا في تاريخ بورصة فلسطين والذي يتمثل في التعاقد
مع  NASDAQ OMXلتجديد أنظمة التداول الرئيسية في البورصة إلى
الجيل الجديد والذي يمتاز بكفاءة عالية وسرعة في معالجة الصفقات
ً
حيث يعتبر نظام «أكستريم» من أكثر األنظمة العالمية مساندة للخطط
التطويرية وتوفير المعلومات ،علما بان النظام مطبق في أكثر من 13
سوقًا ماليًا حول العالم.
وتعمل البورصة ضمن خطتها لهذا العام على إعادة الهيكلة الداخلية
وتطوير بنيتها اإللكترونية في إطار أتمتة كافة المعامالت والمهام ،كما
تجري الدراسات واألبحاث الستحداث أدوات مالية جديدة .وقد طلبنا من
البنك األوروبــي إلعادة اإلعمار والتنمية ) (EBRDمؤخرًا العمل على إعداد
دراسة «تحليل فجوات» تفضي إلى خارطة طريق وخطة إستراتيجية قادرة
على معالجة مجمل مشاكل قطاع األوراق المالية ،باإلضافة الى أن البورصة
تنتظر إدراج شركتين جديدتين في القريب العاجل.

أحمد عويضه

الرئيس التنفيذي
بورصة فلسطين
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صناديق االستثمار بين الغياب والضرورة الملحة
قطاع األوراق المالية الفلسطيني بحاجة الى أدوات مالية جديدة تتناسب وطبيعة التطلعات  ..والعائد على االستثمار هو العنوان
أصوات تنادي بالتروي «سوق صغير واقتصاد ذو خصوصية» ،أسباب تدعو إلعادة التفكير
يعتبر الحديث حول صناديق االستثمار ،بشكل عــام ،من المواضيع
األقل نقاشًا في اإلطار المعرفي الفلسطيني أو هكذا على ما يبدو ،ولكن في
الوقت ذاته تبرز الحاجة الملحة لوجود أدوات مالية استثمارية جديدة في
ظل التعاظم المتزايد لحجم الودائع البنكية التي بلغت ما يقارب  12مليار
دوالر حسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية .األمر
الذي يدعونا لقرع الجرس حول أسس االستثمار وآلياته وثقافته العامة
السائدة في مجتمع المستثمرين الفلسطينيين ،ولكن مع األخذ بعين
االعتبار اإلمكانية الحقيقية لوجود هذه األدوات من ناحية التطبيق وشروط
االستمرارية والنجاح.
إذ ينصح العديد من العاملين في هذا المجال انطالقًا من خصوصية
االقتصاد الفلسطيني ذو المخاطر العالية ،وصغر حجم السوق المالي
فيها بعدم التسرع في إنشاء صناديق استثمارية لعدة أسباب أهمها
القيود التي يفرضها الوضع العام على إدارة الصندوق وغياب التداول
على الهامش واالقتراض أو ضعف التعليمات المنظمة لعملها .ومن هنا
بات لزامًا كما أشار خبراء آخرون بأن يضطلع الشركاء في قطاع األوراق
ٌ
المالية كل من موقعه بالتركيز على عوامل الضعف وفي مقدمتها
التوعية االستثمارية والترويج أو التسويق لهذا القطاع محليًا وإقليميًا
وعالميا ،وتوجيه ثقافة االستثمار نحو االستثمار المؤسسي بعيدًا عن
االستثمار الفردي ثم االنطالق نحو أفق أوسع من األدوات االستثمارية
الجديدة وعلى رأسها الصناديق االستثمارية.
ويستعرض التقرير التالي بعض اآلراء الهامة في إطار نضوب أدوات
االستثمار في السوق الفلسطيني ،مع التركيز على الحاجة الملحة لها في
ضوء المعطيات الخاصة على أرض الواقع سواء أكانت سياسية أو اقتصادية
أو مخاطر في ظل قوانين وتشريعات غير مكتملة -نسبيًا ،-في محاولة
لتسليط الضوء على مستقبل صناديق االستثمار المتنوعة وأثرها على
االقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع األوراق المالية بشكل خاص.
الصناديق االستثمارية وأنواعها
ّ
تعرف صناديق االستثمار غالبًا على أنها أداة من األدوات االستثمارية التي
تتم إدارتها من قبل أشخاص متخصصين في السوق المالي ،وتساهم في
زيادة رؤوس األموال عن طريق بيع األسهم التي يطلق عليها مسمى وحدات
ضمن مجموعة من األوراق المالية ،وتستثمر صناديق االستثمار رؤوس األموال
في حزمة مشتركة يطلق عليها مسمى محفظة ،والتي تجمع األوراق المالية
والمنتجات وغيرها من االدوات المتوافقة مع الصندوق والموضحة ضمن نشرة
االكتتابّ .
وتعرف صناديق االستثمار أيضا بأنها برنامج استثماري يعتمد في
تمويله على مجموعة من المساهمين الذين يتاجرون في ممتلكات متنوعة،
ويجب أن تدار هذه الصناديق بطريقة احترافية.
بدوره ومن وجهة نظره كخبير مالي ّ
يعرفها السيد عدنان أبو الحمص على
أنها أدوات استثمارية يديرها أشخاص متخصصون في أسواق المال تباع
للمستثمرين كوحدات يكون لها أسعار وقيمة حسب السوق ،وهذا النوع
من االستثمار أو األدوات االستثمارية غير موجودة في السوق الفلسطيني
لألسف مع العلم انه باإلمكان عمل صناديق متخصصة تغطي العديد من
القطاعات كالخدمات والبنوك والصناعة والتأمين وغيرها ويمكن تقسيمها
الى صناديق مختلفة بذلك.
من جانبه يبدأ مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي
حديثه بتعريف ماهية صناديق االستثمار حيث أفاد بأنها أدوات استثمارية
تساعد البورصة في توجيه االستثمارات بشكل مؤسسي ،وبرأيه هي الطريقة
األفضل لدخول االستثمارات الى بيئة قطاع األوراق المالية بعيدًا عن
االستثمار التقليدي بشكل فردي .وصناديق االستثمار المشترك هي أداة
استثمارية مهمة في األسواق المالية تدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ودراية
لتوجيه استثمارات المستثمرين بالنيابة عنهم.

وأنواعها كما تحدث أبو الحمص فهناك صناديق مختلطة أي تعمل
ضمن أكثر من قطاع تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين وهذه
الصناديق في العادة تدار بطريقة احترافية ومن قبل خبراء ماليين
قادرين على إدارة هذه األموال وهي أنواع مختلفة تلبي احتياجات كل
ً
فئة فمنها ذات العوائد الدورية مثال والتي تعطي عائدا ثابتًا ،وهناك
صناديق النمو التي تستهدف النمو في المبالغ المستثمرة فيها خالل
فترات محددة وكذلك هناك الصناديق المتوازنة التي تعطي العائد
وتستهدف النمو في الوقت ذاتــه ،كل تلك األمــور مرتبطة بمعدل
المخاطرة أحيانا فهناك صناديق مخاطر مرتفعة ومن ميزاتها أنها
تعطي عوائد مالية عالية وهناك صناديق العوائد المنخفضة كصناديق
المؤشرات التي تتبع مؤشر السوق.
االستثمار المؤسسي واالستثمار الفردي
وفي سياق متصل يتحدث المدير الشريك في صندوق «مينا كابيتال
 لندن ،السيد خالد عبد المجيد حول طبيعة الصناديق االستثماريةمن واقع خبرته فيقول« :تساعد صناديق االستثمار على إضفاء الطابع
ً
المؤسسي على السوق بدال من أن يهيمن عليها المستثمرون األفراد.
بشكل عــام (ولكن ليس دائــمــا) المستثمرين المؤسساتيين هم
مستثمرين طويلي المدى ونادرًا ما يشتركون في عملية التداول يوميا،
وقد يميل البعض منهم إلى إجراء بحوث أكثر عمقًا قبل اتخاذ قراراتهم
االستثمارية ،ويــؤدي ذلك إلى ضخ المزيد من المساءلة والشفافية
وتحسين نظم وقواعد السوق.
ويؤكد النابلسي على ذلك بقوله« :من خالل هذه األدوات أو االستثمار
المؤسساتي من الممكن تحسين كفاءة األسواق المالية ،حيث أن األفراد
عادة ما يتأثرون باإلشاعات وليس لديهم الخبرة والدراية بطرق االستثمار،
فيعمل هذا النوع من االستثمار على إدخالهم الى المعركة من خالل صندوق
االستثمار ويقوم بذلك بطرح مجموعة من األسهم نسميها وحدات يقوم
المواطنين بشراء هذه الوحدات بموجب آليات تعاقد بين األشخاص وصندوق
االستثمار الذي يجب أن يكون مرخص من قبل الهيئة وحاصل على رخصة
لمزاولة هذه المهنة».
ويضيف« :وهناك مجموعة مهمة من المحددات وضعتها الهيئة
لترخيص هذه الصناديق واألدوات المالية وأهمها وجوب تعيين مدير
للصندوق ومدير لالستثمار وأمين االستثمار والحافظ األمين».

لماذا االستثمار من خالل الصناديق؟؟
الدافع وراء أي استثمار كان هو تحقيق العائد الذي يتوافق مع
تطلعات المستثمر مع األخذ بعين االعتبار مخاطر هذا االستثمار ومدته
الزمنية ،وبالتالي يجب الوقوف وراء دوافع التوجه نحو االستثمار من
خالل صناديق االستثمار .ولإلجابة حول هذا التساؤل يقول المستشار
والخبير المالي السيد أبو الحمص« :ضرورة بحث المستثمر عن مصدر
استثمار يحقق له عائد استثماري أكبر خاصة في الحالة الفلسطينية
البحث عن بديل للعائد البنكي ،وفي حال توفر هذا المصدر ونخص
بالذكر األدوات المالية المتعلقة بصناديق االستثمار المختلفة فإنه
أيضًا يعمل على زيادة السيولة في السوق وزيادة التشغيل وينعكس
تلقائيًا على االقتصاد الوطني والسيولة للبلد التي يعمل فيها الصندوق
ويدفع باتجاه زيــادة مشاريعها التنموية واالقتصادية خاصة حين
اختيار الصناديق التي نحتاجها والتي تختص في أمور معينة مثل
الصناعة والعقار والخدمات وغيرها».
من جانبه يقول الرئيس التنفيذي لبنك رسملة االستثماري المحدود -دبي-
اإلمــارات العربية المتحدة ،السيد إريك سواتس« :تعاني أسواق األسهم في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من سيطرة االستثمار الفردي وهناك
غياب واضح لمشاركة االستثمار المؤسسي ،فصناديق االستثمار التي يديرها
متخصصون في االستثمار هي من بين الوسائل األكثر شيوعا لزيادة مشاركة
االستثمار المؤسسي في أي سوق مالي ،وهي أدوات فاعلة تسمح لإلفراد
االستفادة من خبرات مختصين في مجال االستثمار وتعطيهم المجال لدخول
أسواق ال يستطيعوا دخولها .وعالوة على ذلك ،قد تختلف صناديق االستثمار
في استراتيجياتها ،مما يزيد من عمق واتساع أي سوق ويزيد من كفاءته .ومع
ذلك ،لجذب صناديق االستثمار التي يديرها المتخصصون ،يجب أن يكون هناك
إطار تنظيمي يشجع على إنشاء صناديق االستثمار ويوفر أيضا الحماية الالزمة.
وإضافة إلى ذلك ،يجب أن تكون اإلدارات التنفيذية في الشركات المدرجة على
استعداد لالنخراط مع مختصي االستثمار من خالل إدارات منظمة جيدا لدوائر
عالقات المستثمرين ،وقواعد اإلفصاح لضمان مستوى معين من الشفافية،
وينبغي أن تؤدي زيادة المشاركة المؤسسية إلى تحسين السيولة اليومية
ومستويات الكفاءة في السوق المالي وتحسين نوعية مقدمي الخدمات فيه ،مثل
الوسطاء وأمناء الحفظ االمين والمحللين الماليين وهذا بدوره يشجع الشركات
الخاصة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة واإلدراج في البورصة.
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تعليمات صناديق االستثمار في فلسطين
من جانبها فقد أصدرت الهيئة تعليمات لصناديق االستثمار في العام
 ،2006فعليًا وعلى حد قول السيد النابلسي« :تلك التعليمات وجد فيها
الكثير من المواد والبنود التي تمتاز بعدم الوضوح بمعنى أو بآخر ،وفيها
من البنود والشروط واألحكام غير الواضحة لألشخاص الذين يفكرون بعمل
الصناديق ومنها متطلبات وشروط عالية ال تتوافق مع متطلبات سوق األوراق
المالية الفلسطيني .حيث انه وعند صياغة هذه المعايير تم االستناد الى
أحكام وقوانين ومعايير قد تكون عالمية ال تتناسب والوضع الفلسطيني،
وخالل األعوام السابقة لم يتقدم أي من الجهات العاملة في فلسطين سواء
كانت شركات أوراق مالية فلسطينية أو شركات مساهمة عامة أو بنوك أو
أشخاص بطلب ترخيص إنشاء صندوق استثماري».
وبرأيه« :كان البديل للمستثمرين عوضًا عن ذلك إنشاء صناديق خارج
فلسطين تسجل كصندوق أجنبي مثل صندوق «رسملة» و«سراج» وغيرها.
فليس من الغريب أن يمر  11عامًا في ظل هذه التعليمات دون استقبال أي
طلب لتأسيس صندوق استثماري في فلسطين».
وفي السياق ذاته يؤكد النابلسي أن الهيئة تعمل وضمن مراجعتها
لمجموعة من التشريعات والتعليمات على إعطائها المرونة الكافية وتنظيم
فئات أخــرى من أنــواع االستثمار والصناديق مثل صناديق المؤشرات
والصناديق العقارية وبما يتواءم مع التوجهات االستثمارية في فلسطين،
وبناء على ذلك سيتم مراجعة النمط التعاقدي من حيث الوضوح وهذا األمر
يجب أن يكون بشكل مرن حتى يتم فتح المجال أمام الجهات التي تنوي
االستثمار في فلسطين.
من جانب آخر يرى بأن أفضل الجهات التي من الممكن أن تنشئ هذه
الصناديق في فلسطين هي البنوك ،فمن المعروف أن االستثمار في
عال من الثقة والمهنية التي تتمتع بها
الصناديق يحتاج الى مستوى ٍ
البنوك وال شك ان قدرتها المالية وكادرها الوظيفي وقدرتها االستثمارية قد
تكون هي الجهة األقرب أو األسهل لتأسيس هذا النوع من األدوات ،مع العلم
أنه ليس بالضرورة حصر الموضوع بذلك .ويمكن للبنوك التجارية خاصة بعد
اكتمال رؤوس أموالها والتزامها بمجموعة من المتطلبات العالمية بالتزامن
مع رفع ممارساتها في مجال الرقابة والتنظيم والمخاطر فهي الجهات التي
يجب أن تبادر في إنشاء الصناديق االستثمارية .خاصة إذا ما قارنا حجم النقد
الكبير المتوفر لدى البنوك الفلسطينية على شكل ودائع والذي يصل الى
قرابة  12مليار دوالر حتى نهاية حزيران من العام الجاري .2017
وأفصح النابلسي أن الهيئة قد عملت وبالشراكة مع البنك الدولي على صياغة
مجموعة جديدة من التعليمات راعت فيها التنوع والتوافق مع طبيعة االستثمار
في فلسطين ،وسيشهد الربع األول من العام المقبل  2018التوصل الى نسخة
شبه نهائية يطلع عليها كافة الشركاء مثل البورصة وشركات األوراق المالية
وسلطة النقد وكافة الصناديق العاملة في فلسطين وذلك ألخذ مالحظاتهم
حول هذه التعليمات ،وحسب المخططات فنهاية حزيران المقبل ستصدر
النسخة النهائية من هذه التعليمات لتضع أساسات العهد الجديد لالستثمار
في فلسطين من خالل أدوات مالية جديدة تدعى صناديق االستثمار.
التروي مطلوب والتخطيط واجب
وفي سياق آخر يقول السيد عبد المجيد« :بشكل عام ال أوصي بإنشاء
صناديق استثمار لألسواق الصغيرة مثل فلسطين ،حيث أن هذا النوع من

خالد عبد المجيد
مدير شريك ،صندوق مينا كابيتال  -لندن

عدنان ابو الحمص
خبير ومستشار مالي

األسواق نجده ال يسمح بالتداول بالهامش أو إقراض األسهم ،فيما يضطر
مدير الصندوق أحيانًا لالستثمار في السوق حتى إذا كانت التقييمات
المالية للشركات غير جذابة مقارنة بالمخاطر فقط إذا كان التداول بالهامش
مسموحا ،حيث يعطي المجال لمدراء الصناديق ان يناقشوا المستثمرين بأن
يمكن تحقيق عائد مالئم عندما يعاني السوق من انخفاض قوي.
مشيرًا الى أن هذا من الناحية العملية من الصعب تحقيقه ،ولكن
على األقل يستطيع الشخص ان يناقش بأنه يمكنه الحفاظ على رأس
المال ،وإذا كان السوق كبيرا ،فمن األسهل العثور على شركات نامية
بتقييمات مالية جيدة على الرغم من االنكماش االقتصادي .أما فيما
يتعلق ببورصة فلسطين فينصح بالعمل على تعميق السوق من
خالل محاولة إقناع المزيد من الشركات في التحول الى المساهمة
العامة ،والضغط من أجل تغيير القواعد بحيث يكون التداول بالهامش
وإقراض األسهم قانونيا ،فإن ذلك يدفع باتجاه تسهيل تطوير سوق
العقود اآلجلة والخيارات.
وفيما يتعلق بصناديق االستثمار المتداولة على المؤشر في األسواق
الصغيرة وغير الفعالة نسبيا مثل فلسطين يقول عبد المجيد« :إن اإلدارة
النشطة لالستثمار أكثر منطقية ،كما أن السوق صغير جدا حيث أن شراء
أسهم  3أو  4من أكبر الشركات المدرجة يمنحك ربما  80أو  90٪من رسملة
السوق ،لذلك لماذا تدفع لشخص للقيام بذلك نيابة عنك عندما يمكنك
بسهولة القيام بذلك بنفسك.
من جانبه يرى المدير الشريك والمدير المالي في صندوق سراج ونائب
رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد عبد الله صابات حول تجربتهم
في صندوق سراج بأن هناك عدة تعليمات صادرة عن الهيئة الخاصة بتنظيم
عدة أنواع من الصناديق وتلك التعليمات تخص الصناديق المشتركة بشكل
أكبر من النوع الذي يعمل به صندوق سراج فهذا النوع من الصناديق غير
موجودة في فلسطين ،وصندوق سراج ال يوجد تعليمات تنظم عمله من
الهيئة.
ويضيف كان هناك العديد من المحاوالت إلنشاء صناديق استثمارية في
فلسطين ،وكل تلك المحاوالت لم تكتمل وبرأينا يمكن أن يكون هناك قصور
من حيث التعليمات ،أو من الممكن أن تكون طبيعة االقتصاد الفلسطيني
وقدرته على جلب استثمارات أجنبية هي العامل الرئيسي ،األمر الذي نترك
تحديده لذوي االختصاص ،حيث أن المشكلة ال تقتصر على التعليمات فقط
وإنما تتعداها الى إنشاء صناديق مشتركة أو صناديق المؤشرات خاصة مع
األخذ بعين االعتبار الحديث حول صانع السوق.
ويضيف ال يمكن إغفال أثر هذه الصناديق في حال وجدت على سيولة
السوق وصانع السوق أيضًا ،فمن المؤكد بأن األدوات االستثمارية الجديدة
هي محفز للمستثمرين لدخول السوق وبغيابها تغيب رغبة االستثمار،
مؤكدًا في الوقت ذاته بأن صندوق سراج ال يفكر على المدى القريب تأسيس
صندوق استثماري كما وأنه يعمل حاليًا دون ترخيص من قبل هيئة سوق
رأس المال ألنه ال يوجد تشريعات لعمل هذا النوع من صناديق الملكية.
آفاق مستقبلية
من جانب آخر فقد اعتبر النابلسي بأن هذه التجربة مستجدة وغير مجربة،
بالمجمل يفتقر عموم المستثمرين الفلسطينيين للوعي الكامل تجاهها،
لكن نحن بحاجة للتركيز على مجموعة من الدراسات والتحليالت للخروج

عبدالله صابات
مدير شريك والمدير المالي ،صندوق سراج

من إطار تركيز معظم االستثمارات في يد البنوك .وعند تأسيس الصندوق
االستثماري أيضا يجب التركيز على الرسوم الخاصة بالتسجيل واألرباح
وغيرها ،ويجب أن تكون مقبولة بحيث ال يشعر المستثمر ان تكلفة هذا
االستثمار ستكون أعلى من تكلفة االستثمار الفردي .خاصة إذا علمنا أن
االستثمار الفردي في بورصة فلسطين اكبر حجمًا من االستثمار الجماعي
األمر الذي يتطلب دفع الكثير من القائمين على السوق وشركات الوساطة من
خالل عمليات توعية منظمة بالدفع باتجاه إيجاد أدوات مالية جديدة تلقى
القبول والرواج بين جموع المستثمرين.
فالمسؤولية على حد قوله ال تقع من على عاتق المستثمر العادي بقدر
ً
ما هو مسؤولية شركات األوراق المالية مثال ،ومنطلق نجاحها في ذلك هو
التشريعات المالئمة والقابلة للفهم بشكل بسيط واالبتعاد عن متطلبات
الترخيص ذات الشروط العالية وغير الواضحة بالتزامن مع الوعي الكامل بين
جموع المستثمرين بآليات االستثمار في الصناديق وأهمية االستثمار من
خاللها .مع األخذ بعين االعتبار أن ضعف الفرص االستثمارية داخل فلسطين
بالشكل الذي يتطلبه استثمار الصناديق من الممكن أن يكون من أحد أهم
محدداتها.
ويوصي المستشار والخبير المالي أبو الحمص من جانبه بإنشاء صناديق
استثمارية إسالمية في فلسطين تتبع مبدأ التشريعات اإلسالمية وتدار من
قبل لجنة شرعية وتحت رقابتها .ويضيف أبو الحمص بأن المشكلة الرئيسية
عند تأسيس صندوق استثماري تكمن في «التسويق» ،حيث يجب أن نعمل
على تسويق البورصة الفلسطينية فاألمور ليست بهذه الطريقة تدار ،بمعنى
ان السبب الرئيسي لغياب الصناديق ال يمكن أن يقتصر فقط على خلل في
القوانين الناظمة لعملها وإنما يتعداها الى تسويق البورصة إقليميا وعالميا.
فالبنوك تمتلك  12مليار على شكل ودائع ،هناك خلل واضح في التسويق
لهذه المبالغ وبحكم خبرتي يقع هذا الكالم على عاتق البورصة وشركات
الوساطة العاملة فيها ومكونات قطاع األوراق المالية بشكل عام.
وختامًا يقول السيد «سواتس»« :أوصي وبشدة بإدخال المزيد من
صناديق األسهم التي تستثمر مباشرة في فلسطين شريطة أن تدار
هذه األمــوال بشكل مهني ،حيث يستثمر صندوق رسملة لألسهم
الفلسطينية مباشرة في أسهم الشركات الفلسطينية المدرجة منذ العام
 2011وحقق عائد صاف تجاوز  ٪ 34منذ تأسيسه على الرغم من جميع
التحديات الجيوسياسية .بعد أكثر من  6سنوات من إدارة األموال بنشاط
في فلسطين ،أدركنا أن قصة االقتصاد الفلسطيني ونجاح الشركات
العاملة فيه وفرص االستثمار المربحة لم يتم تسويقها جيدا .ومن
الجدير بالذكر أن أي استثمار يحمل درجة معينة من المخاطر؛ وبالتالي،
يتوقع المستثمرون عوائد أعلى الفتراضهم مستويات أعلى من المخاطر،
والمحافظ الجيدة والمتنوعة االستثمار تخصص األموال لالستثمارات
عالية المخاطر وكذلك لالستثمارات المنخفضة المخاطر .ولتقليل
مخاطر فلسطين كبلد ،قد تختار بعض الصناديق إدراج فلسطين كجزء
من إستراتيجية إقليمية ،أو قد تفرض حد أدنى من األموال لالستثمار
في فلسطين ،مما يسمح باستثمار جزء من أموال الصندوق بعيدًا عن
فلسطين ،وبالتالي خفض المخاطر .ويسرني القول إن صندوق رسملة
ومستثمريه قد قبلوا مخاطر االستثمار في فلسطين منذ أكثر من 6
سنوات ،وقد تمت مكافأتهم جيدا لقبول ذلك.

إريك سواتس ،الرئيس التنفيذي
بنك رسملة االستثماري المحدود  -دبي

براق النابلسي
مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
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زاوية التوعية االستثمارية:
بتنظيم من الـ «أيوسكو» للمرة األولى في فلسطين

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنظم فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي» في فلسطين
02-08/10/2017
أسبوع المستثمر العالمي ( World Investor Week )WIWهي مبادرة دولية تم
إطالقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال «أيوسكو»،
والتي أقرتها رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين ،حيث تهدف هذه المبادرة الى تعزيز
ثقافة المستثمرين وحمايتهم على الصعيد العالمي من خالل جهود المنظمات
الرقابية على قطاع األوراق المالية في الدول األعضاء في منظمة «أيوسكو».
وتأتي مشاركة فلسطين من خالل هيئة سوق راس المال والتي تتمتع
بالعضوية الكاملة بالمنظمة منذ العام  2014الى جانب  70دولة حول العالم
األمر الذي يضع فلسطين على الخارطة الدولية الى جانب باقي الدول األعضاء
في المنظمة.
وقد امتدت الحملة لمدة أسبوع وتحديدًا في الفترة  ،2-8/10/2017بمشاركة
المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال والدول األعضاء في هذه
المنظمة من ست قارات مختلفة ،وتهدف الى نشر رسائل توعوية من أجل
تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم ونشر التوعية المالية ،وإتاحة الفرص بين
المؤسسات األعضاء للتعاون في مجالي تعليم وحماية المستثمرين .وتعزيز
جهود ومبادرات الدول األعضاء في الـ «أيوسكو» والمنظمات المشرفة على قطاع
األوراق المالية وتوحيدها في مجال التثقيف المالي وحماية المستثمرين.
رسائل الحملة
تأتي مشاركة الهيئة في هذه المبادرة الدولية التي تهدف الى تعزيز
ثقافة المستثمرين وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي من خالل
جهود الهيئات الرقابية على قطاع األوراق المالية انسجاما وأهداف الهيئة
اإلستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع

األوراق المالية ،وسعيًا لتعزيز الشمول المالي في فلسطين من خالل زيادة
المعرفة والقدرات المالية لدى الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني
تحديدًا فيما يخص التعامل مع األوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين.
ويذكر أن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي انطلقت بقيادة وإشراف
هيئة سوق رأس المال وبمشاركة مكونات قطاع األوراق المالية وتحديدًا
بورصة فلسطين وشركات األوراق المالية ومؤسسات الحفظ األمين ،وتم
خاللها تنفيذ مجموعة من البرامج واألنشطة واللقاءات التوعوية المتخصصة
الهادفة الى التوعية بقطاع األوراق المالية استهدفت خاللها فئات مختلفة
من المجتمع الفلسطيني وتحديدًا طلبة الجامعات والمدارس إضافة الى
جمهور المتعاملين في قطاع األوراق المالية ،وذلك بهدف تشجيعهم على
التعامل والتداول في األسهم المدرجة في بورصة فلسطين وزيادة الوعي
المالي لديهم ،حيث عقدت الهيئة وبالتعاون مع الشركاء لقاءات توعوية في

الجامعات الفلسطينية باإلضافة الى استقبال عدد من الوفود الطالبية في
مقرات الهيئة وشركات األوراق المالية والبورصة ،كما خصصت الهيئة على
موقعها االلكتروني زاوية لمبادرة أسبوع المستثمر ،وستقدم هذه الزاوية
تعريفًا بالمبادرة الى جانب مجموعة من المواد التوعوية المتخصصة حول
قطاع األوراق المالية الفلسطيني وقد تم تحديثها بشكل يومي من خالل
نشر مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة الى إرشاد الجمهور وتوعيتهم
بحقوقهم وواجباتهم بغية االستثمار بهذا القطاع الهام ،كما تضمنت نشر
إجابات ألسئلة شائعة ونشرات توعوية ورسوم كرتونية وإعالنات إذاعية
متخصصة .ومن الجدير ذكره بأن هذه الزاوية تم تخصيصها أيضًا على
المواقع االلكترونية لبورصة فلسطين وشركات األوراق المالية ،كما وعملت
شركات األوراق المالية ضمن فعاليات هذا األسبوع على التواصل مع عمالئها
من خالل عقد لقاءات مباشرة بهدف التفاعل معهم.

مشاركة بورصة فلسطين في صور

بورصة فلسطين تسلم وزارة التربية والتعليم قرصًا تعليميًا لطلبة الصف العاشر

بورصة فلسطين تستقبل العديد من الوفود الطالبية

جانب من مشاركة البورصة في ورشة العمل الخاصة بإسبوع المستثمر-جامعة فلسطين التقنية خضوري

جانب من مشاركة البورصة في ورشة العمل الخاصة بإسبوع المستثمر-جامعة بيت لحم األهلية
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بورصة فلسطين تواصل سلسلة ورش العمل الموجهة للنهوض بواقع قطاع األوراق المالية

وقائع وأحداث ورشة العمل الخاصة “شركات الوساطة ودورها
في قطاع األوراق المالية”
 30تشرين األول 2017
اختتمت بورصة فلسطين نهاية تشرين أول الماضي
في مدينة رام الله ورشة عمل خاصة تحت عنوان "شركات
الوساطة ودورها في قطاع األوراق المالية الفلسطيني"،
والتي قدمها طاقم من إدارة العمليات في البورصة
بمشاركة وتعقيب مجموعة من المطلعين وخبراء في
مجال األوراق المالية في فلسطين .وقد حضر الورشة
ممثلون عن البورصة ومجلس إدارتــهــا وهيئة سوق
رأس المال الفلسطينية والشركات المدرجة واألعضاء
باإلضافة الى ممثلين عن هيئة التقاعد وصندوق الضمان
االجتماعي وصندوق االستثمار الفلسطيني وأكاديميين
وخبراء ومهتمين.
وجاءت تلك الورشة ضمن جهود البورصة في مجال
التوعية االستثمارية والتواصل مع الجهات ذات العالقة
في قطاع األوراق المالية الفلسطيني وذلــك بهدف
النهوض بواقع هــذا القطاع واستحداث المزيد من
األدوات والممارسات اإلقليمية والعالمية التي من شأنها
تعزيز وتفعيل دور قطاع األوراق المالية عبر منظومة
ً
االقتصاد الفلسطيني الكلي ،فضال عن االستئناس
ببعض التجارب المطبقة في أسواق اإلقليم والعالم.
وقد أكد المتحدثون والمشاركون في الورشة على
الــدور المحوري والهام الــذي تلعبه شركات األوراق
المالية العامة في قطاع األوراق المالية الفلسطيني،
وذلــك كونها حلقة الوصل األولــى بين مكونات هذا
القطاع ،وناقش المجتمعون فرص تطوير خدمات تلك
الشركات ومساهمتها في االرتقاء بأداء القطاع بما في
ذلك تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به شركات
الوساطة وخدماتها على المستوى اإلقليمي والعالمي
في ظل الوضع القائم وطبيعة تلك الخدمات لجمهور
المستثمرين مقارنة بالتراخيص الممنوحة من قبل
الهيئة والتي تخولها لتنفيذ هذه الخدمات.
مداخالت ونقاشات
من جانب آخر شهد اللقاء تفاعال كبيرًا ونقاشات
موسعة من قبل الحضور ،أكدوا من خاللها على ضرورة
إيجاد أدوات مالية جديدة تلبي حاجة المستثمرين
وتطلعاتهم خاصة في ظل هذه األجواء اإليجابية التي
تسود السوق المحلي والنشاط الملحوظ على التداول
في بورصة فلسطين والعمل بجدية على تطوير نوعية
الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين.
وقد تم بداية عرض ورقة عمل بعنوان "دور شركات
الوساطة في قطاع ســوق رأس الــمــال" ،والتي ركزت
على عدد من المحاور أهمها :المرحلة الجديدة والنقلة
النوعية في آلية عمل البورصة وعالقتها مع األطراف في
القطاع والتطورات الجوهرية التي تم توظيفها فيما
يتعلق باإلفصاح المالي وغير المالي ،وأتمتة العديد
من اإلجــراءات ،التي يجب أن تترافق مع مستوى عالي
من التواصل ما بين الجهات المكونة لقطاع سوق رأس
المال ،بحيث تلعب جميع األطراف دورًا في صناعة القرار
وتحديد االستراتيجيات لقطاع رأس المال الفلسطيني.
كما تم عرض وتقييم الوضع الحالي واإلمكانيات المتاحة
لخلق فرص جديدة يمكن أن تعزز من نشاط القطاع
وتفتح المجال الستقطاب جمهور أوسع من المستثمرين،
وقد تم استعراض خدمات شركات الوساطة المتاحة
عالميًا ،وما يتالءم مع احتياجات واقعنا المحلي ،حيث

تم استعراض نوعية التراخيص المتاحة محليًا ومدى
استفادة شركات الوساطة مما هو متاح ،وإمكانية
االرتقاء بمستوى الخدمات والتي ممكن أن تسهم في
تعزيز التنافسية ما بين األعضاء وخلق بيئة استثمارية
أكثر مهنية تحاكي أفضل الممارسات العالمية ،وقد تم
اختتام ورقة العمل بالتوصية بتشكيل فريق عمل ممثل
من كافة الجهات المكونة للقطاع ،لوضح استراتيجيات
وخطط عمل لتطوير أداء القطاع.
وضمن النقاشات التي دارت في أروقة الورشة تم
الحديث حول ميزات سوق رأس المال الفلسطيني ،على
رأسها العوائد الممتازة التي تحققها الشركات المدرجة
باإلضافة إلى وجود نهج ثابت لدى عدد كبير من الشركات
بتوزيع األرباح بشكل سنوي ،وهي أمور رئيسية تهم
المستثمر ويمكن االستناد عليها في عملية الترويج
للفرص االستثمارية المتاحة في بورصة فلسطين،
وكذلك الدور الرئيس لشركات الوساطة المتمثل في
خلق بيئة تداول نشطة بشكل مستمر ،دون التخوف من
حالة نشاط التداول وإعطاءها أي مبررات سلبية.
وكذلك ضرورة التفكير في الصورة الشاملة لوضع
القطاع وتحليل كافة الجوانب وإيجاد الحلول لكافة
العقبات القائمة ،باإلضافة لــضــرورة توحيد الرؤية
واألهداف لدى كافة األطراف والجهات المكونة للقطاع،
حيث أن اإلجماع على رؤية واحدة يخدم مصلحة الجميع،
وتعزيز العالقات ما بين كافة األطراف من وسطاء وبورصة
والهيئة .بالتركيز على أهمية إعــادة الثقة وتحسين
الصورة العامة للقطاع أمام جمهور المستثمرين ،وتعزيز
المنافسة ما بين شركات الوساطة من خالل تطوير نوعية
الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين وجودتها،
باإلضافة الى ضرورة استمرارية التعلم وتطوير المعرفة
لدى العاملين لدى شركات الوساطة وعدم االكتفاء فقط
في الشهادات اإللزامية المتاحة من قبل الهيئة.
وتحدث ممثلوا البورصة عن هدف الورشة وهو
ضرورة خلق فرصة للتواصل مع الشركات ،مع االلتزام
بمتابعة المخرجات والتوصيات باآللية المالئمة التي

تضمن تحقيق التوصيات النهائية ،خاصة أن العام
 2018سيكون مفصليًا بتأثيراته على القطاع بشكل
عام ،سيبدأ بتطوير طريقة التعامل مع مركز اإليداع
والتحويل والتي ستكون مؤتمتة بالكامل ،وتسهم
بسرعة التنفيذ لكافة التعامالت ،وستوقع البورصة
قريبًا عقد تجديد نظام الــتــداول ،والــذي سيسهم
بشكل كبير في تجاوز العديد من المعيقات التي
يتسبب بها قدم التكنولوجيا المستخدمة حاليًا ،حيث
سيتم توظيف نظام متطور( )X-Streamوهو معتمد
لدى العديد من البورصات العالمية ،كما ان التحديث
سيشمل خدمة التداول اإللكتروني ،وسيتم تشكيل
فريق عمل لتحديد المتطلبات واالحتياجات الالزمة
لألنظمة الجديدة ،بالتواصل مع كافة األطــراف ذوي
العالقة ،بحيث يتم األخذ بتوصيات شركات الوساطة
بصفتهم المستخدم للنظام والذي تتم التعامالت من
خالله ،وتم التنسيق مع البنك األوروبي للتنمية واإلعمار
( )EBRDإلعداد دراسة تشخيصية للقطاع تسلط الضوء
على المعيقات الموجودة للسعي إليجاد حلول عملية،
علمًا بأنه تم مراجعة الدراسة التشخيصية الخاصة
بالقطاع في األردن ،والذي تنطبق العديد من جوانبه
على واقعنا المحلي.
وقد تم طرح عدد من األمور التي يلزم مراجعتها
وتقييمها ،فيما يخص عدد من شركات الوساطة
وما هو مالئم لحاجات القطاع ،حيث تم التطرق إلى
فكرة اندماج شركات الوساطة وتأثيراته ،كما تم
اإلشــارة إلــى مــدى قــدرة الشركات في التواصل مع
جمهور المعنيين ،وقدرتها على تقديم خدمات
جديدة للمتعاملين .وأهمية تبني فكرة التطوير لدى
شركات الوساطة ودارسة موضوع طرح أدوات جديدة
في السوق .وضرورة توجه شركات الوساطة للتفكير
بآلية جديدة لتنويع مصادر الدخل الخاصة بها غير
عملية تداول األسهم في السوق ،وأهمية المعلومات
التي من الممكن أن يقدمها الوسيط للمستثمر والتي
تسهم في اتخاذ قراره االستثماري بشكل فعال ،حيث

أن جانب المعلومات التي يقدمها الوسيط لعمالئه
تهم المستثمرين بشكل اكبر من قيمة العمولة .حيث
تشمل هذه المعلومات الدراسات واألبحاث والتحليالت
التي ممكن أن يرتكز عليها القرار االستثماري للعمالء.
الى ذلك نوه المجتمعون الى ضــرورة تكوين نظرة
شمولية لمستقبل القطاع ،في ظل الواقع الفلسطيني
الراهن إال انه رغم الظروف يتوفر لدينا الكثير من الفرص
االيجابية وفرص التطوير ،مع اإلشارة الى أن الخدمات أو
األدوات االستثمارية التي من الممكن توظيفها لدى كل
منها ايجابياتها وسلبياتها .والتطرق لمشكلة تسرب
المستثمرين المحليين لألسواق اإلقليمية ،حيث أنه
وبالتأكيد من حق المستثمر االستفادة من الفرص المتاحة،
ولكن يأتي دور شركات الوساطة في توجيه المستثمرين
المحليين للفرص المتاحة ضمن السوق المحلي.
من جانب آخر أشار الحضور إلى اآللية التي تعتمدها
شركات الوساطة العالمية في جــذب المستثمرين،
من خــال التركيز على مجال التسويق واستمرارية
التواصل مع المستثمرين من خالل إرســال معلومات
وبيانات من دراســات أو تحليالت بشكل متواصل مما
يبقي المستثمرين على إطالع بشكل مستمر حول أي
مستجدات أو فرص جديدة ،مع النظر إلى حجم الودائع
في البنوك المحلية ،باعتبارها فرصة متاحة للوسطاء
الستهدافها وتحويلها الستثمارات في السوق المحلي،
مع ضرورة دراسة خيار توفير أدوات جديدة لالستثمار
مثل صناديق استثمارية لقطاعات معينه ،كما يجب أن
تتوفر رؤية مشتركة لدى كافة الجهات المساهمة ضمن
القطاع ،باإلضافة الى أن عملية الترويج لالستثمارات هي
ليست فقط مسؤولية الوسطاء حيث يجب أن تساهم
بها كافة الجهات ذوي العالقة.
وقد خرجت الورشة بالتوصية بضرورة العمل على
تشكيل فريق عمل ممثل من كافة الجهات المكونة
للقطاع ،لوضح استراتيجيات وخطط عمل لتطوير أداء
القطاع والتوصل للقرارات التي من شأنها معالجة
المسائل التي يواجهها القطاع.
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ريبورتاج:

بنك فلسطين استثمار فلسطيني بامتياز على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي

قصص النجاح في فلسطين ال تنتهي ،ريبورتاج
"بانوراما البورصة" لهذا العدد يتناول الحديث حول
مؤسسة مالية عريقة ،تعد مــن أقــدم المؤسسات
الفلسطينية العاملة في وقتنا الحاضر والتي استمرت
رغم التحديات.
تلك القصة يسردها مدير عام بنك فلسطين السيد
هاشم الشوا فيقول" :تأسس بنك فلسطين في العام
 1960في مدينة غزة كمؤسسة مالية صغيرة لتمويل
المشاريع الزراعية واالنتاجية آنذاك .وقد كان رأس المال
المدفوع حوالي نصف مليون جنيه فلسطين موزعة على
 50سهم .وقد أسسه جدي الحاج هاشم عطا الشوا مع
مجموعة من رجال األعمال األصدقاء في ذلك الحين وبدأ
بنشاطه المتواضع بعدد قليل جدًا من الموظفين ،أما اآلن
وبعد سنوات طويلة من الحكمة والرؤية الصائبة في اإلدارة
ووضع االستراتيجيات التي يسير عليها البنك ومع وصولنا
للعام  ،2017بلغ عدد العاملين في البنك  1711موظفة
وموظفًا ،باإلضافة الى موظفي الشركات التابعة وهي البنك
االسالمي العربي وشركة الوساطة لألوراق المالية ،وشركة
بال بي للدفع االلكتروني ،ورأس مال وصل الى  200مليون
دوالر وموجودات تقترب من  5مليار دوالر أمريكي ،و800
ألف عميل معتمدين لدى البنك ،وهذه األرقام تترجم قصة
النجاح التي وصل اليها البنك خالل حوالي ستة عقود برغم
الظروف الصعبة التي عاشها شعبنا والمليئة بالتحديات.

التطور الطبيعي
ً
ويستطرد الشوا قائال" :بدأ التوسع الحقيقي لبنك
فلسطين منتصف التسعينات من القرن الماضي ،عندما
تم التوقيع على اتفاقية أوسلوا وتسليم المدن للسلطة
الفلسطينية وإعادة االنتشار ،حيث افتتحنا أول فرع في
مدينة أريحا ومن ثم في رام الله وانتشرنا في بقية المدن
الفلسطينية .نحن على قناعة بأننا ولدنا في فلسطين
وسنظل في فلسطين ،ومن أجل هذا توسعنا ووحدنا
الجهود من أجل خدمة شعبنا وتوفير خدمات مصرفية
متميزة وتحقيق أعلى درجات الشمول المالي ،إليصال
المنتجات المصرفية لشرائح عريضة في المجتمع.
واستثمرنا الكثير من األموال من أجل أن تكون لنا عالمة
تجارية متميزة محليًا ،حيث تجاوز عدد فروع البنك 70
فرعًا ومكتبًا تخدم حوالي  800ألف عميل من األفراد
والشركات والمؤسسات والمشاريع والمنشآت التي
تعمل في كافة المجاالت".
ويضيف" :رؤيتنا في التوسع هي من خالل تحقيق
المعايير العالمية الخاصة بعدد الفروع بالتوازي مع عدد
السكان ،والذي يقتضي وجود فرع واحد لكل  10آالف
مواطن .وتقوم استراتيجيتنا على اقتناص الفرص ،وقد
عرضت علينا فرصة االستثمار عبر االستحواذ على فروع
البنك التجاري الفلسطيني ،حيث تمت عملية اندماج

البنك التجاري الفلسطيني مع بنك فلسطين بعد دراسة
مستفيضة تبين خالل جدوى االستثمار وعملية االندماج
لمساهمي بنك فلسطين .وفي مجال االستثمار المحلي،
قمنا بزيادة حصتنا في البنك االسالمي العربي لتصل الى
 ،% 52وذلك انطالقًا من رؤيتنا بأهمية االستثمار في
الصيرفة االسالمية وتقديم خدمات مصرفية اسالمية
متطورة تلبي احتياجات عمالئنا ،حيث تبلغ نسبة النمو
التي تحظى بها الصيرفة اإلسالمية في المنطقة والعالم
 % 25في حين أنها تبلغ  % 11في فلسطين فقط.
دوليًا على حد قول الشوا" :قمنا بافتتاح مكتبين
تمثيليين في منطقة الخليج والقارة الالتينية وبالتحديد
مركز دبي المالي العالمي ،في إمارة دبي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،فكلنا نعلم بــأن دبــي أصبحت من
المراكز الهامة عالميًا لالستثمار والتجارة ،أما في أمريكا
الالتينية ،فقد تم افتتاح المكتب الثاني في العاصمة
التشيلية "سنتياغو" والــذي سيخدم أكثر من مليون
فلسطيني في المهجر في أمريكا الالتينية".
اإلدراج في البورصة وتبعاته
بورصة فلسطين هي بوابة االستثمار الفلسطيني
وتعد بذلك إضافة نوعية ألي شركة مساهمة عامة
عاملة في فلسطين ،وحول تلك التجربة يتحدث الشوا
فيقول" :إدراج أسهم البنك في بورصة فلسطين بدأ في

العام  ،2005وكان قرارًا استراتيجيًا نحو تطبيق معايير
الحوكمة والمأسسة المالية ،وترسيخ أسس مؤسسة
مالية ومصرفية عريقة تتبع الشفافية واإلفصاح في
أعمالها .نحن نعمل اآلن وفق قانون األوراق المالية المتبع
حاليًا قانون يضعنا بشكل شفاف أمام مساهمينا ،وقد
ظل اإلدراج أساسًا في توسيع قاعدة المساهمين ،كما
سيساهم في إطالة عمر البنك واستمرار تطوره مئات
األعــوام ،ألن المساهمين مشاركين فاعلين في إدارة
البنك وتطوره المستمر".
وقد تمكنا من خالل إدراج أسهم البنك في البورصة
من استقطاب العديد من المساهمين العرب واألجانب
والفلسطينيين المغتربين ،وتغيير الصورة النمطية عن
االستثمار في فلسطين ،وتوجيه الرؤيا نحو الشفافية
واألنــظــمــة والــقــانــون والتعليمات التي تــتــواءم مع
ً
المتطلبات العصرية لالستثمار في الوطن .وهذا فضال
عن االفصاحات الدورية والتواصل الفعال والمستمر مع
المساهمين عبر الهيئات العامة والمؤتمرات وغيرها من
فرص التواصل".
التوعية المصرفية وأهميتها
نشر الوعي المصرفي والتوعية بأهم الخدمات
البنكية هي من أسس الشمول المالي الذي بدأ يأخذ
منحى تطوري في فلسطين خاصة مع التنبه لهذه
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البيئة القانونية والمجتمع المحلي
وحــول البيئة القانونية للقطاع المصرفي وعالقة
بنك فلسطين مع سلطة النقد الفلسطينية يتحدث
الشوا فيقول" :العالقة مع سلطة النقد الفلسطينية
هي عالقة تكاملية ونعمل دائمًا على التطوير المستمر
لخدماتنا المصرفية وخلق منتجات مالية تلبي احتياجات
مجتمعنا الفلسطيني .ودائمًا ما تكون تعليمات سلطة
ً
النقد الفلسطينية عامال مؤثرًا بااليجاب للبنوك للحث
على تصميم وتطوير منتجات مصرفية خالقة ومبدعة
وااللتزام بالتعليمات واألنظمة والقوانين الدولية .كما
تساهم العالقة معالجة األخطاء وتعزيز االستقرار
المالية ،وتمتين المالءة المالية للبنوك بما يمكنها من
مواجهة التحديات المختلفة.
ً
أما عن العالقة مع المجتمع المحلي فيردف قائال" :ال
يعمل بنك فلسطين من أجل تقديم خدمات مصرفية
فحسب ،بل نحن قريبون جـدًا من مجتمعنا نتلمس
احتياجاته ،ونعمل على تلبيتها .مجتمعنا الفلسطيني
بحاجة الى الكثير من المنتجات والخدمات التي من
الممكن أن تخفف عنه صعوبات العيش وضنك الحياة.
ومن هنا يخصص بنك فلسطين ما نسبته  6%من األرباح
اإلجمالية السنوية لدعم جوانب المسؤولية االجتماعية،
ومن أهمها؛ التعليم والشباب واالبداع ،والصحة والبيئة،
والرياضة ،والثقافة والفنون ،والتنمية االقتصادية
وشؤون المغتربين ،وتمكين المرأة ،والمساعي اإلنسانية.
وضمن هذا اإلطار قام البنك بدعم مجموعة من المشاريع
التنموية الموزعة على هذه القطاعات.

هاشم الشوا
المدير العام لبنك فلسطين

القضية الهامة ،وبالتالي تعمل كافة المؤسسات
المصرفية على رفــع مستوى العالقة مع جمهور
مستثمريها وعمالئها .وبــهــذا الــصــدد يتحدث
السيد الشوا حول نهج بنك فلسطين فيقول" :لدينا
دائ ــرة خاصة بعالقات المساهمين ،وهــي دائــرة
متميزة في التواصل الدائم والفعال مع مساهمي
البنك ،حيث ننقل لهم من خاللها كل المستجدات
الخاصة ببنك فلسطين وبياناته المالية وقراراته
الجوهرية واالستراتيجية ،هذا باالضافة الى الدائرة
االعالمية التي تعمل دائمًا على نشر أخبار صحفية
تنقل للمجتمع المحلي مستجدات البنك ورؤيته
االستراتيجية .هذا من ناحية التوعية المصرفية في
مجال األوراق المالية وقطاع المصارف .أما مجال التوعية
المصرفية في مجال عمل البنوك ،فنحن مشاركون
فعالون على مختلف الصعد عبر دائــرة متخصصة
في هذا المجال ،منها إطالق برنامج فلسطينية والذي
يعمل على توعية المرأة بالعمل المصرفي وأهمية
االستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها البنوك،
وإعداد الخطط والموازنات والتسويق وتشجيعها على
إنشاء مشاريع ريادية مختلفة ،باالضافة الى مشاركتنا
الفعالة في مختلف الحمالت والنشاطات التي تقيمها
سلطة النقد الفلسطينية كاألسبوع المصرفي لألطفال

والشباب ،باالضافة الى مجموعة من البرامج التي
تستهدف فئات مختلفة من المجتمع والقطاعات
االقتصادية ،وغيرها من الفعاليات.
الحضور اإلقليمي والعالمي
ويستطرد الشوا" :تتويجًا إلنجازات البنك وعمله
الــدؤوب وتطويره خدمات مختلفة ومتميزة لعمالئه
وانتشاره وتوسعه وتطوره المستمر ،حاز البنك على
عدد من الجوائزة المحلية والدولية كأفضل بنك في
فلسطين من بينها؛ جائزة EuroMoney، The Banker،
 .emeafinanceكما حصل على عدد من الجوائز العالمية
المتعلقة بخدماته فهو أفضل بنك في مجال الشمول
المالي من  The Bankerعلى المستوى الدولي ،وأفضل
بنك في مجال عالقات المساهمين من اتحاد عالقات
المساهمين /الشرق األوس ــط ،وأفضل بنك في دقة
وسرعة الحواالت المالية من  ،Global financeوغيرها
ً
من الجوائز التي توالت لسنوات عدة .مستقبال ،لدينا
رؤية بتعزيز االستثمار المحلي وتحقيق الرفاه االجتماعي
لشعبنا ،وزيادة فرص العمل عبر تمويل ودعم المشاريع
الصغيرة واالنتاجية والتطوير المستمر على خدماتنا
لتواكب الخدمات المالية في مختلف دول العالم المتطور.
وبعد ذلك سنسعى الى التوسع الخارجي وفتح آفاق لنا
حول العالم".

البيئة اإللكترونية والخدمات
ويقول الشوا" :يوفر بنك فلسطين منظومة متنوعة
من أحدث الخدمات االلكترونية ،التي توصف بأنها
"استثنائية" ،نظرًا لمضاهاتها نظيرتها المقدمة في
كثير من دول العالم المتقدم من جهة ،ومساهمتها
فــي تسهيل معامالت الزبائن وحياتهم مــن جهة
ثانية .ويأتي تطوير هذه المنظومة ،استمرارًا اللتزام
البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها في
فلسطين على اإلطالق ،وبما ينسجم مع أعلى المعايير
الدولية ،عالوة على حرصه على أن يشكل نموذجًا يقتدى
به في العمل لما فيه صالح مختلف الفئات والشرائح
االقتصادية المستفيدة من خدماته ومنتجاته.
وتــتــنــوع خــدمــات المنظومة االلكترونية لبنك
فلسطين ،لتشمل خدمة االنترنت البنكي ،وتطبيق
"بنكي ع موبايلي" المخصص للهواتف الخلوية
الذكية ،وما يمكن أن تشمله هذه النوافذ من خدمات
الكترونية تلبي احتياجات عمالء البنك إضافة إلى
مركز االستعالمات الــذي يهدف الــى تقديم حزمة
من الخدمات التي يحتاجها العميل عبر الهاتف،
ونقاط البيع االلكترونية التي تمكن بنك فلسطين من

أن يكون المركز األول والوحيد في فلسطين إلصدار
وقبول بطاقات الخصم الدولية منذ العام  .1999والتي
وضعته أيضًا أمام مسؤوليات كبيرة ،فهو مسؤول عن
نشر ثقافة استخدام البطاقات  -البالستيكية  -البنكية
في المجتمع الفلسطيني ،حيث استطاع حتى اآلن نشر
ما يزيد عن  6000نقطة بيع الكترونية في مختلف
المطاعم والفنادق والصيدليات والمتاجر الكبيرة التي
تمكن العمالء والمواطنين الحاملين للبطاقات البنكية
من أي مصرف كان أن يسددوا فواتيرهم ودفعاتهم
وأن يتسوقوا عبرها ،ويتم تطوير ذلك من خالل شركة
 PalPayالتي أسسها البنك لتطوير منظومة المدفوعات
االلكترونية في فلسطين.
أهم العقبات وأبرز التطلعات المستقبلية
حول أهم العقبات التي تواجه عمل القطاع المصرفي
فيقول الشوا" :طالما ظل االحتالل عائقًا أمام العمل
االقتصادي في فلسطين ،فهو يحول دون استثمار
الكثير من األراضي ووصول العمل المصرفي الى المناطق
المهمشة ،والذي انعكس على المؤشرات االقتصادية
كضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة ،كما أننا بحاجة
الى تحديث الكثير من القوانين المتعلقة بتشجيع
االستثمار ومواءمتها لطبيعة نشاط الشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم والتي تشكل عمود األنشطة وتعزيز
الوحدة الوطنية والعمل في بيئة مواتية لالستثمار
وتوفير كافة األدوات التي يحتاجها رجال األعمال في
المناطق الصناعية .وخاصة في تعزيز التمويل لقطاع
األعمال والمنشأت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
من جانب آخر وبنظرة حول المستقبل أشار بقوله:
"أوشكنا أن نودع عام  ،2017ونتطلع الى المستقبل بعين
من التفاؤل رغم واجب التحوط والحذر ،ألن فلسطين ما
زالت فتية وتتمتع بنسبة  % 75من عدد السكان تحت
سن  34وهذه النسبة تحتم على البنك مضاعفة الجهود
لخدمة هذا التدفق من العمالء المحتملين في جغرافيا
متنوعة ،ما زالت فلسطين محرومة من التمتع بإراضي
ومصادر طبيعية مختزنة في  % 70من اراضي الدولة
الفلسطينية في مناطق "ب" و "ج" ،مما يعني ان فرص
التنمية لهذه األراضي والمصادر الطبيعية ما زالت أمامنا،
ناهيك عن ولوج تكنولوجيا الجيل الثالث في اإلتصاالت
لما ستتيحه من فرص نمو في خدمات البنك االلكترونية
وتطبيقات المحمول.
لذا نحن ننظر بعين التفاؤل للمستقبل لكن مع
الحفاظ على نفس درجات الحوكمة واالمتثال والتحوط
إلدارة المخاطر من اجل االستمرار في تقديم الخدمات
والنمو فــي ظــل آفــاق مستقبلية واعـــدة .وفــي هذه
المناسبة ،نشكر جميع الجهات ذات العالقة والذين
استمروا بجهودهم لتطوير اقتصادنا وساهموا في
تحقيق انجازت كبيرة للبنك على المستوى الوطني.
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إحصائيات مجلة بانوراما البورصة
لغاية  31تشرين أول 2017
مؤشر القدس يغلق مرتفعًا بنسبة  7.47%ومجموع قيم التداول بلغ حوالي  363مليونًا
أغلق مؤشر القدس نهاية شهر تشرين أول من العام  2017عند مستوى  569.76نقطة مرتفعًا ما قيمته  39.60نقطة أي ما نسبته  % 7.47عن اغالق العام .2016
وقد سجل مؤشر القدس أعلى قيمة اغالق له خالل الشهور العشرة األولى من العام  2017عند مستوى  587.12نقطة وأدنى قيمة اغالق عند مستوى  517.77نقطة.
على صعيد التداولّ ،
تم عقد  203جلسة تداول في بورصة فلسطين خالل الشهور العشرة األولى من العام  ،2017تم خاللها تداول  210,405,167سهمًا بقيمة  362,782,021دوالرًا أمريكيًا

اإلغالق اليومي لمؤشر القدس (لغاية )7132/31/13
اإلغالق اليومي لمؤشر القدس (لغاية )7132/31/13

نفذت من خـالل  46,376عقدًا.

حركة المؤشر
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02/04/2017
31/07/2017
09/08/2017
11/04/2017
20/08/2017
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اإلغالق اليومي
لمؤشر القدس
(لغاية  31تشرين
أول )2017

األولىمؤشر القدس ومؤشرات القطاعات إغالق مؤشر القدس
مقارنة نشاط التداول للشهور العشرة إغالق
إغالق مؤشر القدس ومؤشرات القطاعات
7132
نفس الفترة من
نفسالعام 7132
معاألولى من
2017للعشرة
تداول للشهور
مقارنة نشاط
ومؤشرات القطاعات
العامالعام2016
الفترةمعمن
العام
من
البند
عدد األسهم المتداولة ()#
قيمة األسهم المتداولة )(US$
عدد الصفقات ()#
عدد جلسات التداول ()#
المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )(US$
القيمة السوقية )(US$

7132

المؤشر
)0117132
(رقم األساس =

االفتتاح
المؤشر

التغير ()%اإلغالق

التغير

نقطة

(رقم األساس =)011

()%
اإلغالق

االفتتاح

365,546,.62
القدس

360,406,656

569.76-2.88%

530.16

39.60

406,666,003

253,603,036

القدس 285.17
306.07-10.89%

20.9

530.16 7.33%
569.76

11.53

285.17 7.99%
306.07

العام

البنوك والخدمات المالية

3.,550

الصناعة

306
التأمين
االستثمار

6,.06,.36

الخدمات

2,26.,02.,455

45,265

العام 144.38
155.91

56.36%

302

-0.98%

6,606,604

-10.01%

2,03.,562,623

15.36%

البنوك والخدمات المالية

7.47%

التغير
نقطة

()%

39.60

7.47%

20.9

7.33%

13.83

144.38 17.69%
155.91

11.53

7.99%

71.29الصناعة67.06

4.23

78.17 6.31%
92.00

13.83

17.69%

29.87التأمين 26.33

3.54

67.06 13.44%
71.29

4.23

6.31%

44.96االستثمار45.03

-0.07

92.00

78.17

الخدمات

26.33 -0.16%
29.87

3.54

13.44%

45.03

-0.07

-0.16%

44.96

12

توزيع االستثمارات

العدد ( - )15األحـــد  26تشرين ثاني 2017

7132/31
كما /13
بتاريخ
فلسطين كما
فيبورصة
الملكية)في
حسب الملكية)
االستثمارات (
توزيع توزيع
2017/10/31
بتاريخ
فلسطين
بورصة
(حسب
اإلستثمارات
المساهمون
الجنسية

األسهم

العدد

%

العدد

%

القيمة ()$

%

الفلسطينية

,86,86

95.33%

9666663,262,1

67.76%

6622060,068,,

63.98%

األردنية

2,069

2.87%

188,589,972

10.45%

443,239,297

11.57%

الخليجية

246

0.34%

120,440,069

6.68%

251,156,861

6.56%

األفريقية

32

0.04%

118,226,323

6.55%

393,824,549

10.28%

األوروبية

91

0.13%

124,176,710

6.88%

225,560,511

5.89%

األمريكية

397

0.55%

26,306,351

1.46%

58,241,839

1.52%

أخرى

532

0.74%

3,779,650

0.21%

7,519,198

0.20%

المجموع

270127

311011%

30,110,,102,2

311011%

10,7702310317

311011%

قيمة األسهم المتداولة )(US$
عدد الصفقات ()#
عدد جلسات التداول ()#
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المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )(US$
القيمة السوقية )(US$

عدد الحسابات المفتوحة سنويًا 2017-2012

*

406,666,003

253,603,036

-10.89%

3.,550

45,265

56.36%

306

302

6,.06,.36

6,606,604

-10.01%

2,26.,02.,455

2,03.,562,623

15.36%

-0.98%
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حصة الشركات األعضاء من قيم التداول
7132/7132
والحسابات النشطة
حصة الشركات األعضاء من قيم التداول
النشطة
والحسابات
(7132/7132/)31/13-13/13

4,323
شركة األوراق المالية

3,802

3,595

قيم التداول (دوالر أميركي)
6102

عدد الحسابات المفتوحة
6102

6102

6102

3,271
2,866

2,636

*2017

2016

2015

2014

2013

2012

لوتس

180,956,505

662,6.0,025

645

660

سهم

125,796,718

660,6.6,366

605

364

المتحدة

114,653,283

640,003,046

636

460

الهدف األردن فلسطين

80,573,615

65,117,424

434

466

الوساطة

177,454,537

45,397,530

6,360

.64

العالمية

34,695,439

26,..0,526

666

06

العربي جروب

61,842,474

26,059,798

663

660

الوطنية

14,401,021

15,419,795

66.

663

المجموع

790,373,592

689,382,481

3,731

2,636

* كما في الشهور العشرة األولى من العام 2017

ً
الشركات األكثر تداوال من حيث عدد األسهم
الشركات األكثر تداوال من حيث عدد األسهم
الشركات األكثر تداوال من حيث عدد األسهم

الشركات األكثر ارتفاعا

الشركات األكثر ارتفعًا

الشركات األكثر ارتفاعا
100.00%
100.00%

Others
Others
35.30%
35.30%

PADICO
PADICO
34.97%
34.97%

40.00%

61.54%

62.50%

61.54%

62.50%

66.67%

AIG
AIG
8.37%
8.37%

APIC
APIC
7.77%
7.77%

ً
قيمة األسهم
حيث
من
تداوال
الشركات األكثر
الشركات األكثر تداوال من حيث قيمة األسهم
الشركات األكثر تداوال من حيث قيمة األسهم

PADICO
PADICO
28.35%
28.35%

Others
Others
24.87%
24.87%

66.67%

كما في الشهور العشرة األولى من العام 2017

40%
20%
30%
10%

PICO

UCI

QUDS

JPH

AIG

PICO

UCI

QUDS

JPH

AIG

ISBK
ISBK
9.55%
9.55%

20%
0%
10%
0%

الشركات األكثر انخفاضاالشركات األكثر انخفاضًا
الشركات األكثر انخفاضا
JREI

PALAQAR

NAPCO

ARAB

WASSEL

JREI

PALAQAR

NAPCO

ARAB

WASSEL

-11.63%

PALTEL
PALTEL
20.03%
20.03%

100%
80%
90%
70%

60%
40%
50%
30%

0%
-5%
0%
-10%
-5%

-11.63%

APIC
APIC
8.32%
8.32%
BOP
BOP
8.88%
8.88%

100%
110%
90%

80%
60%
70%
50%

40.00%

BOP
BOP
6.02% ISBK
6.02% 7.57%
ISBK
7.57%

110%

-15%
-10%

-14.81%
-14.81%

-17.14%
-17.14%

-17.28%

-20%
-15%

-17.28%

-25%
-20%
-30%
-25%
-35%
-30%
-37.33%

-40%
-35%

-37.33%

-40%

