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ملخص الرسالة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الوساطة المالية في فلسطين على الناتج المحلي االجمالي خالل الفترة
(  ,)2014-2008وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ,وكذلك باستخدام المنهج القياسي من خالل
استخدام نموذج انحدار خطي متعدد للسلسلة الزمنية من البيانات الربعية لفترة الدراسة لتوضيح طبيعة العالقات
بين المتغيرات المستقلة وهي عبارة عن حجم التسهيالت البنكية ,وتسهيالت اإلقراض الصغير ,وحجم التداوالت
في البورصة ,وحجم التعويضات الممنوحة من شركات التأمين ,والمتغير التابع وهو الناتج المحلي االجمالي
الحقيقي الفلسطيني (.)GDP
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين المتغيرات الخاصة بحجم التسهيالت البنكية ,وتسهيالت
اإلقراض الصغير ,وحجم التعويضات الممنوحة من شركات التأمين ,مع المتغير المستقل حيث كانت مساهمة
هذه المتغيرات معنوية ومتسقة مع النظرية االقتصادية ,أما بخصوص المتغير الخاص بالتداول في البورصة فقد
تبين وخالفا الفتراض الباحث أن العالقة عكسية.
واستنادا إلى نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بالتركيز على نشاط الوساطة المالية كعامل هام ومؤثر في التنمية
االقتصادية الفلسطينية واالهتمام بمكونات هذا النشاط ,بالتركيز على دور البنوك ومؤسسات االقراض الصغير
ومحاولة نشر الوعي المصرفي وزيادة حجم التسهيالت ,وتوجيهها نحو القطاعات االنتاجية ,وكذلك بنشر الوعي
التأميني لدى الجمهور واقناع الشركات والمؤسسات والمركبات واألفراد بأهمية التأمين كحماية وكعامل من عوامل
التنمية ,وبخصوص بورصة فلسطين أوصى الباحث إلى توجيه االستثمارات إلى قطاعات جديدة منتجة وعدم
االكتفاء بتداول أسهم الشركات القائمة.

ه

Abstract

This study aimed to determine the impact of financial brokerage in Palestine on the
economic growth during the period (2008Q1 -2014Q4), by using descriptive
analytical method, and an econometric estimation by ordinary least squares method
(OLS) .
In addition to investigate relations between gross domestic product and relative
financial variables ( banking facilities, micro-credit facilities, trading in the stock
market, and total insurance claims).
We find positive and significant relation between the gross domestic product and
banking facilities, micro-credit facilities, and total insurance claims , while the trading
in the stock market has a negative effect.
Based on these results the researcher has recommended to improve and activate the
brokerage firms because of its important role at the Palestinian economic
development.
It can be fulfilled by developing banking systems and micro-credit institutions
regulations , also increasing facilities and orienting credit towards the productive
sectors instead of financial sectors.
On the other hand, the public awareness of insurance and credit facilities has to be
established among the Palestinian society.
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ن

االطار العام للدراسة:
مقـــــدمــة :
اهتم االقتصاديون عبر مختلف مراحل ومدارس الفكر االقتصادي بموضوع النمو االقتصادي ,ومعرفة محدداته,

والعوامل المؤثرة فيه ,وذلك لكون النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية هدف تسعى اليه جميع الدول منذ األزل.

وكان موضوع معرفة أثر أنشطة الوساطة المالية على النمو االقتصادي من المواضيع التي تم دراستها والتنويه
ألهميتها منذ البداية لهذه الدراسات ,فلم تخلو مدرسة من المدارس الفكرية االقتصادية وال نظرية من نظريات

االقتصاد الهامة من االشارة إلى أهمية هذا النشاط ودوره االيجابي في حشد المدخرات وتوجيهها كتمويل
لالستثمارات من أجل الدفع بعملية التنمية وعجلة النمو االقتصادي إلى األمام .وتعددت الدراسات التي تناولت
أثر الوساطة المالية أو أحد أشكالها على النمو االقتصادي وأشارت هذه الدراسات إلى أهمية هذه األنشطة التي

تقوم بها مؤسسات الوساطة المالية والتي تعتبر من أهم أدوات النهوض باالقتصاد المحلي والتنمية االقتصادية
من خالل استغالل الموارد استغالال أمثال وتوجيه المدخرات نحو تمويل االستثمار وتضمنت هذه المؤسسات كال

من البنوك بكافة أنواعها ومؤسسات االقراض الصغير واألسواق المالية وشركات التأمين.

وقد أولت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها ومن خالل سلطة النقد الفلسطينية والهيئات والمؤسسات األخرى اهتمام
خاصا لنشاط الوساطة المالية ومؤسساتها وسعت لتعزيز دور الجهاز المصرفي ونشر الوعي المصرفي ودور
مؤسسات االقراض وكذلك الحمالت التي حاولت جذب االستثمارات المحلية واألجنبية لبورصة فلسطين ,وكذلك

من خالل وضع قانون للتأمين ومحاولة نشر ثقافة التأمين لدى الجمهور الفلسطيني.

وقد جاءت هذه الدراسة لقياس أثر هذه األنشطة التي تمارسها مؤسسات الوساطة المالية على النمو االقتصادي

في فلسطين خالل الفترة ( )2014-2008ومعرفة العالقة بين كل نشاط من أنشطة الوساطة المالية وبين الناتج

المحلي االجمالي الحقيقي ونسبة مساهمة كل نشاط فيه من أجل الخروج بنتائج وتوصيات تساهم في تنمية
االقتصاد الفلسطيني وتبرز أهمية األنشطة المساهمة في عملية النمو.
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مشكلة الدراسة:
تطرقت العديد من الدراسات لموضوع الوساطة المالية ,محاولة تفسير أثرها أو أثر أحد مكوناتها على النمو
االقتصادي ,ونظ ار لسعي السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها إلى النهوض بهذا االقتصاد ,واالستفادة من تجارب

التنمية في الدول األخرى ,ولمعرفة أثر الوساطة المالية في فلسطين على النمو االقتصادي ,يمكن صياغة مشكلة
الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر أنشطة الوساطة المالية على الناتج المحلي االجمالي الحقيقي في فلسطين؟
ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما المشاكل والمعيقات التي تواجه مؤسسات الوساطة المالية في فلسطين ؟
 -2ما هي أهمية وفعالية أنشطة الوساطة المالية في تشجيع االستثمار؟

 -3ما هي مساهمة كل نشاط من أنشطة الوساطة المالية في النمو االقتصادي في فلسطين ؟
 -4هل يتوفر لدى الجمهور الوعي الكافي بأهمية هذه النشاطات وفائدتها االقتصادية ؟

 -5هل توجد عالقة بين زيادة حجم المدخرات وبين حجم التسهيالت الممنوحة من البنوك؟
أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 -1يعتبر معرفة أثر أنشطة الوساطة المالية بأنواعها المختلفة على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في
فلسطين أم ار هاما.

 -2تعتبر معرفة أهمية أنشطة الوساطة المالية ودورها في عملية حشد المدخرات ومنح االئتمان عامال مهما
في تعزيز هذا الدور.

 -3تعتبر أنشطة الوساطة المالية نشاطا محركا للنمو االقتصادي من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد
المحلي.

 -4يعتبر موضوع البحث في أنشطة الوساطة المالية مساهمة جديدة (على حد علم الباحث) قد تفيد المهتمين
بالتنمية االقتصادية في فلسطين وللباحثين في هذا المجال.
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أهداف الدراسة :

يمكن إبراز األهداف التي يطمح لها الباحث بالنقاط التالية :
 -1إلقاء الضوء على أثر أنشطة الوساطة المالية على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
 -2محاولة التعرف على أنشطة الوساطة المالية بشكل عام وأهمية ودور كل نشاط تاريخيا.

 -3محاولة التعرف على أنواع أنشطة الوساطة في فلسطين وتطورها التاريخي خالل فترة الدراسة.
 -4الكشف عن طبيعة العالقة بين أنشطة الوساطة والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطين.
 -5تقدير مساهمة أنشطة الوساطة المالية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.

 -6رسم مقترحات تساعد واضعي السياسات االقتصادية الفلسطينية في تنمية دور أنشطة الوساطة المالية.
فرضيات الدراسة:

بناء على تساؤالت الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:
 -1توجد عالقة طردية بين اجمالي أنشطة الوساطة المالية والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي الفلسطيني.
 -2حجم التسهيالت الممنوحة من البنوك يؤثر بشكل ايجابي على الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني.

 -3هناك عالقة طردية بين حجم التسهيالت الممنوحة من مؤسسات االقراض الصغير وبين الناتج المحلي
االجمالي الفلسطيني.

 -4توجد عالقة طردية بين حجم التداوالت في بورصة فلسطين وبين الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني.
 -5توجد عالقة طردية بين حجم التعويضات الممنوحة من شركات التأمين وبين الناتج المحلي االجمالي
الفلسطيني.

 -6توجد عالقة طردية بين حجم الودائع في البنوك وحجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة قبل القطاع
المصرفي الفلسطيني.
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منهجية الدراسة:
سيعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل توضيح أثر أنشطة الوساطة المالية على الناتج المحلي
اإلجمالي ,باإلضافة إلى المنهج القياسي من خالل استخدام نموذج انحدار متعدد لتوضيح العالقات بين

المتغيرات ومدى تفسير هذه المتغيرات المستقلة للتغيرات التي تحدث في الناتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع,
حيث تكون متغيرات الدراسة كالتالي:

المتغير التابع :النمو االقتصادي الفلسطيني ويقاس بالناتج المحلي االجمالي الحقيقي الفلسطيني ) (GDPوهو
مؤشر يقيس القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في الدولة خالل فترة زمنية محددة غالبا ما

تكون سنة كاملة.

المتغيرات المستقلة:
أنشطة الوساطة المالية في فلسطين متمثلة في أربعة

أنشطة هي حجم التسهيالت البنكية ( )BFوحجم

التسهيالت من مؤسسات االقراض الصغير( )SFوالقيمة السوقية لألسهم المتداولة( )SMفي بورصة فلسطين
إضافة إلى حجم التعويضات الممنوحة من شركات التأمين ( )Wعلى الناتج المحلي االجمالي ( )GDPمن
خالل النموذج التالي:
)

(

)

(

(

)
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الفصل األول  :الوساطة المالية والمفاهيم ذات الصلة

المبحث األول  :األدبيات السابقة
المبحث الثاني  :الوساطة المالية ,مفهومها ,أهميتها ,مؤسساتها.
المبحث الثالث  :التمييز بين مفهوم الوساطة المالية ومفاهيم التجارة
والسمسرة والتمويل
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الفصل األول
تعتبر الوساطة المالية مسألة ضرورية للغاية ألي مجتمع لتسهيل دورة رؤوس األموال بين المدخرين والمستثمرين
في االقتصاد سواء قديما أو حديثا ,وتعددت أشكال هذه الوساطة حسب المرحلة الزمنية وكذلك حسب التقدم
االقتصادي والمعرفي للمجتمع وأثرت فيها أيضا األعراف والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية ولكنها لم تغب
يوما عن الحياة االقتصادية ,حيث وفي كل مراحل ودورات التاريخ االقتصادي كان هناك ترتيبات متنوعة تهدف
للنهوض بعملية الوساطة لجعلها في شكل وطريقة تتسم بالمرونة واليسر واألمان والثقة للمتعاملين .وذلك ألنه
ومنذ األزل انقسمت المجتمعات وفي كل لحظة من لحظات التاريخ إلى مجموعتين من األفراد ,المجموعة األولى
التي تملك من الموارد المالية ما يفيض عن حاجتها اآلنية والمجموعة الثانية التي لديها من الحاجات
واالستثمارات ما تعجز مواردهم المالية الحالية عن تغطيته ,فتضطر للجوء إلى المجموعة األولى للحصول على
فرصة اقتراض هذه الفوائض لهدف االستثمار أو التجارة وبحيث تكون هذه العملية مشروطة بموعد استحقاق
وتكلفة لهذا االقتراض وكذلك وجود ضمانات لهذه العملية التي ال تخلو من المخاطرة أو انعدام الثقة بين
الطرفين ,وبهذا تبلورت فكرة ضرورة وجود راعي لعملية الربط بين الطرفين ومنح الثقة لكل منهما لتتم هذه العملية
بسهولة وسرعة وأمان ,ومع التطور والتقدم تعددت أشكال المؤسسات التي تقوم بدور الوساطة وتنوعت خدماتها
وزادت سرعة الربط بين طرفي العالقة مع التقدم التكنولوجي حيث أصبحت تتجاوز حدود المكان إلى العالم
بأسره.
ومن أجل التعرف أكثر على الوساطة المالية ,البد لنا من التطرق إلى مفهومها ,وأسبابها وأهميتها ,والمؤسسات
التي تمثلها .وكذلك التعرف إلى مفاهيم ذات صلة وثيقة بنشاط الوساطة المالية مثل التجارة والوكيل التجاري
والتمويل والسمسرة ومحاولة مقارنة هذه المفاهيم بمفهوم الوساطة المالية .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل
بشيء من التفصيل.

6

المبحث األول  :األدبيات السابقة
 -1استعراض تاريخي:
يؤكد العديد من االقتصاديين على أهمية الدور االيجابي الذي يقوم به الوسطاء الماليون والمؤسسات المالية ,
كما يعتقد هؤالء منذ شومبيتر( )1934على وجود عالقة سببية بين التمويل واالستثمار ,فقد أكد شومبيتر على
أهمية قدرة وعبقرية الريادي في توفير التمويل في التأثير على النمو االقتصادي ,فالمنظم المبدع من وجهة نظر
شومبتير لن يمكنه أداء دوره بدون تمويل ولن يكون منظما قبل أن يكون مدينا لبعض الوقت ,فالتنمية والتمويل
تربطهما عالقة عضوية ,حيث أن عملية التمويل من خالل منح االئتمان تسهم في تلبية حاجات المنظم وتمنحه
المقدرة على االبداع في عملية االنتاج ,كما أكد شومبيتر على أن الخدمات التي يقدمها الوسطاء الماليون من
حشد للمدخرات وتقييم للمشروعات وادارة للمخاطر ومتابعة لالستثمارات وتسهيل للمعامالت كلها عمليات
ضرورية ألي عملية تقدم أو تطوير للمخترعات واألساليب الالزمة للدفع بعمليتي النمو والتنمية.
)(Schumpeter,1934
كما أن العالم االقتصادي اللورد كينز( )1936ضمن تحليله للنظرية العامة يفترض وجود سوق منظم وكفء
للنقود  ,فهو يؤكد ما تناوله شومبيتر بافتراض دور هام لتوازن القطاع المالي وتوازن سوق النقود إذ أن غياب
األدوات والمؤسسات المالية سيحد من تحول المدخرات إلى استثمارات ,وهو ما يتضح أثره السلبي على شكل
انخفاض في معدل نمو الدخل والناتج )(Keynes, 1936,p74-85
ومنذ بداية عام  1960من القرن الماضي بدأ بالظهور مجموعة من علماء االقتصاد تؤكد على أهمية قطاع
التمويل والمؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية والدور الكبير الذي تلعبه في عملية النمو االقتصادي من
خالل حشد المدخرات ومضاعفة حجم األموال المستخدمة لالستثمار وذلك بالتركيز على أهمية اصالح النظم
المالية وأساليب عمل مؤسسات الوساطة .وركز هؤالء الرواد من أمثال جيرلي وشو وجولد سميث وباتريك على
أهمية الدور الذي تلعبه النقود في عملية االنتاج( .العمر ووردة ,2007 ,ص)4
وقد قامت العديد من الدراسات بإثبات وجود عالقة سببية بين النمو االقتصادي والوساطة المالية لكنها تركت
الباب مفتوحا أمام عدة تساؤالت مثل أي المتغيرين هو الذي يؤثر باآلخر أي ما هو اتجاه هذه العالقة؟ وهل من
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الممكن أن يكون المتغيران تحت تأثير مشترك لعوامل أخرى مثل ميل القطاع العائلي لالدخار وتأثير االدخار
على النمو االقتصادي.
لهذا السبب جاءت بعض الدراسات لباحثين اقتصاديين لدراسة اتجاه العالقة السببية بين النمو االقتصادي
والوساطة المالية ,لمعرفة اذا ما كان النمو االقتصادي هو الذي يؤدي إلى تطور وانتشار خدمات الوساطة
المالية أم أن الوساطة الم الية هي التي تؤدي إلى النمو االقتصادي أم أن العالقة في كال االتجاهين بحيث يؤثر
كل عامل منهما في اآلخر وهو ما يعرف باتجاه السببية.
وهكذا تحتل قضية الوساطة المالية ودورها في النمو االقتصادي دو ار مهما في أدبيات الفكر االقتصادي التنموي
ولعله من المفيد تقديم عرض مختصر ألهم الدراسات واألبحاث ورسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي
تناولت موضوع الوساطة المالية في فلسطين والمنطقة العربية وكذلك بعض الدراسات األجنبية وذلك على النحو
التالي:
 -2الدراسات السابقة :
 :1-2الدراسات المحلية:
هناك العديد من الدراسات ورسائل الماجستير المحلية التي تناولت نشاط الوساطة المالية دون أن تكون معنونة
بالوساطة المالية ,حيث ال تبحث هذه الدراسات في نشاط الوساطة المالية بشكل متكامل يجمع جميع مؤسساتها,
وانما ينظر إلى أثر أحد مؤسسات الوساطة على النشاط االقتصادي ومن أهم هذه الدراسات من وجهة نظر
الباحث الدراسات التالية:
 -1دراسة نصار ,محمد ,)2010(.بعنوان "أثر االدخار واالستثمار على الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني.
دراسة تطبيقية  "2008-1995رسالة ماجستير غير منشورة ,غزة ,فلسطين ,جامعة األزهر.
هدف الباحث إلى دراسة أثر كل من االدخار واالستثمار على الناتج المحلي الفلسطيني في الفترة ما بين األعوام
( ,)2008-1995وكذلك بحث العوامل التي تؤثر على كل من الناتج المحلي واالدخار واالستثمار وايجاد
الوسائل واآلليات التي تنمي كل من الناتج المحلي واالدخار واالستثمار في فلسطين .وتوصلت الدراسة إلى وجود
عالقة طردية بين الناتج المحلي واالستثمار ,بينما عدم وجود عالقة بين الناتج المحلى واالدخار.
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وأوصت الدراسة بتحديد السياسات واألدوات التي تساهم في تنمية كل من االدخار واالستثمار والناتج المحلي
في فلسطين .كما أوصت بتوفير بيئة قانونية وتشريعية تهدف إلى تنمية االدخارات واالستثمارات .وايجاد وسائل
وآليات لتحفيز االدخار وتوجيهه نحو االستثمار.
 -2دراسة صالحة ,هاني )2007(.بعنوان "شركات الوساطة وأثرها على تنمية سوق فلسطين لألوراق المالية"
رسالة ماجستير غير منشورة ,غزة ,فلسطين ,الجامعة االسالمية.
هدف الباحث إلى التعرف على شركات الوساطة وأثرها على تنمية سوق فلسطين لألوراق المالية ,وقد تم توزيع
استبانة على عينة شملت  250مستثمر وتوصلت الدراسة إلى قبول الفرضية الرئيسية التي تقول بأن الخدمات
التي تقدمها شركات الوساطة تساهم في تنمية وتطوير سوق فلسطين لألوراق المالية (تم اطالق اسم بورصة
فلسطين بعد الدراسة بسنوات) .وأن شركات الوساطة لها دور ايجابي في تشجيع المستثمرين المحليين واألجانب
على االستثمار في بورصة فلسطين ,وأن الخدمات التي تقدمها تؤدي إلى تخفيض تكاليف البحث والتحليل لدى
المستثمر وتوفر وقته وجهده وأن موظفي شركات الوساطة بحاجة لتطوير مهاراتهم .وأوصت الدراسة شركات
الوساطة بتطوير الخدمات التي تقدمها واعطاء أهمية أكبر لتدريب وتطوير موظفيها للحصول على كادر من
المتخصصين القادرين على إجراء التحليل األساسي والفني وتقديم االستشارة على أسس علمية.
 -3دراسة الفليت ,خلود )2004( .بعنوان" أثر التسهيالت المصرفية على قطاعات االقتصاد المختلفة.
دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين" رسالة ماجستير غير منشورة ,غزة ,فلسطين ,الجامعة
االسالمية.
هدفت الباحثة لتوضيح أثر التسهيالت المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين على القطاعات االقتصادية
المختلفة ,باإلضافة للتعرف على واقع البنوك العاملة في فلسطين وأهم المشكالت التي تقف عائق أمام تقدمها
في التنمية االقتصادية .توصلت الدراسة إلى أن البنوك العاملة في فلسطين لديها رغبة في التوسع في منح
التسهيالت لمختلف القطاعات االقتصادية باستثناء الزراعي الرتفاع مخاطرته ,وعدم كفاية الضمانات المقدمة
من العمالء ,وغياب دور المحاكم المختصة لحل الخالفات بين البنك والعمالء .وأوصت الدراسة رجال األعمال
بتقديم ضمانات مستوفية الشروط لقبول تسهيالتهم من البنوك ,ودعت إدارات البنوك لمنح صالحيات لمدراء
الفروع فيما يخص تسهيل االئتمان وأوصت بسن قوانين لحل النزاعات بين المصارف والعمالء.
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 :2-2الدراسات العربية:
 -1دراسة المكي ,قدور ,)2013( .بعنوان "الوساطة المالية ودورها في تحفيز االستثمار دراسة ميدانية بنك
الجزائر الخارجي  BEAوكالة تقرت" رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة قاصدي مرباح  ,ورقلة  ,الجزائر
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الوساطة المالية في تمويل المشاريع االستثمارية ,إضافة لتوضيح مفهوم الوساطة
المالية ,وكذلك البنوك ودورها وهل اإلصالحات التي مست الجهاز المصرفي أدت إلى تحسين أدائه؟ كما هدفت
لتوضيح مفهوم االستثمار وأهدافه ومحدداته ,وايضاح كيف تتم عملية تمويل المشاريع االستثمارية ؟ وكيف
تساهم البنوك في تمويلها؟
وافترض الباحث أن مؤسسات الوساطة المالية وخاصة البنوك لها دور فعال في تمويل المشاريع االستثمارية .وأن
مؤسسات الوساطة تستخدم عدة طرق من أجل تمويل االستثمارات ,وأن تطور مؤسسات الوساطة المالية ضرورة
تفرضها التحوالت الجارية نحو االنتقال إلى اقتصاد السوق.
وتم تطبيق هذه الدراسة على بنك الجزائر الخارجي ,واستخدم الباحث المنهج الوصفي في الجزء النظري من
الدراسة ,والمنهج التاريخي وذلك بالتطرق إلى نشأة البنوك ,باإلضافة إلى المنهج التحليلي وذلك في الجانب
التطبيقي في دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي.
استخدمت الدراسة أدوات التحليل المالي مثل القيمة المضافة والضريبة والتدفق النقدي ورأس المال العامل
ومجموعة من النسب لتحليل المركز المالي للمشروع الطالب لالئتمان من البنك مثل معدل القدرة على السداد
والذي يساوي مجموع األصول على مجموع الديون وقدرة التمويل الذاتي وتساوي األموال الخاصة مقسومة على
األصول الثابتة .توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج على أهمها :أن البنوك تساهم في تنشيط وتنمية
االقتصاد من خالل القروض الممنوحة من طرفها وكونها الملجأ األخير للتمويل بالنسبة ألصحاب العجز المالي,
وأصحاب المشاريع االستثمارية .وأن المشاريع االستثمارية هي روح االقتصاد ,ودراسة جدوى المشروع االستثماري
هي دعم لنجاح المشروع .وأن تفشي البيروقراطية والتعقيدات اإلدارية فيما يتعلق بمنح القروض بما يثقل كاهل
المستثمرين .كما توصلت الدراسة إلى أن الرقابة من طرف البنك تكون على المشروع االستثماري بصفة نسبية
في الدقة أما من طرف الدولة فتكون قليلة والذي يفتح بذلك باب للعبث بأموال الدولة والتي هي أموال الشعب.
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وكذلك انعدام الدراسة الحقيقية للسوق رغم أهميتها بالنسبة للبنوك .كما توصلت الدراسة إلى انحراف األهداف
العامة إلى أهداف خاصة تتمثل في استرداد مبلغ القرض والفائدة دون النظر إلى األساس الذي قام عليه
المشروع االستثماري.
أوصت الدراسة البنوك بالتخطيط التسويقي الجيد لدراسة السوق المحلية لتحديد فرص االستثمار األكثر فعالية في
االقتصاد كما أوصت باعتماد الشفافية والنزاهة مع كل المشاريع االستثمارية ,تجزئة القروض على أقساط ,ومنح
القسط األول في بداية مدة الدراسة الخاصة بالقروض الستثمار الوقت قبل المال ,حتى ولو كان هناك مخاطر
فهي نسبية أمام تعطيل المشاريع ,أو حتى رفضها .وتفعيل دور البنوك كوسيط مالي لتخفيف حجم المخاطر التي
قد يتعرض لها المشروع االستثماري.
 -2دراسة بن عزوز ,عبد الرحمن )2012( .بعنوان "دور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق المالية
مع اإلشارة لحالة بورصة تونس"  ,رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة منتوري ,قسنطينة ,الجزائر
هدفت الدراسة لمعرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الوساطة المالية لتنشيط وتطوير المعامالت المالية في سوق
األوراق المالية ,و إلى ابراز الدور الذي يقوم به الوسطاء الماليون في تنشيط هذه السوق .استخدم الباحث
المنهج الوصفي التحليلي وتوصل إلى النتائج التالية :تعتبر سوق األوراق المالية من اآلليات التي تستخدم في
تحقيق الكفاءة في توجيه الموارد إلى االستثمارات األكثر ربحية ,وهو ما ينتج عنه نمو وازدهار االقتصاد ككل,
كما أنها تحد من معدالت التضخم وذلك يرجع لوظيفتها األساسية في جذب المدخرات .كما توصلت الدراسة إلى
أنه يقع على عاتق مؤسسات الوساطة المالية دور رئيسي في جذب المستثمر المحلي واألجنبي لالستثمار في
سوق األوراق المالية باعتبار هذه المؤسسات المدخل األول للمستثمرين خاصة في عمليات االكتتاب .وأن وجود
مؤسسات الوساطة المالية في السوق المالي أحد مقومات نجاح هذه السوق لكونها تعمل على توعية المجتمع
بأهمية االستثمار وتعمل على بناء الثقة بين المستثمرين والسوق.
وأوصت الدراسة بتشجيع االدخار وتوجيهه نحو األسواق المالية وأوصت شركات الوساطة المالية تطوير وتحسين
الخدمات التي تقدمها للمستثمرين واعطاء أهمية لتدريب وتأهيل موظفيها.
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 -3دراسة حوامدة ,سهيل ,)2011(.بعنوان "الوساطة المالية في المصارف اإلسالمية" أطروحة دكتوراه غير
منشورة ,األردن ,جامعة اليرموك
هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المصارف اإلسالمية في عملية الوساطة المالية  ,وامكانية تطوير
المصارف اإلسالمية لتلعب دور أكبر أهمية في هذه العملية ,فالمصرف اإلسالمي من الناحية النظرية يقوم على
جمع األموال وتوظيفها ويستند في كلتا الحالتين على الصيغ اإلسالمية المعروفة من مشاركة ومضاربة بما يعزز
الوساطة المالية ودورها.
كما هدفت الدراسة للتفريق بين الوساطة المالية القائمة في المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية.
توصلت الدراسة إلى أن الوساطة المالية في المصارف االسالمية القائمة على أساس تعبئة المدخرات من
وحدات الفائض بناء على عقد المضاربة ,ودفعها إلى وحدات العجز بناء على عقود المداينات كالمرابحة
والتأجير التمويلي وهذا ما يحكم عمل المصرف االسالمي .كما أن الفرق بين المصرف اإلسالمي والمصرف
التقليدي ,بأن المصرف التقليدي يتعامل بالنقود والديون (القروض) وال يتعامل بالسلع فهو تاجر نقود وقروض.
أما المصرف اإلسالمي فهو يمارس البيوع اآلجلة ويزيد في الثمن ألجل الزمن على أساس عالقة ثنائية بين
طرفين ,فتدخل السلع ضمن نطاق عمله .كما توصلت الدراسة إلى أن أهمية الوساطة المالية المصرفية تتمثل
في أنها حلقة الوصل التي تيسر على الوحدات اإلنتاجية المحتاجة الحصول على حاجتها ,وعلى وحدات الفائض
تنمية فوائضها ,من خالل عمليتي اإليداع اإلقراض .وتبين أن هناك تعارض بين طبيعة العمل المصرفي
اإلسالمي وبين القوانين الخاصة بالبنوك خصوصا في عقود توظيف األموال ,لكن هذا التعارض ال يمنع من
المطالبة بتغييره ليتناسب مع أصول الشريعة.
أوصت الدراسة المصارف اإلسالمية بتفعيل نظام المشاركة ,وأوصت البنك المركزي بتغيير التشريعات والقوانين
التي تتعارض مع عمل المصارف اإلسالمية ,وأوصت المتعاملين مع المصارف اإلسالمية أن يحفزوا هذه
المصارف على القيام بدورها بالشكل الصحيح.
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 -4دراسة فاندي ,خيرة ,)2007(.بعنوان "الوساطة المالية في ظل مناخ االستثمار" رسالة ماجستير غير
منشورة ,تلمسان ,الجزائر ,جامعة أبو بكر بلقايد
هدفت الدراسة لتوضيح مفهوم الوساطة المالية ودورها في تفعيل وتنشيط السوق ,واالمتيازات التي تقدمها للرفع
من عملية االستثمار وما هي الفوائد التي تعود على السوق والتنمية االقتصادية بشكل عام من نشاط الوساطة
المالية مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي.
توصلت الدراسة إلى أن االقتصاد يعتبر مجموعة من القطاعات المتداخلة فيما بينها ومن هنا ال يمكن للنظام
المصرفي أن يكون الممول الوحيد لالقتصاد وانما هناك مساعدة من األسواق المالية خصوصا في الدول المتميزة
بسوق منفتح وهذا ما حاولت الجزائر القيام به لكنها لم تفلح ألن سوقها المالي يعاني من عدة عراقيل اقتصادية
وسياسية .كما أن القطاع المالي الجزائري يتميز بضعف في نشاط الوساطة المالية خاصة في جمع المدخرات
واالعتماد على موارد االقراض الخارجي وأيضا ضعفه في جذب المستثمرين.
أوصت ال باحثة بتحديث المؤسسات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة في البيع والشراء والتسديد االلكتروني.
كما أوصت بتحديث نظام دراسة القروض لخفض المخاطر التي تتعرض لها وكذلك تحديث واالهتمام بالسوق
المالي مع مراعاة الظروف الخاصة للجزائر.
 -5دراسة العمر ,إبراهيم ووردة علي ( )2007بعنوان "خدمات الوساطة المالية المصرفية في االقتصاد
المصري وقدرتها التأثيرية في النمو االقتصادي  -دراسة مقارنة مع االقتصاد السعودي".
أجرى الباحثان مقارنة بين خدمات الوساطة المصرفية في االقتصاد المصري وقدرتها التأثيرية في النمو
االقتصادي مقارنة مع االقتصاد السعودي .حيث هدفت الدراسة إلى مراجعة أهم اإلسهامات في أدبيات الفكر
االقتصادي حيال العالقة بين خدمات الوساطة المالية في الجهاز المصرفي وبين التنمية االقتصادية ,كما هدفت
إلى دراسة العالقة بين خدمات الوساطة المالية وعالقتها بالنمو االقتصادي في كل من مصر والسعودية خالل
القترة 2004-1970
استخدم الباحثان النموذج القياسي
})GDP.G = F {Labor, Capital, (GI+GC), (Ex+Im
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حيث أن :
 : GDP.Gمعدل نمو الناتج المحلي االجمالي
 : Laborحجم العمالة.
 : Capitalنسبة رأس المال إلى اجمالي الناتج المحلي
) : (GI+GCاجمالي االنفاق الحكومي ( استثماري  +استهالكي)
) : (Ex+Imنسبة اجمالي االنفتاح على العالم الخارجي
توصل الباحثان إلى ضعف العالقة الشديد بين خدمات الوساطة المالية والنمو االقتصادي في كل من مصر
والسعودية خالل فترة الدراسة ,ألن نظام الوساطة المالية فيهما لم ينتج خدمات مالية ذات كفاءة عالية تسهم في
التنمية االقتصادية .أوصت الدراسة بعمل المزيد من البحث والدراسة والتمحيص عن السبل الكفيلة بإعادة هيكلة
قطاع الوساطة المالية بغرض دمجه في اقتصاديات الدول المعنية ورفع كفاءته لتحقق له المساهمة القطاعية
المنشودة.
 -6القدير ,خالد ( .)2004بعنوان "تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي في المملكة العربية
السعودية".
هدف الباحث لدراسة العالقة السببية بين التطور المالي ومعدل النمو في المملكة العربية السعودية باستخدام
منهجية فرينجر ونموذج تصحيح الخطأ وذلك لتحديد العالقة بين المتغيرين في األجلين الطويل والقصير,
واستخدم في بناء النموذج القياسي المتغيرات التالية :
  RGDP/POPمعدل النمو مقاسا بمتوسط دخل الفرد الحقيقي.  M1/GDPو  M2/GDPو  M3/GDPو  CPC/GDPو  TBD/GDPالتطور المالي مقاسا بنسبةعرض النقود  M1و  M2و  M3إلى الناتج المحلي االجمالي ,ونسبة القروض المخصصة للقطاع الخاص إلى
الناتج المحلي االجمالي ,ونسبة الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي االجمالي على الترتيب .حيث RGDP
الناتج المحلي االجمالي الحقيقي POP ,عدد السكان.
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وقد دل اختبار التكامل المشترك على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين التطور المالي بمقاييسه المختلفة
والنمو االقتصادي ,كما وضح اختبار السببية وجود عالقة سببية ذات اتجاهين بين التطور المالي ومعدل النمو .
 :3-2الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) ( Woodford, M. 2010بعنوان "الوساطة المالية وتحليل االقتصاد الكلي"
هدفت الدراسة إلى البحث في أهمية إدراج متغيرات متعلقة بالوساطة المالية في النماذج القياسية المستخدمة في
دراسة االقتصاد الكلي وتوصلت الدراسة إلى أن نماذج االقتصاد الكلي المجردة من الوساطة المالية لم تنجح في
تفسير وفهم األزمة المالية العالمية األخيرة وأوصت الدراسة برسم العناصر األساسية للنهج الذي يسمح للوساطة
المالية واالئتمانية إلى أن تندمج في التحليل االقتصادي الكلي بشكل مباشر.
 -2دراسة ) ( Albert & Kaja, 1999بعنوان "اختبارات الوساطة المالية واالصالح المصرفي في الصين.
جاءت الدراسة ل تختبر وضع الوساطة المالية وعالقتها باإلصالح المصرفي في الصين .وتوصلت الدراسة أن
البنوك تستغل األموال بشكل إقليمي في جميع بنوك الدولة وأهمها البنك الزراعي والتعاونيات الز ارعية .وأوصت
الدراسة أن توجه األموال إلى أفضل المشاريع بغض النظر عن منشأ هذه األموال االقليمي وتحسين أداء البنوك
على أسس اقتصادية سليمة .والى التقليل من ربط الوساطة المالية بالوضع السياسي ,وكذلك التوسع في مجال
االقراض خاصة للمشاريع الصناعية.
 -3دراسة ) (Levine & Zervos .1996بعنوان "تنمية سوق األسهم والنمو االقتصادي في المدى
الطويل"
استخدم الباحثان روس ليفين وسارة زيرفوس مقياس معدل تمويل القطاع الخاص بواسطة الجهاز المصرفي
بالنسبة لمجمل التمويل ليكون مؤش ار لنمو قطاع الوساطة المالية وباستخدام سالسل زمنية بمستوى مقطعي ل41
دولة
الفترة  1113- 1176باستخدام نموذج  Cross-country time-series regressionحيث كان المتغير
التابع هو المتوسط السنوي لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في
معدل االلتحاق بالمدارس الثانوي و االنفاق الحكومي نسبة من الناتج المحلي و التضخم و سعر الصرف في
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السوق السوداء العمق المالي أو عرض النقود و القيمة السوقية إلجمالي االسهم كمؤشر عن تنمية اسواق
المالي.
واظهرت الدراسة ان االنفاق الحكومي والتضخم وسعر الصرف ذات اثر سالب على نمو نصيب الفرد من الناتج
و ان معدل االلتحاق بالمدارس الثانوي و القيمة السوقية لألسهم ذات اثر موجب.
واوصت بتطوير اسواق رأس المال وتعزيز االستثمار في اسواق رأس المال وتخفيض االنفاق الحكومي وتوجيهه
نحو تطوير القطاع المالي.
 -4دراسة ) (Ragan & Zingales .1998بعنوان التنمية المالية والنمو االقتصادي.
قام الباحثان راغورام راجان ولويجي زينغاليس من جامعة شيكاغو بإجراء دراسة باستخدام بيانات من  35بلدا
خالل الفترة من  1183إلى  1113باستخدام النموذج القياسي  Basic test regressionوتقسيم الفترة إلى
ثالث فترات متساوية وتم اجراء انحدار لكل فترة على حدى باستخدام المتغيرات :معدل نمو القيمة المضافة
لقطاع الصناعة كمتغير تابع أما المتغيرات المستقلة فتمثلت في مؤشر التنمية المالية يقاس بحصة اسواق المال
من الناتج المحلي
و حجم االستثمار في االصول السائلة و حصة الصناعة من اجمالي الناتج المحلي و مؤشر قطاع الصناعة في
سوق المال وتوصلت الدراسة إلى أن كل المتغيرات المستقلة ذات اثر موجب على المتغير التابع.
واوصت الدراسة بتطوير القطاع المالي الذي يؤدي الى تقليل تكاليف التمويل الخارجي للشركات وتطوير البنية
التحتية لقطاع الصناعة من اجل مشاركة اكبر في العملية االنتاجية وتعزيز االبتكار التكنولوجي.
 -5دراسة ) )Berthelemy & Varoudakis. 1994بعنوان "الوساطة المالية والنمو الذاتي"
قام الباحثان بيرثلمي وفاروداكسي باستخدام بيانات  91دولة وقاما بتقسيمها حسب تقدمها االقتصادي إلى ثالث
فئات لمعرفة مدى االرتباط بين النمو االقتصادي وتطور القطاع النقدي
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وبالتحديد اختبار العالقة بين المعروض النقدي  M2والناتج الحقيقي ,وذلك خالل الفترة الزمنية الممتدة من
 . 1985 -1960توصل الباحثان إلى أهمية القطاع المالي والعرض النقدي كمحدد للنمو االقتصادي في الدول
المتوسطة الدخل ولم يثبت ذلك بخصوص الدول المنخفضة أو المتقدمة الدخل.
 -3التعقيب على الدراسات السابقة:
لقد شغل موضوع دراسة الوساطة المالية وتأثيرها على التنمية االقتصادية الباحثين منذ القدم كما سنالحظ في
االستعراض التاريخي لتطور هذا النشاط الحقا ,وقد بذل كل باحث جهده في دراسة أحد أنشطة الوساطة أو
اجمالي هذا النشاط كما الحظنا ,فقد تناولت الدراسات المحلية في مجملها أحد أنشطة الوساطة وليس مجمل هذا
النشاط ,كدراسة لنشاط البنوك أو أثر االدخار واالستثمار أو دراسة النشاط في بورصة فلسطين ,وتناولت دراسات
أخرى لم يتسع المجال هنا الستعراضها نشاط التأمين ,وكانت نتائج وتوصيات هذه الدراسات تشير إلى أهمية
هذه النشاطات و إلى دورها الهام في حشد المدخرات وتمويل االستثمارات و إلى دور ايجابي لهذه النشاطات
على التنمية االقتصادية في فلسطين ,أما الدراسات العربية فقد اتفقت في معظمها مع الدراسات المحلية في عدم
تناولها لنشاط الوساطة المالية بكل أو معظم مكوناته واكتفت كما الدراسات المحلية بدراسة أحد أوجه هذا النشاط,
وخلت هذه الدراسات من النماذج القياسية واعتمدت على التحليل واالستنتاج من الدراسة الوصفية ,باستثناء دراسة
العمر ووردة التي تناولت موضوع الوساطة المالية بشكل متكامل وتميزت بنموذج قياسي أفضى إلى نتائج
هامة ,خالف بعضها الفرضيات وما كان متوقعا ,وهذا ما يؤشر إلى ضعف الدراسات المحلية والعربية في مجال
الوساطة المالية وأن هناك العديد من الدراسات التي يمكن بحثها في هذا المجال.
وبخصوص الدراسات األجنبية فهي عديدة ومتنوعة سواء على صعيد مكان الدراسة فهناك مثل هذه الدراسات في
عشرات الدول ,أو على صعيد فترة الدراسة والزمن الذي أجريت .وكذلك المتغيرات المستخدمة في نماذجها
القياسية كما الحظنا ,وقد استفاد الباحث في تصميم النموذج الخاص بدراسته من هذه الدراسات كاتخاذ
 GDPكمؤشر للنمو االقتصادي والقيمة السوقية لألسهم كمتغير مستقل مضيفا لها متغيرات التي تختص بنشاط
الوساطة المالية التي تختص بها دراسته.
ولعل أهم ما يميز هذه الدراسة أنها األولى من نوعها محليا على حد علم الباحث من حيث أنها تقيس مدى
مساهمة مجمل نشاط الوساطة المالية بأشكاله المختلفة على الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني.
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المبحث الثاني  :الوساطة المالية ,مفهومها ,أهميتها ,مؤسساتها.
ال يمكننا الحديث عن نشاط الوساطة المالية ودورها االقتصادي الهام في حشد المدخرات وتوجيهها نحو
االستثمارات وخاصة بعد استعراض أهم الدراسات التي تناولت هذا النشاط وأبرزت دوره دون االستعراض
التاريخي لنشأة الوساطة المالية وذكر المؤسسات التي تقوم بهذا النشاط دون وأن نتحدث بشيء من التفصيل عن
ماهية ومفهوم الوساطة المالية وماذا تعني وأسباب ظهورها وشروط قيام مؤسسات الوساطة المالية بمهامها
والدور المنوط بها على أكمل وجه ,وكذلك الفوائد التي تحققها مؤسسات الوساطة المالية لنفسها ولطرفي العالقة
من مقرضين ومقترضين ولالقتصاد بشكل عام وهذا ما سنجهد لتوضيحه في هذا المبحث.
 -1مفهوم الوساطة المالية :
يعتبر مفهوم الوساطة المالية تفسي ار لعميلة الربط بين وحدات العجز ووحدات الفائض في أي مجتمع اقتصادي
وفي أي عملية اقتصادية وهو مفهوم قديم منذ أن عرف االنسان التجارة واستخدم النقود حيث أوضح القري
) ,1998ص )73أن الوساطة المالية حاجة ضرورية ألي مجتمع في القديم والحديث .وهناك دالئل على أن
المجتمعات قد تبنت ,في كل دورات التاريخ االنساني ,ترتيبات متنوعة الهدف منها النهوض بهذه الحاجة .ذلك
أن المجتمعات منذ األزل مقسومة في كل لحظة من لحظات التاريخ الى نوعين من األفراد أولئك الذين لديهم من
الموارد المالية ما يفيض عن حاجتهم اآلنية (وحدات الفائض) وأولئك الذين لديهم من الحاجات ما ال تغطيه
مواردهم المالية الحالية (وحدات العجز) فلو جرى ترتيب طريقة يتم من خاللها نقل هذه الفوائض (والتي ستبقى
عاطلة عن العمل) من فئة الفائض الى فئة العجز لتحسن مستوى الرفاهية في المجتمع ككل  ,ألن فئة الفائض
ليست أفرادا بعينهم بل إن كل أفراد المجتمع معرضون ألن يكون في عداد الفئة األولى أو الثانية في أي وقت
من األوقات.
إن الوحدات االقتصادية غالبا ما تكون إما وحدات محققة للفائض أو وحدات محققة للعجز .وكنتيجة لهذا لن
يتولد تيار الدخل القومي بمعدل مستقر ما لم يتم نقل فوائض الوحدات األولى إلى الوحدات الثانية .ويربط
االقتصاديون عادة بين النمو المالي ألي مجتمع وبين نموه االقتصادي بوجه عام .أي أنه كلما تعاظم متوسط
نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في دولة ما كلما كان ذلك مدعاه لمزيد من التطور في المجالين المالي والنقدي.
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وغير خاف أن هذا لن يتحقق إال من خالل تطور مؤسسات تقوم بالوساطة المالية كنتاج طبيعي لعوامل وظروف
عديدة تستدعي ظهورها( .يونس ومبارك ,1982 ,ص)97
الوساطة المالية تعني عملية استحواذ على موارد مالية من أحد الوحدات االقتصادية مثل الشركات ,والمنظمات
الحكومية ,واألفراد وذلك بغرض إتاحة هذه الموارد الى وحدات اقتصادية أخرى ,فالمؤسسات المالية توجد من
أجل تسهيل هذه الوساطة (حنفي وآخرون ,2006 ,ص)14
" تنبثق الوساطة المالية في األساس من الوساطة االقتصادية التي تستهدف تخفيف تكلفة التبادل أو التعامل بين
الوحدات االقتصادية ,بغرض تشجيع العمل أو االنتاج والتجارة ,والمقصود بالوساطة المالية ادارة أموال ذوي
الفائض من الثروة التي يحتاج اليها ذوو العجز من األفراد والمؤسسات لما فيه مصلحة الجميع"( .الرشيدي,
 ,2005ص )113ويترتب على هذا التعريف النتائج التالية:
أ -أن الوساطة المالية هي بين طرفين أحدهما لديه فائض والثاني لديه عجز.
ب -تقوم الوساطة المالية بتوجيه الثروة من الفئة األولى الى الفئة الثانية.
ت -حصول الوسيط على األرباح من خالل هذا التوجيه.
ث -الوسيط المالي يوجه األموال وال يتملكها واألموال لديه أمانة.
وهكذا نرى من التعريفات السابقة أن عملية الوساطة المالية تقوم عبر مؤسساتها العاملة في هذا المجال بشق
القنوات لألموال المتراكمة لدى أصحاب الفوائض المالية لتسلك الطريق األقصر واألكثر أمنا نحو الوحدات
المتعطشة لهذه األموال من أصحاب العجز ,مذللة بذلك العوائق التي تعترض هذا التدفق مقابل حصولها على
عوائد نظير عملها ودون أن تتملك هذه األموال.
 -2التطور التاريخي للوساطة المالية :
نستطيع القول أن الوساطة المالية وجدت منذ القدم عند اإلغريق والرومان الذين كانوا من رواد الفن المصرفي
ولكنها لم تكن بالمفهوم الواسع الذي نعرفه اآلن حيث لم تمارس هذه الهيئات اإلقراض للغير بالفائدة إال في نطاق
محدود جدا( .عبد الرحمن,2012 ,ص)73
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وفي القرون الوس طى حيث كان التجار وغيرهم يقومون باالحتفاظ بالفائض من النقود المعدنية ذهبية كانت أو
فضية لدى الصيارفة مقابل إيصال أو تعهد ,حيث كانوا يعتبرون هم أصحاب الفائض أي الطرف األول
للوساطة  ,ومن ناحية أخرى استخدم الصيارفة النقود المعدنية المودعة لديهم في إعطاء قروض بعدما تأكدوا من
أن أصحابها لن يقوموا بطلبها بصورة جماعية وذلك انطالقا من خبرتهم في هذا المجال ,وكانت القروض تزيد
في قيمتها على قيمة النقود المعدنية المكدسة لديهم مقابل حصولهم على فوائد من المقترضين ,وهم يمثلون
الطرف الثاني من الوساطة ,اعتمادا على أن أصحاب هذه النقود (المودعين) لن يطالبوا بها دفعة واحدة ومن
هنا بدأت هذه القنوات أو الهيئات تتنامى وتتفنن في جمع المدخرات واعطاء القروض( .رمضان
وجودة,2005,ص)11
بعدها ساد الفكر التجاري  1750-1450حيث النزعة العلمانية بعد أن سادت النزعة الدينية في العصور
الوسطى ,حيث ظهرت النزعة الفردية والثروات الفردية .كما قام اليهود واإليطاليون بإنشاء المصارف البدائية
لقبول الودائع واقراضها بفائدة ,وقد صاحب نمو الرأسمالية التجارية نمو المؤسسات التمويلية بالرغم من أن
القروض كانت غير محببة نظ ار لتحريم الفوائد ,فقد لجأ التجار والبحارة إلى المصارف للحصول على قروض
لبناء السفن والتجارة .وتكونت في هذه الفترة ألول مرة شركات باألسهم عام 1553م في لندن وعام 1662م في
هولندا .وفي الفترة 1850-1750م أصبحت الصناعة تسيطر على معظم النشاط االقتصادي وظهرت الميكنة
الزراعية والصناعية كأسلوب أمثل لإلنتاج وكانت الثورة الصناعية بمثابة مؤشر أوضح أهمية الموارد المالية
ورأس المال العامل واالستثمارات المنتجة في زيادة االنتاج وتحديثه ودفع المجتمعات نحو النمو والتقدم
االقتصادي (مصطفى ,وحسن ,2000,ص)20
وركز العالم االقتصادي آدم سميث على أهمية القطاع الصناعي واعتبر في كتابه ثروة األمم الصادر سنة
1776م أن التراكم الرأسمالي هو المحرك األساسي للنمو االقتصادي ومصدره االدخار وأن معدل االستثمار
يتحدد باالدخار أي الربط بين الفائض والعجز (معروف,2005 ,ص .)371وجاء تحليل ريكاردو للنمو
االقتصادي ( )1883-1772معز از لتحليل سميث حيث قسم المجتمع إلى ثالث فئات ليحلل النمو من خالل
العالقة التي تنشأ نتيجة توزيع الدخل على هذه الطبقات الثالثة وهي الطبقة الرأسمالية وطبقة العمال وطبقة مالك
األراضي ,واعتبر الطبقة الرأسمالية ضرورية للنمو االقتصادي أنها توفر رأس المال الثابت للعمليات االنتاجية
بسبب انفاقها جزء قليل من دخلها والباقي يتحول لالدخار الذي يعتبر األساس لتراكم رأس المال .أما نظرية
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شومبيتر للنمو االقتصادي ( )1934فقد أوضحت الدور الهام الذي يلعبه المنظم باستغالل الفرص المربحة
لالستثمار ,والتي تمول من خالل االقتراض من المصارف وبالتالي يبدأ المجتمع بالسير نحو االزدهار (حمدان
,2012,ص .)19كما يرى شومبيتر أن الخدمات التي يقوم بها الوسطاء الماليون بين ادارة المخاطر وتقييم
المشروعات وحشد المدخرات وتسهيل المعامالت كلها هامة جدا للتنمية االقتصادية .كما أن العالم االقتصادي
كينز وافق شومبيتر الرأي ضمن تحليله للنظرية العامة ( )1936في تأكيد الدور الهام لتوازن القطاع المالي
وتوازن سوق النقود في التوازن العام لالقتصاد ,وأن غياب األدوات والمؤسسات المالية سيحد من تحول المدخرات
إلى استثمارات وهو ما يؤثر سلبا في شكل انخفاض النمو والناتج( .العمر ,ووردة,2007 ,ص)4
وضمن نظريات التنمية االقتصادية أوضح العالم االقتصادي (روستو) في نظرية مراحل النمو االقتصادي
1963م أنه من أهم مراحل هذه النظرية مرحلة تهيئة شروط االقالع والتي تبرز فيها الحاجة لتمويل إضافي
فتظهر بعض المؤسسات المالية لتؤدي دور الوسيط بين المدخرين والمستثمرين ,حيث أن أي عملية تنمية تتطلب
عملية تعبئة االدخار المحلي واألجنبي لكي يحدث االستثمار الكافي للتعجيل بالنمو االقتصادي
(صبيح,2008,ص .)48وهذا ما أكده نموذج هارود – دومار بأن كل اقتصاد يجب أن يحتفظ بنسبة من دخله
القومي الستبدال الهالك والتالف من السلع الرأسمالية ولكي يتم النمو يكون من الضروري تقديم اضافات
استثمارية صافية جديدة إلى رصيد رأس المال( .تودارو,2009 ,ص )126وهذا ما أكدته النظرية النيوكالسيكية
للنمو ,حيث دعت للسوق الحر ,حيث أكدت على أن تحرير أو انفتاح األسواق الوطنية سوف يؤدي إلى مقادير
اضافية من االستثمار المحلي واألجنبي ,وهو ما يؤدي لزيادة التراكم الرأسمالي (تودارو ,ص.)149
وهكذا فان التسلسل التاريخي للنظريات االقتصادية منذ االغريق والرومان مرو ار بالعصور الوسطى ومن خالل
استعراض فكر التجاريين ومن بعدهم الثورة الصناعية ومن خالل البحث عن أهمية عملية الوساطة المالية في
نظريات التنمية وكتابات سميث وريكاردو وشومبيتر حتى كتاب كينز (النظرية العامة) عام 1936م ,كلها
أجمعت أن النظام المالي الكفء سينتج خدمات مالية ذات كفاءة عالية من شأنها تحفيز النمو االقتصادي .مثل
هذه الرؤية تعزز من مطالبة االقتصاديين لتحسين أداء القطاع المالي والسياسات االئتمانية الكفيلة بحفز تراكم
رؤوس األموال وتشجيع التعاون والتبادل بين قطاعي الفائض والعجز المالي ومن ثم النمو االقتصادي وما زالت
حتى يومنا الحالي مؤسسات الوساطة المالية تمارس دورها في تعبئة المدخرات وتهيئتها للمستثمرين.
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 -3أهمية الوساطة المالية :
إن الوظيفة األساسية التي تقوم بها الوساطة المالية هي التوسط بين الوحدات ذات الفائض والوحدات ذات العجز
أي بين مجموعتين من األشخاص المقرضين والمقترضين .وقد يتساءل المرء أال تستطيع كل مجموعة من هاتين
المجموعتين أداء الخدمة أو الخدمات التي يقدمها الوسيط بنفسها دون الحاجة إلى تدخله ؟  ...بمعنى آخر
أليست الوساطة هي تكلفة إضافية يمكن االستغناء عنها ؟ ومقدما البد أن نتوقع منطقيا أن تكون إجابة هذا
التساؤل بالنفي واال لما احتلت وظيفة الوساطة المالية تلك المكانة الكبيرة التي تحتلها في النظم االقتصادية
المعاصرة .ولكن لماذا توجد الوساطة المالية؟ إنها توجد ألن الخدمات التي تقدمها هي خدمات يجد األفراد أنه
من الصعب إن لم يكن من المستحيل قيامهم بها بأنفسهم( .يونس ,ومبارك ,1982 ,ص)101
إن بحث طرفي العالقة المقرض والمقترض عن بعضهما البعض لعقد صفقة قد يكون صعبا جدا ,إذ البد من
توافق يتعلق بحجم المورد والفترة الزمنية التي يحتاج إليها ويتم التمويل بمقتضاها .على المقترض أو رجل
األعمال أن يتفق مع عدد من ذوي الفائض قبل حيازته للموارد الكافية ,وهذا االجراء يحتاج إلى وقت طويل .أما
صاحب المورد المالي فعليه أن يتصل بعدد من رجال األعمال قبل أن يجد رجل األعمال الذي يقبل عرضه
للفترة الممنوحة .كما أن الفشل في تطابق الفترة الزمنية المطلوبة لهذا التمويل عرضا وطلبا يجعل من الصعب
تأمين استم اررية العرض والطلب .ثم هناك صعوبات متزايدة تتعلق بالمخاطرة (صديقي ,1998 ,ص.)45
واذا افترضنا وجود التطابق المتعلق بالحجم والزمن فان بعض المشاريع ال تناسب المدخرين لطبيعة المخاطرة
التي تنطوي عليها .باإلضافة الى هذه المخاطر التي تعتري المشروع نفسه هناك مخاطر المماطلة ,بل حتى
الخوف من االحتيال المباشر وبسبب هذه المتاعب يعمد صغار المدخرين الى البحث عمن يعرفونه ويثقون به
كل هذا يؤدي إلى تأخير النتائج والى كنز غير متعمد للموارد المالية ,كما يعتبر التمويل المباشر الذي تعقد فيه
الصفقة مباشرة بين مالك التمويل (المدخر) ومستخدم التمويل (المستثمر) غير فعال .وعدم فعاليته تشبه تماما
عدم فعالية المقايضة .أيضا إن كان البد للمدخرين من البحث عن مستثمرين ,والبد للمستثمرين من البحث عن
ممولين ,فان عائد المدخرين سيكون بال شك أقل من إجمالي تكلفة التمويل بالنسبة للمستثمرين .أصحاب الموارد
سيخصمون تكلفة البحث إضافة إلى أي مخاطر إضافية ناتجة عن عدم التأكد من جدارة وأمانة المستثمر.
)(Fry,1988,p235
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كما أن قلة العوائد ستجعل الناس يحجمون عن االدخار بهدف استثمار مدخراتهم ,وارتفاع تكلفة الموارد تؤدي
إلى إعاقة عملية االستثمار ,النتيجة النهائية لالقتصاد ستؤول إلى حجم إنتاج أقل ,ووظائف أقل ,دخول ضعيفة
واقتصاد هزيل ,إذا ما قورن بما يمكن إح ارزه من خالل الوساطة المالية ,إن الوساطة المالية تعتبر من عوامل
الرفاه لالقتصاد (Townsend, 1983, p909) .
كما تعد الوساطة المالية ضرورة حتمية وحيوية ليس فقط لكونها عامل اقتصادي مهم ,ولكن للدور الفعال الذي
تلعبه في ايجاد الحلول لمشكالت التمويل واألهمية التي تمثلها لوحدات الفائض ووحدات العجز ولمؤسسات
الوساطة نفسها هي كما يلي ( :لطرش ,2001,ص)5
بالنسبة ألصحاب الفائض المالي  :سمحت بتحقيق جملة من المزايا أهمها :
 ضمان مصداقية الوسيط المالي  ,ويظهر هذا في حجم السيولة التي يسيرها والقوانين والتنظيمات المعدةخصيصا لحماية المودع وأمواله.
 امكانية الحصول على السيولة في أي وقت ,فمؤسسات الوساطة المالية مجبرة على االحتفاظ بجزء مناألموال بشكل سائل لمواجهة الطلب.
 تجنب مخاطر عدم التسديد ,فالمؤسسات الوسيطة مجبرة على تنفيذ جميع التزاماتها تجاه المودعين لماتتوفر عليه من أموال ضخمة ومركز مالي قوي.
 إمكانية قبول األموال في أي وقت وبدون جهد للبحث عن المقترضين المحتملين.بالنسبة ألصحاب العجز المالي  :توفر جملة من الخدمات أهمها :
 توفير األموال بشكل كافي وفي الوقت المناسب  ,وهذا لما تتوافر عليه من أموال ضخمة. تجميع أصحاب الفوائض المالية الصغيرة في قروض ضخمة وتجنب مشقة البحث عنهم. توفير قروض بتكاليف أقل نسبيا من التمويل المباشر.بالنسبة للوساطة المالية ذاتها  :فإذا كانت هذه المؤسسات تؤدي كل هذه الخدمات والمزايا ,فهي تقوم بها
بمقابل يتمثل في :
 االستفادة من الفائدة على القروض ,حيث تعتبر من المداخيل التي تعظم عائداتها.23

 استعمال موارد غير مكلفة في الغالب ,فالودائع الجارية هي الموارد الهامة لها ,حيث ال تكلفها شيء ,فهي ال تمنح فوائد عليها في الغالب.
 توسيع قدرتها على منح القروض ,وذلك بإنشاء نقود الودائع ,وبالتالي هي تستطيع أن تمنح قروضا أكثرمما تتحصل عليه من ودائع.
بالنسبة لالقتصاد ككل  :االقتصاد بدوره يستفيد من هذه المؤسسات كالتالي :
 تفادي احتماالت عرقلة النشاط االقتصادي لعدم توافق الرغبات بين طرفي عالقة التمويل.-

توفير األموال الالزمة للتمويل ,وتقليص اللجوء إلى االصدار النقدي الجديد بتعبئة السيولة الموجودة .

وهكذا نالحظ أن وجود مؤسسات الوساطة المالية ضرورة ال يمكن االستغناء عنها وأن الفائدة من وجود هذه
المؤسسات ال يعود بالنفع على هذه المؤسسات فحسب ,بل يستفيد منه وحدات الفائض ووحدات العجز ,وكذلك
االقتصاد الوطني بشكل عام.
 -4أسباب ظهور الوساطة المالية :
إن ظهور الوساطة المالية كمؤسسات اقتصادية يعتبر حتمية البد منها بعد األسباب والمنافع التي استعرضناها
سابقا ,اضافة إلى ذلك قيامها بتذليل الصعوبات التي نجمت عن العالقة المالية المباشرة بين أصحاب الفائض
المالي وأصحاب العجز المالي والمتمثلة في( :لطرش ,2001,ص)5
 صعوبة تعارف طرفي العالقة  .حيث يجب أن تكون العالقة بين الطرفين شخصية . عدم التوافق بين الرغبات من حيث الزمان والمكان . صعوبة التوافق بين الرغبات من حيث المبلغ . عدم قدرة المقرض على تقدير كل األخطار المحتملة ,مما يضعف فرص التوظيف الجيد لألموالواالستغالل األمثل لها .
 تجميد األموال المقرضة إلى غاية تاريخ السداد وهذا ال يخدم أصحاب الفائض المالي .وهذا ما ال يسمح بخلق الظروف المالئمة لالستعمال األمثل لموارد التمويل ويدفع إلى التفكير في إيجاد طرق
ووسائل جديدة توفر المناخ المالئم لضمان نجاعة استخدام هذه األموال.
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 -5مؤسسات الوساطة المالية :
شهد القرن الماضي نموا كبي ار في حجم وأعداد البنوك وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وهي شركات
الوساطة المالية التي تمارس نشاطها في السوق من خالل قبول الودائع االدخارية والتعامل في األسواق المالية,
والهدف األساسي من تأسيس هذه الشركات هو المتاجرة في األوراق المالية بيعا و شراءا لحساب المستثمرين
(شبيب  , 2012,ص)32
ويمكننا القول أن المؤسسات التي تعمل في مجال الوساطة المالية هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل عالقة
التمويل المباشرة بين المقرضين والمقترضين المحتملين إلى عالقة غير مباشرة فهي تخلق قناة جديدة تمر عبرها
األموال من أصحاب الفائض المالي نحو أصحاب العجز المالي .وبالتالي تقوم بتعبئة االدخارات (الفوائض
المالية) الخاصة باألفراد والمؤسسات من جهة ومنح القروض إلى أطراف أخرى (المكي ,2013,ص.)5
كما يمكننا تعريف مؤسسات الوساطة المالية بأنها  :منشآت تمارس أنشطة اقتصادية متخصصة طبقا لطبيعة
نشاط كل منها وبما يتفق مع الحاجات االقتصادية واالجتماعية للدولة ,وتتركز أنشطتها االقتصادية في ادارة
األموال لإليفاء بمتطلبات التمويل واالستثمار ,حيث تعتبر هذه المؤسسات بمثابة حلقة الوصل بين قوى العرض
ممثلة في األطراف التي تمتلك األموال وبين قوى لطلب ممثلة في راغبي التمويل أي األطراف التي تحتاج إلى
األموال المراد توظيفها .وعلى ذلك فإنه لقيام هذه المؤسسات بدورها الفعال يتطلب األمر توفر بعض الشروط
لنجاحها في مهامها( :توفيق ,2011 ,ص)207
 توافر األعداد االقتصادية من المودعين (جانب العرض) والمستخدمين (جانب الطلب) الالزمة إلثراءعملية الوساطة.
 تهيئة المناخ االقتصادي والسياسي واالجتماعي واألمني والتشريعي المستقر لضمان استم ارر تدفقاألموال في قنوات الوساطة.
 إطالق حرية التعامل في األموال مع مراعاة أن يحظى بأدنى مخاطرة ألطراف التعامل سواء جانبالعرض أو جانب الطلب.
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وبعد تحقيق الشروط اآلنفة الذكر لتواجد مؤسسات الوساطة المالية فإنه بإمكاننا تقسيم مؤسسات الوساطة المالية
إلى نوعين من المؤسسات هما مؤسسات الوساطة المالية النقدية (الودائعية) ومؤسسات الوساطة المالية غير
النقدية (غير الودائعية) وسيتم التعرض بشكل موسع إلى هذه المؤسسات في الفصل الثاني.

أ -مؤسسات الوساطة المالية النقدية (البنوك) وتضم نوعين( :المكي,2013,ص)7
البنك المركزي  :وهو المؤسسة المكلفة بإصدار النقود والتي تترأس النظام النقدي ,وهو المشرف على التسيير
النقدي والمتحكم في البنوك األخرى ,فيقوم بتمويل البنوك عند الضرورة وتقديم االستشارات الضرورية للحكومة,
وبالتالي فهو الملجأ األخير لإلقراض ,وفي إطار سياسته العامة فجميع المؤسسات المالية تلتزم باللوائح
والتعليمات التي يصدرها.
البنوك التجارية  :ومهمتها تلقي الودائع الجارية من األفراد والمؤسسات وبالتالي إنشاء نقود الودائع ,وتقوم بمنح
القروض بشتى أنواعها وهذا ما أكسبها وصف المؤسسات المالية النقدية.
ب -مؤسسات الوساطة المالية غير النقدية :كونها غير نقدية ال يعني أنها ال تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة
مواردها ال تسمح لها بإنشاء النقود وال يمكن لها الحصول على ودائع جارية من الجمهور ,وهذا ما يتسبب في
عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع ,ويعد رأس مالها الخاص الجزء األكبر من مواردها ,والودائع الزمنية التي
تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية ,وتقوم هذه المؤسسات بمنح القروض ,باإلضافة إلى عمليات توظيف
األموال كإصدار السندات والمشاركة في مختلف المشاريع والمؤسسات بالحصول على األسهم ,وبالتالي فهي تقوم
باستخدام أموالها الخاصة في تنفيذ استثمارات مختلفة الحجم ,ومن أمثلتها شركات التأمين ,ومؤسسات االقراض
الصغير ,وشركات الوساطة في تداول األسهم.
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المبحث الثالث :التمييز بين مفهوم الوساطة المالية ومفاهيم التجارة والسمسرة والتمويل
تع رضنا في المبحث السابق بشيء من التفصيل لمفهوم الوساطة المالية وأوضحنا أنها عملية يقوم بها شخص أو
مؤسسة للتوسط بين وحدات العجز ووحدات الفائض المالي ,ولكن هناك من المصطلحات االقتصادية بعض
المصطلحات والمفاهيم القريبة من موضوع الوساطة المالية في االسم أو المضمون مما يؤدي إلى شيء من
االلتباس والخلط بين هذه المفاهيم مثل مفهوم التجارة ومفهوم السمسرة ومفهوم التمويل .لذا سنقوم باستعراض
المقصود بكل مفهوم من المفاهيم السابقة ومن ثم اجراء مقارنة بين هذه المفاهيم وبين مفهوم الوساطة المالية
لتوضيح أوجه الشبه واالختالف بينهما.
 -1مفهوم التجارة والوكيل التجاري:
عرف االنسان التجارة منذ فجر التاريخ ,وبداية ظهور المجتمعات االنسانية وحتى قبل ظهور النقود وفي ظل
نظام المقايضة كانت عمليات تبادل السلع هي عمليات تجارة ويمكن تعريف التجارة بأنها عملية البيع أو الشراء
للسلع أو الخدمات بقصد الربح سواء كان ذلك على صعيد التجارة الداخلية أي ضمن حدود الدولة الواحدة أو
التجارة الخارجية( .العيساوي واألسود ,2008 ,ص)4
ومن خالل التعريف السابق للتجارة يتضح لنا بعض الجوانب الواجب توافرها في العمل حتى نتمكن من اطالق
مفهوم التجارة عليه ومن هذه الجوانب ما يأتي( :حوامدة ,2011 ,ص)33
 أن التاجر يشتري السلعة بهدف الربح ويتحمل مخاطرتها كاملة ,وقد ال يستطيع أحيانا تصريفها ممايضطره لبيعها بثمنها األصلي أو بخسارة وقد تتعرض بضاعته للتلف أو السرقة ,كما يتعرض التاجر
لمخاطر تغيرات الطلب واألسعار التي تكون أحيانا سببا للربح ,ومن هنا يتضح لنا أن البيع والشراء في
العمل التجاري يجب أن يكون بهدف الربح.
 التاجر هو عبارة عن وسيط بين المنتج والمستهلك ولكنه يعمد إلى تملك السلع والخدمات التي هيموضوع وساطته ,ويسعى إلى الربح من خالل استغالل التفاوت في السعر بين المنتج والمستهلك,
ويتحمل التاجر أي مخاطر تتعرض لها السلعة أثناء تملكه لها.
ومع اتساع النشاط االقتصادي والتطور الهائل للشركات واألعمال التجارية فان التاجر في الشركات
والمشروعات الكبيرة أصبح يتعامل مع آالف وربما ماليين العمالء مما استدعى وجود وسطاء يستعين بهم
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التاجر لتسهيل تجارته ,فنشأ ما يسمى بعقود الوساطة التجارية وهي عقود تربط بين التاجر والوسيط (الوكيل
التجاري) والتي بمقتضاها يقوم التاجر بتكليف الوسيط بتصريف أعماله التجارية ,والوسيط التجاري (الوكيل)
هو الشخص الذي يقوم بالوساطة التجارية بين المنتج والمستهلك( .عمر , 2012,ص)42
وسنقوم باستعراض أنواع الوكالة التجارية لفهم الفرق فيما بينها وليسهل علينا المقارنة بين مفهوم التجارة
والوكيل التجاري من جهة ومفهوم الوساطة المالية من جهة أخرى.
 1-1وكالة العقود:
تعد أهم صورة من صور الوكالة التجارية حتى أن البعض ال يجد فرقا بين الوكالة التجارية ووكالة العقود
ولكن األغلب ممن تكلموا عن الوكالة التجارية تكلموا عن وكالة العقود كأحد أنواعها .وتعرف وكالة العقود
بأنها "عقد يلتزم شخص بموجبه أن يتولى على وجه االستمرار وفي منطقة نشاط معينة الترويج والتفاوض
وابرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر ,ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه".
(القليوبي ,1998 ,ص)440
وتتمثل أهمية وكالة العقود بالنسبة لكبار المنتجين وتجار الجملة في كونها تسهل عليهم الحصول على
العمالء دون اللجوء لوكالء العمولة (والتي سنأتي على تفصيلها الفقرة القادمة) وتحمل تعاقد وكالء العمولة
باسمهم ,وانتشرت وكالة العقود حاليا بسبب سهولة المواصالت مما مكن الشركات والتجار االعتماد على
وكيل العقود الذي يتعاقد باسمهم في مواجهة عمالؤهم من تجار التجزئة والمستهلكين .ويقتصر دور الوكيل
على البحث عن العمالء وتحفيزهم على التعاقد مع الموكل دون التدخل في ابرام العقد(.قزمان,2005 ,
ص)153
 2-1الوكالة بالعمولة:
صورة من صور الوكالة التجارية وتسري عليها األحكام العامة للوكالة التجارية وتعرف على أنها "عقد يتعهد
بمقتضاه الوكيل أن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل مقابل أجر أو عمولة"( .دويدار,1997 ,
ص)30
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وأهم ما يميزها عن وكالة العقود أن الوكيل بالعمولة يجري العقد باسمه الشخصي ويلتزم بنقل آثاره إلى
الموكل الذي يرتبط معه بعقد الوكالة بالعمولة ,فهو طرف أصيل في التعامل ,وهذا بخالف وكيل العقود
الذي يجري العقد باسم الموكل ولحسابه وال يتحمل أي مخاطر قد تنجم عن الصفقة .لذا يشترط في الوكيل
بالعمولة أن يكون كامل األهلية ,ويكون مسئوال عن تنفيذ العقد في مواجهة الغير( .المرجع السابق ,ص)35
 3-1الوكالة الحصرية (التمثيل التجاري):
وهي النوع الثالث من أنواع الوكالة التجارية وهي أحدث األنواع في المعامالت التجارية ,وتتمثل فكرة الوكالة
الحصرية بقيام شخص بتسويق بضائع معينة في نطاق جغرافي محدد له على وجه الحصر بحيث ال يشاركه
أحد في تسويق تلك البضائع ,إال أنه يجوز للطرف اآلخر (الموكل) بيع منتجاته بشكل مباشر دون الوكيل
ضمن المنطقة المتفق عليها مع ضمان حقوق صاحب الوكالة الحصرية( .عمر ,2012 ,ص)56
وأهم ما يميز الوكالة الحصرية عن النوعين السابقين من الوكاالت يتمثل في كون الوكيل الحصري يقوم
بشراء البضاعة من الطرف األول (الموكل) ثم يقوم ببيعها باسمه الشخصي ولحسابه الشخصي متحمال بذلك
مخاطر تسويق تلك البضاعة ,وال يجوز له رد البضاعة التي ال يتمكن من بيعها( .دويدار,1997 ,
ص)110
ومع ما تقدم من شرح لمفهوم التجارة والوكالة التجارية وأنواعها يصبح من الممكن المقارنة بين هذا المفهوم
ومفهوم الوساطة المالية وذلك بإبراز نقاط الخالف التالية بين المفهومين( :حوامدة ,2011 ,ص)50-46
 الوسيط المالي يتعامل بالنقود والقروض وال يتعامل بالسلع ,فهو تاجر نقود وقروض فيقترض النقودبمعدل فائدة ويقرضها بمعدل أعلى والتاجر يتعامل بالسلع والخدمات ,وفي حالة البنوك االسالمية التي
تشترى السلع وتبيعها لعمالئها بالتقسيط يصبح البنك في هذه الحالة تاج ار اللتقاء عمله مع عمل التجار.
 الوسيط المالي يتوسط بين وحدات العجز ووحدات الفائض والتاجر يتوسط بين المنتج أو تاجر آخر (فيحاالت الوكالة) وبين تاجر تجزئة أو مستهلك.
 مخاطر الوسيط المالي تتمثل في السيولة وسعر الفائدة وسعر الصرف والتزام طرفي العالقة أما مخاطرالتاجر فتتمثل في انخفاض الطلب والسرقة وتلف البضاعة.
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 ال وسيط المالي ال يتملك أموال الغير بل يعمل على توجيهها وادارتها أما التاجر فيتملك السلعة ويتحملمخاطرتها واألموال التي يتعامل بها هي أمواله وليست أموال الغير.
 األفق الزمني لتملك الوسيط المالي لألصول المنتجة أقل نسبيا من تملك التاجر ,فقد يساهم الوسيط فيشركة على أن يبيع أسهمه بعد فترة ,أما التاجر الفعلي فهو يدخل الشركة غير عازم على تركها اال
للضرورة.
ويتبين لنا من االستعراض السابق الفرق بين مفهوم الوساطة المالية والوساطة التجارية وأن عدم التمييز بين
المفاهيم أمر غاية في الخطورة نظ ار للتباين الواضح بين ماهية ووظائف كل مفهوم من المفهومين السابقين.
 -2مفهوم السمسرة:
تعد السمسرة صورة من صور الوساطة التجارية ,حيث يقوم الوسيط بدور هام في عملية التقريب والتوفيق بين
وجهتي نظر المتعاقدين ,دون التدخل في عملية ابرام العقد بينهما .وقد عرفت السمسرة منذ عهد بعيد نظ ار
ألهميتها في عمليات التجارة حيث كان السمسار قديما يقوم بالتوسط بين التجار األجانب والتجار من مدينته
يعرفهم به وبما معه من بضائع ويشهد اتمام العقد ويستعان به في الشهادة إذا نشب بين الطرفين أي خالف
مستقبال(.بارود ,2014 ,ص)423
ومع مرور الزمن زادت معرفة الناس بالسمسار وأهميته وتم التعامل معه وفق األعراف ,ومما زاد من أهمية
عملية السمسرة عما كانت في السابق هو التوسع الهائل في حجم التجارة المحلية والدولية ,كما ظهر ما يعرف
بسماسرة األوراق المالية وانتشار السمسرة في مختلف العمليات التجارية فبالرغم من انتشار وسائل الدعاية
واالعالن وتطورها الكبير إال أن التاجر أحيانا يصعب عليه التعرف على شخص يتعامل في سلعته أو يرغب
بها ,أو يصعب عليه ايجاد شخص يقدم له خدمة مثل النقل وتكون المعلومات التي يقدمها السمسار أكثر
مصداقية ودقة وفائدة من معلومات الدعاية واالعالن( .دويدار ,1997 ,ص)162
والمقصود بالسمسرة في مجال المعامالت المالية هو عملية الوساطة بين البائع والمشترى ومن في حكمهما في
تسهيل تنفيذ عمليات البيع والشراء ونحو ذلك نظير أجر معلوم يتم االتفاق عليه بين األطراف  ,وتعتبر السمسرة
نوع ذو طبيعة خاصة من أنواع الوكالة طبقاً لألوامر الصادرة من الطرف المعطى لها  .ويطلق على الشخص
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الذى يقوم بعمليات السمسرة اسم السمسار أو الوسيط ألنه يتوسط بين البائع والمشترى  ,كما أنه أحياناً يقدم
معلومات تدلهما على تحقيق رغباتهم لذلك يطلق عليه أيضا لقب الدالل (فياض ,1998 ,ص)74
والسمسار وسيط بين طرفين ,حيث يحدد له الطرف األول نوع العمل المطلوب منه مثل البحث عن بائع أو
مشتري أو مستأجر لسلعة أو أصل أو خدمة يملكها هذا الطرف مقابل أجر معلوم يأخذ السمسار عند ابرام العقد,
دون أن يفوضه بالتصرف عنه كما يحدث مع الوكيل التجاري ,فحقيقة عمل السمسار هو الداللة حيث يدل
المش تري على البائع أو العكس لذا سمي دالال .فتكون في هذه الحالة السلعة التي يملكها السمسار وينتفع منها
هي المعلومات التي يقدمها ألحد الطرفين أو كالهما وال يملك السمسار امضاء العقد إال إذا وكله موسطه بهذا
العمل فيجمع بين السمسرة والوكالة( .السويلم,1998 ,ص)93
وهك ذا يتضح لنا أن السمسرة عمل مادي يتمثل في ايجاد صلة بين طرفين يرغبان في التعاقد وهي تتميز عن
الوكيل التجاري بكافة أنواعه سواء الوكالة بشكلها العام أو الوكيل بعموله أو وكالة العقود والتي أشرنا لها سابقا,
ففي الوكالة ينوب الوكيل عن أحد طرفي العقد في ابرامه والتوقيع عليه وهو ما يعتبر عمل قانوني لحساب
الموكل وملزم له ,أما السمسار فيقتصر دوره على التقريب بين الطرفين دون أن ينوب عن أي منهما ,والسمسرة
وساطة قائمة على االستقالل التام لشخص السمسار وهو ال يتحمل أية مخاطر للصفقات التي ساعد في ابرامها.
(بارود ,2014 ,ص.)434
وعلى الرغم من التشابه الظاهري بين مفهوم الوساطة المالية ومفهوم الوساطة التجارية أو السمسرة مما قد يدعو
في بعض األحيان إلى الخلط وااللتباس بين المفهومين إال أنه يمكننا التمييز بين المفهومين من خالل نقاط
الخالف التالية( :حوامدة ,2011 ,ص)40
 الوسيط المالي يبيع عمله وهو ادارة أموال المدخرين أو المودعين ,أما السمسار فيبيع المعلومات فقط. الوسيط المالي يتصرف نيابة عن المودع في األموال التي لديه ,أما السمسار فال يحق له التصرف نيابةعن أي طرف إال بإذن مسبق.
 الوسيط المالي يكون طرف في العقد مع المودع ومع المقترض ,أما السمسار فال يكون طرفا في العقد. -الوسيط المالي يتوسط بين المدخرين والمستثمرين ,بينما السمسار يتوسط بين البائع والمشتري.
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 يحصل الوسيط المالي على ربح غير ثابت يعتمد بشكل مباشر على نتيجة الوساطة المالية ,بينمايتقاضى السمسار أج ار أو عمولة ثابتة.
 ينصب عمل ال وسيط المالي على توجيه أموال المدخرين أو توظيفها وال ينتهي عمله إال بانتهاء هذاالتوجيه أو التوظيف ,بينما يعمل السمسار على التقريب بين وجهات نظر المتعاقدين حتى يبرما العقد
وهنا ينتهي عمله.
نالحظ مما سبق أن التشابه بين الوساطة المالية والسمسرة (الوساطة التجارية) هو تشابه ظاهري فقط في
االسم في حين أن الفروق في طبيعة عمل كل طرف هي فروق جوهرية تستدعي التفريق بينهما.
 -3مفهوم التمويل:
يعرف التمويل على أنه مجموعة الق اررات المتخذة للحصول على األموال الالزمة لتمويل استثمارات المؤسسة
وتغطية احتياجاتها .كما يمكن أن يعرف بأنه توفير كمية من األموال الالزمة للقيام بالمشاريع وتطويرها في
الوقت المناسب حسب حاجة المؤسسة ويكون التمويل داخلي أو خارجي( .الشيخي ,والجزراوي,1998 ,
ص.)20
يصنف التمويل حسب المدة أو حسب مصدر التمويل وتصنيفه حسب المدة ينقسم إلى تمويل قصير األجل
بحيث ال تزيد مدته عن سنة ومتوسط األجل من سنة إلى خمسة أو سبعة أعوام وطويل األجل ما زاد مدته عن
ذلك وما يهمنا هنا هو التصنيف حسب المصدر حيث ينقسم التمويل إلى :
 -1-3التمويل الداخلي :ويقصد بالتمويل الداخلي مجموعة الموارد التي تستطيع المؤسسة الحصول عليها
بطريقة ذاتية دون اللجوء للخارج (السيد والعيسى ,2004,ص)89
وقد ال يكون من المهم مقارنة هذا النوع من التمويل مع مفهوم الوساطة المالية وذلك نظ ار لوضوح المقصود منه
وابتعاد شبهة االختالط في الفهم بين المفهومين وذلك بخالف النوع الثاني من التمويل وهو التمويل الخارجي.
 -2-3التمويل الخارجي :وينقسم التمويل الخارجي بدوره إلى نوعين هما:
التمويل الخارجي المباشر :وفيه تتم عملية التمويل بشكل مباشر بين الدائن والمدين بدون تدخل وسيط مالي من
خالل اصدار وحدات العجز المالي وبشكل مباشر أسهم أو سندات تباع بشكل مباشر لوحدات الفائض المالي
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وتسمى في هذه الحالة أوراق مالية مباشرة( .السيد والعيسى ,ص . )89إال أن هذه الطريقة من التمويل تصطدم
بالعديد من المعيقات التي ذكرناها سابقا في أسباب ظهور الوساطة المالية مثل صعوبة ايجاد الوحدات المدخرة
ألنها تعتمد على المعرفة الشخصية وصعوبة التوافق على شكل ومبلغ القرض  .وهذا النوع من التمويل هو
األكثر ابتعادا عن مفهوم الوساطة المالية لكونه عالقة مباشرة بين الطرفين ال وجود وال عالقة للوساطة المالية
فيها ,وهذا ما يستدعي االنتباه له لعدم الخلط بين مفهوم التمويل والوساطة المالية.
التمويل الخارجي غير المباشر :وفيه تدخل مؤسسات الوساطة المالية كالبنوك وشركات التأمين كوسيط في
العملية بين وحدات الفائض ووحدات العجز حيث تتولى هذه المؤسسات عمليات االكتتاب وكذلك بيع األوراق
المالية التي أصدرتها وحدات العجز إلى وحدات الفائض (الشيخي والجزراوي ,1998 ,ص )25وال مجال هنا
للمقارنة بين التمويل الخارجي الغير مباشر وبين مفهوم الوساطة المالية ألن عملية التمويل الخارجي الغير
مباشر هي الوساطة المالية بعينها.
وقد يكون من المفيد ادراج المقارنات السابقة بين مفهوم الوساطة المالية ومفاهيم التجارة والسمسرة والتمويل في
الجدول رقم ( )1الذي يبسط ويوضح أهم االختالفات بين هذه المصطلحات.
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الجدول رقم ( :)1-1مقارنة بين مفهوم الوساطة المالية ومفاهيم السمسرة والتجارة والتمويل
المفهوم

نوع السلعة

الوسيط المالي النقود

والقروض

طرفي العالقة دوره في العقد الربح

المخاطر

السيولة وسعر وحدات العجز طرف أصيل غير ثابت
الفائدة وسعر ووحدات

مع

والتضخم

الطرف الثاني

ال يتحمل أي البائع

ليس له دور

الفائض

الصرف

األول

الطرف

ومع

السمسار

المعلومات

التاجر

السلع

وكيل العقود

الترغيب

والتقريب

مخاطر

وكيل العمولة

الترغيب

والتقريب

ال يتحمل أي تاجر أو منتج طرف أصيل أجر ثابت أو

مخاطر

الوكيل

السلع

التلف

مخاطر
التلف

والمشتري
وعدم المنتج

أجر ثابت أو
نسبة محددة
الفرق

بين

طرف أصيل

البيع وتقلبات والمستهلك

سعري

البيع

ال يتحمل أي تاجر أو منتج ليس له دور

أجر ثابت أو

والشراء

األسعار

وتاجر تجزئة

نسبة محددة

أو مستهلك
وتاجر تجزئة يوقع

أو مستهلك
الحصري
التمويل

المباشر

باسمه

وعدم تاجر أو منتج طرف أصيل الفرق

بين

العقد سعري

البيع

البيع وتقلبات وتاجر تجزئة يوقع
النقود

واألدوات

المالية

العقد نسبة محددة

األسعار

أو مستهلك

باسمه

والشراء

عدم السداد

المؤسسة

طرف أصيل

تمويل مشاريع

وأصحاب

الفوائض بدون
وسيط

الجدول رقم ( :)1-1من اعداد الباحث من خالل المعلومات الواردة في هذا المبحث
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المؤسسة

خالصة الفصل األول:
إن االهتمام بدراسة نشاط الوساطة المالية شغل اهتمام كبار االقتصاديين مثل شومبيتر وكينز اللذان أكدا على
الدور الهام للريادي في توفير التمويل للمشروع ,مرو ار بالعديد من الرواد منذ بدية الستينات من القرن الماضي,
فقد ركز هؤالء الرواد من أمثال جيرلي وشو وجولد سميث وباتريك على أهمية الدور الذي تلعبه الوساطة المالية
في عملية االنتاج.
وقد جاء االستعراض للدراسات السابقة في هذا المجال ليؤكد على هذه األهمية للوساطة المالية ويوضح مدى
حاجة المكتبة العربية للم زيد من الدراسات حول هذا الموضوع ,كما تبين أن مؤسسات الوساطة المالية ال تحقق
المنفعة لنفسها فقط من خالل العموالت واألرباح التي تحققها من خالل ممارسة عملها ,بل هناك فائدة على
طرفي العالقة من وحدات العجز ووحدات الفائض ,وعلى التنمية االقتصادية بشكل عام.
وقد يحصل بعض االلتباس في فهم بعض المصطلحات التي تبدو لغير المختص متشابهة أو متقاربة المعنى
ولكن عند دراسة موضوع الوساطة المالية يجب على الباحث التدقيق في توضيح وتفنيد كل مصطلح قريب أو
مشابه لمفهوم الوساطة المالية ,موضحا أوجه الشبة واالختالف بين هذه المفاهيم وهذا ما نتمنى أن نكون قد
وفقنا في توضيحه في الفصل األول.

35

الفصل الثاني  :مؤسسات الوساطة المالية

المبحث األول  :البنوك
المبحث الثاني  :األسواق المالية وشركات الوساطة
المبحث الثالث  :مؤسسات االقراض الصغير
المبحث الرابع  :شركات التأمين
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الفصل الثاني
النظام المالي عبارة عن وحدات ومؤسسات مالية تشكل القطاع المالي في االقتصاد وهي جزء مهم وأساسي من
الهيكل االقتصادي العام للدولة ,يساهم في تسهيل المعامالت المالية وتمويل المشاريع واألنشطة االستثمارية
المختلفة ,وعملية الوساطة المالية هي المسئولة عن تحويل رؤوس األموال من القطاعات الفائضة إلى قطاعات
العجز فهي تسهل توظيف رأس المال بهدف زيادة االستثمارات ,كما يعتبر الدور الذي تلعبه وتقوم به مؤسسات
الوساطة المالية دو ار محوريا في النشاط االقتصادي المعاصر ,حيث ال يقوم نشاط الوساطة المالية وال يؤدي
الدور المرجو منه بدون قيام مؤسسات مختصة في هذا المجال ,تقوم باستقبال الودائع والمدخرات من الجمهور
وتعطيها للمستثمرين في شكل قروض وتسهيالت .تعتبر الوظيفة األساسية لمؤسسات الوساطة المالية مسألة
ضرورية في نقل األموال من األطراف التي يتوفر لديها فائض من األموال (مدخرات) إلى األطراف التي يتوفر
لديها عجز في األموال (المستثمرون والمستهلكون) .وقد تعددت أشكال وأنواع هذه المؤسسات من البنوك بكافة
أنواعها ,وكذلك األسواق المالية وشركات الوساطة في مجال األسهم ,كما برز في اآلونة األخيرة دور هام
لمؤسسات االقراض الصغير في دعم المشاريع الفردية واألسرية والمشاريع الصغيرة ,كما أن لشركات التأمين دور
هام في هذا المجال حيث تتوفر لديها فوائض من األموال من أقساط التأمين فتقوم بإقراضها للمستثمرين أو
استثمارها بشكل مباشر في األسواق المالية.
سنتناول في هذا الفصل أهم المؤسسات العاملة في مجال الوساطة المالية وذلك باستعراض لمفهومها ووظائفها
وأنواعها وتاريخ نشأتها ,وكذلك طبيعة دورها في مجال الوساطة المالية وذلك في أربعة مباحث ,حيث نتناول في
المبحث األول البنوك بكافة انواعها ,واألسواق المالية وشركات الوساطة في البورصة في المبحث الثاني ,أما دور
مؤسسات االقراض الصغير فسنقوم باستعراضها في المبحث الثالث ,وفي المبحث الرابع سنتطرق إلى شركات
التأمين ودورها في الوساطة المالية.
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المبحث األول  :البنوك
يعرف الجهاز المصرفي في الدولة بأنه المؤسسات المصرفية واألنظمة والقوانين التي تعمل في ظلها هذه
المؤسسات ,وهو يمثل المكون األساسي للقطاع المالي للدولة ,كما تعتبر البنوك من أهم مؤسسات الوساطة
المالية ,حيث تعتبر أهم القنوات التي تحول المدخرات إلى استثمارات ,إذ أن المدخرين ليسوا مستثمرين في كل
األحوال ,فالعديد منهم يلجأ إلى البنك للحفاظ على أمواله من السرقة أو الضياع ,أو طمعا في الفوائد السنوية
التي تقدمها البنوك على الودائع وحسابات التوفير ,كما يلجأ اليها التجار لتسهيل أعمالهم التجارية من خالل
تحويل األموال واالعتمادات المصرفية ودفاتر الشيكات ,كما انتشرت في اآلونة األخيرة حسابات التوفير ولجميع
األعمار في ظل انتشار الوعي المصرفي وبفعل حمالت االعالنات التي تقوم بها البنوك من خالل تقديم الهدايا
والحوافز للمدخرين في اطار سعي هذه البنوك لجذب المودعين اليها ,وبسبب المنافسة القائمة بين البنوك
للحصول على العدد األكبر من العمالء ,كل ما سبق ذكره من أموال تدخل إلى البنك ال يمكن النظر اليه
كاستثمارات بل هي أموال تتراكم لدى البنك ليقوم بدوره بتقديمها إلى أصحاب االستثمارات في شكل قروض
وتسهيالت واعتمادات مصرفية وغيرها من الخدمات التي تقدمها البنوك للمستثمرين .ودور البنوك هنا ليس
حياديا ,أي أنها ال تقدم هذه الخدمات مجانا ,فالبنوك أيضا لها مصالحها وتحقق أرباحا كبيرة ,ولكن بالمقابل
تعتبر حلقة وصل قوية بين طرفي العالقة من مدخرين ومستثمرين ,وفي اطار مكمل ومتكامل مع مؤسسات
الوساطة المالية األخرى.
وفي هذا المبحث سنتحدث عن البنك المركزي ودوره في الدولة ,وكذلك أنواع البنوك ووظائفها وتاريخ نشأتها
وأهميتها ودورها في عملية الوساطة المالية.
 -1تعريف البنك:
يعود أصل كلمة بنك إلى اللغة االيطالية وهي عبارة عن المصطبة التي يجلس عليها الصرافون لتحويل
العمالت ,ثم تطور هذا المعنى بعدها ليعبر عن المنضدة التي يتم فوقها عد وتداول العمالت ,ليصبح هذا اللفظ
بعد ذلك معب ار عن المكان الذي توجد به هذه المنضدة ويجري فيه تداول النقود( .العاني ,2007 ,ص)4
هناك العديد من التعريفات للبنوك منها الكالسيكي ومنها الحديث فالتعريف الكالسيكي يقول أن البنك هو
"مؤسسة تعمل كوسيط بين مجموعتين رئيسيتين من العمالء .المجموعة األولى لديها فائض من األموال وتحتاج
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إلى الحفاظ عليه وتنميته والمجموعة الثانية هي مجموعة من العمالء تحتاج إلى أموال ألغراض أهمها
االستثمار أو التشغيل أو كالهما" (الصيرفي ,2007,ص)7
أما التعريف الحديث للبنك فهو أن البنك "مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند
الطلب أو آلجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي أو الخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية
وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار المالي في الداخل والخارج بما
في ذلك المساهمة في انشاء المشروعات وما يتطلب من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وفقا لألوضاع التي
يقررها البنك المركزي" (سويلم ,1993 ,ص)85
نالحظ من التعريف أن البنك يقدم خدماته المالية لجمهوره من خالل موارده المتاحة (التي سنفصلها الحقا) ,بما
يمثل حلول للمشاكل المالية المتوقعة للعمالء وينتفع البنك من خالل المقابل المادي والمعنوي الذي يحصل عليه
من عمالؤه ,كما ينتفع المجتمع بشكل عام من هذه الخدمات من خالل تنشيط المعامالت المالية بما يعمل على
نمو وتقدم االقتصاد محليا ودوليا.
وفي فلسطين واضافة إلى الخدمات السابقة الذكر فإن البنوك تقوم بالتعاون مع و ازرة المالية بصرف رواتب
الموظفين الحكوميين وموظفي وكالة الغوث وبعض الهيئات األخرى ,باإلضافة إلى إصدار البطاقات ائتمانية
للموظفين بضمان رواتبهم والعديد من الخدمات األخرى ,في محاولة من هذه البنوك لمواكبة التطور في الخدمات
المصرفية عالميا كما سنوضح في الفصل القادم.
 -2تاريخ ونشأة البنوك:
يرجع تاريخ نشأة البنوك إلى أواخر القرون الوسطى ,حيث كان الصاغة والصيارفة في أوروبا يقبلون النقود
المعدنية
من المودعين مقابل اعطائهم إيصال أو شهادة إيداع بالمبلغ المودع ,وقد وجد الصيارفة أن تلك االيصاالت
أصبحت تلقى قبوال عاما في التداول والوفاء بااللتزامات ,كما الحظوا أن أصحاب هذه الودائع ال يقومون بسحب
ودائعهم دفعة واحدة بل على شكل دفعات حسب الحاجة ,وتبقى باقي الودائع مجمدة لدى الصراف ما شجعه
على إقراضها ,وأخذ هذا الشكل البدائي للبنك بمنح فوائد للمودعين من أجل تشجيعهم على إيداع األموال لديهم,
فلم يعد الهدف من االيداع هو الحفاظ على المال فحسب ,بل أيضا التطلع إلى الحصول على الفوائد ,وهكذا
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تطور هذا النشاط في مجال تلقي الودائع مقابل فائدة ,وتقديم هذه الودائع على شكل قروض مقابل فوائد أكبر.
(العصار ,والحلبي ,2000 ,ص)63
تم تأسيس أول بنك في مدينة البندقية االيطالية عام 1517م ,ثم تاله بنك أمستردام عام 1609م وأخذ عدد
البنوك يتزايد تدريجيا منذ بداية القرن الثامن عشر ,وكانت غالبية تلك البنوك مملوكة ألفراد وعائالت ,وكانت
القوانين تحمي المودعين بحيث يتم في حالة االفالس الرجوع لألموال الخاصة ألصحاب هذه البنوك هذه القوانين
والتعديالت التي أجريت عليها أدت إلى تحويل البنوك إلى شركات مساهمة وذلك بفضل الثورة الصناعية في
أوروبا التي أدت لنمو الشركات وكبر حجمها ,واتساع أنشطتها مما تطلب نشوء بنوك كبيرة للقيام بتمويل هذه
الشركات الكبيرة ,وهكذا نشأت البنوك وتعددت أفرعها لتسهيل المعامالت على أساس من الثقة(.العاني,2007 ,
ص)3
ومع تطور الحياة االقتصادية والتجارة وكبر حجم التجارة المحلية والدولية ,تعددت أنواع البنوك ووظائفها لتتواكب
مع هذا التطور في إطار سعي البنوك الدائم لتحسين نوعية خدماتها المقدمة للجمهور ومحافظة البنك على راحة
عمالؤه بسبب انتشار البنوك ,وكثرة عددها واشتداد المنافسة فيما بينها لالستئثار بأكبر عدد من العمالء ,وسنأتي
على هذه األمور بشيء من التفصيل الحقا.
 -3أنواع البنوك ووظائفها:
لم يعد دور البنوك يقتصر على الوساطة المالية بين وحدات الفائض ووحدات العجز ,بل قامت بتطوير هذا
المفهوم التقليدي بتقديمها لخدمات حديثة ظهرت مع تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ,وذلك بسبب
المنافسة الشديدة بين البنوك وكذلك تحول مؤسسات غير مصرفية الى ممارسة النشاط المصرفي الذي كانت
تحتكره البنوك ,مما هدد حصتها السوقية ,كما أن العديد من البنوك دخلت مجال التنافس على المستوى العالمي,
وبدأت تظهر بنوك مختصة في مجاالت معينة ,وفي المقابل ظهرت البنوك الشاملة الخدمات أو متعددة
االختصاصات ,لذا قد يكون من المفيد عرض ألنواع البنوك ووظائف كل نوع من هذه البنوك.
وبشكل عام يمكن أن تظهر أهمية البنوك في العصر الحديث لقيامها بالمهام التالية( :الصيرفي,2007 ,
ص)19
 نظ ار لكبر حجم األرصدة يمكن للبنوك أن تدخل في مشاريع طويلة األجل.41

 بدون وساطة البنوك يتعين على صاحب المال أن يجد المستثمر المطلوب والعكس بالشروط والمدةالمالئمين للطرفين.
 نظ ار لتنوع استثمارات البنوك فان المخاطر تتوزع وهذا ما يمكنها من الدخول في مشاريع ذات مخاطرةعالية.
 البنوك تزيد من السيولة في االقتصاد من خالل تقديمها أصول قريبة من النقود مما يقلل الطلب علىالنقود.
 تقوم البنوك بتشجيع األسواق المالية التي تستثمر وتصدر األصول المالية التي يتردد األفراد في امتالكهاخوفا من المخاطرة.
 -1-3البنك المركزي:
تحظى البنوك المركزية باهتمام كبير من قبل الساسة ومتخذي القرار في مختلف دول العالم بسبب دورها الهام
في تحقيق التوازن االقتصادي والذي يعتبر الهدف األساسي الذي تسعى له جميع السياسات االقتصادية للدول
المختلفة ,ويؤدي البنك المركزي هذه المهمة من خالل تطبيق سياسة نقدية مناسبة لمواجهة األزمات واالختالالت
التي تواجه اقتصاد الدولة ,وتنعكس آثار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي على النشاط االقتصادي
بأكمله وصوال لتحقيق االستقرار النقدي والمساهمة في إرساء مقومات النمو االقتصادي.
نشأت البنوك المركزية في بداية األمر كبنوك تجارية ثم تطورت أهدافها تدريجيا حسب التطورات االقتصادية
والفكرية ,ومن أبرز أسباب نشوء البنوك المركزية هو اصدار النقود والتحكم بها من خالل ممارسة البنك المركزي
لسياسة نقدية تنسجم مع السياسة االقتصادية العامة للدولة والتي تهدف لتحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي.
(موسى ,2009 ,ص)6
يعتبر البنك المركزي بنك الدولة أو بنك البنوك فهو الذي يطبق السياسة النقدية ويساعد الحكومة في تحقيق
أهدافها ويوجه الجهاز المصرفي ,لذا ال يعتبر البنك المركزي هادفا للربح ,وال يتعامل مع األفراد ,وكذلك يكون
مستقال عن تحكم الحكومة لتكون ق ارراته مهنية ومبنية على أسس اقتصادية .وسنستعرض فيما يلي أهم وظائف
البنك المركزي( :صبرة ,2015 ,ص)132

41

 بنك اإلصدار:تعتبر عملية اصدار العملة الوطنية في الدولة من أهم وظائف البنك المركزي ,ال يشاركه في هذه الوظيفة أحد
وال ينوب عنه فيها ,ويقوم البنك المركزي بطباعة كمية النقود الالزمة للنشاط االقتصادي ,مع ما يرافق هذه
المهمة من صعوبات بسبب ما يترتب عليها من ثقة في العملة الوطنية.
 ادارة السياسة النقدية والرقابة على االئتمان:يقوم البنك المركزي بشكل مباشر بإدارة السياسة النقدية وبالتوافق مع السياسات األخرى كالسياسة المالية ,لتحقيق
أهداف االقتصاد الكلي كالتشغيل الكامل واستقرار االسعار والنمو االقتصادي.
-

البنك المركزي بنك الدولة:

تحتفظ الحكومة بأموالها وايراداتها في حسابات خاصة لدى البنك المركزي ,وتتصرف في هذه الحسابات للوفاء
بالتزاماتها من رواتب وانفاق حكومي وفوائد على القروض وغير ذلك.
 البنك المركزي بنك البنوك:البنك المركزي هو بنك البنوك العاملة في الدولة ,يحتفظ لديه باحتياطاتها االجبارية التي يفرضها عليها ,وكذلك
االختيارية التي تضعها البنوك طواعية لديه لتسهيل المقاصة بين البنوك التجارية ,كما يوفر البنك المركزي
السيولة للبنوك التجارية من خالل خصم األوراق التجارية والحواالت فيما بين البنوك وعمالئهم ,كما يقوم
بإقراضها لفترة قصيرة لمواجهة متطلبات السيولة فهو المقرض األخير.
وفي فلسطين ال يوجد بنك مركزي ,وتعتبر سلطة النقد الفلسطينية هي القائمة بمهام البنك المركزي في فلسطين
وان كانت صالحياتها حسب اتفاق أوسلو أقل من صالحيات البنك المركزي ,فهي ال تصدر النقود ,وسنتناول في
مبحث خاص موضوع سلطة النقد الفلسطينية في الفصل القادم.
 -2-3البنوك التجارية:
أشرنا سابقا أن العمل المصرفي كان يتمثل بوجود رؤوس األموال لدي بعض الناس الذين يتصفون باإلقطاعية
والنفوذ ,وأدت التطورات االقتصادية إلى ظهور الصيارفة والصاغة الذين يعتبرون نواة المصارف التجارية ,حيث
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أخذ تطور عملهم وقتا طويال وزادت الثقة بينهم وبين المودعين وهذا ما كان له الدور الهام في نشأة البنوك
التجارية ,حيث نشأ البنك التجاري قديما بنفس فكرة وطريقة عمل الصيارفة والصاغة ,حيث بدأ يقبل الودائع
ويقرضها بوجود نظام ايصاالت يثبت هاتين العمليتين ويحصل البنك من جراء ذلك على أرباح ,وبذلك يمكننا
تعريف البنك التجاري بأنه الوسيط بين الودائع الباحثة عن االستثمارات ,واالستثمارات الباحثة عن الودائع ,أو أنه
الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز ,وبذلك انطلق العمل المصرفي بشكله المنظم حتى وصل إلى ما
وصلنا إليه اليوم( .الزيدانين ,1999 ,ص)122
الشكل رقم ( )1-1رسم توضيحي مبسط يوضح آلية عمل البنك التجاري كوسيط مالي بين وحدات الفائض
ووحدات العجز.
شكل رقم ( )1-1البنك التجاري كوسيط مالي

المصدر( :الصيرفي ,2007,ص)8

 -1-2-3وظائف البنوك التجارية:
تطورت عمل ووظائف البنوك التجارية منذ نشأة أول بنك عام 1517م وحتى وقتنا الراهن وفقا للتطورات
واالحتياجات االقتصادية والتجارية والمالية ,كانت الوظيفة األساسية للبنوك في المرحلة األولى من نشأتها هي
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خزن النقود حيث كان البنك يحتفظ بكامل ودائع العمالء في خزائنه وال يقوم بالتصرف بأي جزء منها ,ثم تطورت
في المرحلة الثانية إلى خازن ومقرض للنقود حيث كان البنك يحتفظ بودائع عمالؤه كاملة ويقوم باإلقراض من
رأسمال البنك وبذلك لم يكن يسهم في زيادة عرض النقود المتداولة ,وفي المرحلة الثالثة بدأت البنوك التجارية
تلعب دور الوسيط المالي حيث يقوم البنك بإقراض جزء كبير من األموال المودعة لديه عندما اكتشفت البنوك
من واقع الخبرة العملية أن المودعين ال يسحبون أموالهم دفعة واحدة وأن عمليات السحب تقابلها أيضا عمليات
ايداع وأن عمليات السحب في أسوأ األحوال لن تتجاوز  20%من الودائع وبإمكان البنك اقراض  80%من
الودائع وبذلك تحول البنك إلى مقرض ومقترض( .األيوبي ,1996 ,ص.)61
أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة النقود االئتمانية ,حيث تعتبر الصورة األكثر انتشا ار في العصر الحديث ,خاصة
في البالد الرأسمالية المتقدمة ,وهي تتمثل في التزام من قبل البنوك التجارية ,بدفع مبلغ معين من النقود القانونية
لصالح األفراد أو المؤسسات ينشأ هذا االلتزام نتيجة ايداع حقيقي لكمية من النقود القانونية من العميل لدى البنك
أو قيام البنك بفتح حساب لعمالئه لإلقراض وفي كلتا الحالتين يمنح البنك عمالئه حسابات قابلة للسحب عليها.
(شيحة,1985 ,ص)92
ويمكننا التمييز بين نوعين من وظائف البنوك التجارية ,النوع األول هو الوظائف التقليدية للبنوك التجارية وهي:
(صبرة,2015 ,ص: )116
 قبول الودائع:يعتبر قبول الودائع أقدم وأهم وظائف البنوك حيث يتلقى البنك أمواال محددة في حساب المودع على أن يقوم
البنك بردها أو دفعها لطرف ثالث حسب رغبة المودع وفي وقت الطلب ويسمى هذا النوع بالودائع تحت الطلب
أو الحسابات الجارية وال يحصل المودع غالبا على أية عوائد على هذا االيداع .أما الودائع االدخارية أو ألجل
فهي لمدة زمنية أطول وعليها فوائد.
 االقراض:يتم استخدام الودائع سابقة الذكر من قبل البنك في منحها لعمالء آخرين على شكل قروض لتمويل عملية
االستهالك واالستثمار مما يشكل دو ار هاما في عملية الوساطة المالية بالربط بين وحدات الفائض والعجز,
44

ويحصل البنك على فوائد من االقراض أعلى من العوائد التي يعطيها على الودائع ,وعادة ما يطلب البنك من
المقترض ضمانات من أجل منحه االئتمان لمجابهة مخاطر عدم السداد.
 خصم األوراق المالية:تقوم البنوك التجارية بخصم األوراق التجارية الناتجة عن المعامالت التجارية بين التجار أو كتسهيالت للبيع
للمستهلكين مثل الكمبياالت أو السندات اإلذنية وهي ذات مدة زمنية قصيرة ال تتجاوز عام في العادة ,فاذا احتاج
شخص للسيول ة وكان يملك هذه الورقة فباستطاعته اللجوء للبنك التجاري لخصم قيمة هذه الورقة من خالل
تجييرها لصالح البنك والحصول على قيمتها نقدا بعد خصم جزء من قيمتها على شكل فوائد يحصل عليها البنك
مقابل عملية الخصم.
كما تقوم البنوك بأشكال أخرى من الخدمات للعمالء (مقابل عائد مادي) باإلضافة إلى الوظائف التقليدية
السابقة مثل( :الزيدانين,1999 ,ص)129
 تقديم خدمات استشارية للعمالء فيما يخص أعمالهم ومشاريعهم. تحصيل األوراق التجارية لصالح العمالء. تقديم االئتمان متوسط وطويل األجل. اصدار الشيكات السياحية. خدمات البطاقات االئتمانية. تأجير الخزائن للعمالء. تقديم خدمة االعتمادات المستندية. شراء وبيع العمالت المحلية واألجنبية. خدمة بطاقة الصراف اآللي.هذا وتستمر البنوك التجارية في محاولة تطوير خدماتها المصرفية مستغلة التطور التقني وانتشار الوعي
المصرفي لدى الجمهور لمواكبة التطور االقتصادي مثل قيام البنك بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم
الجامعية بشكل آلي بعض حصولها على تفويض من العميل وغيرها من الخدمات في محاولة دائمة منها
إلرضاء عمالئها في ظل المنافسة الشديدة بين البنوك.
45

 -2-2-3مصادر األموال للبنك التجاري:
تعتبر الموارد المالية التي توفر للبنك احتياجاته المالية واالستثمارية وتظهر هذه الموارد كخصوم في الجانب
األيسر من ميزانية البنك حيث تعتبر كديون أو التزامات على البنك( .صبرة ,2015 ,ص )113وأهم هذه
المصادر هو:
 رأس مال البنك :وهو مجموع ما يساهم به أصحاب البنك والمساهمون ,ويعتبر رأس المال ملك لمؤسسي البنكومساهميه ويعتبر دينا على البنك (باعتباره شخصية اعتبارية) مستقلة عن شخصية أصحابه ,لذا نجد رأس المال
يسجل محاسبيا في جانب الخصوم ,أي الديون على البنك( .األيوبي ,1996 ,ص.)75
 الودائع :وتعتبر أهم المصادر المالية للبنوك ,ويقصد بها المبالغ النقدية التي يودعها العمالء لدى البنكوتنقسم الودائع إلى نوعين أساسيين هما:
الودائع تحت الطلب :وتسمى بالودائع الجارية ,وهي قابلة للسحب أو التحويل من حساب إلى آخر عند طلب
العميل لذلك ,أو فور استالم البنك للشيك في حالة استخدام الشيكات.
الودائع ألجل :وتسمى بالودائع االدخارية ,وهي ودائع خاضعة للعقد الذي ينظمها ,والموقع بين البنك والعميل
تحدد فيه مدة الوديعة والفائدة المستحقة عليها ,ويحرم العميل من هذه الفائدة في حالة مطالبته بسحب الوديعة
قبل موعد استحقاقها( .حسين ,1994 ,ص)35
 االقتراض  :يقوم البنك التجاري باالقتراض من البنك المركزي أو البنوك األخرى المحلية أو األجنبية لمواجهةمتطلبات السيولة وسحوبات األفراد من ودائعهم وتكون هذه القروض قصيرة األجل غالبا وتصل في بعض
األحيان ليوم واحد ويدفع البنك التجاري فوائد على هذه القروض للجهة التي قام باالقتراض منها ,ولكن ال يمكن
االعتماد على هذا المورد إال بشكل مؤقت ويعتبر البنك المركزي الملجأ األخير لالقتراض( .صبرة,2015 ,
ص)114
 -3-3البنوك المتخصصة:
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نتيجة لتشعب وتنوع مجاالت االستثمار والتطورات االجتماعية واالقتصادية ,نشأت أنواع أخرى من البنوك سميت
بالبنوك المتخصصة ألنها تخصصت في مجال معين من مجاالت االستثمار كالبنوك الزراعية والعقارية وبنوك
االستثمار والبنوك االسالمية وغيرها.
ويمكن تعريف البنوك المتخصصة بأنها "مؤسسات مالية وبنكية تتعامل بأدوات االئتمان المختلفة في السوقين
النقدي والمالي من خالل القيام بمهمة الوساطة المالية بين أنواع مخصصة من المقرضين والمقترضين" (حداد
وهذلول ,2010 ,ص ) 170وتمتاز هذه البنوك بأنها تتخصص في تمويل قطاعات اقتصادية محددة عن طريق
تقديم القروض متوسطة وطويلة األجل ,وأهم ما يميزها عن البنوك التجارية هي عادة ال تقوم بقبول الودائع إال
من زبائنها وال يعتبر قبول الودائع من نشاطاتها األساسية ويرتبط نشاطها برأسمالها حيث ال تستطيع هذه البنوك
التوسع في نشاطاتها إال في حدود مواردها المالية حيث أنه ليس باستطاعتها خلق النقود االئتمانية كالبنك
التجاري( .عبد المولى ,1998 ,ص .)112ويمكننا عرض أهم ما تمتاز به البنوك المتخصصة عن البنوك
التجارية كما يلي( :الزيدانين,1999 ,ص)167
 يظهر مجال تخصصها من خالل اسمها مثل البنك الزراعي ,البنك الصناعي ,البنك العقاري ,الخ ... يتركز التمويل لدى البنك في القروض متوسطة األجل وطويلة األجل أحيانا. اعتمادها في معظم األحيان على مصادر التمويل الذاتية. تختلف نظرتها إلى عناصر منح القرض من حيث األهمية عن البنوك التجارية ,كما أنها ال تبحث عنالمقترضين كما يفعل البنك التجاري بسبب نوعية قروضها التنموية وطبيعة المقترضين منها.
 تمتلك هذه البنوك قانون خاص بها لتنظيم عملها وحمايتها. وجود حماية ودعم من الحكومة.وبالرغم من اعتبار البنوك االسالمية أحد أنواع البنوك المتخصصة حيث تختص في مجال العمل المصرفي
االسالمي إال أنه من المناسب تناول موضوعها بتفصيل بسيط نظ ار النتشارها المتزايد بشكل أكبر من األنواع
األخرى من البنوك المتخصصة.
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 -4-3البنوك االسالمية:
وهي ذلك النوع من البنوك التي تراعي وتتقيد في وظائفها وأهدافها بقواعد الشريعة االسالمية في المعامالت
المالية والتجارية ,والفرق األساسي بين البنوك االسالمية والبنوك التجارية تتمثل في أن العائد الذي يحصل عليه
المدخر أو المودع يكون متغيرا ,ويتوقف على نتيجة النشاط االقتصادي ,وبذلك يشارك المودع في المغنم
والمغرم .وهي تربط بين مصادر االدخار واالستثمار وتمنع االكتناز ,كما أن البنك يلعب دور المنظم وفي بعض
األحيان المشارك عندما يدخل في نطاق المساهمة بأمواله الخاصة المتحققة من رأس ماله أو أرباحه( .شيحة,
 ,1985ص)346
كذلك تستخدم البنوك االسالمية أسلوب المضاربة وتسمى المضاربة بـ " المشاركة في األرباح والخسائر" أو
"تمويل رأس المال" حيث يقدم طرف المال ويكون هنا المودع والبنك يقوم باستثمار هذا المال في مشروعات
مفيدة للصالح العام على أساس حصة شائعة من األرباح ويقدم الطرف اآلخر العمل ,ويتم توزيع أرباح مشروع
المضاربة بعد انتهائها أو دورياً حسب االتفاق حيث يتم تحديد نصيب كل من المضارب والممول في صورة نسبة
مئوية من الربح .وفي حال حدوث خسائر يتحملها الممول أما المضارب فيخسر ما بذله من جهد وعمل.
وللمضاربة منافع جمة عالوة على ما تحققه من فائدة للمضاربين ,مثل إنشاء مشروعات جديدة تنتج فرصاً جديدة
للعمل مما يؤدي إلى المساعدة في التغلب على البطالة وكذلك في منع اكتناز األموال حيث أن هناك كثي اًر من
الناس خاصة في مجتمعنا اإلسالمي يكنزون أموالهم وال يودعونها في البنوك خوفاً من الشبهة .أما نظام
المشاركة ,فيقوم على اشتراك اثنين أو أكثر في تمويل مشروع ما ,ونظ اًر ألن وظيفة المصرف أساساً هي
التمويل ,وليس التملك ,فإنه يقوم بالمشاركة المتناقصة في تمويل المشاريع ,حيث يدخل المصرف اإلسالمي في
تمويل مشروع على أنه شريك في هذا المشروع ,ويمتلك حصة في رأس المال ,وله الحق كباقي الشركاء في كل
ما يترتب على عقد الشراكة من حقوق ,و التزامات ,ولكن يتم االتفاق مبدئياً ,ووضع آلية محددة لخروج المصرف
من المشروع وذلك ببيع حصته (مقداد وحلس ,2335 ,ص.)244
وباستعراضنا ألنواع البنوك وأهمية كل نوع نكون قد تعرضنا لنوع هام من مؤسسات الوساطة المالية ,على
مستوى العالم بشكل عام وفي فلسطين أيضا حيث سنستعرض موضوع البنوك في فلسطين بشكل مفصل في
المبحث األول من الفصل القادم.
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المبحث الثاني  :األسواق المالية وشركات الوساطة
تحتل األسواق المالية مكانة هامة وحيوية في النظم االقتصادية المعاصرة ,حيث تعتمد عليها في تجميع رؤوس
األموال من خالل حشد المدخرات بهدف استخدامها في التنمية االقتصادية ,ومن خالل ممارسة األسواق المالية
لهذا الدور فقد أصبحت مالذا للمدخرين الستثمار أموالهم وكذلك ألصحاب الشركات واالستثمارات للحصول على
التمويل.
وتتركز فكرة األ سواق المالية على فكرة الربط بين حجم اإلنتاج وحجم السوق ,فقد أدى نمو حجم الشركات
وتحولها إلى شركات عمالقة ,وتنوع نشاطاتها وكبر حجم انتاجها وتوزيعها ,وظهور ما يعرف باقتصاديات
الحجم الكبير أو الوفورات االقتصادية ومع انفصال الملكية عن ادارة الشركة أو المشروع ,زادت حاجة هذه
المشاريع إلى المزيد من األموال ,األمر الذي أبرز أهمية مؤسسات الوساطة المالية التي تقوم بتجميع األموال من
صغار وكبار المدخرين ,وتقديمها إلى هذه الشركات على شكل قروض ,لتمويل العمليات التجارية والمشاريع
االستثمارية ,ومع زيادة الطلب على األموال من طرف المستثمرين ,وزيادة رغبة المستثمرين في االستفادة من
استثمار ما يملكون من أوراق مالية تثبت ملكيتهم للودائع ,ظهرت األسواق المالية لتسهيل عمليات التداول وجمع
وحدات الفائض ووحدات العجز في مكان واحد يتمتع بقوانين تحمي حقوق الطرفين ,وتسهل عمليات البيع
والشراء لألوراق المالية ,وفق قوانين كل سوق حسب ما ترتئيه ادارة هذه السوق.
ومن هنا تظهر األهمية الكبيرة األسواق المالية لالقتصاد القومي ,وللمدخرين وللمستثمرين وال يمكن الحديث عن
األسواق المالية دون اإلشارة إلى شركات الوساطة في األسواق المالية ,حيث ال يمكن للمستثمر بيع أو شراء أي
من األ وراق المالية في البورصة بشكل مباشر بل يجب أن تتم من خالل وسيط معتمد من ادارة السوق يقوم بهذه
العملية وفق رغبات العميل وتعليماته وبما ال يتعارض مع قوانين السوق .في هذا المبحث سنتناول موضوع
األسواق المالية وشركات الوساطة العاملة فيها بشيء من التفصيل.
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 -1نشأة األسواق المالية:
كانت فكرة انشاء األسواق المالية بسبب الحاجة لوجود مكان متخصص يتم فيه بيع وشراء األوراق المالية التي
ظهرت بسبب التطور الكبير في التبادل التجاري دوليا واالنتاج الصناعي الكبير حيث ظهرت الحاجة لتمويل
أكبر للمشاريع مما حفز األفراد والمؤسسات إليجاد مؤسسات قادرة على تجميع المدخرات وتوظيفها وتوسيع قاعدة
الملكية للمشاريع بطرح أسهم لهذه المشاريع الخاصة أو السندات الحكومية وتطور أداء هذه األسواق بشكل
متواصل بسبب التطورات التكنولوجية إال أن هذا التطور ظل متباينا من دولة إلى أخرى( .الزيدانين,1999 ,
ص)209
تم إنشاء أول سوق مالي في عام 1339م في بلجيكا وبالتحديد في مدينة بروج ,حيث اجتمعت العائالت التي
تعمل في مجال الصرافة في منزل السيد فاندر بورز حيث كانت تتم عمليات بيع وشراء العمالت ثم كتابة بوالص
التأمين ثم صارت تسمية البورصة بأشكالها المختلفة من اسم هذا التاجر حيث اسم بورز باللغة الفرنسية تعني
األسواق المالية ,عرفت فرنسا السوق المالي عام 1639م في مدينة ليون ومن بعدها باريس وأمستردام ولندن في
القرن السابع عشر ,وانتظمت هذه األسواق في حدود عام 1890م بعد اكتشاف أمريكا والثورة الصناعية حيث
جرت استثمارات كبيرة في شراء أسهم شركات بناء السكك الحديدية مما رفع قيمة السوق المالي في باريس من 4
مليارات فرنك عام 1850م إلى  35مليار فرنك عام 1880م ثم احتلت البورصة في لندن ونيويورك وطوكيو
المراكز األولى في حجم األموال المتداولة في السوق( .آل شبيب ,2012 ,ص)34
وعلى مستوى الوطن العربي فاألسواق المالية تعتبر حديثة النشأة إذا ما قورنت باألسواق العالمية ,ومن أهم
البورصات العربية ,البورصة المصرية ,وسوق عمان المالي ,وسوق مسقط لألوراق المالية ,وسوق االمارات
لألوراق المالية ,سوق البحرين لألوراق المالية باإلضافة لسوق السعودية والكويت وتونس .ويجدر الذكر أن
األسواق المالية مرت بمراحل عديدة قبل أن تصل إلى ما هي عليه اآلن بدءا بنشأة البنوك بصورتها التقليدية بما
تقدمه من تسهيالت مصرفية بسيطة ,وظهور البنوك المركزية وقيامها بوظائفها التي ذكرناها في المبحث السابق
والبنوك المتخصصة والتنموية التي بدأت بإصدار السندات ألغراض التمويل التنموي وبهذا كانت بداية الحاجة
لألسواق المالية خاصة بعد الزيادة المضطردة في األوراق المالية والتجارية القابلة للتداول والحاجة لتنظيم هذه
العملية( .الزيدانين ,1999 ,ص)210
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وبالنسبة لنشأة سوق فلسطين لألوراق المالية وطبيعة عملها وحجم وطبيعة الشركات المدرجة فيها فسيتم تناول
هذا الموضوع بشكل مفصل في مبحث خاص بسوق فلسطين في الفصل الثالث بإذن اهلل.
 -2مفهوم وطبيعة األسواق المالية:
يمكن تعريف السوق المالي بأنه عبارة عن آلية أو نظام يجمع بين البائعين والمشترين لألوراق واألصول المالية,
حيث تتم عملية البيع أو الشراء لهذه األوراق داخل السوق عن طريق السماسرة أو شركات الوساطة لألوراق
المالية .وقد أدى التطور في وسائل االتصال والتقدم االلكتروني إلى التقليل من أهمية التواجد داخل السوق وتتم
عمليات التداول من خارج السوق أيضا( .صالحة ,2007 ,ص)13
وهناك تعريفات أخرى لألسواق المالية منها( :عبد القادر ,2010 ,ص)68
 السوق المالي هو مكان االلتقاء أو حلقة الوصل بين البائع والمشتري حيث يتم طلب وعرض األموال منقبل المستثمرين والمدخرين.
 السوق المالي يتمثل في الطرق واألساليب المناسبة التي يرغب المدخرون استثمار أموالهم بها من حيثالفترة التي يرغبون التخلي عن أموالهم بها والتي تختلف من شخص إلى آخر من حيث الشروط والرغبة
في المخاطرة.
 سوق المال هو سوق لتبادل رأس المال واالئتمان ويشمل على أسواق النقد وأسواق رأس المال. سوق المال هو السوق الذي يؤدي إلى تسهيل التبادل بين النقود واألصول المالية.ويمكننا من التعريفات السابقة االستنتاج بأن عمل السوق المالي ال يقتصر على مكان السوق وال يشترط التواجد
داخل السوق للقيام بعمليتي البيع والشراء كاألسواق التقليدية بل هو يشبه إلى حد كبير األسواق االلكترونية
بشكلها الحديث ,حيث ال يلتقي البائعون والمشترون في السوق بشكل مباشر بل يفوضون من ينوب عنهم في
هذه المهمة (شركات الوساطة) ,كما أن وجود السوق مهم للغاية لقيامه بتوفير الحماية القانونية من خالل
الضوابط التي يضعها للحد من عمليات المضاربة الضارة بطرفي العالقة في السوق.
ويجب التمييز بين نوعين من األسواق داخل السوق المالي هما( :معروف ,2003 ,ص)68
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أسواق رأس المال:
وتختص هذه األسواق باالستثمارات طويلة األجل وألكثر من سنة واحدة وتتعامل بشكل رئيسي باألسهم العادية
والممتازة والسندات الحكومية والخاصة ,وتمثل هذه األسواق محور العملية االستثمارية حيث تتحول السيولة
النقدية إلى استثمارات طويلة األجل تحمل عوائد منتظمة في الغالب وهذا ما يعكس شخصية المستثمر العادي
بخالف المضارب الذي يعتمد على البيع والشراء السريع لالستفادة من فروقات األسعار( .سودة,2006 ,
ص)21
أسواق النقد:
وهي األسوا ق التي تتعامل باألدوات المالية قصيرة األجل ال تتجاوز في الغالب السنة الواحدة وتسمى بأسواق
النقد بسبب سرعة وسهولة تحويل األوراق المتداولة فيها إلى السيولة ,ونظ ار لقصر فترة االستثمار في هذه
األدوات تعتبر أكثر أمانا من أسواق رأس المال ,وأهم األدوات التي تتعامل بها هذه األسواق :أذونات الخزينة,
واألوراق التجارية ,والقبوالت المصرفية .وأهم المؤسسات التي تتوسط في األسواق النقدية هي البنوك التجارية
حيث تحاول تعديل مركز سيولتها من خالل االقراض واالقتراض لفترات قصيرة .وتتميز األسواق النقدية عن
غيرها بأن تعامالتها كبيرة الحجم وعدد المتعاملين فيها كبير لذا تعد أسواق عميقة ,كما أن سهولة تحول أدواتها
إلى السيولة جعلها تعد أسواق سائلة( .سودة ,2006 ,ص)29
 -3أهمية األسواق المالية:
تأتي أهمية األسواق المالية من دورها الرئيسي في الموائمة بين وحدات الفائض ووحدات العجز ,كما أن األسواق
المالية تساعد في جذب رؤوس األموال األجنبية وفي تمويل المشاريع الضخمة بما فيها المشاريع الحكومية وذلك
من خالل طرح أسهم هذه المشاريع في األسواق المالية لالكتتاب بها ,كما تغطي األسواق المالية الفجوة التمويلية
التي يعاني منها كثير من األفراد والقطاعات المتمثلة في عدم مقدرة البنوك التجارية على منح االئتمان متوسط
وطويل األجل بسبب مخاطرته العالية ,كما تشجع األسواق المالية صغار المدخرين والمستثمرين على استثمار
أموالهم في تداول األوراق المالية مما يعظم ثروتهم( .الزيدانين ,1999 ,ص)211
كما تمثل السوق أهمية بالغة للمصدرين حيث ترغب الشركات في إدراج أسهمها في السوق المالي ألن هذا
االدراج يوفر لها العديد من المزايا ومنها ما يلي( :صالحة ,2007 ,ص)18
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 الدعاية والترويج :يعتبر ظهور اسم الشركة في نشرات التداول اليومية وفي كافة مطبوعات ونشراتالسوق المالي بمثابة اعالن وترويج لهذه الشركة مما يزيد المعرفة والمتابعة لها ولنشاطاتها من جمهور
المتعاملين.
 التقييم العادل :توفر السوق من خالل آلية العرض والطلب على أسعار أسهم الشركات السعر السوقيالحقيقي للسهم ,كما أن الضوابط التي تضعها السوق للتداول تحمي الشركات من المضاربات الضارة
بها.
 كفاءة نظام التداول والمقاصة والتسوية االلكترونية :حيث يعتمد السوق المالي في ذلك على أحدثاألنظمة االلكترونية مما يسهل على المستثمرين تسييل أسهمهم بشكل الكتروني.
 حصول الشركة على تمويل اضافي :قيام السوق بنشر بيانات الشركة وأسعار أسهمها للمهتمينباالستثمار يجذب االستثمارات إلى هذه الشركة ما يسهل عليها الحصول على التمويل للتوسعات
بتكاليف أقل من االقتراض .
 تسهيل التملك واالندماج :وذلك من خالل االجراءات التنظيمية والتشريعات التي يوفرها السوق التي تحكمالتداول ونقل وتسجيل الملكية بشكل الكتروني وسهل وعادل لجميع األطراف.
 خدمات متطورة باستمرار :حيث يطور السوق بشكل مستمر من آلية عمله ويدرك السوق أهمية عاملالزمن بالنسبة للشركات عند اصدارها لورقة مالية جديدة وادراجها في السوق فيتخذ قرار االدراج بما
يتوافق مع الجدول الزمني المناسب للشركة ,كما يقوم السوق بتوزيع األرباح نيابة عن الشركة.
وهكذا يتبين لنا أن وجود سوق مالية كفؤة وجيدة يكون مفيدا للمستثمرين وللمصدرين على حد سواء.
 -4األركان الرئيسية لألسواق المالية:
تتكون األسواق المالية من ثالثة أركان رئيسية هي المستثمرون (المقرضون) ,والمصدرون (المقترضون),
ووسطاء السوق (الوكالء أو شركات الوساطة).
أوال :المقرضون أو العارضون للمال:
وهم المستثمرون الذين يزيد دخلهم النقدي عن انفاقهم االستهالكي من األفراد أو المؤسسات وتكون عملية عرض
األموال أو االقراض بإحدى الطرق الثالث التالية( :عبد القادر ,2010 ,ص)70
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 االقراض المباشر ,حيث يتم ايداع األموال في حساب التوفير أو االدخار لدى البنك أو في قيمة قسطالتأمين المدفوع لشركة التأمين.
 شراء السندات. شراء األسهم.ثانيا :المقترضون أو المصدرين:
ويقصد به م مجموعة األفراد أو المؤسسات الطالبون لالئتمان حيث ايراداتهم أقل من احتياجاتهم ,و تحصل
الشركات والمؤسسات على التمويل المطلوب من خالل اصدار األوراق المالية القابلة للتداول في سوق المال
حسب القانون ولذا يطلق عليهم المصدرون ويتكونون عادة من مؤسسات مالية ,أو شركات استثمار ,أو هيئات
حكومية كالبنك المركزي وو ازرة الخزانة وتقسم االصدارات من األوراق المالية إلى األنواع التالية( :الزيدانين,
 ,1999ص)214
 اصدار حسب المدة الزمنية :حيث تصدر األوراق المالية إما قصيرة األجل كأذونات الخزينة وشهاداتااليداع ,أو طويلة األجل مثل األسهم أو السندات الحكومية طويلة األجل.
 اصدار حسب درجة الضمان :حيث تصدر بعض األوراق المالية بضمانات مختلفة كاألصول وعادة ماتترافق مع السندات طويلة األجل كالسندات العقارية ,أما السندات العادية فتصدر عادة بدون ضمان
سوى سمعة الجهة المصدرة وحق السند في الحصول على حقه عند التصفية قبل اآلخرين.
 اصدار حسب طبيعة االلتزام :حيث هناك اصدارات يترتب عنها حق دين على مصدرها تجاه المشتريمثل السندات ,وهناك اصدارات يترتب عنها حق ملكية مثل األسهم.
 اصدار قطاع عام واصدار قطاع خاص :وذلك حسب الجهة المصدرة فمنها قطاع خاص مثل الشركاتوالمؤسسات المالية التي تصدر األسهم أو اصدار حكومي كسندات البنك المركزي.
 اصدارات محلية واصدارات دولية :حيث أن األوراق المالية قد تصدر ضمن حدود الدولة وتسمى محليةأو خارج الحدود االقليمية فتسمى دولية.
 اصدارات أولية وثانوية :االصدارات األولية هي التي تتم عند تأسيس الشركة (االكتتاب) ,أما ما يتبعذلك من اصدارات بغرض التوسع أو زيادة رأس المال فتسمى اصدارات موسمية أو ثانوية.
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 اصدار من حيث شكل الورقة المالية :فهناك اصدارات غير قابلة للتداول حيث ال يستخدمها سوىالشخص المسجل اسمه على الورقة ,وهناك أوراق يمكن تداولها حيث ال يكتب اسم المستثمر على الورقة
وتكون الورقة لحاملها.
ونستنتج مما سبق أن اإلصدارات بأنواعها المختلفة الغرض األساسي منها هو الحصول على أقل أنواع
التمويل تكلفة حيث يقوم المدير المالي للشركة بالبحث عن أفضل طرق التمويل من خالل المفاضلة بين
البدائل من قروض مباشرة من البنوك أو اصدار أسهم عادية أو أسهم ممتازة.
ثالثا :الوسطاء (الوكالء):
ال يمكن للراغبين في استثمار مدخراتهم القيام بالبحث بشكل منفرد عمن يحتاج لهذه المدخرات ,كذلك قد تكون
مدخرات بعض األفراد أو األسر صغيرة وبالتالي ال تجد من يرغب فيها ,حيث تمويل االستثمارات يحتاج ألموال
ضخمة ومن األفضل للمستثمر أن يأخذها من جهة واحدة بدال من تجميعها من عدد كبير من المدخرين ,ومن
هنا جاء الدور الهام للوسطاء الذين يجمعون األموال من المدخرين لتقديم مبالغ معتبرة للمستثمرين ,كما يمكنهم
تنويع تعاملهم مع قاعدة كبيرة من المقترضين مما يسمح لهم بتقديم بعض القروض المرتفعة المخاطر ,كما أنهم
يكتسبون الخبرة من خالل تعاملهم الطويل مما يعود بالفائدة على المقرضين .يتمثل الوسطاء الماليون في البنوك
وشركات التأمين وغيرها من مؤسسات الوساطة في السوق( .زيطاري ,2004 ,ص)14
هذا وتكون شرك ات الوساطة في سوق األسهم مرخص لها من قبل السوق للعمل كوسطاء مقابل نسبة محددة
حسب لوائح وقوانين السوق .ويمكننا مالحظة أن دور البنوك في سوق المال متعدد الوظائف فهي مؤسسة
وساطة مالية بحد ذاتها كما أنها قد تدخل السوق كمقترض من خالل طرح أسهم أو سندات لالكتتاب أو التداول,
وقد تدخل البنوك كمقرض من خالل شراءها لهذه األدوات في عمليات االستثمار التي تقوم بها البنوك داخل
السوق مستغلة السيولة التي قد تتوفر لديها.
 -5خصائص السوق المالي الكفؤ:
لكي يطلق على سوق األوراق المالية بأنه من األسواق الجيدة ,يجب أن تتوفر فيه بعض الخصائص ألن
المستثمر ال يتعامل مع سلع حقيقية ملموسة بل يبيع ويشتري على أساس البيانات ودقة تحويلها إلى معلومات
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والحصول على ذلك بدقة وفي الوقت المناسب ,وكذلك توفر السيولة للسوق ,وعمق السوق من حيث عدد
المتعاملين ويمكن ايجاز خصائص السوق الجيد على النحو التالي( :الزيدانين ,1999 ,ص)227
 أن تكون تكاليف المعامالت بيعا وشراءا أقل ما يمكن على كل صفقة. أن تكون أسعار األوراق المالية مبنية على أساس المعلومات االقتصادية أو السياسية وليس علىالشائعات .وأن تكون اتجاهات المستثمرين نحو البيع أو الشراء بناء على تحليل المعلومات.
 العدد الكبير من المتعاملين في السوق يجعل األسعار ال تتأثر بأي قوى داخل السوق ,وبذلك يكونالمشاركون متلقون للسعر وال يفرضونه.
 وجود نظام حماية للسوق من المخاطر التي تحدث نتيجة الصفقات الوهمية.وكذلك يجب تنويع األوراق المالية من حيث النوع والكم وسهولة تنفيذ الصفقات وترك قوى العرض والطلب تحدد
األسعار داخل السوق.
 -6وظائف األسواق المالية:
تعتبر الوظيفة الرئيسية لسوق المال هو تسهيل انتقال األموال بين وحدات الفائض ووحدات العجز وهناك وظائف
أخرى يمكن استعراضها كما يلي( :آل شبيب ,2012 ,ص)41
 تعظيم القيمة الرأسمالية لألوراق المالية ورفع قيمة األسهم مما يعظم الثروة ,وتوفير أشكال متعددة مناالستثمارات واألدوات المالية لجمهور المستثمرين وتسهيل تداولها وتسييلها وتقليل المخاطر.
 توفير المعلومات المتعلقة باالستثمارات ,والمساهمة في النمو االقتصادي من خالل العمل الفاعل فيحشد المدخرات وتوفيرها للمستثمرين.
 تسهيل مهمة الدخول إلى السوق لتجميع أكبر قدر من المدخرات وتحويلها لوحدات العجز مما يرفع مناالستثمار واالنتاج واالستغالل األمثل للموارد واالرتقاء بالوحدات ذات الجدوى االقتصادية العالية.
 مساعدة الدولة في تحقيق سياستها النقدية من خالل دخول البنك المركزي للسوق والتأثير على أسعارالفائدة وبيع السندات الحكومية.
 جذب االستثمارات األجنبية للمساهمة في المشاريع المحلية. سد الفجوة التمويلية للمشاريع التي لم تمولها البنوك.56

 توفير الحماية للمستثمرين من خالل شروط إدراج أسهم الشركات ومراقبة عمليات التداول.وتعتبر األسواق المالية من أهم مؤسسات الوساطة المالية ,فهي مؤسسة وساطة مالية بحد ذاتها ,كما أن
المتعاملين بها وتحت سيادتها وفي ظل قوانينها والمتعاملين في داخلها هم بقية المؤسسات األخرى للوساطة
المالية كالبنوك وشركات االستثمار وشركات التأمين وغيرها.
 -7شركات الوساطة العاملة في األسواق المالية:
تعرضنا بشيء من التفصيل لمفهوم الوساطة المالية والمؤسسات العاملة في هذا المجال في الفصل األول,
وعرفنا أنها المؤسسات التي تتوسط بين وحدات الفائض ووحدات العجز في االقتصاد .ولكننا هنا يجب أن
نميز بينها وبين شركات الوساطة التي تعمل في األسواق المالية وتكون مهمتها التوسط بين البائع والمشتري
للسهم أو أي ورقة مالية ,حيث ال يقوم المستثمر بالدخول إلى سوق األسهم وعرض أو شراء أسهم إال من
خالل شركة وساطة في مجال األسهم واألوراق المالية تكون مرخص لها بالعمل من السوق وتلتزم بقوانينه.
عرفنا الوساطة بأنها عمل يتضمن التقريب بين طرفين بقصد تحقيق المنفعة لكل منهما ,مع حصول الوسيط
أو السمسار على عمولة مقابل عمله.
وبناء على هذا التعريف فإن السمسار أو الوسيط في البورصة يعمل كوسيط في شراء أو بيع األسهم
والسندات تبعا لقوانين البورصة ,ويأخذ السمسار عمولته بغض النظر عما إذا كان البائع أو المشتري للورقة
المالية قد حقق ربحا أو خسارة من هذه العملية ,ولكنه ومن واقع خبرته يقدم النصائح للمستثمر وال يلزمه بها,
ويكون حلقة الوصل بين الشركة المصدرة للسهم والمستثمر ,وكذلك بين حملة األسهم أنفسهم في حاالت
التداول( .صالحة ,2337 ,ص)36
 -1-7دور شركات الوساطة في األسواق المالية( :مجلة سوق المال ,2311,ص)8
يمكن تلخيص دور شركات الوساطة في األمور التالية:
 تقديم المشورة للعمالء لتدنية المخاطر التي قد يتعرضون لها. توعية العمالء عن طريقة االستثمار في سوق األوراق المالية محليا وعالميا. نشر الوعي االستثماري في لدى الجمهور.57

 تحليل الوضع المالي للشركات المدرجة في السوق وتقديم هذا التحليل للعمالء. العمل على تشجيع المستثمرين المحليين وجذب االستثمار األجنبي. العمل على بناء الثقة بين المستثمرين وسوق األوراق المالية. -2-7خصائص الوسيط الجيد:
لتتمكن شركات الوساطة من القيام بعملها بشكل جيد البد أن تتميز بالصفات التالية( :صالحة ,2007 ,ص)41
 سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء حيث يتم تنفيذ األوامر في السوق حسب األقدمية ,وهذا يتطلب توفر عددكافي من العاملين يتمتعون بمستوى عالي من الخبرة.
 السلوك المهني وفق المعايير المعترف بها دوليا لضمان النزاهة والعدالة ومصالح العمالء. التدريب والتطوير المستمر للموظفين من خالل الدورات لتطوير العمل واكتساب المهارات. أن يقدم الموظف مصلحة العمالء على مصلحته الشخصية في أي موضوع يتعلق بالعمل بينهم ,وأنيلتزم بواجباته بصفته مؤتمنا على مصالح العمالء الذين يستثمرون من خالله.
 عدم التمييز بين العمالء من حيث اعطاء المعلومات أو النصائح والتوصيات ,أو اعطاء أولوية ألوامرعميل على حساب عميل آخر لضمان عدالة الفرص.
 يجب على الوسيط معرفة الوضع المالي للعميل وخبرته وأهدافه االستثمارية وقدرته على تحمل المخاطرةوعليه أن يراعي ذلك أثناء تقديم التوصيات والنصائح للعميل.
ويجدر االشارة هنا أن زيادة عدد شركات الوساطة المرخص لها بالعمل في سوق األوراق المالية ,يوفر للمستثمر
العديد من الخيارات في التعامل مع شركة الوساطة التي يراها مناسبة ,كما يعمل على زيادة التنافس بين هذه
الشركات الجتذاب أكبر عدد من العمالء من خالل توفير شاشات التداول الحديثة في مقرات األفرع ,والتواصل
مع العميل على هاتفه النقال وارسال رسائل نصية بشكل يومي عن أسعار األسهم وأهم األخبار المتعلقة بالسوق,
والصفقات التي تم تنفيذها للعميل .مع التزام شركة الوساطة بقوانين السوق التي تعمل فيها.
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المبحث الثالث  :مؤسسات االقراض الصغير
تعتبر مشكلة الفقر من أهم وأصعب المشكالت التي تواجه دول العالم بشكل عام ودول العالم الثالث أو الدول
النامية بشكل خاص ,ويوضع حل مشكلة الفقر والقضاء على البطالة على سلم أولويات أي خطة تنموية في هذه
الدول ,وال توفر هذه الدول أي جهد في سبيل القضاء على هذه اآلفة محاولة االستفادة من تجارب الدول األخرى
في محاربة الفقر من خالل توفير التمويل الالزم للمشروعات الفردية أو األسرية والمشروعات الصغيرة لخلق
فرص التوظيف الذاتي لماليين الشباب واألسر الذين يعانون من الفقر وانعدام فرص العمل ,وكذلك لخريجي
الجامعات من الشباب الطامح لبدء مشروعه الشخصي ولديه أفكار خالقة ولكن تقف عقبة الحصول على
التمويل سدا منيعا في طريق تطبيق هذه األفكار .ومن هنا جاءت فكرة انشاء مؤسسات إقراض لهذه الفئة من
الناس المحتاجون لتمويل صغير وبشروط وفوائد ميسرة وأيضا لتقديم البرامج من أفكار وتدريب وتشجيع لهذه الفئة
لالنخراط في عملية انتاج تدر عليهم دخال دائما بحيث يصبح المستفيد من هذا القرض المصغر قاد ار على ادارة
مشروعه والوفاء بأقساطه الشهرية وكذلك باحتياجات أسرته من مصاريف ويكون بذلك قد خرج من طابور البطالة
الطويل وانضم إلى فريق المنتجين الصغار مما يعود بالنفع عليه وعلى االقتصاد في بلده بشكل عام حيث
تساهم مثل هذه األعمال والمشاريع بجزء هام من الناتج االجمالي لمعظم الدول.
 -1مفهوم االقراض الصغير:
تم ذكر مصطلح "االقتصاد الغير رسمي" ألول مرة في ورقة بحثية قدمها الباحث كيت هارث في مؤتمر "البطالة
في المدن األفريقية" الذي عقد في جامعة  Sussexالبريطانية عام  ,1971حيث توصل في بحثه إلى نتيجة
تفيد بأن دخل الفقراء يعتمد على هذا القطاع الغير رسمي ,وهذه الطبقة هي من تستهدفها مؤسسات االقراض
الصغير ) ,(Hart, 1971, P104تم إنشاء أول مؤسسة تعمل في هذا المجال في بنجالدش عرفت ببنك
جرامين أو بنك الفقراء على يد الدكتور محمد يونس عام 1976م بهدف إطالق طاقات الفقراء وتمكينهم من
انشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم والتخلص من الفقر وقد نال الدكتور محمد يونس جائزة نوبل للسالم عام
2006م( .الدماغ ,2008 ,ص.)92
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وبدأ بعد ذلك االهتمام بهذا النوع من االقراض حيث أسس البنك الدولي الهيئة االستشارية لمعاونة أشد الناس
فقرا ,ثم عقدت في واشنطن عام 1997م قمة التمويل التي أوحت بأن الجميع سيستفيد من القروض ,وبذلك يمكن
اعتبار عقد التسعينيات هو الميالد الحقيقي للتمويل الصغير ,وفي قمة العالم المنعقدة في أيلول عام 2005م
اعتبرت األمم المتحدة أن هذا العام هو عام التمويل المتناهي الصغر ,حيث أقر رؤساء وممثلي الدول
والحكومات بأهمية تطوير التمويل الصغير وأشارت الجمعية العامة إلى وجود أدلة على مساهمة التمويل الصغير
في الحد من الفقر وحماية مصادر دخل الفقراء ولكن تجارب التمويل الصغير وفكرته سبقت التمويل البنكي
الرسمي خاصة في الدول المتقدمة حيث شهدت إيرلندا أول قرض مقدم للفقراء عام 1720م بعد انتشار الفقر في
أوروبا ,كما قدمت ألمانيا قروضا للقرويين الفقراء في القرن التاسع عشر بفوائد منخفضة ,كما يعتقد الباحثون أن
أول مؤسسة تقدم التمويل الصغير في العالم عام 1896م هي في إندونيسيا( .إسماعيل ,2008 ,ص)8
وكما أسلفنا فان التمويل الصغير موجه باألصل نحو الفقراء ,ولكن بعض الجهات العاملة في مجال التنمية تميز
بين نوعين من الفقراء ,فئة لديها امكانية متواضعة للغاية وليس بمقدورها تحسين دخلها بسبب امكانياتها
المتواضعة ,وفئة ال تستطيع ذلك اطالقا كونها معدمة ,الفئة األولى من الفقراء يمكنهم تنفيذ أنشطة اقتصادية
بسيطة قد ترفع من مستوى دخلهم ,إذا تمت مساعدتهم بكفاءة لتمكينهم من تخفيف حدة الفقر أو تجاوزه ,أما الفئة
الثانية فليس لديها القدرة على القيام بأي نشاط اقتصادي أما لعدم توفر أي مهارات لديها أو ألنها معدومة للغاية,
فالفئة األولى ال تحتاج سوى الدعم المادي لالنطالق بنشاطها االقتصادي الخاص أما الفئة الثانية فهي بحاجة
إلى التدريب والتوعية إلى جانب الدعم المادي لمجرد بقائها على قيد الحياة ,وبهذا تكون الفئة األولى هي
المستهدفة من التمويل الصغير( .دودين ,2013 ,ص)1
 -2أهداف االقراض الصغير:
يهدف االقراض الصغير باألساس إلى

تخفيف حدة الفقر والبطالة ,وتشجيع الصناعات الصغيرة المغذية

للصناعات الكبيرة ,والمساهمة في تحقيق التنمية .وكذلك لإلقراض الصغير أهداف أخرى منها( :حفاف,2014 ,
ص)11
 أهداف سياسية :من خالل تعزيز االستقرار داخل الدولة والحد من الهجرة من الريف إلى المدن. أهداف اقتصادية :من خالل زيادة المشاريع واألنشطة االقتصادية ورفع الدخل الفردي والناتج االجمالي.61

 أهداف اجتماعية :من خالل تحسين الدخل وظروف المعيشة للفئات الفقيرة ذات الدخل المنخفض وتقليلالفجوة بين فئات المجتمع.
 -3مؤسسات االقراض الصغير:
تفرض الظروف االقتصادية واالجتماعية في دول العالم بشكل عام وفي الدول النامية بشكل خاص االعتماد على
التمويل الصغير في تمويل المشروعات الصغيرة التي يديرها غالبا األفراد منخفضي الدخل للخروج من دائرة الفقر
والبطالة ,ومن هنا ظهرت أهمية المؤسسات التي تقوم بهذا النوع من االقراض لقدرتها على رفع مستوى معيشة
الفقراء من خالل برامجها المختلفة الهادفة إلى دمج المواطنين في النشاط االقتصادي وتحويلهم من أشخاص
ينتظرون االعانات والمنح إلى أشخاص منتجين ومساهمين في االقتصاد والتنمية( .دحالن ,2014 ,ص)30
حتى اآلن ال يوجد مفهوم دولي موحد لإلقراض الصغير ,كما ال توجد معايير متفق عليها لتصنيف القروض من
حيث حجمها صغيرة أو متناهية الصغير ,إال أن بعض الدول تضع معايير محددة لمفهوم االقراض الصغير
فمنها من يربط هذا المفهوم بحجم المنشأة وتصنيفها ,ومنها من يضع حد أقصى للقرض العتباره قرض صغير
ومنها من ال يضع أي معايير وانما يربط المفهوم بمؤسساته ,ومنها فلسطين حيث لم تحدد مفهوم االقراض
الصغير أو معايير لتصنيف القروض لتبقى المؤسسة أو الجهة التي تقدم الخدمة هي المعيار المحدد لنوع
التمويل ,كما تختلف الدول في نوع األنشطة المسموح لمؤسسات االقراض الصغير مزاولتها وان اتفقت على
الترخيص بممارسة االقراض الصغير للعمالء( .دودين ,2013 ,ص)13
وقد وضعت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء (وهي مركز مستقل للسياسات والبحوث تهدف إلى تعزيز
حصول الفقراء على الخدمات المالية) مجموعة من المبادئ والمعايير استنادا إلى خبراتها المتراكمة والمكتسبة
من ممارسات قطاع التمويل الصغير حول العالم ,وقامت مجموعة الدول الصناعية الكبرى بالمصادقة على هذه
المبادئ في قمتها المنعقدة بتاريخ  2004/6/10ومن أبرز هذه المبادئ(Helms, 2006,p5) :
 حاجة الفقراء لخدمات غير القروض مثل االدخار والتأمين والتحويالت النقدية. تمكين الفقراء من التخطيط للمستقبل من خالل حصولهم على الخدمات المالية بشكل متواصل لزيادةالدخل وتكوين األصول وتقليل فرص تعرضهم للصدمات.
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 دعم التمويل الصغير لبناء أنظمة مالية تقدم خدمات للفقراء بحيث تصبح جزء من القطاع الماليالرسمي للدول.
 ضمان االستم اررية المالية لمؤسسات االقراض بحيث تغطي تكاليفها وتخفض تكاليف المعامالت بمايضمن استمرارها في تقديم الخدمات المالية للفقراء المحرومين من الوصول للبنوك.
 توجيه االقراض الصغير لبناء مؤسسات مالية محلية دائمة تقدم خدماتها للفقراء لتقليل اعتمادهم علىالمساعدات والدعم الحكومي وربط خدمات مؤسسات االقراض ببناء المدخرات.
ويمكن تعريف مؤسسات االقراض الصغير بأنها مؤسسات تعمل على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر
من خالل منح قروض ميسرة صغيرة ومتناهية الصغر بفوائد معقولة وبضمانات وشروط ائتمان ميسرة أو بدونها
وفي متناول المحتاجين وذوي الدخول المنخفضة الغير قادرين على اللجوء إلى البنوك بسبب تعقيد اجراءاتها,
التي ال تتناسب مع امكانياتهم االقتصادية المتواضعة ,وتعتبر هذه المؤسسات أداة فعالة للتنمية االقتصادية
وتقليص معدالت الفقر في المجتمع( .مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ,الموقع االلكتروني())1
كما يمكن تعريفها بأنها المؤسسات التي تقدم خدمات مالية للفقراء ,تقوم على برامج القروض الصغرى ,وتقبل
ايداع المبالغ من عمالءها فقط وليس من العامة (إسماعيل ,2008,ص)10
وبرغم االختالف في التصنيف والتعريف يمكننا القول أن مؤسسات االقراض الصغير يمكن لها تقديم خدمات
مالية للفقراء وذوي الدخل المنخفض والذين يفتقرون إلى امكانية الوصول إلى المؤسسات المالية األخرى
وخاصة البنوك ,حيث تتيح مؤسسات االقراض الصغير لعمالئها طريقة سهلة ومناسبة للحصول على قروض
صغيرة وقصيرة األجل.
كما نخلص من التعريفات السابقة إلى أن مؤسسات االقراض الصغير يرتبط عملها باسمها ارتباطا وثيقا فهي
تقدم القروض الصغيرة وتستهدف الفقراء والشباب العاطل عن العمل من الجنسين وأهم ما يميزها عن البنوك هو
عدم قبولها للودائع وعدم منحها قروض كبيرة وطويلة األجل.

1

) )علىالرابطhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9180
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 -4المعوقات التي تواجه مؤسسات اإلقراض الصغير:
قد يؤدي تدخل الدولة في دعم نشاط االقراض الصغير والترويج له ,إلى خلق فكرة لدى المقترضين بأن الدولة
هي التي تعمل على دعم وتقديم القروض من خالل تلك المؤسسة ,فيشجع األفراد على الحصول على هذه
القروض واستخدامها ألغراض غير تلك التي تم اإلعالن عنها مسبقاً عند الحصول عليها ,ويحاولون عدم االلتزام
بالتسديد ,أو عدم اعتبارها التزاماً مالياً يجب القيام بتسديده في األوقات المحددة .وال بد هنا من التذكير بأن إنشاء
مؤسسات اإلقراض الصغير جاء محاولة لسد جزء من الفجوة التمويلية ,وتوفير التمويل لكل قطاع من القطاعات
بصورة متخصصة ,فهدف هذه المؤسسات منذ إنشائها كان محاولة تصحيح سوق االئتمان ,غير أنها لم تتمكن
من تجنب مخاطر المجازفة في تقديم القروض ,وهذا الجزء من المجازفة تمكنت البنوك التجارية من تجاوزه
بوضعها الضمانات كعائق أمام تمويل المؤسسات الصغيرة .ويمكن القول بشكل عام أن أي نشاط تمويلي
تمارسه أي مؤسسة بغض النظر عن طبيعتها ال بد أن تعترض مسيرته بعض المعوقات ,وتتنوع هذه المعوقات
بتنوع الجهات المقرضة ,فإذا كانت بنكاً تجارياً تتمثل المعوقات في صعوبة توفير المقترض للضمانات الالزمة
للحصول على التمويل .واذا كانت المؤسسة المقرضة (الممولة) مؤسسة اقراض صغير تتمثل المعوقات في عدم
االلتزام بالغاية الحقيقية من الحصول على القرض أوفي عدم االلتزام بالتسديد .وقد يتعامل المقترض مع القرض
على أنه معونة أو دعم ليس من الضروري تسديده .وتختلف المعوقات من وجهة نظر مؤسسات االقراض عنها
من وجهة نظر القائمين على المشاريع الصغيرة ,فالمعوقات التي تواجه مؤسسات االقراض الصغير هي:
(المحروق ,ومقابلة ,2006 ,ص)8
 افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المشروع الصغير ,وينجم ذلك في أغلب األحيان عن فقدان صاحبالمشروع للجدارة االئتمانية المقنعة للمؤسسة التمويلية.
 عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمشروع الصغير. افتقار المشروع الصغير للخبرة في أساسيات المعامالت المصرفية. انخفاض القدرة على تسويق المنتجات ,مما ينعكس سلبياً على المشروع.أما المعوقات والمشكالت التمويلية التي تواجه القائمين على المشاريع فتتمثل في( :المصدر السابق ,ص)8
 ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون في الحصول عليه.63

 ارتفاع نسبة المديونية مقارنة بأصول المشروع ,وهذه نقطة ذات أهمية خاصة ,ألن أصول المشروعالصغير ال توفر أصول الضمان الكافي للحصول على تمويل جديد إذا ما احتاج إليه في فترة تشغيله
من أجل االستمرار في العملية اإلنتاجية.
 تدخل مؤسسات االقراض الصغير وفرض الوصاية على المشروع الصغير ,وذلك عند غياب الثقة فيه,مما يؤدي إلى ظهور مشكالت بين مؤسسات االقراض والمشروعات الصغيرة وخاصة في الدول النامية.
والجدير بالذكر هنا أن مباشرة المؤسسات المحلية والدولية التطوعية ألعمالها في مجال خدمات توفير التمويل
للمشروعات الصغيرة ,إنما جاءت لخلق نوع من التوازن في السياسة االئتمانية.
وفي اطار حديثنا عن المعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغير ذكرنا عدم توافر الضمانات الكافية لمنح
التمويل للمشروع الصغير كأحد هذه المعيقات حيث تحاول مؤسسات االقراض جاهدة الى عدم الوقوع في مشكلة
تعثر أو عدم سداد بعض القروض وذلك من خالل بعض االجراءات ,حيث يكون مسئول االقراض في المؤسسة
مسئوال عن ادارة محفظة االقراض لضمان وجود النوعية الجيدة في محفظته لضمان استم اررية العمل ,كما يكون
مسئوال عن مراقبة ومتابعة القروض لمالحظة أي مشاكل قد تظهر من البداية ووضع حلول لها قبل تفاقمها,
وكذلك تقديم الخدمات االستشارية للعميل عند تعثره في القرض لمساعدته في تخطي هذه المشاكل ,ويمكن
تلخيص المشاكل التي تواجه مؤسسات االقراض الصغير بسبب تعثر القروض على النحو التالي( :دحالن,
,2014ص)43
 إضاعة الجهد والوقت في متابعة األقساط المتأخرة. زيادة االنفاق على النواحي القانونية المتعلقة بمتابعة المتعثرين. االنشغال بمتابعة المتعثرين يخفض قدرة المؤسسة على تقديم الخدمات االستشارية وغيرها للمشروعاتاألخرى.
 تأخر أحد العمالء عن السداد قد يشجع عدد آخر على التقاعس عن السداد مما يزيد من حجم المشكلة. -قد يفقد برنامج المؤسسة مصداقيته وقدرته على التعامل مع المشاكل.
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ونظ ار للمشاكل التي تواجه مؤسسات االقراض الصغير في حاالت تعثر القروض تقوم هذه المؤسسات بوضع
أسس واضحة للتعامل مع القروض المتعثرة ومحاولة حل هذه المشكلة وتجنبها في المستقبل ومن االستراتيجيات
التي تضعها هذه المؤسسات لتجنب مشاكل التعثر قبل حدوثها ما يلي( :دحالن ,2014 ,ص)44
 عدم منح قروض لعمالء معروف عنهم مسبقا عدم مصداقيتهم والتزامهم ,أو عدم جدوى مشاريعهماالقتصادية.
 االستفسار جيدا عن العميل قبل منحه القرض. التحقق من قدرة العميل على ادارة مشروعه. أخذ ضمانات لضمان االلتزام بالسداد. التأكد من مالئمة حجم القرض لحجم المشروع ,والتأكد من قدرته على سداد األقساط من خالل التدفقاتالنقدية للمشروع.
 استخدام الحوافز والتشجيع لمن يسدد الدفعات في موعدها.كما تقوم المؤسسات بوضع خطة متابعة للعمالء وزيارتهم ومقارنة التوقعات مع الواقع وتنبيه العميل في حالة
مالحظة اهدار لألموال في غير محلها ,كما قد تلجأ المؤسسة الى اعادة جدولة القرض في حالة توقع التعثر.
الكثير من الجدل من الممكن أن يثار في مسألة مؤسسات االقراض الصغير ,فمثال تعرف هذه المؤسسات نفسها
بأنها غير هادفة للربح لكن المطلع على أمر هذه المؤسسات يالحظ أنها تحقق أرباحا من فوائد القروض قد تزيد
عن مصاريفها التشغيلية ,كما يمكن الجدل في كونها موجهة للفقراء فمن واقع الممارسة العملية نرى أن كثير من
هذه المؤسسات قد ال تهتم لكون العميل فقي ار أم ال بقدر اهتمامها بسالمة وقوة الضمانات أو الكفاالت المتعلقة
بالقرض ,كما أن الكثير يتوجهون لهذه المؤسسات ألخذ قروض يستخدمونها لالستهالك أو لشراء أجهزة كمبيوتر
أو هواتف نقالة لالستخدام الشخصي وليس التجاري ,ولكن كل ما سبق ال ينفي كونها مؤسسة من مؤسسات
الوساطة المالية المعنية بها هذه الدراسة ,وأن األخطاء واالختالالت السابقة الذكر يمكن معالجتها بمزيد من
الرقابة والمتابعة الذاتية والحكومية على نشاط هذه المؤسسات ,وال ينفى أن لها دو ار هاما بالفعل في دعم الفقراء
إلقامة مشاريع اقتصادية تكفيهم شر الحاجة وانتظار المساعدات ,وهناك العديد من قصص النجاح في هذا
المجال
65

المبحث الرابع  :شركات التأمين
ذكرنا الدور الهام الذي تلعبه منشآت الوساطة المالية في توطيد أواصر االستقرار والتقدم االقتصادي في أي
دولة ,حيث تجمع المدخرات من األفراد ليعاد استثمارها بما يعود بالمنفعة على المجتمع ككل .وتعد شركات
التأمين احدى منشآت الوساطة المالية التي تساهم في دعم االستقرار االقتصادي في البالد عن طريق استثمار
مدخرات المستأمنين في أوجه االستثمارات المتاحة في الدولة ,وفي المقابل تقوم بتأمين هؤالء األفراد أو
المؤسسات ضد المخاطر واألضرار التي تقع عليهم مما يعمل على االستقرار االقتصادي لهؤالء في ظروف
الحوادث واألزمات.
 -1نشأة وطبيعة نشاط التأمين:
تعتبر فكرة التأمين فكرة قديمة ,نشأت مع بداية الحياة االنسانية وتطورت بتطورها .فاإلنسان لم يكن باستطاعته
العيش بمفرده ودون تعاون مع اآلخرين درءا للمخاطر التي تهدد وجوده أو تهدد أمواله وممتلكاته ,فالفراعنة كونوا
جمعيات فيما بينهم لتحمل تكاليف الوفاة وتحنيط ودفن الموتى ,وذكر ابن خلدون في مقدمته أن تجار القوافل
العربية خالل رحلتي الشتاء والصيف كانوا يتفقون فيما بينهم على تعويض من يموت جمله أثناء الرحلة من أرباح
القافلة ,وذلك بتوزيع ثمن الجمل على بقية األعضاء في القافلة كل حسب نسبة ربحه( .عبد اهلل,1976 ,
ص )47ويعتبر التأمين البحري من أقدم أنواع تأمينات الممتلكات ويمكن القول أنه ظهر عام  215قبل الميالد
حيث ظهر من الوثائق القديمة أن مستوردي المعدات الحربية في العصر الروماني كانوا يطالبون الحكومة
بتحمل الخسائر الناتجة عن هجوم األعداء أو األعاصير أثناء رحلة السفينة ,وبالنسبة للتأمين من الحريق فقد
عرف في بريطانيا ووسط أوروبا من خالل نقابة الحرفيين التي تعهدت بتعويض كل من تتعرض ممتلكاته
للخسارة بسبب الحريق من خالل صندوق لجمع التبرعات من الحرفيين وعقب حريق لندن المشهور عام 1666م
والذي دمر معظم المدينة وبلغت خسائره في ذلك الوقت عشرة ماليين جنيه استرليني تأسست جمعيات الصداقة
لتعويض أص حاب المنازل المتضررة من الحريق ,ثم انتشرت بعد ذلك شركات التأمين من الحريق في العالم.
(أحمد ,2005 ,ص  )310-307ومع تطور الحياة والمجتمعات الحديثة أصبح من الصعب على األفراد
التجمع بعدد كاف لمجابهة المخاطر ,لذا كان من الطبيعي ظهور شركات تقوم بهذه المهمة حيث تروج لفكرة
التأمين بين األفراد والمؤسسات ,ثم تجميع مساهمات كل منهم حتى يتسنى تعويض كل من يتحمل خسارة نتيجة
وقوع ضرر معين عليه حسب شروط االتفاق ,وهكذا أصبح ينظر إلى التأمين كخدمة تقدمها الشركة لألفراد
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المؤمن لهم لتأمينهم ضد األخطار المؤمن ضدها نظير مبالغ متفق عليها تسدد للشركة كدفعة واحدة أو على
شكل أقساط( .عطية ,2003 ,ص)5
وبناء على قانون التأمين رقم ( )20لسنة  2005ص 23والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته
المنعقدة في تاريخ  2005/10/5فإن القانون الفلسطيني يعرف عقد التأمين بأنه " أي اتفاق أو تعهد يلتزم
بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً
أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ,وذلك نظير قسط أو أية
دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".
ويعرف المشرع المصري التأمين في المادة  747من القانون المدني بأنه "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن
يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عوض
مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ,وفي نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها
المؤمن له للمؤمن" (طعيمة ,2002 ,ص)6
ومن التعريفين السابقين يمكننا مالحظة أن لعقد التأمين ثالثة أطراف رئيسية وهي شركة التأمين ويطلق عليها
المؤمن ,وهي تتعهد بدفع مبلغ معين كتعويض للطرف الثاني أو من يحدده في حالة تحقق الخطر نظير مبلغ أو
قسط متفق عليه ,أما الطرف الثاني فهو الشخص المؤمن له أو المستأمن وهو الذي يتعهد بسداد القسط المتفق
عليه لشركة التأمين مقابل تعويضه في حال تحقق الخطر المؤمن ضده ,والطرف الثالث هو المستفيد وهو من
يقبض قيمة التأمين عند تحقق الخطر ويتم تحديده من قبل المؤمن له ,وفي غالب الحاالت يكون المؤمن له هو
نفسه وبذلك يصبح للعقد طرفان فقط.
كما أن هناك أربعة أركان يتعين توفرها في عقد التأمين ليكون صحيحا وهي( :عطية ,2003 ,ص)6
أ -الخطر:
يجب وجود خطر يستلزم التأمين ضده ,ويجب تحديد هذا الخطر بشكل واضح في العقد ,وأن يكون احتمال
وقوعه غير مؤكد ,ونتيجة وقوعه غير مرغوب فيها أي أن الخطر هو حادث محتمل الوقوع في المستقبل وتنقسم
األخطار إلى ثالثة أنواع:
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 أخطار األشخاص وهي ما تصيب االنسان في نفسه أو ماله كالوفاة أو العجز أو الشيخوخة. أخطار الممتلكات وهي ما تصيب ممتلكات الفرد بالتلف أو الهالك كالحريق والسرقة. أخطار المسئوليات وهي تصيب الغير ويكون الفرد مسئوال عنها مثل حوادث السفن والسيارات والطائرات.ب -مبلغ التأمين:
حيث يجب تحديد قيمة مبلغ التأمين أو التعويض الذي ستدفعه شركة التأمين للمؤمن له عند تحقق الخطر ضده.
ج -قسط التأمين:
حيث يجب تحديد قيمة القسط الواجب دفعة من المؤمن له لشركة التأمين مقابل تغطية الخطر المؤمن ضده.
ومن المتعارف عليه في شركات التأمين أن قسط التأمين يدفع مقدما فإذا كانت األقساط سنوية فإن القسط يدفع
أول كل سنة ويدفع القسط األول عند التعاقد ويعتبر االنتظام في سداد األقساط من الشروط األساسية لسريان
العقد.
د -المصلحة التأمينية:
حيث يجب أن يكون للمستأمن مصلحة من التأمين وهو مبدأ قانوني هام للحفاظ على القيم السامية للتأمين,
وحتى ال يتحول التأمين لعملية مقامرة ,ويجب أن تكون المصلحة التأمينية مشروعة فال يجوز التأمين على
بضائع مهربة أو مسروقة أو ممنوعة.
 -2أنواع التأمين:
تصنف أنواع التأمين على أساس نوعية الخطر المؤمن ضده على النحو التالي( :عبد القادر ,2010 ,ص)81
أوال تأمينات األشخاص وتشمل على:
 -1تأمينات الحياة بجميع أنواعها
 -2تأمينات الحوادث الشخصية والعالج الطبي طويل األجل
ثانيا تأمينات الممتلكات والمسئوليات ,وتشمل الفروع التالية:
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 -1التأمين ضد أخطار الحريق
 -2التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والنهري والجوي ,وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 -3التأمين على أجسام السفن وآالتها ومهماتها ,وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 -4التأمين على أجسام الطائرات وآالتها ومهماتها ,وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 -5التأمين على السيارات ,وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
 -6التأمين الهندسي ,وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.
 -7تأمينات البترول.
 -8التأمين ضد الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويمكن تصنيف أنواع التأمين من حيث طبيعة التأمين حيث يقسم إلى اختياري واجباري.
 -3موارد أو مصادر شركات التأمين:
تتكون موارد شركات التأمين من المصادر التالية( :قزعاط ,2009 ,ص)27
 -1أموال وحقوق المساهمين:
وهي عبارة عن رأس المال المدفوع واألرباح المحتجزة وتعتبر هذه األموال المورد األخير لحملة وثائق التأمين
للحصول على أموالهم.
 -2أموال حملة وثائق التأمين:
وهي األموال المتجمعة لدى شركة التأمين من أقساط التأمين وهي نوعين:
أ -أقساط حملة وثائق التأمين على الحياة وهو مصدر طويل األجل نظ ار لطول مدة وثائق هذا النوع من التأمين
ويتزايد هذا المورد كل عام.
ب -أموال التأمينات العامة:
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وتتكون من مخصص األخطار السارية وهي مبالغ أقساط التأمينات العامة المدفوعة هذا العام وعن أعوام قادمة,
وتعتبر قصيرة األجل ألنها في الغالب سنوية اال أنها تزداد وتتراكم كل عام.
وأيضا هناك مخصص التعويضات تحت التسوية وهي األموال المحتجزة عن الحوادث التي وقعت العام الحالي
ولكنها لم تدفع أو تسوى بعد وسيتم دفعها أو تسويتها خالل العام أو األعوام القادمة.
 -3أموال غير مرتبطة بالنشاط التأميني:
وهي األموال التي تخصص لمواجهة خسائر محتملة أو ديون معدومة وهي قصيرة األجل وضئيلة مقارنة
بالمصادر السابقة.
 -4أهمية شركات التأمين:
أنشطة التأمين والتي قد تتوالها شركات خاصة أو هيئات حكومية لها دور كبير في تحقيق االستقرار االجتماعي
ألفراد المجتمع من خالل توفير عامل األمان تجاه أي أزمات أو حوادث مستقبلية ,ولالستقرار االجتماعي أثره
االقتصادي بكل تأكيد من خالل تعويض المؤمن له عن خسائره أو جزء منها .وكما أسلفنا فإن شركات التأمين
تلعب دو ار حيويا في حشد المدخرات الوطنية الستثمارها في خطط التنمية واالزدهار االقتصادي للمجتمع ,كما
أن شركات الت أمين تدير األخطار التي تتعرض لها المشاريع االنتاجية المختلفة بما يرفع عن كاهل تلك المشاريع
عبء ادارة األخطار ويتفرغ االداريين والفنيين فيها إلدارة األنشطة األخرى ,كما تستوعب شركات التأمين أعداد
كبيرة من العمالة مما يخفف من مشكلة البطالة( .عطية ,2003 ,ص)13
كما أن ادارة شركات التأمين لألموال المتراكمة لديها نتيجة أقساط التأمين المدفوعة من أجل استثمارها وتنميتها
يحقق تنمية لسوق المال ويحقق الرخاء والنمو االقتصادي ويساعد شركات التأمين في ادارة هذه العملية بنجاح
التشريعات القانونية التي تضعها الدولة والمعايير المحاسبية لنشاط التأمين( .طعيمة ,2002 ,ص)7
وهكذا نكون قد تعرفنا إلى أهمية قطاع التأمين والدور الذي يمثله هذا القطاع من ناحية مساهمته في نشاط
الوساطة المالية .وبالنسبة لشركات التأمين في فلسطين ونشاط هذا القطاع سنتناوله بالتفصيل وفي مبحث خاص
في الفصل الثالث.
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خالصة الفصل الثاني
قمنا في الفصل األول بالتعرف إلى عملية الوساطة المالية ومفهومها ودورها الهام في الحياة االقتصادية ,ولم
يكن لهذا الدور أن يتم بدون األدوات التي تلعب هذا الدور ,أو المؤسسات التي تقوم بدور الوساطة المالية في
الحياة االقتصادية ,ومما ال شك فيه أن البنوك تمثل أهم مؤسسات الوساطة المالية قديما وحديثا ,حيث أن أول
ما يتبادر لذهن أي شخص أو مؤسسة عند المرور بضائقة مالية لدواعي االستهالك أو االستثمار هو اللجوء إلى
البنك لالقتراض منه ,كما أن أول ما يتبادر لذهن أي شخص أو مؤسسة يتوفر لديه فائض من المال يزيد هو
ايداعه لدى البنك كنوع من األمان من السرقة أو الضياع وكذلك للحصول على عوائد االيداع ,وقد تعرضنا
لوظائف البنوك وأنواعها ومصادر أموالها ,وال تزال البنوك تضيف إلى خدماتها جديدا كل يوم إرضاء لعمالئها
وحفاظا على تنافسيتها .وكذلك تعتبر األسواق المالية من مصادر التمويل بالغة األهمية حيث يزداد انتشارها في
الدول كل عام وتتطور وظائفها بما يعزز دورها المحوري في عملية الوساطة المالية مستغلة التقدم التكنولوجي
في تحسين جودة خدماتها من حيث السرعة والعدالة واألمان للمستثمرين في السوق ,وقد أفرزنا مبحثا لألسواق
المال ية موضحين وظائفها وأنواعها وخصائص السوق الكفؤ .وتأتي مؤسسات االقراض الصغير لسد الفجوة التي
تتركها البنوك في مجال الوساطة المالية من خالل منحها القروض الصغيرة للفئات المهمشة ووضحنا دورها الهام
في تنمية االقتصاد خاصة في الدول النامية وأهم المعيقات التي تواجه عملها .وال تختلف شركات التأمين عن
مؤسسات الوساطة المالية الثالثة السابقة الذكر ولكنها تتميز بخاصية التشجيع على االستثمار من خالل منحها
الثقة واألمان لألفراد والمؤسسات بأن هناك من سيكون إلى جوارهم في حال تعرضهم لألخطار باإلضافة إلى
دورها الهام والمتزايد ب اضطراد في مجال الوساطة المالية ,وتم التعرض ألنواع التأمين وخصائص كل نوع والدور
الهام لهذه الشركات في دفع عجلة التنمية االقتصادية إلى األمام.
قد ال تقتصر عملية الوساطة المالية على هذه المؤسسات ,فمحالت الصرافة المرخصة تؤدي نوعا من الوساطة
المالية بخصمها للشيكات وتحويلها لألموال وقد نجد مؤسسات أخرى حاليا والحقا لها دور في عمليات الوساطة
المالية ولكن الدور الريادي الكبير هو للمؤسسات التي تم تناولها في هذا الفصل .واهلل ولي التوفيق.
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الفصل الثالث
سنتناول في هذا الفصل أهم المؤسسات العاملة في مجال الوساطة المالية في فلسطين وذلك باستعراض أعدادها
وأنواعها وتاريخ نشأة كل منها وبياناتها المالية ,وكذلك طبيعة دورها في مجال الوساطة المالية وذلك في أربعة
مباحث ,حيث نتناول في المبحث األول سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة في فلسطين وبكافة أنواعها ,سوق
فلسطين لألوراق المالية وشركات الوساطة العاملة فيها في المبحث الثاني ,أما دور مؤسسات االقراض الصغير
في فلسطين فسنقوم باستعراضها في المبحث الثالث ,وفي المبحث الرابع سنتطرق إلى شركات التأمين في
فلسطين ودورها في الوساطة المالية.
أن عملية الوساطة المالية ال تتم إال بإنجاز طرفي المعاملة أي أن المؤسسة العاملة في مجال الوساطة يجب
عليها كما قامت بتلقي الودائع والمدخرات أو دفعات التأمين أن تقدم هذه األموال المتجمعة لديها على شكل
قروض وتسهيالت ليكتمل دورها في عملية الوساطة ,لذا سنحاول التركيز على كميات المبالغ المقدمة كقروض
وتسهيالت من طرف هذه المؤسسات باعتبار أن الشق األول من العملية قد تم بوجود هذه األموال لديها ,ففي
احصائيات البنوك مثال ال يهمنا حجم الودائع مثال رغم أنها تعتبر شق العملية األول بقدر ما يهمنا حجم
القروض والتسهيالت من هذه الودائع التي قدمت للجمهور ألنه بتقديمها يكون البنك أو أي مؤسسة وساطة مالية
أخرى قد أتمت دورها كوسيط مالي في تقديم هذه المدخرات ألصحاب العجز المالي ,وهو الدور الذي تبحثه هذه
الدراسة بشكل خاص.
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المبحث األول  :سلطة النقد والبنوك في فلسطين
في كل بلدان العالم يعتبر وجود جهاز مصرفي قوي ومتكامل من األمور األساسية الالزمة لنجاح عملية التنمية
االقتصادية ,وكغيره من القطاعات االقتصادية األخرى عانى الجهاز المصرفي الفلسطيني من التغييب في فترة
االحتالل االسرائيلي للضفة والقطاع ,ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م وانشاء سلطة النقد
الفلسطينية ,وزيادة عدد البنوك المحلية والوافدة في أراضي السلطة الفلسطينية ,بدأ الدور الهام لهذا القطاع بالنمو
والمساهمة في االقتصاد المحلي ,وبالرغم من العراقيل االسرائيلية حتى بعد قدوم السلطة وخاصة بعد اندالع
انتفاضة األقصى عام 2000م ,إال أن هذا القطاع وعلى رأسه سلطة النقد الفلسطينية استطاع االستمرار في
القيام بأعماله وحافظ على تماسكه وأشادت التقارير الدولية بسلطة النقد وجاهزيتها في التحول إلى بنك مركزي.
 -1التطور التاريخي للجهاز المصرفي الفلسطيني قبل 1994م:
وجدت البنوك في فلسطين قبل عام 1948م ,وكان الجهاز المصرفي الفلسطيني األكثر تطو ار مقارنة بالدول
العربية المجاورة ,حيث تشير االحصائيات أن عدد البنوك في فلسطين كان يزيد عن المائة بنك في عام
1935م ,باإلضافة إلى مؤسسات التمويل األخرى .وكان أهم هذه البنوك هو البنك العربي الذي أسسه رجل
األعمال الفلسطيني عبد الحميد شومان عام 1930م في مدينة القدس ,ويذكر أن هذا البنك أصبح أكبر البنوك
العربية من حيث الودائع والقروض عام 1960م ,كما كان في فلسطين العديد من البنوك األجنبية ومنها البنك
العثماني وبنك باركليز البريطاني وكذلك العديد من البنوك التجارية والمتخصصة مثل( :األيوبي,1999 ,
ص)82
 البنك البريطاني للشرق األوسط بنك األمة العربية المحدود البنك الزراعي العربي. البنك الصناعي العربي.أما في الفترة بين  1948إلى  1967فقد كانت العملة المتداولة في الضفة الغربية هي الدينار األردني ,وكانت
البنوك العاملة في الضفة الغربية تتبع لرقابة البنك المركزي األردني ,وكانت جميعها بمثابة فروع لبنوك تتواجد
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مراكزها الرئيسية في األردن ,وجدير بالذكر أن الجهاز المصرفي األردني استفاد في نشاطاته من الجهاز
المصرفي الفلسطيني الذي كان قائما قبل عام 1948م( .عاشور ,1995 ,ص)97
أما في قطاع غزة وفي نفس الفترة ( )1967-1948فقد كان القطاع تابع لإلدارة المصرية ,وظلت طوال هذه
الفترة العملة المصرية المتمثلة في الجنية هي العملة الوحيدة وااللزامية في قطاع غزة ,وكان عدد البنوك في
القطاع قليال في تلك الفترة ,كما كان فرع لبنك باركليز البريطاني الذي كان موجودا قبل عام 1948م وظل يعمل
في هذه الفترة أيضا ,وبعد قيام الحكومة المصرية بتأميم البنوك أو تمصيرها أصبحت جميع فروع هذا البنك تابعة
لبنك االسكندرية المصري ,وتجدر االشارة إلى أن جميع البنوك في القطاع كانت أفرع لبنوك خارجية فيما عدا
بنك فلسطين الذي تم تأسيسه في األول من يونيو 1961م ,كما كان هناك فرعان للبنك العربي ,وفرع واحد للبنك
العقاري العربي ,وفرع لبنك التسليف الزراعي ,باإلضافة إلى بنك االسكندرية( .األيوبي ,1999 ,ص)87
وآخر مرحلة قبل قدوم السلطة الفلسطينية هي الفترة الممتدة من  1967إلى  1994وفيها احتلت اسرائيل
االراضي الفلسطينية بشكل كامل واتبعت فيها سياسة نقدية واقتصادية هدفت إلى

القضاء على االقتصاد

الفلسطيني بهدف الحاقه باالقتصاد االسرائيلي ,فقد قامت اسرائيل بإلغاء التعامل من الناحية الرسمية بالعملة
األردنية والمصرية وفرضت عملتها على األراضي الفلسطينية ,كما كبلت اسرائيل عمل الجهاز المصرفي
الفلسطيني حيث لم تسمح بفتح بنوك عربية جديدة واستمرت في إغالق بعض البنوك ,وقامت بنشر أفرع بنوكها
في الضفة والقطاع وأهم البنوك التي عملت في األراضي الفلسطينية موضحة في الجدول ()1-3
جدول ( :)1-3البنوك االسرائيلية العاملة في الضفة والقطاع في الفترة 1994-1967
البنك

الفروع في القطاع

الفروع في الضفة

 -1بنك هبوعليم

3

4

 -2بنك ديسكونت

2

5

 -3بنك لئومي

4

15

 -4بنك ميزراحي

1

4

 -5بنك عين حي

-

1

المصدر( :عاشور ,1995 ,ص)120
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وقد مارست هذه البنوك دو ار هاما في تنفيذ سياسة االحتالل الهادفة لتعميق تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد
االسرائيلي ,حيث لم تتجاوز نسبة التسهيالت إلى الودائع  22%عام 1978م ولم تتجاوز  1.19%في عامي
 1983و  1984وهي نسب ضئيلة توضح أن البنوك االسرائيلية كانت تستخدم المدخرات الفلسطينية لخدمة
دولة االحتالل ,ولم تسمح اسرائيل لبنك فلسطين بفتح فرعه في غزة إال في بداية عام 1981م بعد أن كسب
دعوى قضائية لدى المحاكم االسرائيلية ,كما أعاد بنك القاهرة عمان فتح فرعه في نابلس عام 1986م بموجب
اتفاقية خاصة مع بنك إسرائيل المركزي( .سلطة النقد الفلسطينية ,1995 ,ص)45
ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987م أجبرت البنوك االسرائيلية على إغالق جميع فروعها في
الضفة والقطاع ,وتجدر االشارة إلى أن البنوك االسرائيلية خالل فترة عملها في الضفة والقطاع لم تنجح في
استقطاب ودائع الفلسطينيين بفضل وعي وادراك الفلسطينيين لدور هذه البنوك وخدمتها لالحتالل ,وكذلك بسبب
اقتصار تعاملها على العملة االسرائيلية ,األمر الذي دفع الفلسطينيين لالحتفاظ بمدخراتهم بالدوالر والدينار أو
على شكل مصاغ ,كما تجنب الفلسطينيون التعامل مع هذه البنوك خوفا من الضرائب التعسفية التي كانت
تفرضها إسرائيل ,واقتصر التعامل معها على الفئات المضطرة لذلك كالموظفين وبعض التجار( .فروانة,2014 ,
ص)83
 -2الجهاز المصرفي الفلسطيني بعد :1994
تولت السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية,
حيث ال توجد كما أشرنا سابقا أي فروع للبنوك االسرائيلية في األراضي المحررة ,بمعنى سيطرة السلطة
الفلسطينية على الجهاز المصرفي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ,ولكن وبخصوص النظام النقدي في داخل
أراضي الس لطة فقد تم ووفق االتفاقات المبرمة مع الجانب االسرائيلي للمرحلة االنتقالية استخدام عملة الشيكل
االسرائيلي في عمليات التبادل مع الجانب االسرائيلي وفي داخل أراضي السلطة الفلسطينية وحرمت السلطة
الفلسطينية من إصدار عملة فلسطينية وفقا لهذه االتفاقات ,وتم استخدام العمالت األجنبية والعربية وأهمها الدوالر
األمريكي والدينار األردني والجنية المصري في داخل األراضي الفلسطينية إلى جانب عملة الشيكل حيث القت
هذه العمالت اعترافا قانونيا وقبوال من المصارف التي فتحت لعمالئها حسابات بهذه العمالت( .األيوبي,1999 ,
ص )95وبدأت سل طة النقد بممارسة مهامها كما تم افتتاح العديد من البنوك المحلية وفروع لبنوك وافدة وشهد
العمل المصرفي نشاطا ملحوظا منذ بداية هذه الفترة.
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 -1-2سلطة النقد الفلسطينية:
منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م قامت بإنشاء سلطة النقد الفلسطينية في العام ذاته بموجب
قرار رقم  184لعام  .1994وتولت سلطة النقد المهام الموكلة لها من مطلع عام 1995م حيث أصبحت تمارس
تقريبا جميع وظائف البنك المركزي فيما عدا وظيفة إصدار النقود .وقد وضعت سلطة النقد الفلسطينية ومنذ
ممارستها لمهامها سياسة مدروسة لتحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني بصفة عامة ,والوضع المصرفي
الفلسطيني بشكل خاص ,حيث سعت للنهوض بالجهاز المصرفي الفلسطيني وتحريره قدر اإلمكان من الهيمنة
االسرائيلية ,وواصلت سلطة النقد خالل العام التالي (1996م) استكمال بنيانها المؤسسي والقانوني والوظيفي.
(رجب ,1996 ,ص.)145
من الناحية القانونية وفي العام نفسه قامت سلطة النقد الفلسطينية بإعداد المسودة النهائية للقانون المتعلق بها,
ورفع للجهات المختصة الستكمال عملية اصداره وأحيل هذا المشروع للمجلس التشريعي لمناقشته وكذلك أتمت
تنظيم هيكلها ليتالءم مع طبيعة عملها( .األيوبي ,1999 ,ص)97
وبالنظر للهيكل التنظيمي لسلطة النقد الفلسطينية نجد أن مجلس االدارة والمحافظ يحتالن رأس الهرم التنظيمي,
يأتي نائب المحافظ في الدرجة التالية ,ثم بعد ذلك اإلدارات ويشتمل الهيكل التنظيمي لسلطة النقد على سبع
إدارات متخصصة( )1هي:
 -1الدائرة المالية :وتشتمل على قسم المحاسبة المركزية والتقارير المالية.
 -2مكتب األمن والسالمة.
 -3دائرة الموارد البشرية وتشتمل على قسم العمليات وعالقات الموظفين ,وقسم التدريب والتطوير.
 -4دائرة التكنولوجيا :وتشتمل على قسم العمليات والتحكم ,وقسم البرمجيات والتطوير ,وقسم الدعم الفني.
 -5مكتب المحافظ :ويشتمل على وحدة إدارة المشاريع ,ووحدة إدارة خطة استم اررية العمل ,ووحدة السكرتارية
واألرشيف ,ووحدة إدارة المخاطر ,ووحدة اإلشراف على نظم المدفوعات.

1

) )لمعرفةالمزيدعنالهيكلالتنظيميلسلطةالنقديمكنالرجوعللملحقرقم1صفحة137
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 -6دائرة العالقات العامة واالتصال وتشتمل على قسم البروتوكوالت والعالقات العامة ,وقسم اإلعالم والنشر.
 -7دائرة الخدمات العامة وتشتمل على قسم اللوازم والمشتريات ,وقسم الخدمات اإلدارية ,وقسم النقد ,وقسم إدارة
المرافق.
هذا باإلضافة إلى مجموعة االستقرار المالي وتشتمل على دائرة الرقابة والتفتيش ,ودائرة نظم المدفوعات ,ودائرة
عالقات الجمهور وانضباط السوق .ومجموعة االستقرار النقدي وتشتمل على دائرة األبحاث والسياسات النقدية,
ودائرة العمليات النقدية .المكاتب المستقلة المتكونة من مكتب المستشار القانوني ,ومكتب التظلمات.
يذكر أن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان ,أشادا عدة مرات بأداء سلطة النقد
وخاصة في مجال مواجهة المخاطر واألزمات واالشتمال المالي ,وأن سلطة النقد حصلت على جائزة دولية في
عام 2013م كأفضل برنامج توعية مصرفية في الشرق االوسط وشمال افريقيا ,وفي العام 2015م أشار صندوق
النقد الدولي في تقرير قدمه في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني,
توجته بضمان استقرار
إلى أن سلطة النقد عززت إطار االستعداد لمواجهة األزمات واستم اررية العمل ,الذي ّ
النظام المصرفي خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة ,ولفت التقرير إلى أن سلطة النقد ,ولمواجهة
المخاطر ,توسعت بشكل كبير في أدوات سياسة السالمة االحت ارزية الكلية ,بما في ذلك مصدات رأس المال
لمواجهة التقلبات الدورية ,والمخصصات المرنة ,ونسبة القرض إلى القيمة ,ونسب الرفع المالي الديناميكية ,كما
أنها استمرت في تحسين منهجية اختبارات التحمل .وذكر التقرير التطورات التي انجزتها سلطة النقد لدعم
االستقرار المالي ,ومن أهمها استراتيجية االشتمال المالي بهدف تعزيز وصول واستخدام كافة شرائح المجتمع
وخاصة المهمشة منها الى مصادر التمويل وبأسعار معقولة .وتوسيع قاعدة بيانات مكتب معلومات االئتمان
لتشمل الرهن العقاري ,التأجير التمويلي ,واالحكام القضائية ,وبعض شركات التجزئة ,وشركات الخدمات ,ونوه
صندوق النقد الدولي في تقريره ,إلى أهمية قانون البنك المركزي الجديد الذي سيوفر قد اًر أكبر من االستقاللية في
إدارة السياسة النقدية ,والذي من المتوقع أن يرى النور في صيغته النهائية خالل العام 2015م (وكالة األنباء
والمعلومات الفلسطينية وفا ,الموقع االلكتروني())1

1

) )تاريخالنشر2115/15/31علىالرابط http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=198930
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 -2-2البنوك الفلسطينية بعد عام 1994م:
يتكون القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل أساسي من المصارف التجارية التي تستقطب الجانب األكبر من
المدخرات الفلسطينية وهي بالتالي صاحبة الدور األكبر في توجيه هذه المدخرات نحو األنشطة االقتصادية
المختلفة( .فروانة ,2014 ,ص)88
وحسب قانون المصارف رقم ( )9لسنة  2010والصادر عن سلطة النقد الفلسطينية فإن البنوك العاملة في
فلسطين تصنف إلى أربع تصنيفات هي:
-

-

مصرف محلي ويعرفه القانون بأنه :المصرف الذي يكون مركزه الرئيس في فلسطين
مصرف إسالمي ويعرفه القانون بأنه :المصرف الذي يرخص له بممارسة األعمال المصرفية وفقاً
ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها ,وأية أعمال أخرى ال تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 المصرف الوافد (األجنبي) ويعرفه القانون بأنه :المصرف الذي يكون مركزه الرئيس خارج فلسطينورخص له بممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً ألحكام هذا القانون.
-

المصرف المتخصص ويعرفه القانون بأنه :المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية متخصصة وفق ما
تقرره سلطة النقد بموجب تعليمات.

وحسب سلطة النقد الفلسطينية وفي تقريرها السنوي لعام  2014فإن البنوك العاملة في فلسطين هي  17بنك
وهي كالتالي:
أوال :البنوك المحلية:
 -1بنك فلسطين :وهو بنك محلي تأسس عام 1960م ,وأسهمه مدرجة للتداول في البورصة الفلسطينية وهو
ثاني أكبر الشركات المدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ حوالي  15%من القيمة السوقية للبورصة وهو مدرج
منذ عام 2005م ,للبنك  23فرعا و 24مكتبا مصرفيا موزعة على محافظات الضفة والقطاع ,بلغت مجموع
موجوداته لعام 2014م مبلغ  2.24مليار دوالر وبلغت حقوق المساهمين  280مليون دوالر أما ودائع العمالء
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فقد بلغت  2.06مليار دوالر وقدم البنك تسهيالت مصرفية بمقدار  1.15مليار دوالر بزيادة بنسبة  4.37%عن
عام 2013م( .التقرير السنوي لبنك فلسطين ,2014,ص)13
 -2البنك االسالمي العربي :وهو أول بنك إسالمي في فلسطين تأسس عام 1995م ,له  11فرع باإلضافة إلى
مكتب واحد ,أدرجت أسهم البنك في بورصة فلسطين عام 1997م.
 -3البنك االسالمي الفلسطيني :تأسس البنك عام 1995م وبدأ نشاطاته عام 1997م مقره الرئيسي في رام اهلل
وله  21فرع ومكتب في الضفة والقطاع ,أسهمه مدرجة للتداول في بورصة فلسطين منذ عام 2009م ,بلغ
اجمالي موجوداته لعام 2014م مبلغ  595.25مليون دوالر وبلغت حقوق المساهمين  67.5مليون دوالر
واجمالي الودائع  456مليون دوالر ,بلغت تمويالته المباشرة  353مليون دوالر بزيادة بنسبة  31.3%عن العام
 ( .2013التقرير السنوي للبنك االسالمي الفلسطيني ,2014 ,ص)18
 -4بنك االستثمار الفلسطيني :تم تأسيسه في مدينة غزة عام 1994م للبنك  15فرعا ومكتبا في الضفة
والقطاع ,وأسهمه مدرجة في بورصة فلسطين منذ عام 1997م ,بلغت موجودات البنك لعام 2014م مبلغ
 320.8مليون دوالر ,وحقوق الملكية  68.6مليون دوالر ,قدم تسهيالت بمبلغ  102.15مليون دوالر بزيادة
 3.03%عن العام 2013م( .التقرير السنوي لبنك االستثمار الفلسطيني ,2014 ,ص) 13
 -5بنك القدس :تأسس البنك عام 1995م وله  27فرعا ومكتبا في أنحاء الضفة والقطاع ,أسهمه مدرجة في
بورصة فلسطين منذ عام 2007م ,بلغ اجمالي موجوداته  669مليون دوالر للعام 2014م ,وحقوق المساهمين
 70.5مليون دوالر ,وبلغت اجمالي التسهيالت  336مليون دوالر بزيادة بنسبة  17%عن العام 2013م( .
التقرير السنوي لبنك القدس ,2014 ,ص) 12
 -6البنك الوطني :تأسس بشكله الحالي نهاية عام 2012م بعد توقيع اتفاقية اندماج بين بنك الرفاه لتمويل
المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني لالستثمار ,له  11فرع في الضفة الغربية وليست له فروع في غزة,
أسهمه مدرجة في البورصة الفلسطينية منذ عام 2007م ,في العام 2014م بلغت موجوداته  680مليون دوالر,
وحقوق المساهمين 71مليون دوالر وبلغ حجم التسهيالت  303مليون دوالر بزيادة بنسبة  37%عن العام
2013م ( .التقرير السنوي للبنك الوطني ,2014 ,ص)11
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 -7البنك التجاري الفلسطيني :تأسس عام 1992م ,له  17فرعا واحد منها في غزة والباقي في الضفة الغربية,
أدرجت أسهمه في بورصة فلسطين عام 2006م ,في العام 2014م بلغت موجودات البنك  279.3مليون دوالر,
وحقوق المساهمين  36.3مليون دوالر ,وحجم الودائع 234.1مليون دوالر ,وبلغ حجم التسهيالت  128.8مليون
دوالر بزيادة بنسبة  29%عن العام 2013م ( .التقرير السنوي للبنك التجاري الفلسطيني ,2014 ,ص)4
ثانيا :البنوك الوافدة( :سلطة النقد الفلسطينية ,الموقع االلكتروني

()1

(

 -8البنك العربي :يتخذ البنك من عمان مق ار له1 ,تأسس عام 1930م في القدس وله  600فرع في العالم ,مقره
الرئيسي في األردن وادارته االقليمية في فلسطين بمدينة رام اهلل ,استأنف البنك نشاطه في فلسطين عام 1994م
وله في فلسطين  26فرعا ,وعدد موظفيه  887موظفا.
 -9بنك القاهرة عمان :مقره الرئيسي في عمان وادارته االقليمية في رام اهلل ,تأسس في األردن عام 1960م,
للبنك  21فرع منتشرة في الضفة والقطاع,
 -10بنك األردن :مقره الرئيسي في عمان وادارته االقليمية في البيرة ,تأسس في األردن عام 1960م ,له 16
فرعا في الضفة والقطاع,
 -11بنك االسكان للتجارة والتمويل :تأسس البنك عام 1973م في األردن كبنك متخصص في مجال التمويل
االسكاني ثم تحول إلى بنك تجاري شامل عام 1997م ,له في الضفة والقطاع  12فرع.
 -12البنك األهلي األردني :تأسس عام 1955م وباشر أعماله في فلسطين عام 1995م من خالل ستة فروع
منتشرة في مدن الضفة الغربية وال يوجد له فروع في قطاع غزة.
 -13البنك العقاري المصري العربي :من أقدم بنوك مصر تأسس عام 1880م ,ادارته االقليمية في فلسطين في
البيرة ,وله في فلسطين ستة فروع أربعة في الضفة الغربية وفرعين في كل من غزة وخانيونس.
 -14البنك التجاري األردني :تأسس في األردن عام 1977م ,ادارته االقليمية في رام اهلل وله أربعة أفرع في
الضفة الغربية وليس له فروع في قطاع غزة.

()1

 http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=362&language=ar-EG
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 -15البنك األردني الكويتي :تأسس في األردن عام 1976م ,ادارته االقليمية في رام اهلل وله فرعان في كل من
رام اهلل ونابلس.
 -16بنك االتحاد :تأسس عام 1978م في األردن ويملك  10%من رأس مال البنك الوطني في فلسطين ,وتقع
ادارته االقليمية وفرعه الوحيد في فلسطين في مدينة رام اهلل.
 -17بنك  HSBCللشرق األوسط :واسمه عبارة عن اختصار لعبارة شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات
المصرفية ) (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporationوهو عبارة عن اتحاد مجموعة
كبيرة من البنوك وهو بنك مركزه لندن والفرع األول له في البالد العربية والشرق األوسط كان في
العاصمة اللبنانية بيروت عام 1946م ,ادارته االقليمية في رام اهلل وتعتبر فرعه الوحيد في فلسطين.
ونالحظ من االستعراض السابق للبنوك العاملة في فلسطين أن البيانات المالية للبنوك المحلية لعام 2014م
جميعها متوفرة من التقارير المالية السنوية التي يفصح عنها البنك ويقدمها إلى سلطة النقد الفلسطينية ,وكذلك
إلى بورصة فلسطين ,حيث تلزم البورصة الشركات المدرجة أسهمها للتداول على االفصاح لجمهور المستثمرين
عن بياناتها المالية ,أما بخصوص البنوك الوافدة فإن بياناتها المالية تكون لنشاط البنك بشكل عام وليس لمنطقة
فلسطين فقط لذا لم يتطرق الباحث إلى هذه البيانات وسنكتفي بالبيانات المجمعة لنشاط البنوك في فلسطين
والتي تصدر عن سلطة النقد الفلسطينية في تحليالتنا القادمة وكذلك في النموذج القياسي.
ومن خالل الجدول ( )2-3يمكننا مقارنة موجودات البنوك العاملة في فلسطين للعام 2014م مقارنة مع
الموجودات للعام 2013م مع نسبة التغير في كل بند.
الجدول ( )2-3موجودات البنوك العاملة في فلسطين للعامين  2013و  2014بالمليون دوالر
2013

2014

نسبة التغير

اجمالي الموجودات

11190.7

11815.4

5.6%

نسبة التسهيالت من اجمالي الموجودات

40%

41.4%

1.4%

نسبة األرصدة لدى المصارف في فلسطين إلى

4%

4.3%

0.3%

اجمالي الموجودات
نسبة األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة إلى
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7.7%

8.3%

0.6%

اجمالي الموجودات
نسبة األصول الثابتة إلى اجمالي الموجودات

3.2%

3.4%

0.2%

نسبة الموجودات األخرى إلى اجمالي الموجودات

2.2%

2.8%

0.6%

نسبة النقد في الصندوق إلى إجمالي الموجودات

8.6%

5.6%

-3%

نسبة األرصدة لدى سلطة النقد إلى إجمالي

8.9%

8.8%

-0.1%

نسبة االستثمارات إلى اجمالي الموجودات

1.4%

1.2%

-0.2%

نسبة األرصدة لدى المصارف في الخارج إلى

24%

24%

%0

الموجودات

اجمالي الموجودات
البيانات من تجميع الباحث من التقرير السنوي لسلطة النقد 2014 , 2013

ونالحظ من الجدول ( )2-3ارتفاع موجودات القطاع المصرفي في العام  2014عن عامه السابق وكذلك
ارتفاع نسبة التسهيالت ونسبة األرصدة لدى المصارف في فلسطين ونسبة األوراق المالية واألصول الثابتة من
اجمالي الموجودات في حين نشهد تناقص في نسبة كل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى سلطة النقد
واالستثمارات واألرصدة لدى المصارف ,وقبل الحديث عن أسباب االختالف في هذه النسب سنستعرض في
الجدول ( )3-3مصادر هذه األموال لدى الجهاز المصرفي (المطلوبات)

الجدول ( )3-3مطلوبات البنوك العاملة في فلسطين للعامين  2013و  2014بالمليون دوالر
2013

2014

نسبة التغير

اجمالي المطلوبات

9202.7

9662.7

5%

الودائع الغير مصرفية

6828.4

8934.5

7.6%

الودائع المصرفية

900.1

728.2

حقوق الملكية

1359.9

1464

0.2%

بنود أخرى

167

258.9

55%

(ودائع العمالء)

البيانات من تجميع الباحث من التقرير السنوي لسلطة النقد 2014 , 2013
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-19.1%

نالحظ في الجدول ( )2-3الخاص بالموجودات تناقص نسبة االستثمارات في العام  2014عن العام السابق
متأث ار باألوضاع االقتصادية السائدة في فلسطين وعدم االستقرار السياسي ,كما نالحظ أن التسهيالت تستحوذ
على الحصة األكبر من موجودات البنوك والزيادة في هذا البند تشير إلى توجه البنوك لمزيد من التوظيف
ألموالها في االقتصاد المحلي رغم المخاطر المحيطة به .أما في الجدول ( )3-3فإن بند الودائع المصرفية
يشتمل على أرصدة سلطة النقد لدى المصارف وأرصدة المصارف من خارج فلسطين وأرصدة المصارف فيما
بينها وقد جاء التناقص الواضح في هذا البند بسبب انخفاض أرصدة سلطة النقد لدى المصارف بنحو 54.8
مليون دوالر ,وكذلك تراجع أرصدة المصارف من خارج فلسطين بحوالي  171.6مليون دوالر ,فيما ارتفعت
أرصدة المصارف فيما بينها بحوالي  54.5مليون دوالر .أما زيادة ودائع العمالء في العام  2014بنسبة 7.6%
عن العام  2013فقد جاء بسبب حمالت التوعية التي تقوم بها سلطة النقد والتي عززت الثقة بالجهاز المصرفي
باإلضافة إلى سياسة التفرع التي قامت بها البنوك في األرياف والمناطق النائية( .التقرير السنوي لسلطة
النقد ,2014,ص)7
ويمكننا من خالل الجدول ( )4-3مالحظة العالقة بين حجم الودائع لدى البنوك وحجم التسهيالت التي منحتها
هذه البنوك لعمالئها خالل الفترة من عام 2008م وحتى العام 2014م.
الجدول ( )4-3حجم الودائع والتسهيالت للمصارف في فلسطين للفترة  2008إلى  2014بالمليون دوالر.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الودائع

5946.9

6296.8

6802.4

6972.5

7484.1

8480.7

9662.7

التسهيالت

1828.2

2234.2

2885.9

3550.7

4199.3

4480.1

4891.6

نسبة

50.62% 52.82% 56.10% 36.58% 42.42% 35.48% 30.74%

الودائع من

التسهيالت

البيانات من تجميع الباحث من التقارير السنوية لسلطة النقد 2014 - 2008

نالحظ من بيانات الجدول ( )4-3أن حجم الودائع زاد وبشكل طردي خالل الفترة من  2008إلى 2014
وبزيادة سنوية متزامنة مع النمو الطردي لحجم التسهيالت ,مما يدفعنا الستنتاج عالقة طردية بين النمو في حجم
الودائع والنمو في حجم التسهيالت ,كما شكلت نسبة التسهيالت من الودائع نسبة  30.74%في العام 2008
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وظلت تنمو إلى أن وصلت إلى  50.62%في العام  .2014ويمكن مالحظة النمو في حجم الودائع وحجم
التسهيالت بشكل طردي في الشكل ( )1-3وكيف رافق كل نمو في الودائع نمو في التسهيالت.

الشكل ( :)1-3نمو حجم الودائع والتسهيالت للمصارف في فلسطين للفترة  2008إلى 2014
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2008

البيانات من تجميع الباحث من التقارير السنوية لسلطة النقد 2014 - 2008

وتدل الزيادة المتواصلة في حجم الودائع على نجاح جهود سلطة النقد والبنوك أيضا في نشر الوعي المصرفي
في المجتمع الفلسطيني ,والثقة من قبل الجمهور بالجهاز المصرفي ,كما تدل الزيادة المتواصلة في حجم
التسهيالت أن المصارف في فلسطين تستخدم أموالها في تحفيز االقتصاد من خالل منح االئتمان وأنها تزيد من
تسهيالتها كلما زادت األموال لديها.
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المبحث الثاني  :بورصة فلسطين وشركات الوساطة العاملة فيها
تعتبر البورصة أو سوق األوراق المالية في أي بلد مكون أساسي في عملية تعبئة المدخرات واعادة توظيفها بما
يخدم عملية التنمية االقتصادية في كافة القطاعات ,كما أن قوة السوق المالي تعتبر دليل على القوة االقتصادية
للدولة ,حيث تعتبر البورصة أحد أهم المكونات االقتصادية العاملة في نشاط الوساطة المالية ,كما تعتبر مرآة
االقتصاد في الدولة والتي تعكس حجم النشاط االقتصادي ,والثقة في هذا االقتصاد.
لهذا جاء القرار بإنشاء سوق فلسطين األوراق المالية من أجل حشد المدخرات الفلسطينية في الداخل والخارج
وتوفير ال تمويل الالزم للمشاريع االنتاجية ,ومحاولة جذب االستثمارات األجنبية لالستثمار في الشركات والمشاريع
في داخل فلسطين بما يخدم االقتصاد الفلسطيني ويعمل على المساهمة بشكل فعال في عملية التنمية.
وتعتبر شركات الوساطة العاملة في داخل السوق هي عصب هذا السوق والمحرك الرئيسي له ,حيث تتم من
خالل هذه الشركات كل عمليات بيع أو شراء األسهم مقابل عمولة محددة تتقاضاها على هذه العمليات.
 -1نشأة سوق فلسطين لألوراق المالية:
تأسست سوق فلسطين األوراق المالية بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو) في العام 1995م
كشركة مساهمة خاصة ,وبدأت أولى جلسات التداول في  18فبراير 1997م ,وفي بداية فبراير من العام
 2010م تحولت إلى شركة مساهمة عامة تجاوبا مع قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية ,وفي أيلول 2010م
أطلقت السوق هويتها الجديدة بعالمتها التجارية "بورصة فلسطين" متخذة من "فلسطين الفرص" شعا ار لها .تعمل
السوق تحت إشراف هيئة سوق المال الفلسطينية طبقا لقانون األوراق المالية رقم ( )12لعام 2004م(.بورصة
فلسطين ,الموقع االلكتروني ,))1( ,الجدول ( )5-3يوضح أهم المحطات أو المراحل التي مرت بها بورصة
فلسطين منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي.
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الجدول( : )5-3أهم المحطات التي مرت بها بورصة فلسطين منذ تأسيسها
السنة

الحدث

1995

تأسيس سوق فلسطين لألوراق المالية كشركة مساهمة خصوصية.

1997

أول جلسة تداول

1998

انضمت بورصة فلسطين إلى اتحاد البورصات وهيئات المال العربية

1999

أصبحت بورصة فلسطين عضوا في اتحاد البورصات العالمية ومقره باريس

2005

حقق مؤشر القدس نمو بنسبة  306%مسجالً أعلى قيمة بين أسواق العالم.

2007

إطالق خدمة التداول عبر اإلنترنت(E-trade).

2006
2009

إطالق برنامج التوعية االستثمارية.

البورصة تحتل المركز الثاني عربياً في توفير الحماية للمستثمرين.

2010

البورصة تتحول لشركة مساهمة عامة ...هوية مؤسسية جديدة.

2011

إدراج أكبر عدد شركات خالل عام ( 7شركات(

2012

سوق فلسطين لألوراق المالية  -شركة مدرجة

2013

 -إطالق مؤشر خاص بفلسطين ضمن مؤشرات ستاندرد آند بورز ومورغان

ستانلي

 -أعلى قيمة تداول في جلسة واحدة  48مليون دوالر أميركي.

 تنفيذ التسوية النقدية ذاتيا بعد االنضمام إلى نظام المدفوعات الوطني ”براق“2314

 إضافة فلسطين ضمن "الئحة المراقبة" لمؤشرات FTSE -إدراج أول سندات قرض في تاريخ البورصة.

المصدر :الموقع االلكتروني لبورصة فلسطين) www.pex.ps( .

نالحظ من الجدول ( )5-3أن بورصة فلسطين ومنذ نشأتها وهي في تطور مستمر في مجال الخدمات التي
توفرها للمستثمرين وقد يكون سبب حصولها على المرتبة الثانية عام  2331في حماية المستثمرين بسبب صغر
حجم السوق وسهوله ضبطه مقارنة باألسواق األخرى.
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بلغ عدد الشركات المدرجة عام 1997م  35شركة وزادت جلسات التداول من جلسة واحدة أسبوعيا عند
التأسيس ,إلى  5جلسات في عام 1998م( .صالحة,2007 ,ص )20ووصل عدد الشركات المدرجة في العام
2014م إلى  50شركة .وتعتمد البورصة حتى اآلن ثمانية شركات وساطة كأعضاء فيها( .بورصة فلسطين,
الموقع االلكتروني.),
انضمت بورصة فلسطين إلى اتحاد البورصات وهيئات المال العربية في العام 1998م ,وفي العام 1999م
أصبحت بورصة فلسطين عضوا في اتحاد البورصات العالمية ومقره باريس ,كما أصبحت عضوا في اتحاد
البورصات األوروآسيوية ومقره اسطنبول ,وقد اتسم أداء بورصة فلسطين بالتذبذب ارتفاعا وانخفاضا تبعا للظروف
السياسية واالقتصادية التي تمر بها األراضي الفلسطينية ,األمر الذي لعب دو ار أساسيا في الحد من فرص
التطوير في السوق( .صالحة ,2007 ,ص.)21
 -2أهداف بورصة فلسطين:
تسعى بورصة فلسطين لتحقيق عدة أهداف من أهمها(. :بورصة فلسطين ,الموقع االلكتروني

()1

)

 توفير بيئة تداول آمنة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحهم. تنمية الوعي االستثماري لدى المجتمع المحلي وتعزيز العالقة مع الهيئات والمؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والدولية.
 تطوير االستثمارات المحلية واستقطاب فلسطيني الشتات ورأس المال األجنبي.-

زيادة عمق البورصة وتوفير خدمات وأدوا1ت مالية جديدة ومتنوعة.

 خلق بيئة عمل مهنية داخل البورصة بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ,ومواكبة آخر تطوراتتكنولوجيا األسواق المالية.
نالحظ من األهداف التي تضعها البورصة لنفسها أن ادارة هذه البورصة تسعى جاهدة للتطوير الدائم والحفاظ
على مركز متقدم بين البورصات العربية والعالمية وقد حققت البورصة العديد من االنجازات في هذا المجال
استعرضناها في الجدول (.)5-3

1

  http://www.pex.ps/PSEWebSite/AboutPSE.aspx?TabIndex=0
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 -3االطار القانوني لبورصة فلسطين وشروط االدراج فيها:
حسب قانون األوراق المالية رقم ( )12للعام  2004فإن للبورصة الفلسطينية (سوق فلسطين لألوراق المالية في
ذلك الوقت) الصالحيات التالية:
 التنظيم واالشراف والرقابة على نشاط الشركات األعضاء. حماية مالكي األوراق المالية والمستثمرين والجمهور من الغش والخداع وفق القوانين. ضمان حسن تنظيم وادارة ومراقبة السوق من خالل وضع القواعد لذلك. يحق للسوق أن تفرض رسوم على الشركات األعضاء مقابل استخدام تجهيزاتها وخدماتها. اجراء التحقيقات الالزمة للشركات األعضاء وفرض الغ ارمات عليها عند مخالفتها للقواعد. يحقق للسوق تعليق التعامل وفق أسباب مبررة بأوراق مالية متداولة لمدة تراها مناسبة. يجب على السوق أن تقدم لهيئة رأس المال األنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها وأي تعديالت تط أرعليها قبل البدء بتنفيذها.
كما أنه من حق الهيئة طل ب التعديالت التي تراها مناسبة على هذه اللوائح في مدة تحددها هي إلدارة السوق
وتعتبر هذه اللوائح نافذة من تاريخ موافقة الهيئة عليها.
وتستخدم البورصة نظام تداول الكتروني يستقبل األوامر المتعلقة ببيع وشراء األوراق المالية من قبل مستخدمي
النظام وينجز هذه الصفقات بسرعة فائقة ويبث المعلومات بشكل فوري( .وكالة االنباء الفلسطينية ,الموقع
االلكتروني  ) 1أما بخصوص شروط االدراج في بورصة فلسطين فانه وفق القرار ( )2010/39الذي أقره مجلس
ادارة البورصة في  2010/12/23وصادقت عليه ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتاريخ 2012/11/21
قرار ( )2012/14والذي اعتبرت أحكامه سارية من  2013/1/1فان شروط ادراج أسهم الشركات في السوق
األولي كما يلي:
 أن ال يقل رأس مال الشركة المكتتب به عن  5ماليين دينار أردني أو ما يعادلها. أن يكون رأس المال مدفوعا بالكامل. أن ال يقل عدد المساهمين في الشركة عن  150مساهم.1

 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2583
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 أن ال تقل نسبة األسهم الحرة في الشركة عن  15%من رأس المال المكتتب به . أن ال يقل عدد األسهم المصدرة عن  100000سهم. أن تكون الشركة ممارسة لنشاطها فعال ومضى على تأسيسها أكثر من عامين ,وأصدرت بيانات ماليةلعامين متتالين وفق المعايير الدولية.
 أال يقل صافي حقوق المساهمين عن  100%من رأس المال المدفوع. أن تكون حقوق المساهمين لكل فئة من فئات األسهم التي تصدرها الشركة متساوية. أن يثبت انعقاد الهيئة العامة التأسيسية ,أو الهيئة العامة العادية للشركة مرة واحدة على األقل في السنةأو تتعهد الشركة بذلك ضمن فترة محددة.
أما شروط ادراج أسهم الشركات المساهمة العامة في السوق الثانية كما يلي:
 أال يقل رأس مال الشركة المكتتب به عن  500000دوالر أمريكي. أن يكون رأس المال مدفوعا بالكامل. أال يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن  50%من رأس المال المدفوع.وتقوم السوق بنقل أسهم الشركة من السوق األولي إلى السوق الثانية في حال حققت الشركة شروط السوق
األولى وأن يمضي عام على األقل على ادراجها في السوق الثانية ,وأال يقل عدد أيام تداول أسهم الشركة عن
 20%من عدد أيام التداول في السنة على أن يتداول خالل الفترة نفسها ما ال يقل عن 7.5%من األسهم الحرة
للشركة.
يشار إلى أن مؤشر بورصة فلسطين (مؤشر القدس) تراجع بنسبة  5.5%في العام 2014م مقارنة مع العام
2013م ليبلغ مستوى  511.8نقطة ,وقد جاء هذا التراجع نتيجة تردي الوضع العام في فلسطين وخصوصا في
النصف الثاني من العام على خلفية تداعيات الحرب االسرائيلية على قطاع غزة( .التقرير السنوي لسلطة النقد,
)2014
في الجدول ( )6-3تم تجميع أهم البيانات المتعلقة بالتداول في بورصة فلسطين للفترة من 2008م وحتى
2014م.
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الجدول ( )6-3أهم البيانات المتعلقة بالتداول في بورصة فلسطين للفترة من 2008م 2014-م

عدد األسهم

2008

2009

20102

2011

2012

2013

2014

339.2

238.6

230.5

184.5

147.3

192.3

181.5

المتداولة (مليون
سهم)

قيمة األسهم

المتداولة (مليون

1185.2

500.8

451.2

365.6

273.4

308.9

303

دوالر)
عدد جلسات التداول 244
عدد الصفقات
القيمة السوقية

246

88838 152319
3355.3

2845.1

251

248

258

241

245

82625

61937

41442

41875

41257

2948.8

3071

3076.1

3151.5

3014.2

لألسهم المتداولة

(مليون دوالر)

البيانات من تجميع الباحث من التقارير السنوية لسلطة النقد 2014 – 2008

نالحظ مدى تأثير استقرار الوضع السياسي واألمني في فلسطين على بيانات الجدول ( )6-3حيث انخفض كل
من عدد األسهم المتداولة وقيمتها االسمية والسوقية في العام  2009بسبب تداعيات الحرب التي شنتها اسرائيل
على قطاع غزة في أواخر العام  2008ومطلع العام  2009والدمار الذي خلفته هذه الحرب .وتكررت هذه
االنخفاضات وان كانت بنسب مختلفة في العام  2012والعام  2014لنفس السبب.
أما بخصوص نجاح بورصة فلسطين في جذب االستثمارات األجنبية إلى فلسطين ورفع ثقة المستثمر األجنبي
في االقتصاد الفلسطيني فقد سجلت البورصة في هذا المجال نجاحات متتالية بالرغم من العراقيل االسرائيلية
وعدم االستقرار في المنطقة ,وفي الجدول ( )7-3توضيح لنسبة االستثمار األجنبي في بورصة فلسطين للعام
2014م ونسبته إلى اجمالي االستثمارات.
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الجدول ( :)7-3نسبة االستثمار المحلي إلى األجنبي في بورصة فلسطين للعام 2014
بيع
الجنسية

عدد

شراء
%

األسهم

قيمة

عدد

%

األسهم

بالمليون

%

األسهم

بالمليون

األسهم

بالمليون

بالمليون

دوالر
استثمار

قيمة

%

دوالر

119.9 72.7% 241.4 73.9% 126.9

70.4% 233.7 69.8%

فلسطيني
استثمار

44.8

90.8 26.1%

98.5 30.2% 51.9% 27.3%

29.6%

أجنبي
المجموع 100% 171.7

100% 332.2

171.7

100%

100% 332.2

المصدر  :التقرير السنوي لبورصة فلسطين ()2014

والنسب الموضحة في الجدول ( )7-3توضح مدى الثقة التي يوليها المستثمر األجنبي للبورصة الفلسطينية
وقوانينها الصارمة في مجال الحفاظ على حقوق المستثمرين وحماية أموالهم ,وبفضل حمالت الدعاية التي قامت
بها السوق إلغراء األجانب لالستثمار في هذه البورصة الواعدة.
 -4شركات الوساطة العاملة في بورصة فلسطين:
ال يستطيع المستثمر في بورصة فلسطين الدخول إلى البورصة إال من خالل إحدى شركات الوساطة في
األوراق المالية حسب قوانين هيئة رأس المال الفلسطيني وبورصة فلسطين ,وعلى هذه الشركات استكمال
التراخيص الالزمة لممارسة عملها وأن تحصل على عضوية في بورصة فلسطين ,وتقوم هذه الشركات بتنفيذ
أوامر البيع والشراء الخاصة بالعمالء مقابل عمولة تبلغ  0.72%عن كل صفقة غير شاملة للضريبة وتوزع هذه
العمولة بحيث تحصل شركة الوساطة على  0.47%وتحصل بورصة فلسطين على  0.20%وتحصل هيئة
سوق رأس المال على  0.05%من قيمة الصفقة سواء كانت بيع أو شراء ,وتجدر االشارة إلى وجود عالقة
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طردية بين عدد شركات الوساطة وفروعها من ناحية وبين مستوى نشاط البورصة وحجم التداول فيها( .صالحة,
 ,2007ص)51
ويبلغ عدد شركات الوساطة المرخصة واألعضاء في بورصة فلسطين ثمانية شركات هي:
 -1شركة المتحدة األوراق المالية :حصلت على عضوية البورصة عام 1997م ,مقرها الرئيسي في مدينة رام
اهلل ولها فرع في مدينة غزة ,وتقوم بأعمال الوساطة لصالح المستثمرين في كل من بورصة فلسطين وبورصة
عمان وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي لألوراق المالية والبورصة المصرية و السعودية.
 -2شركة سهم لالستثمار واألوراق المالية :تأسست عام 1999م ,أطلقت الشركة في عام  2004برنامج
المستثمر  SMSالذي يرسل يوميا عبر الهاتف النقال رسالة نصية للعمالء بأسعار االغالق في بورصة
فلسطين ,مقرها الرئيسي في مدينة رام اهلل وكان لها ثالثة فروع في الخليل و خانيونس وغزة ولكنها أغلقتهم في
العام 2012م.
 -3شركة الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية :حصلت على عضوية البورصة عام 2012م ,مقرها الرئيسي
في مدينة نابلس ولها فرعين في مدينتي رام اهلل والخليل.
 -4الوطنية لألوراق المالية :حصلت على عضوية البورصة عام 1997م ,مقرها الرئيسي في مدينة رام اهلل
ولها فرع في مدينة غزة.
 -5العالمية لألوراق المالية :حصلت على عضوية البورصة عام 1997م ,مقرها الرئيسي في مدينة نابلس
وليس لديها فروع.
 -6لوتس لالستثمارات المالية :حصلت على عضوية البورصة عام  ,2005مقرها الرئيسي في مدينة البيرة
وليس لديها فروع.
 -7شركة الوساطة لألوراق المالية :حصلت على عضوية البورصة عام 2007م ,مقرها الرئيسي في مدينة غزة
ولها فرعين في مدينتي رام اهلل وخانيونس ,وهي شركة تابعة لبنك فلسطين ,وتقوم بأعمال الوساطة لصالح
المستثمرين في كل من بورصة فلسطين وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي لألوراق المالية والبورصة المصرية.
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 -8شركة العربي جروب لالستثمار :حصلت على عضوية البورصة عام 2009م ,مقرها الرئيسي في مدينة
وليس لديها فروع.
وكما ذكرنا سابقا فقد أثبتت الدراسات السابقة وجود عالقة بين عدد هذه الشركات وفروعها وبين حجم التداول في
بورصة فلسطين ,وهذا ما يدل على أهمية نشاط هذه الشركات في زيادة الوعي االستثماري في المجتمع
الفلسطيني وكذلك في جذب االستثمارات األجنبية إلى بورصة فلسطين.
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المبحث الثالث  :مؤسسات االقراض الصغير في فلسطين
تمتاز مؤسسات االقراض الصغير بأهميتها البالغة في توفير فرص تمويل المشاريع الصغيرة ومنح فرص عمل
ذاتية للفقراء والشباب العاطل عن العمل في دول العالم الثالث بشكل خاص ,وتظهر أهمية هذا الدور بشكل أكبر
في مجتمع مثل المجتمع الفلسطيني حيث تظهر بوضوح نسب البطالة العالية خاصة بين الشباب وانتشار الفقر,
باإلضافة إلى اآلثار المدمرة على االقتصاد الفلسطيني التي خلفتها سنوات الحصار ,وممارسات االحتالل
االسرائيلي الهادفة إلى اعاقة أي نمو اقتصادي والى تدمير البنى التحتية واغالق المعابر ومحاولة تعزيز
االنقسام بعرقلة نقل البضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية وكذلك الدمار الكبير الذي خلفته الحروب التي
شنت قطاع غزة ,وعزل المدن وتمدد االستيطان في الضفة والقدس ,كل هذه العوامل فاقمت من المشاكل
االقتصادية ,وجعلت من زيادة دور مثل هذه المؤسسات ضرورة ملحة لمحاولة التخفيف من البطالة والفقر.
وبالفعل زاد عدد هذه المؤسسات بشكل طردي وانتشرت أفرعها كما تنوعت خدماتها لتستهدف شرائح أوسع من
الفلسطينيين.
 -1االقراض الصغير في فلسطين:
حسب قانون المصارف رقم ( )9لسنة  2010والصادر عن سلطة النقد الفلسطينية فإن تعريف مؤسسات
اإلقراض المتخصصة هو :كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية من هيئات المجتمع المدني مسجلة ومرخصة في
فلسطين ونشاطها الرئيس منح القروض ألغراض خاصة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
هذا وتخضع مؤسسات االقراض المتخصصة لرقابة واشراف سلطة النقد الفلسطينية منذ عام 2011م ,بموجب
القرار رقم  132الذي خول سلطة النقد سلطة ترخيص وتنظيم أعمال مؤسسات االقراض المتخصصة ,بهدف
المحافظة على سالمة أعمالها وكفاءتها وفعاليتها وتحقيق االستقرار المالي ,وضمان مساهمتها في التنمية
االقتصادية المستدامة ,وفي هذا السياق تم خالل العام 2014م اصدار العديد من التعليمات التي تنظم أعمال
هذه المؤسسات مثل تعليمات تنظيم قروض االسكان وتمويل العقارات استنادا للمعيار المرن ,وتعليمات تصنيف
القروض والتمويالت وتكوين المخصصات ,كما تم اعداد نموذج موحد للبيانات المالية واالحصائية .ومع نهاية
عام  2014بلغ عدد مؤسسات االقراض المتخصصة خمس مؤسسات وتشير البيانات التشغيلية الخاصة بهذه
المؤسسات إلى أن هذه المؤسسات تعمل من خالل  58فرعا ال تشمل المقرات الرئيسية وبلغ عدد العمالء
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المنتفعين من قروض هذه المؤسسات  45152شخص ,وبلغ حجم القروض  97مليون دوالر ,بمتوسط
 2148.3دوالر للقرض الواحد(.التقرير السنوي لسلطة النقد)2014,

()1

وتوزعت القروض لعام 2314م على

مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات العالقة بطبيعة عمل وأهداف هذه المؤسسات ,حيث سيطر قطاع
العقارات على  %33.1من قيمة القروض يليه قطاع التجارة بنسبة  %22ثم قطاع الزراعة بنسبة  %14وقطاع
االستهالك بنسبة  %12.1وقطاع الصناعة  %13.1وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة  %1.5وأخي ار
قطاع السياحة بنسبة  %6وكما هو موضح في الشكل()2-3
شكل رقم ( )2-3النسب المئوية للقطاعات المستفيدة من قروض مؤسسات االقراض الصغير في فلسطين
للعام 2014
35
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0
قطاعالسياحة قطاعالخدمات قطاعالصناعة قطاعاالستهالك قطاعالزراعة قطاعالتجارة قطاعالعقارات

المصدر :التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية2014 ,

1

) )الملحقرقم() 4يوضحطلبترخيصإلنشاءمؤسسةاقراضجديدةللحصولعلىترخيصسلطةالنقدوالملحقرقم()5يوضحطلبتفرعلمؤسسة
اقراضقائمة .
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 -2خصائص مؤسسات االقراض في فلسطين:
تتميز مؤسسات االقراض العاملة في األراضي الفلسطينية بعدة خصائص تمنحها صبغة خاصة ,تتالءم مع
وظائفها وخصوصية الوضع في فلسطين ,حيث تبرز هذه الخصائص فيما يلي( :أبو جامع ,والدماغ,2012 ,
ص)20
 يغلب عليها األسلوب التجاري في نشاطها االقراضي. يأتي المال الالزم لتأسيسها واستم ارريتها غالبا من الجهات المانحة. بعض هذه المؤسسات دولي ومركزها الرئيسي خارج فلسطين. غالبية أنشطة هذه المؤسسات ال تصل إلى عدد كبير من المشاريع بالغة الصغر. ال تهدف هذه المؤسسات إلى الربح بشكل أساسي ,وتهدف للتنمية وسد الفراغ المصرفي. تمول هذه المؤسسات المشاريع االنتاجية التي تتوقع نجاحها وقدرتها على سداد القرض وخدماته. تركز أغلب هذه المؤسسات على فئات محددة وبعضها مخصص للمشاريع النسوية. -3المشاكل التي تواجه مؤسسات االقراض الصغير في فلسطين:
يواجه عمل مؤسسات االقراض الصغير في فلسطين بعض المشاكل والمعيقات يمكن تلخيصها على النحو
التالي( :الدماغ ,2008 ,ص)111
 -1ارتفاع الفائدة المحصلة من المقترضين لدى بعض المؤسسات التي تفوق أحيانا الفائدة في البنوك.
 -2عدم وجود خطط وطنية لتوجيه هذا النوع من االقراض بما يخدم التنمية االقتصادية.
 -3شعور بعض المقترضين أن مصدر هذه األموال هو منح وهبات لذا يماطلون في السداد.
 -4اختالف العملة المقدم بها القرض والتي تسدد بها األقساط (دينار أو دوالر) عن العملة المتداولة بين
المقترضين والتجار (الشيكل).
 -5بعض مؤسسات االقراض تعمل ضمن مؤسسات دولية وال تتبع سلطة النقد.
 -6ارتفاع المصاريف التشغيلية لهذه المؤسسات قد يفقدها القدرة على التمويل الذاتي.
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 -4مؤسسات االقراض الصغير العاملة في فلسطين:
تعمل حاليا وحسب احصائيات سلطة النقد تسعة مؤسسات في مجال االقراض الصغير وهي:
 -1الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال (أصالة) :
بدأت الجمعية عملها عام 1997م ,باسم مركز المشاريع النسوية ,وسجلت باسمها الحالي حسب قانون الجمعيات
األهلية الفلسطينية عام 2011م ,لها تسعة فروع في الضفة والقطاع ,قدمت منذ تأسيسها حتى نهاية عام
2014م ما مجموعه  29873قرضا بإجمالي يقارب مبلغ  35.5مليون دوالر( .التقرير السنوي ألصالة,
)2014
 -2المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن) :
تأسست في العام 1999م ,تعمل في كافة محافظات الضفة والقطاع من خالل  24فرعا ,بلغت قيمة القروض
الممنوحة عام 2014م من قبل فاتن  59.57مليون دوالر بارتفاع بنسبة  32%عن العام 2013م ,وبلغت
حصتها من اجمالي عدد المقترضين في عام  2014حوالي 54%
(التقرير السنوي لمؤسسة فاتن ,2014 ,ص)8
 -3صندوق التنمية الفلسطيني :
وهي مؤسسة تنموية فلسطينية ,تأسست عام 1996م لدعم المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة( .الدماغ,
 ,2008ص)121
 -4االغاثة االسالمية :
منظمة دولية مقرها الرئيسي في بريطانيا ,بدأت العمل في األراضي الفلسطينية عام 1998م ,من خالل مقرها
الوحيد في مدينة غزة ,وذلك من خالل  3برامج رئيسية وهي برنامج رعاية الطفولة وبرنامج االغاثة والطوارئ
وبرنامج المشاريع التنموية .تقدم قروض بهدف تحسين الوضع المعيشي لألسر الفقيرة أهمها برنامج القرض
الحسن الذي يستهدف الخريجين الجدد والمشاريع الجديدة والقائمة ويصل حجم التمويل فيه إلى  16ألف شيكل
بدون فوائد وعلى  18دفعة شهرية( .الدماغ ,2008 ,ص)121
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 -5المركز العربي للتطوير الزراعي (أكاد) :
تأسس عام 1988م في مدينة أريحا ,تخصص في تمويل المشاريع الصغيرة عام 1993م ,افتتح أول فرع له في
غزة عام 1996م ,واآلن اضافة إلى مقره الرئيسي في مدينة البيرة له ثمانية فروع في الضفة والقطاع ,قدم في
العام 2014م تمويال بمبلغ  712ألف دوالر استفاد منها  1640من فئة الشباب والنساء والمزارعين( .التقرير
السنوي للمركز العربي للتطوير الزراعي ,2014,ص)12
 -6االغاثة الدولية :
وهي مؤسسة دولية أسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية في العام 1945م ,بمبادرة من  51بلدا لصيانة
السلم واألمن الدوليين ,وتنمية العالقات الودية بين األمم ,وتعزيز التقدم االجتماعي ,وتحسين مستويات المعيشة
وحقوق االنسان.
 -7دائرة التمويل الصغير _ األونروا :
بدأت عملها في غزة عام 1991م ,لها مقر رئيسي في مدينة القدس و  11فرعا في الضفة والقطاع.
 -8فيتاس فلسطين لإلقراض الصغير :
تأسست عام 2014م وباشرت أعمالها في 2015/1/1م ,كامتداد لبرنامج ريادة لإلقراض والخدمات المالية الذي
تأسس عام 1995م ,والتي عملت منذ تأسيسها على منح  124مليون دوالر كقروض بلغ عددها 29401
قرضا.
 -9ريف للتمويل :
تأسست في مطلع عام 2008م ,مقرها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها ثمانية فروع في الضفة الغربية وقطاع
غزة ,قدمت منذ نشأتها في  2008/1/1وحتى تاريخ  2015/8/31حوالي  33مليون دوالر كقروض بلغ عددها
 5873قرض.
وبشكل عام يمكننا مقارنة نشاط مؤسسات االقراض الصغير العاملة في فلسطين في العام 2013م مع العام
2014من خالل البيانات المتوفرة في الجدول()8-3
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الجدول ( )8-3مقارنة بين قروض مؤسسات االقراض للعامين  2013و 2014
عدد

حجم

الفروع دوالر

القروض/مليون عدد المقترضين

المتوسط للقرض الواحد/دوالر

61 2013

84

54000

1934.2

67 2014

97

45152

2148.3

البيانات من تجميع الباحث من التقرير السنوي لسلطة النقد 2014 , 2013

نالحظ من الجدول ( )8-3ازدياد عدد فروع مؤسسات االقراض الصغير في العام  2014عن عامه السابق وهذا
أمر طبيعي في ظل سياسة التفرع واالنتشار التي تنتهجها هذه المؤسسات ,كما نالحظ زيادة حجم القروض بقرابة
 15.5%ولكن مع تناقص عدد المقترضين وهذا بسبب اإلجراءات التي تمارسها هذه المؤسسات من أجل سالمة
الضمانات والتقليل قدر المستطاع من القروض المتعثرة واالهتمام بنوعية القروض وليس بعددها.
ويمكننا بالنظر إلى الجدول ( )1-3مقارنة حجم التسهيالت التي قدمتها مؤسسات االقراض الصغير مع حجم
التسهيالت التي قدمتها البنوك ومعرفة النسبة التي ساهمت فيها مؤسسات االقراض الصغير من حجم التسهيالت
الكلي.
الجدول رقم ( :)9-3مقارنة تسهيالت المصارف مع تسهيالت مؤسسات االقراض للفترة ()2014-2008
بالمليون دوالر
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2008
التسهيالت الممنوحة من 1828.2

2234.2

2885.9

3550.7

4199.3

4480.1

4891.6

التسهيالت الممنوحة من 41.81

53.43

60.63

71.30

73.07

91.14

110.15

2.29%

2.39%

2.10%

2%

1.74%

2.03%

2.25%

المصارف

مؤسسات االقراض
نسبة تسهيالت

مؤسسات االقراض من

تسهيالت المصارف

البيانات من تجميع الباحث من تقارير سلطة النقد السنوية 2014 - 2008
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وبالرغم من أن نسبة التسهيالت التي تقدمها مؤسسات االقراض الصغير تبدو صغيرة مقارنة مع تسهيالت
المصارف وهذا ألن الفئة التي تقدم لها هذه المؤسسات تسهيالتها هي جهات ال تهتم البنوك للتعامل معها بسبب
عدم امتالك معظمها لحسابات مصرفية ولقلة الضمانات التي تقدمها هذه الفئات مقارنة بالضمانات التي تطلبها
المصارف ,وكون المصارف ال تهتم لهذا النوع الصغير من االقراض الذي يستهدف فئات معدمة أو فقيرة ,كما
أن مؤسسات االقراض الص غير تقدم األهداف التنموية على الربحية في قروضها ,وكل هذا ال ينفي أن هذه
النسبة هي في تزايد في السنوات الثالثة األخيرة.
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المبحث الرابع  :شركات التأمين في فلسطين
يعتبر قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية في الحياة االقتصادية ألي دولة فإضافة إلى دوره االيجابي
في توفير عنصر األمان واالستقرار المادي واالجتماعي للطرف المؤمن وتقليله وحمايته للشركات واألفراد من
األخطار التي قد يتعرضون لها ,فان هذا القطاع يساهم بشكل فعال في عملية الوساطة المالية فهو يحشد
المدخرات من خالل أقساط التأمين التي تتحصل عليها شركات التأمين من عمالئها ,وتقوم باستثمار هذه األموال
المجمعة وهي بهذا الدور تتشابه مع باقي مؤسسات الوساطة مثل البنوك بكافة أنواعها واألسواق المالية
ومؤسسات االقراض الصغير.
في فلسطين وبالرغم من المساهمة المتدنية لقطاع التأمين في الناتج االجمالي وكذلك حجم التداوالت المنخفض
لهذا القطاع في سوق فلسطين مقارنة بالقطاعات األخرى إال أن هذا القطاع يعتبر واعدا ويمكن االضافة عليه
وزيادة نسبة مساهمته أسوة ببقية الدول العربية ودول العالم.
 -1التأمين في فلسطين:
عانى قطاع التأمين في فلسطين من غياب التشريعات والرقابة الحكومية لفترة طويلة في ظل غياب قانون تأمين
فلسطيني ,كما عانى من فوضى العمل وضعف الثقافة التأمينية ,إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال
الفلسطيني عام  2004م وأصبحت الجهة المخولة لإلشراف على قطاع التأمين ,وباشرت العمل للنهوض بهذا
القطاع .ويعتبر قانون هيئة سوق المال رقم ( )13لسنة  2004وقانون التأمين رقم ( )20لسنة  2005هما
المرجعية القانونية لشركات التأمين الفلسطينية( .قزعاط ,2009 ,ص)36
 -2االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين:
نشأ هذا االتحاد بموجب قانون التأمين رقم ( )20لسنة  2005وهو ذو شخصية اعتبارية مستقلة ,وبحيث تكون
جميع شركات التأمين في فلسطين أعضاء فيه ,ويختارون مما بينهم مجلس ادارة ,ويضم االتحاد في عضويته
 10شركات تأمين في  ,2014ويعتبر االتحاد الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الجهات الرسمية وغير

112

الرسمية فيما يتعلق بقضايا التأمين وحسب قانون التأمين ويهدف االتحاد إلى ( :االتحاد الفلسطيني لشركات
التأمين)1
 مراقبة سلوك الشركات األعضاء ,وترسيخ تقاليد المهنة بينهم. العمل على نشر الوعي التأميني. العمل على توحيد األسس القانونية لعقود التأمين ,ووضع تعريفات لألسعار بما يتناسب مع المخاطرومع األسعار العالمية.
 وضع األليات لتسوية الحسابات بين األعضاء. انشاء تجمعات التأمين الفنية وفقا لحاجة السوق الفلسطيني وبعد موافقة هيئة سوق رأس المالالفلسطيني.
 التنسيق بين شركات التأمين العاملة بالسوق ,وحل الخالفات التي قد تنشأ بينها. تشكيل لجان التحقيق والتحكيم والمتابعة. تعزيز الثقة بصناعة التأمين ,وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. عقد الندوات والمؤتمرات المهنية ,واجراء البحوث العلمية واعداد اإلحصائيات ,واصدار النشرات الدوريةمتضمنة البيانات والمعلومات عن سوق التأمين الفلسطيني والتي من شأنها خدمة قطاع التأمين.
 مشاركة السلطات الرسمية في إعداد التشريعات التأمينية الالزمة. المشاركة في االتحادات التأمينية العربية واإلقليمية والدولية. -3المشاكل التي تواجه شركات التأمين في فلسطين:
يعتبر غياب الوعي التأميني لدي الجمهور الفلسطيني من أهم المشاكل التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين,
وهذا بدوره زاد العرض عن الطلب ,وأهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع هي( :الريماوي,2009,ص)3
 نظرة الجمهور الفلسطيني للتأمين على أنه من الكماليات. -ضعف الرقابة الحكومية على التأمين من طرف الشركات والمركبات واألفراد.

1

  http://www.pif.org.ps/atemplate.php?id=20
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 كثرة عمليات التزوير ومحاولة التضررين تضخيم خسائرهم للحصول على تأمين أكبر ,مستغلينالتسهيالت التي يعطيها القانون خاصة لمتضرري حوادث الطرق.
 العديد من شركات التأمين تعاني من ضائقة مادية مما يدفعها للمماطلة في دفع التعويضات. نقص المقررات الجامعية الخاصة بالتأمين. هناك أزمة ثقة بين المؤمنين وشركات التأمين. عدم ربط بين الترخيص والتأمين من حيث المدة. -4شركات التأمين في فلسطين:
تعمل في فلسطين  10شركات تأمين جميعها أعضاء في االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وهذه الشركات حتى
نهاية العام  2014هي( :االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين)1
 -1شركة التأمين الوطنية :تأسست سنة 1993م ,مركزها الرئيسي في مدينة البيرة ولها ثمانية فروع في الضفة
الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار الحوادث
والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
 -2شركة المشرق للتأمين :تأسست سنة 1992م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها  11فرع في الضفة
الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار الحوادث
والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
 -3شركة ترست للتأمين :تأسست سنة 1994م ,مركزها الرئيسي في مدينة البيرة ولها  11فرع في الضفة
الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار الحوادث
والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
 -4شركة فلسطين للتأمين :تأسست سنة 1994م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها ستة فروع في الضفة
الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار الحوادث
والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.

1

 http://www.pif.org.ps/ainside.php?id=31
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 -5شركة المجموعة األهلية للتأمين :تأسست سنة 1994م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها تسعة فروع
في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار
الحوادث والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
 -6شركة العرب للتأمين على الحوادث :تأسست سنة 1995م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها خمسة
فروع في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد
أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
 -7الشركة األمريكية للتأمين على الحياة (أليكو) :تأسست سنة 1996م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل
ولها فرعين في مدينتي بيت لحم والبيرة وليس لديها فروع في قطاع غزة وتقدم خدمة الـتـ ــأمـين على الحياة.
 -8شركة التكافل الفلسطينية للتأمين :تأسست سنة 2008م ,مركزها الرئيسي في مدينة البيرة ولها ثالثة فروع
في بيت لحم ونابلس والخليل وليس لها فروع في قطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين
الصحي ,تأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات,
التأمين البحري.
 -9شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري :تأسست سنة 1997م ,مركزها الرئيسي في مدينة رام اهلل ولها فرع
واحد في مدينة غزة وتقدم خدمة ـتـ ــأمـين إقراض الرهن العقاري.
 -10الشركة العالمية المتحدة للتأمين :تأسست سنة 2010م ,مركزها الرئيسي في مدينة نابلس ولها تسعة فروع
في الضفة الغربية وقطاع غزة وتقدم أنـواع الـتـ ــأمـين التالية :تأمين الحياة ,التأمين الصحي ,تأمين ضد أخطار
الحوادث والمسؤولية المهنية ,تأمين ضد أخطار الحريق ,وأضرار الممتلكات ,التأمين البحري.
ونالحظ التزايد في عدد شركات التأمين من عام 1992م وحتى عام 2014م وهذا مما يزيد انتشار هذه الشركات
وفروعها مما يزيد من التنافسية بما يعود بالنفع على الجمهور.
 -5المساهمة االقتصادية لقطاع التأمين:
مما ال شك فيه أن التحديات التي تواجه قطاع التأمين في فلسطين جمة وكبيرة ,وترهق قطاع التأمين وتعيق
تطوره ونموه وتعرقل دوره المنشود في دعم التنمية االقتصادية ,حيث يعتبر قطاع التأمين من أبرز وأهم
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القطاعات االقتصادية في أي مجتمع ,حيث يعتبر الدرع الحامي لبقية القطاعات( .الريماوي,2009,ص )3وقد
ساهمت العوامل السابقة الذكر في ضعف قطاع التأمين في فلسطين فعلى سبيل المثال أشارت مجلة مرآة التأمين
الصادرة عن االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في عددها السابع عشر إلى وجود  90ألف مركبة غير
مرخصة في الضفة الغربية منها  46ألف مركبة لم ترخص منذ  10سنوات ( .مجلة مرآة التأمين,
,2014ص)11
هذا مثال بسيط على ضعف الوعي التأميني في المجتمع الفلسطيني والذي ينعكس بدوره على البيانات المالية
لشركات التأمين ومساهمتها في الناتج المحلي وكذلك على حجم تداول أسهم شركات التأمين في بورصة
فلسطين.
وعلى الرغم من كل المعيقات والضعف الذي يواجه قطاع التأمين إال أنه يشهد نموا سنويا في عدد الشركات
واألفرع وعدد الموظفين في شركات التأمين وفي حجم أقساط التأمين فقد كان عدد فروع وكاتب التأمين في
فلسطين  111في العام 2013م وبلغ  117في العام  2014بنسبة زيادة  5.1%وقد ازداد عدد الموظفين في
هذه الشركات من  1026إلى  1120موظف بنسبة زيادة  8.4%في الفترة نفسها(المرجع السابق ,ص)31
كما ارتفعت أقساط التأمين لدى هذه الشركات في العام 2014م إلى  171مليون دوالر مرتفعة بنسبة 12.3%
عن العام 2013م( .التقرير السنوي لسلطة النقد)2014,
وهذا النمو المضطرد يمكننا مالحظته في معظم النشاطات المتعلقة بشركات التأمين إذا استعرضنا مجمل نشاط
قطاع التأمين من العام 2008م وحتى العام 2014م في الجدول ()13-3
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الجدول ( :)11-3البيانات المالية لشركات التأمين في فلسطين للفترة 2014-2008
البيان

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

عدد الشركات

9

10

10

10

10

10

10

عدد الفروع

79

88

103

99

111

114

111

عدد الموظفين

795

857

1007

1028

1035

1075

1175

عدد الوكالء

220

225

165

239

229

225

215

اجمالي أقساط

94.3

104.3

125.8

150.5

144.5

158.7

171

التامين (مليون
دوالر)
التعويضات

51.3

56.2

66.4

75.6

88.4

88.7

108.1

المدفوعة (مليون
دوالر)

البيانات من تجميع الباحث من التقارير المالية السنوية للشركات للفترة 2014-2008

ويتبين من الجدول ( )13-3أن نشاط شركات التأمين كوسيط مالي ورغم تدنى حجم أقساط التأمين والتعويضات
المدفوعة وضعف مساهمة هذا القطاع في االقتصاد الفلسطيني إال أنه في تطور مستمر ونمو مضطرد.
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خالصة الفصل الثالث:
تكمن أهمية هذا الفصل فتكمن في كونه قد تعرض إلى مؤسسات الوساطة المالية العاملة في فلسطين بشكل
خاص وهو الموضوع الرئيسي للدراسة ,حيث قدمنا توضيحا شامال للقطاع المصرفي الفلسطيني من الفترة قبل
عام  1948مرو ار بفترة االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية إلى قدوم السلطة الفلسطينية وانشاء سلطة
النقد الفلسطينية وحتى عام  2014م وتبين من خالل البيانات العالقة الطردية بين حجم الودائع لدى البنوك
والتسهيالت الممنوحة من هذه البنوك وتعتبر هذه من النتائج الهامة للدراسة الوصفية ,كما تم توضيح أهم
انجازات سلطة النقد الفلسطينية وسوق فلسطين التي وكذلك دور الجهاز المصرفي وحجم التسهيالت التي
منحها ,وتبين من خالل هذا الفصل أهم المعوقات التي تواجه مؤسسات الوساطة المالية في فلسطين ,ويعتبر
هذا الفصل المدخل للدراسة القياسية في الفصل القادم حيث سيتم تحليل البيانات الخاصة بهذه المؤسسات
ومعرفة تأثيرها على الناتج المحلي االجمالي في فلسطين.

118

الفصــــل الرابــــــــــــــــــع

الدراســة القياسية
بيانات ومتغيرات الدراسة
البناء الرياضي لنموذج الدراسة.
النتائج المستخلصة والتوصيات المقترحة
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مقدمـــة:
يتناول هذا الفصل الجانب التطبيقي للدراسة أو ما يعرف بالدراسة القياسية ,حيث يستعرض الباحث في هذا
الفصل الخطوات التي اتبعها في تحديد المتغيرات وجمع البيانات المتعلقة بها وذكر مصادرها ,وذكر األساليب
اإلحصائية والقياسية التي استخدمها في الدراسة إلتمام الجانب العملي منها ,والتعريف االقتصادي لمتغيرات
الدراسة ,ومن ثم صياغة نموذج الدراسة وفق النظرية ,لدراسة تأثير المتغيرات المستقلة والمتمثلة في (القيمة
السوقية لألسهم ,تعويضات التأمين ,التسهيالت االئتمانية البنكية ,وتسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة) على
المتغير التابع المتمثل في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ( ,)GDPكما ويستعرض الباحث بشيء من
التوضيح أهم األساليب اإلحصائية والقياسية الوصفية والتحليلية واالستداللية التي تم االعتماد عليها في
استخالص نتائج الدراسة وبناء النماذج القياسية.
 -1بيانات ومتغيرات الدراسة:
تشمل الدراسة على مجموعة من البيانات الحقيقية التي تم الحصول عليها من مصادرها الرسمية ,عن المتغيرات
التي يتم دراستها في هذه الدراسة على شكل سالسل زمنية ربعية خالل الفترة ( )2314-2338م ,وهذه البيانات
تتعلق وبذلك يتوفر للدراسة ( )28مشاهدة لكل متغير من المتغيرات ,واعتمد الباحث على برنامج ( Eviwes
 )V.8إلجراء التقديرات اإلحصائية والقياسية الالزمة لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
حيث توفرت البيانات بشكل سالسل زمنية ربعية لكل من الناتج المحلي اإلجمالي والتسهيالت االئتمانية البنكية
بشكل كامل ,بينما لباقي المتغيرات توفرت البيانات بشكل ربعي لما بعد العام ( )2313وبشكل سنوي للسنوات
وبناء على ذلك تم استخدام طريقة ( )Quadratic methodلتحويل البيانات السنوية لبيانات ربعية.
السابقة,
ً
وفيما يلي تعريف لمتغيرات الدراسة:

المتغير التابع:
الناتج المحلي اإلجمالي ( :)Gross Domestic Productوهي البيانات الربعية للناتج المحلي االجمالي
الحقيقي في فلسطين للفترة  2314-2338وتم ترميزه بالرمز ))GDP

111

المتغيرات المستقلة:
 -1القيمة السوقية لألسهم المتداولة ( :)Market value of shares tradedوهي البيانات الربعية للقيمة
السوقية لألسهم المتداولة في بورصة فلسطين للفترة  2314-2338وتم ترميزها بالرمز ))SM
 -2التسهيالت البنكية ( :) Bank Facilitiesوهي البيانات الربعية للتسهيالت الممنوحة من جميع البنوك
العاملة في فلسطين للفترة  2314-2338وتم ترميزها بالرمز )(BF
 -3تسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة (  :)Micro Lending Facilitiesوهي البيانات الربعية
للتسهيالت الممنوحة من مؤسسات االقراض الصغير العاملة في فلسطين للفترة  2314-2338وتم ترميزها
بالرمز )(MF
 -4تعويضات التأمين ( :) Insurance Compensationوهي البيانات الربعية للتعويضات المدفوعة من
جميع شركات التأمين العاملة في فلسطين للفترة  2314-2338وتم ترميزها بالرمز ) (Wوالجدول ()1-4يوضح
متغيرات الدراسة ,والرموز اإلحصائية المستخدمة للتعبير عن كل متغير ووحدة قياس كل متغير ونوعه.
جدول رقم ( :)1-4يوضح متغيرات الدراسة والرموز المعبرة عنها
الرمز
المتغير

المستخدم في

وحدة القياس

نوع المتغير

النموذج
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

GDP

مليون دوالر

تابع

القيمة السوقية لألسهم

SM

مليون دوالر

مستقل

التسهيالت البنكية

BF

مليون دوالر

مستقل

تسهيالت اإلقراض الصغيرة

SF

مليون دوالر

مستقل

تعويضات التأمين

W

مليون دوالر

مستقل
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الجدول من اعداد الباحث

 -2البناء الرياضي لنموذج الدراسة:
يهدف نموذج الدراسة لقياس تأثير المتغيرات المستقلة المتمثلة في (القيمة السوقية لألسهم ,تعويضات التأمين,
التسهيالت االئتمانية البنكية ,وتسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة) على المتغير التابع المتمثل (الناتج المحلي
اإلجمالي) ,ولتحقيق هذا الغرض تم بناء نموذج قياسي يعبر عن العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
وتم إجراء تحويلة اللوغاريتم الطبيعي على جميع المتغيرات وذلك بغرض ضمان العالقة الخطية بين المتغيرات
وتقليل التباين في البيانات وكذلك الحصول على معامالت انحدار على شكل مرونات اقتصادية ,والنموذج يأخذ
الشكل الموضح على النحو االتي:
)

(

)

(

(

)

)

(

بحيث:
 :GDPالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي.
 :SMالقيمة السوقية لألسهم المتداولة.
 :BFالتسهيالت البنكية.
 :SFتسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة.
 :Wتعويضات التأمين.
 :B0الحد الثابت.
 :B1استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للتغير في القيمة السوقية لألسهم.
 :B2استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للتغير في التسهيالت البنكية
 :B3استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للتغير في تسهيالت اإلقراض الصغيرة.
 :B4استجابة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للتغير في تعويضات التأمين.
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)

(

 :حد الخطأ العشوائي.
ولبناء نموذج تصحيح الخطأ يتم تقدير النموذج السابق ومن ثم الحصول على بواقي النموذج ( )eiوبعد ذلك يتم
إعادة تقدير النموذج من خالل إدخال متغيرات الدراسة بعد إجراء الفروق األولى لها ومن ثم إضافة حد الخطأ
العشوائي مبطأ لفترة زمنية واحدة وبناء عليه يصبح نموذج تصحيح الخطأ للدراسة على النحو االتي:

)

(

)

(

)

)

(

)

(

(

 -3منهجية التحليل واألساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج القياسي وذلك بهدف قياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
في الدراسة ,وإلجراء ذلك تم االستعانة ببرنامج التحليل القياسي ( ,)Eviewsحيث تم االستعانة بمجموعة من
االدوات واالساليب اإلحصائية والقياسية المتقدمة وأساليب تحليل السالسل الزمنية ونمذجتها على صورة معادالت
رياضية.
 -4سكون السالسل الزمنية:
ان استقرار السالسل الزمنية احصائياً يختلف عن استقرارها اقتصادياً ,وتعتبر السلسلة الزمنية ساكنة ومستقرة
عندما تكون بياناتها مستقرة حول نفسها ,أي أنها تتذبذب حول وسط حسابي ثابت مستقل عن الزمن وتباين ثابت
مستقل عن الزمن (منشد ,2334 ,ص .)126وألن طبيعية السالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية تتصف بعدم
السكون فإن استخدامها في قياس العالقات بين بعضها البعض سيقود لنتائج زائفة أو ما يعرف بظاهرة االنحدار
الزائف (.)Spurious Regression
ولكي نستطيع تطبيق اختبارات التكامل المشترك على بيانات السالسل الزمنية يجب التأكد أوال من سكون
السالسل الزمنية وهذا يتم من خالل اختبار وجود جذر الوحدة ( )Unit Root Testفي السلسلة الزمنية بواسطة
اختبار

(Fuller-ADF

Dickey

)Augmented

(.)Gujarati,2003,p818
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أو

اختبار

(Perron-PP

.)Phillips

ولكن تجدر اإلشارة هنا الن اختبار ( )PPيقدم طريقة أخرى الختبار سكون السالسل الزمنية ويعتبر أفضل من
اختبار ( ) ADF testألن األخير قائم على فرضية أن السلسة الزمنية متولدة بواسطة عملية االنحدار الذاتي
( )Autoregressive processبينما اختبار ( )PP testقائم على افتراض أكثر عمومية ,وهو أن السلسة
الزمنية متولدة بواسطة عملية ( )ARIMA-Autoregressive Integrated Moving Averageالتي تنسب
منهجيتها إلى بوكس – جنكيز (.)Box -Jenkins
وفي هذه الدراسة استخدم الباحث كال االختبارين الختبار سكون السالسل الزمنية وتحديد رتبة سكون كل متغير
من متغيرات الدراسة.
 -5التكامل المشترك:
يفترض على الباحثين عند تحليل بيانات السالسل الزمنية لسلسلتين زمنيتين أو أكثر التأكد من سكون كل سلسة
زمنية على حدا ومن ثم التأكد من وجود تكامل مشترك بين السالسل الزمنية معاً ,ويقال أن هناك تكامل مشترك
بين متغيرين أو أكثر إذا اشتركا باالتجاه نفسه ,أي إذا كانت لهما عالقة توازنية طويلة األجل ,ويقدم األدب
القياسي العديد من طرق اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات المراد دراسة عالقة انحدارية بينها ,ومن أشهر
هذه الطرق طريقة انجل وغرانجر ( )Engle-Grangerوطريقة جوهانسون ( ,)Johnsonويمكن استخدام
الطريقة االولى في حالة النماذج البسيطة التي تحتوي على متغيرين فقط ,أما الطريقة الثانية والتي تنسب
إلى( ) Johansen and Juselius ,1990فهي الطريقة المعتمدة واالدق في اختبار التكامل المشترك في
جميع النماذج سواء أكانت بسيطة أم متعددة ,حيث تقدم أسلوب أخر الختبار التكامل المشترك فهي تعتبر طريقة
أعم وأشمل من الطريقة السابقة ويمكن استخدمها واالعتماد على نتائجها في حالة النماذج البسيطة والمتعددة,
حيث تتمثل فكرة اختبار جوهانسون في معرفة عدد متجهات التكامل المشترك بين المتغيرات اعتماداً على
إحصاء القيمة العظمى المميزة ( )Max-Eigen Statisticواحصاء األثر ()Trace Statistic
( .)Brooks,2008: P351وفي هذه الدراسة استخدام الباحث طريقة جوهانسون الختبار التكامل المشترك بين
متغيرات الدراسة.
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 -6نموذج تصحيح الخطأ:
في بعض األحيان يكون من المهم فهم السلوك قصير المدى بين المتغيرات االقتصادية على نحو قد يكون من
المستحيل استخدام نموذج االنحدار الكالسيكي ألنه يعطي نتائج زائفة ومضللة ,وفي هذه الحاالت يستخدم
نموذج تصحيح الخطأ ( .)Error correction Model-ECMوتقول نظرية جرانجر أنه إذا كان هناك تكامل
مشترك بين المتغيرات فإنه يمكن التعبير عن العالقة بينها من خالل نموذج تصحيح الخطأ ,ونموذج تصحيح
الخطأ معروف في االقتصاد القياسي الخاص ببيانات السالسل الزمنية منذ عهد بعيد ( Koop, 2005:
.)P171
ويتميز نموذج تصحيح الخطأ بخواص طويلة وقصيرة المدى ,وخواص كثيرة ترتبط بصورة وثيقة بمفاهيم التوزان
االقتصادي ,وكذلك يتميز بخواص إحصائية جيدة األمر الذي يدعو لعدم االنزعاج من مشكلة االنحدار الزائف,
والقضية الجديدة التي تبرز في نموذج تصحيح الخطأ هو إدراج بواقي نموذج االنحدار الكالسيكي مبطأة لفترة
زمنية واحدة في نموذج المتغيرات التي بينما تكامل مشترك بعد إجراء الفروق األولى لها ( Koop, 2005:
.)P172
 -7طريقة المربعات الصغرى العادية (:)OLS
من الطرق شائعة االستخدام في تقدير معلمات (معامالت) نموذج االنحدار الخطي المتعدد والبسيط ,طريقة
المربعات الصغرى العادية ومن خصائص هذه الطريقة أنها تدني مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة عن القيم
المشاهدة للمتغير التابع (عطية ,2335,ص .)256وتستخدم طريقة المربعات الصغرى أيضاً لتقدير نموذج
تصحيح الخطأ.
ولطريقة المربعات الصغرى العادية عدة افتراضات أساسية يجب أن تتوفر في أي نموذج انحدار تم تقديره
باستخدام هذه الطريقة ,لكي يتم االعتماد على نتائج التقدير والوثوق فيها وهذه االفتراضات هي:
 -1االخطاء العشوائية (البواقي) تتبع التوزيع الطبيعي وللتحقق من هذا الشرط تم استخدام اختبار ( Jarqe
 )Beraويعتبر هذا الشرط متحقق إذا تم قبول الفرضية العدمية من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار
(القيمة االحتمالية) أكبر من مستوى  ,3.35المتوسط الحسابي لبواقي النموذج يساوي صف اًر وللتحقق من هذا
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الشرط تم استخدام اختبار ( )One sample T-testويعتبر هذا الشرط متحقق إذا تم قبول الفرضية العدمية
من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار (القيمة االحتمالية) أكبر من مستوى .3.35
 -2حدود الخطأ متجانسة بمعنى ثبات تباين حد الخطأ وللتحقق من هذا الشرط تم استخدام اختبار
( ,)Breusch-Pagan-Godfreyويعتبر هذا الشرط متحقق إذا تم قبول الفرضية العدمية التي تفترض أن
تباين البواقي متجانس (ثابت) من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار أكبر من مستوى .3.35
 -3حدود الخطأ مستقلة عن بعضها البعض بمعنى عدم وجود ارتباط ذاتي في حدود الخطأ وللتحقق من هذا
الشرط تم استخدام اختبار ( )DWواختبار ( ,)LMويتحقق هذا الشرط إذا تم قبول الفرضية العدمية التي تفترض
استقالل حدود الخطأ العشوائي (البواقي) من خالل مالحظة أن مستوى داللة االختبار أكبر من مستوى .3.35
 -4وأخي اًر استقالل المتغيرات المستقلة عن بعضها البعض في نماذج االنحدار المتعددة واختالل هذا الشرط
يسبب مشكلة االزدواج الخطي في النموذج ( ,)Gujarati,2003: P63-P65والختبار هذا الشرط تم استخدام
معامل تضخم التباين ( ,)Variance Inflation Factors - VIFوعادة ما يستدل على وجود مشكلة االزدواج
الخطي في النموذج من خالل قيم ( )VIFلكل متغير ومن خالل متوسط قيم ( )VIFلمتغيرات النموذج ,وتعتبر
المشكلة غير موجودة إذا كانت قيم ( )VIFأقل من القيمة .13
 -8نتائج التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
الجدول رقم ( )2-4أدناه يوضح أهم المقاييس اإلحصائية لمتغيرات الدراسة ,حيث يشمل الجدول على الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري وأقل قيمة وأكبر قيمة لكل متغير من متغيرات الدراسة.

116

جدول رقم ( :)2-4أهم المقاييس اإلحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة (البيانات الربعية) ووحدة القياس مليون دوالر

متغيرات الدراسة

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

أقل قيمة

أكبر قيمة

الناتج المحلي اإلجمالي GDP

1699.42

224.90

1171.7

1934.9

القيمة السوقية لألسهمSM .

123.98

84.54

31.10

354.90

التسهيالت البنكيةBF .

3291.41

1079.8

1746.7

4902.6

تسهيالت اإلقراض الصغيرةSF .

71.45

21.32

39.9

107.0

تعويضات التأمينW .

59.45

27.13

15.70

115.50

8
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يتضح من خالل الجدول ( )2-4أن الوسط الحسابي لسلسة البيانات الربعية للناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة
الدراسة ( )1611.42مليون دوالر بانحراف معياري ( )224.13مليون دوالر ,كما وبلغ الوسط الحسابي لسلسة
البيانات الربعية للقيمة السوقية لألسهم ( )123.18دوالر بانحراف معياري ( )84.54دوالر ,وكذلك بلغ الوسط
الحسابي لسلسة للبيانات الربعية لمتغير التسهيالت البنكية ( )3211.41مليون دوالر بانحراف معياري
( )1371.88مليون دوالر ,أما تسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة فقد بلغ الوسط الحسابي لسلسة البيانات
الربعية ( )71.45مليون دوالر بانحراف معياري ( )21.23مليون دوالر ,وفيما يتعلق بتعويضات العاملين فقد
بلغ الوسط الحسابي لسلسة البيانات الربعية الخاصة بتعويضات العاملين ( )51.45مليون دوالر بانحراف
معياري ( )27.13مليون دوالر.
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 -9نتائج معامل االرتباط الخطي البسيط:
الجدول رقم ( )3-4أدناه يوضح معامالت االرتباط الخطية البسيطة بين المتغير التابع وكل متغير من
المتغيرات المستقلة ,حيث يالحظ من خالل الجدول أن جميع المتغيرات المستقلة ترتبط ارتباط ذو داللة إحصائية
عند مستوى  3.35بالمتغير التابع ,كما كان ارتباط جميع المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع ارتباط طردي
باستثناء متغير القيمة السوقية لألسهم فقد كان ارتباطه بالمتغير التابع عكسي ,حيث يالحظ أن قيمة معامل
االرتباط بين التسهيالت البنكية والناتج المحلي اإلجمالي تبلغ ( )3.81ويشير ذلك لوجود عالقة طردية قوية
وكذلك الحال بالنسبة لقيمة معامل االرتباط بين تسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة والناتج المحلي اإلجمالي
فقد بلغت ( ,)3.78بينما قيمة معامل االرتباط بين تعويضات العاملين والناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت
( )3.48ويشير ذلك لوجود عالقة طردية متوسطة ,أما معامل االرتباط بين القيمة السوقية لألسهم وبين الناتج
المحلي اإلجمالي فقد بلغت ( )-0.83ويشير ذلك للعالقة العكسية القوية بين المتغيرين.
جدول رقم ( :)3-4معامالت االرتباط الخطية البسيطة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
المتغير التابع
المتغيرات المستقلة

(الناتج المحلي اإلجمالي)
معامل االرتباط

مستوى الداللة

القيمة السوقية لألسهم

-0.83

0.000

التسهيالت البنكية

0.81

0.000

تسهيالت اإلقراض الصغيرة

0.78

0.000

تعويضات العاملين

0.48

0.009

الجدول من مخرجات برنامج ()Eviwes V.8
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 -11اختبار سكون السالسل الزمنية:
استخدم الباحث اختبار ( )ADFواختبار ( )PPالختبار سكون السالسل الزمنية على أساس المستوى ()Level
وعلى أساس الفرق األول ( ,)1st Differenceوالجدول رقم ( )4-4يوضح نتائج االختبار لجميع متغيرات
الدراسة .حيث يتضح من خالل الجدول وحسب اختبار ( )ADFأن جميع متغيرات الدراسة وصلت لمرحلة
السكون عند مستوى داللة  % 5بعد أخذ الفروق االولى لها باستثناء متغير تعويضات العاملين ,ولكن حسب
اختبار ( )PPيتضح أن جميع المتغيرات الدراسة كانت ساكنة عند مستوى داللة  ,%5ونستنتج من ذلك أن
السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة األولى () (

).

جدول رقم ( )4-4نتائج اختبار جذر الوحدة ( )Unit Root Testلمتغيرات الدراسة
PP

المتغيرات

ADF

الفرق األول

المستوى

الفرق األول

المستوى

*-5.87

*-3.20

*-5.87

-2.67

GDP

*-7.52

-1.08

*-7.46

*-3.03

BF

*-11.18

-0.92

*-5.44

-2.04

SF

*-11.59

*-3.22

*-5.36

*-3.29

SM

*-10.20

*-4.82

-2.27

-2.56

W
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 -11اختبار التكامل المشترك لمتغيرات الدراسة:
الجدول رقم ( )5-4يوضح نتائج اختبارات جوهانسون للتكامل المشترك والمتمثلة في اختبار االثر ()Trace
واختبار القيمة العظمى ( ,)Maximumحيث تشير النتائج إلى توافق نتيجة كل من اختبار األثر واختبار القيمة
العظمة ,حيث أن نتيجة اختبار الفرضية التي تنص على ان عدد متجهات التكامل يساوي صفر(
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)

معنوية عند مستوى  %1وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونستنج وجود أكثر من صفر متجه للتكامل (
) ,وأيضا نفس ا لنتيجة كانت الختبار الفرضية العدمية التي تفترض وجود متجه تكامل وحيد على االكثر
(

) حيث تم رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة التي تشير لوجود أكثر من متجه تكامل (
) ,وبعد ذلك توقف اختبار القيمة العظمى عند الفرضية التي تنص على وجود متجهين للتكامل على االكثر

فقط حيث كانت نتيجة االختبار غير معنوية عند  %5وبالتالي قبول الفرضية العدمية التي تفترض وجود
متجهين للتكامل المشترك على األكثر (

) في بيانات النموذج المراد تقديره.

جدول رقم ( :)5-4نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة (جوهانسون) األثر والقيمة العظمى
اختبار االثر Trace
القيمة الحرجة

فرض العدم
عدد متجهات التكامل

الفرضية البديلة

المشترك

Critical value
%5

معدل االمكانية
Likelihood Ratio

69.82

91.02

47.86

50.93

29.80

22.51

15.49

8.94

3.84

1.47

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
اختبار القيمة العظمي Maximum
33.88
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40.10

27.52

28.42

21.13

13.57

14.26

7.47

3.84

1.47

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

 -12تقدير نموذج تصحيح الخطأ:
استناداً لنتائج اختبارات التكامل المشترك والتي أشارت لوجود عالقة توازنية طويلة المدى بين المتغيرات المستقلة
والمتغير والتابع ,وذلك من خالل اشتراك المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع في تكوين مزيج خطي مشترك
يصف العالقة بينهما ,فإن األدب القياسي الحديث يفترض تقدير نموذج تصحيح الخطأ الذي يعتبر أكثر مالئمة
لوصف العالقة التوازنية قصيرة وطويلة المدى بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ,وفيما يلي خطوات تقدير
نموذج تصحيح الخطأ التي تمت خالل مرحلتين متتاليتين ,حيث يتم في المرحلة األولى تقدير النموذج الخطي
بين متغيرات الدراسة ومن ثم حساب بواقي النموذج واستخدامها كمتغير مستقل مبطأ لفترة واحدة في الخطوة
الثانية من التقدير بعد إجراء الفروق األولى للمتغيرات المستقلة والمتغير التابع واعادة التقدير للنموذج ,والجدول
رقم ( )6-4ادناه يوضح نتائج ذلك.
جدول رقم ( )6-4نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة (جوهانسون)
القيمة
VIF

االحتمالية
""P-Value

-

0.0000

قيمة اختبار
""t
14.95

الخطأ
المعياري
S.E
0.395
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المعامالت المقدرة المتغيرات
Coefficients

المستقلة

*5.904

C

Ln(SM)

-0.051*

0.018

-2.91

0.0078

2.3

Ln(BF)

0.069

0.078

0.88

0.3860

23.5

Ln(SF)

0.216*

0.062

3.48

0.0020

1.8

Ln(W)

0.074*

0.021

3.59

0.0015

8.2

Goodness of fit: R-square = 0.815, Adjusted R-square = 0.782,

DW =
0.76

F statistics = 25.34, Prob. = 0.0000
نموذج تصحيح الخطأ
∆Ln(SM)

-0.034*

0.005

-6.67

0.0000

1.1

∆Ln(BF)

0.324*

0.152

2.13

0.0450

1.1

∆Ln(SF)

0.251*

0.099

2.51

0.0202

1.8

∆Ln(W)

0.054*

0.022

2.49

0.0213

1.7

ECT

-0.384*

0.057

-6.71

0.0000

1.2

C

-0.008

0.005

-1.50

0.1476

-

Goodness of fit: R-square = 0.404,

Adjusted R-square = 0.263,

DW
= 2.17

F statistics = 2.85 Prob. = 0.0406
)Eviwes V.8( الجدول من مخرجات برنامج
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حيث يالحظ من خالل الجدول ()6-4أهمية نموذج تصحيح الخطأ في تقدير نموذج الدراسة ,وذلك يتضح جلياً
من خالل التخلص من مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج الكالسيكي حيث كانت قيمة ( )DWفي النموذج
الكالسيكي ( )3.76وأصبحت في نموذج تصحيح الخطأ ( )2.17وهذا يشير لتخلص من المشكلة ,باإلضافة
ألن النموذج أيضاً تغلب على مشكلة االزدواج الخطي بين المتغيرات حيث كانت معامالت تضخم التباين في
النموذج الكالسيكي مرتفعة بينما في نموذج تصحيح الخطأ أصبحت جميعها أقل من ( )2وهذا مؤشر إضافة
على فعالية نموذج تصحيح الخطأ ومالئمته لمتغيرات الدراسة.
وبشكل عام يالحظ معنوية جميع متغيرات الدراسة عند مستوى  ,3.35وكذلك معنوية النموذج ككل حيث بلغت
قيمة اختبار ( )F=2.85بمستوى داللة أقل من  )3.3436( 3.35وهذا مؤشر على معنوية نموذج تصحيح
الخطأ .ويمكن صياغة معادلة نموذج االنحدار الخطي المتعدد كما يلي :
)

(

)

(

)

)

(
)

(

(

 -13تقييم نموذج الدراسة:
الجدول رقم ( )7-6أدناه يبين نتائج تقييم جودة نموذج تصحيح الخطأ الذي يدرس تأثير المتغيرات المستقلة على
الناتج المحلي اإلجمالي ,حيث يتضح من خالل نتيجة اختبار ( )One sample t-testأن مستوى الداللة
المحسوب يساوي ( )1.333وهو أكبر من مستوى  3.35وهذا يدعم قبول الفرضية العدمية التي تنص على أن
متوسط بواقي النموذج يساوي صف اًر.
كما يتضح من خالل الجدول أن بواقي النموذج المقدر تحقق شرط التوزيع الطبيعي حيث أن قيمة اختبار ( JB
 )= 1.531بمستوى داللة ( )3.4652أكبر من  3.35وهذا يؤكد قبول الفرضية العدمية التي تفترض أن بواقي
النموذج تتبع التوزيع الطبيعي.
كما أن مستوى داللة اختبار ( )LMتساوي ( )3.6874وهو أكبر من مستوى  3.35وهذا يدعم قبول الفرضية
العدمية التي تنص على استقالل بواقي النموذج وعليه عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي ,وكذلك يتضح أن مستوى
داللة اختبار ( )BP-Godfreyتساوي ( )3.7126وهي أكبر من مستوى  3.35وهذا يدعم قبول الفرضية
العدمية التي تنص على تجانس أو ثبات تباين بواقي النموذج وعليه خلو النموذج من مشكلة عدم التجانس.
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وأيضاً يالحظ من خالل الجدول أن متوسط معامالت تضخم التباين ( )VIFتساوي ( )1.4وهي قيمة أقل من
الحد األقصى ( ,)13ويشير هذا لخلو النموذج من مشكلة االزدواج الخطي وعدم وجود ترابط متعدد قوي بين
متغي ارت النموذج.
وفيما يتعلق بمعنوية النموذج المقدر نالحظ أن قيمة اختبار ( )F=2.85ومستوى داللة االختبار ()3.3436
وهذا يشير لمعنوية النموذج المقدر وجودته ومالئته للبيانات ,باإلضافة ألن قيمة معامل التحديد التي بلغت
( )3.43وتعتبر هذه القيمة جيدة حيث أنها تعني أن المتغيرات المستقلة تفسير  %43من تباين متغير الناتج
المحلي اإلجمالي.
جدول رقم ( )7-4نتائج تقييم نموذج الدراسة الذي يقيس تأثير المتغيرات المستقلة على الناتج المحلي
اإلجمالي
مستوى

االختبار

قيمة االختبار

اختبار متوسط البواقي ()t

T =1.111

1.1111

التوزيع الطبيعي

JB=1.531

 0.4652البواقي طبيعية التوزيع

اختبار االرتباط الذاتي()LM
اختبار تجانس التباين()BP-Godfrey

=Chi2
0.750
= Chi2
2.393

متوسط معامالت تضخم التباين ()VIF

1.4

معامل التحديد()R-square

1.414

معنوية النموذج

F = 2.85

الداللة

النتيجة
متوسط البواقي يساوي

صفر

 0.6874ال يوجد ارتباط ذاتي
 0.7926تباين البواقي متجانس
ال يوجد ازدواج خطي

الجدول من مخرجات برنامج ()Eviwes V.8
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 0.0406النموذج معنوي

 -14تفسير نتائج نموذج الدراسة:
يتضح من خالل الجدول رقم ( )7-4أن قيمة معامل التحديد لنموذج تصحيح خطأ تبلغ ( )3.434وهذا يعني
أن المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج تفسير  %43.4من التغير أو من التباين في الناتج المحلي اإلجمالي,
كما يالحظ من خالل النتائج أن تأثير جميع المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج ذو داللة إحصائية عند مستوى
 ,3.35وجاءت التأثيرات على النحو االتي:
 -1-14بالنسبة لمتغير القيمة السوقية لسعر األسهم ,بلغ معامل االنحدار الذي يعبر عن المرونة ()-0.034
وهذا يدل على وجود تأثير عكسي ضعيف جداً للقيمة السوقية لألسهم والناتج المحلي اإلجمالي ويعني ذلك أن
تغير القيمة السوقية للسهم بنسبة  %1سيؤدي لتغير الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%.334في االتجاه
المعاكس ,وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات األخرى.
 -2-14وبالنسبة لمتغير حجم التسهيالت االئتمانية المقدمة من مؤسسات اإلقراض الصغيرة فقد بلغ معامل
االنحدار له ( )3.251وهذا يشير للتأثير االيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي ,ويمكن تفسير معامل االنحدار
بلغة المرونة االقتصادية بمعنى أن تغير حجم تسهيالت مؤسسات اإلقراض الصغيرة بنسبة  %1سيؤدي إلى
تغير بنفس االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%3.251وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات
األخرى.
 -3-14وبالنسبة لمتغير حجم التسهيالت االئتمانية المقدمة من البنوك بلغ معامل االنحدار له ( )3.324وهذا
يشير للتأثير اإليجابي على الناتج المحلي اإلجمالي ,ويمكن تفسير معامل االنحدار بلغة المرونة االقتصادية
بمعنى أن تغير حجم التسهيالت البنكية بنسبة  %1سيؤدي إلى تغير بنفس االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة ( )%3.324وذلك في ظل ثبات تأثير باقي المتغيرات األخرى.
 -4-14أما فيما يتعلق بمتغير تعويضات التأمين بلغ معامل االنحدار ( )3.354وهذا يشير لوجود لتأثيره
الضعيف على الناتج المحلي اإلجمالي ,ويعني ذلك أن تغير تعويضات العاملين بنسبة  %1سيؤدي لتغير بنفس
االتجاه في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%3.354وذلك في ظل ثبات تأثير المتغيرات األخرى.
 -5-14وأخي اًر بالنسبة لحد تصحيح الخطأ الذي يقيس التأثير في المدى القصير ,يالحظ أن معامل االنحدار له
أو ما يعرف معامل التكيف بلغ ( )-0.384وهذا يعني أن االنحراف الفعلي للناتج المحلي عن التوزان يصحح
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كل ربع بمقدار ( )%38بمعنى ان الناتج المحلي يحتاج إلى ( )2.6ربع للوصول للتوازن بعد أي صدمة
اقتصادية والقيمة السالبة تعني التراجع إلى القيمة التوازنية.
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النتائج والتوصيات:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الوساطة المالية في فلسطين على الناتج المحلي االجمالي للفترة (-2338
 ) 2314وذلك بقياس أثر مجمل هذا النشاط على الناتج المحلي ,ثم من خالل قياس كل مكون من مكونات هذا
النشاط المتمثلين في كل من حجم التسهيالت المصرفية ,وحجم تسهيالت مؤسسات االقراض الصغير ,والقيمة
السوقية لألسهم المتداولة في بورصة فلسطين ,وحجم التعويضات الممنوحة من شركات التأمين ,وقد خلصت
الدراسة إلى عدة عوامل هامة ,وفيما يلي تلخيص ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جانبها النظري
والقياسي ,كما يقدم الباحث التوصيات المقترحة في ضوء تلك النتائج.
أهم نتائج الدراسة الوصفية:
 -1وجود عالقة طردية بين حجم الودائع في البنوك وحجم التسهيالت االئتمانية المقدمة من تلك البنوك ,حيث
أوضحت الدراسة من خالل البيانات المأخوذة من مصادرها الرسمية هذه العالقة الطردية.
 -2وجود عالقة طردية بين عدد مؤسسات االقراض الصغير وفروعها وبين حجم التسهيالت المقدمة من تلك
المؤسسات.
 -3وجود أثر ايجابي لحمالت التوعية بأهمية االستثمار في بورصة فلسطين والتي تقوم بها كل من ادارة
البورصة وهيئة رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية وذلك على المستوى المحلي واألجنبي ,حيث تبين
من خالل الدراسة تزايد عدد المستثمرين الفلسطينيين واألجانب في هذه البورصة بشكل مضطرد منذ نشأتها
وحتى اتمام الدراسة.
 -4وجود عالقة طردية بين عدد البنوك وفروعها وبين حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي.
 -5ضعف الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بأهمية نشاط التأمين ,حيث بينت الدراسة تدنى مستويات التأمين
ووجود ضعف في الجهود الحكومية في إقناع األفراد والمؤسسات بأهمية هذا النشاط ,وكذلك الضعف في
التشريعات الملزمة بالتأمين وتطبيقها.
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نتائج الدراسة القياسية:
 -1وجود عالقة طردية بين مجمل أنشطة الوساطة المالية في فلسطين وبين الناتج المحلي االجمالي حيث
أثبتت الدراسة أن كل زيادة في مجمل هذه األنشطة بنسبة  %133تزيد من حجم الناتج المحلي االجمالي بنسبة
 %43.4وحيث كانت جميع المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.35
جاءت هذه النتيجة متوافقة مع فرضية رقم ( )1ومع النظرية االقتصادية.
 -2وجود عالقة طردية بين حجم التسهيالت المقدمة من البنوك العاملة في فلسطين وبين الناتج المحلي
االجمالي حيث أثبتت الدراسة أن كل زيادة في حجم هذه التسهيالت بنسبة  %133تزيد من حجم الناتج المحلي
االجمالي بنسبة  %32.4في ظل ثبات العوامل األخرى .وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع فرضية رقم ( )2ومع
النظرية االقتصادية.
 -3وجود عالقة طردية بين حجم التسهيالت المقدمة من مؤسسات االقراض الصغير في فلسطين وبين الناتج
المحلي االجمالي حيث أثبتت الدراسة أن كل زيادة في حجم هذه التسهيالت بنسبة  %133تزيد من حجم الناتج
المحلي االجمالي بنسبة  % 25.1في ظل ثبات العوامل األخرى .وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع فرضية رقم
( )3ومع النظرية االقتصادية.
 -4وجود عالقة طردية بين حجم التعويضات المقدمة من شركات التأمين في فلسطين وبين الناتج المحلي
االجمالي حيث أثبتت الدراسة أن كل زيادة في حجم هذه التعويضات بنسبة  %133تزيد من حجم الناتج المحلي
االجمالي بنسبة  %5.4في ظل ثبات العوامل األخرى .وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع فرضية رقم ( )5ومع
النظرية االقتصادية.
 -5وجود عالقة عكسية بين القيمة السوقية لألسهم المتداولة في بورصة فلسطين وبين الناتج المحلي االجمالي
حيث أثبتت الدراسة أن كل زيادة في القيمة السوقية لألسهم المتداولة بنسبة  %133تؤثر سلبا على قيمة الناتج
المحلي االجمالي بنسبة  %3.4وقد جاءت هذه النتيجة مخالفة لفرضية رقم ( )4حيث افترض الباحث أن هذه
العالقة طردية ,ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب خصوصية الوضع الفلسطيني ,حيث يرتبط الوضع االقتصادي
باألوضاع األمنية والسياسية ,ففي حاالت الحصار واالغالق وتعذر السبل أمام رؤوس األموال باالستثمار في
التجارة من خالل االستيراد والتصدير أو انشاء المشاريع االنتاجية الجديدة فإن أصحاب هذه األموال يلجئون إلى
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البورصة لتوظيف أموالهم في بيع وشراء أسهم شركات قائمة مما يضخم القيمة السوقية لهذه األسهم دون اضافة
قيم حقيقية للناتج ,وعند استقرار األوضاع يتم سحب هذه األموال الستخدامها في استثمارات حقيقية ,حيث تعتبر
عملية التداول في السوق الثانوي عملية نقل ملكية لألسهم وتوظيف لألموال.

التوصـــــــــيات:
في ضوء النتائج السابقة فان الباحث يقدم التوصيات بالتالية:
 -1يوصي الباحث الحكومة الفلسطينية بتعزيز كافة األنشطة المتعلقة بالوساطة المالية والعمل على تنميتها
وتطويرها.
 -2يوصي الباحث بورصة فلسطين بتوجيه االستثمارات نحو القطاعات االنتاجية وخاصة المشاريع الجديدة
وتوسعة المشاريع القائمة ,بحيث ال تقتصر عملية التداول على نقل ملكية أسهم الشركات القائمة بالفعل وادخال
أدوات استثمارية جديدة إلى السوق كالسندات الحكومية والخاصة وتعزيز دور السوق األولي ,وتحفيز الشركات
على التوسع من خالل عمليات اكتتاب جديدة تخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.
 -3يوصي الباحث سلطة النقد بزيادة االهتمام بنشر الوعي المصرفي لدى الجمهور وحث البنوك على التفرع
وتغطية كافة المناطق ,ألن كل زيادة في حجم الودائع يقابلها زيادة في حجم التسهيالت المقدمة من الجهاز
المصرفي.
 -4يوصي الباحث البنوك الفلسطينية بتيسير عمليات االئتمان ,وتوجيه الجزء األكبر من االئتمان المصرفي نحو
القطاعات االنتاجية على حساب القروض االستهالكية.
 -5يوصي الباحث مؤسسات االقراض الصغير على المزيد من التفرع ,ومحاولة رفع عدد القروض المقدمة
وخاصة للمشاريع االنتاجية للشباب واألسر الفقيرة ووضع برامج متابعة للقرض بعد منحه للتأكد من استخدامه
بالشكل الذي منح من أجله ,وتقديم االستشارات للمقترضين للمساعدة نجاح مشاريعهم.
 -6يوصي الباحث شركات التأمين في فلسطين واالتحاد الخاص بها بالعمل على نشر ثقافة التأمين من خالل
االعالنات والندوات وورش العمل ,لتوضيح أهمية التأمين كعنصر أمان للمشاريع وكنشاط من أنشطة الوساطة
المالية.
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 -18دحالن ,مي ( ,)2314دور مؤسسات االقراض النسائية في تنمية المشاريع الصغيرة األسرية في
فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ,غزة ,فلسطين ,الجامعة االسالمية.
 -11دودين ,محمود( .)2313التمويل الصغير في فلسطين :االطار القانوني وتنفيذ عقود القروض .معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ماس
 -23دويدار ,هاني( .)1117النظام القانوني للتجارة .لبنان :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
 -21رجب ,معين( .)1116النقود والبنوك .جامعة األزهر غزة ,ط2
 -22الرشيدي  ,أحمد( .)2335عمليات التورق وتطبيقاتها االقتصادية في المصارف االسالمية .األردن :دار
النفائس للنشر والتوزيع .
 -23رمضان ,زياد وجودة ,محفوظ( .)2335إدارة البنوك .األردن :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -24الريماوي ,محمد( )2314التحديات التي تواجه صناعة التأمين في فلسطين ,مجلة مرآة التأمين(4-3 ,)1
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 -25الزيدانين ,جميل( .)1111أساسيات في الجهاز المالي .األردن :دار وائل للطباعة والنشر.
 -26زيطاري ,سامية ,)2334(.ديناميكية األسواق المالية في البلدان الناشئة :حالة األسواق المالية العربية.
أطروحة دكتوراه غير منشورة ,الجزائر ,جامعة الجزائر
 -27سودة ,زاهرة ( .)2336تنظيم عقود االختيار في األسواق المالية .رسالة ماجستير غير منشورة ,نابلس,
فلسطين ,جامعة النجاح.
 -28سويلم ,أحمد ( .)1113ادارة البنوك وبورصات األوراق المالية .القاهرة :الشركة العربية للنشر والتوزيع.
 -21السويلم ,سامي ( )1118الوساطة المالية في االقتصاد االسالمي ,مجلة جامعة الملك عبد العزيز 13 ,
.115-81,
 -33السيد علي ,عبد المنعم والعيسى ,نزار( .)2334النقود والمصارف واألسواق المالية .األردن :دار حامد
للنشر والتوزيع
 -31شبيب  ,دريد ( .)2312األسواق المالية والنقدية .األردن :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 -32شيحة .مصطفى ( .)1185االقتصاد النقدي والمصرفي .االسكندرية :دار المعرفة الجامعية.
 -33الشيخي ,حمزة والجزراوي ,ابراهيم ( .)1118االدارة المالية الحديثة .األردن :دار الصفاء للنشر والتوزيع
 -34صالحة ,هاني ( ,)2337شركات الوساطة وأثرها على تنمية سوق فلسطين لألوراق المالية .رسالة
ماجستير غير منشورة ,غزة ,فلسطين ,الجامعة االسالمية.
 -35صبيح ,ماجد ( .)2338التنمية االقتصادية .فلسطين :جامعة القدس المفتوحة
 -36صديقي  ,محمد ( .)1118المصارف االسالمية  :المبدأ والتصور والمستقبل  ,مجلة جامعة الملك عبد
العزيز 51-43, 13 ,
 -37الصيرفي ,محمد ( .)2337ادارة المصارف .االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 -38طعيمة ,ثناء ( .)2332محاسبة شركات التأمين .القاهرة :إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع
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 -31العاني ,إيمان ( .)2337البنوك التجارية وتحديات التجارة االلكترونية .رسالة ماجستير غير منشورة,
جامعة منتوري ,قسنطينة ,الجزائر
 -43عبد الرحمن ,بن عزوز( .)2312دور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق المالية مع اإلشارة
لحالة بورصة تونس .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة منتوري ,قسنطينة ,الجزائر.
 -41عبد القادر ,السيد متولى( .)2313األسواق المالية والنقدية في عالم متغير .عمان :دار الفكر ناشرون
وموزعون.
 -42عبد اهلل ,سالمة( .)1176إدارة وتنظيم منشآت التأمين .القاهرة :دار النهضة العربية
 -43عبد المولى ,السيد( .)1118اقتصاديات النقود والبنوك .القاهرة :دار النهضة العربية
 -44العصار ,رشاد و الحلبي ,رياض )2333( .النقود والبنوك .عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع.
 -45عطية ,أحمد ( .)2333محاسبة شركات التأمين .القاهرة :الدار الجامعية.
 -46عطية ,عبد القادر( .)2335الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق .االسكندرية :الدار
الجامعية للنشر والتوزيع.
 -47العمر ,إبراهيم ووردة ,علي ( )2337خدمات الوساطة المالية المصرفية في االقتصاد المصري وقدرتها
التأثيرية في النمو االقتصادي  -دراسة مقارنة مع االقتصاد السعودي .جامعة القصيم ,السعودية
 -48عمر ,أشرف ( .)2312الوكالة التجارية الحصرية في الفقه االسالمي والقانون .رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة النجاح ,نابلس ,فلسطين
 -41العيساوي ,خالد واألسود ,غيداء )2338( ,حرية التجارة في الفكر االقتصادي االسالمي ,مجلة جامعة
األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ,العدد2
 -53فاندي ,خيرة )2337(.الوساطة المالية في ظل مناخ االستثمار .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة أبو
بكر بلقايد ,تلمسان ,الجزائر
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 -51فروانة ,معتز ,)2314(.تحليل مدى قدرة القطاع المصرفي الفلسطيني على جذب المدخرات وتأثيرها على
التنمية االقتصادية .رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية ,غزة
 -52الفليت ,خلود , )2334( .أثر التسهيالت المصرفية على قطاعات االقتصاد المختلفة .دراسة تطبيقية
على المصارف العاملة في فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية ,غزة ,فلسطين
 -53فياض ,عطية ( .)1118سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي .القاهرة :دار النشر للجامعات.
 -54القدير ,خالد ( .)2334تأثير التطور المالي على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية ,مجلة
جامعة الملك عبد العزيز 22-3, )1(18,
 -55القري  ,محمد علي  ,)1118( ,البنك االسالمي  :أتاجر هو أم وسيط مالي؟  ,مجلة جامعة الملك عبد
العزيز 75-61, 13 ,
 -56قزعاط ,أسيل جميل( .)2331تحليل العوامل المؤدية إلى ضعف نمو قطاع التأمين واستثماراته في
فلسطين .رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة االسالمية ,غزة
 -57قزمان ,منير ( .)2335الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء .االسكندرية :دار الفكر الجامعي
 -58القليوبي ,سميحة( .)1118الموجز في القانون التجاري .القاهرة :دار النهضة العربية
 -51لطرش  ,الطاهر ( .)2331تقنيات البنوك .الجزائر :ديوان المطبوعات الجزائرية
 -63المحروق ,ماهر ,ومقابلة ,إيهاب( .)2336المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعيقاتها .األردن:
مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 -61مصطفى ,أحمد وحسن ,سهير( .)2333تطور الفكر والوقائع االقتصادية .االسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة
 -62معروف ,هوشيار ( .)2335تحليل االقتصاد الكلي .االردن :دار الصفاء للنشر والتوزيع , ,الطبعة
االولى.
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 -63مقداد ,محمد وحلس ,سالم ( .)2335دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في فلسطين.
مجلة الجامعة اإلسالمية , 1 )13( .ص261-231 :
 -64المكي  ,قدور ,)2313( ,الوساطة المالية ودورها في تحفيز االستثمار دراسة ميدانية بنك الجزائر
الخارجي .رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة قاصدي مرباح  ,ورقلة  ,الج ازئر
 -65موسى ,سندس ,)2331( .البنك المركزي ودوره في تحقيق التوازن االقتصادي .رسالة ماجستير غير
منشورة ,جامعة الكوفة ,العراق
 -66معروف ,هوشيار .)2333(.االستثمارات واألسواق المالية .عمان :دار صفاء للنشر.
 -67يونس  ,محمد  ,ومبارك  ,عبد النعيم ( .)1182اقتصاديات النقود والصيرفة .االسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة
التقارير الرسمية:
 -1سلطة النقد الفلسطينية ,التقرير السنوي ,دائرة األبحاث والسياسات النقدية ,رام اهلل فلسطين ,لسنوات متعددة
()2314-1116
 -2سلطة النقد الفلسطينية ,التقارير الربعية ,دائرة األبحاث والسياسات النقدية ,رام اهلل فلسطين ,لسنوات متعددة
()2314-2313
 -3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ,كتاب فلسطين االحصائي السنوي ,لسنوات متعددة ()2314-1116
التقارير غير الرسمية:
 -1التقارير السنوية للبنوك العاملة في فلسطين ,لسنوات متعددة ()2314-1115
 -2التقارير السنوية لشركات الوساطة العاملة في بورصة فلسطين ,لسنوات متعددة ()2314-1115
 -3التقارير السنوية لشركات التأمين العاملة في فلسطين ,لسنوات متعددة ()2314-1115
 -4التقارير السنوية لمؤسسات االقراض الصغير العاملة في فلسطين ,لسنوات متعددة ()2314-1115
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)11( العدد,)2311(  مجلة سوق المال الصادرة عن بورصة فلسطين-5
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ملحق رقم ( : )4طلب تأسيس مؤسسة إقراض صغير جديدة

سلطة النقد الفلسطينية

.1

Palestine Monetary Authority

االسم المقترح للشركة:
....................................................................................................................................................

العناوين المقترحة للفروع األخرى المشمولة في هذا الطلب إن وجدت:
................................................................................................................................................. .1
................................................................................................................................................. .2
.2
................................................................................................................................................. .3
................................................................................................................................................. .4
اسماء أعضاء اللجنة المشرفة على التأسيس ,ترفق السيرة الذاتية لكل عضو:

.3

.4

-1

-6

-2

-7

-3

-8

-4

-9

-5

-10

على مقدم الطلب أن يق أر تعليمات الترخيص ويقوم بتزويدنا بالوثائق التالية:
.1

دفع رسم طلب غير مسترد وفقأ للتعليمات ذات العالقة.
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.2

قائمــة باألســماء الرباعيــة للمؤسســين ومقــدار مســاهمة كــل مــنهم وجنســيته ومكــان إقامتــه وســيرته

الذاتية على أن تشمل المؤهالت والخبرات ,شريطة تحقق ما يلي:

أ .أن ال يكون أي منهم قد تسبب في انهيـار أو إلحـاق خسـارة جسـيمة لمؤسسـة مصـرفية أو
مؤسسة إقراض متخصصة أو أي مؤسسة أخرى عمل فيهـا مسـؤوالً رئيسـياً أو عضـواً فـي

مجلس إدارتها.

ب .أن ال يكون أي منهم قد أشهر إفالسه أو عجز عن سداد ديونه بحيث أصبح متعث اًر.

ت .شهادة عدم محكوميـة لجميـع المؤسسـين صـادرة عـن و ازرة العـدل ,بحيـث ال يعـود تاريخهـا
ألكثر من عام.

.3

عقد التأسيس والنظام األساسي المقترحين للشركة.

.4

إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.

.5

شــهادة عــدم محكوميــة لألشــخاص المتوقــع تعييــنهم بمناصــب اداريــة عليــا بالشــركة صــادرة لصــالح

.6

بيـان بحصــص المؤسســين ومقــدار االسـهم المنــوي طرحهــا لالكتتــاب العـام فــي حــال كانــت الشــركة

سلطة النقد على أن ال يعود تاريخهما ألكثر من سنة واحدة.

.7

مساهمة عامة وفئاتها وقيمتها االسمية وحقوق التصويت المرتبطة بها.
تعهد من المؤسسين يشمل ما يلي:

أ .تغطية كل منهم لحصته من رأس المال للشركات المساهمة العامة.

ب .االلتزام بالقوانين المعمول بها في فلسطين وباألنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
ت .تحملهم بالتضامن والتكافل نفقات التأسيس في حال عدم استكمال تأسيس الشركة.

ث .بيـ ــان بعالقـ ــات الق اربـ ــة مـ ــن الدرجـ ــة األولـ ــى والمصـ ــالح التجاريـ ــة المترابطـ ــة والمشـ ــتركة بـ ــين
المؤسســين بحيــث ال تزيــد مســاهمة الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري عــن  %11مــن أرســمال
الشركة المساهمة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.
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د ارســة جــدوى إقتصــادية متضــمنة خطــة العمــل المســتقبلية والموازنــات التقديريــة المتوقعــة للســنوات

.8

الثالث األولى من عمل الشركة واألسس التي تـم اعتمادهـا فـي ذلـك ,مضـافة اليهـا خطـط التوسـع

والتفرع المستقبلي المتوقعة لثالث سنوات قادمة ,على أن تشمل ما يلي:
المراكز المالية التقديرية.

.1
.2

بيان األرباح والخسائر التقديرية.

.3

التدفق النقدي المتوقع.
مصادر التمويل.

.4

هي.5كــل رأس المــال ,بحيــث يبــين رأس المــال المــدفوع وحقــوق الملكيــة والــذي يجــب أن ال يقــل عــن

.9

ية.في بند ( )8/1/4من هذه التعليمات.
ورد
النقد ,كما
الحدود الدنيا المقررة من
التقدير
سلطةالنقدية
التدفقات
.6

 .11الهيكــل التنظيمــي واإلداري المقتــرح للشــركة والوصــف والتوصــيف الــوظيفي والصــالحيات الماليــة
واإلدارية واجراءات العمل.
.5

"نحن الموقعون أدناه كمفوضين عن لجنة التأسيس نشهد أن المعلومات المقدمة في هذا الطلب كاملة وصحيحة".
.1

اإلسم

التوقيع

التاريخ

.2

اإلسم

التوقيع

التاريخ

.3

اإلسم

التوقيع

التاريخ

.4

اإلسم

التوقيع

التاريخ

لالستعمال الداخلي فقط

.6
إسم مقدم الطلب
إسم مستلم الطلب:
تاريخ االستالم
مرفقات ناقصة لم يتم استكمالها

.1
.2

تم استكمال النواقص بتاريخ:
التوقيع---------------------:

تم دفع رسوم الطلب بموجب إيصال رقم:
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ملحق رقم ( : )5طلب ترخيص تفرع لمؤسسة إقراض

سلطة النقد الفلسطينية

Palestine Monetary Authority

 .1اسم الشركة مقدمة الطلب:
 .2منطقة التفرع المطلوبة:
على مقدم الطلب أن يق أر تعليمات الترخيص ويقوم بتزويدنا بالوثائق التالية:

دفع رسم طلب غير مسترد وفقأ للتعليمات ذات العالقة.

1
1
م

موافقة خطية من قبل مجلس اإلدارة على افتتاح الفرع.

تعهد رئيس مجلس اإلدارة بفتح الفرع ضمن المدة المحددة.

.3

د ارســة الجــدوى االقتصــادية لفــتح الفــرع ,مشــتملة علــى موازنــات تقديريــة للوضــع
المالي المتوقع لثالث سنوات قادمة.
الهيكل التنظيمي المقترح للفرع.
"أنا الموقع أدناه كمفوض عن مجلس اإلدارة أشهد أن المعلومات المقدمة في هذا الطلب كاملة وصحيحة"
التوقيع

االسم

لالستعمال الداخلي فقط

التاريخ

اسم مقدم الطلب
اسم مستلم الطلب
تاريخ االستالم
مرفقات ناقصة لم يتم

.1

استكمالها

.2

تم استكمال النواقص بتاريخ:
التوقيع_____________________:

تم دفع رسوم الطلب بموجب إيصال رقم:

المصدر :الموقع االلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية ( )www.pma.ps
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