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السلطة الوطنية الفلسطينية
مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية 

اعــــــالن هــــــــام
تعلن مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية عن منحها شهادة جودة لشركة 

كرستال سيكوريت احلديثة – اخلليل

حتت رقم  ) 078 -              (
 ملنتوجهم من : ألواح زجاجية مستوية االستخدام في االبنية : زجاج االمان ) زجاج مقسى(

وذلك بعد ان أمت املصنع املذكور كافة االجراءات والفحوصات الالزمة وفق متطلبات 
املواصفة الفلسطينية م ف ) 184 ج 2010/3( و م ف )1997/15(.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة دائرة اجلودة والتأهيل – مؤسسة املواصفات واملقاييس 
الفلسطينية:

- رام الله : هاتف ) 2984144-02( )2989650-02( – فاكس ) 02-2964433(.
- اخلليل : )02-2226976 (.
- نابلس: )09-23857722(.

www.psi.gov.ps : املوقع االلكتورني-
info@psi.gov.ps  /  quality@psi.gov.ps :البريد االلكتورني -

م. مازن ابو شريعة
مدير عام
مؤسسة املواصفات الفلسطينية
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حتت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني
 الدكتور سالم فياض

تنظم جمعية املستوردين الفلسطينيني

معرضها التسويقي األول - بازار فلسطني / صيف رام الله 2010

) إدفع القليل وإحصل على الكثير (
وذلك في الفترة الواقعة ما بني يومي

األربعاء 2010.7.28 - األحد  2010.8.1 

وسط مدينة رام الله في » ساحات مدرسة ذكور رام الله الثانوية«

رسالة المعرض للعائلة والمستهلك الفلسطيني :
 تسوق الكثير بأقل األسعار.

رسالة المعرض للتاجر الفلسطيني في المدينة والقرية والمخيم:

فرصة لعقد صفقات العمر مع كبرى الشركات 
والمصانع الفلسطينية بشكل مباشر .

للسادة المعنيين بالمشاركة يرجى اإلسراع في الحجز فاألماكن محدودة 
فلسطني – رام الله – صندوق بريد 2162 – هاتف : 02-2425696 

 فاكس : 2425697-02 جوال: 0597-399893 
info@pia.ps : البريد اإللكتروني

أطلق   - ال��رن��ت��ي��س��ي  م��ح��م��د   - ال��ل��ه  رام 
السياسية  للقيادات  الفلسطيني  املجلس 
"شباب  حملة  من  الثانية  املرحلة  الشابة 
من أجل املقاطعة" من ميدان املنارة برام الله 
وبحضور أكثر من مائة متطوع ميثلون عشر 

مؤسسات شبابية شريكة في احلملة.
 وقد متيز املتطوعون بلباسهم وقبعاتهم 
شعار  تبنيه  مت  ال��ذي  الليلكي  ال��ل��ون  ذات 
الليلكية  ال���راي���ات  رف��ع��ت  ح��ي��ث  للحملة 
احلملة  شعار  عليها  كتب  التي  واليافطات 
"ش���ب���اب م���ن أج����ل امل��ق��اط��ع��ة" أن����ا أق��اط��ع 

املستوطنات ... أنا أدعم وطني.
 كما قام املتطوعون بتوزيع الشبر الليلكي 
على املارة والسيارات كرمز للمقاطعة. وبعد 
التجمع إنتشر املتطوعون في شوارع رام الله 
مت  حيث  الليلكي  الشبر  لتوزيع  والبيرة 
توزيع عشرة آالف شبرة في محاولة لنشر 

اللون الليلكي والشبرة كرمز للمقاطعة.
سالمه  سامر  أكد  حديثه  معرض  وفي   
تأتي  املبادرة  هذه  أن  للحملة  العام  املنسق 
لدعم احلكومة في قرارها ملقاطعة منتجات 

املستوطنات وتشجيع املنتج الوطني. 
وأضاف سالمه أن هذه احلملة هي حملة 
مساندة حلملة احلكومة من بيت إلى بيت 
ومن محل إلى محل مضيفا أن هذه احلملة 
تأتي من مؤسسات املجتمع املدني الشبابية 
املتفرج بل جاء  أن تقف موقف  تأبى  التي 
وق���دوة  بفاعلية  م��ش��ارك��ة  ل��ت��ك��ون  ق��راره��ا 
لدعم احلكومة. أما عمر رحال مدير مركز 
شبابية  كمؤسسات  باننا  علق  فقد  شمس 
ملقاطعة  تدعو  التي  ال��ن��داءات  كل  سنلبي 
إقامة  نحو  االحتالل  ومقاومة  االستيطان 
الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 
وأضاف رحال اننا سنستمر في هذه احلملة 

ح��ت��ى ت��ص��ل ك��ل ش���اب وش��اب��ة ف��ي مختلف 
احملافظات. وبدوره دعا سامر مخلوف مدير 
املؤسسات  كافة  فلسطني  صوتنا  مؤسسة 
الشبابية لالنخراط في هذه احلملة لتصبح 
االستيطان  ملقاطعة  عارمة  شبابية  حملة 

في فلسطني.
  وق��د علق أح��د امل���ارة أن ه��ذه امل��ب��ادرة 
تستحق كل التقدير كونها إشارة واضحة أن 
احلكومة ليست وحدها بامليدان وإمنا شعبنا 
قراراتها  ف��ي  وخ��اص��ة  احلكومة  خلف  كله 

ملقاومة االحتالل.
 وق���د ش����ارك ف���ي احل��م��ل��ة مم��ث��ل��ون عن 
ش��ب��ك��ة ال���ش���ب���اب، م���رك���ز ش���م���س، م��ؤس��س��ة 
ج��ه��ود، مؤسسة االش��ب��اب وال��زه��رات، ن��ادي 
ت��ع��اون  م��ؤس��س��ة  ج��ف��ن��ا، ص��وت��ن��ا فلسطني، 
وجمعية  بانوراما،  ومركز  الصراعات،  حلل 

احملامني الشباب. 

املجلس الفلسطيني للقيادات السياسية الشابة يطلق 
املرحلة الثانية من حملة »شباب من أجل املقاطعة« 

ستتوسع أفاق التأجير التمويلي في فلسطني 
التأجير  قانون  مشروع  إق��رار  ح��ال  كبير  بشكل 

التمويلي املقترح. 
الوثيق  بالتعاون  القانون  تطوير مشروع   مت 
املمارسات  ألفضل  واستنادا  اخل��اص  القطاع  مع 

الدولية.
"ت��ت��ح��ق��ق ال����ث����روات ب��اس��ت��خ��دام األص�����ول ال 

بامتالكها"
ُتلخص هذه القاعدة مفهوم التأجير التمويلي، 
املعدات  حيث ال حاجة للمنشآت في أن متتلك 
استخدام  فمجرد  اإلي��رادات  لتحقيق  اإلنتاجية 
وبناء  ذل��ك.  امل��ع��دات سيمكنها من حتقيق  ه��ذه 
على هذه القاعدة تقوم شركة التمويل )املؤِجر( 
ب��ش��راء األص���ل وام��ت��الك��ه ث��م وض��ع��ه ف��ي ح��ي��ازة 
مقابل  األخيرة  تقوم  حيث  )املستأجر(  املنشأة 
األصل  باستخدام  للمؤِجر  تدفع  محددة  دفعات 
ميكن  وبذلك  اإلي����رادات.  حتقيق  و  أعمالها  في 
على  احل��ص��ول  م��ن  امل��ن��ش��ات  التمويلي  التأجير 
األصول اإلنتاجية دون احلاجة إلى استثمار جزء 

كبير من رأسمالها في هذه األصول.
فريدة  بخاصية  التمويلي  التأجير  يتمتع 
ط��وال  األص���ل  مبلكية  امل��ؤج��ر  يحتفظ  بحيث 
فترة التأجير، ففي اغلب األحيان )وعلى العكس 
التي  املصرفي  التمويل  م��ن  األخ���رى  األن���واع  م��ن 
هنالك  يكون  ال  قد  إضافية(  ضمانات  تتطلب 
حاجة إلى ضمانات إضافية حيث تشكل ملكية 
انه  إلى  إضافة  ذاتها.  كافية بحد  األصل ضمانة 
املؤِجر  املستأجر بالدفع، يقوم  في  حالة إخالل 
باستعادة األصل و التصرف به لتعويض اخلسائر 
التي ترتبت على هذا اإلخالل. حيث أن استعادة 
األصل املؤَجر تتم بشكل سريع على العكس من 

الرهن احليازي أو العقاري. 
يتميز  التي  الفريدة  اخلاصية  وبفضل هذه 
أهم  أحد  قد يشكل  فإنه  التمويلي  التأجير  بها 
الوسائل لتوفير التمويل املتوسط و طويل األجل 
والصغيرة  عام  بشكل  أنواعها  بجميع  للشركات 
خاص.  بشكل  منها  واملبتدئة  احلجم  ومتوسطة 
التمويلي  التأجير  العتماد  األس��س  يرسخ  كما 
كبديل قوي لألنواع األخرى من االئتمان املصرفي 
للمؤسسات  اإلنتاجية  القاعدة  لتوسيع  ذلك  و 

الفلسطينية متوسطة وصغيرة احلجم.
سليم  متويلي  تأجير  قطاع  تطوير  ويشكل 
رك��ي��زة أس��اس��ي��ة ل��دع��م ت��ط��ور و من��و االق��ت��ص��اد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وزي������ادة ح��ج��م ال��ت��م��وي��ل امل��وج��ه 
زيادة  إلى  الذي يؤدي  األمر  املنتجة.  للقطاعات 
بدائل  توفير  و  احمل��ل��ي  ال��ن��اجت  ف��ي  النمو  وت��ي��رة 
يكون  أن  للتأجير  وميكن  للمؤسسات.  للتمويل 
ذي قابلية خاصة في املجتمع نتيجة توافقه مع 

متطلبات الشريعة اإلسالمية.
يغطي  ال��ذي  التشريعي  اإلط��ار  غياب  أن  إال 
التمويلي  بالتأجير  املتعلقة  املختلفة  اجلوانب 
فالتجارب  النمو.  على  القطاع  ق��درة  م��ن  يحد 
الدولية واإلقليمية أثبتت أنه لتطوير التأجير 
التمويلي ال بد من إقرار قانون يركز على إيجاد 
في  التساوي  التمويلي،  للتأجير  واض��ح  تعريف 
التعامل بني التأجير التمويلي وغيره من أساليب 
التمويل ]القروض، املرابحة...[، حماية حق املؤِجر 
في األصل املؤَجر من خالل وضع إج��راءات كفؤة 
الستعادة احليازة، و خلق سجل لألصول املؤَجرة.

تتعاون كل من هيئة سوق  اإلط��ار،  وفي هذا 
رأس املال الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية 
بيئة  خللق  الدولي  البنك  مجموعة  في  العضو 
تشريعية للتأجير التمويلي في فلسطني. حيث 
وبالتعاون  الدولية  التمويل  مؤسسة  خبراء  قام 
مع الهيئة وأصحاب العالقة من القطاع اخلاص 

بتطوير مشروع لقانون التأجير التمويلي. 
القانوني  اإلط��ار  املقترح  املشروع  هذا  ويوفر 
حيث  فلسطني.  في  التمويلي  للتأجير  الفّعال 
إلى  يستند  التمويلي  للتأجير  تعريفًا   ي��ورد 
املعايير الدولية، ويرسي أسسٌا هامة كمحدودية 
والتزام  امل��ؤَج��رة،  األص��ول  امل��ؤِج��ر عن  مسؤولية 
امل��س��ت��أج��ر امل��ط��ل��ق ب��ال��س��داد وح���ق امل��س��ت��أج��ر في 
يضع  كما  األص���ل.  م���ورد  على  مباشرة  ال��رج��وع 
مشروع القانون إجراءات فعالة الستعادة حيازة 
األص���ول امل��ؤج��رة ف��ي حالة ع��دم وف��اء املستأجر 

بالتزاماته التعاقدية.
يقدمها  التي  اأُلس��س  أه��م  نستعرض  دعونا 

مشروع قانون التأجير التمويلي:
التمويلي  ال��ت��أج��ي��ر  ق��ان��ون  م��ش��روع  ي��ع��م��ل 

على إيجاد:
* تعريف واضح لعمليات التأجير التمويلي 

مستند الى افضل املمارسات الدولية.
*ال���ت���وازن امل��ن��اس��ب ب��ني ح��ق��وق وال��ت��زام��ات 

اطراف التأجير .
* ع�����دم م���س���ؤول���ي���ة امل����ؤج����ر ع���ل���ى األص�����ول 

املؤجرة.
* ال����ت����زام امل��س��ت��أج��ر ال���ت���ام ب���دف���ع دف��ع��ات 

التأجير
* إجراءات استعادة سريعة وفعالة

*إيجاد نظام كفؤ لتسجيل األصول املؤجرة.
1- تعريف التأجير التمويلي:

للتأجير  ت��ع��ري��ف��ا  ال��ق��ان��ون  م���ش���روع  ي��ق��دم 
التمويلي باعتباره عالقة ثالثية ما بني املؤجر 

مع  ينسجم  التعريف  وه��ذا  وامل���ورد.  واملستأجر 
أفضل املمارسات الدولية مبا فيها قانون التأجير 
ال��دول��ي  املعهد  ع��ن  ال��ص��ادر  امل��ع��ي��اري  التمويلي 

لتوحيد القانون اخلاص. 
يعرف مشروع القانون التأجير التمويلي على 
انه التأجير الذي يختار فيه املستأجر األصل و 
األص��ل محل عقد  املؤجر  ويتملك  امل��ورد،  يعني 
التأجير مع علم املورد بذلك، ومينح املؤِجر حق 
حيازة واستخدام العني املؤَجرة إلى املستأجر ملدة 
التعريف  وهذا  التأجير.  دفعات  مقابل  محددة 
يعني أن املورد جزء ال يتجزأ من علمية التأجير 

التمويلي.
على أن��ه ف��ي ح��ال ك��ان األص���ل مملوكا و في 
حيازة املؤجر )لم يتم شراؤه من املورد خصيصا 
ومت  مت��وي��ل��ي(  تأجير  عقد  مب��وج��ب  لتأجيره 
نقل حيازة األصل واستخدامه إلى املستأجر )أي 
يتم  لن  سوف  التأجير  هذا  مثل  فان  تأجيره(، 
ملشروع  وفقا  متويلي  تأجير  أن��ه  على  تصنيفه 
سيعتبر  ول��ك��ن  ه��ذا  التمويلي  التأجير  ق��ان��ون 
املدني  القانون  ألحكام  يخضع  اعتياديًا  إيجارا 

)املجلة(.
على  يصنف  العقد  أن  مالحظة  ويجب  كما 
انه تأجير متويلي سواء احتوى على خيار شراء 

األصل أو لم يحتوي هذا اخليار. 
2- تسجيل األصول املؤجرة:

ي��ن��ش��أ مب���وج���ب م���ش���روع ق���ان���ون ال��ت��أج��ي��ر 
التمويلي سجل لألصول املؤَجرة تأجيرا متويليًا 
في  للمؤِجر  حقوق  بوجود  العام  لإلشعار  كآلية 
األصل املؤَجر مما يشكل خطوة متقدمة في اجتاه 

حماية حقوق ملكية املؤِجر في األصل.
باالستناد إلى مشروع القانون، إذا قام طرف 
بشراء األصل املؤَجر من املستأجر بدون الرجوع 
قام  املستأجر قد  وك��ان  ال��ش��راء  السجل قبل  إل��ى 
وعقد  ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام  ي��خ��ال��ف  بشكل  ببيعه 
يعتبر  لن  املشتري  هذا  فان  التمويلي،  التأجير 
اس��ت��رداد  أم��ر  يجعل  مم��ا  النية  حسن  مشتريًا 

األصل من هذا الطرف أسهل بالنسبة للمؤِجر.
املؤَجر  األص��ل  تسجيل  عملية  أن  إلى  وُيشار 
محكومة  وس��ت��ك��ون  إل��زام��ي��ة  ليست  السجل  ف��ي 

بتعليمات تصدر من وزارة االقتصاد الوطني.
٣- أنواع التأجير التمويلي:- 

ي���ع���رف م���ش���روع ال���ق���ان���ون أن������واع ل��ل��ت��أج��ي��ر 
ال��ت��م��وي��ل��ي م��ث��ل ال��ت��أج��ي��ر م��ن ال��ب��اط��ن وال��ب��ي��ع 

وإعادة االستئجار. 
أسلوب متويل ميارس  الباطن  من  •التأجير 
املخاطر  لتقليل  كآلية  ال���دول  م��ن  العديد  ف��ي 
ال��ت��ي يتعرض لها امل��ؤِج��ر ف��ي ح��ال ع��دم ق��درة 
التعاقدية.  بالتزاماته  ال��وف��اء  على  املستأجر 
املستأجر،ومبوافقة  ويكون ذلك من خالل قيام 
املؤِجر، بإعطاء حق حيازة واستخدام األصل إلى 
طرف آخر � املستأجر من الباطن-  في حني تبقى 
العقد  ف��ي  ه��ي  األص��ل��ي كما  املستأجر  ال��ت��زام��ات 

املوقع مع املؤِجر.
البيع  عملية  القانون  مشروع  ويعرف  •كما 
قيام  العملية  وتتضمن هذه  االستئجار،  وإع��ادة 
مؤسسة )أو شخص( ببيع أصل متلكه إلى شركة 
التأجير التمويلي والتي تقوم بدورها بتأجيره 
للمؤسسة، األمر الذي يحسن من سيولة املؤسسة 
)املستأجر( مع االحتفاظ في نفس الوقت باألصل 
التأجير  ان��ت��ه��اء عقد  وم��ع  امل��ب��اع الس��ت��خ��دام��ه. 
تسترجع املؤسسة املستأجرة ملكية األصل. وهذه 
اآللية تعتبر أداة هامة لتمويل رأس املال العامل 
للمؤسسات والشركات التي تعاني من أزمة سيولة 
وترغب في نفس الوقت باإلبقاء على قدرتها على 

استخدام آلياتها.
4-التزام املستأجر التام بالسداد

أم���ام املستأجر عن  امل��ؤِج��ر م��س��ؤوال  ال ي��ك��ون 
هالك األصل املؤَجر أو عدم قدرة املستأجر على 
استخدام األصل للغاية املقصودة منه. ولتدعيم 
ه���ذا امل���ب���دأ، ي��ؤك��د م��ش��روع ال��ق��ان��ون أن ال��ت��زام 
وال  التأجير،  بدفعات  مطلق  ال��ت��زام  املستأجر 
يعفيه من هذه االلتزامات فقدان األصل املؤَجر 
أو عدم القدرة على استعماله حتى لو كان ذلك 

ناجتًا عن ظروف قاهرة.
الرجوع مباشرة على  املستأجر على  ٥-ق��درة 

مورد األصل 
إن من أحد أهم املبادئ التي يجب أن يرسخها 
ق��درة  ه��و  التمويلي  للتأجير  ف��ّع��ال  تشريع  أي 
املستأجر على الرجوع مباشرة على مورد األصل 
مباشرة  األص��ل  تسليم  يتم  العادة  ففي  املؤَجر. 
املشتري  ال���ذي يعتبر  امل��س��ت��أج��ر  إل���ى  امل����ورد  م��ن 
الفعلي لألصل. ويدعم مشروع القانون هذا املبدأ 
مبوجب  املستأجر  حقوق  أن  توضيح  خ��الل  من 
امل��ؤِج��ر  حل��ق��وق  مشابهة  األص���ل  ت��وري��د  اتفاقية 
لو  كما  التصرف  ف��ي  احل��ق  للمستأجر  وبالتالي 
كان مشتري األصل. كما ويقر مشروع القانون أن 
املورد  على  مباشرة  الرجوع  في  احلق  للمستأجر 
الذي يعتبر مسؤواًل أمام املستأجر كما لو أنه كان 

طرفًا في اتفاقية التوريد.
األص��ل  على  امل��ؤِج��ر  مسؤولية  ٦-م��ح��دودي��ة 

املؤَجر
يكمن السبب وراء حصر مسؤولية املؤِجر على 
عملية  في  املؤِجر  أن  حقيقة  في  املؤَجر  األص��ل 

التأجير التمويلي ال يعدو عن كونه مجرد ممول 
ال تتوفر لديه في العادة اخلبرة في األصل املؤَجر. 
وفي املقابل، فان املستأجر هو الطرف الذي يقوم 
بطلب األصل واستالمه من املورد واالستفادة منه. 
وحيث أن للمستأجر القدرة على الرجوع مباشرة 
بالتزاماته  األخ��ي��ر  إخ���الل  ف��ي ح��ال  امل���ورد  على 
القانون  م��ش��روع  يحد  ال��ت��وري��د،  عقد  مب��وج��ب 
من مسؤولية املؤِجر أمام املستأجر عن عدم وفاء 

املورد بالتزاماته.
7-إعادة حيازة األصل من خالل قاضي األمور 

املستعجلة:
إن وج���ود آل��ي��ة س��ري��ع��ة، ك��ف��ؤة وغ��ي��ر مكلفة 
أس��اس��ا لتمكني  الس��ت��ع��ادة ح��ي��ازة األص��ل يعتبر 
إخ��الل  ح��ال  ف��ي  حقوقهم  حماية  م��ن  املؤجرين 
التأجير  ب��ال��ت��زام��ات��ه مب��وج��ب ع��ق��د  امل��س��ت��أج��ر 
هذه  تطبيق  على  ال��ق��درة  ول��ض��م��ان  التمويلي. 
اآلل���ي���ة، ي��ق��دم م��ش��روع ال��ق��ان��ون ح��ك��م��ًا يسمح 
للمؤجرين بإعادة حيازة األصل املؤَجر من خالل 
هذا  ويشكل  املستعجلة.  األم��ور  قاضي  من  ق��رار 
يصدر  احملاكم  نظام  نطاق  خ��ارج  عملية  القرار 
عن قاضي احملكمة التجارية خالل فترة زمنية 
قصيرة استنادًا إلى مجموعة من املستندات التي 
يقدمها املدعي وبدون احلاجة إلى إجراء جلسات 

أو استدعاء املدعى عليه.
في الوقت احلالي وإجرائيا، عند إصدار قاضي 
األمور املستعجلة لقراره، على املدعي رفع قضية 
في احملاكم التجارية االعتيادية إلثبات أن املدعى 
عليه قد أَخل بالتزاماته. وبالتالي، فمن الناحية 
العملية ال تصدر قرارات قاضي األمور املستعجلة 
القضايا  بالبت في  التجارية  قبل قيام احملكمة 

التي مت رفعها، مما يذهب بفاعلية العملية.
ب���إج���راءات  ي���ن���ادي  ال��ق��ان��ون  م���ش���روع  أن  إال 
مختلفة. فحني يتقدم املؤجر بطلب إلى قاضي 
ف��ورًا حاملا  القرار  األم��ور املستعجلة يجب إص��دار 
املهلة  املستأجر  إع��ط��اء  ق��د مت  أن��ه  امل��ؤِج��ر  أثبت 
املطلوبة وتقدمي املؤِجر لكفالة عدلية أو بنكية. 
واألهم من ذلك، ُيعفى املؤِجر من رفع قضية في 
احملكمة التجارية، وإذا قام املستأجر برفع قضية 
بنفسه فإن ذلك لن يحول دون إصدار قرار قاضي 

األمور املستعجلة و إنفاذه.
بالتعاون مع هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 
والقطاع اخلاص، يعمل مشروع التأجير التمويلي 
تطوير  بهدف  الدولية  التمويل  ملؤسسة  التابع 
ن��ش��اط ال��ت��أج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي ف���ي ف��ل��س��ط��ني مما 
سيساهم في زيادة امكانية احلصول على التمويل 
الالزم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة. وتشرف على 
هذا املشروع مؤسسة التمويل الدولية )عضو في 
مجموعة البنك الدولي( والتي لها خبرة طويلة 
العالم.  ف��ي  التمويلي  التأجير  ف��ي  تطوير  ف��ي 
التأجير  قطاعات  بتطوير  املؤسسة  قامت  فقد 
ال��ت��م��وي��ل��ي ف��ي 44 دول���ة واس��س��ت اول���ى ش��رك��ات 

التأجير التمويلي في 2٥ دولة.
وق���د ب��ل��غ��ت اس��ت��ث��م��ارات م��ؤس��س��ة ال��ت��م��وي��ل 
االع��وام  بني  ما  التمويلي  التأجير  في  الدولية 
موزعة  دوالر  مليار   1،4 يعادل  ما   200٣  -1٩77

على ٥٥ دولة في العالم.
٨-املركبات والعقارات املؤَجرة

نص مشروع القانون أنه في حال كون األصل 
املؤَجر مركبة أو عقارًا، فإن تسجيله ونقل ملكيته 
للمستأجر  وأن  السارية  القوانني  يخضع ألحكام 

احلق في ترخيص املركبة.
كما ونص مشروع القانون أن أطراف التأجير 
إلى  األص��ل  ملكية  نقل  رس��وم  دف��ع  م��ن  معفيني 
املستأجر في نهاية عقد التأجير التمويلي حيث 
األص��ل  تسجيل  امللكية عند  رس��وم  دف��ع  أن��ه مت 
باسم املؤجر في بداية عقد التأجير التمويلي. 
وه���ذا ال��ش��رط م��ه��م ج���دًا إلرس����اء أس���اس امل��س��اواة 
من  األخ��رى  واألن���واع  التمويلي  التأجير  بني  ما 

أدوات التمويل.
اخلالصة

فّعاال  قانونيًا  نظامًا  القانون  مشروع  يرسي 
التمويلي في فلسطني. واملشروع يتفق  للتأجير 
التأجير  أُلط��ر  دوليًا  عليها  املتعارف  اأُلس��س  مع 
التمويلي. وأن إقرار هذا القانون باإلضافة إلى خلق 
بيئة ضريبية مالئمة لعمليات التأجير التمويلي 
من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتطوير و منو قطاع 

التأجير التمويلي في فلسطني. 
بالتعاون مع هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 
والقطاع اخلاص يقوم مشروع التأجير التمويلي  
بالعمل في  ال��دول��ي��ة  ال��ت��م��وي��ل  مل��ؤس��س��ة  ال��ت��اب��ع 
فلسطني بهدف تطوير هذا النشاط مما سيساهم 
الالزم  التمويل  إمكانية احلصول على  زيادة  في 
على  وت��ش��رف  وامل��ت��وس��ط��ة.  الصغيرة  للمشاريع 
)عضو  الدولية  التمويل  مؤسسة  امل��ش��روع  ه��ذا 
خبرة  لها  وال��ت��ي  ال��دول��ي(  البنك  مجموعة  ف��ي 
طويلة في تطوير أسواق التأجير التمويلي على 
مستوى العالم. وقد قامت املؤسسة بتطوير أسواق 
التأجير التمويلي في 44 دولة كما وأسست أولى 
شركات التأجير التمويلي في 2٥ دولة. وقد بلغت 
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في التأجير 
التمويلي من بني األعوام 1٩77- 200٣ ما يعادل 
1.4 مليار دوالر موزعة على ٥٥ دولة في العالم.   

مشروع قانون التأجير التمويلي ... إطار جديد
 لتطوير التأجير التمويلي في فلسطني

تقرير: هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

قسم IT سبيتاني السباق دائما 

أول "الب توب" ثالثي االبعاد
من "ال جي" 3D في البالد

القدس- وصل اول جهاز كمبيوتر محمول "الب توب" ثالثي االبعاد الى قسم "IT" في شركة 
اكرم سبيتاني واوالده من شركة "ال جي" العاملية مجهز بأحدث معالج من شركة – انتل-  وهو 

 . ٣D بسرعة فائقة وذاكرة معدة لبرامج وافالم والعاب "Core i7"
ويدعى اجلهاز احملمول R٥٩0 ومزود بشاشة حجم 1٥،٦ وهي من تقنية LED مخصصة لعرض 

االفالم  High Difintion وااللعاب ثالثية االبعاد. 
وعرض هذا اجلهاز أمس في معرض وجدي نهاد ابو غربية للتكنولوجيا وسيستمر عرضه 
ثالثة ايام. ويعتبر قسم "IT" في شركة اكرم سبيتاني من انشط العاملني في مجال تكنولوجيا 
املعلومات، حيث يستورد دائما آخر ما استجد من تقنيات في هذا املجال املتطور بسرعة فائقة 

وهو يوفر اجود البضائع من الشركة االم "ال جي" ومبواصفات واسعار غير مسبوقة. 

ع��م��ان - مل��راس��ل ے اخل���اص - عقدت 
الهيئة العامة لبنك القدس اجتماعني - عادي 
ادارة  مجلس  رئيس  بحضور   - ع��ادي  وغير 
ومساهمني  االدارة  مجلس  وأع��ض��اء  البنك 
يحملون أسهما باالصالة مبجموع ٣0.4 مليون 
سهم / دوالر وبالوكالة 1٣.٦ مليون سهم / دوالر 
أي ما نسبته ٩٨% من مجموع املساهمني، حيث 
متت مشاركة املساهمني في عمان ورام الله عبر 
الفيديو كونفرنس، برئاسة االقتصادي اكرم 

عبد اللطيف رئيس مجلس االدارة.
ومت خالل اجتماع الهيئة العامة العادية 
للبنك  العامة  امليزانية  مناقشة  للمساهمني 
واملصادقة عليها وسماع تقرير مدقق حسابات 
الشركة وانتخاب مدققي احلسابات، أما خالل 
اجتماع الهيئة العامة غير العادي فقد متت 
عقد  ن��ص��وص  بعض  تعديل  على  امل��ص��ادق��ة 
التأسيس والنظام الداخلي للبنك، واملواد التي 

مت تعديلها هي ٣1 و٦٨ و11٦ البند2 . 

وقال رئيس مجلس االدارة أن البنك متكن 
وألول مرة من حتقيق أرباح خالل العام املاضي 
بقيمة 4.2 مليون دوالر قبل الضريبة مقابل 
خسارة بقيمة ٥.٩ مليون دوالر خالل نفس 

الفترة من العام املالي 200٨ . 
وقال ان ايرادات البنك ارتفعت الى 1٦.٣ 
مليون   ٨.٩ مقابل  املاضي  العام  دوالر  مليون 
دوالر في العام السابق، وعلى صعيد موجودات 
البنك، ارتفعت الى ٣٣0.1 مليون دوالر العام 
العام  في  دوالر  مليون   2٥٩.٥ مقابل  املاضي 
الزيادة  وتركزت   %27.٥ بنسبة  أي  السابق، 
ف��ي ج��ان��ب امل��ط��ل��وب��ات ع��ل��ى ودائ����ع ال��ع��م��الء 
 217 الى  ارتفعت  التي  النقدية  والتأمينات 
 1٥7.٨ مقابل  املاضي  العام  في  دوالر  مليون 
مليون دوالر في العام السابق، أي بزيادة 2.٥٩ 

مليون دوالر وما نسبته ٥.٣7%. 
ارتفع  حيث  العمالء  قاعدة  توسعت  كما 
العدد االى 40.7 ألف عميل العام املاضي مقابل 

٣1.٩ العام السابق وبنسبة %2٨. 
وشهد العام املاضي تطويرا لبرامج االقراض 
عشرة  ال��ق��دس  بنك  ط��رح  حيث  والتمويل 
برامج تغطي احتياجات كافة شرائح املجتمع، 
مما أدى الى توسيع قاعدة االقراض وبالتالي 
ت���وزي���ع امل��خ��اط��ر ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��ق��روض 
قرضا   114٥ مقابل  قرضا   2٨٦1 املمنوحة 

العام السابق. 
وأش����ار ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال���ى أن���ه م��ن ضمن 
فقد  واالن��ت��ش��ار،  ال��ت��وس��ع  ف��ي  البنك  خطط 
فتح  على  النقد  سلطة  موافقة  على  حصل 
واري��ح��ا،  بديا  ف��ي  ومكتب  ف��ي طولكرم  ف��رع 
فقد  التكنولوجي،  التطور  صعيد  على  أم��ا 
مت اطالق مجموعة من اخلدمات االلكترونية 
تتمثل في البنك االلكتروني وخدمة البنك 
السعي  ال��ى  باالضافة  العاملية،  الشبكة  عبر 
وتوسيع  العاملية  االئتمان  بطاقات  لتفعيل 

شبكة الصراف االلي.

2 4٫ مليون دوالر أرباح بنك القدس 

جمعية االقتصاديني الفلسطينيني 
تعقد اجتماعها السنوي

رام الله - عقدت اجلمعية العمومية جلمعية االقتصاديني اجتماعها السنوي العادي في مقر 
اجلمعية مبدينة رام الله، ناقشت فيه جدول االعمال املقر والتقرير االداري واالنشطة السنوية 
للسنة املنتهية،  والتقرير املالي املعد من قبل مدقق احلسابات اخلارجي، كما بحثت الهيئة العامة 

اآلليات املقترحة لتطوير وتفعيل انشطة اجلمعية.
  وفي نهاية االجتماع، مت اقرار التقريرين االداري واملالي للجمعية. 

 من جهته، أشار رئيس مجلس االدارة بالنيابة د.باسم مكحول الى ضرورة قيام اجلمعية بدورها 
في خدمة ودعم القطاع االقتصادي في فلسطني.  

القدس- تصدر مؤشر القدس كافة مؤشرات البورصات العربية خالل شهر حزيران املاضي 
بارتفاع نسبته 4.٩4% عن إغالق شهر أيار ليحتل بذلك املرتبة األولى عربيًا، تاله مؤشر سوق 
دمشق لألوراق املالية بارتفاع قدره 4.٣٣% ثم مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.٦٨% في حني 
انخفضت باقي مؤشرات أسواق املال العربية بنسب ملحوظة على اثر أزمة الديون األوروبية 
واملخاوف بشأن االقتصاديات العاملية تصدرها مؤشر بورصة مصر بانخفاض قدره ٨٨.7-% 
ثم مؤشر بورصة دبي 7.4٥-%، يليه ُعمان ٣.7٥-%، والبحرين ٣.72-% وأبو ظبي 4٦.٣-%، 
ولبنان 2.47-% واملغرب 2.44-%، والكويت 2.٣4-%، واألردن 2.21-%، وليبيا 1.٩2-%، وتونس 

0.٦4-%، والسعودية 0.44-%.
األسهم  ارتفع عدد  فقد  لشهر حزيران،  فلسطني  بورصة  في  التداول  وأحجام  قيم  وعن 
التداوالت  قيمة  ارتفعت  كما  أي��ار،  بشهر  مقارنة   %41.04 بنسبة  ملحوظ  بشكل  املتداولة 
خالل ذات الشهر بنسبة ٨7.20% لتبلغ 7٦.٨ مليون دوالر أمريكي، مقارنه ب� 41  مليون دوالر 

لشهر أيار 2010.

7٦.٨ مليون دوالر قيمة التداوالت لشهر حزيران

مؤشر القدس يتصدر مؤشرات أسواق 
املال العربية بارتفاع قدره %4٫94

افتتاح سوق احلرية الشعبي في غزة 
غزة - عالء املشهراوي - افتتحت بلدية غزة صباح امس السبت سوقها الشعبي األول باسم 
"احلرية" مبشاركة نائب رئيس الوزراء املقال زياد الظاظا، والنائب في املجلس التشريعي خليل 

احلية، ورئيس البلدية املهندس رفيق مكي وحشد من املواطنني ورؤساء البلديات.
وأكد املهندس مكي خالل حفل االفتتاح على أن البلدية تلقت العديد من الشكاوى من املواطنني 
استغالل منطقة سوق  البلدية  اإلزع��اج، فقررت  لهم  التي تسبب  العشوائية  البسطات  لوجود 

اليرموك سابقًا إلنشاء سوق جديد لرفع املعاناة عن املواطنني.
وأشار إلى أن فكرة املشروع جاءت بعد جهود حثيثة من العاملني في البلدية والتجار في ظل 
ظروف احلصار الصعبة حيث كانت مواد البناء غير متوفرة، ولكن بعد جهد طويل وفرت احلكومة 

املقالة تلك املواد دفعة واحدة.
العمل  السوق من  التجار في هذا  ليتمكن  والتجار؛  املواطنني  املشروع خلدمة  وعد مكي هذا 
واكتساب الرزق بطريقة صحيحة، مشيرًا إلى أن بلديته ستنظم في األيام القادمة حمالت إلزالة 

البسطات العشوائية التي ما يزال بعضها قائًما.
بدوره، أكد الظاظا أن هذا املشروع ميثل إجناًزا حقيقًيا لبلدية غزة لكسر احلصار، وهو نقطة 

انطالق ألنشطة متعددة إلنهاء احلصار اإلسرائيلي.
ولفت الظاظا إلى أن احلكومة املقالة قررت متديد فترة سريان العقود التي أبرمت مع التجار 

منذ بداية شهر 2010 لدعم صمود املواطن، وليصبح هذا السوق منوذًجا يحتذى به.
وطالب برفع احلصار كاماًل عن غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم وبدون شروط مسبقة وفتح 

ميناء غزة ليكون ممرًا للبضائع الفلسطينية دون السيطرة اإلسرائيلية.
و أوضح نائب رئيس بلدية غزة نزار حجازي أن فكرة السوق جاءت بعد اجتماع مجلس البلدية 
مع عدد من رؤساء اإلدارات وأصحاب البسطات العشوائية للحد من هذه  البسطات التي كانت 

تنتشر في شوارع املدينة وإيجاد حلول لها.
وأشار إلى أن البلدية جهزت السوق في غضون أسابيع في منطقة سوق اليرموك سابقًا، ومت إقامة 
املعرشات، لكي ال يكون هناك ذريعة ألي صاحب بسطة لتأخير العمل في السوق، مشددًا على أنه 

وبعد افتتاح السوق ستشدد احلملة على أصحاب البسطات العشوائية في الشوارع واألسواق.
ولفت الى أن املجلس البلدي عمل على إزالة العراقيل أمام التجار بعد اكتمال كافة التجهيزات 

الالزمة الفتتاح السوق الذي قررت البلدية أن جتعله مكانًا رئيسًا لعرض البضائع.
وقال حجازي: "البلدية تقوم بتسهيالت كبيرة ألصحاب البسطات العشوائية منها؛ منحة 
البسطة مترًا عن بسطات سوق الشجاعية، ومتديد  رخصة مجانية ملدة سنة، وزيادة مساحة 

اإليجار ملدة ستة شهور".
بدوره، أكد التاجر محمد سكيك أن هذا السوق ميثل للتجار متنفًسا لتحريك بضاعتهم التي 
القت ركوًدا في األيام السابقة بفعل مالحقة البلدية للبسطات التي كانت قائمة باإلضافة إلى 

أن املعرشات املوجودة في السوق تقي بضاعتهم من التلف بفعل حرارة الشمس الشديدة. 
ودعا سكيك بلدية غزة إلى التخفيف من الرسوم املستحقة على البسطات، وإطالة مدة العقود، 

الفتًا لوجود إقبال من املواطنني على السوق . 

ردا على قرار مقاطعة منتجات املستوطنات

عمال اخلان األحمر يتعرضون 
حلملة فصل تعسفية 

 أريحا -وفا - أكد عدد من عمال مدينة أريحا الذين يعملون لدى مشغلني إسرائيليني 
في املنطقة الصناعية 'اخلان األحمر' املقامة على أراضي احملافظة، أن عددا منهم تعرض 
للفصل من عمله، وآخرين يتعرضون لتحريض واستفزاز بشكل مستمر بعد قرار السلطة 

الوطنية مقاطعة منتجات املستوطنات.
اخلدمة  نهاية  أتعاب  دف��ع  من  التملص  يحاول  اإلسرائيلي  املشغل  أن  العمال  وأف��اد   
والتعويضات ويتخذ خطوات ال قانونية ملمارسة الضغوط على السلطة وقرارها مبقاطعة 

بضائع املستوطنات.
 جاء ذلك خالل حضورهم امس لقاء عقده االحتاد العام لنقابات العمال في محافظة 
أريحا واألغوار مع العمال العاملني في املشاريع اإلسرائيلية، بهدف مناقشة وضعهم في ظل 

االجراءات اإلسرائيلية  في اآلونة األخيرة.
 وأشاروا إلى أن نشرات وتعميمات عن مكاتب العمل اإلسرائيلية تتحدث عن توفر عمالة 
من دول مختلفة، بهدف االستغناء عن العمال العرب، مؤكدين دعمهم وتأييدهم لقرار 
وتوجهات السلطة مبقاطعة العمل باملستوطنات، والفتني إلى أن من حقهم على احلكومة 
أن تسارع بوضع احللول واخلطط البديلة، مطالبني اجلهات الرسمية بتوفير عمل وظروف 

عمل وأجور متكنهم من العيش بكرامة.
 وأعرب العمال الذين ما زلوا على رأس عملهم عن تخوفهم من خسران مصدر رزقهم 
حقوقهم  إعطائهم  دون  وفصلهم  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ظ��روف  العمل  أرب���اب  واس��ت��غ��الل  ال��وح��ي��د 

ومستحقاتهم. 
 وأشار عالء عواجنة - احد العمال املفصولني - إلى أن ظروف املعيشة صعبة جدا وال 
دور  عن  متسائال  عائلته،  ومتطلبات  احتياجات  توفير  وال  منزله  أجرة  دفع  يستطيع 

اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص والنقابات العمالية.
 من جهته، اكد رئيس احتاد نقابات العمال في أريحا وائل نظيف ضرورة العمل على 

توفير بدائل العيش الكرمي للعمال.
 وأشار نظيف إلى أنه مت توزيع منشورات على أصحاب املصانع اإلسرائيليني من قبل 
بالتوقف  تطالبهم  البلدية  مع  بالتعاون  ادوميم'  'معاليه  لتطوير  االقتصادية  الشركة 
عن استخدام العمال الفلسطينيني حتى نهاية السنة احلالية، وطالبتهم بتقدير الوضع 
والتحضير بتنظيم يوم توظيف في شهر تشرين اول املقبل الستقبال عمال وافدين بدل 

العمال الفلسطينيني.
 وبني نظيف أن االحتاد قام بدراسة أوضاع العمال ومت إرسال تقارير وكتب إلى اجلهات 
الرسمية، وسيواصل عقد اللقاءات مع اجلهات املختصة في السلطة لوضع احللول والتصورات 

التي تخدم رؤية القيادة والشعب الفلسطيني نحو االستقالل والتحرر بكل إشكاله.


