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الممخص
هدفت الدراسة إلى ال شؼ مف أثػر األزمةت االق اةدية ملى سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ
المةلية،كاس دمتالدراسةالمعهج الكاف ال حليل ،ك كفمج مةالدراسةمفجمية الشر ةت

المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية مف العةـ 2017-2014ـ ،كقد
طبقتاس بةعةم كعةمفس 28فقرةملىميعةمفالعةمليفف الشر ةت .
كقد  شفت الع ةاج أف الدرجة ال لية ل أثير األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ
للشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية جةءت بم كسط حسةب 
قدرهس، 3.69بكزفعسب س، %73.93بدرجةم كسطة .
ادميعةالدراسة

ك شفتالع ةاجمفمدـكجكدفركؽذاتداللةإحاةايةف  قديراتأفر
ل أثيراألزمةت االق اةديةملىسكؽالمةؿف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽ
فلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسبقطةعمملهة،كبحسب اعيؼالشر ةف السكؽ،كممر

الشر ة .

كقد قدمت الدراسة مدد مف ال كايةت كالمق رحةت ،أبرزهة :دمـ الشر ةت كمسةعد هة

بسيكلة  ةفية ف البعكؾ ،كضة  طة اس ار يجية لحمةية الشر ةت مف  أثيرات األزمةت

االق اةدية،كضة شريعةت عبةمف طبيؽالسيةسةالمةلية مثؿإمفةءالشر ةت مف الضرااب
أكغيرهة مف ال سهيبلتاالس فةدةمفال براتالعةلميةف كضةبرامجملميةف  ةفةمراحؿ
ك طكاتكمعةارإدارةاألزمةتاالق اةديةل حقيؽال فةءةكالفةمليةف مكاجه هة .
الكممات المفتاحية:األزمةتاالق اةدية،سكؽفلسطيف،األكراؽالمةلية .
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Abstract
The study aims to uncover the impact of the economic crises on the
Palestinian Stock Market PSM. The study used both descriptive &analytical
method. The study was conducted on all public shareholding companies listed
on the Palestine Stock market from 2014-2017. A questionnaire consisting of
28 segments was answered on sample of employees from these companies.
The results revealed that the overall degree of the impact of the
economic crises on the financial markets of the public shareholding companies
listed on the Palestinestock market came at an average of (3.69), with a relative
weight (73.93%), to a medium degree.
The results revealed that there are no statistically significant differences
in the sample estimates of the impact of the economic crises on the stock
market in the public shareholding companies listed on the PSM according to
their sector, according to the company's classification in the market and how
old the company is.
The study presented a number of recommendations and proposals, most
notably: supporting companies and supporting them with adequate liquidity in
banks, devising a strategic plan to protect companies from the effects of
economic crises, enacting legislation that stems from the application of fiscal
policy such as exempting companies from taxes or other facilities. Scientific
programs in all stages and steps and elements of economic crisis management
to achieve efficiency and effectiveness in the face.
Keywords: Economic Crisis, Palestine Market, Stock Market.
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مقدمة:
مةزالت األزمةت االق اةدية العةلمية  عاؼ بأسكاؽ المةؿ ف الدكؿ الم قدمة كالعةمية

ملى حد سكاء ،ك حكلت األزمة ،ال بدأت مبلمحهة  ضح ف ايؼ2007ـ  أزمة  مكيؿ
مقةرم ف الكاليةت الم حدة ،الى أزمة اق اةدية طةحعة  ؤثر ف اإلع ةج كال شغيؿ ملى حد

سكاء .

األزمة المةلية العةلمية ع جت ل كسة الماةرؼ كأسكاؽ المةؿ ف الدكؿ الغربية باكرة
مس قلة مةمةن مفاالق اةدالحقيق ،مةغيةبالمراقبة اللايقةألداءهذهالمؤسسةتالمةلية

سميسى  . 12:2009،فلـ حدثمفقبؿمثؿهذهاالضطرابةتالحةدةف البكراةتكأسكاؽ
العقدكأسكاؽالطةقةكالمعةدفالثميعة،إذاع فضتبكراةتمةلميةكمربيةكحققتعسبة سةار

قيةسية ،ك ذلؾ البكراةت األكركبية ،كالبكراةت ف األسكاؽ العةشاة ،ك اكاةن البكراةت
العربيةال اع فضتبمعدالتغيرمسبكقةحيثفقدتف بعضاألشهرأ ثرمفعاؼ

قيم هة سالعل  ، 8:2009،كهك معدؿ اع فةض  طير لـ يحدث مسبقةن .كاضطرت بعض
الح كمةت لل د ؿ ،كلجأت دكؿ أ رل ذات االق اةد الاغير مثؿ:سأيسلعدا ،كبة س ةف إلى

اعدكؽالعقدالدكل  كفةنمفاإلفبلسسالجكزم . 17:2008،
لـ ق ار لؾاالضطرابةتملىأسكاؽالعقدكالمةؿكالبكراةتفقطكل ف ةعتهعةؾ
اضطرابةت كاعهيةرات ف المؤسسةت المةلية مثؿ بعكؾ االس ثمةر كشر ةت ال أميف كمؤسسةت

مةلية قدـال مكيؿالعقةرمكه مؤسسةتمةلية بيرةذاتسمعةمةلميةس ريس يعة. 5:2009،
كبدأت  لؾ االعهيةرات ف الكاليةت الم حدة ثـ  بع هة بعض المؤسسةت المةلية ف أكركبة
ك اكاةنبريطةعيةكألمةعيةسبسيسك،فؤاد . 2006،
كه ذازادحجـالطلبالعةلم ال ل ،كاع فةضحجـالاةدرات،كأدلهذابدكرهالى
اع فةضغيرمسبكؽ ف أسعةرالمكادال ةـكالسلةالاعةمية ةفة،مةار فةعهكامشأسعةر

الفةادة ،كاع فةض  دفقةت رؤكس األمكاؿ ،كهبكط  بير ف حجـ الاةدرات ،ك بةطؤ عمك

االس ثمةراتف الدكؿالعةميةسزيداف. 12:2009،كالشؾأفهذه المعطيةت ةفلهة أثير
بيرملىالعمةلةك فةقـمعدالتالبطةلةلقدادتاألزمةتف جمية االق اةدات العةلميةملى

اعهيةرات بيرة ف أسكاؽ المةؿس) ، Bloom,& Rebert, 2011ك ةف مفالطبيع أف ي أثر
السكؽالمةل

الفلسطيع  ،ةاةف حةلةاالعقسةـالفلسطيع ال أثرملى ةفةالقطةمةت
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كملية بدأ السكؽ المةل ف قطةع غزة يد ؿ دكامةن جديدةن مف ال راجعةت العةجمة مف  فةقـ
العدكافاإلسراايل كالحاةركاإلغبلؽالذم ـإح ةمهملى ةفةمعةبرقطةعغزة،ك ةفمف

أبرزع ةاجلثةرالحاةركاإلغبلؽمةيل سمحمد، 287:2012،سأبكفةرة : 12:2013،
 .1إغبلؽالحدكدكالمعةبركأثرهالسلب ملىالاةد ارتكالكارداتكحريةال عقؿلؤلفرادكالسلة
مبلكةملىاس مرارمزؿالضفةالغربيةمفقطةعغزة .
 .2ال دهكرالم سةرعللقدراتالذا يةسالضعيفةأابلن لبلق اةدالفلسطيع ب ؿقطةمة ه،كمة
يرافقهمف دهكراألكضةعكالعبلقةتاالج مةميةك زايدمعدالتالبطةلةكا سةعداارة  ط

الفقرالمدقة .
 .3كقؼ الدكؿ المةعحة سالكاليةت الم حدة كأكركبة  اكاةن مف  حكيؿ أية مبةلغ مبةشرة
لقطةعغزة،كالمعركؼأفالعكامؿال ةرجية ملؾ أثي نار بي نارملىاالق اةدالفلسطيع .

 .4ام عةعالبعكؾمفاإلقراضأكقبكؿأم حكيؿمفمؤسسةتأكأش ةصيش بهأفلهـ
مبلقةبحمةسأكالمقةكمةبمةف ذلؾحكاالتمفالضفة.
 .5دهكراإلع ةجالاعةم كمعظـقطةعالدكاجفكار فةعأسعةرالمكادال ةـللاعةمةكشؿ
حر ةالاةدراتكال جةرةالدا ليةكالايد،مبلكةملىال راجةالعةـف اإلع ةجالمحل 

 .6االع فةض الملمكس ف القكة الشرااية سعفذت المد رات  ك ار مت الديكف كلجكء بعض
المكظفيفللعمؿف مجةالتأ رل.

 .7مدـ قدرة القطةع العةـ الح كم ملى  غطية اح يةجة ه الشهرية للركا ب كالبعية ال ح ية
كالعفقةتال شغيليةكال دمةتاالج مةميةكال عليـكالاحة....الخ.

 .8هجرةرأسالمةؿالفلسطيع كاالس ثمةراتالمحلية،الاعةمية .
 .9االر فةع الحةد ف عسبة معدؿ الفقر ك دع األكضةع المعيشية ،فقد بلغت عسبة معدؿ
البطةلةف قطةعغزةف الربةالثةع مفمةـ2017ـ–حسبالجهةزالمر زملئلحاةء

الفلسطيع -إلى%65,8ع يجةالحاةرالمفركضملىالمج مةالفلسطيع .
 .10اعقطةعال هربةءكلثةرذلؾملىالاعةمةكالمحبلتال جةريةكالمكادالغذااية .
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كمف أبرز مظةهر ضعؼ االق اةد الفلسطيع مدـ قدر ه ملى اس يعةب قكة العمؿ،
األمرالذم لؽفةاضةمفالعمةلةمجزسكؽالعمؿالفلسطيع مف كظيفهـ،ممةسةهـف 
لؽ أزمةالبطةلةالحةدةكالفقرالم فش بيف ةفةالشرااحاالج مةمية،ال أثرتملىار فةع

معدالتاإلمةلةاالق اةديةكاالج مةميةف ظؿاع فةضمس كيةتالمعيشة.ممةأدلل راجة
عايب الفرد مف العة ج المحل باكرة ملحكظة بسبب اس مرار سيةسة الحاةر االق اةدم

المشدد سقرش ،كمبد ال ريـ ، 24:2010 ،ممة يعع أف هعةؾ  راجعةن حةدنا ف م لؼ
المؤشرات االق اةدية ال لية بسبب  دع أك فقداف الد ؿ كاع فةض اإلعفةؽ األسرم ار بةطة
بةل راجة الحةد ف القكة الشرااية العةجـ مف الغبلء الفةحش ف األسعةر ،ممة أدم إل  غيير

األعمةط االس هبل ية .

كف سيةؽ مة سبؽ  ةف ال بد مف ال ادم للمش بلت الحية ية األسةسية بمة ي دـ

طلعةت المج مة الفلسطيع  ،كف هذا الادد جةءت الدراسة الحةلية لمعرفة أثر األزمةت
االق اةديةملىأسكاؽالمةؿف قطةعغزة ،ك اكا نة الشر ةتالمسةهمةالعةمة-المدرجة

ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية .

مشكمة الدراسة:
ل ص مش لة الدراسة ف

ال عرؼ ملى أثر األزمةت االق اةدية ملى سكؽ فلسطيف

لؤلكراؽالمةلية ،حيث عد مف المش بلت ال

عةع معهةم لؼ القطةمةت االق اةدية،كأدت

إلى راجةمةل  بيركاع فةضقيمةالعمكبش ؿاليم فحاره ،كهعة البد مف حديد الجكاعب
السلبية ال

 ع ج مف هذه األزمةت االق اةدية كأثرهة ملى سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية،

ةاة لدل الشر ةت المسةهمة العةمة كالمدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية .لذا فإف

مش لة الدراسة مف ف السؤاؿ الرايس ا

 :

ما أثر األزمات االقتصادية عمى سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية؟ 
كي فرع مف السؤاؿ الرايس األسالة الفرمية ا ية:
 .1مة  أثير األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ للشر ةت المدرجة ف سكؽ فلسطيف
لؤلكراؽالمةلية؟
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 .2هؿ هعةؾ ا بلؼ ذات داللة إحاةاية ف  أثير األزمةت االق اةدية بيف الشر ةت
المدرجة ف سكؽ فلسطي ف لؤلكراؽ المةلية  عزل لم غير قطةع العمؿ ساس ثمةرم ،بعكؾ
ك دمةتمةلية ،أميف ،دمة ،اعةم مفكجهةعظرالعةمليففيهة؟

 .3هؿ هعةؾ ا بلؼ ذات داللة إحاةاية ف  أثير األزمةت االق اةدية بيف الشر ةت
المدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية عزللم غير اعيفهةسالدرجةاألكلى،الدرجة

الثةعية مفكجهةعظرالعةمليففيهة؟

 .4هؿ هعةؾ ا بلؼ ذات داللة إحاةاية ف  أثير األزمةت االق اةدية بيف الشر ةت
المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية  عزل لم غير ممر الشر ة س 5سعكات فأقؿ،

مف 5أقؿ مف  10سعكات ،مف  10أقؿ مف  15سعة 15،سعة فأ ثر مف كجهة عظر
العةمليففيهة؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال  كجد  فركؽ ذات داللة إحاةاية ف  أثير األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ
للشر ةتالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية.
 .2ال كجدفركؽذاتداللةإحاةايةف  أثيراألزمةتاالق اةديةبيفالشر ةتالمدرجة
ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية  عزل لم غير قطةع العمؿ ساس ثمةرم ،بعكؾ ك دمةت
مةلية ،أميف ،دمة ،اعةم مفكجهةعظرالعةمليففيهة.
 .3ال كجد فركؽذاتداللةإحاةاية ف  أثيراألزمةتاالق اةديةبيفالشر ةتالمدرجة
ف سكؽفلسطيف لؤلكراؽالمةلية عزللم غير  اعيفهةسالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية 

مفكجهةعظرالعةمليففيهة .

 .4ال كجد فركؽذاتداللةإحاةاية ف  أثيراألزمةتاالق اةديةبيفالشر ةتالمدرجة
ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية عزللم غيرممرالشر ةس 5سعكاتفأقؿ،مف 5أقؿ

مف10سعكات،مف10أقؿمف15سعة15،سعةفأ ثر مفكجهةعظرالعةمليففيهة.

[]810

جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات  -اجمللد الثامن  -العدد الثاين يونيو 8102

أىمية الدراسة:
عكدأهميةالدراسةلؤلسبةبال ةلية :
مف الناحية العممية:
.1

علؽ بمكضكع اق اةدم كادارم كأ ةديم مهـ يد ؿ ضمف اه مةمةت  ثير مف

االق اةدييفاإلدارييفكاأل ةديمييفبش ؿمةـف ا كعةاأل يرة.
 .2مف  بلؿ إطبلع البةحث  بيف عدرة الدراسةت ال اس هدفت قيةس مدل  أثير األزمةت
االق اةديةملىأسكاؽالمةؿملىالشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيف

لؤلكراؽالمةليةف قطةعغزةكمةمس كلذلؾال أثير.

 .3حةجة المج مة الفلسطيع ل طكير ال برة المهعية كالمعرفية ف مجةؿ مكاجهة  أثيرات
األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ  ةاة مة غيةب األطر ال شريعية كال عظيمية

كالمؤسسيةال مفشأعهة عزيزهذاالمجةؿ .

اء للجةعب العلم كالبحث ف المج مة الفلسطيع ملى كجه
 .4عد هذه الدراسة إثر ن
ال اكص،ممةيعع سإيجةبةنملىالجةعبالمهع كالعلم لديه.

مف الناحية التطبيقية:
يسهـ البحث ف  حسيف أكضةع معظمةت األممةؿ ال ةاة ممكمةن
 .1مف المم ف أف ه
كالشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية ا كاةن،مف بلؿ
فةء هةكذلؾيعكدبةلعفةملىالمج مةالفلسطيع مةمة.

 .2أهمية إدراؾ  أثيرات األزمة االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ للشر ةت العع ةسهة المبةشر
كغيرالمبةشرملىكاقةالشر ةالفعل ك قدمهةكمدل حقيؽالربحيةفيهة.

 .3زيةدةالكم لدلالشر ةتممكمةنبضركرةااله مةـب أثيراتاألزمةاالق اةديةملىأسكاؽ
المةؿ،ال مم فأفيكاجهةالمج مة

.4يم فأف سهـع ةاجهذاالبحثف االر قةءبةلدكرالذم ؤديهالشر ةتف السكؽالمةل 
الفلسطيع  ،بحيث يدمـ هذا المكضكع ال كجه المس قبل للشر ةت لبذؿ الجهد ف إطةر
مكاجهة أثيراتاألزمةاالق اةديةملىأسكاؽالمةؿ.
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أىداؼ الدراسة:
هدؼالدراسةإلى حقيؽمجمكمةمفاألهداؼ ،ةل ةل  :
 .1ال عرؼ ملى مدل  أثير األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ المةؿ للشر ةت المدرجة ف 
سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية.

  .2ال شؼممةاذا ةفهعةؾا بلؼذاتداللةإحاةايةبيفالشر ةتالمدرجةف سكؽ
فلسطيف لؤلكراؽ المةل  عزل لم غيرات الدراسة سقطةع ممؿ الشر ة ،ال اعيؼ ،ممر
الشر ة مةمدل أثيراألزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿمف بلؿالبحثالميداع .
 .3كضيح مفهكـ األزمة االق اةدية ك أثيرهة ملى سكؽ المةؿ مبر  قديـ  أايؿ عظرم
كممل لهذاالمكضكع.

 .4حليؿ داميةتاألزمةاالق اةديةملىأسكاؽالمةؿالفلسطيع .

منيجية الدراسة:
مفأجؿ حقيؽ أهداؼ الدراسة ،قةـالبةحثبةس داـ المعهجالكاف ال حليل كالذم
يعرؼبأعهطريقةف البحث عةكؿأحداثكظكاهركممةرسةتمكجكدةكم ةحةللدراسةكالقيةس
مةه دكف د ؿالبةحثف مجرية هة،كيس طيةالبةحثأفي فةمؿمةالدراسةفيافهةثـ

يحللهة،كقدام مدتالدراسةملىعكمييفأسةسييفمفالماةدر :

أوالً :المصادر األولية :حيث ـ اميـ اس بةعة ملى ميعة الدراسة م كعة مف مجمكمة مف

األسالةال بةر الفرضيةت ك ـ اميمهة ملى مقيةس لي رت ال مةس كثـ حليلهة ملى برعةمج
Spssاإلحاةا الس راج الع ةاج ككضة ال كايةت المعةسبة .

ثانياً :المصادر الثانوية :الم علقة بةلجةعب العظرم للبحث حيث سي ـ جمعهة مف المراجة
كال بكالمعشكراتال ةاة كاإلع رعت كالمجبلتكالك ةالت اإل بةرية لحداثة المكضكع.
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مدخؿ نظري :
أوالً :األزمات االقتصادية العالمية:
شهد العةلـ كباكرة أسةسية االق اةد الرأسمةل العديد مف األزمةت،كلقد ظهرت ةبةت
مديدة كدراسةت م لفة سكاء مف البعؾ أك اعدكؽ العقد الدكل

أك البةحثيف االق اةدييف

المه ميف بدراسة هذه الظةهرة كمعرفة أسبةبهة ك يفية كضةعظـ لل عبؤ فيهة قبؿ حدكثهة بكقت
مب ر ح ى يم ف ا ةذ اإلجراءات أك السيةسةت المضةدة لمعة أك جعب حدكثهة أك قليؿ
ال سةار معهة إلى أدعى مس كل إف لـ ي ف مف المم ف فةدلكقكمهةسبسيسك،فؤاد. 2008،
ك شيرال جةربالسةبقةلؤلزمةتإلىالعمطال ةل  :
أ -إف أزمةت العملة كأزمةت البعكؾ ف االق اةديةت العةشاة  كف  -ملى األقؿ -
ضعؼ لؾاألزمةتف الدكؿالاعةمية.

ب -يم ف أف  شهد الدكلة  بل العكميف ف عفس الكقت بحيث  غذل  ؿ معهمة األ رل،
كمعذ 1975ةعتهعةؾ12أزمةم زامعة.

ج -مفالمبلحظأفأزمةتالبعكؾ سبؽمةدةأزمةتالعملةبعةـأكمةميف،كمعدمةيحدث
الع سك سبؽأزمةتالعملةأزمةتالبعكؾعجدأفالف رة ةعتأيضةمةمةأكمةميف

سال قريراالق اةدمالعرب  . 2009،

كمفالمعركؼأفاألزمةاالق اةديةالعةلميةالقتبظبللهةملىالمعطقةالعربية ةاة

ال بعدسعكاتمدةمفاإلع عةشاالق اةدمالذميل 
أسكاؽالعمؿال غةلبةمةال ع عشإ ٌ
األزمةت .بدأت لثةر األزمة بةلظهكر ف مجةالت ال كظيؼ مف  بلؿ عقص ف السيكلة
كماةمب ف ال مكيؿ أثرت ملى معظـ القطةمةت ف سببت ب عليؽ ك أجيؿ كالغةء ال ثير مف

المشةرية  الح كميةكال ةاةممةأسفرمفمكجةتم ةليةمفاإلس غعةءمفالكظةاؼ.كمف
المرجح أال  كف العكدة إلى مس كيةت العمةلة السةبقة سف المس قبؿ المعظكر  ةفية ل حقيؽ

فرصممؿ غط الطلبمليهةس . Horton, Richard, 2009

إف األزمةت االق اةدية ف مجمؿ بلداف العظةـ العرب الراهف ممكمةن ،كف فلسطيف

اكاةن،مبرمؤشراتال راجةالعةـف المج مةالفلسطيع  بلؿالسعكاتالمةضية،العةجمة

بهذه الدرجة أك  لؾ مف سيةسةت االعف ةح كال ا اة كاالق اةد الحر كال ال 
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معظمهةمةالمؤشراتكالعكامؿالسةادةف البلدافالعربيةساأليكب ، 2011،سالشمرمكل ركف،
 : 2009
 .1غيةب االس ار يجية الكطعية السيةسية كاالج مةمية كاالق اةدية الكاضحة ك ار ـ مظةهر

الفكضىكالفسةدكغيةبسيةدةالقةعكفال اس شرتف عظةـالسلطةكف المج مةف لف

كاحد .
 .2اع شةرالعديدمفالمؤشراتاالج مةميةالدالةملىممؽاالعفاةـبيفالسلطةكالشعب .
 .3دهكر مس كيةت المعيشة ك راجة العة ج المحل -حسب ع ةاج الحسةبةت الفلسطيعية
،-2016ك ضةؤؿالقدرةاالس يعةبيةكال شغيلية،إلىجةعبالغبلءكار فةعال ض ـ .
 .4البركز الحةد ف مظةهر اإلعفةؽ االس هبل

ملى حسةب اإلعفةؽ االس ثمةرم ف  ةفة

مجةالتال عمية،ك فةقـالبطةلةكا سةعداارةالفقر .
 .5غيةب اس ار يجية البعةء كال ار ـ المس قبل  ،ح ى ضمف اإلم ةعةت المحدكدة الم ةحة ف 
مكاجهةالعكلمةكالسيطرةاالق اةديةالعةلمية .
كف الحةلة الفلسطيعية ف ظؿ الظركؼ الراهعة ف الا ارع كال عةقض مة العدك

الاهيكع مفعةحية،كال عةقضةتالسيةسيةالمج معيةالدا ليةع يجةاالعقسةـالفلسطيع ال 
يدفةالى غييبأكإزاحةالمج مةالسيةس الفلسطيع لحسةبالمج مةالعابكمأكالعشةارم،

كالمر بط ب زايد اع شةر مظةهر ال ف ؾ كاالعهيةر الدا ل ب ؿ ابعةده االق اةدية كالمةلية
كالمج معية .

ثانياً :تطورات االقتصاد الفمسطيني:
يم ف اس عراض األمراض الم لفة ال

أجمعت مليهة الدراسةت العديدة ل طكرات

االق اةدالفلسطيع كا جةهة هالرايسيةكابز حدية ه ،عبرمعهةالمؤشراتالرايسيةال ةلية :
 .1ا سةع الفجكة بيف اإلع ةج  كاالس هبلؾ ،كبيف الكارد كالاةدر ،ك راجة قطةمةت اإلع ةج
السلع  /الزرامة كالاعةمة /كه القطةمةت القةدرة ملى  لؽ د ؿ م جدد ،كا جةه

مضطردلل حكؿعحكقطةعال دمةتغيراإلع ةجية -كلهذاالمكضكع أثيربةلغاألهمية

لجهة عميؽكزيةدةال شكهف  ر يبةاالق اةدالفلسطيع ك هميشهسأبكفةرة . 42:2013،
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 .2سةرع العمك ف القطةع الح كم بمة ال ي عةسب كحةجة الببلد .أك مة قدرة االق اةد
المحل ملى حمؿ مكيؿ ةليؼهذاالعمك،فضبلن مفأفهذاالعمكف مددالعةمليف
ف القطةعالح كم ش ؿمفاش ةؿالبطةلةالمقععةسأبكفةرة. 43:2013،

 .3راجةمس كلالمعيشةبفعؿال ض ـكار فةعاألسعةركثبةتاألجكركال كزيةغيرالعةدؿ
للد ؿ،ك راجةالقطةمةتاإلع ةجيةممكمةن.
 .4اس مرارضعؼ طبيؽال شريعةتكالقكاعيفاالق اةديةال  ـاقرارهة،بفعؿاالكضةع
كالعبلقةت الدا لية ال

مة زالت مح كمة لقةمدة المحسكبيةت كاهؿ الثقة كالفكضى

كالماةلحاالعةعية،ف ظؿاالعقسةـالفلسطيع سقرش . 15:2010،
 .5ال عةقضالمضطردف قدرةاالق اةدالمحل الفلسطيع ملى لؽفرصممؿجديدة
ك راجة قدر ه ملى ال شغيؿ كاس يعةب العمةلة الفلسطيعية ف ظؿ  عةم ظةهرة البطةلة

بش ليهةالسةفركالمقعة.كقطةعغزةيعةع مفحةلةالفقرالمدقة،أمأعهةغيرقةدرةملى
كفيرالم طلبةتالدعيةمفالطعةـكالملبسكالمس فسقرش. 16:2010،

 .6راجةكاع فةضالدكرالكطع للبعكؾالمحليةف قطةعغزةف دمـقطةم الاعةمة
كالزرامة كالمشةرية الاغيرة ،إال أف اس مرار الهبكط العةـ كغيةب العظةـ ك فةقـ مظةهر
ال لؿكالفسةدكمـاالس قرار،سةهـ ؿذلؾف  غييبالدكرالكاجبأف قكـبهالبعكؾ

ف هذاالظرؼ .

 .7سةرع مملية االس قطةب الطبق الفلسطيع كا سةع الفجكة الطبقية ف المج مة
الفلسطيع ليس مبر ا سةع ك زايد عسبة الفقراء كالفقر المدقة فحسب ،بؿ بة جةه  زايد
اعحسةرالطبقةالكسطىأكالبرجكازيةالاغيرةال ي زايداعضمةـغةلبيةأفرادهةإلىطبقة
الفقراءسمحمد. 304:2012،
كف هذا السيةؽ ،فإععة عؤ د أف  زايد عمك الفاةت كالشرااح الفقيرة ف مج مععة –كه 
األغلبيةالسةحقة  -ال ي حقؽ  ع يجة ألسبةب ةرجيةسإسراايؿكغيرهة فحسب،كل ف ع يجة
لسيةسةتاالعقسةـالسيةس بيفحر

ف حكحمةسملىالاعيدالدا ل كأفعةلهمةاالق اةدية

األعةعية الضةرة  ،ممة أدل مكضكميةن إلى زيةدة مسةحة كعكمية كحجـ ال دهكر االق اةدم
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كاالج مةم ،كمةيععيهذلؾمفاس مرارال ار ـالاةمدللعةطليفمفالعمؿكحجـالفقرب ؿ
أش ةلهكدرجة ه .
ويرى الباحث  أفهعةؾحةجةقاكلف هذهالمرحلةالمايريةحيث زدادالحةجةإلى

بلكرة  رؤية كأسس كطعية اةدقة  دمـ االق اةد الفلسطيع ا ف كف المس قبؿ   ،س شرؼ
اإلم ةعةت كال يةرات الم ةحة ف ظؿ ال طكرات اإلقليمية كاألزمةت االق اةدية الدكلية

الم سةرمة،كذلؾيس كجبمزيدامفالكم كاالطبلعكالدراسةكالبحث .

ثالثاً :سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية
يعد  سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية أحد األسكاؽ العةشاة ،كيعمؿ ف ظؿ ظركؼ غير

مةدية،عظرالكجكدك سلطاالح بلؿالاهيكع ملىاالق اةدالفلسطيع ،ك فل همفاال فةقيةت
ن
ال كقعهةمةالسلطةالفلسطيعية،فةالق اةدالفلسطيع لـياؿبعدإلىحةلةاالعف ةؾمف

،عظرالطبيعةبرك ك كؿبةريسالم مؿال فةؽأسلكا،
االق اةداإلسراايل سمليةف8:2015،
ن
كال ةصبةلجكاعباالق اةدية،كالذمقيدالعديدمفالمؤسسةتالمةليةكاالق اةديةالفلسطيعية .

اعضـسكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةإلىا حةدأسكاؽالمةؿالعربيةكأابحمضكانمةمبلن

فيه مةـ 1998ـ  ،مة  ـ قبكؿ سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية مضكان ف ا حةد األسكاؽ
األكراسيكيةالكاقةبمديعةاسطعبكؿف  ر ية،حيثيعدالسكؽالثةلثالمعضـال حةدالبكراةت
األكراسيكيةبعدسكؽماركاألردف،كف  طكةلجذباالس ثمةراتاألجعبيةكقةسكؽفلسطيف

ف مةـ 1999ـ ا فةقية  مة البعؾ البريطةع للشرؽ األكسط ل قديـ  دمةت الحفظ األميف،
كمقةاة األكراؽ المةلية للمس ثمريف األجةعب ف فلسطيف سعظةـ اإلدراج  ، 2006 ،مة كقة
سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية ا فةقية  كأمة ك عةكف ك بةدؿ  برات مة سكؽ س ك هكلـ ب ةريخ
2000-6-20ـ .

رابعاً :الشركات المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية
بلغمددالشر ةتالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية 18شر ةبدايةن برأسمةؿ

قدره81.6مليكفدكالرمةـ1997ـككاؿإلى25شر ةمةـ2000ـبرأسمةؿكقدره766

مليكف دكالر ،كار فة إلى  35شر ة برأس مةؿ قدره  950مليكف ف 2007ـ ،كار فة مدد

الشر ةت المدرجةف العةـ2009ـإلى 37شر ة،كأابحا فمدد الشر ةتالمدرجة ف 
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العةـ492017شر ةسمكقةبكراةفلسطيف، www.pex.ps،كالملحؽرقـس 1يكضحمدد
الشر ةتالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكقطةعممؿ ؿشر ة .

خامساً :تداعيات األزمة االقتصادية عمى السوؽ المالي الفمسطيني:
أظهرت مجريةت األزمة االق اةدية العةلمية أف درجة أثر هذه الدكلة أك لؾ بةألزمة

االق اةديةالعةلمية ،ام مد بش ؿ أسةس ملى مدل اع راطهة كمشةر هة ف معظكمة العبلقةت
االق اةدية الدكلية ،أك م ةع هة ف

ال قسيـ الدكل

للعمؿ ،لذا ،فإف الدكؿ الم قدمة اق اةديةن

كاعةميةن ةعت أ ثر ض نار بةألزمة ملى أسكاقهة المةلية ،عظ نار لدرجة االعدمةج العةلمية

الق اةدا هة ف االق اةد العةلم ك شةبه هية لهة اإلع ةجيةسال طيب ، 41:2006،ف حيف

أف الدكؿ ذات الهية ؿ اإلع ةجية كاالق اةدية الضعيفة ةعت أقؿ ض انر بةألزمة ملى أسكاقهة
المةلية ،كذلؾ بسبب مدـ اعغمةسهةكاعدمةجهة بةلعظةميف االق اةدم كالمةل العةلمييف .
ياعؼ االق اةد الفلسطيع

كسكقه المةل

ضمف إطةر االق اةدات الهشة كالمعزكلة،

كبةل ةل فإف أثره بةألزمة ةف محدكدان؛ ذلؾ لعدد مف األسبةب الهةمة ،معهة:
 .1مدـ ار بةط االق اةد الفلسطيع

بةالق اةد العةلم  ،إذ مة زاؿ ير بط بش ؿ كثيؽ

كأحةدمبةالق اةد اإلسراايل سكاء مف حيث ال جةرة ال ةرجية ال

ع مد بش ؿ رايس

ملى الكاردات مف إسراايؿ أك مف بللهة ،كاععداـ الاةدرات ،أك مف حيث ام مةد
القكل العةملة الفلسطيعية ملىسكؽ العمؿ اإلسراايل .
 .2مة أف ضعؼ القةمدة اإلع ةجية لبلق اةد الفلسطيع  ،ك دع حجـ ال جةرة ال ةرجية
حد مف ال أثر بةألزمة االق اةديةملىالسكؽالمةل
الفلسطيعيةمة الدكؿ الم قدمة ٌ
ك دامية هة.
 .3إف االق اةد الفلسطيع

شبه المغلؽ كمدـ كجكد االس ثمةرات ال ةرجية سكاء ف

الفلسطيعييف
األدكات أك المؤسسةت المةلية العةلمية ،جعلت القطةميف المةل كالمارف
ٍ
ف معأل مف ثير مف الادمةت كاألزمةت ال ةرجية الم لفة.

 .4أمة بةلعسبة للمؤسسةت كالشر ةت الفلسطيعية ،فإف قدر هة ال عةفسية لـ أثر سلبةن أك

إيجةبيةن بةألزمة الحةلية ،بؿ ملى الع س مف ذلؾ ،فقد أشةرت العشرة السعكية الاةدرة

مف الجهةزالمر زم لئلحاةء الفلسطيع إلى اع فةض المس كل العةـ لؤلسعةر بلؿ
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الثبلثة شهكر األ يرة للعةـ  ،2008كذلؾ بسبب اع فةض ال ةليؼ العةجمة مف
اع فةض أسعةر العفط ال ةـ كمش قة هكاع فةض أسعةر المكاد األكلية.سالجهةز المر زم
لئلحاةء الفلسطيع  16:2009،
كقدأظهرت مسةم سلطة العقد الفلسطيعية دك انر مهمةن ،للحيلكلة دكف أثرالسكؽالمةل 

الفلسطيع بةألزمة االق اةدية العةلمية ،حيث حظ مةـ  2008بةلمزيد مف اه مةـ سلطة العقد،
مثؿذلؾ ب ثيؼ اإلجراءات كاال اةالت مة جمية الجهةت المععية ،بمة ف ذلؾ البعؾ الدكل

كاعدكؽالعقد الدكل كاال حةد األكركب كبعؾ إسراايؿ ،لمعةلجة مش لة السيكلة العقدية ،كعقؿ
أكراؽ العقد مفالشي ؿ اإلسراايل كالعمبلت األ رل مف الماةرؼ العةملة ف الضفة الغربية

إلى فركمهة ف

قطةع غزة ،ل م يف الماةرؼ مف الكفةء بةل زامة هة العقدية كالمةلية سربح ،

 . 51:2010
كيم ف االس دالؿ ملى ثقة الجمهكر الفلسطيع
ال رقب كالقلؽ ال

بةلقطةع المارف  ،بعيدنا مف حةلة

ثير مف دكؿ العةلـ ،مف جراء

سةدت غةلبية األكسةط الرسميةكالشعبية ف

داميةت األزمة المةلية العةلمية ،ال

بدأت ع ةاجهةالمبةشرة بةعهيةر مؤسسةت مةلية مارفية

مةلمية كافبلسهة ،مف بلؿ إجمةل

كدااة الجمهكر ،الذم يعد أحد أبرز مؤشرات الميزاعية

المجمعة للماةرؼ العةملة ف فلسطيف .
كيشير محمد س 304:2010أعه ملى الرغـ مف اعغبلؽ االق اةد الفلسطيع
االق اةديف اإلقليم

كالعةلم  ،مف

بلؿ دع

السلعية ،كاععداـ اس ثمةرات الجهةز المارف

ملى

حجـ جةر ه ال ةرجية كال سيمة الاةدرات

الفلسطيع

ف

ال ةرج ،إال أف ال سهيبلت

االا مةعية ال قكـ الماةرؼ العةملة ف فلسطيف بمعحهة لم لؼ القطةمةتاالق اةدية ،يعد
مف المؤشرات ذات الدالالت الهةمة ف السكؽالمةل دا ؿ القطةع المارف  .فه مف عةحية
شيرإلى مدل أهمية القطةع المارف ف ال عمية االق اةدية كاالج مةمية ف فلسطيف ،كمف

عةحية أ رل ،فإف الفكااد الم ر بة ملى هذه ال سهيبلت عد مف أهـ ماةدر الد ؿ لدل

الماةرؼ العةملةف فلسطيف .أمة ملى اعيد حقكؽ المل ية أحد أبرز بعكد الميزاعية المجمعة
للماةرؼ العةملة ف فلسطيف ،فإعه يعد مف المؤشرات الشةهدة ملى اس قرار الجهةز المارف
الفلسطيع ف كجه األزمةالمةلية العةلميةسقرش،كمبدال ريـ . 32:2010،
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كف
إيجةب

إطةر الجهكد الرامية إلى دمـ ك عزيز رأس المةؿ الفلسطيع  ،لمة لذلؾ مف أثر

ملى عزيز ثقة الجمهكر الفلسطيع

بةلسكؽ ك دميـ مكقعهة ف
قض

ك مةشينة مة عليمةت سلطة العقد الفلسطيعية ال

السكؽ الفلسطيع ،

برفة رأس مةؿ الماةرؼ كزيةد ه

ك دميمه ،كعه ط الدفةع األكؿ للماةرؼ ف مكاجهة الم ةطر الم لفة .

سادساً :التحديات الماثمة أماـ السوؽ المالي:
كقدأظهرتالعديدمفالدراسةتكاألبحةثالسةبقةأفكاقة السكؽالمةل
يع رضه مجمكمة مف ال حديةت كالعراقيؿ ال

الفلسطيع ،

مةزالت عيؽ قدمه كعمكه ،كمف أبرز هذه

ال حديةت:
 .1غيةب العملة الكطعية الفلسطيعية ،كهك مة يع بر مف أبرز ال حديةت ال

كاجه السكؽ

المةل الفلسطيع .فقد ع ج مف غيةب العملة الكطعية الفلسطيعية إبةف االح بلؿ ،كبعد

قيةـ السلطة الكطعية الفلسطيعية ،اس داـ مدة ممبلت ف

األراض

الفلسطيعية

ةلشي ؿ اإلسراايل كالديعةراألردع كالدكالر األمري  ،كهذا مة ي م ض معه المشة ؿ

ا يةسأبكفةرة، 2013،سمحمد، 2012،سمليةف: 2015،
 قد يؤدم اس داـ مدة ممبلت ف السكؽ الفلسطيع إلى ا بلؿ ر يبة مملة الكدااة
ك ر يبة مملة القركض ،ممة يعمؿ ملى زيةدة م ةطر اإلقراض.
 قيةـ الماةرؼ ب حكيؿ فكااض العمبلت المذ كرة إلى ةرج فلسطيف ،كايدامهة ملى
ش ؿأرادة ف بعكؾ ةرجية ،حيث بلغت عسبة هذه األرادة %52.4مف إجمةل

الكدااة لدل هذه الماةرؼ.
 مدـ م ف سلطة العقد الفلسطيعية مف مزاكلة دكرهة ف

لؽ العقكد كبةل ةل اعكبة

القيةـبمهمة المقرض األ ير إحدل أهـ كظةاؼ البعكؾ المر زية.
 .2مدـ االس قرار السيةس

كاالق اةدم ف

فلسطيف كالم مثؿ ف

سيةسةت االح بلؿ

اإلسراايل كاجراءا ه ةالج يةحةت كمعة ال جكؿ ،األمر الذم يعع مدـ مزاكلة البعكؾ

لعشةطهة ف

أجكاء مف االس قرار ،كزيةدة الم ةطر االس ثمةرية كهركب المس ثمريف

كرؤكس األمكاؿ إلى ال ةرج.
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 .3هيمعة الفركع األجعبية ،حيث ش ؿ البعكؾ العربية كاألجعبية   %50قريبنة مف البعكؾ
العةملة ف فلسطيف.

 .4مدـ فةية الضمةعةت المقدمة مف قبؿ المس ثمريف ،فةلضمةعةت شمؿ األراض

كاألكراؽالمةليةكالمر بةت كا ليةت كالكدااة المدعية كغيرهة .إال أف هذه المكجكدات
ع بر محدكدة الفةملية ف حمةية البعكؾ المقرضة ضد العجز مف السداد .فةلعقكد

القةعكعية كالمؤسسة ية حد مف اس عمةؿ األراض  ضمةعةت ،بسبب اعكبة ثبيت
حقكؽ المل ية ،ع يجة مدـ كفر إثبة ةت سجيؿرسمية كاحيحة لؤلراض

كعهة غير

مسجلة أك مفركزة ف داارة الطةبك.
 .5ضعؼ ال جةرة ال ةرجية الفلسطيعية ،كال سيمة ف
لعب دك انر مر زيةن ف

جةعب الاةدرات ال

يعبغ

أف

ال عمية االق اةدية ،كزيةدة الطلب ملى برامج اإلقراض لدل

البعكؾ كالماةرؼالعةملة ف فلسطيف .إال أف حةلة مدـ اليقيف االق اةدم كالسيةس

ف فلسطيف أفضت إلىضعؼ مكيؿ ال جةرة الفلسطيعية كبةل ةل مدـ االس فةدة مف
مزاية هذا العشةط.
 .6ضعؼ معظكمة ال شريعةت القةعكعية ،إذ قكـ سلطة العقد الفلسطيعية ب طبيؽ القةعكف
ملى البعكؾ دكف فرقة بيعهة ،فرض عفس عسبة االح يةط ف جمية البعكؾ ملى حد

سكاء .

كبش ؿمةـ فإفسكؽالمةؿ الفلسطيع يعةعىمفمدة ضغكطةت،معهة  :بةطؤ العمك

االق اةدم،ضعؼمس كلاإلع ةجيةف معظـالقطةمةتاالق اةدية،سكءال طيطال ربكم
كمدـ ال كافؽ بيف م رجةت ال عليـ كال دريب المهع كال قع كاح يةجةت سكؽ العمؿ  ،راجة
عقؿاأليدمالعةملةالعربيةكال سةهمتلعقكدمفالزمفف  فيؼأمبةءالبطةلةف 

حر ة

فلسطيف .
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الدراسات السابقة:
هدفت دراسة الزيةدات كال رابشة س ، 2013إلى االطبلع ملى حيثيةت األزمة المةلية
العةلمية كأثرهة ملى سكؽاألكراؽ المةلية األردع  ،كفحص مدل احة اال هةـ المكجه لمعةيير

المحةسبة ال ةاة بةلقيمةالعةدلة بأعهة السبب الرايس كراء حدكثهة ،كاالطبلع ذلؾ ملى جمية
اإلجراءات كال دابير الم ذةمف قبؿ مجلس معةيير المحةسبة الدكلية كمعةيير المحةسبة المةلية
األمري ية بهذا ال اكص،ك ـ ال كاؿ لعدد مف الع ةاج ةف أهمهة :أف هذه األزمة فرد مف

حيث ال ـ كالعكمية ،كأعهةأثرت ملى جمية القطةمةت مف معطلؽ أثر البعكؾ بهة كال
كسيطة لجمية القطةمةت ،كأف هعةؾ

حديد أسبةب ك داميةت هذه األزمة .

بطةن ملحكظةن بيف االق اةدييف ف

عد

مدـ قدر هـ ملى

مةهدفتدراسةمحمدس، 2012إلىبيةفاألزمةالمةليةالعةلميةكلثةرهةملىالجهةز
المارف الفلسطيع ،ك كالتالدراسةإلىأف الجهةز المارف الفلسطيع مةزاؿ يعةع مف
حديةت كمعكقةت ثيرة حكؿ دكف قيةمهبدكره الم كقة ،عدـ االس قرار السيةس كاالق اةدم

ف فلسطيف كمحدكدية السيةدة ملى األرض،كار فةع معدؿ الم ةطرة ،كغيةب العملة الكطعية
الفلسطيعية كهيمعة فركع البعكؾ غير الكطعية .مف عةحية أ رل  ،مة أف الجهةز المارف
الفلسطيع يف قر ألبسط ركابط اعدمةجه ف االق اةديف اإلقليم كالعةلم  ،كيعكد ذلؾ لمحدكدية
بل بهذيفاالق اةديف ،كي مثؿ ذلؾ ف ضعؼ هية له اإلع ةجية
اعدمةج االق اةد الفلسطيع أا ن

كضعؼ جةر ه ال ةرجية كاععداـ االس ثمةراتال ةرجية ف المؤسسةت المةلية العةلمية كاألدكات

المةلية االس ثمةر .
كهدفت دراسة المطةرعة كالاةف س ، 2009إلى ال عرؼ ملى األزمة المةلية العةلمية
كال شؼمفأسبةبهةكمحةكلة قديـالحلكؿالمبلامةلحلهةمفحيثأم متالدراسةملى طبيؽ
االق اةد،ك كالتالدراسةإلىمجمكمةمفالع ةاجمفأهمهة:إفمفأسبةباألزمةالمةلية

ار فةع مطلكبةت البعكؾ كشر ةت ال أميف مف مس كل د لهة ،كالذم أدل إلى إمبلف بعضهة
اإلفبلسكقةمتمعظـالبعكؾكشر ةتالعقةرببيةديكفالمكاطعيف .
كهدفتدراسةميسىس ، 2009إلى بيةفلثةر كاعع ةسةت األزمة المةلية كاالق اةدية
ملى االق اةديةت العربية ،كأكات الدراسة بةل أ يد ملى اس مرار مسةعدة الدكؿ العربية
لمؤسسة هة المةلية الكطعية ك عزيز الرقةبة كاإلشراؼ مليهة ،كقيةـ محةفظ
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كمؤسسةت العقد العربية بزيةدة ال عسيؽ كال رابط بيف األجهزة الرقةبية ف

الدكؿ العربية ،ا ةذ

ال دابير البلزمة مف قبؿ المؤسسةت المةلية العربية الس شراؼ أم  طكرات مس قبلية ل داميةت
األزمةالمةليةالعةلميةملىاالق اةديةتالعربيةك قديـبدااؿلسبؿمكاجهةذلؾ .
مة هدؼ  قرير م ب العمؿ العرب س ، 2009إلى بيةف األزمة االق اةدية العةلمية
كأثرهةملىأسكاؽالعمؿالعربية،كبيفال قريراألسبةبالعميقةلؤلزمة:،أكضةعأسكاؽالعمؿ

العربية ،أثيراألزمةالعةلميةملىمس كيةتالبطةلة،كقدـال قريراإلجراءاتالعربيةلمكاجهة
األزمةالعةلمي ةسكاءلليةتمعةلجةلثةراألزمةالسلبيةملىالمس كلالقطرل،ك قديرإجراءات
مطلكبة ملى المس كل القكمى ،ك ـ ال قرير بمق رحةت لمؤ مر العمؿ العرب أبرزهة :دمكة

معظمةتأاحةباألممةؿكال عظيمةتالعقةبيةالعربيةلبذؿالمزيدمفالجهدلم ةبعةاعع ةسةت
األزمة ملى ال شغيؿ كالبطةلة كال عقؿ كظركؼ كشركط العمؿ قطرية كمربيةن ،دمكة المؤسسةت
المةليةالعربيةكالكطعيةلزيةدةدممهةف إطةرالمعكعةتالميسرةللقطةمةتاالج مةميةالعربية

ل طىاألزمة ةاةف مجةالتال شغيؿكالحدمفالبطةلة .
كاس عرضت دراسة السةمراا س ، 2009جذكر األزمة ف االق اةد الرأسمةل  ،كأهـ
األزمةتالعةلميةمةال ر يزملىاألزمةالمةليةالعةلمية،كمفأهـالع ةاجال  كالتإليهة:
إف لثةر األزمة هذه لف  بقى محاكرة بةلجكاعب المةلية فقط ،بؿ س عدل ذلؾ إلى اإلع ةج

كال جةرة الدكلية كأسعةر الارؼ كحر ة رؤكس األمكاؿ كاالس ثمةر العةلم كملى الد كؿ
ك حكيبلتالعةمليفكالمسةمداتللدكؿاألقؿعمكا .
أكضحت دراسة إبراهيـ كحكاس س ، 2009بيةف  داميةت األزمة االق اةدية العةلمية
كضركرةإمةدةبعةءالعظةـالمةل العةلم ،كقدبيعتع ةاجهةأفمةيحثف العةلـمفأزمةت
مةليةك هةكمف  أسكاؽالبكراةتالدكليةيح ةجإلىرؤيةجديدةلمكاجهةال ردمالحةاؿف 

أسكاؽالمةؿ .

عةكلتدراسة لفكس، Calvo , 2004فرضيةال كقؼالمفةجئلشرحأمريف،األكؿ:

أثر دفقةترؤكساألمكاؿالض مةلل ةرجمل األزمةتالمةلية،الثةع :أثراالع فةضالشديد
ف هذهال دفقةتمل مرضالسيكلةالمحلية،كال  ؤدمإل ر كداق اةدماع هةءبةألزمة
المةلية.كيع قدأفالقعةةالمبةشرةال  ظهرمف بللهةحر ةترؤكساألمكاؿلثةرهةالسلبية
ه معدؿالارؼالحقيق .كمةيؤدمإليهاأل يرمفزيةدة بيرةف جةعبال اكـ .
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كبيف سبس يةف ادكاردس، Edwards, S., 2004الحق نة ال كقؼ المفةجئ بةالع فةض

ف عسبة ال دفقةت للدا ؿ إل العة ج المحل بمة يزيد مف ، 5%إال أعه قد اس ع ج قيةسية أف
قييد حر ةت رؤؤس األمكاؿ مة ةف ليقلؿ مف األثر السلب

لل كقؼ المفةجئ مل

الجةرم مفعةحية كمل العمك االق اةدم مف عةحية أ رم ،ك ش رؾ معظـ الدكؿ ال

الحسةب

أضيرت

بلؿ األزمةت المةلية ف افة االق راض الزااد ثي ار مف قيمة الضمةعةت المقدمة للمقرضيف،

أك المبةلغة ف

قدير قيمة الضمةعةت .كلذا فمة األزمة دهكر أكضةع البعكؾ كالمؤسسةت

المةليةالمقرضة كالكسيطة .
كقدأجريتالعديدمفالدراسةتالم علقةبقيةس فةءةاألسكاؽالعةلميةال لـ بررمة

يرفض الحر ة العشكااية ألسعةر األسهـ ف البكراةت الم لفة .أمة ملى مس كل األسكاؽ
العربيةفإفالدراسةتمحدكدةكاف ةعتقدأضةفتمعلكمةتقيمةمف فةءة لؾاألسكاؽمف
بلؿ طبيؽمدةا بةرات ،ك ع برهذه الدراسة إضةفة عكمية للدراسةت السةبقة ف

المج مة

الفلسطيع  ،كعهةمفالدراسةتالفلسطيعيةالقليلةال  عةكؿمكضكعأثراألزمةاالق اةدية
ملىأسكاؽالمةؿالفلسطيع -ملىحدملـالبةحث -للشر ةتك ذلؾمعرفةمبلقةالم غيرات
الم علقةبقطةعممؿالشر ةكالعمركال اعيؼف السكؽك بع هي ؿاق اةدمف مكاجهة
أثيراألزمةتاالق اةدية ةاةملىأسكاؽالمةؿ .

مجتمع الدراسة:
ي مثؿ مج مة الدراسة مف جمية الشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف

سكؽ فلسطيف

لؤلكراؽ المةلية مفالعةـ2017-2014ـ،كقد ـ ال عرؼ ملى هذه الشر ةت مف بلؿ دليؿ

سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية ،ك ـ  طبيؽ اس بةعة ملى مدد مف العةمليف ف هذه الشر ةت،
حيث  ـ ال كاؿ إلى س 38شر ة ،كالجدكؿ ال ةل يكضح  اةاص ميعة الدراسة مف

الشر ةت .
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جدوؿ ()1
خصائص توزيع عينة الدراسة مف الشركات 
المتغيرات

القطاع المنتمية اليو
الشركة

التكرار

النسبة المئوية

االس ثمةر 

7

 18.4

البعكؾكال دمةتالمةلية 

9

 23.7

ال أميف 

7

 18.4

ال دمةت 

7

 18.4

الاعةمة 

8

 21.1

المجموع

38

%100

5سعكاتفأقؿ 

1

 2.6

4

 10.5

مف10إلىأقؿمف15سعة 

4

 10.5

15سعةفأ ثر 

 29

 76.3

المجموع

38

%100

درجةأكلى 

8

 21.1

درجةثةعية 

 30

 78.9

المجموع

38

%100

مف5إلىأقؿمف10
عمر الشركة

تصنيؼ الشركة

سعكات 

أداة الدراسة:
لقد ـ قسيـ االس بةعة إلى ةل ةل :
 الجػزء األوؿ :ي عػةكؿمعلكمػةتمةمػةمػفالشػر ةت المسػةهمة العةمػة المدرجػة فػ سػكؽفلسطيفلؤلكراؽ المةليةكي كفمف3م غيرات .

 الجزء الثاني :يعةقش أثيراألزمةتاالق اةديةملىأسكاؽالمةؿللشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةمفكجهةعظرالعةمليففيهة .
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صدؽ وثبات األداة:
 -1صدؽ المحكميف :ـمرضاالس بيةفملىمجمكمػةمػفالمح مػيف ألفػتمػف13مح مػةن،
مفأمضػةءمػفالهياػةال دريسػيةفػ  ليػةاالق اػةدكالعلػكـاإلداريػةكال جػةرةكفػ إدارةاألممػةؿ
ف جةمعةتقطةعغزة،كاس جةبالبةحث راءالسةدةالمح ميفكقػةـبػإجراءمػةيلػزـمػفحػذؼ
ك عديؿف ضكءمق رحة هـ،فأابحمددفقراتاالس بةعةبعدال عديؿس 28فقرة .
 -2صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي :ػػـحس ػػةبا ػػدؽاال س ػػةؽال ػػدا ل لبلسػ ػ بةعةبإيج ػػةدمعةم ػػؿ
االر بةطبيف ؿفقرةمففقراتاالس بةعةكه  مةيكضحهةالجدكؿس . 2
جدوؿ ()2
يبيف معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة
رقـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

1

0.505

0.020

2

0.540

 0.026

16

3

0.654

0.001

17

0.722

4

0.444

0.005

18

0.513

0.004

5

0.584

 0.001

19

0.570

0.000

6

0.490

0.004

20

0.605

0.014

7

0.541

 0.002

21

0.485

0.000

8

0.613

0.000

22

0.518

0.000

9

0.398

0.029

23

0.478

0.000

10

0.644

 0.000

24

0.620

0.000

11

0.412

0.024

25

0.504

0.000

12

0.583

0.000

26

 0.547

0.000

13

0.403

0.027

27

 0.489

0.000

14

0.518

0.003

28

 0.518

0.000

مستوى الداللة
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رقـ

معامؿ

الفقرة

االرتباط

15

0.435

 0.016

0.526

0.003
0.000

مستوى الداللة
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ي ضحمفالجدكؿرقـس 2أفجميةفقراتاالس بةعةمر بطةار بةط نةذكداللةإحاةاية،

كهذايدلؿملىادؽاال سةؽالدا ل لبلس بةعةمعدمس كل0.01كمس كل .0.05
ثبات االستبانة:لقد ـال أ دمفذلؾبةس داـ :

1ػ ػ التجزئػػة النصػػفية :ػػـاس ػ داـدرجػػةتالعيعػػةاالس ػ طبلميةلحسػػةبثبػػةتاالس ػ بةعةبطريقػػة
ال جزاةالعافيةحيثاح سبتدرجةالعاػؼاألكؿلبلسػ بةعة،ك ػذلؾدرجػةالعاػؼالثػةع مػف
الدرجةتكذلػؾبحسػةباالر بػةطبػيفالعاػفيفثػـجػرل عػديؿالطػكؿبةسػ داـمعةدلػةسػبيرمةف

بػراكف.Spearman–Brown Coefficientقيمػةمعةمػؿاالر بػةطللمجمكمػةتغيػرالم ةفاػة
=س، 0.628كبع ػػدال ع ػػديؿبمعةدل ػػةس ػػبيرمةفبػ ػراكفCoefficient
أابحتقيمةمعةمؿاالر بةط=س . 0.771

Spearman–Brown

2ػػ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ :قػػةـالبةحػػثبحسػػةبمعةمػػؿثبػػةتاإلسػ بةعةمػػف ػػبلؿحسػػةبمعةمػػؿ

ألفة ركعبةخ" ع مدطريقةألفة ركعبةخملىاال سةؽف أداءالفردمففقػرةإلػىأ ػرل،ك سػ عد
إل ػػىاالعحػ ػراؼالمعي ػػةرملبل ب ػػةركاالعح ارف ػػةتالمعيةري ػػةللفقػ ػراتمف ػػردة،كه ػػذهالطريق ػػة س ػػمى

سمعةمػؿألفػػة ركعبػةخ  alpha cronbach coefficientكهػػذهالطريقػػة عطػ الحػػداألدعػػى
لمعةمػػؿثبػػةتاإلس ػ بةعةبجةعػػبأعهػػةال طلػػبإمػػةدة طبيقػػهسمعةمػػؿألفػػة ركعبػػةخ alpha
 . 0.83( = cronbach coefficient

نتائج الدراسة:
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى :مة  أثير األزمةت االق اةدية ملى أسكاؽ

المةؿللشر ةتالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية؟

ـ حليػؿالبيةعػةتال ػ جمعػتمػفطريػؽاالسػ بةعةملػىكفػؽمقيػةسلي ػرتال مةسػ ،

كاس دـالبةحثمعةييرقيةسألغراضالدراسةكه  :

 -1الم كسطةتالحسةبيةكالكزفالعسب  مقيةسللعزمةالمر زية.
 الم كسطالحسةب الذمقيم هأ برمف4.2مر فة .
 الم كسطالحسةب الذمي راكحبيف3.4ك4.2م كسط .
 الم كسطالحسةب الذمقيم هأقؿمف3.4مع فض .
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 -2االعحرافةتالمعيةريةالمع فضػة ػدؿملػى كافػؽالمسػ جيبيفملػىإجةبػة هـكاعسػجةمهةكمػدـ
ش هة.
 -3ػػـاس ػ داـالم كسػػطةتالحسػػةبيةكاالعح ارفػػةتالمعيةريػػةل قيػػيـالم غي ػرات،حيػػثأفالقيمػػة
 3.4عػػدالقيمػػةالم كسػػطةف ػ مقيػػةسلي ػػرتال مةس ػ ،بةم بػػةرأف"بش ػ ؿمػػع فضجػػدان"
أ ػػذالقيمػػة1كلػػيساػػفر،كبةل ػػةل  قسػػـإلػػىأربػػةفاػػةتكهػ س، 2-1س، 3-2س، 4-3

س، 5-4كأفمدلالفاةهك0.8كليس1احيح ،مةف جدكؿس: 3
جدوؿ ()3
المتوسط المرجح حسب مقياس ليكرت الخماسي
المتوسط المرجح

المستوى

مف1إلىأقؿمف 1.8

بش ؿمع فضجدنا 

مف1.8إلىأقؿمف 2.6

بش ؿمع فض 

مف2.6إلىأقؿمف 3.4

بش ؿم كسط 

مف3.4إلىأقؿمف 4.2

بش ؿمر فة 

مف4.2إلىأقؿمف 5

بش ؿمر فةجدنا 

 -4ػػـاس ػ داـا بػػةرTلعيعػػةكاحػػدةلمعرفػػةمػػةإذا ةعػػتم كسػػطدرجػػةاالسػ جةبةقػػدكاػػلت
إلىالدرجةالمطلكبةكه 3.4أـال.

الفرضػػػية الصػػػفرية:م كسػػطدرج ػػةاإلجةب ػػةيسػػةكم3.4كهػ ػ  قةبػػؿالدرجػػةالمطلكب ػػة

حسبمقيةسلي رتالمس دـ .

الفرضية البديمة:م كسطدرجةاإلجةبةاليسةكم .3.4

إذا ةعػتSig > 0.05سSigأ بػرمػف 0.05فإعػهاليم ػفرفػضالفرضػيةالاػفرية

كي ػػكففػ هػػذهالحةلػػةم كسػػطلراءاألفػرادحػػكؿالظػػةهرةمكضػػةالد ارسػػةالي لػػؼجكهريػةنمػػف

الدرجػػةالمطلكبػػةكهػ ،3.4أمػػةإذا ةعػػتSig < 0.05سSigأقػػؿمػػف 0.05فيػ ـرفػػض
الفرضػػيةالاػػفريةكقبػػكؿالفرضػػيةالبديلػػةالقةالػػةبػػأفم كسػػطلراءاألف ػرادي لػػؼجكهري ػةنمػػف
الدرجػػةالمطلكبػػةكهػ ،3.4كفػ هػػذهالحةلػػةيم ػػف حديػػدمػػةإذا ػػةفم كسػػطاإلجةبػػةيزيػػدأك
يػعقصباػػكرةجكهريػةمػػفالدرجػةالمطلكبػػةكهػ .3.4كذلػػؾمػف ػػبلؿقيمػةا بػػةر،Tفػػإذا
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ةعػػتقيمػػةTمكجبػػةفمععػػةهأفالم كسػػطالحسػػةب لئلجةبػػةيزيػػدمػػفالدرجػػةالمطلكبػػةكالع ػػس
احيح .

تحميؿ فقراتاالستبانة،حيث ػـاسػ داـا بػةرTلمعرفػةمػةإذا ةعػتم كسػطدرجػة

االس جةبةقدكالتإلىالدرجةالمطلكبةكه 3.4أـال.الع ةاجمكضحةف جدكؿرقـس . 4
جدوؿ ()4
نتائج تحميؿ فقرات أداة الدراسة
الترتيب

الفقرة

في

االداة
6
2
23
21
1
7
15
3
20
22

أثرت األزمة االق اةدية  أثي انر مبةش انر

ملىأسعةراألسهـ .

أدت األزمة االق اةدية إلى اع فةض
السكؽالمةل .

سةهـالشر ةف دمـاالق اةدالمحل 

كالكطع  ةاةف رةاألزمةت.
أثرت األزمة االق اةدية ملى جمية
األسكاؽالمةلية.

أثرت أزمة الرهف العقةرم ف اع فةض

أسعةر األسهـف البكراةالفلسطيعية .
زيةدةالقركضللشر ةسببعشكءاألزمة

المةلية .

أ ذ الشر ة بعيف االم بةر عدرة المكارد

مفأجؿالحفةظمليهة .

مدـاإلفاةحبشفةفيةمفاالربةحسبب
ف حدكثاالزمةالمةلية .

ل زـ الشر ة بةلسيةسة االق اةدية

الم بعةلدلالح كمةمعداألزمةت .

سهـ الشر ة ببعض ال برمةت للغرؼ

ال جةريةكالاعةميةكغيرهة .

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الوزف

النسبي

قيمة
االختبار
T

مستوى
الداللة

الترتيب

النتيجة

4.68

0.471

93.68

16.81

*0.000

1

مر فة 

4.50

0.558

90.00

12.16

*0.000

2

مر فة 

4.53

0.557

90.53

12.47

*0.000

3

مر فة 

4.45

0.686

88.95

9.42

*0.000

4

مر فة 

4.37

0.589

87.37

10.13

*0.000

5

مر فة 

4.34

0.627

86.84

9.26

*0.000

6

مر فة 

4.16

0.679

83.16

6.88

*0.000

7

م كسط 

4.11

0.863

82.11

5.04

*0.000

8

م كسط 

4.11

0.798

82.11

5.45

*0.000

9

م كسط 

4.11

0.559

82.11

7.77

*0.000

10

م كسط 
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الترتيب
في

الفقرة

االداة
8
5
 14
19

4

المتوسط

األزمةالمةليةأدتإلىاع فةضال داكؿ

بةألسهـبش ؿ بير .

األزمة المةلية أدت إلى اع فةض أربةح

الشر ةتالمسةهمة .

ي كفرلدلالشر ةقسـم صبةألمكر

األزمكية .

هدؼالشر ةللكاكؿإلىمس كلأملى

مفال فةءةف حلةاألزمةت.

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الوزف

النسبي

قيمة
االختبار
T

مستوى
الداللة

الترتيب

النتيجة

4.08

0.882

81.58

4.75

*0.000

 11

م كسط 

4.05

0.804

81.05

5.01

*0.000

 12

م كسط 

3.84

0.973

76.84

2.80

*0.008

 13

م كسط 

3.71

0.694

74.21

2.76

*0.009

14

م كسط

قدـالشر ةال دمةتأكالمع جةتذات

األهمية مف كجهة عظر المج مة ف 

3.68

0.809

73.68

2.17

*0.037

15

م كسط 

حةلةاألزمةت .
13
25
27
16
17
26
11
9

قكـالشر ةب فيضأسعةرال دمةتأك

المع جةتف رةاألزمةت .

قكـ الشر ة بدكر ال فيؿ الضةمف

للعةمليفلديهةمعداألزمةت .
سةهـ الشر ة ف

مملية ال عمية

كاالس ثمةربمةيحقؽاألهداؼرغـ أثير

األزمةت .الشر ة الكسةاؿ االق اةدية
س دـ
المعةسبةكقتاألزمةت .

هدؼ الشر ة إلى ال ميز مف الشر ةت

األ رل بةألسةليب االق اةدية معد

يد العكف رغـ ال كارث
مد الشر ة
حدكثاألزمةت.

كاألزمةتاالق اةدية .

ار فةعأسعةرالفةادةف البعكؾادلإلى
اع فةضاسعةراألسهـللشر ةت .

ل زـ الشر ة بةلقكاعيف كال شريعةت

المعاكصمليهةقكتاالزمةت .

3.68

0.809

73.68

2.17

*0.037

16

م كسط 

3.68

0.140

73.68

2.17

*0.012

17

م كسط 

3.55

1.245

71.05

0.76

*0.455

18

م كسط 

3.53

1.033

70.53

0.75

*0.456

19

م كسط 

3.47

1.156

69.47

0.39

*0.697

20

م كسط 

3.42

1.004

68.42

0.13

*0.898

21

م كسط 

3.42

1.004

68.42

0.13

*0.898

22

م كسط 

3.34

0.938

66.84

-0.38

*0.706

23

مع فض 
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الترتيب
في

الفقرة

االداة
 28
 12
 10

يكجد ار بةط مبةشر بيف سعر الفةادة 

القركض كبيف أسعةر األسهـللشر ة .
قلةالسيكلةف البعكؾأدتإلىاع فةض

أسعةراالسهـف الشر ةت .

اع فةض العمك االق اةدم جةء مف
بلؿ األزمة ال

ال جةرية العةلمية .
 24

 18

المتوسط

حالت ف

البعكؾ

قدـ الشر ة أم عكع مف البرامج لحمةية

أثيراتاألزمةتاالق اةدية .

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الوزف

النسبي

قيمة
االختبار
T

مستوى
الداللة

الترتيب

النتيجة

3.26

1.223

65.26

-0.69

*0.495

24

مع فض 

3.21

1.143

64.21

-1.02

 *0.313

25

مع فض 

3.21

3.19

1.143

0.837

64.21

63.79

-1.02

-1.55

*0.313

*0.129

26

27

مع فض 

مع فض 

سةهـالشر ةف حؿالمشة ؿكال فيؼ

مفاألضرارال  حؿبةلمج مةالمحل 

2.92

1.239

58.42

-2.38

*0.022

28

مع فض 

أثعةءاألزمةت .

جميع الفقرات

3.69

0.487

73.93

6.68

*0.000

متوسط

*الم كسطالحسةب داؿإحاةايةنمعدمس كلداللة .α≥ 0.05

ي ضح مف الجدكؿ السةبؽ رقـ س 4أف الدرجة ال لية ل أثير األزمةت االق اةدية ملى

أسكاؽ المةؿ للشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية جةءت
بم كسطحسةب قدرهس 3.69سالدرجةال ليةمف 5ممةيعع أفالكزفالعسب ،%73.93

بيعمة قيمة   Tسةكم  6.68كه أ بر مف قيمة  Tالجدكلية كال  سةكم  2.02كأف القيمة
االح مةليةس Sig.سةكم 0.000لذلؾ ع برهذهالع ةاجدالةإحاةاي نة معدمس كلداللة

  ،α ≥0.05ممة يدؿ ملى أف م كسط درجة االس جةبة لبلس بةعة  ؿ قد زاد مف الدرجة

المطلكبةكه  ، 3.4كهذايعع أفهعةؾمكافقةبدرجةم كسطةمفقبؿأفرادالعيعةملىهذه
الفقرات،كاالعحراؼالمعيةرمال ل بلغ 0.487كهذايدؿأيضةن ملىأفهعةؾ كافقةن ف لراء

المس جيبيفحكؿ هذهالفقراتبش ؿمةـ،كهذايكضحأفالشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجة

ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية أثربةألزمةتاالق اةدية،كأفمس كلال أثيرم كسطملى
أسكاؽالمةؿ.
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وكانت أعمى الفقرات كما ي تي :
 الفقرة س 6ف المر بة األكلى ك عص ملى ":أثرت األزمة االق اةدية  أثي نار مبةش نار ملىأسعةراألسهـ"بكزفعسب س، %93.68بدرجةم كسط .

 الفقرةس 2ف المر بةالثةعيةك عصملى":أدت األزمة االق اةدية إلى اع فةضالسكؽالمةل "بكزفعسب س، %90.00بدرجةم كسط .

 الفقرة س 23ف المر بة الثةلثة ك عص ملى  " :سةهـ الشر ة ف دمـ االق اةد المحل كالكطع  ةاةف رةاألزمةت"بكزفعسب س، %90.53بدرجةم كسط .

مم ػ ػػةيععػ ػ ػ أفقيم ػ ػػةTأ ب ػ ػػرم ػ ػػفقيم ػ ػػةTالجدكلي ػ ػػةكال ػ ػ ػ  س ػ ػػةكم2.02كأفالقيم ػ ػػة
االح مةليػػةس  Sig.سػػةكم0.000لػػذلؾ ع بػػرهػػذهالفق ػراتدالػػةإحاػػةايةنمعػػدمس ػ كلداللػػة
،α≥0.05ممةيدؿملىأفم كسطدرجةاالسػ جةبةلهػذهالفقػراتقػدزادمػفالدرجػةالمطلكبػة
كه 3.4كهذايعع أفهعةؾمكافقةبدرجةمر فعةمػفقبػؿأفػرادالعيعػةملػىهػذهالفقػرات،كأف
هعػػةؾ كافقػةنفػ لراءالمسػ جيبيفحػػكؿهػػذهالفقػرات،كهػػذايكضػػحأفالشػػر ةتالمسػػةهمةالعةمػػة

المدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية أثربةألزمةتاالق اةدية.

بش ؿمةـبيعػتع ػةاجالد ارسػةأفالشػر ةتالمسػةهمةالعةمػةالمدرجػةفػ سػكؽفلسػطيف

لػػؤلكراؽالمةليػػة ػػأثربةألزمػػةتاالق اػػةديةمػػفكجهػػةعظػػرالعػػةمليفلػػديهة،كمليػػهفأعػػه كجػػد
مبلقػػةذاتداللػػةاحاػػةايةبػػيف ػػأثيراالزم ػػةتاالق اػػةديةكسػػكؽالمػػةؿ،كاعهػػة ػػأثرمبةشػ ػرة
بأسعةراألسهـ،كاع فةضالسكؽالمةل ،كل ف بقىالشر ةت سةهـفػ دمػـاالق اػةدالمحلػ 
كالػ ػػكطع ملػ ػػىا ػ ػ بلؼالظػ ػػركؼكاالزمػ ػػةتال ػ ػ  مػ ػػربهػ ػػة ،مػ ػػةك ل ػ ػػزـالشػ ػػر ةتبػ ػػةلقكاعيف
كال شريعةتالمعاكصمليهةف ف راتاألزمةت،ك ؤ دملىال زاـالعةمليفب عليمةتكاجػراءات
ف رةاألزمةتاالق اةدية،حيثأعهة حمؿاألضرارال قػدي عػرضلهػةالعمػبلءأثعػةء كاجػدهـ
ف هذهالشر ةتك ذلؾ حمؿمسؤكلية هة جةهاع فةضالسكؽالمةل  ػؿ،إضػةفةنإلػىذلػؾ،
ػػأثرالشػػر ةتفػ اع فػػةضأسػػعةراألسػػهـفػ البكراػػةالفلسػػطيعية،ك أ ػػذبةالم بػػةرأفزيػػةدة

القػػركضللشػػر ةسػػببعشػػكءاألزمػػةالمةليػػة ،مػػةك كجػػدلػػديهةب ػرامج أ ػػذبعػػيفاالم بػػةرعػػدرة
المػ ػكاردم ػػفأج ػػؿالحف ػػةظمليه ػػة ،م ػػةك م ػػةرسالش ػػر ةتأعش ػػطةلض ػػمةف في ػػؼال ػػأثيرم ػػف

االزمةتاالق اةديةبدرجةم كسطة .
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مػػةأفهػػذهالشػػر ةت ػػأثربقلػػةالسػػيكلةف ػ البعػػكؾكال ػ قػػد ػػأثربهػػةإلػػىاع فػػةض
أسػ ػػعةراألسػ ػػهـف ػ ػ الشػ ػػر ةت،بةإلضػ ػػةفةإلػ ػػىذلػ ػػؾفػ ػػإفالشػ ػػر ةت ػ ػػأثرف ػ ػ اع فػػػةضالعمػ ػػك
االق ا ػػةدمال ػ ػ ج ػػةءم ػػف ػػبلؿاألزم ػػةال ػ ػ حا ػػلتفػ ػ البع ػػكؾال جةري ػػةالعةلمي ػػة،كل ػػيس

للشر ةتأمعكعمفالبرامجلحمةية أثيراتاألزمػةتاالق اػةدية ،مػةأعػهال سػةهـالشػر ةفػ 
حػػؿالمشػػة ؿكال فيػػؼمػػفاألض ػرارال ػ  حػػؿبػػةلمج مةالمحل ػ أثعػػةءاألزمػػةت.كل ػػفيم ػػف

القكؿبش ؿمةـأفالشر ةتالمسػةهمةالعةمػةالمدرجػةفػ سػكؽفلسػطيفلػؤلكراؽالمةليػة ػأثر
بدرجةم كسطة .
بةألزمةتاالق اةديةكملىالسكؽالمةل 

اختبار فرضيات الدراسة :
 .1الفرضية األولى :ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة
المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ لت ثير األزمات االقتصادية
عمى سوؽ الماؿ حسب قطاع عمؿ ىذه الشركات (االستثمار ،البنوؾ والخدمات مالية،
الت ميف ،الخدمات ،الصناعة).
يكضح الجدكؿ رقـ س 5الم كسط الحسةب كاالعحراؼ المعيةرم كالكزف العسب ل أثير

األزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيف
لؤلكراؽ المةلية كذلؾ بحسب قطةع مملهةساالس ثمةر ،البعكؾ كال دمةت مةلية ،ال أميف،
ال دمةت،الاعةمة  .
جدوؿ ()5
نتائج الدراسة تبعاً لقطاع عمؿ الشركات
قطاع العمؿ

التكرار

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الوزف النسبي

االس ثمةر

7

3.52

0.563

70.32%

البعكؾكال دمةتالمةلية

9

4.04

0.307

80.81%

ال أميف

7

3.84

0.441

76.88%

ال دمةت

7

3.59

0.807

71.75%

الاعةمة

8

3.92

0.339

78.47%

اإلجمالي

38

3.80

0.522

75.99%
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ي ضح مف الجدكؿ س 5كجكد بعض اال بلفةت بيف الم كسطةت الحسةبية كاألكزاف
العسبية ف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسب
قطةع مملهة ،كلمعرفة فيمة إذا  ةعت هذه اال بلفةت جكهرية أـ ال  ،ـ إجراء ا بةر ليفيف

Leveneلل أ دمف سةكمال بةيفبيفمجمكمةتالعيعة،حيثي كفال بةيفم جةعسةنإذا ةعت

مععكيةاال بةرغيردالةإحاةايةن،أمأفقيم هةأ برمفس، 0.05كملىالع سمفذلؾ
معدمة  كف قيمة مععكية اال بةر أقؿ مف س ، 0.05ال ي كف  جةعس ف ال بةيف بيف

المجمكم ةت ،كف هذه الحةلة سعلجأ إلى اس داـ اال بةر البلمعلم Kruskal-Wallis
لل أ دمفمععكيةالفركؽ .
جدوؿ رقـ ()6
اختبار ليفيف بحسب قطاع عمؿ الشركات
المتغير

قيمة ليفيف

درجات الحرية

المعنوية

االس ثمةر

1.056

 33

*0.394

البعكؾكال دمةتالمةلية

2.906

 33

**0.036

ال أميف

3.521

 33

**0.017

ال دمةت

2.183

 33

*0.093

الاعةمة

 2.572

 33

 *0.056

المجموع

2.41

33

*0.394

*ال بةيفم جةعسألفقيمةمععكيةاال بةرأ برمف0.05كبةل ةل عس دـ حليؿOne Way ANOVA
**ال بةيفغيرم جةعسألفمععكيةاال بةرأقؿمف0.05كبةل ةل عس دـ حليؿKruskal Wallis

ي ضح مف الجدكؿ س 6أف ل أثير األزمةت االق اةدية ملى سكؽ المةؿ ف الشر ةت

المسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسبقطةعمملهةغيردالة
إحاةاي نة ف ا بةرليفي ف،األمرالذميعع أفشرط سةكمال بةيفبيفالمجمكمةتم حقؽ،
ممة يعع مدـ كجكد ا بلفةت جكهرية بيف الشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ
فلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسبقطةعمملهةساالس ثمةر،البعكؾكال دمةتمةلية،ال أميف،

ال دمةت،الاعةمة  .
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 .2الفرضية الثانية  :ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة
في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ لت ثير األزمات االقتصادية عمى سوؽ
الماؿ حسب تصنيؼ الشركة (الدرجة األولى ،الدرجة الثانية) .
يكضح  الجدكؿ س 7الم كسط الحسةب كاالعحراؼ المعيةرم كالكزف العسب ل أثير

األزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيف
لؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسب اعيؼالشر ةسالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية  .
جدوؿ رقـ ()7
نتائج الدراسة بحسب التصنيؼ في السوؽ
تصنيؼ السوؽ

التكرار

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الوزف النسبي

درجةأكلى 

8

4.284

0.291

85.68%

درجةثةعية 

30

3.671

0.495

73.41%

المجموع

38

3.800

0.522

75.99%

ي ضح مف  الجدكؿ س 7كجكد بعض اال بلفةت البسيطة بيف الم كسطةت الحسةبية

كاألكزافالعسبية ف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾ
بحسب اعيؼالشر ةف السكؽسالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية ،كلمعرفةفيمةإذا ةعتهذه

اال بلفةتجكهريةبةلطريقةالسةبقةعفسهة ـإجراءا بةرليفيف Leveneلل أ دمف سةكم
ال بةيفبيفمجمكمةتالعيعة،لل أ دمفمععكيةالفركؽ .
جدوؿ رقـ ()8
اختبار ليفيف بحسب تصنيؼ الشركة في السوؽ
المتغير

قيمة ليفف

درجات الحرية

المعنوية

درجةأكلى 

1.445

36

*0.237

درجةثةعية 

2.549

36

*0.119

المجموع

3.745

36

*0.061

*ال بةيفم جةعسألفقيمةمععكيةاال بةرأ برمف0.05كبةل ةل عس دـ حليؿOne Way ANOVA
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ي ضح مف الجدكؿ س 8أف ل أثير األزمةت االق اةدية ملى سكؽ المةؿ ف الشر ةت
المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية كذلؾ بحسب  اعيؼ الشر ة
سالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية مج معةغيردالةإحاةايةن ف ا بةرليفيف،األمرالذميعع 
أفشرط سةكمال بةيفبيفالمجمكمةتم حقؽكبةل ةل ،ممةيدؿملىكجكدا بلفةتجكهرية

بيفالشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجة ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾحسب اعيؼ
الشر ةف السكؽسالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية  .

 .3الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة معنوية بيف الشركات المساىمة العامة المدرجة
في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية مف حيث إدراكيـ لت ثير األزمات االقتصادية عمى سوؽ
الماؿ باختالؼ عمر الشركة.
يكضح  الجدكؿ رقـ س 9الم كسط الحسةب كاالعحراؼ المعيةرم كالكزف العسب ل أثير
األزمةت االق اةدية ملى سكؽ المةؿ بة بلؼ ممر الشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف 
سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسبا بلؼممرالشر ة .
جدوؿ ()9
نتائج الدراسة وذلؾ بحسب اختالؼ عمر الشركة
عمر الشركة

التكرار

المتوسط

االنحراؼ المعياري

الوزف النسبي

5سعكاتفأقؿ 

1

3.20

0.000

64.09%

4

3.85

0.481

77.05%

مف-10أقؿمف15سعة 

4

3.59

0.396

71.82%

15سعةفأ ثر 

 29

3.84

0.545

76.83%

المجموع

38

3.80

0.522

75.99%

مف-5أقؿمف10
سعكات 

ي ضح مف الجدكؿ س 9كجكد بعض اال بلفةت البسيطة بيف الم كسطةت الحسةبية
كاألكزافالعسبية ف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾ
بحسبا بلؼممرالشر ة،كلمعرفةفيمةإذا ةعتهذهاال بلفةتجكهريةأـالقمعةبإجراء
بةلطريقةالسةبقةعفسهةلل أ دمفمععكيةالفركؽ.كدلتالع ةاجأف قيمة مس كل الداللة ل أثير
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األزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿبة بلؼممرالشر ةمج معةأ برمف،0.05ك ذلؾ
جميةقيـFالمحسكبةأقؿمفقيمةFالجدكليةكال  سةكم،2.85ممةيدؿملىمدـكجكد
ا بلفةت جكهرية بيف الشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية

كذلؾبحسبا بلؼممرالشر ة .

النتائج:
ف ضكءإجراءاتالدراسةالميداعية،فإفأهـالع ةاج ةل ةل  :
 .1الدرجة ال لية ل أثير األزمةت االق اةدية ملى سكؽ المةؿ للشر ةت المسةهمة العةمة
المدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةف قطةعغزةجةءتبم كسطحسةب قدرهس 3.69

سالدرجةال ليةمف، 5كبكزفعسب س. %73.93

  .2مدـ كجكد ا بلفةت جكهرية بيف الشر ةت المسةهمة العةمة المدرجة ف سكؽ فلسطيف
لؤلكراؽالمةليةعحك أثيراألزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿف الشر ةتالمسةهمةالعةمة
المدرجة ف سكؽ فلسطيف لؤلكراؽ المةلية كذلؾ بحسب قطاع عمميا ساالس ثمةر ،البعكؾ
كال دمةتمةلية،ال أميف،ال دمةت،الاعةمة  .

.3كجكدا بلفةتجكهريةبيفالشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجة ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽ

المةليةعحك أثيراألزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿف الشر ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجة

ف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةليةكذلؾبحسبتصنيؼ الشركةسالدرجةاألكلى،الدرجةالثةعية  .
ةتالمسةهمةالعةمةالمدرجةف قيمة مس كل الداللة

 .4مدـكجكدا بلفةتجكهريةبيفالشر
ل أثيراألزمةتاالق اةديةملىسكؽالمةؿكذلؾبحسبا بلؼعمر الشركة .

التوصيات:
ف ضكءع ةاجالدراسةيكا البةحثبة
 .1ضركرة ك

:

المزيدمفالحذر جةهال طكراتاالق اةديةالمحليةكالعةلميةك بعهةباكرة

دقيقةكال عةمؿمةال غيراتلحظةكقكمهة.
 .2كضة إس ار يجية كاضحة المعةلـ ل طبيؽ معهجية إدارة االزمةت ف الشر ةت المسةهمة،
كالعمؿملى حقيؽال ةمؿكال عسيؽبيفمبةدئكممةرسةتال طيطاالس ار يج الم حاؿ
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مليه كاس دامه ف اعة الق اررات ال ةاة بمكاجهة األزمةت كحمةية سكؽ المةؿ
الفلسطيع .
 .3كضة شريعةت عبةمف طبيؽالسيةسةالمةلية جةه الشر ةت المسةهمة ف حةلةاألزمةت
االق اةديةمثؿإمفةاهة مف الضراابأكغيرهة مف ال سهيبلت .قيةـالح كمةبدمـ بعض

القطةمةت المهمة ف االق اةد الفلسطيع كال  حم مف بللهرأسالمةؿالفلسطيع  .
 .4يجب أف ي كف للح كمة مكقؼ كممةرسةت ايجةبية  جةه الشر ةت المسةهمة ف حةلة
األزمةتاالق اةدية.
 .5كمية الشر ةت مف طريؽ مقد مؤ مرات كعدكات ككرش ممؿ كاادار العشراتكامداد أجهزة
اإلمبلـ لبرامج ةاة علؽ بحمةي هةمفاألثةراالق اةديةالم ار مةمةلميةن.

 .6االس فةدةمفال برات العةلميةف كضةبرامجملميةف  ةفةمراحؿك طكاتكمعةار
إدارةاألزمةتاالق اةديةل حقيؽال فةءةكالفةمليةف مكاجه هة.

 .7ف ح المجةؿ الس داـ أدكات مةلية جديدة للشر ةت المسةهمة ةلسعدات كالا كؾ ،ذلؾ
ضمف ال عكع المطلكب ل كسية العملية االس ثمةرية للبعكؾ ف

السكؽ المةل

أجهزةإقراضكاس ثمةرف العمليةاإلع ةجية،للمشةريةال بيرةكالاغيرةف .

فعيؿ دكرهة

المصادر والمراجع
 .1أبك فةرة ،يكسؼس. 2013األزمةت المةلية كاالق اةدية ،إثراء للعشر كال كزية ،األردف،
الطبعة األكلى .

 .2األيكب  ،ممر سعيدس. 2011السقكط الحر ،دار ال ةب العرب  ،بيركت ،الطبعة األكلى .
 .3بسيسك ،فؤاد حمدم س . 2006القطةع المةل

الفلسطيع

بيف ال عمية العةزفة كال عمية

ال بلقة إطةرمفةهيم – طبيق  ،بحث قدـ إلى المؤ مر الجةمعة اإلسبلمية حكؿ عمية
ك طكير قطةع غزةبعد االعسحةب االسراايل  ،فبراير،فلسطيف .

 .4بسيسك ،حمدم فؤادس . 2008رؤية اق اةدية حكؿ األزمة المةلية ف الكاليةت الم حدة
كالعةلـ بيفالعظةـ الرأسمةل كالعظةـ اإلسبلم  ،محةضرة ألقيت ف ا حةد ال ب األردعييف
مملف،المكقةاال ركع  ،ةريخالد كؿ.2017/6/20
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 .5قريرم بالعمؿالعرب س ، 2009ملحؽ قريرالمديرالعةـاألزمةاالق اةديةالعةلمية
كأثرهةملىأسكاؽالعمؿالعربية،مؤ مرالعمؿالعرب ،الدكرةالسةدسةكالثبلثكف،ممةف-
،الممل ةاألردعيةالهةشمية12–5أبريؿ/عيسةف .
 .6ال قرير االق اةدم العرب المكحدس. 2009الفاؿ األكؿ ال ةص بةل طكرات االق اةدية
الدكلية ،أبك ظب  .
 .7جميلة الجكزم س . 2008االس ثمةر األجعب

المبةشر ف

الدكؿ العةمية ،الدكؿ العربية

عمكذجة ،مجلة ملكـ االق اةد كال سيير كال جةرة ،مجلة دكلية م ااة ادر مف لية
العلكـ االق اةدية كملكـ ال سيير بجةمعة الجزاار،ع،17ج .1
 .8ال طيب،محمدس. 2006اثر األداء المةل ملى مكااد أسهـ الشر ةتالاعةمية المدرجة
ف بكراة ممةف  .لية إدارة المةؿ كاألممةؿ رسةلة مةجس يرغير معشكرة ،جةمعة ممةف.
 .9ربح  ،رشدل حمدافس. 2010أثةر ك داميةت األزمة المةلية العةلمية ملى أداء الشر ةت
المسةهمة العةمة الفلسطيعية ،رسةلة مةجس ير غير معشكرة ،الجةمعةاإلسبلمية.
.10الزيةدات ،ملى ،كال رابشة ،فةرسس . 2013أثر األزمة المةلية ملى األسكاؽ المةلية

العةلمية ،حةلة طبيقية ملى سكؽ األكراؽ المةلية األردع  ،مجلة الجةمعة اإلسبلمية

للدراسةت االق اةدية كاإلدارية ،المجلد الحةدم كالعشركف ،العدد األكؿ ،ص،426-399

يعةير . 2013

.11زيداف ،محمد أحمدس . 2009فاكؿ األزمة المةلية العةلمية :أسبةبهة كجذكرهة ك بعة هة

االق اةدية ،كرقة بحث مقدمة إلى مؤ مرحكؿ :األزمة المةلية العةلمية ك يفية مبلجهة مف
معظكر العظةـ االق اةدم الغرب اإلسبلم  ،جةمعة الجعةف ،طرابلس لبعةف13 ،ك 14
لذار  .

.12الشمرم ،عةظـ ،عكرم ،كجكدة ،محفكظ ،أحمدس. 2009المعةفسة بيفالماةرؼ األردعية :
مجةال هة ،كسبؿ فعيلهة ف

ظؿ األزمة العةلمية الراهعة ،كرقة مقدمة للمؤ مر العلم

الثةلث ،الذم عظم ه جةمعة العلكـ ال طبيقية ال ةاة ف األردف  /لية االق اةد كالعلكـ
اإلدارية ،بععكاف" إدارة معظمةت األممةؿ ،ال حديةت العةلمية المعةارة ".
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.13العل  ،اةلح س. 2009أثر األزمة المةلية العةلمية ف الفقر كالبطةلة ككسةاؿ معةلج هة ف
االق اةد اإلسبلم  ،بحث مقدـ للمؤ مرالدكل الذم قيمه ك ازرة األكقةؼ ف الجمهكرية
العربية السكرية بةل عةكف مة السفةرة البريطةعية بععكاف" رسةلة السبلـ ف
جمةدل الثةع 1430ق ،قار المؤ مرات بدمشؽ.

/6/ 2 – 9

.14مليةف ،ف ح جميؿ س . 2015قيةس مدل  بع المسؤكلية االج مةمية لدل الشر ةت

المسةهمةالعةمة.دراسة طبيقيةملىالشر ةتالمدرجةف سكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية،
رسةلةمةجس ير ،ليػةاالق اػ ػ ػ ػػةدكالع ػل ػػكـاإلدارية،ق ػ ػػسـإدارةاألمػمػػةؿ،جةمعةاألزهر،

غزة .
.15ميسى،كلدمحمدس. 2009أثةركاعع ةسةتاألزمةالمةليةكاالق اةديةملىاالق اةديةت
العربية،رسةلةمةجس ير ،ليةالعلكـاالق اةديةكملكـال يسير،الجزاار .
 .16قرش ،محمد ،كمبد ال ريـ ،عار س . 2010األزمة المةلية العةلمية الراهعة ،ال هديدات
كالفرص مف معظكر القطةع ال ةص الفلسطيع "  .طكير ك حسيف أداء ك فةءة شر ةت
القطةعال ةصالفلسطيع ،راـا﵀–فلسطيف .
 .17ريس يعة ،بريعت س . 2009لثةر األزمة المةلية كاالق اةدية ملى البلداف العربية:أف ةر
بشأف اس جةبة سيةسةت االس داـ
.18الحمةية االج مةمية ،معظمة العمؿ الدكلية/الم ب اإلقليم للدكؿ العربية ،عيسةف/ابريؿ .
.19محمد ،رسبلف أحمد س . 2012األزمة المةلية العةلمية كلثةرهة ملى الجهةز المارف 
الفلسطيع  ،مجلة جةمعة األزهر بغزة ،سلسلة العلكـ االعسةعية ،المجلد ،14العدد ،2ص

 .310-281
.20عظةـاإلدراج،س. 2006قكامدسكؽفلسطيفلؤلكراؽالمةلية-عظةـاإلدراج،مجلسإدارة
هياة سكؽ رأس المةؿ الفلسطيعية ملى هذا العظةـ ف

جلس ه رقـ ) (20المععقدة ب ةريخ

2006/12/18ـ،قراررقـس. 20/3
21. Bloom, Rebert (2011), “The Financial Crisis Inquiry Report”, The CPA
Journal, Volume 81, No. 5.
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)1( ممحؽ رقـ
لعاـ المالية فمسطيف لألوراؽ سوؽ في المدرجة العامة المساىمة عدد وأسماء الشركات
ـ2014
تصنيؼ السوؽ

رمز التداوؿ

قطاع العمؿ

اسـ الشركة المدرجة

.ـ

2

ABRAJ

ال دمةت

الكطعية ابراج

-1

2

AHC

ال دمةت

العربيةللفعةدؽ المؤسسة

-2

2

AIB

االسبلم العرب البعؾ

-3

1

AIG

ال أميف

االهليةلل أميف المجمكمة

-4

2

APC

الاعةمة

لاعةمةالدهةعةت العربية

-5

2

APIC

االس ثمةر

2

AQARIYA

االس ثمةر

ال جةريةلبلس ثمةر العقةرية

-7

2

ARAB

االس ثمةر

العرب المس ثمركف

-8

2

ARE

ال دمةت

العقةريةالعربية المؤسسة

-9

2

AZIZA

الاعةمة

فلسطيف دكاجف

-10

1

BOP

فلسطيف بعؾ

-11

1

BPC

لؤلدكية بيرزيت

-12

البعكؾكال دمةت
المةلية

البعكؾكال دمةت
المةلية

الاعةمة
]830[

"الفلسطيعيةلبلس ثمةر العربية
"ايبؾ
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اسـ الشركة المدرجة

قطاع العمؿ

رمز التداوؿ

تصنيؼ السوؽ

-13

الشرؽلئلل ركد ماعة

الاعةمة

ELECTRODE

2

-14

كـلبل اةالت جلكبةؿ

ال دمةت

GCOM

2

-15

القمحالذهب مطةحف

الاعةمة

GMC

2

-16

الم حدةلل أميف العةلمية

ال أميف

GUI

2

-17

االسبلم الفلسطيع البعؾ

ISBK

1

-18

القدس سجةير

الاعةمة

JCC

1

-19

للمس حضراتالطبية القدس

الاعةمة

JPH

2

-20

لبلس ثمةراتالعقةرية القدس

االس ثمةر

JREI

2

-21

لاعةمةتاللدااف فلسطيف

الاعةمة

LADAEN

2

-22

لل أميف المشرؽ

ال أميف

MIC

2

الاعةمة

NAPCO

2

-24

لاعةمةال ر كف الكطعية

الاعةمة

NCI

2

-25

الكطعية ال أميف

ال أميف

NIC

2

ال دمةت

NSC

2

االس ثمةر

PADICO

1

ال دمةت

PALAQAR

2

ال دمةت

PALTEL

1

PCB

2

PEC

2

PHARMACARE

2

PIBC

2

PICO

2

PID

2

-23

-26
-27
-28

لاعةمةاأللمعيكـ الكطعية"
كالبركفيبلت"عةب ك

عةبلسالجراح  مر ز
ال اا

لل عميةكاالس ثمةر فلسطيف
مقةرل طكيركادارةك شغيؿ بةؿ
العقةرات

البعكؾكال دمةت
المةلية

-29

الفلسطيعية اال اةالت

-30

ال جةرمالفلسطيع البعؾ

-31

لل هربةء الفلسطيعية

ال دمةت

-32

الشفةءلاعةمةاالدكية دار

الاعةمة

-33

االس ثمةرالفلسطيع بعؾ

-34

لل أميف فلسطيف

ال أميف

-35

لبلس ثمةركاالعمةء الفلسطيعية

االس ثمةر

البعكؾكال دمةت
المةلية

البعكؾكال دمةت
المةلية
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اسـ الشركة المدرجة

قطاع العمؿ

رمز التداوؿ

تصنيؼ السوؽ

-36

لبلس ثمةرالاعةم فلسطيف

االس ثمةر

PIIC

2

ال دمةت

PLAZA

2

PMHC

2

PRICO

2

PSE

2

QUDS

2

RSR

2

TIC

2

TNB

1

TRUST

2
1

-37

الفلسطيعيةلم ار ز العربية
ال سكؽ

البعكؾكال دمةت

-38

ل مكيؿالرهفالعقةرم فلسطيف

-39

لبلس ثمةرالعقةرم فلسطيف

-40

فلسطيفلؤلكراؽالمةلية سكؽ

-41

القدس بعؾ

-42

راـا﵀ ماةيؼ

ال دمةت

-43

الفلسطيعيةلل أميف ال ةفؿ

ال أميف

-44

الكطع البعؾ

-45

العةلميةلل أميف رست

ال أميف

-46

لئلممةركاالس ثمةر اال حةد

االس ثمةر

UCI

-47

الزيكتالعبة ية ماةعة

الاعةمة

VOIC

2

ال دمةت

WASSEL

2

ال دمةت

WATANIYA

2

-48
-49

لل كزيةكال دمةت الفلسطيعية
اللكجس ية

الكطعيةالفلسطيعية مكبةيؿ
لبل اةالت

المةلية

االس ثمةر
البعكؾكال دمةت
المةلية
البعكؾكال دمةت
المةلية

البعكؾكال دمةت
المةلية

المادر:سمكقةبكراةفلسطيفب ةريخ http://www.pex.ps2017/04/01
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