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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت

مؤشر القدس يسجل ارتفاعا نسبته 0,28 %
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- ســجل المؤشــر الرئيســي 
لبورصة فلسطين أمس ارتفاعا مقداره 1,51 نقطة اي ما 
نسبته 0,28 % وسط تداوالت عادية. فقد بلغت قيمة أحجام 
التداول 1850370 دوالرا وعدد األسهم المتداولة 790344 

سهما نفذت من خالل 223 عقدا.
وتأثر مؤشــر القدس بصعود أربعــة قطاعات هي: البنوك 
والخدمات المالية بنسبة 0,58 %، والخدمات بنسبة 0,15 %، 

والصناعة بنسبة 0,05 %، واالستثمار بنسبة 0,03 %، فيما 
تراجع قطاع التأمين بنسبة 0,05 %. وارتفعت أسعار اسهم 
6 شــركات من أصل 17 شــركة جرى التداول على أسهمها 
بينما انخفضت أسعار أسهم 4 شركات، واستقرت أسهم 7 
شــركات اخرى. وجاءت الشركات األكثر ارتفاعا على النحو 
اآلتي:  االتحاد لالعمار واالســتثمار بنســبة 5,26 %، وبنك 
القــدس بنســبة 2,86 %، وفلســطين لالســتثمار العقاري 

«بريكو» بنســبة 2,13 %، وموبايل الوطنية الفلســطينية 
لالتصاالت بنسبة 1,16 %، وبنك فلسطين بنسبة 1,11 %.

أما الشــركات الت انخفضت أسعار أسهمها فقد جاءت على 
النحــو اآلتــي: البنــك االســالمي العربي بنســبة 2,16 %، 
والعربية الفلســطينية لالستثمار «ايبيك» بنسبة 1,06 %، 
والفلســطينية للكهرباء بنسبة 0,88 %، والعالمية المتحدة 

للتأمين بنسبة 0,55 %.

ضمن خطتها التوسعية للوصول لكافة المشتركين

«الوطنية موبايل» في مول الخليل
الخليل- الحياة االقتصادية- 
افتتحــت شــركة الوطنيــة 
موبايل مشــغل االتصاالت 
فــي  األحــدث  لمتنقلــة  ا
فلســطين، وإحدى شركات 
مجموعة Ooredoo، جناحا 
خاصــا لها في مول الخليل، 
معــارض  يحاكــي  الــذي 
فــي  العالميــة  االتصــاالت 
ومحالت  التجارية  المراكــز 

البيع الكبيرة.
ويأتي افتتاح جناح الوطنية 
موبايــل فــي مــول الخليل 
الشركة  استراتيجية  ضمن 
في توسيع شبكة معارضها 
ووكالئها لخدمة مشتركيها 
الخدمــات  كافــة  وتقديــم 
وتســهيل  لهــم،  المميــزة 

الوقت والجهد عليهم.
إلى ذلك شارك في االفتتاح 
وفــد مــن اإلدارة التنفيذية 
للوطنية موبايل، ضم مدراء 
أقسام التسويق والمعبيات 
والموارد البشرية، بحضور 
ومشاركة وفد من إدارة مول 
الخليل ترأسه رجل األعمال 
غازي جابر، وثلة من اإلدارة 
العامة للمول، قاموا خاللها 

بجولة في المــول وتحدثوا 
عن سبل التعاون المشترك.

وفي هذا السياق، قال مدير 
أول االتصاالت التســويقية 
والعالقــات العامــة الســيد 
شادي القواسمي، إن افتتاح 
موبايــل  الوطنيــة  جنــاح 
الجديــد فــي مــول الخليل 
هو تأكيد على استراتيجية 
الشركة في تعزيز تواجدها 
فــي الســوق لنكــون دائما 
أقرب إلى المواطنين الذين 
نعتــز بخدمتهــم وتقديــم 
أفضل الخدمات لهم، لذلك 
نحن نتحرك لنكون في كافة 
الغربية،  الضفة  محافظات 
عبر شبكة معارضنا، إضافة 
إلى شبكة وكالئنا وموزعينا 

المعتمدين.
وأوضح القواسمي أنه يوجد 
في مدينــة الخليل معرض 
موبايــل،  للوطنيــة  كبيــر 
لكــن ألهميــة الخليل التي 
تعتبــر أكبــر محافظــة في 
الضفــة الغربيــة مســاحة 
وعدد ســكان، كان ال بد لنا 
ضمن  الخطــوة،  هــذه  من 
في  الشــركة  اســتراتيجية 

التوسع والوصول إلى كافة 
المشتركين في كافة أماكن 
تواجدهــم المختلفة، مبينا 
أن لمحافظــة الخليل حصة 
كبيرة لدى الوطنية موبايل، 
من خالل الرعايات العديدة 
وخصصــت  قدمــت  التــي 

آخرهــا  كان  للمحافظــة، 
للبلــدة القديمة من الخليل 
من خالل لجنة إعمار الخليل 
والتــي خصصــت لترميــم 
وتأهيــل عدد مــن المنازل 
واألحياء في البلدة القديمة، 
المحترفين  ألنديــة  إضافة 

الست من محافظة الخليل.
 يشار إلى أن شركة الوطنية 
موبايــل - إحــدى شــركات 
مجموعة Ooredoo –راعي 
الفلســطينية،  كــرة القدم 
عبر رعايتها لدوري الوطنية 
موبايــل للمحترفيــن فــي 

ودوري  الغربيــة،  الضفــة 
للدرجة  موبايــل  الوطنيــة 
الممتــازة فــي غــزة للمرة 
الثانية على التوالي، والراعي 
يميــة  د كا لأل ي  لحصــر ا
الفلســطينية للموهوبيــن 

كرويا في القدس.

الدكتور مصطفى: بناء االقتصاد الوطني 
حق يجب ممارسته وليس منة من أحد

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- أكد الدكتــور محمد مصطفى 
رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني ومستشار 
رئيس دولة فلســطين للشــؤون االقتصاديــة أن بناء اقتصاد 
وطني قوي ومستقل ومعتمد على ذاته هو أحد الحقوق الوطنية 
األساســية التي يجــب العمل على تحقيقها جنبــاً إلى جنب مع 
الحقوق السياسية في تقرير المصير واالستقالل من االحتالل.

جــاء ذلك خــالل لقاٍء نظمتــه الغرفــة التجارية الفلســطينية 
األميركيــة ألعضائهــا أمس فــي رام اهللا اســتعرض خالله د. 
مصطفــى الوضــع االقتصادي وموضعــة االقتصــاد في ظلّ 
الحراك السياســي في فلســطين والمنطقة. مشــدداً على أن 
هناك حاجة لعمل نوعي يعيد النظر في المنظومة االقتصادية 
الفلســطينية تؤســس القتصاد وطني قادر على النمو وخلق 
الوظائف والصمود واالســتمرار فــي النضال لتحقيق األهداف 
الوطنية. وافتتح الجلســة ســعيد برانسي رئيس مجلس ادارة 
الغرفة التجارية الفلســطينية األميركية باســتعراض للوضع 

العام واهداف الجلسة ومحاورها.
وفي ظلّ ما يتم الحديث عنه في اإلعالم اإلسرائيلي عن حزم 
د د. مصطفى أن أي عمل على المسار  تســهيالت اقتصادية أكّ
االقتصــادي يجــب أن يتم وفــق الرؤية الوطنية الفلســطينية 
دون مواربة والقائمة على ممارسة الحق الفلسطيني في بناء 
اقتصاد وطني قوي ومعتمد على ذاته وليس إجراءات شــكلية 
مبعثــرة ال تقدم وال تؤخر، بل ترســخ التبعيــة وتؤجل التغيير 

الجذري المطلوب.
وأوضــح د. مصطفــى أنه ال يجب رفض اســتعادة أي جزٍء من 
الحقوق الفلســطينية في الجانب االقتصادي وهي ليست منة 
من أحد؛ ولكن وفق الرؤية الوطنية وليس االجتزاء والشكليات 
ومنح بعض التصاريح للبناء هنا او للعمل هناك. مضيفاً «على 
سبيل المثال فإن الحديث عن المناطق المسماة ج يجب أن يكون 
شامالً ومنطلقاً من أنها تشكل جزءاً ال يتجزأ من الوطن وتمثّل 
أكثر من %62 من الصفة الغربية وبحســب االتفاقات الموقعة 
كان يجب االنســحاب منها مع العام 1999؛ وبالتالي فإن تولي 
مســؤوليتها من قبل السلطة الوطنية والقدرة على استغاللها 
ألغراض التنمية مســتحق بحســب االتفاقيــات، والحديث عن 
السماح ببعض التصاريح غير مقبول ولن يجدي. وكذلك األمر 
علــى المصادر الطبيعيــة والحقوق الفلســطينية مثل المياه، 
والثــروات الطبيعية، والطاقــة والحق الوطني في إقامة البنية 
التحتية المالئمة لالقتصاد والتي تسمح بنموه بشكلٍ صحي».

وقــدم د. مصطفــى عرضاً مفصــالُ حول االقتصــاد الوطني 
والذي وصفه باألصعب منذ فترة طويلة حيث أن مؤشــر النمو 
االقتصــادي في تراجع في الســنوات األخيرة وهبط من حدود 
ال%15 أواخر التســعينيات إلى ناقص %1 في العام 2015 و1% 
في العام 2016. في وقت تراجعت فيه المســاعدات الخارجية 
للموازنــة الفلســطينية من حوالي 2 مليــار دوالر إلى أقل من 
700 مليون دوالر في الســنوات الثماني األخيرة. وكل هذا في 
ظل منظومــة عالقة اقتصادية مع اســرائيل تحكمها اتفاقية 
باريس االقتصادية التي مضى على توقيعها اثنان وعشــرون 
عامــاً ولم تعــد صالحة، خاصة بعد قيام االحتالل اإلســرائيلي 

ببناء جدار الفصل.
وشرح د. مصطفى بأن االقتصاد الوطني بحاجة إلى استثمارات 
خاصة بتناغم مع االستثمارات العامة المحفزة بهدف قلب هذه 
المؤشــرات والوصــول إلى نمــو بمعدل على األقل %8 ســنوياً 
«إذا ما أردنا الوصول إلى المســار الصحي لالقتصاد الوطني». 
مضيفاً أن فلســطين بحاجة إلى منتجٍ وطني بجودة منافســة 
يحل محلّ المستورد -في الغالب من إسرائيل-، وإلى الوصول 
إلى خلق الوظائف للتخفيض من البطالة التي ترتفع نســبتها 

لدى الشباب تحديداً.
ولخــص د. محمد مصطفى هذه الرؤيــة بضرورة العمل على 
عــدد من المســارات أولها العالقــة االقتصاديــة التعاقدية مع 
االحتــالل، وثانياً إعادة توجيه المســاعدات مــن الدول المانحة 
لدعم األولويات الوطنية التي تزيد من حجم االستثمار، وثالثاً 
خلق بيئة استثمارية مناسبة من خالل تهيئة األنظمة والقوانين 
الفلســطينية، وأخيراً أن يقوم المسار السياسي بتسهيل هذه 
المحاور مما سيســمح بضخ االســتثمارات التي ســتدير عجلة 

االقتصاد من جديد.
واختتم د. مصطفى بالقول إن «االقتصاد القوي والمتين مهم 
لتوفير أساسٍ للصمود، وقاعدة قوية تعزز من الموقف الوطني 
وتســاهم في تقويــة الموقف السياســي، وتؤســس لمرحلة 

االستقالل حيث أننا نريد دولةً قوية ومعتمدة على ذاتها».

«اإلسالمي الفلسطيني»
 يقدم خدمة التقارير االئتمانية

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- بــدأ البنــك اإلســالمي 
الفلســطيني تقديم خدمة التقاريــر االئتمانية الخاصة 
بالجمهور من خالل فروعه ومكاتبه وفقا لتعليمات سلطة 
النقد بالخصوص والقاضية بامكانية حصول العمالء على 
تقرير يوضح وضعهم االئتماني لدى البنوك ومؤسسات 
االقراض المتخصصة المشتركة في نظامي المعلومات 

االئتماني والشيكات المعادة.
واصبــح بامــكان اي فرد يتعامــل مع الجهــاز المصرفي 
الفلسطيني او اي من شركات االقراض المعتمدة الحصول 
على تقاريره االئتمانية مباشرة من جميع فروع ومكاتب 
البنك بعد اثبات هويته الشخصية كما يمكنه االعتراض 
على محتويات التقرير وسيتم الرد عليها في حال وجدت 

بشكل رسمي.
وقال البنك اإلسالمي الفلسطيني ان هذه الخدمة تنسجم 
مع ســعي البنك نحو الوصول بالخدمات المصرفية لكل 
المتعاملين مع القطاع المصرفي الفلسطيني في تكامل 
مع جهود ســلطة النقد الفلســطينية لتحقيق الشــمول 
المالي، مشــيرا إلــى أن حصول المواطنيــن على خدمة 
مصرفية اســالمية متميزة هدف يسعى اليه البنك بكل 

جهد.
وتهدف هذه الخدمة التي اطلقتها سلطة النقد الفلسطينية 
إلى ترســيخ مبادئ الشــفافية واإلفصــاح لتعزيز حماية 

حقوق مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.

الحساينة: قطعنا شوطا كبيرا في عملية إعادة اعمار غزة بنسبة 75 % 
غزة- الحياة االقتصادية- أعلن وزير األشــغال العامة واإلســكان د.م مفيد محمد 
الحســاينة، أن الحكومــة قطعت شــوطا كبيرا في عملية اعــادة اعمار غزة رغم 
العقبات والصعوبات التي واجهت عملية اعادة االعمار.  وأشــار الوزير الحســاينة 
في تقرير مصور نشرته وزارة األشغال العامة واإلسكان إلى أن عدد المنازل التي 
تمت إعادة اعمارها خالل العدوان اإلســرائيلي األخير على القطاع (6280) وحدة 
سكنية ما يعادل نسبة (%75) وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إصالحها (18) 

ألف وحدة تعرضت ألضرار جزئية بليغة خالل العدوان اإلسرائيلي.

«القدس المفتوحة» واإلغاثة الزراعية تبحثان سبل التعاون
رام اهللا- الحياة االقتصادية- التقى عميد كلية الزراعة في جامعة القدس 
المفتوحة د. معن شقوارة المدير العام لجمعية التنمية الزراعية (اإلغاثة 
الزراعية) خليل شيحة، ومدير دائرة البرامج والمشاريع في الجمعية عزت 
زيدان، لمناقشة التعاون بين المؤسستين، وذلك بناًء على اتفاقية مسبقة 
كانــت وقعت بينهما. واتفق الطرفان على تدريب طلبة كلية الزراعة في 
مركــزي التدريب التابعــة لإلغاثة الزراعية في الزبابــدة- جنين، وأريحا، 

إلكساب الطلبة المهارات الفنية والحركية واإلدارة المزرعية.


