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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت

بورصة فلسطين  أعلنت عن تعطيل أعمالها األحد المقبل لمناسبة عيد الفصح

مؤشر القدس يفتتح تعامالت األسبوع على انخفاض نسبته 1,30 %
رام اهللا- الحياة االقتصادية- افتتح المؤشر الرئيسي لبورصة 
فلسطين تعامالت األسبوع أمس على انخفاض مقداره 6,92 

نقطة أي ما نسبته 1,30 % وسط تعامالت هزيلة.
فقد بلغت قيمة أحجام التداول 277124 دوالرا وعدد األسهم 

المتداولة 265148 سهما نفذت من خالل 122 عقدا.
وتأثــر مؤشــر القدس بتراجــع اربعة قطاعات هــي: البنوك 
والخدمات المالية بنسبة 2,61 %، والخدمات بنسبة 0,46 %، 
واالســتثمار بنسبة 0,31 %، والصناعة بنسبة 0,01 %، فيما 

استقر قطاع التأمين. وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات من 
اصل 18 شــركة جــرى التداول على أســهمها بينما ارتفعت 
أســعار اسهم 7 شــركات واستقرت أســهم 6 شركات أخرى. 
وجاءت الشــركات التي انخفضت أســعار اسهمها على النحو 
اآلتي: بنك فلسطين بنسبة 6,02 %، ومطاحن القمح الذهبي 
بنسبة 1,82 %، واالتصاالت الفلسطينية «بالتل» بنسبة 1,05 
%، وفلســطين للتنمية واالستثمار «باديكو» بنسبة 0,93 %، 

وبنك القدس بنسبة 0,69 %.

أما الشركات األكثر ارتفاعا فقد جاءت على النحو اآلتي: مركز 
نابلس الجراحي التخصصي بنسبة 4,69 %، واالتحاد لالعمار 
واالســتثمار بنســبة 2,56 %، والبنك االسالمي الفلسطيني 
بنســبة 1,94 %، وموبايل الوطنية الفلســطينية لالتصاالت 

بنسبة 1,11 %، والبنك الوطني بنسبة 1,09 %.
من جهة ثانية، أعلنت بورصة فلسطين عن تعطيل أعمالها 
يوم األحد الموافق 2017/04/16، بمناسبة عيد الفصح على 

أن تعاود أعمالها كالمعتاد يوم االثنين 2017/04/17 .

جنين: «القدس المفتوحة» تنظم ندوة بعنوان: 
التحديات االقتصادية التي تواجه االقتصاد الفلسطيني

جنين- الحياة االقتصادية-  نظمت كلية العلوم 
اإلداريــة واالقتصادية في فــرع جامعة القدس 
المفتوحة بجنيــن، امس، نــدوة علمية بعنوان 
«التحديــات االقتصاديــة التي تواجــه االقتصاد 
الفلســطيني»، وذلــك تحت إشــراف وتنســيق 
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية د. محمد 
تاللــوة.   وحضر النــدوة د. عماد نزال مدير فرع 
جنين، وأ. محمد الفاري المساعد األكاديمي في 
الفــرع، ود. محمــد تاللوة رئيس قســم العلوم 
المالية والمصرفية، ود. سائد خليل رئيس قسم 
االقتصاد الحقيقي في سلطة النقد الفلسطينية، 
وأ. أدهــم رضــوان مســؤول العالقــات العامــة 
في ســلطة النقد الفلســطينية، وأعضاء الهيئة 
التدريسية في الكلية.   ورحب د. نزال بالحضور 
جميعاً، ناقــالً تحيات أ. د. يونس عمرو، ومقدماً 
شكره لألخوة في سلطة النقد على اهتمامهم في 
التواصل مع جامعة القدس المفتوحة ولتلبيتهم 

الدعــوة في تقديــم هذه النــدوة المهمة لطلبة 
كلية العلوم المالية والمصرفية المتعلقة بجميع 
المهام التي تقوم بها سلطة النقد الفلسطينية.   
وتحدث د. سائد خليل عن االقتصاد الفلسطيني 
بوجه عام والتحديات التي تواجهه، مبيناً أن أهم 
التحديات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني هي 
االحتالل اإلســرائيلي واالنقســام الفلســطيني 
بين شــقي الوطن، والضعف الكبير في الهيكل 
التنظيمي، وضعف اإلنتاج، والنقص الكبير في 
المصادر الطبيعية، باإلضافة إلى قدم القوانين 
المتعلقــة باالقتصــاد. ثم تطــرق للحديث عن 
النظام التعليمي والعف فيه، داعياً إلى االهتمام 
والتوجه إلى الجوانب المهنية، مبيناً أن االقتصاد 
الفلســطيني نظام تابع لالقتصاد اإلســرائيلي 
وليس نظاماً مستقالً بحد ذاته، ثم قدم مؤشرات 
وإحصائيــات تثبــت جميع الحقائــق االقتصادية 

ومجاالت الضعف فيه.

للتخلص من السيطرة الكاملة للمخلص الجمركي االسرائيلي ولتسهيل النشاط التجاري الفلسطيني

رجال أعمال ومستوردون ومصدرون 
 يبحثون انشاء المخازن الجمركية الفلسطينية

رام اهللا – الحيــاة االقتصاديــة – ابراهيــم ابــو 
كامــش - بحــث اتحاد الغــرف التجاريــة ورجال 
اعمال ومســتوردون ومصدرون  انشاء المخازن 
 BONDEDالجمركية الفلسطينية أو ما يعرف بالـ
، للتخلــص مــن الســيطرة الكاملــة للمخلــص 
الجمركي  االسرائيلي من جهة ولتسهيل النشاط 

التجاري الفلسطيني.
جاء ذلــك خالل االجتمــاع المركزي الــذي عقده 
أمس اتحاد الغــرف التجارية الصناعية الزراعية 
الفلســطينية بالتعاون مع المجلس التنســيقي 
ووزارة الماليــة فــي مقر غرفة تجــارة وصناعة 
محافظــة رام اهللا والبيرة مع مدير عام الجمارك 
والمكوس لؤي حنش وطاقم الجمارك، بحضور 
رؤســاء الغرف التجارية وأعضاء مجالس اداراتها 
وعــدد من ممثلــي مؤسســات القطــاع الخاص 
في المجلس التنســيقي وعدد من المستوردين 

الفلسطينيين.
بــدوره قــال مدير عام الجمــارك والمكوس لؤي 
حنــش: «تتلخــص فكــرة اقامــة المســتودعات 
الجمركية الفلسطينية بمناطق خاصة تستقبل 
البضائــع التــي يقوم باســتيرادها مســتوردون 
البضائــع  ارســال  يتــم  بحيــث  فلســطينيون، 

المســتوردة بعد فحصها من الجانب االسرائيلي 
حيــث ترســل الى المناطــق الخاصــة بالتخزين 
وتتم االجراءات الخاصة بتخليصها وتسليمها الى 
المستورد الفلسطيني مباشرة ودون اعاقة وبمدة 
ال تتجــاوز األربعة ايــام من يوم وصول البضائع 
المســتوردة الى الموانئ االسرائيلية، وسيكون 
لهذه الخطــوة ايجابيات وفوائد كبيرة تعود على 
المســتورد وعلى االقتصاد الفلســطيني بشكل 
عام، وتتلخص هذه الفوائد بتوفير الوقت والمال 
وتعزيز الســيادة الفلســطينية وتقليــل التبعية 
لالقتصــاد االســرائيلي باالضافــة الى تســهيل 
التجــارة وبنــاء الشــراكة الحقيقية مــع القطاع 
الخاص». واضاف حنش:»سوف يتم انشاء نافذة 
موحــدة تتكون من الــوزارات المعنية والجمارك 
وذلك لتســهيل أمور التخليــص الجمركي ونقل 
البضائع، وكذلك ستشــكل لجنة فلسطينية من 
الجمــارك والقطــاع الخاص لمتابعــة تنفيذ هذا 
المشــروع الوطني الجديد وتذليل كافة العقبات 

التي قد تواجهه».
وأكــد حنــش، أن القطــاع الخاص هــو الرافعة 
التي يعتمــد عليها لبناء اقتصــاد الوطن. مبينا، 
أنَّ موضــوع االســتيراد هام جدا ويشــكل موردا 

المعيقــات  وان  الفلســطينية  للموازنــة  هامــا 
االســرائيلية تــؤدي الى أن تذهــب العائدات الى 

الجانب االسرائيلي.
وأضــاف :»أننا ال نعمل وحدنا بــل هناك العديد 
مــن الوزارات الفلســطينية شــريكة لنا في هذا 
الموضــوع كــوزارة االقتصاد الوطنــي والصحة 
والزراعة والنقل والمواصالت وتم التشاور معهم 

في هذا المجال.
وقال:»إن وزارة المالية والتخطيط (ادارة الجمارك 
والمكوس) ترغب لالستماع الى مالحظات القطاع 
الخاص حول فكرة المخازن الجمركية، وســتأخذ 
االدارة بجديــة المالحظات التــي يبديها القطاع 
الخاص، وحثَّ ممثليه علــى التواصل مع االدارة 

لتنقيح وجهة النظر الفلسطينية».
بدوره اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية 
الزراعية الفلســطينية خليــل رزق، على أهمية 
االجتمــاع لتعزيــز الشــراكة بين القطــاع العام 
والقطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد فلسطيني 
مستقل، وخطوة تأسس للخالص من السيطرة 
الكاملة للمخلص الجمركي االسرائيلي من جهة 
ولتسهيل النشاط التجاري الفلسطيني من جهة 

أخرى.

مركز التجارة الفلسطيني يعقد المحاضرة 
الموسعة األولى في جامعة القدس 

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- عقــد مركز التجــارة الفلســطيني امس 
المحاضــرة األولى ضمن حملة «دور الشــباب في بناء اقتصاد مبني على 
المعرفــة» بدعم من شــركة مؤسســة فلســطين للتنميــة، وتعتبر هذه 
المحاضرة هي األولى ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيتم تنفيذها في 
العديد من الجامعات الفلســطينية وبشــراكة كاملــة معها، حيث تم عقد 

لقاءات تحضيرية لهذا الخصوص مع ممثلي هذه الجامعات.
وقــد افتتح الجلســة األســتاذ  صــالح العــودة محاضر في كليــة األعمال 
واإلقتصاد بترحيبه بالحضور والتأكيد على أهمية هذه المحاضرة الموسعة 
في طرح  معالم اإلستراتيجية الوطنية للتصدير  والمفاهيم الجديدة ذات 
العالقة وضرورة توعية الطالب في هذا الخصوص، كما أكدت السيدة نيلي 
قصاص مدير دائرة األعمال في الجامعة في كلمتها، الى ضرورة التفكير 
الجدي في إشــراك الطالب وتحفيزهم على إعداد مشــاريع تخرج خالقة 
من شــأنها محاكاة واقع االقتصاد الفلســطيني والخروج بأفكار إبداعية . 
وقد بدأ المحاضرة شــوقي مخطوب مدير دائرة السياســات التجارية لدى 
مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد بتقديم نبذة عن بال تريد وأهدافها 
، ومــن ثم تطرق الــى طبيعة الحملة التوعوية وأهدافها وآلية الشــراكة 
مــع الجامعات والقطاع األكاديمي، من ثم تطــرق الى عرض أبرز معالم 
تنميــة الصادرات ونموها ونطاق تغطية الصادرات على مســتوى العالم 
وكذلك أهم الصادرات الفلســطينية، وقد عرض مخطوب أبرز التطورات 
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.(Virtual World
من جانبه عرض شــادي شــاهين مســؤول الســيايات لدى مركز التجارة 
الفلســطيني، نبذة عن أهم مفاصل اإلستراتيجية الوطنية للتصدير من 
حيــث مراحــل إعدادها ، والمنهجية العلمية التي تــم اتباعها وآلية تحديد 
المنتجات واألسواق المستهدفة ، وكذلك طرح نبذة عن تشكيل المجلس 
الفلســطيني للصادرات واهدافه، من جانب آخر أشار الى السياسات التي 
تم بدء العمل عليها والتي تم تحديدها من قبل المجلس كأولويات للعمل.

مــن حيث األهــداف ومراحل إعدادها والمنهجية العلميــة التي تم إتباعها 
وصوال الى القطاعات اإلنتاجية والخدماتية التي تم تحديدها ، المستجدات 
التــي تتعلــق بتنمية الصــادرات والبيئة ذات العالقة في واألســتاذة نيلي  

قصاص رئيس قسم إدارة األعمال 
 وتميز االجتماع بأنه كان بمثابة حلقة نقاش وعصف ذهني لكافة الجهات 
المشاركة في االجتماع للخروج بخطة عمل مشتركة من شأنها أن تحقق 
الهــدف مــن الحملة أال وهو توعيــة الطلبة حول اهميــة تنمية الصادرات 
الفلســطينية واآلليات والبرامج الالزمة ألحداث تنمية حقيقية، و تشجيع 
وتعزيز دور الشــباب والطلبة فــي تقديم االبحاث واالفكار االبداعية التي 
تدعم تنمية الصادرات وخاصة على صعيد ترويج الصادرات الفلسطينية 
عالميا وتغيير الصورة السلبية حول المنتجات وبيئة االعمال في فلسطين، 
واشــراك الشــباب من الطلبة في طرح السياســات التي من شــأنها دعم 

الصادرات وتطويرها.
وتخلــل االجتماع عرض فلــم وثائقي تعريفي بالصادرات الفلســطينية 
وبالدور الذي يقوم به مركز التجارة الفلسطيني، وأيضا تم طرح مجموعة 
مــن المحــاور بهدف تحديد أهم القضايا التي ســيتم التركيز عليها خالل 

الحملة.
ومن الجدير بالذكر ان الحملة ســتركز على اهمية االســتراتيجية االولى 
للتصديــر فــي فلســطين والتي تعتبر أحــد اهم االنجــازات التي حصلت 
فــي الفترة الســابقة ويبقى التحــدي االكبر حاليا في عمليــة تنفيذ هذه 
االستراتيجية وتطوير صادراتنا كونها احد اهم ركائز التنمية المستدامة 
في فلســطين،  وهنا فان وضع آليات مبتكــرة وخالقة لتطوير الصادرات 
وتحقيق اختراق في االســواق الخارجية يشــكل مجاال واسعا للتدخل من 
قبل جامعاتنا الفلسطينية وطلبتنا في الوصول الى هذا الهدف،  كما تمت 
االشــارة الى بعض االمثلة للتحديات التي تواجه تطوير الصادرات والتي 
يمكن ان تحدد معالم التدخالت من قبل المؤسســات االكاديمية والطلبة 
على صعيد وضع االستراتيجيات من اجل بناء ميزه تنافسية تخدم تعزيز 

القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني.
وتعتبر المجموعة المشاركة باالجتماع بمثابة النواة التنسيقية لهذه الحملة 
علما بأنه سيتم عقد اجتماعات دورية لها إضافة الىى إشراك جهات أخرى 
ذات عالقة في هذه االجتماعات وتوسيع نطاق النقاش بما يخدم هدف هذه 
الحملة والمتمثل في تعزيز دور الشباب في بناء اقتصاد مبنى على المعرفة.

البورصة المصرية تتراجع 
دبي -رويترز - هبطــت البورصة المصرية امس متضررة 
بتفجيرات في البالد بينما أغلقت معظم أســواق األســهم 
األخــرى في الشــرق األوســط أيضا على انخفــاض حيث 
ضغطت التوترات الجيوسياسية على معنويات المستثمرين. 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.55 في المئة 
مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.5 في المئة 

وسهم الحديد والصلب المصرية 4.4 في المئة.

أوروبا تقر بأن مجموعة العشرين لن تبلغ هدف النمو اإلضافي
فاليتــا -رويترز - أقــر وزراء مالية االتحاد األوروبــي بأن أكبر 20 
اقتصــادا في العالم لن تحقق هــدف توليد نمو اقتصادي إضافي 
من خالل إصالحات بحلول عام 2018 ودعوا لدراسة أسباب الفشل.  
وقالت وثيقــة أعدها وزراء مالية االتحــاد األوروبي لتعرض علي 
اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن يومي 
20 و21 أبريل نيسان «يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق 

نمو اثنين بالمئة في خمسة أعوام بحلول 2018.»


