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أبو عوض يشارك في مؤتمر مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط
رام اهللا- الحياة االقتصادية- شــارك رئيس المجلس االقتصادي الفلســطيني للتنمية واإلعمار (بكدار) محمد أبو عوض في االجتماع األول 
لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بصفته عضوا في مجلس األمناء هذا العام ممثال عن دولة فلسطين في شرم الشيخ ضمن وفد ضم 

مسؤولة ملف التدريب في المجلس االقتصادي خلود مطري.
وأكد أبو عوض أن فلسطين تستطيع االستفادة من كافة البرامج التخطيطية والبحثية والتدريبية التي يطرحها المعهد والتي تمتاز بمواءمتها 

الحتياجات مؤسسات الدولة الفلسطينية ورؤية القيادة الفلسطينية الى تجسيد الدولة.

البورصة تعلن عن اطالق نظام التداول الجديد ونظام االيداع والتحويل
*عويضة: بوجود بيئة الكترونية ونظام تداول جديدين سنفكر جديا بتقديم خدمات جديدة * 274 مليون دوالر  حجم 

التداول خالل العام الماضي بانخفاض نسبته 22.5 % * ادراج شركتي «تمكين للتأمين» و«مصرف الصفا» خالل العام الحالي 
رام اهللا – الحياة االقتصادية – ابراهيم 
ابو كامــش - اعلن الرئيــس التنفيذي 
لبورصة فلســطين أحمــد عويضة عن 
اطــالق نظام التــداول الجديــد ونظام 
االيــداع والتحويل بالتعاون مع شــركة 
 30 فــي   ،OMX NASDAQ ناســداك
حزيران وبدء التداول بواسطته اعتبارا 
مــن 1/تموز منتصــف الســنة الحالية. 
حيث تتميز شاشات التداول االلكترونية  
بتصميم جديد وتحتوي على كل ادوات 
التواصل االلكترونية التابعة للبورصة، 
وهو ما عكسته النسخة التجريبية لنظام 
التــداول الجديــد فــي البورصــة والتي 
اعتبرها المرحلة االولى للتنفيذ الفعلي 
ألنظمــة االيــداع والتحويــل والتــداول 

الجديد.
التــداول  بــدء  تأخيــر  اســباب  وحــول 
بالنظــام الجديد قال عويضة لـ «الحياة 
االقتصاديــة» تأخر تطبيق  النظام مدة 
6 شهور ألسباب تتعلق بالشركة المزودة 
للنظــام «ناســداك» التــي اســتحوذت 
على شركة ”Cinnober“، وعملية دمج 
الشــركتين وما واكبها من تغيير الفرق 
والطواقم العاملة ادى الى تأخير اطالق 
النظام، ولكننا ال نتوقع اي تأخير اضافي 
ال ســيما اننا قمنا بشراء األجهزة ونأمل 
ان تكون البيئة االنتاجية جاهزة في 1/7 

بعد ان تم تأخيره ستة اشهر.
X-الرئيســي التــداول  نظــام  وحــول   
NAS- من ناســداك  STREAM INET

DAQ، ويليهــا بالدرجة الثانية من حيث 
االهمية نظام مركــز االيداع والتحويل 
الذي قال عويضة: «انه تم بناؤه بالكامل 
مــن قبل طاقم ادارة انظمة المعلومات 
فــي البورصة، واســتكمال منصة ادارة 
 business process  عمليات االعمــال
management (BPM) والتــي تشــمل 
اتمتة اعمال البورصة خارج اطار التداول 
ومركز االيــداع وهذا تم بنائه من قبل 
فريق عمليــات البورصة، هذه االنظمة 
الثالثــة الرئيســية التي ســتغطي كل 

جوانب العمل في البورصة».
 X-STREAM ويوضح عويضة ان نظام
INET الجديد يســمح بتداول عدد كبير 
من االدوات المالية، بينما النظام القديم 
لم يكن يســتخدم اال االســهم وبدرجة 
محدودة السندات، مبدئيا بعد ان يدخل 
 X-STREAM INET التشــغيل  حيــز 

يصبــح بمقدورنا ان نفكــر جديا ادخال 
أدوات ماليــة جديدة في البورصة بينما 
لم يكن متاحا في البورصة سابقا، واآلن 

اصبح متاحا فنيا.
وقــال: «بوجود بيئــة الكترونية ونظام 
تــداول جديدين ســنفكر جديا بتقديم 
خدمــات جديدة، فنحن بحاجة الن نفكر 
باعمال اخرى بحيث ال يقتصر عملنا على 
االســهم فقط، وبالتأكيد سنفكر جديا 

بالدخول بمنتجات جديدة.
وقال عويضة: «مع النظام الجديد  توجد 
فرصــة مواتية لســوق الســندات ليس 
للحكومــة ولربما للجامعــات والبلديات 
فهنــاك حاجة لتمويل مشــاريع مجدية 
لهــذه الهيئــات واحيانا قد تفتقــر لهذا 

التمويل».
وتابــع: «نفكر حاليا بادخال تحســينات 
على تصنيف الســوق من خــالل اعادة 
النظر كيف يمكن اجراء امور التســوية 
والتقاص لدى مركز االيداع والتعاون مع 
الحافظ االمين لتسهيل عملية التسوية 
وااليــداع المســتثمرين االجانــب، ومع 
النظام االلكتروني الجديد ممكن تسهيل 
عمليات فتح الحساب والتداول، وسنعمل 
بشــكل جدي حاليا على توفير الخدمات 
االلكترونيــة التــي تســهل مــن عملية 
االنتشار والتداول، ونفكر بعمليات كثيرة 
التي من شأنها ان تعزز من االقبال على 
التــداول في البورصــة وتجعلها عملية 
اسرع وارخص على المستثمر النهائي».

أهم مؤشرات األداء
وحول أهم مؤشــرات األداء خالل العام 
قــال  للعــام 2020،  وتوقعاتــه   2019
عويضة:» اتسم عام 2019 بانخفاض 
احجام الســيولة والتداول في البورصة 
بحوالي %22 مقارنة مع العام الســابق 
2018، يعــود ذلــك الى عوامــل كثيرة 
االقتصادي  ارتباطها بالوضع  باالساس 
واالزمــة الماليــة التــي تعرضــت لهــا 
الحكومــة وانعكاســاتها علــى الوضــع 

النفسي العام في السوق».
وتابع: «عندما ينكمش االقتصاد بالتأكيد 
ســوف ينعكس على شــهية االستثمار 
والتداول، ويدخل في سياقه الطبيعي، 
وعندما تمر البلــد في ازمة مالية بينما 
تكــون البورصــة منتعشــة فهناك من 

المؤكد اشياء خاطئة».
واشــار عويضة الى ان مؤشــر القدس 

شــهد انخفاضــا طفيفا بلغ ما نســبته 
%0.64 عــن إغــالق العام الذي ســبقه 
2018، مغلقــاً عنــد مســتوى 525.96 
نقطة، وقد ســجل المؤشر أعلى قيمة 
إغالق له خالل العام 2019 عند مستوى 
550.70 نقطة أي بارتفاع بنسبة 4.03% 
عن إغالق العــام 2018. فيما بلغ حجم 
التداول خالل العام 2019 ما يقارب 274 
مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته 
%22.51 عن قيم التداول للعام 2018، 
كذلك انخفض عدد األســهم المتداولة 
بنســبة %22.83 حيث بلغــت ما يقارب 
143 مليون ســهم عبر 29,276 صفقة 
بانخفــاض نســبته %16.43 عــن عدد 
الصفقــات المنفذة خــالل العام 2018. 

وبلــغ المعــدل اليومي للتــداول حوالي 
1.11 مليــون دوالر موزعــة علــى 246 
جلسة تداول خالل العام. وبلغت القيمة 
الســوقية للبورصة نهايــة العام 2019 
حوالــي 3.76 مليار دوالر بارتفاع بلغت 

نسبته %0.60 عن العام 2018.
واضاف مستدركا ولكن حققت بورصة 
فلســطين أرباحا بلغت مــا يقارب 459 
ألف دوالر لغاية الشهور التسعة األولى 
من العام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 
%31.41 قياساً إلى الفترة المماثلة من 
العــام 2018 بلغت ما يقــارب 669 ألف 
دوالر ، كما أن البورصة بصدد اإلفصاح 
عن البيانات المالية الختامية األولية عن 

العام 2019 قريباً.

ويؤكد عوبضة ان تراجع احجام التداول 
والســيولة لم تشــهدها فقــط بورصة 
فلسطين، وانما شهدته مجمل بورصات 
الخليــج، مصــر، االردن، لبنــان، نتيجة 
عناصر جيوسياســية لها عالقة باالزمة 
مع ايــران باالســاس واخــرى مرتبطة 
بازمــات التجــارة العالميــة والمشــاكل 
مــا بيــن الواليــات المتحــدة االمريكية 
والصين. من ناحية االسعار، ومعدالتها 
والمؤشر قال عويضة:»كان هناك تراجع 
بســيط ولكن الســمة االساســية التي 
يمكن التحدث فيها عن بورصة فلسطين 
هي الرتابة باالضافة الى انه في 2019 
غابــت الصفقات المؤسســاتية الكبيرة 
عن البورصة والتي كانت حاضرة بقوة 

في «2018.
  أداء الشركات المدرجة

وعلى مستوى أداء الشــركات المدرجة 
اكــد عويضه، انه لم يكــن هناك تأثير 
كبير، فايضاحات النتائج المالية المجمعة 
حتــى 30/9/2019 لــم تختلف جوهريا 
عــن نتائجها لنفــس الفترة مــن العام 
السابق 2018، وان كان هناك انخفاض 
بســيط بحدود %2، ولكن مع افصاحات 
31/12/ تظهــر الصورة بشــكل اوضح 
علــى مــدى تأثيــر األزمة التــي مر بها 
االقتصــاد المحلي على أداء الشــركات 

المدرجة.
الشــركات  أداء  حــول  توقعاتــه  وعــن 
المدرجة في ظل البيانات المقدمة خالل 
الثالث أرباع األولى في العام 2019، قال 
عويضة:»استنادا للسيناريو الذي نعمل 
عليه، بــدون ان يكون هنالك انفراجات 
سياسية كبيرة او تحرك ملموس فاننا ال 
نتوقع استثمارات كبيرة او اكتتاب اولي 
كبيــر او ان يكــون هنالك عــودة كبيرة 

للتداول والسيولة في البورصة.
 ولكــن يــرى عويضة ان العــام الحالي 
2020 سيكون افضل وقال:»انا متفاءل 
بحذر، فهي دورة تمر ولم نر في 2019 
احجام تداول بهذا االنخفاض منذ 2012، 
وتوقعاتنا ان يكون هناك تحسن بسيط 

على مستوى السيولة».
واشار عويضة الى ان حصيلة توزيعات 
األرباح للشركات المدرجة في البورصة 
على مســاهميها للســنة المالية 2018 
بلغت بلغ قرابة 188 مليون دوالر وذلك 
علــى الرغــم مــن الظروف السياســية 

واالقتصاديــة الصعبــة حيــث انخفض 
حجــم األربــاح الموزعة بنســبة تقارب 

.2.66%
 ادراج تمكين للتأمين ومصرف الصفا

ويؤكد عويضة اصرارهم  في البورصة 
علــى ادراج شــركتي تمكيــن للتأمين 
ومصــرف الصفــا، االولــى قبــل نهاية 
الربــع االول من العام الحالــي والثانية 
قبل نهاية الســنة حيــث توجد ترتيبات 
معينــة لها عالقــة بالهيئــات الرقابية، 
وقال:»لربمــا هــذا االدراج يعزز فرص 
دخول مستثمرين جدد على البورصة. 
أداء شركات الوساطة المالي في ظل 

الوضع الراهن
وحول بيانات شركات الوساطة المعلنة، 
اكد عوبضــة ان تراجع احجــام التداول 
ينعكــس علــى االداء المالي لشــركات 
الوساطة الن ايرادها الرئيسي يأتي من 
عمليات التداول، متوقعا ان سنة 2019 
الماضية كانت صعبة عليها النها تعمل 
في عدة اسواق، حيث شهد أداء شركات 
الوســاطة المالي تراجعا مقارنة بالعام 

السابق 2018.
إنتاج خدمات وأدوات جديدة

وحول انتاج خدمات وادوات جديدة يعبر 
عويضة عن أســفه النه لم يظهر شيئا 
منهــا، معتبرا المحدد الرئيســي لها هو 
التكنولوجيا والتي قال عنها :»شكلت لنا 
معضلة كبيرة وحاليــا في طريقها الى 
الحل، وجهدنــا كله انصب على التغيير 
ونحن في هذه المرحلة، لذا من الصعب 

جدا ادخال ادوات جديدة». 
حقوق االكتتاب

وكشــف عويضة عــن احتماليــة طرح 
حقــوق االكتتــاب مــع منتصف الســنة 
الحالية، وهي من االدوات الجديدة التي 
يجــري حولهــا نقــاش جدي  مــع هيئة 
ســوق راس المــال وقــال :»انــه يمكن 
ادخالها الى الســوق بعــد ان تقر الهيئة 
التعليمات الشــروط التنظيمية الخاصة 
بهــا والتي من شــأنها ان تخلــق أدوات 
اخرى في الســوق، فعندما يكون هناك 
اكتتــاب ثانــوي ممكــن ان تتيــح  لغير 
القادرين على االكتتاب امكانية بيع حقه 
في االكتتاب الخرين، وهذا شيء جديد 
نحاول ادخاله خــالل فترة قصيرة نوعا 
ما في حال تمكنا اقرار االمور التنظيمية 

المتعلقة بها».

ضمن مبادرتها في تزويد المرافق الحيوية بالمولدات في مناطق االمتياز 

كهرباء القدس تواصل تزويد عدد من المراكز الصحية 
بالمولدات الكهربائية في محافظة رام اهللا والبيرة

شــركة  تواصــل  االقتصاديــة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
كهرباء محافظة القدس العمل على توفير مولدات 
كهربائية للمراكز الحيويــة، وذلك ضمن مبادرتها 
في تزويد مناطق االمتيــاز بالمولدات، حيث قامت 
الشركة بتزويد عدد من المراكز الصحية واألجهزة 
األمنية بالمولدات الكهربائية الالزمة في محافظة 
رام اهللا البيرة، بهدف اســتمرار عملها وتحسباً من 
حــدوث انقطاعات مفاجئة فــي ظل نقص الطاقة 

الكهربائية من شركة الكهرباء اإلسرائيلية. 
وقال رئيس مجلس إدارة شــركة كهرباء محافظة 
القــدس ومديرها العام المهندس هشــام العمري 
أن الشــركة التفتت ومنذ بداية األزمة إلى خطورة 
انقطــاع التيــار الكهربائــي عن المرافــق الحيوية 
فــي مناطــق االمتياز الخاصة بالشــركة، ال ســيما 
المستشفيات والمراكز الصحية، وما قد يسببه هذا 
االنقطاع من تشويشــات على عمل تلك المرافق، 
حيــث بــادرت الشــركة بالعمــل على تزويــد هذه 
المرافق بالمولــدات الكهربائية، إضافة إلى تزويد 
تلــك المرافق التي تمتلك مولــدات بالوقود الالزم 

لتشــغيلها. وأوضــح المهندس محمــد زيدان مدير 
فرع كهرباء القدس فــي محافظة رام اهللا والبيرة 
أن الشركة اتخذت هذه الخطوة، وذلك بهدف ضمان 
الطاقة الكهربائية الالزمة لعدد من المراكز الحيوية 
في رام اهللا والبيرة وتجنيبها أي انقطاعات مفاجئة، 
خصوصــاً في ظل مواصلة كهرباء إســرائيل عدم 
تزويدنا بالطاقة الكهربائية المطلوبة، الســيما مع 
توقــع وصول منخفض جوي عميق من فلســطين 

خالل اليومين القادمين. 
وأكد زيدان أن طواقمنا الهندسية والفنية تعمل بكل 
طاقتها وعلى مدار الساعة في الميدان بكافة أنحاء 
محافظــة رام اهللا والبيرة، تحســباً ألي انقطاعات 
طارئــة أو مفاجئــة من أجــل معالجتها بالســرعة 
الممكنة، وضمن اإلمكانيات المتاحة لدى الشــركة 

خالل المنخفض الجوي.
وأضاف زيدان أن الشركة ستستقبل كافة اتصاالت 
المشتركين على مدار الساعة للتبليغ عن أية أعطال 
فنية أو حدوث أي طارئ بسبب سوء األحوال الجوية، 
وذلك من خالل االتصال بمركز االستعالمات التابع 

لكهرباء القدس على أرقام الطوارئ التي خصصها 
لهذا الغرض القدس: الرقم المجاني 1800211511 
أو626933302، رام اهللا والبيــرة: الرقــم المجاني 

1800900900 أو 2947650 02، أو الرقم 133
وناشدت الشركة كافة المشتركين خالل المنخفض 
الجوي بضرورة ترشيد استهالك التيار والتبليغ عن 
األعطــال قبيل دخول المنخفــض وعدم االنتظار، 
الســيما التبليغ عن أسالك الكهرباء المقطوعة، أو 
أعمدة الكهرباء المكســورة أو اآليلة للســقوط، أو 
األشجار المالصقة ألسالك الكهرباء، أو عن أي خلل 
آخر لتتمكن طواقم الشركة من التعامل معها فوراً 
قبيــل المنخفض، ما يخفف من األضرار المتوقعة 
نتيجــة المنخفض، وذلك من خــالل االتصال على 
أرقام الهواتف التي خصصتها الشركة، أو االتصال 
بالشــرطة 100 أو الدفاع المدني 102 أو البلدية أو 
المحافظــة، أو التواصل مع الشــركة عبر صفحتها 
علــى موقــع التواصل المجتمعي الفيســبوك على 
https://www.facebook.com/ :العنــوان التالــي

.jdeconet

درس في «القدس المفتوحة» بعد أن باعت مصاغها لدفع األقساط 

أحمد حمد اهللا... رجل أعمال يصعد 
سلم النجاح مدعوماً بزوجة وفية 

قلقيلية-الحيــاة االقتصادية-عندمــا يكــون 
نجاحك حلماً تراه في يقظتك.. عندما تحاول 
بعزيمتــك أن تجعلــه واقعاً فيصبــح كذلك.. 
أجــل، هذا ما حــدث مع رجل األعمــال خريج 
جامعة القدس المفتوحة السيد أحمد حمد اهللا 
صاحب ومدير معرض «حمد اهللا هوم سنتر» 
في قلقيلية، وهو خريــج بكالوريوس تربية 
ابتدائية مــن فرع جامعة القــدس المفتوحة 
في قلقيلية، حاصل على درجة الماجستير في 

اإلدارة التربوية من جامعة النجاح الوطنية.
يــروي أحمد قصــة نجاحه التي بــدأت بفكرة 
من زوجته قائالً: «كنا متزوجين حديثاً، وكالنا 
يدرس في جامعة القــدس المفتوحة، وكلما 
أتى موعد دفع األقســاط تبيع زوجتي قطعة 
مــن مصاغها حتــى نوفــر المطلــوب، وبعد 
إنهائي مرحلة البكالوريوس التحقت بدراسة 
الماجســتير في جامعة النجــاح الوطنية، ظل 
تعامل زوجتي مع قسطي الجامعي كسابقه، 
وعنــد إنهائــي الدراســة لــم تكــن الوظيفة 
فــي انتظاري، فكانت فكــرة زوجتي أن نفتح 
مشــروعاً تجارياً خاصاً بنا بعــد بيع مصاغها 

كامالً».
ويضيف: «ال أخفي عليكم رهبتي وخوفي من 
اإلقدام على خطوة كهذه، فقد أنفقنا على هذا 
المشروع كل ما نملك، بدأت مشروعي الصغير 
في محل ال يتجاوز الثالثة أمتار في حي شعبي 
من أحياء المدينة المحاصرة، وبتوفيق من اهللا 
أوالً ثم دعم زوجتي وخوفي من خذالنها ثانياً، 
وبتشجيع أصدقائي ثالثاً، نجحت في مشروع 

صغير لبيع األدوات الكهربائية».
الجيــدة  والخدمــة  أحمــد: «الجــودة  يقــول 
والمصداقيــة مــع الزبائن كان ســر نجاحي، 
ومــع مرور الوقت أصبحت لي عالقات تجارية 
مميزة مع كثير من الشــركات المعروفة مثل 
و»الموزعــون  و»ســبيتاني»،  «مســلماني»، 

العــرب»، فشــجعني أصدقائي على توســعة 
المحل، وبالفعل.. اشــترى أحمد محالً ملكاً له 
بمساحة معرض كبير واستمر حتى غدا اسماً 

منافساً في السوق».
هــي فتــرة وجيــزة.. حتى حصــل أحمد على 
ــف عدداً بمعرضه وتحت  وظيفة معلم، فوظّ
إشرافه في مشــروعه الذي أصبح يكبر يوماً 

بعد يوم ليكون مكان ثقة المواطن».
وعنــد ســؤال أحمــد عــن نصيحتــه للطلبة 
والخريجيــن، أجاب: «أفضل اســتثمار لك هو 
أن يثــق الناس فيك، فهــم القاعدة العريضة 
التي تحقق نجاحــك وآمالك وطموحاتك، فال 
تكن أســير الشــهادة أو الوظيفــة، بل أطلق 
العنان لعقلك وتفكيرك نحو مشــروع تجاري 

خاص بك».
ثــم وجــه رســالة إلى طلبــة الجامعــة قائالً: 
«كونوا أقوياء، ووسعوا طموحاتكم، وتشبثوا 
بأحالمكم... فوجود جامعة القدس المفتوحة 
بحد ذاته منبع أمل». وشكر أحمد فرع الجامعة 
بقلقيلية، إدارييــن وتربويين، على وقوفهم 

إلى جانبه وزوجته حتى إكمال الدراسة».

«المشرق للتأمين» تعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لمساهميها 
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- عقــدت الهيئة العامة 
لشــركة المشــرق للتأمين اجتماع الهيئة العامة غير 
العادي لمســاهمي الشــركة امس في مقر الشــركة 
والمكتــب  فلســطين  اهللا -  رام  بمدينــة  الرئيســي 
اإلقليمي للشركة في مدينة عمان- األردن باستخدام 
تقنية االتصال المرئي، للنظر في توصية مجلس إدارة 
الشركة  بتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 
من أحد عشــر عضــواً إلى تســعة أعضاء.وقد حضر 
االجتماع أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الشركات في 
وزارة االقتصاد الوطني، ومدقق الحسابات الخارجي، 
وحملــة %83.13 من أســهم الشــركة، وممثلين عن 

هيئة ســوق أرس المال الفلســطينية واإلدارة العامة 
للتأميــن، وبورصة فلســطين. وأقــرت الهيئة العامة 
للشــركة باإلجمــاع توصية مجلــس اإلدارة تخفيض 
عــدد أعضاء مجلس اإلدارة من أحد عشــرعضواً إلى 
الى تســعة أعضاء.وفــي البداية، رحــب جالل ناصر 
الديــن - رئيس مجلس اإلدارة، بالحضور في كل من 
فلســطين واألردن. وأضــاف قائــال إن أصالة وعراقة 
المشــرق للتأمين تعود للعام  1993 اذ بدأت الشركة 
مشــوارها كأولى الشركات العاملة في قطاع التأمين 
الفلسطيني لتطرح حلوال تأمينية متنوعة بما يتناسب 
مع احتياجات الســوق الفلســطيني. فعلى مدى أكثر 

مــن 25 عامــاً وصوالً إلى يومنا هذا، احتلت الشــركة 
مركزاً ريادياً جعلها تتميز في تقديم أفضل الخدمات 
التأمينية، وخلق المئات من فرص العمل.وفي الختام، 
شــكر أيوب زعرب – عضو مجلــس اإلدارة، والرئيس 
التنفيذي للمشرق للتأمين  مختلف الجهات والمؤسسات 
ذات العالقة على تعاونهم الدائم، ووقوفهم الى جانب 
الشــركة. كمــا تقدم بالشــكر لمجلس إدارة شــركة 
المشرق للتأمين، وإدارتها التنفيذية، وكافة الطواقم 
العاملة فيها، ووكالئها ومستشاريها الذين لم يدخروا 
جهداً في ســبيل إنجاح مسيرة الشركة وزيادة تألقها 

وازدهارها.


