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"ملتي سل" تطلق هواتف موتوروال الخلوية في فلسطين 
رام اهللا - الحيــاة االقتصادية - طلقت شــركة "ملتي ســل" 
هواتــف موتوروال الخلوية في االســواق الفلســطينية بعد 
حصولهــا علــى الوكالــة الحصرية لها في فلســطين العام 
المنصرم، وذلك في حفل ضخم اقيم في مدينة رام اهللا

وشــارك في حفل االطالق نخبة من كبار التجار والموزعين 
المعتمديــن مــن شــركة "ملتي ســل" على امتــداد الوطن 
وممثلين عن شــركتي جوال والوطنية موبايل وحشــد من 
االعالمييــن ورجال الصحافــة الذين عبروا عــن انبهارهم 
بمســتوى "حفل االطالق" لهذه العالمــة التجارية العريقة، 
واعجابهــم بتنوع الهواتــف الخلوية من صنــع "موتوروال " 

وجودتها مقارنة بمثيالتها في االسواق.

وفي كلمته امام الحضور قال تامر برانسي مدير عام "ملتي 
ســل":" ان الشركة اســتطاعت باضافة موتوروال لعالماتها 
التجارية االخرى ان تصبح االكبر على مســتوى الوطن في 
بيــع وتوزيع الهواتف الخلوية، فهي الوكيل ايضا لشــركتي 
"هواوي " و" ابل" في فلسطين مما سيساهم في رفع حصتها 

التسويقية في السوق الفلسطيني.
واضاف برانسي:" ان ملتي سل تعيد لالسواق الفلسطينية 
عالمة موتوروال التجارية التي ال يكاد فلســطينيا ال يعرفها 
فهــي الســباقة على مســتوى العالم في صناعــة الهواتف 
الخلويــة بدايات الســبعينيات من القــرن الماضي، وكان ال 
يكاد يخلو بيت فلســطيني من جهاز موتوروال في العقدين 

الماضيين، وتعود موتوروال الى فلسطين بنخبة من االجهزة 
الذكية المتطورة التي من المتوقع ان تالقي رواجاً جيداً في 

السوق الفلسطيني.
واكد مدير المبيعات ســامي ابو ســمره في كلمته الى عمق 
العالقة التي تربط ملتي سل بالتجار وشبكة موزعيها والتي 
سوف تحافظ عليها الشركة وستعززها مع الحفاظ على اليات 

العمل المتبعة من قبل الشركة مع الموزعين.
مدير التسويق احمد حماد قدم شرحاً على الهواتف الخلوية 
التي بدأت الشركة في توزيعها على التجار ووصلت فلسطين 
مؤخــراً منهــا MOTO C وMOTO C PLUS وMOTO E4 و
و  MOTO G5 PLUSو  MOTO G5و  MOTO E4 PLUS

MOTO Z التــي تمتــاز جميعها بكاميــرات ذات جودة عالية 
وشاشــات عاليــة الوضــوح وحافظات تخزين بســعة كبيرة 
ومعالجات سريعة التنفيذ، وبطاريات تعمل لمدة اطول تصل 

الى 36 ساعة في بعض هذه االجهزة.
وتحدث حماد ان دخول منتجات موتوروال لالسواق الفلسطينية 
وتوزيــع منتجاتهــا علــى التجار ســيصاحبه حملــة اعالنية 
واعالمية ضخمة في جميع محافظات الوطن، وتوزيع كتيبات 

تشرح ميزات هذه االجهزة وابرز سماتها.
وكانت فرقة اوســكار االســتعراضية قد قدمت خالل الحفل 
عدة لوحات فنية وتراثية وشعبية فلسطينية القت استحسان 

الحضور.

ستوفر 11 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحجم استثمار متوقع 5 ماليين دوالر

وزيرة االقتصاد: عقد حزمة الحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية تستهدف 85 مشروعا 
رام اهللا - الحيــاة االقتصاديــة - قالــت وزيــرة 
االقتصــاد الوطني/رئيســة مجلــس إدارة هيئة 
تشــجيع االســتثمار الفلســطينية عبيــر عودة، 
امس،" أن عقد حزمة الحوافز الخاصة بالمشاريع 
فــي نطاق المناطق الصناعيــة والمناطق الحرة 
المعتمدة التي صادق عليها مجلس الوزراء سوف 
تستهدف نحو 85 مشروعاً جديداً أو مشاريع سيتم 
انتقالها إلى المناطق الصناعية ما ســيخلق نحو 
11 الف فرصة عمل مباشــرة وغير مباشرة على 

مدار ثالثة سنوات.
وأضافت الوزيرة عودة في بيان صحفي، أن حجم 
االســتثمار المتوقــع في هذه المشــاريع وضمن 
الســيناريو المتحفظ ســيصل إلى نحو 5 مليون 
دوالر أميركي على مدار ثالثة أعوام من تطبيق 

العقد.
وبينت الوزيرة عودة ان عقد حزمة الحوافز يشمل 
ثالثة أنــواع من الحوافز، النوع األول المشــاريع 
القائمــة والتــي لم تســتفد من برامــج المنح أو 
التي إســتفادت من برامج المنح حيث يتم تمديد 

الحافز على الشــريحة األولى (5 % ضريبة دخل) 
لمدة ثالثة سنوات ويتم التفريق بينهم بناًء على 

معيار األيدي العاملة.
أما النوع الثاني يســتهدف المشــاريع القائمة أو 
المستفيدة من حوافز القانون وتنتقل إلى نطاق 
المناطق الصناعية بحيث تستفيد بتمديد الحافز 
الخــاص بها لمدة ثالثة ســنوات على الشــريحة 
الســارية أو الشريحة األولى إذا لم تستفد سابقا 

مع مراعاة وجود عدد محدد من األيدي العاملة.
ويستهدف النوع الثالث برامج التمويل واإلقراض 
بحيــث يتــم معاملــة القــروض التي تســتهدف 
المشــاريع ضمــن نطــاق المناطــق الصناعيــة 
المعتمدة معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
مــن ناحيــة الضريبة المســتحقة حســب قانون 

ضريبة الدخل وتعديالته.
ومن جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى انه سيتم ربط 
الحوافز المذكورة بعدد أيدي عاملة يتم إضافتها 
والمحافظة عليها خالل مدة االســتفادة، وسيتم 
توضيــح شــروطها ومعايرهــا ضمــن تعليمات 

مجلس إدارة الهيئة وتعميمها.
كما اعتبرت مصادقــة مجلس الوزراء على عقد 
حزمــة الحوافــز بمثابــة ترجمــة عمليــة لرؤية 

الحكومة وخططها بااللتزام بتوفير مناخ إستثمار 
حيــوي وجاذب لالســتثمارات األجنبية والمغتربة 
ومعــزز لالســتثمار المحلي إنســجاماً مع اإلطار 
االستراتيجي لهيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية 
التي تعمل تحت مظلة أجندة السياسات الوطنية 
17-22 وتســتجيب لمتطلبــات التنميــة المحلية 

واألهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعكــف مجلس إدارة هيئة تشــجيع االســتثمار 
حالياً على إســتكمال عقود حزم حوافز تستجيب 
لمتطلبــات تحفيــز االســتثمار المحلــي وجــذب 
االستثمار الخارجي من خالل الدعم الرسمي وعدة 
برامج وأدوات دعم تساند أنشطة وأعمال الهيئة 
ســواء من مؤسســات القطاع العام أو مؤسسات 
القطاع الخاص أو المؤسسات الدوليةعلى سبيل 
الذكر ال الحصر نشكر وزارة التنمية البريطانية 
واالتحــاد األوروبــي وبرنامــج تطوير األســواق 

الفلسطيني والوكالة األميركية للتنمية.
وقد أكدت هيئة تشــجيع االســتثمار أنه ســيتم 
تحفيــز المطوريــن على تقديــم خدمات أفضل 

حيــث تم زيــادة تنافســية المناطــق الصناعية 
وأصبحت فرص االستثمار أكثر جاذبية ضمن هذه 
المناطق، حيث إن عقود حزم الحوافز تعتبر من 
األدوات المنافســة في قانون تشــجيع اإلستثمار 
الفلســطيني على مســتوى المنطقة حيث توفر 
هذه العقود المرونة في إصدار تســهيالت تخدم 
قطــاع معيــن او منطقــة جغرافيــة او مشــروع 
اســتراتيجي لغايات تحفيز االستثمار ورفع األداء 
بهــدف خلق فرص عمل من خــالل زيادة اإلنتاج 

والتصدير ونقل للتكنولوجيا.
ومن الجدير ذكره أن مجلس إدارة هيئة تشجيع 
االســتثمار يعتمــد صفــة تمثيل القطــاع العام 
والقطاع الخاص منذ إنشاء الهيئة حيث إن القطاع 
الخاص ممثل بنسبة %40 ويرئس المجلس وزير 

االقتصاد الوطني عبير عوده.
وإذ تدعو الهيئة المستثمرين في الوطن والمهجر 
والمســتثمرين العــرب والمســتثمرين األجانــب 
لالطالع علــى مزايا وحوافز االســتثمار المتاحة 

والتي تعتبر منافسة على المستوى اإلقليمي.

عبير عودة

بنك القدس يبيع جزءا من استثماراته 
ويحقق ربحا بقيمة 7 ماليين دوالر

رام اهللا - الحياة االقتصادية - أعلن بنك 
القدس عن بيع جزء من استثماراته في 

البنك االسالمي الفلسطيني.
رئيــس   – جــراب  أكــرم  وصــرح 
مجلــس االدارة لبنك القدس: " نحن 
سعيدون التمام صفقة بيع جزء من 
اســتثماراتنا، فقد حققنا هدفنا من 
هذا االســتثمار حيث كان ناجحا جدا، 
فتم بيع 5 ماليين  و654 ألف سهم، 
وقــد زادت هذه الصفقــة أرباح بنك 

القدس بقيمة 7 ماليين دوالر، وهذا 
سيعزز القاعدة الرأسمالية للبنك". 

مــن الجدير ذكــره ان بنــك القدس 
أفصــح عن بياناتــه الماليــة األولية 
للنصف األول من عــام 2017، حيث 
حقــق أرباحا صافية قبــل الضرائب 
بلغــت8.03 مالييــن دوالر، بنســبة 
مــع  مقارنــة  بلغــت 36.17%  نمــو 
نفس الفترة من العام الماضي، كما 
أظهــرت نتائج بنك القــدس المالية 

مدى النمو والتقدم الذي يحققه في 
مختلف مؤشــراته، حيــث تمكن من 
تنمية الودائع والتســهيالت وبالتالي 
زيادة حصته في الســوق المصرفي 
الفلســطيني. يذكر ان بنك القدس 
يقــدم الدعــم والرعايــة للعديد من 
األنشطة في المجتمع من باب حرصه 
الدائــم علــى القيــام بواجبــه تجاه 
المسؤولية المجتمعية كونه جزءا  ال 

يتجزأ من هذا المجتمع.

"القدس المفتوحة" تستقبل وفداً من 
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال"

االقتصادية  الحياة  غزة - 
- اســتقبل فــرع جامعــة 
القدس المفتوحة في غزة 
وفداً من شركة االتصاالت 
لفلســطينية  ا لخلويــة  ا
"جــوال"، ضــم  مدير عام 
الشــركة أ. عبــد المجيــد 
ملحم، ومديرها اإلقليمي 
شــمالي،  عمــر  أ.  بغــزة 
ومجموعــة مــن مديــري 
والمديريــن  التخطيــط 

التنفيذيين بالشركة. 
وكان في اســتقبال الوفد 
نائب رئيس الجامعة أ. د. 
جهاد البطش، ومدير فرع 
غــزة أ. د. زياد الجرجاوي، 
األكاديمــي  والمســاعد 
واإلداري أ. د. حمــدي أبــو 
جراد، وعدد من مسؤولي 
مكتب نائب رئيس الجامعة 
وعدد  غزة،  قطاع  لشؤون 

من رؤساء األقسام. 
البطــش  د.   . أ ورحــب 
بالضيــوف، ناقــالً تحيات 
د.   . أ الجامعــة  رئيــس 
مثمنــاً  عمــرو،  يونــس 
جــوال"  " وفــد  زيــارة 
للجامعة، ثم قدم شــرحاً 
وافياً عن فلسفة الجامعة 
ورسالتها، كما تحدث عن 
مبيناً  الجامعــة  إنجــازات 
التطــورات التــي حدثــت 
خــالل الســنوات األخيرة، 

الجوائــز  إلــى  وتطــرق 
الدولية التي حصلت عليها 
جامعة القدس المفتوحة، 
وال ســيما جائــزة القــرن 
مــن  كواحــدة  الذهبيــة 
أفضل (50) مؤسسة في 
ســقراط  وجائزة  العالم، 
الدولية التي حصلت عليها 
كأفضل مؤسســة عاملة 
والتربيــة،  العلــوم  فــي 
كذلك منح رئيس الجامعة 
جائزة أفضل إدارة جامعة 

في المنطقة. 

من جانبه، شــكر أ. ملحم 
إدارة الجامعــة وطواقمها 
علــى حفاوة االســتقبال، 
يــره  تقد عــن  بــاً  معر
وإعجابه بإنجازات "القدس 
واســتخدامها  المفتوحة" 
التعليمية  الوسائل  أحدث 
تطور،  مــن  حققته  ومــا 
وأعرب أيضاً عن ســروره 
بهــدف  معهــا  بالتعــاون 
تحقيق بعض المشــاريع 
المشتركة، كون الجامعة 
جامعة الوطن وتســتحق 

كل الدعم والمساندة. 
وخالل الزيارة اطلع الوفد 
الجامعــة  مرافــق  علــى 
ومبانيها ومكاتبها، وقاعة 
الجدد  الطلبــة  اســتقبال 

والمكتبة اإللكترونية. 
والجديــر بالذكــر أنه تم 
ترشــيح  علــى  االتفــاق 
الجامعــة  مــن  لجنتيــن 
بعــة  لمتا كة  لشــر ا و
وتطويرهــا  المشــاريع 
تبادل  ثــم  واســتكمالها، 
الطرفان الهدايا التذكارية.

العراق يحصل على قرض ياباني بقيمة 195 مليون دوالر لقطاع الكهرباء
بغــداد - رويترز - أورد بيــان للحكومة العراقية امــس أن اليابان وافقت على 
إقراض العراق ما يصل إلى 195 مليون دوالر لمشروع يسهم في إصالح محطة 
كهرباء حرارية في محافظة البصرة الجنوبية.والعراق منتج رئيسي للنفط في 
منظمة أوبك لكنه يعاني من عجز مزمن في الكهرباء. وتواجه شبكته الضعيفة 
صعوبة في تلبية الطلب بعد ســنوات الحرب والعقوبات واإلهمال.وذكر مكتب 
رئيــس الوزراء حيدر العبادي في بيان أن اتفاق القرض وقع خالل زيارة وزير 

الدولة للشؤون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اجتمع مع العبادي.

مشروع مشترك لتكنيكاس ريونيداس يفوز بعقد بقيمة 2.75 مليار دوالر في عمان
ريونيــداس إن  تكنيــكاس  رويتــرز - قالــت شــركة 
شــركة مصفــاة الدقــم والصناعــات البتروكيماويــة 
اختارتها لتنفيذ مشروع وحدات معالجة لمصفاة الدقم 
الجديدة في سلطنة عمان. وأضافت الشركة أن العقد 
جرت ترســيته على مشروع مشــترك بين تكنيكاس 
ريونيداس ودايو للهندســة والبنــاء الكورية الجنوبية 

بقيمة تبلغ نحو 2.75 مليار دوالر.


