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مؤشر القدس يسجل انخفاضا نسبته 0,14 %
رام اهللا - الحيــاة االقتصادية - ســجل المؤشــر الرئيســي 
لبورصة فلسطين أمس انخفاضا مقداره 0,81 نقطة أي ما 

نسبته 0,14 % وسط تداوالت عادية.
فقــد بلغت قيمــة أحجــام التــداول 1232143 دوالرا وعدد 
األسهم المتداولة 938655 سهما نفذت من خالل 386 عقدا.

وتأثر مؤشــر القدس بتراجع 8 شــركات من أصل 19 شركة 

جرى التداول على أســهمها بينما ارتفعت أســعار اســهم 6 
شركات، واستقرت أسهم 5 شركات أخرى.

وجاءت الشركات األكثر انخفاضا على النحو اآلتي: فلسطين 
لالســتثمار العقاري «بريكو» بنســبة 5,08 %، والمجموعة 
األهليــة للتأمين بنســبة 4,35 %، والفلســطينية للكهرباء 
بنســبة 2,17 %، وبنك االســتثمار الفلسطيني بنسبة 1,82 

%، والبنك اإلسالمي الفلسطيي بنسبة 1,82 %.
أما الشركات األكثر ارتفاعا فقد جاءت على النحو اآلتي: مركز 
نابلس الجراحي التخصصي بنســبة 5 %، وموبايل الوطنية 
الفلســطينية لالتصاالت بنســبة 3,51 %، وســجاير القدس 
بنســبة 2,77 %، والبنك اإلســالمي العربي بنسبة 1,08 %، 

وبيرزيت لألدوية بنسبة 1%.

األردن يشتري 50 ألف طن من الشعير
رويترز - قال مصدر حكومي، يوم امس إن األردن اشــترى 
50 ألــف طن من الشــعير في مناقصــة. وأضافت أنه جرى 
شراء الشعير من جي.تي.سي.إس بسعر 218 دوالرا للطن 
شامال تكلفة الشحن. واجه األردن صعوبات في الشراء خالل 
سلسلة من مناقصات القمح والشعير في الشهور الماضية، 
حيث أدت المخاوف المرتبطة بشروط مراقبة الجودة والسداد 

الجديدة إلى تقليص المشاركة في المناقصات.

اإليرادات الضريبية بمصر ترتفع 32 % 
رويترز - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي امس إن 
إيرادات بالده الضريبية زادت بنحو 31.8 بالمئة في السنة 
الماليــة 2016-2017 التــي انتهت فــي 30 يونيو حزيران 
الماضي مقارنة مع الســنة الســابقة. وأضــاف الوزير في 
مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أن إيرادات الضرائب ارتفعت 
إلــى 464.4 مليــار جنيه (26.39 مليــار دوالر) في 2016-

2017 من 352.3 مليار في السنة السابقة.

رفح: أصحاب المحالت التجارية
المدمرة يأملون بالتعويض

رفــح - وفا - يرى أصحاب المحالت التجارية المدمرة في مدينة 
رفح جنــوب قطاع غزة أن المصالحة الفلســطينية هو بمثابة 
طوق نجاة سيخرجهم من كابوس الخسائر الفادحة التي لحقت 

بهم جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
ويأمــل أصحــاب المحالت التجارية المدمرة بــأن تلقي حكومة 
الوحــدة الوطنيــة بظاللها إيجابيــا عليهم، حتــى يتمكنوا من 
تعويــض الخســائر التــي تكبدوها جــراء تدميــر ممتلكاتهم 
ومحالتهــم، والنهــوض من جديد واســئناف عملهــم في هذا 

القطاع.
وقــال أيمن العويطــي (45 عاما)، وهو صاحب محلين لألحذية 
في مدينة رفح، لقد خســرت خالل الحــرب االخيرة على قطاع 
غزة عام 2014 كل ما املك وأصبحت كما يقال بالعامية «على 

الحديدة» بدون رأس مال ومديون للتجار بمبالغ كبيرة.
وأضاف لقد استهدف الطيران اإلسرائيلي المركز التجاري برفح، 
ما أدى إلى تدمير المحلين بالكامل وإلحاق خسائر فادحة تقدر 
بــــــــ 244 الف دوالر، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي تعويض مادي 
حتى اللحظة، داعيا حكومة الوفاق الى المساعدة في تعويض 

الخسائر التي لحقت به.
وال يختلف حال العويطي عن المواطن خميس ابو طه، الذي تم 
تدمير 11 محالً له في المركز التجاري، وقدرت خسائره بنصف 
مليون دوالر، ولم يتلق هو اآلخر أي تعويض مادي، وأصبح بين 

عشيةً وضحاها ال يملك شيئاً.
وتختلف القصص بين أصحــاب المحالت التجارية جراء الدمار 
الذي لحق بهم، لكن المعاناة واحدة مع فارق في حجم الخسائر 

من تاجرٍ آلخر.
المواطــن مصطفى المغاري صاحــب محل للمالبس قال: بعد 
ان كان لي مصدر رزق أصبحت ال أملك شــيئا، حيث تم تدمير 
المحل بالكامل وإحراقه، وتكبدت خسائر تقدر بــ 48 الف دوالر. 
مــن جانبه قــال الناطق االعالمي للجنة أصحــاب المحالت في 
المركــز التجــاري برفح، مدحــت منصور: ان المركــز التجاري 
متكون من ثالثة طوابق ويضم 51 محالً تجارياً تم استهدافه 
من قبل الطيران االســرائيلي علــى مرحلتين، المرحلة االولى 
بتاريخ 1-8-2014 حيث الحقت اضرار جزئية بالمحالت التجارية، 
وأن المرحلة الثانية كانت بتاريخ 23-8-2014 حيث اســتهدف 
الطيران االسرائيلي بــ 6 صواريخ المحالت التجارية ما أدى الى 
احتراقها وتدميرها بالكامل، مشــيراً إلى أن االحتالل استهدف 

كذلك محالت اخرى في برج زعرب المجاور للمركز التجاري.
وأكــد منصور، ان قيمة الخســائر االجماليــة ألصحاب المحالت 

التجارية المدمرة بالكامل بلغت 10 مليون دوالر.
وبين أن أصحاب المحالت التجارية التي دمرت بالكامل يعانون 
األمرين، وظروفهم صعبة للغاية نتيجة تراكم الديون عليهم 
من ناحية، ويتعرضون الــى الحبس نتيجة مالحقتهم قانونياً 
لعدم قدرتهم على ســداد الديون المستحقة عليهم من ناحية 

ثانية.
وأعرب منصور، عن أمله بأن تشكل المصالحة الوطنية بارقة 
أمل جديدة لمستقبل هؤالء التجار، من خالل تعويضهم مادياً 

عن الخسائر التي لحقت بهم.

نقابة العاملين بجامعة القدس المفتوحة توقع اتفاقية تعاون مع مسلماني هوم
الخليل - الحياة االقتصادية - وقعت شركة مسلماني 
هــوم ممثلة بمدير معرضها بالخليل الســيد مفيد 
القواســمي اتفاقية تعــاون مع نقابــة العاملين في 
القــدس المفتوحــة ممثلــة بنقيبهــا أ. عبــد القادر 
الدراويــش، وبحضــور أ. د. محمد شــاهين مســاعد 
رئيس الجامعة للشــؤون الطالبيــة، ود. عبد القادر 
الدراويش ق. أ. مدير فرع الخليل، وأ. ماجد أبو ريان 
المساعد األكاديمي، وذلك على هامش فعاليات حفل 
تكريــم الطلبة المتفوقين من طالب جامعة القدس 
المفتوحة فرع الخليــل وأعضاء الهيئتين األكاديمية 
واإلدارية في الفرع، وأولياء أمور الطلبة وعائالتهم.

 وقدم الدراويش شــكره وتقديره لشركة مسلماني 
هوم على تمويلها حفل تكريم المتفوقين ورعايته، 
وأعلــن أن نقابــة العامليــن وقعت اتفاقيــة مع هذه 
الشركة التي تعد واحدة من أهم وأكبر الشركات في 

مجال استيراد وتسويق األجهزة الكهربائية واألدوات 
المنزلية في الســوق الفلسطينية، بل تملك وكاالت 
أكبر الماركات العالمية، وبين أن االتفاقية تهدف إلى 
خدمة العاملين في جامعتنا، علماً بأن مسلماني هوم 

تمتلك فروعاً في مختلف محافظات الوطن.
بدوره صرح مفيد القواســمي خــالل كلمة ألقاها: 
«تقديــرا منــا لــدور العاملين فــي جامعــة القدس 
وإيمانــاً  الوطنيــة  لجامعاتنــا  ودعمــا  المفتوحــة 
بمســؤولياتنا اتجاه النقابات والشركات الفلسطينية 
فلقد سعينا في شبكة معارض مسلماني هوم لتوقيع 
هذه االتفاقية التي من شــأنها تقديم مجموعة من 
التســهيالت المالية للعاملين فــي الجامعة، وأوضح 
أن بنــود هذه االتفاقية ســتمكن أعضاء النقابة من 
االستفادة من العروض الحصرية والتسهيالت المالية 
المقدمــة للنقابة، كما ســتمكن االتفاقية بموجبها 

عائالتهم من االستفادة من العروض المقدمة للنقابة 
عند تسوقهم من شبكة معارض مسلماني هوم».

وأشار أيضا إلى أن توقيع هذه االتفاقية يأتي تتويجاً 
لنجاح العالقة وتقديم المزيد من طرفنا إلى النقابة 
كــون إيماننــا العميق بأن مبــدأ الشــراكة واتفاقية 
التعاون تأتي بالمزيد من الدعم اإليجابي بيننا وبين 
النقابة، وأكد على أهمية دعم الشركة لكافة النقابات 
والشركات الوطنية وسعيها المتواصل لبناء جسور 

التعاون والشراكة جميع قطاعات الوطن.
وأضــاف: «يوجــد العديد من الخدمــات التي تقدمها 
شركة مسلماني هوم للمستهلك الفلسطيني، من 
ضمنها التســهيالت المالية حيث يمكن للمســتهلك 
الفلســطيني اختيــار وســيلة الدفــع المناســبة لــه 
كالشيكات الشــخصية، بطاقات االئتمان، المعامالت 
البنكيــة، االتفاقيــات الخاصة بالشــركات والنقابات 

الفلســطينية، باإلضافــة لمجموعــة مــن الخدمات 
المتوفــرة لــدى شــبكة معــارض مســلماني هوم 
كالصيانة، الشحن المجاني، خدمة الزبائن، وبرامج 

العضوية».
يذكر أن شــبكة معارض مسلماني هوم هي امتداد 
برى الشــركات الفلسطينية  لمجموعة مســلماني كُ
في مجال استيراد وتسويق أجود األجهزة الكهربائية 
وأفخم األدوات المنزلية، والحاصلة على وكاالت لكبرى 

العالمات التجارية العالمية، وهي:
 Samsung, Lofra ,Ariston ,Haier, Bompani,
 TurboAir ,Elica, Tefal ,Rowenta ,Moulinex
 ,Babyliss Babyliss PRO, Krups ,Luminarc,

Pyrex ,OXO ,Home Market Tescoma,Ocean
حيث تنتشر شبكة معارض مسلماني هوم في الضفة 

في كل من طولكرم، نابلس، الخليل، والقدس.

توقيع اتفاقيتين بين جامعة خضوري وهيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية 
طولكرم - الحياة االقتصادية - مراد ياسين - وقعت جامعة فلسطين 
التقنيــة – خضــوري، امــس اتفاقيتين مــع هيئة ســوق رأس المال 
الفلســطينية ومؤسسة التمويل الدولية، التي مثلها كل من: رئيس 
الجامعة أ. د. مروان عورتاني ومدير عام هيئة ســوق رأس المالي أ. 
براق النابلســي والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية ا. يوسف 
حبش بحضور الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د.ايهاب القبج 

ونائبي رئيس الجامعة وعمداء الكليات وطلبة مساق الحوكمة. 
وشــمل التوقيع تجديد اتفاقية التعــاون الثالثية بين الجامعة وهيئة 
ســوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية المتعلق بإدخال مساق 
الحوكمة ضمن إطار المســاقات التدريســية التي تم توقيعها سابقاً 
عام 2015، باإلضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون ما بين الجامعة وهيئة 

سوق رأس المال الفلسطينية. 
وبموجب تجديد االتفاقية ســيتم االســتمرار في دمج مساق حوكمة 
الشركات استناداً إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل 
الدولية في هذا الســياق، األمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية 
والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين 
يجتازون المســاق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية 
بما يفيد اجتيازهم مســاق متخصص بحوكمة الشــركات، وستعمل 
هيئة ســوق رأس المال على اإلشــراف التام علــى البرنامج لضمان 

نجاعته وفاعليته.
ويأتي توقيع االتفاقية تتويجا لجهود هيئة سوق رأس المال ومن خالل 

التعاون االستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز وزيادة 
الوعي في حوكمة الشركات في فلسطين، وتحديدا لدى طلبة كليات 
العلوم اإلدارية والمالية في الجامعات الفلســطينية من خالل تطوير 
ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات، وفقا ألحدث الممارسات 

والمستجدات الدولية في هذا المجال. 
أ.د.عورتاني: تجسيد الجامعة كحيز لرفع الوعي باالقتصاد واألموال

وفي هذا السياق أكد رئيس الجامعة على عمق الشراكة مع سوق رأس 
المال والمؤسســات الفاعلة في هذا القطاع والتي تصب جميعها في 
خدمة الطلبة وتجسيد الجامعة كحيز لرفع الوعي باالقتصاد واألموال 
والتأمينات وغيرها بشكل يرفع من قدرات الطلبة التنافسية في سوق 
العمل وكذلك تمكنهم من اتخاذ القرارات الحكيمة في حياتهم العملية.

وبين ا. د. عورتاني بأن الشركاء سيقدمون الفكر والنشاطات المختلفة 
عبر انتداب الخبراء المتمرســين في القطاع غير األكاديميين بقوله: 
نؤمن في الجامعة بأهمية االستفادة النوعية من الخبرات والكفاءات 
غير االكاديمية الثــراء معارف ومفاهيم الطلبة لدورهم في تقريب 

الطلبة من الواقع الحقيقي لسوق العمل.
ودعا أ.د. عورتاني الى استثمار دمج الكليات كفروع جديدة في الجامعة 
والى التوجه وبشكل تكاملي نحو استحداث مركز االعالم االقتصادي 

بالتعاون مع المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع. 
ا. النابلسي: خضوري أولى الجامعات التي تجدد االتفاقية

من جهة اعرب ا. براق النابلســي عن ســعادته لتوقيع اتفاقيتين مع 

جامعــة خضوري والتــي تعتبر احداهــا تجديد لالتفاقيات الســابقة 
الموقعــة عام 2015 وهــي اول اتفاقية توقع مــع الجامعات في هذا 

اإلطار.
وبين أ. براق أن الهيئة بمثابة هيئة رقابية يناط بها تنظيم والرقابة 

وتوعية تنظيم المستثمرين وشؤونهم.
وحول تجديد اتفاقية إدخال مســاق الحوكمة أعرب براق عن تقديره 
لجهود الجامعة في هذا المجال عبر اســتثمارها في العنصر البشري 
باعتبــاره مــن اكبر واهم المــوارد باعتبار ان طالب اليــوم هم قادة 

المستقبل. 
وبيــن أ.براق ان الهيئــة قامت مع الجامعات بتخريــج نحو الف طالب 
مسجل في مساق الحوكمة وغيرها باالضافة الى انجاز برنامج يحدث 

تدريبات لكوادر الجامعة. 
وقال أ.براق: بتجديد توقيع االتفاقية تكون جامعة فلسطين التقنية-

خضــوري من أوائــل الجامعات التي تجــدد اتفاقيــة لتضمن الخطة 
التدريسية لكلية االقتصاد واإلدارة واألعمال مساق متخصص بحوكمة 
الشــركات، وذلك إدراكا منها ألهمية هــذا الموضوع في رفع وتعزيز 
القدرة التنافســية للطلبة الخريجين، األمر الذي يســهل دمجهم في 

سوق العمل بعد التخرج.
حوكمة الشركات من أهم قضايا العصر

من جانبه بين ا. حبش أن توقيع اتفاقية التعاون الثالثية بين الهيئة 
ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة فلسطين التقنية خضوري وذلك 

الحقــاً النتهاء مدة االتفاقية الســابقة بنجــاح، والتي تم توقيعها مع 
الجامعة عام 2015 والرغبة بتجديد االتفاقية لدمج مســاقة حوكمة 
الشركات في الخطة التدريسية لكلية االقتصاد واألعمال في الجامعة.

وأوضــح ا.حبش أن حوكمة الشــركات تعتبر مــن أهم قضايا العصر 
وضرورة أساســية لتحسين أداء الشــركات وتعزيز ثقة المستثمرين 
وحماية حقوق المساهمين عبر إلزام مجالس اإلدارة بمبادئ الحوكمة 
مــن خالل التركيز علــى الهيكلة الفاعلة للمجلــس والقيام بمهامه، 

لتحقيق النتائج واألهداف المرجوة ورفع عجلة اإلنتاج االقتصادي. 
وبين أ.حبش أن مؤسسة التمويل الدولية تحت رعاية هيئة سوق رأس 
المال الفلسطينية بتلبية دعوة الجامعات لتوقيع اتفاقيات تعاون تقوم 
من خاللها بتدريب الســادة واألساتذة وتوفير المادة العلمية الخاصة 
بحوكمة الشــركات ألبنائنا الطالب. ونهدف من ذلك إلى نشر الوعي 
لــدى الطالب حول ثقافة وأهمية الحوكمة، فإنه عن قريب ســيدخل 

هؤالء الطالب سوق العمل وسيصبح طالب اليوم مدير الغد.
لقاء تفاعلي وتكريم

وتبع توقيع االتفاقية عقد لقاء حواري تفاعلي لمدير عام هيئة سوق 
رأس المال مع طلبة كليــة االقتصاد واإلعمال، باإلضافة إلى تكريم 
الشركاء ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي د.إيهاب القبج 
على دوره في خدمة الجامعة وتطورها أثناء خدمته فيها كعميد لكلية 
االقتصاد واألعمال ومساعداً لرئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة 

والمجتمعية.


