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مؤشر القدس يسجل انخفاضا بنسبة 0.29 % 
رام اهللا - الحياة االقتصادية - سجل المؤشر الرئيسي لبورصة 
فلســطين، مع نهاية جلسة التداول األســبوعية الثانية تراجعا 
بنسبة %0.29، وأغلق على 579.20 نقطة، منخفضا 1.66 نقطة 

عن جلسة تداول يوم األحد.
وجاء االنخفاض على مؤشر القدس نتيجة لتراجع مؤشر قطاع 
التأمين بنســبة %0.12، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، 
ومؤشــر قطاع الصناعة بنسبة %0.22، مع ارتفاع مؤشر قطاع 
البنوك والخدمات المالية بنسبة %0.37، واستقرار مؤشر قطاع 

االستثمار.
وشهدت جلسة االمس تداوالت فيمة 640 الف دوالر على حوالي 
490 ألف ســهم، في 228 صفقة، وجرى فيها تداول أســهم 18 
شركة، انخفض منها سهم 6 شركات، وارتفع سهم 5 شركات، 

واستقر سهم 7 شركات.
وانخفض سهم شركات موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت، 
وســجاير القدس، والتأمين الوطنية، والقدس للمســتحضرات 

الطبية، وسند للموارد اإلنشائية، واالتصاالت الفلسطينية.

والشــركات الرابحة كانت: المجموعة األهلية للتأمين، واالتحاد 
لألعمار واالستثمار، والبنك اإلسالمي العربي، وبنك االستثمار 

الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء.
الفلســطينية  العربيــة  التاليــة:  الشــركات  ســهم  واســتقر 
للتنميــة  وفلســطين  فلســطين،  وبنــك  لالســتثمار»إيبك»، 
واالستثمار، ودار الشفاء لصناعة األدوية، وفلسطين لالستثمار 
العقــاري، والبنك الوطني، والفلســطينية للتوزيــع والخدمات 

اللوجستية.

«الدهانات» والوطنية موبايل تفصحان 
عن بياناتهما المالية للربع الثالث 

رام اهللا - الحياة االقتصادية - أفصحت شــركتان مدرجتان عن 
بياناتهما المالية المرحلية غير مدققة للشــهور التسعة األولى 
مــن العام 2017، وذلك عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الســاري، 

وهما على النحو التالي: 

العربية لصناعة الدهانات
وتشــير بيانات الشركة عن فترة الشهور التسعة المنتهية في 
30\09\2017 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 
995,631 دينــارا أردنيا، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة 
بمقدار 1,013,891 دينارا أردنيا للفترة نفسها من العام 2016 
بانخفــاض بلغت نســبته 1.80 %. أما مجموع الموجودات فقد 
بلــغ 6,496,202 دينــار أردني بعد أن كــان 5,618,267 دينارا 
أردنيــا في نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نســبته 15.63 %. 
وبلــغ مجموع المطلوبات 2,227,979 دينارا أردنيا بعد أن كان 
1,837,076 دينارا أردنيا نهاية العام 2016 بإرتفاع بلغت نسبته 
21.27 %. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 4,268,223 دينارا 
أردنيــا بعد أن كــان 3,781,191 دينارا أردنيــا في نهاية العام 

2016 بارتفاع بلغت نسبته 12.88 %.

الوطنية موبايل
وتشــير بيانات الشــركة عن فترة الشــهور التســعة المنتهية 
فــي 30\09\2017 إلى أنّ صافي خســائر الفترة بعد الضريبة 
قد بلغــت (1,797,004) دوالرات أميركيــة، مقارنة مع صافي 
أربــاح بعد الضريبة بمقدار 1,116,727 دوالرا أميركيا للفترة 
نفســها مــن العــام 2016. أما مجمــوع الموجــودات فقد بلغ 
241,983,279 دوالرا أميركيا بعد أن كان 223,646,514 دوالر 
أمريكي في نهاية العام 2016 بارتفاع بلغت نســبته 8.20 %. 
وبلــغ مجموع المطلوبات 175,615,167 دوالرا أميركيا بعد أن 
كــان 155,481,398 دوالرا أميركيا نهاية العام 2016 بارتفاع 
بلغــت نســبته 12.94 %. أمــا مجموع حقــوق الملكية فقد بلغ 
66,368,112 دوالرا أميركيــا بعد أن كان 68,165,116 دوالرا 
أميركيا في نهاية العام 2016 بانخفاض بلغت نسبته 2.64 %.

طبيلة: توحيد االجراءات 
بين غزة والضفة بات قريباً 

رام اهللا - الحيــاة االقتصادية - أصدر وزير النقل والمواصالت 
سميح طبيلة في اول يوم دوام من مكتبه بغزة، أمس، قرارات 
ادارية داخلية، وأجــرى والوفد المرافق جولة تفقدية لالدارات 

العامة في مقر الوزارة هناك، ومديريات الوزارة.
وأكــد طبيلة ان الوزارة تعكف حالياً علــى تنفيذ خطة لتوحيد 

جميع االجراءات الفنية بين غزة والضفة.
وشدد على حرص الوزارة الشديد على تذليل العقبات والمشاكل 
التي تعترض ســير العمل والســعي الحثيث نحو ايجاد الحلول 
المناســبة لمعالجة القضايــا العالقة وتوحيد االجــراءات وفق 

القوانين واالنظمة. 
كما توجــه الوزير لميناء الصيادين لالطــالع على واقع العمل 
فيه واالســتماع لشــكاوى الصيادين والمعوقات التي تعترض 

نشاطهم في الميناء.
واجتمع طبيلة مع جمعية مستوردي المركبات وتم استعراض 
أهم القضايا والمشــاكل التي تواجه قطاع اســتيراد المركبات 
وســبل حلها، باالضافــة الى تعزيز التعاون والشــراكة ما بين 

الوزارة والجمعية في المراحل الالحقة.

البيرة: إعادة تأهيل سوق 
الخضار المركزي لــ9 أيام

البيرة - وفا - أزالت طواقم بلدية البيرة، أمس، جميع البسطات 
الموجودة في سوق الخضار المركزي بمدينة البيرة، ضمن حملة 
تهــدف إلى تأهيل الســوق، واعداده بصــورة حضارية، وعليه 

يتسنى للمواطنين التسوق في مكان منظم ونظيف.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أن الحملة تســتمر 9 أيام، 
وتأتــي تحقيقا لرؤية المجلس البلدي بتطبيق شــعار «مدينة 
البيرة خضراء نظيفة مزدهرة»، واســتكماال للحمالت السابقة 

لتنظيم المدينة.
وقال عضو المجلس البلدي محمد صرصور إن الحملة بدأت بعد 
جلســات اشترك فيها أعضاء المجلس، والعديد من تجار سوق 
الخضــار، الذين أبــدوا تعاونهم حول ضرورة تنظيم الســوق 
المركزي «الحســبة»، وتــم التوصل إلى آلية عمل مشــتركة، 

وبتعاون من األجهزة األمنية ال سيما جهاز الشرطة.

رئيس سلطة المياه يطلع 
على احتياجات بلدية نابلس

رام اهللا - الحياة االقتصادية - التقى رئيس سلطة المياه مازن 
غنيــم في مكتبــه، أمس، رئيس بلديــة نابلس عدلي يعيش 
وطاقمــا مــن البلدية لمناقشــة وضع المياه فــي نابلس والية 
العمل المتبعة في توزيع المياه لضمان وصولها إلى التجمعات 
المختلفة واالحتياجات الفعلية للبلدية من اجل تحسين الوضع 

المائي وزيادة الكميات المتوفرة.
وبحث اللقاء حاجة البلدية الى مشروع مياه يتمثل في مد خط 
جديد كبديل للخط الحالي بحيث يمتد من منطقة الباذان حتى 
المساكن بقطر 16 انش الى جانب بناء خزان مياه في المنطقة 

لزيادة كميات المياه.
واكــد غنيم ان الخطة التي تســير عليها ســلطة الميــاه حاليا 
والمتمثلــة بربط المصــادر المائية مع بعضهــا تضمن توزيع 
المياه على التجمعات بشكل مستمر وتالفي اي مشكلة في حال 
تعطل احد المصادر ما يساهم في الحد من معاناة المواطنين 
بخصوص الحصول على المياه، مضيفا ان الطواقم المختصة 
من الطرفين ستبحث اآللية االفضل للمساعدة في هذا المشروع 
من خالل دراسة االمكانيات المتوفرة واالحتياجات الالزم تأمينها.

طولكرم: ندوة علمية حول الحوكمة في 
المؤسسات الفلسطينية بين الواقع والمأمول

طولكرم - الحيــاة االقتصادية - نظمــت عمادة كلية 
العلــوم اإلداريــة واالقتصادية بفــرع جامعة القدس 
المفتوحة فــي طولكرم، أمس االثنيــن، ندوة علمية 
حــول «الحوكمة في المؤسســات الفلســطينية.. بين 
الواقــع والمأمــول»، برعاية رئيس الجامعــة الدكتور 
يونــس عمرو، وبحضور مدير فــرع طولكرم الدكتور 
سالمة سالم، وعميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
الدكتور يوسف أبو فارة، ومدير دائرة الموارد البشرية 
طارق المبروك. وشارك في الندوة من خارج الجامعة: 
نائــب رئيــس جامعــة فلســطين التقنيــة/ خضوري 
للشــؤون اإلدارية الدكتور نافع عســاف، وحشــد كبير 
مــن الطلبــة، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين من 

المجتمع المحلي.
وافتتــح الندوة الدكتور ســالمة ســالم، مؤكداً أهمية 
األنشــطة والفعاليات العلمية التي تعقدها الكلية في 
الجامعة، التي تعزز العالقة بين الجامعة ومؤسســات 
المجتمع المحلي، ومشــيداً بجهود الكلية في الســعي 
الدائــم إلى التطوير في مجال التخصص، داعياً طلبة 
الكلية إلى المشــاركة في تنظيم مثل هذه األنشطة 
التي تنعكس إيجاباً على بناء شخصية الطلبة وزيادة 
مهاراتهــم وقدراتهم على االنخراط بنجاح في ســوق 
العمل والمنافســة بقــوة، ثم تنــاول أهمية الحوكمة 
وأهدافها وتأثيراتها المختلفة على الشراكات والمجتمع.

واستعرض أبو فارة التطور التاريخي للحوكمة واألسباب 
التي أدت إلى نشوئها وتبنيها داخل المؤسسات، مبينا 
أن الحوكمــة بمفهومها البســيط هي نظــام لتوجيه 
المؤسســات والرقابة عليها، وتنــاول العالقة الوثيقة 
بيــن الحوكمة والتنمية، وأن الحوكمة تركز على إدارة 
المــوارد االقتصادية واالجتماعيــة وصوالً إلى تحقيق 
التنمية، كما تناول دور الحوكمة في جذب االستثمارات 

إلى البلدان األكثر تطبيقاً لمبادئها ومضامينها.
وأوضــح أبــو فــارة أن الجامعــة أبدت خالل الســنوات 
األخيرة اهتماما ملحوظاً بالحوكمة، ومكافحة الفساد، 
ونشر ثقافة الحوكمة، من خالل تضمين موضوعاتها 

ضمــن المناهج الدراســية للجامعة، حيــث تم اعتماد 
مقرر «حوكمة الشركات»، ومقرر «النواهة والشفافية 
والمســاءلة لمكافحــة الفســاد» ضمن مقــررات كلية 
العلوم اإلدارية واالقتصاديــة اإلجبارية واالختيارية،. 
وبيــن الدكتور عســاف فــي ورقته البحثيــة «حوكمة 
الشركات في فلسطين: واقع وتحديات»، نشأة الحوكمة 
والبيئــة القانونية والتنظيميــة المنظمة لها، متطرقاً 
إلــى واقع الحوكمــة مقارنة ما بيــن العامين (2012-

2015) من حيث مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية في 
التركيبة، واللجان المنبثقة عنها، باإلضافة إلى أهمية 
اإلفصاح عن المنافع الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة، 

وأهمية التدقيق الخارجي، وتركيبة الملكية.
وأشــار كذلــك إلــى التحديات التــي تواجــه الحوكمة، 
وأهمية إصدار قانون شــركات حديث يســهم في حل 
تلك العقبــات والتحديات. وقدم عضو هيئة التدريس 
في فــرع الجامعة بطولكرم الدكتور خالد زبدة، ورقة 
بحثيــة أخرى تناول فيها واقــع ومعيقات الحوكمة في 
القطاع الخاص، مشيراً إلى الشركات المدرجة في سوق 
فلســطين لألوراق المالية، مستعرضاً الوضع الراهن 
لتطبيق الحوكمة من قبل إدارات هذه الشــركات. من 
جانبــه، قدم أنيس ربايعة، ورقــة بحثية أخرى تناول 
فيها «الحوكمة ودورها في الحد من الفســاد اإلداري 
والمالي»، تضمنت المفهوم الحديث للحوكمة وأهمية 
تطبيقهــا، باإلضافــة إلى أهم مزاياهــا، متطرقاً إلى 
المبــادئ التي تقــوم عليها الحوكمــة، وآليات حوكمة 
الشــركات التي تســاعد وتســهم في مكافحة الفساد 

اإلداري والمالي.
ودار حــوار ونقــاش بيــن المتحدثين والحضــور، ثم 
أجيــب عن جميع االستفســارات، باإلضافة إلى تدوين 

المالحظات المهمة الخاصة بأهمية موضوع الورشة.
وفــي ختام الندوة، تم توزيع شــهادات اجتياز مســاق 
«حوكمة الشركات» على الطلبة الذين اجتازوه بنجاح، 
وهي شــهادات صــادرة عن هيئة ســوق رأس المــال 

الفلسطينية، ومؤسسة التمويل الدولية.

سحب الودائع من بنوك قطر يتباطأ في أيلول 
رويتــرز - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي امس أن تدفقات الودائع من 
النظــام المصرفــي في البلد الخليجي تباطأ في ســبتمبر أيلول مع بدء انحســار 
تأثير العقوبات التي فرضتها أربع دول عربية أخرى. البيانات لشهر أيلول أشارت 
إلى أن الدول األخرى سحبت اآلن معظم أموالها من قطر ولهذا فإنه تبقى ودائع 
قليلة نسبيا يمكن سحبها. وانخفضت ودائع العمالء األجانب لدى البنوك في قطر 
- وغالبيتها في شكل ودائع بالعملة األجنبية- بمقدار 6.2 مليار ريال (1.7 مليار 
دوالر) في سبتمبر أيلول مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 142.8 مليار ريال.

ترامب يقول إنه «قريب جدا» من اتخاذ قرار بشأن رئيس مجلس االحتياطي
رويتــرز - أبلغ الرئيس دونالد ترامب الصحفيين امس أنه 
«قريب جدا جدا» من اتخاذ قراره بشأن من سيرأس مجلس 

االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األمريكي).
وأجرى ترامب مقابالت مع خمســة مرشحين للمنصب من 
بينهــم جانيت يلين الرئيســة الحالية لمجلس االحتياطي 

التي تنتهي فترة رئاستها في فبراير شباط.

فلسطين تحصل على تمويل لمشاريع 
تغير المناخ من صندوق المناخ األخضر

رام اهللا - الحيــاة االقتصاديــة - أعلنت ســلطة جودة 
البيئــة، عن نجاح دولة فلســطين فــي الحصول على 
تمويل لمشــروعين من مشاريع تغير المناخ من قبل 
صندوق المناخ األخضر، الذي يعتبر الجسم التمويلي 
األساسي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ.

ويأتي ذلك نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها ســلطة 
جــودة البيئة فــي مجال التغير المناخــي منذ انضمام 
دولة فلســطين لالتفاقية اإلطاريــة، وتوقيع الرئيس 
محمــود عبــاس على اتفاقيــة باريس فــي نيويورك 

العام الماضي.
وثمنت رئيس سلطة جودة البيئة في فلسطين عدالة 
األتيرة، جهود العاملين في سلطة جودة البيئة على ما 
بذلوه من عمل مكثف ومتواصل من أجل تذليل وتجاوز 
العقبــات التي وضعت من قبــل بعض الدول األطراف 

المؤثرة في القرار داخل الصندوق األخضر.
واعتبــرت األتيرة في تصريح صحفــي أمس، أن هذا 
اإلنجــاز يعد على درجة عاليــة من األهمية ألنه يفتح 
الباب واســعا أمام المشاريع الوطنية التنموية الكبيرة 
التي أعدتها دولة فلســطين، بما يشمل خطط العمل 
الشــاملة المتعلقة بها، مشــيرة إلى أن المشــروعين 
اللذين تمت الموافقة عليهما يتضمنان دعم التحضير 
لالســتفادة مــن تمويل المشــاريع من قبــل صندوق 
المناخ األخضر والذي ينفذ بالشراكة مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي (UNDP)، ومشروع خارطة الطريق 
لتكنولوجيــا المنــاخ، الــذي ينفذ بالشــراكة مع مركز 
وشــبكة تكنولوجيــا المناخ ((CTCN وبرنامــج األمم 

.(UNEA) المتحدة للبيئة
وأشــارت إلى أن صندوق المناخ األخضر يعد من أهم 
الصناديق الدولية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تعمل 
علــى تمويــل المشــاريع. وقالت إن فلســطين قدمت 
مقترحات المشاريع منذ فترة وجيزة، واستطاعت إثبات 
وجودها وفرض نفسها كدولة طرف في االتفاقية وأن 
تكون على قدم المساواة مع الدول األطراف الـ 196 في 

االتفاقية وخاصة الدول النامية التي حصلت حتى اليوم 
على تمويالت لـ 54 مشروعا تقدر قيمتها اإلجمالية بـ 

2.65 مليار دوالر.
وأكدت األتيرة أن ســلطة جــودة البيئة بصفتها نقطة 
االتصــال الوطنيــة التفاقيــة تغير المنــاخ ولصندوق 
المناخ األخضر، فإنها تعمل مع أعضاء اللجنة الوطنية 
لتغيــر المناخ الذي تترأســه ســلطة البيئة بالشــراكة 
مــع كافــة المؤسســات الحكومية والخاصــة واألهلية 
والقطــاع الخــاص وذوي االختصــاص مــن الخبــراء 
الدوليين والمؤسسات الدولية، من أجل الحصول على 
تمويل للمشاريع الوطنية، ويتم العمل حاليا التواصل 
مــع صندوق المنــاخ األخضر بهدف اســتكمال تمويل 
مشــروع محطة تحلية غزة المركزية ومشاريع أخرى 
في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة والنقل 

والمواصالت.
وكانــت ســلطة جــودة البيئة ســلّمت مؤخــرا، تقرير 
المســاهمات المحددة وطنيا للتعامل مع تغير المناخ، 
لألمانة التنفيذيــة التفاقية األمــم المتحدة اإلطارية 
لتغيــر المنــاخ، والــذي يعد مــن متطلبــات االنضمام 
لالتفاقية وللحصول على التمويل لمختلف المشــاريع 

المتعلقة بتغير المناخ.
واشتمل تقرير المساهمات المحددة وطنيا على تدخالت 
في مجالي التكيف مع اآلثار السلبية لتغير المناخ وتقدر 
قيمته بـ 3.5 مليار دوالر لمدة 10 ســنوات، وفي مجال 
التخفيــف من انبعاثات غــازات الدفيئة وبتكلفة مالية 

تقدر بـ 10.6 مليار دوالر حتى العام 2040.
ويذكر أن دولة فلسطين تعد الدولة األولى في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن أول 15 دولة في 
العالم توقع وتصادق على اتفاقية باريس لتغير المناخ، 
التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام الماضي، ويعتبر صندوق المناخ األخضر الجسم 
التمويلــي لالتفاقيــة، حيث يتوقــع أن تصل ميزانيته 

السنوية 100 مليار دوالر مع حلول العام 2020.


