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الكويتيون يسعون إلى ضمانات وتخطي
البـيـروقـراطـيـة لالسـتـثـمـار في الـعـــراق

الكوي���ت - رويترز: يس���عى رج���ال األعم���ال الكويتيون 
الراغب���ون في االس���تثمار في الع���راق إل���ى الحصول على 
ضمانات والتغلب على عائق البيروقراطية لضخ استثمارات 
ف���ي البلد الذي عانى من فترات طويلة من عدم االس���تقرار 
السياس���ي واالقتصادي واألمني والخارج لتوه من حرب مع 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتس���تضيف الكويت مؤتمرا دوليا إلع���ادة إعمار العراق من 
المقرر أن يبدأ أعماله اليوم ويس���تمر ثالثة أيام وس���ط تطلع 
الجانبين العراق���ي والكويتي إلى طي صفح���ة الماضي وفتح 

صفحة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة وحسن الجوار.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 1800 شركة و2000 شخصية 
اقتصادي���ة يمثل���ون نحو 50 دول���ة في الجان���ب االقتصادي 
للمؤتمر تحت شعار استثمر في العراق حيث ستعرض الهيئة 
الوطنية لالستثمار الحكومية العراقية 157 فرصة استثمارية 

للمستثمرين األجانب القادمين من كل أنحاء العالم.
وعقدت الش���ركات الكويتية المشاركة بالمؤتمر أمس األحد 
ندوة ف���ي غرفة تجارة وصناعة الكويت ش���ارك فيها س���امي 
األعرجي رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار بالعراق ومسؤولون 
م���ن البنك الدولي حي���ث تركز الحديث ح���ول الضمانات التي 
يقدمها العراق للمستثمرين األجانب وكذلك بعض المشكالت 

التي يعانيها المستثمرون هناك السيما البيروقراطية.
وق���ال عبد الوهاب الوزان نائب رئي���س غرفة تجارة وصناعة 
الكويت لرويترز إن القط���اع الخاص الكويتي يتطلع ألن تكون 
هناك دراسات جدوى واضحة وضمانات لالستثمار في العراق 
مبينا أن الشركات الكويتية يمكنها المشاركة في كل مجاالت 

االستثمار في العراق. 
وقال الوزان إن القطاع الخاص يتطلع دائما "ألن تكون هناك 

ضمانات تعطي االستقرار في عملية االستثمار.. كل استثمار 
يحتاج إلى استقرار. 

ال تس���تطيع أن تس���تثمر دون أي يكون عندك راحة بال في 
كيفية اإلنشاء واإلعمار ومن ثم االستمرار. 

هذا هو الطريق الصحيح.. هذه األساسيات التي تبني عليها 
استثمارك في العراق".

وقال الوزان إن هناك جهات عدة كالبنك الدولي والمؤسسة 
العربية لضمان االستثمار والصندوق الكويتي للتنمية سوف 
تكون فاعلة في تقديم الضمانات لالس���تثمار في العراق "لكن 
الغطاء يجب أن يكون على مستوى الدول لتشجع المستثمرين 
...في الجان���ب األمني والجانب السياس���ي و)الجانب( المرتبط 

بخروج ودخول األموال والضرائب".
وعانى المس���تثمرون الكويتيون الذين كانوا يستثمرون في 
العراق في فترة الثمانينيات من ضياع الكثير من أصولهم بعد 
الغ���زو العراقي للكويت والقطيعة الت���ي حدثت بين الدولتين 

حتى العام 2003.
وقال س���امي األعرجي رئي���س الهيئة الوطنية لالس���تثمار 
بالع���راق إن بالده حديثة عه���د باقتصاد الس���وق موضحا أن 
الهيئة التي يترأسها تتولى تنسيق ومتابعة وتسهيل مهام 
المس���تثمرين األجانب لكنها "ال تملك عصا س���حرية. وال تعد 
)المس���تثمرين( بالمن والس���لوى" لكنها ستسعى إلى متابعة 

شكاواهم والتغلب على ما يعانونه من عقبات.
وأضاف األعرجي إن العراق اليوم لديه "فرصة نادرة...العالم 
متعاطف معنا" ويريد للعراق أن يحقق السلم األهلي وأن يتم 

استثمار موارده لصالح شعبه.
وأضاف األعرجي: "حري بن���ا أال نضيع هذه الفرصة" وأن يتم 

استثمارها في إعادة بناء العراق في كل القطاعات.

وقال األعرجي إن أهم ضمانات االستثمار في العراق تتمثل 
في قانون االس���تثمار العراقي وقبول العراق لقرارات التحكيم 
الدول���ي "أينما كان" ف���ي القضايا االس���تثمارية باإلضافة إلى 
االتفاقي���ات الموقع���ة بي���ن الكويت والعراق بش���أن ضمانات 

االستثمار.
وخالل الندوة قال مس���تثمر كويتي يعمل في العراق منذ 14 
عاما إنه يش���كو من البيروقراطي���ة الحكومية التي تمنعه منذ 
س���تة أشهر وحتى اآلن من استالم مس���تحقات بقيمة خمسة 

ماليين دوالر لدى الحكومة العراقية.
لكنه أكد أنه سيواصل االستثمار في العراق "ألن هذا واجبنا 

تجاه إخوتنا في العراق".
وخالل الن���دوة قال زياد بدر رئيس بعثة مؤسس���ة التمويل 
الدولي���ة التابعة للبن���ك الدولي في الع���راق إن البنك الدولي 
بمؤسس���اته التابع���ة المتع���ددة يق���دم ضمان���ات متنوعة 
ومختلفة وفعالة لالس���تثمار في العراق معتب���رًا أن هذا البلد 
يتمتع بمزايا عديدة منها بنية تحتية قوية وعدم وجود قيود 
على تحويالت العملة للخارج باإلضافة إلى ربط الدينار العراقي 

بالدوالر األميركي.
وأضاف بدر الذي تعمل مؤسسته كذراع متخصصة لمجموعة 
البنك الدولي للعمل مع القطاع الخاص أن العراق ال يزال يمثل 
إحدى الدول التي تتمتع بأكبر عائد على االستثمار في العالم.

وقال: "ال أظن أن���ه في أي مكان من العالم توجد فرص كهذه 
من االستثمار. استثماراتنا في العراق البالغة 1.2 مليار دوالر ال 

يوجد بها استثمار غير مجد".
وأضاف بدر إن مؤسس���ة التمويل الدولية سوف تقوم خالل 
الفترة المقبلة باس���تثمار 250 ملي���ون دوالر إضافية في قطاع 

االتصاالت العراقي.

بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 100 ميغاواط..

عان اتفاقية
ّ

»كهرباء القدس« و»زورلو للطاقة التركية« توق
لتأسيس شركة لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية في فلسطين

لش���ركة  التنفيذي  الرئيس  يونغ���ول 
زورلو، وممثلين عن شركة زورلو للطاقة؛ 
علي أكي���ن تاري نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة، وهاش���ي أحم���د كليش���كفولو 
عضو مجلس اإلدارة، وسنان آك الرئيس 
التنفي���ذي، ويغم���ور أوزضمير رئيس 
زورلو  الخارجية في  إدارة االستثمارات 

للطاقة.
وُيعد حض���ور جميع أعض���اء مجلس 
إدارة مجموعة زورلو القابضة ورئيسها 
عالمي���ًا  المع���روف  األعم���ال  رج���ل 
أحمد زورل���و، توقي���ع االتفاقية، داللة 

بالش���راكة  المجموعة  اهتم���ام  عل���ى 
اإلس���تراتيجية م���ع ش���ركة كهرب���اء 

محافظة القدس ومع فلسطين.
أما عن شركة كهرباء محافظة القدس 
فحضر حفل التوقيع يوس���ف الدجاني 
رئي���س مجل���س اإلدارة في الش���ركة، 
والمهن���دس هش���ام العم���ري المدير 
الع���ام ممث���اًل ع���ن اإلدارة التنفيذية 
للش���ركة، إضافة إلى ع���دد من ضيوف 
الق���دس،  محافظ���ة  ش���ركة كهرب���اء 
وممثلي���ن عن جه���ات تمويلية دولية 
ف���ي تركي���ا، ش���ملت البن���ك األوروبي 

إلع���ادة اإلعم���ار والتنمية، ومؤسس���ة 
الذراع  التمويلية  الفرنس���ية  بروباركو 
االستثمارية لوكالة التنمية الفرنسية 

ممثلة عن الحكومة الفرنسية.
وف���ي كلمته خ���الل حف���ل التوقيع، 
قال الدجاني: »نفخ���ر بهذه االتفاقية 
اإلس���تراتيجية الت���ي تمّه���د لتعزيز 
األمن الطاقي في فلس���طين، وتؤسس 
لحقب���ة جدي���دة وتوّجه إس���تراتيجي 
جديد في مجال إنت���اج وتوزيع الطاقة 

الشمسية في فلسطين«.
وأضاف الدجاني: »نحن ممتنون لدعم 

عت ش���ركة 
ّ
رام الله - »األيام«: وق

كهرباء محافظة القدس مع مجموعة 
زورل���و العمالق���ة التركي���ة للطاقة 
لتأسيس شركة  إستراتيجيًا  اتفاقًا 
مش���تركة، تختص في إنتاج الطاقة 
الشمس���ية عل���ى مراح���ل لخدم���ة 
الطاقة في فلس���طين،  احتياج���ات 
على  المتزاي���د  للطل���ب   

ً
اس���تجابة

مص���ادر بديل���ة للطاقة، بم���ا يؤّمن 
لالقتصاد الفلس���طيني حاجاته من 

الطاقة للنمو والتوسع واالستمرار.
وتنص بن���ود االتفاق المش���ترك 
عل���ى البدء بإنت���اج 30 ميغاواط من 
المرحلة  خ���الل  الشمس���ية  الطاقة 
األولى من ه���ذه االتفاقية، على أن 
يس���تمر العمل إلنتاج أكثر من 100 
المتتالية  الفت���رات  خالل  ميغاواط 
الش���راكة  لتصبح  الش���راكة،  لهذه 
األضخ���م واألهم ش���أنًا ف���ي مجال 
تزويد فلس���طين والمنطقة العربية 

بحاجاتها من الطاقة الشمسية.
وجرى التوقيع على اتفاق الشراكة 
في  الطرفين  بي���ن  اإلس���تراتيجية 
المق���ر الرئي���س لمجموع���ة زورل���و 
القابض���ة ف���ي إس���طنبول، بحضور 
رئيس مجلس إدارة المجموعة أحمد 
زورلو، وأعض���اء مجلس اإلدارة أولفن 
زورلو، وس���يلين زورلو، وممثلين عن 
اإلدارة التنفيذية للشركة األم؛ عمر 

الفلس���طينية  الحكومة  وتش���جيع 
الفلس���طينية،  الطاق���ة  وس���لطة 
والحكومة التركية ممثلة بالس���فير 
التركي لدى فلس���طين، والقنصلية 
العام���ة التركي���ة، وكافة الش���ركاء 
واألصدق���اء، لما كان له���م من دعم 
الش���راكة  وتش���جيع لتحقيق هذه 
المهم���ة، إضافة إل���ى دعم الجهود 
الفلسطينية في تحقيق االستقالل 
واألمن الطاقي في فلس���طين، وذلك 
عبر االس���تثمار في مص���ادر الطاقة 

البديلة والشمسية«.
وقال���ت »زورلو«: »إنن���ا من خالل 
التع���اون والش���راكة م���ع ش���ركة 
القدس سنسعى  محافظة  كهرباء 
إلى زي���ادة س���عة إنت���اج الطاقة 
الشمسية لتصل إلى 100 ميغاواط 
في المنطقة، كما أننا في ش���ركة 
زورل���و للطاق���ة نهدف إل���ى خلق 
مش���اريع دولية في كاف���ة الدول 
البديلة  الطاقة  مج���االت  بمختلف 
وباألخ���ص الطاقة الشمس���ية في 
كل من الباكستان وفلسطين، لكي 
نصبح فاعلين والعبين مؤثرين في 

هذا المجال بالمنطقة.
م���ن جهت���ه، ق���ال العم���ري: إن 
»كهرب���اء القدس« كان���ت من أوائل 
الشركات المنتجة للطاقة الشمسية 

والكهربائية في فلسطين.

»سوق أبو ظبي العالمي« تبـحـث تـطـويـر 
قـانـون لـبـورصـات الـعـمـالت االفـتـراضـيـة

ابو ظبي - األناضول: كش���فت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق 
أبو ظبي العالم���ي )المركز المالي الدولي ف���ي العاصمة اإلماراتية(، 
أمس، أنها تبحث تطوير قانون تنظيمي لبورصات ووس���طاء العمالت 

االفتراضية.
وقالت س���لطة الس���وق، ف���ي بيان: "نعمل حاليا بش���كل مش���ترك 
م���ع الهيئات المختصة والخب���راء واألطراف المعني���ة، لتطوير إطار 
تنظيمي شامل قائم على منهجية الحد من المخاطر لتنظيم ومراقبة 
أنشطة الوساطة، والتعامل بالعمالت االفتراضية التي تتم في سوق 

أبوظبي العالمي".
وفي تش���رين األول الماضي، أصدرت "الس���وق" الدليل اإلرش���ادي 
لمنهجي���ة معام���الت "الطرح األول���ي للعمل���ة" والرم���وز والعمالت 
االفتراضي���ة التي تتم ف���ي إطار أنظمة األس���واق والخدمات المالية 

لسوق أبو ظبي العالمي.
وال تمل���ك العم���الت االفتراضية، رقما متسلس���ال وال تخضع لس���يطرة 
الحكومات والبنوك المركزية، كالعم���الت التقليدية، بل يتم التعامل بها 

فقط عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها.
وتعامل "س����وق أبوظب����ي العالمي" وف����ق دليلها اإلرش����ادي، العمالت 
االفتراضية كسلع أساسية، وتنصح المستثمرين الساعين لتحقيق عوائد 
اس����تثمارية كبيرة، من توخي الحذر نظرًا لتقلباتها السعرية المستمرة. 
وتقول إدارة الس����وق، إن "العمالت االفتراضية قد ال تكون متوائمة دائما 

مع األنظمة والتشريعات الحالية".
لك���ن محافظ المصرف المركزي اإلمارات���ي، مبارك المنصوري، حذر 
أمس الس���بت على هام���ش مؤتمر بدبي، من "مخاطر االس���تثمار في 

سوق العمالت الرقمية".

»حماية المستهلك« تدعو لمنع استخدام 
كراتين البيض مرة أخرى في المزارع

رام الله – "األيام": أكد رئيس جمعية حماية المس���تهلك 
في محافظة رام الله والبيرة، المنسق العام الئتالف جمعيات 
حماية المس���تهلك، صالح هنية، أمس، ض���رورة رفع درجة 
المتابعة ومنع إعادة استخدام كراتين البيض مرة أخرى في 
المزارع المخصصة للدجاج البياض، خاصة الكراتين المهربة 
من الس���وق اإلس���رائيلية، والمش���تراة من الفقاسات التي 
تس���تخدمها لمرة واحدة لبيض التفقي���س، وذلك تطبيقًا 
لقرار وزارة الزراعة بمنع إعادة استخدام الكراتين مرة أخرى، 

وتطبيقًا للمواصفة الفلسطينية.
وقال هنية: األمر ال يش���كل ظاه���رة، ولكنها موجودة في 
بعض الس���لوكيات الخاطئة، في الوق���ت الذي ارتفعت فيه 
االس���تثمارات ف���ي م���زارع الدواج���ن البياض بحج���م كبير 
وإنتاجي���ة عالية بتكنولوجيا متقدم���ة، واعتماد مواصفات 
عالي���ة في فرز وتعبئ���ة البيض واس���تيراد كراتين البيض 
ذات الج���ودة العالية من مصادر معروف���ة عالميًا ومطابقة 

للمواصفات.
وأضاف: تكمن خطورة إعادة االس���تخدام في إمكانية نقل 
ملوثات بكتيرية او بيولوجية الى البيض والى القطيع الذي 
قد يطاله مرض يقضي على المزرعة، مقابل التفكير بتوفير 
ثالثين ش���يكاًل في ثمن الكراتين الجديدة والمعقمة، حيث 
يصل س���عر ال� 200 كرتونة مس���توردة واصل���ة للمزرعة 60 
ش���يكاًل، وال يتجاوز س���عر الكرتونة 30 أغورة وبالتالي فإن 

التوفير غير مجٍد لكون السعر محدودًا.
وأوضح أن تنس���يقًا يتم م���ن قبل الجمعية مع مؤسس���ة 
المواصف���ات والمقايي���س ووزارة الزراعة ومرب���ي الدواجن 
البياض لضمان جودة بيض المائدة المقدم للمستهلك، من 
حيث تصنيفه حسب الوزن والعدد، وتحديد السعر العادل 
حس���ب األوزان المطابقة، وعرضه بعيدا عن أش���عة الشمس 
والحرارة المرتفعة، "حيث نش���هد بيعًا للبيض في بسطات 
على الش���وارع ويتم وضع البيض في المحالت تحت أش���عة 

الشمس".

17.5 مليون دوالر أرباح 
»أيبك« العام الماضي بزيادة %46

رام الله - "األيام": أصدرت الش���ركة العربية الفلس���طينية 
لالس���تثمار "أيب���ك"، أمس، بياناته���ا المالي���ة األولية )غير 
المدقق���ة( الموح���دة للع���ام 2017، حيث أظه���رت البيانات 
تحقي���ق مجموعة "أيب���ك" صافي أرباح بع���د الضريبة بقيمة 
17.45 مليون دوالر، بارتفاع بلغت نسبته 46% عن العام 2016. 
وبلغت حصة مس���اهمي "أيبك" من ه���ذه األرباح 11.87 
مليون دوالر، بارتفاع بلغت نس���بته 44% مقارنة مع العام 
2016، كم���ا نمت االي���رادات الكلية بنس���بة 13% مقارنة 
بالعام الس���ابق، حيث بلغ مجموع االي���رادات 687 مليون 
دوالر في العام 2017، وبلغ مجموع الموجودات 355 مليون 
دوالر كما في 2017/12/31 بزيادة نسبتها 7.7% عن العام 
الس���ابق، أما صافي حقوق ملكية مس���اهمي "أيبك" فبلغ 
93.8 ملي���ون دوالر كما في 2017/12/31 بزيادة نس���بتها 

9.2% عن العام 2016.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل� "أيبك"، 
ط���ارق العقاد، إن مجموعة أيب���ك حققت نموًا ملحوظًا في 
نتائجها رغم التحديات المحلية واالقليمية، مش���يرًا الى 
أن حصة السهم من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة 
قد نما بنس���بة 36% مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت 
17 سنت للسهم الواحد في العام 2017.  وأشار العقاد أن 
أيب���ك قامت برفع رأس المال المدف���وع ليصبح 70 مليون 
دوالر في العام 2017، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على 
مساهميها عددها 4 مليون سهم، كما قامت أيبك بتوزيع 
أرباح نقدية على مس���اهميها بلغ���ت 3.96 مليون دوالر 
أمريكي، وبذلك بلغ مجم���ل توزيعات األرباح 7.96 مليون 
دوالر أي بنسبة 12.06% من رأس المال المدفوع للشركة.

وأش���ار العقاد ال���ى النمو الالفت في القيمة الس���وقية 
للشركة منذ إدراج أس���همها في بورصة فلسطين، حيث 
نمت القيمة السوقية تدريجيا من 64 مليون دوالر لتصل 
مع نهاية العام 2017 الى 138.6 مليون دوالر، بنمو نسبته 
116% عن إغالق العام 2014 أي منذ إدراج أس���هم الشركة 
في بورصة فلسطين. فيما بلغ مكرر الربحية 11.7 مرة في 

العام 2017.
أيبك تس���تثمر 7% من صافي أرباحها في المس���ؤولية 

االجتماعية بقيمة بلغت 1.2 مليون دوالر.

وأكد ح���رص مجموعة أيب���ك على لع���ب دور فاعل في 
المجتمعات التي تعمل بها، وقال: تتمثل اس���تراتيجية 
أيب���ك ورؤيته���ا ف���ي مج���ال المس���ؤولية االجتماعي���ة 
باالس���تثمار في قطاع���ات التعليم والصحة والمش���اريع 
الريادية والشباب، إضافة إلى دعم ومساندة المؤسسات 
والثقافية. وتركزت  واإلنس���انية  والخيري���ة  االجتماعية 
سياس���ة أيبك في الس���نوات األخيرة على عقد ش���راكات 
استراتيجية متوس���طة الى طويلة المدى مع المؤسسات 
التي تلعب دورًا فاعاًل في المجتمع الفلس���طيني من أجل 
مس���اعدتها على أداء رس���التها، وقد بل���غ مجمل الدعم 
المق���دم في الع���ام 2017 من أيبك ومجموعة ش���ركاتها 
1.2 ملي���ون دوالر أمريكي، ما نس���بته 7% من صافي أرباح 

الشركة.
وعبر العقاد عن ش���كره لكافة المساهمين على ثقتهم 
المستمرة في الشركة، مشيدًا بأداء فريق العمل في أيبك 
وش���ركاتها التابعة وال���ذي تجاوز عدده���م 1650 كادرا، 
وأش���ار الى الفخر واالعتزاز الذي كان سيشعر به مؤسس 
أيب���ك المرحوم الش���يخ عمر العقاد )ال���ذي وافته المنية 
مؤخرًا( بما حققته الشركة من انجازات باجتهاد وإخالص 

 في مكانه ومسؤوليته.
ٌ

فريق العمل كل
و"أيبك" هي شركة اس���تثمارية قابضة، وهي مساهمة 
 .)PEX:APIC( عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلس���طين
تتنوع اس���تثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة 
والتوزيع والخدمات في فلس���طين، واألردن، والسعودية، 
واإلم���ارات من خالل مجموعة مكونة من تس���ع ش���ركات 
تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة 
الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(، ش���ركة 
يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، 
ش���ركة التوريدات والخدم���ات الطبية، الش���ركة العربية 
الفلس���طينية لمراكز التس���وق )برافو(، ش���ركة س���كاي 
للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة الحدث، الشركة 
العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين 
والتبريد. كما أن أيبك هي أحد المس���اهمين المؤسسين 
لش���ركة فلس���طين لتوليد الطاقة وتملك حصة في بنك 

فلسطين وشركة فلسطين للطاقة.

»القدس المفتوحة« و»العمل الزراعي« 
عان مذكرة تعاون مشترك

ّ
يوق

رام الل���ه - "األيام": وقعت جامعة الق���دس المفتوحة، ممثلة 
برئيس���ها الدكتور يون���س عمرو، واتحاد لج���ان العمل الزراعي 
ممثاًل بمدي���ره العام المهندس فؤاد أبو س���يف، أمس، مذكرة 
تفاهم وتعاون مش���ترك، تهدف إلى الس���عي لتطوير القطاع 

الزراعي، والتعليم األكاديمي والنظري والعملي والنهوض به.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعت بمقر رئاسة جامعة القدس 
المفتوح���ة في رام الل���ه، على التعاون لتنفيذ أنش���طة تتعلق 
بالتنمية المس���تدامة والتنمية الزراعية، وتب���ادل المعلومات 
واإلحص���اءات ذات العالقة، ودعم البح���وث الزراعية التطبيقية، 
من خالل توفير الدعم المادي للخريجين ومش���اريعهم الفردية 
المدرة للدخل، كما تس���مح المذكرة بتعزي���ز التدريب العملي 
لطلبة كلية الزراعة، إضافة إل���ى التعاون لعقد مؤتمرات وورش 

عمل في مجاالت العلوم الزراعية والبيئة والمياه.
وأطلع عمرو وفد واتحاد لجان العمل الزراعي على آخر التطورات 
األكاديمي���ة في جامعة القدس المفتوحة، من بينها اس���تمرار 
الجامعة في خطته���ا المتالك مبان لها ف���ي المحافظات كافة، 
وإنشاء كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية، انطالقًا من إيمانها 
بضرورة االهتمام بهذه التخصصات التي تربط اإلنس���ان بأرضه 
وتدفعه إل���ى إعمارها وحمايتها من االس���تيطان، مش���يرا إلى 
ضرورة التوجه نحو االهتمام بقطاع الزراعة باعتباره رافدًا مهمًا 
لالقتص���اد الوطني وللتنمية المس���تدامة. وقال عمرو: "القدس 
المفتوح���ة جامعة وطن، ونحن حريصون عل���ى تعميم التعليم 
في فلسطين، ونجحت الجامعة في تأمين جميع وسائط التعليم 
اإللكترون���ي وآخره���ا فضائية الق���دس التعليمي���ة، وقد أولت 
الجامعة المراك���ز البحثية المتخصصة والبحث العلمي اهتمامًا 

خاصًا، وأهم مراكزها مركز البحوث الزراعية".
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة لجان العمل الزراعي 

رزق البرغوث���ي، الجهود التي يبذلها االتح���اد لدعم المزارعين 
وتعزي���ز صمودهم ف���ي أرضهم، مش���يرًا إل���ى أن توقيع هذه 
االتفاقية يأتي في إطار مس���اعي االتحاد في بناء ش���راكات مع 

مؤسسات وطنية وأكاديمية لتطوير القطاع الزراعي.
وأوضح البرغوثي أن االتحاد سعيد بالعالقة مع جامعة القدس 
المفتوحة؛ فهي مؤسسة وطنية رائدة في التعليم، وقد نجحت 
في تخريج معلمين أكفاء نجحوا في خدمة وطنهم وتفوقوا على 

مستوى العالم.
بدوره، قال أبو س���يف: تربط االتحاد عالق���ات قوية مع معظم 
المؤسس���ات، ونؤمن بأن للجامعات دورًا تنمويًا مهمًا، خصوصًا 
في الوضع االس���تثنائي الذي يعيشه شعبنا، وإن كليات الزراعة 
تتكامل مع المؤسس���ات العامل���ة في المناط���ق الزراعية التي 

يظهر فيها الصراع الحقيقي مع االحتالل".
أما نائب رئيس الجامعة للش���ؤون األكاديمية سمير النجدي، 
فبّين أن االتفاقية تس���هم في توفير التدريب للطلبة في اتحاد 
لجان العمل الزراعي، وتسهم في تطوير التعليم في فلسطين.

وأكد عميد كلية الزراعة في الجامعة معن شقوارة، أن المجال 
واس���ع للتعاون بين "الق���دس المفتوحة" واتح���اد لجان العمل 
الزراعي، وأن الجامعة تخ���ّرج، خاصة في المجال الزراعي، نوعية 
متميزة م���ن طلبتها الذين يتمتعون بكف���اءات عالية وقادرين 

على خدمة شعبهم بتوليهم أعمالهم.
وحضر توقي���ع المذكرة أيضا، مدير العملي���ات والتطوير في 
االتحاد ماجد ناصر، ومس���اعدة رئيس الجامعة لشؤون المتابعة 
آالء الشخش���ير، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الطالب د. محمد 
ش���اهين، ومديرة دائرة العالقات العامة سالفة مسلم، ورئيس 
ش���عبة االمتحانات والتراخي���ص الدولية في الجامعة ش���ادي 

ذياب، ومسؤول العالقات الداخلية بالجامعة عوض مسحل.

خالل ورشة عمل حول الضرائب وأثرها على القطاع

غزة: متحدثون يوصون بتوحيد اإلجراءات الضريبية 
وتصعيد الفعاليات االحتجاجية المطالبة برفع الحصار

غزة - "األي���ام": أوصى متحدثون في ورش���ة عمل حول 
الضرائ���ب وأثرها على قط���اع غزة بض���رورة تفعيل دور 
مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني باتجاه العمل 
على توحيد االج���راءات الضريبية كخطوة تكفل تخفيف 
االعباء الواقعة على كاهل مواطني القطاع في ظل الحصار 

المفروض وتدهور االوضاع االقتصادية والمعيشية.
ودعا المتحدثون في الورش���ة المذك���ورة التي نظمتها 
أمس مؤسس���ة فلس���طينيات في مقرها ف���ي مدينة غزة 
الى تواصل الفعاليات االحتجاجية المطالبة برفع الحصار 
والعم���ل على تحس���ين االوض���اع المعيش���ية والخدمية 
وتوفير ف���رص عمل تكفل للمنتج والمس���تهلك معًا من 
االلتزام تج���اه تلبية ما يترتب عليهم من اس���تحقاقات 

ضريبية. 
وعرضت فلسطينيات في بداية الورشة فيلمًا تسجيليًا 
تناول أبرز مؤشرات الوضع االقتصادي في القطاع من حيث 
ارتفاع معدل البطالة لنس���بة تجاوزت 60% ونسبة الفقر 
لنح���و 47%، اضافة الى ارتفاع عدد الش���يكات المرتجعة 
وصدور نح���و 100 ألف أمر حبس بح���ق فئات مختلفة من 
المواطنين غالبيته���م من التجار ورج���ال االعمال الذين 
عجزوا عن تسديد التزاماتهم المالية بفعل حالة الكساد 

التي تخيم على اسواق القطاع.
وقدم الصحافي المختص بالشأن االقتصادي حامد جاد 
ورقة عمل تطرق خاللها الى ما تشكله الضرائب من مصدر 
رئيس وأساس���ي في موازنة الس���لطة الت���ي تعتمد على 
ثالثة مصادر لتمويل نفقاتها أوله���ا الضرائب المحلية 
بأنواعه���ا المختلفة، وتش���كل نحو 25 % م���ن اإليرادات 
الكلي���ة، والمصدر الثان���ي يتمثل بإي���رادات المقاصة، 

وتش���كل نح���و 50 % من اإلي���رادات أما المص���در الثالث 
فيتعلق بالمس���اعدات الخارجية، وتش���كل نحو 25 % من 

تمويل الموازنة.
وق���ال جاد "إن قطاع غزة يعاني حالة غير مس���بوقة من 
الرك���ود االقتص���ادي وتراجع كبير في القدرة الش���رائية 
ما دفع بالتج���ار مؤخرًا للقيام بحمالت تخفيض ألس���عار 
مختلف الس���لع والبضائ���ع نتيجة لعجزهم عن تس���ديد 
التزاماتهم المالية ونفقاتهم في ظل عدم توفر س���يولة 

نقدية لديهم".
ونوه جاد الى ما ش���هدته محافظات غزة خالل االسابيع 
القليلة الماضية من فعاليات نظمتها مؤسس���ات القطاع 
الخاص احتجاجًا على ما آلت اليه االوضاع االقتصادية من 
تدهور من بينها االضراب التجاري ووقف تنسيق ادخال 

البضائع ألكثر من يوم. 
بدوره أك���د مدير عام التخطيط والسياس���ات في وزارة 
االقتصاد في غزة د. أس���امة نوفل أهمية اس���تئناف ضخ 
التمويل الالزم إلقامة المشاريع التشغيلية في القطاعات 
المختلف���ة وتهيئ���ة الفرص الالزمة النتعاش وتنش���يط 
الحرك���ة التجارية بم���ا يمكن المواطن والمس���تهلك من 

االلتزام بواجباته الضريبية.
وش���دد نوفل على ضرورة طرح المش���اكل االقتصادية 
عبر وس���ائل اإلع���الم وتفعي���ل الجهود الرامي���ة لتعزيز 
ق���درات االقتصاد الوطني ومعالجة ما يعانيه من تش���وه 
في األداء والعمل على تفعيل حمالت مقاطعة المنتجات 
االسرائيلية مقابل تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق 
المحلية وتوحيد الضرائب كونها ذات تأثير مباش���ر على 

حالة السوق. 

خمسة أعوام على إعادة افتتاح »سبيتاني القدس«
القدس - احتفلت ش����ركة اكرم س����بيتاني واوالده بمرور خمس����ة اعوام 
عل����ى اعادة افتتاح س����بيتاني الق����دس )32( يذكر ان معرض س����بيتاني 
القدس الذي اس����س العام 1961 تمت توس����عته واعادة افتتاحه في عام 
2014 ليصل الى اكثر من 300 متر مربع على طابقين وتم ترميمه بش����كل 
ش����امل على غرار الكثير من فروع الش����ركة، التي تشهد حالة من التطوير 
والتوس����يع لتظهر بصورة عصرية، ويضم المعرض تشكيلة واسعة جدا 
من االجهزة الكهربائية وااللكترونية وادوات المنزل  وادوات ربات البيوت 
بطريقة عصرية ووفقا الحدث اس����اليب العرض العالمية؛ حيث يوفر هاذا 
الفرع اوس����ع العروض والتشكيالت من االجهزة والتقنيات المتطورة ذات 
ضمان وجودة عالية، وطريقة عرض عصرية تتيح للزبائن التسوق واختيار 
االجهزة المتنوعة بكل اريحية، وبأس����عار منافس����ة لتناسب جميع فئات 

وشرائح المجتمع الفلسطيني.
 يعتبر فرع س����بيتاني الق����دس رافدا للحرك����ة االقتصادية في مدينة 
القدس، حيث يصل ع����دد الموظفين الى 11 موظفا وموظفة جميعهم من 
اصحاب الكفاءة والخبرة في مجال بيع االجهزة الكهربائية وحاصلين على 

شهادات من دورات عالمية متخصصة في هذا المجال،  حيث يشار الى ان 
الشركة  تس����عى بشكل دائم الى تطوير القدرات العملية لدى موظفيها 
من خالل إقامة دورات تدريبية متخصصة  ، ليكونوا على اس����تعداد دائم 

لتلبية جميع طلبات الزبائن والرد على كافة استفساراتهم
قامت ش����ركة س����بيتاني  بتجهيزالفرع ليتماش����ى مع آخ����ر التطورات 
في عالم مع����ارض األجهزة الكهربائية العالمية، و توس����يع أماكن عرض 
البضائع، واتباع أس����اليب متط����ورة في البيع، على غ����رار الكثير من فروع 
الشركة ، ويضم مجموعة متنوعة من أحدث االجهزة المنزلية والكهربائية 
الكبي����رة والصغيرة  و االدوات  المنزلية ، من مختلف الش����ركات العالمية 
و ذات الجودة العالية وغيرهم من الش����ركات  التي تعد ش����ركة سبيتاني 

الوكيل الحصري و الوحيد لها في السوق الفلسطيني . 
كما تمتاز شركة اكرم سبيتاني واوالده بوجود خدمة ما بعد البيع التي 
تغطي كافة مناطق القدس والضف����ة الغربية وقطاع غزة بكوادر ذو خبرة 
عالية. ومن الجدير بالذكر تواجد قسم لخدمة الزبائن بجانب الفرع بشارع 

صالح الدين وذلك لتوفير الراحة للزبائننا الكرام.

جانب من توقيع االتفاقية.


