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هيئة سوق رأس المال تكرم طلبة من القدس 
المفتوحة لفوزهم في مسابقة حوكمة الشركات

رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- فازت 
مجموعــة مــن طلبــة كليــة العلوم 
اإلدارية واالقتصادية في فرع جنين 
بمسابقة حوكمة الشركات التي تابعت 
تنفيذها عمادة كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادية في الجامعة، ونظمتها 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
ومؤسســة التمويل الدولية بالتعاون 
لشــركات  الفلســطيني  االتحــاد  مع 
الفائزة  المجموعة  وتكونت  التامين. 
علــى مســتوى فــروع الجامعــة من 
خمســة طلبة مــن فــرع جنين، هم 
الطالبــة جيهــان ضمايــرة والطالبة 
غدير الخطيب والطالبة روان ضمايرة 
والطالــب محمــد صعابنــة والطالبة 

هيام غنام.
وتــم تكريــم هــذه المجموعــة في 
التــي  بذلــك  الخاصــة  االحتفاليــة 
عقــدت فــي مقــر رئاســة الجامعة 
بحضــور الطلبــة الفائزيــن ونــواب 
رئيس الجامعة ومساعديه والعمداء 
ومديــر فــرع جنين ومدير فــرع رام 
المؤسســات  وممثلــي  والبيــرة  اهللا 
والراعيــة لها  المنظمــة للمســابقة 
وممثلي شركات التأمين الفلسطينية 

وعدد من طلبة الجامعة.
وفي بداية حفــل التكريم رحب أ. د. 
ســمير النجدي بالحضور والضيوف، 
وأكد اهتمام أ.د. يونس عمرو رئيس 
الجامعــة بترســيخ ثقافــة الحوكمة 
والحكــم الرشــيد بيــن الطلبة وفي 
المجتمــع، وأثنــى الدكتــور النجــدي 
علــى الجهــود التــي تبذلهــا عمــادة 
كليــة العلوم اإلداريــة واالقتصادية 
واهتمامهــا بتضميــن خطــة الكلية 
مســاقات تالمس احتياجات المجتمع 

وأسواق العمل.
وأشار الدكتور يوسف ابو فارة عميد 
كليــة العلوم اإلداريــة واالقتصادية 
إلى أن عمادة الكلية قد أدرجت خالل 
األخيــرة ثالثــة مقــررات  الســنوات 

دراســية ضمــن الخطط الدراســية، 
وهــي مقرر حوكمة الشــركات الذي 
سجل فيه لغاية اآلن أكثر من 1300 
النزاهــة  ومقــرر  وطالبــة،  طالــب 
والشــفافية الذي ســجل فيــه لغاية 
اآلن أكثــر مــن 7000 طالب وطالبة، 
ومقرر مكافحة الفســاد الذي ســجل 
فيه لغاية اآلن أكثر من 1000 طالب 
وطالبــة. وشــكر الدكتــور أبــو فارة 
الجهــات المنظمة لمســابقة حوكمة 
الشركات والراعية لها، ووعد بترسيخ 
عالقات التعــاون مع هذه الجهات بما 
يخــدم مخرجات العمليــة األكاديمية 
والتعليميــة في الكلية. مــن جانبه، 
نــوه الدكتور المهنــدس عماد نزال 
مدير فــرع جنين، الفــرع الفائز في 
المسابقة، إلى أهمية تدريس مقرر 
حوكمــة الشــركات، وقــال إن فروع 
الجامعة تشهد إقباال كبيرا عليه بسبب 
محتواه الذي يعزز مفاهيم الحوكمة 
لدى الطلبة، وقد هنــأ الدكتور نزال 
هذه المجموعة الفائزة على مستوى 
الجامعة، وشكر عمادة الكلية ومنسق 
المجموعة والمشــرف عليها الدكتور 
محمــد تاللوة على ما بذله من جهود 
متميــزة أوصلت مجموعة فرع جنين 

إلى الفوز بالمرتبة األولى.

وتحدث الدكتور بشار أبو زعرور عن 
المســابقة ومراحلها، مشيرا إلى أن 
المســابقة فــي مرحلتهــا األولى قد 
عقدت بين مجموعات متنافســة في 
الجامعات، وفازت أفضل مجموعة من 
كل جامعة، وكان هناك لجان تحكيم 
محايدة اســتندت إلى معايير واضحة 
وضعتهــا هيئــة ســوق رأس المــال 
ومؤسســة التمويل الدولية، وشــكر 
أبو زعرور التعاون الكبير الذي لمسه 
من عمداء كليــات اإلدارة واالقتصاد 
في الجامعات الفلسطينية، كما شكر 
منســقي هــذه المجموعــات الذيــن 
كانوا يتواصلون مع الهيئة على مدار 
الســاعة لحين إنجاز هذه المسابقة 

وإعالن نتائجها.
لتأميــن  ا شــركات  قطــاع  وعــن 
ذ  ألســتا ا تحــدث   ، لفلســطينية ا
أمجــد جــدوع األميــن العــام لالتحاد 
الفلسطيني لشركات التأمين الجهة 
الراعية للمسابقة، وأكد اهتمام قطاع 
التأمين الفلسطيني بتوثيق وتعزيز 
العالقة مع مؤسسات التعليم العالي 
وأشــار إلى التعاون القائــم حاليا مع 
جامعــة القدس المفتوحــة، وإلى ان 
هذه الجامعة هي أولى الجامعات التي 
اهتمت بتدريس مساقات في التأمين 

لطلبــة تخصصــات العلــوم اإلدارية 
واالقتصادية. وأعرب األســتاذ جدوع 
عن فخــره واعتزازه لرعايــة االتحاد 
لهذه المســابقة ممثال عن شــركات 
التأمين الفلسطينية، وأكد أن التعاون 
مع الجامعات ســوف يســتمر، وشكر 
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية 
على اهتمامهــا ورعايتها المتواصلة 
جامعاتنــا  فــي  العلميــة  لألنشــطة 

الفلسطينية.
وألقــت الطالبــة روان ضمايرة كلمة 
المجموعة الفائزة، وقد شــكرت في 
كلمتها رئاســة الجامعــة وإدارة فرع 
جنيــن وعمادة كليــة العلوم اإلدارية 
واالقتصاديــة لتســهيلهم مشــاركة 
المســابقة  هــذه  فــي  المجموعــة 
وتذليــل كل العقبــات، كما شــكرت 
هيئــة ســوق رأس المال ومؤسســة 
التمويل الدولية واالتحاد الفلسطيني 
لشــركات التأميــن، وقالــت أن هــذه 
المسابقة كانت تجربة فريدة ورائدة 
للطلبة، وتمنت استمرار تنظيم مثل 
هــذه األنشــطة العلمية التــي تعزز 
تواصــل الطلبة مــع أســواق العمل 
وتزيد معرفتهم العلمية والتطبيقية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات 
على المجموعة الفائزة.

خصم ضريبة المشتريات

LG سبيتاني» تطلق حملة تخفيضات على ثالجات»
أطلقت شــركة أكرم سبيتاني وأوالده الرائدة 
فــي مجــال اســتيراد وبيــع أحــدث األجهــزة 
الكهربائيــة واإللكترونيــة، تخفيضــات على 
ثالجــات إل جــي «LG»، التــي تصنــف مــن 
ضمــن أفضــل أنــواع الثالجــات فــي العالم، 
وتتميز بكفاءتها العالية، وتساهم في التوفير 
بإســتهالك الكهربــاء والحفــاظ علــى البيئة 
بفضل مميزاتها االستثنائية، وتحفظ الطعام 

طازجاً طيلة الوقت.
وبموجب هذا القرار قامت سبيتاني بتخفيض 
ضريبــة المشــتريات على أي مــن ثالجات إل 
جي المشمولة ضمن العرض، حيث سيتمكن 
الزبون من الحصول على الثالجة التي تناسبه 
بســعر مناسب ومخفض، وذلك قبل اإلعالن 

الرسمي لسلطة الضرائب.
وشــمل القــرار مجموعة كبيــرة ومميزة من 
ثالجــات إل جــي بتصاميم متعــددة، وأحجام 
متنوعة ومناســبة لمختلــف العائالت؛ فمثال 
سيحصل الزبون على ثالجة إل جي التقليدية 
«فريزر علوي» بســعر 2990 شيقال بدال من 
3890 شــيقال، أما ثالجــة إل جي ذات االربعة 
أبواب ســيحصل عليها بســعر 9990 شــيقال 
بدال من 12490 شيقال، وتشمل العرض أيضا 
ثالجة 3 أبــواب والتي أصبحت بســعر 7990 

شيقال بدال من 11990 شيقال.
وتتميــز ثالجات إل جــي بالعديد من التقنيات 
الحديثــة من ضمنهــا تكنولوجيــا «الضاغط 
 inverter compressor «العاكــس الطولــي
الموفرة للطاقة، والتي تعمل على رفع السعة 
الخاصة بالتبريد، وتســاهم فــي منع إصدار 

ضجيــج من الثالجة مثل ذلــك الضجيج الذي 
تقوم بإصــداره الثالجــات التقليديــة، وذلك 
بفضل اعتمادها على ضاغط عاكس طولي 
يعتمــد اعتماد كلي على نقطــة واحدة فقط 
لالحتكاك، والذي يسمح بالتحكم به من خالل 
تعديله وضبطه حسب كل مستوى من درجات 
الحــرارة. و تتميــز ايضــا بمســاحتها الكبيرة 
وتصميمهــا العصــري الذي يســمح بتخزين 
الطعــام بــكل راحــة، وتمتعهــا بتكنولوجيا 
Hygiene Fresh+™ التي تعمل على تقليل 
تأثير البكتيريا وبالتالــي تمنع ظهور الروائح 
الكريهة، هذا باالضافة لكفالة العشر سنوات 

التي تمنحها سبيتاني لجميع ثالحات إل جي.
ويمكن للزبون االستفادة من هذه التخفيضات 
حيــث إنها ســارية في جميع فروع ســبيتاني 

وسبيتاني هوم «نابلس، رام اهللا، الخليل».
و مما يجدر ذكره أن شركة سبيتاني وإل جي 
من أوائــل الشــركات التي قامــت بتخفيض 
ضريبــة المشــتريات قبل اإلعالن الرســمي 
 LG لســلطة الضرائــب وتعد شــركة ال جي
واحدة من أكبر وأفضل الشركات العالمية في 
تصنيع وإنتاج األجهزة اإللكترونية والمنزلية 
المختلفــة، الكبيرة والصغيــرة، بجودة عالية 
جــداً، وحازت على الكثير من الجوائز العالمية 
الخاصــة باألجهــزة اإللكترونيــة والمنزليــة، 
وحازت على ثقة المستهلك الفلسطيني منذ 
أن تم طرح منتجاتها في االسواق الفلسطينية 
قبل ما يقارب 25 ســنة عبر الوكيل الحصري 
والوحيــد لها بالســوق الفلســطيني شــركة 

سبيتاني.

أطباق الفُرن الزجاجية «Inspiration» من بايركس الفرنسية تصل مجموعة مسلماني
لــدى  حديثــاً  وصــل   – اهللا  رام 
مجموعة مسلماني مجموعة أطباق 
الحراريــة   “Inspiration”الفــرن
الجديــدة المخصصــة للطهي من 
بايركس الفرنسية الشركة الرائدة 
عالميــاً فــي مجــال صناعــة أواني 

الطهي الزجاجية.
وتتنــوع أحجــام هذه األطبــاق ذات 
تلبــي  بحيــث  المرتفعــة  الحــواف 
احتياجات سيدة المطبخ، حيث تأتي 
بثالثة أحجام مختلفة وهي: 35*24 
سم، 33*22 سم، و30*20 سم، كما 
أن أطباق Inspiration“» مستطيلة 
الشكل لضمان توزيع الحرارة بشكل 
متساوٍ وللحصول على أفضل نتائج 
في عملية الطهي، كما يمكن نقلها 
من الثالجة بدرجات حرارة تصل إلى 
-40 تحت الصفر إلى الفرن بدرجات 
حــرارة تصــل إلــى 300 درجة دون 
الخوف عليها من الكسر نتيجة التغير 

المفاجئ للحرارة.
حيث إن هذه األطباق مصنوعة من 
زجاج (البوروســيليكات) الذي يتميز 
بأنه مقــاوم للصدمــات الحرارية، 
فمن المخاطر التي يمكن التعرض 
لها خالل عملية الطهي واســتعمال 

األواني الزجاجية انكسار أو تشقق 
المفاجئ  للتغيــر  نتيجــة  الزجــاج 
وزجــاج  الحــرارة،  درجــات  فــي 
(البوروســيليكات) معــد خصيصــاً 
لمقاومة هذه الصدمات، كما يمكن 
وضعهــا فــي المايكروويــف وفــي 

جاليــة الصحــون وهــي ال تحتفظ 
بالروائــح. ومــن الجديــر ذكــره أن 
منتجات بايركس الفرنسية وأفخم 
األدوات المنزلية متوفرة في السوق 
الفلســطيني لدى شــبكة موزعي 
www.masla- مسلماني مجموعة 

mani.com الوكيل الحصري لشركة 
بايركــس، ومتوفــرة لــدى شــبكة 
معارض مسلماني هوم في الخليل، 
حيث  والقدس،  طولكــرم،  نابلس، 
برى  تعتبــر مجموعة مســلماني كُ
والوكيــل  الفلســطينية  الشــركات 
الحصري لمجموعة عالمات تجارية 

عالمية من ضمنها:
 Samsung, Moulinex, Tefal,
 Pyrex, Lofra, Bompani, Haier,
Ariston, TurboAir, Elica, Row-

 enta, Babyliss, Babyliss PRO,
Krups, Luminarc, OXO, Tes-
 .coma, Home Market, Ocean

إصدار العدد 21 من نشرة مدينة روابي 
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- 
أصــدرت مدينة روابــي العدد 
الـ 21 مــن نشــرتها الدورية 
ضة  مســتعر  ، ســمية لمو ا
فيهــا آخــر تطــورات المدينة 
وأنشــطتها بالنص والصورة، 
حيــث تقــع النشــرة بيــن 42 
اللغتيــن  صفحــة بــكل مــن 

العربية واإلنجليزية.
المجلّة  موضوعــات  وتنوعت 
أن  للقــارئ  المجــال  تاركــة 
يأخذ جولة فــي مدينة روابي 
وصورهــا،  نصوصهــا  بيــن 
مؤسس  كلمة  على  واشتملت 
المصــري،  بشــار  المدينــة 
معيقــات االحتــالل التي تمنع 
شــق طريــق جديــد للمدينة، 
زيارات رســمية فلســطينية 
مثل: زيــارة وزيــر االتصاالت 
م موســى، وزير الحكم  د. عالّ
المحلّــي د. حســين األعــرج، 
رئيس جهــاز األمــن الوقائي 

زياد هب الريح وعضو اللجنة 
المركزيــة د. ناصــر القــدوة 
باإلضافــة إلى زيــارات دولية 
وعربية، كما تناولت المواضيع 
مجاالت االستثمار في المدينة، 
منصــة الرياديين والشــركات 
الناشــئة «Connect»، شركة 
تملّــك  للتكنولوجيــا  عســل 
أســهماً  فيها  موظّ مــن  عــددا 
فيها، مؤتمر عالمي للمشاريع 
التكنولوجيــة، حفــالت مدرج 
المدينة التــي حققت حضوراً 
للفنانين  ضخمــاً  جماهيريــا 
الــالت  العبــد  عمــر  األردنــي 
والفلســطيني محمد عساف، 
ت  افتتــاح المزيــد مــن المحالّ
التــي تحمل عالمــات تجارية 
عالميــة في مركز التســوق 
كيو سنتر، األنشطة الترفيهية 
في ســاحتها الخارجية وقاعة 
اســتعرضت  كمــا  الســينما، 
أحيــاء المدينة وأحد مطاعمها 

وإنجازات بلديتها والمزيد من 
المواضيع المتنوعة، كما وثّقت 
النشرة الزيارات التي شهدتها 
المدينــة مــن مختلــف الفئات 

جماعة وأفراد على المستويات 
المحليــة، العربية والعالمية 
يشــار  والصــور.  باألســماء 
إلــى أن مدينة روابــي تصدر 

الموسمية  الدورية  نشــرتها 
ثــالث مرات خالل العام، حيث 
تلخــص فيها األحــداث التي 

مرت على المدينة. 

533 مليون دوالر أرباح مجموعة
 البنك العربي و30 % توزيعات األرباح

رام اهللا- الحياة االقتصادية- حققت مجموعة 
البنــك العربــي أداءاً قوياً عــام 2017 على 
الرغــم من الظروف الصعبة التي تشــهدها 
المنطقة حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية 
بعد الضرائب والمخصصات533 مليون دوالر 
أميركي في نهاية 2017 مقارنة مع 532.7 
مليون دوالر أميركي في نهاية العام 2016. 
كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس 
المال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دوالر كما 
في كانون االول 2017، ونظرا لهذه النتائج 
االيجابيــة فقــد أوصى مجلــس إدارة البنك 
العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 

بنسبة %30 للعام 2017.
وقــد حققــت المجموعــة نموا فــي صافي 
األرباح التشغيلية بنســبة %8 بفضل النمو 
في صافي الفوائــد والعموالت المتأتية من 
األعمــال البنكية الرئيســية، وباســتثناء أثر 
االنخفــاض فــي اســعار الصرف لعــدد من 
العمــالت العربية واالجنبيــة أظهرت صافي 
االربــاح التشــغيلية نموا بنســبة %12. كما 
وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة 
التسهيالت االئتمانية بنسبة %6 لتصل إلى 
25.1 مليــار دوالر أميركــي مقارنة ب 23.7 
مليار دوالر أميركي كما في 31 كانون االول 
من عام 2016، في حين بلغت ودائع العمالء 

33.8 مليار دوالر أميركي.
وفي تعليقه على النتائج التي حققها البنك 
صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس 
إدارة البنك– قائالً « تأتي هذه النتائج لتؤكد 
على قــوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع 
بــه البنــك، وعلــى اســتراتيجيته الناجحــة 
التي اعتمدهــا وهي دليل واضح على نجاح 
البنك في التعامل مع المستجدات اإلقليمية 
والدولية نتيجة التباعه اسساً مصرفية قوية 

ومتينة».
ومن جهته أوضح نعمه صباغ – المدير العام 

التنفيذي للبنك العربي – أن النمو في الدخل 
التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته 
على االســتفادة من انتشاره في العديد من 
االســواق االمر الذي مكنه من تنويع مصادر 
الدخل، كما ونوه السيد صباغ الى قدرة البنك 
على مواكبــة متطلبات الجهات الرقابية في 
اماكن تواجده باإلضافة إلى محافظته على 
ســالمة محفظته االئتمانية وجودة اصوله، 
حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى 
إجمالــي القروض عند %5.2 في حين بلغت 
نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 
%100 وذلك دون احتساب قيمة الضمانات،أما 
نســبة كفاية رأس المــال فقد بلغت 15.3% 

.IIIوفقاً لتعليمات بازل
وختاما، أشار صبيح المصري انه على الرغم 
من المؤشــرات العامة الدالّة على اســتمرار 
مناخ يتميز بالتقلبات وعدم االســتقرار في 
األســواق االقليمية والعالميــة، اال اننا على 
يقيــن بقدرة المجموعة علــى مواجهة تلك 
التحديات نتيجة السياســات المتحفظة التي 
تتبعها، باإلضافة الى ثقتنا بمواصلة مسار 
االداء االيجابي وتعزيز المكانة الريادية التي 

تتميز بها مجموعتنا المصرفية.
وتجدر االشــارة هنــا الى أن البنــك العربي 
حصل خالل العام المنصرم على العديد من 
الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات 
عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة بنك 
العام في الشــرق األوسط 2017 من مجلة 
ذا بانكــر (The Banker)، التابعة لمجموعة 
الفايننشــال تايمز العالميــة ومقرها لندن، 
وكذلك جائزة أفضل بنك في الشرق األوسط 
للعــام 2017 مــن كل مــن مجلــة غلوبــال 
فاينانــس (Global Finance) – نيويــورك 

واتحاد المصارف العربية.
يشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة 

لموافقة البنك المركزي األردني. 

الدوالر يسجل أسوأ هبوط أسبوعي منذ حزيران
نيويورك -رويترز - ظل الدوالر ضعيفا أمام سلة من العمالت 
وســجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو حزيران، مع تضرره 
من تعليقات أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار هذا األسبوع 
تدعــم ضعف العملة الخضراء.وتراجع مؤشــر الــدوالر، الذي 
يقيس قيمة العملة األمريكية مقابل ســلة من ســت عمالت 
رئيســية، 0.37 بالمئة إلى 89.063 في ختام جلســة التداول 
بالسوق األميركي، منهيا األسبوع على هبوط قدره 1.6 بالمئة.

بورصة وول ستريت تغلق عند مستويات قياسية جديدة
نيويورك -رويترز - صعدت المؤشــرات الثالثة الرئيســية فــي بورصة وول 
ستريت لتغلق عند مستويات قياسية جديدة الجمعة، مدعومة بموجة جديدة 
من تقارير قوية ألرباح الشركات واستمرار ضعف الدوالر. وأنهى المؤشر داو 
جونز الصناعي جلســة التداول مرتفعا 223.92 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 
26616.71 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 األوسع نطاقا 
33.62 نقطــة، أو 1.18 بالمئة، ليغلق عند 2872.87 نقطة.وأغلق المؤشــر 
ناسداك المجمع مرتفعا 94.61 نقطة، أو 1.28 بالمئة، إلى 7505.77 نقطة.


