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هيئة سوق رأس المال تختتم مسابقة
حوكمة الشركات في الجامعات
رام الل���ه  -وفا :اختتمت هيئة س���وق
رأس الم���ال الفلس���طينية مس���ابقة
حوكمة الش���ركات ،األولى من نوعها ،في
الجامعات الفلسطينية ،بمشاركة خمس
جامعات ،والتي ت���م إطالقها خالل العام
األكاديم���ي  2018 -2017بالتع���اون م���ع
مؤسس���ة التمويل الدولية ( ،)IFCبرعاية
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة نبيل
قسيس أهمية هذه المسابقة ،التي تعد
من أوائل المبادرات في المنطقة العربية،
وإحدى المبادرات التي قامت بها الهيئة
والتي تس���تهدف فئة الشباب ،وتسهم
ف���ي تعزيز المعرفة بحوكمة الش���ركات
لدى طلب���ة كلي���ات االقتص���اد والعلوم
اإلدارية في الجامعات الفلسطينية.

وبي���ن أنه���ا تأت���ي ف���ي س���ياق ربط
مخرجات التعلي���م األكاديمي مع الواقع
العملي في مجال حوكمة الش���ركات ،من
خالل تعرف الطلبة وممارس���تهم لمهام
التقييم الفعلي لحوكمة الشركات.
وف���ي كلمت���ه ،ق���ال الممث���ل المقيم
لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين
يوسف حبش ،إن المسابقة من المبادرات
المهمة على مستوى المنطقة ،كما تأتي
استكماال للتعاون المستمر بين الهيئة
ومؤسس���ة التموي���ل الدولي���ة لتعزي���ز
حوكمة الش���ركات في فلس���طين ،والتي
توجت بدمج مساق حوكمة الشركات على
ً
مستوى ست جامعات فلسطينية ،وصوال
لتنفيذ المسابقة.
من جانب���ه ،أكد رئيس مجل���س إدارة
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االتحاد الفلس���طيني لش���ركات التأمين
أن���ور الش���نطي أن رعاي���ة المس���ابقة
تأت���ي م���ن منطلق س���عيه إل���ى تعزيز
وزي���ادة الوع���ي بقط���اع التأمي���ن لدى
مختلف الفئ���ات ،وتعزيزًا لتوجه االتحاد
لالس���تثمار تحديدًا بفئة الش���باب في
فلسطين.
وف���ازت كلي���ة فلس���طين األهلي���ة
الجامعية في المس���ابقة الت���ي مثلتها
فيه���ا خمس طالب���ات ،متفوق���ات على
ف���رق جامعة بيرزي���ت والجامعة العربية
األميركي���ة وجامعة فلس���طين التقنية
 خض���وري وجامعة الق���دس المفتوحة،وذلك ضمن جولتي���ن ،حيث تنافس في
الجولة األولى  260طالبا وطالبة من كليات
االقتصاد والعلوم اإلدارية.

جانب من مشاركة الشركة في الحفل الختامي.

المشرق للتأمين ..بصمة فلسطينية مميزة
في دعم المبادرات الهادفة للشباب
رام الله -ش���اركت شركة المشرق للتأمين
في الحفل الختامي الخاص بمسابقة حوكمة
الش���ركات ف���ي الجامع���ات الفلس���طينية
الت���ي نظمته���ا هيئ���ة س���وق رأس المال
الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة التمويل
الدولي (.)IFC
وتأت���ي مش���اركة المش���رق للتأمين في
الحف���ل الختامي ضمن نش���اطات الش���ركة
الهادف���ة إل���ى التش���بيك م���ع العديد من
الجهات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية
واألهلية من خالل جناح خاص ش���مل عرض
الخدم���ات التأمينية المتنوع���ة األمر الذي
أتاح الفرصة للمشاركين التعرف على هذه
الخدم���ات الت���ي تقدمها الشركةوش���بكة
فروعها عن قرب.
ُ
وتعنى هذه المس���ابقة المتخصصة في
مواضيع محددة في الحوكم���ة ،إضافة الى
التع���رف على بعض التحديات الرئيس���ية
الت���ي تعيق حوكم���ة الش���ركات ،وتحديد

الجوانب الواجب تطويرها للتغلب على تلك
التحديات.
وعن مشاركة المشرق للتأمين ،أشار نهاد
أس���عد  -المدير العام للشركة  -أن المشرق
شاركت في هذه المبادرة ألهميتها في رفع
مس���توى الوعي لدى فئة الشباب وتحديدًا
طلبة الجامعات الفلسطينية.
وأضاف أسعد أن المسابقة تعتبر فرصة
مهمة وملهمة للطلبة المشاركين الكتساب
الخب���رات والمه���ارات الالزمةلكتابة وعرض
نتائج تقييم منظومة الحوكمة للش���ركات
والتي من ش���أنها اعتماد أفضل ممارسات
الحوكمة في القطاع الخاص.
كما وأك���د أس���عد أن المش���رق للتأمين
تس���عى دوما الى رفد طاق���م عملها بكوادر
فلس���طينية ش���ابة ،وذلك إلتاحة الفرصة
للش���باب الخريجين االنخراط بسوق العمل
الفلس���طيني والمش���اركة ف���ي صناعة غد
أفضل.

ه���ذا وقد عمل���ت المش���رق للتأمين منذ
تأسيس���هاعلى تقدي���م أفض���ل الحل���ول
ً
التأمينية المتنوعة في الوطن .واس���تكماال
لمسيرتها ،تستمر الشركة في دعم ورعاية
المبادرات والنشاطات المجتمعية الهادفة
والمس���تدامة ،وتعمل بش���كل دؤوب على
تلبية تطلع���ات واحتياجات معتمديهافي
الس���وق الفلس���طيني من خالل طرح برامج
تأمي���ن وإط�ل�اق حم�ل�ات كحمل���ة التأمين
المنزلي المميز في مطلع هذا العام.
يذك���ر أن ش���ركة المش���رق للتأمين من
أوائل شركات التأمين العاملة في فلسطين
حيث باش���رت أعمالها في عام  1993وتقدم
خدماته���ا التأميني���ة المتنوع���ة من خالل
شبكة فروعها ومكاتبها ووكالئها المنتشرة
في كافة الم���دن والمناطق الفلس���طينية،
وتتعامل الشركة مع شبكة متميزة وكبيرة
من مزودي الخدمات حرصًا منهاعلى تقديم
أرقى وأفضل الخدمات لمعتمديها.

وزير االتصاالت :نعمل برؤية تضاعف
فرص العمل وخدمات بجودة أعلى
رام الل���ه  -وف���ا :ق���ال وزي���ر االتص���االت
وتكنولوجيا المعلومات عالم موسى ،إن العام
 2018سيش���هد تحوالت في قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
وأك���د موس���ى أن الوزارة اس���تعدت لهذه
التحوالت برؤية استراتيجية تخدم المواطن
والشركات في آن واحد ،وعبر سياسات تواكب
التط���ورات العالمي���ة وتدعم االس���تثمارات
المحلية وتشجع المش���اريع الناشئة ،ويكون
لها دور ف���ي مضاعفة ف���رص العمل وزيادة
مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي،
والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
لالقتصاد الوطني.
وش���دد عل���ى أن خدم���ات الجي���ل الثالث
التي انطلقت تجاريا مؤخ���را في المحافظات
الشمالية ،سيكون لها أثر في تطوير العديد

م���ن الخدمات منه���ا الصح���ة والتعليم ،كما
أنها ستس���اهم ف���ي المزيد من النش���اطات
االقتصادية واالجتماعية لتطوير فلس���طين،
وتقلي���ل الفج���وة الرقمية م���ع المجتمعات
الدولية.
وأكد موس���ى أن الوزارة مس���تمرة بحش���د
الجه���ود لتش���غيل ه���ذه الخدم���ات ف���ي
المحافظ���ات الجنوبية أيضا ،وتعمل بش���كل
حثيث لتش���غيل أح���دث تقني���ات الهاتف
النقال في كافة أراضي دولة فلسطين ،أسوة
بالتقنيات المتوفرة عالميا.
وأوضح أن ال���وزارة تراقب ،كمش���رف على
القط���اع ،أثر ه���ذه التقنيات عل���ى المجتمع
الفلس���طيني واالقتص���اد الوطن���ي ،وحددت
االطار التنظيمي لتش���غيلها بجودة مناسبة
وبما يلبي حاجة المواطن والسوق .كما أكد أن

سياسة الوزارة مس���تمرة في مراجعة أسعار
خدمات االتصاالت بشكل دوري ،والعمل على
تعزيز سياسة توفير برامج أكثر تنوعا وتلبية
الحتياجات المواطن من قبل الشركات.
وقال" :تقف ال���وزارة إلى جان���ب المواطن
في توعيته في قضاي���ا كثيرة تتعلق بعالم
االتص���االت وتكنولوجي���ا المعلوم���ات ،عب���ر
حملة اعالمية واعالنية مس���تمرة على مواقع
التواصل االجتماعي ومختلف وسائل االعالم،
ودعا المواطني���ن لمتابعة الموقع اإللكتروني
للوزارة والموقع الرسمي على شبكات التواصل
االجتماع���ي ،لالط�ل�اع على تفاصي���ل حملة
توعية خاص���ة بالجيل الثالث واالس���تخدام
اآلمن لإلنترنت عموما ،وتتضمن هذه الحملة
نصائح مهمة للمواطنين الراغبين باالشتراك
في هذه الخدمات.

ُ
مس��لماني هوم تطلق حملة لمناسبة يوم الحب العالمي

رام الله-أطلقت شبكة معارض مسلماني
ه���وم َحملة جديدة لمناس���بة ي���وم الحب
ُ
العالمي الذي يصادف الي���وم ،بخصومات
ُممي���زة على أجه���زة العناية الش���خصية
للنس���اء والرجال م���ن منتج���ات Babyliss
الفرنس���ية ،وذلك عند الش���راء من معارض
مسلماني هوم.
ُ
وتش���مل الحملة خصومات ُمباشرة على
تش���كيلة من ُمملس���ات الش���عر ،مجففات
الش���عرُ ،مجعدات الش���عر ،أجهزة تجديل
الش���عر ،وماكينات الحالقة للرجال والنساء
ً
من  Babylissالفرنسية ،فمثال يصبح سعر
مملس الش���عر بـ  122ش���يكال فقط بدال من
 160ش���يكال ،وسعر ماكينة حالقة الشعر بـ
 259ش���يكال بدال من  340ش���يكال ،ومجفف
شعر بقوة  2100واط بسعر  183شيكال بدال
من  240شيكال.
وتدع���و ش���بكة مع���ارض مس���لماني
هوم زبائنه���ا الكرام لزي���ارة معارضها
لالس���تفادة من الحملة ،إضافة للعروض
ُ
والخصومات ُ
المتوفرة في جميع
األخرى

معارض الشركة.
يذكر أن ش���بكة معارض مس���لماني هوم
ُ
ه���ي امت���داد لمجموع���ة مس���لماني كبرى
الشركات الفلس���طينية في مجال استيراد
وتسويق أجود األجهزة الكهربائية وأفخم
األدوات المنزلي���ة ،والوكي���ل الحصري في
فلس���طين لكبرى عالمات تجاري���ة عالمية،
وهي:

Samsung, Lofra ,Ariston ,Haier,
Bompani, TurboAir ,Elica, Tefal
,Rowenta ,Moulinex ,Babyliss,
Babyliss PRO, Krups ,Luminarc, Pyrex
.,OXO ,Home Market Tescoma,Ocean
وتنتش���ر ش���بكة معارض مسلماني هوم
ف���ي كل م���ن طولك���رم ،نابل���س ،الخلي���ل،
والقدس.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعًا بنسبة %0.77
رام الله  -وفا :س���جل مؤش���ر قط���اع االس���تثمار والتأمين
والصناعة ارتفاعا تجاوز نسبة  ،%1في تداوالت ،امس ،وسجل
المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة .%0.77
ووصل���ت قيمة تداوالت البورصة لحوال���ي  2.3مليون دوالر
أميركي ،وقاد س���هم شركة فلس���طين للتنمية واالستثمار
"باديكو" تداوالت ،امس ،بقيمة  243ألف دوالر أميركي.
وأغلق مؤشر القدس على  586.56نقطة ،مرتفعا  4.49نقطة
عن جلسة األمس ،مدعوما بارتفاع كل مؤشراته.
وارتفع مؤش���ر قط���اع البن���وك والخدمات المالية بنس���بة
 ،%0.61ومؤش���ر قطاع االستثمار بنسبة  ،%1.14ومؤشر قطاع

التأمين بنسبة  ،%2.54ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة ،%0.45
ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة .%1.06
وشهدت جلسة ،امس ،التداول على حوالي  818ألف سهم،
في  204صفقات ،وجرى فيها تداول أسهم  23سهما ،ارتفع
منها س���هم  13ش���ركة ،وانخفض منها س���هم  4ش���ركات،
واستقر سهم  6شركات.
والشركات الرابحة كانت :التأمين الوطنية ،والبنك الوطني،
ومصان���ع الزي���وت النباتي���ة ،والعالمية المتح���دة للتأمين،
والعربية الفلسطينية لالستثمار "إيبك" ،والمجموعة األهلية
للتأمين ،وموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت ،ومطاحن

توقي��ع عقد مش��روع إعادة بن��اء معمل
إنت��اج الس��ماد العضوي ف��ي بيت دقو
رام الله  -وفا :وقع س����فير الشؤون الفلس����طينية ،ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي
أوكوب����و ،مع اتح����اد المزارعين الفلس����طينيين ،عقد منحة ضمن برنامج منح المس����اعدات
للمشاريع األهلية واألمن اإلنساني ( ،)GGPوبلغت القيمة االجمالية للتمويل  87500دوالر.
وأوضح����ت الممثلي����ة الياباني����ة في رام الل����ه في بيانها ،ام����س ،أن اتح����اد المزارعين
الفلس����طينيين سيس����تخدم هذه المنح����ة إلعادة بن����اء معمل إلنتاج الس����ماد العضوي،
واس����تبدال آالته القديمة التابعة لجمعية بيت كرمة التعاونية في قرية بيت دقو شمال
غربي القدس.
وهنأ أوكوبو اتحاد المزارعين الفلسطينيين ،وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المشروع.
وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الش����عب الفلس����طيني من منظور األمن اإلنس����اني،
وأهمية تنفيذ مشاريع التنمية االجتماعية واالقتصادية الالزمة للمجتمعات الفلسطينية.
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج السماد العضوي من  600ألف لتر إلى حوالي مليونين
وربع المليون ،لتوفير س����ماد بثمن رخيص وبشكل ثابت للمزارعين في بيت دقو والمناطق
المحيطة بها ،وبمجرد االنتهاء من المشروع ،ستقوم الجمعية ببيع االنتاج الكلي إلى 360
أسرة من أسر المزارعين مقابل  6شواكل لكل وحدة بدال من  8-7شواكل.

"المركزي الكويتي" يبيع أذون خزانة
حكومي��ة بقيم��ة  533ملي��ون دوالر
الكويت  -األناضول :أعلن بنك الكوي���ت المركزي ،امس ،عن بيع أذون خزانة حكومية
بقيمة  160مليون دينار ( 532.8مليون دوالر) ،نيابة عن وزارة المالية.
وأظه���رت بيانات البنك المركزي على موقعه اإللكتروني ،أن أجل األذونات يبلغ ثالثة
أشهر بعائد  2بالمائة ،إذ تستحق في  15أيار .2018
واإلص���دار الجدي���د ،الذي يأت���ي لتعزيز الس���يولة النقدية بالس���وق الكويتية ،هو
السادس منذ بداية  ،2018ليصل اإلجمالي الى  1.32مليار دينار ( 4.39مليارات دوالر).
وأذون���ات الخزينة ،هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثالثة أش���هر إلى
سنة ،لذا تعتبر من األوراق المالية قصيرة األجل.
وبحس���ب البيانات ،وصل حجم الطلب على األذونات ،الى نحو  1.432مليار دينار (4.76
مليارات دوالر) بتغطية  8.95مرة.
وأظهر مس���ح سابق لألناضول ،ارتفاع إصدارات الدين لدولة الكويت  36بالمائة خالل
 ،2017لتصل إلى  13.33مليار دينار ( 44.2مليار دوالر) ،مقارنة بـ 9.8مليار دينار (32.5
مليار دوالر) في .2016
وشمل المسح ذاته ،إصدارات أذون وسندات الخزانة المحلية وسندات ّ
وتورق ،مضافا
إليها السندات الدولية التي باعتها الكويت ألول مرة في .2017
وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا ،بهبوط أسعار النفط الخام ،ما دفعها للبحث عن
سيولة نقدية من أسواق ّ
الدين.

القمح الذهبي ،والفلسطينية للكهرباء ،وفلسطين لالستثمار
العقاري ،وفلسطين لالس���تثمار الصناعي ،والبنك اإلسالمي
الفلسطيني ،وفلسطين للتنمية واالستثمار.
وتراجع سهم شركات بنك االستثمار الفلسطيني ،والبنك
اإلس�ل�امي العرب���ي ،واالتصاالت الفلس���طينية ،وفلس���طين
لصناعات اللدائن.
إلى ذلك استقر س���هم شركات بنك فلس���طين ،وبيرزيت
لألدوي���ة ،ومصانع الش���رق لإللكت���رود ،والوطني���ة لصناعة
األلمنيوم والبروفيالت "نابك���و" ،والوطنية لصناعة الكرتون،
والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.

"كيا موت��ورز" تعلن عن تعيي��ن مدير تنفيذي
جديد للعمليات في الشرق األوسط وإفريقيا
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة  :أعلنت "كيا موتورز" عن تعيين مدير تنفيذي جديد للعمليات في مقرها
الرئيس���ي لمنطقة الشرق األوس���ط وأفريقيا .وتولى السيد ياسر شابس���وغ هذا الدور خالل الشهر الجاري،
حيث يحمل خبرة واس���عة في عالمة كيا ،والتي اكتس���بها من عمله مع "كيا موت���ورز" في المملكة المتحدة
خ�ل�ال الفترة من  2007إل���ى  ،2015وتدرج هناك من مدير للمبيعات ،ثم مدير تجاري مس���ؤول عن المبيعات
والتسويق وخدمات ما بعد البيع.
وبصفته المدير التنفيذي للعمليات ،س���يقوم السيد ياسر شابسوغ بتركيز جهوده على تعزيز العمليات
الداخلية واالرتقاء برضا العمالء ،وزيادة التنسيق بين جهود التسويق وخدمات ما بعد البيع .وستواصل كيا
توس���يع حضورها في السوق ،واالستثمار في منتجات جديدة متميزة ،وتبني االبتكار مع التقنيات الجديدة
ً
والوقود البديل ،في الوقت الذي ستحرص فيه أيضا على الدخول إلى قطاعات متخصصة للمرة األولى.
ويمتلك الس���يد شابس���وغ خبرة س���ابقة في المنطقة ،حيث انتقل إليها في العام  ،2000وتقلد مجموعة
متنوعة من المناصب العليا قبل انضمامه إلى كيا ،بما في ذلك المدير العام اإلقليمي للمبيعات والتس���ويق
لشركة فورد للسيارات ،وشغل في اآلونة األخيرة منصب العضو المنتدب لشركة "المجدوعي هيونداي" ،أحد
موزعي هيونداي الثالثة في المملكة العربية السعودية.

ياسر شابسوغ.

"حماية المستهلك" تزور عددًا من مزارع
البيض في محافظة رام الله والبيرة
رام الل���ه – تج���ول ،امس ،وفد جمعي���ة حماية
المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في مزارع
انتاج البيض للوقوف على وضع هذا القطاع ومدى
متابعتها لتقديم االفضل للمس���تهلك سواء من
حيث الجودة ومطابق���ة مراكز التعبئة للمواصفة
الفلس���طينية المتعلقة بمراك���ز التعبئة وجودة
البيض وحجمه ووزنه وشكل الكرتون.
وشملت الجولة عدد من المزارع فى قرى غرب رام
الله حيث تم االطالع على التطور التكنولوجي في
المزارع واس���خدام احدث المع���دات النتاج صوص
بياض وتربية الدواج���ن البياض ،وتقديم االعالف
والمياه مؤتمتيا ،وسبل التخلص من روث الدواجن
ال���ى حاوي���ات وترحيله���ا ،وحجم االس���تثمارات
واس���تيعاب ايدي عاملة وضمان استخدام كرتون
للبيض غير معاد اس���تخدامه ،وسبل الحفاظ على
سعر عادل للمزارع والمستهلك على مدار العام اذ

ن التفاوت ال يناسب المستهلك حيث يصل سقف
 20شيكال في فترة وينخفض في اشهر اخرى.
وقال مؤيد الش���اعر من مزرعة الن���ور" إن النقلة
النوعي���ة التي احدثناه���ا في مزارعن���ا من خالل
االس���تثمارات والتطور وانعكاسها على االقتصاد
الوطني امور مهمة لتطوير هذا القطاع".
وق���ال تيس���ير نوفل م���ن مزرعة م���ورا "إن هذا
القط���اع بالغ االهمية ويجب انش���اء مجلس زراعي
متخص���ص له ورعاي���ة وزارة الزراعة ل���ه من خالل
تثبيت س���عر عادل على مدار الع���ام والعناية به،
وأكد ان المزارع ال تعيد اس���تخدام كراتين البيض
ألن اشعارها بسيطة والخطر على المزرعة والبيض
والمستهلك من بعض التجاوزات المحدودة إلعادة
استخدام الكرتون مرة اخرى.
وأك���د عل���ى اهمي���ة جول���ة جمعي���ة حماية
المستهلك واطالعها على سير العمل في المزارع

البي���اض وم���دى حرصها عل���ى الج���ودة واعتماد
المواصف���ة وحج���م اس���تثمارات كبي���ر نأمل ان
يصل صوتنا عبر الجمعي���ة الفاعلة في المحافظة
والمؤثرة.
واش���ار ص�ل�اح هنية رئي���س الجمعي���ة إلى ان
الجولة اس���تهدفت عددًا من الم���زارع البياض في
المحافظ���ة للوقوف على واقع تط���ور العمل فيها
ومدى مراعاة الجودة ومواكبة التطور التكنولوجي
في مزارع عصرية وضمان عدم اس���تخدام الكرتون
مرة اخرى لعدم نقل التلوث البكتيري والبيولوجي
واس���تقاللية هذا القط���اع بمدخ�ل�ات انتاجه من
مدخ�ل�ات فلس���طينية ،والبحث عن اس���عار عادلة
تواكب الق���درة الش���رائية للمس���تهلك ومراعاة
اوضاع مربي الدواجن كمس���تهلكين ايضا وضمان
عدم بيع البيض من ارض المزرعة باقل من التكلفة
وعدم التغول باالسعار تجاه المستهلك.

