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بحث اإلجراءات الخاصة بإنشاء الشركة
الزراعية الفلسطينية األردنية المشتركة
رام الل���ه  -وفا :بحث وزير الزراعة س���فيان س���لطان ،مع
عدد م���ن رجال األعمال وممثلين عن القطاع الخاص ،خالل
اجتماع في مقر الوزارة برام الله ،أمس ،آلية إنشاء الشركة
الزراعي���ة الفلس���طينية األردني���ة المش���تركة ،لتتولى
مسؤولية تس���ويق المنتجات الزراعية بين البلدين ،وإلى
األسواق الخارجية.
وأكد وزير الزراعة أهمية إنشاء هذه الشركة التسويقية،
موضحًا أنه تم االتفاق مع وزير الزراعة األردني بخصوص
إنش���اء الش���ركة ،وقد اتخذ القرار من أعلى المستويات،
وبدعم م���ن الرئيس محمود عباس ورئي���س الوزراء رامي
الحمد الله.
وأش���ار س���لطان إلى الفوائد التي تعود على المزارعين
والقطاع الخاص ،نتيجة إنش���اء مثل هذه الش���ركة التي
سوف تقوم بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى
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الخارج ،إضافة إلى تسويقها محليًا.
وناقش وزير الزراعة مع رج���ال األعمال وممثلي القطاع
الخاص ،اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة لتس���جيل
الشركة ،إضافة إلى دورها في تسهيل انسياب المنتجات
الزراعية بين فلسطين واألردن ،وعوامل نجاحها.
وأجمع المش���اركون في االجتم���اع ،على ضرورة إيجاد
رؤي���ة واضحة للش���ركة ،واألهداف العامة إلنش���ائها،
إضاف���ة إلى تش���كيل وفد م���ن وزارة الزراع���ة والقطاع
الخ���اص ورج���ال األعمال الفلس���طينيين ،للق���اء وزير
الزراع���ة األردني ورجال األعمال ف���ي المملكة األردنية
الهاشمية ،لمناقش���ة اآللية التي تم بحثها بخصوص
إنشاء الش���ركة ،واالستماع المباشر من الجانب األردني
حول آلية إنشاء الشركة ،بما يحقق المصلحة المشتركة
للبلدين الشقيقين.

محافظ طولكرم يبحث مع ممثلي
البنوك تعزيز النشاط االقتصادي
رام الله " -األيام" :بح���ث محافظ طولكرم عصام أبو بكر،
مع عدد من ممثلي البنوك ومؤسس���ات المحافظة ،س���بل
تعزيز النش���اط االقتصادي والتنم���وي فيها ،وذلك خالل
لقاء جمع بين الجانبين في المدينة ،أمس.
وش���ارك في اللقاء ،عدد من م���دراء البنوك في طولكرم،
إضافة إلى رئيس غرفتها التجارية إبراهيم أبو حس���يب،
ورئيس البلدية محمد يعقوب.
وأك���د أبو بكر أهمية التواصل الدائ���م مع قطاع البنوك
والمؤسس���ات المالية ،مثنيًا بالمقابل على س���لطة النقد،
ممثلة بمحافظها عزام الشوا ،لحرصه على زيارة المحافظة،
وتشجيع البنوك على االرتقاء بدورها المجتمعي.
وأشار إلى وجود فرص اس���تثمارية كبيرة في طولكرم،
الفت���ًا إلى تميزها في المجال الزراع���ي ،إضافة إلى وجود
عدد من المصانع فيها ،داعيًا إلى زيادة حجم االستثمارات
في المحافظة.
وحث على االستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان
والمساكن والمنشآت للعام  2017ونفذه الجهاز المركزي
لإلحص���اء ،لبن���اء الخط���ط اإلس���تراتيجية واالقتصادية،

مش���يرًا بالمقابل إلى أهمية مشروع "تس���وية األراضي"،
لجه���ة الحفاظ على األرض ،وحماية الس���لم األهلي ،وحل
اإلشكاليات المتعلقة بخالفات على ملكية األراضي.
ب���دوره ،تحدث أبو حس���يب عن الواق���ع االقتصادي في
المحافظة ،موضحًا أنها من المحافظات الواعدة في مجال
االس���تثمار ،بيد أن���ه أكد أن االحتالل أث���ر -وال يزال -على
وضعها االقتصادي.
ّ
وعبر عن تطلعه ألن تكون هناك مشاركة مجتمعية أكبر
من قطاع البنوك ،لدعم الن���وادي والجمعيات والمدارس،
وغيرها.
أم���ا يعقوب ،فطالب البنوك بالمس���اهمة بش���كل أكبر
في دعم المش���اريع الريادية للشبان ،للتخفيف من حدة
البطالة ،وتحسين الوضع االقتصادي ،مشيرًا إلى عدد من
المش���اريع التي تنوي البلدية تنفيذها لتحس���ين واقع
الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتخلل اللقاء نقاش بين المشاركون ،الذين أكدوا ضرورة
إقامة مثل هذه الفعاليات بشكل دوري ،لبحث العديد من
المسائل التي تهم المحافظة ومؤسساتها.

رام الله  -أطلقت ش���ركة أكرم سبيتاني وأوالده حمالت
وعروضا على العديد من البضائع بأس���عار خاصة بمناسبة
قرب يوم الحب العالمي ،الذي يصادف غدا.
وتش���مل الحملة عروضًا على أجهزة الـ  ITالمتنوعة من
شركات عالمية مثل  Appleو Asusو.Nikon
على س���بيل المثال ان كان من تحب من هواة التصوير
يمكن���ك ان تهديه كامي���را  Nikon D3300مع عدس���ة
مجانية بـ  1790شيكال فقط او اذا كان شريكك من محبين
منتجات ش���ركة  Appleفيمكنك الحص���ول على هاتف
 iPhone Xالرائع مقابل  4990شيكال.
باالضاف���ة ال���ى ع���روض مميزة عل���ى اجه���زة العناية
الش���خصية م���ن  Philipsو Remingtonحي���ث يمكن

حصول الزبون على سشوار او مملس شعر او ماكنة حالقة
رجالي بقيمة  10ش���يكل فقط عند شرائه اي من منتجات
 Remingtonالعالمي���ة وصاحبة الجودة العالية ،وغيرها
العديد من العروض المميزة والمناسبة لجميع الزبائن.
وتدعو ش���ركة س���بيتاني المواطنين الك���رام لزيارة
فروعها واالس���تفادة من العروض والحمالت ،المتوفرة
في كافة فروع ش���ركة سبيتاني ،وكافة فروع سبيتاني
ه���وم ،حت���ى تاري���خ  2018/2/14ومن الجدي���ر بالذكر
توفر العديد من خيارات التقس���يط لدى ش���ركة أكرم
سبيتاني وأوالده تصل حتى  36دفعة وذلك للتسهيل
على الزبائن وتمكينهم من الش���راء والتقسيط بالطرق
االنسب واالكثر راحة لهم.

ُ
سبيتاني تطلق عروضها الخاصة بـ"يوم الحب"

سندات مصر الدولية تصطدم
بتقلبات أسواق المال العالمية
القاه���رة -األناض���ول :فيم���ا تمضي مص���ر قدمًا لطرح
سندات دولية ،جاءت التراجعات الحادة في أسواق المال
العالمية األس���بوع الماضي ،لتثير المخاوف من انعكاس
آثارها على عملية الطرح المرتقبة.
البن����ك المرك����زي المصري ،قل����ل من األزم����ة التي
تشهدها البورصات العالمية ،مشيرا الى أنها لن تؤثر
على الطرح ،وعزا ذلك إل����ى الثقة الكبيرة في اقتصاد
مصر ،في ظل برنام����ج اإلصالح الجاد الذي يطبق حاليًا
في البالد.
لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي ،قال في مؤتمر
بدب���ي أمس ،إن بالده تريد أن ترى المزيد من االس���تقرار
في األس���واق المالية العالمية ،قب���ل أن تمضي قدمًا في
اإلصدار.
وأضاف ف���ي تصريحات صحافية له األس���بوع الماضي:
"نريد أن نجد الوق���ت الصحيح ،ونأمل أن نفعل هذا خالل
األيام القليلة القادمة".
وم���ن المتوقع أن يتراوح حجم اإلصدار المزمع بين 5 - 3
مليارات دوالر.
محلل���ون اقتصادي���ون أعرب���وا ف���ي أحاديثه���م م���ع
"األناضول" ،عن مخاوفهم م���ن انعكاس التراجعات التي
ضربت أس���واق العالم ،س���لبا على س���ندات مصر الدولية
من ناحية الفائدة وأجل الس���ندات نفسها ،والقدرة على
تغطيتها.

سندات دولية

المحلل االقتصادي هش���ام إبراهيم (مص���ري) ،قال إن
اقتصاد ب�ل�اده "يتأثر س���لبًا وإيجابيًا بتطورات الس���وق
العالمية ،خاصة فيما يتعلق بالسندات الدولية ،التي كان
لها الوزن األكبر في إعادة بناء االحتياطي األجنبي بمصر
في السنوات القليلة السابقة".
وبلغ اس���تثمارات األجانب ب���أذون الخزان���ة الحكومية
المصرية نحو  20.3مليار دوالر منذ التعويم وحتى اآلن.
وأض���اف إبراهيم في حديثه لألناض���ول ،أن الوضع في
األس���واق العالمية قد يف���رض على مصر طرح س���ندات
دولي���ة ،بفائدة أعلى وألجل أط���ول يمتد إلى  30عامًا ،من
أجل إيجاد مشترين لها.
وح���ذر من أن اإلف���راط في طرح س���ندات دولية في ظل
الوضع الراهن ،يعني "مزيدا من الديون المرهقة لألجيال
الحالي���ة والقادمة ،لتوفير عائدات مجزية للمس���تثمرين
التي يتم تدبيرها من مدخرات المواطنين".
وستس���تخدم مص���ر عائدات بي���ع الس���ندات الدولية
لتموي���ل عج���ز الموازنة ،وف���ق تصريحات س���ابقة لوزير
المالية عمرو الجارحي.

وطرحت مصر س���ندات دولية بقيم���ة  3مليارات دوالر
في أيار  ،2017تتضمن س���ندات بقيمة  750مليون دوالر
مدتها  5سنوات بعائد  5.45بالمائة ،ومليار دوالر مدتها
 10س���نوات بعائد  6.65بالمائة و 1.25مليار دوالر مدتها
 30عاما بعائد  7.95بالمائة.
وف���ي كان���ون الثان���ي  ،2017أعلنت مصر ع���ن تلقي 4
مليارات دوالر قيمة سندات دولية بعد تغطيتها  3مرات
بطلبات قيمتها  13.5مليار دوالر.
وبلغ العائد على السندات بقيمة  1.75مليار دوالر آلجل
 5س���نوات  6.125بالمائة ،و 7.5بالمائة على سندات آجل
 10س���نوات بقيمة مليار دوالر ،و 8.5بالمائة على سندات
آجل  30عاما بقيمة  1.25مليار دوالر.
وتزامن انخفاض األسهم مع ارتفاع العائد على سندات
الخزانة األمريكية ألجل عش���ر س���نوات ،الذي اقترب من
مس���توى  2.9بالمائة وهو األعلى في أربع سنوات قبل أن
يعود للتراجع.
وبس���بب مخاوف من صعود وتيرة التضخم في الواليات
المتحدة ،يتجه المس���تثمرون لتفادي مخاطر األس���هم،
واللج���وء إلى االس���تثمارات اآلمنة مثل الس���ندات عالية
الجودة.

بناء االحتياطي

وتق���در حجم الفجوة التمويلية في مصر بين  10إلى 12
مليار دوالر خالل العام المالي الجاري .2018 / 2017
ويب���دأ العام المالي في مصر مطل���ع تموز حتى نهاية
حزيران من العام التالي ،وفقا لقانون الموازنة العامة.
ويقص���د بالفج���وة التمويلي���ة ،الفرق بي���ن متطلبات
االقتص���اد م���ن النقد األجنب���ي لتمويل فوائد وأقس���اط
الدي���ون وواردات���ه وبين دخله م���ن الخ���ارج ،إضافة إلى
متطلبات االستثمار في األجل القصير لتحقيق معدل نمو
مستهدف.

إقبال كبير
المحل���ل االقتص���ادي محمود مكاوي (مص���ري) ،قال إن
مصر "لن تجد صعوبة في طرح السندات الدولية األسبوع
المقبل" ،متوقعا "أن تشهد إقباال كبيرا".
وتوقع مكاوي ف���ي حديثه لألناض���ول ،أن "تطرح مصر
الس���ندات الدولية بنفس العائد على السندات السابقة
أو أعلى قليال".
وانتقد مكاوي "طرح مصر سندات دولية في ظل ارتفاع
الدي���ن الخارجي إلى  80.8ملي���ار دوالر في نهاية أيلول
 ،2017مقابل نحو  60.15مليار دوالر في نفس الش���هر من
.2016

ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة %0.02
رام الله -وفا :س���جل المؤشر الرئيس���ي لبورصة فلسطين
ارتفاعًا بنس���بة  ،%0.02امس ،في جلسة تداول بلغت قيمتها
حوالي  1.2مليون دوالر.
وأغلق مؤشر القدس على  582.07نقطة ،مرتفعا  1.17نقطة عن
جلسة تداول اول من أمس ،مدعوما بارتفاع مؤشر غالب قطاعاته.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة ،%0.13
ومؤش���ر قطاع االستثمار بنسبة  ،%0.34ومؤشر قطاع التأمين
بنسبة  ،%1.01ومؤش���ر قطاع الخدمات بنسبة  ،%0.09ومؤشر

قطاع الصناعة بنسبة .%0.09
وشهدت جلس���ة امس التداول على حوالي 19شركة ،ارتفع
منها سهم  8ش���ركات ،وانخفض سهم  4ش���ركات ،واستقر
سهم  7شركات.
وارتفع س���هم ش���ركات المجموعة األهلي���ة للتأمين ،ودار
الش���فاء لصناع���ة األدوي���ة ،والتأمي���ن الوطني���ة ،والتأمين
الوطني���ة ،والبن���ك الوطني ،ودواجن فلس���طين ،وفلس���طين
للتنمية واالستثمار ،والعربية الفلسطينية لالستثمار"إيبك"،

مسار إبراهيم الخليل يوقع  5منح
لمشاريع لدعم السياحة المجتمعية
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد :وقع مس���ار إبراهيم الخليل الس���ياحي أمس،
على خمس منح تمويلية من البنك الدولي لمجموعة من األفراد والمؤسس���ات،
لتنفي���ذ مش���اريع تطويرية لتنش���يط الس���ياحة المجتمعية في فلس���طين
للمساهمة بتطوير هذا النوع من السياحة ولضمان استدامة المشاريع.
وقال المدير التنفيذي للمس���ار جورج رش���ماوي ،إن الس���ياحة المجتمعية
والمبادرات الشبابية لها عالقة بالسياحة المحلية والسياحة الوافدة.
وأضاف :نعمل على دعم هذه المشاريع ضمن مجموعة من التدريبات لضمان
استدامة واستمرارية المشاريع ،وفي المراحل القادمة نعمل على توسيع هذا
الدعم ليشمل مناطق أوسع في الضفة بالتعاون مع الممولين.
وقالت مديرة البرامج في المسار غيداء راحيل ،إن المسار سيقدم خمس منح
تمويلية تدعم المشاريع الصغيرة ،لتنشيط السياحة المجتمعية.
وتح���دث أمين أبو وردة م���ن تجوال أصداء وهو أحد المس���تفيدين من هذه
المنح ،أن مبادرة تجوال أصداء تنطلق اليوم في مسار جديد من خالل التعاون
مع مسار إبراهيم الخليل ،حيث ستتلقى منحة لتطوير األداء والمهام من خالل
القيام بخمس تج���واالت محددة ضمن مقاطع مس���ار إبراهيم ،وهذه الجوالت
ستشمل تدريب وتأهيل المشاركين من زمالء وطالب إعالم.
وقال سنان أبو سنينة من سياحة المزارع وأحد المستفيدين أيضا ،أن فكرته
تقوم على عمل مسارات لزيارة أراض زراعية وتهدف إلى دعم المزارع.

اإلدارة العامة للتشغيل تنفذ جولة
ميدانية للمشاريع الريادية في طولكرم
طولكرم -وفا :نفذ مدير عام اإلدارة العامة للتش���غيل ف���ي وزارة العمل رامي
مهداوي ،جولة ميدانية لمديرية عمل طولكرم وعدد من المشاريع الريادية في
المحافظة ،ضمن خطة واستراتيجية اإلدارة العامة لخدمات التشغيل للتخفيف
من البطالة ،وتحسين الدخل للخريجين والباحثين عن العمل ،ومنها :التوجه إلى
المشاريع الذاتية الصغيرة ،واالستفادة من خدمات مكتب التشغيل.
وزار مهداوي ،مدير العمل موفق قبها ،ومدير دائرة تش���غيل طولكرم محمد
األعرج ،ثالثة مش���اريع ريادية في طولكرم وضواحيه���ا ،تم تمويلها قبل عام
بواس���طة وزارة العمل ومجلس التشغيل ،من البنك الوطني ،بقيمة  9000دوالر
ّ
لكل منها ،وهي حاليا قائمة وفاعلة وتش���غل عددًا من األش���خاص ،وتش���مل
مشروع شركة برمجة حاسوب ،ودفيئة زراعية ،و"استوديو" تصوير للمناسبات.
وأكد مهداوي اس���تمرار الوزارة في البحث عن عدة مصادر وشراكات لتمويل
مشاريع أخرى لكافة شرائح الباحثين عن العمل.
وتم خالل الجولة مقابلة المستفيدين واالطالع على نتائج العمل ،واالستماع
للصعوب���ات واالحتياج���ات الالزمة ،والفائ���دة التي تحققت من مش���اريعهم
للتخفيف من البطالة وتشجيع المش���اريع الذاتية الصغيرة وتشغيل آخرين،
والدمج بالمجتمع والتدريب.

واالتصاالت الفلسطينية.
وتراجع س���هم ش���ركات مطاحن القمح الذهب���ي ،واالتحاد
لإلعمار واالستثمار ،وموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت،
وبنك االستثمار الفلسطيني.
واس���تقر س���هم الش���ركات التالية :أبراج الوطني���ة ،وبنك
فلس���طين ،والبن���ك اإلس�ل�امي الفلس���طيني ،والق���دس
للمس���تحضرات الطبي���ة ،والوطنية لصناع���ة الكرتون ،وبنك
القدس ،والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.

البنك الدولي :العالم يحتاج
 139مليون وظيفة في العام 2020
دبي -د ب أ :قال جي���م يونج كيم ،رئيس مجموعة
البنك
الدولي ،إن أسواق العمل ستشهد تغيرات كبيرة،
إذ ستس���جل فج���وة عمالة تقدر بنح���و  300مليون
ش���خص في العام  2050نتيجة دخ���ول  450مليون
شخص إلى أسواق العمل ومغادرة  150مليونا ،بينما
سيحتاج العالم بحلول العام  2020إلى
 139ملي���ون وظيفة تزيد في العام  2030إلى 180
مليون وظيفة.
وأضاف ،في جلس���ته بالقمة العالمية للحكومات
المنعقدة في دب���ي ،أن التحدي ال يقتصر على عدد
الوظائف الت���ي يحتاجها العالم بل يش���مل جودة
الحي���اة ،بع���د أن يصب���ح االنترنت متاح���ًا لثمانية
مليارات ش���خص ،مش���يرًا إلى أن المقارنة لن تكون
بين أجر إنس���ان وآخر بل بين ما يمكن الوصول إليه
عبر االنترنت،
وبالتال���ي س���تزداد الرغب���ات واآلمال وس���تكون
الطموح���ات كبي���رة ،ألن ثقاف���ة وطبيع���ة العم���ل
ستختلف جذريًا.
واس���تعرض كي���م أمثلة لعدد من ال���دول التي
تحاول توظيف التكنولوجيا لتحس���ين مستويات
المعيش���ة ،كما في رواندا التي تستخدم طائرات
ب���دون طي���ار لتوفي���ر بع���ض الخدم���ات الطبية
وتحديدًا إليصال أكياس الدم إلى من يحتاجونه
في المناطق النائي���ة ،موضحًا أن هذا التقدم في
مجال توظيف التكنولوجيا يخلق تحديات ناجمة
عن تعطي���ل وظائف كثيرة كان���ت متضمنة في
تلك المجاالت.
وذكر في الجلس���ة ،التي حضرها الشيخ محمد بن
راش���د نائب رئيس اإلمارات ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم دبي :أن الدراس���ات تش���ير إل���ى أن  %15من
الوظائف الحالية ستختفي مستقبال بسبب األتمتة
(التشغيل اآللي) ،في حين أن  %65من
طالب المرحلة االبتدائية في يومنا هذا سيمارسون
وظائف ليست موجودة اليوم.
ّ
وتحدث رئيس البنك الدولي عن دور الحكومات في
بناء رأس المال البشري ،وقال إن االستثمار في البشر
هو األهم من بين أنواع االستثمار األخرى ،وإن أمورًا

كثيرة ومس���تجدات طرأت على واق���ع التكنولوجيا،
وثمة أس���ئلة كثيرة عما إذا كان التنافس س���يكون
ً
متاحًا أمام الدول األقل تنمية ودخال.
وأشار إلى أن المستقبل س���يغير طبيعة التعليم
ونوعيته كما س���يغير نمط حياتنا الغذائي ،وتطرق
إلى دراس���ة أجرته���ا منظمة الصح���ة العالمية عن
مقايي���س النمو المطلوبة ،وخاصة خالل الس���نتين
ّ
األولين من العمر ،ومشكلة "التقزم" التي تؤثر على
الدماغ ،ومستوى الذكاء ،مع طرح بعض االحصائيات
عن بعض المناطق التي تعاني من س���وء التغذية،
إذ تبل���غ أكثر م���ن  %30ف���ي اندونيس���يا والهند
وباكس���تان ،وتنخفض النس���بة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا إلى .%18
وأوضح كيم أن األطفال الذين يعيشون في ظروف
غي���ر صحية لن يكس���بوا المال حتى ل���و توفر لهم
التعليم ،وأكد أن هذه الظاهرة الصحية قد تتسبب
في آثار نفس���ية خطي���رة مثل اإلحب���اط والغضب
والخوف والضعف والتطرف واإلرهاب ،مشددًا على
ضرورة التصدي له���ذه التحديات ،ومعالجة قضية
التعليم ف���ي عالم يضم  250ملي���ون طفل يعانون
األمية ،ومثلهم ال يحظون بتعليم مدرسي ،في حين
أن آخرين يتأثر مس���توى تحصيلهم بحسب جودة
مخرجات التعليم التي تتف���اوت بين بلد وآخر ،إلى
ح���د أن الفجوة قد تبلغ  5س���نوات بين الطالب الذي
وصل إلى الصف  12في سنغافورة وزمالئه في دول
مثل اليمن وماالوي.
َّ
ُ
وتطرق كيم إل���ى" المهارات التي يج���ب أن يزود
بها األطفال والقيم التي يجب أن يتربوا عليها مثل
التعاط���ف والتركيز ليصبحوا أصح���اب أداء أفضل
في اقتصاد المس���تقبل ،خاصة وأننا وللمرة األولى
في تاريخنا كجنس بش���ري أصبحنا نحس���ب قيمة
رأس المال البش���ري والذي يعتمد في تكوينه على
ما يحصل علي���ه األفراد من تربية وتعليم ،وهو ما ال
تدركه دول كثيرة ،علمًا أن الدول التي حققت أفضل
النتائج مثل دول ش���رق آسيا اس���تثمرت بالعنصر
البش���ري ،م���ا أدى لدعم زيادة نموها" ،مس���تعرضا
جانب���ًا من التجارب الناجحة لبع���ض الدول في هذا
السياق مثل سلطنة عمان وبيرو ،وفيتنام.

