
1التقرير السنوي للعام 



ANUUAL REPORT

التقرير السنوي



التقرير السنوي للعام  المشرق للتأمين 2



3التقرير السنوي للعام 

 رسالتنا ورؤيتنا

تقرير مجلس اإلدارة    

الشركات التابعة للمجموعة

فروع ومكاتب  الشركة  

مجلس إدارة الشركة

ملخص السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة 

المسؤولية اإلجتماعية

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية

مدراء الفروع والدوائر

إجتماعات مجلس اإلدارة

الكادر الوظيفي

الحوكمة الرشيدة

الوضع المالي

البحث والتطوير

 الوضع التنافسي

التوجه اإلستراتيجي

المؤشرات الرئيسية للبيانات المالية

الهيكل التنظيمي

رعاية الفعاليات واألنشطة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 

5

7

9

10

11

12

15

16

16

16

17

18

20

20

21

22

22

23

26

27

38

41

42

 43

44

45

47

فهرس المحتويات
4من نحن



التقرير السنوي للعام  المشرق للتأمين 4

من نحن
ــن  ــد م ــود العدي ــر جه ــام  1992 ،  بتظاف ــة ع ــاهمة عام ــركة مس ــن كش ــرق للتأمي ــركة المش ــت ش تأسس
المؤسســات الماليــة واالقتصاديــة الفلســطينية ، وكان األول مــن آذار 1993 أول يــوم عمــل للشــركة والبــدء 

فعليــً بتقديــم الخدمــات للجمهــور .

تتبــوأ شــركة المشــرق للتأميــن مكانــة رياديــة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني ، من خــال حضورهــا الفاعل 
ــع  ــرائح المجتم ــة ش ــات كاف ــي حاج ــي تلب ــوره الت ــة والمتط ــة المتنوع ــول التأميني ــن الحل ــة م ــم باق وتقدي

وتوفيــر آالف فــرص العمــل .

كان لخطــوة انضمــام الشــركة األردنيــة الفرنســية للتأميــن كشــريك اســتراتيجي فــي أواســط العــام 2000 
ــر فــي إعــادة الشــركة لمســار تطورهــا  مــع مجموعــة مــن رجــال األعمــال واإلدارييــن المتميزيــن ، أكبــر األث
المهنــي واالقتصــادي  ،  رافقــه خطــوات كبــرى علــى صعيــد البنيــة الداخلية للشــركة وصياغة اســتراتيجيات 

عمــل جديــدة ســرعان مــا بــدأت آثارهــا اإليجابيــة بالظهــور .

ــات  ــة لعاق ــة ، باإلضاف ــن العالمي ــادة التأمي ــركات إع ــرى ش ــع كب ــتراتيجية م ــات إس ــركة بعاق ــع الش تتمت
شــراكة إســتراتيجية مــع العديــد مــن الزبائــن والمورديــن ، كمــا وثقــت الشــركة العاقــة بينهــا وبيــن 
وكائهــا فتميــزت فــي دعــم وتوســيع نطــاق نشــاطاتهم وأعمالهــم التســويقية ، وقامــت بتطويــر باقــة 

ــع . ــرائح المجتم ــة ش ــات كاف ــات ورغب ــي حاج ــي تلب ــدة الت ــة الجدي ــات التأميني ــن الخدم م

ــا  ــة أولوياته ــدر قم ــل تص ــن ،  ب ــوكاء والمنتجي ــن وال ــن والموردي ــى الزبائ ــركة عل ــام الش ــر اهتم ــم يقتص ل
تنميــة مواردهــا البشــرية والســعي الدائــم لتطويرهــا وتزويدهــا بأرقــى األســاليب اإلداريــة ، كمــا أن الشــركة 
ــطة  ــن األنش ــد م ــم العدي ــوم بدع ــث تق ــا حي ــى عاتقه ــاة عل ــة الملق ــؤولية االجتماعي ــل المس ــم تغف ل
ــة العديــد مــن المناســبات والمعــارض  والمســاهمات تجــاه فئــات المجتمــع األقــل حظــً ، باإلضافــة لرعاي

ــات . والمهرجان

ــب  ــا ومكات ــا ومكاتبه ــال فروعه ــن خ ــة م ــة المتنوع ــا التأميني ــن خدماته ــرق للتأمي ــركة المش ــّدم ش تق
ــر وتحديــث هــذه  وكائهــا المنتشــرة فــي جميــع محافظــات الوطــن ، كمــا تحــرص الشــركة علــى تطوي

ــن . ــات الزبائ ــات وطموح ــة متطلب ــتمرار لمواكب ــب باس المكات

أهدافنا
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رؤيتنا
• تحقيق أعلى درجات رضا الزبائن.

• امتاك محفظة تأمين متوازنة وتطويرها                      

• المحافظة على افضل الكوادر البشرية 

• استخدام احدث طرق التكنولوجيا 

المتميزة والعمل على تطويرها. 

المتميزة والعمل على تطويرها. 

باستمرار.

ذات الخبرات    

أهدافنا
تهــدف الشــركة إلــى تحقيــق رســالتها ورؤيتهــا النابعــة مــن قــراءة واضحــة للمســتقبل والمســاهمة الفاعلــة فــي 

تطويــر صناعــة التأميــن فــي فلســطين والرقــي بهــا إلــى أعلــى المســتويات والمشــاركة في بنــاء ونهضــة االقتصاد 

الوطنــي الفلســطيني وتطويــره باعتبارهــا أحــد مكوناتــه ، وذلــك مــن خــال تقديــم خدماتهــا المميــزة لجمهــور 

زبائنهــا انطاقــً مــن قاعــدة الشــراكة المتبادلــة باعتبارهــا مظلــة أمــان لمصالــح وممتلــكات مؤمنيهــا . 

رسالتنا
باعتمادنــا علــى فريــق عمــل مهنــي بخبــرات متنوعــة  فاننــا 

أفضــل  بتقديــم  نلتــزم  للتأميــن  المشــرق  شــركة  فــي 

زبائننــا  رضــى  علــى  الحصــول  بهــدف   ، التأمينيــة  الحلــول 

ــد  ــق العوائ ــي تحقي ــة. وبالتال ــم المختلف ــة احتياجاته وتلبي

االهتمــام  عــن  اعمالنــا  تثنينــا  وال   ، للمســاهمين  المثلــى 

بمســؤوليتنا تجــاه المجتمــع والمســاهمة فــي تطويــره .
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تقرير مجلس اإلدارة

المقدم لمساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين عن أعمال السنة المنتهية 2015
 

حضرات السّيدات والسادة مساهمي مجموعة شركة المشرق للتأمين األفاضل ،،،

تحية واحترام وبعد ،، 

ــل  ــدؤوب والمتواص ــل ال ــن العم ــام م ــد ع ــم بع ــب بك ــن أن نرح ــرق للتأمي ــركة المش ــس إدارة ش ــي مجل ــّرنا ف يس
والــذي يمكــن اعتبــاره مــن األعــوام المفصليــة فــي عمــل الشــركة .  حيــث لم يشــهد عــام 2015 أي تقّدم أو تحســن 
علــى الوضــع السياســي القائــم بــل شــهد العــام تراجعــً وتصعيــدًا فــي ربعــه األخيــر ، ممــا زاد مــن اآلثــار الســلبية 

المنعكســة أصــًا علــى كافــة قطاعــات اإلقتصــاد الفلســطيني ومــن ضمنهــا قطــاع التأميــن الفلســطيني .

فعلــى صعيــد قطــاع التأميــن تعمقــت المنافســة الســعرية ، وامتــدت لتشــمل كافــة فــروع التأميــن ممــا أثــر علــى 
النتائــج الفنيــة للشــركات جميعهــا واســتدعى تدخــًا مــن الجهــات الرقابيــة لتصويــب أوضــاع الســوق .

ــة  ــة المحموم ــرار وراء المنافس ــدم اإلنج ــدروس وع ــر الم ــع غي ــدم التوس ــركتنا ع ــرار ش ــد كان ق ــدم فق ــا تق ولم
والتركيــز علــى تحســين مســتويات خدمــة العمــاء واإليفــاء باإللتزامــات المترتبــة علــى الشــركة باعتبارهــا الســاح 
األنجــح فــي ظــل الظــروف الراهنــة لتحقيــق النمــو واإلســتقرار، فقامــت الشــركة بمراجعــة محفظتهــا اإلنتاجيــة 
وتــّم التخلــص مــن نســبة ال بــأس بهــا مــن اإلنتــاج غيــر المجــدي ، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تمكنــت الشــركة مــن 

المحافظــة علــى حصتهــا الســوقية وتحقيــق نســبة نمــو بمعــدل   

وبالرغــم مــن صعوبــة ظــروف الســوق المشــار إليهــا إال أن الشــركة قامــت أيضــً بتعزيــز إحتياطياتهــا ومخصصاتهــا 
وذلــك إيمانــً بتعزيــز الموقــف المالــي لهــا ولمواجهــة أي أخطــار مســتقبلية ال ســمح اهلل حيــث ارتفعــت احتياطيــات 

ومخصصــات الشــركة بنســبة          عمــا كانــت عليــه بنهايــة عــام 2014 .

ــّم التركيــز علــى  ــا برؤيــة الشــركة فــي اتبــاع أفضــل وأنجــع األســاليب اإلداريــة فقــد ت باإلضافــة لمــا تقــدم وإيمان
تطويــر أنظمــة وإجــراءات العمــل ، حيــث تــّم إعــداد إجــراءات عمــل بمعاييــر عاليــة الجــودة لكافــة دوائــر الشــركة، 
كمــا تــّم تفعيــل دائــرة التدقيــق وضبــط المخاطــر وإقــرار العديــد مــن السياســات التــي تضمــن ســير العمــل بأقصى 

درجــات المهنيــة .

ــر ودعــم كادر الشــركة مــن خــال اشــراكهم فــي العديــد مــن الــدورات  ــّم اإلســتمرار فــي سياســة تطوي كمــا ت
ــة . ــة واإلقليمي ــل المحلي وورش العم

ــطيني  ــن الفلس ــوق التأمي ــع س ــة وض ــن صعوب ــم م ــاه ، وبالرغ ــاور أع ــي المح ــازه ف ــّم إنج ــا ت ــع م ــجامً م وانس
ولعمــق حالــة المنافســة الســعرية التــي أشــرنا إليهــا، تمكنــت المجموعــة مــن زيــادة اســتثماراتها ، وزيــادة حقــوق 
مســاهميها ، وتعزيــز احتياطياتهــا وموجوداتهــا، وكذلــك زيــادة أرباحهــا الفنيــة بنســبة         عمــا كانــت عليــه نهايــة 

عــام 2014 وصافــي أرباحهــا قبــل الضريبــة بنســبة            .
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وباعتبــار شــركتكم “المشــرق للتأميــن” جــزءًا فاعــًا مــن المجتمــع الفلســطيني وبالرغــم مــن صعوبــة 
الظــروف وشــح اإلمكانيــات إال أن الشــركة لــم تهمــل دورهــا ومســؤوليتها تجــاه المجتمــع فقامــت بالعديــد 
مــن المبــادرات والمســاهمات تجــاه الفئــات األقــل حظــً ورعــت العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات والمعــارض .

ــا ال يســعنا إال أن نتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان للســّيد الدكتــور نبيــل قســيس – رئيــس مجلــس إدارة  وهن
الهيئــة والســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واألســتاذ بــراق النابلســي – مديــر عــام الهيئــة واألســتاذ بــركات ميادمــة 
ــة  ــى لتعرف ــد األدن ــق الح ــي تطبي ــة ف ــرة المتمثل ــم األخي ــى جهوده ــن عل ــة للتأمي ــام اإلدارة العام ــر ع – مدي
ــر  ــة غي ــد للمنافس ــع ح ــن ووض ــوق التأمي ــط س ــى ضب ــر عل ــر الكبي ــه األث ــيكون ل ــذي س ــة وال ــات اإللزامي التأمين

المهنيــة وبالتالــي تمكيــن شــركات التأميــن مــن القيــام بواجبهــا فــي خدمــة المتضرريــن مــن الحــوادث .

ــات  ــع القطاع ــن م ــاع التأمي ــا قط ــي منه ــي يعان ــكاليات الت ــل اإلش ــود لح ــة الجه ــم مواصل ــل منه ــا نأم كم
األخــرى الشــريكة ممــا ســيفتح البــاب أمــام نمــو هــذا القطــاع الحيــوي والهــام ويمكــن الشــركات مــن الوصول 

لكافــة شــرائح المجتمــع وتوســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الخدمــات التأمينيــة .

كمــا ُيشــّرفنا أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لكافــة الجهــات والمؤسســات والهيئــات الرســمية والرقابيــة 
ونخــص بالذكــر عطوفــة الســيد مراقــب الشــركات فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي ومديــر عــام اإلدارة العامــة 
لــأوراق الماليــة وبورصــة فلســطين والمجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص واالتحــاد الفلســطيني 
ــا  ــى جانبن ــم إل ــً ووقوفه ــم جميع ــى تعاونه ــة عل ــات ذات العاق ــن المؤسس ــا م ــن وغيره ــركات التأمي لش

ــا . ــا بينن ــة فيم ــدة القائم ــة الوطي ــدًا للعاق تأكي

وأخيــرًا ، فــان مجلــس اإلدارة وهــو يضــع بيــن أيــدي الســادة المســاهمين الكــرام أعضــاء الهيئــة العامــة تقريــره 
الســنوي والبيانــات الماليــة للمجموعــة عــن أعمــال العــام 2015، فانــه يتوجــه إليهــم جميعــً بالشــكر والتقديــر 
كمــا يتقــدم بالشــكر إلــى كافــة موظفــي المجموعــة ووكائهــا ومنتجيهــا وطاقــم مستشــاريها وجميــع 
العامليــن معهــا مــن مؤسســات وهيئــات ومراكــز مختلفــة ، والــذي كان لدعمهــم ومؤازرتهــم عظيــم األثــر 
ــام  ــكل ع ــا بش ــا مجتمعن ــر به ــي يم ــة الت ــروف الصعب ــن الظ ــم م ــازات بالرغ ــن إنج ــركة م ــه الش ــا حققت فيم

وقطــاع التأميــن بشــكل خــاص ، متمنيــن للجميــع دوام التوفيــق والنجــاح . 

راجين أن تتقبلوا منا جميعً فائق االحترام والتقدير ،،  

وكل عام وأنتم بألف خير ،،
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أعمال ومجال نشاط 
الشركة

تمــارس الشــركة بيــع وتســويق كافــة أنــواع التأميــن 
مناطــق  كافــة  فــي   ، الحيــاة  تأمينــات  باســتثناء 
ــدس  ــا الق ــا فيه ــطينية بم ــة الفلس ــلطة الوطني الس
فروعهــا  وشــبكة  مكاتبهــا  خــال  مــن  وذلــك 
مختلــف  فــي  المنتشــرين  ومنتجيهــا  ووكائهــا 

. الوطــن  محافظــات 

تســتقطب  الشــركة  فــان  الســياق  هــذا  وفــي 
مجموعــة مميــزة مــن كبــرى الشــركات والمؤسســات 
االقتصاديــة واألهليــة العاملــة فــي الوطــن ، حيــث 
أرقــى  وفــق  التأمينيــة  خدماتهــا  بتقديــم  تقــوم 
ــتمل  ــي تش ــال والت ــذا المج ــي ه ــة ف ــر المتبع المعايي
علــى أفضــل التغطيــات والشــروط التأمينيــة وفــق 
والتــي  زبائنهــا  مــع  المتبادلــة  الشــراكة  معادلــة 
ــات  ــح وغاي ــة مصال ــق وحماي ــدأ تحقي ــى مب ــوم عل تق
الطرفيــن  ولضمــان وفائهــا بالتزاماتهــا فإنهــا تحــوز 
لــدى  جــودة  التأميــن  إعــادة  اتفاقيــات  أكثــر  علــى 
أشــهر شــركات إعــادة التأميــن فــي الســوق العالمــي .

الشركات التابعة 
للمجموعة

تمتلــك شــركة المشــرق للتأميــن الشــركة العقاريــة 

مســاهمة  شــركة  وهــي    ، لاســتثمار  التجاريــة 

ــاري  ــتثمار العق ــال االس ــي مج ــة ف ــة متخصص عام

تحــت  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  لــدى  ومســجلة 

دينــار   4,409,558 مــال  بــرأس   562600734 رقــم 

ــا  ــن م ــرق للتأمي ــركة المش ــك ش ــث تمتل ــي, حي أردن

نســبته               مــن رأس مــال الشــركة العقاريــة 

التجاريــة لاســتثمار مــع تحقــق ســيطرة لشــركة 

الشــركة  إدارة  مجلــس  علــى  للتأميــن  المشــرق 

العقاريــة التجاريــة لاســتثمار ووجــود القــدرة علــى 

التحكــم فــي القــرارات اإلداريــة واالســتثمارية فيها .

مركزهــا  خــال  مــن  عملهــا  الشــركة  وتمــارس 

فــروع  لهــا  يوجــد  وال  اهلل  رام  فــي  الرئيســي 
أخــرى , وقــد بلــغ عــدد موظفــي الشــركة )6( 

.  2015.12.31 فــي  كمــا  موظفيــن 

%32,5
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2501342 250418604 04دوار الداخلية –عمارة وداد السعدجنين1
2387178 238717609 09شارع فيصل – عمارة العكر – مقابل محطة التميمينابلس2

2683390 268262009 09شارع جامعة القدس – مقابل بنك فلسطينطولكرم3
2773831 277067202 02شارع جمال عبد الناصر– عمارة أبو سروربيت لحم4
2214340 222171702 02شارع السام – فوق معرض شركة هونداىالخليل5
2591158 259132009 09الشارع الرئيسي – مقابل بنك االستثمار الفلسطينيحوارة6
2517265 251717709 09قرب الدفاع المدنيسلفيت7
2931696 293167609 09شارع السبع – فوق سوبر ماركت الشفاءقلقيلية8
2574317 257411609 09الشارع الرئيسي – بجانب مسجد التوحيدطوباس9

2512428 251242804 04بجانب بنك األردن – مقابل محطة عمر السادةقباطية10
2985021 298502002 02شارع القدس-عمارة البنك االسامي الفلسطيني-الطابق الثانيمكتب البيرة11
2984242 296025602 02شارع اإلرسال _ مقابل شركة هوندايمكتب االرسال12
2322603 232260302 02شارع عمان _ بجانب االستراحةمكتب اريحا13
2994872 299115109 09الشارع الرئيسي بديا - مسحة _ قرب شركة العامورمكتب بديا14
2596226 259622609 09الشارع الرئيسي-جماعين – نابلس _قرب محطة البنزينمكتب جماعين15

فروع ومكاتب الشركة

#      الفرع/ المكتب                                                          العنوان                                                               رقم الهاتف            رقم الفاكس

المقر الرئيسي
رام اهلل ،  الماصيون ،  حي النهضة ،  شارع اإلدريسي ،  بناية المشرق 

هاتف 2958090-02 فاكس 2958089-02  - صندوق بريد 1600 ،  رام اهلل

info@mashreqins.com : بريد الكتروني

www.mashreqins.com : موقع الكتروني
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مدقق الحسابات الخارجي
1(  يتولى تدقيق حسابات الشركة السادة سابا وشركاهم /  deloitte “محاسبون قانونيون” .  

                    2(  بلغت أتعاب التدقيق خال العام 2015 مبلغ وقدره 42,920 دوالر أمريكي .

مجلــس إدارة الشــركة وعــدد أســهم كل عضــو 
ونســبة المســاهمة

                            

     2.85 147,946رئيس مجلس اإلدارةالسّيد/ ياسر محمود عباس1

  10.47  544,479السّيد/ وائل أيوب زعرب2

  754,33314.51السّيد/ أيوب وائل زعرب3
   عضو مجلس اإلدارة السّيد/ وليد وائل زعرب4

  عضو مجلس اإلدارةالسّيد/ وسيم وائل زعرب5    1.44 75,000

   323,0406.21   عضو مجلس اإلدارةالسّيد/ راغب نادر الحج حسن6

   335,2856.45   عضو مجلس اإلدارةالسيد / جال كاظم ناصر الدين7

  10,0000.19السيد/ “نادر الياس” احمد مغربي8
السادة / شركة سجاير القدس9

يمثلها
 السيد / عدنان عادل عبد اللطيف

السادة/ الشركة األردنية الفرنسية 10

للتأمين 

يمثلها السيد / سهيل توفيق مرار

   عضو مجلس اإلدارة

125,5482.41  
السادة / الشركة االردنية الفرنسية11

للتأمين 

يمثلها السيد / ناصر أحمد العمري

   عضو مجلس اإلدارة

51.71 %2,689,018                                                                                               المجموع

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة / الرئيس  التنفيذي 

 #                 االسم                                                           المنصب                                      عدد األسهم         نسبة المساهمة

   عضو مجلس اإلدارة

   عضو مجلس اإلدارة

298,3875.74

75,0001.44

%

%

%

%

%

%
%
%

%

%
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السّيد/ ياسر محمود عباس رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي : بكالوريوس هندسة  ميكانيكية

الخبرات العملية : رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة فالكون

1962

السّيد/ وائل أيوب زعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة
تاريخ الميالد :

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال وعلوم سياسية

الخبرات العملية : الرئيس التنفيذي للشركة األردنية الفرنسية 

للتأمين

1939

السّيد/ وليد وائل زعرب عضو مجلس اإلدارة
تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة المخاطر والتأمين والتمويل. 

بكالوريوس قانون التجارة الدولي وعلم الجرائم االقتصادية.

الخبرات العملية : المدير العام للشركة األردنية الفرنسية 
للتأمين

1967

السّيد/ راغب نادر الحج حسن عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد : 
المؤهل العلمي : بكالوريوس تاريخ

الخبرات العملية : نائب رئيس هيئة المديرين لشركة الشمال 
الصناعية الدولية

1950

تاريخ الميالد : 
المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال وتمويل

الخبرات العملية : الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتأمين.
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
عضوية مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

السّيد/ أيوب وائل زعرب عضو مجلس اإلدارة/ الرئيس التنفيذي
1976

ملخص السيرة الذاتية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة

السّيد/ جالل كاظم ناصر الدين  عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد : 1950

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال

الخبرات العملية : رجل أعمال بارز 

تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي : بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق

الخبرات العلمية : المدير العام لشركة داركم لالستثمار

1969
السّيد/ وسيم وائل زعرب عضو مجلس اإلدارة
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السّيد/ عدنان عادل عبد اللطيف عضو مجلس اإلدارة

السّيد/ ناصر أحمد العمري عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد : 
المؤهل العلمي : بكالوريوس اقتصاد

الخبرات العملية :  نائب المدير العام لشركة سجاير القدس

تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي : بكالوريوس حقوق

الخبرات العملية :  محامي متمرس

السّيد/ سهيل توفيق مرار عضو مجلس اإلدارة

السّيد/ “نادر الياس” احمد مغربي عضو مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي :  بكالوريوس هندسة مدنية

الخبرات العملية :  رجل أعمال بارز في حقل التجارة والسياحة

تاريخ الميالد : 

المؤهل العلمي :  بكالوريوس حقوق

الخبرات العملية :  مستشار قانوني

1948

1946

1970

1971
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عام 2014عام 2015

نسبة عدد األسهمنسبة المساهمةعدد األسهم
المساهمة

14.51 %14.51754,333 %754,333السيد/ أيوب وائل  زعرب
13.67 %13.67710,650 %710,650السيدة/ سمر  نصار

10.47 %10.47544,479 %544,479السيد/ وائل أيوب  زعرب
7.69 %7.69400,000 %400,000السيد/ زياد اسحق  صيام

6.45 %6.45335,285 %335,285السيد/ جال كاظم  ناصر الدين
6.21 %6.21323,040 %323,040السيد/ راغب  عارف الحج حسن
5.74 %5.74298,387 %298,387السادة/ شركة سجاير القدس

5.41 %5.41281,472 %281,472السيد/ جورج جبران  ناصر
70,15 %70.153,647,646 %3,647,646                                              المجموع

فئة المساهمة
عدد 

  عدد األسهمعدد المساهمين عدد األسهمالمساهمين
   1,331 100471,33147 سهم فأقل

   101102,779102,779 ولغاية 500 سهم
   50175,05075,050 ولغاية 1,000 سهم

   1,0012358,9142358,914 ولغاية 5,000 سهم
   5,0011599,6021599,602 ولغاية 10,000 سهم

   10,00113286,31013286,310 ولغاية 50,000 سهم
   50,0014300,0004300,000 ولغاية 100,000 سهم

   100,001134,446,014134,446,014 سهم فأكثر
   1325,200,0001325,200,000                                              المجموع

أسهم الشركة وعدد المساهمين

قائمة كبار المساهمين

فئات المساهمين

اسم المساهم

عام 2014عام 2015التصنيف
5,200,0005,200,000عدد أسهم الشركة

    132       132  عدد المساهمين

عام 2015                                              عام 2014
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المسؤولية االجتماعية
االســتثنائية  الظــروف  مــن  الرغــم  علــى 

ــع  ــم المجتم ــي دع ــام ف ــركة إال أن االهتم للش

الفلســطيني لــم يتوقــف ، حيــث زادت الشــركة 

المســؤولية  مجــال  فــي  مســاهمتها  مــن 

مــن  العديــد  برعايــة  وقامــت  االجتماعيــة 

األنشــطة المجتمعيــة وتقديــم الدعــم المالــي 

والخيريــة  االجتماعيــة  المؤسســات  لبعــض 

وقــد بلــغ مجمــوع ما تــم صرفــه علــى التبرعات 

والنشــاطات االجتماعيــة المختلفــة خــال العام 

. أمريكــي  دوالر   19,091 مجموعــة  مــا   2015

االستثمار في األوراق 
المالية

الشــركة  لمحفظــة  الســوقية  القيمــة  بلغــت 

946,993 دوالر  الماليــة  األوراق  االســتثمارية فــي 

أمريكــي كمــا فــي 31/12/2015 بالمقارنــة مــع 

866,142 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31/12/2014 .

كفاية أنظمة الضبط 
الداخلي 

ــط  ــة الضب ــً بأنظم ــً خاص ــة اهتمام ــي اإلدارة التنفيذي تول

الداخلــي مــن خــال وضــع السياســات واإلجــراءات العملية 

التــي تضمــن تحقيــق األهــداف الموضوعــة ، وتقــوم اإلدارة 

التنفيذيــة بمراجعــة مســتمرة لسياســات وأنظمــة الرقابــة 

عليهــا  الازمــة  التعديــات  وإدخــال  الداخلــي  والضبــط 

لتتماشــى وخطــة تحقيــق األهــداف ، وقــد ســاهمت هــذه 

السياســات فــي بنــاء نظــام مالــي وإداري متكامــل يتمتــع 

بوضــع  قــام  بــدوره  والــذي   ، المرونــة  درجــات  بأقصــى 

وتنفيــذ نظــام رقابــي بهــدف قيــاس واســتدراك المخاطــر 

والحــد مــن تفاقــم أيــة انحرافــات بــل وتصويبهــا مباشــرة .

السيطرة على الشركة 
ال توجــد أيــة مؤشــرات قــد تشــير إلــى نيــة أي مــن 

المســاهمين  اتخــاذ إجــراءات للســيطرة    علــى 

ــركة . الش
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية العليا

مدراء الفروع والدوائر

أواًل: اللجنة التنفيذية والمخولة بكافة صالحيات مجلس اإلدارة وتتألف من السادة:

ثانيًا: لجنة التدقيق الداخلي وتتألف من السادة:

1(  السّيد/ أيوب وائل زعرب                   عضو مجلس اإلدارة/ الرئيس التنفيذي .
2(  السّيد/ جال كاظم ناصر الدين                  عضو مجلس اإلدارة .
عضو مجلس اإلدارة . 3(  ممثل عن السادة / شركة سجاير القدس 

 

1(  ممثل عن السادة/ الشركة األردنية الفرنسية للتأمين .
2(  ممثل عن السادة/ شركة سجاير القدس .

3(  المدقق الداخلي للشركة بصفته الوظيفية .

عضو مجلس اإلدارة/ الرئيس التنفيذي . 1(  السّيد/ أيوب وائل زعرب   
2(  السّيد/ نهاد محمد أسعد                                  المدير العام .

نائب المدير العام للشؤون المالية . 3(  السّيد/ خليل الحاج علي   
مساعد المدير العام للعاقات العامة . 4(  السّيد/ عدنان إبراهيم الصباح  

مساعد المدير العام لإلنتاج . 5(  السّيد/ حاتم عبد العفو العليات  

مدير فرعي طولكرم وقلقيلية . 1(  السيد/ نضال يوسف زايد   
2(  السيد/ ناصر سعيد  شاهين                         مدير فرع نابلس .

مدير فرع بيت لحم . 3(  السيدة/ ايفا هاني مصلح   
مدير فرع حواره . 4(  السيد/ محمد عبد اللطيف زين الدين 

مدير فرع سلفيت . 5(  السيد/ رسان أحمد علي أحمد  
مدير فرع طوباس . 6(  السيد/ محمد كرم نصار   

مدير دائرة التعويضات الجسدية . 7(  السّيد/ ليث فرحان كراجه   
8(  السّيد/ هشام ذيب مشاقي                   مدير دائرة التعويضات المادية .

مدير دائرة تعويضات التأمينات العامة . 9(  السّيد/ سامر جمعه موسى  
10 (  السّيدة/ سوسن محمود أبو جودة                 مدير دائرة التأمين الصحي .

مدير التسويق المركزي . 11(  السّيد/ يوسف عبد الكريم البرغوثي 
12 (  السّيد/ حسام جمعه حامد                  مدير دائرة إصدار المركبات .

13 (  السيدة / ناديا عابد                                    مدير دائرة شؤون الموظفين .
14 (  السيد / نسيم ابو محمود                    مدير دائرة إدارة المخاطر وضبط الجودة .
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
1( عقــد مجلــس إدارة الشــركة خمســة اجتماعــات 

خــال العــام 2015 ولــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء 

اإلفصــاح  تــم  وقــد   ، مشــروع  إذن  دون  المجلــس 

ــً  ــا وفق ــات ونتائجه ــذه االجتماع ــد ه ــخ عق ــن تواري ع

لأصــول .

2( لــم يتقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة أيــة بــدالت 

خــال العــام 2015 عــن حضــور اجتماعــات مجلــس 

 . اإلدارة 

اجتماعات اللجنة 
التنفيذية:

بكامــل  والمخولــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت   )1

صاحيــات مجلــس اإلدارة اجتماعــان لهــا خــال العــام  

 .  2015

انعقــاد  حالــة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  تعتبــر   )2

ــا اإلدارة  ــي تحتاجه ــرارات الت ــاذ الق ــات اتخ ــم لغاي دائ

. للشــركة  التنفيذيــة 

اجتماعات لجنة التدقيق 
الداخلي:

ُتعقــد اجتماعــات لجنــة التدقيــق الداخلــي عــادة علــى 

هامــش انعقــاد اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة ،  

حيــث يتــم التــداول والتنســيق بيــن أعضــاء اللجنة حول 

مجريــات ونتائــج أعمــال دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي 

الشــركة ويتــم اتخــاذ القــرارات والتوصيــات الازمــة 

المناســب  القــرار  التخــاذ  اإلدارة  لمجلــس  ورفعهــا 

ــأنها . بش
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الكادر الوظيفي

توزيــع الــكادر الوظيفــي ما بيــن المركز الرئيســي 
والفــروع والمكاتب

عدد الموظفينعدد الموظفينالتصنيف#

6768المركز الرئيسي – رام اهلل1
1212فرع جنين2
1114فرع نابلس3
1211فرع طولكرم4
44فرع طوباس5
76فرع بيت لحم6
1113فرع الخليل7
11فرع غزة8
33فرع قباطية9

33فرع حوارة10
22فرع سلفيت11
45فرع قلقيلية12

137142                                                                        المجموع

عام 2015                                    عام 2014

عام 2015                                    عام 2014

                   عدد الموظفينالمؤهل العلمي

   

 

دكتوراه
ماجستير

بكالوريوس
دبلوم

ثانوية عامة
ما دون ثانوية عامة

                                                                المجموع                             137                                             142

1
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5
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1
4

52
35
28
17

1
4

54
38
28
17

عدد الموظفين#
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عام 2015                                    عام 2014
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الحوكمة الرشيدة
يولــي مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 
انطاقــً  الرشــيدة  الحوكمــة  لمفهــوم  خاصــة  أهميــة 
مــن القناعــة الراســخة بأهميــة ممارســة أقصــى درجــات 
عــن  اإلفصــاح  فــان  المنطلــق  هــذا  ومــن   ، الشــفافية 
المعلومــات المتعلقــة بالشــركة ونتائــج أعمالهــا وبياناتهــا 
الماليــة ونشــاطاتها وكافــة أمورهــا الجوهريــة لمســاهمي 
الشــركة وكافــة فئــات المســتثمرين يقع في أعلــى درجات 
االهتمــام وذلــك بهــدف إرســاء قواعــد التعامــل الرشــيد 
ــاهمين  ــركة والمس ــة للش ــة العام ــز المصلح ــات تعزي لغاي
والمتعامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة وكافــة المهتميــن 

ــال . ــذا المج ــي ه ف

آلية إيصال المعلومات للمساهمين
1(  توجــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي 
لــدى  المســجلين  الشــركة  مســاهمي  لكافــة  الســنوي 
قبــل  فلســطين  بورصــة  فــي  والتحويــل  اإليــداع  مركــز 

خمســة عشــر يومــً مــن انعقــاد االجتمــاع .
صحيفتيــن  فــي  العامــة  الهيئــة  دعــوة  إعــان  نشــر    )2

. االجتمــاع  انعقــاد  مــن  أســبوع  قبــل  يوميتيــن 
3(  وضــع التقريــر الســنوي لــدى دائــرة أمانــة الســر فــي 
مركــز الشــركة الرئيســي وكذلــك لــدى فــروع الشــركة فــي 
ــاهمين . ــن المس ــب م ــن يرغ ــاع م ــق الط ــف المناط مختل

 

         الوضع المالي
ُتظهــر البيانــات الماليــة الختاميــة المدققــة وفــق المعاييــر 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة مــن قبــل مدقــق حســابات 
الشــركة الخارجــي بوضــوح تــام كافــة النواحــي الجوهريــة 
وتدفقاتهــا  أعمالهــا  ونتائــج  للشــركة  المالــي  للمركــز 

ــخ 31/12/2015 . ــي تاري ــا ف ــة كم النقدي
 

ــة  ــد الحوكم ــس وقواع ــركة ألس ــي الش ــن تبن ــً م وانطاق
الرشــيدة بمضمونهــا الشــمولي فــان اإلفصــاح وبشــكل 
دائــم وواضــح عــن كافــة نشــاطات ونتائــج أعمــال الشــركة 
واســتثماراتها وأمورهــا الجوهريــة والتواصــل مــع حملــة 

ــا .  ــب أولوياته ــي صل ــع ف ــاهميها يق ــهمها ومس أس
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البحث والتطوير
ــام  ــال الع ــر خ ــث والتطوي ــوع البح ــل موض ــد احت لق
ــة  ــات اإلدارة التنفيذي ــن اهتمام ــزًا م ــً ممي 2015 موقع
للشــركة ، حيــث تركــزت الجهــود بهــذا الســياق علــى 
ــر آليــات إصــدار وثائــق  تحديــث أســاليب العمــل وتطوي
تفعيــل  إلــى  أدى  الــذي  األمــر   ، وأتممتهــا  التأميــن 
عاملــي الســرعة والدقــة فــي عمليــات اإلصدار تســهيًا 

ــواء . ــد س ــى ح ــا عل ــا وموظفيه ــور مؤمنيه لجمه

كذلــك فقــد كان عنصــر التدريــب والتأهيــل للــكادر 
البشــري للشــركة عنصــرًا هامــً خــال العــام  2015 
حيــث تــم عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل الداخليــة 
الثقافــة  وزيــادة  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  والخارجيــة 
لموظفــي  واإلداري  الفنــي  األداء  وتطويــر  التأمينيــة 
أهميــة  مــن  إيمانــً   ، االنتمــاء  روح  وتعزيــز  الشــركة 
االســتثمار فــي الــكادر البشــري كونــه الثــروة الحقيقيــة 
للشــركة واألداة الرئيســية لتحقيــق النمــو المســتدام .

  
وفــي هــذا الصــدد فقــد اســتطاعت الشــركة وبنجــاح 
اســتقطاب نخبــة مــن الكــوادر التأمينيــة واإلداريــة فــي 
الســوق الفلســطيني علــى درجــة عاليــة مــن المهنيــة 
مــن  لجــزء  خســارتها  تعويــض  إلــى  بذلــك  هادفــة 
طاقمهــا اإلنتاجــي علــى خلفيــة المنافســة الشرســة 
فــي الســوق ،  وكذلــك لرفــد كادرهــا البشــري بطاقات 
متطلبــات  تلبيــة  مــن  تخولهــا  جديــدة  ومؤهــات 
زبائنهــا المتناميــة وتمكنهــا مــن تعزيــز مركزهــا ورفــع 

ــا . ــور مؤمنيه ــة لجمه ــا المقدم ــتوى خدماته مس

     اإلجراءات القانونية والقضايا
لقــد اســتمر خــال العــام 2015 ايــاء اإلدارة التنفيذيــة 
للشــركة اهتمامــً كبيــرًا فــي معالجــة كافــة القضايــا 
المقامــة علــى الشــركة والتــي هــي باألســاس ال تخــرج 
ــة  ــة بطبيع ــة المتعلق ــراءات الطبيعي ــاق اإلج ــن نط ع
أعمــال الشــركة والتــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة لنزاعات 
علــى  المترتبــة  واألضــرار  التعويضــات  قيــم  بشــأن 
حــوادث مركبــات وتأمينــات عامــة مختلفــة ، والتــي 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــركة عل ــة للش ــرة الفني ــد الخب تؤك
الماضيــة إلــى عــدم وجــود أي تأثيــر غيــر طبيعــي علــى 
ــا  المركــز المالــي للشــركة علــى خلفيــة هــذه القضاي
نتيجــة وضــع مخصصــات ماليــة كافيــة لمقابلتهــا 

ــركة . ــة للش ــات المالي ــي البيان ف

التغيرات والمؤشرات المستقبلية
فــي  التأميــن  قطــاع  أوضــاع  اســتمرت  لقــد 
فلســطين خــال العــام الماضــي فــي المعانــاة 
مــن نفــس المعوقــات التــي عانــى منهــا القطــاع 
ــات  ــتمرت خروق ــد اس ــابقة ، فق ــوام الس ــي األع ف
قبــل  مــن  المقــرة  اإللزاميــة  التأمينــات  تعرفــة 
رأس  ســوق  هيئــة  فــي  للتأميــن  العامــة  اإلدارة 
المــال الفلســطينية باإلضافــة إلــى اســتمرار حــدة 
الفلســطينية  التأميــن  شــركات  بيــن  المنافســة 
يتعلــق  فيمــا  ســواء  الســوق  فــي  العاملــة 
حــدود  إلــى  بهــا  والوصــول  األســعار  بمنافســة 
أدنــى مــن الحــدود الدنيــا وكذلــك االســتمرار فــي 
التأمينيــة  والكــوادر  الكفــاءات  علــى  المنافســة 

. والمنتجيــن  والــوكاء 

للشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  اســتمرت  لقــد 
خلــف  االنجــرار  بعــدم  المعلنــة  بسياســتها 
الممارســات غيــر المهنيــة المتبعــة فــي الســوق  
تعريــض  عــن  بنفســها  تنــأى  أن  واســتطاعت 
الشــركة لمجازفــات ال يمكــن التكهــن بعواقبهــا 
ــاب  ــي االكتت ــة ف ــتها المتحفظ ــال سياس ــن خ م
بأنــواع معينــة مــن التأمينــات المصنفــة بالخطيــرة 
علــى الرغــم مــن تأثيــرات هــذه السياســة علــى 
ــام  ــال الع ــة خ ــن المكتتب ــاط التأمي ــي أقس إجمال
الماضــي 2015 ، إال أن المؤشــرات تشــير إلــى أننــا 
ســوف نســتطيع تجــاوز وتعويــض مــا تــم فقدانــه 
مــن أقســاط تأميــن خــال العــام المنصــرم وذلــك 

2016 بــإذن اهلل . العــام القــادم 

اإلدارة  اهتمامــات  مــن  كبيــر  جــزء  انصــب  لقــد 
التنفيذيــة للشــركة خــال العــام الماضــي 2015 
علــى انجــاز مــا تبقــى مــن خطــة إعــادة الهيكلــة 
االكتتــاب  سياســات  ووضــع  والماليــة  اإلداريــة 
 ، الداخليــة  العمــل  إجــراءات  وترتيــب  الواضحــة 
األمــر الــذي ســيمكن طاقــم العمــل التنفيــذي 
مــن القيــام بواجباتــه علــى أكمــل وجــه ويعــزز 
ــة الشــركة واالنطــاق مــن جديــد نحــو  مــن مكان
ســوق  فــي  للشــركة  الحقيقيــة  المكانــة  تبــؤ 

. الفلســطيني  التأميــن 
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الوضع التنافسي 

التوجه اإلستراجي

     
لقد اســتمر مشــهد ســوق التأميــن الفلســطيني خال 
ــتمرار  ــة  الس ــك نتيج ــى وذل ــة الفوض ــام 2015 بحال الع
التجــاوزات غيــر المنطقيــة للحــدود الدنيــا لتعرفــات 
ــة  ــل اإلدارة العام ــن قب ــرة م ــة المق ــات اإللزامي التأمين
للتأميــن فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 
وغيرهــا مــن التأمينــات األخــرى غيــر المحــددة بالحدود 
الدنيــا وذلــك مــن قبــل شــركات التأميــن الفلســطينية 
أن  إال   ، ومنتجيهــا  ووكائهــا  طواقمهــا  بمختلــف 
ــل  ــن قب ــام 2016 م ــة ع ــن بداي ــذة م ــراءات المتخ اإلج
ــال  ــوق رأس الم ــة س ــي هيئ ــن ف ــة للتأمي اإلدارة العام
الفلســطينية تنبــيء بــأن ســوق التأميــن في فلســطين 

ــة . ــة الشرس ــن المنافس ــد م ــو الح ــة نح يتج

التنفيذيــة  اإلدارة  ، فــان توجــه   الســياق  وفــي هــذا 
للشــركة  يقــوم علــى المحافظــة علــى زبائن الشــركة 
ــر الخدمــة المناســبة لهــم وعــدم االنجــرار وراء  وتوفي
ــى  ــظ عل ــوق والتحف ــي الس ــدودة ف ــاوزات الامح التج
الدخــول فــي مخاطــرات غير مدروســة والنــأي بالنفس 
المحمومــة  المنافســة  جــو  عــن  المســتطاع  قــدر 
الســائدة التــي اعتمــدت ممارســات وحــرق األســعار 
وســيلة وحيــدة لكســب الزبائــن وزيــادة المحفظــة 

التأمينيــة .

للشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  إن 
ــة  ــق قص ــي تحقي ــً ف ــي قدم ــى المض ــون عل مصمم
نجــاح جديــدة تضــاف إلــى رصيــد وســمعة الشــركة 
التــي تحظــى بهــا لــدى قاعــدة واســعة مــن كبــرى 
الشــركات والمؤسســات الفلســطينية  ،  إيمانــً منهــم 
والمتمثلــة  الممكنــة  والتطــور  النجــاح  بمقومــات 
بالطاقــات البشــرية الملتحقــة بالشــركة والســمعة 
والوفــاء  المميــزة  الخدمــة  علــى  القائمــة  الطيبــة 

 . المتحققــة  بااللتزامــات 
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المؤشرات الرئيسية للبيانات المالية للشركة آلخر 
خمسة سنوات بالدوالر األمريكي

تطور األقساط المكتتبة و التعويضات التحميلية

20152014201320122011السنة
15,04714,67613,9829,35810,078األقساط المكتتبة

9,3438,1906,2684,5086,598التعويضات التحميلية
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20152014201320122011السنة
14,92112,18310,7897,1357,250االحتياطيات الفنية

20152014201320122011السنة
30,01826,56718,56414,99713,769إجمالي االصول
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العموالت المسددة

20152014201320122011السنة
854995936257292العموالت المسددة
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رعاية الفعاليات واألنشطة

رعاية وثيقة
 التأمين 

 مهرجان التسوق
 الصيفي
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 قلقيلية

ماراثون العائلة
 بالشراكة مع

 الجامعة العربية
 األمريكية

  ورشة عمل تدريبية 
 مهارات اإلتصال 

والتواصل الفعال 



التقرير السنوي للعام  المشرق للتأمين 30

إجتماع مدراء الفروع
 والدوائر

   تدريب لدائرة 
           التأمينات 
                 العامة

ورشة عمل حول آليات العروض 
والتجديدات واإللغاء
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إجتماع مدراء الفروع
 والدوائر

         تكريم مؤسسة 
               إنجاز فلسطين

                 للمتطوعين معها
                     في مسابقة

                      الشركة 
                        الطابية

         رعاية الشركة الطابية
                  جائزة أفضل

                          خدمة 
                               مجتمعية
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زيارة جمعية 
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توقيع إتفاقية 
 بلدية بيت جاال

توقيع إتفاقية 
 بلدية البيرة

حملة رمضان
 الخير
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توقيع إتفاقية 
 بلدية البيرة

حملة رمضان
 الخير

توزيع الطرود الغذائية على العائات المستورة
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المشرق للتأمين في الصحف

22

 األحد 2015/6/21م الموافق 4 رمضان 1436هـ العدد 6986 السنة العشرون

Sunday 21/6/2015 Issue No. 6986 Volume 20

عن األسبوع الثالث من شهر حزيران 2015 

"اإلسالمي العربي" يعلن عن الفائزين

في حملة برنامج توفير العمرة 

رام الل���ه - أعلن البنك اإلس���امي العربي عن الفائزي���ن بالجوائز اليومية في 

برنامج توفير العمرة عن األس���بوع الثالث من ش���هر حزيران 2015، والتي تمت 

مضاعفته���ا لتصبح رحلة عمرة بقيم���ة 1000 دوالر أميركي بدال من 500 دوالر 

ضم���ن حملة جوائ���ز التوفير التي أطلقه���ا البنك لعمائه أصحاب حس���ابات 

التوفير والت���ي تلبي مختلف االحتياجات الحياتي���ة، والتي يقدم من خالها 

جوائز عمرة يومية وزواج شهرية وذهب ربع سنوية وشقة نصف سنوية وحج 

سنوية، وقد فاز بجوائز العمرة كل من السادة التالية أسماؤهم: 

من طولك���رم، مني���رة س���ليمان محمد ابو  نعيم محمود حسين غانم 

ناموس من خان يونس، محمد حمدان محمود صبرة من رام الله، شحادة محمود 

شحادة شحادة - بيت لحم، وزيد عبد الكريم حامد ابو ثابت من نابلس.

وأكد سامي صعيدي المدير العام للبنك أن البنك يتيح من خال تنوع برامج 

التوفير لديه الفرصة للعماء لاس���تفادة بأكبر عدد ممكن من الجوائز، إضافة 

إلى توفي���ر أفضل الخدمات وأفضل العروض وبأعلى مس���تويات الجودة التي 

تخدم مختلف ش���رائح المجتمع الفلسطيني، وقد جرى السحب في مقر اإلدارة 

العام���ة للبنك في البيرة، بحض���ور مندوبين عن دوائر البن���ك المختلفة ذات 

الصلة.

ة متباين واالتجاه نحو األسهم الصغيرة 
أداء البورصات العربيّ

دبي: تباين أداء البورصات العربية 

المؤشرات  فتراجعت  األسبوع،  خال 

في ست بورصات، وارتفعت في ثاث، 

واستقرت في أربع، وتراجعت السوق 

المغربية 1.1 ف���ي المئة، والمصرية 

0.8 في المئة، والعمانية والكويتية 

والدبياني���ة والفلس���طينية 0.4 في 

المئ���ة لكل منه���ا، بينم���ا ارتفعت 

الس���وق التونس���ية 1.4 ف���ي المئة، 

والظبياني���ة 0.4، والس���عودية 0.3، 

 من الس���وق 
ّ

في حين اس���تقرت كل

واألردني���ة  والبحريني���ة  القطري���ة 

واللبناني���ة، وفقًا لم���ا أظهره تقرير 

أسبوعي ل� »بنك الكويت الوطني«.

ورأى رئي���س »مجموع���ة صحارى« 

أحمد مفيد الس���امرائي، في تحليل 

أس���بوعي، أن »األداء العام للبورصات 

العربية خال األسبوع، أظهر الكثير 

من المؤش���رات السلبية والعشوائية 

على مستوى المس���ار العام للمؤشر 

مس���توى حج���م  وعل���ى  الس���عري، 

والتي  المتداولة،  وقيمتها  السيولة 

شهدت تراجعات حادة«.

مؤش���رات  »أظه���رت  وأض���اف: 

التداوالت بقاء األداء العام للبورصات 

مرهون���ًا بالق���رارات اآلنية من جانب 

واض���ح  تأثي���ر  دون  م���ن  األف���راد، 

المؤسس���ي في مجريات  لاستثمار 

التداوالت، ما س���اهم في تس���جيل 

مزيد من الضعف والتراجع لمؤشرات 

السوق كافة مع االتجاه نحو المضاربة 

تارة وجني األرباح تارة أخرى، إضافة 

الصغيرة  األس���هم  االتجاه نحو  إلى 

على حساب األسهم القيادية«. 

ولف���ت إلى أن »األس���هم الصغيرة 

تتمت���ع بالكثير م���ن المزايا تجعل 

االستثمار فيها جيدًا وآمنًا، خصوصًا 

في وقت تش���هد البورصات ارتفاعًا 

في نطاق���ات التذب���ذب وضعفًا في 

السيولة«.

»مؤش���ر  أن  الس���امرائي  وأوض���ح 

الس���يولة المتداولة سّجل تراجعات 

ح���ادة م���ن دون مبررات ملموس���ة، 

واألخط���ر أن البورص���ات لم تش���هد 

دخول س���يولة جدي���دة إلى التداول 

اليوم���ي، مع تس���جيل ارتف���اع في 

عمليات البيع على حس���اب اتجاهات 

مب���ررات  م���ن دون وج���ود  الش���راء 

حقيقية أيضًا لهذا االتجاه«.

وأض���اف: »بات من الضروري البحث 

في مفهوم الحوافز وطبيعتها والتي 

البورصات  المتعاملون في  يحتاجها 

العربية، في وقت تش���هد البورصات 

التجاهل  للفج���وة وحال���ة  اتس���اعًا 

الت���ي تظهرها الت���داوالت اليومية 

المتداولة  الحواف���ز  تجاه  للبورصات 

كافة، فيما يعزو كثر من المتعاملين 

والمتابعين حالة الضعف إلى غياب 

أو ضع���ف ف���ي الحواف���ز المتداولة 

حالي���ًا، بانتظار غيرها م���ن نوع آخر، 

على رغم التماس���ك ال���ذي أظهرته 

خال  للبورصات  الرئيسة  المؤشرات 

الفت���رة الماضية، والقرارات الطويلة 

األج���ل الت���ي اتخذته���ا الجه���ات 

المختّص���ة، إضافة إلى نس���ب النمو 

القتصادات  والمتوقع���ة  المحقق���ة 

دول المنطقة«.

وأش���ار إلى أن »مستويات التراجع 

المسّجلة ألسعار النفط فقط، كفيلة 

بإخراج ش���ركات كثيرة من الس���وق، 

وعلى رغ���م ذلك ال ت���زال البورصات 

تتمت���ع بمي���زة اس���تثمارية طويلة 

األجل وق���ادرة على جذب الس���يولة 

المحلية والخارجية«.

الس���عودية  الس���وق  وواصل���ت 

الراب���ع عل���ى  خس���ائرها لألس���بوع 

ارتفاع ألداء مؤشرات  التوالي، وسط 

مؤشرها  وتراجع  والحجم.  الس���يولة 

العام 12.64 نقطة أو 0.13 في المئة 

ليقفل عن���د 9505.74 نقطة، وارتفع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   770.7 المس���تثمرون 

ب����25.1 مليار ريال )6.6 مليون دوالر( 

في 455.1 ألف صفقة.

الكويتية  البورصة  مؤش���ر  وسّجل 

تراجع���ًا بالتزامن م���ع عمليات جني 

قوية لألرباح من األس���هم الرخيصة 

القيادية.  لألس���هم  بي���ع  وعمليات 

وتراجع المؤشر العام 45.75 نقطة أو 

0.73 في المئة ليقفل عند 6237.19 

نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمته 

47.53 و34.4 في المئة على التوالي، 

بعدما تداول المس���تثمرون 625.68 

مليون س���هم ب�66.67 مليون دينار 

)220.5 ملي���ون دوالر( في 14.25 ألف 

صفقة.

وارتفعت السوق القطرية مدعومة 

بارتفاع قطاعات العقارات والصناعات 

والمصارف. وصعد مؤشرها 0.15 في 

المئة إل���ى 11897.95 نقطة، وتراجع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   23.33 المس���تثمرون 

ب�991.11 مليون ري���ال )272.2 مليون 

دوالر( في 14.1 ألف صفقة. وارتفعت 

أس���عار أسهم 13 ش���ركة في مقابل 

تراجعها في 29 ش���ركة واستقرارها 

في شركة واحدة.

وسط  البحرينية  السوق  وتراجعت 

هبوط مؤش���رات الس���يولة والحجم. 

وخس���ر مؤشرها العام 0.67 نقطة أو 

0.05 في المئة ليقفل عند 1366.94 

نقطة، وانخفض���ت أحجام التداوالت 

وارتفع���ت قيمته���ا بعدم���ا تداول 

المس���تثمرون 6.2 مليون سهم ب�4.2 

مليون دينار )272.2 مليون دوالر( في 

223 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 

ست شركات في مقابل تراجعها في 

سبع واستقرارها في تسع شركات.

العمانية بدعم  الس���وق  وارتفعت 

م���ن القطاع���ات كافة، وس���ط تباين 

في أداء مؤش���رات السيولة والحجم. 

وأقفل المؤش���ر عند 6455.44 نقطة، 

بانخفاض 26.90 نقط���ة أو 0.41 في 

المئة، في حين ارتفع حجم التداول 

وقيمت���ه 16.45 و22.71 ف���ي المئ���ة 

على التوالي. وتداول المس���تثمرون 

60.9 ملي���ون س���هم ب����13.4 مليون 

ري���ال )34.8 مليون دوالر( في 3387 

صفقة.

وسجل أداء السوق األردنية تراجعًا 

طفيفًا بضغط من قطاع المال، وسط 

تحّس���ن في أداء مؤش���رات السيولة 

والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.07 

في المئة ليقفل عند 2153.3 نقطة، 

وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما 

مليون   61.7 المس���تثمرون  ت���داول 

ب�77.5 مليون دينار )109.3  س���هم 

مليون دوالر( ف���ي 16.8 ألف صفقة. 

وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في 

مقابل تراجعها في 71 شركة.

سحب للودائع في اليونان ودعوة

إلى الهدوء قبل قمة االثنين
اثينا - أ.ف.ب: ارتفعت وتيرة سحب المودعين اموالهم من 

المصارف اليونانية قبل اسبوع من احتمال افاس الباد الذي 

بات الس���يناريو االكثر ترجيحا، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو 

ف���ي الحكومة التي ال تزال تأمل ف���ي اتفاق خال قمة االثنين 

مع دائنيها.

والتحذيرات القاس���ية التي وجهها المسؤولون في االتحاد 

االوروب���ي وصندوق النق���د الدولي والبنك المرك���زي االوروبي 

مس���اء الخميس، بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة 

الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة االستثنائية 

التي دعا إليها المسؤولون عن منطقة اليورو، االثنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء اليكس���يس تس���يبراس "نأمل 

في ان تتم المفاوضات النهائية في اعلى مس���توى سياسي 

اوروبي ونعمل اآلن النجاح هذه القمة".

وقال المفوض االوروبي المكل���ف القضايا االقتصادية بيار 

موسكوفيسي "يجب ان تكون االعصاب قوية ألن قمة االثنين 

مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو".

وتوقع المتحدثون باس���م الحكومة اليونانية ان "كل الذين 

يراهنون على ازمة وسيناريو الخوف سيخيبون" وذلك لطمأنة 

وتفادي تحول وتيرة س���حب الودائع من الحسابات المصرفية 

المتسارعة في االيام الماضية، الى حالة هلع.

واعتبر المتحدث باسم البيت االبيض اريك شولتز، الجمعة، 

ان على اليونان وش���ركائها الدوليين االسراع في التوصل الى 

تسوية لتجنيب اثينا التخلف عن سداد ديونها.

ويق���در موقع يورو توداي االقتصادي مس���تندا الى مصادر 

مصرفية بمليار ي���ورو االموال التي س���حبت، الخميس، فقط، 

واكثر من مليارين خال االيام الثاثة السابقة.

وعلى سبيل المقارنة تم سحب 4,7 مليار يورو من المصارف 

في نيسان الشهر االخير المتوفرة فيه االرقام الرسمية. لكن 

س���حب االموال اليومي كان اهم في حزي���ران  2012 في اجواء 

م���ن الغموض المرتبطة بتنظيم االنتخابات التش���ريعية كما 

قال ديميتري باباديموليس النائب االوروبي في حزب سيريزا 

بزعامة تسيبراس.

ونظرا للقلق الس���ائد، رفع البنك المركزي االوروبي مس���توى 

التمويل الط���ارئ للبنوك اليونانية بمبلغ ل���م يحدد بناء على 

طلب المصرف المركزي اليوناني.

وقال مصدر في المركزي اليوناني "لم تكن هناك مش���كلة 

في تمويل البنوك اليوناني���ة" مضيفا ان مجلس حكام البنك 

يتوقعون "نتيجة ايجابية" م���ن قمة قادة دول منطقة اليورو 

التي تعقد بشان اليونان.

وبحسب وكالة االنباء الحكومية "ايه ان ايه" فقد تمت زيادة 

سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو )3,7 مليار دوالر(.

وكان المص���رف المرك���زي اليوناني اكد س���ابقا ان النظام 

المصرف���ي في الباد مس���تقر وس���ط التهافت على س���حب 

االرصدة.

وقال مص���در اوروبي ان ذلك سيس���مح للنظ���ام المصرفي 

اليوناني ب�"الصمود لبضعة ايام" اقله حتى قمة االثنين.

والقم���ة س���تكون من آخر الف���رص للخروج م���ن المأزق قبل 

اس���تحقاق 30 حزيران التاريخ الذي قد ال تتمكن فيه اليونان 

من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها 

عاجزة عن السداد ألن خزانة الدولة فارغة. وقد تضطر الحكومة 

اليوناني���ة الى االختيار بين دفع المبلغ المس���تحق لصندوق 

النقد او دفع رواتب التقاعد واجور الموظفين الحكوميين.

واعلن المس���ؤول ع���ن مجموعة الي���ورو يورن ديس���لبلوم، 

الخمي���س، ان االوان قد فات حت���ى وان تم التوصل الى اتفاق 

لدفع ش���ريحة من المس���اعدات وقيمتها 7,2 مليار يورو قبل 

30 حزيران. واعلنت كريس���تين الغ���ارد مديرة صندوق النقد 

الدولي ان اليونان قد تجد نفس���ها عاجزة عن س���داد قرضها 

وهو سيناريو اصبح مطروحا اكثر واكثر وكذلك خروج اثينا من 

منطقة اليورو. وقال تسيبراس في حديث ان خروج اليونان من 

منطقة اليورو "س���يكون بداية نهائية منطقة اليورو" وهو ما 

يراهن عليه للضغط على محاوريه.

وقال الدائنون، الجمعة، ان "الكرة في ملعب اليونان".

وقال ع���دد من وزراء الم���ال االوروبيين ان قم���ة االثنين لن 

تكون مفيدة اال اذا تمت االس���تفادة من عطلة نهاية االسبوع 

لتقريب وجهات النظر، اي اذا قدم الجانب اليوناني "مقترحات 

مضادة" كما ذكر موسكوفيسي.

وكان وزي���ر الم���ال اليوناني ياني���س فاروفاكيس قال لدى 

الخ���روج من اجتماع اليوروغروب، الخميس، انه لم يعد يفصل 

بي���ن الجانبين اال ف���ارق في الموازنة ق���دره 0,5% من اجمالي 

الناتج الداخلي اليونان���ي اي فارق بمئات مايين اليورو يجب 

توفيره���ا. ويتوق���ع ان يعود تس���يبراس، الس���بت، الى اثينا 

بعد زيارة لروس���يا وس���ط اجواء التوتر بي���ن االتحاد االوروبي 

والحكومة اليونانية اليسارية.

ووقعت اليونان وروس���يا لهذه المناس���بة اتفاقا لبناء خط 

انابيب غاز روس���ي في اليونان بتمويل روس���ي وقد يزيد هذا 

التقارب السياسي استياء االوروبيين وواشنطن.

الصين تعتزم تعزيز النمو 

العالمي واالستقرار

المالي في قمة مجموعة 

العشرين العام المقبل

س����ان بطرسبرغ - ش����ينخوا: قال نائب 

رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو 

لي، امس، إن الصين ستعمل لتكون قمة 

مجموعة العشرين قادرة على لعب دور 

مهم في تعزي����ز نمو االقتصاد العالمي 

والحفاظ على اس����تقرار الس����وق المالي 

الدولي. وأدلى تشانغ بهذه التصريحات 

خال كلمته ظهر الجمعة في االجتماع 

الس����نوي للمنتدى االقتص����ادي الدولي 

المنعق����د في بطرس����برغ، وكان من بين 

الحض����ور الرئي����س الروس����ي فاديمير 

بوتي����ن، إضافة إل����ى اآلالف م����ن رجال 

األعمال ومسؤولين حكوميين من جميع 

أنحاء العالم.

 وقال تش����انغ بخطابه ف����ي االجتماع 

إن الصين ستس����تضيف قمة العشرين 

ف����ي الع����ام 2016، مضيف����ا أن����ه يجب 

بذل الجهود لتحس����ين نظ����ام الحوكمة 

أس����س  عل����ى  العالم����ي  االقتصادي����ة 

والنظام.  والشمولية  والعدالة  اإلنصاف 

وأوض����ح أن الصين تدعم األمم المتحدة 

دور  للع����ب  الصل����ة  ذات  والمنظم����ات 

أساس����ي ف����ي الحكم العالم����ي وتنصح 

بتمثيل ورأي أكبر لألس����واق الناش����ئة 

والدول النامية. 

ولف���ت إل���ى أنه ف���ي حي���ن ناحظ أن 

االنتعاش العالمي ما يزال محل ش���كوك 

كبي���رة، فإن على جمي���ع االقتصادات أن 

تدعم التعاون الناج���ح لكا الطرفين من 

خال تطوير سياسة التنسيق ومعارضة 

عل���ى تطوير  والعمل  الحماية  سياس���ة 

مجتمع يتش���ارك المصير واالهتمامات. 

ورحب بمشاركة جميع البلدان في مبادرة 

»الحزام والطريق« التي طرحتها الصين. 

وتش����ير كلمة »الح����زام والطريق« إلى 

مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير 

وطريق الحري����ر البحري للق����رن الحادي 

الرئيس  اقترحه����ا  الت����ي  والعش����رين 

الصين����ي ش����ي جي����ن بينغ ف����ي العام 

2013، وتض����م المبادرة دوال في آس����يا 

وأوروبا وحتى إفريقيا عبر ش����بكات برية 

وبحرية. ودعا تشانغ أيضا االقتصادات 

إلى تطوير قوى محركة جديدة من أجل 

النمو المس����تدام لاقتصاد العالمي من 

خال إعادة الهيكل����ة واالبتكار والثورة 

التقنية والصناعة التحويلية.  

نظام التبريد المزدوج من سامسونج بنك غذائك في رمضان 

رام الله: تتمتع ثاجات سامسونج بالعديد من الخصائص 

والميزات التي تجعل ثاجاتها رائدة في األسواق العالمية 

والعربية، لذلك تحاول سامسونج الكترونكس دوما البحث 

عن األفضل واألكثر تطورًا لتقدمه لزبائنها بجودة وتقنية 

عاليتي���ن، وهذا ما عمدت إليه ف���ي كل ثاجاتها الحديثة 

التي تتألق في األسواق.

ومن أهم الخصائص التي تتمتع بها ثاجات السامسونج 

خاصية التبريد الم���زدوج "Twincooling " والتي تحافظ 

على الطعام طازجًا ألطول وقت ممكن، فتدفق التبريد يكون 

متعدد االتجاهات وموزعًا بش���كل م���دروس، هذا باإلضافة 

لوجود متحك���م الرطوبة ال���ذي يمنع تعف���ن الخضراوات 

والفواك���ه ويمنحها عمرًا أط���ول، فخاصية التبريد متميزة 

جدًا في ثاجات سامسونج حيث تعتمد تكنولوجيا حديثة 

تس���مى س���تارة التبريد والتي توفر تيارًا من الهواء البارد 

ينس���دل م���ن األعلى، ليب���رد الطعام في مقدم���ة ومؤخرة 

الثاجة، م���ع فتحات تهوية إضافية على الجوانب، لضمان 

تأمين التبريد المت���وازن للطعام والذي بدوره يحافظ على 

نضارة األطعمة، فهذا النظام الرائع من سامسونج يضمن 

التبريد الثاثي األبعاد ومن كافة الجهات.

نظام التبري���د المزدوج يعتبر من أق���وى أنظمة التبريد 

للثاجات، حيث إنه يتمثل بوحدتي تبريد للثاجة والفريزر 

منفصلتي���ن عن بعضهما البعض، ويعمل هذا النظام على 

توفير 75% من اس���تهاك الطاقة باإلضافة إلى أنه يعمل 

على الحفاظ على مستوى متوازن من الرطوبة داخل الثاجة 

ليحافظ على نظارة األطعمة ألطول فترة ممكنة.

تكنولوجي���ا التبري���د الم���زدوج تعمل على من���ع تراكم 

الجلي���د داخ���ل الثاج���ة لذل���ك يمكنك االس���تفادة من 

المس���احة الكلية للثاجة وال تضيع المس���احة من تراكم 

الثلج، باإلضافة إلى أنه���ا تعمل على عدم اختاط الروائح 

لألطعمة، لهذا بإمكان���ك االحتفاظ باألغدية التي تحتوي 

عل���ى الثوم والبصل واللحوم واألس���ماك وفي الوقت ذاته 

فإن تكنولوجيا التبريد المزدوج تعطيك أكثر كفاءة وأكثر 

توفيرًا للطاقة.

 عن وج���ود تكنولوجيا اإلض���اءة الذكية في 
ه���ذا فضاً

ثاجات سامس���ونج والتي توفر 96% م���ن الطاقة وتعطي 

إض���اءة أفضل، وح���رارة أقل 10 م���رات مقارن���ة باإلضاءة 

العادي���ة وبالتالي تحقق لنا ه���ذه التكنولوجيا الحديثة 

التوفير األكثر مع الحفاظ على جودة األطعمة لفترة أطول 

وبشكل صحي أفضل.

المشرق للتأمين ترعى وثيقة التأمين 

 رمضان"  
ً
لمهرجان التسوق الصيفي "أهال

رام الله: في إطار أنش���طتها التس���ويقية لعام 2015، شاركت 

 
شركة المش���رق للتأمين في مهرجان التس���وق الصيفي "أهاً

رمض���ان" الذي تنظمه مؤسس���ة الناش���ر، حيث كانت الش���ركة 

الراعي الرسمي لوثيقة التأمين في المهرجان الذي استمر لمدة 

ثاث���ة أيام في قاعات منتزه بلدي���ة البيرة في محافظة رام الله 

والبيرة، وضم أكثر من 40 جناحًا.

وتأت���ي مش���اركة المش���رق ف���ي ه���ذا المع���رض ف���ي إطار 

سياستها الهادفة إلى دعم المنتجات والمؤسسات والشركات 

الفلس���طينية، وضمن أنشطة الشركة المس���تمرة مع مؤسسة 

الناش���ر، ويه���دف المعرض إل���ى تفعي���ل الحرك���ة التجارية 

الفلس���طينية والتعريف بالمنتجات الوطني���ة حيث تزامن مع 

حلول شهر رمضان المبارك.

وقد عرضت ش���ركة المش���رق للتأمين في جناحه���ا باقة من 

 كبيرًا 
منتجاتها وخدماتها التأمينية المتنوعة والتي القت إقباالً

ومش���اركة فاعلة من زائري المعرض، وتركز الش���ركة اهتمامها 

على النش���اطات التسويقية والمش���اركة في كافة المهرجانات 

والمؤتمرات التي من ش���أنها أن تدعم وتنشط عجلة االقتصاد 

الفلسطيني.  كما تركز الش���ركة في سياستها على التميز في 

تقديم الخدمة، حيث تس���عى من خال هذا التميز للحفاظ على 

زبائنها واستقطاب نوعية منتقاة من الزبائن الجدد.

ومن الجدير بالذكر أن ش���ركة المشرق للتأمين هي من أوائل 

وأقدم ش���ركات التأمين العاملة في سوق التأمين الفلسطينية، 

حيث باشرت أعمالها عام 1993، وتقدم كافة الخدمات التأمينية 

 
الممي���زة، ويبل���غ طاقمها أكثر من مائة وس���تين موظفًا ووكياً

ومنتجًا وتنتشر فروعها ومكاتبها في كافة مدن الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
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بنك فلسطين يوقع اتفاقية تفاهم مع البنك التجاري 

رام اهللا- الحياة االقتصادية-  وقع بنك الفلسطيني إلصدار بطاقات ائتمان خصم 

فلسطين والبنك التجاري الفلسطيني 

اتفاقية تفاهم مشتركة لتقديم خدمة 

إصــدار بطاقــات االئتمــان والخصم 

للبنــك التجاري. ووقــع االتفاقية كل 

مــن هاشم الشــوا، رئيــس مجلس 

اإلدارة والمدير العام لبنك فلسطين، 

وعــزام الشــوا، المدير العــام للبنك 

التجــاري الفلسطينــي، حيــث جــرى 

توقيع االتفاقية خالل حفل أقيم بمقر 

المركز الرئيسي لإلدارة العامة لبنك 

فلسطين بمدينة رام اهللا، بحضور د. 

هاني نجم وماهر فرح أعضاء مجلس 

إدارة بنــك فلسطيــن و فهد ملحس 

عضــو مجلــس ادارة البنــك التجاري 

الفلسطينــي وبمشــاركة عــدد مــن 

المسؤولين ورؤساء الدوائر واألقسام 
من كال البنكين. 

وبموجــب االتفاقيــة، سيعمــل بنك 

فــي  الرئيســي  العضــو  فلسطيــن 

شركتي فيزا وماستر كارد العالميتين 

علــى اإلعــداد لتقديم خدمــة إصدار 

والخصــم للبنك  االئتمــان  بطاقــات 

التجــاري الفلسطيني كعضو فرعي. 

حيــث تتيــح االتفاقية تمكيــن البنك 

التجاري مــن تقديم خدمة البطاقات 

لعمالئــه بنوعيهــا االئتمان والخصم 

خالل وقت قصير كون هذه البطاقات 

يتــم تصنيعها محليــا بواسطة بنك 

لمؤسســات  ا بعكــس  فلسطيــن 

المصرفيــة األخرى التي عادة ما يتم 

تصنيعها في الخارج. 

وفي بداية الحفل، رحب هاشم الشوا 

بالحضــور، معبراً عــن سعادته بهذه 

االتفاقيــة التــي تمثــل ثمــرة جهود 

لتعزيــز الشــراكة والتكامــل ما بين 

البنوك الفلسطينية لتلبية احتياجات 

المواطن الفلسطيني. مشيراً الى أن 

هذه االتفاقية هي الرابعة من نوعها 

التي يوقعها بنــك فلسطين لتقديم 

خدمات اصدار وقبول بطاقات االئتمان 

والخصم، حيث وقع في العام الماضي 

ثــالث اتفاقيات مع البنــك االسالمي 

العربي واالسالمي الفلسطيني وبنك 

االستثمار الفلسطيني.

وســرد الشــوا جانباً مــن مساهمات 

بنــك فلسطيــن لتطويــر استخــدام 

فلسطين  فــي  االئتمانية  البطاقــات 

حيث كانت بداية العمل بها قبل عدة 

ماكنة  علــى500  واقتصرت  سنوات، 

وزعت فــي المحال التجارية والسوبر 

ماركــت والمطاعم ومراكز الخدمات، 

إال أن زيادة اإلقبال، والطلب المتزايد 

البالستيكيــة  البطاقــات  الستخــدام 

في الشــراء ضاعفت من هذا الحجم 

ليصــل الى ما يزيد عن 5000 نقطة 

بيــع إلكترونيــة يمتلكهــا البنك في 

الضفة وقطاع غزة تستقبل بطاقات 

فيزا، وفيزا إليكتــرون وماستر كارد، 

والبطاقات التابعة لها.

مــن ناحيته، عبر عزام الشــوا، مدير 

عام البنــك التجاري الفلسطيني عن 

سعادته بالتعاون مع بنك فلسطين، 

مشيراً بأن هذه االتفاقية تمثل تكريساً 

لجهود البنك في تطوير خدماته التي 

يقدمهــا لعمالئــه وتلبيــة احتياجات 

عمــالء البنك التجــاري الفلسطيني، 

ومواكبــة المستجــدات العصرية في 

عالم المنتجات المصرفية التي تتطور 
بسرعة متنامية.

وبنــاء على هــذه االتفاقيــة سيمنح 

البنك ثالثة أنواع من البطاقات وهي 

بطاقة الخصم الفوري الدولية (بطاقة 

المشتريات والسحب النقدي) وبطاقة 

الخصــم الشــهرية العاديــة «بطاقة 

ائتمــان فضيــة» وبطاقــة الخصــم 

الشــهرية الذهبيــة «بطاقــة ائتمان 

ذهبيــة» وجميع هــذه البطاقات آمنة 

الحتوائهــا تقنية بطاقات الشــريحة 

الذكيــة (smart chip) النظام األكثر 

أمانــا في العالم ويمكن في أكثر من 

2 مليون صراف الي في العالم وأكثر 

من 25 مليون مؤسسة تجارية ونقطة 
بيع حول العالم.

مجموعة االتصاالت تطلق حملة « ضلك 

شايف حلمك» خالل شهر رمضان الكريم
رام اهللا- الحياة االقتصادية- أطلقت مجموعة 

االتصاالت حملة « ضلك شايف حلمك» خالل 

ايام الشــهر الفضيل فــي محافظات الضفة 

وقطاع غــزة، واستهدفــت الحملــة دور ايواء 

االيتــام فــي الضفــة وقطــاع غــزة والقدس 

والتــي يبلــغ عددهــا 18 دار ايــواء، وستقوم 

المجموعــة بتزويــد دور االيــواء بمختبــرات 

حاسوب من خــالل منحة مجموعة االتصاالت 

للتكنولوجيا السنوية والتي خصصت لشريحة 

االيتــام لهــذا العام،باالضافة الــى دعم أخر 

لالحتياجــات والنواقص االساسيــة والحيوية 

لهــذه المؤسســات والجمعيــات ،حيــث قامت 

طواقم المجموعــة بدراسة وحصر احتياجات 

الكريم.هذه الدور لدعمها وتزويدها بها خالل الشهر 

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الحملــة  هــذه  أن  الفلسطينيــة  االتصــاالت 

الرمضانية جاءت انطالقاً من إدراك المجموعة 

ألهميــة مسؤوليتهــا تجاه المجتمــع، ال سيما 

الفئــات المحرومــة والمهمشــة التــي تحتاج 

للدعم المادي والمعنوي على حد سواء. وأشار 

إلى ان مجموعة االتصاالت ستواصل متابعة 

هذه الفئات بمــا يضمن اإلسهام في تخفيف 

معاناتهم وتوفير احتياجاتهم.

واردف « نحاول في مجموعة االتصاالت رسم 

البسمة على وجوه احبائنا ومشاركتهم أجواء 

شهــر الخير التي تحث على العطاء والتكافل، 

وهكذا فقد حرصنا على أداء واجبنا تجاه هذه 

الفئة من خالل التواصل معهم والوقوف على 

احتياجاتهــم لرفع المعاناة عنهم انسجاما مع 

قيمنــا اإلنسانية والوطنيــة والدينية وتوافقا 

مــع رؤيتنا باالهتمــام بمختلف شرائح وفئات 

مجتمعنا الفلسطيني سيما الفئات المهمشة، 

وإننــا نؤمــن أن ألطفالنــا األيتــام الحق في 

اإلحساس بالسعادة، حيث نرى فيهم مستقبالً 

واعــدا، فهم جزء من الجيل الذي سيبني الغد 

المشرق بإذن اهللا».

وتحــدث عمــاد اللحــام مديــر ادارة العالقات 

» ارتأينا  العامــة في مجموعة االتصاالت قائالً

ان نطلــق هــذه الحملة خالل شهــر رمضان 

الكريــم، لنساهم في خلق اجواء ايجابية من 

خالل توفير احتياجــات ضرورية لدور االيتام 

في الضفــة وقطاع غزة، والتــي يقطن فيها 

عــدد كبير من اليتامى الذيــن هم بحاجة ان 

تتوفــر لهم حياة كريمــة، مضيفاً يوجد لدينا 

استراتيجية واضحة وممنهجة نقوم بتنفيذها 

مــن خــالل المسؤوليــة االجتماعيــة وتنفيذ 

البرامــج التنمويــة التــي نسعى مــن خاللها 

المحلي».الى المساهمــة في توفير احتياجات المجتمع 

واضاف اللحام» نحن نشعر بالفخر ان نتشارك 

فرحــة الشــهر الفضيل مــع هــذه الجمعيات 

والمؤسسات الطيبة التي نجد فيها تعبير عن 

قيمنا وعاداتنا،مؤكداً إن رعاية وكفالة اليتيم 

هي من أقدس اعمــال الخير التي أوصى بها 

ديننا الحنيف، وتعتبر ركيزة اساسية من اركان 

الحفاظ على دعائم المجتمع المحلي ومن هنا 

جــاء اطالق اسم الحملــة ضلك شايف حلمك 

والتي تعبر عن المستقبل وعن احالم هؤالء 

االطفال وتطلعاتهم ولنقول لهم بإسم شعبنا 

الفلسطيني نحن معكم. 

واشــارت سمــاح ابــو عون حمــد مديــر عام 

للتنميــة  االتصــاالت  مجموعــة  مؤسســة 

المجتمعية إلى «ان منحة مجموعة االتصاالت 

للتكنولوجيا السنوية خصصت هذا العام لفئة 

االيتام،حيث تستهدف المنحة بشكل أساسي 

كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

األهلية السيما تلــك المتواجدة في المناطق 

النائية والريفية، والتي تقدم خدمات لشرائح 

النســاء والشــباب واأليتــام وذوي االحتياجات 

الخاصة، والمؤسسات التي تتبنى مبادئ العمل 

التطوعي في فلسطين، ويتم بشكل سنوي 

تحديد فئة مستهدفة من المجتمع المدني من 

خــالل دراسة االحتياجات، بحيث تم استهداف 

فئــة ذوي االحتياجات الخاصــة خالل العامين 

المنصرمين لفئة الصــم والمكفوفين وهذه 

السنة تم اختيار دور االيتام ضمن حملة ضلك 
شايف حلمك. 

بالتعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل- الحياة االقتصادية- تكريم الفائزين بجائزة  البنك اإلسالمي الفلسطيني للبحث العلمي 

تم مؤخــرا تكريم الفائزين 

بجائــزة «البنــك اإلسالمــي 

الفلسطيني للبحث العلمي» 

ليتكنــك  بو معــة  جا فــي 

فلسطيــن فــي الخليل، جاء 

ذلــك خــالل حفــل تخريــج 

بــع  لرا ا للفــوج  الجامعــة 

والثالثين من طلبتها لدرجتي 

الماجستير والبكالوريوس.

وحضــر االحتفــال مدير عام 

البنك اإلسالمي الفلسطيني 

بيــان قاســم ومــدراء فروع 

الخليل ورئيس مجلس رابطة 

مجلس  الجامعييــن «رئيس 

بوليتكنــك  جامعــة  أمنــاء 

سعيــد  أحمــد  فلسطيــن» 

وأعضاء  التميمــي،  بيــوض 

مجلــس رابطــة الجامعيين، 

ومحافظ الخليل كامل حميد، 

والدكتور داود الزعتري رئيس 

بلدية الخليل، والدكتور عماد 

الخطيــب رئيــس الجامعــة، 

ونوابه وأعضاء من المجلسين 

ومدراء  والتشــريعي  الثوري 

وعمداء  والتعليــم،  التربيــة 

الكليــات وأعضــاء الهيئتيــن 

وحشد  واإلدارية،  األكاديمية 

كبير من المؤسسات الرسمية 

المحافظــة  فــي  واألهليــة 

إضافة إلى ذوي الخريجين.

وأعــرب المدير العــام للبنك 

عن  الفلسطيني  اإلسالمــي 

سعادتــه بمشــاركة الطالب 

انهائهــم  فرحــة  الناجحيــن 

مرحلــة وصفها بالمهمة في 

حياتهم داعيا إياهم إلى بناء 

الوطن والعمل لرفعة شأنه.

البنــك  دعــم  قاســم  وأكــد 

العلمــي  للبحــث  المستمــر 

معتبــرا ذلــك استثمــارا في 

علــى  وخطــوة  المستقبــل 

طريق بناء وطــن قوي قادر 

على المنافسة والتميز.

واشار قاسم إلــى أن مبادرة 

اإلسالمــي  البنــك  «جائــزة 

الفلسطيني للبحث العلمي» 

والتــي تأتــي بالتعــاون مــع 

جامعــة بوليتكنك فلسطين 

– عمادة البحث العلمي محطة 

مهمة على طريق الشــراكة 

مؤسســات  مــع  والتعــاون 

المجتمــع المختلفــة وتعبيرا 

البنك  التــزام  عــن  حقيقيــا 

تجــاه العلم والعلماء، وتوجه 

إلدارة  والتقديــر  بالشــكر 

مجهوداتهــا  علــى  الجامعــة 

الكبيرة التي تبذلها في خدمة 

المنتسبيــن  الطــالب  آالف 

التي  المهمة  وللخدمات  إليها 
تقدمها للمجتمع.

مــن جهتــه، أعــرب الدكتور 

عماد الخطيب رئيس جامعة 

شكــره  عــن  لبوليتكنــك  ا

اإلسالمي  للبنــك  وتقديــره 

الفلسطيني ولمجلس إدارته 

المتواصــل  دعمهــم  علــى 

الجامعة  ألنشطة  ورعايتهم 

مثمنــا دور البنــك فــي دعم 
البحث العلمي.

الماليــة  القيمــة  أن  يذكــر 

اإلسالمــي  البنــك  لجائــزة 

الفلسطينــي للبحث العلمي 

تــم  دوالر  آالف   10 بلغــت 

الفائزيــن  علــى  توزيعهــا 

وهم: الدكتور  نبيل عرمان، 

طهبوب،  رضــوان  والدكتور 

الرومي،  اسماعيل  والدكتور 

األشهــب  والدكتوريعقــوب 

وعمــادة البحــث العلمي في 

جامعة البوليتكنك. «المشرق للتأمين» ترعى وثيقة التأمين 

لمهرجان التسوق الصيفي «أهالً رمضان»
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة-  فــي إطــار 

أنشــطتها التسويقيــة لعــام 2015، شاركت 

شركة المشرق للتأمين في مهرجان التسوق 

الصيفي «أهالً رمضان» الذي تنظمه مؤسسة 

الناشر، حيث كانت الشــركة الراعي الرسمي 

لوثيقــة التأميــن في المهرجــان الذي استمر 

لمدة ثالثة أيام في قاعات منتزه بلدية البيرة 

40 جناحاً.في محافظة رام اهللا والبيرة، وضم أكثر من 

وتأتي مشــاركة المشــرق في هذا المعرض 

في إطار سياستها الهادفة إلى دعم المنتجات 

والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وضمن 

أنشطة الشركة المستمرة مع مؤسسة الناشر، 

ويهدف المعرض إلى تفعيل الحركة التجارية 

الفلسطينيــة والتعريف بالمنتجــات الوطنية 

حيث تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وعرضت شركة المشرق للتأمين في جناحها 

باقة من منتجاتها وخدماتها التأمينية المتنوعة 

والتي القت إقباالً كبيراً ومشــاركة فاعلة من 

زائري المعــرض، وتركز الشــركة اهتمامها 

على النشــاطات التسويقية والمشــاركة في 

كافة المهرجانات والمؤتمرات التي من شأنها 

أن تدعم وتنشط عجلة االقتصاد الفلسطيني.

كما تركز الشــركة فــي سياستها على التميز 

فــي تقديــم الخدمة، حيث تسعــى من خالل 

هــذا التميز للحفاظ علــى زبائنها واستقطاب 

نوعية منتقاة من الزبائن الجدد. ومن الجدير 

بالذكــر أن شركــة المشــرق للتأمين هي من 

أوائل وأقدم شركات التأمين العاملة في سوق 

التأمين الفلسطيني، حيث باشرت أعمالها عام 

1993، وتقدم كافة الخدمات التأمينية المميزة، 

ويبلــغ طاقمهــا أكثر من مئــة وستين موظفاً 

ووكيالً ومنتجاً وتنتشــر فروعها ومكاتبها في 

كافة مدن الضفة وقطاع غزة والقدس.

«التأمين الوطنية» تعقد اللقاء السنوي لوكالئها
رام اهللا – الحيــاة االقتصاديــة-

عقــدت شركة التأميــن الوطنية

NIC اللقاء السنوي الذي نظمته 

لوكالئهــا المنتشــرين في كافة 

لوطــن  ا محافظــات  مناطــق 

لمناقشة أهم المقترحات لتطوير 

العمــل وتوطيــد العالقــة بيــن 

الطرفين وذلك فــي نادي رجال 

األعمال في مدينة رام اهللا.

من جانبه أكــد مدير عام شركة 

أحمــد   NIC الوطنيــة  التأميــن 

مشعشــع أن الشــركة تتواصــل 

بشــكل فعال مــع وكالئها لكي 

تصــل إلــى أفضــل المقترحات 

لتطوير العمل والبحث عن أفضل 

وأسرع الحلــول لتخطي العقبات 

والمشــاكل التــي تواجــه قطاع 

والقطاع  خاص  بشــكل  التأمين 

االقتصادي بشكل عام.

 وأضاف مشعشــع «نحن نسعى 

أيضــاً لتقديم أفضــل الخدمات 

لمشتركي شركة التأمين الوطنية 

وهذا هدف أساسي لنا ولوكالئنا، 

وأكــد علــى أن المــالءة الماليــة 

الوطنية  التأمين  لشركة  العالية 

ميزتها عن باقي شركات التأمين 

وعززت إمكانياتها بسرعة الوفاء 

وتسديــد التزامها أمــام جمهور 

المؤمنين، وأكد الوكالء على ذلك 

أيضاً وأشارو إلى أنهم من خالل 

عملهم مع التأمين الوطنية فهم 

وزبائنهم يتمتعون  بأيدي أمينة 

بحماية مميزة وقوية».

التأميــن  شركــة  وكــالء  وأكــد 

الوطنية على أنهم يعملون جنباً 

إلــى جنب مــع التأميــن الوطنية 

ضمن خطة استراتيجية واضحة 

لخدمة المشتركين الذين تحرص 

الشــركة على تطوير المزيد من 

الخدمــات التي تلبي احتياجاتهم 

في قطــاع التأمين، وأكدوا أيضاً 

علــى أنهم ملتزمــون بتكريس 

الخطط  كافة  لتنفيــذ  جهودهم 

إنتــاج  نسبــة  أعلــى  للشركة.لتحقيــق 

وفي الختام قام مشعشع بتقديم 

الوكــالء  لكافــة  عينيــة  جوائــز 

وجوائــز ماديــة للخمسة األوائل 

2014.الذين حققوا أعلى إنتاج في عام 

يذكر أن شركة التأمين الوطنية 

المساهمــة العامةNIC  هي من 

أولى شركات التأمين الفلسطينية 

التي تأسست عام 1992، على يد 

مجموعة من رجال األعمال وأهل 

الخبرة في مجال التأمين، وتعتبر 

الشركة من أكبر شركات التأمين 

فــي فلسطيــن، حيــث حافظت 

الشــركة علــى مركــز الصدارة 

في قطاع التأمين في فلسطين 

علــى مــدار أكثــر مــن 21 عاماً 

لتصبح الشركة صرحاً اقتصادياً 

قوياً، هذا وتعمل الشــركة وفق 

للنمــو  إستراتيجيــة  محركــات 

تتمثــل بالعمل علــى رفع كفاءة 

إجــراءات العمــل وضبــط جودة 

الخدمــة وتعزيــز االستثمار في 

رأس المــال البشــري، وتقويــة 

نظــم إدارة المعلومات والترويج 

الذكــي المبتكــر باألضافــة الى 

تعزيز دورها الريادي في التنمية 

المجتمعية من خالل استراتيجية 

عيــة  جتما ال ا ليــة  و لمسؤ ا

للشــركة،حيث تقــدم الشــركة 

خدماتها للجمهور بشكل مباشر 

من خالل شبكة فروعها ومكاتبها 

ووكالئهــا المنتشــرة فــي جميع 
انحاء فلسطين. 

سلفيت: ورشة حول قانون العمل والحد األدنى لألجور 
ســلفيت- الحياة االقتصادية- عقــدت نقابة 

عمال البتروكيماويات في االتحاد العام لنقابات 

العمــال فــي محافظــة سلفيت ورشــة عمل 

خاصة حول قانون العمل والحد االدنى لالجور 

فــي قاعة االتحاد بسلفيــت للعمال المهتمين 

بقوانين العمل بالتعاون مع المشروع البلجيكي.  

وشارك في الورشة وفاء الجابر عضو النقابة 

الوطنية حيث رحبت بشريحة العمال في نقابة 

البتروكيماويات، مؤكدة أهمية عقد مثل هذه 

الورشــات للعمــال والعامــالت وزيــادة الوعي 

لديهم بقانون العمل لما يترتب عليه من حفظ 

لحقوقهم وزيادة انتاجيتهم.

بدوره نوه النقابي عالء يونس مسؤول الدائرة 

القانونيــة في االتحاد العام الى اهمية بعض 

الجوانب المتكررة في مشــاكل العمل وطرق 

حلها بشــكل قانوني, مشــيرا الى ان شريحة 

العمال يوجد لديها قلة وعي بحقوقهم وقانون 

الحد االدنى لالجور.

 وتــم خــالل الورشــة التدريب وشــرح اهمية 

الوعي بقانون العمــل الفلسطيني، حيث تم 

التطرق لقانون الحد االدنى لالجور وهو 1450 

شيقــال كم تــم التطــرق الى تعريــف قانون 

العمل واستعــراض بعض الجوانب القانونية 

فيه, وشرح اهم النقاط التي وردت فيه والتي 

تمــس شريحة العمــال بكثرة، خــالل العمل 

وحتى ترك العمل. وتم التشــديد على اهمية 

تسجيــل العامــل اليام عملــه بالتفصيل في 

كتيب العامل لحفظ حقوقه وان المحاكم داخل 

«اسرائيل» تعترف به بغض النظر عن توقيع 

رب العمل عليه مــن عدمه. وتم التأكيد على 

ضرورة واهمية الــزام أصحاب العمل بتوفير 

كافة وسائل الصحة والسالمة المهنية للعمال 

والتي يضمنها لهم قانون العمل الفلسطيني، 

للحد من كثــرة االصابات والوفاة خالل العمل 

والى ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني 

وتفعيــل المحاكــم العمالية من أجــل تفادي 

العمالية.حدوث إصابات العمل واهمية تشــكيل اللجان 

غزة: تسليم  ممثلين عن التشريعي والوزارات عريضة 

مطلبية لرفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة

غزة- الحياة االقتصادية- نائل حمودة -سلم 

مديــر المركز العربــي للتطوير الزراعي في 

قطــاع غــزة، محسن أبــو رمضــان عريضة 

مطلبيــة إلــى عــدد مــن ممثلــي الــوزارات 

والمجلس التشــريعي، لزيادة حصة القطاع 

الزراعي من الموازنة العامة للسلطة الوطنية 

مــن 1 % إلــى 5 %. وتسلــم العريضــة، التي 

شملت نحــو أربعة آالف توقيــع من مزارعي 

قطاع غــزة، كل من الدكتــور عاطف عدوان 

رئيــس اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلس 

التشــريعي، مدير عام الموازنــة العامة في 

وزارة المالية المهنــدس خليل شقفة، مدير 

عام السياســات والتخطيط بــوزارة الزارعة 

الدكتــور نبيل أبو شمالة وممثــل عن وزارة 

التخطيط المهندس زكي الفيشاوي.

جاء ذلك في سياق مؤتمر نظمه المركز العربي 

للتطويــر الزراعي فــي فنــدق «الكومودور» 

بمدينــة غزة،, ختامــاً لحملة أطلقهــا المركز 

العربي، ضمن مشــروع «نحــو شبكة محلية 

لدعم حقوق المزارعين». وجاءت في العريضة 

المطلبيــة دعوات إلى صانعي القرار بضرورة 

رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، 

وإعادة النظر في السياسات الوطنية، وتحديث 

التنفيــذي  والبرنامــج  الزراعيــة  السياســات 

واعتمادهــا كإطار ومرجعيــة إلزامية والنظر 

بجديــة في آليات العمل وتوجيــه المساعدات 

والتمويــل من قبــل المانحين ومنــح القطاع 

الزرعي أولوية بهذا الخصوص.

انخفاض قيمة واردات األردن من النفط ومشتقاته 44 % في 4 أشهر

عمان -رويترز - انخفضت قيمــة واردات األردن من النفط 

الخام ومشــتقاته بنسبة 44.1 بالمئــة في األشهر األربعة 

األولى من العام إلى نحو 819.8 مليون دينار (1.156 مليار 

دوالر) مقارنــة مــع الفترة ذاتها من العــام الماضي بحسب 

بيانات اإلحصاءات العامة األردنية.كانت فاتورة المملكة من 

النفط ومشتقاته بلغت في نهاية ابريل نيسان 2014 نحو 

1.446 مليار دينار.

بلجيكا تعلن فك تجميد حسابات روسية

بروكســل -رويترز - قال وزير الخارجيــة البلجيكي ديدييه 

ريندرز إنه يجري حاليا فك تجميد حسابات حكومية روسية 

فــي بلجيكا كانت بروكســل جمدتها بموجب حكم قضائي 

لتعويض مساهمين في شركة يوكوس النفطية الروسية 

المنحلة.وأدانت روسيا األسبــوع الماضي تجميد الحسابات 

وقالت إنها ستدافع عن مصالحها. 

٧٠٤٢االقتصادية لعــدد  ا  -  ٢٠١٥ /٦ /٢٢ االثنيــن 

Monday   22   June    2015   -  No.7042

18

بنك فلسطين يوقع اتفاقية تفاهم مع البنك التجاري 

رام اهللا- الحياة االقتصادية-  وقع بنك الفلسطيني إلصدار بطاقات ائتمان خصم 

فلسطين والبنك التجاري الفلسطيني 

اتفاقية تفاهم مشتركة لتقديم خدمة 

إصــدار بطاقــات االئتمــان والخصم 

للبنــك التجاري. ووقــع االتفاقية كل 

مــن هاشم الشــوا، رئيــس مجلس 

اإلدارة والمدير العام لبنك فلسطين، 

وعــزام الشــوا، المدير العــام للبنك 

التجــاري الفلسطينــي، حيــث جــرى 

توقيع االتفاقية خالل حفل أقيم بمقر 

المركز الرئيسي لإلدارة العامة لبنك 

فلسطين بمدينة رام اهللا، بحضور د. 

هاني نجم وماهر فرح أعضاء مجلس 

إدارة بنــك فلسطيــن و فهد ملحس 

عضــو مجلــس ادارة البنــك التجاري 

الفلسطينــي وبمشــاركة عــدد مــن 

المسؤولين ورؤساء الدوائر واألقسام 
من كال البنكين. 

وبموجــب االتفاقيــة، سيعمــل بنك 

فــي  الرئيســي  العضــو  فلسطيــن 

شركتي فيزا وماستر كارد العالميتين 

علــى اإلعــداد لتقديم خدمــة إصدار 

والخصــم للبنك  االئتمــان  بطاقــات 

التجــاري الفلسطيني كعضو فرعي. 

حيــث تتيــح االتفاقية تمكيــن البنك 

التجاري مــن تقديم خدمة البطاقات 

لعمالئــه بنوعيهــا االئتمان والخصم 

خالل وقت قصير كون هذه البطاقات 

يتــم تصنيعها محليــا بواسطة بنك 

لمؤسســات  ا بعكــس  فلسطيــن 

المصرفيــة األخرى التي عادة ما يتم 

تصنيعها في الخارج. 

وفي بداية الحفل، رحب هاشم الشوا 

بالحضــور، معبراً عــن سعادته بهذه 

االتفاقيــة التــي تمثــل ثمــرة جهود 

لتعزيــز الشــراكة والتكامــل ما بين 

البنوك الفلسطينية لتلبية احتياجات 

المواطن الفلسطيني. مشيراً الى أن 

هذه االتفاقية هي الرابعة من نوعها 

التي يوقعها بنــك فلسطين لتقديم 

خدمات اصدار وقبول بطاقات االئتمان 

والخصم، حيث وقع في العام الماضي 

ثــالث اتفاقيات مع البنــك االسالمي 

العربي واالسالمي الفلسطيني وبنك 

االستثمار الفلسطيني.

وســرد الشــوا جانباً مــن مساهمات 

بنــك فلسطيــن لتطويــر استخــدام 

فلسطين  فــي  االئتمانية  البطاقــات 

حيث كانت بداية العمل بها قبل عدة 

ماكنة  علــى500  واقتصرت  سنوات، 

وزعت فــي المحال التجارية والسوبر 

ماركــت والمطاعم ومراكز الخدمات، 

إال أن زيادة اإلقبال، والطلب المتزايد 

البالستيكيــة  البطاقــات  الستخــدام 

في الشــراء ضاعفت من هذا الحجم 

ليصــل الى ما يزيد عن 5000 نقطة 

بيــع إلكترونيــة يمتلكهــا البنك في 

الضفة وقطاع غزة تستقبل بطاقات 

فيزا، وفيزا إليكتــرون وماستر كارد، 

والبطاقات التابعة لها.

مــن ناحيته، عبر عزام الشــوا، مدير 

عام البنــك التجاري الفلسطيني عن 

سعادته بالتعاون مع بنك فلسطين، 

مشيراً بأن هذه االتفاقية تمثل تكريساً 

لجهود البنك في تطوير خدماته التي 

يقدمهــا لعمالئــه وتلبيــة احتياجات 

عمــالء البنك التجــاري الفلسطيني، 

ومواكبــة المستجــدات العصرية في 

عالم المنتجات المصرفية التي تتطور 
بسرعة متنامية.

وبنــاء على هــذه االتفاقيــة سيمنح 

البنك ثالثة أنواع من البطاقات وهي 

بطاقة الخصم الفوري الدولية (بطاقة 

المشتريات والسحب النقدي) وبطاقة 

الخصــم الشــهرية العاديــة «بطاقة 

ائتمــان فضيــة» وبطاقــة الخصــم 

الشــهرية الذهبيــة «بطاقــة ائتمان 

ذهبيــة» وجميع هــذه البطاقات آمنة 

الحتوائهــا تقنية بطاقات الشــريحة 

الذكيــة (smart chip) النظام األكثر 

أمانــا في العالم ويمكن في أكثر من 

2 مليون صراف الي في العالم وأكثر 

من 25 مليون مؤسسة تجارية ونقطة 
بيع حول العالم.

مجموعة االتصاالت تطلق حملة « ضلك 

شايف حلمك» خالل شهر رمضان الكريم
رام اهللا- الحياة االقتصادية- أطلقت مجموعة 

االتصاالت حملة « ضلك شايف حلمك» خالل 

ايام الشــهر الفضيل فــي محافظات الضفة 

وقطاع غــزة، واستهدفــت الحملــة دور ايواء 

االيتــام فــي الضفــة وقطــاع غــزة والقدس 

والتــي يبلــغ عددهــا 18 دار ايــواء، وستقوم 

المجموعــة بتزويــد دور االيــواء بمختبــرات 

حاسوب من خــالل منحة مجموعة االتصاالت 

للتكنولوجيا السنوية والتي خصصت لشريحة 

االيتــام لهــذا العام،باالضافة الــى دعم أخر 

لالحتياجــات والنواقص االساسيــة والحيوية 

لهــذه المؤسســات والجمعيــات ،حيــث قامت 

طواقم المجموعــة بدراسة وحصر احتياجات 

الكريم.هذه الدور لدعمها وتزويدها بها خالل الشهر 

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الحملــة  هــذه  أن  الفلسطينيــة  االتصــاالت 

الرمضانية جاءت انطالقاً من إدراك المجموعة 

ألهميــة مسؤوليتهــا تجاه المجتمــع، ال سيما 

الفئــات المحرومــة والمهمشــة التــي تحتاج 

للدعم المادي والمعنوي على حد سواء. وأشار 

إلى ان مجموعة االتصاالت ستواصل متابعة 

هذه الفئات بمــا يضمن اإلسهام في تخفيف 

معاناتهم وتوفير احتياجاتهم.

واردف « نحاول في مجموعة االتصاالت رسم 

البسمة على وجوه احبائنا ومشاركتهم أجواء 

شهــر الخير التي تحث على العطاء والتكافل، 

وهكذا فقد حرصنا على أداء واجبنا تجاه هذه 

الفئة من خالل التواصل معهم والوقوف على 

احتياجاتهــم لرفع المعاناة عنهم انسجاما مع 

قيمنــا اإلنسانية والوطنيــة والدينية وتوافقا 

مــع رؤيتنا باالهتمــام بمختلف شرائح وفئات 

مجتمعنا الفلسطيني سيما الفئات المهمشة، 

وإننــا نؤمــن أن ألطفالنــا األيتــام الحق في 

اإلحساس بالسعادة، حيث نرى فيهم مستقبالً 

واعــدا، فهم جزء من الجيل الذي سيبني الغد 

المشرق بإذن اهللا».

وتحــدث عمــاد اللحــام مديــر ادارة العالقات 

» ارتأينا  العامــة في مجموعة االتصاالت قائالً

ان نطلــق هــذه الحملة خالل شهــر رمضان 

الكريــم، لنساهم في خلق اجواء ايجابية من 

خالل توفير احتياجــات ضرورية لدور االيتام 

في الضفــة وقطاع غزة، والتــي يقطن فيها 

عــدد كبير من اليتامى الذيــن هم بحاجة ان 

تتوفــر لهم حياة كريمــة، مضيفاً يوجد لدينا 

استراتيجية واضحة وممنهجة نقوم بتنفيذها 

مــن خــالل المسؤوليــة االجتماعيــة وتنفيذ 

البرامــج التنمويــة التــي نسعى مــن خاللها 

المحلي».الى المساهمــة في توفير احتياجات المجتمع 

واضاف اللحام» نحن نشعر بالفخر ان نتشارك 

فرحــة الشــهر الفضيل مــع هــذه الجمعيات 

والمؤسسات الطيبة التي نجد فيها تعبير عن 

قيمنا وعاداتنا،مؤكداً إن رعاية وكفالة اليتيم 

هي من أقدس اعمــال الخير التي أوصى بها 

ديننا الحنيف، وتعتبر ركيزة اساسية من اركان 

الحفاظ على دعائم المجتمع المحلي ومن هنا 

جــاء اطالق اسم الحملــة ضلك شايف حلمك 

والتي تعبر عن المستقبل وعن احالم هؤالء 

االطفال وتطلعاتهم ولنقول لهم بإسم شعبنا 

الفلسطيني نحن معكم. 

واشــارت سمــاح ابــو عون حمــد مديــر عام 

للتنميــة  االتصــاالت  مجموعــة  مؤسســة 

المجتمعية إلى «ان منحة مجموعة االتصاالت 

للتكنولوجيا السنوية خصصت هذا العام لفئة 

االيتام،حيث تستهدف المنحة بشكل أساسي 

كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

األهلية السيما تلــك المتواجدة في المناطق 

النائية والريفية، والتي تقدم خدمات لشرائح 

النســاء والشــباب واأليتــام وذوي االحتياجات 

الخاصة، والمؤسسات التي تتبنى مبادئ العمل 

التطوعي في فلسطين، ويتم بشكل سنوي 

تحديد فئة مستهدفة من المجتمع المدني من 

خــالل دراسة االحتياجات، بحيث تم استهداف 

فئــة ذوي االحتياجات الخاصــة خالل العامين 

المنصرمين لفئة الصــم والمكفوفين وهذه 

السنة تم اختيار دور االيتام ضمن حملة ضلك 
شايف حلمك. 

بالتعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل- الحياة االقتصادية- تكريم الفائزين بجائزة  البنك اإلسالمي الفلسطيني للبحث العلمي 

تم مؤخــرا تكريم الفائزين 

بجائــزة «البنــك اإلسالمــي 

الفلسطيني للبحث العلمي» 

ليتكنــك  بو معــة  جا فــي 

فلسطيــن فــي الخليل، جاء 

ذلــك خــالل حفــل تخريــج 

بــع  لرا ا للفــوج  الجامعــة 

والثالثين من طلبتها لدرجتي 

الماجستير والبكالوريوس.

وحضــر االحتفــال مدير عام 

البنك اإلسالمي الفلسطيني 

بيــان قاســم ومــدراء فروع 

الخليل ورئيس مجلس رابطة 

مجلس  الجامعييــن «رئيس 

بوليتكنــك  جامعــة  أمنــاء 

سعيــد  أحمــد  فلسطيــن» 

وأعضاء  التميمــي،  بيــوض 

مجلــس رابطــة الجامعيين، 

ومحافظ الخليل كامل حميد، 

والدكتور داود الزعتري رئيس 

بلدية الخليل، والدكتور عماد 

الخطيــب رئيــس الجامعــة، 

ونوابه وأعضاء من المجلسين 

ومدراء  والتشــريعي  الثوري 

وعمداء  والتعليــم،  التربيــة 

الكليــات وأعضــاء الهيئتيــن 

وحشد  واإلدارية،  األكاديمية 

كبير من المؤسسات الرسمية 

المحافظــة  فــي  واألهليــة 

إضافة إلى ذوي الخريجين.

وأعــرب المدير العــام للبنك 

عن  الفلسطيني  اإلسالمــي 

سعادتــه بمشــاركة الطالب 

انهائهــم  فرحــة  الناجحيــن 

مرحلــة وصفها بالمهمة في 

حياتهم داعيا إياهم إلى بناء 

الوطن والعمل لرفعة شأنه.

البنــك  دعــم  قاســم  وأكــد 

العلمــي  للبحــث  المستمــر 

معتبــرا ذلــك استثمــارا في 

علــى  وخطــوة  المستقبــل 

طريق بناء وطــن قوي قادر 

على المنافسة والتميز.

واشار قاسم إلــى أن مبادرة 

اإلسالمــي  البنــك  «جائــزة 

الفلسطيني للبحث العلمي» 

والتــي تأتــي بالتعــاون مــع 

جامعــة بوليتكنك فلسطين 

– عمادة البحث العلمي محطة 

مهمة على طريق الشــراكة 

مؤسســات  مــع  والتعــاون 

المجتمــع المختلفــة وتعبيرا 

البنك  التــزام  عــن  حقيقيــا 

تجــاه العلم والعلماء، وتوجه 

إلدارة  والتقديــر  بالشــكر 

مجهوداتهــا  علــى  الجامعــة 

الكبيرة التي تبذلها في خدمة 

المنتسبيــن  الطــالب  آالف 

التي  المهمة  وللخدمات  إليها 
تقدمها للمجتمع.

مــن جهتــه، أعــرب الدكتور 

عماد الخطيب رئيس جامعة 

شكــره  عــن  لبوليتكنــك  ا

اإلسالمي  للبنــك  وتقديــره 

الفلسطيني ولمجلس إدارته 

المتواصــل  دعمهــم  علــى 

الجامعة  ألنشطة  ورعايتهم 

مثمنــا دور البنــك فــي دعم 
البحث العلمي.

الماليــة  القيمــة  أن  يذكــر 

اإلسالمــي  البنــك  لجائــزة 

الفلسطينــي للبحث العلمي 

تــم  دوالر  آالف   10 بلغــت 

الفائزيــن  علــى  توزيعهــا 

وهم: الدكتور  نبيل عرمان، 

طهبوب،  رضــوان  والدكتور 

الرومي،  اسماعيل  والدكتور 

األشهــب  والدكتوريعقــوب 

وعمــادة البحــث العلمي في 
جامعة البوليتكنك.

«المشرق للتأمين» ترعى وثيقة التأمين 

لمهرجان التسوق الصيفي «أهالً رمضان»
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة-  فــي إطــار 

أنشــطتها التسويقيــة لعــام 2015، شاركت 

شركة المشرق للتأمين في مهرجان التسوق 

الصيفي «أهالً رمضان» الذي تنظمه مؤسسة 

الناشر، حيث كانت الشــركة الراعي الرسمي 

لوثيقــة التأميــن في المهرجــان الذي استمر 

لمدة ثالثة أيام في قاعات منتزه بلدية البيرة 

40 جناحاً.في محافظة رام اهللا والبيرة، وضم أكثر من 

وتأتي مشــاركة المشــرق في هذا المعرض 

في إطار سياستها الهادفة إلى دعم المنتجات 

والمؤسسات والشركات الفلسطينية، وضمن 

أنشطة الشركة المستمرة مع مؤسسة الناشر، 

ويهدف المعرض إلى تفعيل الحركة التجارية 

الفلسطينيــة والتعريف بالمنتجــات الوطنية 

حيث تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وعرضت شركة المشرق للتأمين في جناحها 

باقة من منتجاتها وخدماتها التأمينية المتنوعة 

والتي القت إقباالً كبيراً ومشــاركة فاعلة من 

زائري المعــرض، وتركز الشــركة اهتمامها 

على النشــاطات التسويقية والمشــاركة في 

كافة المهرجانات والمؤتمرات التي من شأنها 

أن تدعم وتنشط عجلة االقتصاد الفلسطيني.

كما تركز الشــركة فــي سياستها على التميز 

فــي تقديــم الخدمة، حيث تسعــى من خالل 

هــذا التميز للحفاظ علــى زبائنها واستقطاب 

نوعية منتقاة من الزبائن الجدد. ومن الجدير 

بالذكــر أن شركــة المشــرق للتأمين هي من 

أوائل وأقدم شركات التأمين العاملة في سوق 

التأمين الفلسطيني، حيث باشرت أعمالها عام 

1993، وتقدم كافة الخدمات التأمينية المميزة، 

ويبلــغ طاقمهــا أكثر من مئــة وستين موظفاً 

ووكيالً ومنتجاً وتنتشــر فروعها ومكاتبها في 

كافة مدن الضفة وقطاع غزة والقدس.

رام اهللا – الحيــاة االقتصاديــة-«التأمين الوطنية» تعقد اللقاء السنوي لوكالئها

عقــدت شركة التأميــن الوطنية

NIC اللقاء السنوي الذي نظمته 

لوكالئهــا المنتشــرين في كافة 

لوطــن  ا محافظــات  مناطــق 

لمناقشة أهم المقترحات لتطوير 

العمــل وتوطيــد العالقــة بيــن 

الطرفين وذلك فــي نادي رجال 

األعمال في مدينة رام اهللا.

من جانبه أكــد مدير عام شركة 

أحمــد   NIC الوطنيــة  التأميــن 

مشعشــع أن الشــركة تتواصــل 

بشــكل فعال مــع وكالئها لكي 

تصــل إلــى أفضــل المقترحات 

لتطوير العمل والبحث عن أفضل 

وأسرع الحلــول لتخطي العقبات 

والمشــاكل التــي تواجــه قطاع 

والقطاع  خاص  بشــكل  التأمين 

االقتصادي بشكل عام.

 وأضاف مشعشــع «نحن نسعى 

أيضــاً لتقديم أفضــل الخدمات 

لمشتركي شركة التأمين الوطنية 

وهذا هدف أساسي لنا ولوكالئنا، 

وأكــد علــى أن المــالءة الماليــة 

الوطنية  التأمين  لشركة  العالية 

ميزتها عن باقي شركات التأمين 

وعززت إمكانياتها بسرعة الوفاء 

وتسديــد التزامها أمــام جمهور 

المؤمنين، وأكد الوكالء على ذلك 

أيضاً وأشارو إلى أنهم من خالل 

عملهم مع التأمين الوطنية فهم 

وزبائنهم يتمتعون  بأيدي أمينة 

بحماية مميزة وقوية».

التأميــن  شركــة  وكــالء  وأكــد 

الوطنية على أنهم يعملون جنباً 

إلــى جنب مــع التأميــن الوطنية 

ضمن خطة استراتيجية واضحة 

لخدمة المشتركين الذين تحرص 

الشــركة على تطوير المزيد من 

الخدمــات التي تلبي احتياجاتهم 

في قطــاع التأمين، وأكدوا أيضاً 

علــى أنهم ملتزمــون بتكريس 

الخطط  كافة  لتنفيــذ  جهودهم 

إنتــاج  نسبــة  أعلــى  للشركة.لتحقيــق 

وفي الختام قام مشعشع بتقديم 

الوكــالء  لكافــة  عينيــة  جوائــز 

وجوائــز ماديــة للخمسة األوائل 

2014.الذين حققوا أعلى إنتاج في عام 

يذكر أن شركة التأمين الوطنية 

المساهمــة العامةNIC  هي من 

أولى شركات التأمين الفلسطينية 

التي تأسست عام 1992، على يد 

مجموعة من رجال األعمال وأهل 

الخبرة في مجال التأمين، وتعتبر 

الشركة من أكبر شركات التأمين 

فــي فلسطيــن، حيــث حافظت 

الشــركة علــى مركــز الصدارة 

في قطاع التأمين في فلسطين 

علــى مــدار أكثــر مــن 21 عاماً 

لتصبح الشركة صرحاً اقتصادياً 

قوياً، هذا وتعمل الشــركة وفق 

للنمــو  إستراتيجيــة  محركــات 

تتمثــل بالعمل علــى رفع كفاءة 

إجــراءات العمــل وضبــط جودة 

الخدمــة وتعزيــز االستثمار في 

رأس المــال البشــري، وتقويــة 

نظــم إدارة المعلومات والترويج 

الذكــي المبتكــر باألضافــة الى 

تعزيز دورها الريادي في التنمية 

المجتمعية من خالل استراتيجية 

عيــة  جتما ال ا ليــة  و لمسؤ ا

للشــركة،حيث تقــدم الشــركة 

خدماتها للجمهور بشكل مباشر 

من خالل شبكة فروعها ومكاتبها 

ووكالئهــا المنتشــرة فــي جميع 
انحاء فلسطين. 

سلفيت: ورشة حول قانون العمل والحد األدنى لألجور 
ســلفيت- الحياة االقتصادية- عقــدت نقابة 

عمال البتروكيماويات في االتحاد العام لنقابات 

العمــال فــي محافظــة سلفيت ورشــة عمل 

خاصة حول قانون العمل والحد االدنى لالجور 

فــي قاعة االتحاد بسلفيــت للعمال المهتمين 

بقوانين العمل بالتعاون مع المشروع البلجيكي.  

وشارك في الورشة وفاء الجابر عضو النقابة 

الوطنية حيث رحبت بشريحة العمال في نقابة 

البتروكيماويات، مؤكدة أهمية عقد مثل هذه 

الورشــات للعمــال والعامــالت وزيــادة الوعي 

لديهم بقانون العمل لما يترتب عليه من حفظ 

لحقوقهم وزيادة انتاجيتهم.

بدوره نوه النقابي عالء يونس مسؤول الدائرة 

القانونيــة في االتحاد العام الى اهمية بعض 

الجوانب المتكررة في مشــاكل العمل وطرق 

حلها بشــكل قانوني, مشــيرا الى ان شريحة 

العمال يوجد لديها قلة وعي بحقوقهم وقانون 

الحد االدنى لالجور.

 وتــم خــالل الورشــة التدريب وشــرح اهمية 

الوعي بقانون العمــل الفلسطيني، حيث تم 

التطرق لقانون الحد االدنى لالجور وهو 1450 

شيقــال كم تــم التطــرق الى تعريــف قانون 

العمل واستعــراض بعض الجوانب القانونية 

فيه, وشرح اهم النقاط التي وردت فيه والتي 

تمــس شريحة العمــال بكثرة، خــالل العمل 

وحتى ترك العمل. وتم التشــديد على اهمية 

تسجيــل العامــل اليام عملــه بالتفصيل في 

كتيب العامل لحفظ حقوقه وان المحاكم داخل 

«اسرائيل» تعترف به بغض النظر عن توقيع 

رب العمل عليه مــن عدمه. وتم التأكيد على 

ضرورة واهمية الــزام أصحاب العمل بتوفير 

كافة وسائل الصحة والسالمة المهنية للعمال 

والتي يضمنها لهم قانون العمل الفلسطيني، 

للحد من كثــرة االصابات والوفاة خالل العمل 

والى ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني 

وتفعيــل المحاكــم العمالية من أجــل تفادي 

العمالية.حدوث إصابات العمل واهمية تشــكيل اللجان 

غزة: تسليم  ممثلين عن التشريعي والوزارات عريضة 

مطلبية لرفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة

غزة- الحياة االقتصادية- نائل حمودة -سلم 

مديــر المركز العربــي للتطوير الزراعي في 

قطــاع غــزة، محسن أبــو رمضــان عريضة 

مطلبيــة إلــى عــدد مــن ممثلــي الــوزارات 

والمجلس التشــريعي، لزيادة حصة القطاع 

الزراعي من الموازنة العامة للسلطة الوطنية 

مــن 1 % إلــى 5 %. وتسلــم العريضــة، التي 

شملت نحــو أربعة آالف توقيــع من مزارعي 

قطاع غــزة، كل من الدكتــور عاطف عدوان 

رئيــس اللجنــة االقتصاديــة فــي المجلس 

التشــريعي، مدير عام الموازنــة العامة في 

وزارة المالية المهنــدس خليل شقفة، مدير 

عام السياســات والتخطيط بــوزارة الزارعة 

الدكتــور نبيل أبو شمالة وممثــل عن وزارة 

التخطيط المهندس زكي الفيشاوي.

جاء ذلك في سياق مؤتمر نظمه المركز العربي 

للتطويــر الزراعي فــي فنــدق «الكومودور» 

بمدينــة غزة،, ختامــاً لحملة أطلقهــا المركز 

العربي، ضمن مشــروع «نحــو شبكة محلية 

لدعم حقوق المزارعين». وجاءت في العريضة 

المطلبيــة دعوات إلى صانعي القرار بضرورة 

رفع حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، 

وإعادة النظر في السياسات الوطنية، وتحديث 

التنفيــذي  والبرنامــج  الزراعيــة  السياســات 

واعتمادهــا كإطار ومرجعيــة إلزامية والنظر 

بجديــة في آليات العمل وتوجيــه المساعدات 

والتمويــل من قبــل المانحين ومنــح القطاع 

الزرعي أولوية بهذا الخصوص.

انخفاض قيمة واردات األردن من النفط ومشتقاته 44 % في 4 أشهر

عمان -رويترز - انخفضت قيمــة واردات األردن من النفط 

الخام ومشــتقاته بنسبة 44.1 بالمئــة في األشهر األربعة 

األولى من العام إلى نحو 819.8 مليون دينار (1.156 مليار 

دوالر) مقارنــة مــع الفترة ذاتها من العــام الماضي بحسب 

بيانات اإلحصاءات العامة األردنية.كانت فاتورة المملكة من 

النفط ومشتقاته بلغت في نهاية ابريل نيسان 2014 نحو 

1.446 مليار دينار.

بلجيكا تعلن فك تجميد حسابات روسية

بروكســل -رويترز - قال وزير الخارجيــة البلجيكي ديدييه 

ريندرز إنه يجري حاليا فك تجميد حسابات حكومية روسية 

فــي بلجيكا كانت بروكســل جمدتها بموجب حكم قضائي 

لتعويض مساهمين في شركة يوكوس النفطية الروسية 

المنحلة.وأدانت روسيا األسبــوع الماضي تجميد الحسابات 

وقالت إنها ستدافع عن مصالحها. 

22

 األحد 2015/6/21م الموافق 4 رمضان 1436هـ العدد 6986 السنة العشرون

Sunday 21/6/2015 Issue No. 6986 Volume 20

عن األسبوع الثالث من شهر حزيران 2015 

"اإلسالمي العربي" يعلن عن الفائزين

في حملة برنامج توفير العمرة 

رام الل���ه - أعلن البنك اإلس���امي العربي عن الفائزي���ن بالجوائز اليومية في 

برنامج توفير العمرة عن األس���بوع الثالث من ش���هر حزيران 2015، والتي تمت 

مضاعفته���ا لتصبح رحلة عمرة بقيم���ة 1000 دوالر أميركي بدال من 500 دوالر 

ضم���ن حملة جوائ���ز التوفير التي أطلقه���ا البنك لعمائه أصحاب حس���ابات 

التوفير والت���ي تلبي مختلف االحتياجات الحياتي���ة، والتي يقدم من خالها 

جوائز عمرة يومية وزواج شهرية وذهب ربع سنوية وشقة نصف سنوية وحج 

سنوية، وقد فاز بجوائز العمرة كل من السادة التالية أسماؤهم: 

من طولك���رم، مني���رة س���ليمان محمد ابو  نعيم محمود حسين غانم 

ناموس من خان يونس، محمد حمدان محمود صبرة من رام الله، شحادة محمود 

شحادة شحادة - بيت لحم، وزيد عبد الكريم حامد ابو ثابت من نابلس.

وأكد سامي صعيدي المدير العام للبنك أن البنك يتيح من خال تنوع برامج 

التوفير لديه الفرصة للعماء لاس���تفادة بأكبر عدد ممكن من الجوائز، إضافة 

إلى توفي���ر أفضل الخدمات وأفضل العروض وبأعلى مس���تويات الجودة التي 

تخدم مختلف ش���رائح المجتمع الفلسطيني، وقد جرى السحب في مقر اإلدارة 

العام���ة للبنك في البيرة، بحض���ور مندوبين عن دوائر البن���ك المختلفة ذات 

الصلة.

ة متباين واالتجاه نحو األسهم الصغيرة 
أداء البورصات العربيّ

دبي: تباين أداء البورصات العربية 

المؤشرات  فتراجعت  األسبوع،  خال 

في ست بورصات، وارتفعت في ثاث، 

واستقرت في أربع، وتراجعت السوق 

المغربية 1.1 ف���ي المئة، والمصرية 

0.8 في المئة، والعمانية والكويتية 

والدبياني���ة والفلس���طينية 0.4 في 

المئ���ة لكل منه���ا، بينم���ا ارتفعت 

الس���وق التونس���ية 1.4 ف���ي المئة، 

والظبياني���ة 0.4، والس���عودية 0.3، 

 من الس���وق 
ّ

في حين اس���تقرت كل

واألردني���ة  والبحريني���ة  القطري���ة 

واللبناني���ة، وفقًا لم���ا أظهره تقرير 

أسبوعي ل� »بنك الكويت الوطني«.

ورأى رئي���س »مجموع���ة صحارى« 

أحمد مفيد الس���امرائي، في تحليل 

أس���بوعي، أن »األداء العام للبورصات 

العربية خال األسبوع، أظهر الكثير 

من المؤش���رات السلبية والعشوائية 

على مستوى المس���ار العام للمؤشر 

مس���توى حج���م  وعل���ى  الس���عري، 

والتي  المتداولة،  وقيمتها  السيولة 

شهدت تراجعات حادة«.

مؤش���رات  »أظه���رت  وأض���اف: 

التداوالت بقاء األداء العام للبورصات 

مرهون���ًا بالق���رارات اآلنية من جانب 

واض���ح  تأثي���ر  دون  م���ن  األف���راد، 

المؤسس���ي في مجريات  لاستثمار 

التداوالت، ما س���اهم في تس���جيل 

مزيد من الضعف والتراجع لمؤشرات 

السوق كافة مع االتجاه نحو المضاربة 

تارة وجني األرباح تارة أخرى، إضافة 

الصغيرة  األس���هم  االتجاه نحو  إلى 

على حساب األسهم القيادية«. 

ولف���ت إلى أن »األس���هم الصغيرة 

تتمت���ع بالكثير م���ن المزايا تجعل 

االستثمار فيها جيدًا وآمنًا، خصوصًا 

في وقت تش���هد البورصات ارتفاعًا 

في نطاق���ات التذب���ذب وضعفًا في 

السيولة«.

»مؤش���ر  أن  الس���امرائي  وأوض���ح 

الس���يولة المتداولة سّجل تراجعات 

ح���ادة م���ن دون مبررات ملموس���ة، 

واألخط���ر أن البورص���ات لم تش���هد 

دخول س���يولة جدي���دة إلى التداول 

اليوم���ي، مع تس���جيل ارتف���اع في 

عمليات البيع على حس���اب اتجاهات 

مب���ررات  م���ن دون وج���ود  الش���راء 

حقيقية أيضًا لهذا االتجاه«.

وأض���اف: »بات من الضروري البحث 

في مفهوم الحوافز وطبيعتها والتي 

البورصات  المتعاملون في  يحتاجها 

العربية، في وقت تش���هد البورصات 

التجاهل  للفج���وة وحال���ة  اتس���اعًا 

الت���ي تظهرها الت���داوالت اليومية 

المتداولة  الحواف���ز  تجاه  للبورصات 

كافة، فيما يعزو كثر من المتعاملين 

والمتابعين حالة الضعف إلى غياب 

أو ضع���ف ف���ي الحواف���ز المتداولة 

حالي���ًا، بانتظار غيرها م���ن نوع آخر، 

على رغم التماس���ك ال���ذي أظهرته 

خال  للبورصات  الرئيسة  المؤشرات 

الفت���رة الماضية، والقرارات الطويلة 

األج���ل الت���ي اتخذته���ا الجه���ات 

المختّص���ة، إضافة إلى نس���ب النمو 

القتصادات  والمتوقع���ة  المحقق���ة 

دول المنطقة«.

وأش���ار إلى أن »مستويات التراجع 

المسّجلة ألسعار النفط فقط، كفيلة 

بإخراج ش���ركات كثيرة من الس���وق، 

وعلى رغ���م ذلك ال ت���زال البورصات 

تتمت���ع بمي���زة اس���تثمارية طويلة 

األجل وق���ادرة على جذب الس���يولة 

المحلية والخارجية«.

الس���عودية  الس���وق  وواصل���ت 

الراب���ع عل���ى  خس���ائرها لألس���بوع 

ارتفاع ألداء مؤشرات  التوالي، وسط 

مؤشرها  وتراجع  والحجم.  الس���يولة 

العام 12.64 نقطة أو 0.13 في المئة 

ليقفل عن���د 9505.74 نقطة، وارتفع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   770.7 المس���تثمرون 

ب����25.1 مليار ريال )6.6 مليون دوالر( 

في 455.1 ألف صفقة.

الكويتية  البورصة  مؤش���ر  وسّجل 

تراجع���ًا بالتزامن م���ع عمليات جني 

قوية لألرباح من األس���هم الرخيصة 

القيادية.  لألس���هم  بي���ع  وعمليات 

وتراجع المؤشر العام 45.75 نقطة أو 

0.73 في المئة ليقفل عند 6237.19 

نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمته 

47.53 و34.4 في المئة على التوالي، 

بعدما تداول المس���تثمرون 625.68 

مليون س���هم ب�66.67 مليون دينار 

)220.5 ملي���ون دوالر( في 14.25 ألف 

صفقة.

وارتفعت السوق القطرية مدعومة 

بارتفاع قطاعات العقارات والصناعات 

والمصارف. وصعد مؤشرها 0.15 في 

المئة إل���ى 11897.95 نقطة، وتراجع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   23.33 المس���تثمرون 

ب�991.11 مليون ري���ال )272.2 مليون 

دوالر( في 14.1 ألف صفقة. وارتفعت 

أس���عار أسهم 13 ش���ركة في مقابل 

تراجعها في 29 ش���ركة واستقرارها 

في شركة واحدة.

وسط  البحرينية  السوق  وتراجعت 

هبوط مؤش���رات الس���يولة والحجم. 

وخس���ر مؤشرها العام 0.67 نقطة أو 

0.05 في المئة ليقفل عند 1366.94 

نقطة، وانخفض���ت أحجام التداوالت 

وارتفع���ت قيمته���ا بعدم���ا تداول 

المس���تثمرون 6.2 مليون سهم ب�4.2 

مليون دينار )272.2 مليون دوالر( في 

223 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 

ست شركات في مقابل تراجعها في 

سبع واستقرارها في تسع شركات.

العمانية بدعم  الس���وق  وارتفعت 

م���ن القطاع���ات كافة، وس���ط تباين 

في أداء مؤش���رات السيولة والحجم. 

وأقفل المؤش���ر عند 6455.44 نقطة، 

بانخفاض 26.90 نقط���ة أو 0.41 في 

المئة، في حين ارتفع حجم التداول 

وقيمت���ه 16.45 و22.71 ف���ي المئ���ة 

على التوالي. وتداول المس���تثمرون 

60.9 ملي���ون س���هم ب����13.4 مليون 

ري���ال )34.8 مليون دوالر( في 3387 

صفقة.

وسجل أداء السوق األردنية تراجعًا 

طفيفًا بضغط من قطاع المال، وسط 

تحّس���ن في أداء مؤش���رات السيولة 

والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.07 

في المئة ليقفل عند 2153.3 نقطة، 

وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما 

مليون   61.7 المس���تثمرون  ت���داول 

ب�77.5 مليون دينار )109.3  س���هم 

مليون دوالر( ف���ي 16.8 ألف صفقة. 

وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في 

مقابل تراجعها في 71 شركة.

سحب للودائع في اليونان ودعوة

إلى الهدوء قبل قمة االثنين
اثينا - أ.ف.ب: ارتفعت وتيرة سحب المودعين اموالهم من 

المصارف اليونانية قبل اسبوع من احتمال افاس الباد الذي 

بات الس���يناريو االكثر ترجيحا، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو 

ف���ي الحكومة التي ال تزال تأمل ف���ي اتفاق خال قمة االثنين 

مع دائنيها.

والتحذيرات القاس���ية التي وجهها المسؤولون في االتحاد 

االوروب���ي وصندوق النق���د الدولي والبنك المرك���زي االوروبي 

مس���اء الخميس، بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة 

الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة االستثنائية 

التي دعا إليها المسؤولون عن منطقة اليورو، االثنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء اليكس���يس تس���يبراس "نأمل 

في ان تتم المفاوضات النهائية في اعلى مس���توى سياسي 

اوروبي ونعمل اآلن النجاح هذه القمة".

وقال المفوض االوروبي المكل���ف القضايا االقتصادية بيار 

موسكوفيسي "يجب ان تكون االعصاب قوية ألن قمة االثنين 

مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو".

وتوقع المتحدثون باس���م الحكومة اليونانية ان "كل الذين 

يراهنون على ازمة وسيناريو الخوف سيخيبون" وذلك لطمأنة 

وتفادي تحول وتيرة س���حب الودائع من الحسابات المصرفية 

المتسارعة في االيام الماضية، الى حالة هلع.

واعتبر المتحدث باسم البيت االبيض اريك شولتز، الجمعة، 

ان على اليونان وش���ركائها الدوليين االسراع في التوصل الى 

تسوية لتجنيب اثينا التخلف عن سداد ديونها.

ويق���در موقع يورو توداي االقتصادي مس���تندا الى مصادر 

مصرفية بمليار ي���ورو االموال التي س���حبت، الخميس، فقط، 

واكثر من مليارين خال االيام الثاثة السابقة.

وعلى سبيل المقارنة تم سحب 4,7 مليار يورو من المصارف 

في نيسان الشهر االخير المتوفرة فيه االرقام الرسمية. لكن 

س���حب االموال اليومي كان اهم في حزي���ران  2012 في اجواء 

م���ن الغموض المرتبطة بتنظيم االنتخابات التش���ريعية كما 

قال ديميتري باباديموليس النائب االوروبي في حزب سيريزا 

بزعامة تسيبراس.

ونظرا للقلق الس���ائد، رفع البنك المركزي االوروبي مس���توى 

التمويل الط���ارئ للبنوك اليونانية بمبلغ ل���م يحدد بناء على 

طلب المصرف المركزي اليوناني.

وقال مصدر في المركزي اليوناني "لم تكن هناك مش���كلة 

في تمويل البنوك اليوناني���ة" مضيفا ان مجلس حكام البنك 

يتوقعون "نتيجة ايجابية" م���ن قمة قادة دول منطقة اليورو 

التي تعقد بشان اليونان.

وبحسب وكالة االنباء الحكومية "ايه ان ايه" فقد تمت زيادة 

سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو )3,7 مليار دوالر(.

وكان المص���رف المرك���زي اليوناني اكد س���ابقا ان النظام 

المصرف���ي في الباد مس���تقر وس���ط التهافت على س���حب 

االرصدة.

وقال مص���در اوروبي ان ذلك سيس���مح للنظ���ام المصرفي 

اليوناني ب�"الصمود لبضعة ايام" اقله حتى قمة االثنين.

والقم���ة س���تكون من آخر الف���رص للخروج م���ن المأزق قبل 

اس���تحقاق 30 حزيران التاريخ الذي قد ال تتمكن فيه اليونان 

من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها 

عاجزة عن السداد ألن خزانة الدولة فارغة. وقد تضطر الحكومة 

اليوناني���ة الى االختيار بين دفع المبلغ المس���تحق لصندوق 

النقد او دفع رواتب التقاعد واجور الموظفين الحكوميين.

واعلن المس���ؤول ع���ن مجموعة الي���ورو يورن ديس���لبلوم، 

الخمي���س، ان االوان قد فات حت���ى وان تم التوصل الى اتفاق 

لدفع ش���ريحة من المس���اعدات وقيمتها 7,2 مليار يورو قبل 

30 حزيران. واعلنت كريس���تين الغ���ارد مديرة صندوق النقد 

الدولي ان اليونان قد تجد نفس���ها عاجزة عن س���داد قرضها 

وهو سيناريو اصبح مطروحا اكثر واكثر وكذلك خروج اثينا من 

منطقة اليورو. وقال تسيبراس في حديث ان خروج اليونان من 

منطقة اليورو "س���يكون بداية نهائية منطقة اليورو" وهو ما 

يراهن عليه للضغط على محاوريه.

وقال الدائنون، الجمعة، ان "الكرة في ملعب اليونان".

وقال ع���دد من وزراء الم���ال االوروبيين ان قم���ة االثنين لن 

تكون مفيدة اال اذا تمت االس���تفادة من عطلة نهاية االسبوع 

لتقريب وجهات النظر، اي اذا قدم الجانب اليوناني "مقترحات 

مضادة" كما ذكر موسكوفيسي.

وكان وزي���ر الم���ال اليوناني ياني���س فاروفاكيس قال لدى 

الخ���روج من اجتماع اليوروغروب، الخميس، انه لم يعد يفصل 

بي���ن الجانبين اال ف���ارق في الموازنة ق���دره 0,5% من اجمالي 

الناتج الداخلي اليونان���ي اي فارق بمئات مايين اليورو يجب 

توفيره���ا. ويتوق���ع ان يعود تس���يبراس، الس���بت، الى اثينا 

بعد زيارة لروس���يا وس���ط اجواء التوتر بي���ن االتحاد االوروبي 

والحكومة اليونانية اليسارية.

ووقعت اليونان وروس���يا لهذه المناس���بة اتفاقا لبناء خط 

انابيب غاز روس���ي في اليونان بتمويل روس���ي وقد يزيد هذا 

التقارب السياسي استياء االوروبيين وواشنطن.

الصين تعتزم تعزيز النمو 

العالمي واالستقرار

المالي في قمة مجموعة 

العشرين العام المقبل

س����ان بطرسبرغ - ش����ينخوا: قال نائب 

رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو 

لي، امس، إن الصين ستعمل لتكون قمة 

مجموعة العشرين قادرة على لعب دور 

مهم في تعزي����ز نمو االقتصاد العالمي 

والحفاظ على اس����تقرار الس����وق المالي 

الدولي. وأدلى تشانغ بهذه التصريحات 

خال كلمته ظهر الجمعة في االجتماع 

الس����نوي للمنتدى االقتص����ادي الدولي 

المنعق����د في بطرس����برغ، وكان من بين 

الحض����ور الرئي����س الروس����ي فاديمير 

بوتي����ن، إضافة إل����ى اآلالف م����ن رجال 

األعمال ومسؤولين حكوميين من جميع 

أنحاء العالم.

 وقال تش����انغ بخطابه ف����ي االجتماع 

إن الصين ستس����تضيف قمة العشرين 

ف����ي الع����ام 2016، مضيف����ا أن����ه يجب 

بذل الجهود لتحس����ين نظ����ام الحوكمة 

أس����س  عل����ى  العالم����ي  االقتصادي����ة 

والنظام.  والشمولية  والعدالة  اإلنصاف 

وأوض����ح أن الصين تدعم األمم المتحدة 

دور  للع����ب  الصل����ة  ذات  والمنظم����ات 

أساس����ي ف����ي الحكم العالم����ي وتنصح 

بتمثيل ورأي أكبر لألس����واق الناش����ئة 

والدول النامية. 

ولف���ت إل���ى أنه ف���ي حي���ن ناحظ أن 

االنتعاش العالمي ما يزال محل ش���كوك 

كبي���رة، فإن على جمي���ع االقتصادات أن 

تدعم التعاون الناج���ح لكا الطرفين من 

خال تطوير سياسة التنسيق ومعارضة 

عل���ى تطوير  والعمل  الحماية  سياس���ة 

مجتمع يتش���ارك المصير واالهتمامات. 

ورحب بمشاركة جميع البلدان في مبادرة 

»الحزام والطريق« التي طرحتها الصين. 

وتش����ير كلمة »الح����زام والطريق« إلى 

مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير 

وطريق الحري����ر البحري للق����رن الحادي 

الرئيس  اقترحه����ا  الت����ي  والعش����رين 

الصين����ي ش����ي جي����ن بينغ ف����ي العام 

2013، وتض����م المبادرة دوال في آس����يا 

وأوروبا وحتى إفريقيا عبر ش����بكات برية 

وبحرية. ودعا تشانغ أيضا االقتصادات 

إلى تطوير قوى محركة جديدة من أجل 

النمو المس����تدام لاقتصاد العالمي من 

خال إعادة الهيكل����ة واالبتكار والثورة 

التقنية والصناعة التحويلية.  

نظام التبريد المزدوج من سامسونج بنك غذائك في رمضان 

رام الله: تتمتع ثاجات سامسونج بالعديد من الخصائص 

والميزات التي تجعل ثاجاتها رائدة في األسواق العالمية 

والعربية، لذلك تحاول سامسونج الكترونكس دوما البحث 

عن األفضل واألكثر تطورًا لتقدمه لزبائنها بجودة وتقنية 

عاليتي���ن، وهذا ما عمدت إليه ف���ي كل ثاجاتها الحديثة 

التي تتألق في األسواق.

ومن أهم الخصائص التي تتمتع بها ثاجات السامسونج 

خاصية التبريد الم���زدوج "Twincooling " والتي تحافظ 

على الطعام طازجًا ألطول وقت ممكن، فتدفق التبريد يكون 

متعدد االتجاهات وموزعًا بش���كل م���دروس، هذا باإلضافة 

لوجود متحك���م الرطوبة ال���ذي يمنع تعف���ن الخضراوات 

والفواك���ه ويمنحها عمرًا أط���ول، فخاصية التبريد متميزة 

جدًا في ثاجات سامسونج حيث تعتمد تكنولوجيا حديثة 

تس���مى س���تارة التبريد والتي توفر تيارًا من الهواء البارد 

ينس���دل م���ن األعلى، ليب���رد الطعام في مقدم���ة ومؤخرة 

الثاجة، م���ع فتحات تهوية إضافية على الجوانب، لضمان 

تأمين التبريد المت���وازن للطعام والذي بدوره يحافظ على 

نضارة األطعمة، فهذا النظام الرائع من سامسونج يضمن 

التبريد الثاثي األبعاد ومن كافة الجهات.

نظام التبري���د المزدوج يعتبر من أق���وى أنظمة التبريد 

للثاجات، حيث إنه يتمثل بوحدتي تبريد للثاجة والفريزر 

منفصلتي���ن عن بعضهما البعض، ويعمل هذا النظام على 

توفير 75% من اس���تهاك الطاقة باإلضافة إلى أنه يعمل 

على الحفاظ على مستوى متوازن من الرطوبة داخل الثاجة 

ليحافظ على نظارة األطعمة ألطول فترة ممكنة.

تكنولوجي���ا التبري���د الم���زدوج تعمل على من���ع تراكم 

الجلي���د داخ���ل الثاج���ة لذل���ك يمكنك االس���تفادة من 

المس���احة الكلية للثاجة وال تضيع المس���احة من تراكم 

الثلج، باإلضافة إلى أنه���ا تعمل على عدم اختاط الروائح 

لألطعمة، لهذا بإمكان���ك االحتفاظ باألغدية التي تحتوي 

عل���ى الثوم والبصل واللحوم واألس���ماك وفي الوقت ذاته 

فإن تكنولوجيا التبريد المزدوج تعطيك أكثر كفاءة وأكثر 

توفيرًا للطاقة.

 عن وج���ود تكنولوجيا اإلض���اءة الذكية في 
ه���ذا فضاً

ثاجات سامس���ونج والتي توفر 96% م���ن الطاقة وتعطي 

إض���اءة أفضل، وح���رارة أقل 10 م���رات مقارن���ة باإلضاءة 

العادي���ة وبالتالي تحقق لنا ه���ذه التكنولوجيا الحديثة 

التوفير األكثر مع الحفاظ على جودة األطعمة لفترة أطول 

وبشكل صحي أفضل.

المشرق للتأمين ترعى وثيقة التأمين 

 رمضان"  
ً
لمهرجان التسوق الصيفي "أهال

رام الله: في إطار أنش���طتها التس���ويقية لعام 2015، شاركت 

 
شركة المش���رق للتأمين في مهرجان التس���وق الصيفي "أهاً

رمض���ان" الذي تنظمه مؤسس���ة الناش���ر، حيث كانت الش���ركة 

الراعي الرسمي لوثيقة التأمين في المهرجان الذي استمر لمدة 

ثاث���ة أيام في قاعات منتزه بلدي���ة البيرة في محافظة رام الله 

والبيرة، وضم أكثر من 40 جناحًا.

وتأت���ي مش���اركة المش���رق ف���ي ه���ذا المع���رض ف���ي إطار 

سياستها الهادفة إلى دعم المنتجات والمؤسسات والشركات 

الفلس���طينية، وضمن أنشطة الشركة المس���تمرة مع مؤسسة 

الناش���ر، ويه���دف المعرض إل���ى تفعي���ل الحرك���ة التجارية 

الفلس���طينية والتعريف بالمنتجات الوطني���ة حيث تزامن مع 

حلول شهر رمضان المبارك.

وقد عرضت ش���ركة المش���رق للتأمين في جناحه���ا باقة من 

 كبيرًا 
منتجاتها وخدماتها التأمينية المتنوعة والتي القت إقباالً

ومش���اركة فاعلة من زائري المعرض، وتركز الش���ركة اهتمامها 

على النش���اطات التسويقية والمش���اركة في كافة المهرجانات 

والمؤتمرات التي من ش���أنها أن تدعم وتنشط عجلة االقتصاد 

الفلسطيني.  كما تركز الش���ركة في سياستها على التميز في 

تقديم الخدمة، حيث تس���عى من خال هذا التميز للحفاظ على 

زبائنها واستقطاب نوعية منتقاة من الزبائن الجدد.

ومن الجدير بالذكر أن ش���ركة المشرق للتأمين هي من أوائل 

وأقدم ش���ركات التأمين العاملة في سوق التأمين الفلسطينية، 

حيث باشرت أعمالها عام 1993، وتقدم كافة الخدمات التأمينية 

 
الممي���زة، ويبل���غ طاقمها أكثر من مائة وس���تين موظفًا ووكياً

ومنتجًا وتنتشر فروعها ومكاتبها في كافة مدن الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
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عن األسبوع الثالث من شهر حزيران 2015 

"اإلسالمي العربي" يعلن عن الفائزين

في حملة برنامج توفير العمرة 

رام الل���ه - أعلن البنك اإلس���امي العربي عن الفائزي���ن بالجوائز اليومية في 

برنامج توفير العمرة عن األس���بوع الثالث من ش���هر حزيران 2015، والتي تمت 

مضاعفته���ا لتصبح رحلة عمرة بقيم���ة 1000 دوالر أميركي بدال من 500 دوالر 

ضم���ن حملة جوائ���ز التوفير التي أطلقه���ا البنك لعمائه أصحاب حس���ابات 

التوفير والت���ي تلبي مختلف االحتياجات الحياتي���ة، والتي يقدم من خالها 

جوائز عمرة يومية وزواج شهرية وذهب ربع سنوية وشقة نصف سنوية وحج 

سنوية، وقد فاز بجوائز العمرة كل من السادة التالية أسماؤهم: 

من طولك���رم، مني���رة س���ليمان محمد ابو  نعيم محمود حسين غانم 

ناموس من خان يونس، محمد حمدان محمود صبرة من رام الله، شحادة محمود 

شحادة شحادة - بيت لحم، وزيد عبد الكريم حامد ابو ثابت من نابلس.

وأكد سامي صعيدي المدير العام للبنك أن البنك يتيح من خال تنوع برامج 

التوفير لديه الفرصة للعماء لاس���تفادة بأكبر عدد ممكن من الجوائز، إضافة 

إلى توفي���ر أفضل الخدمات وأفضل العروض وبأعلى مس���تويات الجودة التي 

تخدم مختلف ش���رائح المجتمع الفلسطيني، وقد جرى السحب في مقر اإلدارة 

العام���ة للبنك في البيرة، بحض���ور مندوبين عن دوائر البن���ك المختلفة ذات 

الصلة.

ة متباين واالتجاه نحو األسهم الصغيرة 
أداء البورصات العربيّ

دبي: تباين أداء البورصات العربية 

المؤشرات  فتراجعت  األسبوع،  خال 

في ست بورصات، وارتفعت في ثاث، 

واستقرت في أربع، وتراجعت السوق 

المغربية 1.1 ف���ي المئة، والمصرية 

0.8 في المئة، والعمانية والكويتية 

والدبياني���ة والفلس���طينية 0.4 في 

المئ���ة لكل منه���ا، بينم���ا ارتفعت 

الس���وق التونس���ية 1.4 ف���ي المئة، 

والظبياني���ة 0.4، والس���عودية 0.3، 

 من الس���وق 
ّ

في حين اس���تقرت كل

واألردني���ة  والبحريني���ة  القطري���ة 

واللبناني���ة، وفقًا لم���ا أظهره تقرير 

أسبوعي ل� »بنك الكويت الوطني«.

ورأى رئي���س »مجموع���ة صحارى« 

أحمد مفيد الس���امرائي، في تحليل 

أس���بوعي، أن »األداء العام للبورصات 

العربية خال األسبوع، أظهر الكثير 

من المؤش���رات السلبية والعشوائية 

على مستوى المس���ار العام للمؤشر 

مس���توى حج���م  وعل���ى  الس���عري، 

والتي  المتداولة،  وقيمتها  السيولة 

شهدت تراجعات حادة«.

مؤش���رات  »أظه���رت  وأض���اف: 

التداوالت بقاء األداء العام للبورصات 

مرهون���ًا بالق���رارات اآلنية من جانب 

واض���ح  تأثي���ر  دون  م���ن  األف���راد، 

المؤسس���ي في مجريات  لاستثمار 

التداوالت، ما س���اهم في تس���جيل 

مزيد من الضعف والتراجع لمؤشرات 

السوق كافة مع االتجاه نحو المضاربة 

تارة وجني األرباح تارة أخرى، إضافة 

الصغيرة  األس���هم  االتجاه نحو  إلى 

على حساب األسهم القيادية«. 

ولف���ت إلى أن »األس���هم الصغيرة 

تتمت���ع بالكثير م���ن المزايا تجعل 

االستثمار فيها جيدًا وآمنًا، خصوصًا 

في وقت تش���هد البورصات ارتفاعًا 

في نطاق���ات التذب���ذب وضعفًا في 

السيولة«.

»مؤش���ر  أن  الس���امرائي  وأوض���ح 

الس���يولة المتداولة سّجل تراجعات 

ح���ادة م���ن دون مبررات ملموس���ة، 

واألخط���ر أن البورص���ات لم تش���هد 

دخول س���يولة جدي���دة إلى التداول 

اليوم���ي، مع تس���جيل ارتف���اع في 

عمليات البيع على حس���اب اتجاهات 

مب���ررات  م���ن دون وج���ود  الش���راء 

حقيقية أيضًا لهذا االتجاه«.

وأض���اف: »بات من الضروري البحث 

في مفهوم الحوافز وطبيعتها والتي 

البورصات  المتعاملون في  يحتاجها 

العربية، في وقت تش���هد البورصات 

التجاهل  للفج���وة وحال���ة  اتس���اعًا 

الت���ي تظهرها الت���داوالت اليومية 

المتداولة  الحواف���ز  تجاه  للبورصات 

كافة، فيما يعزو كثر من المتعاملين 

والمتابعين حالة الضعف إلى غياب 

أو ضع���ف ف���ي الحواف���ز المتداولة 

حالي���ًا، بانتظار غيرها م���ن نوع آخر، 

على رغم التماس���ك ال���ذي أظهرته 

خال  للبورصات  الرئيسة  المؤشرات 

الفت���رة الماضية، والقرارات الطويلة 

األج���ل الت���ي اتخذته���ا الجه���ات 

المختّص���ة، إضافة إلى نس���ب النمو 

القتصادات  والمتوقع���ة  المحقق���ة 

دول المنطقة«.

وأش���ار إلى أن »مستويات التراجع 

المسّجلة ألسعار النفط فقط، كفيلة 

بإخراج ش���ركات كثيرة من الس���وق، 

وعلى رغ���م ذلك ال ت���زال البورصات 

تتمت���ع بمي���زة اس���تثمارية طويلة 

األجل وق���ادرة على جذب الس���يولة 

المحلية والخارجية«.

الس���عودية  الس���وق  وواصل���ت 

الراب���ع عل���ى  خس���ائرها لألس���بوع 

ارتفاع ألداء مؤشرات  التوالي، وسط 

مؤشرها  وتراجع  والحجم.  الس���يولة 

العام 12.64 نقطة أو 0.13 في المئة 

ليقفل عن���د 9505.74 نقطة، وارتفع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   770.7 المس���تثمرون 

ب����25.1 مليار ريال )6.6 مليون دوالر( 

في 455.1 ألف صفقة.

الكويتية  البورصة  مؤش���ر  وسّجل 

تراجع���ًا بالتزامن م���ع عمليات جني 

قوية لألرباح من األس���هم الرخيصة 

القيادية.  لألس���هم  بي���ع  وعمليات 

وتراجع المؤشر العام 45.75 نقطة أو 

0.73 في المئة ليقفل عند 6237.19 

نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمته 

47.53 و34.4 في المئة على التوالي، 

بعدما تداول المس���تثمرون 625.68 

مليون س���هم ب�66.67 مليون دينار 

)220.5 ملي���ون دوالر( في 14.25 ألف 

صفقة.

وارتفعت السوق القطرية مدعومة 

بارتفاع قطاعات العقارات والصناعات 

والمصارف. وصعد مؤشرها 0.15 في 

المئة إل���ى 11897.95 نقطة، وتراجع 

حجم الت���داول وقيمته بعدما تداول 

سهم  مليون   23.33 المس���تثمرون 

ب�991.11 مليون ري���ال )272.2 مليون 

دوالر( في 14.1 ألف صفقة. وارتفعت 

أس���عار أسهم 13 ش���ركة في مقابل 

تراجعها في 29 ش���ركة واستقرارها 

في شركة واحدة.

وسط  البحرينية  السوق  وتراجعت 

هبوط مؤش���رات الس���يولة والحجم. 

وخس���ر مؤشرها العام 0.67 نقطة أو 

0.05 في المئة ليقفل عند 1366.94 

نقطة، وانخفض���ت أحجام التداوالت 

وارتفع���ت قيمته���ا بعدم���ا تداول 

المس���تثمرون 6.2 مليون سهم ب�4.2 

مليون دينار )272.2 مليون دوالر( في 

223 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 

ست شركات في مقابل تراجعها في 

سبع واستقرارها في تسع شركات.

العمانية بدعم  الس���وق  وارتفعت 

م���ن القطاع���ات كافة، وس���ط تباين 

في أداء مؤش���رات السيولة والحجم. 

وأقفل المؤش���ر عند 6455.44 نقطة، 

بانخفاض 26.90 نقط���ة أو 0.41 في 

المئة، في حين ارتفع حجم التداول 

وقيمت���ه 16.45 و22.71 ف���ي المئ���ة 

على التوالي. وتداول المس���تثمرون 

60.9 ملي���ون س���هم ب����13.4 مليون 

ري���ال )34.8 مليون دوالر( في 3387 

صفقة.

وسجل أداء السوق األردنية تراجعًا 

طفيفًا بضغط من قطاع المال، وسط 

تحّس���ن في أداء مؤش���رات السيولة 

والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.07 

في المئة ليقفل عند 2153.3 نقطة، 

وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما 

مليون   61.7 المس���تثمرون  ت���داول 

ب�77.5 مليون دينار )109.3  س���هم 

مليون دوالر( ف���ي 16.8 ألف صفقة. 

وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في 

مقابل تراجعها في 71 شركة.

سحب للودائع في اليونان ودعوة

إلى الهدوء قبل قمة االثنين
اثينا - أ.ف.ب: ارتفعت وتيرة سحب المودعين اموالهم من 

المصارف اليونانية قبل اسبوع من احتمال افاس الباد الذي 

بات الس���يناريو االكثر ترجيحا، لكن ذلك لم يؤثر على ما يبدو 

ف���ي الحكومة التي ال تزال تأمل ف���ي اتفاق خال قمة االثنين 

مع دائنيها.

والتحذيرات القاس���ية التي وجهها المسؤولون في االتحاد 

االوروب���ي وصندوق النق���د الدولي والبنك المرك���زي االوروبي 

مس���اء الخميس، بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة 

الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة االستثنائية 

التي دعا إليها المسؤولون عن منطقة اليورو، االثنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء اليكس���يس تس���يبراس "نأمل 

في ان تتم المفاوضات النهائية في اعلى مس���توى سياسي 

اوروبي ونعمل اآلن النجاح هذه القمة".

وقال المفوض االوروبي المكل���ف القضايا االقتصادية بيار 

موسكوفيسي "يجب ان تكون االعصاب قوية ألن قمة االثنين 

مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو".

وتوقع المتحدثون باس���م الحكومة اليونانية ان "كل الذين 

يراهنون على ازمة وسيناريو الخوف سيخيبون" وذلك لطمأنة 

وتفادي تحول وتيرة س���حب الودائع من الحسابات المصرفية 

المتسارعة في االيام الماضية، الى حالة هلع.

واعتبر المتحدث باسم البيت االبيض اريك شولتز، الجمعة، 

ان على اليونان وش���ركائها الدوليين االسراع في التوصل الى 

تسوية لتجنيب اثينا التخلف عن سداد ديونها.

ويق���در موقع يورو توداي االقتصادي مس���تندا الى مصادر 

مصرفية بمليار ي���ورو االموال التي س���حبت، الخميس، فقط، 

واكثر من مليارين خال االيام الثاثة السابقة.

وعلى سبيل المقارنة تم سحب 4,7 مليار يورو من المصارف 

في نيسان الشهر االخير المتوفرة فيه االرقام الرسمية. لكن 

س���حب االموال اليومي كان اهم في حزي���ران  2012 في اجواء 

م���ن الغموض المرتبطة بتنظيم االنتخابات التش���ريعية كما 

قال ديميتري باباديموليس النائب االوروبي في حزب سيريزا 

بزعامة تسيبراس.

ونظرا للقلق الس���ائد، رفع البنك المركزي االوروبي مس���توى 

التمويل الط���ارئ للبنوك اليونانية بمبلغ ل���م يحدد بناء على 

طلب المصرف المركزي اليوناني.

وقال مصدر في المركزي اليوناني "لم تكن هناك مش���كلة 

في تمويل البنوك اليوناني���ة" مضيفا ان مجلس حكام البنك 

يتوقعون "نتيجة ايجابية" م���ن قمة قادة دول منطقة اليورو 

التي تعقد بشان اليونان.

وبحسب وكالة االنباء الحكومية "ايه ان ايه" فقد تمت زيادة 

سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو )3,7 مليار دوالر(.

وكان المص���رف المرك���زي اليوناني اكد س���ابقا ان النظام 

المصرف���ي في الباد مس���تقر وس���ط التهافت على س���حب 

االرصدة.

وقال مص���در اوروبي ان ذلك سيس���مح للنظ���ام المصرفي 

اليوناني ب�"الصمود لبضعة ايام" اقله حتى قمة االثنين.

والقم���ة س���تكون من آخر الف���رص للخروج م���ن المأزق قبل 

اس���تحقاق 30 حزيران التاريخ الذي قد ال تتمكن فيه اليونان 

من تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها 

عاجزة عن السداد ألن خزانة الدولة فارغة. وقد تضطر الحكومة 

اليوناني���ة الى االختيار بين دفع المبلغ المس���تحق لصندوق 

النقد او دفع رواتب التقاعد واجور الموظفين الحكوميين.

واعلن المس���ؤول ع���ن مجموعة الي���ورو يورن ديس���لبلوم، 

الخمي���س، ان االوان قد فات حت���ى وان تم التوصل الى اتفاق 

لدفع ش���ريحة من المس���اعدات وقيمتها 7,2 مليار يورو قبل 

30 حزيران. واعلنت كريس���تين الغ���ارد مديرة صندوق النقد 

الدولي ان اليونان قد تجد نفس���ها عاجزة عن س���داد قرضها 

وهو سيناريو اصبح مطروحا اكثر واكثر وكذلك خروج اثينا من 

منطقة اليورو. وقال تسيبراس في حديث ان خروج اليونان من 

منطقة اليورو "س���يكون بداية نهائية منطقة اليورو" وهو ما 

يراهن عليه للضغط على محاوريه.

وقال الدائنون، الجمعة، ان "الكرة في ملعب اليونان".

وقال ع���دد من وزراء الم���ال االوروبيين ان قم���ة االثنين لن 

تكون مفيدة اال اذا تمت االس���تفادة من عطلة نهاية االسبوع 

لتقريب وجهات النظر، اي اذا قدم الجانب اليوناني "مقترحات 

مضادة" كما ذكر موسكوفيسي.

وكان وزي���ر الم���ال اليوناني ياني���س فاروفاكيس قال لدى 

الخ���روج من اجتماع اليوروغروب، الخميس، انه لم يعد يفصل 

بي���ن الجانبين اال ف���ارق في الموازنة ق���دره 0,5% من اجمالي 

الناتج الداخلي اليونان���ي اي فارق بمئات مايين اليورو يجب 

توفيره���ا. ويتوق���ع ان يعود تس���يبراس، الس���بت، الى اثينا 

بعد زيارة لروس���يا وس���ط اجواء التوتر بي���ن االتحاد االوروبي 

والحكومة اليونانية اليسارية.

ووقعت اليونان وروس���يا لهذه المناس���بة اتفاقا لبناء خط 

انابيب غاز روس���ي في اليونان بتمويل روس���ي وقد يزيد هذا 

التقارب السياسي استياء االوروبيين وواشنطن.

الصين تعتزم تعزيز النمو 

العالمي واالستقرار

المالي في قمة مجموعة 

العشرين العام المقبل

س����ان بطرسبرغ - ش����ينخوا: قال نائب 

رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو 

لي، امس، إن الصين ستعمل لتكون قمة 

مجموعة العشرين قادرة على لعب دور 

مهم في تعزي����ز نمو االقتصاد العالمي 

والحفاظ على اس����تقرار الس����وق المالي 

الدولي. وأدلى تشانغ بهذه التصريحات 

خال كلمته ظهر الجمعة في االجتماع 

الس����نوي للمنتدى االقتص����ادي الدولي 

المنعق����د في بطرس����برغ، وكان من بين 

الحض����ور الرئي����س الروس����ي فاديمير 

بوتي����ن، إضافة إل����ى اآلالف م����ن رجال 

األعمال ومسؤولين حكوميين من جميع 

أنحاء العالم.

 وقال تش����انغ بخطابه ف����ي االجتماع 

إن الصين ستس����تضيف قمة العشرين 

ف����ي الع����ام 2016، مضيف����ا أن����ه يجب 

بذل الجهود لتحس����ين نظ����ام الحوكمة 

أس����س  عل����ى  العالم����ي  االقتصادي����ة 

والنظام.  والشمولية  والعدالة  اإلنصاف 

وأوض����ح أن الصين تدعم األمم المتحدة 

دور  للع����ب  الصل����ة  ذات  والمنظم����ات 

أساس����ي ف����ي الحكم العالم����ي وتنصح 

بتمثيل ورأي أكبر لألس����واق الناش����ئة 

والدول النامية. 

ولف���ت إل���ى أنه ف���ي حي���ن ناحظ أن 

االنتعاش العالمي ما يزال محل ش���كوك 

كبي���رة، فإن على جمي���ع االقتصادات أن 

تدعم التعاون الناج���ح لكا الطرفين من 

خال تطوير سياسة التنسيق ومعارضة 

عل���ى تطوير  والعمل  الحماية  سياس���ة 

مجتمع يتش���ارك المصير واالهتمامات. 

ورحب بمشاركة جميع البلدان في مبادرة 

»الحزام والطريق« التي طرحتها الصين. 

وتش����ير كلمة »الح����زام والطريق« إلى 

مبادرة الحزام االقتصادي لطريق الحرير 

وطريق الحري����ر البحري للق����رن الحادي 

الرئيس  اقترحه����ا  الت����ي  والعش����رين 

الصين����ي ش����ي جي����ن بينغ ف����ي العام 

2013، وتض����م المبادرة دوال في آس����يا 

وأوروبا وحتى إفريقيا عبر ش����بكات برية 

وبحرية. ودعا تشانغ أيضا االقتصادات 

إلى تطوير قوى محركة جديدة من أجل 

النمو المس����تدام لاقتصاد العالمي من 

خال إعادة الهيكل����ة واالبتكار والثورة 

التقنية والصناعة التحويلية.  

نظام التبريد المزدوج من سامسونج بنك غذائك في رمضان 

رام الله: تتمتع ثاجات سامسونج بالعديد من الخصائص 

والميزات التي تجعل ثاجاتها رائدة في األسواق العالمية 

والعربية، لذلك تحاول سامسونج الكترونكس دوما البحث 

عن األفضل واألكثر تطورًا لتقدمه لزبائنها بجودة وتقنية 

عاليتي���ن، وهذا ما عمدت إليه ف���ي كل ثاجاتها الحديثة 

التي تتألق في األسواق.

ومن أهم الخصائص التي تتمتع بها ثاجات السامسونج 

خاصية التبريد الم���زدوج "Twincooling " والتي تحافظ 

على الطعام طازجًا ألطول وقت ممكن، فتدفق التبريد يكون 

متعدد االتجاهات وموزعًا بش���كل م���دروس، هذا باإلضافة 

لوجود متحك���م الرطوبة ال���ذي يمنع تعف���ن الخضراوات 

والفواك���ه ويمنحها عمرًا أط���ول، فخاصية التبريد متميزة 

جدًا في ثاجات سامسونج حيث تعتمد تكنولوجيا حديثة 

تس���مى س���تارة التبريد والتي توفر تيارًا من الهواء البارد 

ينس���دل م���ن األعلى، ليب���رد الطعام في مقدم���ة ومؤخرة 

الثاجة، م���ع فتحات تهوية إضافية على الجوانب، لضمان 

تأمين التبريد المت���وازن للطعام والذي بدوره يحافظ على 

نضارة األطعمة، فهذا النظام الرائع من سامسونج يضمن 

التبريد الثاثي األبعاد ومن كافة الجهات.

نظام التبري���د المزدوج يعتبر من أق���وى أنظمة التبريد 

للثاجات، حيث إنه يتمثل بوحدتي تبريد للثاجة والفريزر 

منفصلتي���ن عن بعضهما البعض، ويعمل هذا النظام على 

توفير 75% من اس���تهاك الطاقة باإلضافة إلى أنه يعمل 

على الحفاظ على مستوى متوازن من الرطوبة داخل الثاجة 

ليحافظ على نظارة األطعمة ألطول فترة ممكنة.

تكنولوجي���ا التبري���د الم���زدوج تعمل على من���ع تراكم 

الجلي���د داخ���ل الثاج���ة لذل���ك يمكنك االس���تفادة من 

المس���احة الكلية للثاجة وال تضيع المس���احة من تراكم 

الثلج، باإلضافة إلى أنه���ا تعمل على عدم اختاط الروائح 

لألطعمة، لهذا بإمكان���ك االحتفاظ باألغدية التي تحتوي 

عل���ى الثوم والبصل واللحوم واألس���ماك وفي الوقت ذاته 

فإن تكنولوجيا التبريد المزدوج تعطيك أكثر كفاءة وأكثر 

توفيرًا للطاقة.

 عن وج���ود تكنولوجيا اإلض���اءة الذكية في 
ه���ذا فضاً

ثاجات سامس���ونج والتي توفر 96% م���ن الطاقة وتعطي 

إض���اءة أفضل، وح���رارة أقل 10 م���رات مقارن���ة باإلضاءة 

العادي���ة وبالتالي تحقق لنا ه���ذه التكنولوجيا الحديثة 

التوفير األكثر مع الحفاظ على جودة األطعمة لفترة أطول 

وبشكل صحي أفضل.

المشرق للتأمين ترعى وثيقة التأمين 

 رمضان"  
ً
لمهرجان التسوق الصيفي "أهال

رام الله: في إطار أنش���طتها التس���ويقية لعام 2015، شاركت 

 
شركة المش���رق للتأمين في مهرجان التس���وق الصيفي "أهاً

رمض���ان" الذي تنظمه مؤسس���ة الناش���ر، حيث كانت الش���ركة 

الراعي الرسمي لوثيقة التأمين في المهرجان الذي استمر لمدة 

ثاث���ة أيام في قاعات منتزه بلدي���ة البيرة في محافظة رام الله 

والبيرة، وضم أكثر من 40 جناحًا.

وتأت���ي مش���اركة المش���رق ف���ي ه���ذا المع���رض ف���ي إطار 

سياستها الهادفة إلى دعم المنتجات والمؤسسات والشركات 

الفلس���طينية، وضمن أنشطة الشركة المس���تمرة مع مؤسسة 

الناش���ر، ويه���دف المعرض إل���ى تفعي���ل الحرك���ة التجارية 

الفلس���طينية والتعريف بالمنتجات الوطني���ة حيث تزامن مع 

حلول شهر رمضان المبارك.

وقد عرضت ش���ركة المش���رق للتأمين في جناحه���ا باقة من 

 كبيرًا 
منتجاتها وخدماتها التأمينية المتنوعة والتي القت إقباالً

ومش���اركة فاعلة من زائري المعرض، وتركز الش���ركة اهتمامها 

على النش���اطات التسويقية والمش���اركة في كافة المهرجانات 

والمؤتمرات التي من ش���أنها أن تدعم وتنشط عجلة االقتصاد 

الفلسطيني.  كما تركز الش���ركة في سياستها على التميز في 

تقديم الخدمة، حيث تس���عى من خال هذا التميز للحفاظ على 

زبائنها واستقطاب نوعية منتقاة من الزبائن الجدد.

ومن الجدير بالذكر أن ش���ركة المشرق للتأمين هي من أوائل 

وأقدم ش���ركات التأمين العاملة في سوق التأمين الفلسطينية، 

حيث باشرت أعمالها عام 1993، وتقدم كافة الخدمات التأمينية 

 
الممي���زة، ويبل���غ طاقمها أكثر من مائة وس���تين موظفًا ووكياً

ومنتجًا وتنتشر فروعها ومكاتبها في كافة مدن الضفة الغربية 

وقطاع غزة والقدس.
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