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شركة التأمين الوطنية في سطور

بتاريــخ  ســجلت  وقــد   ,1992 عــام  فــي  الوطنيــة  التأميــن  شــركة  تأسســت 
1992/03/15 كشركــــــة مساهمــــــة عامــــــة لـــــــدي مسجــــل الشركـــــات في مدينة 
رام اللــه تحــت رقــم 562600353. وقــد حصلــت علــى رخصــة مزاولــة العمــل 

.1993/03/10 تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  عملهــا  وباشــرت   1993/02/15 بتاريــخ 
أســس الشــركة مجموعــة مــن رجــال االعمــال وأهــل الخبــرة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة فــي بدايــة مرحلــة غيــر واضحــة المعالــم مــن التطــورات السياســية 
واالقتصاديــة وبعــد انســحاب شــركات التأميــن اإلســرائيلية مــن العمــل فــي 
البــاد، ولقــد خطــط لهــا ألن تكــون صرحــًا اقتصاديــًا أساســه رأســمال وطنــي 
وعمــاده ســواعد أبنــاء الوطــن التــي اكتســبت خبــرة عريقــة عبــر عشــرات الســنين 
مــن العمــل فــي المهجــر، يرفــده ويــؤازره شــعب معطــاء أضنــاه الشــوق لاعتمــاد 

علــى نفســه فــي بنــاء حاضــره ومســتقبله. 

التأسيس: 

رسالة الشركة:

• منح تغطيات تأمينية متطورة وشاملة. 	
• نشر الوعي التأميني بين الجمهور.	
• تحســين 	 علــى  القائمــة  الشــريفة  المنافســة 

واألداء.  الخدمــة  مســتويات 
• الصدق في التعامل مع الجمهور. 	
• مــن 	 الفرقــاء  جميــع  مصالــح  بيــن  الموازنــة 

وموظفيــن.  وزبائــن  مســاهمين 
• المساهمة في بناء االقتصاد الوطني. 	
• مــن 	 ممكــن  عــدد  ألكبــر  العمــل  فــرص  توفيــر 

اســتثمار  طريــق  عــن  الوطنيــة  العاملــة  األيــدي 
معظــم أموالهــا داخــل فلســطين فــي مشــاريع 

مجزيــة. اقتصاديــة 

رؤية الشركة وأهدافها:

تعظيـــم قيمة حقوق المساهميــــن مـــــن خـــال توفيـــــر . 1
بشــفافية  والعمــل  التأمينيــة  الخدمــات  أفضــل 
تقديــم  و  العاقــة،  أصحــاب  جميــع  مــع  ونزاهـــة 
كافــة وســائل الدعــم و الرعايــة للمجتمع واالقتصــاد 

المحلــي. 
الحصــول علــى المركــز األول فــي قطــاع التأميــن مــن . 2

خــال تقديــم الخدمــات التأمينيــة المتميــزة لكافــة 
والعمــل  فلســطين  فــي  االقتصاديــة  القطاعــات 
الطــرق  بأســهل  التغطيــات  أفضــل  توفيــر  علــى 

للعمــاء.  

أنشطة الشركة: 

إن األنشــطة األساســية للشــركة هــي مزاولــة 
جميــع أعمــال التأميــن و إعــادة التأميــن و القيــام 
باســتثمار رأس المــال و الموجــودات المنقولــة 

ــة.   ــر المنقول و غي
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  جدول أعمـال إجتمـاع الهيئة العـامة

                      شركة التأمين الوطنية
              دعوة لحضور االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة

     لمساهمي شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

السيد/ المساهم الكريم،،

تحية طيبة وبعد،
عمــًا بأحــكام المــادة »149« مــن قانــون الشــركات رقــم »12« لســنة 1964 والمــادة »84« مــن 
النظــام الداخلــي للشــركة، فإنــه يســر مجلــس اإلدارة دعــوة المســاهمين الكــرام فــي شــركة 
ــذي ســيعقد  ــة العامــة العــادي ال ــة المســاهمة المحــدودة لحضــور اجتمــاع الهيئ ــن الوطني التأمي
فــي مكاتــب المركــز الرئيســي للشــركة الكائنــة فــي مجمــع أبــراج الوطنيــة شــارع القــدس البيــرة 
الســاعة الثانيــة عشــر مــن ظهــر يــوم الخميــس الموافــق 2015/03/26 وذلــك للنظــر فــي جــدول 

األعمــال وإقــرار التوصيــات التاليــة:

سماع تقرير مجلس اإلدارة ومناقشته والموافقة عليه.. 1
ســماع تقريــر مدقــق حســابات الشــركة للســنة المنتهيــة فــي 2014/12/31 ومناقشــته . 2

والمصادقــة عليــه.
مناقشــة الحســابات الختاميــة والميزانيــة الســنوية والمصادقــة عليهــا وعلــى جميــع . 3

المخصصــات واالحتياطــات الــواردة فيهــا.
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.. 4
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح.. 5
إخــاء طــرف أعضــاء مجلــس اإلدارة وإبــراء ذمتهــم عــن كل مــا يتعلــق بتصرفاتهــم عــن . 6

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2014/12/31. 
تعييــن مدققــي حســابات الشــركة عــن الســنة المنتهيــة فــي 2015/12/31 وتفويــض . 7

مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.

علمــًا بأنــه وتطبيقــًا لمبــادئ مدونــة الحوكمــة الفلســطينية فإنــه يحــق للمســاهمين الذين يملكون 
مجتمعيــن 10 % علــى األقــل مــن أســهم الشــركة طــرح إدراج بنــود جديــدة علــى جــدول أعمــال 

الهيئة.

ــى المســاهم الــذي يرغــب فــي حضــور االجتمــاع تســجيل اســمه فــي قســم األســهم مــع  عل
ــار فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي مدينــة البيــرة هاتــف رقــم 2983800  اآلنســة/ حنــان هّم
قبــل ثمانــي وأربعيــن ســاعة علــى األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع ويجــوز التوكيــل لحضــور 

االجتمــاع بشــرط أن يكــون ذلــك ألحــد مســاهمي الشــركة.

تحريرًا في 2015/03/11
محمد محمود مســـروجي 
رئيــــــــس مجلـــــس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيــــــــــــــــس مجلــــــــــــــس اإلدارة محمـــــــد محمـــــــــود مســـــــــروجي 

نـــائب رئيـــــــس مجلـــــس اإلدارة توفيـــــــق إسمــــــــــاعيل حسيــــــــــن 

عضو ومستشـار مجلس اإلدارة عزيـــــــــز محمــــــــود عبــــد الجـــــــــواد 

عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة ســــــــــــــــــامر عزيـــــــــــــز شحــــــــــــــادة 

عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة إبراهيــــــــم عـــلــــــــــــي الطويـــــــــل 

عضـــــــــــــــــو مجلـــــــــــــــس اإلدارة زاهــــــــــــــي باسيــــــــــــل عـــــــــــــــــواد 

عضـــــــــــــــــو مجلــــــــــــــس اإلدارة هيثــــــــــــم محمــــــــــد مسروجــــــــي 

عضـــــــــــــــــو مجلــــــــــــــس اإلدارة  Dafu Investment Limited
)يمثلها فؤاد نخلة قطـــان( 

عضـــــــــــــــــو مجلــــــــــــــس اإلدارة شركة المشارق للتنمية واالستثمار 
)تمثلها دينا منيب المصري( 

المدير العام
أحمــد فـــؤاد مشـعشــع

مدققــــــو حســــــابات الشــــــركة
PriceWaterHouseCoopers

)PWC(

مستشار الشركة القانوني
أ. فؤاد شحادة / مكتب شحادة للمحاماة
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حضرات المساهمين الكرام،،

يســرني بالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وباألصالــة عــن نفســي أن نرحــب بكــم 
العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  فــي  ترحيــب  أجمــل 
الثانــي والعشــرون, وأن نقــدم لكــم التقريــر 
الســنوي لنتائــج أعمــال الشــركة و نشــاطاتها 
لعــام 2014 باإلضافــة إلــى البيانــات الماليــة 

.2014/12/31 فــي  المنتهيــة  للســنة 

حضرات المساهمين الكرام

العــام  فــي  الحــال  عليــه  كان  لمــا  اســتمرارا 
الســابق فقــد شــهد عــام 2014 حــدة أكبــر فــي 
رأس  هيئــة ســوق  اســتمرار  بعــد  المنافســة 
المــال الفلســطينية بقرارهــا إلغــاء تعليماتهــا 
الســابقة المتعلقــة  بمراقبــة االلتــزام بالحــدود 
للمركبــات  االلزامــي  التأميــن  ألســعار  الدنيــا 
ألقســاطها,  النقــدي  وللتســديد  والعمــال 
وكذلــك عــدم توصلهــا  مــع شــركات التأميــن 
مــن  وتحــد  التنافــس  حــدة  تضبــط  لصيغــة 
المخاطــر المترتبــة عــن ذلــك. و فــي ظــل تراجــع 
أداء ســوق االســتثمارات األخــرى, فقــد لجــأت 
معظــم  الشــركات إلــى المنافســة الســعرية 
والتســهيات  األســعار  وصلــت  بحيــث 
لتســديد األقســاط التــي يتــم منحهــا ألدنــى 
مســتوياتها وذلــك كأفضــل وســيلة للحفــاظ 
اســتمراريتها  و  الســوقية  حصصهــا  علــى 
وبغــض النظــر عمــا ســينعكس عليهــا نتيجــة 
هــذه السياســات مــن انخفــاض فــي العائــد 
بالفعــل  و  الســيولة,  لمخاطــر  وتعريضهــا 

فقــد وصلــت الخســائر الجســيمة فــي قطــاع 
التأميــن إلــى مســتويات عاليــة بشــكل عــام, 
وعلــى بعــض الشــركات بشــكل خــاص، وبــا 
ــه  ــا نســتطيع وصــف عــام 2014 بأن شــك فإنن
الماضيــة. األخيــرة  األعــوام  خــال  األصعــب 

فقــد  المنافســة  هــذه  مــن  الرغــم  علــى  و 
هــذه  مــع  التأقلــم  مــن  شــركتكم  تمكنــت 
الظــروف و اضطررنــا إلــى اتخــاذ تدابيــر مختلفــة  
للحفــاظ علــى حصــة مرتفعــة مــن كافــة أنــواع 
التأمينــات و ذلــك مــن خــال وضــع خطــة عمــل 
بعيــن االعتبــار  وتوجهــات محــددة مــع األخــذ 
كافــة المعطيــات ومــا يترتــب عنهــا للحــد مــا 
أمكــن مــن أي آثــار  ســلبية أو أي مخاطــر تتعلــق 
ــا إلــى منــح تســهيات  بالنتائــج. حيــث اضطررن
فــي األســعار و فتــرات التســديد باإلضافــة 
مــدروس  بشــكل  التأميــن  غطــاء  لتوســعة 
لبعــض الحــاالت وبمنهجيــات ال يترتــب عنهــا 
التأثيــر الجوهــري علــى نتائــج فــروع التأميــن, و 
لكــن بــا شــك فقــد شــكل ذلــك ضغطــَا علــى 
الهوامــش الربحيــة لبعــض أنــواع التأمينــات. 
جهودهــا  كل  الشــركة  كرســت  ذلــك  مقابــل   
لتوســيع الفجــوة بينهــا وبيــن كافــة منافســيها 
فــي مســتوى خدماتها فارتقــت بهذه الخدمات 
تركيــز  و  جديــدة,  قياســية  مســتويات  إلــى 
جهودهــا فــي تقديــم أفضــل الخدمــات عاليــة 
الجــودة و تســديد جميــع التزاماتهــا  بأقصــى 
المحافظــة  بهــدف  ممكنــة  وكفــاءة  ســرعة 
علــى مركــز الصــدارة الــذي تبوأتــه فــي ســوق 
التأميــن الفلســطيني منــذ تأسيســها ال ســيما 
فــي قيــم  ونســب أرباحهــا واحتياطيهــا الفنيــة.

ال شــك أن البيانــات الماليــة للشــركة تظهــر 
و  أرباحهــا  صافــي  فــي  ملموســا  تراجعــا 
تراجعــا بســيطا فــي حجــم أعمالهــا, و يعــزى 

ــة:   ــك ألهــم األســباب التالي ذل

ــن 	§ تراجــع حصــة الشــركة مــن أقســاط التأمي
الــذي  العائــد  تراجــع  بالتالــي  و  اإلجماليــة 
حققتــه الشــركة مــن الحســابات التشــغيلية 
) فــروع التأميــن (  و ذلــك نتيجــة المنافســة 
ذكرنــا  حســبما   « األســعار  فــي  الشــديدة 
أعــاه « , و قــد ظهــر ذلــك جليــا مــن خــال 
االرتفــاع الكبيــر فــي خســائر التأمين الصحي 

فــي الشــركة.

بســعر 	§ لحــق  الــذي  الكبيــر  االنخفــاض 
االســرائيلي  الشــيكل  عملــة  صــرف 
وبعــض العمــات األخــرى مقارنــة بالــدوالر 
أن  وحيــث   ,2014 عــام  خــال  األمريكــي 
البيانــات الماليــة للشــركة تُعــرض بالــدوالر 
األمريكــي وبالتالــي فــإن عملتها األساســية 
هــي الــدوالر األمريكــي ومعظــم أقســاطها 
بالشــيكل. وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن 
األمريكــي  الــدوالر  بعملــة  االســتثمارات 
إال أنــه ترتــب عــن انخفــاض قيمــة الشــيكل 
ارتفــاع فــي خســائر فروقــات العملــة ســواء 
االســتثمارات  أو  التأميــن  حســابات  فــي 
أمريكــي. دوالر  ألــف   )2,938( إلــى  الماليــة 

التراجــع الكبيــر الــذي لحــق بأســواق المــال 	§
الخليجيــة فــي الربــع األخير من العام بســبب 
االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط ممــا 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

أثــر علــى نتائــج اســتثمارات الشــركة، وكذلــك 
الخســائر التــي لحقــت باســتثمارات الشــركة 
العالميــة  والعمــات  الشــيكل  بعملــة 
األخــرى نتيجــة تراجــع أســعار هــذه العمــات 
حققــت  حيــث  األمريكــي,  الــدوالر  مقابــل 
اســتثمارات الشــركة عائــدَا فــي هــذا العــام 
ــة  مقــداره )612( ألــف دوالر أمريكــي مقارن
بعائــد مقــداره )2,499( ألــف دوالر أمريكــي 

العــام الماضــي.  

عــام  فــي  النتائــج  فــي  التراجــع  هــذا  إن 
2014 لــم يؤثــر بــأي حــال مــن األحــوال علــى 
مســتوى خدمــات الشــركة والتزاماتهــا تجــاه 
عمائهــا ومــزودي الخدمــات التأمينيــة لهــا 
احتياطياتهــا  مســتوى  أو  قيمــة  علــى  أو 
تؤكــده  مــا  وهــو  والفنيــة  التأمينيــة 
تجريهــا هيئــة  التــي  اإلكتواريــة  الدراســات 
ســوق رأس المال لشــركات التأمين أو على 
االحتياطيــات الرأســمالية ومجمــوع حقــوق 
مســاهميها اذ بقيــت بنفــس مســتوياتها 

الســابقة.

تــؤدي  أن  الــى  اإلدارة  مجلــس  يتطلــع 
التــي  اإلداريــة  والتغييــرات  اإلجــراءات 
لوضــع   2014 عــام  نهايــة  فــي  اتخذهــا 
بعــض األمــور فــي إطارهــا الصحيــح وأن 
نتائــج  فــي  تحســن ملمــوس  إلــى  تــؤدي 

القــادم. العــام  فــي  األعمــال 

محمد محمود مسروجي
رئيـــــس مجـــــلس اإلدارة
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اإلخوة واألخوات المساهمين الكرام،،

يســرنا أن نعــرض لكــم أهــم المحــاور التــي ستســتمر شــركة التأميــن الوطنيــة بالعمــل ضمنهــا 
لرفــع مســتوى األداء فــي الشــركة ولتحســين مســتوى اإلنتــاج والنتائــج.  

   المحور األول على المستوى التشغيلي:

وذلك من خالل: 
العمــل علــى تنويــع محفظــة الشــركة مــن التأمينــات والتركيــز علــى التأمينــات الفرديــة، و 	§

محاولــة اســتحداث خدمــات تتناســب ومتطلبــات الســوق ممــا ســيوفر للشــركة قاعــدة أوســع 
مــن الحســابات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم والتــي تتميــز بالربحيــة.

ــى 	§ ــن  للحصــول عل ــدي التأمي ــة والمتاحــة مــن خــال معي  البحــث عــن كافــة الفــرص الممكن
ــات المتعلقــة بهــا. ــر التغطي ــاة وتوفي ــات الحي ــر  فــي ممارســة تأمين فــرص أكب

االرتقــاء بمســتوى أعلــى فــي إدارة  المطالبــات واالجــراءات الرقابيــة المتعلقــة برفــع كفاءتهــا  	§
والكفيلــة أيضــا بمنــع أي انحــراف محتمــل عــن المعاييــر الفنيــة المعتمــدة والمرجــوة لتحقيــق 

أهــداف الشــركة.
التركيز على الحسابات التي تتميز بالربحية بهدف تحسين النتائج الفنية للشركة.	§
رفــع كفــاءة نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي لمختلــف العمليــات فــي الشــركة, ممــا ســيكون 	§

لــه األثــر المباشــر علــى رفــع كفــاءة األداء و الحــد مــن مخاطــر العمليــات المحتملــة.
انتهــاج سياســه االنتشــار الجغرافــي المــدروس للتوســع بفــروع الشــركة و مكاتبهــا, باإلضافة 	§

لتبنــي اســتراتيجية مراكــز التكلفــة و الربحيــة فــي تقييــم أداء و نتائــج أعمــال المكاتــب المختلفة 
بهــدف اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية بحقها. 

   المحور الثاني على المستوى التسويقي:

وذلك من خالل: 
االنتهــاء مــن إعــداد الدراســة الســوقية الشــاملة مــن قبــل دائــرة التســويق والقائمــة علــى 	§

اســتبيانات وجمــع للمعلومــات عــن حجــم الســوق والتموضــع الحالــي للشــركة ومــدى رضــى 
الزبائــن عــن خدماتهــا تمهيــدًا لعمــل تحليــل اســتراتيجي للســوق والخــروج بتوصيــات وخطــة 

عمــل تطبــق خــال العــام 2015. 

رسالة مدير عام الشركة

الترويــج الذكــي للشــركة مــن خــال حمــات إعانيــة مســتمرة ووضــع خطــة إعاميــة يتــم 	§
ــار الشــركة ونشــاطاتها فــي جميــع محافظــات الوطــن وبمــا  تســليط الضــوء فيهــا علــى أخب

يتناغــم مــع توصيــات الخطــة االســتراتيجية.
اعتمــاد موازنــة مخصصــة للمســؤولية االجتماعيــة لتكثيــف دور الشــركة فــي المســؤولية 	§

االجتماعيــة و البيئيــة مــن خــال المســاهمة فــي رعايــة البرامــج الثقافيــة والرياضيــة وتقديــم 
المســاعدات للطلبــة المحتاجيــن ولــذوي االحتياجــات الخاصــة و الجمعيــات الخيريــة و دعــم 

المؤسســات التــي تعمــل علــى خدمــة البيئــة.
نشــر الوعــي التأمينــي فــي المجتمــع مــن خــال عقــد العديــد مــن ورش العمــل بمفاهيــم 	§

ــار زبائــن الشــركة. الســامة العامــة والتأميــن لكب

   المحور الثالث على المستوى المالي واإلداري:

وذلك من خالل: 
ــواري 	§ ــر اإلكت ــي أعــدت مــن خــال الخبي ــة والت ــج الدراســة اإلكتواري االنتهــاء مــن مراجعــة نتائ

الــذي يتمتــع بخبــرات عالميــة لدراســة اتفاقيــات إعــادة التأميــن واالحتياطيــات الفنيــة للشــركة 
وتقديــم تقاريــر للجهــات الرقابيــة المختصــة تؤكــد كفايــة هــذه االحتياطيــات. 

المتابعــة الحثيثــة للذمــم المســتحقة علــى المؤمــن لهــم و شــركات التأمين المحليــة و األجنبية 	§
لتحصيــل حقــوق الشــركة في أســرع وقــت ممكن.

إجــراء مراجعــة شــاملة لجميــع بنــود المصاريــف اإلداريــة بهــدف تخفيــض التكلفة غير المباشــرة 	§
بحيــث يحقــق االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية واإلدارية في الشــركة. 

إجــراء مراجعــة شــاملة لجميــع بنــود التكاليف المباشــرة ألعمال التأميــن والمتعلقة بالمطالبات 	§
الصحيــة ومطالبــات الســيارات بهــدف ترشــيد االنفــاق والحصــول علــى أســعار منافســة مــن 

مــزودي الخدمــة بهــدف تخفيــض التكلفــة المباشــرة ألعمــال التأميــن. 
عمل سياســة وإجراءات لمكافحة غســيل األموال في الشــركة واســتحداث مســمى وظيفي 	§

مســؤول مكافحــة غســيل األمــوال فــي الشــركة وذلــك تطبيقــًا لتعليمــات هيئــة ســوق رأس 
المال الفلســطينية.

   المحور الرابع على مستوى تطوير األعمال: 

وذلك من خالل: 

اإلســتمرار بتطويــر اتفاقيــات إعــادة التأميــن مــع معيــدي تأميــن مــن الدرجــة األولــى عالميــا بمــا 	§
يزيــد مــن احتفــاظ الشــركة مــن األخطــار بمــا يتناســب مــع وضعهــا المالــي واالقتصــادي. 
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بعــد أن تــّم تنفيــذ االتفاقيــة مــع الشــركة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة التأمينــات والنفقــات 	§
الصحيــة والطبيــة »NatHealth« والتــي مــن خالهــا تــم اعتمــاد نظــام البطاقــة الذكيــة للتأميــن 
الصحــي وهــي األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين حيــث بلــغ عــدد المشــتركين علــى نظــام 
البطاقــة الذكّيــة فــي نهايــة العــام 2014 حوالــي 30 ألــف مشــترك، ســيتم العمــل علــى 
تحليــل البيانــات اإلحصائيــة التــي يوفرهــا النظــام الصحــي لتعديــل سياســة االكتتــاب بمــا 
يتناســب مــع نتائــج عقــود التأميــن كل علــى حــدا وبمــا يخفــض مــن خســائر التأميــن الصحــي 

فــي الشــركة. 

االســتمرار فــي مشــروع تطويــر األنظمــة والبرامــج اإللكترونيــة فــي الشــركة حيــث جــاري 	§
ــه مــن  العمــل علــى تحديــث النظــام اإللكترونــي المتعلــق بكافــة أعمــال الشــركة بمــا يحتوي
وســائل رقابيــة حديثــة ومتطــورة و تقاريــر جديــدة  و تفعيــل برنامــج المــوارد البشــرية الــذي 
تــم شــراؤه العــام الماضــي بشــكل أكبــر. باإلضافــة إلــى اســتكمال اجــراءات التحــول إلــى 

اســتخدام نظــام Aims Web الجديــد خــال عــام 2015. 

االســتمرار فــي االســتثمار فــي رأس المــال البشــري وتعزيــز المهــارات الفنيــة والمهنيــة لــدى 	§
الموظفيــن مــن خــال المشــاركة فــي ورشــات عمــل و دورات تدريبيــة متخصصــة داخــل وخــارج 

الوطن. 

اســتكمال تنفيــذ خطــة التعافــي مــن الكــوارث )Disaster Recovery Plan( لتشــمل جميــع 	§
جوانــب العمــل وذلــك عمــًا بالمشــروع المّقــر فــي الخطــة االســتراتيجية للشــركة بهــدف بيــان 
كيفيــة التصــرف أثنــاء وبعــد حــدوث الكــوارث وبمــا ال يؤثــر علــى ســير العمــل المعتــاد وتقليص 

األضــرار الناجمــة عــن الكارثــة إلــى الحــد األدنــى.

الســادة المســاهمون، نحــرص دائمــَا وبــكل ســرور علــى مشــاركتكم نتائــج أعمــال شــركتنا 
وتطلعاتنــا وخططنــا المســتقبلية ونؤكــد علــى التزامنــا برؤيــة شــركتكم ورســالتها وتطويــر 
أعمالهــا وتحقيــق الريــادة فــي قطــاع األعمــال بشــكل عــام وقطــاع التأميــن بشــكل خــاص مــن 

ــا.  ــا التــي نقدمهــا لعمائن خــال تطويــر وتمييــز خدماتن

وأنتهــز هــذه الفرصــة لشــكر مجلــس االدارة علــى دعمــه المتواصــل وجميــع العامليــن فــي 
شــركة التأميــن الوطنيــة مــن موظفيــن ووكاء ومستشــارين علــى جهودهــم التــي بذلوهــا 
خــال العــام 2014 وجميــع عمائنــا وشــركائنا األوفيــاء الذيــن ســاهموا بشــكل كبيــر فــي 

ــة. تقديــم الدعــم والمســاندة مــن خــال والئهــم الامنتهــي لشــركة التأميــن الوطني

أحمد مشعشع
المديـــــــر العام

محمد محمود مسروجي
رئيــــس مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  دكتوراه فخرية في اإلقتصاد
ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس تاريــــخ

تاريخ الميالد: 1935

العمل الحالي والخبرة
 رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة القدس للمستحضرات الطبية. «
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة مسروجي التجارية. «
عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية و االجتماعية. «
شارك في تأسيس العديد من الشركات الفلسطينية.  «
مؤسس والرئيس الفخري لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين. «
نائب رئيس اتحاد رجال األعمال العرب.  «
عضو ومؤسس للمجلس التنسيقي  للقطاع الخاص.  «
رئيس جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت.  «
عضو مجلس أمناء »مؤسسة الحق«.  «
عضو مجلس أمناء الملتقى الفكري العربي.  «
عضو مجلس إدارة المجمع العربي لإلدارة والمعرفة – عمان.   «
عضو ومؤسس لشركة القدس القابضة.  «
عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة – الكويت.  «
عضو المجلس األعلى لإلبداع والتميز. «

توفيق إسماعيل حسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  بكالوريوس إدارة أعمال

تاريخ الميالد: 1943

العمل الحالي والخبرة
الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البابطين و هي شركة تجارية، صناعية،   «

خدماتية في الكويت. 
رئيس مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية.  «
عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لأللمنيوم. «
عضو مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات – ايرلندا.  «
عضو مجلس إدارة شركة وندسـور  جــروب – ايرلندا. «

أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية
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عزيز محمود عبد الجــواد
عضو و مستشار مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  بكالوريوس محاسبة
تاريخ الميالد: 1945

العمل الحالي والخبرة
مستشار مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 2012 وحتى اآلن.  «
رئيس مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية منذ عام 2014. «
» .ICC عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية
الرئيسي التنفيذي لشركة التأمين الوطنية منذ أوائل عام 2009 وحتى نهاية عام 2011. «
مدير عام شركة التأمين الوطنية منذ عام 1993 وحتى نهاية عام 2008.  «
خبرة 24 سنة في شركة الكويت للتأمين منذ عام 1967 وحتى عام 1992، تقلد  «

فيها عدة مراكز كان آخرها نائب المدير العام للشركة. 
ممثل السوق الفلسطيني في مجلس إدارة االتحاد العام العربي للتأمين منذ  «

عام 1994 وحتى عام 2007. 
مؤسس وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية منذ تأسيسها عام 1992  «

وحتى اآلن. 
التدقيق  « لجنة  وعضو  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  إدارة  مجلس  عضو 

الداخلي للهيئة حتى عام 2013.  
عضو مجلس إدارة البنك الوطني )الرفاه سابقًا( ورئيس لجنة التدقيق الداخلي  «

في البنك حتى عام 2014. 
عضو مجلس إدارة شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية حتى عام 2010.  «
عضو مجلس إدارة شركة مستشفى جبل داوود حتى عام 2010.  «
رئيس مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين منذ تأسيسه وحتى عام  «

.2008
عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق منذ  «

تأسيسه وحتى عام 2007.

زاهي باســـيل عواد
عضو مجلس اإلدارة

ابراهيم علي الطويل
عضو مجلس اإلدارة

دينا منيب المصري
عضو مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  بكالوريوس علوم 

الشهادة الجامعية:  بكالوريوس صيدلة وكيمياء صيدالنية

الشهادة الجامعية:  ماجستير علوم مالية ومصرفية 

تاريخ الميالد: 1943

تاريخ الميالد: 1946

تاريخ الميالد: 1964

العمل الحالي والخبرة
أخصائي تدريب/ شركة الزيت العربية – الكويت. «
مدير إداري وعضو مجلس اإلدارة – الشركة الفلسطينية لأللمنيوم – رام الله. «
مدير عام – شركة الصقر لألوراق المالية – رام الله. «
مستشار – شركة جاكسي لاستثمار –  رام الله. «
مستشار – شركة سهم للوساطة المالية واالستشارات – رام الله. «
مدير عام – شركة وينرز للوساطة المالية واالستشارات – رام الله. «
نائب رئيس مجلس اإلدارة – الشركة الفلسطينية لأللمنيوم. «
عضو مجلس إدارة – شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية.  «
مدير عام ورئيس مجلس اإلدارة – شركة االتحاد للخدمات المالية. «
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت وجمعيات خيرية أخرى. «

العمل الحالي والخبرة
رئيس بلدية مدينة البيرة سابقا. «
نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدس للمستحضرات الطبية. «
عضو مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية. «
مدير وصاحب شركة تاتكو انترناشينول. «
مساهم في العديد من الشركات الفلسطينية. «
يملك ويعمل في صيدلية البيرة الجديدة.  «

العمل الحالي والخبرة
عضو مجلس إدارة البنك الوطني. «
عضو هيئة عامة صندوق االستثمار الفلسطيني.   «
» .Hanover Bank in New York العمل في
تأسيس العديد من الشركات الخاصة. «

سامر عزيز شحادة
عضو مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية: 
شهادة عليا في القانون وعلم النفس واالقتصاد
بكالوريوس علوم سياسية - ماجستير عاقات دولية

تاريخ الميالد: 1959

العمل الحالي والخبرة
مدير عام شركة أبراج الوطنية. «
مستشار مدير عام شركة التأمين الوطنية للعاقات العامة. «
رئيس مجلس أمناء مدارس الفرندز. «
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي. «
مساعد باحث – منظمة الصحة العالمية – رام الله. «
مساعد تدريس – دائرة العلوم السياسية – جامعة برجهام يونغ.  «
باحث – االتحاد الفلسطيني للتمكين – واشنطن.  «
مؤسس وعضو في مؤسسة الشباب الرؤساء. «
عضو في مؤسسة مبادرة كلينتون.  «
أمين المال الفخري للمجمع الكنسي التابع للكنيسة اإلنجيلية األسقفية  «

العربية في الشرق األوسط.
أمين صندوق في جمعية ICC – القدس. «
عضو مجلس أمناء جامعة بيت لحم. «
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           اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

اللجنة التنفيذية والحوكمة تم تشكيلها في 2011/03/24  و تتكون من:  أواًل: 

§ رئيسًا	 السيد/ محمد محمود مسروجي  
§ عضوًا	 السيد/ توفيق إسماعيل حسيــن  
§ عضوَا 	 السيد/ عزيز محمود عبد الجـــــواد  

لجنة المكافآت تم إعادة تشكيلها في 2013/03/25  و تتكون من:  ثانيًا: 

§ رئيسًا 	 السيد/ توفيق إسماعيل حسيــن  
§ عضوًا 	 السيد/ ابراهيـــــم علي الطويـــــل  
§ عضوًا 	 السيد/ هيثــم محمـد مسروجــي  

لجنة التدقيق تم إعادة تشكيلها في 2014/03/27  و تتكون من:  ثالثًا: 

§ رئيسًا 	 السيد/ محمد محمود مسروجي 
§ عضوًا	 السيد/ توفيق اسماعيل حسيـــن  
§ عضوًا 	 السيد/ عزيــــــــز عبــــــــد الجــــــــــــواد 
§ عضوًا 	 السيد/ فــــــــؤاد نخلــــــــة قطــــــــان  

لجنة االستثمار تم إعادة تشكيلها في 2014/03/27 و تتكون من:  رابعًا: 

§ السيد/ محمد محمود مسروجـــــي        رئيسًا 	
§ السيد/ توفيـق إسماعيــل حسيــــن      عضوًا	
§ السيد/ عزيـــز محمـود عبــد الجــــواد      عضوًا	
§ السيد/ زاهــــــــي باسيـــــــل عــــــــواد    عضوًا	
§ السيد/ سامــــــــر عزيـــــــــز شحــــــــادة     عضوًا 	
§ السيدة/ دينـــــا منيــــــب المصــــــري    عضوًا	

فؤاد نخلة قطان
عضو مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  ماجستير في القانون

تاريخ الميالد: 1948

العمل الحالي والخبرة
رئيس مجلس أمناء جامعة بيت لحم. «
عضو مجلس إدارة شركة أيبك. «
عضو مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية. «
عضو في عدة جمعيات خيرية في منطقة بيت لحم. «
مؤسس ومدير عدة شركات:  «

شركة الهندسة الميكانيكية األردنية المساهمة	 
شركة الوكالة العربية للتخليص والشحن المساهمة  المحدودة	 
شركة صحاري لتأجير السيارات	 
شركة أي سي أي للسياحة والسفر	 

هيثم محمد مسروجي 
عضو مجلس اإلدارة

الشهادة الجامعية:  ماجستير إدارة أعمال

تاريخ الميالد: 1968

العمل الحالي والخبرة

الرئيس التنفيذي لمجموعة مسروجي. «

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية. «

رئيس مجلس إدارة شركة البرق للشحن والتخليص. «

رئيس مجلس إدارة شركة اركوميد للتجهيزات الطبية. «

رئيس اتحاد موردي األدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني. «

عضو المجلس األعلى للشراء العام الفلسطيني. «

عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا. «

عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية واالجتماعية. «
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جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 

عقــد مجلــس إدارة الشــركة ســت جلســات فــي عــام 2014، لــم يتغيــب أي عضــو مــن  أوال:  
أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون عــذر مشــروع، وكانــت نســبة حضــور األعضــاء 

.% 96 العــام  خــال  للجلســات 

ثانيــا:  كان مجلــس اإلدارة قــد قــرر فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ 2008/03/27 تحديــد بــدل 
حضــور جلســات المجلــس بمبلــغ 500 دوالر أمريكــي لــكل جلســة يحضرهــا عضــو مجلــس 
ــارا مــن 2008/01/01.  كمــا قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه األول  اإلدارة، وذلــك اعتب
الــذي عقــد بتاريــخ 2014/01/26 تحديــد أتعــاب اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بقيمــة 
500 دوالر لــكل عضــو مشــارك فــي هــذه اللجــان و ذلــك عــن كل جلســة يحضرهــا العضــو.   
ولقــد تقاضــى أعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه خــال العــام 2014 مبلــغ إجمالــي 
قيمتــه 254,766  دوالر أمريكــي  عــن بــدل جلســاتهم ومكافآتهــم ولــم يتقاضــوا أي مزايــا 

ومكافــآت أخــرى.

ثالثا: واجبات المجلس:
تابــع المجلــس و عــن كثــب جميــع أمــور الشــركة التشــغيلية و االســتثمارية و اتخــذ القــرارات 

المناســبة بشــأنها مــن خــال اطاعــه الدائــم علــى أعمــال الشــركة عنــد عقد الجلســات.

رابعَا:     جلسات اللجان :

تعقــد اللجنــة التنفيذيــة والحوكمــة للشــركة جلســات دوريــة ال تقــل عــن جلســة واحــدة 	 
كل شــهرين لمتابعــة أعمــال الشــركة وتكــون الجلســات بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة. 

تعقــد لجنــة التدقيــق الداخلــي للشــركة جلســة دوريــة كل شــهرين علــى األقــل بحضــور 	 
جميــع أعضــاء اللجنة.

تعقد لجنة االستثمار ستة جلسات سنويا على األقل.	 
تعقد لجنة المكافآت جلسة واحدة سنويا على األقل.	 

تقرير مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،،

لقد كانت نتائج أعمال شركة التأمين الوطنية خالل عام 2014 على النحو التالي: 

أقساط التأمين:  أواَل:  

بلغــت أقســاط التأميــن اإلجماليــة لعــام 2014 )34,580( ألــف دوالر  امريكــي  مقارنــة مــع 
)36,102( ألــف دوالر  عــام 2013, أي بنســبة انخفــاض قدرهــا )4(%. و قــد توزعــت حافظــة 

األقســاط  للشــركة علــى النحــو التالــي:

نسبة أقساط 2013أقساط 2014البيــــــــــــان
التغيير

النسبة من اإلنتاج 
العام للشركة

%%ألف دوالرألف دوالر 

617-5,7546,133التأمين اإللزامي للمركبات

531-10,76811,305التأمين المادي للمركبات

548-16,52217,438مجموع تأمين المركبات
تأمين الحريق والحوادث العامة 

2028-9,70912,079والبحري

8,3496,5852724تأمين الحياة والتأمين الصحي

4100-34,58036,102المجمــــــوع
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التعويضات وتكاليف اإلنتاج:  ثانيَا:  

بلــغ مجمــوع التعويضــات التحميليــة فــي عــام 
2014 )18,245( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل 
العــام  فــي  أمريكــي  دوالر  ألــف   )15,574(
وأصبحــت   %)17( نســبته  بارتفــاع  الماضــي 
بذلك تشــكل ما نســبته )63( % من األقســاط 
فــي   %)57( نســبته  مــا  مقابــل  المكتســبة 

العــام الماضــي.

أمــا تكاليــف االنتــاج مــن مصاريــف وعمــوالت 
أمريكــي  دوالر  ألــف   )8,432( بلغــت  فقــد 
فــي  أمريكــي  دوالر  ألــف   )8,955( مقابــل 
 %)6( نســبته  بانخفــاض  الماضــي  العــام 
وأصبحــت بذلــك تشــكل مــا نســبته )24(% مــن 
فــي   %)25( مقابــل  الشــركة  إنتــاج  إجمالــي 
احتياطيــات  بلــغ مجمــوع  و  الماضــي.  العــام 
الشــركة التأمينيــة مــا يقــارب )33( مليــون دوالر 
أمريكــي فــي عــام 2014 مقابــل )39( مليــون 

دوالر أمريكــي فــي العــام الماضــي.

نتيجــة  االحتياطيــات  هــذه  انخفضــت  وقــد 
النخفــاض قيمــة الشــيكل اإلســرائيلي مقابــل 
الشــركة  لقيــام  نتيجــة  و  األمريكــي  الــدوالر 
ــر مــن التعويضــات  بتســديد و إغــاق عــدد كبي
الموقوفــة حيــث ارتفعت المطالبات المســددة 
عــام  فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   )18( مــن 
2013 إلــى )24( مليــون دوالر أمريكــي فــي 

.2014 عــام 

وتنفيــذًا لنتائــج الدراســة اإلكتواريــة التي أعدها 
احتياطــي  أخــذ  تــم  اإلكتــواري,  الشــركة  خبيــر 
 )IBNR( عنهــا  المبلــغ  غيــر  للحــوادث  إضافــي 

مقــداره )295( ألــف دوالر أمريكــي.

و قــد بلغــت نســبة هامــش المــاءة للشــركة 
فــي 2013/12/31 )324(%، علمــًا بــأن هامش 
التأميــن  شــركات  مــن  المطلــوب  المــاءة 
اإلدارة  عــن  الصــادرة  التعليمــات  بموجــب 

.%)150( هــو  للتأميــن  العامــة 

نتائج أعمال التأمين:  ثالثَا:  

بعــد كل هــذه االقتطاعــات حققــت حســابات 
التأميــن فائضــًا ماليــًا مقــداره )5( مليــون دوالر 
أمريكــي مقابــل )5.6( مليــون دوالر أمريكــي 
فــي العــام الماضــي وأصبــح هــذا الفائــض 
إجمالــي  مــن   %)14.5( نســبته  مــا  يشــكل 
العــام  فــي   %)15.5( مقابــل  الشــركة  إنتــاج 

الماضــي.

االستثمارات:  رابعَا:  

بلــغ مجمــوع اســتثمارات الشــركة فــي نهايــة 
أمريكــي  دوالر  مليــون   )45.1(  2014 عــام 
فــي  أمريكــي  دوالر  مليــون   )48.8( مقابــل 
العــام الماضــي وأصبحــت اســتثمارات الشــركة 
تشــكل مــا نســبته )62(% مــن مجمــوع أصولها 
 )73.2(  2014 عــام  نهايــة  فــي  بلغــت  التــي 
مليــون دوالر أمريكــي مقابــل )80.7( مليــون 
دوالر أمريكــي فــي نهايــة العــام الماضــي.

ــركة  ــة الشـــــ ــره أن استـراتيـجـــيــــ ــر ذكــــ والجــديــــ
االســتثمارية تقــوم بتوزيــع االســتثمارات علــى 
قنــوات اســتثمار وعمــات مختلفــة مســتثمرة 
محليــًا وإقليميــا وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل 
حققــت  ولقــد  ممكنــة.  مخاطــر  بأقــل  عائــد 
العــام  هــذا  فــي  عائــدَا  الشــركة  اســتثمارات 
مقارنــة  أمريكــي  دوالر  ألــف   )612( مقــداره 
أمريكــي  دوالر  ألــف   )2,499( مقــداره  بعائــد 

الماضــي.   العــام 

خامسَا: األرباح: 

حققــت شــركة التأميــن الوطنيــة أرباحــا صافيــة 
بعــد الضرائــب مقدارهــا )2,641( ألــف دوالر 
أمريكــي مقارنــة بـــ )4,987( ألف دوالر أمريكي 

فــي عــام 2013. 

ــا  ــة كم ــركات التابع ــال الش ــج أعم ــت نتائ وكان
يلــي: 

حققــت شــركة أبــراج الوطنيــة أرباحــا صافيــة - 
مقدارهــا )183( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل 
)352( ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 2013. 

حققــت شــركة النخبــة أرباحــَا صافيــة مقدارها - 
 )212( مقابــل  أمريكــي  دوالر  ألــف   )354(

ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 2013. 

العامــة  الهيئــة  اإلدارة  مجلــس  ويوصــي 
الموقــرة بالموافقــة علــى توزيــع أربــاح نقديــة 
علــى المســاهمين المســجلين فــي ســجات 
الســوق المالــي بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة 
أي  المدفــوع  الرأســمال  مــن   % )15( بنســبة 

بواقــع )15( ســنت لــكل ســهم.

وأخيــرًا، ينتهــز مجلــس اإلدارة هــذه الفرصــة 
الدعــم  علــى  المســاهمين  جميــع  ليشــكر 
والرعايــة التــي قدموهــا لشــركتهم كمــا يشــيد 
وجميــع  الشــركة  بيــن  المســتمر  بالتعــاون 
الفضــل  لــه  كان  والــذي  معهــا  المتعامليــن 
األكبــر فــي بلــوغ مــا حققتــه الشــركة مــن نجــاح. 
الطيبــة  الجهــود  عاليــًا  يثمــن  اإلدارة  ومجلــس 
التــي بذلهــا المديــر العــام للشــركة وموظفوهــا، 
حيــث أن تضافــر هــذه الجهــود مع خطــط المجلس 
حققتــه  لمــا  األســاس  حجــر  أرســيا  وتوجيهاتــه 
الشــركة مــن تطــور ونمــو وازدهــار، كمــا يســجل 
المجلــس عرفانــه للســادة Hannover Re إلعــادة 
 Barents Re إلعــادة التأميــن و Swiss Re التأميــن و
إلعــادة التأميــن و Catlin Re إلعــادة التأميــن و أريــج 
إلعــادة التأميــن وجميــع شــركات التأميــن التــي 

قدمــت الدعــم والمســاندة للشــركة. 

 

مجلس اإلدارة
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المساهمين

بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة 2,559 مســاهم كمــا فــي 2014/12/31 مقابــل 2,562 مســاهم 
فــي 2013/12/31 و كان حجــم التــداول علــى أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين خــال العــام 

2014 مقارنــة بالعــام 2013 كمــا يلــي:-

شركة التأمين الوطنية : 

2014/12/312013/12/31البيان

12,000,000 دوالر أمريكي12,000,000 دوالر أمريكيرأس المال المدفوع

12,000,000 سهم12,000,000 سهمعدد األسهم

1 دوالر أمريكي 1 دوالر أمريكي القيمة االسمية

524,550 سهم  556,454 سهم  عدد األسهم المتداولة

1,700,046 دوالر أمريكي1,795,700 دوالر أمريكيقيمة األسهم المتداولة

225 عقدًا226 عقدًاعدد العقود المنفذة

3.79 دوالر أمريكي   3.60 دوالر أمريكي   أعلى سعر تداول

3.02 دوالر أمريكي3.00 دوالر أمريكيأدنى سعر تداول

3.60 دوالر أمريكي3.30 دوالر أمريكيسعر إغاق 

4.37 %          4.64 %          معدل دوران السهم

أهم المؤشرات المالية:

2014/12/312013/12/31البيان

0.1450.155إجمالي الربح من العمليات إلى األقساط

0.1080.199صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى األقساط

0.0760.138صافي الربح إلى األقساط

0.0360.062العائد على مجموع الموجودات

0.0950.180العائد على حقوق المساهمين

0.6210.657معدل المديونية

0.3790.343نسبة الملكية

0.0680.069معدل دوران الموجودات ) مرة(

0.5210.567معدل دوران الموجودات الثابتة ) مرة (

0.1150.114معدل دوران رأس المال العامل ) مرة(

5.9885.472نسبة التداول ) مرة (

43,780,66749,072,823رأس المال العامل

علمًا بأن مساهمي الشركة موزعين حسب فئات األسهم التي يملكوها على النحو التالي: 

نسبة المساهمينعدد األسهمعدد المساهمينفئة المساهمة

 0.25 %52929,843من 100 سهم فأقل
2.17 %964260,220من 101 إلى 500

3.03 %467363,169من 501 إلى 1,000
8.15 %424978,282من 1,001 إلى 5,000

3.16 %53379,574من 5,001 إلى 10,000
16.48 %901,977,051من 10,001 إلى 50,000

4.79 %8574,314من 50,001 إلى 100,000
61.98 %247,437,547من 100,001 فأكثر 

 100%2,55912,000,000المجمــــــــــوع

أكبر عشر مساهمين في الشركة:

عدد األسهماسم المساهم
 عدد األسهم2014/12/31%

2013/12/31%

 6.58 6.58789,331 789,331توفيق إسماعيل حسين

5.92 712,3945.94709,844صندوق االدخار لموظفي التأمين الوطنية 

4.24 558,8064.66508,806اردميس حبيب مردروسيان

3.71 445,3453.71445,345محمد محمود مسروجي

3.61 432,7933.61432,793ندى توفيق حسين

3.61 432,7933.61432,793بشار توفيق حسين

3.61 432,7933.61432,793رهام توفيق حسين

3.00 360,0003.00360,000عزيز محمود عبد الجواد

1.06 334,1892.78192,426واجدة راغب حسين 

2.73 331,1732.76328,173عبدالرؤوف عبدالهادي منصور

عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة:

عدد األسهم كماالجنســـيةالمنصـــباالســـــــــــــم
 في 2014/12/31

عدد األسهم كما 
في 2013/12/31

445,345445,345فلسطينيرئيس مجلس اإلدارةمحمد محمود مسروجي

789,331789,331فلسطينينائب رئيس مجلس اإلدارةتوفيق إسماعيل حسين

عضو و مستشار مجلس عزيز محمود عبد الجواد
360,000360,000أردنياإلدارة

300,752300,752فلسطينيعضو مجلس اإلدارةسامر عزيز شحادة

260,634260,634فلسطينيعضو مجلس اإلدارةابراهيم علي الطويل
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170,226170,226فلسطينيعضو مجلس اإلدارةزاهي باسيل عواد
20,00020,000فلسطيني عضو مجلس اإلدارة هيثم محمد مسروجي

 Dafu Investment Limited
69,14369,143فلسطينيعضو مجلس اإلدارةويمثلها السيد/ فؤاد نخلة قطان

المشارق للتنمية واالستثمار 
307,795307,795فلسطيني عضو مجلس اإلدارة ويمثلها السيدة/ دينا منيب المصري

عدد األسهم المملوكة ألقرباء أعضاء مجلس اإلدارة: 

عدد األسهم كما الجنسيةالصــــــلةاالســــــــــــــــم
في 2014/12/31

عدد األسهم كما 
في 2013/12/31

9,5309,530فلسطينيةزوجة محمد محمود مسروجيرسمية حسني مسروجي

334,189192,426فلسطينيةزوجة توفيق إسماعيل حسينواجدة راغب حسين

36,00036,000أردنيةزوجة عزيز محمود عبد الجواديسرى رزق الله ابو علي

1,5541,554فلسطينيةزوجة سامر عزيز شحادةحنان عيسى شحادة

14,43614,436فلسطينيابن سامر عزيز شحادةعزيز سامر شحادة

20,207207فلسطينية زوجة فؤاد نخلة قطان ميشلين ميشيل قطان 

عدد األسهم المملوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية: 

عدد األسهم كما الجنسيةالمنصباالســــــــــــــــم
في 2014/12/31

عدد األسهم كما 
في 2013/12/31

21,51317,513فلسطينيالمدير العاماحمد فؤاد مشعشع

بشار توفيق حسين 
نائب المدير العام للتخطيط 

االستراتيجي والتسويق والتطوير 
وإدارة المخاطر

432,793432,793فلسطيني

مستشار المدير العام للعاقات سامر عزيز شحادة 
300,752300,752فلسطينيالعامة 

مساعد المدير العام لشؤون اسكندر احمد سمارة 
7,9417,941فلسطينيتعويضات التأمينات العامة 

10,62210,622فلسطينيالمدير اإلقليمي للشمالاحمد سعدو سعد

170170فلسطينيمساعد المدير العام لاكتتابسهيل صاح الدين عواد 

عاء علي صافي
نائب المدير العام للشؤون المالية 
والخدمات المساندة وتكنولوجيا 

المعلومات
---3,000فلسطيني 

524524فلسطينيمدير دائرة الحسابات محمد عبد الجليل عيساوي

827290فلسطينيمدير دائرة مبيعات القدسحسين احمد السيفي
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أعضاء اإلدارة التنفيذية: 

أحمد فؤاد مشعشع
المدير العام

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

ماجستير
إدارة أعمال ومحاسبة

EMU_Turkey ،جامعة بيرزيت
21 سنة في مجال البنوك واالتصاالت والتأمين

ACII + ماجستير
التأمين وإدارة المخاطر + إدارة مالية

City University London
12 سنة في مجال اإلدارة المالية والتأمين 

بشار توفيق حسين
نائب المدير العام للتخطيط االستراتيجي

والتسويق والتطوير وإدارة المخاطر 

المؤهل العلمي:  
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

سامر عزيز شحادة
مستشار المدير العام للعاقات العامة ومدير عام شركة أبراج الوطنية

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

ماجستير
عاقات دولية

Brigham Young University
21 عاما في مجال اإلدارة والعاقات العامة 

عبد الفتاح محمد قراقع
المدير اإلقليمي لمنطقة الجنوب وقطاع غزة

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

دبلوم
دبلوم تجارة وإدارة مكاتب

معهد قلنديا للتدريب المهني
29 سنة في مجال التأمين 

أعضاء اإلدارة التنفيذية: 

أحمد سعدو سعد
المدير اإلقليمي لمنطقة الشمال

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
 18 سنة في مجال المحاسبة والتدقيق والتأمين  

عالء علي صافي
نائب المدير العام للشؤون المالية والخدمات المساندة 

وتكنولوجيا المعلومات

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

CPA + ماجستير
MBA + محاسبة

University of Cincinnati / USA
7 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات والمالية

عبد الحميد منير نصار
نائب المدير العام للعمليات »االكتتاب والتعويضات« 

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
13 سنة في مجال تدقيــــــق البيـــــانات الماليــــة 

والتدقيــق الخـارجي والداخلي 

اسكندر أحمد سمارة
مساعد المدير العام لشؤون تعويضات التأمينات العامة

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

دبلوم
دبلوم تجارة وإدارة مكاتب

معهد قلنديا للتدريب المهني
29 سنة في مجال التأمين 
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أعضاء اإلدارة التنفيذية: 

سهيل صالح الدين عواد
مساعد المدير العام لاكتتاب 

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

دكتوراه
اقتصاد

جامعة كانبور
18 سنة في مجال التأمين 

رامي “محمد جمال” سليمان
مدير دائرة أنظمة المعلومات

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
برمجة وتحليل نظم

جامعة مؤتة
13 سنة في مجال أنظمة الحاسوب   

محمد عبد الجليل العيساوي
مدير دائرة الحسابات 

 
المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة

جامعة النجاح
16 سنة في مجال المحاسبة والتأمين

حسين أحمد السيفي
مدير دائرة المبيعات » القدس«

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

بكالوريوس
محاسبة وإدارة أعمال

جامعة اإلسكندرية
21 سنة في مجال التسويق والمبيعات والتأمين

أعضاء اإلدارة التنفيذية: 

أيمن محمد عادي
 مدير دائرة تعويضات السيارات )المادية( 

المؤهل العلمي: 
الشهادة العلمية:
الجهـة األكاديمية:
الخبــــرة العمليــــة:

ماجستير
إدارة هندسية 

The University of Detroit Mercy, Detroit, Michigan
10سنوات في مجال اإلدارة والتخمين والتحقيق 

رواتب ومكافأت اإلدارة التنفيذية 
تقاضــى أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة المبالــغ الماليــة المبينــة فــي الجــدول أدنــاه والتــي تمثــل كافــة 

رواتبهــم ومكافآتهــم ومزاياهــم خــال العــام 2014 و2013:

20142013

1,133,0911,038,475منافع قصيرة األجل )$(

208,030237,982تعويض نهاية الخدمة )$(
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القــوى  وحجــم  وفروعهــا  الشــركة  مركــز 
 : ملــة لعا ا

تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــال مركزهــا 
الرئيســي فــي مدينــة البيــرة وفروعهــا الثمانية 
ــغ عــدد العامليــن  ــة عشــر. وبل و مكاتبهــا الثاث
201 موظفــا فــي نهايــة عــام  فــي الشــركة 

 .2014

أدنــاه جــدول يبيــن توزيــع موظفــي الشــركة 
العلميــة:  مؤهاتهــم  حســب 

العددالمؤهل العلمي

1دكتوراه

11ماجستير

120بكالوريوس

43دبلوم

19ثانوية عامة

7أقل من ثانوية

201إجمالي عدد الموظفين

العامليــن موزعيــن حســب  بــأن هــؤالء  علمــا 
التالــي:  مراكــز عملهــم علــى النحــو 

العدداسم الفرع

88المركز الرئيسي

االدارة اإلقليمية للشمال 
23وفرع نابلس

اإلدارة اإلقليمية للجنوب
26و فرع بيت لحم

24الخليل

4العيزرية

13غزة

8طولكرم

15جنين

201إجمالي عدد الموظفين 

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:

تؤمــن الشــركة أن العنصــر البشــري هــو أهــم دعائــم نجاحهــا و رأســمالها الحقيقــي الــذي يتطلــب 
التطويــر المهنــي المســتمر. ولذلــك حرصــت الشــركة علــى توفيــر الــدورات وورشــات العمــل 

التاليــة لموظفيهــا خــال العــام 2014: 

عدد اسم الدورة#
منظم الدورةالموظفين

جامعة بيت لحم- معهد الشراكة3لغة عبرية1
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية15اللوما2
3 Professional Insurance Certificate (PIC)5هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين8فنيات التحقيق في حوادث المرور4
5 Business Valuation1Ernst&Young
المعهد المصرفي الفلسطيني11مكافحة غسيل األموال في قطاع التأمين6
7Procurement Management1 Ways International
االتحاد األردني لشركات التأمين4إعادة التأمين وتطبيقاتها في مختلف فروع التأمين8
Ways International 23ايتيكيت االيميل التنفيذي9
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين6فنيات التحقيق وتسوية تعويضات التأمينات العامة10
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين4أسس التعويض وإدارة مطالبات التأمينات العامة11

12 Applying the Labor Law in the Palestinian
Territories1 Lead International

بورصة فلسطين1أفضل الممارسات العالمية في إعداد التقرير السنوي13
االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين4الكشف الميداني وتقدير أخطار التأمينات العامة14

15 International Financial Reporting Standards
Updates1Ernst&Young

16 Human Resource Business Professional2 Ways International

الملتقى السنوي الخامس للمدققين (المراجعين) 17
مؤسسة اصول للتدريب 1الداخليين

واالستشارات- األردن
االتحاد األردني لشركات التأمين2اسس وتطبيقات إدارة المخاطر18

تأمين المركبات (االلزامي والتكميلي) 19
االتحاد األردني لشركات التأمين2”األسس والتطبيقات العملية من جانبي اإلصدار والتعويض”

االتحاد العام العربي للتأمين2تخطيط األعمال والتحليل المالي 20
داخلي/ شركة التأمين الوطنية53ورشة عمل البيع المتبادل21
داخلي/ شركة التأمين الوطنية30التأمينات الشخصية22
داخلي/ شركة التأمين الوطنية19التأمينات البحرية23
داخلي/ شركة التأمين الوطنية34تأمينات السيارات24
داخلي/ شركة التأمين الوطنية39التأمينات العامة25
داخلي/ شركة التأمين الوطنية26تأمين المسؤوليات26
داخلي/ شركة التأمين الوطنية32التأمينات الهندسية27
داخلي/ شركة التأمين الوطنية42إدارة المطالبات28
داخلي/ شركة التأمين الوطنية23التأمين المصرفي29
داخلي/ شركة التأمين الوطنية21اإلدارة المالية30
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عبد الفتاح ابو علي
فرع نابلس

أحمـــــد عبــــادي
فــــرع جنيـــن

روال الشلة
المركز الرئيسي

اياد جالد
فرع طولكرم

الموظف المثالي

سالم ضباية
المركز الرئيسي

محمد العيسة
فرع الخليل

كوثر ضراغمة
المركز الرئيسي
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التأمين الوطنية في الصحف

1451616اليـومحالة الجو 67 دينار اردنييورودوالر أمريكياسعار العمالتبعد غدغدًا اغالق  حسب  بالشيكل  االسعار  ٭ 
الذهبJDالبنك المركزي االسرائيلي ليوم امس

»لالونصة«
برميل النفط

)250 فلــســـا في االردن(
)3 شيگل في اسرائيل( 2 شيگل 3.914.755.51$ 117755 الظهر 11:38< العصر 14:22 < المغرب 16:47 < العشاء 18:08 < الفجر 5:09 < الشروق 6:33

اسسها محمود ابو الزلف سنة 1951 - اخلميس - 25 كانون األول  2014 - املوافق 3 من ربيع األول  1436هـ - العدد 16296  Thursday - December 25 - 2014 - No. 16296 JERUSALEM   -القدس 

تعزية
الفارس يشاطرون االخ والصديق  آل  »ابو واصف« واشقاؤه وعموم  الفارس  العميد ماهر    - نابلس   - طلوزة 
والدتهم  بوفاة  االح��زان  الكرام  القدوة  آل  وعموم  وملا  غادة  وشقيقتيه  القدوة  عرفات  موسى  منهل  العقيد 

وفقيدتهم املغفور لها باذنه تعالى

احلاجة وسام القدوة 
أم منهل/زوجة الشهيد اللواء موسى عرفات القدوة

الفقيدة بواسع رحمته  ان يتغمد  املولى عز وجل  العائلة بالتعازي واملواساة، سائلني  ويتقدمون من عموم 
ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
ومدراء  ومساعده  ونائبه  العام  واملدير  الفلسطيني  التجاري  البنك  ادارة  مجلس  وأعضاء  رئيس   - الله  رام 
عضو  البرغوثي  زي��اد  السيد  من  وامل��واس��اة  بالتعازي  يتقدمون  كافة  واملوظفني  واملكاتب  وال��ف��روع  ال��دوائ��ر 

مجلس ادارة البنك وعموم آل البرغوثي الكرام بوفاة عمه وفقيدهم املرحوم باذن الله 

عباس يوسف البرغوثي 
الصبر  ويلهم ذويه جميل  الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته  أن يتغمد  املولى عز وجل  سائلني 

وحسن العزاء.

تعزية 
احملدودة  وأوالده  سبيتاني  أك��رم  شركة  وأس���رة  وعمر  أك��رم  وجن��اه  سبيتاني  أك��رم  م��ازن   - ال��ق��دس 
بوفاة  الكرام  االحزان   اللحام  آل  وعموم  واخ��وان��ه  اللحام  عماد  السيد  يشاطرون  ه��وم  وسبيتاني 

والدهم و فقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى

احلاج محمد حلمي اللحام
»ابو زياد«

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اله 
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

شكر على تعاز
أبو  مصطفى  شريف  احلاج  األستاذ  الفقيدة  زوج   - الفارعة  طوباس- 
خيزران واجنالها، املهندس مصطفى والدكتور املهندس محمد والدكتور 
احمد واملهندس محمود واألستاذ سامر واألستاذة دمية وعموم آل أبو 
خيزران وآل اجلابي واقرباؤهم وانسباؤهم في الوطن واخلارج يتقدمون 
بوافر شكرهم وعظيم امتنانهم لكل من واساهم وعزاهم بوفاة زوجته 

ووالدتهم وفقيدتهم املربية الفاضلة املرحومة بإذن الله تعالى 

احلاجــــــة 
فريال جميل عبدالرحيم اجلابي/أبو خيزران

»أم مصطفى أبو خيزران«
بيت  إل��ى  احل��ض��ور  أو  اجلثمان  تشييع  ف��ي  باملشاركة  ذل��ك  ك��ان  س��واء 
العزاء أو النعي في الصحف أو االتصال بالهاتف أو عبر مواقع التواصل 
من  التخفيف  في  الكبير  األث��ر  لنا  ملواساتهم  ك��ان  حيث  االجتماعي 
هذا املصاب اجللل، راجني اعتبار هذه الكلمة مبثابة شكر خاص لكل 
وان يتغمد  أن يبعد عنهم كل مكروه  الله عز وجل  فرد منهم، داعني 
من  جميعا  ويلهمنا  جناته  فسيح  ويسكنها  رحمته  بواسع  فقيدتنا 

بعدها جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
اللحام  عماد  العزيز  والصديق  االخ  يشاطرون  وعائاتهم  احمد  املهندس  وشقيقه  عبدالهادي  حامت  نادر 
واخوانه واخواته وعموم آل اللحام الكرام االحزان بوفاة والدهم وفقيدهم وعميدهم املغفور له بإذن الله 

تعالى املرحوم 

احلاج محمد حلمي اللحام
» أبو زياد«

ويتقدمون من عائلته وذويه وعموم آل اللحام االفاضل بالتعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد 
الفقيد الكبير بواسع  رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

تعزية
رام الله - الدكتور سالم أبو خيزران رئيس مجلس إدارة املستشفى االستشاري العربي وأعضاء مجلس اإلدارة 
والدهم  بوفاة  األح��زان  وأخواتهم  وعلي  وبشار  وجمال  زي��اد  وإخوانه  اللحام  عماد  العزيز  األخ  يشاطرون 

املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

اللحام الكرام بالتعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع  ويتقدمون من عموم آل 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
طوباس-عقاب جني ذيب دراغمة رئيس بلدية طوباس وأعضاء املجلس البلدي وموظفو البلدية يشاطرون 

األخ عماد اللحام خاصة وآل العكر عامة األحزان بوفاة والده املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
 »أبو زياد«

الصبر  وذوي��ه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائلني 
والسلوان .

تعزية
اللحام  عماد  العزيز  واجل��ار  واالخ  الصديق  يشاطرون  مكتبه  وأس��رة  وعائلته  الزعبي  لطفي  هيثم  احملامي 
ووالدته واخوانه واخواته وعموم آل اللحام الكرام وانسباءهم واقرباءهم االحزان بوفاة والدهم وعميدهم 

الغالي املرحوم

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

جميل  وذوي��ه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  ان  وجل  عز  املولى  سائلني 
الصبر وحسن العزاء.

تعزية
مكتب اتقان للخدمات االستشارية ممثًا باحملامي مهند عساف واحملامي اشرف الفار واحملامي مراد الفارس 
اللحام  اللحام واخوانه واخواته وعموم آل  وكافة محامي وموظفي  املكتب يشاطرون االخ والصديق عماد 

الكرام االحزان بوفاة والده وفقيدهم املغفور له بإذن الله

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

أهله  وذوي��ه جميل  الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم  أن يتغمد  املولى عز وجل  سائلني 
الصبر وحسن العزاء.

تعزية
الكرام  اللحام  آل  وعموم  واخواته  وأخوانه  اللحام  عماد  والصديق  األخ  يشاطرون  وعائلته  املصري  باسل 

األحزان  بوفاة  والدهم  وفقيدهم  املرحوم بإذن الله تعالى   

احلاج محمد حلمي اللحام 
»أبو زياد«  

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
د. جهاد خليل الوزير- محافظ سلطة النقد الفلسطينية واإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة وجميع املسؤولني 
والدته  الثوري حلركة فتح األح��زان بوفاة  املجلس  واملوظفني فيها يشاطرون األخ هشام عبدالرازق عضو 

املرحومة بإذن الله 

احلاجة )أم هشام(
الفقيدة  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائلني  وامل��واس��اة،  بالتعازي  الكرام  عبدالرازق  آل  ومن  منه  ويتقدمون 

بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
امجد وفريدة البشتاوي يشاطران األخ  والصديق العزيز عماد اللحام وأخوانه وأخواته وعموم آل اللحام 

الكرام األحزان بوفاة والدهم وفقيدهم  املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
احلاج نسيم عيسى جادالله واوالده ابراهيم وعيسى والعائلة يشاطرون الصديق العزيز عماد اللحام وعائلته 

واخوانه واخواته وعموم آل اللحام الكرام االحزان بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء

تعزية
االستاذ عوني عاشور النتشة  واجناله حامت وجواد ووجدي وباسل وعموم آل النتشة في الوطن واخلارج يشاطرون 
الصديق العزيز عماد اللحام وعائلته واخوانه واخواته وعموم آل اللحام الكرام االحزان بوفاة والدهم وفقيدهم 

املرحوم بإذن الله تعالى 
احلاج محمد حلمي اللحام

»أبو زياد«
ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء

تعزية
وال���ده  بوفاة   ال���ك���رام االح���زان  اللحام   آل  وع��م��وم  ال��ل��ح��ام  ع��م��اد  االخ  ي��ش��اط��ر  ال���رج���وب  ج��ب��ري��ل  ال���ل���واء 

وفقيدهم املرحوم املغفور له بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

سائًا املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

تعزية
اللواء جبريل الرجوب يتقدم بالتعازي واملواساة من االخوة آل هديب بوفاة فقيدهم املرحوم

اللواء يوسف حسن هديب
»أبو زيد«

سائًا املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

تعزية
سمير حليلة والعائلة يشاطرون الصديق عماد اللحام وإخوانه وأخواته وعموم آل اللحام الكرام االحزان 

بوفاة والده وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

جميل  وذوي��ه  أهله  ويلهم  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  وجل  عز  املولى  سائلني 
الصبر وحسن العزاء.

تعزية
رام الله - البيرة - املهندس يعقوب اسعد حسونة واوالده املهندس اسعد واملهندس عمر واخوانه يشاطرون 

آل اللحام الكرام االحزان بوفاة فقيدهم املغفور له بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

اللحام  آل  عموم  ومن  وعائاتهم  واخواتهم  وعلي   وبشار  وعماد  وجمال  زياد  الفقيد،  ابناء  من  ويتقدمون 
بالتعازي واملواساة، سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
سامة خليل وعائلته يشاطرون الصديق العزيز عماد اللحام وعائلته واخوانه واخواته وعموم آل اللحام 

الكرام االحزان بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
رئيس مجلس ادارة جمعية »بلد« للتنمية واالبداع  ابراهيم خريشة واعضاء مجلس االدارة وكافة العاملني 
اللحام  آل  وعموم  واخواته  واخوانه  وعائلته  اللحام  عماد  العزيز  والصديق  يشاطرون االخ  اجلمعية  في 

الكرام االحزان بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم ب إذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
أكرم عبداللطيف جراب رئيس مجلس إدارة بنك القدس واملدير العام سميح صبيح ونائبه وكافة موظفي 
عمه  بوفاة  األح��زان  الكرام  البرغوثي  آل  وعموم  البرغوثي  فوزي  زياد  الصيدالني  األخ  يشاطرون  البنك 

وفقيدهم املرحوم بإذن الله

عباس يوسف البرغوثي
»أبو سامح«

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر وحسن 
العزاء.

تعزية 
سائد اخلطيب واخوانه  يشاطرون االخ والصديق العزيز عماد اللحام واخوانه واخواته وعموم آل اللحام 

الكرام االحزان بوفاة والده وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى 

 احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

ويتقدمون منهم بالتعازي واملواساة مبصابهم اجللل،  سائلني املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

تعزية
احملامي مراد الفارس وعائلته يشاطرون األخ العزيز عماد اللحام وإخوانه وأخواته وعموم آل اللحام الكرام 

األحزان بوفاة والدهم وفقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى 

احلاج محمد حلمي اللحام
»أبو زياد«

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه جميل الصبر 
وحسن العزاء.

تهنئة مبناسبة اعياد امليالد املجيدة
والسنة امليالدية اجلديدة

املجلس  وأع��ض��اء  نابلس  بلدية  رئيس  الشكعة  وليد  غسان  احمل��ام��ي  يتقدم 
البلدي وكافة العاملني في بلدية نابلس من اإلخوة أبناء الطوائف املسيحية 
املياد  أعياد  والتبريك مبناسبة  بالتهنئة  ونابلس خاصة  في فلسطني عامة 
عيد  يجعله  أن  وجل  عز  املولى  سائلني  اجلديدة،  امليادية  والسنة  املجيدة 
باحلرية  أمانينا  حتققت  وق��د  املناسبة  ه��ذه  علينا  يعيد  وان  وس��ام  محبة 

واالستقال في ظل قيادة األخ الرئيس محمود عباس.
 وكل عام وشعبنا ووطننا بخير

احملامي غسان وليد الشكعة
رئيس بلدية نابلس

نابلس بلدية 

إحراق مركبتين 
للقنصلية البريطانية 

في القدس 
ال���ق���دس - أق����دم م��ج��ه��ول��ون، ظ��ه��ر امس، 
للقنصلية  ب����م����رك����ب����ت����ن  ال���������ن���������ران  إض���������������رام  ع��������ى 

الربيطانية يف التلة الفرنسية بالقدس.
وذك���رت م��ص��ادر مطلعة ، ان التحقيقات 
األولية للشرطة االسرائيلية ، بينت أن النران 

اندلعت يف املركبتن نتيجة لفعل متعمد .
وك������ان������ت م����ع����ل����وم����ات س����اب����ق����ة ، ق������د أفادت 
ب���������إض���������رام ال���������ن���������ران يف إح�������������دى امل��������رك��������ب��������ات، وأن 
أل��س��ن��ة ال��ل��ه��ب ط���ال���ت م��رك��ب��ة أخ�����رى وألحقت 

بها أضرارا شديدة.

كل عام وأنتم بخير 

اليوم .. عيد 
الميالد المجيد

تحتفل اليوم الطوائف املسيحية التي 
تسر حسب التوقيت الغربي بعيد امليالد 
املجيد، حيث أنعم الله عى البشرية قبل 
اكرث من الفي عام برسول السالم واملحبة 
وال����ت����س����ام����ح ون������ص������رة ال����ض����ع����ف����اء، املسيح 

عيىس بن مريم عليه السالم.
املجيد،  امل����������ي����������الد  ع�������ي�������د  ت��������ج��������دد  وم�������������ع 
يتجدد االمل ان يحل السالم والعدل 
واألم�������ان يف ال����دي����ار امل���ق���دس���ة، ال���ت���ي كان 
لها شرف مولد املسيح يف مدينة مهده 

بيت لحم.
وب��ه��ذه املناسبة تتقدم »ے« بأحر 
اىل هذه  ال������ت������م������ن������ي������ات  وأص�������������������دق  ال��������ت��������ه��������اين 
الطوائف، داعية املوىل عز وجل ان يعيد 
هذا العيد وقد تحققت أماين شعبنا يف 

الحرية واالستقالل.

غزة- تل ابيب-عالء املشهراوي- وكاالت- يف تصعيد إسرائييل 
خطر وخرق واضح للتهدئة يف قطاع غزة استشهد املقاوم تيسر 
ي���وس���ف ال���س���م���ري 33 ع���ام���ا يف اش���ت���ب���اك���ات وق���ع���ت ب����ن  املقاومة 
الفلسطينية والقوات االسرائيلية يف منطقة القرارة شرقي خان 

يونس.
وقد تبادلت حركة حماس واسرائيل االتهامات بالتصعيد وصدرت 
ع������ن ال����ج����ان����ب����ن ت�����ح�����ذي�����رات ب������ال������رد واالن������ت������ق������ام اذا م������ا ت�����واص�����ل�����ت خروقات 

التهدئة.

قوات المقاومة تقنص جنديا وتصيبه بجراح خطيرة 

شهيد من كتائب القسام في اشتباك
مع الجيش اإلسرائيلي شرق خان يونس

بعد 36 يوما.. 

اسرائيل توافق على تسليم جثماني 
الشهيدين غسان وعدي أبو الجمل

صدر املستشار القضايئ للشرطة اإلسرائيلية أمس 
ً
القدس - مراسل ے - أ

ق��������رارا ي���ق���ي ب��ت��س��ل��ي��م ج���ث���م���اين ال���ش���ه���ي���دي���ن غ���س���ان وع������دي أب�����و ال���ج���م���ل لعائلتهما 
خ��الل األي���ام ال��ق��ادم��ة. وأوض���ح محامي مؤسسة الضمر محمد محمود يف بيان 

صحفي عصر أمس،

الحكومة تقرر إعادة طرح عطاء 
التنقيب عن النفط في الضفة الغربية

رام ال����ل����ه-وف����ا- أع���ل���ن ن���ائ���ب رئ���ي���س ال����������وزراء ووزي�������ر االق����ت����ص����اد ال����وط����ن����ي، محمد 
م��ص��ط��ف��ى، ام�����س، ع���ن ن��ي��ة ال��ح��ك��وم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إع������ادة ط����رح ال���ع���ط���اء الدويل 
ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن ال��ن��ف��ط يف ال��ض��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة، وال������ذي ك����ان ق���د ت���م ط���رح���ه يف آذار من 
العام الجاري، وذلك بعد أن قامت لجنة وزارية مكلفة من قبل الحكومة برئاسة 
الدكتور مصطفى بإعداد وطرح وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات االستشارية 

والقانونية العاملية املختصة بهذا الشأن.

ال���ق���دس – م��ن��ى ال���ق���واس���م���ي- وف�����ا- هدمت 
آل����ي����ات ب���ل���دي���ة ال����ق����دس ص���ب���اح أم�����س بركسن 
ل��������أغ��������ن��������ام وال���������خ���������ي���������ول وب������������واب������������ة م����������غ����������ارة تعود 
ل����ل����م����واط����ن رم�����ض�����ان ش����ب����ان����ة يف »خ�����ل�����ة العن« 
ب�����ح�����ي ال��������ط��������ور، ح�����ي�����ث ح�������اص�������رت ق�����������وات كبرة 

محاولة للسيطرة على قطعة أرض لعائلة األنصاري

طواقم بلدية القدس تهدم 3 حظائر 
للخيول واألغنام في الطور والعيسوية

املكان ثم ق��ام موظفو البلدية بهدم بركسن 

ت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه��م��ا ن���ح���و 50 م�����را م���رب���ع���ا ، كان 

ي�������ؤوي ف���ي���ه���م���ا األغ�����ن�����ام وال����خ����ي����ول ، ث�����م قاموا 

ب����ه����دم م����دخ����ل م�����غ�����ارة ، وإزال����������ة س����ي����اج حديد 

حول األرض .

وع�������ق�������ب ش������ب������ان������ة ع��������ى ال��������ه��������دم ب������ق������ول������ه: ان 

البلدية تالحقه منذ س��ن��وات حيث ان��ه��ا املرة 

ال����راب����ع����ة ال���ت���ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا ال����ه����دم ب��ح��ج��ة عدم 

الرخيص.

اسرائيل تمنح الضوء األخضر لبناء 
380 وحدة استيطانية في القدس 
ال��ق��دس - ص��ادق��ت اللجنة املحلية للتخطيط وال��ب��ن��اء يف البلدية ام��س ، ع��ى ب��ن��اء " 380 " 

وح��دة سكنية استيطانية يف مستوطنتن بالقدس ، بحسب ما اعلنت منظمة غر حكومية 

وعضو بلدي يساري. 

ويشمل املخطط ، بناء 307 وحدات سكنية يف مستوطنة "راموت" شمال القدس، و 73 

وحدة سكنية يف مستوطنة "هار حوماه" املقامة عى جبل أبو غنيم  .

هذا البلد من دون مسيحيين ليس بلدا..

الرئيس خالل مشاركته في »العشاء األخير«: القدس 
عاصمة فلسطين ستكون مفتوحة لكل األديان

بيت لحم - وفا- قال الرئيس محمود عباس، إن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطن، 
يجب أن تكون مفتوحة لكل األديان بحرية تامة، ليمارس كل إنسان ديانته وتقاليده وطقوسه 

بكل حرية.

بيت لحم – من جورج زينة ونجيب فراج ووفا – احتفلت الطوائف 
والكنائس املسيحية، التي تسر وفق التقويم الغربي،يوم امس بعيد 
امل��ي��الد امل��ج��ي��د ، ال���ذي ي��ص��ادف ال��ي��وم، وس���ط أج����واء م��ي��الدي��ة ومشاعر 
الفرح والبهجة، وحضور رسمي وشعبي وكشفي حاشد، فيما تزينت 
ساحة املهد، وشوارع بيت لحم ، التي ما زالت تحتفظ بعراقة الزمان 
واملكان بحلة قشيبة ، احتفاء بالحدث امليالدي واستقبال  زوارها من 

مختلف أنحاء العالم .

بحضور الرئيس ووفود عربية رسمية وشعبية..

الطوائف المسيحية التي تسير حسب 
التقويم الغربي تحتفل بعيد الميالد المجيد

بيت لحم - الرئيس محمود عباس والبطريرك ف��ؤاد ط��وال »يف ال��وس��ط« واىل يسارهما رئيس ال���وزراء د.رام���ي الحمدالله، واىل يمينهما حارس 
تصوير: ثائر غنايم االرايض املقدسة بيرباتيستا بيتساباال.  -البقية ص -30

-البقية ص -30

-البقية ص -30

-البقية ص -30

-البقية ص -30

-البقية ص -30

-البقية ص -30
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ بضائع
صندوق تطوير و إقراض البلديات

Supply of IT Equipment for Citizen Service Centers :إسم املشروع
منحة رقم: 81146459

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض البلديات  1 .
- على منحة بقيمة 42.58 مليون يورو من مجموعة من الشركاء واملمولني  :الوكالة الفرنسية للتنمية، احلكومة 
الدمناركية، البنك الدولي، الوكالة السويدية للتنمية الدولية، التعاون االملاني )البنك األملاني للتنمية والوكالة 
البلديات  الوكالة السويسرية للتنمية واحتاد  البلجيكية، اإلحتاد األوروبي،  الفني(، احلكومة  األملانية للدعم 
الهولندية. باالضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثانية / الدورة 
األولى )MDPII-CI(. وينوي صندوق تطوير و إقراض البلديات استعمال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية في 

عمل دفعات حتت العقد رقم  MDP II Cycle 1 – 3.1.3.1.1-A   الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة .

يدعو صندوق تطوير وإقراض البلديات املوردين للتقدم الستدراج عروض أسعار لتوريد أجهزة سيرفر وأجهزة  2 .
.Firewall كمبيوتر وأجهزة

استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات،  3 .
عروض  إستدراج  وثائق  حسب  و  احملليني  املؤهلني  للموردين  مفتوحة  و  احمللي  التسوق  اجراءات  حسب  الشراء 

األسعار.  
املوردون املعنيون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من صندوق تطوير وإقراض البلديات ، دائرة العطاءات   4 .
هاتف:  2426610    فاكس: 2426617 ، وميكنهم االطالع على وثائق العطاء واحلصول عليها على العنوان: صندوق 
تطوير البلديات الكائن في عمارة برج االمل/ البيرة/ بجانب محطة الهدى للمحروقات ، وذلك ابتداًء من الساعة 
الثامنة صباحا  وحتى الرابعه مساءا من تاريخ 2014/09/30    وحتى تاريخ12/10/2014    )ما عدا فترة عطلة 

عيد االضحى الرسمية(.
عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 14/10/2014. 5  الساعة الثانية عشر ظهرا ، عروض 
األسعار االلكترونية غير مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض 
 ، ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة   أدناه،  العنوان  على  بذلك  يرغبون  والذين  ممثليهم  أو  املوردين  بحضور  األسعار 

بتاريخ 14/10/2014.
املشروع شامل ضريبة القيمة املضافة وعلى املوردين تقدمي اسعارهم شاملة ضريبة القيمة املضافة وإحضار خصم  6 .

مصدر ساري املفعول. 
العنوان املشار اليه أعاله هو:  صندوق تطوير البلديات الكائن في عمارة برج االمل/ البيرة/ بجانب محطة الهدى  7 .

للمحروقات.

مدير عام الصندوق
املهندس عبد املغني نوفل
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•املؤهلون لالشتراك في املناقصة الشركات  املؤهلة والتي لديها توكيالت رسمية. 	

احلصول على وثائق املناقصة : ميكن للراغبني باالشتراك في العطاء احلصول على وثائقه من مقر املستشفى  1 .
االستشاري العربي –  ضاحية الريحان -رام الله ، وذلك حتى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر أيام الدوام 

الرسمي ولغاية يوم االحد 2014/10/12 . 
كفالة دخول العطاء: قيمتها حسب ما هو مبني في اجلدول أعاله، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي  2 .
مصدق، ويكون عرض السعر والكفالة  ساريي املفعول ملدة )180( يوما من تاريخ اإلقفال. يجب ان تكون الكفالة 

لصالح شركة املستشفى االستشاري العربي.
رام الله ، في  تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر املستشفى االستشاري العربي –ضاحية الريحان – . 3
ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم املناقصة واسمه مرفقا بتأمني دخول العطاء في موعد التاريخ احملدد 

في اجلدول أعاله وحتى  الساعة الواحدة ظهرا«.
االسعار بالدوالر شاملة كافة أنواع الضرائب 4 .

يجب تقدمي العروض بظرفني منفصلني عرض فني وعرض مالي. 5 .
شروط عامة : 6 .

. 7 تقدمي االوراق الثبوتية و الرسمية  الالزمة مع التوكيالت املعتمدة 
حتديد بلد املنشأ 8 .

شركة املستشفى االستشاري العربي غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء االسباب. 9 .
. 10 سوف يتم استبعاد أي عرض يشتمل على أسعار غير متوازنة.

. 11 إذا وجد تعارض باملعطيات بني وثائق املناقصة وإعالن الطرح بالصحف الرسمية تعطى األولوية إلعالن 
الطرح.

Consultativehospital@gmail.com   :لالستفسار

دعوة للمشاركة في العطاء 
ملشروع املستشفى االستشاري العربي

ضاحية الريحان /رام الله
تدعوكم  شركة املستشفى االستشاري العربي للمشاركة في عطاء  توريد وحدات االنارة  ملشروع املستشفى االستشاري 

العربي،  في ضاحية الريحان  في مدينة رام الله

كفالة دخول تسليم العروضاسم املناقصةرقم املناقصةالرقم
العطاء )دوالر(

ثمن نسخة 
العطاء )بالدوالر(
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باحثون ومختصون: االحتالل والتنمية ال يجتمعان 
وعلينا إعادة النظر في نموذجنا االقتصادي!

رام ال��ل��ه- واص��ل��ت ن���دوة آف���اق البيئة والتنمية بعددها الثامن 
وال��س��ت��ن، ال��ظ��ه��ور امل���ريئ ض��م��ن حلقة )ح�����وارات ب��ي��ئ��ي��ة(، وفتحت 
ه��ذه امل��رة ملف التنمية تحت االح��ت��ال، وتتبعت الثابت واملتغري 
ف���ي���ه���ا. ون����اق����ش امل���ح���ل���ل واألك����ادي����م����ي د. ن���ص���ر ع���ب���د ال���ك���ري���م، ووزير 
العمل والتخطيط السابق، ومدير األبحاث يف معهد السياسات 
االق���ت���ص���ادي���ة )م�����اس( د. س��م��ري ع��ب��د ال���ل���ه، وال���ب���اح���ث ج�����ورج كرزم 
م���س���ؤول ت��ح��ري��ر )آف������اق ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة( ق��ض��اي��ا ال��ت��ن��م��ي��ة يف إطار 
مفاهيمي، واالشرتاطات البديهية لتحقيق تنمية فعلية، واألبعاد 
وال���������دالالت ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وواق���ع���ي���ة ال��ت��ن��م��ي��ة ت���ح���ت االحتال. 
وحللوا تداعيات املساعدات الخارجية عىل التنمية، واستشرفوا 
مستقبل التنمية الفلسطينية يف ظل الحال الراهن، كما قدموا 
قراءة لسياسات البنك الدويل ذات الصلة بفلسطن، وسربوا غور 

الفقر والبطالة والتنمية، والعاقة والتأثري بينهما.

دعوات
ودع��������وا إىل ف���ع���ل ت���ن���م���وي ب���م���ف���ه���وم���ه ال����وط����ن����ي، ي���ع���ي���د تصويب 
نموذج اقتصاد السوق الحر والسياسات التي انبثقت عنه خال 
العشرين عاماً املاضية، لتقريب املواطن الفلسطيني من طموحاته 

السياسية والوطنية واالقتصادية.
وح��ث��وا ع��ىل تنفيذ تعديات مهمة يف مجال العمل التعاوين 
يف فلسطن الذي ما زال عماً بدائياً، ولم يلق أي دعم، بالرغم 
م����ن ق����درت����ه ع����ىل ان ي��ش��ك��ل راف����ع����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر يف ق���ط���اع���ات الزراعة 
والصناعة وكل املجاالت. بجوار تحديث اإلطار القانوين الذي يعود 
للستينيات، وم��ن��ح امل��ن��ش��آت ال��ص��غ��رية وال��ص��غ��رية ج���ًدا تسهيات 
وإعفاءات دورها رافعة للتنمية، وإقرار قانون الضمان االجتماعي 
الشامل، الذي يخلق حالة من األمان واالطمئنان، للمرىض ولكبار 
ال��س��ن وللعاطلن ع��ن العمل وك��ل ال��ف��ئ��ات، ال��ت��ي تحتاج وقوف 

املجتمع بجانبها. ولتحقيق التكافل االجتماعي.
وأكدوا أن وصفات بناء االقتصاد والتنمية عىل أساس اقتصاد 
السوق الحر ال تناسبنا كوننا تحت االحتال، وألن هذه الوصفات 
االقتصادية الليربالية )املتحررة( تتطلب شروًطا نفتقد إليها. ودعوا 
إىل التوجه لنموذج تنموي يكون منتجاً وشعبياً، ويأخذ باالعتبار 
عوامل التنمية الشعبية األساسية ، ويقلل البطالة وُيوقف هجرة 

رؤوس األموال، وُيقلص الفجوة بن إنتاجنا واستهاكنا.
وق�����ال د.ع���ب���د ال���ك���ري���م إن ال��ت��ن��م��ي��ة ل��ه��ا ع���اق���ة ب��ت��وس��ي��ع خيارات 
واالقتصادية  االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة  امل������س������ت������وي������ات  يف  وت����م����ك����ي����ن����ه����م  ال��������ن��������اس 
والثقافية، وبالرغم من قناعتنا أن االحتال هو أحد أهم عوائق 
أي فعل تنموي- ال يعني إعفاء الفلسطينين وباألخص من هم يف 
موقع القرار، الذين يرسمون السياسات ويديرون وطننا، من أن 

عليه عىل األقل بذل جهد ليحقق شيئاً عىل مقياس التنمية.
وأكد أن اإلشكالية الكبرية، تتمثل يف الخشية من أن يتحول 
االح��ت��ال إىل ع��ذر دائ���م، ي��ق��ول إن��ه ط��امل��ا بقي االح��ت��ال ق��ائ��م��اً فا 
وج�������ود ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، وه�������ذا ص���ح���ي���ح، ول����ك����ن ال ن���ت���ح���دث ع����ن التنمية 
ُ����ط����ل����ق����ة، ب�����ل ع�����ن غ����ي����اب ال����ت����وزي����ع ال�����ع�����ادل ل�����ل�����روة، وع�������دم تلبية  امل
املطالب االجتماعية األساسية، ويف ظل سياسات غياب العدالة 
والتكافؤ يف توزيع الدخل، ووجود حكم رشيد، وقطاعات قادرة 

عىل املقاومة أكر من غريها كالزراعة والصناعة.

اشرتاطات
فيما رأى د. عبد ال��ل��ه أن اش��رتاط��ات تحقيق التنمية تتلخص 
يف أن ي���ك���ون ل�����دى اإلن�����س�����ان خ�����ي�����ارات، وه����ام����ش ل���اس���ت���ف���ادة منها 

وتنفيذها، حتى يحقق احتياجاته،
وقال: من الواضح يف الحالة الفلسطينية أن االحتال هو الذي 
يقيص االقتصاد الفلسطيني، ويقيص الفلسطينين عن معظم 
مصادرهم كاألرض واملياه، ورزمة القيود املعروفة بنظام اإلغاق 

التي تقيد عملهم.
فيما رأى الباحث  رئيس تحرير )آفاق البيئية والتنمية( جورج 
ك���رزم أن االح��ت��ال نجح يف سجننا جماعًيا يف م��ع��ازل، ويتحكم 
يف كل امل��ق��درات الطبيعية من أرض وم��وارد وغريها، ويف الوقت 
نفسه تحاصر ه��ذه امل��ع��ازل م��ن ج��ن��ود االح��ت��ال، واملستعمرات، 
والطرق االلتفافية، والجدار، وغريها. وتساءل: أمام هذا املشهد 

) االستعماري( ماذا بقي لنا لتحقيق تنمية اقتصادية؟
وأض����������������اف: ب����ال����ن����س����ب����ة ل�����وج�����ه�����ة ن�����ظ�����ر االح���������ت���������ال، ف���������إن االقتصاد 
ه������و األم�����������ن، ف����ك����ل م������ا ي���ت���ص���ل ب����األن����ش����ط����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة والحياتية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ي���ج���ب أن ي���ك���ون م���س���خ���ًرا ل���ي���س ل���خ���دم���ة االقتصاد 

اإلسرائييل فحسب، بل األمن بشكل أسايس.

اقتصاد مواجهة
وذكر د. عبد الكريم، أن االقتصاد يجب أن يكون أحد ساحات 
امل���واج���ه���ة م���ع االح����ت����ال، وإن إس���رائ���ي���ل ت��ت��ع��ام��ل م���ع األم�����ر كذلك. 
ف��امل��س��أل��ة ال ُي��ن��ظ��ر ل��ه��ا أن ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ه���ي ال��ح��دي��ق��ة الخلفّية 

لاقتصاد اإلسرائييل، وهذا ليس يف واردهم.
وس���رد د.ع��ب��د ال��ل��ه: التنمية جبهة مهمة ج���ًدا، وب��ال��ق��در الذي 
نستطيع تحقيقه فيها، نحول فلسطن إىل مكان جاذب القوى 
البشرية. التي تهاجر من أي دولة إما لنقص الخدمات األساسية 

التي تجعله يحس بمخاطر عىل مستقبله، ويشعر ب��أن يعيش 
وي��ت��ع��ل��م وي���ح���ص���ل ع����ىل امل����ي����اه وال���ك���ه���رب���اء، وغ����ريه����ا، وي���ت���ي���ح فرص 
عمل سنوية للشباب الذين ال يمكن أن يتحولوا إىل حالة بطالة 
دائمة، وسيبحثون عن عمل خارج الوطن، وبالتايل فإن هذين 

العنصرين مهمان جًدا.
وقال: ثمة مشكلة يف عدالة التوزيع، لعدم وجود القدرة عند 
السلطة يف اتخاذ سياسات تحقق تنمية تعم نتائجها لكل الفئات 
وال��ط��ب��ق��ات وامل���ن���اط���ق. وأك�����د أن امل����وازن����ة ال��ت��ط��وي��ري��ة ت��ت��ي��ح للسلطة 
هامًشا أكرب للتحرك، ولكن يف أغلب األحيان ال يتحقق منها غري 
جزء يسري، وهي يف أحسن األحول بن 200-250 مليون دوالر، وهي 

بالكاد تكفي لتطوير البنية التحتية.
وق�������ال ال���ب���اح���ث ك��������رزم: ن���ح���ن ن��ف��ت��ق��د ألب����س����ط ش�������روط التنمية، 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة واالجتماعية  ع�����ىل األرض وامل������������وارد  ال����س����ي����ادة  وأه����م����ه����ا 
وغريها. وتحت االحتال نحتاج إىل نوع من اإلسرتاتيجية التنموية 
الهجومية املضادة للمشروع الصهيوين، الذي يستهدف بشكل 
أس�����ايس األرض واإلن����س����ان ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ال�����ذي ي���ف���رتض أن يكون 

لب التنمية.

أرقام
وعرضت الندوة أرقاًما من تقرير التنمية البشرية الذي اصدرته 
األم���م امل��ت��ح��دة ع��ام 2013، أف���ادت أن نسبة العاملن إىل مجموع 
السكان ) 41,2%(، ويبلغ مجموع البطالة لدى الشباب ) %49,6(، 

ونحن ثاين بلد عربي يف ذلك، إذ تسبقنا مصر بنسبة )%54,1(.
ونوه املحلل االقتصادي د. عبد الكريم أن املساعدات األجنبية 
يجب أن ال تؤخذ شيئاً واحًدا منذ نشوء السلطة، وحتى اليوم، 
بل هناك مراحل. فمنذ بداية السلطة وحتى العام 1998 تميزت 
عن التي تلتها، ولم تكن املساعدات تهدف إىل دعم املوازنة ودفع 
الرواتب، بل إلعادة تأهيل البنية التحية وبناء مؤسسات، وكان 
يلمس املواطن بعض املشاريع، وبالتايل، ويف هذا السياق، كان 

هناك أحساس بأن هذه املساعدات قد يكون فيها بعد تنموي .
وم��ى يقول: إذا ما اتفقنا أن الحالة الفلسطينية تعيش يف 
ظروف استثنائية غري تقليدية، فإنه ليس من املنطقي إطاًقا أن 
ُن���رك���ب م��ن��اه��ج وس���ي���اس���ات ت��ق��ل��ي��دي��ة ل��ل��غ��اي��ة ت��ص��ل��ح ل�����دول تعيش 

ظروًفا تقليدية، عىل ظرف استثنايئ جًدا.
وتابع: ليس بحوزتنا إجابات جاهزة، وعلينا أن نفكر، وال نفهم 
عدم قيام الحكومات السابقة بخطوات مماثلة، وعاشت وكأن 
ظروفنا طبيعية للغاية، وأغفلت وأهملت االحتياجات املرتبطة 

باالحتال املسعور، الذي يريد إنهاء مشروعنا الوطني.

املساعدات األجنبية
امل������س������اع������دات األج����ن����ب����ي����ة بغالبيتها  أن  ال�����ل�����ه  ع����ب����د  ف����ي����م����ا ذك��������ر د. 
ُم���س���ي���س���ة، وك�������ان ت���دف���ق���ه���ا م���رت���ب���ًط���ا ب���ت���ق���دم ع���م���ل���ي���ة ال�����س�����ام، التي 
كانت ُتفشل وُتحبط من قبل إسرائيل، فيما كنا ندفع ثمن ذلك 
بتخفيض املعونات. وجزء كبري من املساعدات إلدارة الصراع؛ ألن 

أمريكيا وحلفاءها لم يقرروا إنهاء الصراع.
وق��ال ك��رزم إن أي بلد من دول الجنوب تدخل البنك الدويل 
فيها إال ونتج ع��ن سياساته تشويًها القتصاديات ه��ذه البلدان، 
وزي�����������ادة إف�����ق�����اره�����ا، ورف��������ع وت��������رية ال����ه����ب����ات ال���ش���ع���ب���ي���ة م�����ن فقرائها، 
التي ل��م تسحق إال بقتل أع���داد كبرية م��ن الشعوب، ج��راء هذه 

السياسات.
وأكد املحلل عبد الكريم أن النموذج الذي أقر لنا عىل أساس 
اقتصاد ال��س��وق الحر وم��ا انبثق عنها إلدارة اقتصادنا، يجب أن 
تتم إعادة النظر فيه، ألنه ال يصلح إطاقاً للحالة الفلسطينية، 
علينا ال���ع���ودة إلع��ط��اء م��ض��م��ون اج��ت��م��اع��ي وب��ع��د ت��ن��م��وي مختلف 

عن نموذج اقتصاد السوق الحر.
ورأى د. عبد الله أن العمل التعاوين يف فلسطن ما زال عماً 
ب��دائ��ي��اً، ول���م ي��ل��ق  أي دع���م، ب��ال��رغ��م م��ن ق��درت��ه أن يشكل رافعة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر يف ق��ط��اع��ات ال����زراع����ة وال��ص��ن��اع��ة وك����ل امل����ج����االت. ك��م��ا أن 

اإلطار القانوين سيىء جًدا ويعود للستينيات.
وأش����ار إىل إن ال��ف��ئ��ة األص��غ��ر م��ن املنتجن ) امل��ن��ش��آت الصغرية 
والصغرية ج���ًدا(، تشكل ق��اع��دة واس��ع��ة ج���ًدا، لكنها ال تلقى أي 

اهتمام أو عناية، بل متخوفة من تسجيل ذاتها.
وأردف: آن األوان إلق��رار قانون الضمان االجتماعي الشامل، 
الذي يخلق حالة من األم��ان واالطمئنان، للمريض ولكبار السن 
وللعاطلن عن العمل وكل الفئات، التي تحتاج وقوف املجتمع 

بجانبها. ولتحقيق التكافل االجتماعي.
وأفاد الباحث كرزم أن التوجه التنموي األسايس لحالتنا يجب 
أن يكون منتجاً وشعبياً، ويأخذ باالعتبار عوامل التنمية الشعبية 
األساسية كمدى خدمة والتزام أي مشروع إنتاجي أو اقتصادي 
ب��امل��وارد واإلم��ك��ان��ات املحلية، وم��دى إنتاجه لاحتياجات والسلع 
الغذائية األساسية، وتوفريه لفرص عمل، وبالتايل تقليل البطالة 
ووقف هجرة رؤوس األموال، واألهم دور هذا الفعل االقتصادي 
يف تقليل التبعية لاحتال، وبالتايل تقليص الفجوة بن إنتاجنا 

للسلع الوطنية واستهاكنا للسلع اإلسرائيلية واألجنبية.

شركة الحجة للعقار واالستثمار تعلن انجازها  إسكان 
البيرة  " بمدينة  "حمزة  العمل في  "يوسف" و مواصلة 

ال��ب��رية – احمد سليم  - ت��واص��ل شركة الحجة للعقار واالستثمار، 
ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د م���ن م���ش���اري���ع االس����ك����ان يف م��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق م��دي��ن��ت��ي رام 

الله والبرية.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة يف ب��ي��ان صحفي ان ط��واق��م��ه��ا ال��ه��ن��دس��ي��ة والعملية  
انهت  انجاز اسكان "يوسف" و تواصل العمل يف انجاز اسكان "حمزة 

" الواقعن يف مدينة البرية بالقرب من مقر وزارة الصحة .
وب���ي���ن���ت ان االس���ك���ان���ن ي���ق���ع���ان يف م��ن��ط��ق��ة م���ش���رف���ة ت���ط���ل ع����ىل مناظر 
جميلة  بالقرب م��ن ش���وارع رئيسية وفرعية ع��دة  تتوفر فيها مختلف 
الخدمات التي يحتاجها املواطنن مثل املواصات وغريها ، واضافات 
ان كل اسكان يتكون من خمسة ط��واب��ق  ويف كل طابق ثاثة شقق ، 

ومساحة الشقق ترتاوح بن 150-160 مرتا مربعا. 
واستعرض البيان خصائص وميزات  االسكانن  الداخلية والخارجية 
موضحا انه يتوفر يف كل منهما مصاعد حديثة وغاز مركزي وخطوط 
هاتف باالضافة ملواقف سيارات  بالقرب وتحت االسكانن . وتتوفر يف 

الطابق االريض حديقة مستقلة لكل شقة .

وب���ي���ن���ت ال����ش����رك����ة  ان  م�������واد ال���ب���ن���اء امل���س���ت���خ���دم���ة  س�������واء ال���داخ���ل���ي���ة او 
ال��خ��ارج��ي��ة ، ه���ي م���ن اف���خ���م االن�������واع امل��ح��ل��ي��ة واالج��ن��ب��ي��ة ، ك��م��ا أن املواد 
ال���ع���ازل���ة ل���ل���ص���وت  ت��ض��م��ن اع����ط����اء ال��خ��ص��وص��ي��ة امل���ن���اس���ب���ة ل��س��اك��ن��ي هذه 
ال���ش���ق���ق. وت���اب���ع "ب���ام���ك���ان امل����واط����ن ش�����راء ش��ق��ت��ه ام����ا ع��ظ��م " أو يشطبها 

ويجهزها بالطريقة التي يريدها او جاهزة ومشطبة .
واك������د ص���اح���ب ال���ش���رك���ة وم����دي����ره����ا ال�����ع�����ام  رب���ح���ي ال���ح���ج���ة ان شركته 
ستقدم تسهيات مميزة وميسرة عىل عملية شراء هذه الشقق والتي 
تتم مع املالك مباشرة بدون حاحة لوساطة البنوك واملؤسسات املالية. 
واش�������ار إىل ان ه�����ذه ال���ت���س���ه���ي���ات يف ال����دف����ع����ات وال����ت����ي ت��ق��س��ط ع����ىل فرتة 
طويلة  تستهدف خاصة الشباب املقبلن عىل الزواج ومحدودي الدخل. 
واض���اف، ان كافة طواقم الشركة الهندسية والعملية املختلفة  التي 

تنفذ مشاريعها ، تمثل طاقات وخربات محلية عريقة ومجربة.
ولفت إىل ان شركته التي تاسست عام 2002 ستواصل اطاق وتنفيذ 
مشاريع اسكانية متنوعة يف مختلف انحاء مدينتي رام الله والبرية ، 

نظرا للحاجة والطلب االخذ باالزدياد عليها.

خالل مؤتمر في رام الله: 

المتحدثون يدعون الى تطوير 
اإلنتاج والتسويق الزراعي

رام الله- مراسل " ے" الخاص - دعا مشاركون يف مؤتمر عقدته غرفة التجارة الدولية يف 
رام الله امس ، بعنوان :'التجارة الدولية وقطاع التصنيع الزراعي والغذايئ يف فلسطن'، إىل 

ضرورة تمكن املزارعن الفلسطينين، وتوفري البيئة اإلنتاجية والتسويقية املناسبة ملنجاتهم.
وأكد وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح ، أن سياسات الزراعة ركزت يف السنوات املاضية 

عىل توجيه وتنويع اإلنتاج الزراعي والتحول من النمط التقليدي إىل النمط الحديث.
وأشار إىل أن القطاع الزراعي يشكل بنية استثمارية واعدة ومهمة، مشددا عىل أهمية الرتكيز 
عىل جودة املنتج الغذايئ الفلسطيني والسامة الغذائية ورفعها باعتبارها املفتاح األول والرئيس 

لرفع قدرة املنتج الفلسطيني للمنافسة يف السوق املحيل والخارجي .
م��ن ج��ان��ب��ه، ط��ال��ب رئ��ي��س ات��ح��اد ال��ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ب��س��ام ول��وي��ل ، ب���ض���رورة إي��ج��اد بعض 
األجسام والهيئات التي تعنى بتعزيز القطاع الصناعي الزراعي، والغذايئ، كمؤسسة تطوير 
الجودة وهيئة تطوير األغوار، من أجل اقرتاح سياسات وإجراءات لتطوير هذه املنتجات والقيام 

بالدور الرقابي عليها، إضافة إىل التسهيل عىل املواطنن يف املناطق النائية واملهمشة .
واقرتح ولويل ، تأسيس شركتن بالتعاون بن القطاعن العام والخاص إحداهما تختص 
بالتسويق والتصدير للمنتجات الغذائية الزراعية برأسمال ال يقل عن خمسن مليون دوالر، 
تقوم بعمليات التسويق والتصدير وتجاوز املعيقات التي يعاين منها املزارع، واألخرى تختص 
بتوفري املخزون االسرتاتيجي من الحبوب، كون فلسطن ال تمتلك مخزونا كافيا من الحبوب، 

وتتأثر بأي أزمة عاملية.

 

"التأمين الوطنية" تدعم مؤسسة إبداع في 
 على انطالقها

ً
احتفالها بمرور عشرين عاما

بيت لحم - دع��م��ت ش��رك��ة ال��ت��أم��ن الوطنية مؤسسة إب���داع لتنمية 
قدرات الطفل والتبادل الثقايف والدويل يف مخيم الدهيشة، وذلك خال 
االح��ت��ف��ال ال���ذي أق��ام��ت��ه م��ؤس��س��ة إب����داع يف ج��ام��ع��ة ب��ي��ت ل��ح��م بمناسبة 

مرور عشرين عاما عىل انطاقها.
وأكد مدير عام شركة التأمن الوطنية أحمد مشعشع عىل أهمية 
املشاركة يف دعم مثل هذا النوع من املؤسسات، ملا تقدمه من خدمات 
خ����اص����ة ب���ال���ط���ف���ول���ة وال����ش����ب����اب وامل���������رأة ويف م����ج����االت م��خ��ت��ل��ف��ة كالرياضة 
والصحة والثقافة وغريها من النشاطات التي لها تأثري عىل بناء أجيال 

قادرة عىل خدمة املجتمع وتضيف تنوعا فكريا واجتماعيا.
وأوض�����ح ع��ض��و ال��ه��ي��ئ��ة االداري�������ة مل��ؤس��س��ة إب�����داع ن����ادي ف����راج أن إبداع 
قدمت نموذجاً حياً ومميزاً طيلة عقدين من الزمن مستندة إىل الهوية 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���دي���م���ق���راط���ي���ة وال���ع���م���ق ال���ش���ع���ب���ي، م���ن���وه���اً اىل 

استمرارها بتقديم املزيد من الخدمات ألبناء املجتمع.
ويف ختام الحفل، كرمت "إبداع" شركة التأمن الوطنية ملساهمتها 

يف دعمها ومشاركتها يف االحتفال، باإلضافة إىل تكريمها للعديد من 
الشخصيات واملؤسسات التي ساهمت يف دعمها وإسنادها. 

ي����ذك����ر أن ش����رك����ة ال���ت���أم���ن ال���وط���ن���ي���ة امل���س���اه���م���ة ال���ع���ام���ة ه����ي م����ن أوىل 
شركات التأمن الفلسطينية التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ع���ىل ي���د م��ج��م��وع��ة م���ن رج�����ال األع����م����ال وأه�����ل ال���خ���ربة يف 
م��ج��ال ال��ت��أم��ن، وت��ع��ت��رب م��ن أك���رب ش��رك��ات ال��ت��أم��ن يف ف��ل��س��ط��ن، حيث 
ح���اف���ظ���ت ال���ش���رك���ة ع����ىل م����رك����ز ال�����ص�����دارة يف ق����ط����اع ال���ت���أم���ن يف فلسطن 
عىل مدار أكر من 20 عاماً لتصبح الشركة صرحاً إقتصادياً قوياً، هذا 
وتعمل الشركة ابتداء من العام 2012 وفق محركات اسرتاتيجية للنمو 
تتمثل بالعمل عىل رفع كفاءة إجراءات العمل وضبط جودة الخدمة 
وتعزيز االستثمار يف رأس املال البشري، وتقوية نظم إدارة املعلومات 
وال��رتوي��ج ال��ذيك املبتكر حيث تقدم الشركة خدماتها للجمهور بشكل 
مباشر من خال شبكة فروعها ومكاتبها ووكائها املنتشرين يف جميع 

انحاء فلسطن.

اكسبوتك 2014 يعقد في مجمع رام الله 
الترويحي الشهر القادم

رام ال��ل��ه – ك��ام��ل ج��ب��ي��ل – ق���رر م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة رام ال��ل��ه  إط����اق أسبوع 
فلسطن التكنولوجي - اكسبوتك 2014  ما بن 10-12 تشرين الثاين املقبل 
يف مجمع رام الله الرتويحي، تحت شعار" املُدن الفلسطينية الذكية"، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ا ب��ن ال��ب��ل��دي��ة وات��ح��اد ش��رك��ات أن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات-ب��ي��ت��ا، حيث 
سيشهد هذا األسبوع إطاق مشروعي املدينة الذكية والبلدية االلكرتونية  

لبلدية رام الله عىل هامش أحداث األسبوع التكنولوجي الفلسطيني.
واطلع املجلس  خال جلسته االسبوعية عىل التقرير امللخص الذي قدمه 
رئيس البلدية م. موىس حديد  حول مشاركتة يف املؤتمر العربي الثاين للحد 
من مخاطر الكوارث والذي عقد عىل مدار ثاثة أيام  بمدينة شرم الشيخ يف 
مصر، وشارك حديد ضمن وفد فلسطيني يمثل مؤسسات رسمية وشبه 
رسمية وأكاديمين، وناقش  أولويات الحد من مخاطر الكوارث يف املنطقة 
العربية بهدف املساهمة يف تشكيل إطار العمل الجديد الخاص بالحد من 
مخاطر الكوارث الذي سيتم اعتماده يف مؤتمر األمم املتحدة العاملي الثالث 

للحد من مخاطر الكوارث يف العام 2015 يف اليابان.
م��ن جهة أخ���رى ع��رض ن��ائ��ب رئ��ي��س البلدية س��ام��ح عبد املجيد ملخصا 
لحفل توقيع منح التنمية االقتصادية املحلية للبلديات الفلسطينية، والذي 
شاركت به بلدية رام الله بالشراكة ما بن صندوق تطوير وإقراض البلديات، 
وإتحاد البلديات الهولندية للتعاون الدويل، وبتمويل من وزارة الخارجية 

الهولندية. وقدمت البلدية للمنحة مشروع يقيض بإعداد خطة إسرتاتيجية 
للسنوات الخمس املقبلة يف مجال التنمية االقتصادية املحلية، ويتضمن 
م��ح��اور رئ��ي��س��ي��ة، م��ن��ه��ا: خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة ل��اس��ت��ث��م��ار وت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة مع 
القطاع الخاص، وتطوير إدارة استثمارات بلدية رام الله.  يذكر أن برنامج 
املنح  يهدف إىل تعزيز قدرات الهيئات املحلية،  بما يخدم إسرتاتيجية وزارة 
الحكم املحيل يف التوجه نحو امل��زي��د م��ن الامركزية يف إدارة تلك الهيئات 
ل��ن��ف��س��ه��ا، وف���ق م��ف��اه��ي��م ال��ح��وك��م��ة ال��رش��ي��دة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��زاه��ة والشفافية 
والعدالة واملوضوعية واملساءلة، لتحقيق تنمية مستدامة لاقتصاد املحيل 

وجذب االستثمارات الخارجية لها.
ويف سياق آخر عرض رئيس لجنة العاقات العامة  م. كمال دعيبس 
ملخصا لاجتماع الذي حضره مع وزيرة السياحة واآلثار وضم بلديات 
بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور ورام الله والذي ناقش االستعدادات 

املشرتكة  حول احتفاالت أعياد املياد املجيد.
وقرر املجلس البلدي تنظيم زيارة لجمعية الياسمن الخريية بعد 
عيد األضحى املبارك، واعتماد التقرير الشامل ملؤتمر رام الله 2014 الذي 
ع��ق��د يف ح���زي���ران امل����ايض وامل��ص��ادق��ة ع��ىل ال��ت��ق��ري��ر امل����ايل، واع��ت��م��اد تقديم 
ت��ص��ور للتعديل ع��ىل امل��ع��اي��ري وامل���ؤش���رات ح���ول ت��وزي��ع امل��ن��ح امل��ق��دم��ة من 

صندوق تطوير البلديات.

تصدير 30 طنا من "البطاطا الحلوة" 
الغزية إلى األسواق األوروبية 

غ��زة – أعلنت وزارة ال���زراع���ة، أن��ه ق��د ت��م تصدير 30 طنا م��ن محصول "ال��ب��ط��اط��ا ال��ح��ل��وة" إىل 
الدول األوروبية، وذلك للمرة األوىل.

وأكد مدير عام املعابر والتسويق يف الوزارة املهندس تحسن السقا، بأن املزارعن تمكنوا مؤخراً 
من تصدير ه��ذه الكمية القليلة نسبة إىل إنتاجهم؛ وذل��ك بعد أن سمحت سلطات االحتال 

والتي تعترب العائق األكرب يف وجه تصدير املنتجات الوطنية وخاصة الزراعية منها.
ولفت السقا إىل أن أكر من 1200 دون��م يف القطاع مزروعة بالبطاطا الحلوة وتعطي إنتاجاً 
يتمتع بالجودة والتي تصلح للتصدير، متمنياً أن يكون تصدير هذه الدفعة األوىل ب��ادرة خري 
ع����ىل ط����ري����ق ت���م���ك���ن امل�����زارع�����ن م����ن ت���ص���دي���ر إن���ت���اج���ه���م ب���ش���ك���ل م����ت����واص����ل، م����ا ي���س���ه���م يف دع�����م املنتج 

الزراعي الوطني.
وتعترب البطاطا الحلوة من املحاصيل املغذية جدا، إضافة لكونها مطلوبة خاصة يف فصل 
ال��ش��ت��اء، وه���ي م��ن أه���م م��ص��ادر الفيتامينات وال��س��ك��رات، وه���ي م��ن أه���م امل��ح��اص��ي��ل الحقلية يف 

قطاع غزة.

بنك القدس يشارك في يوم 
المهن والتشغيل في أريحا

اريحا - شارك بنك "القدس" أمس، بفعاليات يوم املهن والتشغيل الذي اقيم يف اريحا، وذلك 
يف إط��ار عنايته بالتواجد يف شتى الفعاليات املجتمعية والطابية التي تدعم الطالب، والذي 
أقيم تحت رعاية محافظ محافظة اريحا واالغ���وار املهندس ماجد الفتياين وبتنظيم من مركز 
معا ومؤسسة انقاذ الطفل بالتعاون مع مجلس التشغيل يف محافظة اريحا واالغوار يف قاعة 
تلفريك ومجمع السلطان يف اريحا، بحضور عدد من املسؤولن باملحافظة وممثيل املؤسسات 

الحكومية والخاصة، باالضافة ملمثيل عدد من الشركات واملؤسسات املهمة. 
وتختلف فكرة ي��وم املهن والتشغيل ع��ن غريها م��ن الفعاليات كونه ي��وم تثقيفي يستهدف  
طاب املدارس من عمر 15 عاما حتى 18 عاماً، وذلك من خال إعطاء صورة أوضح عن الوظائف 

يف مختلف املجاالت مما يساعد الطالب يف اتخاذ القرار االنسب له يف الدراسة الجامعية.
وج�����اءت م��ش��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف ه����ذا ال���ي���وم يف اط����ار ح��رص��ه ع���ىل ال���ت���واج���د يف م��خ��ت��ل��ف الفعاليات  
التي تنظمها الجامعات واملعاهد والفعاليات االخرى الخاصة بالتوظيف باالضافة اىل قناعته 
بأهمية هذه الفعاليات التي تعد واحدة من القنوات املهمة التي تسهم يف التواصل مع الطاب 
وخريجي الجامعات حيث يطرح البنك الفرص الوظيفية لديه اىل جانب تعريفهم كذلك بكافة 

املعلومات التي يحتاجها الطاب للتخطيط ملسريتهم الوظيفية املستقبلية.
م��ن جهته تحدث مدير ع��ام بند ال��ق��دس سميح صبيح ق��ائ��اً: "أن سياسة التطوير البشري 
لدى بنك القدس ما زالت عىل رأس أولوياته ملا فيها من أهمية كبرية يف تحقيق تطلعات البنك 
الحالية واملستقبلية وما يرافق ذلك من تدريب وتطوير وتحفيز يائم املسؤوليات الجسام للبنك، 
حالية كانت أو مستقبلية، وأن هذا الدور يأيت من أجل نهوض البنك بدوره التنموي من خال 
خلق فرص عمل وتوظيف العناصر الشابة والكفوءة وتحسن مستوى الكفاءات الحالية، لدى 

جيل املستقبل وبناء مؤسسات الدولة".
وأض���اف: تحرص إدارة البنك دائ��م��اً عىل التواصل مع شريحة الشباب، يف أي نشاط، ومن 
أي م��وق��ع ك����ان، ح��ي��ث ق���دم ال��ب��ن��ك ال��ع��دي��د م���ن ال���ف���رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات الباحثن 
ع��ن عمل، وفتح ب��اب التوظيف للذين ينتظرون التخرج يف املستقبل القريب، ويتطلعون إىل 
االلتحاق بالعمل ببنك القدس، إذ يهدف البنك من وراء ذلك إىل زيادة نسبة العمالة الوطنية 

الشابة لديه.
بدورها، توجهت املؤسسات املنظمة للحدث بالشكر الجزيل إلدارة بنك القدس ملشاركتها 
يف م��ث��ل ه����ذا ال����ي����وم، م��ث��م��ن��ًة ال������دور ال�����ذي ي��ل��ع��ب��ه ب��ن��ك ال���ق���دس يف إي���ج���اد ف����رص ع��م��ل الستيعاب 
الخريجن الجدد يف ميادين العمل. واالرتقاء بمستوياتهم املهنية من خال تقديم العديد من 
برامج التدريب لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم. هذا وق��دم فريق البنك نبذة تعريفية عن خدماته 

ومنتجاته املصرفية املتميزة وشرحاً لرسالته ورؤيته.
ومن الجدير ذكره أن بنك القدس والذي تأسس يف العام 1995 ويمارس نشاطه من خال 27 
فرعا ومكتبا منتشرة يف كافة محافظات الوطن من جنن إىل غزة، يحتضن 545 موظفاً موزعن 
ما بن دوائر إدارته العامة الكائنة برام الله وفروعه املنتشرة، علماً بأن البنك قد حاز مؤخراً عىل 
املوافقات الازمة الفتتاح مكتبن مصرفين له يف كل من بلديت قبان وجماعن وفرعن اخرين 
يف كل من جباليا ورف��ح، وذل��ك يف إط��ار مساعيه للوصول اىل املواطن الفلسطيني يف مختلف 
املناطق واألرياف، كما يعمل البنك وباستمرار وضمن أطر اسرتاتيجية واضحة اىل تطوير واضافة 

املزيد من الخدمات املصرفية للتمايش مع التطور العاملي يف العمل املصريف.

"مخماس فن الند " تستعد لعيد 
االضحى بمجموعة من االلعاب الجديدة

رام الله- تستعد مدينة "مخماس فن الند " لالعاب الرتويحية بمدينة بيتونيا ، الستقبال 
عيد االضحى املبارك ، عرب مجموعة كبرية من االلعاب الجديدة التي تستهدف شريحة االطفال 

ومن هم دون سن الخامسة عشرة.
وقال وجيه الحاج رئيس مجلس ادارة "مخماس فن الند" ، ان ادارة املاهي تسابق الوقت من 
اجل تجهيز مدينة املاهي بأبهى صورة من اجل استقبال املحتفلن بعيد االضحى املبارك كما هو 
معتاد يف كل عام ، لكن هذا العيد استطاعت االدارة التعاقد مع كربى الشركات العاملية املختصة 

يف تصنيع االلعاب من اجل شراء افضل واجمل االلعاب التي تستهدف فئة االطفال .
واضاف الحاج ، اننا تمكنا من تركيب خمسة العاب جديدة هذا املوسم وهي لعبة الطيارات 
واالحصنة والسيارة ال��دواره ودوالب الحيوانات وعربة االحصنة ، باالضافة اىل مجموعة من 
االلعاب الجديدة التي تم اطاقها هذا العام منها لعبة "دانس باريت " املشهورة عاملياً ، وذلك 

يف محاولة السعاد االطفال وادخال الفرحة اىل قلوبهم .

"إل جي" تتعاون مع "شواروفسكي" لتصنيع  
تلفاز "OLED" المرصع بالمجوهرات

 >أع��ل��ن��ت ش��رك��ة "إل ج���ي إل��ك��رتون��ي��ك��س" ت��ع��اون��ه��ا م���ع ش��رك��ة "ش���واروف���س���ي" ال��ن��م��س��اوي��ة، ال����رائ����دة يف 
ت��ص��ن��ي��ع م���ج���وه���رات ال��ك��ري��س��ت��ال ال���ف���اخ���رة، ب��ه��دف إن���ت���اج وإط�����اق أول ت��ل��ف��از "OLED " م��رص��ع بمجوهرات 
"ش��واروف��س��ي" يف العالم، كشف عنه خ��ال معرض اإللكرتونيات االستهاكية "IFA 2014 " ال��ذي أقيم 

يف مدينة برلن األملانية.
ويمتاز "OLED" بقاعدته املصممة بشكل انسيابي مرصع بزجاج الكريستال املتألئل، وبشاشته األنيقة 
املنحنية التي تعطي ُبعداً وكأنها تطفو بالهواء، عاوًة عىل تماشيها مع إضاءة بيكسات التلفاز الذاتية 

التي ُتعطي ألواناً أكر ثراًء وإشراقاً وطبيعيًة.
إضافة إىل هذه امليزات، فإن ُسمك التلفاز الذي ال يتجاوز 4 مم، ووزنه الخفيف الذي يبلغ 16 كيلوغراماً، 
يجعله يبدو األق��در عىل إب��راز أناقة كريستاالت "شواروفسي"، مانحاً املستخدم تجربة مشاهدة غامرة 

وأقرب إىل الحقيقة.
وللخروج بتصميم قاعدة التلفاز بشكلها الفريد من نوعه تماماً، تم استخدام 460 قطعة من بلورات 
كريستال "أورورا بورياليس" للتزين واإلضاءة، بثاثة أحجام مختلفة )SS8 و10 و12( تم تصنيعها يدوياً 
باستخدام أدوات خ��اص��ة بفن ال��رس��م بال�"استنسل"، م��ا يجعل التلفاز ي��ب��دو ي��ربق بطريقة خفية وأنيقة 

ليكون بمثابة قطعة فنية معاصرة.
وعلق الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إل جي إلكرتونيكس" للرتفيه املنزيل هيون هواي ها بقوله: 
"نحن متحمسون الستعراض مزايا هذا التلفاز الفريد من نوعه الذي جاء نتيجة حتمية لتعاوننا، وللمرة 
األوىل، مع مصممن من شركة "شواروفسي" أمام زوار معرض اإللكرتونيات االستهاكية. إن تلفاز " 
OLED" م��ن "إل ج��ي" امل��رص��ع بمجوهرات وكريستال "ش��واروف��س��ي" يعترب م��ث��االً للفخامة والتحسن، 

ليعكس مدى االمتزاج الرائع بن ما تقدمه "إل جي" وما تقدمه "شواروفسي" .
وم��ن املعلوم ان شركة أك��رم سبيتاين وأوالده ه��ي الوكيل الحصري لشركة أل ج��ي يف فلسطن منذ 

أكر من 21 عاما. 

Sunday  14  December  2014 25 االحد  2014/12/14 اإلقتصـــــادي

عضو في بورصة فلسطني وتخضع لقوانني هيئة سوق رأس املال الفلسطينية

تقرير تداول 2014/12/11-7
يغلق عند املستوى 488.36”  القدس  “مؤشر 

مؤشر القدس يراوح مكانه وسط شح باحملفزات
ضمن مدى سعري تعدى الـ %1.60، تداول مؤشر القدس في نطاق كان أعاله مستوى مقاومة احتاج زخم سيولة أكبر لتخطيه. في حني اتصفت 
التحركات السعرية بالبطء لبعض الشركات، إالاّ أن القفزات السعرية – وإن لم تكتمل- لبعض الشركات ذات األوزان العالية ساهمت في محاوالت 
املؤشر للتموضع عند مستويات جديدة. باحملصلة، أغلق املؤشر مرتفعًا بنسبة طفيفة عن إغالقه األسبوعي السابق، ممليًا ببعض من التماسك، 
ها من األخبار اجلوهرية  وسط شبه انعدام للمحفزات بشتى مصادرها. حيث تتصف املرحلة بشحها من البوادر السياسية اإليجابية من جهة وخلواّ
على الشركات املدرجة من جهة أخرى. فيما مما ال شك فيه بدء دخول البورصة بهذا الروتني السنوى في نهاية السنة املالية، والتي تتضارب خالله 
مسألة إغالق الذمم املالية مع مسألة إغالق املراكز االستثمارية بأعلى تقييم محاسبي ممكن، لتخلق حالة عدم االستقرار السعري نظريًا. فيما 

جتدر اإلشارة إلى حقيقة ثبات بورصة فلسطني مبؤشراتها قياسًا بالتقلبات السعرية احلادة التي شهدتها األسواق املالية العربية احمليطة.
ضمن جلسات األسبوع، جاء النطاق السعري الواسع إثر حتركات سعرية أوسع من ذي قبل ألسهم الشركات القيادية. في هذا السياق وضمن 
املقاومة األعلى، مما دفع مبؤشر  الفلسطينية مستويات جديدة في محاوالت لكسر مستويات  تداوالت متوسطة، المس سهم شركة االتصاالت 
490 نقطة والعودة مجددًا حني لم يفلح سهم الشركة بالثبات عند املستويات العليا. في نهاية األسبوع  أغلق سهم  الـ  القدس لتخطي مستوى 
%0.36. باملقابل، اتسع املدى السعري لسهم شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  5.50 دينار متراجعًا بنسبة طفيفة قدرها  بالتل عند املستوى 
خالل األسبوع، فيما جنح باإلغالق عند أعلى مستوى المسه محققًا مكاسب بنسبة %4.00 حني أنهى تعامالته املتوسطة عند املستوى 1.30 دوالر. 
باملقابل، اتصف املدى السعري لسهم بنك فلسطني باألفقي مغلقًا في نهاية األسبوع عند املستوى 2.78 دوالر مسجاًل نسبة تراجع طفيفة مبقدار 

%0.36. ُيذكر أن تداوالت سهم البنك شكلت ما نسبته %81.78 من مجمل قيمة تعامالت البورصة إثر تنفيذ صفقات مؤسساتية على أسهمه.
في سياق آخر، فازت باديكو القابضة بجائزة مجلة »كابيتال فايننشال انترناشونال« )Capital Financial International( االقتصادية 
الصادرة في لندن، وهي جائزة تقدمها املجلة لألفراد واملؤسسات التي تقدم إضافة حقيقية لالقتصاد في كافة أنحاء العالم وتسهم في ازدهار الواقع 
االقتصادي، وتهدف اجلائزة إلى تسليط الضوء على التقارب بني اقتصادات العالم. أوضحت املجلة أن اختيار »باديكو القابضة« للفوز باجلائزة جاء 
نتيجة ملساهمات الشركة الكبيرة في عملية التنمية واالستثمار في فلسطني . وقال منيب رشيد املصري، رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، أن 
اختيار »باديكو القابضة« لهذه اجلائزة هو إجناز مهم يضاف إلى سلسلة كبيرة من إجنازات باديكو القابضة باعتبارها رائدة العملية االستثمارية 

في فلسطني منذ ما يزيد على عشرين عامًا. 

مؤشرات البورصة وأكبر الرابحين 
التغييراإلغالقاالفتتاحرمز الشركةالتغييراإلغالقاالفتتاحالمؤشر/ فلسطين

ABRAJ0.901.0011.11%%487.04488.360.27القدس

AQARIYA0.600.6610.00%%0.27-117.83117.51البنوك واخلدمات املالية

ARE0.280.307.14%%0.27-67.1867الصناعة

JCC0.810.854.94%%45.6545.650.00التأمني

QUDS1.001.044.00%%24.3924.681.19االستثمار

PADICO1.251.304.00%%46.2746.340.15اخلدمات

ملخص أداء األسبوع

اليومي نسبة التغيراألسبوع السابقاألسبوع الحاليالـبـيـان المعدل 
لألسبوع الحالي 

المعدل اليومي 
نسبة التغيرلسنة 2013

%38.65-516,719842,182%62.87-2,583,5966,958,372عدد األسهم

%13.37-1,224,9041,414,001%64.09-6,124,52217,056,945القيمة بالدوالر

الشركات األكثر نشاطًا خالل األسبوع

عدد األسهم الشركة
نسبة التغيرسعر اإلغالقسعر االفتتاحالقيمة بالدوالرالمتداولة

أسعار 52 أسبوع

أدنى سعرأعلى سعر
BOP1,849,0235,008,8602.792.78-0.36%3.302.70

PALTEL54,187422,0055.525.50-0.36%6.775.30

PADICO278,867347,1761.251.304.00%1.871.22

NIC19,18858,5233.053.050.00%3.603.05

PRICO73,53749,9990.520.49-5.77%0.770.47

WATANIYA55,58436,1820.650.673.08%1.070.64

JPH18,61930,3721.691.62-4.14%2.101.55

APIC25,65028,0931.121.09-2.68%1.401.04

ISBK22,25326,8981.221.20-1.64%1.561.15

TNB23,37326,3221.141.10-3.51%1.381.06

حول إصابات العمل من 
المواد الكيميائية في بالدنا؟

بقلم: الدكتور عقل أبو قرع

يف بالدنا، قد يتعرض العمال اىل انواع مختلفة من املواد الكيميائية يف مواقع العمل، 
حيث يمكن ان يتعرض العاملون يف الزراعة اىل امل��واد الكيميائية، من مبيدات واسمدة 
وهرمونات، او ان يتعرض عمال املصانع اىل املعادن واملركبات العضوية، او ان يتعرض 
عمال البرتوكيماويات اىل البنزين، او ان يتعرض عمال املطابع والعاملون يف دمغ الذهب 
اىل املواد الكيميائية التي تدخل يف هذه الصناعات، او ان يتعرض عمال الصناعة الدوائية 
اىل م��واد كيميائية مختلفة، او حتى ان يتعرض عمال الصناعات الغذائية اىل املذيبات 
واملضافات وما اىل ذلك، وبدون شك ان التعرض اىل هذه الكيماويات، وان تم بشكل غري 
آمن وسليم، او ان لم يلتزم العمال بإجراءات السالمة والوقاية والفحوصات الطبية، 
قبل وبعد التعرض لهذه املواد الكيميائية، سوف يكون لذلك اثار سيئة عىل العامل وعىل 
ع��ائ��ل��ت��ه وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل، ان ل���م ت��ظ��ه��ر ه���ذه االث�����ار ب��ش��ك��ل س���ري���ع، ف��إن��ه��ا ق���د ت��ظ��ه��ر ع���ىل امل���دى 

البعيد، عىل شكل امراض وتشوهات وتداعيات صحية؟
وك�����ان يف ه����ذا ال����ع����ام، ق���د ت���م اخ���ت���ي���ار م���وض���وع "ال���س���الم���ة وال���ص���ح���ة يف اس���ت���خ���دام امل����واد 
الكيميائية يف العمل"، كشعار لالحتفال ب "اليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية"، 
تلك الكيماويات التي يمكن ان ينتج عن التعرض لها ح��وادث عمل واص��اب��ات وام��راض، 
ويمكن ان تكون لها اثار لحظية اي فورية، او يمكن ان ينتج عنها اثار بعيدة املدى، عىل 
شكل امراض مزمنة، وهذا هو االخطر، ويموت تقريبا سنويا حوايل مليونني من العمال 
ن��ت��ي��ج��ة ح�����وادث وام������راض امل��ه��ن��ة، وت��ق��ع م��ع��ظ��م ه����ذه االص����اب����ات يف ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة او دول 

العالم الثالث.
ويف ب�����الدن�����ا، ت���ت���ك���رر ح��������وادث واص�����اب�����ات ال���ع���م���ل وب����اس����ت����م����رار، وب���ع���ض���ه���ا ي����ك����ون م��م��ي��ت��ا او 
ي����ؤدي اىل اح�����داث ع���اه���ات دائ���م���ة، وم���ن ض��م��ن ه���ذه ال����ح����وادث، او االك����ر ش��ي��وع��ا او ب���روزا 
ه���و ح�����وادث ال��س��ق��وط يف ام���اك���ن ال��ع��م��ل وم����ا اىل ذل����ك م���ن وف����اة او اع���اق���ات دائ���م���ة، وه���ذه 
ال��ح��وادث وباالضافة اىل االص��اب��ات واالث���ار الصحية، يكون لها اث��ار اقتصادية واجتماعية 
ون��ف��س��ي��ة، ل��ي��س ف��ق��ط ع���ىل ال���ع���ام���ل امل����ص����اب، وإن���م���ا ع���ىل ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة، ورغ�����م ان ه��ذه 
الحوادث تلقى الصدى االعالمي والتدخل الرسمي وغري الرسمي، اال ان حوادث التعرض 
اىل امل��واد الكيميائية ال تأخذ هذا الحيز، ولذلك فإنه من الواجب ان يتم اخذها بمنتهى 
الجدية واملسؤولية واملتابعة، وتتكرر حوادث واصابات العمل ببساطة، النه ال يتم اتخاذ 
االج�����راءات امل��ف��روض عملها يف بيئة ال��ع��م��ل، وال ي��ت��م تحمل امل��س��ؤول��ي��ة م��ن ال��ع��ام��ل وم��ن 
صاحب العمل ومن الجهات الرسمية، وال يتم تطبيق القوانني او االنتباه اليها اال حني 

يقع الحادث او االصابة او املوت؟
وي����ن����ص ق����ان����ون ال���ع���م���ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وب������وض������وح، ع����ىل ض��������رورة ت����وف����ر إج�����������راءات ال��ص��ح��ة 
والسالمة املهنية ، وبغض النظر عن طبيعة العمل، يف داخل بيئة العمل، وبأن تكون 
التعليمات بخصوص ه��ذه اإلج����راءات واض��ح��ة للعيان لكل م��ن يتواجد يف بيئة العمل، 
وان تتوافر امل��ع��دات واألدوات ال��الزم��ة لإلسعافات األول��ي��ة وللحماية الشخصية يف حال  
تطلب العمل ذلك، وينص القانون كذلك عىل ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الروتينية 
الدورية وحسب طبيعة ومدة العمل، واذا كان القانون ينص بوضوح ويشدد عىل أهمية 
االلتزام بأنظمة الصحة والسالمة املهنية، فإن تكرار اإلصابات وتعددها  يدل عىل اإلهمال 

وعدم تطبيق بنود القانون.
وحني يتعلق األمر بالصحة والسالمة املهنية، فإنه يجب األخذ بعني االعتبار خصوصية 
املرأة الفلسطينية العاملة، الن هذه املرأة العاملة قد تحمل وتلد وترضع، وبالتايل فان 
بيئة العمل ومدى تعرضها اىل ظروف عمل غري صحية، وباالخص اىل املواد الكيميائية 
خالل هذه املراحل املختلفة من الحمل والوالدة والرضاعة، قد يؤدي اىل عواقب وخيمة 
ع��ل��ي��ه��ا وع������ىل ج��ن��ي��ن��ه��ا وأط����ف����ال����ه����ا، ف���ه���ن���اك دراس���������ات اظ����ه����رت وب��������دون أي م����ج����ال ل���ل���ش���ك ان 
ال��ع��دي��د م��ن امل����واد الكيميائية اذا وص��ل��ت اىل ج��س��م امل����رأة ف��أن��ه��ا تنتقل م��ن خ���الل املشيمة 
اىل الجنني وك��ذل��ك م��ن خ��الل الرضاعة اىل الرضيع وم��ا لذلك م��ن اث��ار ع��ىل ضعف النمو 
وتشوهات خلقية ، هذا باإلضافة اىل اآلث��ار النفسية التي تتعرض لها امل��رأة العاملة من 
ضجيج وازدح���ام وارت��ف��اع ال��ح��رارة والرطوبة وضغط العمل، وال��ذي قد يؤثر عىل قدرتها 

اإلنجابية، وعىل صحة اطفالها.
وال يجادل احد ان االلتزام بإجراءات الوقاية وإتباع األنظمة والتعليمات فيما يتعلق 
بالصحة والسالمة املهنية يف بالدنا هي الطريقة األفضل، لتجنب إصابات او اثار بعيدة 
امل��دى من أم��راض وإع��اق��ات، ولكن يبدو ان ه��ذا امل��وض��وع ال يرقى اىل االهتمام ال��الزم اىل 
حني وقوع الحادث وما يرتتب عليه من مآس ، حيث يتم تشكيل لجان تحقيق، ونسمع 
ال���وع���ي���د وال���ت���ه���دي���د، وي��خ��ت��ف��ي ذل����ك اىل ان ي��ق��ع ال����ح����ادث ال����ت����ايل، ول�����ذا ف��امل��ط��ل��وب ال��ت��ط��ب��ي��ق 
الحازم للقوانني امل��وج��ودة، وليك يتم ذل��ك، املطلوب تخصيص الطاقم الكايف للتفتيش 
وامل��راق��ب��ة، وااله����م م��راق��ب��ة ظ���روف ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��س��اع��د ع��ىل ال��ت��ع��رض ل��ل��م��واد الكيميائية، 
واج����راء ال��ف��ح��وص��ات ال���دوري���ة، الن اث���ار ال��ت��ع��رض ال��ب��ط��يء وامل��ت��واص��ل ل��ل��م��واد الكيميائية ال 

تظهر اال بعد فرتة طويلة، ويمكن ان تكون عىل شكل امراض خطرية.

 البرية - احمد سليم -  عقد اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية اجتماع 
الهيئة العامة العادي  يف قاعة جمعية الهالل االحمر يف البرية  ويف غزة.

وق�����ال رئ���ي���س االت����ح����اد ب���س���ام ال���ول���وي���ل ان االج���ت���م���اع ي����أيت الس��ت��ك��م��ال م��س��رية 
االتحاد يف النهوض بقطاع الصناعات الغذائية والرقي بها اىل املستويات العاملية 
واح���داث عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف فلسطني انطالقا م��ن ان 
االمن الغذايئ هو التعبري االسرتاتيجي عن مبدأ السيادة عىل االرض ، وأضاف 
ان االتحاد هو من أهم قطاعات الصناعات الرئيسة، حيث تمثل 25% من حجم 
الصناعات الفلسطينية وتشغل أك��ر من 15000 عامل، وبلغ حجم ال��ص��ادرات 
الغذائية 170 مليون دوالر مع بداية عام 2013 بنسبة 20% من حجم الصادرات 
، وأن االتحاد تمكن من اعداد املخططات الهندسية القامة مقر دائم لالتحاد 

، ويتم اآلن البحث عن مصادر تمويل لبنائه.
وشكر ال��ول��وي��ل امل��ص��رف العربي للتنمية يف افريقيا ب���ادارة البنك االسالمي 
للتنمية عىل الدعم املتواصل لالتحاد وانشطته الرتويجية والتسويقية، كما 

قدمه شكره اىل الدكتور جواد الناجي عىل دعمه املتواصل لالتحاد .
بدوره أكد ممثل وزارة االقتصاد الوطني ايهاب الحاج ياسني دعم الوزارة 

ملؤسسات القطاع الخاص وأهمها القطاع الصناعي.
واس����ت����ع����رض م����دي����ر ع������ام ات����ح����اد ال���ص���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة ن���ص���ر ع���ط���ي���اين ال��ت��ق��ري��ر 
االداري ل���الت���ح���اد ح������ول ال���ن���ش���اط���ات واالن�������ج�������ازات وامل����ش����اري����ع امل���ت���م���ث���ل���ة ب���م���ش���روع 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال���ت���غ���ل���ي���ف، وم���س���اب���ق���ة starpac، ب����ن����اء ق��������درات ال���ط���ل���ب���ة م����ع ج��ام��ع��ة 

النجاح، التدريب مع منظمة االغذية وال��زراع��ة الدولية، بناء املقر الجديد يف 
بيتونيا، استئجار مقر جديد، تدريب وتوظيف الخريجني، وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني، االنعاش االقتصادي يف قطاع غزة، التدقيق عىل مزارع االبقار، ملف 
 )GIZ( اض�����رار ال���ح���رب ع���ىل غ����زة، ب��االض��اف��ة اىل ب��رن��ام��ج ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال���خ���اص
وكذلك املعارض والنشاطات التسويقة التي قام بها االتحاد وأهمها : غذاؤنا 
2013، االغ��ذي��ة ال��دويل – ج��دة foodex 2013 ، املنتوجات الغذائية – الناصرة، 

غذاؤنا 2014، معرض جدة 2014  . 
وعرضت شركة طالل ابوغزالة التقرير املايل لالتحاد، مشددة عىل  مسؤولية 
الشركة عن اعداد وعدالة عرض البيانات وفقا للمعايري الدولية العداد التقاير 
امل���ال���ي���ة، ح��ي��ث ت���ح���رص ال���ش���رك���ة ع���ىل اب������داء ال������رأي يف ه����ذه ال��ب��ي��ان��ات امل���ال���ي���ة وف��ق��ا 
للمعايري الدولية، منوهة اىل ان البيانات املالية تظهر بعدالة من كافة النواحي 

الجوهرية املركز املايل التحاد الصناعات الغذائية . 
ويف م���داخ���الت  ال��ح��ض��ور يف ق��ط��اع غ���زة ط��ال��ب��وا ب���االس���راع يف م��ع��ال��ج��ة اض���رار 
ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي يف ال��ق��ط��اع ، وان���ش���اء م��ق��ر دائ����م ل��الت��ح��اد، وح��م��اي��ة املنتجات 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة م��ن ال��ت��زوي��ر وال��ت��ق��ل��ي��د، وتفعيل ق��ان��ون امل��ق��اي��ي��س وامل��ك��اي��ي��ل، 
ومشاركة غزة يف املشاريع التي تطرح يف الضفة. وقد اتسم االجتماع بالشفافية 
العالية واملسؤولية، وتم الخروج بتوصيات لالجتماعات الالحقة أهمها  انشاء 
وزارة خاصة للصناعات الفلسطينية، باالضافة اىل تمديد االتفاق مع مجموعة 

ابوغزالة كشركة مدققة للحسابات .

اجتماع التحاد الصناعات الغذائية في البيرة وغزة 

- م
 )8

( 1
2/

13

اعالن طرح عطاءات واستدراج عروض للعام 2015
تعلن بلدية رام الله عن طرح العطاءات التالية للعام 2015 وذلك وفقا للمواصفات وجداول الكميات والشروط العامة 

واخلاصة لكل عطاء ووفقًا للشروط احملددة في وثائق العطاء: 
ثمن نسخة العطاءقيمة كفالة دخول  العطاءاسم العطاءرقم العطاء ب ر م

100دوالر10000شيكل عطاء توريد  محروقات4-2015

100دوالر4000شيكل استدراج عروض اسعار توريد قرطاسية واحبار21-2015

الداوم  ايام  واملشتريات خالل  العطاءات  اعاله  مراجعة قسم  املذكورة  العطاءات  الراغبني باالشتراك في  يرجى من 
الرسمي , مع مراعاة ما يلي :

يطلب من الشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة املهن سارية املفعول حني التقدم لشراء العطاء.  1 .
على املتقدمني ومن مسؤوليتهم التاكد من استالم كافة وثائق العطاء وجميع املالحق اخلاصة به ان وجدت. 2 .

في  األسعار للعطاءات اعاله تكون بالشيكل وشاملة لكافة الضرائب, ويجب على الشركة أن تكون  مسجلة “رسميًا” . 3
دوائر الضريبة ومتوفرا لديها شهادة خصم مصدر سارية املفعول

البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب ويحق للبلدية جتزئة العطاءات . 4 .
العطاء حسب  العطاء  ورقمه ويرفق مع كل عطاء كفالة دخول  املغلق ويكتب عليها اسم  العطاءات بالظرف  ترسل  5 .

القيمة املدونة اعاله لكل عطاء توضع في مغلف منفصل
اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة 11 ظهرًا من يوم الثالثاء 2014/12/23. 6  لقسم العطاءات مع العلم أنه لن يقبل 
أي عطاء  بعد هذا املوعد, وفتح املظاريف سيكون الساعة 12 ظهرًا في ذات اليوم في مقر البلدية وذلك في جلسة علنية

رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة العطاء على من يرسو عليه العطاء 7 .
. 8  تستثنى البضائع االسرائيلية من كافة عطاءات بلدية رام الله .

 – الله . 9 رام  لبلدية  االلكتروني  املوقع  زي��ارة  خالل  من  اع��اله  املذكورة  العطاءات  وثائق  على  االط��الع  باالمكان 
– حتت عنوان )قسم العطاءات واملشتريات( ويكون ذلك لالطالع على الوثيقة فقط,   www.ramallah.ps
العطاء وتسديد رسومها ملن يرغب  اج��راءات استالم وثيقة  البلدية المتام  التأكيد على ض��رورة مراجعة  مع 
البلدية وذلك خالل  املعلومات يرجى مراجعة  وللمزيد من  املذكورة.   العطاءات  اي من  باالشتراك فعليًا في 

ساعات الدوام الرسمي

معـــــاذ يونــس 
رئيس بلدية رام الله  باالنابة

رام ال��ل��ه -  ش���ارك���ت ش��رك��ة ال��ت��أم��ني ال��وط��ن��ي��ة يف رع���اي���ة م��س��رية ذوي 
اإلحتياجات الخاصة يف اليوم العاملي الخاص بهم والتي انطلقت من 

ميدان الشهيد ياسر عرفات وحتى وزارة الرتبية والتعليم رام الله.
وأك���د م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة ال��ت��أم��ني الوطنية أح��م��د مشعشع أن شركة 
التأمني الوطنية تسعى لتقديم الدعم اىل جميع املؤسسات والشركات 
وال��ن��وادي وامل��راك��ز وب��األخ��ص ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق ج��زءا 
من حقوقهم كالحق يف التعلم وهذا من ضمن خطط شركة التأمني 

الوطنية ومسؤوليتها اإلجتماعية.
وم���������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا، أوض�������ح�������ت ع�����ض�����و ل����ج����ن����ة م�����ن�����اص�����رة األش��������خ��������اص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة ماجدة أبو غوش نحن نهدف إىل تسليط الضوء 
ع���ىل ال��ف��ئ��ة امل��ه��م��ش��ة يف امل��ج��ت��م��ع وت���وج���ي���ه امل���س���ؤول���ني ل��ل��ن��ظ��ر إىل أب��س��ط 
حقوقهم كالحق يف التعليم وبذلك نحن قمنا يف هذه املسرية للوصول 
اىل وزارة الرتبية والتعليم العايل ومن ثم القيام يف بعض النشاطات 

الرتفيهية لهم.
ي����ذك����ر أن ش����رك����ة ال���ت���أم���ني ال���وط���ن���ي���ة امل���س���اه���م���ة ال���ع���ام���ة ه����ي م����ن أوىل 
شركات التأمني الفلسطينية التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية 
الفلسطينية يف عام 1992، عىل يد مجموعة من رجال األعمال و أهل 
ال���خ���رة يف م��ج��ال ال��ت��أم��ني، و ت��ع��ت��ر ال��ش��رك��ة م���ن أك���ر ش���رك���ات ال��ت��أم��ني 
يف ف���ل���س���ط���ني، ح���ي���ث ح���اف���ظ���ت ال����ش����رك����ة ع�����ىل م����رك����ز ال������ص������دارة يف ق���ط���اع 
التأمني يف فلسطني عىل م��دار أكر من 20 عاماً لتصبح الشركة صرحاً 
إقتصادياً قوياً، هذا وتعمل الشركة إبتداء من العام 2012 وفق محركات 
إسرتاتيجية للنمو تتمثل بالعمل ع��ىل رف��ع ك��ف��اءة إج����راءات العمل و 
ضبط جودة الخدمة وتعزيز اإلستثمار يف رأس املال البشري، و تقوية 
ن���ظ���م إدارة امل����ع����ل����وم����ات و ال�����رتوي�����ج ال�������ذيك امل���ب���ت���ك���ر ح���ي���ث ت����ق����دم ال���ش���رك���ة 
خ��دم��ات��ه��ا للجمهور بشكل م��ب��اش��ر م��ن خ���الل شبكة ف��روع��ه��ا ومكاتبها 

ووكالئها املنتشرة يف جميع انحاء فلسطني.

"التأمين الوطنية" تشارك في رعاية مسيرة اليوم 
العالمي لألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة

ال�����ق�����دس - م�����ن زيك أب�������و ال������ح������الوة - ش�����ارك�����ت م���ج���م���وع���ة م�����ن أع����ض����اء 
جمعية املحكمني الفلسطينيني بدورة تدريب مدربني  نظمها مركز أبو 
ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي  

خصيصا ألعضاء جمعية املحكمني الفلسطينيني.
وق���د ح��اض��ر يف ال����دورة نخبة م��ن أس��ات��ذة ال��ق��ان��ون وخ����راء التحكيم 
بدولة االمارات، تم خاللها استعراض وسائل تأهيل محكمني قادرين 
عىل خدمة اإلقتصاد الوطني وحل املنازعات التجارية بالسبل البديلة.  
ويف خ��ت��ام ال�����دورة، أع���رب ف���ؤاد ج��ر رئ��ي��س الجمعية ع��ن ش��ك��ر وتقدير 
الهيئتني اإلدارية  والعامة لتعاون ودعم غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي 

ومركز التحكيم املنبثق عنها. 
وقدم رئيس الجمعية درع الجمعية لكل من الغرفة التجارية ومركز 

التحكيم تقديرا لدعمهما. 
وأك���د ج��ر أن جمعية املحكمني الفلسطينيني ستواصل نشاطاتها 
وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف امل��س��اه��م��ة ب��ن��ش��ر ودع�����م ث��ق��اف��ة ف���ض امل���ن���ازع���ات ال��ت��ج��اري��ة 
واإلنشائية واملصرفية بالوسائل البديلة -التوفيق والوساطة والتحكيم 
- وف�����ق ق����ان����ون ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وب����ال����ت����ع����اون م����ع غ����رف����ة ف��ل��س��ط��ني 
للتحكيم ال����دويل م��ن خ���الل التحكيم امل��ؤس��ي مل��ا ف��ي��ه دع���م وتشجيع 

اإلستثمار والتجارة البينية.

دورة ألعضاء جمعية المحكمين الفلسطينيين 
بالتحكيم التجاري في ابو ظبي

سيؤل - أعلن باحثون يف شركة “إل جي” أن سعر شاشاتها املرنة 
– بما يف ذلك الطراز الذي يشاع أنه قابل للف – سيكون قريباً أرخص، 
مع عزم “إل جي ديسبالي” LG Display تغيري عمليات اإلنتاج واملواد 

املستخدمة يف صناعة هذه الشاشات.
وخ������الل م���ح���اض���رة يف ورش������ة ع���م���ل دول����ي����ة ح�����ول اإلل���ك���رتون���ي���ات امل���رن���ة 
وال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ط��ب��اع��ة ع��ق��دت يف ك��وري��ا ال��ج��ن��وب��ي��ة، ق���ال ك��ي��م ك��ي��ون��ج م��ني، 
الباحث يف مركز البحث والتطوير التابع لشركة “إل جي ديسبالي”، 
وهي القسم الذي يختص بصناعة الشاشات من “إل جي”، إن الشركة 
ت��خ��ط��ط الس���ت���خ���دام م����واد ن��ح��اس��ي��ة وم����ا وص��ف��ت��ه ب��ت��ق��ن��ي��ة “ل��ف��ة إىل ل��ف��ة” 

لخفض التكاليف يف صناعة شاشات العرض املرنة.
وأوضح الباحث أن الشاشات املصنوعة وفق أسلوب الطباعة “لفة 
إىل لفة” تمر أثناء اإلنتاج من خالل “لفتني”، ما يجعل “إل جي” قادرة 

عىل إنتاج شاشات أكر مرونة من عمليات التكرير السابقة.
ك����ذل����ك ت����س����اع����د ه�������ذه ال����ط����ري����ق����ة ع�����ىل ال���ت���ق���ل���ي���ل م�����ن ت���ك���ال���ي���ف اإلن�����ت�����اج، 
م��م��ا ي���ؤدي ب����دوره إىل خ��ف��ض ت��ك��ال��ي��ف ال��ش��اش��ات لجعلها أك���ر جاذبية 

للعمالء.

وك����ج����زء م����ن ال��ع��م��ل��ي��ة ال����ج����دي����دة، ق���ال���ت “إل ج�����ي” إن���ه���ا س��ت��س��ت��ب��دل 
أسالك األملنيوم التي تستخدمها حالياً يف شاشات العرض بأخرى من 
النحاس، وهي املادة التي ستؤدي إىل خفض التكاليف، وزيادة الدقة، 

وعدم انبعاث أي مواد خطرة عىل اإلنسان والبيئة.
وكانت مسألة انبعاث مواد خطرة مصدر قلق يف السابق، حيث إن 
بعض الخصائص الكيميائية للنحاس كانت تمنع يف املايض تطبيق هذه 
التقنية. ويف الوقت نفسه، ووفقاً ملصادر مطلعة من داخل الشركة، 
تمتلك “إل ج��ي” التقنية ال��الزم��ة إلن��ت��اج ش��اش��ات ع��رض قابلة للف يف 
شكل لفافة، هذا وليس من املعلوم بعد متى تعتزم طرحها تجارياً، 
ول��ك��ن ع��ام��ل��ون يف ال��ش��رك��ة ق���ال���وا إن��ه��ا ت��خ��ط��ط الع��ت��م��اد ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 

صناعة الحاسبات اللوحية.
وك�����ان�����ت ش����رك����ة “إل ج�������ي” ع����رض����ت يف وق�������ت س����اب����ق م�����ن ه�������ذا ال����ع����ام 

شاشات تمتاز بمستويات عالية من املرونة وبقياس 18 بوصة.
يذكر أن شركة أك��رم سبيتاين و أوالده الوكيل الحصري و الوحيد 
لشركة إل ج��ي LG  العاملية ال��ك��وري��ة يف ال��س��وق الفلسطيني منذ أكر 

من 21 عاما . 

سبيتاني الوكيل الحصري...  
شاشة قابلة للف من “إل جي”

ورشة نقابية شبابية في جنين 
حول"المفاوضات الجماعية"

ج��ن��ني � ع��ي س��م��ودي � ع��ق��د يف م��ق��ر االت���ح���اد ال��ع��ام ل��ن��ق��اب��ات ع��م��ال فلسطني ج��ن��ني ورش��ة 
نقابية مركزية لقطاع الشباب يف النقابة العامة لعمال البناء واالخشاب من كافة محافظات 
الوطن والتي استمرت ملدة يومني متتاليني وبمشاركة )22( مشاركا ومشاركة بهدف تمكني 

وتقوية قطاع الشباب يف نقابات البناء و االخشاب  يف فلسطني .
وهذه الورشة، ممولة من االتحاد الدويل لعمال البناء واالخشاب ويف كلمته االفتتاحية 
لهذه الورشة رحب عضو االمانة العامة باير سعيد باير باملشاركني واملدربني وانهم يف بلدهم 
وات���ح���اده���م ال���ث���اين يف ج��ن��ني م���ؤك���دا ع���ىل اه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه ال���ورش���ة ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة عىل 
فئة الشباب يف قطاع البناء واالن��ش��اءات يف تمكينهم وتقويتهم نقابيا يف اداره املفاوضات 
الجماعية  واثنى شكره لالتحاد الدويل لعمال البناء واالخشاب بتمويل مثل هذه الورش 

يف فلسطني 
وقدم النقابيان فوزان عويضة وايمان قاسم شرحا مفصال ومستفيضا يف قواعد ومبادئ 
وفن واسلوب واداره املفاوضات الجماعية وقد ساد جو من االنسجام بني املشاركني مؤكدين 
انهم سينقلوا ما استفادوه من تمكني وخرات يف املفاوضات الجماعية لزمالئهم يف اماكن 

العمل وعن اهمية املشاركه يف مثل هذه الورشة.
ويف نهاية اليوم الثاين للورشة خرج املشاركون بتوصيات تكرار مثل هذه الورشة لتشمل 
كافة فئة الشباب العاملني يف قطاع البناء واالخشاب يف كافة محافظات الوطن شاكرين 
االتحاد الدويل لعمال البناء واالخشاب عىل دعمه لهذه الورشة ونتمنى منه زيادة الدعم 
للنقابة الوطنية وال��ع��ام��ه لعمال ال��ب��ن��اء واالخ��ش��اب لتمكينهم م��ن ت��ك��رار مثل ه��ذه ال��ورش��ة 

الهميتها وحاجتها لهم .

ال���خ���ل���ي���ل - ج����ه����اد ال����ق����واس����م����ي - ث����م����ان����ون س���ي���دة 
خضن غمار مشروع املدرسة الحقلية البيولوجية 
التي اطلقها املركز الفلسطيني لالتصال والسياسات 
ال���ت���ن���م���وي���ة وغ����رف����ة ت����ج����ارة وص����ن����اع����ة ش����م����ال ال��خ��ل��ي��ل 
وح���اض���ن���ة س���ي���دات االع����م����ال، يف ت��ج��رب��ة ف���ري���دة هي 
االوىل ع��ىل م��س��ت��وى ال��وط��ن، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز االن��ت��اج 
العضوي وتسويق ه��ذه املنتجات محليا وخارجيا 
م�������ن خ���������الل اس������ت������خ������دام امل�������وق�������ع االل���������ك���������رتوين وس�������وق 

الخميس االسبوعي.

تجربة أوىل
وق���������������ال ج�����م�����ي�����ل ال�������������درب�������������ايش، م��������دي��������ر ع������������ام امل������رك������ز 
الفلسطيني، ان فكرة املدرسة الحقلية البيولوجية 
اخذت من تجربة جزائرية، حيث يكون التدريبات 
والتعليم يف الحقل وتبدأ من املزراعة من الحراثة 
وح����������ت����������ى م����������وس����������م ال���������ق���������ط���������اف وب�������م�������ط�������ل�������ب�������ات ال�����������زراع�����������ة 
البيولوجية بدون اسمدة وهرمونات، بدأت مطلع 
شهر آب املايض يف شمال الخليل، مشريا اىل انها 

سيتم نقل هذه التجربة اىل وسط الخليل. 
وأض��������اف، ان امل����درس����ة ت������درس أرب������ع ت��خ��ص��ص��ات 
وهي العسل والزيتون ومونتاجات الروة الحيوانية 
وال��خ��ض��ار ال��ب��ي��ول��وج��ي، حيث ت��ص��در ه��ذه املنتجات 

خارجيا وفق الحاصالت الزراعية االوروبية.
وأكد الدربايش، ان املشروع الذي بلغت تكلفته 
م�����ائ�����ه وخ����م����س����ني ال��������ف ي������������ورو، ب�����دع�����م وت�����م�����وي�����ل م��ن 
مؤسسة "كونراد ادن��اور"، القى نجاحا وتشجيعا 
وس���ي���ك���ون ال����ع����ام ال�����ق�����ادم م����ش����روع ك����ام����ل االرك��������ان، 
الف���ت���ا إىل أن����ه ك����ان اح����د م��خ��رج��ات��ه س����وق ال��خ��م��ي��س 

االسبوعي للمنتجات الغذائية والحرف اليدوية.

نموذجا جديد للعرض
وأوض��������ح، ان ه�����ذا ال����س����وق ه����و ن���م���وذج���ا ج���دي���دا 
ل����ع����رض امل����ن����ت����ج����ات ال���ب���ي���ت���ي���ة، م����ش����ريا إىل إن�������ه ي���ه���دف 
بالدرجة االوىل لتشجيع الزراعة وتسويق املنتجات 
الزراعية والحرف اليدوية، اضافة اىل تنشيط دور 
املرأة يف املجتمع، الفتا إىل أنه تم تجميع عدد من 
النساء البارعات يف صناعة املنتجات الزراعية البيتية 
وكذلك الحرف اليدوية داخل مكان واحد، التاحة 
ال��ف��رح��ة ام����ام امل��ت��س��وق��ني ل���ش���راء امل��ن��ت��ج م���ن م��ص��دره 
الرئيي، وكذلك يعطي فرصة اللقاء املباشر بني 
الصانع واملستهلك، فهذه املنتجات البيتية خالية 
م����ن امل��������واد ال���ح���اف���ظ���ة، اض����اف����ة اىل ان�����ه ي��ت��ي��ح ل��ل��م��رأة 
م����ش����ارك����ة ال�����رج�����ل يف ت���ح���م���ل أع�����ب�����اء ال����ح����ي����اة يف ظ��ل 
ال�����رك�����ود االق����ت����ص����ادي وت�����ده�����ور االوض���������اع امل��ع��ي��ش��ي��ة، 
وهذا ما عودتنا عليه النساء الفلسطينيات دائما.

وأع���رب ال��درب��ايش، ب��أن يصبح س��وق الخميس 
ع����رس����ا ت����ج����اري����ا اس���ب���وع���ي���ا ب���ام���ت���ي���از م����ن خ������الل ت��س��وق 
الناس، وازدياد االقبال عليه، النه قائم عىل مبدأ 

التجارة العادلة. 

تنمية االقتصاد املحيل
وق����ال ن���ور ال���دي���ن ج������رادات، رئ��ي��س غ��رف��ة ت��ج��ارة 
وصناعة شمال الخليل، ان املشروع يأيت استكماال 
لخطة الغرفة التجارية يف تنمية االقتصاد املحي يف 
شمال الخليل ودعم املشاريع الريادية، موضحا انه 
يسهم يف تعزيز دور املرأة يف االقتصاد الفلسطيني، 
ومساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي، الفتا 

المدرسة الحقلية وسوق الخميس في حلحول.. 
تجربة فريدة لتعزيز االنتاج العضوي وتسويقه

إىل م�����س�����رية ال�����غ�����رف�����ة يف ت����ع����زي����ز م�����ش�����ارك�����ة امل������������رأة يف 
االقتصاد الوطني، من خالل تقديم خدمات نوعية 
لها، تهدف اىل تنمية وتطوير املشاريع النسوية يف 

منطقة امتدادها الجغرايف.
ال�����خ�����م�����ي�����س األس������ب������وع������ي  وأش�����������������ار إىل ان س������������وق 
للمنتجات الغذائية وال��ح��رف اليدوية يف حلحول 
ي��ه��دف اىل ال��ت��س��وي��ق وال����رتوي����ج مل��ن��ت��ج��ات ص��اح��ب��ات 
األع��������م��������ال امل������س������ج������الت ل���������دى ال������غ������رف������ة، ت������أك������ي������دا ع���ىل 
أه��م��ي��ة م��ش��ارك��ة امل����رأة يف ال��ح��ي��اة االق��ت��ص��ادي��ة جنبا 

إىل جنب مع الرجل.

ملتقى رجال اعمال نابلس 
يستقبل وفدا صينيا ويبحث 

معه آفاق التعاون المشترك
نابلس - عماد سعاده - بحث ملتقى رجال اعمال نابلس، مع وفد صيني من رجال االعمال 

زار امللتقى امس، آفاق التعاون االقتصادي املشرتك.
وكان يف استقبال الوفد، رئيس مجلس ادارة امللتقى نضال البزرة، وامني السر ناصر املدموج 

وعضو مجلس االدارة خالد سلهب.
وأكد البزرة عىل العالقة الوطيدة التي يرتبط بها الشعبان الفلسطيني والصيني، خاصة يف 

املجال االقتصاي. وقدم شرحا عن اهداف وبرامج ونشاطات ملتقى رجال اعمال نابلس.
بدوره عر الوفد الصيني عن سعادته بهذه الزيارة اىل امللتقى واىل محافظة نابلس، مؤكدا 
رغ��ب��ت��ه يف ف��ت��ح اف���اق ج��دي��دة م��ن ال��ت��ع��اون وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بني 
البلدين. وجرى خالل اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا من بينها امكانيات تصدير عدد 

من املنتجات الفلسطينية اىل الصني وبشكل خاص الحجر، وزيت الزيتون.
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حامل اللقب في اختبار ثالث على أرضه

ملعبا اليرموك ورفح البلدي مسرحا المواجهة في الجولة الثالثة للدوري
غزة- أحمد املشهراوي:تفتتح منافسات 
ل��ل��دوري الفلسطيني املمتاز  الجولة الثالثة 
ل��ك��رة ال��ق��دم اب��ت��داًء م��ن  ال��ي��وم  بإقامة ست 
مباريات، حيث ستقام عصر اليوم الجمعة 
ت����ج����م����ع األوىل حامل  ح����اس����م����ت����ان  م������ب������ارات������ان 
ال���ل���ق���ب ش���ب���اب رف�����ح وال����ه����ال الفلسطيني، 
وال����������ث����������ان����������ي����������ة ش�����������ب�����������اب خ�����������������ان ي�����������ون�����������س وات�����������ح�����������اد 
ت���ش���ه���د املباريات  ال���ش���ج���اع���ي���ة،  وي���ت���ط���ل���ع أن 
غزارة أهداف تزيد عما سجلته الجولتان من 
أهداف وصلت إىل 26 هدفاً، وذلك رغبة يف 
الفوز وحسم األمور مبكراً بعد سلسة من 

اإلخفاقات والرتاجعات.
فعىل إس��ت��اد رف��ح جنوبي قطاع غ��زة، ال 
يملك ش��ب��اب رف���ح ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��ن سبيل 
غ�����ر ت���ح���ق���ي���ق ال�����ف�����وز ب����ق����وة وال�������خ�������روج بنقاط 
امل�����ب�����اراة ك���ام���ل���ة دون ان���ت���ق���اص ع���ن���دم���ا يواجه 
لتعويض  وذل����������������ك  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي،  ال����������ه����������ال 
ه��زي��م��ت��ن ت��ل��ق��اه��م��ا األزرق ع��ص��ف��ت بمكانته 
أن هزيمته  خ������اص������ة  ك������ري������ائ������ه،  م�������ن  ون�������ال�������ت 
األخ�����رة ام����ام خ���دم���ات ال��ش��اط��ئ ج����اءت بن 
أه������ل������ه ع�������ىل م����ل����ع����ب����ه وأم�������������ام ج������م������ه������وره، وقد 
وصلت األمور إىل الهتاف للنيل من الجهاز 
ال������ت������دري������ب������ي ال������������ذي ي��������ق��������وده خ������ال������د أب����������و كويك 
بمساعدة أمن عبد العال، قبل أن يتدارك 

مجلس اإلدارة األمور ويجدد الثقة بهما.
ويدخل الشباب املباراة دون أن يملك أي 
نقطة، وه��و يتطلع لكسر الجمود، وعبور 
املنخفض ال���ذي يغرقه امل��ب��اراة تلو األخرى، 
وذل�������ك رغ������م غ����ي����اب أب�������رز رك�����ائ�����ز ال����ف����ري����ق هما 
الحارس االسايس باسل الصباحن ومدافع 
ال���ف���ري���ق ع��ب��د ال���ل���ه س���ام���ة، ل���ذل���ك سيسعي 
ال���ج���ه���از ال��ف��ن��ي ل��س��د ال���ث���غ���رات ال���ت���ي ق���د ترز 

واستخدام بدالء جدد.
نقاط،   3 ب��������رص��������ي��������د  ال�����������ه�����������ال  ف���������ري���������ق  أم���������������ا 
ف���ه���و ي��ت��ط��ل��ع ب���ق���ي���ادة م����درب����ه ال����ش����اب محمد 
ال��������س��������وي��������ريك إىل ت�������ن�������ايس خ�������س�������ارت�������ه األخ������������رة 
امل�����ف�����اج�����ئ�����ة ع�������ىل م����ل����ع����ب����ه وب���������ن ج�����م�����ه�����وره من 
خ��دم��ات خ��ان يونس ع��ىل إس��ت��اد الرموك، 
حيث خطف النجم محمود فحجان هدفاً 
ال����ك����ث����ر لتجاوزه،  ال����ف����ري����ق  ق������ات������ًا، س���ي���ك���ل���ف 

وي���م���ل���ك ال����ه����ال ن���خ���ب���ة م���م���ي���زة م����ن الاعبن 
ق�����������ادرة ع������ىل ت������ج������اوز األم�������������ور، واالن������ت������ق������ال إىل 
املنطقة ال��داف��ئ��ة إلث��ب��ات ذات���ه للسنة الثانية 

يف الدوري.
وع��������ىل إس������ت������اد ال��������رم��������وك، ي���ت���ط���ل���ع اتحاد 
ب��������ق��������ي��������ادة امل����������دي����������ر ال�������ف�������ن�������ي نعيم  ال������ش������ج������اع������ي������ة 
السويريك لتجاوز خسارته القاسية والصعبة 
أمام اتحاد خان يونس يف املدينة الرياضية 
بخماسية مست بسمعة الفريق ومكانته، 
ول����ك����ن ال����ف����ري����ق����ن ح���ق���ق���ا ن���ق���ط���ة واح����������دة لكل 
منهما، وتلقت شباكهما خسارة، ل��ذا فإن 
متقارب،  واألداء  م��ت��ش��اب��ه��ة،  ت���ب���دو  األوراق 
ويمثل فوز أي منهما انطاقة هامة للعودة 

إىل املنافسة يف املربع املتقدم.

لقاءا السبت
وضمن مباريات السبت  يحل اتحاد خان 
ي����ون����س ض����ي����ف����اً ع�����ىل إس�����ت�����اد ال������رم������وك بنفسية 
ع�������ال�������ي�������ة وه�������������و ي����������واج����������ه ال�����������ري�����������ايض ال��������ج��������ري��������ح من 
هزيمتن، ويسعى الرتقايل لتكرار فوزه عىل 
ات���ح���اد ال��ش��ج��اع��ي��ة مل��ن��ح الع��ب��ي��ه ال��ش��ب��ان دفعة 
جيدة للتواصل مع املقدمة، لذا فإن إمكانات 
إح��������راز االن����ت����ص����ار ال���ث���ال���ث ق���ائ���م���ة، ف��ي��م��ا يتطلع 
الريايض بقيادة امل��درب رأف��ت خليفة للخروج 
م��������ن ك�����ب�����وت�����ه ع�����ق�����ب خ������س������ارت������ن م��������ن الجمعية 
اإلسامية، والخدمات الرفحي بهدف تحسن 
ظ��روف��ه ع��ىل الئ��ح��ة ال��رتت��ي��ب قبل ف���وات األوان 

واالنطاق نحو املنافسة من جديد.

وع������ىل إس�����ت�����اد رف������ح س���ي���ك���ون خ�����دم�����ات رفح 

ب��رص��ي��د 4 ن��ق��اط م���ن ت���ع���ادل وف����وز يف مواجهة 

ج�������دي�������دة ل��������زي��������ادة غ�����ل�����ة م�������ن ال�����ن�����ق�����اط م�������ن خال 

تحقيق الفوز عىل الفريق االصفر ال��ذي تلقى 

خسارتن عىل التوايل، وسيكون عنوان املباراة 
الفوز لصاحب الخطة الهجومية، ولن يكتب 
ل��ل��ن��ص��رات ال��ف��وز وامل��ن��اف��س��ة م��ن ج��دي��د، مالم 
يعتمد املدرب محمود زقوت  طريقة هجومية 
ع��ىل خ���اف ال��ط��ري��ق��ة ال��دف��اع��ي��ة ال��ت��ي اعتمدها 

الفريق طوال موسمن ابقياه يف املمتازة.
وت����ب����دو األم�������ور ت��م��ي��ل ل���ص���ال���ح األخ����ض����ر مما 
ي��دف��ع��ه ل��ل��م��ن��اف��س��ة ب��ق��وة ب��ي��ن��م��ا س��ي��ك��ون وضع 

ال��������ن��������ص��������رات ص�����ع�����ب�����ا ح������ي������ث ي�����ب�����ح�����ث ع���������ن الفوز 
لتصويب مسرته.

لقاءا االحد
وضمن لقاءات االحد وعىل إستاد الرموك 
ت��ت��ج��دد امل���واج���ه���ات وي��ل��ت��ق��ي يف م���واج���ه���ة مخيم 
الشاطئ الجاران الجمعية اإلسامية وخدمات 
ال����ش����اط����ئ، وت����ت����ق����ارب ف������رص ال���ف���ري���ق���ن، خاصة 
ال������������������ذي ح�������ق�������ق فوزين  ال������ج������م������ع������ي������ة اإلس����������ام����������ي����������ة 
متتالين، يطمح إلحراز الهدف الثالث بتحقيق 
ال��ن��ق��ط��ة ال���ت���اس���ع���ة، ول����ن ي���ك���ون ال���ش���اط���ئ لقمة 
سائغة خاصة بعد فوزه الثمن عىل شباب رفح 
عىل ملعبه بنتيجة 2-1، لذا فإن املباراة ستكون 

بنكهة مميزة خاصة.

و يف نفس اليوم تقام املباراة الوحيدة عىل 
إس����ت����اد خ������ان ي����ون����س ب����ن ال����ق����ادم����ن الجديدين 
ل��������أض��������واء، خ������دم������ات خ��������ان ي�����ون�����س ال����������ذي أحرز 
ف�������������وزاً غ�����ال�����ي�����اً ع�������ىل ال�������ه�������ال ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي، وهو 
يتطلع ب��دع��م وم��س��ان��دة رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
ال����ري����ايض ي���وس���ف ص����رص����ور ت��ح��ق��ي��ق ف�����وز ثالث، 
وذلك باالتفادة من االرض والجمهور لتحقيق 
االن���ت���ص���ار ال���ث���ال���ث ع���ىل ح���س���اب ف���ري���ق أع���ل���ن أنه 
لن يكون لقمة سائغة لغره، ونجح يف خطف 
نقطة غالية م��ن ش��ب��اب خ��ان ي��ون��س ع��ىل أرض 

األخر، فلمن تكون الغلبة بن الجديدين.

الدرجة األوىل
ويف ال��درج��ة األوىل، ستكون الجماهر مع 

س��ت م��ب��اري��ات ج���دي���دة، ب��ع��د أن ن��ج��ح خدمات 

ج���ب���ال���ي���ا م����ن ت��ح��ق��ي��ق س����ت ن���ق���اط غ���ال���ي���ة وابتعد 

يف املقدمة.

وي���ل���ت���ق���ي ال���ج���م���ع���ة ب���ي���ت اله����ي����ا وال�����ج�����اء عىل 

ملعب بيت الهيا، وخدمات املغازي واالستقال 

ع�����ىل م���ل���ع���ب ال�����ن�����ص�����رات، وي�������وم ال���س���ب���ت ياقي 

ال��زي��ت��ون جمعية ال��ص��اح ع��ىل ملعب التفاح، 

وأهيل النصرات األهيل الفلسطيني عىل ملعب 

النصرات، وي��وم األح��د ياقي خدمات جباليا 

بيت حانون األهيل عىل ملعب التفاح، وشباب 

جباليا لقادسية عىل  بيت الهيا.

غزة الريايض

تشمل مساندة الوطني في أستراليا

مؤسسة أمواج ومجموعة اليازجي 
يوقعان اتفاقية دعم المنتخب

الحرب األخيرة طالت الرياضة بين التدمير والتخريب

نادي الشاطئ يطالب بمساندة 
األندية المتضررة بغزة  

غزة- جمال الحلو:وقعت مؤسسة أمواج 
اإلعامية الرياضية وشركة مجموعة اليازجي 
ل��ل��م��ش��روب��ات ال��خ��ف��ي��ف��ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون لدعم 
املنتخب الوطني يف بطولة كأس آسيا املقررة 
العام املقبل يف أسرتاليا ألول مرة يف تاريخه.

 وقد وقع االتفاقية عن أمواج رئيسها عبد 
السام إسماعيل هنية، وعن الشركة رئيسها 

محمود اليازجي بمقر الشركة.
وق��ال هنية إن االتفاقية ت��أيت تحت  شعار 
"الوطني الفدايئ يجمعنا، مؤكداً عىل أهمية 
مل������س������ان������دة م�����م�����ث�����ل فلسطن  ال����������������دور اإلع���������ام���������ي 
الشركات  م�����س�����اه�����م�����ات  وك�������ذل�������ك  ال�����ب�����ط�����ول�����ة  يف 
االقتصادية ورجال األعمال كونه يمثل الوطن 
كامًا ويجمع أبناء فلسطن يف كل مكان يف 

الداخل والشتات.
من جانبه أكد اليازجي وقوفه ومساندته 
واملجموعة إىل جانب أبطال منتخبنا الوطني، 
وهنأ تحقيق االنجاز باختيار منتخبنا كأفضل 
منتخب م��ت��ط��ور ع��ىل ص��ع��ي��د م��ن��ت��خ��ب��ات القارة 
اآلس���ي���وي���ة", داع��ي��ا ك��اف��ة ش��رك��ات ومؤسسات 
القطاع الخاص إىل املشاركة يف ه��ذه الحملة 

الوطنية عىل مستوى الوطن".
يشار أنه تم االتفاق  عىل ان تقدم مجموعة 
ال��ي��ازج��ي 1000 م���رت  م��ن امل��ل��ص��ق��ات والبوسرتات 
ال�����خ�����اص�����ة ب����اع����ب����ي م���ن���ت���خ���ب���ن���ا يف ك�����اف�����ة شوارع 
ومفرتقات محافظات غزة , وحسب األماكن 
ال�������ت�������ي س�����ي�����ت�����م اإلع���������������ان ع�����ن�����ه�����ا الح�������ق�������ا م��������ن قبل 

مؤسسة أمواج الرياضية.

غ����زة- ن��اش��د م��ج��ل��س إدارة ن����ادي الشاطئ 
ال����ع����ام����ل����ة يف فلسطن  ال�����دول�����ي�����ة  امل�����ؤس�����س�����ات 
ب����ض����رورة ال����وق����وف ب���ج���ان���ب األن����دي����ة الرياضية 
ال��������ع��������دوان اإلسرائييل  ب����ف����ع����ل  ت������ض������ررت  ال�����ت�����ي 
األخ����������ر ع������ىل ق�����ط�����اع غ����������زة. وأك����������د ال�����ش�����اط�����ئ أن 
األندية الرياضية رغم استهدافها املباشر من 
ق��ب��ل ال���ط���ائ���رات ال��ح��رب��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وحجم 
التحديات التي تواجهها إال أنها ومن منطلق 
حرصها عىل استئناف النشاط الريايض كانت 
س����ب����اق����ة ب����ج����ه����ود ال����ج����م����ي����ع ع������ىل ال�����ت�����ع�����ايل عىل 
املصاعب وامل��ش��ارك��ة يف املسابقات واألنشطة 

الرياضية.
وأوضح أن مباين النادي تعرضت ألضرار 
ج����س����ي����م����ة ن����ت����ي����ج����ة اس�����ت�����ه�����داف�����ه�����ا م�������ن ال��������������زوارق 

وال��ط��ائ��رات الحربية وأدت إىل تدمر معظم 
م��ح��ت��وي��ات��ه، ك��م��ا وت���ع���رض ال���ن���ادي ل��ل��غ��رق يف 
م��ع��ظ��م م��ب��ان��ي��ه ب��س��ب��ب األم���ط���ار ال��غ��زي��رة التي 
ه��ط��ل��ت م����ؤخ����راً ب��س��ب��ب ال���ت���ص���دع ال��ك��ب��ر الذي 

لحق به.
وطالب الشاطئ وزارة األشغال وبرنامج 
ووكالة   )UNDP( اإلن�������م�������ايئ  امل�����ت�����ح�����دة  األم���������م 
ب������ت������وف������ر الدعم  ال�������اج�������ئ�������ن  غ�����������وث وت�����ش�����غ�����ي�����ل 
الازم لأندية الرياضية املدمرة حتى تتمكن 
امل����خ����ت����ل����ف����ة وتقديم  أن����ش����ط����ت����ه����ا  م�������ن م�����م�����ارس�����ة 
الخدمات ألبنائها الرياضين. وأعرب الشاطئ 
عن أمله ب��أن تكون معاناة األندية الرياضية 
محل اهتمام الجميع يف ظل أهمية الرياضة 

والشباب يف مجتمعنا الفلسطيني.

نشاطات مجموعة خليل الرحمن الكشفية

 وجه دعوة للصحفيين 

نادي شباب دورا ينظم لقاء

مع جماهيره السبت
دورا - الدائرة اإلعامية - ينظم نادي شباب 
م������ع جماهر  م����ف����ت����وح����ا  ل������ق������اًء ج�����م�����اه�����ري�����اً  دورا 
وم��ن��اص��ري��ه وداع���م���ي���ه وذل�����ك ي����وم غ����د  السبت 
يف ق���اع���ة م���رك���ز ش����ه����داء دورا ال���ث���ق���ايف الساعة 

الثالثة عصراً.
و يهدف اإلجتماع لإلستماع آلراء الجماهر 
ل�����ل�����ف�����رتة السابقة  ت���ق���ي���ي���م���ه���م  ال�����ت�����ف�����اع�����ل م���������ع   و 
وال����ت����ب����اح����ث م���ع���ه���م م������ن أج�������ل اإلع������������داد ملرحلة 

ي����ل����ب����ي ط�����م�����وح�����ات و تطلعات  ب����ش����ك����ل  اإلي�������������اب 
جماهر مدينة دورا و قراها.

الجماهر  ال����������������ن����������������ادي  إدارة  دع������������������ت  وق������������������د 
واإلعامين لحضور هذا اللقاء الهام و طرح 
كل ما يجول بخاطرهم ومشاركة إدارة النادي 
يف إت����خ����اذ ال������ق������رارات امل���ائ���م���ة ل��ل��م��رح��ل��ة املقبلة 
واعدة باإلجابة عىل كافة أسئلة و إستفسارات 

الحضور بكل صراحة و شفافية.

 في لقاء جرى على ملعب نابلس

 تأهل فريق طولكرم للمربع 

الذهبي لكأس القوات 
طولكرم - منتصر العناين-تأهل منتخب 
ف��ري��ق األم����ن ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال���ق���دم /طولكرم  
للمربع الذهبي لدوري كأسه والتي ينظمها 
االت���ح���اد ال��ع��س��ك��ري ب���ف���وزه ع���ىل ن��ظ��ره فريق 
ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة ب��ث��م��ان��ي��ة  اه�������داف ن��ظ��ي��ف��ة يف اللقاء 
ال�������ذي ج��م��ع��ه��م��ا ع����ىل م���ل���ع���ب ب���ل���دي���ة نابلس 
ح�����ي�����ث  ق�������دم خ����ال����ه����ا ف�����ري�����ق ط����ول����ك����رم عرضا 

مميزا.
 وبهذه النتيجة يكون منتخب طولكرم هو 
بطل مجموعة الشمال ,وقد  اهدى الفريق 
هذا الفوز اىل قائد منطقة طولكرم العميد 
ركن املهندس محمد االعرج لدعمه املتواصل 
للفريق منذ إنطاقته ومؤكدين العزم عىل 

خطف اللقب والتتويج بجدارة .

ثمنت موقف اللواء الرجوب المنادي برفع الكرت االحمر في وجه اسرائيل

اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع تستهجن 
مشاركة اسرائيل ببطولة السباحة في قطر

ال��ق��دس- وك��ال��ة ب���ال س��ب��ورت/ استهجنت 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ن��اه��ض��ة ال��ت��ط��ب��ي��ع مشاركة 
اس��رائ��ي��ل يف ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م للسباحة املقامة 
االن يف ق���ط���ر، وذل�����ك يف ال���وق���ت ال�����ذي ينادي 
ف��ي��ه رأس ه����رم ال���ري���اض���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة اللواء 
جريل الرجوب بموقف اسامي ضاغط من 
اج�������ل رف�������ع ال�����ك�����رت االح�����م�����ر يف وج�������ه اسرائيل 
والخروج بوقفة اسامية مع شباب فلسطن 

امل����م����ارس����ات االسرائيلية  وري���اض���ي���ي���ه���ا يف وج�����ه 
ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��رض ل��ه��ا االرض املقدسة، 
وتشكيل لجنة اس��ام��ي��ة وع��رب��ي��ة ل��ل��ق��اء باتر 
خ�������ال اج����ت����م����اع����ات امل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي للفيفا 
ب������ي������ان ص�����������ادر ع�������ن اللجنة  ب�����امل�����غ�����رب .   وق�����������ال 
الوطنية ملناهضة التطبيع وعىل لسان أمينها 
ال���ع���ام ج���ه���اد ع��وي��ض��ة: ان����ه آن االوان ليخرج 
ه����ذا ال��ك��ي��ان م���ن امل��ن��ظ��وم��ة ال��ري��اض��ي��ة العربية 

وال��دول��ي��ة، وآن االوان ان ت��ك��ون ه��ن��اك وقفة 
جدية من ال��دول العربية أوال ث��م  االوروبية 
وال���دول الصديقة لفرض عزلة ع��ىل الرياضة 
وال����ري����اض����ي����ن االس����رائ����ي����ل����ي����ن مل�����ا ت����ق����وم ب�����ه هذه 
الدولة  من انتهاكات يومية بحق الرياضين 
واس���ت���ه���داف امل��ن��ش��آت ال��ري��اض��ي��ة ب���ال���ط���ائ���رات ، 
واق���ت���ح���ام م��ق��ر ات���ح���اد ك����رة ال���ق���دم ون������ادي برج 

اللقلق.

لوحة الكمبيوتر للدول املشاركة ومنها “اسرائيل”

دعوة الهيئة العامة لرابطة اندية القدس 
لالجتماع بتاريخ  20 / 12 

القدس - وجهت  رابطة اندية القدس دعوة 
للهيئة العامة للرابطة لحضور االجتماع السنوي 
ال����ع����ادي وال�������ذي س��ي��ع��ق��د يف م��ج��ل��س ال����وس����ط يف 
املجلس االعىل للشباب والرياضة وذلك بتاريخ 

2014/12/20 الساعة الثالثة مطالبة بما ييل  :
 ت�����أك�����ي�����د ع�����ض�����وي�����ة ال��������ن��������ادي م�������ن خ���������ال تقديم 
كتاب تفويض ملندوب النادي مصادق عليه من 
ال���راب���ط���ة وم��ج��ل��س ال���وس���ط م���ن ت���اري���خ 2014/12/8 

ولغاية 2014/12/15
 ل����ل����رتش����ح ل����ع����ض����وي����ة م���ج���ل���س ال�����راب�����ط�����ة يجب 
ال�������ن�������ادي موقع  ت����ق����دي����م ك�����ت�����اب رس�����م�����ي م������ن ادارة 
امل���������رش���������ح ومصدق  ل�����ل�����ش�����خ�����ص  ح������س������ب االص�����������������ول 
م����ن ال�����راب�����ط وم���ج���ل���س ال����وس����ط وذل������ك م����ن تاريخ 

2014/12/15 ولغاية 2014/12/18
 الهيئة العامة لرابطة اندية القدس تتكون 

م��ن : ن���ادي االت��ح��اد األرث���وذك���س ال��ع��رب��ي، نادي 
امل����وظ����ف����ن، م����رك����ز ال����ش����ب����اب االج����ت����م����اع����ي- مخيم 
ق��ل��ن��دي��ا، ن����ادي س���ل���وان ال���ري���ايض، م��رك��ز الشباب 
االج���ت���م���اع���ي –م���خ���ي���م ش���ع���ف���اط ،ال�����ن�����ادي العربي 
ب��ي��ت ص��ف��اف��ا، ن�����ادي اه����يل ال���ق���دس، ن�����ادي هال 
ال���ق���دس، ن�����ادي ج��ب��ل ال���زي���ت���ون، ن�����ادي القدس، 
نادي ابناء القدس، نادي شباب الثوري، نادي 
السواحرة الشرقية، نادي صور باهر، نادي ام 
طوبا ، ن��ادي جمعية الشباب املسلمن-الرام، 
ن��ادي الجيب ال��ري��ايض، ن��ادي شباب اب��و ديس، 
العيساوية،  ن�������������ادي  س���������ل���������وان،  اس��������ام��������ي  ن�������������ادي 
ن�����ادي دي الس������ال- ال����ق����دس، ن�����ادي اه����يل الرام، 
ن�������ادي ب�������دو، ن�������ادي ال���ش���ي���خ س����ع����د، ن�������ادي املعهد 
العربي الريايض، نادي شعفاط الريايض، مركز 
تراسنطا الرعوي، نادي شباب عناتا املقديس، 

ن�������������ادي االن���������ص���������ار املقديس،  ن�������������ادي ج������ب������ل امل��������ك��������ر، 
ن�����ادي ش���ب���اب اس���ام���ي ح���زم���ا، ج��م��ع��ي��ة الشباب 
امل��س��ل��م��ن – ال��ض��اح��ي��ة، ن����ادي ب��ي��ت اك��س��ا، نادي 
بيت عنان، نادي شباب العيزرية، نادي شباب 
الزعيم، نادي بيت حنينا، نادي بيت سوريك، 
نادي القبيبة، نادي شباب الرام، نادي قطنة، 
ن��������ادي ج���م���ع���ي���ة ب���ي���ت امل�����ق�����دس ل���ل���خ���ي���ول العربية 
وال����ف����روس����ي����ة، ن��������ادي اس�����ام�����ي م����خ����م����اس، نادي 
عرب الجهالن، نادي شباب جبع، االكاديمية 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ل����ل����م����وه����وب����ن ك��������روي��������ا، ن�����������ادي كفر 

عقب
وسيكون البت يف أي اعرتاض حول موضوع 
ال���ع���ض���وي���ة م����ن خ�����ال ج����ائ����رة االن����دي����ة يف مجلس 
ال���وس���ط ص��اح��ب��ة االخ���ت���ص���اص ل��ل��ب��ت يف موضوع 

االعرتاض.

الخليل-إعام مفوضية الخليل - إنطاقاً 
ال�����وط�����ن�����ي واالخاقي  ال�����دي�����ن�����ي و  ال��������واج��������ب  م�������ن 
واالن����س����اين ش���ارك���ت م��ج��م��وع��ة خ��ل��ي��ل الرحمن 
الكشفية يف الحملة التطوعية االهلية للبحث 
ع��ن امل��واط��ن املفقود منذ 9 أي��ام "أح��م��د ربحي 
الشربايت" الذي خرج من منزله فجر الثاثاء 
قبل املايض واختفت آثاره منذ تلك اللحظة ..

وق�������د ش�����ارك�����ت امل����ج����م����وع����ة ب���ط���ل���ي���ع���ة تكونت 
م������ن 7 اف�����������راد ب�����ق�����ي�����ادة ال�����ق�����ائ�����د ح�����س�����ام دنديس 

ق���ائ���د امل��ج��م��وع��ة ان��ض��م��ت اىل م��ج��م��وع األهايل 
امل����ش����ارك����ن يف ه������ذه ال���ح���م���ل���ة ت�����م ت���وزي���ع���ه���م يف 
م����ج����م����وع����ات ل���ت���م���ش���ي���ط م���ن���ط���ق���ة ق�����ي�����زون وبيت 

عينون.
وق�����د ق���دم���ت م��ف��وض��ي��ة ك���ش���اف���ة ومرشدات 
م����ح����اف����ظ����ة ال����خ����ل����ي����ل ش�����ك�����ره�����ا مل����ج����م����وع����ة خليل 
ال��رح��م��ن ال��ك��ش��ف��ي��ة ع���ىل اس��ت��ج��اب��ت��ه��ا السريعة 
ل������ل������ن������داء وال��������������ذي اط����ل����ق����ت����ه ع�������ىل ص����ف����ح����ت����ه����ا عىل 

الفيسبوك .

وأكدت املفوضية عىل أن هذه املجموعة هي 
مجموعة أهلية "حرة " تربوية تطوعية وغر 
سياسية وال تتبع ألي مؤسسة تسعى لتمويل 
أن����ش����ط����ت����ه����ا واح����ت����ي����اج����ات����ه����ا ذات�������ي�������اً او م������ن خال 
أص�����ح�����اب ال�����خ�����ر وم����ح����ب����ي ال����ك����ش����اف����ة والتطوع  
ت���س���ج���ي���ل���ه���ا رس�����م�����ي�����اً يف ج����م����ع����ي����ة الكشافة  ت�������م 
وامل���رش���دات الفلسطينية وم��ف��وض��ي��ة محافظة 
ال��خ��ل��ي��ل وت��خ��ض��ع ألن��ظ��م��ة وق����وان����ن الجمعية 

واملنظمة الكشفية العربية والعاملية.

جانب من عمليات البحث

تحت عنوان "صحتي .... حياتي" 

انطالق الماراثون السنوي لنادي أهلي قلقيلية 

 ق��ل��ق��ي��ل��ي��ة – خ���ال���د ع����رب����اس- أع���ل���ن نادي 
النهائية  ال������رتت������ي������ب������ات  ع�������ن  ق����ل����ق����ي����ل����ي����ة   أه����������يل 
إلقامة ماراثون قلقيلية األول تحت عنوان 
) صحتي ..ح��ي��ايت( وامل��زم��ع ان��ط��اق��ه صباح 

اليوم الجمعة .
 وي�����ن�����ف�����ذ ه����������ذا ال������ن������ش������اط م��������ن ق�����ب�����ل مركز 
م�������ص�������ادر ال����ت����ن����م����ي����ة ال�����ش�����ب�����اب�����ي�����ة- ن������������ادي أهيل 
قلقيلية ضمن املنحة املقدمة من مشروع 
الشراكة مع الشباب والذي تنفذه مؤسسة 
األمريكية  ال����وك����ال����ة  م�����ن  ب���ت���م���وي���ل   )IREX(

. )USAID( للتنمية الدولية
 وس����ي����ن����ط����ل����ق امل�����������اراث�����������ون ب�����م�����ش�����ارك�����ة أكرث 
من )120( متسابقا ومتسابقة ضمن الفئة 
ال��ع��م��ري��ة )14 - 29( س��ن��ة، وس��ت��ك��ون نقطة 
ال���ت���ج���م���ع الن�����ط�����اق ال����س����ب����اق وط�����ول�����ه 4 كم 
كيلومرتا يف السابعة التاسعة صباحاً عىل 
أن تنطلق إشارة البداية التاسعة والنصف 

من أمام مقر النادي األهيل . 
وك��ش��ف أع��ض��اء اللجنة املنظمة ان���ه تم 
ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة إش��������راف ع���ل���ي���ا ع����ىل املاراثون 
م��ن إدارة ال���ن���ادي األه����يل م��ك��ون��ة م��ن معاذ 
نزال، امجد سليم وخالد عرباس والذين 
بدورهم شكلوا لجنة من متطوعي النادي 
األه���������يل ووض���������ع ال����خ����ط����وط ال����ع����ري����ض����ة لهذا 

السباق.
وقد أنهت اللجنة املشرفة عىل السباق 
ال����ت����ح����ض����رات وال����ت����ج����ه����ي����زات املتعلقة  ك����اف����ة 
باملاراثون ، حيث تم مراسلة مديرية الرتبية 
والتعليم وأندية املحافظة وجامعة القدس 
املفتوحة و مديرية الشرطة والهال األحمر 
وع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة والحكومية 
من اجل املشاركة الفاعلة يف هذا النشاط 
والاعبن  ال�����������ط�����������اب  ق�������ب�������ل  م�����������ن  ال������������ري������������ايض 
املاراثون  ه����������ذا  يف  ل�����ل�����م�����ش�����ارك�����ة  وامل�������وظ�������ف�������ن 

ال���ذي ي��ه��دف إىل االه��ت��م��ام ب��ري��اض��ة الجري 
واالهتمام بالصحة البدنية لإلنسان كونها 
م��ح��ور أس���ايس ل��ح��ي��اة صحية م��ث��ال��ي��ه. وقد 
راس��ل ال��ن��ادي األه��يل كافة وس��ائ��ل اإلعام 
وال��ص��ح��ف��ي��ن مل��ت��اب��ع��ة ه����ذا ال���ح���دث إعاميا 

وإبرازه عىل املستوى املحيل والوطني..

اتفاقية  ال������ن������ش������اط ض�����م�����ن  ه����������ذا    وي������������أيت 

املشروع املوقعة ما بن إدارة النادي األهيل 

وم���ؤس���س���ة )IREX(  وال����ت����ي ت��ش��م��ل تنفيذ 

العديد من النشاطات للشباب ضمن الفئة 

العمرية م��ن 14 ول��غ��اي��ة 29س��ن��ة لتدريبهم 

وت���ن���م���ي���ة ق����درات����ه����م وم���واه���ب���ه���م يف مجاالت 

م�����ت�����ع�����ددة. ك����م����ا ي���ع���م���ل امل������ش������روع ع�����ىل بناء 

شراكات تمكن الشباب من الحصول عىل 

أف��ض��ل ال���ف���رص التعليمية وال��ق��ي��ادي��ة التي 

تلبي تطلعاتهم وآمالهم.

بطولة االقصى التنشيطية 
للمبارزة تنطلق اليوم

رام ال�����ل�����ه- ت���ن���ط���ل���ق ال����س����اع����ة ال����ت����اس����ع����ة من 
صباح اليوم الجمعة  فعاليات بطولة االقىص 
ال���ت���ن���ش���ي���ط���ي���ة يف امل�������ب�������ارزة )س��������اح االب������ي������ه( لفئة 
االش�������ب�������ال وال����ن����اش����ئ����ن ل������إلن������اث يف ق�����اع�����ة نادي 

الطفل الفلسطيني باالمعري .
وت���������أيت ه�������ذه ال����ب����ط����ول����ة اس����ت����ك����م����اال لرنامج 
االت��ح��اد يف تفعيل اللعبة وت��ح��ض��ر الاعبن 

والاعبات للمشاركات املقبلة .
 من جانب اخر ينظم اتحاد اللعبة بطولة 
اخرى للناشئن واالشبال للذكور واملصنفن 
ذك��ورا وان��اث��ا بعد ع��ودة املنتخب من البطولة 

العربية للكبار والتي سيشارك فيها االتحاد يف 
الفرتة من 11-12/18 وتقام باملغرب .

محالت سبورت 2000  
تتبرع بزي رياضي 

لنادي أهلي قلقيلية
ق���ل���ق���ي���ل���ي���ة- خ����ال����د ع����رب����اس-ق����دم����ت محات 

س���ب���ورت 2000 ل������أدوات وامل���اب���س ال��ري��اض��ي��ة يف 

قلقيلية لصاحبها حسن ص��اح ص��ري ترعا 

لفريق كرة القدم الثاين / الشباب لنادي أهيل 

قلقيلية ت��م��ث��ل يف زي ري����ايض ل��ل��ف��ري��ق ، حيث 

يشارك فريق شباب النادي األهيل مواليد 1997 

يف دوري الشباب والذي بدأ يوم أمس.

أه����������ايل  األه����������������يل  ال�����������ن�����������ادي  إدارة  ون�����������اش�����������دت 

املدينة الوقوف مع النادي األهيل يف مسرته 

الحالية .

بدعم بطولة كأس  الوطنية" تساهم  "التأمين 
فلسطين بكرة الطاولة وبطولة القدس للكاراتيه 

رام الله – ساهمت شركة التأمن الوطنية 
خال شهر تشرين الثاين يف دعم بطولة كأس 
فلسطن ل��ك��رة ال��ط��اول��ة ل��ع��ام 2014 ال��ت��ي كانت 
ت����ح����ت رع������اي������ة ال�������ل�������واء ج�����ري�����ل ال�������رج�������وب رئيس 
اللجنة األوملبية الفلسطينية، وبطولة القدس 
الثانية للكاراتيه التي أقيمت يف حرم جامعة 

النجاح الوطنية بمدينة نابلس.
أكد مدير عام شركة التأمن الوطنية أحمد 
مشعشع عىل ضرورة وأهمية املشاركة بدعم 
هذه البطوالت للنهوض بالرياضة الفلسطينية 
بكافة اشكالها  ورفع مستواها االحرتايف كما 
ن��ه��دف أي��ض��اً اىل تسليط االن��ظ��ار ع��ىل االبطال 
ان�����ج�����ازات�����ه�����م  إلعطائهم  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ن واب�������������راز 

الفرصة الحقيقية الكتساب الخرات واملنافسة 
م���ح���ل���ي���ا وع�����امل�����ي�����ا، وي����������أيت دع��������م ش�����رك�����ة التأمن 
الوطنية املستمرللنوادي و البطوالت الرياضية 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م�����ن ب�������اب اه���ت���م���ام���ه���ا يف تحقيق 
املجتمع  ت�����ط�����وي�����ر  م����س����اه����م����ت����ه����ا يف  اه������داف������ه������ا يف 
اق��ت��ص��ادي��ا، اج��ت��م��اع��ي��ا، ث��ق��اف��ي��اً وري��اض��ي��اً ضمن 

نطاق املسؤولية االجتماعية.
يذكر أن شركة التأمن الوطنية املساهمة 
التأمن  ش�������������رك�������������ات  أوىل  م�������������ن  ه�������������ي  ال����������ع����������ام����������ة 
الفلسطينية التي تأسست بعد قيام السلطة 
ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف ع�����ام 1992، ع����ىل يد 
م���ج���م���وع���ة م����ن رج������ال األع�����م�����ال و أه�����ل الخرة 
يف م��ج��ال ال��ت��أم��ن، و ت��ع��ت��ر ال��ش��رك��ة م��ن أكر 

شركات التأمن يف فلسطن، حيث حافظت 
ال��ش��رك��ة ع��ىل م��رك��ز ال��ص��دارة يف ق��ط��اع التأمن 
يف فلسطن عىل مدار أكرث من 20 عاماً لتصبح 
ال��ش��رك��ة ص���رح���اً إق��ت��ص��ادي��اً ق���وي���اً، ه���ذا وتعمل 
ال��ش��رك��ة إب��ت��داء م��ن ال��ع��ام 2012 وف��ق محركات 
إس���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��ن��م��و ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ع��م��ل ع����ىل رفع 
كفاءة إجراءات العمل و ضبط جودة الخدمة 
البشري،  امل��������ال  ت���ع���زي���ز اإلس����ت����ث����م����ار يف رأس  و 
الرتويج  و  امل�����ع�����ل�����وم�����ات  إدارة  ن�����ظ�����م  ت�����ق�����وي�����ة  و 
ال������ذيك امل���ب���ت���ك���ر ح���ي���ث ت���ق���دم ال���ش���رك���ة خدماتها 
ل����ل����ج����م����ه����ور ب����ش����ك����ل م�����ب�����اش�����ر م�������ن خ���������ال شبكة 
فروعها ومكاتبها ووكائها املنتشرة يف جميع 

انحاء فلسطن.

لتقديم الشكر لرعاية الفريق بمشاركته الخارجية

ادارة نادي بيرزيت تزور 

شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال  
ب��رزي��ت - ق��ام وف��د م��ن ادارة ن��ادي برزيت 

م���م���ث���ا ب����رئ����ي����س ال������ن������ادي ب�����ط�����رس ع�����اب�����د ونائبه 

عزمي صايف ويوسف موىس ومحمود عساف 

بزيارة اىل شركة املشروبات الوطنية كوكا كوال 

ال���ش���ك���ر وال����ع����رف����ان اىل ادارة الشركة  ل��ت��ق��دي��م 

م���م���ث���ل���ة ب����م����دي����ره����ا ال������ع������ام ع�����م�����اد ال�����ه�����ن�����دي عىل 

الدعم املتواصل والجهد الذي قدمته الشركة 

ل��رع��اي��ة ف��ري��ق ك���رة ال��س��ل��ة مل��ش��ارك��ت��ه يف بطولة 

االندية العربية املقامة يف مدينة سا املغربية 

يف الفرتة من 10/26/ وحتى 2014/11/7 .

حيث قام بطرس عابد رئيس النادي بوضع 

ادارة الشركة بالصورة الكاملة ع��ن املشاركة 

يف هذه البطولة واالنجازات التي حققها فريق 

ال������ن������ادي ول��������وال وق��������وف ع����م����اد ال����ه����ن����دي بجانب 

النادي  ملا استطعنا املشاركة التي تعتر حجر 

اساس لفريق النادي خارجيا .

وثمن عماد الهندي ال���دور امل��ش��رف لفريق 

االنجازات  وع���������ىل  ال�����ب�����ط�����ول�����ة  ه���������ذه  ال��������ن��������ادي يف 

ال����ت����ي ح���ق���ق���ه���ا ال����ف����ري����ق. ويف ن���ه���اي���ة ال������زي������ارة تم 

تقديم درع تقديري الدارة الشركة من ادارة 

النادي.
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رام الله - احتفلت  شركة التكافل للتأمني بافتتاح مقرها الجديد، 
يف رام الله بحضور املحافظ د.ليىل غنام، ود. محمد نصر رئيس مجلس 
ادارة هيئة س��وق رأس امل���ال، وط���ال ن��اص��ر ال��دي��ن رئ��ي��س مجلس ادارة 
الشركة، وعدد من الشخصيات الرسمية واالقتصادية وكادر الشركة 

وعدد من املهتمني.
وكانت شركة التكافل تملكت ما مساحته 2000 مرت مربع يف "مبنى 

ابراج هاوس" قرب القصر الثقايف بمدينة رام الله.
ون���ق���ل���ت م���ح���اف���ظ رام ال����ل����ه وال�����ب�����رة ت���ح���ي���ات ودع�������م ال���رئ���ي���س محمود 
ع��ب��اس وم��ب��ارك��ت��ه ل��اف��ت��ت��اح، م��ش��رة إىل أن ب��ن��اء امل��ؤس��س��ات ال��ق��وي��ة هو 
رد م��ق��اوم لسياسة االح��ت��ال االس��رائ��ي��ي ال���ذي يسعى بكل السبل إىل 

تضييق الخناق عىل شعبنا.
وقالت غنام، أن ما يحدث يف القدس املحتلة وما تشهده االرايض 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م������ن اع��������ت��������داءات ي���ن���ف���ذه���ا االح������ت������ال االس������رائ������ي������ي ك������ل ذلك 
يستدعي الوقوف جنبا إىل جنب، وان نبذل املزيد من الجهد ونحقق 

املزيد من النجاح.
وأكدت أن شركة التكافل الفلسطينية بجهود ابنائها تعمل اكرث مما 

تتحدث، وان انجازها بحجم جهود العاملني عليها ادارة وكادر.
إىل ذل������ك ق������ال م���ح���م���د ن����ص����ر، إن ش����رك����ة ال���ت���ك���اف���ل اس���ت���ط���اع���ت خال 
ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة تحقيق ن��س��ب ن��م��و ك��ب��ر، يف محفظتها م��ن أقساط 
ال����ت����أم����ني، وارت����ف����ع����ت م���وج���ودات���ه���ا وزادت خ���دم���ات���ه���ا، وت���وس���ع���ت شبكة 
فروعها ومكاتبها، إضافة إىل خدمات التكافل املصريف لها من خال 

فروع البنك االسامي الفلسطيني.
وأض����اف إن م��ن أه���م م��ا ي��م��ي��زه��ا، ان��ه��ا اول ش��رك��ة فلسطينية تقدم 
خدمات تكافلية مما يعزز استكمال حلقة التمويل االسامي، معربا 
عن توقعه بأن ينمو هذا القطاع يف فلسطني، وهو ما يفرض عىل الهيئة 

العمل عىل تنظيمه الحقا.
واستعرض نصر، بعض االرق��ام املتعلقة بقطاع التأمني مشرا إىل 
أنه شهد نموا متواصا، ولكنه ظل قطاعا ناشئا مقارنة مع دول الجوار 
ال��ن��ام��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ م��ع��دل ال��ن��ف��اذ يف اق���س���اط ال��ت��أم��ني م���ن ال��ن��ات��ج املحي 
ح�����وال2.2% ع��ام 2013، ول��م ت��ت��ج��اوز الكثافة التأمينية يف فلسطني 35 
دوالرا ل��ل��ف��رد، وان ق��ط��اع ال��ت��أم��ني يرتكز يف عمله ع��ىل ت��أم��ني السيارات 

والصحي، حيث يصل إىل 75% من حجم التأمني.
وت����ط����رق إىل االج�����������راءات ال���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا ه��ي��ئ��ة س�����وق رأس امل������ال من 
أج��ل العمل عىل تنظيم قطاع التأمني وكذلك العقبات التي تعرتض 
عمل هذه الشركات والتي قال إن ابرزها هو ما سماه "حرق االسعار" 

واملنافسة الشديدة يف هذا الصعيد.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة التكافل للتأمني، طال ناصر الدين 
ب��ع��د ان رح���ب ب��ض��ي��وف ال��ش��رك��ة، إن ه���ذا ال��ح��ض��ور إن��م��ا ي��ع��ك��س حرص 
السلطة الوطنية عىل رعاية املؤسسات االقتصادية يف القطاع الخاص، 

كونه محفزا ومحركا للتنمية االقتصادية يف فلسطني.
وأكد أن شركة التكافل ومنذ انطاقتها قبل نحو 6 سنوات حققت 

خ��ط��وات مهمة، انعكست يف توسعها وان��ت��ش��اره��ا، لتغطي يف عملها 
االرايض الفلسطينية بأكملها، من خال شبكة فروعها ومكاتبها التي 
بلغ عددها 16 فرعا ومكتبا، ناهيك عن شبكة الوكاء املنتشرين يف كل 

املحافظات الفلسطينية.
وأضاف ناصر الدين، إن املصداقية اتجاه الجمهور الفلسطيني باتت 
تشكل بصمة لشركة التكافل الفلسطينية، مشرا إىل انها تعمل عىل 
تعزيز حصتها السوقية لرتتفع إىل 20% بدال من ال� 12% حاليا، بمعدل 
نمو ال يقل عن 20% سنويا خال السنوات القادمة، انسجاما مع رضا 
ال��ج��م��ه��ور ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ن امل��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات ال��ت��أم��ي��ن��ي��ة االسامية 

التي تقدمها الشركة.
وتابع ناصر الدين، بالقول "إن النمو املنشود يف عمليات الشركة 
ونتائجها يواكبه التزام اكيد بمنتهى املصداقية لجمهور املتعاملني مع 
الشركة مؤسسات واف����راد، ووف���اء ع��ىل اس���اس ال��ع��دال��ة وس��رع��ة انهاء 

املعامات التأمينية دون اجحاف او تأخر".
ولفت إىل أن شركة التكافل عملت خ��ال السنوات املاضية، جنبا 
إىل جنب مع شركات التأمني الزميلة العاملة يف فلسطني باسرتاتيجية 
تساهم يف النهوض بصناعة التأمني باعتبار أن هذا القطاع هو الحاضنة 

للرثوة القومية يف فلسطني.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��ط��اع غ�����زة، ق����ال إن ال���ش���رك���ة ب���اش���رت يف التأسيس 
لفرعها االول يف القطاع، إدراكا منها ألهمية وجودها ومساهمتها يف 

أعادة اعمار القطاع الذي دمره االحتال االسرائيي.
من جهته مدير عام الشركة محمد الريماوي فقال خال تصريحات 
صحفية ع��ىل ه��ام��ش االف��ت��ت��اح، إن اف��ت��ت��اح ه��ذا امل��ق��ر امل��م��ل��وك للشركة، 
ي��أيت تتويجا النجازاتها ع��ىل م��دار السنوات السابقة، وه��و مؤشر عىل 
ت��وج��ه��ات��ه��ا يف ال���ت���وس���ع واالن����ت����ش����ار م��س��ت��ق��ب��ا، وص������وال إىل ت��غ��ط��ي��ة كافة 

املحافظات بما ينسجم مع رؤية مجلس ادارة الشركة.
وأض�����اف ال���ري���م���اوي إن��ن��ا ن��س��ع��ى إىل ت��ع��زي��ز االن��ت��ش��ار م���ن خ���ال زيادة 
الفروع واملكاتب بالتوازي مع تعزيز الهوية والبنية املؤسسية للشركة، 
وتجذير وترسيخ التأمني التكافي االسامي يف السوق الفلسطينية، 

باعتبار أن ذلك يلبي رغبات وحاجات الجمهور الفلسطيني.
وع���ىل ال��ص��ع��ي��د ال���داخ���ي ق���ال إن ال��ش��رك��ة ت��س��ع��ى إىل ت��ع��زي��ز كادرها 
وتنمية قدراته من خال ال��دورات التدريبية، محليا وخارجيا، لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات س����وق ال��ع��م��ل ال����ذي ي��ع��اين م���ن ش���ح يف ال���ك���ف���اءات ع���ىل هذا 

الصعيد.
وب��ني إن شركة التكافل عكفت ع��ىل تعزيز الشراكة م��ع املؤسسات 
املالية االسامية من خال الربامج التأمنية التي تلبي حاجات املواطن 

الفلسطيني.
وش���دد ع��ىل أن البيانات املالية للشركة خ��ال نصف ال��ع��ام الجاري 
أش����ارت إىل ان��ه��ا ح��ق��ق��ت ارب���اح���ا وص��ل��ت 2 م��ل��ي��ون دوالر ق��ب��ل الضريبة، 
وانها كانت االسرع نموا بواقع 30%، كما أنها كانت االفضل من حيث 

االرباح التشغيلية وايرادات االستثمار.

"التكافل للتأمين" تحتفل بافتتاح
 مقرها العام الجديد برام الله

رام ال���ل���ه- وق���ع���ت ش���رك���ة ف��ل��س��ط��ني ل��ل��ت��أم��ني وال���ش���رك���ة الفلسطينية 
إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية )نات هيلث(، اتفاقية إدارة 

مطالبات محفظة التأمني الصحي . 
ووقع عىل اإلتفاقية كل من : مدير عام شركة فلسطني للتأمني بدر 
ف��ط��اف��ط��ة وم��دي��ر ع���ام ش��رك��ة "ن����ات ه��ي��ل��ث" خ��ل��ي��ل خ����وري وذل����ك يف املقر 

الرئيس لشركة فلسطني للتأمني يف مدينة البرة.
وأك��د مدير عام شركة فلسطني للتأمني بدر فطافطة، أن التوقيع 
عىل االتفاقية مع شركة "نات هيلث" ، جاء يف إطار عملية التطوير التي 
تنفذها شركة فلسطني للتأمني لجميع برامجها وخدماتها التأمينية 

وتوسيع شبكة خدماتها التامينية يف كافة ارجاء الوطن الحبيب.
وأض������اف :"أن����ه����ا ت��ش��م��ل ت��ح��دي��ث ال���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة مل��ؤم��ن��ي الشركة 
وبالتحديد التأمني الصحي حيث قامت الشركة خال الفرتة السابقة 
بدراسة أفضل الطرق عاملياً إلدارة مطالبات محفظة التأمني الصحي، 
وج����اء االت���ف���اق م���ع ش��رك��ة ن����ات ه��ي��ل��ث ك��ون��ه��ا ش��رك��ة م��ت��خ��ص��ص��ة يف هذا 
 Smart امل��ج��ال، وم��ن خ��ال استخدام بطاقة التأمني الصحي الذكية
Card كحل مثايل ومتطور لتوفر الخدمة الصحية األمثل واألفضل عىل 
مستوى املنطقة والتي يتم من خالها زيادة الكفاءة العاجية وتقليل 

االس���ت���غ���ال يف ال���ت���أم���ني ال��ص��ح��ي ب���اإلض���اف���ة إىل س���رع���ة ان���ج���از املعامات 
ال���ص���ح���ي���ة ك���ون���ه���ا ت��ع��ت��م��د ك���ل���ي���اً ع����ىل ال���ن���ف���اذ االل�����ك�����رتوين امل���ب���اش���ر للشبكة 
الطبية لدى مزودي الخدمات الصحية يف املراكز الطبية املختلفة وهي 
بالتايل صديقة للبيئة من حيث إنهاء االعتماد عىل املعامات الورقية 

بالكامل".
من جانبه اوض��ح مدير عام شركة "ن��ات هيلث" خليل خ��وري ، أن 
الشركة هي شركة مساهمة خاصة متخصصة يف إدارة محافظ التأمني 

الصحي لشركات التأمني والصناديق . 
واشار إىل أن آلية عمل "نات هيلث" تتميز من خال استخدام نظام 
محوسب يتم عن طريقه ربط جميع الجهات الطبية ومنح املؤمنني يف 
الشبكة بطاقات ذكية تستخدم يف املراكز الطبية والصحية مما يعطي 

سهولة وسرعة تقديم الخدمة لحملة البطاقات.
ويف خ����ت����ام م�����راس�����م ال���ت���وق���ي���ع ه���ن���أ ف���ط���اف���ط���ة ش����رك����ة ن������ات ه���ي���ل���ث عىل 
توقيع االتفاقية مع شركة فلسطني للتأمني وتمنى أن يكون التعاون 
ب��ني ال��ط��رف��ني بشكل دائ����م، مل��ا ف��ي��ه م��ن أه��م��ي��ة وم��ص��ل��ح��ة م��ش��رتك��ة مما 
سيساهم بشكل مباشر يف تقديم خدمة أفضل ملؤمني شركة فلسطني 

للتأمني يف التأمني الصحي.

شركتا فلسطين للتأمين و"نات هيلث" توقعان 
اتفاقية إدارة مطالبات محفظة التأمين الصحي 

ق�������ام�������ت ش�������رك�������ة س�����ب�����ي�����ت�����اين ه����������وم ح�����دي�����ث�����ا بتوفر 
م����ج����م����وع����ة م�����م�����ي�����زة م�������ن م����ن����ت����ج����ات ب���������اك آن���������د ديكر 
Black&Decker يف فروعها يف كربى املحافظات 
رام الله ونابلس والخليل أهمها معّدات صناعية 
بسيطة لاستعمال املنزيل والورش الخفيفة  وتعد 
م���ن امل��ن��ت��ج��ات األم��ري��ك��ي��ة ال����رائ����دة يف م��ج��ال صناعة 

األجهزة املنزلية فائقة الجودة.
عاملية  ش���������رك���������ة   Black&Decker وت�������ع�������ت�������رب 
واالكسسوارات  األدوات  ت���ص���ن���ي���ع  يف  م���ت���خ���ص���ص���ة 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. وق����د وف�����رت ال��ش��رك��ة م���ع���دات بسيطة 
م��ث��ل ال��ث��اق��ب ال��ك��ه��رب��ايئ ال����ذي ي��ع��م��ل ع���ىل مختلف 
ال�����خ�����ش�����ب واالس������م������ن������ت و املعدن،  م����ن����ه����ا  االس�������ط�������ح 
م��ث��ب��ت\م��ف��ك ال���رباغ���ي ال�����ذي ي��ع��م��ل ع���ىل البطارية، 
واي�����ض�����ا م����ق����ص ال����ح����ج����ر وم����ن����ش����ار ال����خ����ش����ب للعديد 
من االستعماالت املختلفة. والن شركة "سبيتاين 
ه��وم" تهتم ل��راح��ة رب��ة امل��ن��زل وف��رت لها مجموعة 
الكهربائية  م��ن مكانس الشحن  مميزة ومختلفة 

من ماركة باك اند ديكر.

"سبيتاني هوم" توفر مجموعة مميزة 
من منتجات "بالك آند ديكر"

توقيع اتفاقية بين شركتي 
مينا واإلجارة الفلسطينية

 رام الله - وقع إيهاب مشعشع املدير التنفيذي لشركة مينا لاستثمار ، الوكيل الحصري 

لسيارات نيسان يف فلسطني وحسني هباب املدير التنفيذي لشركة اإلجارة الفلسطينية ، اتفاقية 

تقديم خدمات التأجر التمويي املنتهية بالتمليك املتوافقة مع الشريعة اإلسامية )االجارة(،  

شركة اإلجارة الفلسطينية، لزبائن شركة مينا .

وص��رح مشعشع أن الشركة تحاول توفر ط��رق عديدة ومتنوعة ملساعدة شريحة واسعة 

من االفراد عىل اقتناء املركبات الجديدة او تحديث مركباتهم ، وهذه االتفاقية لها أهمية كبرة 

يف زي���ادة خ��ي��ارات ال��ش��راء امل��ت��اح��ة أم���ام ال��زب��ائ��ن وال��ع��م��اء، بما فيها تلك ال��خ��ي��ارات املتوافقة مع 

أح���ك���ام ال��ش��ري��ع��ة االس���ام���ي���ة وب��ط��ري��ق��ة ت��ق��س��ي��ط م��م��ي��زة وم��ري��ح��ة م���ن خ����ال أق���س���اط م��ري��ح��ة عىل 

فرتات زمنية طويلة نسبيا.

 وص��رح حسني هباب الرئيس التنفيذي لشركة اإلج���ارة ان من أه��م ما يميز خدمة اإلجارة 

املنتهية بالتمليك التي تقدمها الشركة نسب التغطية املرتفعة والشروط امليسرة وسرعة إتخاذ 

القرار وسهولة اإلجراءات وعدة مزايا أخرى، إذ تشكل املركبة الضمانة األساسية مما يساعد 

املستأجرين عىل تحديث مركباتهم واالستفادة من مزايا السيارات الحديثة واملتطورة من حيث 

معاير الجودة واألم��ان والتقنيات املتطورة يف توفر الوقود كما توفر تكاليف الصيانة املتكررة 

من خال أقساط مريحة وميسرة.

ويذكر إن شركة اإلجارة الفلسطينية تأسست عام 2013 ومقرها الرئيس يف رام الله برأسمال 

12 م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ي، وق���د أطلقها ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ار الفلسطيني ب��ال��ش��راك��ة م��ع املؤسسة 

اإلس���ام���ي���ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال���ق���ط���اع ال����خ����اص )ج�������دة( وال���ب���ن���ك اإلس����ام����ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك���ش���رك���ة مساهمة 

خ��ص��وص��ي��ة متخصصة يف ت��ق��دي��م م��ن��ت��ج االج�����ارة امل��ت��واف��ق م��ع ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة، ح��ي��ث تقدم 

خ��دم��ات ت��أج��ر ال��س��ي��ارات الخصوصية وال��ت��ج��اري��ة  ووس��ائ��ل ال��ن��ق��ل وامل���ع���دات الثقيلة واملاكينات 

واآلالت وخطوط اإلنتاج بهدف التمليك، كما وتستهدف القطاعات اإلنتاجية واملشاريع الصغرة 

ومتوسطة الحجم مما يساهم يف دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني.

شركة التأمين الوطنية 
تساهم في دعم مشروع 
السوق المدرسي األول

بيت لحم - ساهمت شركة التأمني الوطنية ، يف دعم ثانوية تراسنطة للبنات "راهبات مار 

ي��وس��ف" يف م��ش��روع ال��س��وق امل����دريس األول ال����ذي أق��ي��م يف س��اح��ة امل���درس���ة ل��ب��ي��ع وت��س��وي��ق سلع 

معينة يعود ريعها لدعم الطالبات.

وأك���د م��دي��ر ع���ام ش��رك��ة ال��ت��أم��ني ال��وط��ن��ي��ة أح��م��د مشعشع ، أن ه���ذا ال��دع��م ج���زء م��ن الخطة 

السنوية للشركة التي وضعتها يف ب��داي��ة ال��ع��ام وت��أيت ضمن سياسة الشركة الهادفة اىل رفع 

مستوى التعليم يف املجتمع.

وأضاف مشعشع: "فكرة املشروع جذابة ومبتكرة ألنها ترسم للطالبات خياال أقرب للواقع 

عن العالم الخارجي وعالم األع��م��ال واإلق��ت��ص��اد، باإلضافة إىل حب العمل الخري حيث برز 

ذلك بالتربع يف العائد من األرب��اح لهذا السوق لطالبات املدرسة لشراء حواسيب وغرها من 

األجهزة املساندة للتعليم".

وأوضحت إدارة مدرسة تراسنطة ، أن هذا السوق امتد عىل مدى ثاثة أيام وكان عبارة عن 

أكشاك صغرة يف حرم املدرسة بحيث يكون كل كشك مختص بتقديم سلعة أو خدمة معينة، 

كما تخلل الحدث العديد من النشاطات واملفاجآت وغرها من الفقرات املتميزة.

يذكر أن شركة التأمني الوطنية املساهمة العامة ، هي من أوىل شركات التأمني الفلسطينية 

التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية عىل يد مجموعة من رجال األعمال وأهل الخربة يف 

مجال التأمني، وتعترب من أكرب شركات التأمني يف فلسطني، وحافظت عىل مركز الصدارة يف 

قطاع التأمني يف فلسطني عىل مدار أكرث من 20 عاماً لتصبح صرحاً اقتصادياً قوياً .  
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ABRAJUSD0.780.754.00%46,0204,695

AHCJOD0.790.91-13.19%3167196
AIBUSD1.101.12-1.79%88,1818,916
AIGUSD0.130.130.00%37,9641,035
APCJOD3.533.530.00%000
APICUSD1.091.090.00%3269,99576,320

AQARIYAJOD0.600.600.00%33,0342,568
ARABJOD0.960.960.00%000
AREJOD0.240.240.00%000

AZIZAJOD3.123.120.00%000
BOPUSD2.862.821.42%4457,464161,656
BPCUSD3.183.150.95%759,270188,077

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000
GCOMUSD0.090.090.00%1677,6006,984
GMCJOD0.810.810.00%0146167
GUIUSD1.881.880.00%215,59429,317
ISBKUSD1.281.270.79%316,69021,200
JCCJOD0.850.841.19%49151,094
JPHUSD1.831.85-1.08%44,3127,916
JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%11,000268
MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%21,2601,333
NCIUSD1.051.050.00%000
NICUSD3.153.150.00%349154
NSCJOD1.451.422.11%13,0006,135

PADICOUSD1.531.54-0.65%56261,654403,113
PALAQARJOD0.640.640.00%000
PALTELJOD5.515.55-0.72%5946,227361,547

PCBUSD0.760.760.00%000
PECUSD1.251.250.00%08161,020

PHARMACAREUSD3.763.77-0.27%29,96437,465
PIBCUSD1.001.000.00%000
PICOUSD1.191.190.00%000
PIDJOD1.071.070.00%000
PIICJOD1.941.854.86%1100274

PLAZAJOD1.561.560.00%000
PMHCUSD0.850.850.00%000
PRICOJOD0.570.59-3.39%1315,13212,183

PSEUSD5.005.000.00%000
QUDSUSD0.890.90-1.11%89,5008,455
RSRJOD3.253.250.00%000
TICUSD1.271.270.00%000
TNBUSD1.211.200.83%373,173,5043,627,046

TRUSTUSD2.502.500.00%000
UCIUSD0.410.42-2.38%1028,23611,580

VOICJOD7.517.510.00%073773
WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.770.78-1.28%42382,080294,248

1.19%

-1.79%
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2014-10-12
2014-10-15
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4,259,947عدد االسهم المتداوله

8عدد الشركات المرتفعة
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االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد

5,275,737 )$(قيمة االسهم المتداولة 
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4.86%PIIC

4.00%ABRAJ

2.11%NSC

BOP

-1.28%

-3.39%

-2.38%

JCC

-13.19%

ملخص التداول االسبوعي

368عدد العقود

 عدد
الصفقات الرمز

 االسبوع
السابق
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.22نقطة أي بنسبة   1.11نقطة منخفضاً   512.62أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 368دوالر نفذت من خالل  5,275,737سهم بقيمة  4,259,947اإلجمالي لألسبوع المنصرم 
دينار منخفضا بنسبة  5.51أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 10شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  8اغالقات 

دوالر  1.53هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 59دوالر نفذت من خالل  361,547سهم بقيمة  46,227، حيث بلغ حجم التداول 0.72%
مرتفعا  2.86اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 40,113سهم بقيمة  261,654، وقد بلغ حجم التداول %0.65منخفضا بنسبة 

 .دوالر 161,656سهم بقيمة  57,464، حيث بلغ حجم التداول عليه %1.42بنسبة 
  

 هيئة سوق رأس المال
والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو    IOSCOشاركت هيئة سوق رأس المال في االجتماع السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال 

 متعددة التفاهم مذكرة على الهيئة خالل من فلسطين بتوقيع برتوكولية احتفالية االجتماع وشهد .أكتوبر 2ولغاية  أيلول 28في البرازيل خالل الفترة 
 الجاري العام من شباط شهر في األطراف متعددة التفاهم لمذكرة على الفعلي وتوقيعها للمنظمة الكاملة العضوية على الهيئة حصول بعد وذلك ،األطراف

ً  تأتي االحتفالية هذه أن على أكدت التي الهيئة عام مدير المذكرة ووقعت  لمنظمة الكاملة العضوية على الحصول سبيل في الهيئة بذلتها مضنية لجهود تتويجا
 تعاون المذكرة تضمن حيث المستثمرين حقوق على والحفاظ المال أسواق على الرقابة مجال في التام بالتعاون أعضاؤها تلزم المذكرة هذه كون ،أيوسكو
 شأنه من اجراء أي أو داخلية معلومات على بناءاً  التداول أو باألسعار والتالعب الغش منع يضمن بما المشترك والتعاون المعلومات تبادل في األعضاء الدول

 .األعضاء الدول في المال اسواق في التعامل سالمة على يؤثر أن
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع  7.0مليون دينار مقارنة مع   8.6حوالي   16/10 – 12/10بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

. مليون دينار لالسبوع السابق 14.0مليون دينار مقارنة مع  43.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %23.4السابق وبنسبة إرتفاع 
أما عن مستويات  .عقداً  17,588مليون سهم، نفذت من خالل   46.2أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  2,112.2نقطة مقارنة مع  2,094.7األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 42شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  163ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها  %0.83نسبته 

 .شركة 82شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 
  

 البنك العربي
سبتمبر الماضي بتمويل حركتي حماس والجهاد /طالب البنك العربي، ومقره االردن، بمحاكمة جديدة بعد ان ادانته محكمة في نيويورك في ايلول

ويؤكد البنك ان المحكمة  .خالل سير المحاكمة" أخطاء مهمة"يتهم البنك العربي محكمة بروكلين بارتكاب كما  االسالمي، حسبما افادت وثيقة قضائية
 اعطت تعليمات غير صحيحة لهيئة المحلفين تزيح المسؤولية عن المشتكين في تقديم عناصر اساسية تدعم مطالبهم واستبعاد عناصر اثبات مهمة

لكنه اكد ان . ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف.لمداوالت هيئة المحلفين 
 .المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي الئحة ارهابية وال شيء يثبت تاليا ان هذا المال استخدم لتمويل هجمات

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 13.60نقطة أي بنسبة  672نقطة منخفضاً   4,270اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على  56,112درهم نفذت من خالل   6,997,077,038سهم بقيمة  2,776,441,890خاللها حجم التداول االجمالي 

اما . عن االغالق السابق%13.54منخفضا بنسبة  9.900درهم وأغلق على  1,679,198,860سهم بقيمة  160,994,105شركة اعمار العقارية 
درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  1,414,804,590سهم بقيمة  354,320,031شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

 %.20.44درهم منخفضاً بنسبة  3.58
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
لكن سرعان ما أزدادت الضغوط على سهمها في ظل . مليار درهم نقدا في أكبر توزيعات لألرباح لشركة إماراتية مدرجة 9واقفت إعمار على توزيع 

ية عدم وضوح الرؤية بشأن هذه التوزيعات وذلك ألن اإلعالن عن التوزيع لم يكن كافيا و كان يجب أن يتضمن صياغة واضحة من حيث الدعوة لجمع
باإلضافة لذلك أعلنت . نقطة 11.4أي بخسارة % 0.25عمومية مما أدى إالى الضغط على قطاع العقارات بسوق دبي و هبوط المؤشر العام للسوق 

ماليين درهم، مشيرة إلى أنه لم يتم اتمام أي صفقة أو إبرام اي عقد بيع  303الشركة عن تلقيها عروض شراء أرض بداون تاون دبي بقيمة ال تقل عن 
 .  بهذا الخصوص

  
 القطاع العقاري

في دولة اإلمارات أداًء متماسكاً للقطاع العقاري خالل الربع الثالث من العام الجاري مترافقاً مع االزدهار  أظهرت دراسات حديثة شاملة للسوق العقاري
وذلك بسبب إطالق العديد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في ظل الزيادة المتواصلة لسكان دولة . الحالي الذي يشهده إقتصاد دولة اإلمارات

 9.9ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدولة إلى . سنوياً، حيث تعد هذه النسبة من بين أعلى معدالت النمو السكاني في العالم% 7.60اإلمارات بمعدل 
وشهد الطلب على األصول العقارية خالل الربع الثالث حالة من  .2023مليون نسمة بحلول العام  18.83مليون نسمة مع نهاية العام الجاري وإلى 

احتياجات ية التذبذب مع وجود بوادر إرتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث يعتبر هذا االتجاه طبيعياً مع سعي القطاع العقاري إلى تلب
 .السكان

نابلس - عماد سعاده - نظمت مؤسستا 
"ان��ق��اذ ال��ط��ف��ل" و"اإلغ���اث���ة ال��زراع��ي��ة"، امس، 
جولة ميدانة يف االغ��وار ملمثل وزارة التعاون 
االن��������م��������ايئ األمل�������������اين "رون���������ال���������د ج���������وت���������اك"، اطلع 
خاللها عىل أنشطة مشروع الحد من املخاطر 
وتحسني سبل العيش، وذلك بحضور مدير 
"إنقاذ الطفل" بوليت ديفيد هاسل، و مدير 

عام "االغاثة الزراعية" خليل شيحة.
ورافق الوفد الزائر مديرة برنامج الحد من 
املخاطر يف إنقاذ الطفل انغنس بورجن و سالم 
محمد و فارس الطويل، و فريق املشروع يف 
االغاثة الزراعية سهري جبارين وع��ازم الحاج 
محمد و ممثلني عن  مؤسسة االغاثة الطبية 

نجاة ابو كويك وعمر منصور.
واطلع "جوتاك" عىل معاناة اهايل االغوار 
والظروف املعيشية القاسية التي يعيشونها. 
وق�������������ال ان����������ه س����ي����ع����م����ل ع��������ىل ن�����ق�����ل ال���������ص���������ورة إىل 

الحكومة االملانية.
كما التقى الوفد بعدد من املواطنني الذين 
ت����ع����رض����ت م����ن����ازل����ه����م ل����ل����ه����دم م�����ن ق����ب����ل القوات 
االسرائيلية يف منطقة الجفتلك. وطالب أهايل 
الجفتلك الوفد الزائر ببذل مزيد من الجهود 

من أجل تعزيز صمودهم.
واج���������ت���������م���������ع ال������������وف������������د ك����������ذل����������ك م������������ع ع����������������دد من 
املستفيدين ورؤس����اء امل��ج��ال��س املحليه الذين 
أوض�����ح�����وا امل����خ����اط����ر وامل�����ع�����ان�����اه ال����ت����ي يتعرضون 
لها بشكل يومي، بفعل االحتالل وسيطرته 

ممثل »التعاون االلماني«
يطلع على معاناة اهالي األغوار

عىل موارد املياه.
وخالل الجولة امليدانية، زار الوفد مدرسة 
ف��ص��اي��ل ال��ف��وق��ا، واس��ت��م��ع إىل م��ع��ان��اة الطلبة 

صيفا وشتاء.
وأخ��ت��ت��م ال���وف���د زي���ارت���ه ب��ل��ق��اء م��م��ث��ي لجان 

والزبيدات.  ف�����ص�����اي�����ل  م����ن����ط����ق����ت����ي  يف  ال�����ح�����م�����اي�����ة 
وعرض ممثلو اللجان الخربات التي اكتسبوها 
ضمن نشاط مشروع الشراكة من أجل تعزيز 
ق�������درة امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة ع����ىل ال���ت���ع���اط���ي مع 

املخاطر وبناء سبل العيش.

البرية –  كامل جبيل – واصلت  جمعية حماية املستهلك يف محافظة 
رام الله والبرية بالشراكة مع بلدية بيتونيا والراصد االقتصادي وعدد 
م��ن س��ي��دات االع��م��ال حملتها ملقاطعة املنتجات اإلسرائيلية وتشجيع 
املنتجات الفلسطينية من خالل حملة توعية اطلقتها يف مول بالزا يف 
ال��ب��رية ض��م��ن ش��ع��ار "اين اخ��رت��ك ي��ا وط��ن��ي" وال���ص���اق ه���ذا ال��ش��ع��ار عىل 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��ع��ري��ف امل��س��ت��ه��ل��ك ب��ه��ا ول��ف��ت ال��ن��ظ��ر ال��ي��ه��ا عند 

التسوق.  وشملت الحملة محالت ازحيمان يف البرية.
فقد أج���روا أم��س العديد م��ن ال��ل��ق��اءات  م��ع املستهلكني وتوعيتهم 
بأهمية االستمرار يف حملة املقاطعة ودعم وتقوية االقتصاد الوطني كما 

وضعوا  ملصقات الحملة عىل الرفوف وعىل املنتجات الفلسطينية.
واف����ادت ري��م م��س��روج��ي، ان ه��ذا ال��ن��ش��اط ال���ذي يتم ب��ال��ت��ع��اون مع 
ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك يف امل��ح��اف��ظ��ة ي��ه��دف ل��ل��ت��وع��ي��ة ول��ف��ت النظر 
ل���ل���م���ن���ت���ج���ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وت����ع����ري����ف االس����������رة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة باملنتجات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وج����ودت����ه����ا وس����ع����ره����ا امل����ن����اف����س، ون����ح����ن ال ن����ت����ح����دث  عن 
امل��ن��ت��ج��ات غ���ري امل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��واص��ف��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وغ����ري ال����ق����ادرة عىل 

املنافسة.
وق������ال رب���ح���ي دول������ة رئ���ي���س ب���ل���دي���ة ب��ي��ت��ون��ي��ا أن م��ش��ارك��ت��ن��ا م����ن منطلق 
ش��راك��ت��ن��ا م��ع جمعية املستهلك يف حملة امل��ق��اط��ع��ة وتشجيع املنتجات 
الفلسطينية، وم���ا ه���ذه ال��خ��ط��وة  اال ت��ق��دي��را ل����دور م���ول ب����الزا ومحالت 
ازحيمان الستمرارهم يف حملة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية وتشجيع 
امل����ن����ت����ج����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وال�����ب�����دي�����ل امل�����س�����ت�����ورد، ون����ح����ن يف ب����ل����دي����ة بيتونيا 
م���س���ت���م���رون يف ح��م��ل��ة االع����ف����اء م����ن ال����رس����وم ل���ك���ل امل���ت���اج���ر ال���ت���ي قاطعت 

وتقاطع املنتجات اإلسرائيلية يف بيتونيا.
ب���دوره���ا وج��ه��ت  ران��ي��ة ال��خ��ريي أم���ني س��ر جمعية ح��م��اي��ة املستهلك 
الشكر لكافة املشاركني يف هذا النشاط  الذي يعترب  جزء من سلسلة 
ن����ش����اط����ات م����ت����واص����ل����ة ب�����ه�����دف م���ق���اط���ع���ة امل����ن����ت����ج����ات اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة وتوعية 
امل���س���ت���ه���ل���ك ب����������دوره وح�������ث ال����ت����اج����ر ل���ل���ق���ي���ام ب���م���س���ؤول���ي���ات���ه وع��������دم تحميل 
املستهلك مسؤولية تراجعه عن املقاطعة، خصوصا أن جميع املؤشرات 
لدى الجمعية تشري لتمسك املستهلك باملنتجات الفلسطينية ورفضه 

لإلسرائيي.

حماية المستهلك وبلدية بيتونيا والراصد 
االقتصادي ومتطوعون يواصلون فعاليات 

مقاطعة المنتوجات االسرائيلية

رام الله/ غسان الكتوت/ الرواد للصحافة واالعالم - ساهمت شركة التأمني الوطنية خالل 
الشهر الحايل يف دعم مركز واصل لتنمية الشباب لتنظيم األسبوع الثقايف الذي شمل العديد 

من املحافظات الفلسطينية.
واشتمل االسبوع الثقايف عىل االعمال التطوعية يف قطف الزيتون باإلضافة إىل أمسيات فنية 

وشعرية يعود ريعها إىل قطاع غزة، وقد اختتمت اعماله امس االول.
وجاءت مساهمة "التامني الوطنية" يف دعم هذا االسبوع انطالقاً من مسؤوليتها االجتماعية 

يف إسناد العمل األهي والخريي والثقايف يف فلسطني.
وأكد مدير عام شركة التأمني الوطنية أحمد مشعشع عىل مشاركة التأمني الوطنية الدائمة 
يف دع��م العديد من املراكز واملؤسسات وال��ن��وادي يف مختلف مناطق الضفة وقطاع غ��زة، وهذا 
ينطلق من ضمن سياسة وأهداف الشركة وضمن مسؤوليتها االجتماعية يف تقديم الدعم يف 

عدة مجاالت مثل النواحي البيئية والرياضية والثقافية وفعاليات التطوع يف قطف الزيتون. 
وأوض�����ح م��دي��ر م��رك��ز واص����ل ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ش��ب��اب م��ح��م��د س��الم��ة أن امل���رك���ز ي���ش���ارك يف ال��ع��دي��د من 
الفعاليات ومن ضمنها األسبوع الثقايف الذي عقد الشهر الحايل، والذي استند عىل مشاركة 

200 متطوع ومتطوعة لقطف الزيتون يف القرى املحاذية للجدار واملستوطنات وغريها.
وأض������اف: "م����ن ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات األس���ب���وع ال��ث��ق��ايف ق��م��ن��ا ب��ت��ح��دي��د أرب���ع���ة أي����ام ل��ل��ت��ف��ري��غ النفيس 
لألطفال وذل��ك بإشراف 50 متطوعة ومتطوعا، باإلضافة إىل األمسيات الفنية والشعرية التي 

تم إصدار كتاب الشاعر طارق عبد الكريم محمود يف إحداها".
يذكر أن شركة التأمني الوطنية هي من أوىل شركات التأمني الفلسطينية التي تأسست 
بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عىل يد مجموعة من رجال األعمال وأهل الخربة 
يف م��ج��ال ال��ت��أم��ني، وتعترب ال��ش��رك��ة م��ن أك��رب ش��رك��ات ال��ت��أم��ني يف فلسطني، حيث حافظت 
عىل مركز ال��ص��دارة يف قطاع التأمني يف فلسطني عىل م��دار أك��ر من 20 عاماً لتصبح صرحاً 
اق��ت��ص��ادي��اً ق���وي���اً، وت��ع��م��ل ال��ش��رك��ة اب���ت���داء م���ن ال���ع���ام 2012 وف���ق م��ح��رك��ات اس��رات��ي��ج��ي��ة للنمو 
تتمثل بالعمل عىل رفع كفاءة إجراءات العمل وضبط جودة الخدمة وتعزيز االستثمار يف 
رأس املال البشري، وتقوية نظم إدارة املعلومات والرويج الذيك املبتكر حيث تقدم الشركة 
خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خ��الل شبكة فروعها ومكاتبها ووكالئها املنتشرة يف 

جميع انحاء فلسطني.

»التأمين الوطنية« تساهم
بدعم االسبوع الثقافي في مركز واصل

محافظ نابلس يصدر
تعليماته بتشديد الرقابة

على المنتجات الزراعية المصدرة
نابلس - عماد سعادة - أصدر محافظ نابلس، اللواء اكرم الرجوب، تعليماته لالجهزة االمنية، 
والضابطة الجمركية، وال��وزارات ذات العالقة، وغرفة التجارة والصناعة، بضرورة تشديد الرقابة 
ع��ىل املنتجات امل��ص��درة، وذل��ك اث��ر قيام تجار منتوجات زراع��ي��ة بتصدير بضائع اسرائيلية اىل االردن 

عىل انها منتجات فلسطينية.
وك���ان امل��ح��اف��ظ ق��د ت���رأس اجتماعا ملناقشة ت��ج��اوزات ال��ت��ج��ار ب��ه��ذا ال��ش��أن، ح��ض��ره منسق املجلس 
التنفيذي للمحافطة اياد حموضه، وممثلة دائرة الصحة والسالمة العامة يف املحافظة، وممثلون 
عن وزاريت "ال��زراع��ة" و"االقتصادي الوطني"، والضابطة الجمركية، والشرطة، وجهاز املخابرات، 
وغرفة التجارة والصناعة. وطالب املحافظ هذه الجهات بالتعاون والتنسيق فيما بينها لفرض الرقابة، 

اداريا وميدانيا، عىل املنتجات التي يتم تصديرها، ومصادرة املنتجات االسرائيلية منها.

»تجارة رام الله والبيرة« 
تستقبل الخبير الفرنسي 

لمشروع التجمعات العنقودية
رام الله – ملراسل ے – استقبل مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبرية صالح 
العودة ومدير دائ��رة املعلومات رزق احمد الخبري الفرنيس ملشروع التجمعات العنقودية فرانسوا 
ت���م���رال و ص��ب��ي��ح ق��رب��ن م���ن وح����دة م��ت��اب��ع��ة م���ش���روع ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��ن��ق��ودي��ة و اك����رم ح���ج���ازي مسؤول 

العالقات العامة يف اتحاد الغرف الفلسطينية.
 وت��م ال��ح��دي��ث خ��الل ال��ل��ق��اء ح��ول م��ش��روع التجمعات العنقودية ال���ذي ت��م تنفيذه ال��ع��ام املايض 

والية التعاون .
كما تطرق الحديث اىل نظام املعلومات والتواصل مع اعضاء الهيئة العامة و تم اط��الع الوفد 
ال��زائ��ر ع��ىل ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات امل��وح��د ال���ذي تطبقه ال��غ��رف��ة واالل��ي��ات ال��ت��ي تتبعها للتواصل م��ع اعضاء 

الهيئة العامة وتحديث بيانات العضوية واالجراءات املتبعة يف ذلك.

غزة - ثار ادخال مواد البناء اىل قطاع غزة عرب معرب كرم ابو سالم 
ق��ب��ل ع����دة اي�����ام م���وج���ة م���ن ال���ت���س���اؤالت ح����ول م���وع���د ب����دء االع����م����ار الذي 
تنتظره خ��زاع��ة والشجاعية وبيت ح��ان��ون وجحر ال��دي��ك وال��زن��ة وغريها 
من املناطق املنكوبة، وليبقى التساؤل هل اآللية املتبعة إلدخ��ال مواد 
ال���ب���ن���اء س���ت���س���رع يف اع�������ادة ال���ح���ي���اة ل���ه���ذه ال���ب���ل���دات ام س��ت��ب��ق��ي معاناتها 

مستمرة المد طويل.
الخبري واملحلل االقتصادي د.ماهر الطباع اكد أن ما تم ادخاله من 
م���واد ب��ن��اء ال يشكل س��وى 18% م��ن االح��ت��ي��اج اليومي لقطاع غ��زة الذي 
يحتاج يوميا اىل 400 شاحنة، مبينا ان ادخال االحتياج اليومي من مواد 

البناء يحدد عمر االعمار بثالث اىل خمس سنوات.
واعترب الطباع ان االتفاق الثاليث الذي تم توقيعه بني االمم املتحدة 
والسلطة وإسرائيل يف شهر ايلول املايض والذي اطلق عليه خطة روبرت 
سريي ُيجّمل الحصار ويعيق عملية اعادة االعمار، مؤكدا ان قطاع غزة 
ال يحتاج اىل اع��ادة اعمار فقط وإنما يحتاج ايضا اىل مشاريع تنموية 

متوقفة بفعل الحصار منذ ثماين سنوات.
ت���س���ل���ي���م االسمنت  آل������ي������ات  غ����م����وض����ا ح��������ول  ه�����ن�����اك  ال�����ط�����ب�����اع ان  ورأى 
ل���ل���م���واط���ن���ني امل���ت���ض���رري���ن، ب����اإلض����اف����ة اىل غ���م���وض يف م���ش���اري���ع التنمية، 
وان اختيار م��ورد او اثنني او ثالثة يساهم يف عمليات احتكارية ويضر 

اصحاب االعمال.
وت������ج������ري ع���م���ل���ي���ة ال����ب����ن����اء ب���ط���ري���ق���ة م����ع����ق����دة، ح����ي����ث ت�����ق�����وم الشركة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ل����ل����خ����دم����ات ال����ت����ج����اري����ة امل����م����ل����وك����ة ل����ص����ن����دوق االستثمار 

الفلسطيني ب��إدخ��ال االس��م��ن��ت م��ن ش��رك��ة "ن��ي��ش��ري" االس��رائ��ي��ل��ي��ة اىل 
ق����ط����اع غ��������زة، وت�����ق�����وم ب������إن������زال ح���م���ول���ة ش���اح���ن���ات���ه���ا يف م�����خ�����ازن ضخمة 
ل��ت��اج��ري��ن م��س��ؤول��ني ع���ن ال���ت���وزي���ع ل��دي��ه��م��ا س���اح���ات ض��خ��م��ة لتخزين 
االس���م���ن���ت ف��ي��ه��ا وس����ط رق���اب���ة دق��ي��ق��ة ع���رب ك����ام����ريات امل���راق���ب���ة املوصولة 
مع االمم املتحدة التي تراقب كل صغرية وكبرية داخل هذه املخازن 

حسب قوله.
املستودع االول اصبح جاهزا الستقبال كميات االسمنت بعد ان تم 
اختياره ليكون واحدا من بني املستودعات التي سيخزن بها االسمنت 
ح��ي��ث ن��ص��ب��ت ال���ك���ام���ريات وت����م ت���وف���ري ح�����ارس ل��ل��م��ك��ان ب��ح��س��ب الشروط 

الالزمة وانه ال يعلم االلية التي سيتم من خاللها العمل.
وأبدى عدد من التجار يف قطاع غزة استنكارهم لآللية التي تم من 
خاللها اختيار الشركات حيث ان شركتان فقد تم اختيارهما من اجل 
تخزين االسمنت من اصل 12 شركة تسويق. وقال ابو حسام الرباوي 
ت���اج���ر ب���ن���اء:" ل��دي��ن��ا ك���ل امل��س��ت��ل��زم��ات ال���الزم���ة ل��ل��ع��م��ل ف��ك��ي��ف ي��ت��م اختيار 
شركتني من اصل 12 شركة لتسويق االسمنت". وتابع:"كنا نعمل مع 
الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية منذ العام 1994 حتى احداث 
ح���زي���ران مبينا ان اث����ار ال��ح��ص��ار وال���دم���ار ل��ح��ق��ت ب��ال��ت��ج��ار اي��ض��ا وال يجوز 

استثنائهم من العمل".
وب�����ني ال���������ربواي ان آل����ي����ة دخ�������ول االس���م���ن���ت ت���ض���ر ب���������120 ت����اج����ر ل����ن يكون 
بإمكانهم العمل مبينا انهم بصدد اغالق معرب كرم ابو سالم بعد غد 

احتجاجا عىل سياسة التوزيع.

ما تم ادخاله من مواد بناء ال يشكل سوى 18% من االحتياج اليومي

الغزيون يخشون أن تعيق
آلية االعمار المقترحة بناء غزة من جديد

ب��روك��س��ل- ع��ب��د ال��ل��ه م��ص��ط��ف��ى- رح��ب��ت األوس�����اط والفعاليات 
األوروب�����ي�����ة يف ب���روك���س���ل ب���ق���رار م��ج��ل��س وزراء امل�����ال واالق���ت���ص���اد يف 
دول االتحاد األوروبي بالتبادل التلقايئ للمعلومات بني اإلدارات 
ال���وط���ن���ي���ة ب����ش����أن ال����ف����وائ����د وأرب����������اح األس�����ه�����م وال�����دخ�����ل امل�������ايل وأمور 
أخ����رى، ت��س��اه��م يف م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي، ووص���ف أعضاء 
ال���ربمل���ان األوروب�������ي م���ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ني واالش���راك���ي���ني، ق�����رار وضع 
نهاية للسرية املصرفية بأنه خطوة إىل األمام يف مكافحة التهرب 
الضريبي، وقالت املفوضية األوروبية، إنها تستطيع أن تقول يف 

أعقاب هذا القرار »إن السرية املصرفية ماتت«.
ورح������ب أع����ض����اء ال��ك��ت��ل��ة ال���ح���زب���ي���ة داخ������ل امل���ؤس���س���ة التشريعية 
األع���ىل يف االت��ح��اد األوروب����ي ب��ال��ق��رار وق��ال��ت م��اري��ا رودري��ف��ي��ز نائب 
رئ����ي����س ال���ك���ت���ل���ة ل����ل����ش����ؤون امل����ال����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة إن ن���ه���اي���ة السرية 
امل��ص��رف��ي��ة م���ن خ���الل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ل��ق��ايئ ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ب���ني اإلدارات 
ال��ض��ري��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ت��ع��ن��ي تحقيق ت��ق��دم ك��ب��ري يف م��ج��ال مكافحة 
التهرب الضريبي الذي يتسبب يف خسارة سنوية للدول األعضاء 

تقدر ب�1000 مليار يورو.
وأشار بيان لكتلة الديمقراطيني واالشراكيني إىل أنها شاركت 
خ������الل ال����س����ن����وات األخ��������رية يف ح���م���ل���ة م����ن أج������ل م����ح����ارب����ة االحتيال 
وال���ت���ه���رب ال��ض��ري��ب��ي، وأك������دت أن ه���ن���اك ح���اج���ة إىل ت��ح��ق��ي��ق املزيد 
م����ن ال���ت���ق���دم يف ه�����ذا ال����ص����دد »ول����ك����ن إذا أرادت أوروب���������ا أن تكون 
أكر كفاءة يف هذا امليدان، فعليها أن تتخذ إجراءات قوية تضع 
حدا للمالذات الضريبية، وخطط الشركات الكربى يف استغالل 
الثغرات الضريبية«، وقالت الربملانية إيفا كايي من االشراكيني 
والديمقراطيني، إن إنهاء السرية املصرفية هو املفتاح القتصاد 
س���ل���ي���م ودي�����م�����ق�����راط�����ي، وم�������ن ال�������ض�������روري إي������ج������اد ح�����ل�����ول للثغرات 
ال��ض��ري��ب��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة غ��س��ل األم�������وال وامل��������الذات ال��ض��ري��ب��ي��ة، حتى 
ننتقل من مرحلة األزم��ة إىل الركيز عىل تحقيق النمو املستدام 

وخلق الوظائف يف ظروف مناسبة.
ويأيت ذلك بعد أن أقر االجتماع الوزاري يف لوكسمبورغ الثالثاء 
اتخاذ خطوة جديدة عىل طريق مكافحة التهرب الضريبي، تنطلق 
يف عام 2017 من خالل تبادل املعلومات الضريبية بشكل تلقايئ بني 
اإلدارات الوطنية الضريبية وبالتايل نجح الوزراء يف توسيع دائرة 
التعاون املشرك يف إطار قرار صدر قبل 3 سنوات يتعلق بتبادل 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ح�����ول امل���ع���اش���ات وامل���م���ت���ل���ك���ات وال���ت���أم���ني ع����ىل الحياة 
وابتداء من العام املقبل سيتم تبادل املعلومات حول الحساب 
االدخاري وبالتايل يكون تمديد التوجيه الذي صدر يف 2011 استمرارا 
يف املشاركة بالتحرك الدويل يف مكافحة التهرب الضريبي وتصاعد 
ال��ش��ع��ور ل����دى ال�����دول ال��ص��ن��اع��ي��ة ب��أه��م��ي��ة زي�����ادة ت���ب���ادل املعلومات 

الضريبية يف إطار مواجهة التحايل والتهرب الضريبي.
من جانبها رحبت املفوضية األوروب��ي��ة وهي الجهاز التنفيذي 
للتكتل األوروب���ي امل��وح��د ب��ق��رار وزراء امل���ال، وق��ال امل��ف��وض املكلف 
ب���ش���ؤون ال���ض���رائ���ب ال����غ����ريداس س��ي��م��ي��ت��ا، إن����ه ات���ف���اق ح��اس��م حول 
توسيع التعاون اإلداري وتحقيق مستوى جيد ملكافحة التهرب 
الكاملة والدائمة  الضريبي، وال��ت��وج��ه نحو الشفافية الضريبية 
يف أوروبا، ويمكن القول »إن السرية املصرفية ماتت«، وأضاف 
أنه سيتم تطبيق التبادل التلقايئ للمعلومات يف أوسع صوره، 
وب��ال��ت��ايل فتح مخابئ املتهربني م��ن ال��ض��رائ��ب، ويف نفس الوقت 
تتفق اإلجراءات األوروبية مع املعيار العاملي الجديد واالستجابة 

للتطورات الضريبية الدولية.
ويف  )ح����زي����ران( امل�����ايض ن��ج��ح االت����ح����اد األوروب��������ي يف س���د ثغرة، 
سمحت للشركات متعددة الجنسيات بخفض فواتري الضرائب، 
من خالل استغالل االختالفات يف القواعد الضريبية الوطنية، 
ورح������ب������ت امل����ف����وض����ي����ة األوروب���������ي���������ة ب�����ربوك�����س�����ل ب�����االت�����ف�����اق ال���������ذي جرى 
ال��ت��وص��ل ب��ش��أن��ه ب��ني ال����دول األع���ض���اء خ���الل اج��ت��م��اع ل�����وزراء املال 

واالقتصاد.
وق���ال ال��ج��ه��از التنفيذي األوروب�����ي يف ب��ي��ان وق��ت��ه��ا، إن الحملة 
ض����د ال����ت����ه����رب ال���ض���ري���ب���ي ح���ق���ق���ت ت���ق���دم���ا ك����ب����ريا ب���ع���د إق��������رار الوزراء 
مراجعة حاسمة للشركات الرئيسة والفروع التابعة لها، وذلك 
ملنع استغالل ثغرة يف التشريع كان يساعد بعض الشركات يف 
تقليل ف��وات��ري ض��رائ��ب��ه��م، وق����ال سيميتا، إن م��ا ح���دث ي��ع��د خربا 
س���ارا ل��ل��م��وازن��ات ال��ع��ام��ة وأي��ض��ا ل��ل��ش��رك��ات ال��ص��ادق��ة يف إقراراتها 
الضريبية، وأيضا بالنسبة للذين يعملون من أجل ضرائب عادلة 

يف االتحاد األوروبي.
وأض�������اف امل����س����ؤول األوروب���������ي »ن���ج���ح���ن���ا  )أي��������ار( امل������ايض يف تهدئة 
مخاوف دولتني هما السويد ومالطا حول هذا الصدد واآلن أصبح 
ب���م���ق���دور ال������دول األع����ض����اء ال�������28 إع���ط���اء دع��م��ه��م ال���ك���ام���ل لتشديد 
القواعد املشركة التي يستفيد منها الجميع«، وأشار سيميتا إىل 
أن��ه التقى ب��وزي��ر املالية اإلي��ط��ايل بيري ك��ارل��و ب���ادوان وأن املفوضية 
عىل ثقة بأن الرئاسة الدورية اإليطالية لالتحاد األوروبي سوف 
تكون قادرة عىل تأمني اتفاق يف إطار مكافحة التهرب الضريبي 
وخلق بيئة مالئمة لألعمال التجارية يف االتحاد األوروبي ودون 

إعطاء فرصة للتهرب الضريبي.
وق�����ال�����ت ال����رئ����اس����ة ال������دوري������ة ال���ي���ون���ان���ي���ة ال���س���اب���ق���ة ل����الت����ح����اد التي 
ان��ت��ه��ت م���ع ن��ه��اي��ة ال��ن��ص��ف األول م���ن ال���ع���ام ال����ح����ايل، إن اجتماع 
وزراء امل�������ال واالق����ت����ص����اد يف االت�����ح�����اد األوروب����������ي خ�����الل ش���ه���ر يونيو 
امل�������ايض ع�����رف ت���واف���ق���ا ب����ني ال��������دول األع�����ض�����اء وج�������اء ذل�����ك ب���ع���د عدة 
أشهر من املفاوضات، مما قد يسمح بزيادة اإليرادات الضريبية 

لدول االتحاد.
ومن وجهة نظر الكثري من املراقبني يف بروكسل، أصبح التهرب 
من دفع الضرائب للشركات قضية ساخنة يف الدول الصناعية 
أججها الغضب ال��ع��ام ع��ىل الشركات التي تتفادى الضرائب يف 

زمن التقشف.
وقال جيكاس هاردوفيليس وزير املالية اليوناين: »اتفاق لسد 
الثغرة يف االقراض الهجني. هناك ثغرات تولد خسائر هامة يف 
إيرادات بلداننا وبالتايل فإننا نحرز خطوة ملموسة إىل األمام يف 

مجال مكافحة التهرب من دفع الضرائب«.
وكل قانون للضرائب يف االتحاد األوروبي يتطلب إجماع الدول 
األع����ض����اء، ول���ه���ذا ف��ق��د ك���ان���ت أوروب�������ا م��م��زق��ة ب���ني م��ط��ال��ب الدول 
ال���ص���غ���رية ال���ت���ي ق����اوم����ت ب���ش���راس���ة ت��غ��ي��ري األن���ظ���م���ة ن���ح���و الضرائب 
املنخفضة التي تجذب االستثمارات األجنبية، وغريها التي تشعر 

بالحذر من استبعاد أرباب العمل الكبار.
ويف وق��ت سابق، زادت املفوضية األوروب��ي��ة من الضغط عىل 
آيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ، قائلة إنها ستحقق يف ممارساتها 
الضريبة م��ع ال��ش��رك��ات. وس��ي��ك��ون ه��ن��اك ف��رص��ة ل��ل��دول األعضاء 
حتى نهاية عام 2015 لتبني التغيري الجديد يف أنظمتها القانونية 

الوطنية.

المفوضية األوروبية: السرية المصرفية ماتت
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جمعية رجال االعمال الفلسطينيني - القدس

دعوة الجتماع
 الهيئة العامة العادي وغير العادي

القدس   - الفلسطينيني  االعمال  رجال  جمعية  ادارة  مجلس  يسر 
دعوة جميع اعضاء اجلمعية الى اجتماع الهيئة العامة العادي وغير 
العادي والذي سيبدأ في متام الساعة  الثانية عشرة 12:00 من يوم 
االحد 2014/11/23  في فندق بالزا فلسطني / قاعة بلوسوم برج 
فلسطني التجاري  / رام الله ، شارع  االرسال وذلك ملناقشة  جداول 

االعمال املنصوص عليها في الدعوات املرسلة  لألعضاء.

راجني اعتبار  هذه دعوة شخصية لكل عضو من اعضاء الهيئة 
العامة  حيث ميكن لألعضاء غير املسددين  الشتراكاتهم السنوية 
لغاية  العام 2014 تسديد ما هو مترتب عليهم حتى يوم االجتماع 
مقر  على  باالتصال  حضوركم  وتأكيد   . املشاركة  من  للتمكن 
اجلمعية رقم 2974636/7-02 او مراسلة  اجلمعية عبر البريد 

 info@pba.ps : االلكتروني

يفتح باب الترشيح النتخابات مجلس االدارة  وجلنة  الرقابة اعتبارا  
من صباح يوم السبت  2014/11/15 ويغلق في متام الساعة  السادسة 

من مساء يوم الثالثاء 2014/11/18 

»لنجمع الطاقات لريادة اقتصادية واجتماعية فلسطينية فاعلة«

ز11/13)4(

الراعي الرئيس للمعرض ...

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تختتم مشاركتها في 
إكسبوتك 2014 وسط إقبال الفت وتفاعل كبير 

االتصاالت  م����ج����م����وع����ة  اخ����ت����ت����م����ت  ال�������ل�������ه-  رام 
الفلسطينية ، مشاركتها يف ف��ع��ال��ي��ات معرض 
بارزة  إن���������ج���������ازاٍت  م����ح����ق����ق����ًة   ،  "  2014 "إك�����س�����ب�����وت�����ك 
ه�����������ذا ال����������ع����������ام، وال���������ت���������ي م���������ن ش������أن������ه������ا اإلس����������ه����������ام يف 
ارتقاء قطاع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 

الفلسطيني . 
وَش���ه���د ج��ن��اح امل��ج��م��وع��ة وش��رك��ات��ه��ا ، إقباالً 
الفتاً وتفاعالً كبرياً من ِقبل زّوار "إكسبوتك 2014 " 
مع الخدمات والعروض التكنولوجية والتفاعلية 

التي شملها جناح مجموعة االتصاالت.
وت��������م��������ّث��������ل ال����������ح����������دث األب�������������������رز ه�������������ذا ال����������ع����������ام ، يف 
ت�����وق�����ي�����ع ات�����ف�����اق�����ي�����ة ه������ام������ة ون�����وع�����ي�����ة م�������ا ب�������ن شركة 
االت�������ص�������االت ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة وب�����ل�����دي�����ة رام ال�����ل�����ه و" 
ح���ض���ارة " إلط�����الق امل����ش����روع ال����ري����ادي "رام ال��ل��ه-
امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة"، وال����ذي ي��ش��م��ل ت��وف��ري خدمات 
إل��ك��رون��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ن ول�������زّوار م��دي��ن��ة رام الله، 
 ،Wi-Fi ع����ر ت���وف���ري خ���دم���ة اإلن����رن����ت ال���الس���ل���ي
باإلضافة إىل ربط املباين واملرافق التابعة لبلدية 
رام ال���ل���ه م���ع امل���ق���ر ال���رئ���ي���س ل��ل��ب��ل��دي��ة، ع���ر تقنية 
ليتمكن   Optics Fiber ال�����ض�����وئ�����ي�����ة  األل��������ي��������اف 
زّوار ال��ب��ل��دي��ة م���ن اس��ت��خ��دام اإلن���رن���ت الالسلي 

"Wi-Fi" مجاناً. 
ووفق االتفاقية ، ستقوم شركة االتصاالت 
ب����ت����وف����ري ال���ب���ن���ي���ة التحتية  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة "ب�����ال�����ت�����ل" 
وال���خ���دم���ات ال����الزم����ة، ل��ت��وف��ري خ���دم���ات اإلنرنت 
الالسلي Wi-Fi والتي ستقّدمها بدورها شركة 

"حضارة " يف مدينة رام الله.
وق�����د اس��ت��ق��ب��ل ج���ن���اح امل���ج���م���وع���ة آالف الزوار 
م��ن مختلف ال��ش��رائ��ح وال��ف��ئ��ات العمرية، حيث 

ق����ام م��وظ��ف��و ش���رك���ات امل��ج��م��وع��ة ب��ت��ع��ري��ف الزّوار 
بالخدمات والحلول التكنولوجية الحديثة التي 
تقّدمها شركات املجموعة، كما قّدمت الشركات 
ع�����روض�����اً وأن���ش���ط���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة م����ع ال���ج���م���ه���ور القت 
اهتمام الزّوار وتحفيزهم عىل التعرف عن كثب 
عىل التقنيات والتكنولوجيا املتطورة التي تحرص 

شركات املجموعة عىل توفريها ملشركيها.
امل���ج���م���وع���ة يف "إكسبوتك"  وح������ول م���ش���ارك���ة 
ه��ذا العام ، ع��ّر عّمار العكر الرئيس التنفيذي 
مل���ج���م���وع���ة االت�����ص�����االت ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ع����ن فخره 
ب����ه����ذه امل����ش����ارك����ة ال����ت����ي ت���م���ي���زت ب��ت��ح��ق��ي��ق إنجازات 

نوعية تحت مظلة "إكسبوتك" . 
االت��������������ص��������������االت  م��������ج��������م��������وع��������ة  ق������������ام������������ت   ": وق�����������������������ال 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ب����ت����وق����ي����ع ات�����ف�����اق�����ي�����ة م�������ع ب�����ل�����دي�����ة رام 
الله إلط��الق مشروع "رام الله املدينة الذكية"، 
وي���ش���رف���ن���ا أن ن����ك����ون ال���س���ب���اق���ن يف ت����وف����ري خدمة 
اإلنرنت الالسلي يف شوارع ومرافق مدينة رام 
الله، ونأمل أن ال يقف هذا املشروع عند رام الله 
ليشمل ب��اق��ي امل���دن الفلسطينية، حتى نساهم 
بالشراكة مع مختلف القطاعات يف تعزيز ونشر 

مفهوم املدينة الذكية الفلسطينية".
واضاف ، أن التزام املجموعة بدعم معرض 
"إك���س���ب���وت���ك" يف ك����ل ع������ام، إن���م���ا ي���ج���ّس���د اهتمام 
امل��ج��م��وع��ة ب��ه��ذا امل��ع��رض ك��ون��ه ال��ب��واب��ة الرئيسية 
إلط�������������الق امل�������ش�������اري�������ع ال��������ري��������ادي��������ة ال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ة يف 
فلسطن، وتعريف العالم بالتفوق التكنولوجي 

يف بلدنا . 
وتابع :"يف كل عام، ُيرز معرض إكسبوتك 
مواهب وقدرات فلسطن يف املجال التكنولوجي، 
الشركات  ق��������������������درات  ع����������ن  ب������ال������ك������ش������ف  وي������ف������اج������ئ������ن������ا 
التكنولوجيا،  ب����ق����ط����اع  امل����ه����ت����م����ن  وامل����س����ت����ث����م����ري����ن 
وباإلضافة النوعية التي يضيفها إكسبوتك إىل 
قطاع االت��ص��االت والتكنولوجيا يف كل ع��ام. لذا 
ف��إن املجموعة حريصة أن ت��ك��ون ج���زءاً م��ن هذه 
ال���ت���ظ���اه���رة ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ال���س���ن���وي���ة، ح���ي���ث نويل 
اه����ت����م����ام����ن����ا ال�����رئ�����ي�����ي ل���ل���ع���م���ل ع������ىل ت����ط����وي����ر قطاع 
التكنولوجيا واالتصاالت الفلسطيني بالشراكة 
م��ع ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، وب��ش��راك��ة رئ��ي��س��ي��ة مع 
وزارة االت���ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والتي 
نفخر بالتعاون معها يف عملنا عىل بناء وتعزيز 

البنية التحتية التكنولوجية يف فلسطن".
وت�������������م�������������ّي�������������زت م������������ش������������ارك������������ة ش�������������رك�������������ة االت���������������ص���������������االت 
الفلسطينية "بالتل" يف معرض إكسبوتك 2014 
ه�������ذا ال�������ع�������ام، م������ن خ�������الل ت����رك����ي����زه����ا ع������ىل الجانب 
ال��رف��ي��ه��ي، ح��ي��ث ق���ّدم���ت ال��ش��رك��ة ح���ل���والً خاّلقة 
وت���رف���ي���ه���ي���ة ل���ل���م���ش���رك���ن ول������ل������زوار ب����ه����دف تحقيق 

"ح������ي������ات������ه������م ك������م������ا ي������ت������م������ن������وه������ا"، وذل�������������ك م��������ن خالل 
ت��ق��دي��م خ��دم��ة شبكة " OSN " يف جميع مراكز 
االت��������ص��������االت. ك����م����ا ق�����دم�����ت "ب�����ال�����ت�����ل" ل����������زوار جناح 
املجموعة ، األلعاب الرفيهية التفاعلية والهدايا 
متنوعة  خ�������دم�������ات  إىل  ب�������اإلض�������اف�������ة  ال�����ت�����ح�����ف�����ي�����زي�����ة، 
ت����ق����دم����ه����ا "ب�������ال�������ت�������ل" يف م�������راك�������ز االت����������ص����������االت مثل: 
ت����س����دي����د ق���ي���م���ة ال�����ف�����وات�����ري واالش��������������راك بالحمالت 

والعروض. 
وقام طاقم الشركة ، بتعريف الزوار بخدمة 
"ب��اق��ات ال��ع��ائ��ل��ة" ال��ت��ي أطلقتها م��ؤخ��راً، وتعتر 
األوفر عىل األطالق ملشريك خدمة الهاتف الثابت 

. " ADSL Access " وخدمة خط النفاذ
ب����������دوره����������ا ، ق�������دم�������ت ش�������رك�������ة "ج�������������������وال" ضمن 
ج����ن����اح امل���ج���م���وع���ة ، رزم�������ة م���ت���ن���وع���ة م����ن األلعاب 
وتعريفهم  ل����������ل����������زوار،  ال�����ت�����ف�����اع�����ل�����ي�����ة  وال�������ن�������ش�������اط�������ات 
ب����ع����دد م�����ن ال�����ع�����روض وال�����خ�����دم�����ات ال����ت����ي تقدمها 
مل��ش��رك��ي��ه��ا، م��ث��ل خ��دم��ة )Quick( ت��ح��ت شعار 
:"م������������ع ج������������وال وّف������������ر ج������ه������دك واس������ت������غ������ل وقتك"، 
وال��ت��ي تمّكن امل��ش��رك م��ن إج���راء عمليات تعبئة 
الرصيد وتسديد الفواتري آلياً عىل مدار الساعة. 
ك����م����ا أت������اح������ت "ج�������������وال" ل�������ل�������زوار ، ت����ج����رب����ة ألعاب 
ت����ف����اع����ل����ي����ة ع�������ىل ش�������اش�������ات ج������ن������اح امل�����ج�����م�����وع�����ة مثل 
ل��ع��ب��ة ك���رة ال���ق���دم ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، ه���ذا ب��اإلض��اف��ة إىل 
ل��ع��ب��ة "ن����ق����اط����ك" ال���ت���ي ي���ت���ف���اع���ل م��ع��ه��ا ال�����زائ�����ر عر 
ش����اش����ة مل����س ت���ف���اع���ل���ي���ة. ك���م���ا ق�����ام ط����اق����م الشركة 
بتعريف الجمهور بعدد من الرامج والعروض 
امل��ت��م��ي��زة م��ث��ل "ب������دون رس�����وم اح����ي ب���ال حدود"، 
 What’s " "اإلن������������رن������������ت" ض������م������ن  ح�����������زم  وع��������������رض 
 my“ وخدمات وعروض موقع حسابي " app
"جوال"  ب���ت���ط���ب���ي���ق���ات  وال����ت����ع����ري����ف   ،”account
ال���خ���اص���ة ب���ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة م��ث��ل ت��ط��ب��ي��ق "رنيل" 
وت��ط��ب��ي��ق "ج�����وال" وغ��ريه��ا م��ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. وإىل 
جانب ذلك، تم السحب عىل العديد من الهدايا 
والجوائز ومنها أجهزة Alcatel touch pad و 

iPhone 6 والعديد من بطاقات التعبئة.
أما شركة "حضارة" ، فقدمت ثالثة عروض 
م����ت����م����ي����زة ع������ىل خ����دم����ات����ه����ا الق�������ت إق�������ب�������االً ك������ب������رياً من 
ال��������������زوار، وش����م����ل����ت رف�������ع س�����رع�����ة "اإلن��������رن��������ت" ملدة 
ثالثة شهور مجاناً للمشركن الحالين، ومنح 
املشرك الجديد خصماً بنسبة 50% عىل السعر 
األصيل للسرعة عند االشراك عىل أن يتم الدفع 
مسبقا بحيث يصل الخصم إىل 6 ش��ه��ور، كما 
قدمت "حضارة" عرضا مميزا يتمثل يف الخصم 
ع��������ىل س������ع������ر )ال������������راوت������������ر ال������س������وب������ر ب��������وك��������س( وال�����������ذي 
ي���ت���م���ي���ز ع�����ن غ�������ريه م�����ن م�����ح�����اور االت������ص������ال العادية 

واملستخدمة يف األماكن املغلقة كاملنزل.

"التأمين الوطنية" تجري السحب على تأمين 
ثالث سيارات ومنزلي شامل 

 رام الله- الرواد للصحافة واإلعالم - أجرت شركة التأمن الوطنية 
السحب عىل تأمن ثالث سيارات وتأمن منزيل شامل ملدة عام، خالل 
مشاركتها يف معرض رعاية األم والطفل الذي اقيم يف فندق املوفنبيك 

برام الله، وسط نجاح ملحوظ خالل ايام املعرض الثالثة.
وأك�����������د م������دي������ر ع���������ام ال������ش������رك������ة أح������م������د م����ش����ع����ش����ع أن امل������ش������ارك������ة جاءت 
انطالقاً من حرصها الدائم للمشاركة يف فعاليات تعنى باألم والطفل 

الفلسطيني باعتبارهما أساس تطور ونهضة املجتمع.
وقال: "سنبذل دائماً جهوداً كبرية من أجل االستمرار يف مسريتنا 
القائمة عىل مسؤوليتنا االجتماعية وخلق جيل يتمتع بالصحة وتعزيز 

دور ومكانة املرأة الفلسطينية .
 وأوضح مدير عام شركة "ماركوم" املنفذة للمعرض أحمد جادالله ان 
شركته تهدف لخلق تقليد سنوي يف السوق الفلسطيني خ��اص باألطفال 
واملرأة واألمهات يشمل الرفيه والرعاية الصحية بأفضل العروض وشكر كل 
من ساهم برعاية املعرض، وبخاصة شركة التأمن الوطنية لدورها الواضح 

يف انجاح املعرض من خالل الفعاليات التي قدمتها لألطفال واألمهات.
يشار اىل ان شركة التأمن الوطنية قدمت رعايتها لوثيقة التأمن 

ال��خ��اص��ة ب��م��ع��رض رع���اي���ة األم وال��ط��ف��ل، اىل ج��ان��ب ع���دد م���ن الشركات 
الفلسطينية األخرى، وقد استمر املعرض ملدة ثالثة أيام قدمت خاللها 
الهدايا والعروض لألطفال واألمهات، بحضور عدد من الشخصيات ، 
ويف مقدمتها محافظ رام الله والبرية ليىل غنام ورئيس الغرفة التجارية 

يف رام الله خليل رزق وآالف األسر.
ي����ذك����ر أن ش����رك����ة ال���ت���أم���ن ال���وط���ن���ي���ة امل���س���اه���م���ة ال���ع���ام���ة ه����ي م����ن أوىل 
ش���رك���ات ال��ت��أم��ن ال��ت��ي ت��أس��س��ت ب��ع��د ق��ي��ام ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ، ع���ىل يد 
مجموعة من رجال األعمال وأهل الخرة ن، وتعتر من أكر شركات 
ال���ت���أم���ن يف ف��ل��س��ط��ن، ح��ي��ث ح��اف��ظ��ت ال���ش���رك���ة ع���ىل م���رك���ز ال����ص����دارة يف 
قطاع التأمن عىل مدار أكرث من 20 عاماً لتصبح الشركة صرحاً إقتصادياً 
قوياً، وتعمل الشركة إبتداء من العام 2012 وفق محركات إسراتيجية 
للنمو تتمثل بالعمل ع��ىل رف��ع ك��ف��اءة إج����راءات العمل وض��ب��ط جودة 
ال��خ��دم��ة وت��ع��زي��ز االس��ت��ث��م��ار يف رأس امل���ال ال��ب��ش��ري، وت��ق��وي��ة نظم إدارة 
املعلومات والرويج الذيك املبتكر، وتقدم الشركة خدماتها للجمهور 
بشكل مباشر م��ن خ��الل شبكة فروعها ومكاتبها ووك��الئ��ه��ا املنتشرين 

يف جميع انحاء فلسطن.

'إبداع' تطلق حملة ترويجية 
'ليش تستنى إخلق فرصة'

رام ال���ل���ه-وف���ا - أط��ل��ق��ت ش��رك��ة 'إبداع'، 
حملة ترويجية للمبادرة تحت شعار 'ليش 

تستنى إخلق فرصة'.
وقالت الشركة يف بيان لها، امس ، إن 
الحملة مبادرة تم إطالقها بشكل مشرك 
ب�����ن أرب��������ع ج����ام����ع����ات ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، وبدعم 
م�����ن ال�����وك�����ال�����ة األم�����ريك�����ي�����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة الدولية 
البعيد  امل��������دى  ع�����ىل  س���ت���س���ه���م   ،)USAID(
يف خ��ل��ق ال���ع���دي���د م���ن ال���ش���رك���ات الناشئة، 
وت��ح��س��ن األداء ال��ص��ن��اع��ي وزي������ادة القيمة 
امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة، وكانت  ل�����ل�����ص�����ن�����اع�����ات  امل������ض������اف������ة 
ال������ن������ج������اح يف مدينة  ال�������ب�������داي�������ة م��������ن ج�����ام�����ع�����ة 

نابلس.
وت��خ��ل��ل ال��ح��م��ل��ة ، وج�����ود ن��ق��ط��ة تجمع 
وم����������رك����������ز م�������ع�������ل�������وم�������ات ل������ف������ت������ح امل����������ج����������ال أم����������ام 
الطالب واملعنين لإلستفسار عن تفاصيل 
املبادرة، كما تم إستخدام أدوات ترويجية 
أخ���رى تعنى ب��اس��ت��خ��دام وس��ائ��ل التواصل 
املعلومات  ت�����ع�����م�����ي�����م  ب��������ه��������دف  اإلج�������ت�������م�������اع�������ي 
وال�����ت�����أك�����د م�����ن ال������وص������ول إىل أك�������ر ع�������دد من 
اإلبداعية  األف������������ك������������ار  وأص������������ح������������اب  ال�����������ط�����������الب 

بالتحديد.
وت��������ه��������دف امل�����������ب�����������ادرة ب�����ش�����ك�����ل أس�������������ايس إىل 
دع��������م ال�������ري�������ادي�������ن، وت�����ع�����زي�����ز ث����ق����اف����ة البحث 
الفلسطينية  ال������ج������ام������ع������ات  يف  وال������ت������ط������وي������ر 
وب��ال��ت��ايل س��د الفجوة ب��ن متطلبات سوق 
ال����ع����م����ل وم������ؤه������الت ال����خ����ري����ج����ن، ح����ي����ث أن 
امل�����ب�����ادرة س��ت��ع��م��ل ع����ىل ت���ق���دي���م دع�����م مادي 
ل���ف���رق م���ك���ون���ة م����ن ط�����الب وأس�����ات�����ذة وأفراد 
من القطاع الخاص، بهدف مساعدة هذه 
الفرق إلنشاء شركات ناشئة حول أفكارها 
الريادية وهذا من شأنه تحفيز خلق املزيد 

من الشركات الريادية الناشئة.
وأش�����������ار م�����دي�����ر ت����ط����وي����ر م����ش����اري����ع القطاع 
للتنمية  األم������ريك������ي������ة  ال������وك������ال������ة  يف  ال�������خ�������اص 
الدولية غسان الجمل، إىل أن هذه املبادرة 
م���ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز روح اإلب�����داع وال��ت��م��ي��ز يف 

الجامعات الفلسطينية.
وتابع: 'تمكنا من تكوين شراكة مميزة 

مع أربع من أهم الجامعات الفلسطينية، 
م��ا يعكس م���دى أه��م��ي��ة امل���ب���ادرة يف توحيد 
الجهود ومساعدة الريادين الفلسطينين 
وط�����الب ال���ج���ام���ع���ات، خ���اص���ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��ت��ط��وي��ر ق����درات����ه����م وف���ت���ح امل����زي����د م����ن اآلفاق 
أم���ام���ه���م وت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن ت���ط���وي���ر أفكارهم 

وإيجاد الدعم املناسب لها'.
الرويجية  ال���ح���م���ل���ة  خ���ط���ة  أن  وأوض���������ح 
تستمر مل��دة أسبوعن يف كافة الجامعات 
الشريكة وه���ي: جامعة ال��ق��دس وجامعة 
ب��ول��ت��ي��ك��ن��ي��ك ف��ل��س��ط��ن وال���ج���ام���ع���ة العربية 
األمريكية يف جنن، وأحد األهداف األخرى 
للمبادرة ، دعم قطاع التعليم الفلسطيني 
وربطه مع الخرات العاملية كون أن 'إبداع' 
س���ي���ك���ون ل���ه���ا ال�������دور األك������ر يف ت����دري����ب عدد 

كبري من أساتذة الجامعات . 
الرويجية،  ال������ح������م������ل������ة  ه��������ام��������ش  وع������������ىل 
عقدت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
ج���ل���س���ة ن����ق����اش م���ف���ت���وح م����ع ع������دد ك���ب���ري من 
أس���ات���ذة وم���ح���اض���ري ال��ج��ام��ع��ات الشريكة 
واإلداري����������������������������ن ال�������ع�������ام�������ل�������ن ف�������ي�������ه�������ا، ح�������ي�������ث تم 
مناقشة العديد من األفكار التي من شأنها 
توضيح تفاصيل مبادرة "إب��داع" وتسليط 
ال���ض���وء ع���ىل أه��م��ي��ت��ه��ا وال����ش����روط واملراحل 

التي تمر بها .
ك��م��ا ي��ه��دف ال��ل��ق��اء إىل ج��ان��ب التعريف 
بمبادرة "إبداع" ، لتشجيع األساتذة عىل 
ال���خ���روج ب��أف��ك��ار ري���ادي���ة ج��دي��دة م��ن شأنها 
تمكينهم من اإلنضمام لفرق العمل والتي 
تشرط املبادرة وجود أستاذ جامعي كأحد 
أع��ض��اء الفريق، وتعزيز أهمية البحث يف 
أساليب جديدة يف التعليم وإتباع األسلوب 

العميل أكرث من األسلوب النظري.
ك�������م�������ا ت�����خ�����ل�����ل�����ت ال������ج������ل������س������ة ، ح�������������������وارا عر 
 Trip“ م���ؤس���س���ة  م�����ع   'Skype“ س���ك���اي���ب
to Innovation” األردن���ي���ة وال��ت��ي تعتر 
والوكالة  ل�����ل�����ج�����ام�����ع�����ات  أس�������اس�������ي�������ا  ش������ري������ك������ا 
امل�����������ب�����������ادرة، وتحدث  ت����ط����ب����ي����ق  األم�������ريك�������ي�������ة يف 
ال�����ح�����ض�����ور م������ع م���م���ث���ل���ن م������ن امل�����ؤس�����س�����ة عن 
م��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار ال��ف��رق وآل��ي��ة ت��وج��ي��ه الفرق 

والتدريبات الالزمة.
 Trip to"  م�����ؤس�����س�����ة م������ؤس������س  وق�����������ال 
'نتطلع  رس������الن:  ب����الل   ،  "  Innovation
ل����ت����ك����ري����س خ�����رات�����ن�����ا ك����������أول 'م�������س�������ارع أفكار' 
يف امل��ن��ط��ق��ة ل��دع��م م���ب���ادرة 'إب�������داع' لتحقيق 
أه�����داف�����ه�����ا يف دع��������م ال������ري������ادي������ن ال�����ش�����ب�����اب يف 
األرض الفلسطينية، ونسعى للعمل معاً 
ل���ت���ب���ادل ال����خ����رات وامل�����ع�����ارف ب���ه���دف تحويل 
األف��ك��ار امل��ق��دم��ة اىل م��ش��اري��ع نوعية تخدم 
االق�������ت�������ص�������اد ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ن، وت������س������اه������م يف 
تثقيف عدد من الشباب الريادين يف مجال 

األعمال الناشئة'.
 

جامعة الخليل تلتقي أصحاب مصانع البالستيك في المحافظة 
الخليل – مراسل ے الخاص- نظمت وح��دة الربط مع الصناعة يف جامعة الخليل لقاء 
أولياً مع عدد من أصحاب املصانع املختصة بتدوير املواد البالستيكية يف منطقة الخليل بحضور 
عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل الحساسنة ومسؤول وحدة الربط مع الصناعة 
الدكتور فهد التكروري ومشرف الوحدة املهندس أحمد غياظة وع��دد من املمثلن عن املصانع 

البالستيكية.
يف بداية اللقاء رحب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بالحضور وقدم ملحة عن برامج الكلية 
وخاصة الرامج التي تم اعتمادها حديثاً من برامج الدراسات العليا باإلضافة إىل شرح موجز 
عن الوحدات واملخترات البحثية يف الكلية والتي يمكن أن تخدم قطاع الصناعة ،كما بن أن 

اختصاصات بعض أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعة تشكل قاعدة علمية وتكنولوجية يمكن 
للمصانع واملؤسسات االستفادة منها من خالل تقديم االستشارات بما يخدم املجتمع املحيل.

بدوره قام مسؤول وحدة الربط مع الصناعة الدكتور فهد التكروري بتقديم إيجاز عن الوحدة 
وأهدافها املتضمنة مساعدة قطاع الصناعة البالستيكية من النواحي العلمية بما يسهم يف تطوير 
ه���ذا ال��ق��ط��اع وال��ت��ع��رف ع��ىل امل��ش��ك��الت وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه وال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي يمكن للجامعة 

املساهمة يف ايجاد حلول لهذه التحديات.
ويف نهاية اللقاء أجمع املشاركون عىل ضرورة االستمرار يف هذه النشاطات مستقبالً مع إيجاد 

طرق للتواصل بن الجامعة وهذا القطاع وخاصة يف املجال العلمي واملعريف.

اعداد مشاريع سياحية 
مستدامة في يطا   

 الخليل – مراسل ے - أعلنت بلدية يطا وجمعية الروزنا بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار أمس 
األول البدء يف إطالق عدة مشاريع سياحية مستدامة )السياحة املجتمعية(، ضمن مخطط لوضع  يطا 

عىل الخارطة السياحية.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس بلدية يطا املحامي موىس مخامرة، مع مسؤول الرامج يف الجمعية  رأفت 
جميل ، بحضور مدير وزارة السياحة واآلثار يف الخليل أحمد الرجوب ،ومنسقة املشروع رحاب أبوحشيش 

، وعضوة املجلس البلدي حليمة اعدور. 
وأكد مخامرة أن بلدية يطا جاهزة لتقديم كافة أشكال الدعم واملساندة لتنمية الراث والحفاظ عىل 

الرصيد الحضاري لدفع عجلة التنمية السياحية الراثية .
 وأكد الرجوب أن وزارة السياحة تويل اهتماماً كبرياً للمواقع االثرية وخاصة البيوت القديمة السيما 
وان يطا تمتاز باملواقع االثرية الهامة والفريدة . وأوضح جميل أن الزيارة تأيت يف إطار املسؤولية املجتمعية 
لجمعية الروزنا وتحملها الدور امللقى عىل عاتقها من خالل برامج سياحية تتضمن مراكز ثقافية ومتاحف 
اثرية وبازاراً لعرض املنتج الثقايف وبيوت ضيافة ونوادي للسينما والطبخ التقليدي ومطاعم وعروض فنية، 

وهذه الرامج والفعاليات تهدف اىل احياء وتفعيل البلدة القديمة.

 ورشة في الظاهرية لمعهد 
الحوكمة وغرفة جنوب الخليل

 الظاهرية – مراسل ے - طالب عدد من قيادات القطاع الخاص ومسؤويل الدوائر الحكومية 
املختصة ببذل مزيد من الجهود لتحديث الحوكمة يف الشركات العائلية لضمان استمراريتها عند 
انتقال امللكية من جيل آلخر، ولتعزيز قدراتها التنافسية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
ج����اء ذل����ك يف ورش�����ة ع��م��ل ع��ق��ده��ا م��ع��ه��د ال��ح��وك��م��ة يف ال���ظ���اه���ري���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع غ���رف���ة ت���ج���ارة جنوب 

الخليل. 
ونوه د. جالل مخارزة، رئيس غرفة جنوب الخليل، بالدور التاريخي الذي لعبته الشركات العائلية 
يف االقتصاد الفلسطيني، ولكنه أش��ار إىل أن الغالبية العظمى من هذه الشركات أصبحت تواجه 
مشكالت وتحديات ضخمة تهدد استمراريتها، وأحد أهم أسبابها عدم قدرة غالبية الشركات عىل 
تحديث هياكلها التنظيمية واإلدارية واملحاسبية بحسب متطلبات الحوكمة الحديثة. وأبدى استعداد 

الغرفة ملساعدة أصحاب الشركات  عىل تحديث الحوكمة يف شركاتهم.
وأوضح محمد خليفة، الباحث الرئيس يف معهد الحوكمة، أن الشركات العائلية، تشكل نحو 
98% من الشركات الفلسطينية ، وقد قام املعهد بإعداد "الدليل االسرشادي لحوكمة الشركات 
العائلية" بهدف مساعدة هذه الشركات عىل االلتزام الفعيل باملبادئ الواردة يف مدونة الحوكمة، 

ويف القوانن واألنظمة والتعليمات ذات العالقة. 
ثم تحدث د. غسان خالد، أستاذ القانون التجاري يف جامعة النجاح الوطنية، عن بعض القضايا 
ال��ق��ان��ون��ي��ة املتعلقة ب��ح��وك��م��ة ال��ش��رك��ات، وم���ن أه��م��ه��ا اخ��ت��ي��ار ال��ش��ك��ل ال��ق��ان��وين األن��س��ب ل��ل��ش��رك��ة عند 
تأسيسها، وبّن خصائص كل من شركات املساهمة الخصوصية والشركات العادية، التي تشكل 
الغالبية الساحقة م��ن ال��ش��رك��ات العائلية يف فلسطن ، وأوض���ح أي��ض��اً أن ق��ان��ون ال��ش��رك��ات الحايل 
يسمح ل��ل��ش��رك��اء االت��ف��اق ع��ىل وض���ع ن��ص��وص يف ال��ن��ظ��ام ال��داخ��يل للشركة تتيح ل��ه��م ق����دراً ك��اف��ي��اً من 
املرونة يف إدارة الشركة، مثل االتفاق عىل آلية بيع حصة أحد الشركاء لشخص آخر بموافقة نصف 
أو ثلثي الشركاء وليس جميع الشركاء. لذا فقد نصح د. خالد بأن يقوم الشركاء بمراجعة محامن 
مختصن ملساعدتهم يف معالجة بعض القضايا األساسية يف مرحلة التأسيس، مثل اختيار النوع 
األن��س��ب م��ن ال��ش��رك��ات، وت��ح��دي��د آل��ي��ات ان��ت��ق��ال امل��ل��ك��ي��ة م��ن ج��ي��ل آلخ���ر ب���دون ت��ع��رض ال��ش��رك��ة لهزات 

عنيفة قد تؤدي للتفتت أو االنهيار.
وشارك يف الورشة د. سامح العطعوط، أستاذ اإلدارة املالية يف جامعة النجاح الوطنية، الذي 
أشار لضرورة وجود هياكل إدارية سليمة ونظام للرقابة الداخلية يف الشركة، وضرورة إدخال كافة 
العمليات املالية إىل النظام املحاسبي من املحاسب املعتمد، وأن يتم تدقيق كافة العمليات املالية 
دورياً من املدير املايل. ودعا لتوثيق جميع األنشطة والعمليات املالية من خالل اعتماد نظام تقارير 

دورية ونظام مستندي سليم.
وش��دد د. العطعوط أيضاً عىل أهمية اختيار املوظفن عىل أس��اس الكفاءة وال��ق��درة عىل القيام 
باملهام املطلوبة، وليس بناًء عىل صلة القرابة بمؤسي الشركة. وطالب كذلك بأن يوضع نظام فعال 
للرقابة عىل األداء والتقييم، وب��أن يتم توحيد آليات وإج���راءات الصرف، وش��دد عىل أهمية وجود 

املدقق الداخيل يف الشركة، وأشار إىل أن ذلك يعتر أحد أهم مرتكزات الحوكمة الحديثة.
وقد دار يف نهاية اللقاء نقاش مطول شارك به عدد من أصحاب الشركات يف الظاهرية والقرى 
املجاورة، والذين أكدوا عىل أهمية عقد لقاءات كهذه، وعىل أهمية التواصل مع املسؤولن يف وزارة 

االقتصاد الوطني، وخاصة يف  دائرة الرقابة عىل الشركات.

المعهد التقني العالمي يتجه لتوقيع اتفاقيات تعاون
 مع شركات تقنية عربية وآسيوية

رام الله- احمد سليم - قال املعهد التقني العاملي، أنه يستعد حالياً لعقد اتفاقيات شراكة 
وتعاون مع مجموعة من املؤسسات واملراكز التقنية، العاملة يف مجال التدريب وتنمية املجتمع، 
يف الوطن العربي، وبعض الدول اآلسيوية، بهدف تعزيز الشراكة مع املجتمع املحيل، والوصول 
إىل أك����ر ق��ط��اع م���ن امل��س��ت��ف��ي��دي��ن، ب��م��ا ي��ح��ق��ق ت��ق��دي��م خ���دم���ات م��م��ي��زة ل��ل��م��ل��ت��ح��ق��ن ب���رام���ج املعهد 

التدريبية، ورفد املجتمع الفلسطيني بمختلف التجارب يف املحيط العربي واآلسيوي.
وقال نور الدين خروب، رئيس مجلس ادارة املعهد يف بيان صحفي ، أن االخري يسعى لتعزيز 
العالقة مع املؤسسات العربية والعاملية، الرائدة يف مجال تكنولوجيا املعلومات، التي تفيض 

أخرياً إىل عقد اتفاقيات شراكة وتعاون، لتبادل الخرات واملعرفة معها.
وأشار إىل أنه سيتم إطالق املوقع اإللكروين الخاص للمعهد بحلته الجديدة، بما يسهل عىل 
الطالب امللتحقن برامجه، التعرف عىل مواعيد دوراتهم، وامتحاناتهم، وكشوفات عالماتهم، 
مشدداً عىل أن برامج العام الحايل، تم اختيارها بما يتماىش وطموحات امللتحقن بمستقبل 

مهني وبتخصصات مطلوبة يف السوق الفلسطيني.
وأوض��ح خ��روب، أنه يف كل عام، تتنافس نخبة الشباب الفلسطيني، لالنضمام إىل برامج 
التعليم املهني ويدخلون تخصصاتها املختلفة، كمقدمة لدخول املجال الوظيفي، وهذا التعليم 
تتطّلع إليه العديد م��ن ب��ل��دان العالم املتحضرة، وقطع ش��وط كبري يف فلسطن، لكنه بحاجة 
ملزيد من التطوير املستمر، موضحاً أن الشباب يقبلون عىل التعليم املهني لتأمن مستقبلهم 
الوظيفي، عوضا عن التعليم األك��ادي��م��ي، وه��ذا يعود لوجود ف��رص حقيقية للتدّرب يف شتى 

املجاالت، عوضاً عن قصر مدة التعليم.
وأشار إىل أن التعليم املهني له شعبيته أيضاً لدى كبار رجال األعمال، الذين يحمل غالبيتهم 
ك��رى ال��ش��ه��ادات األك��ادي��م��ي��ة، كما أن ه��ذا امل��ج��ال م��ن التعليم، ال يمّثل نهاية امل��ط��اف بالنسبة 
ل��ل��م��ل��ت��ح��ق��ن ب����ه، ب��ال��ن��ظ��ر ل���وج���ود م��ج��م��وع��ة م���ن ال���خ���ي���ارات ال���ت���ي ي��م��ك��ن ل��ل��م��ت��درب أن ي��ت��ب��ع��ه��ا، يف 
ح��ال أنهى برنامجا معينا، إذ بإمكانه مواصلة تعليمه يف مراحل أخ��رى، بما يف ذل��ك التعليم 

األكاديمي.
وب����ن خ����روب ، أن ه��ن��اك م���ؤت���م���رات دول���ي���ة ت��ع��ق��د س���ن���وي���اً، ح����ول ال��ت��ع��ل��ي��م امل��ه��ن��ي، ويحضرها 
م��خ��ت��ص��ون يف ه���ذا امل���ج���ال، م���ن ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ع��ال��م، وم���ن ب��ي��ن��ه��م ح��م��ل��ة ش���ه���ادات الدكتوراه، 
ويشغلون مناصب هامة يف معاهد تعليمية ك��رى، وي��زي��د م��ن نجاح ه��ذا ال��ل��ون م��ن التعليم، 
إقبال أرباب العمل عىل دخوله بقوة، طبقاً لتجاربنا الخارجية العديدة يف هذا املجال، مبيناً: 
"يحتاج التعليم املهني ملواكبة التطورات، التي يشهدها سوق العمل، ولعل التعديالت التي 
أدخلت عىل قانون التعليم املهني، هدفت باألساس إىل تطوير األنظمة والرامج املختلفة لهذا 

التعليم، وإتاحة الفرصة ملهاراته لتتماىش مع املهن الكثرية، التي بإمكان الجميع تعلمها".
وأضاف" :عىل الرغم من أن الشبان يف مختلف البلدان العربية، يرتسم اتجاههم وسعيهم 
لاللتحاق بالتعليم األكاديمي ملستقبلهم الوظيفي، إال أن أعداد الذين يختارون التعليم املهني 
ال زالت مستقرة"، مشدداً عىل أن ما يشغل بال العاملن عىل التعليم املهني يف فلسطن، هو 

النهوض واالرتقاء بهذا النوع التعليمي، وجعله نموذجاً تحاكيه مختلف الدول املجاورة .

شبكة "ديار" تعقد ورشا حول مالءمة التخصصات الجامعية 
مع احتياجات سوق العمل  

بيت لحم - م��ن ج���ورج زي��ن��ه - ع��ق��دت شبكة "دي����ار" امل��دن��ي��ة الثقافية التابعة ملجموعة دي���ار- بيت 
لحم، وضمن حملة "من حقي" ، ورش عمل حول مالءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات 
س���وق ال��ع��م��ل الفلسطيني يف ال��ع��دي��د م���ن امل����دن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، اس��ت��ه��دف��ت ب���ه ط���الب ال��ص��ف العاشر 

األسايس بمشاركة أعضاء الشبكة.
وج����اءت ه���ذه ال����ورش ، ب��ع��د ب��ح��ث ط��وي��ل ق���ام ب��ه أع��ض��اء ال��ش��ب��ك��ة ع��ن قضية ال��ب��ط��ال��ة واسبابها، 
بحيث وجد املشاركون أنهم يستطيعون العمل عىل سببن أساسين يشكالن عائقاً للحد من مشكلة 
البطالة. االول هو ضعف كفاءة الخريجن ومحدودية مهاراتهم بسبب نقص التدريب والتطبيق، اذ 
عملت مجموعة "ديار" من خالل تدريبات نفذتها يف السنوات السابقة عىل تحفيز املشاركن لالبداع 
والتخطيط للمستقبل والوصول اىل الهدف. أما السبب الثاين فهو االفتقار إىل قاعدة معلوماتية حول 
خصائص الطلب والعرض يف سوق العمل بما يساعد الطلبة يف اختيار تخصصاتهم، وبالتايل فإن 
اختيارات التخصص بالنسبة للطالب كان بهدف متابعة التعليم العايل فقط دون دراسة الحتياجات 
السوق. لذلك قام أعضاء الشبكة بعمل بحث يضم التخصصات الجامعية او املهن التي تالقي ندرة 

يف التوجه اليها من قبل الطالب ولها حاجة يف سوق العمل الفلسطيني.
وأك��دت لبنى البندك مديرة املشروع ،  ان وجودنا كحملة "م��ن حقي" او كشبكة "دي��ار" املدنية 
الثقافية يف ورش����ات ع��م��ل مل��دارس��ن��ا م��ن ش��م��ال اىل ج��ن��وب ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ، تختص بالتوعية حول 
التخصصات املستقبلية لسوق العمل وبناء عىل احصائيات م��دروس��ة ، قد تعمل عىل خلق حالة 
من الوعي لدى الطلبة املقبلن عىل انهاء مراحل الدراسة واالتجاه نحو سوق العمل بعيون مفتوحة 

وموجهة نوعا ما لتقليل نسبة البطالة لدى الشباب الفلسطيني .
وتحدث عضو الشبكة فراس جعفر بالقول : " خالل اعطاء ورشات العمل يف املدارس تم توزيع 
ال���ط���الب إىل خ��م��س م��ج��م��وع��ات وال���ن���ق���اش م��ع��ه��م ح����ول م���ا ه���ي م��ه��ن��ة امل��س��ت��ق��ب��ل أو ال��ت��خ��ص��ص الذي 

يطمحون له باملستقبل وسبب اختيارهم لهذا التخصص". 
والحظ أن العديد من الطالب يريدون التوجه اىل فرعي العلمي واالدبي وفقط القليل اىل مساقات 
أخ��رى كطالبتن حبذتا التوجه للفرع ال��زراع��ي لكن األه��ل رف��ض��وا بسبب ع��دم توفر كلية زراع��ي��ة يف 
مدينة بيت لحم واعتباره تخصص للذكور فقط. وقد أعربت طالبةعن حلمها وهو التوجه إىل دراسة 

ميكانيكا السيارات بعد التخرج من الثانوية العامة".
أم��ا عضوة الشبكة نائلة اب��و ع��رق��وب م��ن مدينة الخليل ، فقد أف���ادت ب��أن العديد م��ن الطالبات 
أردن التوجه ألي من الفرعن العلمي أو األدبي ومن ثم دراسة تخصص يكفل لهن بالنهاية وظيفة 
معلمة ألن ثقافة املجتمع واألهل تحدد مجاالت العمل لألنثى". اما عن الطالب الذكور ، فأعطت 
مثال وهو أن"هناك طالبا يحب اللغة العربية لكنه سيتجه للفرع العلمي بسبب رفض األهل لهذا 
التخصص وتوجيهه لدراسة الطب. وكان هناك طالب واحد فقط أراد أن يتجه إىل الفرع الصناعي 

القتناعه التام فيه".
وأض��اف��ت ري��م��ا أب���و عيشة م��ن م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س ، ان ال��ت��ج��رب��ة رائ��ع��ة ج���داً " ألن��ن��ي ش��ع��رت ان��ن��ي أفيد 
الطالب خاصة وأن الكتري منهم ال يعرفون اىل أي تخصص س��وف يتوجهون بعد الثانوية العامة. 
نحن ساعدناهم لفهم كل تخصص، وأدرك���وا أيضاً خ��الل التدريب أهمية تحقيق العناصر التالية 
الختيار اي تخصص: القدرة والرغبة والفرصة املتاحة يف سوق العمل. والنتيجة التي خرجنا بها من 
حيث األسباب التي يعتمد عليها الطالب الختيار تخصصهم هي االهل بالدرجة االوىل وذلك منوطاً 
بالعادات والتقاليد املجتمعية، وأيضاً هناك تقصري يف املدارس لعدم توعية الطالب عن التخصصات 

املتاحة يف الجامعات".
وأوضحت تغريد العزة املنسقة االدارية لشبكة "ديار املدنية الثقافية " ، ان هناك مشكلة أخرى 
واج����ه����ت امل���ش���ارك���ن خ�����الل اع�������داد ورش�������ات ال���ع���م���ل وه�����ي ح���اج���ة ط�����الب امل��������دارس ل����ورش����ة ح�����ول م����ا هي 
التخصصات التي تندرج تحت كل فرع من فروع الثانوية العامة ومن ثم ماهية هذه التخصصات 

وماهي ال��ق��درات املطلوبة لكل تخصص، وذل��ك حتى يتمكنوا من فحص ميولهم وقدرتهم الختيار 
اي تخصص مع وجود فرصة للعمل يف سوق العمل الفلسطيني . وكشفت أيضاً عن امتنانها عن 
ال��ج��ه��د ال���ذي ب��ذل��ه أع��ض��اء الشبكة وال��ت��غ��ي��ري ال���ذي ح��ص��دوه خ���الل اع����داد ال���ورش���ات م��ن ن��اح��ي��ة تفكري 

الطالب الجدي يف اختيار التخصص ومدى تأثريه عىل مستقبلهم.
م��ن ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ، ان ح��م��ل��ة "م���ن ح��ق��ي” ه��ي م���ب���ادرة ق��ائ��م��ة ب��ش��ك��ل رئ��ي��ي ع��ىل م��ب��دأ التطوع 
وتأيت كرد فعل للوضع الذي وصلت إليه حالة الشباب الفلسطيني وانعدام فرص العمل. وانتشرت 
الحملة بشكل اوس��ع ، من خالل نشاطات ينفذها اعضاء الشبكة خالل عام 2014 كحمالت ضغط 

ومناصرة يف جميع مناطق الضفة الغربية.

لندن وواشنطن تفرضان غرامات طائلة على خمسة مصارف 
دولية لتالعبها بأسعار الصرف

لندن-)أ ف ب( -اعلنت الهيئتان االمريكية والريطانية لضبط االسواق املالية امس عن فرض 
غ��رام��ات طائلة تصل ب��االج��م��ال اىل 2,5 مليار ي���ورو بحق خمسة م��ص��ارف دول��ي��ة ك��رى التهامها 
بالتالعب بسوق الصرف، يف خطوة جديدة يف سياق حملة تصحيح القطاع املايل الجارية منذ 
االزمة املالية الدولية. وتستهدف هذه القرارات مصارف كرى سبق ان جرت معاقبتها يف سياق 
فضيحة التالعب بمعدل الفائدة بن املصارف الريطانية )ليبور( وهي تواجه سلسلة من الخالفات 

القضائية وشبهات بالتهرب الضريبي.
وع��اق��ب��ت اللجنة االم��ريك��ي��ة ل��ل��ت��داول بالسلع اآلج��ل��ة وهيئة ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة الريطانية مصريف 
اتش اس بي يس وروي��ال بنك اوف سكوتالند الريطانين ومصريف سيتيبنك وجي بي مورغان 
ت��ش��اي��س االم��ريك��ي��ن وم��ص��رف ي��و ب��ي اس ال��س��وي��س��ري ل��ع��دة ت��ه��م م��ن��ه��ا ال��س��ع��ي لتخفيض سعر 

مرجعي يف السوق.
وي��ب��ل��غ ح��ج��م ال���ت���داوالت يف ه���ذه ال��س��وق ال��ض��خ��م��ة ح����واىل 5300 م��ل��ي��ار دوالر ي��وم��ي��ا بينها %40 
ت��م��ر ع���ر س����وق امل����ال واالع����م����ال يف ل���ن���دن، وب���ال���ت���ايل ف����ان اي م��خ��ال��ف��ة ل��ق��واع��د ال��ع��م��ل ت��رت��ب عنها 

عواقب ضخمة.
والوقائع التي تعاقب عليها املصارف جرت بن مطلع 2008 ونهاية 2013.

وسيرتب عىل كل من هذه املصارف الخمس تسديد ما يزيد عن 200 مليون جنيه اسرليني 
)250 مليون يورو( لهيئة الرقابة املالية الريطانية وما يزيد عن 275 مليون دوالر )220 مليون يورو( 

لهيئة الرقابة االمريكية.
كما ان هيئة ال��رق��اب��ة السويسرية ف��رض��ت ع��ىل م��ص��رف ي��و اس ب��ي غ��رام��ة اض��اف��ي��ة ق��دره��ا 134 

مليون فرنك سويسري )111 مليون يورو( يف القضية ذاتها.
وتندرج الغرامات يف سياق تسوية تم التفاوض عليها مع هيئتي الضبط االمريكية والريطانية 
التي باشرت محادثات قبل ع��دة اسابيع مع مجموعة من ستة مصارف هي املصارف الخمس 

املذكورة اضافة اىل مصرف باركليز الريطاين.
واعلن مصرف باركليز يف بيان منفصل انه يواصل مفاوضاته مع الهيئتن للتوصل اىل اتفاق 
شامل. واعلن وزير املالية الريطاين جورج اوزبورن "اننا نتخذ تدابري صارمة للقضاء عىل فساد 

ب��ع��ض ال��ج��ه��ات ب��ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال��ن��ظ��ام امل����ايل م��ن اج���ل ال��ج��م��ي��ع" م��ب��دي��ا تصميمه ع��ىل "ت��س��وي��ة ما 
جرى بشكل خاطئ يف املصارف".

واعلن املدير العام لهيئة الرقابة املالية الريطانية مارتن ويتيل للقناة الرابعة يف اذاعة البي بي 
يس ان املسالة "يف غاية الخطورة" موضحا "االمر خطري النه ينبغي ان يثق الجمهور يف الخدمات 

املالية ويف املصارف التي تقدمها، غري ان هذه املصارف اخفقت".
وذكر ويتيل بان "هذه ليست املرة االوىل، سبق ان شهدنا ذلك مع الليبور قبل عامن" داعيا 

املصارف اىل "تغيري ثقافتها وممارساتها عىل صعيد املكافآت".
وحذر املصارف بان االفراد املسؤولن عن هذه املمارسات سيالحقون امام القضاء.

وتايت الغرامة بعد فضيحة التالعب بمعدل الليبور التي ال تزال اربعة مصارف كرى تتفاوض 
بشأنها مع هيئة الرقابة لتحديد قيمة الغرامة املفروضة عليها.

وجرت معاقبة ما ال يقل عن سبع مجموعات مالية يف هذه الفضيحة االوىل.
ويف سياق اخ��ر، تواجه املصارف الدولية الكرى مجموعة من النزاعات التي تعرضها ملئات 

مالين اليورو من العقوبات عىل اقل تقدير.
واوضح كريستوفر دمبيك الخبري االقتصادي لدى مصرف ساكسو بنك لوكالة فرانس برس 
مؤخرا ان مضاعفة القضايا عىل ارتباط ب"عزم السلطات عىل ابداء املزيد من الحزم بعد اخطاء 

القطاع املصريف" الذي يتحمل جزءا من املسؤولية عن االزمة املالية يف 2008-2007.
واض��اف ان "هذا يمر عر تنظيمات اتفاقية بازل الثالثة )حول رأسمال املصارف( انما كذلك 

عر ايالء اهتمام خاص لسبل عمل املصارف بشكل يومي".
ويف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت���ايت ه���ذه ال��خ��الف��ات امل���ت���زاي���دة يف وق���ت ط���وت امل���ص���ارف ل��ل��ت��و وبصعوبة 
صفحة النزاعات املرتبطة بالقروض العقارية املشكوك يف تحصيلها والتي تسببت بفرض غرامة 

بقيمة 13 مليار دوالر مثال عىل مصرف جي بي مورغان.
وت��س��ج��ل ك���ل ه���ذه ال���ت���ط���ورات يف وق���ت ت��وس��ع امل��ص��ال��ح ال��ض��ري��ب��ي��ة االوروب����ي����ة دائ�����رة تحقيقاتها 
حول دعم محتمل قدمته مصارف دولية كرى اىل زبائنها ملساعدتهم عىل التملص من تسديد 

ضرائبهم وصوال اىل التهرب الضريبي.
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"التأمين الوطنية" تختتم نشاطات المسؤولية االجتماعية 
الخاصة بشهر رمضان

رام الله- غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - اختتمت شركة التأمني الوطنية نشاطاتها 
يف مجال املسؤولية االجتماعية الخاصة بشهر رمضان املبارك.

واشتملت نشاطات التأمني الوطنية عىل تقديم مساعدات لعدد من املؤسسات والجمعيات 
األهلية التي تخص ذوي االعاقة يف فلسطني، ووزعت املياه والتمر ملدة عشرة ايام عىل املواطنني 
العالقني يف األزمات املرورية عىل حاجز قلنديا، وخصصت عدة أيام من الحملة عىل طريق سردا 
امللللؤدي اىل املناطق الشمالية، بللاإلضللافللة إىل تللوزيللع املللظللالت عللىل املصلني يف الجمعة االوىل من 

رمضان عىل حاجز بيت لحم وحاجز قلنديا. 
وأكد مدير عام التأمني الوطنية أحمد مشعشع أهمية هذه الحمالت انطالقاً من املسؤولية 
االجتماعية التي تتبناها الشركة اتجاه كافة شرائح وفئات املجتمع الفلسطيني خصوصاً يف ظل 
األوضللاع الصعبة التي يمر بها ابناء الشعب الفلسطيني، مضيفا ان حملة توزيع املياه والتمر 
تعترب أكرب حملة ضمن النشاطات التي نفذتها الشركة خالل شهر رمضان املبارك يف إطار سعيها 

الدائم لتقديم الخدمات واملساعدات للمجتمع الفلسطيني.
وأوضللح مشعشع أن عللدد الذين استفادوا من هللذه الحملة وصللل اىل 15,000 مواطن تقريبا 
من خالل توزيع علب املياه وما يزيد عن 520 كيلوغرام من التمر واملظالت للمصلني، مشريا اىل 

الللفللرحللة الللتللي رسللمللت عللىل وجلللوه ذوي االعلللاقلللة فللرحللاً بللاملللسللاعللدات والللهللدايللات الللتللي قللدمللت لهم، 
منوها اىل انلله يعرف عللن التأمني الوطنية مشاركاتها خللالل السنوات املاضية بتنفيذ عللدد كبري 
من النشاطات والحمالت خصوصاً خالل شهر رمضان الفضيل، وقال: "شركة التأمني الوطنية 
تحرص بشكل دائم عىل التواصل مع مختلف شرائح املجتمع وزبائن الشركة من خالل التواجد 

املستمر واملشاركة البناءة يف مختلف الفعاليات واملناسبات".
يذكر أن شركة التأمني الوطنية املساهمة العامة هي من أوىل شركات التأمني الفلسطينية 
الللتللي تللأسللسللت بللعللد قلليللام السلطة الللوطللنلليللة الفلسطينية، عللىل يللد مجموعة مللن رجلللال األعمال 
وأهلللل الللخللربة يف مللجللال الللتللأمللني، وتعترب الللشللركللة مللن أكللرب شللركللات الللتللأمللني يف فلسطني، حيث 
حللافللظللت الللشللركللة عللىل مللركللز اللللصلللدارة يف قللطللاع الللتللأمللني يف فلسطني عللىل ملللدار أكلللر مللن 20 عاماً 
لللتللصللبللح الللشللركللة صلللرحلللاً اقللتللصللاديللاً قلللويلللاً، وتللعللمللل الللشللركللة ابلللتلللداء ملللن اللللعلللام 2012 وفلللق محركات 
اسرتاتيجية للنمو تتمثل بالعمل عىل رفع كفاءة إجراءات العمل وضبط جودة الخدمة وتعزيز 
االستثمار يف رأس املال البشري، وتقوية نظم إدارة املعلومات والرتويج الذيك املبتكر حيث تقدم 
الشركة خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خالل شبكة فروعها ومكاتبها ووكالئها املنتشرين 

يف جميع انحاء فلسطني.

"سبيتاني هوم" نابلس والخليل تستقبل 
زبائنها ثالث أيام العيد 

عللللللن استعدادها  هللللللللوم  سللللبلللليللللتللللاين  شلللللركلللللة  ادارة  اعلللللللللنللللت   - الللللللقللللللدس 
الستقبال زبائنها الكرام بفرعيها  نابلس والخليل فقط ثالث ايام عيد 
الفطر السعيد ليباشروا تسوقهم املعتاد والحصول عىل احتياجاتهم 
وهداياهم يف اجواء العيد واسعاد افراد العائلة، وخصوصا االطفال 
بما يرغبون من اجهزة الكرتونية وكهربائية ودراجات هوائية وألعاب 

تعليمية. 
وتتوجه سبيتاين هللوم بهذه املناسبة السعيدة اىل زبائنها الكرام 
واىل  جميع ابناء وبنات شعبنا الفلسطيني بأن يقضوا عيدا سعيدا 
وعللللامللللا كللللللله فلللللرح وسللللللللرور، اعلللللللاده الللللللله تلللعلللاىل عللللليللهللم بلللاللللخلللري واليمن 

والربكات. 

الصيادون الفلسطينيون ممنوعون من العمل 
منذ الهجوم اإلسرائيلي على غزة

غزة-شلللللللللللللليللللللللللللللنللللللللللللللخللللللللللللللوا-لللللللللللللللم يللللللللسللللللللتللللللللطللللللللع الللللللللللشللللللللللاب 
الفلسطيني معتز رغللم "الللتللهللدئللة االنسانية" 
التي بدأت صباح امس ملدة 12 ساعة يف قطاع 
غللللللزة ملللللن اللللللدخلللللول إىل اللللبلللحلللر ملللللمللللارسللللة عمله 

كاملعتاد يف صيد األسماك. 
واستطاع معتز وهو من مدينة غزة امس 
الوصول إىل مركبه عىل شاطئ البحر وتفقده 
وهللو يللراقللب الللبللوارج والللللزوارق اإلسرائيلية يف 
عرض البحر دون أن تطلق النار عىل شواطئ 
الللقللطللاع كللمللا تللفللعللل كللل يلللوم مللنللذ الللسللابللع من 

الشهر الجاري. 
وكللللللللللللللللللانللللللللللللللللللت إسللللللللللللللللرائلللللللللللللللليللللللللللللللللل بللللللللللحللللللللللسللللللللللب مللللللللللللصللللللللللللادر 
فلسطينية، أبلغت الصيادين الفلسطينيني 
عللللللدم االقلللللللللللرتاب ملللللن الللللشللللواطللللئ ألنللللهللللا ستقوم 
بتنفيذ عمل عسكري واسع النطاق ضد قطاع 
غزة. ويقول معتز منذ بدء العملية العسكرية 
يف قطاع غزة لم أتمكن من نزول البحر لصيد 
اللللسلللملللك كلللملللا أقلللللللوم بللللذلللللك كللللل يلللللللوم. ويضيف 
الشاب الثالثيني أن مهنة الصيد "مصدر رزقي 
الوحيد إلعالة أسريت املكونة من أربعة أفراد 
فأنا ليس لدي عمل آخر غريه". ويتابع بنربات 
حللزن" أفتقد البحر ألين هجرته أيللام طويلة، 

وهو بالنسبة يل الحياة ومصدر الرزق والعمل 
الذي يجلب قوت اليوم لألسرة ".

 ويللشللبلله مللعللتللز نللفللسلله بلللأنللله "ملللثلللل السمكة 
إذا خلللرجلللت مللللن املللللللاء مللللاتللللت"، ملللشلللريا إىل أنه 
مللللنللللذ اللللللهلللللجلللللوم اإلسللللللرائلللللليللللللي عللللللىل اللللللقلللللطلللللاع "لم 
يتمكن من زيارة مركبه املتوقف يف مرفأ امليناء 
اللللبلللحلللري للللللصلليللاديللن بللسللبللب األوضللللللللاع األمنية 

الصعبة ". 
املطالب  مللللللللن ضللللللمللللللن  أن  نللللللشللللللر  مللللللللا  وحللللللللللللللول 
الفلسطينية لوقف إطالق النار يف قطاع غزة 
تلللوسللليلللع ملللسلللاحلللة اللللصللليلللد اللللبلللحلللري للصيادين 
مللن 3 إىل 12 ملليللال، أعلللرب معتز عللن سعادته 
الصيد  ملللللسلللللاحلللللة  تلللللوسللللليلللللع  إن  وقللللللللللللال   . لللللللذلللللللك 
"يجعلنا نمارس عملنا بشكل أوسع وأحسن 
ويلللخلللرج مللعللنللا صلليللد وفللللللري". وتللخلللللت إسرائيل 
عللن تفاهمات اتفاقية )أوسلللللو( الللتللي وقعتها 
مللللع مللنللظللمللة اللللتلللحلللريلللر الللفلللللسللطلليللنلليللة عام1993 
فيما يتعلق بمساحة الصيد البالغة 12 ميال 

وقلصتها إىل 3 أميال. 
وجللللاء تللقللللليللص هلللذه املللسللافللة ضللمللن حصار 
مشدد فرضته إسرائيل عىل قطاع غزة بالقوة 
مللنللتللصللف يللونلليللو عللللام 2007. وسلللملللح للصيادين 

يف غزة مطلع كانون االول عام 2012 بالدخول 
مللسللافللة 6 أمللليلللال بللللدال ملللن 3 يف وفللللق ملللا نص 
بند باتفاق لوقف إطالق النار أعلنته مصر يف 
تللشللريللن اللللثلللاين ملللن ذات اللللعلللام بلللني الفصائل 
يف غللللللزة وإسلللللرائللللليلللللل إلنلللللهلللللاء جللللولللللة ملللللن العنف 
استمرت 8 أيام. وأعادت إسرائيل منذ الشهر 
املايض مساحة الصيد إىل 3 أميال بعد تصعيد 
بني قواتها والفصائل الفلسطينية املسلحة يف 
قطاع غزة إثر اختطاف وقتل ثالثة مستوطنني 

إسرائيليني يف الخليل بالضفة الغربية. 
اللللبلللحلللريلللة اإلسرائيلية  الللللللللللزوارق  تلللغلللب  وللللللم 
عللللللن شللللللواطللللللئ بللللحللللر غللللللللزة طلللليلللللللللة فللللللللرتة الهجوم 
اإلسلللللرائللللليلللللي علللللىل الللللقللللطللللاع فللللتللللقللللوم بلللللني الفينة 

واألخرى بقصف شديد للشاطئ . 
وتحدث عمليات القصف دوي انفجارات 
كبرية تؤدي إىل حالة خوف وهلع لدي سكان 

املناطق الغربية ملدينة غزة . 
وذكرت وزارة الداخلية يف غزة أن الزوارق 
اللللبلللحلللريلللة اإلسلللرائللليللللللليلللة "تلللسلللتلللخلللدم قللللذائللللف 120 
بلللللللر شلللللللديلللللللدة االنفجار  بللللللحللللللر-  ملللللللللللم وصلللللللللواريلللللللللخ 
تللطلللللقللهللا عللللىل شللللواطللللئ غللللللزة وبللللعللللض األهداف 
املدنية عىل الشواطئ". بدوره، يقول الصياد 

رائللللد بللكللر )30 علللاملللا( إنلللله مللنللذ 20 يللومللا أصبحنا 
عاطلني عن العمل دون مصدر رزق وال دخل 
إلعللللالللللة األسلللللللرة . ويلللضللليلللف بلللكلللر أن الصيادين 
يلللعلللانلللون أوضللللاعللللا اقلللتلللصلللاديلللة صللعللبللة ولديهم 
الللتللزامللاتللهللم وبللالللتللايل الللهللجللوم االسلللرائللليلللي أثر 
سلللللللبلللا علللللىل حللليلللاتلللهلللم كلللملللا بللللاقللللي سللللكللللان قطاع 
غللزة وخاصة املهنيني ممن يحصلون قوتهم 

بشكل يومي". 
ويلللشلللري إىل أن اتللفللاقلليللة وقللللف اطلللللالق النار 
للصيادين  سلللللملللللحلللللت   2012 علللللللللللام  يف  األخللللللللللللللللرية 
بللللالللللصلللليللللد يف مللللسللللاحللللة سللللتللللة أملللللليللللللال للللكلللنلللهلللا لم 
تلللللطلللللبلللللق عللللللللي أرض اللللللللللللواقلللللللللللع. ويللللللللؤكللللللللد بللللللكللللللر أن 
الصيادين ال يتمتعون بالصيد كما هو معلن 
ويللصللطللادون يف مساحة صغرية ويتعرضون 

للمضايقات . 
نللللوصللللل مسافة  نلللسلللتلللطللليلللع أن  ويلللللقلللللول "ال 
سلللتلللة أملللليللللال بللسللبللب إطللللللالق الللللنللللار تللجللاهللنللا من 
قللبللل اللللللزوارق الللبللحللريللة االسللرائلليللللليللة". ويعرب 
بكر عن أمله بأن تتضمن بنود اتفاق التهدئة 
للتوصل  الللللللللللللللللللللدويل  املللللللجللللللتللللللمللللللع  يللللللسللللللعللللللى  الللللللللللللللللذي 
إللليللهللا بلللني الللفللصللائللل الللفلللللسللطلليللنلليللة وإسرائيل 
الللسللمللاح للصيادين بللدخللول البحر دون قيد 
أو شللللللرط . ويلللبلللللللغ عللللللدد الللللصلللليللللاديللللن يف قطاع 
غلللللزة قللللرابللللة 4 آالف صللليلللاد يلللملللللللكلللون قللللرابللللة 700 
ملللللركلللللب، ويللللعللللتللللاش ملللللن هللللللذه امللللهلللنلللة قلللللرابلللللة 70 

ألف فلسطيني. 
اللللللللصللللللليلللللللاديلللللللن يف غللللللللللللزة نزار  نلللللقللللليلللللب  ويلللللللللقلللللللللول 
اللللللهلللللجلللللوم اإلسرائيي  تلللللللم خلللللللللالل  إنللللللللله  علللللليللللللاش 
قلللللللطلللللللاع غللللللللللللزة "إحلللللللللللللللللرق علللللللللشلللللللللرات املراكب  علللللللللىل 
بإطالق النار عليها من قبل الزوارق البحرية 
االسللللرائلللليللللللللليللللة قللللبللللالللللة شلللللواطلللللئ قللللطللللاع غلللللللزة من 
شللمللاللله إىل جلللنلللوبللله". ويللضلليللف أن الصيادين 
كلللللللانلللللللوا يلللللتلللللعلللللرضلللللون مللللللضلللللايلللللقلللللات بللللشللللكللللل يومي 
قبل التصعيد اإلسرائيي عىل غللزة ومنعهم 
الوضع  ويللللللشللللللري إىل سلللللللللوء   . اللللللبلللللحلللللر  للللللللللللللنللللللزول 
االقتصادي للصيادين نتيجة الحصار البحري 
لالعتقال  وتللللللعللللللرضللللللهللللللم  عللللللللللليلللللهلللللم،  املللللللللللفللللللللللروض 
واملالحقة من قبل قوات البحرية اإلسرائيلية 

أثناء تواجدهم يف البحر. 
ويعرب عياش عن تطلعاته بتنفيذ شرط 
تللوسلليللع مللسللاحللة الللصلليللد الللبللحللري إىل 12 ميال 
ضمن اتفاقية وقف إطالق النار مع إسرائيل، 
لكنه يأمل أيضا "بأن تزيد املساحة عن ذلك 
لللتللصللل إىل 20 ملليللال بللحللريللا حللسللب االتفاقيات 

الدولية والحدود االقليمية". 
وتللللللواصللللللل إسلللللرائللللليلللللل شلللللن علللمللللللليلللة )الجرف 
الصامد( العسكرية منذ 20 يوما يف قطاع غزة 
واللللتلللي قللللررت تللوسلليللعللهللا قللبللل أسلللبلللوع بهجوم 
بلللللري مللخلللللفللة ردا عللللىل إطللللللالق الللللصللللواريللللخ من 

القطاع باتجاه إسرائيل. 
   

صندوق النقد: بريطانيا أسرع البلدان نموا في مجموعة الدول السبع هذا العام

نمو االقتصاد البريطاني 0.8 في المائة في الربع الثاني
لندن-أظهرت بيانات رسمية أمس االول أن حجم االقتصاد الربيطاين تجاوز أخريا 

مستواه قبل األزمة املالية التي ظهرت قبل نحو ست سنوات.
ونما الناتج املحي اإلجمايل بنسبة 8. 0 يف املائة يف الفرتة من نيسان إىل حزيران وهي 
نللفللس الللوتللرية الللتللي سجلها يف األشللهللر الللثللالثللة األوىل مللن الللعللام وتللتللمللاىش مللع توقعات 

اقتصاديني يف استطالع أجرته »رويرتز«.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 1. 3 يف املائة مقارنة مع الربع 

الثاين من العام املايض، وهي أسرع وترية له منذ نهاية عام 2007.
ويعني ذلك أن إجمايل الناتج االقتصادي يزيد 2. 0 يف املائة عن ذروته السابقة التي 

سجلها يف الربع األول من عام 2008.
واستقر االقتصاد الربيطاين إىل حد كبري بعد ركللوده يف 2008 و2009. غري أنلله انتعش 
مجددا العام املايض، ويقول صندوق النقد الدويل إن بريطانيا يف طريقها لتكون أسرع 

البلدان نموا يف مجموعة الدول السبع الغنية هذا العام.
بلليللنللمللا أظلللهلللر مللسللح نللشللر أمللللس االول أن أسلللعلللار املللسللاكللن يف بللريللطللانلليللا زادت يف تموز 
بأبطأ معدل لها يف أكللر مللن عللام يف أحللدث عالمة عللىل أن انتعاش سللوق اإلسللكللان قد 

يبدأ يف التباطؤ.
وقالت شركة »هوم تللراك« للبيانات العقارية إن أسعار املساكن ارتفعت بنسبة 1. 0 
يف املائة هذا الشهر - وهو أبطأ معدل نمو منذ شباط 2013 - مرتاجعة من زيادة بلغت 

3. 0 يف املائة يف حزيران.
وشهدت سوق املساكن يف بريطانيا انتعاشا سريعا هذا العام مع صعود األسعار 

بأكر من 11 يف املائة.
لكن »هوم تراك« قالت إن احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكر صرامة 

لإلقراض العقاري قد يبطئ هذا االنتعاش.
وقال ريتشارد دونيل، مدير األبحاث يف »هوم تراك«: »املؤشرات الرئيسة يف املسح 
تشري إىل تباطؤ يف معدل النمو للشهرين املاضيني فيما يرجع جزئيا إىل تحذيرات من 
بنك إنجلرتا وآخرين من فقاعة محتملة ألسعار املساكن«. ويتوقع خرباء اقتصاديون 
أن بنك إنجلرتا املركزي سريفع أسعار الفائدة يف الربع األول من 2015 لكنهم يرون أيضا 

فرصة ألن يحدث هذا يف الربع األخري من العام الحايل.

موسكو ترفع الفائدة إلى 8 في المائة بشكل غير اعتيادي

االتحاد األوروبي يتجه »سريعا« إلى فرض 
عقوبات اقتصادية على روسيا

لللنللدن- أعلللللنللت املللفللوضلليللة األوروبللليلللة أملللس االول أن االتلللحلللاد األوروبللللللي يتجه 
»سللريللعللا« إىل فلللرض عللقللوبللات اقللتللصللاديللة علللىل روسللليلللا بللسللبللب تللورطللهللا يف األزمة 

األوكرانية.
وقالت املفوضية يف بيان إنها »ستضع سريعا االقرتاحات التشريعية الالزمة 

يف كل املجاالت التي حددها مجلس« الدول األوروبية.
فيما قرر البنك املركزي الرويس أمس بصورة غري متوقعة رفع سعر فائدته 
الللرئلليللسلليللة إىل 8 يف املللائللة مللقللابللل 7.5 يف املللائللة سللابللقللا، وذللللك عللىل أثلللر قلقه من 

تداعيات محتملة »لتفاقم التوترات الجيوسياسية« عىل الروبل والتضخم.
ويف بلليللان نللشللر يف خللتللام اجللتللمللاعلله الللشللهللري، أضلللاف الللبللنللك امللللركلللزي الرويس 
أنللله »سلليللواصللل زيلللللادة سللعللر فللائللدتلله الللرئلليللسلليللة إذا اسللتللمللرت املللخللاطللر الللتللي تلقي 

بثقلها عىل التضخم«.
وهي املرة الثالثة التي يشدد فيها البنك املركزي سياسته النقدية منذ  )آذار( 

عىل خلفية األزمة األوكرانية والعقوبات الغربية ضد موسكو.
والللللتللللقللللى سلللللفلللللراء الللللللللللدول األعللللللضللللللاء يف االتللللللحللللللاد األوروبللللللللللللللي، اللللللذيلللللن اجتمعوا 
الخميس لبحث اقللرتاحللات عللقللوبللات، مللجللددا صللبللاح الجمعة عللىل أن يعقدوا 
اجتماعا آخر الثالثاء وفق ما أعلنت الناطقة باسم املفوضية مايا كوشيانيتش. 

لكن مصدرا أوروبيا قال إن السفراء سيجتمعون االثنني.
وردا عىل سؤال حول احتمال عقد قمة لرؤساء الدول والحكومات إلعطاء 
الضوء األخضر لفرض هذه العقوبات االقتصادية الواسعة قالت املتحدثة إن 

هذا األمر يتطلب قرارا من الدول األعضاء عىل »املستوى السيايس«. وأضافت 
أن قرار فرض العقوبات يعود إليهم وأنهم سيجتمعون إذا اقتىض األمر.

وقللللد يلللكلللون اجلللتلللملللاع للللللللوزراء اللللخلللارجللليلللة أو حللتللى قلللللرار خللطللي للللللعللواصللم الل28 
كافيا.

وبللعللد أن كلللان األوروبللليلللون منقسمني مللنللذ أشللهللر حلللول جلللدوى االنللتللقللال إىل 
سلسة جديدة من التدابري تطال قطاعات كاملة يف االقتصاد الرويس، أرغمهم 
حادث إسقاط الطائرة املاليزية يف 17 من الشهر الحايل يف شرق أوكرانيا بصاروخ 

أطلقه عىل األرجح االنفصاليون املوالون لروسيا عىل تشديد موقفهم.
ويف وثللليلللقلللة علللملللل، اقللللرتحللللت امللللفلللوضللليلللة أربللللعللللة مللللجللللاالت علللملللل: الللللدخللللول إىل 
األسللللللواق امللللالللليلللة، اللللدفلللاع ملللع حللظللر بلليللع األسلللللحللة و»الللتللكللنللولللوجلليللا الحساسة« 
خصوصا يف قللطللاع الللطللاقللة االسللرتاتلليللجللي واملللعللدات »ذات االسللتللخللدام املزدوج« 
امللللدين والللعللسللكللري. وقلللال مللصللدر أوروبللللي إن االقلللرتاحلللات »تللشللمللل كللل املجاالت 

املطروحة«.
اإلجراء األول يقيض بوقف تمويل البنوك الروسية العامة. ويحظر عىل أي 
مللواطللن أوروبلللي االستثمار يف سللنللدات أو أسهم تملكها مؤسسات مالية تزيد 

حصة الدولة فيها عن 50 يف املائة.
واقرتحت بروكسل أيضا منع املصارف الروسية من إصدار منتجات جديدة 
يف األسللللواق املللاللليللة األوروبللليلللة ملنعها مللن جمع األمللللوال مللن جللهللات غللري أوروبية 

خصوصا عرب مركز لندن املايل.

فنادق وخطوط طيران خليجية ترفع 
الفتة"كامل العدد" في عيد الفطر

دبي - )د ب أ(- سجلت فنادق كربى يف دول الخليج نسبة حجز بلغت 100 
باملئة، خالل اجازة عيد الفطر.

وقال خرباء فنادق وسياحة إن "عددا كبريا من الفنادق رفعت شعار )كامل 
العدد(، بعد طلبات الحجز الكبرية، من سائحني عرب اقبلوا عىل قضاء العيد 
يف االمارات وقطر وسلطنة عمان رغم حرارة الجو املرتفعة" الفتني اىل أن النسبة 
االكرب من الحجوزات هي لسائحني سعوديني. وذكروا ان خطوط الطريان من 
السعودية اىل دبي تسجل نسبة اشغال تقرتب من 100باملئة، مشريين اىل ان 
السائحني الللسللعللوديللني واالمللاراتلليللني اتللجللهللوا اىل مللدن خليجية، بللدال مللن دول 

عربية أخرى تشهد حالة من عدم االستقرار.
وقال رجل األعمال واملستثمر السياحي معتز الخياط، الذي قامت شركته 
ببناء منشآت سياحية ومراكز تسوق وفنادق ضخمة يف قطر، إن نسبة إشغال 
الفنادق خالل عيد الفطر السابق تجاوزت 90 باملئة، ونشهد طلبات حجز كبرية 

ملوسم العيد الحايل تصل اىل100 باملئة.
وأضاف الخياط، الذي تولت شركته بناء فنادق بارزة يف الدوحة مثل "هيلتون- 
دبل تري" و"فندق مول قطر" وفندق يف منتجع جزيرة "البنانا"، أن الفنادق هذا 
العام أطلقت عروضا خاصة بالعيد لتشجيع السياح والزوار عىل اإلقامة فيها، 

مشريا إىل استقبال زوار من مختلف الدول الخليجية والعربية.
وأشار الخياط إىل أن الفنادق إىل جانب قطاعات سياحية أخرى مثل مراكز 
التسوق وسوق واقف، واملتاحف، والحديقة املائية، تلعب دورا كبريا يف جذب 

السياح لقضاء العيد يف الدوحة.
ويف دبلللللي، قلللاللللت ادارة فلللنلللدق بللللرج اللللعلللرب للللوكلللاللللة االنللللبللللاء االمللللانللليلللة )د.ب.أ( 
إن نسبة اشللغللال الللفللنللدق عللاللليللة جلللدا يف فلللرتة الللعلليللد و غالبية الللنللزالء مللن دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وذكللللللرت ان اللللفلللنلللدق يلللقلللدم نللسللبللة خللصللم 30 بللاملللئللة مللللواطلللنلللي وسلللكلللان مجلس 
التعاون الخليجي، ووصل سعر الليلة يف جناح فاخر 3800 درهم امارايت )نحو 

الف دوالر(، ما كان عامل جذب كبري خالل موسم العيد.
مللن جانبه، قللال فللريللدي فللريللد مللديللر فللنللدق جلوريا يف دبلللي، اللللذي يعد أكرب 
فندق بالخليج من حيث عدد الغرف، أن نسبة االشغال بالفندق خالل موسم 
العيد تللزيللد عللىل 90 بللاملللئللة، ويشكل الللسللعللوديللون النسبة االكلللرب مللن الحاجزين 

بنسبة 35 باملئة، يليهم سائحون من قطر والبحرين والكويت.
ولفت اىل أن دبي باتت الوجهة املفضلة للسائحني الخليجيني يف املواسم، 
وللللم يللعللد ارتلللفلللاع درجللللة اللللحلللرارة عللائللقللا، خللصللوصللا مللع تللزايللد الللحللدائللق املللائلليللة يف 

االمارة، وتزايد مراكز التسوق الكربى.
ويف رأس الللخلليللمللة، افللللاد مللارسلليللل اوسللتلليللنللربيللك مللديللر فللنللدقللي "بللانلليللان تري" 
أن الفندقني رفعا شعار )كامل العدد(، موضحا ان احد الفندقني هو منتجع 
شاطئي عىل بحر الخليج، والثاين قائم يف عمق صحراء رأس الخيمة، وكالهما 
سجال طلبات حجز كبرية خالل موسم العيد. واوضح أن السياح الخليجيني 
بللاتللوا يفضلون املللنللتللجللعللات الللقللائللمللة يف بللالدهللم، ملللا تللقللدملله مللن خدمات 
فندقية متميزة، تضاهي الخدمات الفندقية يف دول اوربية واسيوية.

اما الخبري السياحي باتريك انطايك، مدير فندق "مرييديان العقة" يف 
الفجرية، فيؤكد أن املنتجعات الشاطئية بالخليج تشهد اقباال كبريا من 
السياح الخليجيني، الذين يفضلونها عن منتجعات اوربية، النخفاض 

االسعار ولقرب املسافة.

Wednesday  25  June  2014 االربعاء  2014/6/25 23 اإلقتصـــــادي
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مستشفى النجاح الوطني اجلامعي
إعـــالن إعادة طرح عطاء

تدعو مستشفى النجاح الوطني اجلامعي الشركات املختصة والراغبة باملشاركة في العطاءاملذكور أدناه : 

ز6/25)4(

وحسب الشروط التالية:
ضرورة إرفاق الرخصة التجارية والسيرة الذاتية للشركة مع عرض السعر. 1 .

رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء 2 .
احضار فاتورة ضريبية صفرية 3 .

( خمسمائة دوالر . كفالة دخول عطاء بقيمة )500. 4
على الراغبني باالشتراك في العطاء املذكور طلبه بواسطة ارسال رسالة على االمييل التالي  htender2@najah.edu أو 
مراجعة اللوازم واملشتريات مكتب رقم 3325 / في مستشفى النجاح الوطني اجلامعي مبنى رقم A ، للحصول على نسخة 

من وثائق العطاء.
لالستفسار يرجى االتصال على:

اللوازم واملشتريات في مستشفى النجاح الوطني اجلامعي 
 البريد االلكتروني tender3@najah.edu   هاتف 2389687-09-970 + - فاكس: 970-9-2389685 + 

رام ال���ل���ه- م���راس���ل "ال���ق���دس" ال���خ���اص - أك���د ع��م��اد ه��ن��دي م��دي��ر ع��ام 
شركة املشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي ، أن فوز شركة املشروبات 
الوطنية بجائزة التنمية املستدامة للعام 2013، عىل مستوى الشركات 
 Eurasia and Africa "التابعة لشركة كوكاكوال العاملية عىل مستوى
Group " للمرة الثانية ، يعني لنا الكثري وي��ؤك��د ع��ىل تعزيز ال��رواب��ط 
االن��س��ان��ي��ة م��ع مجتمعنا الفلسطيني، سيما وأن ف��وزن��ا ب��ه��ذه ال��ج��ائ��زة 
يأيت للمرة الثانية، ويف جو تنافيس ساخن ضم 96 شركة تابعة لشركة 

كوكاكوال العاملية.
وأش������ار ال���ه���ن���دي ، اىل ان ف���وزن���ا ب��ال��ج��ائ��زة وح��ص��ول��ن��ا ع��ل��ي��ه��ا يف حفل 
ضخم وكبري أقيم يف العاصمة الرتكية اسطنبول، يعزز ثقتنا بمجتمعنا 
وي��ع��ك��س االس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��خ��اص��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��ا ال��ش��رك��ة م���ع م��وظ��ف��ي��ه��ا، 
وإدارة العمل واإلنتاج عايل الجودة باالضافة اىل االداء البيئي للشركة، 
واملحور الثاين ركز عىل تقديم عرض عن مستوى املسؤولية االجتماعية 
التي تنتهجها الشركة، حيث قدمت املشروبات الوطنية عرضا خاصا 
ملجموعة النشاطات املجتمعية التي انتهجتها خالل العام املايض امام 
ل��ج��ن��ة ح��ك��م م��ك��ون��ة م���ن خ����راء يف م��ج��ال ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، واس���ات���ذة 
جامعات مثل هارفرد والجامعة االمريكية يف بريوت، والتي ترتكز عىل 
املشاريع واملبادرات التى تنفذها الشركة تجاه املجتمع الفلسطيني يف 
قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة والبيئة، ومدى تأثريها 

الفعال عىل الفئات املستفيدة من هذه األنشطة.
اما جائزة التكمني املجتمعي، فركزت عىل مدى مساهمات الشركة 
يف اس���ت���دام���ة وت��ط��وي��ر امل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل ت��ن��ف��ي��ذ م����ب����ادرات وم���ش���اري���ع يف 
قطاعات مختلفة، يف مجال االنشطة الرياضية، االنشطة التعليمية، 
االن��ش��ط��ة ال��ص��ح��ي��ة، ان��ش��ط��ة ت��ه��دف اىل تمكني ال��ش��ب��اب وت��م��ك��ني امل���رأة، 
تنفيذ مشاريع اعادة تدوير املخلفات الصلبة، دعم االنشطة واملناسبات 
االجتماعية، واملحافظة عىل املياه، اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وأنشطة 

خريية أخرى.
وش��ارك يف هذه املسابقة ، مجموعة من الشركات التابعة لشركة 
ك�����وك�����اك�����وال ال����ع����امل����ي����ة ال�����ت�����ي ت����ع����ت����ر األق�����������وى يف م�����ج�����ال ال���ت���ع���ب���ئ���ة وص����ن����اع����ة 
املشروبات عىل املستوى العاملي ، األم��ر ال��ذي يزيد من أهمية ما تقوم 
به شركة املشروبات الوطنية تجاه املجتمع الفلسطيني رغم التحديات 

الكبرية التي تحيط عمل الشركة، نتيجة الظروف الحالية لفلسطني، 
حيث تتحكم إسرائيل يف كافة معدات ومستلزمات الصناعة املتطورة 
وآلية دخولها إىل األراض الفلسطينية، باإلضافة اىل تحكمها يف آلية 
التصدير وعمليات خروج البضائع خارج فلسطني عر تحكمها يف املعابر 

الرية والبحرية والجوية.
وع�����ر رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ش���رك���ة امل����ش����روب����ات ال���وط���ن���ي���ة ك���وك���اك���وال/
كابي زاهي خوري ، عن فخره بهذا الفوز الذي حققته الشركة بجدارة 

وللمرة الثانية . 
وأض��اف :" إن ه��ذا النجاح ما هو إال تتويجاً لإلنجازات التي تبذلها 
إدارة ال���ش���رك���ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا ل���الرت���ق���اء ب����ال����دور امل���ن���وط ب��ه��ا ت���ج���اه مجتمعنا 
الفلسطيني واقتصادنا الوطني والحرص عىل حماية بيئتنا الفلسطينية، 
وذلك عىل الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي تحيط باالقتصاد 

واملجتمع الفلسطينيني".
وأك�����������د خ�����������وري ان ش������رك������ة امل�������ش�������روب�������ات ال�����وط�����ن�����ي�����ة ك������وك������اك������وال/ك������اب������ي ، 
اس���ت���ط���اع���ت ال������وص������ول إىل م�����رات�����ب ع����امل����ي����ة، ب���ع���د ان����ت����ه����اج م����س����ار ش���رك���ات 

الكوكاكوال العاملية يف الحفاظ عىل جودة املنتج وحماية البيئة". 
وأضاف :" نحرص يف شركة املشروبات الوطنية كوكاكوال/كابي عىل 
تطويع التحديات وتحويلها إىل إنجازات، لنثبت للعالم أن فلسطني 
وم��ؤس��س��ات��ه��ا تمتلك ط��اق��ات وإم��ك��ان��ي��ات غ��ري م��ح��دودة أهلتها ملنافسة 

الشركات العاملية".
وأه���دى ال��ه��ن��دي ه��ذا ال��ف��وز ، إىل موظفي ال��ش��رك��ة امل��ش��ه��ود لهم 
بالكفاءة وااللتزام نحو تحقيق رؤية الشركة، والذين يعتروا العماد 
االسايس لهذا النجاح، واىل زبائنها ومحبي منتجات الشركة ، وكما 
اه����دى ال���ف���وز اىل اب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك���اف���ة، م��ض��ي��ف��ا : "ك��ان��ت 
رؤي��ت��ن��ا م��ن��ذ ال��ت��أس��ي��س االل����ت����زام ب��م��س��ؤول��ي��ات��ن��ا ت���ج���اه م��ج��ت��م��ع��ن��ا، من 
أجل املساهمة يف التنمية املجتمعية املستدامة، وكانت املشروبات 
الوطنية من أوىل الشركات التي اعتمدت برنامجاً واضحاً وممنهجاً 
للمسؤولية املجتمعية، حيث شملت دعم قطاعات مختلفة وذات 
أولوية، وأهمها األطفال، والشباب، واملرأة، والصحة، والرياضة، 
وغ��ريه��ا، مع تركيزها ال��دائ��م عىل اح��داث تغيري ايجابي داخ��ل هذه 

القطاعات".

الهندي: فوز شركة المشروبات الوطنية بجائزة التنمية 
المستدامة والتمكين المجتمعي تعني الكثير لنا

رام ال���ل���ه- أع���ل���ن س��م��ري ح��ل��ي��ل��ه ال���رئ���ي���س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة فلسطني 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة واالس����ت����ث����م����ار )ب����ادي����ك����و ال����ق����اب����ض����ة(، ع�����ن اف����ت����ت����اح ن�������ادي األع����م����ال 
"Executive Club " يف حي الطرية ب��رام الله، بحضور زاه��ي خوري 
رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو" السياحية التابعة لشركة "باديكو" 
ال���ق���اب���ض���ة، وت���وف���ي���ق ح��س��ني ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ش���رك���ة ال��ت��أم��ني 
ال��وط��ن��ي��ة، وك��ري��م عبد ال��ه��ادي م��دي��ر ع��ام "ب��ادي��ك��و" السياحية، إضافة 
إىل ل���ف���ي���ف م�����ن امل���س���ت���ث���م���ري���ن ورج���������ال األع�����م�����ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وق�����ي�����ادات 

األعمال يف فلسطني.
وُي���ع���ّد ن���ادي األع���م���ال " Executive Club " ، األول م��ن ن��وع��ه يف 
فلسطني، والذي ُيعنى بتلبية متطلبات مجتمع األعمال الفلسطيني 
وت������وف������ري ال�����خ�����دم�����ات امل�����س�����ان�����دة وال����ب����ي����ئ����ة امل�����وات�����ي�����ة ل���ت���ل���ب���ي���ة م���ت���ط���ل���ب���ات ق������ادة 
األع����م����ال يف ت��ط��وي��ر األع����م����ال وامل���ش���اري���ع االق���ت���ص���ادي���ة، ع���ىل غ�����رار ن����وادي 
األعمال املنتشرة يف أكرث من دولة حول العالم كنادي األعمال يف دبي 

ونيويورك ولندن.

فلسفة النادي ......
وت���ق���وم ف��ل��س��ف��ة ن�����ادي األع���م���ال ، ع���ىل ت���وف���ري ث����الث خ���دم���ات رئ��ي��س��ي��ة 
تحت سقف واحد، هي: توفري البيئة وتطوير الثقافة املناسبة لألعمال، 
وامل�������راف�������ق ال�����خ�����اص�����ة ب����ال����ع����ن����اي����ة ال����ص����ح����ي����ة، وت����ل����ب����ي����ة اح����ت����ي����اج����ات األن���ش���ط���ة 

املجتمعية لألعضاء. 
وي���وظ���ف ال���ن���ادي ، م���راف���ق خ��اص��ة ل��خ��دم��ة اح��ت��ي��اج��ات ق����ادة األع��م��ال 
واملسؤولني التنفيذيني ملتابعة أعمالهم ولقاءاتهم مع الشركاء وأنشطة 
التشبيك، وذلك يف بيئة تتميز بالخصوصية والهدوء، إضافة إىل تقديم 

الخدمات اإلدارية والسكرتاريا استجابة الحتياجيات األعمال. 
وت�����ش�����م�����ل م�������راف�������ق ال��������ن��������ادي ، ق������اع������ة م������ت������ع������ددة األغ����������������راض الس����ت����ض����اف����ة 
الفعاليات االق��ت��ص��ادي��ة والوطنية ال��ك��رى، ول��ق��اءات األع��م��ال، وورش 

العمل والفعاليات املختلفة.

بيئة ايجابية ......
وض��م��ن رؤي����ة ن����ادي األع���م���ال يف ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة إي��ج��اب��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��ز اط���الق 
امل��������ب��������ادرات االق�����ت�����ص�����ادي�����ة، س����ي����وف����ر ال������ن������ادي ب����رن����ام����ج����اً ش����ه����ري����اً الس���ت���ض���اف���ة 
متحدثني محليني ودوليني ملناقشة قضايا اقتصادية هامة، تسهم يف 
دفع عجلة التنمية وبناء الدولة الفلسطينية. كما يوفر النادي خدمات 
ومرافق مخصصة لتقديم خدمات العناية بالصحة البدنية، إضافة إىل 
تلبية األنشطة واللقاءات املجتمعية والعائلية، وتنظيم مآدب الطعام 
املرافقة للفعاليات االقتصادية واالجتماعية، وذل��ك عر مطعم حرير 
وصالة Mist، واللتني تتميزان بإطاللة مميزة عىل مشهد طبيعي ممتد 

من الجبال الفلسطينية املحيطة إىل الساحل الفلسطيني.
وأك���������د س����م����ري ح���ل���ي���ل���ه ، أن ت�����دش�����ني ال�������ن�������ادي، ي�������أيت ان����س����ج����ام����اً ل����رؤي����ة 
ك����ل م����ن ش���رك���ة ب���ادي���ك���و ال���ق���اب���ض���ة وب���ادي���ك���و ال��س��ي��اح��ي��ة وش����رك����ة ال��ت��أم��ني 
ال���وط���ن���ي���ة وإي���م���ان���ه���ا ب�����ض�����رورة إي����ج����اد م���ك���ان ي��ج��م��ع رواد األع�����م�����ال ال���ذي���ن 
ب����دوره����م س��ي��ع��م��ل��ون ع���ىل ب���ن���اء وت���رس���ي���خ ث��ق��اف��ة م��ش��رتك��ة ح����ول ال��ع��م��ل 

وري�������ادة األع����م����ال، وال���ت���ي س��ت��س��ه��م يف ت��ش��ك��ي��ل ن��م��ط ح���ي���اة م���ش���رتك بني 
رج���ال األع��م��ال وال���خ���روج ب��أف��ك��ار وم���ب���ادرات خ��الق��ة للنهوض باملشاريع 

االستثمارية والشراكات االقتصادية يف فلسطني.
وأضاف حليله :"يأيت افتتاح هذا الصرح األول من نوعه يف فلسطني، 
يف ظ���ل م�����رور ف��ل��س��ط��ني ب���أزم���ة س��ي��اس��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة ص��ع��ب��ة، ون���ح���ن إذ 
نجتمع اليوم يف هذا املكان املخصص للتشبيك وللفكر، ال نستطيع إالاَ 
أن نأمل تحقيق رؤية هذا املشروع بالتكاتف والتعاون لنخرج بمبادرات 

أكرث شمولية وتكاملية واستدامة لوطننا".

االقتصاد والريادة ......
وأوض������������ح ح���ل���ي���ل���ه ، أن ف���ل���س���ط���ني ق����ط����ع����ت أش��������واط��������اً ك�����ب�����رية يف ع���ال���م 
االقتصاد والريادة سواًء كانت عر إنجازات رجال األعمال واملستثمرين 
الفلسطينيني يف الوطن أو يف املهجر والشتات. فهؤالء القادة استطاعوا 
أن يطّوعوا التحديات ويحّولوها إىل نجاحات مبهرة، عىل الرغم من 
اإلمكانيات املحدودة، برهنوا عىل قدرتهم يف تحقيق النمو االقتصادي، 
وتهيئة البيئة الخصبة لجذب االس��ت��ث��م��ارات املحلية واألجنبية، والتي 
م����ن ش���أن���ه���ا أن ت���س���ه���م يف ب����ن����اء االق����ت����ص����اد ع����ىل أس�����س م��ت��ي��ن��ة يف دول���ت���ن���ا 

الفلسطينية.
م��ن ناحيته، أك��د زاه��ي خ��وري ، أن ه��ذا ال��ص��رح ال��ذي م��ن شأنه أن 
يجمع رجال األعمال املحليني ورواد االستثمار الدوليني، سيسهم يف 
تعزيز دور القطاع السياحي يف نمو اإلقتصاد الفلسطيني، من خالل 
توثيق العالقة ما بني املستثمرين والقطاع السياحي. وأضاف موضحاً 
:" ت��ع��اين ال��خ��دم��ات السياحية خ��اص��ة وال��خ��دم��ات االق��ت��ص��ادي��ة األخ��رى 
ع��ام��ة، م��ن تخوف رؤوس األم���وال يف دخ��ول اإلستثمار السياحي. لذا 
نحتاج إىل مثل هذا امللتقى الذي يشجع املستثمرين ورواد األعمال عىل 
االس��ت��ث��م��ار يف امل��ش��اري��ع ال��س��ي��اح��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، وال��ت��ي ب���دوره���ا تخدم 

أهداف التنمية السياحية".

العنوان املناسب ......
����م م����دي����ر ع������ام ال�����ن�����ادي ، إن ن�������ادي األع�����م�����ال ه��و  ب��������دوره أك������د خ����ال����د ع����لاَ
العنوان املناسب لقادة األعمال يف فلسطني ولشركائهم، حيث يوفر 
النادي كافة املرافق والخدمات الالزمة لتوفري البيئة املواتية للتشبيك 
وإنجاز األعمال وتنفيذ اللقاءات والفعاليات االقتصادية يف بيئة تتميز 
ب��ال��خ��ص��وص��ي��ة، وت��ل��ب��ي��ة ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات م��ج��ت��م��ع األع����م����ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
يف مكان واح��د ويف وقت واح��د، حيث حرصنا عىل توظيف طاقم كفؤ 
ومدرب خصيصاً لالستجابة الالئقة والفورية لهذه االحتياجات، وذلك 
ب���ه���دف ت���وف���ري ال����دع����م واإلس�����ن�����اد ال�������الزم ل��ت��م��ك��ني ال���ق���ائ���م���ني ع����ىل م��ج��ت��م��ع 
األع��م��ال يف فلسطني من إنجاز مشاريعهم ومتابعة أعمالهم وبحث 
املشاريع واملبادرات الرائدة من أجل دعم أهداف التنمية االقتصادية يف 
فلسطني، وإب���راز ص��ورة فلسطني بالشكل الالئق ال��ذي يعكس حجم 
اإلنجازات االستثنائية التي حققها قادة األعمال واالقتصاد عىل الرغم 

من اإلمكانيات والتحديات".

االول من نوعه في فلسطين.....

باديكو السياحية تفتتح نادي األعمال 
"Executive Club " في رام الله

"التأمين الوطنية" ترعى وثيقة تأمين 
معرض "أنا وطني" في بيت لحم

رام ال���ل���ه- أع��ل��ن��ت ش��رك��ة ال��ت��أم��ني ال��وط��ن��ي��ة ، ع���ن رع��اي��ت��ه��ا ل��وث��ي��ق��ة ت��أم��ني م��ع��رض "أن����ا وط��ن��ي" 
الذي يعقد يف مدينة بيت لحم ، خالل الفرتة ما بني23-29 الجاري ، ، بمشاركة العشرات من 

الشركات الفلسطينية، التي تعرض عددا كبريا من املنتجات الوطنية.
وأوضح مدير عام التأمني الوطنية أحمد مشعشع، أن رعاية معرض "أنا وطني" هي الرعاية 
الثانية التي تقدمها الشركة خالل هذا االسبوع ، حيث عملت عىل رعاية معرض "غذاؤنا" يف 

مدينة نابلس قبل أيام . 
وأك����د م��ش��ع��ش��ع ، أن دع���م ال��ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة ورع���اي���ة ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي ت��ش��ج��ع ال��ص��ن��اع��ات 

الوطنية وتدعهما ، يعتر واجبا عىل جميع شركات القطاع الخاص يف فلسطني.
وب��ني أن "ال��ت��أم��ني الوطنية" حرصت ع��ىل أن تكون راع��ي��ة لوثيقة تأمني امل��ع��رض ألهمية هذا 
االخ���ري يف دع��م املنتجات الوطنية ، كما وتعتر منطقة بيت لحم م��ن امل��ن��اط��ق ال��ه��ام��ة للشركة 

يف السوق الفلسطيني.
وأش�����ار م��ش��ع��ش��ع ، اىل أن ال��رع��اي��ة ت���أيت ان��ط��الق��ا م���ن ال���ت���زام ش��رك��ة ال��ت��أم��ني ال��وط��ن��ي��ة يف إط���ار 
م���س���ؤول���ي���ت���ه���ا االج����ت����م����اع����ي����ة م������ن خ��������الل رع����اي����ت����ه����ا م���خ���ت���ل���ف ال�����ن�����ش�����اط�����ات ال�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا امل����ؤس����س����ات 
الفلسطينية، وأك���د ح���رص ال��ش��رك��ة ع��ىل ال��ت��واص��ل م��ع مختلف ش��رائ��ح املجتمع يف جميع امل��دن 

من خالل التواجد املستمر يف مختلف الفعاليات والنشاطات . 
وأوض��ح أن التأمني الوطنية حريصة عىل التواصل املستمر مع زبائن الشركة واملواطنني يف 

جميع املدن من خالل التواجد الدائم يف جميع املحافظات من خالل نشاطات متنوعة.
وحول طبيعة مشاركة التأمني الوطنية يف معرض "أنا وطني"، بني مشعشع أن الشركة إىل 
جانب رعايتها لوثيقة تأمني املعرض ، عملت عىل حجز مساحة خاصة للشركة داخل املعرض 
يمكن للمواطنني من خاللها التعرف عىل العديد من برامج التأمني املختلفة التي تقدمها الشركة 

والتي تتجاوز ثالثني نوع تأمني تلبي حاجة املواطنني يف جميع املجاالت .
يذكر أن شركة التأمني الوطنية املساهمة العامة، هي من أوىل شركات التأمني الفلسطينية، 
التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، عىل يد مجموعة من رجال األعمال وأهل 
الخرة يف مجال التأمني، وتعتر من أكر شركات التأمني يف فلسطني، حيث حافظت عىل مركز 

الصدارة يف قطاع التأمني عىل مدار 20 عاماً ، لتصبح الشركة صرحاً اقتصادياً قوياً . 
وتعمل الشركة ابتداء من العام 2012 وفق محركات إسرتاتيجية للنمو تتمثل بالعمل عىل 
رف��ع كفاءة إج���راءات العمل وضبط ج��ودة الخدمة، وتعزيز االستثمار يف رأس امل��ال البشري، 
وتقوية نظم إدارة املعلومات والرتويج الذيك املبتكر، وتقدم خدماتها للجمهور بشكل مباشر 

من خالل شبكة فروعها ومكاتبها ووكالئها املنتشرة يف جميع أنحاء فلسطني. 

"الفلسطينية للسيارات" تستقبل 
خريجين من مركز بيت جاال المهني

بيت ج��اال - استقبلت الشركة الفلسطينية للسيارات، مجموعة كرايزلر، يف مركز 
خ���دم���ات���ه���ا ب���امل���ن���ط���ق���ة ال���ص���ن���اع���ي���ة ب���م���دي���ن���ة ال������ب������رية، م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���خ���ري���ج���ني ال�����ج�����دد م��ن 
ق��س��م امل��ي��ك��ان��ي��ك وك���ه���رب���اء ال���س���ي���ارات يف م���رك���ز ب��ي��ت ج����اال امل���ه���ن���ي، ت���م خ��الل��ه��ا ت��ع��ري��ف��ه��م 
ب��امل��رك��ز وإط��الع��ه��م ع��ىل أق��س��ام��ه واآلل���ي���ات وامل���ع���دات امل��س��ت��خ��دم��ة يف تشخيص وفحص 

السيارات.
وخالل الزيارة، اطلع مدير خدمات ما بعد البيع يف الشركة الفلسطينية للسيارات، 
املهندس ع��الء حمايل بإطالع الطلبة املتدربني من قسم امليكانيك وكهرباء السيارات 
بمركز بيت جاال املهني عىل مركز الصيانه الحديث لشركه كرايزلر، مقدماً لهم شرحاً 
ع����ن امل����رك����ز وخ����دم����ات����ه، واآلل�����ي�����ات وامل�����ع�����دات امل��س��ت��خ��دم��ة يف ف���ح���ص وت��ش��خ��ي��ص س���ي���ارات 

مجموعة كرايزلر.
وتضمنت ال��زي��ارة إت��اح��ة الفرصة أم��ام الطلبة ملقابلة أخصائيي الشركة، فقدم كل 
م��ن م��دي��ر ق��ط��ع ال��غ��ي��ار ي��وس��ف أب���و ح��س��ني، وم��س��ت��ش��ار ال��ص��ي��ان��ه ع���الء ال��ج��ب��اري��ن، وفني 
فحص الكهرباء واأللكرتونيك ابراهيم صعايده شرحاً للطلبة عن طبيعة مهمات طاقم 
ال��ش��رك��ة، وال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي ب��رن��ام��ج ق��ط��ع ال��س��ي��ارات األص��ل��ي��ة ال��خ��اص ب��م��وب��ار، وكيفية 
استقبال الزبون ألعطاء خدمه مميزه لزبائن الصيانة، ومبادئ العمل بجهاز الفحص 

األلكرتوين للشبكه الكهربائية واأللكرتونية يف مركبات كرايزلر.
ويأيت استقبال الشركة الفلسطينية للسيارات لخريجي مركز بيت جاال املهني تأكيداً 
عىل التزامها الوطني باعطاء الكوادر املهنية الفرصة للتدريب لدى الشركة وتهيئتهم 
ل���دخ���ول س����وق ال��ع��م��ل وت��أه��ي��ل��ه��م ل��ت��ق��دي��م اح��ت��ي��اج��ات وخ���دم���ات م���ا ب��ع��د ال��ب��ي��ع، ودع���م 
ال���س���وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وت���وظ���ي���ف ال��ن��خ��ب��ة م���ن خ��ري��ج��ي امل����راك����ز امل��ه��ن��ي��ة يف م���راك���ز ال��ص��ي��ان��ه 

التابعة لها.

رام ال����ل����ه - ي����واص����ل ال���ب���ن���ك ال����ت����ج����اري ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي االك����ت����ت����اب يف 
السندات التي طرحها األسبوع املايض، حيث قام رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة البنك أمس باالكتتاب يف هذه السندات بقيمة ثالثة 
ماليني دوالر من أص��ل عشرة ماليني دوالر املطروحة لالكتتاب، 
ب���ح���ض���ور وف�����د م����ن ب���ن���ك ف��ل��س��ط��ني وه�����و ال���ب���ن���ك ال������ذي ي���ت���وىل ع��م��ل��ي��ة 

االكتتاب.  

وح��ول املوضوع  قال ع��زام الشوا املدير العام  للبنك التجاري 
الفلسطيني "ان ه��ذه املساهمة م��ن قبل رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس 
االدارة ت��ت��م��اىش م��ع خ��ط��ة ال��ب��ن��ك ل��رف��ع رأس م��ال��ه ب��م��ا ي��ت��واف��ق مع 
تعليمات سلطة النقد، مضيفا أن االكتتاب سيستمر حتى الثالثني 
من شهر حزيران الحايل، مبينا ان ميزات السند تتمثل يف سعر 

فائدة منافس 6,5 % تدفع نصف سنويا. 

أعضاء مجلس ادارة البنك التجاري الفلسطيني 
يكتتبون في السندات التي طرحها البنك

القدس - اطلقت شركة اكرم سبيتاين 
ث������الج������ات ال  ع������ىل  م������ؤخ������را ح����م����ل����ة  واوالده 
جي بمناسبة اقرتاب شهر رمضان املبارك 
ح���ي���ث ب�������دأت ب����ت����اري����خ 11-6 وت���س���ت���م���ر ل��غ��اي��ة 
11-7 وتشمل جميع انواع ثالجات ال جي 

العاملية املعروفة بجودتها ومتانتها . 
وتشمل الحملة اسلوبا تسويقيا فريدا 
م��ن ن��وع��ه .. وه��و شيكل ه��دي��ة مقابل كل 
ل��������رت م��������ن س�����ع�����ة ال������ث������الج������ة .. ف�����م�����ن ي����ش����رتي 
ث������الج������ة ح�����ج�����م 500 ل�������رت م�����ث�����ال ي����ح����ص����ل ع���ىل 
ب���ط���اق���ة ه����دي����ة ب���ق���ي���م���ة 500 ش���ي���ك���ل وه����ك����ذا، 
ع��ل��م��ا ب���أن س��ع��ات ث��الج��ات إل ج��ي ت���رتاوح 
ب���ني 400- 750 ل����رتا  وع��ل��ي��ه��ا ض��م��ان وك��ف��ال��ة  

ملدة عشر سنوات . 
وت��������ش��������ك��������ل ال���������ث���������الج���������ة يف ش��������ه��������ر رم��������ض��������ان 
خصوصا يف فصل الصيف الحار  حاضنة 
رائعة لكميات كبرية من الطعام والشراب 
يف الشهر الفضيل حيث ينتهز الصائمون 
م���ث���ل ه�����ذه ال�����ع�����روض ال���ت���س���وي���ق���ي���ة  ال����ن����ادرة 
لحجز ثالجاتهم وتعبئتها  بما لذ وطاب 
من اصناف الطعام والشراب بطريقة آمنة 

"سبيتاني" تطلق حملة خاصة على
 ثالجات ال جي بمناسبة رمضان

وصحية وسليمة  وترتيب نظام العزومات 
بكل راحة واريحية. 

ي�������ذك�������ر ان ه������������ذا ال���������ع���������رض امل������م������ي������ز س���������اري 

امل��ف��ع��ول ل���دى ف����روع ش��رك��ة اك����رم سبيتاين 
واوالده وسبيتاين هوم والتجار املعتمدين 

للشركة.

لقاء موسع في غرفة تجارة طولكرم 
يبحث االوضاع االقتصادية في المدينة

ط���ول���ك���رم - م����راس����ل "ے" ال����خ����اص - ع��ق��دت 
غ��رف��ة ت��ج��ارة وصناعة املحافظة ، ل��ق��اء للتجار، يف 
اط���ار سعيها للتواصل م��ع الهيئة العامة ال سيما 
قبيل شهر رمضان املبارك ، بحضور اللواء عبدالله 
كميل محافظ  طولكرم وكمال غانم مدير مديرية 
االق���ت���ص���اد ورئ����ي����س واع����ض����اء م��ج��ل��س ادارة ال��غ��رف��ة 

التجارية وعدد من املؤسسات الرسمية واالهلية.
ورح����������ب م����ح����م����د ع�������ورت�������اين ع����ض����و م����ج����ل����س ادارة 
ال����غ����رف����ة ال����ت����ج����اري����ة ب���ال���ح���ض���ور وش����ك����ر امل����ح����اف����ظ ع��ىل 

اهتمامه بمتابعة قضايا القطاع الخاص.
ثم قدم حسن القييس رئيس الغرفة التجارية 
، ال����ت����ه����اين ل���ل���ت���ج���ار ب���م���ن���اس���ب���ة ح����ل����ول ش���ه���ر رم���ض���ان 
املبارك ، داعيا اياهم اىل ضرورة تخفيض االسعار 
يف ظ��ل االوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة الصعبة ، م��ؤك��دا ان 
الغرفة التجارية تسعى اىل متابعة كافة القضايا 

وال���ع���ق���ب���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ت���ج���اره���ا وت���ق���دي���م اق����ى ما 
تستطيع ملساعدتهم عىل تجاوزها.

وأش����������اد م����ح����اف����ظ ط����ول����ك����رم ، ب����ق����ط����اع ال����ت����ج����ار يف 
املحافظة ، م��ؤك��داً ع��ىل دوره���م ال��وط��ن��ي يف خدمة 
ال�����ق�����ض�����ي�����ة ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة وخ��������اص��������ة خ����������الل وق���ف���ت���ه���م 
ودع��م��ه��م ألب��ن��اء شعبنا خ���الل االن��ت��ف��اض��ت��ني االوىل 
وال��ث��ان��ي��ة، م��وض��ح��اً ان ه���ذا ال��ق��ط��اع س��اه��م يف دع��م 
صمود املواطن وتحديداً خالل الظروف الصعبة، 
ح���ي���ث م����ن ال�����واج�����ب م���واص���ل���ة ه�����ذا ال��������دور وال���ح���ف���اظ 
ع��ل��ي��ه، م���ش���دداً ع��ىل ض����رورة ت����دارس ك��اف��ة القضايا 
وامل�������واض�������ي�������ع ال������ت������ي ي������ع������اين م����ن����ه����ا ال������ت������ج������ار ودراس������ت������ه������ا 
وال��ع��م��ل ع��ىل اي��ج��اد ح��ل��ول م��ن��اس��ب��ة ل��ه��ا م��ن خ��الل 
ل��ج��ان مختصة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��غ��رف��ة 

التجارية والجهات ذات االختصاص.
وق����ال د. ك��م��ي��ل ، ان امل��ح��اف��ظ��ة خ��ط��ت خ��ط��وات 

م��ه��م��ة ع���ىل ص��ع��ي��د ت��ح��ق��ي��ق االم�����ن واالم�������ان ، االم���ر 
ال��������������ذي م��������ن ش�������أن�������ه ت�������وف�������ري ب�����ي�����ئ�����ة خ�����ص�����ب�����ة وم����ن����اس����ب����ة 
ل���الس���ت���ث���م���ار وال������ت������ج������ارة، خ����اص����ة وأن ط����ول����ك����رم م��ن 
أف������ض������ل امل������ن������اط������ق ل�����الس�����ت�����ث�����م�����ار يف ك������اف������ة امل��������ج��������االت، 
م��وض��ح��اً ان االم����ن ه���و م��ف��ت��اح االس��ت��ث��م��ار وم��ق��دم��ة 
ل��ك��ل يشء وه�����ذا ب��ال��ف��ع��ل ي��ت��وف��ر يف ط���ول���ك���رم ال��ت��ي 
باتت واحة امنية بسبب تطبيق القانون والنظام، 
عىل الرغم من محاوالت االحتالل زعزعة االستقرار 
واالمن من خالل التوغالت املستمرة واالقتحامات 

التي تهدد حياة املواطن.
وشدد كميل ، عىل ضرورة التزام التجار بدفع 
الضريبة خاصة وان املواطن يدفعها سلفاً ويف حال 
عدم تسديدها تعتر سرقة، داعياً املواطنني لطلب 
ف�����ات�����ورة ض���ري���ب���ي���ة ت���ح���ف���ظ ح���ق���ه���م وت���م���ن���ع اس���ت���غ���الل 
البعض لعدم دفع الضريبة وهي بالفعل سرقة.

وأش������������ار إىل أن م����س����أل����ة االع������������الن ع������ن ط����ول����ك����رم 
ل��الع��وام 2014-2015 نقطة تحول  محافظة سياحية 
م��ه��م��ة ول��ك��ن ع��ىل ال��ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل ل��ج��ل��ب ال��س��ي��اح 
والزائرين للمحافظة وذلك مع توفر البيئة الخصبة 
العتبار املحافظة محافظة سياحية خاصة يف مجال 
ال��س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وه����ذا ب��ال��ت��أك��ي��د ي��ت��ط��ل��ب ع��دم 
رف������ع االس�����ع�����ار ، ب����ل ع����ىل ال���ع���ك���س م����ن ذل������ك ع��م��ل 
خ�����ص�����وم�����ات ع������ىل االس�������ع�������ار وت�����ن�����زي�����الت الس���ت���ق���ط���اب 
امل��واط��ن��ني وتحسني ال��ح��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة يف محافظة 

طولكرم .
إىل ذل������ك ، دع������ا ك���م���ي���ل ت����ج����ار امل���ح���اف���ظ���ة إلزال������ة 
كافة املعيقات املوجودة عىل االرصفة ، باعتبار أن 
ال��رص��ي��ف م��خ��ص��ص ل��ل��م��واط��ن��ني وال ي��ج��وز ال��ت��ع��دي 
ع��ل��ي��ه، م����ؤك����داً إع���ط���اء ت��ع��ل��ي��م��ات ل��ل��ش��رط��ة وب��ل��دي��ة 
طولكرم إلزالة التعديات املوجودة عىل االرصفة. 

الخليل: ورشة عمل لخريجي تخصص 
العلوم اإلدارية واالقتصادية

الخليل – مراسل "ے" الخاص - ضمن سعيها الحثيث للرقي بمهنة املحاسبة واملحاسبني 
والخريجني الجدد للوصول اىل االه��داف املنشودة، عقدت شركة العربي للمحاسبة وتدريب 
املحاسبني ورشة عمل بشكل مجاين لخريجي تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية يف محافظة 

الخليل بعنوان "الضرائب الجمركية والجمارك" وذلك ضمن مسؤوليتها االجتماعية.
ورحب مدير الشركة يوسف النجار باملشاركني وقدم نبذة عامة عن الشركة وما تقدمه من 
خدمات تساعد وتساهم بشكل كبري بمساعدة املوظفني والخريجني للمنافسة يف الحياة العملية 
وتأهيلهم لسوق العمل. وأكد النجار انه سيتم عقد ورشات عمل ذات اهمية عالية وبمواضيع 

هامة جدا، وذلك بالتعاون مع الهيئات واملؤسسات املحلية ذات العالقة.
وأشار الخريج خالد محمد القيسية وهو احد خريجي تخصص العلوم االدارية واالقتصادية 
أنها من اهم الورشات التي حضرها للمشاركة الفاعلة من قبل املشاركني وللمعلومات القيمة 

فيها.
واش���اد ب��دور شركة العربي املكمل للتعليم االك��ادي��م��ي مل��ا تقدمه م��ن دورات وورش���ات عمل 

تساعد بشكل كبري يف الحصول عىل وظيفة. 
ويف ن��ه��اي��ة ال����ورش����ة، أك����د امل���ش���ارك���ون ع���ىل أه��م��ي��ة ه����ذه ال����ورش����ات ال���ت���ي ت��س��اع��ده��م يف خ��وض 
الحياة العملية بمهنية عالية وق��دم��وا شكرهم لشركة العربي للمحاسبة وت��دري��ب املحاسبني 

لعقد مثل هذه الورشات.

مؤشر بورصة فلسطين 
يسجل انخفاضا بنسبة %0.14

رام الله- سجل املؤشر الرئيس يف بورصة فلسطني ، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.14%، امس 
، يف جلسة تجاوزت املليون دوالر بقليل.

وأغلق مؤشر 'القدس' ، تعامالت الجلسة عىل 510.90 نقطة منخفضا بمقدار 0.44 نقطة، 
مدفوعا بانخفاض مؤشري قطاعي: البنوك والخدمات املالية واالتصاالت ، فيما ارتفع مؤشرا 

قطاعي: االستثمار، والخدمات.
ومن بني 18 شركة ، جرى التداول عىل أسهمها، سجلت أسهم 3 شركات ارتفاعا، واستقرت 

أسهم 9 شركات، فيما أغلقت أسهم 6 شركات تعامالت الجلسة دون تغيري.
وشهدت البورصة يف جلستها الثالثة لهذا األسبوع 130 صفقة شملت حوايل 350 ألف سهم، 

يف تداوالت بلغت قيمتها أكرث من مليون دوالر بقليل.
 

'اإلحصاء': 398.7 مليون دوالر 
قيمة العجز التجاري الفلسطيني

رام الله - وفا- أظهر مسح دوري للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزعت 
نتائجه امس أن العجز يف امليزان التجاري الفلسطيني سجل ارتفاعا بنسبة %15.6 
يف نيسان امل��ايض مقارنة م��ع الشهر ال��س��اب��ق، و21.4% ع��ن الشهر املناظر م��ن عام 

.2013
وقال اإلحصاء، يف بيان، إن العجز يف امليزان التجاري، الذي يمثل الفرق بني 

الصادرات والواردات، بلغ يف نيسان املايض 398.7 مليون دوالر.
فقد انخفضت ال��ص��ادرات الفلسطينية خالل شهر نيسان من عام 2014 بنسبة 
4.2% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5.4% مقارنة مع نفس 

الفرتة من عام 2013، حيث بلغت قيمتها حوايل 70.2 مليون دوالر.
وانخفضت الصادرات إىل إسرائيل خالل شهر نيسان 2014 بنسبة 3.6% باملقارنة 
مع الشهر السابق. كما انخفضت إىل باقي دول العالم بنسبة 9.0% مقارنة مع 
الشهر السابق، علما أن الصادرات إىل إسرائيل شكلت 87.8% من إجمايل قيمة 

الصادرات لشهر نيسان 2014.
يف امل��ق��اب��ل،ارت��ف��ع��ت ال�������واردات الفلسطينية يف ش��ه��ر ن��ي��س��ان 2014 ب��ن��س��ب��ة %2.21 
مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 16.4% باملقارنة مع شهر نيسان 

من عام 2013 حيث وصلت قيمتها إىل 468.9 مليون دوالر.
وارتفعت ال��واردات من إسرائيل خالل شهر نيسان 2014 بنسبة 13.0% باملقارنة 
م��ع الشهر ال��س��اب��ق، كما ارت��ف��ع��ت ال����واردات م��ن ب��اق��ي دول ال��ع��ال��م بنسبة %10.3 
م��ق��ارن��ة م��ع ال��ش��ه��ر ال��س��اب��ق. وش��ك��ل��ت ال������واردات م��ن إس��رائ��ي��ل 68.9% م��ن إج��م��ايل 

قيمة الواردات لشهر نيسان 2014. 

سلطة النقد تدخل الفكة من 
عملة الشيقل إلى قطاع غزة

رام الله - أعلنت سلطة النقد أنها أدخلت شحنة من فكة الشيقل إىل قطاع غزة.
وق���ال���ت س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د يف، ب��ي��ان ل��ه��ا أن���ه 'يف إط����ار س��ع��ي س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د امل��ت��واص��ل ل��ل��ح��ف��اظ عىل 
االستقرار املايل والنقدي يف فلسطني، وبذل كافة الجهود لتعزيز االقتصاد ولتلبية احتياجات 
السوق الفلسطينية والتخفيف من معاناة املواطنني، فقد تكللت جهود سلطة النقد لشحن 
الفئات املعدنية ال��الزم��ة م��ن عملة الشيقل لقطاع غ��زة بالنجاح، حيث ت��م إدخ���ال م��ا يلزم من 
مختلف الفئات من هذه العملة إىل فروع املصارف العاملة يف القطاع'. وقالت سلطة النقد 'إن 

وصول الفكة يف هذا التوقيت يتوافق واحتياجات السوق خالل شهر رمضان الفضيل'. 
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نشاطات التأمين الوطنية 
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قطوف

شــركات  	 بيــن  وطنــي  رأســمال  أعلــى 
التأميــن الفلســطينية قيمتــه 12 مليــون 

أمريكــي دوالر 

تأســيس  	 منــذ  المدفوعــة  التعويضــات 
دوالر  مليــون   200 تجــاوزت  الشــركة 

يكــي مر أ

هامش مالءة وصل الى 324 % 	

الشــركة  	 أربــاح  مــن   % 12 نســبة  توزيــع 
ســنويا الموظفيــن  علــى 

	  19 تجــاوزت  الموزعــة  النقديــة  األربــاح 
أمريكــي دوالر  مليــون 

الشــركة الفلســطينية األولــى مــن قطــاع  	
شــهادة  علــى  حصلــت  التــي  التأميــن 

الشــفافية والنزاهــة

21 فرع ومكتب, و 31 وكيل لخدمتكم 	

أكثر من 200 موظف لخدمتكم 	

أكثر من 30 نوع من الحلول التأمينية 	

عليهــا  	 المؤمــن  الموجــودات  قيمــة 
أمريكــي دوالر  مليــار  تجــاوزت 

دعــم اكثــر مــن 30 مؤسســة اجتماعيــة  	
ســنويا

 دعــم العديــد مــن القطاعــات الصحيــة  	
والمجتمعيــة والتعليميــة  والرياضيــة 
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البحث والتطوير:

واصلــت شــركة التأميــن الوطنيــة خــال اكثــر مــن 
عشــرين عــام االســتثمار فــي مشــاريع تطويــر 
خدمــات التأميــن في فلســطين والتي اعتمدت 
فــي بنائهــا علــى أن العميــل أهــم عنصــر نجــاح 
للشــركة، وقــد اســتمر تطــور خدماتهــا التأمينيــة 
حتــى أصبحــت تقدمهــا لكافــة شــرائح الســوق 
الفلســطيني. وتتطلــع الشــركة للتقــدم دائمــا، 
فــي  ســباقة  تكــون  ألن  تســعى  إنهــا  حيــث 
خطواتهــا فــي الخدمــات التــي تقدمها لعمائها 
حتــى تكــون معهــم ألبعــد حــدود. وفــي ظــل 
التنافــس المحمــوم بيــن شــركات التأميــن فــي 
التأميــن  ارتــأت شــركة  الفلســطيني,  الســوق 
الوطنيــة التركيــز علــى قطــاع البحــث و التطويــر 
بهــدف مراجعــة و تنقيــح العمليــات و التقنيــات 
المتوفــرة وسياســات البيــع والتســويق بهــدف 
زيــادة كفــاءة عمليــات البيع و تقليــل المصاريف, 
و مــن أجــل تحقيــق ذلــك, قامــت الشــركة بمــا 

يلــي:

فـــي مجـــال التسويــــق:. 1

العالميــة  ألفــا  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم 
دراســة  لتنفيــذ  والمعلوماتيــة  للدراســات 
وتموضــع  التأميــن  ســوق  عــن  بحثيــة 
التاليــة: النقــاط  دراســة  وتــم  فيــه  الشــركة 

• التأميـــــــن 	 ســــــوق  احتياجـــــات  قيــــــاس 
وتحديـــــــد  توجهـاتـــــه  و  الفلسطينـــــــي 
المناســبة  واآلليــات  العمــاء  احتياجــات 

االحتياجــات.  هــذه  لتلبيــة 

• قيــاس تموضــع الشــركة فــي أذهــان زبائــن 	
الشــركة فــي مختلــف محافظــات الوطــن.

• قيــاس مــدى رضــا عمــاء الشــركة ســواء 	
األفــراد أوالشــركات مــن خدمــات مــا قبــل 

وبعــد البيــع.
الدراســات  هــذه  علــى  بنــاء  تــم  وقــد 
واألبحــاث وضــع خطــة تســويقية موجهــة 
الفلســطيني  الســوق  احتياجــات  تلبــي 
وعمــاء الشــركة ســيتم تنفيذهــا والعمــل 

 .2015 عــام  مــن  ابتــداَء  ضمنهــا 

في مجال التأمين:. 2

 تــم عمــل دراســة إكتواريــة التفاقيــات إعادة 
االحتفــاظ  نســب  تبيــن  التــي  و  التأميــن 
للشــركة,  المثلــى  االســتيعابية  القــدرة  و 
الدراســة  هــذه  نتائــج  تطبيــق  تــم  قــد  و 
للعــام  التأميــن  إعــادة  اتفاقيــات  علــى 
رفــع  بموجبهــا  تــم  التــي  و   2015/2014
احتفــاظ الشــركة مــن 25 % إلــى 30 % من 
اتفاقيــات اإلعــادة النســبية. كمــا ســتواصل 
الشــركة ســعيها البتــكار حــزم تأمينيــة جديــدة 
تلبــي احتياجــات الســوق المحلــي و تســاعد 
زبائنهــا  علــى  المحافظــة  فــي  الشــركة 
الحالييــن و تســهل عليهــا عمليــة االنتشــار 

التوســع األفقــي. و 

المعلومــات: . 3 تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
األعــوام  خــال  الشــركة  حرصــت 
التنافــس  ســباق  دخــول  علــى  الماضيــة 
خــال  مــن  المتطــورة  بأحدث التقنيــات 
مراجعــة برامجهــا التقنيــة المســتخدمة فــي 
تنفيــذ أعمالهــا الداخليــة مثــل إصــدار وثائــق 
التأميــن و نظامهــا المالــي وأعمــال المــوارد 
أفضــل  بشــراء  قامــت  وعليــه  البشــرية، 
وأحــدث البرامــج التقنيــة المتخصصــة فــي 
هــذه المجــاالت علــى المســتوى المحلــي 
علــى  الشــركة  عملــت  كمــا  واإلقليمــي. 
تطويــر شــبكتها اإللكترونيــة و رفــع ســرعتها 
تكنولوجيــا  اســتخدام  خــال  مــن  ذلــك  و 

الضوئيــة. األليــاف 

اإلنجازات :

• احتفــاظ الشــركة بأعلــى رأســمال بيــن جميــع 	
الســوق  فــي  العاملــة  التأميــن  شــركات 
الفلســطيني والــذي يبلــغ 12 مليــون دوالر 
هامــش  أعلــى  لتحقيــق  إضافــة  أمريكــي 

مــاءة بنســبة 324 %.
• توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين خال 	

العــام 2014 بقيمــة 2.4 مليــون دوالر أي 
مــا نســبته 20 % مــن رأســمال الشــركة.

• ــة 	 ــة مــن جهــات عالمي ــر إكتواري صــدور تقاري
ذات االختصــاص تؤكــد كفايــة االحتياطيــات 

الفنيــة للشــركة.
• تطويــر اتفاقيــات إعــادة التأميــن مــع معيــدي 	

التأميــن مــن الدرجــة األولــى عالميــا و رفــع 
حــدود االتفاقيــات بما يتناســب مع التوســع 

الحالــي فــي ســوق التأميــن الفلســطيني.
• إدارة محفظــة التأميــن الصحــي مــن خــال 	

إلدارة  الفلسطينيـــــة  الوطنيـــــة  الشركـــــــة 
والطبيـــة  الصحيــة  والنفقــات  التأمينـــــات 
نظــام  تســتخدم  والتــي   »NatHealth«
وهــي  الصحــي  للتأميــن  الذكيــة  البطاقــة 

فلســطين. فــي  نوعهــا  مــن  األولــى 
• علــى 	 مبنيــة  اســتثمارية  سياســة  اعتمــاد 

أســس علميــة وفنيــة تهــدف إلــى توفيــر 
أفضــل العوائــد بأقــل المخاطــر مــن خــال 
علــى  االســتثمار  توزيــع محافــظ  و  تنويــع 
قنــوات اســتثمارية متعــددة توفــر أفضــل 
وبمــا  االســتثمارية  الحلــول  و  الخيــارات 
يتوافــق مــع التزامــات الشــركة علــى المــدى 

الطويــل. و  القصيــر 
• التكنــــــولوجيــــــة 	 التطــــــــورات  مــواكــــبـــــة 

واإللكترونيــة مــن خــال شــراء نظــام تأميني 
شــراء  إلــى  باإلضافــة  حديــث  إلكترونــي 
البشــرية. المــوارد  لدائــرة  برنامــج متخصــص 

• شــراء مقاســم جديــدة للشــركة تعمــل علــى 	
 )IP Telephony( الحديــث الرقمــي  النظــام 
القديــم  التناظــري  النظــام  مــن  بــدال 

.)Analogue(
• االســتثمار فــي رأس المــال البشــري وتعزيــز 	

المهــارات الفنيــة والمهنيــة لــدى الموظفين 
مــن خــال المشــاركة فــي ورشــات عمــل و 

خــارج  و  داخــل  متخصصــة  تدريبيــة  دورات 
الوطــن. 

• للمســؤولية 	 مخصصــة  موازنــة  اعتمــاد 
فــي  الشــركة  دور  لتكثيــف  االجتماعيــة 
المســؤولية االجتماعيــة و البيئيــة مــن خال 
المســاهمة فــي رعايــة البرامــج الثقافيــة و 
للطلبــة  المســاعدات  تقديــم  و  الرياضيــة 
المحتاجيــن ولــذوي االحتياجــات الخاصــة و 
المؤسســات  دعــم  و  الخيريــة  الجمعيــات 

التــي تعمــل علــى خدمــة البيئــة.
• لــدى 	 القــدس  فــي مؤشــر  الشــركة  إدراج 

علــى  الثالثــة  للســنة  فلســطين  بورصــة 
التوالــي. 

• اعتمــاد زي موحــد لمراكــز خدمــة الجمهــور 	
فــي جميــع فــروع الشــركة.

• اســتحداث دائــرة تســويق تختــص بتوجيــه 	
الخدمــات التأمينيــة بنــاء علــى إحصائيــات 
الســــــوق  احتياجــــــات  تقيـــــس  علميـــــة 
زبائــن  رضــا  مــدى  وتقيــس  الفلســطيني 
الشــركة عــن هــذه الخدمــات، وذلــك ضمــن 
خطــة تســويقية موجهــة مبنيــة علــى هــذه 

الدراســات.
• لمتابعــة 	 القانونيــة  الدائــرة  اســتحداث 

ــا الشــركة بشــكل حثيــث و  ملفــات و قضاي
فعــال.

• تســديد مطالبــات بلغــت 201 مليــون دوالر 	
أمريكــي خــال 22 ســنة الماضيــة.

• مــن 	 للســنوات  ضريبيــة  تســوية  توقيــع 
2005-2010 مــع وزارة الماليــة وإنهــاء ملف 

الشــركة الضريبــي حتــى العــام 2010.
• تحديــث أنظمــة األمــن والحمايــة فــي كافــة 	

فــروع  ومكاتــب الشــركة.
• إقــرار سياســة وإجــراءات لمكافحــة غســيل 	

األمــوال في الشــركة واســتحداث مســمى 
وظيفي مســؤول مكافحة غســيل األموال 
لتعليمــات  تطبيقــًا  وذلــك  الشــركة  فــي 

ــة ســوق رأس المــال الفلســطينية. هيئ



شركة التأمين الوطنية 4445 - 2014  التقرير السنوي الثاني والعشرون

الخطة المستقبلية:

• توســيع المحفظــة التأمينيــة للشــركة مــن خــال زيــادة االنتشــار فــي مختلــف محافظــات 	
الوطــن.

• تطويــر المنتجــات التأمينيــة الحاليــة وطــرح منتجــات وحلــول تأمينيــة جديــدة تلبــي احتياجــات 	
العمــاء. 

• االســتمرار فــي االســتثمار فــي رأس المــال البشــري وفــق خطــة تدريبيــة واضحــة وميزانيــة 	
مخصصــة لذلك.

• تطبيــق دراســة الســوق التــي تــم عملهــا بالتعــاون مــع شــركة ألفــا العالميــة للدراســات 	
والمعلوماتيــة وتعزيــز التســويق و الترويــج الذكــي و التركيــز علــى التوســع األفقــي.

• دراسة إمكانية التوسع اإلقليمي ومحاولة دخول األسواق العالمية.	
• تعزيز دور وثقافة إدارة المخاطر.	
• تعزيــز ثقافــة االمتثــال فــي الشــركة مــن خال تطبيق أوســع و أشــمل للسياســات الداخلية 	

و القوانيــن الخارجيــة ذات العاقــة وتوفيــر آليــة واضحــة تضمــن رفــع كفــاءة نظــام الرقابــة 
و الضبــط الداخلــي فــي الشــركة.

• التوســع فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات مــن خــال شــراء برامــج الكترونيــة جديــدة 	
للشــركة. اإللكترونــي  الموقــع  تحديــث  و  الكفــاءة  لرفــع  الازمــة  الضوابــط  واســتحداث 

• العمل على تطوير و نشر الثقافة التأمينية في السوق المحلي.	
• تكثيف دور الشركة في المسؤولية االجتماعية و البيئية.	
• استحداث نظام و سياسات خاصة باألرشفة اإللكترونية في الشركة.	

كفاية األنظمة و الضبط الداخلي

ــر و الفــروع  المختلفــة  ــز أداء الدوائ ــى تعزي ــة بشــكل مســتمر إل ــن الوطني تســعى شــركه التأمي
مــن خــال  تفعيلهــا ألنظمــة الضبــط و الرقابــة الفنيــة و الماليــة, و فــي إطــار مســاعيها لذلــك 
يمنــح مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة أهميــة عاليــة لتنظيــم إجــراءات الضبــط الداخلــي مــن 
خــال تحديــد المســؤوليات والصاحيــات والعاقــات الوظيفيــة بيــن مكوناتــه المختلفــة و ذلــك 
بهــدف حمايــة األصــول مــن الضيــاع و التحايــل  و لمــا لذلــك مــن دور مباشــر فــي  رفــع كفــاءة أداء 
العمليــات الفنيــة و الماليــة وإعطائهــا قيمــة إضافيــة تعــزز مــن خالهــا  مكانتهــا الربحيــة و تظهــر 
بياناتهــا بدقــة و شــفافية ألصحــاب العاقــة, و تأكيــدا لضمــان كفــاءة و ســامة أنظمــة الضبــط 

الداخلــي التــي يتــم العمــل بهــا فــي الشــركة عمــدت الشــركة إلــى القيــام بمــا يلــي : 

• تنفيــذ إجــراءات التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة  اســتنادا للمعاييــر المحــددة لهــا مــن قبــل 	
مجلــس اإلدارة.

• تطبيق الشركة لكافة البنود اإللزامية في مدونة الحوكمة الفلسطينية.	
• ترشيح و اختيار أكفأ شركات التدقيق الخارجي و المصنفة من الدرجات األولى عالميا.	
• تطوير سياسات عمل واضحة و ممنهجة تتعلق بكافة عمليات و أقسام الشركة.	

• ــي مــن خــال 	 ــط الداخل ــة و الضب ــة لرفــع كفــاءة أنظمــة الرقاب ــة عالي ــي الشــركة أهمي تول
الضوابــط البرمجيــة و التــي يتــم تطويرهــا بشــكل مســتمر علــى النظــام اآللــي فــي 
الشــركة بحيــث يمنــع ذلــك حــدوث أي مخاطــر أو أخطــاء و بالتالــي ضبطهــا قبــل وقوعهــا.

• اعتماد هيكل تنظيمي واضح مبني على نظام وظيفي.	
• اعتمــاد مؤشــرات قيــاس محــددة KPIs يتــم علــى أساســها تقييــم أداء الموظفيــن لتحقيــق 	

األهــداف المحــددة للشــركة.

الوضع التنافسي للشركة
 

ان للشــركة مكانتهــا المتميــزة فــي ســوق التأميــن الفلســطيني حيــث بلغــت حصتهــا الســوقية 
فــي العــام 2014 حوالــي 21 % مــن إجمالــي أقســاط جميــع شــركات التأميــن األخــرى العاملــة 
فــي الســوق الفلســطيني, وقــد طــرأ انخفــاض طفيــف علــى حصــة الشــركة الســوقية بســبب 
إنتهاجهــا سياســة إكتتابيــة فنيــة حكيمــة مبنيــة علــى التقييــم الفعلــي للمخاطــر ورفضهــا اإلنجــرار 

وراء شــركات التأميــن األخــرى وبيــع منتجاتهــا التأمينيــة بأســعار غيــر فنيــة .
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استثمارات الشركة
تعمــل الشــركة علــى توزيــع اســتثماراتها علــى قنــوات اســتثمار وعمــات مختلفــة محليــًا وإقليميا 
وعالميــًا بمــا يحقــق أفضــل عائــد بأقــل مخاطــر ممكنــة. الجــدول أدنــاه يبيــن اســتثمارات الشــركة 

الرئيسية:

المبلغ (آالف الدوالرات)

20142013نوع اإلستثمار
11,97614,049ودائع في البنوك المحلية
1002,250ودائع في البنوك الخارجية

1,9672,287استثمارات إستراتيجية )حقوق ملكية(
3,8193,099استثمارات لغايات المتاجرة )سوق فلسطين(

332356استثمارات لغايات المتاجرة )سوق األردن(
896870استثمارات لغايات المتاجرة )سوق السعودية(

435881استثمارات لغايات المتاجرة )سوق قطر(
2550استثمارات لغايات المتاجرة )سوق مصر(

51674استثمارات لغايات المتاجرة )سوق اإلمارات(
550استثمارات لغايات المتاجرة )سوق أمريكا(

11,27111,313استثمارات لغايات المتاجرة )المحفظة االستثمارية الخارجية(
11,83511,966أراضي و عقارات
1,6071,607قروض ممنوحة

45,06448,752المجموع

العمليات غير المتكررة
ال يوجــد أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة كانــت خــال الســنة الماليــة و ال تدخــل 

ضمــن نشــاط الشــركة.

التغيرات التي طرأت على أعمال الشركة
لم يطرأ خال العام 2014 أي تغيرات على أعمال الشركة الرئيسية.

أتعاب التدقيق
20142013المدققاسم الشركة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي
36,00036,000برايس ووترهاوس كوبرزشركة التأمين الوطنية

4,0004,000برايس ووترهاوس كوبرزشركة أبراج الوطنية

شركة حسونة لتدقيق شركة النخبة للخدمات و االستشارات الطبية
5,8006,320الحسابات

45,80046,320المجموع

قرارات رقابية ذات أثر مادي 

زيــادة ( 1 الجوهــري علــى  أثرهــا  قوانيــن الضريبــة و 
القيمــة  ضريبــة  و  الدخــل  ضريبــة  مصاريــف 
المضافــة علــى أربــاح شــركات التأميــن ممــا يــؤدي 
إلــى إضعــاف قدراتهــا المســتقبلية فــي الوفــاء 

مؤمنيهــا. جمهــور  تجــاه  بالتزاماتهــا 
قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام ( 2

جميــع الشــركات التأميــن العاملــة فــي الســوق بــأن 
تقــدم مــع بياناتهــا الماليــة الســنوية اعتبــارًا مــن 
مــن  معــدة  إكتواريــة  دراســات   2012 عــام  نهايــة 
قبــل خبــراء متخصصيــن فــي هــذا المجــال تبيــن 
مــدى كفايــة اإلحتياطــات الفنيــة لهــذه الشــركات، 

ومــدى تــوازن ومائمــة سياســة التســعير.
قــرار هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية بإلــزام ( 3

الســوق  فــي  العاملــة  التأميــن  شــركات  جميــع 
بالعمــل فــي البوليصــة الموحــدة للتأميــن اإللزامي 
مــن  آليــًا  وتطبيقهــا  للمركبــات  الثالــث  والطــرف 
الــذي  المركبــات  لتأميــن  الموحــد  البرنامــج  خــال 
تعاقــدت عليــه مــع الجمعيــة العلميــة الملكيــة فــي 
عمــان منــذ عــام 2008 والــذي تــم تشــغيله والعمــل 

ــه فــي الشــركة. ب

المخاطر
ال يوجــد مخاطــر محتملــة مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا 
الشــركة خــال الســنة الماليــة الاحقــة و التــي مــن 

شــأنها التأثيــر المــادي علــى الشــركة.

السيطرة
لــم تظهــر أيــة بــوادر مــن قبــل أي مــن المســاهمين 

تــدل علــى نيتهــم للســيطرة علــى الشــركة.

االعتماد على موردين و عمالء رئيسيين

أوال: العمالء الرئيسيين:
ال يوجــد عمــاء رئيســيون محليــا و خارجيــا يشــكلون 10 % 

فأعلــى مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة.

ثانيا: الموردين الرئيسيين:
خارجيــا  رئيســيين محليــا و  يوجــد مورديــن محدديــن  ال 
يشــكلون 10 % فأعلــى مــن إجمالي مشــتريات الشــركة.

مجموع أقساط الطرف ذات العالقة
عقود التأمين $

133,522شركة القدس للمستحضرات الطبية
42شركة مطاحن القمح الذهبي
10,782شركة المتحدة لألوراق المالية

الشركة الوطنية إلدارة النفقات 
18,054الصحية

3,298أخرى
165,698المجموع

عقود وصفقات ألطراف ذات عالقة
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اإلجراءات القانونية الجوهرية

ال يوجــد أي قضايــا ســوى القضايــا المقامــة 
ضــد الشــركة ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا. 
و فــي اعتقــاد اإلدارة ووفقــا لــرأي المستشــار 
القانونــي فــإن المبالــغ المســتدركة مــن قبــل 
تعــادل  القضايــا  لهــذه  كمخصــص  الشــركة 
المبالــغ المتوقــع دفعهــا و النتائــج التــي تترتب 
عليهــا ليــس لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى الوضــع 

المالــي للشــركة و نتائــج أعمالهــا.

التبرعات و المنح والمسؤولية 
المجتمعية 

المبلغ $الجهة
مساعدة طلبة الماجستير/مؤسسة 

1,433الحسيني

300فرقة أصايل

2,000جمعية عنبتا النسائية الخيرية

المؤتمر الفلسطيني الرابع حول 
االتجاهات الحديثة في الرياضيات 

والفيزياء
1,000

1,000جمعية إنعاش األسرة
مؤسسه اليف جيت لتأهيل 

860المعاقين

صندوق الطالب المحتاج الجمعية 
577الخيرية األرثوذكسية

288جمعية فلسطين للسامة المرورية
مدرسه سيده البشارة للروم 

931الكاثوليك

2,000مؤتمر رام الله 2014

1,300جمعية هذا حقي لذوي اإلعاقة

1,412جامعة بير زيت / كليه التربية

734فعاليات يوم األم

1,740اتحاد المقاولين

10,884معرض الغذاء الفلسطيني 2014

المبلغ $الجهة

1,500كليه طب األسنان جامعة القدس
المؤتمر الفلسطيني ألبحاث 

طلبه الدراسات العليا في العلوم 
الطبيعة والتطبيقية جامعه بير زيت

3,000

مؤسسه دار الطفل العربي /
1,000القدس

االتحاد الفلسطيني العام 
1,500لألشخاص ذوي اإلعاقة

5,000حملة إغاثة أهلنا في غزة

3,475جمعية هال القدس
مركز التعليم البيئي 

1,500الكنيسة اللوثرية

1,000ملتقى البصيرة للمكفوفين

3,000جمعية أصدقاء جامعة بير زيت
مركز العمل الشبابي للتنمية 

1,000المجتمعية–ليلك

نادي المجد لذوي  االحتياجات 
1,000الخاصة

1,000جامعة بيت لحم

2,000مدرسه ثانوية تراسنطة للبنات

5,000جامعة القدس

1,762مخيم كسر الحواجز

1,282جمعية أطفال با حدود

المبلغ $الجهة

436بيت الطفل الفرنسيسكاني

1,500مهرجان بيت لحم 2014

702جمعية ال للمخدرات ويوم التمريض

9,811حملة شهر  رمضان

824فعاليات يوم االرض

مهرجان بيت لحم كاريزما للدعاية 
560واإلعان

207معرض غذاؤنا

1,422معرض األم والطفل

76,940المجموع 

مساهمة الشركة في حماية البيئة

حرصــا مــن الشــركة علــى ضــرورة حمايــة البيئــة 
و الحفــاظ عليهــا, قامــت بمــا يلــي:

رعايــة مخيمــات صيفيــة تنظــم نشــاطات ( 1
بيئيــة فــي مختلــف المحافظــات.

الشــركة ( 2 مركــز  فــي  التدخيــن  منــع 
مكاتبهــا  و  فروعهــا  كافــة  و  الرئيســي 

 .1993 عــام  تأسيســها  منــذ 

قيــام الشــركة بعمــل دراســات لتركيــب ( 3

أنظمــة تدفئــة و تبريــد حديثــة  تقلــل مــن 
مصاريــف اســتهاك الطاقــة والوقــود 
أبــراج  مبنــى  فــي  للبيئــة  الملــوث 

الوطنيــة.

شكل و آلية إيصال المعلومات 
للمساهمين

الهيئــة  اجتمــاع  لحضــور  دعــوة  إرســال  يتــم 
قبــل  المســاهمين  لكافــة  الســنوية  العامــة 
انعقــاد  تاريــخ  مــن  األقــل  علــى  أســبوعين 
االجتمــاع, كمــا يتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد 
قبــل  المحليــة  الصحــف  فــي  العامــة  الهيئــة 
يتــم وضــع  و  االجتمــاع  انعقــاد  مــن  أســبوع 
المســاهمين  قســم  لــدى  الســنوي  التقريــر 
ــك فــي  ــز الرئيســي للشــركة و كذل فــي المرك
جميــع الفــروع و المكاتــب و يتــم نشــر الدعــوة 
و التقريــر الســنوي علــى الموقــع اإللكترونــي 
للشــركة www.nic-pal.com و علــى صفحــة 
الشــركة فــي بورصــة فلســطين علــى موقــع 

.www.pex.ps

االختالفــات بيــن البيانــات الماليــة الختاميــة 
و البيانــات الماليــة األوليــة

ال يوجــد أي اختافــات بيــن البيانــات الماليــة 
الختاميــة و البيانــات الماليــة األوليــة.

http://www.nic-pal.com
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الشركات التابعة للمجموعة:

تتكون المجموعة باإلضافة إلى شركة التأمين الوطنية من الشركات التالية:
شركة أبراج الوطنية. 1
شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية. 2

1.  شركة أبراج الوطنية
يتكون مجلس إدارة شركة أبراج الوطنية من األعضاء التالية أسمائهم:

§ رئيس مجلس إدارة 	 السيد/عزيز محمود عبد الجواد   
§ نائب رئيس مجلس إدارة 	 السيد/اياد محمــــد مسروجي   
§ عضو مجلس اإلدارة والمدير العام 	 السيد/سامــــــــر عزيـــــز شحادة    
§ عضو مجلس إدارة 	 السيد/ ابراهيم علي الطويــل      
§ عضو مجلس إدارة 	 السيد/ فؤاد نخلــة قطـــــــــــــان       
§ عضو مجلس إدارة	 السيد/ أحمد فؤاد مشعشـــع  
§ عضو مجلس إدارة 	 السيد/ سبيــــــــر رزق خــــــــوري  

شــركة أبــراج الوطنيــة أسســت فــي عــام 1995 كشــركة مســاهمة خاصــة مملوكــة ملكيــة شــبه 
كاملــة لشــركة التأميــن الوطنيــة برأســمال اســمي ومدفــوع مقــداره مليــون دينــار أردنــي، 
ــذراع  ــون ال ــك الوقــت لــدى مراقــب الشــركات تحــت رقــم 562420901 لتك وســجلت فــي ذل
لاســتثمارات العقاريــة لشــركة التأميــن الوطنيــة، وكان باكــورة أعمالهــا إقامــة مجمــع أبــراج 

الوطنيــة فــي مدينــة البيــرة.  

ــادة رأســمال  ــة زي ــن الوطني ــة عــام 2006، قــرر مجلــس إدارة مجموعــة شــركة التأمي فــي بداي
الشــركة إلــى 10 ماييــن دوالر أمريكــي موزعــة علــى 10 ماييــن ســهم القيمــة االســمية 
للســهم دوالر أمريكــي واحــد و تــم بتاريــخ 2006/03/18 تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة 
خصوصيــة محــدودة إلــى شــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم 562601153. كمــا 
وافقــت الهيئــة العامــة لمجموعــة شــركة التأميــن الوطنيــة فــي اجتماعهــا العــادي المعقــود 
بتاريــخ 2006/03/23 علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أســهم منحــة مجانيــة علــى 
مســاهمي شــركة التأميــن الوطنيــة مــن أســهم شــركة أبــراج الوطنيــة بواقــع ســهم واحــد  لــكل 
أربعــة أســهم يملكهــا المســاهم فــي شــركة التأميــن الوطنيــة، وتنفيــذًا لهــذا القــرار تــم توزيــع 
962,600 ســهم علــى مســاهمي شــركة التأميــن الوطنيــة، وبذلــك أصبحــت ملكيــة رأســمال 
الشــركة موزعــة كمــا يلــي: 9,037,400 ســهم لشــركة التأميــن الوطنيــة, 962,500 ســهم 
لمســاهمي شــركة التأميــن الوطنيــة, و 100 ســهم لصنــدوق االدخــار والتأميــن علــى الحيــاة 
لموظفــي شــركة التأميــن الوطنيــة. ولقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته المعقــودة 
بتاريــخ 2009/11/03 إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين  فــي بدايــة العــام 2010 
بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الحســابات الختاميــة عــن العــام 2009 واعتمادهــا مــن الهيئــة العامــة 
للشــركة، وتــم إدراج أســهم الشــركة فــي بورصــة فلســطين بتاريــخ 2010/04/14. و بتاريــخ 
2012/03/29, وافقــت الهيئــة العامــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بزيــادة رأســمال 
الشــركة مــن 10 ماييــن دوالر أمريكــي مــوزع علــى 10 ماييــن ســهم القيمــة االســمية 
للســهم دوالر أمريكــي واحــد إلــى 11 مليــون دوالر أمريكــي مــوزع علــى 11 مليــون ســهم 
القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وذلــك بإصــدار 1 مليــون ســهم جديــد القيمــة 
ــى المســاهمين  ــة عل االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وتوزيعهــا أســهم منحــة مجاني

يمتلكهــا  أســهم  عشــرة  لــكل  واحــد  ســهم  بواقــع 
المســاهم بتاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة أي مــا نســبته 
فــي  و  والمدفــوع.  اإلســمي  الرأســمال  مــن   % 10
نهايــة عــام 2014, بلــغ عــدد األســهم المملوكــة لشــركة 
التأميــن الوطنيــة 10,013,074 ســهم أي مــا نســبته 
ــة.  ــراج الوطني 91.03 % مــن مجمــوع رأســمال شــركة أب

قامــت الشــركة فــي أوائــل عــام 2013 بالدخــول فــي 
شــراكة مــع الشــركة الوطنيــة األردنيــة إلدارة التأمينــات 
 )NatHealth Jordan(  النفقــات الصحيــة و الطبيــة و 
فــي  طبيــة  نفقــات  إدارة  شــركة  تأســيس  أجــل  مــن 
فلســطين, و قــد تــم بتاريــخ 2013/05/20  تأســيس 
و  التأمينــات  إلدارة  الفلســطينية  الوطنيــة  الشــركة 
 )NatHealth Palestine( الطبيــة  و  الصحيــة  النفقــات 
برأســمال إســمي مقــداره )800( ألــف دوالر أمريكــي 
اإلســمية  القيمــة  ســهم  ألــف   )800( إلــى  مقســم 
أبــراج  شــركة  تمتلــك  واحــد,  أمريكــي  دوالر  للســهم 
الوطنيــة )392( ألــف ســهم منهــا أي مــا نســبته )49 (%, 
و قــد قامــت الشــركة بدفــع )294( ألــف دوالر أمريكــي 
مــن حصتهــا مــن الرأســمال. مــن أهــم غايــات شــركة 
)NatHealth Palestine( ممارســة أعمــال إدارة النفقــات 
إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  الطبيــة,  التأمينيــة  الخدمــات  و 
برامــج التأميــن الصحــي المعتمــدة مــن شــركات التأميــن 
ــح  و تنفيذهــا و إدارة محافــظ االشــتراك الصحــي لصال
شــركات التأميــن و المؤسســات و النقابــات وأي جهــات 
أخــرى و ذلــك مــن خــال التعاقــد مــع مقدمــي الخدمــات 
ــة و الحصــول علــى أفضــل الخدمــات  ــة و الصحي الطبي

الطبيــة بأقــل األســعار.
باعتمــاد   )NatHealth Palestine( شــركة  قامــت  كمــا 
نظــام البطاقــة الذكيــة للتأميــن الصحــي وهــي األولــى 

مــن نوعهــا فــي فلســطين و المنطقــة.

أراضــي  تقييــم  إعــادة   2013 عــام  نهايــة  فــي  تــّم 
ومبانــي الشــركة مــن قبــل ثاثــة مخمنيــن مرخصيــن 
لهــذا الغــرض مــن قبــل هيئــة ســوق رأس المــال، ولقــد 
األراضــي  لهــذه  الســوقية  القيمــة  أن  التخميــن  بيــن 
ــف دوالر أمريكــي وفــق  ــي بلغــت )19,168( أل والمبان
المخمنــون  أعدهــا  التــي  التخميــن  قيمــة  متوســط 
الثــاث، وهــذا يعنــي أن القيمــة الســوقية ألراضــي 
بمبلــغ  التاريخيــة  كلفتهــا  عــن  تزيــد  الشــركة  ومبانــي 
)7,207( ألــف دوالر أمريكــي. ولقــد قــرر مجلــس اإلدارة 
االســتمرار فــي السياســة الســابقة التــي تســير عليهــا 
الشــركة بإثبــات هــذه األراضــي والعقارات فــي البيانات 

الماليــة بقيمتهــا التاريخيــة.
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تملك الشركة حاليًا المباني واألراضي التالية:

مجمع أبراج الوطنية الذي تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها به. . 1

قطعــة أرض رقــم )134( مــن الحــوض رقــم )28( مــن أراضــي البيــرة، والبالغــة مســاحتها  . 2
3,862 م2. 

قطعــة أرض رقــم )23( مــن الحــوض رقــم )19( مــن أراضــي عيــن مصبــاح والبالغــة . 3
م2.  2،348 مســاحتها 

قطعــة أرض رقــم )8( مــن الحــوض رقــم )1( مــن أراضــي دورا القــرع والبالغــة مســاحتها . 4
28,183 م2.

قطعــة أرض رقــم )217( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها  . 5
م2.  16,705

قطعــة أرض رقــم )214( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي جفنــا والبالغــة مســاحتها . 6
م2.  13,259

قطعــة أرض رقــم )107( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي كفر قليـــل والبالغة مســاحتها . 7
69,085  م2.

قطعــة أرض رقــم )108( مــن الحــوض رقــم )6( مــن أراضــي كفــر قليــل والبالغة مســاحتها . 8
11,327 م2. 

قطعــة أرض رقــم )138( مــن الحــوض رقــم )3( مــن أراضــي قريــة صرة والبالغة مســاحتها . 9
4,838  م2. 

قطعــة أرض رقــم ) 4 ( مــن الحــوض رقــم )20( مــن أراضــي قريــة بوريــن والبالغــة . 10
12,231م2. مســاحتها 

ويقــوم مجلــس إدارة الشــركة حاليــًا بإجــراء الدراســات الازمــة بهــدف فــرز وتقســيم األرض 
التــي تملكهــا الشــركة فــي قريــة دورا القــرع أو إقامــة ضاحيــة ســكنية اســتثمارية عليهــا، ومــن 

المتوقــع الوصــول إلــى قــرار بهــذا الشــأن خــال عــام 2015. 

ــر والخدمــات فــي مجمــع أبــراج  ــرادات التأجي ــام 2014 أن إي أظهــرت حســابات الشــركة فــي ع
الوطنيــة بلغــت )935( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )981( ألــف دوالر فــي العــام الماضــي، كمــا 
أن الشــركة حققــت أرباحــا صافيــة مقدارهــا )105( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )352( ألــف دوالر 
ــن  ــك بعــد خصــم مخصصــات االســتهاك وفقــًا للقواني أمريكــي فــي العــام الماضــي و ذل
الســارية والمصاريــف اإلداريــة ومصاريــف تشــغيل المجمــع وضريبــة األماك وضريبــة األرباح. 
و حرصــا مــن إدارة الشــركة علــى تقليــل مصاريــف اســتهاك الطاقــة فــي المبنــى و بالتالــي 
زيــادة أربــاح الشــركة, تــم التعاقــد خــال العــام 2014 مــع مستشــارين هندســيين متخصصيــن و 
تــم عمــل دراســة عــن الحــل األمثــل لتقليــص مصاريــف الطاقــة المســتهلكة فــي المبنــى إلــى 
ــذ مخرجــات هــذه الدراســة وتركيــب أنظمــة تكييــف و  الحــد األدنــى و جــاري العمــل علــى تنفي
تدفئــة و إنــارة حديثــة تقلــل مــن الفاتــورة الشــهرية لمصاريــف الكهربــاء و الوقــود فــي المبنــى.

ومجلــس اإلدارة يوصــي الهيئــة العامــة الموقــرة للشــركة بالموافقــة علــى البيانــات الماليــة 
للشــركة وترحيــل صافــي أرباحهــا فــي عــام 2014 إلــى األربــاح المــدورة مــن الســنوات الســابقة 
بعــد تجنيــب االحتياطــي القانونــي وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة وبذلــك يرتفــع رصيــد 

األربــاح المــدورة فــي 2014/12/31 إلــى )1,029( ألــف دوالر أمريكــي.   

2. شركة النخبة للخدمات واالستشارات الطبية
التاليــة  األعضــاء  مــن  الطبيــة  واالستشــارات  للخدمــات  النخبــة  شــركة  إدارة  مجلــس  يتكــون 

أســمائهم:

رئيس مجلس إدارة 	  السيد/ توفيق إسماعيل  حسين  
عضو مجلس اإلدارة والمدير العام 	  الدكتور/ بشـــــار عدنان الكرمــــــي  
عضو مجلس إدارة 	  السيد/ زاهـي باسيـــــــل عـــــــــواد 
عضو مجلس إدارة 	  السيد/ أحمـد فــــــؤاد مشعشـــع       
عضو مجلس إدارة 	  السيد/ هيثم محمــد مسروجـــي 

تحــت   2007 عــام  بدايــة  فــي  الطبيــة  واالستشــارات  للخدمــات  النخبــة  شــركة  تأسســت 
رقــم )562497156( برأســمال مقــداره )350,000( دينــار أردنــي مقســم إلــى )350,000( 
ســهم القيمــة االســمية للســهم دينــار أردنــي واحــد وتمتلــك شــركة التأميــن الوطنيــة منهــا 
314,999 ســهمًا. قامــت الشــركة بتاريــخ 2008/09/10 بزيــادة رأســمالها إلــى )500,000( 
دوالر أمريكــي مقســم إلــى )500,000( ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي 
واحــد, تمتلــك شــركة التأميــن الوطنيــة منهــا )450,000( ســهم مــا نســبته 90 % مــن رأســمال 
الشــركة. وتــم بتاريــخ 2009/07/01 بيــع جــزء مــن األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة 
إلــى الدكتــور بشــار الكرمــي شــريك حــق األقليــة بواقــع 5 % لتصبــح حصــة شــركة التأميــن 
ــخ 2009/10/13  ــة )425,000( ســهم مــا نســبته 85 % مــن رأســمال الشــركة, وبتاري الوطني
قامــت الشــركة بزيــادة رأســمالها إلــى  )600,000( دوالر أمريكــي مقســم إلــى )600,000( 
ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي واحــد وتمتلــك شــركة التأميــن الوطنيــة منهــا 
)510,000( ســهم مــا نســبته 85 % مــن رأس المــال. و قــررت الهيئــة العامــة للشــركة فــي 
اجتماعهــا غيــر العــادي المعقــود بتاريــخ 2010/10/28 زيــادة رأســمال الشــركة إلــى )800,000( 
دوالر أمريكــي مقســم إلــى )800,000( ســهم القيمــة االســمية للســهم دوالر أمريكــي 
ــخ 2012/02/05  ــم بتاري ــة مــا نســبته 85 % منهــا. و ت ــن الوطني واحــد وتمتلــك شــركة التأمي
بيــع جــزء مــن األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة إلــى الدكتــور بشــار الكرمــي 
شــريك حــق األقليــة بواقــع 5 % لتصبــح حصــة شــركة التأميــن الوطنيــة )640,000( ســهم مــا 
نســبته 80 % مــن رأســمال الشــركة. و فــي جلســتها المعقــودة بتاريــخ 2012/03/29 وافقــت 
الهيئــة العامــة لشــركة النخبــة علــى التوصيــة المقدمــة مــن مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع 
أســهم منحــة مجانيــة علــى مســاهمي الشــركة بنســبة 25 % مــن رأس المــال المدفــوع 
أي مــا يعــادل )200,000( دوالر أمريكــي و بذلــك يرتفــع رأســمال الشــركة مــن )800,000( 
دوالر أمريكــي موزعــة علــى )800,000(ســهم ليصبــح )1,000,000( دوالر أمريكــي موزعــة 
علــى )1,000,000(ســهم تملــك شــركة التأميــن الوطنيــة 80 % منهــا. وبتاريــخ 2013/03/05 
تــم بيــع )50,000( ســهم مــن األســهم المملوكــة لشــركة التأميــن الوطنيــة إلــى الدكتــور 
بشــار الكرمــي لتصبــح حصــة التأميــن الوطنيــة )750,000( ســهم أي مــا نســبته 75 % مــن 
رأســمال الشــركة وحصــة حقــوق األقليــة )250,000( ســهم مــا نســبته 25 % مــن رأســمال 
الشــركة. و فــي جلســتها المعقــودة بتاريــخ 2014/04/16 وافقــت الهيئــة العامــة لشــركة 
النخبــة علــى التوصيــة المقدمــة مــن مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع أســهم منحــة مجانيــة 
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علــى مســاهمي الشــركة بنســبة 20 % مــن رأس المــال المدفــوع أي مــا يعــادل )200,000( 
دوالر أمريكــي و بذلــك يرتفــع رأســمال الشــركة مــن )1,000,000( دوالر أمريكــي موزعــة 
علــى )1,000,000 (ســهم ليصبــح )1,200,000( دوالر أمريكــي موزعــة علــى )1,200,000( 

ســهم تملــك شــركة التأميــن الوطنيــة 75 % منهــا.

مــن أهــم غايــات الشــركة تأســيس وإدارة عيــادات متخصصــة فــي التحليــل المخبــري بمختلــف أنواعــه 
وأعمــال الجراحــة والرعايــة الطبيــة واإلشــراف علــى المراكــز والنشــاطات الصحيــة التابعــة لهــا.

تمــارس الشــركة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة رام اللــه وفروعهــا البالغــة 
ــة,  ــن، فــرع العيزري ــل، نابلــس فرعي ــه أربعــة فــروع، فــرع الخلي )13( فــرع فــي كل مــن: رام الل
فــرع بيــت لحــم, طولكــرم فرعيــن, فــرع اريحــا, و فــرع جنيــن. وبلــغ عــدد موظفــي الشــركة )70( 

موظفــا نهايــة العــام 2014.

اســتمرت الشــركة فــي توســيع قاعــدة خدماتهــا لتشــمل قطاعــات ســكانية أعــرض, حيــث تــم 
افتتــاح فــرع جديــد لميديكيــر فــي طولكــرم/ أيــار 2013 ليباشــر تقديــم أعمالــه جنبــًا إلــى جنــب 
مــع الفــرع الســابق فــي المدينــة والــذي افتتــح عــام 2011 و حقــق حضــورًا الفتــا فــي األوســاط 

الطبيــة فــي المحافظــة.

ــاه فــي  ــة والمي ــر فحوصــات المــواد الغذائي ــاح وحــدة ومختب ــم افتت وضمــن شــراكة خاصــة ت
حزيــران 2013، حيــث باشــر القســم اســتقبال عينــات المــواد الغذائيــة والميــاه المعلبــة مــن 
الفنــادق والمطاعــم ومصانــع المــواد الغذائيــة، إضافــة إلــى فحوصــات الميــاه المعلبــة. 
ويعتبــر هــذا القســم الوحيــد فــي القطــاع الخــاص وتنفــرد بــه شــركة النخبــة علــى مســتوى 

الوطــن.

اســتمرت سياســة الشــركة فــي إضافــة فحوصــات مخبريــة جديــدة بنــاء علــى حاجــات األطبــاء 
المعالجيــن، حيــث تشــمل قائمــة خدمــات الشــركة أكثــر مــن )850( فحصــًا وإجــراء مخبــري. و قــد 
تــم توســيع مجموعــة الخدمــات المتعلقــة بمتابعــة حــاالت االختــاالت الهرمونيــة واألمــراض 
ــر قائمــة الفحوصــات التــي توفرهــا الشــركة األوســع علــى  المتعلقــة بنمــو الطفــل. وتعتب
مســتوى الوطــن. و تعتبــر الشــركة حاليــا مقــدم الخدمــات المخبريــة األول فــي القطــاع 
ــر مــن )108,000( مراجــع  ــرات الشــركة خــال العــام 2014 أكث ــث اســتقبلت مختب الخــاص حي

كمــا وقدمــت أكثــر مــن )250,000( فحــص وإجــراء مخبــري.

و عليــه و باإلضافــة إلــى مركزهــا الرئيســي, أصبــح للشــركة ثاثــة عشــر فرعــًا موزعــة علــى النحــو 
التالي: 

العنوانعدد االفروعالمدينة

4رام الله

ش. ركب - نزلة البريد - عمارة الفرح - ط 4 
ش. اإلرسال - مجمع الهندي - ط 2 

ش المستشفيات- قرب مجمع فلسطين الطبي - 
الشارع الرئيسي

ش .اإلرسال - مجمع الماسة - ط. 4 

بين دوار ابن رشد و دوار المنارة - عمارة الحموري- ط. 1الخليل 
األرضي

 العيزرية الشارع الرئيسي - بجانب البنك العربي - مركز 1العيزرية
الغانم ط 2

المدبسة - شارع المهد - عمارة شامية - ط 12بيت لحم 

2نابلس
ش. سفيان - عمارة عنتر - فوق حلويات دمشق - ط 2

 مجمع البلدية التجاري - وسط البلد - ط 6
ش. الرشيد - قرب الصليب األحمر- ط 13أريحا

2طولكرم
قرب مستشفى طولكرم الحكومي )ثابت ثابت( - مجمع 

التاج - ط 3
مول األشقر- وسط البلد - الطابق 3

ش. ابو بكر - مقابل النمر مول - عمارة الياموني  - ط12جنين

أظهــرت حســابات الشــركة لهــذا العــام بــأن إيراداتهــا انخفضــت مــن )2,729( ألــف دوالر أمريكــي 
فــي العــام الماضــي إلــى )2,576( ألــف دوالر فــي هــذا العــام، وان نتائــج أعمالهــا أســفرت عــن 
ربــح صــاٍف مقــداره )354( ألــف دوالر أمريكــي مقابــل )212( ألــف دوالر أمريكــي فــي العــام 

الماضــي. 
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قواعد حوكمة الشركة

التي أقرتها الهيئة العامة للشركة في اجتماعها المعقود بتاريخ 2010/03/25 

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو أي موظــف مــن  أواًل: 
موظفــي الشــركة طلــب أو قبــول أي منفعــة ماليــة أو عينيــة أو أي منفعــة أخــرى لنفســه 
أو لغيــره مــن أي جهــة لهــا عاقــات عمــل أو مصالــح أو عقــود أو التزامــات مــع الشــركة عــن 

كل مــا يتصــل بمســؤولياته أو عملــه فــي الشــركة.

ال يجوز أن يكون لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أعضاء المجلس أو ألي من  )أ(  ثانيًا: 
أفــراد اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة في العقود 

أو المشــاريع أو االرتباطات التي تعقد مع الشــركة أو لحســابها. 
إذا كان لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي مــن أعضــاء المجلــس أو ألي مــن المــدراء  )ب( 
التنفيذييــن فــي الشــركة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أي مــن الصفقــات 

التــي تبرمهــا الشــركة مــع الغيــر فإنــه يشــترط إلبــرام هــذه الصفقــة مــا يلــي: 

أن يتــم إفســاح المجــال لجميــع المتنافســين لاشــتراك فــي عــروض هــذه   .1
المســاواة.  قــدم  علــى  الصفقــات 

عنــد بحــث الصفقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، يجــب أال يشــارك العضــو صاحــب   .2
إحالــة  قــرار  علــى  التصويــت  فــي  أو  المجلــس  مناقشــات  فــي  المصلحــة 

الصفقــة. 
بعــد  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ثلثــي  بأغلبيــة  الصفقــة  هــذه  إقــرار  يكــون  أن   .3

المصلحــة.  صاحــب  العضــو  اســتبعاد 

ال تنطبــق هــذه اإلجــراءات علــى عقــود التأميــن التــي يبرمهــا رئيــس وأعضــاء  )ج( 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــع الشــركة علــى أن تحكمهــا نفــس الشــروط 
التــي تخضــع لهــا التعامــات مــع زبائــن الشــركة اآلخريــن دون أي شــروط تفضيليــة. 

ال يجــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو ألي فــرد مــن اإلدارة  ثالثًا: 
ــة  ــل العضوي ــة للشــركة أن يقــوم بعمــل منافــس للشــركة كمــا ال يجــوز أن تمث التنفيذي
فــي مجلــس اإلدارة تعــارض مــع مصالــح أخــرى للعضــو، ويحبــذ أن يبلــغ العضــو مســبقًا 
عــن أي مصلحــة لــه تجــاه أي جهــة أخــرى غيــر الشــركة وعــن أي تغيــر قــد يطــرأ علــى هــذه 
المصالــح فــور حدوثــه، وال يجــوز لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أن يشــاركوا فــي إدارة 
شــركة مشــابهة أو منافســة للشــركة، كمــا ال يجــوز لهــم تقديــم االستشــارة أو التوجيــه 

ألحــد زبائــن الشــركة أو دائنيهــا أو مزوديهــا أو غيرهــم مــن المتعامليــن معهــا. 

ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا ماليــًا مــن أي نــوع ألي مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس   : رابعَاً
اإلدارة، أمــا فيمــا يتعلــق بالمعامــات التأمينيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مــع 
الشــركة، فيطبــق عليهمــا نفــس سياســة االئتمــان التــي تقدمهــا الشــركة لزبائنهــا اآلخريــن 

دون أي معاملــة تفضيليــة. 

خامســًا:يجب علــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بــذل كل الجهــود 
الممكنــة لتحقيــق مصالــح الشــركة وال يحــق ألي منهــم تحقيــق مصالــح شــخصية مــن وراء 

قراراتــه أو أن يغتنــم لنفســه فرصــة ســنحت للشــركة. 

سادســًا:على رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيــة وجميــع المطلعيــن في الشــركة 
التوقــف عــن شــراء أو بيــع أســهم الشــركة فــور اطاعهــم علــى معلومــات جوهريــة 
تؤثــر علــى ســعر الســهم فــي الســوق المالــي إال بعــد اإلفصــاح الرســمي عــن هــذه 
المعلومــات لهيئــة ســوق رأس المــال ولبورصــة فلســطين ولوســائل اإلعــام وأي تــداول 

يقــع مخالفــًا لذلــك يعتبــر باطــًا.
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إقرارات

نحن الموقعين أدناه رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية المساهمة 
العامة المحدودة نقر بما يلي: 

مسؤوليتنا الكاملة  عما ورد في البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.§	
مســؤوليتنا الكاملــة عــن عــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة §	

خــال الســنة الماليــة 2015.

الســيد/ توفيـــق حســــين      السيد/ محمد مسروجي الســـــيد/ عـزيـــز عبــــد الجــــواد  
نائب رئيس مجلس اإلدارة        رئيــــــس مجلــــس اإلدارة  عضو ومستشار مجلس اإلدارة  

 

الســيد/ زاهي عواد        السيد/ سامر شحادة  السيد/ ابراهيم الطويل   
عضو مجلس اإلدارة                    عضـــو مجلس اإلدارة عضـــــــو مجلـــــس اإلدارة   

  

الســيد/ فؤاد قطـــان                   السيد/ هيثم مسروجي السيدة/ دينا المصري   
عضو مجلــــس اإلدارة                     عضــــو مجلــــــس اإلدارة   عضـو مجلـــــس اإلدارة    

نحــن الموقعيــن أدنــاه نقــر بصحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للســنة 
ــرز. المنتهيــة فــي 2014/12/31 والمدققــة مــن قبــل مدققــي الحســابات الســادة/ برايــس و وترهــاوس كوب

السيد/ محمد مسروجي    السيد/ عالء صافي                     السيد/ احمد مشعشع   
رئيس مجلـــس اإلدارة  نائب المدير العام للشـــؤون    المديـــــر العــــــــام   

المالية والخدمات المســاندة 
وتكنـولوجيــــا المعلومـــات 
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 تطور أصول المجموعة ) آالف الدوالرات(

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنة

28,225 29,030 27,551 29,818 33,170 38,206 50,718 50,477 49,171 48,751 45,065 مجموع االستثمارات

37,100 44,755 45,907 46,942 55,085 61,229 70,630 72,879 75,428 80,668 73,245 مجموع األصول 

تطور خصوم المجموعة )آالف الدوالرات(

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنة

7,744 11,931 11,871 13,161 14,484 17,260 20,899 21,734 24,524 27,649 27,742 مجموع حقوق المساهمين  
للمجموعة

22,270 24,227 25,462 24,984 27,178 28,917 31,120 31,284 29,016 32,952 30,151 صافي مطلوبات عقود التأمين 
للمجموعة

صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب  )آالف الدوالرات(

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 البيان 
1,891 5,721 1,073 3,275 3,310 5,441 7,200 5,207 6,588 6,967 3,489 المجموع 

24,524

صافي أرباح المجموعة قبل الضرائب
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األرباح المعدة للتوزيع  )آالف الدوالرات(

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنة
816 3,695 1,144 1,530 1,200 3,600 2,000 3,500 2,400 2,400 1,800 المجموع 

أقساط وعموالت وتعويضات التأمين  )آالف الدوالرات(

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنة

13,114 16,389 17,618 16,407 25,017 27,153 30,385 32,371 30,060 36,102 34,580 األقساط

5,994 6,262 8,387 10,474 10,376 12,599 15,111 14,863 18,037 17,852 24,122 التعويضات المدفوعة

705 693 704 694 897 952 1,153 1,215 1,158 1,647 1,531 العموالت المدفوعة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 السنة

32,601 39,582 23,974 24,182 31,977 38,023 52,832 55,576 53,973 60,043 52,523  الموجودات المتداولة
)آالف الدوالرات(

5,996 9,046 7,345 7,509 8,150 9,404 11,654 12,202 13,795 10,972 8,777  المطلوبات المتداولة
)آالف الدوالرات(

األقساط
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مجموعة التأمين الوطنية
المساهمـة العامة المحدودة 
الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة
للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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7071 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل

إلـى مساهمـي مجموعة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المرفقــة لمجموعــة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة )فيمــا 
يلــي »المجموعــة«(، والتــي تتكــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 
وبيــان الدخــل الموحــد وبيــان الدخــل الشــامل الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيان 
التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وملخــص ألهــم السياســات المحاســبية 

والمعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ــة وفقــا  ــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادل إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات المالي
لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى تحديــد نظــام الرقابــة الداخليــة الضــروري إلعــداد بيانــات 

ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى تدقيقنــا. لقــد قمنــا 
بتدقيقنــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، وتتطلــب منــا هــذه المعاييــر االلتــزام بقواعــد الســلوك 
المهنــي وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة الموحــدة 

خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.

يتضمــن التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي 
ــار تلــك اإلجــراءات يســتند الــى اجتهــاد مدقــق الحســابات بمــا فــي  البيانــات الماليــة الموحــدة. إن اختي
ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة ســواء الناتجــة عــن اإلحتيــال أو الخطــأ. عنــد 
تقييــم مدقــق الحســابات للمخاطــر يأخــذ فــي اإلعتبــار نظــام الرقابــة الداخليــة للمنشــأة ذي الصلــة بإعــداد 
ــق مائمــة للظــروف  ــراءات تدقي ــم إج ــك لتصمي ــة وذل ــة الموحــدة بصــورة عادل ــات المالي وعــرض البيان
وليــس بهــدف ابــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للمنشــأة. يتضمــن التدقيــق كذلــك 
تقييــم ماءمــة السياســات المحاســبية المطبقــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي قامــت بهــا 

اإلدارة، إضافــة إلــى تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومائمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي.

الرأي
فــي رأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة ُتظهــر بعدالــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي 
الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 وأداءهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة 

ــة. ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــخ وفقــًا لمعايي ــك التاري ــة فــي ذل الموحــدة للســنة المنتهي

حازم صبابا
رخصة رقم 2012/111

برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين المحدودة 
--- اذار 2015

رام الله، فلسطين

بيان المركز المالي الموحد 
) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

-  إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 31 تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
-  تــم اعتمــاد البیانــات المالیــة الموحــدة علــى الصفحــات مــن 71 إلــى 106 والموافقــة علــى إصدارھــا مــن ِقبــل مجلــس 

ــخ 25 كانــون الثانــي 2015. اإلدارة بتاری

كما في
1 كانون الثاني 312013 كانون األول 312013 كانون األول 2014إيضاح

معدلة (إيضاح 31 )معدلة (إيضاح 31 )الموجودات 
الموجودات غير المتداولة
4,924,1674,972,9944,314,884)5(ممتلكات وآالت ومعدات

11,834,64511,966,23112,110,008)6(إستثمارات عقارية
1,960,7901,396,2791,995,757)7(موجودات ضريبية مؤجلة

512,279512,382227,986)8(إستثمار في شركات حليفة
1,454,4011,774,6502,793,990)9(موجودات مالية متوفرة للبيع

35,8641,96912,481شيكات برسم التحصيل طويلة األجل
20,722,14620,624,50521,455,106

الموجودات المتداولة
1,606,7711,606,7711,606,771)8(قروض لجهات ذات عاقة

17,579,82416,592,71516,744,606)10(موجودات مالية للمتاجرة
8,611,4069,628,9046,217,855)11(صافي الذمم المدينة

3,107,0316,034,4775,380,347)12(موجودات عقود إعادة التأمين
1,626,4081,243,8001,523,240)13(ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

1,603,8681,774,7741,403,352)14(أرصدة مدينة أخرى
5,313,4715,205,9274,160,135شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

12,076,27216,299,03515,687,429)15(ودائع لدى بنوك و مؤسسات مصرفية
997,4731,657,0821,249,221)16(النقد و النقد المعادل

52,522,52460,043,48553,972,956
73,244,67080,667,99075,428,062مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

12,000,00012,000,00012,000,000)1(رأس المال المدفوع
)285,188(--أسهم خزينة

5,219,5614,967,0244,477,907)18(إحتياطي إجباري
3,000,0003,000,0001,250,000)18(إحتياطي إختياري

)36,461()46,306()51,491()9(احتياطي التغير في القيمة العادلة
)128,680(--فروقات ترجمة عمات أجنبية

5,895,9616,096,0155,843,966األرباح المدورة
26,064,03126,016,73323,121,544حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

1,678,2281,632,1671,402,952حقوق األقلية
27,742,25927,648,90024,524,496مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

3,466,9733,059,8652,713,008)19(مخصص تعويض نهاية الخدمة

المطلوبات المتداولة
33,257,71738,986,59434,396,448)12(مطلوبات عقود التأمين

1,409,2822,935,7701,595,908)20(ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
3,020,4952,864,0892,749,962)21(ذمم دائنة 

1,805,0562,037,0716,247,857)22(مخصص الضرائب 
2,542,8883,135,7013,200,383)23(أرصدة دائنة اخرى

42,035,43849,959,22548,190,558
45,502,41153,019,09050,903,566مجموع المطلوبات 

73,244,67080,667,99075,428,062مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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بيان الدخل الموحد
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 31 تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

بيان الدخل الشامل الموحد
)جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 31 تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

للسنة المنتهية في

31 كانون األول إيضاح
2014

31 كانون األول 
2013

معدلة 
(إيضاح 31 )

26,842,75227,894,892)24(إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)2,815,421(1,084,645)24(التغير في أقساط غير مكتسبة

27,927,39725,079,471
)6,873,732()5,205,433()24(إجمالي أقساط معيدي التأمين

516,360)626,650()24(حصة معيدي التأمين من التغير في أقساط غير مكتسبة 
)5,832,083()6,357,372(

22,095,31418,722,099إجمالي األقساط المحتفظ بها
7,736,9338,207,595)24(إيرادات أقساط مكتسبة

413,747)739,737()24()خسائر( أرباح فروقات عملة ناتجة عن ترجمة أقساط غير مكتسبة
29,092,51027,343,441صافي أقساط التأمين المكتسبة قبل العموالت

1,283,4541,267,059)24(عموالت إعادة تأمين مكتسبة
)1,647,356()1,531,214()24(العموالت المدفوعة

28,844,75026,963,144صافي أقساط التأمين المكتسبة بعد العموالت

24,122,06417,852,031)24(المطالبات المسددة
)3,254,904()4,440,543()24(حصة معيدي التأمين من المطالبات المسددة

19,681,52114,597,127صافي المطالبات المسددة
1,774,725)4,644,232()24(التغير في  المطالبات الموقوفة

)137,770(2,300,796)24(التغير في حصة معيدي التأمين من المطالبات الموقوفة
خسائر )أرباح( فروقات عملة ناتجة عن ترجمة احتياطي المطالبات المبلغ عنها 

)660,147(906,874)24(وغير المسددة

18,244,95915,573,935صافي المطالبات المتكبدة
10,599,79111,389,209صافي أرباح أعمال التأمين قبل اإليرادات والمصاريف اإلدارية الموزعة 

المصاريف  واإليرادات الموزعة على فروع التأمين:
835,030856,398)26(حصة فروع التأمين من عوائد االستثمارات

)6,662,817()6,418,148()25(حصة فروع التأمين من المصاريف اإلدارية والعامة
5,016,6735,582,790صافي أرباح أعمال التأمين بعد اإليرادات والمصاريف اإلدارية الموزعة 

المصاريف واإليرادات غير الموزعة على فروع التأمين:
1,668,304)451,421()26(عوائد االستثمارات غير الموزعة

-)2,369()24(خسائر بيع ممتلكات ومعدات
)112,818()1,291,012(خسائر ترجمة عمات أجنبية

)2,697,749()2,538,290()25(مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة على فروع التأمين 
2,613,9652,810,030)24(إيرادات أخرى

)283,937(140,986مخصصات تدني ذمم وقروض
3,488,5326,966,620صافي الدخل  قبل الضرائب 

)1,979,458()847,385()22(مصروف الضرائب
2,641,1474,987,162صافي الدخل بعد الضرائب 

)95,996()115,778(حقوق األقلية
2,525,3694,891,166صافي الدخل 

0.2100.408)27(حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة

للسنة المنتهية في

31 كانون األول إيضاح
2014

31 كانون األول 
2013

2,641,1474,987,162صافي الدخل بعد الضرائب 
بنود الدخل الشامل:

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل الموحد في فترات الحقة:
128,680-ترجمة فروقات عملة

)9,845()5,185()9(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع
118,835(5,185)بنود الدخل الشامل للسنة

2,635,9625,105,997إجمالي الدخل الشامل للسنة
ويعود إلى:

2,520,1845,010,001مساهمي الشركة األم
115,77895,996حقوق األقلية

2,635,9625,105,997
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ق الملكية الموحد
ي حقو

ت ف
ن التغيرا

بيا
ي(    

ألمريك
الر ا

) جميع المبالغ بالدو

      

ال يتجزأ منها.
شكل جزءا 

ى 31 ت
ضاح 1 إل

ت المالية الموحدة من إي
ت المرفقة للبيانا

ضاحا
إلي

- إن ا

بيان التدفقات النقدية الموحد 
) جميع المبالغ بالدوالر األمريكي(

- إن اإليضاحات المرفقة للبيانات المالية الموحدة من إيضاح 1 إلى 31 تشكل جزءا ال يتجزأ منها.

ألم
شركة ا

ي ال
ساهم

م العائد لم
سه

أل
ق ملكية حملة ا

ح

س المال 
رأ

المدفوع
م خزينة

سه
أ

ي 
ط

إحتيا
ي

إجبار
ي 

ط
إحتيا

ي
إختيار

ي التغير 
ط

احتيا
ي القيمة 

ف
العادلة 

ت 
فروقا

ترجمة 
ت 

ال
عم

أجنبية

ألرباح المدورة
ا

ق الملكية 
حقو

ق 
ل حقو

قب
ألقلية

ا

ق 
حقو

ألقلية
ا

ق 
مجموع حقو

الملكية

ل 
ي 2013 (قب

ي 1 كانون الثان
صيد كما ف

الر
ل)

التعدي
12,000,000

(285,188)
4,477,907

1,250,000
(36,461)

(128,680)
6,253,418

23,530,996
1,402,952

24,933,948

ضاح 31(
ت )إي

ا
تعدي

-
-

-
-

-
-

)409,452(
(409,452)

-
(409,452)

ي 2013 (بعد 
ي 1 كانون الثان

صيد كما ف
الر

ل)
التعدي

12,000,000
(285,188)

4,477,907
1,250,000

(36,461)
(128,680)

5,843,966
23,121,544

1,402,952
24,524,496

ب 
ضرائ

ي الدخل بعد ال
صاف

-
-

-
-

-
-

4,891,166
4,891,166

95,996
4,987,162

ى
ألخر

شامل ا
ل ال

بنود الدخ
-

-
-

-
)9,845(

128,680
-

118,835
-

118,835

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

)9,845(
128,680

4,891,166
5,010,001

95,996
5,105,997

ضاح 17(
أرباح نقدية موزعة )إي

-
-

-
-

-
-

)2,400,000(
(2,400,000)

-
(2,400,000)

سهم خزينة
أ

-
285,188

-
-

-
-

-
285,188

-
285,188

ضاح 18(
ت )إي

طيا
احتيا

المحول ل
-

-
489,117

1,750,000
-

-
)2,239,117(

-
-

-

ألقلية
ق ا

بيع لحقو
-

-
-

-
-

-
-

-
133,219

133,219

ألول 2013
ي 31 كانون ا

صيد كما ف
الر

12,000,000
-

4,967,024
3,000,000

(46,306)
-

6,096,015
26,016,733

1,632,167
27,648,900

ي 2014
ي 1 كانون الثان

صيد كما ف
الر

12,000,000
-

4,967,024
3,000,000

(46,306)
-

6,096,015
26,016,733

1,632,167
27,648,900

ب 
ضرائ

ل بعد ال
ي الدخ

صاف
-

-
-

-
-

-
2,525,369

2,525,369
115,778

2,641,147

ى
ألخر

شامل ا
ل ال

بنود الدخ
-

-
-

-
)5,185(

-
-

(5,185)
-

(5,185)

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

-
-

)5,185(
-

2,525,369
2,520,184

115,778
2,635,962

ضاح 17(
أرباح نقدية موزعة )إي

-
-

-
-

-
-

)2,472,886(
(2,472,886)

-
(2,472,886)

ضاح 18(
ت )إي

طيا
احتيا

المحول ل
-

-
252,537

-
-

-
)252,537(

-
-

-

ألقلية
ق ا

شراء حقو
-

-
-

-
-

-
-

-
)69,717(

(69,717)

ألول 2014
ي 31 كانون ا

صيد كما ف
الر

12,000,000
-

5,219,561
3,000,000

(51,491)
-

5,895,961
26,064,031

1,678,228
27,742,259

للسنة المنتهية في
31 كانون األول 312013 كانون األول 2014إيضاح

أنشطة التشغيل
2,641,1474,987,162صافي الدخل بعد الضرائب

تعديالت:
726,043682,462)6،5(استهاك ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

)23,152(2,369خسائر )أرباح( استبعاد ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية
906,923)318,695()أرباح( خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة ومتوفرة للبيع

550,638498,608)19(مخصص تعويض نهاية الخدمة
)2,146,399(1,108,620التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

283,937)140,986()11،8(مخصص تدني ذمم وقروض
847,3851,979,458)22(مصروف الضرائب
)1,285,226()1,173,534()26(عوائد اإلستثمارات

)4,303(103بنود  أخرى غير نقدية
4,243,0905,879,470

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)1,035,280()141,439(التغير في شيكات برسم التحصيل

)3,694,986(1,158,484التغير في الذمم المدينة
279,440)382,608(التغير في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

)654,130(2,927,446التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
)371,422(170,906التغير في أرصدة مدينة أخرى

4,590,146)5,728,877(التغير في مطلوبات عقود التأمين
)22,011(32,723التغير في الذمم الدائنة

1,339,862)1,526,488(التغير في ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
)64,682()592,813(التغير في أرصدة دائنة أخرى

)1,195,527()5,636,139(شراء موجودات مالية للمتاجرة
3,859,1052,586,894بيع موجودات مالية للمتاجرة

)151,751()143,530()19(دفعات تعويض نهاية الخدمة
)5,590,766()1,643,911()22(دفعات ضرائب

1,895,257(3,404,051)صافي النقد ( المستخدم في) الناتج عن أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
131,885509,226ودائع ألجل تستحق بعد أكثر من 3 شهور

)1,241,688()547,999()6،5(شراء ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية
68,045-)6،5(بيع ممتلكات وآالت ومعدات واستثمارات عقارية

)473,524()137,821(شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
452,8851,202,926بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

1,173,5341,285,226)26(عوائد استثمارات مقبوضة
1,072,4841,350,211صافي النقد الناتج عن أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل
285,188-أسهم خزينة

133,219)69,717()شراء( بيع حقوق األقلية
)2,263,862()2,349,203(توزيعات أرباح نقدية

128,680-فروقات ترجمة عمات أجنبية
(1,716,775)(2,418,920)صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

1,528,693(4,750,487)صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
17,324,23215,795,539النقد والنقد المعادل في بداية السنة

12,573,74517,324,232)16(النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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إيضاح (1) - عام 

تأسســت مجموعــة التأميــن الوطنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة )فيمــا يلــي المجموعــة( فــي عــام1992  
كشــركة مســاهمة عامــة وســجلت لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة رام اللــه بتاريــخ 15 آذار 1992 تحــت رقــم 
 562600353برأســمال قــدره  3,500,000دينــار أردنــي موزعــة علــى 3,500,000 ســهم بواقــع دينــار أردنــي 
واحــد لــكل ســهم. فــي عــام 2008 تــم تحويــل رأس مــال المجموعــة مــن الدينــار األردنــي الــى الــدوالر األمريكــي. 
قامــت المجموعــة خــال الفتــرة مــن عــام 1994 وحتــى 31 كانــون األول  2012بزيــادة رأســمال المجموعــة المصرح 
بــه والمدفــوع علــى مراحــل ليصبــح 12,000,000 دوالر أمريكــي مــوزع علــى 12,000,000 ســهم بواقــع دوالر 
أمريكــي واحــد لــكل ســهم. إن األهــداف األساســية للشــركة هــي مزاولــة جميــع أعمــال التأميــن وإعــادة التأميــن، 

والقيــام باســتثمار رأس المــال والموجــودات المنقولــة وغيــر المنقولــة.
تمــارس المجموعــة عملهــا مــن خــال مركزهــا الرئيســي فــي مدينــة البيــرة وفروعهــا الثمانيــة حيــث بلــغ عــدد مكاتــب 

المجموعــة 13 مكتبــًا، وعــدد وكائهــا 31 وكيــًا، وعــدد موظفيهــا 201 موظفــا كمــا فــي 31 كانــون األول 2014.

إيضاح (2) - ملخص أهم السياسات المحاسبية             

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدة:

2.1 - أسس إعداد البيانات المالية الموحدة
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة 

الدولية.
تم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء اســتثمارات المجموعــة المدرجــة ) موجــودات 
ــة. ماليــة للمتاجــرة وموجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع ( والتــي تظهــر بالقيمــة العادل

إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة المجموعة القيــام بتقديرات 
واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة. كمــا أن 
هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك فــي التغييــرات فــي 
احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع التــي تظهــر ضمــن حقــوق الملكيــة. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن 
إدارة المجموعــة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن 
التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم 
التيقــن، وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك 

التقديــرات فــي المســتقبل كمــا هــو مبيــن فــي ايضــاح رقــم )4(.

2.2 - البيانات المالية الموحدة
تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة لشــركة التأميــن الوطنيــة وشــركاتها التابعــة )فيمــا يلــي 
المجموعــة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2014. تــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أســاس 
تجميــع كل بنــد مــن موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركة مــع بنــود موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال 
الشــركات التابعــة، بعــد اســتبعاد كافــة أرصــدة الحســابات الجاريــة والمعامــات فيمــا بيــن الشــركة والشــركات 

التابعــة.
لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأسمال شركاتها التابعة كما يلي:

الشــركات التابعة هي الشــركات التي تمتلك المجموعة القدرة على التحكم في سياســاتها المالية والتشــغيلية. 
تعمل الشــركة وشــركاتها التابعة في مناطق الســلطة الفلســطينية.

2.3 - التغییرات في السياسات المحاسبية
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للمجموعــة مطابقــة لتلــك التــي تــم اســتخدامها 
إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة الســابقة باســتثناء أن المجموعــة قامــت بتطبيــق التعديــات التاليــة علــى 

معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة إبتــداء مــن مطلــع كانــون الثانــي 2014:

)  أ (   المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة:

التعديــل علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 32، »األدوات الماليــة: العــرض« حــول مقاصــة الموجــودات   -     
والمطلوبــات الماليــة. يوضــح هــذا التعديــل أن الحــق فــي المقاصــة يجــب أال يعتمــد علــى حــدث مســتقبلي. 
ويجــب أيضــًا أن يكــون نافــذًا قانونــًا علــى جميــع األطــراف المقابلــة فــي ســياق العمــل االعتيــادي، وكذلــك 
فــي حــال العجــز عــن الســداد أو اإلعســار أو اإلفــاس. كمــا يتضمــن التعديــل آليــات التســوية. لــم يكــن لهــذا 

التعديــل أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.
التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 36، »االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات«، بشــأن   -     
اإلفصاحــات عــن المبالــغ القابلــة لاســترداد للموجــودات غيــر الماليــة. لــم يكــن لهــذا التعديــل أي تأثيــر جوهــري 

علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.
ــاس« بخصــوص  ــة: التســجيل والقي ــي رقــم 39، »األدوات المالي ــار المحاســبي الدول ــى المعي ــل عل التعدي  -
تجديــد المشــتقات واســتمرار محاســبة التحــوط. يتنــاول هــذا التعديــل التغييــرات التشــريعية علــى المشــتقات 
»المتداولــة فــي الســوق الموازيــة« وتحديــد األطــراف المقابلــة المركزيــة. وبموجــب المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 39، فــإن تجديــد المشــتقات لــدى األطــراف المقابلــة المركزيــة مــن شــأنه أن يؤدي إلــى التوقف 
عــن محاســبة التحــوط. ينــص التعديــل علــى اإلعفــاء مــن وقــف محاســبة التحــوط عندمــا يلبــي تجديــد أداة 

التحــوط معاييــر محــددة. لــم يكــن لهــذا التعديــل أي تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.
التفســير رقــم 21 الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، »الضرائــب«، ينــص علــى   -
المحاســبة عــن االلتــزام بدفــع ضريبــة إذا كان هــذا االلتــزام ضمــن نطــاق المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
37 »المخصصــات«. يتنــاول هــذا التفســير نوعيــة الحــدث الملــزم الــذي ينشــأ عنــه التــزام بدفــع الضريبــة 
والتوقيــت الــذي ينبغــي فيــه تســجيل االلتــزام. إن المجموعــة ليســت ملزمــة حاليــًا بــأي ضرائــب هامــة، 

وبالتالــي فــإن التأثيــر علــى المجموعــة ال يذكــر.

)ب(    المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الجديــدة الصــادرة لكــن غيــر الســارية علــى الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي 
1 كانــون الثانــي 2014 ولــم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا فــي وقــت مبكــر:

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 »األدوات الماليــة«، )يســري اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2018(   -
ويتنــاول تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وقياســها وتســجيلها. صــدرت النســخة الكاملــة مــن 
المعيــار فــي تمــوز 2014 وتحــل محــل اإلرشــادات المقــررة ضمــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 بشــأن 
ــار بنمــوذج القيــاس المختلــط لكــن يعمــل علــى تبســيطه  ــة. يحتفــظ المعي تصنيــف وقيــاس األدوات المالي
ويحــدد ثــاث فئــات رئيســية لقيــاس الموجــودات الماليــة وهــي: التكلفــة المطفــأة، القيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل، القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة. يعتمــد أســاس التصنيــف علــى النمــوذج 

ــة.  ــة المتعلقــة بالموجــودات المالي ــة التعاقدي ــاري للمنشــأة وخصائــص التدفقــات النقدي التج

يجــب قيــاس االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة مــع خيــار   -
نهائــي بعــرض تغيــرات القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل بــداًل مــن إعــادة تدويرهــا. وحاليــًا هنــاك طريقــة 
جديــدة متوقعــة الحتســاب الخســائر االئتمانيــة لكــي تحــل محــل طريقــة انخفــاض قيمــة الخســائر المتكبــدة 
المســتخدمة ضمــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. وفيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة، فلــم تطــرأ 
أي تغييــرات علــى طريقــة التصنيــف والقيــاس مــا عــدا تســجيل التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان ضمــن الدخــل 
الشــامل، وذلــك بالنســبة للمطلوبــات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. كمــا يخّفــف 
المعيــار مــن حــدة متطلبــات فعاليــة التحــوط باســتبدال اختبــارات فعاليــة التحــوط القياســية، ويقتضــي وجــود 
عاقــة اقتصاديــة بيــن البنــد المتحــوط وأداة التحــوط، وفيمــا يخــص »معــدل التحــوط« فيظــل كالمعــدل 
الفعلــي الــذي تســتخدمه اإلدارة فــي أغــراض إدارة المخاطــر. مــا يــزال االحتفــاظ بالوثائــق المتزامنــة أمــرًا 
مطلوبــًا ولكــن تختلــف هــذه الوثائــق عــن تلــك التــي يجــري إعدادهــا بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 

39. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المعيــار أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.

رأس المالنسبة الملكية
المبلغ%
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المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء« )يســري اعتبــارًا مــن 1 كانــون   -
الثانــي 2017( يتنــاول تســجيل اإليــرادات ويرســي المبــادئ التــي تكفــل نقــل معلومــات مفيــدة لمســتخدمي 
البيانــات الماليــة حــول طبيعــة وقيمــة وتوقيــت واختــاف اإليــرادات والتدفقــات النقديــة الناشــئة مــن العقود 
المبرمــة مــع عمــاء المنشــأة. يتــم تســجيل اإليــرادات عندمــا يســيطر عميــل مــا علــى ســلعة أو خدمــة ويكــون 
بمقــدوره بعــد ذلــك تحديــد طريقــة اســتخدامها واالســتفادة منهــا. يحــل المعيــار محــل المعيــار المحاســبي 
الدولــي رقــم 18 »اإليــرادات« والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 11 »عقــود البنــاء« والتفســيرات المتعلقــة 

بهمــا. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المعيــار أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.

2.4 - أسس توحيد البيانات المالية
تشمل البيانات المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31 كانون األول2014 .

يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ االســتحواذ، وهــو التاريــخ الــذي أصبــح فيــه للشــركة 
القــدرة علــى الســيطرة علــى شــركاتها التابعة.يســتمر توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة حتــى تاريــخ بيــع 
هــذه الشــركات وهــو التاريــخ الــذي تفقــد فيــه الشــركة الســيطرة علــى شــركاتها التابعــة. تــم إعــداد البيانــات الماليــة 
للشــركة والشــركات التابعــة للســنة الماليــة ذاتهــا وبإســتخدام نفــس السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة. 
تــم إســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــات واإليــرادات والمصاريــف واألربــاح والخســائر وعوائــد توزيعــات األســهم 

النقديــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن الشــركات التابعــة.
ــه فقــدان الشــركة الســيطرة علــى  ــج عن ــذي ال ينت ــة فــي الشــركات التابعــة ال ــر فــي نســبة الملكي ــد التغي يتــم قي

ــة. الشــركات التابعــة مــن خــال حقــوق الملكي
يتم قيد حصة حقوق األقلية من الخسائر حتى لو كان هنالك عجزا في رصيد حقوق األقلية.

في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركات التابعة يتم ما يلي:
 -إستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة )بما فيها الشهرة(

 -إستبعاد القيمة الدفترية لحقوق الجهات غيرالمسيطرة
 -إستبعاد ترجمة فروقات العمات األجنبية المقيدة في حقوق الملكية

 -قيد القيمة العادلة للمقابل المالي الذي تم الحصول عليه
 -قيد أي إستثمار متبقي بالقيمة العادلة

 -قيد الفائض أو العجز في بيان الدخل الموحد
 -تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي المكونــات المقيــدة ســابقًا فــي قائمــة بنــود الدخــل الشــامل كربــح أو خســارة 

فــي بيــان الدخــل الموحــد كمــا هــو مناســب.

تحقق اإليرادات
عقــود التأميــن: يتــم تســجيل أقســاط التأميــن الناتجــة عــن عقــود التأميــن كإيرادات للســنة )أقســاط تأمين مكتســبة( 
علــى أســاس الفتــرات الزمنيــة المســتحقة وبمــا يتناســب مــع فتــرة تغطيــة تلــك العقــود. يتــم تســجيل أقســاط 
التأميــن غيــر المكتســبة مــن خــال عقــود التأميــن كمــا بتاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة ضمــن المطلوبــات كأقســاط 

تأميــن غيــر مكتســبة.
يتــم قيــد اإلدعــاءات ومصاريــف تســويات الخســائر المتكبــدة ضمــن بيــان الدخــل الموّحــد علــى أســاس قيمــة 

اإللتــزام المتوقــع للتعويــض العائــد إلــى حملــة عقــود التأميــن أو إلــى أطــراف أخــرى متضــررة.

إيــرادات الفوائــد: يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد تحققهــا بإســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي، بنــاء علــى المعــدل 
المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــال العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لألصــل المالــي 

نســبة إلــى صافــي قيمتــه الدفتريــة.

إيــرادات أربــاح أســهم: تتحقــق أربــاح أو خســائر تــداول اإلســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة عنــد إتمــام عمليــة 
التــداول، ويتــم اإلعتــراف بأربــاح توزيعــات األســهم مــن الشــركات المســتثمر بهــا عنــد نشــوء حــق إلســتامها.

إيرادات اإليجارات والخدمات: تتحقق إيرادات اإليجار والخدمات على فترة اإليجار.

إيرادات المختبرات: تتحقق إيرادات المختبرات عند تقديم الخدمة.

عوائد االستثمار المتمثلة بإيراد السندات والودائع ألجل
يتــم توزيــع عوائــد االســتثمار المتمثلــة بإيــراد الســندات والودائــع ألجــل علــى فــروع التأميــن بنســبة إجمالــي 

األقســاط المتحققــة لــكل فــرع مــن فــروع التأميــن وذلــك كمــا يلــي:
- يحمل 10 % منها لبيان الدخل الموحد تحت بند عوائد االستثمارات غير الموزعة.

ــي األقســاط  ــى إجمال ــكل فــرع إل ــن بنســبة األقســاط المتحققــة ل ــى فــروع التأمي - يحمــل 90 % منهــا عل
المتحققــة.

تحقق المصاريف
يتــم إطفــاء كافــة العمــوالت والتكاليــف األخــرى للحصــول علــى وثائــق التأميــن الجديــدة أوالمجــددة فــي بيــان 

الدخــل الموحــد فــي ســنة حدوثهــا. ويتــم اإلعتــراف بالمصاريــف األخــرى بنــاء علــى أســاس االســتحقاق.

تعويضات التأمين
تتكــون تعويضــات التأميــن مــن اإلدعــاءات المدفوعــة خــال الســنة والتغيــر فــي مخصــص اإلدعــاءات تحــت 
التســوية. تشــمل تعويضــات التأميــن كل المبالــغ المدفوعــة خــال العــام، ســواء كانــت تخــص الســنة الحاليــة 
أو الســنوات الســابقة. تمثــل اإلدعــاءات تحــت التســوية أعلــى قيمــة مقــدرة لتســوية كافــة اإلدعــاءات الناتجــة 
عــن أحــداث حصلــت حتــى تاريــخ بيــان المركــز المالــي ولكــن لــم يتــم تســويتها بعــد. يتــم إحتســاب اإلدعــاءات 
تحــت التســوية علــى أســاس أفضــل معلومــات متوفــرة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة وتشــمل مخصــص 

لإلدعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا.

مصاريف إدارية وعامة
يتــم توزيــع المصاريــف اإلداريــة والعامــة للشــركة األم علــى فــروع التأميــن بنســبة إجمالــي األقســاط 

المتحققــة لــكل فــرع مــن فــروع التأميــن وذلــك كمــا يلــي:
- يحمل 7 % منها لبيان الدخل تحت بند مصاريف إدارية وعامة غير موزعة على فروع التأمين.

ــي األقســاط  ــى إجمال ــكل فــرع إل ــن بنســبة األقســاط المتحققــة ل ــى فــروع التأمي - يحمــل 93 % منهــا عل
المتحققــة. فيمــا يخــص فــرع التأميــن الصحــي، يتــم إعــادة توزيــع وتحميــل فــرع تأميــن الســيارات مــا يعــادل 
8 % مــن أقســاط فــرع التأميــن الصحــي مــن حصــة المصاريــف الموزعــة للفــرع والــذي يمثــل الرســوم 

.)NatHealth( اإلداريــة المدفوعــة للشــركة الوطنيــة إلدارة التأمينــات والنفقــات الصحيــة والطبيــة
- أما المصاريف المتعلقة بالشركات التابعة فيتم دمجها مع المصاريف غير الموزعة على فروع التأمين.

موجودات مالية متوفرة للبيع
ــف االقتنــاء عنــد  ــة مضافــًا إليهــا مصاري ــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادل يتــم تســجيل الموجــودات المالي
الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــًا بالقيمــة العادلــة، ويتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي 
ــع  ــان الدخــل الشــامل الموحــد. وفــي حــال بي ــع فــي بي ــة المتوفــرة للبي ــة للموجــودات المالي القيمــة العادل
هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا أو حصــول تدنــي فــي قيمتهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن 
ذلــك فــي بيــان الدخــل الموحــد بمــا فــي ذلــك المبالــغ المقيــدة ســابقًا فــي بنــد »التّغيــر فــي القيمــة العادلــة 
للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع« ضمــن بيــان حقــوق الملكيــة الموحــد والتــي تخــص هــذه الموجــودات. 
يمكــن اســترجاع خســارة التدنــي التــي تــم تســجيلها ســابقًا فــي بيــان الدخــل الموحــد. اذا مــا تبيــن بموضوعيــة 
أن الزيــادة فــي القيمــة العادلــة قــد حدثــت فــي فتــرة الحقــة لتســجيل خســائر التدنــي، حيــث يتــم اســترجاع 
خســائر التدنــي فــي قيمــة االســتثمار مــن خــال بيــان الدخــل الشــامل الموحــد. تظهــر الموجــودات الماليــة 
التــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه بالكلفــة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا 

فــي بيــان الدخــل الموحــد.

موجودات مالية للمتاجرة
تقيــد الموجــودات الماليــة للمتاجــرة بالقيمــة العادلــة عنــد الشــراء، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة 
بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناجمــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لهــا فــي بيــان الدخــل 
ــة الناتجــة عــن فروقــات  ــر فــي القيمــة العادل ــر بمــا فيهــا التغي ــرة حــدوث هــذا التغي الموحــد فــي نفــس فت

تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة. 



8081 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

القيمة العادلة لألدوات المالية
إن أســعار اإلغــاق بتاريــخ البيانــات الماليــة لــألدوات الماليــة فــي أســواق نشــطة تمثــل القيمــة العادلــة لــألدوات 

الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية.
فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق 

يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة طــرق منهــا:
- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.

- تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة ماليــة 
مشــابهة لهــا.

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكس توقعات الســوق وتأخــذ باالعتبار العوامل الســوقية 
وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة، وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس 

قيمتهــا العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود الخاضعــة للفائــدة بناء على التدفقــات النقدية المتوقعة المخصومة باســتخدام 

نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل نفس الشــروط وصفــات المخاطر.

تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجات للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ البيانات الماليــة الموحدة 
لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات تــدل علــى تــدٍن فــي قيمتهــا إفراديــًا أو علــى شــكل مجموعــة، وفــي حالــة 
وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة التدنــي. يتــم 

تحديــد مبلــغ التدنــي كمــا يلــي:
- تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالكلفــة المطفــأة: بنــاء علــى تقديــر التدفقــات النقديــة المخصومــة 

بســعر الفائــدة الفعلــي األصلي.
- تدنــي الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجات 

والقيمــة العادلــة، بعــد تنزيــل أي خســائر تدنــي معتــرف بهــا ســابقًا فــي بيــان الدخــل الموحــد.
- تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالكلفــة: بنــاء علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة 

مخصومــة بســعر الســوق الحالــي للعائــدات علــى موجــودات ماليــة مشــابهة.
يتــم تســجيل التدنــي فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد كمــا يتــم تســجيل أي وفــر فــي الفتــرة الاحقــة نتيجــة 

التدنــي الســابق فــي الموجــودات الماليــة فــي بيــان الدخــل باســتثناء أســهم الشــركات المتوفــرة للبيــع.

االستثمارات العقارية
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل خســائر التدنــي المتراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. يتــم دراســة 
تدنــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات العقاريــة عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى عــدم 
توافــر إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. عنــد وجــود أحــد هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة 
ــة بعــد  ــة للقيمــة المتوقــع اســتردادها وهــي القيمــة العادل ــم تخفيــض القيمــة الدفتري المتوقــع اســتردادها، يت

تنزيــل مصاريــف البيــع أو »القيمــة فــي االســتخدام«، أيهمــا أعلــى.
ــد التوقــف عــن اســتخدامه وعــدم توقــع تدفــق منافــع  ــع أو عن ــة البي ــم اســتبعاد االســتثمار العقــاري فــي حال يت

اقتصاديــة.

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهاك المتراكــم وأي خســائر تدنــي متراكمــة فــي القيمــة 
الدفتريــة. يتــم اســتهاك الممتلــكات والمعــدات وفقــًا لطريقــة القســط الثابــت حســب العمــر اإلنتاجــي المتوقــع 

كمــا يلــي:
سنوات

5-17أثاث وأجهزة
6-7سيارات
50مباني

10ديكورات
5برامج حاسوب

12.5مفتاحية

يتــم دراســة تدنــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى 
عــدم توافــر إمكانيــة إســترداد قيمتهــا الدفتريــة. عنــد وجــود أحــد هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن 
القيمــة المتوقــع اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للقيمــة المتوقــع إســتردادها وهــي القيمــة العادلــة 

مخصومــًا منهــا مصاريــف البيــع أو »القيمــة فــي االســتخدام«، أيهمــا أعلــى.
يتــم إحتســاب ورســملة التكاليــف المتكبــدة إلســتبدال مكونــات الممتلــكات والمعــدات التــي يتــم التعامــل معهــا 
بشــكل منفصــل، كمــا يتــم شــطب القيمــة الدفتريــة ألي جــزء مســتبدل. يتــم رســملة النفقــات األخــرى الاحقــة 
فقــط عنــد زيــادة المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المتعلقــة بالممتلــكات والمعــدات. يتــم إثبــات جميــع النفقــات 

األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد.

استثمار في شركات حليفة
يتــم قيــد االســتثمار فــي الشــركات الحليفــة بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. الشــركات الحليفــة هــي تلــك التــي 
يكــون للمجموعــة نفــوذًا مؤثــرًا عليهــا. وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة 
فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد بالكلفــة، مضافــًا إليهــا التغيــرات الاحقــة فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي 
موجــودات الشــركات الحليفــة. يتــم قيــد الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الحليفــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لاســتثمار 
وال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي فــي قيمتهــا بشــكل منفصــل. يتــم قيــد حصــة المجموعــة مــن 
ــر المتحققــة الناتجــة عــن  ــاح والخســائر غي ــم اســتبعاد األرب ــان الدخــل الموحــد. يت ــج الشــركات الحليفــة فــي بي نتائ

المعامــات بيــن المجموعــة والشــركات الحليفــة بحــدود حصــة المجموعــة فــي الشــركات الحليفــة.
إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للمجموعــة. تســتخدم الشــركات الحليفــة نفــس 
السياســات المحاســبية المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمعامــات ذات الطبيعــة المتشــابهة.
الحقــًا إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة تقــرر المجموعــة مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تدنــي إضافيــة 
علــى اســتثماراتها فــي الشــركات الحليفــة. تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك 
وجــود ألدلــة موضوعيــة تشــير إلــى تدنــي فــي قيمــة اإلســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة. فــي حــال وجــود هــذه 
األدلــة، تقــوم المجموعــة بإحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة 

المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي بيــان الدخــل الموحــد.
فــي حــال فقــدان المجموعــة التأثيــر الجوهــري علــى الشــركة الحليفــة، تقــوم بإظهــار اإلســتثمار المتبقــي بالقيمــة 
العادلــة. يتــم قيــد أي فروقــات بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الحليفــة والقيمــة العادلــة لإلســتثمار المتبقــي 

والعائــد مــن البيــع بتاريــخ فقــدان التأثيــر الجوهــري فــي بيــان الدخــل الموحــد.

إعادة التأمين
ــات إعــادة التأميــن. تمثــل موجــودات عقــود  تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطــر التأميــن مــن خــال عقــد إتفاقي
إعــادة التأميــن المبالــغ الممكــن إســتردادها مــن شــركات إعــادة التأميــن. يتــم تقديــر المبالــغ الممكــن إســتردادها مــن 
شــركات إعــادة التأميــن بطريقــة تتناســب مــع مخصــص اإلدعــاءات المســددة وغيــر المســددة ووفقــًا لعقــد إعــادة 

التأميــن وحصــة معيــدي التأميــن مــن األقســاط غيــر المكتســبة.
يتــم إجــراء مراجعــة للتدنــي فــي موجــودات عقــود إعــادة التأميــن بتاريــخ البيانــات الماليــة أو عندمــا ينشــأ مؤشــر 
علــى التدنــي خــال الســنة. يحــدث التدنــي عنــد ظهــور دليــل موضوعــي يبيــن أن المجموعــة قــد ال تســترد المبالــغ 
المســتحقة وفقــًا لشــروط عقــد إعــادة التأميــن وعنــد إمكانيــة قيــاس األثــر علــى هــذه المبالــغ التــي ستتســلمها 

المجموعــة مــن شــركة إعــادة التأميــن بشــكل موثــوق، يتــم تســجيل خســارة التدنــي فــي بيــان الدخــل الموحــد.
إن ترتيبات عقود إعادة التأمين ال تعفي المجموعة من إلتزاماتها ومسؤوليتها تجاه حملة وثائق التأمين.

تظهــر أقســاط ومطالبــات التأميــن علــى أســاس اإلجمالــي بالنســبة لــكل مــن أعبــاء التأميــن التــي تتحملهــا 
تأمينهــا. المعــاد  وتلــك  المجموعــة 

ذمم التأمين المدينة
تــدرج ذمــم التأميــن المدينــة عندمــا تصبــح مســتحقة وتســجل مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو التــي 
ســوف يتــم اســتامها مقابــل وثائــق التأميــن المصــدرة. يتــم دراســة تدنــي القيمــة الدفتريــة للذمــم المدينــة عنــد 
وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة تحصيــل قيمتهــا الدفتريــة ويتــم أخــذ مخصــص بقيمــة التدنــي ويحمــل علــى 

بيــان الدخــل الموحــد فــي الســنة التــي يحــدث فيهــا التدنــي. ُتشــطب الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا.

النقد والنقد المعادل
لغــرض إعــداد بيــان التدفقــات النقديــة الموحــد، يشــمل النقــد والنقــد المعــادل النقــد فــي الصنــدوق وأرصــدة 
لــدى البنــوك وودائــع قصيــرة األجــل تســتحق خــال فتــرة ثاثــة شــهور أو أقــل بعــد تنزيــل الودائــع مقيــدة الســحب.
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مطلوبات عقود التأمين
يتم اإلعتراف بمطلوبات عقود التأمين عند توقيع عقد التأمين وتحميل أقساط التأمين.

تمثــل أقســاط التأميــن غيــر المكتســبة الجــزء مــن أقســاط التأميــن المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة الماليــة الاحقــة نتيجة 
وثائــق تأميــن ســارية وتســجل ضمــن المطلوبــات كأقســاط تأميــن غيــر مكتســبة )إحتياطــي األخطــار الســارية(، 
وتحتســب علــى أســاس عــدد األيــام المتبقيــة النتهــاء مــدة وثيقــة التأميــن بعــد تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة.

تمثــل إجمالــي اإلدعــاءات القائمــة )إدعــاءات تحــت التســوية( الكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة غيــر المســددة 
كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ســواء تــم التبليــغ عنهــا أم لــم يتــم وذلــك لحاملــي عقــود التأميــن وأطــراف أخــرى 
باإلضافــة إلــى مصاريــف إدارة المطالبــات ذات الصلــة، مطروحــًا منهــا قيمــة المســتردات مــن الحــادث وأي مبالــغ 

أخــرى مســتردة.
تحتســب المخصصــات لإلدعــاءات المبلــغ عنهــا غيــر المســددة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة علــى 

أســاس تقديــر كل حالــة بمفردهــا بنــاء علــى تقاريــر الخبــراء والمحامييــن وخبــرة المجموعــة وتقديراتهــا.
يتــم تقديــر وتســجيل مخصــص اإلدعــاءات غيــر المبلــغ عنهــا بنــاء علــى خبــرة المجموعــة الســابقة وتقديراتهــا لســداد 
ــاء علــى تقاريــر  تعويضــات الحــوادث التــي حدثــت ولــم يبلــغ عنهــا كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة وبن

إكتواريــة صــادرة مــن إكتــواري مختــص ومســتقل.

اختبار كفاية إلتزامات التأمين
ــة  ــة لديهــا كافي ــة الموحــدة بتقييــم إذا مــا كانــت التزامــات التأميــن المثبت ــات المالي تقــوم المجموعــة بتاريــخ البيان
وذلــك باســتخدام التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية بموجــب عقــود التأميــن. إذا نتــج عــن هــذا 
ــات  ــة المقــدرة للمطالب ــة فــي ضــوء التدفقــات النقدي ــر كافي ــن غي ــة إللتزامــات التأمي ــم أن القيمــة الدفتري التقيي

ــان الدخــل الموحــد. المســتقبلية، يتــم اإلعتــراف بكامــل النقــص فــي بي

ذمم دائنة ومستحقات
يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الســداد فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت 

أو لــم تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المــورد.

التقاص
ال يتــم إجــراء التقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي المّوحــد إال عندمــا تتوفــر 
الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات 

ــات يتــم فــي نفــس الوقــت. وتســوية المطلوب

مخصص الضرائب
يتــم احتســاب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة 
للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي البيانــات الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو 
مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وانمــا فــي ســنوات الحقــة أو خســائر متراكمــة مقبولــة ضريبيــًا 

أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
تحســب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة وفقــًا للقوانيــن واألنظمــة  والمعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم )12(. إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة 
بيــن قيمــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي البيانــات الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى 
أساســها. وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــًا للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية اإللتــزام 

الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــًا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات 

خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أخــرى.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط بتقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد 

تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات عمــل فــي بيئــات إقتصاديــة أخــرى.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتــم إحتســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة لموظفــي المجموعــة طبقــًا لقانــون العمــل الفلســطيني رقــم 

)7( لســنة 2000.

صندوق اإلدخار
تقــوم المجموعــة بالمســاهمة بنســبة 5 % مــن رواتــب موظفــي شــركة التأميــن الوطنيــة وشــركة أبــراج الوطنيــة 
فــي صنــدوق االدخــار التابــع لموظفــي الشــركتين فــي الســنوات الخمــس االولــى إلشــتراك الموظفيــن وترتفــع 

نســبة المســاهمة الــى 7.5 % بعــد ذلــك. وهــذه المســاهمة تســجل فــي بيــان الدخــل الموحــد.

العمالت األجنبية
يمثــل الــدوالر األمريكــي عملــة األســاس للمجموعــة. كمــا ويســتخدم الــدوالر األمريكــي لعــرض البيانــات الماليــة 
الموحــدة. يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األخــرى غيــر الــدوالر األمريكــي خــال الســنة وفقــًا ألســعار 

الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعاملــة.

بلغــت أســعار صــرف العمــات الرئيســية التــي تتعامــل بهــا المجموعــة مقابــل الــدوالر األمريكــي كمــا فــي تاريــخ 
البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا يلــي:

المقابل بالدوالر األمريكي
20142013

0.25640.2874الشيكل اإلسرائيلي
1.41031.4109الدينار األردني

1.21561.3790وحدة النقد األوروبية )يورو(
1.01071.1256فرنك سويسري

0.16120.1652يوان صيني
0.26640.2666ريال سعودي

0.27460.2747ريال قطري
0.27230.2723درهم إماراتي

0.13970.1441جنيه مصري

ــات النقديــة وتلــك التــي تســتحق القبــض أو الدفــع بالعمــات األخــرى فــي  يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوب
ــة. تظهــر فروقــات  ــات المالي ــخ البيان ــدوالر األمريكــي وفقــًا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاري ــى ال ــة الســنة إل نهاي

ــان الدخــل الموحــد. ــح أو خســارة فــي بي التحويــل مــن رب

حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة
يتــم إحتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي 

الشــركة األم علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال العــام.
يتــم احتســاب الربــح المخفــض للســهم مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى مســاهمي الشــركة األم )بعــد 
األخــذ فــي االعتبــار العوائــد والفوائــد وأيــة إيــرادات أو نفقــات تخــص األســهم القابلــة للتحويــل( علــى المعــدل 
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال العــام مضافــًا إليــه المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي يجــب 

إصدارهــا فيمــا لــو تــم تحويــل األســهم القابلــة للتحويــل إلــى أســهم عاديــة.
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إيضاح (3) - تحليــل المخاطـــــر

تقــوم المجموعــة بــإدارة المخاطــر المتنوعــة بوســائل متعــددة وذلــك مــن خــال إســتراتيجية تحــدد المخاطــر وســبل 
مواجهتهــا وتخفيفهــا. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تقــوم إدارة المجموعــة بالتعــاون مــع كافــة مراكــز العمــل المســؤولة 
عــن تحديــد المخاطــر المتعلقــة بانشــطتها ووضــع الضوابــط الرقابيــة المناســبة ومراقبــة اســتمرارية فعاليتهــا. 

يعتبــر مجلــس إدارة المجموعــة هــو المســؤول عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر فــي المجموعــة.

قياس المخاطر وأنظمة التقارير
إن مراقبــة المخاطــر وإدارتهــا يتــم مــن خــال مراقبــة الحــدود المســموح بهــا لــكل نــوع مــن أنــواع المخاطــر وأن هــذه 
الحــدود تعكــس إســتراتيجية عمــل المجموعــة وعوامــل الســوق المختلفــة المحيطــة بهــا. يتــم جمــع المعلومــات مــن 
الدوائــر المختلفــة لــدى المجموعــة وتحليلهــا للتعــرف علــى المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تنجــم عنهــا. يتــم عــرض 

وشــرح هــذه المعلومــات لمجلــس إدارة المجموعــة.
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التأميــن والمخاطــر الماليــة والتــي تتمثــل فــي مخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان 
ومخاطــر الســيولة. فيمــا يلــي ملخــص للمخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة والطــرق المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة 

للتخفيــف مــن أثــار هــذه المخاطــر:

مخاطر التأمين
خطــر التأميــن الرئيســي الــذي تواجهــه المجموعــة هــو خطــر اختــاف المبالــغ الفعليــة للتعويضــات ومواعيــد 
دفعهــا عــن توقعــات المجموعــة، والــذي يتأثــر فــي حــال تكــرار المطالبــات أو زيــادة المبالــغ المطالــب بهــا والمنافــع 
المدفوعــة والتطــورات المســتقبلية للمطالبــات طويلــة األجــل، وبالتالــي فــإن هــدف المجموعــة األساســي هــو 

ضمــان وجــود احتياطيــات كافيــة لتغطيــة هــذه المطالبــات.

تعمــل المجموعــة علــى التخفيــف مــن المخاطــر بتنويــع عقــود التأميــن لديهــا، وكمــا أن هــذا التنويــع مــن المخاطــر 
يحســن مــن خــال االختيــار الدقيــق الســتراتيجيات وموجهــات التأميــن وتنفيذهــا بعنايــة، وأيضــا مــن خــال الدخــول 
ــن  ــن ضــد مخاطــر الســيارات وتأمي ــن الرئيســية للشــركة هــي التأمي ــن. أعمــال التأمي ــات إعــادة التأمي فــي اتفاقي
الحريــق وتأميــن العمــال والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات الهندســية والتأميــن البحــري والتأميــن الصحــي وتأميــن 
الحيــاة والتأمينــات العامــة األخــرى. تعتبــر عقــود التأميــن هــذه قصيــرة األجــل ويتــم ســداد االلتزامــات الناتجــة عنهــا 
فــي العــادة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ وقــوع الحــادث المؤمــن، وهــذا يســاعد فــي التقليــل مــن خطــر التأميــن.

يتــم قبــول المخاطــر اســتنادا الــى تقييــم الســعر والخبــرة الســابقة فــي االكتتــاب وفقــا للخطــوط اإلرشــادية 
لاكتتــاب الموضوعــة مــن جانــب كل دائــرة فــي مركــز المســؤولية. تتــم مراجعــة الخطــوط اإلرشــادية لاكتتــاب 
بصــورة ثابتــة وتحديثهــا ألخــذ تطــورات الســوق واألداء والفــرص فــي االعتبــار. يتــم وضــع حــدود تراكميــة للرقابــة 
علــى التعــرض لألخطــار والكــوارث الطبيعيــة. يتــم تحديــد العديــد مــن حــدود االكتتــاب والموافقــة لقبــول المخاطــر. 
تــم تصميــم إســتراتيجية إعــادة التأميــن بالمجموعــة للوقايــة مــن التعــرض للمخاطــر الفرديــة ومــن األحــداث اســتنادا 
الــى التعــرض الحالــي للمخاطــر عبــر ترتيبــات إعــادة تأميــن فعالــة مــن حيــث التكلفــة. يتــم تقديــر المبالــغ القابلــة 
لاســترداد مــن شــركات إعــادة التأميــن بالصــورة التــي تتســم باالنســجام مــع مخصــص المطالبــات القائمــة ووفقــا 

لعقــود إعــادة التأميــن.
ــم  ــن فــإن االلتزامــات المباشــرة تجــاه حاملــي وثائقهــا قــد ت ــات إعــادة تأمي ــدى المجموعــة ترتيب ــه ل بالرغــم مــن أن
توضيحهــا كالتــزام وبالتالــي فإنــه و إلــى الحــد الــذي ال يتمكــن فيــه معيــد التأميــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب 
ترتيــب إعــادة التأميــن، يوجــد خطــر االئتمــان. تضمــن اإلدارة بــأن محفظــة إعــادة التأميــن الخاصة بالمجموعــة متنوعة 

داخــل مجموعــة مــن معيــدي التأميــن وال تتركــز أو تعتمــد علــى معيــد تأميــن واحــد أو فــردي.

تكرار ودرجة شدة المطالبات:
يمكن تحديد تكرار ودرجة شدة المطالبات بعد وضع عدة عوامل في االعتبار على النحو التالي:

	 الخبرة السابقة عن المطالبات
	 المستوى االقتصادي
	 التشريعات والقوانين

	 الوعي العام لدى الجمهور

مصادر الشكوك حول تقديرات مدفوعات المطالبات المستقبلية:
تدفــع مطالبــات عقــود التأميــن العــام علــى اســاس حــدوث المطالبــة. المجموعــة مســؤولة عــن جميــع األحــداث 
المؤمــن عنهــا التــي حدثــت خــال فتــرة العقــد، حتــى ولــو تــم اكتشــاف الخســارة بعــد انتهــاء فتــرة العقــد. نتيجــة 
لذلــك يعلــق مكــون كبيــر مــن مخصــص المطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يبلــغ عنهــا والتــي يتــم ســدادها خــال فتــرات 
زمنيــة قصيــرة أو متوســطة. هنــاك العديــد مــن المتغيــرات التــي تؤثــر علــى مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة مــن 
هــذه العقــود. يتعلــق ذلــك بصفــة رئيســية بالمخاطــر المصاحبــة ألنشــطة األعمــال التــي تتــم مزاولتهــا مــن جانــب 
حاملــي العقــد الفردييــن وإجــراءات إدارة المخاطــر المتبعــة. التعويــض المدفــوع مقابــل هــذه العقــود هــي حوافــز 
نقديــة يتــم منحهــا مقابــل الخســارة المتكبــدة مــن جانــب حاملــي الوثائــق أو األطــراف الثالثــة )بالنســبة للتغطيــة 

التأمينيــة للطــرف الثالــث(.

تتضمــن التكاليــف المقــدرة للمطالبــات المصروفــات المباشــرة التــي يجــب تكبدها في ســداد المطالبات بالصافي 
مــن قيــم الحلــول فــي االلتــزام و المبالــغ المســتردة األخــرى. تقــوم المجموعــة باتخــاذ جميــع الخطــوات المعقولــة 
لضمــان توفــر المعلومــات المناســبة لديهــا بخصــوص التعــرض للمطالبــات. برغــم ذلــك، وبســبب الشــكوك فــي 
وضــع مخصصــات للمطالبــات، مــن المحتمــل أن تثبــت المبالــغ النهائيــة علــى أنهــا مختلفــة مــن االلتــزام األصلــي 
الموضــوع. يشــتمل االلتــزام تجــاه مثــل هــذه العقــود مخصــص المطالبــات المتكبــدة ولــم تتــم المطالبــة بهــا 
ومخصــص للمطالبــات المبلــغ عنهــا ولكنهــا لــم تدفــع بعــد ومخصــص للمخاطــر الســارية كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز 

المالــي الموحــد.

عنــد احتســاب التكلفــة للمطالبــات غيــر المدفوعــة )ســواء كان مبلــغ عنهــا أم ال ( تكــون تقنيــات التقديــر لــدى 
المجموعــة مزيجــا مــن التقديــرات المســتندة إلــى معــدل الخســارة )حيــث يتــم تعريــف معــدل الخســارة علــى أنــه 
ــة فيمــا  ــة معين ــن المكتســبة خــال ســنة مالي ــن وأقســاط التأمي ــات التأمي ــة لمطالب ــن التكلفــة النهائي المعــدل بي
ــات باســتخدام صيغــة محــددة  ــة فــي المطالب ــرة الفعلي ــى الخب ــر يســتند إل ــات( وتقدي ــل تلــك المطالب ــق بمث يتعل
عندمــا يتــم منــح الــوزن األكبــر للخبــرة الفعليــة فــي المطالبــات بمــرور الزمــن. يتــم القيــام بإجــراء تقييــم إكتــواري فــي 

كل ســنة الحقــة للتأكيــد مــن كفايــة االحتياطيــات.

تطور المطالبات
تحتفــظ الشــركة بإحتياطــى قــوي فيمــا يتعلــق بنشــاط التأميــن لديهــا بغــرض الحمايــة مــن تجــارب وتطــورات 
ــات فــي العــادة خــال  ــغ وتوقيــت دفعــات المطالب ــات المســتقبلية الضــارة. يتــم حــل الشــكوك عــن مبل المطالب

ســنة واحــدة.

األسلوب المستخدم في اتخاذ قرار حول االفتراضيات
المخاطــر المصاحبــة لهــذه العقــود التأمينيــة معقــدة وتخضــع لعــدد مــن المتغيــرات التــي تــؤدي الــى تعقيــد تحليــل 

الحساســية الكميــة.
تســتخدم المجموعــة افتراضــات تســتند إلــى مزيــج مــن التقاريــر الداخليــة واإلكتواريــة لقيــاس المطالبــات المتعلقــة 
بالتأميــن العــام. يتــم اســتخراج بيانــات داخليــة فــي الغالــب مــن تقاريــر المطالبــات الشــهرية بالمجموعــة وفحــص 
عقــود التأميــن الفعليــة التــي تــم تنفيذهــا خــال نهايــة الســنة للحصــول علــى بيانــات عــن العقــود التــي يتــم 

االحتفــاظ بهــا. قامــت المجموعــة بمراجعــة العقــود الفرديــة وتعرضهــا الفعلــي للمطالبــات. 

مخاطر إعادة التأمين
لتقليــل احتمــال التعــرض لمخاطــر الخســارة الناتجــة عــن مطالبــات تأمينيــة كبيــرة، تدخــل المجموعــة فــي اتفاقيــات 
خــال نشــاطها العــادي مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. إن ترتيبــات إعــادة التأميــن تلــك توفــر تنوعــا أكبــر 
فــي األعمــال وتمكــن اإلدارة مــن الســيطرة علــى الخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة وتوفــر فرصــا 
إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــر مــن معامــات إعــادة التأميــن يتــم إنجازهــا بموجــب االتفاقيــات وعقــود إعــادة التأميــن 

االختياريــة وإعــادة تأميــن الخســائر الزائــدة عــن تقديــرات المجموعــة.
إن عقــود التأميــن المحولــة إلــى معيــدي التأميــن ال تعفــي المجموعــة مــن التزاماتهــا تجــاه المؤمنيــن لديهــا، وتظــل 
المجموعــة مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد التأميــن عليــه بقــدر عجــز شــركة إعــادة التأميــن فــي 

الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب عقــد إعــادة التأميــن.
للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــاءة معيــدي التأميــن ومــن مخاطــر االئتمــان، تقــوم 
المجموعــة بتقييــم األوضــاع الماليــة لمعيــدي التأميــن الذيــن تتعامــل معهــم وكذلــك يتــم توزيــع عقــود إعــادة 

التأميــن علــى مجموعــة مــن معيــدي التأميــن وتقــوم المجموعــة بمراقبــة تركــز مخاطــر االئتمــان.
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حساسية مخاطر التأمين
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي أســعار أقســاط اإلكتتــاب علــى صافــي إيــرادات 
التأميــن مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار أقســاط اإلكتتاب 

مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي تكلفــة التعويضــات علــى صافــي المطالبــات 
المتكبــدة مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع فــي تكلفــة التعويضــات 

ــاه: ــة أدن ــادة المبين ــر الزي مســاوي ومعاكــس ألث

تركز مخاطر التأمين
فيمــا يلــي جــدول يبيــن تركــز المخاطــر حســب أنــواع التأميــن. تتركــز مطلوبــات عقــود التأميــن وفقــًا لنــوع 

التأميــن كمــا يلي:

المخاطر الرقابية
تهتــم الســلطات الرقابيــة أساســًا بحمايــة حقــوق حاملــي وثائــق التأميــن وتقــوم بمراجعــة هــذه الحقــوق لضمــان أن 
المجموعــة تقــوم بــإدارة األمــور بكفــاءة لمصلحتهــم. وفــي ذات الوقــت تهتــم الســلطات بالتأكــد مــن أن المجموعة 
تحتفــظ بنســبة مائمــة مــن الســيولة لمقابلــة االلتزامــات غيــر المتوقعــة. هــذه النظــم ال تســتوجب المصادقــة 
والمراقبــة علــى أنشــطة المجموعــة فحســب، ولكنهــا تنــص أيضــًا علــى بعــض األحــكام المقيــدة )مثــل، هامــش 
المــاءة المالــي( وذلــك للتقليــل مــن مخاطــر عــدم القــدرة علــى الوفــاء مــن قبــل شــركات التأميــن بااللتزامــات غيــر 

المتوقعــة عنــد نشــوئها.

المخاطر المالية
تتبــع المجموعــة سياســات ماليــة إلدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن إســتراتيجية محــددة وتتولــى إدارة المجموعــة 
رقابــة وضبــط المخاطــر وإجــراء التوزيــع االســتراتيجي األمثــل لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة، 
وتشــمل المخاطــر: مخاطــر الســوق )مخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر التغيــر فــي أســعار األســهم، ومخاطــر 

ــة( ومخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان. العمــات األجنبي

مخاطر السوق- 

ــر فــي أســعار الســوق  ــة أو التدفقــات النقديــة لــألدوات الماليــة نتيجــة للتغي هــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادل
مثــل أســعار الفائــدة وأســعار األســهم، ومخاطــر العمــات االجنبيــة، وتنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز 
مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة واالســتثمار فــي األســهم، ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر وفقــا لسياســات وإجــراءات 

محــددة مــن قبــل إدارة المجموعــة.

مخاطر أسعار الفائدة
ــر.  ــات التــي تحمــل ســعر فائــدة متغي إن المجموعــة عرضــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى الموجــودات والمطلوب
يوضــح الجــدول التالــي حساســية بيــان الدخــل الموحــد للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفائــدة كمــا فــي 
31 كانــون األول 2014، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. تتمثــل حساســية بيــان الدخــل الموحــد 
بأثــر التغيــرات المفترضــة الممكنــة بأســعار الفوائــد علــى ربــح المجموعــة لســنة واحــدة، ويتــم احتســابها علــى 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تحمــل ســعر فائــدة متغيــرة كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 و 2013. إن 

أثــر النقــص فــي أســعار الفائــدة هــو مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

مخاطر التغير في أسعار األسهم
يبيــن الجــدول التالــي حساســية حســاب التغيــر فــي القيمــة العادلــة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة المحتملــة فــي 
أســعار األســهم مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع مســاوي ومعاكــس 

ــاه: ــة أدن ــادة المبين ــر الزي ألث

20142013

األقساط المكتتبة نسبة التغير نوع التأمين
ورسوم التأمين

األثر على صافي 
إيرادات التأمين

األقساط المكتتبة 
ورسوم التأمين

األثر على صافي 
إيرادات التأمين

1,448,9601,743,8121,420,594 101,652,176%فرع تأمين السيارات 
106,950356,978118,907 10243,132%فرع تأمين الحريق
310,462368,333305,632 10320,857%فرع تأمين العمال

51,632102,66762,443 1087,519%فرع تأمين المسؤولية المدنية
51,515146,66969,804 1089,137%فرع التأمينات الهندسية

50,21392,91241,433 1094,940%فرع التأمين البحري
775,551619,544543,816 10796,295%فرع التأمين الصحي

22,41638,97820,829 1038,617%فرع تأمين الحياة
66,777140,35671,482 10135,295%فرع التأمينات العامة األخرى

3,457,9682,884,4763,610,2492,654,940

20142013

نسبة نوع التأمين
التغير 

التعويضات 
للسنة

األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

التعويضات 
للسنة

األثر على صافي 
المطالبات المتكبدة

)869,531( 860,628)783,818(10987,312%فرع تأمين السيارات 
)15,326( 105,595)4,353(10259,870%فرع تأمين الحريق
)207,739( 123,032)237,227(10163,031%فرع تأمين العمال

)39,442( 31,531)15,485(1035,893%فرع تأمين المسؤولية المدنية
)6,204( 69,938)754(1086,397%فرع التأمينات الهندسية

)204( 6,525)704(102,130%فرع التأمين البحري
)455,740( 408,909)777,460(10782,705%فرع التأمين الصحي

)1,535( 12,919)5,342(1025,556%فرع تأمين الحياة
)27,688( 1069,313646166,127%فرع التأمينات العامة األخرى

2,412,207(1,824,497)1,785,204 (1,623,409)

20142013

إجمالي مطلوبات نوع التأمين
عقود التأمين

المطلوبات المعاد 
إجمالي مطلوبات الصافيتأمينها

عقود التأمين
المطلوبات 

الصافيالمعاد تأمينها

21,898,596248,26021,650,33624,623,04744,00024,579,047فرع تأمين السيارات 
1,193,0011,067,926125,0753,248,5533,092,384156,169فرع تأمين الحريق
4,378,088154,1104,223,9783,995,379142,1173,853,262فرع تأمين العمال

فرع تأمين المسؤولية 
1,113,569345,222768,3471,316,331437,926878,405المدنية

750,372642,464107,9081,315,9511,198,445117,506فرع التأمينات الهندسية
253,337228,79424,543221,276219,3571,919فرع التأمين البحري

2,967,448-3,028,73130,7302,998,0012,967,448فرع التأمين الصحي
143,41091,91151,499175,244113,77261,472فرع تأمين الحياة

498,613297,614200,9991,123,365786,476336,889فرع التأمينات العامة األخرى
33,257,7173,107,03130,150,68638,986,5946,034,47732,952,117

األثر على دخل السنة قبل الضريبةالتغير في سعر الفائدة

دوالر أمريكيالعام
2014%1055,274
2013%1061,264

األثر على بيان الدخلاألثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشر
دوالر أمريكيدوالر أمريكي2014

1045,163381,961%بورصة فلسطين
1,376,021-10%أسواق مالية أجنبية

األثر على بيان الدخلاألثر على حقوق الملكيةالتغير في المؤشر
دوالر أمريكيدوالر أمريكي2013

1082,751309,873%بورصة فلسطين
1,349,399-10%أسواق مالية أجنبية
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مخاطر العمات األجنبية
فيمــا يلــي جــدول يوضــح أثــر التغيــر الممكــن المعقــول فــي ســعر صــرف الشــيقل اإلســرائيلي مقابــل العمــات 
األجنبيــة علــى بيــان الدخــل الموحــد، مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع 

فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة مســاوي ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

مخاطر السيولة- 

ــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتهــا فــي تواريــخ  تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى توفي
اســتحقاقها، وللوقايــة مــن هــذه المخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات 

وموائمــة آجالهــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد والنقــد المعــادل.
تراقــب المجموعــة احتياجاتهــا للســيولة علــى أســاس شــهري وتقــوم اإلدارة بالتأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة لمقابلة 
أي التزامــات عنــد نشــوئها. إن معظــم الودائــع ألجــل العائــدة للمجموعــة كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي 

الموحــد تســتحق خــال فتــرات ال تتجــاوز ثاثــة أشــهر.

يوضــح الجــدول التالــي ملخــص الســتحقاق األدوات الماليــة. يتــم تحديــد االســتحقاق التعاقــدي لــألدوات الماليــة 
بنــاء علــى المــدة المتبقيــة الســتحقاق األداة الماليــة مــن تاريــخ البيانــات الماليــة. تقــوم إدارة المجموعــة بمراقبــة 

اســتحقاق األدوات الماليــة بهــدف التأكــد مــن توفــر الســيولة الازمــة فــي المجموعــة.

2014
الزيادة في سعر صرف العمالت 

األجنبية مقابل الشيقل اإلسرائيلي
األثر على دخل السنة قبل 

الضريبة
دوالر أمريكي

10961,329%دوالر أمريكي
-10%فرنك سويسري

104,764%يوان صيني
1059,048%وحدة النقد األوروبية )يورو(

10408%درهم إماراتي
10258%ريال قطري

104,238%جنيه مصري

الزيادة في سعر صرف العمالت 2013
األجنبية مقابل الشيقل اإلسرائيلي

األثر على دخل السنة قبل 
الضريبة

دوالر أمريكي
10705,095%دوالر أمريكي

106,763%فرنك سويسري
105,300%يوان صيني

10129,513%وحدة النقد األوروبية )يورو(
1019,404%درهم إماراتي

10533%ريال قطري

-10%جنيه مصري

خاضعة لمخاطر السيولة
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةخالل سنة2014

1,606,771--1,606,771قروض لجهات ذات عاقة
1,454,4011,454,401--موجودات مالية متوفرة للبيع

11,271,1536,308,67117,579,824-موجودات مالية للمتاجرة
8,611,406--8,611,406صافي الذمم المدينة

3,107,031--3,107,031موجودات عقود إعادة التأمين
1,626,408--1,626,408ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

242,254--242,254أرصدة مدينة أخرى
5,349,335-5,313,47135,864شيكات برسم التحصيل

12,076,272--12,076,272ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
997,473--997,473النقد والنقد المعادل

33,581,08611,307,0177,763,07252,651,175مجموع الموجودات المالية

33,257,717--33,257,717مطلوبات عقود التأمين
1,409,282--1,409,282ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

3,020,495--3,020,495ذمم دائنة
2,187,880--2,187,880أرصدة دائنة أخرى

39,875,374--39,875,374مجموع المطلوبات المالية
11,307,0177,763,07212,775,801(6,294,288)فجوة االستحقاق
5,012,72912,775,801(6,294,288)الفجوة التراكمية

خاضعة لمخاطر السيولة
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنة خالل سنة2013

1,606,771-1,606,771-قروض لجهات ذات عاقة
1,774,6501,774,650--موجودات مالية متوفرة للبيع

11,312,8545,279,86116,592,715-موجودات مالية للمتاجرة
9,628,904--9,628,904صافي الذمم المدينة

6,034,477--6,034,477موجودات عقود إعادة التأمين
1,243,800--1,243,800ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة

447,219--447,219أرصدة مدينة أخرى
5,207,896-5,205,9271,969شيكات برسم التحصيل

16,299,035--16,299,035ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
1,657,082--1,657,082النقد والنقد المعادل

40,516,44412,921,5947,054,51160,492,549مجموع الموجودات المالية

38,986,594--38,986,594مطلوبات عقود التأمين
2,935,770--2,935,770ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

2,864,089--2,864,089ذمم دائنة
2,814,373--2,814,373أرصدة دائنة أخرى

47,600,826--47,600,826مجموع المطلوبات المالية
12,921,5947,054,51112,891,723(7,084,382)فجوة االستحقاق
5,837,21212,891,723(7,084,382)الفجوة التراكمية
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مخاطر اإلئتمان- 

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي يعجــز فيهــا أحــد طرفــي أداة ماليــة فــي تســديد التــزام ويتســبب فــي خســارة 
ماليــة للطــرف اآلخــر. بخصــوص جميــع فئــات الموجــودات الماليــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة، فــإن أقصــى حــد 

لتعــرض المجموعــة للمخاطــر االئتمانيــة هــي القيمــة المدرجــة بهــا المبينــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد.
يوضح الجدول التالي ملخص لفئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة:

 
 

لمواجهة هذه المخاطر تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

النقد والنقد المعادل وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:  (1) 
تقــوم المجموعــة بربــط ودائعهــا مــع البنــوك المحليــة والعالميــة ذات الســمعة الجيــدة لفتــرات قصيــرة 

ومتوســطة األجــل و بعمــات مختلفــة لتقليــل هــذا الخطــر. 
شيكات برسم التحصيل والذمم المدينة:   (2)

تقــوم المجموعــة باســتام شــيكات مــن عمائهــا وتقــوم بإيداعهــا فــي البنــوك التــي تتعامــل معهــا 
والتــي تتمتــع بالســمعة الممتــازة وتحــاول المجموعــة اختيــار نوعيــة العمــاء  الذيــن يتعاملــون معهــا 
بحيــث أن معظــم عمائهــا مــن المؤسســات واألفــراد ذوي الســمعة الجيــدة وتســتخدم دائــرة التحصيــل 
قائمــة خاصــة تســمى القائمــة الســوداء لمعرفــة العمــاء المحتمليــن الذيــن مــن الممكــن أن ال يســددوا 
التزاماتهــم وترفــض التعامــل معهــم. وقــد وفــرت المجموعــة طاقــم مــن القانونييــن والمحاميــن ذوي 

االختصــاص الذيــن يقومــوا وضمــن إجراءاتهــم القانونيــة فــي المحافظــة علــى حقــوق المجموعــة.
ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة وموجودات عقود إعادة التأمين:   (3) 

تقــوم المجموعــة بالتعاقــد مــع شــركات إعــادة تأميــن عالميــة تصنــف مــن الدرجــة األولــى لتعويــض خســائر 
عقــود التأميــن وتبقــى المجموعــة ملتزمــة بالمطالبــات جميعهــا ســواء تمكــن معيــدو التأميــن مــن الوفــاء 

بالتزاماتهــم تجاههــا أو لــم يتمكنــوا.
وبالرغــم مــن التصنيــف العالــي لهــذه الشــركات إال أن المجموعــة تقــوم بحجــز 40 % مــن األقســاط المعاد 
تأمينهــا علــى جميــع أنــواع التأميــن باســتثناء أقســاط البحــري حيــث أن قيمــة الحجــز تمثــل 25 % مــن 

األقســاط ويتــم الحجــز لمــدة عــام لضمــان الوفــاء بااللتزامــات المســتحقة علــى المعيديــن.
موجودات مالية للمتاجرة:   (4) 

قامــت المجموعــة باالســتثمار فــي ســندات عالميــة ال يقــل تصنيفهــا العالمــي عــن )BBB( حتــى تضمــن 
اســترجاع كافــة أموالهــا وحقوقهــا والحصــول علــى العائــد المناســب . كمــا ويتــم االســتثمار فــي شــركات 

إقليميــة وعالميــة ذات الســمعة الجيــدة. 

إدارة رأس المال
يتمثــل الهــدف الرئيســي فيمــا يتعلــق بــإدارة رأســمال المجموعــة بالتأكــد مــن المحافظــة علــى نســب رأســمال مائمة 
بشــكل يدعــم نشــاط المجموعــة ويعظــم حقــوق الملكيــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات 
ــم تقــم المجموعــة بإجــراء أيــة تعديــات  ــرات الظــروف اإلقتصاديــة وطبيعــة العمــل. ل الازمــة عليهــا فــي ضــوء تغي
علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال الســنة الحاليــة. إن البنــود المتضمنــة فــي 
هيكلــة رأس المــال تتمثــل فــي رأس المــال المدفــوع واالحتياطــي اإلجبــاري واالحتياطــي االختيــاري واحتياطــي التغيــر 
فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع واألربــاح المــدورة بمجمــوع 26,064,031 دوالر أمريكــي و 

26,016,733 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 و 2013 علــى التوالــي.
هــذا وتخضــع أنشــطة المجموعــة لمتطلبــات وأنظمــة اإلدارة العامــة ل لتأميــن فــي فلســطين. تعمــل المتطلبــات 
واألنظمــة علــى وصــف إجــراءات الموافقــة والمراقبــة وتفــرض متطلبــات معينــة مثــل هامــش المــاءة وكفايــة رأس 
المــال للحــد مــن خطــر عــدم المــاءة الماليــة مــن قبــل شــركات التأميــن لمواجهــة المطلوبــات المســتقبلية عندمــا تظهــر.

القيمة العادلة لألدوات المالية

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 31 كانون 
األول 2014 و 2013:

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقــًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل 
بيــن جهــات معنيــة بذلــك، باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

إن القيــم العادلــة للذمــم المدينــة والموجــودات الماليــة األخــرى والنقــد والنقــد المعــادل والشــيكات برســم - 
التحصيــل والقــروض لشــركات حليفــة وموجــودات عقــود إعــادة التأميــن وذمــم شــركات التأميــن وإعــادة 
التأميــن المدينــة والدائنــة والذمــم الدائنــة ومطلوبــات عقــود التأميــن واألرصــدة الدائنــة األخــرى هــي مقاربــة 

بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات ســداد أو تحصيــل قصيــرة األجــل.
تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع والموجــودات الماليــة للمتاجــرة التــي لهــا - 

أســعار ســوقية وفقــًا ألســعار تداولهــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة الموحــدة.
ــع التــي ال يوجــد لهــا أســعار ســوقية بالكلفــة لعــدم القــدرة -  ــة المتوفــرة للبي تــم إظهــار الموجــودات المالي

ــة بشــكل موثــوق. ــد قيمتهــا العادل علــى تحدي
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية:

المســتوى األول: بإســتخدام أســعار التــداول )غيــر المعدلــة( ألدوات ماليــة مشــابهة تمامــًا فــي أســواق ماليــة - 
نشــطة لــألدوات الماليــة.

المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن ماحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.- 
المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن ماحظتها.- 

الضمان مقابل 20142013البيان
جودة االئتماناألصول

عالي-13,073,74517,956,117النقد والنقد المعادل وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
عالي-5,313,4715,205,927شيكات برسم التحصيل قصيرة األجل

عالي-8,611,4069,628,904صافي الذمم المدينة

حجز 25 % - 40 % 1,626,4081,243,800ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 
عاليمن األقساط

عالي-3,107,0316,034,477موجودات عقود إعادة التأمين
عالي-17,579,82416,592,715موجودات مالية للمتاجرة

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2014201320142013موجودات مالية

1,606,7711,606,7711,606,7711,606,771قروض لجهات ذات عاقة
1,454,4011,774,6501,454,4011,774,650موجودات مالية متوفرة للبيع

17,579,82416,592,71517,579,82416,592,715موجودات مالية للمتاجرة
8,611,4069,628,9048,611,4069,628,904صافي الذمم المدينة

3,107,0316,034,4773,107,0316,034,477موجودات عقود إعادة التأمين
1,626,4081,243,8001,626,4081,243,800ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة 

242,254447,219242,254447,219أرصدة مدينة أخرى
5,349,3355,207,8965,349,3355,207,896شيكات برسم التحصيل

12,076,27216,299,03512,076,27216,299,035ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
997,4731,657,082997,4731,657,082النقد والنقد المعادل

52,651,17560,492,54952,651,17560,492,549
مطلوبات مالية

33,257,71738,986,59433,257,71738,986,594مطلوبات عقود التأمين
1,409,2822,935,7701,409,2822,935,770ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة

3,020,4952,864,0893,020,4952,864,089ذمم دائنة 
2,187,8802,814,3732,187,8802,814,373أرصدة دائنة اخرى

39,875,37447,600,82639,875,37447,600,826

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2014
موجودات متوفرة للبيع

--412,959412,959أسهم مدرجة
1,041,442--1,041,442أسهم غير مدرجة

1,454,401412,959-1,041,442
موجودات مالية للمتاجرة

--3,819,6123,819,612استثمارات في أسهم محلية
--2,489,0592,489,059استثمارات في أسهم أجنبية

--11,271,15311,271,153سندات أجنبية
17,579,82417,579,824--
19,034,22517,992,783-1,041,442



9293 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

لم يتم خال العام إجراء تحويات ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويات 
من وإلى المستوى الثالث.

إيضاح (4) - األسس والتقديرات

فيما يلي تفاصيل االجتهادات الرئيسية التي قامت بها المجموعة:

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندمــا ال يمكــن الحصــول علــى القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي بيــان المركــز 
المالــي الموحــد مــن األســواق النشــطة، يتــم اســتخدام تقنيــات تقييــم مثــل نمــوذج خصــم التدفقــات النقديــة. 
إن المدخــات المســتخدمة فــي هــذه النمــاذج تكــون مأخــوذة مــن األســواق حيثمــا كان ذلــك ممكنــًا، يتــم االعتمــاد 
علــى درجــة مــن التقديــرات واألحــكام للوصــول إلــى القيمــة العادلــة. إن هــذه التقديــرات تشــمل تأثيــر عوامــل علــى 
المدخــات المســتخدمة، مثــل مخاطــر الســيولة ومخاطــر اإلئتمــان والتقلبــات األخــرى. إن التغيــر فــي اإلفتراضــات 

حــول هــذه العوامــل يمكــن أن يؤثــر علــى القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة.

تدني في قيمة االستثمارات
تعتبــر المجموعــة اإلســتثمارات المصنفــة كموجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع كاســتثمارات متدنيــة القيمــة عنــد وجــود 
تدنــي جوهــري أو مســتمر فــي القيمــة العادلــة إلــى أقــل مــن الكلفــة أو عنــد وجــود أدلــة موضوعيــة أخــرى علــى 

التدني.

تدني االستثمارت العقارية التي تظهر بالكلفة
تقــوم إدارة المجموعــة بمراجعــة دوريــة لاســتثمارات العقاريــة التــي تظهــر بالكلفــة لتقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا 

ويتــم أخــذ هــذا التدنــي فــي بيــان الدخــل الموحــد للســنة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة بشــكل دوري لغايات احتســاب االســتهاكات 
الســنوية إعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لتلــك الموجــودات وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل، 

ويتــم أخــذ خســارة التدنــي )إن وجــدت( إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

مخصص تدني الذمم المدينة
تقــدم المجموعــة خدماتهــا لقاعــدة مــن عمائهــا ضمــن شــروط تســهيات معينــة. عندمــا يتوفــر لــدى إدارة 
المجموعــة أدلــة موضوعيــة بــأن بعــض هــذه الديــون لــن يتــم تحصيلهــا، فــإن إدارة المجموعــة تســتخدم تقديــرات 

ــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. ــغ الدي ــد مبال ــرات ســابقة، لتحدي ــى خب ــاء عل ــة، بن معين

مخصص للمطالبات غير المدفوعة )اإلدعاءات تحت التسوية(
يتــم تقديــر المطالبــات غيــر المدفوعــة بنــاء علــى اإلفتراضــات المتعلقــة بتقديــر المبالــغ المســتحقة لحاملــي وثائــق 
التأميــن وأطــراف أخــرى والناشــئة مــن المطالبــات بموجــب عقــود التأميــن. يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا 
المقامــة ضــد المجموعــة إعتمــادًا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل محامــي المجموعــة والتــي بموجبهــا 
يتــم تحديــد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا فــي المســتقبل، ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســات بشــكل دوري. يتــم 
عمــل تقديــرات للتكلفــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يبلــغ عنهــا حتــى تاريــخ إعــداد بيــان المركــز 
ــر المبلــغ عنهــا باســتخدام إحصائيــات محــددة  ــات غي ــر تكلفــة المطالب المالــي الموحــد ، حيــث تقــوم اإلدارة بتقدي
علــى أســاس الخبــرة الســابقة وتقاريــر اإلكتــواري المختــص. تحتســب هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى إفتراضــات 
تتعلــق بعوامــل عديــدة وبدرجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن. هــذا وقــد تختلــف القيــم الفعليــة عــن هــذه 

التقديــرات والتــي يتــم تعديلهــا فــي المســتقبل.

مخصص الضرائب
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروف الضرائب وفقًا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية.

إيضاح (5) - ممتلكات وآالت ومعدات

تفاصيل البند –

بلغــت قيمــة الممتلــكات والمعــدات المســتهلكة بالكامــل التــي مازالــت تســتخدم فــي عمليــات المجموعــة مبلــغ 
1,173,867 دوالر أمريكــي و 1,082,818 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 و 2013 ، علــى التوالــي.

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع2013
موجودات متوفرة للبيع

--716,812716,812أسهم مدرجة
1,057,838--1,057,838أسهم غير مدرجة

1,774,650716,812-1,057,838
موجودات مالية للمتاجرة

--3,098,7293,098,729استثمارات في أسهم محلية
--2,181,1322,181,132استثمارات في أسهم أجنبية

--11,312,85411,312,854سندات أجنبية
16,592,71516,592,715--
18,367,36517,309,527-1,057,838

مباني سياراتأثاث وأجهزة
المجموعخلوبرامج الكمبيوتر وديكورات 

الكلفة:
3,295,656687,8183,787,104249,202116,7728,136,552كما في 1 كانون الثاني 2014

514,866-309,35830,857128,76045,891اإلضافات
)6,000(-)6,000(---اإلستبعادات

3,605,014718,6753,915,864289,093116,7728,645,418كما في 31 كانون األول 2014
االستهالك المتراكم:

2,046,202346,881601,848109,15759,4703,163,558كما في 1 كانون الثاني 2014
250,54886,597179,55635,3019,322561,324اإلضافات

)3,631(-)3,631(---اإلستبعادات
2,296,750433,478781,404140,82768,7923,721,251كما في 31 كانون األول 2014

صافي القيمة الدفترية
1,308,264285,1973,134,460148,26647,9804,924,167كما في 31 كانون األول 2014

1,249,454340,9373,185,256140,04557,3024,972,994كما في 1 كانون الثاني 2014
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إيضاح (6) - استثمارات عقارية 
يمثــل هــذا البنــد اســتثمارات المجموعــة فــي أراٍض ومبــاٍن بالكلفــة. تقــدر إدارة المجموعــة القيمــة العادلــة لهــذه 
األراضــي وفقــًا لتقاريــر مخمنيــن متخصصيــن بمبلــغ 19,167,935 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2013 

. تعكــس القيمــة العادلــة ظــروف الســوق كمــا فــي تاريــخ التقييــم.
لقد كانت الحركة على االستثمارات العقارية خال السنة كما يلي:

إيضاح (7) - موجودات ضريبية مؤجلة
فيما يلي تفاصيل الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة:

إيضاح (8) - استثمار في شركات حليفة
تفاصيل البند -

)*( قامــت المجموعــة بأخــذ مخصصــات بالكامــل مقابــل اســتثمارها فــي شــركة الــدار للمقــاوالت العامــة بســبب 
توقــف هــذه الشــركة عــن العمــل وتدنــي قيمــة االســتثمار. لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب االســتثمارات فــي 

شــركات حليفــة كمــا يلــي:

أما القروض الممنوحة للشركات الحليفة

 فهي كما يلي:
)*( تظهــر المجموعــة كمدعيــة فــي قضيــة مرفوعــة علــى شــركة المســتقبل للتطويــر التربــوي )شــركة المســتقبل( 
للمطالبــة بالقــرض والفوائــد المســتحقة عليــه. هــذا وقــد قامــت محكمــة بدايــة رام اللــه خــال عــام 2011 بإصــدار 
حكــم لصالــح المجموعــة بمبلــغ 1,251,988 دينــار أردنــي مــا يعــادل 1,765,850 دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى إلزام 
شــركة المســتقبل بدفــع الفائــدة القانونيــة بمعــدل 9 % مضافــا إليهــا كافــة الرســوم والمصاريــف. قامــت شــركة 
المســتقبل باســتئناف الحكــم لــدى محكمــة االســتئناف. الحقــًا خــال العــام 2013، أصــدرت محكمــة االســتئناف 
قرارًا بتصديق قرار محكمة البداية ورد االســتئناف المقدم من قبل شــركة المســتقبل.  قامت شــركة المســتقبل 
بالطعــن بقــرار محكمــة االســتئناف لــدى محكمــة النقــض. الحقــا خــال العــام 2014 أصــدرت محكمــة النقــض قــرارا 
بــرد الطعــن المقــدم. قامــت المجموعــة باتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة بحــق شــركة المســتقبل لتحصيــل المبلــغ 
آنــف الذكــر و قــد تــم الحجــز علــى كافــة أرصــدة شــركة المســتقبل لــدى البنــوك و تــم الطلــب مــن البنــوك تحويــل 
هــذه األرصــدة إلــى حســابات المجموعــة. قامــت شــركة المســتقبل بتقديــم استشــكال لــدى دائــرة تنفيــذ رام 
اللــه لوقــف إجــراءات التحويــل ولكــن قاضــي المحكمــة رد هــذا االستشــكال. قامــت شــركة المســتقبل باســئناف 
ــغ  ــل المبال ــدى محكمــة االســتئناف, و لكــن محكمــة االســتئناف قــررت رد االســتئناف و تحوي قــرار االستشــكال ل

المحجــوزة لــدى البنــوك إلــى حســابات المجموعــة.   

إيضاح (9) - موجودات مالية متوفرة للبيع
يشمل هذا البند استثمارات في أسهم شركات محلية كما يلي:

)*( تشــمل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اســتثمارات غيــر مدرجــة فــي أســواق ماليــة نشــطة. تظهــر هــذه 
ــوق  ــة بشــكل موث ــد قيمتهــا العادل ــى تحدي ــم لعــدم القــدرة عل ــي المتراك ــل التدن اإلســتثمارات بالكلفــة بعــد تنزي
ــة لهــذه  ــة المســتقبلية. تعتقــد إدارة المجموعــة أن القيمــة العادل ــؤ بالتدفقــات النقدي ــة التنب بســبب عــدم إمكاني

ــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة. اإلســتثمارات ال تختلــف جوهري
فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية المتوفرة للبيع خال السنة:

إن الحركة على حساب التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع كانت كما يلي:

20142013المبانياألراضي
7,095,7487,319,55914,415,30714,397,526الرصيد في بداية السنة

25,4977,63633,13369,099إضافات خال السنة
)51,318(---إستبعادات خال السنة

7,121,2457,327,19514,448,44014,415,307المجموع
)2,455,546()2,613,795()2,613,795(-إستهاكات متراكمة

6,470---إستهاكات مستبعدة
7,121,2454,713,40011,834,64511,966,231الرصيد آخر السنة

20142013
2,449,0762,287,518الرصيد في بداية السنة

164,719168,028إضافات خال السنة
)6,470(-إستبعادات خال السنة

2,613,7952,449,076الرصيد آخر السنة

20142013
1,396,2791,995,757رصيد بداية السنة

-564,511إضافات
)599,478(-إطفاءات

1,960,7901,396,279رصيد نهاية السنة

20142013نسبة الملكيةبلد التأسيس
25218,279218,381 %فلسطينشركة المستقبل للتطوير التربوي
31430,790430,790 %فلسطينشركة الدار للمقاوالت العامة )*(

49294,000294,000 %فلسطينالشركة الوطنية الفلسطينية إلدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية
943,069 943,171

)430,789()430,790(تدني قيمة االستثمارات 
512,279 512,382

20142013
512,382227,986الرصيد في بداية السنة

294,000 -شراء شركات حليفة
--حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات حليفة

)9,604()103(فروقات عملة
512,382 512,279الرصيد في نهاية السنة

20142013
1,856,7711,856,771شركة المستقبل للتطوير التربوي )*(

148,960148,960شركة الدار للمقاوالت العامة 
2,005,7312,005,731

)398,960()398,960(مخصص تدني قروض
1,606,7711,606,771

20142013
412,959716,812أسهم مدرجة

1,041,4421,057,838أسهم غير مدرجة )*(
1,454,4011,774,650

20142013
1,774,6502,793,990الرصيد في بداية السنة

)93,750(-التدني في قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع
-137,821شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

)687,954()452,885(بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
)9,845()5,185(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع

)227,791(-فروقات عملة
1,774,650 1,454,401الرصيد في نهاية السنة

20142013
)36,461()46,306(الرصيد في بداية السنة

)9,845()5,185(التغير في القيمة العادلة
(46,306)(51,491)الرصيد في نهاية السنة
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إيضاح (10) - موجودات مالية للمتاجرة

تفاصيل البند -

فيما يلي الحركة التي تمت على الموجودات المالية للمتاجرة خال السنة:

إيضاح (11) - صافي الذمم المدينة
تفاصيل البند -

يتــم إظهــار الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد خصــم أي مخصــص تدنــي فــي القيمة. بلــغ إجمالي قيمة ذمــم التأمين 
متدنيــة القيمــة مبلــغ1,377,127 دوالر أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2014 مقابــل مبلــغ 1,916,585 دوالر 
أمريكــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2013. فيمــا يلــي ملخــص الحركــة التــي تمــت علــى مخصــص تدنــي الذمــم 

المدينــة خــال الســنة:

فيما يلي تحليل ألعمار ذمم التأمين غير متدنية القيمة كما في 31 كانون األول 2014 و2013 :

ال تقوم إدارة المجموعة بالحصول على ضمانات مقابل هذه الذمم المدينة، إال أن اإلدارة تتوقع تحصيل 
الذمم غير متدنية القيمة بالكامل.

إيضاح (12) - مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
تفاصيل البند -

إحتياطي اإلدعاءات تحت التسوية- 

بلغت حصة المجموعة وحصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لفروع التأمين كما يلي:

20142013
3,819,6123,098,729استثمارات في أسهم محلية
2,489,0592,181,132استثمارات في أسهم أجنبية

11,271,15311,312,854سندات أجنبية
17,579,82416,592,715

20142013
16,592,71516,744,606الرصيد في بداية السنة

5,636,1391,195,526شراء موجودات مالية متوفرة للمتاجرة
)3,587,568()3,463,437(بيع موجودات مالية متوفرة للمتاجرة

2,240,151)1,108,620(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية متوفرة للمتاجرة
-)76,973(فروقات عملة

17,579,82416,592,715الرصيد في نهاية السنة

20142013
9,053,43510,072,800ذمم عماء

596,636740,395ذمم حكومية
9,650,07110,813,195

)1,184,291()1,038,665(مخصص تدني ذمم مدينة
8,611,4069,628,904

20142013
1,184,291931,813الرصيد في بداية السنة 

27,978283,937مخصص تدني ذمم مدينة
-)168,964(إستردادات مخصصات

)31,459()4,640(ديون معدومة
1,038,6651,184,291الرصيد في نهاية السنة

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

أقل من 90
 يوم

 180-91
يوم

270-181
 يوم

 360-271
يوم

أكثر من 361 
المجموعيوم

20144,795,7702,520,359462,276494,539-8,272,944
20134,576,3923,018,287985,032316,899 -8,896,610

20142013
أ - مطلوبات عقود التأمين

21,601,08226,505,611إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
795,401500,000إحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

85,935121,039إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة
57,47554,205اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

10,717,82411,805,739أقساط غير مكتسبة
33,257,71738,986,594

20142013
ب - موجودات عقود التأمين

1,661,3063,941,654حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية
66,97387,421حصة معيدي التأمين من إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة

24,93826,351حصة معيدي التأمين من اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة
1,353,8141,979,051حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

3,107,0316,034,477

20142013
ج - صافي مطلوبات عقود التأمين

19,939,77622,563,957إحتياطي إدعاءات تحت التسوية 
795,401500,000إحتياطي ادعاءات غير مبلغ عنها

18,96233,618إحتياطي إدعاءات تحت التسوية لتأمينات الحياة
32,53727,854اإلحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة

9,364,0109,826,688أقساط غير مكتسبة
30,150,68632,952,117

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة
201420132014201320142013

15,228,57817,710,065248,26044,00015,476,83817,754,065فرع تأمين السيارات
3,506,4263,012,340115,582118,7523,622,0083,131,092فرع تأمين العمال

فرع تأمين 
645,294759,866176,571291,017821,8651,050,883المسؤولية المدنية

فرع التأمينات العامة 
139,372281,636103,364607,614242,736889,250األخرى

فرع التأمينات 
64,67073,855489,936960,083554,6061,033,938الهندسية

63,174104,894521,7441,925,352584,9182,030,246فرع تأمين الحريق
)22,085(7,734)5,164(5,849)16,921(1,885فرع التأمين البحري

1,085,7781,138,222--1,085,7781,138,222فرع التأمين الصحي
18,96233,61866,97387,42185,935121,039فرع تأمين الحياة

20,754,13923,097,5751,728,2794,029,07522,482,41827,126,650
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أقساط غير مكتسبة (إحتياطي األخطار السارية)- 

بلغت حصة المجموعة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة )احتياطي األخطار السارية( لفروع 
التأمين كما يلي:

إيضاح (13) - ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين المدينة
تفاصيل البند –  

إيضاح (14) - أرصدة مدينة أخرى
تفاصيل البند –  

إيضاح (15) - ودائع لدى بنوك  ومؤسسات مصرفية
تفاصيل البند –  

بلــغ متوســط ســعر الفوائــد الســنوية علــى أرصــدة الودائــع لــدى البنــوك بالشــيكل اإلســرائيلي مــا نســبته 3.45 % 
و بالــدوالر األمريكــي مــا نســبته 2.25 % وبالدينــار األردنــي مــا نســبته 5.18 % للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

كانــون األول 2014.

إيضاح (16) - النقد والنقد المعادل
تفاصيل البند –  

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد فإن النقد والنقد المعادل يشمل:

)*( تتضمــن الودائــع وديعــة لــدى أحــد البنــوك المحليــة بمبلــغ 500,000 دوالر أمريكــي مربوطــة ألمــر هيئــة ســوق 
رأس المــال وفقــًا للقــرارات الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية رقــم )2/ ت( لســنة 2007 
بموجــب قانــون التأميــن رقــم )20( لســنة 2005، وال يســمح للمجموعــة بإســتخدام الوديعــة إال بموافقــة 

مســبقة مــن قبــل الهيئــة.

إيضاح (17) - أرباح نقدية موزعة
ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقتــراح للهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي ســينعقد فــي 26 آذار 2015 
بتوزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  15 % مــن رأس المــال المدفــوع بإجمالــي مبلــغ 1,800,000 دوالر أمريكــي. قــررت 
الهيئــة العامــة للشــركة فــي اجتماعھــا بتاريــخ 27 آذار 2014 توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة 20 % مــن رأس المــال 

المدفــوع باجمالــي مبلــغ 2,400,000 دوالر أمريكــي.

إيضاح (18) - احتياطيات
احتياطي إجباري

وفقــًا لقانــون الشــركات رقــم ) 12 ( لســنة 1964 المعمــول بــه فــي فلســطين، يتــم اقتطــاع 10 % مــن األربــاح 
الســنوية لحســاب االحتياطــي اإلجبــاري وال يجــوز وقــف هــذا اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع االحتياطــي المتجمــع 

مــا يعــادل ربــع رأس المــال، كمــا ال يجــوز توزيــع اإلحتياطــي اإلجبــاري علــى المســاهمين.
وفقــًا للنظــام الداخلــي للمجموعــة، يتــم اقتطــاع 10 % مــن األربــاح الســنوية لحســاب االحتياطــي اإلجبــاري علــى 

أن ال يتــم وقــف هــذا اإلقتطــاع قبــل أن يبلــغ مجمــوع االحتياطــي المتجمــع مــا يعــادل نصــف رأس المــال.
احتياطي إختياري

قــررت الهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي عقــد فــي 27 آذار 2014 بإضافــة مبلــغ 1,750,000 دوالر إلــى 
حســاب االحتياطــي االختيــاري بحيــث يصبــح رصيــده 3,000,000 دوالر أمريكــي مــع العلــم بأنــه تــم تحويــل مبلــغ  
1,250,000 دوالر أمريكــي إلــى هــذا الحســاب بنــاء علــى قــرار الهيئــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 24 آذار 2012. 
يســتخدم اإلحتياطــي اإلختيــاري لألغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل او 

ــاح علــى المســاهمين.  ــه كأرب أي جــزء من

إيضاح (19) - مخصص تعويض نهاية الخدمة
تفاصيل البند –  

اإلجماليحصة معيدي التأمينحصة المجموعة
201420132014201320142013

6,421,7586,868,982--6,421,7586,868,982فرع تأمين السيارات
717,552840,92238,52823,365756,080864,287فرع تأمين العمال

123,053118,539168,651146,909291,704265,448فرع تأمين المسؤولية المدنية
61,62755,253194,250178,862255,877234,115فرع التأمينات العامة األخرى

43,23843,651152,528238,362195,766282,013فرع التأمينات الهندسية
61,90151,275546,1821,167,032608,0831,218,307فرع تأمين الحريق

22,65818,840222,945224,521245,603243,361فرع التأمين البحري
1,942,9531,829,226-1,912,2231,829,22630,730فرع التأمين الصحي

32,53727,85424,93826,35157,47554,205فرع تأمين الحياة
9,396,5479,854,5421,378,7522,005,40210,775,29911,859,944

20142013

815,858914,850شركات التأمين المحلية

810,550328,950شركات إعادة التأمين 
1,626,4081,243,800

20142013
952,338919,798إيرادات مستحقة وغير مقبوضة 

409,276407,757مصاريف مدفوعة مقدما
28,999209,235تأمينات مستردة

142,543164,245بضاعة
70,71273,739سلفيات ضرائب

1,603,8681,774,774

20142013
11,975,84614,048,835ودائع لدى بنوك محلية
100,4262,250,200ودائع لدى بنوك خارجية

12,076,27216,299,035

20142013
46,73153,000نقد في الصندوق

950,7421,604,082حسابات جارية لدى البنوك
997,4731,657,082

20142013
46,73153,000نقد في الصندوق

950,7421,604,082نقد لدى البنوك
12,076,27216,167,150ودائع لدى البنوك تستحق خال ثاثة شهور

)500,000()500,000(ينزل: وديعة محجوزة ألمر الهيئة )*(
12,573,74517,324,232

20142013
3,059,8652,713,008رصيد أول السنة

550,638544,195إضافات خال السنة
)151,751()143,530(المدفوع خال السنة

)45,587(-فروقات عملة
3,466,9733,059,865رصيد نهاية السنة



100101 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

إيضاح (20) - ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين الدائنة
تفاصيل البند –  

ــغ المســتحقة الدفــع مــن حصــة شــركات إعــادة التأميــن مــن األقســاط المعــاد  ــد قيمــة المبال )*( يمثــل هــذا البن
تأمينهــا )كلفــة إعــادة التأميــن( الخاصــة باتفاقيــات الفائــض عــن الخســارة للســيارات والعمــال والتأمينــات المهنيــة.
)**(يمثــل هــذا البنــد 40 % مــن قيمــة األقســاط المعــاد تأمينهــا لجميــع أنــواع التأميــن، باســتثناء أقســاط التأميــن 
البحــري، حيــث تحتفــظ المجموعــة بنســبة 25 % مــن األقســاط المعــاد تأمينهــا لمــدة ســنة واحــدة، وبعــد ذلــك يتــم 

تحريرهــا لشــركات إعــادة التأميــن بفائــدة نســبتها 0.5 %.
)***( يمثل هذا البند المبالغ المستحقة لشركات التأمين المحلية نتيجة عمليات إعادة التأمين االختيارية.

إيضاح (21) - ذمم دائنة
تفاصيل البند –

إيضاح (22) - مخصص الضرائب 
لقــد كانــت الحركــة علــى حســاب مخصصــات الضرائــب خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2014 والســنة 

المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2013 كمــا يلــي:

تمثل الضرائب الظاهرة في بيان الدخل ما يلي:

إن ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي هو كما يلي:

حتــى تاريخــه لــم تتوصــل المجموعــة الــى تســوية نهائيــة مــع دائرتــي ضريبــة الدخــل والقيمــة المضافــة عــن نتائــج 
أعمالهــا لألعــوام مــن 2011 وحتــى 2014.

إيضاح (23) - أرصدة دائنة أخرى
تفاصيل البند –

)*( لقد كانت الحركة على حساب الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق )الصندوق( خال السنة كما يلي:

ــدوق  ــة مــع الصن ــى تســوية نهائي ــة إل ــم تتوصــل المجموع ــة الموحــدة، ل ــات المالي ــداد هــذه البيان ــخ إع ــى تاري حت
بخصــوص رصيــد المبلــغ المســتحق للصنــدوق.

إيضاح (24) - معلومات قطاعات األعمال
ألغــراض إداريــة يتــم تنظيــم المجموعــة لتشــمل قطاعــات أعمــال تأميــن وهــي تأميــن الســيارات وتأميــن الحريــق 
وتأميــن العمــال والمســؤولية المدنيــة والتأمينــات الهندســية والتأميــن البحــري والتأميــن الصحــي وتأميــن الحيــاة 
ــات العامــة األخــرى، باإلضافــة إلــى إدارة اإلســتثمارات األخــرى وقطاعــي االســتثمارات العقاريــة وبيــع  والتأمين

المعــدات الطبيــة. يمثــل الجــدول التالــي ملخــص إيــرادات ونتائــج أعمــال قطاعــات أعمــال المجموعــة.

20142013
487,9121,688,919شركات إعادة التأمين 

25,64380,866احتياطي كلفة إعادة التأمين )*(
895,7271,079,599احتياطي أقساط غير مكتسبة لعمليات إعادة التأمين )**(

86,386-شركات التأمين المحلية)***(
1,409,2822,935,770

20142013
2,503,2972,470,574ذمم دائنة

517,198393,515توزيعات أرباح مستحقة غير مدفوعة
3,020,4952,864,089

20142013
2,037,0716,247,857الرصيد بداية السنة

)5,590,766()1,643,911(التسديد خال السنة
1,411,8961,379,980التخصيص للسنة

1,805,0562,037,071الرصيد نهاية السنة 

20142013
)599,478(564,511إضافات )إطفاءات( موجودات ضريبية مؤجلة

)1,379,980()1,411,896(التخصيص للسنة
(1,979,458)(847,385)مصروف الضرائب للسنة

20142013
3,488,5326,966,620الربح المحاسبي للشركة

)2,574,244()682,783(أرباح غير خاضعة للضريبة
2,684,1671,095,190مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

5,489,9165,487,566الربح الخاضع لضريبة القيمة المضافة
(643,883)(674,983)ضريبة القيمة المضافة 

)464,870()440,128(ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
4,374,8054,378,813الربح الخاضع لضريبة الدخل

)860,794()873,359(ضريبة الدخل
)13,174()15,405(ضريبة دخل الحياة

(1,517,851)(1,563,747)مجموع ضريبة الدخل والقيمة المضافة المحتسبة
46,01147,306تقاص مع ضريبة األماك

5,579-التخصيص عن سنوات سابقة
105,84084,986خصميات ضريبة الدخل

(1,379,980)(1,411,896)مصروف الضرائب
19.8 %40.5 %نسبة الضريبة الفعلية

20142013
740,626954,822مصاريف مستحقة

254,766216,130مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
129,675366,300عموالت مستحقة  

562,573752,610أرصدة مستحقة للعماء
264,163226,224مخصص إجازات ومكافآت موظفين مستحقة

65,069151,530الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق )*(
90,84595,104إيرادات مقبوضة مقدما

358,729293,950صندوق االدخار
1,88815,587شيكات برسم الدفع

45,52745,548أمانات الوكاء
29,02717,896أخرى 

2,542,8883,135,701

20142013
151,530113,327الرصيد بداية السنة

790,178942,434اإلضافات 
)904,231()876,639(المسدد

65,069151,530الرصيد نهاية السنة



102103 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

ألول 2014: 
ي 31 كانون ا

سنة المنتهية ف
ت لل

طاعا
ت ونتائج أعمال الق

ص إيرادا
ي ملخ

يمثل الجدول التال

ألول 2013:
ي 31 كانون ا

سنة المنتهية ف
ت أعمال التأمين لل

طاعا
ت ونتائج أعمال ق

ص إيرادا
ي ملخ

يمثل الجدول التال

ت
سيارا

ن ال
تأمي

ق
ن الحري

تأمي
ن العمال

تأمي
سؤولية 

الم
المدنية

ت 
التأمينا

سية
الهند

ن 
التأمي

ي
البحر

ن 
التأمي

ي
صح

ال
ن الحياة

تأمي
ت 

التأمينا
ى

ألخر
ا

ت 
ستثمارا

ال
ا

العقارية
طاع 

الق
ي

طب
ال

ستثمار
ال

ا
المجموع

ط التأمين المكتتبة
سا

ي أق
إجمال

13,803,623
1,862,684

2,217,995
712,578

620,924
788,881

5,503,570
308,111

1,024,386
-

-
-

26,842,752
سبة

ط غير مكت
سا

ي أق
التغير ف

447,224
610,224

108,207
)26,256(

86,247
)2,242(

)113,727(
)3,270(

)21,762(
-

-
-

1,084,645
14,250,847

2,472,908
2,326,202

686,322
707,171

786,639
5,389,843

304,841
1,002,624

-
-

-
27,927,397

ي التأمين
ط معيد

سا
ي أق

إجمال
)590,805(

)1,741,006(
)130,445(

)376,676(
)507,022(

)704,761(
)81,172(

)206,450(
)867,096(

-
-

-
)5,205,433(

ط 
سا

ي أق
ي التأمين من التغير ف

صة معيد
ح

سبة
غير مكت

-
)620,850(

15,163
21,742

)85,834(
)1,576(

30,730
)1,413(

15,388
-

-
-

)626,650(

)590,805(
)2,361,856(

)115,282(
)354,934(

)592,856(
)706,337(

)50,442(
)207,863(

)851,708(
-

-
-

)5,832,083(
ظ بها

ط المحتف
سا

ألق
ي ا

إجمال
13,660,042

111,052
2,210,920

331,388
114,315

80,302
5,339,401

96,978
150,916

-
-

-
22,095,314

سبة
ط مكت

سا
ت أق

إيرادا
2,718,135

568,631
990,578

162,616
270,448

160,518
2,459,381

78,058
328,568

-
-

-
7,736,933

ط 
سا

ت عملة ناتجة عن ترجمة أق
سائر فروقا

خ
سبة

غير مكت
)739,737(

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)739,737(

ل 
سبة قب

ن المكت
ط التأمي

سا
ي أق

صاف
ت

ال
العمو

15,638,440
679,683

3,201,498
494,004

384,763
240,820

7,798,782
175,036

479,484
-

-
-

29,092,510

سبة
ت إعادة تأمين مكت

ال
عمو

-
483,378

-
48,116

184,337
282,081

-
51,740

233,802
-

-
-

1,283,454
ت المدفوعة

ال
العمو

)1,148,836(
)93,566(

)96,878(
)25,805(

)53,949(
)20,774(

)43,272(
)2,616(

)45,518(
-

-
-

)1,531,214(
سبة بعد 

ن المكت
ط التأمي

سا
ي أق

صاف
ت

ال
العمو

14,489,604
1,069,495

3,104,620
516,315

515,151
502,127

7,755,510
224,160

667,768
-

-
-

28,844,750

سددة
ت الم

طالبا
الم

9,873,119
2,598,695

1,630,314
358,931

863,974
21,296

7,827,047
255,555

693,133
-

-
-

24,122,064
سددة

ت الم
طالبا

ن الم
ي التأمين م

صة معيد
ح

)160,695(
)2,513,449(

)51,764(
)89,513(

)847,253(
)33,059(

-
)187,484(

)557,326(
-

-
-

)4,440,543(
سددة

ت الم
طالبا

ي الم
صاف

9,712,424
85,246

1,578,550
269,418

16,721
(11,763)

7,827,047
68,071

135,807
-

-
-

19,681,521

ت الموقوفة
طالبا

ي الم
التغير ف

)2,277,227(
)1,445,328(

490,916
)229,018(

)479,332(
29,819

)52,444(
)35,104(

)646,514(
-

-
-

)4,644,232(
ي التأمين من  

صة معيد
ي ح

التغير ف
ت الموقوفة

طالبا
الم

)204,260(
1,403,608

3,170
114,446

470,147
)11,013(

-
20,448

504,250
-

-
-

2,300,796
ي 

ط
ت عملة ناتجة عن ترجمة احتيا

سائرفروقا
خ

سددة
ت المبلغ عنها و غير الم

طالبا
الم

607,238
-

299,636
-

-
-

-
-

-
-

-
-

906,874

ت المتكبدة
طالبا

ي الم
صاف

7,838,175
43,526

2,372,272
154,846

7,536
7,043

7,774,603
53,415

(6,457)
-

-
-

18,244,959
ت و 

اليرادا
ل ا

ن قب
ي أرباح أعمال التأمي

صاف
إلدارية الموزعة

ف ا
صاري

الم
6,651,429

1,025,969
732,348

361,469
507,615

495,084
(19,093)

170,745
674,225

-
-

-
10,599,791

ت
ستثمارا

ال
صة فروع التأمين من عوائد ا

ح
406,427

59,842
78,973

21,541
21,939

17,999
195,992

9,505
22,812

-
-

-
835,030

إلدارية 
ف ا

صاري
صة فروع التأمين من الم

ح
و العامة

)3,524,277(
)495,013(

)653,263(
)178,190(

)181,483(
)148,886(

)962,881(
)85,461(

)188,694(
-

-
-

)6,418,148(
ت و 

إليرادا
ن بعد ا

ي أرباح أعمال التأمي
صاف

إلدارية الموزعة
ف ا

صاري
الم

3,533,579
590,798

158,058
204,820

348,071
364,197

(785,982)
94,789

508,343
-

-
-

5,016,673

ت غير الموزعة:
إليرادا

ف و ا
صاري

الم
ت غير الموزعة

ستثمارا
ال

عوائد ا
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)451,421(
)451,421(

ت
ت ومعدا

سائر بيع ممتلكا
خ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)2,369(

)2,369(
ت أجنبية

ا
سائر ترجمة عم

خ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)21,431(
)17,697(

)1,251,884(
)1,291,012(

ى )غير التأمين(
ألخر

ت ا
طاعا

ت الق
إيرادا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
710,642

1,903,323
-

2,613,965
ى 

ألخر
ت ا

طاعا
ف إدارية وعمومية للق

صاري
م

ى فروع التأمين 
)غير التأمين( والغير موزعة عل

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)448,301(

)1,607,417(
)482,572(

)2,538,290(

ض
ي ذمم و قرو

ص تدن
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)27,978(
158,964

10,000
140,986

ب
ضرائ

ل ال
ل قب

ي الدخ
صاف

3,533,579
590,798

158,058
204,820

348,071
364,197

(785,982)
94,789

508,343
212,932

437,173
(2,178,246)

3,488,532

ن 
تأمي

ت
سيارا

ال
ق

ن الحري
تأمي

ن 
تأمي

العمال
سؤولية 

الم
المدنية

ت 
التأمينا

سية
الهند

ن 
التأمي

ي
البحر

ن 
التأمي

ي
صح

ال
ن الحياة

تأمي
ت 

التأمينا
ى

ألخر
ا

ت 
ستثمارا

ال
ا

العقارية
طاع 

الق
ي

طب
ال

ستثمار
ال

ا
المجموع

ط التأمين المكتتبة
سا

ي أق
إجمال

14,208,797
2,916,973

2,549,171
821,330

1,076,079
783,955

4,274,146
263,489

1,000,952
-

-
-

27,894,892

سبة
ط غير مكت

سا
ي أق

التغير ف
)1,331,137(

)453,437(
)193,059(

)50,314(
)43,422(

)68,233(
)652,817(

)19,188(
)3,814(

-
-

-
)2,815,421(

12,877,660
2,463,536

2,356,112
771,016

1,032,657
715,722

3,621,329
244,301

997,138
-

-
-

25,079,471

ي التأمين
ط معيد

سا
ي أق

إجمال
)667,437(

)2,817,515(
)277,771(

)413,414(
)974,867(

)716,041(
)31,541(

)176,707(
)798,439(

-
-

-
)6,873,732(

ي التأمين
سبة – معيد

ط غير مكت
سا

ي أق
التغير ف

-
437,660

)21,021(
17,338

30,206
59,788

-
10,718

)18,329(
-

-
-

516,360

)667,437(
)2,379,855(

)298,792(
)396,076(

)944,661(
)656,253(

)31,541(
)165,989(

)816,768(
-

-
-

)6,357,372(

ظ بها
ط المحتف

سا
ألق

ي ا
إجمال

12,210,223
83,681

2,057,320
374,940

87,996
59,469

3,589,788
78,312

180,370
-

-
-

18,722,099

سبة           
ط مكت

سا
ت أق

إيرادا
3,229,321

652,807
1,134,156

205,338
390,614

145,161
1,921,297

126,291
402,610

-
-

-
8,207,595

ط غير 
سا

ت عملة ناتجة عن ترجمة أق
أرباح فروقا

سبة
مكت

413,747
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

413,747

سبة
ن المكت

ط التأمي
سا

ي أق
صاف

15,853,291
736,488

3,191,476
580,278

478,610
204,630

5,511,085
204,603

582,980
-

-
-

27,343,441

سبة
ن مكت

ت إعادة تأمي
ال

عمو
-

548,403
-

65,653
259,116

217,209
-

3,729
172,949

-
-

-
1,267,059

ت المدفوعة
ال

العمو
)1,233,605(

)95,822(
)135,160(

)21,503(
)39,687(

)7,506(
)72,921(

)43(
)41,109(

-
-

-
)1,647,356(

ت
ال

سبة بعد العمو
ن المكت

ط التأمي
سا

ي أق
صاف

14,619,686
1,189,069

3,056,316
624,428

698,039
414,333

5,438,164
208,289

714,820
-

-
-

26,963,144

سددة
ت الم

طالبا
الم

8,606,278
1,055,952

1,230,317
315,310

699,381
65,246

4,089,085
129,191

1,661,271
-

-
-

17,852,031

سددة
ت الم

طالبا
ن من الم

ي التأمي
صة معيد

ح
)95,178(

)955,511(
)120,597(

)59,802(
)630,053(

)36,166(
)5,527(

)103,787(
)1,248,283(

-
-

-
)3,254,904(

سددة
ت الم

طالبا
ي الم

صاف
8,511,100

100,441
1,109,720

255,508
69,328

29,080
4,083,558

25,404
412,988

-
-

-
14,597,127

ت الموقوفة
طالبا

ي الم
التغير ف

172,607
762,035

940,635
181,282

114,736
)34,061(

473,845
)7,186(

)829,168(
-

-
-

1,774,725
ت 

طالبا
ي التأمين من  الم

صة معيد
ي ح

التغير ف
الموقوفة

11,600
)709,217(

27,037
)42,371(

)122,025(
7,021

-
)2,873(

693,058
-

-
-

)137,770(
ي 

ط
ن ترجمة احتيا

ت عملة ناتجة ع
أرباح  فروقا

سددة
ت المبلغ عنها و غير الم

طالبا
الم

)517,447(
-

)142,700(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)660,147(

ت المتكبدة
طالبا

ي الم
صاف

8,177,860
153,259

1,934,692
394,419

62,039
2,040

4,557,403
15,345

276,878
-

-
-

15,573,935
ت و 

اليرادا
ل ا

ن قب
ي أرباح أعمال التأمي

صاف
إلدارية الموزعة

ف ا
صاري

الم
6,441,826

1,035,810
1,121,624

230,009
636,000

412,293
880,761

192,944
437,942

-
-

-
11,389,209

ى فروع 
ت الموزعة عل

إليرادا
ف و ا

صاري
الم

ن:
التأمي

ت
ستثمارا

ال
ن من عوائد ا

صة فروع التأمي
ح

431,450
66,912

91,132
23,302

36,289
16,432

153,286
9,644

27,951
-

-
-

856,398
إلدارية و 

ف ا
صاري

ن من الم
صة فروع التأمي

ح
العامة

)3,353,256(
)520,041(

)708,284(
)181,107(

)282,038(
)127,706(

)1,191,349(
)81,797(

)217,239(
-

-
-

)6,662,817(
ل 

ن بعد الدخ
ي أرباح أعمال التأمي

صاف
إلدارية الموزعة 

ف ا
صاري

والم
3,520,020

582,681
504,472

72,204
390,251

301,019
(157,302)

120,791
248,654

-
-

-
5,582,790

ت غير الموزعة
إليرادا

ف و ا
صاري

الم

ت غير الموزعة
ستثمارا

ال
عوائد ا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
118,998

-
1,549,306

1,668,304

ت أجنبية
ا

سائر ) أرباح ( ترجمة عم
خ

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)6,873(

5,785
)111,730(

)112,818(

ى )غير التأمين(
ألخر

ت ا
طاعا

ت الق
إيرادا

-
-

-
-

-
-

-
-

-
766,376

2,043,654
-

2,810,030
ى )غير 

ألخر
ت ا

طاعا
ف إدارية وعمومية للق

صاري
م

ى فروع التأمين 
التأمين( والغير موزعة عل

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)480,177(

)1,572,927(
)644,645(

)2,697,749(

ض
ي ذمم وقرو

ص تدن
ص

مخ
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)178,937(

)105,000(
)283,937(

ب
ضرائ

ل ال
ل  قب

ي الدخ
صاف

3,520,020
582,681

504,472
72,204

390,251
301,019

(157,302)
120,791

248,654
398,324

297,575
687,931

6,966,620
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إيضاح (25) - المصاريف اإلدارية والعامة
تفاصيل البند –

فيما يلي توزيع المصاريف اإلدارية والعامة على فروع التأمين:

إيضاح (26) – عوائد االستثمارات

تفاصيل البند –

إيضاح (27) – حصة السهم من األرباح الخاصة بحقوق المساهمين للشركة األم خالل السنة

تم احتساب عائد الربح األساسي للسهم الواحد على أساس المتوسط المرجح لألسهم العادية المتداولة خال 
السنة على النحو التالي:

إيضاح (28) – معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثــل هــذا البنــد المعامــات التــي تمــت مــع جهــات ذات عاقــة والتــي تتضمــن الشــركات الحليفــة والمســاهمين 
الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا. 
يتــم اعتمــاد سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العاقــة مــن قبــل مجلــس إدارة 

المجموعة.

ا - بيع عقود تأمين:

ب - الذمم المدينة:

ج - قروض لجهات ذات عالقة:

)*( تم خال العام 2012 قيد مخصص تدني للقروض لجهات ذات عاقة بمبلغ 250,000 دوالر أمريكي.

د – رواتب ومنافع اإلدارة العليا

20142013
4,917,3605,081,442رواتب وأجور

440,128464,870ضريبة القيمة المضافة على الرواتب
225,392284,826إيجارات

726,043682,462استهاكات
233,413484,997دعاية وإعان وتسويق
35,82139,244فوائد وعموالت بنكية

382,005366,244ماء وكهرباء ومحروقات
109,446125,439صيانة وتصليحات

252,529244,494اتصاالت
70,46674,399تنقات

235,272171,984مصاريف السيارات
131,580107,160مصاريف ضيافة وتنظيف

153,199216,573أتعاب مهنية
86,74584,353مصاريف تدريب
78,91780,341ضريبة األماك 

109,252137,878رسوم واشتراكات
154,664162,534قرطاسية ومطبوعات

231,144212,598مصاريف التأمين
76,94048,367تبرعات

254,766216,130مكافأة و بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة
19,46524,314مؤتمرات ومناسبات

31,89149,917مصاريف أخرى 
8,956,4389,360,566

20142013
3,524,2773,353,256فرع تأمين السيارات

495,013520,041فرع تأمين الحريق
653,263708,284فرع تأمين العمال

178,190181,107فرع تأمين المسؤولية المدنية
188,694217,239فرع التأمينات العامة األخرى

181,483282,038فرع التأمينات الهندسية
148,886127,706فرع تأمين البحري

962,8811,191,349فرع التأمين الصحي
85,46181,797فرع تأمين الحياة

6,418,1486,662,817إجمالي الموزع لفروع التأمين 
2,538,2902,697,749مصاريف غير موزعة على فروع التأمين 

8,956,4389,360,566إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة

20142013
)906,923(318,695 )أرباح( خسائر بيع موجودات مالية للمتاجرة ومتوفرة للبيع

245,723333,672عوائد توزيعات أسهم
2,146,399)1,108,620(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

515,356518,986الودائع ألجل
412,455432,568عوائد السندات

383,609 2,524,702
(856,398)(835,030)عوائد االستثمارات الموزعة على فروع التأمين

(451,421)1,668,304

20142013
2,525,3694,891,166دخل السنة العائد لمساهمي الشركة

12,000,00012,000,000المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها
0.2100.408الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم

20142013طبيعة العالقة
133,522120,167شركة شقيقةشركة القدس للمستحضرات الطبية

4236,040أعضاء مجلس إدارةشركة مطاحن القمح الذهبي
10,78211,921شركة شقيقةشركة المتحدة لألوراق المالية

18,0541,089شركة  حليفةالشركة الوطنية إلدارة النفقات الصحية
3,2983,690أعضاء مجلس إدارةأخرى

165,698172,907

20142013طبيعة العالقة
8,5606,338شركة شقيقةشركة القدس للمستحضرات الطبية

1,28534,749أعضاء مجلس إدارةشركة مطاحن القمح الذهبي
967967شركة حليفةشركة المستقبل للتطوير التربوي

1,8211,797شركة شقيقةشركة المتحدة لألوراق المالية
1,30692شركة حليفةالشركة الوطنية إلدارة النفقات الصحية

5,1675,524أعضاء مجلس إدارةأخرى
19,10649,467

20142013طبيعة العالقة
1,856,7711,856,771شركة حليفةشركة المستقبل للتطوير التربوي )*( 

148,960148,960شركة حليفةشركة الدار للمقاوالت العامة 
2,005,7312,005,731

20142013طبيعة العالقة
1,133,0911,038,475إدارة عليامنافع قصيرة األجل

208,030237,982إدارة علياحصة اإلدارة العليا من تعويض نهاية الخدمة
254,766216,130أعضاء مجلس إدارةمكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 
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إيضاح (29) – القضايا المقامة على المجموعة
يوجــد قضايــا مقامــة ضــد المجموعــة وذلــك ضمــن النشــاط الطبيعــي لهــا .وفــي إعتقــاد إدارة المجموعــة، ووفقــًا 
ــا والنتائــج التــي قــد  ــغ المتوقــع دفعهــا مقابــل هــذه القضاي ــرأي المستشــار القانونــي للمجموعــة، فــإن المبال ل

تترتــب عليهــا ليــس لهــا تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج أعمالهــا.

إيضاح (30) – تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمــارس المجموعــة أنشــطتها فــي فلســطين .إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة 

يزيــد مــن خطــر ممارســة المجموعــة ألنشــطتها ويؤثــر ســلبًا علــى أدائهــا.

إيضاح (31) – أرقام مقارنة
فــي ضــوء وضــوح الممارســات الضريبيــة الناتجــة عــن تطبيــق قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني الصــادر فــي 
نهايــة عــام 2011 و بنــاًء علــى المخالصــات الضريبيــة التــي توصلــت لهــا المجموعــة فــي عــام 2013 و2014، قامت 
اإلدارة وبأثــر رجعــي باحتســاب وتســجيل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة والمخصصــات الضريبيــة الازمــة اإلضافيــة. 

فيما يلي أثر التعديات على األرباح المدورة وبنود بيان المركز المالي الموحد كما في 1 كانون الثاني2013 :- 

فيما يلي أثر التعديات على بيان المركز المالي الموحد و بيان الدخل الموحد كما في 31 كانون األول 2013:- 

بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
1,995,7571,995,757-موجودات ضريبية مؤجلة

3,842,6482,405,2096,247,857مخصص الضرائب 
5,843,966)409,452(6,253,418األرباح المدورة

بعد التعديلالتعديلقبل التعديل
بيان المركز المالي الموحد

1,396,2791,396,279-موجودات ضريبية مؤجلة
2,405,2092,037,071)368,138(مخصص الضرائب )مدين( / دائن 

بيان الدخل والدخل الشامل الموحد
1,379,980599,4781,979,458مصروف الضرائب



108109 الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة للسنة المنتهية يوم 31 كانون األول 2014

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الجنوب
شارع الكركفة – عمارة الدجني

هاتف:2-3-2740951-02 فاكس: 02-2740954

اإلدارة اإلقليمية لمنطقة الشمال وفرع نابلس
شارع جمال عبد الناصر – مقابل مركز إسعاد الطفولة

هاتف:2313117-09  فاكس:09-2313001 

فرع مدينة بيت لحم
شارع القدس الخليل – عمارة الجراشي

هاتف:2777321-02 فاكس: 02-2777322

فرع مدينة الخليل
وادي التفاح – عمارة الكنز

هاتف: 2225367-02 فاكس: 02-2225368

شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة المحدودة
البيرة – فلسطين

المركز الرئيسي للشركة
البيرة – مجمع أبراج الوطنية

هاتف : 2983800-02  فاكس : 02-2407460

فرع مدينة غزة
شارع الوحدة – عمارة ضبيط

هاتف: 2824447-08  فاكس: 08-2824435

فرع مدينة جنين
شارع حيفا – عمارة السلمودي – مقابل مجمع المحاكم الجديد

هاتف: 5-2436404-04  فاكس: 04-2436406

فرع مدينة طولكرم
شارع نابلس – عمارة المروى – فوق بنك فلسطين

هاتف: 3-2674941-09  فاكس: 09-2674942

فرع مدينة العيزرية
مجمع الخطيب – مقابل البنك التجاري – بالقرب من شركة الكهرباء

هاتف: 2794712-02  فاكس: 02-2794714

فروع الشركة
مكتب حوارة 

شارع القدس – حوارة 
هاتف : 2590013-09  فاكس: 09-2590013

مكتب طوباس
وسط البلد - طوباس

هاتف : 2574115-09  فاكس : 09-2574115

مكتب سلفيت
الشارع التجاري – وسط البلد - سلفيت

هاتف: 2515507-09  فاكس: 09-2515507

مكتب جنين
شارع الجامعة - بجانب موقف تكسيات نابلس - جنين

هاتف: 2503343-04  فاكس: 04-2503668

مكتب دورا
الشارع الرئيسي - بجانب محكمة دورا - دورا

هاتف : 2281405-02  فاكس: 02-2281404

مكتب بيت أمر
 الشارع الرئيسي - مقابل محطة الخطيب للمحروقات – بيت أمر

هاتف : 2521524-02  فاكس: 02-2521470

مكتب أريحا
عمارة الولجة - شارع عمان - أريحا

هاتف: 2325529-02  فاكس: 02-2320233

مكتب دير دبوان
وسط البلد - دير دبوان 

هاتف: 2897701-02  فاكس: 02-2897702

مكتب بيرزيت 
وسط البلد - بيرزيت 

هاتف: 2819446-02  فاكس : 02-2819448

مكتب حلحول 
الشارع الرئيسي - حلحول 

هاتف: 2218530-02  فاكس : 02-2218531

مكتب قلقيلية
الشارع الرئيسي - بالقرب من بنك فلسطين - قلقيلية

هاتف: 2945725-09  فاكس: 09-2945725

مكتب عين يبرود
الشارع الرئيسي - عين يبرود 

هاتف : 2894342-02  فاكس : 02-2894341

مكتب الظاهرية
وسط البلد – مقابل بنك اإلسكان - الظاهرية

تلفاكس: 02-2263993

مكاتب الشركة
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