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رام الله: "سلطة النقد" تنظم حلقة حوار 
لمناقش��ة آليات "تمكي��ن المرأة مصرفيًا"

رام الله - "األيام": نظمت س����لطة النقد، أمس، في 
رام الل����ه، وضمن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر 
المصرف����ي الدولي 2017 تحت عنوان "تمكين المرأة 
مصرفيًا"، حلقة حوار لمناقشة وتحديد الموضوعات 
التي س����تطرح ف����ي المؤتمر والت����ي تخص تمكين 

المرأة مصرفيًا.
وش����ارك في حلق����ة الح����وار التي قدمه����ا مدير 
دائرة انضباط الس����وق في سلطة النقد علي فرعون 
بمش����اركة عدد من ممثلي المؤسس����ات النس����وية 
الرس����مية والخاصة، والبنوك ومؤسس����ات اإلقراض، 
والمؤسس����ات االكاديمية، وذلك بحضور مدير عام 
جمعية البنوك في فلسطين نبيل أبو ذياب، ومديرة 
العالقات العامة واالتصال آيرين س����عادة، والسيد 
خالد قطب من مؤسس����ة التموي����ل الدولية، ومدير 

عام الصندوق االوروبي الفلسطيني لضمان القروض 
وحنا سحار.

وقال فرعون إن عقد ه����ذه الحلقة يأتي في إطار 
التحضي����رات الجاري����ة لعق����د المؤتم����ر المصرفي 
الدول����ي في ال� 20 من نوفمبر2017 والذي س����يحمل 
عن����وان "تمكين الم����رأة مصرفيًا"، مش����يرًا أن ذلك 
يأتي كجزء م����ن الجهود المبذول����ة لمعالجة فجوة 
الشمول المالي بين الجنسين في فلسطين، وتعزيز 
مس����تويات الوعي وإبراز أهمية األعمال والمشاريع 

التي تقدمها فئة النساء. 
وأشار مدير دائرة انضباط السوق إلى أن المحاور 
األساس����ية للمؤتم����ر س����تركز على الوض����ع الحالي 
للش����مول المال����ي لدى فئة النس����اء في فلس����طين 
س����يما في جوانب الحصول على التمويل، الخدمات 

والمنتج����ات، التعلي����م والتثقيف المال����ي، وما هو 
المطل����وب تنفي����ذه لتعزي����ز دور ه����ذه الفئة في 

المشاركة بالتنمية االقتصادية.
وناقش الحضور خالل جلس����ة الح����وار المواضيع 
ذات العالق����ة بتمكي����ن المرأة مصرفي����ًا والمقترح 
طرحه����ا خالل المؤتم����ر من حي����ث المعيقات التي 
تواجه المرأة عند حصولها على الخدمات المصرفية، 
منهجيات ودور القط����اع المصرفي واألكاديمي في 
تمكين الم����رأة مصرفيًا، والدور الفاع����ل للمرأة في 
التنمية االقتصادية وأثر ذلك على االقتصاد الكلي 
بش����كل عام، كما تم التط����رق إلى قصص نجاح لدى 
بعض النس����اء في الش����أن االقتصادي وتم التأكيد 
على ضرورة عرض مثل هذه القصص لتحفيز النساء 

من تنمية قدراتها االقتصادية.

جانب من حلقة النقاش.

بالتعاون مع شركة "غرغور" التجارية 

"البن��ك العرب��ي" يطلق عرض��ًا خاصًا على 
قروض السيارات لمعتمدي خدمة "إيليت"

رام الل���ه - أطلق البنك العربي، مؤخ���رًا، عرضًا خاصًا 
على قروض الس���يارات لمعتم���دي خدمة إيليت وذلك 
بالتعاون مع ش���ركة غرغور التجارية وكالء مرس���يدس 

بنز في فلسطين.
وُيق���ّدم البنك من خ���الل هذا الع���رض لمعتمديه 
عند ش���راء أي من سيارات مرس���يدس بنز بتمويل من 
البن���ك العربي، مجموعة متنوعة م���ن المزايا والجوائز، 
تتضم���ن اإلقامة لمدة ليلتين مجان���ًا في فندق روتانا 
ف���ي العاصمة عّم���ان، واختيار الس���يارة المفضلة من 
مرس���يدس بنز لتجربتها على الطري���ق مجانًا، إضافة 
إل���ى كوبونات مجانية بقيمة 1000 ش���يكل مقدمة من 

شركة غرغور.  
وف���ي تعليقه على هذا الع���رض، قال جمال حوراني 
مدير منطقة فلس���طين ف���ي البنك العرب���ي: "إننا في 
البن���ك العربي نحرص باس���تمرار عل���ى توفير أفضل 
الع���روض التمويلي���ة والخدمات والمزاي���ا المصرفية 
المميزة الت���ي تلبي احتياجات وتطلع���ات معتمدينا 

الكرام". 
وأضاف: "يهدف البنك من خالل هذا العرض الخاص 
والممت���د حتى نهاية العام الحالي، إلى اتاحة الفرصة 
لمعتمدينا القتناء س���يارتهم المفضلة بأسعار فائدة 

تفضيلية وفترة سداد مرنة وإجراءات ميسرة".
وح���ول هذا التع���اون، أكد مدير عام ش���ركة غرغور 
التجاري���ة محمد صبي���ح، على أن اس���تراتيجية غرغور 
قائمة على أس���اس التعاون مع كبرى الشركات الرائدة 

جانب من توقيع مذكرة التعاون.

في فلس���طين وأن ه���ذا التعاون لن يتوق���ف عند هذا 
الحد فقط، وإنما سيش���كل إنطالقة لسلسلة قادمة من 
الشراكة التجارية في عدة مجاالت وذلك لسعي الشركة 
الدائم لتقديم األفضل لزبائنها من خالل توفير أفضل 

الخدمات وبأفضل األسعار. 
وتج���در اإلش���ارة هنا ال���ى أن البن���ك العربي يقدم 
لمعتمديه داخل فلسطين وخارجها مجموعة متكاملة 
من الخدمات والحل���ول المصرفية، في مقدمتها خدمة 
إيلي���ت وه���ي خدم���ة مصرفية ش���خصية فري���دة تم 

تصميمه���ا خصيصًا لتلبية احتياج���ات كبار معتمدي 
البن���ك، حي���ث تقدم له���م العدي���د من المزاي���ا التي 
ت���م تصميمها لتتناس���ب م���ع احتياجاته���م المالية 
والمصرفي���ة، ومن ضمنه���ا تخصيص مدي���ر عالقات 
معتمدين إيلي���ت، يتولى تقديم الخدمة الش���خصية 
والمش���ورة للمعتمدين فيما يتعلق باألمور المصرفية، 
إل���ى جانب توفي���ر منطقة مخصص���ة لخدمة معتمدي 
إيليت داخل فروع البنك إلنج���از المعامالت المصرفية 

بسرعة وخصوصية وبمنتهى الراحة.

"القدس المفتوحة" في الخليل
تبحث تعزيز التعاون مع وفد من "جوال"

رام الله - بحث عبد القادر الدراويش القائم بأعمال 
مدير فرع جامع���ة القدس المفتوحة في الخليل، مع 
فد من ش���ركة جوال ضم إبراهيم خماش مدير دائرة 
مبيعات الش���ركات، ومحمد البدري مدير الحس���ابات 
االستراتيجية، ويزن أبو عيشة وشادي غيث مسؤولي 
الحسابات االستراتيجية في منطقة الجنوب، ومكرم 
الجعب���ري مدي���ر المع���ارض، ومعتز حس���ونة مدير 

منطقة الجنوب، سبل تعزيز التعاون المشترك.
ورح���ب الدراويش بالوف���د ناقاًل تحي���ات رئيس 
الجامعة، ش���اكرًا ش���ركة جوال على جميع الخدمات 
التي تقدمها، مفتخ���رًا بصداقتها ومثمنًا لها هذه 

الزيارة.
وش���كر وفد جوال جامعة الق���دس المفتوحة على 
حسن االستقبال، معربًا عن سعادته لتوثيق التعاون 

بين الطرفين.
وأش���ار خماش أن القدس المفتوحة باتت تشكل 
فخرًا ألبناء الشعب الفلس���طيني بنجاحاتها وتفوق 

أبنائها خاصة. 
وأكد أن "جوال" وقعت اتفاقات عديدة مع "القدس 
المفتوح���ة"، وكانت الجامعة خالله���ا مثااًل لاللتزام 

واالحترام.

جانب من اللقاء.

إجراءات االحتالل في القدس تنذر بانتكاس��ة اقتصادية
الق���دس - "وفا":  فجأة.. وج���د تجار القدس 
أس���واقهم ومحالهم مهجورة، وبال متسوقين، 
وهم الذي���ن يعتمدون في مثل ه���ذه األيام، 
التي تس���بق عيد الفطر، على تس���ّوق الزبائن 
الوافدي���ن من م���دن وقرى ومخيم���ات الضفة 

الغربية.
اإلجراءات المش���ددة وغير المس���بوقة التي 
يواص���ل فرضها االحت���الل بمدين���ة القدس، 
للي���وم الخامس على التوالي، ألحقت خس���ائر 
كبي���رة بتجار المدينة المقدس���ة، وتس���ببت 
بكساد أس���واقها التي كانت تستقبل عشرات 
اآلالف م���ن المتس���وقين في حرك���ة تجارية 

نشطة تتميز عن سائر أيام السنة.
وكان االحت���الل أعل���ن عقب مقت���ل مجندة 
إس���رائيلية، واستش���هاد ثالثة ش���بان وسط 
القدس مس���اء الجمع���ة الفائت، عن سلس���لة 
الفلس���طينيين،  بحق  الجماعية  العقوبات  من 
منها س���حب نحو 250 ألف تصريح كان منحها 
ألهال���ي الضفة الغربية، به���دف زيارة مدينة 
القدس وأراضي 1948، ما تس���بب بكساد كبير 

في أسواق القدس.
وم���ن اجراءات االحتالل العقابية، اس���تمرار 
فرض حصار عسكري وسط القدس، خاصة في 
المنطقة الممتدة من باب العمود )أحد أش���هر 
أب���واب القدس القديمة(، ومنطق���ة الُمصرارة 
التجارية وشارع نابلس، مرورًا بشارع السلطان 
س���ليمان ومغارة "الكتان"، وصواًل الى منطقة 

باب الساهرة وشارع صالح الدين.
وكان رئي���س حكوم���ة االحت���الل بنيامي���ن 

جنود االحتالل يغلقون أحد الطرق المؤدية إلى المسجد األقصى.

نتنياه���و، أعلن باب العمود منطقة عس���كرية 
مغلق���ة؛ يحظر التنقل أو االقتراب منها، أو فتح 

المحال التجارية المتاخمة لها.
كما أوعز نتنياه���و ألجهزة االحتالل األمنية 
بتشديد الحراس���ة األمنية في القدس، خاصة 
منطقة باب العمود بحيث يمنع دخولها إال بعد 

تفتيش دقيق.
 

ّ
وكان م���ن ش���أن اج���راءات االحت���الل ش���ل

حركة المواطني���ن من وإلى الق���دس القديمة 
ومقدس���اتها ومس���جدها األقص���ى، وحاراتها 
وأس���واقها التاريخي���ة، وع���ادة م���ا تكون في 

ذروتها في األيام العش���رة األخيرة من ش���هر 
رمضان واستعدادا إلحياء ليلة القدر والتسوق 
لعيد الفطر، وذلك بفرض حصار عسكري محكم 
حول المنطقة، ونص���ب متاريس حديدية على 
بابي العمود والس���اهرة، ونش���ر دوريات راجلة 
ومحمول���ة وخيال���ة فيه���ا، وتوقيف الش���بان 
والنس���اء وحتى األطفال واخضاعهم لتفتيش 
ُمهين واس���تفزازية بواس���طة كالب بوليسية؛ 
األمر الذي أصاب األجواء الرمضانية والتعّبدية 
والحرك���ة التجارية بم���ا يش���به "الكارثة" في 

المدينة المقدسة.

وكان���ت قوات االحت���الل اس���تباحت، األحد، 
المس���جد االقص���ى، واعت���دت عل���ى المصلين 
والمعتكفين بداخله، وحطم���ت وأتلفت أبواب 
وش���بابيك الجام���ع القبل���ي األثري���ة، وأطلقت 
القنابل الغازية الس���امة، واعتقل���ت عددا من 
المصلي���ن، ومنع���ت دخ���ول المواطنين الذين 
تقل أعمارهم عن الثالثين عاما، الى المس���جد 
رت فيه الحراس���ة 

ّ
األقصى، في الوقت الذي وف

ف���ي  المس���توطنين  لعصاب���ات  والحماي���ة 
اقتحاماتها الجدية للمس���جد المبارك وس���ط 

حالة من التوتر الشديد والفوضى العارمة.

م���ن جانبه، ناش���د مدير المس���جد االقصى 
الش���يخ عمر الكسواني، جموع المواطنين ممن 
يس���تطيع الوصول الى القدس بضرورة ش���د 
الرحال والتواجد في المس���جد األقصى للتعبد 
والصالة واالعتكاف برحابه الطاهرة وللذود عن 

حرمته.
ورغ���م اجراءات االحتالل ف���ي القدس، اال أن 
آالف المواطني���ن من مختل���ف منطق القدس 
وداخ���ل أراض���ي ال����48 حرص���وا ف���ي الليالي 
السابقة، على أداء صالتي العشاء وقيام الليل 
"التراويح" في المس���جد األقصى، كما يشارك 
آالف من المواطنين في صلوات الفجر رغم كل 

اإلجراءات.
إجراءات االحت���الل خلقت حالة م���ن التوتر 
الش���ديد وس���ط مدينة الق���دس، التي حولها 
االحت���الل الى ثكن���ة عس���كرية، تطغى فيها 
المظاهر العس���كرية على المظاهر الرمضانية 

والحياة الطبيعية في المدينة.
وفي خط���وة تتعلق بعملية الجمعة، ش���رع 
االحتالل أم���س االثني���ن بإزالة األش���جار من 
"بس���تان س���ليمان" بشارع الس���لطان سليمان 
بي���ن بابي العمود والس���اهرة، وزرع المزيد من 

كاميرات المراقبة الحساسة في المنطقة.
وكان تج���ار المدينة المقدس���ة، خاصة في 
القدس القديمة ومحيطها قد استعدوا مبكرا 
لفترة عيد الفطر، وباتوا اآلن يضربون كفًا بكف 
خشية من انتكاسة اقتصادية وتجارية تصل 
حد الكارثة قد تحل بهم في حال استمر حصار 

المنطقة وفرض االجراءات العسكرية عليها.

"س��بيتاني" ترعى العديد من المشاريع ضمن برنامج المسؤولية االجتماعية "نحن نهتم"
الق���دس – قامت ش���ركة أكرم س���بيتاني 
وأوالده، متمثلة ب���االدارة والموظفين، وضمن 
برنامج المس���ؤولية االجتماعية "ألننا نهتم" 
)WeCare(، بتقدي���م المس���اعدة للعائ���الت 
المحتاجة في مختلف المناطق الفلسطينية، 
التي تعاني من الفقر ألبسط مقومات الحياة. 
م���ن  العدي���د  برعاي���ة  الش���ركة  وقام���ت 
المش���اريع التي تمثلت بتوزيع سالت غذائية 
وتوزيع مبالغ نقدية وافتتاح مش���روع تمكين 

اقتصادي لعائلة تعاني الفقر والمرض.
وقام فريق س���بيتاني المتمثل بمس���ؤول 
برنامج )WeCare( س���اهر ذوقان، باإلش���راف 
المباشر على تنفيذ هذه المشاريع وبالتعاون 
مع برنامج فلسطين الخير الذي يبث على قناة 
مع���ا وجمعية عط���اء فلس���طين، حيث قدمت 
العائالت التي تم استهدافها في شهر الخير 
شكرها لشركة سبيتاني على مبادرتهم التي 
كان له���ا األثر الطيب عل���ى نفوس أفراد هذه 

العائالت.
أول المش���اريع الممي���زة كان بالتعاون مع 
برنامج فلس���طين الخير ال���ذي يبث على قناة 
مع���ا، م���ن خالله تم الوص���ول ال���ى 28 عائلة 
فقي���رة موزعة عل���ى كافة محافظ���ات الوطن، 
منه���ا من يعاني أفرادها المرض ومنها الفقر 
وال يوج���د معيل لهم، حيث ت���م توزيع مبالغ 
نقدية وس���لة غذائية لكل عائل���ة، ان توحيد 
الجهود في مساعدة األس���ر الفلسطينية هو 
واج���ب على كافة أبناء ه���ذا الوطن، لذلك فإن 
ادارة وموظفي ش���ركة أكرم سبيتاني وأوالده 
يوح���دون هذا الجهد ف���ي مواجهة ما تعاني 

منه العائالت الفقيرة.
كما ال يخلو برنامج المس���ؤولية االجتماعية 
للشركة من مشاريع التمكين االقتصادي الذي 

مشاهد من بعض المشاريع التي رعتها "سبيتاني".

االقتصاد البريطاني يواجه تباطؤًا بس��بب األزمة السياس��ية وتداعيات "بريكس��ت"
لن����دن - أ ف ب: ح����ذر اتح����اد الصناعيي����ن 
البريطانيي����ن، أم����س، م����ن تباط����ؤ االقتص����اد 
البريطاني في الس����نوات المقبلة بسبب االزمة 
السياس����ية التي تعيش����ها الب����الد وتداعيات 
بريكس����ت، غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا 

من االتحاد االوروبي.
وبحس����ب التوقع����ات االخي����رة لالتح����اد فان 
االقتصاد البريطاني سيس����جل نموا بنسبة 1,6 
بالمئة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النس����بة 

الى 1,4 بالمئة في 2018.
وبلغت نس����بة نمو االقتص����اد البريطاني 1,8 

بالمئة عام 2016.
واض����اف اتح����اد الصناعيي����ن البريطانيين، 
اكبر تجمع بريطاني الرب����اب العمل، االنتخابات 
البريطاني����ة التي لم تنتج غالبي����ة واضحة في 

مجلس النواب الى قائمة االس����باب المؤدية الى 
هذا التباطؤ.

وق����ال االتحاد في بي����ان ان "االقتصاد يواجه 
رياحا معاكس����ة، بس����بب اوضاع سياس����ية غير 
مس����تقرة كما ومفاوضات بريكست، ما يتطلب 

من الحكومة وقطاع االعمال قيادة حذرة".
وج����اءت التوقعات االخي����رة للنمو افضل من 

االرقام السابقة.
وكان����ت التوقعات الس����ابقة تش����ير الى نمو 
بنسبة 1,3 بالمئة للعام 2017 وبنسبة 1,1 بالمئة 

للعام 2018.
واعلنت المديرة العامة التحاد الصناعيين 
البريطانيي���ن كاروالي���ن فيرب���رن  "يج���ب 
المحافظ���ة عل���ى ثب���ات النمو، عل���ى مدى 
الس���نوات القليلة القادمة التي ستش���هد 

تباطؤا لوتيرة االقتصاد".
وش����ددت فريبرن عل����ى ان قط����اع التصدير 
البريطاني يجب ان يؤدي دور المحفز الحقيقي 
للنمو، مش����يرة إل����ى ان ارتفاع نس����بة التضخم 
والنمو الش����ديد البطء لالج����ور يعني ان الناس 

بدأوا بالفعل يشعرون بالضغط.
وتابع����ت فيربرن "لذا، وبع����د مرحلة اضطراب 
في وستمنستر، حان الوقت للتركيز مجددا على 

المقومات االقتصادية للبالد".
وب����دأت بريطاني����ا واالتحاد االوروبي رس����ميا 
مفاوض����ات بريكس����ت االثني����ن في بروكس����ل 
بالتعهد بالعمل بش����كل بن����اء من أجل التوصل 
التف����اق على الرغ����م من الجدل ف����ي لندن حول 

اعتماد مقاربة "قاسية" ام "مرنة" للطالق.
وش����ددت رئيس����ة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي مرارا على ان بريطانيا س����تخرج من السوق 
االوروبية المشتركة والوحدة الجمركية بهدف 
الحد من الهجرة الى بريطانيا انطالقا من اراضي 

االتحاد االوروبي، متحدثة عن بريكست "قاس".
وباتت ماي في موقف اضعف بعد ان فش����لت 
في االحتفاظ بالغالبية في انتخابات تشريعية 
مبكرة دعت اليها لتعزيز موقفها في مفاوضات 

بريكست.
وف����ي رس����الة وجهه����ا، االثنين، ال����ى وزير 
االقتص����اد غري����غ كالرك دعت خم����س هيئات 
كبرى م����ن قطاع االعمال البريطان����ي الى االبقاء 
عل����ى إمكانية الوص����ول إلى الس����وق االوروبية 
المش����تركة حتى يتم التوصل الى اتفاق بشأن 

بريكست.
ودع����ت المجموع����ات الت����ي تض����م اتح����اد 

التج����ارة  وغ����رف  البريطانيي����ن  الصناعيي����ن 
البريطانية، واتحاد الشركات الهندسية، واتحاد 
ش����ركات األعمال الصغيرة ومعه����د المديرين، 

الحكومة الى اعطاء االقتصاد االولوية.
وقال����ت فيربرن االثنين "لدين����ا فرصة العادة 

االقتصاد البريطاني الى موقعه المحوري".
وتابعت فيربرن "نرى أنه لم يكن هناك تركيز 

كاف على االقتصاد في االشهر االخيرة".
وتابعت "من االمور التي نسمعها من مختلف 
االفرقاء اهمي����ة االقتصاد حالي����ا، التأثير على 
حي����اة الن����اس، الن ه����ذا هو ما س����يحدث فارقا 
عل����ى صعيد  االنتاجية واالنصاف ومس����تويات 

المعيشة".
واضافت "ل����ذا... نأمل ان يك����ون لذلك تأثير 

حقيق على تلك المفاوضات".

يساعد األس���ر الفقيرة على الخروج من الحالة 
التي يعيش���ونها والبدء بحياة جديدة ملؤها 
األم���ل والعمل وع���دم الرجوع الى ال���وراء، تم 
اختيار عائلة من خالل حلقات برنامج فلسطين 
الخي���ر ف���ي نابلس وتتك���ون م���ن زوج وزوجة 

وطفلي���ن يعانون من الفق���ر، واألب يعاني من 
فشل كلوي ويقوم بعمليات غسيل الكلى ثالث 
مرات أس���بوعيا، وتم تحوي���ل غرفة من المنزل 
الى مع���رض لالدوات المنزلية، تم تجهيز هذا 
المع���رض بالكامل من رفوف وآرم���ة وبضائع، 

ومن���ذ افتتاح ه���ذا المعرض ب���دأت حياتهم 
تتغير الى األفضل.

ثاني هذه المش���اريع من قرية قصرة جنوب 
نابلس وبالتعاون مع جمعية عطاء فلس���طين، 
حيث تم تقديم العديد من الس���الت الغذائية 

التي استهدفت 65 عائلة في هذه المنطقة، 
إن اختي���ار مث���ل هذه الق���رى يأت���ي ايمانا 
م���ن موظفي وإدارة الش���ركة عل���ى دعم هذه 
العائ���الت حتى يت���م دعمه���ا وتمكينها من 
الصم���ود أمام الكثير م���ن التحديات الصعبة 
منها االقتصادية واالنس���انية ومحاذاة مثل 
الفصل  للمس���توطنات وج���دار  الق���رى  هذه 

العنصري.
كما أن مش���روع توزيع الم���اء والتمور على 
الصائمين في ش���هر رمضان ال بد من تنفيذه 
ف���ي كل عام، ومنذ 4 س���نوات تبنت الش���ركة 
مش���روع توزيع الماء والتم���ور على الصائمين 
أثناء المس���اء ف���ي المناطق الت���ي يوجد بها 
حواج���ز وأزم���ات تعيق الصائمي���ن بالوصول 
الى منازلهم، ويقوم على هذا المش���روع نخبة 
من موظفي الش���ركة المتطوعين بتوزيع الماء 

والتمور على الصائمين.
تأتي هذه المب���ادرات من إيمان الش���ركة 
بمس���ؤوليتها تج���اه العائالت الفلس���طينية 
وخصوص���ا التي تعان���ي من ظ���روف صعبة، 
سر ومد 

ُ
وتعتبر الشركة أن من واجبها دعم األ

ي���د العون لهم، باعتبارها ج���زءًا من المجتمع 
الفلسطيني وتسعى بش���كل دائم لتحسينه 

ودعمه.  
الجدير بالذكر أن ش���ركة سبيتاني تسعى 
من خالل برنام���ج )WeCare( لاللتزام بتوفير 
الدعم لمن هم بأمّس الحاج���ة إليها، والعمل 
بش���كل وثيق م���ع المؤسس���ات والجمعيات 
المختلف���ة لم���ا يع���ود بنتائ���ج إيجابية على 
المجتم���ع، وتأتي ه���ذه التبرعات م���ن إدارة 
الشركة وموظفيها، وايضا من زبائنها الكرام 
من خالل الحصاالت المتواجدة في جميع فروع 

الشركة. 


