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خالل جلسة مساءلة عقدها »أمان«

المتحدثون: السعر المعقول ونوعية الخدمة والتنافس
المفتوح أساسيات نجاح صناعة التأمين في فلسطين

أوص���ى  -"األي���ام":  الل���ه  رام 
استماع  جلس���ة  في  المش���اركون 
عقدها االئتالف م���ن اجل النزاهة 
والمساءلة- أمان لهيئة سوق رأس 
التأمين  المال، ح���ول واقع س���وق 
عمل  تنظيم  بضرورة  الفلسطيني، 
صندوق تعوي���ض مصابي حوادث 
الس���ير، وتحديد مرجعيته لضمان 
قيامه بدوره بعيدا عن التنافس مع 
ش���ركات التأمين، فضال عن أهمية 
الفلس���طيني  المواطن  وع���ي  رفع 
بأهمي���ة التأمين، بوصفه وس���يلة 
لتقليل آث���ار الح���وادث والمخاطر 
المختلف���ة، فيم���ا ش���دد الحضور 
على أهمية وج���ود محاكم تجارية 
قضاي���ا  ف���ي  تبح���ث  مس���تقلة 

التأمينات والتعويضات.
الجلس���ة التي حضره���ا كل من 
هيئ���ة س���وق رأس الم���ال، اتحاد 
عن  ممثل���ون  التأمي���ن،  ش���ركات 
شركات التأمين، نقابات ومؤسسات 
ع���دد من  إلى  باإلضاف���ة  أهلي���ة، 
الحقوقيين واألكاديميين، ناقشت 
العديد من التساؤالت التي اثارها 
ائتالف أمان والتي عقدت الجلسة 
لإلجابة عليها، وعلى رأسها معرفة 
المتبعة  العمل  وآليات  السياسات 
من قب���ل هيئة س���وق رأس المال 
كجهة إشرافية رقابية مع شركات 
التأمين ونظم المس���اءلة والرقابة 
التأمين  إدارة سوق  وآليات  عليها، 
السياسات  الفلسطيني، وانعكاس 
الصادرة عن الهيئة على المنافسة 
بين ش���ركات التأمي���ن. إلى جانب 
المواطنين  نقاش عدد من شكاوى 
الت���ي وردت الئتالف أم���ان والتي 
تساءلت عن مدى وجود تواطؤ بين 
ش���ركات التأمين المختلفة وهيئة 
المال لحماية الشركات  سوق رأس 
على حساب جيب المواطن، إضافة 
إلى التس���اؤل ع���ن قي���ام مراقب 
الش���ركات  بخدمة مصالح  التأمين 

على حساب المواطن.
 مدير عام الرقاب���ة على التأمين 
ف���ي هيئة س���وق رأس المال أيمن 
الصب���اح اعتب���ر ب���دوره ان قط���اع 
التامين يتمتع بخصوصية تتمثل 
آثار  لتقلي���ل  في كون���ه وس���يلة 
الح���وادث والمخاط���ر المختلف���ة، 
مش���يرا إلى ان عمل الهيئة مر في 

مراحل متعددة بدأت بوضع االطار 
القانوني واس���تكماله حيث تعمل 
الهيئة وفقا لقان���ون التأمين رقم 
)20( لعام 2005، مرورا ببذل الجهود 
للمحافظة عل���ى قطاع التأمين، في 
ظ���ل الظروف واألوض���اع المختلفة 
فلسطينيا، وانتهاًء بخلق حالة من 
االس���تقرار عن طريق زي���ادة النمو 
في المحفظة التأمينية لش���ركات 
التامين بزيادة ع���دد المؤمنين او 

طرح خدمات تأمين جديدة.
وأشار الصباح إلى وجود 9 شركات 
عامل���ة في مجال التأمين وش���ركة 
غير مرخصة في غزة وش���ركة تحت 
التأس���يس، إضافة إلى 128 مكتبا 
وف���رع تأمي���ن ف���ي الضف���ة وغزة 
حتى اخ���ر ع���ام 2016، إضافة إلى 
العبين مؤثري���ن آخرين في القطاع 
الصن���دوق  وأهمه���م  التأمين���ي 
مصابي  لتعوي���ض  الفلس���طيني 
ح���وادث الطرق وال���ذي يغطي في 
الحاالت التي ال تغطيها الش���ركات 
ألسباب محددة في القانون، إضافة 
إلى االتحاد الفلس���طيني لشركات 
الس���عر  وال���ذي يض���ع  التأمي���ن 
عن  فض���ال  االختي���اري،  للتأمي���ن 
أصح���اب المه���ن التأمينية الذين 
لصالح ش���ركات  بأعمال  يقوم���ون 
التأمين. ونوه الصباح الى ان أرباح 
المجتمعة  التسع  التأمين  شركات 
خالل الع���ام 2016 بلغت 16 مليون 

دوالر.

التنافس معدوم
وأشار الصباح إلى ان منتجات قطاع 
التأمي���ن تتمثل بتأمي���ن المركبات 
بالدرجة األولى والذي يستحوذ على 
ما نسبته 61% من منتجات التأمين، 
يليه التأمين الصحي بنس���بة %13، 
ومن ث���م تأمي���ن العم���ال واصابات 
العمل بنسبة 9% ما يدل على ضعف 
تطبي���ق القانون وع���دم القدرة على 
اجبار المنشآت المختلفة على تأمين 

عمالها وفقا للقانون. 
ولف���ت الصب���اح إل���ى ان الهيئة 
تح���اول فتح مزيد م���ن الفرص عن 
طريق طرح خدمات تأمينية جديدة 
الطبية  األخطاء  التأمين على  منها 
الذي حاولت الهيئة عمله لكنه لم 
يلق تجاوبا من قب���ل وزارة الصحة، 

مؤكدا ان الهيئ���ة تواجه عددا من 
التحديات في سوق التأمين أهمها 
صغر حجم الس���وق، تركز المحفظة 
في منتجات المركبات التي تنعدم 
فيها المنافس���ة، فضال عن ضعف 
عند  التأمينية  والمعرف���ة  الوع���ي 

االفراد والمؤسسات.
وفيم���ا يتعلق بأس���عار الخدمات 
التأميني���ة ش���دد الصب���اح عل���ى 
ان األس���عار العادل���ة والمنطقي���ة 
ل���كل من مقدم الخدم���ة ومتلقيها 
تنعكس إيجابا على قدرة ش���ركات 
التأمين على تس���ديد المستحقات 
والتعويضات ضمن المدة المحددة، 
مش���يرا الى انه تجري حاليا دراسة 
عملي���ة تس���عير خدم���ات التأمين 
وخاص���ة تأمي���ن المركب���ات بحيث 
يت���م دم���ج ع���دد م���ن المتغيرات 
ف���ي المعادلة منها عمر الس���ائق، 
جنسه، نوع مركبته، تاريخ السائق، 
السيارة، بديال  اس���تخدام  وطبيعة 
عن المعادلة الحالية والتي تعتمد 
فقط على حج���م المحرك والتي رأى 
الصب���اح ان فيها نوعا من الظلم في 

حق البعض.

ضبابية في دور 
ومرجعية صندوق

من جانب���ه اعتبر رئي���س مجلس 
إدارة اتح���اد ش���ركات التأمين أنور 
الش���نطي أن التس���عيرة الحالي���ة 
الذي  الحد األدنى  للتأمين تش���كل 
يمكن س���وق التأمين من االستمرار، 

وان األرباح التي تحققت واعلن عنها 
خ���الل العام 2016 تمثل أرباحا "على 
الورق" اكثر من كونها نقدا حقيقيًا 
وان جزءًا منها من أرباح االس���تثمار 
ولي���س من س���وق التأمين نفس���ه، 
مش���يرا ال���ى الحاج���ة الى دراس���ة 
اكتواري���ة جديدة تعي���د النظر في 
أسعار التأمين الحالية والتي كانت 
دراسة س���ابقة في العام 2008 قد 
اش���ارت الى ضرورة ان ترفع أسعار 
التأمي���ن بش���كل فوري وه���و ما لم 
يتحقق بسبب األوضاع الفلسطينية 

المعقدة. 
بع���ض  ال���ى  الش���نطي  وأش���ار 
الثغ���رات الت���ي تؤدي ال���ى الحاق 
خس���ائر كبيرة بالش���ركات نتيجة 
لتواط���ؤ بعض المحامي���ن واألطباء 
في قضاي���ا نصب وتزوي���ر لصالح 
بعض المؤمنين، مش���يرا أيضا الى 
أن صندوق تعويض ضحايا حوادث 
الطرق���ات يعاني من ع���دم وضوح 
مرجعيته فضال عن دوره الذي يجب 
ان يك���ون توفير الحماية وتعويض 
من يحتاجونها وليس التنافس مع 

شركات التأمين.
من جهته، اعتبر مستشار مجلس 
إدارة ائتالف أمان لش���ؤون مكافحة 
ان  الش���عيبي  عزم���ي  د.  الفس���اد 
الصندوق وفقا للقانون الفلسطيني 
يج���ب ان يكون مس���ؤوال م���ن قبل 
هيئة س���وق رأس المال، خاصة ان 
مجل���س ادارته مش���كل من أطراف 
رسمية، دون وضوح في مرجعيته او 

شفافية في رفع تقاريره ونشرها.
وأش���ار الش���عيبي إلى أنه وعلى 
التش���ريعي  المجلس  غي���اب  ضوء 
أصبح المواطن ال يجد من يمثله وال 
من يس���ائل باس���مه مقابل القطاع 
الخاص المنظم والذي يعرف كيف 

يدافع عن مصالحه.
من جهته أشار المدير التنفيذي 
الئتالف أم���ان مجدي أب���و زيد إلى 
وج���ود تقصير م���ن قبل ش���ركات 
التأمي���ن وهيئة س���وق رأس المال 
ف���ي وصولها ال���ى المواط���ن ورفع 
الخدمات  وعي���ه بأهمية وطبيع���ة 
التأمينية، منوها إلى أن المواطنين 
لديهم شعور مشترك بأن الشركات 
وهيئة س���وق رأس المال قد اتفقوا 
عل���ى المواطني���ن وانه���م في ظل 
الوض���ع المال���ي الصع���ب وارتفاع 
أس���عار التأمي���ن يش���عرون أيضا 
بأن الش���ركات تتش���دد ف���ي عدم 
تس���هيل عملية التقسيط، كما أن 
هناك ش���عورا عاما لدى المواطنين 
بع���دم وجود من يمثله���م ويدافع 
عن حقوقهم مقابل القطاع الخاص 
المنظم. وش���دد أبو زيد على ضرورة 
بدء تل���ك الجهات بخط���ة إعالمية 
قوية ومزيد من الشفافية للوصول 
ال���ى المواطن وتوصي���ل المعلومة 
الصحيح���ة له، خاص���ة أن الغالبية 
العظم���ى م���ن المواطني���ن يظنون 
ان أرب���اح ش���ركات التأمي���ن تقدر 
بالماليين ويتم جمعها على حساب 

المواطن.

 قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات 

»الوطنية موبايل« تحقق زيادة في األرباح التشغيلية  

بنسبة  6% خالل الربع الثالث للعام الحالي
البيرة - أعلنت شركة الوطنية موبايل ُمشغل االتصاالت المتنقلة 
األحدث في فلس����طين وإحدى ش����ركات مجموعة )Ooredoo(، عن 
نتائج أدائها وبياناتها المالية للربع الثالث من العام 2017 وذلك 

حسب المهلة القانونية لإلفصاح.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل 
د. ضرغ����ام مرعي: "تواصل الش����ركة انجازاته����ا ومحافظتها على 
نسب نمو جيدة، حيث بلغت األرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات )EBITDA( 5.9 مليون دوالر 
أميركي خالل للربع الثالث بزيادة نسبتها 6% عن نفس الفترة من 
العام الماضي، وتأتي ه����ذه النتائج بالرغم من التكاليف الهائلة 
التي ارتبطت بتحضيرات انطالقة الش����ركة ف����ي قطاع غزة، حيث 

تنتهج الشركة سياسة واضحة لتخفيض تكاليفها".
وتاب����ع ان "الوطنية موباي����ل" حافظت على مس����توى ايراداتها 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت االيرادات حتى 
الربع الثالث من العام الحالي 63.4 مليون دوالر أميركي بالرغم مما 
يتعرض له س����وق االتصاالت الفلس����طينية نتيجة المنافسة غير 
الشرعية لشبكات االتصال اإلسرائيلية. وواصلت قاعدة مشتركينا 
نموه����ا لتصل إل����ى 804 آالف مش����ترك في نهاية الرب����ع الثالث 
 بالربع الثالث من 

ً
من العام الحالي بنس����بة نمو بلغت 7% مقارن����ة

العام 2016، والذي كان نتيجة الس����تراتيجية الشركة التسويقية 
المتميزة وزيادة رضا المشتركين عن خدمات الشركة". 

وأضاف د. مرعي "يس����رنا أن نعلن ع����ن نتائج الربع الثالث للعام 
2017 ونح����ن نطلق عملياتن����ا التجارية في قطاع غ����زة وذلك بعد 
سنوات من الحصار واالنتظار، وإننا على ثقة بأن إطالق خدماتنا في 
قطاع غزة واطالق خدمات الجيل الثالث، سيساهم في تعزيز أدائنا 

المالي ليحقق الربحية المستدامة التي تسعى لها الشركة".

طولكرم: ندوة في »القدس المفتوحة«
حول الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية

طوكرم - "األيام": نظمت عمادة كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
بف���رع جامع���ة الق���دس المفتوحة ف���ي طولكرم ن���دوة علمية حول 

"الحوكمة في المؤسسات الفلسطينية...بين الواقع والمأمول".
وش����ارك في الندوة مدير فرع طولكرم د. س����المة سالم، وعميد 
كلي����ة العلوم اإلدارية واالقتصادية د. يوس����ف أبو ف����ارة، ومدير 
دائرة الموارد البشرية طارق المبرو، ونائب رئيس جامعة فلسطين 
التقنية-خضوري للشؤون اإلدارية د. نافع عساف، وحشد كبير من 
الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين من المجتمع المحلي.

واكد سالم أهمية األنش����طة والفعاليات العلمية التي تعقدها 
الكلية، الت����ي تعزز العالقة بي����ن الجامعة ومؤسس����ات المجتمع 
المحلي، مشيدًا بجهود الكلية في السعي الدائم إلى التطوير في 

مجال التخصص.
ودعا الطلبة إلى المش����اركة في تنظيم األنش����طة التي تنعكس 
إيجابًا على بناء ش����خصيتهم وزي����ادة مهاراتهم وقدراتهم على 
االنخ����راط بنجاح في س����وق العمل والمنافس����ة بق����وة، ثم تناول 
أهمية الحوكمة وأهدافها وتأثيراتها المختلفة على الش����راكات 
والمجتمع، مباركًا للطلبة الذين اجتازوا مس����اق "حوكمة الشركات" 

إنجازهم ونجاحهم.
واس����تعرض أبو فارة التطور التاريخي للحوكمة واألسباب التي 
أدت إلى نش����وئها وتبنيها داخل المؤسسات، مؤكدًا أن الحوكمة 
بمفهومها البسيط هي نظام لتوجيه المؤسسات والرقابة عليها، 
متناواًل العالقة الوثيقة ما بي����ن الحوكمة والتنمية، وأن الحوكمة 
ترك����ز عل����ى إدارة الم����وارد االقتصادية واالجتماعي����ة وصواًل إلى 
تحقيق التنمية، متناواًل دور الحوكمة في جذب االستثمارات إلى 

البلدان األكثر تطبيقًا لمبادئها ومضامينها.
وأوضح أبو فارة أن الجامعة أبدت خالل السنوات األخيرة اهتمامًا 
ملحوظًا بالحوكمة، ومكافحة الفس����اد، ونش����ر ثقافة الحوكمة، من 

خالل تضمين موضوعاتها ضمن المناهج الدراسية للجامعة، حيث 
تم اعتماد مقرر "حوكمة الش����ركات"، ومقرر "النزاهة والش����فافية 
والمساءلة لمكافحة الفس����اد" ضمن مقررات كلية العلوم اإلدارية 
واالقتصادية اإلجباري����ة واالختيارية، كما أش����ار إلى أن "مكافحة 
الفس����اد: التحديات والحل����ول" أدرج ضمن المق����ررات االختيارية 
لجميع طلبة الجامعة، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفس����اد، وضمن 
مذك����رة تفاهم وقعها حديثًا د. يونس عم����رو رئيس الجامعة مع 

رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وتن����اول عس����اف في ورقت����ه البحثي����ة "حوكمة الش����ركات في 
فلس����طين: واق����ع وتحدي����ات"، موضحًا نش����أة الحوكم����ة والبيئة 
القانوني����ة والتنظيمية المنظمة لها، متطرق����ًا إلى واقع الحوكمة 
مقارنة ما بي����ن العامي����ن )2012-2015( من حيث مجل����س اإلدارة، 
واإلدارة التنفيذية في التركيبة، واللجان المنبثقة عنها، باإلضافة 
إلى أهمي����ة اإلفصاح عن المنافع الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة، 
وأهمية التدقي����ق الخارجي، وتركيبة الملكية. وأش����ار كذلك إلى 
التحديات الت����ي تواجه الحوكمة، وأهمية إصدار قانون ش����ركات 

حديث يسهم في حل تلك العقبات والتحديات.
وقدم عضو هيئ����ة التدريس في فرع الجامعة بطولكرم، د. خالد 
زبدة، ورقة بحثية أخ����رى تناول فيها واقع ومعيقات الحوكمة في 
القطاع الخاص، مش����يرًا إلى الش����ركات المدرجة في السوق المالي 
الفلسطيني، مس����تعرضًا الوضع الراهن لتطبيق الحوكمة من قبل 
إدارات هذه الش����ركات، حيث عقدت مقارنة م����ع األوضاع لألعوام 
بين )2012-2015( وللع����ام 2016م، وقد لوحظ أن هناك اختالفًا في 
تطبيق الحوكمة من قبل الشركات في كثير من النواحي، وأن هناك 
بعض القصور في بعض القضايا، مثل تش����كيل اللجان وخصوصًا 
التدقيق الداخلي، والجمع بين موقع المدير العام للمؤسس����ات مع 

رئاسة أو عضوية مجالس اإلدارة في هذه الشركات.

النفط يرتفع بفضل تراجع اإلمدادات وقوة الطلب
سنغافورة- "رويترز": ارتفعت أسعار النفط امس، بسبب 
مخاوف متعلقة باإلمدادات في الش���رق األوسط وفي ظل 
مؤش���رات جديدة على تقلص الفجوة بين العرض والطلب 
في الس���وق األميركية في حين يواصل الطلب اآلس���يوي 

الصعود.
وس���جل خام القياس العالمي مزيج برنت 57.87 دوالر 
للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش بزيادة 12 

سنتا أو ما يوازي 0.21 في المئة عن سعر آخر إغالق.
وس���جل خام غرب تكس���اس الوس���يط األميركي 52.04 
دوالر للبرميل مرتفعا 20 سنتا بما يعادل 0.39 في المئة.

وق����ال وليام أولولي����ن المحلل في ريفكين س����يكيورتيز 
"أسعار النفط مستقرة فوق 50 دوالرا ألن التعطل المحتمل 

لإلمدادات في إقليم كردستان العراق يدعم األسعار".
وأض���اف "اإلنت���اج األميرك���ي تأثر في اآلون���ة األخيرة 
بإعص���ار للمرة الثانية في ش���هرين وعدد منصات الحفر 

األميركية تراجع لألسبوع الثالث علي التوالي".
وذكرت ش���ركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة 
أن عدد منصات الحفر النفطية األميركية نزل بواقع سبع 
منصات إل���ى 736 منصة في األس���بوع المنتهي في 20 

أكتوبر تشرين االول وهو األقل منذ حزيران.

نابلس: الغرفة التجارية تبحث مع 
القنصلية اإليطالية التعاون المشترك  

رام الل���ه - "األي���ام": بحث رئيس غرفة تج���ارة وصناعة 
نابلس عمر هاشم، مع وفد من القنصلية اإليطالية، عددا 
من المس���ائل ذات االهتمام المش���ترك، وذلك خالل لقاء 

جرى في مقر الغرفة في المدينة، أمس.
وض���م الوفد القنص���ل اإليطالي في الق���دس فيدريكو 
ديمونوبولي، والملحق التج���اري الينورا ياكوروزي، بينما 
حض���ر اللقاء من أعض���اء الغرفة كل من حس���ام حجاوي، 
وعثمان مصل���ح وعمر قادري، عالوة عل���ى عضوي الهيئة 

العامة سامح مكاوي، وابراهيم أبو حجلة.
ولفت هاش���م إلى أهمية الزيارة، لجه���ة بحث خدمات 
القنصلي���ة للتجار ورج���ال األعم���ال، واج���راءات اصدار 
التأش���يرات إل���ى إيطاليا، مبين���ا أن الغرف���ة تعمل على 
التشبيك بين أعضاء الغرفة والجهات األجنبية المختلفة 
لتس���هيل عملهم ومصالحهم التجارية، بما ذلك تيسير 

مشاركتهم في معارض خارجية.
كما ن���وه إلى متانة العالقات الفلس���طينية -اإليطالية، 
وض���رورة تعزيزه���ا ف���ي الش���ق االقتص���ادي، الفتا إلى 
عالق���ة التوأمة التي تربط بين نابل���س ومدينتي نابولي، 

وتوسكانا اإليطاليتين.
وف���ي المقاب���ل، تح���دث ديمونوبولي، وياك���ورزي، عن 
اج���راءات الحصول على تأش���يرات، وأنواعه���ا ومختلف 
المس���ائل المرتبط���ة بها، إضاف���ة إلى األم���ور المتصلة 

بالمعارض في إيطاليا.
وركزت ياكوروزي على الدعم اإليطالي للتجمع العنقودي 

لألثاث في نابلس، وغيرها.
وتخلل اللقاء، نقاش بين الحض���ور الذين أكدوا ضرورة 
االرتقاء بمستوى التعاون االقتصادي، وتسهيل اجراءات 

الحصول على التأشيرات، إلى غير ذلك.

نقابة مغربية تدعو الحكومة إلنقاذ
مصفاة التكرير الوحيدة من اإلفالس

الرب���اط - "األناضول": دع���ت نقابة مغربية حكومة بالدها إل���ى إنقاذ مصفاة التكرير 
الوحيدة بالمغرب "السامير" ما أسمته "اإلفالس النهائي".

وحملت نقابة الكونفدرالية الديقراطية للشغل )يسارية(، في بيان، الدولة المغربية 
مسؤولية انتشال "السامير" من "خطر السقوط في اإلفالس النهائي".

وطالبت النقاب���ة الحكومة بضرورة االس���تئناف العاجل لإلنتاج بالش���ركة المغربية 
لصناعة التكرير "السامير" ، وحماية حقوق العمال.

ودعت النقابة إلى مسيرة احتجاجية السبت المقبل بمدينة الدار البيضاء )شمال(.
وأش���ارت إلى ضرورة الحرص على مصلح���ة الوطن والمواطنين وتعزي���ز أمن الطاقة 

وحماية مستهلكي المحروقات. وشددت على ضرورة إنقاذ آالف العمال من التشريد.
وعانت ش���ركة "الس���امير"، أوضاعا مالية متدهورة من���ذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط 
لالستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

ويطالب عمال مصف���اة تكرير النفط الوحيدة في الب���الد حكومة بالدهم بإيجاد حل 
جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ  آب 2015.

وسبق أن دعا العمال في مس���يرات احتجاجية وبيانات إلى عودة المغرب للمساهمة 
في رأس مال المصفاة عبر سداد ديونها أو تأميمها )تحويل ملكيتها للدولة(.

وبلغت ديون الش���ركة 44 مليار درهم نهاية 2014 )حوالي 4.4 مليار دوالر(، إلى جانب 
متأخ���رات متفرقة، مقابل 49 ملي���ار )4.9 مليار دوالر( ف���ي 2013 و55 مليار درهم )5.5 

مليار دوالر( في 2012.
وكانت شركة السامير المعروضة للبيع، مملوكة ل�"كورال" القابضة، التابعة للملياردير 

السعودي محمد حسين العمودي بنسبة 67.26 بالمائة منها.
ورغم مرور 8 أش���هر على الشروع في مسلس���ل التصفية القضائية للشركة، لم يجد 
المكل���ف القضائي بالبيع المكلف من محكمة االس���تئناف التجارية مش���تر قادر على 

إخراج المصفاة الوحيدة بالمغرب من أزمتها المالية ومديونيتها.
ودخلت على خط المنافسة مجموعة من الشركات العالمية، منها األمريكية والصينية، 
غير أن عدم توفر الضمانات التي تطالب بها المحكمة يجعل الملف متوقفا حتى اليوم.

لندن تفرض رسومًا جديدة
على السيارات المسببة للتلوث

لندن -رويترز: فرضت بريطانيا رس���وما جديدة على دخول أقدم الس���يارات وأكثرها 
تس���ببا في التلوث مركز المدين���ة اعتبارا من امس، لترفع إل���ى المثلين تقريبا ما كان 

يدفعه السائقون في ضربة جديدة الستخدام الديزل.    
ويدفع الس���ائقون بالفعل 11.50 جنيه إس���ترليني )15 دوالرا( لدخ���ول الحي المالي 

ومناطق في غرب لندن كرسم يهدف لتقليل االزدحام المروري.
 واآلن سيدفع س���ائقو الس���يارات التي تعمل بالبنزين والديزل المسجلة قبل 2006 
عشرة جنيهات إضافية. ومنذ فضيحة االنبعاثات بشركة فولكسفاجن في 2015 أعلنت 
مدن كبيرة تشمل مدريد وباريس وأثينا خططا تركز بشكل خاص على تقليل انبعاثات 

الديزل وتتضمن فرض حظر وغرامات وقيود.
وقد تشجع الرسوم الجديدة أصحاب السيارات على التحول إلى طرز أكثر مراعاة للبيئة 
ف���ي واحدة م���ن أكبر مدن أوروبا. ويأم���ل رئيس بلدية لندن صادق خ���ان أن يؤدي فرض 

الرسوم الجديدة الهادف لتقليل مستويات التلوث إلى إنقاذ حياة اآلالف كل عام.
وقال خان لرويترز "الهواء سيئ وقاتل أيضا... يوجد أطفال في لندن يعانون ضعف نمو 
الرئتين. يوجد بالغون يعانون حاالت كثيرة ناجمة عن س����وء جودة الهواء من الربو والعته 
إلى الس����كتة الدماغية". وسوف تطبق الرس����وم على ما يصل إلى 34 ألف سيارة كل شهر 

وفقا لما ذكره مكتب خان وهي نسبة ضئيلة من بين 535 ألف سيارة تدخل المنطقة.

بنك القدس يختتم اجتماعه السنوي 
بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

األردن: اختت����م بنك القدس اجتماعه الس����نوي لمناقش����ة أداء 
البن����ك خالل الع����ام 2017 والخطة االس����تراتيجية لألعوام الثالثة 
القادمة، وال����ذي عقد في البحر الميت على مدار يومين متتاليين، 
وذلك بحضور ومش����اركة الس����يد أكرم جراب رئيس مجلس اإلدارة 
وأعضاء مجلس اإلدارة والس����يد صالح هدمي المدير العام واإلدارة 

التنفيذية وادارات ودوائر االدارة العامة والفروع.
وافتت����ح االجتم����اع بكلم����ة ترحيبية م����ن جراب أش����اد خاللها 
باالنج����ازات الت����ي حققه����ا بنك الق����دس، وقدرته على التوس����ع 
واالنتش����ار، منوها الى االنجازات التي حققها البنك والتي شملت 
كافة المؤش����رات وأظهرت مدى االمكاني����ات الكبيرة التي يتمتع 
بها، ورؤية مجلس ادارته التي تس����عى ليك����ون بنك القدس عند 

مستوى تطلعات العمالء والمساهمة في االقتصاد.
وأضاف جراب ان النجاحات التي حققها البنك تؤكد قوة الموقع 
المال����ي للبنك، ونجاحه في تعزيز مكانت����ه كأحد أكبر البنوك في 

فلسطين.
واختتم كلمته بش����كر كافة الدوائر عل����ى النتائج التي تحققت 
خالل العام 2017، وقال: " نأمل ان يكون االجتماع القادم في غزة".

من جانبه، قدم هدمي الخطة االس����تراتيجية العامة للس����نوات 
الث����الث القادمة، والتي تس����تهدف تطوير كافة أقس����ام ودوائر 
البن����ك وفق أعلى المعايي����ر المصرفية، لتش����مل قطاعات األفراد 
والش����ركات، وأشاد باالنجازات التي تحققت خالل العام2017،  كما 
تح����دث عن قيام البنك بتكليف ش����ركة عالمية لتقييم أداء فروع 

البنك ومكاتبه لغرض تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعمالء.

وعلى الصعيد الداخلي تحدث هدمي عن الدور الرئيس����ي الذي 
يقوم به الكادر البش����ري للبنك، وعن ضرورة االستثمار في تنمية 
مهاراته وكفاءته لمواكب����ة التطور في العمل المصرفي، وتفعيل 
دوره المهم في عرض خدمات ومنتجات البنك بالشكل الذي يلبي 

احتياجات العمالء المتنوعة.
 واستعرض النتائج المالية، حيث أظهرت هذه ان صافي االرباح 
بلغت 9.4 ملي����ون دوالر والموجودات تج����اوزت المليار دوالر حتى 
نهاي����ة الربع الثال����ث، وأضاف هدمي ان صفقة البنك االس����المي 
الفلس����طيني ال عالقة لها بأرب����اح البنك التش����غيلية وانما عززت 

القاعدة الرأسمالية للبنك.
وقال هدم����ي إن بنك القدس حريص عل����ى القيام بواجبه تجاه 
المجتم����ع بدعم األنش����طة والفعالي����ات التي تن����درج تحت اطار 
المس����ؤولية المجتمعية في كافة القطاعات التعليمية والثقافية 
والصحية والرياضية والتنموية، فقد تم رعاية أكثر من 70 نشاطا 

مجتمعيا حتى تاريخ 9/30.
م����ن الجدير ذكره ان بنك القدس تأس����س ع����ام 1995 ويمارس 
نش����اطه من خالل 37 فرعا ومكتبا منتش����رة ف����ي كافة محافظات 
الوطن م����ن جنين إلى غزة، وق����د حصل مؤخرا عل����ى جائزة أفضل 
مصرف متخصص في حس����ابات التوفير في فلس����طين من مجلة  
International Finance Magazine، وتأت����ي ه����ذه الجائزة في 
اط����ار االنجازات المتتالية التي يحققه����ا بنك القدس في القطاع 
المصرف����ي الفلس����طيني باعتباره أح����د أكبر البن����وك العاملة في 

فلسطين وأوسعها انتشارا.

المتحدثون مع الخريجات.

جانب من اللقاء.

المشاركون في الجلسة.

المشاركون في االجتماع.


