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محمد مسروجي
رئيس جمعية / إحتاد

رجال األعمال الفلسطينيني

إغــــاثــــــة غـــــــــزة
قبل العدوان اآلثم واإلجرامي على قطاع غزة كنت قد كتبت لهذه الزاوية كلمة 
بعنوان »كل عام وأنتم بخير« طالبت فيها رجال األعمال أن يقدموا بسخاء ما 

يستطيعون لدعم صمود أهل غزة ملقاومة احلصار الظالم واحلاقد...
أما اآلن وبعد هذا االعتداء اإلجرامي لم يعد يصلح العنوان األول للمرحلة وإن 

كان الهدف من املقالني واحد...

أستطيع هنا وباسم كافة رجال األعمال في الوطن أن أصرخ غاضبًا ومستنكرًا ملا 
حدث في غزة وأن أدعو  إخوتي رجال األعمال الذين عودونا على املواقف الوطنية 

واملبادرة خلدمة وطنهم ومجتمعهم إلى:

أواًل: العمل على جندة إخوتهم في غزة بكل ما أوتوا من إمكانيات.. إن التبرع اآلن 
وفي هذا الوقت بالذات هو أهم ما ميكن عمله وإن كنا ومهما بذلنا نحس أننا 
مقصرين بالنسبة للذين ضحوا بأرواحهم وبفلذات أكبادهم وذويهم ومحبيهم 

حيث أن اجلود بالنفس أقصى غاية اجلود..
ثانيًا: العمل على تخفيف اآلالم عن أهلنا سواء كان ذلك بتبني الصرف على 

عائالت أو أفراد وخاصة األطفال الذين فقدوا ذويهم ومعيليهم.
ثالثًا: دعم املؤسسات في قطاع غزة اخليرية واالجتماعية والعامة.

رابعًا: مقاطعة إسرائيل.. سواء كان ذلك على الصعيد الشخصي أو االجتماعي 
أو االقتصادي وبقدر اإلمكان وعندما أقول »بقدر اإلمكان« فال يعني ذلك مخرجًا 
عنها..  االستغناء  إسرائيلية ال ميكن  هنالك سلع  أن  البعض  يقول  مبررًا..  أو 

وأقول بأن %97 من السلع ميكن االستغناء عنها.
أطـــراف اخلـــالف في  إخــوانــنــا  خــامــســًا: علينا أال ننسى دورنـــا فــي جمع شمل 
الفصائل الفلسطينية حيث كنا كقطاع خاص، قد تقدمنا مببادرة تزامنت مع 
مبادرة األسرى للحوار.. واآلن علينا أن نعمل بكل ما أوتينا من إمكانيات لدعم 

هذا التوحد.. صدقوني إن قوتهم من ضعفنا ووحدتهم من فرقتنا..

كلي أمل أن يعيد كل منا النظر في موقفه من كل ما يجري من حوله ومهما 
كانت التضحيات فالوطن فوق املصلحة وحريتنا أهم من املكاسب الذاتية.

وآمل أال تدعو تطورات األحداث إلى تغيير هذا املقال مرة أخرى.
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ماجد معالي
مدير عام جمعية / إحتاد

رجال األعمال الفلسطينيني

مؤمترات االستثمار في فلسطني
أشرنا في افتتاحيات سابقة ألهمية جلب االستثمارات من اخلارج  واالليات املمكنة لتحقيق ذلك بالتعاون 
مع احلكومات  العربية والصديقة  والتشبيك مع رجال االعمال الفلسطينيني في اخلارج ورجال االعمال 

العرب واالجانب الحداث التنمية االقتصادية املطلوبة.
ومنذ أقل من عام تقريبا  عقدت عدة مؤمترات استثمارية في الداخل واخلارج في مدن  بيت حلم وواشنطن  
والناصرة ووالية جورجيا االمريكية وجتدون معلومات يشملها هذا العدد عن مؤمتر الشمال في نابلس 
ومؤمتر لندن ، وتقرر ان يعقد مؤمتر في القدس في نهاية شهر مايو القادم .. ان هذه املؤمترات ال ميكن ان 
نقول انها لم تكن مثمرة او ضرورية  فعلى االقل كما وصفها د.سالم فياض »في احلركة بركة« ولكن للحد 
من سلبيات محتملة وللتعظيم من النجاحات وحتقيق االهداف االشمل من هذه الفعاليات االقتصادية 

ال بد من مراعاة حتقيق اساسيات هامة منها:
حتديد جهة واحدة لالشراف على تنفيذ هذه املؤمترات لتحقيق املتابعة املوضوعية والبناء على  1 .
مؤسسات  مع  بالتعاون  العنوان  هي  االستثمار  تشجيع  وهيئة  واالتفاقيات  للتوصيات  التراكمات 

القطاع اخلاص الفاعلة .
أن يعقد مؤمترا استثماريا شامال على املستوى احمللي كل سنة او سنتني وذلك لصغرحجم السوق  2 .
واالقتصاد الفلسطيني، وميكن تناوب عقد دوراته في احملافظات واملدن الفلسطينية املختلفة،ألن 
لتخصيص  بعد  فيما  وسنضطر  وفعاليتها  بريقها  سيفقدها  ومدينة  محافظة  كل  في  عقدها 

مؤمترات للحارة الفوقا واحلارة التحتا من كل مدينة..!
لن يكون هناك تنفيذا لنجاحات هذه املؤمترات ما لم يكن  هناك التزام والزام كامل وواضح متفق  3 .
جللب  واملطلوبة  املالئمة  البيئة  توفير  على  للعمل  دولــي   وباشراف  اسرائيل  مع  عليه  ومصادق 
االستثمارات والشراكات وتنفيذها مما ميكن مجتمع االعمال الفلسطيني من العمل بشكل عام في 

جو صحي، وان ال نعتمد فقط على حسن النوايا من اجلانب االسرائيلي.
املنتج احمللي والسياسات التصديرية من  ان نعمل كقطاع خاص بشكل دؤوب على تشجيع ودعم  4 .
خالل التوجه للمستهلك الفلسطيني والعربي، والترويج لتوعية استهالكية للمنتج الفلسطيني 
التنوع  ورفع مستوى  الفلسطينية لتوفير  الصناعة واالنتاج واخلدمات  ارباب  وكذلك للعمل مع 

النوعية في االنتاج.
ان تنجح هذه املؤمترات  وجتد حلوال وتضع حدا لسياسات االحتالل  واحلواجز واالستيطان وبناء  5 .
اجلدار وسياسات احلصار  املفروضة على اقتصادنا وشعبنا، وكذلك املطالبة بحقوقنا الفلسطينية 
وفوقها  الطبيعية  واملصادر  كاملياه  باطنها  وما في  االرض  وعلى  املعابر  على  بالسيطرة  السيادية 

كالهواء، وأن تكون مدخاًل لتفعيل وتطوير االتفاقيات االقتصادية املوقعة مع اجلانب االسرائيلي.
ان نحقق من خالل هذه املؤمترات القتصادنا الفلسطيني بعده االستراتيجي العربي واالسالمي  6 .
ومع اصدقائنا االجانب االمتداد العاملي ، حيث أن االستثمارات هي ركيزة اساسية لتطويرة واعتماده 
على الذات، واالبتعاد ما امكن عن االقتصاد االسرائيلي لكي ال نحقق ما يرنو اليه ويخطط له 
بعض الساسة االسرائيليني من اليمني واليسار لالبقاء على التبعية لالقتصاد االسرائيلي ، وأن ال 

تتعدى التسوية السياسية املنظورة الوضع القائم مع اضفاء طابع تنموي واقتصادي لها فقط.
العربية  أرباح االقتصادات  التوجه باملطالبة لتخصيص حصة من  العربية يجب  وعلى صعيد عالقاتنا 
الفلسطينية  الداخلية  االمكانات  وتطوير  لتعزيز  االستمرارية  تكفل  إلستراتيجية  دعم  برنامج  ضمن 
واالقتصادين  اخلــاص  القطاعني  بني  واستثمارية  جتارية  شراكات  الى  تــؤدي  عالقات  تطوير  وكذلك   ،
العربي والفلسطيني كجزء من توجه لواقع جديد يأتي كنواة لزيادة التعاون االقتصادي البيني العربي 
وتوطني االستثمارات العربية، ولتخليص االقتصادات العربية من اخلسائر املتكررة نتيجة الهزات الدولية 

املختلفة .
هنا نستبشر خيرا بعقد اول قمة في الكويت لرسم السياسات االقتصادية العربية للتنمية، فتلك هي 
البداية وقد شارك احتاد رجال االعمال العرب  بورقة خاصة شملها العدد احلالي للمجلة حول آليات 

استيعاب اإلستثمارات املالية العربية.
وعلى صعيدنا  الفلسطيني وبعد ما طرأ عليه من احداث تهدد كيانه نتيجة االنقسام والعدوان االسرائيلي 
الشمل  تلم  وطنية شاملة   تلكؤ، ملصاحلة  دون  والتوصل  الفئوية  املصالح  الترفع عن  الغاشم البد من 
، ولتوجيه وتنفيذ  اللحمة وحتافظ على مقدرات هذا الشعب من مصادر ومــوارد  وجتبر العظم وترمم 
تعاقدات  مستقبلية من أجل اعادة االعمار والبناء على اسس استراتيجية حتقق ومتكن من السيطرة 
الكاملة فلسطينيا وعربيا على مجريات االحداث في املستقبل ، وتفوت الفرصة على اجلانب االسرائيلي 

من استغالل فرقتنا، فالقالع ال تسقط اال من داخلها.
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االعمال  رجــال  باحتاد  ممثلة  فلسطني  شاركت 
الفلسطينيني في االجتماع الثاني ملجلس ادارة 
احتاد رجال االعمال العرب لعام 2008 والذي 
ايــام. ومثل االحتاد  القاهرة قبل عدة  عقد في 
رئيس  مسروجي  محمد  من  كل  االجتماع  في 
وماجد  السر   أمني  القواسمي  االحتــاد وخضر 

معالي األمني العام.
ومن أهم بنود جدول االعمال املقترح لالجتماع 
جرى االطالع على مشاركة احتاد رجال االعمال 
العرب في االجتماع التشاوري للتحضير للقمة 
االقتصادية العربية التي ستعقد في أوائل العام 
القادم في الكويت، حيث بحث االجتماع مشاركة 
املوسعة  التحضيرية  االجتماعات  في  االحتــاد 

للتحضير  العربية  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات 
للقمة االقتصادية في الكويت. وكذلك مشاركة 
االحتاد في مؤمتر التكامل االقتصادي العربي 
الذي عقد في الكويت مؤخرا للتحضير للقمة 
الغرف  احتــاد  من  بدعوة  العربية  االقتصادية 
العربية. هذا وقدم احتاد رجال االعمال العرب 
مذكرة حول آليات استيعاب وتوطني االستثمارات 
املالية العربية باالضافة الى مذكرة أخرى حول 
املالية  االســـواق  على  وتأثيرها  االئتمان  ازمــة 
العربية  مت تقدميهما الى اللجنة التحضيرية 

للقمة االقتصادية.
لعقد  التحضيرات  احلــضــور  استعرض  كذلك 
العربي  االعــمــال  ملجتمع  عشر  الثاني  امللتقى 

القطاع   « الــعــام حتــت شــعــار  الـــذي يعقد هــذا 
اخلاص العربي وتداعيات األزمة املالية العاملية 
– اآلثار الناجمة واملوقف املطلوب«والتي سيرفع 
بعد عقد  امللتقى توصيات الى القمة االثتصادية 

العربية في الكويت من أجل االخذ بها.
ملجتمع  عــشــر  الــثــالــث  امللتقى  تــقــررعــقــد  كــمــا 
الــقــادم فــي اململكة  الــعــام  االعــمــال العربي فــي 
املغربية بناء على دعوة رسمية من ممثل اململكة 

املغربية في االحتاد.
وقد صادق االجتماع على محضري اجتماع 
مجلس االدارة االول لعام 2008 واجتماع 
االسكندرية  في  عقد  الذي  العامة  الهيئة 

في شهر متوز املاضي والهيئة العامة. 

فلسطني تشارك في اجتماع
مجلس إدارة إحتاد رجال األعمال العرب
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احتاد رجال االعمال الفلسطينيني يشارك في اعمال امللتقى الثاني عشر ملجتمع االعمال العربي

املشاركون يطالبون الدول العربية
بفتح اسواقها ملنتجات فلسطني

ملجتمع  عشر  الثانى  امللتقى  أعمال  فى  املشاركون  طالب 
األعمال العربى الدول العربية بفتح أسواقها للمنتجات 
الفلسطينية  االقتصادية  املؤسسات  ودعم   ، الفلسطينية 
االنشاء  مــجــاالت  فــى  كافية  عربية  استثمارات  وتــوطــني 
العربية  الــدول  مناشدين  والصحة..  والطاقة  والــزراعــة 
ومؤسسات املجتمع املدنى بالسعى لرفع املعاناة واحلصار 
عــن أهــل غــزة وإرســـال املــســاعــدات املطلوبة وخــاصــة من 

األغذية والوقود واألدوية وغيرها .
وناشد املشاركون ، فى توصياتهم الصادرة فى ختام أعمال 
امللتقى الذي عقد يومي 15و16 من تشرين ثاني 2008 
احتاد  رئيس  مسروجي  محمد  فيه  وشــارك  القاهرة  في 
رجال االعمال الفلسطينيني وخضر القواسمي أمني سر 
االحتــاد وماجد معالي أمني عام االحتــاد ووفد ضم اكثر 
الفلسطينيني  رجــال االعمال  50 مشارك من احتــاد  من 

العربية  اإلقتصادية  قمتهم  فــى  الــعــرب  الــقــادة  ،نــاشــدوا 
املقررة بالكويت فى كانون ثاني 2009، بتبنى استراتيجيات 
التكامل االقتصادى العربى والوحدة االقتصادية وتسريع 
املــشــتــركــة وتشجيع  الــعــربــيــة  الـــســـوق  إنـــشـــاء  خـــطـــوات 
الدول  بني  واالستثمار  التجارة  لزيادة  الهادفة  اخلطوات 
االقتصادية  للمشروعات  الــالزم  الدعم  وتوفير  العربية 
االستراتيجية فى ميادين الطاقة والغذاء واملياه والزراعة 

والصناعة.
برية  مــواصــالت  بشبكة  العربى  الــوطــن  بــربــط  وطــالــبــوا 
للبدء  الضرورية  التمويل  آليات  ، وتوفير  وبحرية وجوية 

فى تنفيذ هذه املشاريع احليوية.
توطني  على  بالعمل  العرب  القادة  األعمال  رجال  وناشد 
املالذ  بإعتبارها  العربية  الدول  فى  العربية  االستثمارات 
موحدة  عربية  رؤيـــة  ووضـــع  االســثــتــمــارات  لتلك  اآلمـــن 

لتالفى األثار السلبية لألزمة املالية العاملية .
الثانى  امللتقى  أعمال  فى ختام   ، االعمال  رجال  وأوصــى 
عشر ملجتمع األعمال العربى ، بإنشاء صناديق لالستثمار 
اإلسالمية فى األوراق املالية والعقارات وإصدار الصكوك 
مؤسسات  إقامة  وتشجيع  استثمارية  كــأدوات  اإلسالمية 
إقــتــصــاديــة عــربــيــة عــمــالقــة عــن طــريــق إدمــــاج الكيانات 
االقتصادية القائمة بقطاعات البنوك والتأمني واملقاوالت 
املختلفة كصناعات  والصناعات  والبحرى  اجلوى  والنقل 

األدوية واألسمدة .
وإيجاد  احملاسبية  املعايير  فى  النظر  بإعادة  طالبوا  كما 
فى  اإلســتــثــمــار  عــن  الناجمة  املــخــاطــر  ملــواجــهــة  معايير 
الدولى  احملاسبى  النظام  ومراجعة  السيادية  السندات 
وإعادة النظر أيضا فى املعايير التى اعتمدت فى »بازل2« 

.

من اليمني أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء املصري، حمدي الطباع رئيس إحتاد رجال األعمال العرب واملتحدث د. حسني صبور رئيس جمعية رجال األعمال املصريني
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الصحة  قطاعات  بتطوير  امللتقى  فى  املشاركون  وأوصــى 
ومؤسساتها  مستوياتها  بكافة  االجتماعية  والــرعــايــة 
والــســالمــة الــعــمــالــيــة وظــــروف الــعــمــل وحتــســني برامج 
الضمان والتقاعد والتأمني والصحة واالسكان احلضرى 
وإنتاجية  اســتــقــرار  على  إيجابيا  ينعكس  مبــا  والــريــفــى 

املواطن العربى .
وطالب رجال األعمال العرب احلكومات العربية ومؤسسات 
وتخصيص  العلمى  بالبحث  باإلهتمام  اخلــاص  القطاع 
املوارد الكافية لدعمه وإقامة مراكز لألبحاث فى اجلامعات 

واملعاهد فى مختلف التخصصات العلمية .
الفاعلة  الرقابة  أنظمة  تطوير  ، ضرورة  املشاركون  وأكد 
السريعة  األلــكــتــرونــيــة  واملــقــاصــة  ـــــداع  واإلي والـــتـــدوال 
وتوفير  األســــواق  هــذه  تكامل  على  والــعــمــل  واحلــديــثــة 
املستثمرين  وحماية  واإلفصاح  الشفافية  من  قدر  أكبر 
املزيد من اجلهود إلزالــة كافة  وبــذل  فى هــذه األســـواق 
واملؤسسية  واإلداريــــة  واإلجــرائــيــة  التشريعية  العقبات 
طريق  تعترض  مازالت  التى  االستثناءات  قوائم  وإلغاء 

التكامل االقتصادى العربى.
وأوصى امللتقى بتطوير وحتديث منظومة التعليم بكافة 
وتوفير  واملتخصص  العالى  التعليم  وخــاصــة  مراحلها 
البنية التحتية احلديثة واملتطورة لهذا القطاع والتركيز 
على التدريب املهنى لتوفير الكوادر املؤهلة واملدربة والعمل 

على نقل وتوطني التكنولوجيا املتقدمة .
وشدد املشاركون فى امللتقى على أهمية وجود تعاون عربى 
السلمية  لــالغــراض  النووية  الطاقة  مجال  فى  عربى   -

والطاقة املتجددة وحتلية املياه . 
وأكد رجال األعمال العرب على ضرورة توجيه االستثمارات 
نحو املشروعات ذات القيمة املضافة العالية ، وعدم تركها 
املالية وكذلك  والعقارات واألوراق  الريعية  املشروعات  فى 
فى  واملدخالت  الصناعى  املنشأ  تراكم  على  اجلــاد  العمل 

الصناعة العربية من الدول العربية .
وأكـــد رجـــال األعــمــال الــعــرب ضـــرورة تــوطــني مشروعات 
والتمور  للحبوب  اإلستراتيحى  واملفهوم  الغذائى  األمــن 
واألسماك والزيوت واجلنب واألعالف واحلبوب الصناعية 
والبذور والتقاوى الزراعية ، وكذلك االستثمار فى إقامة 

مصانع جتهيز اللحوم وتعليبها .
وجدد رجال األعمال العرب الدعوة ملنحهم حرية احلركة 
والتنقل بني الدول العربية من خالل إصدار بطاقة رجل 
العربية  االقتصادية  القمة  مناشدين  العربى..  االعمال 
هذه  بتبنى   ، املقبل  يناير  فــى  بالكويت  عقدها  املــقــرر 
التجارة  حركة  لــزيــادة  الزمــا  شرطا  باعتبارها  التوصية 

السعي لرفع املعاناة واحلصار عن قطاع غزة

واالستثمار بني الدول العربية .
التنموية  بــاإلصــالحــات االقــتــصــاديــة واجلــهــود  وأشــــادوا 
بتسريع  مطالبني   .. الــعــربــيــة  الــــدول  بــهــا  قــامــت  الــتــى 
وتــيــرة هـــذه االصـــالحـــات وتــطــويــر الــتــشــريــعــات املنظمة 
إجراءات  وتبسيط  عليه  القائمة  واالجــهــزة  لالستثمار 
التقاضى والتحكيم وتدعيم الشراكة بني القطاعني العام 

واخلاص.
وأقر مجلس إدارة احتاد رجال األعمال العرب عقد امللتقى 
االحتاد  من  بدعوة  املقبل  العام  املغرب  فى  عشر  الثالث 

العام ملقاوالت املغرب .

احمد نظيف
وكـــــان املــلــتــقــى الــثــانــى عشر 
العربى  األعــــمــــال  ملــجــتــمــع 
ــور أحمد  ــت ــدك قـــد افــتــتــحــه ال
الوزراء  مجلس  رئيس  نظيف 
املصري، وشارك فيه عدد كبير 
والعرب  املصريني  الـــوزراء  من 
ورجال األعمال مبصر والدول 

العربية من بينها فلسطني.
واكد نظيف على اهمية تعزيز منظومة العمل االقتصادي 
العربي املشترك والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن 
على  واالنــفــتــاح  االقــتــصــادي  التكامل  وحتقيق  الــعــربــي 

الفوائض  توظيف  وضــرورة  العالم  وعلى  العربية  الــدول 
املالية العربية في الوطن العربي لصالح االجيال العربية 

احلالية واملستقبلية.

حمدي الطباع
احتاد  رئــيــس  نـــوه  كلمته  وفـــي 
العرب حمدي  االعــمــال  رجــال 
الطباع الى ضرورة وضع نظام 
تشارك  جـــديـــد  عـــاملـــي  مـــالـــي 
بفاعلية  الــعــربــيــة  الــــدول  فــيــه 
ومــنــظــمــات مجتمع  حــكــومــات 
متلقني  نبقى  ال  حتى  مــدنــي 

للسياسات االقتصادية اخلارجية 
لدينا مصادر الثروات الهائلة وطالب بعمل نظام اسالمي 
االستثمار من  على  للحفاظ  بنجاحه  االن  الغرب  يعترف 
استثمارية  نوافذ  استحداث  ضــرورة  الــى  مشيرا  املخاطر 
 70 ومالية تعتمد نظام املصارف االسالمية وطالب بضخ 
ملا  عمل  فــرص  توفر  مشاريع  في  الستثمارها  دوالر  مليار 
العربي  العالم  في  العمل  عن  عاطل  مليون   17 عن  يزيد 

واعطاء االولوية في العمل للكوادر البشرية العربية.
محمد مسروجي

– رئيس احتاد رجال  من جهته حتدث محمد مسروجي 
الفلسطيني  االقــتــصــاد  حـــول  الفلسطينيني  األعــمــال 

محمد مسروجي رئيس إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني
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خالل  اسرائيل  فرضتها  التي  الهائلة  الضغوط  أن  واكــد 
بالنسبة  تراجعات حادة  املاضية قد أسفرت عن  السنوات 

جلميع املؤشرات االقتصادية .
وتطرق الى املؤشرات اإلحصائية التي صدرت عن املؤسسات 
الدولية املتخصصة وقال لقد حصل تراجع ملموس في 
 ،2007  –  2001 الفترة  خالل  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
يقدر بحوالي %20 عما كان عليه في عام 2000. ومع أن 
الوضع االقتصادي قد شهد حتسنًا طفيفًا خالل األعوام 
الثالث املاضية إال أن معدل دخل الفرد ال يزال أقل بكثير 
عما كان عليه من قبل، خاصة وأن نسبة الزيادة السكانية 
في فلسطني هي من أعلى النسب في العالم، حيث تبلغ 

حوالي %3.5 بالسنة.
واضاف مسروجي انه من الطبيعي أن ينجم عن التراجع 
االقتصادي ارتفاع حاد في نسبة البطالة حيث تبلغ حاليًا 
في الضفة الغربية حوالي %25، علمًا بأنها بلغت 37% 
فتتراوح  غــزة  لقطاع  بالنسبة  أمــا  السابقة.  األعـــوام  في 
تتركز  البطالة  بــأن  ويالحظ   70%-40 بني  التقديرات 

بشكل خاص في أوساط اخلريجني.
ارتفاع  إلى  ادت  الذكر  السالفة  التراجعات  ان  الى  واشــار 
إلى  ارتفعت  حيث  فلسطني،  فــي  الفقر  نسبة  فــي  كبير 
حوالي %60 باملعدل العام. مشيرا لوجود تفاوت كبير في 
نسبة الفقر بني منطقة وأخرى، حيث أنها تبلغ في قطاع 

غزة حوالي 80%. 
ووصف مسروجي األوضاع املعيشية في قطاع غزة بانها أسوأ 
ســواًء من حيث معدل  الغربية،  الضفة  في  بكثير مما هي 
دخل الفرد أو نسبة البطالة أو نسبة الفقر. ويعود ذلك بشكل 
رئيسي للضغوط االسرائيلية التي تستهدف القطاع بشكل 
خاص، وذلك في أعقاب جناح حركة حماس في االنتخابات 
القطاع  إغالق  إلى  أدى  وقد  سنوات.  ثالث  قبل  التشريعية 

واحلصار اجلائر إلى كوارث إنسانية واقتصادية.
البالغ  اإلغــاثــي  لــلــدور  الفلسطينيني  تقدير  عــن  وعــبــر 
العربية  واملــؤســســات  الـــدول  بعض  لعبته  الــذي  األهمية 
خالل السنوات الصعبة املاضية. كما أن شعبنا في فلسطني 
رجال  بــذلــهــا  الــتــي  للجهود  واالمــتــنــان  بالفخر  يشعر 
األعمال واألثرياء العرب في دعم جلان الزكاة واجلمعيات 
اخليرية والصحية والكثير من املؤسسات احمللية األخرى، 
إذ كان لذلك أثر كبير في التخفيف عن مختلف شرائح 
احملدود.  الدخل  ذوي  من  خاصة  الفلسطيني،  املجتمع 
كما أننا نشعر بالتقدير العميق للتبرعات السخية التي 
التعليمية  واملؤسسات  للجامعات  األعمال  رجــال  قدمها 
في الداخل، والتي متكنت من الوصول باجلهاز التعليمي 

عندنا إلى مستويات مرموقة.
فلسطني  في  االستثمار  إمكانيات  مسروجي  واستعرض 
وإمكانيات دعم هذا االقتصاد دون أن يتكبد أي مستثمر 
خسائر جـــراء هــذه االســتــثــمــارات. وقـــال انــه فــي مؤمتر 
-21 حلم  بيت  مدينة  في  عقد  الــذي  الثاني  االستثمار 
املدروسة  املشاريع  الكثير من  العام، عرضت  أيار هذا   23
تــزيــد قيمته عن  مــا  باستثمار  الــبــدء  وقــد مت  واملــجــديــة 

رام  بني  مدينتني  بناء  مشروع  إلى  باإلضافة  دوالر  مليار 
وسوف  دوالر  مليون   900 إلــى  تصل  بكلفة  ونابلس  الله 
تقوم السلطة الفلسطينية بتأمني البنية التحتية لهذين 
املشروعني كما أن احلاجة ماسة والفرص ضخمة ملشاريع 
كبيرة وجدية مثل إعادة تأهيل املطار وبناء امليناء البحري 
واملطاعم  الــفــنــادق  لبناء  أيــضــًا  ماسة  احلــاجــة  وستكون 
حتى  الــبــالد  إلــى  دخــل  حيث  السياحي  القطاع  إلحــيــاء 
نهاية شهر تشرين أول أكثر من مليون سائح رغم األوضاع 
املنازل  لبناء  مــاســة  احلــاجــة  أن  كما  والــقــاهــرة  الصعبة 
ملواجهة الزيادة السكانية العادية إضافة إلى ما هو متوقع 
أن هناك فرصة  األرقــام  العائدين حيث تظهر  تدفق  من 

لبناء آالف الوحدات السكنية.
القطاع  فــي  لالستثمار  إمــكــانــيــة  أيــضــًا  هــنــاك  ان  وراى 
الزراعي حيث يشهد هذا القطاع توسعًا ملحوظًا وخاصة 
إلى  احلــاجــة  على  مــشــددا  األغــــوار.  تطوير  إمكانية  فــي 
أن  الصناعات  أصحاب  وبإمكان  السلع  ملختلف  املصانع 
فلسطني  فــي  ملصانعهم  فــروع  تأسيس  إمكانية  يــدرســوا 
االستعداد  أمت  عــلــى  الفلسطينيني  األعـــمـــال  ورجــــال 

لالستثمار واملشاركة.
أما في قطاع تكنولوجيا املعلومات فاكد  رئيس احتاد رجال 
االعمال الفلسطينيني ان منو هذا القطاع هو األسرع في 
%30 سنويًا.  إلى   25% بلغ  الفلسطينية حيث  املناطق 
لشركة  احلــصــري  الترخيص  فــإن  لالتصاالت  وبالنسبة 
االتصاالت الفلسطينية انتهى وجنحت شركة االتصاالت 
أن تفوز بعطاء احلصول على  الكويت  الوطنية ومركزها 

ترخيص مببلغ 355 مليون دوالر أمريكي.
أما في قطاعي التعليم والصحة فهنالك مجال لالستثمار 
وبدون حدود في بناء املستشفيات واملدارس اخلاصة حيث 

أن هنالك نقص في الغرف الصفية وغرف املستشفيات. 
باإلضافة إلى تطلع السلطة واملواطنني إلى مستوى رفيع 

من اخلدمات...
ودعـــا مــســروجــي رجـــال االعــمــال الــعــرب إلــى دراســـة هذه 
الفلسطينيني  االعــمــال  رجــال  استعداد  مؤكدا  املشاريع 
للمشاركة واإلدارة حيث أن األيام العصيبة التي قادوا فيها 
مؤسساتهم أعطتهم من اخلبرة في اإلدارة وإدارة األزمات 

احلد األعلى لتحمل املسؤولية.
ومع ذلك اشار الى أن هنالك حتفظ على االستثمار في 
فلسطني من قبل رجال األعمال بسبب األوضاع األمنية 
السائدة إال أن هذا التحفظ سوف يختفي إذا علمنا: ان 
أرباحًا  حتقق  فلسطني  في  واستثمارات  شركات  هنالك 
جيدة ومّطردة كل عام. وان سوق فلسطني لألوراق املالية 
األقل تضررًا من األزمة املالية العاملية رمبا لصغر حجمه 
ولــكــن أيــضــًا لــقــوة الــعــديــد مــن الــشــركــات املــشــاركــة فيه. 
وأجنبية  عربية  الستثمارات  كثيرة  أمثلة  هنالك  كذلك 
في فلسطني حققت أرباحًا جيدة ومميزة. باالضافة الى 
حيث  االستثمارات  لضمان  العربي  الصندوق  هنالك  ان 

يستطيع أي مستثمر أن يضمن رأسماله.
هنالك  ان  مــســروجــي  فــقــال  اخلــارجــي  الصعيد  عــلــى  أمـــا 
باب  بفتح  الفلسطيني  االقــتــصــاد  لــدعــم  كــبــيــرة  إمــكــانــيــة 
العاملة  األيدي  وتشغيل  الفلسطينية  للمنتجات  االستيراد 
الفلسطينية املدربة حيث أن خفض نسبة البطالة هو السبيل 

الوحيد لدعم الشعب الفلسطيني واالقتصاد الفلسطيني.
واختتم حديثه لرجال االعمال العرب بالقول إن التوجه 
أساسيتني  غايتني  يحقق  فيها  لالستثمار  فلسطني  إلى 
هو  والثاني  بوجوده  املستهدف  الشعب  هذا  دعم  أوالهما 

استثمار الفرص املؤاتية. 

خضر القواسمة أمني سر إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني يترأس إحدى جلسات امللتقى
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الرئيس يفتتح فعاليات مؤمتر 
االستثمار الفلسطيني في نابلس 
ويؤكد على دور القطاع اخلاص في 
قيادة عملية التنمية في فلسطني

افتتح الرئيس محمود عباس فعاليات مؤمتر فلسطني لالستثمار ) ملتقى الشمال( بنابلس.
وقال الرئيس عباس: إْن ال تنمية فعلية ومستدامة في ظل االحتالل«، مشيرًا إلى أن تصاعد اإلجراءات اإلسرائيلية تعيق احملاوالت التنموية.
وأضاف »أن دور الدولة الرئيس هو توفير البيئة االستثمارية املناسبة، وسن التشريعات والقوانني وتقدمي التسهيالت اإلجرائية، وإتاحة أوسع 

مجاٍل أمام القطاع اخلاص للمشاركة في قيادة عملية التنمية في فلسطني«.

اإلصالح  بــرامــج  فــي  الوطنية  السلطة  جــديــة  وأكـــد 
احلكومة  »دور  على  مشددًا  الرشيد،  احلكم  وسياسة 
البرامج  هــــذه  تــرجــمــة  فـــي  املــخــتــلــفــة  ومــؤســســاتــنــا 
والسياسات إلى حقائَق واقعيٍة مبا يخدم أهدافنا في 

التحرر والتنمية واالستقرار«.
مئات  بتنفيذ  الــوطــنــيــة  السلطة  قــيــام  »أن  وأضــــاف 
الريفية،  املناطق  فــي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
واألكثر تضررًا من جدار الفصل واالستيطان، وإقرارها 
منطقة  في  التنموية  األساسية  املشاريع  من  للعديد 
مشروع،  األلـــف  بــرنــامــج  بتنفيذ  والــتــزامــهــا  األغــــوار 
املواطنني  قــدرة  لتعزيز  سعينا  سياق  فــي  يأتي  إمنــا 
على الــصــمــود، وتــوفــيــر اخلــدمــات األســاســيــة، وخلق 
العمل  تعزيز  وكذلك  املواطنني،  آلالف  العمل  فرص 
املشترك مع القطاع اخلاص، الذي يقوم بتنفيذ هذه 

املشاريع«.
تبذل كل ما في وسعها  الوطنية  السلطة  أن  أكد  كما 
جميع  فــي  إستراتيجية  مشاريع  مجموعة  لتنفيذ 
إلى  مشيرا  اخلــاص،  القطاع  عبر  الوطن  محافظات 

تعّطل بعضها في قطاع غزة نتيجة لالنقالب.
رامي احلمد  الدكتور  بداية حفل االفتتاح رحب  وفي 
الدكتور  الــوزراء  ورئيس  بالرئيس محمود عباس  الله 
ســـالم فــيــاض واعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــذيــة ملنظمة 
لدى  املعتمدين  والــقــنــاصــل  الفلسطينية  التحرير 

السلطة الفلسطينية.
وقال احلمد الله: آن االوان لبناء االقتصاد الفلسطيني 

نحتضن  أن  النجاح  وفي جامعة  نابلس  في  ويشرفنا 
الفلسطينيى  االقتصاد  ان  نــرى  ونحن  املــؤمتــر،  هــذا 

ركيزة اساسية من ركائز الدولة الفلسطينية.
»إن مجرد وجودنا معا هنا،  من جانبه قال د. فياض 
في نابلس اإلباء والكبرياء، لتبادل الرأي حول الفرص 
يضيف  الوطني،  اقتصادنا  في  املمكنة  اإلستثمارية 
ويقربنا  والــبــنــاء،  التحرير  مسيرة  فــي  أخـــرى  لبنة 

املستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام  حلم  حتقيق  من 
األراضـــي  كــامــل  عــلــى  الــشــريــف  الــقــدس  وعاصمتها 

احملتلة عام 1967«.
وجهة  وستبقى  زالـــت  ومـــا  كــانــت  فلسطني  أن  وأكـــد 
من  الرغم  وعلى  مقبولة،  بعوائد  لإلستثمار  معقولة 
االقتصاد  فــإن  اإلحــتــالل،  يضعها  التي  املعيقات  كــل 
الفلسطيني ما زال قادرًا على توفير مقومات النجاح 

طاهر املصري رئيس وزراء األردن السابق في حفل استقبال أقامته مجموعة شركات عنبتاوي
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سلم  عــلــى  مــقــبــول  مــوقــع  وإحـــتـــالل  للمستثمرين، 

التنافسية إقليميًا وعامليًا.
وأوضح أن مؤمتر االستثمار في نابلس ميثل مناسبة 
اخلاص  القطاع  مع  بالعمل  التزامنا  »لتأكيد  هامة 
بيئة  خلق  على  وخارجها  فلسطني  في  واملستثمرين 
املستثمرين  جــذب  على  وقــــادرة  مــواتــيــة  استثمارية 
والدولى،  العربي  واحملــيــط  الشتات  فلسطينيي  مــن 
لالستفادة من الفرص املتاحة وحتقيق العائد املعقول 
االقتصاد  تنمية  فــي  واملساهمة  استثماراتهم،  على 

الوطني«.
واشار الى أن احلكومة قامت منذ توليها ملسؤولياتها 
املناطق  تــنــمــوي، فــي  1100 مــشــروع  بــاقــرار حــوالــي 
واالستيطان  بــاملــصــادرة  واملــهــددة  واملهمشة  الريفية 
القطاع  عــبــر  األغـــــوار،  منطقة  فــيــهــا  مبــا  واجلـــــدار، 
بلغت  اجمالية  وبتكلفة  احمللية،  واملؤسسات  اخلــاص 

273 مليون دوالر.
يــزيــد عــن مليون ومــائــة وثمانني  قـــدوم مــا  »أن  وأكـــد 
ألف سائح منذ بداية العام 2008  وحتى نهاية شهر 
العام  خالل  ألف  بسبعمائة  مقارنة  منه،  أول  تشرين 
وأربعمائة  منه،  الثاني  النصف  في  معظمهم   2007
تنامي  وبوضوح على  يؤشر  إمنا   ،2006 عام  ألف في 
حالة االستقرار، وثقة السياح بحالة األمن واستقراره 
هنا،  االستثمار  امكانية  يؤكد  الذي  األمر  بالدنا،  في 
وبعوائد ربحية معقولة ليس فقط في مجال السياحة 

بل وفي مختلف املجاالت االقتصادية األخرى«.
وأعرب فياض عن االهتمام الكبير الذي توليه السلطة 
في  واخلــاص  العام  القطاعني  بني  للتكامل  الوطنية 
القطاعات  فــي  االستثمارية  الــفــرص  تسويق  جهود 
املواتية، والعمل على جلب االستثمارات اخلارجية عبر 

الشراكات في تنفيذ املشاريع«.
افتتاح  في  املصري  منيب  االعمال  رجــل  قــال  وبــدروه 

املؤمتر »إنــه حــدث غير عــادي في يــوم غير عــادي في 
كل  من  الفلسطينيون  فيه  يجتمع  عــادى،  غير  مكان 
ولو  ليمسحوا  جــاءوا  واشــقــاء  اصــدقــاء  ومعهم  مكان 

قلياًل مما عانته نابلس من قهر وظلم«.
نابلس  مــكــانــة  اســتــعــادة  الـــى  »نــحــن نسعي  وأضــــاف 
االقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــرغـــم مــــن ممــــارســــات االحـــتـــالل 
الشرعية  قيادتنا  وبجهد  شعبنا  بـــارادة  االسرائيلي، 

الرئيس محمود عباس ».
داخل  من  القادمني  االعــمــال  برجال  املصري  ورحــب 
تأكيد  مشاركتهم  أن  مؤكدًا  وشكرهم  االخضر  اخلط 
على وحدة اجلغرافية ووحدة الهدف، والذين شاركوا 

بتصميم لدعم االقتصاد في شمال الضفة الغربية.
وقال: »إن استعادة الوضع السابق بوصول أهلنا داخل 

اخلط االخضر الى اسواقنا احمللية يجب العمل على 
عودتها، واجلزء االخر من املشاركني هم رجال اعمال 
واملشاركة  العودة  الى  تواقون  اخلارج  من  فلسطينيني 

باملساهمة في االستثمارات داخل الوطن.
بقيمة  رزمة مشاريع  على  املؤمتر  في  املشاركون  ووقع 
اتفق على  التي  املشاريع  دوالر.ومــن بني  مليون   494
برأس  االقتصادي  اإلنعاش  صندوق  مشروع  تنفيذها 
مال 50 مليون دوالر املمول من القطاع العام واخلاص 
والدول املانحة، ومشروع إنشاء منطقة صناعية حرفية 
في مدينة نابلس بتكلفة 25 مليون دوالر بالتعاون بني 
صندوق االستثمار الفلسطيني وبلدية نابلس، وانشاء 
الضفة  شمال  في  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  محطة 
برأس مال 300 مليون دوالر، ومشروع إنشاء صوامع 
إجراءات  وبــدء  دوالر  مليون   18 مــال  بــرأس  احلبوب 

التسجيل للشركة املالكة.
ومن بني املشاريع مشروع إنشاء مصنع احلديد برأس 
مال 100 مليون دوالر على أن يتم املباشرة في املرحلة 
ومشروع  دوالر،  مليون   15 بقيمة  »الــدرفــلــة«  األولـــى 
معاجلة النفايات الصلبة في محافظة نابلس بقيمة 

1.2 مليون دوالر.
الشراكة  تعزيز  إلى  املؤمتر  أعمال  في  املشاركون  ودعا 
إلى  وتطويرها  واخلـــاص  الــعــام  القطاع  بــني  املميزة 
حــالــة املــأســســة الــدائــمــة لــلــحــوار بــني القطاعني من 
أجـــل تــعــزيــز دور الــقــطــاع اخلـــاص فــي قــيــادة عجلة 
التنمية االقتصادية في فلسطني، وشددوا على ضرورة 
االقتصادية  والتشريعات  الــقــوانــني  رزمـــة  استكمال 

الالزمة لرفع جاذبية مناخ االستثمار في فلسطني.
رجال  الكفيلة مبشاركة  اآلليات  إلى وضع  دعوا  وكما 
األعمال الفلسطينيني ومن داخل اخلط األخضر في 

عملية التنمية واالستثمار في فلسطني.

جانب من املشاركني في حفل افتتاح املؤمتر

جانب من املشاركني في حفل االستقبال ملجموعة عنبتاوي
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حتت رعاية رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض

 2008  - 10-5 بــتــاريــخ  اريــحــا  عــقــد فــي مــديــنــة 
الثالث،  االقـــتـــصـــادي  الــوطــنــي  احلــــــوار  مـــؤمتـــر 
مبشاركة ما يزيد عن 400 شخص ميثلون وزارات 
ومؤسسات القطاعني العام واخلاص، ورجال أعمال 
من  وبدعم  فلسطينيني،  وصناعيني  ومستثمرين 
الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي)سيدا(
واستهل املؤمتر حتت شعار)حوار.. شراكة.. تنمية( 
د. ســالم فياض  الـــوزراء  رئيس  ، بخطاب من قبل 
وأنها  املــؤمتــر،  لنتائج  احلكومة  تبنى  اكــد   حيث 
الكفيلة  اإلجــــراءات  وستتخذ   ، عليها  ستصادق 
كافة  عــلــى  عليه  ــفــاق  االت مت  مــا  تنفيذ  مبتابعة 
من  أصيال  جــزءًا  باعتباره  احلكومية،  املستويات 
برنامج احلكومة، داعيا مؤسسات القطاع اخلاص 
املؤسسات  وبـــاقـــي  الــتــنــســيــقــي  بــاملــجــلــس  ممــثــلــة 
التمثيلية بتبني مخرجات املؤمتر واملصادقة عليها 

وتوفير اآلليات املناسبة لتنفيذها.
بتمكني  ملموسًا  اهتماما  أولت  احلكومة  أن  وقال 
الــقــطــاع اخلــــاص مـــن الــقــيــام بـــــدوره كــامــال في 
الشراكات  وعقد  والتصدير،  االستثمار  مجاالت 
ملختلف  التوجيهات  وأصــدرت  واخلارجية،  احمللية 
بواجباتها  القيام  أجــل  مــن  واملــؤســســات  الــــوزارات 

للمستثمرين  اخلدمات  تقدمي  في  منقوصة  غير 
املختلفة.  اخلــاص  القطاع  ومؤسسات  والشركات 
االقتصادية  التشريعات  مبراجعة  حاليًا  وتــقــوم 
البيئة  وتعزيز  اخلــاص،  القطاع  عمل  يسهل  مبا 
االستثمارية، ويحدث التقدم في القدرة التنافسية 
قريبا  وستشرع  والــدولــي.  االقليمي  املستوى  على 
مبراجعة مؤشرات تنفيذ األعمال، لتحسني موقع 
فلسطني التنافسي في قائمة الدول التي تشملها 

هذه املؤشرات.
وأعلن د. فياض بإن السلطة الوطنية تبذل ما في 
وسعها لتنفيذ مجموعة مشاريع استراتيجية في 
القطاع اخلــاص، مبا  كافة عبر  الوطن  محافظات 
مناطق  أربــع  إنشاء  على  احلثيث  العمل  ذلك  في 
حلم.  وبيت  وأريحا  وترقوميا  جنني  في  صناعية، 
مع  والشراكة  التعاون  من  املزيد  إلى  وتتطلع  كما 
القطاع اخلاص في تنفيذ العديد من املشاريع في 

مختلف محافظات الوطن.
وأشار د. فياض الى تأكيد الرئيس محمود عباس 
“أبو مازن” على التزام السلطة الوطنية مبختلف 
والتشريعات  البيئة  توفير  أجــل  مــن  مؤسساتها 
القطاع اخلاص،  الالزمة لتطوير دور  واالجــراءات 

استراتيجية  في  ومساهمته  استثماراته  وتعزيز 
على  شعبنا  وثــبــات  الــصــمــود  على  الــقــدرة  تنمية 
أرضه، وكذلك تعزيز دور القطاع اخلاص، ومشاركته 
ليس فقط في بناء االقتصاد الوطني الفلسطيني، 
وإمنا في ممارسة دوره الوطني في مسيرة احلرية 

واالستقالل لشعبنا، وتوفير احلياة الكرمية له.
وأضــــاف بـــأن الــقــطــاع اخلـــاص فــي بــالدنــا يواجه 
حتديات ضخمة، وخاصة في قطاع غزة، وهذا في 
صعوبات  الفلسطيني  االقتصاد  فيه  يواجه  وقــت 
فيها  مبــا  الغربية،  الضفة  محافظات  فــي  كبيرة 
القدس بفعل احلواجز واحلصار والعزل املفروضة 
علينا  يحتم  األمـــر  هــذا  إن  على  مــشــددا  عليها. 
املسئولية،  حتمل  درجــات  أقصى  ممارسة  جميعًا 
واالستثمار األمثل ملا هو متوفر من فرص، والعمل 
املشترك لتذليل العقبات، ومتكني القطاع اخلاص 
من القيام بالدور املنوط به في قيادة جهود التنمية 
الــعــالــم اخلارجي،  عــلــى  واالنــفــتــاح  والــتــشــغــيــل، 
ذلك  يتيحه  مما  ممكنة  درجة  بأقصى  لالستفادة 

من ولوج األسواق اإلقليمية والدولية.
وقال إن ما حققته السلطة الوطنية من إجنازات 
على  وقدرتها  املــؤســســات،  بناء  إعـــادة  صعيد  على 

مؤمتر احلوار الوطني االقتصادي 
الثالث يعتمد آليات للحوار، ويساهم 

بفاعلية في تأسيس شراكة حقيقية 
بني القطاعني العام واخلاص

د. فياض: يعلن تبني احلكومة لنتائج املؤمتر، ويؤكد جاهزية 
احلكومة للعمل املكثف مع القطاع اخلاص ومؤسساته
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والـــضـــروريـــة لكافة  الـــالزمـــة  تـــقـــدمي اخلـــدمـــات 
املــواطــنــني، فــي كــافــة املــجــاالت، سيما فــي مجال 
فرض األمن والنظام العام وسيادة القانون، سيظل 
ناقصا ما لم يتم إنهاء حالة االنقسام وإعادة قطاع 
الوطن  وحــدة  إطــار  فــي  الشرعية،  كنف  الــى  غــزة 

ومؤسسات السلطة الوطنية.
وأكــــد أن احلــكــومــة تــبــذل أقــصــى مـــا لــديــهــا من 
مجال  فــي  سيما  األمـــر،  هــذا  لتحقيق  إمكانيات 
البنية  وإنــشــاء  البشرية،  الــكــوادر  وتــدريــب  توفير 
العدالة،  بقطاع  النهوض  على  الــقــادرة  التحتية 
وكـــذلـــك ســعــيــهــا الســتــكــمــال مــتــطــلــبــات تكريس 
على  القضاء،  واستقالل  القانون  وسيادة  العدالة 
ومبا  املؤسسات،  وحكم  القانون  دولــة  بناء  طريق 
ميكن من اجتثاث الفساد وكل أشكال االعتداء على 
وإن هذا األمر  االقتصادية،  املواطنني ومصاحلهم 
ومتطلبًا  عليا  أولــويــة  للحكومة  بالنسبة  يشكل 

أساسيًا حلماية القطاع اخلاص ومتكينه.
مدار  على  الوطنية عملت  السلطة  أن  الــى  وأشــار 
الوطني  االقتصاد  بناء  إعــادة  على  عــام  من  أكثر 
وقامت  والــدولــيــة.  واالقليمية  احمللية  وعــالقــاتــه 
املبادرات، لترسيخ وتطوير دور  العديد من  برعاية 
خاصًا  اهتمامًا  وأولــت  ومكانته،  اخلــاص  القطاع 
والبنية  العمل  بيئة  في  القائم  القصور  ملعاجلة 
املؤثرة  والتنظيمية  واإلداريــة  التشريعية  التحتية 
الفاعلة  املساهمة  على  اخلــاص  القطاع  قــدرة  في 
السلطة  وحققت  كما  االقــتــصــادي.  النشاط  فــي 
تقدمًا ملموسا في دفع مستحقات القطاع اخلاص 
على السلطة الوطنية، والتي تراكمت عبر السنوات 

املاضية.
القطاع  مــع  بالشراكة  احلكومة  الــتــزام  عــن  وعبر 
اخلاص عبر إصدار إعالن بيت حلم، ووضع مهمة 
ترويج االقتصاد الفلسطيني والفرص االستثمارية 
احلكومة  ـــام  ـــي وق ـــــات،  ـــــوي األول ســلــم  رأس  عــلــى 
امللتقيات  مــن  العديد  لعقد  بالتخطيط  حاليا 
لتعريف  وخارجها،  فلسطني  داخــل  االستثمارية 
املستثمرين بالفرص املتاحة في وطننا. كما ونقوم 
بالترتيب إلنشاء عدد من مجالس العمل املشتركة 
مع الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق والتشاور 

الوثيق مع املجلس التنسيقي للقطاع اخلاص.
وقــال من أجل مأسسة جهود احلكومة في مجال 
برنامجًا  استحدثت مؤخرًا  القطاع اخلاص،  دعم 
لتمكني القطاع اخلاص في رئاسة الوزراء، بحيث 
احتياجاته  مــع  التفاعل  مــن  أقصى  حــدًا  يضمن 
ومعاجلة  الــســيــاســات،  عــلــى صعيد صــنــع  املــلــحــة 
أوجه القصور واخللل في  العالقة بني القطاعني 

اخلــــاص والـــعـــام، خــاصــة فــي مــجــاالت التشريع 
واالجـــراءات واحلــقــوق املــاديــة والــفــرص املتكافئة، 
للشراكة  وطنية  أجندة  لتطوير  املشترك  والعمل 
بني القطاعني، وتنسيق املواقف والتكامل في تنمية 
القطاع  برنامج متكني  معتبرا  الوطني،  االقتصاد 
اخلاص في رئاسة الوزراء ترجمة مباشرة للتوجه 
استنهاض  مــجــال  فــي  للحكومة  االســتــراتــيــجــي 
البيئة  وتوفير  وإمكاناته،  اخلــاص  القطاع  مــوارد 
لتدفق  املناسب  املناخ  وخلق  املواتية،  االستثمارية 
خالل،  من  فلسطني،  الى  اخلارجية  االستثمارات 
تطوير التشريعات واالجراءات واملمارسات املطلوبة 
وزيــــادة  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  تــنــافــســيــة  لتحسني 
املال  رأس  وعودة  فيه،  اخلاص  القطاع  استثمارات 
املهاجر، وتأمني زيادة ملحوظة في تدفق االستثمار 
متفق  برنامج  وصياغة  فلسطني،  إلــى  اخلــارجــي 
عليه للشراكة بني القطاع اخلاص والعام ومتابعة 
والتكاملية  التنسيقية  العالقة  وتعزيز  تنفيذه، 
بني مؤسسات القطاع اخلاص ودوائر صنع القرار 
قدرة  وتعزيز  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في 
القطاع العام على التجاوب مع احتياجات القطاع 
اخلاص في مجال خدمات إجناز األعمال، وتوفير 
الــقــطــاع اخلاص  لتعزيز عــالقــات  املــنــاســب  املــنــاخ 
الفلسطيني مبحيطه العربي واإلقليمي والدولي، 
مبا في ذلك إنشاء أكبر عدد من مجالس األعمال 
اجلوالت  وتنفيذ  املختلفة،  الـــدول  مــع  املشتركة 
الترويجية، واملساعدة في تفعيل مؤسسات القطاع 

مصاحله،  متثيل  عــلــى  قــدرتــهــا  لتعزيز  اخلـــاص 
وتوفير  الوطني،  االقتصاد  على  بالنفع  يعود  مبا 
مجلس  لقيام  والتنظيمية  القانونية  املتطلبات 

التنافسية الفلسطيني.
وثمن د.فياض مبادرة القطاع اخلاص في ترجمة 
للحوار  أجندة  اقتراح  بيت حلم، من خالل  إعالن 
الوطني في املجال االقتصادي. معربا عن اهتمام 
واعتزاز احلكومة بالشراكة من خالل إنشاء جلنة 
برئاسة  القطاع اخلاص،  للحوار مع  دائمة  وزاريــة 
األسابيع  أنه مت خالل  الى  منوها  الـــوزراء،  رئيس 
املــطــروحــة على  القضايا  كــافــة  مــراجــعــة  املــاضــيــة 
أجندة احلوار، عبر جلنة فنية حكومية مت تشكيلها 
لهذا الغرض، معلنا حتويل هذه اللجنة املؤقتة الى 
للجنة  تنفيذية  كــذراع  واستخدامها  دائمة،  جلنة 
الوزارية الدائمة، متطلعا الى قيام القطاع اخلاص 
وكذلك  الدائمة.  احلــوار  للجنة  ممثليه  بتسمية 
الدائمة،  الفنية  للجنة  رديــفــة  للجنة  ممثليه 
وبذلك يتحول احلوار من مجرد تظاهرة موسمية، 
ومتتينه  احلــوار  رعاية  تتولى  دائمة  مؤسسة  الــى 

وتنفيذ مخرجاته.
القطاع  املكثف مع  للعمل  وأكد جاهزية احلكومة 
دون  أية عقبات حتول  اخلــاص ومؤسساته، إلزالــة 
قيامه مبهامه على أكمل وجه، بل مهمته األساسية 
عبر  والــتــشــغــيــل  الــعــمــل  فـــرص  بــتــوفــيــر  املتعلقة 
االستثمار اإلضافي، وجلب االستثمارات اخلارجية 
التجارة. معربا عن استعداده التخاذ ما  وتنشيط 
يلزم من خطوات وقرارات وإجراءات، لتمكني القطاع 
اخلاص من القيام بهذه املهمة،  وفي نفس الوقت، 
دعا القطاع اخلاص للقيام بجهود إضافية لتطوير 
مؤسساته مبا يعزيز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، 
ومتكنها من االضطالع مبسؤولياتها االجتماعية، 
والترويج لإلستثمار في فلسطني، وبناء العالقات 
املعرفة  ونقل  املستثمرين،  مع  والدولية  االقليمية 
مع  االنــدمــاج  زيـــادة  تعزيز  بــهــدف  والتكنولوجيا 

االقتصاد العربي واالقليمي والعاملي.
املستمرة  ملبادراته  للقطاع اخلاص  د.فياض  وثمن 
املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  في  لإلستثمار 
مـــؤكـــدا الــــتــــزام احلـــكـــومـــة بـــعـــدم مــنــافــســتــه في 
تولي  الــى  متطلعا  االستثمارية،  املشاريع  تنفيذ 
املشاريع  بعض  تنفيذ  مسئولية  اخلــاص  القطاع 
االستراتيجية في مجاالت البنية التحتية كالطاقة 
وغيرها، آمال أن تتمكن احلكومة قريبًا من عرض 
بعض هذه املشاريع على القطاع اخلاص من أجل 

تنفيذها على أسس ربحية.
كمال  الوطني محمد  االقتصاد  وزيــر  قال  بــدوره 

السلطة الوطنية عملت 
على مدار أكثر من عام 

على إعادة بناء االقتصاد 
الوطني وعالقاته احمللية 

واالقليمية والدولية
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حسونة خالل كلمته في جلسة افتتاح املؤمتر، أن 
القطاع اخلاص الفلسطيني أكد مرة تلو االخرى 
الفاعل  والــعــمــل  األزمــــات  مجابهة  على  قــدرتــه 
واملنتج حتت الضغط بالبحث عن حلول وبدائل 
الطاهرة  األرض  بهذه  متسكه  عمقت  وخــيــارات 
وااللتزام بواجباته قبل حقوقه، مؤكدا أن القطاع 
في  الــرئــيــســي  التنمية  مــحــرك  يشكل  اخلـــاص 
الدعم  كــل  يستحق  مــا  الفلسطيني،  االقــتــصــاد 

واملساندة.
وأشــــار الـــى أن اجنـــاح خــطــط وبــرامــج وأهـــداف 
احلكومة مرتبط بشراكة حقيقية ال تنفصم بني 
مثلما  أنه  الى  الفتا  واخلــاص،  العام  القطاعني 
مطالب  املختلفة  ومؤسساته  الــعــام  القطاع  أن 
املجال  في  املناسب  املناخ  تهيئة  في  باالستمرار 
وتبسيط  االستثمار  وتشجيع  واالداري  القانوني 
وتسهيل االجــراءات ووضعها في متناول القطاع 
واالدارة  بالشفافية  االلـــتـــزام  وكــذلــك  اخلـــاص 
الــرشــيــدة، فـــان الــقــطــاع اخلـــاص مــطــالــب أيضا 
يشهدها  التي  املتغيرات  استيعاب  على  بالقدرة 
العالم في مجال التدريب والتأهيل ونقل التجارب 
الضرورية  االصــــالحــــات  وادخــــــال  والــشــفــافــيــة 
وترسيخها  الوطنية  مكاسبه  حلماية  والــالزمــة 
االوسع  والتمثيل  الدورية  االنتخابات  من خالل 

لكافة القطاعات االنتاجية في الوطن.
وقال ان مؤمتر احلوار الوطني االقتصادي الثالث 
العالم  بها  مير  عميقة  متغيرات  ظل  في  ينعقد 
واملــنــطــقــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. فــاألزمــة املالية 
وهنالك  اجلــمــيــع  عــلــى  بــظــاللــهــا  تلقي  الــعــاملــيــة 
املجال  فــي هذا   عاملية  فــوضــى  بــدايــة  مــن  خــوف 
وتضع عالمات استفهام كبيرة على مفاهيم العوملة 

واستحقاقاتها.
وشدد على ضرورة التوقف أمام عدد من القضايا 
الـــوطـــن، شــكــل وطبيعة  أهــمــهــا وحـــــدة شـــطـــري 
االسرائيلي،  اجلــانــب  مــع  االقــتــصــاديــة  الــعــالقــات 
ودعم املنتج الوطني وتنمية الصادرات، مؤكدا بأن 
توصيات املؤمتر ستشكل نقطة حتول هامة وحتديا 
جديا أمام شراكة حقيقية سترسم مالمح املرحلة 

املقبلة.

اعالن أريحا
وصدر عن املؤمتر اعالن أريحا، والذي أشاد بتوجه 
من  املشتركة  األجندة  اعتماد  ــوزراء  ال رئيس  دولــة 
الــــوزراء، وفــي أســرع وقــت، مــا يؤكد عمق  مجلس 
الشراكة وااللتزام بها، وأكد على اعتماد احلكومة 
اطار  في  وسياسة مستمرة  كتوجه  االصــالح  لنهج 
مفهوم احلكم الرشيد وضمان الشفافية واملساءلة 
وتبسيط  وتطبيقها  واألنظمة  القوانني  واحــتــرام 
لتحقيق  هــامــة  ضــمــانــة  يشكل  مبــا  االجــــــراءات، 

األجندة املشتركة ونتائج هذا املؤمتر.
تــقــديــره للتفاعل  الــقــطــاع اخلــــاص عـــن  ويــعــبــر 
االيــجــابــي مـــن قــبــل الــلــجــنــة الــــوزاريــــة مـــع كافة 
املتطلبات التي تقدم بها، والتي أدت الى الوصول 
أعلنت  والــتــي  للطرفني،  املشتركة  األجــنــدة  الــى 
خالل املؤمتر وغطت معظم القضايا التي طرحها 

القطاع اخلاص.
وأعلن عن التزام القطاع اخلاص باستكمال جهوده 
اطار  فــي  مؤسساته  دور  تنظيم  اجنـــاز  أجــل  مــن 
احلوكمة  اطــار  في  ومتكامل  ومتخصص  منسق 

في أقرب فرصة ممكنة وكذلك انشاء وحدة فنية 
مــن اخلــبــراء واالقــتــصــاديــني لــدعــم دور املجلس 
احلكومة،  مــع  والــشــراكــة  احلـــوار  فــي  التنسيقي 
مبا يضمن االطار املؤسسي لهذا املجلس لتأكيد 

متثيله ملصالح القطاع اخلاص الفلسطيني.
واتفق الطرفان)احلكومة والقطاع اخلاص( على ان 
هذا االعالن يعبر عن الرؤية االستراتيجية املشتركة، 
الشراكة  وتعميق  احلــــوار  اســتــمــرار  عــلــى  ويــؤكــد 
الوطنية  األهــــداف  حتقيق  أجـــل  مــن  احلقيقية 
االقتصادي  االنتعاش  الى  للوصول  االقتصادية، 
االسرائيلية  املــعــيــقــات  كـــافـــة  انـــهـــاء  خــــالل  مـــن 
لقطاع  املالئمة  البيئة  متطلبات  اجناز  واستكمال 
االساسية  التحتية  البنية  يشكل  والــذي  االعمال، 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  الى  للوصول 
واالزدهــار لشعبنا  ومبا يضمن حتقيق االستقالل 

الفلسطيني الصامد.
وأجــمــع املــشــاركــون أنــه مت عقد  هــذا املــؤمتــر، في 
والتكامل  اجلهود  لتوحيد  املشترك  التوجه  إطــار 
الــعــام واخلـــاص مــن اجــل حتقيق  بــني القطاعني 
التنمية  متطلبات  وترسيخ  االقتصادي  االنتعاش 

االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
القطاعني اخلاص  بني  العالقة  أســاس  ان  وأكــدوا 
احلقيقية  الــشــراكــة  هــو  الفلسطينيني،  والـــعـــام 
واملستمر  الــفــاعــل  احلـــوار  عبر  بــنــاؤهــا  يتم  الــتــي 
الــعــالقــة وتفعيل  الــى مأسسة هــذه  يــهــدف  الـــذي 
التنمية  عملية  في  الــريــادي  اخلــاص  القطاع  دور 
القطاع  مشاركة  إن  على  مشددين  االقــتــصــاديــة، 
االقتصادية،  السياسات  صنع  عملية  في  اخلــاص 
القوانني واالنظمة  الذي يشمل  القانوني  واالطار 
واللوائح واالجراءات والتعليمات التنفيذية يساهم 
في تأمني املتطلبات الالزمة خللق البيئة الداعمة 

لقطاع االعمال في فلسطني.
وأكـــد املـــؤمتـــرون بـــأن مــا ميــيــز املــؤمتــرالــثــالــث عن 
من  اتباعها  مت  التي  اآللية  السابقني،  املؤمترين 
القطاع اخلاص. حيث برز  بالتوافق مع  احلكومة 
حرص احلكومة وتقديرها العالي ملبادرات القطاع 
األجندة  تطوير  فــي  املتواصلة  وجــهــوده  اخلـــاص 
احلكومة  تشكيل  خالل  من  الوطنية،  االقتصادية 

حسونة: 

توصيات املؤمتر تشكل نقطة حتول هامة وحتديا جديا 
أمام شراكة حقيقية سترسم مالمح املرحلة املقبلة

أجمع املشاركون أنه مت عقد  
هذا املؤمتر، في إطار التوجه 

املشترك لتوحيد اجلهود 
والتكامل بني القطاعني العام 

واخلاص من اجل حتقيق 
االنتعاش االقتصادي وترسيخ 
متطلبات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة
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الوزراء،  رئيس   دولــة  برئاسة  خاصة  وزاريــة  جلنة 
لتعمل مع اللجنة التي شكلتها مؤسسات القطاع 
اخلاص برئاسة امني سر املجلس التنسيقي، مؤكدة 
بذلك استجابتها ألهمية تنظيم العالقة في إطار 
بالعملية  املتصلة  القضايا  كافة  بحث  من  ميكن 
املطلوبة  كــافــة اإلجــــــراءات  واتــخــاذ  االقــتــصــاديــة 

لضمان املتابعة والتنفيذ.
كما أكدوا ان اعتماد آليات احلوار في هذا املؤمتر 
يساهم بشكل فعال في تأسيس شراكة حقيقية 
التي  القضايا  لكل  املستمرة  املتابعة  خــالل  من 
على  لالتفاق  قــاعــدة  وبــلــورة  عليها  االتــفــاق  مت 
االجتماعات  من خالل  املستجدة  القضايا  كافة 
الدورية على مستوى اللجنة الفنية وكذلك على 
مستوى اللجنة الوزارية ومبا يضمن في النهاية 
البيئة  الـــهـــدف االســتــراتــيــجــي خلــلــق  حتــقــيــق 
فلسطني  في  األعمال  لقطاع  واملوائمة  املؤاتية 
ومشاركة القطاع اخلاص بشكل مباشر في وضع 
متطلبات  وكــل  واألنظمة  والقوانني  السياسات 
التي  االقــتــصــاديــة  للتنمية  األســاســيــة  البنية 
تضمن حتقيق االنتعاش االقتصادي بأسرع وقت 

ممكن.
أجندة الشراكة املشتركة للقطاعني العام واخلاص

شارك  التي  االولــى  جلسته  في  املؤمتر  أقــر  حيث 
فــيــاض، وأمني  الـــوزراء د. ســالم  ــة رئيس  فيها دول
اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنفيذي  املجلس  سر 
مركز  سر  أمــني  وترأسها  احلــربــاوي،  نافذ  محمد 
النجاب  ولــيــد  تــريــد(  الفلسطيني)بال  الــتــجــارة 
محورها األول، املتعلق بتمكني القطاع اخلاص من 
احلوار الفعال مع اللجنة الوزارية ، وضرورة البناء 
على واالستفادة من اللجنة الوزارية املشكلة مؤخرا 
واخلاص  الــعــام  القطاعني  بــني  الــعــالقــة  ملأسسة 
بطريقة تضمن استمرارها وتفعيلها بشكل مستمر 
نتيجة  تــطــرأ  قــد  سلبية  تــأثــيــرات  أي  وجتــنــبــهــا 
مؤسسات  في  او  احلكومية  األجهزة  في  للتغيرات 

القطاع اخلاص ذاتها.
وتقرر أن يقوم القطاع اخلاص بانشاء وحدة فنية 
داعمة له، وتناط بها مهام تنسيق العالقة واجلهود 
املــشــتــركــة بــني الــقــطــاعــني الــعــام واخلــــاص، توفر 
املعلومات والدراسات املطلوبة والتي تدعم مطالب 
واحــتــيــاجــات الــقــطــاع اخلــــاص فــي اطــــار احلـــوار 
ييتم  ومعلومات  بيانات  قاعدة  وتشكل  والشراكة، 
االقتصادية  والسياسات  القضايا  حول  جتميعها 
التي تطرح في اطار احلوار وفعالية آليات متابعتها 

من طرف القطاع اخلاص.
واملتعلق  الــثــانــي،  اجللسة  محور  املــؤمتــر  أقــر  كما 
والشراكة  احلوار  إلدارة  التنفيذية  اآللية  بتنظيم 

ــعــام واخلـــــاص، بــاعــتــبــاره آلية  بــني الــقــطــاعــني ال
املستمرة  الشراكة  عالقة  لتنفيذ  واداريــة  تنظيمة 
اللجنة  واخلــاص، من خالل  العام  القطاعني  بني 
الوزارية ممثلة برئيس الوزراء رئيسا لها وعضوية 
كل من وزراء املالية والتخطيط واالقتصاد الوطني 
والزراعة والسياحة وسلطة النقد)وميكن ان ينضم 
لهذه اللجنة الحقا وزراء آخرين حسب احلاجة(. 
واللجنة املكلفة من املجلس التنسيقي، التي متثل 

القطاع اخلاص.
وتتمثل مسؤولياتها في متابعة التوصيات )املتفق 
عليها( وجتهيزها في مكتب رئيس  الوزراء والوزارات 
مجلس  قـــرارات  او  قــوانــني  الــى  لتحويلها  املعنية 
تنفيذ  ومتابعة  غيرها،  او  وزارة  قـــرارات  او  وزراء 
هذه القرارات ودراسة املشاكل الفنية واالدارية التي 

تعترض تطبيقها وتقدمي احللول املقترحة.

األجندة املشتركة فى  
مجال املعيقات اإلسرائيلية 

ومتطلبات القطاع اخلاص فى 
ظل استمرار الوضع الراهن

واتفقت احلكومة مع القطاع اخلاص في اجللسة 
الــثــانــيــة الــتــي نــاقــشــت مــحــوريــن حـــول )األجندة 
املشتركة فى مجال املعيقات اإلسرائيلية ومتطلبات 
القطاع اخلاص فى ظل استمرار الوضع الراهن(، 
املنتج  مــصــالــح  االســتــيــراد مبــا يحقق  و)تــنــظــيــم 

واملستهلك الفلسطيني(التي ترأسها كل من رئيس 
د. سمير حزبون،  بيت حلم،  غرفة جتارة وصناعة 
ورئيسة مجلس الشاحنني مها أبو شوشة(، وشارك 
فيها كل من وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني 
عبد احلفيظ نوفل، ورئيس مجلس ادارة املشروبات 
املضافة  القيمة  عام  ومدير  زاهي خوري،  الوطنية 
أحمد احللو وممثل شركة ابيك لينا احلدوة، على 

اعتماد االولويات للتعامل معها وهي:

القدس:
املرجعيات  وتوحيد  على حتديد  االتفاق  حيث مت 
الفلسطينية الرسمية التي تعالج موضوع القدس 
االقتصادية  القضايا  كافة  ملعاجلة  عنوانا  لتكون 
تــواجــه سكانها،  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة واحلــيــاتــيــة 
االســتــمــرار وتكثيف اجلــهــود مــن اجــل اعـــادة فتح 
القدس  فــي  املغلقة  اخلـــاص  الــقــطــاع  مــؤســســات 
في  مهما  دورا  تلعب  وانــهــا  سيما  ســنــوات،  مــنــذ 
تنمية االقتصاد املقدسي وتساعد على دفع عجلة 
برامج  الستحداث  االولوية  اعطاء  فيها،  التنمية 
وتشجيع  القدس  في  االعمال  لدعم صمود قطاع 
االستثمار فيه، دعوة املانحني الى تخصيص برامج 
برامج  وخصوصا  املقدسي  اخلاص  القطاع  لدعم 
دعـــم الــســيــاحــة، وضــمــان قـــدرة الــقــطــاع اخلاص 
املــقــدســي عــلــى الـــوصـــول الـــى بـــرامـــج االقــــراض 
وضمانات القروض امليسرة والتسهيالت املالية في 
إلغاء  على   والعمل  الغربية،  الضفة  في  البنوك 
القيود واملعيقات املتزايده يوميا على حرية احلركه 
أمام  األولــويــة  واعطائها  القدس  والــى  واملــرور من 

جلان التفاوض واللجنه االقتصاديه املشتركه.

العالقات التجارية مع 
اسرائيل

وفي هذا االطار اتفق الطرفان على ضرورة القيام 
بكافة االجراءات العادة صياغة العالقات التجارية 
مــع اســرائــيــل عــلــى مــبــدأ الــتــبــادلــيــة فــي العالقة 
لــلــســلــع واخلدمات  الـــدخـــول احلــــر  يــضــمــن  مبـــا 
يتطلب  الــذي  االمــر  اســرائــيــل،  الــى  الفلسطينية 
في  وخــاصــة  فاعلة  ومؤسساتية   وطنية  جــهــودا 
واملقاييس،  املــواصــفــات  مــؤســســة  عــمــل  مــجــاالت 
الفحص اخلاصة  الضابطة اجلمركية ومختبرات 
القطاع  طالب  كما  اجلامعات،  في  املوجودة  وتلك 
اخلاص السلطة بوضع آلية الشراكه في التحضير 
السلطة  جتريها  التي  االقتصادية  للمفاوضات 
الوضع  مــفــاوضــات  او  احلالية  املرحلة  فــي  ســـواء 
الدائم وذلك على املستويات املختلفة التي جتري 

فيها هذه املفاوضات.

تقرر أن يقوم القطاع اخلاص 
بانشاء وحدة فنية داعمة 
له، وتناط بها مهام تنسيق 

العالقة واجلهود املشتركة بني 
القطاعني العام واخلاص، توفر 
املعلومات والدراسات املطلوبة 

والتي تدعم مطالب واحتياجات 
القطاع اخلاص في اطار احلوار 

والشراكة



شباط 2009 م / صفر 1430 هـ ، العدد الثاني والعشرون )22(16

اخبار ونشاطات القطاع الخاص

رجال  إحتاد  إدارة  مجلس  أعضاء  بحضور 
مقر  فـــي  ــقــد  ُع الفلسطينيني  األعـــمـــال 
في  الفلسطينيني  األعمال  رجــال  جمعية 
إلحتاد   2008/3 رقــم  اإلجتماع  الله  رام 
ضم  الــذي  الفلسطينيني،  األعمال  رجــال 
أعــضــاء االحتــــاد مــن قــطــاع غـــزة  السادة 
ــائــب رئــيــس االحتـــاد  مــحــمــد الـــيـــازجـــي  ن
وفــيــصــل الـــشـــوا وعــلــي ابــــو شــهــال ونبيل 
محمد  الغربية  الضفة  ومــن  معيلق  ابــو 
مسروجي رئيس االحتاد وخضر القواسمي 
أمني السر وراغب العارف وخضر اجلراشي 
وأمين  التكروري  ومحمود  عنبتاوي  وزيــاد 
وأمني  جبر  وفــؤاد  العسيلي  وعامر  نيروخ 
عام االحتاد ماجد معالي، وقد مت في هذا 
املوضوعات  مــن  الــعــديــد  بحث  اإلجــتــمــاع 
وتناول  اخلــــاص،  للقطاع  اإلهــتــمــام  ذات 
أهمية  وموضوعي  جــّدي  بشكل  احلــضــور 
إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع القطاع 
اخلـــاص فــي الــــدول الــتــي تــربــط االحتاد  
تلك  تعزيز  أجــل  مــن  إقتصادية  بعالقات 
الــعــالقــات واإلنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم، وقد 
أقــر احلــضــور وبــاإلجــمــاع على أن تأسيس 
صلب  من  هي  املشتركة  املجالس  وتشكيل 
األعمال  رجـــــال  إحتـــــاد  عــمــل  ــــات  ــــوي وأول
في  العالقة  ذات  اجلــهــات  مــع  وبالتنسيق 

املؤسسات الرسمية والقطاع اخلاص.
في  املشاركة  موضوع  احلضور  تناول  وقــد 
املؤمترات اإلقتصادية ذات الطابع الرسمي 
وأن لإلحتاد الدور األبرز في تعزيز الشراكة 
يضم  لكونه  واخلـــاص  الــعــام  القطاع  بــني 
القطاع  أنــشــطــة  قــطــاعــات  كــافــة  وميــثــل 

اخلاص بال استثناء.
في  ودوره  اإلحتــــاد  أنــشــطــة  صعيد  وعــلــى 
استعراض  مت  فــقــد  التنسيقي  املــجــلــس 
التنسيقي  املجلس  وأهــداف  وجود  مراحل 
وأيد اجلميع أهمية هذا املجلس ودوره في 

أنشطة  للتنسيق بني  املعلنة  األهــداف  حــدود 
لدى  املــوحــد  والتمثيل  املختلفة  القطاعات 
اجلهات الرسمية محليًا، وقد تباينت وجهات 
النظر في موضوع أنشطة وصالحيات املجلس 

التنسيقي على املستوى اخلارجي.
ومـــن املــوضــوعــات األخــــرى الــهــامــة الــتــي مت 
بحثها في هذا اإلجتماع احلمالت الضريبية 
عام  بشكل  فلسطني  في  اإلقتصادي  والوضع 
وغـــزة بشكل خــاص وكــذلــك مــوضــوع احلوار 
لهذه  كــان  حيث  املــصــريــة  والوثيقة  الــوطــنــي 
وقلق  اهتمام  ذات  وآراء  مداخالت  املوضوعات 
سلبية  وآثــار  اخلــاص  القطاع  ألداء  بالنسبة 

على األداء االقتصادي.
استعراضي  بــشــكــل  احلــــضــــور  بـــحـــث  وقـــــد 
آثـــار األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة عــلــى االقتصاد 
التأثير  مــن  القلق  عــن  وعــبــروا  الفلسطيني 

الدول  بعض  إحجام  عن  الناجم  السلبي 
األزمة  هــذه  بحجة  بوعودها  اإليــفــاء  عــن 
وغير ذلك فإن االقتصاد الفلسطيني أصال 
وليس بحاجة  أزمــات  ويعاني من  محاصر 
العالم  باقي  انه ومثل  إال  أزمــة عاملية  إلى 
سوف يتأثر بنسبة مشاركته  في االقتصاد 

العاملي وهي غير محسوسة.
احلضور  طالب  االجتماع  ختام  وفــي  هــذا 
لقاء  ترتيب  على  العمل  االحتـــاد  رئــيــس 
مــع دولـــة رئــيــس الـــــوزراء لبحث عـــدد من 
ألهميتها  بها  مذكرة  وتقدمي  املوضوعات 
القطاع  بني  الشراكة  وتنظيم  تدعيم  في 
وتفعيل  جهة  من  اخلــاص  والقطاع  العام 
دور االحتاد على املستوى احمللي واخلارجي 
من جهة أخرى باعتباره املرجعية الوطنية 

األولى لرجال االعمال.

مجلس ادارة احتاد رجال االعمال الفلسطينيني 
يبحث تدعيم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص

تأسيس مجالس االعمال املشتركة من ركائز عمل االحتاد
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االحتاد يستقبل نيكوالي نيكولوف
السفير البلغاري في  رام الله 

مأدبة  الفلسطينيني   االعمال  رجــال  احتــاد  أقــام 
نيكولوف  نيكوالي  سعادة  شرف  على  عمل  غــداء 
الوطنية  الــســلــطــة  لـــــدى  الـــبـــلـــغـــاري  الــســفــيــر 
الفلسطينية ، وذلك في مقر جميعة رجال االعمال 
الفلسطينيني في رام الله مت خاللها مناقشة سبل 
وآفاق  واالستثمارية  التجارية  العالقات  تدعيم 
التعاون التجاري املشترك بني البلدين الصديقني  
وامــكــانــيــة الـــدخـــول فــي شـــراكـــات عــمــل وترتيب 
لقاءات لوفود جتارية  لرجال االعمال في البلدين 
، وقــد سبق ذلــك زيــارة وفــد  من االحتــاد لسفارة 
السفير  لتهنئة  الله  رام  في  البلغارية  اجلمهورية 

بتعيينه والترحيب به في فلسطني.
وابـــــدى مــحــمــد مــســروجــي رئــيــس احتــــاد رجـــال 
االعمال الفلسطينيني اهتمامه للتعاون التجاري 
السوق  البلغاريني وفي  واالقتصادي مع نظرائهم 
تربط  التي  العالقات،  عمق  إلى  مشيرا  البلغاري 
فلسطني ببلغاريا. مشددا على اهمية الدور الذي 
الفلسطينية  القضية  دعـــم   فــي  االخــيــرة  تلعبه 

ومساندة شعبها.
تعزيز العالقات الفلسطينية البلغارية
من  ستساهم  بـــالده  أن  الــبــلــغــاري،  السفير  وأكـــد 

خــالل عضويتها فــي االحتـــاد األوروبــــي فــي دعم 
مشددا  الفلسطيني،  للشعب  املشروعة  احلــقــوق 
في  لبلغاريا  دبلوماسية  ممثلية  افتتاح  ان  على 
العالقات  تعزيز  في  يسهم  ان  شانه  من  الله،  رام 

الفلسطينية البلغارية.
تــطــويــر العالقات  اهــمــيــة  ــان عــلــى  ــب واكــــد اجلــان
رجال  حصول  وتسهيل  البلدين  بني  االقتصادية 
االعمال الفلسطينيني على تاشيرات الدخول الى 

بلغاريا .
مــن جــانــب اخـــر يــتــضــح ان بــلــغــاريــا تــتــجــه نحو 
التحتية  البنية  وبناء  والتكنولوجيا  املعرفة  عالم 
واالهتمام  املــعــاصــرة  االتــصــاالت  وعــالــم  املناسبة 
مبواضيع البيئة وقطاع اخلدمات كما ان لبلغاريا 
ميزة جغرافية اذ متر منها خطوط  الغاز والبترول 
واليونان  وتركيا  اوروبــا  دول  بقية  الــى  روسيا  من 

ورومانيا وبعض جمهوريات يوغسالفيا السابقة.
حجم االستثمارات في تزايد

في  االستثمارات  حجم  ان  االحصائيات  وتظهر 
االستثمارية  املــيــزة  نلخص  ان  ونستطيع  تــزايــد 
استقرار  هناك  ان  اهمها  نقاط  بعدة  بلغاريا  في 
حيث  االوروبية  الــدول  كباقي  واقتصادي  سياسي 

دخول  ان  كما  مــؤســســات  قبل  مــن  الــدولــة  حتكم 
بلغاريا االحتاد االوروبي ميكنها من استخدام كافة 
املوقعة من قبل االحتاد االوروبــي كما  االتفاقيات 
ان بلغاريا تتمتع باقل نسبة تكاليف تشغيلية في 
اوروبا هذا باالضافة الى العالقة املميزة مع السوق 
اوكرانيا  مثل  الســواق  اضافة  الضخمة  الروسية 
االقتصاد  فان  كذلك  الشرقية  اوروبــا  دول  وبعض 
امكانية  بكر وهذا يعطي  اقتصاد  مازال  البلغاري 
القطاعات  كافة  فــي  االستثمارية  الــفــرص  تنوع 
على  املستثمرين  حصول  امكانية  هناك  ان  كما 
تــســهــيــالت لـــوجـــود قـــانـــون اســتــثــمــار ممــيــز هذا 
لبلغاريا  املميز  اجلغرافي  املــوقــع  الــى  باالضافة 

حيث تعتبر بوابة االحتاد االوروبي على الشرق.
اولويات االستثمار

وتظهر االحصائيات ان من اولويات االستثمار في 
ومشاريع  وعــقــارات  سياحية  مشاريع  هي  بلغاريا 
حول  استراتيجية  خطة  بلغاريا  لــدى  الــطــاقــة، 
مشاريع الطاقة لعدة سنوات ومشاريع قطاع غيار 
واملياه  الغذائية  والصناعات  واملناجم  الــســيــارات 
للمياه  نبع   800 حــوالــي  يــوجــد  حيث  املعدنية 

املعدنية.
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بتنظيم من جمعية رجال االعمال الفلسطينيني

ورشة عمل ملناقشة تنمية القطاع اخلاص الزراعي

مدينة  في  الوطني  االقتصاد  وزارة  مقر  في  استقبل 
وفدا  حسونة،  كمال  الوطني  االقتصاد  وزيــر  الله  رام 
رجال  من  مجموعة  من  مكون  املستوى  رفيع  منساويا 
لالطالع  جاء  ، والــذي  النمساويني  والعلماء  األعمال 
على األوضاع االقتصادية في فلسطني، وذلك بحضور 
ومؤسسات  الفلسطيني  العام  القطاع  من ممثلي  عدد 
الفلسطيني  االســتــثــمــار  وصــنــدوق  اخلـــاص  الــقــطــاع 
قدم  حيث   الفلسطينيني.  األعمال  رجــال  من  ونخبة 
مفصاًل حول  شرحًا  النمساوي  للوفد  حسونة  الوزير 
في  إليه  آلــت  ومــا  فلسطني  فــي  االقتصادية  األوضـــاع 
ظل احلصار واإلغالق املستمر والسياسات اإلسرائيلية 
املفروضة على األراضي الفلسطينية، موضحًا أن هذه 
املمارسات ُتشكل عقبة أمام أي مشاريع تسعى احلكومة 
الفلسطينية لتنفيذها في األراضي الفلسطينية. وأكد 
لفلسطني،  النمساوي  الوفد  زيارة  أهمية  على  حسونة 
الدول  من جتــارب  لالستفادة  ُتعد سبياًل  وأنها  خاصة 
تسعى  الفلسطينية  احلــكــومــة  أن  وأوضــــح  األخــــرى، 
الوطني  االقتصاد  تطوير  إلــى  والوسائل  بكل السبل 
والنهوض به وتنميته، نظرًا لكونه يشكل عصب احلياه 
أن  طهبوب  ناصر  الوكيل  أوضــح  فلسطني.بدوره  فــي 
التي  العقبات والصعوبات  الــوزارة أجنزت وطــورت رغم 
إلى  الهادفة  أمام تنفيذ مخططاتها  وضعها اإلحتالل 
قادر على حماية  قوي ومستقل ومستقر  إقتصاد  بناء 

نفسه.
بالوفد  الفلسطيني  االستثمار  صــنــدوق  وفــد  رحــب  و 
ــه عــرضــًا مــفــصــاًل ألهـــم إجنــــازات  الــنــمــســاوي وقــــدم ل
على  الريادية  وأهــم مشاريعه  االستثمارية،  الصندوق 

مستوى الوطن وفي كافة املجاالت والقطاعات املختلفة 
االتصاالت  بقطاع  مـــرورًا  الــعــقــاري،  مــن القطاع  بــدًء 
القطاعات االقتصادية  مــن  وغيرها  املــالــي  والــقــطــاع 
الدكتور  وأوضــح  الصندوق.  فيها  يعمل  التي  احليوية 
والبرامج  مـــن املـــشـــاريـــع  ــعــديــد  ال أن  الــعــبــد  ســمــيــح 
على  ستعمل  الــصــنــدوق  أطلقها  الــتــي  االســتــثــمــاريــة 
حلجم  نظرًا  فلسطني،  في  املشهد االقتصادي  تغيير 
على  عملها  ونتيجة  ضــخــه،  سيتم  الـــذي  االســتــثــمــار 

تنشيط القطاعات االقتصادية املختلفة.

املؤسسية  العالقات  مدير  حــداد  جمال  قال  ناحيته  ومن 
يهتم  الصندوق  إن  الفلسطيني،  االستثمار  صندوق  في 
بــتــرســيــخ مــفــهــوم ومـــبـــدأ الــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة مع 
مواتية  بيئة  خلق  بهدف  واألجنبية  العربية  الــشــركــات 
لــالســتــثــمــار، وجـــذب اإلســتــثــمــارات إلـــى داخـــل األراضـــي 
الفلسطينية، والتسويق لإلقتصاد الفلسطيني من خالل 
طرح قصص النجاح وتسليط الضوء على الوجه املشرق 
واملنير  لفلسطني؛ وتأتي هذه اجلهود في سبيل كسر عزلة 

االقتصاد الفلسطيني وخلق واقع تنموي مستدام.

وفد منساوي رفيع املستوى يزور األراضي الفلسطينية ويطلع على األوضاع اإلقتصادية 

ــزراعــي وامــكــانــيــات تطويره  ال الــقــطــاع 
وحتديد احتياجاتهم اخلاصة ، وكان قد 
سبق ذلك اجتماع حتضيري الكثر من 
اربعة عشر مؤسسة في القطاع الزراعي 
في  ومشاكلهم  احتياجاتهم  الجــمــال 
هذا القطاع .ليتم تقدميها نيابة عنهم 

في هذا االجتماع.
ساندرا  الكنديون  املــشــاركــون  عبر  كما 
وروزالينا   فــوكــســل  وديــفــيــد  شــوفــانــي  
ملعرفة  اهــتــمــامــهــم  عـــن جـــل  ــكــل  مــاي
وابدوا  واالحــتــيــاجــات  التفاصيل  هــذه 
السابق  مشروعهم  لتقييم  استعدادهم 
واالخذ بهذه االحتياجات و التوصيات  
واعتمادها في املشاريع القادمة للوكالة 

عقدت  جميعة رجال االعمال الفلسطينيني في 
مقرها في مدينة رام لله  ورشة عمل ملناقشة تنمية 
الزراعي واحتياجات اجلمعيات  القطاع اخلاص 
وفي  الــزراعــي  القطاع  في  الصغيرة  واالحتـــادات 
مجال التصنيع الزراعي مع ممثلني عن الوكالة 
حيث   ،)CIDA( الــدولــيــة  للتنمية  الــكــنــديــة 
عضو  ادعيق  اسماعيل  املهندس  االجتماع  رأس 
وشارك  االعمال  رجــال  االداريــة جلمعية  الهيئة 
كــل مــن جمعية تنمية  الــورشــة ممثلني عــن  فــي 
الريف  املــزارعــني  وشركة  واحتــاد  الريفية  املــرأة 
وجمعية االغاثة الزراعية الفلسطينية و مجلس 
والزيتون  الزيت  ومجلس  الفلسطيني   العنب 
وجمعية  الشباب  تنمية  وجمعية  الفلسطيني  
الكندية للتنمية .االشــجــار املــثــمــرة ،  ونــاقــش كــل بـــدوره حاجات 
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عقد  في لندن يومي 15 و16 من كانون اول املاضي 
منتدى األعمال في لندن للتجارة واالستثمار في 
فلسطني بحضور كل من رئيسي الوزراء البريطاني 
والفلسطيني غوردن براون والدكتور سالم فياض، 
ووزير  ماندلسن  لــورد  البريطاني  التجارة  ووزيــر 
الدولة للتجارة واالستثمار غاريث توماس، وتوني 
االقتصاد  ووزيـــر  الرباعية  اللجنة  مبعوث  بلير 
املنتدى حوالي  كما حضر  كمال حسونة  الوطني 
140 ممثال عن قطاع األعمال اخلاص البريطاني 

والفلسطيني
على  البريطانية  احلكومة  فياض  الــوزيــر  وشكر 
االعمال  رجــال  داعيا  املنتدى  لهذا  استضافتها 
البريطانيني الى القدوم الى فلسطني واالستثمار 

فيها مع نظرائهم الفلسطينيني.
الكامل  دعمها  على  احلكومة  التزام  فياض  واكد 
ايضا  ودعــمــهــا  الفلسطيني  اخلــــاص  لــلــقــطــاع 
عملية  هناك  ان  موضحا  املستثمرين  الستقبال 
االفضل  نحو  تغيير صورة فلسطني  في  مستمرة 

من حيث استقبال االستثمارات.
واشار الى ان الهدف االساسي للعملية السياسية 

يــكــمــن فـــي انـــهـــاء االحــــتــــالل واقــــامــــة الـــدولـــة 
اقامة  ان  مبينا  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 
القادرة  القوية  املــؤســســات  بــنــاء  يتطلب  الــدولــة 
من  لتمكينهم  للمواطنني  اخلدمات  توفير  على 
ان ينتهي هذا  الى  ارضهم  والثبات على  الصمود 

االحتالل.
وقال الوزير فياض ان االعداد لبناء الدولة يتطلب 
ذلك  حتقيق  في  ملساعدتنا  العالم  مع  التفاعل 
يتطلب  وهــذا  املادية  االول  اثنني  مستويني  على 
جهد رسمي من قبل دول العالم املختلفة وايضا 
البلدان  فــي هــذه  قــطــاع االعــمــال  يتطلب جــذب 
وبناء شراكات مع قطاع  فلسطني  في  لالستثمار 
االعمال وهذا االمر من شانه ان ينتج عنه محاولة  

حتريك االقتصاد لتوفير فرص العمل.
واعتبر ان ما تقوم به السلطة على العمل التنموي 
والبناء واالعمار جزء مهم ومكمل للعمل السياسي 

وهو جزء من عملية البناء باجتاه اقامة الدولة.
على  اتخاذها  من  بد  ال  خطوات  هناك  ان  وقــال 
خطوة  هو  به  نقوم  ومــا  ومؤسساتها  الدولة  درب 
هو  عليه  التركيز  نحاول  ومــا  الطريق  هــذا  على 

عمل تراكمي وحلقة مهمة ومحاولة للفت النظر 
لالستثمارات في فلسطني.

نتيجة  الصعبة  الظروف  يعرف  الكل  ان  واضــاف 
احلصار  ذلك  من  واالهــم  واحلواجز  االستيطان 
املفروض على قطاع غزة وما نقوم به هو التواصل 
االعمال  ورجــال  واملسوؤلني  الدولي  املجتمع  مع 
في  يجري  ما  على  بعمق  البريطانني الطالعهم 
ممكن  قدر  اكبر  ولتجنيد  الفلسطينية  االراضــي 

من الدعم الدولي.
بدوره رحب بروان بانعقاد منتدى لندن االستثماري 
مؤكدا التزام اململكة املتحدة بالعمل على حتقيق 
سالم عادل وشامل في الشرق األوسط. وقال في 
تقدم  احـــراز  على  بجدية  :”نعمل  السياق  هــذا 
هذا  على  نبني  ان  في  ونرغب  السالم  عملية  في 

التقدم”.
واضاف :”لدينا رؤية حلل يقوم على أساس دولتني 
الى  جنبا  بسالم  تعيشان  واسرائيلية  فلسطينية 
جنب، ونتطلع الى قطاع خاص فلسطيني ناجح 

ومزدهر واقتصاد فلسطيني منتعش ومستقل”.
في  االستثمار  مؤمتر  عقد  هــدف  ان  الــى  واشـــار 

الدعوة  الى بناء عالقات بني القطاع 
اخلاص الفلسطيني ونظيره البريطاني

منتدى لندن
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بناء  عبر  الرؤية  هــذه  حتقيق  على  ينصب  لندن 
عالقات بني القطاع اخلاص الفلسطيني ونظيره 

البريطاني في اطار اقتصاد فلسطيني ناجح.
االعمال  رجــــال  يــطــلــع  أن  :”نريد  ــــراون  ب وقــــال 
البريطانيني املشاركني في مؤمتر لندن على فرص 
الفلسطينية،  االراضــــي  فــي  املــتــاحــة  االســتــثــمــار 
القطاع  مــن  شخصية   60 نــحــو  أن  الـــى  مــشــيــرا 
100 رجل اعمال  اخلاص الفلسطيني وأكثر من 
بريطاني ميثلون مختلف القطاعات االقتصادية 

يشاركون في املؤمتر.
مجلس اعمال فلسطيني بريطاني

اعمال  مجلس  تأسيس  عــن  الــيــوم  :”نعلن  وقــال 
على  سيعمل  مــشــتــرك،  –بريطاني  فلسطيني 

تشجيع االستثمار والتجارة بني البلدين”.
ــــراون الـــتـــزام بــريــطــانــيــا بــدعــم االراضــــي  واكــــد ب
العام  فــي  قــدمــت  انــهــا  الــى  الفــتــا  الفلسطينية، 
2008 مبلغ 100 مليون جنيه استرليني لوكالة 
“أونروا”،  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث 
السلطة  املــالــيــة جتــاه  الــتــزامــاتــهــا  وتــســاهــم عبر 
الصحي  القطاع  ملوظفي  الرواتب  بدفع  الوطنية 
االوضاع  حتسن  ضرورة  الى  مشيرا  الفلسطيني، 
احلياتية في قطاع غزة والضفة الغربية على حد 

سواء.
وزير التجارة البريطاني

ماندلسون،  لــورد  البريطاني،  التجارة  وزيــر  وقــال 
الفلسطيني  االستثمار  منتدى  أمــام  حديثه  في 
بأنه يتعني على اململكة املتحدة االستمرار بإقامة 
عالقات جتارية أقوى مع فلسطني، على الرغم من 
التراجع االقتصادي. ويهدف هذا املنتدى - الذي 

للتجارة  املتحدة  اململكة  هيئة  من  كل  تستضيفه 
بها  املنوط  احلكومية  الهيئة  )وهــي  واالستثمار 
الدولية  التنمية  ووزارة  العاملية(  التجارة  تنمية 
إلى  للنظر  البريطانية  الشركات  تشجيع  إلــى   -

فلسطني كشريك جتاري واستثماري.
عملية  جتـــاه  ملتزمة  املــتــحــدة  اململكة  ان  واكـــد 
الــســالم فــي الــشــرق األوســـط، ويجب أال يضعف 
التزامها هذا بسبب الصعوبات االقتصادية. حيث 
أن منو االقتصاد الفلسطيني يعتبر ضروريا لدفع 

عملية التغيير نحو األفضل.
االقتصادي  ــتــقــدم  ال يــســيــر  ألن  نــحــتــاج  وقــــال 
والــســيــاســي مبــــــوازاة بــعــضــهــمــا الــبــعــض، وأحد 
السبل لتحقيق ذلك هو تقوية الروابط القائمة 
والفلسطيني. البريطاني  األعمال  قطاعي  بني 
واملنتدى املنعقد اليوم هو مبثابة فرصة للشركات 
البريطانية لكي تتعرف بشكل أكبر على االقتصاد 
الفلسطيني، والفرص املستقبلية إلقامة عالقات 
عمل مع فلسطني، ومقارعة نظرة اململكة املتحدة 

جتاه التبادل التجاري مع فلسطني.”
كمال حسونة

واشــــاد وزيــــر االقــتــصــاد الــوطــنــي كــمــال حسونة 
بروان  غـــوردن  البريطاني  الــــوزراء  رئــيــس  بكلمة 
للقضية  اكد على دعمه  الذي  االفتتاح  كلمة  في 

الفلسطينية .
وقال حسونة ان املنتدى ركز على الصورة احلقيقة 
نــعــيــشــه مبختلف  الـــــذي  لــلــوضــع االقـــتـــصـــادي 
للشعب  اليومية  احلياة  على  وكذلك  القطاعات 
بعقد  بريطاني  اهتمام  ملسنا  وقــد  الفلسطيني 

شراكات مع اجلانب الفلسطيني،

انطون مطر
البريطاني في  انطون مطر، رئيس اجلانب  وقال 
مجلس االعمال الفلسطيني البريطاني املشترك، 
ان منتدى لندن كان خطوة جيدة والنتائج فاقت 
التوقعات، مشيرا الى االهتمام الكبير الذي اولته 
احلكومة البريطانية وفي مقدمتها رئيس الوزراء 

غوردن براون، للمؤمتر .
واكد مطر ان تأسيس مجلس االعمال الفلسطيني 
تنمية  باجتاه  كبيرة  خطوة  املشترك  البريطاني 
التجارة املباشرة بني فلسطني وبريطانيا، مشددا 
على أن املجلس سيعمل بأقصى اجلهود لتشجيع 
بني  الــتــجــاري  والــتــبــادل  املشتركة  االســتــثــمــارات 
لقطاع  التسهيالت  كل  :”سنقدم  وقال  اجلانبني. 
البلدين وتشجيعهم القامة مشاريع  االعمال في 

استثمارية مشتركة”.
واوضح مطر ان السلطة الوطنية اتخذت خطوات 
عديدة الستقطاب االستثمارات، مما سيساهم في 

فتح عالقات عمل بني رجال االعمال.
جعفر هديب

من جهته اكد جعفر هديب رئيس الهيئة العامة 
محمود  الــرئــيــس  اهــتــمــام  االســتــثــمــار،  لتشجيع 
عباس، ورئيس الوزراء سالم فياض، منذ تسلمهما 
جلذب  املواتية  البيئة  بتوفير  منصبيهما  مهام 

االستثمارات.
وقال :”ملسنا رغبة اكيدة لدى احلكومة البريطانية 
واتخاذ  فلسطني  فــي  االســتــثــمــار  افـــاق  فتح  فــي 
التوجه  هــذا  وكــان  الــصــدد،  بهذا  عملية  خطوات 
واضحا في خطاب رئيس الوزراء براون في افتتاح 

املؤمتر”.
متابعة  في  يتمثل  القادم  التحدي  ان  الى  واشــار 
ما حتقق في املنتدى من نتائج وترجمتها حقائق 

على ارض الواقع”.
جلسات املنتدى

وكان اليوم الثاني من اعمال املؤمتر قد شهد عدة 
رجال  بني  اقتصادية  جلسات حول عدة قطاعات 

االعمال البريطانيني والفلسطينيني.
قطاع تكنولوجيا املعلومات:

ويــلــس، مــن مؤسسة  تــوم   ، فــي اجللسة  وحتـــدث 
من  الــعــديــد  واعـــربـــت  انتليكت”.  فــــورد  “ساند 
في  رغبتها  عن  البريطانية  التكنولوجيا  شركات 
في  خاصة  الفلسطينية  نظيراتها  مــع  التعاون 
العديد  أن  خاصة  “البرمجيات”،  تصنيع  مجال 
جناحات  حــقــقــت  الفلسطينية  الــشــركــات  مـــن 

مشهودة في هذا املجال.
ومت االتفاق على زيارة وفد من قطاع تكنولوجيا 
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شباط  فــي  فلسطني  الــى  البريطاني  املعلومات 
القطاع  هـــــذا  واقــــــع  عـــلـــى  لــــالطــــالع  ـــل،  ـــقـــب امل

الفلسطيني، ومتابعة بحث اليات التعاون.
من  مشتركة  عمل  جلنة  تأسيس  على  اتفق  كما 
اجلانبني بالتعاون مع مجلس االعمال الفلسطيني 
واحتاد  البريطانية  انتليكت  وشركة   ، البريطاني 
“بيتا”.  الفلسطينية  املعلومات  انظمة  شركات 
التعاون  آفـــاق  لتطوير  آلــيــة  وضـــع  عــلــى  واتــفــق 
في  املعلومات  تكنولوجيا  قطاعي  بني  والشراكة 

البلدين.
جلسة السياحة:

من  دومــنــيــك جيمس،  اجللسة  هــذه  فــي  حتــدث 
استمعت  فيما  اكسبرتيس”،  “بريتيش  مؤسسة 
تضم  التي  البريطانية،  السياحة  جمعية  رئيسة 
في عضويتها 450 شركة سياحية، الى عرض عن 
الفلسطينية خاصة  االراضــي  في  السياحة  واقع 

الدينية.
نحو  لضم  مبدأي  اتفاق  عن  اجللسة  ومتخضت 
السياحي  املجال  في  تعمل  20 شركة فلسطينية 
من  األولـــى  خطوة  وهــي  البريطانية،  للجمعية 
نوعها على مستوى الشرق االوسط، وذلك بهدف 
فلسطني  وتسويق  فلسطني  في  السياحة  تفعيل 

سياحيا في اوروبا والعالم.
 10 مــرور  احتفالية  فــي  التعاون  على  اتفق  كما 
في  مدينة  كــأقــدم  اريــحــا  مدينة  على  سنة  االف 

التاريخ، وذلك في عام 2010.
على  البريطانية  السياحة  شركات  ممثلو  واطلع 
احتياجات فلسطني من الغرف الفندقية والبنية 
السياحية  بــاملــرافــق  للنهوض  الــالزمــة  التحتية 

الفلسطينية.
قطاع الزراعة والصادرات:

التجارة  غرفة  مدير  اجللسة،  هــذه  فــي  وحتــدث 
العربية البريطانية، روبن المب.  وشهدت اجللسة 
االستيراد  شــركــات  ممثلي  مــن  واســعــة  مــشــاركــة 
اجللسة  هــذه  فــي  املــشــاركــون  واتــفــق  البريطانية. 
إجــراء وفد من رجــال األعمال  البلدين على  من 
الى  زيارة  القطاع  العاملني في هذا  البريطانيني 
االراضي الفلسطينية في شهر اذار املقبل، بهدف 
الفلسطينية،  الوطنية  املنتجات  على  االطـــالع 
ومستوى ما وصلت إليه من جودة تؤهلها للنفاذ 

لألسواق اخلارجية.
واعـــرب المــب عــن اعــتــقــاده بــأن اجللسة حققت 
اقامة  لــبــدايــة  وأســـس  منها،  املــتــوخــاة  األهــــداف 

عالقات عمل بني القطاع اخلاص في البلدين.
ومت خالل اجللسة بحث قضايا للتعاون املستقبلي 

فــي مــجــال الــتــدريــب، وتــأســيــس مــركــز لوجستي 
الغذائية الى  املواد  فلسطيني يهدف الى تصدير 
االنتاجية  املشاريع  وعــرض  البريطانية،  السوق 
والــتــعــاون فــي مــجــال كيفية حتسني  الــصــغــيــرة، 
في  خــاصــة  الفلسطينية،  املنتجات  مــواصــفــات 

مجال حتسني تغليف املنتجات.
وعقدت لقاءات ثنائية بني مستوردين بريطانيني 
اليات  بــحــث  فــيــهــا  مت  فلسطينيني  ومــصــدريــن 

التصدير واملواصفات.
وعقد لقاء خاص بني ممثلني عن قطاع صناعة 
االدوية في فلسطني ومسؤولني في احتاد شركات 
االدويـــــة الــبــريــطــانــي، مت خــاللــه تــقــدمي عرض 
االدوية  قطاع  حققه  الــذي  والنمو  التطور  حــول 
ما  والــقــدرة،  املــواصــفــات  حيث  مــن  الفلسطيني 
تعتبر  التي  االملانية  السوق  الى  النفاذ  من  مكنه 
العاملية.وابدى  االســـواق  بــني  مــن  تــشــددا  االكــثــر 
اجلانبان رغبة كبيرة في التعاون خاصة في مجال 

التدريب.
القطاع املالي والبنكي:

املؤسسة  افنز، من  واين  في هذه اجللسة،  حتدث 
على  لــقــاء  وعــقــد  بريطانيا.  فــي  العاملية  املالية 
هــامــش اجلــلــســة بــني الــبــنــك الــتــجــاري العربي 
الــبــريــطــانــي، حــيــث اســتــمــع ممــثــلــوه الـــى عرض 
املصرفي  واقــع اجلهاز  بنك فلسطني، حــول   من 
الفلسطيني، فيما قدمت سوق فلسطني لالوراق 
واظهر  املــالــي،  القطاع  واقــع  حــول  عرضا  املالية 
الفلسطيني،  املصرفي  القطاع  متانة  العرضان 
هذا  لعمل  الناظم  القانوني  االطـــار  قــوة  ومــدى 

ألية  التعرض  جنبه  ما  واملصرفي،  املالي  القطاع 
أزمات أو تبعات لالزمة املالية العاملية الراهنة.

بالعمل  البريطانية  البنوك  من  مجموعة  وابدت 
في االراضي الفلسطينية، في ضوء جتربة البنك 
“أتش أس بي سي”،HSBC وستكون  البريطاني 
البورصة  بني  قريبا  ستوقع  تعاون  اتفاقية  هناك 

الفلسطينية وسوق لندن املالي.
قطاع البنية التحتية:

مؤسسة  من  هوبكنز،  كريس  اجللسة،  في  حتدث 
الشرق االوسط، ومت عرض لبعض مشاريع البنية 
في  خاصة  الفلسطينية،  االراضـــي  في  التحتية 

مجال االسكان، واملياه والطرق.
وطـــالـــب اجلـــانـــب الــبــريــطــانــي  خــــالل اجللسة 
بتزويده مبعلومات حول برامج ضمان االستثمار 
في فلسطني، وكيفية االستفادة منها، ووضع آلية 

لنشر هذه ااملعلومات.
وقدم احتاد املقاولني البريطانيني عرضا حول واقع 
قطاع االنشاءات في اململكة املتحدة، وابدى رغبة 
املقاوالت  شركات  مع  مباشرة  شراكات  اقامة  في 
البنية  مــشــاريــع  مــن  واالســتــفــادة  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  االراضـــي  في  تنفذ  التي  التحتية 

خاصة تلك املمولة من املانحني.
نتائج املنتدى

الفلسطيني  األعــــمــــال  مــجــلــس  تـــأســـيـــس   -
املستوى  رفيعة  جلنة  هو  واملجلس  البريطاني. 
تأسيسها  األعمال اخلاص مت  مكونة من قطاع 
مبباركة هيئة اململكة املتحدة للتجارة واالستثمار 
وتسهيل  تشجيع  بهدف  الفلسطينية  والسلطة 

جوردون براون مستمعا ود. سالم فياض متحدثا
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التجارة واالستثمار.

- توقيع عقد امتياز فندق دايز إين إلنشاء فندق 
جديد في القدس الشرقية. يتألف املبنى من 21 
طابقا و130 غرفة وجناحا، ويبلغ إجمالي هذا 
ويشتمل  أمريكي.  دوالر  مليون   25 االستثمار 
عقد االمتياز على الكثير من امليزات من بينها: 
إمكانات  من  االستفادة  للفندق  يتسنى  ســوف 
مجموعة فنادق دايز إين العاملية من حيث إدارة 
احلجوزات والتدريب النوعي والعالمة التجارية 
االتفاق سيخلق حوالي  أن هذا  كما  والتسويق. 

300-350 فرصة عمل.
- منح شهادة االعتماد الفني من اململكة املتحدة 
األبواب  بتصنيع  تقوم  التي  ــر  منمِ سوبر  لشركة 
َي  لقمِ بطلب  ســوبــر منــر  شــركــة  تقدمت  اآلمــنــة. 
النجاح للحصول على متويل مشترك من الوعاء 
الفلسطيني لتنمية األسواق اجلديدة الذي هو 
برنامج من املنح املشتركة التي يتم متويلها من 
والبنك  البريطانية  الدولية  التنمية  وزارة  َبل  قمِ
الدولي. ويتم في الوقت الراهن اختبار األبواب 
منر  سوبر  شركة  تصنيع  من  للحريق  املقاومة 
القياسية  للمعايير  وورينغتون  شركة  قبل  من 
من  ق  التحقُّ جهات  إحــدى  هــي  التي  احملـــدودة 
هذه  مطابقة  مــن  للتأكد  القياسية  املــعــايــيــر 
األبواب ملعايير مقاومة احلريق القياسية في كل 
ر  وُيقدَّ األوروبــي.  و االحتــاد  املتحدة  اململكة  من 
للشركة حاليا مببلغ  السنوية  املبيعات  إجمالي 

2 مليون دوالر أمريكي.
إعالن الدعم احمللي واألجنبي 

لقطاع األعمال الفلسطيني
- صندوق فلسطني إلنعاش قطاع األعمال: مت 
رؤوس  استثمار  بهدف  الصندوق  هــذا  تأسيس 
وسوف  متعثرة.  فلسطينية  شــركــات  فــي  أمـــوال 
بهدف  سنويا  شــركــات   10-5 الــصــنــدوق  يــدعــم 
من  آالف  وخلق  أدائها  حتسني  على  مساعدتها 
الصندوق  في  ويشارك  اجلديدة.  العمل  فرص 
حاليا 4 مستثمرين، ومن املأمول أن يتم توفير 
أمريكي  دوالر  مــلــيــون   50 مـــقـــداره  مـــال  رأس 
)مقسمة إلى 30 مليون دوالر من األصول و20 
مليون دوالر من املديونيات(. كما حترص وكالة 
التابعة  متعددة األطــراف  االستثمارات  ضمان 
لهذا  الــضــامــن  دور  لــعــب  عــلــى  الــدولــي  للبنك 
لصندوق؛ كما أن وكالة التنمية الدولية التابعة 
للواليات املتحدة اآلن بصدد النظر في إمكانية 
تقدمي منح مالية ودعم فني للصندوق. وسوف 
يقوم مديرو االستثمار في الصندوق بالتفاوض 

مع كل من مؤسستي بورتالند ترست و بريدجيز 
االستثمار  على  بهدف حثهما  املالية  للخدمات 

في هذا الصندوق.
وكــالــة ضــمــان االســتــثــمــارات مــتــعــددة األطراف 
االستثمارات  ضــمــان  وكــالــة  تــقــوم   :)MIGA(
ضد  تأمني  صندوق  بوظيفة  متعددة األطــراف 
األراضي  في  للمستثمرين  السياسية  املخاطر 
الفلسطينية احملتلة. ويستفيد من حماية هذا 
الصندوق كافة املستثمرين األجانب. ولم يتلقي 
إنشائه منذ عشرة  أية مطالبات منذ  الصندوق 

أعوام وإلى اآلن.
لرابطة  التابعة  األعــمــال  ســيــدات  شبكة  فــي   -
10 من األعمال  الشرق األوســط، وكذلك دعوة 
للسيدات  املـــمـــلـــوكـــة  واملـــتـــوســـطـــة  الـــصـــغـــيـــرة 
الذي  التجارية  التنمية  برامج  من  لالستفادة 
البريطانية.  األعــمــال  ســيــدات  شبكة  تــقــدمــه 
من  قليل  قدر  تقدمي  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
التمويل املبدئي والدعم املالي في صورة قروض 
 10 برعاية  البرنامج  18 شهرا. وسيقوم  مدتها 
مشروعات مملوكة للسيدات في فلسطني وتوفير 

مرشدين جتاريني.
- شــــراكــــة بــــني مـــؤســـســـة مـــوغـــلـــي والـــشـــبـــاب 
تقدمي  بهدف  األعــمــال  قطاع  فــي  الفلسطيني 
الدعم املهني وخدمات املتابعة التجارية، وكذلك 
تقدمي الدعم ألول مؤمتر لتشجيع الشباب على 

الدخول في قطاع األعمال في فلسطني.
- إعالن اتفاق تسويق زيت الزيتون الفلسطيني 
في اململكة املتحدة. من املنتظر أن حتصل شركة 
زيتون )وهي شركة بريطانية إلنتاج زيت الزيتون( 
أوكسفام  مؤسسة  شــركــاء  بعض  مــع  باملشاركة 
اخليرية على وضعية التجارة العادلة خالل عام 
2009. وسوف يوفر ذلك ملتاجر الغذاء الكبرى 
وبيعه  الفلسطيني  الزيتون  زيت  على  احلصول 

في اململكة املتحدة.
الالزمة  املــهــارات  تنمية  فــي مجال  تــعــاون    -
وقــام  كل من معهد  املالية.  لقطاع اخلدمات 
املالية واالستثمار في اململكة املتحدة  األوراق 
بإعالن  الــفــلــســطــيــنــيــة  املـــــال  ســــوق  ــة  ــئ وهــي
أثناء  بينهما  فيما  التعاون  على  اعتزامهما 

انعقاد املنتدى.
عن  إنتيلليكت  مــنــظــمــة  قــبــل  مـــن  إعــــالن   -
مــســح فــنــي  يــنــظــر فـــي فـــرص لــلــتــعــاون بني 
اإلسرائيلية  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  شــركــات 
والفلسطينية. هذه املمارسة هي رهن التنفيذ 
 200 حلــوالــي  مسح  إجـــراء  يتم  حيث  حاليا 
شركة من شركات تكنولوجيا املعلومات للنظر 

فيما بني  إمكانية تطوير شراكات جتارية  في 
هذه الشركات وبعضها.

معلومات احصائية
وفــيــمــا يــلــي مــعــلــومــات إحــصــائــيــة أســاســيــة عن 
خالل  انه  وهي  البريطاني  واالستثمار  التجارة 
)يناير   2008 العام  األولــى من  التسعة  الشهور 
)كانون الثاني( - ديسمبر )كانون األول(( ارتفعت 
صـــــادرات املــمــلــكــة املــتــحــدة مـــن الــبــضــائــع إلى 
 2.3 بلغت  حيث   305% عن  يزيد  ملا  فلسطني 
اململكة  وكانت صادرات  إسترليني.  مليون جنيه 
املتحدة إلى فلسطني قد بلغت 596،000 جنيه 
العام   من  الفترة  نفس  خــالل  فقط  إسترليني 

.)2007(
وكــــان إجــمــالــي صـــــادرات املــمــلــكــة املــتــحــدة إلى 
 876،000 بلغ  قد   2007 عــام  طــوال  فلسطني 
جنيه إسترليني. أما في الفترة منذ بداية العام 
رت  2008 وإلى شهر سبتمبر )أيلول(2008، صدَّ
إلى  رنــاه  صــدَّ ما  أضعاف  ثالثة  املتحدة  اململكة 

فلسطني طوال عام 2007.
ميكن أن تعزى هذه الزيادة إلى أمر شراء لعدد 
كبير من املركبات )تبلغ قيمته 1.7 مليون جنيه 

إسترليني(
والقهوة  الــغــالل  أيــضــا  املــتــحــدة  اململكة  ر  تــصــدِّ
الطبية  املنتجات  وكــذلــك  والــتــوابــل؛  والــشــاي 
املهنية  املـــعـــدات  إلــــى  إضـــافـــة  ــيــة؛  والــصــيــدالن
البريطانية مجاال  الصادرات  والعلمية. وتغطي 
هناك  يــزال  ما  ولكن   – القطاعات  من  متنوعا 
مــجــال أوســــع لــلــدخــول فـــي مـــجـــاالت جتارية 

أخرى.
ارتفعت الواردات القادمة إلى اململكة املتحدة من 
فلسطني في فترة الشهور التسعة األولى من عام 
2008 )يناير )كانون الثاني( - ديسمبر )كانون 
 835،000 بلغت  حيث   47% بنسبة  األول(( 

جنيه إسترليني.
تشتمل واردات اململكة املتحدة من فلسطني على 
إسترليني(  ألــف جنيه   534 )حــوالــي  األحــجــار 
زيت  من  )غالبيتها  النباتية  والزيوت  والدهون 

الزيتون(، واألسمدة واخلضراوات والفواكه.
تكثيف التعاون والتواصل

وفـــــي خـــتـــام املـــنـــتـــدى اتـــفـــق رجــــــال االعـــمـــال 
تكثيف  عــلــى  والــبــريــطــانــيــون   الفلسطينيون 
التعاون والتواصل فيما بينهم فيما تقرر تبادل 

الزيارات بني اجلانبني في املستقبل القريب.
واظهر املنتدى ان هناك نية حقيقة لدى اجلانب 

البريطاني للعمل مع نظريه الفلسطيني.
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مبـــشـــاركـــة وحـــضـــور واســـــع من 
اخلــــــبــــــراء ورجـــــــــال األعــــمــــال 
واملــســتــثــمــريــن واملــســؤولــني من 
داخــــــل فــلــســطــني وخـــارجـــهـــا، 
سالم  د.  الــــوزراء،  رئيس  افتتح 
والعشرين  الــســابــع  فــي  فــيــاض 
2008 فعاليات  من تشرين أول 

الفلسطيني،  املــال  رأس  لسوق  الثاني  السنوي  امللتقى 
الفيديو  تقنية  عبر  تزامنًا  وعــمــان  الله  رام  مبدينتي 

كونفرس.
الذي نظمته سوق  الثاني،  السنوي  امللتقى  وشارك في 
فلسطني لألوراق املالية حتت عنوان: “أسواق رأس املال 
“لنمضي  شعار  وحتــت  مستقبلية”،  نظرة  الصاعدة.. 
قدمًا”، حشد من كبار املسؤولني والوزراء ورجال أعمال 
وشخصيات  ومستثمرين  وبــاحــثــني  مــالــيــني  وخـــبـــراء 
امللتقى  وسلط  واخلــارج،  الداخل  من  فاعلة  اقتصادية 
الــســنــوي الــثــانــي الــضــوء على مــحــاور هــامــة فــي قطاع 
سوق رأس املال، وتركزت مداوالته على موضوعات: واقع 
في  االستثمار  ومستقبلها،  الفلسطينية  املالية  السوق 
املال  رأس  أســواق  وتكامل  الصاعدة،  املــال  رأس  أســواق 

العربية، واحلداثة في أسواق رأس املال.

فياض: احلكومة تولي قطاع األوراق 
املالية األولوية القصوى...

لفعاليات  االفتتاحي  خطابه  في  الـــوزراء  رئيس  وأكــد 
املالية  األوراق  قطاع  تولي  احلكومة  أن  الثاني  امللتقى 
والتطوير  الــرعــايــة  فــي  القصوى  واألولــويــة  االهــتــمــام 
داعيًا  واملــالــيــة،  االقــتــصــاديــة  سياساتها  فــي  والتنمية 
املستثمرين في اخلارج لالستثمار في فلسطني، وجدد 
فياض التزام السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس 
بتوفير البيئة والتشريعات واإلجراءات الالزمة لتطوير 
بناء االقتصاد  املال ومشاركته في  دور قطاع سوق رأس 
والتقدم  الــســيــاســي  االســـتـــقـــالل  وحتــقــيــق  الــوطــنــي 

االقتصادي.  
بارزة ومميزة في  امللتقى شكل محطة  أن  وشدد فياض 
سعادته  عن  معربًا  الفلسطيني،  املــال  رأس  سوق  تاريخ 
بالتطورات  حافلة  سنة  بعد  الثاني  امللتقى  الفتتاح 
ــاريــخ انــعــقــاد امللتقى  الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة مــن ت
وأعرب  الفلسطيني،  املــال  رأس  لسوق  األول  السنوي 
رأس  الوطنية بقطاع سوق  السلطة  اعتزازه  فياض عن 

تدعو لالطمئنان، مشيدًا  وما حققه من خطوات  املال 
بالدور الريادي الذي يضطلع به القطاع املصرفي وقطاع 
سوق رأس املال في تأمني تدفق االستثمار اخلارجي إلى 

فلسطني.
نائب  كلمة  على  االفتتاحية  اجللسة  فعاليات  وشملت 
املالية،  ــــألوراق  ل فلسطني  ســـوق  إدارة  مجلس  رئــيــس 
العام  لهذا  امللتقى  النعقاد  أشــار  الــذي  املصري،  نشأت 
والسياسي  االقتصادي  اجلمود  حالة  استمرار  ظل  في 
العاملية،  املالية  في فلسطني، واستمرار تداعيات األزمة 
وأداءهــــا للعام  واعـــدة  أن ســوق فلسطني ســوق  مــؤكــدًا 
2008 يدلل على جاهزيتها لالنطالق لتحقيق عوائد 
منافسة إقليميًا »إذا ما قدر لنا التقاط املبادرة واتخاذ 

ما يلزم لتثميرها.«
رئيس  شــدد  االفــتــتــاحــيــة،  اجللسة  فــي  كلمته  وضــمــن 
الفلسطينية،  املــــال  رأس  ســـوق  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
القوانني  بتطبيق  الهيئة  الــتــزام  على  املــصــري،  ماهر 
الهيئة عملت  أن  والتعليمات الصادرة، مبينًا  واألنظمة 
اخلاصة  واألنظمة  التعليمات  منظومة  استكمال  على 
رأسها  وعلى  عليها  تشرف  التي  القطاعات   بتنظيم 
السوق املالي، وأوضح املصري أن مجلس الوزراء صادق 

بحضور ومشاركة رئيس الوزراء، د. سالم فياض

سوق فلسطني لألوراق املالية تعقد 
فعاليات امللتقى السنوي الثاني لسوق 

رأس املـال الفلسطيني فـي رام الله 
وعـمان مبشاركـة واسعة محليـًا وخارجيـًا 

فياض: احلكومة تولي قطاع األوراق املالية األولوية القصوى...
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املصري: الهيئة عملت على استكمال منظومة التعليمات واألنظمة 
اخلاصة بتنظيم القطاعات  التي تشرف عليها وعلى رأسها السوق املالي

على العديد من األنظمة التي تقدمت بها الهيئة، كان 
أخرها نظام املخالفات والعقوبات.

اجللسات وأوراق العمل...
وفي تفاصيل اجللسات، متيزت اجللسة األولى للملتقى 
املـــال بــاهــتــمــام احلضور  الــثــانــي لــســوق رأس  الــســنــوي 
الذي تركز  واملعمقة حملور اجللسة  الواسعة  والنقاشات 
واملستقبل«،  الــواقــع  الفلسطيني:  املالي  »الــســوق  حــول 
مدير  عالونة،  عاطف  د.  مداخالت:  اجللسة  وتضمنت 
التنظيمي  اإلطــــار  حـــول  املــــال،  رأس  ســـوق  هيئة  عـــام 
والسياسات للسوق املالي الفلسطيني، ومداخلة الشركات 
املدرجة، قدمها سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لشركة 
سوق  ومداخلة  »باديكو«،  واالستثمار  للتنمية  فلسطني 
التنفيذي،  رئيسها  استعرضها  املالية  لألوراق  فلسطني 
لالستثمارات  لوتس  شركة  ومــداخــلــة  عويضه،  أحمد 
املالية قدمها طارق الشكعة، مدير عام الشركة، فيما أدار 
اخلاص  القطاع  تطوير  مركز  مدير  عورتاني،  هشام  د. 

مداوالت اجللسة.
حليلة،  سمير  ترأسها  التي  الثانية،  اجللسة  وناقشت 
الرئيس التنفيذي لباديكو، »االستثمار في أسواق رأس 
املال«، قدم خاللها د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد 
لتشجيع  الالزمة  املصرفية  السياسات  حول  عمل  ورقة 

املالية برام الله.
رأس  أســواق  »احلــداثــة في  الرابعة  وفــي محور اجللسة 
املــــال«، تــطــرق زيـــاد الـــدبـــاس، مستشار بــنــك أبـــو ظبي 
األجنبي  االستثمار  مــوضــوع  املالية،  لـــألوراق  الوطني 
مستعرضًا  املــــال  رأس  أســـــواق  فـــي  الــراهــنــة  واألزمـــــة 
الفتاح،  عبد  صقر  نــاقــش  فيما  اخلليجية،  التجربة 
الصناديق  بــاألردن،  اإلسكان  بنك  في  االستثمار  مدير 
االستثمارية متناواًل التجربة األردنية، فيما أدار عطية 
العربي، فعاليات  البنك اإلسالمي  الشنانير، مدير عام 

هذه اجللسة.
وبكلمة ختامية من الرئيس التنفيذي لسوق فلسطني 
فعاليات  فيها  أجــمــل  عويضه  أحــمــد  املــالــيــة،  لــــألوراق 
اختتام  عــن  ُأعــلــن  فيه،  النقاط  وأبـــرز  الثاني  امللتقى 
الــثــانــي لــســوق رأس املال  املــلــتــقــى الــســنــوي  فــعــالــيــات 

الفلسطيني في رام الله وعمان للعام 2008.
ألقت بظاللها على  العاملية  املالية  األزمــة  أن  إلى  يشار 
لسوق  الــثــانــي  الــســنــوي  امللتقى  ومـــــداوالت  مــنــاقــشــات 
الفلسطيني، فتركزت جزء كبير من نقاشات  املال  رأس 
على  الراهن  وأثرها  العاملية  األزمــة  هذه  على  احلضور 
املستقبلية  والــتــوقــعــات  الفلسطينية  املــالــيــة  الــســوق 

لتأثيرات األزمة وسبل مواجهتها.

األزمة املالية العاملية ألقت 
بظاللها على مناقشات 

ومداوالت امللتقى السنوي 
الثاني لسوق رأس املال 

الفلسطيني، فتركزت جزء 
كبير من نقاشات احلضور على 

هذه األزمة العاملية

الفلسطيني. فيما قدم طارق  املال  االستثمار في سوق 
ورقة  املالية،  لألوراق  الوساطة  عام شركة  فراونة، مدير 
بــني األسواق  املــالــيــة  لــــألوراق  بــعــنــوان: ســوق فلسطني 

املالية الصاعدة: »دراسة حالة بورصة في ظل النزاع«.
انعقاد  قــاعــة  ومــن  أيــضــا،  الثانية  اجللسة  إطـــار  وفــي 
امللتقى بعمان، قدم عودة حبش، مدير استثمار بشركة 
حتديات  حــول  ورقــة  )جلوبال(  العاملي  االستثمار  بيت 
االستثمار في أسواق رأس املال الناشئة، فيما تناول د. 
روبرت ستون، مدير قطاعات السياسات املالية، بأكسفورد 
املتحدة،  املــمــلــكــة  فــي  ليمتيد  مانيجمنت  بــولــيــســي 
املال  رأس  املستقبلية ألســواق  الفرص  ورقــة عمل حول 

الصاعدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
املال  رأس  أســواق  »تكامل  الثالثة  اجللسة  واستعرضت 
الــعــربــيــة«، فــقــدم خاللها ســامــي حــطــاب، مــديــر مركز 
حول  ورقة  عمان،  ببورصة  الدولية  والعالقات  األبحاث 
فرص  فيها  مستعرضًا  العربية  املالية  األســـواق  تطور 
سامح  تناول  فيما  األســـواق،  لهذه  والتنافس  التكامل 
للبرمجيات  سوفت  مناف  لشركة  العام  املدير  العالول، 
بـــــاألردن، ورقـــة حـــول دور أنــظــمــة الـــتـــداول فــي ترابط 
أسواق املال العربية، فيما أدار دفة حوار اجللسة سفيان 
لألوراق  فلسطني  سوق  متثيل  مكتب  مدير  البرغوثي، 

أحمد عويضة املدير التنفيذي لسوق فلسطني لألوراق املالية يفتتح املؤمتر الثاني
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اخبار ونشاطات القطاع الخاص

العــدل كضيف  وزير  الدكتور علي خشـــان  شـارك 
العرب  الــعــدل  وزراء  مــن  عــدد  جانب  الــى  شــرف 
واحملكمني واخلبراء في املؤمتر السادس للتحكيم 
في  األردنــيــة  العاصمة  فــي  عقـد  الـــذي  الــدولــي 
الفترة الواقعة ما بني 19-22 /2008/12  حتت 
ــات احلــديــثــة لــوســـــائــل تسـوية  عــنــوان »االجتــاهـــ
منازعـات التجارة واالستثمار في الدول العربيــــة« 
وقـد شارك أيضـآ في هذا املؤمتـر والدورة التي مت 
سر  أمــني  جــبر  فــؤاد  الفترة  نفس  في  تنظيمهـا 
وماجد  الفلسطينيني  األعــمــال  رجـــــال  جمعيـة 

معالي مدير عام اجلمعيــة .
وتضمن برنامج املؤمتر عدة محاور اساسية اهمها 
لتفعيل  احلاجة  ومدى  الدولية  التحكيم  قواعد 
بحسم  املتعلقة  الــعــربــيــة  االتــفــاقــيــات  وتــطــويــر 
منازعات التجارة واالستثمار ومعايير التوازن في 
ودور مجلس  الهندسي  والتشييد  املقاوالت  عقود 
املـــقـــاوالت االنشائية  املــنــازعــات فــي عــقــود  فــض 
والهندسية وانشاء مراكز التحكيم العشوائية في 
املنازعات  البديلة لفض  والوسائل  العربي  العالم 

كالتوفيق والوساطة.

الوزير د. علي خشان
وقد ألقى الدكتور خشــان كلمـة أمام املؤمتر أكــد 
التحكيم كوسيلة بديلة  خـاللها على أهميــة دور 
في  واملالية  التجارية  املنازعات  فض  في  ناجعة 
املتقدمـة  العالم  العربي ال سيما وأن دول  العالم 
أن  وقال  فيه من مزايا.  ملا  النهج  تتبع هذا  باتت 
عنه  بديال  وليس  للقضـاء  مــرادف  هو  التحكيم 
النهاية  وفي  لـه  مسـاعدآ  عامآل  يكون  أن  وميكن 
بفحص  وتقوم  املراقبة  اجلهة  تبقى  احملاكـم  فان 
تنفيذها  على  املــصــادقــة  قبل  التحكيم  قــــرارات 

حســب األصول .
هامة  فعاليات  على  املؤمتر  برنامج   اشتمل  وقد 
ومــكــثــفــة عــلــى مـــدى أربـــعـــة أيــــام تــضــمــنــت دورة 
وفي  عمومآ  العقـود  في  التحكيم  اتفاق  بعنوان 
بوجــه  الهندسية   / االنشائية  املــقــاوالت  عــقــود 
الــدورة نخبة  خــاص وشـارك في محاضرات هذه 
واملهندسني  واحملــامــني  املختصني  اخلـــــبــراء  مــن 

واملقاولني  واحملكمني  األردنيني والعرب وقد أدار 
أعمال املؤمتر والدورة الدكتور حـمزة أحــمـد حـداد 
القائم بأعمال أمني عــام احتـاد التحكيم العربي  

مدير املعهد العربي للتحكيم في األردن .

التوصيات
واوصى املؤمتر بضرورة مراجعة االتفاقيات العربية 
املتعلقة باالستثمار والتحكيم والتسويات البديلة 
االحتاد  بــدعــم  اوصـــى  وكــذلــك  تفعليها  وضـــرورة 
العربي للتحكيم   الدولي تامينا ملواصلة مسيرته 
العلمية في تشجيع اللجوء الى التحكيم واعتماد 
في  املــنــازعــات  لفض  احلديثة  البديلة  الــوســائــل  
العالم العربي سيما فيما يتعلق بالعقود كما اوصى 
تدريب  معاهد  بانشاء  توصياتهم  فــي  املــشــاركــون 
التحكيمية  الثقافة  حــول  الوعي  وتعميق  لنشر 
عملية  تنظيم  وبضرورة  العرب  احملكمني  واعــداد 
الوساطة  وسيلة  ادراج  او  للوساطة  مراكز  انشاء 
تدريب  ضـــرورة  مــع  التحكيم  مــراكــز  مــهــام  ضمن 

وتاهيل الوسطاء وفق املعايير الدولي.
واوصى املؤمتر باعتماد قانون منوذجي للتحكيم 
العربي اسوة بالقانون النموذجي للجنة التجارة 

مبشاركة  وزير العدل الفلسطيني د. علي خشان 

املؤمتر السادس للتحكيم الدولي يعقد في عمان
ويصدر في ختام اعمــــاله العديد من التوصـيات

الدولية في االمم املتحدة وباعتماد قانون منوذجي 
بالقانون  اســــوة  الــعــربــي  والــتــوفــيــق  لــلــوســاطــة 
في  الدولية  التجارة  للجنة  للتوفيق  النموذجي 
بتوسيع  املشاركون  اوصــى  وكذلك  املتحدة  االمم 
الوقائية  التدابير  باتخاذ  احملكم  سلطة  نطاق 

واالحترازية خالل االجراءات التحكيمية.

فؤاد جبر
تأسيس  الــذي يشرف على  فـؤاد جبـر  وكــان  هــذا 
مظلــة  حتــت  الــدولــي  للتحكيم  فلسطني  مــركــز 
ومبباركة  الفلسطينيني  األعـمـال  رجــال  اتـحــاد 
قبل  شــارك  قــد  اخلــاص  القطاع  فــي  مؤسـســات 
ذلك مبؤمتر حتكيم دولي ودورة في قواعد وقوانني 
التحكيم  بدولة االمارات العربية نظمـه مركـز دبي 
فلسطني  مركز  مع  وقـع  الــذي  الدولي  للتحكيم 
اتفاقيــة تعاون لدعم انطالقة املركز الفلسطيني 
محكمني  وتأهيــل  اعــــداد  بغيـة  ومهنيــآ  فنيـآ 
افضل  لتوفير  القطاعات  مختلف  مــن  وخــبــراء 
الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  خلدمـة  االمكانات 
وتطورآ في  الذي يشهد منوآ  الوطني  واالقتصاد 

مجاالت االستثمار .
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ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

د. هشام عورتاني
مدير املركز

الشرقي  الشمال  أقصى  فــي  طــوبــاس  محافظة  تقع 
للضفة الغربية، وتبلغ مساحتها 410 كيلومتر مربع 
الغربية(.  للضفة  الكلية  املساحة  من   7% حوالي   (
وحتتوي هذه احملافظة على مدينة رئيسية واحدة هي 
ويقدر  وخربة.  قرية   20 حلوالي  باإلضافة  طوباس، 
بحوالي   2007 تعداد  بحسب  احملافظة  سكان  عــدد 
مدينة  في  نصفهم  من  أكثر  يقطن  نسمة،   50.000
طوباس )16.2 ألف( وبلدة طمون )10.8 ألف(. وتضم 
القرى  بعض  احملافظة  لهذه  التابعة  الــقــرى  قائمة 
الواقعة في شمال األغوار والسفوح اجلبلية املتاخمة 

لها، مثل بردلة، عني البيضا، كردله وتياسير.
اهــتــمــامــًا خــاصــًا من  مــحــافــظــة طــوبــاس  تستقطب 
فــبــالــنــســبــة للطرف  والــــدولــــيــــة.  ــة  ــي اجلـــهـــات احملــل
اإلسرائيلي فإن هذه املنطقة مستهدفة بشكل خاص 
التدريب،  معسكرات  وإلقــامــة  االستيطان  ألغـــراض 
باإلضافة لألطماع اإلسرائيلية باملوارد املائية املوجودة 
فيها. لذلك فقد قامت سلطات االحتالل بفرض قيود 
مشددة على تنقل األشخاص والبضائع على الطرق، 
الــغــرض حــاجــزي احلــمــرا وتياسير،  لــهــذا  وأقـــامـــت 
املتنقلة.  العسكرية  النقاط  مــن  للعديد  باإلضافة 
ألغراض  واسعة  مناطق  االحتالل  قــوات  أغلقت  كما 
من  لكثير  األغــنــام  قطعان  دخــول  ومنعت  الــتــدريــب، 
وقد   مغلقة.  عسكرية  مناطق  أنــهــا  بحجة  املــنــاطــق 
اتخذت قوات االحتالل إجــراءات عديدة بهدف احلد 
العمرانية  والــنــشــاطــات  السكنية  األبنية  إقــامــة  مــن 
بهدف  وذلك  العربية،  السكانية  التجمعات  ألغــراض 
تعميق االستيطان اليهودي في هذه احملافظة، خاصة 

في منطقة األغوار الشمالية.
إلى  اإلســرائــيــلــيــة  والــســيــاســات  اإلجـــــراءات  أدت  لقد 
انعكاسات سلبية بالغة على الظروف املعيشية للسكان 
في  املقيمني  أولــئــك  خــاصــة  طــوبــاس،  محافظة  فــي 
األغوار والتالل احملاذية لها. ويتبني من التقارير التي 
والبنك  الفلسطيني  املركزي  اإلحصاء  جهاز  ينشرها 
الدولي أن ظروف املعيشة ومستويات الدخل في هذه 
بسبب  خاصة  فلسطني،  في  األســوأ  من  هي  املنطقة 
وبالتالي  واســع،  نطاق  على  املقنعة  البطالة  انتشار 
نسبة  أن  بحيث  كثيرًا  متدنية  الدخل  معدالت  فــإن 
األعلى  من  هي  احملافظة  هذه  قرى  بعض  في  الفقر 

في الضفة الغربية.
في  السكنية  والتجمعات  الــقــرى  معظم  تعاني  كما 
محافظة طوباس، خاصة املوجودة في األغوار والتالل 
املجاورة لها من ظروف سكنية صعبة جدًا بسبب القيود 
املفروضة على نشاطات البناء في تلك املنطقة. كذلك 

العامة،  للمواصالت  بالنسبة  عويصة  مشاكل  هنالك 
الوصول  في  جمة  صعوبات  الطلبة  يواجه  وبالتالي 
إلى مدارسهم في القرى املجاورة، مما يتسبب بارتفاع 

نسبة ترك الدراسة، خاصة بني الطالبات.
االجتماعية  األوضـــاع  على  النعكاساتها  وباإلضافة 
واالقــتــصــاديــة واالنــســانــيــة لــســكــان احملــافــظــة، فقد 
تــســبــبــت الـــظـــروف املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــســائــدة في 
مبعدالت  سكانية  هجرة  بــحــدوث  طــوبــاس  محافظة 
عالية، سواًء إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية أو 
اخلارج. وبالتالي فإن رفع مستوى الدخل وخلق فرص 
األهداف  من  هي  املعيشية  الظروف  وحتسني  العمل 
احلكومية  لــلــمــؤســســات  األســاســيــة  االســتــراتــيــجــيــة 

ومنظمات املجتمع املدني املعنية بهذه احملافظة.
االقتصادية  للموارد  عام  تقييم  الورشة  في  جرى 
االستثمارية  ولــلــفــرص  احملــافــظــة  فـــي  املــتــاحــة 
حالة  فــي  أو  الراهنة  الــظــروف  فــي  ســـواًء  املمكنة، 
أكد  وقــد  السياسي.  املستوى  على  انفراج  حصول 
بــأن هذه  الــورشــة  املشاركني في  كثير من اخلــبــراء 
احملافظة حتتوي على مساحات واسعة من األرض 
األغوار  في منطقة  املكثفة، سواًء  للزراعة  القابلة 
الشمالية أو على سفوح التالل احملاذية لطوباس. 
كما تتميز احملافظة بوفرة املوارد املالية فيها وذلك 
مــن خـــالل اآلبــــار االرتـــوازيـــة والــيــنــابــيــع العديدة 
املوارد  هذه  ساعدت  ولقد  احملافظة.  في  املوجودة 
أصبحت  بحيث  كبير  بشكل  الــزراعــة  تــطــور  على 
تشكل القاعدة االساسية القتصاد احملافظة، سواًء 
من  حصتها  أو  الــدخــل  فــي  مساهمتها  حيث  مــن 
القوى العاملة. ولكن مع ذلك فقد أكد املتحدثون 
فــي الــورشــة بــأن املــجــال ال يــزال مفتوحًا حلدوث 

تطور كبير في الزراعة باالجتاهات التالية:
رفع مستوى اإلنتاجية بشكل ملموس، بحيث تقترب 

مما هي في البلدان املنافسة، خاصة إسرائيل.
باألسواق  ارتباطًا  أكثر  جديدة  زراعية  أمنــاط  إدخــال 

املستهدفة، سواًء في الداخل واخلارج.
بعد  تتم  التي  التسويقية  اخلدمات  مستوى  حتسني 
املستهلك،  إلى  السلع  وصــول  وحتى  احملصول  قطف 

.)Post-harvest services( وهي ما تعرف بـ
وباإلضافة للزراعة، فقد أجمع املشاركون بأن هنالك 
أيـــضـــًا مـــجـــااًل إلحـــــداث تــطــور مــلــمــوس فـــي املجال 
على  املرتكزة  للصناعات  بالنسبة  خاصة  الصناعي، 
املخلالت  مصنع  غرار  على  وذلك  الزراعية،  املنتجات 
اقــتــرح القيام  أقــيــم مــؤخــرًا فــي املنطقة. وقــد  الـــذي 
املصانع  من  املزيد  إقامة  المكانية  مفصله  بدراسات 

املرتبطة باملنتجات الزراعية، خاصة في مجال األلبان 
واملخازن  والــتــدريــج  التعبئة  ومــحــطــات  والـــدواجـــن 

املبرده.
كما أشار عدد من املتحدثني إلمكانية استغالل ينابيع 
املياه الساخنة في املالح إلقامة منتجع سياحي عليها، 
األردن )حمامات  غــرار ما هو موجود في  وذلــك على 
إقامة  على ضــرورة  أيضًا  وأكـــدوا  واســرائــيــل.  ماعني( 
مجمع للسياحة الداخلية بحيث يوفر فرصة للترفيه 

ألبناء احملافظة، خاصة األطفال.
إال أن حتقيق أي قدر من النجاح في تنفيذ املشاريع 
مرهونًا  سيظل  طــوبــاس  محافظة  فــي  الــتــطــويــريــة 
واخلدمات  املجاالت  بعض  في  ملموس  تقدم  بإحراز 

ذات العالقة، خاصة في االجتاهات التالية:
االسرائيلية  واإلجـــــراءات  للقيود  حــد  وضــع  ضـــرورة 
بالنسبة  خاصة  الطرق،  على  احلركة  على  املفروضة 
حلـــاجـــزي احلـــمـــرا وتــيــاســيــر، وكـــذلـــك رفـــع القيود 
املفروضة على الوصول لألراضي املغلقة في احملافظة. 
مع  التواصل  تكثيف  الغرض  لهذا  يتم  أن  ويفترض 

مكتب مندوب اللجنة الرباعية في فلسطني.
هنالك ضرورة ملحة إلجراء حتسينات جوهرية على 
املناطق  مع  احملافظة  هذه  تربط  التي  الطرق  شبكة 
احملافظ  ملكتب  وميكن  الغربية.  الضفة  في  األخــرى 
واملجالس البلدية أن تلعب دورًا فاعاًل في التواصل مع 
اجلهات الفلسطينية والدولية املعنية مبشاريع البنية 

التحتية.
يجب العمل على توفير القروض للمشاريع التنموية 
بشروط معقولة من حيث الضمانات املطلوبة ونسبة 
العاملة في  التمويل  لكثرة مؤسسات  الفائدة. ونظرًا 
فلسطني فإنه سيكون من املفيد أن تنظم غرفة جتارة 
طوباس لقاءات توعية مع مندوبني من تلك املؤسسات 

مع املزارعني واملنشآت التجارية املعنية.
طابع  ذات  آلية  إلقــامــة  ماسة  حاجة  أيــضــًا  هنالك 
مهني الستقبال أفكار املشاريع في املجاالت املختلفة، 
ومساعدة أصحاب هذه األفكار على تطويرها بشكل 
أولية،  اقتصادية  دراسة جدوى  على مستوى  مقبول 
 .)Pre-feasibility studies( بـــ  يــعــرف  مــا  أي 
وينصح بأن يتم تنفيذ هذا املشروع من خالل الغرفة 
الــتــجــاريــة، وبــدعــم فني ومــالــي مــن احـــدى اجلهات 
الغرف  احتــاد  مع  وبالتنسيق  املتخصصة،  الدولية 

التجارية.

منطقة طوباس وشمال األغوار
ملخص تنفيذي
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ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

مببادرة من مركز تطوير القطاع اخلاص التابع جلمعية رجال االعمال الفلسطينيني

اإلعالن عن تأسيس املجلس الزراعي الفلسطيني لتطوير القطاع الزراعي
أعـــلـــن مـــؤخـــرا عـــن تــأســيــس املــجــلــس الـــزراعـــي 
القطاع  تطوير  مــركــز  مــن  مبــبــادرة  الفلسطيني 
اخلـــــــاص الــــتــــابــــع جلــمــعــيــة رجـــــــال االعــــمــــال 

الفلسطينيني .
وقـــد عــقــدت عـــدة لـــقـــاءات فــي وقـــت ســابــق  في 
جمعية رجال االعمال الفلسطينيني وآخرها في 
هذا  تأسيس  في  للتداول  األحمر،   الهالل  قاعة 
العمل  في  االولــى  بالدرجة  يهدف  الذي  املجلس 
املؤشرات  حيث  من  الزراعي  القطاع  تطوير  على 
الــتــالــيــة: مــعــدل الــنــمــو فـــي الـــدخـــل الـــزراعـــي. 
اإلجمالي.  احمللي  الناجت  في  الزراعة  ومساهمة 
مجمل  من  ونسبتها  الزراعية  الــصــادرات  وقيمة 
الصادرات الفلسطينية. وتعزيز القدرة التنافسية 
االقليمي  املستوى  على  الفلسطينية  للمنتجات 
املــوارد األرضية  وزيــادة كفاءة استغالل  والــدولــي. 

واملائية وااليدي العاملة في هذا القطاع.
وسيسعى املجلس من أجل ذلك لتحقيق األهداف 
التالية: اوال : حتسني مستوى التنسيق والتكامل 
أنواع  مختلف  تقدم  التي  األهلية  املؤسسات  بني 
اخلدمات للعاملني في هذا القطاع. ثانيا : إجراء 
ذات  احلكومية  املؤسسات  أداء  على  دائمة  رقابة 
أدائها.  حتسني  على  حفزها  بهدف  االختصاص 
ثالثا : إبداء املالحظات حول القوانني واألنظمة 
عليها.  املناسبة  التعديالت  واقتراح  العالقة  ذات 
رابعا : مشاركة املؤسسات احلكومية املختصة في 
املتعلقة  التطويرية  والــبــرامــج  السياسات  وضــع 
مصالح  عن  الدفاع   : خامسا  الــزراعــي.  بالقطاع 
لدى  القطاع  بهذا  املرتبطة  واملنشآت  املــزارعــني 
وكذلك  املختصة،  والدولية  احلكومية  املؤسسات 
لدى البنوك احمللية والشركات العاملة في توريد 
الزراعية  املنتجات  وتسويق  االنــتــاج  مستلزمات 
في  جــدي  بشكل  املــشــاركــة   : ســادســا  وتصنيفها. 
احلكومية  السلطات  جتريها  الــتــي  املــفــاوضــات 

الدولية  واملؤسسات  األخــرى  الــدول  مع  املختصة 
بهدف عقد اتفاقات تتعلق باجلوانب اإلنتاجية أو 

التسويقية أو التمويلية للقطاع الزراعي.
 واخيرا : املشاركة في املؤمترات احمللية واالقليمية 
والدولية التي من شأنها حتقيق األهداف السالفة 

الذكر.
التي  الــنــشــاطــات  أنــــواع  وال ميــكــن حــصــر جميع 
حتقيق  أجــل  مــن  الــزراعــي  املجلس  بها  سيقوم 
املـــتـــوقـــع أن تــشــتــمــل هذه  أهــــدافــــه، ولـــكـــن مـــن 

النشاطات على ما يلي:

ألداء  ومــوضــوعــيــة  مستمرة  مــراقــبــة  إجــــراء   -
األهلية  واملــنــظــمــات  احلــكــومــيــة  املــؤســســات 
الزراعي  بــالــقــطــاع  يتعلق  فــيــمــا  والــدولــيــة 
أن تستخدم في هذه  ويفترض  الفلسطيني. 
العملية الوسائل واآلليات العلمية واملعتمدة، 
نتائج  عن  موضوعية  تقارير  إعــداد  يتم  وأن 

عمليات املراقبة التي يقوم بها املجلس.
واجـــتـــمـــاعـــات مصغرة  ورشــــــات عــمــل  عــقــد   -
بهدف   )Focus group meetings(
إجراء  نقاش حول االستنتاجات والتوصيات 
املختلفة  القضايا  املجلس حول  التي يعدها 
أداء  تقييم  فيها  مبا  مبتابعتها،  يقوم  التي 

املؤسسات احلكومية.
املسؤولني  كبار  مع  متابعة  اجتماعات  إجــراء   -
التشريعي  واملــجــلــس  الوطنية  السلطة  فــي 
ومؤسسات القطاع اخلاص واملنظمات الدولية 
املتخصصة وذلك فيما يتعلق ببرامج العمل 
التي  التصحيحية  واإلجـــراءات  والسياسات 
التي  واالجتماعات  العمل  ورشــات  تخرج عن 
القضايا  بخصوص  املجلس  بتنظيمها  يقوم 

التي يتابعها.
إجراء تقييم للقوانني واألنظمة ذات العالقة   -

التعديالت  إدخــال  بهدف  الــزراعــي  بالقطاع 
املجلس  يستعني  أن  وميكن  عليها.  املناسبة 
لهذا الغرض باخلبراء احملليني أو من الدول 

املجاورة.
تنظيم لقاءات تنسيقية بني ممثلي املؤسسات   -
احلــكــومــيــة وغــيــر احلــكــومــيــة الــعــامــلــة في 
اخلدمات  كفاءة  رفع  بهدف  الزراعي  القطاع 
التي تقدمها هذه املؤسسات، ومن أجل تفادي 

االزدواجية والتنافس السلبي فيما بينها.
واجلهات  السياسية  للقيادة  املــشــورة  تقدمي   -
والشؤون  باملفاوضات  املكلفة  الفلسطينية 
الزراعي،  بالقطاع  يتعلق  ما  كل  في  املدنية 
بــــاألرض واملياه  املــرتــبــطــة  خــاصــة الــقــضــايــا 

والتجارة الزراعية.
البنوك  إدارات  مـــع  مــســتــمــر  حــــوار  إجـــــراء   -
املــتــخــصــصــة بهدف  الــتــمــويــل  ومـــؤســـســـات 
التي  االئتمانية  اخلــدمــات  مستوى  حتسني 
وتقليل  القطاع  هــذا  فــي  للعاملني  تقدمها 

تكلفتها قدر املستطاع.
تفعيل التواصل بني املنشآت الزراعية احمللية   -
واملــســتــثــمــريــن املــقــيــمــني فــي اخلــــارج بهدف 
زيادة تدفق االستثمارات للقطاع الزراعي في 

فلسطني.
مع  وبالتنسيق  الــتــدريــبــيــة،  الــبــرامــج  وضـــع   -
املختصة،  والدولية  الفلسطينية  املؤسسات 
هذا  في  العاملة  الكوادر  مستوى  رفع  بهدف 

القطاع وحتسني كفائتها االنتاجية.
جمع االحصاءات والدراسات املتعلقة بالقطاع   -
الزراعي وتخزينها بأشكال مختلفة لتسهيل 
استخدامها من قبل اجلهات املعنية بتطوير 

هذا القطاع.
التي  والدولية  املؤمترات احمللية  في  املشاركة   -

ميكن أن تساعد في حتقيق أهداف املجلس.
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ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

احملتلة  الفلسطينية  املناطق  بني  السلعية  التجارة  شهدت 
واألردن تــغــيــرات جــوهــريــة مــنــذ وقـــوع هـــذه املــنــاطــق حتت 
حجم  تــراجــع  فقد   .1967 عــام  فــي  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
كبير  بشكل  العربية  واألقطار  األردن  مع  التجاري  التبادل 
خالل تلك الفترة وذلك بسبب القيود التي فرضتها سلطات 
وكذلك  اجلسور،  عبر  واألفـــراد  السلع  عبور  على  االحتالل 
االقتصاد  لــدمــج  الــرامــيــة  اإلسرائيلية  للسياسات  نتيجة 
وقد  اإلســرائــيــلــي.  االقتصاد  مــع  تبعي  بشكل  الفلسطيني 
جنم عن ذلك أن حجم التجارة السلعية مع األردن والدول 
العربية بقي طيلة فترة االحتالل بحدود %10 من القيمة 
اإلجمالية للتجارة الفلسطينية اخلارجية، في حني أن حجم 

التجارة مع إسرائيل كان يتراوح من 85 – 90%.
عند  الوطنية  للسلطة  الرئيسية  التطلعات  أحــد  كــان  لقد 
التدريجي  للتحرر  السعي  هــو   1994 عــام  فــي  تأسيسها 
املمكنة،  السبل  بكل  االســرائــيــلــي  لالقتصاد  التبعية  مــن 
اتفاقية  فتحت  وقــد  اخلــارجــيــة.  للتجارة  بالنسبة  خاصة 
بــاريــس االقــتــصــاديــة الــبــاب لتعميق الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
ضمن  ولو  واإلسالمية،  العربية  الــدول  من  والعديد  االردن 
مع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وّقعت  كما  معينة.  قيود 
تسهيل  تستهدف  التي  االتفاقيات  بعض  األردنية  احلكومة 
رقم  العربية  القمة  قــرار  جاء  ثم  بينهما.  التجاري  التبادل 
200 لسنة 2000 بإعفاء املنتجات الفلسطينية بني الرسوم 
اجلمركية في جميع الدول العربية ليشكل دفعة قوية باجتاه 
العالم  مــع  الفلسطينية  الــتــجــارة  لــدعــم  الــرامــيــة  اجلــهــود 

العربي.
وبالفعل، فقد أدت كل اجلهود السالفة الذكر حلدوث ارتفاع 
خالل  واألردن  فلسطني  بــني  الــتــجــارة  حجم  فــي  تــدريــجــي 
بصورة  وتــراجــع  عــاد  الــوضــع  أن  إال   ،2000 –  94 الــفــتــرة 
جوهرية في أعقاب اندالع االنتفاضة الثانية في أواخر عام 
بعدئذ  فرضت  التي  الشديدة  القيود  بسبب  وذلــك   ،2000
على حركة السلع واألفــراد، سواًء على الطرق الداخلية في 
األردن  مع  احلدودية  النقاط  عبر  أو  الفلسطينية  املناطق 
ومصر. فقد أدت هذه القيود إلى حدوث ارتفاع حاد في تكلفة 
باإلضافة  اجلسور،  عبر  واملصدرة  املستوردة  املنتجات  شحن 
كثيرًا من  تقلل  قد  املتداولة لظروف  املنتجات  تعريض  إلى 
التجارة  تراجعت  فقد  ذلك  لكل  املشحونة.  املنتجات  جــوده 
الفترة  خــالل  حــادة  بصورة  واألردن  فلسطني  بني  السلعية 

.2004 – 2000
فلسطني  بني  السلعية  التجارة  بتطوير  االهتمام  عاد  ولقد 
واألردن )وباقي الدول العربية( في السنوات األخيرة، خاصة 
التنظيمي  اإلطـــار  فــي  ملموسة  تغيرات  حــدوث  ضــوء  على 
بسبب  وكذلك  اجلسور،  عبر  التجارية  احلركة  يحكم  الذي 
الرغبة القوية لدى القيادة السياسية في البلدين في تعميق 
في  ملموسة  زيــادة  حدثت  فقد  وبالفعل  بينهما.  التواصل 

التجارة السلعية بني فلسطني واالردن
ملخص تنفيذي

حجم  يــزال  ال  ولكن  اجلسور،  عبر  التجاري  التبادل  حجم 
التجارة السلعية بني الطرفني هو أقل بكثير مما يرغب به 

اجلانبان، وبالتأكيد أقل مما تسمح به الفرص املتاحة.
لقد تبني من املداخالت التي قدمت في الورشة واملالحظات 
وعوائق  أسبابًا  هنالك  بأن  املشاركني  بعض  التي جاءت من 
عديدة ال تزال حتد من تطوير حجم التبادل التجارية بني 

فلسطني واألردن، أهمها ما يلي:
الزراعي  اإلنــتــاج  أمنــاط  في  التماثل  من  كبير  قــدر  هنالك 
والصناعي بني الطرفني، مما يحد كثيرًا من إمكانيات التبادل 
السلعي بينهما. وينطبق ذلك على املنتجات الزراعية، وإلى 

حد أقل على املنتجات الصناعية.
ال تزال إجــراءات الشحن عبر جسر امللك حسني تتم  1 .
بطريقة ترفع من التكلفة من جهة وتعّرض املنتجات 
للتلف من جهة أخرى. إذ يتم تنزيل وحتميل البضاعة 
لغرض نقلها من شاحنة ألخرى، ويتم ذلك بدون أي 
أو  املطر  مثل  السائدة،  اجلوية  العوامل  من  حماية 

درجات احلرارة املرتفعة أو الرياح. 
البضائع  حــركــة  فــي  النسبي  التحسن  مــن  بــالــرغــم  2 .
واألفراد على الطرق داخل املناطق الفلسطينية إال أن 
عدد احلواجز لم يقل حتى اآلن، وال تزال احلركة غير 
طبيعية، مما يؤدي لزيادة ملحوظة في تكلفة الشحن 

ومخاطر جسيمة على نوعية البضاعة املشحونة.
امللك  جسر  طــرفــي  على  كافية  تسهيالت  يــوجــد  ال  3 .
يتم  لم  إذا  فيما  املشحونة  البضائع  لتخزين  حسني 
السلطات  أن  كما  اليوم.  نفس  في  الشاحنات  تفريغ 

اإلسرائيلية ال تسمح بدخول احلاويات عبر اجلسر.
األردني  املجتمع  بني  الوثيقة  العالقات  من  بالرغم  4 .
أن هنالك قدر ملموس من اجلهل  إال  والفلسطيني، 
لـــدى رجـــال األعــمــال واملــنــشــآت الــتــجــاريــة بالنسبة 
اآلخر.  البلد  فــي  املتاحة  والــفــرص  الــســوق  ألوضـــاع 
وينطبق ذلك على العطاءات التي تطرح في الصحف 
واملواصفات  واألسعار  والطلب  العرض  ظــروف  وعلى 

للسلع املطلوبة.
ومن األسباب التي قللت من دوافع التواصل بني رجال  5 .
األعمال في األردن وفلسطني هو أن لكل منهما شريك 
في  القصوى  األولــويــة  على  يستحوذ  رئيسي  جتــاري 
لألردن  بالنسبة  العراق  هو  السوق  وهــذا  اهتماماته، 
ومن  الفلسطينية.  للمنشآت  بالنسبة  وإســرائــيــل 
الواضح بأن هذا االهتمام قد كان له انعكاسات سلبية 
التجاري  الــتــبــادل  تعميق  فــي  الطرفني  جــديــة  على 

بينهما.
البنوك  دور  لضعف  بالنسبة  كبيرة  مشكلة  هنالك  6 .
االردن  بــني  الــتــجــاري  الــتــبــادل  وتشجيع  تسهيل  فــي 
من  كثير  في  املعنية  املنشآت  يضطر  مما  وفلسطني، 

لذلك  فإن  وبالطبع  النقدي.  للدفع  للجوء  احلاالت 
محاذير كثيرة، خاصة في الظروف الراهنة.

أن  إال  الــذكــر  السالفة  الــعــوائــق  مــن جميع  بــالــرغــم  ولــكــن 
هنالك  بــأن  كاملة  قناعة  على  كانوا  الــورشــة  في  املشاركون 
فلسطني  بني  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  واسعًا  مجااًل 
والدول العربية املجاورة، وخاصة األردن. وينطبق ذلك بشكل 
الصناعية  السلع  من  الكثير  استيراد  إمكانية  على  خــاص 
واملـــواد اخلـــام واحملـــروقـــات، ســـواًء مــن األردن أو مــن الدول 
العربية االخرى. كما أن هنالك إمكانية للتوسع الكبير في 
جتارة الترانزيت عبر األردن. فقد تبني من بعض الدراسات 
احلديثة بأن تكلفة شحن املنتجات الفلسطينية عبر مطار 
امللكة علياء تقل بحوالي %10 عن تكلفة الشحن عبر مطار 
البلدان  من  االستيراد  تكلفة  تكون  أن  احملتمل  ومــن  اللد. 
االسيوية عبر ميناء العقبة هي أيضًا أقل بشكل ملموس من 
االستيراد عبر املوانىء االسرائيلية، إذا أخذنا بعني االعتبار 
عبر  االستيراد  عملية  تتطلبه  الــذي  الطويل  الوقت  تكلفة 

اسرائيل.
إن إحداث تطور حقيقي في التجارة السلعية بني فلسطني 
السالفة  القضايا  جلميع  جدية  متابعة  يتطلب  واالردن 
القيادات  لــدى  الصادقة  الرغبة  مــن  بالرغم  ولكن  الــذكــر. 
السياسية واالقتصادية في البلدين لدعم مثل هذا التوجه 
املختصني  املسؤولني  بني  العملي  التواصل  مستوى  أن  إال 
كان ضعيفًا بشكل غير مبرر خالل السنوات األخيرة. ولعل 
التطور املركزي املطلوب في هذه املرحلة هو أن تبادر القيادة 
العليا  اللجنة  الجــتــمــاع  لــلــدعــوة  البلدين  فــي  السياسية 
املشتركة، والتي تتم على مستوى رؤساء الوزارات. ويفترض أن 
يؤدي اجتماع كهذا لسلسلة طويلة من النشاطات املشتركة، 
ليس فقط بالنسبة لتشجيع التجارة السلعية بني الطرفني 
)مثل إقامة املعارض وتنظيم البعثات التجارية(، بل وإقامة 

املشاريع املشتركة في املجاالت االقتصادية األخرى.
ولعل من ابرز القضايا التي يجب على جلنة التنسيق العليا 
النظر فيها هي أن تبدأ حوارًا مع الطرف اإلسرائيلي بهدف 
إحداث تغييرات جوهرية على السياسات اإلسرائيلية املتعلقة 
الفحص  آلــيــات  ذلــك  فــي  السلع عبر اجلــســور، مبــا  بحركة 
إعــادة فتح جسر  إلى  الطرفان  أن يسعى  األمني. كما يجب 
دامية أمام حركة البضائع، وحث السلطات االسرائيلية على 
السماح باستخدام الشاحنات األردنية لتوصيل البضاعة من 
األردن عبر جسر الشيخ حسني إلى مخازن التجار املستوردين 
وإعادة  اجلــســر  على  تفريغها  ولــيــس  الغربية،  الضفة  فــي 
حتميلها على شاحنات أخرى. كما يجب أن يبذل الطرفان 
جهودًا مكثفة باجتاه عودة الوجود الفلسطيني الفعلي على 
أن يخفف  أن ذلك ميكن  الغربي من اجلسر، حيث  اجلانب 
من العوائق واملشكالت التي قد تواجه املنشآت الفلسطينية 

أثناء عبور بضائعهم جلسر امللك حسني.
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اصبح قطاع غزة منطقة منكوبة من النواحي اإلنسانية 
العدوان  بسبب  واالجتماعية  والصحية  واالقتصادية 
 2008/12/27 الــســبــت  يـــوم  بـــدأ  الـــذي  اإلســرائــيــلــي 
وفــق حصيلة  وأدى  احلــيــاة،  مناحي  كــل  طــال  ـــذي  وال
العدوان  أدى  كما  االالف.   وجــرح  استشهاد  إلــى  أولية 
العامة  اخلدمة  لقطاعات  التحتية  البنية  تدمير  إلى 
وتدمير مباني املؤسسات العامة واجلمعيات واملمتلكات 
اخلاصة، كما أدى إلى شلل كامل في احلياة االجتماعية 

واالقتصادية. 
بيان املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص

اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  واصــدر 
على  االسرائيلي  العدوان  فيه  ادان  بيانا  الفلسطيني 

قطاع غزة 

وجاء في البيان » في هذه اللحظة الصعبة واحلرجة من 
تاريخ شعبنا وقضيتنا، ونحن نقف على مفترق خطير 
يواجه فيه اخوتنا واهلنا في قطاع غزة اشرس وابشع آلة 
عسكرية عرفها التاريخ، متارس القتل ضد شعب اعزل 
املجلس  في  فإننا  املشروعة،  حقوقه  اجــل  من  يصارع 
الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع  ملــؤســســات  التنسيقي 
ندين بأشد عبارات التنديد واالستنكار مسلسل القتل 
التي ميارسها جيش االحتالل االسرائيلي ضد شعبنا 
او  العدوان فورا دون قيد  في غزة، ونطالب بوقف هذا 

شرط.«
هيئة  من  هيئاته  بكل  الدولي  املجتمع  البيان  وطالب 
االمم ومــجــلــس االمـــن والــلــجــنــة الــربــاعــيــة واالحتـــاد 
كاملة  مسؤولياتهم  عند  الــوقــوف  وغــيــرهــا  ــــي  االوروب
الفلسطيني  الشعب  جتــاه 
والعمل  املشروعة  وحقوقه 
انهاء  اجــــل  مـــن  الــــفــــوري 
الغاشم،  الـــــعـــــدوان  هـــــذا 
كامل  اســرائــيــل  وحتــمــيــل 
من  ترتكبه  عما  املسؤولية 
وما  ابنائنا  في حق  مجازر 
وتخريب  دمـــار  مــن  تسببه 
شعبنا.ونطالب  ملـــقـــدرات 
بـــرفـــع احلـــصـــار فـــــورا عن 
قــطــاع غـــزة والــســمــاح لكل 
دخول  احلــيــاة  مستلزمات 
عودة  على  والعمل  القطاع 
ليمارس  الطبيعية  احلياة 
شعبنا هناك حقه في حياة 

كرمية خالية من تهديدات االحتالل املستمرة وحصاره 
الالانساني.

اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  وشــدد 
للمباشرة  القصوى  والضرورة  االهمية  على  بيانه  في 
الوطني  واحلـــوار  الوطنية  املصاحلة  قـــرارات  بتطبيق 
الشامل دون قيد او شرط مبا يضع املصلحة الوطنية 
العليا فــوق كــل اعــتــبــار، ويـــؤدي الــى جتـــاوز اخلالفات 
الفلسطينية  الُلحمة  واعـــادة  االنقسام  حالة  وانــهــاء 
وتوحيد الوطن والصفوف وقطع الطريق على اسرائيل 
وممارساتها ضد شعبنا اينما كان، ونناشد اخوتنا من كل 
االطياف والفصائل الفلسطينية االمتناع عن التراشق 
بالتهم والتخوين املتبادل، وان يضعوا امام اعينهم صور 
الوطنية  واملصلحة  الوطن  لتغليب  واملعاناة  الشهداء 

فوق كل املصالح الضيقة.
مبادرة  على  اخــرى  مــرة  نؤكد  السياق  هــذا  فــي  ونحن 
الــقــطــاع اخلـــاص مــن اجــل احلـــوار الــوطــنــي والوحدة 
وحظيت  عامني  من  اكثر  قبل  اطلقت  والتي  الوطنية 
مع  ومنسجمة  النطاق،  واســع  ووطــنــي  شعبي  بتأييد 
نشدد  كذلك  واننا  والعربية.  الوطنية  املــبــادرات  كافة 
على اهمية التضامن الدولي والتكافل العربي الرسمي 
العدوان  لــوقــف  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع  والــشــعــبــي 
االسرائيلي وانهاء االحتالل واحقاق احلقوق املشروعة 

لشعبنا.
اجالل  وقفة  نقف  املنبر  هــذا  ومــن  نحن  البيان  وقــال 
واكبار امام شهدائنا وجرحانا، نساندهم ونعاون اهليهم 
الدم  وحــدة  لهم على  لنؤكد  وسائل  اوتينا من  ما  بكل 
امنا  عليهم  الشرسة  االحتاللية  الهجمة  وان  واملصير، 
هي هجمة ضد كل ابناء الشعب الفلسطيني في محاولة 

الحرب على غزة
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص  يدين ويستنكر العداون

اطالق احلملة الوطنية الفلسطينية الغاثة قطاع غزة
إجمالي اخلسائر االقتصادية االولية بلغت 1.9 مليار دوالر

تعرض أكثر من 22 ألف مبنى للدمار اجلزئي أو الكلي
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مفضوحة للنيل من صمود هذا الشعب واالنتقاص من 
واخللود  املجد  للتأويل.  قابلة  الغير  املشروعة  حقوقه 

لشهدائنا االبرار، احلرية واالستقالل لشعبنا.

اطالق احلملة الوطنية 
الغاثة غزة

وقــــــررت احلـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة د.ســــــالم فـــيـــاض، رئيس 
الــــوزراء، »صــرف مــســاعــدات إيـــواء لكل مــن تهدمت أو 
الوطني  االقتصاد  وزارة  و«تكليف  منازلهم«  تــضــررت 
واملجتمع  اخلـــاص  الــقــطــاع  مــؤســســات  مــع  بالتنسيق 
لإلغاثة«  ــيــة  وطــن تـــبـــرعـــات  حــمــلــة  املـــدنـــي إلطـــــالق 
و«تخصيص مبلغ خمسة ماليني دوالر للمساهمة في 
مؤسسات  ومتكني  الوطنية،  التبرعات  حملة  إطــالق 
 املــجــتــمــع املــدنــي املــشــار إلــيــهــا مــن الــقــيــام بـــدورهـــا«.
وتــنــفــيــذا لــقــرار احلــكــومــة بــاطــالق احلــمــلــة الوطنية 
الوطني  الغاثة قطاع غزة، وبدعوة من وزير االقتصاد 
االجتماع  الــوزارة  مقر  في  عقد  كمال حسونة،  محمد 
التنفيذية  واآللــيــات  التنظيمية  األطــر  ملناقشة  االول 
الطالق احلملة، ضم ممثلي القطاع اخلاص واملجتمع 
عام  امــني  الكرنز  سعدي  د.  ومثلها  واحلكومة  املدني، 
الصحة  وزيـــر  مغلي  ابـــو  فتحي  ود.  الـــــوزراء  مجلس 
وتهاني ابو دقة وزيرة الرياضة والشباب وعدد من أركان 
وزارة االقتصاد الوطني إضافة إلى ممثل مكتب الرئيس 
الوزير  استعرض  االجتماع  بداية  وفي  النوباني.  ظافر 
احلكومة  بها  قامت  التي  واجلهود  اخلطوات  حسونة 
ملؤزارة االهل في قطاع غزة في مواجهة نتائج العدوان 
لها،  استكماال  احلملة  هــذه  تأتي  والــتــي  االسرائيلي 
تقوم  التي  واالســس  واهدافها  احلملة  مرجعية  مبينا 
عليها بتوحيد كافة املبادرات الوطنية الفلسطينية في 
الداخل واخلارج وتوفير احتياجات مواطني قطاع غزة 
ارضهم  على  لصمودهم  دعما  املتاحة  لإلمكانات  وفقا 
الى مختلف  املساعدات  العمل على ضمان وصول  مع 
قطاعات الشعب دون متييز. ثم قدم الدكتور فتحي ابو 
مغلي وزير الصحة للحضور عرضا عن اجلهود امليدانية 
واللوجستية التي بذلتها وزارته الخالء جرحى القطاع 
الى مصر والدول العربية االخرى وفي تأمني احتياجات 

القطاع من االدوية واملستلزمات الصحية، 
كما استعرضت تهاني ابودقة املبادرة التي اعلنتها وزارة 
الشباب والرياضة جلمع التبرعات العينية والتي اشارت 
الغاثة  الوطنية  احلملة  اطــار  في  ستنضوي  انها  الى 
املساعدات  حملة  النوباني  ظافر  وعــرض  غــزة،  قطاع 

الدولية بتنسيق من مكتب الرئيس. 

كما استعرض د.باسم خوري رئيس املجلس التنسيقي 
ودعوته  الــعــدوان  بــدايــة  منذ  اخلــاص  القطاع  مــبــادرة 
الطالق هذه احلملة، وقد ثمن الــوزراء مبادرة القطاع 
اخلاص التي جاء قرار احلكومة تأكيدا لها وحلرصها 
على مشاركة القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 
فيها بفعالية. كما مت استعراض تشكيل اللجنة العليا 
املجلس  ممثلي  من  اعضاء  عشرة  تضم  التي  للحملة 
من ممثلي  اعضاء  وثالثة  اخلاص  للقطاع  التنسيقي 
االهلية  املنظمات  وشبكتي  اخليرية  اجلمعيات  احتــاد 
املجلس  االعــمــال من خــارج  رجــال  اعضاء من  وعشرة 
من  وعـــدد  أصـــال،  غــزة  قــطــاع  مــن  بعضهم  التنسيقي 
العالقة  ذات  والــــــوزارات  احلــكــومــيــة  الــهــيــئــات  ممثلي 
االجتماعية  والــشــئــون  احملــلــي  احلــكــم  وزارتــــي  ومنها 
تنفيذي  اختيار مجلس  ثم مت  املدنية.  الشئون  وهيئة 
اثني عشر عضوا  العليا مكون من  اللجنة  من اعضاء 
اربعة ميثلون املؤسسات الرئيسية للمجلس التنسيقي 
للقطاع اخلاص وثالثة رجال اعمال من خارجه وثالثة 
اعضاء من ممثلي مؤسسات املجتمع املدني وقد اتفق 
ان يكون مقر احلملة هو وزارة االقتصاد الوطني التي 
تتولى االشراف عليها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع 
اخلاص واملجتمع املدني. كما اتفق على تشكيل جلان 
فرعية للحملة في احملافظات تكون بقيادة احملافظني 
ومؤسسات  احمللي  احلكم  مجالس  مندوبي  وعضوية 
اضافة  والــنــقــابــات  املــدنــي  واملجتمع  اخلـــاص  القطاع 

ملندوبي الوزارات املعنية. 
في  التنفيذي  املجلس  يكون  ان  على  االتفاق  مت  وقــد 
حالة انعقاد دائم نظرا للحالة الطارئة وان يرفع تقريرا 
وقد  األسبوعي.  اجتماعها  في  العليا  للجنة  بإعماله 
اتفق على ان ال يتم استالم اي تبرعات نقدية اال عبر 
احلسابات الثالثة التي مت فتحها للحملة في البنوك 
احمللية ومبوجب ايصاالت، وعلى ان يكون الصرف بقرار 

من املجلس التنفيذي. 
واما بالنسبة للمساعدات العينية فقد اتفق على ان يتم 
حتديد مراكز الستالمها في مقرات املؤسسات املشاركة 
في املجلس وان يتم حتديد احلاجة منها مسبقا ليصار 
ونوعا.  كما  االحتياجات  مــع  املــســاعــدات  مــواءمــة  الــى 
وقد مت االتفاق على جتنيد املتطوعني الجناز احلملة، 
كما مت استعراض االساليب التي من املمكن ان تنجح 
ووسائل  االتــصــاالت  وســائــل  مــن  بــاالســتــفــادة  احلملة 
مشاركة  اوسع  الى  للوصول  واملرئية  املسموعة  االعالم 
جماهيرية فيها، وفي هذا اإلطار رحب احلضور بقرار 

النقابات تقدمي ريع يوم عمل لصالح احلملة،

وقررت مؤسسات املجلس التنسيقي والشركات واملصانع 
بخصم يومي عمل عن عن العاملني لديهم ، يوم عمل 
الشركة  أو  املؤسسة  آخر من  ويــوم  العامل  على حساب 

التي يعمل لديها ..
اللجنة العليا للحملة الوطنية 

الفلسطينية
ثم عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية الفلسطينية 
إلغاثة قطاع غزة عدة اجتماعات لها ، بحضور رئيس 
الوزراء د.سالم فياض ومشاركة وزير االقتصاد الوطني 
كمال حسونة، وخمسون شخصية من القطاع اخلاص 
اخليرية  اجلمعيات  واحتاد  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
والرسمية  احلكومية  واملــؤســســات  املهنية  والــنــقــابــات 

املختلفة. 
احلملة  بها  تقوم  التي  باجلهود  الـــوزراء  رئيس  وأشــاد 
إطارها،  في  اجلهود  كافة  توحيد  إلى  داعيًا  الوطنية، 
القائمة  واحلمالت  املبادرات  لكل  احلاضنة  باعتبارها 
إلغـــاثـــة شــعــبــنــا فـــي قــطــاع غــــزة، مـــا يــتــعــرض لـــه من 
العسكري  العدوان  بفعل  مسبوقة  غير  انسانية  كارثة 
االالف  الى سقوط  أدى  والــذي  غــزة،  على  االسرائيلي 
الــشــهــداء واجلـــرحـــى، املــئــات منهم فــي حــالــة اخلطر 
الشديد، إضافة الى التدمير الشامل للبنية التحتية، 
وتــدمــيــر مــئــات املـــنـــازل وتــشــريــد عــشــرات اآلالف من 
املواطنني، وعدم توفر املياه الصاحلة للشرب، والكهرباء 
في  أبناء شعبنا  الساحقة من  اآلمن لألغلبية  واملــأوى 
قطاع غزة، إضافة الى النقص احلاد في املواد الطبية 
استهداف  بسبب  اجلــرحــى  نقل  وصعوبة  والــغــذائــيــة، 
داخلي  حصار  ظــل  وفــي  االســعــاف،  لسيارات  اسرائيل 
على املدن والقرى واملخيمات والذي بات يقطع أوصال 
قطاع غزة بالكامل ويزيد من املأساة التي يعاني منها 

املواطنون.
توسيع دائرة املشاركة

أولويات ووسائل االغاثة مبا في ذلك  وناقش االجتماع 
لتدقيق  شــركــة  واعــتــمــاد  املــالــيــة،  واالوراق  االجـــــراءات 
احلسابات واعتماد جلنة خاصة للمشتريات وذلك بهدف 
االجتماع  بحث  كما  املطلقة.  املالية  الشفافية  ضمان 
سبل توسيع دائرة املشاركة الشعبية في احلملة الوطنية 
وتشجيعها  اجلماهيرية  املــبــادرات  كافة  على  باالنفتاح 
الوطنية  ــة  عـــن احلــمــل االعــــــالن  مـــن خــــالل  وكـــذلـــك 
كافة  » في  أغيثوا غزة   « الفلسطينية إلغاثة قطاع غزة 
نشر  وتكرار  واملقروءة،  واملسموعة  املرئية  االعالم  وسائل 
احلملة  جلــان  تشكيل  ومت  ومــراكــزهــا.  حساباتها  أرقــام 
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مختلف  فــي  افتتحتها  التي  مقراتها  بكافة  احلملة 
احملــافــظــات بــاملــعــونــات املــقــدمــة مــن املــواطــنــني بحيث 
اصبح من الصعب في كثير من االحيان استيعاب هذه 
املعونات حلجمها واعدادها الكبيرة. ولكن يتم التنسيق 
باستمرار مع وكالة الغوث الدخال هذه املعونات وبسالسة 
وكفاءة كبيرين جتنبا للمعوقات التي تفرضها الظروف 

وقوات االحتالل على دخول هذه املساعدات. 
التبرع  مؤسسة  او  شركة  اي  او  مواطن  اي  ويستطيع 
النقدي من خالل االيداع املباشر في حسابات احلملة 
تقوم  حيث  املختلفة،  االعــالم  وسائل  في  عنها  املعلن 
شــركــة تــدقــيــق عــاملــيــة بـــاالشـــراف عــلــى كــافــة مجريات 
التامة  الشفافية  اجـــل  مــن  وذلـــك  الــنــقــديــة  احلــمــلــة 

واملراقبة املالية الدقيقة.
في  رائـــدا  دورا  الفلسطيني  اخلــاص  للقطاع  كــان  وقــد 
حيث  الكبير،  املجهود  لهذا  املشتركة  واالدارة  القيادة 
اللوجستية  االدارة  منها  متعددة  مسؤوليات  به  انيطت 
املشتريات  وادارة  الــدولــيــة  اجلـــهـــات  مـــع  والــتــنــســيــق 
امانة سر  القطاع اخلــاص من خالل  واالعــالم. ويعمل 
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص في االحتاد 

مع  واملتابعة  التنسيق  وآليات  احملافظات،  في  الوطنية 
املؤسسات الدولية لضمان ايصال املواد العينية التي يتم 

جمعها الى أهلنا في قطاع غزة. 
لتغطية  األخــرى  الــقــرارت  من  االجتماع سلسلة  وأقــرَّ 
وكذلك  احملــافــظــات  فــي  للحملة  ـــــة  االداري الــنــفــقــات 
التنسيق مع االغاثة الزراعية وشبكة املنظمات األهلية 
ومؤسسة التعاون وكافة املؤسسات األخرى التي تساهم 
في جمع التبرعات، إضافة الى انشاء مراكز للتبرع في 

كافة املناطق. 
وأعلن رئيس الوزراء حتويل مبلغ اخلمسة ماليني دوالر 
التي سبق وأقرتها احلكومة إلغاثة أهلنا في قطاع غزة 

الى صندوق احلملة. 
مساهمة القطاع اخلاص الفلسطيني 

في جهود االغاثة
وفي تقرير للمهندس أمين صبيح / األمني العام الحتاد 
التنسيقي  املجلس  ومــقــرر  الفلسطينية   الصناعات 
الدور  عــن  احلالية  لــلــدورة  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات 
اغاثة  جهود  في  الفلسطيني  اخلــاص  للقطاع  الرائد 

األهل في غزة في التقرير التالي :
بدأت هذه احلملة العمل منذ االسبوع الثالث للعدوان 
القطاع  كل من  بــادر  وقد  غــزة،  االسرائيلي على قطاع 
اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني واحلكومة لتأسيس 
اجل  وذلــك من  غــزة  الوطنية الغاثة  واطــالق احلملة 
الى  االنــســانــيــة  املــســاعــدات  وادخـــــال  تنسيق جتــمــيــع 
بامس  بالقطاع  اهلنا  فيه  الـــذي  الــوقــت  فــي  القطاع 

احلاجة اليها.
5 مليون دوالر  وكدعم مباشر التزمت احلكومة مببلغ 
رواتب  من  اقتطاعه  عمل مت  يــوم  الــى  اضافة  للحملة 

موظفي القطاع العام.
وبدأت احلملة بأن نسقت عملها مع املؤسسات الدولية 
التي متتلك القدرة على ايصال املعونات االنسانية الى 
الدولي.  االحمر  والصليب  الغوث  وكالة  مثل  القطاع 
املـــواد االغــاثــيــة بــنــاءا على املعطيات  وحـــددت اولــيــات 
الغذائية  املــواد  على  تركزت  والتي  القطاع  من  الــواردة 
والطبية والنظافة ومواد الغطاء واملأوى. وكذلك قامت 
اخرى  ومــبــادرات  حمالت  مــع  العمل  بتنسيق  احلملة 
الــى تظافر  الــى اغــاثــة اهلنا فــي غــزة ممــا ادى  تهدف 
الضفة  في  املواطنني  جتــاوب  مستوى  وارتفاع  اجلهود 
غــزة. حيث  قطاع  في  اخوانهم  احتياجات  مع  الغربية 
وتفاعله  احلملة  مع  الفلسطيني  املواطن  جتــاوب  كان 
غمرت  وقد  مسئولية،  ذو  عاليا  تفاعال  غزة  محنة  مع 

اجلهود  تنسيق  على  الفلسطينية  للصناعات  الــعــام 
حيث  غزة،  في  اخوتنا  الى  العينية  املساعدات  اليصال 
يتم التنسيق مع وكالة الغوث لالجئني ومؤسسات اخرى 
احملافظات  مختلف  مــن  العينية  املــســاعــدات  لتحويل 
ونقلها الى مخازن الوكالة. ويعمل القطاع اخلاص على 
تقدمي ما امكن من مساعدات نقدية حيث تقدم مختلف 
اجلهات املال لشراء املستلزمات الضرورية لالغاثة مثل 
املواد الغذائية واملؤن ومواد املأوى وايضا مواد التغليف 
ومــصــروفــات النقل والــعــمــال وغــيــرهــا. وقــد قــام قطاع 
كل شركة  دوالر من  االف  مبلغ خمسة  بايداع  الـتـامني 
تأمني في حساب احلملة اضافة الى اقتطاع رواتب يوم 
واحد من املوظفني العاملني في شركات التأمني. وايضا 
عــمــل احتـــاد الــصــنــاعــات الــدوائــيــة واحتــــاد الصناعات 
الغذائية على ارسال معونات في الغذاء والدواء بكميات 
االخرى  الصناعية  االحتـــادات  وتعمل  غــزة.  الــى  كبيرة 
على ارسال كافة املستلزمات االخرى مثل مواد التعقيم 

والتنظيف واملالبس واالحذية وغيرها.
وقــد قــامــت مــؤســســات الــقــطــاع اخلـــاص االخـــرى مثل 
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الفلسطيني  التجارة  ومــركــز  التجارية  الــغــرف  احتــاد 
الشاحنني  واحتــــاد  االعــمــال  رجـــال  جمعيات  واحتــــاد 
املؤسسات  كل  من  بالطلب  وغيرهم  املقاولني  واحتــاد 
االعــضــاء لــديــهــم بــالــتــبــرع الــنــقــدي والــعــيــنــي وخصم 
من  يوم عمل  يقابله  ان  على  من موظفيهم  يوم عمل 

اصحاب الشركات حيث كان التجاوب كبيرا.
وال يقتصر دور القطاع اخلاص في جهود االغاثة فقط 
حيث تعمل كافة مؤسسات القطاع اخلاص على حصر 
التدمير  واثــر  غزة  العدوان على  التي خلفها  االضــرار 
وتبذل  والتجارية.  الصناعية  القطاعات  على  الهائل 
اجل  من  االضــرار وحصرها  هذه  لتقييم  االن  اجلهود 
اخلروج بتقارير واضحة توضع امام املعنيني للمساعدة 
في جهود اعادة االعمار وتقدمي التعويضات واعادة دورة 

االنتاج والتجارة الى غزة.
االحصاء الفلسطيني

أن  الفلسطيني  رئيس اإلحصاء  لؤي شبانه  د.  واعتبر 
قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من النواحي اإلنسانية 
العدوان  بسبب  واالجتماعية  والصحية  واالقتصادية 
 2008/12/27 الــســبــت  يـــوم  بـــدأ  الـــذي  اإلســرائــيــلــي 
وفــق حصيلة  وأدى  احلــيــاة،  مناحي  كــل  طــال  ـــذي  وال
وجرح  فلسطيني   1،305 حوالي  استشهاد  إلــى  أولية 
إصاباتهم   400 من  أكثر  بينهم  من   5،400 من  أكثر 
العدوان  أدى  1/17/ 2009كما  حتى  وذلــك  خطيرة 
العامة  اخلدمة  لقطاعات  التحتية  البنية  تدمير  إلى 
وتدمير مباني املؤسسات العامة واجلمعيات واملمتلكات 
اخلــاصــة، حتى انــهــا وصــلــت الــى املــؤســســات الصحية 
إلى  أدى  كما  لــالنــروا،  ومباني  والرياضية  والتعليمية 

شلل كامل في احلياة االجتماعية واالقتصادية.  
واشار د. شبانه أن هذا التقرير يورد توثيقًا كميًا عامًا 
للخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي على قطاع 
غزة، مع اإلشارة إلى أن البيانات الواردة في هذه الوثيقة 
تقديرية  معطيات  على  تعتمد  أولــيــة  تــقــديــرات  هــي 
يوم  نهاية  اخلسائر حتى  بشأن  عامة  تقديرات  تعكس 
إلى  األولــيــة  تشير الــتــقــديــرات  حيث   ،2009/1/17
املباني  في  املباشرة   االقتصادية  اخلسائر  إجمالي  أن 
الوطني في قطاع  التحتية وخسائر االقتصاد  والبنية 

غزة بلغ أكثر من مليار وتسعمائة مليون دوالر.
األولية  االقــتــصــاديــة  اخلسائر  شبانه،  د.  واســتــعــرض 
النحو  اإلسرائيلي على  الــعــدوان  غــزة جــراء  في قطاع 

التالي:
إجمالي اخلسائر

والقطاعات  واحلـــجـــر  الــبــشــر  الــــعــــدوان  شــمــل  لــقــد 
واملمتلكات  الــعــامــة  الفعاليات  وجميع  االقــتــصــاديــة 
اخلاصة.  ولغايات تقييم اخلسائر الناجمة عن العدوان، 
فقد قمنا بحصر اخلسائر في ثالثة قطاعات رئيسية 
االقتصادية،  األنشطة  واملــبــانــي،  التحتية  البنية  هــي 

واخلسائر البشرية.  وفيما يلي تفصياًل لذلك.
اخلسائر في البنية التحتية واملباني

نفذه اجلهاز  الذي  واملنشات  املباني  تعداد  نتائج  تشير 
أن  إلــى   2007 الــرابــع  الربع  املــركــزي لإلحصاء خــالل 
عــدد املــبــانــي واملــنــشــات فــي قــطــاع غــزة بلغ 147437 
مبنى.  وتبني التقديرات األولية أن العدوان اإلسرائيلي 
أدى حتى نهايةيوم 2009/1/17 إلى اإلضرار بحوالي 

%14 من هذه املباني واملنشات. 

خسائر األنشطة االقتصادية
فـــي احلركة  شـــامـــل  تـــوقـــف  إلــــى  الــــعــــدوان  أدى  لــقــد 
أوليًا  تقديرًا  يلي  وفيما  غــزة،  قطاع  في  االقتصادية 
من  االقــتــصــاديــة  األنشطة  حسب  االقــتــصــاد  خلسائر 

اإلنتاج خالل اليوم الواحد.
تقدر خسائر االنشطة االقتصادية في قطاع غزة بحوالي 
86.7 مليون دوالر منذ بدء العدوان اإلسرائيلي وحتى 
استرداد  وحتى  يـــوم(.   22(  2009/1/17 يــوم  نهاية 

النشاط االقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة عافيته، 
والتي تقدر بعام كامل، وبتناقص ثابت لقيمة اخلسائر 
اليومية، تقدر اخلسائر لتلك الفترة )2009/1/18 – 
أمريكي.  دوالر  مليون   717.3 بحوالي   )2010/1/17
خسر  قــد  الفلسطيني  االقــتــصــاد  يكون  املجمل،  وفــي 
اإلسرائيلي  العدوان  جــراء  دوالر  ماليني   804 حوالي 
املظللة  واملنطقة  املستقبلية.  وتبعاته  غزة  قطاع  على 
في الشكل تبني حجم اخلسائر بشكل متناقص خالل 

فترة العدوان والسنة التي تليها. 
اخلسائر البشرية

 1،305 اكــثــر مــن  أن  إلــى  تشير اإلحـــصـــاءات األولــيــة 
إعالة  إلى  بحاجة   2009/1/17 شهداء سقطوا حتى 
 5،400 وان هناك حوالي  أسرهم،  تبقى من  ملا  وإعانة 
جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة لهم، وباملجموع 
البشرية  للخسائر  التأهيل  وإعــادة  التعويضات  تقدر 

بحوالي 31.5 مليون دوالر سنويًا.
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يوم   2008/09/15 املــوافــق  االثنني  يــوم  يعتبر   
انفجار فقاعة األزمة املالية في الواليات املتحدة 
العاملية  املــالــيــة  األزمـــة  تــكــون  وبــدايــة  األمريكية 
وأسواق  ومصرفية  مالية  بقطاعات  التي عصفت 
ـــدول الــتــي اعــتــمــدت أساسًا  مــال فــي عــدد مــن ال
الرأسمالية الليبرالية )كأمريكا وبريطانيا وأملانيا 

واستراليا(. 
وقد اعتبر العديد من خبراء العالم االقتصاديني 
وإفالس  انهيار  من  سيحدث  ما  أن  والسياسيني  
مؤشرات  فــي  وهـــزات  ومصرفية  مالية  لــشــركــات 
املال بداية لدخول العالم في نفق الركود  أسواق 
االقــتــصــادي  ونـــذيـــرًا بــهــبــوط مــعــدالت اإلنتاج 
العاملي وبداية لتحول جيو سياسي عاملي  والنمو 
يغير من موازين وأقطاب القوى العاملية العظمى.  
كما هو في نفس الوقت بداية حلقبة جديدة من 
التي يزيد فيها تدخل ورقابة الدولة  الرأسمالية 

على األداء االقتصادي.
واثار الهبوط احلاد في البورصات العربية والعاملية 
واحمللية مؤخرا مخاوف جدية بأن األزمة دخلت 
وبدأت  الفلسطيني،  العربي   املــواطــن  جيب  فــي 
تأثر  وشكل  مــدى  ما  لسان:  كل  على  التساؤالت 
مصير  وما  األزمــة؟  بهذه  الفلسطيني  االقتصاد 
املــســاعــدات الــدولــيــة؟ ومـــا مـــدى تــأثــر البنوك 
التي  الفلسطينيني  ودائع  وبالتالي  الفلسطينية 

تفوق 5 مليارات دوالر بهذه األزمة؟
على  واقتصاديون  مسؤولون  ُيجمع  عــام،  بشكل 
االقتصاد  على  العاملية  املالية  األزمـــة  تأثير  أن 
لعدة  مباشر،  وغير  محدودًا  سيكون  الفلسطيني 
أسباب أبرزها أن االقتصاد الفلسطيني تآكل أصاًل 
السنوات  مدى  على  اإلسرائيلية  املمارسات  بفعل 
الثماني املاضية، ولم يعد هناك الكثير ليخسره، 
جدًا،  محدود  العاملية  بــاألســواق  ارتباطه  أن  كما 
سواء على صعيد التجارة أو االستثمار أو أسواق 

املال.
ونــظــرا ألهــمــيــة هـــذا املــوضــوع فـــان مجلة »رجل 
اثر  حول  امللف  هذا  في  الضوء  تسلط  االعمال« 

األزمة املالية العاملية على االقتصاد الفلسطيني.

الدكتور سالم فياض
الدكتور  واســتــبــعــد 
ســالم فــيــاض رئيس 
تــــؤدي  أن  الـــــــــوزراء 
االزمة املالية العاملية 
الــــى »مــشــكــلــة« في 
املانحني  مــســاعــدات 
للشعب الفلسطيني، 
ـــوقـــت  لـــكـــنـــه فـــــي ال
على  شــــــدد  نـــفـــســـه 
»ضــرورة متابعة هذا 

املوضوع مع االطراف االقليمية والدولية«.
وقال: ال شك أن االزمة املالية خلفت عجزًا لدى 
الدول التي تواجهها، وهناك من ينادي بسد هذا 

العجز بترشيد االنفاق على األوجه األخرى«.
املانحة  الــدول  تواجه  عندما  تاريخيًا،  وأضـــاف: 
للدول  الــدعــم  خلفض  توجه  هناك  كــان  عــجــزًا، 
هذا  لسد  الدعم  بخفض  التفكير  لكن  االخــرى، 

العجز ال يوفر حاًل عمليًا على االطالق«.
ورأى فياض أن حجم املساعدات من املانحني »ال 
يقوم فقط على عرض االحتياجات فقط، وامنا 
هذا  فــي  املــســاعــدات.  هــذه  استخدام  كيفية  على 
الباب حتديدًا ستكون املنافسة بني الدول املتلقية 

للمساعدات.

الوزير كمال حسونة
واكد وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة ان تاثير 
االزمة املالية العاملية على االقتصاد الفلسطيني 
سيكون محدودّا الن فلسطني بلد صغير اقتصاديا 
و ال يتعدى عدد سكانها اربعة ماليني نسمة بيد 

انه توقع ان يكون تاثيرها مستقبال صعبا.
وقــــال انـــه فــي هـــذه املــرحــلــة أثــــرت األزمــــة على 
انخفضت  االسعار  ان  بحيث  واالسعار  البورصات 

بــشــكــل كــبــيــر كــمــا اثــــرت عــلــى الــعــقــارات فــي كل 
العالم.

النامية هي  الــدول  ان  الــى  الوزير حسونة  واشــار 
من  ستتضرر  الــتــي 
املالية  االزمــــة  هـــذه 
وخــــــاصــــــة الــــــــدول 
سكانها  عـــدد  الــتــي 
مصر  ـــل  مـــث كـــبـــيـــر 
وماليزيا  واندونسيا 
االزمة  ان  مــوضــحــا 
ــيــة ســتــؤثــر في  ــال امل
القريب  املــســتــقــبــل 
عـــــــلـــــــى  االنـــــــتـــــــاج 

والعمال  السياحة  وقطاعي  والــزراعــي  الصناعي 
الى  باالضافة  والبطالة  الفقر  من حدة  وستزيد 

ان القوة الشرائية للعمالت ستضعف.
وشدد الوزير حسونة على اهمية اعداد الدراسات 
الناجمة  املستقبلية  االضـــرار  لتالفي  واالبــحــاث 
االقتصاد  العاملية عن  املالية  االزمة  تداعيات  عن 
في  العمل  يجري  انــه  الــى  مشيرا   . الفلسطيني 
بهذا  دراســة  اعــداد  على  الوطني  االقتصاد  وزارة 

اخلصوص متهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

جهاد الوزير
وأكد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ان 
ودائع املصارف العاملة في فلسطني وسلطة النقد 
على  مباشرًا  تأثيراَّ  ال  أن  على  أمــان، مشددًا  في 

اجلهاز املصرفي نتيجة االزمة املالية العاملية.
الرقابية  الــنــقــد  سلطة  ســيــاســات  أثــبــتــت  وقــــال: 
الرشيدة، وخصوصًا فيما يتعلق مبتابعة توظيف 
بها،  املتعلقة  والضوابط  فلسطني  خارج  االمــوال 
فاعليتها وكفاءتها في ظل االزمة املالية العاملية، 
بهذا  النقد  سلطة  أصــدرتــه  تعميم  الــى  مشيرًا 

اخلصوص في نهاية العام 2007.
التي  والتنبؤات  التحليالت  على  بناء  وأضـــاف: 

فلسطني واالزمة املالية العاملية

مسؤولون واقتصاديون يقللون من أهمية تداعيات
األزمة الـمالية العالـمية على االقتصاد الوطني
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ملف العدد
النقد  سلطة  أعدتها 
خبراء  مــع  بالتعاون 
النقد  صـــنـــدوق  مـــن 
الدوليني،  والــبــنــك 
نهاية  قامت في  فقد 
بتعديل   2007 العام 
التوظيفات  تعميم 
اخلارجية،  املـــالـــيـــة 
وفــرضــت قــيــودًا على 
التوظيفات  هــــــذه 

اخلارجية،  واملـــصـــارف  املــالــيــة  املــؤســســات  ـــدى  ل
حيث اشترطت ان يتم توزيع وتنويع التوظيفات 
واالستثمارات لدى مؤسسات مالية ودول مختلفة، 
وذلك بناء على دراسات معمقة ودقيقة لألوضاع 

املالية لهذه املؤسسات والدول.
كذلك، قال الوزير، إن سلطة النقد فرضت قيودًا 
املؤسسة  مستوى  على  التوظيف  حلجم  وسقوفًا 
والدولة  الـــواحـــدة،  والــعــمــلــة  الـــواحـــدة،  املــالــيــة 

الواحدة.
وأكــــد الـــوزيـــر أن هـــذه االجـــــــراءات، إضــافــة الى 
استثمارات  بــايــة  الــنــقــد  ســلــطــة  احــتــفــاظ  عـــدم 
املرفوعة  القضية  بسبب  املــتــحــدة  الــواليــات  فــي 
الى  ومؤسساتها،  الوطنية  السلطة  ضــد  هناك 
املالية  االزمــة  وتبعات  اثــر  من  كبير  بشكل  احلــد 
املصارف  على  املباشرة،  وغير  املباشرة  االميركية، 

العاملة في فلسطني.

الدكتور سمير عبد الله
مــن جــهــتــه، قال 
التخطيط  وزيــر 
سمير  الــدكــتــور 
الــــلــــه ان  عــــبــــد 
لم  احلـــــكـــــومـــــة 
جتـــــــــــــر حـــــتـــــى 
دراســـة  أيـــة  اآلن 
لتداعيات األزمة 
العاملية  املــالــيــة 
االقتصاد  عــلــى 
 ، لفلسطيني ا

تتابع  الــنــقــد  االخــتــصــاص كسلطة  جــهــات  لــكــن 
البنوك وتسعى لدرء أية مخاطر.

وأكـــد عــبــد الــلــه أن بــعــض الــبــنــوك الــعــامــلــة في 
لدى  لها  ودائــــَع  سحبت  الفلسطينية  األراضــــي 
إلى  وحولتها  مشاكل،  من  تعاني  أميركية  بنوك 

بنوك أوروبية وعربية.

يجري  مــا  تتابع  نفسها  الــبــنــوك  قــيــادات  وقـــال: 
حلظة بلحظة، وبعضها قام بالفعل بسحب ودائعه 

من بنوك أميركية تعاني من مشاكل.
املصرفي  اجلــــهــــاز  ودائــــــــَع  أن  نــعــلــم  وأضــــــــاف: 
املتحدة تقلصت بشكل  الواليات  الفلسطيني في 
كبير خالل السنوات املاضية، نتيجة احلملة التي 
القضائية  واملــالحــقــات  الــبــنــوك  بعض  واجهتها 
تعتبرها  جهات  إلى  أمــوال  بنقل  اتهامات  بسبب 

اإلدارة األميركية »إرهابية«.
بالفعل  ودائــعــهــا  سحبت  الــبــنــوك  بعض  وتــابــع: 
القطاع  إن  الــقــول  أســتــطــيــع  يـــراقـــب.  وبــعــضــهــا 

املصرفي الفلسطيني ال يواجه مشكلة. 
وحدد وزير التخطيط عبد الله عدة قطاعات ميكن 
أن تتأثر باألزمة: التجارة، وسوق األسهم احمللية، 
وحتويالت الفلسطينيني من اخلارج، واستثمارات 
والعاملية،  اإلقليمية  البورصات  الفلسطينيني في 

واملساعدات الدولية للسلطة. 

محمد مسروجي
محمد  وقـــــــــــال 
مـــــــــســـــــــروجـــــــــي 
رئــــــيــــــس احتـــــــاد 
رجــــــال األعـــمـــال 
لفلسطينيني  ا
األزمة  تــأثــيــر  ان 
العاملية  املـــالـــيـــة 
فلسطني  عـــلـــى 
مـــــــحـــــــدود جـــــدا 
لضعف  ــــــــك  وذل
اقتصادنا الوطني 

املالية حيث ان االقتصاد يتأثر بقدر  وإمكانياتنا 
وخاصة  العاملي  االقتصاد  مع  وتشابكه  ارتباطه 
املشاريع الكبري في مختلف بلدان العالم واإليداع 

املتبادل بني بنوك الدول ذات االقتصاد املتقدم .
وراى ان تأثرنا باألزمة هو في الدرجة األولى على 
في  تتأثر  التي  املؤسسات  وبعض  األفـــراد  بعض 
التأثر  او  بهبوط وصعود األسهم  األولــى  الدرجة 
او  املــســتــوردة  السلع  وانــخــفــاض قيمة  بــاالرتــفــاع 

املصدرة .
وأضاف ومبا أننا بلد غير منتج باملقياس العاملي 
الرئيسية  وخاصة  السلع  فان  ايضا  مصدر  وغير 
التي تصدر ال تؤثر فينا سلبيا بل قد تؤثر إيجابا. 
وأشار مسروجي الى ان األزمة املالية العاملية من 
املمكن ان تزداد وتتفاقم فان االنكماش االقتصادي 
املتقدم  االقتصاد  ذات  الــدول  يعم مختلف  سوف 

السلع  أسعار  اآلثــار هبوط  انه من هذه  موضحا 
الدول  لــدى  ايجابي  مـــردود  لــه  قــد يكون  والـــذي 

املستوردة وذات االقتصاد احملدود.
اكد  فلسطني  في  املالي  السوق  عن  حديثه  وفــي 
للقيمة  بالنسبة  يتأثر  لم  الوضع  ان  مسروجي 
الدفترية  القيمة  فان  العكس  بل على  احلقيقية 
أالن ملعظم الشركات املتداولة هو ان سعر السهم 
وبالتالي  السوقي  السهم  أكثر من سعر  الدفتري 
فإننا ننظر نظرة ترقبيه وغير متشائمة بالنسبة 

لوضعنا االقتصادي.

ماهر املصري
املصري  مـــاهـــر  وعــــــزا 
ادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
املال  راس  ســـوق  هيئة 
املالية  االزمــــة  اســبــاب 
الدولية  اجلــهــات  الـــى 
الــتــي عملت  املــتــنــفــذة 
عاما   25 مـــــدار  عــلــى 
صياغة  اخــــــراج  عــلــى 

للرأسمالية  جــــديــــدة 
حدت  التي  الليبرالية  بالرأسمالية  يعرف  ما  او 
مــن دور احلــكــومــات واالجــهــزة الــرقــابــيــة مــا ادى 
املفرط حيث عملت  االقــراض  الى ظهور سياسة 
املؤسسات على تقدمي القروض دون اية ضمانات 

وهو ما متثل بازمة العقارات.
الــراهــنــة سيكون  االزمـــة  تأثير  ان  املــصــري  واكـــد 
الفلسطيني  االقتصاد  على  مباشر  غير  تأثيرا 
االقتصاد  مع  االرتباط  مبقدار  متعلق  وحجمها 
الدولي فاالقتصاد الفلسطيني سيتاثر من ناحية 
ارتباطه  املــقــدمــة ومـــدى  املــســاعــدات اخلــارجــيــة 
في  تاثر مبا يجري  الذي  االسرائيلي  باالقتصاد 

االسواق الدولية. 

مازن سنقرط
الوطني  االقتصاد  وزيــر  ســنقرط-  مــازن  وقــال 
األســبــق: نــحــن نــقــف الــيــوم أمــــام هـــذه األزمـــة 
السياسي  االرتباط  نتيجة  املالية واالقتصادية 
ناحية  من  واألمريكي  اإلسرائيلي  واالقتصادي 
حيث   ، أخــرى  ناحية  من  الــدولــي  واإلسرائيلي 
وعسكري  ســيــاســي  بـــدعـــٍم  إســـرائـــيـــل  حتــظــى 
الـــواليـــات املتحدة  واقــتــصــادي ال مــحــدوٍد مــن 
العالم  رئيٍس وغيرها من دول  األمريكية بشكٍل 
، ويكون هذا الدعم أحيانا على شكل قروٍض أو 
سنداٍت لتمويل مشاريع البنية التحتية أو هباٍت 
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 الــعــشــريــن الـــكـــبـــرى عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. 
فمِ أصبحت  وراى ان قدرتنا على التحّمل والتكيُّ
، فخسارة  ضعيفًة ومحدودًة كمحّصلٍة طبيعيٍة 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  دوالر  مــلــيــون  مــائــة 
ــعــادل فــي الــقــيــمــة واملــفــعــول خــســارة ملياري  ت
أقل.   وبتأثيٍر  اإلسرائيلي  االقتصاد  على  دوالر 

 

الوطنية  السلطة  اعتماد  بــااٍلضــافــة الــى  هــذا 
املالية  واملعونات  املساعدات  على  الفلسطينية 
البنية التحتية  لدعم موازنة السلطة ومشاريع 
واالنسانية ، فٍان هذا أيضًا سيكون معرضا للتآكل 
خالل الفترة القادمة نظرًا لألولويات الداخلية 
دعــم السلطة  السابق  فــي  تعهدت  التي  لــلــدول 
الــوطــنــيــة مــالــيــًا وممـــا ال شــك فــيــه سينعكس 
ااٍلستقرار  عــلــى  ــرر  مــب وبــتــخــوف  ســلــبــًا  ذلـــك 
الــســنــة احلالية.  الــــذي شــهــدنــاه خـــالل  ــي  ــال  امل
واشار سنقرط الى اننا لسنا بحاجٍة إلى املزيد 
من الفوضى االقتصادية واملالية ال في سوق املال 
الفلسطيني وال في حركات الودائع والتسهيالت 
لدى البنوك احمللية وال في استنفاذ ما تبّقى من 

املّدخرات واملوارد الصغيرة واحملدودة. 

سمير حليلة
سمير  د.  أكــــد  بــــــدوره 
حــــلــــيــــلــــة الـــــرئـــــيـــــس 
لشركة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للتنمية  فـــلـــســـطـــني 
 ، » يكو د با » ر ستثما ال ا و
كـــــبـــــرى املــــجــــمــــوعــــات 
القابضة  االستثمارية 
تاثير  ان  فلسطني،  في 
العاملية  املــالــيــة  االزمــــة 

من   78% ان  الى  »محدود«، مشيرا  الشركة  على 
تشغيلية  انشطة  في  موظفة  الشركة  استثمارات 
طويلة االجل داخل فلسطني، مقابل %31 فقط 
السوق  في  متنوعة  مالية  في محافظ  مستثمرة 

الفلسطينية واالسواق االقليمية والعاملية.
وقال حليلة: يعكف فريق من باديكو حتت إشراف 
وتأثيرات  أبــعــاد  دراســـة  على  التنفيذي  الرئيس 
للشركة  املالي  املركز  على  العاملية  املالية  األزمــة 
االستثمارية  أنشطتها  وكافة  التابعة  وشركاتها 
الشركة  إستراتيجية  ضمن  وذلــك  والتشغيلية، 
خطة  مع  ينسجم  ومبــا  االستثمارية  وسياستها 
أساس  على  تقوم  التي  القادمة  لألعوام  الشركة 
إعـــادة توجيه االســتــثــمــارات مــن خـــارج فلسطني 
إستراجتية  مشاريع  في  واالستثمار  داخلها،  إلى 
طــويــلــة األجــــل، وتـــوزيـــع األمـــــوال املــتــاحــة على 

ومعونات  ومــنــٍح 
الى  بـــااٍلضـــافـــة 
ااٍلســــتــــثــــمــــارات 
األجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة 
في  الـــضـــخـــمـــة 
والتي  اســرائــيــل 
جتـــــــــــــــاوزت40  
بعد  دوالر  مليار 
أوسلو  ٍاتــفــاقــيــة 
فـــضـــاًل  هــــــــذا   ،
عـــــن الــــشــــركــــات 

املال  أســـواق  فــي  الــكــبــرى املــدرجــة  اإلسرائيلية 
والـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة واألمــريــكــيــة مــثــل وول 
اقتصادنا  كان  وإن  والناسداك وغيرها  ستريت 
االقتصاد  من   4% سوى  يشكل  ال  الفلسطيني 
اإلســرائــيــلــي املـــدعـــوم عــاملــيــًا وبــالــتــحــديــد من 
الــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى إمـــا اقــتــصــاديــًا أو 
إسرائيل  بني  التجارة  من حيث ميزان  أو  ماليًا 
عــانــت مــن هذه  فـــإن فلسطني   ، الــــدول  وتــلــك 
إسرائيل  حتّكم  بحكم  زالــت تعاني  وما  التبعّية 
الفلسطيني. االقــتــصــاد  بـــوابـــات  مــفــاتــيــح   فــي 
عاني  الفلسطيني  االقتصاد  ان  سنقرط  واكــد 
هناك  كـــان  عــنــدمــا  اإلســرائــيــلــي  التضخم  مــن 
داخل  الشيكل املتداولة  لعملة  تدريجي  هبوط 
أولويات  يخدم  كــان  مبــا   ، الفلسطيني  الــســوق 
الــقــطــاعــات االقتصادية  مــن  لكثيٍر  التصدير 
ُيؤخذ  ، ولم  األوروبية  إلى األسواق  اإلسرائيلية 
أدنـــى معلومٍة  األوقــــات حتى  مــن  وقــت  أي  فــي 
ذلك  أن يسببه  ومــا ميكن  املــوضــوع  هــذا  حــول 
وبالعامية   ، لالقتصاد الفلسطيني  نكساٍت  من 
اإلسرائيلي  االقــتــصــاد  يــْســُعــل  عندما   “ نــقــول 
حاّدة”  بأنفلونزا  االقتصاد الفلسطيني  ُيصاب 
في  الشاسع  الفرق  كله جند  ذلك  إلى  إضافًة   .
والذي  االقتصادين  بــني  دخــل األفـــراد  مستوى 
يـــتـــراوح مـــا بـــني واحـــــٍد إلـــى عــشــريــن ضــعــف.  

 

القسرية  التبعية  هذه  بسبب  لقد عانينا  وقــال 
ناحية  ومــن  تــارة  التضخم  ناحية  من   ، الكثير 
انهيار الشيكل تارة أخرى ، أضف إلى ذلك ارتفاع 
املواد األساسية مع  وارتفاع أسعار  الغالء  مؤشر 
درجاتها. وها  أدنى  إلى  الدخل  مستويات  تدّني 
نحن اليوم أمام معضلٍة جديدٍة تفُد إلى السوق 
ُر إليه بسبب االنفتاح الكبير  الفلسطيني وُتصدَّ
ما بني إسرائيل والدول الصناعية الكبرى وعلى 
رأسها الواليات املتحدة األمريكية ، هذا االنفتاح 
 ، واالقتصادية  السياسية  أسبابه  له  كــان  الــذي 
والذي جعل من إسرائيل إحدى الدول االقتصادية 

تنويع  بــهــدف  احلــيــويــة  االقــتــصــاديــة  القطاعات 
استثماراتها، وتقليل مستويات املخاطرة وحتقيق 
املساهمني في  استثمارية مجزية جلمهور  عوائد 

الشركة. 
اليها  توصل  التي  العمل  نتائج  تشير  وأضـــاف: 
العاملية  األزمــة  تأثير  ان  الــى  اآلن،  حتى  الفريق 
كان  للشركة  واالستثمارية  املالية  األوضــاع  على 
 87% مــحــدودا، ويعود ذلــك الــى ان ما يزيد عن 
مخصص  وموجوداتها  »باديكو«  استثمارات  من 
املتبقية  النسبة  فيما  األجــل،  طويلة  للمشاريع 
من  عــدد  فــي  مستثمرة   13% تتجاوز  ال  والــتــي 
الفلسطينية  السوق  في  املتنوعة  املالية  احملافظ 
واألسواق اإلقليمية والعاملية، ويساهم هذا التوزيع 
تتعرض  قد  التي  االستثمارات  حجم  تقليل  في 
في  اخلبراء  حتليل  وفــق  العاملية  باألزمة  للتأثر 
الفريق، وهي نسبة بسيطة وفق األهمية النسبية 
املنشورة  املالية  البيانات  بحسب  لالستثمارات 
عن  اإلفصاح  سيتم  والتي  سابقا،  عنها  واملفصح 
احلالي  العام  من  الثالث  للربع  املالية  بياناتها 

قريبا. 
موجودات  مــن  األكــبــر  اجلـــزء  إن  حليلة  واوضـــح 
فلسطني  فــي  حــالــيــًا  مستثمر   )78%( الــشــركــة 
في  عملياتها  تتركز  وحليفة  تابعة  شــركــات  فــي 
األنشطة التشغيلية التي تتوزع على عدة قطاعات 
اقتصادية داخل األراضي الفلسطينية، من بينها 
فلسطني  وســوق  الفلسطينية،  االتــصــاالت  شركة 
املالية، وعدد من االستثمارات السياحية  لألوراق 
»انتركونتنتال«، وهي شركات  و  »موفنبك«  كفندق 
انتعاشا على مستوى أنشطتها خالل هذا  تشهد 
يصدر  ما  وفــق  العاملية  باألزمة  تتاثر  ولــم  العام، 
عنها من بيانات وتقارير مالية مقارنة مبثيالتها 

في األسواق اإلقليمية والعاملية. 
املالية  االزمــة  تأثير  بان  العمل  فريق  يرى  وتابع: 
العاملية على »باديكو« وعلى االقتصاد الفلسطيني 
ارتباط  بــحــكــم ضــعــف  لــيــس مـــبـــاشـــرا،  عــمــومــا 
باالقتصاد  الفلسطينية  والــشــركــات  االقــتــصــاد 

العاملي.
التي خيمت على  والقلق  اخلــوف  ان حالة  وقــال 
شكلت  والعاملية  اإلقليمية  واالقتصادات  األسواق 
مناخا عاما ترك تأثيرات نفسية على املتعاملني 
وخــلــق حــالــة مــن عـــدم االســتــقــرار فــي مختلف 
الفعاليات االقتصادية، اال ان هذه االجواء بدأت 
إجراءات  وتزايد  توسع  مع  التدريجي  باالنحسار 
والبنوك  احلكومات  عليها  أقدمت  التي  التدخل 
مختلف  في  وتداعياتها  األزمــة  ملواجهة  املركزية 

البلدان.
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مازن ابو حمدان
املــديــر االقليمي للبنك  ابــو حــمــدان  مـــازن  واكـــد 
الى  تدعو  فلسطني  في  البنوك  وضع  ان  العربي 

االطمئنان.
عن  ذكر  ما  فان  العربي  البنك  الى  بالنسبة   أما 
خسارته مبلغ 20 مليون دوالر بسبب افالس بنك 
)ليمنز برذرز( االمريكي ال تعتبر ذات اهمية الن 
الذي  للبنك  بالنسبة  بحر  في  نقطة  املبلغ  هذا 
يعتبر من اكبر البنوك في العالم العربي ، وسبق 
له ان جتاوز ازمات سياسية كان من املمكن ان تؤدي 
ابتداء   ، اخــرى  أي مؤسسة مصرفية  إفــالس  الى 
 1967 الــعــام  الــى هزمية   1948 الــعــام  نكبة  مــن 
مرت  التي  املتعددة  االقتصادية  بــاألزمــات  مــرورا 
بها املنطقة والعالم ، وقد اثبت البنك على الدوام 
ان ودائع زبائنه في أمان وانه قادر على االستمرار 
في تقدمي اخلدمات املصرفية في جميع الظروف 

وحتقيق األرباح ملساهميه.

د. عبد املالك اجلابر
مــــن جــهــتــه اشــــــار د. 
اجلابر  املـــالـــك  عــبــد 
التنفيذي  الــرئــيــس 
االتصاالت  ملجموعة 
في  الــفــلــســطــيــنــيــة 
االزمـــة  عــلــى  تعقيبه 
املالية العاملية الى انه 
ليس هنالك ما يدعو 
تداعيات  فــي  للقلق 
املــالــيــة على  االزمــــــة 
االقــتــصــاد الــوطــنــي و 

السوق املالي و اسهم الشركات املدرجة فيه.
وقال« لقد تعرضت فلسطني الى ازمات كثيرة هزت 
االستقراراالقتصادي على مر السنوات  املاضية و 
صمدت السوق و استوعبت املؤسسات االقتصادية 
ازمــــات عــديــدة و لــم تــتــوانــى خــاللــهــا مؤسسات 
القطاع اخلاص من حتمل مسؤولياتها اجلماعية 
التشغيلي،  و  املالي  االستقرار  على  احلفاظ  في 
أزمة  اثــنــاء  كبيرة  ديــون  الــشــركــات  فقد حتملت  
الرواتب في القطاع العام و كذلك تصرفت البنوك 
بنفس  فلسطني  فــي  الــعــامــلــة  و  الفلسطينية 
املسؤولية و احلكمة علما أن السوق الفلسطيني 
مبني على أسس متينة،وان اجلهاز الرقابي شديد 
درجــة من احملافظة بحيث ال  و هو على  الرقابة 
 ، عامليًا  هو حاصل  كما  اهتزاز  يوجد مجال ألي 

نحن إذا مطمئنون وال جند أي مبرر للقلق 
أمــا حــول مــوقــف مجموعة االتــصــاالت املــالــي و 
املــالــي اضـــاف اجلــابــر: » ان  سهمها فــي الــســوق 
ناحية  مــن  جــيــدة  مالية  بنتائج  تتمتع  الشركة 
جيد،  املالي  موقفنا  و  املتوقع  الدخل  و  السيولة 
حــيــث ال تــوجــد لــديــنــا قـــروض بنكية تــذكــر و ال 
ديون عائمة و اما بالنسبة للسهم فاننا بناًء على 
الــركــائــز االقــتــصــاديــة االســاســيــة ال نخشى على 
محافظ  في  استثمارات  لدينا  توجد  وال  السهم 
عاملية تاثرت باالسواق العاملية  واسهمنا املتداولة 
و لن  التداولي بسيط  ابوظبي حجمها  في سوق 
سوقها  في  وسهمها  الشركة  على  باي شكل  تؤثر 

االصلي في فلسطني«.
»ال  قائاًل:  اضــاف  النفسية  فيما يخص احلالة  و 
الفزع احلاصل في  و  الهلع  منلك تفسيرًا حلالة 
الفلسطيني  املــواطــن  ننصح  لكن  و  املــال  اســـواق 
الى  االندفاع  عدم  و  والدقة  احلقائق  يتحرى  ان 
شاشات  على  يشاهده  مــا  بسبب  القلق  و  البيع 
الفلسطيني  املواطن واملستثمر  التلفاز، بل ندعو 
احمللية  املالية  الشركات  نتائج  الى  االلتفات  الى 
هي  التي  و  الواقع  ارض  على  احلقائق  معاينة  و 
االخير،  املــالــي  للربع  ايجابية  ستكون  مــا  غالبا 
بداًل من االجنرار وراء حالة الفزع  والتي ال متس 

السوق الفلسطيني باي شكل مباشر« 
وبخصوص اجلاهزية وحتمل املسؤولية في حالة 
اجلابر:«نحن  قال  عاملي   اقتصادي  ركود  حصول 
واثقون من متانة احلالة االقتصادية احمللية في 
التباطؤ  من  نتأثر  قد   ، الفزع  اجــواء  عن  معزل 
العاملي اقتصاديًا و لكن فلسطني كانت دائما عرضة 
درجة  لدينا  و  كبيرة  هــزات  و  اقتصادية  لتقلبات 
عالية من القدرة على التأقلم و الصمود واالبتكار 
نطمئن  وأن  الــبــوصــلــة   نفقد  ال  أن  علينا  ولـــذا 
و  محليًا  األقتصادية  األوضــاع  بصحة  املستثمر 
ولن  املالية  واملؤسسات  الشركات  أوضــاع  سالسة 
نتوانى في التفاعل مع السلطة الوطنية و القيام 
بواجبنا لدرء اي مخاطر عن االقتصاد واملساهمة 
في اسناد الوضع املالي احلالي لالقتصاد الوطني 
من موقعنا و مركزنا كجهة فاعلة وذات مصداقية، 
حيث اننا ننظر الى هذا الشان مبسؤولية كبيرة، 
القطاع  في  شركائنا  جميع  مع  مشترك  وبشكل 

العام والقطاع اخلاص«.

الدكتور لؤي شبانة
اإلحصاء  رئــيــس  لــؤي شبانة  الــدكــتــور  وأشـــار 
ــنــي أنـــــه فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــوضـــع  ــفــلــســطــي ال

فان  الفلسطيني 
الـــــــعـــــــدوى الـــتـــي 
تنعكس  أن  ميــكــن 
عــــــلــــــيــــــه جــــــــــراء 
تـــداعـــيـــات األزمــــة 
أن  ميكن  العاملية 
خالل  مــن  تنتقل 
رئيسية  مـــنـــافـــذ 
مــنــهــا األثــــر على 
املستثمرين  ثـــروة 

وأسعار  الــــــدول  بـــني  االســتــثــمــار  )مــــبــــادالت 
والتأثر  الدخل  على  واألثــر  العمالت(،  صرف 
باملساعدات والتحويالت من اخلارج واألثر على 
السلع  أســعــار  خــالل  مــن  احلقيقي  االقتصاد 
واخلــدمــات لــلــصــادرات والـــــواردات مــع العالم 
اخلارجي.  ويتباين أثر األزمة على االقتصاد 
وارتباط  اندماج  درجة  الفلسطيني من خالل 
االقتصاد الفلسطيني مع العالم اخلارجي من 
حيث االستثمارات والنظام املصرفي والتأمني 
والـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيـــة بشكل  والـــتـــحـــويـــالت 

أساسي. 
واستعرض د. شبانه اثر األزمة املالية العاملية 
الناحية  مـــن  الفلسطيني  االقــتــصــاد  عــلــى 
ـــالـــي: تشير  ـــت ال الـــنـــحـــو  اإلحـــصـــائـــيـــة عـــلـــى 
أن محدودية حجم  إلى  الرسمية  اإلحصاءات 
ودائع البنوك املقيمة في فلسطني لدى البنوك 
خارج األراضي الفلسطينية والتي معظمها تابع 
للجهاز املصرفي األردني، إضافة إلى محدودية 
العاملة  البنوك  البنوك اخلارجية لدى  ودائع 
الفلسطينية والتي تناقصت في  في األراضــي 
األوضاع  بسبب  واضــح  بشكل  األخيرة  الفترة 
السياسية التي متر بها األراضي الفلسطينية 

وتباطؤ النمو االقتصادي فيها.
وفيما يتعلق بحركة ودائع األفراد في البنوك 
)املقيمني  الفلسطينية  األراضــي  في  العاملة 
استقرار  اإلحــصــاءات  توضح  املقيمني(،  وغير 
حجم الودائع بحيث ال يوجد توجه نحو سحب 
الودائع بل على العكس تظهر البيانات ارتفاع 
ازدادت   فقد  الــودائــع،  هــذه  قيمة  فــي  طفيف 
الودائع اجلارية للمقيمني ما بني أيلول 2007 
وآب 2008 مبقدار %16 وزادت الودائع ألجل    
 ،34% مبقدار  التوفير  وودائــع   10% مبقدار 
اجلارية  املقيمني  غــيــر  ودائــــع  تــراجــعــت  كــمــا 
مبقدار %1 بينما زادت الودائع     ألجل 10% 

وزادت ودائع التوفير مبقدار 43%.
ويشير احملللون املاليون واالقتصاديون إلى أن 
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ملف العدد
البنوك احمللية والعاملة في فلسطني مبنأى 
عن األزمة، وذلك لقلة حجم االرتباط املالي 
باإلضافة  العاملية  املصارف  مع  البنوك  لهذه 
سلطة  اتخذتها  التي  املــشــددة  التدابير  إلــى 
النقد في عمل البنوك، إضافة إلى التنوع في 
الدولة  مستوى  على  اخلارجية  االستثمارات 
اإلقراض  سياسات  على  والــرقــابــة  والــقــطــاع 
خــاصــة بعد نــشــوء أزمـــة الــرواتــب بــدايــة عام 
2006، كذلك لم يالحظ أية إجراءات عملية 
الفلسطينية  األراضـــي  فــي  العاملة  للبنوك 
للحد من التسهيالت املصرفية، ولم يالحظ 
النقد  قيود صــادرة من سلطة  أو  تعاميم  أية 

الفلسطينية للبنوك.
وفيما يتعلق بالقطاع املالي، تشير اإلحصاءات 
 2.37% إلى انخفاض مؤشر القدس بـنسبة 
2008 مــقــارنــة مـــع شــهــر آب  أيـــلـــول  لــشــهــر 
لنفس العام، وانخفض حجم التداول بـنسبة 
السوقية  القيمة  انخفضت  كما   ،5.13%
ألســهــم الــشــركــات املــدرجــة املــتــداولــة  بـنسبة 
مبرر  أي  يوجد  وال  الفترة،  لنفس   2.34%
لهذا االنخفاض ال سياسيا وال اقتصاديا، وال 
أن  التي يتوقع  الشركات،  أوضــاع  على صعيد 

يحقق بعضها أرباحا تاريخية هذا العام. 
شهدته  الــذي  احلــاد  التراجع  شبانه  واعتبر 
الزمنية  الــفــتــرة  فــي  الفلسطينية  األســهــم 
القصيرة التي تلت األزمة ردة فعل نفسية غير 
العالـمية  األســواق  في  يحدث  ما  على  مبررة 
فلسطني  في سوق  الهبوط  وان  واإلقليمية.  
الـمستثمرين  لــدى صــغــار  نــابــع مــن اخلـــوف 
الرئيسي  والسبب  العالـم.   فــي  يحدث  ممــا 
في ذلك يعود إلى محدودية ارتباط البورصة 
عامل  وهــو  األخـــرى،  بــاألســواق  الفلسطينية 
البورصات  فــي  بالتقلب  تــأثــرهــا  مــن  يقلل 
اتخذها  التي  اإلجــــراءات  أن  كما  العالـمية، 
سوق فلسطني لألوراق املالية من خالل فرض 
متنع  الوهمية  الصفقات  ملنع  مــشــددة  قيود 

حدوث أزمات حادة داخل سوق األسهم.  
للمواطن   الــشــرائــيــة  الــقــوة  صعيد  على  أمــا 
التي يدفعها حاليا ثمنا للسلع  فإن األسعار 
واخلــدمــات هي أسعار غير عــادلــة، وفــي حال 
فان  احلقيقي  االقتصاد  إلــى  األزمــة  انتقال 
واخلدمات ستنخفض وسيكون  السلع  أسعار 
هذا مفيدا لالقتصاد الفلسطيني الذي يقوم 

على االستيراد، 
امــــا االنـــخـــفـــاض لـــن يــقــتــصــر عــلــى أسعار 
النفط في حال امتدت األزمة إلى االقتصاد 

السلع  أسعار  ستنخفض  فعندها  احلقيقي، 
واخلدمات، وبحكم أن االقتصاد الفلسطيني 
هو اقتصاد استيرادي، فان املواطن الفلسطيني 
سيستفيد من هذا االنخفاض شريطة ثبات 
الدخل وسعر صرف الشيكل مقابل العمالت 

األجنبية. 
هذا وملزيد من املعلومات  ميكن مراجعة دراسة 
لإلحصاء  املــركــزي  اجلــهــاز  اعــدهــا  احصائية 
الفلسطيني عن االزمة املالية العاملية في باب 

التقارير والدراسات 

الدكتور نصر عبد الكرمي
اما الدكتور نصر عبد 
ـــرة  الـــكـــرمي رئــيــس دائ
فــي جامعة  احملــاســبــة 
بيرزيت فقال ان االزمة 
املـــالـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة قد 
معروفة  اسبابها  باتت 
تداعياتها  مثل  متاما 
والنقاش  ـــاشـــرة،  ـــب امل
اليوم هو في تداعيات 

االزمة على االقتصاد احلقيقي وانتقال االزمة 
من سوق راس املال الى القطاعات االنتاجية 

واجلدل في الفقر والبطالة«.
واوضـــــح ان تــاثــيــر االزمـــــة مــبــالــغ فــيــه وان 
التراجع امللحوظ في االسواق املالية العربية 
نــاجــم عـــن خــلــل فـــي طــبــيــعــة هـــذه االســــواق 
على  اما  الداخلي،  وعملها  شفافيتها  ومــدى 
سينعكس  ذلـــك  فـــان  الفلسطيني  اجلــانــب 
ان  املمكن  ومن  املالية  املساعدات  حجم  على 
وفقا   2009 عــام  املساعدات  حجم  ينخفض 
للقيمة السياسية التي يضعها املانحون على 
مساهماتهم ومدى حجمها ومع ذلك سيبقى 
االقتصاد الفلسطيني يعاني من االزمة املالية 

كما ستعاني اقتصاديات الدول االخرى.
وشدد عبد الكرمي على أن اداء سوق فلسطني 
مع  مباشر  بشكل  يرتبط  لم  املالية  لـــالوراق 
التذبذبات احلاصلة  ، مفسرا  العاملية  االزمة 
بانها نتيجة العامل النفسي واخلوف فقط .

محمد زكارنة
اما الدكتور محمد فايز زكارنة رئيس مجلس 
فيرى  الفلسطيني  اإلســالمــي  البنك  إدارة 
هــو احلل  اإلســالمــي  االقــتــصــادي  النظام  أن 
الــوحــيــد لــالزمــة االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة وأن 

البديل  تصبح  أن  ميكن  اإلسالمية  املصارف 
الــربــويــة خاصة  الــتــجــاريــة  للبنوك  املــنــاســب 
وأزمة  األيــام  هــذه  في  البورصات  انهيار  بعد 

القروض في الواليات املتحدة.
وبني زكارنة أنه منذ عقدين من الزمن تطرق 
االقــتــصــادي الــفــرنــســي احلــائــز عــلــى جائزة 
األزمة  إلى  آلي«  »موريس  االقتصاد  في  نوبل 
العاملي  االقــتــصــاد  يشهدها  الــتــي  الهيكلية 
بقيادة الليبرالية املتوحشة، معتبرًا أن الوضع 
على حافة بركان، ومهدد باالنهيار حتت وطأة 
األزمة املضاعفة )املديونية والبطالة( واقترح 
للخروج مــن األزمـــة وإعـــادة الــتــوازن شرطني 
هما / تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر 
 2% ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 
ونسبة  الربا  إلغاء  مع  متامًا  يطبق  ما  وهــو 

الزكاة في النظام اإلسالمي.
االقتصاد  فــي  حاليًا  يحدث  مــا  ذلــك  ويــؤكــد 
األمــريــكــي مــن إفـــالس عــدد مــن البنوك كان 
يعد  الذي  ميوتشوال«  »واشنطن  بنك  آخرها 
أكبر مصارف التوفير والقروض في الواليات 
الذي  البنك  هذا  وتأثير  األمريكية،  املتحدة 
املتحدة  الــواليــات  فــي  ســادس مصرف  يعتبر 
األمريكية من حيث األصول باألزمة العقارية 
وتدهور أسهمه في البورصة إلى احلد األقصى 
عمالقة  مؤسسة  أحــدث  املصرف  هذا  ويعتبر 
األزمة  بسبب  ينهار  األمريكي  املــال  عالم  في 
أسبوعني بعد مصرفي األعمال«  أقل من  في 
إلى  إضــافــة  لينش«  »ومــيــريــل  بــــراذرز«  ليمان 

. I.A.G مجموعة التأمني
وأضـــــاف الــدكــتــور زكـــارنـــة أنـــه مــنــذ سنوات 
والشهادات تتوالى من عقالء الغرب ورجاالت 
االقتصاد تنبه إلى خطورة األوضاع التي يقود 
إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد 
واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب 

في مجملها في خانة البديل اإلسالمي .
اإلمارات  حكومة  دور  زكــارنــة  الدكتور  وثمن 
العاملية  األزمــة  مواجهة  في  املتحدة  العربية 
الودائع  ستضمن  أنــهــا  إعــالنــهــا  خـــالل  مــن 
خلفية  على  احمللية  البنوك  فــي  واملــدخــرات 
أي  تتعرض  ال  حتى  العاملية  املــالــيــة  األزمـــة 
ائتمانية  مخاطر  ألي  الوطنية  املصارف  من 

وضمان الودائع واملدخرات.
اإلقراض  توفير ضمانات عمليات  إلى جانب 
الالزمة  الــســيــولــة  وضـــخ  الــبــنــوك  بــني  فيما 

للجهات املصرفية في حالة الضرورة .
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بحث احتاد رجال االعمال الفلسطينيني مع السفير 
البولندي لدى السلطة الفلسطينية بيتر بوختا   
سوزجلوسكي  البولندي ريــزارد  التجاري  وامللحق 
والسكرتير األول في السفارة البولندية بتل ابيب 
تنمية  سبل   Zbigniew MAGDZIARZ
خالل  وذلــك  البلدين  بني  االقتصادية  العالقات 
بست  فندق  في   2008-11-3 بتاريخ  عقد  لقاء 
العامة  و  االداريـــة  الهيئتني  أعضاء  مع  ايسترن 
بــرام الله حيث اتفق اجلانبان على  في االحتــاد  
تــأســيــس مــجــلــس اعــمــال مــشــتــرك بــني االحتـــاد 

ورجال االعمال البولنديني.
بالوفد  االحتـــاد  رئيس  مسروجي  محمد  ورحــب 
الضيف وقال ان اللقاء يعقد بهدف ايجاد قاعدة 
بولندا  بني  االقتصادي  التعاون  اجــل  من  جيدة 

وفلسطني.
اقتصاد صغير  الفلسطيني  االقتصاد  ان  واضاف 
لدينا  ولكن  محدودة  استثمارات  عندنا  وبالتالي 
رجال اعمال لديهم طموح وعلى استعداد للعمل 
مختلف  مع  والتعاون  احمللي  االقتصاد  وتنمية 

البلدان.

بولندا دولة صديقة
ـــة صديقة  واعــتــبــر مــســروجــي بــولــنــدا بــأنــهــا دول
العالقات  ان  الـــى  مــشــيــرا  الفلسطيني  للشعب 

العربية البولندية جيدة.
من  الكثير  لديها  بولندا  ان  اعتقاده  عن  واعــرب 
املمكن  مــن  والـــذي  اجلــيــدة  البولندية  املنتجات 
ان يكون لها مجال في فلسطني والــدول العربية 
الفلسطينيني  األعــمــال  رجــال  لــدى  ان  مــؤكــدا   .
اإلمكانيات للعمل في فلسطني وخارجها وتسويق 
منتجات واخذ وكاالت وتبادل السلع والتجارة في 

مختلف املجاالت.
وقال انه سبق ان استقبلنا وفود جتارية واقتصادية 
من بولندا وبدأنا مبحادثات جيدة من اجل بناء 

خالل لقاء بحث سبل تطوير العالقات االقتصادية بني البلدين الصديقني

اتفاق على تأسيس مجلس اعمال 
فلسطيني – بولندي مشترك

عالقات اقتصادية متينة وزرنا بولندا اكثر من مرة 
وفي العام 2005 شاركنا في مؤمتر بولندي عربي 
االقتصادية  الفعاليات  مــن  بالعديد  واجتمعنا 
الظروف  ان  اال  تنميتها  على  وعملنا  البولندية 
ذو  شــيء  نبني  ان  أالن  حتى  تسمح  لم  املختلفة 

أهمية.
إيجاد  او  زيـــادة  الــى  يتطلع  االحتـــاد  ان  وأوضـــح 
ولــديــنــا بعض  عــالقــات جتــاريــة جــيــدة ومنظمة 
السلع التي من املمكن ان تسوق في بولندا ولدى 
بولندا الكثير من السلع وأتوقع ان األسعار هناك 
ستكون منافسة لألسعار في أوروبا الغربية مضيفا 
أننا نتطلع الى استثمارات متبادلة وندعو زمالئنا 

البولنديني الى االستثمار في فلسطني.

زيارة بولندا
لتشكيل  االحتــاد  استعداد  عن  مسروجي  واعــرب 
وفد لزيارة بولندا وفي نفس الوقت استقبال اي 

من  فلسطني  في  بولنديني  اعمال  لرجال  وفــود 
اجل بناء عالقات جتارية قوية.

اعمال  مجلس  تــأســيــس  الـــى  نتطلع  انــنــا  وقـــال 
الفلسطينيني  األعـــمـــال  رجـــــال  بـــني  مــشــتــرك 

والبولنديني.
مــن جــانــبــه حتـــدث خــضــر الــقــواســمــي امـــني سر 
تواجه  الــتــي  علىاملعوقات  التغلب  عــن  االحتـــاد 
االستثمار الفلسطيني بسبب اجراءات االحتالل 

والقيود التي يفرضها االحتالل
ويتطلع االحتاد الى التعاون والتنسيق مع رجال 
اقتصادية  عــالقــات  واقــامــة  البولنديني  االعــمــال 

للتغلب على هذه املعيقات .
الفلسطينيني  األعــمــال  رجـــال  احتـــاد  ان  وقـــال  
أعمال  رجـــل  من600  اكــثــر  عضويته  فــي  يــضــم 
ميثلون اكثر من 1000 شركة متخصصة في كافة 

القطاعات االقتصادية.

السفير بوختا

أركان السفارة البولندية
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السفير بوختا
عن  بوختا  البولندي  السفير  حتــدث  جانبه  من 
الــعــديــد مــن املــجــاالت االســتــثــمــاريــة الــتــي ميكن 
الفلسطينيني  االعـــمـــال  رجــــال  بــني  بــهــا  الــبــدء 
بولندا  ال تنسى  ان  ،وقال  البولنديني  ونظرائهم 
إلى  منوها  العالم.  ومسؤولياتها جتاه  أصدقائها 
وفلسطني  بولندا  بني  القائمة  التعاون  عالقات 

منذ عشرات السنيني.
وقـــال ان بــولــنــدا الــعــضــو فــي االحتــــاد األوروبــــي 
في  البولندي  الفلسطيني  التعاون  الــى  تتطلع 
في  التعاون  أهمية  على  مشددا  املجاالت  جميع 

املجال االقتصادي.
الزراعة  وزيـــــري  قــيــام  بــوخــتــا  الــســفــيــر  واعــتــبــر 
مؤخرا  بولندا  بــزيــارة   الفلسطينيني  والسياحة 
ــــادة الــتــعــاون بــني بولندا  بــأنــهــا ســاهــمــت فــي زي
وفلسطني كما ساهمت في توطيد العالقات  بني 

البلدين.
ولفت الى ان بولندا تعتبر الدولة التي تشكل اكبر 
الوفود السياحية التي تزور األراضي الفلسطينية 

وخاصة مدينة بيت حلم.
الفلسطيني  االعمال  رجل  االجتماع  حضر  وقد 
السياحة  مجال  في  يعمل  الــذي  عطاالله  صالح 
والذي ميلك مكتب دائم في وارسو وهو من انشط 
سنويا  يعمل  اذ  بولندا،  في  السياحية  الشركات 
على جلب افواج سياحية من بولندا تزور االراضي 

الفلسطينية ومدينة بيت حلم .

امللحق التجاري البولندي
ثم حتدث امللحق التجاري في السفارة البولندية 
بــتــل ابــيــب املــلــحــق الــتــجــاري الــبــولــنــدي ريــــزارد 
السفارة  فـــي  األول  والــســكــرتــيــر  ســوزجلــوســكــي 
زبيجنيو ماجدزيارز عن االقتصاد البولندي الذي 
في  سنويا   %7 زيــادة  ان هناك  الــى  ينمو مشيرا 

استثماراتنا االقتصادية.
وتوقع ان بولندا حتى نهاية العام 2008 سيزيد 
الى  مشيرا   .  %8 بنسبة  االقتصادي   مدخولها 
ان الصناعات البولندية زادت بنسبة 8.5% حتى 

نهاية العام 2008.
اقل  الى  البطالة انخفضت  ان نسبة  الــى   وأشــار 
ــــي ووصــلــت الى  مستوى فــي كــل االحتـــاد األوروب
سنوات   8 قــبــل  كــانــت  النسبة  ان  علما   .%6.5

.%19.5
حسب  تزيد  البولندية  الــصــادرات  ان  وقــال 
ستكون  بولندا  ان  الى  مشيرا  اإلحصائيات 
املجموعة  مـــن  املــتــضــررة  الـــــدول  اقـــل  مـــن 
األوروبية بسبب األزمة املالية العاملية. مؤكدا 

طفيف  بشكل  تــأثــرت  ــيــة  األوروب العملة  ان 
بسبب األزمة العاملية وهناك جهود لتصحيح 

أوضاعها .

تسهيل احلصول على الفيزا
الــلــقــاء استعداده  الــبــولــنــدي فــي  واكـــد اجلــانــب 
الفلسطينيني  االعــمــال  رجــال  حصول  لتسهيل 
الى  الدخول  تاشيرة  على  احتادهم  من  بتنسيب 

بولندا.
واشار اجلانب البولندي الى ان بولندا بلد منفتح 
العالية  اجلـــودة  ذات  السلع  مــن  الكثير  وهــنــاك 
والسعر املنافس مبديا استعداده لتسهيل التجارة 
العديد  وجــود  الــى  منوها  البلدين  بــني  املابشرة 
ميكن  التي  الفلسطينية  واملنتجات  السلع  مــن 

تسويقها في بولندا. 
ورحـــب  بــاالفــكــار الــتــي عــرضــت عليه فــي اللقاء 
معربا عن تأييده لتفعيل مجاالت االستثمار في 

كافة اجلوانب.
من  السياحة  عملية  جنــاح  على  الــطــرفــان  واكــد 
بــولــنــدا الـــى فــلــســطــني مــؤكــديــن انـــه ممــكــن ان 
سيما  االقتصادية  القطاعات  كافة  ذلــك  يشمل 
الثنائية احلالية ضعيفة  التجارية  العالقات  وان 
جدا ما يتيح املجال واسعا لتنمية هذه العالقات 
مجلس  تاسيس  على  اتفقا  الطرفني  ان  خاصة 

اعمال مشترك.

معطيات عن االقتصاد 
البولندي

من ناحية ثانية تورد »رجل االعمال« معطيات 
هامة عن االقتصاد البولندي

ويقول ريشارد ميخالسكي مدير معهد األحوال 
اخلارجية  والــتــجــارة  واألســـعـــار  االقــتــصــاديــة 
البولندية انه عبر ستة عشر عاما مضت مرت 
كبيرة من  درجة  على  تاريخية  بتغيرات  بولندا 
األهمية، فقد تغير نظامها السياسي و مت بناء 
القطاع اخلاص  وتقوية  السوق  اقتصاد  قواعد 
ونــتــج عـــن ذلـــك إنــفــتــاح الــبــلــد عــلــى العالم، 
بنشاط  العاملي  االقتصاد  في  بولندا  وشاركت 
العاملية،  التجارة  ملنظمة  انضمت  حيث  كبير 
والى  والتنمية  للتعاون  االقتصادية  واملنظمة 

حلف الناتو، واالحتاد األوروبي.
في  االقتصادي  النمو  تسارع   2004 عــام  وفــي 
بولندا بشكل ملحوظ، حيث زاد الناجت القومي 
اإلجمالي عن معدل 5،4% ومنذ بضعة أعوام 
أصبح التصدير البولندي عنصرا هاما وأساسيا 
أعطي  الــذي  وهو  للبلد  االقتصادي  النمو  في 
التنمية ونتوقع استمرار هذا  ديناميكية لتلك 
االجتاه في منو بولندا االقتصادي والفضل في 
ذلك هو الرتفاع نسبة االستهالك واالستثمارات 

احمللية.
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ويضيف انه في 1 مايو 2004 أصبحت بولندا 
عــضــوا كــامــل احلــقــوق فــي االحتــــاد األوروبــــي. 
في  البولندية  االقــتــصــاديــة  الــوحــدات  ـــدأت  وب
بنجاح  املــوحــد  ــــي  األوروب الــســوق  فــي  نشاطها 
ملموس، وظهرت إمكانيات جديدة جلذب تدفق 
من  ســواء  بولندا  إلــى  اخلارجية  االستثمارات 
أو من  دول االحتــاد  األوروبيني في  املستثمرين 

مستثمرين من دول ثالثة.
ويشير مدير معهد األحوال االقتصادية الى انه 
في األعوام األخيرة لوحظ اهتمام املستثمرين 
األنشطة  مزاولة  وظــروف  بإمكانيات  األجانب 
االقتصادية في بولندا ومن ضمنها االستثمار 

في بولندا. 
املتطلبات  وملواجهة  االهتمام  ذلــك  على  وردا 
والتسعير  االقــتــصــاديــة  الــشــئــون  مــعــهــد  ـــدأ  ب
دلــيــل ســنــوي كل  بــإصــدار  للتجارة اخلــارجــيــة 
تنظيم  عن  الهامة  املعلومات  كافة  يشمل  عــام 
بتأسيس  اخلـــاصـــة  واإلجــــــــــراءات  الـــقـــوانـــني 
التصاريح  وإصــــــدار  واالســـتـــثـــمـــار  الـــشـــركـــات 
مبزاولة النشاط االقتصادي والدوران التجاري 
والقوانني الضريبية واجلمركية وقوانني العمل 
أخرى الزمة  وشروط  العقارات  وقواعد متليك 
لالستثمار في بولندا، كما يحتوي الدليل على 

معلومات أساسية عن الدولة واقتصادها.

ونورد فيما يلي مقتطفات من الدليل السنوي

مكانة بولندا 
في االقتصاد العاملي

ـــــي يــتــمــتــع مبــســاحــة كبيرة  بــولــنــدا بــلــد أوروب
زاد  وعدد كبير من السكان واقتصاد قوى. وقد 
نصيبها ودورها في االقتصاد العاملي في الفترة 
النمو  املــؤشــرات على ذلــك هو  األخــيــرة. وأكبر 
الديناميكي  الــــدوران  مــعــدل  وزيـــادة  امللحوظ 

إلنتاج البالد.
خالل الفترة من 1990-2003  وصل متوسط 
معدل النمو العاملي إلى 2،8% )طبقا لبيانات 
كان معدل متوسط  في حني  الدولي(.،  البنك 
الــنــمــو فــي بــولــنــدا أعــلــى مــن مــتــوســط املعدل 

العاملي بشكل واضح حيث بلغ %4،2.
 إن النمو الديناميكي ألجمالي الناجت القومي 

جعل مساهمة بولندا في إجمالي
الناجت العاملي تقفز من 0،3% حتى تصل إلى 

0،6% في عام 2000
بشكل  القومي  الناجت  إجمالي  قيمة  زادت  وقد 
 1990 عام  في  التحول  فترة  بداية  في  واضــح 

أمريكي  دوالر  مليار   59 حــوالــي  إلــى  ووصــلــت 
في  األمريكي  للدوالر  الرسمي  للسعر  )طبقا 
2003 وصـــل مقدار  وفـــي ســنــة  الـــوقـــت(  هـــذا 
الدخل القومي إلى مستوى 209،6 مليار دوالر 
أمريكي، األمر الذي وضع بولندا في املركز 25 
بني دول العالم، وأعلى الدول في متوسط زيادة 
الدولي(  البنك  لبيانات  )طبقا  القومي  الناجت 
الدخل  مـــقـــدار  وصـــل  حــيــث   2004 عـــام  فـــي 

القومي إلى مستوى 242 مليار دوالر
أمريكي. كما نالحظ أيضا أن معدل سرعة منو 
املعدل  مــن  أكبر  البولندي  الصناعي  اإلنــتــاج 

العاملي.
  2003-1990 الــســنــوات  خـــالل  الــفــتــرة  وفـــي 
الصناعي  اإلنــتــاج  مــعــدل منــو  متوسط  وصــل 
2،3% في حني وصل هذا املعدل  إلــى   العاملي 

في بولندا إلى %5،2.
وبالنسبة إلنتاج العديد من السلع والصناعات 
الدول،  هــذه  رأس  على  بولندا  تعتبر  املختلفة 
ومن ضمن املنتجني العشرة األوائل في العالم. 
وتأتى على رأسها املواد التالية: الكبريت، الفحم 

احلجري
و الــفــحــم الــبــنــي، وفـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة يأتي 
اخلام،  الصلب  األسمنت،  الكبريتيك،  حامض 
والطاقة  الشحن،  ســيــارات  التلفزيون،  أجهزة 

الكهربائية.
تعتبر بولندا منتج عاملي للعديد من املنتجات 
 ، الشعير  املنتجات  هــذه  رأس  على  الــزراعــيــة. 

والبطاطس، وبنجر السكر )الشمندر(.
 وتأتى بولندا أيضا من ضمن الدول العشرين 
األوائــــل فــي الــعــالــم مــن حــيــث إنــتــاج الشعير 
والقمح والسكر واللحوم ومنتجات حليب البقر 

وبيض الدواجن.
في السنوات 1990–2003 تسارعت ديناميكية 
النمو التجاري بني بولندا والعالم بشكل واضح 
-  وذلك عن معدل منوه العاملي )حسب السعر 
العاملي للدوالر أمريكي في هذا الوقت( وصلت 
6،2% في  إلــي مــعــدل  بــولــنــدا  نسبة صــــادرات 
6،3% )وذلك  إلي  الــواردات  حني وصلت نسبة 
الــعــاملــيــة( في  الــتــجــارة  بــيــانــات منظمة  حسب 
حني أن متوسط الزيادة السنوية في الصادرات 
فان  وعــلــيــه   ،  %10،7 إلـــى  وصـــل  الــبــولــنــديــة 
من  أكــثــر  تقريبا  ظلت  االســتــيــراد  ديناميكية 
 %14،6 إلــى  ووصــلــت  التصدير  نسبة  ضعف 
والنتيجة أن نصيب بولندا من نسبة االستيراد 
العاملية زاد من نسبة 0،4% في سنة 1999 حتى 
2003 ، األمر  0،7% في سنة  وصل إلى نسبة 
الذي أعطى بولندا املركز الثاني والثالثني في 
العالم.  مستوى  على  املستوردة  الــدول  قائمة 
في حني زاد نصيب بولندا من نسبة التصدير 
العاملي من %0،3 حتى وصل إلى نسبة %0،9 
سنة  وفي  املستوردين(.  قائمة  على   26 )املركز 
في  مستمرا  ارتــفــاعــا  بــولــنــدا  سجلت   2004
حركة  مع  باملقارنة  واالستيراد  التصدير  نسبة 

االستيراد والتصدير العاملية.
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التجاري  الـــــــدوران  ـــــادة حــجــم  زي أجــــل  ومــــن 
بولندا  قامت  ديناميكي  بشكل  لبولندا  العاملي 
بتشجيع الشركات ذات رؤوس األموال األجنبية 
بــشــكــل فــعــال ملــمــارســة نــشــاطــهــا عــلــى أراضـــي 
الدول  أهــم  من  واحــدة  بولندا  وظلت  بولندا. 
في وسط وشرق أوروبا املستقبلة بشكل مباشر 
لــالســتــثــمــارات اخلــارجــيــة ورائــــدة مــن ناحية 
اخلارجية  لــالســتــثــمــارات  اإلجــمــالــيــة  القيمة 
العوامل  أهــم  كانت  عليها.  احلصول  مت  التي 
اخلارجية  االستثمارات  تدفق  على  املشجعة 
لديه  الــذي  الكبير  الداخلي  الــســوق  لبولندا 
القدرة على جذب واستيعاب هذه االستثمارات، 
واملستوى ألتأهيلي للعمالة البولندية، وكذلك 
البالد بقربها من سوق  به  تتمتع  الذي  املوقع 
شرق أوروبا الذي يضم روسيا واوكرانيا وغيرها 
بنية  التي متت على  واإلصــالحــات  البالد،  من 
النمو  وتوقعات  البولندية،  الصغيرة  الشركات 
إلى  بــاإلضــافــة  الــبــولــنــدي،  لالقتصاد  الكبير 
مايو   1 منذ  األوربــي  لالحتاد  بولندا  انضمام 
2004 ، حيث أن بنية االحتاد األوربي في حد 
باالستثمارات  للمهتمني  فرصة  متنح  ذاتــهــا 

اخلارجية للتوجه نحو بولندا.

التقييم الداخلي لالقتصاد 
البولندي

السنوات  خالل  املتحقق  االقتصادي  النمو  إن 
كبلد  بولندا  الى  االنظار  جذب   2004-2003
ناجح  اقتصاديا، وذو اقتصاد مستقر وسياسة 
ثابتة، و تشير التوقعات إلى وجود معدل تنمية 
املنظمات  تقييمات  إلــيــهــا  تشير  فــيــهــا،  جــيــد 
االقتصادية الدولية، واملؤسسات املالية، واملراكز 
تظهر  كما  الـــرأي  صناعة  ومــؤســســات  العاملية 
هذه  وتلفت  العاملية.  االقتصادية  النشرات  في 

اجلهات األنظار نحو كبر حجم
ـــا  الــســوق الــبــولــنــدي ومــوقــعــه فــي وســـط أوروب
مواجهة  في  ومناعته   - اجليد  املالي  والنظام 

األزمات.
وقــد القــت اإلصــالحــات الــتــي متــت على بنية 
االقتصاد البولندي، وخاصة تلك التي متت في 
نظام املعاشات وعملية التحول املتقدمة تقديرا 

عاليا.
ويقيم خبراء املصرف األوروبي للبناء والتنمية 
2004 بنية  الـــصـــادر فــي ســنــة  تــقــريــرهــم  فــي 
االقتصاد البولندي بشكل إيجابي باملقارنة مع 
البالد األوروبية األخرى من وسط وشرق أوروبا 

وخاصة ما بذلته من جهد من أجل التحوالت 
الوظيفية مثل تلك اإلصالحات التي متت في 
مجال الصناعة، املؤسسات املالية، كما أن البنية 
األساسية وصلت إلى مستوى عالي من الناحية 

االقتصادية ومت إعطائها تقدير
+4 خاصة في مجال اخلصخصة على مستوى 
وتنظيم  األســعــار  وحترير  الصغيرة،  الشركات 

عملية التجارة وتبادل العمالت.
قبل  مــن  الــبــولــنــدي  االقــتــصــاد  تقييم  كما مت 
صندوق النقد الدولي. حيث لفتت تلك املؤسسة 
احلــد من  ما مت بخصوص عملية  إلــى  النظر 

اإلنفاق الضروري، وزيادة حجم التوظيف.

االقتصاد والتدفق املالي
يعد عام 2004 عاما جيدا لالقتصاد البولندي 
حيث وصل معدل سرعة النمو االقتصادي إلى 
5،3% وفي النصف األول من هذا العام بلغت 
الفترة  نفس  وفــي   .%6 من  أكثر  النسبة  هــذه 
ذلك  كــان  وقــد  الفردي  االستهالك  نسبة  زادت 
إلى  االنضمام  بسبب  األســعــار  بــزيــادة  متعلقا 

االحتاد.
األسعار  ارتــفــعــت  الــتــوقــعــات  وحــســب  وبالفعل 
التضخم  نسبة  احتساب  مت   2004 عــام  ففي 
عن طريق تقييم معدل ارتفاع أسعار البضائع 
واخلـــدمـــات االســتــهــالكــيــة حــيــث وصــلــت نسبة 
التضخم إلى نسبة 3،5 وقد ارتفع هذا املعدل 
بــشــكــل مــلــحــوظ خـــالل الــشــهــور أألولـــــى بعد 
االنــضــمــام )أكــثــر مــن 4%( كــان ارتــفــاع أسعار 
 %7،8 محسوسا  والزراعية  الغذائية  املنتجات 

ومؤثرا على املستهلكني البولنديني  - ومن
البضائع التي ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ 
ومحسوس السكر الذي وصل معدل ارتفاع سعره 
خالل عام واحد إلى 67،1%. كما ارتفعت أسعار 
اللحوم وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب خارج 

بولندا و نزول معدل العرض داخل البلد.
في أول عام من دخول بولندا االحتاد حصلت 
تسوية  في  األول  املستفيد  مركز  على  بولندا 
التسويه  انتهت   2004 عام  االحتــاد.  ميزانية 
بولندا  صالح  في  )بالزائد(  ايجابية  بنتيجة 
في  بولندا  حصلت  ملياريورو.   1،5 إلى  تصل 
مايو 2004 على املوافقة على وسائط موجهة 
لالحتاد  العامة  السياسات  ملخصصات  طبقا 
أكــبــر مبلغ مت ســـداده مــن ميزانية  ــــي.  األوروب
الصندوق  مـــن  الــتــحــويــالت  خـــــارج  االحتـــــاد 
شكل  في  االنضمام  قبل  ما  ملرحلة  املخصص 
مقدمات لصندوق هيكلة االقتصاد) 840975 

مليزانية  املدفوعات  كل  فان  ولهذا  يورو(  مليون 
منها  الدولة،  ميزانية  من  نفقات  االحتــاد هي 
تعتبر  املالية  التدفقات  تلك  من  أثنني  فقط 
من اإليــرادات واملداخيل، ولذلك أصبح رصيد 
بالناقص   2004 عــام  لنهاية  امليزانية  تسوية 

وبلغ - 594268 مليون يورو .

السفير البولندي لدى 
السلطة الوطنية

يزور مقر احتاد رجال 
االعمال بشكل دوري

الـــتـــقـــى أمــــــني  عـــــام احتــــــاد رجــــــال األعـــمـــال 
الفلسطينيني ماجد معالي  السفير البولندي 
بوختا  بيتر  السيد  الفلسطينية  السلطة  لدى 
في مقر االحتاد في رام الله  ،بشكل دوري حيث 
اللقاء  مايو وجرى خالل  بشهرايار  فيه  التقى 
البلدين  بــني  التجارية   الــعــالقــات  اســتــعــراض 
وســبــل تــطــويــرهــا  بــالــتــعــاون مــع االحتــــاد  من 
بولنديني   أعمال  لرجال  وفــود  استقبال  خالل 
مع  والــشــراكــات   باالستثمار  اهتمامهم   أبــدو 
النجاح  بعد  أعمال فلسطينيني  خاصة  رجال 
غير املتوقع والذي أشاد السفير البولندي فيه  
عقده  جــرى  الــذي  لالستثمار  فلسطني  ملؤمتر 
ــا ميــثــلــه مــن مساندة  فــي مــديــنــة بــيــت حلــم مل
لالقتصاد الفلسطيني وخطوة فاعلة للنهوض 
به  ،  وأثنى على دور االحتاد في تعزيز التعاون 
وفرص االستثمار والتشبيك بني األطراف ذات 

االهتمام املشترك.
وكما التقى  فيه ايضا في مقر االحتاد في شهر 
بني  عمل  ورشـــة  لعقد  التحضير  ومت  اكــتــوبــر 
اركان السفارة البولندية  في تل ابيب واملمثلية 
في رام الله واعضاء االحتاد لقاء آخر في شهر 

نوفمبر
قدم فيه السيد بوختا مسؤولة التعاون الدولي 
اجلديدة  في مكتب املمثلية البولندية في رام 
الله السيدة )باشيا(باربارا اربان ، وقد تكرر ذلك 
االجتماع ايضا الحقا خالل شهر ديسمبر حيث 
العالقات  تفعيل  كيفية  فــي  التباحث  يــجــري 
الفلسطينني  االعـــمـــال  رجــــال  بــني  الــثــنــائــيــة 
التعاون  والبولنديني ودراسة القطاعات املمكن 
الضرورية  املــعــلــومــات  بــعــض  وتــوفــيــر  فــيــهــا 
ـــالطـــراف والـــــرد عــلــى اســـتـــفـــســـارات لبعض  ل
الفلسطيني  الــســوق  عــن  البولندية  الشركات 

واملناخ االستثماري.
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الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  رئــيــس احتـــاد  اجــتــمــع 
محمد مــســروجــي وامـــني عـــام االحتــــاد مــاجــد معالي 
وي  يانغ  الفلسطينية  السلطة  لدى  الصيني  بالسفير 
قوه بحضور امللحق االقتصادي والتجاري الصيني لي 
مان تشنغ واملستشار لني تشه مينغ حيث تركز االجتماع 
ما  واالقتصادية  التجارية  العالقات  تطوير  حول سبل 

بني اجلانبني.
جرى  الــذي  االجتماع  خــالل  الصيني  السفير  وقــدم   
الله شكره على  برام  الصينية  املمثلية  في مقر مكتب 
اهتمام احتاد رجال االعمال لتطوير العالقات التجارية 
والصيني  الفلسطيني  الشعبني  بني  ما  واالقتصادية 
االعمال  رجـــال  احتـــاد  مــع  للتعاون  اســتــعــداده  مبديا 
خدمة  اجـــل  مــن  كــثــيــرة  مــجــاالت  فــي  الفلسطينيني 

االقتصاد الفلسطيني.
الفلسطينية  الــعــالقــات  الــصــيــنــي  الــســفــيــر  ووصــــف 
الصينية بانها ممتازة وتعود الى سنوات الستينات اي 

منذ انطالقة الثورة الفسطينية.
الوقت احلاضر  في  عاتقنا  امللقاة على  املهمة  ان  وقال 
التعاون  وتنشيط  االمــام  الى  قدما  العالقات  دفع  هي 

التجاري واالقتصادي.
ودعا السفير الصيني الى ضرورة توحيد اجلهود املشتركة 
من اجل تذليل العقبات التي متنع التطوير التجاري 
واجلمارك  التاشيرات)الفيزا(  بينها  مــن  الصني  مــع 
االسرائيلية مشددا على اهمية تنفيذ االتفاقية املوقعة 
ما بني اجلانبني الفلسطيني والصيني من اجل اعفاء 
املنتج  واعطاء  الضرائب  من  الفلسطينية  املنتوجات 
الفلسطيني االفضلية لدخول السوق الصيني واملوقعة 

منذ العام 2005.
وفي معرض حديثه عن االوضــاع العامة في فلسطني 
ابدى السفير الصيني تعاطفه مع الشعب الفلسطيني 
بالنسبة لالحداث االخيرة وعبر عن متنياته بان يصل 
الفلسطينيون الى ما يريدون في اقامة دولتهم املستقلة 

وفي ظل التفاهم الفلسطيني الفلسطيني.
مـــن جــهــتــه شــكــر مــســروجــي الــســفــيــر الــصــيــنــي على 
الصينية  العالقات  حول  االراء  لتبادل  الفرصة  اتاحة 
التجارية  والــــعــــالقــــات  عـــــام  بــشــكــل  الــفــلــســطــيــنــيــة 
واالقتصادية بشكل خاص. مشيدا مبواقف الصني جتاه 
التحرير  منظمة  تأسيس  منذ  الفلسطينية  القضية 

الفلسطينية والعهود الصينية وحتى االن.
والقطاعني  الفلسطيني  الشعب  ان  مسروجي  واكـــد 
الصني  مع  للتعاون  جدا  مييل  واالقتصادي  التجاري 
مشيرا الى ان هناك رجال اعمال فلسطينيني يتعاملون 
مع الصني بشكل كبير وواسع وان الكثيرين منهم لهم 

مكاتب في الصني.

خالل لقاء السفير الصيني برئيس احتاد رجال االعمال

االتفاق على تطوير وتفعيل العالقات االقتصادية والتجارية ما بني اجلانبني

واعرب مسروجي عن استعداد االحتاد للتعاون مع رجال 
االعمال الصينيني معربا عن امله في تطوير العالقة 
االعمال  رجــال  .داعــيــا  اجلانبني  بــني  مــا  االستثمارية 
الصينيني الى االستثمار في االراضي الفلسطينية من 

اجل حتقيق املنفعة املتبادلة.
وقال ان االحتاد سيبذل جهوده من اجل تقوية العالقات 

التجارية واالقتصادية ما بني اجلانبني.
من ناحيته قدم امني عام االحتاد ماجد معالي شكره 
للجهود الدؤوبة من قبل سعادة السفير وامللحق التجاري 
لتوفيرهم العديد من الدورات املتخصصة التي عقدت 
في انحاء جمهورية الصني الشعبية الصديقة في العام 

املاضي 2008 . 
واكد على اهمية تكثيف التعاون ما بني مكتب املمثلية 
وتذليل  الفلسطينيني  االعمال  رجال  واحتاد  الصينية 

التجارية  الــعــالقــات  منــو  تعترض  الــتــي  العقبات  كــل 
على  االتفاق  كما جرى  اجلانبني  بني  ما  واالقتصادية 
اهمية تفعيل اللجنة االقتصادية الصينية الفلسطينية 
الصيني  االعــمــال   مجلس  تفعيل  اجــل  مــن  املشتركة 
الفلسطيني املشترك، كذلك اتفق اجلانبان على تنظيم 
لقاء بني اركان السفارة الصينية واعضاء الهيئة االدارية 
الحتاد رجال االعمال الفلسطينيني لتطوير العالقات 
باالضافة  الصينيني  االعــمــال  ورجــال  االحتــاد  بني  ما 
والشركات  املصانع  لبعض  ميدانية  زيــارة  تنظيم  الــى 
،كما  تواجهها   التي  املشاكل  على  لالطالع  واملؤسسات 
اتفق على عقد ورشة عمل فلسطينية صينية مبشاركة 
مجاالت  على  للتعرف  الفلسطينيني  االعــمــال  رجــال 
التي  للمشاكل  شاملة  ومناقشة  الصني  في  االستثمار 

تعترض تنشيط التبادل التجاري بني البلدين.
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شــــارك مــاجــد مــعــالــي أمــــني عــــام احتــــاد رجـــال 
االعمال الفلسطينيني ووفد فلسطيني من رجال 
طارق  ومحمد  اجلــوهــري  االعــمــال ضــم محمد 
شموط ومحمود الترابي وزيد عثمان وآخرين في 
فعاليات الدورة الثانية عشر مللتقى االستثمارات 
دولة  فــي  فــي مدينة شيامن  الــدولــيــة  والــتــجــارة 
الصني الشعبية الصديقة في الفترة بني 8 -11 

من ايلول 2008
الفعاليات  اهـــم  مــن  هــو  امللتقى  هـــذا  أن  حــيــث 
االقتصادية واالستثمارية لدولة الصني الشعبية 

على املستوى الداخلي واالقليمي والدولي.
افتتح امللتقى وانغ تشي شان نائب رئيس مجلس 
السياسي للحزب  املكتب  ، عضو  الصيني  الدولة 
نائب  االفتتاح  حضر  الصيني.كذلك  الشيوعي 
املدير الدائم ملجلس تنظيم امللتقى، و نائب وزير 
كذلك   ، الشعبية  الصني  جلمهورية  اخلارجية 
حضر االفتتاح ضيوف من دول أخرى مثل السيد 
بافوراك رئيس الوزراء البولندي والسيد ماوعات 
نائب رئيس الوزراء من جزر كوك والسيد رنزراف 
نائب رئيس الوزراء من ساموا والسيد هاهوهواه 
الفليبيني  والرئيس  ملــاكــاو   التنفيذي  الرئيس 

السابق  السيد راموس .
املــســؤولــني مــن القطاعات  الـــى كــبــار  بــاالضــافــة 
واحملافظات  الـــدولـــة  مــجــلــس  فــي  االقــتــصــاديــة 
واملدن الصينية والدول الصديقة ، وكذلك شمل 
املعرض  على  السابقة  السنوات  في  كما  امللتقى 
الـــدورة مثيالته في  لهذه  فــاق في حجمه  الــذي 
السنوات السابقة وبلغ حجما ال مثيل له إذ وصل 

حتت مظلة مجلس 
االعمال الصيني 

الفلسطيني املشترك 

الى 52 ألف متر مربع  وجلب شركات ومؤسسات 
اقتصادية  محلية واقليمية ودولية من 74 بلد أو 
445 وفدا ملؤسسات  أكثر من  منطقة كما شارك 
دولية من 104 بلد او منطقة في هذه الدورة وقد 

شارك اكتر من 50 بلد او منطقة في املعرض .
يعقد هذا امللتقى من قبل وزارة التجارة الصينية 
مؤمتر  مــن  دولــيــة  اقتصادية  هيئات  باستضافة 
اليونيدو  والــتــنــمــيــة  لــلــتــجــارة  املــتــحــدة  االمم 
الصناعية  للتنمية  املــتــحــدة  األمم  )مــنــظــمــة 
االقتصادي  الـــتـــعـــاون  ومــنــظــمــة  الــصــنــاعــيــة( 
والشركة   ،  )OECD( املتحدة   لالمم  والتنمية 
واجلمعية   )IFC(الدولي للبنك  املالية  الدولية 
الدولية للهيئات للترويج لالستثمارات واملجلس 
الدولي لالستثمارات في الصني وهي هيئة تشرف 

على نشاط إدارة  االستثمارات الوطنية الصينية 
الدول  مــع  الثنائية  واالســتــثــمــارات  العالم  فــي  

املختلفة.
امللتقى  هــامــش  عــلــى  خــاصــة  ورشــــات  خصصت 
لتوقيع االتفاقيات االستثمارية والتجارة الدولية 
الداخلية،  الصينية  اواحملــافــظــات  الــــدول  بــني 
وكذلك ورشات متخصصة لدراسة ومناقشة سبل 
تشجيع االستثمار بني الصني الشعبية ومناطق 
الباسيفيك  دول  مستوى  على  عاملية  اقتصادية 
والعالقات  الشرقية،  واوروبــــا  واوروبــــا الغربية، 

االقتصادية الصينية العربية وغيرها .
اصبح هذا امللتقى من اكبر املهرجانات العاملية من 
املوقعة فيه  الدولية  حيث االستثمارات والتجارة 

بعد تطوره للسنة الثانية عشرة على التوالي.

فلسطني تشارك في الدورة الثانية عشر
مللتقى االستثمارات والتجارة الدولية في الصني
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بحث ضرورة تفعيل إتفاقية التعاون اإلقتصادي
بني الصني وفلسطني

عقد في وزارة اإلقتصاد الوطني مؤخرا اجتماع حضره لي مان شنغ امللحق التجاري 
الصيني و عبد احلفيظ نوفل وكيل مساعد وزياد كرابيلة مسؤول العالقات الدولية 
الفلسطينيني، جرى خالله  األعمال  رجــال  العام إلحتــاد  األمــني  و ماجد معالي 
عام  املوقعة  اإلقتصادية  اإلتفاقية  وتفعيل  الثنائية  اإلقتصادية  العالقات  بحث 

. 2005
وأوضح نوفل أن هذه اإلتفاقية كانت إتفاقية إطار عام ونوايا وال توجد فيها تفاصيل 
تعاون محددة وهناك ضرورة ملحة لتفعيل هذه اإلتفاقية ولترتيب وتنظيم هذه 
العالقة من خالل ثالثة عناصر: تشكيل جلنة صينية فلسطينية إقتصادية وفنية 
املوقعة بني اجلانب  املشترك  إتفاقية مجلس األعمال  وجتارية مشتركة. وتفعيل 
أمور  لبحث  بكني  الى  فلسطيني  وفد  وزيــارة   .2007 عام  والصيني  الفلسطيني 

التعاون واإلستثمارات املمكنة.
وقال انه في مراجعة للوضع احلالي للعالقة فهناك ضرورة ملعاجلة موضوع التبادل 
التجاري حيث أن الوضع احلالي هو جتارة بإجتاه واحد، ويتطلب ذلك تنشيط 
وصناعات  والــرخــام،  واحلجر  األدويـــة،  مثل  الصني  الــى  الفلسطينية  الــصــادرات 
واملنتجات  الــزيــتــون،  وزيــت  املقدسة،  األراضـــي  منتجات  وجميع  الزيتون  خشب 
والضرائب،  اجلــمــارك  في  أخــرى  موضوعات  معاجلة  يتطلب  وكذلك  احلرفية. 
واإلستفادة من جتربة الصينيني في مجال تنمية القدرات والشراكات التجارية، 
الفريدة،  الصينية  اإلقتصادية  والتجربة  واملتوسطة  الصغيرة  املــشــاريــع  دعــم 
وجلب اإلستثمارات من خالل: إعطاء ميزة تفضيلية الى املنتجات الفلسطينية 
مفاهيم  وتطوير  الفلسطيني.  اخلاص  للقطاع  شامل  وتدريب  تأهيل  وبرنامج   .
بناء  في  واملساعدة  الصينية.  التجربة  من  باإلستفادة  الفلسطينية  اإلستثمار 

مجمع للمؤمترات واملعارض.
من جانبه أوضح امللحق التجاري الصيني أن هناك عالقة طويلة من خالل تفعيل 
التجارة والعالقات مع فلسطني ومن خالل مجلس األعمال الصيني الفلسطيني 
ــرجــال األعـــمـــال فــي إحتــــاد رجــــال األعمال  املــشــتــرك حــيــث قــمــنــا بــاالجــتــمــاع ب
الفلسطينيني في فروعه في رام الله واخلليل ومع قطاع احلجر والرخام ووجدنا 
اإلتفاقية  تفعيل  عدم  أهمها مشكلة  ذلك  نتيجة  واملعيقات  املشاكل  بعض  هناك 
من  مشتركة  جلنة  تشكيل  وعــدم  اجلانبني  بــني  عام2005  املوقعة  اإلقتصادية 

اجلانب الفلسطيني وإعالم اجلانب الصيني بذلك. وعدم تفعيل اإلتفاقية أيضًا 
في اجلانب الصيني من أجل رفع الرسوم والضرائب املفروضة من اجلانب الصيني 

على البضائع الفلسطينية لتصبح رسوم اجلمارك صفرًا.
وبني أن إسرائيل والصني وقعتا إتفاقية مماثلة وهي مفعلة مع العلم بأن املفروض 
املنتجات الفلسطينية املصدرة أسوة باملنتجات  حاليًا أن تعامل إسرائيل والصني 
إسرائيل  الــى  تدخل  التي  الصينية  والبضائع  الصني،  الــى  املصدرة  اإلسرائيلية 
مظلة  نــظــام  الــى  وإســرائــيــل  الفلسطينية  األراضـــي  تخضع  حيث  صفر  بــرســوم 
جمركية واحدة ولكن إسرائيل والصني ال تفعال ذلك مع الصادرات الفلسطينية، 
أما الواردات الصينية الواردة الى املناطق الفلسطينية فتدفع فقط قيمة الضريبة 

املضافة بقيمة 14.5 %.
واضحة  مذكرة  اعــداد  الفلسطينية  واخلارجية  اإلقتصاد  وزارتــي  تقوم  أن  وتقرر 
الصديقة  الشعبية  الصني  املستقبلية مع جمهورية  اإلقتصادية  العالقة  لتنظيم 
وطلب رفع رسوم اجلمارك الصينية عن البضائع الفلسطينية وتفعيل اإلتفاقية 
وتسمية  املشتركة  اإلقتصادية  اللجنة  تشكيل  على  والعمل   2005 عــام  املوقعة 
اجلانب  وإبــالغ  الفلسطيني  اجلانب  من  واخلــاص  العام  القطاعني  من  أعضائها 
الصيني بذلك. مع ضرورة التحضير لزيارة الى جمهورية الصني الشعبية بوفد 
يرأسه وزير اإلقتصاد الوطني الفلسطيني ووفد من القطاع العام واخلاص لتفعيل 

اإلتفاقية وحتديد بنود التجارة املرجوة.
وقد أوضح امللحق التجاري الصيني  عدم دخول الشركات الصينية الكبيرة للعمل 
التصاريح  املعيقات اإلسرائيلية من  أن  الى  في فلسطني واإلستثمار فيها مشيرا 

وغيرها لدخول فلسطني  وحتكم إسرائيل فيها هو السبب الرئيس لذلك.
الى  دورات مختلفة  في  مشارك   150 بإرسال  الصني ساهمت  بأن  أيضًا  وبني 
الصني في العام 2008 مؤكدا على ضرورة بحث اجلوانب امللحة وعقد الدورات 
فلسطني  في  واإلستثمارات  اإلقتصاد  جوانب  لتطوير  املتخصصة  و  اخلاصة 

مستقباًل.
الصينية  الفلسطينية  العالقات  ورشة عمل حول  لعقد  بالتوصية  اللقاء  وإنتهى 
إمتدادًا  األعــمــال  رجــال  جلمعية  التابع  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز  ينظمها 

للورشات السابقة. 

ـــثـــالثـــاء املــــوافــــق الـــثـــانـــي مــــن شـــهـــر كــــانــــون أول  افـــتـــتـــح فــــي عـــمـــان ال
ــــاضــــي  مـــعـــرض لــلــمــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، هــــو اخلــــامــــس مــــن نوعه  امل
الصناعية. ـــقـــطـــاعـــات  ال فــــي  مــتــخــصــصــة  شــــركــــة   150 ـــة   مبـــشـــارك

االدوات  أربعة أجنحة:   أيام على  اربعة  الذي استمر  املعرض  وقد اشتمل 
الكهربائية ووسائط النقل ومواد البناء والتعمير واآلليات الصناعية.

وقد افتتح املعرض وزير الصناعة والتجارة االردني بالوكالة ماهر مدادحة 
وقد شارك فيه السفراء وامللحقني التجاريني في املنطقة العربية احمليطة 
، وأسوة بذلك شارك لي مانشينغ امللحق التجاري الصيني لدى السلطة 
االعمال  رجـــال  احتـــاد  عــام  أمــني  معالي  ومــاجــد  الفلسطينية  الوطنية 
املعرض بوفد فلسطيني مهم  ال يقل عن ثالثني  الفلسطينيني في هذا 
واحلرفية  الصناعية  املبتكرات  آخــر  على  خاللها  اطلعوا  أعــمــال  رجــل 
يوهوجنيانغ  عمان  فــي  الصيني  بالسفير  الــوفــد  التقى  وقــد  الصينية، 

فلسطني تشارك في معرض املنتجات الصينية في عمان

وامللحق التجاري الصيني في عمان، الذين رحبا بالوفد الفلسطيني وأعربا عن سعادتهم  لتواجدنا معهم
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وقــعــت الـــنـــدوة االقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة واحتـــاد 
جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني مؤخرا على 
بروتوكول تعاون لتأسيس مجلس اعمال لبناني – 
فلسطيني مشترك في سبيل دعم وتعزيز العالقات 
االقتصادية وزيادة حجم االعمال بني دولة لبنان 

ودولة فلسطني.
رئيسها  االقتصادية  الــنــدوة  عن  االتفاقية  ووقــع 
رفـــيـــق زنــــتــــوت وعــــــن  االحتـــــــاد رئـــيـــســـه محمد 
اللبناني  االعـــمـــال  مــجــلــس  ويــهــدف  مــســروجــي 
االعمال  رجال  تعريف  الى  املشترك  الفلسطيني 
لدى  املتوفرة  االعــمــال  بفرص  اجلانبني  كال  من 
وتوحيد  تنمية  عــلــى  والــعــمــل   . االخـــر  اجلــانــب 
الصداقة بني مجتمعي االعمال من كال  عالقات 
القرار  صانعي  مستوى  على  وخــاصــة  البلدين 
وتوفير الفرص للتعرف على افضل سبل التعاون 
االتصال  وكـــذلـــك  الــبــلــديــن.  بـــني  االقـــتـــصـــادي 
حتسني  بهدف  البلدين  لــدى  املسؤولة  باجلهات 
مناخ التعاون بني اجلانبني اللبناني والفلسطيني 
وتذليل العقبات التي تصادف ايا منهما ، وتشجيع  
إقامة املشروعات املشتركة ذات العائد االقتصادي 

وقع احتاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني 
تعاون  بروتوكول  اليمنيني  الصناعيني  وجمعية 
فلسطيني   – ميــنــي  اعــمــال  مجلس  وتــأســيــس 
العالقات  وتــعــزيــز  دعــــم  ســبــيــل  فـــي  مــشــتــرك 
االقــتــصــاديــة وزيــــادة حجم االعــمــال بــني دولة 

اليمن ودولة فلسطني.
ووقع االتفاقية عن جمعية الصناعيني اليمنيني 
األستاذ عبد الواسع هايل سعيد وعن  االحتاد 
االعمال  مجلس  ويــهــدف   . مــســروجــي  محمد 
اليمني الفلسطيني املشترك الى تعريف رجال 
االعـــمـــال مــن كــال اجلــانــبــني بــفــرص االعمال 
املتوفرة لدى اجلانب االخر خاصة أن السوق من 
الفلسطينية.  للصادرات  العربية  االســواق  اهم 
الصداقة  عالقات  وتوحيد  تنمية  على  والعمل 
بني مجتمعي االعمال من كال البلدين وخاصة 
الفرص  وتوفير  الــقــرار  صانعي  مستوى  على 
االقتصادي  التعاون  سبل  افضل  على  للتعرف 
بني البلدين. وكذلك االتصال باجلهات املسؤولة 
الــبــلــديــن بــهــدف حتــســني مــنــاخ التعاون  لـــدى 

توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس مجلس اعمال ميني – فلسطيني مشترك

التكنولوجيا  ونقل  التدريب  ببرامج  واالهتمام   .
املطلوب  احمللي  االنتاج  على حتسني  يساعد  مبا 
.والعمل  البلدين  كال  في  االحتياجات  لتغطية 
السلع واخلدمات  الصادرات وتبادل  على تشجيع 
من خالل االتصاالت الشخصية التي تنشأ أثناء 

تشجيع  وايــضــا  احمللية.  السنوية  االجــتــمــاعــات 
احليوي  الطابع  ذات  املشتركة  املشروعات  إقامة 
وذلك بالتعرف على افضل سبل التمويل املتاحة، 
الــبــيــانــات واخلـــدمـــات لــرجــال االعمال  وتــوفــيــر 

املهتمني باقامة  تلك املشروعات.

اجلانبني  ـــني  ب
ـــــــي  ـــــــمـــــــن ـــــــي ال
لفلسطيني  ا و
وتذليل العقبات 
تصادف  الـــتـــي 
ايــــــا مـــنـــهـــمـــا ، 
وتشجيع  إقامة 
املــــــشــــــروعــــــات 
ــــــة  ــــــرك ــــــشــــــت امل
ـــد  ـــائ ـــع ال ذات 

االقتصادي .
على  والـــعـــمـــل 
تـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع 
الــــــــــصــــــــــادرات 
السلع  وتـــبـــادل 
واخلــدمــات من 

أثناء  تنشأ  التي  الشخصية  االتــصــاالت  خــالل 
تشجيع  وايضا  احمللية.  السنوية  االجتماعات 
الطابع احليوي  ذات  املشتركة  املشروعات  إقامة 

التمويل  افــضــل ســبــل  بــالــتــعــرف عــلــى  وذلــــك 
املــتــاحــة، وتــوفــيــر الــبــيــانــات واخلــدمــات لرجال 

االعمال املهتمني باقامة  تلك املشروعات.

توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس مجلس اعمال لبناني – فلسطيني مشترك
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وقع مجلس رجال االعمال الليبيني واحتاد جمعيات 
بروتوكول  الفلسطينيني مؤخرا على  رجال االعمال 
فلسطيني   – ليبي  اعمال  مجلس  لتأسيس  تعاون 
مشترك في سبيل دعم وتعزيز العالقات االقتصادية 
وزيادة حجم االعمال بني دولة ليبيا ودولة فلسطني.

ابراهيم  رئيسه  الليبي  املجلس  عن  االتفاقية  ووقــع 
حــافــظ الــعــمــرانــي  وعــــن  االحتــــاد رئــيــســه محمد 
عشر  الثاني  امللتقى  هامش  على  وذلــك  مسروجي 
الــــذي عــقــد مــؤخــرا في  ملجتمع األعـــمـــال الــعــربــي 

القاهرة.
ويهدف مجلس االعمال الليبي الفلسطيني املشترك 
الى تعريف رجال االعمال من كال اجلانبني بفرص 
والعمل على   . االخر  لدى اجلانب  املتوفرة  االعمال 
تنمية وتوحيد عالقات الصداقة بني مجتمعي االعمال 
من كال البلدين وخاصة على مستوى صانعي القرار 
التعاون  سبل  افضل  على  للتعرف  الفرص  وتوفير 
البلدين. وكذلك االتصال باجلهات  االقتصادي بني 
التعاون  مناخ  بهدف حتسني  البلدين  لدى  املسؤولة 
العقبات  وتذليل  والفلسطيني  الليبي  اجلانبني  بني 
التي تصادف ايا منهما ، وتشجيع  إقامة املشروعات 
املشتركة ذات العائد االقتصادي . واالهتمام ببرامج 
التدريب ونقل التكنولوجيا مبا يساعد على حتسني 
االنتاج احمللي املطلوب لتغطية االحتياجات في كال 

توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس مجلس اعمال ليبي – فلسطيني مشترك

اعالن حجاوي

البلدين .
السلع  وتـــبـــادل  الـــصـــادرات  تشجيع  عــلــى  والــعــمــل 
واخلدمات من خالل االتصاالت الشخصية التي تنشأ 
تشجيع  وايضا  احمللية.  السنوية  االجتماعات  أثناء 

إقامة املشروعات املشتركة ذات الطابع احليوي وذلك 
وتوفير  املتاحة،  التمويل  سبل  افضل  على  بالتعرف 
البيانات واخلدمات لرجال االعمال املهتمني باقامة  

تلك املشروعات.
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ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــ
لــ

رجال  ســر جمعية  أمــني  الــشــوا  فيصل  وصــف 
األعمال – غزة عضو مجلس إدارة احتاد رجال 
بعد  غــزة  قطاع  وضــع  الفلسطينيني  األعــمــال 
العدوان اإلسرائيلي بأنه محزن ومأساوي وذلك 
ملا خلفته هذه احلرب من شهداء أبرار وجرحى 
واملباني  التحتية  بالبنية  جسيمة  وأضـــــرار 
السكنية واملنشآت الصناعية وكل نواحي احلياة 

قي قطاع غزة،.
وأشار الشوا في لقاء خاص ب »رجل األعمال« 
في تعقيبه على اخلسائر االقتصادية في قطاع 
إسرائيل  ان   اإلسرائيلي   الــعــدوان  غــزة بسبب 
قامت بتدمير منشآت ومباني السلطة الوطنية 
الفلسطينية وهي البنية األساسية إلدارة قطاع 
غزة والتي مت بناءها من أمــوال الــدول املانحة 
والتي نستغرب عدم حتميلها إسرائيل املسؤولية 

في تدميرها  مرة تلو األخرى.
وأضاف ان القطاع عانى من حصار كامل منذ 
ومــازالــت من  إســرائــيــل  وقــد منعت  18 شــهــرًا 
الالزمة  الغيار  وحتى قطع  البناء  مواد  إدخــال 
كانت  والتي  الصحي  والــصــرف  املياه  ملضخات 
تعمل اقل من احلد األدنى الالزم قبل العدوان 
أما بعده فقد تضررت العديد من هذه  املضخات 
وأصبح  الصحي  الــصــرف  معاجلة  ومــحــطــات 

القطاع معرضا ملخاطر صحية جسيمة.

جلنة لتقييم االضرار
وحول دور القطاع اخلاص في هذه أالزمة قال 
القطاع  عــن  كممثلني   نحن  قمنا  لقد  الــشــوا 
اخلـــاص فــي قــطــاع غــزة مــع بــاقــي إخــوانــنــا في 
املجلس  ومن خالل  اخلاص  القطاع  مؤسسات 
الــتــنــســيــقــي بــتــشــكــيــل جلــنــة تــقــيــيــم األضــــرار 
منها  العديد  طال  والتي  الصناعية  للمنشآت 
عند  جاهزين  نــكــون  حتى  والتخريب  الــدمــار 

توفر األموال الالزمة إلعادة البناء والتعويض 
تضافر  بضرورة  طالبنا  هنا  ومن  للمتضررين 
اجلــهــود إلعـــادة أعــمــار قــطــاع غــزة ولــكــن يجب 
إلى  ونسعى  الفلسطينيني  نحن  نتحد  أن  أوال 
فتح  حركتي  بــني  واملــصــاحلــة  الوطني  الــوفــاق 
وحماس وهذا اقل  نتيجة نتوقعها بعد العدوان 
مسؤوليته  اجلميع  ليتحمل  غــزة  قطاع  على 
وواجباته ألننا فقط بالوحدة نستطيع أن نعيد 
عن  احلصار  رفع  إلى  قوة  وبكل  ونسعى  البناء 
ننسى  ان ال  وأيضا علينا  كــأول خطوة  القطاع 
االحتالل  بإنهاء  الــدولــي  املجتمع  نطالب  أن 

اإلسرائيلي الذي هو أساس املشكلة .

حجم الدمار هائل
العدوان  الــــذي خــلــفــه  الـــدمـــار  وحــــول حــجــم 
اإلسرائيلي أوضح الشوا أن حجم الدمار هائل 
ومــن اجــل إعــادة األعــمــار نحتاج أوال إلــى فتح 
املعابر بصورة كاملة إلدخال املواد الالزمة إلعادة 
الدوالرات  من  املاليني  مئات  إلى  وأيضا  البناء 
ولكن قبل كل ذلك يجب العمل فورا على إعادة 
إيواء املشردين والذين نزحوا إلى مدارس وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني ومن هنا نقدم للوكالة 
كل التحية واالحترام على ما تقوم به من خدمة 
ورعاية أكثر من %80 من سكان القطاع ونحن 
نرى أنه ميكن أن يكون لها دور فاعل في إعادة 
بناء القطاع. وأكد على أهمية تعاون مؤسسات 
لتقييم  الوكالة  مــع  غــزة  فــي  اخلــاص  القطاع 
األضرار وأيضا كمرحلة أولى لتخفيف املعاناة 

عن سكان القطاع.

تعويض أصحاب املنشات
االقتصادية في  األوضــاع  ان  الشوا على  وشــدد 
قطاع غزة تعاني من قبل العدوان وذلك بسبب 

احلــصــار املــفــروض وإغـــالق إســرائــيــل للمعابر 
التجارية  واألعمال  املصانع  فأغلبية  التجارية 
جسيمة  خسائر  من  أصحابها  وعانى  متوقفة 
وطالبنا نحن في القطاع اخلاص مرات عديدة 
بـــضـــرورة تــعــويــض أصــحــاب املــنــشــآت وكذلك 
القطاع  مــن  عامل   100،000 حــوالــي  مشكلة 
اإلغالق  بسبب  عنهم  االستغناء  مت  اخلـــاص 
ونــعــود الــيــوم ونــطــالــب بــضــرورة وضـــع خطط 
إلعــادة تأهيل هذه املصانع مع برامج لقروض 
طــويــلــة األجـــل بــفــوائــد قليلة وهـــذه األمـــوال 
يلزم  وما  املنشات  هذه  تشغيل  إلعــادة  ضرورية 
للبدء  خــام  ومــواد  وصيانة  غيار  قطع  من  لها 
العمل  باإلنتاج مرة أخرى ولذلك يجب علينا 
اجلاد على فتح املعابر وإعادة دخول املواد اخلام 
والتواصل  كاملة  بحرية  والتصدير  واالستيراد 
الــدائــم مــع إخــوانــنــا فــي الــقــطــاع اخلـــاص في 

الضفة الغربية.

مناشدة
على  اجلميع  الــشــوا  نــاشــد  لقائه  نهاية  وفــي 
أال تــنــدرج عملية إغــاثــة غــزة فــي إطــار املعركة 
السياسية بل يجب أن يعمل اجلميع على سرعة 
وصـــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة واملــــواد الالزمة 
يحتاجونها  القطاع   سكان  الن  البناء  إلعــادة 
بــأســرع وقـــت ممــكــن ومـــن هــنــا اقــتــرح أن تقوم 
وعلى  القطاع  في  املوجودة  الدولية  املؤسسات 
رأسها  االونـــروا  مبجهود إعــادة األعمار حلني 

حتقيق املصاحلة الوطنية.
كما نناشد جميع املخلصني في هذا الوطن على 
واملصاحلة  الوطنية  الــوحــدة  لتحقيق  العمل 
وإقامة  االحتالل  إنهاء  على  جميعًا  نعمل  كي 
وعاصمتها  املــســتــقــلــة  الفلسطينية  الـــدولـــة 

القدس الشريف.

فيصل الشوا امني سر جمعية رجال االعمال – غزة 
في لقاء ب"رجل االعمال"

تشكيل جلنة لتقييم حجم الدمار في القطاع
نطالب بفتح املعابر إلعادة  أعمار غزة
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لــقـــــــــــــاءات

قـــال نــظــام أيــــوب مـــراقـــب الــشــركــات فـــي وزارة 
إقباال  2008شهد  عــام  ان  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 
ملحوظا في عملية تسجيل الشركات حيث بلغ 
عــددهــا 1129 شــركــة فــي حــني بلغ عــددهــا في 

العام 2007 )971( شركة.
وأضاف أيوب في لقاء خاص ب« رجل االعمال« 
املناسبة  البيئة  توفير  الــى  تسعى  ــرة  ــدائ ال ان 
مشيرا  واألجنبية  احمللية  االستثمارات  جلــذب 
إجراءات  وفــق  فيها  العمل  انــه مت حتديث  الــى 

سريعة  وجدول زمني محدد.
تــؤثــر على  لــم  العاملية  املــالــيــة  األزمـــة  ان  واكـــد 
املسجلة  الشركات  الشركات الن معظم  تسجيل 

تتخذ  شكل الشركات العائلية. 

وفيما يأتي نص اللقاء:
دائرة رقابة الشركات

رقابة  دائـــرة  حــول  تعرفنا  ان  لــك  هــل  س: 
الشركات؟

املهمة في  الــدوائــر  مــن  الــدائــرة  هــذه  تعتبر  ج: 
مباشرة  وتتبع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
الــى وزيـــر االقــتــصــاد الــوطــنــي ويــرأســهــا مراقب 
عام الشركات املعني بتنسيب من وزير االقتصاد 
الوطني وبقرار مصادق عليه من مجلس الوزراء 
ويــنــتــهــي مبــرســوم يــصــدر مــن رئــيــس السلطة 
الدائرة  هذه  تقوم  الفلسطينية. حيث  الوطنية 
بــالــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة املــنــاســبــة جلذب 
االستثمارات احمللية واألجنبية ، وذلك في إطار 
الرؤيا احلكيمة لسيادة السيد الرئيس واحلكومة 
ان  يستطيع  واعــد  فلسطيني  اقتصاد  بناء  في 
يــواجــه الــتــحــديــات ويــؤســس لــقــيــام دولـــه قوية 
تعتمد على نفسها . كما تسعى هذه الدائرة الى 
حتقيق أهدافها وتقدمي أفضل اخلدمات بوقت 

قصير وبشفافية عالية ، وقد مت حتديث العمل 
فيها وفق إجراءات سريعة ، وجدول زمني محدد 
اخلليل  مبدينة  اجلــنــوب  فــي  مــركــز  فتح  ومت   ،
للتسجيل  نابلس  مبدينة  الشمال  فــي  ومــركــز 

واحلصول على الشهادات في نفس اليوم . 
املهام املنوطة بالدائرة

س: وما هي املهام املنوطة بالدائرة؟ 
ج: من هذه املهام أوال تسجيل الشركات وإجراء 
التعديالت والتغيرات وحتويل الصفة القانونية 
والدمج والتصفية . ثانيا الرقابة على الشركات 
يتم  حيث   ، واملــالــيــة  القانونية  الناحيتني  مــن 
واإلدارية  املالية  بالتقارير  املراقب  مكتب  تزويد 

نظام ايوب مراقب الشركات في لقاء خاص بـ »رجل االعمال«

عام 2008شهد إقباال ملحوظا في عملية تسجيل الشركات
نسعى لتقدمي أفضل اخلدمات بوقت قصير وبشفافية عالية

معظم الشركات املسجلة تتخذ  شكل الشركات العائلية
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لــقـــــــــــــاءات
الساري  الشركات  قانون  من   218 للمادة  وفقا 

املفعول 
العدالة  ذات  اجلــهــات  كافة  مــع  التنسيق  ثالثا 

وهي
القطاعات  وذلــك في  املــال  رأس  1- هيئة ســوق 
آالتية : أ- الرقابة على التأمني .ب- التأجير 
األوراق  د-  الــعــقــاري   الــرهــن  ج-  التحويل 

املالية 
الدائم  التنسيق  يتم  حيث   : النقد  سلطة   -2
عملها  ومتابعة  البنوك  على  اإلشـــراف  في 
اإلشكاليات  وحل  ألعامه  والهيئات  اليومي 
القوانني  الى  باالستناد  وذلــك  حتدث  التي 
املعمول بها في هذا املجال . وكذلك التشاور 
فــي حــل الــعــديــد  مــن القضايا خــاصــة في 
الشركات التي تخضع لرقابة سلطة النقد .

3- وزارة الداخلية حيث تقوم الدائرة بالتنسيق 
متابعة  اطــار  في  وذلــك  الداخلية  وزارة  مع 
شركات احلراسة واحلماية ومت عمل مذكرة 
كل  على  للرقابة  ــوزارتــني  ال بــني  مــا  تفاهم 
هذه الشركات من خالل آلية دقيقة تضمن 
سالمة عمل مثل هذه الشركات إضافة الى 
التي  اليومية  القضايا  من  العديد  متابعة 

تهتم بعمل كثير من الشركات .
والوزارات  الهيئات  من  العديد  مع  التنسيق   -4
واملواصالت  النقل  وزارة   : مثل  العالقة  ذات 
 ، الــســيــاحــة  وزارة   ، والــعــمــرة  احلـــج  هيئة   ،
وغيرها من  العالي  التعليم  و  التربية  وزارة 

اجلهات احلكومية األخرى. 
الشركات  رقابة  دائــرة  ترتبط   : املالية  وزارة   -5
مــن حيث  املــالــيــة  وزارة  مــع  وثيقا  ارتــبــاطــا 
التنسيق وتوارد املعلومات وخاصة مع دائرة 

ضريبة الدخل ودائرة اجلمارك .

رابعا : تقدمي اإلرشادات واالستشارات للمراجعني 
وإجراءات تسجيل الشركات 

ثالثة  الى  لدينا  تسجل  التي  الشركات  وتقسم 
أنوع:

أ- شركة عادية محدودة  
ب- شركة عادية عامة   

2- شركة مساهمة 
خصوصية  مـــســـاهـــمـــة  شــــركــــة  أ-   

محدودة 
ب- شركة مساهمة عامة محدودة   

3- شركة أجنبية بكافة أنواعها 
عادية   ، خصوصية  مساهمة   ، عامة  مساهمة 

عامة، عادية محدودة 

إجراءات تسجيل الشركات
س: ما هي إجراءات تسجيل الشركات وكم 

املدة الزمنية التي تستغرق ذلك؟
ج: أوال : يقدم طلب لفحص االسم .ثانيا تقدم 
او  املراقب  أمام  وتوقع  الشركة  التسجيل  طلبات 
كاتب العدل . ثالثا تقدم الطلبات وعقد التأسيس 
قبل  من  معدة  وتكون  للشركة  الداخلي  والنظام 
الطلبات  تـــدرس  رابــعــا   . املهنة  مـــزاول  محامي 
الوضع  فــي  العادية  الشركة  تسجيل  ويستغرق 
تدرس  خــامــســا  ســاعــة  نــصــف  حــوالــي  الطبيعي 
احملدودة  املساهمة  للشركات  التسجيل  طلبات 
ساعة  حوالي  الشهادة  إلصــدار  العمل  ويستغرق 
الى  فيحتاج  العامة  املساهمة  الشركة  فــي  أمــا 

ساعتني وذلك لدراسة امللف وتعبئة البيانات . 
وفيما يخص الشركة األجنبية فيختلف الوضع 
حــيــث يــطــلــب مـــن اي شــركــة أجــنــبــيــة ضــــرورة 
احلــصــول عــلــى إذن عــمــل ملــمــارســة الــعــمــل من 
وذلك  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق 
بعد إحضار كامل مستنداتها وشهاداتها مصدقة 
حسب األصول القانونية ، وبعد استكمال امللف 

تستغرق العملية فقط نصف الساعة.

الشركات املسجلة احمللية 
واالجنبية

املسجلة  احملــلــيــة  الــشــركــات  عـــدد  س:كــــم 
وكذلك الشركات األجنبية؟ 

ج: يوجد لدينا حسب سجل الشركات حوالي :
13262شركة في احملافظات الشمالية .
8542  شركة في احملافظات اجلنوبية 

131 شركة أجنبية مسجلة لدينا 
مت تسجيل 483 شركة عام 2006

971 شركة عام 2007
1129 شركة عام 2008 

2008 كــان األعلى  ان عــام  ملــاذا  يظهر  س: 
تسجيال للشركات؟

ج: ان هذا يظهر لعدة عوامل: أوال نتيجة األوضاع 
العسكري فقد  االنقالب  الصعبة في غزة جراء 
من  والتجار  األعمال  رجــال  من  الكثير  اضطر 
مغادرة القطاع الى احملافظات الشمالية ملمارسة 

نشاطهم التجاري 
ثانيا نتيجة السياسات التي انتهجتها احلكومة 
األمن  فــرض سياسة  وذلــك من خــالل  احلالية 
املستثمرين  واستقطاب  املناطق  في  واالستقرار 
انعقدت  التي  االقتصادية  املومترات  خالل  من 

في بيت حلم ونابلس.

التحديات
س: ما هي التحديات التي تواجه عملكم؟

التحديات  مــن  مــجــمــوعــة  الـــدائـــرة  تــواجــه  ج: 
والتي تعيق عملها أهمها أوال : البيئة القانونية 
املالئمة : حيث ان القانون املطبق لدينا هو قانون 
الشركات رقم 12 لسنة 1964 فهو قانون قدمي 
العالقة  ذات  احلديثة  القوانني  مع  ينسجم  ال 
فكثيرا ما نواجه بعض اإلشكاليات والتضاربات 
، إضافة الى عدم تطرقه إلى  مع هذه القوانني 
كثير من القضايا امللحة كالدمج والتحويل وما 

شابه ذلك من أمور قانونية. 
الطاقم  ناحية  مــن  اإلمكانيات  ضعف   : ثانيا 
املتخصص ، وقلة وشح الدورات للكادر املوجود . 
ثالثا : ضيق املكان بحيث ال يوجد لدينا إمكانية 
تلبي وترضي رغبات  لتقدمي اخلدمات بطريقة 
املراجعني رابعا : عدم تناغم اجلهات ذات العالقة 
وخاصة القضاء للبت في القضايا التي تتصف 

بصفة االستعجال .

االجنازات
س: وماذا  بخصوص االجنازات؟ 

ج: من أهمها املشاركة في إعداد مسودة مشروع 
قانون شركات  فلسطيني 

وأيضا املشاركة في إعداد مسودة مشروع حوكمة 
للشركات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للحوكمة  
وكذلك تصويب أوضاع املئات من الشركات طبقا 
ألحــكــام املـــادة 218 مــن قــانــون الــشــركــات لسنة 
1964 واملساهمة في العديد من ورشات العمل 
الشركات  وقانون  احلوكمة  مجال  في  والندوات 
وتعديل  شركة   1129 حــوالــي  تسجيل  وكــذلــك 
إعـــداد  الـــى  بــاإلضــافــة  3260شركة   مــن  أكــثــر 
املعنية  الــوزارات  مذكرات تفاهم مع العديد من 
واملواصالت  النقل  ووزارة  الداخلية  وزارة  مثل 

وغيرها وذلك لتنسيق وترتيب العمل .

األزمة املالية العاملية
س: ما هو تأثير األزمة املالية العاملية على  

تسجيل الشركات؟
على  وتأثيرها  املالية  بــاألزمــة  يتعلق  فيما  ج: 
عام  ان  لدينا  الــواضــح  مــن  الــشــركــات  تسجيل 
تسجيل  عملية  في  ملحوظا  إقباال  2008شهد 
الــشــركــات ، ولــم حتــدث هــذه األزمـــة أي تأثيرا 
معظم  ان  وخــاصــة   ، التسجيل  عــلــى  مــبــاشــرا 
الشركات  شكل  تتخذ   لدينا  املسجلة  الشركات 

العائلية. 
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شموط سنتر: عطاء 
مستمر وحمالت دائمة

قامت شركة شموط سنتر بادارة احلاج محمد طارق بهجت 
اهمها  وكان   2008 العام  في  احلمالت  من  بالعديد  شموط 
حملة »العب شانص«،حيث احتفلت الشركة في شهر اب من 
العام املنصرم في  قصر رام الله الثقافي بحملة العب شانص 
والسياسية  االقــتــصــاديــة  الــشــخــصــيــات  مــن  حــشــد  وســـط 

واالجتماعية والضيوف الكرام.
ترحيبية  بــكــلــمــة  االحـــتـــفـــال  شـــمـــوط  احلــــــاج  واســـتـــهـــل 
وتوضيحية حتدث فيها عن اجنازات الشركة منذ انشائها 

في ستينات القرن العشرين حتى عام 2008 .
واعرب احلاج شموط عن فخره ملا حققته شركته الرائدة 
السوق  في  كبيرا  اثــرا  تركت  اجنـــازات  من  السنني  مر  على 

الفلسطيني.
نــطــاق عمل  وحتـــدث احلـــاج شــمــوط مــؤكــدا على توسيع 
شــركــتــه لــتــضــيــف اصـــنـــاف جـــديـــدة فـــي مــعــارضــهــا تلبي 
احتياجات الزبائن، فباالضافة الى شركة لوفرا االيطالية 
و سامسوجن الكورية ومايتاج االمريكية و بوش االملانية و 
غيرها من االسماء العاملية قامت الشركة موخرا بالدخول 
اقسام  وبتخصيص  املعلومات  تكنولوجيا  بحقل  وبــقــوة 

كبيرة  عــاملــيــة  شــركــات  ملــنــتــوجــات  مــعــارضــهــا  مــن  رئيسية 
و  فــرتــلــي  و  نــوكــيــا  و  سمنز  و  بــي  اتـــش  شــركــة  كمنتوجات 

كانون.
وافــصــح احلــــاج شــمــوط عــن مـــدى شــعــور شــركــتــه بالوضع 
الفلسطيني وانهم ومع  ابناء الشعب  العام على  االقتصادي 
احلمالت  مــن  بالعديد  قــامــوا  االقتصادية  االوضـــاع  تــردي 
لتوفير  و  الفلسطيني  الشعب  على  الشراء  عملية  لتسهيل 

االفضل لهم بالسعر املناسب و املنافس.
شعارالعائلة  من  انطالقا  شركته   ان  شموط  احلــاج  واوضــح 
الفلسطيني  اجلمهور  مع  بترابطها  منها  وامياننا  الواحدة 
وفــــرت لــهــم مــيــزة الــتــعــامــل املــبــاشــر، حــيــث وفــــرت الشركة 
وساطة  ودون  والزبون  الشركة  بني  املباشر  التقسيط  ميزة 

البنوك.
وعن حملة العب شانص بنينّ احلاج شموط ان احلملة بدات 
البيرة  مدينة  في  للشركة  السادس  الفرع  افتتاح  تاريخ  مع 
سيفرز  االحتفال  ان  و   2007/5/27 بتاريخ  االرســال  شــارع 
رابح عن طريق السحب ل 20 الف شيكل  و رابح اخر ل 20 

ليرة ذهب و 20 رابح ل 20 شاشة ال سي دي.
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وتخلل االحتفال كلمات حملافظة رام الله والبيرة و كلمة لبلدية 
رام الله واخرى للغرفة التجارية،كما تخلل االحتفال ايضا فقرة 
باملشاركة  قــام احلــضــور  ثــم  ومــن  الفلسطيني  الــتــراث  مــن  دبــكــة 
الفائزين  و  »العب شانص«  السحب على بطاقات احلملة  بعملية 

هم:
20000شيكل  ابو دلو  الرابح عماد حسن  بها  االولــى فاز  اجلائزة 

كاش.
حالفه  والــذي  سكاكيني  سليم  ابراهيم  ســري  الثاني  الفائز  امــا 
احلظ مع شموط سنتر وفاز باجلائزه الثانيه وهي عباره عن  20 

ليرة ذهب وايضا شاشه ال سي دي 32 بوصه 

اما الفائزين بشاشات ال سي دي 32 بوصة فهم:
الفقية،هيفاء  خليل  مشعشع،عبدالهادي  ابرهيم  محمود  مرمي 
حسني  الــديــســي،ســهــام  ابــراهــيــم  جــبــاريــن،طــارق  حسني  عيسى 
خليل،ليليان جعار،غامن حنا غامن،عمر عبد مزهر عابد،ابراهيم 
صبحي ابو مرخية،ميساء احمد غنيم،ياسر فارس درويش شرطه 
زين  محمد  الباسط  بكر،عبد  محمود  ،بكر  الله  رام  محافظه 
الدين اسحاق يونس خليل، دراغمة،سمير حسن االسمر،اشرف 

عزمي الباز،احمد محمود القاروط.
الف  لكل  كوبون  تقدمي  على  قامت  شانص  العب  حملة  ان  يذكر 
من  اكثر  ربــح  او  الربح  فرصة  في  زاد  مما  مشتريات  نقدا  شيكل 
مت  ان  بعد  للرابحني  اجلــوائــز  تسليم  ومت  واحـــد،  لــرابــح  جــائــزة 

احضار قسائم االشتراك باحلملة وتأكد من الرابحني ، واكدت 
قادمة  احلــمــالت  مــن  كثيرا  بــأن  سنتر  شموط  مجموعة  لهم 
معقد  والغير  البسيط  بتميزها   عودناهم  كما  متتاز  وســوف 
وغير مشروط واملربح جدا كما كانت حملة االعياد التي شملت 
خصومات حقيقية وكبيره وسوف نبدء عام 2009 بعام متميز 
بكثير من احلمالت واخلصومات احلقيقية وسوف يكون شعار 

شموط سنتر لهاذا العام )معنا بضلك ملك(.
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CARANA
C O R P O R A T I O N             

EDIP
  Enterprise Development        

   Investment Promotion  

EDIP Program Highlights 

The Enterprise Development and Investment Promotion (EDIP) Project is solely funded 
by USAID and devoted to the development of all Palestinian economic sectors that foster 
rapid economic growth and employment opportunities. 

EDIP has the capacity to assist institutional development by providing technical 
assistance, supporting the development of market linkages, encouraging policy reforms 
and accessing grant funding for individual firms.   

EDIP’s mission is to create partnerships with successful Palestinian private sector 
businesses that can quickly advance business growth by benefiting from technology 
transfers, access to market linkages and access to equity capital. 

EDIP provides the following services:

Technical assistance and capacity building at the firm level. 
Advocacy actions for institutional and policy developments. 
When appropriate, supporting firms to develop applications for potential cost-
sharing capital grants through EDIP’s sister program, Palestinian Investment 
Program (PIP), implemented by Academy for Educational Development (AED). 
Support firms to access formal bank credit. 
Assist firms with local logistics and market linkages. 

EDIP is designed to achieve the following goals:

Deliver technical assistance for firm-level capacity building to improve product 
quality, production efficiencies and obtain certifications to meet international 
trade standards. 
Identify regulatory and policy reforms that  promote trade and investment 
opportunities in Palestine. 
Expand Palestinian exports and create West Bank employment opportunities 
(with attention to jobs for women and youth). 
Identify foreign buyers and investors, and, organize joint partnerships between 
Palestinian and foreign entities. 
Improve the overall business atmosphere in the West Bank to stimulate new 
investments and trade. 

إضاءات من برنامج تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار
متول الهيئة األمريكية للتنمية الدولية ) USAID( مشروع تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار الذي يهدف إلى تنمية 
القطاعات االقتصادية الفلسطينية التي بدورها تقوي فرص العمل والنمو اإلقتصادي السريع. يتميز هذا املشروع 
بقدرته على املساعدة في تطوير املؤسسات وذلك بتزويدها باملساعدة الفنية، ودعم تطوير عالقات السوق، وتشجيع 

اإلصالحات السياسة، وتقدمي املنح املالية للشركات الفردية.  

يهدف مشروع تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار إلى إيجاد شراكة مع مشاريع القطاع اخلاص الفلسطيني اإلقتصادية 
الناجحة التي تساهم في حتقيق منو إقتصادي باإلستفادة من نقل التكنولوجيا، ودخول السوق، ورأس مال األسهم.

  أهداف مشروع تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار:
اإلنتاج، وفعاليتها اإلنتاجية، واحلصول على الشهادات التي متكنها  لبناء قدراتها لتحسني جودة  الفنية للشركات  املساعدة  1- تقدمي 

تلبية معايير التجارة الدولية.
2- حتديد اإلصالحات القانونية، والسياسية التي تعزز فرص التجارة واإلستثمار في فلسطني.

3- زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، وإيجاد فرص عمل في الضفة الغربية )مع األخذ بعني اإلعتبار أهمية توفير فرص عمل للسيدات 
والشباب(.

4- حتديد املستثمرين والتجار األجانب، وتنظيم الشراكات بني الكيانات الفلسطينية واألجنبية.
5- حتسني املناخ اإلقتصادي في الضفة الغربية لتحفيز إستثمارات، وأنشطة جتارية جديدة.

  اجلهات التي ميكنها التقدمي ملساعدات مشروع تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار:
1- شركات القطاع اخلاص الفلسطيني املسجلة ومرخصة قانونية في الضفة الغربية

2- املنظمات غير احلكومية، النقابات املمثلة للقطاع الصناعي، وغير ذلك من املنظمات الداعمة للقطاع اخلاص التي ميكنها تطوير 
قطاعها الصناعي.

3- اجلهات األجنبية الراغبة في االستثمار في فلسطني.

  يقدم مشروع تنمية املشاريع وتعزيز اإلستثمار اخلدمات التالية:
1- املساعدة الفنية، وبناء القدرات على مستوى الشركة

2- أعمال الدعم لتطوير السياسات واملؤسسات
3- دعم الشركات، حيثما يصح ذلك، لتقدمي طلبات ملنح مالية تشارك في التكاليف من خالل برنامج شقيقة مشروع تنمية املشاريع 

وتعزيز اإلستثمار، وبرنامج اإلستثمار الفلسطيني الذي تنفذه أكادميية التطوير التعليمي.
4- دعم الشركات في احلصول على قروض مصرفية رسمية

5- مساعدة الشركات في حركتها احمللية، وعالقاتها مع السوق.
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مؤخرا   بــولــنــدا  بــوزنــان فــي  مدينة  قــي     افتتح 
وذلك  الــزراعــيــة،  للمنتجات  الـــدولـــي  املــعــرض 
وعدد  الهباش  د .محمود  الــزراعــة  وزيــر  بحضور 

من وزراء الزراعة األوروبيني.
وشاركت فلسطني ببعض من املنتوجات الزراعية، 
الدول  خــارج  من  املشاركة  الوحيدة  الدولة  وهي 

األوروبية.
الهباش  الدكتور محمود  الــزراعــة  وزيــر  والتقى 
البولندي،  الـــزراعـــة  وزراء  مــع  املــرافــق  والــوفــد 
ـــي، كـــل على  ـــرومـــان والــــروســــي، والـــبـــلـــغـــاري، وال
الثنائية  الــعــالقــات  تعزيز  معهم  حـــدة،  وبحث 
املـــجـــاالت الــزراعــيــة مبــا فــي ذلك  فــي مختلف 
البحوث والتطوير والتصنيع والتسويق والتجارة 

واالستثمار وسبل تفعيل اجلهود جللب املزيد من 
الفلسطيني  الــزراعــي  للقطاع  والتمويل  الدعم 
باعتبارها  املرحلة  هــذه  فــي  وإعــطــائــه األولــويــة 
الوزارة  وأن  الوطني،  االقتصاد  روافــد  من  رافــدا 
تبذل كل جهدها لتحقيق زراعة عصرية منافسة 

من حيث النوعية والسعر. 
وأشار الوزير إلى العراقيل التي يضعها االحتالل 
في  والــغــذائــيــة  الــزراعــيــة  التنمية  عملية  أمـــام 
نقل  مبنع  يــقــوم  الفلسطينية، حيث  األراضــــي 
املنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إلى أماكن 
العسكرية  احلواجز  وضع  من خالل  استهالكها، 
والقرى  واملدن  واملتحركة بني احملافظات  الثابتة 
وجتريف  املثمرة  األشجار  قطع  و  الفلسطينية، 

أصحاب  ومينع  الــزراعــيــة،  واحملاصيل  األراضـــي 
األراضي من جني محاصيلهم، ومصادرة مصادر 

املياه الطبيعية والتحكم بتوزيعها.
كما تطرق إلى اجلدار الذي تقيمه إسرائيل على 
تقسيم  على  يعمل  الــذي  الفلسطينيني  أراضــي 
وصول  دون  ويحول  الزراعية وتفتيتها  األراضــي 
جني  أو  لزراعتها  ألراضيهم  األراضـــي  أصــحــاب 
انــتــاجــهــا، حــيــث عــمــل عــلــى عـــزل الــقــرى واملدن 
صعب  ممــا  تواصلها  ومنع  البعض  بعضها  عــن 
من  وفــاقــم  املــواطــن الفلسطيني،  على  احلــيــاة 
مشكلة توفير الغذاء و زيادة حدة الفقر بني أفراد 
املجتمع، إضافة إلى تعطيل استيراد مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي.

فلسطني تشارك في املعرض الدولي 
للمنتجات الزراعية في بولندا

للتجارة  املــتــحــدة  األمم  مــؤمتــر  مـــع  بــالــتــعــاون 
والتنمية »األونكتاد« وبتمويل من مكتب املساعدة 
مجلس  عــقــد  األوروبــــيــــة،  للمفوضية  الــتــقــنــيــة 
املنهج  عمل حــول  ورشــة  الفلسطيني  الشاحنني 
في  احلديثة  والتقنيات  لألساليب  االستراتيجي 
قدمت  والــتــي  التبادل الــتــجــاري،  عملية  تسهيل 
من قبل خبراء في األونكتاد من جنيف، في فندق 

»بست ايسترن” في رام الله.
الــورشــة عـــدد كبير مــن أعــضــاء مجلس  وحــضــر 
الشاحنني الفلسطيني، باإلضافة إلى ممثلني عن 
واملنظمات  من املؤسسات  وعــدد  املعنية،  الــوزارات 

الدولية واحمللية. 
الورشة عدة مواضيع هامة حول  وطرحت خالل 
فلسطني  فــي  الــتــجــاري  الــتــبــادل  عملية  تسهيل 
التجارة االلكترونية  وثــائــق  استخدام  والــعــالــم، 

وسبل تطويرها ومفهوم »النافذة الوحيدة”.
كلمة  في  أبــو شوشة  مها  املجلس،  رئيسة  وأكــدت 
االفــتــتــاح عــلــى أهــمــيــة الــتــجــارة اخلــارجــيــة في 

ان  الفلسطيني، وقــالــت  بــاالقــتــصــاد  الــنــهــوض 
املــجــلــس يــســعــى جـــاهـــدا إلـــى تــشــجــيــع عمليات 
تسهيل عملية  طريق  عن  والتصدير  االستيراد 
االقتصادي  التكامل  وتعزيز  التجاري،  التبادل 
من أجل التحرر من تبعية السيطرة اإلقتصادية 
اإلسرائيلية وفتح األسواق العاملية والعربية أمام 

الصادرات واملنتجات الفلسطينية.
وأعرب معتصم االجرا، من االوتكتاد عن سعادته 
بالتعامل مع مجلس الشاحنني الفلسطيني الذي 
ويضطلع  ومــؤســســة،  أصــبــح قائما  إنــه  عنه  قــال 
وتخفيف  النقل  تكاليف  تخفيض  في  مهم  بدور 
واملستهلكني،  عاتق املنتجني  على  امللقى  العبء 
قادت  التي  وسياساته  االحتالل  ممارسات  جــراء 
إلى رفع الكلفة على االنتاج بالنسبة للمؤسسات 

الفلسطينية.
مــن االونــكــتــاد، على ضرورة  بترلي  تــوم  أكــد  كما 
واعـــادة  بــالــتــجــارة  املتعلقة  الــقــوانــني  فــي  النظر 
منها،  الــتــجــارة  يسهل  والتمسك مبــا  تقييمها، 

مجلس الشاحنني يسعى لتشجيع االستيراد 
والتخلص من تبعية سيطرة اسرائيل االقتصادية

املعلومات  كافة  توحيد  على  العمل  إلــى  إضــافــة 
املتعلقة بالتجارة الدولية وذلك لتسهيل العمليات 

التجارية ما بني الدول.
وقدم عضو مجلس اإلدارة، طارق سقف احليط، 
االستيراد  وإجـــراءات  وثائق  حول  مفصال  عرضا 
والتصدير في فلسطني، مستعرضًا الواقع احلالي 
اكــثــر فــي سبيل  بــذل جــهــدا  إلــى  للتجارة داعــيــا 
التي حتقق  واعــتــمــاد الــقــوانــني  الــتــجــارة  تسهيل 

أفضل النتائج على صعيد التجارة الدولية.
كما حتدث كل من مسيف مسيف وداود جلود حول 
نظام حوسبة اإلجراءات الفلسطينية )األسيكودا( 
احملوسب  اجلمركي  عن النظام  شــرح  تقدمي  مع 
وطبق  العالم  دول  من  العديد  في  يطبق  والــذي 
واملصدر  املــســتــورد  فلسطني خلــدمــة  فــي  حديثا 
الفلسطيني لتسهيل العملية اجلمركية واختصار 

الوقت واجلهد. 
يذكر بأن مجلس الشاحنني الفلسطيني يضم ما 

يزيد عن 370 عضو. 
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واخلاص  العام  القطاعني  من  اقتصاديون  أجمع 
مع  احلــرة  التجارة  اتفاقية  ضـــرورة تفعيل  على 
املسؤولني  مـــع  بــنــودهــا  ومــراجــعــة  االفـــتـــا،  دول 
وتعميم  التنفيذ،  موضع  ووضعها  العالقة،  ذوي 
املعرفة حولها لالستفادة منها في الواقع امليداني 
االقتصادي  التعاون  لتوطيد  وصــوال  والعملي، 
النرويج،  االفــتــا)ســويــســرا،  مــع دول  والــتــجــاري 

أيسلندا، وليختنشتاين(
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها وزارة 
االقتصاد الوطني ودامت ثالثة ايام حيث تركزت 
حول تشجيع الصادرات مع دول االفتا، وذلك في 
الوطني  وزارة االقتصاد  بارك ومقر  فندق جراند 
برام الله، مبشاركة رجال األعمال وممثلي مؤسسات 
واملصنعني  واملصدرين  واملنتجني  القطاع اخلاص 
االختصاص  وذوي  التجارية،  والتجار، والــغــرف 
الذين لهم عالقة في تطوير العالقات االقتصادية 
الوطني  االقتصاد  وزارتي  االفتا وخاصة  دول  مع 

والزراعة واجلمارك.
وأكد وزير االقتصاد الوطني محمد كمال حسونة 
النضمام  االقتصادية والسياسية  األهمية  على 
العاملية  التجارة  منظمة  فــي  كمراقب  فلسطني 
وقال: إن الوزارة، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء 
من  الفنية  الكوادر  بــدأت بإعداد  فياض  سالم  د. 
اجل إعادة إحياء اللجنة الوطنية اخلاصة بشأن 
كخطوة  وذلك  العاملية،  التجارة  منظمة  موضوع 
أولى من اجل وضع تصور وطني لتحديد الفوائد 
  )WTO(االقتصادية من عملية االنضمام إليها

بصفة مراقب في هذا الوقت بالذات.
االقتصادية  العالقات  عــام  مدير  قــال  جهته  من 
أنه تبني من  د.زيــاد كرابليه،  الــوزارة  الدولية، في 
التي متت  واملــداوالت  التي عرضت  خالل األوراق 
كبيرة  إمكانيات  هنالك  أن  االفتا،  بني خبراء  ما 
إلــى دول االفــتــا ضمن  الـــصـــادرات  لــزيــادة حجم 
املنشأ،  قواعد  فيها  مبا  املتبعة  والقواعد  النظم 
مــشــيــرا إلـــى وجـــود فـــرص أمـــام تــصــديــر احلجر 

اقتصاديون يطالبون بتفعيل
اتفاقية التجارة احلرة  مع دول االفتا

والرخام واملصنوعات احلرفية واجللدية واألحذية 
العضوي  الزيتون  وزيــت  املعلومات  وتكنولوجيا 
الفواكه واخلضار  وكذلك عدد من  بشكل خاص، 

األساسية وغيرها.
وقال: أن أسواق االفتا تستورد كميات من املنتجات 
أسفه  عن  معربا  دول مختلفة،  من  الفلسطينية 
في  املنتجات  هــذه  مــن  كميات  أي  توفر  عــدم  فــي 
التي  والعراقيل  القيود  بسبب  دول االفتا،  أسواق 
تفرضها إسرائيل عبر التنقل والعبور على احلدود، 
حول  الكافية  املعرفة  وجــود  عــدم  إلــى  باإلضافة 
الطرفني  بني  املبرمة  استغالل االتفاقية  كيفية 
زيادة  تستهدف  والتي  االفتا،  ودول  الفلسطيني 

احلجم التجاري املتبادل.
وأكد على ضعف الصادرات الفلسطينية إلى دول 
االفتا، والتي ال تتجاوز قيمتها بضعة مئات اآلالف 
البضائع  قيمة  تزيد  ال  في حني  الـــدوالرات،  من 
الـــدول واملسجلة لــدى مركز  املــســتــوردة مــن هــذه 
التجارة العاملي عن 15 مليون دوالر، والتي ميكن 
بحيث  كرابلية  بحسب  ومضاعفتها  تعظيمها 
ميكن أن تصل إلى الضعف عن طريق االستيراد 
ضمن  ومــن  إســرائــيــل،  طريق  عــن  وليس  املباشر 

االتفاقية الثنائية املبرمة منذ العام .1999
الورشة خالل  إن أهم ما مت استعراضه في  وقال 
بنود  أهم  من تفسير  متكنها  هو  الثالثة،  أيامها 
ــــادة الوعي  االتــفــاقــيــة ومــلــحــقــاتــهــا مــن أجـــل زي
النشاط  النشاط  إقامة  املشاركني، وكيفية  لــدى 
االقتصادي والسيما مع سويسرا والنرويج بشكل 
واملعايير  عــام،  بشكل  الرابطة  دول  وبقية  خــاص، 
املطلوبة للوصول إلى تلك األسواق، مبا في ذلك 
القواعد والنظم ومن ضمنها  مت استعراض أهم 
الدول  املطلوبة لدخول حدود تلك  قواعد املنشـأ 

والفرص التجارية املتاحة ألنواع السلع.
وأكد د. كرابليه على وجود فرص عديدة للمنتج 
تلك الــدول، وخاصة  أسواق  الفلسطيني لدخول 
التجارة في املنتجات الزراعية والتمايزات املتوفرة 

لــهــا فــي تــلــك الــــدول، مــشــيــرا إلـــى أنـــه مت إتاحة 
الفرصة للمشاركني بطرح األسئلة وأخذ األجوبة 
اجل  من  اخلبراء  مع  املباشر  واالتصال  املناسبة 

املتابعة املستمرة معهم.
املواصفات  دعـــم  أهــمــيــة  إلـــى  كــرابــلــيــه  د.  وأشــــار 
واملقاييس الفلسطينية وتقدمي الدعم اللوجستي 
ذلك  في  مبا  األســـواق،  تلك  إلــى  للمرور  والفني 
مطالبة إسرائيل بتسهيل احلركة التجارية، وحث 
إنشاء االستثمارات،  الشراكة في  االفتا على  دول 
وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وباألخص في 
املناطق الصناعية احلدودية، نظرا لكون فلسطني 
تتميز مبستوى عال من العمالة املاهرة، وذلك من 
أجل زيادة تصدير السلع واخلدمات بشكل أوسع 

إلى دول االفتا.
اخلبراء  للقاء  فرصة  وفــرت  الــورشــة  أن  وأضـــاف 
املختصني بقواعد املنشأ في مقر وزارة االقتصاد 
الوطني باملختصني والفنيني من وزارة االقتصاد 
واملالية) اجلــمــارك( وعــدد من  الوطني والــزراعــة 
مؤسسات القطاع  وممثلي  املباشرين  املصدرين 
وأهمية  اخلاص لالطالع عن كثب حول محتوى 
قواعد املنشأ املشتركة وخصوصا في مثل احلالة 
الفلسطينية التي توفر الغطاء القانوني املتمثلة 

باتفاقية التجارة احلرة.
بدوره أكد ممثل سكرتارية دول االفتا جير أول: على 
والتصدير  الكبير باالستيراد  الدول  تلك  اهتمام 
منوها  الفلسطينية،  واملنتجات  للسلع  املباشرين 
إلى أن الورشة أتاحت لهم الفرصة بإيصال الفكرة 
للمعنيني  التجارية احلرة  االتفاقية  إزاء  والوعي 
من القطاعني العام واخلاص الفلسطينيني، وإنهم 
متكنوا من التشبيك وإقامة العالقات مع مجموعة 
مميزة من املصدرين الفلسطينيني، شارحا العديد 
من اجلوانب املتعلقة باإلجراءات اجلمركية للسلع 
ومتكينها من دخول أسواق دول االفتا، معربا عن 
أمله في زيادة نسبة الصادرات والواردات التبادلية 

بني دول االفتا وفلسطني في املستقبل .

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة االقتصاد



شباط 2009 م / صفر 1430 هـ ، العدد الثاني والعشرون )22(60

اخبار اقتصادية فلسطينية

املجلس الفلسطيني لإلسكان يفوز بجائزة
 دبي الدولية لعام 2008

الــســابــعــة وفـــي اجــتــمــاعــهــا املنعقد في  خـــالل دورتــهــا 
بلدية دبي التي ترعى اجلائزة ، أعلن عن فوز املجلس 
الــدولــيــة ألفضل  دبــي  بــجــائــزة  لــإلســكــان  الفلسطيني 
املمارسات في مجال حتسني ظروف املعيشة لعام 2008 
، حيث مت اختيار املجلس من بني 500 مشاركة دولية 
بناًء على تأثيره املتميز وإسهاماته في حتسني ظروف 
املعيشة في املجتمع الفلسطيني ونقل وتعميم خبرته 

في هذا املجال. 
من  بتوجيهات  تأسست  الدولية  دبــي  جائزة  أن  يذكر 
خالل  مكتوم  آل  راشــد  بــن  مكتوم  الشيخ  لــه   املغفور 
البشرية  للمستوطنات  املتحدة  لألمم  الدولي  املؤمتر 
1995، حيث  نوفمبر  دبــي خــالل شهر  الــذي عقد في 
والـــتـــزام حــكــومــة دولة  تعكس هـــذه اجلـــائـــزة ســيــاســة 
املستدامة  التنمية  نحو  املــتــحــدة  العربية  اإلمــــارات 
للمستوطنات البشرية، ومتنح هذه اجلائزةً  للمشاركني 
على أساس التأثير امللموس، املشاركة، واالستدامة مع 
باملجتمعات  والنهوض  القيادة  االعتبار  بعني  األخــذ 
من خالل املساواة والشمولية االجتماعية، وتبلغ قيمة 
اجلائزة 30 ألف دوالر باإلضافة إلى درع تذكاري مينح 

للفائز باجلائزة.    

هذا وقام رئيس مجلس أمناء اجلائزة والقائم بأعمال 
االثني  الفائزين  عــن  بــاإلعــالن  دبــي  بلدية  عــام  مدير 
في  الذي عقد  الصحفي  املؤمتر  باجلائزة خالل  عشر 
دبي اخلميس املوافق 2008/11/13، ومت اختيار جلنة 
التحكيم من قبل مجلس األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
يتسلم  أن  املقرر  ومن  اجلائزة،  في  الشريك   املوئل(   (
العام  الفلسطيني لإلسكان اجلائزة في بداية  املجلس 

القادم خالل حفل رسمي يعقد في مدينة دبي. 
هذه  على  بحصوله  ســعــادتــه  عــن  املجلس  أعـــرب  وقــد 
اجلائزة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي  
وسياسات  املستمر  والتضييق  الصعد  كافة  على  تؤثر 
الهدم  و املصادرة واإلغالق واحلصار اليومية خاصة في 
مدينة القدس ، معتبرًا أن هذه اجلائزة ستمثل حافزا 
خاصة  الفلسطيني  للمجتمع  العطاء  ملواصلة  آخــر 

ألهلنا في مدينة القدس. 
عام  تــأســس  لإلسـكان  الفلسطيني  املجلس  أن  يــذكــر 
1991 في مدينة القدس كمؤسسة غير ربحية، تهدف 
مشاكل  حل  في  واملساهمة  اإلسكان  قطاع  تطوير  إلى 
االقتصادي  للوضع  نتيجة  تفاقمت  الــتــي  اإلســكــان 

للمؤسسات  تنسيقي  اجتماع  الــزراعــة   وزارة  عقدت 
العاملة في القطاع الزراعي  بحضور كل من منظمة 
ــفــاو  وبــرنــامــج االمم املتحدة  ال ــة والـــزراعـــة  االغــذي
االمنــائــي  UNDP والــعــديــد مــن املــؤســســات الغير 
حكومية التي تعمل في املجال الزراعي، حيث ان وزارة 
الزراعةمنذ اللحظة االولي الرتفاع االسعار الغذائية 
العداد  تسعي  الــزراعــي  االنــتــاج  مستلزمات  واســعــار 
السلبية  االثــار  ملواجهة  الــالزمــة  واملشاريع  اخلطط 
الناجمة  االضـــرار  الــي  باالضافة  ذلــك  على  املترتبة 

بدات   وقد  واجلفاف  الصقيع  الطبيعية  الكوارث  عن 
اهمية  حول  وطني  مؤمتر  لعقد  بالتحضير  الــوزارة 
الزراعة ودورهــا في التخفيف من حدة اسعار السلع 
الغذائية وحتقيق االمن الغذائي  وتاتي هذة الفكرة 
للعمل على زيادة حجم استثمارات الدول املانحة في 
القطاع الزراعي الفلسطيني واعطاء القطاع الزراعي 
املــزيــد مــن االهــمــيــة فــي خــطــة االصــــالح والتنمية 
الفلسطينية لالعوام القادمة واالتفاق على االهداف 
التي  التحديات  ملواجهة  الرئيسية  واالستراتيجيات 

تواجه القطاع الزراعي واالمن الغذائي في فلسطني 
على املدي القصير واملتوسط بالعديد من االنشطة.   
وحتدث امني ابو السعود من وزارة الزراعة في بداية 
االجــتــمــاع عــن املــؤمتــر املــزمــع عــقــدة  وعـــن اهدافة 
نظرا  احلالية  املرحلة  في  عقدة  وضــرورة  الرئيسية 
واالتفاق  الــزراعــي  القطاع  تــواجــه  التي  للتحديات 
،القطاع اخلاص  الغير حكومية  املنظمات  عليها مع 
،واحتــــاد الــفــالحــني واملـــزارعـــني واجلــامــعــات ومراكز 

االبحاث.

وزارة الزراعة تنظم اجتماع تنسيقي
 للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي

من  املــتــردي،  والسياسي 
خــــــالل املـــســـاهـــمـــة في 
سكنية  وحـــــدات  تــوفــيــر 
الثقافي  املـــوروث  جتسد 

الدخل  ذوي  لشرائح  وذلــك  فلسطني،  في  واحلــضــاري 
احملدود واملتوسط عبر قروض سكنية ميسرة و مشاريع 
التجمعات  كــافــة  فــي  الــعــائــالت  آالف  منها  اســتــفــادت 
السكنية في أنحاء الوطن ، كما استطاع املجلس توفير 
للفلسطينيني،  مباشر  يوم عمل   مليون   )2( من  أكثر 
وذوي  والــفــقــراء  املهمشني  مــن  األســـر  مــئــات  ومتــكــني 
السـكن  في  بحقهم  التمتع  من  اخلاصة  االحتياجات 
الكرمي عبر برامج املنح لتحسني مساكنهم،  و لضمان 
من  أكثر  تدوير  املجلس  استطاع  لبرامجه  الدميومة  
)25( مليون دوالر ملستفيدين جدد، كما ساهم املجلس  
في إعداد اخلطط واالسـتراتيجيات الوطنية  والدراسات 
للمساهمة في حل مشـكلة اإلسكان املتراكمة، وتقديرا 
جلــهــوده فــي هـــذا املــجــال  كـــان املــجــلــس قــد نـــال  عام 
املتحدة  األمم  لبرنامج  الشـــرف  الئحة  جائزة   2007
 UN-Habitat Scroll of( البشرية   للمستوطنات 

     .)Honor Award

لبحث التأثيرات السلبية ملوجة اجلفاف

!
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ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــــــ
مـــــــ

إن احلديث عن االزمة الراهنة ، عادة ما يوصف بأنه األكبر منذ الكساد 
مجاأل  هناك  يعد  فلم   ، العام  الفضاء  على  احلديث  هــذا  هيمن  وقــد   ،
لآلراء الناقصة والتحليالت والتخمينات . غير انها بسيطة للغايه على 
ان هناك عاطفة  نقول:  فيه  النظر  مانحن بصدد  ولتلخيص  ايه حال: 
نتيجةة ألزمة  اآلن هو  إن مايجري   . األســواق  اآلن على  سلبية تسيطر 
الرهن العقاري احلاصلة في الواليات املتحدة االمريكية ، حيث تسارعت 
املالية  باألسواق  عميق  كساد  من  املخاوف  وعصفت  املالية  األزمــة  وتيرة 
برغم سعي احلكومات ملزيد من االجراءات للحيلولة دون إصابة االقتصاد 
العاملي بالشلل العام ، وعلى الرغم منها إال أننا في الشرق األوسط لم 
املسؤل االول عن  النفسي هو  العامل  أن  نتأثر بهذه األزمة نسبيًاوحيث 
هذه التراجعات بعدما باتت أسواقنا تربط مصيرها مع األسواق العاملية 
وبخاصة أسواق الواليات املتحدة االمريكية التي سجلت غالبية مؤشراتها 

أكبر
نسبة تراجع نتيجة للبيانات املخيبة عن االقتصاد واعالن البنك الفيدرالي 
دخول البالد في مرحلة الركود ليتحول فرع املستثمرين من النظام املالي 
الى الفزع بشان جوهر االقتصاد ، وتعود التساؤالت في منطقتنا العربية 
عن مدى تأثير االزموة عللى دولنا العربية وشركاتها وعن مدى التأثير ) 
ان وجد( وسط تصاعد املطالبات باملزيد من الشفافية واالفصاح في ظل 

حديث املستثمرين عن خشيتهم وتخوفهم من غياب االفصاح الكامل.
ومما ال شك فيه ان دخول بعض االقتصاديات العاملية في مرحلة كساد 
طلب  كتراجع  املــجــاالت،  بعض  فــي  العربية  دولــنــا  على  سليبًا  سيؤثر 
النفط وتراجع األسعار ، وانخفاض التحويالت املالية، وتراجع العمليات 
لكن  النمو.  تراجع نسب  الى  بدروه سيؤدي  والذي  والصادرات  التجارية 
للتهاوي بنسب  الذي يدفع مؤشراتنا  الى احلد  التأثر لن يكون عميقًا 
كبيرة لتجاري مؤشرات  االســواق العاملية بهبوطها، ومن هنا اليجي ان 
العربية  منطقتنا  اقتصاديات  على  النظر  نركز  وان  واقعية  اكثر  نكون 
ونتائج شركاتنا وان نستعيد في اذهاننا كافة االجراءات الوقائية املتخدة 
عليها،  بناءا  االستثماري  القرار  نبني  وان  االزمــة  لتجنب  حكومتنا  من 
هذه  جلبته  الــذي  العاملي  التباطؤ  جماعية  وبــصــورة  نواجه  اننا  حيث 
االمثلة  احد  السيولة  نقص  مشكلة  وتعد  لألسواق  السلبية  العواصف 

التي تعاني منها االسواق وهي االكثر تداواًل االن.
اوســع فإننا نستطيع رمبا ومن  النظر لهذه االزمــة من نطاق  اردنــا  واذا 

خالل وجهة النظر االقليمية ان نعطي تقديرًا افضل للوضع الراهن.
فلقد  جدًا  مروعة  تبدو  املؤشرات  فإن  احلالي  للوضع  سريع  وباستقراء 
تزال  الدولية فال  املالية  السوق  االنقاذ إلصالح  فشلت جميع محاوالت 
وهي  العالم  في  الوحيدة  العظمى  القوة  في  املالية  املؤسسات  في  الثقة 
الواليات املتحدة االمريكية وافضل منافسيها التي تأتي مباشرة بعدها 
وهي اوروبا ال تزال هذه الثقة ضعيفة حيث ال يزال االئتمان من الصعوبة 

مبكان ان يأتي الى تلك الدول، كما ان النمو في أكثر اقتصاديات العالم تطورًا
اما بطيئا او راكدًا، أو هو بالفعل في مرحلة النمو السلبي ،فاالقتصاد الصيني 
والهندي ال يزال ينمو ببطء، كما ان اثنني من اسواق روسيا املالية قد اوقفت 
يزال  ال  والــذي  املضاعف  املالي  التضخم  يوجد  حيث  املــرات  عشرات  جتارتها 
االنهيار  يوجد  االمريكية حيث  املتحدة  الواليات  بقوة.وفي  املستهلكني  يضرب 
العاملية  املصرفية  االستثمارات  التي قطعت  العقاري  الرهن  ازمة  الذي خلفته 
التي  ازمة االئتمان  الذي خلفته  التراكم  ،اعقبها بعد ذلك  الى اجزاء صغيرة 

لفت االقتصاديات املنكفئة على ذاتها.
ان الشرق االوسط قد تاثر بشكل اقل نسبيًا من التأثر الواقع على دول اوروبا 
وآسيا بسبب هذه االزمة املالية العاملية امريكية الوالدة واملنشأ. لقد قال أحدهم 
بأسره  العالم  ،يصاب  االمريكية  املتحدة  الواليات  :انه حينما تعطس  ذات مرة 
بالبرد .وعلى اية حال، فأن احلمى االمريكية والتي اصابت عدواها وانتشرت في 
دول آسيا واروربا، اال ان الشرق االوسط قد بدأ محصنا ومبنأى الى حد كبير من 
هذا الفيروس .وعلى الرغم من ان االسواق املالية في منطقة اخلليج على سبيل 
املثال،قد تاثرت بهذه االزمة، اال ان البنوك لم تضطر الى خسارة املبالغ املهولة 

كتلك التى شهدها الغرب .
،وهي  اكثر وضوحا  الطويل ستكون  املدى  آثار هذه االزمــة على  ،فان  ومع ذلك 
آثار جارية االن على مستويات عدة عدة وهي : اسعار النفط الدولية ،وتدفقات 
االقتصادي  السيادية،والنمو  الثروة  اموال  ،ونشاط  املباشر  االجنبي  االستثمار 
،والتخطيط  لنظام عاملي مالي جديد.وفي الوقت الذي تكون فيه هذه املجاالت 
املختلفة مترابطة بشكل محكم،اسمحوا لنا  لنا في دقيقة واحدة ان ننظر في 

كل منها على حدة.
بعد ان كسر النفط حاجز الــــ 100 دوالر امريكي في اوائل العام 2008، رأينا 
دوالر   147 منه سعر  الواحد  البرميل  بلغ سعر  ذروتــه حينما  الــى  وصــل  كيف 
امريكي في يوليو املاضي، بينما يباع اليوم مببلغ اقل من نصف ذلك السعر .ان 

الطلب على النفط ،آخذ في  
االنخفاض كما هو احلال كذلك مع تعثر أهم االقتصاديات حول العالم، ومن 
البديهي علينا اآلن أن نتوقع تسجيل انخفاض في عائدات النفط في األشهر 

القادمة.
الدوالر  تعزيز  و  تقوية  أن  وهــي  هــذه احلقيقة  نذكر  أن  لنا  املريح  أنــه من  كما 
األمريكي يعني أن تأثير تضاءل األرباح املتأتية من مبيعات النفط سيكون اقل 
حدة. إن تعزيز الدوالر يعني أنه حتى على الرغم من تراجع أسعار النفط، فإن 
انخفاض  بالنسبة على  تنخفض  لم  اسميًا  املنخفضة  لألرباح  الشرائية  القوة 
في   النفط  عــائــدات  من  املزيد  حتصيل  في  العالم  يرغب  وعندما  اإليــــرادات، 
املستقبل في زل عدم كفاية القدرة على العرض، فإن هذا يعني ارتفاع  األسعار 

مرة أخرى في األجل املتوسط.
إن الطلب العاملي على السلع األساسية مثل النفط يضعف سعي املستثمرين 
أو أن يختاروا بكل بساطة التمسك بأموالهم في  إلى االستثمار فيما هو أمن 

أزمــــة االئتـــــمان وتأثيــــرهــــا
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مــقــــــاالت

الوقت احلالي. وفي مثل هذه الظروف، فإن الطلب على الدوالر األمريكي عادة 
ما يرتفع كما أن قيمته بالنسبة إلى قيمة العمالت األخرى تكون قوية ومعززة. 
وينطبق ذلك بصفة خاصة على أموال الثروة السيادية في الشرق األوسط، وفي 
بها  أموالنا احملتفظ  فإن  النفط،  قليلة من مبيعات  أمــواال  أننا سنجني  حني 

جراء املبيعات السابقة للنفط أصبحت اآلن ذات قوة أكبر.
إن زيادة القوة الشرائية للدوالر، مضاف إليها األسواق املالية املتأثرة يعني أن 
الثروة السيادية هي فرص كثيرة، وأن  الفرص لتوسيع نطاق محفظات أموال 
األزمة الراهنة قد تكون فرصة نادرة لشراء حصص في الشركات التي ال تزال 
أعمالها التجارية أمنة بشكل أساسي. وذلك مع معدالت أسعار مقللة. وعلى كل، 
فإن ضعف النشاط االقتصادي واالفتقار على الوضوح في حتديد املخاطر التي 
تنطوي عليها األهداف احملتملة يعني أيضا أن كل التحركات ستكون على درجة 

كبيرة من احلذر.
أما إذا أردنا النظر في اآلثار املترتبة على األزمة املالية من منظور العمل املصرفي 
اإلسالمي، فإننا نرى أن املصارف اإلسالمية كانت في مأمن نسبي من هذه األزمة 
األول  رئيسيني،  لسببني  وذلك  التقليدية  املالية  املؤسسات  و  باملصارف  مقارنة 
من  البنوك  بني  التي متت  املعامالت  إلى  ترجع  التي  السيولة  نقص  مشكالت 
املــال، أما  إقــراض و اندماج وإعــادة شــراء الشركات املدينة بأصولها في أســواق 
الثاني فإن املشكلة تتعلق بتصنيف قيمة األصول املرهونة عليها مقابل الدين 

املمولة من وكاالت تصنيف االئتمان.
وال تستطيع املصارف اإلسالمية حتويل ودائع املدخرين على بنوك أخرى دون 
البنوك على  السيولة بني  اإلســالم حتويل  يبيح  وال  منها،  إذن  احلصول على 

أساس متويل الدين، وهذا يقلل من املشكالت املتعلقة بالسيولة في السوق.
أصوال  يرهن  ال  امللكية  حقوق  متويل  فإن  اإلسالمي،  املصرفي  للعمل  وطبقا 
التي حتتاج  املشاريع  من  املتوقع  العائد  تكلفة  يحلل  وإمنــا  ديــن،  ملنح متويل 
على متويل، ويبقى متويل حقوق امللكية واالئتمان مبنأى عن التغير في قيمة 

األصول.
على  األعمال  يقيم  اإلسالمي  والتمويل  الصيرفة  االئتمان حسب  تصنيف  إن 
املدى احلقيقي واجتاهات النمو بداًل من التالعب بقيم األصول، ونتيجة لهذا 
فإنه ليس هنالك أي خوف من عمليات الرهن، ومن ثم خفض حدة املنافسة 

على متلك أسهم االئتمان، وهو ما من شأنه توفير االستقرار في سوق املال.
لذلك ال أقول أن هذه العاصفة الهائلة ستمر بشكل غير ملحوظ على صناعة 
في  تفكير  هو  أحواله  أحسن  في  األمــر  هــذا  ولعل  اإلســالمــي،  املصرفي  العمل 
مجرد أمنية. إن هذه الصناعة تراقب التطورات عن كثب متامًا، ولكننا نرى هذه 
األزمة من منظور مختلف قلياًل إذا صح التعبير، ومن املهم أن ندرك التكامل 
بني أسواق املال في العالم، ومن ثم ليس هناك من هو محص متاما ضد أثار 

هذه األزمة.
وبالرغم من أن العمل املصرفي اإلسالمي قد جنا – الى حد كبير – مما أصاب 
بفضل  جــاء  هــذا  إن  يقولون:  اخلبراء  بعض  فــإن   ، التقليدي  املصرفي  العمل 

اعتماد العمل املصرفي االسالمي الكبير على استثمارات التملك وامللكية 
اخلاصة ، اال أن هذا القطاع املزدهر عامليا رمبا آثار االزمة إذا ساءت االمور 

وبدأت األصول العقارية في الهبوط.
من  شهدناه  وما  الدولية  املالية  األزمــة  وهو  الساعة  موضوع  فإن  لذلك 
تفاقم لهذه األزمة على جميع األصعدة ، وخطة األقتصاد املالي البالغة 
بوش  جــورج  السابق  الرئيس  اقترحها  والتي  أمريكي  دوالر  مليار   700
ومؤقت  جزئي  حل  مبثابة  اال  ماهي   ، األمريكي  الكوجنرس  واعتمدها 
لألزمة العاملية ، حيث يعتقد الكثير أن خطة االنقاد واألمريكية لم تكن 
كافية ، ومن املبكر احلكم كليًا على مدى فاعليتها ونتائجها ، لذللك قد 
أهم  هو  واالقليمية  العاملية  املالية  املؤسسات  بني  الثقة  استرجاع  يكون 
 ، املصارف  اتخذتها  والتي  املنشودة  القيود  اتخفيف  املطلوبة  اخلطوات 
لذللك تزايدت الدعوات الى وضع نظام مالي جديد أو إعادة هيكلته والى 
إصالح الرأسمالية العاملية ، حيث أثبتت هذه األزمة هشاشة النظام املالي 
كونه من  العاملية على رغم  االقتصادية  األزمة  العاملي وعجزه عن تالفي 

اهم مسبباتها ، وقد يكون هناك حاجة الى:
السندات  في  اإلستثمار  من  املتاتية  املخاطر  ملواجهة  معايير  إعــداد   .1

السيادية املصدرة من الدول الناشئة.
الدول  وأن  بـــازل-||، السيما  في  اعتمدت  التي  باملعاير  النظر  إعــداد   .2
األولى  املرحلة  في  ولــو  دعمت،  التي  هي  السيادية  والصناديق  الناشئة 
أهم  رساميل  االستثمار في  العاملي من خالل  املالي  النظام   ، األزمــة  من 
وارتفاع  التحسب لهذه األزمة  . وقد شهدنا بسبب عدم  العاملية  املصارف 

أسعار النفط واملواد األولية إعادة توزيع للنفوذ االقتصادي عامليًا.
3. محاسبة هيئة مؤسسات التصنيف التي كانت قد منحت أدوات تسنيد 
الرهونات العقارية عالمات مرتفعة جعلتها تستقطب مئات املليارات من 
انهارت هذه األدوات فجأة دون أي حتذير من  الــدوالرات األمريكية، وقد 
تقييم  اعتماد  آخر عن جدية  تساؤل  التقييم.وهنا يطرح  قبل مؤسسات 

املؤسسات بتثقيل املخاطر كما نصت عليه مبادئ بازل-||.
4.إعادة مراجعة النظام احملاسبي الدولي Mark to Market Is3والذي 
اعتمد احتساب  األصول على أساس سعرها في السوق ولم يتحسب الى 
غياب الكلي لألسواق في تسعير األصوب والى العواقب السلبية التي تنتج 

حينما يترك ملدققي احلسابات واملسؤولني عن املخاطر تسعير األصول.

مصر  جمهورية  حلكومة  والتقدير  بالشكر  ألتقدم  الفرصة  هــذه  أنتهز 
العربية الشقيقة على استضافة هذا امللتقى ولرؤساء جمعيات واحتادات 
ثماره  تعود  أن  نأمل  والــذي  امللتقى  هذا  وملنظمي  العرب  األعمال  رجــال 
خيرًا وبركة على اجلميع ، كما أمتنى للجميع التوفيق والسداد وأن يحقق 
هذا امللتقى ما نصبو اليه من نتائج إيجابية تعود بالنفع على مؤسساتنا 

وأسواقنا العربية واالسالمية ،،، 

األستاذ:على االســــواق املالية العربية
فيصل منصور العلوان
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النظام  بانهيار  تنذر   التي  اخلطيرة  األمريكية  املالية  األزمــة  ظل  في 
املصرفي واملالي  األمريكي ما لم  يتم انقاذه مببلغ ينوف على الترليون 
املصرفي  النظام  مجمل  على  وتداعياتها  الفيدرالية  األمــوال  من  دوالر 
الريح ألن  العربية في مهب  العاملي   فقد اصبح كثير من اإلستثمارات 
وتلك  انهارت  التي  املالية  واملؤسسات  البنوك  في  مستثمرة  هامة  مبالغ 
ضخها  يتم  التي  العربية  املليارات  عن  ناهيك  ،هــذا  لإلنهيار   املعرضة 
التي  األزمة  التخفيف من حدة  للمساعدة في  العاملي  املالي  السوق  في 
العالم .وقــد حــذرت جمعية  أوروبـــا وباقي دول  الــى  آثــارهــا متتد  أخــذت 
رجــال األعــمــال األردنــيــني واحتـــاد رجــال األعــمــال الــعــرب  فــي مناسبات  
ومحافل ومؤمترات عديدة من املخاطر التي تتهدد اإلستثمارات العربية 
.وفي  اإلستثمارات  لهذه  اآلمن  املالذ  هو  العربي  الوطن  وان  اخلــارج  في 
ضوء تراكم فوائض مالية لدى العديد من الدول العربية نتيجة الفورة 
بعقالنية  الفوائض  هذه  مع  التعامل  من  بد  ال  فكان  األخيرة  النفطية 
تامة وإستخدامها في منافذ وقنوات استثمارية  جتنبها مخاطر النهب 
والتجميد والتالشي عند افالس املؤسسات املالية املستثمرة فيها أو عند 
لها  املضيفة  والــدول  اقتصادية بني اصحابها  او  ازمــات سياسية  حــدوث 
.وقد ثبت مبا ال يدع مجااًل للشك بأن اكبر املؤسسات املالية في العالم 
مبكان  السهولة  ومن  الذرائع  مختلف  حتت  واإلنهيار  لإلفالس  عرضة 
توجيه اإلتهامات من اي نوع الى اصحاب هذه اإلستثمارات وبالتالي فال 
العربية  الفوائض واالموال  النظر باستراتيجيات استثمار  اعادة  بد من 
مبا يحافظ عليها أواًل وينميها ويجعلها مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي 
الى جانب النفط ثانيًا وعامل تنمية وتقدم وبناء قاعدة اقتصادية متينة 
ذات  صديقة  دول  لــدى  استثمارها  وتوخي  ثالثًا  العربية  لإلقتصادات 

اقتصادات ناهضة وامينة نسبيًا رابعًا.
اعدادها  مت  قــد  سابقة  كثيرة  ومقترحات  دراســــات  ان  بــالــذكــر  وجــديــر 
وتقدميها ملؤمترات القمة العربية في شأن اإلستثمارات العربية كما مت 
قبل  من  اعدادها  مت  التي  العربية  ستثمارية  اال  االستراتيجية  تضمني 
اجلامعة العربية في وقت سابق مقترحات وآليات  جيدة وواقعية وقابلة 
للتطبيق إلستثمار الفوائض واألموال العربية ولكنها لم تر النور نظرًا 
لسيادة النزعة القطرية العربية في هذا الشأن .وال بد أيضًا من التذكير 
ببعض الدراسات التي متت من قبل بعض املؤسسات املالية العاملية بأن 
العالم  أنحاء  في مختلف  الدولية   العاملي حاليًا لإلستثمارات  اإلجتــاه 
يشير نحو توطن هذه اإلستثمارات في بلدان مالكي هذه اإلستثمارات أو 
في بلدان قريبة منهم NEXT DOOR LOCATION   ذات استقرار 
سياسي واقتصادي واجتماعي أو في بلدان لديها  فرص استثمارية بكر 
وذات ميزات نسبية وتنافسية مشجعة ومبخاطر قليلة ومحسوبة وبادوات 
واوعية استثمارية مربحة وذات مخاطر متدنية نسبيًا . وفي ما يلي بعض 
الظروف  في ظل  العربية  واالمــوال  الفوائص  هذه  املقترحات الستثمار 
الراهنة واإلستشراف والقراءة    العربية والدولية  السياسية واإلقتصادية 
قدر اإلمكان ملستقبل هذه الظروف في عصر العوملة واإلنفتاح اإلقتصادي 
:وفي  العمالقة  العاملية  اإلقتصادية  والتكتالت  املعلومات  وثــورة  العاملي 

البداية ال بد من وضع األسئلة التالية :
-1  أين يضع املستثمرون العرب أموالهم وملاذا ؟

في  وبــالــذات  العربي  الــوطــن  خــارج  مستثمر  العربية  اإلســتــثــمــارات  معظم  ان 
واوراق مالية   وأســهــم  وســنــدات  ودائـــع  فــي شكل  واألوروبــــي  األمــريــكــي  السوقني 
وعقارات ذات مردود اقل ما يقال فيه بأنه متدن بكل املقاييس اضافة الى املخاطر 
ماثلة  شواهد  .وهناك  اإلستثمارات  هذه  تكتنف  التي  التجارية  وغير  التجارية 
على التجميد واملصادرة لبعض هذه اإلستثمارات وعدم السماح بحرية حركتها 
والدول  واحلــركــات  اإلرهــاب  كتمويل  واهية  اخــرى بحجج  اماكن  الــى  وحتويلها 
العربية  املؤسسة  وكانت   . واالوروبية  االمريكية  السوداء  القوائم  املوضوعة على 
لضمان االستثمار في الكويت قد ذكرت في تقرير لها اواخر العام 2006 ان حجم 
الثروات العربية في اخلارج بلغ نحو 8ر1 تريليون دوالر، وكان نصيب دول مجلس 
التعاون اخلليجي من هذه الثروات 6ر1 دوالر وذكر التقرير ان االموال العربية 
املستثمرة في اخلارج في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة وودائع مصرفية 

تشكل تعبيرا مكثفًا عن اهدار املدخرات العربية ونزحها الى اخلارج.
في حني بلغ الرصيد التراكمي لالستثمارات العربية البينية خالل الفترة من 
1985 الى نهاية عام 2007 حوالي 4ر103 مليار دوالر مقارنة مع 7ر89 مليار 
دوالر )بعد التعديل( خالل الفترة من 1985 الى نهاية عام 2006 ومبتوسط 

معدل تدفق سنوي بلغ 5ر4 مليار دوالر. 
وقد بلغ مجمل تدفعات االستثمار االجنبي املباشر التراكمي الصادر من الدول 
العربية خالل الفترة من 1997 الى 2006 ما قيمته 8ر41 مليار دوالر بنسبة 
7ر%4 من االجمالي الصادر من الدول النامية خالل هذه الفترة وبنسبة 5ر0% 
من االستثمار االجنبي املباشر الصادر على صعيد العالم، ومبعدل تدفق سنوي 

بلغ نحو 2ر4 مليار دوالر. 
العربية خالل  الدول  الى  الــواردة  اما من حيث تدفقات االستثمارات االجنبية 
العام 2006 فقد شهدت تطورًا ملحوظًا وقياسيًا للعام السابع على التوالي، اذ 
بلغ اجمالي التدفقات الى 21 دولة عربية ما قيمته 4ر62 مليار دوالر مقابل 
8ر45 مليار دوالر عام 2005، بزياردة نسبتها 2ر%36، وبذلك شكلت 8ر%4 من 
االجمالي العاملي مقابل 4ر%0 فقط خالل عام 2000، وما نسبته 5ر%16 من 
حصة الدول النامية من تلك التدفقات مقارنة بنحو 3ر%2 خالل عام 2000. 
اما في عام 2007 تشير البيانات االولية املتوافرة من املصادر القطرية الثنتي 
 2007 عام  دوالر خالل  مليار  7ر113  نحو  استقطبت  أنها  عربية  دولــة  عشرة 
باملقارنة مع 2ر62 مليار دوالر مت استقطابها من قبل ثالث عشرة دولة عربية 
في سنة 2006، االمر الذي يعني ان تدفقات االستثمار االجنبي املباشر الواردة 
الى مجموعة املتوافر عنها البيانات لعام 2007 قد ارتفعت بنحو 2ر70 مليار 
دوالر او مبعدل منو بلغ %161 خالل العام. حيث استحوذ القطاع اخلدمي في 
دول املنطقة العربية على احلصة االكبر من االستثمار االجنبي املباشر الوارد 

بنحو %34 من االجمالي. 
ول العربية مصدر لاٍلستثمار  وأيها مستقبل لألستثمار؟ -2 أي من الدنّ

هناك عدد من الدول العربية النفطية مصدر لإلستثمار كالكويت والسعودية 
واإلمــارات العربية املتحدة وليبيا و هذه الدول تتسم بقلة عدد السكان وضيق 
الطاقة اإلستيعابية إلقتصاداتها للفوائض املالية املتراكمة لديها وضيق الرقعة 

آليات استيعاب اإلستثمارات املالية العربية
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اجلغرافية  لدى بعضها وقلة املوارد الطبيعية عمومًا واالستكمال النسبي للبنى 
واملغرب  واألردن  مصر  فهي  لإلستثمار  املستقبلة  الــدول  ،امــا  لديها  التحتية 
الدول  وهــذه  وموريتانيا  وفلسطني  وتونس  واليمن  ولبنان  والــســودان  وسوريا 
تتمتع بارتفاع عدد السكان واأليدي العاملة  واملساحات الشاسعة واتساع الطاقة 
وعدم  لدى معظمها  واملياه  الزراعية  األراضــي  وتوفر  اإلستيعابية إلقتصاداتها 

استكمال البنى التحتية لديها وتوفر املوارد الطبيعية لديها بشكل عام .
لإلستثمار  املشجعة  السيما  العربية  اإلقتصادية  التشريعات  هل   3-

كافية ومالئمة الستقطاب اإلستثمارات العربية البينية ؟ 
بشكل عام لدى جميع الدول العربية تشريعات جيدة  لتشجيع اإلستثمار حتى 
في  القصور  بعض  وجــود  من  الرغم  على  لإلستثمار  املــصــدرة  الــدول  تلك  في 
هذه التشريعات وعدم مواكبتها لروح العصر وعدم تقدم املؤسسات اإلقتصادية 
لتشجيع  الــالزمــة  والــكــفــاءات  اخلــبــرات  ونقص  اإلستثمار  لتشجيع  الــراعــيــة 
سيادة  فهناك  اجلــيــدة  التشريعات  ظــل  فــي  ،وحــتــى  لــه   والــتــرويــج  اإلستثمار 
اإلدارية  واملعيقات  التشريعات  لهذه  املزاجي  والتفسير  والروتني  البيروقراطية 
و بطءاجراءات التقاضي والتحكيم وقلة توفر الكوادر اخلبيرة والكفؤة في هذه 
املجاالت واستمرار إغالق اإلستثمار أمام القطاع اخلاص في قطاعات اقتصادية 
حيوية ، كما ان اســواق املال في الــدول العربية عمومًا ال زالت ضيقة وضحلة 
اضافة الى ان املؤسسات العائلية املالية ومؤسسات األعمال األخرى هي السمة 
العامة القتصاديات القطاع اخلاص   وغير ذلك مما يعيق تدفق اإلستثمارات 

العربية البينية بالشكل املطلوب وباحلجم الذي يطمح إليه .

-4هل هناك استراتيجية استثمارية عربية ؟
استثمارية  استراتيجية  لتبني  سابقًا  العربية  احملــاوالت  بعض  هناك  كان  لقد 
عقد  خــالل  العربي  التنمية  كعقد  العربية  التنمية  خطط  خــالل  من  عربية 
الثمانينات من القرن املاضي .كما كان هناك بعض احلاوالت املتواضعة لرسم 
سياسة واستراتيجية استثمارية عربية مشتركة ولكنها لم ترق الى االستراتيجية 
احلقيقية ذات اآلليات الفعالة واملؤسسات املشتركة املنفذة واالجراءات واالسس 
القابلة للتنفيذ والقبول القطري العربي لهذه االستراتيجية التي لم تر النور 

حتى اآلن .
ان تبني استراتيجية استثمارية عربية مشتركة يجب ان يبنى على ارادة سياسية 
املشترك  العربي  العمل  اطــار  ضمن  اإلستراتيجية  هذه  تدعم  مشتركة  عربية 
رفع  يجب  التي  املشتركة  العربية  التمويل  مؤسسات  مــن  بــاإلشــتــراك  ومتــول 
و بحيث  منها،   املطلوب  الــدور اجلديد  مع  يتالءم  كبير  بشكل  املالية  مواردها 
تكون هذه اإلستراتيجية مقبولة من قبل القطاعني العام واخلاص ويفرد لها 
مجتمع  وفعاليات  مؤسسات  وتنفذها  عليها  تشرف  مشتركة  ومؤسسات  آليات 
القطاع  ان  اعتبار  العام  على  القطاع  بالشراكة مع مؤسسات  األهلي  األعمال 

اخلاص اصبح املمول األكبر واملنفذ واملدير لعملية التنمية برمتها . 
وكشرط الزم وضروري يجب أن يقوم باعداد هذه االستراتيجية فريق عربي من 
اخلبراء املتخصصني بشؤون االستثمار وتدفقاته  وال مانع من اإلستعانة بخبرات 
املؤسسات  على  االستراتيجية  هــذه  تعرض  ثم  ومــن   . املجال  هــذا  في  أجنبية 
واقرارها  ملناقشتها  باإلستثمار  اإلختصاص  ذات  واملشتركة  القطرية  العربية 

ومن ثم تبنيها بشكل رسمي من قبل الدول العربية ولو بشكل استرشادي 
كــأضــعــف اإلميــــان .وإلضـــفـــاء طــابــع اجلــديــة عــلــى هـــذه اإلستراتيجية 
واإلرشاد  النصح  وتقدمي  واإلشــراف  للمتابعة  عامة  سكرتاريا  لهل  يفرد 
دراســات اجلدوى  إعداد  ذلك  في  للمستثمرين مبا  الالزمة  واإلستشارات 

للمشاريع واقتراحها او تقدميها للمستثمرين .  
أو  محليًا  العربية   االســتــثــمــارات  تطوير  الــى  السبيل  كيف   5-  

دوليًا؟
في ظل املتغيرات اإلقتصادية الدولية املتسارعة وانفتاح األسواق التجارية 
واملالية العاملية وسرعة وسهولة حترك األموال والسلع خالل هذه  األسواق 
والتعقيدات التي تتسم بها هذه األسواق كان ال بد لإلستثمارات العربية 
وهذا  لها  فريسة  الوقوع  ال  منها  واإلستفادة  التطورات  هذه  مواكبة  من 
يتطلب توفير كوادر عربية خبيرة ومتخصصة من خالل التدريب والتأهيل 
واكتساب اخلبرات من اخلارج  وايالء اتخاذ القرارات اإلستثمارية للكوادر 
الوطنية العربية، حيث يالحظ ان كثيرًا من املؤسسات اإلستثمارية العربية 
تتحكم بإدارتها واتخاذ القرارات فيها أيد أجنبية ال تهمها مصلحة البلد 
صاحب هذه اإلستثمارات بقدر ما تهمها عموالتها واتعابها التي تصل الى 
املاليني سنويًا أحيانًا والبلدان التي تتجه اليها هذه اإلستثمارات والتي 
غالبًا ما تكون بلدان هؤالء اخلبراء أو املديرين . ولذلك فإن احلفاظ على 
اإلستثمارات العربية يتطلب توطينها في الدول العربية ودفعها في قنوات 
استثمارية مجدية لكال صاحب اإلستثمارات والدولة املضيفة ، وكلما كان 
اصحاب هذه اإلستثمارات اقرب جغرافيًا الى استثماراتهم كلما كان أفضل 
لهم  من حيث املتابعة واإلشــراف  هذا باإلضافة الى ضرورة وضعها في 
أيد أمينة ،فهناك كفاءات وخبرات عربية قادرة على إدارة هذه اإلستثمارات 
بكل مهنية وجدارة  وبتكاليف متدنية نسبيًا مقارنة بتلك التي يتقاضاها 

نظراؤهم األجانب.
وفي هذا الصدد ميكن اقتراح بعض اآلليات الستيعاب هذه االستثمارات 

على النحو التالي :

اواًل -- في األجل الطويل :
بحيث  املشترك  العربي  العمل  اجتــاه  عربية موحدة  رؤيــة  وجــود  ضــرورة 
اقليمي قوي  اقتصادي عربي  الرؤية في ضرورة قيام كيان  تتلخص هذه 
واالقتصادية  والثقافية  واحلــضــاريــة  التاريخية  املــقــومــات  على  مبني 
اسوة  اقتصادي  احتــاد  أو  مشتركة  عربية  ســوق  الــى  وصــواًل  املتخصصة 
باإلحتاد األوروبي وحتويل املنطقة العربية الى سوق او منطقة اقتصادية 
العربية  االستثمارات  من  جــزء  استيعاب  على  الــقــدرة  وبالتالي  واحــدة 

للمساهمة في تنمية  املنطقة العربية بشكل شامل.
على حدة  اقتصادي  قطاع  لكل  استثمارية  وسياسات  استراتيجيات  رسم 
اجلدوى  دراســـات  وإعـــداد  قطاع  كــل  فــي  اإلستثمارية  الــفــرص  واكتشاف 
اإلقتصادية  ملشروعات استراتيجية عمالقة مشتركة وتبني تنفيذها على 

النحو التالي:-
ومشاريع  آخر  الى  قطر  من  املياه  كجر  املشتركة  املائي  األمــن  مشروعات 

ورقة عمل احتاد رجال االعمال العرب الى االجتماع التحضيري
للقمة االقتصادية العربية التي عقدت في 2009/1/19 

في مقر جامعة الدول العربية بالكويت
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حتلية املياه وبناء السدود والقنوات ومسروعات الري .
مشروعات األمن الغذائي واملخزون اإلستراتيجي للحبوب واألغذية واللحوم 
وتوطينها  الصناعية  واحلــبــوب  واألعـــالف  والعصائر  واألجــبــان  والــزيــوت 
فيها  تتوفر  التي  وتلك  الزراعة  في  النسبية  امليزة  ذات  العربية  الــدول  في 
التربة واملياه والعمالة .وكذلك اإلستثمار في اقامة املسالخ ومصانع جتهيز 

اللحوم.
مشروعات النقل البري والبحري واجلوي والسيما السكك احلديد  وانشاء 

 .)BOT( الطرق واجلسور واألنفاق واملوانئ  والسكك على اساس
والشمسية  النووية  والطاقة  والكهرباء  والغاز  كالنفط  الطاقة  مشروعات 

والرياح وذلك بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص

ثانيًا- في األجلني املتوسط والقصير :
اقامة املشروعات السياحية والرياضية كالفنادق واملنتجعات واملدن الرياضية 

والترفيهية وحلبات السباق وغيرها.
املعلومات  تكنولوجيا  اختالفها وخدمات  اإلتصاالت على  اقامة مشروعات 
عاملية  عربية  شركة  انشاء  وكذلك  والصناعية  التكنولوجية  واحلاضنات 

لتصنيع مكونات احلاسوب واالجزاء املكملة له .                
على  واملعلومات  االتصاالت  لتقنية  عربية  أكادميية  إنشاء  في  اإلستثمار 

مستوى عاملي متقدم تخدم جميع الدول العربية .

اإلستثمار في مشروعات احلفاظ على البيئة 
كمعاجلة املياه العادمةواستخالص االسمدة منها 

وتدوير النفايات الصلبة والسائلة واخلطرة .
األبحاث  ومــراكــز  والصحافة  واإلعـــالم  الثقافة  مشروعات  فــي  اإلستثمار 
وصحف  نشر  ودور  متخصصة  فضائية  تلفزيونية  قنوات  من  والتسويق 

والدعاية واإلعالن ومؤسسات اإلستشارات على اختالف تخصصاتها . 
واإلطـــارات  واجلــــرارات  كالشاحنات  الصناعية  املــشــروعــات  فــي  اإلستثمار 
واملعدات وقطع الغيار ومواد البناء  واألسمدة والصناعات الكيماوية  واآلالت 
واأللبسة  الدوائية  والصناعات  والغذائية  الزراعية  والصناعات  الزراعية 

واجللديات  واألثاث والقرطاسية وغيرها.
وهذا  العربية  البورصات  من خالل  العربية  املالية  األســواق  في  اإلستثمار 
البورصات  فــي  املــتــداولــة  املالية  لـــألوراق  املشترك  اإلدراج  تنفيذ  يتطلب 
من  املتداولة  املالية  األوراق  بتنويع  األســواق  هذه  تعميق  وكذلك  العربية 
املشترك  اإلستثمار  صناديق  وتنويع  اسالمية  وصــكــوك  وســنــدات  أســهــم 
MUTUAL FUNDS وتشجيع  الشركات واملؤسسات الصانعة لالسواق 
MARKET MAKERS وكذلك السعي نحو ادراج األوراق املالية العربية 

في اسواق املال الدولية.
العالي  التعليم  التعليم على اختالفها وال سيما  اإلستثمار في مشروعات 
واألكادميي   املــهــنــي  الــتــدريــب  ومـــراكـــز  التقنية  كــاجلــامــعــات  املــتــخــصــص 
العالج  ومــراكــز  كاملستشفيات  الصحية  واملــشــروعــات  املعرفي    واإلقتصاد 
من  وغيرها  والتمريض  الرياضي  والطب  والرعاية  والتأهيل  املتخصصة 

مشروعات صحية ضرورية والزمة للجسم الطبي .
كاملكاتب  املختلفة  لــألغــراض  والعقار  اإلســكــان  مشروعات  في  اإلستثمار 
األغراض  ذات  واألبــنــيــة  واحلــرفــيــة  الصناعية  واملـــدن  واملــعــارض  واملــســاكــن 

املتخصصة  وغيرها .

اإلستثمارات العربية خارج الوطن العربي
اما خارج الوطن العربي فيمكن توجيه جزء من اإلستثمارات العربية الى 
املخاطر  وذات  التي حتقق معدالت منو عالية  وتلك  الناهضة  اإلقتصادات 
اإلحتاد  عــن  املستقلة  والــــدول  ــا  وروســي والــهــنــد  كــالــصــني  نسبيًا  املــتــدنــيــة 
السوفييتي ودول اإلحتاد االوروبي وبعض دول امريكا الالتينية وبعض الدول 

اإلفريقية اآلمنة نسبيًا .
اما مجاالت اإلستثمار فيقترح ان تكون في مشروعات مشتركة للطاقة بأنواعها 
وكذلك الطاقة النووية والتي يحتاجها الوطن العربي لألغراض السلمية وفي 
التكنولوجيا  نقل  مشروعات  وكذلك  والــغــاز  النفط  الــى  تفتقر  التي  الــدول 
املتخصصة  املشروعات  وهندسة  والطب  املعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في 
على  واملعدات  السيارات  انتاج  ومشروعات  والزراعة  والتقني  املعرفي  والتدفق 
تثبت  مشروعات  من  ذلــك  وغير  اإلتــصــاالت   وادوات  والكهربائيات  اختالفها 
جدواها وبحيث يكون استثمارًا حقيقيًا  مباشرًا وليس في ودائع او اوراق مالية 

ملؤسسات مصرفية ومالية  قد تفلس او تتعرض ملخاطر غير محسوبة .
ولتحقيق هذه اإلستراتيجيات ال بد من تنفيذ مايلي :

رفع رأسمال املؤسسات املالية العربية املشتركة بشكل كبير ميكن من متويل 
وبغرض  العربية  اإلقتصادية  للتنمية  الالزمة  األساسية  البنية  مشروعات 
الدخول في مشروعات شراكة مع القطاع اخلاص وتوسيع نوافذ اإلقراض 
اجلدوى  وذات  اإلنتاجية  للمشروعات  وبالذات  اخلــاص  للقطاع  والتمويل 

اإلقتصادية املربحة .
إنشاء مؤسسات مصرفية ومالية عربية عمالقة تكون قادرة على استيعاب 
ودفعها  وحكيم  سليم  بشكل  وادارتها  معها  والتعامل  العربية  اإلستثمارات 
في قنوات اإلستثمار املجدية والتي تساهم في النهاية في التنمية العربية 

الشاملة واملستدامة .
العمل على اندماج املؤسسات العربية التنموية واملالية واملصرفية واإلستثمارية 
قاعدة  ذات  لتكون  والتأمني   والنقل  املقاوالت  شركات  وكذلك  واإلستشارية 
مالية صلبة وذات مالءة وكفاية رأسمالية عالية  قادرة على تنفيذ املشروعات 

الكبيرة  وعلى منافسةاملؤسسات العاملية واجتذاب اإلستثمارات العربية .
 إنشاء بنك التنمية الزراعية العربية لتمويل املشروعات الزراعية من الدول 
خالل  من  مناسبة  عمل  فــرص  إليجاد  وتخصيصه  املالية  الفوائض  ذات 

تقدمي القروض ملشاريع الشباب ودعم املشروعات الصغيرة .               
-5 إنشاء الصندوق العربي لدعم املشروعات بني الدول األعضاء للمساهمة 
في تشغيل العمالة العربية الزراعية ، ومنح اإلستراتيجية املدرجة في خطط 
التنمية الزراعية العربية األهتمام من الدول الراغبة في املشاركة فيها .                            
جانب   الــى  اإلســالمــيــة  األســـس  على  والتمويل  اإلســتــثــمــار   تشجيع    6-
الهياكل التقليدية املستندة على الفائدة أو الربا وتوفير التشريعات الناظمة 
وذات  املؤهلة  الكوادر  وتدريب  توفير  وكذلك  عليه  القائمة  وللمؤسسات  له 
إنشاء صناديق اإلستثمار اإلسالمية في  . وكذلك  املجال   اخلبرة في هذا 

األوراق املالية والعقار واصدار الصكوك اإلسالمية كأدوات استثمارية .
وجدير بالذكر  أن هناك مليارات الدوالرات في قطاع التمويل اإلسالمي في 
بهيكلة  املطورون  يقم  لم  ما  انه  إال  استثمارات  تبحث عن  األوســط  الشرق 
في  ينجحوا  لن  فإنهم  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  لتكون  مشاريعهم 
احلصول على متويل إسالمي. وبالتالي ستتحرك هذه األموال الى أسواق 
خارجية تنبهت لهذا النوع من التمويل وبالذات في دول اإلحتاد  االوروبي  
كفرنسا وبريطانيا وتلك التي تتواجد فيها جاليات عربية وإسالمية  والتي 
املصرفية  تشريعاتها  في  وتنظمه  التمويل  من  النوع  بهذا    تسمح  أخــذت 

واملالية.
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     لعلي هنا أعود بالذاكرة وأستطرد في عجالة بعض ما أسلفناه في مقالة سابقة على النحو التالي : 
قلنا بأنه قد ولى زمن الكبار والهوامير ، وجاء الكبير وأخضعنا لصولته ، ومن املعلوم بأن هذا الكبير يقود ويسوق 

 األمور وفقا لغاياته ومصاحله تبعا ألجندته اخلاصة التي يصقلها ، وسواء أكنا دوال أو مؤسسات . جماعات أو أفرادا ، 
 خاملني أو ناشطني . فإننا وبحكم القوي مجبرين بأن ننصهر في بوتقة هذا الكبير وأن نخضع لصولته ال بل أن نكون في غمار بحره 

 تتالطمنا األمواج .  
وما هذا كله إال توطئة لعنوان مقالتنا العريض ( إعادة الهيكلة وتغير األقنعة ) . 

فبالنسبة إلى الكبير فإعادة الهيكلة ال تتعدى في أبعد حدودها مفهوم تغيير األقنعة ، وأما بالنسبة إلينا معشر الصغار فتكون إعادة الهيكلة فبالنسبة إلى الكبير فإعادة الهيكلة ال تتعدى في أبعد حدودها مفهوم تغيير األقنعة ، وأما بالنسبة إلينا معشر الصغار فتكون إعادة الهيكلة 
وتغير األقنعة ما هو إال ستار أو درب من دروب الوهم واخليال نبرر من خاللها ألنفسنا حالة الالفهم التي تعصف بنا وأقنعة نتدارى من ورائها لكي 

نبرر ما حل بنا ، وما أشبهنا هنا بالنعام التي تضع رأسها بالتراب .  
فاليوم لن نترحم على اخلوالي ، ولن نسر بأن نقول للزمان ارجع يا زمان ، أمال بزمان قادم يحمل لنا طوق النجاة ويقودنا إلى شط األمان ، فهل جند 

ضالتنا بهذا القادم من الزمان ؟؟؟. 
ولعلي هنا أرفع شراعي وأسلط الضوء عليه ألرى ما يلي : 

أنت اليوم تدور في فلك الالمفهوم ولن تستطيع أن حتلل في أي مدار أنت ، وماذا سيحل بك غدا أو بعد غد .   •
أنت اليوم مقبل على كساد كبير و ركود اقتصادي ال حتمد عقباه في جميع مرافق احلياة . نت اليوم مقبل على كساد كبير و ركود اقتصادي ال حتمد عقباه في جميع مرافق احلياة .   •

أنت اآلن مهدد في عملك ، فشبح البطالة أصبح يأتيك في املنام .   •
تذكر بأن ماضيك وحاضرك ال بل ومستقبلك أصبحوا في مهب الريح .   •

أنت اآلن ترى اقتصاديات كبيرة تنهار ، وأسواق عاملية تدمر ، و إمبراطوريات اقتصادية تفلس ، كبار بني ليلة وضحاها أصبحوا دون الصغار .   •
أنت اآلن تدمر مدخراتك ال بل تتبخر،  وسواء أكان لديك سلة عمالت أم لم يكن فانك ال محالة متضرر .   •

أنت اليوم ترى ذوي اخلبرة واحملللني االقتصاديني وكأن سكرة املوت قد املت بهم .   •

وهنا نقول : بان هذه األمور الغريبة واأليام العصيبة التي نعيشها  مردها هو حالة الالفهم التي منر بها ، وذلك ألننا ال نقرأ ما يدور في خلد سيد وهنا نقول : بان هذه األمور الغريبة واأليام العصيبة التي نعيشها  مردها هو حالة الالفهم التي منر بها ، وذلك ألننا ال نقرأ ما يدور في خلد سيد 
القرار وسيد القرار هنا هو الكبير ، فالكبير وكما يعلم اجلميع فانه يقود وال يقاد ، وبالتالي فإننا نكون في مهب نيازك السماء . والكبير عندما 

يصول فانه يترك وراءه آثارا ال حتمد عقباها وكأن زلزاال أو إعصارا قد مر من هنا . 

وهنا نستطرد قائلني ، بان إعادة الهيكلة ملعشر الصغار وتغير األقنعة لن جتلب لنا البلسم الشافي ولن حتل املشكلة قيد أمنلة ما دمنا مقيدين وهنا نستطرد قائلني ، بان إعادة الهيكلة ملعشر الصغار وتغير األقنعة لن جتلب لنا البلسم الشافي ولن حتل املشكلة قيد أمنلة ما دمنا مقيدين 
بصولة الكبير وأجندته . فهل يكون االستثمار بأن نلجأ إلى األرض أو نركز على األعمال الشعبية التي يكون الضرر بها في حده األدنى . فالكبير 

مهما غير من أقنعته وأعاد هيكليته فهو يبقى في مساره الصحيح ألنه الوحيد الذي يدري ما في باطنه على خالف معشر الصغار . 
أما منارة معشر الصغار ، فهي رحمة من الباري عز وجل ، وسير بجوار احلائط ، وتقوقع ان صح لنا ، وان وجدنا طاقية اإلخفاء فهذا 

أسلم احللول . 

نحن هنا ال ننظر إلى األمور نظرة تشاؤمية بل نحاول أن نقلل الضرر حرصا منا على مستقبل أفضل ولكي 
 ال نصطدم بإعصار يقصم ظهورنا واهللا اعلم . 

أما رجاؤنا نحن معشر الصغار بأن ال يأكل الصغير الصغير ألنه بالتالي مأكول ال مناص. أما مقولة أكلت أما رجاؤنا نحن معشر الصغار بأن ال يأكل الصغير الصغير ألنه بالتالي مأكول ال مناص. أما مقولة أكلت 
 يوم أكل الثور األبيض فقد ولى زمانها إلى حني رجعة وكم متنيت بان يكون كل هذا كابوس مزعج قد 

 أتاني في املنام. 

وفي اخلتام أقول : حذار من الكبير وصولته . 
وكما قال اآلباء واألجداد : " اللي ما اله كبير يشتريله كبير " .  

وكم كانوا على حق في قولهم هذا . 

     لعلي هنا أعود بالذاكرة وأستطرد في عجالة بعض ما أسلفناه في مقالة سابقة على النحو التالي : 
قلنا بأنه قد ولى زمن الكبار والهوامير ، وجاء الكبير وأخضعنا لصولته ، ومن املعلوم بأن هذا الكبير يقود ويسوق 

 األمور وفقا لغاياته ومصاحله تبعا ألجندته اخلاصة التي يصقلها ، وسواء أكنا دوال أو مؤسسات . جماعات أو أفرادا ، 
 خاملني أو ناشطني . فإننا وبحكم القوي مجبرين بأن ننصهر في بوتقة هذا الكبير وأن نخضع لصولته ال بل أن نكون في غمار بحره 

 تتالطمنا األمواج .  
وما هذا كله إال توطئة لعنوان مقالتنا العريض ( إعادة الهيكلة وتغير األقنعة ) . 

فبالنسبة إلى الكبير فإعادة الهيكلة ال تتعدى في أبعد حدودها مفهوم تغيير األقنعة ، وأما بالنسبة إلينا معشر الصغار فتكون إعادة الهيكلة  فبالنسبة إلى الكبير فإعادة الهيكلة ال تتعدى في أبعد حدودها مفهوم تغيير األقنعة ، وأما بالنسبة إلينا معشر الصغار فتكون إعادة الهيكلة 
وتغير األقنعة ما هو إال ستار أو درب من دروب الوهم واخليال نبرر من خاللها ألنفسنا حالة الالفهم التي تعصف بنا وأقنعة نتدارى من ورائها لكي 

نبرر ما حل بنا ، وما أشبهنا هنا بالنعام التي تضع رأسها بالتراب .  
فاليوم لن نترحم على اخلوالي ، ولن نسر بأن نقول للزمان ارجع يا زمان ، أمال بزمان قادم يحمل لنا طوق النجاة ويقودنا إلى شط األمان ، فهل جند 

ضالتنا بهذا القادم من الزمان ؟؟؟. 
ولعلي هنا أرفع شراعي وأسلط الضوء عليه ألرى ما يلي : 

• أنت اليوم تدور في فلك الالمفهوم ولن تستطيع أن حتلل في أي مدار أنت ، وماذا سيحل بك غدا أو بعد غد . 
نت اليوم مقبل على كساد كبير و ركود اقتصادي ال حتمد عقباه في جميع مرافق احلياة .  • أنت اليوم مقبل على كساد كبير و ركود اقتصادي ال حتمد عقباه في جميع مرافق احلياة . 

• أنت اآلن مهدد في عملك ، فشبح البطالة أصبح يأتيك في املنام . 
• تذكر بأن ماضيك وحاضرك ال بل ومستقبلك أصبحوا في مهب الريح . 

• أنت اآلن ترى اقتصاديات كبيرة تنهار ، وأسواق عاملية تدمر ، و إمبراطوريات اقتصادية تفلس ، كبار بني ليلة وضحاها أصبحوا دون الصغار . 
• أنت اآلن تدمر مدخراتك ال بل تتبخر،  وسواء أكان لديك سلة عمالت أم لم يكن فانك ال محالة متضرر . 

• أنت اليوم ترى ذوي اخلبرة واحملللني االقتصاديني وكأن سكرة املوت قد املت بهم . 

وهنا نقول : بان هذه األمور الغريبة واأليام العصيبة التي نعيشها  مردها هو حالة الالفهم التي منر بها ، وذلك ألننا ال نقرأ ما يدور في خلد سيد  وهنا نقول : بان هذه األمور الغريبة واأليام العصيبة التي نعيشها  مردها هو حالة الالفهم التي منر بها ، وذلك ألننا ال نقرأ ما يدور في خلد سيد 
القرار وسيد القرار هنا هو الكبير ، فالكبير وكما يعلم اجلميع فانه يقود وال يقاد ، وبالتالي فإننا نكون في مهب نيازك السماء . والكبير عندما 

يصول فانه يترك وراءه آثارا ال حتمد عقباها وكأن زلزاال أو إعصارا قد مر من هنا . 

وهنا نستطرد قائلني ، بان إعادة الهيكلة ملعشر الصغار وتغير األقنعة لن جتلب لنا البلسم الشافي ولن حتل املشكلة قيد أمنلة ما دمنا مقيدين  وهنا نستطرد قائلني ، بان إعادة الهيكلة ملعشر الصغار وتغير األقنعة لن جتلب لنا البلسم الشافي ولن حتل املشكلة قيد أمنلة ما دمنا مقيدين 
بصولة الكبير وأجندته . فهل يكون االستثمار بأن نلجأ إلى األرض أو نركز على األعمال الشعبية التي يكون الضرر بها في حده األدنى . فالكبير 

مهما غير من أقنعته وأعاد هيكليته فهو يبقى في مساره الصحيح ألنه الوحيد الذي يدري ما في باطنه على خالف معشر الصغار . 
أما منارة معشر الصغار ، فهي رحمة من الباري عز وجل ، وسير بجوار احلائط ، وتقوقع ان صح لنا ، وان وجدنا طاقية اإلخفاء فهذا 

أسلم احللول . 

نحن هنا ال ننظر إلى األمور نظرة تشاؤمية بل نحاول أن نقلل الضرر حرصا منا على مستقبل أفضل ولكي 
 ال نصطدم بإعصار يقصم ظهورنا واهللا اعلم . 

أما رجاؤنا نحن معشر الصغار بأن ال يأكل الصغير الصغير ألنه بالتالي مأكول ال مناص. أما مقولة أكلت  أما رجاؤنا نحن معشر الصغار بأن ال يأكل الصغير الصغير ألنه بالتالي مأكول ال مناص. أما مقولة أكلت 
 يوم أكل الثور األبيض فقد ولى زمانها إلى حني رجعة وكم متنيت بان يكون كل هذا كابوس مزعج قد 

 أتاني في املنام. 

وفي اخلتام أقول : حذار من الكبير وصولته . 
وكما قال اآلباء واألجداد : " اللي ما اله كبير يشتريله كبير " .  

وكم كانوا على حق في قولهم هذا . 

توطئة  اال  كــان  ما  الكبير  صولة  حــول  السابقة  مقالتنا  في  ماجاء 
لعنوان مقالتنا العريض )أعادة الهيكلة وتغير االقنعة(

حدودها   ابعد  في  تتعدى  ال  الهيكلة  فــإعــادة  الكبير  الــى  فبالنسبة 
مفهوم تغيير االقنعة وأما بالنسبة الينا معشر الصغار فتكون اعادة 
الهيكلة وتغير االقنعة ما هو اال ستار او درب من دروب الوهم واخليال 
واقنعة  بنا،   تعصف  التي  الالفهم   حالة  النفسنا  خاللها  من  نبرر 
نتدارى من ورائها لكي نبرر ما حل بنا وما اشبهنا  هنا بالنعام  التي 

تضع راسها بالتراب.
فاليوم لن نترحم على اخلوالي .. ولن نسر بان نقول للزمان  ارجع 
يا زمان ، امال بزمان قادم يحمل لنا طوق النجاة ويقودنا الى شط 

االمان ، فهل جند ضالتنا بهذا القادم  من الزمان ؟؟
ولعلي هنا ارفع شراعي واسلط الضوء عليه الرى ما يلي :

انت اليوم تدور في فلك الالمفهوم 
انت اليوم مقبل على كساد كبير و ركود اقتصادي الحتمد عقباه في 

جميع مرافق احلياة .
انت االن مهدد في عملك . فشبح البطالة اصبح ياتيك في املنام ؟

مهب  فــي  اصبحوا  مستقبلك  بــل  ال  وحــاضــرك  ماضيك  بــان  تذكر 
الريح.

انـــت االن تـــرى اقــتــصــاديــات كــبــيــرة تــنــهــار . واســـــواق عــاملــيــة تدمر 
اصبحو  وضحاها   ليلة  بني  كبار  تفلس،   اقتصادية  وامبراطوريات 

دون الصغار.
اكــان لديك  سلة  وســواء  تتبخر   بل  تدمر مدخراتك  ال  االن  انــت 

عمالت ام لم يكن فانك ال محالة متضرر
انت اليوم ترى ذوي اخلبرة واحملللني االقتصاديني وكأن سكرة املوت 

قد املت بهم .

التي نعيشها  العصيبة  الغريبة وااليــام  بان هذه االمــور  وهنا نقول: 
مردها هو حالة الالفهم التي منر بها . وذلك الننا  ال نقرأ ما يدور 
في خلد سيد القرار وسيد القرار هنا هو الكبير ، فالكبير وكما يعلم 
نيازك  مهب  في  نكون  فإننا  وبالتالي   . يقاد  وال  يقود  فانه  اجلميع 
حتمد  ال  آثـــارا   وراؤه  يترك  فانه  يصول  عندما   والكبير   ، السماء 

عقباها وكأن زلزاال او اعصارا قد مر من هنا .
وهنا نستطرد قائلني ، بان اعادة الهيكلة ملعشر الصغار وتغير االقنعة 
دمنا  ما  امنلة  قيد  املشكلة  ولن حتل  الشافي  البلسم  لنا  لن جتلب 
باالستثمار  احلــل  يــكــون  فهل   . واجــنــدتــه  الكبير  بصولة  مقيدين 
والعودة الى االرض أو نركز على االعمال الشعبية التي يكون الضرر 
فيها في حده االدنى ، فالكبير  مهما غير من اقنعته واعاد هيكليته 
فهو يبقى في مساره النه الوحيد الذي يدري مافي خلده على خالف 
عز  الباري  من  رحمة  فهي  الصغار  معشر  منارة  اما  الصغار.  معشر 
وجل، وسير بجوار احلائط ، وتقوقع  ان صح لنا، وان وجدنا طاقية 

االخفاء فهذا اسلم احللول.

نحن هنا ال ننظر الى االمور نظرة تشاؤمية بل نحاول ان نقلل الضرر 
يقصم  باعصار  نصطدم  ال  ولكي  افضل  مستقبل  على  منا  حرصا 
ظهورنا. و رجاؤنا  نحن معشر الصغار بان ال ياكل الصغير الصغير 
النه بالتالي مأكول ال مناص ، فاملطلوب وقفة ال بل ان جنتمع سويا 

ونأخذ حقنا من الكبير .
 وكم متنيت بان يكون كل هذا كابوس مزعج قد اتاني باملنام .
وكما قال االباء واالجداد :« اللي ماله  كبير يشتريله كبير«.

وكم كانو على حق في قولهم هذا .

اعادة الهيكلةوتغير االقنعة ..
م. عمار شموط
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 مــدحت مسعـود عـورتـاني 

في  العمل  بدأنا   ، املستمر  بالتطوير  قناعتنا  من  انطالقا   لكن 
بناء مبنى حديث و متطور في رام الله ليحوي مكاتب ومعارض 
الشركة ومصنع حديث لبرادي األملنيوم والشرحات والذي سيسد 
الديكور في فلسطني لعدة  الرائدة في مجال  احتياجات شركتنا 

سنوات . 

مثل  الضفة  فــي  مشاريع  عــدة  االخــيــرة  السنوات  خــالل  ونفذنا 
ومستشفى   ، طولكرم  فــي  الــزكــاة  ومستشفى   ، جنني  مستشفى 
العربي في نابلس، وعدة بنوك منها بنك القاهرة عمان “الرئاسة” 
،والبنك العقاري املصري العربي والبنك العربي والبنك االردني 
منها  الشركات  من  العديد  الى  باالضافة  البيرة”  “فرع  الكويتي 
وقد   . “ريتش”  االتصاالت  وشركة   ، “موبايل”  الوطنية  الشركة 
. كما تعاملنا مع   USAID قمنا بتنفيذ عدة عطاءات من قبل 
عدة شركات ومهندسني ومتعهدين لتنفيذ مشاريعهم مع كفاالت 
صيانة ونساهم معهم في اعطاء اسعار ملواد وعطاءات يحصلون 

عليها .

لدى شركتنا أفضل املواد واالنــواع التي تناسب كل ذوق من ألوان 
املنتجات  لبعض  واســتــيــراد  عاملية  اتــصــاالت  ولنا  عالية  وجـــودة 
قدر  احمللية  الصناعات  تشجيع  ونحاول  البالد  في  التوجد  التي 

املستطاع ان وجدت .

يتم  كيف  املجاورة  الــدول  في  وأطلع  اسمع  عندما  بالغيرة  أشعر 
احتضان شركات ومصانع القطاع اخلاص وتطويرها وكيف يقدم 

لها الدعم املطلوب.

مع  بالتعاون  املصرفي  والقطاع  احلكومة  مسؤولي  من  نأمل 
مؤسسات القطاع اخلاص توفير محفزات التطوير والقروض 
الالزمة امليسرة من أجل توسيع أعمالنا وتشغيل عمالة أكبرفي 

فلسطني .

التحصيل العلمي
وأكملت  االبتدائية  درســت  حيث   1938 سنة  عنبتا  فــي  ولــدت 
التربية والتعليم في  دراستي في عمان. عينت مدرسا في وزارة 
بعثه لدراسة  على  ،حصلت   1960 عــام  فــي  الــقــدس  و  نابلس 

صناعة الفن اليدوي في تونس واملغرب.

مجاالت العمل
في عام 1974 أسست محالت مـــــــراديكــــــــــور  في رام الله والتي 
كانت لعدة سنوات  احملل الوحيد املتخصص في أعمال الديكور 
في فلسطني . تطورت شركة مــــــــراديكـــــــور حتى أصبحت تشغل 

اآلن مساحة 400 م2.
في عام 1979 قمت بتأسيس مصنع برادي األملنيوم والشرحات 

والذي كان وما زال املصنع الوحيد في فلسطني .

واكبت تطور أعمال الديكور في العالم من خالل حضور الكثير 
و  .....الـــخ،  والصني  وبلجيكا،  أملانيا  في  العاملية  املعارض  من 
والعراق  ودبــي  عمان  في  املعارض  هذه  من  العديد  في  شاركت 
تــدرب عدة  فقد  فــي فلسطني  األولـــى  كانت  الشركة  أن  ومبــا   ،
محالت  وفتح  بالتطور  بعضهم  وقــام  اجلــانــب  هــذا  فــي  شباب 
لهم في أنحاء فلسطني ، ويقومون حاليا بالشراء من شركتنا 

باجلملة.

زالــت هي عــدم وضــوح األفق  أمــا املشاكل التي مــرت علينا ومــا 
املستقبلي  التخطيط  من  يعيقنا  الذي  واالقتصادي  السياسي 
،واالجــراءات واملعيقات على  املعابر التجارية التي تتمركز على 
من  وتزيد  سلبا  أعمالنا  على  تؤثر  فهي   محافظه  كل  مدخل 
املتاعب والتكاليف التي لم تكن من قبل، وكل هذه املعيقات غير 
التطوير  في  شركاتها  يساعد  مما  األخــرى  البالد  في  موجودة 

واخذ مزايا حكومية ومصرفية غير متوفرة لنا في الوطن.
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مجتمع االعمال

أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني ترحب باألعضاء اجلدد املنتسبني جلمعية 
رجال األعمال الفلسطينيني منذ األول من تشرين األول 2008

إعداد: مراد داود صالح
مدير دائرة العضوية والنشاطات

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

األعـضـــــاء اجلـــــــدد

السيد جاد الله يوسف 
جادالله

عضو مجلس ادارة الشركة 
الوطنية لصناعة و تسويق الورق

السيد سامر راتب محمد 
الصيفي

املدير التنفيذي ملجموعة املنارة 
لالستثمار

السيد عبد الروؤف خالد 
عبد الوؤف هواش

مدير عام شركة خالد هواش
واخوانه لالخشاب

السيد عيسى رجا عيسى 
قسيس

مدير عام شركة فلسطني لتمويل 
الرهن العقاري

السيد د.عبد الفتاح حسن 
عادل عرفات

رئيس مجلس ادارة املجمع الطبي 
العربي التخصصي

السيد صبري حمدي علي 
احلوامدة

مدير عام شركة عمر احلوامدة 
لالستيراد و التصدير

السيد عصام صالح عبدو 
شلهوب

مدير عام شركة شلهوب 
الصناعية التجارية

السيد غازي نوري محمد 
بزار

مدير عام شركة البزار للتعهدات 
العامة

السيد داوود حسن
 محمد الزير

رئيس مجلس ادارة شركة جامعة 
فلسطني االهلية

السيد عبد احلكيم يوسف 
علي وهر

مدير عام شركة البلعاوي 
للمقاوالت و االنشاءات

السيد عطيه عبد الغفور 
عطيه شنانير

مدير عام البنك االسالمي 
العربي

السيد ناصر محمد صالح 
غنيم

مدير عام شركة فلسطني 
للتامني

السيد سائد نشات طاهر 
كنعان

نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصانع 
الشرق العربية للفوط الصحية

السيد عبد الرحيم يوسف 
ابراهيم صالح

مدير عام شركة مكتب الصالح 
للمقاوالت

السيد عمر حمدي علي 
احلوامدة

صاحب شركة عمر احلوامدة لالستيراد 
و التصدير وتاجير السيارات

السيدة لينا ياسر جالل 
اخليري

 ممثلة عن شركة املسلم 
لالستثمار
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مجتمع االعمال

تهنئة باداء العمرة

ــة  من  تـــتـــقـــدم اســــــرة مــجــل
رئيس منتدى رجال األعمال - جنني، مسؤول 

العالقات الداخلية في إحتاد رجال األعمال
 

راغب احلاج حسن
باحر التهاني مبناسبة 
ادائه مناسك العمرة 

احلمد الله على السالمة 
وتقبل الله طاعتكم

التهـــــــــاني الف مبروك
تهنئة باحلج

ــة  من  تـــتـــقـــدم اســــــرة مــجــل
معالي احلاج

مـــــحـــــمـــــد كـــــمـــــال 
حـــــســـــونـــــة وزيـــــــر 
االقتصاد الوطني 
والتبريكات  التهاني  باحر 
لفريضة  ادائــــه  مبناسبة 

وسعيا  مــبــرورا  حجا  جعله  العام  لهذا  احلــج 
مشكورا واحلمد لله على السالمة ومبروك.

تهنئة باحلج

تتقدم اسرة مجلة  من
الدكتور باسم ابو عصب

باحر التهاني والتبريكات 
مبناسبة ادائه لفريضة 
احلج لهذا العام جعله 

حجا مبرورا وسعيا 
مشكورا واحلمد لله على 

السالمة ومبروك.

تهنئة باملنصب اجلديد

تتقدم اسرة مجلة  من السيد
اياد مسروجي 

باحر التهاني والتبريكات الستالمه منصب 
مدير عام لشركة القدس 
للمستحضرات الطبية  
متمنني له دوام التقدم 

واالزدهار 
في خدمة  وطنه وشعبه 

ومبروك

تهنئة باملنصب اجلديد

ــة  من  تـــتـــقـــدم اســــــرة مــجــل
زياد عنبتاوي

بــــــــاحــــــــر الـــــتـــــهـــــانـــــي 
الختياره  والــتــبــريــكــات 
الرئيس  نــائــب  ملنصب 
فــــــي جـــمـــعـــيـــة رجــــــال 
الفلسطينيني  االعمال 
دوام  لـــــــه  مــــتــــمــــنــــني 

التقدم واالزدهار في خدمة  مصالح اجلمعية 
واعضائها و وطنه وشعبه ومبروك.

تهنئة باحلج والشفاء

تتقدم اسرة مجلة  من رئيس 
األعمال  رجــال  ملتقى 

- اخلليل
محمد غازي 

احلرباوي
باحر التهاني مبناسبة 
العملية  مـــن  شــفــائــه 
اجلـــــراحـــــيـــــة وادائــــــــه 
لهذا  احلــــج  مــنــاســك 

العام واحلمد لله على السالمة ومبروك.

تهنئة عبد الناصر احلافي

تتقدم اسرة مجلة  من عضو 
الهيئة االدارية للجمعية

عبد الناصر احلافي 
»ابو خالد« 

والتبريكات  التهاني  باحر 
العملية  اجــرائــه  مبناسبة 
دوام  له  متمنني  اجلراحية 
واحلمد  والعافية  الصحة 

لله على السالمة.

تهنئة باملنصب اجلديد
تتقدم اسرة مجلة  من

كمال تيم
باحر التهاني والتبريكات 
مبناسبة انتدابه لعضوية 
مجلس ادارة جمعية رجال 

االعمال الفلسطينيني 
نيابة عن املرحوم خليل 
الفار متمنني له دوام 
التقدم واالزدهار في 

خدمة مصالح اجلمعية 
واعضائها و وطنه وشعبه ومبروك

تهنئة بالشفاء
تتقدم اسرة مجلة  من 

عضو اجلمعية
أمير شاهني

بالتهاني والتبريكات 
مبناسبة شفائه من 

الوعكة الصحية 
التي أملت به واحلمد 

لله على السالمة.
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ال
ـــــــــ

مــــ
عــــ

اال
ئة 

ـــــــــ
بـيـ

االقتصاد  مـــر  املــاضــيــة  ســـنـــوات  الــعــشــر  خــــالل 
اثقلت  وعقبات  حتديات  عــدة  امــام  الفلسطيني 
مــن االعـــبـــاء املــلــقــاة عــلــيــه، ولــكــن رغـــم كــل تلك 
املنشآت  فصمود  صامدًا.  زال  ما  انه  اال  العقبات 
ساعد  االسرائيلية  االجــراءات  امام  الفلسطينية 
على تقليل حدة التراجع الذي كان من املمكن ان 
يكون كنتيجة حتمية لتلك االجراءات. مما يدلل 
ميتلكها  التي  الفريدة  الذاتية  القدرة  على  هذا 
بالرغم من صعوبة  الفلسطيني  القطاع اخلاص 
واجهها  الــتــي  واخلــارجــيــة  الداخلية  التحديات 

خالل السنوات املاضية وما زال يواجهها.
من   67% الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع  شــغــل 
يشغل  كــان  ان  بعد   ،2007 عــام  العاملة  االيــدي 
مسح  نتائج  بحسب  وذلـــك   ،2000 عــام   61%
اجلهاز  ينفذه  الذي  الفلسطينية  العاملة  القوى 
العام  مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــي  لـــالحـــصـــاء  املــــركــــزي 
لتشغيل  اساسيا  رافدا  يشكل  اصبح  1995. مما 
العمال  امــام  املعابر  اغــالق  بعد  العاملة  الــقــوى 
قطاع  شــكــل  وقـــد  اســرائــيــل.  فــي  الفلسطينيني 
التجارة اعلى نسبة تشغيل، حيث وصلت النسبة 
الى %26 يليه قطاع الزراعة والذي يشكل 22%، 
ان  العلم  مع   .)17%( الصناعة  قطاع  ويليهما 
يعملون  القطاع اخلاص  العاملني في  %44 من 

أداء القطاع اخلاص الفلسطيني خالل العشر 
سنوات املاضية: 

قـــــراءة إحصــــائيـــــة

صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

 15% مقابل  الــغــيــر،  لــدى  بــأجــر  كمستخدمني 
يعملون لدى اسرهم بدون اجر. ويشكل اصحاب 
العمل )الذين يشغلون مستخدم بأجر واحد على 
االقل( %6، والعاملون حلسابهم يشكلون 35%. 
في  العاملني  اجمالي  مــن   17% النساء  ومتثل 
القطاع اخلاص، منهم %46 يعملن لدى االسرة 
و19%  عمل،  كأصحاب  يعملن  و1%  اجــر  بــدون 

يعملن حلسابهن اخلاص.  
مــن جــانــب آخــــر، بــلــغــت عـــدد املــنــشــآت العاملة 
فــي بــاقــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة حوالي 
117،000 منشأة في العام 2007، ميثل القطاع 
اخلاص منها %91. وقد بلغت نسبة ارتفاع عدد 
املنشآت %40.7 مقارنة مع عام 1998، أي مبعدل 
زيادة سنوية مقدراها %4.1. مقابل ذلك، ارتفع 
السنوات  عشر  خالل  املنشآت  في  املشتغلني  عدد 
املاضية بنسبة %32.2 أي مبعدل سنوي مقداره 
السنوي  السكاني  النمو  ان  العلم  مــع   ،3.2%
ايجابي  مؤشر  على  يدلل  %2.8، مما  الى  يصل 
الفلسطيني  اخلــاص  للقطاع  التشغيلية  للقوة 
بالرغم من االجراءات االسرائيلية. وعلى صعيد 
االنــشــطــة االقــتــصــاديــة، يــالحــظ مــن الشكل انه 
مقابل  الصناعية  املنشآت  عدد  في  منو  يوجد  ال 
منـــو مــلــحــوظ لــالنــشــطــة االخــــــرى )اخلـــدمـــات 

االنشطة،  لتلك  التشغيلية  القوة  اما  والتجارة(. 
بينها.  فيما  وتفاوتها  اجتاهاتها  اختلفت  فقد 
االعلى  التشغيلية  القدرة  وبوضوح  يظهر  حيث 
للصناعة مقارنة مع االنشطة االخرى، واالرتباط 
واخلدماتية  الصناعية  املنشآت  عدد  بني  الوثيق 
املنشآت  عـــدد  فــي  فالتغير  الــعــامــلــني.  عـــدد  مــع 
موازي  تغير  يقابلها  اخلــدمــاتــيــة  او  الصناعية 
لعدد العاملني. بينما االستثمار في التجارة ليس 
مشروطًا بزيادة عدد العاملني. ومع ذلك، يتضح 
وجود منو في القدرة التشغيلية لقطاع اخلدمات 
السنوية  النمو  نسبة  بلغت  حيث  الــزمــن،  عبر 
لعدد العاملني في قطاع اخلدمات %6.7، مقابل 
بنسبة  انخفاض  بينما  التجارة.  لقطاع   4.6%
يأتي  وهـــذا  الــصــنــاعــة،  لقطاع  النصف  مــن  اقــل 
الصعبة  واخلارجية  الداخلية  التحديات  نتيجة 
الفلسطيني،  الصناعي  القطاع  يواجهها  التي 
واالغالقات،  االسرائيلية  االجــراءات  اهمها  ومن 
احمللي،  للمستهلك  الشرائية  القدرة  وانخفاض 
والتوجه  الشرس  التنافس  وجــود  الــى  باالضافة 
وبخاصة  واالجنبية  االسرائيلية  املنتجات  الــى 

املنتجات الصينية. 
املنشآت  ومــــدراء  لـــرأي اصــحــاب  اســتــطــالع  ففي 
الصناعية، والذي ينفذه اجلهاز املركزي لالحصاء 
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بيئة االعمال

املسح  نتائج  تظهر  شــهــري،  بشكل  الفلسطيني 
لشهر تشرين اول 2008، الى ان القدرة الشرائية 
للمستهلك الفلسطيني كانت اهم عامل لتراجع 
االجراءات  يليها   ،)23.3%( الصناعي  القطاع 
املنافسة،  عــامــل  امـــا   .)18.3%( االســرائــيــلــيــة 
اشار  ذلــك،  من  وبالرغم   .4.2% الــى  وصــل  فقد 
%90.6 من املنشآت الصناعية الى وجود منافسة 
في  والتي سببت  فالعوامل اخلارجية  ملنتجاتهم. 
الفلسطيني  للمستهلك  الشرائية  القدرة  تراجع 
ويــوازيــهــا االجــــــراءات االســرائــيــلــيــة، كــانــت اهم 

العوائق امام الصناعة الفلسطيني.
واذا ما نظرنا الى القيمة االنتاجية لتلك املنشآت، 
فيالحظ وجود ارتفاع بنسبة %44 خالل االعوام 
العشرة املاضية، أي مبعدل زيادة سنوية مقدارها 
من  املتحققة  االنتاج  قيمة  وصلت  %4.4، حيث 
 4 الــى   2007 عــام  خــالل  االقتصادية  االنشطة 
مليار دوالر امريكي. مما يدلل على ارتفاع انتاجية 
تكنولوجيا  استخدام  بسبب  وذلك  العاملة،  اليد 
اكثر تطورا. وهذا ما يحدث في العادة في الدول 

املتقدمة ولكن بشكل اكبر. 
فالنمو االقتصادي يتسارع 
التكنولوجيا  تـــطـــور  مـــع 
والشكل  اســـاســـي.  كــعــامــل 
الركود  فترة  يبني  التالي، 
االقتصاد  واجـــهـــت  الــتــي 
-2001 الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
تعافى  حــــيــــث   ،2003
وبشكل  جــزئــيــا  االقــتــصــاد 

تدريجي. 
بالرغم من ان عدد املنشآت 
بعض  مــن  اقــل  الصناعية 
االنــشــطــة االخــــرى، ولكن 
من  االعلى  النسبة  تشكل 
االنتاجية  القيمة  اجمالي 
للمنشآت. حيث ميثل عدد 
الصناعة  فـــي  املــشــتــغــلــني 
في  املشتغلني  اجمالي  من 
املنشآت العاملة %26، في 
املقابل، تصل نسبة القيمة 
للمنشآت  االنــــتــــاجــــيــــة 
اجمالي  مـــن  الــصــنــاعــيــة 
القيمة االنتاجية لالنشطة 
االقتصادية %45، و31% 
املضافة  الــقــيــمــة  ــة  نــســب
من  الصناعية  للمنشآت 

اجمالي القيمة املضافة لكافة االنشطة الصناعية 
)ال تشمل القطاع الزراعي(. مما يدلل على اهمية 

القطاع الصناعي في االراضي الفلسطينية. 
بالرغم من التغطية املتدنية لقطاعي االنشاءات 
والنقل املنظم، اال ان انتاجية العامل فيها عالية 
جدا مقارنة مع القطاعات االخرى. اما العاملني 
في قطاعي اخلدمات والتجارة، فهما ذوي انتاجية 
متدنية ومستقرة خالل السنوات العشر املاضية. 
الى  الصناعة  فــي  العامل  انتاجية  وصــلــت  وقــد 
حوالي 29 الف دوالر عام 2007، وهي متوسطة 
املالحظ  ومــن  االخــــرى.  القطاعات  مــع  مــقــارنــة 
خالل  تدنت  العاملني  انتاجية  ان  الشكل،  خالل 
الفترة 2001-2003، اال في قطاع النقل املنظم. 
ممـــا يــدلــل عــلــى اســتــفــادة قــطــاع الــنــقــل خالل 
وبخاصة  املفروض  واحلصار  املشددة  االغــالقــات 
في الضفة الغربية. اما قطاع االنشاءات، فهو آخذ 
بالتدني خالل الفترة االخيرة منذ العام 2004. 
خالل  العمل  في  العاملني  استمرار  من  وبالرغم 
فترة االغالقات املشددة، اال ان انتاجيتهم تدنت، 
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والعاملني  العمل  اصحاب  من  كل  يتقاسم  حيث 
اخلسائر التي يتكبدونها خالل فترات الركود. 

اما الصادرات الفلسطينية، فلم يتجاوز ارتفاعها 
عن %2 خالل السنوات العشر املاضية. أي بزيادة 
اتفاقيات  من  بالرغم   ،)0.2%( تذكر  ال  سنوية 
الشراكة واتفاقيات االسواق التجارية احلرة التي 
وقعت مع العديد من الدول مثل االحتاد األوروبي 
وأمريكا. وهذا يأتي نتيجة االجراءات االسرائيلية 
اآلخر.  اجلانب  مع  االتفاقيات  تلك  ادارة  وســوء 
مــقــابــل ذلــــك، ارتــفــعــت الــــــواردات خـــالل العشر 
زيادة  مبعدل  أي   ،35% بنسبة  املاضية  السنوات 
سنوية مقدارها %3.5، وهذا يتناسب مع الزيادة 

السكانية. 
القدرة  انــكــار  املــطــاف، ال ميكن  نهاية  فــي  ولــكــن 
ادارة  فــي  الفلسطيني  اخلــاص  للقطاع  الذاتية 
شــؤونــه بــالــرغــم مــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة التي 
صمودها  يستمر  ان  نــطــمــح  والــتــي  يــواجــهــهــا، 
التي من  العاملية  املالية  االزمــة  وبخاصة في ظل 

املتوقع ان جتتاح االراضي الفلسطينية. 
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اظهرت وثيقة اعدتها الغرفه التجارية االسرائيلية 
اعـــداد من  عــن  الــشــركــات ستستغني  مــن   55% ان 
 7% مقابل   2009 عــام  خــالل  وموظفيها  عمالها 
استيعاب  من  ستتمكن  بانها  تقديراتها  عن  اعربت 
من  العظمى  الغالبية  توقعت  فيما  جـــدد،  عــمــال 

الشركات االسرائيلية هبوطا بنسبة ارباحها.
وجاء في الوثيقة ان نصف الشركات التي توقعت ان 
تستغني عن بعض قواها العاملة ستقوم بفصل 5% 
من مجموع القوى العاملة لديها فيما توقعت 78% 
من الشركات االسرائيلية هبوطا بنسبة ارباحها منها 

 استطالع: اكثر من نصف الشركات االسرائيلية
ستفصل اعدادا من عمالها في العام 2009 

%70 وقعت نسبة انخفاض تصل الى %5، و 68% 
وفقا  وذلــك  املبيعات،  حجم  فــي  انخفاضا  توقعت 

الستطالع اجرته الغرفه التجارية االسرائيلية.
وشمل االستطالع الذي اجرته املسؤولة االقتصادية 
شــركــة جتارية   160 ميني«  »يــســرائــيــل  الــغــرفــه  فــي 
تتوقع  الــشــركــات  مـــن   305 ان  وبـــني  وخــدمــاتــيــة، 
استقرارا، فيما يتعلق بالقوى العاملة لديها مقابل 

%7 فقط توقعت استيعاب عمال جدد لديها.
وفيما يتعلق باسعار السلع واخلدمات التي تقدمها 
من  االســعــار  تخفيض  منها   57% توقع  الشركات 

بينها %78 توقعت تخفيضا بنسبة تصل الى 5%.
االستهالكية  الــقــوة  انــخــفــاض  االســتــطــالع  وتــوقــع 
للفرد خالل عام 2009 بنسبة %1 فيما سينخفض 

االستيراد بنسبة 3%.
تشير  االستطالع  نتائج  ان  ميني  يسرائيل  وقالت 
الفوري  التنفيذ  الــى  داعــيــه  متفائلة  توقعات  الــى 
تبلورت  التي  والشركات  املصانع  مساعدة  للخطط 
بهدف  النائية  املناطق  في  خاصة  املالية  وزارة  في 
تقليص نسبة هبوط االربــاح واملبيعات ما سيقلص 

عدد العمال الذين سيتم االستغناء عنهم. 

التأمني  ملؤسسة  األولــيــة  الــتــقــديــرات  تشير 
البطالة  نسبة  أن  إلــى  االسرائيلية  الوطني 
سوف ترتفع العام القادم، 2009، إلى 7.5% 
ألف   226 يــقــارب  مــا  أي  العاملة،  الــقــوة  مــن 
عامل. وللمقارنة مع معطيات العام  2008، 
فقد وصلت نسبة البطالة إلى %6.3، أي ما 

يعادل 186 ألف عامل.
جتدر اإلشارة في هذا السياق إال أنه في ظل 
التقليصات التي بدأ العمل بها منذ -2002 
في  نتانياهو  بنيامني  واليـــة  خــالل   ،2003
منصب وزير املالية، فإنه فقط 54 ألف عامل 
مخصصات  على  احلصول  بإمكانهم  سيكون 
البطالة، أي عاطل واحد عن العمل من بني كل 
أربعة عاطلني عن العمل، وذلك بسبب صرامة 
التي وضعها من أجل احلصول على  املعايير 

مخصصات البطالة.
وبينت تقرير مؤسسة التأمني الوطني أنه في 
حال بقيت معايير احلصول على مخصصات 
البطالة كما هي، فإن ذلك يعني أن أكثر من 

خبير في التخنيون 
يتهم وزارة املالية 

بالتسبب في 
حدوث ازمة املياه 

لشؤون  االبــحــاث  معهد  رئيس  اتهم 
الهندسة  ملـــعـــهـــد  الــــتــــابــــع  املـــــيـــــاه 
البروفيسور  التخنيون  التطبيقية 
املالية  وزارة  ســـمـــايـــت  ريـــفـــائـــيـــل 
االسرائيلية بالتسبب في حدوث ازمة 

املياه املستعصية في اسرائيل.
رغم  انــه  سمايت  البروفيسور  وقـــال 
قــــرار احلــكــومــة اقـــامـــة الــعــديــد من 
لم  فانه  املياه  ملوحة  الزالــة  املنشات 

تتم اال اقامة منشاتني.
واعتبر في افادة امام جلنة التحقيق 
الــرســمــيــة الــتــي شــكــلــت لــبــحــث هذا 
لذلك  الرئيسي  السبب  ان  املــوضــوع 
وزارة  تنتهجها  الــتــي  املــمــاطــلــة  هــو 

املالية .  

إذا  دخــل  بـــدون  سيكونون  عــامــل  ألــف   180
ألف   220 و   ،8% إلى  البطالة  نسبة  وصلت 
عامل بدون دخل في حال وصلت النسبة إلى 
النسبة  وصلت  إذا  عامل  ألف   260 و   ،10%

إلى 12%.
كما جتدر اإلشارة إلى أن التشدد في معايير 
في  أدى  البطالة  مخصصات  على  احلصول 
مستحقي  نسبة  خــفــض  إلـــى   2002 الــعــام 
املخصصات بـ %50، حيث أن شرط احلصول 
يوم   300 العمل  يتطلب  املخصصات  على 
على  سيتوجب  أنــه  أي  ونــصــف،  سنة  خــالل 
ملدة  األســبــوع  في  أيــام  ستة  يعمل  أن  العامل 

سنة كاملة.
البلدات  كبيرا من  عــددا  أن  البيان  وغني عن 
البطالة،  قــائــمــة  رأس  عــلــى  تــقــف  الــعــربــيــة 
من  أكــثــر  مــن  سيكونون  الــعــرب  أن  يعني  مــا 
البطالة  نــســبــة  ارتـــفـــاع  نتيجة  املــتــضــرريــن 
على  احلــصــول  شـــروط  فــي  التشدد  ونتيجة 

مخصصات البطالة.

توقعات بارتفاع نسبة البطالة في 
اسرائيل إلى 7.5 ٪في العام 2009..
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اخبار اقتصادية اسرائيلية

املالية االسرائيلية تعلن عن خطة بتكلفة
 11 مليارد شيكل إلنقاذ أسواق املال

أفادت التقارير االقتصادية اإلسرائيلية أنه بعد التخمينات حول خطة وزارة املالية إلنقاذ أسواق املال، 
أعلنت وزارة املالية، عن خطة جديدة تعتمد على سلسلة من اخلطوات تصل إلى 11 مليارد شيكل، وذلك 

ملعاجلة التراجعات في أسواق املال وتوسيع مصادر االعتماد، في أعقاب األزمة االقتصادية العاملية.
6 مليارد شيكل، وذلك  التي تشتمل عليها اخلطة كفالة مالية من الدولة بقيمة  ومن بني اخلطوات 

بهدف جتنيد أموال للجهاز املصرفي لزيادة حجم االعتماد.
كما تتضمن رصد 5 مليارد شيكل إلقامة صناديق استثمار بشراكة مع صناديق التقاعد على أنواعها، 
وذلك بهدف تعزيز االعتماد خارج املصارف، وخاصة فيما يتصل بالديون بني الشركات بهدف تسويتها.

احلركة  دورة  لضمان  تصدرها  التي  الشركات  مع  الديون  سندات  لترتيب  آليات  إقامة  أيضا  وتتضمن 
في  واالستثمار  البالد  إلى  األمــوال  تدفق  تشجيع  بهدف  الضرائب  في مجال  تشريعات  املالية، عالوة 

أسواق املال.

60 ٪ من ضحايا فصل العمال نتيجة الوضع 
االقتصادي السيء نساء

نتيجة الوضع االقتصادي الصعب الذي يجتاح دول العالم مبا فيها اسرائيل فان نسب البطالة اخذه 
باالرتفاع، ويتمثل ذلك في فصل العمال باعداد كبيرة من املصانع والشركات التي بدأت تخسر قيمة 

اسهمها في البورصة او تلك التي اعلنت افالسها.
وتفيد االحصائيات االسرائيلية ان %60 من ضحايا فصل العمال في اسرائيل نساء، وتعتبر االكادمييات 
الشابات من اكثر العامالت عرضة للفصل، وتأتي هذه االحصائيات بعد توجه ما يقارب 25 الف امراة 

الى مكاتب التشغيل بعد فصلهن من اعمالهن في الشهرين االخيرين.

خالل السنوات األربع القادمة: عجز في املياه 
يصل  إلى مليارد كوب..

إلــى مليارد متر مكعب/ كوب. املــيــاه يصل  الــقــادمــة نقصا فــي   تــواجــه اســرائــيــل فــي الــســنــوات األربـــع 
املـــيـــاه االسرائيلية،  تـــامـــي شـــــور، رئــيــســة شــعــبــة االســـتـــخـــدام فـــي ســلــطــة  جــــاء ذلــــك عــلــى لـــســـان 
ــــــوم دراســـــــــي تـــــنـــــاول بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــة واملــــــيــــــاه فـــــي ظـــــل أزمــــــــة املــــيــــاه.  فـــــي طــــبــــريــــة، خــــــالل ي
وقــالــت إنــه حتى الــيــوم فقد كــان الــعــام 2001 هــو أكــثــر الــســنــوات شحا فــي املــيــاه، وفــي حــال استمر 
ــيــرة الــتــي بـــدأ بــهــا، فـــإن ذلـــك قــد يــجــعــل الــعــام احلــالــي هــو األســــوأ.  الــشــتــاء احلــالــي بــنــفــس الــوت

ـــعـــدة أســــبــــاب مــــن بينها  وتـــابـــعـــت أن قــســمــا كـــبـــيـــرا مــــن حـــــوض الـــســـاحـــل لــــم يـــعـــد صــــاحلــــا، ل
ــــيــــه مـــــن خــــــالل مــــيــــاه الــــبــــحــــر، عــــــــالوة عـــلـــى تـــلـــويـــث قـــســـم آخــــــر منه.  تـــغـــلـــغـــل املــــلــــوحــــة إل

وبحسب املعطيات التي مت عرضها فإن استهالك املياه في العام  2008يصل إلى 1.4 مليارد متر مكعب/ 
كوب، يتوفر منها 880 مليون كوب، بينها 150 مليون كوب يتم حتليتها. كما تضمنت املعطيات إشارة إلى 

أن حجم االستهالك املنزلي للمياه يصل إلى 722 مليون كوب، مقابل 454 مليون كوب للزراعة.

اكتشاف حقل كبير من 
الغاز قبالة سواحل حيفا   
االسرائيلية  اســـرامـــكـــو  شــركــة  اعــلــنــت 
املــتــخــصــصــة فــي مــجــال الــطــاقــة ، انها 
الغاز الطبيعي  اكتشفت حقال كبيرا من 

قبالة سواحل حيفا في شمال اسرائيل.
احلقل  هــذا  فــان  للشركة،  بيان  وبحسب 
يــقــع عــلــى بــعــد 90 كــلــم قــبــالــة سواحل 
في  اكتشافه  يتم  حقل  اهــم  وهــو  حيفا، 

اسرائيل حتى االن. 
دوالر  مليار   15 بـــ  انتاجه  قيمة  وتــقــدر 
اينرجي  نوبل  االقــل. ومتلك شركة  على 
اسهم  مــن   %36 االمــيــركــيــة  النفطية 
»اسرامكو« في حني متلك شركتا ديليك 
دريلينغ وافنر اويل اند غاز اكسبلوريشن 
مجال  في  املتخصصتان  االسرائيليتان 
وبحسب  منها.   %35،10 نسبة  الطاقة 
وزير البنى التحتية االسرائيلي بنيامني 
بن اليعازر، فانه }اكتشاف تاريخي سيغير 

مستقبل الصناعة االسرائيلية{.
من جهته، قال اسحق تشوفا، مدير شركة 
ديليك ان }هذا احلقل النوعي سيسمح 
بــخــفــض نــفــقــات اســـرائـــيـــل فـــي مجال 

الطاقة بـ%20{.

خسائر مباشرة بعشرات 
املاليني ملصانع اجلنوب 

بسبب القصف الصاروخي.. 
إن  إسرائيلية  اقــتــصــاديــة  تــقــاريــر  قــالــت 
املقاومة  ورد  غـــزة  قــطــاع  عــلــى  الـــعـــدوان 
أدى  الصاروخي  بالقصف  الفلسطينية 
اجلنوب  في  املقامة  املصانع  تكبيد  إلــى 
مليون   80 إلــى  وصلت  مباشرة  خسائر 

شيكل.
هــــذه اخلسائر  فــــإن  ـــصـــادر  امل وبــحــســب 
ــتــاج مدة  نــاجــمــة أســاســا عــن تــوقــف اإلن
17 يوما، بسبب غياب العمال من أماكن 
عــمــلــهــم، يــضــاف إلــيــهــا اخلــســائــر غير 
عن  الزبائن  لتعويض  كاحلاجة  املباشرة 
عدم االلتزام بتزويد البضائع في الوقت 

احملدد.
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اعتبر د. لؤي شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني يوم 
فقاعة  انفجار  يــوم   2008/09/15 املــوافــق  االثــنــني 
وبداية  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املالية  األزمة 
بقطاعات  عصفت  التي  العاملية  املالية  األزمــة  تكون 
الدول  مــن  عــدد  فــي  مــال  وأســــواق  ومصرفية  مالية 
الليبرالية )كأمريكا  التي اعتمدت أساسًا الرأسمالية 
أن  شبانه  د.  وأشـــار  واســتــرالــيــا(.  وأملــانــيــا  وبريطانيا 
والسياسيني  االقتصاديني  العالم  خبراء  من  العديد 
لشركات  وإفــالس  انهيار  من  سيحدث  ما  أن  اعتبروا 
مالية ومصرفية وهزات في مؤشرات أسواق املال بداية 
ونذيرًا  االقتصادي   الــركــود  نفق  في  العالم  لدخول 
بهبوط معدالت اإلنتاج والنمو العاملي وبداية لتحول 
القوى  وأقطاب  موازين  من  يغير  عاملي  سياسي  جيو 
بداية  الــوقــت  نفس  فــي  هــو  كما  العظمى.   العاملية 
حلقبة جديدة من الرأسمالية التي يزيد فيها تدخل 

ورقابة الدولة على األداء االقتصادي.
يخص  فيما  أنــه  الفلسطيني  اإلحصاء  رئيس  وأشــار 
أن  ميــكــن  الــتــي  الـــعـــدوى  فـــان  الفلسطيني  الــوضــع 
ميكن  العاملية  األزمـــة  تــداعــيــات  جــراء  عليه  تنعكس 
على  األثــر  منها  رئيسية  منافذ  خــالل  من  تنتقل  أن 
الدول  بــني  االســتــثــمــار  )مــبــادالت  املستثمرين  ثـــروة 
والتأثر  الدخل  على  واألثــر  العمالت(،  وأسعار صرف 
بــاملــســاعــدات والــتــحــويــالت مــن اخلــــارج واألثــــر على 
االقتصاد احلقيقي من خالل أسعار السلع واخلدمات 
للصادرات والواردات مع العالم اخلارجي.  ويتباين أثر 
درجة  خــالل  من  الفلسطيني  االقتصاد  على  األزمــة 
العالم  مــع  الفلسطيني  االقتصاد  وارتــبــاط  انــدمــاج 
املصرفي  والنظام  االستثمارات  حيث  من  اخلــارجــي 
والــتــأمــني والــتــحــويــالت والــتــجــارة اخلــارجــيــة بشكل 

أساسي. 
واستعرض د. شبانه رئيس اإلحصاء الفلسطيني اثر 
العاملية على االقتصاد الفلسطيني من  املالية  األزمة 

الناحية اإلحصائية على النحو التالي:

أن محدودية حجم  إلــى  الرسمية  اإلحــصــاءات  تشير 

البنوك  لـــدى  فلسطني  فــي  املقيمة  الــبــنــوك  ودائــــع 
تابع  معظمها  والــتــي  الفلسطينية  األراضــــي  خـــارج 
للجهاز املصرفي األردني، إضافة إلى محدودية ودائع 
األراضي  في  العاملة  البنوك  لدى  اخلارجية  البنوك 
الفلسطينية والتي تناقصت في الفترة األخيرة بشكل 
واضح بسبب األوضاع السياسية التي متر بها األراضي 

الفلسطينية وتباطؤ النمو االقتصادي فيها.
وفيما يتعلق بحركة ودائع األفراد في البنوك العاملة 
املقيمني(،  وغير  )املقيمني  الفلسطينية  األراضــي  في 
تــوضــح اإلحـــصـــاءات اســتــقــرار حجم الــودائــع بحيث 
العكس  على  بل  الــودائــع  نحو سحب  توجه  يوجد  ال 
الودائع،  ارتفاع طفيف في قيمة هذه  البيانات  تظهر 
فقد ازدادت  الودائع اجلارية للمقيمني ما بني أيلول 
2007 وآب 2008 مبقدار %16 وزادت الودائع ألجل                
كما   ،34% مبــقــدار  التوفير  وودائــــع   10% مبــقــدار 
 1% مبــقــدار  اجلــاريــة  املقيمني  غير  ودائـــع  تراجعت 
بينما زادت الودائع               ألجل %10 وزادت ودائع 

التوفير مبقدار 43%.

ويشير احملللون املاليون واالقتصاديون إلى أن البنوك 
احمللية والعاملة في فلسطني مبنأى عن األزمة، وذلك 
لقلة حجم االرتباط املالي لهذه البنوك مع املصارف 
العاملية باإلضافة إلى التدابير املشددة التي اتخذتها 
سلطة النقد في عمل البنوك، إضافة إلى التنوع في 
االستثمارات اخلارجية على مستوى الدولة والقطاع 
نشوء  بعد  خاصة  اإلقـــراض  سياسات  على  والرقابة 
2006، كذلك لــم يالحظ  بــدايــة عــام  الــرواتــب  أزمــة 
األراضي  فــي  العاملة  للبنوك  عملية  إجــــراءات  أيــة 
ولم  املصرفية،  التسهيالت  مــن  للحد  الفلسطينية 
النقد  أو قيود صــادرة من سلطة  تعاميم  أية  يالحظ 

الفلسطينية للبنوك.
إلى  اإلحــصــاءات  تشير  املــالــي،  بالقطاع  يتعلق  فيما 
%2.37 لشهر أيلول  انخفاض مؤشر القدس بـنسبة 
وانخفض  الــعــام،  لنفس  آب  شهر  مع  مقارنة   2008
حجم التداول بـنسبة %5.13، كما انخفضت القيمة 

بـنسبة  املتداولة   املدرجة  الشركات  ألسهم  السوقية 
لهذا  مــبــرر  أي  يــوجــد  وال  الــفــتــرة،  لنفس   2.34%
االنخفاض ال سياسيا وال اقتصاديا، وال على صعيد 
أوضاع الشركات، التي يتوقع أن يحقق بعضها أرباحا 

تاريخية هذا العام. 
الــــــذي شـــهـــدتـــه األسهم  الـــتـــراجـــع احلــــــاد  يــعــتــبــر 
تلت  التي  القصيرة  الزمنية  الفترة  في  الفلسطينية 
األزمة ردة فعل نفسية غير مبررة على ما يحدث في 
األسواق العالـمية واإلقليمية.  وان الهبوط في سوق 
فلسطني نابع من اخلوف لدى صغار الـمستثمرين مما 
يعود  ذلك  في  الرئيسي  والسبب  العالـم.   في  يحدث 
إلى محدودية ارتباط البورصة الفلسطينية باألسواق 
في  بالتقلب  تأثرها  مــن  يقلل  عــامــل  وهــو  األخـــرى، 
البورصات العالـمية، كما أن اإلجــراءات التي اتخذها 
قيود  فرض  من خالل  املالية  لــألوراق  فلسطني  سوق 
أزمات  حــدوث  متنع  الوهمية  الصفقات  ملنع  مشددة 

حادة داخل سوق األسهم.  
لــلــمــواطــن  فإن  الــشــرائــيــة  الــقــوة  أمــا على صعيد 
األسعار التي يدفعها حاليا ثمنا للسلع واخلدمات 
هي أسعار غير عادلة، وفي حال انتقال األزمة إلى 
واخلدمات  السلع  أسعار  فــان  احلقيقي  االقتصاد 
لالقتصاد  مـــفـــيـــدا  هـــــذا  وســـيـــكـــون  ســتــنــخــفــض 
وتشير  االســتــيــراد،  على  يــقــوم  الـــذي  الفلسطيني 
البيانات إلى ارتفاع األسعار بنسبة %10.90 خالل 
العام  من  أيلول  بشهر  مقارنة   2009 أيلول  شهر 
األراضي  فــي  األســعــار  ارتــفــاع  يبقى  ولكن  السابق، 
الفلسطينية رهينة التغير في أسعار صرف العمالت 
عامليًا من جهة والتغير في أسعار السلع واخلدمات 
جراء  النفط  أسعار  انخفاض  إن  أخــرى،  جهة  من 
الــتــوقــعــات بــانــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة في 
املستهلك  لدى  ارتياحًا  يثير  الكبرى  االقتصاديات 
الــعــادي، خــصــوصــًا بعد أن عــاش عــامــًا كــامــاًل من 

رئيس اإلحصاء يستعرض  اثر األزمة املالية العاملية على االقتصاد الفلسطيني من الناحية اإلحصائية

د. شـبـانـه: االقتصاد الفلسطيني لن 
يتأثر كثيرًا باألزمة املالية العاملية  ير
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الفلسطينية وخاصة دخل العاملني في إسرائيل، فقد 
 2006 عام  إسرائيل  في  العاملني  دخل  حقق حساب 
حوالي 264 مليون دوالر مبا نسبته %60 من إجمالي 
مسألة  تبقى  وبــالــتــالــي  اخلـــارج  فــي  العاملني  دخــل 
فرص العمل املتاحة في االقتصاد اإلسرائيلي ومدى 
تأثيرها على الفلسطينيني مربوطة مبعدالت البطالة 
مستقباًل في االقتصاد اإلسرائيلي وأثر األزمة العاملية 

على هذا العامل.

أحد  متثل  فإنها  اخلـــارج  مــن  للتحويالت  وبالنسبة 
أهم العناصر املؤثرة على بنية االقتصاد الفلسطيني 
وخــاصــة اإلنــفــاق احلكومي واإلنــفــاق الــفــردي، وتعد 
ركيزة أساسية في معاجلة العجز في ميزان املدفوعات 
هذه  سجلت  وقــد  الفلسطينية.   السلطة  ومــوازنــة 
العام  للقطاع  املقدم  بشقيها   2006 عام  التحويالت 
ومؤسسات(  )أســر  األخــرى  الفلسطينية  والقطاعات 
القيمة  هــذه  من   78% دوالر،  مليون   1389 حوالي 
قدم من الدول املانحة للقطاع احلكومي و %22 منها 
األسر  لقطاعي  أخرى  ومؤسسات  أفــراد  بواسطة  قدم 
والتي  الفلسطينية،  واألهــلــيــة  اخلــاصــة  واملــؤســســات 
املنح  %61 من  املقدمة للقطاع األســري  املنح  تشكل 
وتعتبر  احلكومية،  غير  األخرى  للقطاعات  املقبوضة 
هذه النسبة ذات أهمية في حال تأثرت باألزمة املالية 
سلبا، وذلك من خالل تآكل قيمة هذه التحويالت نتيجة 
التغير في أسعار صرف العمالت ألغراض االستهالك 
واإلنفاق احمللي.  وتشكل قيمة هذه املساعدات حوالي 
العالم  مــن  الفلسطينية  الــــواردات  قيمة  مــن   70%
املانحة  الــدول  من  املساعدات  توزيع  ويبني  اخلارجي 
لعام 2006 أن األكبر نصيبًا من حيث قيمة املساعدات 
هي دول االحتاد األوروبي التي ساهمت بنسبة 61% 
العربية  الــدول  يليها  املــســاعــدات،  قيمة  إجمالي  من 
وساهمت بقيمة %27 ثم أمريكا الشمالية وساهمت 

بنسبة 10%.
والتحليالت  اآلراء  تباينت  فقد  وبــاخــتــصــار  لــذلــك 
العاملية واحمللية حول نتائج وآثار األزمة العاملية، لكن 
يبقى التوجه الغالب إلى أن هذه األزمة ستتعمق ومتتد 
انهيار  وستشهد  القادمتني،  للسنتني  رمبا  مستقباًل 
على  واملصرفية  املالية  املؤسسات  من  مزيد  وإفــالس 
الفلسطيني  االقتصاد  على  وستؤثر  العالم،  مستوى 
لهذه  املستقبلي  التطور  ويبقى  مباشر  غير  بشكل 
التأثير  وهيكلية  وعمق  مدى  على  احلكم  هو  األزمــة 
الركود  أن  كما  املختلفة.   العالم  اقــتــصــاديــات  على 
املتأثرة  الدول  أثره على  العاملي سيتباين  االقتصادي 
الدول  فــي  البطالة  مــن  سيزيد  جهة  فمن  بــاألزمــة، 
الصناعية بسبب انهيار في الشركات املالية واملصرفية 
وبالتالي انخفاض في الثروة والدخل الذي سيخفض 

االرتفاع احلاد في أسعار النفط وصل الذروة في 11 
إلى  انخفض  للبرميل،  دوالرًا   147 متجاوزًا  متوز 

اقل من 80 دوالرا في نهاية األسبوع املاضي.
حال  في  النفط  أسعار  على  يقتصر  لن  االنخفاض 
امــتــدت األزمــــة إلـــى االقــتــصــاد احلــقــيــقــي، فعندها 
أن  وبــحــكــم  واخلـــدمـــات،  الــســلــع  أســعــار  ستنخفض 
فان  اســتــيــرادي،  اقتصاد  هــو  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
االنخفاض  هذا  من  سيستفيد  الفلسطيني  املواطن 
مقابل  الشيكل  صــرف  وســعــر  الــدخــل  ثــبــات  شريطة 

العمالت األجنبية.

فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية، فكما هو معلوم فإن 
لالقتصاد  تابع  اقتصاد  هــو  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
لضخ  إســرائــيــل  تسعى  أن  املتوقع  ومــن  اإلســرائــيــلــي، 
املزيد من السلع اإلسرائيلية إلى السوق الفلسطيني 
بهدف  وذلـــك  العملة  بنفس  ويتعامل  األقـــرب  كــونــه 
جتــنــب اخلــســائــر املــتــوقــعــة فــي حـــال الــتــصــديــر إلى 
عدم  وفي ظل  أخــرى،  بعمالت  يتعامل  عاملي  اقتصاد 
بهذه  املــالــي  والــســوق  املصرفي  القطاع  مــن  كــل  تــأثــر 
لهذه  املــســتــورد  األثـــر  يبقى  مــلــحــوظ،  بشكل  األزمـــة 
األزمـــة مــن االقــتــصــاد األكــثــر تــأثــيــرًا على االقتصاد 
التجاري  التبادل  فحجم  إسرائيل،  وهو  الفلسطيني 
واخلدمات إلسرائيل  السلع  من  الصادرات  جانب  في 
سجل 500 مليون دوالر مبا نسبته %94 تقريبا من 
إجمالي الصادرات للعالم اخلارجي ككل لعام 2007، 
فيما سجل حساب الواردات من إسرائيل لنفس العام 
نسبته حوالي  ومبا  للسلع فقط  دوالر  مليون   2121
اخلارجي،  العالم  مــن  ــــواردات  ال إجمالي  مــن   70%
أضعاف  إسرائيل عن ثالثة  وارداتنا من  ويزيد حجم 
صادراتنا إليها وبالتالي فان التأثر املتوقع بانخفاض 
في  اإليجابي  تأثيره  واخلدمات سيكون  السلع  أسعار 
جانب  فــي  السلبي  تأثيره  مــن  اكبر  الــــواردات  جانب 

الصادرات على االقتصاد الفلسطيني.

فــي تخفيض عملة  إســرائــيــل  استمرت  فــي حــال  أمــا 
الشيكل مقابل العمالت األجنبية لرفع صادراتها فان 
ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الواردات الفلسطينية 
ممــا يــؤدي إلــى ارتــفــاع األســعــار وخــاصــة أن الـــواردات 
بالشيكل  احمللي  االستهالك  بينما  بــالــدوالر  تسجل 
دخل  أن  نتيجة  املشتريات  حجم  على  ينعكس  وهــذا 
موظفي السلطة الفلسطينية والعاملني في إسرائيل 

بالشيكل.

اخلارج  فــي  الــعــامــلــني  الفلسطينيني  صعيد  وعــلــى 
في  الــعــامــلــني  للفلسطينيني  املتحقق  الــدخــل  فـــإن 
املدفوعات  ميزان  في  العجز  سد  دعائم  أحد  اخلــارج 

اإلنتاج  على  سينعكس  وبالتالي  الطلب  مجمل  من 
وخاصة الدول الرأسمالية الصناعية، ومن جهة أخرى 
سيؤدي إلى انخفاض في األسعار بسبب يستفيد منه 
األكثر  للسلع  املــســتــوردة  والـــدول  النهائي  املستهلك 
األسعار  تتأثر  أن  ويتوقع  األســعــار.   بانخفاض  تأثر 
احملروقات  وخاصة  واخلــدمــات   للسلع  باالنخفاض 
ملصلحة  وهذا  العقارية  واإليجارات  اإلنشاءات  ومــواد 
أم  سلبًا  األســعــار  تأثر  ويتباين  النهائي.   املستهلك 
أم  التصدير  يعتمد على  االقتصاد  كان  ما  إذا  إيجابا 
على  األكبر  التأثير  وسيكون  أكثر.   أيهما  االستيراد 
التي  األزمة  املستورد من  الفلسطيني ذلك  االقتصاد 
في مجال  الوثيق  لالرتباط  نظرًا  إسرائيل  تطال  قد 
في  الفلسطينيني  عمل  وســـوق  اخلــارجــيــة  الــتــجــارة 
االقتصاد  سيشهده  الذي  التباطؤ  أن  حيث  إسرائيل، 
اإلسرائيلي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة 
الفلسطينية وتسريح جزء ال بأس به منها.  كما أنه 
ال يتوقع أن يتأثر االقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر 
باألزمة حملدودية وانعزال هذا االقتصاد عن االندماج 
في أسواق املال املتطورة في البلدان الرأسمالية.  كما 
غير  بشكل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  يتأثر  أن  يتوقع 
مباشر باألزمة إيجابا من حيث انخفاض أسعار السلع 
واخلدمات، وسلبًا بشكل محدود على ثروة املستثمرين 
في األسواق العاملية املتضررة، ورمبا أثرًا بسيطًا على 
مستوى املنح واملساعدات الدولية.  كما أنها لن تؤثر 
األزمة بشكل واضح على القطاع املصرفي الفلسطيني، 
حملدودية حجم االرتباط املصرفي مع املصارف العاملية 
األردني  املصرفي  بالقطاع  املرتبطة  تلك  باستثناء 
باإلضافة  األردنـــي،  االقتصاد  األزمــة  حــال طالت  في 
أنـــه لــن تــؤثــر األزمــــة بشكل واضـــح عــلــى ســـوق املال 
)بسبب  محدود  تأثيرها  سيكون  حيث  الفلسطيني، 
السوق  في  املستثمرين  صغار  على  النفسي(  العامل 
ــة حــجــم االرتـــبـــاط املــالــي مع  ــي، وذلـــك حملــدودي ــال امل
احملافظ  ومحدودية  املتطورة  العاملية  املالية  األســواق 
األجنبية في السوق املالي الفلسطيني.  كما ميكن أن 
من  اخلارجي  العالم  من  املقبوضة  التحويالت  تتأثر 
خالل انخفاض مستوى الدعم واملساعدات من الدول 
املانحة، إضافة إلى حتويالت الفلسطينيني العاملني 
إلى  باإلضافة  الفلسطينية،  األراضي  إلى  في اخلارج 
أسعار  في  التغير  بسبب  التحويالت  هذه  قيمة  تأكل 
صرف العمالت وتأكل قيمتها وسيحتدم التنافس في 
البلدان املتلقية للمساعدات اخلارجية، وهذا يتطلب 
التحليالت  تأكيد من  أن هنالك  كما    . جهدا وطنيًا 
 ، للتدخل  مــبــرر  فلسطينيا  يــوجــد  ال  بــأنــه  احملــلــيــة 
هو  األزمــة  وتأثير  محلية  وليست  مستوردة  فــاألزمــة 
الترابط  أن  ومبــا  عامليا  األزمـــة  مــع  ترابطنا  مبــقــدار 

محدود فال يوجد تأثير حقيقي. 
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األكادميية.. 
مسيرة عطاء رغم احملن:

منذ ذلك التاريخ أصبحت األكادميية واحدة من 
يعانيه  مما  تعاني  التي  الفلسطينية  املؤسسات 
العلمية،  احملــاور  كافة  على  الفلسطيني  الــواقــع 
الخ.  واالجتماعية...  واالقتصادية،  والثقافية، 
ـــع عــلــى تــفــاصــيــل مسيرة  ـــواق وانــعــكــس هــــذا ال
واحدة  عكازة  على  تسير  يجعلها  مبا  األكادميية 
وهـــي األمـــل فــي أن تــشــرق شــمــس احلــريــة على 
على  حافيًا  السير  من  يعاني  الــذي  الشعب  هــذا 
األشواك التي ينثرها االحتالل في كافة تفاصيل 

احلياة الفلسطينية.
وهناك في مسيرة هذه األكادميية ما يلفت النظر 
إلى أنها حتظى مبن يقودها بجدية وثقة عاليتني 
تتحديان كافة املعيقات، سواء املعيقات االحتاللية 
إهمال  عــن  الناجمة  الوطنية  املعيقات  تلك  أو 
البحث العلمي وعدم وضعه على سلم األولويات 
فــي الــدعــم واإلســنــاد والــرعــايــة. وســوف نتطرق، 
الــتــي حققتها  اإلجنــــازات  إلــى بعض  يــلــي،  فيما 
األوروبي  االحتــاد  مع  العالقات  وهي:  األكادميية، 
الـــقـــدرات واملـــجـــاالت البحثية  بــنــاء  فــي مــجــال 
املختلفة، والعالقات مع األكادمييات العلمية في 

دول العالم املختلفة. 

أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا:

ِن  خطى واثقة.. رغم امِلَ

أواًل: العالقة مع االحتاد األوروبي:
االحتـــاد  مــع  حسنة  بــعــالقــة  األكــادميــيــة  تتمتع 
األوروبــي، ويبدو األمر وكأنها قد حازت على ثقة 
هذا االحتاد الذي يدعمها بإقامة أنشطة مختلفة 

معها، منها:
 )CIS( الوطني  االبتكار  قياس  برنامج  تطبيق 
معلومات  جمع  إلــى  تهدف  دراســـة  وهــو   ،2006
عن االبتكار في املؤسسات والشركات الفلسطينية 
والتسويق،  واإلجــــــراءات،  املــنــتــجــات،  حــيــث:  مــن 
معظم  الــدراســة  تغطي  كما  اإلداري..  والتنظيم 
املسائل اجلديدة أو التحسينات التي طرأت على 
العمليات  في  التحسينات  أو  اخلدمات  أو  السلع 
والتوزيع،  والنقل  بالصناعة  واإلجراءات اخلاصة 
األمور  في  االبتكار  تشمل  فهي  هــذا  إلــى  إضافة 

التنظيمية والتسويقية داخل املؤسسة.
الشراكة  املعلومات/  مجتمع تكنولوجيا  مشروع 
األورو- متوسطية )MED-IST(«، وهو واحد من 
 ،2013 العام  األوروبــي حتى  املالي  الدعم  برامج 
األردن،  لبنان،  من:  كل  تنفيذه  في  تشترك  الذي 
لليونان  إضافة  واملــغــرب  تونس  اجلــزائــر،  ســوريــا، 
وأملــانــيــا مــن اإلحتــــاد األوروبـــــي. ومت عــقــد ورشة 
عمل تدريبية لكادٍر واسٍع من موظفي القطاعني 
الــعــام واخلــــاص، فــي فــنــدق جــرانــد بـــارك يومي 
أملاني  خبير  فيها  حاضر  12-2008/11/13م، 
املعلومات.  لتكنولوجيا  االستشارية  املؤسسة  من 
وركزت الورشة العمل على االحتياجات التدريبية 

في  العلمي  البحث  ملؤسسات  البحث  وإمــكــانــات 
فلسطني، والتدريب على كتابة مشاريع بحثية. 

ثانيًا: األكادميية واألكادمييات العاملية:
والتكنولوجيا  للعلوم  فلسطني  أكادميية  تــأُل  لم 
فــي صـــدارة  إســـم فلسطني  تــضــع  أن  فــي  جــهــدًا 
العربية  واألنـــشـــطـــة  والـــفـــعـــالـــيـــات،  األحـــــــداث، 
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة.. وهـــي عــضــو فــاعــل في 
الشبكة  التالية:  الدولية  والفعاليات  األجــســام 
واملؤسسات  لألكادمييات  اإلنسان  الدولية حلقوق 
للشؤون  العلمية  األكــادميــيــات  جتمع  العلمية، 
الــدولــيــة، جتــمــع األكــادميــيــات الــطــبــيــة، مجلس 
للدول  األكــادميــيــات  شبكة  العاملي،  األكــادميــيــات 
األعــضــاء فــي منظمة املــؤمتــر اإلســالمــي، جتمع 
اجلنوب  لـــدول  واإلبــــداع  والتكنولوجيا  الــعــلــوم 

جتمع أكادمييات الشرق األوسط. 
وقد أجنزت األكادميية، عبر تلك العالقات، العديد 
من املؤمترات، والندوات، والورش، والدراسات التي 
تــصــب فــي صــالــح الــبــحــث الــعــلــمــي وتــعــزز حالة 

االبداع الفلسطيني في مختلف املجاالت.
بها  شــاركــت  الــتــي  العاملية  الفعاليات  بــني  ومــن 
قــــازان/ عــاصــمــة تتارستان  األكــادميــيــة مــؤمتــر  
/28-25 الــفــتــرة  فــي  الــروســيــة  الــفــيــدرالــيــة   –

آب/2008م حول »العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
السياسة  تــوافــق  املــســتــدامــة:  التنمية  لتحقيق 
والسياسات«. وقد شارك في هذا املؤمتر 150 باحثا 

تقرير:
عزيز العصا

لم نعد نذيع سرًا إذا قلنا بأن املؤشرات الذي حتدد موقع األمة بني أمم األرض هو بقدر ما متتلك من ناصية العلم والتكنوجليا، وليس بقدر ما تصدح 
به حناجر قادتها من ُخطٍب رنانٍة، وشتائَم توجه لألعداء أو مدائح ُتكال لألصدقاء. ولعل املتتبع للتاريخ، القريب والبعيد، واملراقب املعايش لألحداث، 
يالحظ أن العقيدة الصادقة واإلميان احلقيقي ال ميكن لهما االنتصار بدون إسناد تكنولوجي قادر على مواجهة ما ميتلكه اآلخرون من أدوات وآليات 

عمل واستراتيجيات في إدارة التنافسية التي تهيمن على هذا العاَلم الذي أصبح قرية صغيرة.
من هنا يتضح لنا األهمية القصوى ملتابعة الشأن العلمي، من ِقَبِل الدولة وصانعي القرار، بالرعاية والدعم واإلسناد. وقد حرص شعبنا على إثبات 
هويته العلمية إلى جانب الهوية الوطنية رغم التشرد واالغتراب عن الوطن. فكان تأسيس أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا من ِقَبِل منظمة 
التحرير الفلسطينية. وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية  صدر مرسوم رئاسي سنة 1997م بتأسيس أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا، 
ثم أسند هذا املرسوم التأسيسي مبرسوم آخر في العام 2004 حدد طبيعة األكادميية والدور املناط بها، كمظلة مستقلة تسعى إلى مأسسة البحث 
على  البحثي  للتشبيك  إضافة  والنشر  واإلبــداع،  العلمي،  البحث  دعم  خالل  من  فتأتي  اآلليات  أما  فلسطني.  في  وتعزيزهما  العلمي والتكنولوجي 

الصعيد الوطني والدولي.  
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دراسات وتقارير وأبحاث

وعاملا وخبيرا من أكثر من 30 دولة باإلضافة إلى 
ممثلي أكثر من 20 أكادميية علوم من دول العالم 
املختلفة. ومن أهم ما جاء في اإلعالن املنبثق عن 

املؤمتر:
متكن  أدوات  هي  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
اإلنــســانــيــة مــن الــوفــاء بــاحــتــيــاجــات الــنــاس مع 
غير  أجــل  إلــى  الطبيعية  البيئة  على  احملافظة 

مسمى.
املؤمتر  مــنــظــمــة  دول  حــكــومــات  اإلعــــــالن  حـــث 
اإلسالمي، وغيرها من حكومات الدول النامية، ان 
تسعى لتكون قدوة في تعزيز التنمية املستدامة وان 
تركز جهودها على إدماج األبعاد الثالثة للتنمية 
)االقتصادية-البيئية-االجتماعية(  املستدامة 
وحتسني قدراتها على دعم التنمية املستدامة مبا 
في ذلك وضع آليات شفافة للتفاعل مع مؤسسات 

املجتمع املدني ذات العالقة.
الطبيعية  والبيئة  االقتصادي  النمو  العالقة بني 
املستدامة،  التنمية  صميم  في  تقع  تدعمه  التي 
وأن النمو االقتصادي يساهم في حتقيق مستوى 
األدوات ملعاجلة  ويوفر  اإلنساني  الرفاه  أعلى من 
ذات  فــي  ولكنه  البيئية،  األهـــداف  مــن  مجموعة 
الــوقــت قــد يـــؤدي إلــى الــتــدهــور املــفــرط للموارد 
البيئية، ومن املطلوب وجود نهج متماسك ملواجهة 

التهديدات التي تواجه البشرية اليوم.
طــالــب املــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــوفــيــر فـــرص للدول 
البيئة  يــعــزز حــمــايــة  بــشــكــل  تــنــمــو  أن  الــنــامــيــة 
عــن طــريــق متكني  وذلـــك  االقــتــصــاديــة  والتنمية 
إلى األسواق  الوصول مبنتجاتها  الدول من  هذه 
االقتصادية  السياسات  استعرض  كما  العاملية. 
الفقر  من  احلد  إلى  يهدف  منظور  من  والبيئية 

على مستوى العالم.
أكد اإلعالن على ضرورة تعميم معايير مقبولة 
عامليًا مثل أهداف األلفية اإلمنائية وتخصيص 
موارد كافية ملساعدة الدول النامية على حتقيق 
هذه األهــداف، باإلضافة إلى مواصلة مساعدة 
املشاركة  على  قدراتها  لتحسني  الفقيرة  الــدول 
مبا  العاملي،  لالقتصاد  املستدامة  التنمية  في 
في ذلك إطالق األطر املؤسسية الالزمة جلذب 
اآلثار  تقليل  مع  البلدان  لتلك  األمــوال  رؤوس 
لتلك  املصاحبة  االجتماعية  اآلثــار  أو  البيئية 

التدفقات.

خالصة القول:
أن استخدم دعوة إعالن  القارئ،  اعذرني، عزيزي 
قازان لصانعي القرار في بلدان العالم اإلسالمي 
الى  منها،  جــزء  الــتــي نحن  الــنــامــيــة،  والــبــلــدان 

مشورة  أفــضــل  عــلــى  للحصول  الــســعــي  »ضــــرورة 
أكادمييات  تقدمه  ما  مبستوى   – ممكنة  علمية 
والتعاون  املستدامة  التنمية  في مجال   – العلوم 
لهذا الغرض مع املجتمع الدولي لرسم السياسات 
يدعم  التي  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية 

بعضها بعضا«.
للعلوم  فــلــســطــني  أكـــادميـــيـــة  حـــق  مـــن  أنــــه  أي 
بعلماء  وتزهو  بنفسها،  تزهو  أن  والتكنولوجيا 
بعلمهم  األرض  يـــعـــمـــرون  الـــــــذي  فــلــســطــني 
تتوجه  أن  حقها  من  فإنه  وبالتالي  وإبداعاتهم، 
إلى صانع القرار الفلسطيني لتقول له بأنها ذات 

امتدادات عاملية وجذور فلسطينية.
أنشطة األكادميية مع االحتاد  بأن  فإذا علمنا 
مـــع مؤسسات  بــالــتــعــاون  ـــُم  ـــظَّ ـــَن ُت ـــــــي  األوروب
أمام  نــكــون  فإننا  واخلـــاص،  الــعــام  القطاعنْي 
دولي  احترام  على  فلسطينية حتظى  مؤسسة 
يستحق  بــارز  وطني  دور  وذات  إقليمية  وثقة 
االحترام والتقدير. وهذا يتطلب من اجلميع، 
كل من موقعه، إسناد هذه املؤسسة الفلسطينية 
 ، ممِ لَّ السُّ على  الصعود  في  تستمر  لكي  الرائدة 
الــــذي صــمــمــتــه لنفسها  االرتــــفــــاع،  الــشــاهــق 
وأهدافها  استراتيجيتها  حتقيق  إلى  للوصول 

بعيدة املدى.

من حق أكادميية فلسطني للعلوم والتكنولوجيا أن تزهو بنفسها، 
وتزهو بعلماء فلسطني الذي يعمرون األرض بعلمهم وإبداعاتهم
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املستشفيات األميركية
حتـــــت وطــــــأة األزمــــــة املـاليـــــــة

اإلعصار  مــن  األميركية  املستشفيات  تفلت  لــم 
املالي الذي أتى على كل نواحي احلياة، فأصبحت 
تكلفتها  وزيــادة  القروض  تعاظم  وطأة  تئن حتت 
الذين  املرضى  عدد  وزيــادة  االستثمارات  وخسارة 
ال يستطيعون تسديد فواتيرهم بسبب البطالة أو 

عدم قدرة التأمني على تغطية نفقاتهم.
الــتــي يتم  بــزيــادة عــدد املستشفيات  ويــنــذر ذلــك 
الــفــقــيــرة فــي نيوجيرسي  نــيــوارك  إغــالقــهــا مــن 
إلى  إضافة  بكاليفورنيا،  هيلز  بيفرلي  حي  إلــى 
استغناءات عن موظفني وتقليص اإلنفاق وإلغاء 

أو تأجيل مشروعات بناء. 
تعتبر  احلـــضـــريـــة  أو  الــريــفــيــة  املـــنـــاطـــق  ــــي  وف
من  كبير  عـــدد  عــلــى  حتــتــوي  الــتــي  املستشفيات 
املؤمنة،  وغير  الفقيرة  الطبقات  وتخدم  األســرة 

هي األكثر تعرضا للخطر.
خمسة  فيها  يعمل  الــتــي  املستشفيات  وتشتكي 
انخفاض  املتحدة، من  بالواليات  ماليني موظف 

التبرعات وعائدات االستثمارات. 
كــمــا قــل عـــدد الـــــزوار وانــخــفــض دخـــل إجــــراءات 
العالج  إجــراءات  املرضى  يؤجل  التشخيص حيث 
بــعــض أولئك  لــكــن  الــتــأمــني،  كــفــايــة  بسبب عـــدم 
املستشفيات  يجعل  ممــا  أخطر  بــحــاالت  يــعــودون 

في وضع أصعب لتسريح املمرضني واألطباء. كل 
هذه املشكالت تعمق املصاعب املوجودة أصال مثل 
تأخير التسديد من قبل شركات التأمني التجارية، 
وعدم كفاية التأمني للمرضى الذين يشملهم نظام 

التأمني وزيادة تكلفة العمالة والتكنولوجيا.

ويــخــشــى املـــســـؤولـــون بــاملــســتــشــفــيــات أن تـــؤدي 
أوباما  بـــاراك  املنتخب  الرئيس  إدارة  إصــالحــات 
إلــــى خــفــض احلــكــومــة االحتــــاديــــة مخصصات 

املستشفيات.
ومــنــذ أشــهــر بـــدأ املــرضــى وشــركــات الــتــأمــني في 
تسديد فواتيرهم بطريقة أكثر بطئا، ولذلك فإن 
املستشفيات أصبحت تطالب مببالغ تدفع مقدما 

لبعض اإلجراءات العالجية.
وبالرغم من أنه ال تزال هناك مستشفيات تعمل 
الــبــالد فــإن عــدد التي يتم  أنــحــاء  كما يجب فــي 

إغالقها أو تعلن إفالسها في تزايد. 
وبشكل عام جلأت املستشفيات إلى إيجاد مصادر 
خارجية لتمويل خدماتها وخفض عدد املوظفني 
املساس  عــدم  لكنها حتــاول  اجلــديــدة.  والوظائف 
بالوظائف التي تتعلق باخلدمة املباشرة للمرضى 
مثل املمرضني والصيادلة وفنيي األشعة واألطباء، 

إذ أن هناك نقصا في عددهم في األصل.
وأفاد مسح ألكثر من 550 مستشفى أن أرباحها 
إلى  انخفضت   ،2008 العام  من  الثالث  بالربع 
نفس  فــي  مليونا   832 مــن  دوالر  مليون   396

الفترة من العام املاضي. 

قدرت وزارة الزراعة األردنية حجم االستثمارات في قطاع الزيتون بنحو 2 مليار دوالر، في 
 200 بحوالي   2008 للعام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في  القطاع  هذا  بلغت مساهمة  حني 

مليون دوالر.
 وجاء في اإلحصائيات الصادرة عن الوزارة للعام 2008، أن حجم املساحة املزروعة بالزيتون 
تصل إلى حوالي 280ر1 مليون دومن وتعادل حوالي %72 من املساحة املزروعة باألشجار 

املثمرة وحوالي %34 من كامل املساحة املزروعة في األردن. 
ويقدر عدد أشجار الزيتون املزروعة بحوالي 17 مليون شجرة موزعة على مختلف مناطق 

البالد. 

مليارا دوالر حجم االستثمار
بقطاع الزيتون في األردن
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املــســاعــد االقتصادي  أركــــادي دفــوركــوفــيــتــش،  أعــلــن 
تأثيرات  أن  ميدفيديف  دميتري  الــروســي  للرئيس 
الربع  فــي  ذروتـــهـــا  الــعــاملــيــة ستبلغ  املــالــيــة  األزمــــة 
الثاني من العام نفسه، وأن روسيا ستواجه في العام 
2009 عجزا ماليا يتراوح بني %3 و%4 من الناجت 

اإلجمالي احمللي.
وقال دفوركوفيتش إنه بنهاية الربع الثاني أو الربع 
انتعاش االقتصاد األميركي  بوادر  الثالث ستالحظ 
واالقتصاد العاملي ككل، مشيرا إلى أن “أسوأ التوقعات 

تكمن في أن الوضع قد يتواصل لعدة سنوات”.
وأكد أن ذلك لن يكون ركودا قصيرا بل كسادا، مشيرا 

مسؤول روسي:

 األزمة املالية ستبلغ ذروتها في 2009
إلـــى أن االحــتــمــال بــحــدوث ذلـــك ضــئــيــل. وقـــال إن 
أن  هو  واقعية  واألكــثــر  احملتمل  األحـــداث  »سيناريو 
االقتصاد  وسيبدأ  عــام  ملــدة  ستتواصل  الصعوبات 
 2011 الـــعـــام  وفـــي   ،2010 الـــعـــام  فـــي  بــالــنــهــوض 

سينتعش االقتصاد العاملي وسيباشر النمو«.
من جهة أخرى أعلنت احلكومة الروسية الئحة من 
295 شركة مرشحة ألن تتلقى مساعدات من الدولة 
ملواجهة تداعيات األزمة املالية، وبينها شركات الغاز 

والطاقة “غازبروم” و”لوكويل” و”روسنيفت”.
إليها  عهد  الالئحة جلنة حكومية  هذه  أعــدت  وقد 
وقال  مستقرة،  اقتصادية  تنمية  تأمني  سبل  دراســة 

ميكن  وإنــه  نهائية  الئحة  ليست  إنها  حكومي  بيان 
مراجعتها.

وفي موضوع آخر ارتفع احتياطي روسيا من العمالت 
الصعبة إلى 15.4 مليار دوالر، حسب ما أعلن البنك 

املركزي الروسي.
املاضية  القليلة  األســابــيــع  فــي  الــبــنــك  أنــفــق  وقـــد 
عــشــرات مــاليــني الـــــدوالرات مــن أجــل دعــم العملة 
الوطنية )الروبل( التي تعرضت النخفاض حاد في 

خضم األزمة املالية العاملية.
ويتوقع مراقبون ماليون أن يتعرض الروبل ملزيد من 

االنخفاض في األسابيع املقبلة.

دعــا 16 مــن رواد األعــمــال فــي الــشــرق األوسط، 
إلى  اإلقليمية  ومؤسساتها  املنطقة  حــكــومــات 
الــعــمــل عــلــى تــبــديــد املـــخـــاوف الــتــي نتجت عن 
األزمة االقتصادية العاملية، وإعادة بناء الثقة بني 

املستثمرين واملستهلكني واجلمهور بشكل عام.
وشـــدد هـــؤالء، خــالل جلسة نــقــاش عــقــدت على 
هامش فعاليات جائزة إرنست ويونغ لرائد أعمال 
احلكومات  تــوفــيــر  ضــــرورة  عــلــى   2008، ــعــام  ال
في  املستثمرة  األمــوال  رؤوس  وتوظيف  للفرص 
األخرى  املصادر  جانب  إلى  السيادية  الصناديق 

املتاحة لتحفيز االقتصادات اإلقليمية. 
بني  شــراكــات  تأسيس  أن  على  املجتمعون  واتفق 
القطاعني العام واخلاص، وتوفير فرص أخرى من 
القطاعات  مختلف  ملساعدة  املستقر  االستثمار 
بالنسبة  رئــيــســيــة  أولـــويـــة  تــشــكــل  ــة  االقــتــصــادي

للحكومات خالل الظروف االقتصادية الراهنة. 
االقليمية  احلــكــومــات  األعـــمـــال  رواد  دعـــا  كــمــا 
حلماية القطاع املشترك من تأثيرات االضطراب 
املــالــي الــعــاملــي، وذلــك بضخ املــزيــد مــن السيولة 

وتوفير برامج لتحفيز االقتصاد. 
الشريك  املدير  الدين،  عالء  فؤاد  قال  ذلك،  إلى 
فــي إرنــســت ويــونــغ الــشــرق األوســــط: »نــأمــل من 
تخفيف  عــلــى  تــعــمــل  أن  الــعــربــيــة  احلـــكـــومـــات 

بوضع  العاملية،  املالية  األزمــة  تأثيرات  ومعاجلة 
املتسارعة  التأثيرات  من  للتحوط  وبرامج  آليات 
واملستثمرين  املــســتــهــلــكــني  ثــقــة  تـــزعـــزع  الـــتـــي 
الكبرى  االقــتــصــادات  في  نشاهد  كما  والشركات 

حول العالم في هذه الفترة«.
وأوصى املجتمعون بإقامة شراكات بني القطاعني 
العام واخلاص في حقول الطاقة والبنية التحتية 
األعباء  لتقليل  واالتــصــاالت  والتعليم  واملــرافــق 

املالية واإلدارية للحكومات. 
نهجًا  تبني  احلكومات  باستطاعة  أن  وأضــافــوا 
إنقاذ  على  األول  بعده  في  يقوم  األبــعــاد،  ثالثي 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة والـــشـــركـــات الــعــريــقــة من 
السيولة، وثانيًا تأسيس شراكات بني  خالل ضخ 
البنية  مــشــاريــع  فــي  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني 
التحتية عوضًا عن تأجيل أو إلغاء هذه املشاريع، 
ملنع  بــه  والتحكم  املــالــي  التشريع  إقـــرار  وثــالــثــًا 

االحتيال والغش.
االقتصادات  حــمــايــة  املـــقـــاربـــات  هـــذه  وتــضــمــن 
اإلقــلــيــمــيــة والـــثـــقـــة، كــمــا أنــهــا تــلــبــي حتديات 
بتوفر  وتسمح  املصادر،  وتوفير  التوظيف  عملية 
العائدات املستقرة أو قليلة املخاطر للمستثمرين 
هذه  فيه  تكون  مناخ  فــي  السيادية  وللصناديق 

الفرص االستثمارية مطلوبة.

كما اتفق املتحاورون على أن األزمة املالية العاملية 
اإلقليمية  االقتصادات  على  بتأثيراتها  ستلقي 
أكثر  قــطــاعــات  وأنــهــا ستصيب  األعـــمـــال،  ومنـــو 

تتجاوز القطاعني العقاري واملالي.
القيام  ميكنهم  والشركات  املستثمرين  إن  وقالوا 
باستثماراتهم في القطاعات اآلمنة وتبني آليات 
قادرة على تعزيز السيولة كتأجيل توزيع األرباح 
الرواتب  وجتميد  مؤقت،  بشكل  املساهمني  على 

والنفقات العامة عند مستوى معني.
مع  للتعامل  مقترحات  األعمال  رواد  وقــدم  هذا 
املناخ الراهن، إذ قالوا إن شركات املنطقة بحاجة 
النقدية وحتسينها  السيولة  توفير  للتركيز على 

عوضًا عن البحث عن أرباح أعلى.
وأضــاف فؤاد عالء الدين قائاًل: »ال بد من تبني 
الراهنة  املــالــيــة  األزمــــة  تخطي  اســتــراتــيــجــيــات 
بالتركيز على استعادة عافيتها على املدى الطويل 
بدل العمل على حتسني مستوى األرباح، وال يجب 
أن  الشركات تقليص عدد موظفيها لدرجة  على 
ال تتمكن من االستفادة من الفرص التي ستتاح 
عند حتسن أوضاع األسواق بسبب نقص مواردها 
البشرية. وفي هذه األجواء، يجب تشجيع البنوك 
على متديد فترات الدفع وفي الوقت نفسه تبني 

مبدأ املرونة في عمليات التوظيف«.

رواد أعمال الشرق األوسط يحثون احلكومات على بناء 
الثقة بني املستثمرين واملستهلكني
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اعتبر د. جاسم املناعي رئيس مجلس إدارة صندوق 
النقد العربي أن تداعيات األزمة املالية العاملية على 
االقتصاديات العربية » كبيرة » وأنه من الصعب أن 
تــتــراجــع احلــكــومــات الــعــربــيــة عــن قــراراتــهــا برفع 
أنفقته  الــذي  الكبير  واإلنــفــاق  ملوظفيها  الــرواتــب 
خالل فترات الرواج التي استمرت 7 سنوات بعدما 
رغم  بها  التقيد  الواجب  االلتزامات  من  أصبحت 
التوقعات بانخفاض اإليرادات نتيجة تراجع أسعار 

النفط دون 40 دوالرا. 
بعنوان  نــدوة  كــان يتحدث في  الــذي  املناعي  وقــال 
“األزمة املالية العاملية وأثرها على قطاع املقاوالت” 
انخفضت  حـــال  فــي  إنـــه  أبــوظــبــي  غــرفــة  نظمتها 
اإليــــــرادات احلــكــومــيــة فـــإن ذلـــك ســـوف يــؤثــر في 
اإلنفاق على املشاريع حيث لن يكون اإلنفاق بنفس 

الوتيرة السابقة. 
وأعرب املناعي عن اعتقاده بأن على شركات املقاوالت 
والتشييد أن تتكيف مع الوضع اجلديد حيث ميكن 
أن تــطــول املــســألــة، ويــجــب االعـــتـــراف أنــنــا نعيش 
إلى  الشركات  حاجة  على  مشددًا  جديدة،  ظروفًا 

ترشيد اإلنفاق، إلى جانب التفكير باالندماجات. 
على  صــعــبــا   ”2009“ ـــعـــام   ال يــكــون  أن  وتـــوقـــع 
االقتصاديات كافة وال ميكن التنبؤ بحدوث انتعاش، 
لذا يتعني على الدول العربية تكييف أوضاعها على 
اعتبار أن البطء في التكّيف مع الظروف اجلديدة 
أنـــه عقب  ســـوف يــضــاعــف مــن اخلــســائــر مضيفا 
أحداث 11 سبتمبر 2001 اتبعت السلطات املالية 
أسعار  تــقــدم  متراخية  نقدية  سياسة  األمريكية 
فوائد منخفضة تفاديا ألية تأثيرات في االقتصاد 
األمريكي وخالل 7 سنوات بدأنا نشعر برواج كبير 
في االقتصاد مما أحدث رواجًا باألسهم والعقارات. 
كما ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى ذروتها عند 
147 دوالرا للبرميل مما ساعد على حتقيق  سعر 
إيرادات ضخمة للدول املنتجة للبترول غير أنه تبع 
ذلــك حــدوث األزمــة التي تعتبر في هــذه احلالة “ 
سنوات  سبع  كل  بالعالم  بها  مير  اقتصادية”  دورة 

تقريبًا. 
وأوضح د. املناعي أنه مع حدوث مشكلة السيولة لم 

السابق  في  كما  القروض  بإعطاء  املصارف  تسمح 
مما سبب انكماشا ألعمالها كما أن بعضها أحجم 
القاعدة  تآكل  مــن  التخوف  بسبب  اإلقـــراض  عــن 
الرأسمالية مضيفا أن تأثيرات أزمة نقص السيولة 
العيني  االقتصاد  إلــى  وصلت  الــقــروض  وانكماش 

مثل قطاعي الزراعة والصناعة. 
وقلل ناصر بن حسن الشيخ مديرعام دائرة املالية 
في دبي من تداعيات األزمة على القطاع العقاري 
في دبي والذي يشهد منذ اندالع األزمة تراجعا في 
بسبب  املشاريع  من  العديد  وتوقف  الطلب  حجم 

إحجام البنوك عن تقدمي التمويالت الالزمة. 
العقاري مختلف فقد جرى  السوق  أن وضع  ورأى 
70 ألف وحدة سكنية ستدخل  احلديث كثيرًا بأن 
السوق خالل العام 2008 مما سيزيد من املعروض 
وبالتالي يؤثر سلبا على السوق في حني أن الرقم 
املتوقع 34 ألف وحدة ومع حدوث تأخير في بعض 
ألف   29 إلى  الرقم  أن يصل  املتوقع  املشاريع فمن 
وحدة ذلك أن بعض املطورين اتخذوا قرارًا بتأجيل 

املشاريع التي لم تبدأ بعد. 
في  الــعــقــاري  بالقطاع  مقارنة  الشيخ  بــن  وضــرب 
العقارات  وبريطانيا حيث فقدت  املتحدة  الواليات 
أن  إلى  دوالر إضافة  تريليوني  أمريكا  السكنية في 
منازل  فــي  يقيمون  أصبحوا  أمريكي  مليون   12
نفسها  املــنــازل  قيمة  مــن  أكبر  التمويلية  قيمتها 
%30 من العقارات بيعت بأقل  اآلن إلى جانب أن 
%30 وفي بريطانيا انخفضت  من قيمتها بنسبة 
أســعــار املــســاكــن %14 وهــنــاك تــوقــعــات بــأن يكون 

االنخفاض أشد. 
“ال تزال بخير” على  لذلك أكد أن دولة اإلمــارات 
مختلف  اآلن  نعيشه  الــذي  العالم  أن  مــن  الــرغــم 
حيث  أشــهــر،   6 قبل  نعيشه  كنا  الــذي  العالم  عــن 
أســفــرت األحــــداث االقــتــصــاديــة عــن إفـــالس بنوك 
أنه  دول غير  إفالس  وشركات عاملية وظهور ظاهرة 
توقع أن تطال رياح االندماجات التي بدأت في عدد 
خفض  بهدف  أيضا  حكومية  دوائــر  الشركات  من 

النفقات.

السعودية املصدر األول عامليا
لعائدات العاملني باخلارج

العاملني فيها،  املهاجرين  العمال  لعائدات  األولى عامليا كُمصّدر  املرتبة  السعودية  تصدرت 
حيث بلغ إجمالي هذه العائدات نحو 17 مليار دوالر عام 2007. 

التعاون  مجلس  دول  ان   2008 لعام  الدولية  الهجرة  ملنظمة  السنوي  التقرير  وأوضـــح 
اخلليجي احتلت املرتبة الثالثة في العالم في مجال استقطاب العمالة املهاجرة بعد أمريكا 

الشمالية وأوروبا.
واشار الى ان حجم العمالة األجنبية في دول التعاون بلغت خالل 2007 أكثر من 15 مليون 
شخص، أي نحو 45 في املائة من مجموع سكانها، حيث استقطبت السعودية  سبعة ماليني 
عامل، اإلمارات أربعة ماليني عامل، الكويت مليوني عامل، ُعمان 600 ألف عامل، وقطر نحو 
مليون، والبحرين 400 ألف عامل. وقال التقرير: إن دوافع الهجرة الداخلية واخلارجية في 
القرن احلادي والعشرين ستكون بالدرجة األولى للبحث عن عمل، وتبعا لذلك فإن التركيز 
على كيفية إدارة موجات الهجرة من طرف الدول املصدرة لليد العاملة والدول املستقبلة لها 

سيحتل صدارة االهتمام من أجل التحكم فيما ال يقل عن 200 مليون مهاجر مرتقب. 

احلكومات لن تتراجع عن رفع الرواتب ..

املناعي: تداعيات األزمة العاملية »كبيرة« 
على االقتصاديات العربية



83 شباط 2009 م / صفر 1430 هـ ، العدد الثاني والعشرون )22(

ــــي
نــــــــ

ــــــو
ــــان

قـــــــ
  الـ

ـف
مللـــــ

ا

ورشة   2008/11/11 الثالثاء  يــوم  فــي  عقدت 
األموال  ضمان  قــانــون  مــشــروع  ملناقشة  عمل 
رام  فــي  الوطني  االقتصاد  وزارة  فــي  املنقولة 
الــلــه حــيــث شـــارك بــهــا كــل مــن احملــامــيــة هبة 
رجال  جلمعية  القانوني  واملستشار  احلسيني 
ومسؤول  التميمي  أمــيــر  احملــامــي  األعـــمـــال 
افتتح  العاصي،  إياد  السيد  القانونية  الدائرة 
احلـــاضـــرون اجلــلــســة بــاحلــديــث عــن مشروع 
القانون كخطوة جديدة ومهمة تهدف وبشكل 
املنقولة من سلع  إلى تطويق األموال  أساسي 
الضمانات  مــن  بــالــعــديــد  وغــيــرهــا  وبــضــائــع 
مع  لتتناسب  ومــوضــوعــيــًا  شكليًا  اجلــوهــريــة 
الــتــجــارة مــن سهولة في  بــه قــطــاع  مــا يتمتع 
التعامل وسرعة اإلجراءات، ومن أهم النقاط 

للجمهور اإلطالع عليها واحلصول على نسخ 
من امللفات ليكونوا على علم فيما إذا كان هذا 
املنقول أو ذاك مثقل بأي حق سواء أكان رهنًا 
من  أو مينع  يحد  آخــر  أي حق  أو  إمتيازًا  أو 

ممارسة احلقوق الكاملة على املنقول.
لتسجيل  إلــكــتــرونــيــة  طـــرق  الــســجــل  ــوفــر  ي  -4
املعلومات عن حق الضمان وآلية البحث عنها 

وتكون تلك التسجيالت األلكترونية رسمية.
وفـــي نــهــايــة اإلجــتــمــاع أكـــد احلـــاضـــرون على 
ضرورة الرقي في هذا املجال كونه من املجاالت 
الهامة التي تثري اقتصادنا الوطني مبا يالئم 
مرحلة التطور البنيوي في الهيكل االقتصادي 
الشرق  في  اإلقتصادية  التغيرات  ويساير  ككل 

األوسط والعالم.

مناقشة مشروع قانون
ضمان  األموال املنقولة

اجللسة  خــالل  مدولتها  متت  التي  األساسية 
املنقولة  بــاألمــوال  خــاص  سجل  فتح  مسألة 
يعد  الــوزارة حيث  معينة حتددها  آلية  ضمن 
التي  فعالية  األكــثــر  الــضــمــانــة  الــســجــل  هـــذا 
واملــشــتــري وصــــون حقوقهم  لــلــبــائــع  تــضــمــن 
الكاملة، وميكن الوقوف عند عدة نقاط فيما 

يتعلق بالسجل:-
1- بنشأ السجل من قبل وزارة االقتصاد الوطني 
مع  التعاقد  أو  السجل  بــإدارة  الـــوزارة  وتقوم 

طرف آخر إلدارة السجل.
وفقًا  السجل  تعليمات  على  اإلشــــراف  يتم   -2

لتعليمات وتوجيهات الوزير.
الفهارس  وجميع  التسجيل  معلومات  تعتبر   -3
واملــلــفــات املــنــشــأة فــي الــســجــل عــامــة ويجوز 

متى ميكن للشركات غير الفلسطينية أن متارس
أعمااًل جتارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ؟؟؟

بهذا  الصلة  ذات  القوانني  بعد اإلطالع على 
السلطة  مناطق  فــي  بها  واملــعــمــول  املــوضــوع 
املمكن  مــن  أنــه  جنــد  الفلسطينية  الوطنية 
أن  فلسطينية  غــيــر  مــســاهــمــة  شــركــة  ألي 
تتعاطى أي عمل جتاري في مناطق السلطة 
في  تسجيلها  بــعــد  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
سجل الشركات املخصص في وزارة االقتصاد 
املتعلقة  املعلومات  كافة  لتسجيل  الوطني 

بالشركات املسجلة.
لتسجيل  طلب  بتقدمي  التسجيل  هذا  ويتم 
لوزارة  التابع  الشركات  مراقب  إلــى  الشركة 

االقتصاد الوطني مرفقًا به اآلتي:-
1- نسخة مصدقة من عقد تأسيسها ونظامها 

الذي  البلد  خــارجــيــة  وزارة  مــن  الــداخــلــي 
دولة  سفارة  ومن  جنسيتها  الشركة  حتمل 
فلسطني أو من ممثليتها الدبلوماسية في 
ذلك البلد هذا إن كان لفلسطني سفارة أو 
ممثلية دبلوماسية في تلك الدولة أما إن لم 
يكن لفلسطني سفارة أو ممثلية دبلوماسية 
فيكون التصديق من وزارة خارجية فلسطني 
العدل  وزارة  مــن  التصديق  يكون  ثــم  ومــن 

الفلسطينية.
2- إذن وزير االقتصاد الفلسطيني على ممارسة 

الشركة نشاطها في فلسطني.
إدارتها  مــجــلــس  أعـــضـــاء  بــأســمــاء  قــائــمــة   -3

وجنسية كل منهم.

مبوجبها  الشركة  فيه  تفوض  مصدق  سند   -4
للقيام  عـــادة  فلسطني  فــي  يقيم  شــخــصــًا 
نيابة  والتبليغات  الرسائل  وتلقي  بأعمالها 

عنها.
بعد ذلك يقدم املراقب إلى وزير االقتصاد 
الوطني طلب تسجيل الشركة مع الوثائق 
والــبــيــانــات األخــــرى وفـــي حــالــة موافقة 
ويقوم  القانونية  الرسوم  تستوفي  الوزير 
السجل  فــي  الــشــركــة  بتسجيل  املـــراقـــب 
للنشر  يرسل  تسجيل  شهادة  لها  ويصدر 
في اجلريدة الرسمية وبذلك يكون لها أن 
شركة  كأية  التجارية  باألعمال  تتعاطى 

محلية.

أمير التميمي
املستشار القانوني 

جلمعية رجال االعمال
عضو نقابة احملامني 

الفلسطينيني
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الملف القانوني

للدميقراطية  الـــعـــربـــي  الـــعـــالـــم  مـــرصـــد  نــظــم 
ـــات  بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة فريد  ـــتـــخـــاب واالن
ريــــش نـــاومـــان األملــــانــــيــــة.... مـــن أجــــل احلرية 
األول في  اإلصـــــالح  مــؤمتــر  بــعــنــوان   “ مـــؤمتـــرا 
أساسية  محاور  ثالثة  املؤمتر  وتناول  فلسطني”. 
اإلصـــــالح والقضائي  الــســيــاســي  اإلصـــــالح  هـــي 
 واإلصـــــــــــالح فـــــي مــــؤســــســــات احلــــكــــم احملـــلـــي

وشارك في احملور السياسي كل من عضو اللجنة 
الرحيم  عبد  ملنظمة التحريراالستاذ  التنفيذية 
عيسى  األستاذ  التشريعي  املجلس  ملوح،وعضو 
 قراقع،ومدير عام مركز بدائل األستاذ هاني املصري. 
وفــــي مـــحـــور احلـــكـــم احملـــلـــي شـــــارك مـــديـــر عام 
الـــــوزارة الــســيــد عــبــد الــكــرمي ســـدر ممــثــال لوزير 
الــســيــدة جانيت  الــلــه  رام  بلدية  ورئــيــســة  احلــكــم 
املشاركون  استمع  احملــور الثالث  وفــي  ميخائيل 
إلـــى مــداخــلــة املــســتــشــار عيسى أبـــو شـــرار رئيس 
دائما  نشعر  إننا  إلى  أشار  الذي  مجلس القضاء 
خــالل وقوفه  مــن  عباس  محمود  الرئيس  بدعم 
الداعم لنا في وجه أي تدخل في شؤون السلطة 
هذه  استقاللية  املستمر على  وتأكيده  القضائية 
شؤونها في  التدخل  إشكال  كل  ورفــض   السلطة 
احلكومة  اســتــجــابــة  مــــدى  بـــصـــراحـــة  ــلــمــس  ون
نتقدم بها  التي  الدعم  لكل طلبات  الفلسطينية 
جدد،فقد  وموظفني  قضاه  تعيني  مقدمتها  وفي 
الى  الــقــضــاة فــي احملــاكــم النظامية  ارتــفــع عــدد 
183 قاضي منهم 137 قاضي يعملون حاليا في 
عام  عددهم  كان  أن  الغربية بعد  الضفة  محاكم 
2006 – 68 قاضيا وأكد إن القضاء الفلسطيني 
الــتــطــور من  هـــذا  ملسنا  وقـــد  تــطــور مستمر  فــي 
التقاضي أمام  املواطنني على  إقبال  ازدياد  خالل 
القضايا  في  والبت  االجنــاز  مجال  وفي  احملاكم، 
للمحاكم  وردت  التي  عدد القضايا  بلغ  أنة  أشــار 
 )58566( عــدده  مــا   2008/9/31 تــاريــخ  حتى 
قضيه في حني بلغ عدد القضايا الواردة للمحاكم 
أن القضاء  واعتبر  قضيه   )38122(  2007 عام 
التدريبات  عبر  القضاة  أداء  تطوير  في  مستمر 
القضاة  قـــدرات  شأنها رفــع  مــن  والــتــي  املستمرة 

ـــى األفـــضـــل، وكـــذلـــك ســعــي مــجــلــس القضاء  إل
في  الــعــامــل  اإلداري  تطوير الــكــادر  إلــى  األعــلــى 
أن  إلى  أشار  التحتية  البنية  وفي مجال  احملاكم، 
مباني  لتطوير  متويل  جتنيد  في  جنح  املجلس 
واخلليل. الله وطولكرم  رام  من  كل  في   احملاكم 
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــتـــــعـــــزيـــــز الــــســــلــــطــــة 
يــــــتــــــطــــــلــــــب-:  فــــــــــهــــــــــذا   الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة 
قـــــــــــــرارات  تـــــنـــــفـــــذ  وان  حتـــــــتـــــــرم  أن   1-
 احملــــــــاكــــــــم مــــــــن الـــــســـــلـــــطـــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
داخـــل  فـــي  احلـــاصـــل  الـــتـــطـــور  ـــب  ـــواك ي  - 2أن 
العامة  النيابة  فــي  تــطــورات  القضائية   السلطة 
يتعلق  ما  في  خاصة  األمنية  األجهزة   -3تعاون 
 بوجوب حضور شهود النيابة امرا في غاية األهمية
عـــــيـــــســـــى قـــــــــراقـــــــــع،األولـــــــــويـــــــــة لــــــإلصــــــالح 
 هـــــــــــي إصــــــــــــــــــالح مــــــنــــــظــــــمــــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر 
ـــــــــصـــــــــري اإلصــــــــــــــــــالح الــــــــدائــــــــم  هــــــــانــــــــي امل
ـــــــــالل  االحـــــــــت زوال  قــــــــبــــــــل  يــــــــتــــــــم   لـــــــــــن 
عبد الكرمي سدر توصية وزارة احلكم احمللي حول 

الوزراء  مجلس  طاولة  على  احمللية   االنتخابات 
من جهته أكد عبد الرحيم ملوح أن حركة التحرر 
الكيان  هي  زالــت  كانت وما  الفلسطيني  الوطني 
الفلسطيني،وشدد  للشعب  واألساسي  السياسي 
االنقسام  وإنــهــاء  الوطنية  ضـــرورة الــوحــدة  على 
التحدي  الفلسطيني،وان  شعبنا  يعيشه  الــتــي 
األول يجب أن يتوجه نحو االحتالل اإلسرائيلي 
وال  تنجح مقاومة  لــن  وطنية  وحــده  بــدون  وانــه 
 -2008  1948 عام  منذ  إسرائيل  وان  مفاوضات 
إسرائيل  وان  حــق للمواطنني  بـــأي  تــعــتــرف  لــن 
منظور  مــن  الفلسطينية  الــدولــة  عــن  تــتــحــدث 
إسرائيل هي من حتدد  ان  آخر  إسرائيلي مبعنى 
والسلطة  الفلسطينية  الــدولــة  ووظــائــف  صفات 
في  أساسي  أصبحت شيء  الفلسطينية  الوطنية 
حياتنا ووظيفة السلطة الوطنية 1هبت في طريق 
وجوده  وتعزيز  االحــتــالل  حماية  وهــو  أال   مغاير 
وأما عيسى قراقع عضو املجلس التشريعي قال:إن 
فلسطينية  بناء دولــة  في  الفشل  أكــدت  التجربة 
وإننا  سيادة  بــدون  االحتالل  يحكمها  ارض  على 
لم نستطيع أن جنمع بني مفهوم التحرر وإقامة 
سلطة وطنية على جزء من ارض فلسطني وشدد 
على ضرورة إعادة تعريف املرحلة التي نعيشها وان 
إلى طريق  أوسلو وصلت  بعد  االتفاقات اجلزئية 
تعزيز  على  عملت  االتفاقيات  هــذه  وان  مــســدود 
بضرورة  وطالب  العكس  االحــتــالل وليس  وجــود 
الوطنية  التحرير  منظمة  إصـــالح  على  العمل 
لم  إن  إصالحها  ميكن  التحرير  وراهنان منظمة 
مــن جهتها  اإلصـــالح  عملية  أمـــام  حــمــاس  تقف 
ميخائيل  جانيت  الله  رام  بلدية  رئيسة  أشـــارت 
القانون  يتسم مبا يلي:سيادة  السديد  احلكم  إن 
للموارد  األمثل  واالستخدام  العدالة  و  واملساءلة 
األساسية  السمات  السمات متثل  هذه  وأكــدت أن 
للحكم النموذجي ونوهت إلى أن قانون املوظفني 
األردنـــي  الــقــانــون  يستخدم  الزال  الــبــلــديــات  فــي 
املوظفني  تصنيف  يجعل عملية  الـــذي  الــقــدمي 
البلديات  تــكــون  أن  جــد،وطــالــبــت  صعبة  عملية 
 أكثر حرية وتطوير احلكم احمللي إلى الالمركزية

البوادر التي حتققت 
تؤشر إلى توجهات 

ايجابية يجب العمل 
على دعمها وتعزيزها 

من خالل مؤسسات 
املجتمع املدني

املستشار أبو شرار:

السلطة القضائية تأخذ دورها الطبيعي 
كمدافع  عن حق املواطن
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الملف القانوني

عقدت في يوم األربعاء 2008/11/12 م ورشة عمل ملناقشة مشروع قانون املنافسة في وزارة االقتصاد 
القانوني  واملستشار  احلسيني  هبة  احملامية  احلضور  بني  من  كان  حيث  الله  رام  في  الفلسطيني 
الوزارة  القانونية في  الدائرة  التميمي ومسؤول  أمير  الفلسطيني احملامي  جلمعية رجال األعمال 
رئيسية في مشروع  نقاط  وركز احلاضرون على  وغيرهم،  كمال  راسم  واحملامي  إياد عاصي  السيد 
القانون كان من أبرزها تأليف جلنة تتكون من مراقب وعضوين ضمن الوزارة هدفها ضمان سالمة 
أعمال املنافسة بني املنشآت التجارية وتشجيع املنافسة واحلفاظ على أسسها في فلسطني حتقيقًا 

لغايات القانون وأهدافه املنصوص عليها في املادة الثالثة من املشروع التي من بينها:-

1- تنظيم أنشطة وأعمال املنافسة التي تقوم بها املنشآت التجارية وتؤثر على الرخاء اإلقتصادي.
2- حتقيق إزدهار النشاط اإلقتصادي وتشجيع اإلستثمار وحماية املستهلك من خالل احلفاظ على 

أسس وحرية املنافسة بني املنشات التجارية وخلق ظروف منافسة عادلة.
كما ومت خالل اإلجتماعات السابقة اإلستعانة بخبير أمريكي في هذا املجال أضفى على مشروع 
بشكل  القانون  مواد  بعض  إعــادة صياغة  في  التي ساعدت  الهامة  املالحظات  من  العديد  القانون 
يراعي التطورات اإلقتصادية في املجال اإلقليمي الفلسطيني، وهذا ما أشارت إليه املادة الرابعة من 
املشروع بقولها “ تسري أحكام هذا القانون على جميع األنشطة واألعمال التجارية أو اإلقتصادية 
التي تتم في فلسطني أو أية أعمال وأنشطة جتارية أو إقتصادية تتم خارج فلسطني ويترتب عليها 
آثار داخل فلسطني “،  كما ومتت اإلستعانة مبواد قانون املنافسة السعودي والقطري فيما يتعلق 
بتعريف املوقع املهيمن على وجه اخلصوص وغيرها من املواد للوصول إلى قانون منافسة متكامل 
وعصري يدعم االقتصاد الوطني الفلسطيني ويدفع عجلة التطور القانوني إلى األمام ساعيني إلى 
حتقيق منافسة شريفة وعادلة بني القطاعات التجارية املختلفة كما وبني القانون على أنه يحظر 
الضرر  املوقع بشكل يلحق  إساءة استعمال هذا  التي تتمتع مبوقع مهيمن  التجارية  املنشآت  على 
 “ باالقتصاد الفلسطيني وما يدلل على ذلك ما نطقت به املادة السادسة من املشروع التي تنص 
أو في أي جزء أساسي منه إساءة  السوق  أكثر تتمتع مبوقع مهيمن في  أو  يحظر على أي منشأة 
استعمال هذا املوقع “ وفي نهاية اللقاء أكد احلاضرون على ضرورة العمل املتواصل واجلاد من أجل 

وضع مشروع قانون املنافسة موضع التنفيذ ضمن اخلطة التشريعية اجلديدة.

وحتدث مدير عام وزارة احلكم احمللي ممثال لوزير 
احلكم احمللي عبد الكرمي سدر عن خطة لإلصالح 
احمللي  احلكم  وزارة  وتبنتها   2004 عــام  صــدرت 
ذلك  بعد  وتوقفت   2005 عام  العمل بها  وبــدأت 
بسبب امتناع الدول املانحة عن تقدمي املساعدات 
على  وزراء  سبعة  تعاقب  اآلخـــر  والسبب  املالية 
وزارة احلكم احمللي خالل 18شهرا فأصبح هناك 
ثمانية  ومنذ  الــوزارة  ومشاريع  برامج  قي  تراجع 
شــهــور بـــدأت وزارة احلــكــم احملــلــي بــوضــع خطة 
منها: عــدة  محاور  على  تعمل  وأخــذت   لإلصالح 
والـــــــقـــــــوانـــــــني  األنـــــــظـــــــمـــــــة  ــــــعــــــديــــــل  ت  -1=
املدني  املــجــتــمــع  وكـــمـــشـــاركـــة  الــشــفــافــيــة   -2=
لتطوير  23نظام  تطوير  صــدد  فــي  نحن  وأشـــار 
مــشــاريــع لــلــبــلــديــات ومـــن الــقــوانــني الــتــي نحن 
موحد  محاسبي  نظام  تطبيق  اجنـــازه  صــدد  فــي 
جلــمــيــع الــبــلــديــات وأكـــــد انــــه مت الــتــعــاقــد مع 
النظام  وان  الــنــظــام  هــذا  لتطوير  كندية  شــركــة 
ســيــشــمــل 132 بـــلـــديـــة.   2011 عـــــام   حـــتـــى 
أبو  سليمان  السيد  ألــقــى  املــؤمتــر  مستهل  وفــي 
دية مدير مكتب فلسطني في مؤسسة فريدريش 
ناومان األملانية وبعد أن شكر احلاضرين ومؤسسة 
املرصد املنظمة للمؤمتر حتدث عن دور مؤسسته 
اإلصالح  مجال  فــي  العاملة  املؤسسات  دعــم  فــي 
والعالم،  فلسطني  فــي  واحلــريــة  والدميقراطية 
وعن جتربة الشراكة مع مؤسسة املرصد، وأشار إلى 
املبادئ التي تقوم عليها مؤسسة فريدريش ناومان 
 مثل احلرية، اقتصاد السوق، التسامح والالمركزية. 
اكد  كلمة  املرصد  عــام  مدير  عــارف جفال  وألقى 
انـــه سينظم  عــلــى اعــتــبــار  املــؤمتــر األول  هـــذا  ان 
ســنــويــا لــلــوقــوف عــلــى الــتــطــورات احلــاصــلــة في 
على  العمل  أهمية  على  اإلصــــالح، وأكـــد  مــجــال 
إلــى الــوطــن الن غير ذلــك يعزز  إعـــادة الــوحــدة 
املخططات  مواجهة  إمكانية  ويضعف  االنقسام 
االحــتــاللــيــة، وأشــــار إلـــى أهــمــيــة إعــــادة االعتبار 
وتفعيل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  ـــى  إل
إلى  أشــار  احمللي  مجال احلكم  وفــي  مؤسساتها، 
عملية  تــعــزز  املـــدى  بعيدة  خطة  اعــتــمــاد  أهمية 
الــدمــج بــني الــهــيــئــات احملــلــيــة وتــطــويــر املنظمة 
وفي مجال  احمللية،  للهيئات  الناظمة  والقوانني 
تؤشر  حتققت  الــتــي  الــبــوادر  إن  اعتبر  الــقــضــاء 
دعمها  على  يجب العمل  ايجابية  توجهات  إلــى 
املدني. املجتمع  مؤسسات  خــالل  مــن   وتعزيزها 
رئـــيـــس  عـــــــوض  طـــــالـــــب  د.  بـــكـــلـــمـــة  املـــــؤمتـــــر 
أعمال  خلــــص  الــــــذي  املــــرصــــد  إدارة  مــجــلــس 
ــــؤمتــــر والــــتــــوصــــيــــات الـــــصـــــادرة عـــنـــه وهــــي:  امل

1-  فــي مــجــال الــصــالح الــســيــاســي الــتــأكــيــد على 
إصالح  اإلصـــالح وضـــرورة  عملية  يشكل جوهر  انــه 
شرعي  كــمــمــثــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
مؤسسات  الفلسطيني وإصــــالح  للشعب  ووحــيــد 
انــتــخــابــات املجلس  وإجــــــراء  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة 
النسبي  التمثيل  أســاس  الفلسطيني على  الوطني 
الــكــامــل وتــطــويــر الــعــالــقــة بــني الــســلــطــة الوطنية 
املرجعية  هــي  املــنــظــمــة  أن  أســــاس  عــلــى  واملــنــظــمــة 
 العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
2-  ضرورة إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
 على أساس التمثيل النسبي الكامل قبل 9/9/.2009

3-  فـــي مـــحـــور احلـــكـــم احملـــلـــي ضــــــرورة إصـــالح 
خالل تطوير  من  احمللي  احلكم  مؤسسات  وتطوير 
احمللية،  االنتخابات  وقانون  احمللية  الهيئات  قانون 
واعـــتـــمـــاد ســيــاســة الـــدمـــج بـــني املــجــالــس احمللية 
املؤسسات. هــذه  قــدرة  من  تعزز  إستراتيجية   ضمن 

4-  االبتعاد عن سياسة التعيني في الهيئات احمللية 
وضرورة إجراء االنتخابات احمللية قبل 2009/7/9، 
 في كافة املجالس احمللية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
5-  في محور القضاء مت التأكيد على أهمية دعم 
استقاللية السلطة القضائية وتطوير القوانني التي 
تعزز استقاللية القضاء وفاعليته وضرورة االستفادة 
من اخليرات الفلسطينية والعربية والدولية في تطوير 
الكفاءات القضائية، والتأكيد على تعزيز العالقة بني 
السلطة القضائية ومؤسسات املجتمع املدني وتعزيز 
القانون. سيادة  وتكريس  اإلنــســان  حقوق   واحــتــرام 

تـــشـــكـــيـــل مــــرصــــد لـــــإلصـــــالح وذلـــــــك مـــــن خـــالل 
ملتابعة  املــــدنــــي  املـــجـــتـــمـــع  مــــؤســــســــات  ائــــتــــالف 
ـــيـــة اإلصـــــــــــالح فــــــي احملـــــــــــاور املـــخـــتـــلـــفـــة.  عـــمـــل
ملراجعة   2009 العام  ايــار من  عقد مؤمتر في شهر 
خمسة  بعد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  جتربة 

عشر عاما من قيامها.

مناقشة مشروع قانون املنافسة
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

تأسيس جلنة العادة اعمار وتأهيل غـزة
اآلن ، وبعـد أن انتهــت العمليــة العســكرية البشــعة في قـطاع غـزة وما خلفــه العـدوان اآلثم 
من قـتل وجرح اآلالف من أهلنا، وتـدمير  البنايات وأألبراج واملساجد واملستشفيات وسيارات 
االسعاف واملصانع والبنية التحتية على اختالف مرافقــهـا ، بعـد كل ما خلفــه هذا العـدوان 
، وبـدأنا نحن هنـا أيضآ في الشطر  بدأ الغزّيـون يصحون من هـول ما شهدتـه غزة هـاشــم 
اآلخر من محافظات الوطن نفـيـق  بكل أحاسيسنا ومشاعرنا وأعصابنا نستعرض األحداث 
والعينيــة  املالـية  املسـاعدات  نشاطاتهم جلمـع  اخلّيـرون من شعبـنــا  وواصل  األفكار،  ونركــّز 

الغاثة األهل في قطاع غـزة اجلـريــح ، وهـذا جـيد ، وهـو من شــيم شـعبـنا .
ومــدن محافظات  قرى  في مختلف  نشـطت  وطنـيـــة  من خآلل حمآلت  املــبــادرون  هـب  لقد 
الضفـة الغـربـية وواصلوا النـهـار بالليل للوقوف الى جانب أشقائهم لنصرتهم ودعمهـم وال 

ننســى بل نثمن عاليـا الهبـّــة
بهذا  ، هـل  ولكن   ، الغربية  الدول  العربية واالسـآلميــة وكذلـك شعوب  الدول  الشــعبيــة في 

اكتمل الدعم ؟
إن كل ما مت من مساعي حميدة خارج الوطن ال منلك اال أن نشـكر ونـقـدر كل من قام بها 

وساهم باجناحها.
فاننا  الفلسطيني  القـطاع اخلاص  والتي شملت ممثلي   ، والوطنية  الشعبية  أما احلمالت 
 ، آخـر  أي شئ  قبل  املـصـير  ووحــدة  االنتمـاء  أخوة  الذي حتتمـه  بواجبـها  تقوم  بأنها  نؤمن 
ولعـل أهم ما يتوجب عمـلـه اآلن هو االسـتعداد للمرحـلة القادمة بعد االغاثة األولية وأعـني 
أو  كليآ  بتدميرها  االسرائيلية  القوات  قامت  التي  القطاعات  ملختلف  الداعم  املد  استمرار 
الى  وخارجهـا  فلسطني  من  واملسـاعدات  الدعم  ايصـال  ضمان  متطلبات  دراســة  و   ، جزئيـآ 
أهلـنـا في القطاع العزيز واملنكـوب ، وكذلك املعيقـات والعراقيـل التي قـد حتـول دون حتقيق 
وواقعية  األمور مبسئولية  الى  ننظر  أن  وعلينا   ، معهـا  واملتجاوبني  املبادرة  اجلهات  أهـداف 
بعيدآ عن أية مصـالح فئوية أو حـزبيــة أو غيرهـا فايصـال احتياجات املنكوبني في القطاع 
هـو األهم ، وبالتالي فان اخلروج من متاهات االختالف حول من يشرف على عملية استالم 
وتأهيــل  اعمـار  العــادة  مـؤسـســة  بتأسيس  موضوعي  اقتراح  في  ينحصر  املساعدات  وتوزيع 
ادارتها واالشراف على أعمالها نخـبـة من الشخصيات الفلسـطينية  غــزة تتحمل مسئولية 
الوطنية من ذوي السمعة احلسنة ممن يقدرهم املجتمـع الفلسطيني ويشهـد بسلوكهم ، على 
أن تضم هذه الهيئة في تركيبتـها أعضاء من الضفة الغربية وقـطاع غـزة انتماءهم واخالصهم 
لفلسطني أوآل وأخيرآ  بصرف النظر عن أي انتماء حزبي أو سـياسـي وال مانع من أن تضم 
هذه الهيئة شخصيات عـربية وممثلني عن مؤسسـات اجنبيـة كوكالة غـوث وتشغيل الآلجئني 
الفلسطينيني – األنوروا – أواملؤسسات الدولية التي تعمل في مجاالت اخلدمات االنسانية 
كمؤسسات حقوق االنسان وأطباء بال حدود وغيرها ،على أن تنشر الهيئة تـقـارير ربع سنوية 
تتضمن كشوفات مدعمة - بكشوفات مصرفية - باجمالي التبرعات والنفقـات والتعامل مع 
العطاءات بشفافية ووضوح آخذين باالعتبار ضرورة احالة العطاءات على شـركات ومؤسسـا 
تتوفر  لن  الـحـال  بطبيعة  الذين  القـطـاع  أبناء  لتشغيل  عمـل  فرص  وخلـق  فلسطينية،  ت 
لهـم أيـة فرص أخرى في املنظورالقريب ، وهذه قضـيـة أخــرى ال بد من التطرق لهـا وبحثهـا 
الحـقـآ آلن نسبة البطالة ستـتجاوز كل التقديرات والتوقعات، وهذه القضية يجب أن تولى 

اهتمامآ كبيرآ من قبل السلطة الوطنية والقطاع اخلاص والدول العربية الشقيقة.
اننا إذ نتطلع الى تفهم االخـوة في السلطة الفلسطينية وجميع قادة الفصائل لفكرة تأسيس 
جلنة اعادة اعمار وتأهيل غـزة على هذا النحو لنأمـل أن يتم رفع احلصـار نهائيآ عن أهلنا في 
غزة ، ويفتح معـبر رفــح -البوابة العربية الوحيدة للقطاع على العالم -وأن تفتح باقي املعابر 
مع اسرائيل أيضآ لتسهيل عملية انتقال املواطنني ونقل البضائع من مواد غذائية وطبية 

وأجهزة ومعدات ضرورية لتنفيذ هذا املشروع الهام .
والـلــــه ولـي التـوفيــــق
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a much more vigorous role.
The roads connecting Toubas governorate 
with other parts of the country are in dire 
need for major rehabilitation measures. 
Given the relatively large aid resources 
available for such projects, it is expected 
that the Muhafez office and local municipal 
authorities should play a more proactive role 
in communicating with the Ministry of Local 
Government, Ministry of Public Works, and 
relevant international donor institutions.
Making credit facilities available more 

readily and on reasonable terms with regard 
to collateral and interest is widely viewed 
as a top priority. Given the fact that many 
credit institutions and programs exist in the 
country, it will be extremely helpful that 
the local Chamber of Commerce convenes 
a series of awareness workshops involving 
guests from these institutions and potential 
borrowers from the Toubas region.
Identifying viable investment opportunities 
in various sectors is becoming a major 
obstacle to capitalizing on the enormous 

amount of good will which exists among 
potential investors, especially those living 
outside Palestine. It is therefore strongly 
recommended that the said assignment be 
undertaken by leading grassroots private 
sector institutions, which in this case should 
receive adequate technical and financial 
assistance from an appropriate international 
donor institution. The local chamber of 
commerce is especially poised to undertake 
this sensitive mandate in regards to the 
Toubas governorate.

Audience: 43 participants, mostly from 
among business leaders and representatives 
of stakeholder institutions.

Main conclusions and 
recommendations

Trade between Palestine and Jordan remained 
stunted eversince the onset of Israeli occupation, 
and until the inception of the peace process in 
1993. The volume of trade in both directions was 
always relatively small, and it accounted for less 
than 10 percent of Palestinian aggregate foreign 
trade. Evidently, this had been precipitated by a 
number of adverse factors, most importantly those 
regulatory restrictions imposed on the flow of 
goods across the bridges, presumably for security 
reasons. In addition to their significant impact 
on transportation cost, Israeli restrictions bear 
heavily on the quality of goods, especially those of 
a perishable nature. Despite being rationalized on 
security grounds, Israeli restrictions on mobility 
are being arbitrarily used as non-tarrif barriers 
inorder to minimize competition with Israeli 
goods in the Palestinian markets. The severity of 
Israeli trade - related sanctions have considerably 
escalated following the outbreak of the Intifada in 
late 2000, which reduced further the prospects of 
trade between Palestine and Jordan.
But in addition to Israeli restrictions and barriers, the 
noticeably low volume of trade between Palestine 
and Jordan is precipitated also by a number of other 
factors, most noticeably the following:

Production patterns are too similar to allow 
significant complementarities between both 
economies.
Despite geographic proximity, business firms in 
both countries are inadequately aware of the trade 
opportunities available in either market. This is 
especially true in Jordan where business firms 
have been far more motivated by the considerably 
greater potential in the Iraqi market.
The role of banks in facilitating trade on both 
sides of the river is very unsatisfactory, which 
has clearly constrained trade opportunities. This 
is ironic given the fact that a number of Jordanian 
banks play a dominant role in the Palestinian 
banking structure.
The high level of good will at all levels in both 
countries has not been translated into concrete 
trade – friendly measures. It is noted, for instance, 
that no high level trade meetings have been 
convened, and no fairs or trade missions have 
been organized all through the past few years.
Another particularly important factor which has 
indirectly reduced Palestinian trade with other 
countries, including Jordan, is that relating to the 
excessive subordination with the Israeli economy. 
Palestinian firms channel more than 90 percent 
of their exports to adjacent Israeli markets, 
where they enjoy some important comparative 
advantages, mostly emanating from geographic 
proximity and strong familiarity with counterpart 
firms. Exporters seem to be convinced that the 
prospects of identifying alternative markets are 

minimal, especially in view of the noticeably 
week competitiveness in external markets. 
It should also be noted that Palestinian firms still 
procure the bulk of their consumer and capital 
goods from Israeli sources. Procuring such goods 
from or via Jordan has been successfully tried, 
which provides an important opportunity for 
Jordanian firms. It should be noted, however, that 
goods imported from Jordan are likely to face 
tough competition with Israeli goods with regards 
to quality, especially in view of the unsatisfactory 
shipping arrangements across the bridges.
Despite being governed by an excessively adverse 
regulatory setting, the prospects of expanding 
bilateral trade between Jordan and Palestine are 
believed to be a lot greater than those achieved 
until now. The revisions introduced on the trade 
agreement in May 2000 have paved the way for a 
greater expansion in trade in both directions. But 
in order to do so it is imperative that concerted 
efforts are exerted so that current logistical 
restrictions and impediments are substantially 
reduced. 
Furthermore, it will be extremely helpful to 
embark on a vigorous promotional campaign 
involving trade missions in both directions. In 
particular, it will be very helpful that Palestinian 
importers are more thoroughly acquainted 
with the range of goods they can procure from 
Jordanian sources, and acquire deeper insight on 
their quality standards and prices. Relevant public 
and private sector institutions, especially Paltrade, 
can play a vital role in accelerating those efforts.
Implementing the afore-said trade enabling 
policies and measures can be considerably 
facilitated should a clear and firm policy is 
promulgated at the highest political echelons. It 
is therefore strongly advocated that the Supreme 
Coordination Committee involving the prime 
ministers in both countries convene a special 
meeting for this purpose, which presumably 
should send the needed messages to all relevant 
institutions on both sides.

Executive Summary
Commodity Trade Between Palestine and Jordan

Date of workshop:  3 Nov. 2008
Venue:   Red Crescent Building – AL-Beareh
Speakers:   
Mr. Abdel-Hafith Nofal Deputy Minister of Economy
Mr. Ibrahim Najjar  Head of Paltrade Office - Amman
Mr. Mohammad Khader CEO, “Lozan” Trade Clearing Company
Dr. Maher Tarawneh Jordanian Consul, Ramallah
Mr. Maher Masri  Chairman, Capital Market Authority
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By:
Hisham 

Awartani

Audience: 50 participants, mostly from 
among the farming community, business 
leaders and representatives of stakeholder 
institutions.

Main conclusions and 
recommendations

Toubas governorate occupies the north-eastern 
corner of the West Bank, bordering the Jordan 
River in the east and the Lower Galilee in the 
north. This governorate extends over an area 
of 410 square kilometers (7 percent of West 
Bank area), and it embraces one major town 
(Toubas), in addition to 20 villages of various 
sizes. Total population is estimated at 50,300 
inhabitants, more than half of them live in 
two towns: Toubas (16,200) and Tammoun   
(10,800 inhabitants).
Toubas governorate occupies increasing 
attention at the international and local levels, 
in part because of the rising concern that 
economic and living conditions in this part 
of the country are noticeably inferior to most 
other parts of the West Bank. This is clearly 
reflected in such major indicators as the 
following:
Average per capita income is estimated at 
$850, which is noticeably lower than the 
West Bank average of $ 1300.
Unemployment ratio is estimated at 25 
percent, versus 22 percent for the West 
Bank.
Poverty rate is noticeably high, estimated at 
45 percent, versus 40 percent for the West 
Bank. Some communities in this governorate 

are even classified by the World Bank as 
“deep poverty” pockets.
Housing in most villages to the east of 
Toubas, especially those in the Jordan Valley 
and adjacent hills, suffer of poor housing 
conditions and support services, especially 
in the areas of health, drinking water, roads, 
and telecommunications. Access of pupils 
to their schools is sometimes extremely 
problematic, i.e when they have to walk for 
long distances, often under extraordinary 
hot weather conditions. This explains the 
high dropout ratio, especially among female 
students.
High poverty and inferior living conditions in 
the Toubas region have precipitated serious 
demographic and political consequences. 
Emigration is proceeding at one of the 
highest rates in the West Bank, whereby 
young graduates tend to fetch employment 
opportunities in other parts of the West Bank, 
mainly in the Ramallah area, or otherwise 
move out to the Gulf countries and north 
America. This phenomenon has played a 
major role in facilitating settlement activities 
in the eastern parts of the Toubas governorate, 
including the north Jordan Valley.
Promoting economic growth and improving 
living conditions in the Toubas governorate 
is widely perceived as a high priority 
on the national Palestinian agenda. The 
presentations made at the workshop have 
clearly demonstrated that this part of the 
country is endowed with relatively rich land 

and water resources, which are considerably 
under-exploited. Agriculture constitutes the 
backbone of the economy, both in terms of 
share in local GDP and employed labor force. 
Yet there has been a clear consensus that 
growth potential in this sector is enormous, 
especially in the following directions:
Production patterns should be diversified 
in light of evolving demand conditions in 
export and local markets. This requires 
introducing a number of “new” fruit trees, 
vegetable crops and medicinal herbs.
Productivity levels on commercial farms 
should be raised at a high pace so that they 
compare favorably with those in competing 
countries, especially in Israel.
Post-harvest services should be considerably 
improved. This includes such services as 
grading, packing refrigerated lorries and 
cold storage facilities.
But in addition to agriculture, some forms 
of agro - industries should also be seriously 
considered. The pickling plant in Toubas 
is a success story which can be possibly 
replicated in dairy, poultry, and some other 
forms of agro-industries. 
Internal tourism may also pose some 
investment opportunities. It is possible, for 
instance to establish spa facilities around the 
hot spring of Al-Maleh, east of Toubas, just 
like similar facilities in Jordan and Israel. One 
or more recreation facilities could also be 
established, like those in Jenin and Tulkarm, 
both are believed to be highly profitable, and 
at the same time they provide badly needed 
services, especially to children. 
Implementing developmental projects along 
the directions mentioned above, however, is 
heavily contingent on achieving pronounced 
progress in relation to certain basic 
prerequisites, mainly the following:
The restrictions on mobility on roads and 
across checkpoints, especially Al-Hamra and 
Tayaseer, should be relaxed, and eventually 
completely removed. The same applies to 
restrictions on access to land classified as 
military zone. Achieving progress on this 
issue requires the Quartet office to perform 

Executive Summary
Toubas Governorate and North Jordan Valley
Current Economic Conditions and 

Rehabilitation Requirements 
Date of workshop: 17 Nov. 2008
Venue:  Toubas Governorate – Lecture Hall
Speakers:  
Dr. Sami Musallam  The Muhafez, Toubas Governorate 
Mr. I’qap Daragmeh    Mayor of Toubas  
Mr. Fawzi I’nabousi  Chairman, Toubas Chamber of Commerce
Mr. Fayez Maslamany  Deputy Director, Department of Agriculture
Mr. Tareq Abu Khaizaran Vice-President, Sinnokrot Group
Mr. Ma’en Sawafta  Manager, Toubas Chamber of Commerce
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The Libyan businessmen council and the Palestinian Federation  of  
Businessmen Associations have recently signed a joint Palestinian Libyan 
business council in order to support and consolidate the economic relations, 
and increase business between the two countries. The agreement was signed 
by Ibrahim Hafiz al-Imrani in behalf of the Libyan council, and Muhamad 
Masrouji in behalf of  the Palestinian Federation of Businessmen Associations 
on the sidelines of the twelfth forum for the Arab businessmen society which 
has recently been held in Cairo.
The Libyan Palestinian joint council aims to identify the businessmen of 
the two sides with the work opportunities available for either side, develop, 
and unify friendship relationships between the business societies of both 
sides with particular emphasis on the decision making circles,  ensure the 
opportunities of  identifying the best ways of economic cooperation between 
the two countries,  contact the competent circles in the two countries with a 
view to improve cooperation environment between the two sides, eliminate 
the obstacles that could face either side., encourage establishment of joint 
revenues generating projects, hold high training programs and transferring 
technology in a manner that would improve the domestic product so as to 
suffice the needs of the two countries.
It also aims to encourage exports and exchange goods and services through 
personal contacts made during the local annual meetings,  encourage 
establishment of joint vital projects by exploring the best ways of financing, 

The Palestinian Businessmen Association Sign a Number 
of Cooperation Protocols  for the Establishment of a Joint 

Libyan Palestinian Business Council 

And Cooperation Protocol for the Establishment of 
a Joint Yemeni Palestinian Business Council

And Cooperation Protocol for the Establishment of 
a Joint Lebanese Palestinian Business Council

Palestinian Federation  of  Businessmen Associations and the Yemeni 
Industrialists’ Association have signed a cooperation  protocol for the 
establishment of a joint Yemeni Palestinian Business Council in order 
to support and consolidate the economic relations and increase business 
between the two countries.  
The agreement was signed by Mr Abdul Wasi’ Hail Said in behalf the 
Yemeni Industrialists Association and Mohamad Masrouji in behalf of 
Palestinian Federation  of  Businessmen Associations. 

The Lebanese Economic Forum and Palestinian Federation  of  
Businessmen Associations have recently signed  a cooperation  protocol 
for the establishment of a Joint Lebanese Palestinian Business Council 
in order to support and consolidate the economic relations and increase 
business between the two countries.  
The agreement was signed by Mr Rafeek Zantut  in behalf the Lebanese  
Economic Forum and Mohamad Masrouji in behalf of the Palestinian 
Federation  of  Businessmen Associations

and ensure the data and services for the businessmen who are interested in 
such projects.
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Establishment of Joint Business Councils is of critical 
importance of the  PFBA  activities

Bulgaria seems interested in knowledge, 
technology and construction of the proper 
infrastructure and modern telecommunications. It 
seems also interested in environment and services 
issues taking advantage from its geographical site 
as the Russian oil and gas lines pass through its 
territories for the rest of the European countries, 
Turkey, Greece, Romania, and some of the former 
Yugoslavian republics.  

Investment Increase
The statistics show that the size of investments 
is on rise, and it is possible to summarize 

the advantage of investments in Bulgaria in 
a several points: the political and economic 
stability as other European countries. Bulgaria 
is ruled by institutions and it membership of the 
EU enables it to make use of all the agreements 
signed by the EU. Above all, it is distinguished 
by lowest operational costs in Europe and its 
relationship with the huge Russian market in 
addition to the markets of Ukraine and some 
eastern European countries. The Bulgarian 
economy is still young allowing diversity 
of opportunities for investment in all sectors 
especially it has a distinctive investment law 

granting the investors great facilitations. It is 
noteworthy that Bulgaria is considered to be 
the EU’s gate towards the Orient. 

Investment Priorities
The statistical information also show that 
the investment priorities in Bulgaria are 
concentrated in tourism, real estate, and 
energy projects. It has a long term strategic 
plan focusing on energy projects, cars’ spare 
parts, mines, food industry, and mineral 
water. Bulgaria has about 800 mineral water 
springs.   

With the presence of the members of 
the board of directors of the Palestinian 
Federation  of  Businessmen Associations, 
the third meeting was held in the 
Federation’s premise in Ramallah in 2008. 
Members of the Federation Mr Mohamad 
al-Yazji, vice chairman of the Federation, 
Faisal al-Shawa, Ali Abu Shahleh, and 
Nabeel Abu Mu’lak from the Gaza strip 
and chairman of the Fedaration Mohamad 
Masrouji, secretary Khadir l-Qawasmi, 
Raghib al-Aref, Khadir al-Jarashi, Ziad 
Anabtawi, Mahmoud Takruri, Ayman 
Nairugk, Amer al-Esieli, Fuad Jabr, and 
Sec-Gen of the Federation Majed Ma’ali 
from the West Bank, were present at the 
meeting. The assemblers discussed in 
this meeting several topics of the private 
sector’s concern and the importance of 
establishing joint business councils with 
the private sector of the states that have 
economic relations with the Federation  so 
as to promote these relations and outward 
openness. The establishment of Joint 
Councils was unanimously acknowledged 
as core priority to the Federation  in the 
meeting in coordination with the relevant 
official organizations and the private 
sector. 
They also discussed the issue of participating 
in the official economic conferences, and 
the role of the Federation in promoting 
partnership between the private and public 
sectors as the Federation represents all 
sectors and activities of the private sector. 
Concerning the Federation’s activities and 
its  coordination role in the council. The 
stages and objectives of the coordination 
council were also discussed. All the 
participants acknowledged the importance 
of the council’s role and its announced 
objectives for coordinating the different 
sectors’ activities and unified local  
representation of the official parties. The 

points of view over the activities and 
powers of the coordination council visa-vis 
external affairs.
 Among other significant topics that were 
discussed in the meeting was the taxation 
campaigns and the economic situation in 
Palestine in general and in the Gaza Strip 
in particular. The national dialogue and the 
Egyptian document were also discussed 
with certain concerns over the performance 
of the private sector and the adverse impacts 
on the economic performance.
The meeting also highlighted the impacts 
of the international financial crisis on the 
Palestinian economy. The assemblers 
expressed their concern over the adverse 
impact arising from some countries’ 
refrain from fulfilling their pledges under 

the pretext of this crisis which adds to the 
burden of the Palestinian economy which 
already suffers several  other crises because 
especially the blockade. Despite all that, the  
participation of the Palestinian economy in 
the world economy shall be affected like 
that of other economies worldwide. 
At close of the meeting, the assemblers 
called on the chairman of the Federation to 
arrange for a meeting with the prime minister 
to discuss a number of issues and submit 
a memorandum in this regard to support 
and organize the partnership between the 
private and public sectors on one side and 
activate the role of the Federation on the 
domestic and foreign levels on the other, 
as it is the first national reference  for the 
businessmen.
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Palestine has participated, represented by 
the Palestinian Federation of businessmen 
associations, in the second meeting of the Arab 
Federation  businessmen’s board of directors 
in 2008. The federation was represented by 
its chairman Muhamad Masrouji,  Secretary 
Khadir al-Kawasmi and Secretary General 
Majid Maali. 
Of critical importance of the agenda was 
consideration of  the Federation of Arab 
businessmen participation in the deliberative 
meeting held for preparation for the economic 
Arab summit which was held at start of 2009 in 
Kuwait. The meeting focused on the participation 
of the federation in the broad preparatory meetings 
of the Arab private sector organizations which are 
usually held for the purpose of preparation for the 
economic summit of Kuwait. It also discussed the 
federation’s participation in the Arab economic 
integration conference which was held in Kuwait 
for the same purpose upon invitation by the Arab 
commerce chambers federation.
The Federation of Arab businessmen union 
forwarded a memo concerning the mechanisms of 
absorbing and settling the Arab fiscal investments. 
It also forwarded another memo about the credit 

The Palestinian Federation of Businessmen 
Associations made a banquet on the honor  of 
his Excellency Nicolai Nicoluv, the Bulgarian 
ambassador to the PNA in the premises of the 
Federation in Ramallah. The meeting focused 
on means of enhancing commercial relation, 

Palestine Participates in the Meeting of the 
Federation of Arab Businessmen’s Board of Directors

crisis and its impact on the Arab financial markets. 
This memo was presented to the preparatory 
committee of the economic summit. 
The attendees of  the meeting also discussed the 
preparations made for holding the twelfth forum of 
the Arab businessmen community which was  held 
with the slogan of  “the Arab private sector and the 
developments of the international financial crisis 
– the impacts arising and the position required”. 
This forum submitted recommendations to the 

Arab economic summit of Kuwait to take them 
into account. 
The thirteenth forum for the Arab businessmen 
community was decided to be held next year in the 
kingdom of Morocco upon official invitation by 
the Moroccan representative in the Federation. 
The meeting also ratified the minute of the first 
meeting of the board of directors for the year of 
2008, and the meeting of the secretariat which 
was held in Alexandria in last July. 

The Palestinian Federation of Businessmen Associations 
Receives Bulgarian Ambassador, Nicolai Nicoluv in Ramallah

investments and joint commercial cooperation 
between the two friend countries. It also 
focused on the possibility of holding business 
partnerships and arrangement for commercial 
delegations meetings among the businessmen of 
the two countries. A delegation of the Federation 

had previously paid a visit to the embassy of 
the republic of Bulgaria to congratulate the 
ambassador on the occasion of his appointment.
The chairman of the Federation, Muhamad 
Masrouji showed hi readiness for trade and 
economic cooperation with his Bulgarian peers 
and the Bulgarian market highlighting the depth 
of the two countries’ relations. He also stressed 
the importance of the role Bulgaria plays in 
supporting the Palestinian people and their 
cause.

Consolidation of Palestinian 
Bulgarian Relations  
The  Bulgarian ambassador emphasized that his 
country will contribute through its membership 
in the EU to supporting the legitimate rights 
of the Palestinian people, noting that opening 
a Bulgarian representative office to the PNA 
in Ramallah will cement the bilateral relations 
between the two countries. Both sides stressed the 
importance of developing the economic relations 
between the two countries and facilitating 
Palestinian businessmen travel to Bulgaria.  
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Sixth International Arbitration Conference in 
Amman Issues Several Recommendations
Dr. Ali Khashan, Minister of Justice took 
part as a guest of honor along with a number 
of the Arab Justice Ministers, arbitrators and 
experts in the sixth international arbitration 
conference held in Jordan’s capital Amman 
on 19-22 /12/2008 under the title of “Modern 
Trends for Settlement of Investment and 
Commercial Disputes in the Arab Countries”. 
Fuad Jabr, SEC-Gen of the Palestinian 
Businessmen Association and  Majed Ma’ali, 
director general of the association took part 
in the conference and the training round 
which was organized in the same period.
The conference’s agenda included several 
basic axes among which the international 
arbitration rules,  the need for activating and 
developing the Arab agreements related to 
settling investment and commercial disputes, 
balance standards of  construction contracts, 
the role of the council in solving disputes of 
engineering and construction contracts, and 
the creation of random arbitration centers in 
the Arab world and the alternative methods 
for solving disputes such as mediation and 
reconciliation.  

Minister of Justice, Dr. Ali Khashan
Dr. Ali Khashan stressed, during a word he  
delivered in the conference, the importance 
of arbitration as an alternative method 
for solving trade and financial disputes in 
the Arab world, especially the developed 
Arab states follow this approach due to the 
advantages it has. He said that arbitration 
is equivalent to judiciary, but can’t be 
considered as substitute for it. It could be an 
assistant factor for it, and the courts in the 
end, remain the party which  duly monitor  
and examine the resolutions of arbitration 
prior to approval of execution. 
The conference also included intensive and 
significant activities that lasted for four days. 
These activities included a course entitled 
“Arbitration agreement concerning contracts 
and engineering and construction contracts  

in particular. A number of specialist experts, 
lawyers, engineers, contractors, and 
arbitrators of Jordan and other Arab countries 
took part in the lectures of the round. Dr. 
Hamza Ahmad Hadad  deputy Sec-Gen. of 
the Arab arbitration union and director of the 
Arab institute for arbitration in Jordan. 

Recommendations
The conference recommended that 
Arab agreements related to investment, 
arbitration, and alternative settlements 
should be reviewed and activated, and the 
Arab union for  international arbitration 
be supported to keep up with its scientific 
course and encouragement of arbitration 
and resort to modern alternative methods of 
solving disputes in the Arab world especially 
those related to contracts. The participants 
recommended that  training institutes for 
publishing and deepening knowledge of 
arbitration culture and preparation of Arab 
arbitrators should be created, and mediation 
centers or mediation methods within the 
framework of the arbitration centers’ 
missions should also be created with well-
trained and qualified mediators.
The conference also recommended that 
a model Arab arbitration law accordant 

with the model law of the UN international 
trade committee should be accredited. 
It, furthermore, recommended a model 
law for Arab conciliation and mediation 
similar to that of the UN international trade 
committee and expansion of the arbitrator’s 
powers to take preventive and precautious 
measures when arbitration procedures are 
considered. 

Fuad Jabr
Fuad Jabr who supervises the establishment 
of Palestine center for international arbitration 
under the auspices of the Palestinian 
Federation of  businessmen association and 
with the corporation of some organizations 
of the private sector. He had taken part in 
an international arbitration conference and a 
course in the rules, and laws of arbitration 
in the UAE organized by Dubai center for 
international arbitration which signed a 
cooperation agreement with the Palestinian 
center in support of the Palestinian center 
technically and professionally in a bid to 
qualify arbitrators, and experts  of the different 
sectors in order to ensure the best means for 
serving the Palestinian private sector and 
the national economy which experiences 
investment growth and development. 

With the Participation of
the Palestinian Minister of Justice, Dr.  Ali Khashan 
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The Arab businessmen emphasized  the 
need to move freely between the Arab 
countries without limits, and that happens 
through giving them an Arab businessman 
card. They asserted  this recommendation 
to be adopted in Kuwait economic 
summit because of it’s importance in 
increasing trade and investment among 
Arab countries.
They praised the economic reforms and 
the development that Arab countries 
achieved. On the other hand, the governing 
council of Arab businessmen Federation 
granted that the 13th meeting will be held 
next year in Morocco.

Ahmad Natheef
The meeting was 
opened by Dr. 
Ahmad Natheef, 
the Prime Minister 
of Egypt, and many 
other people such as, 
Arab and Egyptian 
ministers, and 
Arab businessmen 
from Egypt, Palestine, and other Arab 
countries.
Natheef emphasized the importance 
of enriching the Arab economy. He 
also pointed out to the need to face the 
challenges that confront the Arab world. 
He said that it is important to employ the 
financial surpluses in the Arab world to the 
present generations and the generations to 
come.

Hamdi Al-
tabbaa’
 Hamdi Al-tabbaa’, 
who is the head of 
the  Federation of 
Arab businessmen, 
draw attention to the 
need for a new global 
economic system in which the Arab 
countries and governments in addition to 
civil society organizations can contribute 
to. So as not to depend on the foreign 
economic strategies at the time we have 
a great wealth and sources. He asked to 
work on an Islamic system that  the West 
admits its success to keep our investment 
away from risks and danger. He also 

called to provide 70 billion dollars for 
projects that can supply jobs for more 
than 17 million unemployed persons in 
the Arab world.

Mohammad Masrouji:
Masrouji, the head of the Palestinian 
businessmen union talked about the 
economy in Palestine and the required 
Arab support. Masrouji said that the 
Israeli stress and pressure led to a sharp 
turn down in economy.
He referred to the statistical indicators that 
were issued by international institutions, 
saying that a noticeable fall in economy 
happened during 2001_2007, estimated to 
be 20% of what it was in 2001. Although 
the economic situation had improved 
in the last three years but the rate of 
individual’s income is still lower than 
what it was before, since the population 
increase in Palestine is considered to be 
one of the highest percentage around the 
world as it is 3.5% per year.
Masrouji added saying that it is normal 
to see a raise in unemployment rate as 
effects caused by economic turndown. 
It is about 25% in the West Bank which 
was 37% before, and it is about 40-70% 
in Gaza strip.
He noted that the above mentioned 
turndown led to a raise in poverty in 
Palestine which rose to about 60%. He 
pointed to a gap between the percentages 
from one are to another, since poverty rate 
in Gaza strip is about 80%.
Masrouji described the living conditions 
in Gaza strip which is worse than the 
conditions in West Bank. This is due to 
the Israeli stress upon the sector after 
the success that Hamas achieved in the 
legislative elections three years ago. He 
expressed the Palestinian’s appreciation 
toward the important role that some Arab 
countries and institutions played during 
the previous hard years. He added saying 
that the Palestinians are proud of what 
Arab businessmen did in supporting Zakat 
comities and other local institutions. Since 
those men helped many Palestinians people 
especially those with limited income.
Masrouji reviewed the possibilities of 
investment in Palestine and the possibilities 

of support economy without any losses. 
He said that many projects were presented 
in the first  investment conference which 
was held in Bethlehem in 21-23 of May, 
2008. They started working on building 
two cities between Ramallah and Nablus 
as this project needs about 900 million 
dollar. And he added that they need to 
work on many projects such as, rebuilding 
the airport, build sea port, and he stressed 
on reviving the tourism sector by building 
new restaurants and hotels. And working 
on attracting more tourists to the country  
Masrouji said that there is a possibility 
for investment in Agriculture sector, 
especially to develop Jordan valley and 
the need of establishing new factories. He 
added that the growth and the development 
in technology information sector is the 
fastest in Palestine which is estimated to 
be 25% to 30% per year.
On the other hand, the health and education 
sectors could be a choice to invest in it 
without any limits. And they would build a 
new hospitals and private schools because 
of the need of such projects.
 Masrouji asked the Arab businessmen 
to study such projects assuring that 
Palestinians businessmen are ready to 
lead such projects and they have the 
experience to do so.  However, he said that 
there is a reservation of the businessmen 
because if the situation in Palestine but 
this reservation will fade if we know that 
there are many companies in Palestine 
achieve good profits per year and that the 
Palestinian securities exchange is the least 
effected by the global financial crisis. 
There are many examples of Arab and 
foreign investments in Palestine achieved 
good profits beside the Arab Fund which 
guarantee the capital of any investor.
Then, Masrouji said that there is a 
possibility to support the Palestinian 
economy by allowing countries to import 
Palestinian products and by this we 
decrease the rate of unemployment and 
raise our economy level.
He concluded his speech to businessmen 
by saying that the investment in Palestine 
achieves two goals. First, it supports 
Palestinians people and second it invests 
opportunities.
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The participants, who took part in the 
twelfth meeting of the Arab businessmen, 
asked the Arab countries to show solidarity 
with Palestinians by opening their markets 
toward Palestinian>s products as well as 
supporting the Palestinian economical 
institutions. Besides, they demanded to 
settle Arab investments in many fields, 
such as construction, agriculture, energy, 
and health. They also appealed the 
Arab countries and other civil society 
institutions to end the siege  imposed on 
Gazans and send them the required aid; 
specially food, fuel, medicine, and other 
necessities. 
 The meeting took place in Cairo on the 15th 
and 16th of November, 2008. Mohammed 
Masrouji; who is the head of Palestinian 
businessmen union, Khader Qawasmi; 
the secretary of the union, Majed; the 
general secretary of the union, and a 
group of more than 50 participants who 
are also from the Palestinian businessmen 
union participated in this meeting. Those 
participants, in their recommendations 
which were issued at the end of the 
meeting, called on the Arab leaders to 
adopt the strategies of Arab economic 
unity in their Arab economical summit 
which will be held in Kuwait in January. 
They also asked them to accelerate steps 
to establish an Arab Common market and 
increase trade and investments between 
the Arab countries. Moreover, they called 
on the Arab leaders to support the strategic 
economic projects in the fields of energy, 
food, water, agriculture, and industry. 
Furthermore, the participants demanded 
to make a link between the Arab World by 
land, sea, and air transportation network, 
and to provide a sufficient fund to start 
working on such vital project. Then, the 
Palestinian businessmen appealed the 

Arab leaders to localize the investment 
inside the Arab countries and unite an 
Arab vision to avoid the negative effects 
of the global economic crisis. Palestinian 
businessmen called to establish funds 
for Islamic investment in real estate 
and securities and emanating Islamic 
instruments as an investment tool to 
encourage the establishment of huge Arab 
economic institutions.
They also asked the Arab leaders to review 
the arithmetic standards and to come up 
with standards that can face the risks that 
arise of supreme documents investment. 
As a result, they called to revise the rules 
of the international arithmetic system 
and to revise the standards which were 
adopted in “Pazel 2”.
Likewise, the participants asked for a 
development in the sectors of health and 
social welfare at all levels as well as the 

development in health and social welfare’s 
institutions, labor safety, work conditions, 
and to improve the retirement, insurance, 
health, and urban and rural housing.  
Arab businessmen asked the Arab 
governments and the private sector 
institutions to concentrate on scientific 
research, support it, and establish research 
centers in universities and colleges in 
different scientific majors. 
At the same time, the meeting emphasized 
on the importance of the development of 
education system at all levels especially 
the high education. They maintained the 
importance of new infrastructure for this 
sector and to focus on vocational training 
to provide a qualified and trained groups 
and enrich the use of technology.
They asserted the importance of Arab 
cooperation in the nuclear energy field, 
for water desalination.

The Palestinian Federation of Businessmen Associations participates in the twelfth round of the Arab business community.

The participants ask the Arab countries to open their markets for the Palestinian products.

They also seek to end the siege on Gaza strip.
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In the period of January-November 2008 (comparing to the corresponding period of the previous year): 

An increase in sold industrial production amounted to 4.4%. The biggest increase was recorded in manufacturing (4.7%).  
An increase in construction and assembly production was recorded (13.9%). 
Consumer Price Index was at the level of 4.3%.  
An amount of registered unemployment amounted to 1,398 thousand persons (drop by 18.7%).  
Registered unemployment rate made up 9.1%.  
Average monthly wages and salaries in enterprise sector amounted to PLN 3,156 and was higher by 10.5% (in nominal terms).  
Average monthly retirement pay and pension from non-agricultural social security system increased by 9.1%, and individual farmers by 5.3% 
(in nominal terms).  
Execution of revenues stood at 83.4% and expenditures – 80.9% of the amount planned in the Budgetary Law, and budget deficit amounted to 
PLN 14.8 bn. 
The Monetary Policy Council raised interest rates in January, February, March and June by 1.0 percentage point (each month) and reduced in 
November by 0.25 p.p. 
The Polish currency was stronger against US dollar and euro. 
At the end of October 2008 the cumulative current account balance deficit was greater  than in 2007 by EUR 4,633 mn. 

January-November 2008: sold production of industry increased by 4.4% and construction and assembly production was higher by 
13.9% (comparing to the corresponding period of the previous year). 

Idustrial output
(corresponding period of the previous year = 100)
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Construction and assembly production
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Indices of sold production of industry and construction and assembly production 

    I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 
2006 109.5 110.4 112.4 110.8 112.3 112.3 112.4 112.6 112.3 112.6 112.5 111.9 
2007 115.4 114.0 113.0 112.9 111.7 110.7 110.7 110.5 109.8 109.9 109.9 109.8 Sold production of 

industry 
2008 110.7 112.6 108.5 109.9 108.6 108.5 108.0 106.7 106.8 106.0 104.4  
2006 92.2 94.5 104.5 103.8 108.0 109.2 109.1 112.4 114.3 116.6 117.7 117.5 
2007 160.5 158.4 151.1 150.4 140.0 130.2 129.6 127.0 120.2 117.6 116.1 115.7 

Construction  
and assembly  

production 2008 106.6 115.9 117.4 117.0 117.3 118.2 116.3 115.4 115.5 114.4 113.9  
 

January-November 2008: price index of consumer goods and services reached 4.3%, of sold industrial production – 2.5%, and price 
index of construction and assembly production – 5.2% (comparing to the corresponding period of the previous year). 

Prices indices 

Consumer Price Index and 'net' core inflation 
(corresponding period of the previous year=100)
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  I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 
2006 100.3 100.5 100.6 100.9 101.2 101.5 101.8 102.0 102.2 102.3 102.3 102.3 
2007 103.1 103.4 103.3 103.1 102.8 102.7 102.5 102.4 102.3 102.3 102.3 102.3 Price indices of sold production of 

industry 
2008 102.9 103.1 103.0 102.8 102.8 102.8 102.7 102.6 102.5 102.6 102.5  
2006 100.6 100.6 100.6 100.6 100.7 100.7 100.7 100.8 100.9 101.0 101.0 101.0 
2007 101.7 101.7 102.0 102.1 102.1 102.2 102.2 102.1 102.1 102.2 102.3 102.5 Price indices of consumer goods 

and services 
2008 104.0 104.1 104.1 104.1 104.1 104.2 104.3 104.4 104.4 104.4 104.3  
2006 102.3 102.2 102.2 102.2 102.2 102.3 102.3 102.4 102.5 102.7 102.8 102.9 
2007 104.8 105.0 105.6 106.1 106.5 106.8 107.1 107.3 107.5 107.6 107.7 107.8 Price indices of construction and 

assembly production 
2008 108.1 107.9 107.6 107.3 106.9 106.5 106.2 105.9 105.7 105.4 105.2  

2
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MAIN MACROECONOMIC 

INDICATORS 

REPUBLIC OF 
POLAND 

  
Territory: 312 685 km2 

Population: 38.1 mln 
Capital city: Warsaw 
Currency: the Polish zloty 

 
 

 

November 
2008 

Ministry of Economy, Analyses and Forecasting Department 

Poland’s macroeconomic performance in 2006-2008 

Specification Unit 2006 2007 XI 2007 XI 2008 I-XI 2008 20081

GDP % 106.2 106.7   105.55 105.3 
Consumption % 105.2 104.7   104.05 104.0 
- individual consumption % 105.0 105.0   105.45 105.2 
Gross capital formation % 116.1 123.7   111.65 107.5 
- gross fixed capital formation % 114.9 117.6   110.75 106.5 
Prices        
Year-on-year price index of consumer goods and services (CPI) % 101.0 102.5 103.6 103.7 104.3 104.1 
Year-on-year price index of sold production of industry (PPI) % 102.3 102.3 102.5 102.2 102.5 102.5 
Production2 %       
Sold production of industry % 111.2 109.5 108.5 91.1 104.4 104.2 
Construction and assembly production % 115.9 112.2 111.1 105.5 113.9 112.9 
Wages and salaries        
Average wages and salaries in the national economy, of which: PLN 2,476 2,691     
- enterprise sector PLN 2,644 2,888 3,092 3,321 3,156  
Labour market        
Average employment in enterprise sector thous.pers. 4,918 5,150 5,233 5,394 5,400  
Unemployment rate (as of the end of the period) % 14.8 11.2 11.2 9.1 9.1 9.1 
Current account balance m EUR -7,453 -14,6093 -1,4593,4 -2,2193,4 -15,7643,6  
Foreign trade acc. to CSO        
Trade balance m EUR -12,858 -18,550   -20,0503,6  
- exports m EUR 87,926 101,839   98,3793,6  
- imports m EUR 100,784 120,389   118,4293,6  

1 - DAF MoE forecasts 
2 - data concerns complete statistical population in 2006, 2007 and forecasts for 2008; other data concerns entities which employ more than 9 persons 
3 - provisional data 
4 - data for October 
5 - data for period January-September 
6 - data for period January-October 

 In the period I-IX of 2008, acc. to CSO estimates, GDP increased by 5.5%. The biggest contribution was made by total consumption. 
GDP growth in 2003-2008 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

YoY 3.9 5.3 3.6 6.2 6.7   

  I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VI VII-IX 

YoY 2.4 4.0 4.2 4.7 6.9 6.0 4.8 4.0 2.4 3.2 4.3 4.4 5.4 6.3 6.6 6.6 7.4 6.5 6.5 6.5 6.0 5.8 4.8 
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Investment Report

• Poland economy is now in the midst of 
strong economic expansion, sustaining a 
stable inflation rate (but high level than a 
year ago), and maintaining a safe external 
position. The sources of economic growth 
(recovery of investment demand, stable 
and high growth of consumption and 
fast growing exports) indicate that the 
currently observed economic trends are 
permanent.

• Upward trend recorded in 2006 maintained 
and according to provisional CSO 
estimates GDP growth in the year 2007 
reached 6.6%. The GDP dynamics slightly 
weakened in consecutive months of the 
year. The fastest growth was observed 
in the 1st quarter and amounted to 7.3% 
and in the 4th quarter growth reached 
ca.6.4%, which was the lowest in the year. 
According to DAF MoE estimates, GDP 
growth amounted to 6.0% in the first half 
of the year, as a result of worst performance 
in the 2nd quarter.

• In the six-month period of 2008 sold 
production of industry went up by 8.5% 
in entities with more than 9 employees. It 
resulted from acceleration in manufacturing 
(by 8.8%) and in energy sector (by 6.9%).

• In the period of January-June 2008 
production in construction exceeded 
previous year’s level by 18.2% in 
entities with more than 9 employees, in 
consequence of revival at the real estate 
market.

• A good performance in domestic trade 
recorded in 2007 maintained in the period 
of January-June this year and an increase 
in volume of retail sales amounted to 
13.3% in entities with more than 9 
employees. It is very favourable result 

Synthesis

by
His Excellency

Mr. Poiter Puchta
Polish Ambassador 

to PNA

given ‘base’ of 2007.
• According to preliminary CSO data in the 

period of January-June 2008 the volume 
of the exports amounted to EUR 57.2bn 
and was by 16.6% higher than a year ago. 
The volume of imports stood at EUR 
68.1bn and was by 18.6% higher than in 
the previous year. The negative balance 
of a foreign trade turnover reached a 
level of EUR 10.9bn. The deterioration of 
deficit was caused by significant increase 
deficit in turnover with developing 
countries and Central and Eastern 
countries. Simultaneously, the surplus in 
foreign trade with developed countries 
significantly decreased, as a result of 
brisk increase in imports from this group 
of countries.

• According to provisional NBP data, in the 
period of January-June 2008 deterioration 
of a negative balance of the current 
account was observed, comparing to 
corresponding period of 2007. It resulted 
from higher negative balance on goods 
and income account. The FDI inflow was 
lower than a year ago.

• In the period of January-June 2008 the 
annual average consumer price index 
(CPI) stood at a lower level than in 2007 
and amounted to 4.2%. Simultaneously 
further growth in inflation pressure was 
observed. In the six-month period of 
2008, the producer price index exceeded 
previous year’s level by 2.8% and 
construction prices increased by 6.5%.

• Labour market performance was still 
improved. In the period of January-
June 2008 the average employment in 
enterprise sector was 5.6% higher than a 
year before. At the end of June 2008 the 

number of registered unemployed was 
lower comparing to June 2007 by 23.2%, 
and the registered unemployment rate 
accounted for 9.6% (against 11.4% in 
December 2007).

• In the period of January-June 2008, in real 
terms, increased salaries in enterprise 
sector and retirement payments and 
pensions from non-agriculture security 
system, however the purchasing power 
of retirement pays and pensions of 
individual farmers decreased comparing 
to corresponding period of 2007.

• In the first two quarters of 2008 the budget 
deficit was recorded and amounted PLN 
3.5 bn. State budget revenues shaped at a 
level PLN 127.6 bn and represented 45.3% 
planned in budgetary law. Expenditures 
ensured execution in 42.4% (PLN 131.0 
bn). Comparing to the corresponding 
period of the previous year, execution of 
receipts was much lower. It was caused 
by a significantly lower scale of execution 
of revenues from personal income tax and 
excise tax..

• In the first half of 2008, the Monetary Policy 
Council raised interest rates four times, by 
1.0pp in total. In the period of January-
June 2008 both broad and narrow (i.e. 
cash in circulation) monetary aggregates 
increased compared to the similar period 
of 2007.

• As regards the foreign exchange market, 
in the period of January-June 2008 the 
zloty appreciated against the US dollar as 
well as against the euro, comparing to the 
similar period of 2006. It resulted mainly 
from the situation on the international 
financial market, and the condition of US 
economy.

  
MAIN MACROECONOMIC 

INDICATORS 

REPUBLIC OF 
POLAND 

  
Territory: 312 685 km2 

Population: 38.1 mln 
Capital city: Warsaw 
Currency: the Polish zloty 
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Ministry of Economy, Analyses and Forecasting Department 

Poland’s macroeconomic performance in 2006-2008 

Specification Unit 2006 2007 XI 2007 XI 2008 I-XI 2008 20081

GDP % 106.2 106.7   105.55 105.3 
Consumption % 105.2 104.7   104.05 104.0 
- individual consumption % 105.0 105.0   105.45 105.2 
Gross capital formation % 116.1 123.7   111.65 107.5 
- gross fixed capital formation % 114.9 117.6   110.75 106.5 
Prices        
Year-on-year price index of consumer goods and services (CPI) % 101.0 102.5 103.6 103.7 104.3 104.1 
Year-on-year price index of sold production of industry (PPI) % 102.3 102.3 102.5 102.2 102.5 102.5 
Production2 %       
Sold production of industry % 111.2 109.5 108.5 91.1 104.4 104.2 
Construction and assembly production % 115.9 112.2 111.1 105.5 113.9 112.9 
Wages and salaries        
Average wages and salaries in the national economy, of which: PLN 2,476 2,691     
- enterprise sector PLN 2,644 2,888 3,092 3,321 3,156  
Labour market        
Average employment in enterprise sector thous.pers. 4,918 5,150 5,233 5,394 5,400  
Unemployment rate (as of the end of the period) % 14.8 11.2 11.2 9.1 9.1 9.1 
Current account balance m EUR -7,453 -14,6093 -1,4593,4 -2,2193,4 -15,7643,6  
Foreign trade acc. to CSO        
Trade balance m EUR -12,858 -18,550   -20,0503,6  
- exports m EUR 87,926 101,839   98,3793,6  
- imports m EUR 100,784 120,389   118,4293,6  

1 - DAF MoE forecasts 
2 - data concerns complete statistical population in 2006, 2007 and forecasts for 2008; other data concerns entities which employ more than 9 persons 
3 - provisional data 
4 - data for October 
5 - data for period January-September 
6 - data for period January-October 

 In the period I-IX of 2008, acc. to CSO estimates, GDP increased by 5.5%. The biggest contribution was made by total consumption. 
GDP growth in 2003-2008 
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YoY 3.9 5.3 3.6 6.2 6.7   
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Under the SpotLight
He added that Based on the analysis and 
predictions prepared by the Monetary Authority 
in cooperation with experts from the IMF and 
World Bank, the MA amended the circulation of 
foreign financial investments at the end of 2007. 
It also imposed restrictions on such investments 
to the financial institutions and foreign banks. It 
specifies that the distribution and diversification 
of investments on the financial institutions and 
different countries should be based on detailed 
and accurate studies of the financial conditions 
of these institutions and nations. The Minister 
also said that the Monetary Authority imposed 
restrictions on the size of the staffing level of 
a financial institution, a single currency, and a 
single country.
The Governance emphasized that these measures, 
added to the fact that the monetary authority does 
not maintain any investments in the United States 
led to significantly reduce the impact of the direct 
and indirect consequences of the US financial 
crisis on the banks operating in Palestine.
        

Dr. Samir Abdullah
For his part, Minister of Planning Dr. Samir 
Abdullah said that the 
government has not yet 
done any study about 
the implications of the 
global financial crisis 
on the Palestinian 
economy, but the 
Monetary Authority 
follows up with the 
banks to prevent any 
possible risks. 
Abdullah also stressed 
that some of the banks operating in the Palestinian 
territories had withdrawn their deposits from 
banks in the U.S.A. and transferred to European 
and Arab banks.
He added, “We know that the deposits of the 
Palestinian banking system in the United States 
declined significantly over the past years, as 
a result of the campaign which faced some of 
the banks and the prosecution over allegations 
of the transfer of funds to parties that the U.S. 
administration considers «terrorist».» 
He continued, “Some banks have already 
withdrawn their deposits and some are watching. 
I can say that the Palestinian banking sector does 
not face the problem.»
In this concern, Minister Abdullah specified 
several sectors that might be affected by the 
crisis such as trade, the local stock market, 
the remittances of Palestinians from abroad, 
investments of the Palestinians in the regional 

and global stock exchanges and international 
assistance to the PNA.

Mohammed Masrouji
Mohamed Masrouji, President of the Palestinian 
Federation of 
businessmen said 
that the impact of the 
global financial crisis 
on Palestine is very 
limited because of 
the weakness of our 
national economy. In 
fact, any economy is 
affected by its link with 
the global economy, 
especially in major projects in various countries 
and in deposits between banks in advanced 
economical countries. 
He believed that the crisis affected some 
individuals and institutions as a result of a 
decline and a rise of the stock and of the value of 
imported or exported goods. 
He added that since we are, in global terms, a 
non-producing country, exported goods does not 
affect us negatively. Moreover, Msrougi indicated 
that the global financial crisis could worsen and 
lead to the prevail of economic downturn in 
various countries with advanced economies. 
Such effects, especially on commodity prices, 
may have a positive benefit to the importing 
countries. 
Speaking on the financial market in Palestine, 
Masrougi confirmed his optimism about our 
economy and that the situation has not affected 
the real stock value.

Maher Al-Masri
Maher al-Masri, 
chairman of the Capital 
Market Authority, 
attributed the causes 
of the financial crisis 
to the influential 
international actors 
that have worked 
for 25 years to get a 
new formulation of 
capitalism or the so-
called liberal capitalism. 
Excessive lending institutions worked to provide 
loans without any guarantees. This represents the 
real estate crisis.
Almasri confirmed that the impact of the current 
crisis on the Palestinian economy will be indirect. 

The Palestinian economy will be affected in 
terms of both the external assistance and the 
Israeli economy which was affected by what is 
happening in international markets.

Mazen Sonnoqrot
Mazen Sinokrot, 
former Minister of 
National Economy, 
said that today’s 
financial crisis is a 
result of the political 
and economic 
association between 
America and Israel. 
Israel has unlimited 
political, military 
and economic support from the USA and other 
countries. This support is sometimes in the 
form of loans or bonds to finance infrastructure 
projects or in the form of donations, grants, 
aid and investments which exceeded 40 billion 
dollars after Oslo agreement. Israel controls 
the Palestinian economy and thus Palestine has 
continuously suffered from this dependence.
Sonnoqrot asserted that the Palestinian economy 
suffered from the Israeli inflation when there was 
a gradual decline of the shekel traded within the 
Palestinian market. This caused setbacks for the 
Palestinian economy.
In colloquial Arabic we say “when the Israeli 
economy coughs, the Palestinian economy gets 
severe flu”. Added to all that is the vast difference 
in the individuals> level of income between the two 
economies which ranges between one to twenty 
times. He also mentioned that the Palestinian 
market suffered a lot because of this dependency. 
He said that the ability to endure and adapt has 
become weak and limited in that losing a hundred 
million dollars to the Palestinian people evens, 
in the value and effect, the loss of two billion 
dollars on the Israeli economy, and the impact 
of such loss is lower. This is in addition to the 
dependence of the Palestinian National Authority 
on the financial assistance to support its budget 
and the infrastructure and humanitarian projects.
Also, this would be eroded in the coming period in 
view of the priorities of the countries that pledged 
support in the past. The Palestinian National 
Authority will have a negative and unwarranted 
fear of continuity of financial stability that we 
have witnessed during the current year.
Sonnoqrot indicated that we didn’t need further 
economic and financial chaos in the capital 
market,  be it in deposit movements at local 
banks or in savings and other remaining limited 
resources. 
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Under the SpotLight

It was on Monday, 15/9/2008, that the 
financial crisis bubble was burst in 
the USA. It devastated the financial 
sector, banking and capital markets in a 
number of countries that have adopted 
liberal capitalist basis (such as Britain, 
Germany and Australia).To many experts, 
economists and politicians, the expected 
collapse and bankruptcy of companies 
and banking and the financial shocks in 
the markets are viewed as a beginning of 
a world economic recession, a  harbinger 
of production decline rates and global 
growth and a transformation of a global 
geo-political change that affects world’s 
major powers. At the same time, it is 
a beginning of a new era of capitalism 
which increases the state’s intervention 
and control over economic performance. 
The Sharp decline in the Arab, global 
and local stock exchanges has recently 
aroused concerns that this crisis has 
affected the Palestinian Arab citizens. 
Everyone’s questions were stated as, “To 
what extent and form is the Palestinian 
economy affected by this crisis?”,  “What 
is the future of the international aid?” 
and “What effect does it have on the 
Palestinian banks and deposits which are 
more than 5 billion dollars?” 

In general, officials and economists agree 
that the impact of the global financial crisis 
on the Palestinian economy will be limited 
and indirect. This is due to the fact that the 
Palestinian economy was eroded in the past 
eight years by the Israeli practices and it 
didn’t have much to lose. Likewise, its link 
to global markets is very limited in terms 
of trade, investment or financial markets. 
Given the importance of this subject, the 
Palestinian Executive highlights this issue 
on the impact of the global financial crisis 
on the Palestinian economy.
                                                

Dr. Salam Fayyad

Prime Minister, 
Dr. Salam Fayyad, 
ruled out that the 
global financial 
crisis will lead to 
a problem in the 
donor assistance 
to the Palestinian 
people. However, 
he stressed “the 
necessity to 
follow up the matter with the regional and 
international parties”. He said, “There is no 
doubt that the crisis left a financial deficit for 
some states to face. And that there are some 
calls for closing the deficit by rationalization 
of spending on other aspects”. “Historically,” 
he added “when donor countries faced a 
deficit, there was a tendency to reduce the 
support of other countries. But the thought to 
reduce the support to cover the deficit, does 
not provide a practical solution at all.”
      Fayyad believes “that the quantity of aid 
from donors does not only present the needs, 
but it also attends to how this aid is used. 
Specifically in this concern, the competition 
will be among the aid-receiving countries.”
                                                       

Minister Kamal Hassouneh

Minister of National Economy Kamal 
Hassouna asserted 
that the impact 
of the global 
financial crisis 
on the Palestinian 
economy will be 
limited because 
Palestine is a 
small economy, 

with a population of only four million 
people. However, he expected a difficult 
influence in the future. He said that at this 
stage, the crisis has affected the stocks and 
shares in the financial markets, in that prices 
fell significantly and affected the real estate 
all over the world. Hassouneh also said 
that developing countries are more affected 
by this financial crisis and particularly 
those with large population such as Egypt, 
Indonesia and Malaysia, adding that the 
financial crisis, in the near future, will affect 
the industrial and agricultural production 
and the sectors of tourism and workers. It 
will increase poverty and unemployment and 
weaken the purchasing power, as well. The 
minister stressed the importance of preparing 
studies and research to prevent future damage 
caused by the repercussions of the global 
financial crisis on the Palestinian economy. 
In this regard, he added that the Ministry of 
National Economy is working on a study to 
be submitted to the Council of Ministers.

Jihad al-Wazir
Dr. Jihad al-Wazir, 
the governor of 
the Monetary 
Authority asserted 
that the deposits of 
banks operating in 
Palestine  are safe; 
stressing that there 
is no direct impact 
on the banking 
system as a result of 
the global financial 
crisis. He said that Monetary Authority 
good control policies proved effectiveness 
and efficiency in the global financial crisis, 
particularly with regard to the follow-
on investments outside Palestine. In this 
regard, he pointed to a circulated note by the 
Monetary Authority at the end of 2007.

 Officials and Economists Underestimate the 
Repercussions of the Global Financial Crisis 

on the National Economy 
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Investment Conferences in Palestine
We noted in previous overtures the importance of attracting investments from abroad, and 
the feasible mechanisms for achieving this in cooperation with the Arab and friendly  states 
and through networking with Palestinian businessmen living abroad and the Arab and foreign 
businessmen to effect the economic development required. Several investment conferences 
were held in less than a year in Bethlehem, Washington, Nazareth and in the American state of 
Georgia. You can find information in this edition about the North conference which was held 
in the city of Nablus, and London conference. Another conference was decided to be held in 
Jerusalem by next May. We can't say that such conferences were not fruitful or necessary, on 
the contrary, They were described by prime minister Salam Fayyad as «cats in glove catch no 
mice», but for the purpose of minimizing negatives, maximizing success and achieving the best 
objectives of these economic activities, the achievement of the following basic things should be 
taken into account:
Defining one party that would supervise implementation of these conferences to achieve 
objective follow up and building on the accumulative recommendations and agreements, and the 
Palestinian  investment promotion agency  shall be the address in cooperation with the effective 
organizations of the private sector. 
Holding a comprehensive investment conference  every year or every two years because of the 
modest size of the Palestinian economy and market. The rounds of this conference could be 
held in the different Palestinian cities and governorates successively because holding it in every 
governorate and city will undermine its efficiency and brightness, and we will find ourselves 
compelled to allocate conferences for every neighborhood and suburb.
These conferences won't be a success unless Israel commits itself under international supervision 
to ensuring the good environment necessary for attracting investments and partnerships in a 
manner that would enable the Palestinian businessmen community to work in a healthy condition, 
not to be dependent on the Israeli good wills.
To encourage, as a private sector, the domestic producer and the export policies through addressing 
the Palestinian and Arab consumer, and promoting the Palestinian products. We should also work 
with the owners of the Palestinian industry, product and services so as to ensure diversity and 
improve the product quality. 
To make these conferences a success, and end the occupation policies of blockades, settlements 
and wall that our people face, and call for our sovereign rights on the crossings and the land 
including water, natural resources and space.
To achieve through these conferences the Palestinian economy strategic  Arabic, Islamic and 
international dimension. These investments are essential for the development of the Palestinian 
economy to turn it self-reliant and minimize its dependence on the Israeli economy to thwart the 
Israeli politicians' plans of keeping it subject to theirs, and in the end settle the Palestinian cause 
in accordance with the Israeli perspective which doesn't go beyond the economic solution.
Concerning our Arab relations, we should call on them to allocate for us a share of their economic 
gains in the context of the support program to guarantee the development and consolidation of 
the Palestinian domestic potentials and develop these relations to hold partnerships in the field 
of trade and investment between the Arab and Palestinian economists and private sectors. This 
should be achieved as part of a new trend constituting a nucleus for increasing the economic 
cooperation among the Arabs themselves in a manner that would spare them the frequent losses 
and quaking arising from different international economic tremors. 
We have great expectations of the first summit of Kuwait which would draw the Arab economic 
policy for development. The Arab Federation businessmen shared with other concerned parties 
preparation of a special paper, included in this edition of the magazine, about mechanisms of 
absorbing financial Arab investments.
Concerning our Palestinian situation following the internal division and the arbitrary Israeli 
aggression that threaten its entity, we need to transcend over narrow interests and achieve 
comprehensive national reconciliation that would reunify our people, and maintain its capabilities 
and resources to launch the process of reconstruction and rebuilding on strategic basis enabling 
the Palestinians and the Arabs to regain the initiative and thwart the Israeli plans of utilizing our 
split, given the fact that the forts collapse from within. 

Majed M. Maali
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Mohammad Masrouji
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Relief of Gaza
Prior to the criminal and heinous aggression on the Gaza Strip, 
I had written for this section an article titled «happy new year» in 
which I called on the businessmen to offer generous aids to stress 
the determination of the Palestinians in the Gaza Strip against the 
oppressive siege. 
Now, after the criminal aggression, the title is no longer proper for 
the current stage despite the likeness of the objectives of the two 
articles. 
I can now, in the name of the businessmen, raise my voice loud 
denouncing the aggression on Gaza and calling on my brother 
businessmen who accustomed us to their national positions and 
initiative to serve their homeland and society:
Firstly: providing their brothers in the Gaza Strip with relief aids; 
whatever donations we give, we feel short of what should be offered 
for those who sacrificed their souls and love ones.
Secondly: Alleviation of the pains and suffering of our people by 
providing, the families or individuals with particular emphasis on 
the children who lost their relatives and breadwinners, with financial 
support.
Thirdly: supporting Gaza's charitable, social and public 
organizations.
Fourthly: Severance of personal, social and economic ties with Israel 
«as much as possible». When I say as much as possible, I don't mean 
to offer an excuse or outlet.. some might say that the Israeli goods are 
indispensable, but I say that 97% of these goods are dispensable.
Fifthly: we, in the private sector, should not underestimate our role 
in reuniting the different Palestinian factions as we presented an  
initiative for dialogue that coincided with that of the prisoners. We 
should now exert our maximum effort to support this unity..
I hope that each one of us will reconsider his position of what is 
happening around us whatsoever the sacrifices are as the homeland 
should have precedence over interest and our freedom should always 
be prior to personal gains. 
I also hope that the development of events won't change this article 
ones more. 

PFBA Message
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إغاثة غزة . . .
إعادة بناء  وتفعيل

القطاع الخاص 
برنامج شامل 

لإلعمار والتطوير

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة
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