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محــمد مسـروجـي
رئيس إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين
نائب رئيس 

إتحاد رجال األعمال العرب

المستحقات  المالية للقطاع الخاص
الحكم  إلى  فياض  سالم  الدكتور  مجئ  منذ  وخاصة  المتعاقبة  الحكومات  دأبت  لقد 
على دعم القطاع الخاص والتأكيد على الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقد بذلت 
تلك الحكومات كل جهدها من أجل تحقيق تلك الشراكة والدعم وخاصة أن األوضاع 
االقتصادية تحسنت وكثرت المشاريع والتي تجاوزت األلف مشروع في السنة الواحدة 
أنه  إال  البناء والعمران.  ازدادت حركة  أو خاصة وعلى وجه الخصوص  سواء كانت عامة 
يبدو أن مفهوم الشراكة أو الدعم لم يكن واضحًا لكال الجانبين فدعم القطاع الخاص ال 
يمكن أن يتم إال بتوفير الكثير من الشروط باإلضافة إلى المصادقة على قانون تشجيع 

االستثمار المعدل وعلى سبيل المثال ال الحصر :

• بأسعار معقولة 	 والكهرباء  المياه  وتأمين وصول  للمشاريع  التحتية  البنية  توفير 
باإلضافة إلى الشوارع وخالفها من الخدمات.

• الدعم بواسطة القروض السهلة وإذا أمكن الهبات.	
• إيجاد األسواق الخارجية للمنتج الفلسطيني.	
• دعم مؤسسات القطاع الخاص.	
• دفع المستحقات للموردين لمختلف الوزارات ووضع بروتوكول لذلك يتقيد به ذوو 	

الشأن بحيث تتحقق العدالة في الدفع.

الذي  الوقت  ففي  الخاص  القطاع  عمل  عرقلة  إلى  يؤدي  المستحقات  دفع  تأخير  إن 
يستدين المورد ثمن بضائعه الموردة للسلطة ويدفع الفوائد الباهظة يصل إلى وضع ال 

يستطيع فيه االستدانة وبالتالي تعثر العمل مما قد يؤدي إلى اإلفالس.

إن من أهم ما ينهض بالصناعة على وجه الخصوص هو دعم الدولة كما أسلفت وخاصة 
توفير القروض والمنح فكيف الحال إذا لم يحصل المورد على نقوده !

الموضوع مما  العمل على تسوية هذا  الوزراء  بالمسؤولين وخاصة دولة رئيس  نهيب 
يصب مباشرة في تنمية القطاع الخاص واألخذ بيده. إن حل هذا الموضوع يجسد فعاًل 

مفهوم الشراكة وتنمية االقتصاد الفلسطيني.
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ماجد معالي
أمين عام إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين

نواة  لسوق حرة واعدة

كتلة إقتصادية جديدة تتهيأ للظهور على ساحة الشرق األوسط تضم األردن، سوريا، 

لبنان وتركيا، فقد اتفقت الدول األربعة في اب الماضي على اعالن ميالد منطقة التجارة 

الحرة بينها لحفز نمو إقتصاداتها ورفع مستوى اإلستثمار بين دولها .

لقد شكلت هذه الدول لجنة CNETA  أي مجلس الشراكة اإلقتصادية والتجارية بين 

الدول المتجاورة، مهمتها تحديد إطار التعاون وأولوياته وبدأت بالغاء جميع تأشيرات 

السفر لمواطني هذه الدول وتسهيل حركة األفراد و الرساميل و البضائع فيما بينها ، 

على أن تجتمع اللجنة في دمشق في كانون األول القادم 2010 لوضع اللمسات األخيرة 

على مشروع المنطقة الحرة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري الحر وتنويعه، وازالة كل 

العوائق والحواجز الضريبية واإلدارية، وتعزيز البنى التحتية في هذه الدول وتحديثها.

أخرى  لدول  حافزا  وستكون  ومؤثرة،  واعده   لسوق  نواة  تشكل   مجموعة  األربع  الدول 

للدخول  فيها فهنالك حديث عن مفاوضات حالية مع مصر لإلنضمام اليها ونتطلع أن 

تصبح دولة فلسطين جزءا من السوق بعد اإلنعتاق من اإلحتالل.

في  أوردناها  والتي  الدول  هذه  عن  نشرت  التي  اإلحصائيات  بعض  الى  وبالنظر 

صفحة )32( لنبين الجوانب التي يجب اإلهتمام بها.
األربعة ممكن  الدول  بين  التجاري  التبادل  زيادة  أن  المعطيات نالحظ  ففي ضوء هذه 
والتخطيط  والتخصص  األدوار  توزيع  وعملية  إلقتصداتها،  وحيوي  وضــروري  جدا 
الميزة  ورفع  التكنولوجيا  مجاالت  في  بينها  فيما  والتعاون  والتنسيق  اإلستراتيجي 
التنافسية لمنتجاتها والتسويق والتصدير الى األسواق الخارجية سيزيد من اإلكتفاء 
في  التشابه  معالجة  يتم  أن  على  الداخلي،  انتاجها  ويزيد حجم  الدول  لهذه  الذاتي  
اإلنتاج وخاصة في جانب المنتجات الزراعية إذ يجب ان تخضع الى رزنامة زراعية تأخذ 
في االعتبار زمن المواسم في كل بلد والعمل على التخصص األمثل لإلنتاج وذلك لمنع 
المزارعين  وخسارة  اسعارها  انهيار  في  والتسبب  الزراعية  بالمنتجات  األسواق  اغراق 
اإلضافية  العمل  فرص  ويعزز  شركاتها  ويقوي  يعزز صادراتها  وبما   ، كبيرة  رساميل 
ألجيالها القادمة ، على ان يقترن هذا التبادل التجاري والصناعي باإلستثمارات المتبادلة 

والمشتركة في ميادين جديده ألسواقهم تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.
كل ذلك في اطار نظام حر النتقال األفراد ورؤوس االموال والبضائع مما يطور الميزات 

التفاضلية لكل بلد ويمتن اقتصاده.
بين مصارف عدة من  انشاء تجمعات  المصرفي من حيث  المجال  التعاون في  أن  كما 
والسياحة والصناعة  التحتية  البنية  لتمويل مشاريع كبيرة في ميادين  األربعة  الدول 
ومحفزا ألسواق  للتحقيق  قاباًل  واعدًا  الخاص هدفا  القطاع  امام  ذلك  والزراعة، سيوفر 
أخرى للتفاعل بشكل اقوى مع هذه السوق مما سيحدث األثر المضاعف المنشود على 
اإلبتكار  بواسطة  المنافسة  قاعدة  على  الدول  مجتمعات هذه  وتنمية  اقتصادات  نمو 

والتجديد واالنتاجية والقيمة المضافة .
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ــمــال  ــاد جــمــعــيــات رجــــال األع ــح شــــارك ات
الفلسطينيين  برئاسة محمد مسروجي نائب 
رئيس اتحاد رجال االعمال العرب في القاهرة 
في اللقاء الذي عقد مع األمين العام للجامعة 
إلى قطاع  قبيل توجهه  العربية عمرو موسى 

غزة بتاريخ 2010/6/12.
األعمال  رجــال  اتحاد  اللقاء  هــذا  نظم  وقــد   
اتحاد  رئيس  الطباع  حمدي  برئاسة  العرب 
إدارة  مجلس  وأعضاء  العرب  األعمال  رجــال 
اتحاد رجال األعمال العرب الذين يمثلون 15 

دولة عربية. 
من  إيجاز  إلى  االتحاد  إدارة  مجلس  واستمع 
إجتماع  حول  العربية  للجامعة  العام  األمين 
السفر  تأشيرات  إلغاء  أقر  الــذي  اسطنبول 
وتسهيل حركة التجارة والبضائع واألفراد بين 
األردن وسوريا ولبنان وتركيا وتوقع أن ينضم 
فهناك  أخــرى  عربية  دول  التجمع  هذا  إلى 

اتصاالت مع مصر.

على  التاكيد  تم  سرت  قمة  في  أنه  وأضــاف 
أهمية الحوار العربي اإلقليمي وأن على الدول 
تدير  أن  العربية  الجامعة  بقيادة  العربية 
سياسة حوار عربي أوروبي، وعربي تركي، وعربي 
القرن  دول  مع  خاصة  إفريقي  وعربي  إيراني، 
اإلفريقي ودول شرق إفريقيا ومع حزام الدول 
تحت المغرب العربي، ومع الجزر المتوسطية، 
بسبب  إسرائيل  ــحــوارات  ال هــذه  تستثني 
واستثناء  الفلسطينيين.  اتجاه  سياستها 
أريتيريا لإلضطراب في سياستها.ونبدأ بدعوة 
وهذه  والسنغال  ومالطا  وتشاد  وإيران  تركيا 

الدول لها خصوصيات وأهمية إقليمية. 
وبالنسبة إليران قال موسى علينا أن نبدأ حوارًا 
يحدث  ما  وبحث  إستسالمًا  الحوار  يعني  وال 
اليمن وعالقة السنة والشيعة والموضوع  في 
وكيفية  ومصالحهم  مصالحنا  وبحث  النووي 

التوافق بيننا.
رجال  اتحاد  مذكرة  بحث  سيتم  أنه  بين  كما 

دعا الى تحقيق المصالحة فورا

اتحاد رجال األعمال العرب يلتقي األمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى

األعمال العرب بخصوص الفيزا الموحدة للدول 
الوثيقة  ونوع  العرب  األعمال  لرجال  العربية 
اإلجتماع  في  لذلك،  اعتمادها  سيتم  التي 
القادم لوزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في 
هذه  نعطي  وأن  المبدأ  نقر  أن  وعلينا  تونس 

الدول فترة للتنفيذ.
وأكد أيضًا على أهمية عقد اتفاقيات مناطق 
وتفعيل  األقاليم  هــذه  مــع  مشتركة  حــرة 
نبدأ  لكي  العربية  ــدول  ال مع  موجود  هو  ما 
األمور  ترك  يجوز  وال  لآلخرين  باالستقطاب 
والبطئ في  العربي  بالكسل  كما هي ونسمح 
رجال  واتحاد  العربية  الجامعة  وعلى  اإلنجاز 
مؤسسات  ومع  معًا  يعمال  أن  العرب  األعمال 
العمل العربي المشترك األخرى للمبادرة لحث 

وحشد الجهود في هذا االتجاه.
العام  األمين  أكد  الفلسطيني  الشأن  وفي 
الداخلية  المصالحة  إنجاز  على  العمل  أهمية 
وفي أقرب وقت ألن هذا االنقسام أصبح يؤثر 
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني
على المصالح والقضية الفلسطينية وتستغله 

إسرائيل بشكل فظيع. 
وفيما يخص زيارته إلى قطاع غزة أكد األمين 
على  العمل  أواًل،  زيارته  أهداف  من  أن  العام 
بين  للمصالحة  المواتية  الــظــروف  توفير 
أكد  وثانيًا  ذلك،  أهمية  وبيان  الفلسطينيين 
أن فتح معبر رفح يجب أن يكون مستمرًا ويتم 
توسيعه، ثم عدم األخذ بالقائمة اإلسرائيلية 
وعدم اإللتزام بها وهو جزء من سياسة كسر 
إلى  ونوه  غزة،  قطاع  على  اإلسرائيلي  الحصار 
قررت  ليبيا  في  سرت  في  العربية  القمة  أن 
حيث  أشكاله،  بكل  اإلسرائيلي  الحصار  كسر 

أن العالم بأكمله بات يطالب إسرائيل بذلك.
واشار الى ان الهدف الثالث من الزيارة يتمثل 
من  وغيرها  واإلسمنت  البناء  مواد  ادخال  في 
الخام والضرورية إلعادة اإلعمار وإعادة  المواد 
قطاع  في  الفلسطينية  المصانع  في  اإلنتاج 

غزة.
لكي  األوروبيين  مع  تعاون  هناك  ان  وقــال 
نعكس الصورة للقائمة التي أمعنت إسرائيل 
سلعة   )90( بإدخال  تحديدها  في  بالسخرية 
يدخل  بأن  عكسية  الصورة  تصبح  وأن  فقط 
كل شيء ما عدا بعض السلع وأن تكون السلع 

الممنوعة أقل من )90( سلعة.
وفي مداخلة حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال 
استقباله  العام  األمين  شكر  العرب  األعمال 
لمجلس إدارة االتحاد وسط أجندته المزدحمة 

الطباع  والدولي وأكد  العربي  الصعيدين  على 
على أهمية أن تقوم الدول العربية باالستفادة 
التوجه  ضوء  في  التركية  اإلستثمارات  من 
التركي  العربي  التعاون  لتعزيز  الجديد 
الجامعة  مع  وبالتعاون  االتحاد  في  وتطلعنا 
العربية للتعاون مع  األتراك في جلب األموال 
نبدأ  وأن  العربية.  للمنطقة  واإلستثمارات 

بمشاريع تركية عربية مشتركة.
التركية  العربية  الحرة  المنطقة  بإعالن  وبارك 
تأشيرات  يخص  فيما  الجريئة  وبالمبادرة 
وسوريا  األردن  األربعة  ــدول  ال بين  الدخول 
فقط  وليس  األفــراد  لجميع  وتركيا  ولبنان 
العربية  الدول  بقية  ونطالب  األعمال  لرجال 
والصديقة الدخول فيها، حيث طالبنا لسنين 

لرجال  ذلك  بتسهيل  العرب  الداخلية  وزراء 
في  سينظرون  مازالوا  ولكنهم  فقط  األعمال 
فقد  علمنا،  كما  الشهر  هذا  تونس  في  ذلك 
حركة  أيضًا  سيشمل  وهــذا  اآلخرين  سبقنا 
وسيخلق  وغيرها  التجارة  وتسهيل  البضائع 

سوق حقيقية.
عمرو  العام  األمين  الطباع  حمدي  سلم  كما 
موسى دعوة اتحاد رجال األعمال العرب إللقاء 
خطاب في الجلسة اإلفتتاحية للملتقى الثالث 
ينظمه  الذي  العربي  األعمال  لمجتمع  عشر 
االقتصادية  الــنــدوة  مع  بالتعاون  االتــحــاد 
اللبنانية لعقده في بيروت في الفترة بين 14-
تفعيل  على  التركيز  ونود   2010 أكتوبر   15
مع  بذلك  ونتعاون  المشتركة  العربية  السوق 
في  سنقوم  حيث  األخرى  الجوار  ودول  تركيا 
ملتقى بيروت بتخصيص جلسة خاصة لذلك.

الدول  لجامعة  العام  األمين  رحب  جانبه  ومن 
في  االتحاد  بدور  وأشــاد  بالمشاركة  العربية 

تعزيز العمل العربي المشترك. 
أسطول  هناك  يكون  بأن  الطباع  طالب  كما 
عربي يتوجه إلى غزة كجزء من إحياء المبادرة 
العربية أسوًة بمبادرات األمم األخرى في كسر 
الحصار. وقال نحن نرى أن موضوع غزة يجب 

أن يفتح المجال أمام الحل السلمي. 
كبيرة  مبالغ  قررت  الكويت  قمة  بأن  وأضاف 
يصل  لم  والقدس  الغربية  والضفة  غزة  إلى 
العربية  واإلمكانات  العربي  المال  منها شيء، 
موجودة والشباب العربي فاعل، فلماذا ال يتم 
جميعًا  نحن   ! الفاعلة  الجوانب  في  تسخيره 

نتساءل ما هو المستقبل القادم ألمتنا؟!
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وتحدث إسماعيل عثمان من الُمقاولين العرب 
على ضرورة اإلستمرار في فتح المعابر إلى غزة 
كثيرة  وإسالمية  عربية  مبادرات  هناك  وأن 
الضرورية  المواد  من  وغيره  اإلسمنت  إلرسال 

ولكن تنتظر السماح لها بذلك.
رجــال  جمعية  رئيس  صبور  حسين  وبين 
المصريين أن هناك وعد من األتراك  األعمال 
وصلوا  واألتــراك  للعرب،  بالدهم  حدود  بفتح 
والتصرف  التقدم  من  متقدمة  مرحلة  إلى 
ان  نستطيع  ال  العرب  األعمال  رجــال  ونحن 
من  مكسوفون  فنحن  األفــكــار  نفس  نطرح 
أنفسنا ونطلب من الجميع في الوطن العربي 

أن نرقى إلى المسؤولية المناطة بنا.
اتحاد  رئيس  مسروجي  لمحمد  مداخلة  وفي 
رجال االعمال الفلسطينيين الذي شكر بدوره 
ا  حيَّ ــذي  وال الوفد،  الستقباله  العام  األمين 
وضع  هناك  أن  وبين  العام  األمين  مواقف 
عربي صعب والجميع يتألم ونحن بدأنا كعرب 

واالقاليم  الجوار  مع دول  في توسيع عالقاتنا 
العالمية لكي نتعاون معهم فهناك المنتدى 
والعربي  الياباني  والعربي  الصيني  العربي 
الذي  العربي  هو  من  نتساءل  فنحن  التركي، 
هي  وما  الحوارات،  هذه  متابعة  عليه  يترتب 
ما  سُيجاري  وكيف  له  الممنوحة  الصالحيات 
يترتب على ذلك مع هذه األقاليم. نريد صيغة 
ألنفسنا للتعبير عن مواقفنا مع شعوب العالم 

سياسيًا واقتصاديًا.
المسروجي  قــال  غــزة  بقطاع  يتعلق  وفيما 
نريد  معونات  نريد  ال  يقولون  الغزيين  ان 
توقفت،  غزة  مصانع  من  الحصار، 70%  كسر 
أدوات التغليف والمواد االولية والمواد الخام 
ممنوعة، ماذا تعني المساعدات، إذا لم ُيكسر 
الحصار اآلن، مطلوب من الدول العربية تنفيذ 
بخصوص  قــرار  أخذ  أيضًا.مطلوب  قراراتها 
األعمال  ولرجال  للمواطنين  المرور  تأشيرات 

على األقل بشكل ملح.

والحركة  للنقل  شريان  بناء  أن  إلى  ــار   واش
قطارات  كشبكة  العربي  الوطن  في  السريعة 
حديثة يجب أن ُيعطى األولوية ورجال األعمال 
ويمكن  الجانب  في هذا  عمل شيء  يمكنهم 
في  األعمال  رجال  ُأعطي  إذا  المعجزات  عمل 
خذ القرار السياسي  الوطن العربي الفرصة واتُّ

بذلك.
عمرو  العربية  للجامعة  العام  األمين  وختم 
والضغط  بسرعة  تتغير  األوضاع  بأن  موسى 
والمصالحة  يستمر  أن  يجب  إسرائيل  على 
متفق  والجميع  وواجب  ملح  أمر  الفلسطينية 
على أن الحدود المطلوبة للحل هي حدود العام 
واألمل  والرجاء  والشباب  المال  ولدينا   1967

بالمستقبل.
هذا وقد رافق مسروجي في زيارته للقاهرة كل 
من محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال 
األعمال في الخليل  وماجد معالي األمين العام 
التحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين.

يوم  نوفل  الحفيظ  عبد  الوطني  االقتصاد  وزارة  وكيل  ترأس 
األربعاء 2010/10/20 في مقر وزارة اإلقتصاد الوطني االجتماع 
التحضيري الجتماعات اللجنة األردنية الفلسطينية المشتركة 
األردنية  الفلسطينية  العليا  اللجنة  الجتماعات  تحضيرا 
المشتركة، وشارك إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين 
الغرف  اتحاد  عام  ومدير  معالي  ماجد  العام  بأمينه  ممثال 

التجارية جمال جوابرة ومن بالتريد حنان طه.
و تناول االجتماع  الذي جرى بحضور ممثلين عن القطاعين العام 
الجانبين  بين  الموقعة  السابقة  االتفاقيات  مراجعة  والخاص 
وتطويرها  تفعيلها  واليات  األردنــي،  ونظيره  الفلسطيني 
تمهيدا لعرضها على اجتماعات على اللجنة الفنية المشتركة،  
وقد جرى خالل االجتماع التأكيد على أهمية مراجعة العالقات 
بتطوير  الكفيلة  والوسائل  والسبل  األردنية،  الفلسطينية 
العمق  بما يعزز  المجاالت  وتوسيعها في كافة  العالقات  تلك 
العربي لفلسطين. وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على ضرورة 
ومؤسسات  المعنية  ــوزارات  ال مذكرات  ومراجعة  استكمال  
القطاع الخاص مع نظيراتها في االردن تميهدا لعقد اجتماعات 

اللجنة الفنية المشتركة في شهر تشرين الثاني 2010.
الخاص  القطاع  مؤسسات  عن  نيابة  معالي  ماجد  وقدم  هذا 
مذكرة بأهم مطالب ونقاط اهتمام القطاع الخاص الفلسطيني 
مع الجانب االردني لدراستها قبل السفر إلى عمان وطرحها في 

اجتماعات اللجان الفنية بين البلدين.

وكيل وزارة االقتصاد الوطني يترأس االجتماع التحضيري 
الجتماعات اللجنة الفنية األردنية الفلسطينية المشتركة
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الفلسطينيين  االعمال  رجال  اتحاد  من  وفد  شارك 
 )IBF( ــي  ــدول ال ــال  ــم األع منتدى  فعاليات  فــي 
األعمال  رجال  جمعية  تنّظمه  الذي  عشر  الثالث 
والصناعيين المستقلين األتراك )الموصياد( تحت 
شعار “أهمية التكنولوجيا في تنمية دول منظمة 
العالم اإلسالمي” في اسطنبول في الفترة الواقعة 
بحضور   2010 اول  تشرين  شهر  من   9-6 بين  ما 
أكثر من 30 وزير من دول العالم إضافة إلى 5,000 

رجل أعمال من 65 دولة مختلفة.  
رجال  اتحاد  رئيس  مسروجي  محمد  الوفد  وترأس 
حسونة  كمال  ومشاركة   الفلسطينيين   االعمال 
لمجلس  المشارك  الرئيس  السابق  االقتصاد  وزير 
وعلي  المشترك  التركي  الفلسطيني  االعــمــال 
الحايك عضو اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين من 
قطاع غزة ومحمد العامور عضو مجلس ادارة االتحاد 
الى حوالي  اضافة  االتحاد  عام  امين  معالي  وماجد 

الغربية وقطاع غزة من  الضفة  اعمال من  40 رجل 
اعضاء االتحاد.

التنسيق مع االتراك
وشدد وفد اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين على 
االتراك  نظرائهم  مع  والتعاون  التنسيق  اهمية 
فيما  الــدوريــة  اللقاءات  استمرار  على  والحرص 
بين  الثنائية  العالقات  اواصر  تعزز  والتي  بينهم 

الجانبين على شتى الصعد.
وشكر مسروجي خالل لقاء سريع مع رئيس الوزراء 
الثابتة  مواقفه  على  اردوغــان  طيب  رجب  التركي 
والداعمة للشعب الفلسطيني بكل شرائحه مثمنا 
الجهود التي يبذلها في سبيل اعادة اللحمة ما بين 

االطراف الفلسطينية المختلفة.

رئيس الوزراء التركي
الــوزراء  رئيس  قبل  من  افتتح  قد  المنتدى  وكان 

التركي رجب طيب اردوغان الذي وجه عدة رسائل 
تدير  لن  تركيا  أن  مؤكدًا  العالم،  وقادة  دول  الى 
ظهرها لمشاكل العالم حتى لو أن العالم ادار لهم 
العالم صامتًا فإن تركيا لن تبقى  ظهره، وإن بقي 
صامتة، وإن اإلقتصاد المرتكز على إهمال مشاكل 
يدوم،  لن  العدالة  تحقيق  وعدم  والحروب  الفقر 
والسودان  وتاهيتي  وتشيلي  باكستان  فـأطفال 

تحت شعار »أهمية التكنولوجيا في تنمية دول منظمة العالم اإلسالمي«

اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين يشارك في 
فعاليات منتدى االعمال الدولي الثالث عشر
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وبغداد وكابل وغزة كلهم أطفالنا· 

لتحقيق  كبيرة  مسؤوليات  تركيا  على  أن  وأكــد 
السالم  نحقق  لم  دمنا  ومــا  العالم،  في  السالم 
والعدالة اإلنسانية سنواجه تهديدات هدامة على 
في  جيدة  نماذج  قدمت  تركيا  وأن  العالم،  صعيد 
الى  الجوار  مع  مشاكلها  فحولت  العالقات،  تطوير 

صداقة وتعاون·
وشدد على ثبات اإلقتصاد التركي وعدم اإلستعجال 
بالقول:  األوروبي  اإلتحاد  عضوية  وراء  السعي  في 
غير  فإنه  يوافقوا  لم  أم  عضويتنا  على  وافقوا  إن 
مهم لنا، اذا كنتم ال ترغبون بعضوية تركيا قولوا 
وعبر  فإننا  يماطلون  ال  إنهم  قالوا  فإن  صراحة، 
تركيا  فــإن  المنطقة،  دول  مع  الصداقة  عالقات 

ستوسع الرؤى والتعاون·
الهاشمي،  طارق  العراقي  الرئيس  نائب  وتحدث 
تحديات  يواجه  العراقي  اإلقتصاد  أن  الى  مشيرًا 
كبيرة ولكنه أصبح األول من حيث احتياطي النفط 
ولكن  والحرب  الحصار  بفعل  كثيرًا  وتأّثر  والغاز، 
عراقية  شراكة  حكومة  لتشكيل  مساعي  هناك 

وتحرير اإلقتصاد من التبعية للنفط·

رئيس الموصياد
ثم القى رئيس الموصياد عمر جهاد فاردان  كلمة 
لرجال  ملتقى  أكبر  هو  المنتدى  هــذا  أن  اعتبر 

األعمال الدولي .
أن عالمنا اإلسالمي يجب أن يحقق نهضة  واعتبر 
اقتصادية تنقل دوله من دول متخلفة مستهلكة 
إلى دول نامية منتجة ومصدرة وذلك عبر التكامل 
االستقالل  وعبر  وتوزيعها  للطاقة  إنتاجها  في 
االقتصادي وتنمية الصناعة والزراعة وهذا ال يكون 
فتح  فالمطلوب  اقتصاداتنا  بين  فيما  بالتعاون  إال 

وتشجيع  الداخلية  االســواق 
للمحافظة  البينية  التجارة 
على السيولة المالية لتحقيق 
التنمية والربح الداخلي وحتى 
ال تستلب رؤوس وتذهب إلى 

الخارج .

ارول يرار
منتدى  رئــيــس  ــد  اك ـــدوره  ب
أرول   IBF ــي  ــدول ال االعــمــال 
االستقالل  ضــرورة  على  يــرار 
يتحقق  حتى  التكنولوجي 

االستقالل السياسي. 
تشرشل  بكلمات  واستشهد 

على  نحارب  كنا  قال  حيق  الكونية  الحرب  خالل 
جبهتين، جبهة الحرب العسكرية وفيها يستبسل 
يجد  فيها  التكنولوجيا  والجبهة  والضباط  الجنود 
ورشهم  في  فشلوا  ولو  والعلماء  الباحثون  ويكدح 
وخسرنا  المعركة  في  الجنود  لفشل  ومصانعهم 

الحرب العسكرية . 

معرض الموصياد الدولي
التجاري  الدولي  الموصياد  معرض  افتتاح  تم  و 
إلى  والذى يهدف   ، التالي  اليوم  الثالث عشر في 
بناء عالقات دولية تجارية عبر لقاء العديد من رجال 

األعمال البارزين من تركيا ومختلف بقاع العالم.
رئيسة  أقــســام  أربــعــة  على  المعرض  واحــتــوى   
الماكينات  على  منها  األول  القسم  اشتمل 
والبرمجيات،  واإللكترونية  الكهربائية  واألجهزة 
والتشييد  البناء  مواد  فتضمن  الثاني  القسم  أما 
والمنتجات  والتدفئة  التكييف  وأنظمة  والديكور 
غطي  فيما  البالستيكية،  واألدوات  الزجاجية 
األقمشة  الثالث  القسم 
والمالبس  والمفروشات 
القسم  واهتم  والسجاد، 
المنتجات  بقطاع  الرابع 
ـــوت  ـــزي ــة وال ــي ــذائ ــغ ال
ومنتجات  والــعــصــائــر 
التعبئة  وآالت  ــان  ــب األل
وتكنولوجيا  والتغليف 
وتضمن  األغلفة.  طباعة 
العديد  المعرض  برنامج 
من ورش العمل والندوات 
ــقــطــاعــات  ألصـــحـــاب ال

المتشابهة.

منتدى االعمال الفلسطيني
المؤتمر  انعقاد  مع  المنتدى  فعاليات  وتزامنت 
الذي عقد  الفلسطيني«  األعمال  »منتدى  لـ  الثاني 
تحت شعار »نحو شراكة تركية فلسطينية في عالم 
الدولة  وزير  مثلها  رسمية  تركية  برعاية  األعمال« 

لشؤون التجارة الخارجية ظافر جاغليان·
األعمال  “منتدى  ادارة  مجلس  رئيس  وتحدث 
فأكد “أن  أبو عبيدة حافظ،  الدكتور  الفلسطيني” 
األعمال  رجال  لجهود  هامة  ثمرة  يمثل  المنتدى 
الوطني  اإلقتصاد  بناء  اعادة  نحو  الفلسطينيين 
ومساهمتهم  متينة  أســس  على  الفلسطيني 
األعمال  رجال  بين  والتواصل  التنمية،  عملية  في 
العربي  الوطن  في  وأشقائهم  الفلسطينيين 
في  للمساهمة  تركيا  ودعــوة  اإلسالمي،  والعالم 
تقوية اإلقتصاد الفلسطيني وتقديم التسهيالت 
لرجال األعمال الفلسطينيين لإلستثمار في تركيا 

وعقد شراكات نوعية”·

توصيات
توصيات  الفلسطيني  المنتدى  مؤتمر  عن  وصدر 
واستثمار  دخول  على  تسهيالت  لتقديم  دعت 
تشكيل  تركيا،  في  الفلسطينيين  األعمال  رجال 
لجان لمتابعة آليات التعاون بين المنتدى ومختلف 
قطاع  وإعمار  الدعم  آليات  تفعيل  المؤسسات، 
مشاريع  في  للمشاركة  األعمال  رجال  توجيه  غزة، 
اإلبداع  حاالت  تبني  الفلسطينية،  األسر  تمكين 
الفلسطيني ودعهما، تعزيز مشاريع  الشباب  بين 
الفلسطينية  الكفاءات  لتمكين  بعد«  عن  »العمل 
على  والعمل  عمل  فــرص  ايجاد  من  المحاصرة 
تثبيت المقدسيين عبر اطالق سوق القدس على 

اإلنترنت·
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خالل افتتاح الملتقى الفلسطيني التركي

د. ابولبده: 

تشاغليان : 

يدعو االتـراك الى تطــوير خطط برامـج 
إعادة إعمار قطـاع غزة وعقـد الشـراكات 

مع قـطـاعنـا الخـاص

تركيـا سـتدعم تطلعات الشعب الفلسطيني
في الحرية والنهـوض االقتصـادي

افتتح في اسطنبول اعمال الملتقى الفلسطيني - التركي لألعمال، بمشاركة نحو 75 من سيدات ورجال االعمال 

الفلسطينيين وعدد من سيدات ورجال االعمال االتراك في فندق )واو( القريب من مطار اسطنبول ضمن جولة 

استمرت اربعة ايام اجتمع خاللها الوفد الفلسطيني مع ممثلي القطاع الخاص التركي، واستمر اعمال الملتقى 

ثالثة أيام في عدة مدن تركية منها إسطنبول وجبزة وأنقرة.

 و في اليوم االول من الملتقى دعا وزير االقتصاد 
الخاص  القطاع  لبده  ــو  اب حسن  د.  الوطني 
خطط  تطوير  في  الفاعلة  للمساهمة  التركي 
الشراكات  وعقد  غزة  قطاع  إعمار  إعادة  وبرامج 
مع قطاعنا الخاص لتنفيذ البرامج الطموحة في 

مجاالت إعادة البناء واإلعمار المختلفة وتأهيل 
البنية التحتية التي دمرها العدوان اإلسرائيلي 

على قطاعنا الحبيب.
والرسمي  الشعبي  الدعم  ان  ابولبده  د.  وبين 
والمسلمين  العرب  لقضية  المستمر  التركي 

بيننا  الثنائية  العالقات  وقداسة  عمق  يؤكد 
ظل  في  لشعبينا  مشرق  لمستقبل  ويؤهل 

عالقات االخوة والصداقة والمصير المشترك.
النبيلة  التركية  المواقف  ان   « ابولبده  وقال د. 
صيانتها  اجل  من  المشترك  للعمل  تدعونا 
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فيها  واالســتــثــمــار 
المجاالت. كافة  في 
تركيا  ـــى  ال ــي  ــأت ون
ــن  ــي ــع الـــيـــوم واض
ترجمة  اعيننا  نصب 
الــعــالقــات األخــويــة 
الى  الشعبين  بين 
اقتصادية  مشاريع 

واستثمارية وعالقات تجارية تعود بالنفع على 
الجميع«.

من  االستفادة  الــى  االمــل  »يحدونا  ــاف  واض
منافس  اقتصاد  بناء  في  العريقة  خبراتكم 
ومتنامي باضطراد ونتطلع للتعاون في مجاالت 
التنافسية  الميزة  من  مستفيدين  مختلفة 
ومن  العالم  مع  المميزة  عالقاتها  ومن  لتركيا 

قربها الوجداني والجغرافي من فلسطين«
واضاف :« لقد منحنا مطورا تركيا أمتياز تطوير 
وندعوكم  الصناعية  جنين  منطقة  وإدارة 
الحرة  الصناعية  المنطقة  هذه  في  لالستثمار 
وللحصول على امتيازات تطوير مناطق صناعية 
اخرى في مناطق مختلفة من فلسطين ونتطلع 
الى سرعة انجاز المنطقة الصناعية واستقبال 
بعض الصناعات التركية والتوسع فيها. ونحن 
مجال  في  التركية  التجربة  نقل  الى  نتطلع 
وندعوكم  فلسطين  الى  السياحي  االستثمار 
الى  الدينية  السياحة  فــي  االستثمار  الــى 
السياحة  قطاع  وان  خاصة  المقدسة  االراضي 
الفوري  للنمو  وقابل  جــًدا  واعــد  الفلسطيني 
والواسع النطاق ونتطلع الى تعزيز االستثمارات 
المشتركة وتوسيع برنامج الشراكات التجارية 

والبناء على الميزة التنافسية التي يتمتع بها 
مجال  في  خاصة  الفلسطيني،  الخاص  قطاعنا 
العالم  مع  المميزة  والعالقات  االداء  كفاءة 

العربي.
تأتي  االجتماعات  هــذه  ان  ابولبده  د.  وبين 
والشعبية  السياسية  الــعــالقــات  لترجمة 
تحقق  طموحة  اقتصادية  برامج  الى  القوية 
الرخاء للشعبين ويحدونا األمل بان يسفر هذا 
تجارية  ومشاريع  برامج  انطالق  عن  المؤتمر 
في  االستثمار  الن  فلسطين  في  واستثمارية 
مشرق  مستقبل  في  استثمار  هو  فلسطين 
الستخدام  المدخل  وهو  الفلسطيني  لشعبنا 
السياسية  المكاسب  تحقيق  في  االقتصاد 
يحقق  ال  فلسطين  في  االستثمار  ان  حيث 
صمود  تعزيز  في  يساهم  ولكنه  فقط  العائد 
عروبة  على  والــحــفــاظ  الفلسطيني  شعبنا 

وإسالمية أراضينا المقدسة.
الفلسطينية  السلطة  ان  لبده  ــو  د.اب واوضــح 
تحديث  على  الماضية  السنوات  خالل  عملت 
وتعمل  لالستثمار  الناظمة  القانونية  البيئة 
االقتصادية  السياسات  مراجعة  على  االن 
بهدف تعزيز تنافسية االقتصاد الفلسطيني 
تحول  التي  البيروقراطية  المعيقات  وتجاوز 
ان  مؤكًدا  المختلفة  االستثمارات  تدفق  دون 
القيود  في  المتمثلة  اإلسرائيلية  المعيقات 
تلعب  والبضائع  االفراد  تنقل  على  المفروضة 
دوًرا في الحد من فرص النمو إال ان ارادة شعبنا 
وقطاعنا الخاص والعالقات اإلقليمية والدولية 
بالتغلب  كفيل  واإلسالمي  العربي  واالهتمام 

على هذه المعيقات.

خاصة  عالقة  تثبيت  الى  نسعى  نحن  وقــال 
تكون  الن  ونسعى  التركي  الخاص  القطاع  مع 
تركيا شريكنا األول في مجال التبادل التجاري 
تحقيق  الــى  ونتطلع  المشترك  واالستثمار 
الى  الملتقى ونتطلع  المرجوة من هذا  النتائج 
اقرب  في  فلسطين  في  الثاني  الملتقى  عقد 
الشعب  باسم  مفتوحة  دعــوة  وهــذه  فرصة 
الفلسطيني وقيادته السياسية وباسم قطاعنا 
فلسطين  الى  تأتوا  ان  جميًعا  اليكم  الخاص 
وتعقدوا  االستثمارية  فرصها  وتستكشفوا 

الشركات المربحة مع نظرائكم من فلسطين.
في  االستثمار  الى  ــراك  االت ابولبده  د.  دعا  و 
فلسطين، و محاربة منتجات المستوطنات، ومنع 
السلطة  ومساعدة  التركية  االســواق  دخولها 

الفلسطينية  الوطنية 
الرامية  حملتها  في 
السوق  تنظيف  الــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــات  ـــج ـــت ـــن مـــــــن م

المستوطنات.

وزير االقتصاد 
التركي

ـــــدوره صــــرح وزيـــر  ب
االقتصاد التركي ظافر تشاغليان خالل كلمته 
في الملتقى ان تركيا ستدعم تطلعات الشعب 
الفلسطيني في الحرية والنهوض االقتصادي 
التزام  مــجــدًدا  االبــد  ــى  ال الكريم  والعيش 
الشعب  ودعم  الفلسطينية  بالقضية  تركيا 
السالم  وتحقيق  حقوقه  لنيل  الفلسطيني 

مسروجي: 

حسونة : 

يدعـو رجـــال األعمـال األتـراك لإلســتثمـار
في مدينـــة القـــدس الشـــريف

هنالك امكانيــة القامـة مشاريع مشـتركة
بين رجال االعمـال الفلسطينيين واالتـــراك
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العادل والشامل في المنطقة. 
اهمية  لها  الصناعية  المناطق  ان  الى  واشار 
الجانب اإلسرائيلي  كبيرة ومثلما تعلمون فان 
عرقل مشروع المنطقة الصناعية في ايرز شمال 
إلقامة  االن  العمل  سنواصل  ولكننا  غزة  قطاع 
العراقيل  كل  رغم  جنين  في  صناعية  منطقة 
اإلسرائيلية فأننا سننجز هذا المشروع ونعمل 
وثابته  اقامة معارض فلسطينية متنقله  على 

في انقرة واسطنبول وجميع المدن التركية.
وقال تشاغليان ان االجتماعات التي ستستمر 
امام  المجال  إذ ستتيح  جًدا  مهمة  ايام  اربعة 
اعمال  رجــال  بين  مباشرة  اجتماعات  انعقاد 
ــى  األول للمرة  وايــَضــا  وفلسطينيين  اتـــراك 
ستعقد اجتماعات مباشرة بين سيدات اعمال 
سينجزن  انهن  وفلسطين.واعتقد  تركيا  من 
وستقوم  المجال  هــذا  في  الــرجــال  من  اكثر 
مع  باالجتماع  الــوزراء  رئيس  عقيلة  السيدة 
سيدات األعمال كدليل دعم من السيدة عقيلة 

رئيس الوزراء لفلسطين.
التي  الثامنة  الدولة  هي  تركيا  ان  الى  واشار 
ندعم  ونحن  الفلسطينية  بالدولة  تعترف 
وسنواصل  المجاالت  كل  في  الفلسطينيين 
الفتا  االبــد،  الى  الفلسطينيين  اخواننا  دعم 
التجارة  تعزيز  االساسي هنا هو  عملنا  ان  الى 

واالستفادة من فرص االستثمار المشترك.
الفلسطينيين  امام  مفتوحة  تركيا  أن  وأكد   
فلسطين  في  للعمل  استعداد  على  واالتــراك 

ونوجه النداء الى رجال االعمال لالستفادة من 
االتفاقية الخاصة للتبادل الحر.

الفلسطينية  الصناعات  مساعدة  ينبغي  وقال 
على المنافسة ونحن مستعدون للمساعدة في 
هذا المجال فخبرتنا خبرتكم وسنوفر لكم كل 
العالقات  بشبكة  وندعمكم  الالزمة  المساعدة 
عن  نتوانى  ولن  الضخمة  التركية  التجارية 

تقديم أي مساعدة تريدونها.
واشار الى ان إسرائيل قد تضع العراقيل امام 
هذا التعاون، ولكن نستطيع التغلب على هذه 
العراقيل بالتعاون المشترك وسنكون سعداء 
العمل  لتعزيز  فلسطين  الى  بزيارة  بالقيام 
من  المؤتمر هو  ان هذا  الى  مشيرا  المشترك، 
غزة الى جبزة والزيارة الثانية ستكون من جبزة 

الى غزة.

محمد مسروجي
 وفي جلسة االفتتاح، 
اشاد محمد مسروجي، 
رئيس إتحاد جمعيات 
ــــال  ــــم رجــــــــال األع
في  الفلسطينيين 
بــالــعــالقــات  كلمته 
تربط  التي  الوطيدة 
بين الشعبين التركي 
منذ  والفلسطيني 

يشكل  بانه  الملتقى  عقد  معتبرا  بعيد،  أمد 

واإلقتصادي  التجاري  للتعاون  شجاعة  دفعة  
شراكات  في  الدخول  من  المختلفة  بأشكاله 
والبنوك  القابضة  الشركات  وتأسيس  ثنائية 
المشترك  اإلستثمار  أشكال  وبحث  المشتركة 
في البلدين مشيرا الى أن هذا التعاون سيمهد 
ويرفع  الفلسطيني  الوطني  اإلقتصاد  لتطوير 
مستوى معيشة المواطن الفلسطيني ويساعد 
على صموده على أرضه. ويعود بالفائدة أيضا 

على شركائنا األتراك.
وقال انه كان من أشكال التعاون هذا تأسيس 
مجلس األعمال التركي الفلسطيني المشترك 
إتفاقية  توقيع  وكذلك  الدايك  في  زمالءنا  مع 
التجارية  الغرف  إتحاد  في  زمالئنا  مع  تعاون 
تموز  شهر  في   TOBB التركية  الصناعية 
بمرور عشرة  اليوم  نحتفل  إذ   2000 العام  من 
في  اللقاء  شرف  لنا  وكان  ذلك.  على  سنوات 
الدورة  إجتماعات  لعقد  الماضي  شباط  شهر 
تحت  تم  وقــد  المشترك  للمجلس  السابعة 
رجال  بين  عديدة  لقاءات  عقد  المجلس  لواء 
تعطي  بدأت  والفلسطينيين  األتراك  األعمال 
سبقت  اتصاالت  لنا  أن  المرجوة.كما  نتائجها 
و  األعمال  رجــال  جمعية  في  زمالئنا  مع  ذلك 
الموصياد(   ( المستقلين  األتراك  الصناعيين 
الوطنية  والسلطة  التركية  الحكومة  قامت  و 
الحرة  التجارة  اتفاقية  بتوقيع  الفلسطينية 
 2004 شباط  من شهر  األول  في  البلدين  بين 
بتاريخ  الــوزراء  من  الرسمي  المستوى  وعلى 
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الغرف  إتحاد  في  إخواننا  وقع  كذلك  واضاف 
الفلسطينية  الزراعية  والصناعية  التجارية 
التركية  ــرف  ــغ ال ــاد  ــح ات ــي  ف ونــظــرائــهــم 
واإلسرائيليه اتفاقية منتدى أنقرة اإلقتصادي 
المناطق  اتــفــاقــيــات  تنفيذ  تابعت  الــتــي 
انتقالية  لمرحلة  ايرز  مثل  وادارتها  الصناعية 
وتوسيع هذه التجربة. ولكن األوضاع السياسية 
بنجاح  تسمح  لــم  اإلسرائيلية  والــمــواقــف 
وإستثمار اي من هذه اإلتفاقيات والتوصيات.

أن  اهمها   اسباب  لعدة  ذلك  مسروجي  وعزا   
اتفاقية التجارة الحرة باتت تراوح مكانها ألنها  
استمرار سيطرة  أهمها  عوامل  بعدة  محكومة 
الجوية  الفلسطينية  المعابر  على  اسرائيل 
العراقيل  وضع  في  والتفنن  والبحرية،  والبرية 
التبادل  حركة  إلعاقة  والمختلفة  المجحفة 

التجاري بين البلدين وبأعذار واهية.
وعن السبب الثاني قال رغم أن هدف الجانب 
الفلسطيني من توقيع اإلتفاقية اإلستفادة من 
الرخيصة  الخام  والمواد  التركية  التكنولوجيا 
في  تساهم  ان  يمكن  التي  التركية  الثمن 
التنافسية للمنتج الفلسطيني من  الميزة  رفع 
اسرائيل  سيطرة  ولكن  والسعر  الجودة  حيث 
حيث  لها،  وتبعيته  الفلسطيني  السوق  على 
تنطبق  إلسرائيل  التجارية  اإلتفاقيات  جميع 
اإلستيراد  حيث  من  الفلسطيني  السوق  على 
سوقنا  الى  األخرى  الدول  سلع  تدخل  وعليها 
بينما  الــجــمــارك،  مــن  معفية  الفلسطيني 
تتمتع  ال  الفلسطينية  ومنتجاتنا  صناعتنا 
الدول وال  الميزة في دخول أسواق هذه  بهذه 

حتى اسرائيل بسهولة.
رجل  إعتماد  هو  الثالث  السبب  ان  الى  واشار 
األحيان  من  كثير  في  الفلسطيني  األعمال 
اإلستيراد من تركيا من خالل التاجر اإلسرائيلي 
أو الموانئ اإلسرائيلية مما يشتت ويوجد خلل 
الى  تركيا  من  اإلستيراد  إحصاءات حجم  في  

فلسطين.
واكد ان المطلوب من الجانبين الرسمي والقطاع 
الخاص في البلدين التأكيد على ضرورة متابعة 
اللقاءات الفلسطينية التركية على المستويين 
الحكومي والقطاع الخاص وتفعيل دور ونتائج 
ومجلس  المشتركة  الفنية  اللجنة  إجتماعات  
على   للعمل  الجانبين  من  المشترك   األعمال 
التي  التجارية  اإلتفاقية  تفعيل  سبل  دراسة 

لم تستفيد فلسطين من الناحية التصديرية 
لإلقتصاد  الهائلة  القدرة  لسبب  اإلتفاقية  من 
الفلسطينية  المنتجات  قــدرة  وعــدم  التركي 
وضرورة  التركية.  األسواق  في  المنافسة  على 
اإلقتصاد  على  ذلك  لتعويض  السبل  إيجاد 
للمشاكل  حلول  إيجاد  خالل  من  الفلسطيني  
التبادل  لــزيــادة  األعــمــال  رجــال  تواجه  التي 
المباشر  واإلستيراد  البلدين  بين  التجاري 
القطاعات  على  والتركيز  الفلسطيني  للجانب 
من  وغيرها  الفلسطينية  والزراعية  السياحية 
القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، 
وكذلك جانب جذب اإلستثمارات التركية الى 
واستثمارية  تجارية  شراكات  وعقد  فلسطين 

مدروسة.
اإلحــصــاءات  فــي  الــتــعــاون  تفعيل  وكــذلــك 
اإلقتصادية والتأكيد على أهمية هذا التعاون 
الحقيقي وخاصة  التجاري  التبادل  لبيان حجم 
عادة  ــذي  ال لفلسطين  تركيا  من  االستيراد 
تشجيع  وضــرورة  الحقيقي  حجمه  يظهر  ال 
على  والتاكيد  لفلسطين  المباشر  اإلستيراد 
إنتاج  مقاطعة  لحملة  التركي  الجانب  دعــم 
األراضـــي  فــي  اإلســرائــيــلــيــة  المستوطنات 
فيها  اإلستثمار  وعدم  المحتلة  الفلسطينية 
بشتى الوسائل. وضرورة التنسيق الدائم بين 
في  تقع  وتركيا  فلسطين  أن  حيث  الجانبين 
دول  تضم  والتي  االورومتوسطية  المنطقة 
حوض البحر المتوسط إضافة الى دول اإلتحاد 
برشلونة  إعالن  العالقة  هذه  وتحكم  األوروبي 

الذي يقود الى اقامة منطقة تجارة حره في هذا 
تركيا وقعت  أن  العام 2010. وكذلك مالحظة 
وعليه  المنشأ  قواعد  بروتوكول  اسرائيل  مع 
التبادل  عملية  في  الحذر  نتوخى  أن  يجب 
التجاري بين البلدين من أن يكون هناك تراكم 
مع المستوطنات أو أن يكون هناك تراكم تركي 
استيرادها  يتم  انتاج  مدخالت  في  اسرائيلي 

ألغراض التصدير الى الدول العربية.
قواعد  إتفاقية  وتفعيل  توقيع  أهمية  وبيان 
المنشأ بين الجانبين الفلسطيني والتركي مما 
يساعد في تحفيز التبادل التجاري بين البلدين 
المنتجات  بل ندعم  عالمية،  أخرى  اطراف  ومع 
للتصدير  وتراكمها  الفلسطينية  التركية 
اتفاقيات  الموقعة على  والدول  العربي  للعالم 
خاصه للتجارة الحرة  مع السلطة الفلسطينية 

لإلستفادة منها.
التعاون  في  اإلستمرار  الــى  مسروجي  ودعــا 
الحصار عن الشعب  البلدين من أجل فك  بين 
الفلسطيني بأشكاله المختلفة وخاصة إخواننا 
في قطاع غزة وتجميع وحشد الضغط المطلوب 
الضرورية  المنتجات  جميع  ادخــال  أجل  من 
البناء  ومواد  اإلسمنت  وإدخــال  االعمار  إلعادة 
مع  التركية  الــشــركــات  ــادة  ــي وق ومــشــاركــة 
اإلعمار،  اعادة  جهود  الفلسطينية  نظيراتها 
في  شاركنا  الفلسطيني  الجانب  في  ونحن 
وعلى  األتراك  إخواننا  مع  الجهود  هذه  بعض 
في  تنفيذها  أجل  من  تفاصيلها  على  اطالع 

الوقت المناسب.
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واالقتصادية وحقوق الشعب الفلسطيني.
األعمال  مجلس  مسيرة  الى  حسونة  وتطرق 
تأسس  الذي  المشترك  الفلسطيني  التركي 
اتفاقية  ووقعت  العام 1999  في  أولي  بشكل 
تموز   3 بتاريخ  تأسيسه في اسطنبول رسميا 
عام 2000 حيث أننا نحتفل اليوم بمرور عشرة 
أعوام على مسيرة المجلس الحافلة، حيث عمل 
ودراسة  والتشاور  للقاء  منبرا  األول  اليوم  منذ 
لرجال  المعلومات  وتوفير  التعاون  امكانيات 
السوق  عن  والفلسطينيين  األتــراك  األعمال 

األخر.
وقال منذ اللقاء األول عام 2000 وقع %90 من 
اسطنبول  في  وإتفاقات  صفقات  المشاركين 
ولكن بعدها مباشرة اندلعت االنتفاضة الثانية 
الصفقات  هذه  بعض  و  الفلسطيني،  للشعب 
حسرت  النهاية  في  ولكن  اجــل.  أو  ينفذ  لم 
األوضاع واالجراءات االسرائلية امكانية تفعيل 
المجلس كما يراد له، ولكن باستمرار اللقاءات 
للمعيقات   الحلول  تتم حلحلة األوضاع وايجاد 
المشترك  المجلس  وبالرغم من ذلك فقد عقد 
سبعة دورات رسمية وتبادلنا خاللها اللقاءات 
مع العديد من الوفود من القطاع الخاص التركي 
أهمها شرف اللقاء بدولة رئيس الوزراء السيد 
رجب طيب اردوغان في مكتبه في أنقرة برفقة 
الخاص  القطاع  مؤسسات  رؤساء  من  مجموعة 
في  المشترك  المجلس  واعضاء  الفلسطيني 
حزيران 2004 التي كان من ثمرة اللقاء ان وعد 
للشؤون  خاص  وزير  بتعيين  ادروغــان  السيد 

الملف  لمتابعة  ـــه  وزارات فــي  الفلسطينية 
الفلسطيني عن كثب وعلى جميع المستويات 
فرصة  أقرب  في  فلسطين  بزيارة  أيضا  ووعد 
ممكنة. و استقبال وفد كبير من رجال األعمال 
الوزراء  رئيس  دولة  رافق  الله  رام  في  األتراك 
وفد  واستقبال   2004 نوفمبر  في  اردوغـــان 
تجاري صاحب وزير الخارجية التركية في حينه 
فلسطين  الى  زيارة  في  غول  عبدالله  الدكتور 

في 2005/1/5.
ويشارك المجلس المشترك في جميع اللقاءات 
أطراف  ومع  البلدين  بين  الرسمية  الثنائية 

اخرى مثل منظمة العمل االسالمي وغيرها.
ــي شــبــاط الــمــاضــي عــقــدنــا في  واضــــاف ف
المشترك  للمجلس  السابعة  الدورة  اسطنبول 
التالية  الهامة  التوصيات  اصدرت  قد  وكانت 
بإختصار نكررها ألهميتها ولكي يتم دعمها 
من قبل الحكومتين في البلدين: دراسة السبل 
والوسائل لتفعيل اتفاق التجارة بين البلدين: 
تكنولوجية  صناعية  مناطق  ادارة  خالل  من 
مباشرة  وكاالت  وتوفير  الغربية,  الضفة  في 
وتخفيف  التركية  للمنتجات  للفلسطينيين  
وتعزيز  البلدين.  بين  المدفوعات  ــروط  ش
في  وخــاصــة  والــتــعــاون  الثنائية  الــتــجــارة 
النماذج  غــرار  على  المشتركة  المشاريع 
تعمل  حيث  والفرنسية  االيطالية  االلمانية، 
هذه  على  المخاطر  ضمان  على  الحكومات 
مجاالت  في  التعاون  وتعزيز  االستثمارات. 
والسياحة  والزراعة  الطبية  العناية  وقطاعات 
والمقاوالت  والبناء  التامين  واعادة  والتأمين، 

الميزة  مــن  اإلســتــفــادة  اهمية  على  وشــدد 
حيث  فلسطين  من  لكل  والنوعية  الجغرافية 
كبوابة  تركيا  ومن  العربي،  للعالم  البوابة  أنها 
جهود  تركيا  تقود  حيث  اإلســالمــي  للعالم 
العالم  الدول  التعاون اإلقتصادي بين  تفعيل 
المؤتمر  دول  منظمة  خــالل  مــن  اإلســالمــي 

اإلسالمي التي تضم 57 دولة.
ودعا مسروجي رجال األعمال األتراك اإلنضمام 
إلخوانهم الفلسطينيين في تشكيل الشركات 
القابضة لإلستثمار في مدينة القدس الشريف 
تمخضت  التي  ــرى  األخ اإلستثمار  وأشــكــال 
واعلن عنها في مؤتمر بيت لحم لإلستثمار في 

مايو الماضي 2010.
إلعالن  اإلنضمام  الفلسطيني  الجانب  وطالب 
تأشيرات  الغاء  ــرار  إق في  األخير  اسطنبول 
السفر وتسهيل حركة التجارة والسلع واألفراد 
ذلك  على  الموقعة  األولى  األربعة  الدول  بين  
تركيا  ومساعدة  لبنان  سوريا،  األردن،  تركيا، 
لفلسطين اإلنضمام لهذه اإلتفاقية في أسرع 

وقت ممكن.

كمال حسونة
مشارك  رئيس  حسونة  كمال  شكر  جانبه  من 
لمجلس االعمال الفلسطيني التركي المشترك، 
عبدالله  والدكتور  التركي  الشعب  كلمته  في 
ورئيس   التركية   الجمهورية  رئيس  غــول 
التركية   والحكومة  اردوغان  طيب  رجب  الوزراء 
السياسية  للقضايا  ودعمهم   مواقفهم  على 
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ممثلي  بين  ثنائيه  لقاءات  وغيرها، من خالل 
القطاعات. واتفق على تفعيل مجلس االعمال 
على  للعمل  المشترك  الفلسطيني  التركي 
كما  البلدين.  كال  في  االستثمارات  تعزيز 
للحكومتين  يتوجه  المشترك  المجلس  ان 
التركية والفلسطينية لدعم وتسهيل مبادرة 
انشاء  يتبنى  البلدين  في  الخاص  القطاع 
تمويل  في  للمساعدة  فلسطيني  تركي  بنك 
بين  التجاري  والتبادل  االستثمارات  وتشجيع 
وكذلك  دوالر  مليون   100 براسمال  البلدين 
فلسطينية  تركية  قابضة  شركة  تأسيس 
في  وغيرها  التحتية  البنى  في  لالستثمار 
وبرأسمال 100 مليون دوالر  فلسطين وتركيا 
أمريكي أيضًا. واعتبر المجتمعون أن فلسطين 
هي هدف بحد ذاته إضافة إلى كونها مفتاح 

لالسواق العربية.
والــفــرص  االمــكــانــيــات  ــى  ال حسونة  ـــار  واش
المتوفرة لزيادة  التعامل بين تركيا وفلسطين 
:بناء  وهي  التالية  االقتصادية  المجاالت  في 
على  قصص النجاحات لعدد من المشاريع في  
فلسطين منذ السبعنيات والثمانينات وما زالت 
مجدية  ومربحة  فهنالك امكانية  عمل مشاريع 
الفلسطينين  االعــمــال  ــال  رج بين  مشتركة 
واالتراك القامة مصانع جديدة ال مثيل لها في 
مشاريع  اقامة  امكانية   كذلك  الحاضر  الوقت 
زراعية  وادوية  زراعية  زراعية وتصنيع معدات 
دينية  حوافز  فهنالك   للسياحة  وبالنسبة   ,
وتاريخية في فلسطين اذ حضر العام الماضي 

اكثر من مليون سائح الى القدس وبيت لحم.
وهنالك دراسات حديثة القامة مشاريع عقارية 
اسكانية ومراكز تجارية وبناء مدن جديدة في 

فلسطين.
واكد حسونة ان المجال المالي واعد ايضا وارباح  
القطاع المالي بنسب عالية كذلك اقامة مشاريع 
ايضا،  والمعرفة  التقنيات  ونقل  مشتركة 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مشاريع  الى  باالضافة 
المعلومات كذلك بناء فنادق ومشاريع االسكان 
باالضافة  لها.هذا  الماسة  الحاجة  القدس  قي 
من  التحتية  البنية  في  مشاريع  تنفيذ  الى  
ومدارس ومحطات كهرباء  طرق ومستشفيات 

وماء وغيرها.
وفي ختام كلمته دعا لالستثمار في فلسطين 
للمساهمة في دعم صمود المواطن الفلسطيني 

في االرض الفلسطينية.

جلسة عمل 
وقد انعقدت جلسة عمل تم خاللها استعراض 
الفلسطيني  التركي  التجارة واالستثمار  فرص 
قدم خاللها مسؤولون من مركز دراسة وتطوير 
االستثماري  الدعم  ووكالة  التركي  الصادرات 
المدنية  والمؤسسات  التركية  والتعريف 
وفرص  التركي،  باالقتصاد  تعريفًا  التركية 
االستثمار في تركيا، فيما قدم جعفر هديب، 
وجمال  االســتــثــمــار،  تشجيع  هيئة  رئــيــس 
التجارية  الغرف  التحاد  العام  المدير  جوابرة، 
االقتصادي  للواقع  استعراضا  الفلسطينية 
االراضي  في  االستثمار  وفرص  فلسطين  في 

الفلسطينية.
تشجيع  هيئة  عام  مدير  هديب  جعفر  قال  و 
استثمارات  جذب  إلى  نسعى  »أننا  االستثمار: 
التجربة  من  واالستفادة  فلسطين،  إلى  تركية 
التركية الـمتقدمة في مجال اإلنتاج والتصدير، 
الـماضي  العام  تركيا  صادرات  حجم  بلغ  حيث 
أصبحت  تركيا  وأن  دوالر.  مليار   146 من  أكثر 
تستثمر في عدة مناطق تصديرية منتشرة حول 
العالـم، واننا نرغب بشدة ونسعى إلى أن تكون 
باستثمارات  منطقة صناعية تصديرية  هناك 
فلسطين،  في  مشتركة  فلسطينية  تركية 
خاصة بعد ان عطل االحتالل اإلسرائيلي منطقة 
السلطة  كانت  التي  الصناعية  حانون  بيت 
التركي  الجانب  مع  اتفقت  قد  الفلسطينية 
على تطويرها وتجهيزها الستقبال استثمارات 

تركية فلسطينية مشتركة«.

وأضاف: »ولكن في الـمرحلة الـمقبلة سنشهد 
الـمنطقة  تطوير  صعيد  على  ملـموسًا  تقدمًا 
الصناعية في جنين بشراكة مع الجانب التركي، 
حيث ان لقاءات أعمال الـملتقى قدمت برهانًا 
على رغبة شديدة لدى الشركات الـمشاركة من 
الجانبين على تطوير عالقات العمل وفتح افاق 

جديدة للتعاون والشراكة بين الطرفين.
وعـــرض جــمــال جـــوابـــرة مــديــر عـــام إتــحــاد 
االقتصادية  المؤشرات  الفلسطينية  الغرف 
المحلي  الناتج  ان  الى  مشيرًا  الفلسطينية، 
يقدر   2009 للعام  فلسطين  في  االجمالي 
بأكثر من 5 مليارات دوالر اميركي وان نصيب 
 1389 هو  االجمالي  المحلي  الناتج  من  الفرد 
الخاص  القطاع  مساهمة  نسبة  وان  دوالرًا، 
االجمالي هو حوالي 75%.  المحلي  الناتج  في 
التشغيل  في  الخاص  القطاع  يساهم  كما 
العمالة. القوى  اجمالي  من   65%  بحوالي 
وذكر ان عدد المنشآت االقتصادية العاملة في 
106000منشأة 95%  حوالي  بلغ   2009 العام 
التي  الصغيرة  المشاريع  ضمن  تصنف  منها 
هذه  غالبية  وان  عاملين،   10 من  اقل  توظف 
للعائلة. وإدارتها  ملكيتها  تعود   الشركات 

لقاءات ثنائية بين رجال األعمال
وتخلل ذلك عقد العديد من اللقاءات الثنائية 
بين رجال االعمال االتراك والفلسطينيين فيما 
عقد لقاء بين وزير االقتصاد الوطني د. حسن 
لمجلس  ــة  االداري الهيئة  اعضاء  مع  لبدة  ابو 
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مع  اجتماع  عقد  سبقه  التركي،  الــصــادرات 
التركي ظافر  الدولة للشؤون االقتصادية  وزير 
تشاغليان شارك فيه أيضًا السفير الفلسطيني 
نوفل،  الحفيظ  وعبد  معروف،  نبيل  تركيا  في 
وكيل وزارة االقتصاد الوطني و محمد مسروجي 
رئيس اتحاد رجال األعمال وسيدة االعمال امل 

المصري، ورجل األعمال مازن سنقرط.

ـ التركية تعزيز العالقات الفلسطينيةـ 
الفلسطيني في  السفير  نبيل معروف،  ورحب 
تركيا بالوفد الفلسطيني الذي زار مقر السفارة 
النشاط  »هذا  وقــال:  أنقرة   في  الفلسطينية 
يأتي في إطار العمل الدؤوب لتعزيز العالقات 
ومحاولة  وتطويرها  التركية  ــ  الفلسطينية 
السياسي  الجو  مــن  واالســتــفــادة  استغالل 
الفلسطيني  الشعب  يــربــط  الـــذي  ــدافــئ  ال
الفلسطينية  والحكومتين  التركي  والشعب 
والتركية، والذي يعكس التزام الشعب التركي 
الفلسطينية  بالقضية  التركية  والحكومة 

والشعب الفلسطيني«.
التحضير  على  عامين  منذ  »نعمل  ــاف:  وأض
أن ينعقد  الـمفترض  الـمؤتمر، وكان من  لهذا 
جعلت  الطرفين  في  الظروف  ولكن  فترة،  قبل 
عقده،  من  تمكنا  أخيرًا  ولكن  يحدث،  التأجيل 
طبعًا هناك بعض الـمعيقات التي قللت عدد 

 75 اليوم  الـمؤتمر  في  يشارك  الحاضرين، 
إلى  حضروا  فلسطينيًا  أعمال  ورجــل  سيدة 
تركيا للـمشاركة في هذا الـملتقى، وقد التقى 

معهم عدد مماثل أو يزيد من األتراك.
وتابع: جرى التركيز أواًل على زيادة حجم التجارة 
بين فلسطين وتركيا، إضافة إلى محاولة العمل 
على تحديد حقيقة حجم التبادل التجاري بين 
فلسطين وتركيا، ألن هناك الكثير من األرقام 
فلسطين  إلى  دخولها  خالل  من  تضيع  التي 

الفلسطينية،  وليس  اإلسرائيلية  الكوتة  عبر 
هو  ما  تحديد  محاولة  على  سنعمل  وبالتالي 
العمل  وبالتالي  إلسرائيل،  هو  وما  لفلسطين 

على تعزيز العالقات والتبادل.

الوكاالت التجارية
وقال معروف: »األمر الثاني هو قضية الوكاالت 
عامين  من  أكثر  ومنذ  أساسية،  قضية  وهي 
األتراك،  إخواننا  مع  الـموضوع  هذا  أطرح  وأنا 
وكاالتها  تكون  أن  يجب  التركية  فالشركات 
الوكيل  يكون  أن  وليس  بفلسطين  حصرًا 
فلسطين،  عــن  الـمسؤول  هــو  اإلسرائيلي 
وقد  مختلفان،  ــران  أم وإسرائيل  ففلسطين 
الجانب  مع  الـموضوع  هذا  في  مطواًل  تحدثت 
للشؤون  ــة  ــدول ال وزيـــر  وقــد وجــه  الــتــركــي، 
االقتصادية التركي نداء علنيًا بهذا الشأن إلى 
الشركات التركية، بأن تفصل ما بين وكاالتها 

إلى فلسطين ووكاالتها إلى إسرائيل«.
اللقاءات لرجال األعمال  وأكد على أهمية هذه 
الخبرات  يتبادلوا  بأن  الواحد  التخصص  ذوي 
بينهم  فيما  الــتــعــاون  خطط  يضعوا  وأن 
الـمنتج  بين  تجارية  صفقات  عقد  خالل  من 
يؤدي  وهــذا  التركي،  والـمنتج  الفلسطيني 
الفلسطينية  التركية  الــصــادرات  زيــادة  إلى 
خالل  من  تركيا،  إلى  الفلسطينية  والصادرات 
بين  مباشر  اتصال  بإنشاء  تقوم  فإنك  هذا 
التاجر والـمصنع الفلسطيني والتاجر والـمصنع 

التركي وهو ما يمكنهم من العمل سويًا«.

جانب من الوفد الفلسطيني أمام مقر السفارة الفلسطينية في أنقرة

نبيل معروف السفير الفلسطيني في أنقرة الثاني من اليسار
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سيدات  جميع  »أبلغنا  أنه  إلى  معروف  وأشار 
وأي  سفارتهم  السفارة  أن  األعــمــال  ــال  ورج
فإنه  تركيا  من  خدمة  أية  إلى  بحاجة  شخص 
على  ونحن  السفارة،  من  يطلبها  أن  يستطيع 

استعداد لتلبية أية طلبات«.

اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا 
وفلسطين

التجارة  اتفاقية  موضوع  بحث  »تم  أنه  وذكر 
على  االتفاق  وتم  وفلسطين،  تركيا  بين  الحرة 
االتفاقية  لهذه  الـمشترك  االجتماع  نفعل  أن 
ترتيب  وسيتم  الـمقبلة،  القليلة  األشهر  في 
االجتماع في أيلول أو تشرين األول القادم من 
أجل وضع خطة طريق لتفعيل اتفاقية التجارة 

الحرة«.
أو  دائــم  معرض  فتح  إمكانية  »طرحنا  وقــال: 
تتبلور  وقد  الفلسطينية  للـمنتجات  متنقل 
يمكننا  أنه  هي  أهميتها  ولكن  الحقًا،  الفكرة 
أن نقيم معرضًا دائمًا على مدى 15 يومًا في 
الـموضوع في  آلية لهذا  كل مدينة وسندرس 

الـمستقبل«.
أن  تركيا  في  الفلسطيني  السفير  وأكــد 
الكبيرة  االنشطة  احد  هو  الـمنتدى  »هذا 
التي نقوم بها لتعزيز العالقات واللقاءات 
ـ التركية، وأعتقد أننا سنراكم  الفلسطينيةـ 
إنجاز  لـمحاولة  منها  وننطلق  اإلنجازات 
شيء أكبر، ولكن في النتيجة فإنه يعكس 
التزامًا تركيًا بالقضية الفلسطينية، وحرصًا 
الفلسطيني  الشعب  ــم  دع على  تركيًا 
والقضية الفلسطينية، وفي الـمقابل يجب 
بشكل  السياسية  الــظــروف  نستغل  أن 
كل  على  بالنفع  ذلــك  يعود  لكي  افضل 

مواطن فلسطيني«.

نظرة تركية مسؤولة 
نحو فلسطين

مازن  األسبق  االقتصاد  وزير  قال  جهته،  من 
سنقرط: »واضح جدًا أن الطرف التركي الرسمي 
اقتصادية  حقائب  يحمل  من  وبالتحديد 
على  وأنه  بنظرة مسؤولة  فلسطين  إلى  ينظر 
الكثير  تقدم  ان  تركيا  باستطاعة  بأن  قناعة 
لصالح االقتصاد الفلسطيني ولصالح الشعب 
الـمجتمع  لتمكين  وبالتحديد  الفلسطيني 
أرضه  على  حياته  استكمال  من  الفلسطيني 

كما  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الخبرات  ان  واضح  انه 
التركية  االقتصادية 
شبكة  وتملك  عظيمة، 
متميزة،  دولية  عالقات 
الجانب  ـــدى  اب حــيــث 
ألن  استعداده  التركي 
الشبكة  هـــذه  يــضــع 

والقطاع  الفلسطيني  االقــتــصــاد  لصالح 
هذه  من  يستفيد  لكي  الفلسطيني  الخاص 
التجربة الرائدة والـمتميزة، لكي تكون حاضرة 
االقتصادية  العملية  استنهاض  في  ومؤثرة 
بالوضع  النهوض  أجــل  مــن  واالجتماعية 
والقدس  الغربية  الضفة  في  الفلسطيني 

وقطاع غزة«.

منتجات الـمستوطنات
أبدى  التركي  الجانب  أن  إلى  سنقرط  وأشــار 
وعبر  الـمستوطنات  منتجات  من  امتعاضه 
منتجات  جميع  تسويق  لـمنع  استعداده  عن 
الـمستوطنات في األسواق التركية أو إدخالها 
عبر األراضي التركية بعد استالم قائمة اسماء 

هذه الـمنتجات من الجانب الفلسطيني«.
تستفيد  بأن  التركي  الجانب  »رحــب  وقــال: 
من  الواسعة  التركية  األرض  من  فلسطين 
الهائلة  السكانية  والكثافة  السياحة  حيث 

ومتجولة  ثابتة  فلسطينية  معارض  بتنظيم 
التجارة  التركية، كما استعد وزير  الـمدن  في 
واالقتصاد التركي ألن يترأس وفد من القطاع 
وقطاع  الغربية  الضفة  وزيارة  التركي  الخاص 
غزة في الوقت القريب، وابدى الجانب التركي 
الصغيرة  الـمشاريع  لتقوية  اســتــعــداده 

والـمتوسطة«.
في  البالغ  اهتمامهم  عن  »عــبــروا  وأضـــاف: 
في  الصناعية  الـمنطقة  تنفيذ  في  اإلســراع 
جنين في اقرب وقت ممكن، مؤكدين ان هناك 
قبل  من  الـموضوع  هذا  في  كبيرًا  اهتمامًا 
الخاص،  القطاع  ومن  التركية  الــوزراء  رئاسة 
التركية  التجارية  الغرف  اتحاد  وبالتحديد 

والبورصة في انقرة«.
العالقات  أن  التركي  الجانب  »يــرى  وتــابــع: 
تمأسس  أن  يجب  التركية  الفلسطينية 
بطريقة صحيحة، وأن تحافظ على ديمومتها 
القطاعات  فــي  والــلــقــاءات  الــشــراكــات  عبر 
من  التي  الــواعــدة  الـمختلفة  االقتصادية 
الـممكن أن يكون القطاع الخاص الفلسطيني 
الـمؤسسات  تقوية  في  لها  ماسة  بحاجة 
وتقوية  الصغيرة،  االقتصادية  والـمشاريع 
االستفادة  اهمية  وكذلك  ودعمها،  الصناعة 
وان  التصدير  قضايا  في  التركية  الخبرة  من 
اإلنتاجية  العملية  ايدي  بين  حاضرة  تكون 
والصناعية في فلسطين لكي تمكنها من ان 
تكون أكثر قدرة على الـمنافسة في األسواق 

كنان مالطلي رئيس مجلس األعمال التركي الفلسطيني المشترك
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الـمحلية واإلقليمية«.
اعمال  مــن  واألخــيــر  الثالث  الــيــوم  ــي  وف
الملتقى، الذي انتقل الى العاصمة التركية 
انقرة، اعلن د. حسن ابو لبدة، وزير االقتصاد 
رفع  يريدون  الفلسطينيين  ان  الوطني، 
الى  فلسطين  ــى  ال التركية  ــادرات  ــص ال
الصادرات  ورفع  سنويا،  دوالر  مليار  حدود 
الف   270 مــن  تركيا  ــى  ال الفلسطينية 
مليون   100 الى  االن،  عليه  هي  كما  دوالر، 
االستعداد  االتراك  ابدى  كما  دوالر سنويًا. 
لالستثمار في مدينة القمر المنوي اقامتها 

شمال مدينة اريحا.

تصميم تركي 
على إنجاز منطقة جنين الصناعية

الهيئة  رئيس  أوغــلــو،  شكر  احمد  واعلن 

والبورصة  التجارية  الغرف  التحاد  االداريــة 
الصناعية  الــغــرف  “اتــحــاد  ان  التركية، 
في  الصناعية  المنطقة  اقامة  على  مصمم 
جنين وكذلك الرئيس ورئيس الوزراء ووزير 
بإصرار،  المشروع  خلف  يقفون  الخارجية 
واعتقد انه اذا ما تم ايجاد الحلول للمشاكل، 
خالل  من  انه  ونأمل  النجاح،  سنحقق  فاننا 
سنساهم  فاننا  الصناعية  المنطقة  اقامة 
وجذب  الفلسطيني،  االقتصاد  تعزيز  في 
ان  معلوم  اذ  المنطقة،  الى  المستثمرين 

سبب التأخير هو المشاكل التي واجهتنا”.
واعلن أوغلو انه “اصدرنا اعالنًا للموظفين 
وخــالل  طلب   400 حــوالــي  لدينا  واالن 
االشخاص  سنختار  مقبلة  قريبة  فترة 
المالئمين، وخالل أسبوعين سيصل وفد 
شهر  وبعد  فلسطين،  الــى  فني  تقني 

سنحدد حدود المنطقة الصناعية”.
لفلسطين  اهمية  تولي  “تركيا  ان  الى  واشار 
وترغب في انجاز المشروع وتعليماتنا هي ان 
الى  الحقًا  التجربة  ننقل  وان  المنطقة  ننجز 

بلدان اخرى”.

ساك: الكرة 
في الملعب التركي

وكان د. جوفان ساك، من 
السياسات  ابحاث  معهد 
التركية،  االقــتــصــاديــة 
مدينة  بــأن  ثقته  اكــد 
ستقام،  الصناعية  جنين 
مشددًا على ان الكرة االن 
هي في الملعب التركي. 

 2004 العام  “في  وقــال 
سنقرط  مــازن  وكــان  مرة  الول  فلسطين  زرت 
هو  زيارتنا  وسبب  لالقتصاد  وزيــرًا  انــذاك 
تركيا  بين  متينة  ــط  ورواب عالقات  هناك  ان 
من  العالقة  تعزيز هذه  نريد  واننا  وفلسطين 

خالل مشاريع كبيرة”.
لالقتصاد  الفريد  الوضع  الــى  ســاك  ونــوه 
الفلسطيني الذي يعتبر في بعض االحيان 
افضل من تركيا مثل االتفاقيات مع الدول، 
والدول  واميركا  االوروبــي  االتحاد  فيها  بما 
الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول  العربية 
اضافة الى االيدي العاملة الماهرة والتعليم، 
مشيرا إلى قرار تركي بنقل المعرفة التركية 
الى  الصناعية  المدن  مجال  في  العريقة 
صناعية  تنمية  “انــهــا  ــال  وق فلسطين، 
وسنتجاوز  التركية  التجربة  باستخدام 
االخطاء التي ارتكبناها في تركيا وسنعمل 
المتعلمين  طبقة  مــن  اإلســتــفــادة  على 
حسب  بتدريبهم  وسنقوم  الفلسطينيين 
السوق  فــي  ســـواء  الطرفين  إحتياجات 

الفلسطيني أو التركي”.
واكد ان تركيا تدعم خطة الحكومة الفلسطينية 
تركيا  أن  وقال “نؤمن  الدولة،  لبناء مؤسسات 
مؤسسات  بناء  عملية  في  تساهم  ان  يمكن 
الى  الفلسطينيين  الدولة على االرض”، داعيا 

انهاء االنقسام القائم فيما بينهم.
هذا وتجول الوفد الفلسطيني خالل زيارته الى 
تركيا في عدد من المناطق الصناعية التركية 
والمنطقة  لجبزة  الصناعية  المنطقة  منها 

الصناعية األولى )سينجان(.
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في  الفلسطينيين  االعمال  رجال  جمعيات  اتحاد  شارك 
الذي  العرب  االعمال  رجال  اتحاد  ادارة  مجلس  اجتماعات 

يضم 15 دولة في القاهرة.
نائب  مسروجي  محمد  الفلسطيني  الجانب  عن  وشــارك 
رئيس إتحاد رجال األعمال العرب، رئيس إتحاد جمعيات 
الحرباوي  الفلسطينيين بحضور محمد غازي  رجال األعمال 
امين  معالي  وماجد  الخليل   / االعمال  رجال  ملتقى  رئيس 

عام االتحاد.
وفي مستهل االجتماع رحب حسين صبور رئيس جمعية 
رجال االعمال المصريين باعضاء مجلس ادارة اتحاد رجال 
االتحاد  رئيس  الى  الجلسة  رئاسة  وسلم  العرب  االعمال 
بنقاش  وبدا  بالمشاركين  بدوره  رحب  الذي  الطباع  حمدي 
لعقد  الجارية  للخطوات  والتطرق  االجتماع  اعمال  جدول 
الملتقى الثالث عشر لمجتمع االعمال العربي في بيروت في 
مع  الجارية  واالتصاالت   2010 اول  تشرين   16-14 الفترة 

الملتقى  بتنظيم  تقوم  التي  اللبنانية  االقتصادية  الندوة 
مع االتحاد وتاكيد رعاية الرئيس سعد الحريري للملتقى.

وارســال  نوعي  ملتقى  عقد  ــرورة  ض على  الحضور  واكــد 
في  االعضاء  من  لالتحاد  عمله  يمكن  ما  حول  المالحظات 

اقرب فرصة.
االعمال  رجال  اتحاد  مشاركة  على  المجتمعون  اطلع  وقد 
العرب في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
الكويت وتقديم االتحاد ورقة عمل حول وجهة نظر قطاع 
االعمال العربي في الية تنفيذ دعم الصندوق الذي اقرته 
من  تنفيذه  تم  ما  على  واالطالع  االقتصادية  الكويت  قمة 

القرارات االخرى للقمة.
للدورة  االتحاد  استضافة  ترتيبات  على  الحضور  اطلع  كما 
التي  المشترك  العربي  العمل  لتنسيق  العليا  للجنة   41
عقدت في عمان في بداية شهر ايار الماضي وكذلك الى 
مشاركة االتحاد في المنتدى العربي الهندي الذي عقد في 

شهر شباط الماضي.
وناقش الحضور  الدراسات الصادرة عن االتحاد خالل العام 
2010 والتي قدمت الى االمين العام للجامعة العربية عمرو 
موسى ومؤتمر النقل السككي بين الدول العربية ومؤتمر 
المنظمة العربية للصناعة والتعدين الذي عقد في الدوحة 

مؤخرا.
االستثمار  مؤتمر  ــى  ال الفلسطيني  الجانب  وتــطــرق 
الفلسطيني الذي عقد مؤخرا في بيت لحم واهمية مشاركة 
وقد  فيه  والعرب  الخارج  من  الفلسطينيين  االعمال  رجال 
طرحت العديد من االفكار خالل لجنة االستثمار في القدس 
وخاصة  مجدية  وغيرها  القدس  في  االستثمار  عملية  وان 

في القطاعات السياحية والعقارية.
واعرب الجانب الفلسطيني عن استعداده لتزويد الحضور 
في  وخاصة  فلسطين  في  االستثمار  عن  معلومات  باية 

القدس. 

اتحاد جمعيات رجال 
االعمال الفلسطينيين 

يشارك في اجتماعات 
مجلس إدارة إتحاد رجال 

األعمال العرب في القاهرة

القطاع  لمؤسسات  التنسيقي  المجلس«  عقد 
رؤساء  بحضور   ، اجتماعا   الفلسطيني«  الخاص 
مقر  في  التنسيقي  المجلس  مؤسسات  ومــدراء 
مركز التجارة » بال تريد »، وبحث المجلس العديد 
من المواضيع الخاصة بالقطاع الخاص الفلسطيني 
في  بها  المعمول  التنفيذية  لالئحة  ووفقا   ،
الخاص  القطاع  لمؤسسات  التنسيقي  المجلس 
مركز  من  المجلس  سر  امانة  مهام  تسليم  تم 
 التجارة الى االتحاد العام للصناعات الفلسطينية .

رئيس   ، التنسيقي  المجلس  سر  امين  ــام  وق
الحرباوي  نافذ  محمد  تريد  بــال  ادارة  مجلس 
المصري  لــمــهــدي  المجلس  مــلــف  بتسليم 
الفلسطينية  للصناعات  العام  االتحاد  رئيس 
. الــحــالــي  التنسيقي  المجلس  ســر   كــامــيــن 

لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  بـــان  ــذكــر  وي
الخاص  القطاع  يمثل  الفلسطيني  الخاص  القطاع 
و يضم في عضويته عشرة مؤسسات  الفلسطيني 

وهي  الخاص  القطاع  من 
للغرف  ــعــام  ال ــاد  ــح االت  «
العام  واالتحاد   ، التجارية 
 ، الفلسطينية  للصناعات 
الفلسطيني  التجارة  ومركز 
واتــحــاد   ، تــريــد  بـــال   –
االعــمــال  رجـــال  جمعيات 
واتحاد   ، الفلسطينيين 
المعلومات  انظمة  شركات 
المقاولين  واتحاد  بيتا ن   –
واتــحــاد   ، الفلسطينين 

شركات  واتــحــاد   ، الفلسطينيين  الشاحنين 
االدارية  والخدمات   ، البنوك  وجمعية   ، التامين 

للمؤسسات السياحية .

مركز التجارة يسلم االتحاد العام للصناعات مهام ومتابعات
امانة سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
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شارك اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين 
وزارة  مقر  في  الياباني  الوفد  ولقاء  إجتماع  في 
اإلقتصاد الوطني حيث أكد وزير االقتصاد الوطني 
الصادرات،  تنمية  موضوع  إن  ابولبده  حسن  د. 
وتفعيل  جديدة،  أســواق  وفتح  التجارة،  وترويج 
بين  والمتعددة  الثنائية  التجارية  االتفاقيات 
خاصة  أهمية  يحتل  الخارجي  والعالم  فلسطين 
خالل  ذلك  جاء  الفلسطينية،  الحكومة  برنامج  في 
هيئة  رئيس  برئاسة  ياباني  وفــد  مع  اجتماعه 
هاشي،  ياشو  السيد  اليابانية  الخارجية  التجارة 
والخاص  العام  القطاعين  عن  ممثلين  وبحضور 

الفلسطيني.
الثنائية  العالقات  في  الذي  االجتماع  بحث  وقد   
لدعم  الياباني  الفني  والدعم  المشترك،  والتعاون 
والترويج  اليابان،  إلــى  الفلسطينية  الــصــادرات 
للمنتجات الفلسطينية في السوق الياباني، إضافة 

إلى عالقات القطاع الخاص في البلدين.
الوطنية  السلطة  تقدير  عن  ابولبده  د.  وأعــرب   
الذي  واالقتصادي  السياسي  للدعم  الفلسطينية 
المشاريع  اليابانية خاصة دعمها  الحكومة  تقدمه 
غزة  قطاع  في  تنفيذها  على  العمل  يجري  التي 
الوطنية  السلطة  مع  التام  والتعاون  بالتنسيق 

والمؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
 وطالب د. ابولبده اليابانين العمل على تطوير برامج 
مركز  إنشاء  في  المساعدة  من خالل  الفني،  الدعم 
خدمات تصدير، وتأسيس مركز تدريب متخصص 
للمصانع  وتأهيل  والتجارة،  التصدير  برامج  في 
بمنح  طالبهم  كما  التصدير،  مجال  في  والعاملين 
نظرائهم الفلسطينيين وكاالت مباشرة لشركاتهم 
مع  الشراكات  وعقد  الفلسطينية،  ــي  األراض في 
في  لجيترو  تمثيل  مكتب  وفتح  الخاص،  قطاعنا 

فلسطين. 
التجربة  نقل  إلى  نتطلع  »نحن  ابولبده  د.  وقــال 
وتطوير  ــادرات  ــص ال ــم  دع مجال  فــي  اليابانية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى من خالل إيفاد 
وخبراتهم  استشاراتهم  لتقديم  اليابانين  الخبراء 
لرجال  ثنائية  لقاءات  وعقد  المحلية،  للمصانع 
بالمعلومات  والتزويد  البلدين،  كال  من  اإلعمال 
لدخول  الالزمة  والقوانين  والتعليمات  األساسية 
السوق الياباني، كما نتطلع إلى تعزيز االستثمارات 
التجارية  الشراكات  برنامج  وتوسيع  المشتركة 
بها  يتمتع  التي  التنافسية  الميزة  على  والبناء 

قطاعنا الخاص الفلسطيني”. 
من جانبه أكد رئيس هيئة التجارة الخارجية ياشو 
لالطالع  فلسطين  إلى  الزيارة  أهمية  على  هاشي 
واحتياجاته  الفلسطيني  الــســوق  ــروف  ظ على 
إن  يمكن  الذي  الفني  الدعم  وإمكانية  كثب،  عن 
صادراتها  تطوير  اجل  من  فلسطين  الى  تقدمه 
اليابان الداعم لحل  اليابان، مؤكدا على موقف  الى 
الدولتين، وااللتزام باستمرار تقديم الدعم للشعب 
من  وتمكينها  الوطنية،  وسلطته  الفلسطيني 
فلسطين  دولة  مؤسسات  بناء  في  خطتها  تنفيذ 

وبنيتها التحتية.
جمعيات  اتحاد  رئيس  مسروجي  محمد  وتحدث 
رجال األعمال الفلسطينيين وشكر الجانب الياباني 
بالمؤسسات  اهتمامها  على    Jica ومؤسسة 
وخاصة   المختلفة  المشاريع  ودعم  الفلسطينية 

. Jericho Zone األغوار الفلسطينية
المباشرة  الوكاالت  توفير  ضــرورة  حول  وتحدث 
اليابانية للتاجر ورجل األعمال الفلسطيني ألنه من 
الفلسطينيين  التعامل مباشرة مع  اليابان  مصلحة 
المنتج  ويصبح  اإلضافية  التكاليف  ستزول  حيث 
اليابانيأرخص أكثر تنافسية و جاذبية للمستهلك.

وشركائنا  ألصدقائنا  فلسطين  فــي  ونتطلع 
فلسطين  فــي  وتــزويــدنــا  لدعمنا  اليابنانيين 
لنا.  الفني  الدعم  وتقديم  العالية  بالتكنولوجيا 
كما دعا الجانب الياباني الى اإلطالع على الجوانب 

اإلستثمارية المتوفرة في فلسطين ونحن جاهزون 
لتوفير المعلومات الضرورية للمهتمين وتأسيس 
واشــراك  والقابضة  للقارات  العابرة  الشركات 
فيها  واليابانيين  الفلسطينيين  األعمال  رجال 
ونريد  ناجح  الياباني  األعمال  القيادة فرجل  واخذ 
الحوافز  منه  الفلسطيني  والسوق  منه  نتعلم  ان 
المتميزة التي يمكن استفادتكم منها وأكد على 
فلسطيني  ياباني  أعمال  مجلس  تأسيس  اهمية 
والشراكات  النقاشات  هذه  تــدار  لكي  مشترك 
الترويج  اســس  وضــع  يتم  ولكي  مظلته  تحت 
والفلسطينية  فلسطين  في  اليابانية  للمنتجات 

في اليابان.
هذه  تفعيل  سبل  عن  الحديث  سياق  وفي  هذا 

العالقات تم التأكيد على المقترحات التالية:
لترويج  اليابان  الى  ثانية  لزيارة  التحضير  إمكانية 
متحرك،  الفلسطينية من خالل معرض  للمنتجات 

وضرورة التعريف بمنتجات الدولتين لشعبيهما
تأسيس مجلس أعمال ياباني فلسطيني مشترك 
األعمال  رجال  اتحاد  مع  ذلك  وسيتابع   )JPJBC(

الفلسطينيين
توفير الدعم الفني الياباني للمؤسسات في القطاع 
الفلسطينية  الفلسطيي ودعم اإلمكانيات  الخاص 

))Jetro من مؤسسة
فتح مكتب لجترو )Jetro( في فلسطين 

توقع  فلسطيني  ياباني  تفاهم  لمذكرة  التحضير 
النواحي  هذه  جميع  تشمل  الوطنية  السلطة  مع 

المطلوبة.
تتطلع  اليابان  أن  الياباني  الوفد  رئيس  واكــد 
التي تفرضها  المعيقات  ان ترفع إسرائيل  وتامل 
وأن  فلسطين  في  اإلقتصادي  الوضع  لتحسين 
اليابانيين  األعمال  رجال  لدى  المعرفة  زيادة  يتم 
عن السوق واإلقتصاد الفلسطيني وذلك من خالل 
لزيارة  يتطلعون  وهم  البلدين  بين  الزيارات  تكرار 

القريبه القادمه لترتيب اللقاءات المطلوبة.
حول  باإلجابة  العودة  جترو  مؤسسة  مدير  ووعد 
تأسيس  ومتابعة  المباشرة  ــاالت  ــوك ال جــانــب 
األعمال  رجال  اتحاد  مع  المشترك  األعمال  مجلس 
الفلسطينيين وبخصوص ترويج التجارة باإلتصال 

مع بالتريد.
كما تساءل السيد هال عن مشاركة فلسطين في 
المنتدى العربي الياباني الذي سيعقد في تونس 

في ديسمبر للعام الحالي.  

د. ابولبده: يدعو اليابانيين إلى تطوير برامج الدعم الفني، 
وعقد الشراكات مع قطاعنا الخاص

المسروجي : يدعو اليابانيين لدعم القطاع الخاص بالتكنولوجيا المتطورة
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"نص المناشدة"
الفلسطيني  الخاص  القطاع  مؤسسات  تثمن 
االعضاء فى المجلس التنسيقي سياسة الشراكة 
التى تنتهجها الحكومة الفلسطينية مع القطاع 
والمسائل  المواضيع  مناقشة  فــى  الــخــاص 
االقتصادية المختلفة وصوال الى تصور مشترك 
كما  المعنية.  االطــراف  جميع  مصالح  يراعي 
وتثمن المؤسسات جهود الحكومة الفلسطينية 
فى  للعاملين  تقاعد  نظام  انشاء  الى  الهادفة 
الحماية  وضمان  لتحقيق  الحكومي  غير  القطاع 
االجتماعية لجميع طبقات الشعب الفلسطيني.

الخاص  القطاع  مؤسسات  مسؤولية  اطار  وفي 
مع  وانسجاما  وعاملين  شركات  الفلسطيني 
العام  القطاعين  بين  القائمة  الشراكة  اسس 
عن  مايزيد  ومنذ  المؤسسات  ساهمت  والخاص 
ولوائح  قانون  مشروع  مناقشة  فى  اعوام  اربعة 
للعاملين  عصري  تقاعد   نظام  النشاء  تؤسس 
الحكومي انعكست فى مواقف  القطاع غير  فى 
القطاع الخاص التى عبر عنها  فى كتبه المرفوعة 
الى سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومعالي 

وزير االقتصاد الوطني .
تعديل  بصدور  تفاجئنا  الشديد  االســف  ومع 
من   2005 لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون 
والذي  لسنة 2007    )5( رقم  بقانون  قرار  خالل 
التقاعد  بنظام  االلتحاق  الخاص  القطاع  يلزم 
بل وجاء غير منسجما  اي تشاور  الحكومي دون 
مع توجهات مؤسسات القطاع الخاص .كما وجاء 
العرض الثاني لمشروع الالئحة التنفيذية بشأن 
الحكومي  غير  بالقطاع  العاملين  انتفاع  تنظيم 
بأحكام قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005 

دون التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص.
لاللية  وفقا  تقاعد  نظام  بناء  ان  من  وبالرغم 
المالية  االعباء  تخفيف  فى  يساعد  المذكورة 
المترتبة على الشركات اال ان مسؤولية الشركات 
تلزمها  فيها  العاملين  مصالح  على  وحرصها 

التأكيد على ضرورة :
على  يقوم  مستدام  عصري  تقاعد  نظام  اقرار   
يؤسس  المحددة  المساهمات  نظام  اســاس 
النشاء صناديق تقاعد وتدار من قبل مؤسسات 
ألفضل  وفقا  فيها  والعاملين  الخاص   القطاع 

الهيئات  لرقابة  وتخضع  الدولية  الممارسات 
والحماية  العدالة  يحقق  المختصة  الحكومية 
المالية  االجتماعية ويساعد فى تخفيف االعباء 
الوطنية  للسلطة  العامة  الموازنة  على  المترتبة 

الفلسطينية. 
ونظرا لصفة اإلستعجال وأهمية القانون وتأثيره 
سيادة  نناشد  فإننا  فئاته  بكافة  المجتمع  على 
عملية  بتأجيل  ــوزراء  ال رئيس  ودولــة  الرئيس 
إصدار القانون حين إستيفاء مناقشته واإلتفاق 
على  الفلسطيني  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع 
سارية  القوانين  مع  يتعارض  ال  بما  إصــداره 

المفعول 
التزامه   الفلسطيني  الخاص  القطاع  يؤكد  كما 
جنب  الى  وجنبا  طاقاته  وباقصى  بالعمل  التام 
نحو  الوطنية  اهدافنا  الحكومة فى تحقيق  مع  

البناء والدولة.
تلخصها  التي  والجهود  المناشدة  هذه  وبعد 
تعديل   2010/08/9 في  تم  التالية   الوقائع 
التي  لعام 2010   )19 ( رقم  التنفيذية  الالئحة 
استجابت لمناشدة القطاع الخاص بأن يكون حرا 

إستجابة مجلس الوزراء لمناشدة صادرة عن المجلس 

التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والمذكرات 

التي سبقتها  بخصوص  قانون التقاعد غير الحكومي
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في توجهه.

لمناقشة  اجتماع  عقد  تم   2009/10/20 بتاريخ 
الالئحة التنفيذية حول إنشاء نظام تقاعد غير 
الوزراء  لمجلس  العامة  األمانة  مقر  في  حكومي 
اتفاقيه  الى  الخاص  القطاع  أشــار  حينه  وفي 
الخاص  القطاع  يقوم  بــان  ـــوزراء   ال رئيس  مع 
افضل  حــول  نظره  ووجــهــة  االلــيــات  بصياغة 
القانون  العمل ضمن  له  تتيح  التي  الممارسات 
وذلك بسبب معارضتة القطاع الخاص إلنضمام 
 )7( رقم  التقاعد  قانون  الحكام  فيه  العاملين 
بقانون  الرئيس  لقرار سيادة  وفقا   2005 لسنة 
القطاع  الــزم  والــذي   20007/8/23 في  الصادر 
الحكومي.  التقاعد  لنظام  باإلنضمام  الخاص 
وطالب القطاع الخاص باعطائه الوقت المناسب 
يقوم  ان  على  اإلتفاق  وتم  الموضوع  لدراسة 
جمعيات  اتحاد  خالل  من  التنسيقي  المجلس 
التنسيقي  المجلس  سر  كأمانة  األعمال-  رجال 
في حينه – بعمل ورقة موقف للقطاع الخاص من 
هذا الموضوع خالل اسبوعين كما تم األتفاق على 
التنسيقي،  المجلس  من  لجنة مصغرة  تشكيل 
لدراسة  الوزراء  مجلس  للتقاعد،  العامة  الهيئة 
الموضوع وتقديم مقترحا بخصوصه خالل  هذا 

ثالث أسابيع.
بتاريخ 2009/10/29 تم عقد ورشة عمل للقطاع 
الخاص في مقر الهالل األحمر من قبل مركز تطوير 
األعمال  رجــال  لجمعية  التابع  الخاص  القطاع 
تشكيل  على  اإلتفاق  تم  حيث  الفلسطينيين 
رفعها  يتم  موقف  ورقــة  لعمل  مصغرة  لجنة 
التنسيقي.  المجلس  خالل  ومن  الوزراء  لمجلس 
وعليه تم عقد اجتماعين بهذا الخصوص األول 
يوم األحد الموافق 2009/11/01 والثاني بتاريخ 
لكل  كتب  ثالثة  إعداد  تم  حيث   2009/11/04
من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء ووزير 
من  الكتب  هذه  ارسال  وتم  الوطني  اإلقتصاد 
مقر  في  التنسيقي  المجلس  سر  أمانة  خالل 
اتحاد جمعيات رجال األعمال الى الجهات الثالث 

بتاريخ 2010/11/09.
وتم التركيز في الرسائل الثالث على ضرورة الغاء 
القرار بقانون رقم )5( لسنة 2007 بشأن تعديل 
أو  2005؛  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون 
على األقل الغاء المادة )2( منه، واعادة األمر الى 
قبل  األصلي  القانون  في  كان  كما  عهده  سابق 

التعديل.
المجتمع  ومؤسسات  الخاص  القطاع  التزم  كما 

يؤسس  جديدة  نظام  مسودة  بتقديم  المدني 
على  مبني  عصري،  حكومي  غير  تقاعد  لنظام 
 Defined ( المحددة  المساهمات  نظام  أساس 
التوجهات  المنسجم مع   )Contribution –DC
العالمية، ويدار من قبل مؤسسات متخصصة من 
الممارسات  ألفضل  وفقا  وذلك  الخاص،  القطاع 
الدولية، وعلى أن تخضع هذه المؤسسات لرقابة 
الرقابية  والمؤسسات  المال،  رأس  سوق  هيئة 
المال  رأس  سوق  هيئة  بأن  علما  العالقة،  ذات 
األنظمة  لوضع  حاليا  سبيلها  في  الفلسطيني 
الرقابة  أحكام  بموجبها  تضمن  التي  والضوابط 

على عمل مثل هذه المؤسسات.
بتاريخ 2010/06/28  الوزراء  وفي جلسة مجلس 
الالئحة  لــمــشــروع  ثــانــي  عـــرض  تــقــديــم  ــم  ت
العاملين  انتفاع  تنظيم  بشأن  التنفيذية 

كما  التقاعد  قانون  بأحكام  الحكومي  بالقطاع 
وفي  ــراي.  ال ــداء  إلب الخاص  للقطاع  ارساله  تم 
بورتالند ترست  الذي تم في مؤسسة  اإلجتماع 
لدراسة الالئحة تم اإلتفاق على أن هذه الالئحة 
لم تستجب لمتطلبات القطاع الخاص وتتعارض 
مع الكثير من القوانين خاصة قانون التقاعد رقم 
7 لسنة 2005 وقانون العمل واألنظمة المعمول 
القطاع  قــام  وعليه  الخاص  القطاع  في  فيها 
الخاص بتوجيه رسالة الى وزير اإلقتصاد الوطني 
تؤكد على مطالبه في الرسائل السابقة للرئيس 
الوزراء ووزير اإلقتصاد الوطني. كما تم  ورئيس 
الصحيفة  في  الخصوص  بهذا  مناشدة  نشر 

المحلية بتاريخ 2010/08/08.
التقاعد  هيئة  وقعت   2010/08/24 وبتاريخ 
يتولى  اتفاقية  العربي  والبنك  والمعاشات 
بموجبها البنك مهمة ادارة اموال الهيئة، حيث 
مجلس  رئيس  والمواصالت  النقل  وزيــر  اشــار 
اإلدارة الهيئة د. سعدي الكرنز الى ان الحكومة 
اعطت القطاع الخاص مهلة اما لإلنضمام للنظام 
العام وإما بإنشاء نظام خاص لكنه لم يفصح عن 
الخاص  القطاع  طرف  من  أما  المهلة،  هذه  مدة 
ورغم التزامه بتقديم نظام خاص اال انه لم يتم 

تحديد مهلة محددة لذلك.
مجلس  قــام   2010/08/09 تاريخ  وفــي  مؤخرا 
الوزراء بتعديل الالئحة التنفيذية بحيث تكون 
إجبارية فقط للحكومة واختيارية للقطاع  الخاص 
ولكن هذه الالئحة لم تصدر حتى تاريخه وذلك 
قرار  مشروع  باقتراح  قــام  الـــوزراء  مجلس  ألن 
 2007 عام  الصادر  بقانون  القرار  يعدل  بقانون 
العام  قبل  عليه  كان  ما  الى  الحال  يعيد  بحيث 
2007. بعد اإلنتهاء من هذا اإلجراء عندها تكون 
الالئحة التي أعدها مجلس الوزراء متفقة وأحكام 

القانون.

في تاريخ 2010/08/09 قام 
مجلس الوزراء بتعديل الالئحة 
التنفيذية بحيث تكون إجبارية 

فقط للحكومة واختيارية للقطاع  
الخاص ولكن هذه الالئحة لم 
تصدر حتى تاريخه وذلك ألن 

مجلس الوزراء قام باقتراح 
مشروع قرار بقانون يعدل القرار 
بقانون الصادر عام 2007 بحيث 
يعيد الحال الى ما كان عليه قبل 

العام 2007
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العامة  الهيئة  اجتماع  والمعدنية  الهندسية  الصناعات  اتحاد  عقد 
العادي في فندق »جراند بارك » في مدينة رام الله، حيث تخلل االجتماع 

انتخاب مجلس إدارة جديد لالتحاد.
واستهل روبين الجوالني، رئيس مجلس اإلتحاد االجتماع بكلمة قدم 

خاللها نبذة مفصلة حول إنجازات اإلتحاد خالل الفترة الماضية.
وتم خالل االجتماع مناقشة التقرير اإلداري والمالي لإلتحاد، وبعد ذلك 

قدم مجلس اإلدارة استقالته، ليتم انتخاب مجلس إدارة جديد، تحت 
إشراف لجنة مكونة من أعضاء الهيئة العامة لإلتحاد وممثال من وزارة 

االقتصاد الوطني.
وبعد فرز األصوات، فاز كل من: روبين الجوالني رئيسا لمجلس اإلدارة, 
أيمن نيروخ أمينا للسر, ونافذ نيروخ أمينا للصندوق، ومحمد أبو عين, 

وزياد الشخشير, وعبد الكريم جردانة أعضاء لالتحاد.

األدويــة،  لصناعة  بيرزيت  الفلسطينية  األدويــة  مصانع  شاركت 
القدس للمستحضرات الطبية، و دار الشفاء لألدوية ومستحضرات 
في  باريس  في  والذي عقد  للعام 2010   CPHI بمعرض  التجميل 
أهم  من  المعرض  هذا  يعتبر  حيث   2010/10/5-1 من  الفترة 
معارض الصناعة الدوائية العالمية بمشاركة ما يزيد عن مئة دولة 
وخمس وعشرون الف زائر وبمساحة خمسين الف متر مربع، وقد 
ساهم مشروع EDIP-CARANA  بالجناح الفلسطيني وتعتبر هذه 

المشاركة األولى فلسطينيًا من حيث إقامة جناح.
وكان المعرض فرصة هامة للمصانع الفلسطينية لعرض منتجاتها 
شراكات  وعقد  العالميين  األدوية  مستوردي  من  ألآلف  والوصول 

توريد وتصنيع تعاقدي.

انتخاب مجلس ادارة جديد التحاد الصناعات الهندسية والمعدنية

معرض الصناعات الوطنية 2010

اتحاد الصناعات الدوائية يشارك في معرض CPHI  باريس

الوطنية  الصناعات  معرض  فعاليات  غــزة  مدينة  فــي  اختتم 
مع  بالتعاون  الفلسطينية  للصناعات  العام  االتحاد  نظمه  والذي 
الفني  التعاون  لمؤسسة  التابع  الخاص  القطاع  تطوير  مشروع 
»جــوال«. الخلوية  االتصاالت  شركة  من  وبرعاية   )GTZ(  األلماني 

الشخصيات  كبار  بحضور  اب   30 بتاريخ  افتتح  قد  المعرض  وكان 
والمدعوين الذين حضروا حفل افتتاح المعرض والذي أقيم في مركز 
رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة واستمر لخمسة أيام، وقد شهد 
من  زائر   5,000 من  أكثر  إليه  توافد  حيث  كبيرا  اهتماما  المعرض 
مختلف أنحاء القطاع باإلضافة إلى العديد من الوفود من الشركات 
والمؤسسات والذي عكس صورة التحدي للحصار المفروض على غزة 

منذ أربع سنوات. 
وعزة”  فخر  غزة  “منتجات  شعار  حمل  الذي  المعرض  هذا  ويأتي 
وعرض  لترويج  الفلسطينية  للصناعات  العام  االتحاد  من  كمبادرة 
مجموعة كبيرة من المنتجات الوطنية التي تصنع في الوقت الراهن، 
تمثل هذه المجموعة من المنتجات عدة قطاعات صناعية مختلفة 
الجاهزة  المالبس  صناعة  قطاع  الغذائية،  الصناعات  قطاع  وهي 

والخياطة، وقطاع الصناعات الجلدية.
وقد شارك في المعرض الذي أقيم تحت شعار “منتجات غزة فخر 

وعزة” حوالي 24 شركة قامت بعرض مجموعة كبيرة من المنتجات 
بين  فيما  تنوعت  مختلفة  قطاعات  تمثل  والتي  الصنع  المحلية 
الفنية  والمصنوعات  والمطرزات  والمالبس  الغذائية  الصناعات 
التقليدية والزجاجية. وقد أوضح المسؤولون عن المعرض أنه حقق 

أهدافه المتمثلة في توفير االحتياجات الخاصة بالمواطنين.
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اســتــقــبــلــت جــمــعــيــة رجــــال األعــمــال 
االتــحــاد  ممثل  ــغــزة  ب الفلسطينيين 
الخميس  يوم  برجر  كريستيان   / األوروبي 
المشاكل  لمناقشة  وذلــك   2010/10/21
التي يواجهها قطاع غزة من خالل الحصار 
المفروض عليه من قبل الجانب اإلسرائيلي 
ــال األعــمــال عــن آلــيــات عمل  وتــحــدث رج
عملها  وكيفية  غزة  قطاع  إلى  من  المعابر 
ــواردة  ال السيارات  عدد  بزيادة  مطالبين 
إلى القطاع والعمل على إدخال مواد البناء 
العاملة  األيــدي  لتشغيل  الخام  والمواد 

وكذلك فتح المعابر لتصدير البضائع.
بالضغط  ــي  األوروب االتحاد  طالب  وكذلك 
على الجانب اإلسرائيلي لعمل ميناء بحري 
حرية  وإعطاء  دولية  بآلية  غزة  قطاع  في 
الحركة للبضائع واألشخاص مطالبا بإدخال 
اآلالت والمعدات إلعادة بناء المصانع التي 

دمرت في الحرب األخيرة على قطاع غزة

لقاء ممثل االتحاد األوروبي في جمعية رجال األعمال-غزة

وفي نهاية اللقاء وعد كريستيان برجر بطرح هذه القضايا على الجانب اإلسرائيلي ومحاولة تنفيذ بعض المشاريع التي تساعد المواطن 
الفلسطيني.

أعضاء مجلس ادارة جمعية  رجال األعمال الفلسطينيين 
يودعون السفير األردني لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

رجال  جمعية  ادارة  مجلس  اعضاء  ودع 
الدكتور  سعادة  الفلسطينيين  األعمال 
لدى  األردنــــي  السفير  الــقــرالــة  يحيى 
قبل  وذلك  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مغادرته أرض الوطن بعد أن انهى مهام 
الهاشمية  االردنية  للمملكة  سفيرا  عمله 
اعوام حيث تمنوا  امتدت ألكثر من ستة 
من  ومــزيــدا  والعافية،  الصحة  دوام  له 
التالق في تمثيل وخدمة المملكة األردنية 
الثنائية  العربية  والعالقات  الهاشمية 

وتنميتها.
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شارك وفد يضم 40 رجل أعمال من قطاع غزة في 
أعمال مؤتمر الموصياد في اسطنبول في الفترة 
ما بين 05-2010/10/10 حيث تم إبرام تفاهمات 
التركي  والجانب  الفلسطيني  الجانب  بين  ما 
األعمال  رجــال  مع  هامة  صفقات  عقد  وكذلك 
التركية،  المنتجات  استيراد  مجال  في  األتراك 

اللقاءات  من  كثير  عقد  على  المؤتمر  واشتمل 
رئيس  فيهم  بمن  التركي  الجانب  مع  الثنائية 
الوزراء التركي ووزير التجارة الخارجية التركي تم 
خاللها اطالع المسئولين األتراك على واقع القطاع 
لنشاطه،  المعيقة  اإلسرائيلية  والعراقيل  بغزة 
التركي  الجانب  الفلسطيني  الوفد  طالب  كما 

تأشيرات  الفلسطينيين  األعمال  رجــال  بمنح 
التعاون  تعترض  التي  العراقيل  وتذليل  سفر 
والتبادل التجاري المشترك بين الجانبين، وجدير 
رجال  منتدى  الموصياد  مؤتمر  سبق  قد  بالذكر 
األعمال الفلسطينيين في اسطنبول الذي شارك 
فيه 700 رجل أعمال فلسطيني من دول الشتات.

من  الكثير  لدى  الصعبة  االقتصادية  واألوضــاع  والفقر  الحصار  إن 
األسر في قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم دفع جمعية رجال األعمال 
الطالب  على  مدرسية  حقيبة   1000 توزيع  على  عام  كل  وكعادتها 
زي مدرسي وطرود  غزة، وكذلك  والمحتاجين من سكان قطاع  الفقراء 

غذائية لألسر الفقيرة.
وقد حضر مجموعة من مدراء المدارس ومدراء التربية وكذلك مدير عام 
االمتحانات في وزارة التربية والتعليم لتسلم الحقائب المدرسية خالل 
لقاء اتسم بالمودة واستمع خاللها أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال 
األعمال إلى احتياجات الطالب والمدارس خالل العام الدراسي، ووعدوا 
ببذل كل جهد مستطاع لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للمدارس 

من خالل طرح المشاريع على المؤسسات والدول المناحة.

استقبلت جمعية رجال األعمال/منيب المصري رئيس وفد المستقلين 
الفلسطيني أثناء زيارته لقطاع غزة كمحاولة منه لرئب الصدع ما بين 
الفصائل الفلسطينية وخالل اللقاء اطلع منيب المصري رجال األعمال 
أي  لم يحدث  إن  القادمة  المرحلة  من  قلقه  مبديًا  الراهن  الوضع  على 

حراك للمصالحة الفلسطينية.
وخالل اللقاء اطلع رجال األعمال غزة منيب المصري على الصعاب التي 

تواجههم بسبب الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة.

ضم فعاليات كثيرة لعمل الخير

جمعية رجال األعمال/غزة توزع حقائب وزي مدرسي 
على طالب المدارس وطرود غذائية على األسر الفقيرة

استقبال منيب المصري
في جمعية رجال 

األعمال بغزة

شاركوا في المنتدى العالمي لألعمال في اسطنبول

مشاركة رجال األعمال - غزة في مؤتمر الموصياد في مدينة اسطنبول التركية
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قام دافيد هاردن مستشار ميتشيل للشؤون 
ملتقى  لمقر  بزيارة  ومرافقيه  االقتصادية 
رجال األعمال الفلسطيني بتاريخ 2010-8-25  
والتقى برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد 
الخليل  محافظة  في  الشركات  أصحاب  من 

ممن يمكن تعريفهم بالتاجر المعروف.
الملتقى  رئيس  من  بترحيب  االجتماع  بدأ 
الشكر  وتــقــديــم  ــاوي  ــحــرب ال غـــازي  محمد 
المبذولة  جهوده  على  ميتشيل  لمستشار 

ثم  ترقوميا.  معبر  أداء  تحسين  اجــل  من 
االجتماع هو  أن هدف  الى  المستشار   اشار 
التعريف  طريق  عن  ترقوميا  معبر  تحسين 
نظام  ترتيب  يتم  حيث  الكبرى  بالشركات 
امني خاص بها وتشكل حركة هذه الشركات 

حوالي 35-%40 من الحركة بالمعبر.
بدا  والــذي  المعروف  التاجر  نظام  إن  وقــال 
قد  اول  تشرين  شهر  بداية  منذ  به  العمل 
تبادل  أن  واعتقد  متداخلة  نتائج  أعطى 

اإلسرائيلية  النظر  وجهة  من  جيد  العربات 
لكن عملية التطبيق من قبل اإلسرائيليين لم 
وتم  لآلمال.  ومخيبة  المطلوبة  بالدرجة  تكن 
العربات  تبادل  وسلبيات  ايجابيات  مناقشة 
تقليل  االيجابيات:  أهم  فمن  المعبر،  على 
التلف بالبضاعة، البضاعة تبقى كما هي من 
المصنع، أما السلبيات: هناك زيادة في وقت 
االنتظار، ال يسمح للتريال بالعودة إال من نفس 

المعبر.

الفلسطينيين  األعمال  رجال  ملتقى  عقد 
العتوم  عمر  ـــي  األردن القنصل  مــع  لقاء 
أعضاء  بحضور  األردنية  السفارة  وأعضاء 
الهيئة العامة للملتقى وبعض الشخصيات 
الثالثاء  يوم  وذلــك  الخليل،  محافظة  من 
إلى  اللقاء  وهــدف   ،2010/9/28 الموافق 
توثيق العالقات التجارية واإلقتصادية بين 
والفلسطيني،  األردني  الشقيقين:  البلدين 
وتم بحث المشاكل التي تواجه رجال األعمال 
تحسين  وطرق  األردن  في  الفلسطينيين 
المعابر األردنية. ومن  المرور عبر  وتسهيل 
هذه المشاكل التي قد تم بحثها: تسهيل 
الذين  الفلسطينيين  األعمال  رجال  عبور 
يحملون بطاقة إتحاد رجال األعمال العرب. 
معاملة الفلسطيني معاملة الغير في قانون 
وتسجيل  التملك  حق  اإلستثمار.  تشجيع 
على  الحصول  وحــق  والــعــقــارات  األمـــالك 
حركة  تسهيل  األردنية.  السياقة  رخصة 

القنصل األردني يزور ملتقى رجال األعمال 
الفلسطيني في الخليل

التبادل التجاري بين األردن وفلسطين. إعادة تأهيل مبنى القادمين والمغادرين بجسر الملك حسين بحيث يستوعب عددًا أكبر مما يستوعبه 
المبنى الحالي. السماح للسيارات الفلسطينية الخاصة برجال األعمال بالدخول لألراضي األردنية.

ملتقى رجال األعمال/الخليل يلتقي  
مستشار ميتشيل للشؤون االقتصادية
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بالخليل  األعمال  رجال  ملتقى  من  بدعوة 
وبحضور عدد من رجال األعمال واإلقتصاد 
وجمعية  الحسابات  مدققي  وجمعية 
والفعاليات  المزارعين  ممثلي  الدواجن 
اإلقتصادية في الخليل وبيت لحم حّل مدير 
على  ضيفًا  زلوم  حمزة  الدخل  ضريبة  عام 
بتاريخ 7-17- الملتقى  ورشة عمل عقدها 

2010 ، حيث سلط زلوم الضوء على مشروع 
الدخل  ضريبة  لقانون  المعدل  القانون 
طالها  التي  والمواد   2004 لسنة   17 رقم 
التعديل  من  المرجوة  واألهداف  التعديل 
أو  لبس  أي  ــة  إلزال أساسًا  تهدف  والتي 
غموض أو تكرار في مواد القانون وتهدف 
في  والمرونة  السالسة  من  المزيد  إلضفاء 

العالقة ما بين دافعي الضريبة.

مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم 
يحل ضيفا على الملتقى 

وفد من الوكالة األمريكية للتجارة والتنمية يزور الملتقى 

وأعلن زلوم أن مشروع القانون المعدل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام 2011، وأن مشروع القانون بصيغته المعدلة سيتم رفعه 
لمجلس الوزراء خالل األيام القليلة القادمة وأن هذا اللقاء يعد الفرصة األخيرة إلحداث أي تعديل.

ثم تحدث رجائي القيسي رئيس لجنة الضرائب في جمعية مدققي الحسابات وتطرق لبعض مواد القانون وخاصة المادة 40  والمادة 
الخاصة بالعقوبات ومعالجة المخصصات كمخصص بدل ترك الخدمة ومخصص الديون المشكوك فيها وكذلك ضريبة األمالك.

وتناول أكرم حسونة رئيس جمعية مدققي الحسابات بعض نصوص القانون. من جهته أشاد أيمن نيروخ عضو إدارة الملتقى بالروح التي 
يجري التعامل بها في دائرة ضريبة الدخل وما يلقاه المراجعون من تسهيالت.

استقبل المهندس محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى 
الهيئة  وأعضاء  الخليل  في  الفلسطيني  األعمال  رجال 
-7-26 بتاريخ  العامة  الهيئة  من  وشخصيات  اإلداريــة 

2010 وفدًا رفيع المستوى من الوكالة األمريكية للتجارة 
والتنمية USTDA ضم كارل كرس مسؤول منطقة الشرق 
الخارجية  في  اإلقتصادي  القسم  من  وأعضاء  األوســط 

األمريكية.
وآلية  الوكالة  نشاطات  استعراض  اللقاء  هذا  خالل  وتم 
الوكالة تسعى  أن  أوضح كارل  المنطقة حيث  عملها في 
إلى دعم بعض المشاريع بعد دراسات الجدوى حيث يتم 
اختيار المشاريع ضمن معايير خاصة، الهدف منها دعم 

اإلقتصاد وتشغيل األيدي العاملة.
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رجال  ملتقى  رئيس  برهم  علي  استقبل 
أعمال نابلس وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
مشتركا  أمريكيا  وفــدا  الملتقى  مقر  في 
مع  العامل  الفريق  من  هاردن  ديفيد  ضم 
السيناتور جورج ميتشل وشون فيتزجيرالد 
عن  وممثلين  األمريكية  القنصلية  من 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .
الزائر  بالوفد  برهم  رحب  اللقاء  بداية  في 
الــذي  األمــنــي  االســتــقــرار  أن  ــى  إل مشيرا 
من  نــوع  إلــى  أدى  قد  المحافظة  تعيشه 
االستقرار االقتصادي والنشاط على صعيد 
العمل التجاري وإنشاء العديد من المشاريع 
االقتصادية وتطوير عدد آخر من المشاريع 
حركة  في  المميز  النمو  وكذلك  الموجودة 
وجود  استمرار  إلى  مشيرا   ، المتسوقين  
يواجهها  التي  المعوقات  مــن  العديد 
القطاع الخاص من قبل الجانب اإلسرائيلي 

وبالذات في قضية المعابر التجارية .

التجارية  الحركة  أن  إلــى  برهم  ــاف  وأض
الجانب  مع  نابلس  محافظة  تربط  التي 
معبر  عبر  رئيسي  بشكل  تمر  اإلسرائيلي 
االقتصادية  القطاعات  كافة  وان  ــاح  ارت
تعتمد بشكل رئيسي على هذا المعبر في 
الجانب  مع  والتصدير  االستيراد  عمليات 
قطاع  القطاعات  هــذه  ومــن  اإلسرائيلي 
مشاغل الخياطة وقطاع المفروشات مشيرا 
الكثيرة والمتعددة وإجراءات  إلى اإلعاقات 
التفتيش المعقدة والغير مبررة على المعبر 
تلف  إلى  األحيان  من  كثير  في  يؤدي  مما 
البضائع وتأخير وصولها مما  جزء من تلك 
يؤدي إلى تحمل التاجر الفلسطيني الكثير 
من النفقات والتكاليف ، داعيا إلى ضرورة 
إدخال  بهدف  االجرءات  من  العديد  اتخاذ 

تسهيالت على حركة البضائع.
بهذه  سعادته  عن  معبرا  هــاردن  وتحدث 
االهتمام  إلى  مشيرا  الملتقى  إلى  الزيارة 

الذي يحظى به القطاع الخاص الفلسطيني 
من قبل السيناتور ميتشل.

السناتور  مع  العامل  الفريق  أن  وأضــاف    
حقيقية  جــهــودا  ويــبــذل  ــذل  ب ميتشل 
المعابر  على  الحركة  تسهيل  صعيد  على 
التجارية وفتح الحواجز ودخول المتسوقين 
من داخل الخط األخضر ، وأشار هاردن إلى 
ميتشل  السيناتور  مع  العامل  الفريق  أن 
حركة  لتسهيل  مشروع  على  حاليا  يعمل 
هناك  وان  ترقوميا  معبر  عبر  البضائع 
توجها إلى تطبيق هذه التجربة على معبر 
ارتاح بهدف تسهيل إدخال البضائع لعدد 
بحركة  تتميز  والتي  الكبرى  الشركات  من 
عبر  اإلسرائيلي  الجانب  مع  مميزة  تجارية 
جهودا  يبذلون  أنهم  إلى  مشيرا  المعبر 
بهدف دعم وتطوير القطاع الخاص وتوفير 

فرص أفضل لتطوير الحركة التجارية .

وفد من القنصلية األمريكية يزور ملتقى رجال أعمال نابلس 
لدراسة إمكانيات تحسين التجارة على معبر ارتاح

مدير عام ضريبة القيمة المضافة 
يزور ملتقى رجال أعمال نابلس

زار بشار أباظة مدير عام ضريبة القيمة المضافة يرافقه بالل أبو بكر مقر ملتقى رجال 
أعمال نابلس حيث كان في استقباله علي برهم رئيس مجلس اإلدارة وكل من بسام 

جبر وسمير البزرة وحسام المصري وسامح حدادة ونضال البزرة .
وقد ناقش الجانبان عددا من القضايا التي تهم القطاع الخاص بما في ذلك موضوع 
االلتزام الضريبي وقضية إدخال المشتريات للمتسوقين من أبناء عرب الداخل إلى 
دوائر  لموظفي  والتدريب  الـتأهيل  من  المزيد  توفير  وضرورة  األخضر  الخط  داخل 
الضريبة وقضية استدعاء بعض المنشآت التجارية من قبل دوائر الضريبة ، مؤكدين 
القضايا  بعض  لحل  المشترك  والتعاون  التنسيق  ضرورة  على  نفسه  الوقت  في 
العام  القطاعين  تربط  التي  الحقيقية  الشراكة  وعلى  العالقة  الضريبية  والملفات 
والخاص والتي تعتبر العنصر األساسي في دفع مسيرة االقتصاد في أنحاء الوطن 

نحو األمام .  

مجـــــــــلة
إقتصادية 
متخصصة
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ويصل  نسمة  مليون   110 األربعة  الدول  سكان  عدد  يبلغ 
دوالر  مليار  نحو)775-800(  الى  المحلي  انتاجها  مجموع 
الى  وتصديرها  دوالر  مليار   180 الى  واستيرادها  سنويا 
125 مليار دوالر وبالنظر الى اقتصادات هذه الدول نجد أن 
للبنان واألردن اقتصادان متشابهان من حيث قيمة الناتج 
المحلي نحو 35 مليار دوالر ويطغى فيهما قطاع الخدمات 
على بقية القطاعات اإلقتصادية بعكس الطبيعة االنتاجية 
البلدين  في  العاملة  القوى  وأن  وتركيا،  سوريا  إلقتصادي 
اليها  يضاف  عامل  مليون   1.5 نحو  تبلغ  ولبنان  األردن 
مليون لبناني يعملون خارج البالد، ومن المدهش أن تجد أن 
عدد السكان الذين هم دون خط الفقر من العدد اإلجمالي 
للسكان هي األعلى في لبنان حوالي %28 في مقابل نحو 

%12 للدول الثالث األخرى.
واذا نظرنا للناتج المحلي للفرد نجد أنه يبلغ 4700 دوالر في 
و  لبنان  في  دوالر   7500 و  األردن   في  دوالر  و5000  سوريا 
9000 دوالر في تركيا. نمو اإلقتصادين التركي واألردني هو 
األعلى %10 و %8  من اإلقتصادين اللبناني والسوري 4% 
و%3 خالل 2009-2007 أما من حيث التضخم والبطالة فهي 
األعلى في األردن %15 و%13.5 ومن ثم تركيا %14 و 6% 

في لبنان %9 و%6 وسوريا %9 و 4%.
مليار   55 والسوري  دوالر  مليار   650 التركي  المحلي  الناتج 
دوالر ولهما اقتصادًا اكثر توازنا بين اإلنتاج والخدمات، ولكن 
حجم التبادل التجاري السوري - التركي مثال نجده ال يتجاوز 
ملياري دوالر امريكي. القوى العاملة في تركيا تبلغ 25 مليون 
الخارج، سبعة ماليين تركي  نسمة وعدة ماليين تعمل في 

الصناعات  مختلف  في  ماليين  وستة  الزراعة  في  يعملون 
و12 مليونا في الخدمات. بينما القوى العاملة السورية تبلغ 
ستة ماليين عامل 1.2 مليون يعملون في الزراعة ومليون  في 

الصناعة و3.8 مليون في الخدمات.
حجم الموازنة العامة في األردن ثمانية مليارات دوالر وفي 
سوريا ولبنان حوالي 13 مليار دوالر لكل بلد  و في تركيا 180 
دوالر،  مليارات   5 للبنان  السنوية  الصادرات  أما  دوالر  مليار 
االردن 6.5 مليار دوالر، سوريا 10 مليارات دوالر وتركيا 100 
مليار دوالر واإلستيراد السنوي للبنان 15 مليار دوالر ، االردن 
16 مليار دوالر وسوريا 13 مليار دوالر وتركيا 140 مليار دوالر 
الحمضيات  لبنان  فينتج  الدول  هذه  منتجات  يخص  وبما 
والفاكهة الجبلية والخضروات والزيتون والتبغ وفي الصناعة 
والمعادن  واأللبسة  والمجوهرات  الغذائية  المواد  ينتج 
الصادرات  من   25% ــورق  وال والمفروشات  والكيميائيات 
لبنان  الى تركيا ويستورد  الى سوريا و4%  اللبنانية تذهب 

%4 من تركيا تقريبا.
والفوسفات  ــة  واألدوي واأللبسة  الخضروات   األردن  ينتج 
والبوتاسيوم واألسمدة %5 من صادراته تذهب الى سوريا 
الغذائية  والمواد  والخضروات  الفاكهة  سوريا  تنتج  كما 
والنفط والمنسوجات والتبغ والقطن واللحوم والحبوب، 10% 

من صادراتها تذهب الى لبنان .
والنفط  والمعادن  واإللكترونيات  السيارات  تركيا  تنتج 
صادراتها  من   2% النقل،  ومعدات  واأللبسة  واألخشاب 
تذهب الى سوريا و %6 الى لبنان. اما معدل استيراد سوريا 

الكلي من تركيا فيبلغ حوالي %15 من وارداتها.

أرقام إحصائية مختلفة عن 
السوق الحرة الجديدة 

بين تركيا ، األردن ، سوريا ولبنان

ملحق االفتتاحية
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الطباع  حمدي  العرب  االعمال  رجــال  اتحاد  رئيس  معالي  شــارك 
المجلس  اجتماعات  فــي  الطاهر  ثابت  الــعــام  االمــيــن  ومعالي 
العام  مطلع  في  الكويت  في  عقد  الذي  واالجتماعي  االقتصادي 
وتم تقديم اقتراح يبين وجهة نظر قطاع االعمال العربي في آلية 
االقتصادي  لالنماء  العربي  الصندوق  لدى  الخاص  الحساب  تنفيذ 
الدول  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  لتمويل  واالجتماعي 
االمانة  اعدت  وقد  االقتصادية،  الكويت  قمة  اقرته  والذي  العربية 

مكتب  الــى  ارســالــه  وتــم  اليه  المشار  المقترح  لالتحاد  العامة 
القطاع  الى  بدوره  حوله  الذي  العربية  الدول  لجامعة  العام  االمين 
العربي  الصندوق  الى  نسخة  ارسلت  كما  الجامعة  في  المختص 
لالنماء االقتصادي واالجتماعي كما شارك في اجتماعات المجلس 
االقتصادي واالجتماعي في مقر الجامعة العربية واجتماعات لجنة 
التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت يومي 29-28 

سبتمبر/ايلول 2010 في القاهرة. 

إجتماعات لجنة التنسيق 
العليا للعمل العربي 

المشترك
للجنة   41 الــدورة  اجتماعات  لالتحاد  العامة  االمانة  استضافت 
عمان  في  عقدت  التي  المشترك  العربي  للعمل  العليا  التنسيق 
في الفترة 2-6 مايو/ايار 2010 والتي عقدت برئاسة معالي االمين 
العام لجامعة الدول العربية وبحضور عدد كبير من منظمات العمل 
المنظمات  دور  وتفعيل  تعزيز  الى  وهدفت  المشترك.  العربي 

واالتحادات العربية في خدمة االقتصاد العربي.

إجتماعات المجلس االقتصادي واإلجتماعي في الكويت

آفاق اإلستثمار 
في افريقيا 

والعالم العربي

المهندس  ســعــادة  ــارك  ش كما 
ــب رئــيــس  ــائ ــور ن ــب حــســيــن ص
االتحاد في اجتماع الخبراء رفيعي 
االستثمار  آفاق  حول  المستوى 
الذي  العربي  والعالم  افريقيا  في 
لجامعة  العامة  االمانة  بمقر  عقد 
 21-19 الفترة  في  العربية  الدول 

ابريل/نيسان 2010 .

مشاركة اإلتحاد 
في مؤتمر 

المنظمة العربية 
للتنمية بورقة عمل 

شارك امين عام االتحاد معالي 
مؤتمر  فـــي  ــر  ــطــاه ال ــت  ــاب ث
للتنمية  العربية  المنظمة 
الصناعية الذي عقد في الدوحة 
مايو/ايار   28-25 الفترة  في 
عمل  ـــة  ورق وتــقــديــم   2010
المؤتمر  ــام  ام االتــحــاد  باسم 
الصغيرة  الــصــنــاعــات  حـــول 

والمتوسطة.

مشاركة اإلتحاد 
في مؤتمر 

اإلستثمار 
في بيت لحم

شارك االتحاد في مؤتمر فلسطين 
مدينة  في  عقد  الذي  لالستثمار 
بيت لحم في فلسطين في الفترة 
ركز  حيث   2010 حــزيــران   3-2
االستثمار  اهمية  على  المؤتمر 
انحاء  وباقي  القدس  في  العربي 
قطاعات  فــي  الغربية  الضفة 
والسياحة  والتعليم  االســكــان 

والقطاع العقاري بشكل عام.
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قام قسم االبحاث والدراسات في االتحاد باصدار عدة دراسات بهدف 
مايو/ في  نشره  تم  كتاب  ضمنها  المشترك  العربي  العمل  تعزيز 
للعمل  العليا  التنسيق  لجنة  اجتماعات  خالل  عمان  في  ــار2010  اي

العربي المشترك وهذه الدراسات هي: 
آليات استيعاب االستثمارات المالية العربية.. 1
الصغيرة . 2 المؤسسات  لتمويل  العربي  الصندوق  عمل  آلية 

والمتوسطة “وجهة نظر قطاع االعمال العربي”

تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.. 3
واقع النقل بالسكك الحديد العربية والمشاريع المشتركة. . 4

هذا وقام اإلتحاد باعداد دراسة عن تداعيات االزمة المالية واالقتصادية 
لالتحاد  العامة  االمانة  قامت  العربية.كما  االقتصادات  على  العالمية 
وسورية  واالردن  تركيا  بين  الحرة  التجارة  منطقة  حول  دراسة  بإعداد 
ولبنان وذلك خالل االجتماع الذي عقد بعد ظهر يوم 2010/10/13 في 

غرفة تجارة بيروت بحضور ممثلين عن تركيا وسوريا ولبنان واالردن.

اإلتحاد يصدر الدراسات واألبحاث المختلفة 

الملتقى الثالث عشر لرجال األعمال العرب

نشاطات إتحاد رجال األعمال العرب

Mrebe Tours and Travel

Mrebe Tours
Al-Ahliyah College St. Latin Bldg. 
3rd Floor , Ramallah, Palestine

Tel. +970 (2) 2954671
Fax. +970 (2) 2954672
E-mail:  info@mrebetours.ps

Please visit our website at: www.mrebetours.ps

Is a leading travel agency
Prides itself with quality 
management specialized 
in Airlines ticketing, 
Hotel reservations, travel insurances, 
other services and promotion of 
outgoing tourism.

Your full service travel agency in Palestine

لرجال االعمال  الثالث عشر  الملتقى  العرب  اتحاد رجال االعمال  عقد 
دولة  برعاية   2010 اكتوبر   15-14 الفترة  في  بيروت  في  العرب 
رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وبحضور مندوب رئيس وزراء االردن 
واالثار.  السياحة  وزير  عفانة  سوزان  معالي  الملتقى(  شرف  )ضيف 
وعقد الملتقى بدعوة كريمة من الندوة االقتصادية اللبنانية وحضره 
مئات من رجال االعمال العرب من عدد كبير من الدول العربية وعدد 
والتعاون  االقتصادية  الشؤون  في  المختصين  والــوزراء  الخبراء  من 
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  استقبل فخامة  وقد  العربي  االقتصادي 
ميشيل سليمان اعضاء مجلس ادارة اتحاد رجال االعمال العرب وبحث 

معهم في الدور الكبير الذي يمكن ان يقوم به رجال االعمال العرب 
في خدمة قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية. كما قابل 
اعضاء مجلس ادارة االتحاد دولة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
حيث شكر معالي رئيس االتحاد الحريري على رعايته العمال الملتقى 

الذي يعقد للمرة الثانية في رحاب الجمهورية اللبنانية.
هذا وسيعقد الملتقى الرابع عشر في مملكة البحرين.

قاطع  قد  الفلسطينيين  األعمال  رجال  إتحاد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
المؤتمر وذلك بسبب عدم منح السلطات اللبنانية تأشيرات الدخول 

لعدد من أعضاء اإلتحاد وكذلك منع المرافقين من المشاركة.
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على هامش مؤتمر االستثمار الذي عقد في بيت لحم 
البلدين  بين  المشترك  االعمال  مجلس  مظلة  وتحت 
رجال  جمعيات  اتحاد  ادارة  مجلس  اعضاء  التقى 
وزارة  ممثل  تشوانغ  ماجيان  الفلسطينيين  االعمال 
االقتصاد والتجارة الصينية ،والملحق التجاري الصيني 
في  عمان  في  الشعبية  الصين  جمهورية  سفارة  في 
المملكة االردنية الهاشمية والذي أوضح أنه يمثل وزارة 
الشركات  االقتصاد والتجارة الصينية مع مجموعة من 
عرف  إذ  فلسطين  في  باالستثمار  المهتمة  الصينية 
ان  وتبين  الصينية  والشركات  المشاركين  بأسماء 
مجموعة منها تعمل في االردن والدول العربية والشرق 

األوسط حاليا.
سعادتهم  جميعهم  الصيني  الوفد  أعضاء  وابــدى 
الغامرة لزيارة فلسطين لالطالع عن كثب على االوضاع، 
وقال ان لديه االمل والنية لتطوير األعمال هنا والتعاون 

المشترك بين البلدين.
الفلسطيني  االتحاد  رئيس  مسروجي  محمد  ورحــب 
وقدم  االقتصاد  وزارة  ممثل  برئاسة  الضيف  بالوفد 
الحضور من رجال األعمال الفلسطينيين أعضاء االتحاد.

المنتجات  معظم  تستورد  فلسطين  ــأن  ب واوضـــح 
الصينية التي نستهلكها مؤكدا على ضرورة االستمرار 
من  االعمال  ورجــال  الشركات  لتعريف  التواصل  في 
البلدين بعضهم ببعض مشددا على أهمية استغالل 

هذه المناسبات لذلك.
كبرى  إحــدى  ممثل  العامور  محمد  رحــب  جهته  من 
بالحضور  فلسطين  في  والمقاوالت  العقارات  شركات 
العقارية  الفلسطينية  الشركات  اهتمام  على  وأكد 
مجاالت  في  الصينية  الشركات  مع  للتعاون  وتطلعها 

مجلس 
االعمال 

الصيني 
الفلسطيني

البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبيرة وتطلع إلى 
وتساءل   ، سويا  للعمل  معا  ثنائية  شراكات  تشكيل 
ماذا عن الشركات الصينية التي تعمل في االردن لنقل 
في  العمل  وكذلك  والتوسع  فلسطين  الى  عملياتها 

القدس على وجه التحديد.
 وبين رئيس الوفد الصيني أن هناك قصص نجاح 
االردن  في  وتعمل  حكومية  وشبه  كبيرة  لشركات 
للعمل  طيبة  فرصة  ولها  العقارات  مجال  في  حاليا 
للعمل  فلسطين  الى  للقدوم  سعداء  وسيكونون 
الصداقة  عرى  لبناء  نحن سعداء  وأضاف  مستقبله, 
في  االعــمــال  عــن  الدقيقة  والمعرفة  والــتــواصــل 

فلسطين ونحن نود العمل في فلسطين. 
مجال  في  الصينية  الشركات  احــدى  ممثل  وتحدث 
تكنولوجيا المعلومات وقال: انا ارى في فلسطين سوق 
واعد ونحن ندرس كيفية انتقال العمل الى فلسطين 
مع الشركة الوطنية لالتصاالت في عمان وغيرها ونحن 
نرى ان العمل في الظروف الحالية تتحسن بشكل قوي 

وإننا يجب ان نعمل في فلسطين ونريد المساعدة .
خالل  موسع  لقاء  بعقد  وتشوانغ  مسروجي  واتفق 
االعمال  رجال  بين  نوفمبر  شهر  في  المعرض  انعقاد 
والقضايا  االمور  ودراســة  والفلسطينيين  الصينيين 

بشكل موسع.

يؤكد على تعزيز عالقات التعاون المشترك
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شارك اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين في 
مؤتمر فلسطين لالستثمار حيث وقع محمد مسروجي 
رئيس االتحاد والدكتور هشام دهشان رئيس المجلس 
االقتصادي االلماني الفلسطيني على اتفاقية تأسيس 
على هامش  فلسطيني مشترك  ألماني  أعمال  مجلس 

مؤتمر فلسطين لإلستثمار.
المشترك  المجلس  اهداف  من  أن  دهشان  د.  وبين   
تطوير عمليات اإلنتاج في فلسطين والتبادل التجاري 
وتدعيم القطاعات االقتصادية وخاصة قطاع تكنولوجيا 

المعلومات والسياحة واالستثمارات المشتركة. 
وعبر مسروجي عن سعادته بهذه المناسبة وعن اهمية 
على  سيعمل  الذي  المشترك  المجلس  هذا  تشكيل 
نحتاجه  ما  أن  حيث  الضرورية  بالمعلومات  تزويدنا 
حقيقًة من ألمانيا هو المعرفة والخبرات الحديثة وأيضًا 
التبادل  وزيــادة  المشتركة  واالستثمارات  الشراكات 

التجاري .
االقتصادي  المجلس  عام  مدير  كامل  عصام  وبين   
األلماني أن المجلس االقتصادي األلماني سيوقع أثناء 
الزيارة إلى فلسطين اتفاقية تعاون مع وكالة التنمية 
األلمانية GTZ للمساهمة في إنجاز المهام وبرامجهم 

في فلسطين .
وتحدث محمد العامور عضو الهيئة االدارية في جمعية 
واالتفاقيات  الخطوات  هذه  أهمية  عن  االعمال  رجال 

والتعاون حيث أن  GTZ لها دور ريادي في عمل البنية 
التحتية في فلسطين وهناك فرصة للشركات األلمانية 
خالل  من  المشاريع  هذه  تنفيذ  في  شريكة  تكون  ان 
التمويل  كان  إذا  وفلسطينية وخاصة  ألمانية  شركات 
الخبرة  تطوير  على  العمل  أهمية  ألماني.وكذلك 
الفلسطينية وهي مفتاح إلى العالم العربي واإلسالمي.
تأسيس  اتفاقية  توقيع  مراسم  إلى  انضم  وقد  هذا 
االقتصاد  وزير  خوري  باسم  الدكتور  وباركها  المجلس 

على هام�ش م�ؤمتر فل�سطني للإ�ستثمار

تأسيس مجلس أعمال ألماني فلسطيني مشترك
األلماني  السوق  اكد على أهمية  الذي  السابق  الوطني 
لفلسطين وكذلك استغالله كمفتاح  للسوق االوروبي 
بأكمله وضرورة استثمار التعاطف االلماني مع القضية 
من  ــوري  خ باسم  والــدكــتــور  الفلسطيني  والشعب 
الفلسطينية  المتميزة  المنتجات  إلدخــال  السباقين 
تشكيل  جهود  وبارك  األلماني  السوق  الى  كاالدوية 
القطاعات  جميع  تطوير  رعاية  في  ألهميته  المجلس 

والنشاطات تحت مظلته.
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في كلمته االفتتاحية

الرئيس يدعو 
رجال األعمال 

العرب 
واألجانب 

الى االستثمار 
في 

االقتصاد 
الفلسطيني

افتتح الرئيس محمود عباس مؤتمر فلسطين لالستثمار 2010 في بيت لحم، 
بمشاركة وفود رسمية واقتصادية من حوالي 30 بلداً.

ودعا الرئيس في خطابه المستثمرين العرب واألجانب إلى اإلسهام في تعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني فوق أرضه، عبر االستثمار في االقتصاد الفلسطيني.
األعزاء، ألن تكونوا جزءًا من صمودنا،  الضيوف  أيها  أدعوكم،  الرئيس:  وقال   
وجزءًا من انعتاقنا من هذا االحتالل الجاثم على أرضنا، وعنصرًا هامًا في تطوير 
اقتصادنا الوطني، ولنعمل معًا وسويًا من أجل أن نبني على هذه األرض وقائع 
وحقائق، تسهم في ترسيخ وجود شعبنا عليها، وذلك من خالل استثمارات 

متنوعة وبرامج ومشاريع مجدية تحقق فوائد اقتصادية لنا ولكم.

على  نفسه  يعكس  بالتأكيد  هذا  وأضــاف: 
السالم  ليسود  أيــضــًا،  والــعــالــم  المنطقة 

واالزدهار والرفاه للجميع.
التكامل  تحقيق  يمكن  ال  إنه  الرئيس  وقال 
التحتية القتصاد فلسطيني قوي  البنية  في 
يستعيد  أن  دون  مستقلة،  لدولة  يؤسس 

جناحا الوطن اللحمة فيما بينهما، مشيرًا إلى 
متنوعة  واقتصادية  استثمارية  فرص  توفر 
في السوق الفلسطينية غير مستغلة بالكامل، 
وداعيًا إلى اكتشافها للمساهمة في بناء دولة 

فلسطينية عصرية.
وأكد الرئيس على نهج التي تعمل على فرض 
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مبدأ سيادة القانون، وتحافظ على األمن العام و 
بتطبيق خطة اإلصالح المؤسساتي والقانوني 
الخاص  القطاع  مع  والشراكة  واالقتصادي 
اإلستثنائي  الوضع  رغم  ذالك  في  ونجاحها 
الذي تفرضه اسرائيل والظروف العامة  لدليٌل 
أننا  وعلى  األرض،  على عمق تجذرنا في هذه 
تذليل  وعلى  والحياة،  البقاء  على  شعٌب يصر 

الصعاب من أجل الصمود 
وخاطب المشاركين قائاًل: أقول لكم بكل ثقة 
واعتزاز، إن لدينا وضعًا أمنيًا واقتصاديًا جيدًا 
أجل تحقيقه جهودًا  بذلنا من  وقد  ومستقرًا، 
اقتصادية  آفاقًا  فتح  مما  ومخلصة،  حثيثة 
واستثمارية واعدة، ونحن ماضون في طريقنا 
مستقل،  اقتصاد  إلــى  للوصول  األمــام،  إلــى 
أسس  على  وقائم  العالم،  على  ومنفتح  قوي 
الذاتية،  مــواردنــا  على  ومعتمد  مستدامة، 
يحقق العيش الكريم لكل فرٍد من أبناء شعبنا، 
ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود 

عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

دمج الجهود السياسية بالتخطيط 
التنموي

بناء كبيرة، ندمج  إننا في خضم عملية  وقال: 
بالعمل االقتصادي،  فيها الجهود السياسية 
اإلداري،  والتنظيم  التنموي،  والتخطيط 
وتوسيع دور المؤسسة األمنية، لتشمل جميع 
إطار  في  ذلك  »كل  الفلسطينية،  المناطق 
وتعزيز سلطة  العام،  والنظام  القانون  حماية 
في  هام  دور  وذات  مستقلة  كسلطة  القضاء 

عملية التنمية.

القطاع الخاص من عناصر النجاح
الــخــاص عنصرًا  الــقــطــاع  الــرئــيــس  واعــتــبــر 
وأحد  االقتصادي،  النجاح  عناصر  من  أساسيًا 
الفلسطيني،  الشعب  صمود  مقومات  أهم 
والتأقلم  التكيف  على  بالقدرة  يمتاز  »فهو 
الظروف،  أصعب  وفي  التحوالت  مختلف  مع 
وهو قادر على النهوض كلما تعرض لظروف 
الريادي في عملية  الدور  صعبة، وهو صاحب 
فإننا  لذا،  والمجتمعية.  االقتصادية  التنمية 
لم ولن نألو جهدًا في بذل كل ما هو مستطاع 

من أجل أن نقدم له كل الدعم الذي يحتاجه .«

التسهيالت،  بتقديم  والتزمنا  عملنا  وقــال: 
إلى  الهادفة  اإلصالحية  اإلجـــراءات  واتخاذ 
وجــاذبــة  ومشجعة  مناسبة  بيئة  تهيئة 
القوانين  ذلك  في  بما  لالستثمار،  وحامية 
المستثمرين  تشجيع  أجل  من  له،  المنظمة 
عربًا وأجانب، للقدوم إلى فلسطين واالستثمار 
االقتصاد  بأن  قناعتنا  من  منطلقين  فيها، 
الفلسطيني يتمتع بميزاٍت، ونقاط قوة تؤهله 
النمو  على  وقــادرًا  واعــدًا  اقتصادًا  يكون  ألن 
فيها  تتوفر  الفلسطينية  فسوقنا  والتطور، 
وغير  متنوعة،  واقتصادية  استثمارية  فرص 
مستغلة بالكامل، فلنكتشفها سويًا ولنساهم 
قادرة  عصرية  فلسطينية  دولة  بناء  في  معًا 
على  ذاتــه  الوقت  في  وتحافظ  الحياة،  على 

موروثها التاريخي والحضاري.

غزة في صلب الخطط التنموية 
للسلطة

صلب  في  غزة  قطاع  أن  على  الرئيس  وشدد 
المجتمع  داعيًا  للسلطة،  التنموية  الخطط 
رفع  أجل  من  إسرائيل  على  للضغط  الدولي 

لتنفيذ  الفرصة  إلتاحة  القطاع،  عن  الحصار 
البرامج والمشاريع هناك.

وعن  المشاريع،  عــن  نتحدث  ونحن  وقـــال: 
في  الواعدة  والتنموية  االقتصادية  اآلفــاق 
مدى  على  أؤكـــد  أن  أود  الغربية،  الضفة 
قطاع  في  أهلنا  على  الفائدة  تعم  أن  أهمية 
االقتصادية  نجاحاتنا  يشاركوننا  بحيث  غزة، 
إعادة  فرصة  لهم  تتاح  وأن  واالستثمارية، 
تلمس  يستطيعوا  حتى  والبناء،  التعمير 
فوائدها على حياتهم اليومية، فهم جزء منا 

ونحن جزء منهم، ولن نتخلى عنهم يومًا.

والرئيس يشهد اشهار شركة »االمل« 
للرهن العقاري بشراكة محلية ودولية

 ،  2010 لالستثمار  فلسطين  مؤتمر  وشهد 
في أول أيامه، إشهار شركة »األمل « لتمويل 
ودولية  محلية  بشراكة  الــعــقــاري،  الــرهــن 
الفلسطيني،  االستثمار  صندوق  يقودها 
وتضم مؤسسة »أوبك « األميركية، ومؤسسة 

التمويل
قروضًا  وتتيح  االستثمارية  الــذراع  الدولية؛ 
حجمها  إجمالي  يبلغ  األجل  طويلة  إسكانية 

500 مليون دوالر.
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الرئيس ورئيس الوزراء يفتتحان 
معرض منتجات الصناعات 

الفلسطينية
عباس،  محمود  الرئيس  فخامة  افتتح  كما 
على  فياض،  سالم  الدكتور  الــوزراء  ورئيس 
منتجات  معرض  المؤتمر  فعاليات  هامش 
فيه  شاركت  الذي  الفلسطينية،  الصناعات 
استثمارية  ومجموعة  شركة   120 من  أكثر 

من الضفة والقطاع.
وتجول الرئيس ورئيس الوزراء ورؤساء الوفود 
المشاركة في أجنحة المعرض، واطلعوا على 
ذات  الفلسطينية  المنتجات  من  العديد 

الجودة العالمية المنافسة.
وأشــــاد طـــارق الـــصـــوص، رئــيــس اتــحــاد 
بدور  الفلسطينية،  النسيجية  الصناعات 
والقطاع  االستثمار،  لتشجيع  العامة  الهيئة 
فعاليات  وإطــــالق  تنظيم  ــي  ف ــخــاص  ال
الصناعات  منتجات  معرض  خاصة  المؤتمر، 
الفلسطينية، وقال: إن المعرض اشتمل على 
أهم الصناعات الوطنية التي تتميز بالجودة 
قصص  تسجل  أن  واستطاعت  والمنافسة، 

نجاح في األسواق العربية والدولية.
فلسطينيين  كمنتجين  إنــنــا  وأضــــاف: 
اإلسرائيلية  السوق  إلى  الوصول  استطعنا 
واألسواق العربية والدولية، وما نحتاجه اليوم 
في هذه الظروف الصعبة والحصار هو مزيد 
من الدعم العربي والدولي لتعزيز هذا الحضور 
والمكانة في أسواق المنطقة والعالم، خاصة 
في ظل قدرة المنتج الفلسطيني على تلبية 

احتياجات هذه األسواق بمنتجات منافسة.
إدارة  مجلس  عضو  عنبتاوي  زيــاد  واعتبر 
اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين، 
عنبتاوي،  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
المنتجات  وســوق  المؤتمر  فعاليات  أن 
تضامنية  تظاهرة  بمثابة  الفلسطينية 
لدعم  ودولية  وعربية  اقتصادية فلسطينية 
من  بالرغم  الفلسطيني،  واالقتصاد  التنمية 
الشعب  على  اإلسرائيلي  والحصار  العدوان 

الفلسطيني.
تتركز  عنبتاوي  مجموعة  رسالة  أن  وأوضح 
الفلسطيني،  الوطني  االقتصاد  دعم  على 

مشيرًا إلى وجود تقدم في الواقع االقتصادي 
الفلسطيني، الذي ينبع من التطور الملحوظ 
في طبيعة التفكير االستثماري الفلسطيني، 
والتأثر بمنهجية عمل الشركات االستثمارية 
و“ايــبــك“  “بــاديــكــو”  مثل  فلسطين  فــي 
تعزيز  بدورها في  والتي ساهمت  وغيرهما، 

المناخ االستثماري في فلسطين.
 

اطالق شركتي »زيارة« و »القدس 
القابضة«

جميع  في  بقوة  غزة  وقطاع  القدس  حضرت 
  2010 لالستثمار  فلسطين  مؤتمر  فعاليات 
األعمال  لرجال  الملحوظ  بالتواجد  ســواء 
على  المعروضة  المشاريع  لجهة  أم  منهما، 

المستثمرين.
فقد شهد المؤتمر، اإلعالن عن شركة »زيارة« 
في  السياحي  االستثمار  في  المتخصصة 
»باديكو«  مجموعة  مــن  بــمــبــادرة  الــقــدس 

القابضة.
وستنفذ الشركة وتدير استثمارات سياحية 
الفنادق  تطوير  على  بالتركيز  القدس  في 
باديكو  نفذتها  مشاريع  وستكون  القديمة 
التنفيذ مثل  قيد  واخرى  الحمراء  مثل قصر 
الشركة  ادارة  ضمن  ــورج  ج سانت  فندق 

الجديدة.
جديدة  شركة  إطــالق  المؤتمر  شهد  كما 
 20 يبلغ  برأسمال  القدس،  في  لالستثمار 
رئيس  سنقرط،  مازن  بحسب  دوالر،  مليون 
لجنة االستثمار في القدس التابعة للمؤتمر 

ووزير اإلقتصاد السابق
اسم  ستحمل  الشركة  إن  سنقرط،  ــال  وق
»القدس القابضة «، مشيرًا إلى أنها ستشكل 

من قبل عدد من الشخصيات المقدسية.
لتشمل  استثماراتها  ستمتد  وأضـــاف: 
قطاعات مثل اإلسكان، والعقارات، والتعليم، 

والخدمات وغيرها.
عقد  إلــى  ستسعى  الشركة  أن  إلــى  ولفت 
الخارج،  من  استثمارات  لجذب  شــراكــات 
سواء من مستثمرين فلسطينيين أو عرب أو 

أجانب.

118 مشاركًا من قطاع غزة
الفت  حضور  غــزة  لقطاع  كــان  فقد  كذلك، 
في المؤتمر، بمشاركة حوالي 120 شخصية 
فعالياته،  جميع  في  القطاع  من  اقتصادية 
الرئيس  مــن  استثنائية  بعناية  وحــظــوا 
محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور سالم 

فياض، الذي التقاهم
في جلسة خاصة وناقش معهم األوضاع في 
تحقيق  على  السلطة  حرص  مؤكدًا  القطاع، 

المصالحة.
رئيس  شهال،  أبو  مأمون  األعمال  رجل  وقال 
مشاركة  إن  المؤتمر،  في  غــزة  قطاع  لجنة 
القطاع »ضرورية، وحيوية  األعمال من  رجال 
للتواصل  نافذة  أنها  خاصة  إلينا،  بالنسبة 
الضفة،  في  وأشقائنا  الدولي،  المجتمع  مع 

والمانحين«.
وأضاف: نتوقع أن تكون هناك فائدة كبيرة 
من المشاركة في المؤتمر، السيما أننا نرى أن 
هناك فرصًا جيدة لالستثمار في غزة، خاصة 
من  أكثر  أن  باعتبار  فتي،  فيه  المجتمع  أن 
50 % من السكان هم دون سن ال 20 عاما، 
لدينا، وسوق  عدا عن وجود خبرات متراكمة 

جيدة.

خالل 3 جلسات قطاعية نظمت بشكل متواز

الدعوة لالستفادة من فرص االستثمار الكبيرة 

في قطاعات اإلسكان والصناعة والزراعة
أبرزت الجلسات القطاعية الثالث حول قطاعات اإلسكان، والصناعة، والزراعة، التي نظمت بشكل 
متواز ضمن فعاليات مؤتمر فلسطين لالستثمار، وجود فرص كبيرة لالستثمار في القطاعات 

الثالثة، خاصة في ضوء الحاجة لتوجيه المزيد من الموارد المادية إليها من أجل تنميتها.
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االقتصادي وجود  بالشأن  أعمال ومهتمون  أكد رجال 
آفاق واعدة لالستثمار في القدس، رغم كافة العقبات 
التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، خاصة في 

مجاالت مثل السياحة، والعقارات، وغيرهما.
»االستثمارات  حول  قطاعية  جلسة  خالل  ذلك  جاء 
فلسطين  مؤتمر  هامش  على  نظمت  القدس«،  في 
لالستثمار، بمشاركة زاهي خوري، رئيس مجلس إدارة 
مناع،  وأحمد  السياحي«،  لالستثمار  »القدس  شركة 
الخبير في مجال الضريبة، ممثل شركة »برايس ووتر 
أبو شهال، رئيس  هاوس كوبر«، ورجل األعمال مأمون 
مسروجي،  ومحمد  بالمؤتمر،  المشارك  غزة  قطاع  وفد 
الفلسطينيين،  األعمال  رجال  جمعيات  اتحاد  رئيس 

وكامل الحسيني، مدير شركة »إعالم تام«.
وفي هذا السياق، ركز خوري على االستثمار في قطاع 
إلنجاز  إمكانية  هناك  أن  مبينًا  بالقدس،  السياحة 
السياحي  القطاع  أن  السيما  ــاح،  أرب وتحقيق  ذلــك، 

يشكل30% من اإلنتاج القومي في القدس.
وقال: هناك 1939 غرفة فندقية في القدس الشرقية، 
مقابل 7340 غرفة في القدس الغربية، بينما يبلغ عدد 
النزالء في القدس الشرقية 190 ألف شخص، مقابل 
نحو مليون نزيل في القدس الغربية، وبالتالي هناك 

طلب كبير.
لمشاريع  النجاح  قصص  من  العديد  وجود  إلى  ونوه 
«، فضاًل عن فندق  الحمراء  القدس، مثل »سينما  في 
»سان جورج « الذي ستتم إعادة تأهيله بقيمة سبعة 

ماليين دوالر.
وأوضح أنه سيجري الشروع في تنفيذ مشاريع إسكان 
نجاح  قصص  هناك  مضيفًا:   ،» صفافا  »بيت  قرب 

القدس  »أبراج  ومشروع  الوطني،  الفندق  مثل  أخرى 
منطقة  في  سيقام   » »مول  تجاري  مجمع  ومشروع   ،»
شعفاط، وكافة قصص النجاح هذه ال تمثل أكثر من 

%5 من الالزم.
مجد  استثمار  القدس  في  »االستثمار  أن  مناع  وذكر 
من  العديد  وجود  إلى  مشيرًا   ،» واجبًا  يكون  أن  قبل 

الحوافز والمزايا االستثمارية.
في  االستثمار  عملية  تخضع  أن  أهمية  على  وشدد 
القدس لخطوات مدروسة، لضمان االستفادة القصوى 

من الحوافز الممنوحة لالستثمار.
الكبيرة،  باالستثمارات  المرتبطة  الحوافز  بين  وفــرق 
التشجيعية  الحوافز  أن  مبينًا  الصغيرة،  ونظيرتها 
تشمل إقامة فنادق جديدة، وقطاع التصنيع، وغير ذلك.
فهذه  القدس،  نترك  أن  يجوز  ال  مسروجي:  وقــال 
حقيقية،  استثمارات  فيها  تكون  أن  يجب  المدينة 
ومحبة، وجدوى  قناعة  عن  االستثمار  يكون  أن  بد  وال 

اقتصادية أيضًا.
القدس،  في  لالستثمار  كبيرة  آفاقًا  هناك  أن  وبين 
إلى  المقبل  العقد  خالل  بحاجة  أنها ستكون  السيما 
إلى  بالمقابل  داعيًا  سكنية،  شقة  ألف   40 من  أكثر 

االستثمار في القطاع السياحي.
التي  اإلسرائيلية  والعراقيل  العقبات  إلــى  ولفت 
ضرورة  إلى  مشيرًا  القدس،  في  االستثمار  يواجهها 
مقاومة السياسة اإلسرائيلية الهادفة إلى منع تطور 

البلدة القديمة، ودفع أهلها إلى الرحيل عنها.
وأضاف أنه تم مؤخرًا إنشاء شركة »مقدسية انفست 
« االستثمارية برأسمال يبلغ20 مليون دوالر، سيصل 
إلى  بالمقابل  داعيًا  مستقباًل،  دوالر  مليون   100 إلى 

إنشاء شركات أخرى في القدس.
بدوره، قال أبو شهال: القدس ستجلب في حال الوصول 
إلى استقرار، مليارات الدوالرات من الفلسطينيين في 
في  فلسطيني  لكل  تمثل  ألنها  العالم،  أنحاء  كافة 

الخارج، الحافظ لشخصيته ومستقبله.
وتابع: إذا وصلنا إلى االستقرار، ستكون القدس جاذبة 

لالستثمار، وقادرة على تسويق أية سلعة.
ودعا إلى إنشاء هيئة لتولي الحفاظ على ما يجمع من 
وإيجاد  العالم،  أنحاء  شتى  من  القدس  باسم  أموال 
قبل  القدس  في  مناسبة  مشاريع  لتنفيذ  آليات 

التحرير.
في  القديمة  البلدة  مزايا  عن  الحسيني  وتحدث 
القدس، على الصعيد الحضاري، والتاريخي والتجاري، 
منها  االستفادة  من  التمكن  لعدم  أسفه  عن  معربًا 

بالشكل المطلوب.
وأكبر  للحضارات،  متحف  أكبر  القديمة  البلدة  وقال: 
عاصمة للحضارات والديانات في العالم، وأكبر مجمع 
  900 إلى  مساحتها  تصل  إذ  الشمس،  تحت  تجاري 

دونم، وفيها تجربة شرائية فريدة.
القديمة،  البلدة  ترويج  على  العمل  أهمية  إلى  ونوه 
محليًا وخارجيًا، للتمكن من تطويرها، مضيفًا »ال بد من 
جهد في مجال التسويق يتحالف فيه أصحاب الشأن، 

مثل الغرفة التجارية، والقطاع السياحي وآخرين .«
»مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  سنقرط،  مازن  وكان 
التي  الجلسة  مستهل  في  أشار   ،» العالمية  سنقرط 
تولى عملية إدارتها، إلى أهمية التواصل مع القدس 
استثماريًا. وأوضح أنه توجد في القدس 6600 منشأة 

اقتصادية، وعدد سكانها نحو 400 ألف نسمة.

رجال أعمال واقتصاديون يؤكدون 
وجود آفاق واعدة لالستثمار في القدس
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في كلمة أمام المستثمرين الفلسطينيين والعرب 
وممثلي الوفود المشاركة

ميتشل: الدولة الفلسطينية تتحقق 
بمؤسسات قوية وقطاع خاص حيوي

األميركي  الوفد  رئيس  ميتشل  جــورج  قــال 
للدولة  رؤيــتــه  إن  المؤتمر،  فــي  الــمــشــارك 
مؤسسات  ــوجــود  ب تتمثل  الفلسطينية 
فلسطينية قوية، وقطاع خاص حيوي، وتوفير 
الرؤية  تعزز هذه  ووظائف  استثمارية،  فرص 
الفرص  هــذه  أن  موضحًا  الدولتين،  لبناء 
في  العائالت  لكل  فــرص  إيجاد  تستهدف 

الضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة.

القطاع االقتصادي.
المستثمرين  ـــام  أم كلمة  ــي  ف ذلـــك  جـــاء 
الــوفــود  وممثلي  ــعــرب  وال الفلسطينيين 
فلسطين  مــؤتــمــر  ــال  ــم أع ــي  ف الــمــشــاركــة 

لالستثمار في بيت لحم.
في  الحاصل  االنفتاح  إلــى  ميتشل  وأشـــار 
السلطة  وجهود  والعالمية،  المحلية  األسواق 
الوطنية التي أثمرت محليًا ودوليًا، ما أدى إلى 
مشاركة 2000 مستثمر وممثلين لشركات في 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  المؤتمر، 

والزراعية والتجارية وغيرها.
وتطرق ميتشل للنمو االقتصادي الملموس في 
، مشيرًا  الفلسطينية في عام 2009  األراضي 
إلى شركة »الوطنية «، المشغل الثاني للهاتف 
الفلسطينية، وكذلك في  األراضي  النقال في 
قطاع اإلنشاءات والعقارات، حيث تم بناء 16 
ألف وحده سكنية، كما نوه إلى االنفتاح على 

السلطة  وجهود  والعالمية،  المحلية  األسواق 
الفلسطينية التي أثمرت محليًا ودوليًا.

وقارن ميتشل بين األوضاع االقتصادية التي 
الفلسطينية  لألراضي  زيارته  خالل  لمسها 
في العام 2001 وبين ظروف المرحلة الحالية، 
مؤتمر  تنظيم  الصعب  من  »كــان  إنــه  وقــال 
اإلغالقات  ظل  في  لحم  بيت  في  االستثمار 
واألوضاع الصعبة في تلك المرحلة «، موضحًا 
لتمكين  مــواتــيــة  بــاتــت  اآلن  األوضــــاع  أن 
االقتصاد الفلسطيني وتعزيز االستثمار وبناء 
مع  يتماشى  أن  يجب  الذي  األمر  المؤسسات، 
احتياجات المفاوضات التي ستؤدي إلى دولة 

مؤسسات فلسطينية قوية.

اعالن
المطبعة
النصر
حجاوي
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“جوال” قصة نجاح

 كانت حلمًا أصبح واقعًا حين تم إجراء أول مكالمة على شبكتها في أواخر العام 1999،  أي بعد أن حصلت على الرخصة 

الرسمية للبدء بالعمل، وهنا بدأ المشوار، بسطر أولى فصول قصة نجاح تستحق أن تنقلها األجيال، لتكون عبرة لكل 

من ظن بأن هناك مستحيل.

لم يعتد على ثقافة  الشرق األوسط، في مجتمع  التنافسية في  أكبر األسواق  وجدت »جوال« نفسها تعمل في أحد 

استخدام هاتف خلوي فلسطيني، فقد كانت سوق االتصاالت الخلوية الفلسطينية حكرا على أربع شركات إسرائيلية 

تعمل بشكل غير شرعي في األراضي الفلسطينية، فطرحت »جوال« نفسها كبديل فلسطيني يرقى بخدماته للمستويات 

العالمية.

وألن اإلصرار على التميز هو الوعد الذي قطعته جوال على نفسها، سعت »جوال« إلى إيجاد حلول خالقة لكافة المشاكل 

نموها  إعاقة  بهدف  لمحطاتها  اإلسرائيلية  السلطات  احتجاز  فبعد  تقدمها،  مسيرة  واجهتها خالل  التي  والعقبات 

وحصر شبكتها، اضطرت »جوال« إلى إيقاف بيع الخطوط الجديدة، لكي تحافظ على مستوى خدماتها، كما عملت على 

اعتماد مقاسم اتصال لها في لندن، وبذلك كانت »جوال« أول شركة اتصاالت خلوية في العالم تخدم مشتركيها عبر 

مقاسم تبعد آالف األميال عن مقرها.

كما و عملت »جوال« بأقل قدر من الترددات يمكن ألي شركة اتصاالت خلوية أن تعمل بها وهي MHZ  4.8 وذلك بعد 

أن رفضت السلطات اإلسرائيلية منحها المزيد، األمر الذي ما زال يحول دون تمّكن »جوال« من إدخال التطبيقات التي 

تعتمد على تقنيات الجيل الثالث.

و ألنها جعلت »ال للمستحيل« عنوانًا لنجاحاتها، تسعى »جوال« دائمًا إلى تزويد مشتركيها بآخر ما توصل إليه عالم 

الخارجي  العالم  مع  تواصلهم  عليهم  وتسهل  والجهد،  الوقت  عليهم  لتوفر  وذلك  تطورات،  من  الخلوية  االتصاالت 

بالشكل الذي يخدم مصالحهم ويتماشى مع إيقاع حياتهم العملية، حيث قامت بالتعاقد مع شركات عالمية لتتيح 

لمشتركيها إستخدام خدمات متطورة مثل : Google SMS والتي تتيح للمشتركين إرسال رسائل ألكترونية ما بين 

البريد االلكتروني G-mail وجوال، كما وقدمت خدمة الـ Blackberry  بالتعاون مع شركة RIM  العالمية و التي تمكن 

المشتركين من التواصل المستمر مع بريدهم اإللكتروني وترتيب أجندة المواعيد الخاصة بهم في أي وقت ومن أي 

   Zero Facebookلهم خدمة فقدمت  أولوياتها،  قائمة  في  »جوال«  التي وضعتها  الشباب  فئة  تنس  لم  كما  مكان، 

لتسهل لهم تصفح الموقع مجانًا لتصبح »جوال« الشركة العربية األولى والوحيدة التي تقدم هذه الخدمة لمشتركيها.

لم تغفل »جوال« عن تبني المشاريع والفعاليات التي تقربها من المجتمع، و تعزز مشاركتها فيه، فهو شريكها في 

تحقيق هذا النجاح، فقد حرصت على المساهمة في أنشطته الرياضية والتعليمية واالجتماعية، فمن منطلق إيمانها 
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بروفايل النجاح

بأن رياضة الشعوب مرآة لحضارتها قامت برعاية العديد من األندية و البطوالت الرياضية في كافة أنحاء الوطن، لتشمل 

رعاية دوري المحترفين لكرة القدم، ونشاطات اتحاد كرة السلة الفلسطيني، ورعاية اتحاد كرة الطائرة وبطولة ألعاب 

القوى ودعم العديد من األندية الرياضية الفلسطينية.

في  التدريبي  جوال«  »أنا  برنامج  »جوال«  نظمت  التطوير،  و  القيادة  على  قادر  متعلٍم  مبدٍع  جيل  بإنشاء  تؤمن  وألنها 

الجامعات الفلسطينية، لتساعد الطالب على تطبيق خبراتهم العلمية في الواقع العملي، كما ونظمت حمالت خاصة 

بطلبة التوجيهي لتمكنهم من الحصول على نتائجهم فور إعالنها، وساهمت في تكريم المتفوقين منهم.

كما وقامت »جوال« برعاية العديد من المعارض و الفعاليات المختلفة مثل معرض »Expotech« التكنولوجي ومعرض 

“Pedex 2010” التعليمي، ومعرض الصناعات الوطنية، و معرض “Arab advisors” ، باإلضافة إلى رعايتها لمؤتمر 

إطالق  مجتمع Mobile Monday الذي يعنى بتكنولوجيا األجهزة المحمولة و تطبيقاتها.

ومن منطلق اعتبارها جزء ال يتجزأ من المجتمع المحلي الفلسطيني، قامت برعاية وتنظيم العديد من الفعاليات في 

الهدايا على  المختلفة، مثل تنظيم فعاليات زراعة األشجار في يوم األرض، وتوزيع  المناسبات االجتماعية والدينية 

األمهات في عيد األم، ورعاية مهرجان األعياد، واإلفطارات الرمضانية، بالتعاون مع البلديات و الجامعات والمؤسسات 

المختلفة.

 كما أن لجوال دورا فاعال في دعم االقتصاد الفلسطيني من خالل االستثمار في عدد من المشاريع الهامة في السوق 

الفلسطينية، كما أن اآلالف من العائالت الفلسطينية تعتمد في دخلها على شركة »جوال« بشكل مباشر وغير مباشر.

وألنها »صديقة البيئة«، تسعى »جوال« منذ تأسيسها التباع المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة عالميا وتطبيقها 

في فلسطين، وبذلك استحقت بجدارة الحصول على شهادة نظام إدارة البيئة العالمي آيزو14001  في الدورة األولـى 

أيار2012(، لتكون »جوال«  الثانية )من حزيران 2009 وحتى  الدورة  أيلول 2005 وحتى تشرين أول 2008( وفي  )من 

هذه  على  حصولها  في  األوسط  الشرق  مستوى  على  واألولى  العالم  مستوى  على  الرابعة  الخلوية  االتصاالت  شركة 

الشهادة. وتعمل »جوال« باستمرار على إعادة تجديد هذه الشهادة من خالل مراجعة مختلف عملياتها ونشاطاتها 

بشكل يضمن سالمة البيئة، ال سيما في األمواج الصادرة عن محطات التوسعة والبث التابعة لها.

وما زالت »جوال« تسير بخطًى ثابتة نحو تحقيق األفضل بكل ما تملك من موارد و طاقات و جهود، وها هي اليوم تشارك 

الجميع قصة نجاحها التي يفخر بها كافة الفلسطينيون، والتي زينتها بمليوني نجمة أضاءت فصول حكاياتها، حيث 

استمدت »جوال« شجاعتها وتصميمها على الوصول إلى القمة من ثقة مشتركيها، التي زادتها إصرارًا على التميز.

عنوانها “ال للمستحيل”
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« القنصل االمريكي العام دانييل روبنستين الذي تحدث حول الوضع االقتصادي  التقت »
في االراضي الفلسطينية ودور حكومة الواليات المتحدة في دعم االقتصاد الفلسطيني ورايه في 

خطة السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المقبلة.

دد
ـــــــ

عـــ
الــ

ــة 
بـلـ

قــــا
مـ

وفيما يلي نص اللقاء:
س: كيف تقيم الوضع اإلقتصادي في 

األراضي الفلسطينية؟ 
الوضع  على  طرأ  الذي  الملحوظ  التحسن  ان 
االقتصادي في الضفة الغربية في السنوات 
األخيرة  يعود في المقام األول الى تحسن 
الوضع االمني واإلصالحات اإلقتصادية التي 
الفلسطينية. واستجابة  الحكومة  تقوم بها 
لهذا اإللتزام باإلصالح ، زاد المجتمع الدولي 
من مستوى مساعداته  سواء كان ذلك في 
تنفيذ المشاريع او الدعم المباشر للميزانية  
دفع  من  الفلسطينية  السلطة  مكنت  التي 
بشكل  المالية  بإلتزاماتها  والوفاء  الرواتب، 

منتظم، وتحسين  فعاليتها بشكل عام. 

الحكومة  خففت  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
على  القيود  بعض  فرض  من  اإلسرائيلية 
الحركة والتنقل ووصول الناس والبضائع إلى 
التطورات  أحد  وكان  الغربية.  الضفة  داخل 
الهامة جدا في هذا المجال هو تزايد توافد 
للتسوق  الغربية  للضفة  إسرائيل  عــرب 
والتجوال. حيث ان هذه العالقات كانت قد 
قطعت في السنوات الماضية، وعودتها من 
جديد هو تطور اقتصادي وثقافي هام جدا.

أنا أعتقد ان السلطة الفلسطينية تدرك، مع 
ذلك، أن النمو اإلقتصادي المستدام يمكن 
تحقيقه فقط من خالل تطوير قطاع خاص 
قوي ومزدهر. ونرى بأن السلطة الفلسطينية  
من  الميزانية  نفقات  تغطية  بإتجاه  تسير 

:» القنصل األمريكي العام دانييل روبنستين ل »

خالل اإليرادات المحلية لكنه ال يزال امامها 
بوجود قطاع  إال  فيه  تنجح  لن  طريق طويل 
 خاص قادر على المساعدة في هذا المسعى. 
وهذا ، بدوره ، يتوقف على استمرار السلطة 
من  الدعم  واستمرار  الداخلية،  باإلصالحت 
القطاع الخاص، واستمرار تخفيف اإلجراءات 
وحركة  التنقل  على  القيود  من  اإلسرائيلية 
وصــول  سبل  وتوفير  والبضائع،  الــنــاس 
على  والعمل  الغربية،  الضفة  في  الموارد 
للبضائع  خارجية  تجارية  ــواق  اس توفير 

الفلسطينية. 
لإلستثمار  فلسطين  مؤتمر  حضرت  فأنا 
بحيوية   وأعجبت  لحم  بيت  فــي  األخــيــر 
وامكانيات الشركات الفلسطينية المشاركة 

النمو اإلقتصادي يتحقق من 
خالل تطوير قطاع خاص قوي 

ومزدهر

خطــة رئيس الوزراء 
د. فيــاض مهمة 

لبــناء الدولـة 
الفلسطـيـنـيـة
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اعجبت  .كما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من 
جميع  من  للمستثمرين  القوي  بالحضور 
كل  في  نجاح  وهناك قصص  العالم.  أنحاء 
القطاعات كتكنولوجيا المعلومات، واألعمال 
ومبيعات  والــبــنــاء  والتأمين  المصرفية 
التجزئة، والسياحة ، والزراعة. وهناك ادراك 
االقتصاد  هذا  في  حقيقية  إمكانية  لوجود 
على  والعمل  االصــالح  عملية  استمرت  إذا 

الحد من القيود على النمو اإلقتصادي. 

س: ما هو دور حكومة الواليات المتحدة 
في دعم االقتصاد الفلسطيني؟ 

يمثل  الفلسطينية  للسلطة  دعمنا   ان 
والثابت  المستمر  المتحدة  الواليات  التزام 
ورئيس  عباس  محمود  الرئيس  لمساعدة 
ــالم فــيــاض فــي بناء  ــــوزراء الــدكــتــور س ال
وتوفير  ــدرات،  ــق ال وتطوير  المؤسسات 
فلسطينية  دولة  لقيام  األساسية  الخدمات 
الفلسطينية  ــة  ــدول ال ـــدرة  وق مستقلة. 
شعبها  احتياجات  تلبية  في  المستقبلية 
قوي  اقتصاد  على  كبير  حد  إلــى  يعتمد 
هذه  الخاص.  القطاع  يقوده  للحياة  قابل 
من  بوضوح  نسمعها  التي  الرسالة  هي 
الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض، حيث 
ترتبط مساعداتنا مباشرة بأولويات السلطة 
الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في 
 خطة الحكومة لبناء المؤسسات لمدة عامين. 
في  الفلسطينية  السلطة  وضعت  ــد  وق
ممارسة  لتسهيل  مفصل  برنامج  خطتها 
ــن خـــالل اإلصــالحــات  ــال م ــم أنــشــطــة األع
االقتصادية والتشريعية. وحكومة الواليات 
للسلطة  ثنائي  مانح  أكبر  هي  المتحدة 
لدعم  جاهدين  نعمل  ونحن  الفلسطينية، 
جهود السلطة الفلسطينية من خالل تقديم 
القطاع الخاص سواء  المساعدة إلى كل من 
على شكل تدريب وبناء القدرات، وتسهيل 
مباشرة  الفلسطينية  للسلطة  او  التجارة، 
المؤسسات،  وبناء  الموازنة  دعم  خالل  من 
الفلسطينية. السلطة  أمن  قوات   وتدريب 

مليار  من  بأكثر  المتحدة  الواليات  وإلتزمت 
دوالر من المساعدات في عام 2009 بما فيها 
للموازنة.  مباشر  كدعم  دوالر  مليون    275 
حكومة  فإن   ، الموازنة  دعم  إلى  وباإلضافة 
تمويل  فــي  مستمرة  المتحدة  ــواليــات  ال

نشطة  وتنموية  انسانية  مساعدات  برنامج 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث نفذت 
برامج  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
و   2008 عام  في  دوالر  مليون   240 بحوالي 
في  تركز   ،2009 عام  في  دوالر  مليون   550
و  التنموية  المساعدة  على  االول  المقام 
مشاريع بناء المؤسسات في الضفة الغربية. 
الوكالة  سترصد  المالية،  السنة  هذه  اما 
األمريكية للتنمية الدولية برامج بقيمة 250 
ومشاريع  اإلنمائية  للمساعدة  دوالر  مليون 

بناء المؤسسات. 

السلطة  خــطــة  فـــي  ــــك  رأي مـــا  س: 
الدولة  مؤسسات  لبناء  الفلسطينية 

الفلسطينية المقبلة؟ 
في  كلينتون  والوزيرة  أوباما  الرئيس  أكد 

التزام الحكومة األمريكية  مناسبات عديدة، 
فلسطينية مستقلة  دولة  اقامة  نحو  القوي 
وقابلة للحياة تعيش إلى جانب اسرائيل في 
الوزراء  أن خطة رئيس  وأمن، ونعتقد  سالم 
مهمة  خطوة  هي  المؤسسات  لبناء  فياض 

جدا نحو تحقيق هذا المسعى. 

األمريكية  الحكومة  تعمل  بماذا  س: 
لدعم المواطنين في غزة؟ 

في  الوضع  إزاء  عميق  بقلق  نشعر  نحن 
وسوف  اإلنساني.  الوضع  ذلك  في  بما  غزة، 
بشكل  اإلسرائيليين  مع  العمل  في  نستمر 
المسموح  السلع  ونوع  نطاق  لتوسيع  يومي 
تلبية  فــي  للمساعدة  غــزة  ــى  إل بدخولها 
والمساهمة  اإلنسانية  السكان  احتياجات  

باتجاه  تحقيق االنتعاش االقتصادي. 
قويا  التزاما  ملتزمة  المتحدة  الواليات  إن 
غزة  ليس  فقط تجاه تحسين وضع سكان 
في  اإلقتصاد  بناء  إعــادة  تجاه  أيضا  ولكن 
القطاع. ونحن نعمل بشكل وثيق مع السلطة 
الدولي  المجتمع  مع  وننسق  الفلسطينية 
واالقتصادية  اإلنسانية  األوضاع  لتحسين 
الواليات  حكومة  تــزال  ال  و  غــزة.  قطاع  في 
األمريكية  الوكالة  خالل  من  سواء  المتحدة 
أكبر مساهم في تقديم  اواألونروا،  للتنمية 

المساعدات اإلنسانية لسكان غزة.
فرص  مــن  مــزيــدا  ــزة  غ اقتصاد  ويتطلب 
المواد  وخاصة  والمواد  السلع  على  الحصول 
ونحن  الغيار.  وقطع  اإلعمار  إلعــادة  الالزمة 
لتخفيف  اإلسرائيلية  الحكومة  مع  نعمل 
المواد  هذه  وصول  على  المفروضة  القيود 
على  الفلسطينيين  قــدرة  ــادة  وزي للقطاع 
السفر من والى قطاع غزة. وقد شهدنا على 
مدى األشهر القليلة الماضية بعض التقدم 
واأللمنيوم  والخشب  الــزجــاج  ــول  دخ فــي 
للقطاع الخاص، وايصال االسمنت لمشاريع 

محددة إلعادة اإلعمار. 
ونحن ندرك أن غزة يجب أن تلعب دورا رئيسيا 
واإلقتصادي  السياسي  المستقبل  فــي 
للدولة الفلسطينية المستقبلية. غزة كانت  
الفلسطيني،  االقتصاد  مــن  حيويا  ــزءا  ج
ونحن نعتقد أنها يجب ان تبقى كذلك مع 
وجود قطاع خاص قوي من ناحية التصدير 
الغربية  الضفة  مع  التجارية  والعالقات 
وإسرائيل والعالم. الظروف الحالية لألسف، 

يتطلب اقتصاد 
غزة مزيدا من فرص 
الحصول على السلع 

والمواد وخاصة المواد 
الالزمة إلعادة اإلعمار 
وقطع الغيار. ونحن 
نعمل مع الحكومة 

اإلسرائيلية لتخفيف 
القيود المفروضة على 

وصول هذه المواد 
للقطاع وزيادة قدرة 
الفلسطينيين على 

السفر من والى قطاع غزة



تشرين الثاني 2010 م / ذو القعدة 1431 هـ ، العدد الثامن والعشرون )28(48

مقابلة العدد

خاصة مع حكم حماس المستمر على الشعب 
في غزة، ال تسمح بذلك.

الحكومة  مساهمة  تقيم  كيف  س: 
فلسطين  مــؤتــمــر  فــي  ــكــيــة  االمــري

لالستثمار هذا العام؟ 
دعم  في  قويا  دورا  المتحدة  الواليات  لعبت 
من  ثقة  على  وأنا  المؤتمر،  لهذا  التحضير 
يخالفوني  ال  الفلسطينيين  المنظمين  أن 
من  المباشر  الدعم  إلى  فباإلضافة  ــرأي.  ال
الوكالة  برامج  من  العديد  من  واحــد  خالل 
ننفذها  التي  الدولية  للتنمية  األمريكية 
ساعدنا  ــاص،  ــخ ال الــقــطــاع  لــدعــم  حــالــيــا 
لإلستثمار.  شركاء  تحديد  في   المنظمين 
على  الــمــدعــويــن  الــضــيــوف  شجعنا  كما 
الحضور، واكدنا للحكومة اإلسرائيلية أهمية 
إنجاح هذا المؤتمر من خالل تسهيل وصول 
إلى  غزة  في  األعمال  ورجــال  المستثمرين 
أود  النقطة،  الرغم من هذه  ، على  بيت لحم 
واجهنا صعوبة  اننا  أعتقد  ال  أنني  أقول  أن 
في هذا الموضوع  ألن الحكومة اإلسرائيلية 
المراحل  منذ  للمؤتمر  قويا  دعما  أظهرت 

األولى للتحضير.
ترأس الوفد األمريكي المشارك في المؤتمر 
السيناتور ميتشل وضم كل من  نائب وزير 
الخزانة، فلسطينيين أمريكيين، ومسؤولين 
من وكاالت أمريكية مختلفة تركز على التجارة 
والتنمية اإلقتصادية.  وخالل المؤتمر، أعلنا 
عن عدة برامج جديدة وتعهدات تركز على 
برنامج  إطالق  ذلك  في  بما  الخاص،  القطاع 
 500 بقيمة   الميسر  العقاري  للرهن  امل 
العائالت  آالف  سيمكن  مما  دوالر،  مليون 
امتالك  بفرص  التمتع  من  الفلسطينية 
الحيوي  القطاع  لهذا  ودعمنا  مساكن. 
يعكس دعمنا لبرنامج الحكومة الفلسطينية 

أساسيا في  تمثل عنصرا  التي  الدولة  لبناء 
تحقيق هدفنا المشترك نحو السالم. 

برنامج  عن   أعلنا  فقد  ذلك،   إلى  باإلضافة 
السلطة  لمساعدة  دوالر  مليون   25 بقيمة  
الفلسطينية  إلصالح وتحديث  التشريعات 
للسطة  التنظيمية   واألطـــر  الــتــجــاريــة 
لتغطية  لمنحة  باإلضافة  الفلسطينية 
شبكة اإلتصاالت في منطقة جنين، والعديد 
القدرة  تحسين  إلــى  الرامية  البرامج  من 

تعمل حكومة الواليات 
المتحدة بشكل وثيق 

مع السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل لتسهيل 

وصول حركة البضائع 
والناس من خالل نقاط 

العبور. 
نحن نؤمن ان اقتصاد 
قوي وقابل للحياة  

يعتمد باألساس على 
الوصول لألسواق 

الخارجية

التنافسية للشركات الفلسطينية.
كما أعلنت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
كذلك برنامجا بقيمة  75 مليون دوالر لدعم 

البنية التحتية. 

الــواليــات  حكومة  موقف  هــو  مــا  س: 
الفلسطينية  المقاطعة  من  المتحدة 

لمنتجات المستوطنات اإلسرائيلية؟ 
بوضوح  الفلسطينية  السلطة  أعلنت  لقد 
وجه  على  تستهدف  المقاطعة  هــذه  أن 
في  المنتجة  السلع  مقاطعة  التحديد 
المستوطنات، وليست البضائع اإلسرائيلية 
قضية  هي  المستوطنات  وقضية  عموما. 
قرارا  فيها  القرار  يكون  أن  ويجب  سياسية 
سياسيا. وفي هذا السياق، شجعنا كل من 
السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية 
على مناقشة هذه القضية من خالل القنوات 

الثنائية. 

االمريكية  الحكومة  تقدم  مــاذا  س: 
على  والــتــنــقــل  ــحــركــة  ال لتسهيل 
الشركات  لمساعدة  الحدودية  المعابر 

الفلسطينية؟ 
بشكل  المتحدة  الــواليــات  حكومة  تعمل 
وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة  مع  وثيق 
لتسهيل وصول وحركة البضائع والناس من 
خالل نقاط العبور. نحن نؤمن ان اقتصاد قوي 
وقابل للحياة  يعتمد باألساس على الوصول 
أو  إسرائيل  في  سواء   ، الخارجية  لألسواق 
الوقت  مدة  تقليل  يعني  وهذا  الخارج.  في 
خالل  مــن  البضائع  نقل  على  والنفقات 
المعابر التجارية.  وتعمل الوكالة األميركية 
الفلسطينية  الشركات  مع  الدولية  للتنمية 
أجل  من  اإلسرائيلية  المعابر  سلطات  ومع 

تحقيق هذه األهداف. 

حاليا لدعم القطاع الخاص، ساعدنا المنظمين في  تحديد شركاء 
لإلستثمار. كما شجعنا الضيوف المدعوين على الحضور، واكدنا 

للحكومة اإلسرائيلية أهمية إنجاح هذا المؤتمر من خالل تسهيل 
وصول المستثمرين ورجال األعمال في غزة إلى بيت لحم
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قلب  في   1960 العام  في  شاهين  الحي  عبد  باصات  شركة  تأسست 

مدينة الخليل الشامخة على روابي فلسطين وعلى مسافة ال تتعدى 60 

كيلومتر الى الجنوب من مدينة القدس.

وفي ذلك الوقت كان المؤسس عبد الحي شاهين المفعم بالشباب من 

أوائل رجال االعمال الذين بادروا لالستثمار في قطاع النقل والمواصالت، 

وبحبه  كبيرتين  وعزيمة  بــارادة  متسلحًا  العصامي  الرجل  هذا  وكان 

وان  نصيب  مجتهد  لكل  أن  الراسخ  وبايمانه  وشعبه  لوطنه  الشديد 

طريق النجاح تبدأ بخطوة واحدة،وبالفعل كانت البداية متواضعة حيث 

انطلقت في باص واحد عمل على الخطوط الداخلية في مدينة خليل 

الرحمن، ثم أخذت هذه الشركة تتطور وتنمويومًا بعد يوم وتمد شبكة 

خطوطها الى النطاق العربي بعد ان ادخلت باص آخر للعمل على خط 

الخليل االردن الكويت.

باصات مرسيدس
ومع دخول العام 1967 كان عدد الباصات العاملة في الشركة قد وصل 

من حيث  الفترة  تلك  في  الحداثة  بمواصفات تضاهي  باصات   5 الى 

الباصات من نوع »مرسيدس«  الفاخرة والطراز اذ كانت جميع  النوعية 

أفضل الماركات االلمانية.

واصلت  العربي،  الوطن  الى  المعابر  واغالق   1967 حزيران  حرب  وبعد 

»الكرامة«  اللنبي  وجسر  الداخلية  الخليل  خطوط  على  عملها  الشركة 

الباصات في نهاية  وبلغ اسطول  »اسرائيل«  الخط االخضر  الى جانب 

الثمانينيات 30 حافلة حديثة.

النقل  وسائط  دخــول  منع  اسرائيل  قــرار  وبسبب   1990 عــام  وفــي 

السلبية  وانعكاساتها  الخليج  حرب  اثر  اسرائيل  الى  الفلسطينية 

الداخلية  السياحة  ورحــالت  النقل  نشاط  توقف  فقد  المنطقة  على 

أمام  الحدود  واغالق  االسرائيلية  المنع  قــرارات  بسبب  اسرائيل  الى 

للباصات  تسمح  ال  تصاريح خاصة  استصدار  واشتراط  الفلسطينيين 

الفلسطينية بحرية التنقل على الخطوط االسرائيلية.

نقلة نوعية
وفي هذه الفترة شهدت الشركة نقلة نوعية على مختلف المستويات 

»معبر  اللنبي  جسر  خط  على  التركيز  وانصب  والخدماتية  ــة  االداري

الكرامة« لتلبية االحتياجات التي واكبت التطورات السياسية المرتبطة 

بعملية السالم وتنشيط المعابر في تلك الفترة، وتم تحديث اسطول 

االحجام  لمختلف  السياحية  الحافالت  باحدث  الباصات  من  الشركة 

والمجهزة بكل وسائل الراحة.

خدمات الشركة
وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة ما يلي: 

»اللنبي«  الكرامة  وجسر  اريحا  بلدية  استراحة  بين  المسافرين  نقل   *

المسافرين  امتعة  وشحن  ومجهزة  حديثة   كبيرة  سياحية  بحافالت 

على هذا الخط.

 – اريحا   – القدس   – لحم  بيت   – الخليل  على خط  المسافرين  نقل   *

استراحة بلدية اريحا، بحافالت كبيرة  وصغيرة حديثة ومجهزة.

* النقل السياحي الداخلي بكل انواعه المحلي.

* النقل السياحي للسياحة االجنبية.

استراحة اريحا
الحي  عبد  باصات  شركة  ادارة  مجلس  رئيس  شاهين  أمير  ويؤكد 

االعمار  عملية  ان  »اللنبي«  الكرامة  معبر  خط  على  العاملة  شاهين 

والتطوير الجارية في استراحة اريحا بتوجيهات الرئيس محمود عباس 

»أبومازن« ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض هي شاملة ومن 

اجل صون كرامة شعبنا.

ويقول شاهين ان الشركة تحرص على تقديم أعلى مستويات خدمة 

شعبنا  من  جزًء  النها  معاناتهم  من  والتخفيف  للمسافرين  النقل 

ونسعى  الحياة  نواحي  مختلف  في  استثنائية  ظروفًا  يعاني  الذي 

يتنقلون  الذين  لشعبنا  النقل  خدمات  أفضل  لتوفير  امكاناتنا  بكل 

تأسست في العام 1960

شركة باصات عبد الحي شاهين
تاريخ عريق في تقديم 

خدمــات نقــل نوعيــة للمـســافـريـن 
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اسطولنا  بتجديد  قمنا  وقد  »اللنبي«،  الكرامة  ومعبر  االستراحة  بين 

تضاهي  التي  الراحة  وسائل  بكل  وتجهيزها  العاملة  الحافالت  من 

مع  تزامنت  خطوة  وهي  المنطقة،  في  السياحية  المستويات  أعلى 

عملية االعمار التي تقوم بها الجهات المختصة في السلطة الوطنية 

كافة  وتحسين  المسافرين  استراحة  وتطوير  لتوسعة  الفلسطينية 

بما يضمن حقوقهم ويصون كرامتهم  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 

من  خالل تسهيل جميع االجراءات والخدمات المتعلقة بسفرهم.

اشادة بالتحسينات
استراحة  على  ادخلت  التي  الكبيرة  بالتحسينات  شاهين  ويشيد 

المسافرين واجراءات السفر والتي جاءت بتوجيهات من الرئيس محمود 

عباس » ابومازن » وبمتابعة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض واللجنة 

المشرفة على عملية االعمار والتوسعة والجهود الحثيثة والبارزة الدارة 

المعابر والشرطة واالجهزة االمنية والمختصين، مبينًا ان الشركة تدعم 

هذه التحركات وهي على تواصل دائم  وتنسيق كامل مع المشرفين 

لترجمة التطلعات وتحقيق االهداف التي تصب في خدمة المسافرين.

القيام  جانب  الى  وانسانية  اجتماعية  رسالة  لها  الشركة  ان  ويقول 

قريبًا   الشركة   عنها  ستعلن  مفاجآت  هناك  وان  المطلوب  بدورها 

لخدمة المسافرين وراحتهم.

40 حافلة حديثة
النقل  خدمة  مستويات  أعلى  توفير  على  حرصه  شاهين  ويؤكد 

للمسافرين من ادخال حافالت حديثة ومكيفة ومجهزة وباعداد تفوق 

المطلوب على خط المعابر، مشيرًا الى ان الجانب االسرائيلي وبموجب 

الترخيص الممنوح للشركة على معبر الكرامة »اللنبي«  يشترط علينا 

توفير 16 حافلة في الحد االقصى، لكننا انطالقًا من شعورنا مع الظروف 

قمنا  السفر  معاناة  من  وللتخفيف  شعبنا  يعيشها  التي  الصعبة 

بتشغيل أكثر من اربعين حافلة حديثة وهذا كلفنا مبالغ باهظة سواء 

من حيث ارتفاع حجم االستثمار بهذا القطاع والمبالغ التي ترتبت على 

الحافالت  الخطوة بتحمل رسوم اضافية لترخيص تشغيل هذه  هذه 

عدد  زيــادة  الى  باالضافة  االسرائيلي،  الجانب  قبل  من  المعبر  على 

الطواقم العاملة من سواقين وموظفين وفنيين ومراقبين وصيانة.

ومسافرينا،   لراحة شعبنا  نستطيع  ما  كل  لتقديم  نسعى  اننا  ويقول 

لكن نظل كشركة محكومين ببعض االجراءات االسرائيلية التي تمنعنا 

وذوي  المعاقين  لمساعدة   وبخاصة  استثنائية  خدمات  ادخال  من 

لهذه  نقل  وسائل  بتشغيل  لنا  السماح  وابرزها  الخاصة،  االحتياجات 

الفئة المهمشه، مشيرًا الى ان الشركة كانت قد اشترت سيارة لنقل 

رفض  االسرائيلي  الجانب  لكن  الخدمة،  ادخالها  اجل  من  المعاقين 

التنقل  »أي مريض ال يستطيع  ان  المسؤولين  رد  وكان  المبادرة  هذه 

يسافر  حتى  مسبقًا  التنسيق  عليه  المعاقين،  فيهم  بما  بالباصات 

الجانب  في  للمسؤولين  ومراجعاتنا  تحركاتنا  ورغم  اسعاف«،  بسيارة 

الفلسطيني اال اننا لم نتمكن من الحصول على الموافقة االسرائيلية، 

لتظل هذه المشكلة مرتبطًا بالمستوى السياسي الذي نأمل ان يتوصل 

مع االسرائيليين الى موافقة تسمح لنا بخدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

ونحن جاهزون لتشغيل هذه السيارات فورًا.
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مقدمة:
قامت شركة »I Need Home« لالستثمار العقاري بعمل استراتيجية 
شاملة لمستقبل التسويق العقاري باالراضي الفلسطينية، مما اهلها 
ألن تكون اول الشركات ريادة في مجال تنمية وتطوير تسويق القطاع 
التقدم  واكبت  وفنية  علمية   ودراســات  خطط  وفق  وذلك  العقاري، 
جميع  في  الفلسطينية  االراضي  تشهدها  التي  االستثمارية  والثورة 

المجاالت.
عقارية  شركة  هي  العقاري  لالستثمار   »I Need Home« شركة 
فلسطينية %100 بلغ عمرها العملي خمس سنوات وسجلت كشركة 
االنجازات  من  العديد  خاللها  حققت  عام،  قبل  خصوصية  مساهمة 
العمالقة التي اصبحت تعد من االسس الحضارية الهامة والتي يشار 
اليها بالبنان، حيث تميزت شركة »I Need Home« لالستثمار العقاري 
مع  تتواكب  ومتطورة  حديثة  تسويقية  أفكار  بتقديم  مثيالتها  عن 
متطلبات العمالء واالنشاءات المعمارية الرائعة،  والتي حققت متطلبات 
االنسان العصري، اضافة الى تميزها بالمهنية العالية  والمصداقية في 
التسويق ، ومراعاتها مستويات دخول المواطنين، حيث اكسبتها هذه 
المميزات ثقة كبيرة لدى العمالء من جهة والشركات الكبرى كشركات 
المقاوالت من جهة ثانية، وكذلك المؤسسات والبنوك من جهة ثالثة.

 »I Need Home« ففي ظل تزايد سرعة عجلة العصر تمتعت شركة
ولمساتها  افكارها  وتطور  خدماتها،  جودة  بثبات  العقاري  لالستثمار 
حيث  فيها،  تعمل  التي  واالنشطة  المجاالت   شتى  في  االبداعية 
واالراضي  العقارات  بيع  االستئجار،  »االيجار،  مجال  في  الشركة  تعمل 
العلمية والمهنية«،  الدورات  التوظيف،  الى جانب خدمات  والسيارات 

وغير ذلك من المهام التي توفر الوقت والجهد والمال على المواطن.
شركة »I Need Home« لالستثمار العقاري، نظرًا المتالكها المهنية 
العالية وعوامل النجاح والتقدم، ومقدرات كبرى قلما توجد في المكاتب 
العقارية االخرى، توجتها االستطالعات واالستبيانات والتي قامت بها 
التسويق  المتخصصة على قمة هرم شركات  المؤسسات  العديد من 
الحديثة  العقارية  التسويقية  مشروعاتها  بفضل  وذلك  العقاري، 
التي انجزتها »استثمارا، وتطويرا«، حتى اصبحت رقما مهما في قطاع 

العقارات يصعب تجاوزه.
تتبنى شركة »I Need Home« لالستثمار العقاري العديد من االهداف 
واستغالل  وتطويره   العقاري  بالتسويق  المرتبطة  االستراتيجية 
الفرص االستثمارية المتاحة، و خلق العديد من االبتكارات التسويقية 
التي تساهم في رفع مستوى الشركة وتقدمها وتصبح من الشركات 
توفير  مسؤولية  عاتقها  على  وضعت  فلسطين.حيث  في  الرائدة 
المتقدمة،  الشرائح  لكافة  العقارات  من  واالنسب  والصحي  االفضل 
وليس هذا فحسب بل تبقى دائما على تواصل مع عمالئها حتى بعد 

تقديم الخدمة لهم..
قامت الشركة بتوسيع قائمة اهادافها ونذكر منها:

• تلبية متطلبات وتطلعات المواطن الفلسطيني.	
• التوجه 	 تخدم  للعقارات  تسويقية  وخطط  افكار  استحداث 

الحضاري للمنطقة.
• مواكبة النهضة والتقدم االستثماري التي تشهدها المنطقة.	
• مراعاة الظروف االقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.	

رؤيتنا:
الحضاري  والتقدم  التطور  اسرار  لنعرف  البعيد  المستقبل  نعيش 
احتياجات  مع  الشركة  اهداف  تتماشى  حتى  والعقاري،  والتنموي 
االنسان العصرية المتجددة، ولدينا رؤية علمية ومنهجية ثاقبة اخذت 
بالتطورات  والمرتبطة  المتجددة  المجتمع  احتياجات  االعتبار  بعين 
االلكتروني  موقعها  ببناء  مؤخرا  الشركة  قامت  حيث   التكنولوجية 
المرتبطة  اهدافها  الحد  تحقيقا  وذلك   »www.ineedhome.ps«
كانوا  اينما  اليها  المواطنين  لوصول  تسهيال  االلكتروني  بالترويج 

ووقتما شاءوا، ونتطلع ايضا الى:
• تلبية متطلبات النمو السكاني بتوفير المسكن المالئم و الصحي 	

لفراد المجتمع.
• تطوير قطاع سوق العقارات والتسويق العقاري بشكل خاص.	
• النشاط 	 لمواكبة  مستقبلية  ورؤى  واستراتيجيات  خطط  وضع 

العقاري.
• االستفادة من تجارب االخرين في مجال التسويق العقاري.	

كفاءتنا:
واسعة  خبرات  واصحاب  متخصصة،  مهنية  كفاءات  الشركة  تمتلك 
وعميقة في مجال التسويق العقاري وتطوير القطاع العقاري، ان فريق 
عملنا يعمل بروح االخوة و االنتماء و هدفه دائما اعالء اسم الشركة و 
فريقنا  لذلك يعمل  الفلسطيني،  السوق  في  مكانتها  على  المحافظة 
بجدية و ضمن دراسات و خطط متفق عليها االمر الذي جعل الشركة 
الشركة  حققت  فقد  النواحي،  جميع  من  المتقدمة  الشركات  اولى 
االهداف المطلوبة بفترة قياسيةو بدأت تسعى من جديد لوضع خطط 

جديدة و اهداف جديدة.
لدعم  العقاري  لالستثمار   »I Need Home« شركة  تاسست  لقد 
ومساندة المواطن الفلسطيني واالجنبي على حد سواء حيث توفر له 
كافة الخدمات التي تساعدة في العيش بأمان واستقرار، في دولتنا رغم 
تقلب الظروف السياسية واالقتصادية وقد اتخذت شعارها »معكم من 
البداية« هدفا اساسيا ال يمكن تجاوزه وقد عززت ذلك بمتابعة العميل 

حتى بعد تقديم الخدمة له. 
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منذ االحتالل االسرائيلي لألراضي العربية الفلسطينية عام 1967م الذي ضرب اسس 

ببعيد  والتي بقيت بوقت ليس  الفلسطيني  االقتصاد واالعمال وابجديات االقتصاد 

راسخة ال تتزحزح في ذهن رجل االعمال الفلسطيني والمواطن العادي ، لهذا شهدت  

االراضي الفلسطينية مزيدا من التدهور تمثل في التدمير للبنية التحتية الجغرافية 

واالقتصادية بمصادرة االراضي وبناء المستوطنات عليها وتخريب المحاصيل الزراعية  

وتدمير االماكن السياحية وعمليات التنكيل اليومية وفرض قوانين عقابية على رجال 

الفقر  مستويات  وارتفاع  المعيشة  مستويات  تدني  وكذلك  الفلسطينين  االعمال 

والبطالة، فضال عن العقوبات والقوانين غير القانونية التي الحقت الكثير من الضرر 

بالقضية الفلسطينية ؟ 

القناعة  تولد  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  في  الخاص  القطاع  وضعية  ان 

بأهمية )دورهذا القطاع التاريخي المشرف( وخاصة في تبادل اآلراء والتجارب وتعميق 

الرؤى حول مواضيع ما انفكت تزداد أهمية في ظل ما نشهده اليوم من تغيرات في 

الفلسطينية  للحقوق  بتنكرة  االحتالل  غريزة  باشتداد  تميزت  الفلسطينية  االراضي 

بفرض سياسة عقابية دائمة على كافة القطاعات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني ، 

لذا فان السعي لتفعيل أدوار رجال االعمال الفلسطينين داخل تكتالت أو اتحادات 

المجتمع  على  االيجابي  االثر  له  سيكون  اودولية   اقليمية  او  محلية  منظمات  أو 

الفلسطيني من اجل العمل على تحقيق االستقالل السياسي االقتصادي واالجتماعي، 

الخارجي. العالم  على  الفلسطيني  االقتصاد  وانفتاح  المبادرة  تنشيط  مجال   ودعم 

ومن هنا تستدعى األهمية التي يضطلع بها القطاع الخاص الفلسطيني في إنعاش 

التنمية. من خالل  الوطن  تحقيق  محافظات  كافة  المختلفة في  القطاعات  وتطوير 

إشراكه في صنع القرار االقتصادي بما يتناسب مع التوجهات االقتصادية للحكومة 

الفلسطينية في كافة مجاالت النشاط االقتصادي مع توفير الظروف المالئمة لعملية 

االستثمار داخل فلسطين كمقدمة وخاتمة لمواجهة التحديات التي تعمل حكومات 

المعالم  تغيير  على  تعمل  ممنهجة  بفرض سياسة  المتعاقبة  االسرائيلي  االحتالل 

الجغرافية للخارطة الجغرافية والسياسية للدولة الفلسطينية المستقلة المستقبلية.

 ان العمل على تسريع وتيرة االنفتاح للقطاع الخاص الفلسطيني في تطوير برامج 

واالحتياجات  التنافسية  الميزة  الى  باالستناد  المحافظات  لكافة  تنموية  تنفيذية 

مع  ومن خالل مجهود تشاركي  الوطن  محافظات  من  محافظة  لكل  الملحة  التنموية 

معالجة  اجل  من  وذلك  المدني  المجتمع  ومؤسسات  المعنية  الحكومية  المؤسسات 

شمولية في اطار استراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني 

وكذلك العمل على تحريرالتجارة الخارجية وتشجيع الصادرات بين المحافظات داخل 

بتزويد  االسرائيلية  الشركات  احتكار  من  والحد  الخارجي  العالم  ومع  الواحد  الوطن 

من  وغيرها  والزراعة  للصناعة  االساسية  الالزمة  الخام  لمواد  الفلسطيني  االقتصاد 

القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ودوره يف التنمية 

القطاعات ، وذلك باعتماد قانون جديد يفرض واقع اقتصادي فلسطيني جديد يجبر 

سلطات االحتالل االسرائيلي عليه وخاصة فيما يتعلق باتفاقية باريس االقتصادية 

التي قيدت في بعض بنودها حركة االقتصاد الفلسطيني والذي اصبح جزءا ال يتجزأ 

من السياسة االقتصادية االسرائيلية العقابية التي تفرضها بين الفينة واالخرى.

استراتيجية  لوضع  الحاجة  بأمس  هو  اليوم  الفلسطيني  الخاص  القطاع  ان  شك  ال 

الحكومة  بين  العالقة  وفي  االقتصادية  الحياة  في  مقاربة شاملة  تتبنى  فلسطينية 

التي تعمق ثقافة التشاور والحوار مع األخذ بعين االعتبار البعد السياسي المضطرب 

في كثير من االحيان التي تفرضها السياسية االسرائيلية  بأتخاذ االجراءات العقابية 

االحادية االسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني بتدمير البنية 

التحتية من خالل التدمير والتخريب او منع تصدير منتوجاتهم للعالم الخارجي كورقة 

ضغط تستخدمها للحصول على تنازل سياسي يحقق لها سياساتها المرفوضة على 

المستوى الرسمي والشعبي الفلسطيني خاصة والدولي عامة.

ان تكثيف تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين اتحادات ونوادي رجال االعمال 

الهاشمية  االردنية  المملكة  في  االعمال  رجال  مع  وخاصة  كبيرة  اهمية  له  العربية 

للدول  لتسويقها  الفلسطينية  للمنتجات  أساسية  نافذة  االردنــي  السوق  باعتبار 

العربية واالجنبية في ظل عدم وجود مطار او ميناء فلسطيني خاص واالستغناء عن 

االقتصاد  حركة  امام  العقبات  من  الكثير  تضع  التي  االسرائيلية  المختلفة  الموانئ 

الفلسطيني وخاصة مع العالم الخارجي .

الخاص  والقطاع  الفلسطيني  االستثمار  لصندوق  االقتصادية  التوازنات  تقوية  ان   

مستوى  من  والرفع  التنافسية  مبدأ  لدعم  المواتية  الشروط  وخلق  الفلسطيني 

عامة  الفلسطينية  المناطق  في  لالستثمار  أولوية  اعطائهم  وخاصة  استثماراتهم 

ومدينة القدس خاصة والعمل على جذب المستثمرين الفلسطينين من دول العالم 

القطاع  دور  بتعزيز  فياض«  »سالم  الدكتور  حكومة  وقيام  وطنهم،  في  لالستثمار 

الخاص الفلسطيني في النشاط االقتصادي والتنموي من خالل اجراءات تنفيذ برنامج 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم بتوفير وتحسين نوعية الخدمات 

وخاصة  المجاالت  كافة  في  اإلنتاج  عمليات  بتشجيع  للمواطنين  المقدمة  االساسية 

الخدمات الملموسة للمواطن العادي بالمشاركة الجماعية للمستثمرين الفلسطينين 

مع المجتمع المحلي الفلسطيني بخلق اآلليات لتوفير التمويل ضمن شروط تنافسية 

والتأكيد على أهمية مشاركة البنوك في تطوير القطاع الخاص لدوره الفعال في شتى 

مجاالت القطاعات االقتصادية المختلفة مما يساهم في تطوير النشاطات المرتبطة 

بهذا القطاع بتشجيع االستثمارات الخاصة الوطنية واألجنبية وذلك بتحديث اإلطار 

المؤسساتي والقانوني لنشاط القطاع الخاص.
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ان القضية الفلسطينية بشكل عام واالقتصاد الفلسطيني بشكل خاص يتطلبان من 

رجال االعمال الفلسطينين مواصلة تكثيف عالقاتهم مع المنظمات االقليمية والدولية 

االقتصادية وهيئات التمويل الدولية بهدف اطالعها على ما يتعرض له االقتصاد 

الفلسطيني واالراضي الفلسطينية من عمليات التهويد والمصادرة والبناء والممانعة 

وتجريف المحاصيل الزراعية وكذلك ما تتعرض له االماكن السياحية بمواسمها وغيرها 

،ولمشاركة تلك المنظمات والهيئات في برامج التنمية االقتصادية الفلسطينية في 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية كألتئام منظمات أرباب األعمال في مناطق السلطة 

المختلفة  االقتصادية  بالقطاعات  المتعلقة   القضايا  تدارس  بهدف  الفلسطينية 

منظمات  عن  منبثقة  فلسطينية  اقتصادية  خلية  إنشاء  خالل  من  عملي   إطار  في 

عامة. العالم  ودول  خاصة  العرب  اشقائهم  مع  الفلسطينية  العمل  أرباب   وهيئات 

»ممثلة  الفلسطينين  االعمال  رجــال  جمعيات  اتحاد  رئاسة  جهود  مواصلة  ان   

باالستاذ محمد المسروجي في تكثيف التواصل مع المنظمات االقتصادية المعنية 

الحكومة  ورئاسة  الفلسطينة  الوطنية  السلطة  قيادة  وخاصة  المحلية  والسياسية 

التعاون  آفاق  والدولية« من شأنه توسيع  اإلقليمية  المنظمات  الفلسطينية وكذلك 

والدولية  العربية  األعمال  رجال  ملتقيات  ليشمل  االقتصادية  الميادين  كافة  في 

لخدمة المجتمع واالقتصاد الفلسطيني حيث يرى بان عمل رجال االعمال الفلسطينين 

الذي يتمتعون بتأثير واشعاع اجتماعي وثقافي النهم ال ينفصلون عن مجتمعهم 

وقضاياه  والنهم متسلحون بتأهيل وقدرات وبخبرة علمية وعملية واصبح يمتلكون 

ويمارسون  قراراتهم  يبني  وادارية  تجارية  ومهارات  واقتصادية  قانونية  خلفيات 

اعمالهم على اساسها ويوجه بوصلة راس مالهم االقتصادي وفق برنامج مدروس في 

اتجاه طموحاتهم الشخصية وتطلعات شعبهم نحو االستقالل والحرية  والن واجبهم 

وطني وقومي من اجل البقاء والصمود بل والنجاح الن ذلك يعتبر مساهمة اساسية 

في النضال الفلسطيني ضد المشاريع االحتاللية االسرائيلية لالراضي الفلسطينية 

لهذا فأن مئات المشاريع االستثمارية المجدية التي يمكن االستثمار بها في كافة 

الفلسطينية  السيطرة  ضمن  تخضع  التي  المناطق  وخاصة  الفلسطينية  االراضي 

الديانات  لكافة  عالمية  مكانه  من  به  تتميز  لما  السياحية  المشاريع  منها  الكاملة 

للزراعة  التي تعتبر من اهم االستثمارات لخصوبة تربتها  الزراعة  السماوية وكذلك 

وكذلك الصناعية والعقارية والتجارية واالتصاالت والمواصالت  والتي يمكن تصبح 

تنافس بعض االسواق االقليمية. 

يجب  والمستثمرين  األعمال  لرجال  فاعل  فلسطيني  اقتصادي  اعالم  في  التفكير  ان 

ان يكون موقع تفكير جدي بهدف تنشيط اآلليات المتوفرة من أجل توحيد الخطاب 

مناطق  داخل  والتجارب  الخبرات  تبادل  موحدة  اعالمية عصرية  منظومة  وفق  االعالمي 

الفلسطينينة محليا واقليميا  للمنتجات  الترويج  الفلسطينية وكذلك  الوطنية  السلطة 

من  الفلسطيني  االقتصاد  منها  يعاني  التي  المعاناه  في شرح  عليه  واالعتماد  ودوليا 

الحاضر  الوقت  الفلسطيني في  االقتصادي  االعالم  ان   ، اليومية  االسرائيلية  العمليات 

لم يقم بدوره كامال في اطالق صافرات االنذار التحذيرية تجاة ما يتعرض له االقتصاد 

الفلسطيني بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص ولم يلتفت االعالم الرسمي المقروء 

والمكتوب وحتى المسموع كثيرا إلى الخطر الحاضر والمقبل ، وانطالقا من هذه الحقيقة 

القضايا  مع  يتعاطى  وهو  ضعيفة   بمراحل  يمر  الفلسطيني  االقتصادي  االعالم  فإن 

درس  دون  من  بعضها  مع  ويتعامل  لفلسطين  التنموية  بالعملية  الخاصة  الجوهرية 

مجمل  على  االعالمي  الخطاب  آثار  انعكست  حتى  فيه  مبالغ  بشكل  االخر  البعض  ومع 

المشهد االستثماري وكان ترنح االقتصاد  الفلسطيني بمكانه خيرتعبيرعن مدى تأثرنا 

باالجراءات التعسفية االسرائيلية وكذلك بعض التقصير الذاتي بهذا المجال.

تنموية  سياسة  تشهد  لم  فلسطين  في  االقتصادي  االعــالم  منظومة  ان  شك  ال   

في  االسثمارات  من  كاف  بقدر  تتمتع  ولم  الشعبي  وكذلك  الرسمي  المستوى  على 

قناة  بانشاء  الفلسطينين  االعمال  رجال  من  جديا  يتطلب  الذي  االمر  المجال  هذا 

االعالمية  المواد  وتطوير  الكفاءة  رفع  خالل  من  وذلك  خاصة  اقتصادية  فلسطينية 

االمد مما يشكل  باستنادها على خطط واستراتيجيات قصيرة وطويلة  االقتصادية 

مسؤولية تاريخية مضافة على القطاع الخاص الفلسطيني أزاء المتغيرات السياسية 

االقتصادية  والثقافة  الوعي  بتعميق  الدائم  بالتزامه  واالقتصادية  واالجتماعية 

المنتجات  وترويج  والدولية  واالقليمية  المحلية  االقتصادية  االوضاع  على  والتعرف 

المنتجات  التحول الستهالك  ادامة مقومات ومنطلقات  الى  الفلسطينية مما يؤدي 

التحول  في  المساعدة  وكذلك  المستوردة  المنتجات  عن  واالستغناء  المحلية 

الديمقراطي  الذي يشهده الشعب الفلسطيني على اسس الصياغات المبدئية الفق 

العلمية والسياسية واالقتصادية  المستويات  الفلسطيني في كل  المجتمع  وتقدم 

االونة  في  الملموسة  االجتماعية  االضطرابات  عن  فضال   ، والثقافية  واالجتماعية 

الخاص  القطاع  من  يتطلب  والذي  الفرقاء  بين  المحتدم  السياسي  والخالف  االخيرة 

االنقسام وخطرة على عملية  له كلمة قوية وحازمة تجاه هذا  ان يكون  الفلسطيني 

التنمية واالستثمار في فلسطين.

الفلسطينية  الحكومة  ورئاسة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قيادة  أنفقته  ما  ان   

االعمال  رجال  وملتقيات  واتحادات  الفلسطيني  االستثمار  لصندوق  وتوجيهاتهم 

الفلسطيني  للشعب  المختلفة  االقتصادية  الشرائح  عن  كممثلين  الفلسطينين 

في  االجانب  المستثمرين  لجذب  االستثمار  وتشجيع  عالميًا  فلسطين  لتسويق 

بقلم : الدكتور 
سليمان عيسى جرادات
الباحث في االقتصاد الدولي 

Dr.sulaimanjaradat@yahoo.com

ال�سمولية لالقت�ساد الفل�سطيني
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االقتصادية  للحياة  الملموس  االنتعاش  من  بالرغم  الفلسطينية  المحافظات 

واالجتماعية الملموسة في المحافظات الشمالية اال ان الحصار والدمار واالغالق على 

قطاع غزة وخاصة العدوان االخير )يناير 2009( فقد ذهبت هذه الجهود أدراج الرياح 

المستثمرين  لدى  الثقة  وإعادة  نصابها  إلى  األمور  إلعادة  سنوات  لعدة  يحتاج  مما 

توفير  على  الفلسطينية  الحكومة  تحرص  التي  الفلسطيني  االستثماري  المناخ  في 

ببنية تحتية متطورة من اعادة  المحلية واألجنبية مدعمة  بيئة مثالية لالستثمارات 

ترميم وبناء مطار غزة الدولي وفتح الطرق وأنشاء ميناء غزة إلى جانب االستقرار األمني 

الدول  لكبرى  رئيسية  بوابة  تعتبر  التي  االستراتيجي  فلسطين  وموقع  والسياسي 

العالمية إلى منطقة الشرق األوسط في حال حصولها على االستقالل واقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ان ما يتعرض له قطاع غزة من حصار ظالم قد ادى الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 

لمعظم  التحتية  البنية  في  التدمير  باالضافةالى  مسبوقة  غير  مستويات  لتبلغ 

،كما  والسكانية  الحكومية  واالبنية  بالمصانع  المتعلقة  وخاصة  القطاع  محافظات 

وسبعمائة  مليونا  عددهم  البالغ  القطاع  سكان  بين  من  شخص  مليون  من  أكثر  أن 

أمام  والمنافذ  المعابر  وإغالق  استمرار  مع  الخارجية  المساعدات  ألف يعتمدون على 

والسياسية  االقتصادية  اليومية  معاناتهم  تكرس  التي  والبضائع  األفــراد  مرور 

واالجتماعية يعتمدون في جانب من معيشتهم على المساعدات االغاثية من وكالة 

الحكومة  تقدمها  التي  االساسية  المساعدة  ومواصلة  الخارج  من  والتبرعات  الغوث 

»محمود  الرئيس  السيد  من  بتوجيهات  فياض«  الدكتور«سالم  برئاسة  الفلسطينية 

عباس«،الذي يؤكد على أن الهدف اإلسرائيلي منذ فرض الحصار والعدوان والعودة 

مجددًا للحصار،هو تحديدًا استمرار تفكيك النظام السياسي الفلسطيني وانقسامه،  

أما الخسائر الناجمة عن العدوان العسكري الهمجي ضد قطاع غزة في ديسمبر 2008 

ويناير 2009  فقد بلغت حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 1.9 مليار دوالر 

هذا االنهيار المتواصل في البنية االقتصادية لقطاع غزة سواء بالنسبة للموارد المادية 

الضعيفة تاريخيا ، أو بالنسبة للمنشات الصناعية التي توقف أكثر من %80  منها 

عن العمل ، وكذلك األمر بالنسبة لقطاع الزراعة الذي توقف عن التصدير بصورة شبه 

كلية ، إلى جانب التدهور المريع في قطاع اإلنشاءات و التجارة والخدمات في سياق 

التراجع الحاد للواردات والصادرات بصورة غير مسبوقه، إلى جانب إفالس العديد من 

الشركات في قطاع غزة عام 2009 .

إن وجود اقتصاد فلسطيني قوي هو مطلب حيوي يصب في المصلحة االقتصادية 

وخاصة  الجوار  دول  مع  االقتصادية  التجارية  العالقات  بتعزيز  الفلسطينية  للدولة 

الدولتين كانتا  باعتبار هاتين  العربية  الهاشمية وجمهورية مصر  المملكة االردنية 

لدخول مختلف  والدولية  العربية  األخرى خصوصا  األسواق  أمام  زالتا مفتوحتين  وال 

المنتجات والسلع الفلسطينية، وسيكون لقانون مقاطعة المنتجات االسرائيلية الدور 

القريب  المدى  الفلسطيني في  البناء والتقدم لالقتصاد والمجتمع  االكبر في عملية 

اثاره كبيرة على اقتصاد المستوطنات واالقتصاد االسرائيلي  التي اصبحت  والبعيد 

بشكل عام مع االخذ بعين االعتبار بان الكثير من منتجات المستوطنات بدأت تغزو 

االماكن  من  القريبة  المناطق  في  تجارية  مراكز  بناء  خالل  من  الفلسطيني  المجتمع 

السكنية الفلسطينية واخرها في منطقة عتصيون الذي تشهد اقباال من المواطنين 

الفلسطينين بين الفينة واالخرى على شراء تلك المنتجات.

التي  والصعوبات  الفلسطينية  الدولة  بناء  الفلسطيني على  االقتصاد  ان مدى قدرة 

تسيطر  التي  بالمناطق  يتعلق  فيما  وخاصة  االسرائيلية  القيود  جراء  من  يواجهها 

مدينة  في  المستمر  االستيطاني  والبناء  والطرد  التهويد  وعملية  اسرائيل  عليها 

القدس وحولها لتغير معالمها العربية واالسالمية وكذلك في مناطق الضفة الغربية 

ولفرض سياسة امر واقع ستكون لها انعكاساتها على استمرارية العملية السياسية 

التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني وقيادته كخيار استراتيجي لتحقيق امنياته في 

على  واالجراءات  القيود  وكذلك  الشريف  القدس  وعاصمتها  المستقلة  دولته  اقامة 

دخول البضائع الفلسطينية السرائيل، اما على المستوى المحلي فان االجراءات التي 

اتخذتها السلطة لزيادة الكفاءة في مؤسسات السلطة والحد من العجز في موازنتها 

المجال  هذا  في  النجاح  بعض  حققت  التي  المحدودة  مواردها  في  التوفير  وكذلك 

لقيام  استعدادا  االقتصادية  االوضاع  لتحسين  اتخاذها  الواجب  االجــراءات  بعض 

إغالق  و  اإلسرائيلي  واالقتصادي  المالي  الحصار  لسياسة  المستقبل. جة  الدولة في 

المعابر أصيب قطاع االستثمار في فلسطين بشكل عام وفي محافظات غزة بشكل 

خاص بانتكاسة  كبيرة .

 ال شك ان السلطة الوطنية الفلسطينية تستمر في االعتماد على المساعدات 

األجنبية نظرا لعدم القدرة على التحكم في الرسوم والضرائب نتيجة لعمليات 

الضرائب  جبي  آليات  تطوير  على  والعمل  إسرائيل  تفرضها  التي  الحجز 

ناهيك  متقدمة  تكنولوجيا  على  معتمدة  المنتجات  قاعدة  وتطوير  محليا 

يكون  ان  على  التنافسية  القدرة  لتحسين  هيكلية  اصالحات  الى  الحاجة  عن 

القطاع الخاص الفلسطيني هو المحرك للنمو والمولد لفرص العمل للخريجين 

بعض  في   % 49 من  اكثر  تقدرنسبتهم  التي  العمل  عن  العاطلين  وللشباب 

على  االسرائيلي  االحتالل  واالهم من ذلك سيطرة   ، غزة  المحافظات في قطاع 

الجزء االكبر من االراضي بحيث ان الشعب الفلسطيني بامكانه ان يتحرك في 

ما نسبته 33 % من االراضي التي احتلت عام 1967م اما الباقي فال زالت تحت 

السيطرة االسرائيلية بمسميات مختلفة مناطق عسكرية محميات طبيعية وبناء 

المواطنين الفلسطينين من  المستوطنات وبؤر استيطانية جدار الفصل ومنع 

الوصول الى ممتلكاتهم وغيرها. 

ان قيام حكومة سياسية اقتصادية في فلسطين اليوم تخرج الشعب الفلسطيني من 

ازمته في حال قبولها من قيادات االنقسام للشق االخر من الوطن بإمكانه أن يجنب 

، والسماح ببناء أسس  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية العراقيل التي عاشتها 

تعامل حكومة  بكيفية  مرهون  وهذا  االستمرار  على  قادر  فلسطيني  القتصاد  قوية 

االحتالل اإلسرائيلي بمصداقية تجاة عملية السالم وكذلك ضغط المجموعة الدولية 

على اسرائيل لتنفيذ التزماتها تجاة الشعب الفلسطيني بتنفيذ القرارات والشرعية 

لهذا   ، الدولي  االمن  مجلس  قرارات  وخاصة  الدولية  المنظمات  من  الصادرة  الدولية 

إلى  التوصل  دون  الفلسطينية  المناطق  في  اقتصادي  تقدم  اي  يحدث  أن  يصعب 

نحو  التقدم  مجال  أصبح  الفلسطيني حيث  للشعب  ومنصفة  عادلة  حلول سياسية 

االسرائيلي  االحتالل  لحكومة  السياسية  اإلرادة  على  متوقفا  فلسطينية  دولة  إقامة 

في إجراء مفاوضات صادقة وهادفة وعادلة في المجاالت السياسية واالقتصادية مما 

يضع الحكومة الفلسطينية الحالية والقادمة والقطاع الخاص الفلسطيني أمام تحد 

جديد وصعب.
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مــقــــــــاالت

إن الطفرة العقارية التي يشهدها الوطن  والتي اعتبرها في طور االبتداء 
هي رد فعل طبيعي  لسنين طويلة عانى خاللها االقتصاد الفلسطيني من 
كبت االنفتاح والتوسع والتطور لعدة اسباب ال مجال لحصرها حاليا . وكما 
هو معروف في عالم االقتصاد واألعمال فان أي تغير مفاجىء غير مبني على 
طفرة  نسميها  األسواق  وانخفاضات  ارتفاعات  بذلك  وأعني  متين  اساس 
)Bubble(  وهي خطرة ألن مستوى التعديل أو الضبط يكون مرتفع وبذلك 
يعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة عندما يعود السوق لحدوده المعهودة 
أو الطبيعية. أما عندنا في فلسطين فالفورة التي نعيش هي ليست طفرة 
ولكنها رد فعل طبيعي نسميه )Spring effect(.  تصور نفسك ضاغطا 
على زنبرك وبعدها تخفف الضغط وتالحظ ردة الفعل، فهكذا هو اقتصادنا 
العقارات. فإذا ما أخذنا بعين االعتبار نسبة  الواعد قطاع  وهذا هو قطاعنا 
النمو الطبيعي في الوطن وحجم المناطق القابلة للتوسع وأعني بذلك فقط 
25 % من مساحة الضفة الغربية والمتمثلة في مناطق »أ و ب في الوقت 
أصال  المسجلة  أو  للتسجيل  القابلة  األراضي  نسبة  أن  اعتبرنا  وإذا  الراهن« 
السيطرة  في  التوسعية  خططه  و  االحتالل  بفعل  جدا  ضئيلة  نسبة  هي 
على األراضي غير المسجلة )المطوبة( فان حجم الطلب على المساكن كبيرا 
للغاية  ولكن ال توجد ولألسف إحصائيات دقيقة عن عدد الشقق المطلوبة، 

دعني أخمن بأنها في حدود 0008 شقة سنويا.

نستشف مما سبق بأن الفرصة مواتية اآلن لالستثمار في العقار والذي لطالما 
زادت قيمته في كافة الظروف ففي مؤتمر التمويل العقاري والذي عقد في 
مدينة واشنطن في أمريكا والذي كان لي شرف حضوره، تم استعراض ما ال 
يزيد عن 25 دولة وكيفية تعامل السلطات الرقابية فيها مع األزمة المالية 
العالمية والتي نعرف بأنها بدأت من قطاع العقارات فالمشكلة األساسية 
الحقيقية  المنازل  أسعار  في  كانت  المتحدثين  من  الكثير  تطرق  وكما 
والتغير في أسعار المنازل مع مرور الزمن وتحت ظروف معينة. إن مداخلتي 
العقاريين من  المخمنين  بالذات تمحورت حول ترخيص  النقطة  على هذه 
السلطات الرقابية واعني هنا هيئة سوق رأس المال وعالقة تقرير المخمن 
الى  باإلضافة  للعقار  الحقيقي  السعر  تمويل  في  المتمثلة  المخاطر  بحجم 
المصطلح الفني HPA )House Price Appreciation( والمعني به ارتفاع 
سعر المنزل )أو انخفاضه( فعندنا في فلسطين ومن العام 1996 ولغاية اآلن 
لم نالحظ أي انخفاض في هذا المصطلح فإذا انخفضت أسعار المنازل فهي 
إما النخفاض أسعار المواد األولية للبناء و/أو انخفاض أسعار األراضي والذي 
يرجع الى البناء في مناطق أسعار األراضي فيها منخفض نسبيا ولكنه فعليا 
يزال  وما  كان  حال  أحسن  في  العقاري  فالممول   ً إذا  الزمن.  مرور  مع  ارتفع 
ودليل على ذلك حجم التعثر الشديد االنخفاض والعوائد من بيع العقارات 
أحيان  البنوك وفي  لدى  المديونية  األحيان  والتي غطت في معظم  بالمزاد 

اخرى جزءا من الفوائد المعلقة.

الفر�سة �سانحة  ملن ميلك ال�سوء الأخ�سر

وكما  المسكن  عن  الباحثة  المستهدفة  الشريحة  الى  سريعة  نظرة  في 
أفرزته الدراسات في هذا الخصوص فإن المساكن المطلوبة هي لفئة غير 
يمثل  والذي  شهريا  أمريكي  دوالر   300 عن  يزيد  مبلغ  دفع  على  مقتدرة 
حسب التعليمات والقوانين نسبة 40 % من مجموع دخول األسرة الواحدة، 
وعليه فانه يجب دراسة االستثمار في قطاع العقارات وتبويب هذه الدراسة 
حسب الشرائح المستهدفة ليتسنى للمواطن العثور على منزل دائم ومالئم 

لحاجياته.

والبنكي  المالي  القطاع  تدخل  يتطلب  دائم  منزل  او  العمر  تملك شقة  ان 
الحديث عن ظروف تؤثر على  بد من  الالزم، وهنا ال  التمويل  للحصول على 
مستمرة  مرونة  في  االئتمانية  البنوك  سياسات  إن  الــدول.  اقتصاديات 
منذ العام الماضي وذلك تزامنا مع الجهود منقطعة النظير على المستوى 
الداخلي، األمني، القضائي وعليه االقتصادي واالجتماعي. هذا باإلضافة الى 
دائرة  رأسها  وعلى  العقاري  بالقطاع  المعنية  الدوائر  بعض  هيكلة  إعادة 
تسجيل األراضي باإلضافة الى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بخصوص 
نسبة التوظيفات واالئتمان العادل وغيرها الكثير، إن القيود التي كانت لم 

تعد بنفس الشدة وقابلية البنوك على اإلقراض في ارتفاع.

بالمناخ االقتصادي  المقام ال بد من توضيح نقطة هامة  تتعلق  وفي هذا 
والذي أفرز إحصائيات ايجابية من سلطة النقد الفلسطينية وهنا أتطرق الى 
تتجاوز  ال   وبنسب  للغاية  فاألرقام مشجعة  المصنفة.  أو  المتعثرة  الديون 
فالفرص  وعليه  استثنائية  غير  ظروف  في  المعهود  العالمي  المستوى 

متاحة لمن يملك الضوء األخضر لإلقراض وهذا موضوع مهم ومفصلي.

في ظل ما سبق، فالقيود كما أسلفت في تناقص وهي نعم مربوطة بشكل 
المصرفي  العمل  احتراف  ولكن  والسياسية  االقتصادية  باألوضاع  رئيس 
مرنة  ائتمانية  سياسة  ضمن  المدروسة  المخاطر  اخذ  البنوك  على  يحتم 

وملتزمة بالمعايير العالمية.  .
إن شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ومن خالل خطتها االستراتيجية 
سياسة  بتبني  الماضي  العام  بداية  منذ  بدأت  قد  القادمة  سنوات  للثالث 
الرئيس  المشاركة )Partnership( مع كافة االطراف ذات العالقة فحليفنا 
هو البنك وهدفنا الرئيس هو الوصول للمواطن الفلسطيني وتحقيق حلمه 

في تملك مسكن الئق بدون المعانة التي حاليا يعيشها.

بقلم: عيسى قسيس
مدير عام شركة فلسطين 

لتمويل الرهن العقاري
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راس  سوق  هيئة  رئيس  المصري  ماهر  اكد 
انظمتها  الهيئة تعمل على تطوير  ان  المال 
المالية  االوراق  سوق  ان  الى  مشيرا  الرقابية 
قد تحول الى شركة مساهمة عامة وهي االن 
لكي  الداخلية  اجراءاتها  استكمال  بصدد 

تدرج في السوق المالي كمساهة عامة.
"رجــل  ب  خــاص  لقاء  فــي  المصري  واوضـــح 
الراعية  المظلة  تشكل  الهيئة  ان  االعمال" 
ان   امله  عن  معربا  الطرق  حــوادث  لصندوق 
في  وتنفيذي  وظيفي  استقرار  هناك  يكون 

الصندوق.

وفيما يلي نص الحوار:

سوق  هيئة  في  العمل  تقيم  كيف  س: 
راس المال؟

الهيئة  2006- عمل  من  االولــى  االعــوام  في 
االدارة  مجلس  تشكيل  بعد  وخاصة   2008
التعليمات  وضع  في  منشغلة  الهيئة  كانت 
في  ورد  ما  وترجمة  عملها  وتأطير  الالزمة 
ــراءات  اج الــى  المعنية  والقوانين  القانون 
حسب  القانون  تنفيذ  تضمن  وتعليمات 

:» ماهر المصري رئيس هيئة سوق راس المال ل »

االصول.
هذه  لبعض  مراجعة  بدات   2009 عام  وفي 
على  بها  العمل  بعضها جرى  الن  التعليمات 
على  الهيئة  تعمل   2010 عام  وفي  عجالة 
تطوير انظمتها الرقابية التي ال تختص فقط 
في الرقابة والتفتيش ولكن ايضا في افضل 
الممارسات التي يجري العمل بها في العالم 
المالي  السوق  على  الرقابة  ناحية  من  سواء 
اجل  من  متطورة  الكترونية  برامج  بتطبيق  او 
ترتيب اوضاع قطاع التامين، وبخصوص الرهن 
التركيز  يزال  ال  التمويلي  والتاجير  العقاري 
القوانين  اي  التشريعات  وضع  على  االكبر 
تطوير  على  والعمل  القطاع  بهذا  المعنية 
المؤسسات  دعــم  خــالل  من  نفسه  القطاع 
واالتحاد الذي يضم شركات التاجير التمويلي.

من  الكثير  ادراج  تأخير  يتم  لماذا  س: 
الشركات العامة في سوق راس المال؟

الموضوع،  مبالغة في وصف  ان هناك  اعتقد 
ال يوجد شركات مساهمة عامة كثيرة تنتظر 
االدراج ولن تدرج حتى االن, صحيح ان هناك 
العامة  المساهمة  الشركات  من  كبير  عدد 

وزارة  فــي  الــشــركــات  مــراقــب  ــدى  ل مسجلة 
يصلح  منها  القليل  ان  اال  الوطني  االقتصاد 

لالدراج في السوق المالي الفلسطيني.
انه  اعلنا   2009 الماضي  العام  نهاية  في 
في  عامة  5-6 شركات مساهمة  ادراج  سيتم 
العام  هذا  وفعال   2010 عام  المالي  السوق 
ادرجنا حتى االن 3 شركات جديدة و3 اخرى 
ونقوم  بطلبات  تقدمت  وقد  ــالدراج  ل جاهزة 
واالداري  المالي  ووضعها  بدراستها  االن 
وبالتالي  المال  راس  لمتطلبات  واستكمالها 
على  ندرج  ان  الجاري  العام  نهاية  قبل  نأمل 

االقل 6 شركات مساهمة عامة.
الشركات المساهمة االخرى الكثير منها غير 
موجودة اصال والعديد منها ال تفي بالمتطلبات 
سواء من حيث راس المال او االداء المالي خالل 
عندما  الهيئة  في  الماضية،نحن  السنوات 
الشركات  هذه  ادراج  من  العام  هذا  ننتهي 
التي ستدرج سنتعامل مع بضع شركات اخرى 
في العام القادم وهي شركات مساهمة عامة 
الهيئة  ولكن  الشروط  جميع  تستوفي  ال  قد 
ستعمل مع هذه الشركات ومؤسسات دولية 
شروط  تستوفي  لكي  كفاءتها  رفع  اجل  من 

الهيئة تعمل 
مع �سركات 

التامني لت�سويب 
اأو�ساعها للو�سول 
اىل املالءة املالية

ت
اءا
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ال�سوق املايل يح�سر نف�سه لتداول اأكربخالل الربع الأخري من العام اجلاري
االدراج في العام القادم.

شركات  مع  بالعمل  سنقوم  ذلك  الى  اضافة 
كبير  انــتــاج  حجم  لديها  خاصة  مساهمة 
القناعها  كبير  مالها  وراس  المالية  ودورتها 
لمصلحتها  عامة  مساهمة  ــى  ال بالتحول 

ومصلحة االقتصاد الفلسطيني.

االوراق  سوق  تحويل  يؤخر  الذي  ما  س: 
المالية الى شركة عامة؟

اصال  عامة  مساهمة  شركة  الى  تحولت  لقد 
مساهمة  شركة  االن  القانون  وفق  واصبحت 
اجراءاتها  استكمال  بصدد  هي  االن  عامة، 
الداخلية لكي تدرج في السوق المالي كمساهة 
عامة، وقامت بتغيير اسمها الى شركة بورصة 
باجراءتها  القيام  بصدد  واالن هي  فلسطين، 
وطرح  فيها  المساهمين  عدد  زيادة  اجل  من 

اسهمها لالدراج في سوق فلسطين.
خالل  الشركة  هذه  ستدرج  سابقا  قلت  وكما 

هذا العام.

عن  المال  راس  سوق  رضى  مدى  ما  س- 
الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي 

حوادث الطرق؟
هناك ممثلين اثنين للهيئة في مجلس ادارة 
والهيئة  اعضاء،   5 من  المكونة  الصندوق 
تشكل المظلة الراعية لصندوق حوادث الطرق 
الواجب  الرسوم  تحديد  عن  المسؤولة  فهي 
والهيئة هي  للصندوق  المؤمنين  دفعها من 
ايضا  وهي  شهريا  الدفع  موعد  تحدد  التي 
تقوم بفرض الغرامات بتوصية من الصندوق 
او  بعقودها  اخلت  اذا  التامين  شركات  على 
والهيئة  الطرق،  حوادث  صندوق  مع  القانون 

تجبي هذه الغرامات لصالح الصندوق.
على  تعاقب  الماضية  سنوات  الثالت  خالل 
هناك  يكن  ولم  مديرعام  من  اكثر  الصندوق 
مجلس  رئيس  وتغير  فيه,  اداري  استقرار 
اي  الحالية  الفترة  في  وبالتالي  مرتين  االدارة 
منذ حوالي سنة بدء هناك نوع من االستقرار 
على مستوى مجلس ادارة الصندوق، اما على 

مستوى االدارة التنفيذية فكان هناك تعاقب 
من قبل 3 مدراء عامين خالل سنة ونصف على 

الصندوق.
نأمل ان يكون هناك استقرار وظيفي وتنفيذي 
في الصندوق يقابله استقرار في مجلس ادارة 
المجلس مشاكل كبيرة  امام  . كان  الصندوق 
جدا ليس من نتاجه الواقع الحالي ولكن كان 
قضايا  بخصوص  الماضي  من  تراكمي  نتاج 
محسومة  غير  كانت  التامين  شركات  تخص 
بحيث كان في الخطوط العريضة للمسؤوليات 
من  نوع  التامين  وشركات  الصندوق  بين  ما 
الخلط اضافة الى ذلك جاءت مشكلة المؤسسة 
واخذ  الصندوق  اعتمد  التي  للتامين  العربية 
في  الموجودة  الملفات  معظم  عاتقه  على 
هذه المؤسسة المتأخرة واالن هو مسؤول عن 
االمور  وبعض  للصندوق  الجسدية  المطالبات 
والضغط  العبء  نقدر  نحن  وبالتالي  االخرى, 
فيه  يكن  لم  وضع  في  الصندوق  على  الواقع 

مستقر اصال .
منتصف  وحتى  االن  من  الصندوق  ان  اعتقد 
العام 2011 سيكون قد رتب اوضاعه بشكل 
وبدء  التامين  شركات  مع  اوراقــه  ورتب  جيد 
في سداد المطالبات للحوادث الجسدية لدى 
المتعلقة  الملفات  مجال  وايضا في  الجمهور 
بالمؤسسة العربية للتامين، هي مهمة كبيرة 
وصعبة جدا ولكن اعتقد انه بدعم من مجلس 
العامة  واالدارة  والهيئة  الصندوق  ادارة 
االتجاه  في هذا  الهيئة سندعم  في  للتامين 
بشكل  بواجباته  يقوم  الصندوق  ان  بحيث 
اوراقه  بتنفيذ  فعال  الصندوق  بدء  وقد  جيد, 
المتضررين  اي  العالقة  الصحاب  للتعويض 

جسديا في المرحلة السابقة.
صحيح انه في المرحلة السابقة لم يكن هناك 
ترتيب  من  بد  فال  المطلوب  بالحجم  انجاز 
االوراق مع شركات التامين وهذا امر له اولوية. 
نعقد  ايلول  شهر  في  انــه  المحتمل  ومــن 
اجتماعات ما بين الصندوق وشركات التامين 
تحدد  التي  التفاهم  مذكرات  انجاز  اجل  من 
االتفاقات  كافة  على  والتفاهم  المسؤوليات 

السابقة التي كانت قد وقعت مع الصندوق او 
مع الهيئة السابقة للصندوق.

التي  االجــــراءات  بخصوص  مـــاذا  س- 
انهيار  تكرار  لتجنب  الهيئة  اتخذتها 

شركات التامين في المستقبل؟ 
بالمالءة  الشركات  التزام  هو  ذلك  اساس  ان 
عام  من  اكثر  منذ  وضعت  الهيئة  المالية، 
راسها  وعلى  التامين  لشركات  منظمة  شروط 
للشركة  المالية  المالءة  اي  المال  راس  كفاية 
وتردنا  باستمرار  الشركات  على  تفتش  وهي 

تقارير من شركات التامين بهذا الموضوع.
الشركات  قلة  في  الخلل  عندنا بعض  يزال  ال 
والهيئة  بالخطر,  ينذر  ال  الخلل  هذا  ولكن 
كثيرة  ليست  وهي  الشركات  مع هذه  تعمل 
من اجل تصويب اوضاعها للوصول الى المالءة 
مع  بالتوافق  الهيئة  وضعتها  التي  المالية 

اتحاد شركات التامين.
هذه  ــى  ال وصلت  التامين  شــركــات  معظم 
اهتمام  راس  على  الموضوع  وهــذا  المالءة، 
عدا  وفيما  للتامين،  العامة  واالدارة  الهيئة 
شركات  مع  نتابعها  نحن  االمور  جميع  ذلك 
التي  الدنيا  بالتعرفة  االلتزام  اولها  التامين 
عدم االلتزام بها يؤدي الى كثير من االحيان 
اما نقص بالسيولة او انخفاض المالءة المالية 

لدى شركات التامين.

س:  ما هي اهم مشاكل قطاع التامين؟
بالتعرفة  االلتزام  عدم  هي  المشاكل  اهم 
الدنيا للتامين االلزامي وهذا كان في السابق 
وفي االشهر االخيرة انخفض ذلك  ولكن نحن 
غير مرتاحين لطريقة تعاون شركات التامين 
بهذا االلتزام لذلك اتخذت الهيئة عدة قرارات 
التامين  بعض شركات  على  غرامات  وفرضت 
طالما  ذلك  في  وتستمر  الغرامات  وستفرض 

الشركات غير ملتزمة.
انجاز  على  التامين  مع شركات  نعمل  نزال  ال 
التامين  يصل  ــذي  ال االلكتروني  البرنامج 
التامين  ربط  اي  واحد  ان  في  الترخيص  مع 
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تحدث عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة االقتصاد 
معالم   حول  االعمل"  "رجل  ب  لقاء  في  الوطني 
وضعت  التي  الوطني  االقتصاد  وزارة  خطة 
النهوض  أجــل  من  القادمة  الثالث  للسنوات 
باالقتصاد المحلي والقطاع الخاص والوصول إلى 
االسواق العالمية. اضافة الى اهداف الوزارة لعقد 
للمستثمرين  االستثمارية  الملتقيات  من  عدد 
الفلسطينيين في الشتات وفلسطينيي الداخل 
في  صديقة  دول  في  االعمال  رجــال  ومع   )48(
تركيا  في  االول  االستثمار  مؤتمر  مثل  الخارج 

وقريبا في البرازيل.

وفيما يلي نص اللقاء:
مؤتمر  انعقاد  عن  انطباعكم  هو  ما  س: 

فلسطين لالستثمار في مدينة بيت لحم؟
الثاني  المؤتمر  انعقاد  يأتي  تعلمون  كما 
االول  للمؤتمر  تكمياًل  لحم  بيت  في  لالستثمار 
هذا  كان  تعلمون  وكما  عامين،  قبل  ُعقد  الذي 
الثاني  المؤتمر  المقاييس،  بكل  ناجحا  مؤتمرا 
لخطوات  واستكماال  األول  للمؤتمر  تتويجا  جاء 
المؤتمر وحسب  التي استمر بها حسب  النجاح 
العاملين  شهادة  وحسب  المشاركين  شهادة 
بامتياز،  ناجحا  المؤتمر  كان  لقد  المؤتمر  بهذا 
حوالي  حيث  واسعة  مشاركات  هناك  كانت 
بالرغم  فلسطين  خارج  من  مشارك  ومئتي  ألف 
ابواب  على  المؤتمر  و عقد  الصعبة  الظروف  من 

حقق  ذلك  من  وبالرغم  الحرية  اسطول  مذبحة 
أو  المشاركين  ملحوظة سواء من حيث  نجاحات 
من حيث المشاريع التي تم الحديث عنها، في 
بحوالي  مشاريع  عن  الحديث  تم  المؤتمر  هذا 
المشاريع  هذه  وتأتي  دوالر،  مليون  تسعمئة 
استكماال للنظرة االقتصادية في فلسطين، نأمل 
أن يكون هذا المؤتمر فاتحًا لمؤتمرات أخرى  نحن 
المؤتمرات االقتصادية  برنامج  بصدد استكمال 
في الصحة والتعليم وغيرها من المؤتمرات التي 
تشمل نشاطات أخرى متعددة في فلسطين بما 
يوسع دائرة التنمية وبما يوسع  دائرة المشاركة 
األوسع في برامج التنمية واالعمار في فلسطين، 
ونحن واثقون بأن هذا الجهد الذي ُبذل في هذا 

المؤتمر يستحق كل التقدير والدعم.    
            

س: ما هي أهم معالم  خطة وزارة االقتصاد 
الثالث  للسنوات  وضعت  التي  الوطني 
باالقتصاد  النهوض  أجــل  مــن  القادمة 
إلى  والــوصــول  الخاص  والقطاع  المحلي 
وجهة  مع  يتماشى  بما  العالمية،  االسواق 
للسنتين   ) فياض  سالم   ( الدكتور  نظر 

القادمتين؟
كما تعلمون وزارة االقتصاد الوطني هي الوزارة 
المعنية بالوضع االقتصادي في فلسطين وهي 
من  اآلن  االقتصادي  التحول  عملية  تقود  التي 
اقتصاد تحت االحتالل إلى اقتصاد دولي، وهذا 

الكالم يأتي انسجاما بالكامل مع برنامج الحكومة 
تو  الجون  خطة  في  وكذلك  السنتين  خطة  ذو 
جون التي أعدتها الحكومة، الوزارة تقوم بجهود 
إلى  االقــل  على  تستند  الملف  بهذا  واسعة 
العالقة  فكفكة  أولها،   : رئيسية  محاور  ستة 
بنائها على قدم  وإعادة  الجانب اإلسرائيلي  مع 
في  القضايا  كل  يشمل  بما  والعدالة  المساواة 
وتطويرها.  هيكلتها  بأعادة  اإلسرائيلي  الملف 
الجانب الثاني هو إعادة تنظيم السوق الداخلي 
للوزارة دورا كبيرا في  الفلسطيني كما تعلمون 
برنامج مكافحة  بدأ من  الداخلي  السوق  تنظيم 
االسعار  برنامج  إلــى  المستوطنات  منتجات 
والتسعير إلى برنامج دعم مؤسسة المواصفات 
للخروج  وتطويرها  الفلسطينية   والمقاييس 
متناول  في  تكون  جيدة  فلسطينية  بسلعة 
وأخيرا  الفلسطينيين  المستهلكين  جمهور 
برنامجا واسعا لدعم المنتج الوطني الفلسطيني 
في االسواق الداخلية والخارجية. الجانب الثالث 
هو استكمال البيئة القانونية والتشريعية في 
فلسطين وتحسين بيئة األعمال في فلسطين، 
كما تعلمون هناك جهود كبيرة في استكمال 
والتشريعات  والقوانين  األنظمة  من  مجموعة 
التي تهتم بها الوزارة لمؤسسا ت القطاع الخاص 
والتشريعية  االقتصادية  المنظومة  الستكمال 
برنامج  لدينا  وكذلك  فلسطين  في  والقانونية 
وتفعيل  تأهيل  ـــادة  إع فــي  ــوزارة  ــل ل طــمــوح 

عازمون على استكمال القوانين واالنظمة المنظمة للحياة االقتصادية

" عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة االقتصاد الوطني ل "

تأهـيــل  العــــادة  نـسـعى 
القطــــاع  مـع  الـعــالقـــة 
متناسبة رؤية  وفق  الخاص 
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والدولية  العربية  واالتفاقات  الدولية  العالقات 
الدولية  األسواق  بفتح  يساهم  بما  واالقليمية 
خالقة  بصورة  الفلسطينية  المنتجات  امــام 
واسعا  برنامجا  هناك  وأخيرا  وجيدة.  ومناسبة 
الوزارة  في  المؤسسات  لجميع  الهيكلة  إلعادة 
ومؤسسات القطاع الخاص و نحن انجزنا قانون 
االنتخابات  ابواب  على  ونحن  التجارية  الغرف 
قريبا ان شاء الله، قانون اتحاد الصناعات، قانون 
اعتقد  والتي  القوانين  من  ومجموعة  الصناعة 
القطاع  مؤسسات  على  ايجابا  ستنعكس  انها 

الخاص كذلك.                               
                                                             

س: ما االهداف من توجه الوزارة لعقد عدد 
للمستثمرين  االستثمارية  الملتقيات  من 
وفلسطينيي  الشتات  في  الفلسطينيين 
دول  في  االعمال  رجال  ومع   )48( الداخل 
الخارج مثل مؤتمر االستثمار  صديقة في 
االول في تركيا وقريبا في البرازيل وغيرها؟                                                                                                                                         
الوزارة  جهود  سياق  في  النشاطات  هذه  تاتي 
حلقات  الستكمال  تتوقف  ال  والتي  الدائمة 
وبناء  التواصل   وحلقات  الفلسطينية  التنمية 
الواسع  برنامجها  الستكمال  الــدعــم  آلــيــات 
الفلسطينيين  األعمال  رجــال  بين  بالتشبيك 
مجموعة  لدينا  تعلمون  كما  والخارج،  بالداخل 
في  الفلسطينيين  االعــمــال  رجــال  من  كبيرة 
وكفؤة  ومتعددة  واســعــة  مجموعة  الشتات 
تشبيك  على  جاهدة  الـــوزارة  ونشيطة،تعمل 
مع  االعمال  ورجــال  المستثمرين  هــؤالء  عالقة 
بالداخل.  الفلسطينيين  وشركائهم  نظرائهم 
 48 ال  في  واهلنا  اخوتنا  جاء  السياق  هذا  في 
الموضوع  ــذا  ه فــي  االســـد  بنصيب  يحظون 
وبالتالي هناك مجموعة من االفكار يجب تناولها 
الفلسطيني  لتوسيع شبكة  الخاص  القطاع  مع 
المعارض  خالل  من  العالقات  هذه  ومنظومة 
ــة ومــن خــالل تنظيم  ومــن خــالل لــقــاءات دوري
تسويق  يضمن  بما  اقتصادية  مهرجانات 
المنتجات الفلسطينية وتحسينها  وكذلك عمل 
استثمارات مشتركة مع اهلنا في الداخل ولهم 

االولوية في ذلك. 
الفلسطيني  التركي   المنتدى  يخص  فيما  أما 
ونأمل  الفلسطيني  التركي  االول  المنتدى  فهو 
قريبا   فلسطين  في  الثاني  المنتدى  يكون  ان 
المنتدى  هذا  في  المشاركون  وجميع  نعتقد 
التركية  العالقات  في  فارقة  عالمة  كــان  أنــه 

الفلسطينية التي تمر بمفترق طرق هام سياسيا 
واقتصاديا، نحن واثقون من قدرتنا جميعا على 
يخدم  بما  التركية  الفلسطينية  العالقات  اعادة 
ثقة  على  ونحن  الصديقين  الشعبين  مصالح 
التجاري  التبادل  شبكة  وتنويع  توسيع  بأعادة 
بين فلسطين وتركيا. والمؤتمر الثاني بالتأكيد 
عليه  االتفاق  تم  لما  تنفيذية  نقطة  سيشكل 
والحديث عنه في تركيا خالل المؤتمر االول. وفي 
نفس السياق ياتي مؤتمر البرازيل كما تعلمون 
لدينا جالية فلسطينية كبيرة في اميركا االتينية 
العقالنية  ومن  المنطق  من  التحديد،  وجه  على 
بالتأكيد ان نعيد تعزيز هذه العالقة وتطويرها, 
اميركا الالتينية هي قارة كبيرة ولدينا صداقات 
القضية  وتحظى  فيها  ومــتــعــددة  واســعــة 
الخطوة  والمساندة،  الدعم  بكل  الفلسطينية 
االولى تاتي ترجمة هذه العالقة السياسية الى 
عالقة عملية بتنويع شبكات التعاون وتطويرها 
بما يخدم  الرغبة  المشتركةفي التنمية واالعمار 

ان شاء الله.                                       
                                                                      

س: كيف يمكن ايجاد بيئة مناسبة لالعمال 
االسرائيلية  العراقيل  استمرار  ظل  في 
االراضــي  الــى  المستثمرين  دخــول  ــام  ام

الفلسطينية ؟
بالتأكيد المعيقات االسرائيلية موجودة وقائمة 
بأن  باالساس  تتمثل  الفكرة  ولكن  ومستمرة 
على  عــازمــون  وانــنــا  تستمر  ان  يجب  الحياة 
االقتصادية  الــعــالقــات  منظومة  استكمال 
وعازمون على بناء الدولة عازمون على استكمال 
القوانين واالنظمة والتشريعات المنظمة للحياة 
مع  التشبيك   توسيع  على  عازمون  االقتصادية 
واالجانب  والعرب  الفلسطينيين  االعمال  رجال 
عازمون  فلسطين  في  العمل  في  يرغبون  الذين 
فلسطين  في  االستثمارية  البيئة  تحسين  على 
وكذلك نحن لدينا استخدام كل وسائل الضغط 
الرباعية  من خالل المؤسسات الدولية من خالل 
بالتاكيد  التي  الدولية  الجهات  كل  خالل  ومن 
دخول  لدعم  منها  مطلوب  هو  بما  سيقومون 
هذه  بان  اعتقد  ال  فلسطين  في  المستثمرين 
على  بالضغط  سنتستمر  ولكننا  كبيرة  عقبة 
حين  الى  المناسبة  الحلول  اليجاد  الجدار  هذا 
بعدها  يكون  لن  والتي  فلسطينية  دولة  اعالن 
للحصول  على موافقة استثنائية  هناك حاجة 

للمستثمرين.

س : بالنسبة لمؤتمر بيت لحم لالستثمار 
هناك  يكون  ان  توجه  هناك  كان  االخير 
الرباعية في هذا الجانب  ضمانة من دول 
الجدد  للمستثمرين  السماح  حيث  من 
هناك  كــان  هل  سهل،  بشكل  بالدخول 

تقدم في هذا المجال؟
ليست ضمانات  بل هي  دائما هناك ضمانات 
والتنقل  الحركة  بتسهيل  وعـــود  ولكنها 
على  المستثمر  مشكلة  ولكن  للمستثمرين 
وجه التحديد تتمثل برغبته الدائمة بان يراقب 
نشاطه بشكل دائم وفي كل االوقات وال يجوز 
بين  ويسمح  يمنع  ورقة  المستثمر  ُيعطى  أن 
في  االستثمار  موضوع  كان  واخر،ولهذا  وقت 
بيت لحم وغيره من المؤتمرات الفلسطينية هو 
مرتبط  اساسا بموضوع مشاركة الفلسطينيين 
في المهجر الذين لديهم االستعداد والمعرفة، 
هناك مشاكل وهناك معيقات وبالتالي لديهم 
الصعوبات،نأمل  بعض  لتحمل  اســتــعــداد 
تعلمون  كما  قريبا  الموضوع  هذا  نتجاوز  ان 
وفلسفة  معنا،  يتعاون  ــي  ــدول ال المجتمع 
وبسيط  واضــح  اســاس  على  تقوم  الحكومة 
عليها  ما  تعمل  ان  السلطة  على  يجب  انه  هو 
بمعنى االمن واالمان، االستغالل االمثل للموارد، 
الفلسطينية  التشريعية  البيئة  استغالل 
مؤسسات  استثمار  باالستثمارات،  النابضة 
الدولي  للمجتمع  نذهب  لكي  التحتية،  البنية 
من  لدينا  ما  ولبينا  جاهزون  نحن  لهم  ونقول 
واجبات وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بما عليه 
في احقاق الحقوق الفلسطينية  وهذا ما نحن 

عازمون عليه ان شاء الله.

حضرتكم  توجهونها  اخيرة  كلمة  س: 
للقراء ؟

رؤيتها  وفق  الوطني  االقتصاد  وزارة  تسعى 
وزير  لبدة  ابو  حسن  الدكتور  بقيادة  الجديدة 
مع  العالقة  تأهيل  العــادة  الوطني  االقتصاد 
تتمثل  متناسبة  رؤيــة  وفــق  الخاص  القطاع 
في  فقط  ليس  والمساندة  الــدعــم  بتقديم 
موضوع القوانين والتشريعات واالنظمة وليس 
بل  المؤسسات  مع  العالقة  مأسسة  في  فقط 
ما  إذا  المؤسسات  لهذه  المالي  الدعم  بتقديم 
المؤسسات  بما يساعد هذه  وجد ذلك ضروريا 
المرحلة  تحديات  ومواجهة  الــوقــوف  على 

القادمة.
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انضم هاشم الشوا إلى بنك فلسطين كرئيس 
في  واستمر   2007 سنة  في  له  عام  ومدير 
إستراتيجية نموه وتوسعه وبعد حصوله على 
كلية  من  الشرف(  )مرتبة  العلوم  بكالوريوس 
لندن الجامعية بدأ السيد شوا حياته البنكية 
في سيتي جروب في سنة 1997 حيث شغل 
البنكي  العمل  في  إدارية  مناصب  عدة  فيها 
المتحدة  المملكة  في  والــخــاص  المشترك 
وايطاليا و اسبانيا وسويسرا  وفي سنة 2005 
انضم إلىHSBC   في سويسرا حيث عمل فيه 
كمدير لمجموعة أعمال الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا . وكان دوره في تطوير عمل الشركة 
ل   حضور  وإقامة  الخليج  في  الخاص  البنكي 

HSBC على شواطئ الكويت.

وطني  بنك  واكبر  أول  هو  فلسطين  بنك  إن 
بشبكة فروع متنوعة تضم 43 فرعا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة برأسمال قدره )100( مليون 
دوالر أميركي وقام بنك فلسطين الذي تأسس 
وعملياته  حضوره  بتوسيع   1960 سنة  في 
بنجاح في جميع أنحاء البالد ، وفي سنة 2007 

أسس مقره الرئيسي في رام الله. 

في  فرعا   )31( اآلن  فلسطين  بنك  ويملك 
الضفة الغربية و )12( فرعا في غزة فيها أكثر 
من )1000( موظف يخدمون )500000( زبون. 

ويملك بنك فلسطين %18 من حصة ودائع 
السوق والتسهيالت االئتمانية. 

وحيث إن بنك فلسطين يشتغل كبنك دولي 

الجزئية  البنكية  العمليات  في  يعمل  فانه 
والمشتركة وSME    و Micro بأوسع عمليات 

معالجة البطاقات في فلسطين.

الوحيد  الــوكــيــل  هــو  فلسطين  بنك  وان 
)الحصري( إلصدار واكتساب فيزا وماستركارد 
في فلسطين بأكثر من 4000 نقطة آالت بيع 

في جميع أنحاء الوطن.

بنك فلسطين نشيطا جدا في تشجيع  وكان 
فلسطين  في   Microو    SME المال   قطاع 
داخل  عالية  بجهوزية  ملتزمة   وحدة  وأسس 
تطوير  بهدف  الزبائن  هــؤالء  لخدمة  البنك 

االقتصاد من خالل دخول أوسع إلى المال. 

دورا  فلسطين  بنك  لعب  حديث  وقت  وفي 
القروض  قياديا في أوسع مشروع لمؤسسات 
فلسطين  موبايل  الوطنية  مثل:  المالية 
رام  اوتيل  وموفينبيك   )2009 اآلن  )انطلقت 
اوكتوبر  األول  تشرين  شهر  في  )افتتح  الله 

.)2010

فلسطين  بنك  أســس   2007 سنة  فــي 
شركة سمسرة مساعدة – الوساطة لألوراق 
المالية تزود الزبائن بالدخول للتجارة في 
البورصات المدرجة والبورصة الفلسطينية 
واألسواق اإلقليمية مع مكاتب لها في غزة 

ورام الله.

لألوراق  الوساطة  نمت  سنتين  من  اقل  وفي 
شركات  اكبر  ثاني  اآلن  وهي  بسرعة  المالية 

السمسرة من أصل 9 شركات.

هـاشـم هـانـي الـشـوا
رئيس ومدير عام بنك فلسطين 

بنك فلسطين هو أول واكبر 
بنك وطني بشبكة فروع متنوعة 

تضم 43 فرعا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة برأسمال 

قدره )100( مليون دوالر 
أميركي وقام بنك فلسطين 
الذي تأسس في سنة 1960 
بتوسيع حضوره وعملياته 

بنجاح في جميع أنحاء البالد 
، وفي سنة 2007 أسس مقره 

الرئيسي في رام الله. 

بطاقة رجل األعمال
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مسعود محمود مسعود العارضة
مدير عام

البنك التجاري الفلسطيني

أحمد طاهر عبد العزيز برقاوي

مدير 

مجموعة البرقاوي التجارية

جعفر محمد توفيق الحاج حسن
مدير عام

شركة حافيكو لالستثمار

رائد »أحمد مروان« محمد روحي زلموط

مدير دائرة التجارة الدولية

شركة الزلموط للتوزيع

نضال وليد رفيق عنبتاوي
مساعد مدير عام

البنك التجاري الفلسطيني

سعيد لبيب سعيد برانسي

BCI مدير عام شركة

لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أنور محمد أحمد الشنطي
مدير عام

شركة ترست العالمية للتأمين

 
رجال األعمال الفلسطينيينالجدد المنتسبين لجمعية الفلسطيني ترحب باألعضاء أسرة مجلة 

منذ حزيران 2010

األعضاء الجدد
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الــدول  تقدمها  التي  المساعدات  تلعب 
كبيرًا  دورًا  المانحة«   « الدولية  والمؤسسات 
لكثير  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  في 
في  تقع  التي  تلك  خاصة  العالم،  دول  من 
الفقر  مستويات  سلم  على  الدنيا  المراتب 
دوليًا.  عليها  المتعارف  بالمعايير  والبطالة 
هذه  شهدته  الــذي  الكبير  للتطور  ونظرًا 
الظاهرة خالل العقود الخمس الماضية، سواًء 
من حيث عدد الدول التي تتلقى المساعدات 
أصبحت  فقد  لها،  المقدمة  األموال  حجم  أو 
آليات إدارة المساعدات الدولية قضية بالغة 
شبكة  على  تؤثر  أنها  حيث  الحساسية، 
العالقة  ذات  ــراف  األط مصالح  من  معقدة 
الــدول  في  فقط  ليس   ،)Stakeholders(
التي تتلقى المساعدات بل وفي الدول التي 

تقدمها.
وبالرغم من أن غالبية الدول العربية تمتلك 
من الثروات الطبيعية ما يكفي الن يضعها 
في مصاف الدول الغنية، إال أن البعض األخر 
وسياسية  اقتصادية  مشكالت  من  يعاني 
المحصلة  فــي  أدت  مزمنة  واجتماعية 
على  بالغة  سلبية  النعكاسات  النهائية 
الدخل  ومعدالت  االقتصادي  النمو  معدالت 
هذه  أصبحت  فقد  لذا  البطالة.  ومستويات 
»الزبائن«  مــن   طويل  وقــت  ومنذ  األقــطــار 
على  سواًء  الدولية،  للمساعدات  الرئيسيين 
العديد  على مستوى  أو  الحكومي  المستوى 
تقدم  التي  المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
بعض أنواع الخدمات للطبقات األقل حظًا في 

المجتمع.
يقال  أن  يمكن  مما  الكثير  طبعًا  هنالك 
أدت الن  الــتــي  ــل  ــعــوام وال ــاب  ــب األس عــن 

المتلقي  الطرف  على  البلدان  بعض  تصبح 
للمساعدات. وال شك أن دراسة هذه األسباب 
واتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من االعتماد 
يحتل  أن  يجب  الخارجية  المساعدات  على 
ألي  الوطنية  األجندة  على  قصوى  أولوية 
بلد ، خاصة وان الجميع يعرف بأنه ال يوجد 
غداء مجاني، كما يقولون باألمثال األمريكية 
لم  انــه  بل   .)There is no free lunch(
يعد خافيًا على أحد بان الدول العربية التي 
تنعم بالمساعدات الخارجية قد دفعت ثمنًا 
حصلت  التي  المساعدات  مقابل  ما  نوع  من 
عليها، ومع ذلك فإنها ظلت لعشرات السنين 
المساعدات،  هذه  وراء  تركض  الن  مضطرة 
أحد  تشكل  أصبحت  أنها  بسبب  وذلــك 
استراتيجياتها  في  الرئيسية  المرتكزات 

لمكافحة الفقر والبطالة. 
وعلى ضوء ما سبق فإن االستنتاج المنطقي 
بغض  الجميع،  عليه  يتفق  أن  يمكن  الذي 
ضرورة  هو  السياسية،  مواقفهم  عن  النظر 
بذل كل جهد ممكن لتعظيم االستفادة من 
المساعدات الخارجية، طالما أنهم مضطرون 
لقبولها، بل وبذل كل جهد ممكن للحصول 

على المزيد منها. 
التي  المساعدات  ــان  ب طبعًا  الــواضــح  مــن 
في  ساعدت  قد  الفقيرة  الــدول  تتلقاها 
مستوى  على  االنجازات  من  الكثير  تحقيق 
االجتماعية  والــخــدمــات  التحتية  البنية 
والصحية وغيرها، وذلك بالرغم مما يقال عن 
هو  فلسطين  في  يجري  ما  ولعل  سلبياتها. 
المساعدات  أن  حيث  ذلك،  على  حي  مثال 
بل  األهــم،  التمويل  مصدر  هي  الخارجية 
والوحيد في معظم األحيان، لمشاريع التنمية 

الحوكمة في إدارة المساعدات الخارجية

على المانحين أن يكونوا
قدوة للممنوحين

وإعادة االعمار التي تنفذها السلطة الوطنية 
والمنظمات غير الحكومية )NGOs(. وال شك 
من  التخفيف  على  كثيرًا  قد ساعد  ذلك  أن 
التي  الشديدة  والقيود  الخانق  الحصار  آثار 
مظاهر  كل  على  االحتالل  سلطات  تفرضها 

الحياة االقتصادية في فلسطين.
التي  الكثيرة  االنــجــازات  من  بالرغم  ولكن 
يتم تحقيقها من خالل الدعم الذي تقدمة 
الجهات المانحة، إال أن هنالك قناعة عميقة 
الدول  في  والخبراء  المسئولين  غالبية  لدى 
إدارة  كفاءة  بان  المساعدات  تتلقى  التي 
وبالتالي  كثيرًا،  متدنية  هي  العملية  هذه 
هو  المحلي  المجتمع  على  مــردودهــا  فــان 
مع  بالقياس  المطلوب  المستوى  دون 
حجم  أو  فيها،  المستثمرة  األمـــوال  حجم 
المحلية  للمجتمعات  الفعلية  االحتياجات 
المستهدفة. ويفترض أن يثير وضعًا كهذا 
المسئولين  لدى  فقط  ليس  جديًا  اهتمامًا 
وفي  بل  للمساعدات  المتلقية  ــدول  ال في 
والتي  أيضا،  المانحة  والمؤسسات  الــدول 
يفترض أن تكون معنية بتحسين صورتها 

لدى البلدان التي تقدم لها المساعدة.
هنالك تحليالت كثيرة لظاهرة ضعف كفاءة 
بوضوح  ذلك  ويتجلى  الدولية،  المساعدات 
العمل  وورش  العلمية  الدراسات  خالل  من 
التي  والمقاالت  الموضوع  حول  تعقد  التي 
بعض  تجربة  أن  شك  وال  بالصحف.  تنشر 
مصر  مثل  الخصوص،  بهذا  العربية  البلدان 
الـــدروس،  مــن  بالكثير  تزخر  وفلسطين، 
الدول  من  هما  الدولتان  هاتان  وان  خاصة 
الــدول  بين  القائمة  رأس  على  تقع  التي 
وبشكل  العالم.  في  للمساعدات  المتلقية 

د. هشام عورتاني
  أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح 

ومدير مركز تطوير القطاع الخاص

ت
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تقارير ودراسات
عام، يمكن للباحث أن يالحظ بان الخلل في 
أداء المساعدات التي تتلقاها الدول الفقيرة 

يكمن بشكل رئيسي في الجوانب التالية:

الخلل في آلية تحديد األولويات. 1
ًمن  كثيرا  أن  هي  هنا  الرئيسية  المشكلة 
يتم  بالمساعدة  المستهدفة  المشاريع 
من  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  اختيارها 
شكلي  وبتنسيق  أنفسهم،  المانحين  قبل 
أو ضعيف مع الجهات المختصة في الدول 
المستهدفة. أي أن عملية اختيار األولويات 
 Supply( الــتــمــويــل  مــقــدمــي  ــن  م ــدأ  تــب
تحتاج  التي  الجهات  من  وليس   )driven
عديدة،  وألسباب   .)Demand driven( له 
السائدة  األنظمة  بطبيعة  يتعلق  معظمها 
المانحين  من  كثيرًا  فان  البلدان،  تلك  في 
يميلون إلعطاء األولوية لمشاريع تستهدف 
اإلنسان  وحــقــوق  للديمقراطية  الترويج 

وقضايا المرأة. 
وبالطبع فإنه ال يوجد أي شك في أهمية هذه 
خاصة  النامية،  للدول  القيم  من  المنظومة 
في العالم العربي، ولكن المشكلة تكمن في 
األهم لشعوب  األولوية  ليست  أن هذه هي 
والمستوى  والبطالة  الفقر  من  كثيرًا  تعاني 
المتدني من البنية التحتية. كما يالحظ أيضا 
بان المشاريع من األنواع السابقة الذكر تركز 
في الغالب على الجوانب الشكلية للنشاطات، 
فيها،  المشاركين  وعدد  الــورش  عدد  مثل 
تنفيذ  لمتابعة  حقيقي  اهتمام  إبداء  بدون 

تغييرات فعلية على أرض الواقع.

الدراسات والتقارير – وسيلة . 2
رئيسية لهدر المساعدات

للقيام  بالغة  أهمية  هنالك  بأن  المؤكد  من 
بالمشاريع  الخاصة  االستشارية  بالدراسات 
ولكن  المانحة.  الجهات  تستهدفها  التي 
هذه  بها  تدار  التي  الطريقة  فان  ذلك  مع 
تؤدي  كثيرة  ضعف  بنقاط  تتميز  العملية 
في نهاية األمر إلى ضعف في مستوى هذه 
اإلزدواجية  من  ملموس  قدر  وإلى  الدراسات 
أن تحديد اإلطار  فيها. وبشكل عام، يالحظ 
بشكل  الغالب  في  يتم  للدراسات  المرجعي 
وكذلك  أنفسهم،  المانحين  قبل  من  مباشر 
والمستشارين،  الباحثين  الختيار  بالنسبة 

حيث أن غالبيتهم تأتي من البلدان المانحة، 
األقل  )على  جدًا  عالية  أجــور  مقابل  وذلــك 
بالمعايير المحلية(، باإلضافة طبعًا لتكاليف 

السفر واإلقامة. 
الــدراســات  إدارة  عملية  ــان  ف ــرى  أخ ــرة  وم
التقارير عنها ال تخضع  االستشارية وإعداد 
المحلية  الجهات  مــع  حقيقي  لتنسيق 
وتــالفــي  تــرشــيــدهــا  ــهــدف  ب المختصة 
االزدواجية والتكرار فيها. كما أنها ال تخضع 
التوصيات  تنفيذ  لمتابعة  شفافة  آلليات 
قبل  مــن  التقارير  هــذه  تتضمنها  التي 
المانحين  أن  حيث  العالقة،  ذات  الجهات 
والمؤسسات المحلية التي يتعاقدون معها 
بإعداد  انتهت  قد  مهمتهم  بان  يشعرون 

ونشر التقارير المطلوبة منهم.

ضعف الحوكمة في عمليات . 3
التقييم 

في  المساعدات  تقييم  عمليات  تعاني 
في  أساسي  ضعف  من  الحاالت  من  كثير 
عمليات التقييم، سواًء بالنسبة لمدى فاعلية 
المشاريع المستهدفة في خدمة المجتمعات 
المحلية، أو بالنسبة آلليات إدارة المساعدات 
على  والممنوحة  المانحة  الجهات  قبل  من 
المانحين  جميع  بان  هنا  ويالحظ  سواء.  حد 
المبدأ  حيث  من  كاماًل  التزامًا  يبدون  تقريبا 
للمشاريع  التقييم  من  نوع  إجــراء  بضرورة 
التعليمات  بحسب  وذلك  يدعمونها،  التي 
الواردة في االتفاقيات الموقعة بينهم وبين 
المؤسسات التي تقدم لهم التمويل. ولكن 
يالحظ في معظم األحيان بان هنالك مظاهر 
من  خاصة  العملية،  هذه  في  للخلل  عديدة 
المؤشرات  حول  الشفافية  توفر  عدم  حيث 
اختيار  وآليات  التقييم،  في  المستخدمة 
وكيفية  العملية،  بهذه  المكلفة  الجهات 
إعدادها،  يتم  التي  التقارير  مع  التعامل 
المحلية  للجهات  التقارير  هذه  توفر  ومدى 

ذات العالقة.

عدم االلتزام بالمعايير الدولية . 4
في إعداد التقارير المالية

فان  للتقييم،  بالنسبة  الــحــال  هــو  وكما 
والجهات  المانحة  الدولية  المؤسسات 
حرصًا  تبدي  معها،  تتعامل  التي  المحلية 

األمــوال  ـــإدارة  ب يتعلق  مــا  كــل  فــي  كبيرًا 
المقدمة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية 
بحسب ما تنص عليه االتفاقيات الموقعة مع 
انه مع ذلك يوجد  إال  العالقة.  األطراف ذات 
الجهات  من  الكثير  لــدى  عميقة  شكوك 
المطبقة  المالية  اإلدارة  أنظمة  بان  المعنية 
لدى بعض المانحين تسمح بحدوث خروقات 
الشكلي  االلتزام  من  بالرغم  حتى  جوهرية، 

باإلجراءات والمعايير المحاسبية. 

االستنتاجات 
مظاهر  أهم  فقط  يتضمن  أعاله  ذكر  ما  إن 
المساعدات  إدارة  التي تشوب عملية  الخلل 
المؤسسات  من  لكثير  بالنسبة  الخارجية 
الضروري  من  فانه  وبالطبع  المانحة.  الدولية 
هنالك  بــأن  األخــرى  الناحية  من  التأكيد 
إدارة  مــجــال  ــي  ف كــثــيــرة  ــجــاح  ن قــصــص 
يجب  عام  وبشكل  الخارجية.  المساعدات 
مالحظة أن هنالك تفاوتًا كبيرًا بين المانحين 
المشكالت  حجم  حيث  من  )والممنوحين( 
إدارة  كــفــاءة  مــن  تحد  التي  والــقــصــورات 
ليس  فانه  وبالتالي  الخارجية.  المساعدات 
يجب  لما  محدده  وصفة  وضع  السهل  من 
العملية.  هذه  لتحسين  عمله  عدم  أو  عمله 
بهذا  المركزية  التوصية  فإن  ذلك  مع  ولكن 
التزام  أهمية  على  التأكيد  هي  الخصوص 
إدارة  في  الرشيد  الحكم  بمبادئ  المانحين 
الشفافية  حيث  من  خاصة  المساعدات، 
التقارير  ونشر  المعلومات،  عن  واإلفصاح 
بها،  يقومون  التي  النشاطات  عن  السنوية 
في  الدولية  المحاسبية  بالمعايير  وااللتزام 
إعداد التقارير المالية. كذلك يجب أن يلتزم 
مع  التعامل  في  بالديمقراطية  المانحون 
التي  الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات 
البالد  في  مشاريعهم  خاللها  من  ينفذون 

الممنوحة.
المانحون  انفق  لقد  أخيرة.  همسة  وهنالك 
ثقافة  لنشر  والجهد  األمـــوال  من  الكثير 
لها  يقدمون  التي  البلدان  في  الحوكمة 
أن  بالمانحين  يفترض  لــذا  المساعدات. 
اآلخرين  يدعون  ما  على  عمليًا  مثااًل  يعطوا 
أيضا  هم  التزامهم  خالل  من  وذلك  لعمله، 
بمبادئ الحوكمة في إدارة المساعدات التي 

يقدمونها للبلدان األخرى.
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اختتم االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، 
مدينة  في  للتأمين  األول  فلسطين  مؤتمر 
أريحا والذي عقد على مدار يومين خالل الفترة 
من  نخبة  بمشاركة   ،2010/6/30  –29 بين  ما 
إلى  باإلضافة  والمحليين  الدوليين  الخبراء 
الرسمية  المؤسسات  من  واسعة  مشاركة 
حيث  الفلسطيني  التأمين  بقطاع  والعاملين 
العمل  بجلسات  للمؤتمر  الثاني  اليوم  بدأ 
على  توزعت  نقاشات  حول  تمحورت  والتي 
ثالث جلسات وجلسة ختامية، تناولت األولى 
البيئة التشريعية والرقابية وأثرها على قطاع 
اكرم  الدكتور  الجلسة  أدار  التأمين،حيث 
النجاح  الحقوق في جامعة  داوود عميد كلية 
مدير  الخطيب  وضاح  فيها  وتحدث  الوطنية 
سوق  هيئة  في  للتأمين  العامة  اإلدارة  عام 
من  ظرف  ود.محمد  الفلسطينية،  المال  راس 
السعدي،  أسامة  والمحامي  المحامين،  نقابة 
التأمين  القانوني إلتحاد شركات  والمستشار 
عبد الله حجاب، وبهاء خويرة من كلية الحقوق 

في جامعة النجاح الوطنية.
أما الجلسة الثانية فتناولت تجارب رائدة في 
أدارها جمال  المركبات،  على  اإللزامي  التأمين 
عام  ومدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  الحمود 
الشركة العالمية للتأمين، وتحدث فيها ماهر 
عواد مدير دائرة األبحاث والتطوير والتدريب 
وأحمد  التأمين،  لشركات  األردني  االتحاد  في 

مشعشع، مدير عام شركة التأمين الوطنية.
وتناولت الجلسة الثالثة التي ترأستها  نسرين 
الحنبلي نائب المدير التنفيذي لشؤون فروع 
بالقطاعات  التأمين  قطاع  عالقة  فلسطين 
محمد  فيها  تحدث  الثاني،  الجزء  الشريكة/ 
االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــاوي،  ــم ــري ال
الفلسطيني لشركات التأمين، والعقيد محمد 
البيروتي، مدير عام الدفاع المدني، والدكتور 
واألستاذة  االطباء،  نقابة  ممثل  مجج  بسام 

في  القانونية  المستشارة  التميمي،  أروى 
وزارة الصحة، وعبدالكريم ضراغمة، مدير عام 

التفتيش في وزارة العمل.
االتحاد  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  وتم  كما 
التأمين وجمعية وكالء  الفلسطيني لشركات 
في  للتأمين  العامة  اإلدارة  بمصداقة  التأمين 
حيث  الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة 
بتطوير  تعنى  بنود  على  المذكرة  اشتملت 
التنسيق  ــادة  وزي الطرفين  بين  ما  العالقة 
قطاع  التي تخص  المستقبلية  المشاريع  في 

التأمين الفلسطيني. 
من  بمجموعة  للمؤتمر  الختامي  البيان  وجاء 
التوصيات التي جاءت نتيجة عمل للجلسات 
على مدار اليومين والتي شملت البنود والنقاط 

التالية:- 
• هيئة 	 من  المستويات  أعلى  على  العمل 

واإلتحاد  الفلسطينية  المال  رأس  سوق 
على  التأمين  لشركات  الفلسطيني 

بمشاركة دولية ومحلية من الخبراء والعاملين في قطاع التأمين

إخـتتـام أعمال مؤتمر 
فلسطين األول للتأمين

لشركات  العالقة  القضايا  حل  متابعة 
التأمين والوصول لتفاهمات مع األطراف 
والمسارعة في عقد إجتماعات  الشريكة 
الشريكة  الوزارات  في  الوزراء  معالي  مع 
للتفاهمات  للوصول  زمني  جدول  لوضع 
والتفتيش  بالرسملة  يتعلق  ما  وخاصة 
والقضايا  العمل  وزارة  مــع  العمالي 
والمواصالت  النقل  بـــوزارة  المتعلقة 

وشرطة المرور ووزارة الصحة.
• التشريعات 	 مراجعة  فــي  اإلســتــمــرار 

برؤيا  للخروج  التأمين  لقطاع  الناظمة 
اللوائح  إستكمال  على  والعمل  واضحة 

التنفيذية الناظمة لقانون التأمين. 
• 	 )10( رقم  بنظام  اإللتزام  على  التأكيد 

لسنة 2008.
• الهيئة 	 بين  ــدارســة  ال فــي  اإلســتــمــرار 

ــيــات  واإلتـــحـــاد لــلــوصــول ألفــضــل اآلل
لتأمين  الموحد  بالبرنامج  المتعلقة 

إعداد: نهاد أسعد
مدير عام

إتحاد شركات التأمين
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مـلــــف الـتــــأمـين
المركبات وتطبيق محوسب لذلك. 

• للمنافسة 	 التأمين  ضرورة توجه شركات 
في الخدمة بدياًل عن المنافسة السعرية 
العامة  نحوالتأمينات  التوجه  وضــرورة 

والمنتجات الجديدة. 
• ضرورة العمل على تنمية الكوادر البشرية 	

الهياكل  ودراســة  التأمين  شركات  في 
التنظيمة للشركات بالشكل الذي يؤدي 
إلى تطوير أداء الشركات وبالتالي تطوير 

سوق التأمين الفلسطيني.
• التأمين 	 بقانون  والكامل  التام  اإللتزام 

واألوامر  والقرارات  والتعليمات  واألنظمة 
المال  رأس  ســوق  هيئة  عن  الــصــادرة 
والتوصيات  ــرارات  ــق وال الفلسطينية 
الصادرة عن اإلتحاد الفلسطيني لشركات 
التأمين لما فيه ذلك من تحسين ألجواء 
العمل وإنعكاسه بشكل إجابي على أداء 

شركات التأمين. 
• معيدي 	 مع  والتعاون  اإلحتكاك  زيــادة 

على  إلطالعهم  اإلعادة  ووسطاء  التأمين 
العمل  وأفاق  الفلسطيني  التأمين  سوق 

فيه. 
• العمل على نشر الوعي التأميني والوعي 	

المروري لما في ذلك من فائدة لشركات 
التأمين والمواطنين بشكل عام.

• والتنسيق 	 التعاون  أهمية  على  التأكيد 
لما  التامين  قطاع  مكونات  بين  الدائم 
قطاع  أداء  على  إيحابي  أثر  من  ذلك  في 

التأمين.
• إعتماد مؤتمر فلسطين للتأمين مؤتمرًا 	

والعمل  متكرر  بشكل  يعقد  دوريــًا 
العربية  التأمين  ــواق  أس حيث  على 
المشاركة  هذه  بإعتبار  فيه  للمشاركة 
التأمين  ــســوق  ول لفلسطين  دعـــم 

الفلسطيني. 
• اإلستمرار في الدراسة اإلكتوارية لتعرفة 	

إنشاء  على  والعمل  اإللزامية  التأمينات 
تجمعات فنية للتأمينات عالية الخطورة 
التجمعات  مشاريع  على  عينة  لتكون 

الفنية. 
• الفلسطيني 	 للصندوق  رسالة  توجيه 

تحدد  الطرق  حوادث  مصابي  لتعويض 
القضايا  مــن  ــحــاد  اإلت ومــوقــف  تــوجــه 
المشتركة مع الصندوق والدعوة لترجمة 

ذلك في مذكرة تفاهم.

أصدر اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين 
العدد العاشر من مجلته الدورية التي تعنى 
وهي  فلسطين  في  التأمين  قطاع  بقضايا 
في  المجلة  تضمنت  التأمين(،  )مرآة  مجلة 
والمقاالت  األخبار  من  عددا  العاشر  عددها 
والتقارير التي تناولت أهم قضايا ونشاطات 
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين و قطاع 

التأمين الفلسطيني بشكل عام .
األلـــف نسخة من  يــفــوق  مــا  تــوزيــع  تــم 
الــوزارات  لكافة  مجانا  التأمين  مرآة  مجلة 
وذلك  الشركات  من  وعــدد  والمؤسسات 
الفلسطيني  للمجتمع  المجال  فتح  بهدف 
لمعرفة واقع القطاع التأميني والذي يعتبر 
ركيزة أساسية من ركائز اإلقتصاد الوطني، 
يأتي إصدار هذا العدد في مرحلة يسعى 
التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتــحــاد 
لترسيخ قضية الوعي التأميني حيث ركزت 
إفتتاحية العدد على حملة الوعي التأميني 
في  إطالقها  يتم  أن  المفترض  من  التي 

منتصف الشهر الحالي.
تطرقت مجلة مرآة التأمين إلى أهم نشاطات 
وأخبار اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين 
الذي يسعى إلى بناء عالقات متينة مع كافة 

األطراف ذات العالقة، إضافة إلى تناول أخبار 
التأمين  مرآة  تعتبر  حيث  التأمين  شركات 

منبرا لهم لنشر أخبارهم وآرائهم .
صعيد  على  التطورات  لرصد  محاولة  وفي 
تناولت  فلسطين  في  اإلقتصادية  القضايا 
الجمارك على  التأمين قضية تخفيض  مرآة 
المركبات في تحقيق صحفي مفصل وذلك 
الفلسطيني  بالمجتمع  الموضوع  إلرتباط 
عامة وبقطاع التأمين الذي يتأثر بدوره بمثل 
شارك  ذلك،  إلى  والقضايا،  القرارات  هذه 
بصناعة  والمختصين  المهتمين  من  عدد 
التأمين الفلسطينيين وأيضا شملت المجلة 
عربية،  دول  من  مختصين  من  مشاركات 
مختلفة  قضايا  إستعرضت  بــمــقــاالت   
قضايا  على  ركزت  وأخرى  بالتأمين  مرتبطة 

إدارية وإقتصادية وقانونية .
العدد  هذا  في  أيضا  التأمين  مــرآة  نشرت 
تحليال للمؤشرات المالية واألداء التشغيلي 
العامة  اإلدارة  كانت  والتي  التأمين  لقطاع 
الــمــال  رأس  ســـوق  هيئة  ــي  ف للتأمين 
الضوء  لتسليط  أصدرته  قد  الفلسطينية 
على مؤشرات شاملة ولمقارنة أداء الشركات 

لعام 2009 بأدائها خالل عام 2008 .

اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يصدر العدد العاشر من مجلة 

)مرآة التأمين(

رئيس  الريماوي  محمد  تقدم  جانبه  من 
لشركات  الفلسطيني  االتحاد  إدارة  مجلس 
ــوزراء  ال معالي  من  لكل  بالشكر  التأمين 
شاركت  التي  الوطنية  السلطة  ووزارات 
الداعمة  الشريكة،  والجهات  المؤتمر  في 
هام  دور  لها  كان  والتي  للمؤتمر  والراعية 
والمساهمة  للمؤتمر  التحضير  في  وكبير 
التأمين  قطاع  يمثل  مؤتمر  ليكون  الفاعلة 
رئيس  ـــة  دول وخــصــوصــًا  الفلسطيني 
لرعايته  فياض  ســالم  الــدكــتــور  الــــوزراء 
االمريكية  والــوكــالــة  للمؤتمر  الكريمة 
المادي  دعمهم  على   )USAID( للتنمية 
التأمين  وشركات  للمؤتمر،  واللوجستي 
للفعاليات  رعاية  التي قدمت  الفلسطينية 
المجموعة  شركة  وهي  للمؤتمر  المصاحبة 
للتأمين،  العرب  شركة  للتأمين،  االهلية 

التكافل  للتأمين،شركة  فلسطين  وشركة 
ترست  شــركــة  للتأمين،  الفلسطينية 
الوطنية،  التأمين  للتأمين، شركة  العالمية 
العالمية  للتأمين، والشركة  المشرق  شركة 

المتحدة للتأمين .
لالتحاد  العام  األمين  أسعد،  نهاد  وأضاف 
المقاييس  بكل  ناجحًا  كــان  المؤتمر  أن 
الحضور  الفاعلة من جميع  للمشاركة  وكان 
دور هام في إغناء جلسات العمل على مدار 
اليومين، كما وشكر أسعد جميع طاقم عمل 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر  على جهودهم 
بالشكر  وتقدم  كما  النجاحه  بذلوها  التي 
والتسويق(.  الحدث  )إلدارة  برومور  لشركة 
التي  والخدمات  االتحاد  مع  تعاونهم  على 
متابعة  في  وتميزهم  للمؤتمر  قدموها 

تحضرات المؤتمر خالل االسابيع الماضية.
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مـلــــف الـتــــأمـين

والمؤسسات  التأمين  ممثلوشركات  أجمع 
تطبيق  ضــرورة  على  العالقة  ذات  الرسمية 
توصيات مؤتمر فلسطين األول للتامين، الذي 
عقد في أريحا يومي 29 و30 حزيران الماضي، 
اإللزامي  بالتامين  المتعلقة  تلك  وخصوصا 

على العمال.
تقييمية  عمل  ــة  ورش خــالل  هـــؤالء،  واتــفــق 
االتحاد  من  بدعوة  بالبيرة  عقدت  للمؤتمر 
الفلسطيني لشركات التأمين، على عقد المزيد 
جميع  بمشاركة  العمل  وورش  اللقاءات  من 
توصيات  وضع  بغية  العالقة،  ذات  األطــراف 
كسبيل  التطبيق،  موضع  وقراراته  المؤتمر 

وحيد لتنمية قطاع التامين في فلسطين.
محمد  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  واعتبر 
الريماوي انعقاد مؤتمر فلسطين األول للتامين 
»لم يكن هدفا بحد ذاته، على أهمية انعقاده، 
قرارات  ما تمخض عنه من  الهدف كان  وإنما 

وتوصيات«.
كانت  المؤتمر  نتائج  أن  نعتقد  وأضـــاف: 
ممتازة في ضوء اإلمكانات المتاحة، لكن األهم 

هوتنفيذ هذه التوصيات«.
إلى  الورشة  في  المشاركين  الريماوي  ودعــا 

آليات محددة لتنفيذ توصيات المؤتمر،  بلورة 
»وتحويلها إلى واقع بالتعاون مع كل القطاعات 
بروح  السياق  هذا  في  مشيدا  العالقة«،  ذات 
الشريكة،  المؤسسات  أبدتها  التي  التعاون 
تعويض  وصندوق  المال،  رأس  سوق  كهيئة 
الصحة  ووزارتــــي  الــطــرق،  حـــوادث  مصابي 

والعمل، والدفاع المدني، والشرطة.
وقال: انتم مدعوون اليوم إلى التفاهم واالتفاق 
المؤتمر  لتحويل توصيات  آليات محددة  على 
إلى واقع ملموس على األرض، بما يساهم في 

تنظيم وتنمية قطاع التامين«.
وطالب الريماوي البلديات بربط منح تراخيص 
التزاما  العمال،  على  تأمين  بوليصة  بوجود 

بالقانون.
العامة  اإلدارة  عام  مدير  اعتبر  جهته،  من 
الــمــال  رأس  ســـوق  هــيــئــة  ــي  ف للتامين 
المؤتمر  انعقاد  الخطيب  الفلسطينية وضاح 
مكونات  كل  لدى  وعي  عن  ينم  كبير،  »انجاز 
االختصاص  ذات  والجهات  التامين  قطاع 

بأهمية هذا القطاع«.
الفلسطينية  التأمين  سوق  الخطيب  واعتبر 
أقساط  إجمالي  ارتفع  حيث  واعــدة،  »ســوق 

العام  فــي  دوالر  مليون   74 مــن  التامين 
العام  نهاية  فــي  ماليين   105 إلــى   2007
المحفظة  لزيادة  كبيرة  فرصة  وهناك   ،2009
التأمينية، وبالتالي توسيع التغطية التأمينية 

للمواطنين«.
لتنظيم  الوحيد  السبيل  أن  نعتقد  وأضــاف: 
هذا القطاع وتنميته هوالعمل المشترك بين 
توصيات  لترجمة  العالقة  ذات  الجهات  كل 
المؤتمر إلى خطط قابلة للتطبيق، وهذا ممكن 
في  لمسناه  الذي  الكبير  واإلدراك  بالتصميم 

المؤتمر من كل األطراف الشريكة«.
هذه  يتبع  أن  في  أمله  عن  الخطيب  وأعــرب 
طريق  على  أخــرى  ولــقــاءات  ــات  ورش الورشة 

تطبيق توصيات المؤتمر.
بدوره، قال مدير عام صندوق تعويض مصابي 
إلى  الطريق  ان  خليل  سميح  الطرق  حــوادث 
مؤتمر أريحا مرت عبر العديد من ورش العمل 
نقاط  »بــلــورة  الــى  هدفت  التي  والــلــقــاءات، 
التقاطع مع األطراف الشريكة، حيث قدم اتحاد 
شركات التامين نموذج نوعي يؤسس لعالقة 
والقطاعات  التامين  قطاع  بين  مستقبلية 

الشريكة«.

خالل ورشة تقييمية للمؤتمر

البيرة: إجماع على ضرورة تطبيق 
توصيات مؤتمر فلسطين األول للتأمين



بناء قاعات وبركسات حديدية
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تصنيع مجرورات مرخصة

مظالت بكل األحجام واألشكال
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منذ ان بدات الحكومة الثالثة عشر اعمالها في 
ايار 2009، عملت وزارة الزراعة على اعداد خطة 
الوزارة  بذلت  حيث  القادمين،  للعامين  عملها 
بهدف  الماضية  الشهور  خالل  جباره  جهودًا 
تحقيق اهداف ونشاطات الخطة وفق البرنامج 
من  العديد  تحقيق  وتم  لها،  المحدد  الزمني 
االنجازات والتي يمكن ابرازها على النحوالتالي:

أوالً : في مجال البناء المؤسسي 
للقطاع الزراعي ووزارة الزراعة 

زراعيه . 1 استراتيجيه  اعداد  من  اإلنتهاء 
فاعله  بمشاركه  للتطبيق  وقابله  واقعيه 
والقطاع  األهلية  المؤسسات  قبل  من 
الخاص والمجتمع الدولي، كما تم العمل 
الزراعة  وزارة  ميزانيات  مضاعفة  على 
بلغت  حيث  الحكومة  من  المخصصة 
والرأسماليه  الجاريه  الزراعة  وزارة  موازنة 
للعام  شيكل  مليون   193 والتطويرية 
السنوية  الــمــوازنــة  ومضاعفة   ،2010
المطلوبه للقطاع الزراعي من 250 مليون 
يجب  والتي  دوالر  مليون   500 الى  دوالر 
أوالمانحين  الحكومة  من  سواء  توفرها 

والقطاع الخاص والمؤسسات األهلية.
بهدف تطوير جودة االداء في وزارة الزراعة، . 2

الحكومه  رؤيــة  بتنفيذ  الـــوزارة  باشرت 
والمؤسسي  االداري  باالصالح  المتعلقه 
والذي شمل على سبيل المثال ال للحصر 
اعــداد  الـــوزارة،  واهـــداف  اعــداد رسالة 
دليل  اعــداد  الوظيفي،  السلوك  مدونة 
الرضا  مستوى  حــول  ــه  ودراس الموظف 
واعداد  الزراعه،  وزارة  لموظفي  الوظيفي 

الى  للوزارة،إضافه  االلكترونية  الصفحه 
في  الــزراعــة  ــدراء  م تدوير  عملية  ــراء  اج
المحافظات )عدد 12 مدير(، وتدوير مدراء 
لبعض  وتدوير  مدير(،  )عدد12  البيطره 
المدراء العامين )عدد5(، ومتابعة العديد 
من القضايا مع ديوان الموظفين والبالغه 
500 قضيه تتعلق باإلجازات، والعالوات 
وخاصه عالوة المهندس الزراعي والعالوة 
موضوع  متابعة  الى  إضافه  اإلشرافية، 
عالوة المخاطره، كما تم العمل على إعادة 
اإلستراتيجية  ضوء  في  ــوزارة  ال هيكلة 

الزراعية الجديده.ً
ــي اســتــكــمــال االنــظــمــة . 3 ــرار ف ــم ــت االس

في  العمل  لتنظيم  واللوائح  والقوانين 
القطاع الزراعي      حيث تمت المصادقة 
نظام صحة  على  الــوزراء  قبل مجلس  من 
تم  كما  البيطري،  الحجر  ونظام  الحيوان 
التأمينات  صندوق  قانون  اعــداد  مؤخرًا 
عليه   والمصادقه  المخاطر  ودرء  الزراعيه 
من قبل مجلس الوزراء واحالته الى فخامة 
جــاري  كما  عليه،  للمصادقه  الرئيس 
واقرار  اعــداد  متابعة  على  حاليًا  العمل 
العالجات  تداول  ونظام  المبيدات،  تظام 

تقرير حول انجازات وزارة الزراعة خالل 
الفترةأيار 2009 وحتى حزيران 2010

المسالخ،  ونظام  البيطرية،  واللقاحات 
ونظام األعالف، ونظام المدخالت الزراعية، 

ونظام األسمده والمخصبات الزراعية.
األول . 4 الزراعي  التعداد  لتنفيذ  التحضير 

والتنسيق  بالتعاون  وذلك  فلسطين  في 
لالحصاء،  المركزي  الجهاز  مع  الكامل 
حيث تم اإلنتهاء من معظم التحضيرات 
شهر  ــي  ف ــتــعــداد  ال لتنفيذ  الفنية 
2010/10 والتي شملت على فرز وتدريب 
التعداد  اجراء  الى  إضافه  الــوزارة  كوادر 

التجريبي. 
في اطار تفعيل دور المجالس التخصصية . 5

المجتمع  ومنظمات  الزراعية  واالتحادات 
المدني وايجاد عالقة وثيقة معها, فقد 
الوزارة  بين  ما  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
في  العاملة  الحكومية  غير  والمنظمات 
تنسيق  لجنة  وتشكيل  الزراعي  القطاع 
على مستوى المركز والحافظات، وتشكيل 
والتحضير  الزراعي  اإلستشاري  المجلس 

إلنشاء مجلس التمور ومجلس الخيل.

ثانيا: في مجال زيادة النجاعة
في توفير الخدمات الزراعية

خدمات . 1 وتطوير  دعــم  فــي  االســتــمــرار 
االرشاد الزراعي.

االستمرار في دعم وتطوير خدمات وقاية . 2
وتفعيلها  الرقابية  واالجـــراءات  النبات 
الزراعي  الحجر  انظمة  تطبيق  خالل  من 

النباتي, المشاتل, التقاوي والبذور.
العمل على دعم وتطوير نشاطات المركز . 3

إعداد:
معاوية سويلم

تشرين الثاني 2010 م / ذو القعدة 1431 هـ ، العدد الثامن والعشرون )28(72

ي
ـــــــ

عـــ
زرا

الــ
ف 

ـــــــ
مـلــ

الـ



73 تشرين الثاني 2010 م / ذو القعدة 1431 هـ ، العدد الثامن والعشرون )28(

الوطني للبحوث الزراعية.
الخدمات . 4 وتــطــويــر  ــم  دع على  العمل 

البيطرية وصحة الحيوان.
صمود . 5 تعزيز  في  الـــوزارة  دور  تفعيل 

ومقاومة  اراضــيــهــم  على  الــمــزارعــيــن 
اإلستيطان ومصادرة األراضي.

ثالثًا: في مجال تطوير وادارة 
المصادر الطبيعية واإلستغالل 

األمثل لها :
وتأهيل . 1 استصالح  على  الـــوزارة  عملت 

1539 دونمًا وزراعتها باألشجار المثمرة.
المياه . 2 مــصــادر  تطوير  فــي  اإلســتــمــرار 

الزراعية واإلستخدام األمثل لها.
البدء في تنفيذ نشاطات مشروع تخضير . 3

فلسطين.

رابعاً  : في مجال العالقات الدولية
وحشد التمويل 

في إطار تطوير عملية التنسيق والتعاون . 1
ما بين الوزارة والدول المانحة والمؤسسات 
اجتماعات  ثـــالث  عــقــد  ــم  ت ــة،  ــي ــدول ال
لمجموعة العمل القطاعية الزراعية، حيث 
القطاع  استراتيجية  عرض  خاللها  تم 
الزراعي وخطط وبرامج الوزارة واولوياتها.

في إطار زيادة التنسيق وتظافر الجهود . 2
التنمية  عملية  فــي  الــشــركــاء  بين  مــا 
الزراعية، فقد عملت الوزارة على تشكيل 
لمواضيع  تخصصية  عمل  مجموعة   12
العمل  مجموعة  منها  هــامــة  ــة  ــي زراع
وتطوير  تنمية  للزيتون،  التخصصية 
األراضي، الثروه الحيوانيه،المياه ومقاومة 
وغيرها،  والتمويل  اإلستثمار  الجفاف، 
إجتماعا   أكثر من 20  بأنه تم عقد   ً علما 
من  أكثر  بها  شارك  المجموعات،  لهذه 
على  تعمل  ومحليه  اجنبيه  مؤسسه   30

المستوى الوطني.
المحافل . 3 من  العديد  في  الوزارة  مشاركة 

عالقات  بناء  الى  تهدف  التي  الدولية 
اقتصاديه فنيه مع دول افريقيا، امريكيا 
والتحضير  الشرقيه  ــا  واوروب الالتينيه، 
الدول  لهذه  استكشافية  رحالت  إلجراء 
فيها  زراعــيــه  ريــاديــه  مشاريع  لتنفيذ 
الزراعية  والتكنولوجيا  الخبرات  ونقل 
تم  حيث  ـــدول،  ال لهذه  الفلسطينيه 
الزراعة  وزارة  بين  توقيع مذكرات تفاهم 
وتوقيع  الفلسطينية،  الخارجية  ووزارة 
ــة  ــزراع ال وزارة  بــيــن  ــعــاون  ت اتــفــاقــيــة 
الفلسطينية ووزارة الزراعة الصينية، كما 
انه جاري التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم 
ووزارة  الفلسطينية  الزراعة  وزارة  بين 
الزراعة الفنزويليه، والروسية، واألكرانيه، 

واليمنية، والرومانيه.
ومذكرات . 4 اإلتفاقيات  من  العديد  توقيع 

والزراعة  األغذية  منظمة  مع  التفاهم 
FAO، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
اإلنماني  المتحدة  األمم  برنامج   ،IFAD
الحكومة  اإلسباني،  التعاون   ،UNDP
والبرازيل  اإليطالي  التعاون  الهولندية، 
والدنمارك، حيث عملت الوزارة على اعداد 
زراعية  تنموية  مشاريع  لعشرة  وثائق 
دوالر،  مليون   140 بلغت  إجمالية  بكلفه 
وثيقة  ضمن  المشاريع  هذه  إدراج  وتم 
 2010 للعام  الحكومة  برنامج  أولويات 
المشاريع  الممولين، وهده  على  لعرضها 
التامين  صــنــدوق  انــشــاء  مــشــروع  هــي 
فلسطين،  تخضير  مــشــروع  ــي،  ــزراع ال
مشروع انشاء الشركة الوطنية لالستثمار 
الوطني  المشروع  الــزراعــي،  والتسويق 
لتحسين سالالت االغنام، مشروع تطوير 
العوجا،  سد  مياه  مشروع  الزيتون،  قطاع 
ابار  وتاهيل  زراعية  طــرق  شق  مشروع 
المياه  واستصالح اراضي، مشروع تحلية 
تحسين  مــشــروع  ـــوار،  االغ فــي  المالحة 
كفائة نظم الري في االغوار واخيرا مشروع 
مرج  لمنطقة  المتكاملة  الريفية  التنمية 

 2 بقيمة  صانور، حيث تم توفير تمويل 
مليون دوالر لمشاريع المياه من المصرف 
العربي للتنمية اإلقتصاديه في افريقيا، 
وايضًا توفير2.5 مليون دوالر من المصرف 
افريقا  في  اإلقتصاديه  للتنمية  العربي 
ادارة  مشروع  كذلك  زراعــيــة،  لمشاريع 
 5 بقيمة  بالمشاركة  الطبيعية  المصادر 
مليون دوالر ممول من IFAD وغيرها من 

المشاريع.

خامسًا: حماية المنتوج الزراعي 
المحلي 

قامت الوزارة ببذل جهود مميزة من خالل . 1
بالتنسيق  الزراعية  الرقابة  دور  تفعيل 
مع ذوي العالقه حيث تم اتالف 67 طن 
منتجة  التمور  من  طن  واتــالف1  بطيخ 
على  العمل  تم  كما  المستوطنات,  في 
مصابة  ــات  ــوزي ل شتلة   1000 اتـــالف 
إخطار   95 اصدار  الى  اضافة  باالمراض، 
ومحالت  اللحوم,  بيع  محالت  شملت 
 140 وتحرير  بيطرية,  وادويــة  مبيدات 
والتحرز  متعددة,  لقضايا  ضبط  محضر 
وتحويلها  زيــتــون  ــت  زي طــن   43 على 
العمل  تم  كما  الجمركية،  الضابطة  الى 
الكوتا   ضمن   االستيراد  ايقاف  على 
مساهمه  الى  لالغنام،اضافه  المخصصه 
الزراعية  المنتجات  مقاطعة   في  فاعله 
ــن الــمــســتــوطــنــات،وحــمــايــة الــســوق  م
الوطني  اإلنتاج  وتشجيع  الفلسطيني 
والتعامل بالمثل مع المنتوج اإلسرائيلي.

في . 2 الــمــزارعــيــن  مساعدة  على  العمل 
من  منتجاتهم  تصدير  في  غــزه  قطاع 
الخارجية  االسواق  الى  والفراولة  الزهور 
البيطرية  اللقاحات  ادخــال  الى  اضافه 
ومستلزمات االنتاج الزراعي، هذا باالضافه 
الى المساعدة بادخال العجول الى القطاع 
في حين جاري العمل على تنفيذ مشاريع 

في مجال المياه والري.
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الملف الزراعي

الى ذلك اجتمع وزير الزراعة بالمرشدين الزراعيين 
»تحسين  الهولندي  البرنامج  كادر  على  العاملين 
الفلسطنية  االراضــــي  فــي  المعيشة  مستوى 
الحكومة  من  الممول  الغربية  الضفة  في  المحتلة 
التنمية  جمعية  قبل  من  يدار  والذي  الهولندية«، 
الزراعية )االغاثة الزراعية( وينفذ من عدة منظمات 
غير حكومية آخرى، وذلك بهدف مناقشة وتقييم 
المحافظات  مختلف  في  المتحققة  االنــجــازات 
الخطط  وتقييم  وضع  الى  باالضافة  المستهدفة. 
االهــداف  تحقيق  بغية  الموضوعة  الشهرية 

المنشودة بشكل فعال.
الزراعة دعيق على أهمية هذا االجتماع  وأكد وزير 
من حيث تقييم االداء واالرتقاء بالخطط الموضوعة، 
الخبرات  وتبادل  واالقتراحات،  التوصيات  وتقديم 
في  فعال  بشكل  المساهمة  شأنها  مــن  التي 
تقديم خدمات ارشادية مبنية على حاجات الفئات 
عن  عددهم  يزيد  والذين  الحقيقية  المستهدفة 
وقرية  تجمع   )54( على  موزعين  مستفيد(   1050(

في كافة محافظات الضفة الغربية.
الخدمات  أن  السعود،  ابــو  المهندس  ــاف  وأض  
االرشادية المقدمة الى المزارعيين تحظى بأهمية 
وتوجيه  تعليم  مستوى  على  فقط  ليس  بالغة 
باراضيهم  العناية  كيفية  على  المزراعين  وارشاد 
أيضًا على مستوى سياسي يتمثل  بل  ومزارعهم، 
الفلسطيني  المزارع  وتمسك  صمود  تعزيز  في 
بأرضه واالستمرار في العمل الزراعي وهذا منسجمًا 
الزراعي-  القطاع  استراتيجية  اهــداف  مع  تمامًا 
وزارة  قبل  من  اعتمادها  تم  التي  مشتركة«  »رؤية 
جهود  بعد  وذلك   ،2009 أول  كانون  في  الزراعة 
والمؤسسات  االطـــراف  كافة  مــع  بذلت  حثيثة 

المحلية والدولية الشريكة.
تدريبية  جلسة  عقد  تــم  االجتماع  بــدايــة  وفــي 
للمرشدين الزراعيين »حول كيفية معايرة وتركيب 
 )Tensiometers( واستخدام جهاز الشد الرطوبي
وذلك باالستعانة بشريط فيديو تعليمي تطبيقي 
قد تم تصويره في أحدى حقول محطات التجارب 
من  االنتهاء  وبعد  الزراعة،  لوزراة  التابعة  الزراعية 
الى مالحظات  االستماع  الفيديو، تم  عرض شريط 
عليها.  واالجابة  الزراعيين  المرشدين  وتعليقات 
هو  التدريبية  الجلسة  من  االســاســي  والــهــدف 

الوزير  يبحث مع المرشدين الزراعيين سبل ترشيد استخدام مياه الري

استخدام  طرق  على  الزراعيين  المرشدين  تدريب 
توحيد  فــي  والمساهمة  الرطوبي  الشد  جهاز 
اجراءات وبروتوكول استخدام جهاز الشد الرطوبي 
من قبل المرشدين الزراعيين بغية تحقيق افضل 

النتائج وسهولة المقارنة فيما بينها.
الخدمات  تتمثل  الميداني،  المستوى  وعلى 
الزراعيين  المرشدين  يقدمها  التي  االرشــاديــة 
بمايلي:  البرنامج  من  المستفيدين  للمزراعين 
ورعاية  الزراعية  بالعمليات  المزارعيين  وعي  رفع 
واالساليب  الطرق  وفق  حديثًا  جرة 

ّ
المش البساتين 

التربية  تقليم  اجــراء  حيث  من  المثلى،  الزراعية 
الصحيحة، وحراثة االرض واستخدام طرق الحصاد 
على  الحفاظ  بغية  والحديثة  التقليدية  المائي 
رطوبة التربة باالضافة الى زيادة االهتمام بتسييج 
االعشاب،  من  وتنظيفها  المستصلحة،  القطع 
المزراعين  وعي  ورفع  المثمرة،  االشجار  وتدعيم 
تنظيف  وضــرورة  التكميلي،  ــري  ال أهمية  حــول 
وصيانة شبكات الري من أجل ضمان الحصول على 
االراضي  قطع  في  المزروعة  للغراس  منتظم  نمو 
ومــردود  االنتاجية  وزيــادة  حديثًا  المستصلحة 

العمل الزراعي تباعًا 
وأكد المهندس أمين أبو السعود من جهته، على 
تعمل  الهولندي  البرنامج  اطار  وضمن  الوزارة  أن 
 جنبًا الى جنب مع جمعية التنمية الزراعية 

ً
جاهدة

الزراعي  العمل  لجان  واتحاد  الــزراعــة(  )االغاثة 
وتنفيذ  اجــراء  حول  تنفيذية  خطة  اعــداد  على 
المزارعيين  لــدى  حقلية  مشاهدة   )100( نحو 
معاييرة  كيفية  حول  البرنامج  من  المستفيدين 
الرطوبي  الــشــد  جــهــاز  واســتــخــدام  وتــركــيــب 
)Tensiometers(، بغية ادارة وترشيد استخدام 
الموارد المائية المتاحة للري والزراعة بشكل أمثل 
وبالتالي زيادة االنتاجية وتقليل تكاليف االنتاج 
سيتم  حيث  الزراعي.  العمل  من  المردود  وزيادة 
تنفيذ المشاهدات الحقلية في )7( مواقع وسيبلغ 
حوالي  منها  مباشر  بشكل  المستفيدين  عدد 
)100( مزارع بينما عدد المستفيدين غير المباشر 
سيبلغ قرابة الـ ) 1500( مزارع.  ومن الجدير بالذكر، 
العامة  االدارة  من خالل   

ً
جاهدة تعمل  الوزارة  ان 

الهولندي  والبرنامج  الريفية  والتنمية  لالرشاد 
للقطاع  االستراتيجية  االهــداف  تحقيق  على 
الزراعي »رؤية مشتركة« من خالل تحسين كفاءة 
للمزراعين من  المقدمة  الزراعية  الخدمات  وجودة 
خالل تدخالت تنموية وارشادية وتوعوية شاملة 
الزراعية  التقاني  ــال  ادخ في  بعضها  يتمثل 
المساهمة  التي من شأنها  الحديثة  والتكنوجيا 
الزراعي  العمل  وتقنيات  باساليب  االرتقاء  في 
الهدف  المستدامة  العصرية  الزراعة  وتحقيق 

الوطني المنشود للوزارة. 



نتقدم في أسرة مجلة

من أعضائنا وقرائنا 

وجميع أفراد شعبنا 

الفلسطيني 

بأجمل وأعطر التهاني 

والتبريكات بمناسبة

األعياد المباركة 

والمجيدة

راجين من الله أن 

يمتعكم بموفور 

الصحة والعافية

وجالئل النعم
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فـــــؤاد جبــر

أمين سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيين

الـعـائـــد األعـلى ألفـضـل اسـتــثمــار
يقف كاتب العمود أو الزاوية الثابته حائرا عندما يمسك بقلمـه ويفكر بالموضوع أو القضية 
من  والدعم  النصيحة  أو  للمعالجـة  أوالدعوة  الرأي  وأبداء  فيها  والخوض  يختار طرحها  التي 
خآلل تشكيل » لوبي » لدعم وجهة, نـظر وتجنيد مؤيدين لها, لـقد واجهت هذه المشكلة 
 ، ومواضيع عديدة  أفكار  وحامت حولي   ، كالمعتاد  زاويتي  مقالي في  عندما جلست ألكتب 
كيف ال ومسرح حياتنا يعـج بالقضايا والبآلء على مختلف األشكال واألنواع واألحجـام ، فمنها 
السياسية ونحن نراقب ما يواجه القيادة الفلسطينية وهي  ذاهبة لمفاوضات عـبثـية ال أمل 
..ومنها االقتصاديــة وما يمر به  إليه شعبنـا بكافة أطيافــه  أمامها بتحقيق أدنى ما يصبو 
الوطن من أوضاع إقتصادية جراء ضغوط ومضايقات االحتآلل بدءآ من عشرات – إن لم نقـل 
، وعدم  الواحدة عن بعضهم بعضآ  األسرة  أبناء   الذي عزل  والحائط  الحـواجـز  مئــات – من 
توفر حرية النقل والتنقل حتى بين مدن وقرى الضفة الغربية ، أو عن الحصار البغـيض الذي 
ع أوصال شعبنــا الواحـد أم  ،عن البطالة التي تزداد نسبتها بين يوم وآخر أم عن الهجوم  قطـّ
االستيطاني الشرس أم عن قضية مستوى التعليم في مدارسنا على مختلف األصعدة ... أم 

عن وعن وعن ......؟
العـدد من مجلتنا  األخـــيرة لهذا  المحـطة  التفكير الختيار موضوع  وبينمـا كنت في خضم 
عـمدة  برنامجها  في  تحاور  ويفري  أوفرا  الشهيرة  األمريكية  باالعالمية  وإذا  ألعمــال«  »رجـل 
التعليم وحاجة  الوالية حول مستوى وقضايا  نيويورك وحاكم  القريبة من  »نـووارك«  بلدية 

المدارس لدعم مالي يساعدها على حل مشـاكلها ...

أجـل ، رغم ما هو معروف عن مستوى المدارس والتعليم هنــاك – وقد تصادف أثناء زيارة لي لنووارك قبل بضع ســنوات أن زرت إحدى 
مدارسها ووقفت على مستوى تلك المدرسة من حيث البناء والتنظيم والمرافق العامة والمآلعب ونظام التدريس فيها ...وكم تمنيت

... وكان الحوار في برنامج أوفرا سـاخنآ ومسئوآل وتعددت األفكار  حينها أن يصل مستوى مدارسنا الى الوضع الذي شاهدته هنـاك 
وتسابق المتحاورون في عرض اقتراحاتهم ومشاريعهم لـتحسين األوضـاع وحل »المشاكل » وإذا بشـاب نحيل شارك في الحوار يطرح 
حلوآل عـملية عبرت عن موقـف كريم وشجاع تجســد في تبرعه السـخي بمبلغ مـئــة ملـيون دوالرآ أمريكيآ »للمساهمة« في حل مشاكل 
التعليم في الوالية ، وتبين لي بعد متابعتي للبرنامج أن إسمه مارك تسوكربيرغ ، وهو الذي أوجد برنامج«الفيس بوك« وأكد المتحاورون 
جميعآ على دور كل من الوزارات المختصة والبلدية وحاكم الوالية واألهـل والقطاع الخاص أيضآ في تقديم الدعم للمدارس بطآلبها 

وهيئاتها التدريسية لحل مشاكلها والنهوض بها الى المستوى المطلوب .
إنني إذ أعبــر عن تقديري البالغ لالعآلمية  أوفرا التي أتمنى أن تنتبـه للمعاناة الكبيرة ألطفالنا وتالميذنا ومدارسنا التي تشــكل أضعـاف 
أضعاف ما يسود مدارس »نووارك« وللمشاركين في الحوار التلفزيوني وفي مقدمتهم هذا الشاب السخي ألتســاءل أين أغنى أغنيــاء 
العرب والفلسطينيون منهم  هـنـا وفي الشتات ، وماذا لو تم تخصيص دوالرآ واحدآ فقط  من سعر برميل النفط العربي- إضافة ألي 
التربية والتعليم بفلسطين حيث بتنا  مساهمة فلسطينية  - مهما صغر حجـمـها – وذلك تحمآل للمسئولية الوطنية لدعم موضوع 

بأمس الحاجة لهما..؟
إن المدارس الفلسطينية الحكومية في جميع محافظات الوطن وخاصة  مدارس القدس العربية – غير التابعة لبلدية القدس الغربية – 
والتي كانت تعرف )بمدارس حسني األشهب( تعاني عجزآ ماليآ كبيرآ ، كما أن مستوى التعليم والتربية دون المستوى ألسباب عديدة 
معلمي  برواتب  مقارنة  المعلمون  يتقاضاها  التي  الضئيلة  للرواتب  نظرآ  التوظيف  كفاءات  وتدني  المالئمة  المباني  توفر  عدم  منها 

مدارس البلدية إضافة لتدريس نوبتين يوميآ
كما أن الحكومة الفلسطينية مطالبة بتخصيص الموازنة المناسبة لدعم مدارس القـدس بشكل خاص وكلنا يعلم أهمية وخطورة تراجع 

مستوى التربية والتعليم في مدارس القدس التي تتعرض ألشرس الهجمـات االستيطانية وغيرها ....
إننا ندعو الى تأسيس صـندوق موحد لدعم مدارس فلسطين ،ورفع مستوى التربية والتعليم فيها كي تنجح في إنشاء جيل على مستوى 
عال من  التعليم ليصار الى توجيهه من خآلل وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط مستقبآل لدراسة جامعية هادفة وفق احتياجات 
السوق ومتطلبات بناء مؤسسات الدولة العتيدة وذلك يعتبر أعلى عائد ألفضل إسـتثمار بما يكفـل تحقيق الهدف المنشود بحول الله .
فـهـآل ينهج أغنياء العرب والفلسطينيون نهج ذاك الشاب مارك  - ولو جزئيآ – فيساهموا في تنشئة أجيال فلسطينية واعدة ؟ نـأمـل
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Jerusalem and making its citizens leave 
it. He added “Maqdisia Investment 
Company” has been recently 
established with a capital amounting to 
Twenty Million (20) American Dollars, 
and it will reach One Hundred Million 
(100) American Dollars in the future. 
He also called for establishing other 
companies in Jerusalem. 
In turn. Abu Shahla said: In case 
stability is achieved in Jerusalem will 
bring Billions of  American Dollars 
from the Palestinians all over the 
world as it represents the containment 
of  the personality and future of  each 
Palestinian living abroad.
Mr. Al-Huseini talked about the 
advantages of  the Old City of  
Jerusalem at the Civilization, historical 
and commercial levels; and he 
expressed his sorrow for not being 
able to benefit from it as required. 
 He said: The old City of  Jerusalem is 
the greatest museum of  civilizations, 
the greatest capital of  civilizations and 
religions in the world and the greatest 
commercial complex under the sun, 
as its area amounts to 900 dunums  a 
unique purchasing experiment .
He noted that it is important to 
work on promoting the Old City of  
Jerusalem locally and internationaly, 
so as to be able to develop it. He also 
added that it is necessary to make 
efforts in marketing in which relevant 
stakeholder make a coalition.
Mr. Mazen Sunnukrot, Chairman of  
Board of  Directors of  “Sunnukrot 
International Group “, at the outset of  
the session which he presided, pointed 
to the importance of  communication 
for investment in Jerusalem, and he 
clarified that there are in Jerusalem 
6600 economic establishments with a 
population of  400 Thousand  people. 

Mitchell: The Palestinian State is 

realized with Strong Institutions 
and Vital Private Sector

In Speech before the Palestinian and 
Arab Investors and Representative of  
Participant Delegations Mr. George 
Mitchell, Head of  the American 
participant Delegation to the 
Conference, said that his vision of  the 
Palestinian State is representative with 
the existence of  Palestinian strong 
institutions, a strong private sector, 
availability of  investment opportunities 
and jobs enhancing this vision for 
building the Two State. He clarified 
that such opportunities aim at finding 
opportunities for all families in West 
Bank and Gaza Strip to participate in 
the economic growth.
Mr. Mitchel pointed to the opening 
to local and international markets, 
and to the efforts of  the Palestinian 
National Authority which locally and 
internationally gave their fruit. 
Mr. Mitchel mentioned the economic 
tangible growth in the Palestinian 
Territories in 2009. He pointed to “Al- 

Wataniya “, Company, and the second 
Operator of  Mobile Phones in the 
Palestinian Territories. He also pointed 
to the Constructions and Real state 
Sector through which 16 Thousand 
residential units has been built. 
Mr. Mitchel compared the economic 
conditions which he observes during 
his visit to the Palestinian Territories 
in 2001, with the conditions of  the 
current stage.  He said:”It was difficult 
to organize the Investment Conference 
in Bethlehem in the closures and 
the difficult conditions at that stage 
“. He clarified that the conditions 
are now appropriate to empower 
the Palestinian economy, enhance 
investment and build institutions; 
and this should be in line with the 
requirements of  negotiations that will 
lead to a Palestinian   strong state of  
institutions.

Call for Benefiting from Great 
Investment Opportunities in the 
Sectors of Housing, Agriculture 

and Industry
The 3 sectors sessions on Housing, 
Industry and Agriculture which were 
organized in parallel to the activities 
of  Palestine Investment Conference, 
highlighted the availability of  great 
opportunities for investments in the 
three sectors, especially in the light of  
the need for directing more financial 
resources to them in order to develop 
them. 
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Association’s and Kamel Al huseini , 
director of  (I’lam Tam) Company.    
In this context, Mr. Khori concentrated 
on investment in the Tourism Sector 
in Jerusalem, showing that there is 
a possibility to accomplish this and 
realizing profits, especially the Tourism 
Sector forms 30% of  the national 
income in Jerusalem. 
He said: there are 1939 hotel rooms 
in East Jerusalem against 7340 in 
West Jerusalem; the number of  hotel 
residents in East Jerusalem (190) 
Thousand persons, One Million 
residents in West Jerusalem, and 
consequently these will be a great 
demand.
He pointed out that there are numerous 
stories of  success of  the projects 
in Jerusalem such as ,” Al-Hamra 

Cinema” in addition to “ Saint George 
Hotel” which will be rehabilitated 
with an amount of  Seven Million (7) 
American Dollars .
He clarified that housing projects will 
be implemented near Beit Safafa . 
He added : There are other stories of  
success such as the “ National Hotel”  
,”  Jerusalem Towers” Projects; and 
also a commercial complex , “Mall” 
Project will be constructed in Shufat 
area. 
Mr. Munnaa’ mentioned that 
investments in Jerusalem are feasible 
investments before being a duty. He 
pointed out that there are numerous 
situations and investment advantages. 
He also stressed on the importance 
of  making the investment process in 
Jerusalem follow a studied steps in 

order to insure maximum benefit from 
the incentives granted to investment.
Mr. Masrouji said: It is not allowed 
to abandon Jerusalem as in this City 
there should be real investments; 
as investment should stem from 
convention and loyalty as well as 
economic feasibility.
He showed that there are large horizons 
for investment in Jerusalem, especially, 
during the coming decade, Jerusalem 
will need more than 40 thousand 
residential apartments. He also called 
for investment in the Tourism Sector. 
He paid attention to the obstacles 
and hindrances which investment in 
Jerusalem faces; and he pointed out 
to the necessary steps resisting the 
Israeli policy which aims at preventing 
the development of  the Old City of  
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Palestinian economy enjoys advantages 
and strengths that qualify it to a 
promising economy, capable of  growth 
and development, in our Palestinian 
market there are various investments 
and economic opportunities not 
fully exploited, so let’s explore them 
together and contribute to build a 
Palestinian modern state capable of  
surviving, at the same time conserve 
its historical and civilized heritage.

President Abbas, the Prime 
Minister Dr. Fayyad opened the 
Palestinian Industrial Products 

Exhibition
In which more than 120 investment 
companies and groups participated 
from West Bank and Gaza Strip.
President and the Prime Minister and 
Heads of  the participant delegations 
made a tour in the pavilions of  the 
Exhibition and explored many 
Palestinian products of  world 
competitive quality. 

Launching “Ziara Company”  and 
”Maqdisiya Invest Company”

Jerusalem and Gaza were mainly 
present at all the activities of  the 
Palestine Investment Conference 2010 
either with remarkable presence of  
the businessmen from both regions 
or with the projects presented to the 
investors. The Conference witnessed 
the announcement about “Ziara 
Company”   which is specialized in 
tourist investment in Jerusalem with 
an initiative of  PADICO Holding 
Group. The Company will implement 
and administer tourist investments in 
Jerusalem with concentration on the 
development of  old hotels. 
The Conference also witnessed 
launching a new investment company 
in Jerusalem with a capital amounted 

to 20 million American Dollars, 
according to the information given by 
Mr. Mazen Sunnukrot Former Minister 
of  National Economy and Chairman 
of  Jerusalem Investment Committee 
of  the conference .
Mr.Sunnukrot said that the Company 
is named “ Maqdisia Invest” ;and he 
pointed out that it will be formed by a 
number of  Jerusalemite personalities . 
He also added: Its investments will 
extend to include sectors such as 
Housing, Real-Estate, Education, 
Services and others. 
He paid attention to the fact that the 
Company seeks to hold partnerships 
so as to attract investments from 
abroad, either Palestinian, Arab or 
Foreign investors. 

118 Participants from Gaza Strip
Also Gaza Strip has a remarkable 
presence at the Conference with 
participation of  about 118 economic 
personalities from Gaza Strip in 
all its activities. Those participants 

received the exceptional attention of  
His Excellency President Mahmoud 
Abbas and the Prime Minister, Dr. 
Salam Fayyad whom met in a special 
session and discussed with them the 
situation in Gaza Strip, emphasizing 
the concern of  the Authority on 
Achieving reconciliation.
Mr. Ma’moun Abu Shahla, Head 
of  Gaza Strip Committee in the 
Conference, said that the participation 
of  Businessmen from Gaza Strip is 
necessary and vital to us, especially 
as it’s a window for communication 
with the international community, our 
brothers in West Bank and donors.
He added: We expect that there will 
be a great benefit of  participation in 
the conference; we see that there are 
good opportunities for investment in 
Gaza, especially; the community in 
Gaza is young as more than 50% of  
the population is below 20 years old, 
and we have accumulative expertise 
and good market.

Businessmen and Economists 
confirm Promising Horizons for 

Investment in Jerusalem
 Despite all the obstacles set by 
the Israeli Occupation Authorities, 
especially in some fields such as 
tourism, real-estate and others.  This 
confirmation was made during a 
session on “investments in Jerusalem 
“, organized as a major event of  
Palestine Investment Conference, 
with participation of  Mr. Zahi Khori, 
Chairman of  Board of  Directors 
of  Jerusalem Tourist Investment 
Company , Ahmed Mannaa’, tax 
export , representative of  Price 
Water House Coober’s Company, Mr. 
Ma’moun Abu Shahla head of  Gaza 
Strip Delegation to the conference , 
Mohammed Masrouji , Chairman of   
Palestinian Federation of  Businessmen 
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unite .He pointed out that there are 
investments and economic various 
opportunities not fully exploited in 
the Palestinian market, and he called 
for exploring such opportunities to 
contribute to building a Palestinian 
modern state.
Went on saying ,” We are meeting 
today in Bethlehem the Cradle City 
of   Jesus Christ (Peace Be Upon Him), 
and the twin city  of  our eternal capital 
, Holy Jerusalem , where our Prophet  
Mohammed , (Peace  Be Upon Him) 
ascended to heaven. And at this 
occasion of  starting the Palestinian  
Second Investment Conference , 
hoping that this Conference will bring 
with it goodness for our people and 
country , and contribute to give a 
strong push to the Palestinian economy 
to be added to the remarkable growth 
witnessed during the last three years in 
West Bank, as this growth reached 8% 
during 2009.
Therefore, we have immediately started 
the application of  the institutional 
legal and economic reform plan 
so as to establish a participatory 
methodology in which we support 
the Palestinian private sector, and 
stimulate its initiatives in different 
fields and sectors. 
The President said that the success of  
the Authority in achieving continuous 
accomplishments at various levels, in 
particular the security and economic 
levels despite the exceptional situation 
imposed by the Israeli occupation , “An 
evidence on our deep roots in this land 
, and that we are People insisting on 
surviving and living and overcoming 
the difficulties”.

Integrity with Private Sector
The President, stressed on the integrity 
between the Authority‘s efforts on 
one hand, and the private sector‘s 

efforts on the other for buildings 
the Palestinian esteemed state. This 
integrity is also made between the role 
of  our Authority and Government, 
and the role of  the private sector and 
various civil society institutions”.

The State Building Plan achieves 
Progress

President emphasized that the 
Authority‘s plan for building the 
institutions of  the Palestinian 
independent state “ achieves  progress 
and important accomplishments on 
the ground due to the support of  the 
Palestinian community with all its 
sectors to this plan , and due to the 
role of  friendly countries as well as the 
relevant competent institutions”. 

Integrating Political Efforts into 
Development Planning 

The President continued: We are 
performing a huge building process in 
which we integrate the political efforts 

into the economic work, development 
planning, and administrative 
organization,  expanding the role and 
coverage of  the security institution to 
include all the Palestinian districts. “All 
of  this is made in the framework of  
law and public order and enhancing the 
judicial Authority as an independent 
authority having an important role in 
the development process.” 

Private Sector is an Element of 
Success

His Excellency the President 
considered the Private sector an 
essential element of  the economic 
success and one of  the main 
components of  the Palestinian people’s 
strengths.”The Palestinian people 
are distinguished with the capability, 
strength, adaptation and adjustment 
with various transformations and in 
the most difficult conditions .They 
are capable economically to rise up 
whenever they are exposed to difficult 
conditions. They are the owners of  the 
pioneering role in the economic and 
social development process. Therefore 
we spare no efforts, and we do 
everything we can do to provide them 
with any support they need”.    

Commitment to providing 
necessary Facilities  

The President renewed the Authority’s 
commitment to provide all necessary 
facilities for the private sector to 
enable it to play its role as a leader of  
the development process. Taking the 
reforming procedures, which aim at 
preparing an appropriate and attractive 
environment for investments, 
including its regulatory laws, in order 
to encourage the Arab and Foreign 
investors to come and invest in 
Palestine, with a convention that the 
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At the 
opening speech

His 
Excellency 

the President 
Calls Arab and 

Foreign 
Businessmen 

to invest in 
the 

Palestinian 
Economy    

The President said,” !Dear Guests ! I 
call you to be part of  our efforts toward 
freedom from this occupation lying on 
our land, and an important element in 
developing our national economy; to 
work together in order to build on this 
land facts and truths that contribute 
to affix the existence of  our people 
on it , through various investments 
, programs and useful projects that 

achieve economic benefits for both of  
you and us .
Added, “This course, reflects itself  on 
the region as well as on the World so 
peace prosperity and well -being prevail 
for all.”He also said that the integrity 
of  the infrastructure of  a Palestinian 
strong economy for establishing an 
independent state cannot be achieved 
unless both parts of  homeland re-

His Excellency President, Mohamoud Abbas, 
opened the Palestinian Investment Conference 2010 
in Bethlehem, with participation of  official and 
economic delegations from about 30 countries.
In his speech, The President Called the Arab and 
Foreign investors to Contribute to enhance the 
standstill of  the Palestinian People on their land 
through investment in the Palestinian economy. 
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from the market by recruiting Polish 
specialists or by using advisory firms 
which know the peculiarities of the 
local market.

The availability of coal has led to the 
situation in which the share of electricity 
generated from bituminous coal and 
lignite in Poland is approximately 90% 
of the total volume of production. The 
EU ecology and energy policy promotes 
the development of renewable energy 
sources. Its support mechanisms have 
been implemented into Polish law 
and, therefore, electricity generation 
using renewable sources is currently 
supported in Poland by a number of 
regulations (including the system of 
tradable renewable energy certificates, 
the obligation to purchase renewable 
energy, preferential access to the power 
grid etc.).

The existence of these mechanisms 
has contributed to the development of 
renewable energy generation in Poland, 
especially that based on the combustion 
or joint-combustion of biomass. Even so, 
the share of renewable energy generated 
in 2008 was only approximately 5%. 
Meanwhile, the indicative objective 
for Poland is the achievement of a 

15% share in 2020. This means that 
the market is still far from saturated. It 
should be remembered that the further 
development of renewable energy 
generation based on combustion 
and joint combustion of biogas was 
reduced by the need to use biomass 
from agriculture. Therefore, the further 
development of renewable energy 
generation will need to significantly 
rely on wind power stations and biogas 
stations.

At present, most of the planned 
investments into renewable energy 
generation are in the area of wind 
farms. The Polish Transmission System 
Operator has agreed the conditions for 
Connection to the Grid for investment 
projects of a total power of 9,500 MW 
and applications have been submitted 
for the preparation of expert studies 
on the impact of connection of a wind 
farm to the power grid for a further 
60,000 MW. Such a huge number 
of connection conditions issued and 
submitted means that the market is full 
of sales offers of wind farm projects at 
various levels of progress, which gives 
potential investors huge opportunities 
to choose.

©Alexandr Ivanom-Fotolia.com

* POLISH INFORMATION AND 
FOREIGN INVESTMENT AGENCY 
(PAIiIZ)

The Polish Information and Foreign 
Investment Agency (PAIiIZ) has been 
assisting investors for 18 years. Its 
mission is to increase Foreign Direct 
Investment (FDI) by encouraging 
international companies to invest in 
Poland. PAIiIZ helps investors enter 
to the Polish market, guides investors 
through all the essential administrative 
and legal procedures, supports firms 
already active in Poland, provides 
access to complex information relating 
to legal and business matters regarding 
investment-relating process, helps 
find appropriate partners, suppliers 
and locations The Agency promotes 
Polish goods and services abroad by 
organizing conferences, visits for 
foreign journalists and investment 
trade missions to Poland and for Polish 
entrepreneurs around the world.

**
Information based on “Why 
Poland” - a publication prepared 
by PAIiIZ in co-operation with 
PricewaterhouseCoopers. 

Logo PAIiIZ
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The BPO Sector

Last years saw the number of 
new projects in capital intensive and 
production-oriented sectors fall and 
give way to initiatives in the services 
sector. The tendency can be seen 
mainly in Europe. Poland, after Ireland, 
became a major BPO investment 
destination on the continent. For the 
first time since 2003, the BPO projects 
in the filed of sales, marketing and 
business services constitute the most 
numerous group of new investment 
projects in the whole world. The 
tendency can certainly be felt also in 
Poland.

Why is Poland the right destination 
for offshoring? Beside the fact that 
Poland has 10 large academic centres 
and over 2 million students, Poland is 
the largest country in the CEE region 
with a population of 38 million people 
- almost 4 times larger than the other 
countries in this region (Hungary 10 
M, Czech Rep. 10 M). In addition, 

the Polish educational system creates 
approx. 400 thousand graduates 
every year. This pool of young and 
dynamic people is a perfect target for 
the development of BPO centres. The 
icing on this cake is the fact that Polish 
society is young compared with the 
European average (56 % of Poles are 
under the age of 40).

This can guarantee the availability 
of resources for at least a decade 
while simultaneously maintaining the 
advantage of relatively low costs.

Poland has been attracting a 
growing number of projects which 
aim to provide clients around the 
world with knowledge-based services 
- Knowledge Process Outsourcing. 
Despite the fact that the country has 
only just started to be active in the field, 
there are already important players 
who chose the country. Undoubtedly, 
however, there still is a lot of untapped 
potential in the field for those who 
want to join. The annual KPO market 
growth is estimated at 30%- 40% and 

the global KPO market is expected to 
be worth US17 bn in 2010. In Poland 
the greatest number of KPO projects is 
expected in the field of data research 
and analysis, market research, financial 
analysis, health care, natural science, 
engineering and design.

The Renewable Energy 
Sector

The renewable energy sector 
in Poland is potentially a huge 
market, giving major development 
opportunities for both Polish and 
foreign investors. The strength of 
Polish firms is the knowledge of 
local conditions and experience 
of operating on the Polish market, 
although, compared with the foreign 
players, they have less experience 
and know-how. Therefore, co-
operation could prove advantageous 
for both parties (e.g. in the form of 
a joint venture). Foreign investors 
can also decide to acquire skills 

© nul-Fotolia.com



25
November 2010, Issues No. 28

PEMagazine

Investment File

perceived as an attractive low-cost 
base for manufacturing but it is also 
the presence of many major parts 
makers and suppliers (e.g. TRW, 
Faurecia, Delphi, Goodyear, Michelin 
and Valeo) that plays vital role in 
attracting investors active in the field.

Poland is also an important bus 
producer, the production of which 
continued to rise in 2009, as the 
sector was driven mainly by export 
demand. Special Economic Zones 
have been established in places where 
OEMs have made large investments 
over a number of years, attracted by 
government incentives, the low-cost 
work force and Poland’s attractive 
position in Central Europe.

The industry is set to consolidate 
its position as a major automotive 
production base in Eastern Europe. In 
fact, the market has remained far more 
resilient to the downturn, mainly due 
to the production of smaller cars which 
tend to be purchased more frequently 
(in Poland and in Western Europe) 
during times of economic instability. 

The Aviation Sector

Poland has a long tradition in 

the aviation sector. Plane production 
started in the country more than 70 
years ago. The industry has traditionally 
been located in the south-eastern 
part of Poland in the region of the 
Aviation Valley Cluster where almost 
90% of total production of passenger, 
training and executive aircraft, as well 
as helicopters, gliders and aircraft 
accessories is concentrated.

The scientific and research 
base is reasonably well-developed. 
International corporations work with 
local authorities and universities, as 
well as scientific centres to optimally 
match the education profile to the needs 
of the labour market. In this context, it 
is worth mentioning the initiative of 
establishing the Centre of Advanced 
Technology “AERONET – Aviation 
Valley”. The centre is a consortium 
of Poland’s largest scientific units 
related to the aeronautical industry. Its 
fundamental objective is to prepare, 
implement and commercialise new 
technologies related to aeronautics.

The establishment of further 
R&D Centres is also planned in such 
places as Świdnik (it is to be handed 
over for use at the end of 2010) and in 
Wielkopolska.

The development of the aviation 
industry in Poland is also supported 
by the expansion of the aviation 
infrastructure and the increase in the 
number of passengers using Polish 
airports. The construction of new 
airports is all the more justified that 
the air transport market in Poland is 
expected to experience stable growth 
over the coming years. According 
to the forecasts of the Polish Civil 
Aviation Office, the annual average 
growth in the number of passengers 
using Polish airports is expected to 
oscillate around 9% in the years 2010–
2015.

In view of the above, it appears 
that the aeronautical industry in 
Poland has significant development 
prospects. Foreign corporations are 
being attracted to Poland primarily 
by competitive production costs, 
the continuously developing R&D 
base, the availability of a qualified 
workforce, a developed network of 
sub-suppliers and stable development 
of air transport. 

© CVladimir Mucibabic-Fotolia.com
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Poland – business is in the air
Poland, one of the biggest EU countries with almost 40 million citizens offers a number of 
opportunities to run and develop business. Investors representing a wide variety of industries 
can find here locations perfect for their needs, people qualified to expand their business and 
assistance in investment-related processes as well as post-investment care.

During the whole 2009 Poland 
remained a bright spot on the 
economic map of Europe. While the 
GDP of European countries fell by an 
estimated 5% in 2009, Poland’s GDP 
increased by over 1%. The European 
Commission (EC) forecasts Poland 
as the fastest-growing country in the 
European Union in 2010; the country 
should also hold a respectably high 
growth position in 2011. In its GDP 
growth forecasts for Poland for 2010 
and 2011 – 2.7 and 3.3 percent, 
respectively – the EC emphasized 
the unique condition of the Polish 
economy in the global context of the 
year 2009. This was mainly attributed 
to its stable banking system, relatively 
lower share of international trade in 
the country’s GDP structure, positive 
changes in the labour market and the 
country’s overall economic policy.

It is not only the good economic 
condition of the country that makes 
it a reliable and attractive economic 
partner. Poland is open to foreign 
partners and constantly works on 
its investment climate and business 
conditions. There are 14 Special 
Economic Zones in which investors 
can run business activity on preferential 
terms. The Zones effectively combine 
needs of investors and needs of regions, 
in which they have been situated. 
Foreign investors carrying out new 
investments in Poland can count on 
support under the “Scheme for the 
promotion of investments of priority 
interest for the Polish economy”. It is 

also worth emphasising that Poland 
is the biggest EU funds beneficiary. 
This year additional EUR633 million 
was made available for Poland and 
investors who choose to develop their 
projects in the country.

The country’s good economic 
condition is confirmed by the growing 
interest of foreign investors. Data 
published by the National Bank of 
Poland shows that FDI inflow into 
Poland in 2009 was EUR 8.4 billion 
i.e. a fall of approximately 16% year-
on-year when compared with 2008. At 
the same time FDI flows in the global 
context fell by nearly 40% and in the 
European Union by around 30%.

In fact, since the end of 2009 
entrepreneurs’ interest in Poland has 
considerably risen – the total value 
of FDI inflow to Poland in the first 
half of 2010 reached almost EUR6.3 
bln. While potential investors admit 
that several months ago they have 
not considered Poland as a major 
investment destination they now put 
Poland high on their agenda. While in 
August 2009 the Polish Information and 
Foreign Investment Agency (PAIiIZ)* 
had been working on 101 projects, in 
August this year the Agency has been 
supporting 124 projects. Similarly, 
while in the first half of 2009 PAIiIZ 
concluded 10 projects, the number of 
projects successfully completed by 
the Agency in the first half of 2010 
reached 29 projects.

The number and variety of FDI 
projects located in Poland show that 

foreign investors from a wide range 
of industries have successfully been 
running projects in the country. For 
years the country has been attracting 
companies active in, among others, 
the electronics, domestic appliances, 
metal, biotechnology, machine and 
IT sectors. The Polish economy 
turned out to be especially friendly to 
sectors developing in areas in which 
Poland already has or stands a good 
chance of achieving long-term success 
on international stage. Among the 
sectors which have been experiencing 
dynamic development and enjoying 
the greatest popularity there are 
industries which have a long tradition 
in Poland – the aviation sector, which 
require qualified people – BPO sector, 
a well-developed net of suppliers – 
the automotive industry and have a 
considerable untapped development 
potential like the renewable energy 
sectors.

POLAND’S STRATEGIC 
SECTORS**

The Automotive Sector

The automotive sector is one of 
the largest industrial sectors in Poland. 
The country is the third largest market 
in the CEE in terms of car making. 
The majority of car manufacturers 
producing in Poland has been selling 
into the Western European arena. 
Undoubtedly the country has been 
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30 sep- 3 oct Eurasia BORU Pipe,Wire,Attachment Machines and 
Equipment Fair

Sine

30 sep -3 oct Helal & healthy products 
fair Halal and healthy products fair itf

7-10 oct musiad Musiad international fair itf

20-23 oct Aysaf  International footwear industry supplies 
fair pozitif

28-31 oct Florist pet show Petshow and ornamental plants fair cnr

29 oct – 07 nov Autoshow 
International automotive supply industry, 

components,accssories & service 
equipment exhibition 

itf

04-07 nov ambiyans Household kitchenware fair pozitif

25-28 nov otomotiv
International automotive supply industry, 

components, accessories & service 
equipment exhibition

itf

25-28 nov Roof  & façade Roof  & façade system and technologies 
fair cnr

25-28 nov Natural stone 
INTERNATIONAL 

MARBLE,NATURAL STONE products 
and technologies exhibition 

cnr

2-5 December medist International medical products laboratory 
and hospital equipment exhibition cnr

2-5 December Aymod International footwear fashion fair Pozitif  

08-12 December Ideco Istanbul Decoration furniture and design fair itf

09-12 December btec Broadcast technology exhibition & 
conference cnr

16-19 December belist Municipal project suppliers, financial 
solutions and public  tenders fair sine

16-19 December Transport/lojistik
International transportation vehicles 

,equipment and management 
technologies exhibition 

Sine 

23-31 December Hedyelik esya Gift days CNR

List of Fairs in Turkey till December 2010List of Fairs in Turkey till December 2010
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Hashim Shawa joined Bank 
of Palestine as Chairman and 
General Manager in 2007 and has 
continued its strategy of growth 
and expansion.  After obtaining 
his BSc (Hons) from University 
College London, Mr. Shawa 
began his banking career at 
Citigroup in 1997 where he held 
various management positions in 
Corporate and Private Banking 
working in UK, Italy, Spain and 
Switzerland. In 2005 he joined 
HSBC in Switzerland acting as 
a director of the group’s Middle 
East and North Africa business. 
His role was to develop the 
company’s Private Banking 
business in the Gulf and establish 
HSBC’s onshore presence in 
Kuwait.
Bank of Palestine (BoP) is the first 
and largest national bank with a 
well diversified branch network 
with 43 branches in the West 
Bank and Gaza, with a capital of 
$100 million and assets of over 
$1.3 billion. Established in 1960, 
BoP has successfully expanded 
its presence and operations 
throughout the country and in 
2007 established its new head 
office in Ramallah. BoP now has 31 
branches in the West Bank and 12 
in Gaza with over 1,000 employees 
serving 500,000 customers. BoP 

Mr. Hashim Hani Shawa
Chairman & General Manager

Bank of Palestine
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has 18% market share of deposits 
and credit facilities. Operating as a 
universal bank, BoP is engaged in 
retail, corporate, SME and Micro 
banking operations, with the 
largest card processing operations 
in Palestine. BoP is the sole agent 
for issuing and acquiring Visa 
and Master Card in Palestine 
with over 4,000 Point of Sale 
machines nationwide. BoP has 
been very active in promoting the 
SME Finance and Micro Finance 
sector in Palestine and established 
dedicated units within the bank to 
service those customers with the 
aim of developing the economy 
through wider access to finance.
More recently BoP has played a 
leading role in some of the largest 
project finance loan syndications 
such as Wataniya Mobile Palestine 
(launched Nov 2009), and the 
Movenpick Hotel Ramallah 
(Opened Oct 2010).
In 2007 BoP established a 
brokerage subsidiary, Al Wasata 
Securities, providing customers 
with trading access to stocks listed 
on the Palestinian Stock Exchange 
and regional markets. With offices 
in Gaza and Ramallah. In less than 
two years Al Wasata Securities 
has rapidly grown and is the 2nd 
largest brokerage company out of 
9 companies.

Bank of Palestine 
(BoP) is the first and 

largest national bank 
with a well diversified 
branch network with 

43 branches in the 
West Bank and Gaza, 
with a capital of $100 
million and assets of 

over $1.3 billion.
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On the side of  activities of  the 
Investment conference which was held 
in Bethlehem, and under the umbrella 
of  the Joint - Business Council 
of  both countries, the members 
of  the Board of  Directors of  the 
Palestinian Federation of  Businessmen 
Associations met Mr. Ma Jianchun 
, the representative of  the Chinese 
Ministry of  Economy and Commerce 
/ the Chinese Commercial attaché to 
the Embassy of  the Popular Republic 
of  China in Amman, Jordan. Who 
clarified that he represents the Chinese 
Ministry of  Economy and Commerce 
with a group of  Chinese Companies 
interested in investing in Palestine. He 
introduced the Chinese participants 
and companies; and mentioning that 
some of  these companies currently 
working in Jordan and the Arab 
countries and in the Middle East.
All the Chinese delegation members 
expressed their extreme happiness for 
visiting Palestine, actually, to explore 
the conditions. Mr. Ma Jianchun said 
that we have hope and intention to 
develop businesses here and make joint 
cooperation between both countries.
Mohammed Masrouji, Chairman 

of  the Palestinian Federation of  
Businessmen Associations, welcomed 
the guest delegation headed by Mr. 
Ma Jianchun, and introduced the 
Palestinian businessmen attending the 
meeting. He explained that Palestine 
imports from China most products 
that are consumed in Palestine; 
and he confirmed the necessity of  
enhancing this cooperation, regulating 
it by importing high quality goods, and 
providing the Palestinian Businessmen 
with new technologies, we need to 
get into joint ventures by continuing 
communication to introduce the 
companies and businessmen of  both 
countries to each other, and stressed 
on the importance of  exploiting such 
occasions for such purposes. 
On his part, Mr. Mohammed Al-
Amour, owner of  one of  a large real-
estate and contracting company in 
Palestine, welcomed the attendants 
and emphasized the interest of  
Palestinian real-estate companies 
looking forward to cooperate with 
the Chinese companies in the fields 
of  infrastructure and large real-
estate projects, stressing on bilateral 
partnerships to work together. He 

asked the Chinese Companies working 
in Jordan to expand their operations 
into Palestine, especially in Jerusalem.
Mr. Ma Jianchun mentioned that there 
are success stories of  large and semi-
government companies currently 
working in Jordan in the field of  real-
estate, IT, and others, they will be 
happy to come to Palestine to work. 
He added: “we want to build relations 
of  friendship, communication and 
accurate knowledge about businesses 
in Palestine, which help us work in 
Palestine in the future”.
A representative of  Chinese company 
of  information Technology said: I see 
in Palestine a promising market, and we 
study how to move work to Palestine 
with the National Communications 
Company in Amman and with others; 
we see that working conditions 
currently improving, we should work 
in Palestine, and we want to help.
Mr. Masrouji and Mr. Ma Jianchun 
agreed to hold an expanded meeting 
on the side of  the activities of  holding 
the Chinese products Fair in Amman 
in November between the Chinese and 
Palestinian businessmen to extensively 
study matters

Strengthening Bilateral 
Joint Cooperation

Under the Um-
brella a of the 

Chinese -
Palestinian joint 
Business Council
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Previous communications and preparations 
from The Palestinian Federation of  
Business Associations participating in 
Palestine Investment Conference in 
Bethlehem, during which Mr. Mohammed 
Masrouji , the Federation’s Chairman and 
Dr.Hisham Dahshan the President of  the 
German Palestinian Economic Council 
, signed  an agreement of  Establishing 
a German – Palestinian Joint Business 
Council .
Dr. Dahshan stated that one of  the 
objectives of  this Joint Council is to 
develop production process in Palestine, 
commercial exchange and support to the 
economic sectors , especially the sectors 
of  Information Technology , Tourism and 
Joint Investments .
Mr. Masrouji expressed his gratitude of  
this occasion and of  the importance of  
composing this Joint  Council which will 
provide us with necessary information 
as what we actually need from Germany 
is modern knowledge and expertise, 
technology as well as partnership , and Joint 
investments which will lead to increasing 
the commercial exchange .
Mr. Issam Kamel, Director General of  the 
German Economic Council stated that 
during the visit to Palestine the German 
Economic Council will sign a cooperative 
agreement with the German Development 
Agency (GTZ) to contribute to their 
performance of  tasks and programs in 
Palestine.  
Mr. Mohamad Al-Amour, Member of  the 
Board of  directors of  the Federation of  
Businessmen , talked about the importance 
of  these agreements and cooperation, as 
GTZ has a pioneering role in building the 
infrastructure in Palestine ; and there are 
an opportunity for the German companies 

Establishing German – Palestinian 
Joint Business Council
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to be partners in implementing these projects through establishing German – Palestinian 
Companies , or subcontracting especially if  the financing is German, also upgrading and 
developing the Palestinian expertise which is the key to the Arab and Islamic worlds markets. 
Dr.Basem Khouri, Former Minister of  National Economy, joined the protocols of  signing 
the agreement of  the Joint Council Established .He emphasized the importance of  the 
German market to Palestine and its exploitation as a key to the entire European market and 
the necessity to invest in  the German sympathy with the Palestinian cause and people. Dr. 
Basem Khori is one of  the first people who introduced the Palestinian distinctive products 
to the German market “medicine”. He also blessed the formation of  the Council for its 
importance in sponsoring the development of  all sectors and activities under its umbrella. 
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Economic Dialogue
and out of  Gaza. Over the last 
several months, we have seen some 
progress with the entry of  glass, 
wood and aluminum for the private 
sector, and the recent delivery of  
cement for specific reconstruction 
projects. 
We recognize that Gaza must play 
a central role in the political and 
economic future of  the future 
Palestinian state.  Gaza has been, 
and we believe must be, a vital part 
of  the Palestinian economy, with 
a strong export-oriented private 
sector and trade ties to the West 
Bank, Israel, and the world.  The 
current circumstances, in particular 
Hamas’ continued rule over the 
people of  Gaza, do not allow for 
this.

What was the U.S. 
Government contribution 
to the Palestine Investment 
Conference?
The U.S. played a strong supporting 
role in the run-up to this conference, 
and I trust that the Palestinian 
organizers would not disagree. In 
addition to direct support through 
one of  the many ongoing USAID 
programs that we are currently 
running to promote the private 
sector, we helped the organizers 
identify potential partners for 
investment. We encouraged 
invited guests to attend, and we 
reinforced to the Government of  
Israel (GOI) the importance of  
making this conference a success 
by easing access for potential 
investors and Gaza business people 
to Bethlehem– though on this last 
point, I would say that I don’t think 
we had to work too hard, as the 
Israelis expressed strong support 
for the conference from the earliest 
planning stages.
The United States’ delegation 

to the Conference was led by 
Senator Mitchell and included the 
Deputy Secretary of  the Treasury, 
Palestinian-Americans, and officials 
from many different agencies that 
focus on commerce and economic 
development. 
During the conference, we 
announced several new programs 
and pledges focused on the private 
sector, including the launch of  a 
$500 million mortgage facility 
(Affordable Mortgage and Loan 
Corporation - AMAL), which will 
enable thousands of  Palestinian 
families to enjoy the benefits of  
home ownership. Our support to 
this vital sector reflects our support 
for the Palestinian Authority’s state-
building agenda being an important 

component in our shared pursuit of  
peace.
 Additionally, we announced 
a $25 million program to help 
the PA reform and modernize 
its commercial legislation and 
regulatory framework, a grant to 
provide broadband coverage in 
Jenin, and several programs designed 
to improve the competitiveness 
of  Palestinian companies. USAID 
also announced $75 million in new 
infrastructure programs. 

What is the U.S. 
Government’s position on 
the Palestinian boycott of  
Israeli settlement products? 
The PA has made clear both privately 
and publicly that the boycott is 
specifically targeted at goods 
produced in West Bank settlements, 
and not Israeli goods overall.  The 
settlement issue is a political issue 
and must have a political resolution. 
In that context, we have encouraged 
both the PA and the GOI to discuss 
the issue in bilateral channels.

What is the U.S. Government 
doing to facilitate the 
access and movement on 
border crossings to help the 
Palestinian businesses?
The U.S. Government is working 
closely with the PA and Israel to 
facilitate access and movement 
of  goods and people through the 
crossing points.  A strong and viable 
Palestinian economy depends on 
reliable access to external markets, 
both in Israel and overseas.  This 
means decreasing the length of  time 
and the cost of  transporting goods 
through the commercial crossings.  
USAID is working closely with 
Palestinian businesses and the 
Israeli Crossing Points Authority 
towards these goals. 

The U.S. Govern-
ment is working 
closely with the 
PA and Israel to 
facilitate access 
and movement 

of goods and 
people through 

the crossing 
points.  
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Economic Dialogue
and I was impressed by both the 
vitality and resourcefulness of  
Palestinian companies – from both 
the West Bank and Gaza – and 
the strong presence of  potential 
investors from around the world. 
There are success stories in just 
about every sector – in information 
technology, banking, insurance, 
construction, retail sales, tourism, 
and agriculture. And there is a 
recognition of  real potential in this 
economy if  the process of  reform 
continues and the restraints on its 
growth continue to be relaxed.

What is the U.S. 
Government’s role in 
supporting the Palestinian 
economy?
Our assistance to the Palestinian 
Authority represents the United 
States’ continuing and unwavering 
commitment to help President 
Abbas and Prime Minister Fayyad 
build the institutions, develop the 
capacity, and provide the services 
essential to the establishment of  an 
independent Palestinian state.  And 
the ability of  that future Palestinian 
state to meet the needs of  its people 
depends largely on the development 
of  a strong, viable private-sector 
led economy.  This is the message 
that we hear loud and clear from 
the President Abbas and Prime 
Minister Fayyad, and our assistance 
is directly tied to the priorities of  
the Palestinian Authority as laid 
out in the government’s two-year 
institution-building plan.
In its plan, the PA lays out a detailed 
agenda to improve the ease of  doing 
business through economic and 
legislative reforms.  The USG is the 
largest bilateral donor to the PA, and 
we have worked hard to support the 
PA’s efforts by providing assistance 
to both the private sector in the 

form of  training, capacity building, 
and trade facilitation, and to the PA 
directly through budget support, 
institution building, and training for 
PA security forces. 
The United States committed 
more than $1 billion in assistance 
in calendar year 2009, including 
$275M in direct budget support. 
In addition to the budget support, 
the U.S. Government continues 
an active humanitarian and 
development assistance program in 
the West Bank and the Gaza Strip. 
USAID programmed about $240 
million in 2008 and $550 million 
in 2009, primarily for development 
assistance and institution building 
projects in the West Bank. This 
fiscal year, USAID will program 
$250 million for development 
assistance and institution building 
projects. 

What do you think of  the 
Palestinian Authority’s plan 
for building the institutions 
of  the future Palestinian 
state?
As President Obama and Secretary 
Clinton reiterated on many 
occasions, the U.S. Government 
is strongly committed to the 
establishment of  an independent 
and viable Palestinian state that lives 
side by side with Israel in peace and 
security, and we believe that the 
Prime Minister Fayyad’s two-year 
plan for building institutions is a 
vital step towards this endeavor.  

What is the U.S. Government 
doing to support the citizens 
of  Gaza?
We remain deeply concerned by 
the situation in Gaza, including the 
humanitarian situation.  We will 
continue to engage the Israelis on 
a daily basis to expand the scope 
and type of  goods allowed into 
Gaza to address the full range of  
the population’s humanitarian and 
recovery needs.  
The United States is strongly 
committed to not only the well being 
of  the people of  Gaza but also 
to the restoration of  its economy.  
We are working closely with the 
PA and coordinating with the 
international community to improve 
the humanitarian and economic 
conditions in Gaza.  The U.S. 
Government, through both USAID 
and UNRWA, remains the largest 
contributor of  humanitarian support 
in Gaza. 
The Gaza economy requires 
increased access to goods, especially 
reconstruction materials and spare 
parts. We are working with the 
Israeli government to ease access 
restrictions and to increase the 
ability of  Palestinians to travel in 

This fiscal year, 
USAID will 

program $250 
million for 

development as-
sistance and 
institution 

building projects. 
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How do you evaluate the 
economic situation in the 
Palestinian territories? 

The notable improvements in the 
West Bank’s economic outlook 
over the past two-plus years have 
been driven primarily by the 
improved security situation and the 
economic reforms implemented 

PEMagazine  Interview with American Consul General Daniel Rubinstein: 

Economic Growth Can Be Achieved Through 
Developing a Strong and Prosperous Private Sector 
Prime Minister’s Plan Is Important to Building the 

Institutions of the Palestinian State
by the Palestinian Authority (PA).  
In response to this commitment 
to reform, the international 
community has stepped up with 
increased levels of  assistance – 
both in implementing projects and 
in direct budget support – that has 
enabled the PA to pay salaries, meet 
its financial obligations consistently, 
and improve its overall effectiveness. 

In addition, the Government of  
Israel has eased restrictions on the 
movement and access of  people and 
goods within the West Bank. One 
very important development has 
been increased numbers of  Israeli 
Arabs shopping, eating, and touring 
in the West Bank. These traditional 
economic ties were largely broken in 
recent years, and their re-emergence 
is a significant economic, as well as 
cultural, development. 
I believe the Palestinian Authority 
recognizes, however, that sustainable 
economic growth is only achievable 
through the development of  a strong 
and prosperous private sector. The 
PA is on a path to increasingly cover 
its budget expenditures through 
domestic revenues – but it has a 
significant way to go, and it will only 
be successful if  the private sector is 
able to realize its potential.
This, in turn, is dependent on 
continuing internal reforms, 
support from the private sector, and 
continued Israeli measures to ease 
movement and access restrictions 
on people and goods, provide access 
to resources in the West Bank, and 
allow the development of  external 
trade markets for Palestinian goods.  
I attended the Palestine Investment 
Conference June 2-3 in Bethlehem 
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PFBA Activities
its workers to the Regulation of  Retirement Law No.(7) for 
2005 in accordance with the President’s decision with Law 
issued on 23/8/2007, which committed the private sector 
to join the Government Retirement System. The private 
sector requested to be given the appropriate time to study 
the subject, and it was agreed that the Coordination Council 
through the Federation of  Businessmen Associations– 
as Secretariat of  the Coordination Council at that time- 
would prepare a paper of  attitude for the private sector 
on the subject within two weeks; and it was also agreed on 
forming a small committee from the Coordination Council, 
the General Retirement Authority and the cabinet office to 
study the subject and present a proposal within three weeks 
regarding thereof.
On 29/10/2009, a workshop was 
held for the private sector at the Red 
Crescent Society by the Private Sector 
Development Centre of  the Palestinian 
Businessmen Association, where it was 
agreed on forming a small committee 
for preparing a paper of  attitude and 
submitting it to the cabinet office 
through the Coordination Council. 
Therefore, two meetings were held 
for this purpose:  the first meeting on 
Sunday 1/11/2009, and the second 
meeting on 4/11/2009, where three 
letters were prepared to be addressed 
to their Excellencies the President, the 
Prime Minister and the Minister of  
the National Economy. These letters 
were sent through the Secretariat 
of  the Coordination Council at the 
Palestinian Federation of  Businessmen 
Associations to the three officials on 
9/11/2009.
 In the three letters, concentration was 
placed on the necessity of  cancelling the Decision with Law 
No.(5) for 2007 regarding the Amendment of  the General 
Retirement Law No.(7) for 2005, or at least cancelling. 
Article (2) of  it, and return the situation as it was in the 
Original Law before its amendment.
The private sector and the civil society institutions were 
committed to submit a new draft system to establish for 
a modern non-government retirement Fund based on 
the Defined Contribution –DC which is in conformity 
with the world trends, and to be managed by competent 
institutions from the private sector in accordance with 
the best international practices, provided that these 

institutions would be under the control of  the Capital 
Market Authority and other relevant control institutions; 
noting that the Palestinian Capital Market Authority is 
currently in the process of  setting the rules and regulations 
under which it ensures tightening control on the work of  
such institutions.
At the Session of  the cabinet on 28/6/2010, another 
presentation was submitted on the Draft Executive Bylaw 
regarding organizing the benefits of  the public sector 
workers from the regulations of  the Retirement Law; and 
this presentation was sent to the private sector to give its 
opinion on it. At the meeting held in Portland Trust to study 
that Bylaw, it was agreed that this Bylaw did not respond to 

the requirements of  the private sector, 
and rejects many of  the rules of  the 
Retirement Law No. (7) for 2005, and 
the Labor Law and the regulation 
applied in the private sector. Therefore, 
the private sector addressed a letter to 
the Minister of  National Economy 
confirming its claims mentioned in the 
previous letters to the President, the 
Prime Minister and to the Minister of  
National Economy. Also, an appeal in 
this regard was published on the local 
newspapers on 8/8/2010. 
On 24/8/2010, the Retirement and 
Salaries Authority signed an agreement 
with the Arab Bank under which the 
Bank administers the Authority’s funds, 
as the Minister of  Transportation, 
Chairman of  the Authority’s Board 
of  Directors, pointed out that the 
Government gave the private sector 
a period to either join the General 
System or to establish a special system, 
but they did not reveal the duration of  

that period. But on the part of  the private sector, despite its 
commitment to submit the special system, it did not specify 
a limited period for this purpose. 
Recently, on 9/8/2010, the Cabinet  amended the Executive 
Bylaw to be compulsory only for the Government, and 
voluntary for the private sector ; but this Bylaw has not 
been issued till todate, because the cabinet suggested a 
Draft Decision with Law amending the Decision  with 
Law issued in 2007 so as to return the situation as it was 
before 2007. And after finalizing this procedure the Bylaw 
prepared by the cabinet will be in agreement with the rules 
of  Law.          
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The Appeal 

The Palestinian Private Sector Coordination Council 
highly appreciate the partnership  policy followed by the 
Palestinian Government towards the private sector, especialy 
in discussing the various economic subjects and matters to 
reach joint vision, taking into consideration the interests of  
all concerned parties. They also appreciated the Palestinian 
Government’s efforts aimed at establishing the Pension 
Funds for the non-governmental sector’s workers to realize 
and ensure social protection for all the Palestinian people. 
In the context of  the framework of  the responsibility of  the 
Palestinian private sector institutions including the companies 
and their workers, and in conformity with the bases of  
public- private partnership existing, the institutions have, 
for more than four years, contributed to the discussion of  a 
draft law and bylaws to be established for setting a modem 
retirement system for the workers of  the non – governmental 
sector. This contribution was reflected in the attitudes of  the 
private sector which is expressed in its letters submitted to 
their Excellencies the President and Prime Minister and to 
the Minister of  National Economy.  
But with extreme regret, we were surprised by the issuance 
of  the Amendment of  the General Retirement Law No. 
(7) for 2005 through a decision with Law No.(5) for 2007 
which commits the private sector to join the Government 
Retirement Authority without any consultation, and it is 
not in conformity with the tendencies of  the private sector. 
Also the second presentation of  the Draft Executive Bylaw 
regarding organizing the benefits of  the non- governmental 
workers presented the regulations of  the General Retirement 
Law No.(7) for 2005 without consultation with the private 
sector’s institutions. 
Although the establishment of  a retirement system assists 

Adherence of  the Cabinet 

 An Appeal by the Private Sector Coordination 
Council regarding the Non- government 

Retirement Law and Pension Funds
in mitigating the financial burden on the companies, but 
the responsibilities and the care of  the companies for their 
workers’ interest commit them to confirm the necessity of:
“Approving a modern sustainable retirement system based 
on the specific contributions system to be established for 
Retirement Funds managed by the private sector’s institutions 
and workers in accordance with the international best 
practices; and these funds will be under the control of  the 
government bodies; and this retirement system realizes social 
equity and protection, and mitigates the financial burdens on 
the general budget of  the Palestinian National Authority “. 
As it is an urgent and important law and it influences all the 
fragments of  society, we appeal to their Excellencies the 
President, and the Prime Minister to postpone the issuance 
of  this law till it is fully discussed and achieving agreement 
with the private sector’s institutions on its issuance so as not 
to contradict the valid laws. 
The Palestinian private sector confirms its full commitment 
to work with its maximum energies, side by side with the 
Government to realize our national objectives towards 
building the state.

The response was positive 

After this appeal and the efforts which are summarized by 
the following facts, the Executive Bylaw No.(19) for 2010 
was amended on 9/8/2010, as a response to the private 
sector’s appeal to be free in its trend :
On 20/10/2009, a meeting was held to discuss the Executive 
Bylaw which establishes non-governmental retirement 
system at the General Secretariat of  the cabinet ; and in 
the meanwhile, the private sector pointed to an agreement 
with the Prime Minister that the private sector will set the 
mechanisms and its view on the best practices that allow it to 
work within Law, because the private sector rejected joining 
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The Palestinian Federation of  
Businessmen Associations participates in 
the Meeting of  the Board of  Directors of  
the Arab Businessmen Federation
The Palestinian Federation of  
Businessmen Associations participated in 
the meeting held in Cairo for the Board 
of  Directors of  the Arab Businessmen 
Federation which consists of  15 states in 
its membership 
Palestinian delegation headed by 
Mr. Mohammed Masrouji, the Vice 
-Chairman of  the Arab Federation and 
chairman of  Palestinian Federation 
participated in this meeting with the 
presence of  Mohammed Gazi Al-
Harbawi, the Chairman of  Businessmen 
Forum/Hebron, and Mr.Majed Ma’ali 
, General trustee of  the Palestinian 
Federation. 
At the beginning of  the meeting , Mr. 
Husein Sabbour, the Chairman of  the 
Egyptian Businessmen Association, 
welcomed the board members of  the Arab 
Businessmen Federation; and he delivered 
chairing  the session to the Chairman of  
the Federation , Mr. Hamdi Al-Tabbaa’, 
who in turn , welcomed the participants. 
Then moved to discussing the agenda of  
the meeting mentioning the steps taken 
for holding the Thirteenth Forum of  
the Arab Business Community in Beirut 
in the period 14-16 October, 2010, as 
well as the communications made with 
the Lebanese Economic Forum which 
is organizing the conference together 
with the Federation and confirming the 
sponsorship of  the conference by its 
President, Sa’d Al-Hareeri .

The Palestinian Federation of Businessmen Asso-
ciations participates in the Meeting of the Board 
of Directors of the Arab Businessmen Federation

The attendants emphasized the necessity 
of  holding a qualitative forum and 
sending comments on what can be made 
for the conference. 
Also were informed about the 
participation of  the Federation of  Arab 
Businessmen in the meetings of  the 
Economic and Social Council held 
in Kuwait , and its presentation of  a 
work-paper on the view of  the Arab 
Business Sector on the mechanism of  
implementing the support to the Fund 
adopted by Kuwait Economic Summit . 
They were also informed about the other 
decisions of  the Summit which had been 
implemented. 
Reviewing the arrangements made by the 
Federation for hosting the 41st Session of  
the Higher Commission of  Joint Arab 
Action which was held in Amman  last 
May, as well as about the participation of  
the Federation in the Arab-Indian Forum 
held last February. 

The Participants discussed the studies and 
reports issued by the Federation during 
2010 and presented to the Arab League 
Secretary General, Amro Musa, and to the 
Arab Industry and Mining Organization 
recently held in Doha/ Qatar. 
The Palestinian Delegation gave a 
briefing on the Palestinian Investment 
Conference recently held in Bethlehem, 
and the importance of  the Palestinian 
and Arab businessmen’s participation 
from abroad in this Conference and 
investing in Palestine .Numerous ideas 
have been raised in it through the 
Investment Committee of  Jerusalem 
as the opportunities of  investments 
in Jerusalem are feasible, especially in 
tourism and real-estate sectors and alike. 
The Palestinian Delegation expressed 
its readiness to provide the attendants 
with any information they need about 
investment in Palestine, especially in 
Jerusalem.  
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Japan can provide to Palestine in order 
to develop its exports to Japan. He also 
stressed on Japan’s supportive attitude 
towards the Two – States Solution, 
and Japan’s commitment to provide 
support to the Palestinian people and 
their National Authority to enable it 
to implement its plan in building the 
institutions of  Palestinian State and its 
infrastructure. 
Mr. Mohammed Masrouji, Chairman 
of  the Palestinian Federation of  
Businessmen Associations, thanked 
the Japanese delegation of  JETRO 
and JICA for their concern with and 
attention to the Palestinian institutions 
and their support to the various 
projects, especially Jericho Zone. 
He spoke about the necessity for 
making the Japanese direct agencies 
available for the Palestinian merchant 
and businessman, because it is for 
the interest of  Japan to directly deal 
with the Palestinians as the additional 
costs will be removed and the Japanese 
product becomes cheaper and more 
competitive and attractive to the 
palestinian consumer. 
Mr. Masrouji added, “We in Palestine 
are looking forward to our Japanese 
friends and partners to support us 
and provide us in Palestine with 
higher technology and technical 
support”. He invited the Japanese 
delegation to see the available 
potential investments in Palestine. He 
reiterated, “We are ready to provide 
with the information necessary for the 
interested parties, to establish oversees 
holding companies, and to involve the 
Palestinian and Japanese businessmen 
in such companies and to take the 
leadership. The Japanese businessman 
is successful and we want to learn 
from him. The Palestinian market 
has the distinctive stimulations from 
which you can benefit. He emphasized 
the importance of  establishing a  
Joint Palestinian – Japanese Business 

Council, so as to manage these 
discussions and partnerships under 
its umbrella and to set the bases of  
promotion of  the Japanese products in 
Palestine, and the Palestinian products 
in Japan.    
In the context of  speaking about the 
methods of  activating these relations, 
the following suggestions have been 

emphasized : 
Possibility of  preparation for a 
second visit to Japan to promote 
the Palestinian products through a 
portable exhibition, and introducing 
the products of  both countries to their 
peoples. 
Establishment of  a Joint Palestinian 
-Japanese Council; and this will be 
followed up with the Palestinian 
Federation of  Businessmen 
Associations and JETRO. 
Providing the Japanese technical 
support to the Palestinian private 
sector and supporting the Palestinian 
potentialities by Jetro. 
Opening an office for Jetro in Palestine.
Preparation of  a Japanese – Palestinian 
memorandum   of  understanding to 
be signed by the Palestinian National 
Authority   including all those required 
aspects. 
The Head of  the Japanese Delegation 
confirmed that the Japanese is looking 
forward and hoping that Israel will 
remove the obstacles which it imposes 
so as to improve the economical 
situation in Palestine, and to increase 
the knowledge of  the Japanese 
businessmen on the Palestinian market 
and economy through exchanging 
visits between both countries, and they 
are looking forward to the next visit to 
Japan to arrange the required meetings.
The CEO of  Jetro promised to respond 
to the issue of  the direct agencies and 
to follow up the establishment of  the 
Joint Palestinian – Japanese Business 
Council with the Palestinian Federation 
of  Businessmen Association’s, and to 
make communications with Pal Trade 
regarding promotion of  trade. 
Mr. Hayashi also stressed on the 
importance of  Palestine’s participation 
in the Arab–Japanese Forum which 
will be held in Tunisia in December 
this year. 

Masrouji:

“We in Palestine are look-
ing forward to our Japanese 
friends and partners to sup-

port us and provide us in Pal-
estine with higher technol-
ogy and technical support”. 

Mr. Hayashi promised to re-

spond to the issue of the direct 

agencies and to follow up the 

establishment of the Joint 

Palestinian – Japanese Business 

Council with the Palestinian 

Federation of Businessmen As-

sociation’s, and to make commu-

nications with Pal Trade regard-

ing promotion of trade. 
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The Palestinian Federation of  
Businessmen Association’s participated 
in the meeting held with the Japanese 
Delegation at the headquarters of  the 
Ministry of  National Economy where 
the Minister of  National Economy Dr. 
Hasan Abu Lebdeh, confirmed, “that 
the subject of  developing exports, 
promoting trade, opening new markets, 
activating the bilateral and multi 
trade agreements between Palestine 
and the International community 
occupies a special importance in the 
Palestinian Government’s program”. 
This statement came during a meeting 
with a Japanese delegation headed by 
the Chairman and CEO of  JETRO, 
Mr. Yasuo Hayashi, at the presence of  
representatives of  Palestinian public 
and private sectors. 
 The meeting discussed the bilateral 
relations and joint cooperation, the 
Japanese technical support to the 
Palestinian exports to Japan and 
promoting the Palestinian products at 
the Japanese market, in addition to the 
relations between the private sectors in 

Dr. Abu Lebdeh: Calls the Japanese to develop Technical 
Support Programs

Al-Masrouji: Calls the Japanese to support the Pales-
tinian Private Sector with Developed Technology

both countries. 
Dr. Abu Lebdeh expressed the 
appreciation of  the Palestinian 
National Authority for the political 
and economic support submitted by 
the Japanese Government, especially 
its support to the projects which are 
being implemented in Gaza Strip in 
full coordination and cooperation 
with the National Authority and the 
International Institutions working in 
Gaza Strip. 
He asked the Japanese to develop the 
technical support program through 
assistance in establishing a center for 
export services, establishing a training 
centre specialized in export and 
trading programs, rehabilitating the 
factories and the workers who work  
in export field, making partnerships 
with our private sector and opening 

a representative office for Jetro in 
Palestine. 
Continued, “We are looking forward 
to transfer the Japanese experiment 
in the field of  supporting exports 
and developing the small and medium 
projects to Palestine through delegating 
the Japanese experts to provide the 
local factories with their consultancies, 
holding bilateral meetings with 
Businessmen of  both countries, 
providing with basic information, 
instructions and laws necessary for 
entering the Japanese market. We are 
also looking forward to enhancing 
joint investments and expanding 
trading partnerships program based 
on the competitive advantage of  our 
Palestinian private sector.  
On his part, the Chairman of  the 
Japanese External Trade Relations 
organization, Mr. Yauso Hayashi, 
confirmed the importance of  their 
visit to Palestine to closely see 
the conditions of  the Palestinian 
market and its requirements,and the 
potentiality of  technical support that 

PFBA and JETRO are to 
folow steps for establishing 
Japanese - Palestinian Joint 

Business Council
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Organized by the Turkish Independent 
Businessmen and Industrialists 
Association (MUSIAD) in Istanbul 
between the period 6-9 October, 2010, 
which were attended by more than 30 
Ministers from the world countries in 
addition to 5000 businessmen from 65 
different countries.
The delegation was headed by Mr. 
Mohammad Masrouji, chairman of  the 
Palestinian Federation of  Businessmen 
Associations, with the participation of  
Mr. Kamal Hassouneh, the Former 
Minister of  National Economy, the Co-
chairman of  the Palestinian-Turkish 
Joint Business Council, Ali Al-Hayek, 
member to the  Palestinian Federation 
of  Businessmen Associations from 
Gaza strip, Mohammad Al-Amour, 
member of  the Federation Board of  
Directors, Majed Ma’ali, Federations’ 
General Trustee, accompanied with  
about 40 businessmen from west bank 
and Gaza strip.

Coordination with Turkish Institu-
tions and Businessmen 

The Palestinian Federation of  
Businessmen Associations delegation 
stressed on the importance of  
participation in such activities to keep 
coordination and cooperation with their 
Turkish counterparts, and continuity 
of  periodical meetings among them to 
enhance the bilateral relations   at all 
levels.
During a rapid meeting with the 
Turkish Prime Minister Mr. Rajab 

 ORDOGAN opens the 13th IBF Under the slogan of

 “The importance of Technology to the development 
of the Islamic World Organizations Countries OIC”, 

A delegation of the Palestinians Federation of Businessmen 
Associations participated in the activities 

of the 13th International Business Forum in Istanbul Turkey.

Tayeb Ordogan, Mr. Masrouji thanked 
Mr. Ordogan on his constant and 
supportive attitudes to the Palestinian 
people with all their segments, 
appreciating the efforts which he makes 
to return unity among the Palestinian 
different factions.

Turkish Prime Minister
The Forum was opened by Mr. Rajab 
Tayeb Ordogan who addressed several 
letters to the countries and leaders of  
the world, emphasizing that Turkey 
does not turn its back to the world’s 

problems even if  the world do so. And 
if  the world keeps silent, Turkey will 
not keep silent. The economy which 
is based on negligence of  poverty 
problems, wars, inequity will not last for 
ever. The children of  Pakistan, Chili, 
Taihity, Sudan, Baghdad, Kabul and 
Gaza are all our children. 
Mr. Ordogan emphasized that Turkey 
has great responsibilities for realizing 
peace in the world. As we are still not 
realizing peace and human equality, 
by doing so we shall face destructive 
challenges at the world level. Turkey has 
presented good models of  development 
of  relations. It changed its problems 
with its neighbors into friendships and 
cooperation.

14th MUSIAD FAIR
The Palestinian Delegation participated 
in activities of  the opening of  the 14th 
Musiad International Commercial Fair 
on the next day of  activities, which aims 
at building international commercial 
relations through meetings between the 
Turkish outstanding businessmen and  

Mr. Masrouji thanked 
Mr. Ordogan on his con-
stant and supportive at-
titudes to the Palestin-

ian people with all their 
segments, appreciating 

the efforts which he 
makes to return unity 

among the Palestinian 
different factions.
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investments; and it will create a real 
market.  
Mr. Al-Tabbaa’ also said, We would 
concentrate  on activating the Arab 
Joint- Market in cooperation with 
Turkey and other neighborhood 
countries. 
On his part, the Arab League Secretary 
General praised the Federation’s role 
in enhancing the Arab joint efforts.  
Mr.  Al-Tabbaa’ also requested that 
there should be an Arab fleet to sail 
to Gaza as a part of  reviving the Arab 
initiative like the initiatives of  other 
nations for breaking the siege.  He 
said,” We see that the subject of  Gaza 
should open the way for the peaceful 
solution. 
Mr. Al-Tabbaa’ added that Kuwait 
Summit decided on providing large 
amount of  money to Gaza, West 
Bank and Jerusalem, but nothing has 
been received yet. The Arab money 
and potentialities are available and 
the Arab Youth are active, so why 
isn’t this devoted in active fields? We 
all ask: ”What is the coming future 
for our nation ?” 
Mr. Ismael Othman spoke  on behalf  
of  the Arab Contractors, about the 
necessity of  continuation of  opening  
the border crossings to Gaza. He 
said,“ there are many Arab and 
Islamic initiatives for sending cement 
and other necessary materials, but we 
are waiting for permission to let them 
enter Gaza. 
Mr. Hussein Sabbour, Chairman 
of  the Egyptian Businessmen 
Association, pointed out that there is 
a promise of  the Turks to open their 
country for the Arabs. The Turks 
have reached an advanced   stage in 
progress and disposition. He said,“ 
We, the Arab Businessmen, cannot 

present the same ideas, as we are 
ashamed from ourselves; and we 
require all the Arab people to rise up 
and bear the responsibility mandated 
to us ”.  
 In his intervention, Mr. Mohammed 
Masrouji, Chairman of  the Palestinian 
Federation of  Businessmen 
Associations, in his turn, thanked the 
Secretary General for his reception 
of  the delegation, and greeted his 
attitudes. Mr. Masrouji pointed out, 
There is an Arab difficult situation, 
and all of  us feel with pain. We, as 
Arab Businessmen and institutions 
started to expand our relations with 
our counterparts in the neighboring 
countries and world regions so as to 
cooperate with them, as there is the 
Arab – Chinese Economic Forum, 
the Arab Japanese Forum and the 
Arab-Turkish Forum the Arab - 
Latin American Forum…etc. We ask 
ourselves, “Who is the Arab side who 
should follow up these dialogues and 
in what capacity? What are the powers 
granted to them or us from our 

Authorities? How do they or we go 
along with the consequences of  such 
dialogues with these regions?  We 
want to form a policy for ourselves 
to express our attitudes towards the 
peoples of  the world at political and 
economic levels. 
For Gaza Strip, Mr. Masrouji said that 
the Gaza people say, “We don’t want 
aids; we want to break the siege.70% 
of  Gaza factories stopped working; 
packing materials, primary and raw 
materials are prohibited”;. What do 
the aids mean to them? 
The Gaza people were fed up with 
such aids. If  the siege is not broken 
now it will never be broken. The Arab 
countries are required to execute their 
decisions. They are also required to 
take a decision on the entering visas 
at least for the businessmen urgently. 
Mr. Masrouji pointed out that 
building an artery for transport and 
quick movement in the Arab World, 
such as a modern railway network, 
should be given priority, and the 
businessmen can do something in 
this respect. 
Good deeds and miracles can be 
done if  the businessmen in the Arab 
World are given the opportunity, and 
the political decision is taken thereon. 
 The Arab League Secretary, Amro 
Musa, concluded that the conditions 
change rapidly; and all agree upon the 
required changes; and we have the 
money, youth, and hope in the future.  
During his visit to Cairo, Mr. 
Masrouji was accompanied with 
Mr. Mohammed Gazi Al-Harbawi, 
Chairman of  Businessmen Forum/
Hebron, and Mr. Majed Ma’ali,  
General trustee of  the Palestinian 
Federation of  Businessmen 
Associations.   

We want to form a 
policy for ourselves 

to express our at-
titudes towards the 
peoples of the world 
at political and eco-

nomic levels. 
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discussed on the unified visa of  
the Arab countries for the Arab 
Businessmen and the type of  the 
document which will be adopted, 
thereof  in the next meeting of  the 
Arab Interior Ministers to be held 
in Tunisia. We should approve the 
principle and give these countries a 
period for implementation. 
He also emphasized the importance 
of  making agreements of  Joint Free 
Zones with these countries, and 
activating the existing agreements 
with the Arab countries so as to start 
attracting others.It is not allowed to 
leave the matters as they are, and 
permit the Arab Laziness and delay 
in implementation.
The Arab League and the Arab 
Businessmen Federation should 
work together and with the other 
Arab Joint Action Institutions to 
Initiate of  urging and mobilizing the 
efforts in this direction. 
On the Palestinian matter, the 
Arab League Secretary General 
emphasized the importance of  
realizing internal reconciliation 
as soon as possible because this 
division is becoming very costly 
affecting the Palestinian interests 
and  the Palestinian issue, and it is 
terribly exploited by Israel.
Regarding his visit to Gaza Strip, 
the Secretary General confirms 
that the objectives of  his visit 
are: First: To provide the suitable  
conditions for reconciliation among 
the Palestinians and the importance 
of  this reconciliation; Second: To 
confirm continuation of  opening 
Rafah border crossing Point and 
to expand  this entry point, and 
not committing to the Israeli list as 
a part of  breaking the Israeli siege 

on Gaza Strip, indicating that Sert 
Arab Summit in Lybia decided to 
break   the Israeli siege with all its 
forms as the entire world requires 
Israel to do so ; and Third :To allow 
providing building materials, and 
cement and other raw materials into 
Gaza strip,that are necessary for 
reconstruction and re-production 
of  the Palestinian factories in Gaza 
Strip.  
 The Secretary General said that there 
is cooperation with the Europeans 
to reverse off  the list that Israel 
ridiculously contained & limiting it, 
allowing only  90 commodities to 
go into Gaza strip, and make the 
prohibited commodities count less 
than 90 commodities.  
In his intervention, Hamdi Al-
Tabbaa’, Chairman of  Arab 
Businessmen Federation thanked 
the Secretary General for his 
reception of  the Federation’s Board 
of  Directors as a part of  his over 
booked agenda at the Arab and 
international levels.  Mr. Al-Tabbaa’ 
emphasized that it is important for 

the Arab countries to benefit from 
the Turkish investments in the light 
of  the new tendency to enhance 
the Arab- Turkish cooperation; and 
the Federation looks forward to 
cooperate with the Arab League and 
cooperate with the Turks to bring 
funds and investments into the Arab 
region, and to start with Turkish –
Arab joint projects.  
Mr. Al-Tabbaa’ blessed the 
announcement of  the Arab-Turkish 
Free Zone Initiative regarding entry 
visas among the four countries of  
Jordan, Syria, Lebanon and Turkey  
for all individuals and not only for 
businessmen. He said, “We ask 
the Arab and neighboring friendly 
countries to join this initiative ; He 
mentioned we requested for many 
long years from the Arab Interior 
Ministers to facilitate entry for the 
businessmen only, but they still 
examining this matter in Tunisia this 
month as we have been informed. 
We preceded the others; and this 
action will include commodities 
movement and facilitating trade, and 
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The Palestinian Federation of  
Businessmen Associations, headed 
by Mr. Mohammed Masrouji, Vice-
Chairman of  Arab Businessmen 
Federation, participated in the 
meeting held in Cairo with the Arab 
League Secretary General Amro 
Musa, before SG going to Gaza 
Strip on 12/6/2010.
This meeting was organized by 
the Arab Businessmen Federation 
headed by Hamdi Al-Tabbaa’, 
Chairman of  Arab Businessmen  
Federation and the members of  its 
Board of  Directors  who represent 
15 Arab countries. 
The Federation Board of  Directors 
listened to a brief  summary by the 
Arab League Secretary General on 

Calling for immediately realizing Reconciliation, 
Arab Businessmen Federation meets Arab League 

Secretary General, Amro Musa 
Arab-Turkish free zone “Istanbul 
declaration” which announced the 
cancellation of  travel visas, and 
facilitation of  trade, commodities 
and individuals movement between 
Jordan, Syria, Lebanon, and Turkey. 
Mr. Musa expected other Arab 
countries to join this initiative as 
there are communications taking 
place with Egypt.
Mr. Musa added that at Sert 
Summit, emphasis was placed on the 
importance  of  the Arab – Regional 
Dialogue, and that the Arab countries 
led by the Arab League should 
manage the Arab – European, Arab 
–Turkish, Arab –Iranian and Arab 
African dialogue policy, especially 
with the African Horn Countries, as 
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well as the Mediterranean Islands. 
These dialogues excluded Israel 
because of  its policy towards the 
Palestinians, and excluded Ariteria 
because of  the confusion in its policy. 
We should start to call Turkey, Iran. 
Chad, Malta and Sengal, as these 
countries have regional importance. 
For Iran, Mr.Musa said, “ We should 
start dialogue. Dialogue does not 
mean yielding ”.He also discussed 
the incidents in Yemen, the relation 
between Sunni and Shie’et, the 
nuclear subject and our and their 
interests and how to compromise 
between us and them. 
He also indicated that the 
memorandum of  the Arab 
Businessmen Federation will be 
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The population of  the four countries amounts to 
110 Million persons. Their total local production 
reaches about (775-800) Billion American Dollars; 
and their exports reach about 180 Billion American 
Dollars; exports reach 125 Billion American Dollars. 
By reviewing the economies of  these countries, we 
find that Lebanon and Jordan have similar economies, 
as the value of  local production is about 35 Billion 
American Dollars in each country. Also the services 
sector dominates the other economic sectors, on the 
contrary of  the productive nature of  the economies of  
Syria and Turkey. 
The manpower in both countries, Jordan and 
Lebanon, amounts to about 1.5 Million laborers 
adding to it One Million Lebanese who work abroad. 
It is a surprise that we find the population who are 
below the poverty line to the total population is the 
highest in Lebanon, about 28% against about 12% in 
the other three countries. 
If  we look of  the local product per capita, we find that 
it amounts to US$4700 in Syria, US$5000 in Jordan, 
US$7500 in Lebanon and US $9000 in Turkey. The 
growth of  the Turkish and Jordanian economies is 
(10%and 8%) higher than that of  the Lebanese and 
Syrian economies (4% and 3%) during 2007-2009.But 
for the inflation and unemployment, it is the highest in 
Jordan (15% and 13.5%), in Turkey (14% and 6%)   , in 
Lebanon (9%and 6%) and in Syria (9% and 4%). 
The Turkish local production is 650 Billion American 
Dollars, and the Syrian local production is 55 Billion 
American Dollars. They have more balanced economy 
between production and services. But for the volume 
of  the Syrian Turkish commercial exchange, we find 
that it does not exceed 2 Billion American Dollars. The 
manpower in Turkey amounts to 25 million laborers, 

and several millions work abroad. 7 million Turks 
work in agriculture, 6 million Turks work in various 
industries and 12 million Turks work in services. On 
the other hand, the Syrian manpower amounts to 6 
million laborers, 1.2 million who work in agriculture, 
one million in industry and 3.8 million laborers work 
in services.
The volume of  the general budget in Jordan is 8 
Billion American Dollars, in Syria and Lebanon about 
13 Billion American Dollars in each country, and in 
Turkey 180 Billion American dollars. The annual 
exports of  Lebanon are 5 Billion American Dollars, 
in Jordan 6.5 Billion American Dollars, in Syria 10 
Billion American Dollars, and in Turkey 100 Billion 
American Dollars. The annual import of  Lebanon 
is 15 Billion American Dollars, of  Jordan 16 Billion 
American Dollars, of  Syria 13 Billion American 
dollars, and Turkey 140 Billion American Dollars. 
Regarding the products of  these countries, Lebanon 
produces citrus, mountainous fruits, vegetables, olives 
and tobacco; and in industry, it produces foodstuff, 
jewels, clothes, minerals, chemicals, furniture and 
paper. 25% of  the Lebanese exports go to Syria and 
4% to Turkey. Lebanon imports nearly 4% of  its 
imports from Turkey.
Jordan produces vegetables, cloths, medicines, 
phosphates and fertilizers. 5% of  Jordan’s exports go 
to Syria. Syria produces fruit, vegetables, foodstuff, 
oil, textiles, tobacco, cotton, meat and corn. 10 % of  
Syria’s exports go to Lebanon.
Turkey produces cars, electronics, minerals, oil, wood, 
clothes and transports vetches. 2% of  Turkey’s exports 
go to Syria, and 6% to Lebanon. The total imports 
of  Syria from Turkey amounts to about 15% of  its 
imports. 

Statistical Figures on the New Free Market among 
Turkey, Jordan, Syria and Lebanon



4 November 2010, Issues No. 28
PEMagazine

A Nucleus of a Free Promising Market
A new economic bloc prepares itself  to appear in the Middle East region. 
This bloc consists of  the countries of  Jordan, Syria, Lebanon and Turkey. 
These four countries agreed last August to declare the birth of  the Free 
Trading Zone among them, so as to stimulate their economies and improve 
investment level among them.

These countries formed CNETA Committee, (Economic and Commercial 
Partnership Council among the Neighboring Countries) the mission of  
which is to identify the framework of  cooperation and its priorities. They 
started to cancel all travel visas for their citizens and facilitate the movement 
of  individuals, capitals and commodities among them; provided that the 
committee will meet in Damascus next December, 2010, so as to finalize 
the Free Zone Project to increase the volume of  free commercial exchange 
and diversification, to remove all obstacles, tax and administrative barriers 
and to enhance and update the infrastructures.

The four countries are a group forming a nucleus of  a promising and 
effective market; and they will be a motive for other countries to join this 
group. There is a rumor on current negotiations with Egypt to join in; and 
we are looking forward To Palestine State to become a part of  the market 
after getting rid of  the occupation.

Reviewing some statistics, which were published about these countries? We mention the most important of  
them on the next page so as to clarify the aspects that should be taken into consideration.

In the light of  these figures, we observe that increasing the commercial exchange among the four countries is 
very possible, necessary and vital to their economies. The process of  distributing the roles and specialization 
, strategic planning , coordination and cooperation among them in the fields of  technology and increasing 
the competitive advantage of  their products , marketing and exporting to external markets, will increase 
the availability of  hard currency, self- sufficiency  of  these countries and increase the volume of  their local 
production , provided that the similarity of  production should be subject to a calendar such as agricultural 
products should be taking into consideration the period of  seasons in each country , and working on the 
optimal specialization in products as to prevent glutting the markets with agricultural products and causing 
the decline of  their prices and losses of  the farmers in their capitals; enhancing their exports also strengthen 
their companies , provide additional job opportunities for their coming generations ; provided that this 
commercial and industrial exchange should be parallel to mutual and joint investments in new fields of  their 
markets depending on the  new developed technology. 

All of  this will be included in the framework of  a free system for the movement of  individuals, capitals and 
commodities, and that will develop the comparative advantage of  each country and strengthen its economy.     

Also , the cooperation in the Financial field as establishing Consortiums among several banks from the 
four countries for funding large projects of  infrastructure, tourism , industry and agriculture will provide 
the private sector with a promising achievable  objective that stimulates other markets to strongly interact 
with this emerging market as that will cause the double sought impact on the growth of  the economies and 
development of  the communities of  these countries based on competition  by innovation , renovation , 
productivity and added value . 

EditorialEditorial

Majed M. Maali
General Director

PBA - PFBA
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الدكتور سالم فياض:

سنقيم احتفال

م مدعو إليه
والعال

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يطالب برفع احلصار االسرائيلي

صندوق االستثمار الفلسطيني يقر مجموعة من املشاريع 

العملة الفلسطينية هل الظروف مواتية إلصدارها

مؤمتر فلسطني لإلستثمار حدث هام لتحسني مستوى احلياة للفلسطينيني

مجموعة عنبتاوي للتنمية و االستثمار

العدد برعاية

العدد برعاية

شركة القدس للمستحضرات الطبية

 Jerusalem Pharmaceuticals Co. Ltd

أيــــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(

احصل على بروفايل النجاحكانون الثاني  2010 م / محرم 1431 هـ ، العدد اخلامس والعشرون )25( مجانًا

العام 2010
عام كنس منتجات 
المستوطنات من 

السوق الفلسطيني
العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

شريكي
مجموعة شركات طالل أبو غزالة

بروفايل النجاح / طالل أبو غزالة:
اإلقتصاد الفلسطيني ميتاز بالفرص املتاحة ومقاومته للصدمات  

االحتفال بإطالق »صندوق الكرامة الوطنية«
لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات املستوطنات

السـفير التـركي السابق / د. أرجان اوزير:
    أشجع رجال األعمال الفلسطينيني للتواصل مع نظرائهم األتراك

Look Over the Investment File ... in English
Pages 103-89
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PFBA MessagePFBA Message Financial Dues of Private Sector 
The consecutive governments of  the PNA, especially after Dr. 
Salam Fayyad had taken responsibility, continued to support the 
Private Sector and emphasize on the Public- Private partnership. 
Those governments made their best efforts in order to achieve 
this partnership and support, especially now that the economic 
conditions have improved and many projects existed and exceeded 
more than One Thousand Projects in one year either public or 
private. In particular, the movement of  construction and building 
increased, but it seems that the approach of  partnership or 
support was not clear for both parties. The support to the private 
sector cannot be made unless many provisions are set, in addition 
to the approval of  the Investment Promotion Amended Law, for 
example and not limited to: 

• Providing the infrastructure for the projects and insuring 
connection of  electricity and water with reasonable prices, 
in addition to streets and other services; 

• Support by easy loans and grants if  possible;
• Finding external markets for the Palestinian product; 
• Support to the private sector’s Institutions; 
• Paying the financial dues of  the supplies to the various 

Ministries from the private sector companies, and setting 
a protocol for this purpose with which the relevant 
concerned parties comply as justice is achieved for all. 

Delaying payments of  financial dues will hinder the work of  the 
private sector. At the time the supplier borrows the price of  his 
goods supplied to the PNA Ministries, and pays very expensive 
interests, they reach a situation in which they cannot borrow, and 
consequently their work faces obstacles and causes bankruptcy to 
their companies.

The most important factor that raises the industry development 
level is in particular, the support of  the state, as I have previously 
mentioned especially providing loans and grants. What will be the 
case if  the supplier does not obtain his money?

We appeal to the officials, especially, the Prime Minister to settle 
this matter as it will directly pour into development of  the private 
sector and assist it.  The solution of  this subject, indeed, embodies 
the approach of  partnership and development of  the Palestinian 
economy.    
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