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www.pba.ps
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أو ما يعادلها
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  تقارير ودراسات:

  أضواء على المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية - رأفت ريان 
  ملف التجـارة:  حجم التبادل التجاري بين األردن وفلسطين
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  ملف الزراعــة:  عودة وزير الزراعة من موريتانيا / اجتماعات المنظمة العربية الزراعية 

   الحكومة رصدت 10 ماليين شيكل لتعويض المزارعين 
  أخبار اقتصادية عربية:
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  األردن وتركيا يستعدان لتحرير التجارة 
  أخبار اقتصادية اسرائيلية ودولية:

  في اسرائيل غالبية الفقراء من العرب والمقدسيون أشد فقرا 
  اسرائيل تسعى لتوزيع مصادر الغاز في أعقاب الثورة المصرية 

  المحطة االخيرة:  قانون االستثمار المعدل والمرحلة القادمة

3
5
6
6
9
12
15
24
28
28
32
32
38
40
43
46
46
50
50
54
56
58
58
60
63
64
67
69
72
72
74
76
76
80
84
88
89
90
90
90
91
92
92
93
95



3 كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(

محمد مسروجي
رئيس إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين
نائب رئيس 

إتحاد رجال األعمال العرب

كلمــة العــدد

ضمان  االستثمار

مما ال شك فيه بأن الراغب في االستثمار في أي مشروع وفي أي بلد من البلدان يهمه في 
الدرجة األولى أن يكون مطمئنًا على استثماراته سواء ضد الحروب أو العنف أو قوانين 
الدولة القائمة أو المستجدة. وفي بلد تحت االحتالل مثل فلسطين فإن المستثمرين 
سواء من الخارج أو حتى من الداخل يترددون كثيرًا في االستثمار وبما أن االستثمارات 
تدعم بعضها فإن هذا التردد ينعكس وبشكل عام على موضوع االستثمار نفسه. أما 

التردد أو عدم االستثمار فنتائجه مزيدًا من البطالة والفقر والتخلف.

ولذلك فنحن بحاجة إلى حوافز نستفيد منها ونقدمها لزمالئنا المستثمرين الذين 
يرغبون في االستثمار في فلسطين.

لدينا هيئة تشجيع اإلستثمار وقوانينها وأنظمتها التي تتيح للمستثمر أن يستفيد 
أنظمة  ببعض  قورنت  ما  إذا  متطورة  وتعتبر  السلطة،  تقدمها  التي  األعفاءات  من 
والتأمينات في  برامج لضمان اإلستثمار  أخرى وهنالك  بلدان  تشجيع اإلستثمار في 

الظروف الغير عادية.

وقد نظمت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين من خالل مركز تطوير القطاع الخاص 
نعيشها  كالتي  شاذة  ظروف  ظل  في  االستثمار  ضمان  بإمكانية  للتعريف  ندوة 
قدمت خاللها مؤسسة MIGA التابعة للبنك الدولي برامجها الضامنة لالستثمارات 
ضد األخطار السياسية واألمنية وخالفها. كذلك قدمت شركة التأمين الوطنية برامج 

مماثلة تقوم بها الشركة مع شركاء دوليين.

وكانت المفاجأة أن معظم الحضور والذين هم من رجال األعمال المميزين ال يعرفون 
أي شيء عن هذه البرامج. ولذلك فقد قررت جمعيتنا أن تركز على مثل هذه الفرص 
المتاحة وتعقد الندوات التي تهم رجل األعمال والمستثمر حتى نستطيع أن نجلب 

االستثمارات إلى بلدنا ونساهم في دفع عملية االقتصاد.



رام اهللا-شارع االرسال/عماره الكرمل-مقابل شركة الكهرباء/ الطابق االول

٢٩٥١٦٩٩-٠٢تلفاكس
www.superdecorn.cominfo@superdecorn.com جوال ٠٥٩٨٩٩٠٣١٥











 What Ever You Think Will Not Reach The Truth Only Visit Us

جوال ٠٥٩٨٩٩٠٣١٥





سة واإلعمار

كور للهند
سوبر دي

شركة 
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2011 عام الحسم 
تمر األيام واألشهر سريعا وبزخم كبير ويشارف العامان والموعد المحدد في أيلول من العام الحالي 

2011 ، الستكمال بناء وجهوزية السلطة الوطنية وأجهزتها ومؤسساتها وتوفير االستراتيجيات 

وخطط العمل المطلوبة واالستعداد التام العالن استقالل دولة فلسطين بات وشيكا، ويجب التمسك 

به على أنه عام الحسم. 

األعمال  رجال  جمعيات  اتحاد  صعيد  فعلى  الحراك،   هذا  من  جزء  الخاص  القطاع  ومؤسسات 

المنضوية  والجمعيات  االتحاد  لعمل  استراتيجية متكاملة  التحضير لصياغة  يتم  الفلسطينيين 

تحت لوائه في األسبوع األخير من آذار من العام الحالي ووضع خطة عمل لثالث سنوات قادمة وخطة 

تنفيذية للعام 2011 لكي يأخذ االتحاد دوره الطبيعي في هذه المسيرة والحراك الوطني. 

على  عالقاته  وتطوير  جديدة،  منتديات  بقبول  محليا  توسيع عضويته  على  االتحاد  يعمل  كذلك 

مثل  دول شقيقة وصديقة  الى  الزيارات  من  مجموعة  هناك  والعالمي فستكون  العربي  الصعيد 

سلطنة عمان واالمارات العربية، وبولندا وتركيا والصين وغيرها. 

من  تنفيذها  طلب  قبل  نفسها  على  الحوكمة  آليات  بتطبيق  االتحاد  ومنتديات  جمعيات  وتقوم 

أعضائها أو االخرين،  فقد أجرى كل من منتدى رجال األعمال في جنين ونابلس عقد الهيئة العامة 

بعقد  األعمال/القدس  رجال  جمعية  وستقوم   ،2010 العام  نهاية  في  الدورية  االنتخابات  واجراء 

هيئتها العامة واجراء االنتخابات فيها في 21-4-2011، وجمعية رجال األعمال/غزة في شهر حزيران 

القادم ، وملتقى رجال األعمال في الخليل في النصف الثاني من شهر أيار من العام الحالي. 

وهناك دور مفصلي مطلوب ألعضاء االتحاد في تفعيل انخراطهم في نشاطات االتحاد ومشاريعه 

المحلي. هذا  الصعيد  على  ومنتدياتهم  فعاليات جمعياتهم  وفي  والدولي  العام  المستوى  على 

الى  يقدمها  التي  النوعية  خدماته  وتطوير  موحدة،  عضوية  بطاقة  اصدار  على  االتحاد  ويحرص 

أعضائه وخاصة في جانب نسج العالقات والتشبيك والدعم والمناصرة وتوفير المعلومات وجلب 

التكنولوجيا الحديثة واالستثمارات والدخول في شراكات وتمثيل فلسطين على الصعيد الدولي.

 ويحرص االتحاد على تقوية عالقاته مع باقي مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وفي اآلونة 

لمؤسساتنا  االختصاصات  في  التكامل  واحراز  المهام  توزيع  مصفوفة  على  االتفاق  يتم  األخيرة 

المختلفة  وبمشاركة وتعاون وزارة االختصاص “وزارة االقتصاد الوطني”. 

والمجالس  اللجان  من  العديد  في  الخبراء  مستوى  على  عنه  ممثلين  بانتداب  االتحاد  ويشارك 

االقتصادية وتطوير  والدولية لعكس مصالح قطاعاتنا  واألقليمية  المحلية  والصناديق  والهيئات 

عالقاتنا التجارية والصناعية وفي مجال الشؤون العمالية والمسؤولية االجتماعية والبيئية وجلب 

االستثمارات وتدعيم االقتصاد الوطني. 

ونرى بأن مؤسساتنا ستأخذ دورها الحقيقي في ظل إنهاء االنقسام الداخلي 

وانعتاق شعبنا وخالصه من نير االحتالل والسيطرة على معابرنا ومواردنا واعالن 

استقالل دولتنا، مما سيقوي دور مؤسساتنا ويفسح المجال أمامها لالبداع 

في خدمة أعضائها واقتصادنا الوطني وانعكاس ذلك على مواطنينا. 

ماجد معالي
أمين عام إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين

االفتـتاحيــة
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عقدت اللجنة الوزارية  التحضيرية للجنة العليا 
األردنية - الفلسطينية المشتركة  اجتماعها في 
عمان في الفترة الواقعة ما بين 2-3 من تشرين 
والتجارة  الصناعة  وزير  برئاسة  الماضي  ثاني 
األردني  الجانب  عن  الحديدي  عامر  المهندس 
لبدة  أبو  الدكتور حسن  الوطني  ووزير االقتصاد 
عن  ممثلين  بحضور  الفلسطيني  الجانب  عن 
القطاع العام والخاص بين الجانبين بعد 13 عام 

عن انعقادها أول مرة .
بين  الطموحات   بــأن  الحديدي  الــوزيــر  ــال  وق
وصل  ما  تتعدى  الفلسطيني  األردني  الجانبين 
والذي  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم  اليه 
 2009 عام  خالل  دوالر  مليون   )70.2( ـــ ال تجاوز 
وحوالي )57.5( مليون دوالر لغاية شهر آب من 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  وذلك  العام2010، 
عن  والخارجة  التجاري  التبادل  حركة  تواجه 
النهائية  الصيغة  إلى  بالتوصل  ورحب  ارادتنا  
عليها  للتوقيع  الحرة  التجارة  اتفاقية  لمشروع 
رديفًا  لتكون  العليا  اللجنة  اجتماعات  خــالل 
المناخ  توفير  في  وتسهم  العربية،  لالتفاقية 
ألخذ  الجانبين  لدى  الخاص  للقطاع  المناسب 
االقتصادية  المشاريع  تنفيذ  في  المبادرة 
بها  يقوم  التي  بالجهود  وكذلك  المشتركة، 
األخوة األشقاء في الجانب الفلسطيني، في إطار 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  هيكلة  إعادة 
القوائم  توسيع  لغرض  اإلسرائيلي،  الجانب  مع 
الجانب  مــع  ونــوعــًا  كمًا   )A1،A2( السلعية 
خالل  عليه  االتفاق  تم  لما  تنفيذًا  اإلسرائيلي، 
األردنية  العليا  للجنة  التحضيري  االجتماع 

الفلسطينية المشتركة.
فرص  زيادة  متصل  سياق  في  الحديدي  وأكد 

التكامل االقتصادي بين البلدين على دعم األردن 
أغادير  اتفاقية  إلى  فلسطين  دولــة  النضمام 
والمغرب،  وتونس  ومصر  األردن  تضم  والتي 
األمر الذي سيكون له األثر األكبر في رفع سوية 
التكامل بين اقتصاديات الدول الموقعة عليها.

الوزير ابو لبده
الى  نتطلع  بأننا  لبدة  أبو  الوزير  قال  جانبه  ومن 
تحديد تاريخ قريب لعقد اللجنة العليا المشتركة 
ومذكرات  االتفاقيات  على  النهائي  والتوقيع 
وسترحب  اليها،  التوصل  تم  التي  التفاهم 
في  الهام  الحدث  هــذا  باستضافة  فلسطين 
فلسطين بما يحمله من معاني هامة وتاريخية 

ناقشت إزالة معيقات االستثمار وسبل تسهيل زيادة التبادل التجاري وانسياب السلع

اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا األردنية 
- الفلسطينية المشتركة  تعقد اجتماعها 

بحضور الوزيرين الحديدي وأبو لبدة

وتطوير للعالقات الفلسطينية االردنية في هذه 
الظروف الصعبة التي تمر بها عملية السالم.

الذي  الجيد  التحضير  أن  الى  كلمته  في  وأشار 
انجاز  عمليا  أفرز  ما  هو  االجتماعات  هذه  واكب 
ما يقارب من سبعة عشر اتفاقا ومذكرة تفاهم 
في  بالتأكيد  وساهم  المختلفة،  المجاالت  في 
العالقات  وطبيعة  شكل  في  نوعية  نقلة  ايجاد 
الفلسطينية االردنية على كافة الصعد في هذا 

الوقت الهام والحاسم الذي نمر به. 
وكما دعا الوزير أبو لبده القطاع الخاص ومؤسساته 
مفاهيم  لتوطين  الــبــلــديــن  ــي  ف المختلفة 
من  معيقات  أية  ازالة  على  وسنعمل  الشراكة، 
تعزيز  خالل  من  الشراكة،  هذه  تعترض  طرفنا 

توقيع بروتوكول مجلس أعمال جديد أردني - فلسطيني مشترك
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني
لقاء  انجاز  المشتركة، والعمل على  االستثمارات 
استثماري سنوي فلسطيني أردني بما يعزز هذه 
الالزمة  التسهيالت  وتقديم  ويطورها،  الشراكة 

للمستثمرين في كال البلدين. 

مها العلي
الصناعة  ـــوزارة  ل الــعــام  األمــيــن  واستعرضت 
والتجارة مها العلي أمام اللجنة الفنية المشتركة 
بحثه  تم  وما  التوصيات  الفلسطينية  األردنية 
خالل االجتماعات التي سبقت انعقاد اللجنة بين 
فاعلة  وبمشاركة  الفلسطيني  األردني  الجانبين 
المواضيع  مختلف  لمعالجة  الخاص  القطاع  من 
التجاري  التبادل  تعزيز  تعيق  التي  والعراقيل 

بين الشقيقين.

عبد الحفيظ نوفل
وأكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني  الفلسطيني 
عبد الحفيظ نوفل على أهمية تجاوز المعيقات 
االسرائيلية  التي تحول دون  زيادة التعاون بين 
على  لوجستية  مراكز  إيجاد  خالل  من  البلدين 
والمطارات  الموانئ  واستخدام  الحدود  جانبي 
والمعابر األردنية و نقل بعض إجراءات التصدير 
من العقبة إلى الشونة وتنمية المناطق الصناعية 

الحدودية بين الجانبين.
ودعا نوفل القطاع الخاص األردني والفلسطيني 
المقبلة  المرحلة  وفق  جديدة  رؤية  تقديم  الى 
للتنمية  المحرك  هو  الخاص  القطاع  أن  مؤكدا 

والمورد الرئيس للدخل.

التوصيات
الطرفين  بين  والمباحثات  التوصيات  وشملت 
الى التأكيد على أهمية االستمرار في التنسيق 
في مجاالت تطوير التعاون االقتصادي والتجاري 
على المستوى الثنائي والعربي والدولي والتأكيد 
االقتصاد  وتكامل  انــدمــاج  دعــم  أهمية  على 
الفلسطيني مع االقتصاد العربي والتنسيق فيما 
والعمل على توفير  السالم   يخص مشروع ممر 

التمويل الالزم له لتفعيله.
اجتماعات  عقد  ضرورة  على  التوصيات  وأكدت 
تنسيقية ثنائية قبل اجتماعات اللجنة الرباعية 
المعنية بهذا المشروع بهدف تنسيق المواقف 
والتصورات وكذلك ترحيب ودعم الجانب األردني 
اتفاقية  إلــى  الفلسطيني  الجانب  النضمام 
المتوسطية  العربية  الحر  التجاري  التبادل 

)أغادير(، والى منظمة التجارة العالمية.
بإنشاء  بالبدء  الخاصة  الترتيبات  من  واالنتهاء 

ــات  ــدم ــخ ــل مـــركـــز ل
على  ــلــوجــســتــيــة  ال
بما  ــدود  ــح ال جــانــبــي 
استكمال  ــك  ذل فــي 
قبل  مـــن  الـــدراســـة 
الفلسطيني  الجانب 
ــــــــول الــــمــــركــــز  ح
وتزويدها  اللوجستي 
في  األردنـــي  للجانب 
ممكنة  فرصة  ــرب  اق
ــى ما  ــل ــد ع ــي ــأك ــت وال

المواصفات  مؤسسة  بين  التفاهم  بمذكرة  ورد 
المواصفات  ومؤسسة  األردنــيــة  والمقاييس 
بتاريخ  الموقعة  الفلسطينية  والمقاييس 
2005/8/11 بشأن االعتراف المتبادل بشهادات 
وعالمات المطابقة والجودة والصادرة عن الطرفين 
سلطة  قدمت  وكما  التفاهم  لمذكرة  الموقعين 
وشركة  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة 
تطوير العقبة عدد من التسهيالت إلى الجانب 
التبادل  ــادة  وزي تسهيل  بهدف  الفلسطيني 
التجاري بين البلدين بما يخدم إيجاد طرق بديلة 

للتجارة مع فلسطين وتم تقديم اآلتي:
للبضائع  الميناء  خدمات  بدالت  على  خصومات 
المجاورة  الدول  إلى  األردن  عبر  ترانزيت  المارة 
بأجور  خاصة  أخــرى  خصومات  إعطاء  وكذلك 

المناولة وفقًا للكميات المستوردة.
وإعطاء األولوية للبضائع الفلسطينية في عملية 
الجمركية  المعامالت  وانجاز  والتخزين  المناولة 

لدى موانئ العقبة.
رام  في  األردنية  للمنتجات  دائم  معرض  وإقامة 
الله والترحيب بقرار الجانب الفلسطيني بالسماح 
بتصدير كتل الحجر والرخام إلى السوق األردني من 
خالل اتحاد الحجر والرخام في فلسطين واالتفاق 
برًا  الفلسطينيين  الحجاج  كافة  نقل  يتم  أن  على 
أردنية  طيران  وشركات  حافالت  خالل  من  وجــوًا 
األردني  الجانب  بتزويد  الفلسطيني  الجانب  ووعد 
األجهزة  لدى  الدواء  تسجيل  وإجراءات  بمتطلبات 
البحث  ذلك  في ضوء  ليتم  الفلسطينية  المعنية 
إلزالــة  اإلسرائيلي  الجانب  مع  مشترك  بشكل 
دون  تحول  والتي  المجال  هــذا  في  المعيقات 

إمكانية تصدير الدواء األردني إلى فلسطين.
وكما تم االتفاق على الصيغ النهائية لعدد من 
والتجارية  االقتصادية  المجاالت  في  الوثائق 
وغيرها من مجاالت التعاون وعددها 17 اتفاقية 

الحرة  التجارة  منطقة  إقــامــة  اتفاقية  وهــي 
ومذكرة  االستثمار  وتشجيع  حماية  واتفاقية 
تفاهم في مجال إقامة المعارض بين المؤسسة 
ومركز  االقتصادية  المشاريع  لتطوير  األردنية 

التجارة الفلسطيني.
منظمة  اتفاقيات  مجال  في  تعاون  وبروتوكول 
التجارة العالمية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
الفني  البرنامج  على  االتفاق  كذلك  و  المنافسة 
المتبادل بشهادات  للتعاون في مجال االعتراف 
حول  تفاهم  مذكرة  و  الجودة  وعالمة  المطابقة 
على  التجارة  لتسهيل  لوجستي  مركز  إنشاء 
جانبي الحدود. ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، 
للتعاون  التفاهم  لمذكرة  التنفيذي  والبرنامج 
مجال  في  للتعاون  تفاهم  ومذكرة  الصناعي، 
مجال  في  تعاون  مذكرة  النباتي.  الصحي  الحجر 
البيطري،  الصحي  والحجر  الحيوانية  الصحة 

ومذكرة تفاهم للتعاون والتكامل الزراعي.
ــاد  اإلرش مجال  فــي  للتعاون  تفاهم  ومــذكــرة 
الطاقة،  مجال  في  للتعاون  بروتوكول  الزراعي، 
العالي  التعليم  مجال  في  تنفيذي  وبرنامج 
وبرنامج   ،2013-2011 لألعوام  العلمي  والبحث 
لألعوام  والتعليم  التربية  مجال  في  تنفيذي 
بين  للتعاون  تفاهم  مذكرة   ،  2013-2011
األردنية  المملكة  في  والتجارة  الصناعة  وزارة 
الهاشمية ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني 

في السلطة الوطنية الفلسطينية.
الخاص  القطاع  فعاليات  بين  لقاء  عقد  تم  كما 
من الجانبين في غرفة تجارة األردن وبالتنسيق 
تم  حيث  األردن  وصناعة  تــجــارة  غرفتي  مــع 
االتفاق على التوقيع على اآلتي: محضر االجتماع 
المشترك لفعاليات القطاع الخاص من الجانبين. 
األردنــي  األعمال  مجلس  تأسيس  وبروتوكول 

الفلسطيني المشترك المعدل.
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الفلسطينيين  االعمال  رجــال  اتحاد  بعث 
برسالة الى وزير االقتصاد الوطني الدكتور 
حسن ابو لبده بخصوص مذكرات  التفاهم 
المشتركة  العليا  اللجنة  اعدتها  التي 

االردنية الفلسطينية.
المالحظات  بعض  الــرســالــة  وتضمنت 
والتوصيات حول رزمة االتفاقيات المقترحة 
مؤكدة ان حجم التبادل التجاري مع احد اهم 
للكثير  استراتيجيا  يعتبر  والذي  االسواق 
محدود  زال  ما  الفلسطينية  الصناعات  من 
جدا حيث لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية 
وبحسب  دوالر,  مليون   35 االردن  ــى  ال
الصادرات  حجم  فان  الفلسطيني  االحصاء 
الفلسطينية الى االردن بلغ 34,123 مليون 
في  مليون  و27,781   2008 عام  في  دوالر 
في  دوالر  مليون   17,464 و   2007 العام 

العام 2005.
المزيد  بذل  الى  الحاجة  الرسالة  واكــدت 
بين  الثنائي  التعاون  لتعزيز  الجهود  من 
هذه  لزيادة  المجاالت  مختلف  في  البلدين 
الكبيرة  االمكانيات  مع  يتناسب  بما  االرقام 

المتوفرة.
واوصت الرسالة اوال بان تعمل لجنة المتابعة 
المنبثقة عن اللجنة االقتصادية المشتركة 
بشكل رمزي  لتنيفذ رزمة االتفاقيات وذلك 
من خالل وضع برنامج تنفيذي شامل لكافة 
مباشر  بشكل  متابعته  يتم  االتفاقيات 
على  التركيز  يتم  ان  على  اللجنة  قبل  من 
للجنة  االجتماعات  دوريــة  على  االتــفــاق 
كل شهرين  االجتماع  يكون  وان  المتابعة 
على االقل خالل السنة االولى للتوقيع على 
االتفاقية وان تقوم لجنة المتابعة بتشكيل 

رزمة  لتنفيذ  المتخصصة  المتابعة  لجان 
االتفاقيات  مــجــاالت  حسب  االتفاقيات 
المختلفة وان يتم وضع خطة عمل سنوية 
يتم  المتخصصة  المتابعة  لجان  قبل  من 
ان  حين  الــى  شهري  بشكل  مراجعتها 
يتم  وان  التنفيذ  حيز  االتفاقية  تدخل 
تحديد فترة ال تزيد عن ستة شهور لدخول 

االتفاقية حيز التنفيذ.
تحضير  على  العمل  الرسالة  اوصت  ثانيا 
للتعاون  خاصة  اتفاقية  على  والتوقيع 
ــقــطــري بهدف  ال ــم  ــراك ــت ال ــال  ــج م فــي 
المجموعة  دول  ــى  ال الـــصـــادرات  ـــادة  زي
يجب  االطــار  هــذا  وفــي  اليورومتوسطية 
لهذه  التنفيذي  البرنامج  فــي  التركيز 
الفرص  مجال  في  التعاون  على  االتفاقية 
القطاعات  في  القطري  للتراكم  المتاحة 
الصناعية المختلفة والتعاون ودعم الفرص 
االستثمارية المتاحة ضمن التراكم القطري 
والتعاون ودعم فرص المناولة الصناعية ما 

بين البلدين.
ــال  ــم ــك اوصــــى اتـــحـــاد رجــــال االع ــذل ك
الفلسطينيين في رسالته بان يتم التعاون 
اطار  في  التجارة  تحرير  مجال  في  الثنائي 
من  الكبرى  العربية  الحرة  التجارة  منطقة 
خالل البدء بالتحضير التفاقيات تعاون في 
لتحرير  تمهيدا  بالخدمات  التجارة  مجال 
هذا  فــي  البلدين  بين  الــخــدمــات  تــجــارة 
كافة  الزالة  محدد  زمني  اطار  ووضع  االطار. 

المعيقات غير الجمركية بين البلدين.
والزراعي،  الصناعي  التعاون  مجال  وفي 
مجال  في  للتعاون  ماسة  حاجة  هنالك 
لمنطقة  المتاحة  الفرص  من  االستفادة 

والزراعي  الصناعي  المجال  في  االردن  غور 
والتصنيع الزراعي.

ان  انه يمكن  االتحاد في توصياته  واشار   
مشترك  صندوق  إنشاء  االتفاقية  تشمل 
المشاريع،  دعم  ألغــراض  الطرفين  بين  ما 
ضمان  التجاري،  الترويج  والتطوير،  البحث 
األعمال  رجال  ولقاءات  البينية،  الصادرات 

المشتركة.
ــرورة  ض هنالك  ان  على  ــحــاد  االت وشـــدد 
والتعاون  بالسياحة  خاصة  اتفاقية  لعقد 
ضمن  وخــاصــة  الطرفين  بين  السياحي 
الفرص الكبيرة المتاحة بين الطرفين ودعم 

المشاريع السياحية المشتركة.   
ويذكر ان من اهم  االتفاقيات  التي يدور 
اتفاقية منطقة  الحديث عنها هي مشروع 
التجارة الحرة بين البلدين, مشروع االتفاقية 
حول تشجيع وحماية االستثمارات, مذكرة 
الصناعي  بالتعاون  الخاصة  التفاهم 
والبرنامج التنفيذي لهذه المذكرة, البرنامج 
بشهادات  المتبادل  لــالعــتــراف  الفني 
التفاهم  مذكرة  الجودة،  وعالمة  المطابقة 
النباتي،  الصحي  الحجر  مجال  في  للتعاون 
مذكرة التفاهم في مجال الصحة الحيوانية 

والحجر البيطري واإلنتاج الحيواني.
من  تعد  االتفاقيات  هذه  ان  االتحاد  واكد 
تسهيل  على  تعمل  التي  االتفاقيات  اهم 
أولويات  من  وهي  البلدين،  بين  ما  التجارة 
مدى  على  الفلسطيني  الــخــاص  القطاع 
جدا  المهم  فمن  لذلك  السابقة،  السنوات 
في  وتنفذ  تنجز  ان  االتفاقيات  لمثل هذه 
االعتبار  بعين  اخذين  ممكن  وقت  أســرع 

االتفاقيات السابقة في هذا المجال.  

في رسالة بعثها للوزير ابو لبده

اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين 
يوصي بتعزيز التعاون الثنائي بين 

االردن وفلسطين
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لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  ادارة  مجلس  التقى 
ابرزها:  من  هامة  موضوعات  لمناقشة  الخاص  القطاع 
اللجنة   ، لألجور  ــى  األدن الحد  العمالية،  السياسات 
القطاع  في  للعاملين  التقاعد  وقانون  لألجور،  الوطنية 
الغير حكومي. أدار الجلسة أمين سر المجلس التنسيقي 

مهدي المصري. 
بين  محمد مسروجي إن الثالثة نقاط المطروحة في واقع 
األمر هي موضوع واحد وشدد على ضرورة تواجد صندوق 
ضمان اجتماعي يضمن حقوق جميع االطراف ، وأضاف 
أيضا أنه ال يوجد أحد يعارض أن يكون هناك حد أدنى 
لألجور يضمن العيش الكريم للجميع ،وأفاد بأن هدف 
الوطني  االقتصاد  خدمة  يكون  أن  يجب  الفريق  هذا 
صندوق  قيام  وأن  فقط،  األعمال  رجــال  خدمة  وليس 
من  يدار  أن  على  للجميع  جيد  أمر  هو  اجتماعي  ضمان 
قبل خبراء في هذا المجال ألجل ضمان نجاحه وفاعليته 
أجل  من  الخاص  القطاع  في  العمل  مأسسة  يجب  وأنه 

أن يكون أقوى.
االعتبار  بعين  يؤخذ  أن  طالبا  عــودة  عــادل  وتحدث   
العمال  تغير  وهما:  المقاولين  عمل  تخصان  نقطتين 
المقاولين  و  المقاولين  به  يقوم  مشروع  كل  في  دائما 
الخاص  القطاع  باقي مؤسسات  أكبر من  أجورا  يدفعون 
للعاملين لديهم وهي دائما أعلى من الحد األدنى لألجور 

ألنهم يستخدمون عماال مهرة.
الثالث  االتــحــادات  مندوب  حــجــاوي   حسام  وتحدث 
في  والصناعات  والغرف  الجمعيات  اتحاد  الرئيسية 
لجنة السياسات العمالية بوجوب أن تكون كلمة القطاع 
الخاص واحدة من اجل الدفاع عن مصالح الجميع، وبين 
األجور  لجنة  العمالية تختلف عن  السياسات  لجنة  بأن 
العملية  أطــراف  بين  للحوار  تهدف  األخيرة  أن  حيث 
الثالث للتوجيه وللدراسات، حيث توجهنا لمعهد »ماس 
»طالبين عمل دراسة حول الحد األدنى لألجور وأثره على 
القطاع الخاص وحاجات العمال في توفير العمل الالئق. 
من  العمالية  السياسات  لجنة  بــأن  حجاوي  ــاف  وأض
االجتماعية،  والحماية  العمل  فرص  توفير  أهدافها 

وادارة الحوار الثالثي وتعديل قانون العمل وأننا كقطاع 
خاص بحاجة لدراسة الموضوع عن كثب. 

العمالية  للسياسات  بالنسبة  المصري  مهدي  بين 
المجلس  من  عليا  توجيه  لجنة  هناك  تكون  أنه سوف 
التنسيقي تشرف على عمل اللجنة الوطنية لألجور، أما 
في شأن تقاعد العاملين في القطاع غير الحكومي فإننا 
كمجلس تنسيقي اقترحنا عدة مقترحات اليجاد حلول 
غير  للتقاعد  إقراره  يتم  نظام  أي  بتطبيق  للبدء  عملية 
الحكومي على أن يتم وضع هذه اآللية بمشاركة القطاع 
الخاص والحكومة والمانحين المعنيين وتحديدًا البنك 
الدولي الذي يحض السلطة والقطاع الخاص على انشاء 

وتنظيم صناديق التقاعد للقطاعات غير الحكومية.
مشاركتنا  خالل  من  عليه  التأكيد  يتم  ما  بأنه  واضاف 
ولوائح  آليات  وضــع  على  يعمل  الــذي  الفريق  أعمال 
الحكومي هو وضع  التقاعد غير  تنظيم وتشغيل نظام 
النظام موضع التشغيل بطريقة تنسجم وإمكانات كافة 
وللقطاع  النجاح  التقاعد  لنظام  يضمن  وبما  األطــراف 
يفوق  بما  النقدية  تدفقاته  على  اإلثقال  عدم  الخاص 

قدراته التمويلية. 
لبحث  ليس  االجتماع  أن  الحيط  سقف  ــارق  ط وعبر 
بالسياسات  متخصصة  لجنة  العتماد  بل  التفاصيل 
قائال  ومنظم.  مرتب  بشكل  الحوار  يستمر  أن  لضمان 
ويجب  االجتماعي  الحوار  بموضوع  العهد  نحن حديثي 
أن نكون جزءا فاعال ونعمل بشكل منطقي، وان نبحث عن 
عدالة تحقق حياة كريمة للجميع ، وإيجاد مرجعيات لها 
وتم تسمية  الالئق.  العمل  أيضا في قضية  نبحث  وأن 
اللجنة وسيكون المجلس التنسيقي على تواصل دائم 

معها وهو مرجعيتها.
صناديق  يخص  فيما  الحرباوي  نافذ  محمد  بين  كما 
من  بالرغم  مقصرين  الخاص  القطاع  في  نحن  التقاعد 
تتحرك  الخاص  القطاع  في  الشركات  بعض  هناك  أن 
المجلس  علم  بــدون  تقاعد  صناديق  إنشاء  أجــل  من 
التنسيقي، يجب أن يكون هناك ورقة موقف للمجلس 
التنسيقي  وتوضع على أجندة المجلس لالطالع عليها 

األجور  من  األدنى  للحد  بالنسبة  أما  التشاور،  أجل  من 
أن  يجب  ستشكل  لجنة  أي  فإن  العمالية  والسياسات 
تكون على تواصل مع المجلس التنسيقي، هناك فجوة 
ويؤثر  مهم  والموضوع  ردمها  يجب  الموضوع  هذا  في 
على مستقبل عمل القطاع الخاص، يجب أن يكون هناك 
قوتنا  على  نحافظ  أن  يجب  كما  دورية،  متابعة  تقارير 
الموضوع  هذا  في  األضعف  الحلقة  ألننا  خاص  كقطاع 
حيث أن االطراف األخرى لديها كل التصورات حول هذه 

المواضيع.
للسياسات  لجنتين واحدة  أن هناك  وبين ماجد معالي 
منتدبين  وهناك  لألجور،  األدنى  للحد  وأخرى  العمالية 
من مؤسسات القطاع في كل منها ، وفي بعض األحيان 
يصدف أن تنتدب وتجمع المؤسسات على تمثيلها من 
قبل شخص واحد ألكثر من مؤسسة كما الحال مع الحاج 
العليا  للهيئة  ستكون  المرجعية  ولكن  حجاوي،  حسام 
بالتقارير  اللجان  هذه  تعود  وأن  التنسيقي  للمجلس 
الدورية الى مجلسكم الموقر ، ولالستعانة بالخبراء عند 
منذ  الجانب  هذا  في  عملنا  لقد  مهامها.  النجاز  اللزوم 

سنين ولكن عملنا و انجازنا كان متواضعًا. 
للمجلس  مكتب  تخصيص  الــمــســروجــي  وأقــتــرح 
مكتب  بدون  أنه  حيث  العمل  بأداء  ليقوم  التنسيقي 
لن  العمل  بأداء  التنسيقي وموظفين يقومون  للمجلس 

يكون هناك عمل جيد ومؤثر.
وأكد أحمد هاشم الزغير على موضوع المتابعة ، وتوفير 
لدينا  ليست  ونحن  والمتابعة،  للعمل  وطاقات  طواقم 
هذه الموارد وال نستطيع بطاقم متواضع أن نقوم بأداء 

العمل المطلوب.
للمجلس  مكتب  بخصوص  المصري  مهدي  ولخص 
التنسيقي، سأقوم بتزويدكم في االجتماع القادم بتقرير 
التنسيقي،  للمجلس  إنشاء مكتب  مالي حول متطلبات 
أن يقوموا بصياغة  الوطني لألجور  الفريق  وعلى أعضاء 
تلبيتها،  على  العمل  أجل  من  الخبراء  من  احتياجاتهم 
وننتظر من الفريق الذي يمثل القطاع الخاص أن يقدم 

طلباته للمجلس التنسيقي.

المجلس التنسيقي 
يبحث ملف 

السياسات العمالية
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رجال  إتحاد  إدارة  مجلس  من  أعضاء   إلتقى  
األعمال الفلسطينيين مع مارك زلنسكي  الملحق 
اإلقتصادي والتجاري في سفارة جمهورية بولندا 
أغودك  أيضًا يوغسالف   أبيب وحضره  تل  في 
السلطة  لدى  الصديقة  بولندا  جمهورية  ممثل 
اللقاءات  ضمن  ويأتي  الفلسطينية  الوطنية 
الدورية للتباحث واإلطالع على المستجدات لدى 
الجانبين ومتابعة تنظيم  الزيارة المرتقبة لوفد 
إلى جمهورية  الفلسطينيين  األعمال  رجال  من 
مدينة   إلــى   2011 سبتمبر  شهر  في  بولندا 
وارسوا للقاء نظرائهم رجال األعمال البولنديين 
لتقوية العالقات  اإلقتصادية الثنائية لتوقيع 
البولندي  األعــمــال  مجلس  تأسيس  اتفاقية 

الفلسطيني المشترك أثناء الزيارة .
األوضاع  حول  المعلومات  الجانبين  تبادل  وقد 
مع  اتــصــاالتــه  إلــى  زلنسكي  ـــارك  م وأشـــار 
ومديرها  وارســوا  في  البولندية  التجارة  غرفة 
واستلم  فيسك.  جيرزي  فيديستوف  العام 
من  مجموعة  معالي  ماجد  اإلتحاد  عام  أمين 

ضمن التحضيرات لتأسيس مجلس أعمال 
بولندي فلسطيني مشترك

عمان  الصينية  الصناعات  منتجات  هزت  لقد 
عامه  في  يقام  الذي  المعرض  في  كالعاصفة 
درجة  على  ومؤكدًا  المسافات  مختصرًا  السابع 
العالمية على  عولمة األردن والمنطقة وقدرتها 
إفتتح  وقــد   . إليها  التجارية   األعمال  جــذب 
التجارة  وزير  الحديدي  عامر  الدكتور  المعرض 
الملحقين  فيه  وشــارك  األردنــيــة  والصناعة 
التجاريين الصينيين في كل من مصر وسوريا 
ماجد  شارك  وكذلك  وفلسطين  واألردن  ولبنان 
األعمال  رجال  إتحاد جمعيات  عام  أمين  معالي 

الفلسطينيين مع وفد فلسطيني كبير.
وكمعرض  الريادية  قدرته  المعرض  وبرهن 
لألعمال إلحضار  الجنسيات المختلفة للجلوس 
النظر  وجهات  مختلف  وتــبــادل  ولجلب  معًا 
السيارات  معرض  في  عقد  الصفقات.  وعقد 

الصين تأتي إلى األردن والمنطقة

معرض الصناعات الصينية يجلب 500 شركة إلى األردن 

الدولي على طريق المطار كحدث يتيح اللقاءات 
الصين  بين  التجارية  العالقات  ليقوي  الثنائية 

واألردن وبقية المنطقة العربية المجاورة.
 / الحدث  بترا إلدارة  المعرض شركة  تنظم هذا 
فرع عن شركة بترا للسياحة والسفر بإدارة مازن 
الذي  الحالي  العام  معرض  أن  بين  الذي  قعوار 
شركة   500 من  أكثر  يستضيف  أن  استطاع 

لعرض  مباشرة  الصين  أنحاء  من جميع  صينية 
منتجات ثقيلة وإستهالكية لم تقل عن 5000 
الطباعة،  آالت  األلعاب،  الحقائب،  منها  منتج 
الكهربائية،  المولدات  الحائط،  ورق  تركيب 
معدات  المنزلية،  األدوات  الصحية،  األدوات 
المياه والطاقة، مبردات المياه، األبواب الخشبية 

واألثاث، واألدوات واآلالت الزراعية والخ.. 
بدأ  اذ  المعرض  هذا  نمو  حجم  الزائر  ويالحظ 
متواضعا في العام 2004، ثم في 2006 لم يكن 
هناك سوى 60 تاجرا صينيا وحجم الصفقات لم 
يتجاوز $30000 ،وفي العام 2009 زار المعرض 
أكثر من 9000 شخص وحجم العقود زاد عن 83 
أن  المتوقع  من   2010 العام  وفي  دوالر،  مليون 
تكون هذه األرقام أعلى بكثير بالرغم من الركود 

العالمي. 

معلومات  تشمل  المدمجة  واألقراص  النشرات 
في  وامــتــيــازاتــه  اإلستثمار  مــجــاالت  حـــول  
الشركات  لبعض  تعريفية  ونشرات  بولندا 
العادة  جرت  وقد  اإلقتصادية،  والمؤسسات 
البولندية  اإلســتــثــمــارات  هيئة  تتبنى  أن 
من  سابقة  أعــداد  في  اإلستثماري  الملف  

وقد  هذا  الفلسطينيين.  األعمال  رجل  مجلة 
تم إرسال رسالة تعريفية من اتحاد جمعيات 
التجارة  غرفة  إلى  الفلسطينين  األعمال  رجال 
لبدء  وذلـــك  ـــوا  وارس مدينة  فــي  البولندية 
للزيارة  التفصيلية  والترتيبات  التحضيرات 

المرتبقة إلى بولندا.
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رجــال  لجمعية  اإلداريـــة  الهيئة  عقدت 
في  لها  اجتماعا  الفلسطينيين  االعمال 
مقرها برام الله  بتاريخ 2010/12/29 بحثت 
فيه جدول االعمال المقترح و تم خالله اقرار 

محضر االجتماع السابق .
المرتقب  اللقاء  اهمية  المجتمعون  وبحث 
علي  ابو  سعيد  الدكتور  الداخلية  وزير  مع 
رجال  قطاع  تهم  قضايا  عــدة  لمناقشة 

االعمال.
وشدد الحضور على اهمية مشاركة اعضاء 
والعربية  الدولية  النشاطات  في  الجمعية 
في مسعى لتطوير العالقات القامة مجالس 

االعمال المشتركة.
الجمعية  مشاركة  أهمية  الحضور  وناقش 
ُعمان  سلطنة  الــى  التجارية  الــزيــارة  في 
الفلسطينية  للمنتجات  معرض  وإقــامــة 
والتحضير  القادم  نيسان  شهر  في  هناك 
لتوقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني 

العماني المشترك.

واستعرض االجتماع  اإلستراتيجية الوطنية 
لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني 2011-

2013 وموقف الجمعية منها وكذلك برنامج 

دعم المنتج الوطني الفلسطيني “ صنع في 
والنتائج  فرصة”  بلدنا  في   “ فلسطين”أو 
اإليجابية التي يجنيها هذا البرنامج اضافة 

الى دور الجمعية في تنفيذه.  
أهمية  الــى  االجتماع  خــالل  التطرق  وتــم 
الــدول  مع  التجارية  اإلتفاقيات  تفعيل 
العالم  في  التجاريين  الملحقيين  وتعيين 

العربي والعالم.
وبحث المجتمعون موضوع مجالس األعمال 
لمتابعتها  الية  وجود  وضرورة  المشتركة 
للعالقات  االتفاق على تأسيس دائرة  وتم 
هــذه  لمتابعة  والتنسيق  الــخــارجــيــة 

المجالس.
واتفق الحضور على تأجيل اجتماع الهيئة 
في  مــقــررا  ــان  ك الـــذي  للجمعية  العامة 
شهر  من  الثاني  النصف  الى  شباط  شهر 
النشاطات  الكتظاظ   2011 للعام  نيسان 

والمشاركات في شهر شباط. 
على  المصادقة  االجتماع   خالل  وجــرى 
رجال  من  الجدد  االعضاء  من  عدد  قبول 

االعمال.

اجتماع الهيئة االدارية
لجمعية رجال االعمال الفلسطينيين



كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(12

أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني

عقدت بورصة فلسطين في التاسع من تشرين 
الثاني 2010، فعاليات الملتقى السنوي الرابع 
مدينة  في  الفلسطيني،  المال  رأس  لسوق 
المستثمرين:  “عالقات  عنوان  تحت  الله،  رام 
الملتقى  وضم  األزمــات«.  لمنع  فعالة  ممارسة 
ومنطقة  فلسطين  من  رئيسيين  متحدثين 
المتحدة  والواليات  وبريطانيا  األوسط  الشرق 
الخبراء  من  كبير  حشد  وبمشاركة  األمريكية، 
في  ومسؤولين  أعمال  ــال  ورج والمختصين 
القطاعين العام والخاص من فلسطين واألردن، 
وممثلي الدول العربية واألجنبية لدى السلطة 

الوطنية الفلسطينية.

د. فياض: ال توجد عقبات 

أمام حركة رأس المال
وافتتح رئيس الوزراء د. سالم فياض فعاليات 
الملتقى الرابع بخطاب أكد من خالله على اعتزاز 
السلطة الوطنية الفلسطينية بدور قطاع سوق 
الذي  الريادي  ودوره  الفلسطيني  المال  رأس 
فلسطين،  في  االستثمار  لتشجيع  به  يضطلع 
مبينًا بأن الحكومة الفلسطينية ستقوم باتخاذ 
ونموه.  استقراره  مقومات  لتأمين  يلزم  ما  كل 
خطوة  باعتباره  الملتقى  أهمية  على  وشــّدد 
وتوفير  والتطوير،  البناء  عملية  في  إضافية 
كافة متطلبات االرتقاء بعمل وأداء قطاع األوراق 
المالية في فلسطين، مبينًا أن الملتقى يمثل 
جسرًا إضافيًا الرتباط االقتصاد الفلسطيني مع 

محيطه العربي والدولي.
الفلسطيني  أن االقتصاد  وأكد د. فياض على 
يتمتع  يواجهها،  التي  الصعوبات  ــم  ورغ
بإمكانيات كبيرة للنمو والتطور في المستقبل، 

إضافة لكونه اآلن يمتلك مزايا ذاتية قادرة على 
تحقيق النهوض االستثماري. وقال: فلسطين 
ماليا  وسوقا  متقدمًا  مصرفيًا  نظامًا  تمتلك 
توجد  وال  المواطنين،  بثقة  يحظيان  عصريا 
هناك أية عقبات أمام حركة رأس المال. وأكد أن 
السلطة الوطنية راكمت خالل السنوات الثالث 
وتوقع  هامة.  اقتصادية  انجازات  الماضية 
استمرار النجاح في تقليص العجز الجاري في 
إلنهاء  وصوال  المتوسط  المدى  على  الموازنة 
بحلول  الخارجية  المساعدات  على  االعتماد 

نهاية العام 2013.
تعمل  الوطنية  السلطة  أن  فياض  ــح  وأوض
بما يسهل  الدخل  قانون ضريبة  على تعديل 

ويعزز  فلسطين،  فــي  الــشــركــات  تسجيل 
ودافعيها.  الضرائب  مصلحة  بين  التعاون 
وبين أن سوق رأس المال شهد تحسنًا نوعيًا 
بما  والشفافية،  اإلفصاح  ومستوى  األداء  في 
منهم  المزيد  وشجع  المستثمرين  ثقة  عزز 
أن  إلى  وأشــار  المال.  رأس  سوق  دخــول  على 
وسندات  الخزينة  لسندات  المتوقع  اإلصــدار 
نوعية  نقلة  تحقيق  في  سيسهم  الشركات 
للتحوالت  إضافة  االستثمار،  تشجيع  باتجاه 
على  تترتب  أن  المتوقع  من  التي  اإليجابية، 
والمعاشات  ــار  االدخ صناديق  عمل  تنظيم 
والتنظيمية  التشريعية  والمبادرات  الخاصة، 
األصغر  والتمويل  العقاري  الرهن  مجال  في 

ينـاقـش عالقـات المسـتثمـريـن 
كممارسة فعالة لمنع األزمات 

بمشاركة خبراء ومختصين دوليين

الملتقى 
السنوي 

الرابع لسوق 
رأس المال 

الفلسطيني
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التأجيري  والتمويل  المصرفية  والخدمات 

وتنويع الخدمات المقدمة من قطاع التأمين.

رئيس مجلس إدارة 

بورصة فلسطين
شملت  للملتقى  االفتتاحية  الجلسة  وكانت 
بورصة  إدارة  مجلس  لرئيس  افتتاحية  كلمة 
فلسطين، أ. د. رامي الحمد الله، الذي أكد على 
المستثمرين  عالقات  واقــع  مناقشة  أهمية 
المالية  األزمــة  أحدثته  ما  أعقاب  في  خاصة 
المستثمرين  لثقة  اهتزاز  حالة  من  العالمية 
الماسة  الحاجة  يبرز  ما  المال، وهو  أسواق  في 
الستعادة ثقة المستثمرين. وأضاف أن الواقع 
مستوى  تطوير  يتطلب  فلسطين  في  الحالي 
الحاليين  المستثمرين  مع  والتفاعل  التواصل 
الشركات  نجاح  والترويج لقصص  والمرتقبين 
االستثمارات  جــذب  بهدف  الفلسطينية 
ممارسة  تطوير  بأهمية  منوهًا  الخارجية، 

عالقات المستثمرين. 
لتحقيق  تسعى  فلسطين  بورصة  أن  وأوضح 
من  مــبــادرات  ــالق  وإط المستثمرين،  حماية 
شأنها تحقيق استقرار السوق وإيجاد أدوات 

لحماية المستثمر.
موضوع  طرح  إعــادة  إلى  الله  الحمد  د.  ودعــا 
تعديل قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964 
والذي يتيح شراء الشركات ألسهمها )أسهم 
الخزينة(. وطالب بإعادة النظر في مشروع قانون 
المتعلقة،   )7( المادة  وخاصًة  الدخل،  ضريبة 
المتأتية عن  األرباح  والتي تنص على إخضاع 
ضريبة  إلى  البورصة  في  باألسهم  المتاجرة 
األرباح  على  ضرائب  فرض  أن  موضحًا  الدخل، 
إلى  سيؤدي  باألسهم  التداول  عن  الناتجة 
بورصة  في  والمتعاملين  المستثمرين  هجرة 

فلسطين إلى األسواق المجاورة. 

رئيس مجلس إدارة هيئة 

سوق رأس المال
هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  أشار  ناحيته،  من 
كلمته  في  المصري،  ماهر  المال،  رأس  سوق 
عالقات  وتأثير  دور  مناقشة  أهمية  ــى  إل
ضمن  ـــات  األزم تخفيف  فــي  المستثمرين 
فعاليات ملتقى سوق رأس المال الفلسطيني، 
فلسطين  بورصة  اهتمام  يعبر عن  الذي  األمر 

عالميًا  المتبعة  الوسائل  مختلف  بتطبيق 
السوق  في  االستقرار  وإشاعة  األزمــات  لمنع 
المالية والعمل على تطورها. واستعرض أمام 
المشاركين االنجازات التي تحققت على صعيد 
شركة  تحويل  أهمها  ومن  المال،  رأس  سوق 
مساهمة  إلى  المالية  لألوراق  فلسطين  سوق 
عامة، وإطالق هويتها الجديدة لتصبح بورصة 
فلسطين، وقرار فصل مركز اإليداع والتحويل 
عن البورصة، مبينًا أن بورصة فلسطين ستعمل 
على وضع خطة لذلك قبل نهاية العام 2010، 
بورصة  في  السوق  أسهم  إلدراج  تمهيدًا 

للتداول في العام 2011.

النقاشات وجلسة 

العمل الرئيسة
الرئيسة،  الملتقى  عمل  جلسة  صعيد  وعلى 
فلسطين   لبورصة  التنفيذي  الرئيس  ترأس 
مستعرضًا  الجلسة  أعــمــال  عويضه  أحمد 
فلسطين،  في  المستثمرين  عالقات  ــع  واق
من  كانت  العالمية،  المالية  األزمة  أن  موضحًا 
المفاصل الرئيسة التي أبرزت الحاجة لعالقات 
لدى  ممارساتها  تطوير  وأهمية  المستثمرين 
عالقات  تجربة  حداثة  إلى  وأشــار  الشركات. 
بأن  منوهًا  فلسطين،  فــي  المستثمرين 
أهمية  أكثر  تدرك  بدأت  المدرجة  الشركات 
البنية  مقومات  وتوافر  المستثمرين،  عالقات 
القانونية من التشريعات والقوانين العصرية 

والتكنولوجيا  والــرقــابــة  اإلفــصــاح  وأنظمة 
المتطورة التي تشكل بيئة مواتية لالستثمار.

وفي ورقة عمل تحمل عنوان تحديات صناعة 
السائدة،  الظروف  ظل  في  المالية  األســواق 
وإفريقيا،  األوســط  الشرق  عــام  مدير  تناول 
أهمية  مارتن  جيمس   ،Nasdaq OMX في 
تنويع الخدمات في األسواق وجذب االستثمار 
الخارجي وتعزيز الشفافية وااللتزام بالمعايير 
في  السائدة  ــاع  األوض واستعرض  الدولية. 
السيولة  وحجم  اإليرادات  وانخفاض  األسواق 
الشديدة،  والمنافسة  المستثمرين  وقلق 
مشددًا على الحاجة إلعادة المستثمرين لهذه 
لمخاطر  األفضل  اإلدارة  خــالل  من  األســواق 
وأدوات  الخدمات  نوعية  ــادة  وزي االستثمار 

االستثمار.
من جانبها، سلطت شريك عالقات المستثمرين 
من   Buchanan Communications في 
المملكة المتحدة السيدة كلير فارجيوت على 
لعالقات  فعالة  إستراتيجية  تطوير  أهمية 
ألسواق  شامل  فهم  خالل  من  المستثمرين 
عالقات  أن  إلى  مشيرة  العالمية،  المال  رأس 
وتكمن  ذاتها،  بحد  علمًا  المستثمرين تشكل 
قبل  من  رؤيته  يمكن  ال  ما  إبراز  في  أهميتها 
تدفق  بوابة  كونها  والمحللين  المستثمرين 
وأشارت  باتجاهين.  الشركات  في  المعلومات 
تحديات  تواجه  ــواق  واألس الشركات  أن  إلى 
مع  العالقة  صعيد  على  بها  خاصة  ومعيقات 
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التحديات  هــذه  واستيعاب  المستثمرين، 
وتطوير  النتائج  في  التأثير  على  سيساعد 

إستراتيجية فعالة لعالقات المستثمرين.
Capital Precision في  المدير  واستعرض 
فرانك فورد، دور وأهمية عالقات المستثمرين 
في  وتناول  جدد.  مستثمرين  استقطاب  في 
لبورصة  الخارجيين  المستثمرين  نظرة  عرضه 
األســواق،  من  بمثيالتها  مقارنة  فلسطين 
مستعرضًا إحصائيات المستثمرين في السوق 
الفلسطينية ونظرائها من األسواق اإلقليمية. 
المستثمرين  اســتــهــداف  أهمية  وتــنــاول 
الخارجيين من خالل مناقشة ايجابيات ومخاطر 
استهدافهم من عدة زوايا، مشيرًا إلى كيفية 
الخارجيين  المستثمرين  استقطاب  وآليات 
ومصادر  العملية،  هذه  على  التحكم  وآليات 
المعلومات الالزمة، ومشاركة اإلدارة في عملية 

استقطاب المستثمرين.
 Finance وتناولت المدير العام والمؤسس في
Talking Ltd من المملكة المتحدة ميراندا لين 
المستثمرين  عالقات  في  الممارسات  أفضل 
السوق،  عن  االنطباع  تكوين  في  وتأثيرها 
مبينة أهمية الثقة في السوق كمبدأ أساسي 
في عالقات المستثمرين. واستعرضت أفضل 
وإطار  المستثمرين،  عالقات  في  الممارسات 
رأس  أسواق  ناحية  من  المستثمرين  عالقات 
يتخذها  التي  القرارات  ناحية  من  أو  المال، 
مشاركة  أهمية  إلــى  إضافة  المستثمرون. 
االستثمار  بيئة  تسويق  عملية  في  الشركة 
األمــور  ومــن  األجــانــب.  المستثمرين  لجذب 
الخطوات  أهم  تحديد  ناقشتها  التي  الهامة 
لبناء عالقات المستثمرين، وتخصيص الوقت 
المعلومات  وتوفير  للتواصل  اإلدارة  من  الالزم 

بشكل فعال للمحللين والمستثمرين.
المستثمرين  عالقات  حول  قدمه  عرض  وفي 
المحلل  زكــريــا،  بشار  أشــار  ـــات،  األزم وإدارة 
االستراتيجي ومستشار المحفظة االستثمارية 
السيادية في األسواق الناشئة، صندوق تقاعد 
المتحدة  الواليات  كاليفورنيا،  والية  موظفي 
باتت  الشركات  من  الكثير  أن  إلى  األميركية، 
في  ــواق  األس وهبوط  صعود  نتيجة  ضحايا 
مدى  على  والعالمية  المحلية  االقتصاديات 
المستثمرين  غالبية  أن  على  وشدد  العصور. 
عوائد  طالما  األعمال  نماذج  في  يشككون  ال 
االزدهار.  فترات  أثناء  إيجابية  استثماراتهم 

األزمات  أوقــات  في  المستثمرين  أن  وأضــاف 
واإلجابات  المعلومات  على  بالحصول  يطالبون 
باستمرار.  والمستجدات  الوضع  تطورات  حول 
الوضع،  وضبابية  األســواق  تقلبات  ظل  وفي 
المستثمرين  مع  العالقة  فإن  زكريا  وبحسب 
تتمثل بالتواصل المستمر والحفاظ على صورة 
أمام جمهور المستثمرين وإبقائهم على إطالع 

بكافة التطورات.

التوصيات الختامية
على  مداوالتهم  ختام  في  المشاركون  وشدد 
تعزيز  شأنها  من  التي  التوصيات  من  جملة 
عالقات المستثمرين لدى الشركات المساهمة 

العامة المدرجة، فكانت التوصيات اآلتية:
ضرورة  على  العامة  المساهمة  الشركات  حث 
بعالقات  متخصصة  وأقــســام  دوائــر  إنشاء 
الممارسات  أفضل  وفق  ــدار  ُت المستثمرين 
الدولية المتبعة، وتتركز مهماتها في تطوير 
والتواصل  والمستثمرين  المساهمين  عالقات 
بث  مستوى  وتحسين  معهم،  المستمر 

المعلومات.
عــالقــات  ــــر  دوائ بــيــن  مــا  الــعــمــل  تنسيق 
والعمل  المدرجة  الشركات  في  المستثمرين 
على تطوير خبرات ومهارات العاملين فيها بما 
يتناسب مع أحدث التطورات العلمية في هذا 

المجال.
والمساهمين  والمستثمرين  الشركات  حث 

وإصدار  المباشر،  االتصال  مبدأ  ترسيخ  على 
تتضمن  وتوعوية  تثقيفية  وكتيبات  نشرات 
المستثمرين  عالقات  أهمية  عن  معلومات 
وتعزيز  االستثمارات  استقطاب  في  ودورهــا 

صورة الشركة.
حث الشركات المساهمة العامة على االهتمام 
خطط  ووضع  االستثماري  التسويق  بعمليات 
المستثمرين  واستراتيجيات وخطط لمخاطبة 

في الخارج.
البدء في تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جّدي 
حمالت  ذلك  يواكب  أن  على  وموثق،  ومتدرج 
ثقافة  ترسيخ  في  تساهم  وتوعية  تثقيف 

حوكمة مقبولة ومتنامية.
اإلفصاح  معايير  مستوى  رفع  على  التركيز 
والمهنية  السرعة  عــامــل  أهمية  وإدراك 
المستثمرين  مــع  للتواصل  المطلوبتين 
االستثمارية،  الصناديق  ومــدراء  والمحللين 
وإيجاد الظروف المناسبة لتأهيل متخصصين 

في مجال التحليل المالي والفني.
 Road( الترويجية  الجوالت  تنظيم  تكثيف 
مع  والتنسيق  والخارجية،  المحلية   )Shows
ووضع  االستجابة  لتحقيق  المدرجة  الشركات 
استراتيجيات الستقطاب االستثمار الخارجي.

حث الشركات المدرجة على وضع خطة طوارئ 
يحتمل  التي  االقتصادية  األزمــات  لمواجهة 
حدوثها، واإلعداد لذلك بما ينسجم مع مفاهيم 

إدارة المخاطر.



15 كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(

أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني

اجتماعا  مجدالني  د.أحمد  العمل  وزيــر  تــرأس 
حيث  التشغيل،  لصندوق  التنفيذية  للجنة 
حضره عن وزارة المالية فريد غنام، ونائب رئيس 
الصندوق شاهر سعد، وأمين سر الصندوق ماجد 
معالي بتاريخ 6-2-2011 في وزارة العمل، وذلك 
التشغيل من  استكماال لجهود تفعيل صندوق 
الحاصلة  التطورات  آخر  على  اللجنة  اطالع  خالل 
االول  االدارة  مجلس  اجتماع  بعد  الصندوق  على 
أخذها  ينبغي  التي  المستقبلية  والخطوات 

لتطويره.  
المتمثلة  الجهود  مجدالني  الدكتور  استعرض 
وعربية  محلية  جهات  مع  واللقاءات  باالتصاالت 
له.  الدعم  وتجنيد  الصندوق  لتفعيل  ودولية 
اوفدتها  التي  الفنية  البعثة  نتائج جهد  عارضا 
ورشة عمل  والتي عقدت  الدولية  العمل  منظمة 
الى  متطرقا  االدارة  مجلس  بحضور  الوطن  في 
الوثائق  على  ردها  التي  الرئيسية  المالحظات 
تركزت في ضرورة تجنيد  والتي  لهم،  النهائية 
الدعم المالي لتنفيذ برامج عملية تخدم العمال 
على ارض الواقع الى جانب تعيين طاقم العمل 
في الصندوق . وافقت منظمة العمل الدولية على 
رسالته التي تضمنت ذلك وسيتم صياغة مذكرة 
المقترحة  التنفيذية  المشاريع  تتضمن  تفاهم 

من الوزارة.
التي  اللقاءات  على  اللجنة  مجدالني  د.  وأطلع 
في  الدولي  البنك  ممثلي  مع  اللقاء  منها  تمت، 
فلسطين حيث تم اطالعهم على جهود تفعيل 
وقد  بالوثائق،  تزويدهم  جانب  الى  الصندوق 
وربطوا  مبدئيا  للدعم  استعدادهم  عن  عبروا 
تقارير  على  باطالعهم  التمويل  على  موافقتهم 
الحقا.  ومشاريعه  الصندوق  في  العمل  تطورات 
كما عقد الوزير اجتماعا مع نبيل ابو ذياب مدير 
استفادة  امكانية  لدراسة  البنوك  جمعية  عام 
االجتماعية  المسؤولية  موازنة  من  الصندوق 
ترتيب  على  االتفاق  تم  حيث  الجمعية  لــدى 
مع  االدارة  مجلس  رئيس  مع  للوزير  موسع  لقاء 
لقاء  تم  البنوك.و  جمعية  في  المختصة  اللجنة 

النقد  سلطة  محافظ  الوزير  جهاد  الدكتور  مع 
المسؤولية  في  المختصة  اللجنة  في  والممثلة 
االجتماعية حيث استعرض االخير جهود سلطة 
االقراض  ومؤسسات  البنوك  لتنظيم عمل  النقد 
تفعيل  توجهات  لدعم  النقد  سلطة  واستعداد 
صندوق التشغيل ودعم فكرة تبني البنوك برامج 

تشغيل وليس دعم مالي مباشر للصندوق.  
العالقة  القضايا  التنفيذي  المجلس  وناقش 
وتجهيزه،  للصندوق   مقر  باستئجار  المتمثلة 
المشاريع  وتحضير  موظفين،  طاقم  وتعيين 
المباشرة  الــى  التوصل  تم  حيث  التنفيذية. 
باستئجار المقر المرشح من رئيس مجلس االدارة 
والذي يملكه االتحاد العام لنقابات العمال حيث 
سيتم اعداد االوراق الالزمة باالستئجار وارسالها 
الى فريد غنام مندوب وزارة المالية لمتابعة عملية 
المالية.  وزارة  في  االيجارات  لجنة  مع  االستئجار 
التجهيزية  باالحتياجات  قائمة  اعداد  تقرر  كما 
والتاثيثية للمقر وفق افضل المواصفات وارسال 
المخصصات  مــن  صرفها  لمتابعة  القائمة 
االستئجار  لمصلحة  الــوزراء  مجلس  اقرها  التي 
والتجهيز مع االشارة الى قيام الصندوق بتغطية 
اية مصاريف تزيد عن المبلغ المرصود. كما تقرر 
ومستشار  اقتصادي،  مستشار  تعيين  يتم  ان 

تشغيل، مدير اداري ومالي، سكرتارية تنفيذية، 
الطاقم  رواتب  في  التوفير  امكانية  مع  ومراسل. 
اكفاء  حكوميين  موظفين  انــتــداب  خــالل  من 
حوافز  واعطائهم  الوظائف  هــذه  في  للعمل 
مسودة  باعداد  هماش  كمال  وكلف  اضافية.  
لمشاريع تشغيل نموذجية تغطي معظم الصيغ 

المختلفة لتدخالت الصندوق وهي:
على  يقوم  حيث  المضمون  التشغيل  مشروع 
الخريجين  من  متعطل  مئتي  حوالي  تشغيل  
وذلك  الخاص،  القطاع  مع  بالشراكة  والخريجات 
بأن يقوم الصندوق بدعم نصف االجرة الشهرية 
“-250 دوالر “ فيما يدفع النصف االخر القطاع 
تنفيذ  وسيتم  اشــهــر،  ستة  لــمــدة  ــخــاص  ال
المشروع ميدانيا من خالل مكاتب االدارة العامة 
للتشغيل في المحافظات و باشراف الشركاء على 
المستويين المحلي والوطني . اضافة الى مشروع 
المحلي  السوق  في  المستوطنات  عمال  ادمــاج 
حيث يقوم على تقديم قروض من -3000 4000 
والمشروعات  الــذاتــي  التشغيل  لدعم  دوالر 
-7000 بين  قروض  وتقديم  الصغر،  المتناهية 

لصالح  الصغيرة  المشروعات  لدعم  دوالر   8000
هذه الفئة، وستتم عملية االقراض عبر مؤسسات 

وسيطة متخصصة وذات خبرة .

االجتماع األول للجنة التنفيذية 
لصندوق التشغيل
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زار محافظ الخليل كامل حميد ملتقى رجال األعمال 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  باستقباله  وكــان 
الدوائر  رؤســاء  من  وعــدد  العامة  الهيئة  وأعضاء 

الحكومية واألهلية.
المهندس  الملتقى  رئيس  رحب  اللقاء  بداية  وفي 
ولرجال  له  وقدم  بالمحافظ  الحرباوي  غازي  محمد 
أن  وتمنى  الجديد  العام  بمناسبة  التهاني  األعمال 
يكون هذا العام عام خير وامن وسالم على المنطقة 
الفلسطيني  الشعب  أماني  تحققت  وقد  بأسرها 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  وإقامة  باستقالله 

القدس الشريف.
ودورهم  األعمال  برجال  الخليل  محافظ  أشاد  بدوره 
في  شاهده  ما  إن  وقال  التنمية,  بعملية  الريادي 
به  نفتخر  اقتصادية  انجازات  من  المحافظة  هذه 
أهالي  بصمود  وأشاد  الوطن  مستوى  وعلى  جميعًا 
من  المحافظة  في هذه  ما شاهده  إن  وقال  الخليل 
صمود ورباط وتحد يستحق منا كل االحترام والدعم 

والمساندة.
بعدها استمع المحافظ إلى مداخالت رجال األعمال 
التي  المشاكل  على  معظمها  في  انصبت  والتي 
يواجهها رجال األعمال, وتحسين المناخ االقتصادي 
والتنموي والعوائق من الجانب اإلسرائيلي, وارتفاع 

محافظ الخليل يزور ملتقى رجال األعمال

والغاز  المحروقات  أسعار  ارتفاع  خاصة  األسعار 
المجتمعون  طالب  حيث  خــاص  بشكل  المنزلي 
السلعة  أرباح من هذه  البترول بعدم تحقيق  هيئة 

األساسية والتي تهم جميع شرائح المجتمع.
انه  وقال  الحضور  استفسارات  على  المحافظ  ورد 
التي  المشاكل  المختصة  الدوائر  رؤساء  مع  ناقش 
يعاني منها رجال األعمال والمواطنين بشكل عام, 
وأشار إلى أن هناك أكثر من مئتي قضية عالقة مع 

الخليل,  بمحافظة  حاجز  و217  اإلسرائيلي,  الجانب 
وهناك 110 حواجز بالبلدة القديمة.

أيا  اقتصادي  مع تشكيل جسم  انه  المحافظ  وقال 
لوضع  المحافظ  مع  عالقة  على  يكون  مسماه  كان 

خطة إستراتيجية لمحافظة الخليل.
ملتقى  ورئيس  المحافظ  قــام  اللقاء  نهاية  وفــي 
بتكريم  األعمال ومعالي األستاذ كمال حسونه  رجال 
المعلنين باجنده ملتقى رجال األعمال للعام 2011 م .

التقى أعضاء من الجمعية بوفد من االتحاد األوروبي في مقر الجمعية 
الخاص  القطاع  بين  التعاون  سبل  في  الوفد  أعضاء  مع  التباحث  وتم 
الفلسطيني ودول االتحاد األوروبي لدعم االقتصاد في قطاع غزة والعمل 

على رفع الحصار الظالم على القطاع والمفروض منذ يونيو 2007.
وتم التأكيد من خالل األعضاء على ضرورة العمل على رفع الحصار وإعادة 
ما دمرته الحرب األخيرة على قطاع غزة والعمل على فتح المعابر لتصدير 

المنتجات الزراعية والصناعية إلى االتحاد األوروبي.
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على استمرار اللقاءات إلزالة جميع المعوقات 
ونقل  الظالم  الحصار  مواجهة  في  ودعمه  الخاص  القطاع  تواجه  التي 
السالم  لدعم جهود  األوروبية  الدول  إلى  القطاع  المواطنين في  معاناة 

والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وفد من االتحاد االوروبي
يزور جمعية رجال االعمال في غزة
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وفد من رجال األعمال يلتقي
بالمدراء التنفيذيين لشركة جوال 

الفلسطيني/ األعمال  رجال  من  مجموعة  التقى 
رام  في  جوال  لشركة  التنفيذيين  بالمدراء  غزة 
التي  المعوقات  في  التباحث  وتــم  وغــزة  الله 
تواجه الشركة في قطاع غزة و أهمها المعوقات 
بالتنسيق  الخاصة  اإلسرائيلي  الجانب  من 
إلدخال لوازم الشركة من أبراج لتغطية اإلرسال 
ومولدات الكهرباء وأجهزة االتصال الخلوي التي 

تبيعها الشركة على عمالئها.
مع  التحدث  الجمعية  أعضاء  وعــد  وبــدورهــم 
جميع األطراف للضغط على الجانب اإلسرائيلي 
واألجهزة،  المعدات  دخــول  تسهيل  لمحاولة 
داعين شركة جوال إلى االهتمام أكثر بمنطقة 
سوء  من  يعانون  السكان  أن  حيث  غزة  قطاع 
الخدمة المقدمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي 
في  االستثمار  إلــى  دعوتها  وكذلك  الــدائــم 

االقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.

التقى مجموعة من أعضاء الجمعية مع مجموعة 
بمقر  الدولية  اوكسفام  مؤسسة  مــدراء  من 
رفع  بخصوص  التباحث  تم  حيث  الجمعية، 
على  الضغط  ــرورة  وض غزة  قطاع  عن  الحصار 
التجارية  المعابر  لفتح  اإلسرائيلي  الجانب 
الخام  المواد  وخاصة  البضائع  جميع  إلدخــال 

ومواد البناء لقطاع غزة.
مؤسسة  وفد  الجمعية  أعضاء  اطلع  وبدورهم 
اوكسفام على معاناة القطاع جراء الحرب األخيرة 
الحياة  مناحي  جميع  في  القطاع  أحوال  وسوء 
فالجميع  غزة  قطاع  على  الجائر  الحصار  نتيجة 
حتى  الرضيع  الطفل  من  يعاني  القطاع  في 
إلى صاحب  البسيط  العامل  من  العجوز  الشيخ 
والصناعية  التجارية  المنشأة  وصاحب  العمل 
والمصرفية  المالية  والمؤسسات  والزراعية 
الوضع  و  الصحي  الوضع  تدهور  إلى  باإلضافة 

التعليمي.

اطلع على معاناة القطاع

وفد من مؤسسة اوكسفام يزور مقر الجمعية

لرفع  اإلسرائيلي  الجانب  الضغط على  الدولية وضرورة  المؤسسات  الجمعية على دور  اعضاء  واكد 
الحصار وإدخال البضائع وتسهيل دخول وخروج المواطنين من قطاع غزة والعمل مع الجميع إلعادة 

اعمار غزة الن المعوق في إعادة األعمار هو الحصار اإلسرائيلي.
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عقد بتاريخ 2010/11/28 في مقر ملتقى رجال أعمال 
للملتقى  السنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  نابلس 
واالقتصاد  الداخلية  وزارة  عن  ممثلين  بحضور 
المؤسسات  ممثلي  مــن  ــدد  ع وكــذلــك  الوطني 
الملتقى  إدارة  مجلس  أعضاء  وبمشاركة  والهيئات 
الهيئة  أعضاء  من  األعمال  رجــال  من  والعشرات 
لالجتماع  القانوني  النصاب  اكتمال  وبعد   ، العامة 
برهم  علي  الجلسة  افتتح  العامة  للهيئة  العادي 
ممثلي  من  بالحضور  مرحبا  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الهيئة  أعضاء  من  وكذلك  والمؤسسات  ــوزارات  ال
االجتماعات  تلك  مثل  أهمية  على  مؤكدا  العامة 
الهيئة  التعاون بين أعضاء  لتبادل األفكار وتعزيز 
إلى  ومشيرا  المشتركة  المصلحة  فيه  لما  العامة 
في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  المميز  الجهد 
كافة  على  دورهــا  وتعزيز  المؤسسة  هذه  خدمة 

األصعدة.
وزارة  عام  مدير  الصيفي  بشار  تحدث  ذلك  بعد   
على  مؤكدا  نابلس  محافظة  في  الوطني  االقتصاد 
باعتباره  الملتقى  يلعبه  الذي  والهام  المميز  الدور 
محافظة  في  االقتصادية  المؤسسات  أهــم  احــد 
ــدور  وال الفاعلة  المشاركة  إلــى  مشيرا   ، نابلس 
النشاطات  مــن  العديد  فــي  للملتقى  االيجابي 
متمنيا  نابلس  محافظة  مستوى  على  والفعاليات 
االجتماع  هذا  يخرج  وان  والنجاح  التوفيق  لهم 

رجال  قطاع  وتطلع  رؤية  عن  تعبر  ايجابية  بنتائج 
األعمال نحو المستقبل .

 ومن ثم تحدث بدر دويكات ممثل وزارة الداخلية 
هذا  أعمال  جــدول  عن  فكرة  للحضور  قدم  والــذي 
مناقشتها  يتم  التي سوف  البنود  واهم  االجتماع 
برهم  اإلدارة  مجلس  رئيس  قام  ذلك  بعد   ، خالله 
وحسب جدول األعمال بتالوة التقرير اإلداري والذي 
العام  خــالل  والفعاليات  النشاطات  أهــم  تناول 
التي تحققت على  االنجازات  وابرز  والحالي  السابق 
محافظة  في  االقتصادي  العمل  تطوير  صعيد 
قدم  كذلك   ، العامة  الهيئة  أعضاء  وخدمة  نابلس 
محافظة  زكاة  لجنة  رئيس  حنون  محمد  الدكتور 
مثمنا  بالتقرير  جاء  ما  على  تعقيبا  مداخلة  نابلس 
صعيد  على  الملتقى  به  يقوم  الذي  الفاعل  الدور 
محافظة  في  االقتصادية  المسيرة  وتعزيز  تنمية 

نابلس.
 وبعد اإلجابة على استفسارات وتساؤالت عدد من 
التصويت  تم  التقرير  حول  العامة  الهيئة  أعضاء 
باإلجماع بالموافقة على التقرير اإلداري ، بعد ذلك 
مــاجــدة منكو  الــســيــدة  قــامــت 
الخاصة  الــحــســابــات  مــدقــقــة 
التقرير  بـــقـــراءة  بالملتقى 
عن  بالملتقى  الخاص  المالي 
والذي  و2009   2008 العامين 
العمومية  الميزانية  تضمن 
البنود  واهم  المراجعة  وميزان 
والمصاريف  باإليرادات  الخاصة 
تم  المداخالت  من  عــدد  وبعد 
بالموافقة  باإلجماع  التصويت 
ذلك  بعد   ، المالي  التقرير  على 
تم رفع االجتماع العادي ، لتعقد 

قام  العامة حيث  للهيئة  عادية  غير  بعدها جلسة 
بتقديم  الجلسة  اإلدارة وخالل هذه  رئيس مجلس 
عليها   للتصويت  العامة  الهيئة  إلى  مقترحات 
العامة  الهيئة  عن  الصادر  السابق  القرار  لتثبيت 
تسعة  إلــى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عــدد  بتعديل 
والمجالس  الحالي  المجلس  دورة  تعديل  وكذلك 
الموافقة على  أربع سنوات حيث تمت  إلى  القادمة 
نهاية  في   ، األعضاء  بغالبية  السابقة  المقترحات 
الغالية  ثقتهم  على  الحضور  برهم  االجتماع شكر 
التواصل  استمرار  وضـــرورة  أهمية  على  مؤكدا 
والتعاون بين مجلس اإلدارة وأعضاء الهيئة العامة 
العامة  الملتقى وقد باركت الهيئة  لتطوير مسيرة 
للملتقى لمجلس اإلدارة على مختلف االنجازات التي 
حققها خالل األعوام السابقة ، داعية إياه إلى العمل 
والنهوض  األداء  تطوير  في  االستمرار  اجل  من 
العمل  وكذلك   ، المحافظة  في  االقتصادي  بالواقع 
من اجل االنضمام إلى االتحاد العام لرجال األعمال 

الفلسطينيين.

وفد من القنصلية األمريكية يزور 
الملتقى

ملتقى  إدارة  مجلس  رئيس  برهم  علي  استقبل 
السادة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  نابلس  أعمال  رجال 
بسام جبر وكارم سعد الدين في مقر الملتقى تيم 
القنصلية  في  االقتصادي  المسئول  يوسيلمان 

األمريكية والوفد المرافق له .
الكرام  بالحضور  برهم  رحــب  اللقاء  بــدايــة  فــي 
وباألخص بالضيف الجديد يوزلمان ، مبتدءا حديثه 
من  بذلت  التي  السابقة  الجهود  كل  على  بالشكر 
السابق  التجاري  القسم  مسؤول  شون  السيد  قبل 

في القنصلية  .

الهيئة العامة لملتقى 
رجال أعمال نابلس

تعقد اجتماعها السنوي
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وغيرها  االقتصادية  التطورات  عن  تيم  تحدث  ثم 
أن هذا  إلى  عام مشيرا  االقتصادي بشكل  والوضع 
اللقاء هو للتعرف على مدينة نابلس وواقع الوضع 

االقتصادي فيها .
واشار برهم إلى أن  الملتقى يركز على قطاع رجال 
األعمال في محافظة نابلس ، حيث يضم 120 عضوا 
هم من أصحاب الشركات الكبرى في نابلس، مؤكدا 
أن القطاع الخاص يرتبط بعالقة شراكة مع السلطة 
الوطنية الفلسطينية ، فالملتقى بدأ بعدة مشاريع  
منذ تأسس منها مهرجان نابلس للتسوق وكذلك 
المشاركة في عدة مؤتمرات تخص القطاع الخاص 
،  كما أن هناك تعاونا كبيرا مع القنصلية األمريكية 
حيث شاركونا في عدة نشاطات ومن أهمها مهرجان 
نابلس للتسوق 2009 ، وأشار برهم إلى أن الملتقى 
قد نقل رسالة مهمة وهي تعبر عما تعانيه المدينة 
من أوضاع صعبة مؤكدا أننا نقوم على واقع الشراكة 
حصلت  قد  انه  ننكر  ال  أننا  مضيفا   ، الحكومة  مع 
 ، المحافظة  الخاص في  القطاع  تطورات كبيرة في 
حيث أننا كرجال أعمال يهمنا موضوع االستقرار إال 
مثل  والحواجز  المعوقات  بعض  هناك  تزال  ال  انه 
حاجز الحمرة وحاجز شعار افرايم ، ويهمنا أن ننوه 
تجارة  في  المدن  أهم  تمثل  نابلس  مدينة  أن  إلى 

الخضروات فهي المركز التجاري الرئيسي .
مهرجان  عن  خريس  محمد  ذلك  بعد  تحدث  ثم 
واحد  لشهر  فقط  مدته  كانت  حيث   2009 نابلس 
مدته  سيكون  الجديد  المهرجان  أن   إلى  مشيرا 
أطول ففي مهرجان 2011 ستكون هنالك مشاريع 
مع  الفعاليات  واهم  الشمال  نطاق  على  محصورة 
أيام  أربعة  مدتها  فعالية  وهي  الخليل  محافظة 
يومين في نابلس و يومين في الخليل حيث تقام 
على هامشها فعاليات اقتصادية  ثقافية ورياضة .

الملتقى يستقبل وفدا من 

برنامج تطوير بيئة االستثمار
استقبل علي برهم رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال 
أعمال نابلس والسادة بسام جبر وسمير البزرة أعضاء 
مجلس اإلدارة وفدا من برنامج تطوير بيئة االستثمار 
وزارة  فــي  المانحين  شــؤون  تنسيق  وحــدة  فــي 
في  الخبير  توماس  ايفان  يضم  الوطني  االقتصاد 

شؤون إصالح السياسات وعددا من موظفي الوزارة.
مقدما  الضيف  بالوفد  برهم  رحب  اللقاء  بداية  في 
وأهدافه  الملتقى  لطبيعة عمل  لهم شرحا مفصال 
الملتقى  قــام  التي  ــجــازات  االن وعــن  وطموحاته 
فيما  وخاصة  السابقة  ــوام  األع خــالل  بتحقيقها 

وعن   2009 للتسوق  نابلس  بمهرجان  يتعلق 
تنفيذها  الملتقى  ينوي  التي  والخطط  المشاريع 
وخاصة فيما يخص بفعالية نابلس 2011 ،  كذلك 
نابلس  محافظة  في  االستثمار  واقــع  عن  تحدث 
القطاع  أن  إلى  مشيرا  الداخلية  االستثمار  وبيئة 
الخاص الفلسطيني بدأ في الفترة األخيرة بالمبادرة 
لعبت  والذي  باألمن  لشعوره  نتيجة  االستثمار  إلى 
القيادة الفلسطينية دورا كبيرا في ذلك موضحا إلى 
أن هناك العديد من االستثمارات بدأت باستعادة 
نشاطها على مستوى المحافظة وخاصة في مجالي 

الخدمات والصناعة.
واكد على التواصل والشراكة التي تربط القطاعين 
العام والخاص والتي ساهمت وتساهم بشكل كبير 
وأضاف   ، األمام  نحو  والبناء  التطور  عجلة  دفع  في 
برهم أن الالمركزية في عمل وزارة االقتصاد الوطني 
ودور المكاتب الفرعية للوزارة كان له أسهام ايجابي 
الفلسطيني  الخاص  القطاع  خدمة  في  وبناء  كبير 

ودفع مسيرة االستثمار قدما .
بعد ذلك جرى نقاش تطرق إلى العديد من القضايا 
المناسبة  والبيئة  الــظــروف  توفير  تخص  التي 
عملية  وجه  في  تقف  التي  والمعوقات  لالستثمار 

تطوير االستثمارات الموجودة .

استقبلت جمعيه رجال األعمال السيدة / جين جراند السفيرة 
االسترالية والطاقم المعاون معها في مقر الجمعيه بغزة .

وجرى البحث في المعيقات التي تواجه رجال األعمال والتجار 
سماح  عدم  وكذلك  القطاع  معابر  على  الحركة  صعوبة  من 
القطاع   اعمار  إلعادة  البناء  مواد  بإدخال  اإلسرائيلي  الجانب 
والبنوك  المحلية  البنوك  بين  ما  المالية  التعامالت  حظر  و 
التعامالت والحواالت  والذي يؤدي بدوره إلعاقة  اإلسرائيلية 

المالية والتجارية وخاصة للبضائع المستوردة من إسرائيل.
رجال  من  وفد  بمرافقة  السفيرة  قامت  اللقاء  نهاية  وفي 
األعمال إلى أسواق غزة في شارع عمر المختار اطلعت خاللها 
على أحوال  التجار وحاله الكساد الموجودة بالرغم من قرب 

حلول عيد األضحى.
رجال  جمعيه  أعضاء  السفيرة  شكرت  اللقاء  نهاية  وفي 
أهالي  عن  المعاناة  لرفع  الجهود  كل  ببذل  ووعدت  األعمال 

قطاع غزة .

السفيرة االستراليةتلتقي 
بوفد من رجال االعمال

قامت بجولة
إلى أسواق غزة
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أنها خالية من منتجات  الخليل  اعلنت محافظة 
نظمته  احتفال  خالل  ذلك  جاء  المستوطنات، 
محافظة الخليل ومكتب وزارة االقتصاد الوطني 
الخليل كامل  برعاية محافظ  المحافظة  مقر  في 

حميد.
مكاتب  جميع  عــن  ممثلين  االحــتــفــال  حضر 
واألجهزة  الوطنية  للسلطة  المختلفة  الــوزارات 
والشعبية  االقتصادية  والفعاليات  األمنية 

ومنظمات المجتمع المدني.
منتجات  ومكافحة  حظر  قرار  إن  حميد  وقال 
السلطة  اتخذته  وطني  قــرار  المستوطنات 
إلقامة  سعيها  فــي  الفلسطينية  الوطنية 
العتيدة  الفلسطينية  ــة  ــدول ال مــؤســســات 
تمهيدا إلقامة الدولة الفلسطينية، وان اإلعالن 
منتجات  من  خالية  الخليل  محافظة  بان  اليوم 
المستوطنات جاء استكماال لعدة جهود لكنس 
المحافظة  أسواق  من  المستوطنات  منتجات 

الذاتي  التمكين  على  يساعد  ــدوره  ب ــذي  وال
من  منافس  إزاحة  خالل  من  الوطنية  للصناعة 

وجهها.
ملتقى  رئيس  الحرباوي  ــازي  غ محمد  وأشــار 
منتجات  كنس  ان  كلمته  خالل  األعمال  رجال 
إمام  المجال  فسح  إلــى  ــؤدي  ي المستوطنات 
من   17% تشكل  الــتــي  الوطنية  الصناعة 
 90 وتشغل  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد 
العاملة  األيدي  استيعاب  خالل  من  عامل،  إلف 

وخفض نسبة البطالة.
كل  كلمته  في  مهنا  الدين  شرف  شكر  وبدوره 
رأسهم  وعلى  الحملة  هذه  في  ساهموا  الذين 
في  الرسمية  والــمــكــاتــب  الخليل  محافظة 

المحافظة واألجهزة األمنية. 
على  المتواصل  للجهد  تتويجا  اإلعــالن  وجــاء 
المستوطنات  منتجات  مكافحة  من  عام  مــدار 
وضبطها وإتالفها قادته وزارة االقتصاد الوطني 

السلطة  في  والمساندة  الشريكة  والجهات 
وفي  المحلية  والفعاليات  الفلسطينية  الوطنية 
هذا الشأن أفاد ماهر القيسي نائب مدير مكتب 
الفترة  هذه  خالل  تم  بأنه  الوطني  االقتصاد 
القيام بأكثر من 711 جولة تفتيشية تم خاللها 
من  طن   272.220 وضبط  محل   4896 زيــارة 
بالمشاركة  تم  وكذلك  المستوطنات,  منتجات 
مع حركة فتح بزيارة 74800 بيت و 13200 محل 
منتجات  المواطنين بضرر  لتوعية  وذلك  تجاري 
الوطني  االقتصاد  على  وتأثيرها  المستوطنات 
من خالل توزيع كتيبات تعريف بها ونفذ هذه 

الحملة 848 متطوعا.
ونوه ماهر القيسي بأنه ال يعني إعالن المحافظة 
خالية من منتجات المستوطنات فتور الهمة في 
العمل  خالل  من  للهمة  شحذ  ولكنه  محاربتها 
المتواصل وزيادة اليقظة لمنع تسللها مرة أخرى 

بعد أن تم قطع دابرها.

ضم  اجتماعا  الوطني  االقتصاد  وزارة  عقدت 
المحافظة  في  الثالث  التجارية  الغرف  من  كال 
الخليل  محافظة  وكذلك  األعمال  رجال  وملتقى 

تم خالل االجتماع االتفاق على ما يلي:

تشكيل لجنة اقتصادية استشارية لمتابعة   -1
عملية غالء األسعار في المحافظة.

العمل على وضع خطة إستراتيجية من اجل   -2
المستهلك  استغالل  وعدم  السوق  ضبط 

الفلسطيني وضبط عمليات االحتكار.
رفع توصيات لوزير االقتصاد و المحافظ يتم    -3
من خاللها دعم السلع األساسية في الوطن

وأهابت الوزارة بالتجار بعدم استغالل المواطن 
في رفع األسعار وكذلك أهابت بالمستهلكين 
تاجر  أي  عن  للتبليغ  بالوزارة  باالتصال  القيام 
يقوم برفع األسعار بشكل غير عادي أو أي تاجر 
في  موجودة  سلعة  ألي  احتكار  بعملية  يقوم 
السوق، وسوف تقوم طواقم حماية المستهلك 
في الوزارة وبمساعدة الجهات ذات االختصاص 
بالعمل على مدار الساعة الستقبال أي شكوى 
انضباط  ومــدى  والتجار  السوق  أمر  ومتابعة 
تاجر  أي  إحالة  يتم  وســوف  الداخلي  السوق 
النيابة  إلى  باالحتكار  ويقوم  باألسعار  يتالعب 

العامة.

الخليل خالية من منتجات المستوطنات

تشكيل لجنة اقتصادية استشارية 
لمتابعــة عمليـــة

غــــالء األســـعـار 

وزير العمل الفلسطيني 

يزور ملتقى رجال األعمال 

في الخليل

قام وزير العمل الدكتور احمد المجدالني 
بزيارة لملتقى رجال األعمال في الخليل« 
رئيس  نائب  استقباله  في  كان  حيث 
وأعضاء  عيشة   أبــو  تيسير  الملتقى 
ومجموعة  للملتقى  ـــة  اإلداري الهيئة 
من  للملتقى  العامة  الهيئة  أعضاء  من 

أصحاب المصانع في الخليل.
ورحب أبو عيشة بالوفد وعرض لمحة عن 
وفعالياته  تأسيسه  وهــدف  الملتقى 
عن  تحدث  كما  والمستمرة  المتتالية 
التي  الدولية  والمؤتمرات  النشاطات 

شارك فيها الملتقى.
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بالمدراء  األعــمــال  رجــال  جمعية  أعضاء  التقى 
مقر  في  موبايل  الوطنية  لشركة  التنفيذيين 
دخول  آلية  في  معهم  للتباحث  وذلك  الجمعية 
المقبلة  الفترة  في  غزة  قطاع  سوق  إلى  الشركة 
الشديدة  رغبتهم  الوطنية  ــدراء  م ابــدي  حيث 
لما  سرعة  بأقصى  القطاع  في  السوق  بدخول 

وجدوه من سوق واعدة وبيئة خصبة لبدء العمل.
رئيس  اليازجي  محمد  رحب  اللقاء  بداية  وفي 
مجلس اإلدارة بالسادة الضيوف وبأعضاء الجمعية 

الحاضرين مرحبا بأي دور يمكن للجمعية أن تقوم 
غزة  قطاع  في  الشركة  عمل  في  للمساعدة  به 
بدورها ستعود على  التي  المنافسة  لتدعيم دور 
المواطن بالفائدة الكبيرة، وتحدث أعضاء الجمعية  
العمل  في  أولوية  غزة  قطاع  إعطاء  ضــرورة  على 
والجودة في تقديم الخدمة لما يعانيه القطاع من 
حصار جائر اثر على جميع مناحي الحياة مؤكدين 
أن المنافسة في سوق قطاع غزة ستكون مفيدة 

لجميع األطراف وأهمها المواطن الغزي.

االستثمار  على  العمل  إلى  الجمعية  اعضاء  ودعا 
في السوق  في قطاع غزة واالعتماد على الموردين 
والعمل  الوطنية  الشركة  يلزم  ما  وكل  المحليين 
غزة،  قطاع  من  للخريجين  عمل  فرص  توفير  على 
على  الجمعية  الوطنية  ــدراء  م شكر   وبــدورهــم 
استقبالهم وعلى حديثهم معهم مؤكدين على 
لتقديم  الجمعية  والعمل مع  بالسوق  اهتمامهم 
أفضل  وتقديم  الغزي  للمواطن  جديد  هو  ما  كل 

الخدمات.

الوطنية موبايل تبحث آلية دخولها إلى قطاع غزة

التقى وكيل وزارة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل في مقر الوزارة 
آلية  لبحث  الفلسطيني  الخاص  القطاع  مؤسسات  عن  ممثلين  مع 
المشاركة الفلسطينية في معرض المنتجات الفلسطينية وتشكيله 
الوفد التجاري الفلسطيني الذي تستضيفه سلطنة ُعمان تحت رعاية 
يقام  أن  المتوقع  من   والذي  ابولبد،  د.حسن  الوطني  االقتصاد  وزير 

مابين 9-13 آذار المقبل.  
في  التجارية  المشاركة  لحجم  العريضة  الخطوط  االجتماع  وتناول 
بحيث  فيه  تشارك   قد  التي  الصناعية  القطاعات  وكذلك  المعرض 
التي  الفعاليات  إلى  باإلضافة  العماني   السوق  مع متطلبات  تتالئم 

قد يحتويه.

في أطار التحضيرات الخاصة بمعرض المنتجات الفلسطينية في عُمان

وزارة االقتصاد الوطني تلتقي ممثلي مؤسسات القطاع الخاص
 هذا ومن المقرر أن يتم إبرام اتفاقية تأسيس مجلس أعلى مشترك 
بين اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطييين وغرفة تجارة وصناعة 
في  األعمال  رجــال  بين  الثنائية  للقارات  التحضير  وكذلك  مسقط 

البلدين الشقيقين. 
وفي نهاية اللقاء أكد نوفل على أهمية بناء عالقات اقتصادية وتجارية 
مختلفة  حالة  كونها  ُعمان  الشقيقة  مع  وبالتحديد  العرب،  األشقاء  مع 
الدور  إلى  إلى أسواقها، الفتا  اقتصاديا وبيئة مناسبة لدخول منتجاتنا 
الذي يمكن للقطاع الخاص ان يقوم به لتحقيق الشراكة االقتصادية مع 
الدولة المضيفة. هذا وقد شارك ماجد معالي أمين عام اتحاد جمعيات 

رجال األعمال في هذا االجتماع لمتابعة تفاصيل الترتيبات. 
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للصناعات  ــام  ــع ال االتـــحـــاد  مــقــر  ــي  ف عــقــد 
يوم  التنسيقي  للمجلس  اجتماع  الفلسطينية 
عن  وقد حضره   ,2011/01/24 الموافق  االثنين 
اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين كل 
من أمين سر االتحاد المهندس خضر القواسمه 

واألمين العام ماجد معالي. 
وقد بحث االجتماع  ورقة العمل بخصوص أهداف 
التنسيقي،  المجلس  مؤسسات  واختصاصات 
أهداف  تحديد  على  التفاهم  وتم  سبق  حيث 
المدراء  وتكليف  مؤسسة  كل  واختصاصات 
بحثها  تم  والتي  الورقة  هذه  بإعداد  العامون 
في أكثر من اجتماع وتم رفعها لوزارة االقتصاد 
الوطني التي بدورها قامت بإعداد مقترح منقح 
واعتماده  إلقراره  التنسيقي  للمجلس  وقدمته 

لدى وزارة االقتصاد.
كٌل  المنقح  المقترح  بحث  الحضور  تناول  و 
الجميع  أبــدى  وقــد  يخصه  الــذي  الجانب  من 
بعض  إبداء  مع  المنقح  المقترح  لهذا  ارتياحه 

المالحظات.

اتحاد  واختصاصات  أهداف  ان  االجتماع  واكد 
جمعيات رجال األعمال  تتماشى تمامًا وتطلعات 
النظام  في  أهدافه  مع  تتعارض  وال  االتحاد 
االطالع عليها ودراستها من  الداخلي حيث تم 
رئيس االتحاد وتقرر رفع المقترح المنقح لبحثه 

في االجتماع مع وزير االقتصاد.
وناقش االجتماع طلب انتساب منتدى سيدات 
وابدي  التنسيقي  للمجلس  فلسطين  أعمال 
اتحاد جمعيات رجال األعمال اهتمامه بانضمام 
لالتحاد  فلسطين  أعــمــال  ســيــدات  منتدى 
المجلس  اجتماعات  في  بتواجدهم  واالهتمام 

التنسيقي من خالل االتحاد.

لقاء بوزير االقتصاد
وفي اعقاب هذا االجتماع التقى  اعضاء المجلس 
ابو  حسن  الوطني  االقتصاد  بوزير  التنسيقي  
التنسيقي  بالمجلس  الوزير  رحب  حيث  لبدة 
واستعرض اهتمام الحكومة بالعمل والتنسيق 
وأبــدى  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  الكامل 

األهداف  ورقة  على  الموافقة  بضرورة  اهتمامه 
ليكون  المؤسسات  جميع  من  واالختصاصات 

ذلك مرجعية للتعامل مع المجلس التنسيقي.
كبيرًا بضرورة تفعيل  اهتمامًا  الوزير  ابدى  كما 
دور المرأة  وقبول عضوية منتدى سيدات أعمال 
الحكومة مهتمة  ان  على  الوزير  وركز  فلسطين 
انه  رغــم  التنسيقي  المجلس  مــع  بالتعامل 

مؤسسة غير مسجلة.
اهتمام  إلــى ضــرورة  لبده  ابــو  الــوزيــر  وأشـــار  
بالمؤتمرات  التنسيقي  المجلس  مؤسسات 
والمعارض التي تدعى إليها عبر وزارة االقتصاد.
وبعد ذلك تحدث أمين سر المجلس التنسيقي 
التنسيقي  المجلس  اهــتــمــام  على  مــؤكــدا 
لخدمة  االقتصاد  وزارة  مع  الكامل  بالتعاون 

المصالح المشتركة.
األعمال  رجال  جمعيات  إتحاد  سر  أمين  واكد 
على الحاجة إلى تفعيل أكثر إلبراز دور االتحاد 
القادم  االجتماع  عقد  وتقرر  اهدافه   وتحقيق 

لالتحاد في مدينة جنين.

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
يبحث قضايا داخلية ويلتقي بوزير االقتصاد

WWW.PBA.PS



كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(24

أخبار ونشاطات القطاع الخاص العربي

الدورة  في  العرب  األعمال  رجال  إتحاد  شارك 
الياباني  العربي  اإلقتصادي  للمنتدى  الثانية 
التي عقدت في الفترة ما بين 11-12 كانون اول/
ديسمبر 2010 في تونس وبحضور عمرو موسى 
سيجي  و  العربية  الدول  لجامعة  العام  االمين 
مائيهارا وزير الخارجية اليابانى الى جانب عدد 
هام من ممثلي المنظمات االقليمية العاملة في 

حقلي االقتصاد واألعمال.
رئيس  الطباع  حــمــدي  العين  معالي  وقـــال 
القاها  كلمة  في  العرب  االعمال  رجــال  اتحاد 
وبالنيابة  نفسي  عن  “باألصالة  المنتدى  امام 
العرب  األعمال  رجال  إتحاد  أعضاء  زمالئي  عن 
المنتدى  اعــمــال  فــي  المشاركة  يسعدني  
له  نرجو  ــذي  ال الياباني  العربي  اإلقتصادي 
الى  والتقدير  الشكر  وقدم  والتوفيق  النجاح 
حسن  على  الشقيقة  التونسية  الجمهورية 
ضيافتها وتنظيمها لهذا المنتدى بهدف دفع 
العالقات االقتصادية العربية اليابانية الى آفاق 
ارحب تحقق المصالح المشتركة للعالم العربي 

واليابان”.
العربي  االعمال  مجتمع  باسم  الطباع  واشــاد 
التي  والسياسية  االقتصادية  بالمنتديات 
ذات  الدول  مع  العربية  الدول  جامعة  تنظمها 
ينظر  كما  اليابان  ومنها  الكبيرة  االقتصادات 
مجتمع االعمال العربي الى جهود االمين العام 
القطاع  مبادرات  تشجيع  في  العربية  للجامعة 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  العربي  الخاص 

بتقدير كبير. 
بشدة  يؤيد  العربي  األعمال  مجتمع  ان  واكــد 
كونها  على  معواًل  المنتديات  هذه  مثل  قيام 
آليات تعاون ناجعة للتعاون اإلقتصادي على أن  
تترجم توصياتها إلى حقائق ومنجزات  تدعم 

التعاون القائم حاليًا ، وتعزز المصالح المشتركة 
حجم   يرتفع  بحيث  والياباني  العربي  للطرفين 
اإلتجاهين  كال  في  اليابانية  العربية  التجارة 
السلع  وتنويع  التجارة   يعيد هيكلة هذه  وبما 
اقتصارها  وعدم  اليابان  إلى  المصدرة  العربية 
على النفط والغاز . مشيرا الى ان حجم التجارة 
  4% عن  ويقل  متواضع  اليابانية   – العربية 
الرغم  على  الخارجية  اليابان  تجارة  إجمالي  من 
كمصدر  العربي  العالم  على  اليابان  اعتماد  من 
أساس للطاقة الدافعة إلقتصادها وكون  اليابان 
بعد  العربي  للعالم  تجاري  شريك  أكبر  ثالث 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.

امكانات اقتصادية
يمتلك  الــعــربــي  الــعــالــم  ان  الــطــبــاع  ـــح  واوض
يحتاجها  وسلع  متنوعة  اقتصادية  إمكانات 
الزيتون  وزيـــت  كالتمور  الــيــابــانــي  الــســوق 
والخضار والفواكه واألسماك واألسمدة والجلود 

واأللومنيوم   والصابون  والــرخــام  والمحيكات 
والبوتاس  كالفوسفات  المعدنية  والخامات 
جزئيًا  تعدل  أن  يمكن  التي  السلع  من  وغيرها 
في العجز في  التجارة  العربية غير النفطية مع 
اليابان. عالوة على أن الوطن العربي يشكل سوقًا 

واسعًا وعدد سكان يبلغ 300 مليون  نسمة.
وقال مما ال شك فيه أن عالم اليوم يشكل  شبكة 
تقودها  المشتركة   المصالح  من  متقاطعة 
الدولية  اإلقتصادية  العالقات  من  منظومة 
وحركة  التجاري  التبادل  اساسها  في  تعتمد 
وتبادل  وانتقال  واإلستثمارات  األموال  رؤوس 
والخبرات  والمعارف  والمهارات  التكنولوجيا 
وهجرة الكفاءات والعمالة ، بحيث لم تعد عوامل 
لما  نظرًا  المصالح  هذه  على  قيدًا  الجغرافيا 
يمتلكه عالم اليوم من تقدم هائل في وسائل 
النقل على اختالفها  واإلتصاالت والتواصل عبر 

شبكة االنترنت.

في كلمة القاها في المنتدى االقتصادي العربي الياباني بتونس

الطبــاع:  البـلدان العربيــة 
تمثل سوقا مالية واستثمارية 

وتجـاريـة واعـدة لليــابان
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التعاون العربي الياباني

الياباني  العربي  التعاون  آفاق  ان  الطباع  ورأى   
امتالك  ظل  في  واعــدة  المجاالت  جميع  في 
في  ومتنوعة  مختلفة  نسبية  لميزات  الجانبين 
الصناعات  قطاعات  سيما  ال  القطاعات  جميع 
والكومبيوتر  والكهربائية  اإلليكترونية 
الصيد  ــــوارب  وق والــشــاحــنــات  ــارات  ــي ــس وال
الهندسية  والمعدات  الدقيقة  والتكنولوجيا 
والــدوائــيــة  الغذائية  والصناعات  والطبية 
والنقل  الحديد  والسكك  الوراثية  والهندسة 
الداخلي في المدن وغيرها والتي تمتلك اليابان 
المقابل  وفي   . وتنافسية  نسبية  ميزات  فيها 
تستطيع اليابان توطين جزء من هذه الصناعات 
في الوطن العربي المتالكه مقومات نجاح هذه 
تشجيع  تشريعات  وجود  ظل  في  المشروعات 
الممنوحة  السخية  والتسهيالت  اإلستثمار 
األموال   رؤوس  وتوفر   ، األجنبية  لإلستثمارات 
نسبيًا  الرخيصة  الماهرة  العاملة  واأليـــدي 
الصناعات  هذه  إلقامة  األساسية  البنى  وتوفر 

والمشروعات.

تبادل االستثمارات
ان  العرب  االعــمــال  رجــال  اتحاد  رئيس  واكــد 
الجانبين العربي والياباني يمتلكان فرصًا واسعة 
وكامنة لتبادل اإلستثمارات وتوطينها في شكل 
مشروعات مشتركة بين المستثمرين في القطاع 
مالية  الطرفين. فهناك مشروعات  لدى  الخاص 
التقليدية  المصارف  سواء  المصارف  كإقامة 
اإلسالمية  الصيرفة  تعتمد  التي  المصارف  أو 

لتمويل  واإلستثمار  المال  مؤسسات  وكذلك 
وان  ال سيما  الجانبين  لدى  مشتركة  مشروعات 
لدى  وبالذات  مالية  فوائض  يمتلكان  الجانبين 
دول النفط العربية تبحث عن مجاالت استثمار 
فتح  إلى   باإلضافة  هذا   ، وآمنة  مجدية  دولية 
وتبادل  والمصرفية  المالية  للمؤسسات  فروع 
الطرفين  لدى  واإلستثمارية  المالية  الخبرات 
والتعاون لمواجهة األزمات المالية واإلقتصادية  

التي قد تتكرر مستقباًل . 
في  استثمار  مجاالت  ايضًا  هناك  ان  واضــاف 
فيها  تسهم  أن  لليابان  يمكن  العربية  الدول 
الطاقة  كمشروعات  تكنولوجيا  من  لديها  بما 

المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة 
الكهرومائية والحيوية وكذلك مشروعات تحلية 
فرص  وهناك  البيئة.  على  والمحافظة  المياه 
واسعة لإلستثمار في قطاع السياحة وخدماته 
السياحة   حركة  تكثيف  سيما  وال  المرافقة 

اليابانية إلى الدول العربية بشكل منتظم.

التكنولوجيا اليابانية
واشار الطباع الى ان مجتمع األعمال العربي ينظر 
والتكنولوجية  العلمية  المنجزات  إلى  بإعجاب 
نظام  ثمرة  هي   والتي  اليابان  في  المتقدمة 
تعليمي عظيم ومتميز في المدارس والمعاهد 
يكون  يكاد  العلمي  البحث  ومراكز  والجامعات 

هناك ايضًا مجاالت استثمار 
في الدول العربية يمكن 
لليابان أن تسهم فيها 

بما لديها من تكنولوجيا 
كمشروعات الطاقة المتجددة 

مثل الطاقة الشمسية 
والرياح والطاقة الكهرومائية 
والحيوية وكذلك مشروعات 

تحلية المياه والمحافظة على 
البيئة. 
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تمر مصر اآلن بمرحلة دقيقة وحاسمة في تاريخها تمثل تحوال محوريا مؤثرا في كافة نواحي الحياة المستقبلية في مصر 
والمنطقة بل ودوليا، ولما لجمعية رجال األعمال المصريين وألعضائها من تاريخ ودور فعال في مجتمع األعمال المصري، ولما 
لهذا المجتمع من أهمية بالغة لخدمة االقتصاد القومي، فإن الجمعية تؤكد على انضباط الغالبية العظمى من هذا المجتمع 

الوطني والتزامه باستمرار المساهمة في تحقيق خطط التنمية والتوظيف في مصر.

والجمعيـــــــــــة تــــــــــؤكد على ما يلي:
الطاقة  تحقيق  سبيل  في  بها  العاملين  ودعم  والتجارية  والخدمية  الصناعية  األنشطة  كافة  تشغيل  في  اإلسراع  وجوب 

اإلنتاجية القصوى لضمان توفير السلع والخدمات للمستهلك بأنسب األسعار.
الظروف  التي فرضتها  التوقف االضطرارية  التجاوز عن فترات  مع  العاملين  أجور ومستحقات  اإلنتظام في سداد  مداومة 

الحالية والحفاظ على ثقة األسواق المحلية والخارجية من خالل رفع مستوى الجودة والوفاء بالتعاقدات وااللتزامات.
توسيع قاعدة مجتمع األعمال الوطني من خالل تبني وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فكريا وتمويليا 

وفنيا لتوفير المزيد من فرص العمل.

والله الموفق لما فيه الخير لشعب مصر

نص الرسالة الموجهة  إلى مجتمع األعمال المصري
 من جمعية رجال األعمال المصريين

خارج أي منافسة عالمية ، وإننا في الدول العربية 
لتطوير  النظام  هذا  من  اإلستفادة  إلى  نطمح 
نظامنا التعليمي بكافة مراحله من خالل تعاون 
فعال بين الجانبين يتيح لخبرائنا والعاملين في 
اليابانية  التجربة  على  اإلطالع  من  القطاع  هذا 
العمل   وورش  اإلستطالعية   الزيارات  من خالل 
والثقافي  العلمي  والتبادل  التدريب  وبرامج  

وبإسهام وتمويل ياباني فعال.  

تكثيف المساعدات
وقال انه في الوقت الذي يثمن  مجتمع األعمال 
والفنية  المالية  اليابانية  المساعدات  العربي  
للوطن العربي فإنه يتمنى على الجانب الياباني 
جزٍء  توجيه  مع  المساعدات  هــذه  يكثف  أن 
منها لمنظمات وأنشطة القطاع الخاص العربي 
لرفع سوية أدائه وتحسين جودة منتجاته وبما 

يتالءم مع المعايير والمقاييس الدولية.

اتفاقية التعاون
اتحاد  باسم  الطباع  شكر  كلمته  نهاية  وفي 

على  اليابانيين  االصدقاء  العرب  االعمال  رجال 
مشاركتهم في اعمال هذا المنتدى متمنيًا لهم 
تحقيق اهدافهم معربا عن االمل في ان تساهم 
رجال  اتحاد  بين  وقعت  التي  التعاون  اتفاقية 
للشرق  الياباني  التعاون  ومركز  العرب  االعمال 
االعمال  مجتمع  عالقات  تعزيز  في  االوســط 

العربي والياباني.

عمرو موسى
الجلسة  خالل  كلمته  في  موسى  عمرو  وافاد 
تعد  للمنتدى  الثانية  الدورة  بان  االفتتاحية 
لبنة جديدة تنضاف الى صرح التعاون العربي 
مجاالته  وتنويع  مساره  وتأكيد  الياباني 
هامة  تحديات  العالم  فيه  يواجه  وقت  في 
واالقتصادية  المالية  االزمة  تداعيات  نتيجة 

العالمية.
ارساء عالقات  الى  المنتدى يرمي  ان هذا  وبين 
العربية  الـــدول  بين  شاملة  وشــراكــة  تــعــاون 
تهم  التي  القطاعات  في  سيما  ال  واليابان 
التنمية االقتصادية بقصد مجابهة المعضالت 
المتصلة بالخصوص بازمة الماء والغذاء والطاقة 
وتكنولوجيات  البديلة  والطاقات  الكهربائية 
تنفيذ  اليات  واستنباط  الحديثة  االتــصــال 
المصالح  االعتبار  في  تاخذ  وناجعة  جديدة 
الصاعدة  والــدول  المتقدمة  للدول  المشتركة 

والدول النامية.

وبين ان هذا المنتدى يرمي 
الى ارساء عالقات تعاون 
وشراكة شاملة بين الدول 

العربية واليابان ال سيما في 
القطاعات التي تهم التنمية 

االقتصادية
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 صناعة التأمين الفلسطينية
 و التحديات التي تواجهها

تواجه صناعة التأمين الفلسطينية تحديات كبيرة وأهم هذه التحديدات 
المركبات  تأمين  األسعار وخصوصًا في  االقتصادية في  المنافسة غير 
حيث أدت هذه المنافسة إلى إفالس وخروج أكثر من شركة تأمين من 
السوق نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها، كما أن هذه المنافسة 
أدت إلى تعثر عدد آخر من الشركات بسبب خسارتها لمعظم رأسمالها 
تزيد  ال  جدًا  متدنية  مستويات  إلى  لديها  المالءة  هامش  وانخفاض 
عن %5 من هامش المالءة المقرر من هيئة سوق رأس المال، والسبب 
الرئيسي لهذه المنافسة النزول بأسعار التأمين إلى مستويات متدنية 
جدًا للحصول على االعمال رغم أن هذا مخالف للتعليمات الصادرة عن 
إدارة التأمين في هيئة سوق رأس المال التي لم تتمكن حتى اآلن من 
إلى  إضافة  تتحمل  بذلك  وهي  الصحيح  الطريق  على  الصناعة  وضع 
في  التدهور  هذا  عن  المسؤولية  التأمين  لشركات  التنفيذية  اإلدارات 

أوضاع عدد من شركات التأمين العاملة في السوق.  

لمحة عن فكرة إنشاء الشركة، 
تاريخها و تطورها

التأمين  شركات  انسحبت  أن  بعد   ،1993 عام  في  الشركة  تأسست 
االنتفاضة  اندالع  بعد  الفلسطيني  السوق  في  العمل  من  اإلسرائيلية 
للتأمين  العربية  المؤسسة  السوق على  العمل في  اقتصر  األولى حيث 
السياسة  التحوالت  من  جديدة  مرحلة  بداية  في  تأسيسها  وجــاء 
رغم  الشركة  وتمكنت  المعالم،  واضحة  غير  واالجتماعية  واالقتصادية 
واضحة،  نجاحات  تحقيق  من  بها،  أحاطت  التي  العمل  ظروف  صعوبة 
الخبرة  وأهل  الناجحين  االعمال  رجال  من  كانوا  أن جميع مؤسسيها  إذ 

الذين كرسوا كل جهودهم وخبرتهم لوضع الشركة على طريق النجاح.  
صحيح أن الشركة بدأت عملها برأسمال متواضع ال يجاوز خمسة ماليين 
دوالر أمريكي وحافظة انتاج صغيرة لم تتجاوز في سنتها األولى قيمة 
البداية  منذ  عملها  في  اختطه  الذي  العلمي  األسلوب  أن  إاًل  رأسمالها، 
بعد  الفلسطينية  التأمين  صناعة  في  الصدارة  مركز  تبوء  من  مكنها 
عشر  امتداد سبعة  على  ذلك  واستمر  تأسيسها  على  من سنتين  اقل 
من حيث  فلسطين  في  األولى  الشركة  اآلن، فهي  متواصلة حتى  سنة 
التأمين  سوق  من  النسبية  حصتها  حيث  ومن  الطيبة  مسموعاتها 
الفنية  احتياطياتها  ومجموع  أصولها  مجموع  حيث  ومن  الفلسطيني 
ومن حيث مجموع أرباحها ومجموع حقوق مساهميها ومن حيث المبالغ 
النقدية واسهم المنحة التي وزعتها على مساهميها وبدون انقطاع منذ 

عام 1995 وحتى اآلن والتي جاوزت ثالثة أضعاف رأسمالها األصلي.  

أهم مفاصل وفرص النجاح 
في انجازات الشركة

ودقة  بأمانة  وطبقته  لعملها  دستورًا  تأسيسها  منذ  الشركة  اختطت 
على  الدستور  ويقوم هذا  وتفوقها  نجاحها  وكان هذا هو سبب  كبيرة 

المبادئ التالية:

• الموازنة بين مصالح جميع الفرقاء  من مساهمين وزبائن وموظفين 	
بحيث ال يطغى هدف تحقيق عائد مالي للمساهمين على حساب 
مصالح بقية الفرقاء.  فمن حق المتعاقدين مع الشركة أن يكونوا 
مطمئنين على أعيانهم وموجداتهم  وأن يحصلوا على التعويض 
المؤمن  للخطر  والممتلكات  األعيان  هذه  تعرض  حالة  في  العادل 
ضده وأن تعمل إدارة الشركة وموظفيها ووكالئها يدًا بيد لتحقيق 

هذا الهدف . 

مجلة    تلتقي

عزيز عبد الجواد
الرئيس التنفيذي لشركة التأمين 

الوطنية إلستعراض

أهـم مفاصـل نجـاح 
وتميز الشركة 
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• الصدق في التعامل مع الجمهور، وشرح واضح للتغطيات التأمينية 	

التي تمنحها الشركة والتركيز على األخطار المستثناة من التغطية 
كل  التأمين  طالب  والتزامات  الشركة  التزامات  وحدود  التأمينية 
ذلك حتى يكون طالب التأمين على بينة من أمره قبل أن يتخذ قرارًا 

نهائيًا بشأن التأمين .
• سرعة انجاز العمل وعدم إهدار وقت المتعاملين مع الشركة في أمور 	

الهدف، وأن يكون  بما يحقق هذا  العمل  صغيرة وتطوير أساليب 
االحترام والثقة هما أساس العالقة بين الشركة والمتعاملين معها .

• غير 	 التأمينات  على  والتركيز  الجمهور  بين  التأميني  الوعي  نشر 
المتعارف عليها على نطاق واسع وهي كثيرة، وتقديم العون لطالب 

تناسبه  التي  التأمينية  التغطية  الختيار  التأمين 
والتي تحقق له أوسع حماية بأفضل األسعار.

• الشركة 	 لدى  المؤمنة  الحوادث  في  البت  سرعة 
الثبوتية   المستندات  اكتمال  فور  وتسديدها 
إلى  الحقوق  إليصال  ممكن  جهد  كل  وبذل  لها 
ذلك،  تعترض  صعوبات  أية  وتذليل  أصحابها 
وهذا ال يعني بأي حال من األحوال التساهل مع 
مفتعلي الحوادث ومحاولة الحصول على الكسب 

غير المشروع .
• تحسين 	 على  القائمة  الشريفة  المنافسة 

سليمة  سياسة  ووضع  واألداء  الخدمة  مستويات 
لألخطار  مناسبة  أسعار   تحديد  على  قائمة  لالكتتاب 

المؤمن عليها، ال تظلم المؤمن له وال تبخس الشركة حقها .
• المساهمة في بناء االقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ألكبر عدد 	

ممكن من األيدي العاملة الوطنية عن طريق استثمار كامل أموال 
الشركة في البالد وفي مشاريع اقتصادية الوطن بحاجة ماسة لها 
على أن تدار هذه المشاريع وفق احدث األساليب العلمية بواسطة 

أصحاب الخبرة من أبناء الوطن. 

 أهم الخدمات التي تقدمها الشركة 
لزبائنها، فروع الشركة، موظفيها وحجم 

عملها واستثماراتها
ويشمل  عالميًا  عليها  المتعارف  التأمين  أنواع  جميع  الشركة  تمارس 
والفريق  )اإللزامي  تغطياتها  بجميع  المركبات  تأمين  عملها  نطاق 
الثالث والتكميلي( وتأمين الحريق والسرقة واألخطار المصاحبة، وتأمين 
أخطار النقل برًا وجوًا وبحرًا والتأمينات الهندسية بكافة فروعها )أخطار 
المكائن  وكسر  المقاولين  ومعدات  التركيب  وأخطار  المتعهدين 
وتأمين المعدات االلكترونية( وتأمين جميع أنواع المسؤوليات المدنية 
والمسؤولية  العمل  إصابات  وتأمين  والتقصيرية  والطبية  والمهنية 
وضمانة  والنقود  المصرفي  الغطاء  وتأمين  العمل،  ألرباب  التقصيرية 
الشخصية  والتأمينات  الحياة،  على  والتأمين  الصحي  والتأمين  الخيانة 
تأمين  لتشمل  العام  هذا  التأمينية  خدماتها  الشركة  توسع  وسوف 
المتناهي  التمويل  السياسة وتأمين  المخاطر  الناتجة عن  المسؤوليات 

الصغر  المتناهي  التأمين  اتفاقية  ضمن  الصغيرة  للمشاريع  الصغر 
Microinsurance، كما أنها ستتعاون مع بعض البنوك لتقديم خدمة 

Bancassurance لزبائنها. 
تمارس الشركة عملها من خالل ثمانية فروع واحد عشر مكتبا وسبعة 
وثالثين وكياًل تغطي جميع التجمعات السكانية في البالد من غزة جنوبًا 
إلى جنين شمااًل، وترتبط جميع فروعها ومكاتبها مع المركز الرئيسي 
عن طريق الحاسوب بنظام On Line System  بحيث يستطيع زبون 
الشركة أن يحصل على خدماتها من أي فرع أو أي مكتب بصرف النظر 
عدد  أما  الشركة،  مع  فيها  يتعامل  التي  المنطقة  أو  إقامته  مكان  عن 
موظفيها فقد بلغوا في 31\12\2010 )183( موظفًا معظمهم يحملون 
والماجستير  البكالوريوس  درجة  من  جامعة  مؤهالت 
التدريب  بتوفير  قدراتهم  صقل  وتم  والدكتوراه، 
المتواصل لهم سواء داخل البالد أو خارجها ليتمكنوا 
من خدمة زبائن الشركة بأفضل المستويات المتعارف 

عليها عالميًا.
من  التأمين  ــادة  إع شركات  مع  الشركة  وتتعامل 
التصنيف العالي كوسيلة البد منها لتوفير الضمان 
الكامل لزبائنها مهما بلغت حجم تأميناتهم ومهما 
بلغ حجم الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة تحقق 
أخطار  وخصوصًا  عليها  المؤمن  األخــطــار  من  أي 

الكوارث. 
انتاج الشركة في عام 2010 أكثر من  وبلغ مجموع حافظة 
ثالثين مليون دوالر أمريكي وبلغ مجموع أصول الشركة أكثر من سبعين 
مليون دوالر أمريكي، أما احتياطيات الشركة الفنية فقد جاوزت 36 مليون 
دوالر أمريكي  وحقوق مساهمي الشركة جاوز 19 مليون دوالر أمريكي 
وجاوزت استثماراتها 51 مليون دوالر أمريكي وهي الشركة األولى في 
مجموع  ذلك  في  بما  أعاله،  إليها  المشار  المناحي  جميع  في  فلسطين 
أرباحها التي بلغت في هذا العام قبل الضرائب 7.4 مليون دوالر أمريكي 

أي ما نسبته %74 من رأسمال الشركة المدفوع.

دور اإلدارة العامة والتنفيذية، مميزاتها 
وتأثيرها على نجاح الشركة

له  كان  ما  الشركة  حققته  الذي  النظير  منقطع  النجاح  فان  المؤكد  من 
أن يتم بدون وجود إدارة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والمصداقية واألمانة 
والخبرة والتي تعمل بشفافية عالية حيث كانت أول شركة مساهمة عامة 
فلسطينية تحصل على شهادة النزاهة في عام 2008، كما طبقت اإلدارة 
معظم مبادئ الحوكمة التي نصت عليها مدونة الحوكمة الفلسطينية 
وتسعى إلى تطبيق ما تبقى من هذه المبادئ في القريب العاجل فور 
استحقاقها وتتمتع اإلدارة التنفيذية بثقة زبائن الشركة ومساهميها 
ومجلس إدارتها وموظفيها المتعاملين معها وتسعى دائمًا على تطوير 
األداء في الشركة عن طريق رفد الجهاز الوظيفي للشركة بالشباب عالي 
التجديد  راية  حمل  من  ليتمكن  الكافي  بالتدريب  وتزويده  التأهيل 

وتطوير األداء والمحافظة على المركز التنافسي للشركة.  
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المساهمة في تطوير القطاعات 
االقتصادية األخرى؟

حريصون  التنفيذية  وإدارتها  إدارتها  ومجلس  الشركة،  تأسيس  منذ 
طريق  عن  الفلسطيني  االقتصاد  تنمية  في  الفعالة  المساهمة  على 
استثمار جميع أموالها داخل البالد وفي مجاالت اقتصادية تعود بالخير 
على الوطن والمواطن والشركة، فساهمت في العديد من الشركات التي 
تشغل إعداد كبيرة من الموظفين وأسست الكثير من الشركات التابعة 
والشقيقة، ومن الشركات التي أسستها شركة أبراج الوطنية حيث تمتلك 
وشركة  أمريكي  دوالر  ماليين  عشرة  البالغ  رأسمالها  من  الشركة 92% 
مستشفى جبل داوود في بيت لحم برأسمال مقداره خمسة ماليين دينار 
واالستشارات  للخدمات  النخبة  وشركة  للشركة  بالكامل  مملوكة  أردني 
الطبية حيث تمتلك الشركة %85 من رأسمالها ، كما ساهمت الشركة 
في تأسيس العديد من الشركات األخرى مثل شركة المستقبل للتطوير 
التربوي وشركة مطاحن القمح الذهبي والشركة الفلسطينية لالستثمار 
لالستثمار  العربية  والشركة  لأللمنيوم  الفلسطينية  والشركة  واإلنماء 

)ايبك(.

اهتمام ونشاط  الشركة في جانب 
المسؤولية االجتماعية

هي  التأمين  شركة  من  المطلوبة  األساسية  االجتماعية  المسؤولية 
الطرق  حوادث  مصابي  وخصوصًا  لديها  للمؤمنين  بالتزاماتها  الوفاء 
وفقًا ألحكام القانون وبدون مماطلة أو تأخير حيث أن قانون تعويض 

حقيقي  اجتماعي  ضمان  لتأمين  أصاًل  وضع  الطرق  حوادث  مصابي 
لهؤالء المصابين.

بالتزاماتها  الوفاء  على  حريصة  تأسيسها  ومنذ  شركتنا 
لمصابي حوادث الطرق ولجميع المؤمنين دون مماطلة وبأسرع 
وقت ممكن وتسدد الحوادث لهم نقدًا دون اللجوء إلى التأخير 
أو التقسيط وهذا ما يميزها عن معظم الشركات العاملة في 

السوق. 
إضافة إلى كل ما تقدم، تضع الشركة موازنة خاصة كل عام للصرف 
تجاه  االجتماعية  مسؤوليتها  من  كجزء  االجتماعية  النشاطات  على 
تقديم  منها  نشاطات  عدة  على  الموازنة  هذه  وتصرف  المواطنين 
الفلسطينية  الجامعات  في  المحتاجين  للطلبة  والمساعدة  الدعم 
اقتصادية  نشاطات  رعاية  في  والمشاركة  األيتام  ودور  والمدارس 
وثقافية واجتماعية متنوعة، إضافة إلى التبرع بأجهزة حاسوب وأجهزة 
طبية لمؤسسات محلية ودعم المخيمات الصيفية لألطفال والنوادي 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  ومؤسسات  والكشفية  الرياضية 

وغيرها من النشاطات األخرى. 

كلمة أخيرة
السنوات  في  وستعمل  لعملها  دستورًا  النجاح  شركتنا  اختطت  لقد 
الشركة  زبائن  على  بالخير  يعود  بما  النجاح  هذا  تعزيز  على  القادمة 
ومساهميها وموظفيها وجميع المتعاملين معها وبما يساهم في تنمية 

االقتصاد الفلسطيني. 

طموحاتنا أن نحافظ على النجاحات الكبيرة التي حققناها في السنوات 
الماضية وتعززها سنة بعد أخرى ولتحقيق ذلك فان عملنا خالل المرحلة 

القادمة سيركز على المحاور التالية:
• تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشركة في سنتها الثانية في جميع 	

مناحي العمل الفنية، والمالية، واالدارية، والتسويقية، والترويجية 
واإلعالمية وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة في تنفيذ هذه 
الخطة في سنتها األولى حيث سيستمر العمل على تحقيق األرقام 
يعظم  بما  المهنية  المستويات  أفضل  وفق  الخطة  في  المحددة 
من انتاج الشركة وأرباحها ويحافظ على تميزها وريادتها لصناعة 

التأمين الفلسطينية.
• الوظيفي للشركة الذي يتمتع بكفاءات 	 االستمرار في رفد الجهاز 

من  بالمتميزين  عالية،  وتسويقية  وإداريــة  ومالية  فنية  وقدرات 
الخريجين الجدد وتوفير التدريب المناسب لهم بما ينمي قدراتهم 

وكفاءاتهم الشخصية والجماعية.
• العمل على توسيع شبكة فروع ومكاتب الشركة ووكالءها لتشمل 	

الخدمات  تقديم  بهدف  الوطن  في  السكنية  التجمعات  معظم 
تواجدهم  أماكن  من  قريبًا  وسهولة  بكفاءة  للمواطنين  التأمينية 

وسكنهم.
• تنفيذ حمالت توعية وتثقيف للمجتمع لخلق الوعي التأميني إضافة 	

إلى المساهمة في دعم النشاطات االقتصادية واالجتماعية من خالل 

مشاركة الشركة في المعارض والمؤتمرات ورعاية بعضها وتقديم 
المساعدات لطلبة الجامعات والجمعيات الخيرية واالجتماعية.

• أجل 	 من  االعمال  تطوير  دائرة  في  العمل  جهود  وتوسيع  تطوير 
الفئات  واحتياجات  تتناسب  التي  التأمينية  الحلول  توفير 

التسويقية المستهدفة.
• الخطر 	 إدارة  الشاملة TQM ومعايير  الجودة  مبادئ  تبني وتطبيق 

في كل ما يتعلق باعمال الشركة من خالل التقييم المستمر لألداء 
منها  البد  كوسيلة  للزبائن  المقدمة  الخدمة  جودة  من  للتحقق 
بالخير  تعود  معهم  شراكة  عالقة  ولبناء  بالشركة  ثقتهم  لتعزيز 

والنفع عليهم وعلى الشركة.
• التي 	 الفلسطينية  الحوكمة  مدونة  مبادئ  كافة  تطبيق  استكمال 

أطلقتها اللجنة الوطنية للحوكمة في منتصف شهر تشرين الثاني 
من عام 2009 بعد أن تم تطبيق الجزء األكبر من أحكام هذه المدونة 

في عامي 2009 و 2010. 
• االستمرار في تنفيذ خطة التطوير اإلداري للشركة من خالل إعادة 	

المتجددة  احتياجاتها  مع  ليتوافق  التنظيمي  هيكلها  في  النظر 
بين  واسعة  تنقالت  إجراء  على  اإلدارة  والمستقبلية، كما ستعمل 
جو  لتجديد  المختلفة  والمناطق  والفروع  الدوائر  في  الموظفين 
عليهم  يعود  بما  العاملين  لجميع  والكفاءة  الخبرة  وزيادة  العمل 

وعلى الشركة بالخير والفائدة.

 طموحات ومشاريع مستقبلية
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وزير العمل احمد مجدالني ل "                                        "

التقت “                  ” وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدالني الذي تحدث عن  وضع سوق العمل في األراضي 
الفلسطينية، وعن إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع العمل. مستعرضا خطط الوزارة لتحسين وضع العمال في إسرائيل، 

وشارحا ماهية أهداف إطالق اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحضيرات الوزارة بخصوص الحوار االجتماعي.  

 وفيما يلي نص اللقاء:

س. كيف تقّيم سوق العمل في 
األراضي الفلسطينية حاليا؟ 

من  يــعــانــي  الفلسطيني  الــعــمــل  ســـوق  أن 
ضغوطات بسبب التشوه الهيكلي في االقتصاد 
االحــتــالل  عــن  أســاســا  الــنــاجــم  الفلسطيني، 
اإلسرائيلي والمعوقات التي يضعها أمام النمو 
واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية  االقتصادي 
متنوعة  اإلسرائيلية  فالمعيقات  الشاملة. 
المناطق  بين  ما  الفصل  عائق  من  تبدأ  حيث 
بالسيطرة على  المختلفة وتنتهي  الفلسطينية 
االقتصاد  إمكانية  من  يحد  ما  والحدود،  المعابر 
الخارجي  العالم  على  االنفتاح  من  الفلسطيني 
والبضائع  السلع  وتصدير  الخارجية  بالتجارة 

المنتجة فلسطينيا. 
أن  نستطيع  ال  الراهنة  الظروف  ظل  في  ولذلك 
داخلي  فلسطيني  اقتصادي  سوق  عن  نتحدث 

أو عن سوق عمل اقتصادي موحد بفعل الحصار 
غزة  فقطاع  االحتالل.  يفرضهما  الذي  والتجزئة 
منفصل كليا عن االقتصاد الفلسطيني، والقدس 
الديمغرافي  الفصل  عملية  إلى  إضافة  محاصرة 
الفلسطيني،  السوق  عن  بالكامل  واالقتصادي 
المدن  بين  ما  حاجز   634 حوالي  هناك  حيث 
االتصال  تعيق  والتي  الفلسطينية  والــقــرى  
والتواصل والنمو االقتصادي وربما يصبح النقل 
بين  ما  الفلسطينية  والسلع  للبضائع  الداخلي 
من  أصعب  المثال  سبيل  على  ونابلس  الخليل 

نقلها من عمان إلى األراضي الفلسطينية. 
معيقة  عوامل  تشكل  المختلفة  العوامل  هذه 
الفلسطيني وضغوطات غير مسبوقة  لالقتصاد 
أخرى  إشكالية  إلى  باإلضافة  العمل.  سوق  على 
متصلة بسوق العمل الفلسطيني والتي تتجسد 
بالنمو المتزايد للسكان في فلسطين، حيث هناك 
سنويا،   3.5% بحدود  تقدر  صافية  نمو  نسب 

وهي من أعلى المعدالت تقريبا في العالم. كما 
يدخل إلى سوق العمل نحو 40 ألف طالب فرصة 
الفلسطيني  االقتصاد  قدرة  أن  حين  في  عمل، 
-15 تتجاوز  ال  جديدة  عمل  فرص  توليد  على 
18 ألف فرصة عمل وبالتالي لدينا بطالة مزمنة 
ودائمة. تقريبا في الربع الثالث لعام 2010 وصل 
داخل  والتي  الفلسطينية  العاملة  القوة  تعداد 
سوق العمل الفلسطيني بحدود 967 ألف عامل 
 250 إل  فتجاوز  المتعطلين  عدد  أما  وعاملة. 
الغربية  البطالة في الضفة  ألف تقريبا، فمعدل 
فتجاوز   غزة  قطاع  في  بينما  ال20%  عن  يزيد 
العاملة  القوة  في  للمشاركة  وبالنسبة  ال40%. 
في الضفة الغربية فتصل إلى %43 من إجمالي 
القوة العاملة، و%36 في قطاع غزة. أما مشاركة 
إلى  الفلسطيني فتصل  العمل  المرأة في سوق 
%14، مما يشير إلى أن سوق العمل فيه اختالل 
وصلت   2010 عام  من  الثاني  الربع  ففي  واضح. 

لدينا بطالة مزمنة 
ودائمة وعدد 

العمال الفلسطينيين 
في إسرائيل يصل 

إلى 28 ألف عامل
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سيكون لدينا قانون فلسطيني يوحد العمل في األراضي الفلسطينية
نسبة البطالة إلى %15.5، أما في الربع الثالث من 
عام 2010 فبلغت نسبة البطالة %20، أضف إلى 
ذلك خريجي الجامعات من الفصل الثاني ومطلع 
الصيف والذي يصل عددهم إلى 26 ألف خريج 

وخريجة والذين يضيفون عبء جديد. 

استراتيجية تطوير العمل
س.  ما هي إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع 
في  تساهم  أن  ممكن  مــدى  أي  والــى  العمل 

تطوير هذا القطاع؟ 
 2010 عــام  األول  كــانــون  مــن  الماضي  الــعــام 
في  إستراتيجية  برؤية  الوزراء  لمجلس  تقدمنا 
وزارة العمل لتطوير قطاع العمل في فلسطين، 
والتي  اإلستراتيجية  بهذه  الوزراء  مجلس  وأقر 
المسار  رئيسية.  مسارات  ستة  على  تستند 
المهني  التدريب  بين  ما  الربط  مسار  هو  األول 
والتقني وما بين التشغيل في فلسطين. حيث 
األمرين  بين  ما  وثيقة  عالقة  هناك  أن  اعتبرنا 
وبالتالي قمنا بالتركيز خالل الفترة الماضية على 
تطوير التدريب المهني من حيث النوع بشكل 
التدريب  على  التركيز  هذا  إطار  وفي  رئيسي. 
التدريب  من  فيه  واالنتقال  والتقني  المهني 
التقليدي إلى التدريب الغير تقليدي بما يّمكن 
التدريب  من خلق فرص عمل جديدة من خالل 
تقليدية  الغير  المهن  على  المرتكز  التقني 
والسائدة في السوق. انطالقا من هذا الموضوع 
قمنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، 
بتطوير إستراتيجية للتدريب المهني والتقني 
في فلسطين وأعلنت هذه اإلستراتيجية في 3 
أجهزة  مع  والتنسيق  بالتعاون  الماضي  نوفمبر 
األلمانية. قمنا من خالل هذه  التنمية  مؤسسة 
فكرة  في  نوعية  نقلة  بصنع  اإلستراتيجية 
يسمى  ما  من خالل  ونوعيته  المهني  التدريب 
والمفتوح”،  الوحدات  على  القائم  “التدريب 
ــى وحــدة  الــذي يمكن االنــتــقــال مــن وحــدة إل
المهني  للتدريب  الخمسة  بالمستويات  أعلى 
اإلشكاليات  إحدى  إن  اعتبرنا  حيث  والتقني. 
الرئيسية لدينا بالبطالة هي مشكلة الخريجين 
فنظام  األكــاديــمــي،  والتعليم  فلسطين  في 

ليس  خريجين  ينتج  فلسطين  في  التعليم 
باتجاه  يسير  الــذي  العمل  بسوق  عالقة  لهم 
ونظام التعليم باتجاه آخر. فنظام التعليم ينتج 
يتجاوز  الطالب  من  كبير  عدد  عام  كل  تقريبا 
ال20 ألف طالب يتخرجون من كليات المجتمع 
الكليات  هذه  اإلنسانية.  والعلوم  واالجتماعية 
عمليا سوق العمل ال يحتاج لها، بينما الكليات 
نطور  أن  سنحاول  لذلك  أقل.  عددها  العملية 
فرص  لخلق  والتقني  المهني  التدريب  فكرة 
الثقافة  في  تحول  يحدث  حتى  جديدة  عمل 

والعقلية السائدة في المجتمع. 
جديدة  إستراتيجية  أقــرت  الــــوزارة  أن  كما 
للتشغيل في فلسطين في 30 نوفمبر الماضي. 
سوق  إشكاليات  تحدد  اإلستراتيجية  هــذه 
وتحدد  فيه،  الموجودة  والتشوهات  العمل، 
سوق  تصويب  في  للتدخل  الكفيلة  الوسائل 
العمل سواء أكانت أشكال هذا التدخل مباشرة 
للتدخل  المباشرة  األشكال  فمن  مباشرة.  غير  أو 
في تصويب سوق العمل : نظام معلومات سوق 
ستكون  حيث  حديثا،  انجازه  تم  الــذي  العمل 
العمل  سوق  عن  وافية  معلومات  قاعدة  هناك 
العرض  بين  الموائمة  على  سيساعد  ــذي  ال
وتنشيط  الداخلي  العمل  ســوق  في  والطلب 
تفعيل  هو  ذلك  من  واالهم  الخارج،  في  العمل 
وتطوير صندوق التشغيل الفلسطيني الذي من 
المباشرة  التدخلية  األدوات  أحد  أن يكون  شأنه 

الذي يساعد على توفير فرص العمل الذاتي. 

تطوير قطاع التعاون
قطاع  تطوير  هو  باإلستراتيجية  اآلخر  العامل 
قطاع  مــن  واالنــتــقــال  فلسطين  فــي  التعاون 
اقتصادي  قطاع  إلى  إنساني  اغاثي  اجتماعي 
الفلسطيني.  منتج ومشغل فاعل في االقتصاد 
تركيا  مثل  العالم  تجارب  من  الكثير  فهناك 
من  التعاوني  قطاعها  يعتبر  حيث  وسويسرا 
القطاعات األساسية والذي يسهم بشكل كبير 
الناتج القومي اإلجمالي. غير أنه رغم عراقة  في 
العمل التعاوني في فلسطين فأن إسهام القطاع 
بشكل  ضعيف  اإلجمالي  الناتج  في  التعاوني 
كبير، وأقل من نصف بالمائة. فالفكرة الرئيسية 

لذلك  حالة،  إلى  حالة  من  بالقطاع  االنتقال  هي 
قمنا بتطوير إستراتيجية للتعاون في فلسطين، 
سيعلن عنها الحقا بحضور رئيس الوزراء، حيث 

ستتناول اإلستراتيجية أمرين: 
رئيس  على  معروض  للتعاون  جديد  قانون  أ- 
سيكون  مــرة  وألول  عليه  للمصادقة  ـــوزراء  ال
األراضي  بين  ما  يجمع  فلسطيني  قانون  لدينا 
األراضـــي  فــي  العمل  ويــوحــد  الفلسطينية 

الفلسطينية. 
ب- بموجب هذا القانون سيتم إنشاء هيئة شبه 
مستقلة لتنظيم العمل التعاوني في فلسطين، 
التدريب  لتطوير  اإلستراتيجية  الرؤية  إطار  في 
والتشغيل المهني، وسيتم إنشاء وكالة وطنية 
مستقلة  المهني  للتدريب  ومؤسسة  للتشغيل 

أيضا.

تطوير قطاع تفتيش العمل
المستوى الرابع بإطار الرؤية اإلستراتيجية هو 
تطوير قطاع تفتيش العمل والسالمة والصحة. 
العمل  وشــروط  وظــروف  بيئة  ان  نعتقد  ألننا 
هذه  سليمة،  دائما  تكون  أن  يجب  بيئة  هي 
البيئة إن توفرت فيها شروط السالمة المهنية 
ألداء  دافعا  تشكل  أن  الممكن  من  الصحيحة 
بيئة  كانت  إن  أما  أفضل.  اقتصادي  وتطور 
غير صحية وغير مالئمة فسوف تشكل خطرا 
االقتصادي.  والنمو  والتطور  لإلنتاج  ومعيقا 
بخصوص  إستراتيجية  ــة  رؤي طــورنــا  لذلك 
ورفعنا  فلسطين  في  العمل  تفتيش  تطبيق 
العام  لمفتشي  التدريب  كفاءة  مستوى  من 

الماضي والحالي.
هناك  حيث  االجتماعي،  الحوار  هو  االخر  األمر 
قضيتين رئيسيتين، األولى ما يتصل بموضوع 
ارتباطا  الــوزارة،  في  الفنية  القدرات  بناء  تعزيز 
بهذه الرؤية اإلستراتيجية. والثاني  كيف نهيئ 
الهيئة.  هذه  مع  ليتماشوا  والموظفين  الكادر 
الدولية  العالقات  مستوى  من  طورنا  فنحن 
مؤسسات  أو  وشقيقة  صديقة  دول  مع  ســواء 
دولية. ففي عام 2010 قمنا بتوقيع سلسلة من 
اتفاقيات التعاون الثنائي للدعم الفني والدعم 

المباشر.
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 هناك إشكاليات في تطوير آليات الحوار االجتماعي في فلسطين

العمال في اسرائيل
س. ما هي وضعية العمال الفلسطينيين في 
مع  ذلك  تنظيم  يمكن  وهل  حاليا  إسرائيل 

اإلسرائيليين؟ 
في  العاملة  الفلسطينية  بالعمالة  يتعلق  فيما 
“باريس  اتفاق  يربطنا  اآلن  فلغاية  إسرائيل، 
بالعمل  المتصل  منه  الرابع  البند  االقتصادي” 
وانتقال العمالة ما بيننا وبين الجانب اإلسرائيلي. 
مع  االتفاقيات  سائر  مثل  مثله  االتفاق  وهذا 
الجانب اإلسرائيلي جميعها تعرض النتهاكات 

واسعة منذ اليوم األول من التوقيع عليه. 
جانب  فهناك  العمل  باتفاقية  يتعلق  فيما 
األراضي  من  العمالة  انتقال  بتسهيل  متصل 
الفلسطينية إلى إسرائيل. فالعدد الذي ينتقل 
اليوم هو عدد بسيط ال يتجاوز إل 28 ألف عامل 
وهم الذين يعملون بشكل رسمي في إسرائيل. 
وإذا أخذنا بعين االعتبار العدد الذي يعمل في 
غير  أو  رسمي  بشكل  والمستوطنات  إسرائيل 
رسمي فال يتجاوز إل %10.5 من القوى العاملة 
الفلسطينيين  ــك  ذل فــي  بما  فلسطين،  فــي 
المقدسيين الذين يحملون الهوية الزرقاء والذي 
يصل عددهم إلى 76 ألف عامل مقارنة بما كان 
كان  والذي   2000 و   1999 عام  في  السابق  في 
يصل إلى 160 ألف تقريبا. لكن مع ذلك هناك 
العمال  هؤالء  بأوضاع  تتصل  كبيرة  إشكاليات 
التي  والضمانات  كالحقوق  قانونية،  ناحية  من 
العمل  لقانون  طبقا  بها  يتمتعوا  أن  ينبغي 
ازدواجية  يوجد  الواقع  في  لكن  اإلسرائيلي. 
فيما  الفلسطيني  العامل  على  تطبق  بالمعايير 
مثل  اإلسرائيلي،  العمل  قانون  بتطبيق  يتعلق 
العمل،  إصابات  الوطني،  التأمين  من  االستفادة 
عطلة األعياد، نهاية الخدمة وغيرها من المنافع 
الفلسطيني  عليها  يحصل  أن  ينبغي  التي 
طبقا لعقود التشغيل التي تلزم صاحب العمل 

اإلسرائيلي أن يوفرها طبقا للقانون.  

تنظيم عمل العمال
س. هل هناك ترتيبات جديدة لتنظيم عمل 
العمال الفلسطينيين في إسرائيل خاصة وأن 
هناك توجه إسرائيلي بعدم الرضا عن العمالة 

األجنبية والتوجه نحو العمالة الفلسطينية؟ 
في  زيــادة  هناك  أصبح   2010 عام  فترة  خالل 
العمال  على  الطلب  في  وزيـــادة  العمال  عــدد 
بجانبين:  مرهون  األمر  هذا  لكن  الفلسطينيين، 
بعملية  المرتبط  العام  السياسي  المناخ  أوال 
اإلسرائيلية.  الفلسطينية  والعالقات  السالم 
جهة  فمن  اإلسرائيلية  األمنية  اإلجراءات  ثانيا 
عدد  من  ويقللون  سيسهلون  بأنهم  يصرحون 
أخرى  جهة  ومن  التصاريح  إلصــدار  السنوات 
يتشددون في اإلجراءات األمنية. هناك معاملة 
الفلسطيني  للعامل  الئقة  وغير  إنسانية  غير 
قلقيلية  معبري  خاصة  ليليا  المعابر  على 
وطولكرم، حيث يخرج العمال في الثانية صباحا 
السادسة صباحا،  أعمالهم في  إلى  حتى يصلوا 
أي 4 ساعات من أجل عبور 200 متر. حقيقة هذا 
األمر في غاية الصعوبة وموقف ال إنساني، ونحن 
أن  يمكن  ال  انه  الظروف  هذه  مثل  في  نعتقد 

تكتمل العملية. 

الخطة الستيعاب العمال
الستيعاب  الفلسطينية  الخطة  هي  ما  س. 

العمال الفلسطينيين في المستوطنات؟؟ 
بمرسوم  أوال  رئيسي  بشكل  األمــر  هذا  يرتبط 
القانون الذي أصدره الرئيس ب 26-4 من العام 
الماضي، فيما يتعلق بمقاطعة السلع والبضائع 
ذلك  في  بما  الــقــارات  مستوى  على  المنتجة 
الخدمات المقدمة من المستوطنات. فالعمل في 
المستوطنات يعتبر نوعا من الخدمات المقدمة 
لهم وبموجب القانون فهو أمر غير شرعي. ونحن 
يقوم  والذي  للقانون،  التدريجي  بالتطبيق  بدأنا 
المستوردة  والخدمات  السلع  على  باألساس 
السلع  محاصرة  في  ونجحنا  المستوطنات  من 
والخدمات المنتجة من المستوطنات. األهم من 
بمقاطعة  وطني  إجماع  موقف  هناك  كان  ذلك 
الخاص  للقطاع  قوي  دافع  شكل  الذي  البضائع 
استثماراته  مــن  يــزيــد  حيث  الفلسطيني، 
والتوظيف والتشغيل ومطلوب من هذا القطاع 
واالقتصاد الفلسطيني سلع بديلة إلحاللها محل 
قراءة  لدينا  المستوطنات.  من  المنتجة  السلع 
دقيقة لوضع العمال العاملين في المستوطنات، 

لمعالجة  خاص  تصور  وضع  نحاول  عليه  وبناء 
-46 بحدود  المستوطنات.  في  \العمالة  موضوع 
المستوطنات يعملون  العاملين في  47”% من 
على  موزعون  والباقي  والمنشآت،  البناء  بقطاع 
قطاع الصناعة وبعدها على قطاع الزراعة، فنحو 
6 آالالف عامل وعاملة يعملون فيه ومن ثم قطاع 

الخدمات األقل عمالة. 

قطاع البناء والمنشات
أن المسألة الرئيسية األولى من منظور سياسي 
هو  فيها  العمل  يجب  والتي  ووطني  وأخالقي 
البناء  والمنشآت، فقطاع  البناء  العمل في قطاع 
والمنشآت في الضفة الغربية فيه نقص باأليدي 
الماهرة، والعمالة الماهرة في قطاع البناء تعمل 
في المستوطنات والسبب الرئيسي ليس لعدم 
توفر فرص العمل وإنما الفرق الكبير بين األجور 
المستوطنات.  عن  الفلسطينية  األراضــي  في 
اجتماعية  معالجة  من  انطالقا  معالجته  سيتم 
األمور  تتابع  وزاريــة  لجنة  فهناك  إنسانية.  أو 
هذه  بتنظيم  سنقوم  قريب  وقت  في  وأتصور 
العالقة بشكل جيد. حيث سيعقد اجتماع للجنة 
الوزارية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع 
المدني واألهلي واتحادات العمال، نحاول فيها 
تتدخل  وربما  مختلفة،  معالجات  إيجاد  على 
رئيسين  قطاعين  عبر  مباشر  بشكل  الحكومة 
لتوفير فرص بديلة في إطار قطاع الزراعة، وقطاع 

الصناعة. 

اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل
س. ما هي األهداف من إطالق اإلستراتيجية 
المنظمة  مع  بالتعاون  للتشغيل  الوطنية 
األلمانية  والمؤسسة    ILO الدولية  العمل 

للتعاون الفني؟؟ 
ترسم  للتشغيل  الوطنية  اإلستراتيجية 
العمل  الخلل في سوق  لمعالجة  رؤيتنا  معالم 
سوق  لــواقــع  تشخيص  فهي  الفلسطيني، 
 2025 عــام  ولغاية  اآلن  من  وتقدير  العمل، 
ما  لدينا؟  سيكون  ــذي  ال العمل  ماهية  عن 
هي  ومــا  عليه؟  ستطرأ  التي  التغيرات  هي 
أن  علينا  يجب  التي  والتحديات  التوقعات 
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مقابلة العدد
وسائل  ترسم  إستراتيجية  فهي  نواجهها؟؟ 
التدخل المباشر والغير مباشر لتصحيح الخلل 
خلل  يعتبر  والــذي  العمل،  سوق  في  القائم 
االقتصاد  تشوه  نتيجة  أساس  بشكل  بنيوي 
المزمنة.  البطالة  عنه  نتج  والذي  الفلسطيني، 
وكما قلت 40 ألف يدخل لسوق العمل وممكن 
سوق  أن  فالخلل  المستقبل،  في  يزيدوا  أن 
لسوق  ويذهب  أقل  عمل  فرص  يوفر  العمل 
يزدادوا  العمل  عن  العاطلين  بالتالي  البطالة، 
مع مرور السنوات.فاإلستراتيجية تشخص من 
جهة، وتحدد التوجهات في السنوات القادمة 
والغير  المباشرة  التدخلية  الوسائل  تقترح  و 

مباشرة لتصحيح هذا الخلل. 

صندوق التشغيل الفلسطيني
صندوق  عن  نبذة  تقديم  يمكن  هل  س. 

التشغيل الفلسطيني؟ 
بقرار  أنشئ  الفلسطيني  التشغيل  صندوق 
فيه  العمل  بدأ   ،2003 سنة  رئاسي  مرسوم 
سنة  أطلق   ،2004 سنة  لــه  والتحضيرات 
تتعلق  ألسباب  العمل  عن  توقف   .2005
السلطة  بــه  مــرت  ــذي  ال السياسي  بالوضع 
وواجــه   ،2006 سنة  الفلسطينية  الوطنية 
العملية  تواصل  أن  دون  حالت  إشكاليات 
دورها خاصة وأنه كانت هناك توقعات كبيرة 
يكون  لكي  الصندوق  وتمويل  للصندوق 
أوقف   2008 العام  في  أكبر.  التدخلي  دوره 
بدأنا في  العام 2009  الصندوق نهائيا. وفي 
عملية إعادة تفعيله، من خالل إعادة تشكيل 
ثالثي  تشكيل  وهو  للصندوق،  إدارة  مجلس 
بمشاركة الوزارات المعنية في القطاع الخاص 
والعمال. كما قمنا بوضع إستراتيجية لتطوير 
شوطا  قطعنا  وقد  وتفعيله،  الصندوق  وضع 
مهما ليس بالتفعيل فقط وإنما عقدنا مؤتمر 
من  نوفمبر   15 في  الصندوق  لتمويل  دولي 
كبير  عدد  حضره  جنيف،  في  الماضي  العام 
واألجانب. العرب  والممولين  األصدقاء  من 
اآلن  التمويل  إعادة  بإطالق  أقول  أن  أستطيع 
في  دوالر  ماليين   5 اعتماد  الحكومة  قــررت 
التشغيل،  لصندوق   2011 لعام  موازنتها 
ستتواصل هذه العملية ولكننا نحاول تطوير 
الخاص  القطاع  من  للحصول  أخــرى  آليات 
أن  يمكن  ما  على  البنوك  ومن  الفلسطيني 
للقطاع  المجتمعية  تحت”المسؤولية  يسمى 

الخاص لتطوير القطاع العام.” 

الحوار االجتماعي الوطني
س. ما هي تحضيرات وزارة العمل بخصوص 
ستكون  والتي  الوطني  االجتماعي  الحوار 
على أجندته تطور مسألة آليات المساهمة 
السياسات  لصنع  المجتمعية  والمشاركة 
ــي  األراض فــي  واالقتصادية  االجتماعية 

الفلسطينية؟ 
الوزارة  في  األهم  هو  الجانب  هذا  أن  أعتقد 
آليات  تطوير  في  إشكاليات  هناك  حيث 
أن  فرغم  فلسطين.  في  االجتماعي  الحوار 
في  صــدر  الــذي  الفلسطيني  العمل  قانون 
7- ديسمبر- 2000 كان واضحا فيه تشكيل 
الحوار  تدير  التي  العملية  السياسات  لجنة 
المفاوضات  أشكال  تحدد  والتي  االجتماعي 
الجماعية وغيرها من أشكال الحوار االجتماعي 

الذي يستهدف أوال وقبل كل شيء أمرين:
أوال األمن والسلم األمني والمجتمعي من خالل 
عبر  اإلشكاليات  وحل  الجماعية  المفاوضات 

المفاوضات ما بين أطراف اإلنتاج المختلفة. 
عمل  وبيئة  مــنــاخ  وتــوفــيــر  تطوير  ثانيا 
في  االقتصادي  األداء  وتطوير  للنمو  مالئمة 

المؤسسات بالنسبة لنا كفلسطينيين. 
أبعاد  له  االجتماعي  الحوار  أن  نعتقد  نحن 
أوسع، فمن وجهة نظرنا له منحى آخر يتمثل 
في  االجتماعي  الوطني  النسيج  بتعزيز 
مواجهة سياسات االحتالل الرامية إلى ضرب 
البيئة االقتصادية واالجتماعية في فلسطين. 
فلسطين  فــي  الثالثة  اإلنــتــاج  أطـــراف  كــل 
 ، االحتالل  قبل  من  ومستهدفين  مهددين 
فلسطين  في  العمل  عالقات  تطوير  لذلك 
والمفاوضات  االجتماعي  ــحــوار  ال ــيــات  وآل
أوال  األطراف  لجميع  االجتماعية هي مصلحة 
أخرى  انعكاسات  له  أيضا  نفسه  وهو  وأخيرا 

في تطوير األداء.
من  انتقلنا  فلسطين  في  مــرة  ألول  ونحن 
الحوار االجتماعي في فلسطين  حيز مأسسة 
في  العمالية  السياسات  لجنة  تشكيل  بعد 
14-9 من العام الماضي، حيث بدأنا في وضع 
إطار  في  االجتماعي  الحوار  لعملية  األسس 
هذه اللجنة، كما انتقلنا نقلة نوعية في العام 
الماضي في شباط ، حيث أجرينا لقاء تدريبي 
ولقاء عملي تمخض عنه هذا اللقاء بما يسمى 
األجندة  حــدد  ــذي  ال  ، “تــوريــن”  باتفاقية 
فلسطين،  في  االجتماعي  للحوار  الوطنية 

وهي أجندة متكاملة تحدد ما هي المواضيع 
أطراف  بين  ما  االجتماعي  للحوار  واألولويات 
الحكومي  العمال  و  العمل  أصحاب  اإلنتاج، 

)باعتبار أنه مشغل ثاني(. 
عملية  فــي  مهمة  أشـــواط  قطعنا  بعدها 
بخصوص  اجتماع  عقدنا  حيث  ــدة،  األجــن
وآليات  الغربية،  بالضفة  التفتيش  مناقشة 
والسالمة  العامة  والصحة  التفتيش  تطوير 
التقرير  ــذا  ه بمحصلة  واتــفــق  للمهنية 
أطراف  بين  ما  محددة  آليات  على  والنقاش 
تفتيش  وتطوير  لتسهيل  الثالثة  اإلنتاج 
العمل والصحة والسالمة لتوفير بيئة أفضل 
العمل،  حــوادث  من  وتقليل  المردود  لزيادة 
واتفق أيضا على هذا الحوار االجتماعي على 
أن نطلب من المستوى المركزي إلى المستوى 
التركيبة  بنفس  مجالس  تشكيل  اإلقليمي 

المكونة من اللجنة الوطنية للحوار.

تطوير صيغة الحوار
 نعمل اآلن على تطوير صيغة الحوار االجتماعي 
الفلسطيني إلى صيغة أفضل وأرقى وأوضح، 
السياسات  للجنة  بديال  تكون  أن  دون  لكن 
وفقا  اللجنة  هذه  ستبقى  حيث  العمالية، 
باعتبارها  عملها  وستواصل  العمل،  لقانون 
للجماهير. للمفاوضة  وإطــار  للتوفيق  إطــار 
لصيغة  أخــرى  صيغة  عن  فنبحث  اآلن  أمــا 
واالجتماعي.فالمجلس  االقتصادي  المجلس 
عبر  بإطالقه  نفكر  واالجتماعي  االقتصادي 
في  االجتماعي  للحوار  وطني  مؤتمر  تحضير 
المؤتمر  الجاري. صيغة  العام  من  األول  الربع 
واسع،لكل  طيف  لتمثل  واســعــة،  ستكون 
األطر النقابية الموجودة بما في ذلك أصحاب 
األعمال ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي 
واألكاديمية  والشبابية  النسوية  والمنظمات 
أيضا حتى ينعكس هذا التنوع في تشكيله 
مستقل،  شبه  جسم  سيكون  وتركيبته. 
السياسات  في  يتصل  استشاري  دور  يقدم 
والبلد،  للحكومة  واالجتماعية  االقتصادية 
االجتماعي  الحوار  في  االنتقال  آخر  بمعنى 
من مرحلة المفاوضة إلى مرحلة المشاركة في 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  إقــرار 
أطراف  كافة  من  مشاركة  هناك  يكون  حتى 
االقتصادية  الوجهة  تقرير  في  المجتمع 

واالجتماعية في البلد. 
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افتتاح اول شركة دواجن
في فلسطين

جاء ذلك في حفل في موقع المسلخ في بلدة عنبتا بطولكرم، تحت رعاية 
دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض، وبحضور وزير الزراعة د. اسماعيل دعيق 
ووزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، ومحافظ طولكرم طالل دويكات، 

وعدد من رجال االعمال والشخصيات االعتبارية في المحافظة.
وفي كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء، اعرب دعيق عن ثقته بان المسلخ 

سيكون في مصلحة صغار المزارعين، حيث سيساهم في الحد من ظاهرة 
تهريب الدواجن من اسرائيل، االمر الذي يؤدي الى الحفاظ على مستوى 

معقول لالسعار.
بهذا  االنتقال  طريق  على  مهمة  خطوة  المسلخ  تشغيل  دعيق  واعتبر 
القطاع الى طرق حديثة، »فنحن نامل من فترة طويلة االنتقال من الطرق 

افتتحت شركة »دواجن فلسطين«، احدى شركات مجموعة »باديكو القابضة«، واحدا من احدث 
المسالخ في منطقة الشرق االوسط، وطرح منتجها من الدجاج المبرد تحت العالمة التجارية 

»عزيزا« رسميا في االسواق.
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التقليدية الى الطرق الحديثة في ذبح الدواجن، حفاظا على الصحة العامة، 
وحال لبعض المشاكل االقتصادية«.

واعلن دعيق ان وزارة الزراعة تعمل على اعداد قانون للمسالخ، حيث لدينا 
مجموعة طلبات النشاء مسالخ في مناطق مختلفة، ونحن بحاجة الى هذا 

النظام حتى نتمكن من منع الذبح داخل التجمعات السكانية.
ــة على  ــب ــضــري ــحــل مـــوضـــوع ال ـــــرى، وعــــد دعــيــق ب مـــن جــهــة اخ
ــع اصــحــاب  ــقــاء م ــال، »اتــفــقــنــا عــلــى عــقــد ل ــائ االنــتــاج الـــزراعـــي ، ق
ــن«. ــي ــوع ـــوع او اســب ــــزارع، واعـــــد بــايــجــاد حـــل خــــالل اســـب ــــم  ال
من  الــزراعــي  االنتاج  تعفي  الحكومة  فــان  الحالي،  النظام  وبموجب 
فاتورة  واعطاء  استردادها  من  بتمكينه  المضافة،  القيمة  ضريبة 
مجلس  فــي   تمت  التي  التفاهم  الية  ان  المشكلة  لكن  صفرية، 
اختالالت،  من  تعاني  المصانع،  واصحاب  الماشية  مربي  بين  الحليب، 
رئيس  مع  اجتماع  لنا  كان  وقد  بالغاءها،  يطالبون  المصانع  واصحاب 
المشكلة. لحل  اخــر  لقاء  هناك  وسيكون  الــمــوضــوع،  حــول  ـــوزراء   ال
ودعا دعيق رجال االعمال الى االستثمار في قطاع الزراعة، واالستفادة من 
البرامج التي استحدثتها الحكومة، كصندوق التامين الزراعي، وصندق 
لالستثمار في قطاع الزراعة، وكذلك مؤسسة خاصة بالتسويق الزراعي، 
مع  نهائي  بشكل  توقع  ان  المقرر  من  اتفاقية  من  االستفادة  وكذلك 
االتحاد االوروبي ، تسمح بدخول حر للمنتجات الزراعية الفلسطينية الى 
دول االتحاد، دون حصص وفي جميع ايام السنة وباعفاء جمركي كامل، 
فيها  بما  االخرى  الدول  من  اي  بمثلها  تحظ  لم  فريدة  اتفاقية  “وهي 

اسرائيل”.
القابضة”  “باديكو  ادارة  مجلس  رئيس  المصري،  منيب  قال  من جهته، 
إن هذا المشروع جزء من خطة استثمارية توسعية بدأتها شركة دواجن 
فلسطين قبل نحو عامين، ويعكس التزامنا كمجموعة “باديكو القابضة”، 
اجله  من  انطلقنا  الذي  بالهدف  والحليفة،  التابعة  شركاتها  بمختلف 
قبل نحو 15 عاما، باالستثمار في االقتصاد الفلسطيني، وأن نكون رافعة 
المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  مشروع  في  واالجنبي  المحلي  لالستثمار 

التي نثق أنها ستكون حقيقة على االرض خالل وقت قريب.
السختيان،  نضال  فلسطين”  “دواجــن  ادارة  مجلس  رئيس  قال  بــدوره، 
المشاريع  في  باالستثمار  قــررت  نشاتها  منذ  القابضة”  “باديكو  ان 
“الريادية” من جهة، والمشاريع التي تحقق لإلقتصاد الفلسطيني أعلى 
معدالت القيمة المضافة من جهة ثانية، والمشاريع األعلى توظيفا لليد 

فكان  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  مساهمة  واألكثر  العاملة 
القرار بتأسيس شركة دواجن فلسطين كشركة رائدة في صناعة الدواجن 

وشركة رائدة في االستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.
ومشاريعنا  خططها  تنفيذ  في  ماضية  فلسطين  دواجن  شركة  ان  وأكد 
 40 عن  المختلفة  مشاريعها  في  استثماراتها  تزيد  حيث  التوسعية، 

مليون دوالر في محافظات طولكرم وجنين واريحا.
فلسطين”  “دواجن  بمبادرة  دويكات  طالل  طولكرم  محافظ  اشاد  بدوره، 
من  المزيد  انشاء  الى  المستثمرين  داعيا  للدواجن،  حديث  مسلخ  انشاء 
ارتفاع  حيث  من  االولى  المرتبة  احتلت  “التي  المحافظة،  في  المشاريع 

نسبة البطالة بحسب تقارير جهاز االحصاء”.
الحكومية،  االجراءات  من  سلسلة  بعد  جاء  االقتصادي  الصرح  هذا  وقال 
وفي مقدمتها توفير االمن واالمان، الذي بدونه لن يكون هناك اقتصاد وال 

ازدهار، والذي بدوره يتطلب تكامال بين القطاعين العام والخاص”.
الشركة  عن  موجزا  عرضا  الفقهاء  الحكيم  عبد  الشركة  عام  مدير  وقدم 
ومنجزاتها، وخططها االستثمارية المستقبلية، الفتا الى ان المسلخ جزء 
من خطة استثمارية للشركة كلفتها 22 مليون دوالر، “نفذ منها 75% 

حتى االن”.
وقال الفقهاء نؤمن في الشركة بالتوسع العمودي، بمعنى انشاء سلسلة 
لالعالف،  البداية مصنع  منذ  لدينا  الدواجن، حيث  انتاج  لمراحل  مكتملة 
ومزارع امهات تنتج 36 مليون بيضة تغطي %80 من حاجة السوق في 
الضفة الغربية، وفقاسات تفريخ تنتج 12 مليون صوص سيرتفع انتاجها 
العام 2011، واالن لدينا مسلخ بطاقة انتاجية  الى 17 مليونا في نهاية 
تبلغ 60 الف طن، وهو مستغل بنسبة %60 فقط من طاقته االنتاجية، 

ونامل ان نصل الى نسبة %90 في العام 2011.
واضاف الفقهاء ان الشركة بدات تنفيذ مجموعة من مزارع للدجاج الالحم، 
بعد تاخير لرغبتنا في عدم منافسة المزارعين، وسنبدا بطاقة انتاجية 6 
ماليين طير سنويا، ونامل ان ال نضطر لزيادة هذه الطاقة تجنبا لالضرار 
عبر  االعتبار،  بعين  الحكومة هذا  تاخذ  ان  امله في  بالمزارعين، معربا عن 
تعديل نظام الضريبة على االنتاج الزراعي، “فالنظام حاليا يجعل من نجاح 

المسلخ باالعتماد على المزارعين.
واصطحب الفقهاء وزيري الزراعة والحكم المحلي، والمدعويين، في جولة 
دخول  لحظة  منذ  االنتاج  عملية  على  اطلعوا  حيث  المسلخ،  مرافق  في 

الدجاج حيا، انتهاء بمخازن التبريد والتجميد.

»عزيـزا«
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صندوق االستثمار الفلسطيني ...
ضاحيتا الريحان والجنان السكنيتان ..  

أعمال متواصلة من البناء واإلعمار .. 
وتطورات متسارعة بتنفيذ فلسطيني

 استمرت األعمال اإلنشائية في ضاحية الريحان السكنية والتي ستضم 
ألبناء  متميزًا  عصريًا  سكنًا  لتوفر  سكنية،  وحدة   2,000 محصلتها  في 
بكل  تتمتع  متكاملة  نموذجية  ضاحية  ضمن  منافسة  بأسعار  شعبنا 

المرافق العصرية والحديثة.
 وقد شارفت المرحلة األولى من الضاحية على االنتهاء والتي يتم تنفيذها 
من قبل 4 شركات مقاوالت محلية  لتضم 300 وحدة سكنية. وتم البدء 
بتطوير 1,000  البدء  المخطط  من  أنه  للمشروع حيث  الالحقة   بالمراحل 

وحدة سكنية إضافية خالل العام 2011. 
العطاءات  من  مجموعة  بترسية  الريحان  قامت شركة  السياق،  ذات  وفي 
من  الفلسطينية  والتصميم  والهندسة  المقاوالت  من شركات  عدد  على 
أجل أن تكون هذه الشركات جزءًا من نجاحات الصندوق من خالل مشاريعه 
العقارية والسكنية، ولتندرج هذه المشاركة كذلك ضمن أهداف الصندوق 
وتنشيط  الفلسطينية،  العاملة  لأليدي  العمل  فرص  توفير  مجال  في 
القطاعات التكميلية المصاحبة لقطاع البناء، ودعم مطورينا المحليين من 

مهندسين وفنيين ومقاولين وعمال.

حفل العام 2010 بالعديد من اإلنجازات التي حققها صندوق االستثمار 
حيث  االستثمارية،  والبرامج  المشاريع  مختلف  صعيد  على  الفلسطيني 
اجتازت كافة المشاريع التي أطلقها الصندوق مراحل متقدمة من التنفيذ 
بلعب دور رئيس كمؤسسة وطنية  الصندوق  الواقع، ليستمر  على أرض 
تساهم في احداث تأثير ملموس على صعيد التنمية االقتصادية وتوفير 
فرص العمل، ليساهم في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة المستندة 

إلى اقتصاد وطني قوي ومستقل.
اتبع الصندوق استراتيجية اقتصادية تقوم على أساس تنويع األنشطة 
االستثمارية من خالل تنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات االقتصادية 
والموارد  الذاتية  المصادر  على  االعتماد  ترسيخ  بأهمية  مؤمنًا  الحيوية، 
المحلية في بناء االقتصاد الوطني، حتى ال يكون معتمدًا بشكل مطلٍق على 
الدعم الخارجي، لذلك يسعى الصندوق ألن تكون كافة البرامج والمشاريع 
التي يطلقها بمبادرة وقيادة فلسطينية بالكامل، موظفًا خبراته وتجاربه 
إلنجاحها، ومتجاوزًا ثقافة االعتماد المادي والفني الكاملين على الجهات 
مستثمرين  مع  المتكافئة  بالشراكة  ليستبدلها  األجنبية،  ــراف  واألط

إقليميين ودوليين.
النجاحات  هذه  أن  على  الفلسطيني  االستثمار  صندوق  أكد  ولطالما 
عباس،  محمود  الرئيس  السيد  مساندة  لوال  لتتم  تكن  لم  واإلنجازات 
للصندوق  العامة  والهيئة  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  ومؤسسات 
ومجلس إدارته، لتكون هذه المشاريع بمثابة األساس المتين لبناء اقتصاد 

فلسطيني قوي ومستقل، يعتمد على موارده الذاتية قدر اإلمكان. 

ضاحية الريحان
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والخدماتية  االجتماعية  المرافق  كافة  توفير  على  الصندوق  من  وحرصًا 
لسكان الضاحية، فقد تم توقيع العديد من االتفاقيات لهذا الغرض من 
بينها اتفاقية إلنشاء مستشفى تخصصي في الريحان، إلى جانب إنشاء 
روضة أطفال ومسجد، كما تم التوقيع مع شركة سرايا للتطوير العقاري 
على اتفاقية من أجل تطوير حوالي 60 وحدة سكنية، حيث شرعت »سرايا« 

بأعمال البناء بعد شراء حقوق التطوير من الريحان.
وفيما يخص ضاحية الجنان السكنية فقد تم في وقت مبكر من العام 2010، 
البدء بأعمال البنية التحتية في ضاحية الجنان السكنية في محافظة جنين، 
باألعمال  البدء  والتي ستضم 1,000 وحدة سكنية حال اكتمالها، كما تم 

اإلنشائية في المرحلة االولى المكونة من 300 وحدة سكنية.
كما تم توقيع عدد من االتفاقيات مع مجموعة من الشركات الفلسطينية 
من أجل تنفيذ أجزاء من المشروع، وتندرج هذه االتفاقيات ضمن حرص 
الجنان  المحلية. كما يعتبر مشروع ضاحية  الصندوق على دعم شركاتنا 
وتقديم  جنين،  لمحافظة  االقتصادية  الحياة  إنعاش  في  بارزًا  مساهمًا 
جودة حياة أفضل لسكان المدينة، وموفرًا لهم ما يستحقونه من خدمات 

بيئية وسكنية وتجارية واجتماعية وغيرها.

برنامج األمل للرهن العقاري 
واإلقراض الميسر ...

بيت أحالمك في متناول يدك
إطالق  عن  اإلعالن  تم   ،2010 لالستثمار  فلسطين  مؤتمر  فعاليات  خالل 

 500 يبلغ  تمويل  بحجم  الميسر  واإلقراض  العقاري  للرهن  األمل  برنامج 
مليون دوالر أمريكي.

منح  فلسطين، سيتم  في  عاملة  وبنوك  دولية  مع مؤسسات  وبالشراكة   
قروض طويلة األجل وبشروط ميسرة لشريحة واسعة من المواطنين من 

أجل شراء وتملك مساكن خاصة بهم.
 .2011 عام  بداية  مع  للمواطنين  خدماته  بتقديم  البرنامج  يبدأ  أن  على 
علمًا بأنه سيكون للبرنامج العديد من الفوائد التي ستعود على االقتصاد 
وتوفير  المالئم،  السكن  تملك  فرص  زيادة  منها  بالمجمل،  الفلسطيني 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  نسبة  في  وزيادة  العمل،  فرص  من  المزيد 
إلى جانب إحداث مجموعة من التأثيرات اإليجابية على القطاع المصرفي 
الفلسطيني، وذلك من خالل تطوير الخبرة الحالية للبنوك وتوفير المعرفة 

العلمية لها فيما يتعلق بأهم آليات الرهن العقاري واإلقراض الميسر.

الوطنية موبايل ...

اكتتاب أولي عام وإدراج 
في بورصة فلسطين

وعروض  خدمات  بتقديم   2010 العام  موبايل«  »الوطنية  استهلت 
الوطنية  زاد عدد مشتركي  وقد  المتنقلة،  االتصاالت  رائدة في مجال 
العام  حتى نهاية عام 2010 عن 330 ألف مشترك. وفي بداية هذا 
وقعت الوطنية اتفاقية تحالف استراتيجي مع »أورانج األردن« يتيح 
للطرفين أسعارًا تفضيلية لالتصاالت الدولية والتجوال بين مشتركي 

الشركتين.
أعلنت  الفلسطيني،  االتصاالت  سوق  في  الوطنية  تموضع  استمرار  ومع 
أولي  الكتتاب  أسهمها  من   %  15 طرح  عن   2010 العام  خالل  الشركة 
األكبر  االكتتاب  هذا  ويعتبر  فلسطين،  في  المستثمرين  لجمهور  عام 
من نوعه في فلسطين منذ العام 2000، ليشكل فرصة فريدة من نوعها 
للمستثمرين ليساهموا في بناء االقتصاد الوطني الفلسطيني على أسس 
مستدامة. وستعمل الشركة خالل الفترة القادمة على زيادة حصتها في 
السوق من خالل تقديمها خدمات رائدة في مجال االتصاالت، إلى جانب 
في  االستثمار  خالل  من  التقني  التفوق  على  للحفاظ  المستمر  سعيها 
العام 2011 أدرجت أسهم الوطنية موبايل  تحديث الشبكة. وفي بداية 
األول  اليوم  في  للبورصة  السوقية  القيمة  لترتفع  فلسطين  بورصة  في 
من اإلدراج إلى 14 %، إلى جانب إضافة سهم نوعي للبورصة بما يوسع 
قاعدة المستثمرين وخصوصًا األجانب منهم، والمهتمين باالستثمار في 

الشركات المدرجة.

2010  عام من اإلنجازات والعطاء
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برنامج ضمان القروض للمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة ...
نتائج إيجابية متصاعدة  خالل هذا العام

نجاحه  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  القروض  ضمان  برنامج  واصل 
الوطن،  محافظات  مختلف  في  المشاريع  من  لمزيد  التمويل  تقديم  في 
المقدم  التمويل  قيمة  ارتفعت  فقد  االقتصادية،  القطاعات  شتى  وفي 
العام  نهاية  أمريكي حتى  دوالر  مليون   70 حوالي  إلى  لتصل  للمشاريع 
2010.  بينما ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من التمويل المقدم لتصل 
مختلف  على  المستفيدة  المشاريع  وتوزعت  مشروعًا.   375 حوالي  إلى 
محافظات الوطن، والتي منها قطاع التجارة والصناعة والخدمات والتعدين 

والسياحة واإلنشاءات والزراعة والمواصالت وغيرها.

صندوق النمو الفلسطيني لالستثمار
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الفلسطيني  النمو  صندوق  إطالق  عن   2010 عام  بداية  في  اإلعالن  تم 
لالستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة مع مجموعة 

»أبراج كابيتال« وبحجم استثماري سيبلغ 50 مليون دوالر أمريكي. 
 وقد تم تعيين السيد فايز الحسيني كمدير لهذا الصندوق ويتم حاليا 
بهدف  وذلك  اقتصادية،  قطاعات  عدة  في  المشاريع  من  عدد  دراســة 

والمضي  فيها،  لالستثمار  تمهيدًا  المشاريع  هذه  طبيعة  على  التعرف 
قدمًا في عملية تطويرها ورفدها بالخبرات الفنية واإلدارية.

حيوية،  فلسطينية  اقتصادية  قطاعات  النمو  صندوق  وسيستهدف   
منها قطاع تكنولوجيا المعلومات نظرًا لكونه من القطاعات االقتصادية 
الواعدة في فلسطين، وذلك إلى جانب الصناعات المعلوماتية التي تركز 
والتعليمية.   الطبية  والصناعات  كالخدمات  المتخصصة  المعرفة  على 
كما سيقوم الصندوق باالستثمار في القطاع الزراعي باإلضافة إلى قطاع 

الصناعة والخدمات والتجارة.

اإلرسال سنتر ...  وضع حجر األساس 
والمباشرة بأعمال البنية التحتية

تجاري  عقاري  مشروع  ألضخم  األساس  حجر  وضع   2010 العام  شهد 
الجديد  التجاري  الوسط  سنتر  اإلرســال  سيعتبر  حيث  فلسطين،  في 
والشركات  المؤسسات  من  مع عدد  اتفاقيات  توقيع  تم  للمنطقة، كما 
المالية البارزة في فلسطين، من أجل اتخاذ اإلرسال سنتر مقرًا لها. ومن 
القدس،  وبنك  العقارية  عمار  ومجموعة  فلسطين  بنك  الشركات  هذه 
باإلضافة  له.  مقرًا  سنتر  اإلرســال  من  سيتخذ  الصندوق  أن  عن  فضال 
إلى ذلك شارفت أعمال الرزمة األولى من البنية التحتية على االنتهاء، 
حيث تشمل هذه الرزمة أعمال الحفر والردم والجدران االستنادية، وشق 
شارع رئيسي دائري بطول 850 مترًا وعرض 18 مترًا، إلى جانب الشوارع 

المتفرعة عنه.

اإلرسال سنتر
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في  قررنا  المستويات،  أعلى  الى  للوصول  والتقدم  بالتطور  منا  ايمانا 
شركة اي نيد هوم لالستثمار العقاري الوصول الى كافة المواطنين في 
لذلك  الينا،  الوصول  عليهم  لتسهيل  الفلسطينية  المناطق  مختلف 
لتكون  احتياجاتهم،  و  العمالء  رغبة  حسب  المناطق  بتصنيف  قمنا 
احتياجات  حسب  خدماتنا  ونقدم  الضفة  مناطق  كافة  في  فروعنا 
العميل في تلك المنطقة، و كانت نقطة البداية واالنطالق افتتاح مقرنا 

الرئيسي في الماصيون في محافظة رام الله.

لقد حذفنا الصعب من خطتنا و استراتيجيتنا الجديدة، التي هدفها 

االول توفير الخدمات للمواطنين حسب احتياجاتهم اضافة الى االخذ 

بعين االعتبار الظروف المعيشية الصعبة السائدة في المنطقة.

انتعاش عقاري

اما عن  حال العقارات فتسود حالة من االنتعاش العقاري في االراضي 

حركة  ان  الفلسطيني  للسوق  دراستنا  أكــدت  حيث  الفلسطينية، 

الفرصة  بمثابة  تعتبر  والتي  نشط،  تــداول  في  العقارات  استثمار 

الذهبية للذين يبحثون عن الخيارات االستثمارية الجاذبة.

بتعزيز  ... قمنا  العقاري  لالستثمار  نيد هوم  اي  اننا في شركة  لذلك 

سيبني  اساسها  على  والتي  المنطقة  في  العقاري  االستثمار  ثقافة 

خمسة اعوام من النمو واالبداع

شركة »اي نيد هوم لالستثمار العقاري«
قصة نجاح متميزة 

و انجازات واقعية وملموسة
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التجارية خططهم االستراتيجية  او  المنزلية  المستثمرون لعقاراتهم 

طويلة االجل او قصيرة االجل.

خمسة اعوام.. من النجاح

ان شركة اي نيد هوم لالستثمار العقاري في صعود متواصل وتعمل 

النجاح  من  اعوام  خمسة  ورائها  لتخلف  عاصفة  تطويرية  حركة  في 

وزخما من النمو و االبداع.فهي تهتم لمعايير الجودة والتميز، وذلك من 

اتباعها سياسة التسويق الحديثة من خالل الوسائل االعالمية  خالل 

بيئة  ذو  عقارات  باقتنائها  تميزها  جانب  الى  االكترونية،  والصفحات 

العميل  راحة  هو  اهدافها  اولى  الن  االســري.  للعيش  مالئمة  صحية 

واسرته في منزله او في مقر عمله.

تجاوز العثرات

العثرات  الماضية كل االختناقات و  الفترة  لقد تجاوزت الشركة خالل 

التي واجهت المجتمع االقتصادي الفلسطيني ككل. ورغم اننا ال زلنا 

في مراحل النمو االولى اال ان شركتنا استطاعت السيطرة على  اضطراب 

الفتقاده  وخاصة   الفلسطيني  السوق  في  والطلب  العرض  تــوازن 

الشقق السكنية الفارغة و المكتبية، و بموجب االتفاقيات المبرمة بيننا 

كافة  الى  نتوجه  فاننا  الشقق  لبيع  العقارية  الشركات  من  عدد  وبين 

المؤسسات المصرفية ان نبلور االتفاقيات الشفهية على ارض الواقع 

لتسهيل عملية الشراء لدى العميل من خالل تخفيض نسبة الفائدة  

على القروض السكنية  وزيادة مدة القرض باالضافة الى امور اخرى.

اننا نسعى بان نوطد العالقات مع كافة الشركات  والمؤسسات الرسمية 

مجال  في  الطويلة  خبراتنا  ايديهم  بين  نضع  الحكومية، حيث  غير  و 

الوساطة العقارية، اذ نوفر كل مايلزم من العقارات التي يبحث عنها 

العميل سواء لمؤسسة او لسكن.

فنحن نوفر عليكم عناء البحث والتفكير، الننا مع العمالء لالمد البعيد 

من  الخدمات  لهم  نقدم  و  احتياجاتهم،  نوفر  جانبهم،  الى  نقف 

خالل كافة فروع شركتنا، كما اننا نتطلع لمستقبل زاهر و مشرق ان 

شاء الله من خالل دعم مؤسساتنا الفلسطينية وسن القوانين التي 

و هدفنا  محدود  غير  العقارية  فطموحنا  الوساطة  تحمي شركات 

اصحاب  المواطنين  مؤزارة  و  الفلسطيني  الوطني  اقتصادنا  دعم 

الدخول المحدودة.
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الشركة .. تكبر وتنمو

ان شركة اي نيد هوم لالستثمار العقاري تكبر و تنمو بفضل تعاون 

نكون  ان  ونتمنى  للشركة.  جدد  عمالء  وانضمام  القدامى  عمالئها 

شركتنا  واسرة  بكادرنا  ،فنحن  بنا  واملهم  ظنهم  حسن  عند  دائما 

نشكل امتدادا وعنوانا للعائالت الفلسطينة التي تثق بنا ونحن في 

شركتنا ال نبادل الثقة اال بثقة والمصداقية واالمانة و االمن هم سلم 

اولوياتنا الننا معكم من البداية.

طاقم مؤهل .. ومدرب

مزود  بأنه  التذكير  من  بد  ال  الرئيسي  مقرنا  الــى  وبالعودة 

التسويق  مجال  في  شاملة  خبرات  وذو  ومــدرب  مؤهل  بطاقم 

االتصال  اجهزة  باحدث  مــزود  المقر  ان  الى  العقاري،اضافة 

والتواصل مع المواطن وباحدث التقنيات، كما اننا في شركة اي 

نيد هوم لالستثمار العقاري وفرنا سيارات خاصة لخدمة الزبائن 

وذلك للتسهيل عليهم عملية المشاهدة والمعاينة،..

وقد زاد رصيد الشركة من الشقق المفروشة خالل الشهر الماضي, 

والتي تستخدم بغرض االستثمار وكل ذلك بفضل انجازاتنا وتقدمنا 

بخطى ثابتة و مدروسة.

اول شركة .. صديقة للبيئة

تعتبر شركة اي نيد هوم لالستثمار العقاري من اهم و اول الشركات 

للشقق  التحتية  بالبنى  تهتم  فهي  للبيئة،  الصديقة  العقارية 

سالمة  على  لتحافظ  المحيطة   والبيئة  العام  بالمظهر  تهتم  و 

المستأجر ليعيش في بيئة صحية امنة خالية من االمراض.

اننا في شركة اي نيد هوم لالستثمار العقاري بفضل ادارتنا القوية 

و المنظمة نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتنا و تطلعاتنا رغم 

امكانيتنا القليلة وبفضل مواردنا البشرية الرائعة ،فقصة نجاحاتنا 

لنكون  دائما  نبحث  ونحن  وملموسة,  واقعية  وانجازاتنا  متميزة 

االفضل و االول في عيون عمالئنا.



كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(46

ت
اال

ـــــــ
ـــــــ

قــــــ
مـــ

عبر الزمن  لم  نقم بإيالء موضوع التدريب المهني األهمية 
الالزمة لتطوير قطاع األعمال في فلسطين، وربما في معظم 
دول العالم العربي، بينما اهتم العالم الغربي به، فنهض 
صناعيا  وتخلفنا نحن، نحن اهتممنا بالتعليم األكاديمي 
فأصبح لدينا فائض من خريجي الجامعات، وحملة الدرجات 
طبيبا  احتجنا  ما  إذا  بأننا  نتندر  وأصبحنا   ، الجامعية 
فنستطيع أن نستدعي عشرة منهم يصلونا خالل نصف 
ساعة،أما اذا احتجنا كهربائيا أو سباكا فربما ننتظرأسبوعا 
باصالح عطب  ليقوم  الوقت  لديه  واحدا منهم  نجد  حتى 
في بيوتنا او مكاتبنا ، إضافة الى أن تكلفة زيارة كهربائي 

أو سباك للبيت تزيد عن تكلفة  زيارة الطبيب.

يحصل  لم  ومن  األكاديمي،  التعليم  نحو  أبنائنا  وجهنا 
يمكنه من دخول  التوجيهي  على معدل جيد منهم في 
الجامعة ، قمنا بتوسيط  من نعرف ومن ال نعرف اليجاد 
، أو دفعنا ضعف  أو أرسلناه الى جامعة خاصة  له،  مقعد 
القسط الجامعي المعتاد في انظمة التعليم الموازي ، أو 
شهادتها  بأن  أنفسنا  موهمين  مفتوحة  جامعة  أدخلناه 

معترف بها بغرض التوظيف.

كم من مرة  استوردنا من الخارج جهازا لمختبر أو آلة صناعية 
أو خطا انتاجيا ، وانتظرنا خبيرا من الخارج ليقوم بتركيبها 
وفحصها وتشغيلها وتدريبنا على استعمالها، كنا نقول 
أن الخبير أو المهندس األجنبي قد وصل ، واكتشفنا الحقا 
وربما لم نكتشف أن هذا الخبير ليس مهندسا وإنما هو 
مهندس  بتدريب  الخبير  هذا  قام   .. مهني  معهد  خريج 

عدنا  الجهاز،  في  خراب  أول  حصل  عندما  ولكن   ، محلي 
يفلح  ولم  للتصليح،  المصنعة  الشركة  خبير  واستدعينا 
أن يسلم  من  العمل  أو خاف صاحب   ، المحلي  مهندسنا 
مهندسنا  أن  يدرك  ألنه   .. المحلي  للمهندس  ذقنه”   “
المحلي ربما يعرف استخدام عقله وتحليله العلمي، لكنه 

ال يعرف كيف يستخدم يداه معهما بمهارة كافية!

لقد نهضت ألمانيا اقتصاديا بعد هزيمتها الضخمة في 
الحرب العالمية الثانية، وفي غضون عشر سنوات من تلك 
ومنتجاتها  الصناعية،  الدول  أهم  لتكون  عادت  الهزيمة 
أفضل وأغلى من مثيالتها في بقية الدول الصناعية، لم 
والمتوسطة،  الصغيرة  المصانع  بناء  باعادة  إال  ذلك  يتم 
الكبيرة  الصناعات  مع  لتتكامل  الحرفي،  االنتاج  وورشات 
وتكون المزود لها بما تحتاجه من لوازم االنتاج، وألن لديهم 
طاقة  بشرية من خريجي معاهد التدريب المهني الذين 
واالكاديميون  المهندسون  يطوره  ما  تنفيذ  يمكنهم 

والمخترعون، والحال مع اليابان كان مشابها.

سألت أحد الصناعيين في ألمانيا عن تعليم أوالده، أخبرني 
أنه أرسلهما للتدريب المهني، رغم أن أكبرهما كان متفوقا 
أن  رغم  للجامعات  يوجههما  لم  االكاديمي،  تعليمه  في 
التعليم الجامعي بالمجان، وجهة نظره في ذلك أنه يريد 
لصناعته أن تستمر من بعده، واالكاديمي سيكون طموحه 
نظريا وليس عمليا، وهو يستطيع أن يشغل في مصنعه 
أي مهندس يريد ويدفع له أجره ، ولكن مهنيا عالي الكفاءة 
يستطيع أن يخلفه في استمرارية عمل المصنع، ويفهم 

الحـاجـة الى عالقـة متمـيزة بيـن قطاع
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مقاصده وينمي طموحه هو ما يحتاجه فعال.

ال  بما  نقلدهم  الغرب،  تقليد  نحاول  بالتأكيد  ونحن 
معاهد  الى  المتفوقين  أبنائنا  نرسل  ال   ، فقط  يفيدنا 
التدريب المهني، نريد أن نرسلهم للجامعات طمعا في 
وظيفة حكومية محدودة الدخل.. نرسل فقط الضعيف 
في دراسته الى معهد تدريب مهني، ولكننا سنحصل 
بهذه العقلية، في الغالب، على مهني ضعيف، وسنبقى 
األجنبي  الخبير  ألن  األجنبي..  الخبير  عقدة  دائرة  في 
فأصبح  المهني  للتعليم  وتوجه   الدراسة  في  متفوق 

خبيرا.

في  المهني  بالتعليم  باالهتمام  مطالبون  أعمالنا  رجال 
التقنيين  ليوفر لهم جيال من  التعليم  البالد، ودعم هذا 
ذوي الكفاءة العالية الذين يمكنهم تحويل النظرية الى 
لإلستعمال. قابل  وجهاز  أداة  الى  والفكرة   عملي،  واقع 
على رجال األعمال وأصحاب المصانع والورشات أن يقيموا 
عالقة قوية مع معاهد التدريب المهني كل في منطقته، 
أن يدعموا تلك المعاهد ليس بالمال ،وانما بتدريب طالب 
من  تدريب  مصانعهم،  في  سليما  تدريبا  المعاهد  هذه 
يريد أن  يخلق جيال يقود الصناعة في المستقبل.. وعلى 
أن  والمصانع  والورشات  المهن  وأصحاب  األعمال  رجال 
يبلغوهم  أن  التدريب،  معاهد  مسئولي  مع  دوريا  يلتقوا 
ماذا يريدون من برامج تدريبية، تخرج مهنيا جيدا أو تطور 

مهنيا موجودا ويحتاج الى مزيد من المعرفة والمهارة.

تطوير  على  بمساعدتنا  األجنبية  ــدول  ال بعض  قامت 

برامج التعليم المهني ومعاهد التعليم المهني ومناهج 
ألمانية  برامج  األمثلة من  المهني، ولدينا بعض  التعليم 
الممول  بين  بالتعاون  تمت  وغيرها  وايطالية  وبلجيكية 
والغرف  الفلسطينية  العالي  التعليم  ووزارة  األجنبي 
معاهد  من  كثير   المهني،  التدريب  ومعاهد  التجارية 
التدريب لمهني حصلت على منح لتطوير معاهدها وخلق 
وفحص  تدريب  أجهزة  جديدة،وشراء  تدريبية  مساقات 
جديدة متطورة، وتطوير المدربين فيها ، علينا استخدام 
عمل  فرص  اليجاد  بالتأكيد  الجديدة  االمكانيات  هذه 
حقيقية وعالية االنتاج لخريجينا كيال ينضموا فقط الى 
طابور الخريجين الجامعيين الذين حصلوا ربما على وظيفة 

ما، ولكنها وظيفة ترهقنا أكثر مما تفيدنا ، وتبقينا غير 

منتجين،  معتمدين على فتات دعم خارجي نتسوله لندفع 

رواتب هنا وهناك ال يقابلها انتاجية واضافة حقيقية الى 

الناتج القومي، وتبقي التخلف سمة على مجتمعنا.

مسلك  على  تضعنا  فقط  بداية  نقطة  هي  البرامج  هذه 
ومزيد   ، البرامج  هذه  من  مزيد  الى  بحاجة  لكننا   ، سليم 
بها  األخـــرى  الــخــاص  القطاع  مؤسسات  مشاركة  مــن 
وخاصة اتحادات الصناعات والغرف التجارية والصناعية 
المباشرة  المشاركة  من  ومزيد  األعمال..  رجال  وجمعيات 
التدريب  ومعهد  والورشة  األعمال  ورجل  المصنع  بين 
لعمل  باقتصادنا  النهوض  طريقة  هي  هذه   .. المهني 
 ، المدربة  الماهرة  واليد  المال،  رأس  بين  تناغم وتجانس 

والتنظيم واالدارة.

األعمال والتدريب المهني
عزام توفيق أبوالسعود

مدير الغرفة التجارية 
الصناعية العربية – القدس
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النقل  وزارة  عام  وكيل  شعث  علي  د.  كشف 
معالم  عن  النقاب  الفلسطينية  والمواصالت 
النقل  و  للطرق  الــعــام  الشمولي  المخطط 
والمواصالت، وقال أن  وزارة النقل والمواصالت 
لقطاع  التحتية  البنى  تطوير  على  حاليا  تعمل 
الفلسطينية،  الدولة  إلعالن  استعدادا  النقل 
شبكات  وتحسين  تطوير  إلى  الــوزارة  وتسعي 
التقنية،  المهارات  الطرق والنقل ورفع مستوى 
مشاريع  إقامة  وإعادة  والسالمة،  األمن  وتأمين 
وتطوير  والمرفأ  المطار  مثل  إستراتيجية  نقل 
المعابر الحدودية. كما أنها تعمل من أجل رفع 
التنمية  في  الخاص  القطاع  مشاركة  مستوى 
والتواصل  التعاون  أطر  وتعزيز  االقتصادية، 
اإلقليمي من خالل الربط البري والبحري والجوي.

قطاع  أهمية  إلى  بوضوح  حديثه  خالل  وأشــار 
النقل كونه يشكل أحد الدعائم األساسية للبنية 
التنمية  في  أساسيا  دورا  تلعب  التي  التحتية، 
حيث  فلسطين.  في  واالجتماعية  االقتصادية 
بالسكان،  المأهولة  المناطق  ربط  في  يساهم 
ذلك  في  بما  االقتصادي  النمو  فــرص  ويعزز 
اإلنتاج والتصنيع واالستثمار وخلق فرص عمل 
والتي ستكون أحد أسس تلبية الطلب المتزايد 
والمواصالت  النقل  قطاع  ان  إال  العمالة.   على 
الفلسطيني يعاني من إهمال خطير منذ سنوات 
االسرائيلي،  االحتالل  سياسات  بسبب  طويلة 
ولذلك فإن السلطة الوطنية الفلسطينية عمدت 
هذا  دعــم  إلــى  إنشائها  من  مبكر  وقــت  وفــي 
المطلوبة. الذاتية  الموارد  وتخصيص  القطاع 
حيث ساهم هذا القطاع بحوالي 8 ٪ من الناتج 
المحلي اإلجمالي حتى اآلن. حيث انه قد وصلت 
حوالي  إلى   2010 العام  خالل  الــوزارة  إيــرادات 

في حديث خاص لمجلة “  ”

د.شعـث  يكشـف عن مالمـح 
المخطط الشـمولي العـام 

للطـرق والنقـل والمـواصـالت

العام  عن  بزيادة 25%  أي  مليون شيكل.   198
بحوالي  إيرادا  فيه  الوزارة  حققت  والذي   2009

147 مليون شيكل.
وأردف قائال انه على الرغم من تحقيق إنجازات 
ومرافق  شبكات  وتوسعة  تأهيل  مستوى  على 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  والمواصالت  النقل 
غزة، فهي ال تزال متواضعة ومحدودة بالمقارنة 
ومــازالــت  الفلسطيني.  شعبنا  تطلعات  مــع 
سياسات االحتالل اإلسرائيلية مستمرة بتدمير 
في  بما  الوطنية،  التحتية  البنية  مرافق  وإعاقة 
الفلسطينية  لألراضي  المستمر  اإلغــالق  ذلك 

مما  البرية  والمعابر  البحري  والميناء  والمطار 
والبضائع  األشخاص  حركة  تعطيل  في  ساهم 
الخارجي  والعالم  جهة  من  الوطن  شطري  بين 
من جهة. وشملت تلك السياسات أيضا  تدمير 
المنشآت والمرافق المواصالتية، شبكات الطرق 
الذي  األمر  الدولية  والمعابر  والمطار  والميناء 
قطاع  في  حاد  تدهور  إلى  وأدى  سلبًا  انعكس 
بمئات  تقدر  فادحة  خسائر  وتكبده   النقل 
انخفاض  إلى  أدى  ما  سنويا  الــدوالرات  ماليين 
مساهمة قطاع النقل في المؤشرات االقتصادية 

الفلسطينية.
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قطـاع النقـل العـام في الضفــة الغــربيــة 
وقطاع غزة بحاجة إلى استثمارات كبيرة 

للنهـوض بـه وتنظيمــه

أهداف المخطط الرئيسي العام
العام  الرئيسي  المخطط  ان  د.شــعــث  ــال  وق
الوطني  “المخطط  من  جزًء  والمواصالت  للطرق 
رئيسية  أهداف  لتحقيق  ويهدف  المكاني”،  
النقل  قطاع  وتطوير  تنظيم  أبرزها  من  عــدة  
والخدمات  الوظائف  شفافية  ضمان  الــعــام، 
شبكة  وتوفر  النقل  قطاعات  في  المؤسساتية 
 ، عالية  كفاءة  وذات  آمنة  برية  ومواصالت  نقل 
وتوفير  الدولية  المعابر  وتنظيم  تأهيل  إعادة 
النقل  وسائل  في  التنافسية  والقدرة  الكفاءة 
السالمة  سبل  وتطوير  والبحري  والجوي  البري 
الحوادث. فضاًل عن ذلك  والحد من  الطرق  على 
ربط شطري الوطن وتسهيل سبل التنقل وتلبية 
وتسهيل  المجتمع.  في  التنمية  احتياجات 
االتصال مع العالم الخارجي وزيادة االعتماد على 
الذات وتحسين الجودة والتشغيل لسفر الركاب 
وخفض تكاليف السفر والحد من اآلثار الضارة 

بالبيئة.
العامة  الخطة  عناصر  أهمية  أن  قائال  وأضاف 
اإلطار  ستوفر  كونها  في  تبرز  المخطط  لهذا 
العام لبلورة سياسات وبرنامج عمل الحكومة فيما 
لتحديد  المتكامل،إضافة  النقل  عناصر  يخص 
خدمات  أنــواع  لمختلف  المستقبلي  الطلب 
عامًا  والعشرون  الخمسة  مدار  على  المواصالت 
وتطوير  األراضي،  الستخدامات  إضافة  المقبلة 
شبكات  على  التركيز  وسيتم  هــذا  اإلســكــان، 
الطرق والسكك الحديدية كونها تمثل العمود 
وسائل  نماذج  وتقديم  الوطني،  للنقل  الفقري 
والمطارات  الحدودية   والمعابر  العامة  النقل 
ووضع  الجافة  الموانئ  ذلك  في  بما  والموانئ 
ميناًء  البحري  غزة  ميناء  لجعل  استراتيجيات 
محوريًا، وممرًا يربط بين شطري الضفة الغربية 
وقطاع غزة. األمر الذي سيساعد بشكل واضح في 
اتخاذ قرارات جوهرية على الصعيدين اإلقليمي 

والوطني ومستويات التخطيط، ودعم سياسات 
القطاع  استثمارات  وتشجيع  الوطنية،  التنمية 

الخاص في مجال النقل.
وستعمد الخطة العامة للطرق والنقل إلي إجراء 
العديد من الدراسات الفنية التفصيلية لمعرفة 
الحاجة لكل قطاع فرعي من القطاعات ، إضافة 
القيام بها وتطوير  المزمع  إلي  تبين الخطوات 
لكل  والسيناريوهات  اإلستراتيجية  الخيارات 
واالحتياجات  الموقع  حيث  من  فرعي  قطاع 

والموارد وغيرها.  

المطارات والنقل الجوي
أن  الجوي أوضح د. شعث  النقل   وعلى صعيد 
الشحن  ومرافق  الجوية  والخطوط  المطارات 
في  النقل  نظام  في  أساسية  عناصر  الجوي 
فلسطين  قدرة  سيضمن  وإنشائها  فلسطين  
والسياحة  التجارة  خــالل  مــن  ـــار  االزده على 
الخطة  ستقوم  وعليه  الثقافي،  والــتــبــادل 
الطلب  تحديد  علي   القطاع  لهذا  الرئيسة 
السنوات  مــدى  على  الجوي  للنقل  والحاجة 
الثالثين القادمة. والقيام بمسح عام للمطارات 
ياسر  مطار  ذلك  في  بما  والمحتملة،  القائمة 
دمرته  ــذي  وال غزة  قطاع  في   الدولي  عرفات 
قوات االحتالل اإلسرائيلية حيث تصل التكلفة 
دوالر  مليون   80 إلى  تاهيليه  إلعادة  اإلجمالية 
في  الجديد  الدولي  فلسطين  ومطار  أمريكي، 
منطقة البقيعة - محافظة القدس، حيث تصل 
حوالي  إلى  منه  األولــى  المرحلة  إنشاء  تكلفة 
في  قلنديا  ومطار  أمريكي،  دوالر  مليون   168
منطقة بلدية القدس. والتحليل الالزم لشبكات 
مواقع  إلى  الحديدية  السكك  وخطوط  الطرق 
والمعابر  البحري  بالميناء  وربطها  المطارات 
للنمو  المحتمل  الموقع  وترجيح  الــدولــيــة، 
والسياحة  العمل  ومراكز  والحضري  السكاني 
الرئيسية  القضايا  وتحديد  إنشاءها.  المنوي 

لألمان وسالمة انشاء المطارات وحركة الطيران. 
واألســـواق  االقتصادية  التوقعات  وتقييم 
والتحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية 
الصلة  ذات  الخدمات  وشركات  الفلسطينية، 

بالطيران. 

الموانئ والنقل البحري
د. شعث  ذكر  فقد  البحري  النقل  بخصوص  اما 
ان موقع قطاع غزة بشريطه الساحلي البالغ طوله 
للتنمية  محورية  اتصال  نقطة  يشكل  كم   44
االقتصادية المستدامة في فلسطين من خالل 
وأردف  الترانزيت.  وحركة  والتصدير  التجارة 
إصالح  إلى  يحتاج  البحري  غزة  ميناء  ان  قائال 
التجريف  جراء  به  لحقت  الذي  الدمار  وترميم 
األسرائيلي لموقعه عام 2001 واستكمال بنائه 
وتشغيله وتصل كلفة هذا الى 100 مليون دوالر 
وطنيًا  رئيسًا  اقتصاديًا  مركزًا  ليكون  امريكي، 
نقل  خطوط  سيشمل  انه  الى  مشيرا  وإقليميًا. 
للجمارك،  والتجهيز  والتخزين  والشحن  الركاب 
وشركات الخدمات ذات العالقة. ويجب أن ينظر 
إلى هذا الميناء كجزء من شبكة النقل الوطنية 
الداخلية  التمديدات  ذلك  في  بما  واالقليمية، 
المقترحة لربطه »بالموانئ الجافة« الفلسطينية 

المزمع انشاؤها.
ستبني  ــك  ذل تحقيق  اجــل  مــن  ــه  ان واضـــاف 
الفرعي  القطاع  لهذا  الرئيس  الخطة  عناصر 
على تحليل استراتيجيات إلعادة بناء ميناء غزة 
وميناء  إقليمي  كمركز  الميناء  وتوسيع  البحري 
الجافة”  “الموانئ  انشاء  فوائد  تقييم  محوري، 
عن  بعيدًا  البضائع  وشحن  وتخزين  لمعالجة 
الرئيسية  القضايا  تحديد  البحرية،  المناطق 
والنقل  الجمركي  والتخليص  األمن  مجال  في 
للطرق  المؤسسي، تحديد مواقع  البحري والبناء 
إلى  الروابط  من  وغيرها  الحديدية  والسكك 
ذلك  في  بما  الجافة،  الموانئ  ومناطق  الميناء 
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وطريق  غزة،  قطاع  أنحاء  في  اجتياز”  “طريق 
طول  على  والجنوب  الشمال  بين  السريع  الربط 

الحافة الشرقية لقطاع غزة.

البنية التحتية للسكك الحديدية 
والنقل السككي

من  طويل  تــاريــخ  هناك  ان  شعث  د.  ــد  واك
تشغيل السكك الحديدية في المنطقة، إال انه 
لم يتم تطوير أي خطة متكاملة لنظام السكك 
الحديدية المنظمة لربط الضفة الغربية وقطاع 
غزة ، أو على المحاور الرئيسية للتجارة الدولية، 
وهناك إمكانية لتطور سريع لشبكات السكك 
المنطقة، وفلسطين بحاجة إلى  الحديدية في 
النظام، وأن تكون جزء من  أن تتكامل مع هذا 
)يوروميد(  األوروبية-المتوسطية  الربط  شبكة 
التحتية  البنية  تشمل  وال  الحديدية.  للسكك 
الحديدية  “الــســكــك  الــحــديــديــة  للسكك 
الركاب  نقل  وخطوط  الدولي  الشحن  الثقيلة” 
فقط، ولكنها ستشمل أيضا الخدمة السريعة 
ذلك  في  وبما  فلسطين،  داخــل  المدن  بين 
الخفيف”  “القطار  خدمات  تقديم  امكانية 
المحافظات  حدود  داخل  العامة  النقل  لخدمة 
االعتبار  في  آخذين  وبينها.  الفلسطينية 
التي  الغربية  الضفة  في  التضاريس  تحديات 
إجراء  يتطلب  الذي  االمر  كبير  تحدي  تشكل 
الجدوى  لتقييم  بــأول  أوال  الجدوى  ــات  دراس
الجسور  بناء  وتكاليف  والمزايا،  والتكاليف 
غياب  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  ــخ....  ال واإلنفاق، 
في  حاليًا  الحديدية  السكك  خدمات  توفير 
التكنولوجيات  في  النظر  يتطلب  فلسطين 
ذلك  في  بما  والــدارجــة،  والمالئمة  الحديثة 
واإلدارة  الصيانة  وعمليات  التخزين،  ساحات 

والتدريب من البداية. 
وأضاف، إن الوزارة ستقوم بتقديم تقييم أولي 
اختيار  وحق  المحتملة  الطرق  وتحديد  للطلب، 
غزة  بين  الربط  ذلك  في  بما  السكة،  مسار  حرم 
الروابط الدولية  والضفة الغربية، تحليل مفتاح 
للدراسات  النظري  التصميم  واإلقليمية،إنتاج 
الهندسية  ذلــك  في  بما  التفصيلية  الفنية 
مشيرا  ــالزم.  ال التشغيلي  والتخطيط  األولية 
المتوقع أن تصل تكاليف تخطيط  انه من  إلى 
بالضفة  الحديدية  السكك  شبكة  وتصميم 
دول  مع  ربطها  إلى  إضافة  غزة  وقطاع  الغربية 

الجوار إلى 5 مليون دوالر أمريكي.

البنية التحتية للطرق
النقل  وزارة  وكيل  أوضـــح   القطاع  هــذا  فــي 
والمواصالت إن شبكة الطرق في الضفة الغربية 
مساحتها  وتبلغ  النطاق  واسعة  غــزة  وقطاع 
وتصنيفاتها،  أنواعها  بمختلف  كم   5747
االقتصادية  التنمية  لدعم  كافية  غير  ولكنها 
وال  العتيدة.  الفلسطينية  للدولة  واالجتماعية 
رحالت  ليخدم  للطرق  هرمي  نظام  خلق  من  بد 
المسافات الطويلة والقصيرة بين وداخل المدن. 
نقل  لنظام  عاجلة  حاجة  ايضا هناك  تكون  قد 
هيكلي )العمود الفقري( بين الشمال والجنوب 
للبضائع  السريعة  الحركة  سيمكن  الـــذي 
واألشخاص عبر المحافظات والى دول الجوار في 
الفرعية  الطرق  إلي تخطيط  الوقت إضافة  ذات 
كونها  النائية  والمناطق  القرى  تربط  التي 
للنقل.  فعال  وطني  نظام  في  أساسي  عنصر 
وهذا يتطلب  القيام بتحليل الدراسات السابقة 
تحديد  معا،  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  لربط 
والركاب  الشحن  لحركة  والمطالب  االحتياجات 
الركاب،  لرحالت  محددة  استراتيجيات  ووضع 
ونهج  ومعايير  العام.  النقل  وسائل  تحسين 
خطة شاملة لتصميم وصيانة الطرق، وتسجيل 
إلحصائيات  وفقًا  عددها  قدر  التي  المركبات 
، والسالمة  الوزارة 232460 الف مركبة مسجلة 
المرورية، إضافة لذلك تقييم إمكانية استخدام 
وصيانة  بناء  تكاليف  لدفع  الطرق  من  عــدد 
وتنظيم حجم حركة المرور بطريقة مستدامة مع 
تحديد القضايا البيئية ذات الصلة لبناء الطرق 
لتصميم  والمعايير  السياسات  ووضع  الجديد 
الحضرية  التنمية  سياق  في  والبناء  الطرق 
المستخدمة  حيث تقدر  واألراضي  المستدامة 
التكلفة اإلجمالية إلجراء صيانة دورية وإنشائية 
للطرق بحوالي 100 مليون دوالر أمريكي سنويا، 

خالفًا عن كلفة اإلنشاءات الجديدة.

خطوط األنابيب
كفاءة  أن  إلى  د.شعث  أشار  المجال  هذا  في  و 
نقل الوقود والمياه والكهرباء ستكون أساسية 
لتنمية فلسطين في المستقبل ولهذا ستقوم 
الحاجة  بإستعراض  الرئيسية  الخطة  هــذه 
الطبيعي  الغاز  نقل  وخطوط  األنابيب  لخطوط 
العذبة  والمياه  االتصاالت  وخطوط  والكهرباء 
بتحديد  سنقوم  ذلك  وألجل  األخرى.  والمرافق 
مصادر  من  الطبيعي  الغاز  أنابيب  إلى  الحاجة 

متواجدة خارج سواحل قطاع غزة ومصر وتحليل 
الثالثين  للسنوات  المحتملة  االحتياجات 
شبكة  على  التعديالت  أو  للتوسيعات  القادمة 
مصادر  لتطوير  إمكانات  تقيم  مع  الكهرباء 
المشروع  احتياجات  وتحديد  المتجددة  الطاقة 
من  وغيرها  البصرية  لأللياف  المستقبلية 
الكابالت على النطاق الوطني وتحليل اإلمكانيات 
والقيود المفروضة على نقل المياه إقليميًا، في 
تحليه  واحتمال  الجوفية  المياه  تدهور  سياق 

المياه.

نقاط الحدود
حيث تعتبر المعابر الحدودية الفلسطينية من 
واإلقليمية  الوطنية  النقل  شبكة  مكونات  أهم 
والموقع  األمثل  العدد  تحديد  يتم  وســوف 
وتصميم وتشغيل هذه المعابر لضمان التنمية 
سيتم  ذلك  وألجل  فلسطين.  في  االقتصادية 
الدراسات  وتحليل  البيانات  جمع  على  العمل 
القائمة من قبل وزارة االقتصاد الوطني واإلدارة 
العامة للمعابر ووزارة النقل والمواصالت والبنك 
ومنظمات  األمريكية  التنمية  ووكالة  الدولي 
العام  المسح  ــراء  وإج وغيرها  المتحدة،  األمــم 
لمواقع عبور الحدود القائمة والمقترحة وتحديد 
وتقيم وتقدير  المعابر  ونوع  لعدد  االحتياجات 
مختلف  على  المترتبة  والفوائد  التكاليف 
القضايا  لتحديد  إضــافــة   العبور  تكوينات 
المعابر  تشغيل  في  والكفاءة  لألمن  الرئيسية 
فيما يتعلق بالبنية التحتية للسكك الحديدية 
والطرق والركاب ورحالت الشحن على حد سواء 
اللوجستية  الخدمات  ومواقع  مراكز  إنشاء  مع 

للنقل والتجارة من اجل ضمان األمن والجمارك.
المواصالت العامة

ويرى د. شعث إن قطاع النقل العام في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى استثمارات كبيرة 
تقيم  يتطلب  وهــذا  وتنظيمه،  به  للنهوض 
وسائله  تطوير  الى  الهام  القطاع  هذا  حاجة 
وحافالت صغيرة  خاصة  حافالت  من  ووسائطه 
مركبات  شركات  وتطوير  وكبيرة،  ومتوسطة 
األجرة المشتركة القائمة حاليًا وإنشاء محطات 
تشير  حيث  مركزية  تسفير  ومحطات  طرقية 
الحافالت  شركات  عــدد  أن  إلــى  اإلحصائيات 
مختلفة  حافلة   865 بها  تعمل  شركة   86 بلغ 
األحجام. مشيرا إلى أن هذا العدد من الحافالت 
يشكل %69 من احتياج الخطوط أي ان هناك 
الخطوط.  على  العاملة  الحافالت  عدد  في  عجز 
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لقاء العدد
العاملة  العمومية  المركبات  مجموع  أن  وأضاف 
حوالي 10400 مركبة منها حوالي 4253 مركبات 
سفريات خاصة. في حين قد وصل إجمالي عد 
الخطوط بين المدن والقرى الفلسطينية حوالي 
1818خط، وعليه فإن الخطة الرئيسية  ستحدد 
الوسائل  بما في ذلك  العام،  للنقل  نهج شامل 
وصوال  الحديدية  السكك  وخطوط  الجو  من 
ذلك  ويشمل  البلديات  مراكز  وبين  المدن  إلى 
الدرجات  الحافالت مع تطوير وتشجيع  خدمات 

الهوائية ونظام المشاة. 
متكاملة  شبكة  إقامة  كله   ذلك  من  والهدف 
بطرق  ودوليا  وإقليميًا  محليًا  الركاب  لتنقل 

مجدية. 

الشحن
لفلسطين  يكون  أن  يجب  انه  شعث  د.  واكــد 
المنتجات  بنقل  يسمح  للشحن  متكامل  نظام 
خالل  من  تصنيعها  مواقع  من  الفلسطينية 
ولوجستيات تصدير  امدادات  تصميم سلسلة 

أن  يجب  كما  العالم.  في  مكان  أي  إلى  ونقل 
يشمل النظام التكامل مع شبكة النقل القائمة 
والجوية وأنظمة  الحديدية  الطرق والسكك  من 
الموانئ. ويجب أن يكون نظام العمل أيضا في 
مختلف  من  السلع  إستيراد  المعاكس،  االتجاه 
موانئها  خالل  من  فلسطين  إلى  العالم  أنحاء 
العديدة، وتوزيعها  البرية ومطاراتها  ومعابرها 
البلد. وألجل ذلك  بسهولة عند أي نقطة داخل 
سيصار إلي وضع إطار مفاهيم متكاملة لشبكة 
الرئيسية  القضايا  وتحديد  الوطنية.  الشحن 
والتصدير.  لالستيراد  سواء  الشحن،  حركة  في 
العمل مع مجموعة من أصحاب العالقة، سواء من 
الخاص، إلنشاء شبكة متكاملة  أو  العام  القطاع 

لنقل البضائع. 

استخدام األراضي المستدامة
لدولة  أن  د.شــعــث  أشــار  الموضع  هــذا  وفــي 
في  لالستثمار  مستقبلية  خيارات  فلسطين 
تشجيع  اجل  من  النقل  في  مستدامة  أشكال 

التنمية االقتصادية وتحقيق األهداف البيئية 
أفضل  باستعراض  المخطط  وسيقوم  المرجوة. 
الممارسات على الصعيد الدولي ويوصي بالنهج 
لضمان التعامل مع النقل بشكل متكامل وليس 
في معزل عن القطاعات األخرى في عزلة أو كغاية 
في حد ذاته، ولكن بوصفه أداة جوهرية للنشاط 
االقتصادي الوطني، واألراضي البلدية وسياسة 
وحماية  الطاقة،  على  والحفاظ  والمياه  اإلسكان 
دليل  إعــداد  على   العمل  سيتم  لهذا  البيئة. 
عمل ونموذج إلتباع نهج عملي لدمج استخدام 
أو  المكاني  والتخطيط  واألراضي  النقل  وسائل 
الوطني ,أعداد مفتاح تحديد المخاطر والفرص 

الرئيسية في الوضع الراهن.
وفي ختام حديثة  أوضح د.علي شعث أن فترة 
ستكون  المخطط  هذا  إلتمام  المتوقعة  العمل 
في ستة أشهر ويتوقع االنتهاء من إعداده  في 
للمرحلة  م  الحالي 2011  العام  يونيو من  شهر 

األولى )المخطط الشمولي العام(.

اعالن
حجاوي
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شركة  ادارة  مجلس  رئيس   – السبعاوي  مصطفى  محمد  د.  يعتبر 
العلمية  المراجع  العام أحد أهم  للتأمين ومديرها  المجموعة األهلية 
التأمينية المتخصصة في فلسطين والوطن العربي وهو يتمتع بخبرة 
واسعة في هذا المجال حيث عمل فيه ما يزيد عن 40 عام تقريبًا، كما 
الذين  العربي  والوطن  األعمال في فلسطين  رجاالت  أكبر  أحد  يعتبر 
حققوا نجاحات كبيرة في نشاطاتهم المتعددة   في مجال  العقارات 

واالستثمارات والتطوير والتخطيط وغيرها من المجاالت الهامة.

االتحاد  شركة  آخرها  كان  ناجحة  كبيرة  شركات  عدة  بتأسيس  قام 
لالعمار واالستثمار المساهمة العامة المحدودة التي يبلغ رأس مالها 
في  شركة  )أول  جيوثيرمال  مينا  وشركة  أمريكي،  دوالر  مليون   40
الوطن العربي والشرق األوسط تستخدم نظام الطاقة الجوفية لباطن 

األرض في عملية التبريد والتدفئة(،

وكان له دور كبير وفعال في تحقيق الفلسفات التالية 
في جميع الشركات التي ترأسها :

• ترسيخ أسلوب االدارة العلمي المتطور القائم على سياسة الباب 	
المفتوح والوضوح في االختصاصات والمسؤوليات والصالحيات 

والدقة في تقييم األداء.
• تطبيق أسلوب االدارة باالنجاز وذلك عن طريق التحديد الواضح 	

لألهداف وربط التقييم بالقدرة على تحقيقها.
• الواحد 	 الفريق  روح  وخلق  الــواحــدة  ــرة  األس مفهوم  ترسيخ 

المتجانس.

وفيما يلي نبذة قصيرة عن حياته العلمية والعملية :

مؤهالته العلمية :
• دكتوراة في ادارة الخطر : كلية التجارة – جامعة القاهرة )يعتبر 	

الشهادة  يحمل هذه  فلسطيني  عربي  أول  السبعاوي  محمد  د. 
وعنوانها »الطرق الكمية في ادارة الخطر ومنع الخسارة، تطبيقات 

في الصناعات البتروكيماوية”.
• ماجستير في علوم التأمينات الهندسية : كلية التجارة – جامعة 	

القاهرة.
• دبلوم في التأمينات العامة : كلية التجارة – جامعة القاهرة.	
• االقتصادية 	 والعلوم  التجارة  كلية   : األعمال  ادارة  في  دبلوم 

والسياسية – جامعة الكويت.
• جامعة 	  – التجارة  كلية   : المحاسبة  قسم   – تجارة  بكالوريوس 

القاهرة.

أحد أهم المراجع العلمية 
التأمينية المتخصصة في 

فلسطين والوطن العربي

د. محمد مصطفى 
السبعاوي

بطاقة رجل أعمال
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مجتمع األعمال

المناصب التي شغلها :
• عضو مجلس ادارة وأمين صندوق مجمع فلسطين للتكنولوجيا 	

والتعليم – فلسطين
• رئيس مجلس ادارة فندق الجراند بارك – رام الله - فلسطين.	
• عضو مجلس ادارة شركة المطاحن الفلسطينية – فلسطين.	
• نائب رئيس مجلس ادارة مصنع أريحا للمياه المعدنية – أريحا 	

/ فلسطين.
• 	 – والتبريد  للتخزين  المتحدة  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس 

فلسطين.
• 	 – العقاري  لالستثمار  فلسطين  شركة  ادارة  مجلس  عضو 

فلسطين.
• 	 Aviation Maintenance and Supply رئيس  نائب 

International في كندا.
• رئيس شركة Sabcana International Inc. في كندا.	
• 	 – والمقاوالت  للتجارة  والسبعاوي  الصباح  شركة  عام  مدير 

الكويت.
• مدير عدة فروع في شركة الكويت للتأمين.	
• رئيس مجلس ادارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.	

ويشغل حاليًا المناصب التالية :
• رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة المجموعة األهلية للتأمين 	

المساهمة العامة المحدودة – فلسطين.
• رئيس مجلس ادارة شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة 	

العامة المحدودة – فلسطين.
• رئيس مجلس ادارة شركة مينا جيوثيرمال – فلسطين.	
• 	 – واالستثمار  للعقارات  األهلية  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس 

فلسطين.
• 	 – واالستشارات  للهندسة  إريــك  شركة  ادارة  مجلس  رئيس 

فلسطين.
• 	 – والخدمات  للتسويق  المتحدة  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس 

فلسطين.
• رئيس مجلس ادارة شركة سكاي الين – فلسطين.	

العضويات المهنية التي شغلها :
• عضو في المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف.	
• عضو مجلس أمناء صندوق تقنية السالم.	
• عضو في الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية.	
• رئيس االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.	
• الطالب 	 لمساعدة  الكندية  العربية  الدولية  المؤسسة  رئيس 

العرب.

المؤلفات العلمية :
الكتب :

• تطور الفكر االداري : )3 طبعات(	
• ادارة الخطـــــــــــر : الطرق الكمية والنظرية	
• التأمينات الهندسيــة :	

يشار الى أن مؤلفاته منتشرة في جميع مكتبات الجامعات الفلسطينية 
وتعتبر من المراجع الهامة في مجالها.

المقاالت المنشورة :
• دور التأمين في تطوير االقتصاد – صحيفة القدس – فلسطين.	
• عوائق تواجه صناعة التأمين في فلسطين.	
• 	 – العرب  المقاولين  مجلة   – الهندسية  التأمينات  تطبيقات 

الكويت.
• المستقبل 	 مجلة   – فلسطين  في  التأمين  صناعة  مشاكل 

االقتصادي – عمان / األردن.

أهم المؤتمرات والمنتديات الكبرى التي 
شارك بها :

• 	 – دافــوس  في  المنعقدة  العالمية  االقتصادية  المنتديات 
سويسرا والبحر الميت باألردن.

• مؤتمر االتحاد العام لشركات التأمين العربية – لبنان.	
• المنتدى األمريكي العربي االقتصادي – أمريكا.	
• المنتدى الفلسطيني االسرائيلي األمريكي للقيادة – أمريكا.	
• منتدى البحر المتوسط للتنمية والتطوير – المغرب.	
• المؤتمر الثاني الشرق أوسطي – ألمانيا.	
• 	 – العربية  التأمين  لشركات  والعشرون  الثاني  العام  المؤتمر 

تونس.
• 	 – العربية  التأمين  لشركات  والعشرون  الحادي  العام  المؤتمر 

األردن.
• صندوق تكنولوجيا السالم للضفة وغزة – فرنسا.	
• مؤتمر هيئات التأمين العربية – القاهرة.	
• مؤتمر القمة االقتصادي للشرق األوسط وشمال أفريقيا – األردن.	

أحد أكبر  رجاالت األعمال 
في فلسطين والوطن العربي

بطاقة رجل أعمال
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مجتمع األعمال

تهنئة
تتقدم اسرة مجلة »رجل االعمال« من األخ محمد مسروجي 
الطبية  للمستحضرات  القدس  ادارة شركة  مجلس  رئيس 
بالتهاني والتبريكات بمناسبة فوز الشركة بجائزة النزاهة 
والتميز من قبل االئتالف من أجل النزاهة والشفافية )أمان( 

متمنين له وللشركة مزيدا من االنجازات والنجاحات. 

تــتــقــدم اســــرة مــجــلــة »رجـــل 
االعمال« من السيدة

عال عوض
بمناسبة  والتبريكات  بالتهاني 
العالية من فخامة  الثقة  منحها 
وتوليها  ـــازن  م أبـــو  الــرئــيــس 
رئاسة الجهاز المركزي لالحصاء 
مزيدا  لها  متمنين  الفلسطيني 
خدمة  في  والنجاح  التقدم  من 

وطنها وشعبها ومبروك.

ــل  »رج مجلة  ـــرة  اس تــتــقــدم 
االعمال« من الزميل

جهاد عقل
بالتهاني والتبريكات بمناسبة 
نهيل  االنسة  على  خطوبته 
وعقبال  مــبــروك  وألـــف  عـــرام 

الفرحة الكبرى.

تـهـنـئـةتـهـنـئـة

إجـتـمـــاعــيــــات

تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال” بالتهاني والتبريكات 
من عضوي الجمعية

نضال السختيان وعبد الحكيم فقها

ولشركة دواجن فلسطين 
بمناسبة افتتاح مسلخ 

الدواجن في بلدة عنبتا واطالق 
“منتج عزيزا” متمنين لهما 
وللشركة وللمنتج الجديد 

اضطراد النجاح. 

تـهـنـئـةتـهـنـئـة
تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال” بالتهنئة والتبريكات من 
امين سر الجمعية فؤاد جبر وعائلته بالتهاني والتبريكات 

بمناسبة نجاح وتخرج نجله

احمد فؤاد جبر
 )AUS( بالشارقة  االمريكية  الجامعة  مــن 
االعالم  في  البكالوريس  درجة  على  وحصوله 
 BA- MASS الجماهيري تخصص دعاية واعالن

COMMUNICATION – ADVERTISING
متمنيين لنجله النجاح 

والتوفيق ومبروك.
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خالل القمة االقتصادية في شرم الشيخ

فياض يدعو إلى االستثمار عربيًا 
وتنفيذ مشاريع كبرى في فلسطين

د. سالم فياض، على ضرورة  الوزراء  رئيس  اكد 
وتطويره  العربي  االقتصادي  الدعم  استمرار 
على  شعبنا  صمود  دعم  مشاريع  تمويل  عبر 
أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف 
الجدار وكافة المناطق المسماة )ج(، لمساعدتنا 
واإلجراءات  السياسات  ومواجهة  الصمود  على 

اإلسرائيلية.
القمة  أمام  ألقاها  الوزراء في كلمة  رئيس  ودعا 
التي  الثانية  والتنموية  االقتصادية  العربية 
عقدت في شرم الشيخ، إلى االستثمار عربيًا في 
تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين القادمة 
كبرى  مشاريع  وتنفيذ  القريب،  المستقبل  في 

في فلسطين.
ذات  العربية  القمم  ــرارات  ق بتطبيق  وطالب 
القطاع  استثمارات  أمام  الطريق  وفتح  العالقة، 
ودعم  وتشجيع  فلسطين،  في  العربي  الخاص 
تنفيذ  في  –الفلسطينية  العربية  الشراكات 
المشاريع الربحية، والمساهمة في تعزيز العمق 
العربي لدولة فلسطين من خالل التوسع في فتح 

األسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.
الطلب  على  االقتصادية  القمة  فياض  د.  وحث 
واإلسالمية  العربية  المالية  المؤسسات  من 
إطــار  أو  آلية  استحداث  إمكانية  فــي  النظر 
للتدخل السريع، وبما يتجاوز ما يمكن أن توفره 
أو  المؤسسات  لهذه  المتاحة  المالية  الموارد 
دولة  تعرض  حــال  في  القائمة  عملها  آليات 
طارئة،  اقتصادية  أو  مالية  ألزمة  أكثر  أو  عربية 
مع  بالتعاون  السريعة  المساعدة  بما يستوجب 
ما  غرار  وعلى  الصلة،  ذات  الدولية  المؤسسات 
في  األوروبي  االتحاد  في  اليورو  منطقة  في  تم 

اآلونة األخيرة.
وأشاد بمبادرة الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
بإنشاء صندوق تمويل مبادرات القطاع الخاص 
في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا 
على  والعمل  فيها  بالمشاركة  فلسطين  التزام 

لالستفادة  الفلسطيني  الخاص  القطاع  تحفيز 
منها، داعيا إلى إطالق مبادرة مماثلة لالستثمار 
في القدس، مذكرًا بضرورة تنفيذ مقررات قمة 

سرت الخاصة بدعمها.
السياسة  ــواجــهــة  م ضــــرورة  عــلــى  وشــــدد 
حقوق  على  االلتفاف  إلى  الهادفة  اإلسرائيلية 
شعبنا ومرجعيته الوطنية، والتأكيد على ضرورة 
كمرجعية  ومكانتها  الوطنية  السلطة  مساندة 
بل  ذلك،  في  بما  المحتلة،  األرض  في  لشعبنا 
وخاصة، وألسباب وطنية ال تخفى على أحد، في 
وحدانية  على  التأكيد  إطار  في  وذلك  القدس، 
تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في 

كافة أماكن تواجده.
العرب  القادة  ــدور  ل شعبنا  تطلع  عن  ــرب  وأع
وتوجيهاتهم لمؤسسات العمل المالي العربي 
تلك  لخدمة  معنا  التعاون  لتطوير  واإلسالمي 
لشعبنا  العليا  المصالح  وحماية  األهـــداف 
وشعوب أمتنا العربية في المدينة المقدسة، وما 

يقتضيه ذلك من أهمية اتباع ذات اآلليات التي 
والدول  الدولية  المالية  المؤسسات  تعتمدها 
المانحة، بما فيها الدول العربية الشقيقة، والتي 
الوطنية  السلطة  لخزينة  مساعداتها  تحول 
مباشرة، وكذلك اعتماد ما تقره السلطة الوطنية 
من أولويات ومشاريع وفق خطة عملها، بما في 

ذلك في مدينة القدس.
وثمن فياض عالًيا ما تم إنجازه من عمل من أجل 
في  العربي  المواطن  معيشة  بمستوى  االرتقاء 
لالستثمارات  أولوية  من  منح  وما  أقطارنا،  كافة 
الفرص  من  المزيد  وإيجاد  المشتركة،  العربية 
ليأخذا  المدني  والمجتمع  الــخــاص  للقطاع 
البناء  عملية  فــي  الــهــام  ودورهــمــا  مكانهما 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية، على صعيد 
والتربية  األساسية،  التحتية  البنية  مشاريع 
والتعليم، والدفع بجهود تنمية قطاعات اإلنتاج، 
االجتماعية،  والمشاريع  والخدمات،  والتجارة، 
الربط  مشاريع  ــى  إل إضــافــة  البيئة،  وحماية 

ية
طين
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اخبـــار اقتصــادية فلســطينية
األمن  وبرامج  العربي،  البري  والربط  الكهربائي، 
التكامل  تحقيق  طريق  على  والغذائي،  المائي 

االقتصادي العربي.
واستعرض رئيس الوزراء أمام القمة ما تعيشه 
فلسطين من ظروف بالغة الدقة والخطورة، جراء 
تهدف  التي  وممارساته  اإلسرائيلي  االحتالل 
إلى تقويض تطلعاتنا الوطنية وجهودنا في بناء 
مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها 
وذلك  قيامها،  إمكانية  ومنع  الشريف،  القدس 
عبر استمرار النشاط والتوسع االستيطاني، وبناء 
جدار العزل، واالجتياحات العسكرية واإلغالقات، 
أسرى  مواطنينا،  من  اآلالف  احتجاز  إلى  إضافة 
ناهيك  ومعتقالتها،  سجونها  في  الحرية، 
في  أهلنا  على  المفروض  الحصار  استمرار  عن 
قطاع غزة، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، 
والحيلولة دون تمكننا من تنفيذ برامج السلطة 
إلعادة  الشيخ  شرم  مؤتمر  أقرها  التي  الوطنية 

إعمار القطاع.

حصار غزة الظالم
الظالم  الحصار  لهذا  األوان  آن  ‘لقد  ــال:  وق

والجائر أن ينتهي’، مهيبا بالقادة العرب دعم 
دوليًا  والضغط  غزة،  قطاع  في  أهلنا  صمود 
التي  العقبات  وإزالــة  برفعه  إسرائيل  إللــزام 
دمره  ما  إعمار  إعــادة  من  تمكننا  دون  تحول 

العدوان.

3 سنوات من االنجازات
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جرى خالل السنوات 
عن  يزيد  ما  وتجهيز  إنشاء  الماضية  الثالث 
وخمسين  مستشفيات  وثالثة  مدرسة،   180
كيلومتر   2000 حوالي  وتعبيد  صحيا،  مركزا 
الزراعية،  الطرق  من  كيلومتر  و500  الطرق  من 
وتمديد شبكات وخطوط مياه بطول 1700 كم، 
وكذلك  للمياه،  بئرا   60 وكهربة  وتأهيل  وحفر 
1000 بئر، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي، 
باتت تغطي اآلن 99%  التي  الكهرباء  وخطوط 
المنشآت  ومئات  السكانية،  التجمعات  من 
والثقافية  والرياضية  الشبابية  والمؤسسات 
كذلك  يشمل  وبما  والنسوية،  والمجتمعية 
الصحي  الصرف  مجال  في  وخاصة  غزة،  قطاع 
نتطلع  التي  والتعليمية  الصحية  والخدمات 

الحبيب،  قطاعنا  في  منها  المزيد  تنفيذ  إلى 
ولفت إلى أنه رغم الحصار وإجراءات عزل مدينة 
من  العديد  تنفيذ  من  تمكنا  أننا  إال  القدس، 

المشاريع فيها.
وشدد على تقدير شعبنا العميق ألشقائنا على 
الدعم الذي يقدمونه لنا، واستعدادهم لتقديم 
الوطنية  السلطة  أن  إلى  مشيرا  منه،  المزيد 
جادة في االستمرار في سياستها الهادفة إلى 
الخارجية،  المساعدات  على  االعتماد  تخفيض 
في  تخفيض  من  السياسة  هذه  عن  نتج  وما 
المخصصة  المساعدات  على  االعتماد  درجــة 
العام  في  دوالر  مليار   1.8 من  الموازنة  لدعم 
2008 إلى 1.1 مليار دوالر في العام 2010، األمر 
سعينا  سياق  في  أساسيا  مؤشرا  نعتبره  الذي 
إلقامة الدولة وتحقيق االستقالل الوطني، والذي 
يتطلب تحقيقه كذلك إنهاء االنقسام، ألن دولة 
فلسطين لن تكون إال على كامل أرضنا المحتلة 
دولة  هناك  تكون  لن  فكما   .1967 عــام  منذ 
لن تكون هناك دولة  القدس،  فلسطينية دون 

دون قطاع غزة.

الدولية  التمويل  ومؤسسة  الفلسطينية  النقد  سلطة  وقعت 
)IFC( في مقر سلطة النقد بالبيرة، اتفاقية تهدف إلى تعزيز 
ومؤسسات  المصرفي  الجهاز  في  العاملين  وقــدرات  كفاءة 

اإلقراض المتخصصة.
توقيع  أن  إلى  النقد  سلطة  محافظ  الوزير  جهاد  د.  وأشــار 
النقد  سلطة  وتطلعات  اهتمامات  إطار  في  يأتي  االتفاقية 
ومؤسسات  المصارف  عمل  وتنظيم  تطوير  إلى  المستقبلية 
هيئة  عليه  تشرف  الذي  العقاري  الرهن  قطاع  في  اإلقراض 
سوق رأس المال، الذي يحتاج إلى تضافر الجهود بين سلطة 
واإلشراف  التنظيم  ناحية  من  المال  رأس  وهيئة سوق  النقد 

وإدارة المخاطر.
كادر  وتأهيل  بتدريب  كبيرًا  اهتمامًا  أبدينا  “لقد  ــال  وق
متخصص من المصارف ومؤسسات اإلقراض في مجال دراسة 
التزامًا  المنح  بعد  ومتابعتها حتى  االقتراض  طلبات  وتنظيم 
أن  واعتبر  المجال”،  هذا  في  الفضلى  الدولية  بالممارسات 

توقيع االتفاقية بداية جيدة للنهوض بقطاع الرهن العقاري 
في الوقت الذي تسعى فيه سلطة النقد إلى تعزيز دورها في 

تطوير األدوات التوصيلية للقطاعات االقتصادية المختلفة.
التمويل  مؤسسة  مسؤول  حبش  يوسف  أشــاد  جهته،  من 
والتفاهمات  النقد  سلطة  مع  بالعالقة  فلسطين  في  الدولية 
العاملين  إليها بشأن تطوير وتعزيز كفاءة  التوصل  التي تم 
اإلقراض  ومؤسسات  المصارف  في  العقاري  الرهن  قطاع  في 
المتخصصة، موضحًا أن االتفاقية ستساهم في تطوير عمل 

القطاع وتوسيع قاعدة المقترضين.
وأشار إلى أن مشاركة المؤسسة في هذا المشروع التدريبي 
تأتي في إطار التزامها بتطوير وتنمية سوق الرهن العقاري 
في فلسطين، منوهًا إلى أنها رصدت العام الماضي 72 مليون 
القروض  تمويل  لبرنامج  دوالر  مليون   500 أصل  من  دوالر 
في  عباس  محمود  الرئيس  مبادرته  أطلق  الذي  العقارية، 

حزيران 2010.

سلطة النقد  و»التمويل الدولية« توقعان اتفاقية 
لتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي ومؤسسات اإلقراض
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األلمانية  والتعاون  الصداقة  افتتاح »جمعية  في حفل 
،عبر   2010/12/1 في  الحمراء  قصر  في  الفلسطينية« 
الدكتور سالم فياض، رئيس الوزراء عن سروره وامتنانه 
دعم  على  حرصه  مؤكدا  الحفل،  هــذا  في  للمشاركة 
اقتصادية،  فائدة  من  لها  لما  الناشئة  المؤسسة  هذه 
عامة،  الفلسطيني  الشعب  على  وثقافية  اجتماعية 
القوية  بالمؤسسات  ممثلة  خاصة  فلسطين  ــة  ودول

والبنى التحتية الفعالة. 
كلمته  في  الحفل  راعي  حنانيا  غازي  الدكتور  وأشــار 

في  األلمانية  الفلسطينية  العالقة  أبعاد  مدى  على 
والثقافية  والسياسية  االقتصادية  المجاالت  كافة 
العالقة  هذه  التي شهدته  التطور  مبينا  واالجتماعية، 
مما  والتعاظم،  باالستمرار  واآلخــذة  األخيرة  اآلونة  في 
الفلسطيني  الصعيد  على  مواكبته  ضــرورة  الى  دعى 
رسميا وشعبيا من خالل العمل األهلي والمنظمات الغير 

حكومية وبتأسيس مثل هذه الجمعية الناشئة .
كما بين د. حنانيا وجود نسبة كبيرة من الفلسطينيين 
الى  األلمانية،  الجامعات  في  تعليمهم  انهوا  ممن 

الفلسطينيين  األعمال  رجال  من  الكبيرة  األعداد  جانب 
والتكنولوجيا  األلمانية  البضائع  في  ــدوا  وج الذين 
األمر  يقتصر  وال  لهم.  واهتمام  الهام  األلمانية مصدر 
كبيرة  أعداد  توجد  المقابل  ففي  الفلسطينيين  على 
في  زالوا  وال  ساهموا  األلمانية  الجامعات  خريجي  من 
بناء مؤسسات السلطة الوطنية، واالشارة الى أن مدينة 
فرانكفورت شهدت افتتاح أول مكتب اعالمي لمنظمة 
على  االطالع  وضرورة   .1968 عام  الفلسطينية  التحرير 
التجربة  من  تعلمها  يجب  التي  ــدروس  ال من  الكثير 
الحرب  بعد  االعمار  اعــادة  مجال  في  الرائدة  األلمانية 
الثانية، باالضافة الى االستفادة من االعجوبة  العالمية 
ومؤسساته  بالوطن  للنهوض  األلمانية  االفتصادية 
وعاصمتها  المستقلة  فلسطين  دولة  بناء  في  وعكسه 
القدس الشريف. شاكرا في نهاية كلمته دولة رئيس 

الوزراء على تلبية الدعوة.  
جمهورية  ممثل  لنغنتال،  غوتس  عبر  ناحيته  من 
الحفل.  بهذ  وسعادته  امتنانه  عن  االتحادية  ألمانيا 
الدولة  وجود  على  عالمة  الجمعية  هذه  تعتبر  قائال: 
األلمانية في األراضي الفلسطينية، مما يسهم في نشر 
الثقافة واللغة األلمانية وتعزيزالعالقات بين الدولتين. 
الشعب  مساعدة  في  الجمعية  هذه  أهمية  على  وأكد 
آمال  التعليم،  وخاصة  المجاالت  كافة  في  الفلسطيني 
صداقة  عالقة  الناشئة  الجمعية  هذه  تشكل  أن  في 
لتكون  المقبلة  السنين  في  الشعبين  بين  وتعاون 
شارك  وقد  هذا  بعيد.  زمن  منذ  بدأ  تعاون  استمرارية 
محمود التكروري وماجد معالي عن اتحاد جمعيات رجال 

األعمال الفلسطينيين في حفل االفتتاح. 

بحضور الدكتور سالم فياض

افتتاح جمعية الصداقة والتعاون األلمانية الفلسطينية
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أبولبده،  الوطني د. حسن  االقتصاد  وزير  ترأس 
في  الدولي  للبنك  المقيمة  والممثلة  والمديرة 
الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، في مقر 
الوزارة االجتماع الثاني لمجموعة الدول المانحة 
لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع التجارة 
المجموعة، والتحديات  لمراجعة حصيلة جهود 
المنبثقة عنها،  العمل  التي واجهت مجموعات 
المتخصصة في دعم انضمام فلسطين لمنظمة 
التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشأت الصغيرة 
اعمار  وإعــادة  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة 

قطاع غزة. 
االتحاد  عــن  ممثلين  االجــتــمــاع  فــي  وشـــارك 
األمريكية  والقنصلية  الدولي  والبنك  األوروبي، 
في القدس، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 ،)GTZ( للتنمية  األلمانية  والوكالة   ،)USAID(
 ،)JICA الــدولــي)  للتعاون  اليابانية  والوكالة 
الكندية  والوكالة  الدولية،  العمل  ومنظمة 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدولية،  للتنمية 
المتحدة،  المملكة  الدولية-  التنمية  ــرة  ودائ
وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني، ماجد 
وماهر  األعمال  رجــال  إتحاد  عام  أمين  معالي 

حمدان مدير عام مركز التجارة الفلسطيني.
وأكد د. أبولبده خالل االجتماع سعي الوزارة على 
إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين 
في  العالمية  التجارة  من  مضاعفة حصتها  من 
التي  والمعيقات  التحديات  رغم حجم  القريب، 
تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود واإلجراءات 
اإلسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس 

للسلع والمواد الخام. 
من ناحية أخرى أعرب د. أبولبده عن أمله بتوفير 
اإلمكانيات للبدء بالعمل في قطاع غزة ، وإنهاء 
االقتصادي  الحصار  ورفع  أهلنا،  عن  المعاناة 
من  الــمــزيــد  لــجــذب  الــالئــمــة  البيئة  وتــوفــيــر 
االستثمارات بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، 
الوطني،  لالقتصاد  والطموح  النهضة  ويحقق 

وتشغيل المزيد من األيدي العاملة. 
وشكر د. أبولبده المؤسسات والدول المانحة على 
وسلطته  لشعبنا،  يقدم  الذي  المستمر  الدعم 
بالتزاماتها  الوفاء  من  يمكنها  بما  الوطنية، 
 ، غزة،  قطاع  في  وخاصة  شعبنا  احتياجات  إزاء 
واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

الفلسطينيين.
مريم شيرمن

المقيمة  والممثلة  المديرة  أكدت  جانبها،  من 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الدولي  للبنك 

مريم شيرمن، على أهمية الجهود التي تبذلها 
في  المتخصصة  الدولية  العمل  مجموعات 
مثمنة  الفلسطيني،  الخاص  القطاع  تطوير 
الوطني  االقتصاد  وزارة  ذاته جهود  الوقت  في 

المبذوله في هذا الصدد.
ــدول  ال ممثلي  ابــدي  االجــتــمــاع  نهاية  ــي  وف
التنمية  بخطة  لاللتزام  استعدادهم  المانحة 
الفلسطينية، ومتطلبات التنمية المنسجمة مع 
االحتالل  انهاء   « الفلسطينية  الحكومة  خطة 

وقيام الدولة«.

الدول المانحة مستعدة لاللتزام بخطة التنمية الفلسطينية

االجتماع الدوري لمجموعة العمل لتنمية 
التجارة و القطاع الخاص الفلسطيني
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)أبو  عباس  محمود  الرئيس  رعاية  تحت 
السياسات  أبــحــاث  معهد  نظم  مـــازن( 
مؤتمره  )ماس(  الفلسطيني  االقتصادية 
الواقعة  الفترة  في  عقده  الذي  السنوي 
والعشرون  والرابع  والعشرون  الثالث  بين 

من شهر كانون ثاني 2011 . 
جاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان “وحدة 
رئيسية  رافعة  الفلسطيني  االقتصاد 
التنمية  ولتحقيق  ــالل  ــت االح ــهــاء  إلن
رئيس  افتتحه  ـــذي  وال المستدامة” 
الوزراء الدكتور سالم فياض بحضور عدد 
ومؤسسات  ــوزارات  ال وممثلي  الــوزراء  من 
القطاع الخاص والجامعات ومراكز األبحاث 
وسفراء وقناصل الدول العربية واألجنبية، 
االستثمار  صندوق  من  رئيسية  وبرعاية 
والتنمية  التخطيط  ووزارة  الفلسطيني 

اإلدارية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
الدكتور  تحدث  للمؤتمر  افتتاحه  وخالل 
االقتصاد  توحيد  أهمية  عــن  فــيــاض 
انعكاسات  ــن  م ــه  ل ومـــا  الفلسطيني 
وتحقيق  االحتالل  إنهاء  بتعجيل  تسهم 
إلى  ودعــا  كما  الفلسطيني.  االستقالل 
العربي  الخاص  القطاع  مشاركة  تفعيل 
في  المباشر  لالستثمار  والفلسطيني 
القدس وضرورة تكثيف الجهود المبذولة 
لالستثمار في المناطق الريفية والمهمشة 
الزراعية  بالمشاريع  االستثمار  إلى  إضافة 
في منطقة األغوار، لما له من أهميه تساعد 

بتعزيز صمود المواطنين في أرضهم. 
من  عدد  الـــوزراء   رئيس  استعرض  كما 
الوطنية  التي حققتها السلطة  المنجزات 
الثالثة  ــــوام  األع خـــالل  الفلسطينية 
الماضية حيث انخفضت نسبة الفقر على 
مدار الفترة الواقعة 2007 و2009 بمقدار 
اإلحصاء  جهاز  معطيات  على  بناء  الثلث 
البطالة  نسبة  في  انخفاض  مع  المركزي 
بما في ذلك في قطاع غزة. وتوسيع شبكة 
الضمان االجتماعي لتصل في الربع األول 
ألف  وتسعين  خمسة  إلى  العام  هذا  من 

أسرة تتلقى المساعدات المنتظمة. 
ألقاها  ترحيبية  كلمة  االفتتاح  وتخلل 
سمير  الدكتور  للمعهد  العام  المدير 
من  يتألف  المؤتمر  أن  موضحًا  الله  عبد 
إلى  يهدف  األول  المحور  محاور:  خمسة 
كشف الفجوات والتشوهات التي تكونت 
تحت تأثير األحداث التي مر بها الشعب 
الفلسطيني وقضيته منذ عشرينات القرن 
الثاني  المحور  أما  اآلن،  وحتى  الماضي 
يركز على بناء االقتصاد الفلسطيني على 
ــادل،  وع رشيد  تكاملي  ــدوي  وح أســاس 
لموضوع  الثالث  المحور  ــرس  ك بينما 
تاريخيا  االقــتــصــادي  دورهـــا  ــقــدس،  ال
واآلليات  الفلسطيني  للشعب  كعاصمة 
كعاصمة  اقتصاديا  لتأهيلها  المطلوبة 
ويركز  المستقلة،  الفلسطينية  للدولة 
المحور الرابع على موضوع هيكل الحكومة 
الفلسطينية المستقبلية، في حين يبحث 
المحور األخير في خيارات الربط الفيزيائي 

بين الضفة والقطاع.
غانية  الدكتورة  استعرضت  جهتها  من 
المعهد  أمناء  مجلس  رئيسة  ملحيس 

الماضية  الفترة  خالل  المعهد  منجزات 
بالعمل  المعهد  ــزام  ــت ال على  وأكـــدت 
من  أنشأ  التي  األهداف  لتحقيق  الدؤوب 
الذي  الموضوع  أهمية  على  مؤكدة  أجلها 
وصفته ببالغ الحيوية في مرحلة تاريخية 

ومصيرية بالنسبة للشعب الفلسطيني. 
محمد  الــدكــتــور  استعرض  جهته  مــن 
لصندوق  التنفيذي  الرئيس  مصطفى 
االستثمار الفلسطيني الدور االستراتيجي 
على  االستثمار  صندوق  به  يقوم  الــذي 
أهمية وجود  إلى  الوطني مشيرا  الصعيد 
الجغرافي  عنوانها  يكون  وطنية  أجندة 
بحضور  الوطن  جزئي  ترابط  والسياسي 
ثقته  عن  معربًا  القدس  لمدينة  مركزي 
هذه  يتبنى  عباس  محمود  الرئيس  بأن 

األجندة بشكل تام. 
هذا وقد تخلل المؤتمر عدة جلسات شارك 
أختتمت  فيما  الخبراء  من  العديد  فيها 
فعاليات المؤتمر بطاولة نقاش مستديرة 
فلسطيني  اقتصاد  بناء  “نحو  بعنوان 
والتنمية  الوطني  لالستقالل  يؤسس 

المستدامة”. 

معهد ماس يعقد مؤتمره السنوي
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المرأة  وشؤون  الوطني،  االقتصاد  وزارتي  نظمت 
الدولية  للتنمية  االمريكية  الوكالة  مع  بالتعاون 
ندوة حول »إستراتيجية دمج المرأة في االقتصاد 
الوطني » في مشروع تحسين المناخ االستثماري 
في  األمريكية  الوكالة  من  الممول  فلسطين  في 
إطار رزمة المشاريع المقدمة من الشعب األمريكي 

إلى الشعب الفلسطيني. 
ابولبده  حسن  د.  الوطني  االقتصاد  وزير  أكد  وقد 
خالل الندوة التي جرت بمشاركة وزيرة شؤون المرأة 
مديري  كبير  اللطيف  عبد  وفــادي  ذيــاب،  ربيحة 
البرامج في الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبيل 
القطاعين  عن  وممثلين  المشروع،  مدير  غاريسون 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والــخــاص،  العام 

جهود  دعــم  في  المشروع  أهمية  على  واألهلي 
العالمية،  التجارة  منظمة  إلى  لالنضمام  فلسطين 
فلسطين،  فــي  االستثمارية  البيئة  وتحسين 
وتحديد السياسات والقوانين الالزمة لتوفير البيئة 

االستثمارية المالئمة والمحفزة لالستثمار. 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  جهود  الوزير  وثمن 
من  بتمويل  المشاريع  وتنفيذ  دعم  في  الدولية 
االستجابة  دائما  ومحاولتها  األمريكية،  الحكومة 
ومستوى  الفلسطينية،  المؤسسات  لمتطلبات 
السلطة  مع  تمارسه  الــذي  والتعاون  التنسيق 

الوطنية الفلسطينية.
وأوضح د. ابولبده أن هذه الندوة تأتي استكماال 
وتعكس  معبرة  لتكون  الشركاء  مع  للمشاورات 

في  مشيرا  والخاص  العام  القطاعين  أولويات 
المناخ  تحسين  مــشــروع  أن  ــى  إل ــه  ذات الــوقــت 
االستثماري يعتبر هام واستراتيجي يتم تنفيذه 
بشكل أساسي من قبل وزارتي االقتصاد الوطني، 
العام  القطاعين  مع  بالتنسيق  المرأة  وشــؤون 

والخاص، ومنتدى سيدات اإلعمال.

تحسين المناخ االستثماري
المشروع  أن  على  الندوة  خالل  ابولبده  د.  وأكد 
يتناول كل متطلبات التحول االقتصادي المتعلقة 
لتمكين  واألنظمة،  والتشريعات  بالسياسات 
الفلسطيني  االقتصاد  في  االنخراط  من  المرأة 
بهدف تحسين المناخ االستثماري في فلسطين، 
الفتا إلى أن المشاريع التي تنفذها الوزارة تهدف 
الخاص  القطاع  تمكن  استثمارية  بيئة  خلق  إلى 
الذاتية  القدرات  وتعزيز  واالزدهـــار،  النمو  من 
القطاع  مع  والعمل  فلسطين،  ــة  دول القتصاد 
الخاص على بناء القدرات اإلنتاجية الفلسطينية 
) الصناعية، والخدماتية( وتحديثها ودعم توسع 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة. 
المرأة في  ابولبده على أهمية  مشاركة  و بين د. 
رافدا حقيقيا  االقتصادي كونها تشكل  النشاط 
لبناء مجتمع الرفاه االقتصادي، الفتا إلى أننا نريد 
ال  جزء  لتكوين  بقوة  وأولوية  حقيقية  خطوات 
البناء االقتصادي والتأثير باإلفراد وان  يتجزأ من 
األرقام المتعلقة بمشاركة المرأة متواضعة وهي 

األقل في المنطقة العربية. 

وزيرة شؤون المرأة
وزيــرة شؤون  ذيــاب  ربيحة  أكــدت   من جهتها 
المرأة على اهمية المشاركة النسوية في القطاع 
االقتصادي كونها تساهم في دفع عجلة التطور 

وزارتي االقتصاد الوطني وشؤون المرأة  
تعقدان ندوة  حول »إستراتيجية دمج 

المرأة في االقتصاد الوطني« 

بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
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الفتة  المستدامة،  التنمية  وتحقيق  االقتصادي، 
القطاع  في  النسوية  المشاركة  تكامل  إن  إلى 
أن  الفلسطيني  لالقتصاد  سيتيح  االقتصادي 
يستفيد من الواقع الذي سيتوفر بمشاركة المرأة 
تحمل  والتي  والمبدعة،  الخالقة  الفلسطينية 
قدرات وآفاق مهولة يمكن لها أن تساهم بشكل 

كبير في تطوير وتنمية االقتصاد الوطني.
لوضع  تأتي  المبادرة  أن هذه  إلى  ذياب  وأشارت 
المرأة  دمــج  إلستراتيجية  العريضة  الخطوط 
المرأة  مشاركة  لتضع  الوطني  االقتصاد  في 
يعطى  أن  حيث  من  نصابها  في  االقتصادية 
اإلصالحات  من  حقه  االجتماعي  النوع  مفهوم 

التي تخص القطاع االقتصادي. 

خلق اطار عمل
االقتصاد  في  المرأة  دمج  إستراتيجية  وتقترح 

ــن خالله  ـــار عــمــل يــتــم م ــوطــنــي« خــلــق إط ال
مجال  في  المرأة  مشاركة  تحسين  على  العمل 
من  واسع  عدد  توفير  و  الفلسطيني،  االقتصاد 
جميع  منها  ليستفيد  االقتصادية  الــفــرص 
العمل على تطوير تلك  الفلسطينيين. وقد تم 
المناخ  بالتعاون مع مشروع تحسين  السياسات 
االستثماري، ووزارة االقتصاد الوطني،  وعدد من 
أبرز األطراف الشريكة كجزء ال يتجزأ من أنشطة 

المشروع ككل.   
وتتخذ اإلستراتيجية المتبعة في المشروع نهجًا 
متعدد المستويات، يتمثل في بناء مستوى أعلى 
من وجود النساء في القطاعين العام والخاص مع 
الفرص  حجم  تضخيم  على  للعمل  النية  وجود 
المتاحة أمام النساء من خالل االنخراط باالقتصاد. 
وفي الوقت ذاته، سيعمل مشروع تحسين المناخ 
التي تقف  المعيقات  الحد من  على  االستثماري 

تمتلكها  التي  المؤسسات  تشكيل  أمام  حائاًل 
منها،  ــاح  األرب تحقيق  وكذلك  النساء  وتديرها 
والمتناهية  الصغيرة  المشاريع  يتضمن  بما 
تشجيع  على  المشروع  سيعمل  كما  الصغر.  في 
وجود تمثيل ومشاركة نسوية أكبر للنساء الالتي 
مؤسسات  ضمن  المؤسسات  ــدرن  وي يمتلكن 

قطاع األعمال.   
ساعتين  مــدار  على  المشاركون  ناقش  ــد  وق
المبادئ  على  االتــفــاق  بهدف  اإلستراتيجية 
على  المشروع  التي تساعد  واألنشطة  واألهداف 
المرأة  مشاركة  فرص  بتحسين  أهدافه  تحقيق 
نظر  وجهة  من  الفلسطيني  االقتصاد  بناء  في 

المشاركين. 
المناخ  تحسين  مشروع  أن  ذكــره  الجدير  ومن 
مطلع  فيه  العمل  بدء  فلسطين  في  االستثماري 

شهر تشرين االول من العام 2010.

اختتم  والــذي  للطاقة  الرابع  الدولي  المؤتمر  في  المشاركون  دعا 
أعماله في مدينة رام الله، إلى اإلسراع في انجاز إستراتيجية وطنية 
شامله لقطاع الطاقة في فلسطين ضمن جدول زمني محدد يتضمن 
التشريعات والتوصيات العلمية الكفيلة بتحقيق االستخدام األمثل 

للطاقة.
المتعلقة  والتشريعات  القوانين  للعمل على سن  الحكومة  كما دعوا 
بالطاقة من حيث مصادرها والحق في التنقيب عنها، واستغالل كل 
مصادر الطاقة المتاحة ضمن حدود الدولة الفلسطينية وبما تضمنه 
القوانين واألعراف الدولية لالستغناء عن تزويد الشبكة الفلسطينية 
الكهربائي  الربط  مشروع  انجاز  في  واإلســراع  األخــرى  الشبكات  من 

العربي.
وتوجهوا بالدعوة إلى المستثمرين المحليين والدوليين لبناء محطات 
تغذية للطاقة ضمن األطر القانونية والتشريعات الوطنية بما يضمن 
التخفيف من كلفة اإلنتاج وحصول المستهلك على الكهرباء بأسعار 

مقبولة ضمن تعرفة موحده تضمن االستخدام األمثل للطاقة.
الجامعات  في  الهندسية  البرامج  بتطوير  المشاركون  وأوصــى 
الطاقة  مجال  في  للمهندسين  تدريبية  برامج  وإعداد  الفلسطينية 
في  متخصصة  أبحاث  مراكز  وإيــجــاد  العلمي  البحث  وتشجيع 

بالجهات  واالستعانة  والمتجددة  التقليدية  الطاقة  المجال  هذا 
والمحلية  الدولية  والهيئات  والنقابات  الجامعات  في  المتخصصة 

في هذا المجال.
المحليين في  والخبراء  المهندسين  بالعمل على مشاركة  أوصوا  كما 
المجال  الوطنية في هذا  القدرات  بناء  لتعزيز  وذلك  الطاقة  مشاريع 
المملكة  في  وخاصة  العربية  الدول  في  المهندسين  مع  والتشبيك 
في  أو  لديهم  القائمة  المشاريع  في  الشقيقة  الهاشمية  األردنية 

المشاريع المستقبلية المشتركة.
وطالب المشاركون بالعمل للوصول إلى حالة من االكتفاء الذاتي في 
إنتاج الطاقة من خالل إيجاد التشريعات المشجعة الستخدام الطاقة 
للشبكة  حاجتها  عن  اإلنتاجي  الفائض  وتزويد  البيوت  في  البديلة 

الكهربائية.
المنتديات  الطاقة في فلسطين في  وأوصوا بطرح ومناقشة موضوع 
والمؤسسات  الشركات  لحث  االختصاص  ذات  العالمية  والمؤتمرات 

الدولية لالستثمار في قطاع الطاقة الناشئ والواعد في فلسطين.
مدار  على  وتواصل  المهندسين  نقابة  نظمته  الذي  المؤتمر  ويندرج 
يومين ضمن أهداف النقابة في النهوض بالعمل الهندسي واالرتقاء 

به كأحد أهداف نقابة المهندسين منذ تأسيسها.

الدعوة إلى اإلسراع في إنجاز 
إستراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة
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الفلسطينيين  االقتصاديين  جمعية  نظمت 
لإلحصاء  المركزي  الجهاز  من  كل  وبمشاركة 
الفلسطينية  النقد  وسلطة  الفلسطينية 
وبتمويل من شركة باديكو، ورشة عمل في مقر 
البيرة  في  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية 
الفلسطينية  المؤسسات  )استثمارات  بعنوان 
في  األجنبية  واالســتــثــمــارات  ــارج  ــخ ال فــي 
المؤسسات الفلسطينية(، حيث افتتح الورشة 
الجمعية  إدارة  رئيس مجلس  د. محمد غضية 
عال  للسيدة  تهنئة  وقدم  بالحضور  بالترحيب 
الجهاز  رئاسة  رسميًا  توليها  بمناسبة  عوض 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
تقييم  في  المتمثل  الورشة  هدف  الى  واشار 
نتائج مسح االستثمارات األجنبية 2009 الذي 
الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  نفذه 
الفلسطينية معتبرًا  النقد  بالتعاون مع سلطة 
مؤشرات االستثمار األجنبي من أهم المعلومات 
عالقة  وذات  االقتصادية  بالتنمية  المتعلقة 
االستثمارات  لجلب  الداعمة  بالبيئة  مباشرة 

األجنبية.
المسح  عن  نبذه  السيدة عوض  قدمت  بدورها 
في  األولى  للمرة  ينفذ  مسح  باعتباره  المذكور 
بالمؤسسات  ويختص  الفلسطينية  األراضــي 
التي تمتلك استثمارات في الخارج أو تحتوي 
وأهداف  أهمية  وتناولت  أجنبية،  استثمارات 
اإلحصائية  المنهجية  إلى  إضافة  المسح  هذا 
في  ودوره  المسح  هــذا  تنفيذ  في  المتبعة 

ورشة عمل توصي باالهتمام 
بملف االسـتثمـار األجنـبي 

وتخفيـض نســب البطــالـة

أرصدة إستثمارات المؤسسات الفلسطينية المستثمرة في الخارج تفوق أرصدة 

اإلستثمارات الفلسطينية في المؤسسات الفلسطينية بحاولي ثالثة أضعاف ونصف 

تركزت في ودائع المؤسسات الفلسطينية في الخارج.

االقتصادية  اإلحصاءات  منظومة  استكمال 
المتعلقة بميزان المدفوعات ووضع االستثمار 
الخارجي  الدين  إحصاءات  إلى  إضافة  الدولي، 
العام  باعدادها  القيام  الجهاز  يعتزم  التي 
بين  التعاون  أهمية  إلى  نوهت  كما  القادم،  
التعاون  البيانات وخاصة  منتجي ومستخدمي 
بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذا المسح 
سنوي،  دوري  بشكل  تنفيذه  سيتم  ــذي  وال
النظام  يطور  بما  الداعمة  األخرى  والمؤسسات 

اإلحصائي الفلسطيني.
وعرض فائد ريان مدير دائرة المالية والحكومة 
الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  في 
للنقاش  باعتبارها  للمسح  األولــيــة  النتائج 
حيث  النهائي،  للنشر  وليس  والتحديث 
المؤسسات  اســتــثــمــارات  أرصـــدة  أن  بين 
تفوق  الخارج  في  المستثمرة  الفلسطينية 
المؤسسات  في  األجنبية  االستثمارات  أرصدة 
ونصف  أضعاف  ثالثة  بحوالي  الفلسطينية 

التأكيد على 
دور االستثمار 
لتحسين النمو
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تركزت في ودائع المؤسسات الفلسطينية في 
الخارج كما تم عرض نسب توزيع االستثمارات 
حسب  الفلسطينية  المؤسسات  في  األجنبية 
منه  تدفقت  التي  والبلد  االقتصادي  النشاط 
العقبات  أهم  إلى  وأشــار  االستثمارات،  هذه 
التي واجهت الفريق الفني في تنفيذ المسح 
والمتابعات التطويرية التي ستتم على المسح 

خالل الدورة القادمة 2010. 

القطاع المصرفي
وعن القطاع المصرفي تناول د. شحادة حسين 
األجنبي  باالستثمار  الخاصة  البيانات  أهــم 
االستثمار  نوع  حسب  المصرفي  القطاع  في 
وجنسية المستثمر األجنبي وأهمية االستثمار 
سلطة  ودور  االقتصادية  التنمية  في  األجنبي 
النقد في تشجيع االستثمار األجنبي من خالل 
تركز  والتي  المتبعة  المصرفية  السياسات 
إلى  المالية  التدفقات  تقنين حجم  على  حاليًا 
االستثمار  تواجهه  التي  والعقبات  الخارج، 
األجنبي سواء كانت داخلية كاالفتقار للسياسة 
التي  العوائق  في  متمثلة  خارجية  أو  النقدية 
الوضع  وأثــر  اإلسرائيلي  االحتالل  يفرضها 
السياسي الراهن.  كما نوه إلى منهجية سلطة 
المتعلق  الشق  في  المسح  تنفيذ  في  النقد 

بالقطاع المصرفي.  
أبو زعرور مدير عام اإلدارة  فيما عرض د. بشار 
سوق  هيئة  في  والتطوير  للدراسات  العامة 
بورصة  في  األجنبية  االستثمارات  المال،  رأس 
األجنبي  االستثمار  أنواع  حيث  من  فلسطين 
تناول  كما  األجنبي  المستثمر  تحديد  وآلية 
المالية  األســواق  في  الفلسطيني  االستثمار 
االستثمار  معيقات  أهم  إلى  وأشار  الخارجية 
األجنبي في بورصة فلسطين وأخيرا الخطوات 
األجنبية  االستثمارات  زيادة  شأنها  من  التي 

في بورصة فلسطين.
بجذب  المتعلقة  القوانين  يخص  وفيما 
االستثمارات األجنبية، قدم جعفر هديب مدير 
أهم  عن  نبذه  االستثمار  تشجيع  هيئة  عام 
ضرورة  إلى  وأشار  األجنبي  االستثمار  مفاهيم 
باالستثمار  المتعلقة  المفاهيم  هذه  توحيد 
التي  البيانات  أن  على  وركــز  ودولــيــًا،  محليًا 
أرصدة  قيم  هي  المذكور  المسح  في  عرضت 
وال   2009 عام  األجنبية  لالستثمارات  تراكمية 
فقط،   2009 عام  تم  الــذي  االستثمار  تمثل 
تعرضه  ما  مع  تتفق  المسح  نتائج  أن  وأفــاد 

أونكتاد حول  الدولية األخرى مثل  المؤسسات 
االستثمارات األجنبية في فلسطين، نوه إلى أن 
المعيق األساسي لالستثمار أمام أي مستثمر 
أجنبي هو االحتالل اإلسرائيلية والعقبات التي 

يضعها.     
القطاع الخاص

حليلة  سمير  تحدث  الــخــاص  القطاع  وعــن 
الوقت  في  انه  إلى  مشيرًا  باديكو  عام  مدير 
األجنبي  االستثمار  جلب  على  فيه  نركز  الذي 
االستثمار  لهذا  اإليجابية  االقتصادية  واآلثار 
أول  هي  األجنبي  االستثمار  شركات  أن  إال 
حدوث  عند  الفلسطينية  األراضــي  يغادر  من 
إلى بعض  وأشار  واقتصادية،  قالقل سياسية 
أجنبي  استثمار  أي  أمام  القانونية  المعيقات 
ملكية  وانتقال  بالضرائب  يتعلق  ما  وخاصة 
االستثمار  تدفق  استمر  ذلك  ومع  األراضــي.  
األجنبي من الخارج وهناك استثمارات حققت 

وكان  الفلسطينية.   األراضــي  في  نجاحات 
نظرة  تغيير  في  أثر  العالمية  المالية  لألزمة 

المستثمرين ألسواق االستثمار في العالم.
تشبيك  على  التركيز  ضرورة  إلى  حليله  ونوه 
وأشــار  األجــانــب  المستثمرين  مع  العالقات 
التي  االستثمار  لمؤتمرات  اإليجابي  الدور  إلى 
عقدت في الضفة الغربية لهذا العرض، وأشار 
إلى ضرورة تفعيل دور الحكومة في االستجابة 
التي  العقبات  وتذليل  المستثمرين  لمطالب 
على  التركيز  بضرورة  أوصى  كما  تواجههم، 
وضع  وابــراز  للخارج  الموجه  اإلعالمي  الترويج 
الدولية  التقارير  في  الفلسطيني  االقتصاد 
إلى  االستثمار  ــدوم  ق يشجع  بما  الموثوقة 
في  الجهود  واستمرار  الفلسطينية  األراضــي 
بين  للعالقة  منظم  إطار  وخلق  الفساد  محاربة 
والقطاع  المحلية(  )المجالس  العام  القطاعين 
المشاركة  على  التركيز  إلى  أشار  كما  الخاص، 
األجــانــب  المستثمرين  بين  االستثمارية 
األجنبية  االستثمارات  فيما يخص  والمحليين 

القادمة لألراضي الفلسطينية.

د. غضية
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  أجــمــل  وقــد 
االقتصاديين د. غضية الحديث بالتأكيد على 
وتخفيض  النمو،  تحسن  في  االستثمار  دور 
النمو  معيدا  الــفــقــر،  وخــط  البطالة  نسب 
المؤسسات  بناء  إلى  العام  لهذا  االقتصادي 
الفلسطينية  ـــي  األراض فــي  األمــن  وســيــادة 
والمساعدات الخارجية.  واصفا االستثمار بأنه 
المحرك للنمو والتطور االقتصادي واالجتماعي 
مؤكدًا على استمرار الجمعية بالتعاون مع باقي 
التي  األنشطة  من  المزيد  تنفيذ  في  الشركاء 

تحاكي الوضع االقتصادي الفلسطيني.
واختتمت الورشة بالنقاش العام الذي ركز فيه 
الحضور على ضرورة االهتمام بملف االستثمار 
وخلق  العقبات  وتذليل  أكبر  بشكل  األجنبي 
خــروج  مــن  تحد  مساعدة  استثمارية  بيئة 
وأخذ  الفلسطينية  األراضي  من  االستثمارات 
التركيبة االقتصادية والسياسة بعين االعتبار 
في التخطيط االستراتيجي لملف االستثمار في 
فلسطين والتركيز على تشجيع الفلسطينيين 
محليين  مستثمرين  مشاركة  على  الخارج  في 
الفلسطينية  األراضي  في  استثماراتهم  لضخ 
وأخذ المناطق الحرجة كتلك القريبة من الجدار 

الفاصل والمستوطنات.

اختتمت الورشة 
بالنقاش العام الذي 
ركز فيه الحضور على 
ضرورة االهتمام بملف 

االستثمار األجنبي بشكل 
أكبر وتذليل العقبات 
وخلق بيئة استثمارية 
مساعدة تحد من خروج 

االستثمارات من األراضي 
الفلسطينية وأخذ 

التركيبة االقتصادية 
والسياسة بعين 

االعتبار في التخطيط 
االستراتيجي لملف 

االستثمار في فلسطين



69 كانون الثاني 2011 م / صفر 1432 هـ ، العدد التاسع والعشرون )29(

اخبـــار اقتصــادية فلســطينية

أعلن االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة، )أمان(، 
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي 
الماضي،  أسماء  أول  التاسع من كانون  صادف 
والتي   ،  2010 للعام  النزاهة  بجائزة  الفائزين 
اشتملت على عدة قطاعات وشخصيات إعالمية 
خالل  من  الفساد  مكافحة  في  دور  لهم  كان 

مواقعهم الوظيفية ودورهم في المجتمع.
وحسب النتائج التي جرى اعالنها في االحتفال 
الذي نظمه أمان في مدينة رام الله وقطاع غزة، 
بمشاركة رسمية وشعبية منقطعة النظير، فقد 
الطبية  للمستحضرات  القدس  شركة  فــازت 
من  كل  فاز  حين  في  الخاص،  القطاع  بشهادة 
بجائزة  الحالق وصمود ضميري  محمد  الموظف 
القطاع العام، وفاز االعالمي خالد الفقيه بجائزة 
دراغمة  مــراد  فــاز  حين  في  االعــالمــي،  القطاع 
عاهد  محمد  عالء  وفاز  كاركاتير،  افضل  بجائزة 
بمكافحة  عالقة  له  بحث  افضل  بجائزة  االسمر، 
عن  تقديرية  بشهادة  رمانة  وجــالل  الفساد، 
بسبل  عالقة  له  اكاديمي  بحث  افضل  جائزة 
حمدان  زياد  حصل  حين  في  الفساد،  مكافحة 

على شهادة تقديرية عن القطاع العام.
وقد جاء القرار بمنح شركة القدس هذه الجائزة 
أعضاؤها  خاصة  لجنة  من  ودراسة  فحص  بعد 
أخذ  بحياديتهم وموضوعيتهم حيث  يمتازون 
بعين االعتبار التقيد بأنظمة الحوكمة بما يخص 

الشفافية والمساءلة.

مسروجي
وتسلم درع الشفافية والنزاهة محمد مسروجي 
مدراء  من  عدد  وبحضور  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الشركة.
بهذه  ويفتخر  يعتز  بأنه  مسروجي  صّرح  وقد 
لهم  مشهود  أنــاس  من  تأتي  التي  الشهادة 
لكافة  اإلنجاز  هذا  يهدي  بأنه  وقال  بالنزاهة 
جهودهم  لهم  شاكرًا  الشركة  في  العاملين 

الشركة  رفعة  سبيل  في  والــدؤوبــة  المخلصة 
وتميزها. 

لبذل  الخاص  القطاع  شركات  كافة  دعــا  كما 
الحوكمة  بقواعد  التقيد  أجــل  من  جهودهم 
حيث يؤدي ذلك بالتأكيد إلى تطوير االقتصاد 

الفلسطيني.

عشراوي
وخـــالل االحــتــفــال رحــبــت د. حــنــان عــشــراوي 
الدائرة  عبر  االفتتاحية  الجلسة  في  بالحضور 

التلفزيونية المغلقة بين رام الله وغزة، وذكرت 
انهم  حيث  اهمية،  النزاهة   ابطال  لتكريم  أن 
مواقعهم  خــالل  من  بالفعل  يشارك  من  هم 
الــفــســاد.  ــرة  ــاه ظ مــحــاصــرة  ــي  ف  الوظيفية 
واكدت عشراوي، على ان االحتالل يمثل المصدر 
االساسي لتكريس الفساد في الحالة الفلسطينية 
في  سلبي  وتدخل  سياسات  انتهاج  خالل  من 
السلبية. الظواهر  وتشجع  الفلسطينية   الحياة 
الدولية،  الشفافية  عام  مدير  اكد  جانبه  من 
مواصلة  اهمية  على  ســـواردت،  دي  كوبس 
بين  التكاملية  العالقة  تعزيز  اجل  من  العمل 
من  والجمهور  واالهلية  الرسمية  المؤسسات 
اجل بلورة خطة وطنية لمواجهة الفساد، مشيرا 
الى ان تجربة جنوب افريقيا في التحرر والعمل 
من اجل مواجهة مظاهر الفساد جسدت حقيقة 
التحديات التي تواجه الشعوب في هذا االطار 
على  شكل  الذي  الفلسطيني  الشعب  وخاصة 
تكريس  في  الهام  مصدر  طويلة  سنوات  مدار 

هذا العمل.

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

ائتالف »أمان« يعلن أسماء الفائزين بجوائز النزاهة 
لعام 2010 في الضفة وغزة
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النتشة
من جانبه اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد في 
فلسطين، رفيق النتشة في كلمته عن الشبكة 
ومكافحة  والشفافية  النزاهة  لتعزيز  العربية 
الفلسطينية  السياسية  االرادة  توفر   ، الفساد 
الفاسدين  ومحاسبة  الفساد  ظاهرة  لمواجهة 
داعيا الى اوسع تعاون جماهيري ورسمي واهلي 
مع الهيئة التي تعمل بجدية في متابعة كافة 
الشعب  ان  خاصة  بالفساد  المرتبطة  القضايا 
شعب  كونه  الكثير  يستحق  الفلسطيني 
اجل  من  التضحيات  من  المزيد  ويبذل  يضحي 

وطنه وحريته.
التي  الدولية  المؤسسات  من  النتشة  وطالب 
بالنزاهة  الوطنية  السلطة  التزام  على  تحرص 
ومساءلة  محاسبة  اجل  من  للعمل  والشفافية، 
المشاريع  تدمير  على  تعمل  التي  اسرائيل 
اسرائيل  كون  المانحة  الجهات  من  الممولة 
تقوم باهدار المال ما يوجب اخضاعها للمساءلة 
الدولية ومحاسبتها على تقترفه من اعمال في 

هذا المجال.
السلطة  لدى  النرويجي  الممثل  نائب  وابــدى 
عن  نيابة  كلمته  في  تورغر  ستاين  الوطنية، 
اعجابه  )امــان(،  الئتالف  الدوليين  الداعمين 
وجــدد  ــالف،  ــت االئ حققها  الــتــي  ــاالنــجــازات  ب
الدعم  من  المزيد  تقديم  لمواصلة  االستعداد 
تعزيز  فــي  عمله  تطوير  اجــل  مــن  لالئتالف 
على  ينعكس  الذي  االمر  والمساءلة  الشفافية 
بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، مع تاكيده 
واالعالمية  الشعبية  الرقابة  تعزيز  اهمية  على 

على اداء المؤسسات الرسمية.
الحكومة  تبذلها  التي  بالجهود  تورغر  واشــاد 
تعزيز  فياض في  د.سالم  برئاسة  الفلسطينية 
شفافة  بمعايير  وااللتزام  والمساءلة  الشفافية 
االمر الذي يعزز ثقة المانحين بالسلطة الوطنية 
الجمهور  ثقة  تعزيز  الى  اضافة  ومؤسساتها 
ان  خاصة  المؤسسات  هذه  بعمل  الفلسطيني 
عقبة  ويمثل  البلدان  مــوارد  يستنزف  الفساد 
رئيسية امام تحقيق التنمية المستدامة ويؤخر 
ويعيق بناء المؤسسات ويقوض الحكم الصالح.

شركة القدس للمستحضرات الطبية تفوز بجائزة النزاهة والتميز

الشعيبي
فيما اكد مفوض ائتالف امان، د.عزمي الشعيبي، 
الفساد  مواجهة  ثقافة  تعزيز  اهمية  على 
تحفيز  اهمية  الــى  اضافة  نطاقها  وتوسيع 
المشاركة الشعبية في هذا االتجاه خاصة فيما 
حقق  االئتالف  ان  مؤكدا   ، العام  المال  يخص 
خلق  اجــل  من  المجال  هــذا  في  مهمة  نتائج 
وحماية  الحفاظ  على  حريصة  مجتمعية  ثقافة 
استخدام المال العام في المجتمع واالنطالق من 

قناعة بان الموظف هو خادم للجمهور .
العديد  في  ملموس  تقدم  حــدوث  الى  واشــار 
من المجاالت في هذا االتجاه من خالل تكريس 
عمل  فــي  ملموس  وتحسن  القانون  ســيــادة 

وتطوير  الــقــانــون  وتنفيذ  االمنية  االجــهــزة 
في  خاصة  الرسمية  الفلسطينية  الــقــدرات 

القضاء والنيابة العامة.
المغني،  احمد  العام،  النائب  اشار  جانبه  من 
الى اهمية التعاون بين النيابة العامة وائتالف 
امان من اجل تطوير عمل النيابة العامة، مشيرا 
تحت  الجميع  ان  ثقافة  تكريس  اهمية  الــى 
 سيادة القانون وال احد فوقه مهما كان منصبه .
وقال » نحن نسير في هذا االتجاه ونجحنا في 

تحقيق العديد من االنجازات المهمة«.

الشرافي
بدوره أكد د. كمال الشرافي نائب رئيس مجلس 
واسناد  لرفد  الدائم  أمان  استعداد  على  االدارة 
الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  جميع 
الراغبة في تطوير النظم واالجراءات في اعمالها 
 بما يخدم تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
الجوائز على  توزيع  االحتفالية  وجرى في ختام 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  كال  في  الفائزين 
وسط التأكيد على مواصلة ائتالف امان وتوسيع 
نطاق الشراكة بين مختلف المؤسسات من اجل 
من  خالية  فلسطين  تكون  مرحلة  الى  الوصول 

الفساد والفاسدين.

 »جمعية الفنادق العربية« 
تناقش خطتها للعام الحالي

بحث مجلس إدارة جمعية الفنادق العربية في اجتماعه األخير الذي عقد في مقر الجمعية في 
القدس أبرز إنجازات الجمعية للعام المنصرم وتوجهاتها وخطتها للسنة الحالية.

وترأس االجتماع رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد موسى الذي افتتح االجتماع باإلشارة إلى 
الدور المميز والمتصاعد الذي يلعبه القطاع السياحي بمختلف مكوناته في دعم وزيادة الدخل 
الوطني، موضحا أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الدخل الوطني للعام المنصرم بلغت 15%.

واستعرض موسى جملة من إنجازات الجمعية خالل العام الماضي سواء المتمثلة في المشاركة 
المتعلقة بتنظيم ورش عمل  أو تلك  اتفاقيات  أو توقيع  في معارض وأنشطة محلية ودولية 

ودورات تدريبية تستهدف تطوير كفاءة العاملين في القطاع.
وناقش المجتمعون جملة من المواضيع التي طرحت على جدول األعمال، ومنها عملية التطوير 

اإلداري والمؤسسي للجمعية وعملها.
وقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية مداخالت وتعليقات ومقترحات لتضمينها في خطة 

تطوير أداء الجمعية وأعضائها.
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لبال  الرئيسي  الهدف   فان  الجميع  يعلم  كما 
التجارة  تنمية  مسيرة  قيادة  في  يتمثل  تريد 
الفلسطينية والمساهمة كعنصر فاعل لتحقيق 
وبصفته  الوطني   لالقتصاد  مستدامة  تنمية 
كونه  و  التجارة  لتنمية  الوطنية  المؤسسة 
الغالبية  تضم   عضوية   قاعدة  على  يحتوي 
المنتجة  الفلسطينية  الشركة  من  العظمى 
تعزيز  على  يعمل  تريد  بال  فإن  والمصدرة، 
التجاري  للعمل  وممكنة  تنافسية  بيئة  خلق 
من  التجارية  التنافسية  بتحسين  يلتزم  كما 
خالل ترويج التجارة وبناء القدرات لدى شركات 

القطاع الخاص.
وفق  تقوم  تريد   بــال  وخدمات  نشاطات  إن 
قطاعي  أســاس  على  موجهة  استراتيجيات 
تقييم  عملية  وتعززها  التجارية.  للتنمية 
للفرص والمعيقات عبر مختلف القطاعات ويتم 
العمل بهذه اإلستراتيجيات من خالل  مجموعة 
بهدف  والنشاطات  الخدمات  مــن  متكاملة 
تنشيط القطاعات األساسية بحيث تصبح قادرة 

على التصدير لألسواق المستهدفة.
على  والتي  المتعددة   المعيقات  من  وبالرغم 
والحدود  المعابر  على  إسرائيل  سيطرة  رأسها 
في  تام  شبه  بشكل  وتحكمها  الفلسطينية، 
حركة اإلستيراد والتصدير عبر فرضها شروطًا 
ــصــادرات  ال مــن  كــل  بحق  ومجحفة  مباشرة 
نظام  تطبيق  مثل  الفلسطينية،  ـــواردات  وال
انتقال  سهولة  دون  يحول  جمركية  تعرفة 
منتجاتها،  تنافس  قد  التي  السلع  من  الكثير 

كوسيلة  األمنية  الــذرائــع  استخدام  وكذلك 
الالزمة  الخام  المواد  من  الكثير  دخــول  لمنع 
لعملية التصنيع بشكل خاص، إضافة إلى منع 
عالقات  تقيم  ال  دول  من  المباشر  اإلستيراد 
ــصــادرات  ال ــان  ف إســرائــيــل،  مــع  دبلوماسية 
في  ملحوظا  تحسنا  شهدت  قد  الفلسطينية 
الى   ،2009 و   2008 وتحديدا  الماضية  االعوام 
كما  منها،  العربية  وخاصة  الخارجية  االسواق 
التي  الترويجية  والبرامج  االنشطة  مجموع  ان 
بال  الفلسطيني  التجارة  مركز  ونفذها  قدمها 
تريد في االسواق العالميـــة قد ساهمت بشكل 
اعداد  ودخول  جديدة  اسواق  بفتح  مباشر  غير 
جديدة من المنتجات الفلسطينية في االسواق 

الخارجية وخاصة العربية واالسالمية منها.
 17 من  اكثر  المركز  نفذ  فقد  السياق  وبهذا   
معرضا وبعثة تجارية ولقاء عمل في عام 2010، 
في  التدريبية  البرامج  من  العديد  نفذ  كما 
الفلسطينية،  الصادرات  التي تخص  المواضيع 
كذلك نفذ بال تريد العديد من البرامج في مجال 
السياسات الداعمة لجهود التصدير والمسهلة 
والمطبوعات  الدراسات  من  العديد  واصدر  له، 
تصب  جميعها  والــتــي  المصدرين  ودلــيــل 
والداعمــة  المسهلة  الترويجية  االنشطة  في 

للصادرات الفلسطينية.
ويعتبر عام 2011 هو عام التركيز على الصادرات 
او  باالنشطة  او  بالبرامج  ســواء  الفلسطينية 
بالتوجهات االساسية واالستراتيجيــــــة للمركز 

وبما ينسجم والخطة الوطنيــــة للصادرات.

بال تريد ... 
الدور الفاعل 

في ترويج الصادرات 
الفلسطينية

افتتاح برنامج 

حول المقاييس 

العالمية المالية 

واإلدارية للتنبؤ 

بتعثر عمالء االئتمان

للدراسات  فلسطين  معهد  افتتح 
الله،  رام  في  والمصرفية،  المالية 
العالمية  “المقاييس  حول  برنامجًا 
عمالء  بتعثر  للتنبؤ  واإلدارية  المالية 
أحدث  من  يعتبر  الــذي  االئتمان”، 
خالل  المعهد  يعقدها  الذي  البرامج 
بالتعاون  يعقد  حيث  الحالي،  العام 
مع األكاديمية العربية للعلوم المالية 
ضمن   )WDI( األردن  والمصرفية/ 

.)ESAF( برنامج
العام  الــمــديــر  ــه،  بــاســل ط واعــتــبــر 
للمعهد الذي افتتح البرنامج بحضور 
 )ESAF( برنامج نبيل المصري منسق 
أن الهدف العام من البرنامج تحقيق 
القدرة على التطبيق العملي لموظف 
التسهيالت في التنبؤ المبكر بمخاطر 
وتسهيالتهم  االئتمان  عمالء  وتعثر 
اإلجــراءات  اتخاذ  من  البنك  ليتمكن 
الوقت  فــي  ــة  ــالزم ال التصحيحية 
في  أيــضــًا  ومعالجتها  المناسب 
الوقت المناسب وتقليل المخاطر قبل 

وقوعها.
على  يعتمد  المعهد  إن  طه  ــال  وق
وتطوير  لبناء  الهادفة  إستراتيجيته 
المصرفي  بالقطاع  العاملين  قدرات 
المهنية  الممارسات  ألفضل  وفقًا 
مع  البناء  بالتعاون  مشيدًا  العالمية، 
المؤسسات الداعمة، والرؤية الواضحة 
د.  المجلس  ورئيس  اإلدارة  لمجلس 

جهاد الوزير.
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أسعار المستهلك في االراضي 
                      الفلسطينية 

عال عوض
الرئيس الجديد للجهـاز 

المركزي لإلحـصــاء الفلسطيني

في  المستهلك  الســعــار  القياسية  ـــام  االرق
االراضي الفلسطينية تهتم بتتبع حركة اسعار 
السلع والخدمات التي يتعامل معها المستهلك 
الفلسطيني من خالل مسح شهري ينفذ بشكل 
دوري، يتم تركيب االرقام القياسية على اساس 
المكونة  والخدمات  للسلع  النسبي  بالوزن  االخذ 
لسلة المستهلك الفلسطيني، أي ان تلك السلع 
والخدمات تؤثر على الرقم القياسي تبعا لنسبة 
وليس  الفلسطينية  االسر  من  عليها  االنفاق 
بعض  هناك  ان  يعني  مما  متساوي،  بشكل 
السلع والخدمات لها تاثير اكبر  من غيرها، تلك 
االوزان جرى توزيعها باالعتماد على مسح انفاق 
واستهالك االسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي 
لالحصاء الفلسطيني بشكل دوري لتتبع حركة 
كامل  عام  لمدة  والخدمات  السلع  على  االنفاق 
ممثلة  عينة  باستخدام  الفلسطينية  االسر  مع 
الطبقات  كافة  على  توزع  الفلسطيني  للمجتمع 

تبعا لنسبتها في المجتمع.

كما تجدر االشارة الى ان نسبة ارتفاع  متوسط 
سنة  مع  مقارنة   2010 العام  خــالل  االســعــار 

االساس 2004 بلغت 29%.
طبيعة السلع الداخلة في سلة المستهلك

فئات  ثالث  الى  القائمة  ضمن  السلع  تصنف 
رئيسية

في  ومستمر  عالي  بتذبذب  تتميز  سلع  اوال: 
اسعارها وهي النسبة االكبر من السلع الغذائية 
المحروقات  الى  باالضافة  واالحذية  والمالبس 

)الغاز والسوالر والبنزين(
ثانيا: سلع تتميز بتغير كبير في اسعارها ولكن 
التعليم  اقساط  مثل،  قليلة  التغير  هذا  دورية 
واسعار السجائر حيث تخضع الرتفاع سنوي او 

نصف سنوي.   
ثالثا: سلع تتميز باستقرار اسعارها والتذبذب 
الفترات  خالل  اسعارها  حركة  في  جدا  قليل 

الزمنية القصيرة مثل اسعار الكهرباء والماء. 
نهاية  االساسية  السلع  بعض  اسعار  مقارنة 

العام 2010 مع بداية العام 2010
بعض  اسعار  حركة  حــول  التوضيح  لتقديم 
السلع التي تم اختيارها بناء على ارتفاع وزنها 
اسعار  حركة  على  االمثلة  بعض  نورد  النسبي 
العام  ونهاية  بداية  في  بالقيم  السلع  بعض 
العام  نهاية  بين  االسعار  مقارنة  عند   ،2010
2010 مع ما كانت عليه في بداية العام 2010 
االرز من وحدة 25 كغم صنف  ان سعر  نالحظ 
العام  بداية  شيقل   174 من  تراجع  وايت  صن 
ليصل الى 149 شيقل، فيما ارتفع سعر االرز من 
بداية  شيقل   8.86 من  1كغم  ياسمين  صنف 
اهمية  وتشكل  9.52 شيقل،  الى  ليصل  العام 
االرز النسبية في سلة المستهلك الفلسطيني 
 60 فئة  من  الطحين  كان سعر  فيما   ،1.029%
كغم 173 شيقل وقد وصل الى 160 شيقل في 
شهر 2010/12 والذي تشكل اهميته النسبية 
الفلسطيني،  المستهلك  سلة  من   1.912%
وسعر الخبز االبيض 1كغم كان 4 شيقل وصل 
الى 4.17 شيقل مع نهاية العام تجدر االشارة 
االشهر  بعض  في  تراجعًا  شهد  الخبز  ان  الى 
خالل العام 2010، عاد ليرتفع خالل الربع االخير 
النسبية  اهميته  وتشكل   2010 العام  من 
%1.404 من سلة المستهلك الفلسطيني. سعر 
لحم الغنم 1كغم كان 64 شيقل وصل الى 68 
شيقل مع نهاية العام وسعر كيلو لحم العجل 
كان بداية العام 47 شيقل وصل الى 50 شيقل 
النسبية  اهميتهما  وتشكل  العام  نهاية  مع 
المستهلك  سلة  مــن  و2.913%   1.669%
الدجاج  سعر  شهد  التوالي،  على  الفلسطيني 
العام  ونهاية  بداية  بين  االستقرار  من  نوعا 
  . 2010 والذي تشكل اهميته النسبية 4.610%
العام  بداية  البندورة كان في  سعر 1 كغم من 
 5.91 الى  العام  نهاية  في  وصل  شيقل   2.92

 0.1% النسبية  اهميته  تشكل  والذي  شيقل 
كيس  االبيض  السكر  االستهالكية.  السله  من 
وصل  العام  بداية  شيقل   161 كان  كغم   50
العام والذي تشكل  الى 206 شيقل مع نهاية 
الغاز  النسبية %0.74. سعر اسطوانة  اهميته 
12 كغم في بداية العام كان سعرها 62 شيقل 
 2010 العام  نهاية  مع  شيقل   65 الى  وصل 

والتي تشكل اهميته النسبية    0.15%.

حركة االسعار في الدول المجاورة 
خالل العام 2010 

تشير البيانات الصادرة عن االجهزة االحصائية 
المستهلك  اسعار  في  التغير  نسبة  ان  الى 
كانت  االردن  وفــي   3% بلغت  اسرائيل  في 
متوسط  مع  مقارنة   2010 العام  متوسط   5%
مع  متقاربة  النسب  وهـــذه  الــســابــق،  الــعــام 
لالحصاء  المركزي  الجهاز  عن  الصادرة  النسبة 
يتاثر  الفلسطيني  االقتصاد  كون  الفلسطيني، 
اسرائيل  المجاورة خاصة  الدول  في  يحدث  بما 
ان  حيث  االقتصادين  بين  االرتــبــاط  نتيجة 
الفلسطيني  السوق  واردات  من  االكبر  النسبة 

هي من السوق االسرائيلي.

االستنتاجات:
والمشروبات  الغذائية  الــمــواد  مجموعة 
الرقم  على  تــاثــيــرا  االكــثــر  هــي  المرطبة 
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أقسام اإلنفاق الرئيسية
ــــة  ــــي األهــــم

النسبية
العام  متوسط 

2010

العام  تغير  نسبة 
العام  عــن   2010

 2009

ــة تــغــيــر  ــب ــس ن
عن   2009 العام 

العام 2008 

ــة تــغــيــر  ــب ــس ن
عن    2008 العام 

العام 2007 

ــة تــغــيــر  ــب ــس ن
عن   2010 العام 

العام 2004 

37.64144.633.403.6017.2644.63المواد الغذائية والمشروبات المرطبة

4.66151.8012.139.937.4451.80المشروبات الكحولية والتبغ

6.96109.163.923.760.519.16االقمشة والمالبس واالحذية

0.737.6427.23-10.38127.235.12المسكن ومستلزماته

6.31115.302.657.216.4915.30االثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية

0.357.2514.77-4.45114.770.92الخدمات الطبية

2.648.0120.71-9.86120.712.64النقل والمواصالت

0.900.626.92-2.04-3.79106.92االتصاالت

4.84103.001.772.191.393.00السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية

0.5910.49-3.56110.496.004.42خدمات التعليم

2.18136.883.234.7312.9436.88خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

5.37120.105.204.461.0820.10سلع وخدمات متنوعة

ــاســي الـــعـــام ألســعــار  ــقــي الـــرقـــم ال
المستهلك

100.00129.003.752.759.8929.00

األرقام القياسية السنوية ألسعار المستهلك للعام 2010 ونسب التغير السنوية في أسعار المستهلك للسنوات     2004، -2007 2010 في 
األراضي الفلسطينية 

)سنة األساس 2004 = 100 (

من الجدول نالحظ انه خالل الفترة من منتصف عام 2007 ولغاية نهاية عام 2008، شهدت االسعار وخاصة السلع االساسية منها ارتفاعا حادًا خالل 
الفترة، حيث تشير البيانات ان نسبة ارتفاع االسعار خالل العام 2008 مقارنة مع العام 2007 بلغت %9.89، وكانت %2.75 خالل العام 2009 مقارنة 
بالعام السابق، و%3.75 خالل العام 2010 مقارنة بالعام السابق.  من خالل تلك النسب نالحظ ان العام 2008 شهد ذروة االرتفاع في االسعار، والبد من 
االشارة الى ان االسعار في االعوام التالية 2009 و2010، استمرت في الصعود ولكن بوتيرة اقل، وان نسب االرتفاع اقل حدة خالل تلك السنوات مقارنة 

مع العام 2008. ويمكن القول ان النسبة التراكمية الرتفاع اسعار المستهلك بلغت %15.37 للسنوات 2008 – 2010.

القياسي تبعا لوزنها ضمن سلة المستهلك 
المسكن  مجموعة  تليها  الفلسطيني 
ومستلزماته حيث تشكالن حوالي %50 من 

سلة المستهلك الفلسطيني.
السلع  وخاصة  االســعــار  في  الحالي  االرتــفــاع 
في  االرتفاع  تراكم  نتيجة  هو  منها  االساسية 
 2008 عام  ذروتها  كان  سنوات  لعدة  االسعار 

بنسبة %9.89 وليس فقط سنة 2010.
المستوى الحالي السعار السلع االساسية مرتفع 
نسبيا بالمقارنة مع ما قبل ازمة الغذاء العالمي 
طفيف  بشكل  تراجع  وان   2008 العام  في 

مجـــــــــلة إقتصادية متخصصةلبعض السلع.
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أداء التجارة الخارجية الفلسطينية: 
                قراءة إحصائية
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صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات 

االقتصادية

المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2008. الحسابات القومية باالسعار الجارية والثابتة )2005-2000(. 
رام الله – فلسطين.

والثابتة-المنقح  الجارية  باالسعار  القومية  الحسابات   .2009 الفلسطيني،  لالحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 
)2004-2007(. رام الله – فلسطين.

صافي الميزان التجاري يغطي السلع والخدمات.

من   )GDP( االجمالي  المحلي  الناتج  يتكون 
التكوين  ــي  وه اســاســيــة  مــكــونــات  مجموعة 
واالنــفــاق  )االســتــثــمــار(  االجــمــالــي  الرأسمالي 
المعيشية  ــألســر  )ل النهائي  االســتــهــالكــي 
ال  التي  الخاصة  الخدمات  ومنتجي  والحكومة 
المعيشية(  االســر  وتخدم  الربح  الــى  تهدف 
الصادرات  صافي  أو  التجاري  الميزان  وصافي 
اجمالي  بين  الطرح  )ناتج  والخدمات  السلع  من 
الميزان  صافي  ويشكل  ــواردات(.  وال الصادرات 
حوالي  األخــرى  المكونات  اجمالي  من  التجاري 
الثلث )%36( في االراضي الفلسطينية باالسعار 
يستهلك  أي  بعجز.  ولكن   2007 للعام  الجارية 
الناتج  اكثر من ثلث  التجاري  الميزان  العجز في 
افترضنا  لو  آخــر،  وبوصف  االجمالي.  المحلي 
الـــواردات  قيمة  تساوي  ــصــادرات  ال قيمة  ان 
االجمالي  المحلي  الناتج  ألرتفع  الفلسطينية 
الفلسطيني باالسعار الجارية بأكثر من النصف، 
أي إلرتفع من 4.7 مليار دوالر في العام 2007 الى 
7.3 مليار دوالر. مما يبين ذلك اثر ودور الموازنة 
االقتصادي  النمو  في  والــواردات  الصادرات  بين 
مما يستدعي تسليط الضوء عليها. الشكل )1( 
يبين اثر العجز التجاري على تقليص قيمة الناتج 
ومن  الماضية.  السنوات  عبر  االجمالي  المحلي 
االداء  اتجاه  دراسة  الضروري  من  المنطلق  هذا 
الماضية  السنوات  الخارجية خالل  للتجارة  العام 
ومعرفة الى اين نحن ماضون وما هو دور القطاع 
صافي  في  الفجوة  تقليص  في  والعام  الخاص 

الميزان التجاري بل رفعه لصالح الصادرات. 
في  العجز  ــادة  زي الماضية  السنوات  شهدت 
ملحوظ،  بشكل  الفلسطيني  التجاري  الميزان 
للتجارة  العام  االداء  على  سلبي  مؤشر  وهــذا 
اداء  مصدرها  والتي  الفلسطينية  الخارجية 
القطاع الخاص من جانب واداء القطاع العام في 
المالئمة  السياسات  واتخاذ  االستثمار  تشجيع 
او  ــصــادرات  ال مستوى  رفــع  شأنها  مــن  التي 
تقليص الواردات واالعتماد على االنتاج المحلي 

بدوره  والــذي  التشغيل  مستوى  رفع  وبالتالي 
عن  التغاضي  عدم  مع  البطالة،  معدالت  خفض 
القيود التي يضعها االحتالل االسرائيلي اما من 
اجراءاته  او  والحدود  المعابر  على  قيوده  خالل 
من  تقلص  والتي  الفلسطينية  االراضي  داخل 
المدى.  طويل  لالستثمار  التوجه  احتماالت 
مستوى  تدني  وضوح  وبكل  يبين   )2( الشكل 
القياسية  بــاالرقــام  قيست  ما  اذا  الــصــادرات 
لالسعار، بينما هناك نمو سريع لقيمة الواردات 
خالل  الذي حدث  الركود  بعد   ،2002 العام  منذ 
وبالتالي  االقصى.  النتفاضة  االولــى  السنوات 
للتوجه  يزداد  الوطني  االعتماد  ان  الواضح  من 
عن  عوضا  اسرائيل  ومنها  االجنبية  للمنتجات 
العام  منذ  الواردات  نمت  حيث  المحلي،  المنتج 
في  النمو  من  اعلى  أي   16% بمعدل   2002
النمو  او  لالقتصاد  االجمالي  النمو  او  السكان 
صافي  في  العجز  فان  وبالتالي  الصادرات.  في 
الميزان ازداد بمعدل %16 في ظل ثبات تدني 

للواردات مما يقلل من  ونمو متسارع  الصادرات 
النمو االقتصادي الفلسطيني ككل.

من جانب آخر، ازدياد الواردات جاء نتيجة الزيادة 
المواد  وليس  االستهالكية  المواد  استيراد  في 
الرأسمالية.  السلع  او  الصناعة  في  تدخل  التي 
القطاع  اداء  على  اضافي  سلبي  مؤشر  وهــذا 
والصناعات  االستثمارات  تنمية  في  الخاص 
وضوح  وبكل   )3( الشكل  يبين  حيث  المحلية. 
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المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2008. احصاءات التجارة الخارجية-السلع والخدمات: 2007. نتائج 

اساسية. رام الله – فلسطين.

الخارجية-السلع  التجارة  احصاءات  تقارير   .2008 الفلسطيني،  لالحصاء  المركزي  الجهاز  المصدر: 

والخدمات: 2000-2008. نتائج اساسية.  رام الله – فلسطين.

المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 2008. تقارير احصاءات التجارة الخارجية-السلع والخدمات: 2000-

2008. نتائج اساسية.  رام الله – فلسطين.

االستهالكية  المواد  من  ــواردات  ال نسبة  زيادة 
على  مؤشر  وهــذا  االخــرى،  السلع  حساب  على 
لنمو االقتصاد  الداعمة  للسلع غير  التوجه  زيادة 
ككل على المدى المتوسط والبعيد، وهذا يعني 
اقتصادا  ليكون  الفلسطيني  االقتصاد  توجه 
منتجًا.  اقتصادا  يكون  ان  من  اكثر  استهالكيا 
فقد وصلت نسبة الزيادة في الواردات من السلع 
الى  و2007   2006 عامي  بين  ما  االستهالكية 

اكثر من 6%. 
المستفيد األكبر من ارتفاع الواردات الفلسطينية 
من  الــــواردات  شكلت  حيث  اســرائــيــل،  كانت 
اسرائيل %74.5 من اجمالي الواردات في العام 
عام  مع  مقارنة   15% نسبته  بارتفاع   ،2007
اسرائيل  من  السلعية  الواردات  وطبيعة   .2006
والقابل  اليومي  لالستهالك  الغالب  في  تأتي 

للتصنيع المحلي لو أتيحت الفرصة لذلك. 
في ظل معاناة االراضي الفلسطينية من ارتفاع في 
البطالة وتوفر العرض من العمالة، ال بد من العمل 
االستثمار  لتشجيع  المالئمة  البيئة  توفير  على 
المنتجة  بالسلع  المستوردة  السلع  واستبدال 
تحقق  دون  ذلك  يتحقق  ان  يمكن  وال  محليًا. 
)الحكومة،  الثالث  االطراف  بين  الكامل  التعاون 
الفلسطيني(  والمستهلك  الــخــاص،  القطاع 
والعمل بشكل متوازي لتحقيق الهدف في رفع 
واستبداله  ونوعيًا  كميًا  المحلي  االنتاج  مستوى 
من  سيقلل  طبيعية  وكنتيجة  االجنبي  بالمنتج 
االقتصاد  ينمي  وبالتالي  والبطالة،  الفقر  نسب 
والبعيد.  القريب  المدى  على  وينعشه  الوطني 
فالعمل المتوازي لالطراف الثالث يأتي من خالل 
الرامية  السياسات  وضــع  على  الحكومة  عمل 
التجارة  وادارة  المحلي  االستثمار  لتشجيع 
الخارجي،  العالم  مع  التجارية  والعالقة  الخارجية 
صناعاته  بتنمية  الخاص  القطاع  قيام  وكذلك 
حسب متطلبات السوق وبكميات وجودة واسعار 
منافسة، يقابل ذلك رفع الوعي لدى المستهلك 
المحلي  للمنتج  التوجه  بأهمية  الفلسطيني 
اتجاهين،  خالل  من  االجنبي  المنتج  عن  عوضا 
الرضى لديهم  الوطني والثاني رفع  الوعي  االول 

بالمنتج المحلي.
ان االعراف والمواثيق الدولية المتبعة في مجال 
سيطرة  وجــود  عدم  ظل  في  الخارجية  التجارة 
على المعابر والحدود كما هو الحال في االراضي 
الفلسطينية تسمح بالقيام بالتصدير عبر اي بلد 

مجاور دون اية قيود او رسوم.
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أضواء على المجلس االقتصادي 
واالجتماعي لجامعة الدول العربية

في  كبيرة  أهمية  االقتصادي  الجانب  اكتسب 
أعمال الجامعة العربية خاصة في ظل التطورات 
وانــشــاء  المستجدة  الــدولــيــة  االقــتــصــاديــة 
تعمل  التى  الكبرى  االقتصادية  التكتالت 
الدول أعضاء هذه  بين  أوثق  ايجاد تعاون  على 
التكتالت. ومن المعروف أن المجلس االقتصادي 
السياسة  لوضع  العليا  السلطة  واالجتماعي هو 
األطر  لها  يضع  الذي  وهو  العربية  االقتصادية 
التى تساعد على تنفيذ  والمؤسسية  النظامية 
هذه السياسات االقتصادية العربية الى جانب 
السياسات االقتصادية لكل قطر عربي عضو في 

جامعة الدول العربية .
للجامعة  االقتصادي  للجهاز  التنظيمي  واالطار 
التى  الــقــرارات  مجموعة  في  يتمثل  العربية 
اتخذها هذا المجلس االقتصادي وفي مجموعة 
الدول  تبنتها  التى  االقتصادية  االتفاقيات 
بينها  ومن  المجلس  هذا  في  االعضاء  العربية 
التجارة  وتنمية  بتسيير  المتعلقة  االتفاقيات 
الدول  بين  االستثمار  بزيادة  المتعلقة  وتلك 

العربية .
 أما الجانب المؤسسي للعمل العربي المشترك 
االدارة  في  االقتصادي  المجلس  تحت  فيتكون 
العامة للشؤون االقتصادية داخل األمانة العامة 
منظمة  عشرة  تسعة  من  وكذلك   ، للجامعة 
عربية متخصصة في شتى المجاالت الصناعة ، 
الزراعة ، االدارة ، العمل ، والتعدين ومؤسسات 
التى  المنظمات  من  وغيرها  العربية  التمويل 
متخصصة  فنية  ــأذرع  ك النهاية  في  تعمل 
االقتصادي  وللمجلس  للجامعة  العامة  لألمانة 
التى تساعد  والبحوث  بالدراسات  للقيام  نفسه 
اتخاذ  على  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
القرارات االقتصادية المناسبة لتحقيق الهدف 
األساسي الذي وضعه لنفسه وهو رفع مستوى 
في  معيشته  مستوى  ورفع  العربي  الفرد  دخل 

جميع أنحاء الوطن العربي .

المجالس الوزارية العربية
العربية  الــوزاريــة  المجالس  من  عــدد  وهناك 

اعداد: رأفت ريان
وزارة االقتصاد الوطني

الــمــجــاالت  مــن  ــعــديــد  ال فــي  المتخصصة 
االقتصادية الفنية:

مجلس وزراء االسكان والتعمير العرب. . 1
مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون . 2

البيئة . 
مجلس وزراء االتصاالت العرب. . 3
مجلس وزراء النقل العرب . 4
بشؤون . 5 المعنيين  العرب  وزراء  مجلس 

الكهرباء 
مجلس وزراء السياحة العرب.. 6

بدور  االقتصادية  للشؤون  العامة  االدارة  تقوم 
الوزارية  المجالس  هــذه  لكل  الفنية  االمانة 

القرارات  تنفيذ  متابعة  وتتولى  المتخصصة 
التى تتخذها هذه المجالس الى جانب قيامها 
باألمانة الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
األمانة  بدور  االقتصادية  االدارة  قيام  ويساعد 
الوزارية على تقوية  المجالس  الفنية لكل هذه 
التنسيق والتعاون بين هذه المجالس الوزارية 
به  تقوم  ما  بين  والتناقض  االزدواجية  لتجنب 
للجامعة  العامة  األمانة  وتقوم   . المجالس  هذه 
المنظمات  جميع  وبين  بينهم  تنسيقى  بدور 
لجنة  طريق  عن  أعــاله  المذكورة  المتخصصة 
التى  المشترك  العربي  للعمل  العليا  التنسيق 
عنه  وينوب  للجامعة  العام  األمين  يرأسها 
للشؤون  المساعد  العام  األمين  الرئاسة  في 
كافة  عضويتها  فــي  وتــضــم  االقــتــصــاديــة 

المنظمات العربية المتخصصة .
والمتابعة  للتنسيق  المنظمات  لجنة  وهناك 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  عن  المنبثقة 
وتضم في عضويتها الدول العربية والمنظمات 
العربية المعنية بالحساب الموحد. وتعرض فيها 
وميزانيتها  ومشاريعها  خططها  المنظمات 
إلي  وتوصياتها  تقاريرها  اللجان  هذه  وترفع 

المجلس االقتصادي واالجتماعي.

اللجان الدائمة والمؤقتة
جانب  ــى  ال التنظيمي  للجهاز  واستكماال 
المجالس الوزارية واالدارية االقتصادية لألمانة 
توجد  فإنه  المتخصصة  والمنظمات  العامة 
والمؤقتة  الدائمة  اللجان  من  العديد  هناك 
المجالس  تساعد  والتى  المتخصصة  والفرق 
القرارات  تنفيذ  ومتابعة  تنفيذ  على  الوزارية 
واالتفاقيات . ومن اللجان الدائمة هناك اللجنة 
الدائمة  واللجنة  لالحصاء  الدائمة  العربية 
واللجنة  للبريد  الدائمة  واللجنة  لالتصاالت 
اللجان  من  وعــدد   ، وغيرها  لألرصاد  الدائمة 
ومن   ، التجارية  المفاوضات  كلجنة  المؤقتة 
البتروكيماوية  الصناعات  فريق  أيضًا  الفرق 
قطاعات  وفــريــق  النسيج  صناعات  وفــريــق 
السياحة وكلها تقوم بإعداد الدراسات والبحوث 

االطار التنظيمي للجهاز 
االقتصادي للجامعة العربية 
يتمثل في مجموعة القرارات 
التى اتخذها هذا المجلس 
االقتصادي وفي مجموعة 

االتفاقيات االقتصادية التى 
تبنتها الدول العربية االعضاء 

في هذا المجلس
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تقــاريــر ودراســات
والمتابعة وتتكون عضويتها من خبراء وفنيين 

من الدول العربية في شتى المجاالت.
إضافة إلى ما تقدم فقد أخذ العمل االقتصادي 
القطاع  إدمــاج  على  يعمل  آخر  منحنى  العربي 
واالستفادة  االقتصادي  العمل  في  الخاص 
االتحاد  خالل  من  وذلك  وامكانياته،  خبرته  من 
للبالد  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام 
غرف  أيضًا  عضويته  في  يضم  والذى  العربية 
تم  التي  المشتركة  األجنبية  العربية  التجارة 
إنشاء أكثر من 14 غرفة عربية أجنبية مشتركة 
وتعمل  الهامة،  العواصم  من  العديد  في  منها 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  على  الغرف  هذه 

والثقافية العربية مع العالم الخارجي.
العامة  االدارة  طريق  عن  العامة  األمانة  وتولى   
كبيرًا  إهتمامًا  بالجامعة  االقتصادية  للشؤون 
بعمل الغرف العربية المشتركة ويمثل األمين 
بالجامعة  االقتصادية  للشؤون  المساعد  العام 
األجنبية  العربية  الغرف  إدارة  مجالس  في 
وبين  بينها  الوصل  صلة  ويكون  المشتركة، 
والمجلس  عامة  بصفة  العربية  الحكومات 
آخرًا  وليس  وأخيرًا  خاصة.  بصفة  االقتصادي 
شتى  في  متخصصة  عربية  اتــحــادات  توجد 
والصناعية  العمالية  بينها  مــن  الــمــجــاالت 

واالنتاجية والتسويقية.

إدارة المجالس والمنظمات ومؤسسات العمل 
المجلس  من خالل مؤسسة  المشترك  العربي 

االقتصادي واالجتماعي :- 

قرارًا  العربية  الدول  جامعة  مجلس  أصدر   : أوال 
بالموافقة   1977/3/29 بتاريخ   3625 برقم 
الدفاع  اتفاقية  من  الثامنة  المادة  تعديل  على 
دول  بين  االقــتــصــادي  والــتــعــاون  المشترك 

الجامعة العربية بحيث يصبح نصها كما يلي:-

مجلس  العربية  ــدول  ال جامعة  في  ينشأ   -1
واالجتماعي(  االقتصادي  )المجلس  يسمى 
يضم وزراء الدول األعضاء المختصين ووزراء 
تكون  هــؤالء  عن  ينوب  من  أو  الخارجية 
مهمته تحقيق أغراض الجامعة االقتصادية 
واالجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه 

ميثاق الجامعة العربية أو هذه االتفاقية . 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يتولى   -2
ــة  ـــشـــاء أي ــى ان ــل مــهــمــة الــمــوافــقــة ع

يشرف  كما  متخصصة  عربية  منظمة 
الحالية  المنظمات  قــيــام  حــســن  عــلــى 
وذلــك  مواثيقها  فــي  المبينة  بمهامها 
ــك.  ــذل ــا ل ــرره ــق ــى ي ــت  وفـــق األحـــكـــام ال

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أصدر   : ثانيًا 
عمان   - العادية  غير  الدورة   (  1056 رقم  القرار 
5- 1988/7/6 ( وينص في الفقرة 19 على اآلتي:
االقتصادي  المجلس  دور  على  التأكيد   -  19«
تخطيط  في  القومي  المرجع  باعتباره  واالجتماعي 
أمانة  للمجلس  ويكون  المنظمات  عمل  وتنسيق 
فنية يرأسها أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية 
المنظمات  عمل  ومتابعة  وتنسيق  لتخطيط  وذلك 
ويشغل هذا المنصب األمين العام المساعد للشؤون 

االقتصادية في جامعة الدول العربية«. 

معاهدة  من  الثامنة  المادة  لنص  تنفيذا  ثالثًا: 
االقتصادي  والتعاون  المشترك  العربي  الدفاع 
المادة  بأحكام  العربية وعمال  الجامعة  بين دول 
للمجلس  المعدل  الداخلي  النظام  من  الثانية 
االقتصادي واالجتماعي الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 

5 التالي نصها ) األهداف (:
االقتصادي  للتعاون  العامة  السياسة  رسم   .1«
لذلك  الالزمة  البرامج  وتخطيط  واالجتماعي 
المنظمات  قبل  مــن  تنفيذها  ومتابعة 
والهيئات العربية وتقييمها في كل مرحلة 
العربية  الجامعة  بلجنة  ذلك  في  مستعينا 

المتخصصة  المنظمات  مــع  للتنسيق 
الثامنة  ــمــادة  ال فــي  عليها  المنصوص 
 مــن الــنــظــام الــداخــلــي لــألمــانــة الــعــامــة . 
المنظمات  قيام  حسن  على  االشــراف   .2
في  المبينة  بمهامها  المتخصصة  العربية 
مواثيقها والموافقة على إنشاء أية منظمة 

عربية جديدة .
للعمل  العليا  التنسيق  لجنة  على  اإلشراف   .3
التي  التقارير  ودراســة  المشترك  العربي 
بشأن  المجلس  إلى  العام  األمين  يقدمها 

نشاط هذه اللجنة وتسير العمل بها . 
بمشروعات  للقيام  العربية  المنظمات  دعوة   .4

وفقا للشروط التي يقرها .
العربية  للمنظمات  ملزمة  توجيهات  تقديم   .5

المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها«.
 وفي هذا اإلطار تقوم االدارة بإعداد جدول أعمال 
مع  بالتعاون  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
المجلس  بأن  علما   - األخــرى  الفرعية  االدارات 

يعقد دورتين في العام مارس / سبتمبر.

رابعًا: التعاون مع المنظمات العربية المتخصصة:
معاهدة . 1 من   )8( الــمــادة  لتعديل  وفقا 

المجلس  باعتبار  المشترك  العربي  الدفاع 
االقتصادي واالجتماعي المرجعية القومية 
فقد  المشترك  العربي  العمل  لمؤسسات 
المنظمات  على  يشرف  المجلس  أصبح 
إنــشــاء  فيتم   ، المتخصصة  الــعــربــيــة 
واعتماد  ــا  ــه أدائ وتقييم  المنظمات 
االقتصادي  المجلس  قبل  من  موازناتها 
المنظمات  لجنة  خــالل  من  واالجتماعي 

للتنسيق والمتابعة المنبثقة عنه .
تجتمع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة . 2

عن  ممثلين  عضويتها  في  تضم  والتي 
العربية  والمنظمات  العربية  الدول  كافة 
المتخصصة المعنية مرة واحدة كل عامين 
القرار خطط المنظمات وموازناتها تمهيدا 
االقتصادي  المجلس  قبل  من  العتمادها 
واالجتماعي ، كما تجتمع اللجنة مرة واحدة 
كل عام لدراسة انجازات المنظمات وتقارير 
هيئات الرقابة الخاصة بها ، وتقوم االدارة 

باالمانة الفنية لتلك االجتماعات .
تم . 3 فقد   )8( المادة  لتعديل  أيضا  ووفقا 

إنشاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي 
األمين  برئاسة  عام  المشترك، تجتمع كل 

هناك لجنة المنظمات 
للتنسيق والمتابعة المنبثقة 

عن المجلس االقتصادي 
واالجتماعي وتضم في 

عضويتها الدول العربية 
والمنظمات العربية المعنية 
بالحساب الموحد. وتعرض 
فيها المنظمات خططها 
ومشاريعها وميزانيتها.
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تقــاريــر ودراســات
العامون  المدراء  وعضوية  للجامعة  العام 
وتهدف  المتخصصة  العربية  للمنظمات 
اللجنة الى زيادة التنسيق بين المنظمات 
وكذلك  أعمالها  في  االزدواجــيــة  وتالفي 
التفكير بمشروعات مشتركة تخدم العمل 

العربي المشترك . 

الغرف العربية األجنبية المشتركة
المشتركة:  األجنبية  العربية  الغرف  خامسًا: 
المشتركة  العربية  التجارية  الغرف  نشأت 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بين  بالتنسيق 
العربية واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
الخاص.  للقطاع  ممثال  العربية  للبالد  والزراعة 
للشؤون  المساعد  الــعــام  األمــيــن  ــأن  ب علما 
إدارة في كافة  االقتصادية حكما عضو مجلس 

الغرف المشتركة.
قطاع الشئون االقتصادية بجامعة الدول العربية 
االقتصادي  للمجلس  الفنية  األمــانــة  يعتبر 

واالجتماعي
الدول  جامعة  إنشاء   بدء  منذ  مختصرة:  نبذة 
حظي   ,  1945 أذار   / مــارس   22 فى  العربية 
باهتمام  المشترك  العربي  االقتصادي  العمل 
الدول العربية، و من هذا المنطلق فقد تم أنشاء 
المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب المادة 
الدفاع المشترك والتعاون  الثامنة من معاهدة 
ليقوم  العربية  الجامعة  دول  بين  االقتصادي 
االقتصادية  األغـــراض  تحقيق  على  بالعمل 
الشئون  قطاع  ويتولى  للجامعة.  واالجتماعية 
األمانة  العربية  ــدول  ال بجامعة  االقتصادية 

الفنية لهذا المجلس.

األهداف: 
• )النقل – االتصاالت 	 البنية األساسية  ربط 

– شبكات الربط الكهربائي( للدول العربية 
واالستثمار  التجارة  عــالقــات  يعزز  بما 

والصناعة والسياحة فيما بعد. 
• التكامل 	 في  متقدمة  مراحل  إلى  الوصول 

االقتصادي العربي. 
• النظيفة 	 البيئة  استدامة  على  المحافظة 

تضمن  التي  السياسات  ووضــع  والمياه، 
إيجاد السكن المناسب للمواطن في البالد 

العربية .
• والمعايير 	 والقواعد  االتفاقات  مواكبة 

العابرة  األنشطة  تحكم  التي  الدولية 
والطيران  البحري  النقل  مثل  للحدود 

المدني وما يتعلق بشؤون البيئة وتقنيات 
المعلومات. 

• والمعلومات 	 اإلحــصــاءات  وإتاحة  توفير 
العربية  االقتصاديات  عن  ــدراســات  وال
بصورة إجمالية وتفصيلية، لتيسير اتخاذ 

القرارات الصحيحة.
آلية التنفيذ: يقوم القطاع االقتصادي بتحقيق 

هذه األهداف من خالل:-
• عقد االجتماعات الفنية للمجالس الوزارية 	

العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل. 
• والمؤتمرات 	 العامة  المؤتمرات  تنظيم 

الــمــجــاالت  مختلف  ــي  ف المتخصصة 
االقتصادية.

المهام
النظام  من  الثالثة  المادة  تتضمن  المهام:  
على  إليه  المسندة  المهام  للمجلس  الداخلي 

النحو التالى :-
األغراض  تحقيق  على  بالعمل  المجلس  يقوم 
ميثاق  في  المبينة  واالجتماعية  االقتصادية 
جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية 
واالتفاقيات المعقودة فى إطار الجامعة العربية، 

و له على األخص: 
• االقتصادية 	 المجاالت  كافة  على  األشراف 

المشترك  العربي  العمل  فى  واالجتماعية 
واألجهزة العاملة فى إطارها . 

• والتعاون 	 للتكامل  العامة  السياسة  رسم 
وتخطيط  العربي  واألجتماعي  األقتصادي 

البرامج الالزمة لذلك، ومتابعة تنفيذها. 
• للعمل 	 المشتركة  االستراتجيات  وضــع 

لتكون  العربي  االجتماعي  و  االقتصادي 
أساسا لتخطيط و تنفيذ ومتابعة مجاالت 
العربي  واالجتماعي  االقتصادي  العمل 

المشترك. 
• أعداد الملف االقتصادي واالجتماعي الذى 	

يعرض على مجلس الجامعة على مستوى 
القمة، ويتم رفعة عبر مجلس الجامعة على 
التحضيرية  دورته  فى  الوزاري  المستوى 
للقمة للنظر فى أدراجة على جدول األعمال. 

• لألنشطة 	 المالية  التكاليف  تحديد 
والبرامج التى تكلف أمانة المجلس القيام 
العامة  األمانة  موازنة  أطار  فى  بتنفيذها 

للجامعة. 
• المنظمات 	 قيام  حسن  على  ـــراف  األش

المبنية  بمهامها  المتخصصة  العربية 
فى مواثيقها ودعوتها للقيام بمشروعات 
يقرها  الــتــى  لــلــشــروط  وفــقــا  مشتركة 

المجلس. 
• العربية 	 للمنظمات  توجيهات  تقديم 

بموازنتها  يتعلق  فيما  المتخصصة 
وأنظمتها. 

• عربية 	 منظمة  أي  أنشاء  على  الموافقة 
جديدة، وعلى إلغاء أو دمج القائم منها. 

• األشراف على لجنة التنسيق العليا للعمل 	
التى  التقارير  ودراسة  المشترك   العربي 
بشأن  المجلس  إلى  العام  األمين  يقدمها 

نشاط هذة اللجنة وسير العمل بها. 
• مجلس 	 يقررها  الــتــي  المهام  تنفيذ 

مجال  في  القمة  مستوى  على  الجامعة 
العربي  واالجتماعي  االقتصادي  العمل 

المشترك. 
• ولجنة 	 االقتصادية  الشئون  لجنة  تتولى 

تنفيذ  متابعة  االجتماعية  الــشــئــون 
القرارات والسياسات التى يقرها المجلس 
ومشاريع  أعماله  ــدول  ج بنود  واقــتــراح 
القرارات والتوصيات المتعلقة بنشاط كل 
المتخصصة  الوزارية  والمجالس  منهما 
المتخصصة  ــيــة  ــعــرب ال ــمــنــظــمــات  وال
المنضوية تحت كل من اللجنتين لعرضها 

على األجتماع التحضيري للمجلس. 

استكماال للجهاز التنظيمي 
الى جانب المجالس الوزارية 
واالدارية االقتصادية لألمانة 

العامة والمنظمات المتخصصة 
فإنه توجد هناك العديد 

من اللجان الدائمة والمؤقتة 
والفرق المتخصصة والتى 

تساعد المجالس الوزارية على 
تنفيذ ومتابعة تنفيذ القرارات 

واالتفاقيات
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إعداد: ابراهيم نجار

يعتبر األردن بوابة فلسطين الوحيدة لمحافظات 
وهو  اآلن،  وحتى   1967 عام  منذ  الغربية  الضفة 
الرئة الوحيدة التي تتنفس بها هذه المحافظات 
على العالم الخارجي وتحديدا على العالم العربي 
حركة  تتوقف  لم   1967 عام  فمنذ  واالسالمي، 
المصدرة  الفلسطينية  البضائع  وبعض  االفــراد 
الى االردن او عبرها، حيث كانت بعض المنتجات 
ومنتجات  الحمضيات  الفلسطينية/  الزراعية 
البناء تصدر عبر الجسر الى السوق  الحجر / حجر 
االردني وبدون فرض اية اجراءات جمركية او غير 
جمركية عليها، وذلك دعما لالقتصاد الفلسطيني 
ومحاولة اليجاد متنفس لهذا االقتصاد لالعتماد 

على نفسه.
وبعد توقيع  اتفاقية اوسلو في 13 أيلول/ سبتمبر  
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وقيام   1993 عام 
عــام 1994  فــي  بــاريــس  بــروتــوكــول  توقيع  تــم 
الفلسطينيين  بين  االقتصادية  العالقة  لتنظيم 
كما  والعالم  الفلسطينيين  وبين  واالسرائيليين 
فلسطين  بين  تجارية  اتفاقيات  عدة  توقيع  تم  
ومصر  االردن  راسها  على  العالم  دول  من  وعدد 
العالم   دول  من  وغيره  ــي  االوروب االتحاد  وكذلك 
للنمو  قاباًل  الفلسطيني ولجعله  لالقتصاد  كحافز 

االسرائيلي  االحتالل  آثار  إلزالة  ومحاولة  والتطور 
من  وبالرغم  انه  اال  الهش،  االقتصاد  هذا  على 
ذلك بقي هذا االقتصاد مقيدا بمحتواه من حيث 
االقتصاد  بمقومات  باالستئثار  إسرائيل  استمرار 
صالحيات  وتقييد  عليه  والسيطرة  الفلسطيني 
االقتصادي  النمو  وإمكانات  الفلسطينية  السلطة 
البرتوكول  ذلــك  ولكن  الفلسطيني،  للشعب 
والسيطرة  االحتالل  من  للخالص  خطوة  أعتبر 
التي  الفلسطيني  الشعب  بمقدرات  اإلسرائيلية 

سادت وتجذرت خالل فترة االحتالل منذ 1967.
وقد أعطى برتوكول باريس سيطرة كاملة للسلطات 
الفلسطينية  والمعابر  الحدود  على  االسرائيلية 
السلطات  فرضت  حيث  الــخــارجــي،  العالم  مــع 
على  واجراءاتها  متطلباتها  تطبيق  االسرائيلية 
وفرضت  الفلسطينية،  ــادرات  ــص وال الـــواردات 
الصادرات  على  مشددة  امنية  وفحوص  اجراءات 
الحاق  على  لالبقاء  الخارجي  للعالم  الفلسطينية 

التجارة الفلسطينية بالتجارة االسرائيلية.

اعفاء المنتجات الفلسطينية
االردنــيــة  الحكومة  أصـــدرت   2003 ــام  ع وفــي   
الرسوم  من  الفلسطينية  المنتجات  باعفاء  قرار 
وذلك  المماثل  االثــر  ذات  والــرســوم  الجمركية 
والقاضي   200 رقم  العربية  القمة  لقرار  تنفيذا 
الرسوم  مــن  الفلسطينية  المنتجات  باعفاء 

حجم التبادل التجاري
بيـن االردن وفـلسـطـين

وعملت  الفلسطيني.  لالقتصاد  دعما  الجمركية 
المنتجات  االردنية على تسهيل دخول  الحكومة 
قيود  دون  االردنـــي  الــســوق  الــى  الفلسطينية 
االردن  أن  وبما  االعفاء  لهذا  وكنتيجة  جمركية، 
يعتبر الشريك التجاري اإلقليمي للسلطة الوطنية 
الفلسطينية و المنفذ التجاري الرئيسي لصادرات 
للدول  وخاصة  الخارجي  العالم  الــى  فلسطين 
الخارجية  التجارة  لحجم  المتتبع  يجد   العربية، 
الى عام  البلدين نموا ملحوظا من عام 2003  بين 
لهذا  كنتيجة  الفلسطينية  الصادرات  في   2009
زادت  لالردن  فلسطين  أن صادرات  االعفاء، حيث 
عليه  كانت  عما   2009 عام  في   102.8% بنسبة 
عام 2005 ، وخالل هذه السنوات كانت الصادرات 
الفلسطينية تسجل نموًا تدريجيًا سنة بعد أخرى 
فقد زادت عام 2006 بما نسبته %47.1 عن عام 
و   2007 للعامين   118.8% و   94.7% و   2005

2008 على التوالي.

الصادرات الفلسطينية
ــالردن  ل الفلسطينية  ــادرات  ــص ال قيمة  ان  اال 
المأمول  من  اقل  زالت  ما  الزيادة  هذه  من  بالرغم 
وبقي حجم التبادل التجاري بين البلدين اقل من 
المطلوب ومن المتوقع وذلك السباب كثيرة اهمها 
المتعددة،  االسرايئلية  والمعيقات  االجـــراءات 
وكذلك المعيقات الداخلية للشركات الفلسطينية 

الميزان التجاري نسبة التغير %
)سنة األساس 2005(

واردات فلسطينة
)دينار أردني(

نسبة التغير %
)سنة األساس2005(

صادرات فلسطينية
)دينار أردني(

السنة

-17,054,131 28,320,100 11,265,969 2005

-10,045,913 % -5.9 26,622,702 % 47.1 16,576,789 2006

-9,788,272 % 12 31,723,289 % 94.7 21,935,017 2007

-22,560,686 % 66.7 47,209,695 118.8% 24,649,009 2008

-12,690,594 % 25.5 35,545,150 % 102.8 22,854,556 2009

جدول رقم )1( : حجم التجارة الخارجية ونسب التغير بين فلسطين واألردن للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(
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وعدم  المستخدم،  رأسمال  حجم  ضعف  وخاصة 
الخبرة  وقلة  االنــتــاج،  في  التكنولوجيا  ــال  ادخ
وغيرها  الدولية  باالسواق  والمعرفة  التسويقية 

من المعيقات.
وسنورد احصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية 
قيمة  بلغت  حيث  مختارة،  لقطاعات  االردنــيــة 
 2009 عام  االردن  الى  الفلسطينية  الــصــادرات 
واردات  بلغت  بينما  ديــنــار،  مليون   23 حوالي 
مليون   35.5 العام  لنفس  االردن  من  فلسطين 

دينار. 

والجدول )1( يوضح قيم الصادرات والواردات بين 
الواقعة ما بين 2005 –  للفترة  فلسطين واألردن 

2009 ونسب التغير والميزان التجاري: 

والرسم البياني يوضح حجم التجارة الخارجية بين 
الواقعة ما بين 2005 –  للفترة  فلسطين واألردن 

. 2009
ما نسبته 54.2  الحجرية  المنتجات  يشكل قطاع 
% من مجمل الصادرات الفلسطينية الى األردن، 
وبقيمة  الفلسطينية  الصادرات  يقود  بذلك  وهو 
نالحظ  اذ   ،  2009 لعام  دينار  مليون   12 فاقت 
الصادرات  أعلى  تشكل  الحجرية  المنتجات  بأن 
التجارة  لحجم  والمتتبع  األردن،  الى  الفلسطينية 
المنتجات  من  واألردن  فلسطين  بين  الخارجية 
ومضطرد  متزايد  نمو  في  بأنها  يالحظ  الحجرية 
سجلت  حيث  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل 

نسبة زيادة عام 2009 بلغت 248.6 %.
ــواردات  وال الصادارت  حجم  يبين   )2( والجدول 
الحجرية  المنتجات  من  األردن  الى  الفلسطينية 

للفترة الواقعة ما بين 2005 – 2009 .

من  الفلسطينية  الصادرات  معظم  تمثلت  وقد 
المنتجات الحجرية الى األردن لعام 2009 بأحجار 
احجار  ومرمر،  وترافرتين  رخام  من  والبناء  النصب 

كلسية، جرانيت.
هذه  مــن  الفلسطينية  ــصــادرات  ال بلغت  وقــد 
المنتجات الحجرية الى األردن لعام 2009 ما يلي:

• احجار نصب وبناء من رخام وترافرتين ومرمر 	
: 2,456,450 ألف دينار.

• احجار كلسية : 8,462,552 ألف دينار.	
• جرانيت : 1,211,746 ألف دينار.	

األحجار  بــأن  نالحظ  السابقة  القيم  خــالل  ومــن 

حجم التجارة الخارجية بين فلسطين واألردن 
للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(

!"# !"#$%&' !"#$%&' !" !"#$% !"#$%&  
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جدول رقم )2( : حجم التجارة الخارجية بين فلسطين واألردن من المنتجات 
الحجرية للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(

صادرات فلسطينيةالسنة
)دينار أردني(

واردات فلسطينية
)دينار أردني(

الميزان التجاري

20053,556,717139,7813,416,936
20067,108,65170,6527,037,999
20078,129,50882,2348,047,274
200812,098,59597,58112,001,014
200912,400,17849,74912,350,429

جدول رقم )3( : حجم التجارة الخارجية بين فلسطين واألردن من الصناعات 
الغذائية للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(

صادرات فلسطينيةالسنة
)دينار أردني(

واردات فلسطينية
)دينار أردني(

الميزان التجاري

20051,621,5503,109,272-1,487,722

20061,882,9713,861,900-1,978,929

20072,885,1135,318,800-2,433,687

20083,676,9867,026,882-3,349,896

20092,117,3527,537,966-5,420,614
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الصادرات  مجمل  من   %  68.2 نسبته  ما  تشكل 
األردن  الى  الحجرية  المنتجات  من  الفلسطينية 

لعام 2009.
حوالي  الغذائية  الصناعات  صادرات  تشكل  كما 
9.2 % من اجمالي صادرات فلسطين الى األردن، 
إذ بلغت قيمة الصادرات عام 2009 ما يقارب 2.1 

مليون دينار.

ــواردات  وال الصادرات  حجم  يبين    )3( والجدول 
الغذائية  الصناعات  من  األردن  الى  الفلسطينية 

للفترة الواقعة ما بين 2005 – 2009.

وتشكل صناعة اللحوم  ما يقارب 63.8 % من مجمل 
صادرات فلسطين إلى األردن من الصناعات الغذائية، 
الصناعات  اكثر من نصف صادرات  وبالتالي تعتمد 

الغذائية الفلسطينية الى األردن على اللحوم.
فائض  وجود  نالحظ  السابق،  الجدول  خالل  ومن 
في الميزان التجاري الفلسطيني األردني لمنتجات 
المملكة النباتية، حيث أن حجم صادرات فلسطين 
مستورداته  من  أعلى  القطاع  هذا  من  األردن  الى 
وبالتالي حقق فائض بلغ قيمته 1.4 مليون دينار.

ان  الــى  االحــصــاءات  فتشير  االثـــاث،  قطاع  امــا 
الفلسطينية من األردن من األثاث لعام  الواردات 
2009 أعلى من الصادرات حيث بلغت مستورداتها 

ما يقارب حوالي 1,314 مليون دينار.

ــواردات  وال الصادرات  حجم  يبين   )5( والجدول 
الفلسطينية الى األردن من اآلثاث للفترة الواقعة 

ما بين 2005 – 2009 .
وقد شملت أصناف اآلثاث المصدرة من فلسطين 

الى األردن لعام 2009 التالي :

• مقاعد وآرائك : 43,486 ألف دينار.	
• آثاث من معدن : 149,593 ألف دينار.	
• آثاث من خشب : 3,877 ألف دينار.	
• 	 : والوسائد  اللحف  مثل  لألسرة  أصناف 

432,132 ألف دينار.

الفلسطينية  الصادرات  حجم  يبين   )6( والجدول 
من  مرتبة  الصناعية  القطاعات  األردن حسب  الى 

األكبر الى األصغر لعام 2009 .
الفرص  بتحليل  الــقــادم  الــعــدد  فــي  وسنقوم 
كل  في  الصادرات  حجم  زيادة  امام  والمعيقات 

قطاع من القطاعات الرئيسية.

جدول رقم )4( : حجم التجارة الخارجية بين فلسطين واألردن لمنتجات المملكة 
النباتية للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(

صادرات فلسطينيةالسنة
)دينار أردني(

واردات فلسطينية
)دينار أردني(

الميزان التجاري

20051,851,933848,6081,003,325
20061,574,118576,454997,664
20072,852,102767,4302,084,672
20081,336,299818,869517,430
20092,181,121706,6231,474,498

جدول رقم )5( : حجم التجارة الخارجية بين فلسطين واألردن من اآلثاث 
للفترة ما بين 2005 – 2009 )دينار أردني(

صادرات فلسطينيةالسنة
)دينار أردني(

واردات فلسطينية
)دينار أردني(

الميزان التجاري

2005479,4891,437,516-958,027

2006643,3431,449,088-805,745

2007761,5381,500,029-738,491

2008933,4321,263,790-330,358

2009629,0881,314,462-685,374

جدول رقم )6( : حجم الصادرات الفلسطينية الى األردن حسب القطاعات 
الصناعية لعام 2009 )دينار أردني(

صادرات فلسطينيةالقطاعات الصناعية
)دينار أردني(

12,400,178المنتجات الحجرية

2,181,121منتجات المملكة النباتية

1,352,270الصناعات الغذائية

1,792,379المنتجات المعدنية

1,547,440المنتجات الكيماوية

629,088آثاث

571,262منتجات الزيوت الحيوانية والنباتية

490,520اللدائن ومصنوعاتها

198,875أحذية

134,459منتجات المملكة الحيوانية

106,783المنتجات الورقية أو المصنوعة من عجائن الورق

75,528المنتجات والصناعات الخشبية

55,599المنتجات والصناعات الجلدية

178المنتجات النسيجية
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أهمية  على  فياض  د.سالم  الوزراء  رئيس  أكد   
المصرفية  قطاعاته  بكافة  المالي  القطاع 
الدور  أهمية  وإلى  القطاعات،  وباقي  والتأمينية 
وتنمية  تطوير  في  القطاع  هذا  يلعبه  الــذي 

المجتمع.
ـــوزراء حملة  ال ــالق رئيس  إط لــدى  ــاء ذلــك  وج
حياتك«  وطور  صح  »احسبها  المالية  التوعية 
اإلتحاد  ينظمها  التي  الله  رام  مدينة  فــي 
الفلسطيني لشركات التأمين وهيئة سوق رأس 
الفلسطينية  النقد  وسلطة  الفلسطينية  المال 
ماهر  بحضور  فلسطين،  في  البنوك  وجمعية 
الــمــال  رأس  ســـوق  هيئة  رئــيــس  الــمــصــري 
رئيس  الوزير  جهاد  والدكتور  الفلسطينية، 
مكتب  مدير  كريفيلد  ــون  وج النقد،  سلطة 
للتنمية  األميركية  الوكالة  في  الخاص  القطاع 
اإلتحاد  إدارة  مجلس  وأعضاء  ورئيس  الدولية، 
الفلسطيني لشركات التأمين والمدراء العامين 
كــوادر  من  ــدد  وع األعــضــاء  التأمين  لشركات 
من  وعدد  وموظفيها  والبنوك  التأمين  شركات 

العاملين في قطاعات اإلستثمار الفلسطيني.
وأكد فياض على أهمية هذه الحملة، لما توليه 
من أهمية خاصة لزيادة الوعي لما هو متاح من 
قطاع  مثل  ومصرفية  مالية  ومنتجات  خدمات 
بمفهوم  الوثيق  وإلرتباطها  وخالفه،  التأمين 
أساسي في العمل اإلقتصادي وهو التوافق على 
من  للسلعة  المنتج  مصلحة  بين  البعيد  المدى 
لها  المستخدم  أو  لها  المستهلك  وبين  جهة، 

من جهة أخرى. 

برعاية د. سالم فياض 

إطالق حملة التوعية المالية بمشاركة
- اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

- هيئة سوق رأس المال
- سلطة النقد وجمعية البنوك

كما أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية 
الحدث  لهذا  أهمية قصوى  تولي  الفلسطينية 
لما يمثله من محاولة جادة في إيصال المعلومات 
والتعريف بدرجة أفضل وتحسين دائرة الوعي 
بها والتعريف أيضًا بالحقوق والمسؤوليات، ومن 
الجهد  هذا  إلى  النظر  أهمية  وتبرز  تكمن  هنا 
الهام في إطار ما يمكن إيضًا القيام به في مجال 
تعزيز أطر حماية المستهلك أو الجهد المبذول 

على كافة المستويات والجمعيات المختلفة«.
ومن ثم تحدث السيد ماهر المصري عن أهمية 
هذه الحملة في زيادة الوعي المالي لدى الجمهور 
وزيادة معرفتهم التأمينية، األمر الذي يأتي في 
سياق العمل المنهجي المنظم من قبل الهيئة 

في  ورد  لما  وفقا  المحددة  األهداف  تنفيذ  في 
إستراتيجية الهيئة، التي تم وضعها في أواخر 
عام 2008، مؤكدا على أهمية الحملة في تعزيز 
المالية  الخدمات  مجال  في  المواطنين  وعي 
حقوق  من  لهم  ما  ومعرفة  المتاحة  والتأمينية 

وما عليهم من التزامات.
مؤكدا  الوزير  جهاد  الدكتور  تحدث  ذلك،  بعد 
يقدمه  وما  المصرفي  القطاع  دور  أهمية  على 
من خدمات للجمهور، والدور الذي تلعبه سلطة 
النقد في تطوير هذا القطاع واالرتقاء به، حيث 
العمالء  عن  الجديد  االستعالم  نظام  إلى  أشار 
قبل منح التسهيالت االئتمانية، ونظام معالجة 

الشيكات المرتجعة الذي تم اعتماده مؤخرا.
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ملــــف التـأمـيـــن

صـــرح نــهــاد أســعــد أمــيــن عـــام اإلتــحــاد 
اإلتحاد  أن  التأمين  لشركات  الفلسطيني 
التأمين  قــطــاع  لتطوير  سعيه  وضــمــن 
التدريبية  الفرص  وتوفير  الفلسطيني 
العالمية  التجارب  ــدث  أح على  ولــإلطــالع 
التأمين  مجال  في  المتحققة  واإلنــجــازات 
لهذا  المساندة  والخدمات  التأمين  وإعــادة 
مدار  على  عمل  ورشة  بتنظيم  قام  القطاع، 
التكنولوجية إلدارة  النماذج  يومين بعنوان: 
مقر  في  المالي  التحليل  وأنظمة  الخطر 
ما  مشتـرك  بتعـاون  الله  رام  في  اإلتحاد 
التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  بيـن 

  Ultimate Risk Solutions/US RE وشركة
األمريكية.

أكثر من 20 مشاركًا  العمل  وشارك في ورشة 
من المدراء العامين لشركـات التأميـن والمدراء 
دوائر  ومــدراء  الفنيين  والمدراء  التنفيذيين 

الحاسوب والكوادر المعنية بالموضوع.
وفي بداية الورشة رحب محمد الريماوي رئيس 
مجلس إدارة اإلتحاد بالمشاركين والمحاضرين 
الضيوف وأكد على أهمية اإلطالع على أحدث 
التجارب المتوفرة في مجال إدارة الخطر واألثر 

اإليجابي لتطبيقها على شركات التأمين.
من  عــدد  بحث  اليومين  مــدار  على  تم  كما 

بالبرنامج  المشاركين  وتعريف  المواضيع 
الشركة  ــذه  ه صممته  الـــذي  الحاسوبي 
وإعادة  التأمين  شركات  كبرى  من  والمطبق 
 Munich Re، Lloydsالتأمين العالمية مثـل
، US Re، Willis، Gen Re  والبرامج األخرى 
والتي تساعد العاملين في شركات التأمين 
في عملية إدارة الخطر في التأمين كذلك تم 
تعريف المشاركين بالتطبيقات األخرى التي 
يوفرها هذا البرنامج وفقًا لإلحتياجات الخاصة 
لكل شركة مما يتيح لشركات التأمين فرصة 
المطبقة في  الحاسوبية  البرامج  اإلطالع على 
المتقدمة  الدول  في  التأمين  شركات  كبرى 

ورشة عمل حول البرامج الحاسوبية في 
التأمين بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة

عام  أمين  أسعد  نهاد  قدم  الحفل  نهاية  وفي 
نبذة  التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد 
المالية من حيث  التوعية  أهم مالمح حملة  عن 
والجهات  المستهدفة  والــفــئــات  ـــداف  األه
اإلعالمية  واألدوات  ــوســائــل  وال الــمــشــاركــة 

المستخدمة وما إلى ذلك.
وتهدف حملة التوعية المالية إلى زيادة توعية 
معرفته  درجــة  ــادة  وزي الفلسطيني  الجمهور 
تقدمها  التي  المالية  والمنتجات  بالخدمات 
فلسطين  العاملة في  والبنوك  التأمين  شركات 
الــذي  ــي  ــراف واإلش الرقابي  الـــدور  ــى  إل كذلك 
الفلسطينية  المال  رأس  سوق  هيئة  تمارسه 
هذه  على  واإلشــراف  الرقابة  في  النقد  وسلطة 

المؤسسات.
التي  والمنتجات  الخدمات  على  الحملة  وتركز 
تقدمها شركات التأمين العاملة في فلسطين، 
الخدمات  على  الحملة  تركيز  إلى  باإلضافة  هذا 
التي يقدمها القطاع المصرفي من خالل البنوك 
رقابة  إلــى  والخاضعة  فلسطين  في  العاملة 

وإشراف سلطة النقد الفلسطينية.
وهم  شركاء  أربعة  الحملة  تنفيذ  على  ويقوم 
وهيئة  التأمين،  لشركات  الفلسطيني  واإلتحاد 
النقد  وسلطة  الفلسطينية،  المال  رأس  سوق 
في  البنوك  جمعية  إلى  إضافة  الفلسطينية، 

فلسطين، ويتم تمويل تكاليف الحملة من خالل 
حيث   .USAID قبل  من  الممول   ESAF برنامج 
الفلسطيني  الجمهور  الحملة عموم  تستهدف 
لها  لم يسبق  التي  الفئة  التركيز على تلك  مع 
التي  المالية  والخدمات  المنتجات  مع  التعامل 
في  العاملة  والبنوك  التأمين  شركات  تقدمها 
الرقابي  بالدور  تعريفهم  إلى  إضافة  فلسطين 
وسلطة  المال  رأس  سوق  هيئة  به  تقوم  الذي 
المنتجات  الحملة  وتغطي  الفلسطينية،  النقد 
إضافة  المصرفي  القطاع  يقدمها  التي  المالية 
قطاع  يقدمها  التي  والخدمات  المنتجات  إلى 

التأمين في فلسطين.
لدى  المعرفة  درجة  زيادة  إلى  الحملة  وتهدف 
والمنتجات  بالخدمات  الفلسطيني  الجمهور 
الهيئات  ومعرفة  استخدامها  وآلية  المالية 
الرقابية المسؤولة عن الجهات التي تقدم هذه 
في  لها  الوصول  وكيفية  والمنتجات،  الخدمات 
الستخدام  نتيجة  مشاكل  أية  واجهته  حال 
بيان  بعد  وذلـــك  المالية،  المنتجات  ــذه  ه
الحقوق والواجبات المترتبة على استخدام احد 
التأمين  المثال،  سبيل  )على  المالية  المنتجات 
المسؤوليات،  تأمين  العمال،  تأمين  الصحي، 
القروض، بطاقات االئتمان،  وغيرها من الخدمات 

والمنتجات المالية(.

وتستمر  ثاني  تشرين  بداية  في  الحملة  وتبدأ 
لمدة أربعة شهور وتقسم ألربعة مراحل:

المرحلة األولى : سيتم في هذه المرحلة التطرق 
للخدمات المالية بشكل عام وأهميتها للمواطن 

الفلسطيني.
ــركــز عــلــى الــخــدمــات  الــمــرحــلــة الــثــانــيــة : وت
في  المتوافرة  والبنكية  التأمينية  والمنتجات 
السوق الفلسطيني والمتاحة أمام الجمهور، كما 

وتقدم نصائح بما يتعلق بهذه الخدمات.
على  المرحلة  هــذه  وتركز   : الثالثة  المرحلة 
لقطاعي  الرقابية  الجهات  على  الضوء  تسليط 
المال  رأس  والبنوك وهي )هيئة سوق  التأمين 

وسلطة النقد الفلسطينية
المرحلة الرابعة واألخيرة: وستركز هذه المرحلة 
الرقابية  للجهات  الشكاوي  تقديم  آلية  على 
المواطنين  واجه  حال  في  أعاله  إليها  المشار 
أية مشاكل أو استفسارات نتيجة استخدامهم 

للخدمات المالية.
من  مجموعة  إســتــخــدام  سيتم  بــأنــه  علما 
الــحــمــلــة منها  ــة خـــالل  ــي ــالم اإلع ــل  ــائ ــوس ال
والصحف  التعريفية  والكتيبات  البروشوارت 
نشرها  سيتم  التي    )Billboard(والــيــافــطــات
في جميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة، 

باإلضافة إلى الراديو والتلفزيون واإلنترنت.
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ومجاراة احدث المستجدات التقنية المتبعة 
فــي شــركــات اإلتــحــاد األوروبــــي مــن حيث 
ومعايير  المالية  المالءة  هامش  تطبيقات 
القطاع  على  للرقابة  البريطانية  الهيئة 
البرنامج لهيئات  بميزات  والتعريف  المالي، 
من  التأمين  أعمال  على  واإلشــراف  الرقابة 
حيث تقييم عملية المقارنة بين المطلوبات 
والموجودات في ضوء تحليل أعمق للمخاطر 
في محافظ شركات التأمين والعوامل األخرى 
المعقدة التي تؤثر في تقدير هذه األخطار.

الورشة  هــذه  في  المحاضرات  إلقاء  وتولى 
في  العامليـن  اإلكتواريين  مـن  محاضرين 
ووكالة    Ultimate Risk Solutions شركة 
A.M.Best للتصنيف العالمية ومحاضرين من 
ذوي الخبرة العالية في مجال تحليل البيانات 
التي يمكن استخراجها من خالل هذا البرنامج 
الموضوع حيث  في هذا  المعنيين  وبمشاركة 
العامة  المفاهيم  شرح  الورشة  هذه  خالل  تم 
المنشآت  في  الخطر  إدارة  حــول  مقدمة  مع 
المنشآت  لهذه  الديناميكي  المالي  والتحليل 
عرض  كذلك  المخاطر،  استكشاف  وعملية 
برنامج  ــمــوذج  ان اعـــداد  فــكــرة  الــمــحــاضــرون 
حاسوبي مبسط نموذجي يتناسب مع شركات 
والحوافز  الدوافع  وشرح  الفلسطينية  التأمين 
ظل  في  المتكاملة  الشركة  انموذج  العتماد 
كما   ،)2( المالية  المالءة  هامش  تطبيق  حقبة 

الورشة بحث موضوع متطلبات رأس  تم خالل 
العالمية  التصنيف  وكاالت  وتوقعات  المال 
التأمين  شــركــات  تفيد  التي  والمعلومات 
تصنيف  على  الحصول  في  رغبتها  لتحقيق 

إئتماني معترف به.
المالي  التحليل  برنامج  كذلك تم شرح أهمية 
من  والتوتر  العمل  ضغط  إختبار  في   )DFA(

البرنامج  باستخدام  عملية  حاالت  عرض  خالل 
شركة  ممثلو  وقدم  الخطر.  هذا  إلستكشاف 
Ultimate Risk Solutions  االمريكية عرض 
تقدمها  التي  والخدمات  األدوات  بقية  حول 
أنموذج  بناء  حــول  الشركة  هــذه  منتجات 
والترجمة  الخسارة  وإحتياطيات  مخصصات 
ذلك  إلى  وباإلضافة  البرامج،  هذه  باستخدام 
إعادة  عمليات  تقييم  العمل  ورشــة  تضمن 
لشركات  ــة  اإلداري واإلستراتيجيات  التأمين 
باستخدام  فلسطين  في  العاملة  التأمين 
الربحية  التأمين وإيجاد خارطة لتحقيق  إعادة 
برنامج  باستخدام  للشركة  المالي  واإلستقرار 
العمل  ورشة  واختتمت  المخاطر  استكشاف 
يوفرها  التي  األدوات  حول  نقاشية  بحلقة 
المؤمل  والفوائد   )DFA( الحاسوبي  البرنامج 
تحقيقها في ناحية إعادة التأمين حيث شارك 
لشركات  العامين  المدراء  النقاش  حلقة  في 

التأمين.
 ويجدر بالذكر أن اإلتحاد الفلسطيني لشركات 
التأمين يحرص على توفيـر الفـرص المناسبة 
العربيـة  والتجارب  الخبرات  من  لإلستفادة 
تنعكس  أن  منهـا  يؤمل  والتي  والعالميـة 
اإلطالع  حيث  من  التأمين  قطاع  على  إيجابيـًا 
تساهم  التي  والخبرات  التجارب  أحـدث  على 

في تطوير أعمال شركات التأمين.
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وراء  كانت  )البهارات(  التوابل  أن  تاريخيًا  المعروف  من 
الغابر  الزمن  في  كانت  فقد  آسيا،  إلى  االستعمار  وصول 
تباع بسعر الذهب، بل كانت أثمن منه وأندر، ورحلة ماجالن 
الشهيرة ومن بعدها رحلة كريستوف كولومبس، لم يكن 
غايتهما  كانت  بل  بصلة،  العلم  إلى  يمت  إليهما  الدافع 
اكتشاف أقصر الممرات إلى بالد الشمس الساطعة ليمأل 
البحارة سفنهم بمنتجات الشرق ويبيعونها في بالدهم 

بأبهظ األسعار. 
اليوم فقدت التوابل قيمتها في سوق الذهب، بل باتت 
تباع بسعر التراب، كما يقال، غير أنها لم تفقد مكانتها 
على الموائد، فهي تضفي على المآكل نكهة طيبة وشذى 
مثيرًا للشهية، وفيما يلي أهم التوابل المثيرة للشهية: 

يقبل  التي  التوابل  رأس  على  يتربع  الذي  الفلفل:   -
مشهيًا  يعتبر  قليلة  بكمية  فتناوله  الــنــاس،  عليها 
زيت  على  الجيد، الحتوائه  الهضم  على  للمعدة  ومحرضًا 
يعرف باسم البيبيرين، الذي يثير البانكرياس على طرح 

المزيد من عصاراته المشجعة على الهضم. 
من  ويقلل  المعدة،  يهدئ  الذي  القرنفل:  كبش   -
من  يشفي  كما  فيه،  الغازات  تشكل  بمنع  البطن  نفخة 
اإلسهال، ويحد من حدوث الحازوقة. وغني عن التعريف ما 
لكبش القرنفل من ميزة في تسكين آالم األسنان، فوضعه 
على السن الهائج يخمد من ثورته ويجعل صاحبه ينام 

ليلته ريثما يذهب إلى الطبيب في اليوم التالي. 
عملية  في  بطء  من  يشكو  من  كل  على  الخردل:   -

له،  منشط  عامل  فهو  بالخردل،  يستعين  أن  الهضم 
كما أنه يحرض على طرح المزيد من اللعاب في الفم من 
إلى  الخردل  وصول  ولدى  المضغ،  عملية  تسهيل  أجل 
المعدة، فإنه يزيد من مفرزاتها ويشد من أزرها في إتمام 
وظيفتها. والخردل معقم ممتاز، من هنا استعماله في 

إبطال التسمم الذي تسببه األطعمة الفاسدة. 
إلى  الزعفران  - الزعفران: كثيرون يظنون أن إضافة 
وإعطائها  نكهتها  تحسين  بهدف  هو  الطعام  أطباق 
يتمتع  الزعفران  أن  الحقيقة  ولكن  فقط،  بهيًا  منظرًا 
بخواص أكثر من ذلك، إذ إنه يسهل من هضم األطعمة، 
المعدة،  آالم  تهدئة  أجل  من  منه  الساخن  ويستعمل 
بدء  عند  اللثة  آالم  تخفيف  في  األطفال  عند  ينفع  كما 

الغذاء قبل الدواء - توابل الشهية
اللواتي  النساء  عند  الزعفران  ويستعمل  التسنين. 
يعانين من شح في الطمث من أجل إكثار تسهيل تدفق 

دم الدورة الشهرية. 
يعتبر  أساسي  زيت  على  تحتوي  وهي  القرفة:   -
الدموية  للدورة  والمنشط  المقوي  الرئيس  العامل 
والتنفس، كما أنه مدر لإلفرازات الهضمية التي تسهل 
الغازات  طرد  في  القرفة  وتستخدم  الهضم.  عملية 
علماء  يعتبرها   ان  في  غرابة  وال  المزعجة.  البطنية 

التغذية في فرنسا صديقة الجهاز الهضمي. 
- جوزة الطيب: التي تتمتع بصفتين أساسيتين: 
األولى أنها تحرض عملية الهضم، نظرًا الى ما تحتويه 
أن  والثانية،  ذلــك.  في  دوره  يلعب  أساسي  زيت  من 
والحازوقة  الهضم  عسر  عــالج  فــي  نافع  مسحوقها 
استعمال  من  الحذر  يجب  وطبعًا  الصباحي.  والغثيان 
األذى  تسبب  ألنها  الطيب،  جــوزة  من  كبيرة  كميات 

لصاحبها. 
فهو  الفوائد،  من  جملة  يملك  الذي  العرعر:  حب   -
منقوع  ويخفف  الكريهة،  الفم  رائحة  لعالج  يستعمل 
حب العرعر من العبء الثقيل على المعدة، كما يساهم 

في التخلص من ريح البطن، وفي عالج الشهقة. 
البطنية،  الغازات  طرد  في  مفيد  وهو  - الزنجبيل: 
بأنه يمنح  الزنجبيل  وفي عالج سوء الهضم. ويتمتع 
في  به  ينصح  لهذا  ــرارة،  ــح وال بــالــدفء  اإلحــســاس 

الطقس البارد.

قال علماء إنهم عثروا على أدلة تشير إلى وجود نتيجة إيجابية واحدة على األقل 
ألمراض الحساسية التي تزعج الماليين حول العالم، فرغم أن بعض تلك األمراض 
قد تسبب الوفاة في حالة تفاقمها دون عالج، إال أنها تقي المصابين بها من ظهور 

األورام في الدماغ أو الحبل الشوكي.
الوقاية«  وسبل  المؤشرات   - السرطان  »طب  مجلة  نشرتها  التي  الدراسة  وتشير 
أنه كلما تزايدت حدة الحساسية لدى شخص ما كانت فرص إصابته بهذا النوع 

من األورام أقل.
الدراسة  إن  البحث،  إعداد  التي ساعدت على  ماكارثي،  بريدجت  الدكتورة  وقالت 

لم تجد أدلة واضحة تشرح سر هذا الرابط، ولكنها تأكدت من وجودة إحصائيًا.
وذكرت أن بعض العلماء طرحوا نظرية تشير إلى أن نظام المناعة لدى المصابين 
بالحساسية يعمل بقوة تفوق األنظمة المماثلة لدى األصحاء، وبالتالي فهو يقوم 

بالتصدي لألورام بسرعة كبيرة.
بينما تشير نظرية أخرى إلى أن أجسام مرضى الحساسية تنتج مركبات كيمائية 
بنسب  األخــرى  األجسام  تنتجها  ما  عادة  التي  »هستمين«  مادة  مثل  معينة، 

منخفضة، ولكنها مادة تساعد على الوقاية من األورام، وكل أنواع السرطان.
وبالعودة إلى التجارب التي أجرتها ماكارثي، فقد شملت مسح معلومات من 419 

مريضًا يعانون من أورام في الدماغ أو الحبل الشوكي، و612 شخصًا ال يعانون هذه 
األورام، وكلهم ممن يعاني نوعًا من أنواع الحساسية.

مركب  إنتاج  تكبح  والتي  للحساسية،  المضادة  للعالجات  المرضى  إخضاع  وبعد 
»هستمين« اتضح أن الذين يحصلون على كميات كبيرة من مضادات الهستمين 

لديهم  تــــزداد 
ــور  ــه ـــــرص ظ ف
مستقباًل،  أورام 
ـــــدم  رغــــــــــم ع
منها  معاناتهم 

في السابق.
الدراسة  وذكرت 
هـــــــذه  أن 
االكـــتـــشـــافـــات 

معينة،  خارجية  عوامل  عزل  يتطلب  الذي  التدقيق  من  للمزيد  بحاجة  األولية 
مشيرة إلى نية إطالق مسح موسع يشمل ستة آالف مريض للتأكد من المعطيات 

المتوفرة.

دراسة: أمراض الحساسية تحمي من أورام الدماغ
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دعيق يختتم زيارة لموريتانيا بعد المشاركة في اجتماع 
المجلس التنفيذي للمنظمة العربية الزراعية بنواكشط

      عقدت وزارة الزراعة بحضور وزير الزراعة، 
المشاريع  إدارة  مبادئ  بعنوان  عمل  ورشة 
المصرفية  المؤسسة  مع  بالتعاون  الزراعية، 
ضمن  وذلــك  المالية،  ووزارة  الفلسطينية 
برنامج التعاون المشترك القائم فيما بينها، 
حيث عقدت الورشة في مقر الوزارة في رام 

الله.
وقد شارك في الورشة ممثلون عن الوزارات 
والــمــؤســســات الــمــشــاركــة، الــذيــن أشـــاروا 
الزراعية  المشاريع  تمويل  صندوق  لــدور 
الصغيرة الذي تم إنشاؤه بمساهمة السلطة 
الوطنية الفلسطينية والمؤسسة المصرفية 
الزراعية  القروض  منح  بهدف  الفلسطينية، 
الزراعيين  المهندسين  لفئات  الصغيرة 

والمزارعين بسقف 30 ألف دوالر.

  شارك وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق على 
رأس وفد من وزارة الزراعة الجتماعات المجلس 
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في 
نواكشوط حيث يضم المجلس التنفيذي حاليا 
وزراء الزراعة في كل من فلسطين، والسعودية 
والكويت واليمن واالردن ولبنان وموريتانيا التي 

تمثل دول المغرب العربي.
ــم بحثها  ت ــتــي  ال ــمــوضــوعــات  ال اهـــم  ومـــن 
العربية  الــزراعــيــة  التنمية  استراتيجيات 
اعالن  تنفيذ  لضمان  واالجـــراءات  المستدامة 
وتعميم  العربي  الغذائي  االمن  حول  الرياض 
العربي وتنفيذ  الغذائي  الطارئ لألمن  البرنامج 
المياة  في  السمكي  لالستزراع  العربي  البرنامج 
الزراعي  للتدريب  العربي  والبرنامج  العذبة 
خطة  تنفيذ  لتسيير  ــدة  وح انشاء  ودراســـة 
الزراعية واالمن  التنمية  العمل المشتركة حول 

الغذائي في العالم العربي.

والتقى وزير الزراعة والوفد المرافق له المهندس 
ود.ناصر  والــري  التربة  عام  مدير  عبدوة  قاسم 
الموريتاني  نظيرة  الوزير  مستشار  الجاغوب 
اطار  المختار في  ولد محمد  مبارك  ولد  ابراهيم 
للمنظمة  التنفيذي  للمجلس   37 ال  الــدورة 
العربية للتنمية الزراعية وتناول الجانبان السبل 
البلدين  بين  التعاون  وتعزيز  بدفع  الكفيلة 
والحيوانية  الزراعية  التنمية  مجال  في  خاصة 
الفلسطيني  الشعب  امــام  االستثمار  وفــرص 
التنمية  مجالي  في  سيما  ال  الميادين  كل  في 
الزراعية والحيوانية على اسس مستدامة وفنية 

واضحة.
الفلسطينيين  المزارعين  ان  دعيق  د.  واوضح 
يملكون خبرات متميزة مبديا استعداد فلسطين 
مجالي  في  المبذولة  مورتانيا  جهود  مواكبة 
الفلسطينية  التجربة  ونقل  والتدريب  التكوين 

على مستوى القطاع الزراعي وخاصة النخيل.

الزراعيان  المهندسان  الورشة  خــالل  وعــرض 
المشاريع  واقع  بركات  أشرف  الزراعة  وزارة  في 
وقــدم  النباتي،  اإلنــتــاج  مجال  فــي  الــزراعــيــة 
عن  نبذة  فطافطه  محمود  الزراعي  المهندس 

واقع مشاريع اإلنتاج الحيواني في فلسطين.
من  العديد  مناقشة  أيضًا  الــورشــة  وتخللت 
اإلنتاج  مشاريع  إدارة  مبادئ  مثل:  القضايا 
النباتي والحيواني والتصنيع الغذائي، والقضايا 

الفنية والمالية واإلدارية ذات الصلة. 
من جهة ثانية، عقدت منظمة األغذية العالمية 
سبل  حول  تشاورية  عمل  ورشة  الزراعة  ووزارة 
وفرص  الزراعي  اإلنتاج  وسالمة  جودة  تحسين 

تسويقه داخليًا وخارجيًا.
وقد شارك في الورشة خبراء من منظمة األغذية 
ومؤسسة  الزراعة،  وزارة  عن  وممثلون  العالمية، 

وزارة الزراعة تعقد ورشتين حول
تحسين جودة اإلنتاج وتمويل المشاريع

الناها  السيدة  المرافق  والوفد  د.دعيق  والتقى 
بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الشؤون الخارجية 
بين  التعاون  عالقات  اللقاء  وتناول  والتعاون 
وتعزيزها  بتطويرها  الكفيلة  والسبل  البلدين 
وجرى  الشقيقين  والشعبين  للبلدين  خدمة 
اللقاء بحضور سعادة السفير عدنان ابو الهيجاء 

سفير دولة فلسطين في موريتانيا.

المواصفات والمقاييس، واتحاد الصناعات 
ذات  الحكومية  غير  والمنظمات  الغذائية، 

الصلة. 
العمل  ورشــة  في  المشاركون  تناول  وقد 
الفرص  تحليل  مثل:  مهمة  مواضيع  عدة 
الفلسطيني  ــزراعــي  ال للمنتج  السوقية 
ومقاييس  تعترضه،  التي  والتحديات 
وفق  الــزراعــي  للمنتج  والسالمة  الــجــودة 
في  تبنيها  ــاق  وآف العالمية  المقاييس 
تعزيز  إمكانيات  إلــى  إضافة  فلسطين، 
السوق  في  المنتجين  صغار  وحصة  دور 

المحلية.
وقد تم االتفاق في نهاية الورشة على اهم 
تقدمه  أن  الممكن  من  الذي  الدعم  مالمح 

منظمة األغذية والقطاع في هذا المجال.
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الملــــف الزراعـــي

الفلسطينية  المياه  سلطة  مقر  في  عقد       
اجتماع تشاوري ما بين د. شداد العتيلي، رئيس 
الزراعة  وزير  ادعيق،  ود.اسماعيل  المياه  سلطة 

بحضور عدد من المختصين.
التي  المواضيع  من  عدد  ومناقشة  طرح  وتم 
التخفيف من معاناة  يمكن من خالل تنفيذها 
شح المياه وتوفيرها للزراعة على وجه الخصوص. 
كما تمت مناقشة موضوع تأهيل اآلبار القائمة 
يتطلبها  التي  الطويلة  اإلجــــراءات  لتفادي 
على  التأكيد  وتم  جديدة،  آبــار  حفر  ترخيص 
الزراعة  وزارة  موافقة  على  الحصول  ضــرورة 

بخصوص اآلبار الزراعية.
المعالجة  المياه  استغالل  على  التركيز  وتم 
استخدام  وخاصة  الصحي  الصرف  مياه  من 
ليتم  البيرة  مجاري  محطة  من  المعالجة  المياه 
استغاللها في منطقة العوجا حسب طلب وزارة 

العتيلي وادعيق يبحثان سبل مواجهة انعكاسات انحباس األمطار

الفلسطينية  المياه  استعادة  وأيضا  الزراعة 
وخاصة  اإلسرائيلية  المحطات  في  تعالج  التي 
وأهمية  و’اشــكــوت’،  حيفر’  ‘ايــك  محطة  في 
وادي  مياه  معالجة  محطة  تنفيذ  في  المتابعة 
إنشاء  على  العمل  ومتابعة  العبيدية،  في  النار 
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الخليل 
ليتم استغالل المياه المعالجة في مناطق يطا 

والظاهرية.
وخطة  ــة  رؤي هناك  أن  ــزراعــة  ال ــر  وزي وأوضـــح 
من  كل  من  المعالجة  المياه  الستغالل  كاملة 
من خالل سلطة  تنفيذهما  الجاري  المشروعين 
الغربية  نابلس  مجاري  مشروعين  وهما:  المياه 

ومشروع مجاري أريحا.
كما أوضح ادعيق أن هناك رؤية لدى وزارة الزراعة 
بان يتم إنشاء جسم إلدارة مياه الري وسوف يتم 

بلورة هذا الجسم في المستقبل القريب.

المياه  سلطة  أن  العتيلي  أوضــح  جهته  من 
صياغة  إعــادة  دراســة  بلورة  على  حاليا  تعمل 
من  الصحي  الصرف  ومياه  المياه  قطاع  إدارة 
ناحية، وتطوير قانون المياه ليكون لدى سلطة 
المياه الصالحيات الكاملة في عمل إدارة سليمة 
ومستدامة للمياه في جميع أنواع استخداماتها.
الجهات  جميع  مع  العمل  على  الطرفان  واتفق 
الحكومية  غير  المنظمات  وخاصة  المانحة 
الحيوانية  الثروة  لحماية  والمحلية  العالمية 
بتزويدهم  وذلك  النائية،  والمناطق  البدو  عند 

باألعالف والمياه خالل الصيف القادم.
كما تم االتفاق على أن تقوم سلطة المياه ووزارة 
الزراعة بعرض إستراتيجية قصيرة المدى تضم 
الوزراء  رئيس  على  وعرضها  المعنية،  الجهات 
للمصادقة الحكومية على دعم المشاريع لتنفيذ 

الخطة.

قال وزير الزراعة د. إسماعيل دعيق، إن الحكومة 
لتعويض  شيكل  ماليين   10 مبلغ  رصــدت 
جراء  بهم  لحقت  التي  الخسائر  عن  المزارعين 

الظروف الجوية التي سادت فلسطين.
ستقوم  الحكومة  أن  ــى  إل دعــيــق  د.  وأشـــار 
الخسائر  حجم  من   % 40 نسبته  ما  بتعويض 
مليون   25 إلى  التقديرات  حسب  وصلت  التي 
تحويل  عند  فيها  المباشرة  وسيتم  شيكل، 

األموال من وزارة المالية.
وقال ‘نحن اآلن نعمل على اإلعداد آللية التعامل 
بناء  وذلك  الخسائر  عن  التعويض  كيفية  مع 
األضرار’،  حصر  لعميلة  النهائية  النتائج  على 
وسيتم  ماديا،  يكون  لن  التعويض  أن  مؤكدا 
بالحديد  لحقت  التي  الخسائر  عن  التعويض 

والبالستيك واإلنتاج.
أهمية  على  دعــيــق  ــدد  ش آخـــر،  ســيــاق  ــي  وف
على  الجمركي  اإلعــفــاء  مزايا  من  االستفادة 
االتحاد  ــرار  ق بعد  الفلسطينية،  المنتجات 
المفروضة  الجمركية  الرسوم  إلغاء  األوروبــي 

دعيق: الحكومة رصدت 10 ماليين شيكل لتعويض المزارعين

واألسماك  الزراعية  المنتجات  واردات  على 
والضفة  غزة  قطاع  من  القادمة  الفلسطينية 
وعدم  سنوات،  عشر  إلى  تصل  لمدة  الغربية 

وكامل  حر  بشكل  الصادرة  المنتجات  تحديد 
االقتصاد  لمساعدة  تهدف  خطوة  في  وذلــك 

الفلسطيني.
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مصر  فــي  الشعبية  االحتجاجات  تكّلف 
اقتصاد البالد 310 مليون دوالر كل يوم. وقد 
في  حاد  ارتفاع  إلى  كذلك  الوضع  هذا  أدى 
أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصاًل، والتي 

كانت إحدى أسباب التظاهر.
أن  االقتصاديين  الخبراء  من  عدد  وأجمع 
االقتصاد المصري تكبد خالل أسبوع واحد 
جنيه،  مليار  ـــ100  ال من  اقتربت  خسائر 
ورشح الخبراء ارتفاع تلك الخسائر إلى مئتي 
مليار، في حال استمرار التوترات السياسية 
في  المصريين  الخبراء  وأوضــح  مصر.  في 
جاءت  الفادحة  الخسارة  تلك  »أن  تقرير 
في المجاالت كافة، سواء في سوق األوراق 
المصرية  السندات  تكلفة  وارتفاع  المالية 
أو  زيادتها  المتوقع  الخسائر  من  وغيرها 
السياح  مغادرة  بسبب  السياحة  مجال  في 

مصر«.
المصرية  البورصة  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
في  األزمة  بوادر  بداية  منذ  أسهمها  فقدت 
حيث  جنيه،  مليار   90 من  يقرب  ما  الظهور 
انخفضت القيمة السوقية لألسهم المصرية 
جنيه.  مليار   420 إلى  جنيه  مليار   504 من 
قطاع  من  مصر  إيرادات  إجمالي  أن  وأضافوا 
السياحة المصرية 15 مليار دوالر خالل العام 
المحلي  الناتج  بما يمثل %11 من  الماضي، 
متوقعين  ســائــح،  مليون   16 ــول  دخ بعد 
تراجع تلك الحصيلة ألكثر من 57 %، وذلك 
الدول  كل  من  صدرت  التي  التنبيهات  بعد 
األميركية  المتحدة  ــواليــات  وال ــيــة  األوروب

لرعاياها بسرعة مغادرة األراضي المصرية.
وذكر الخبراء أن هذه الخسائر الفادحة جاءت 
المصري  الجنيه  الذي تراجع فيه  الوقت  في 
على ست  يزيد  ما  منذ  أدنى مستوياته  إلى 
يضع  مما  األميركي،  الــدوالر  أمــام  سنوات 

االقتصاد المصري أمام تحديات جديدة.

ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية في مصر 
يزيد من تفاقم األزمة المالية للمواطنين

شهدت جميع السلع الغذائية في مصر ارتفاعا تصاعديا في األسعار بجميع األسواق بسبب األحداث 
التي تشهدها مصر في الوقت الحالي.

أسعار  وارتفاع  الحي  للكيلو  جنيها   17 إلى  للكيلو  جنيه   12.5 من  الدواجن  أسعار  ارتفعت  حيث 
اللحوم الحمراء بما يعادل 5 جنيهات سواء لدى الجزارين أو الشوادر التي تشرف عليها وزارة الزراعة 

والمحليات.
وشهدت أيضًا األسواق ارتفاعا في أسعار األرز حيث ارتفع الكيلو من 2.5 جنيه للكيلو إلى 3.5 جنيه 
للكيلو والمكرونة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للكيلو والشعرية من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات 
وارتفاع أسعار اللوبيا الجافة من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو كما ارتفعت أسعار البطاطس 
من 1.5 جنيها للكيلو قبل األزمة إلى 3.5 جنيه للكيلو وارتفع سعر كيلو البصل من 2.5 جنيه إلى 
3 جنيهات بينما ارتفعت أسعار الكوسة من 2 جنيه إلى 6 جنيهات والبسلة من 3 جنيهات إلى 

7 جنيهات والفاصوليا من من7 إلى 10 جنيهات فيما ثبتت أسعار الطماطم خالل األيام األخيرة.
وشهدت األسواق أيضًا ارتفاعا في أسعار السكر من 4 جنيه إلى 6.5 جنيه والدقيق من 3 جنيهات إلى 
 4 جنيهات للكيلو وارتفع سعر البيض حيث وصل سعر البيضة 75 قرشا بعد أن كانت سعرها 50 قرشا.
من جانب آخر، شهدت أفرع البنوك التي تقرر عودة العمل بها بعد فترة إغالق استمرت ألكثر من 

أسبوع زحاما كبيرا بسبب تدافع أعداد كبيرة من المواطنين إلجراء أعمالهم المصرفية.

عطري وأردوغان يضعان حجر األساس 
لمشروع سد الصداقة

السوري حجر األساس لمشروع سد  أردوغان ونظيره  التركي رجب طيب  الوزراء  وضع رئيس 
وبلدة  اليمنى  الضفة  إدلب على  العالني في محافظة  بلدة  بين  العاصي  الصداقة على نهر 

الزيارة على الضفة اليسرى من الجانب التركي. 
مجرى  تنظيم  إلى  مكعب  متر  مليون   115 التخزينية  طاقته  تبلغ  الذي  المشروع  ويهدف 
النهر ودرء الفيضانات عن القرى والمزارع واألراضي والمحاصيل الزراعية بما يحقق الفائدة 
ري  في  السد  بحيرة  في  تخزينها  سيتم  التي  المياه  من  واالستفادة  للجانبين  المشتركة 

األراضي الزراعية الواقعة على جانبي مجرى النهر وزيادة رقعة المساحات المروية. 
الطاقة  توليد  إلى  أيضا  وارتفاعه 5ر14 مترا وهو يهدف  السد 580 مترا  ويبلغ طول جسم 
الكهربائية وإقامة المنشآت السياحية على ضفاف بحيرة السد وجذب المشاريع واالستثمارات 
السياحية وتحسين الثروة السمكية إضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وتطويرها اقتصاديا 

وخلق فرص عمل جديدة أو بديلة ألهالي المنطقة من الجانبين.

جراء االحتجاجات الشعبية: 

مصر تخسر 310 ماليين دوالر  يوميا وقطاع 
النقل من أكبر المتضررين
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النفط  من  برميل  مليون   2 من  أكثر  يوميًا  يمر 
السويس،  قــنــاة  عبر  النفطية  والمنتجات 
يأتي  التي  السلع  إمدادات  مع  الحال  هو  مثلما 
اآلن  إلى  تسببت  وقد  الحبوب.  مقدمتها  في 
وقف  أو  تأجيل  حدوث  احتمالية  من  المخاوف 
الجزء  إلحاق  في  القناة  في  الشحن  لعمليات 
وصلت  بعدما  النفط،  بقطاع  الضرر  من  األكبر 
أكثر من 100 دوالر، وهو  إلى  برنت  أسعار خام 
أكتوبر/تشرين  منذ  يتحقق  لم  الذي  المستوى 

األول عام 2008.
التوتر  أجواء  أن  أكدوا  اقتصاديين  خبراء  لكن 
الحاصلة اآلن، إال أنها في غير محلها إلى حد ما. 
األميركية  كرونيكل  هيوستن  صحيفة  ونقلت 
في هذا السياق عن الخبير االقتصادي ترافيس 

بتفيذ  للبدء  والتركي  االردني  الجانبان  يستعد 
البلدين مطلع  بين  التجارة  اتفاقية تحرير  بنود 
شهر اذار ، بعد ان انهى الجانب التركي اجراءات 
قرابة  االتفاقية  اعفت  ، حيث  المصادقة عليها 
وفق  التركية  البضائع  من  جمركيا  بندا   1750
الية زمنية معينة واستثنت 110 بنود جمركية 

سيتم االتفاق عليها الحقا.
ووفق االتفاقية وبهدف اعطاء الوقت للصناعات 
الوطنية في كال البلدين االستعداد والتكيف مع 
متغيرات السوق والمنافسة الخارجية تم تأجيل 
التفاوض واالتفاق على 110 بنود جمركية لمدة 
ثالث سنوات ومن هذه السلع السجاد والشاالت 
الصناعية،  ــة  واالحــذي باصنافها  النسائية 

واالحذية الرياضية ، واالثاث المعدني.
التركية  االسواق  االردنية  المنتجات  وستدخل 
دخول  فور  الجمركية  الرسوم  جميع  من  معفاة 
االتفاقية حيز النفاذ باستثناء القائمة السلبية 

والمكونة من 110 بنود جمركية. 
واشارت االتفاقية بانه سيكون دخول المنتجات 

تولوس، من شركة TXP األميركية المتخصصة 
في الشأن االستشاري، قوله “إن أقل ما يقال هو 
في  البحري  النقل  في  وقف  حدوث  احتمال  أن 
األمر  وهو  بعيدًا.  احتمااًل  يعتبر  السويس  قناة 

الذي ال يجب السماح به”. 
من  يقرب  ما  أن  إلى  تلفت  الصحيفة  ومضت 
تمر  العالم  في  النفط  إمـــدادات  من   %  4.5
عبر قناة السويس، وأن الدول التابعة لمنظمة 
أوبك في الشرق األوسط لن تتكئ بشكل كبير 
المرور.  حركة  إبطاء  وراء  يسعى  فريق  أي  على 
هايتاور،  دافيد  عليه  اتفق  الــذي  األمــر  وهو 
والمسؤول عن تحرير  السلع  الخبير في شؤون 
تقرير هايتاور في شيكاغو، حيث قال إن قناة 
السويس تعد نوعًا من أنواع الثروات الوطنية 

الرسوم  من  معفاة  االردنية  االســواق  التركية 
ثماني  مدتها  انتقالية  فترة  وفق  الجمركية 
العمل  سنوات ومقسمة على ثالث مراحل يبدا 
العام 2011 وتنتهي  المرحلة االولى بداية  في 
نهاية العام 2014 فيما يبدأ العمل في المرحلة 
العام  في  وينتهي   2012 العام  بداية  الثانية 
التنفيذ  حيز  الثالثة  المرحلة  وتدخل   2017
بداية العام 2013 وتنتهي بنهاية العام 2018.
االولى  المرحلة  ان بضائع  الى  االتفاقية  وتشير 
تضم بقائمتها 192 بندا جمركيا منها منتجات 
الطبية  ـــة  واالدوي والمستحضرات  االسمنت 
والسيارات  الحريق  الجلود وكواشف  و  والعطور 
االفــالم  وقــارئــات  التصوير  واجــهــزة  الرافعة 
واجهزة  السيارات  مواقف  وعدادات  والساعات 

فحص االجسام.
كما تضمنت المرحلة الثانية 1320 بندا جمركيا 
بشكل  الجمركية  الرسوم  من  اعفاؤها  سيتم 
الطعام  تدريجي خالل ست سنوات ومنها ملح 
واحجار  سيليسية  ورمال  الصوديوم  كلورايد   ،

بالنسبة إلى مصر.
وأوضح في تلك الجزئية “أنه ألمر بالغ األهمية 
بالنسبة إلى المصريين أن تظل القناة مفتوحة. 
حدوث  من  البد  إنه  تقول  المؤشرات  فإن  لذا 
تقليص  يتم  لألوضاع هناك، كي  تدهور خطر 

عمليات الشحن”. 
 Tesoro مصفاة  باسم  ناطق  مارسي،  مايك  أما 
Corp التي يوجد مقرها في سان أنطونيو، فأكد 
ويومي بشركائنا  اتصال متكرر  على  أنه “نحن 
ال  أنه  الشركة  أخبروا  وقد  مصر،  في  التجاريين 
يوجد أي تعطيل للشحنات عبر قناة السويس أو 
موانئ البحر األحمر حتى اآلن. ورغم أن الشركة 
ال  أننا  إال  ــط،  األوس الشرق  من  النفط  تشتري 

نعتمد بشكل مفرط على تلك المصادر”.

التشحيم  وزيــوت  الطرق  ــف  ورص الخرسانة 
والبوتادين  واالثلين  والبروبان  الطبيعي  والغاز 
وكبريتات الكالسيوم والمغنيسوم ومواد البناء 
واالدوات الصحية وااللبسة ولوازمها والقرطاسية 
المنزلية  الكهربائية  والجلود والحديد واالدوات 

ومقطورات السكن والتخييم.
االتفاقية  من  الثالثة  المرحلة  شملت  فيما 
ذات  البضائع  منح  سيتم  جمركيا  بندا   254
تدريجي  وبشكل  جمركيا  اعفاء  التركي  المنشا 
ـــواب  ــوات ومــنــهــا االب ــن ــت س ــمــدة س ايــضــا ل
والبطانيات  التسليح  وحديد  وعتباتها  واطرها 
للتمديدات  المستعملة  والمواسير  الكهربائية 

الكهربائية وسيارات المالعب والمصاعد.
والسلع  الزراعية  السلع  ان  االتفاقية  واوضحت 
الكوتا  لنظام  ستخضع  المصنعة  الــزراعــيــة 
الجمركية  التعرفة  على  جزئي  وتخفيض 
االتفاقية  في  خــاص  بروتوكول  ضمن  وذلــك 
التفصيلية  المنشا  قواعد  اعتماد  الى  باالضافة 

اليورومتوسطية.

اقتصاديون يقللون من شأن المخاوف 
المتعلقة بعمل قناة السويس

االردن وتركيا يستعدان للبدء بتحرير التجارة
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المركزي الهندي: األحداث في مصر ستؤثر 
على السياسة النقدية للهند

على  تأثير  لها  سيكون  مصر  في  األحــداث  إن  الهندي  المركزي  البنك  محافظ  نائب  قال 
السياسة النقدية الهندية.

الشرق  في  كثيرة  أحداث  وقعت  يناير   25 في  اعالن سياستنا  “بعد  جوكران  وقال سوبير 
األوسط بدأ يصبح لها تأثير على أسعار النفط وهو أمر لم نتوقعه عند اعالن سياستنا.”

قناة  عبر  األوسط  الشرق  نفط  من  االمــدادات  تعطل  من  المخاوف  مصر  في  األزمة  وأثارت 
السويس ومن امتداد االضطرابات إلى دول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

التي تنتج أكثر من ثلث امدادات النفط العالمية.
وقال مسؤولون أيضا ان عددا من قادة الدول غير األعضاء في منطقة اليورو انتقدوا مفهوم 
حوكمة  نظام  تأسيس  خطر  على  ينطوي  بأنه شيء  إياه  واصفين  االقتصادية”  “الحكومة 

متواز ال يتم فيه إدراج كافة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

المحتلة،  القدس  سكان  يشمل  للفقر،  تقرير  بين 
أن  االسرائيلية  الوطني  التأمين  مؤسسة  أعدته 
في  الفقر  دائرة  إلى  أضيفوا  قد  123,500 شخص 
من  الفقيرة  العائالت  غالبية  وأن  الماضي.  العام 
العرب أو من اليهود المتدينين، كما تبين أن نسبة 
ارتفعت  المحتلة قد  القدس  الفقيرة في  العائالت 

بشكل حاد لتصل إلى 72%. 
 كما بين التقرير، أن نحو 850,300 طفل يعيشون 
كل  بين  من  طفلين  أن  يعني  ما  الفقر،  دائرة  في 
في  الفقراء  عدد  ويصل  فقراء.  هم  أطفال  خمسة 

اسرائيل إلى 1,774,800 شخص. 
العام  في  الفقر  ــرة  دائ إلى  انضم  أنه  تبين  كما 
من  غالبيتها  عائلة،  ألف   15 نحو   ،2009 الماضي، 

العائالت كثيرة األوالد. 
العربية تحتل  البلدات  ومع األخذ بعين االعتبار أن 
أن  تبين  فقد  بالبطالة،  المنكوبة  البلدات  قائمة 
غالبية العائالت التي انضمت إلى دائرة الفقر هم 
)الحريديين(.  المتدينين  اليهود  من  أو  العرب  من 
ويصل بذلك عدد العائالت الفقيرة التي تعيش في 

اسرائيل إلى 435 ألف عائلة. 
وبينت معطيات التأمين الوطني أن التراجع الطفيف 
الذي طرأ على معدالت الفقر لدى العائالت العربية 
في السنتين األخيرتين قد انقلب، وارتفعت النسبة 
من %49.4 في العام 2008 إلى %53.5 في العام 

.2009
وبشكل مواز ارتفعت نسبة العرب بين عدد الفقراء 
 35.9% إلى   ،2008 العام  في   33.8% من  عامة 
العرب  نسبة  أن  إلى  اإلشــارة  مع   ،2009 العام  في 
السكانية ال تتجاوز %19، وتشمل الجوالن السوري 

المحتل والقدس المحتلة. 
العائالت  نسبة  أن  إلى  التقرير  معطيات  وتشير 
الفقيرة قد ارتفع من %19.9 في العام 2008 إلى 
من  الفقراء  عدد  وارتفع   ،2009 العام  في   25%
%23.7 في العام 2008 إلى %25 في العام 2009، 
الذين يعيشون في دائرة  األطفال  ارتفع عدد  كما 
الفقر من %34 في العام 2008 إلى %36.35 في 

العام 2009. 

التي  العائالت  غالبية  أن  المعطيات  من  وتبين 
الفقر كانت تعتمد على معيل  انضافت إلى دائرة 
هذا  فــإن  االقتصادية  ــة  األزم أعقاب  وفــي  واحــد، 
مستوى  انخفض  أو  عمله  مكان  فقد  قد  المعيل 
دخله. كما تبين أنه كان هناك فقط 6,300 عائلة 
انضمت إلى دائرة الفقر وكانت تعتمد على معيلين. 
التقرير  التي وردت في  المعطيات  وتشير تحاليل 
إلى أن العرب المقدسيين هم األفقر، وأن نسبتهم 

نسبتهم  عــن  أضــعــاف  ـــ5  ب تــزيــد  الــفــقــراء  بين 
العرب  احتماالت تصنيف  أن  تبين  السكانية. كما 
واليهود المتدينين ضمن قائمة الفقراء ترتفع في 

مناطق أخرى بالمقارنة مع غيرهم. 
في  تراجع  حصول  على  المعطيات  دلت  ذلك،  إلى 
نسبة الفقراء من المسنين، حيث خرج نحو 9,300 
مسن من دائرة الفقر، ما يعني أن مسنا واحدا من 

بين كل 5 مسنين يعيش في دائرة الفقر.

غالبية الفقراء من العرب 
والمقدسيون أشد فقرا

رسم بياني يظهر التغيير في نسبة الفقراء في السنوات األخيرة
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أضـرار حرائـق الكرمـل
184 مليون شيكل

بين تقرير لوزارة الداخلية اإلسرائيلية أن األضرار الناجمة عن حرائق الكرمل تقدر بحوالي 184 مليون 
شيكل أي ما يزيد عن 50 مليون دوالر .

وأكد التقرير أن الحرائق تسببت بأضرار لـ 247 منزال من بينها 74 منزال دمرت بالكامل، و 174 تضررت 
بشكل جزئي. وبلغ عدد السكان الذين بقوا دون سقف يأويهم 219 شخصا.

وأكدت وزارة الداخلية اإلسرائيلية أنها حولت ما يزيد عن 8 مليون شيكل للمجالس المحلية التي 
تضرر سكانها لتمويل النفقات العاجلة، وتعهدت بتحويل ميزانيات إضافية في المستقبل القريب. 

وأشارت إلى أنها ستدفع تعويضات أولية بقيمة 2500 شيكل لمن فقدوا منازلهم بشكل كلي.
مليون شيكل إلصالح   4.5 مبلغ  أنها ستحول  اإلسرائيلية  المالية  وزارة  أعلنت  السياق  وفي نفس 

البنى التحتية. 
وكانت الحكومة اإلسرائيلية حولت 60 مليون شيكل إلصالح األضرار والتعويض، مشيرة إلى أنها 

ستحول عشرات ماليين الشواكل الحقا.

اسرائيل تسعى 
لتنويع مصادر 

الغاز في اعقاب 
الثورة المصرية

رسمية  ومصادر  اعــالم  وسائل  ذكــرت 
تسريع  تحاول  اسرائيل  ان  اسرائيلية 
مصادر  بتنويع  لها  تسمح  ـــراءات  اج
حصولها على الغاز الطبيعي بعد تفجير 

استهدف انبوب للغاز في مصر.
ومن المقرر ان تطلق وزارة البنى التحتية 
استدراج  طلب  الفور  على  االسرائيلية 
عروض لبناء منصة عائمة قبالة سواحل 
يمكنها  اســرائــيــل  شــمــال  الخضيرة 
الشبكة  السائل وضخه في  الغاز  تسلم 

الوطنية.
الندو  عوزي  التحتية  البنى  وزير  وقال 
قبالة  المنصة  هــذه  بناء  علينا  »يجب 
الخضيرة في غضون عامين بسبب وجود 
في  تؤخذ  ان  التي يجب  الطوارىء  حالة 

االعتبار«.
وقالت الصحيفة االقتصادية ذي ماركر 
انه يتوقع ان ينتهي هذا المشروع قبل 
نهاية 2012 وتقدر قيمته بـ300 مليون 

دوالر.
االسرائيلي  الــوزراء  رئيس  مكتب  وقال 
في بيان له »لن تكون هناك صعوبات في 
توريد الكهرباء للمواطنين االسرائيليين 

لتوفر مصادر للطاقة البديلة«.
وذكرت االذاعة االسرائيلية ان اسرائيل 
زيــادة  الــى  القريب  االمــد  في  تلجأ  قد 
بالقرب من  الغاز من حقل تيثيس  ضخ 
او  طاقاته  يكاد يستنفد  الذي  عسقالن 

حتى زيادة استخدامها للنفط والفحم.
وتابعت ان اسرائيل ستقوم خالل عقد 
تحت  جدا  واعــدة  غاز  حقول  باستغالل 
البحر  سواحل  قبالة  اكتشفت  البحر 

المتوسط.

زحالقة: »يجب لجم التالعب بضريبة 
البنزين، التي بلغت %58 من سعره!«

في   المالية  لجنة  اقرت  ان  بعد  المئة  في   58 إلى  الوقود  على  المفروضة  الضرائب  نسبة  وصلت 
العام  بداية  الضريبة مرة اخرى مع  ان ترفع هذه  المتوقع  السنة، ومن  بداية  الكنيست رفعها في 

المقبل، كما تنص بنود الميزانية االسرائيلية الجديدة.
وقال النائب  د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الذي طرح موضوع ارتفاع اسعار البنزين 
على   المفروضة  المبيعات  ضريبة  رفع  مدخول  إن  الحكومة،  عن  الثقة  لحجب  اقتراح  في  والمياه، 
البنزين والسوالر، سيزيد دخل الحكومة بمبلغ 2.6 مليار شاقل خالل العامين القادمين، بعد ان اقرت 

االميزانية لمدة سنتين. 
واضاف زحالقة: »إذا اخذنا باالعتبار الضرائب االخرى مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل 
وغيرها التي يتضمنها سعر البنزين، نجد ان ثمن الوقود المستورد هو جزء بسيط من السعر الذي 

يباع فيه الوقود في المحطات.« وتساءل: »هل نمأل سياراتنا بالوقود ام بالضرائب؟«.
واشار زحالقة في كلمته إلى خدعة االصالح الضريبي الذي يتبجح به نتنياهو، مؤكدًا ان ما يستعيده 
الفقراء من ضريبة سلبية يدفعون ضعفه، بسبب رفع الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات 

على البنزين والدخان، وبسبب رفع اسعار السلع االساسية.
وتطرق زحالقة الى االرتفاع الحاد في اسعار المياه، وقال بأنه ال يمكن التعامل مع الماء كأي سلعة 
تحكمها قوانين السوق، فالماء مثل الهواء هو حق لكل مواطن ويجب توفيره باسعار معقولة للجميع.  
وسأل زحالقة: »هل من المعقول رفع اسعار المياه بنسبة تتراوح بين %33 خالل العام األخير فقط؟  
من المسؤول عن هذا الفشل الذريع في حماية المستهلك في وجه روابط المياه الجديدة، التي لم 
تقدم شيئًا سوى رفع االسعار لتمويل الطواقم البيروقراطية المضخمة التي ادخلتها للعمل؟ لقد 

فشلت روابط المياه ويجب حلها!«.
وخلص زحالقة الى القول بأنه ال يمكن االستمرار في الوضع الحالي، حيث ترفع اسعار الماء والبنزين 
بال ضوابط, ودعا الى تكثيف الرقابة البرلمانية على ضريبة الوقود، والى دعم اسعار المياه وضبطها، 

حتى ال يتحمل الفقراء عبء االرتفاع الحاد في  اسعارها.
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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

أسرة التحرير
ص.ب 1681 رام الله
تلفون 2974637 2 972 ++ ,2974636 2 972 ++  ،  فاكس 2974004 2 972 ++
www.pba.ps :الموقع األلكتروني ، info@pba.ps :البريد األلكتروني

حزيران  2010 م / محرم 1431 هـ ، العدد السادس - السابع والعشرين )عدد خاص(

June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

م��������������������������ل��������������������������ف ال��������������������������������ع��������������������������������دد:
م�������ج�������ل�������س ح��������م��������اي��������ة امل�����س�����ت�����ه�����ل�����ك

امل������������������س������������������ت������������������وط������������������ن������������������اتف��������ي ال�����ت�����خ�����ل�����ص م��������ن ب����ض����ائ����ع ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ون م�������اض�������ون 

عدد خاص

Special Issue

الع�������دد برع��������اي���������ة

Sponsered by

ال�����رئ�����ي�����س ال�����ب�����رازي�����ل�����ي ف������ي ف���ل���س���ط���ن:
ن������رى  أن  أج������������ل  م���������ن  م���س���ت���ق���ل���ة ف�����ي ال����ق����ري����ب ال���ع���اج���لت���أس���ي���س دول������ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة آم��ن��ة س�����ن�����ع�����م�����ل 

بجدط������������اق������������ات ش����ع����ب����ن����اأب������������و م�����������������ازن: ج���م���ي���ع مؤتمر فلسطين لإلستثمار 2010: وت��ع��م��ل  مستنهضة 

Brazilian president in Palestine
Lula dasilva:“The world will not tolerate any kind of walls”

Pledges to help the Palestinian dream
to turn into reality with independent

state ASAP

Dr. Fayyad: “the Palestinian Economy

is a promising model in a promising land”

 بجانب مستشفى احلسني احلكومي فلسطني – بيت حلم – بيت جاال 
               فاكس:               هاتف : 

gallerycar@hotmail.com جوال :0599303083كرمي قدميات رئيس مجلس اإلدارة

2741780 009702777565 00970

جلري مول ) جلري العقارية(

جلري الرتفيهية 
اأكرب  مدينة مالهي 

داخلية يف فل�سطني

 فرصة استثمارية حقيقية 
 متلك وإستأجر : تصميم هندسي فريدموقع ممتاز في محافظة بيت حلم 

 قناصل –بنوك – محالت ( ) أفخم املكاتب – مقرات الشركات 
املبنى مجهز بكافة وسائل الراحة 

مواقف سيارات تتسع األكثر من 120 سيارة 
نظام مراقبة وحراسة مركزية على مدار 24 ساعة 

مرافق صحية لذوي اإلحتياجات اخلاصة 

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

شركة فلسطين
لتمويل الرهن العقاري

الشـركـة المتحـدة
لتجارة السيارات

اجتماعـات الهيـئة العليا االردنيـة 
الفلسطينية تسهـم في تنفيـذ 
المشاريع االقتصادية المشتركة

مقابلة العدد: وزير العمل د. احمد مجدالني :
الوزارة اقرت إستراتيجية جديدة للتشغيل في فلسطين

بروفايل النجاح : شركة التأمين الوطنية
األسلوب العلمي الذي اختطه الشركة في عملها 

مكنها من تبوء مركز الصدارة في صناعة التأمين 

لقاء العدد: د. علي شعث :
يكشف مالمح المخطط الشمولي العام للطرق 

والنقل والمواصالت
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فــؤاد جبــر
أمين سر جمعية 

رجال األعمال الفلسطينيين

المحطة األخيرة

قانون االستثمار المعدل والمرحلة القادمة
                                                       

القرار  اتخاذ  على  وتشجيعهم  المستثمرين  الستقطاب  الوطنية  السلطة  جهـود  ضمن 
لالستثمار تم مؤخرا تعديل قانون االستثمار الفلسطيني، وقد استقبلت هذه الخطوة بترحيب 
عناصر  تقوية  شأنها  من  تعديالت  بادخال  طالبوا  طالما  الذين  األعمال  ورجال  االقتصاديين 

تشجيع االستثمار اآلني وفي المرحلة القادمــة .
اننا إذ نرحب بهذه الخطوة لنأمل أن تتابع وزارة االقتصاد الوطني وهيئة تشجيع االستثمار 
التطورات التي تشهدها دول المنطقة في هذا المجال وتواصل العمل على إدخال المزيد من 
اآلليات لكي نكون األفضل ال سيما وأن لفلسطين وضعها الخاص وتختلف عن سواها في أمور 
عديدة معروفة للجميع ، وما نبغيه هو الحد من  قلق الراغبين باالستثمار والعمل على حماية 
استثماراتهم وتسهيل حركتهم ما أمكن في الوقت الحاضر الى أن تتغير الظروف لما نصبوا 

إليـه .
وبعد  التي واجهت مسيرتهم – قبل  العراقيل  الفلسطينيون كافة  األعمال  رجال  اجتاز  لـقد 
الفخر  على  تبعث  ملحوظة  نجـاح  قصص  منهم  العديد  وسجل   – الوطنية  السلطة  قدوم 
واالعتزاز وهي في نفس الوقت تشكل خير دليل على أهمية االستثمار في فلسطين ، وفي 
رأيي يمكن للجهات المعنية االعتماد على هذه النتائج والقيام بحملة ترويج شـاملة من خآلل 
كافة ممثليات فلسطين في الخارج ، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص الستقطاب مستثمرين 
من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لالستثمار في مشاريع  بمختلف المرافق االقتصادية 
على أساس الشراكة مع  المستثمرين المحليين  في هذا البلد الذي يبشر بالخير السيما ونحن 
نقترب من تحقيق الهدف المنشود الذي يتجسد في إمكانية نجـاح جهود ومسـاعي الحكومة 
برئاسة الدكتور ســآلم فياض الرامية الى إعآلن إنطالق الدولة رسميــآ مع إعتراف العديد من 

الدول بها ، وقد تكون
 التغيرات األخيرة التي شهدتها تونس ، وما تشهدها مصر ، وما ستحمله لنا األيام واألسابيع 

القادمة من تطورات  دافعآ قويآ للتجاوب مع مطالبنا العادلة.
إن رجل األعمال الفلسطيني الذي أقبل على االستثمار في أحلك وأصعب الظروف أيمانآ منه 
، وهو على  بوطنه وتطلعه الى تحقيق النجاحات رغم االحتآلل وعراقيله، هو مثآل يحتذى به 
الوطن  خارج  من  مستثمرين  مع  النجاح  مقومات  لها  مشاريع  إقامة  في  للمشاركة  استعداد 
وسيتقاسم معهم المسئولية في التمويل والعمل والنتائج لثقته وقناعته بمقومات النجاح .

 يحضرني اآلن وأنا أكتب هذا المقال دعوة مجموعة من االقتصاديين العرب قبل نحو عامين 
-خالل مؤتمر عقد في بلد شقيق- أن يصار الى وضع آليات لتحفيز االستثمار العربي البيني 
االستثمار في مشاريع  من  المستثمرين  تمكن  قومية  عربية  إنمائية  استراتيجيات  كاعتماد 
مبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص - ونحن في فلسطين مررنا بهذه التجربة منذ 
تأسيس السلطة الوطنية – وعندما نعلم أن حجم االستثمار العربي البيني زاد على خمسة عشر 
االستثمار  وتآله  البينية  االستثمارات  السعودي  االستثمار  تصّدر  حيث  أمريكيآ  دوالرآ  مليار 

السوداني نتسـاءل أين فلسطين من هذه االستثمارات؟
أجـل ، إن فلسطين جديرة بدخول االستثمارات العربية واألجنبية ،والقطاع الخاص يرحب 

بها، ولطالما أعرب عن استعداده للمشاركة، وهذا ما يبعث على إطمئنان المستثمرين،

 وعلى الله التوفيــق.




