
مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـةكانون األول 2011 م / صفر 1433 هـ ، العدد الواحد الثالثون )31(

اتحاد جمعيات  رجال األعمال الفلسطينيين 

يدعم ويساند جهود  الرئيس أبو مـازن لتحقيق 
المصـالحـة والتـوجـه لألمـم المـتـحـدة

رئيس الوزراء د. سالم فياض يستقبل ممثلي 
مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص    

Das Auto.

الشـركـة المتحـدة لتجارة السيارات

ملف العدد:

علـى المـؤسـسات العربيـة واإلسـالميـة 
دعـم قطـاع اإلسـكان للمقـدسـيين

مازن سنقرط    لـ   :

األزمـة المـاليـة المحـليـة
تأثير قطع المساعدات على االقتصاد الفلسطيني





تشرين الثاني 2011 م / محرم 1433 هـ ، العدد الواحد والثالثون )31(2

مجلة إقتصادية متخصصة
تصدر عن

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
- القـــــــــــدس -

المدير العام والمحرر المسؤول
ماجد معالي

مدير التحرير
زكي أبو الحالوة

مساعد إداري
جهــاد عقــل

التصميم واإلخراج الفني
محـمد العـزة

للمراسالت
ص.ب 1681 رام الله

تلفون 2974636 2 972 ++
++ 972 2 2974637

فاكس 2974004 2 972 ++

البريد األلكتروني:
info@pba.ps

الموقع األلكتروني:
www.pba.ps

سعر النسخة 7.5 دوالرات
أو ما يعادلها

الطباعة
مطبعة النصر التجارية

»حــجـــاوي«

المواد التي تنشر أو ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها
وال تعبر بالضرورة عن رأي أسرة التحرير

فـي هـذا العـدد

  كلمة الجمعية:  مستحقات القطاع الخاص ... مرة أخرى 

  االفتتاحية: المشهد االقتصادي العالمي واألزمة المالية المحلية

  أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني

     دعم ومساندة إتحاد رجال األعمال للرئيس أبو مازن في جهود المصالحة.

     د. سالم فياض يلتقي ممثلي مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص 

     إجتماعات مجلس إدارة الجمعية 

     إتحاد رجال األعمال الفلسطينيين يشارك في حفل توقيع إتفاقية التعاون

       بين مؤسستي اإلستثمار الفلسطينية واألردنية

     إجتماع الهيئة العامة غير العادي لجمعية رجال األعمال 

     إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين يشارك في أعمال مؤتمر 

      التعاون الصناعي العربي التركي

     وزير العمل د. أحمد مجدالني يترأس وفدا الى بلغاريا 

     إجتماعات المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص 

  لقاءات رئيس وأمين عام اإلتحاد 

  ملف العدد: تأثير قطع المساعدات على االقتصاد الفلسطيني

  مقابلة العدد: مازن سنقرط حول المشاريع في القدس

  ملف الشركات:   أرابتك جردانة 

    ريتش

    نابكو

    بنك اإلسكان 

  مقاالت:   د. محمد صرصور: هل اقتصادنا جاهز للنهوض بدولتنا المستقلة

    د. عبد الرحمن عباد )الظروف المعيشية والمعاناة االقتصادية ألهل القدس(

  مجتمع االعمال:   اجتماعيات 

  بيئة األعمال:    جهاز االحصاء الفلسطيني

  تقارير ودراسات:   األونكتاد

    ماس

  ملف التأمين

  ملف التجارة

  ملف الشاحنين

  ملف أنظمة المعلومات

  الملف الزراعي

  ملف المقاولين

  أخبار اقتصادية فلسطينية 

  المحطة األخيرة

  الملف االستثماري     بولندا

  البيئة االستثمارية    مركز االحصاء الفلسطيني

3
5
6
6
8
11
13

17
19

20
30
34
38
46
49
51
52
53
54
56
58
59
60
60
62
65
67
69
74
77
79
85
9
1



3 تشرين الثاني 2011 م / محرم 1433 هـ ، العدد الواحد والثالثون )31(

د. محمد مسروجي

رئيس إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين

نائب رئيس 

إتحاد رجال األعمال العرب

كلمــة العــدد

مستحقات القطاع الخاص .. 
مرة أخرى

الخاص  القطاع  التي يعقدها  الندوات  إما في  المسألة مرات عديدة  لقد نوقشت هذه 
التي  المقاالت  في  أو  الوزراء  رئيس  دولة  رأسهم  وعلى  المسؤولين  مع  اللقاءات  في  أو 
تكتب.. وذلك ألهميتها وتأثيرها على القطاع الخاص الفلسطيني لدرجة أن عدم دفع 
هذه المستحقات يؤثر تأثيرًا كبيرًا ومباشرًا على مسيرة االقتصاد وتأثيرًا مباشرًا على 

وقف هذه العجلة...

على  أن تضغط  تحاول  المانحة  الدول  بعض  أن  ونعرف كيف  تمامًا  األزمة  نعي  نحن 
في  بالتأكيد  هي  والتي  يريدونها  التي  القرارات  لتمشية  السياسي  القرار  أصحاب 

مصلحة إسرائيل.. 

نحن نعي هذه الحقيقة ولكننا نعي أيضًا والحكومة وعلى رأسها د. سالم فياض تعلم 
حق العلم كم هي معاناة القطاع الخاص وإلى ماذا يؤدي عدم صرف المستحقات... وعلى 
فرض أخذنا موضوع النسبية في مواضيع الصرف بالنسبة للمدخوالت فإنه يتوجب إذا 
 ... مستحقاتهم  من   80% الذمم  ألصحاب  يدفع  أن   20% بنسبة  المدخوالت  نقصت 
وهكذا... أما أن ال يدفع بالقطع أو يدفع %10 مثاًل من المستحقات بينما جميع أبواب 
فقد  وكذلك  الخاص.  القطاع  بحق  إجحاف  فهذا   10%  –  5 بنسبة  تتأثر  المصروفات 
طالبنا بأن تكون المدفوعات نسبية وموحدة إال أننا نرى أن هنالك تمييز في الصرف... 
لماذا ؟ البعض يحصل على كامل مستحقاته أو %70 منها بينما ال يحصل فريق على 

أي شيء؟

أما بالنسبة لقانون الضرائب الجديد فإننا نتوجه إلى سيادة الرئيس محمود عباس ودولة 
رئيس الوزراء د. سالم فياض طالبين تجميد هذا القانون المجحف.. إذ ال يجوز أن يكون 
القطاع الخاص هو البديل عن الدول المانحة وهذا الموضوع بحاجة إلى مداوالت وسوف 
القانون(  هذا  وضع  في  يستشر  لم  )الذي  الخاص  للقطاع  التنسيقي  المجلس  يقدم 

مذكرة يبدي فيها رأيه.

طالما أكدنا على الشراكة بين القطاع العام والخاص وتغنينا بهذه الشراكة والتي ثبت 
داعمة  أسس  على  ونجددها  نحييها  أن  لنا  فهل  الواقع،  أرض  على  موجودة  غير  أنها 

لالقتصاد الوطني وعاملة على دعمه وبنائه من جديد ؟
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ماجد معالي
رئيس التحرير

أمين عام إتحاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيين

االفتـتاحيــة
المشهد االقتصادي العالمي واالزمة المالية المحلية  
في مراجعة الحداث العام  2011 العام االستثنائي لالوضاع االقتصادية على الساحة الدولية، نجد انها في القارة 
العالم، وان في بعض دولها نموا اقتصاديا معقوال مثل الصين  االسيوية أقل خطورة منها في مناطق اخرى من 
وحتى فيتنام ولكن هناك توقعات ومخاوف الزمة اقتصادية قادمة في الصين بعد أوروبا بسبب الضغوط الكبيرة 
على الصين لرفع قيمة عملتها مقابل الدوالر مما اصبح يؤثر على صادراتها باالضافة الى عوامل اخرى منها تأثير 
بين  تتفاوت  فاقتصادات دوله  االوسط  الشرق  أما في    ، الصينية نفسها  السوق  على  المتكررة  العالمية  االزمات 
ثورات الربيع العربي وعجز او نمو حسب توفر المصادر الطبيعية ، ولكن في معظمها ال يتوفر فيها نموا حقيقيا 
يعتمد على انتاجية صناعية وزراعية أوخدماتية في هذه الدول. أما الوضع االقتصادي في قلب العالم الصناعي 
والزراعي وخاصة في امريكا واوروبا فهو يسير من سيء الى اسؤ فما ان تخرج دولها من مشكلة مالية او اقتصادية 
كاالفالس في النظام البنكي وصناديق التقاعد وهيئات الرهن العقاري تسببت في خسارة العديد من المواطنين 
اكثر  أخرى  في  تدخل  ان  الى  الصحي  وتأمينهم  تقاعدهم  ورواتب  وبيوتهم  وممتلكاتهم  ووظائفهم  العمالهم 
تعقيدا كافالس قطاعات ودول باكملها، وهذه مؤشرات خطيرة جدا على الوضع االقتصادي واالجتماعي الدولي ال 

تسمح له بالتعافي بسبب الصدمات المتتالية.
وباستشراف لما سيحدث في العام 2012، فكما تنبأت رئيسة صندوق النقد الدولي بأنه سيكون قاتما ولن تنأى 
اية دولة عن مخاطره ، فالسيناريو االسوء يبدو اخطر بكثير مما حدث في العام 2011 فهو امتداد لما جاء في نهاية 

العام 2011 من افالس مالي للدول ولربما ألقاليم تشمل عدة دول معا مثل أوروبا- البحرالمتوسط، مما سيؤثر بتراكماته الى انهيار 
اقتصادي عالمي محتمل سيؤدي الى تعقيدات وتغييرات جوهرية في بنية وامكانيات وتوجهات هذه الدول التي تميل الى المجازفة 
لهذه  والخالص  الحل  انها  ، العتقادهم  عالمية  لتصبح  تتوسع  ان  الممكن  من  اقليمية  بالدخول في حروب  الظروف   في مثل هذه 

المشاكل االقتصادية.
هذا مما سيزيد من التحديات التي ستنعكس على الوضع الفلسطيني واالزمة المالية المحلية، التي تلعب اسرائيل دورا اساسيا فيها 
من تحكم وحصار وحجزمتكرر الموال الضرائب الفلسطينية،  باالضافة الى الدور االمريكي بوقف جزء اساسي من اموال الدعم للسلطة 

الفلسطينية. 
اقتصادية فلسطينية طارئة وشاملة يشارك في وضعها وتقييمها  والمخاطر جميعا يتطلب ذلك وضع خطة  المعطيات  ومع هذه 

وتعديلها جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمجتمع االهلي آخذين بعين االعتبار النقاط الهامة التالية: 
ال يوجد أي عالج ناجع للوضع االقتصادي الفلسطيني الحالي من دون التوصل التفاقية اقتصادية بديلة التفاقية باريس االقتصادية    -
مع الجانب االسرائيلي تضمن لالقتصاد الفلسطيني السيطرة على معابره ومصادره واالنعتاق من سطوة وتحكم االقتصاد االسرائيلي.
تفادي مخاطر ومحاذير سيفرضها الواقع االقتصادي العالمي واالقليمي على اقتصادنا الوطني واهمها  التأثير على امكانيات النمو    -
والدعم المالي المقدم للسلطة والمجتمع الفلسطيني ، وهنا يجب وضع استراتيجية مشتركة لبدائل للدخل مبنية على االنتاجية 
والتصدير وجلب االستثمارات، لتوفير االيرادات المطلوبة للمواطن وللسلطة الوطنية ، تعمل على تماسك النسيج االجتماعي وتعالج 

الفقر وتخلق فرصا للعمل، وتوقف االرتهان الى الخارج.
مجتمعا  اصبحنا  حيث  نختاره  الذي  الحياة  نمط  في  والتوجه  والفكر  الذات  مع  صادقة  مراجعة  كفلسطينيين  منا  ذلك  ويتطلب   -
استهالكيا غيرمنتج ، بل أن معظم السيولة النقدية المتوفره في السوق الفلسطيني تذهب لالستثمار في القطاع العقاري الذي 
يوفر فرص عمل مؤقتة وليست دائمة، وبذلك ارى ضرورة  للمراجعة واالستفادة من مقومات نظامنا االقتصادي واالجتماعي الذي 

يضمن لنا اكتفاءا ذاتيا باالعتماد على الذات في االعمال والزراعة وتطويرصناعات تقليدية ومتطورة ودعم للقطاعات االقتصادية 
الواعدة مثل تكنولوجيا المعلوماتية وغيرها.

سياسات  ورسم  االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الدخل  وتوزيع  االجتماعي  والتكافل  المسؤولية  مفاهيم  تعزيز   -
الفلسطيني على  الذي سيساعد في تعزيز صمود شعبنا  المنتج  المقاوم  االقتصاد  اقتصادية مبنية على 

ارضه. 
في ضوء ذلك نرى ان أخذ اسوأ االحتماالت والتخطيط لها بشكل استراتيجي لوضع حلول ضمن 

االمكانات المتوفرة والمتاحة لتعظيم القدرات ورفع االنتاجية المحلية وتخفيض النفقات 
والترشيد والتقشف عند الضرورة ، والعمل لالنعتاق من االحتالل ولجلب االستثمارات 
الفلسطينية والعربية من الخارج أمر ملح . فإذا فاجئنا القدر بان االوضاع غير ما خططنا 

لها وتكون افضل مما توقعنا فسنكون في خير عام. 
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تالقي الخطوة التي يقودها الرئيس محمود عباس نحو األمم المتحدة ومؤسساتها لالعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967، 
وانضمام فلسطين بهذه الصفة عضوًا كاماًل في المنظمة الدولية ومؤسساتها دعمًا وتأييدًا من قبل جميع فئات الشعب الفلسطيني.

وقد عبرت جمعية رجال االعمال الفلسطينيين – القدس أيضًا عن دعمها وتأييدها لجهود  الرئيس المستمرة   إلنجاز المصالحة الوطنية التي 
أصبحت مطلبًا أساسيًا لدى جميع الفرقاء لتحقيق ما يصبوا إليه الفلسطينيين.

إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين يدعم ويساند فخامة 
الرئيس أبو مازن في جهود المصالحة و توجهه لألمم المتحدة

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين - القدس تدعم مبادرة الرئيس محمود عباس أبو مازن 
في توجهه إلى المنظمة الدولية وتعتبرها نقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية

واعتبار  باكورة هذه الجهود بإنضمام فلسطين عضوا كامل العضوية في اليونسكو

 إنتصارًا ديبلومسيًا  للجهود الفلسطينية

علم فلسطين يرفرف في مقر اليونسكو

إنضمام  قبول  باريس  في  المنعقد  لليونسكو  العام  المؤتمر  قرر 
الجلسة  اليونسكو، جاء ذلك في  العضوية في  فلسطين عضوًا كامل 
إلقاء  بعد  أكتوبر   31 الموافق  اإلثنين  يوم  ظهر  عقدت  التي  العامة 
المشاركة  الدول  أمام  المالكي  رياض  الخارجية  الشؤون  وزير  كلمة 
القرار، من بينها فرنسا  في المؤتمر العام، وقد صوت 107 الى صالح 
وإسبانيا والنرويج من دول اإلتحاد األروبي، و 14 ضد القرار من بينها 
التصويت  عن  إمتنع  بنما  والمانيا،  وكندا  إسرائيل  المتحدة،  الواليات 

كامل  عضو  الى  مراقب  عضو  من  فلسطين  تنتقل  وبذلك  صوتا،   49
العضوية تتمتع بكل اإلمتيازات التي تتمتع بها الدول األخرى، بما في 
ذلك حق الترشح والتصويت في الهيئات القيادية لليونسكو ولجانها 
التوقيع  من  يؤهلها  بما  العالمي،  التراث  لجنة  وبخاصة  المتخصصة، 
اليونسكو،  عن  الصادرة  الدولية  والمعاهدات  اإلتفاقات  جمميع  على 
الئحة  على  الثقافية  والتراثية  التاريخية  مواقعها  الئحة  وتقديم 

التراث الثقافي العالمي.

ُرفع علم فلسطين للمرة األولى، الثالثاء 13-12-2011، على مقر منظمة 
العاصمة  في  »اليونسكو«  والعلوم  والتربية  للثقافة  المتحدة  األمم 
حصل  حيث  إعالمي،  وحضور  دولي  حشد  وسط  باريس  الفرنسية 
عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  الفلسطينيون. وشارك 
في هذا الحفل الرسمي الذي ُبث خالله النشيد الوطني الفلسطيني، 
ويسجل نجاحًا دبلوماسيًا للفلسطينيين على طريق االعتراف الدولي 
بدولتهم. وجرى رفع العلم بحضور العديد من الشخصيات العالمية 
ورئيسة  بوغياي،  كاتالين  العام  لليونسكو  المؤتمر  رئيسة  بينها 
العام لها  اليساندرا كومنييز، والمدير  للمنظمة  التنفيذي  المجلس 
في  األعضاء  وممثلي دول 195  السفراء  من  والعديد  بوكوفا،  ايرينا 
التابعة  للمنظمة  تمويلها  الفور  على  واشنطن  وأوقفت  اليونسكو.  
األبيض  البيت  يمنعان  أميركيين  قانونين  بموجب  المتحدة  لألمم 
الفلسطينيين  تقبل  المتحدة  لألمم  تابعة  وكالة  أي  تمويل  من 

من  انتقامية  تدابير  باتخاذ  بــدورهــا  )إسرائيل(  ــة. وردت  ــدول ك
الفلسطينيين

ص
خا

ع ال
طا

لق
ت ا

طا
شا

ون
بار 

أخ
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جمعيـة رجـال األعمـال 
بغـزة تؤكد دعمها لمبادرات 

الرئيس

غزة،  قطاع  في  األعمال  رجال  جمعية  وفد  أكد 
عباس سواء  الرئيس  لمبادرات  وتأييده  دعمه 
بملف  يتعلق  فيما  أو  السياسي  الصعيد  على 
أبناء  أن  على  مشددين  الوطنية،  المصالحة 
وتفقد  لغزة  الرئيس   زيــارة  بانتظار  القطاع 
أحوالهم والتخفيف من الظروف الصعبة التي 

يعانونها.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس محمود عباس، 
من  وفــدا  الله،  رام  مدينة  في  الرئاسة  بمقر 
الجمعية بحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين 

األعرج.
واطلع الرئيس، الوفد، على آخر تطورات العملية 
المبذولة  الفلسطينية  والجهود  السلمية، 
في  الكاملة  فلسطين  عضوية  على  للحصول 

األمم المتحدة.
األمــم  ــى  إل الــذهــاب  أن  ــى  إل الرئيس،  وأشـــار 
حال  في  سيكون  المقبل  أيلول  في  المتحدة 
السالم  تحقيقها  ــدم  وع المفاوضات  فشل 
وإقامة  والدولية  الشرعية  قرارات  على  المبني 
وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الدولة 

القدس الشرقية على حدود عام 1967.
ــد، على األوضـــاع  ــوف ال ــع ســيــادتــه مــن  واطــل
أبناء  بها  يمر  التي  واالجتماعية  القتصادية 
شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار المفروض من 

قبل االحتالل.
وأشار الرئيس، إلى انه طلب من الجانب المصري 
الحدودي  رفح  عبر معبر  المسافرين  زيادة عدد 
في  القطاع  أبناء  معاناة  من  للتخفيف  وذلك 
المصري تجاوب مع  الجانب  وأن  الصيف،  فترة 

طلب سيادته.

ملتقى رجال األعمال /
نابلس يدعم 

مبادرة الرئيس
حملة  نابلس  أعمال  رجــال  ملتقى  بــدأ  كما 
الجهات  ــن  م عـــدد  ــع  م الــعــامــة  لــلــعــالقــات 
مبادرة  لدعم  والدولية  األجنبية  والمؤسسات 
باستحقاق  والمتعلقة  الرئيس محمود عباس 

من  عدد  اكبر  اعتراف  ضمان  بهدف  أيلول 
الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة بالدولة 
الملتقى بتوجيه عدد  الفلسطينية حيث قام 
على  الجهات  تلك  حث  بهدف  الرسائل  من 
الدعم  بدولة فلسطين وتوفير  االعتراف  دعم 
يلتف  والتي  الرئيس  لمبادرة  والمساندة 
الشعب  فــئــات   مختلف  ويدعمها  حولها 

الفلسطيني.

ملتقى رجال األعمال / الخليل 
يعقد ورشة عمل حول 

استحقاق أيلول

االقتصاد  وضع  على  الضوء  تسليط  اطار  وفي 
الفلسطيني في ظل استحقاق ايلول عقد ملتقى 
ورشة  الخليل  في  الفلسطيني  األعمال  رجال 
عمل بعنوان »اإلقتصاد الفلسطيني إلى أين؟؟ 
في ظل إستحقاق أيلول، بتاريخ 2011/09/17، 
األعمال  رجال  من  عدد  الورشة  هذه  وقد حضر 
واإلقتصاديين األكاديميين ومدققي حسابات 
وباحثين ومؤسسات إقتصادية ومجتمع مدني 
وإعالميين، حيث تناولت الورشة خمسة محاور 
رئيسية: معوقات النمو اإلقتصادي الفلسطيني 
ووسائل دعم التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية. 
لالعتماد  الحكومة  توجه  وتــداعــيــات  وآثـــار 
العامة  الموازنة  لتمويل  الذاتية  القدرات  على 
الحصار  وتداعيات  اإلقتصادية.  التنمية  على 

السياسي واإلقتصادي على القرار الفلسطيني. 
القطاع  بين  الحقيقية  والشراكة اإلستراتيجية 
المقاوم.  اإلقتصاد  لبناء  ضرورة  والخاص  العام 
التنمية  فــي  والمالي  اإلداري  الفساد  ــر  وأث

اإلقتصادية.

توصيات

وقد اتفق الحضور على إصدار توصيات الورشة 
العالقة،  الجهات ذات  على  وتعميمه  بيان  في 
التي  الموضوعات  حول  التوصيات  يلي  وفيما 

تناولتها الورشة:

دعم  وضرورة  أهمية  على  الجميع  اكد  أوالً 
الفلسطينية  القيادة  توجه  وتأييد 
الفلسطينية  الدولة  بإقامة  للمطالبة 
لهذا  لما  والــســيــادة  الحقوق  كاملة 
دعم  فــي  كبير  ــر  أث مــن  اإلستحقاق 
ــن اســـتـــقـــالل اإلقــتــصــاد  ــي ــك ــم وت
إتفاقيات  من  والتخلص  الفلسطيني 
حيث  الوطني،  اإلقتصاد  بحق  جائرة 
أجمع الحضور على أن اإلحتالل هو أبرز 

معوقات النمو اإلقتصادي.
المحلية  لــإيــرادات  مجلس  تشكيل  ثانيًا 
الخاص  القطاع  من  فاعلة  بمشاركة 
العام  القطاع  بين  الشراكة  لتعزيز 
والخاص للمشاركة في رسم السياسات 

اإلقتصادية تخطيطًا وتنفيذًا.
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ناقش ممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات 
سالم  د.  ــوزراء  ال رئيس  مع  الخاص،  القطاع 
وآليات  الملحة  االقتصادية  القضايا  فياض 
االقتصادي  والــحــوار  واالستثمار  التنمية 

والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خالل لقاء د. فياض باكثر من اربعين 

التنسيقي  المجلس  مؤسسات  ممثلي  من 
وكيل  بحضور  الوزراء  مجلس  مقر  في  وذلك 

وزارة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل.
بالقطاع  اعتزازه  عن  فياض  سالم  د.  وعبر 
في  الــريــادي  ودوره  الفلسطيني  الخاص 
مؤكدا  االقتصادية،  التنمية  جهود  قيادة 

التزام الحكومة بالعمل المشترك مع القطاع 
الخاص لتوفير بيئة استثمارية مواتية وآمنة 

وجاذبة.
وجدد تأكيده عزم الحكومة على توفير بيئة 
عناصر  وتعزيز  لالستثمار  اقتصادية جاذبة 
خالل  من  الممكنة  االقتصادية  التنمية 

رئيس الوزراء د. سالم فياض 
يستقبل ممثلي مؤسسات  المجلس 

التنسيقي للقطاع الخاص

مع  الضريبية  للرديات  صندوق  إنشاء  ثالثًا 
إشــراف  تحت  وشفافة  واضحة  آلية 
المحلية  اإليرادات  مجلس  من  ومراقبة 

الفلسطيني المقترح.
أعلى  مــن  واضــحــة  تعليمات  ـــدار  إص ــعــًا  راب
تسهيل  ــول  ح السلطة  مستويات 
المخالصات  صفقات  ــرام  إب إجـــراءات 
الخزينة  بحق  إجحاف  دون  الضريبية 

ودون إرهاق المكلف.
القطاعات  لدعم  للتنمية  بنك  تأسيس  خامسًا 
اإلقتصادية المختلفة وفق خطة تنمية 

وطنية شاملة.
الفساد  ومكافحة  الرقابة  دور  تفعيل  سادسًا 

والمسائلة.
اإلتفاقيات  جميع  فــي  النظر  إعـــادة  سابعًا 
من  فاعلة  وبمشاركة  اإلقــتــصــاديــة 

أصحاب اإلختصاص.
شاملة  تنمية  لمؤتمر  التحضير  ثامنًا 
لكافة  المرحلية  التنمية  خطط  لوضع 
واإلجتماعية،  اإلقتصادية  القطاعات 
ــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــعــدالــة  وال
أي  في  القانون  وسيادة  االجتماعية 

خطة للتنمية.
الخبرات  دور  أهمية  على  التأكيد  تاسعًا 
األكاديمية  والكفاءات  والقيادات 
للمشاركة  واإلعالمية  واإلجتماعية 
اإلقتصادية  السياسات  وضع  في 
الفاعلة  والمشاركة  واإلجتماعية 
كافة  عــلــى  ــاوضــات  ــف م أي  ــي  ف
المشاركة  دور  لتأكيد  المستويات 

الشعبية.
مطلب  الفلسطيني  اإلنقسام  إنهاء  عاشرًا 

شعبي وضرورة حتمية.
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االقتصادية  القوانين  على  والمصادقة  اقرار 
المحفزة لالستثمار والتنمية، واستكمال بناء 
البنى التحتية المستجيبة لمتطلبات تنفيذ 
القطاعات  كافة  في  الخاص  القطاع  مشاريع 

االقتصادية واالنتاجية.
أهمية تصويب  على  الوزراء  رئيس  أكد  كما 
والخاص  العام  القطاعين  بين  ما  العالقة 
نوايا صادقة في حل  أن هناك  مشددًا على 

مشاكل مؤسسات القطاع الخاص.
رئيس  بجهود  عاليا  المجلس  أشــاد  فيما 
لتعميق  وحكومته  فياض  سالم  د.  ــوزراء  ال
مفهوم الشراكة الكاملة مع الحكومة لتهيئة 

الظروف المناسبة لالستثمار.
محمد مسروجي

أمين  ألقاها  بكلمة  استهل  قد  اللقاء  وكان 
سر المجلس الدكتور محمد مسروجي رئيس 
إتحاد رجال األعمال الفلسطينيين أكد فيها 
مع  اإلجتماعات  هذه  مثل  عقد  أهمية  على 
الدكتور فياض موضحًا  أنه لم يكن هناك أي 
القطاعين  بين  ما  الشراكة  لمفهوم  تفعيل 
هناك  تــكــن  ــم  ل بحيث  والــخــاص  ــام  ــع ال
بالمستوى  الطرفين  بين  ولقاءات  اجتماعات 
الماضيتين  السنتين  مــدار  على  المطلوب 
التي  الــلــقــاءات  بعض  تعقد  كــانــت  وان 
اليات  هناك  يكن  لم  نفسها  تفرض  كانت 
لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه 

اإلجتماعات المحدودة.
إجتماعات  عقد  اهمية  على  مسروجي  واكد 
بين  مــا  العالقة  تنظيم  ــل  أج مــن  ـــة  دوري
القطاع الخاص والعام وبحث القضايا الملحة 
قانون  وأهمها  الخاص  القطاع  تهم  التي 
مشددًا  وغيرها.  الدخل  وضريبة  الشركات 
على أهمية إشراك القطاع الخاص عند إتخاذ 
أهمية  على  مؤكدًا  به  تتعلق  التي  القرارات 
اإلستقاللية للقطاع الخاص بعيدًا عن هيمنة 

المؤسسات الحكومية.
الدكتور فياض على ذلك بقوله  بدوره عقب 
مختلف  أسلوب  إلى  بحاجة  إننا  لربما  أنه 
بين  ما  الشراكة  تفعيل  أهمية  على  مؤكدًا 
إتخاذ  وضــرورة  والخاص  العام  القطاعين 
خطوات عملية من أجل ترجمة هذا المفهوم 

إلى واقع.
هناك  يكن  لم  أنه  فياض  الدكتور  واتفق 
القطاعين  بين  ما  الشراكة  لمفهوم  تفعيل 

والممنهج  المطلوب  بالشكل  والخاص  العام 
مقترحًا أنه من أجل تصويب العالقة ما بين 
اجتماع  لعقد  استعداد  على  فهو  الجانبين 
كل أسبوعين مع المجلس التنسيقي بحيث 
يستهدف اإلجتماع حل المشاكل والقضايا 
بالقطاع الخاص واعادة تفعيل  التي تتعلق 
وتشكيلة  المشتركة  االقتصادية  للجنة 
المجلس  عن  ممثلين  تضم  خاصة  ــة  وزاري

التنسيقي للقطاع الخاص.

اجتماعات دورية
الخاص  للقطاع  فياض  الدكتور  استعد  كما 
بعقد إجتماعات دورية مع ذوي اإلختصاص 
التي  القضايا  لحل  الملحة  الحاجة  مؤكدًا 
دوري  بشكل  الخاص  القطاع  منها  يعاني 
موضوع  على  لقاء  كل  في  يركز  ومتخصص 
في  اشهر  ثالثة  كــل  اللقاء  وكــذلــك  هــام 

اجتماعات عامة.
الحكومة  مــوقــف  الـــــوزراء  رئــيــس  وجـــدد 
مؤسسات  مع  العالقة  تكون  بــأن  الرافض 
القطاع الخاص في إطار الهيمنة مؤكدًاعلى 

إستقاللية القطاع الخاص. 
قانون  موضوع  إلى  فياض  الدكتور  وتطرق 
الجديد في ذلك هو  أن  الدخل وقال  ضريبة 
القانون  تعديل  مشروع  وأن  القانون  إقــرار 
التعديل يعود  وأن سبب  لعام 2009  يعود 
المخصصات  على  طــرأت  التي  للمتغيرات 
هناك  جـــرى  بحيث  المخصصات  وغــيــر 

واتفق  الخاص  القطاع  مع  ذلك  حول  نقاش 
اللقاءات  اول  على  البند  هذا  يكون  ان  على 

التخصصية مع الدكتور فياض.
وطمأن امين سر المجلس التنسيقي رئيس 
التزامه  على  الخاص  القطاع  حرص  ــوزراء  ال
قاعدة  توسيع  على  العمل  وكذلك  بواجباته 

الجباية لدعم االيرادات للسلطة.
للقطاع  التنسيقي  المجلس  ممثلو  وبحث 
ديون  جدولة  آليات  االجتماع  خالل  الخاص 
دوالر  مليون   300 البالغة  الخاص  القطاع 
وقدموا  اإلشكالية.  هذه  حل  على  والعمل 
بمختلف  النهوض  بــشــأن  اقتراحاتهم 

القطاعات االقتصادية.
القضايا  بمتابعه  الــوزراء  رئيس  وعد  وقد 
التي اثيرت في االجتماع والعمل على حلها 

بالوقت القريب.

عبد الحفيظ نوفل
اعقاب  في  نوفل  الحفيظ  عبد  اكــد  ــدوره  ب
على  التنسيقي  المجلس  ممثلي  مداخالت 
ملف  بتفعيل  االلتزام  اهمها  قضايا  عدة 
الشراكة وخلق اليات جديدة ما بين القطاعين 
برامج  دعــم  على  والعمل  والــخــاص  الــعــام 
للقطاع الخاص بما في ذلك االستراتيجيات 
الخاص  القطاع  مشاركة  وتوسيع  المقترحة 
وكذلك  والقوانين  والبرامج  االتفاقيات  في 
اعداد تقرير مشترك حول االجتماعات التي 

تعقد مع مؤسسات القطاع الخاص. 
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المجلس  سر  أمين  مسروجي  محمد  استقبل 
رجــال  جمعيات  اتــحــاد  ورئــيــس  التنسيقي 
المدنية  الشؤون  وزير  الشيخ  حسين  االعمال 
بحضور زمالئه رؤساء وممثلي مؤسسات القطاع 
رئيس  عــودة  عــادل  وغــزة  الضفة  في  الخاص 
منتدى  رئيسة  المغربي  أمل  المقاولين،  اتحاد 
سيدات االعمال، ابراهيم برهم ممثل بال تريد، 
والرخام  الحجر  اتحاد  رئيس  ثوابتة  صبحي 
شوشة  أبو  مها  للصناعات،  العام  االتحاد  وعن 
اتحاد  عن  البيتاوي  محمد  الشاحنين،  مجلس 
الريماوي  محمد  المعلومات،  أنظمة  شركات 
رئيس اتحاد شركات التأمين ونهاد أسعد مدير 
رجال  جمعية  رئيس  الحايك  علي  االتحاد،  عام 
االعمال في غزة وعلي برهم رئيس ملتقى رجال 
القواسمة رئيس ملتقى  االعمال نابلس وخضر 
رجال االعمال الخليل وراغب الحاج حسن رئيس 
منتدى رجال االعمال جنين وممثلي المؤسسات 
عامر  جبر،  بسام  ولويل،  بسام  العامور،  محمد 
العسيلي، بسام ابو شريعة وماجد معالي مقرر 
اتحاد جمعيات  عام  أمين  التنسيقي/  المجلس 
رجال  جمعيات  اتحاد  مقر  في  االعمال  رجــال 

االعمال في رام الله.
رحب المسروجي في بداية اللقاء بجميع الحضور 
وجه  على  الدعوة  تلبيته  على  الشيخ  وشكر 
القطاع  تخص  التي  المواضيع  لبحث  السرعة 
واعضائهم،  ومؤسساته  الفلسطيني  الخاص 
كالتنسيق على المعابر وقضايا تسهيل حركة 
واصدار  تصاريح  من  وبضائعهم  االعمال  رجال 
وزارة  قبل  من   BMC االعــمــال  رجــال  بطاقات 

الشؤون المدنية. 
وبعد استماعه لمالحظات الحضور، شكر الشيخ 
المجلس التنسيقي على دعوته لهذا االجتماع 
فانه  الذي حصل  اللبس  من  بالرغم  انه  وأوضح 

يود توضيح ما يلي:
االسرائيلي  الجانب  على  الضغط  يتم  سوف 

للتجار  التنقل  تــصــاريــح  ـــدار  اص ــادة  ــزي ل
المدنية  االدارة  تعمل  التي  الفلسطينيين 
من   50% عن  تزيد  بنسبة  تقليصها  على 
غير  الكثيرين  يترك  مما  المقدم  الــعــدد 
القطاعات.  شتى  من  الحركة  على  قادرين 
وبطبيعة الحال فان كل مؤسسة مسؤولة عن 

اعضائها.
سابقا  اتخذ  الــذي  بالقرار  التزامه  الشيخ  أكد 
والمجلس  الحكومة  بين  ما  الثالثي  باالجتماع 
التنسيقي  المجلس  باعتماد  التنسيقي، 
الجهة الوحيدة “المرجعية” التي تنظم وتضع 
وبطاقة  التصاريح  على  للحصول  المعايير 
الشؤون  مع  بالتعاون  مؤسساته  ألعضاء   BMC
برفعها  النزيه  الوسيط  ستكون  التي  المدنية 
هو  المجلس  ويــكــون  االســرائــيــلــي.  للجانب 
الذين  االشخاص  تحديد  عن  المسئولة  الجهة 
معايير  وضعت  حيث  البطاقة  هذه  يستحقون 

سابقة من قبل وزارة االقتصاد والشؤون المدنية 
الخاص للحصول  القطاع  بالتعاون مع  والمالية  
االعتبار  بعين  اخذها  يجب   BMC بطاقة  على 

عند رفع الطلبات.
أكد وزير الشؤون المدنية بوجوب التزام كافة 
بالتنسيق  التنسيقي  المجلس  مؤسسات 
أو  مؤسساته  بعض  قيام  وعدم  المجلس  مع 
االسرائيليين  مع  مباشرة  بالتنسيق  األفراد 
سر  أمين  توقيع  وان  المدنية.  الشؤون  أو 
المجلس التنسيقي على القوائم هو المعتمد 

في ذلك.
للتنسيق  نظام  بناء  على  المجتمعون  واتفق 
دوري  بشكل  واللقاء  العملية  لهذه  والتواصل 
ووزارة  التنسيقي  مؤسسات  جميع  بحضور 
التصاريح  عدد  لرفع  وذلــك  المدنية  الشؤون 
شروطها  وتحسين  والــبــطــاقــات  الممنوحة 

وصالحياتها.

الشيخ يوضح للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص:

المجلس هو الجهة الوحيدة المعتمدة 
لتصاريح وبطاقات BMC للقطاع الخاص
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عقد مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال االعمال 
عدد  حضره  تشاوريا  اجتماعا  الفلسطينيين 
محدود من اعضاء مجلس االدارة لالتحاد بتاريخ 
19-12-2011 لبحث عدة مواضيع تهم االتحاد.
رحب الحضور بزيارة وفد رجال االعمال االردني 
 2011-12-26 فــي  فلسطين  ســيــزور  الــذي 
مظلة  تحت  الفلسطينيين  نظرائه  ويلتقى 
هيئة تشجيع االستثمار التي ستوقع اتفاقية 
تشجيع  هيئة  نظيرتها  مع  وشراكة  تعاون 
التعاون  سبل  وبحث  ــة  ــي االردن االستثمار 

والتنسيق المشترك.
التصاريح العضاء  ان تم رفض منح  هذا وبعد 
مؤسسات االتحاد للسفر الى غزة عبر معبر بيت 
التي  االتحاد  اجتماعات  في  للمشاركة  حانون 
كان من  المزمع عقدها في غزة في الفترة بين 
الزيارة  موضوع  الحضور  تدارس    12-  21-20
على تحديد موعد جديد  االتفاق  وتم  غزة  الى 
نهاية شهر كانون الثاني 2012 للقيام بالزيارة 
جلسة  عقد  يتخللها  بحيث  رفــح  معبر  عبر 
لمجلس االدارة  وورشة عمل حول إعادة اإلعمار 

التعاون بين رجال  وسبل 
األعمال في شقي الوطن 

لقاء  الــحــضــور  ــاول  ــن وت
رئيس الوزراء مع المجلس 
لمؤسسات  التنسيقي 
والــذي  الخاص  القطاع 
اهمها  قضايا  عدة  بحث 
القطاع  بين  ما  العالقة 
وضرورة  والخاص  العام 
صياغة  واعادة  تفعيلها 
ـــة وتــكــثــيــف  ـــعـــالق ال
المجلس  مع  االجتماعات 
يتم  بحيث  التنسيقي 
متابعة  لجان  تشكيل 

لجميع الموضوعات التي تهم القطاع الخاص.
المجلس  اعضاء  لقاء  الــى  االجتماع  وتطرق 
تم  الذي  الشيخ  حسين  الوزير  مع  التنسيقي 
فيه بحث الية التعاون والتسهيالت الممنوحة 
لرجال االعمال وتم االتفاق على تنظيم العالقة 
من خالل المجلس التنسيقي لكافة القطاعات 

والمؤسسات.
الحالي لتركيبة  الوضع  المجتمعون  كما تناول 
االتحاد وضرورة انتساب منتدى سيدات االعمال 
واجراء االتصاالت المطلوبة النجاح هذا التوجه , 
ووافقوا على اصدار بطاقة موحدة لجميع اعضاء 
لالتحاد  المنتسبة  للجمعيات  العامة  الهيئات 

المسددين لرسوم اشتراكهم لجمعياتهم.

مجلس إدارة إتحاد جمعيات 
رجال األعمال يعقد  اجتماعًا  تشاوريًا

اجتماعات الهيئة اإلدارية لجمعية رجال 
األعمال الفلسطينيين

المدير  مع  بالتعاون  اإلدارة  مجلس  من  وأعضاء 
العام لتحديد التعديالت المطلوبة.

هذه  لوضع  خبرة  شركة  تخويل  الحضور  وقرر 
تفويض  على  المجلس  وافق  وقد  التعديالت 
عطـاء  بــطــرح  والــتــعــديــالت  التطوير  لجنة 
واستدراج عروض ومن ثم اختيار األنسب منهـا 

بالسرعة الممكنــة. 
العروض  بدراسة  القيام  ضرورة  اللجنة  واكدت 
بادخال  للقيام  الشركات  قبل  مــن  المقدمة 
األساسي  النظام  على  المطلوبة  التعديالت 
بعد  عــادي  الغير  العامة  الهيئة  في  لعرضه 
اإلنتهاء من وضع التعديالت وانجاز العمل قبل 

االعمال  رجال  لجمعية  االداريــة  الهيئة  عقدت 
مدار  على  الله  برام  مقرها  في  الفلسطينيين 
النقاش  تركز  اجتماعات   3 الماضية  االشهر 
عمل  بتطوير  تتعلق  قضايا  عدة  حول  فيها 

الجمعية بعد مسيرة ما يقارب خمسة عشر عامًا.
بتاريخ 26-7-2011 حيث  االول عقد  فاالجتماع 
استراتيجية  دراســة  اعــداد  الحضور  ناقش 
لوضع  ــرة  خــب ذات  ــات  ــرك ش ــن  م للجمعية 
تشمل  اســتــراتــيــجــيــة 
األساسي  النظام  تعديل 
عمل  ومأسسة  وهيكلة 
ــشــاطــات  الــجــمــعــيــة ون
الـــمـــجـــالـــس والـــلـــجـــان 
اقترح  وقــد  وعضويتها 
بــتــكــلــيــف الــمــســتــشــار 
للجمعية  الــقــانــونــي 
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نهاية اكتوبر 2011.
 2011-9-27 بتاريخ  فعقد  الثاني  االجتماع  اما 
أهمية  على  اإلدارة  مجلس  اعضاء  اكد  حيث 
االمم  في  مازن  ابو  للرئيس  التاريخي  الخطاب 
القضية  على  التركيز  ــاد  أع ــذي  وال المتحدة 
وتبيان  الــدولــيــة  الساحة  فــي  الفلسطينية 
وحضاري  براغماتي  بأسلوب  المختلفة  جوانبها 
المنظمة األممية وطلب  أروقة هذه  وخاصة في 

اإلنضمام اليها.
دعم  عن  للتعبير  مختلفة  جوانب  نقاش  وبعد 
لسيادة  برقية  رفع  تقرر  الجهد  لهذا  الجمعية 
الرئيس أبو مازن تعبر عن الدعم والتأييد له من 
قبل مجلس إدارة الجمعية وأعضائها وإدارتها. 
ومتابعة طلب اللقاء مع الرئيس في أقرب فرصة.
الجتماع  التحضيرات  أيضًا  االجتماع  وناقش 
اقــرار  اجــل  مــن  الــعــادي  غير  العامة  الهيئة 

عقدت لجنة التطوير والتعديالت والمجالس المشتركة لجمعية رجال االعمال 
األساسي  النظام  على  االطالع  بهدف  الجمعية  مقر  في  لها  اجتماعات  عدة 
ودراسته وتقديم االقتراحات الدخال التعديالت التي من شانها تطوير عمل 
الخاص  والقطاع  خاصة  اعضائها  خدمة  في  افضل  نتائج  لتحقيق  الجمعية 

عامة.
بسام  شلبك,  ابو  حسن  الجراشي,  خضر  العامور,  محمد  هم:  اللجنة  واعضاء 

ولويل وفؤاد جبر)مقرر اللجنة(.
ففي االجتماع االول الذي عقد بتاريخ 30-6-2011 تضمن جدول االعمال اضافة 
الى موضوع النظام األساسي الهيكلية االدارية والنظام المالي والية الصرف 

ومجالس االعمال المشتركة واللجان واالنتخابات.
وبعد المناقشة وتبادل اآلراء وطرح اإلقتراحات قـررت اللجنة إعتبارها في حالة 
التوصية  قررت  كمـا  مهامها  بإنجاز  واإلسراع  الوقت  لكسب  مستمر  انعقاد 
لوضع  اإلختصاص  جهة  الى  التوجه  على  بالموافقة  الجمعية  إدارة  لمجلس 
دراسة إستراتيجية وتطوير النظام األساسي للجمـعـية وإعداد اللوائح الخاصة 
الدول  في  الرديفة  الجمعيات  خبرة  من  الشأن  هذا  في  واإلستفادة  بأعمالها 
المجاورة واعتماد أفضل العروض فنيا وماليا ألنجاز خطة استراتيجية مقترحة 
للجمعية للسنوات الثالث القادمة على أن تشمل خطة تنفيذية وبرنامج زمني 
تعود  إنجازات  تحقيق  الى  الجمعية  تطلع  اإلعتبار  بعين  األخذ  مع  لإنجاز 
تأثير  ذات  مكانة  وبلوغ  عامة  الخاص  والقطاع  أعضائها خاصة  على  بالفائدة 
هام في صنع السياسات بالدولة من خالل تشاور الجهات المعنية مع القائمين 

على الجمعية للمشاركة في صنع القرار.
اعداد  اللجنة  أعضاء  قرر   2011-8-4 بتاريخ  عقد  الذي  الثاني  االجتماع  وفي 
دراسة  يتم  ان  على  العروض  إلستدراج  مختصة  لشركات  وتوجيهها  رسالة 

واختيار العرض األنسب في االجتماع الذي يليه.
كما تم االتفاق على تطوير النظام األساسي بم يتالئم مع قانون المؤسسات 

الحكومية وتطوير رسالة ورؤيا الجمعية والنظامين اإلداري والمالي.
الية تطوير  الرأي حول  األعضاء  تبادل  المشتركة  االعمال  وبخصوص مجالس 

عمل هذه المجالس من الناحية اإلدارية ومتابعتها من خالل تطوير دائرة في 
الجمعية تعنى وتحرص على تزويد المعلومات الكافية عن كل مجلس.

جرى   2011-8-22 بتاريخ  والتعديالت  التطوير  للجنة  الثالث  االجتماع  وفي 
وللبدء  للجمعية،  اختيار شركة TEK SOLUTIONS  لوضع استراتيجية عمل 
عمل  إجراءات  دليل  ووضع  األساسي  النظام  على  المطلوبة  التعديالت  بوضع 

للجمعية يعيد مأسسة عمل الجمعية وفق آخر المعايير الدولية والمتطورة.
لتنفيذ  مشترك  تصور  وضع  على   2011-9-6 بتاريخ  الرابع  االجتماع  وتركز 

اتفاقية اعادة هيكلة الجمعية بحضور الدكتور محمد صرصور.
وقد تناول أعضاء اللجنة أهم المواضيع التي يجب التركيز والتعديل عليها في 
النظام األساسي وهي: اهداف الجمعية  بحيث يجري تحديد وإعادة النظر في 
أهداف الجمعية . ومجالس األعمال المشتركة  بحيث يتضمن النظام األساسي 
المفاصل االساسية ووضع تفاصيل هذه المجالس في لوائح تنظيمية تشمل 

كافة التفاصيل اإلضافية من قبل مجلس اإلدارة.
وآلية  تفاصيل  األساسي  النظام  في  يوضع  بحيث  اإلنتخابات  آلية  وكذلك 
تساؤالت  كافة  عن  مجيب  النظام  هذا  ويكون  تفاصيلها  بكافة  اإلنتخابات 
أعضاء الهيئة العامة حول هذا البند بما ال يتعارض مع القانون. وايضا اللجان 
األساسية والتخصصية: بحيث  يكون لهذه اللجان إشارة لتفاصيل تشكيلها 

وعملها وتقاريرها يتم وضعها من خالل مجلس اإلدارة.
وأكد الحضور على أهمية اإلسراع في انهاء التعديالت على النظام األساسي 
بما ال يؤثر على جودة ودقة النظام وكذلك بعد اإلطالع على كافة التعديالت 
للخروج    2009 و   2005 العامين  في  األساسي  النظام  على  سابقا  المقترحة 

بتعديالت شاملة على النظام األساسي.  
وعليه أوصى الحضور أن يقوم الدكتور محمد صرصور بتحضير كافة التعديالت 
على النظام األساسي وفق توصيات اللجنة وإرسال التعديالت المقترحة ليتم 
مناقشتها وإقرارها من قبل اللجنة ومن ثم عرضها على المستشار القانوني 
للجمعية قبل عرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها نهائيًا في اجتماع للهيئة 

العامة غير عادي في شهر اوكتوبر 2011.

اجتماعات لجنة التطوير   والتعديالت 
استهدفت تطوير عمل الجمعية

ــتــعــديــالت عــلــى الــنــظــام  ال
تم  كما  للجمعية   األساسي 
وجهة  دراسة  االجتماع  خالل 
والرد  واالتحاد  الجمعية  نظر 
اجــراءات  دليل  اقــتــراح  على 

عمل المجلس التنسيقي.
الذي  الثالث  االجتماع  وفــي 
 2011-10-3 بــتــاريــخ  عــقــد 
كـــان الــبــنــد الــرئــيــســي على 
هو  االجتماع  اعــمــال  ــدول  ج

غير  العامة  الهيئة  الجتماع  التحضيرات 
العادي واقرار التعديالت النهائية على النظام 

االساسي.
االجــتــمــاع   خـــالل  الــحــضــور  اســتــعــرض  فيما 
التعديالت على النظام االساسي وجرى مناقشة 

المالحظات المختلفة على هذه التعديالت.

تحديد  على  االجتماع  في  المشاركون  واتفق 
الهيئة  الجتماع  موعدا   2011-10-13 تاريخ 
العامة غير العادي في فندق الموفنبيك بحيث 
وتزويدهم  العامة  الهيئة  اعضاء  دعوة  يجري 
قبل  تعديله  المقترح  االســاســي  بالنظام 
ووزارة  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق  االجتماع 

االقتصاد.
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االعمال  رجــال  جمعيات  اتحاد  رئيس  شــارك 
الفلسطينيين الدكتور محمد مسروجي ومشاركة 
رؤساء مؤسسات اإلتحاد وأكثر من أربعين عضوًا 
من أعضاء مؤسسات اإلتحاد  وامين عام االتحاد 
التعاون  اتفاقية  توقيع  حفل  في  معالي  ماجد 
بين مؤسستي تشجيع االستثمار الفلسطينية 
بين  الثنائية  ــال  ــم األع ـــالق  وإط واألردنـــيـــة، 
في  ــي،  واألردن الفلسطيني  الخاص  القطاعين 
الدكتور  الوزراء  رئيس  بحضور  الله،  رام  مدينة 
سالم فياض وجعفر هديب الرئيس التنفيذي 
الفلسطينية، وعوني  لهيئة تشجيع االستثمار 
الرشود رئيس وفد رجال األعمال األردني، وزهير 
البطوش رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة األردن، 
الفلسطيني،  الخاص  القطاع  ممثلي  من  وعدد 
الجانبين  ــن  م األعـــمـــال  وســـيـــدات  ــــال  ورج

الفلسطيني واألردني.

تعميق الجاهزية الوطنية
القامة الدولة

شعبنا  تصميم  على  الــــوزراء  رئيس  وشــدد 

الدولة،  إلقامة  الوطنية  الجاهزية  تعميق  على 
واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على 
تقديم الخدمات ألبناء شعبنا في مختلف أماكن 
تواجده، وخاصة في مجاالت البنية التحتية في 
األماكن الريفية والمهشمة، والتي تضررت بفعل 
والممارسات  والجدار،  اإلسرائيلي  االستيطان 

هذه  تحقيق  أن  واعتبر  القمعية،  اإلسرائيلية 
أساسي وهام في تعزيز  له دور  الجاهزية كان 
قدرة شعبنا على الصمود واالستمرار في الثبات 
على أرض وطنه، وأشار إلى الدور الهام الذي قام 
مدار عقود طويلة من  وعلى  الخاص،  القطاع  به 
المعاناة، ومساهمته رغم االحتالل اإلسرائيلي، 
والبقاء  الصمود  على  شعبنا  قــدرة  تعزيز  في 
كافة،  الوطنية  بحقوقه  والتمسك  أرضه،  على 
كما أكد على أهمية هذا الحدث حيث سيتمكن 
أعمالهما  من تطوير  البلدين  في  األعمال  قطاع 
وتعظيم قدرتهما على استحداث فرص للعمل، 
وسيتمكنان من لعب دور أكبر في تعزيز صمود 

شعبنا وبقائه على أرض وطنه.
وأوضح فياض أن هذا اللقاء يأتي في وقت تحث 
فيه السلطة الوطنية الخطى نحو تعميق وتعزيز 
بعدًا  وبما يضيف  والدولية،  اإلقليمية  عالقتها 
كان  ما  مع  بالمقارنة  العالقات  هذه  الستدامة 
قائمًا لسنوات طويلة بين جهات مانحة للشعب 
متلقي  وجهة  الوطنية،  وسلطته  الفلسطيني 
هذه المنح والمساعدات، كما أوضح أن السلطة 

إتحاد رجال األعمال الفلسطينيين يشارك 
في حفل توقيع إتفاقية التعاون بين 

مؤسستي اإلستثمار الفلسطينية واألردنية
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الوطنية كانت وما تزال بحاجة للكثير من العون 
لتمكينها من االستمرار في تقوية مؤسساتها، 
دولة  إلقامة  الوطنية  جاهزيتها  يعمق  وبما 
القوية  المؤسسات  بناء  واستكمال  فلسطين، 
دولة  كمؤسسات  ــا  دوره أداء  على  ــقــادرة  وال
في  مواطنيها  الحتياجات  مستجيبة  حديثة 

مختلف أماكن تواجدهم.

تقليل االعتماد على المساعدات 
الخارجية

وأشار إلى الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، 
الخارجية،  المساعدات  على  االعتماد  لتقليل 
على  االعتماد  من  أفضل  درجــة  إلى  والوصول 
عالقات  لتأسيس  يمهد  وبما  الذاتية،  الموارد 
قابلة لالستدامة مع دول الجوار، وفي مقدمتها 
الساحة  على  ــدول  ال وأيضا  الشقيق،  األردن 
الدولية، وقال “فلسطين كانت، وما تزال، موضع 
اهتمام أشقائنا العرب، ال بل والمجتمع الدولي 
من  فلسطين  قضية  تلعبه  ما  في ضوء  بكامله 
جهة  من  العالم،  نظر  في  ومركزي  محوري  دور 
في  المنشود  االستقرار  تحقيق  على  الحرص 
بالنفع  يعود  بما  تأكيد  وبكل  المنطقة،  هذه 
اجمع،  العالم  على  بل  ال  المنطقة  وعلى  علينا 
من  الفلسطيني  الشعب  يمكن  بما  ذلك  وعبر 
حقوقه  كافة  وتحصيل  واستقالله  حريته  نيل 
العيش  في  حقه  منها  المقدمة  وفي  الوطنية، 
على  له  مستقلة  دولة  في  كريما  أبيا  عزيزا  حرا 

كامل أرضنا المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة 
القدس  في  كله  ذلك  من  القلب  وفي  الغربية 
الــدولــة«. لهذه  األبــديــة  العاصمة   الشريف 
اللقاءات تؤسس  أن هذه  الوزراء  رئيس  واعتبر 
على  قادر  قوي  والقتصاد  مستدامة،  لعالقات 
العمل  فرص  استحداث  على  وقادر  التشغيل، 
الكفيلة باستيعاب عشرات اآلالف ممن يدخلون 
بما  وأيضا  فلسطين،  في  سنويا  العمل  سوق 
فلسطين،  من  المستثمرين  على  بالنفع  يعود 
جذب  نقطة  فلسطين  شكلت  “لطالما  وقــال 
كذلك  وهي  سياسية،  قومية  وطنية  ألسباب 

الداعم  الموقف  نعلم  ونحن  ال  وكيف  وبامتياز 
من  وخاصة  العادلة،  ولقضيته  لشعبنا  دومــا 

األردن الشقيق ملكًا وحكومة وشعبًا«.

تفعيل اللجان العليا المشتركة
تفعيل  بصدد  الوطنية  السلطة  أن  على  وأكد 
وقال  البلدين,  بين  المشتركة  العليا  اللجان 
اللجان  هــذه  لتفعيل  حقيقي  جهد  “هناك 
المجال االقتصادي خاصة  العالقة في  وتنظيم 
العالقات  هــذه  عــرى  يقوي  بما  البلدين  بين 
بالنفع  يعود  أن  آمل  وبما  المجاالت،  بمختلف 
عليكم جميعا وعلى االقتصاديين بقطاع األعمال 
والبيئة  الظروف  توفير  جهة  من  البلدين  في 
نشاط  يخص  بما  تماما  والمالئمة  المواتية 
وفلسطين« األردن  البلدين  في  الخاص   القطاع 
زيارة  على  الضيف  الوفد  ــوزراء  ال رئيس  ودعــا 
المواقع والتواصل مع رجال وسيدات األعمال في 
حقيقة  على  مباشرة  بشكل  واالطالع  فلسطين، 
يعود  وبما  االستثمار،  إمكانية  وعلى،  األوضاع 
بالنفع على الجانبين الفلسطيني واألردني على 
الوطنية،  السلطة  جهد  يدعم  وبما  ســواء،  حد 
الدولة  لكيان  األكيد  التحول  طــور  في  وهــي 
القادمة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، 
وقال “فيما تقومون ما يرفد هذا الجهد الوطني 
قوة  يضيف  ونوعي  قوي  بشكل  الفلسطيني 
وتهيئة  وإعداد  بناء  عنصر  ويضيف  قوة،  إلى 
وأضاف  الــدولــة”.  إلقامة  الوطنية  لجاهزيتنا 

السلطة الوطنية بصدد 
تفعيل اللجان العليا المشتركة 

بين البلدين, وقال “هناك 
جهد حقيقي لتفعيل هذه 
اللجان وتنظيم العالقة في 

المجال االقتصادي خاصة 
بين البلدين بما يقوي عرى 

هذه العالقات بمختلف 
المجاالت
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لدراسة  الفرصة  تغتنموا  أن  عليكم  “أتمنى 
الفرص االستثمارية التجارية، وأن تنقلوا معكم 
شعبا  فلسطين  في  أن  مفادها  هامة  رسالة 
على  والبقاء  الثبات  في  االستمرار  على  مصمم 
يستمد  شعب  بحقوقه،  والتمسك  وطنه  ارض 
من خالل  واإلصرار  والعزم  التشجيع  من  الكثير 
األشقاء  من  خاصة  تضامن  وقفه  من  يــراه  ما 
في األردن الشقيق الذي لم نعتد منه إال داعمًا 
مظهر  فيها  الزيارات  “هذه  وتابع  لحقوقه”، 
في  وخاصة  والتضامن.  الدعم  مظاهر  من  هام 
القدس، فعندما نتحدث عن القدس والمحافظة 
وعلى  صونها  وعلى  وهويتها  عروبتها  على 
أبدية  عاصمة  منها  نجعل  أن  من  سيمكننا  ما 
لدولتنا القادمة، وهذا ال يمكن أن يتحقق إال من 
خالل تعزيز البعد العربي في القدس، وهو بعد 
في منتهى األهمية لشعبنا وقضيتنا وعلينا أن 

نكون حريصين على تعزيزه وتعميقه«

القدس قلب هذه القضية
لالهتمام  الضيف  الوفد  الوزراء  رئيس  دعا  كما 
بما هو مطروح من فرص استثمارية في القدس 
األخرى،  المحافظات  كافة  في  كما  غزة  وقطاع 
وقال  االستثمارية،  الفرص  من  المزيد  وتوجيه 
تكون  ولــن  القضية،  هــذه  قلب  هي  »القدس 
وعلينا،  فلسطين،  لــدولــة  أبــديــة  عاصمة  إال 
التي  اإلسرائيلية  اإلجــراءات  ضوء  في  وخاصة 
المدينة  هذه  هوية  تغيير  في  تمعن  تزال  ال 
ينتج  وبما  خاصا،  اهتماما  نولي  أن  ومعالمها، 
قدرة  من  ويعزز  عمل،  فــرص  استحداث  عنه 
في  االستمرار  على  المقدسيين  المواطنين 
البقاء والتمسك بحقهم الطبيعي بالعيش في 

المدينة المقدسة« .

هديب : ملتقى إستثمار مشترك 
ومن جانبه أعلن جعفر هديب، بدء المؤسستين 
االعداد لعقد الملتقى األول المشترك لتشجيع 
االستثمار في األردن، والذي سيعلن عن تاريخ 
عقده المحدد الحقًا، وأنه تم تشكيل لجنة دائمة 
من المؤسستين لحل كافة المشاكل والعقبات 
 التي قد تعترض عمل المستثمرين في البلدين.
بها  يتمتع  التي  الكبيرة  اإلمكانيات  الى  وأشار 
للنمو والتطور من حيث:  الفلسطيني  االقتصاد 
النجاح الكبير الذي حققته الحكومة الفلسطينية 
)البناء  شعار  صاحب  فياض  سالم  د.  برئاسة 

بإتجاه تحقيق الدولة رغم اإلحتالل( بإستكمال 
بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ونجاح عملية 
الذاتي، وما سجل من شهادات لهذه  التمكين 
النجاحات من قبل كافة المراقبين، بما في ذلك 
المؤسسات المالية الدولية المتخصصة كالبنك 
اإلطار  ووجــود  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي 
اقتصادية  سوق  إنشاء  يحقق  الذي  القانوني 
قانون  متطور،  شركات  )قانون  تنافسية  حرة 
متقدم  ومصرفي  مالي  نظام  الدخل،  ضريبة 
حديث  استثمار  تشجيع  قانون  بالثقة،  يحظى 
من  وغيرها  للمستثمرين،  مجزية  ويمنح حوافز 
القوانين والتشريعات التي تشكل رزمة كفيلة 

بتحسين البيئة االستثمارية(.
وأشار الى ما تقوم به هيئة تشجيع االستثمار 

العالقة  لتطوير  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 
األردني، وقد مثلت مشاركة  الخاص  القطاع  مع 
في  والكبيرة  الفعالة  األردنــي  الخاص  القطاع 
فلسطين  في  المتعاقبة  االستثمار  مؤتمرات 
ــقــطــاع الــخــاص  ــع ال ــة لــتــواصــلــهــم م ــداي ــب ال
عن  معربا  فلسطين،  أرض  على  الفلسطيني 
في  االستثمار  في  مشاركتهم  إلــى  تطلعه 
اإلستراتيجية  المشاريع  في  وخاصة  فلسطين 
ومشاريع  والطاقة  التحتية  البنية  مجاالت  في 
اإلسكان الكبيرة وفي المشاريع التي عرضت في 

مؤتمرات االستثمار.

د.الرشود: تكامل العالقات
بدوره قال رئيس الوفد االردني د. عوني الرشود، 
يجب علينا العمل جميعا يدا بيد من أجل رفعة 
عمق  على  التأكيد  مجددا  وفلسطين،  االردن 
الملك  قواعدها  أسس  التي  الراسخة  العالقات 

عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس.
كافة  االردنيون من  االعمال  رجال  وأوضح:”قدم 
االردنية  المدن  اخــوة  لتعزيز  المملكة  أنحاء 
العالقات  تكاملية  الى  متطلعا  -الفلسطينية، 
اعتزازه  عن  معربا  البلدين،  بين  االقتصادية 
متمنيا  والتنمية،  االستثمارات  في  بالشراكة 
يستثمر  “من  وقال  االستثمارات  تتكامل  ان 
يستثمر  كمن  يفرحنا  انه  فوالله  فلسطين  في 
من  مزيد  الى  تطلعه  عن  معربا  األردن”،  في 
التجارية،  والعالقات  المتبادلة  االستثمارات 
االردني  التجاري  االستثماري  الوفد  ان  مؤكدا 
بلدينا  بين  االقتصادية  بالعالقات  سيرتقي 
الى آفاق جديدة أكثر رحابة وأمال نحو مستقبل 

أفضل.
على  المتعاقبة  االردنية  الحكومات  دأبت  وقال: 
تهيئة البيئة الحاضنة لالستثمارات عبر تشريع 
المستثمرين  تخدم  التي  واالنظمة  القوانين 
ســواء،  حــد  على  االردنــيــيــن  وغير  االردنــيــيــن 
التي  االستثمارية  المميزات  اهم  الى  مشيرا 
واالستقرار  االمن  واهمها  االردن،  بها  يتمتع 
القانوني والسياسي وتنامي االقتصاد بمعدالت 
القوانين  مــن  منظومة  وامتالكه  متصاعدة 
الــمــوارد  على  ــالوة  ع  ، لالستثمار  المشجعة 
البشرية ذات الكفاءة العالية الى جانب العديد 

من االتفاقيات التجارية .
وتطرق الى اهمية اللجنة الفلسطينية االردنية 
تذليل  الى  تهدف  التي  لالستثمار  المشتركة 

رئس الوزراء:

»القدس هي قلب هذه 

القضية، ولن تكون إال عاصمة 

أبدية لدولة فلسطين، 

وعلينا، وخاصة في ضوء 

اإلجراءات اإلسرائيلية التي ال 

تزال تمعن في تغيير هوية 

هذه المدينة ومعالمها، 

أن نولي اهتماما خاصا، 

وبما ينتج عنه استحداث 

فرص عمل، ويعزز من قدرة 

المواطنين المقدسيين 

على االستمرار في البقاء 

والتمسك بحقهم الطبيعي 

بالعيش في المدينة 

المقدسة«
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فلسطين  في  االردني  المستثمر  أمام  العقبات 
من  والتي  االردن،  في  الفلسطيني  ونظيره 
المتوقع تفعيلها بعد اجتماعات اللجنة االردنية 

/الفلسطينية المشتركة العليا.

زهير البطوش: 
مساع لتعزيز التبادل التجاري

زهير  االردن  تجارة  غرفة  عضو  أكد  جهته  من 
البطوش متحدثا باسم الغرف التجارية االردنية، 
التي  والتجارية  االقتصادية  الروابط  عمق  على 
االخوة  عالقات  تعكس  والتي  الشعبين  تربط 
االردنية الفلسطينية اللذين يوحدهما الهدف 
والمصير وهو ما يعبر عنه الملك عبد الله الثاني 
في كل محفل عربي ودولي بدعوته اليجاد حل 
وحصول  الفلسطينية  للقضية  ــم  ودائ عــادل 
المشروعة  حقوقه  على  الفلسطيني  الشعب 

باقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ودعا أصحاب االعمال االردنيين والفلسطينيين 
التي  االيجابية  االجـــواء  مــن  االســتــفــادة  ــى  ال
توفرها التوجهات الرسمية في البلدين لالرتقاء 
بالعالقات االقتصادية ، التجارية، واالستثمارية، 
بين  العالقة  من  المتقدم  المستوى  لتعكس 

 البلدين وتعم الفائدة على الشعبين الشقيقين.
زال  ال  التجاري  التبادل  حجم  ان  الــى  ــار  واش
ضعيفا رغم توفر االمكانات فهو في حدود 80 
ان  الى  منوها  باالتجاهين،  سنويا  دوالر  مليون 
هناك فرصا كبيرة لالرتقاء به اذا ما تم تفعيل 
البلدين وتم استثمار  بين  الموقعة  االتفاقيات 
النطالق  قاعدة  االردن  التخاذ  الجغرافي  القرب 
التصدير  اســواق  الى  الفلسطينية  المنتجات 

الخارجية.

المسروجي: فرص إستثمارية واعدة 
لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  أمين سر   أكد 
ان  فــقــال  مسروجي  محمد  الــخــاص  القطاع 
اجل  من  الوطنية  السلطة  مع  يعمل  المجلس 
الحوار  خــالل  من  الوطني،  االقتصاد  تنظيم 
والمشاركة في المجالس واللجان العديدة التي 
فلسطيني  خــاص  وكقطاع  ذلــك  على  تعمل 
مظلة  تحت  العالقة  تنشيط  على  نعمل  أردني 
اردني مشترك، داعيا  اعمال فلسطيني  مجلس 
الى تجديد وتفعيل اتفاقيات الشراكة السابقة 

بين البلدين والقطاعين الخاصين.
على  تحتوي  الفلسطينية  األراضي  أن  وأضاف 
في  لإستثمار  المجدية  الفرص  من  العديد 

بورصة  الى  بالتحديد  مشيرا  واألردن  فلسطين 
في  جيدة  أرباح  جني  يمكن  حيث   “ فلسطين 
بورصة كانت األفضل عربيا خالل العام 2011”. 
الصغيرة  المشاريع  مــن  الكثير  أن  وكــذلــك 
الى  بسيط  بدعم  تتحول  أن  يمكن  المتعثرة 

الربحية 
وأشار الى أن هناك الكثير من فرص اإلستثمار 
رجال  على  مسروجي  واقترح  بالمبادرة.  فلنأخذ 
في  عملي  بشكل  البدء  البلدين  في  االعمال 
البدء بتنفيذ مشروعين في كل سنة، واحد في 
فلسطين والثاني في االردن بقيمة 10 ماليين 
دوالر لكل مشروع وذلك بنية االستثمار الحقيقي 
في  قابضة  شركة  تأسيس  إلــى  النظر  ولفت 
القدس تعمل على االستثمار وتحسين الوضع 

االقتصادي ودعم وجود أهلنا في القدس.
وفد  زيـــارة  فعاليات  أن  إلــى  االشـــارة  وتــجــدر 
والقطاع  االردنية  االستثمار  تشجيع  مؤسسة 
التشبيك  اجتماعات  تشمل  ــي،  االردن الخاص 
البلدين، وزيارة  االعمال من  بين سيدات ورجال 
نابلس وبيت لحم والخليل وااللتقاء فيها برجال 
االعمال والملتقيات والغرف التجارية وعدد من 

شركات القطاع الخاص.



17 تشرين الثاني 2011 م / محرم 1433 هـ ، العدد الواحد والثالثون )31(

أخبار   ونشاطات  القطاع  الخاص

العادي  غير  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد 
 – الفلسطينيين  االعــمــال  ــال  رج لجمعية  
القدس في فندق موفنبيك في رام الله جرى 
خالله اقرار  التعديالت التطويرية على النظام 
الهيكلية  اعادة  ضمن  تاتي  التي  األساسي 
منذ  الجمعية  لمسيرة  التطورات  ومواكبة 
من  وكجزء   1996 اول  كانون  في   تاسيسها 
بوضع  الجمعية  تنتهجها  تطويرية  خطة 
استراتيجية عمل لثالث اعوام قادمة بحضور 
ونضال  بدح   ثمين  الداخلية  وزارة  مندوبي 
القطاع  ملف  مسؤول  الجالد  وعماد  عصري 

الخاص في وزارة االقتصاد.
وبعد اكتمال النصاب القانوني طلب مدير عام 
الجمعية ماجد معالي  بالوقوف دقيقة صمت 
الشهداء  ارواح  على  الفاتحة  ســورة  ــراءة  وق

جرى خالله اقرار التعديالت التطويرية

اجتماع الهيئة العامة غير العادي 
لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين
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وتضامنا مع االسرى المضربين عن الطعام في 
سجون االحتالل متمنيا لهم قرب الخالص من 

نير االحتالل. 
الموجودين  االداريــة  الهيئة  باعضاء  ورحب 
مسروجي  محمد  الدكتور  وهم  المنصة  على 
رئيس الجمعية ونائب الرئيس محمد كمال 
امين  العامور  محمد  والمهندس  حسونة 
الصندوق وفؤاد جبر امين سر الجمعية وشكر 
جهود بسام ولويل مسؤول العالقات الداخلية 
هذا  في  المثمرة  جهوده  على  الجمعية  في 
التعديالت  لجنة  جهود  وشكر  كما  الجانب 
ادارة  مجلس  اعضاء  وجميع  النظام  على 
الجمعية وهيئة الرقابة على مساهمتهم في 
مالحظاتهم  ووضع  الجلسة  لهذه  التحضير 
بجميع  ترحيبه  وكذلك  الجديد   النظام  على 
مؤكدا  العامة  الهيئة  اعضاء  من  شارك  من 
دليل  االجتماع   لهذا  حضورهم  ان  على 
االرتقاء  على  وحرصهم  التزامهم  على  قاطع 
بناء  على  واالصـــرار  االعمال  رجــال  بجمعية 
على  والحصول  الديمقراطية  المؤسسات 

الدولة الفلسطينية المستقلة. 
مسروجي  محمد  الدكتور  رحــب  جهته  من 
رئيس الجمعية بجميع الحضور مثمنا دورهم 
وحرصهم على المشاركة بالرغم من مشاغلهم 
اعضاء   من  طلب  بان  الجلسة  ــدأ  .وب الكثيرة 
الهيئة العامة تقديم المالحظات واالقتراحات 

البريد  العامة  عبر  الهيئة  الذي ارسل العضاء  الجديد  النظام األساسي  التعديالت على  الجراء 
النظام  في  الــواردة  التعديالت  المجتمعون  واقر  توصل  ان  الى  النقاش  ادار  وقد  االلكتروني 

األساسي الجديد.

حضور اعضاء الهيئة العامة لهذا االجتماع دليل قاطع 
على التزامهم وحرصهم على االرتقاء بجمعية رجال 
االعمال واالصرار على بناء المؤسسات الديمقراطية 

والحصول على الدولة الفلسطينية المستقلة
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شارك كمال حسونة الرئيس المشارك لمجلس األعمال 
التركي الفلسطيني المشترك في أعمال مؤتمر التعاون 
مدينة  فــي  انعقد  ــذي  ال التركي  العربي  الصناعي 
برعاية    2011 اول  كانون   8  -  6 الفترة  في  اسطنبول 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان واألمين العام 

لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. 
وتعزيز  لتطوير  ايام  ثالثة  استمر  الذي  المؤتمر  وجاء  
العالقات االقتصادية التركية العربية وتطوير التعاون 
والــدول  تركيا  بين  واالستثماري  والتجاري  الصناعي 

العربية على المستوى الثنائي واإلقليمي.
تحّدث خاللها  عمل  ورقة  المؤتمر  قّدم حسونة خالل  و 
مبينا  التركية  الفلسطينية  االقتصادية  العالقات  عن 
الفلسطينيين  صمود  تعزيز  في  التنموي  تركيا  دور 
خالل  من  الفلسطينية  الدولة  بناء  في  ومساعدتهم 
معرفة اهداف وادوات واليات وحجم المساعدات التركية 
وكيفية مساهمتها التنموية في االراضي الفلسطينية 
واثر  واهمية  عليها  التركيز  تم  القطاعات  اي  وعلى 
تنمويا  الفلسطيني  المجتمع  في  القطاع  مساهمة هذا 
بين  الصناعي  والتعاون  التجاري  التبادل  لحجم  اضافة 

تركيا وفلسطين.
واكد حسونة ان المساعدات الدولية ومنها المساعدات 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  على  تتدفق  بدأت  التركية 
بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو في ايلول 1993 مؤكدا 
ان الهدف من تقديم المساعدات التركية كان من اجل 
واالسرائيليين  الفلسطينيين  بين  السالم  عملية  دعم 
خالل  من  االقتصادية  التنمية  تحسين  طريق  عن 
تنفيذ المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الشعب 
الفلسطيني وانشاء شرق اوسط قائم على اساس االمن 

االجتماعي.
وتطرق حسونة في ورقته الى التبادل التجاري بين تركيا 
وفلسطين موضحا انه في 12 شباط 2004 تم التوقيع 
التحرير  ومنظمة  تركيا  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية  على 
التعاون  ــادة  زي الى  االتفاقية  وهدفت  الفلسطينية 
وزالة  المعيشة  مستويات  ورفع  وتحسينه  االقتصادي 
بالسلع  التجارة  تدريجي عن  والقيود بشكل  الصعوبات 
بما في ذلك السلع الزراعية والترويج والتوسع في التجارة 

المتبادلة.
وبين ان حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين بلغ 
 54 مبلغ  منها   2009 عام  في  دوالر  مليون   114 حوالي 
ارقام  وهذه  تركيا  الى  فلسطينية  صادرات  دوالر  الف 
متواضعة خاصة ان الشعب الفلسطيني ورجال االعمال 
لزيادة  االرقام  زيادة هذه  الفلسطينيين مصممين على 
والتصدير  االستيراد  االتجاهين  في  التجاري  التبادل 

واقامة مشاريع مشتركة.

ـــراك  ــال االت ــم ـــدى رجـــال االع ـــه اب وفــي الــســيــاق ذات
الصناعية  القمر  مدنية  في  لالستثمار  استعدادهم 

المنوي اقامتها شمال مدنية اريحا.
بناء المناطق الصناعية 

انشاء  في  وقيمته  التركي  الدعم  اهمية  تنبع  وقــال 
المناطق الصناعية في فلسطين من قيمة ودور القطاع 
الصناعي في التنمية االقتصادية على اعتبار ان الصناعة 
انشاء  يتركه  الذي  لالثر  نظرا  االنتاجية  القطاعات  احد 
من  ذلك  ويتجلى  الواقع  ارض  على  الصناعية  المناطق 
خالل خفض االنتاج والتصدير واالكتفاء الذاتي وخفض 
العاملة  ــدي  االي تشغيل  على  عــالوة  السلعة  تكلفة 
الفلسطينية مما يقلل من حجم البطالة وبالتالي تعزيز 
لالقتصاد  التبعية  وتخفيف  الفلسطيني  االقتصاد 

االسرائيلي.
وذكر حسونة انه تم تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية 
تركية مشتركة من اجل تسهيل عملية االستثمار وأشار 
الى مجلس األعمال التركي الفلسطيني المشترك الذي 
أنشأ في العام 2000 ويعمل عل تطوير وزيادة التجارة 
...... وتبادل الوفود التجارية وتنقالتهم عالوة على وضع 
المشتركة  والشركات  للمشاريع  والحاجات  االولويات 

الفلسطينية التركية.
وبخصوص التعاون االقتصادي مع تركيا اوضح حسونة 
ان المساعدات التركية االغاثية واالنسانية ازدادت خالل 
فترة حرب غزة  وان المساعدات التركية ركزت في دعمها 
والبنية  التعليم والصحة  التنمية االجتماعية مثل  على 
الدعم لهذه  التحتية االجتماعية واالدارية حيث يعتبر 
القطاعات من اهم القطاعات االنتاجية التي تساهم في 

تنمية وبناء االنسان الذي يعتبر اساس بناء الدولة من 
عالوة  االساسية  احتياجاته  وتلبية  قدراته  تعزيز  خالل 
الفلسطينية  العاملة  لاليدي  لفرص عمل  توفيرها  على 
النشاء  دعمها  خالل  من  مناسبة  باسعار  محلي  ومنتج 
جنين  منطقة  مثل  فلسطين  في  الصناعية  المناطق 

الصناعية.
بالموازنة  التركي  الــدعــم  مساهمة  ان  يتضح  كما 
االقتصادي  السلطة  موقف  من  يقوي  الفلسطينية 
مشيرا الى ان الذي عزز من نجاعة هذه المساعدات هو 
السياسات التنموية وخاصة مع وجود خطة فلسطينية 
للتنمية واالصالح خطة ممنهجة الدارة المشاريع والبرامج 

وتمويلها وتحديد االولويات واالحتياجات التنموية.
ان  شانها  من  التركية  المساعدات  تعزيز  ان  واكــد 
الصمود  على  الفلسطيني  الشعب  قــدرة  من  تساهم 
من خالل دعمها وتطويرها المكانيات وقدرات موظفي 
المؤسسات التي تؤدي الى رفع كفاءاتهم وانتاجيتهم 
التي  التنموية  المشاريع  تنفيذها  كذلك  العمل  في 

تنسجم مع االحتياجات واالولويات الفلسطينية.
انه ال يوجد هناك استثمارات تركية مباشرة في  وبين 
سواء  المختلفة  الفلسطينية  االقتصادية  القطاعات 
خالل  من  ام  منفردة  تركية  االستثمارات  هذه  اكانت 

شراكات استراتيجية مع قطاع االعمال الفلسطيني.
التركي  االقتصادي  للتعاون  يمكن  انه  حسونة  وراى 
الفلسطيني ان يتطور بشكل اسرع واكبر في المجاالت 
التجارية وخصوصا على صعيد اعطاء المنتجات الزراعية 
االسواق  في  تفضيلية  ميزات  الفلسطينية  والصناعية 
التركية لرفع مستوى الصادرات الفلسطينية. والدخول 
الخاص  القطاع  مع  استراتيجية  استثمارية  بشراكات 
الفلسطيني في مجاالت حيوية مثل الصناعات الزراعية 
والنسيج  البناء  المواد  وصناعات  الغذائية  والصناعات 

والملبوسات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
العمل  على ضرورة  اعماله  ختام  في  المؤتمر  وأكد  هذا 
المشترك بين تركيا والدول العربية ووضع آلية لتوسيع 
التعاون  تعزيز  وإمكانات  فرص  وبحث  بينهما  التعاون 

بين الجانبين، خاصة في مجال الصناعة واالقتصاد.
الجانبين  بين  القائم  التعاون  تطوير  الى  المؤتمر  ودعا 
والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث 
التبادل التجاري واالستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا 

واالستفادة من الخبرات اإلقليمية والدولية.
من  يعد  التركي   - العربي  التعاون  أن  المشاركون  وأكد 
الضرورات في المرحلة الراهنة للواقع العربي، خاصة في 
أصبح  الذي  والصناعي  االقتصادي  بالميدان  يتعلق  ما 
ركيزة لتحقيق النمو والتقدم واالزدهار واالستقرار لدى 

الجانبين.

إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين يشارك 
في أعمال مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي
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رجال  جمعيــة  سر  أميـن  جــــبر  فــؤاد  شــارك 
االعمال الفلسطينيين منتدبًا عن إتحاد جمعيات 
ضمن  االجتماعي  الحوار  لجنة   - األعمال  رجــال 
وفد فلسطيني كبير برئاسة وزير العمل الدكتور 
القطـاع  عن  ممثلين  وعضوية  مجدالني  احمد 
العمل  النقابات ومدراء في وزارة  الخـاص واتحاد 
في زيارة الى بلغاريا في الفترة الواقعة ما بين 10-
2011/6/15 – بدعوة من منظمة العمل الدولية.  

و استقبل الوفد بترحاب كبير وتم تنظيم برنامج 
المؤسـسـات  مــن  لعدد  ـــارات   زي على  اشتمل 
مع  ــاءات  ــق ول المهنيـة  النقابات  واتـــحـــادات  
شخصيات تمثل كافة القطاعات بما فيها القـطـاع 
الخاص البلغاري وأساتذة جامعـات وفي مقدمتهم 
المجلس  رئيس  دوليفسكي  اللـكـو  البروفيسور  
االقتصادي االجتماعي في جمهورية بلغاريا وبيتر 
البلغارية  الصناعيين  جمعية  سر  أمين  دنيف 
ورئيس تجمع اتحادات التجارة المستقـلـة بالمين 
ديميتروف، ورئيس التجمع العمالي “بـودكريبا“ 

الدكتور كونـسطـنـتـين ترنشيف.

المجلس االقتصادي االجتماعي
رئيس  مع  باالجتماع  برنامجه   الوفد  واستهل 
البروفسور  االجتماعي  االقتصادي  المجلس 
قصطنطين  الدكتور  وهم:  ومساعديه  اللكوف 
كرينتشف نائب الرئيس، خريستينا خريستوف 
بإقامة  ساهمت  التي  السابقة  العمل  ــرة  وزي
الخارجية،  وزارة  ممثل  بالنسولوف  المجلس، 
والعالقات  التعاون  في  –مستشارة  جوسمينا 
ــة، مــايــا – االتـــصـــاالت الــخــارجــيــة مع  ــي ــدول ال
الدولية واألوروبية، واليزيا –التعاون  المؤسسات 
الدولي. وهم فريق ذو خبرة يلعب دورا في تنمية 
واإلداري  التنظيمي  نشاطه  وتطوير  المجلس 
وتنمية السياسات االقتصادية واالجتماعية في 
المجلس  باعتبار  ــي،  األوروب باالتحاد  عضو  دولة 

أمين سر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين يشارك في الزيارة

وفد فلسطيني برئاسة وزير العمل أحمد مجدالني 
يختتم زيارة ناجحة إلى بلغاريا

هيئة وطنية للمجتمع المدني البلغاري.
والوفد  بالوزير  البلغاري  المجلس  رئيس  ورحب 
االهتمام  على  الوزير  وشكر  والسفير،  المرافق 
السنوات  خــالل  تم  البلغارية،وأنه  بالتجربة 
المجلس  ومأسسة  تطوير  الماضية  الثمانية 
ــي  األوروب االتحاد  باعتراف  كنموذج  البلغاري 
تقوم  خبرتنا  وأن  األوســـع،  اإلقليمي  واإلطـــار 
منها  لالستفادة  الــدول  من  العديد  بدراستها 
أهم أسباب نجاح  أوروبية.وأن من  بما فيها دول 
التجربة قناعة الشركاء االجتماعيين بها واإلرادة 

السياسية لدى الحكومة.

وزير العمل
شكر  مجدالني  الدكتور  العمل  وزير  شكر  بدوره 
الفلسطيني  للطلب  لالستجابة  المجلس  رئيس 
التجربة  الدراسية لالستفادة من  بالرحلة  بالقيام 
أن  مــؤكــدا   االجتماعي،  الــحــوار  في  البلغارية 
الحوار  ومأسسة  تطوير  على  تعمل  فلسطين 
العمل  منظمة  بدعم  فلسطين  في  االجتماعي 

الفلسطيني  االهتمام  إلى  أشــار  كما  الدولية، 
بالتجربة البلغارية حيث تمر بلغاريا بمرحلة تحول 
االجتماعية  االقتصادية  والسمات  ديمقراطي، 
في  وإرادتنا  والمنطقة،  فلسطين  مع  المشتركة 
فلسطين ببناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي، 
االجتماعي  الحوار  وماسسة  بتطوير  واهتمامنا 
الممارسة  أشــكــال  مــن  كشكل  فلسطين  فــي 
السياسات  في صيغة  والمساهمة  الديمقراطية 
االجتماعي  الحوار  وأن  واالجتماعية،  االقتصادية 
في فلسطين له أهمية خاصة في تحقيق السلم 
األهلي والمجتمعي والصمود الوطني، مشيرا الى 
تشكيل  إلى  االجتماعي  الحوار  بتطوير  التوجه 
وأن  فلسطيني،  واجتماعي  اقتصادي  مجلس 
الشركاء يقومون بالتعرف على التجارب اإلقليمية 
زيــارة  تمت  حيث  الخصوص،  بهذا  والــدولــيــة 
للمجلس األردني واليوم بلغاريا ومن ثم بروكسل، 
حول  الــوزراء  لمجلس  قدمت  تفاهمية  ورقة  وأن 
وضــرورة  واالجتماعية  االقتصادية  المجالس 
ــوزراء  ال مجلس  وان  فلسطيني،  مجلس  إنشاء 
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بإعداد  نقوم  ثم  المجلس  بإنشاء  قرارا  سيتخذ 
المجلس،  عمل  سيحكم  الذي  والنظام  القانون 
وندرس بأن يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب 
العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات 

العالقة، بحيث يتم تفعيل الحوار االجتماعي.
بديال  ليس  المجلس  أن  مجدالني   الوزير  وقال 
أساس  على  بعملها  ستستمر  التي  للثالثية 
حول  استفسارات  سلسلة  وقدم  العمل،  قانون 
قانون  معالجاته،  ومسار  المجلس،  عمل  آلية 
ونظام المجلس، توصياته، العالقات مع الجهات 
المجلس  بين  الــتــعــاون  أشــكــال  الحكومية، 
األحزاب  الحكومة،  البرلمان،  المختلفة،  واألطراف 

السياسية،....الخ.

نائب رئيس المجلس
إلى  كرينتشف  المجلس  رئيس  نائب  واشــار 
أقوى  وأن  مجتمع،  ألي  االجتماعي  الحوار  أهمية 
وأن  القرارات،  صناع  هم  المجتمع  في  األطــراف 
والنقابات  العمل  أصحاب  هي  المؤسسات  أكبر 
الصادقة  المعلومات  وأهمية  المدني،  والمجتمع 
الحياة  القرارات، وأن  واألمينة والمستقلة التخاذ 
تضارب  من  الكثير  فيها  والحديثة  اإلنسانية 
هو  الــواســع  االجتماعي  الــحــوار  وأن  المصالح، 
وأنه  المشاركة،  لديمقراطية  النظري  األســاس 
وأن  المجلس،  الحكومة في  ال يوجد ممثلون عن 
البرلمان ينتخب رئيس المجلس، وأن التوصيات 
تمثل الحلول الوسط، وقد تم تأسيس المجلس 
المؤسسات  بناء  أهمية  على  وشــدد  بقانون، 
المجلس  فيها  بما  المجتمع  في  الديمقراطية 

االقتصادي واالجتماعي.

وزيرة العمل السابقة
بدورها اشارت وزيرة العمل السابقة خريستوفا- 
تأسيس  في  دورا  لعبت  عمل  كوزيرة  أنها  الى 
من  جــزء  المؤسسة  هــذه  إنشاء  المجلس،وأن 
للحوار  كمؤسسة  الــديــمــقــراطــيــة،  العملية 
االجتماعي الواسع وأن تكوين الوفد الفلسطيني 
يوفر المقدمات لتأسيس مجلس فلسطيني،وأن 
تركيبة المجلس البلغاري هي من العمال وأصحاب 
حتى  الحكومة،  وبدون  المدني  والمجتمع  العمل 
يكون حوار أهلي، وأن اإلرادة السياسية هامة في 
تشكيل المجلس، وأن مجلس الوزراء يختار اثنين 
من األكاديميين في تركيبة المجلس، وأن رئاسة 

الشركاء  بين  لها  اإلعداد  ويجب  مهمة  المجلس 
والتوافق حوله وترشيحه للحكومة والتي ترشحه 
النزاهة  فيه  يتوفر  بحيث  النتخابه  للبرلمان 

والوسطية والديمقراطية.
 وأشارت إلى أن تأسيس المجلس وتطوير عمله 
عملية  وأن  سهلة،  عملية  ليست  ومأسسته 
تطوير  تم  فقد  السنين،  عبر  مستمرة  التطوير 
متتابع،  بشكل  مــرات  خمس  المجلس  قانون 
المجلس  يصبح  أن  هو  التعديالت  من  وألهدف 
أفضل للتشاور والحوار وله الخبرة الكافية إلصدار 
والتشريعية  التنفيذية  للسلطة  التوصيات 
البلغاري  المجلس  وأن  الــرئــاســة،  ومؤسسة 
اللجنة  نشاط  من  جزء  وهو  جيدة  بصورة  يعمل 
أوروبا  وأن  البلغارية،  واالجتماعية  االقتصادية 
من  االستفادة  ويمكنكم  لفلسطين  مهم  داعم 
المجالس االقتصادية واالجتماعية األوروبية على 
والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  الصعد 
الفلسطينية،  المؤسسات  إقامة  تؤيد  أوروبا  وأن 
الدولة  إقامة  ومــع  منها،  جــزء  المجلس  وهــذا 

الفلسطينية.

تساؤالت الوفد الفلسطيني
من  العديد  الفلسطيني  الــوفــد  أعــضــاء  وأثـــار 
عمل  تواجه  التي  التحديات  حــول  التساؤالت 
المجلس،  ومستوى تأثير المجلس في السياسات 
المجلس  وعــالقــات  واالجتماعية  االقتصادية 
الدولية وطبيعة دور الحكومة وأشكال مشاركتها 

وتعاونها مع المجلس.وخطة المجلس السنوية.  
و حول التحديات التي رافقت عمل المجلس أشار 
الوسط  للحل  الوصول  أن  إلى  المجلس  رئيس 
تحديد  ثم  بصعوبة،  إال  تحدث  ال  األطــراف  بين 
من  المجلس  وحماية  المعالجة،  قيد  المسائل 
لعب دور القاضي، استقاللية المجلس وشراكته 
مع الحكومة كجسم استشاري، وتحديد األولويات 
مع الحكومة، والتعاون بين المؤسسات الحكومية 

والغير حكومية.
رئيس  فأشار  الدولية  المجلس  عالقات  حول  أما 
االقتصادي  المجلس  مع  العالقة  إلى  المجلس 
السياسات  بها  ويحدد  ـــي  األوروب االجتماعي 
األوروبية،  االجتماعية  االقتصادية  األساسية 
ــدول  ــتــصــادي واالجــتــمــاعــي ل والــمــجــلــس االق
البلقان،والمجلس االقتصادي واالجتماعي االورو-

واالجتماعي  االقتصادي  متوسطي،والمجلس 
هناك  وأن   ،2020 األسود،لشبونة  البحر  لمنطقة 
عالقات ثنائية مع المجالس المناظرة، مثال ننسق 

مع المجلس االسباني مشاريع متوسطية...الخ

ميزانية المجلس 
جزء من ميزانية البرلمان.

السنوية  العمل  خطة  ان  المجلس  رئيس  وقال 
تحدد بها النشاطات واألعمال، ولكننا نعمل أكثر 
مما جاء في الخطة، وأن %90 من المواقف تتم 
بمبادرة من المجلس و%10 بطلب من الحكومة، 
بأن  المجلس  مجموعات  من  مجموعة  قررت  وإذا 
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يتم  فانه  معالجة  إلــى  تحتاج  مشكلة  هناك 
بتحسين  الخاصة  القرارات  جميع  وأن  إقرارها، 
عن  ناجمة  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف 
اإلضرابات  في  نتدخل  ال  المجلس،  توصيات 
القوانين  صياغة  في  ونشارك  تحلها،  والثالثية 
اإلصالحات  على  ونركز  وتطويرها  والتشريعات 
اللجان  اجتماعات  الخبراء في  ندعو  والسياسات، 
ونكلفهم باعمال وهناك ميزانية خاصة بالخبراء، 
القضية  في  المعنية  المؤسسات  نستدعي  كما 
قيد المعالجة، وبعد المعالجة في اللجنة المعنية 
ورفع  لمناقشتها  للمجلس  كامل  اجتماع  يتم 

التوصيات الخاصة بها.
أما حول العالقة مع الحكومة فأضاف ان المجلس 
ويتم  والرئاسة،  وللبرلمان  لها،  استشاري  جسم 
لألولويات،  بالنسبة  الجهات  هذه  مع  التشاور 
لهم  ونــرســل  قضايا،  معالجة  منا  ويطلبون 
التوصيات، كما أن الميزانية من الدولة، وللمجلس 
وندعو  ومعالجاته،  نشاطاته  في  استقاللية 
المعنية عند مناقشة قضية  الحكومية  الجهات 
تخصها ويتم حوارات علنية في وسائل اإلعالم 
مع الجهات الحكومية، وليس لنا تعامل مباشر مع 

القوى السياسية.

االجتماع مع لجان المجلس
الفلسطيني  الوفد  اجتمع  الثاني   اليوم  وفي 
عن  وممثل  الرئيس  نائب  زاغروفا:  السيدة  مع  
االقتصادية  اللجنة  ورئيس  األعمال،  أصحاب 
وقالت من وجهة نظر الضرائب بلغاريا مكان جيد 
لإعمال، وضرائبها منخفضة وهي %10 و20% 
أصحاب  ومشاكل  المضافة،  القيمة  ضريبة 
واالنتقال  التنظيمية  اللوائح  في  تتمثل  العمل 
من االقتصاد المركزي القتصاد السوق، مما أدى 
إلى إدخال أنظمة مختلفة وتباينه في التسجيل 
مختلفة  إداريــة  مؤسسات  وهناك  والترخيص 
تدير هذه األنظمة حيث تحولت إلى عبئ، لذلك 
اقترح المجلس تسهيل هذه األنظمة وإزالة أخرى 
والرسوم  فرعية،  منظمات  إلى  بعضها  وتحويل 
االليكترونية  لإدارة  فتوجهنا  مشكلة،  اإلدارية 
أصحاب  ومصروفات  اإلدارة  مصروفات  لتقليص 
التشريعي  االستقرار  عــدم  وكذلك  األعــمــال، 
تماشي  إلى  أشارت  كما  المستمرة،  والتعديالت 
األوروبي  االتحاد  قوانين  مع  البلغارية  القوانين 
وذلك يحدث مشاكل لإدارة واألعمال، كما يرافق 
على  لتأثيره  مسبق  تقدير  المجلس  اقتراحات 

الوضع وتكلفته على األعمال والميزانية واإلدارة 
اقتراحات  ومعظم  بلغاريا،  في  ــاط  األوس وكل 
على  وانعكست  الحكومة  من  قبلت  المجلس 
برنامجها 2010-2018. )برنامج تسهيل االجرآت 

التنظيمية في بلغاريا(.
فيما أشار البروفسور بافلوف- أكاديمي مستقل 
السياسات  لجنة  رئيس  الحكومة،  مــن  عين 
التوصيات  ـــداد  إع تقنية  إلــى  االجتماعية 
وعرض  تحليل  بكيفية  واالهتمام  والمقترحات، 
اإلعالم،  ووسائل  والحكومة  للمجتمع  المشاكل 
صعيد  على  وخاصة  صعب  القرارات  اتخاذ  وأن 
ازائها  الناس  لحساسية  االجتماعية  السياسات 
التوصيات  اتخاذ  لكيفية  أهمية  هناك  ولذلك 

والقرارات.
 وأشار إلى الكيفية التي يتخذ بها القرار حيث 
يتم في البداية تحديد الهدف بحيث يتم إعداد 
ينص  وأن  للحكومة،  ومفيد  وجيد  عملي  تقرير 
موجهة  وصحيحة  واضحة  توصيات  على  القرار 
التوصيات  هذه  ستطبق  التي  المؤسسات  نحو 
ومن ثم نشرها للمجتمع كله ومراقبة هل سيدعم 

المجتمع هذه التوصيات أم ال؟.

زيارة الكونفدرالية 
»بودكريبـا« تـضامـن

اليوم وبعد االنتهاء من االجتماعات  وفي ذات 
 - الكونفدرالية  مــع  لقاء  عقد  المجلس  فــي 
استقبال  في  كان  حيث  تضامن،  بودكريبا- 

الوفد الدكتور ترنشيف رئيس التجمع وأعضاء 
الكونفدرالية  رئيس  وقــام  ادارتـــه،  مجـلـس 
وعضوية  نشـاطاتهم  عـن  ــورة  ص بتقديم 
االجتماعي  االقتصادي  المجلس  في  التجمــع  
بالمجلس  بتواجده  يلعبه   الذي  الهام  والدور 
تقديم  خآلل  من  العامـلـة  الطبقـة  يخدم  مما 
اقتراحات من شأنها رفع شأن  العمال وحماية 
اقتراحات  تقديم  جــراء  خاصة  مصالحهم 

تعديل القوانين.

د. محمد غضية
وشرح د.محمد غضيه حول الوضع في فلسطين 
الحوار  إلــى  وتطرق  اإلسرائيلية  ـــراءات  واإلج
االجتماعي في فلسطين وعمل الثالثية واالتجاه 
االجتماعي  االقتصادي  المجلس  تأسيس  نحو 
النقابات  ممثلو   ــدم  ق فيما  الفلسطيني 
الفلسطينية شرحا عن النقابات ودورها وعملها 

في فلسطين.
العمل  منظمة  ممثل  حمدان  وليد  وتحدث 
لتحقيق  النقابي  النضال  أهمية  عن  الدولية 
في  النقابات  وحــدة  وأهمية  العمال  حقوق 
ال  والحكومات  العمل  أصحاب  وأن  نضالها، 
المناشدات  خالل  من  العمال  مطالب  تحقق 

األخالقية.
وقد تم التأكيد في نهاية االجتماع على أهمية 
الفلسطينية  النقابات  بين  المشركة  العالقات 
والبلغارية وخاصة على صعيد النقابات الفرعية، 
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من  الدولية  الكونفدرالية  مع  العالقة  وأهمية 
على  اتفق  وقد  مشتركة.  أعمال  تطوير  أجل 
الفلسطينية  النقابات  مع  االتصال  متابعة 

للتنسيق المشترك والقيام بأعمال مشتركة.

االجتماع مع الغرفة الصناعية 
البلغارية

الغرفة  مع  لـقاء  عـقـد  تم  الثالث  اليوم  وفي 
الصناعية البلغارية حيث استقبل الوفد رئيس 
وافيآ  شرحآ  قدم  حيث  ديميتروف،  الغرفة  
ونشاطاتها  الغرفة  عن  الفلسطيني  للوفد 
في  عضوآ  تواجدها  خــالل  من  وانجازاتها  
والمشاكل  االجتماعي  االقتصادي  المجلس 
التي تواجه الغرفة وطرق حلهـا بشكل حضاري 
وتطوير العآلقـة مع الجهات الحكومية المعنية 
والبرلمـان للمساعدة في تطوير القوانين  التي 
من شأنها خدمة االقتصاد البلغـاري والمواطنين 
مع  الخارجية  العالقات  عن  تحدث  كما  عامــة، 

دول أوروبية والتعاون المشترك.

مداخلة المين سر جمعية رجال 
االعمال الفلسطينيين

االعــمــال  رجـــال  جمعيــة  ســر  أميـن  وقـــدم 
طرح  حيث  مداخلة  جبر  فــؤاد  الفلسطينيين 
فكرة إيجاد صيغة لتعاون متبادل بين القطاع 
نسج  خآلل  من  والفلسطيني  البلغاري  الخاص 
كما  مختـلفــة،  مجاآلت  في  تجارية  عآلقات 
اقترح  جبر  أن يصار الى تأسيس مجلس اعمال 
مشترك إسوة بمجالس االعمال المشتركة التي 
عبر  بتأسيسها  األعمال  رجــال  جمعية  قامت 
السنوات الماضيـة مع عدد من الدول األوروبية 
والتبادل  العالقات  تعزيز  بقصد  والعربية 
وأن  خاصة  المشتركة  واالستثمارات  التجاري 
كما  بلغاريا  في  جيدة  استثمار  فرص  هناك 
في فلسطين وأنه لدينا قانون استثمار مشجع 
تسهيل  على  تعمل  استثمار  تشجيع  وهيئة 
المشاريع  مختلف  فــي  االســتــثــمــار  عملية 

التطويرية.
ثنائية  محادثة  جــرت  اللقاء  هامش  وعلى 
عن  وأعــرب  بالفكرة  رحب  الذي  المضيف  مع  
تأسيس  اتفاقية  مســودة  لتلقي  استعداده 
الدول  غرار  على  فلسطين  مع  مشترك  مجلس 

األخرى.

وقد تم في ذات اليوم االجتماع مع وزير العمل 
البلغاري، حيث جرت مراسيم توقيع بروتوكول 
قبل  من  الــوزارتــيــن  بين  المشترك  للتعاون 
عشاء  حفل  البلغاري  الوزير  اقام  كما  الوزيرين 

على شرف الوفد الفلسطيني.

مركز تحكيــم صـوفـيــا
بممثلي  الفلسطيني   الوفد  لقاء  خآلل  وتبين 
أن  الرابع  اليوم  في  البلغارية  التجارية  الغرفة 
فيها مركز تحكيم له نشاطات واسعة وعآلقات 
في  التحكيــم  مراكز  من  العديد  مع  دولية 
العالم وقال رئيس المركز أن في بلغاريا قانون 
وساطة وتحكيم محدث، وأنه يحمي سير عملية 
التحكيم بين اية أطراف متنازعة ماليآ أو تجاريآ 
أو في مجاالت العقار وغير ذلك، وأضاف أن مركز 
ثقـة  ونال  القضايا  مئات  عالج  صوفيا  تحكيم 
األعمال  رجال  وكذلك  البلغاري  الخاص  القطاع 
عقود  لهم  الذين  البلغاريين  غير  والشركات 
في  وأن  الخاص،  القطاع  أو  الدولة  مع  تجارية 

المركز خــبراء ومحكميـن من ذوي الخبرة.

مركز فلسطين للتحكيم الدولي
األعمال  رجال  جمعية  مســاعي  عن  جبر  وتحدث 
الفلسطينيين بهذا الخصوص حيث بادرنا بالعمل 
مركز   – إسم  تحت  تحكيم  مركز  تأسيس  على 
شوطآ  قطع  الذي   – الدولي  للتحكيم  فـلسـطين 
الصعوبات  بعض  هنالك  أن  إذ  لتاريخـه  مهمآ 
والعراقيل التي حالت دون إنطآلقـه رغم تشجيع 

وزير  المقدمـة  وفي  للمشروع  الرسمية  الجهات 
للقطاع  التنسيقي  المجلس  ومؤسسات  الـعـدل، 

الخاص ورجال أعمال فلسطينيين. 
حياديآ  سيكون  العتيــد  المركز  أن  وأضاف 
أمامه  ستطرح  التي  القضايا  مع  تعامله  في 
تسجيله  تم  وأنه  التجارية،  المنازعات  لحل 
التحكيم  مراكز  إتحاد  في  كعضو  رسميآ 
القـاهرة في جمهورية مصر  العربية ومركزه 

العربية.

اتفاقية تعاون
بين  تعاون  اتفاقية  فكرة  طرح  انه  جبر  واكد 
بمختلف  والفلسطيني  البلغاري  المركزين 
المجاآلت التحكيمية لفض المنازعات التجارية، 
واضاف أن مركزنا باعتباره قيد التأسيس يرنو 
الى دعم المراكز الشقيقة وعليه اقترح فحص 
إمكانية قيام مركز صوفيا بتنظيم دورة تدريبية 
لدعم  الفلسطينيين  المحكمين  مــن  لعدد 
تأهيلهم، وقد أعرب رئيس المركز البلغاري عن 
تعاون  اتفاقية  توقيع  على  المبدئية  موافقته 
تنظيم  إمكانية  سيدرس  وأنه  المركزين  بين 

دورة تدريبية.
في  الفلسطينية  السفارة  أن  بالذكر  جـدير 
السفير  رأسه  وعلى   - طاقمهـا  بكامل  صوفيا 
الدكتور  والمستشار  المدبــوح   أحمد  الدكتور 
صالح أطرش - رافـقت الوفـد منذ وصوله مطار 
يوم  فجر  المغادرة  وحـتى  البلغارية  الـعاصمة 

الخامس عشر من تموز. 
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الرئيس محمود عباس بدعم  لمبادرة  تنفيذا 
األسر الفقيرة والمحتاجه خالل شهر رمضان 
جمعيات  اتحاد  توجه  مع  وتماشيا  الكريم 
التي  والمذكرة  الفلسطينيين  االعمال  رجال 
وزعت على اعضاءه ونشرت كبيان في الجريدة 
االفــطــارات  أشــكــال  كافة  بوقف  اليومية 
الجماعية والتبرع بتلك األموال إلى القطاعات 

الفقيرة في المجتمع الفلسطيني.
إالتحاد  أطلق  فقد  المبادرة  لهذه  وتحقيقا 
القطاع  شــركــات  لكافة  عاجلة  مــنــاشــدة 
الخاص، بالتفكير جديا في تحويل ميزانيات 
تلك  تقيمها  التي  الجماعية  ــطــارات  اإلف
المتعاملين  أو  لموظفي شركاتهم  الشركات 
غذائية  طرود  إلى  رمضان،  شهر  في  معهم 
يتم توزيعها على األسر المحتاجة في الوطن 
وأنه من الواجب على القطاع الخاص في هذه 
آالف  جانب  إلى  يقف  أن  الصعبة  الظروف 
األيتام  دور  من  والعديد  المحتاجة  األســر 
ألن  الحقيقي،  الدعم  إلى  يحتاجون  الذين 
هذه  بمثل  يقوم  أن  عودنا  الخاص  القطاع 
المبادرات، إال أن هذه السنة تختلف عن كل 
كافة  تكاتف  إلى  تحتاج  والتي  السنوات 
الجهود إلسناد شرائح شعبنا التي تحتاج إلى 

مثل هذا اإلسناد.  

دعم االسر المحتاجة
رجال  جمعيات  اتحاد  عن  صادر  بيان  واكد 
األعمال، بأن ما يتم إنفاقه من ميزانيات على 
أن يؤمن ميزانية  الجماعية يمكن  اإلفطارات 
المحتاجة  األســر  دعم  نحو  توجيهها  يتم 
وبيوت المسنين وبيوت األيتام في فلسطين 
المسؤولية  ألن  المبارك،  رمضان  شهر  في 
والمؤسسات  الشركات  لتلك  االجتماعية 
تلك  مثل  تخصيص  يتم  عندما  أكثر  تبرز 
الميزانيات لفئات أكثر حاجة لها، خاصة وأن 

السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية 
فإن  وبالتالي  حقيقية،  ماليه  بــأزمــة  تمر 
ومؤسسات  وطنية  كشركات  بنا  األجــدى 
العجز  تقليص  في  نساهم  أن  فلسطينية 
وألنه  فقرا،  األكثر  بالفئات  سيلحق  الــذي 
األجدر بنا كفلسطينيين ونحن نطالب العالم 
المالية  إزمتنا  في  جانبنا  إلى  بالوقوف  اجمع 

الحالية، أن نقف إلى جانب أنفسنا أوال.

لجنة التكافل المجتمعي
اتحاد  ومناشدة  الرئيس  مبادرة  ضوء  وفي 
جمعيات رجال االعمال هذه فقد تشكلت في 

تنفيذا لمبادرة الرئيس بدعم االسر   المحتاجة

إتحاد جمعيات رجال األعمال يدعو لتحويل 
االفطارات الجماعية إلى طرود غذائية

المجتمعي   التكافل  لجنة  نابلس  محافظة 
برئاسة المحافظ اللواء جبرين البكري وتضم 
المؤسسات  اللجنة في عضويتها عددا من 
أعمال  رجال  ملتقى  رأسها  وعلى  والهيئات 
وتحويلها  التبرعات  جمع  بهدف  نابلس 
إلى  لتقديمه  الدعم  من  مختلفة  أنواع  إلى 
فئات المجتمع الفلسطيني المحتاجة حيث 
تم فتح حساب بنكي باسم اللجنة في بنك 
فلسطين ، وقد قامت العديد من المؤسسات 
في  األعــمــال  ورجـــال  والتجار  والــشــركــات 
للجنة  التبرعات  بتقديم  نابلس  محافظة 
طرد  ألف  توفير  اللجنة  استطاعت  حيث 
األسر  من  عــدد  على  توزيعها  تم  غذائي 
عيد  قبل  ما  الفترة  في  والمحتاجة  الفقيرة 
اللجنة  استطاعت  كذلك  السعيد،  الفطر 
لتوزيعها  مدرسية  حقيبة  ألفي  توفير  من 
تسليم  تم  حيث  المحتاجين  الطلبة  على 
والتعليم  التربية  لمديرية  حقيبة  ألــف 
ستمائة  تسليم  وتم  نابلس  محافظة  في 
والتعليم  التربية  لمديرية  مدرسية  حقيبة 
في جنوب نابلس حيث قام بتسليمها كل 
من علي برهم رئيس مجلس إدارة الملتقى 
تجارة  غرفة  رئيس  نائب  حجاوي  وحسام 
رئيس  الهندي  عيسى  و  نابلس  وصناعة 

جمعية سفير.
 من الجدير ذكره أن اللجنة سوف تستكمل 
أنشطتها خالل الفترة القادمة بحيث تشمل 
أوقات  في  فقط  وليس  العام  فترات  كافة 

محددة.
يذكر أن الملتقى قام بجهد كبير ومميز في 
مجال جمع التبرعات من خالل أعضاء الهيئة 
العامة ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك في 
والمساندة  الدعم  أشكال  كافة  توفير  مجال 

للجنة.

تشكلت في محافظة نابلس 
لجنة التكافل المجتمعي  

برئاسة المحافظ اللواء 
جبرين البكري وتضم 

اللجنة في عضويتها عددا 
من المؤسسات والهيئات 
وعلى رأسها ملتقى رجال 

أعمال نابلس بهدف 
جمع التبرعات وتحويلها 

إلى أنواع مختلفة من 
الدعم لتقديمه إلى فئات 

المجتمع الفلسطيني 
المحتاجة
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وعلى  حاليًا  الجارية  والنقاشات  المشاورات  إطار  في 
المستويين الرسمي واألهلي لمشروع قانون الشركات 
محمود  الرئيس  لسيادة  الــوزراء  مجلس  من  المقدم 
عقد  الرسمية،  الجريدة  في  وإصــداره  إلقــراره  عباس 
عدد من ممثلي مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع 
الخاص  القطاع  تطوير  مركز  مقر  في  لقاء  الخاص 
للخروج  الفلسطينيين  األعمال  رجال  لجمعية  التابع 
القانون  مشروع  حــول  وموحدة  محددة  بتوصيات 
الى  يصار  حتى  بشأنها  الرسمية  الجهات  ومخاطبة 

أخذها بعين اإلعتبار قبل إقرار وإصدار القانون.
العمود  القانون  هذا  التنسيقي  المجلس  ويعتبر 
اإلقــتــصــاديــة  الــتــشــريــعــات  لمنظومة  الــفــقــري 
الفلسطينية، وهو يمس كافة نواحي ممارسة األعمال 
الخاص  القطاع  مشاركة  فإن  ولهذا  تقريبا.  الخاصة 
في نقاش مشروع هذا القانون يعتبر شرطا ضروريا 
لإستثمارات  ومحضر  وشامل  قانون عصري  إلصدار 
اللقاء عدد كبير  الخاصة، وقد سجل المشاركون في 

لقاء مؤسسات القطاع الخاص
لمناقشة مشروع قانون الشركات

القانون  مشروع  بنود  مجمل  على  المالحظات  من 
ومنها ما يمكن إعتباره جوهريا ومنها ما هو هامشي 

وشكلي.
إصــدار  أهمية  على  اللقاء  في  المشاركون  ــد  وأك

يخل  أن  دون  ممكن  وقت  بأسرع  الشركات  قانون 
إتسمت  التي  الشراكة  بأساس  أو  بمنظومة  ذلك 
بها العالقة بين القطاعين العام والخاص على مدار 

السنوات السابقة .

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين- قطاع غزة  

تعقد ورشة عمل » لمناقشة قانون 
الشركات المعمول به بغزة«

من منطلق حرص جمعية رجال األعمال – في 
ألعضائها  ونشاطات  لقاءات  عقد  على  غــزة 
وكذلك  البعض  بعضهم  مع  االلتقاء  بهدف 
لدى  ــي  ــوع وال الثقافة  ـــادة  زي على  العمل 
فقد  وشركاتهم،  األعمال  رجال  من  أعضائها 
األعمال  الثقافية بجمعية رجال  اللجنة  عقدت 
المعمول  الشركات  )قانون  بعنوان  ورشة عمل 
به في قطاع غزة(، حيث رحب طارق السقا أمين 
السر الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية  بالخبير 
الضرائبي  والخبير  الزعيم  شرحبيل  قانوني 
من  الحضور  بجميع  وكــذلــك  حــمــادة،  نهاد 
األعضاء مؤكدا على أن هذه الورشة مجرد بداية 
لعقد العديد من الورشات والنشاطات من خالل 
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من  العديد  الورشة  وتناولت   ، متكاملة  خطة 
تنشأ  التي  الشركات  أنواع  أهمها   المواضيع 
نوع  اختيار  وكيفية  القانون،  هــذا  بموجب 
الشركة وفقًا لطبيعة الشركة )نوع العمل وحجم 
من  أي شكل  من  التحول  وكيفية  المال(  رأس 
أشكال تكوين الشركات إلى آخر )شركة عادية 

خصوصية  مساهمة  محدودة،  مساهمة  إلى 
العام  اإلكتتاب  وعملية  عامة  مساهمة  |إلــى 
التي تترتب عليها عملية  والتبعيات  وغيرها( 
كل  لمحاسبة  الضريبية  والتبعيات  التحويل 
الضرائب  لقانون  وفقًا  الشركات  أنواع  نوع من 
الشركة  شكل  الختيار  الممارسات  وأفضل 

ألغراض ضريبية.
التنفيذي  المدير  شكر  اللقاء  نهاية  وفــي 
على  الجميع  مشتهى  مفيد  م.محمد  للجمعية 
مشاركتهم واعدًا لعقد مزيدًا من هذه النشاطات 
أهمية ألعضاء  لها من  لما  المقبلة  الفترة  خالل 

الجمعية.

الفلسطينيين-  األعمال  رجال  جمعية  إستقبلت 
محافظة  من  الفرنسي  الوفد  مقرها  في  القدس 
برنارد  من   كل  ضم  الذي  الفرنسية  الب  الــرون 
ألب  الرون  محافظة  مجلس  رئيس  نائب  سوالج 
الفرنسية وفرانسوا بواسالك المدير العام لشئون 
العالقات الدولية والتعاون في محافظة الرون ألب 
فيما مثل الجمعية في هذا اللقاء عضوي مجلس 
إالدارة  المهندس حسن أبو شلبك  وأسامة عمرو 
وجهاد عقل منسق العالقات العامة في الجمعية 
الرويال  ابو عين ممثال عن مجموعة  بحضور عالء 
وزياد كرابله عن جمعية االقتصاديين وفائد ريان 
عن مركز االحصاء الفلسطيني وريان درويش عن 

وزارة االقتصاد الوطني.
وفي بداية اللقاء رحب ابو شلبك بالحضور مثمنا 
واهتمامه  الجمعية  لمقر  الفرنسي  الوفد  زيارة 
بتوطيد العالقات مع رجال االعمال الفلسطينيين 

والقطاع الخاص.
سوالج  الفرنسي  الوفد  رئيس  تحدث  جانبه  من 
المنطقة  تعتبر  التي  ألب  الرون  بمنطقة  معرفًا 
والسكان  المساحة  حيث  من  فرنسا  في  الثانية 
المنطقة  تعتبر  أنها  كما  االقتصادي  والنشاط 
األولى على مستوى البحث والتطوير حيث يوجد 
ما  منها  التي  التخصصات  من  الكثير  فيها 
والطاقة  الهيدرولوجيكية  الطاقة  بقطاع  يتعلق 
والتكنولوجيا  النووية  والطاقة  المستجدة 
اإلدارة  تخصصات  إلى  إضافة  والصحة  الحيوية 

واالقتصاد.
مؤسسة  محافظته  لــدى  يوجد  انــه  الــى  وأشــار 
عمليات  في  تساعد  انترناشونال  رونالد  اسمها 
االستيراد والتصدير من المنطقة إلى كافة دول 

للمساعدة  األكبر  الشريك  تعتبر  وهي  العالم 
فلسطين.  مع  واالقتصادي  التجاري  التبادل  في 
الفرنسية  العالقات  تطوير  علٰى  حرصه  مؤكدا 
الفلسطينية خاصة في مجاالت التجارة والتعليم 

بين البلدين.
الوفد  زيــارة  من  الهدف  ان  الى  سوالج  وتطرق 
التبادل  تعزيز  هــو  فلسطين  الــى  الفرنسي 
واقترح  وفلسطين  منطقته  بين  االقتصادي 
تعاون  هيئة  إنشاء  الفلسطيني  الجانب  على 
اقتصادي مشترك لتكون بذلك إحدى الوسائل 
البلدين  بين  قوية  تجارية  عالقات  وبناء  لتعزيز 
الــخــبــرات وتنفيذ  ــادل  تــب مــجــال  فــي  خــاصــة 
تسهيل  في  والمساعدة  والتدريب  المعارض 
أو  االستيراد  مجال  في  ســواء  الشركات  مهام 

التصدير وفتح األسواق.
التي  المشاكل  الــى  عمرو  اسامة  اشــار  ــدوره  ب
وكذلك  الفلسطيني  االعــمــال  رجــل  يواجهها 
فلسطين  في  االستثمار  ومجاالت  االعمال  بيئة 
االحتالل  سياسات  جراء  الخارج  الى  والتصدير 
االعمال  رجال  تنقالت  من  تحد  التي  التعسفية 
ــادرات  ــص ــمــشــددة عــلــى ال ـــرض الــقــيــود ال وف

الفلسطينية.
وتحدث عمرو ايضا عن بعض قصص نجاح رجال 
التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  رغم  االعمال 
الفلسطيني وتصميمهم  االعمال  تواجه مجتمع 
باالقتصاد  والــرقــي  ــنــجــاح  وال الــتــطــور  عــلــى 
الفلسطينية  الــدولــة  بناء  نحو  الفلسطيني 

المستقلة.
وفود  ارسال  الفرنسي  الوفد  على  عمرو  واقترح 
قطاع  وتطوير  لتعزيز  االكاديميين  الخبراء  من 

الى  قدما  بــه  للمضي  فلسطين  فــي  التعليم 
سوالج  رحب  حين  في  المتقدمة.  الدول  مصاف 
بالفكرة ووعد بدراستها ووضع الخطط التنفيذية 
على  لتطبيقها  الفرنسية  الجهات  مع  بالتعاون 

ارض الواقع.
االقتصاديين  جمعية  ممثل/  كرابله  زياد  وقدم 
ورؤيتها  اهدافها  الى  مشيرا  الجمعية  عن  نبذة 
الجانب  دعم  اهمية  على  مؤكدا  المستقبلية. 
وخصوصا  االقتصادية  المجاالت  في  الفرنسي 
في قطاع التعليم وانشاء مراكز تعليمية برعاية 

فرنسية.
التبادل  تعزيز  ضــرورة  الى  عين  ابو  اشــار  فيما 
في  وخصوصا  وفرنسا  فلسطين  بين  التجاري 
من  االفضل  يعتبر  الذي  الزيتون  زيت  تصدير 
ان  حيث  عالية  بجودة  يمتاز  اذ  عالميا  نوعه 
الزيتون   زيت  من  كبيرة  كميات  تنتج  فلسطين 
ان االحتالل  اال  الخارج  الى  وتعمل على تصديره 
امام الصادرات  العراقيل  يحول دون ذلك بوضع 

الفلسطينية.
ابو شلبك على ضرورة انشاء  اللقاء  شدد  وخالل 
مشترك  فرنسي  فلسطيني  اعــمــال  مجلس 
الفلسطينيين  االعمال  رجال  تحركات  لتسهيل 
بين البلدين وخلق فرص استثمارية واعدة وعقد 
شراكات ثنائية بين رجال االعمال الفلسطينيين 
االعــمــال  مجلس  مظلة  تــحــت  والفرنسيين 
عن  بروفايل  الفرنسي  للوفد  قدم  كما  المشترك 

الجمعية واهدافها.
وفي نهاية اللقاء شكر الوفد الفرنسي على حسن 
المعنية  الجهات  بالتنسيق مع  االستقبال ووعد 

النشاء مجلس اعمال مشترك. 

بهدف تعزيز التبادل االقتصادي

وفد فرنسي من محافظة الرون الب يلتقي  
وفدا من رجال االعمال الفلسطينيين
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القطاع  لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  عقد 
في   2011-10-24 بتاريخ  اجتماعا  الخاص 
رؤساء  بحضور  الفلسطينية  الغرف  اتحاد  مقر 
وبحث  التنسيقي  المجلس  مؤسسات  ومدراء 
المجلس العديد من المواضيع الخاصة بالقطاع 
اجراءات  دليل  اهمها  الفلسطيني من  الخاص 
وتسليم  الدخل  ضريبة  وقانون  المجلس  عمل 

امانة السر.
في  بها  المعمول  التنفيذية  لالئحة  ووفقا 
القطاع  لمؤسسات  التنسيقي  المجلس 
المجلس  سر  امانة  مهام  تسليم  تم  الخاص 
الزراعية  الصناعية  التجارية  الغرف  اتحاد  من 
الفلسطينية الى اتحاد جمعيات رجال االعمال 

الفلسطينيين.
التجارية  الغرف  اتحاد  رئيس  نائب  ــام  وق
للدكتور  المجلس  ملف  بتسليم  رزق  خليل 
االعمال  رجــال  اتحاد  رئيس  مسروجي  محمد 
التنسيقي  الفلسطينيين كامين سر المجلس 

الحالي.
لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  بان  ويذكر 
القطاع  يمثل  الفلسطيني  الخاص  القطاع 
الخاص الفلسطيني ويضم في عضويته عشرة 
مؤسسات من القطاع الخاص وهي اتحاد الغرف 
الفلسطينية  الزراعية  الصناعية  التجارية 
الفلسطينيين  االعمال  رجال  جمعيات  واتحاد 
العام  واالتــحــاد  الفلسطيني  التجارة  ومركز 
البنوك  وجمعية  الفلسطينية  للصناعات 
واتحاد شركات التامين واتحاد شركات انظمة 
للمؤسسات  االداريــة  والخدمات  المعلومات 
الفلسطيني  الشاحنين  ومجلس  السياحية 

واتحاد المقاولين.

مستحقات القطاع الخاص
الفترة  خــالل  المجلس  اجتماعات  وتــركــزت 
الماضية حول عدة قضايا كان اهمها االجتماع 
المحاسب  الزمر  يوسف  بحضور  عقد  ــذي  ال
العام في وزارة المالية والذي جرى فيه مناقشة 

موضوع مستحقات القطاع الخاص.

وقال الزمر حول موضوع المستحقات في وزارة 
الرسالة  لألسف  أنه  إليه;  توصلت  وما  المالية 
األحيان  أغلب  في  خاطئة  تكون  تصل  التي 
هناك  وأيضا  بــاألمــور  خلط  هناك  أن  حيث 
يكون  أن  نأمل  لذا  دقيقة  غير  ضخمة  أرقــام 
بالنسبة  أما  القيم المطروحة  الدقة في  هنالك 
من  اعتمادات  هناك  الضريبية  لإرجاعات 
وال  ذلك  في  المتخصصة  واللجان  الدوائر  قبل 
األوراق  جميع  استكمال  عند  إال  الصرف  يتم 

المطلوبة.
األساسية  التقسيمات  أن  الــزمــر  وأضـــاف 
االلكتروني  الموقع  على  متوفرة  للموازنة 
وأتمنى من الجميع االطالع عليها، سنة 2011 
كل رأس المال المتخصص 24 مليون دوالر منه 
14 مليون متأخرات اإليرادات الضريبية ونحن 
التزمنا بالدفع حتى تاريخ 26/3/ 2011 وهناك 
التعليم  لقطاع  كبير  بشكل  ليست  لكن  تأخر 
وذلك نتيجة لتأخر المانحين، هناك الكثير من 
التجار يوردون بناءًا على مكالمة هاتفية وعدم 
خطأ.  وهذا  العطاءات  في  المعامالت  اكتمال 
إلى أن هناك وزارات ملتزمة ووزارات  باإلضافة 
غير ملتزمة وهذا يسبب خلل، يجب االنتباه على 

اكتمال الجوانب الثانوية في كل العطاءات
أما بالنسبة لمصادر التمويل فهي كاألتي: 

إيرادات المقاصة   .1
الضريبة   .2

المانحين:  .3
تمويل عربي  أ .   

تمويل أجنبي  ب .   

بشكل  تتعامل  الخارجية  الجهات  لألسف 
ــراءات  اإلج بكل  تقتنع  عندما  معقد،  مهني 

تكمل وتستوفي الدفعات.
المانحين.  عند  الصرف  آلية  عن  الزمر  وشرح 
وهناك  العربي  التمويل  في  مشكلة  هناك 
عجز في التمويل 26.4 مليون دوالر حيث يتم 

وصول المتأخرات من العام الماضي. 
و شرح عن عجز الميزانية نتيجة لعدم التمويل 
على  السلطة  اعتماد   65%  ،2011 لسنة 

ايرادتها – %35 على المانحين.
ــرادات  اإلي على  االعتماد  تم  سنوات   3 خالل 
نتيجة  مرات   3 لـ  مضاعف  بشكل  الضريبية 
تم  فقد  النفقات  جانب  أما  األداء,  لتحسين 

ضبطها بشكل كبير.

تسليم أمانة سر المجلس التنسيقي 
إلى إتحاد جمعيات رجال األعمال
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في اطار تطوير عمل المجلس  يواصل المجلس 
التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اجتماعاته 

ومناقشاته من اجل مأسسة عمل المجلس.
وعقد المجلس ورشة عمل بعنوان »تطوير عمل 
المجلس التنسيقي« في قاعة الليدرز بمشاركة 
وفد من إتحاد جمعيات رجال االعمال ضم كل 
وعضو  القواسمي  خضر  اإلتحاد  سر  أمين  من: 
وأمين  العامور  محمد  اإلتحاد  إدارة  مجلس 
إتحاد  وسلم  هذا  معالي،  ماجد  اإلتحاد  عام 
جمعية  موقف  رسالة  األعمال  رجال  جمعيات 
وقرأت  المجلس  لتطوير  غزة  األعمال/  رجــال 
أهمها  توصيات  الورشة  ورفعت  الحضور  على 
الموافقة المبدئية على إستضافة إتحاد الغرف 
وذلك  التنسيقي  المجلس  لمقر  التجارية 
على  التجربة  تقييم  بعدها  يجري  عام  لمدة 
إدارة  مجالس  من  التوصية  هذه  إقرار  يتم  أن 
تشكيل  يتم  وان  المجلس..  في  المؤسسات 
المجلس  موظفي  لتعيين  المجلس  من  لجنة 

تشكيل  وايضا  المالية.  التكاليف  دراسة  بعد 
لدراسة  التنسيقي  المجلس  من  مالية  لجنة 
االحتياجات المالية وتحديد االلتزامات المالية 

لكل مؤسسة ومتابعتها.
كما يطلب من كل مؤسسة من مؤسسات المجلس 
التنسيقي تقديم اقتراحاتها بخصوص معايير 
للمجلس.  جــدد  مؤسسات  الضافة  العضوية 
مجتمعة  االقتراحات  هذه  تضمين  يجري  ثم 
التنسيقي  المجلس  اجتماع  في  عرضها  ويتم 
المدراء  قبل  من  مراجعتها  بعد  إقرارها  ليتم 

التنفيذيين. 
المقترحة  المعايير  تعميم  يتم  وكــذلــك 
على  السر  أمانة  باستالم  المكلفة  للمؤسسة 
جميع المؤسسات ليتم اعتمادها من قبل رؤساء 

مؤسسات المجلس التنسيقي.
المجلس  عمل  توحيد  على  الحضور  واتفق 
بمجلس  الفلسطيني  الخاص  القطاع  وتمثيل 
أن  الحضور  أكد  حيث  وغزة  الضفة  في  موحد 

التمثيل هو للمؤسسة وليس للجغرافيا.
العمل  خطط  مــســودات  تحضير  ــى   ال اضــافــة 
المستقبلية من قبل المدراء التنفيذيين وعرضها 

على المجلس التنسيقي للنقاش واإلقرار.
من  رسميا    ppd خطة  المشاركون  واعتمد 
اللجان  احياء  واعــادة  التنسيقي  المجلس  قبل 
ولجن  ال 60  لجنة  المجلس وهي  المنبثقة عن 
المجلس  نــشــاطــات  فــي  واشــراكــهــم   16 ال 
متابعة  على  الحضور  اتفق  كما  التنسيقي 
الصغيرة  المشاريع  بهيئة  المتعلقة  القرارات 
والمتوسطة من قبل امانة السر وتعزيز وتفعيل 
المؤسسات  هذه  في  الخاص  القطاع  تمثيل 
الغير  المؤسسات  في  الخاص  القطاع  وتمثيل 

ممثل بها.
العمل  ــراءات  وإج الداخلي  النظام  وبخصوص 
فقد تم تحضير مقترح دليل اجراءات العمل من 
قبل محمد شريعة لتطوير العمل، سيتم ارساله 

للمؤسسات لتطويره.

المجلس التنسيقي لمؤسسات 
القطاع الخاص يتفق على 

تطوير   عمل المجلس
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أخبار   ونشاطات  القطاع  الخاص

بنود دليل اجراءات عمل المجلس 
التنسيقي

حيث  الدليل,  هذا  بنود  اهم  يلي  فيما  ونــورد 
اتفق اعضاء المجلس التنسيقي على اقرار دليل 
اجراءات عمل المجلس التنسيقي، على ان يعاد 

تقييم هذه االجراءات بعد سنة من تاريخه.
لمؤسسات  التنسيقي  المجلس  انشئ  وقــد 
وذلك   2000 العام  نهاية  في  الخاص  القطاع 
من  التأسيس  وثيقة  على  التوقيع  خالل  من 
وقتئذ.  االربعة  الخاص  القطاع  مؤسسات  قبل 
الصناعية  الــتــجــاريــة  للغرف  اتــحــاد  وهـــي؛ 
للصناعات  العام  االتحاد  الفلسطينية،  الزراعية 
بال   / الفلسطيني  التجارة  مركز  الفلسطينية، 
تريد، وجمعية رجال االعمال/ القدس. وقد جاءت 
هذه الخطوة استجابة لرغبة المؤسسات االربعة 
القطاع  لخدمة  بينها  فيما  العمل  تنسيق  في 

الخاص الفلسطيني.
المجلس  قاعدة  ان  ايضا  الدليل  بنود  ومــن 
وحتى  تأسيسه  منذ  توسعت  قد  التنسيقي 
من  عدد  المجلس  عمل  على  طرأ  وقد  اللحظة، 
التغييرات منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وقد 
الكثير  زال هناك  ما  انه  اال  المجلس  اداء  تطور 
عمل  اداء  وتطوير  لتحسين  عمله  يجب  الذي 
العظمى  الغالبية  تعتقده  ما  وهذا  المجلس، 
وورش  النقاشات  المجلس من خالل  اعضاء  من 
وتقييم  استعراض  تم  لقد  جرت.  التي  العمل 
وقد غطى هذا  العام 2009،  المجلس في  عمل 
التقييم السنوات العشر التي انقضت على عمر 
وقد  مختلفة.  زاوية   عشرة  احدى  من  المجلس 

االجراءات  بعض  اتخاذ  حينه  في  المجلس  قرر 
الرامية الى تعزيز عمله وتمكين ادائه. 

على  الحفاظ  باهمية  المجلس  ايــمــان  ــن  وم
واقرار  اعداد  يأتي  واالدارية  المالية  استقالليته 
التي يواجهها عمل  للتحديات  الدليل استجابة 
المجلس نتيجة اتساع قاعدة العمل فيه وتنوع 
االهتمامات والنشاطات التي يقوم بها المجلس. 
وعضوية  اهـــداف  على  الدليل  احــتــوى  كما 
المجلس التنسيقي اضافة الى مهام مؤسسات 
ومهام  ورئاسته  المجلس  وهيكلية  االعضاء 
المجلس  واتــصــاالت  والصندوق  السر  امين 
االستراتيجية  والخطط  وموظفوه  واجتماعاته 
في  الخاص  القطاع  تمثيل  وكذلك  والسنوية 

المؤسسات المختلفة.
المجلس  مؤسسات  جميع  قدمت  وقــد  هــذا 
وكــان  الدليل  على  مالحظاتها  التنسيقي 
أهمها رفض إستضافة أي جهة لمقر المجلس 
رئاسة  وكذلك  إستقالليته،  على  للحفاظ  وذلك 
المجلس حيث أن الرئاسة فخرية، أما إذا كانت 
مثل  دوارة  تكون  أن  فيجب  وبمهام  ضرورية 

أمانة السر.

وجهة نظر اتحاد رجال االعمال
وقدم محمد مسروجي رئيس اتحاد رجال األعمال 
بخصوص  االتحاد  نظر  وجهة  الفلسطينيين 
التنسيقي.  المجلس  داخل  واألنظمة  العالقات 
حيث يكون للمجلس مقرًا دائمًا مستقاًل يديره 
ويحدد  المجلس  تعيينهم  يقر  أكفاء  موظفون 
لمدة  المجلس  الستضافة  داعــي  وال  رواتبهم 

الهيئة  تتكون  وان  جهة.  أي  من  أقل  أو  سنة 
العامة من رئيس المؤسسة وأحد أعضاء مجلس 
مجالس  أعضاء  جميع  أو  العام  والمدير  اإلدارة 
اإلدارات باإلضافة إلى المدراء العامين وان يقدم 
الستة  خالل  إنجازاته  عن  تقريرًا  السر  أمين 
يقدم  ثم  المسؤولية  فيها  يتولى  التي  أشهر 
حينها  العامل  السر  أمين  السنة  نهاية  في 
وتطلع  العامة.  للهيئة  المدمج  السنوي  التقرير 
الهيئة العامة على إنجازات المجلس خالل العام 
المقر  ويكون  توصياتها.  وتعطي  المنصرم 
الدائم للمجلس التتنسيقي هو مدينة القدس 

والمقر المؤقت هو مدينة رام الله.

توصيات مدراء المؤسسات
هذا واجتمع مدراء مؤسسات المجلس عدة مرات 

بعد ذلك وكان اهم توصياتهم:
أن يقوم محمد شريعة بزيارة مؤسسات المجلس 
وتسليم  اإلجــراءات  دليل  لمناقشة  التنسيقي 
النهائية ليتم مصادقتها في اجتماع  النسخة 

رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي. 
مع  الحوار  مشروع  خطة  إلى  التطرق  تم  كما  
الحكومة الممول من GIZ، حيث تم االتفاق على 
كمرحلة  الخطة  في   2 البند  و   1.1.1 بند  تنفيذ 
للمستشار  المرجعية  الشروط  وتحضير  أولى 

الذي سينفذ هذه النشاطات.
هذا وسيتابع إتحاد جمعيات رجال األعمال 
تطوير  موضوع  الحالي  السر  أمين  بكونه 
اهتمام  بكل  التنسيقي  المجلس  عمل 
وأمانة بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني.
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اتحاد  رئيس  مسروجي  محمد  الدكتور  شارك 
في  الفلسطينيين  االعــمــال  ــال  رج جمعيات 
لــالشــراف  الــوطــنــي  للفريق  االول  االجــتــمــاع 
للنهوض  الوطنية  االستراتيجية  اعــداد  على 
االقتصاد  وزيــر  بحضور  الفلسطيني  بالمنتج 
والخاص  العام  القطاعين  عن  وممثلين  الوطني 

ومؤسسات المجتمع المدني.
المنتج  دعم  بأن  له  مداخلة  في  مسروجي  وقال 
المحلي هو واجب وطني على كل مواطن أن يتبناه 
ألسباب كثيرة أهمها: إن االقتصاد الوطني يبنى 
على الناتج المحلي سواء كان صناعة أو زراعة أو 
سياحة أو خدمات وال يبنى اقتصاد أو دخل قومي 
المنتج األجنبي إال  أو االعتماد على  التجارة  على 
فيما يحققه الميزان التجاري من زيادة الصادرات 

عن الواردات.
العملة  للبالد  تجلب  الــصــادرات  إن  ــاف  واض  
الصعبة  العملة  يخرج  االستيراد  بينما  الصعبة 
االستهالك  زيــادة  ان  الى  مشيرا  الخارج.  إلى 
المحلي وزيادة الصادرات للخارج تشغل األيدي 
إلى  تــؤدي  اإلنتاج  زيــادة  ان  حين  في  العاملة 

تقليص البطالة أو القضاء عليها.
واوضح مسروجي ان زيادة اإلنتاج واألرباح تصب 
يتضاعف  حيث  الوطنية  السلطة  مصلحة  في 
ــواع  أن مختلف  مــن  أضعافًا  ــة  ــدول ال مــدخــول 
عدم  ان  مؤكدا  السلطة.  تجبيها  التي  الضرائب 

تعادينا  التي  الدول  بعض  بضائع  مع  التعامل 
هو رد طبيعي ووطني بامتياز.

بأن  االعمال  رجال  اتحاد جمعيات  رئيس  وراى  
إنتاجنا لن يصل إلى االكتفاء الذاتي أو أن يتأثر 
بسبب  وذلك  واضح  بشكل  المدفوعات  ميزان 
اإلسرائيلية  والهيمنة  القائم  السياسي  الوضع 
الدولة  حجم  وصغر  الفلسطيني  االقتصاد  على 
هو  التوجه  هــذا  فــي  السير  أن  إال  العتيدة 
الخطوات األولى نحو بناء اقتصاد محلي يغنينا 
إلى حد ما عن المساعدات األجنبية الشعار الذي 

ترفعه السلطة. 

الجباية  بفرض  تكون  ال  الدخل  زيادة  أن  واكد  
التعسفية وإنما بدعم اإلنتاج والمنتج.

أن  لبده  ابو  حسن  د  االقتصاد  وزير  اكد  بــدوره 
بجهود  تقوم  شركائها  مع  وبالتعاون  ــوزارة  ال
حثيثة إلعادة تنظيم السوق الداخلي  وهي اآلن 
للنهوض  وطنية  إستراتيجية  صياغة  بصدد 
المنتج  حصة  ــادة  زي بهدف  الوطني  بالمنتج 
الفلسطيني خالل  المستهلك  الوطني في سلة 

األعوام الثالث القادمة، بنسبة  15 - 18% .
مــن صياغة  ــهــدف  ال أن  إلــى  ــر  ــوزي ال وأشـــار 
متكامل  وطني  برنامج  إعداد  هو  اإلستراتيجية 
سيؤدي إلى دعم المنتج الوطني وتحسين فرص 
تسويقه وترويجه محليا وخارجيا، وهذا سيؤدي 
إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على منافسة 
مثيالتها من المنتجات األجنبية، وسيعمل على 
حاليا  السائدة  السلبية  النمطية  الصورة  تغيير 
فرص  آالف  وسيوفر  الوطنية،  منتجاتنا  عن 

العمل للمجتمع المحلي.
خالل  حلول  شركة  عام  مدير  جودة  اياد  وقدم 
االجتماع عرضا مفصال لإستراتيجية أشار فيها 
أن خطة وبرنامج العمل يأتي على مستويات عدة 
الخاص  القطاع  من  كل  فيها  يشترك  متدرجة، 
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بمشاركة اتحاد رجال االعمال الفلسطينيين

الفريق االول المشرف على اعداد استراتيجية 
النهوض بالمنتج المحلي يعقد اجتماعه االول

الهدف من صياغة اإلستراتيجية هو إعداد 

برنامج وطني متكامل سيؤدي إلى دعم 

المنتج الوطني وتحسين فرص تسويقه 

وترويجه محليا وخارجيا
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اجتماعات ولقاءات رئيس و أمين عام إتحاد رجال األعمال

والسلطة الوطنية وتعتمد بشكل كبير على وعي 
اإلستراتيجية  فهذه  الوطني،  وحسه  الجمهور 
يتمثل  مهم  وطني  لمطلب  استجابة  تأتي 
للمنتج  ممكن  دعم  أوســع  تقديم  ضــرورة  في 
الوطني، وتأتي استمرارا لبرامج سابقة في سياق 
المنتج  ودعم  لتطوير  الحثيث  الحكومة  سعي 
إنجازه في  تم  ما  على  مبنية  الفلسطيني. وهي 
الملموسة  النجاحات  خاص  وبشكل  السابق، 
الكرامة  برنامج صندوق  من خالل  تحققت  التي 
الوطنية، والتي استهدفت أيضًا تنظيم السوق 
وجود  من  بالرغم  أنــه  إلــى  الفتا  الفلسطيني، 
قدرة  على  المشجعة  المؤشرات  من  العديد 
والتطور،  للصمود  الفلسطيني  الخاص  القطاع 
في  الفلسطيني  للمنتج  السوقية  الحصة  أن  إال 
بعد  الترتيب  آخر  في  زالــت  ال  المحلي  سوقنا 

المنتجات اإلسرائيلية واألجنبية ) تشكل بحدود 
.) 20%

 وقد أثار المجتمعون في نقاشاتهم المعوقات 
أبرزها:  ومــن  يواجهونها،  التي  والصعوبات 
مع  والمنافسة،  النمو  على  قدرتهم  محدودية 
المنتجين  كبار  مــن  شــديــدة  منافسة  ــود  وج
نظام  في ظل  واإلسرائيليين. خاصة  العالميين 
انسياب  يعيق  ــذي  ال الــيــوم  القائم  المعابر 
توجيه  في  صعوبات  يخلق  الذي  األمر  التجارة. 
الرسائل التسويقية والترويجية. سيما مع وجود 
صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني 
وعليه  المستهلكين،  جمهور  من   37% لدى 
الوضع  استمر  لو  فيما  المحتملة  المخاطر  فإن 
قد  المحلية  من صناعاتنا  الكثير  فإن  بالتدهور 

تغلق أبوابها.

الــتــجــارة  مجتمع  ــمــشــروع  ال ــن  م ويستفيد 
الــخــاص.  الــقــطــاع  ومــؤســســات  الفلسطينية 
وسينعكس المشروع إيجابيًا على قطاع الصناعة 
مدخالت  وتمثلت  والمستهلكين،  والتجارة 
واليات  لواقع  العلمي  الفهم  في  اإلستراتيجية 
وتنظيم  المتبادل،  والتأثير  والتواصل  السوق، 

الرقابة والدعم واإلسناد.
على  المجتمعون  أوصى  االجتماع  نهاية  وفي 
والتسويقية  ــة  اإلداري القدرات  تطوير  ضــرورة 
المنتج  صــورة  وتحسين  الفلسطيني   للمنتج 
الفلسطيني. وتحسين مواصفات المنتج الوطني 
المواصفات  مع  والمطابقة  الجودة  نواحي  من 
وتشجيع  خارجية.  استثمارات  وجلب  العالمية. 
استهالك  على  اإلقــبــال  على  المستهلكين 

المنتجات الوطنية.

شارك رئيس اتحاد جمعيات رجال االعمال 
عــام  ــن  ــي وام مــســروجــي  محمد  ــدكــتــور  ال
حول  عمل  ورشة  في  معالي  ماجد  االتحاد 
للتنمية  الفرنسية  الوكالة  استراتيجية 
الفلسطيني  الخاص  القطاع  تطوير  لدعم 

والتي عقدت في وزارة االقتصاد الوطني.
أبو  د.حسن  الوطني  االقتصاد  وزيــر  واكــد 
القطاع  اهمية  على  الورشة  بداية  في  لبده 
االقتصاد  ونمو  دعــم  فــي  ودوره  الــخــاص 
الوطني الفلسطيني، مشددا في الوقت ذاته 
على ضرورة دعم تطوير هذا القطاع بهدف 
الــدول  مساعدات  على  االعتماد  تقليص 
الذات،  على  االعتماد  مبدأ  وتحقيق  المانحة 
التنمية  عجلة  دفع  في  يساهم  الذي  االمر 

االقتصادية في فلسطين. 
واستهدفت الورشة التي جرت بحضور عددا 
من ممثلي القطاعين العام والخاص وممثلي 
الدول المانحة، الى عرض أهم نتائج المرحلة 
الخاص  القطاع  دعم  الستراتجية  االولية 
المنفذة من قبل خبراء والتي تم فيها وضع 
منهجية التشبيك والمشاريع المشتركة من 

ورشة عمل حول إستراتيجية الوكالة الفرنسية 
لدعم القطاع الخاص الفلسطيني

اجل التجاوب مع احتياجات القطاع الخاص. 
مع  بالتعاون  اعداده  تم  الذي  للبرنامج  الفرنسية  الوكالة  قبل  من  قدم  عرضا  الورشة  وتناولت 
العالقة  ذات  الجهات  اطالع  بهدف  الجدوى،  دراسة  من  الالحقة  والخطوات  المعنية،  الجهات 
من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة عليها، للمساهمة في تصميم المشروع بشكله 
للقطاع  ممكنة  منفعة  أعلى  يحقق  بما  والتوصيات  المالحظات  بأهم  الخبراء  وتزويد  النهائي 

الخاص الفلسطيني.
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عبد  الوطني  االقــتــصــاد  وزارة  وكــيــل  تـــرأس 
الحفيظ نوفل، اجتماع الفريقين الوطني والفني 
التجارة  لمنظمة  فلسطين  النضمام  للتحضير 
ممثلي  والذي ضم   ،2011/8/1 بتاريخ  العالمية 
ومؤسسات  العالقة  ذات  ـــوزارات  ال من  لعدد 
التي  التحضيرات  إطــار  في  الخاص،  القطاع 
لالنضمام  الوطني  االقتصاد  وزارة  تقودها 

لمنظمة التجارة العالمية. 
الــوزارة  مقر  في  عقد  الــذي  االجتماع  وتناول 
تركيا  في  فلسطين  سفراء  لقاء  حول  عرضا 
متضمنا أهمية انضمام فلسطين إلى المنظمة 
إلى  باإلضافة  والمستجدات،  التطورات  وأخر 
طلب  لدعم  المطلوبة  والتأييد  الدعم  خطة 
الخبراء  تقارير  مناقشة  جرى  كما  فلسطين، 

اجتماع الفريقين الوطني والفني للتحضير النضمام 
فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

في  فلسطين  إلــى  قــدمــوا  الــذيــن  الدوليين 
الفكرية  والملكية  الخدمات  تجارة  مجاالت 

والشفافية، وعضوية مراقب. 
مناقشة  تــمــت  وقـــد 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة 
للمنظمة  لالنضمام 
ــى  ــل اعـــــتـــــمـــــادا ع
قـــواعـــد اإلجــــــراءات 
والتوجيهات للمجلس 
إلى  باإلضافة  العام، 
االحتياجات التدريبية 
لتأهيل  الــمــطــلــوبــة 
الوطني  الفريقين 

والفني للمفاوضات المستقبلية.
رجال  اتحاد  عــام  امين  معالي  ماجد  ــارك  وش

االعمال  الفلسطينيين في هذا اللقاء.

بالتحضير  الــخــاص  الوطني  الفريق  اتفق 
العالمية  التجارة  لمنظمة  فلسطين  النضمام  
خالل اجتماعه في مقر وزارة االقتصاد الوطني 
الفرق  تشكيل  في  البدء   2011/10/18 بتاريخ 
لبلورة  الخدمات  بتجارة  الخاصة  القطاعية 
القوة  نقاط  على  والوقوف  تفاوضي،  موقف 

الفريق الوطني للتحضير النضمام فلسطين لمنظمة التجارة 
يبدأ بتشكيل الفرق القطاعية الخاصة بتجارة الخدمات

يوقف  لن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عن 
على  مؤكدا  االنضمام،  في  فلسطين  مساعي 
انجاز  الوطني قطع شوطا كبيرا في  الفريق  أن 

العديد من الملفات الخاصة بملف االنضمام.
 وأكد بدحه على الدور الهام للكفاءات والكوادر 
والتحضيرات  الترتيبات  انجاز  في  الوطنية 
أن  إلى  الوقت ذاته  الالزمة لالنضمام الفتا في 
هناك العديد من الجهات المانحة التي أبدت 
هذا  في  فلسطين  جهود  لدعم  استعدادها 

الملف  كاالتحاد األوروبي، و دول أالفتا.
وقد ناقش االجتماع الذي ضم ممثلي لعدد من 
الخاص،  القطاع  ومؤسسات  المعنية  الوزارات 
لتقييم  بالشفافية  الخاصة  اللجنة  تشكيل 
تطبيق  ومدى  الشفافية  وممارسات  إجــراءات 
بمعايير  مقارنة  لها  الرسمية  المؤسسات 
ومتطلبات الشفافية بموجب اتفاقيات منظمة 
واآلليات  التوصيات  لتقديم  الدولية،  التجارة 
لضمان تحسين مستوى الشفافية تماشيا مع 

المعايير الدولية.

والضعف لكل قطاع تمهيدا لرسم السياسات 
التجارية الخاصة لهذه القطاعات والعمل على 

تطويرها.
 وبين رمضان بدحه مدير وحدة )WTO(  خالل 
ترأسه االجتماع في وزارة االقتصاد الوطني أن 
المساعدات  بحجب  األمريكي  الكونغرس  قرار 
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قامت كاترينا كاردينالي الملحق التجاري اإليطالي في القنصلية اإليطالية 
في القدس بزيارة مقر اإلتحاد وبرفقتها نادر عكرة مندوب مكتب البعثة 
محمد  اإلتحاد  رئيس  بإستقبالهما  قام  عمان حيث   - االيطالية  التجارية 
مسروجي وأمين عام اإلتحاد ماجد معالي ومنسق العالقات العامة جهاد 

عقل.
والمؤسسات  اإلتحاد  عن  لمحة  مسروجي  محمد  أعطى  اللقاء  وخــالل 
بها وتطرق  يقوم  التي  واألعمال  األعضاء  المنضوية تحت مظلته وحجم 
السياسات  رسم  مجال  في  اإلتحاد  عمل  في  األساسيين  الجانبين  الى 
واإلقتصادية  التجارية  اإلتفاقيات  وصياغة  واإلقتصادية   التشريعية 
المشتركة  األعمال  مجالس  وعمل  تأسيس  كذلك  الدول  مع  المشتركة 
اللقاءات  توفير فرص  على  التي تحرص  الصديقة  الدول  من  العديد  مع 
في  والدخول  ثنائية  شراكات  وعقد  للتعارف  األعمال  لرجال  الثنائية 

إستثمارات متبادلة.
وقد تساءلت كاردينالي حول الخطوات المطلوبة لتأسيس مجلس أعمال 
ايجاد  وأهمها  اإليطالي  الجانب  الى  لنقلها  فلسطيني مشترك   إيطالي 

إستقبل أمين عام اإلتحاد ماجد معالي في مقر اإلتحاد فرانسيسكا غويني 
مديرة مشروع الدعم اإليطالي للقطاع الخاص ونادر عكرة مندوب مكتب 
البعثة التجارية االيطالية - عمان وذلك للتعريف بصندوق دعم الشركات 
بقيمة  اإليطالية  الحكومة  من  الميسر  للقرض  والمتوسطة  الصغيرة 
عام  أمين  وعد  وقد  المشروع  يدعمها  التي  والقطاعات  يورو  مليون   25
اإلتحاد بتعميم هذه المعلومات على األعضاء التي تبين أهداف البرنامج 
البرنامج  من  المستفيدة  والقطاعات  الطلبات  تقديم  حول  وإرشــادات 
والصناعات  الزراعية  التحويلية،  الصناعات  وأهمها ثالثة مجموعات هي 

الغذائية والزراعية، والخدمات المتعلقة بالقطاعات المذكورة.
اإلقراض  وأحكام  وشــروط  البرنامج  إدارة  كيفية  حول  معلومات  كذلك 
الصغيرة  الشركات  أهلية  ومعايير  الطلبات  وتقييم  لتقديم  والميسر 
والمتوسطة الحجم ومعايير أهلية المشروع ومعلومات اإلتصال بالبنوك 

فرانسيسكا غويني تشرح جوانب
برنامج الدعم اإليطالي للقطاع الخاص

المحلية المشاركة في البرنامج.
وبعد تعميم المعلومات حول البرنامج على أعضائنا وكرد فعل من القطاع الطبي الذي طلب بأن يشمل هذا القطاع ألهميته في مجال عمل البرنامج. وتم 

نقل هذا الطلب للجانب اإليطالي الذي وعد بدراسة المقترح.

كاترينا كاردينالي تزور مقر اإلتحاد
للتعرف على جوانب التعاون المشترك

المشتركة  المجالس  تأسيس هذه  من  األهداف  إستعراض ألهم  وكذلك  اإليطالي  الجانب  من  التأسيس  إتفاقية  لتوقيع  لإتحاد  نظيرة  مؤسسة 
وتزويدها بمسودة لمذكرة التفاهم والتعاون التي تكون أساسا لبرتوكول تأسيس المجلس المشترك .
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د. سالم فياض
ـــــــوزراء  ـــس ال ـــي رئ
الـــدكـــتـــور ســـالم 
فياض قلل، من شأن 
التحليالت واألقاويل 
أن  إلــى  تشير  التي 
الوطنية،  السلطة 
قد تنهار إذا قطعت 
المساعدات  عنها 

الخارجية. 
ــاض، إن  ــي ـــال ف  وق

والمتواصل  المستمر  الوطنية  السلطة  ›سعي 
في سبيل بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء االحتالل، 
على  االعتماد  لجهة  وفاعل  كبير  بشكل  ساهم 
في  أثمرت  والتي  ومكوناتها،  الذاتية  قدراتنا 
مجال  في  كبيرا  تحسنا  األخيرة  الثالث  السنوات 
حوالي  بلغت  بنسبة  إيــراداتــنــا  على  اعتمادنا 

الـ60%‹. 
 وأضاف فياض ، ›أن هذا األمر إنجاز ضخم وليس 
بشعب  فكيف  مستقلة،  دول  في  حتى  مثيل  له 

إلى  الهادفة  وممارساته  االحتالل  ويالت  يعاني 
تحطيم قدراتنا ومؤسساتنا‹.

وتابع فياض، ›منذ نشأة السلطة الوطنية، ترافقت 
المساعدات  لــوال  بأنه  مفادها  تحليالت  معها 
بحاجة  لسنا  ونحن  ستنهار،  فإنها  لها  الخارجية 
ما  إنه  أقول  اليوم  فأنا  المقوالت،  هذه  مثل  إلى 
أننا  مفادها،  حقيقة  بات  قد  مستحيال  يرى  كان 
المواطنين  الخدمات  تقديم  على  قادرة  دولة  بتنا 
وذلك  مستقلة  دول  عن  متقدمة  عالية  بكفاءة 

باعتراف الجميع.
 وقال رئيس الوزراء ال يمكن إغفال قرار الكونغرس 
وهو  دوالر،  مليون   200 بقيمة  مساعدات  بحجب 
قرار نتمنى أن يعود الكونغرس عنه.  إال ان فياض 
أكد أن المطلوب يتمثل بتقليص اعتماد السلطة 
على المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية، وهذا 

أمر ال بد منه من واقع المسؤولية. 

د. محمد مسروجي
اتحاد  رئيس  مسروجي  محمد  الدكتور  ــال  وق
ان  الفلسطينيين  ــال  ــم االع رجـــال  جمعيات 

المساعدات االجنبية الغربية هي مشروطة واقول 
وهو  استراتيجي  هدف  لها  الن  تردد  دون  ذلك 
تطويع الشعب الفلسطيني  متوقعا ان تستعمل 
هذه المنح والمساعدات من اجل ممارسة ضغوط 
السلطة  على  او  الفلسطينيين  على  سياسية 

الوطنية الفلسطينية.
الموقف  هذا  ان  اعتقاده  عن  مسروجي  واعــرب 
سيشكل حرجا للدول المانحة وخصوصا االوروبين 

الذين ال اتوقع ان يوقفوا المساعدات.
نظر  وجهات  هنالك  فقال  لالمريكان  بالنسبة  اما 
مساعداتهم  من  يحدوا  سوف  االقل  على  ولكن 
في  العضوية  على  فلسطين  حازت  اذا  وخصوصا 

االمم المتحدة.
االموال  لتدبير  الوطنية  السلطة  توجه  ان  واكد 
باالستغناء ولو جزئيا عن المنح االجنبية هو توجه 
كل  ادعو  الوقت  نفس  في  ولكن  ومنطقي  حكيم 

مكلف ضرائب ان يسدد ما عليه من التزامات.
وبهذا الخصوص طالب مسروجي السلطة الوطنية 
يجوز  ال  حيث  العدالة  تتوخى  ان  الفلسطينية 
وان  التزاماتهم  كامل  المواطنين  بعض  يدفع  ان 

قرر اعضاء في الكونغرس األميركي أوائل شهر تشرين اول الماضي عرقلة تقديم مساعدة اقتصادية بقيمة 250 مليون دوالر تنفق 
على مشاريع وكالة التنمية الدولية األميركية )USAID( للفلسطينيين، ردًا على الطلب الذي قدمه الرئيس محمود عباس للحصول على 

عضوية كاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة وحصول دولة فلسطين على عضويتها في منظمة اليونسكو.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم لم يبلغوا رسميًا بأي قرار أميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين او خفضها  فيما اثار القرار 

ردود فعل فلسطينية وعربية منددة.
ال  أن محللين  مع  المالي،  الوضع  فيه  بما  الفلسطيني  االقتصاد  انعكاسات خطيرة على  إلى  القرار  أن يؤدي هذا  وتسود خشية من 

يتوقعون تدهورا حادا في االقتصاد المتردي أصاًل.
الكونغرس  قرار  رؤيتهم وموقفهم من  الشان حول  الخبراء واصحاب  اراء عدد من  االعمال”  وعلى ضوء ذلك استطلعت مجلة “رجل 

وتاثيره على بناء مؤسسات الدولة واالقتصاد الفلسطيني.

تأثير  قطع  المساعدات  على االقتصاد  الفلسطيني

رئيس الوزراء: ال يمكن إغفال قرار الكونغرس 
بحجب مساعدات بقيمة 200 مليون دوالر، 

وهو قرار نتمنى أن يعود الكونغرس عنه
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ملف  العدد

التي  القوانين  توضع  وان  االخر  البعض  يتهرب 
تحكم الجميع بال استثناء.

وكل  والتجار  االعمال  رجــال  مسروجي  دعــا  كما 
المكلفين ان يعوا هذه المرحلة وان يعوا ما معنى 
الفلسطيني  للشعب  الدعم  او  المساعدات  وقف 
ما عليهم  بدفع  انفسهم  بالنيابة عن  وان يقوموا 

من التزامات لشعبهم.
المناسبة  المعادلة  وجــدت  حــال  في  انــه  وراى 
من  كبير  جانب  عن  االستغناء  بامكاننا  عندها 
الدعم االجنبي والخارجي والذي سيؤدي الى احراج 
ان  المتحدة. مؤكدا   الواليات  المانحين وخصوصا 
الواليات المتحدة سوف تغير من موقفها في حال 
توجه الشعب والسلطة الفلسطينية الى االكتفاء 

الذاتي وهنالك امكانية بذلك.
لمواقف  الــشــديــد  عــن حــزنــه  مــســروجــي  وعــبــر 
للسلطة  المساعدات  تقديم  في  العربية  الــدول 
الفلسطينية كاشفا ان بعضها حاول ثني السلطة 
الفلسطينية عن المطالبة بعضوية االمم المتحدة 
الضغوط  لممارسة  االمــوال  استخدموا  لقد  وقال 
امر  وهذا  الدعم  منابع  يجفف  ان  البعض  وحاول 
دوالر  مليار  حوالي  متطلباتنا  كل  الن  جدا  محزن 
كثيرة  مجاالت  في  سبب  الي  دفعها  يتم  سنويا 
دعم  على  ان يستكثروا  الحكمة  من  وتساءل هل 
نيل  اجل  من  يناضل  الذي  الفلسطيني  الشعب 
حرية  بدون  سياسية  حرية  ال  ان  مؤكدا  حريته. 

اقتصادية.
قضية  في  الفلسطيني  الخاص  القطاع  دور  وعن 
المساعدات قال مسروجي ان وضع القطاع الخاص 
على  ينعكس  الدعم  منع  وان  االن  جــدا  صعب 
القطاع الخاص مباشرة الن هذا القطاع بحاجة للنمو 
ودفع رواتب موظفين وعليه ديون كبيرة جدا على 
السلطة وهي غير قادرة على الدفع الن الميزانية ال 
تتحمل وبالتالي دور القطاع الخاص محدود جدا بل 
يمكنه ان يساهم في تخفيف الضغط عن السلطة 
ولكن ال يستطيع ان يقوم مقام الدول المانحة وال 

مقام السلطة النه اصال بحاجة الى دعم.

د. أحمد مجدالني
العمل  وزيـــر  وعــقــب 
ــــدكــــتــــور احــمــد  ال
قضية  على  مجدالني 
بقوله  الــمــســاعــدات 
ــحــن نــتــعــاطــى مع  ن
بشكل  ـــمـــوضـــوع  ال
ـــمـــوس وبـــــدون  ـــل م
تـــصـــديـــر الـــخـــوف 
الفلسطيني  للمجتمع 

تضخيم  جــرى  الماضية  الفترة  في  انــه  مؤكدا 
التهديدات  بعد  خــاصــة  المسألة  وتــهــويــل 
ومجلس  الكونغرس  عن  صدرت  التي  االمريكية 
الشيوخ االمريكي والتهديد بوقف المساعدات في 
حال استمرت القيادة الفلسطينية بالمضي قدما 

لمطلبها وطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية.
وراى ان القرار الذي صدر مجتزأ يمس نشاط وكالة 
في  ايد«  اس  ال«يو  ونشاطات  االمريكية  التنمية 
انتهت  التي  المشاريع  بعض  وخاصة  فلسطين 

وكانت بحاجة للتجديد.
تنفذ  التي  االمريكية  المشاريع  كل  ان  واوضــح 
لدينا في فلسطين %70 تعود للواليات المتحدة 
ان  واعتقد  المستفيد  للبلد   % و30  االمريكية 
االدارة االمريكية غير موافقة على قرار الكونغرس 
الن هناك اوساط امريكية بما فيها وزارة الخارجية 
المتحدة  الواليات  القرار يضر بمصالح  ان  اعتبرت 
ذلك  في  بما  اسرائيلية  اوســاط  حتى  االمريكية 
القرار   ان  قال  واشنطن  في  االسرائيلي  اللوبي 
تخفيض  ان  باعتبار  اسرائيل  بامن  يضر  قــد 

المساعدات يمكن ان يخلق حالة من الفوضى.
كان  ــي  االوروب االتحاد  ان  مجدالني  الوزير  واشــار 
المساعدات  بوقف  التلويح  يقبل  لن  انه  اعلن  قد 
قيمة  بزيادة  االوروبي  االتحاد  لدى  توجه  وهناك 
للسلطة  مباشر  بشكل  المقدمة  المساعدات 
وكان  يورو  مليون   100 ب  الفلسطينية  الوطنية 
مشروع  ناقش  قد  انــه  اعلن  ـــي  االوروب البرلمان 

وكان هناك مقترح  القادم  للعام  المقدم  الموازنة 
بزيادة المساعدات.

انه  اعتقاده  عن  مجدالني  الوزير  اعرب  ذلك  ومع 
والمعركة  السياسي  الوضع  التلويح بصعوبة  رغم 
كقيادة  نواجه  الذي  والتحدي  الصعبة  السياسية 
فلسطينية فان القضية ضخمت  وجرى تهويلها 
باالقتصاد  الثقة  بمستوى  كبيرًا  ضررًا  يلحق  مما 
الشارع  ــدى  ل وايــضــا  الفلسطيني  واالستثمار 
في  ليست  مــخــاوف  يصدر  ــذي  ال الفلسطيني 
اية  توجد هناك  ال  انه  يعني  ال  لكن هذا  مكانها 

اثار لذلك ولكنها ضعيفة.
قال  المساعدات  من  العربي  الموقف  وبخصوص 
خالل  عليه  التركيز  ينبغي  انه  مجدالني  الوزير 
االعوام القادمة من خالل المتابعة وحث وتشجيع 
الشعب  ودعم  بالتزاماتهم  االيفاء  العرب  االشقاء 
في  ارضــه  على  صــمــوده  وتعزيز  الفلسطيني 

مواجهة االحتالل االسرائيلي.
وكشف انه في خطة موازنة الحكومة للعام القادم 
هناك اجراءات تحت شعار تعزيز وتطوير وتقوية 
االعتماد  على  والتقليل  الذاتية  القدرات  تمكين 
على المساعدات الخارجية من عنصرين اساسيين: 
تخفيض النفقات العامة وزيادة وتطوير االيرادات 
المحلية مما يمكن من االعتماد على تغطية بندين 
والمصاريف  الرواتب  هما  الموازنة  في  رئيسيين 

الجارية.

د. علي الجرباوي
التخطيط والتنمية اإلدارية علي  فيما اوضح وزير 
تخصيص  في  الكونغرس  عرقلة  أن  الجرباوي 
لمساعدة  ستخصص  كانت  التي  المالية  المبالغ 
األميركية  اإلدارة  قبل  من  الفلسطيني  الجانب 
في الموازنة األميركية للعام الحالي لن تؤثر على 

الجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة.
وأشار، إلى أن إقرار الموازنة في الواليات المتحدة 
ما  المباحثات  في  طويال  وقتا  يأخذ  األميركية 
في  األميركية، موضحا  واإلدارة  الكونغرس  بين 

مسروجي: توجه السلطة الوطنية لتدبير االموال باالستغناء ولو جزئيا 
عن المنح االجنبية هو توجه حكيم ومنطقي ولكن في نفس الوقت 

ادعو كل مكلف ضرائب ان يسدد ما عليه من التزامات
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ال  بأنه  ذاته  السياق 
رسمي  ـــرار  ق يــوجــد 
المساعدات  بوقف 
للسلطة  األميركية 

الوطنية،
ــال الــجــربــاوي. ‘ما  وق
يعد  اآلن  يــحــدث 
عـــرقـــلـــة مــــن قــبــل 
للطلب  الكونغرس 

المقدم من اإلدارة األميركية’ , وأضاف، ›حققت 
العام  منذ  كبيرا  تقدما  الفلسطينية  الحكومة 
قد  أنه  إلى  منوها  الجاهزية‹،  حيث  من   ،2009
المتعاقب  المانحين  اجتماع  في  اإلشادة  تمت 
االجتماع  آخرها  كان  ــذي  وال أشهر،  ستة  كل 
الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك في الثامن عشر من 
إنجازات  من  تحقيقه  تم  بما  الماضي،  الشهر 
للسلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، 
من بناء للمؤسسات، ومن كفاءة عالية، وتحسن 

ملحوظ في تقديم الخدمات للمواطنين. 
وشدد الجرباوي على أن السلطة الوطنية ›باتت 
وذلك  الدولة،  واقع  لتجسيد  تماما  جاهزة  اآلن 
بعد نجاحها في بناء مؤسسات الدولة المنشودة 

وتطويرها‹.
ونّوه إلى أن الجاهزية غير مرتبطة بحق الشعب 
هو  الدولة  فقيام  دولته،  بقيام  الفلسطيني 
إلنهاء  الفلسطيني  للشعب  طبيعي  استحقاق 
أنه  إلى  منوها  أرضه،  عن  اإلسرائيلي  االحتالل 
المقدمة  المساعدات  بين  ما  عالقة  توجد  ال 
ولكن  الدولة،  لقيام  الفلسطينية  والجاهزية 
قيام  إلعاقة  الرامية  الذرائع  سحبت  الجاهزية 

الدولة ومنعها.
األزمات  بين  التفريق  ضرورة  الجرباوي  وأوضح 
الدولة،  لقيام  الفلسطينية  والجاهزية  المالية 
العالم  في  عديدة  دوال  هناك  أن  إلى  مشيرا 
تواجه أزمات مالية كبيرة، وفي هذا السياق ذكر 
مالية  أزمات  من  األوروبية  الدول  في  يحدث  ما 
بالديون،  مثقلة  باتت  والتي  اليونان،  وخاصة 

وكذلك فإن الواليات المتحدة األميركية نفسها 
الجرباوي  نّوه  كما  كبيرة.  مالية  أزمة  من  تعاني 
عدم  يعني  ال  مالية  بأزمات  الدولة  مرور  أن  إلى 
المختلفة،  نشاطاتها  ممارسة  على  قدرتها 

فاألزمات المالية تأتي وتذهب.
الفلسطينية  المؤسسات  مقدرة  الجرباوي  وأكد 
مجاالت  في  خدماتها  تقدم  أن  واستطاعتها 
االجتماعية  والــخــدمــات  والتعليم،  الصحة، 
ونشطة،  كبيرة  وفاعلية  عالية،  بكفاءة  وغيرها 

وفقا للقوانين واآلليات المتبعة.
ولفت وزير التخطيط إلى أن تقرير الدول المانحة 
في اجتماعها األخير في نيويورك يقول بوضوح 
أداء  في  وصلت  الوطنية  السلطة  مؤسسات  إن 
يفوق  أو  يوازي  بمستوى  وخدماتها  نشاطاتها 

العديد من الدول األعضاء في األمم المتحدة.
سياستها  في  ماضية  السلطة  أن  إلى  وأشــار 
المساعدات  على  االعتماد  تقليل  إلى  الرامية 
الوطنية كانت قبل  السلطة  أن  الخارجية، وذكر 
ألف  وثمانمائة  مليار  إلى  تحتاج  ثالث سنوات 
دوالر، تم تقليصها إلى النصف في موازنة العام 

الحالي، فقد أصبحت حوالي 967 مليون دوالر.
القيام  إلــى  تهدف  الحكومة  خطة  إن  ــال  وق
االعتماد  بغرض  وذلك  الالزمة،  الجهود  بكافة 
على الذات، وإنهاء االعتمادية على المساعدات 

المباشرة بحلول العام 2013.
السلطة  أن  الجرباوي  أوضح  ذاته،  السياق  وفي 
الوطنية ما زالت بحاجة إلى المساعدات الخارجية، 
التطويرية، منوها  المشاريع  وذلك بغرض دعم 
إلى أن الحصة الكبرى من هذه المساعدات التي 
االتحاد  دول  من  الوطنية هي  السلطة  تتلقاها 
والدول  األميركية،  المتحدة  والواليات  األوروبي، 

العربية، وغيرها من الدول الصديقة.

د. سمير عبد الله
من جهته قال الخبير االقتصادي ومدير معهد 
ماس د. سمير عبد الله ان الدولة الوحيدة التي 
عن  المساعدات  بقطع  تهديداتها  عن  اعلنت 
االمريكية،   االدارة  هي  الفلسطينية  السلطة 

وقيمة  مساعداتها 
للسلطة  المقدمة 
ــة عــجــز  ــي ــط ــغ ــت ل
الموازنة لم يتجاوز 
 250 ــــى  ال  200
مليون دوالر سنويا 
خالل الفترة 2008-
ــــذا  وه  .2010
 15% نحو  يشكل 
الموازنة  عجز  مــن 

ولكن  مهمة،  نسبة  وهــي  الفترة،  تلك  خــالل 
يمكن للسلطة االستغناء عنها وتعويضها من 

مصادر أخرى عربية أو دولية..
بوقف  الفلسطيني  االقتصاد  تؤثر  ان  وراى 
جميع اشكال المساعدات االمريكية، بما يشمل 
فهو  التنموية  المشاريع  ودعم  الموازنة  دعم 
لوظائفهم  العاملين  مئات  فقدان  الى  سيقود 
ممن يعملون على تنفيذ تلك المشاريع، ويفاقم 
في  العمل  توقف  أن  كما  البطالة.  مشكلة  من 
على  سلبا  سيؤثر  الحيوية   المشاريع  من  عدد 

حياة آالف المواطنين. 
الـتأثير االكبر لقطع  ان  اعتبر  الله  ولكن د. عبد 
االجواء  عن  ينجم  قد  االمريكية   المساعدات 
السلبية التي ستنجم عن هذا االجراء، والذي قد 
يؤدي الى تشجيع  حكومة اسرائيل لحجز اموال 
التي  والضرائب،  الجمارك  من  الوطنية  السلطة 
تشكل نحو ثلثي االيرادات العامة الفلسطينية 
لن  الحالة  هذه  في  سنويا(.  دوالر  مليار   1.5(
باداء  االستمرار  الوطنية  السلطة  بامكان  يكون 
مضطرة  ستكون  وهي  للمواطنين،  خدماتها 
خدمات  توفير  على  قادرة  دولية  حماية  لطلب 

الئقة للمواطنين الفلسطينيين. 
واعرب اعن اعتقاده ان نقص التمويل المتوقع 
يمكن تعويضه بكل سهولة من مصادر دولية 
توقف  على  اقتصر  ما  اذا  مختلفة   وعربية 

مساعدات االدارة االمريكية. 
لن تنجح في تجنيد  االمريكية  االدارة  أن  وقال 
مانحين رئيسيين للحذو حذوها ان هي ارادت 

الجرباوي: إن عرقلة الكونغرس في تخصيص المبالغ المالية التي كانت 
ستخصص لمساعدة الجانب الفلسطيني من قبل اإلدارة األميركية في الموازنة 

األميركية للعام الحالي لن تؤثر على الجاهزية الفلسطينية لقيام الدولة
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د. عبد الكريم: طالما الثورات العربية لم تحسم امرها بعد بشان العالقة 
مع اسرائيل والواليات المتحدة  فان االدارة االمريكية ستحاول 

احتواء االزمة مع الفلسطينيين والعالم العربي. 

بحجز  اسرائيل  بقيام  االسوأ  وقع  ما  واذا  ذلك. 
سيشكل  هــذا  فــان  الفلسطينية،  ـــرادات  االي
الفلسطيني  الشعب  على  حرب  اعالن  بمثابة 
االمريكية  االدارة  ستكون  الوطنية،و  وسلطته 
ال  الحالة  هذه  وفي  باشعالها.  المالمين  اول 
اعتقد ان باالمكان ايجاد بديل من أي مصدر آخر 

الموال السلطة التي ستحجزها اسرائيل. 
واشار الى ان النقص الناجم عن وقف المعونات 
االمريكية فيمكن تغطيته من مصادر مختلفة، 
وربما  الشقيقة.  العربية  الدول  من  وخصوصا 
جديدة  عربية  مــبــادرة  اطــالق  اآلن  المطلوب 
باالستغناء  لنا  آلية دعم جديدة تسمح  اليجاد 
سياسية  بشروط  مقترنة  مساعدات  اية  عن 
تحقيق  عن  الوطني  نضالنا  حرف  أو  الضعاف 

اهدافه الوطنية مهما كان مصدرها.
واالقــتــصــاديــة  المالية  الــســيــاســات  وحـــول 
المطلوبة من الجانب الفلسطيني للرد على قطع 
المنطقي  االمر  ان  الله  عبد  د.  قال  المعونات 
اخذ  المعونات هو  بقطع  التهديدات  على  للرد 
االحتياطات الضرورية، واعادة ترتيب األولويات 
لتجاوز ازدياد حدة االزمة، على اعتبار ان االزمة 
للسلطة  ومالزمة  قائمة  كانت  والتي  المالية 
احتماالت  تواجه   2000 العام  منذ  الوطنية 
اعادة  ولكن  التهديدات.  تلك  بسبب  التفاقم 
ترتيب األولويات ال يجب أن يكون على حساب 
المؤسسات  تطوير  ومواصلة  االصالح،  مواصلة 
الحكومية وتعزيز سيادة القانون، التي وطدت 
ثقة المانحين بالسلطة، وكانت السبب الرئيس 
خالل  مسبوق  غير  بحجم  المعونات  لتدفق 

السنوات االربعة الماضية. 
واكد ان الهدف الرئيس هنا هو تخفيض العجز 
وتطبيق  اعتماد  خالل  من  الموازنة  في  الجاري 
سياسات لزيادة االيرادات وتخفيض النفقات، 
بحيث يكون قابل للتمويل من المصادر المتاحة 
) المانحين(. على سبيل المثال يمكن ان يقود 
على  االعتماد  بدل  المباشر  االستيراد  تشجيع 
اعادة التصدير  من اسرائيل الى زيادة االيرادات 
الــدوالرات.  ماليين  من   مئات  ببضعة  المحلية 

ملموسة  بصورة  االيـــرادات  زيــادة  يمكن  كما 
بفرض ضرائب على الصفقات العقارية، ووقف 
استيراد السيارات المستعملة، واصالح ضريبة 
البيانات للمكلفين في  االمالك، وتطوير قواعد 
النفسهم  والموظفين  المنظمة  غير  القطاعات 

وتشجيعهم على التسجيل.
تشجيع  بضرورة  اعتقد  النفقات  جانب  وفي   
العامة  الممتلكات  وحماية  التوفير  ثقافة 
االضاءة  في  االقتصاد  ذلك  في  بما  والمرافق، 
والضيافة  القرطاسية  واستهالك  والتدفئة 
هنا  نتحدث  وغيرها.  والسفر  والمحروقات 
للمؤسسة  بالنسبة  عن مبالغ قد ال تبدو مهمة 
ماليين  عشرات  توفر  ولكنها  الموظف،  او 
الدوالرات سنويا في حال جرى االلتزام بثقافة 

عمل تحرص على الممتلكات واالموال العامة.

د. نصر عبد الكريم
اعتبر  جــانــبــه  ــن  م
نصر  ـــور  ـــت ـــدك ال
مدير  الكريم  عبد 
ــر  ــوي ــط مــــركــــز ت
ــطــاع الــخــاص  ــق ال
لجمعية  ــع  ــاب ــت ال
ـــال  ـــم رجــــــال االع
لفلسطينيين  ا
بانها  المساعدات 

هـــامـــة لــالقــتــصــاد 
خالل  ايجابي  بشكل  ـــرت  واث الفلسطيني 
في  النمو  معدالت  على  الماضية  السنوات 
بناء  فرص  تعزيز  وعلى  الفلسطيني  االقتصاد 

المؤسسات والبنية التحتية.
المساعدات  اهمية  ينكر  احد  ال  لذلك  وقــال 
هذه  بان  ينكر  احد  ال  الوقت  نفس  في  ولكن 
السالم. اتفاقية  سياق  في  جاءت  المساعدات 
ان  المتوقع  من  كان  وبالتالي  اوسلو(  )اتفاقية 
اي  تغيير في مسار هذه التسوية سيجلب نوع 
اسرائيل  ان  االقتصادية خصوصا  العقوبة  من 
السابق  في  استخدمت  المانحة  الدول  وبعض 

تتورع عن  لم  و  الضغوط  لممارسة  الورقة  هذه 
استخدامها ثانية.

خالف  محل  وهــو   بحثه  يجب  ما  ان  واضــاف 
عليه ما هو نطاق حجم هذه العقوبات وما هي 

طبيعتها والى متى ستستمر؟. 
وقال ان الواليات المتحدة عن طريق الكونغرس 
لتنفيذ  فعلي  بشكل  ـــادر  ب ــن  م اول  ــي  ه
عليه  المترتبة  الحصة  وقف  وقرر  تهديداته 
في العام 2011 وقيمتها 192 مليون دوالر من 
ضمنها 50 مليون لدعم موازنة السلطة والباقي 
موظفي  من  عدد  تسريح  وتم  مشاريع  لتنفيذ 
السلطة  مناطق  في  العاملة  المشاريع  هــذه 
الوحيدة  الدولة  هي  وبالتالي  الفلسطينية 
التي نفذت فعليا ما هددت به دون رضا االدارة 
الموقف  سيد  هو  الكونغرس  ولكن  االمريكية 

في هذه القضية.
واوضح الدكتور عبد الكريم ان الخشية ليست 
من هذه الخطوة وال تأثيرتها او تبعاتها ولكن 
اذا كانت هذه الخطوة بمفردها  وبقيت معزولة 
لن تكون لها ذات اهمية كبرى على االقتصاد 

ولن تؤثر كثيرا.
واضاف ان الخشية من ان هذه الخطوة ستجلب 
تاريخيا  اخرى  دول  من  اخرى  خطوات  وتشجع 
اسرائيل  او  االمريكية  لالدارة  بوالئها  معروفة 
مثل كندا واستراليا وهولندا والمانيا وبريطانيا 
او  المساعدات  بتقليل  الدول  بعض  تقوم  وقد 
االسرائيلية  الحكومة  ذلك  تجد  وقد  حجبها 
الضريبية.  المستحقات  وتحجب  ذريــعــة 
والمراقبين  القيادة  لدى  الخشية  فان  لذلك 
المساعدات  بدأت  حال  في  انه  الفلسطينيين 
تتقلص من منابع عديدة غير الواليات المتحدة 
لفترة  المساعدات  ونجحت اسرائيل في حجب 
  2006 و   2003 عامي   في  حدث  كما  معينة 
ستحدث اضطرابات في االقتصاد الفلسطيني 
وسيعود مرة اخرى الى حالة من الركود وسيفقد 
ومساحة  حققها  التي  االنــجــازات  من  الكثير 
النمو التي عاشها وبالتالي فان موازنة السلطة 
ستربك بشكل كبير جدا وستتعرض لصدامات 
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ملف  العدد

كبيرة ربما ال تستطيع دفع اجزاء من الراتب.
ومع ذلك اعرب الدكتور عبد الكريم عن اعتقاده 
االدارة  ان  ذلــك   وعــزا  متوقع  غير  ــك  ذل ان 
االمريكية معنية في هذه المرحلة بالحفاظ على 
االستقرار في العالقة االسرائيلية الفلسطينية 
والسبب  الفلسطيني.  المجتمع  داخــل  وفــي 
يعود هو ما يجري في العالم العربي من تحوالت 
االمريكان  ــدى  ل معروفة  غير  ديمقراطية  
معنيين  غير  وهــم  محسوبة  غير  ونتائجها 
زيادة  عدم  وبالتالي  جديدة  توتر  بؤرة  باضافة 
او تهديد مصالحهم  فرص خسارة مصالحهم 
مباشرة  مواجهة  في  اصبحت  اذا  المنطقة  في 

مع الفلسطينيين.
تحسم  لم  العربية  الثورات  لطالما  انه  واكــد 
امرها بعد بشان العالقة مع اسرائيل والواليات 
المتحدة  فان االدارة االمريكية ستحاول احتواء 
االزمة مع الفلسطينيين والعالم العربي. واعتقد 
النهاية  في  سينجح  االمريكي  الرئيس  ان 
ال  كما  قــراره  عن  بالتراجع  الكونغرس  باقناع 
التفكير  او  بصدد  االوروبية  الــدول  ان  اعتقد 
اسرائيل  ان  اظــن  ال  كما  المساعدات  بقطع 
لن  انه  اعتقد  وبالتالي  ذلك  على  االن  قــادرة 
يؤثر  بشكل  للمساعدات  قطع  هناك  يكون 
عقوبات  بل  الفلسطيني  االقتصاد  حركة  على 
العالم  يستطيع  اسرائيل  قبل  من  ميدانية 
التنغيص  خالل  من  وذلك  معها  يتعايش  ان 
اضافية  حواجز  وفــرض  الفلسطينيين  على 
واعاقة حركة التجارة الداخلية والخارجية وربما 
المماطلة في تحويل المستحقات المالية وفي 
تنفيذ مشاريع في مناطق »ج« او »ب« لذلك قد 
الفلسطينيين  على  الضغط  اسرائيل  تحاول 
التوقعات  ان  اعتقد  فال  ولذلك  اقتصاديا  

ستكون سوداوية.
ال  ان  علينا  بالقول  حديثه  الكريم  عبد  وختم 
نراهن كثيرا على المساعدات من الدول العربية 
اما  الخطوة  لهذه  جاهز  غير  العربي  العالم  الن 
خشية من السطوة االمريكية  او مصير المنطقة 
او محاولة االستفادة من االنقسام الحاصل في 

الساحة الفلسطينية.

غسان كسابرة
اما غسان كسابرة مدير مركز تطوير المؤسسات 
حديثه  في  تطرق  فقد  الفلسطينية  االهلية 
الربحية  غير  االهــلــي  العمل  مؤسسات  الــى 

تعتمد  ـــتـــي  وال
بشكل مباشر على 
الخارجي  التمويل 
تستطيع  حــتــى 

القيام بخدماتها.
اجرينا  لقد  وقــال 
ـــول  دراســـــــــة ح
الخارجي  ــدعــم  ال
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات 

 80% ان  ووجدنا  الحكومية  غير  الفلسطينية 
 1999 العام  منذ  االهلية  المؤسسات  دعم  من 
الخارجي  الدعم  على  يعتمد   2008 وحتى 
عن  عــبــارة  محلية  مساهمات  هــي  والــبــاقــي 

اشتراكات اعضائها.
واضاف ان المؤسسات االهلية بطبيعتها تقدم 
خدمات للمجتمع الفلسطيني وهي مكلفة وفي 
السلطة  تقوم  ال  خدمات  تقدم  االحيان  بعض 
دعم  يتطلب  وهــذا  بتقديمها,  الفلسطينة 
يؤثر  الدعم  هــذا  بوقف  توجه  واي  خارجي, 

مباشرة على عمل هذه المؤسسات.
وراى كسابرة ان عمل المؤسسات االهلية يمكن 
المساعدات  تقديم  توقف  حال  في  يتأثر  ان 
لكن برامج »اليو اس ايد » هي المتوقفة  حاليا 
في حين ان برامج الممولين االخرين للمؤسسات 
االهلية مثل الدول االوروببة والصناديق العربية 

تسير كالمعتاد دون اية مشاكل.
كما  تسير  التطوير  مركز  في  برامجنا  ان  بيد 
المالية  االزمة  نتيجة  متأثر  الجميع  ولكن  يرام 
للفترة  سهلة  ليست  وتوقعاتنا  العالمية 
التمويل  ايــجــاد  اجــل  مــن  ونسعى  القادمة 

للمؤسسات االهلية.
وراى كسابرة ان االعتماد على الصناديق العربية 
وينبغي  جدا  هام  امر  المساعدات  تقديم  في 
للدعم العربي ان يكون له الدور االكبر في دعم 
العمل االهلي في فلسطين,وان ال نعتمد فقط 

على الدعم االوروبي او االمريكي.
ان  على  دلت  اجريناها  التي  الدراسة  ان  وقال 
االتحاد االوروبي هو اكبر ممول لفلسطين معربا 
من  العربية  الصناديق  تزيد  ان  في  امله  عن 
مساهماتها وتاخذ دورا اكبر في هذا الخصوص.

عرفات عصفور
بال  ادارة  مجلس  رئيس  عصفور  عرفات  وقال 
ايد  اس  لليو  المساعدات  بوقف  تبلغنا  تريد 

للسلطة  لمشاريع 
ــفــلــســطــيــنــيــة  ال
وكذلك للمؤسسات 
غير الحكومية ومن 
على  الحكم  المبكر 
الن  المسألة   هذه 
الـــقـــرار اتــخــذ من 
ولكن  الكونغرس 
االمريكية  االدارة 

على  الــقــدرة  لديها 
اتخاذ القرار ومواصلة تقديم المساعدات.

هي  لفلسطين  تاتي  التي  المساعدات  كل 
يجافي  فهو  بذلك  يعترف  ال  ومن  مشروطة 
بدون  مساعدات  لنا  يقدم  احد  وما  الحقيقة 
مقبولة  شروطها  مساعدات  هناك  لكن  ثمن, 
سياسية  واخرى  الفلسطينية  المصلحة  وفق 

ندفع ثمنها ازاء موقف سياسي.
نتيجة  جاء  السافر  االخير  االمريكي  الموقف 
موقف سياسي من خالل التوجه لالمم المتحدة 
واالعتراف بالدولة الفلسطينية ولم يتغير  قرار 
مليون   200 مبلغ  الن  ذلك  يبقى  وان  القيادة 
الى  الفلسطيني  الشعب  يدفع  ال  ان  يجب 
خاضعة  غير  قضية  وهي  حقوقه  عن  التنازل 

للنقاش.
قصرنا تجاه االشقاء العرب وكان التوجه بشكل 
اساسي تجاه الغرب وتحديدا االتحاد االوروبي 
والملف  حساب  على  ذلــك  وكــان  واالمريكان 
االخير  السعودي  والموقف  العربي,  التوجه 
بتحويل 200 مليون دوالر كان ردا على التهديد 

بقطع المساعدات االمريكية.
الــخــاص  ــقــطــاع  وال للسلطة  ــة  ــال رس ـــذه  وه
امتداد عربي قادر على  بان هناك  الفلسطيني 
متطالباته   وتوفير  الفلسطيني  الشعب  دعم 
المصلحة  مع  تتناسق  شروطه  ــل  االق وعلى 

الفلسطينية.
بدون شك ان قطع المساعدات ستؤثر على بناء 
عندنا  الموجود  العجز  لكن  الدولة  مؤسسات 
سنويا  دوالر  مليون   700-600 بين  ما  يتراوح 
باعتقادي  هي  العربية  البوابة  فان  لذلك  جزء 

الحل للمشكلة. 
هناك فرصة لتحسين اداء الجباية الفلسطينية 
والشركات  الخاص  القطاع  مع  والتوعية  مبالغ 
والمصلحة  ـــردود  م سيكون  الفلسطينية 

الفلسطينية.
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:» مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة »القدس القابضة« لـ  »

على المؤسسات العربية واالسالمية 
والدولية دعم قطاع االسكان للمقدسيين

اكد مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني السابق 
القابضة  القدس  شركة  ادارة  مجلس  رئيس 
اساسي  امر  القدس  مدينة  في  االستثمار  ان 
مشددا على ان القدس هي العاصمة السياسية 
والضم  االحتالل  رغم  لفلسطين  واالقتصادية 
اليه  تعرضت  الذي  الشرعي  وغير  القانوني  غير 

المدينة في العام 67 .
االعمال«  »رجــل  ل  حديث  في  سنقرط  وتحدث 
وقال  القدس  مدينة  في  االستثمار  فرص  حول 
مزايا  لها  االقتصادي  بعدها  في  القدس  ان  
الى  بحاجة  وهــي  كبيرة  استثمارية  ــرص  وف
بقية  مــع  وتكامل  وسليم  صحيح  تشخيص 
المحافظات الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني 
للنمو  فقط  ليس  اساسية  رافعة  تشكل  وهي 
ايضا  وانما  االقتصادية  والتنمية  االقتصادي 
للتنمية االجتماعية من اجل دعم صمود اهلها. 

قضية االسكان
نمو  مصادر  هناك  القدس  لمدينة  ان  واشــار 
اقتصادية كبيرة واساسية اهمها قضية االسكان 
من حيث المقاوالت والمكاتب الهندسية والمواد 
التشييد  قضية  في  تدخل  التي  االساسية 
والبناء والتشطيب وغير ذلك, موضحا ان القدس 
والخبراء  بها  قمنا  التي  الدراسات  حسب  اليوم 
الف شقة سكنية خالل  الى 40  االخرين بحاجة 
السكاني  للنمو  نتيجة  القادمة,  سنوات  العشر 
النمو  عن  الحديث  وعند  الطبيعي,  واالجتماعي 
السكاني في مدينة القدس نتحدث عن 3.6% 
سنويا وهي في المعدل اعلى من النمو السكاني 

في بقية محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة .
اضافة الى ذلك فان سن الزواج في مدينة القدس 
بقية  في  ــزواج  ال سن  عن  اشهر  ببضعة  مبكر 
وهذين  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  محافظات 
مؤشرين اجتماعيين اساسيين بان هناك حاجة 
واالسكاني  العمراني  التوسع  لقضية  ماسة 
كثير  عمل  هناك  لذلك  الــقــدس,  مدينة  في 

االسكان  قطاع  يكون  لكي  مختلفة  محاور  ضمن 
المقدسية  االسر  لتمكين  مهم  اساسي  عنوان 
وهنا  القدس,  مدينة  داخل  بكرامة  العيش  من 
اربعة مفاصل رئيسية االول متعلق  نتحدث عن 
باالسكان ودعم االسكان لذا ال بد من اعادة تنظيم 
القوانين  حيث   وهيكلتها  االراضي  من  الكثير 
التي  الرقعة  وزيادة  القدس  مدينة  في  المرعية 
ممكن االستفادة منها في قضية التمدد االفقي 
يتم  اال  ويجب  العمران  بخصوص  والعمودي 
حصر االسكان في بقعة بسيطة كما ارادت بلدية 
القدس  مساحة  من  فقط   9.5% بنسبة  القدس 

الشرقية .
وقال ان هناك %32 من االراضي خضراء اي يمنع 
البناء عليها وهناك بعض االراضي الصغيرة التي 
يمكن اعادة تنظيمها بطريقة قانونية وهندسية 
اعداد  تستوعب  ان  وبامكانها  صحيحة  مهنية 
كبيرة مما هو الحال اليوم بخصوص قضية اسكان 

االسر المقدسية.
دعم المؤسسات العربية واالجنبية

هناك  يكون  ان  فينبغي  الثاني  المفصل  امــا 
بالدعم  تعنى  دولية  اسالمية  عربية  مؤسسات 

توفر  ان  اي  القدس  في  لالسكان  االجتماعي 
انشأها  تم  التي  وللتكتالت  المقدسية  لالسر 
كالمهندسين  المهنية  النقابات  مختلف  من 
وغيرهم  الصحافيين  ونادي  والمعلمين  واالطباء 
الذين بدءوا بتاطير انفسهم في قضية االسكان 
الجماعي ونحن بحاجة لئن يكون هناك دعم لهذه 
التوجهات والتكتالت بمعنى ان يتم دعم البنية 
والمجاري  واالرصفة  بالشوارع  المتعلقة  التحتية 
مؤسسات  من  وغيرها  والمياه  الكهرباء  وتمديد 
اما عربية او اجنبية او دولية مختلفة لكي نخفض 
الفاتورة على هؤالء المثقفين والرواد في المجتمع 

المقدسي.

الرهن العقاري للمقدسيين
الرهن  تمويل  ضمان  هــو  الثالث  والمفصل 
وكما  القدس,  مدينة  في  للمقدسيين  العقاري 
للذي  يجوز  الغربية  الضفة  في  اليوم  الحال  هو 
يريد ان يشتري شقة في مناطق الضفة الغربية 
العقاري  الرهن  تمويل  برنامج  من  يستفيد  ان 
وااليجارة تنتهي بالتمليك ل 25 عاما بمبلغ معين 
المحلية والمؤسسات  البنوك  المال من خالل  من 
الدولية العاملة في مناطق السلطة, وهناك جهود 
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البرامج ايضا في  مسؤولة وحكيمة لتوسيع هذه 
مدينة القدس, هناك برنامج معمول به من خالل 
صندوق  مع  بالتعاون  االمريكية  اوبك  مؤسسة 
المحدود  فلسطين  وبنك  الفلسطيني  االستثمار 
وبنك القاهرة عمان ومؤسسة chf  االمريكية وان 
في  به  العمل  ليجري  البرنامج  هذا  توسيع  يتم 
القدس بمبالغ ال تقل عن 300 الى 350 الف دوالر 
كسقف للشقة في القدس تدفع بسقف اعاله 25 

عاما. وبالتالي االيجارة تنتهي بالتمليك.
من  اخــرى  جهود  هناك  ان  سنقرط  واضـــاف 
بعض البنوك المحلية بالتعاون مع بنك التنمية 
ومماثل يتم توسيعه  االسالمي في جهد شبيه 
في منطقة القدس مما سيساعد ايضا في عملية 
وسليمة  صحيحة  بطريقة  وماسسة  تمويل 
لتمكين  شقق  لــشــراء  االحتياجات  الصــحــاب 

االهالي من العيش في مدينة القدس.

بناء القدرات المقدسية
للقدرات  بناء  هو  باالسكان  المتعلق  الرابع  واالمر 
القدس  شركة  تاتي  وهنا  المقدسية  الذاتية 
على  وان تعمل  الدور  تاخذ هذا  ان  في  القابضة 
تطوير وتهيئة الظروف والمناخ الذي يستوجب 
والترافع  الممولين  المسؤولية جلب  عليها بحكم 
بخصوص قضايا التنظيم  واالراضي والتراخيص 
االخرى  والضرائب  التحسين  ضريبة  فيها  بما 
المقاولين  مع  تتعاقد  وان  المختلفة  القانونية 
االنشائية  االفكار  من  رزم  ــداد  واع المختلفين 
تملك شقق  من  المقدسيين  لتمكين  المتكاملة 
حسب مقدرتهم المالية وامكانية التسديد وفق 

االتفاقية بينهم وبين الممولين.

القطاع السياحي
نمو  مصدر  باعتباره  السياحي  القطاع  الى  واشار 
مليون   3-2.5 يزورها  القدس  فمدينة  اقتصادي 
المجتمع  ــدى  ل الــفــائــدة  وحجم  سنويا  سائح 
في  العربي  الفلسطيني  المقدسي  السياحي 
مدينة القدس مع االسف محدود علما ان االماكن 
الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية والبلدة 
القديمة واقعة في الجزء الشرقي من القدس وهي 
الوافدة  للسياحة  والمهمة  االساسية  العناوين 
مناطق  مختلف  من  اسالمية  او  مسيحية  سواء 
السياحة  لقطاع  التحتية  البنية  ولكن  العالم 
تاهيل  اعادة  الى  بحاجة  المقدسة  المدينة  في 
الفندقية  الغرف  ــادة  زي اســاس  على  وتطوير 
فهناك 2000 غرفة فندقية 1000 تعمل بنجاح 

والبقية االخرى بحاجة الى اعادة تاهيل وتطوير.
الدولية  المؤسسات  من  مجموعة  مع  تحدثنا 
العمل  وفــريــق  الرباعية  اللجنة  راســهــا  وعلى 
االمريكية  والقنصلية  للتنمية  االسالمي  والبنك 
ما  هناك  يكون  ان  ضرورة  على  واكدنا  وغيرهم 
هي  التي  الفنادق  دعم  في  »الشراكة«  يسمى 
بحاجة لتاهيل وتطوير وعلى مبدا الشراكة 50% 
المانحة و%50 تاتي من  الجهات  منح تاتي من 
اصحاب هذه الفنادق او من خالل تمويل البنوك 

الفلسطينية . 

قطاعات  فــي  االستثمار  اهمية  على  ونــؤكــد 

والمناطق  الفنادق  من  المزيد  وبناء  السياحة 

الشرقية لكي تتمكن من  القدس  السياحية في 

استيعاب هذا الكم الهائل من السياحة الوافدة 

للمدينة المقدسة .
داخل  في  التجارية  المحال  الى  سنقرط  وتطرق 
السياحية  والمطاعم  وخارجها  القديمة  البلدة 
البالغ  السياحية  الحافالت  الى  اضافة  المختلفة 
عددها 200 حافلة وقال من الممكن ان يرتفع هذا 
العدد الى 500 حافلة اذا توفر الصحاب شركات 
من  تمكنهم  معقولة  تمويل  برامج  السياحة 
السداد وزيادة وتحديث هذه الحافالت السياحية 
يجب  التي  المختلفة  السياحة  مكاتب  كذلك 

يناء قدراتها وتعزيز وسائل االتصال في تطوير 
السياحية  الوفود  جلب  من  وتمكينها  ذاتها  
راس  تشكل  كونها  القدس  مدينة  داخــل  الى 
بيت  مع  بالتعاون  الفلسطيني  السياحي  المثلث 
واساسه  الهرم  هذا  وراس  اريحا,  ومدينة  لحم 
هناك  يكون  ان  الجيد  ومن  القدس  مدينة  هي 
الهميتها  لحم  بيت  مدينة  مع  مباشر  تعاون 
الدينية ومدينة اريحا الهميتها التاريخية كاقدم 
مدينة في العالم وال باس ان يكون هناك تعاون 
مع  اقليمي  وتعاون   48 فلسطينيو  مع  اقليمي 
االردن كبوابة شرقية للوفود السياحية التي تريد 
مثل  المختلفة  االسالمية  الــدول  من  تحضر  ان 

اندونسيا ومسلمي الهند وماليزيا وتركيا.

قطاع التعليم
االقتصادي  النمو  في  الثالث  القطاع  الى  واشار 
المزيد  بناء  الى  التعليم فنحن بحاجة  وهو قطاع 
الخاصة  المدارس  في  واالستثمار  المدارس  من 
قطاع  في  يستثمر  ان  الخاص  القطاع  وبامكان 
في  مدرسة   120 الى  بحاجة  فالقدس  التعليم 
العشر سنوات القادمة وفق احصائيات صحيحة 
في  جيدة  اقتصادية  جدوى  متوقعا  ومدروسة, 
حال استثمر القطاع الخاص في بناء عدد من هذه 
والتصميم  االرادة  توفر  حال  في  وانه  المدارس. 

بامكاننا بناء مدارس نموذجية .

المشاريع االنتاجية الصغيرة
وتطرق سنقرط الى القطاع الرابع وهي المشاريع 
متعلمين  نسبة  فلدينا  الصغيرة  االنتاجية 
لتوفير مشاريع  القدس وهناك حاجة  كبيرة في 
معقولة  اموال  براساميل  لهؤالء  صغيرة  تنموية 
ريادية  انشاء مشاريع  انفسهم من  لكي يمكنوا 
واعطاء  العمل  عن  العاطلين  تشجيع  وبالتالي 
بما  مختلفة  قطاعات  فــي  للخريجين  ــرص  ف
المعلومات  بتكنولوجيا  متعلقة  مشاريع  فيها 

والصناعات الحرفية واالفكار التسويقية.

منطقة صناعية
مع  الحديث  جرى  انه  النقاب  سنقرط  وكشف 
منطقة  اقامة  الى  الحاجة  حول  الرباعية  اللجنة 
صناعية في القدس تقام على مساحة 200 دونما 
وان تاخذ االفكار والمشاريع االنتاجية والصناعية 
وسام  في  وتوسم  القدس  مدنية  في  مكانها 
التنافسية  ميزتها  يعزز  مما  المقدسة  المدينة 

والتصديرية والتعامل مع العالم بهوية جيدة .

سنقرط:
اولويات القدس القابضة تعنى 

في شراكة المجتمع المحلي 
فمثال اذا كانت هناك قطعة 

ارض موجودة وملكيتها واضحة 
حسب االصول القانونية نحن 
على استعداد بعدالة كاملة 

تقييم هذه االرض وان نشارك 
في احتياجات المشروع ونقوم 
باعداد التراخيص القانونية 

ودفع كل المستحقات 
الضرائبية من خالل راسمال 
الشركة المستثمر  وهو من 

اموال المستثمرين
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شركة القدس القابضة
سنقرط  ــال  ق القابضة  الــقــدس  شركة  وحــول 
من  كمجموعة  الشركة  خــالل  من  سعينا  لقد 
ولها  الناجحة في عملها  المقدسية  الشخصيات 
خبرة تراكمية طويلة في القدس وخارجها التركيز 
حيث  المختلفة  االقتصادية  المحاور  بعض  على 
أولي  برأسمال  عام  من  اقل  قبل  الشركة  انشئت 
الشركات  مراقب   لدى  وسجلت  دوالر  مليون   20
يضم  ادارة  مجلس  وللشركة  القدس  مدينة  في 
شأن  رفع  الى  يهدفون  اقتصادية  شخصية   12
االقتصاد المقدسي, ومقر الشركة في حي الشيخ 
وادارة تنفيذية متميزة  جراح ولها كادر وظيفي 
المقدسية  الفعاليات  مع  وتتواصل  تجتمع 
وتدرس بعناية المشاريع االقتصادية التي تطرح 
والمشاريع  والتعليم  االسكان  قضايا  في  علينا 

االنتاجية المختلفة وقضايا السياحة وغيرها.
في  تعنى  القابضة  القدس  اولويات  ان  واوضح 
هناك  كانت  اذا  فمثال  المحلي  المجتمع  شراكة 
حسب  واضحة  وملكيتها  موجودة  ارض  قطعة 
بعدالة  استعداد  على  نحن  القانونية  االصــول 
في  نــشــارك  وان  االرض  ــذه  ه تقييم  كاملة 
التراخيص  باعداد  ونقوم  المشروع  احتياجات 
من  الضرائبية  المستحقات  كل  ودفع  القانونية 
خالل راسمال الشركة المستثمر  وهو من اموال 

المستثمرين وللشركة صفحة الكترونية.

سوق القدس االلكتروني
وقال سنقرط انه من االفكار االقتصادية االخرى 
القابضة  القدس  بها ومن خالل  بدانا نفكر  التي 
الدولية  غرالة  ابو  طالل  مجموعة  مع  بالتعاون 
مدينة  في  المتكاملة  للحلول  التيمت  وشركة 
رام الله وهو سوق القدس االلكتروني في البلدة 
القديمة الذي يقوم على فلسفة الشراء عن بعد 
حيثما كان الزبون الذي يدخل الى الموقع ويقوم 
القديمة  البلدة  اسواق  تصفح  خالل  من  بالشراء 
باعداد  مقدسية  اقتصادية  شركة  تقوم  فيما 
وتأمينها  الالزمة  المواصفات  حسب  البضاعة 
السريع  البريد  طريق  عن  كانوا  اينما  للمشترين 

اجواء  لتعيش  الناس  امــام  المجال  يفسح  مما 
خاصة  الدوام  على  بها  وتتعلق  وتحبها  القدس 
مدينتها  من دخول  المحرومة  االجيال شبه  تلك 
في هذا  العمل  يبدء  ان  امله  عن  معربا  العريقة. 

السوق في الربع االول من العام القادم 2012 .
واعتبر ان القدس في المنظور الدولي هي جزء من 
االقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص  المقدسي 
في القدس هو جزء من القطاع الخاص في بقية 

محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

البنوك ودعمها لمشاريع 
في القدس

عن  النقاب  سنقرط  كشف  ثانية  ناحية  مــن 
الظروف  تهيئة  فــي  فترة  منذ  تبذل  جهود 
لتمكين  ــــة  واالداري واالقــتــصــاديــة  القانونية 
السلطة  مناطق  في  العاملة  الفلسطينية  البنوك 
في  والتنموية  االستثمارية  المشاريع  دعم  في 
القدس مشيرا الى ان هناك بعض البنوك تقوم 
للمقدسيين  الصغيرة  االحتياجات  بعض  بدعم 
لتوسيع  موجها  الدعم  يكون  ان  نريد  ونحن 
وخاصة  المقدسي  للمجتمع  االنتاجية  القاعدة 
والعقارات  واالســكــان  السياحة  قطاعات  فــي 
والــمــبــادرات  الحرفية  والصناعة  ــاءات  ــش واالن
يؤدي  ما  الخاص,  والتعليم  والتعليم  الريادية 
الى توسع القاعدة االنتاجية للمجتمع المقدسي 
لهذه  التوظيفية  االستيعابية  القدرة  من  ويزيد 
امله  عن  معربا  المختلفة  االقتصادية  النشاطات 
ان تتطور العالقة مع البنوك وتاخذ طابعا جديدا.

هذه  اهمية  توضيح  في  يكمن  دورنــا  ان  وقــال 
الفرص االستثمارية التي يجب استغاللها حتى 
يستفيد المواطن المقدسي من التمويل البنكي 
مثل اي فلسطيني اخر يعيش في الضفة الغربية.

فرص عمل
وشدد سنقرط على االهمية لتحقيق المزيد من 
لفئة  وتحديدا  القدس  مدينة  في  العمل  فرص 
العالم  في  للمرأة  تشغيل  نسبة  فاقل  النساء 
في  المرأة  تشغيل  فنسبة  القدس,  في  هي 
حوالي %16 حسب  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

في  بينما  الفلسطيني  االحصاء  مركز  احصاءات 
القدس تبلغ 9%.

المرأة .. النصف واكثر
المقدسية  التنمية  سياق  في  سنقرط  وأكــد 
الشاملة على أهمية دور المرأة المثقفة والمتعلمة 
من خالل المشاريع الصغيرة او المبادرات الفردية 
والزج بها في قطاع العمل واالنتاج النها تشكل 
مشروعي  الى  ونــوه   ، المجتمع  نصف  من  اكثر 
الخريجين الجدد والتعلم الجل التوظيف ومكانة 
ان  يجب  الذي  وحضورها  فيه  المقدسية  المرأة 
المقدسي  االنسان  لتمكين  وفعاال  متميزا  يكون 

من العيش بكرامة.

العودة واالسثتمار في القدس
االعمال  رجال  سنقرط  ناشد  حديثه  ختام  وفي 
المقدسيين العودة واالستثمار في مدينة القدس 
بهم  نرحب  القابضة  القدس  شركة  في  ونحن 
بطريقة  واسست  بامتياز  مقدسية  شركة  فهي 
بشراكتهم  يؤكدوا  عليها  والقائمين  صحيحة 
بقية  في  يعملوا  الذين  المقدسيين  كل  على 

المناطق الفلسطينية او في الدول العربية.
وقال موجها حديثه الى الفلسطينيين والشركات 
القانون  ــان  ب االخـــرى  والعربية  الفلسطينية 
لالجنبي  يسمح  القدس  مدينة  في  به  المعمول 
ان يستثمر في مدنية القدس دون تمييز, مؤكدا 
القابضة وغيرها يجوز لها  ان  ان شركة القدس 
فلسطين  وبــورصــة  ســوق  في  اسهمها  تطرح 
بطريقة قانونية وشفافة حسب االصول وبالتالي 
نحن اصبحنا العنوان واخذنا الدور االساسي االول 
لذا نريد اخرين ان يتبعوا هذه المسؤولية ونحن 
جاهزون بالمساهمة في تعبيد هذه الطريق سواء 
في  مشاركتهم  او  القابضة  القدس  خالل  من 
تزويدهم  او  القابضة  القدس  تقيمها  مشاريع 
والتصميم  االصرار  عبر  اكتسبناها  التي  بالخبرة 

على االستثمار في مدينة القدس. 

ندعو رجال االعمال الفلسطينيين لالستثمار  في مدينة 

القدس بشكل مباشر  ومن خالل شركة القدس القابضة
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نظمت نقابة المهندسين – مركز القدس برعاية 
وعشاء  تكريم  حفل  جردانة«  »ارابتك  شركة 
»فيديك«  انتساب فلسطين لعضوية  بمناسبة 
الشركات  التحاد  العمومية  )الجمعية   )fidic(
االستشارية العالمية( بحضور اصحاب الشركات 
واقتصاديين ورجال اعمال ومهندسين ورؤساء 
برام  الموفنبيك  فندق  قاعة  في  وذلك  بلديات 

الله.
االسرى  مع  تضامنا  بالوقوف  الحفل  واستهل 
ثم رحب حسن ابو شلبك مدير عام الشركة في 
فلسطين بالحضور مهنئا بانتساب فلسطين في 
عضوية “الفيديك” وذلك من خالل المهندس 
شركة  ادارة  مجلس  رئيس  عياش  ابو  ابراهيم 
ممثل  واالردن  فلسطين  في  جردانة”  “ارابتك 
بشر  والمهندس  “فيديك”  فــي  فلسطين 
اتحاد  في  التنفيذية  اللجنة  عضو  جــردانــة 
الذي  )فيديك(  العالمية  االستشارية  الشركات 

فلسطين  لتمثيل  عامين  منذ  جــاهــدا  عمل 
اتصال  على  وكان  الدولية,  المنظمة  هذه  في 
انتساب  تم  حتى  المهندسين  نقابة  مع  دائم 

فلسطين بالفيديك.

تقديم الدعم الفني والمعنوي
القائمين  مــن  ايــمــانــا  ــه  ان شلبك  ــو  اب وقـــال 
بادرت  جردانة«  »ارابتك  لشركة  والمؤسسين 
الشركة بتاسيس مكتب لها في فلسطين عام 
بتقديم  االردن  في  االم  الشركة  تبخل  ولم   96
في  للشركة  والمادي  والمعنوي  الفني  الدعم 
في  الــخــبــراء  ــارســال  ب قامت  حيث  فلسطين 
الطرق وتم تصميم حوالي 300  مجال تصميم 
ايفاد  الى  اضافة  بيكدار  لمؤسسة  كيلومتر 
العديد من خبراء المياه والمجاري والمعماريين 

وغيرهم.
قام  عــمــان  فــي  الــشــركــة  مكتب  ان  واضـــاف 
لتدريبهم  المهندسين  من  عــدد  باستقبال 

الله  وتوفير فرص عمل لهم حتى تمكنا بحمد 
من الوصول الى مستويات عالية. مؤكدا ان كل 
ذلك جاء بهدف دعم فلسطين وبناءها وتدريب 

الكوادر في مختلف المجاالت الهندسية.

مشاريع الشركة الحالية
الحالية  المشاريع  بعض  الى  شلبك  ابو  وتطرق 
التي تنفذها الشركة في فلسطين وخاصة في 

االبنية ومياه المجاري والتخطيط.
االبنية: االشراف على ضاحية الريحان والمباني 
ضاحية  على  واالشـــراف  الريحان   – التجارية 
الشهيد  متحف  على  واالشراف   .prico الغدير 
عرفات,مشروع  ياسر  مؤسسة   – عرفات  ياسر 
جاللة  مكتب  الــقــدس  فلسطين-  مدرستي 
حديقة  على  االشــراف  الله,  العبد  رانيا  الملكة 
وضريح الشهيد الشاعر محمود درويش)البروه( 
– بلدية رام الله وتصميم مستشفى ابن سينا 
توسعة  مشروع  وادارة  جنين   – التخصصي 
واعادة تاهيل فندق جراند بارك واعادة تاهيل 
وتصميم مبنى جريدة الحياة وتصميم واشراف 
المشاريع الخاصة للقطاع الخاص  على عدد من 

من اسكانات وفلل ومباني تجارية.
تنقية  محطة  على  االشـــراف  ومــجــاري:  مياه 
طولكرم واعادة تاهيل وتوسعة شبكة مياه بيت 
الصرف  مياه  شبكة  وتوسعة  وتصميم  سيرا 

الصحي رام الله- بلدية رام الله.
تخطيط: تصميم معبر طولكرم – الجالمة ومدينة 
القمر – عمار مشروع دراسة الجدوى والتصميم 
التفصيلي لمدينة القمر واعداد مخطط هيكلي 
ترمسعيا وتحويل منطقة الكسارات – الرام الى 
منطقة صناعية واعداد مخطط هيكلي تفصيلي 
الخليل  في  الريحان  لمدينة  المعمارية  والفكرة 

ت
ركا

ش
ف ال

مل

برعاية شركة »ارابتك جردانة«

نقابة المهندسين – مركز القدس تقيم 
حفل تكريم وعشاء بمناسبة انتساب 
فلسطين لعضوية »فيديك« العالمية
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واعداد دراسة لمخطط الفيزيائي واالستراتيجي 
تقسيم  ــادة  واع ميثلون   – المتحدة  لمنطقة 
واعــداد  بتونيا  في  التجاري  السوق  لمنطقة 
مخططات هيكلية لعدد من التجمعات في ست 

مناطق في الضفة الغربية.

احمد عديلي
عديلي  احمد  المهندسين  نقيب  تحدث  ثم 
المهندسين  نقابة  بــاســم  بالشكر  وتــوجــه 
للمهندسين جردانة وابو عياش على جهودهما 
االستشاريين  اتــحــاد  عضوية  ــى  ال للوصول 
وقبولها  فلسطين  وتمثيل  »فيديك«  العالمي 
فلسطين  انتخاب  جرى  انه  وقال  كامال  عضوا 
وهذا  للمهندسين  العالمية  للفدرالية  رئيسا 
ما يطمح له شعبنا الفلسطيني بكامل هيئاته. 
كافة  في  فلسطين  تمثيل  اهمية  على  مشددا 

الهيئات والمؤسسات الدولية.
وقال ان هذا باب فتح لنا الن مهندسي فلسطين 
بهيأتهم ونقابتهم  لديهم االرضية النظامية 
ان  الى  مشيرا  منها  ينطلقون  التي  والقانونية 
هناك نظام للمكاتب االستشارية الفلسطينية 
العالمي  االستشاريين  اتحاد  من  قبولها  تم 
تنافس  التي  المكاتب  بهذه  نتباهى  حيث 
العالم رغم كل الظروف القاهرة التي يعيشها 

شعبنا الفلسطيني.
االنجاز  بهذا  والمهندسين  لفلسطين  وبــارك 
االستشارية  والمكاتب  الشركات  داعيا اصحاب 
لتحضير انفسهم لالستفادة من هذه العضوية.

ابراهيم ابو عياش
وقال  عياش  ابو  ابراهيم  المهندس  تحدث  ثم 
انه لم يقدم الكثير بخصوص عضوية فلسطين 
بشر  الزميل  لكن  متاخرا  جاء  وقد  الفيديك  في 
جردانة عمل على ادخال فلسطين كعضو كامل 

في هذه المنظمة الدولية.
ونوه الى المناقشات التي جرت مع نقابة المهندسين 
لحثهم على المشاركة في عضوية الفيديك مؤكدا 
دافــوس  مدينة  في  تم  الــذي  العضوية  قــرار  ان 
اي  عليه  يعترض  ولم  باالجماع  كان  السويسرية 
احد, وانه قدم مداخلة خالل االجتماع القت ترحيب 

من قبل جميع الدول المشاركة.
وشركة  المهندسين  نقابة  عياش  ابو  وشكر 

هذا  اقامة  على  فلسطين  في  جردانة«  »ارابتك 
نقيب  الى  المداخلة  من  نسخة  مقدما  الحفل 

المهندسين باعتبارها وثيقة هامة.

بشر جردانة
ايجازا  جردانة  بشر  المهندس  قدم   جانبه  من 
لالستشاريين  العالمية  المؤسسة  حــول 
»فيديك« والتي اسست في سويسرا عام 1913 
مؤتمر  قبل  اعضائها  وعــدد  جنيف  ومركزها 
دافوس 87 دولة وبعد انضمام  فلسطين اصبح 
عددها 88 دولة يهدف االتحاد ليصبح اعضائه 
انذلك  وسيحتفل  ــة  دول مئة   2013 عــام  في 

بالمؤية له خالل مؤتمر برشلونة.

رؤية فيديك
ان تكون  رؤية فيديك تتلخص في  ان  واوضح 
الصوت الذي يمثل مهندسين استشارين على 
التي  المؤسسة  انها  كما  العالمي  المستوى 
ان  مؤكدا  مستدام  عالم  وبناء  تطوير  ستهيأ 
خالل  من  الرؤية  هذه  تحقيق  تحاول  فيديك 
لها  استراتيجية  كاهداف  اساسية  محاور   8
لتحقيقها عبر السنوات القادمة وهي ان تكون 
المصدر االساسي على مستوى العالم لكافة ما 
الفنية والهندسية,  الممارسات  يتعلق بافضل 
المهنية  واالخــــالق  الــنــزاهــة  مستوى  ورفـــع 
فيديك  قدرة  وتحسين  على  واالبقاء  العالمية, 
عالميا  االستشارين  المهندسين  تمثيل  على 

االستشارين  للمهندسين  الصورة  ,وتحسين 
صناعة  خلق  في  والمساعدة  ,والترويج  عالميا 
هندسة استشارية في كافة بقاع العالم اضافة 
اساسي  كمرجع  فيديك  تفوق  على  االبقاء  الى 
الى  فيديك  تهدف  كما  العقود  انــواع  لكافة 
سواء  والعقود  العلمية  الوثائق  من  االستفادة 
الموارد  لتوفير  المطبوعة  او  منها  االلكترونية 
المالية الضرورية البقاء فيديك في موقع الريادة 
الذين  الشباب  المهنيين  تطوير  على  والعمل 
هم عمال صناعة المستقبل للعمل االستشاري 

الهندسي للعالم.

االستفادة من التجربة االردنية
الفيديك  في  االردن  وتجربة  دور  الى  وتطرق 
عقود  ترجمة  في  سباق  االردن  اصبح  ــال  وق
اربع  اخر  ترجمة  وتم  العربية  للغة  الفيديك 
وثائق من اللغة االنجليزية الى العربية كوثائق 
معتمدة. مضيفا انه يتم من خالل مركز تدريب 
عقود  على  دورات  عقد  االردن  في  المهندسين 
الخصوص  بهذا  دورة  عقد  مقترحا  الفيديك 
شركة  خالل  من  الفلسطينيين  للمهندسين 

ارابتك جردانة.
المهندسيين  نقابة  كرمت  الحفل  نهاية  وفي 
عياش  ابو  ابراهيم  المهندسين  القدس  فرع   –
وبشر جردانة تقديرا لجهودهما المتواصلة في 

رفع شأن المهندسين.

كرمت نقابة المهندسيين – ابراهيم ابو عياش وبشر جردانة تقديرا لجهودهما المتواصلة
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الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم 
والبروفيالت »نابكو«

تأسست الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت ) نابكو( عام 1991 ، حيث بلغ رأسمالها الحالي 6,900,000 دينار، موزعة بنسب مختلفة 

على 800 مساهم. تتميز شركة نابكو بأنها الشركة الوحيدة لصناعة األلمنيوم والبروفيالت في فلسطين بكوادر فلسطينية.

تمتلك نابكو طاقة إنتاجية تصل إلى 6000 طن لخطوط اإلنتاج المختلفة والمشيدة على مساحة 28 ألف متر مربع.

نابكو شركة فلسطينية 100 ٪ من حيث الملكية واإلدارة، ويعمل فيها ما يقارب 200 موظف من المهندسين المتميزين والفنيين والمؤهلين 

لمتابعة سير العملية اإلنتاجية والتسويقية ومتطلبات الزبائن مقسمين على كافة الدوائر وخطوط اإلنتاج بخبرات فلسطينية محترفة .

وقد تطورت الشركة سريعا إلى أن أصبحت حاليًا مؤسسة كبيرة وحديثة متخصصة في تصنيع بروفيالت األلمنيوم بمختلف أنواعها، وتولي 

الشركة اهتمامًا خاصًا خالل ما يزيد على عشر سنوات من عمرها على االبتكارات التكنولوجية المستندة إلى جودة المنتجات ومطابقة المتطلبات 

البيئية والسالمة العامة وتضع اهتمامات الزبون والمستخدم في مقدمة أولوياتها .

وتمتـلك نابكـو خمـس خطـوط انتـاج رئيسـية تحتـوي علـى اضخـم واحـدث المعـدات وهـي:

خـط  البثـق . 1
خـط الطـالء )االكسـدة(. 2
خـط دهـان البـودرة . 3
الخـط الخشابـي . 4
خـط الصـهر. 5

اإلدارة :
رئيس مجلس اإلدارة : خالد العسيلي

المدير العام : المهندس عنان عنبتاوي.

المقر الرئيسي:

نابلس_ فلسطين
ص.ب. 178

هاتف : +972 9 234 7222
فاكس: +972 9 234 7616

 napco@napco.com.ps :البريد الكتروني
ps.napco.www :الموقع الكتروني

الشهادات:

• حازت الشركة على شهادات الجودة المعتمدة عالميًا »شهادة 	
 ISO 9002

• 	 PS حازت الشركة على شهادات الجودة الفلسطينية
• المهنية  	 والصحة  السالمة  شهادة  على  الشركة  ــازت  ح

OHSAS 18001:2007
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تحت رعاية بنك االسكان

جمعية بيت المسنين الخيرية بجنين 
تنظم يومًا ترفيهيًا للمسنين

والمعوقين  المسنين  بيت  جمعية  نظمت 
ترفيهًا  يومًا  جنين  محافظة  فــي  الخيرية 
لخمسين مسنًا من مسني الجمعية تحت رعاية 
جنين،  فرع  والتمويل  للتجارة  االسكان  بنك 
وذلك في منتزه وادي الباذان في منطقة نابلس، 
يحيى،  حمزة  محمد  الجمعية  رئيس  بحضور 
األطــرش،  فــؤاد  الجمعية  في  االداري  والمدير 
فرع  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  ومدير 
محافظة جنين مهدي جرار والعديد من موظفي 

البنك، ومتطوعي الجمعية.
المتطوعون  عمل  الترفيهي  اليوم  بداية  وفي 
صغيرة،  مجموعات  إلى  المسنين  تقسيم  على 
الراحة  توفر  التي  كافة  األجــواء  تهيئة  وجرى 
الهادئ،  المكان  حيث  من  للمسنين  التامة 
وبعد  الممتازة،  والخدمة  المريحة،  والمقاعد 
بمساعدة  الغذائية  الوجبات  تقديم  تم  ذلك 
الفقرات  من  عدد  تقديم  تالها  المتطوعين، 
الفنية مثل األغاني الشعبية الهادفة، والدبكة 

الشعبية.
النشاطات  في  المسنين  كافة  إشــراك  وتــم 
النفسي  الجو  من  إلخراجهم  محاولة  في  كافة 
إيجابًا  انعكس  الــذي  األمــر  يعيشوه  الــذي 
الجمعية  عن  نبذه  تقديم  وتم  المسنين،  على 

وخدماتها وبرامجها لمدير البنك وموظفيه.
ادارة  ان  االسكان  بنك  مدير  قــال  جهته  من 
البنك تضع في برامجها وخططها اولويات لدعم 
مختلف  في  للمسنين  الترفيهية  النشاطات 

المحافظات من منطلق المسؤولية االجتماعية.

هذا وعبر المسنون عن فرحتهم وارتياحهم بهذا النشاط لما شاهدوه من اهتمام من قبل المرشدين والمشرفين وموظفي البنك والمتطوعين. 

عبر المسنون عن فرحتهم وارتياحهم بهذا النشاط لما شاهدوه من اهتمام
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كنت اجلس مع صديق لي ندخن االرجيله ونرتشف القهوه ونتبادل النكات  عندما دخل احد الشباب وكنت قد تعرفت عليه 
سابقا عن طريق الصدفه. فجلس معنا وفورا باشر بالحديث انه بحاجه الى نصيحه.

المشكله مع هذا الشاب انه يريد الزواج من فتاة هو يريدها وتريده فسألته اذا كان له بيت فقال ال.  ثم سألته اذا كان لديه 
راتب او وظيفه او تجارة كعامل دخل مستمر.  فأجاب ال.  ثم سألته وكيف تريد الزواج وتحمل المسؤوليه وال يوجد لديك دخل؟ 

, فقال الشاب ان عمه تبرع بمساعدته شريطة ان يتزوج ابنته. 
ما اشبه قصة ذلك الشاب بقصتنا نحن الشعب الفلسطيني. فرحنا وهللنا عندما تفوه اوباما بفكرة الدولتين, ورقصنا عندما 
اصبحنا عضوا في اليونسكو ونعمل جاهدين للحصول على كامل العضويه في هيئة االمم وهذا كله حق لنا ومن المفترض 
ان النساوم وال نستجدي ولكن حكمنا على انفسنا ان نكون كذلك ورحب الزمن بحكمنا. فنحن نريد كل شئ ولكن نسينا ان 

ما وصل بنا الى كل هذا هو نحن.
انه من حق العقالء بيننا ان نقف دقيقة تأمل في اقتصادنا واوضاعنا المعيشيه والماليه واالجتماعيه ونسأل انفسنا سؤال 

صريحا. هل نحن في هذه المرحله جاهزون اقتصاديا لنكون دوله ذات سياده؟
لو تصورت نفسي انني احد العقالء ولو تخليت لفتره عن العواطف والشعارات الزائفه فانني استطيع القول انه ال يوجد لنا 
حاليا سياده فوق ارض فلسطين وسوف ال اخوض في مشروع السياده من الناحية االمنيه والسياسيه فالكل يعلم اين نحن 

من ذلك واحاول ان اركز فقط على السيادة االقتصاديه.
في هذه االيام نجد ان الدولة القويه اقتصاديا هي الدوله المسيطره ولم يعود لقدرتها العسكريه الكثير من التأثير على 
سياسة العالم الخارجي وتوجهاته. لننظر الى ما يدور في الواليات المتحده ودول اوروبا كاليونان والبرتغال وايطاليا واسبانيا 
فان حكومات هذه الدول بدأت تتهاوى وبدأت الدول االقوى اقتصاديا هي التي تملي سياساتها وتوجهاتها. الصين مثال 
اصبحت الند االقوى للواليات المتحده . المانيا االن تملي على معظم الدول االوروبيه االعضاء بالسوق االوروبيه كيف تكون 

سياستها االقتصاديه وربما السياسيه. وما اطاح باالتحاد السوفيتي اال اوضاعه االقتصاديه الصعبه في ذلك الوقت.
الخمسة  . وخالل  الخارجي  الدعم  لدينا من حنكه سياسيه  واطماع شخصيه على  بما  الحالي ركزنا  في وضعنا االقتصادي 
عشر عاما الماضيه تهافتنا على الدول المانحه بما لديهم من شروط حتى اصبحت حياتنا معتمده فقط على ما تقدمه الدول 
االيجارات  تدفع مستحقات  ال  رواتب  وبدون  رواتب  يوجد  ال  خارجي  دعم  بدون  بالمقابل.  المانحه  الدول  تريده  وما  المانحه 
على  وقوانين ضريبيه جديده  انظمه  بفرض  تكمن  جاهزيتنا  ان  نعتقد  وعندئذ  اقتصادنا.  يكون  وهكذا  البنوك  ودفعات 
الموطن وتحصيل مبالغ باهظه ال قدرة لمعظم هذه الشركات من دفعها. لقد فوتنا فرصا عديده كان باالحرى ان نستغلها 
بطرق افضل لو كان عندنا النيه القامة الدولة. ما دخل على االراصي الفلسطينية من اموال سواء كان من منظمة التحرير او 
من الدول المانحه كان باالمكان انشاء بنية اقتصادية قوية يضمن لنا استقاللنا االقتصادي ولكن لالسف بنينا بنية ماليه 

شخصيه استفاد منها اشخاص على حساب الشعب المسكين. 

هل اقتصادنا جاهز للنهوض

ت
اال

مق
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لقد تكيفنا بالسابق الصعب ظروف فلماذا ال نستطيع ان نكيف انفسنا االن ولماذا ال نرفض الدعم الخارجي وخصوصا المشروط 
الزراعية  الزراعة والصناعة فقط وفرض شروطنا على غيرنا. فاالرض  منه ولماذا ال نبدأ بتحسين اوضاعنا االقتصاديه ولو في 
اصبحت جرداء والزيتون المبارك نطمع في محصوله دون ان نخدمه ولم نحمي مصانعنا الوطنيه التي استطاعت ان تقف في 
وجه كل المصاعب ووقفت بجانب عمالها في اصعب ايام االحتالل فكانت المكافئه فتح االسوق الخارجيه دون اي تحكم واي 

سياسه واصبح الجميع يتاجر. اما البطاله فحدث وال حرج.
المخلص  الصادق,  الجاد,  العمل  ارادة  االراده,  الى  نحتاج  ولكن  نملكه  ونحن  قرارنا  باالحرى  هو  دولتنا  النشاء  جاهزيتنا  ان 

للمصلحة العامه وليس لجيبه.
لقد فوتنا فرصا كثيره.

ان جاهزيتنا ال تبدأ بالبناء الشاهق دون وجود تنظيم هندسي و توفير الخدمات الالزمه وال بوجود سيارات كثيره دون ان يكون 
هناك الشوارع واماكن لوقوف السيارات واستيعاب حركة السير. ان جاهزيتنا تبدأ بالشخص الفلسطيني واعتقد ان الخطوة 
االولى لبناء الدولة الفلسطينية هي اعادة بناء الشخص الفلسطيني. لقد مضى على الشعب الفلسطيني فترة صعبة غيرت من 
افكاره وطريقة اكتساب رزقه وتطلعاته للمستقبل, وقد حملنا الشخص الفلسطيني اعباء كثيرة فالبيت مرهون للبنك والسيارة 
مرهونه ايضا وكذلك التلفاز والثالجه والغسالة  ووو الخ. فهو اآلن بعيد كل البعد عن سيادة واقتصاد ودوله مستقله و ال يفكر 
سوى بدفعاته الشهريه وعلى السلطه ان تواصل االستدانة حتى توفر لهذا الشخص هذه الميزات ويبقى بعيدا عن السياسه. 
واذا تاخر الراتب تقوم الدنيا وال تقعد وعلى السلطة مواصلة ذلك حتى تلبي طلبات الشخص الفلسطيني الجديد. ومن يريد 

ان يتأكد من حالة الشخص الفلسطيني الحاليه عليه ان ينزل الى الشارع ليرى بنفسه.
ان اعادة بناء الشخص الفلسطيني االن هو المطلب الوطني لقيام دولتنا الحره االبيه وهو العامل االساسي الذي سيكون البنيه 
االساسيه لعوامل عديده نحتاجها لقيام دولتنا. فنحن جاهزون عندما يستقل الفرد الفلسطيني ويصبح حرا في صنع القرار. 
وعندما ال يكون حواجز وال بوابات حديديه بين المدن والقرى وعندما يكون لنا معابر وحدود حره وآمنه وعندما يفلح المزارع ارضه 
ويرويها من ماء بئره وعندما تكف ايدي المنتفعين االنانيين بالعبث باموال الشعب وعندما نستطيع السيطره على هوائنا 
وسمائنا واخيرا وليس آخرا عندما تصبح القناعة منهجا اساسيا في حياة الناس.عندئذ سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا 

النتفاضه اقتصاديه.
 انه هو نفس الشعب الذي استطاع ان يغير معالم دول الخليج االقتصادية والتربوية والصحية. انه نفس الوطن الذي خرج 
االف المهنيين والمدرسين والمهندسين والسياسيين الذين يعملون في جميع انحاء العالم تواقون لمنحهم الفرصه لتقديم 
التحرير االقتصادي والذي سيكون مدخلنا القامة دولتنا  بدأنا  الفلسطيني. عندئذ نكون قد  بناء الشخص  خدماتهم العادة 

المستقله انشاء الله. وحتى ذلك الوقت الله يكون بالعون.

بدولتنا المستقله؟
د. محمد صرصور
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ملخص ورقة عمل قام الباحث بتقديمها في  مؤتمر حول القدس بفندق االمبسادور

اللتين  والمسيحية،  الكبيرتين االسالمية  السماويتين  الديانتين  القدس تحتل مكانة مرموقة ألبناء  أن  إذ  السياحة،  المقدسي أساسًا على  االقتصاد  يقوم 
تشكالن معًا أكثر من خمسي)5/2(سكان الكرة االرضية. إْذ يوجد في هذه المدينة العظيمة أهم االماكن المقدسة االسالمية التي يقف على رأسها المسجد 
األقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين التي يشّد المسلمون اليها الرحال من جميع أنحاء العالم، وفيها أهم األماكن 
المقدسة المسيحية وفي مقدمتها كنيسة القيامة التي يرتادها المسيحيون حجاجًا وسائحين كي يتباركوا ويشاهدوا موطن المسيح األول، وبهذا تشكل 

السياحة الدينية مصدرًا رئيسًا أوليًا من دخل االنسان المقدسي... هذا على الصعيد الديني والسياحي الخارجي.
أما على الصعيد المحلي، فان القدس تتوسط فلسطين، وتشكل عاصمة اقتصادية لما حولها؛ إذ أن غالبية متاجر القدس تتغذى على السوق المحلية الوافدة 
لتصريف منتجاتها، والمنتجات التي ترد اليها... فالقدس لم تكن معزولة عن ضواحيها خالل العهود السابقة أبدًا، وانما جرى عزلها خالل االحتالل االسرائيلي 
الحالي وبخاصة بعد االنتفاضة االولى عام )1987(، ثم صار االغالق محكمًا تمامًا بعد االنتفاضة الثانية عام )2000(، وبخاصة بناء السور العنصري البغيض الذي 

فرض واقعًا كئيبًا على كل النواحي الحياتية للمدينة وبخاصة قطاع االقتصاد، بفروعه المختلفة.
قطاع الصناعة: يأتي في المرتبة الثانية من حيث االهمية بعد قطاع السياحة ويعد رافدًا انتاجيًا وتشغيليًا يدر دخاًل معقواًل للعاملين فيه، ويخفض من 
معدالت البطالة المتفشية بين االيدي العاملة، ولكن الذي يقال عن السياحة يقال عن الصناعة؛ إْذ أن الحكومة االسرائيلية قد سّنت مجموعة من القوانين، 
العاملين ومنعت وصول العمال من مناطق الضفة  وفرضت كثيرًا من االجراءات االعاقية، والجمارك، التي حّدت من طاقة الصناعة االنتاجية وخّفضت عدد 
الغربية المجاورة؛ مما عطل المئات من المنشآت الصناعية عن العمل، واضطر العديد من هذه المصانع والمشاغل الصغيرة، إلى نقل مكانها من القدس إلى 

الضواحي كما تبين ذلك االحصائيات اآلتية:
في العام )2000( كان هناك )43( فندقًا انخفضت إلى )18( عام )2005(، وكان عدد النزالء في العام نفسه )206583( وانخفض إلى )111284(.

ويشير الجدول اآلتي الى النشاط الفندقي مقابلة بين عامي )2000( و )2005(.

20002005المؤشرعام 2005عام 2000المؤشر

44.435.5نسبة اشغال الغرف %4318عدد الفنادق

20658364784عدد النزالء1997869عدد الغرف

665929187284عدد ليالي المبيت43451967عدد االسرة

897308متوسط اشغال الغرف

أما أهم المنتجات التي تقوم عليها الصناعة فتتلخص في التحف الشرقية من خشب الزيتون، والصدف، وصناعة الجلود، والنحاس، والمجوهرات، والزجاج، 
والخزف، والتطريز، والسجاد، والسيراميك، وهناك ثماني )8( شركات تعمل في قطاع المواصالت السياحية وخمس وكاالت للسيارات و)231( دلياًل سياحيًا 

يحملون تراخيص عمل، ولكنهم ال يجدون عماًل لهم ويشتغلون في غير تخصصهم غالب االوقات.
اقتصاد خائف: يضطر كثير من المستثمرين إل تحويل أموالهم خارج القدس للهروب من االجراءات االسرائيلية المتمثلة في : تجميد حسابات البنوك أو طلب 
التسديد الفوري للضرائب المفروضة، أو الحجز على الودائع، هذا باالضافة إلى غالء سعر االراضي والخدمات، وصعوبة الحصول على التراخيص وخسارة االيدي 

العاملة الرخيصة الوافدة من الضفة الغربية منذ عام )1994(.
لقد قامت البنوك االسرائيلية ببيع أكثر من )%70(من الحافالت السياحية المقدسية عام 2002 عندما عجز أصحاب هذه الحافالت عن تسديد  ديونهم  لهذه 
البنوك، فتقلص عدد الحافالت إلى ما دون ال )%60( وبلغت نسبة البطالة في هذا القطاع أكثر من )%35(, ويذكر في هذا الصدد أن عدد شركات النقل التي 

الظروف المعيشية والمعاناة 
االقتصادية ألهل القدس

أ. د. عبد الرحمن عباد
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كانت تشتغل قبل عام )1987(وصل )47( شركة كانت تعمل بين القدس وبين المدن والقرى الفلسطينية والمخيمات المحيطة، فقامت السلطات االسرائيلية 
بالغاء )30(ترخيص عمل، ولم يبق سوى )17(شركة فقط، كما جرى منع السيارات الفلسطينية من الوصول إلى الموانئ على البحر المتوسط، حيفا، ويافا، وتل 

أبيب وغيرها.
ُيضاف إلى هذا كله أن السلطات االسرائيلية المحتلة جعلت القطاع السياحي والصناعي في أيدي المستثمرين اليهود، اذ تستفيد اسرائيل ما نسبته)90%(

من الخدمات في هذين المجالين.
قطاع الزراعة: قطاع الزراعة هو األكثر بؤسًا من بين القطاعات االخرى إْذ قامت السلطات المحتلة عام )1967( بمصادرة )73142( دونمًا من أراضي القدس جرى 
تحويلها إلى مناطق خضراء وطرق التفافية، ثم جرى مصادرة ما نسبته)%35(من االراضي لبناء مستوطنات عليها، وصدرت بعد ذلك قوانين بوضع اليد على 
)%8.5( ثم )%6.5( ثم )%21( بحيث لم يتبق في أيدي المقدسيين سوى )9 %(تقريبًا  من االراضي التي يجب أن تخدم االسكان والتعليم والصحة والمرافق 

العامة االخرى وهي بلكاد تكفي لواحدة منها.
تشير االحصاءات إلى أن )محافظة القدس( قد سجلت عام )2004( ما قيمته )21.97( مليون دوالر من خالل مساحة االرض التي تصل إلى)18.800(دونم، حيث 
كان غالبية االنتاج قادمًا من منشآت حيوانية، اْذ بلغ عدد هذه المنشآت )173( منشأة عام )2005( وكان يعمل فيها )447( عاماًل ، وينبغي التنبه هنا إلى أن 

هذا الرقم يشمل مناطق خارج حدود بلدية القدس.
أنشطة التجارة الداخلية: بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التجارة الداخلية في محافظة القدس )2195( مؤسسة في عام )2007( يعمل فيها )4169( 
مشتغاًل ، غالبيتها تعمل في تجارة التجزئة واصالح السلع الشخصية وتقوم بتشغيل ما نسبته )%73.4( من المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في 

المحافظة.
ونتيجة للظروف المحيطة بالتجارة المقدسية والمقدسيين بشكل عام فقد اضطرت أعداد هائلة من التجار المقدسيين إلى تخزين بضائعهم في أماكن خارج 
القدس؛ مما رفع تكاليف البضائع بنسبة %30 حيث تخزن هذه البضائع في مخازن مستأجرة في )العيزرية( أو )الرام( أو )أبو ديس( أو )قلنديا(... هذا باالضافة 
إلى ما يقوم به جنود االحتالل من ايقاف هذه السيارات الناقلة للبضائع ساعات وساعات، ويخضعونها للتفتيش )األمني( الدقيق، وكثيرًا ما يقومون بعد ذلك 

باعادتها، ال لشيء، إال لمزاجية هؤالء الجنود.
ُيذكر في هذا الصدد أن )%55( من المنشآت االقتصادية للمدينة تقع خارجها.

سوق العمل: يدخل سوق العمل المقدسي سنويًا قرابة )9( آالف عامل جديد منهم )%15( من خريجي الجامعات؛ حيث تستوعب السوق االسرائيلية 35% 
من هؤالء في الحد االقصى، أما باقي العمال فيذهبون إلى السوق الفلسطينية ذات الدخل المحدود –ان وجدوا عماًل- أما الباقون، فيضافون إلى قائمة االيدي 

العاطلة عن العمل.
يشار إلى أن العمال الذين تتحدث عنهم هذه الدراسة هم من الفئات العمرية من سن )15( سنة فأكثر؛ إْذ أن كثيرًا من الطالب يتسربون من المدارس )وبخاصة 

مدارس البلدية والمعارف( ويلتحقون بسوق العمل؛ لعدم وجود سياسة تعليم الزامية من جانب سلطات االحتالل ، تمنع تسرب هؤالء االطفال.
أما مشاركة النساء فتصل إلى )%13( في الحد األقصى وفق احصائيات عام )2000-1999(.

ومن الهام أن نذكر أن األطفال يتقاضون أجورًا منخفضة، وال توجد حماية لهم، وال تأمين على حياتهم من اصابات العمل؛ إْذ ال تعترف المؤسسات االسرائيلية 
بأي أذى يلحق بهم نتيجة إصابات العمل.

البطالة: بلغت نسبة البطالة عام )1999( )41.1 %( وهي في تزايد مستمر إذ تناقص عدد العاملين من )300( ألف عامل فلسطيني قبيل اندالع االنتفاضة 
االولى إلى )117( ألفًا فقط، كان نصفهم من محافظة القدس.

المخاطر التي تهدد االقتصاد الفلسطيني:
بناء الجدار العازل الذي أقصى خلفه )120( ألف مقدسي ال يستطيعون الوصول إلى القدس إال عبر الحواجز، ويتأخرون عن أعمالهم، وال يستطيعون ترتيب 

أوضاعهم.
مشروع القطار السياحي، الذي ُتقام عليه عشرون محطة لتخدم )100( ألف مستوطن يوميًا، مع ما خلفه من تحطيم لعشرات المؤسسات الخدماتية في القدس.

هدم المنشآت المقدسية االقتصادية أو إغالقها وتجريف األراضي وحرق أو قطع المزروعات واألشجار.. وهي سياسة اسرائيلية مبرمجة تهدف إلى الحصول 
على المزيد من االراضي وطرد المزيد من السكان ، حتى تنفرغ المدينة من االيدي القادرة على البناء وال يتبقى فيها سوى اولئك الذين يقومون على خدمة 

االقتصاد االسرائيلي، أو المهن الحقيرة التي يطلقون عليها اسم )العمل االسود( الذي يترفع اليهود عن القيام به، مثل أعمال التنظيف وما شابهها.
يمكن  وال  تغطية،  إلى  تحتاج  المختلفة  القطاعات  في  وظيفة  )25(ألف  فهناك  به،  للنهوض  سنويًا  دوالر  )600(مليون  إلى  بحاجة  المقدسي  االقتصاد  إن 
للمقدسيين أن يقوموا بذلك وحدهم، انما يحتاجون أي مساعدة عربية عاجلة لسّد هذا النقص، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بدورها، وذلك اسوة بما تفعله 

المؤسسات االسرائيلية واليهودية في العالم، وبدون ذلك، فإن كّل شيء مهدد في القدس، االنسان والبنيان معًا.
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تهـنـــئـة بالحــج
تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال” بالتهنئة من عضو 

الهيئة االدارية الحاج 

محمد العامور
وحرمه

بمناسبة عودتهم سالمين من الديار الحجازية 
بعد أدائه فريضة الحج لهذا العام جعله الله 

حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وتقبل الله طاعتكم ومبروك.

تهـنـــئـة بالحــج
تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال” بالتهنئة من عضو 

الهيئة االدارية الحاج 

مدحت عورتاني
» أبو مراد «

بمناسبة عودته سالمًا من الديار الحجازية 
بعد أدائه فريضة الحج لهذا العام جعله 

الله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وتقبل الله طاعتكم ومبروك.

تهـنـــــئـة
تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال”باحر التهاني والتبريكات من 

الدكتور    نصر عبد الكريم
بمناسبة استالمه إدارة مركز تطوير 
القطاع الخاص التابع لجمعية رجال 
االعمال الفلسطينيين متمنين له 

مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة 
الجمعية ورجال االعمال ومبروك.

تهـنـــــئـة
تتقدم اسرة مجلة “رجل االعمال”باحر التهاني 

والتبريكات من عضو الجمعية 

عمرو احمد العمري
 بمناسبة حصوله

على شهادة الزمالة للمحاسبين االمريكيين 
CPA من الواليات المتحدة االمريكية.

متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح ومبروك.

أحمد العمري
الرئيس

األعضاء

عيسى مناصرهسعيد أبو يوسفعابد عابد سمامقهخليل خليل مناصرةٕاسماعيل وراسنة

نور الدين جرادات
نائب الرئيس

محمود عالن
أمين السر

سعيد سلمي
أمين الصندوق

تهـنــــئـة
الجمعية  عضو  من  والتبريكات  التهاني  باحر  االعمال«  »رجل  مجلة  اسرة  تتقدم 
احمد محمد عبد القادر العمري بمناسبة انتخابه رئيسا لغرفة تجارة وصناعة وزراعة 
التجارية متمنين  الغرفة  انتخابات  الفائزين في  الخليل والى كافة زمالئه  شمال 

لهم مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة وطنهم واالقتصاد الفلسطيني ومبروك.

تهـنـــــئـة
االعمال”  “رجل  مجلة  اسرة  تتقدم 
عضو  مــن  والتبريكات  بالتهاني 

الجمعية

صقر الجراشي
إلتحاد  رئيسا  تعيينه  بمناسبة 
له  متمنين  الفلسطينية  الصناعات 

دوام التقدم والنجاح ومبروك.
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أداء المؤسسات الصناعية خالل 
الربع الثاني 2011

األداء العام للمؤسسات الصناعية 
المؤسسات  مـــدراء  أصــحــاب/  مــن   33.5% ــاد  أف
 29.7% الغربية،  الضفة  في   34.4%( الصناعية 
في قطاع غزة( أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في 
الربع الثاني 2011 قد تحسن عما كان عليه خالل 

الربع األول 2011.

 األوضاع المالية
أصحاب/  من   27.5% أن  المسح  نتائج  أظهرت 
الغربية،  الضفة  في   26.6%( المؤسسات  مدراء 
األوضــاع  بأن  يعتقدون  غــزة(  قطاع  في   28.4%
المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خالل الربع 

الثاني 2011 مقارنة مع الربع األول 2011.
االقتراض والتمويل

إقــبــال  إلـــى ضــعــف  الــمــســح  نــتــائــج  تفيد   
طلب  على  العاملة  الصناعية  المؤسسات 
ــي  األراض فــي  العاملة  البنوك  مــن  الــقــروض 
حيث   ،2011 الثاني  الربع  خالل  الفلسطينية 
أفاد %94.8 من أصحاب المؤسسات الصناعية 
العاملة بأنهم لم يعمدوا لطلب االقتراض من 
المؤسسات  من   4.6% مقابل  العاملة،  البنوك 
مرة  بواقع  االقتراض  طلب  إلى  عمدت  العاملة 
التي  المؤسسات  نسبة  بلغت  فيما  ــدة،  واح

اقترضت اكثر من مرة 0.6%. 

التحديات
التغير في حجم المبيعات

المؤسسات  مــدراء  أصحاب/  من   48.2% أظهر 
بأن  الفلسطينية  األراضي  في  العاملة  الصناعية 
يعود  المبيعات  مستوى  لتراجع  الرئيس  السبب 
الشرائية  القدرة  بانخفاض  تتعلق  أسباب  إلى 
خالل  الفلسطينية  األراضــي  في  للمستهلكين 
الغربية،  الضفة  في   44.6%(  2011 الثاني  الربع 
ظهور  سبب  حل  فيما  غــزة(,  قطاع  في   66.7%
بنسبة 21.8%  الثانية  المرتبة  في  منافسة  سلع 
قطاع  في   33.3% الغربية،  الضفة  في   19.6%(

غزة(. 

عوائق عمليات التصدير
 يشير أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة إلى 
عملية  أمام  عائقًا  تمثل  التي  الصعوبات  تعدد 
الثاني  الربع  خالل  الغربية  الضفة  في  التصدير 
2011، حيث أشار %77.3 من أصحاب المؤسسات 
المصدرة إلى أن إغالق المعابر يعتبر من العوائق 
ذات التأثير األكبر على عملية التصدير، فيما أشار 
في  المصدرة  المؤسسات  أصحاب  من   46.6%
عوائق  تواجه  المؤسسة  أن  إلى  الغربية  الضفة 
الزبون.   قبل  من  الدفع  توفر ضمانات  عدم  بسبب 
والدخول  السفر  إمكانية  أن  إلى   38.6% وأضاف 
عملية  أمام  آخر  عائقًا  شكلت  الخارجية  لألسواق 

التصدير.

المنافسة المحلية والخارجية
المؤسسات  مـــدراء  أصــحــاب/  مــن   93.1% ــاد  أف
وجود  الى  الفلسطينية  األراضــي  في  الصناعية 
عام  بشكل  للمؤسسة  الرئيسي  للمنتج  منافسة 
) بواقع %92.0 في الضفة الغربية, و%98.6 في 
مدراء  أصحاب/  من   59.5% أشار  كما  غزة(,  قطاع 
الفلسطينية  األراضي  في  الصناعية  المؤسسات 
أشاروا  و11.7%  فقط,  محلية  منافسة  وجود  الى 
أشاروا  و28.8%  فقط,  أجنبية  منافسة  وجود  الى 

الى وجود منافسة محلية وأجنبية.

 التوقعات للربع القادم
المؤسسات  ومدراء  أصحاب  توقعات  صعيد  على 
الذين  نسبة  بلغت   ،2011 الثالث  للربع  الصناعية 
 37.1% مؤسساتهم  أداء  على  تحسنًا  يتوقعون 
الضفة  في   38.1%( الفلسطينية  األراضــي  في 
يتعلق  فيما  أما  غزة(،  قطاع  في   32.4% الغربية، 
أن  إلــى  التوقعات  أشــارت  فقد  االنــتــاج،  بوضع 
االنتاج  مستوى  في  ارتفاعًا  يتوقعون   36.9%
الضفة  في   37.8%( الفلسطينية  األراضــي  في 
بخصوص  أما  غــزة(،  قطاع  في   32.4% الغربية، 
من   37.1% توقع  فقد  المبيعات  مستوى  ارتفاع 
أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في األراضي 
الربع  خالل  المبيعات  حجم  ارتفاع  الفلسطينية 
الثالث 2011 )%38.1 في الضفة الغربية، 32.4% 

في قطاع غزة(.

مستوى الرضى عن الخدمات 
المقدمة

على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات 
الخاصة والحكومية خالل الربع الثاني 2011, تشير 
النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من 
الصناعية حسب  المؤسسات  قبل أصحاب ومدراء 

نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:
البنية التحتية والمرافق

البند  هذا  تحت  المندرجة  الخدمات  يخص  فيما 
فقد أشار %77.9 من أصحاب ومدراء المؤسسات 
عن  راضــون  أنهم  الغربية  الضفة  في  الصناعية 
الخدمات المتعلقة بإمدادات الكهرباء, فيما أشار 
%21.8 منهم أنهم غير راضين عن هذه الخدمة.  
أما بالنسبة لقطاع غزة فقد أشار %13.5 فقط من 
أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية أنهم راضون 
فيما  الكهرباء,  بإمدادات  المتعلقة  الخدمات  عن 
هذه  عن  راضين  غير  أنهم  منهم   86.8% أشار 
الخدمة.  أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه 
فقد أشار %67.3 من أصحاب ومدراء المؤسسات 
عن  راضــون  أنهم  الغربية  الضفة  في  الصناعية 
الخدمات المقدمة فيما كانت النسبة %36.5 في 

قطاع غزة. 

النظام القضائي وحل النزاعات
ومــدراء  أصحاب  من   76.6% أن  النتائج  بينت 
الفلسطينية  األراضي  في  الصناعية  المؤسسات 
بقضايا  يتعلق  فيما  الشرطة  نزاهة  عن  راضــون 
أنهم  منهم   58.6% أشــار  بينما  مؤسساتهم, 
راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية )61.6% 

في الضفة الغربية, %44.6 في قطاع غزة(.

التسهيالت
قبل  مــن  المقدمة  بالتسهيالت  يتعلق  فيما 
األذون  على  للحصول  الحكومية  المؤسسات 
والتراخيص الالزمة فقد أشارت النتائج أن 62.8% 
في  الصناعية  المؤسسات  ــدراء  وم أصحاب  من 
الضفة الغربية و%16.4 في قطاع غزة راضون عن 

التسهيالت المقدمة لمؤسساتهم.

نتائج مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية 
العاملة بشأن األوضاع االقتصادية, الربع الثاني 2011

اعداد : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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النمو  إن  ›أونكتاد‹،  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  لمؤتمر  تقرير  قال 
التي  الهيكلية  العوائق  من  يحد  لم   9% البالغ  الفلسطيني  االقتصادي 

تعرقل إحداث التنمية.
السياسات  أبحاث  معهد  عام  مدير  استعرضه  الذي  التقرير،  في  وجاء 
االقتصادية الفلسطيني ‘ماس’ سمير عبد الله وممثل ‘األونكتاد’ مسيف 
نما بنسبة  الفلسطيني  أن االقتصاد   ، مسيف، في سياق مؤتمر صحفي 
زالت  ما  البطالة  أن  إال  7.4 % عام 2009، و%9.3 عام 2010، ورغم ذلك، 
النمو  مرتفعة، حيث بلغت %30 خالل هذه الفترة، وذلك بسبب أن هذا 
يعتمد على المعونات وال ينشىء عمالة، و’ألنه نمو غير مستدام، ولن يؤدي 

لزيادة فرص العمل’.
ويقول التقرير: إن النمو جاء بعد تراجع اقتصادي استمر عقدا من الزمن، وأن 
أوجه القلق المتعلقة باستدامة النمو ناشئة عن حدوث تراجع تكنولوجي 
ملحوظ، وعن كون النمو الحاصل في عام 2010 اعتمد على المعونة الكبيرة 

المقدمة من المانحين.

الصعوبات .. ما زالت قائمة
ما  الفلسطيني  االقتصاد  تواجه  التي  الصعوبات  أن  إلى  التقرير  ويشير 
والموارد  الفلسطينية  األرض  فقدان  استمرار  في  وتتمثل  قائمة،  زالت 

الطبيعية، والعزل عن األسواق العالمية.
في  وسلعهم  الفلسطينيين  تنقل  إن  الصدد،  هذا  في  التقرير  ويقول 
الضفة الغربية أعيق في عام 2010 بفعل وجود أكثر من 500 حاجز ونقطة 
تفتيش إسرائيلية، وإن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والتي يبلغ 
بنسبة  انخفضت  قد  الفلسطينية  الصادرات  مجموع  من   90% نصيبها 

كبيرة قدرها 30%.

العجز التجاري الفلسطيني 4 مليارات دوالر
وأشار التقرير إلى أن العجز التجاري الفلسطيني اتسع ليصل إلى 4 مليارات 

دوالر، ووصل العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل إلى 2.8 مليار دوالر.
على  خطيرا  يزال  ال  الوطنية  للسلطة  المالي  الوضع  أن  التقرير،  في  وجاء 
الرغم من التحسينات التي طرأت، وذلك ألن العجز التجاري ما زال كبيرا، 

فيما ما زال االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي مستمرا.

خسائر ب 500 مليون دوالر
تقدر  التي  الوطنية  للسلطة  الكبيرة  المالية  الخسائر  إلى  مسيف  وأشار 
من  أن  مضيفا  المباشرة‹،  غير  ›الــواردات  فقد  نتيجة  دوالر،  مليون  بـ500 
شأن العائدات الضريبية الناجمة عن تحصيل هذه الواردات رفع اإليرادات 

العامة الفلسطينية بنسبة 25%.
وقال عبد الله: إن التقرير يشير لتراجع استخدام التكنولوجيا في االقتصاد 
الفلسطيني، األمر الذي يؤدي إلى تراجع في اإلنتاجية، إضافة إلى معدالت 
ضعف  نقاط  زالت  ما  التي  والبطالة  الغذائي،  األمن  انعدام  وحالة  الفقر 

أساسية في االقتصاد الفلسطيني.
تهديدا  يشكالن  الواسع  والفقر  المرتفعة  ‘البطالة  أن  الله،  عبد  وأضاف 

خطيرا لرأس المال البشري الفلسطيني’.

االهتمام بالقدس
حيث  الجاد،  االهتمام  من  المزيد  القدس  إعارة  ضرورة  إلى  التقرير  ودعا 
الفلسطيني  االقتصاد  نمو  تعترض  التي  الكبيرة  المعوقات  أحد  يتمثل 
األرض  باقي  الشرقية، عمرانيا وسكانيا عن  للقدس  المتزايد  الفصل  في 

الفلسطينية المحتلة.

جديدة  دراسة  )ماس(  الفلسطيني  االقتصاد  السياسات  أبحاث  معهد  أصدر 

الجغرافيا”  من  الرغم  على  االقتصاد  تكامل  الفلسطينية:  “الدولة  بعنوان 

عرضت  أوراق  خمس  من  واحدة  هي  الدراسة  هذه  و  كنفاني،  نعمان  للدكتور 

االقتصاد  وحدة   “ عنوان  تحت  عقد  الذي   2010 السنوي  المعهد  مؤتمر  في 

الفلسطيني.. رافعة إلنهاء االحتالل وللتنمية المستدامة”.

التكامل  لتحقيق  السبل  أفضل  عــن  البحث  على  ــدراســة  ال هــذه  وتــركــز   

غزة. وقطاع  الغربية  الضفة   – الفلسطينية  الدولة  إقليمي  بين   االقتصادي 

التي تعيش  الدول  في  االقتصادي  التكامل  تجارب  من  عددا  الدراسة  تناولت 

العبر  استخالص  بهدف  وذلــك  أقاليمها،  بين  الجغرافي  االنفصال  حالة 

تحلياًل  الدراسة  وقدمت  الفلسطيني.  االقتصادي  الواقع  مع  التعامل  في 

الضوء  وسلطت  الفلسطيني،  االقتصادي  التكامل  تواجه  التي  للمشكالت 

واجتماعيا،  واقتصاديا  سياسيا  االستدامة،  على  التكامل  عدم  مخاطر  على 

الفلسطيني.  لالقتصاد  بالنسبة  التكامل  عملية  مكاسب  على   وكــذلــك 

خلصت الدراسة إلى التكامل بين شطري الوطن، مهم وضروري ومفيد اقتصاديا 

بقدر ما هو مهم وضروري سياسيا. وقدمت الدراسة تقديرات للكلفة االقتصادية 

والغربية  الشرقية  ألمانيا  بين  التوحيد  كلفة  ضوء  على  التكامل  هذا  لتحقيق 

وكذلك كلفة توحيد كوريا الشمالية مع الجنوبية.

وتعرضت الدراسة إلى النماذج المختلفة إلعادة التوحيد، مثل نموذج النمو المتوازن 

ونموذج التكتل المكاني، وأوضحت مزايا ومثالب كال منهما وأخيرا قدمت الدراسة 

رئيسية:  محاور  ثالث  على  يقوم  الوطن  بين شطري  التكامل  لتحقيق  اقتراحا 

سياسة  وتبني  التنافسية،  المزايا  لخلق  المعرفة  على  قائم  اقتصاد  تأسيس 

اقتصادية تدعم وتمهد السبيل أمام تشكل العناقيد الصناعية والتجارية، وأخيرا 

بناء شبكة مواصالت واتصاالت متكاملة تجعل من الضفة والقطاع حوضًا مدينيًا 

 واحدًا، وكذلك تطوير نظام التعليم الذي يعد أساسا لتحقيق عملية التكامل.

الفلسطينية  الدولة  ستواجهه  الذي  األكبر  التحدي  أن  على  الدراسة  وأكدت 

والفرص  الحياة  مستويات  في  والتقاربية  التكامل  تحقيق  هو  المستقبل  في 

االقتصادية ستكون  االدارة  وان حسن  المنفصلين،  بين شطريها  االقتصادية 

الضامن الرئيس للحفاظ على الوحدة السياسية بينهما.

أونكتاد: النمو االقتصادي الفلسطيني
لم يحد من عوائق التنمية

دراسة من معهد ماس:التكامل االقتصادي للدولة الفلسطينية رغم الجغرافيا
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بورشة  التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  شارك 
العمل نظمتها نقابة المهندسين بتاريخ 2011/7/13، 
قّدم  حيث  المنشآت”،  في  العامة  “السالمة  بعنوان 
بعنوان  عمل  ورقة  لإتحاد  العام  االمين  أسعد  نهاد 
بدأها  والتي  بالتأمين”،  تكتمل  المهنية  “السالمة 
ومن  عمله،  وطبيعة  وفوائده  التأمين  عن  بالتعريف 
القطاع  التي يحتاجها  التأمينات  إلى أهم  التطرق  ثم 
الهندسي، و المقاولين والتي  تشمل، تأمين المشروع 
الشاملة  األخطار  من  واآلالت  المعدات  تأمين  البناء،  و 
مثل “حريق، حوادث كسر، ضرر، تلف، كذلك تأمينها 
والزالزل  واألمطار  والسيول  واإلنهيارات  السرقة  ضد 
إزالة  تأمين  العمال،  تأمين  إلى  باإلضافة  والبراكين”، 

األنقاض، ومقاولي الباطن.  
تأمين  إلزامية  تطبيق  آلية  عن  ورقته  في  تحدث  كما   
المدن  ــل  داخ المشاريع  وتامينات  العمل  إصــابــات 
ترخيص  متطلبات  أحد  التأمين  يكون  أن  اقترح  حيث 
اإلتحاد  دور  ــى  إل لينتقل  والــمــشــاريــع،   المنشئات 
حيث  من  المهنية  السالمة  في  التأمين  وشــركــات 
التأمينات  بأنواع  التأميني  الوعي  نشر  على  العمل 
تطبيق  واألشــخــاص،  والممتلكات  للمشاريع  الالزمة 
عوامل  توفر  على  التركيز  التعويض،  ودقة  القوانين 
السالمة المهنية عند التأمين، الوضوح عند بيع وثائق 
مع  واإلستثناءات،المشاركة  التغطيات  بشرح  التأمين 
الجهات الشريكة في وضع آلية لتطبيق إلزامية التأمين 
التوعية  حمالت  في  الشريكة  الجهات  مع  والمشاركة 

والتثقيف.  
مختلفة  عمل  أوراق  سبعة  عرض  تم  الورشة،  وخالل    
الحكم  العمل،وزارة  المهندسين،وزارة  نقابة  من  قدمت 
لشركات  الفلسطيني  المدني،االتحاد  المحلي،الدفاع 
الدولية،وقد    CHF المقاولين،ومؤسسة  التأمين،إتحاد 
شخصا  وخمسون  مائة  عــن  يزيد  مــا  الــورشــة  حضر 
الرسمية  وغير  الرسمية  المؤسسات  كافة  يمثلون 
والدولية والعديد من المهندسات والمهندسين.، لتبدأ 
المهندسين  افتتاح وترحيب من نقيب  الورشة بكلمة 
المهندس أحمد اعديلي التي رحب فيها بالحضور وعبر 
عن شكره وسعادته لتلبية الجميع لدعوة النقابة لهذه 
يحمل   موضوعا  تعالج  التي  والخاصة،  الهامة  الورشة 
مخاطر على أرواح العاملين في هذا القطاع الكبير وأرواح 

المواطنين بشكل عام.  
األشغال  وزارة  وكيل  الديك  فايق  المهندس  وعبر    
الورشة  هذه  مثل  لعقد  عن سعادته  واإلسكان  العامة 
الهامة وشكر نقابة المهندسين السباقة دائما لتسليط 
وليس  ريادي  دور  وهو  الهامة،  المواضيع  على  الضوء 
في  المشاركين  ودعا  المهندسين  نقابة  على  بغريب 
أمور  وتضبط  تنظم  التي  التوصيات  لعمل  الورشة 
السالمة العامة والصحة المهنية في المنشآت، ورفعها 

ألصحاب االختصاص للتنفيذ.
أما الدكتور حسن الخطيب وكيل وزارة العمل، فقد بين 
به  المهنية وما تقوم  السالمة والصحة  أهمية موضوع 
وزارة العمل في هذا الخصوص، والتحديات والصعوبات 

التي تواجهها للسيطرة عليه.  
محمد  العميد  ألقاها  والتي  المدني  الدفاع  كلمة  وفي 
البيروتي نائب مدير عام الدفاع المدني، فقد استعرض 
بقطاع  الخاصة  والطواقم  المدني  الدفاع  به  يقوم  ما 
العمل،  أثناء  بشرية  كوارث  وقوع  من  للحد  اإلنشاءات 
هذا  على  للسيطرة  الجهود  جميع  تضافر  إلى  ودعــا 

الموضوع.
فقد  قليبو،  منير  الدولية  العمل  منظمة  ممثل  أمــا 
إضافة  ومواطن  شخص  كل  أن  على  كلمته  في  أكــد 
للمؤسسات مسؤول عن تطبيق إجراءات عوامل السالمة 
وقارن  المستمرة،  التوعية  خالل  من  المهنية  والصحة 
وبين  فلسطين  اإلنشاءات في  قطاع  العاملين في  بين 
بالتعليمات  االلــتــزام  ونسبة  الوطن  خــارج  العاملين 
ما  المهندسون  ناقش  أن  وبعد  العمل،  لهذا  الضابطة 

قّدم من أوراق عمل، تم الخروج بالعديد من التوصيات 
ومن أهمها:

استكمال اإلطار القانوني للتشريعات الخاصة بتنظيم 
التي من شأنها  والتشريعات  البناء واإلنشاءات،  أعمال 

أن تنظم شروط وظروف العمل فيه.
تعزيز دور الشراكة والتعاون بين الجهات ذات العالقة 
)وزارة العمل ,الدفاع المدني ,وزارة األشغال العامة ,اتحاد 
المقاولين ,نقابات العمال, وزارة التربية والتعليم, وزارة 
التأمين،  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  المحلي،  الحكم 
CHF( من أجل وضع آليات عمل مشتركة لتنظيم عمل 

هذا القطاع وتحسين شروط وظروف العمل فيه.
العمل  وزارة  قبل  من  والتفتيش  الرقابة  دور  تعزيز 
والجهات ذات العالقة، لضمان نفاذ التشريعات الخاصة 

بالسالمة والصحة المهنية.  
خالل  من  العامة  السالمة  موضوع  تنظيم  ضــرورة   
القطاع  بين  مشترك  أساس  على  الخاصة،  التشريعات 

العام والخاص.
 قيام مجموعة من الوزارات المعنية بلعب دور مشترك، 
)وزارة  مثل  المهنية  والنقابات  اإلتحادات  مع  بالتعاون 
العامة  األشغال  وزارة  المحلي،  الحكم  وزارة  العمل، 
واإلسكان، وزارة الشؤون االجتماعية ومن القطاع الخاص 
اإلتحاد  المقاولين،  واتحاد  والمهندسين  العمال  نقابة 
الفلسطيني لشركات التأمين(، على منع أي جهة مالكة 
إال  مقاول  أي  مع  العقود،  من  نوع  أي  توقيع  للمشروع 
بإحضار كافة شروط السالمة العامة من تأمينات تراعي 

تطبيق القوانين.

اإلتحاد يشارك في ورشة عمل بعنوان 
»السالمة العامة في المنشآت«

نشاطات اتحاد شركات التامين
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ملف التأمين

مؤتمر  في  مؤخرًا  التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  وفد  شارك   
منتدى الهيئات العربية لإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والذي 
عقد في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة ما بين 17-20 من تشرين 
حيث  الفلسطيني،  التأمين  قطاع  قيادات  من  عدد  فيه  وشارك  اول، 
من  العديد  ناقش  والــذي  المؤتمر  أعمال  مختلف  في  الوفد  شارك 
القضايا التي تهم قطاعات التأمين في الوطن العربي، مثل الشفافية 
اإلكتوارية  والــدراســات  التأمين  وشركات  المراقبين  بين  والعالقة 

ومفهوم تطوير القدرات التنافسية لشركات التأمين العربية.
لهم  وقدموا  المشاركة  الوفود  ممثلي  من  بالعديد  الوفد  والتقى    
شرحًا عن سوق التأمين الفلسطيني ومدى التطور الذي يشهده، وعن 
أنشطة اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، حيث أكد رئيس مجلس 
إدارة اإلتحاد محمد الريماوي على أن المشاركة تأتي في ؟إطار أنشطة 
على  والحرص  الفلسطيني،  التأمين  قطاع  لتمثيل  الهادفة  اإلتحاد 
تواجده في جميع منابر التأمين العربية، مما بساهم في اإلطالع على 
أهم وأبرز التجارب والخبرات التأمينية والعربية والعالمية، وكذلك نقل 

صورة مشرفة عن قطاع التأمين الفلسطيني، وحث جميع المشاركين 
على اإلطالع والتعاون مع هذا القطاع. 

الريماوي  محمد  من:-   كاًل  الفلسطيني ضم  الوفد  أن  بالذكر  والجدير 
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد والمدير العام لشركة التكافل الفلسطينية 
للتأمين، أنور الشنطي عضو مجلس إدارة اإلتحاد والمدير العام لشركة 
ترست العالمية للتأمين، أحمد مشعشع المراقب المالي لمجلس إدارة 
الحاج  خليل  للتأمين،  الوطنية  التأمين  لشركة  العام  والمدير  اإلتحاد 
علي عضو مجلي إدارة اإلتحاد ومساعد المدير العام لشؤون التدقيق 
المدير  نائب  سحويل  محمود  للتأمين،  المشرق  شركة  في  والرقابة 
محمد  للتأمين،  المتحدة  العالمية  الشركة  في  المالية  للشؤون  العام 
مصابي  لتعويض  الفلسطيني  للصندوق  القانوني  المستشار  ظرف 
في  المالية  للشؤون  العام  المدير  نائب  الخفش  عّزام  الطرق،  حوادث 
.كما شارك  لإتحاد  العام  األمين  للتأمين ونهاد أسعد  المشرق  شكة 
في المؤتمر وضاح الخطيب مدير عام اإلدارة العامة للتأمين في هيئة 

سوق رأس المال الفلسطينية.  

اإلتحاد يشارك في مؤتمر منتدى الهيئات 
العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمين

التأمين،  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  إختتم 
مدينة  في  التأمين  لوكالء  التدريبية  دوراتــه 
وكالء  مع جمعية  بالتعاون  والتي عقدت  نابلس، 
عشرين  بمشاركة  وذلك  فلسطين  في  التأمين 
العاملين في  التأمين  وكياًل من مختلف شركات 
والتي  الدورات  انعقاد هذه  جاء  فلسطين، حيث 
قدمها األمين العام لإتحاد نهاد أسعد ، بعنوان 
فيها  التركيز  وتم  التأمين«،  وأساسيات  »مبادئ 
وتعريف  ونشأته  ومبادئه  التأمين  تعريف  على 
أنواع  لكافة  وأنواعه، وكذلك شرح مفّصل  الخطر 
التأمين  شركات  فيها  تكتتب  التي  التأمين 

العاملة في فلسطين.  
  جاءت هذه الدورة اختتامًا لسلسلة الدورات التي 
أربعة  لمدة  والخليل  الله  رام  عقدت في مدينتي 
أيام في كل مدينة، والتي هدفت إلى رفع كفاءة 
العلمية  األسس  على  واطالعهم  التأمين  وكالء 
القطاع  رفد  على  العمل  إلى  باإلضافة  للتأمين، 

االتحاد يختتم دوراته التدريبية
لوكالء التأمين في مدينة نابلس

االقتصاد  وتطوير  تنمية  على  ــادرة  ق بــكــوادر 
الفلسطيني.  

مذكرة  إطــار  في  الــدورات  هذه  عقد  يأتي  كما    
الفلسطيني  اإلتــحــاد  بين  الموقعة  التفاهم 
التي  التأمين  وكــالء  وجمعية  التأمين  لشركات 

تشتمل على التعاون في العديد من القضايا التي 
تهم الطرفين وتساعد في تنمية وتطوير السوق.

وفي نهاية الدورة، ٌأقيم حفل اختتام، سّلم خالله 
نهاد أسعد وسمير أبو شاويش الشهادات لجميع 

الوكالء المشاركين.
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اإلتحاد  يمثل  الــذي  الفلسطيني  الوفد  عاد 
القاهرة،  من  التأمين  لشركات  الفلسطيني 
وذلك بعد مشاركته في المؤتمر األفروآسيوي 
في  عقد  والــذي  للتأمين،  والعشرين  الثاني 
األول.   تشرين  شهر  من   /6-2 بين  ما  الفترة 
حيث ضم الوفد كاًل من محمد الريماوي، رئيس 
األمين  أسعد،  نهاد  اإلتــحــاد،  إدارة  مجلس 
العام لإتحاد و بدر فطافطة، المدير اإلقليمي 
العالمية  ترست  شركة  في  الجنوب  لمنطقة 

للتأمين.  
ستمائة  مــن  أكــثــر  المؤتمر  فــي  شـــارك    
وخمسين شخصية تأمينية من مختلف أنحاء 
العالم، ناقشت على مدار ثالثة أيام العديد من 
التأمين،  بقضايا  المتعلقة  الهامة  المواضيع 
منطقة  في  التأمين  دور  أهمها:  كان  والتي 
آسيا وأفريقيا في تنمية اإلقتصاد، إضافًة إلى 
الصغر،  المتناهي  والتأمين  التكافل  تأمين 
إدارة  خــالل  من  اإلقتصاد،  حماية  وأهمية 
المخاطر الكارثية.  كما تم التطرق إلى أهمية 
تغطية المخاطر السياسية في منطقة الشرق 

األوسط وأهمية التأمين على الحياة.
الفت،  حضور  الفلسطيني  للوفد  كان  وقد    
المشاركين  قبل  من  واســع  باهتمام  حظي 
المؤتمر،  ألحــداث  المتتبعين  والصحفيين 
التأمين  بسوق  اهتمامهم  عن  أعربوا  واللذين 
الفلسطيني واعتباره سوق واعد وقابل للتطور.  
مع  مقابلته  في  الريماوي  محمد  ــد  أّك حيث 
في  المشاركة  اإلعـــالم  وســائــل  مــن  العديد 
سوق  يشهده  ــذي  ال التطور  على  المؤتمر، 
التأمين الفلسطيني في اآلونة األخيرة، وتطرق 
يقوم  التي  والدورات  والورش  التوعية  لبرامج 
وما  التأمين  لشركات  الفلسطيني  اإلتحاد  بها 
القته من ترحيب من قبل المتطلعين عليها.    

اإلتحاد  وفــد  قــام  المؤتمر،  هامش  وعلى    
مذكرة  بتوقيع  التأمين  لشركات  الفلسطيني 
التأمين،  لشركات  المصري  اإلتحاد  مع  تفاهم 
المتعلقة  البنود  من  العديد  تضمنت  والتي 

بين  المشترك  والتنسيق  والتعاون  بالتنمية 
اإلتحادين فيما يتعلق بمجال التأمين وإعادة 
التأمين، حيث أّكد رئيس مجلس إدارة اإلتحاد 
أهمية  على  قطب«،  ــرؤوف  ال »عبد  المصري  
بنوٍد  من  تضمنته  لما  المذكرة،  هذه  تفعيل 
في  العاملين  على  تطبيقها  ينعكس  هامٍة، 

قطاعي التأمين الفلسطيني والمصري. 
 كما أشار نهاد أسعد إلى أن مشاركة اإلتحاد 
تأتي من منطلق حرض اإلتحاد على اإلطالع على 
األفروآسيوي  التأمين  سوق  في  جديد  هو  ما 
التأمين  سوق  على  الحضور  واطالع  والعالمي، 
الفلسطيني وتطوره، مما سيعود به بالنفع على 

قطاع التأمين.  
الجمعية  اعتمدت  المؤتمر،   نهاية  وفــي    
التأمين  األفروآسيوي لشركات  العامة لالتحاد 
اإلتحاد  مؤتمر  توصيات  التأمين،  وإعـــادة 
والتي   ،2012 لعام  التدريبية  والخطة   ،2011
الشركات  بين  التعاون  زيادة  تضمنت ضرورة 
األعضاء في اإلتحاد في مجال تأمينات الحياة 
التعاون  وأفريقيا،  أسيا  قارتي  شركات  وضم 
من  واالستفادة  الزراعية  التأمينات  مجال  في 
وكذلك  المجال،  هذا  في  الرائد  الدول  تجارب 
المنفعة  تحقيق  أجــل  من  الخبرات  تبادل 

للشركات األعضاء في اإلتحاد. 
الجيدة  اإلدارة  مجاالت  دراسة  إلى  باإلضافة   
التدريبية  اإلمكانات  من  واالستفادة  للخطر 
بالهند في هذا  التأمين  التي يوفرها معهد 
أساليب  على  إيجابًا  ينعكس  بما  المجال 
إدارة الخطر التي تتبعها الشركات األعضاء، 
وتشجيع شركات السمسرة في مجال التأمين 
جمعية  إلى  االنضمام  على  التأمين  وإعــادة 
لإتحاد.   التابعة  التأمين  وخبراء  السماسرة 
بإنشاء  الخاصة  اإلجــراءات  استكمال  وأيضًا 
وتشجيع  الطبيعية  األخطار  تأمين  مجمع 
االنضمام  على  باإلتحاد  األعضاء  الشركات 
لجنة  نشاط  نطاق  وتوسيع  المجمع  لهذا 
التأمين  أنشطة  لتشمل  الحياة  تأمينات 
المتقدمة  الدول  مع  الخبرات  وتبادل  الطبي، 
إنشاء  ــراءات  إج في  البدء  المجال،  هذا  في 
دول  في  اإلكتواريين  الخبراء  يتضمن  إتحاد 
التعاون  زيادة  بغرض  األفروأسيوي  اإلتحاد 
فيما بينهم وتعظيم االستفادة من الخبرات 
الموافقة  المنطقة،  في  المتاحة  االكتوارية 
على عقد مؤتمر القادم لإتحاد األفروأسيوي 
الشركة  لدعوة  تلبية   2013 عام  الصين  في 

الصينية إلعادة التأمين.

وفد اإلتحاد يعود من المؤتمر األفرو 
آسيوي الثاني والعشرين  
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الــصــادرات  امــام  االســاســي  المعيق  يتمثل 
االسرائيلي  االحتالل  اجراءات  في  الفلسطينية 
الحصر  وليس  الذكر  سبيل  على  والمتمثلة 
المعيقات  وكذلك  والتنقل،  الحركة  اعاقة  في 
تهدف  التي  الممنهجة  واالجـــراءات  ــة  االداري
وابقاءه  الفلسطيني  االقتصاد  تقويض  الى 
باالقتصاد  وملحقا  تــابــعــا  هــشــا  اقــتــصــادا 
الى  الفلسطيني  الشعب  وتحويل  االسرائيلي، 
والبرامج  الدولية  االعانات  على  يعتمد  شعب 
في  االستهاب  اريــد  وال  االنعاشية،  االغاثية 
سرد وذكر هذه المعيقات المتعددة لكن يجب 
النها  اصدار  او  نشرة  او  محفل  كل  في  ذكرها 
امام  واالساسي  الكبير  العائق  تشكل  بالفعل 
زيادة حجم الصادرات الفلسطينية، كذلك فان 
الداخلية  والمنتجة  المصدرة  الشركات  ظروف 
الصادرات  حجم  زيادة  امام  عائقا  ايضا  تشكل 
الفلسطينية، وتشكل نسبة ال يستهان بها امام 
ضعف حجم الصادرات الفلسطينية، وعالوة على 
المادي  والمصدرين  الصادرات  دعم  فان  ذلك 
الفلسطينية  الحكومة  قبل  من  المادي  وغير 
يساهم في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية 

للحارج بغض النظر عن النسبة.

وتتمثل الميعقات االسرائيلية بمايلي:

1- بروتوكول باريس االقتصادي 
السلطة  بين  الموقع  باريس  بروتوكول  يعتبر 
الغطاء  واســرائــيــل  الفلسطينية  الوطنية 
حركة  امــام  االسرائيلية  للمعيقات  المنظم 
والصادرات  عام  بشكل  الفلسطينية  التجارة 
على  البروتوكول  ابقى  فقد  ــاص،  خ بشكل 
والمعابر  ــدود  ــح ال على  اســرائــيــل  سيطرة 
والمنافذ الحدودية، االمر الذي اعطى السلطات 
دائــم  وتحكم  كاملة  سيطرة  االسرائيلية 

بالصادرات الفلسطينية.

الصادرات  على  باريس  بروتوكول  فرض  كما 
الى  االسرائيلي  للسوق  المصدرة  الفلسطينية 
االسرائيلية  المواصفة  على  الحصول  ضــرورة 
للمنتجات  خاصة  خاصة  ــراءات  واج )التيكن( 

الزراعية.

2- معيقات الحركــة والمرور

أ - الحواجز ونقاط التفتيش
من  العديد  االسرائيلي  االحتالل  جيش  اقام 
عددها  وصل  التي  التفتيش  ونقاط  الحواجز 
أكثر  الى   الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  ابان 
من  واكثر  الغربية   الضفة  في  حاجز   605 من 
االنسحاب  قبل   ( غــزة  قطاع  في  حاجزا   350
االسرائيلي من جانب واحد من القطاع (، وكان 
يرافق في العادة هذه الحواجز تغييرات كبرى 
في تنقل الشاحنات المحملة بالضائع المصدرة، 
و عمليات نقل للبضائع من شاحنة إلى شاحنة 
قد  التكاليف-  وكبيرة  مرهقة  عمليات  –وهي 
المنتجات  معامالت  تكاليف  تزايد  إلى  أّدت 

الفلسطينية. 
وتشكل هذه الحواجز بانواعها المختلفة علمية 
وعدم  الفلسطينية  للمناطق  وتقطيع  فصل 
تواصل اقتصادي وانساني بين الفلسطينيين 
وبين  وبينهم  الغربية  الضفة  مناطق  فــي 
العالم  وبين  وبينهم  غزة  قطاع  في  اخوانهم 
ايضًا، وهي تعتبر أخطر عائق في سبيل إمكان 
الفلسطيني وتحديًا خطيرًا  االقتصاد  انتعاش 

ألي إمكان للتنمية في المستقبل.

ب - االغالق الكامل للضفة الغربية وقطاع غزة
من  العديد  االسرائيلي  االحتالل  قوات  فرضت 
فلسطين،  في  متعددة  مناطق  على  االغالقات 
سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، وازداد 
ما  وتطبيق  غزة  قطاع  من  االنسحاب  مع  ذلك 
يطلق عليها خطة الفصل من جانب واحد، حيث 
اخذت اجراءات حركة التجارة سواء الصادرات او 
الواردات  بالتعقد والتشدد حيث اصبح االغالق 
اخراج  او  بادخال  يسمح  ولم  بالكامل  محكما 
العدوان االسرائيلي على  االفراد والبضائع بعد 

القطاع وما زال حتى االن.

ج - جدار الفصل العنصري
تعقيدات  من  العنصري  الفصل  جدار  زاد  لقد 
حركة التجارة الفلسطينية، حيث عزل تجمعات 
فلسطينية كبيرة عن ممتلكاتها ومصادر رزقها 
المختلفة ) الصناعية والزراعية (، وافرز حواجز 

وبوابات جديدة زادت من عدد القائم منها.
ومنع  كامال،  عــزل  القدس  محافظة  عــزل  كما 
وصول المنتجات الفلسطينية السواق القدس 
العربية، وفرض اجراءات على البضائع المصدرة 
الحركة  وتقييد  التفتيش  سواء  المحافظة  من 

وغيرها من االجراءات التعسفية.

د - االجراءات على الجسور 
والتي  الذكر  السابقة  االجراءات  على كل  عالوة 
تتخذها اسرائيل بين التجمعات الفلسطينية 
تعتبر  الجسور  على  ــراءات  االج فان  وداخلها، 
العنصر الهام في اجراءات االحتالل ومعيقاته 
تفرض  حيث  الفلسطينية  الــصــادرات  ــام  ام
سلطات االحتالل اجراءات تعسفية اخرى على 
الصادرات الفلسطينية على الجسور ) المناطق 
االمني  الفحص  اهمها   ،) االردن  مع  الحدودية 
اليدوي، التأخير المتعمد لفترات طويلة، نظام 
التحميل   )  Back to Back  ( لظهر  الظهر 

المعيقات االسرائيلية
أمام الصادرات الفلسطينية

ابراهيم النجار
مدير دائرة ترويج 

الصادرات - بال تريد



تشرين الثاني 2011 م / محرم 1433 هـ ، العدد الواحد والثالثون )31(66

ملف التجارة

والتنزيل، الرسوم التي يتقاضها االحتالل على 
وغيرها  االمني،  والفحص  والتنزيل  التحميل 
من االجراءات التي تساهم برفع تكلفة المنتج 
التنافسية  قدرته  من  وتقلل  الفلسطيني 
الفلسطيني  المصدر  اجبار  على  االبقاء  بغرض 
والتصدير  االسرائيلي  التجار  مع  التعامل  على 
سياسة  في  االستمرار  وبالتالي  خالله،  من 
باالقتصاد  وربطه  الفلسطيني  االقتصاد  الحاق 

االسرائيلي.

من  تقيد  التي  الداخليــــة  الذاتيــــة  العوامل 
زيادة قيمة الصادرات الفلسطينية وتتمثل ب:

التصديرية . 1 الشركات  رأســمــال  ضعف 
على  قدرتها  من  الحد  في  ساهم  والــذي 
واالعــفــاءات  االمــتــيــازات  من  االستفادة 
الممنوحة من 13 دولة  الجمركية وخاصة 
حيث  وامريكا،  ــا  اوروب الى  اضافة  عربية 

الفلسطينية من ضعف  الشركات  تعاني 
المطلوب  او  التشغيلي  ســواء  رأسمالها 

لتجديد خطوط انتاجها.
للشركة . 2 االنــتــاجــيــة  الــقــدرة  ضــعــف 

سيساهم  الفلسطينية  التصديرية 
االمتيازات  من  االستفادة  فرص  ويقلل 
االقتصاد  يعاني  حيث  الممنوحة، 
الى  مردها  تشوهات  من  الفلسطيني 
ابقت  التي  السابقة  االحتالل  سنوات 
الفلسطيني  االقــتــصــاد  ــحــاق  ال على 
على  يعمل  ولم  االسرائيلي،  باالقتصاد 
المساعدة في تطوير قطاع الصناعة بل 
ساهم في الحد من التصدير الى العالم 
الخارجي، وبالرغم من التطور الذي حصل 
انه  اال  االنتاجية  القطاعات  بعض  على 
هذه  انتاجية  في  ضعف  هناك  زال  ما 
خطوط  تطوير  لعدم  نتيجة  الشركات 
االنتاج واستخدام التكنولوجيا الحديثة، 

انتاجية  بطاقة  االنــتــاج  عــدم  وكذلك 
خطوطها  طورت  التي  للشركات  كاملة 

االنتاجية.

ارتفاع . 3 ارتفاع تكلفة االنتاج والناتجة عن 
والماكنات،  الخام  المواد  استيراد  تكلفة 
والموانئ،  الحدود  واجراءات االحتالل على 
والكهرباء  الماء  تكلفة  ارتــفــاع  ان  كما 
الفلسطينية، وارتفاع تكاليف المخروقات، 
قد  وطنية  فلسطينية  عملة  توفر  وعدم 
وبالتالي  االنتاج  تكلفة  بارتفاع  ساهم 
تجابه  التي  التصديرية  السلع  تكلفة 

المنافسة في السعر.
للشركات . 4 االداريــــة  الهياكل  ضعف 

اعتماد  وعدم  التصديرية،  الفلسطينية 
مما  والتصدير،  للتسويق  خاصة  دوائــر 
الذي  التصدير  عن  االبتعاد  في  يساهم 
يحتاج الى مدراء تسويق اكفاء، ومعلومات 

تجارية مناسبة عن االسواق الخارجية.

اعالن
مطبعة النصر
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الفلسطيني  الشاحنين  مجلس  عــقــد 
للتجارة  المتحدة  األمم  مؤتمر  مع  بالتعاون 
الماضية  الفترة  والتنمية »األونكتاد« خالل 
لقاءا تشاوريا؛ بحضور أعضاء مجلس اإلدارة، 
وخبراء دوليين، وممثلين عن شركات مصدرة 
مستوردة، وذلك ضمن مشروع بناء القدرات 
لتسهيل التجارة الفلسطينية والذي قد بدأ 

المجلس بتنفيذه أيار الماضي.
رئيسة  شوشة  أبــو  مها  اللقاء  وافتتحت 
المجلس، مشددة على أهمية دور المجلس 
الفلسطينية  التجارة  تسهيل  مجال  في 
وتطوير الشركات ودعمها لتعزيز قدراتها 
المرتبطة  الحديثة  ـــاألدوات  ب وتزويدها 
باألمور اللوجستية لتتغلب على المعيقات 
التجارية.  عملياتها  خالل  تواجهها  التي 
وتخلل اللقاء عرضا حول أفضل الممارسات 
مجالس  ودور  التجارة،  تسهيل  مجال  في 
خدمات  مناقشة  وتمت  كما  الشاحنين، 
شركات  ــادة  إف شأنها  من  التي  المجلس 
إضافة  الفلسطينية،  والتصدير  االستيراد 

الى التوقعات والخطوات المستقبلية.
كما وعقد االجتماع األول للجنة التوجيهية 
بحضور ممثلين عن وزارة االقتصاد الوطني، 
المشروع(،  )ممول  الكندية  ومؤسسة سيدا 
واألونكتاد، إضافة الى أعضاء مجلس اإلدارة، 
المشروع، وخطوات  مناقشة سير  تم  حيث 
األبحاث  تحديد  الــى  باإلضافة  التنفيذ، 
على  المجلس  سيعمل  التي  والــدراســات 

إعدادها خالل الفترة القادمة.
اإلدارة  مجلس  عضو  ــرط  ق هاني  وأكــد   
خطوة  يعد  ــذي  وال المشروع  أهمية  على 
لتعزيز  ودعمها  الشركات  تطوير  باتجاه 
ظل  في  اللوجستية  الناحية  من  قدراتها 

اكتمال  وعدم  اإلسرائيلية  العقبات  وجود 
إجراءات  حول  الشاحنين  لدى  المعلومات 
المجلس  بأن  وأضاف  والتصدير،  االستيراد 
دفع  في  المساهمة  أجل  من  جاهدا  يعمل 
ومشاركة  قــدرة  من  والرفع  التنمية  عجلة 

نشاطات مجلس الشاحنين الفلسطيني

مجلس الشاحنين الفلسطيني يعقد لقاًء 
تشاوري لمشروع تنمية القدرات لتسهيل 

التجارة الفلسطينية

الشاحنين الفلسطينيين في عملية التبادل 
آفاق  بمناقشة  الحضور  وقام  التجاري. هذا 
التنمية  يخدم  بما  المستقبلي  التعاون 
في  الحكومة  خطة  مع  وينسجم  المحلية، 

بناء مؤسسات هذا الوطن.

تمت مناقشة خدمات المجلس التي من شأنها إفادة 
شركات االستيراد والتصدير الفلسطينية، 
إضافة الى التوقعات والخطوات المستقبلية.

قام الحضور بمناقشة آفاق التعاون المستقبلي 
بما يخدم التنمية المحلية، وينسجم مع خطة الحكومة 

في بناء مؤسسات هذا الوطن.
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ملف الشاحنين

اللقاء  الفلسطيني  الشاحنين  مجلس  اختتم 
الجابي  قصر  في  عقد  والذي  الثاني  ألتشاوري 
سلسلة  ضمن  يأتي  والــذي  الماضي؛  حزيران 
في  المجلس  بها  يقوم  التي  الــورشــات  من 
في  ــارك  ش وقــد  الــوطــن.  محافظات  مختلف 
اللقاء ممثلين عن مجلس اإلدارة، باإلضافة الى 
األعمال  رجال  وكبار  العامة  الهيئة  من  أعضاء 
قطاعات  يمثلون  ومصدرين   مستوردين  من 

اقتصاديه مختلفة.
عضو  الحيط؛  سقف  طـــارق  اللقاء  وافتتح 
وشدد  بالحضور  رحــب  حيث  اإلدارة؛  مجلس 
الحوار  نطاق  توسيع  الى  يسعى  المجلس  بأن 
التي  القضايا  مناقشة  خالل  من  االقتصادي، 
تواجه التجارة الفلسطينية والمساعدة في رفع 
المعاناة التي يمر بها المستوردون والمصدرون 
المختلفة  المعيقات  جــراء  الفلسطينيون 
باإلضافة  والحصار،  المعابر،  بإغالق  المتمثلة 
الى فرض اإلجراءات والقوانين التي تؤثر سلبا 
على قطاع التجارة الخارجية والذي يعتمد عليه 
من  الدولية  المبادالت  في  الوطني  االقتصاد 
استيراد وتصدير مع باقي دول العالم وكذلك 
للقوانين  والتوعية  المعرفة  نشر  على  العمل 
بعملية  المتعلقة  المختلفة  واإلجـــــراءات 
االستيراد والتصدير وما يتعلق بها من جوانب 

لوجستيه.
بتقديم  المشاريع  مديرة  سعد،  منال  وقامت 
المجلس  يقدمها  التي  الخدمات  حول  عرض 
والمشاريع  النشاطات  الى  باإلضافة   ، ألعضائه 

التي قد بدأ المجلس بتنفيذها. 
والقضايا  المشاكل  المشاركون  بحث  وقــد 
البضائع  تخمين  آلية  في  التجار  تواجه  التي 
ومرجعياتها، إضافة الى مشكلة اإلعاقة لحركة 
المجلس  دعــم  وأهمية  الزراعية،  المنتجات 
تم  كما  التصدير،  عملية  تسهيل  مجال  في 
التطرق الى مشكلة المواد مزدوجة االستخدام، 
الملك  جسر  على  المنتهية  غير  والمشاكل 
الضفة  من  الشحن  تكاليف  وارتفاع  حسين، 
الغربية الى معبر كرم أبو سالم ونقص مصادر 

المجلس يختتم لقاءه التشاوري الثاني 
في مدينة نابلس

المعرفة والقوانين والمتغيرات المتتابعة. 
مجلس  عضو  نصار  توفيق  أكــد  ناحيته  من 
أجل  من  جاهدا  سيعمل  المجلس  أن  اإلدارة 
الشراكة  وتعزيز  أعضائه،  احتياجات  تلبية 
تسهيل  أجــل  من  المختلفة  المؤسسات  مع 
المجلس  بأن  أكد  كما  التجاري،  التبادل  عملية 
سيعمل على بناء قدرات الشاحنين، وإعدادهم 
بالعلم والخبرة الفنية الالزمة لمساعدتهم على 
التجارية  العمليات  إلجراء  للمعيقات  التصدي 

بنجاح.
وفي نهاية الورشة، اتفق الحاضرون على أهمية 
اللقاء؛  اليها  خلص  التي  التوصيات  متابعة 
التواصل مع األعضاء  والتي ركزت على متابعة 
الى  جنبا  والعمل  الفلسطينيين،  والشاحنين 
حسب  المجلس  عمل  خطة  تنفيذ  على  جنب 
التي طرحت، وذلك من أجل تبسيط  األولويات 
وضمان سهولة  والتصدير،  االستيراد  إجراءات 
والجهود  التنسيق  وتعزيز  المعلومات،  تدفق 
شأنها  من  والتي  المختلفة  المؤسسات  بين 

االنعكاس إيجابا على االقتصاد بشكل عام.

في نهاية الورشة، اتفق الحاضرون 
على أهمية متابعة التوصيات التي 

خلص اليها اللقاء؛ والتي ركزت 
على متابعة التواصل مع األعضاء 

والشاحنين الفلسطينيين، والعمل 
جنبا الى جنب على تنفيذ خطة 
عمل المجلس حسب األولويات 

التي طرحت، وذلك من أجل تبسيط 
إجراءات االستيراد والتصدير، 

وضمان سهولة تدفق المعلومات، 
وتعزيز التنسيق والجهود بين 

المؤسسات المختلفة
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نظم اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا، أسبوع 
إكسبوتك  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
محمود  الرئيس  سيادة  رعاية  تحت   ،2011
وقطاع  الغربية  الضفة  في  نّظم  والذي  عّباس، 
غزة بالتزامن، وشاركت فيه 42 شركة فلسطينة، 
وأكثر من 10 شركات عربية وعالمية، من خالل 
في  العالمية  الشركات  وأيام  العلمي  المؤتمر 
ومنتدى  األعمال،  رجال  واجتماعات  الجامعات، 
المعرض  جانب  ــى  إل التكنولوجيا،  ريــاديــي 

التكنولوجي في البيرة وغزة.
افتتح  قد  فياض،  د. سالم  الوزراء  رئيس  وكان 
معرض تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك 
بالتزامن في البيرة وغزة. حيث شارك في حفل 
االتصاالت  وزيــر  فياض،  جانب  الى  االفتتاح، 
دقة،  أبو  مشهور  د.  المعلومات  وتكنولوجيا 
ورئيس مجلس إدارة »بيتا« حسن قاسم، وعدد 
في  الشركات،  وممثلي  األعمال  رجال  من  كبير 
بين  حقيقية  وشــراكــة  تعاونًا  تجسد  صــورة 

القطاعين العام والخاص.
الثامنة،  للمرة  ينظم  الــذي  الحدث  هذا  وفي 
وبطريقة مغايرة عن األعوام الماضية، اقيم يوم 
تمحورت  مختلفة،  جلسات  أربع  تضمن  علمي 
التكنولوجي،  القطاع  فــي  االستثمار  حــول 
فلسطينيي الخارج كسفراء للقطاع التكنولوجي 
وجلسة  التكنولوجي،  التعليم  الفلسطيني، 

الريادة التكنولوجية
وفي بداية اليوم جرت مراسم االفتتاح بحضور 
محمود  الرئيس  ممثل سيادة  د. صبري صيدم 
عّباس، وعّمار العكر المدير التنفيذي لمجموعة 
دقة  أبو  مشهور  ود.  الفلسطينية،  االتصاالت 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف 
وألقى  الشركات.  وأصحاب  األعمال  رجــال  من 
ضرورة  »إلى  داعيًا  االفتتاح  كلمة  قاسم  حسن 
الرقي  في  السريعة  التطورات  مع  التعاطي 
أحدث  ومواكبة  االقتصادي،  والنمو  الحضاري 

بيتا تنظم فعاليات أسبوع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت إكسبوتك 2011

ايجابية  آثار  من  لذلك  لما  العالمية  التطورات 
على مجتمعنا بكل مكوناته وشرائحه وقطاعاته 
 « أن  إلى  مشيرًا  جغرافية«،  فواصل  أية  ودون 
التنمية  عوامل  بتعزيز  تتم  التنموية  العملية 
النوعي  االرتقاء  خالل  من  وذلك  المجتمع  في 
والتكنولوجية  منها  البشرية  الذاتية  بقدراته 
والمعلوماتية، وذلك من خالل االستغالل األمثل 
على  مؤكدًا  وفعالية«،  بكفاءة  المتاحة  للموارد 
أنه »ال يتأتى هذا بمعزل عن مواكبة التطورات 
التكنولوجية والمعلوماتية التي تعتبر الركيزة 

األساسية في أية عملية تنمية وتطوير«.
الجهود  تعزيز  “ضـــرورة  على  قاسم  ــدد  وش
قطاع  لتطوير  الــخــاص،  والقطاع  الحكومية 
تكنولوجيا المعلومات ورعايته وتأهيله ليحتل 
مكانته في االقتصاد الوطني، والرقي بمستوى 
المحلي  والناتج  القومي  الدخل  في  مساهمته 
“بالعمل  الحكومة  قاسم  وطالب  اإلجمالي”، 
والتشريعات  السياسات  النــجــاز  والضغط 
القطاع  هذا  نمو  على  المؤثرة  القانونية  واألطر 
قطاع  تنظيم  هيئة  مثل  فيه،  واالستثمار 

وعدم  المستهلك  حماية  وقوانين  االتصاالت 
محافظ  إنــشــاء  تنظيم  وقــوانــيــن  االحــتــكــار 
استثمارية، مما يشجع على جذب المستثمرين 
المحليين واإلقليميين والدوليين إلى فلسطين«.
وتطرق قاسم إلى محاور أساسية أخرى لتنمية 
البنية  توفير  على  للعمل  داعيًا  القطاع،  هذا 
ولتشجيع  التجارة،  لتطوير  الالزمة  التحتية 
الفلسطينية  والتكنولوجيا  البرمجيات  صادرات 
لتأسيس  خطط  ــع  ووض ـــواق،  األس كافة  ــى  إل
المهنية  الخدمات  لتوفير  برامج  وخلق  مراكز 

والتعليمية.
ونيابة عن سيادة الرئيس محمود عّباس، تحدث 
الرئيس  سيادة  تقدير  مبلغًا  صيدم  صبري  د. 
وجامعات  ـــراد  وإف شــركــات  مــن  للمشاركين 
ومؤسسات وشكره لكل الرعاة. واعتبر د. صيدم 
نوعي”،  فلسطيني  إنجاز  “محطة  إكسبوتك 
المدرج  الخارج  فلسطينيي  محور  على  مشددًا 
في  “إخوتنا  أن  موضحًا  المؤتمر،  أجندة  على 
حياتنا  وشريان  المشرف  امتدادنا  الشتات 
وشركائهم  أهلهم  بين  بهم  نرحب  الدائم 
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كلنا  شبكة  من  تستفيدوا  أن  آمال  ومحبيهم، 
الماضي  أيلول  في  أطلقت  التي  لفلسطين 
بغرض حصر الخبراء من الشتات ونقل وتوظيف 

معرفتهم إلى وطنهم األم«.
والحكومي  الرئاسي  الدعم  على  صيدم  وشدد 
المتواصل قائاًل “نحن جاهزون جميعا للسعي 
معكم لتذليل المعوقات حتى ترى مشاريعكم 
مشروعاتكم  من  انطالقا  الــنــور،  ومبادراتكم 
والتعليم  الصحة  مــجــاالت  فــي  االلكترونية 
لكنها  صغيرة  مبادرات  إلى  وصواًل  والحكومة، 
الحوار  كمقهى  وشركائها  بمضامينها  كبيرة 
ويربط  المقبل  الشهر  ينطلق  الذي  االلكتروني، 
فلسطيني بعالم مهني جديد، ومشروع وحدات 
مطلع  سيربط  الذي  للحروق،  االلكتروني  العالج 
فلسطينية  مستشفيات  أربعة  المقبل،  العام 
وصوال  المتخصص،  بالعالم  وغــزة  الضفة  في 
المعلومات،  وأمــن  الحماية  مــشــروعــات  ــى  إل
ومشروع الحوسبة السحابية أو ما يعرف بالكالود 

كومبيوتنغ«.
ومن جهته، قال عّمار العكر، الرئيس التنفيذي 
“أصبح  الفلسطينية،إنه  االتصاالت  لمجموعة 
من  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
آمالنا  الوطني، فهو يحمل  أهم روافد االقتصاد 
إلى  باإلضافة  واقتصاديًا،  علميًا  مزدهر  بغٍد 
حيويته  نرى  أصبحنا  الــذي   المجتمعي  دوره 
حيث  العصر،  هذا  احتياجات  تلبية  في  وأثره 
الحاضر  تصوغ  عالمية  لغة  التكنولوجيا  غدت 

والمستقبل«.
أن  موضحًا  جديدة  مــبــادرة  عن  العكر  وأعلن 
األمية  ومحو  الرقمية  الفجوة  “ســد  هدفها 
الفلسطيني  مجتمعنا  فــي  التكنولوجية 
من  الفلسطينية  المؤسسات  مع  وبالشراكة 
التربية  ووزارة  االتصاالت  كوزارة  العام  القطاع 

المدارس  آالف  سندعم  حيث  وبيتا،  والتعليم، 
االلكتروني  والمحتوى  االنترنت  خدمة  بتوفير 
 ،NetKetabi برنامج  خــالل  مــن  التعليمي 
بذلك  الخاصة  األجهزة  توفير  إلــى  باإلضافة 
المقبلة  الخمس  السنوات  خالل  مراحل  على 
على  سيعود  PC for allبما  مبادرة   خالل  من 
ويفتح  التكنولوجية  بالفائدة  المحلي  المجتمع 
آفاقا جديدة، ويجعل المدرسة النواة الرئيسية 
والمصدر األول للتعلم التقني المتقدم ألجيالنا 

القادمة«.
الجميع  وتأكيد  االفتتاح،  فقرة  انتهاء  وبعد 
أنظمة  ــات  ــرك ش ــاد  ــح ات عــمــل  وتثمينهم 
بمشاركة  العلمي،  المؤتمر  بدأ  بيتا،  المعلومات 
جلسات  في  والمحليين،  الدوليين  المتحدثين 
أربعة ناقشت واستطلعت قضايا االستثمار في 
القطاع التكنولوجي، فلسطينيي الخارج كسفراء 
التعليم  الفلسطيني،  التكنولوجي  للقطاع 

التكنولوجي، وجلسة الريادة التكنولوجية.

الجلسة األولى: 
االستثمار في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت في فلسطين
وسلطت الضوء على دور الشركات الفلسطينية 
قطاع  دعم  في  والعربية  المحلية  والصناديق 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برئاسة سمير 
من  مرعي  ضرغام  الدكتور  وبمشاركة  حليلة، 
جواد  الدكتور  الفلسطيني،  االستثمار  صندوق 
ناجي مدير الصناديق العربية واإلسالمية، عمار 
العكر المدير التنفيذي في مجموعة االتصاالت 
المدير  الجاك،  هــدى  السيدة  الفلسطينية، 
التنفيذي لصندوق سراج،  فايز حسيني، مدير 
عام أبراج كابيتل في فلسطين، الدكتور أسامة 

األردن،  في   500 أوسيز  مؤسسة  مدير  فياض، 
إبراهيم برهم الرئيس التنفيذي لشركة صفد، 

وعالء عالءالدين، مدير عام شركة انتيرتيك.
وأكد المشاركين بالجلسة على أهمية دعم قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لما له عوائد 
أهمية  وأكدوا على  الفلسطيني،  االقتصاد  على 
القطاع  هذا  متطلبات  بين  ما  الفجوة  تقليص 
كافي  وتمويل  تدريبية  برامج  خلق  عبر  والواقع 

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
صندوق  “إن  مــرعــي:  ضــرغــام  الدكتور  ــال  وق
على  جــاهــدا  يعمل  الفلسطيني  االستثمار 
تعد  استثماراته  واهم  القطاع  بهذا  النهوض 
شركة الوطنية موبايل وعدد من المشاريع التي 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تمويل  تعدم 
دراسة  على  اليوم  نعمل  وأننا  المجال  هذا  في 
مشروع بناء شبكة ألياف ضوئية تدعم شركات 
واالتــصــاالت  المعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع 

وبالتعاون مع شركات الكهرباء”. 
دور  أهمية  على  الجاك  هدى  السيدة  وأشارت 
القطاع  هــذا  بدعم  االستثمارية  الصناديق 
وأضافت: “إن التمويل متوفر ولكن هناك فجوة 
الصناديق،  وإدارة  الشركات  توقعات  بين  ما 
تثبت  وتقارير  خبرات  هناك  يكون  أن  فيجب 
األحيان  اغلب  في  وألننا  المشاريع،  هذه  أهلية 

ال نرى هذا”. 
قال  حيث  ناجي  جواد  الدكتور  هذا  على  وأكد 
إن الصناديق العربية واإلسالمية معنية بشكل 
المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  بتطوير  كبير 
المشاريع  مــن  العديد  ولديها  ــصــاالت  واالت
الكبيرة في المنطقة إال أن فلسطين لم تستفد 
أن  يجب  الــذي  األمــر  الجانب،  بهذا  بعد  منها 
العمل على  لنا مطلوب منا  نعتبره فرص كبيرة 
الصناديق  “إن  مضيفًا  منها”،  االستفادة 
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حثيث  بشكل  أيضا  تعمل  واإلسالمية  العربية 
تأهيل  بــرامــج  لخلق  المحلية  الجامعات  مــع 

وتدريب من  أجل دعم هذا القطاع«.
“نحن  الحسيني:  فايز  السياق  هذا  في  وقال 
وندعم  النمو  بهدف  نستثمر  كبيتل  أبراج  في 
نتعامل  التي  للشركات  المدى  طويلة  مسيرة 
مع  نعمل  اإلقــراض،  فقط  هدفنا  وليس  معها، 
الشركات على أساس شراكة حقيقية لمدة 4-3 
سنوات من ثم ننسحب، حيث دورنا دعم القطاع 
ككل ونطمح لفتح اآلفاق لشركتنا الفلسطينية 

لتنمو إقليميا وعالميا«. 
مؤسسة  مــن  فياض  أســامــة  الدكتور  وأشـــار 
على  تعمل  والــتــي  األردن،  فــي   500 أوســـز 
تكنولوجيا  مجال  في  القدرات  وتأهيل  تدريب 
“الــواقــع  إن  قــائــاًل  ــاالت،  ــص واالت المعلومات 
قبل  األردن  لــواقــع  جــدا  مشابه  الفلسطيني 
سنتين تقريبا ونحن عندما بدأنا العمل واجهتنا 
المواد  إعطاء  التدريب  حقيقية،  مشاكل  ثالث 
التدريبية طابع محلي، وجود قيادات تعمل على 
دعم دور الشباب وتقدم لهم المشورة واإلرشاد، 
وجود مستثمرين على كامل االستعداد للخوض 
بمخاطر استثمارية مع مشاريع جديدة”، وأضاف 
المشاريع  من  كبير  عدد  مع  نعمل  اليوم  نحن 
والشركات ألننا نؤمن بفكرتنا وعملنا على أرض 

الواقع بدال من الحديث فقط عن الموضوع«
هذا  في  العامل  الخاص  القطاع  نظر  وجه  ومن 
اليوم  انه ال يوجد  إبراهيم برهم  القطاع، أشار  
شركات دعمه فعال للمبادرات الشابة والمشاريع 
الصغيرة في هذا القطاع، وانه على ارض الواقع 
هذا  في  والفرص  الشابة  للريادات  مكان  يوجد 
عالءالدين:  عالء  وقال  نتخيل.  مما  اكبر  القطاع 
“يجب أن نسأل أنفسنا ماذا نريد كعاملين في 
هذا القطاع، إلى ماذا نتطلع، وما نوع االستثمار”. 
وأضاف: “نحن بحاجة لمن يدعم البنية التحتية، 

وخلق شركات جديدة«. 

الجلسة الثانية: 
فلسطينيو الخارج: سفراء قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أما المحور الثاني لمؤتمر اليوم كان فلسطينيي 
االستثمارات  تنسيق  في  ودورهــم  الشتات 
في  االستثمار  جانب  إلى  والخارج،  الداخل  بين 
سفراء  الشتات  فلسطينيي  باعتبار  فلسطين، 

وقد  لها.  ومحركًا  الفلسطينية  التكنولوجيا 
تحدث في هذه الجلسة عدد من الفلسطينيين 
تكنولوجيا  قطاع  في  شركات  يملكون  الذين 
الواليات  في  وباألخص  العالم  في  المعلومات 
ضخمة  شركات  يديرون  أو  األميركية،  المتحدة 
د.  الــســاحــوري،  حاتم  وهــم  المجال،  هــذا  في 
و  ضهير،  أيمن  المصري،  رفيق  كّساب،  هشام 
محليين  خبراء  جانب  إلى  هذا  أنضوني.  عصام 
بالتجربة  واإلسهام  الدراسية  الحلقة  لتقييم 
الفلسطينية في هذا المجال، وقد تحدث كل من 
د.  الجلسة  وأدار  أندريه حويط،  و  الجمل  غسان 
يحيى السلقان عضو مجلس إدارة اتحاد شركات 

أنظمة المعلومات بيتا.
وأكد المتحدثين في الجلسة على أهمية الدور 
الخارج، وكيفية  الفلسطينيين في  يلعبه  الذي 
تنظم  متابعة  لجنة  تشكيل  من  االستفادة 
عملهم وتوجعه الشراكات والمبادرات المختلفة 
من  والخارج  الداخل  وبين  من جهة،  الخارج  في 
بيتا  مع  التعاون  أهمية  جانب  إلى  أخرى،  جهة 
والوزارات المسؤولة في توسيع دائرة االستثمار 
في  الفلسطينية  الشركات  كل  من  واإلفـــادة 
إلتاحة  الجزيل  الشكر  وقدموا  والداخل،  الخارج 
تكنولوجيا  أسبوع  في  للمشاركة  الفرصة  هذه 

المعلومات واالتصاالت إكسبوتك.
من جهته شدد أيمن ضهير على أهمية الكادر 
بمنحه  الفلسطيني  العقل  وتنمية  البشري 
واعتبر هذه  العالمية،  إلى  للوصول  يلزم  ما  كل 
تكنولوجي  قطاع  لبناء  األبجديات  هي  األمــور 

أتيحت  التي  الفرصة  إن  ضهير  وأضاف  مميز، 
في  ساهمت  القطاع  هذا  في  فرصتنا  بأخذ  لنا 
وبالتالي  المرحلة،  هذه  إلى  ووصولنا  تطورنا 
في  ضخمة  لشركات  كمالكين  علينا  يجب 
العالم من أصل فلسطيني، إتاحة هذه الفرصة 
مجددًا للشباب. وبعد ذلك يجب أن نعمل على 
تحسين المنافسة في القطاع التكنولوجي، ألن 
وعلينا  ومتخصص،  وواســع  كبير  السوق  هذا 
إدخال شبابنا وشركاتنا المحلية في هذا الفلك 

العالمي.
الخارج،  فلسطينيي  من  االستفادة  ناحية  ومن 
أوضح ضهير أنه تقع على عاتق بيتا والوزارات 
التواصل  مسؤولية  المسؤوليين  واألشخاص 
وجذبهم  الــخــارج،  فلسطينيي  مع  المستمر 
والمحاضرات  الندوات  طريق  عن  فلسطين  إلى 
ما  إكسبوتك،  مثل  المتخصصة  والمعارض 
يمكنهم من نقل خبراتهم في هذا القطاع من 
ناحية، وخبراتهم في السوق العالمي من ناحية 
منه،  االستفادة  يجب  مهم  شيء  وهذا  أخرى، 
ألن معرفة آليات ومعايير التسويق ومتطلباته، 
هذا  تخل  أن  تريد  التي  للشركات  جدًا  مهمة 

السوق.
أما من ناحيته د. هشام كّساب المشارك للمرة 
األولى في إكسبوتك، قال “إننا مجموعة تعرفنا 
على بعضنا البعض منذ سبعة شهور، وجمعنا 
حبنا للموطن والعمل فيه ومعه، وقد تم دعوتنا 
إعجابه  مبديًا  بذلك”،  فخورون  ونحن  هنا،  إلى 
يملكها  التي  العالية  المهنية  بالمقومات 
اإلدارة  هو  ينقصها  ما  ولكن  الفلسطينيين، 

الصحيحة والمعرفة باألسواق العالمية.
تم  والعمل  المتابعة  لجنة  أن  كّساب  وبين 
تشكيلها فعليًا، وهو ما يحتاج له الفلسطينيين 
هذه  وستتواصل  العملي،  باإلطار  للبدء  فعاًل 
اللجنة مع القطاع التكنولوجي في فلسطين عن 
طريق “بيتا”، وأوضح أن دور اللجنة وفلسطينيي 
واألعمال  اللقاءات  ترتيب  في  تتمحور  الخارج 
بين الشركات العالمية وشركاتنا المحلية، وأكد 
على وجود شركة مختصة تتابع هذا العمل من 

ناحية استثمار واضح.
ومن جانب التواصل والعمل أوضح رفيق المصري 
في هذه  التواصل معهم  يمكن  من  أسهل  أن 
فلسطيني،  أصل  من  األميركيين  هم  الفترة 
قبل  ولكن  بذلك.  التدريجي  البدء  فعاًل  ويمكن 
التوجه العالمي وفتح األسواق وتوسيع األعمال، 

صيدم:
»نحن جاهزون جميعا للسعي 
معكم لتذليل المعوقات حتى 
ترى مشاريعكم ومبادراتكم 
النور، انطالقا من مشروعاتكم 
االلكترونية في مجاالت الصحة 
والتعليم والحكومة، وصواًل إلى 
مبادرات صغيرة لكنها كبيرة 

بمضامينها وشركائها كمقهى 
الحوار االلكتروني«.
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يجب علينا كفلسطينيين في الخارج، فهم هذا 
واالحتماالت  اإلمكانيات  ودراســة  هنا  القطاع 
فهم  جانب  إلــى  السوق  في  العمل  وكيفية 
في  التكنولوجي  القطاع  تواجه  التي  المشاكل 

فلسطيني.
الخارج  في  الفلسطينيين  أن  المصري  وأوضح 
يمكنهم المساهمة في تطوير هذا القطاع في 
تسويق  مجال  في  الخبرة  خالل  من  فلسطين 
المتحدة  الــواليــات  في  والخدمات  المنتجات 
ترتيب  يــعــيــدوا  أن  ويمكنهم  األمــيــركــيــة، 
الفلسطينية  للشركات  المحورية  األهـــداف 
طريق  إلى  وتوجيهها  هنا،  والمعنية  المحلية 

العمل في األسواق الخارجية.
الخارج ستقوم  في  اللجنة  أن  المصري  وكشف 
الشركات  وأصحاب  األعمال  رجال  مع  بالحديث 
على  وستعمل  ــخــارج،  ال فــي  الفلسطينيين 
ترتيب قوائم اتصال، والمتابعة معهم في كل 
األشهر  خالل  القطاع  هذا  في  العمل  تفاصيل 

القادمة.
تجربته  حول  تحدث  فقد  أنضوني  عصام  أما 
العمل هنا في فلسطين،  الشخصية في مجال 
فلسطين  في  الخاصة  شركته  أسس  إنه  قائاًل 
قبل عدة سنوات، واستطاع من خاللها  تحسين 
الواليات  في  األم  الشركة  في  اإلنتاج  جــودة 

الشركة  هذه  واستطاعت  األميركية،  المتحدة 
من  أكثر  تشغيل  لحم،  بيت  في  الموجودة 
وقدمت  والمبرمجين،  الفنيين  مــن  أربعين 
العالم،  من  عديدة  دول  في  لشركات  خدماتها 
ويقول أنضوني أن هذه الشركة استطاعت أيضا 
فيها،  العاملين  الفلسطينيين  األفراد  تسويق 
مؤكدًا على دور فلسطيني الشتات كحلقة وصل 
بين المطورين للبرامج والتقنيات في فلسطين 

وبين أصحاب الشركات في الخارج.
وأكد حاتم الساحوري المتحدث الرابع في جلسة 
إلى  عام  كل  في  يأتي  انه  الخارج  فلسطيني 
الرسمية،  العطل  في  أو  األعياد  على  فلسطين 
أن  فيها  يعلم  التي  ــى  األول المرة  هذه  ولكن 
عباقرة  تخرج  وأنها  تكنولوجيا،  مركزًا  فلسطين 

ومهنيين في هذا المجال.
أما غّسان الجمل الخبير المحلي في هذا القطاع، 
حول  والتساؤالت  االنتقادات  من  العديد  وجه 
“إن  قائاًل  الفلسطيني،  األهــم  القطاع  هــذا 
ال  وأنــه  كافية،  غير  هي  تبذل  التي  الجهود 
إلى  الجهتين،  بين  تواصل  إستراتيجية  توجد 
االستثمار  الستقبال  اآلليات  وجود  عدم  جانب 
حديثه  الجمل  ووجه  فلسطين”،  في  ــه  وإدارت
قطاع  في  االستثمار  بأهمية  المستثمرين  إلى 

الشباب أواًل.

أكد على  أندريه حويط، فقد  المحلي  الخبير  أما 
أواًل  الفلسطينية  ــذات  ال على  العمل  ضــرورة 
أهم  الداخلي  اإلصــالح  إلى  التوجه  أن  معتبرًا 
الخارجي حاليًا، وأن على من يفشل  التوجه  من 
االعتراف بالفشل وتطوير النجاحات وتعميمها. 
موضحا أن فلسطين أقل تكلفة في اإلنتاج من 
الواليات المتحدة، ولهذا يجب على فلسطينيي 
الخارج العمل هنا، لتوسعة سوق العمل ولتقليل 
أعلى، بما  التكلفة عليهم والحصول على جودة 
ووجه  الخارج،  في  المنافسة  من  لهم  يسمح 
رسالته إلى الخارج بضرورة فتح فروع لشركاتهم 
هنا على أرض الوطن، والخروج من دائرة اللقاءات 

واألحاديث إلى دائرة العمل.

الجلسة الثالثة: 
التعليم التكنولوجي

مروان  أدارهــا  التي  الثالثة  الجلسة  وتمحورت 
الجامعات  تتبعها  التي  اآللية  حــول  ــرزي،  ط
تعتبر  الــتــي  المخرجات  فــي  الفلسطينية 
العمل،  سوق  في  ودورهــم  الخريجين  الطلبة 
استيعابهم ومدى معرفتهم في هذا  وكيفية 
األمور  بين  والفرق  فيه،  العمل  وآلية  السوق 
من خالل  الجامعات  في  دروسها  التي  النظرية 
تكنولوجيا  مجال  الجامعية خاصة في  المناهج 
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ملف أنظمة المعلومات

ومدى  الجديدة  االتصاالت  وثــورة  المعلومات، 
أساتذة  أو  الطلبة  سواء  فيها  فلسطين  معرفة 
الجامعات. وشارك في الجلسة الطالبة رشا راسم 
تفكيرهم  وآلية  الطلبة  باسم  تحدثت  التي 
وليد  د.  الجامعي  واألستاذ  االتجاه،  هذا  في 
لشؤون  بيرزيت  جامعة  رئيس  ونائب  ديــب، 
التكنولوجيا د. عدنان يحيى، ومدير عان شركة 
سيسكو في األردن وفلسطين المهندس أشرف 
زيدان،  سعيد  ألتمت  شركة  عام  ومدير  عرفة، 

ورجل األعمال محمد برقاوي.
من  العديد  طــرزي  ــدم  ق الــســيــاق،  هــذا  ــي  وف
في  القصور  لمعرفة  لضيوفه  البناءة  األسئلة 
التي  واألمــور  والتكنولوجيا،  التعليم  موضوع 
الجامعات  في  فيها  االعتبار  عين  أخذ  يتوجب 
إن  يحيى  الدكتور  قــال  حيث  الفلسطينية. 
“الجامعة تهدف أن يكون للخريجين في قسم 
تكنولوجيا المعلومات القدرة على االنخراط في 
عبر  اإليجابي  الجانب  من  وتغيره  العمل،  سوق 
أن  مضيفا  نريده،  وما  احتياجاتنا  عن  التعبير 
العمل البحثي للطالب أثناء فترة دراستهم هي 

أم اإلبداع«.
فقط  تهدف  الجامعة  إن  ديب  د.  قال  بــدوره، 
الدراسية،  السنة  وإنهاء  الطلبة  تخريج  إلى 
التخرج،  شهادة  على  الحصول  الطلبة  وهدف 
فيما يحتاج سوق العمل إلى أمور أخرى، وتكمن 
المشكلة أال أحد يهتم في المخرجات، حيث أن 
ويستطيع  يخرج  أن  الطالب  من  يحتاج  السوق 
للعمل  الطلبة  تجهز  أن  الجامعة  وعلى  العمل 
التفكير  إلى  يحتاج  الطالب  أن  وأكد  مباشرة. 
للطلبة  بعثات  تقديم  الجامعة  وعلى  واإلبداع، 
الشركات  في  لهم  تدريب  إيجاد  ومحاولة 
فهم  إلى  والوصول  بينهم  العالقة  لتعميق 

سوق العمل.
اهتمام  جل  إن  رشا  الطالبة  قالت  جهتها،  من 
الطلبة هو النجاح في االمتحانات على غرار عدم 
معرفتهم في توقعات سوق العمل منهم، وأنا 
ال  الذين  الطلبة  من  الشخصي  صعيدي  على 
يهتمون كثيرا في الجامعة، وأرى أن الفعاليات 
التي تحدث في خصوص تكنولوجيا المعلومات 
المناهج  من  أكثر  معلومات  وتعطي  أفضل 

الدراسية.
عدد  إن  عرفة  المهندس  ــال  ق ناحيته،  مــن 
الوظائف  من  بكثير  أكثر  العمل  عن  الباحثين 
الجامعات  بأن  مقتنعون  والطلبة  عنها،  المعلن 

العمل،  على  الصحيحة  المنافسة  تعطيهم  ال 
وإن ثورة تكنولوجيا المعلومات أسرع بكثير من 
إن  زيدان  قال  فيما  حتى.  الصناعية  الثورة  أي 
فقط،  األساسيات  في  ملمين  الخريجين  الطلبة 
وال يعرفون العديد من األمور التكنولوجية التي 
واألكثر  المطلوب  ومن  العمل،  سوق  يحتاجها 
الشركات  بين  اتفاقات  وجــود  للجميع  صحيا 
والجامعات لعمل دورات للطلبة، مؤكدا استعداد 
فصليا  تخرج  مشاريع  ثالث  رعاية  على  شركته 

للطلبة من كافة الجامعات الفلسطينية.

الجلسة الرابعة: 
الريادة التكنولوجية

واإلبداع  االبتكار  الرابعة حول  الجلسة  تمحورت 
الجامعات  أمــام  فقط  ليس  مطلوبا  بات  الــذي 
أيضا  إنما  الثالثة،  الجلسة  تناولت  كما  والطلبة 
العاملة في هذا  الشركات  من  المطلوب  اإلبداع 
الفرص  أفضل  وإيجاد  التنافسية  لخلق  القطاع 
المهم.  القطاع  هذا  في  بقوة  والتواجد  للعمل 
كل  فيها  متحدثا  شمالوي،  عبد  الجلسة  وأدار 
من فيكتور هوانج من صندوق رأس مال الذين 
يعملون على تطوير وبناء شركات وشركات في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات، وينز ريدمر مسؤول 
تطوير أعمال شركة جوجل في الشرق األوسط، 
ود.  مايكروسوفت،  من شركة  إسماعيل  وسليم 
للرعاية  داينشنز  شركة  عام  مدير  غوشة  عمر 

الصحية.

وفي هذا السياق، قال فكتور إن اإلبداع يحتاج 
أوال وقبل أي شيء هدم الجدران لنجاح الشركات، 
وعدم االكتفاء في االستثمار في مناطق جغرافية 
محدودة، نحن بحاجة إلى رأس مال وأفكار جديدة 
قطاع  في  وقوية  جديدة  شركات  لبناء  وبناءة 
فيما  حقيقي.  إبداع  ذو  المعلومات  تكنولوجيا 
أشاد ريدمر بالنمو االقتصادي الفلسطيني الذي 
طرأ على األرض في اآلونة األخيرة ويظهر جليا 
الله على وجه  في اآلونة األخيرة في مدينة رام 
كيفية  جوجول  شركة  أن  وأضــاف  الخصوص. 
والوضع  والمنطقة  يتالئم  بما  خدماتها  بعض 
وقدمنا  فقط،  محدد  منطقة  على  تقتصر  ولم 
العديد من األفكار لتعزيز االبتكار واإلبداع لدى 
مثالية،  العمل  نماذج  كافة  لجعل  الموظفين 
ودائما نفكر بالمستخدم وليس باألرباح عند أي 

شيء نقوم بإنتاجه.
كل  داخل  موجود  االبتكار  إن  زيد  قال  بــدوره، 
وهو  الجميع،  حــول  موجودة  واألفــكــار  إنسان 
خلق أفضل منتجات يمكن تقبلها في السوق، 
مايكروسوفت  شركة  تقدمه  ما  عن  متحدثا 
قال  فيما  للمجتمع.  عملية  وبحوث  إبــداع  من 
الدكتور غوشة لدينا مشكلة كبرى في الطموح 
في فلسطين ألن الطموح من يولد االبتكار، وإن 
ال  فهو  لآلخرين  أمر  الشخص شرح  لم يستطع 
عن  شرحا  مقدما  إطالق،  فيه  يبدع  وال  يفهمه 
شركته وما قدمته من إبداع في اإلمارات العربية 
األمر الذي يفخربه كل فلسطيني باعتباره شركة 

فلسطينية.
المؤتمر   ، نظم  فقد  غزة،  قطاع  صعيد  على  أما 
وهي   ، األربعة  المحاور  ناقش  الــذي  العلمي 
التعليم،  الــخــارج،  فلسطيني  االســتــثــمــار، 
واالبتكارات، ودعا المتحدثين في الجلسات إلى 
تشكيل جسم  وطني عامل يرعى العاملين في 
على  مشددين  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال 
أهمية التعاون بين المؤسسات واألطر النقابية 

العاملة في فلسطين”، .
أســواق  فتح  وجــوب  على  المتحدثين  وشــدد 
دخل  مستوى  لرفع  وذلــك  الخارج  مع  جديدة 
البطالة،  مشاكل  من  والتقليل  واألســر،  األفــراد 
الخريجين  يستفيد  أن  يمكن  انه  إال  منوهين 
من هذا القطاع في تنمية قدراتهم وإمكاناتهم 
الخارجي،  العالم  في  جديدة  أسواق  فتح  على 
مؤكدين على أهمية الكادر ورأس المال البشري 

الموجود في فلسطين.

فكتور: اإلبداع يحتاج أوال وقبل 
أي شيء هدم الجدران لنجاح 
الشركات، وعدم االكتفاء في 

االستثمار في مناطق جغرافية 
محدودة، نحن بحاجة إلى رأس مال 
وأفكار جديدة وبناءة لبناء شركات 
جديدة وقوية في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات ذو إبداع حقيقي
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الدكتور سالم فياض يشارك بقطف الزيتون

ي
راع

الز
ف 

مل
ال

على  فياض  الدكتور سالم  الوزراء  رئيس  شدد 
في  والتطوع  والتعاون  التضامن  روح  تجدد  أن 
عن  ُيعبر  إنما  عام،  كل  الزيتون  قطف  موسم 
في  خاصًة  وتضامنه  وتالحمه  شعبنا  وحــدة 

أرياف الوطن.
وروح  الشعبي  الحراك  هذا  انتشار  »إن  وقــال: 
قبل  من  التام  واالنــخــراط  والتعاضد  التعاون 
جميع المواطنين ُيظهر روحًا فلسطينية أصيلة 
أيضًا  وهو  أرضنا،  في  الزيتون  كتجذر  متجذرة 
رسالة وحدة في مواجهة المشروع االستيطاني 
يستكين  لن  شعبنا  إن  مفادها  االسرائيلي 
اطالقا، وإنه متمسك بحقه في الحياة على أرضه، 
حقوقه  نيل  على  مصمم  وهو  كريمًا،  أبيًا  حرًا 
الوطنية في كنف دولة فلسطين المستقلة على 
كافة ارضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية. 
وتابع فياض: »ليس من باب الصدفة أن أراضي 
مواطنينا وحقول زيتونهم كانت وما زالت عرضة 
المستوطنين اإلرهابية،  لالستيطان واعتداءات 
حيث أن شجرة الزيتون في بالدنا، والتي ُتمثل 
الفلسطيني،  للمزارع  دخل  مصدر  فقط  ليست 
إذ أن حوالى مليون دونم من أرضنا الزراعية في 
لهذا  فقط  ليس  بالزيتون،  مغروسة  فلسطين 
ولما  الزيتون  شجرة  تمثله  لما  وانما  السبب، 
شعبنا  البناء  رمزية  من  الزيتون  غصن  يمثله 
في مسعاه العادل والمثابر والمصمم على نيل 

حقوقه الوطنية كاملًة«.
أهالي  الوزراء  رئيس  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 

افتتاح  طولكرم  محافظة  في  فرعون  قرية 
بمشاركة  العام،  لهذا  الزيتون  قطف  موسم 
ــدول  ال وممثلي  القناصل  مــن  كبير  ــدد  ع
األجنبية واألمم المتحدة، وأشاد رئيس الوزراء 
بالمشاركة الدولية الواسعة واعتبر أنها دليل 
على أن العالم كله يقف إلى جانب شعبنا في 
الوطنية،  حقوقه  كافة  لنيل  العادل  مسعاه 
على  والبقاء  الحياة  في  حقه  مقدمتها  وفي 

أرضه.
والدبلوماسي،  الشعبي  الحضور  »بهذا  وقــال 
قطف  موسم  فرعون  قرية  في  هنا  من  نفتتح 
الزيتون، وإن هذا الحشد الواسع ُيعبر عن وقفٍة 

اختتم وفد وزارة الزراعة زيارة عمل إلى جمهورية قبرص، والتي استغرقت 
خاللها  الفلسطيني  الوفد  أجرى  حيث   ،9/23-21 بتاريخ  ايام  ثالثة 
لقاءات مع المسؤولين القبارصة في وزارة الزراعة القبرصية توجت بلقاء 
عمل بمجموعة التعاون الزراعي مع فلسطين والذي يرأسه وكيل الوزارة، 
لوضع  وذلك  القبرصية  الزراعة  وزارة  دعوة  على  بناء  الزيارة  جاءت  وقد 
آليات تنفيذ اتفاقية التعاون الزراعي بين فلسطين وقبرص والتي تم 
القبرصي  الرئيس  زيارة  أثناء  العام  هذا  من  آذار  شهر  في  توقيعها 
لفلسطين وذلك بمساهمة سفارة دولة فلسطين في جمهورية قبرص، 
في  القبرصية  التجربة  من  االستفادة  حول  اللقاءات  تمحورت  وقد 

مجاالت عدة: الخدمات البيطرية وصحة الحيوان، واالستثمار والتسويق 
واإلقراض الزراعي، والبحوث الزراعية،والتأمين الزراعي.

الزراعة ووكيل  لوزير  الفلسطيني شكره  الوفد  الزيارة قدم  وفي نهاية 
والدعم  االستقبال  حسن  على  القبرصية  الزراعة  وزارة  وطواقم  الوزارة 
المستمر للشعب الفلسطيني وقد قبل  الجانب القبرصي دعوة الجانب 
الفلسطيني إلى زيارة فلسطين والتي سيتم تحديدها قريبًا، علمًا بأن 
في  فلسطين  سفير  جانب  إلى  عضويته  في  ضم  الفلسطيني  الوفد 
الله حمد  وم.حمد  أبو عرقوب،  الدين  د.عز  د.وليد حسن كل من  قبرص 

الله، د.جميل مخامرة، أسامة عرار. 

وفد من وزارة الزراعة يختتم زيارته إلى جمهورية قبرص

خاصًة  الفلسطينيين،  المزارعين  مع  تضامنية 
المحاذية  المناطق  في  حقولهم  تقع  الذين 
يوميًا  تتعرض  والتي  والجدار،  للمستوطنات 

إلعتداءات المستوطنين.
واضاف: » ونحن نقف على بعد من مترين من 
التي  األرض  ربع  حوالي  يلتهم  الــذي  الجدار 
المشاركة  هــذه  ومــع  الحشد،  هــذا  مع  ُنساعد 
حصاد  بقطف  المنطقة  أهل  الواسعة،  الدولية 
المشهد  هذا  أصبح  حيث  العام،  لهذا  الزيتون 
تقليدًا يتكرر كل عام، وبما ُيعزز روح التضامن 
والتعاون والعونة والتطوع لحماية األرض ونجدة 

أصحابها«.
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الملف الزراعي

عقد اجتماع موسع بوزارة الزراعة برام الله بحضور 
وعدد  مجدالني  احمد  د.  بالوكالة  الــزراعــة  وزيــر 
المحافظات  في  الدواجن  مفرخات  اصحاب  من 
المكون  الفني  الوزارة  طاقم  وبمشاركة  الشمالية 
البيطرية  والخدمات  للتسويق  العامة  اإلدارة  من 

والرقابة الزراعية.
التى  العقبات  الــوزارة  وطاقم  د.المجدالني  وبحث 
ومفرخات  ــام  ع بشكل  ــدواجــن  ال قطاع  تــواجــة 
الدواجن بشكل خاص وكيفية تأمين احتياجاتهم 
بين  التعاون  أسس  ووضــع  التفقيس  بيض  من 
التفقيس  لبيض  المنتجة  الوطنية  الشركات 
كانت  الزراعة  وزارة  أن  مؤكدا  الدواجن،  ومفرخات 
تنظيم  بآلية  تتعلق  تعليمات  مؤخرا  اصدرت  قد 
استيراد وتسويق الدواجن ومنتجاتها، وان الوزارة 
اسرائيل  من  االستيراد  شــروط  بتحديد  قامت 
يتم  بــان  الغرض  لهذا  المطلوبة  والمستندات 
االستيراد بتصريح مسبق بعد توثيقه وختمه من 
والتسلسل  األصول  والزراعة حسب  البيطرة  دوائر 
المستوردة  الشحنات  وترفق  باآللية،  المحدد 
بتصريح مسبق باالستيراد صادر عن دوائر البيطرة 
االمــراض  من  خلو  وشهادة  بالمحافظة  والزراعة 

صادرة عن جهات بيطرية رسمية.
وشدد على اهمية ان يكون هناك رسالة اعالمية 
وان  الدواجن  قطاع  في  المعنيين  لكل  واضحة 
الوزارة جادة في حماية هذا القطاع والمنتج الوطني 

بشكل عام، وخاصة من خالل تفعيل الرقابة، مؤكدا 
ضرورة وجود اجراءات فعلية على االرض من خالل 
منع ووقف عمليات االستيراد غير المشروعة واخذ 
الوطني  المنتج  تحمي  فاعلة  جديدة  اجـــراءات 

وتنهض به.
اصحاب  بين  االتفاق  تم  االجتماع  نهاية  وفى 
المفرخات لتنظيم تشغيل طاقتها االنتاجية وعلى 
ثبات سعر الصوص وعلى ان تقوم مزارع االمهات 
المفرخات  االحتياجات  من  جزء  بتامين  الوطنية 
من بيض التفقيس ويتم استيراد الكمية الباقية 
من االحتياجات كما اقر الجميع التزامهم بقوانين 

واجراءات وزارة الزراعة على ان تلتزم الوزارة بالعمل 
االجــراءات  واتخاذ  والمفرخات  المزارع  ومتابعة 
الصوص  تهريب  ظاهرة  على  للقضاء  الضرورية 
اجتماعات  تعقد  ان  على  بها  يقوم  من  ومعاقبة 

اخرى بمقر الوزارة للمتابعة والتقيم.
اوسع  من  الدواجن  قطاع  فى  االستثمار  ويعتبر 
التوسع  تم  فقد  فلسطين  فى  االستثمار  مجاالت 
والدجاج  الالحم  الدجاج  تربية  مــزارع  انشاء  فى 
عدد  بلغ  ،حيث  الوطن  ارجــاء  كافة  فى  البياض 
الدواجن الالحم 42 مليون طير تقريبا، في حين بلغ 

عدد الدواجن البياض 2,7 مليون.

لقاء. بحضور مجدالني يبحث العقبات 
التي تواجه قطاع الدواجن

 اختتمت وزارة الزراعة ، مشاركتها في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة 
التعاون اإلسالمي في مدينة اسطنبول التركية، الذي افتتح مؤخرا، تحت 
الزراعية والوصول للغذاء والتغذية«. التنمية   شعار »األمن الغذائي: 
ومّثل الوزارة في المؤتمر: وزير الزراعة بالوكالة أحمد مجدالني، والوكيل 
قطيشات. إبراهيم  اإلرشــاد  عام  ومدير  لحلوح،  الله  عبد   المساعد 
المشاركة  الــعــربــيــة  الــــدول  مجموعة  كلمة  مــجــدالنــي  ــى  ــق وأل
الجاد  والــتــعــاون  التنسيق  أهمية  على  فيها  شــدد  بالمؤتمر، 

المنظمات  وســائــر  ــي  ــالم اإلس الــتــعــاون  منظمة  مــع  والمكثف 
والتنمية  للزراعة  التنفيذي  اإلطـــار  بشأن  والــدولــيــة  اإلقليمية 
التعاون. منظمة  في  األعــضــاء  للدول  الغذائي  واألمــن   الريفية 

واألداء  الغذائي  األمن  حالة  المشاركون  الزراعة  وزراء  واستعرض 
الزراعي في الدول األعضاء بالمنظمة، مرّكـزين بالخصوص على بحث 
مجال  في  المنظمة  بلدان  بين  فيما  التعاون  تعزيز  ووسائل  سبل 

الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي.

فلسطين تشارك بمؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي 
حول األمن الغذائي في اسطنبول
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الملف الزراعي

استقبل د.احمد المجدالني وزير العمل والقائم 
الزراعة  وزارة  من  وطاقم  الزراعة  وزير  باعمال 
الديمقراطي  الــحــزب  مــن  فاسينا  ستفينو 
و  بالحزب  واالقتصاد  العمل  مسؤول  االيطالي 
الله  رام  في  الزراعة  بوزارة  بمكتبه  رشيد  على 
والقضايا  والمشترك  التعاون  الية  معه  وبحث 

ذات االهتمام المشترك وسبل تفعيلها .
حرص  مؤكدا  الضيف  بالوفد  الوزير  ورحــب 
مع  التعاون  جسور  بناء  على  الدائم  فلسطين 
االصدقاء االيطالين وتطوير التعاون السياسي 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  بين  والعلمي 

والحزب اليمقراطي االيطالي .
الوفد   استقبالة  خالل  مجدالني  د.  واستعرض 
كافة  في  البلدين   بين  التعاون  توطيد  سبل 

المجاالت من خالل الدعم االقتصادي السياسي 
الجمعيات  انظمة  دور  دعــم  الــى  باالضافة 
مؤكدا  منها  الزراعية  وخاصة  كافة  التعاونية 
الخبرات  وتبادل  الزراعي  التعاون  اهمية  على 
والية  ـــوزارة  ال اولــويــات  و  الــزراعــي  مجال  في 

التنسيق والتعاون المشترك 
القطاع  واقع  على  المجدالني،الوفد  د.  واطلع 
العمل  وزارتــي  دور  موضحا  الزراعي  التعاون 
وفي  المستدامة  التنمية   عملية  في  والزراعة 
له  لما  عمل  فرص  وخلق  الفقر  حدة  تخفيف 
المدي  على  االقتصادية  التنمية  في  دور  من 

البعيد. متطرقا الي قضايا االمن الغذائي.
وتبادل د.مجدالني الحديث حول المسائل التي 
فلسطين  حق  على  مؤكدا  المنطقة  في  تجري 

وبلدا  وديمقراطية  مستقلة  دولــة  اقامة  في 
الثقافي وللديمقراطية واكد مجدالني  للتعدد 
االقتصادية  ــروابــط  ال لتعزيز  السعي  على 

والسياسية واالجتماعية بين بلدينا.
فاسينو  استفانو  الــدكــتــور  اعـــرب  وبـــدوره 
فلسطين   بزيارة  سعادته  عن  المرافق  والوفد 
تحقيق  فى  الفلسطينية   للسلطة  ودعمهم 
اهتمامه  على  مؤكدين  المستدامة  التنمية 
وزارة  مع  العالقة  وبتطوير  الزراعي   بالقطاع 
المجاالت  كافة  في  الخبرات  وتبادل  الزراعة  
المساعدات  تقديم  بمواصلة  وانهم  معنيون 
يدركون  النهم  الفلسطيني  للشعب  والدعم 
المزارعين  يواجهها  التي  المعاناة  حجم 

الفلسطينيين.

الدكتور احمد المجدالني يلتقي بوفد ايطالي  
لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين

يواصل اتحاد لجان العمل الزراعي تنفيذ مشروع 
تحسين مستوى المعيشة في الضفة الممول من 

مكتب الممثلية الهولندية.
وقال منسق المشروع في الضفة الغربية سعادة 
زال  ما  الزراعي  العمل  لجان  اتحاد  إن  ابوشيخة 
مشروع  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  في  مستمرًا 
تحسين مستوى المعيشة في الضفة الممول من 
الممثلية الهولندية، والذي يجري تنفيذه بإدارة 
االغاثة الزراعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات 
الزراعي، ويستهدف  األهلية العاملة في القطاع 
وهي  الغربية:  الضفة  محافظات  في  قرية   15
فقوعة وجلبون ودير ابوضعيف وقباطية وكفردان 
ومسلية وميثلون ويعبد بمحافظة جنين، وعقربا 
جبيل  ونصف  شرف  وديــر  وعوريف  وجوريش 
طولكرم،  بمحافظة  اللبد  وكفر  نابلس،  بمحافظة 

والمزرعة الشرقية بمحافظة رام الله.
على  يشتمل  المشروع  أن  الى  شيخة  أبو  وأشار 

 780 وتسوية  استصالح  منها  مختلفة  انشطة 
الجدران  من  مربعًا  مترًا   48750 وبناء  دونمًا 
االستنادية، وانشاء آبار لجمع المياه بسعة 6240 
االشجار  من  شتلة   31200 وزراعــة  مكعبًا،  مترًا 

المثمرة.
من  دونمًا   395 تأهيل  المشروع  يشمل  كما 
االراضي الزراعية من خالل بناء 12300 متر مربع 
من الجدران االستنادية، وانشاء آبار لجمع المياه 
شتلة   6250 وزراعــة  مكعبًا،  مترًا   3160 بسعة 
بركة   35 انشاء  الى  اضافة  المثمرة،  االشجار  من 
اسمنتية للبيوت البالستيكية بهدف االستفادة 
الزراعية،  المحاصيل  ري  في  المائي  الحصاد  من 
كيلومترًا،   23 بطول  زراعية  طرق  وتأهيل  وشق 
كفاءة  رفــع  بهدف  تدريبية  دورة   18 وتنفيذ 

وقدرات المزارع الفلسطيني.
وأضاف أن االتحاد تمكن من االنتهاء من تجريف 
الثقيلة،  االليات  بواسطة  دونمات   703 وتسوية 

الجدران  من  مربع  متر   36000 يقارب  ما  وبناء 
من  دونما   245 يقارب  ما  ــة  وزراع االستنادية، 
المثمرة،  باالشجار  التي تمت تسويتها  االراضي 
متر   4800 بسعة  جمع  ابار  انشاء  الى  باالضافة 
مكعب لالستفادة منها في مجال الحصاد المائي 
المثمرة  لالشجار  التكميلي  الري  في  الستخدامه 

في فصل الصيف.
بناء  من خالل  دونمًا  تأهيل حوالي 320  تم  كما 
وانشاء  االستنادية  الجدران  من  مربع  متر   8700
الستغاللها  مكعب  متر   2600 بسعة  جمع  ابار 
يقارب  ما  وزراعــة  لالشتال،  التكميلي  الري  في 
طرق  وتأهيل  شق  الى  باالضافة  شتلة،   2600
زراعية بطول 5ر16 كيلو متر، وانجاز وتجهيز 35 
بركة اسمنتية بسعة ال تقل عن 100 متر مكعب 

للبركة الواحدة. 
وهذه األنشطة تم تنفيذها خالل 19 شهرًا من 

عمر المشروع المحددة بـ 30 شهرًا.

»اإلغاثة الزراعية« تواصل تنفيذ المرحلة الثانية 
من مشروع تحسين مستوى المعيشة
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الفلسطينيين  الــمــقــاولــيــن  ــاد  ــح ات ـــارك  ش
وذلك  عــودة  عــادل  المهندس  بالنقيب  ممثال 
االنشائية  الصناعات  معرض  افتتاح  بحفل 
قاعة  في  اقيم  الذي   ) بلدكس   ( الفلسطينية 
مركز  من  بتنظيم  البيرة  مدينة   / افندي  سليم 
مع  وبالتعاون  تريد  بال  الفلسطيني  التجارة 

اتحاد الغرف واتحاد المقاولين.
اقيم حفل االفتتاح في ساحة منتزه بلدية البيرة 
الوطني   االقتصاد  وزير  لبده  ابو  حسن  برعاية  
عرفات  تريد  بال  ادارة  مجلس  رئيس  وبحضور 
جمعية  رئيس  المسروجي  ومحمد  عصفور 
رجال االعمال و سمير حليلة الرئيس التنفيذي 
من  غفير  عدد  الى   باالضافة  القابضة  لباديكو 

الشخصيات في مجال الصناعة الفلسطينية.
اهمية  على  لبدة  ــو  اب الــوزيــر  اكــد  جانبة  مــن 
االقتصاد  رفد  في  الفلسطينية  الصناعة  قطاع 
الفلسطيني بكل ما يلزم من مواد مصنعة توفر 
على قطاع االنشاءات معاناة االستيراد والتعامل 

مع الجانب االسرائيلي في هذا المجال.
اجنحة  بافتتاح  لبدة  ابو  الوزير  قام  وقد  هذا 
عادل  المهندس  برفقة  المختلفة  المعرض 

نشاطات اتحاد المقاولين الفلسطينيين

االتحاد يشارك في حفل االفتتاح 
لمعرض بلدكس

بتاريخ  عمان  في  اجتماعًا  االتــحــاد  إدارة  مجلس  وأعــضــاء  رئيس  عقد 
2011/10/23 على هامش الملتقى الدولي العمار وتنمية فلسطين. وحضر 
عوده،   وعادل  بارود.  فريد  و  و هاشم سكسك  كحيل  اسامة  من  كل  اللقاء 
زاهر  العملة،  سليمان  عرايس،  عمر  ربايعة،   محمود  الله،   عطا  جريس 

حميدات و ممدوح الصابر.
وقد تم البحث في برنامج المؤتمر والتحضيرات الالزمة النجاح المؤتمر حيث 
قدم رئيس اإلتحاد اسامة كحيل شرحًا مفصاًل عن كافة الخطوات التي قام 
التي حصلت دون  التجاوزات  الى بعض  الملتقى منوها  أجل عقد  بها من 
قصد ومؤكدا على كون هذه اول مرة يعقد فيها مؤتمر لالتحاد خارج الوطن .

أن  ضرورة  على  االتحاد  رئيس  نائب  عوده  عادل  المهندس  تحدث  بدوره 

البالد وان ما حصل  نكون فريقًا واحد يمثل فلسطين في اي محفل خارج 
من خطوات انفرادية يجب تفاديها في المرات القادمة واال ستكون هناك 

عواقب وخيمة ستضر بمصالح االتحاد.
وفي نهاية اإلجتماع تم اإلتفاق على رفع التوصية التالية: أن يعقد اجتماع 
تقيمي بعد العودة إلى فلسطين عبر الفيديو كونفرنس ما بين رام الله وغزة 
لتقييم نقاط القوة ونقاط الضعف، والخروج بتوصيات لما انبثق عن هذه 

التجربة واهمها المرحلة القادمة.
كما أكد الحاضرون على ضرورة ان يقدم كحيل  تقريرا ماليا مفصال حول 
كافة المصاريف والرعايات التي حصل عليها من قبل المؤسسات الراعية 

والداعمة للمؤتمر.

مجلس إدارة االتحاد يعقد اجتماع في عمان

والضيوف المشاركين في المعرض.
وكان من الملفت للنظر في هذا المعرض اقبال الناس على زيارة المعرض والرغبة في التعرف على 

الصناعات االنشائية في فلسطين
وشاركت  قدمت  التي  الشركات  بتكريم  تريد”  “بال  قامت  للمعرض  الثالثة  االيام  نهاية  وفي  ا 
في هذا المعرض واعلنت حنان طه مدير بال تريد عن ان عدد الزوار وصل الى 8000 زائر وان عدد 

الصفقات وصل الى 10 مليون شيكل.  
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ملف المقاولين

والمنتجات  الصناعات  معرض  هامش  على 

اإلنشائية الخامس Buildex عقدت ورشة عمل 

في  المستخدمة  المنتجات  “ توصيف  بعنوان 

الورشة  اإلنشائية” حيث شارك في  الصناعات 

ومؤسسة  الوطني  اإلقــتــصــاد  وزارة  مــن  كــل 

العامة  األشغال  ووزارة  والمقاييس  المواصفات 

واإلسكان ونقابة المهندسين إضافة إلى اتحاد 

المقاولين الفلسطينيين.

حيث قدمت أوراق عمل حول هذا الموضوع كل 

من المؤسسات المشاركة وكيف ترى التوصيف 

وقد  اإلنشائي  الفلسطيني  للمنتج  الصحيح 

أكدت في مجملها على اهمية استخدام المقاول 

الفلسطيني للمنتجات اإلنشائية الفلسطينية.

المهندسة شفاء من وزارة  اللقاء  وقد استهلت 

استخدام  ضــرورة  على  أكــدت  التي  اإلقتصاد 

المنتج الوطني وابدت استعداد وزارة االقتصاد 

الستخدام  توجهات  الية  الالزم  الدعم  لتقديم 

المنتج الوطني.

المهندس  قدم  والمقاييس  المواصفات  وعن 

دور  عــن  فيها  تحدث  ــة  ورق ــان  ري ــو  أب هيثم 

موضوع  في  به  تقوم  الــذي  ــدور  وال المؤسسة 

مصنع  وجــود  بضرورة  توصية  مع  التصنيف 

العامة  األشغال  وزارة  وعن  فلسطيني،  اسمنت 

أبو زيد حيث نوه إلى  تحدث المهندس سعيد 

دور العطاءات الحكومية ودور الحكومة في دعم 

توصية  مع  الوطنية  الفلسطينية  المنتجات 

في  الفلسطيني  المنتج  استخدام  بــضــرورة 

إعداد  إمكانية  عن  أيضًا  تحدث  كما  العطاءات 

جدول كميات من أجل التزام الجميع ياستخدام 

المنتج الوطني.

من  عجمية  أبو  محمد  المهندس  تحدث  كما 

العالمية  المواصفات  عن  المهندسين  نقابة 

ودور نقابة المهندسين في التشريع باستخدام 

بمقاطعة  توصية  مع  الفلسطينية  المواصفات 

البضائع اإلسرائيلية حيث أكد أن هذا هو شعار 

النقابة.

والورقة االخيرة بالورشة كانت إلتحاد المقاولين 

طه  محمد  م.  الدكتور  قدمها  الفلسطينيين 

السيد أحمد، حيث تحدث عن أهمية المواصفات 

للمقاول  بالنسبة  اإلنجاز   عن  تعبر  أنها  مؤكدًا 

والمقاول  والمهندس  واإلستثماري  والمالك 

الرئيسي.

وأكد د.أحمد أيضًا على أهمية وجود مركز أبحاث 

للبناء يشابه في أداءه الجمعية العلمية الملكية 

في األردن. 

لنبني فلسطين الغد
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المجلس  ورئيس  العمل   وزير  مجدالني  أحمد  د.  أعلن 
التنفيذي لصندوق التشغيل، عن إعادة إطالق صندوق 
منها  دوالرا  الف   637 مقداره   مال  بــرأس  التشغيل 
وذلك  الكويت،  دولــة  من  مقدمة  دوالر  مليون  نصف 
ثالث  على  تقوم   التي  التفعيل  خطة  تنفيذ  بهدف 
الريادية  القدرات،المشاريع  ،بناء  مراحل)المأسسة 
للتشغيل(،حيث ستبدأ المشاريع بتشغيل 100 خريج 
مشروع  ضمن  6--أشــهــر  ولمدة  بالتساوي  وخريجة 
القطاع  مع  بالشراكة  للخريجين  المضمون  التشغيل 

الخاص.
ادارة  مجلس  نظمها  عمل  ــة  ورش خــالل  ــك  ذل ــاء  وج
الصندوق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وممثلها 
ايلول   28 قليبو،بتاريخ  منير  السيد  فلسطين  في 
للتشغيل  العامة  اإلدارة  عــام  مدير  وبحضور   2011
أصف سعيد، ومدير الصندوق التنفيذي زياد كرابلية، 
سياسات  لشؤون  الصندوق  إدارة  مجلس  ومستشار 
العمل والتشغيل كمال هماش، الى جانب ممثلين عن 
والنقابات  الخاص  القطاع  و مؤسسات  التشغيل  دوائر 

والكتل العمالية، وذلك في قاعة فندق الريتنو.
وأشار إلى أن تفعيل صندوق التشغيل وإعادة إطالقه 
منظمة  مع  المشترك  وبالتعاون  مشتركة  بجهود  تم 

العمل الدولية. 

مرحلة شاقة وطويلة
المرحلة  خالل  وشاقة  طويلة  مرحلة  قطعنا  ــح:  وأوض
رسمي  احتفال  اليوم  يكون  أن  يجب  وكان  الماضية 
الشهرين  خــالل  تم  حيث  الصندوق  تفعيل  ــادة  إلع
بما  للصندوق  التحتية  البنية  بناء  إعــادة  الماضيين 
من  عدد  بمشاركة  الصندوق  عمل  طاقم  ذلك  يشمل 
آخر  عدد  وانتداب  والنزاهة  الشفافية  أصحاب  الخبراء 
من  جزء  وهو  الصندوق  في  للعمل  الــوزارة  موظفي  من 
إسهام الحكومة في تفعيل الصندوق إلى جانب الدعم 
الذي تم تلقيه من منظمة العمل الدولية التي ساهمت 

بتمويل جزء آخر من خالل إرسال البعثات. 
وتابع إن صندوق التشغيل طبقا لإستراتيجية الوطنية 
مع  أعدت  والتي  الماضي،  العام  أقرت  التي  للتشغيل 
شريك دولي آخر وهي الوكالة األلمانية للتعاون الفني 
“GIZ” حيث يعتبر الصندوق األداة الرئيسية الوحيدة 
لتطبيق هذه اإلستراتيجية في إطار معالجة البطالة في 

مجتمعنا.
وأضاف، انه من شأن الصندوق  أن يشكل أداة تدخل 

مباشرة من خالل خلق فرص عمل و المساعدة في خلق 
مع  الشراكة  هي  األولــى  نوافذ  ثالثة  عبر  عمل  فرص 
القطاع الخاص عبر مشروع تشغيل الخريجين الذي نحن 
وبرنامج دعم  الورشة،  عنه في هذه  اإلعالن  أالن بصدد 
ضمن  سننفذه  الذي  القروض  عبر  الصغيرة  المشاريع 
للعمال  عمل  فرص  توفير  وبرنامج  الصندوق،  آليات 

العاملين في المستوطنات.
تستهدف  هذه  الرئيسية  الثالث  النوافذ  إن  وقــال 
الفئات األكثر تضررا ومعاناة من البطالة في مجتمعنا، 
مع  الورشة  هذه  من  الرئيس  الهدف  أن  إلى  مشيرا 
حيث  والعمال«  العمل  »أصحاب  االجتماعيين  الشركاء 
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق واإلدارة العامة 
واإلشكال  اآلليات  وبحث  العمل  وزارة  في  للتشغيل 
البرنامج  والسبل التي من شأنها أن تساعد في تنفيذ 

األول للصندوق.
الــوزارة  مع  بالتعاون  الصندوق  إن  مجدالني:  د.  وقال 
آلية  يعتمد  المحافظات سوف  في  التشغيل  ومكاتب 
األولى  الفئة  في  وعددها  المستهدفة  الفئات  الختيار 
بالتساوي  يكونوا  أن  تقرر  حيث  وخريجة  خريج   100
فرصا  نعطي  وبــذلــك  للرجال  ومثلهم  نساء   50%
الحصول  في  االجتماعي  والنوع  للجنسين  متساوية 
والتنسيق  بالتعاون  ذلك  وسيكون  عمل،  فرص  على 
سيقوم  الذي  الخاص  القطاع  في  الشركاء  مع  المباشر 
مجال  أي  في  الخريجين  من  احتياجاته  بتحديد  بدوره 
الخاص  القطاع  مع  بالتشاور  وسيتم  المجاالت،  من 
وحجم  محافظة  كــل  فــي  ــمــوجــودة  ال الــمــؤســســات 

احتياجاتها من الخريجين، وفي ضوء ذلك سنعمل على 
برنامج تدريبي لمدة أسبوع لمن يتم اختيارهم لتهيئة 

الخريجين قبل التحاقهم بسوق العمل.
محافظة  كل  في  الخريجين  اختيار  سيتم  أنه  وأكــد 
السكان وعدد  بناء على معايير من ضمنها نسبة عدد 
بين  والمناصفة  المحافظة  في  العمل  عن  العاطلين 
الجنسين في االختيار وسيتم توزيعهم وفق البرنامج 
الراتب  نصف  بدفع  الصندوق  يلتزم  أشهر   6 لمدة 
فيها  يعمل  التي  بالمؤسسة  ممثال  الخاص  والقطاع 
الخريج بالنصف اآلخر، وكل مؤسسة من القطاع الخاص 

ستلتزم بتوظيف الخريج بشكل دائم لديها.

مستقبل الصندوق
الحكومة  إن  مجدالني  د.  قال  الصندوق  مستقبل  وعن 
ملتزمة بتوفير 5 مليون دوالر سنويا للصندوق، وهناك 
أنه  المبدأ  حيث  من  معها  اتفقنا  أخرى  مانحة  أطراف 
على ضوء االنجاز الذي سيحصل في الصندوق سيكون 
هناك تعاون مع هذه اإلطراف مثل البنك الدولي وبنك 
لتوفير دعم  الدولية  العمل  التنمية اإلسالمي ومنظمة 

بشكل متواصل للصندوق.
الدولية في فلسطين  العمل  أكد ممثل منظمة  بدوره 
الذي  التشغيل  صندوق  مؤسسة  على  قليبو،  منير 
السعي  فــي  العمل  منظمة  توجهات  مــع  يتناغم 
االجتماعية  العدالة  بتحقيق  مــرورا  بكرامة  للعيش 
إلستراتيجية  تطبيقا  الالئق  العمل  لبرنامج  وصوال 
العمل الالئق وإطالق برنامج العمل الالئق قريبا إلعطاء 

مجدالني..انطالقة الصندوق تعزز من فرص مكافحة البطالة، وتساهم في إرساء مؤسسات الدولة المستقلة.

الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية 
للعمال يطلق مشروع التشغيل المضمون للخريجين
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أخبار    اقتصادية  فلسطينية

منظمته  دعم  مؤكدا  والشابات،  للشباب  للعمل  فرص 
للصندوق فنيا.

سعيد،  أصف  للتشغيل  العامة  اإلدارة  عام  مدير  أما 
كل  مع  يتكامل  الــذي  الصندوق  استقاللية  فأعلن 
أطراف اإلنتاج. وشكر الوزير مجدالني الذي مكن الوزارة 
من إعادة لملمة الصندوق تجاه مأسسته بالتشارك مع 
كل من له عالقة ولوضع إستراتيجية وطنية للتشغيل.

الجلسة الثانية : التعريف بالمشاريع
مديره  قدمه  بالصندوق  عام  تعريف  الورشة  وتخلل 
نشاطات  ــك  ذل وشــمــل  كرابلية،  زيـــاد  التنفيذي 
الصندوق، فيما قدم مستشار مجلس إدارة الصندوق 
هماش  كمال  والتشغيل  العمل  سياسات  لشؤون 
اطالق  وبرنامج  التفعيل  جهود  فيه  استعرض  عرضا 
المشاريع، بينما عرضت تحرير عتيق خطة عمل تنفيذ 
ويسري  شطارة  ماندا  من  كل  عرض  كما  المشروع، 

حدوش آليات واجراءات تنفيذ المشروع.

اطالق مشروع التشغيل 
المضمون للخريجين

هذا واعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
مشروع  بتنفيذ  العملي  بدئه  عن  للعمال  االجتماعية 
القطاع  مع  بالشراكة  للخريجين  المضمون  التشغيل 
الخاص وبتمويل من الصندوق – منحة منظمة العمل 
اعادة تفعيل  برنامج  المشروع ضمن  الدولية, ويندرج 
الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية 
للعمال وبالتنسيق مع االدارة العامة للتشغيل – وزارة 

العمل.
فرص  لتامين  الخريجين  من  محدد  عدد  وسيستفيد 
عمل بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ضمن معايير 

واسس واضحة.

مرسوم رئاسي
الفلسطيني  الــصــنــدوق  ــان  ب بالذكر  الجدير  ــن  وم
تأسس  قد  كــان  االجتماعية  والحماية  للتشغيل 
بمرسوم رئاسي9# الذي أصدره الرئيس الشهيد ياسر 
يضم  كما  العمل  وزير  ويترأسه   ،2003 عام  عرفات 
النقابات  واتحاد  العمل  أصحاب  ممثلي  عضويته  في 
المدني والشخصيات  العمالية وممثلين عن المجتمع 
االقتصادية والنسوية الوطنية، باإلضافة إلى ممثلين 
االجتماعية  والشؤون  والتخطيط  المالية  وزارات  عن 

واالقتصاد الوطني.

وكان مجدالني قد ترأس بتاريخ 2011/9/19 اجتماعا لمجلس اإلدارة  الذي عقد في مقر 
الصندوق بمدينة رام الله، حيث استعرض التطورات والسياسات العامة التي يحرص 
الشركاء االجتماعيين على تحقيقها في خدمة الخطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة 
المستقلة، ومعلنا بدء العمل رسميا في هذا الصندوق. كما قدم شهادة تقدير باسم 
مجلس اإلدارة للسيد كمال هماش / مستشار وزير العمل  والمستشار الفني لمجلس 

اإلدارة، عن جهوده التطوعية  طوال الفترة التحضيرية إلعادة تفعيل الصندوق.

التنفيذي  المدير  قدمه  الذي  اإلعمال  جدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ناقش  وقد 
التنفيذي  المجلس  قرارات  على  اإلدارة  كرابلية، متضمنا مصادقة  زياد  للصندوق 
يتعلق  فيما  خاصة،  المالية  وزارة  عن  وممثال  االجتماعيين  الشركاء  يضم  الذي 
التشغيلية  المشاريع  إلطالق  والتحضير  الموظفين  وتعيين  المأسسة  بعملية 
بأطروحات  الوطنية،  المسؤولية  وروح  بفعالية  المجلس  شارك  حيث  النموذجية. 

لمبادرات خالقة من اجل تطوير عمل الصندوق.

اجتماع مجلس ادارة الصندوق

الناشف: سنعمل على توفير الدعم الفني والمالي 
للمحافظة على استدامته

وفي اجتماع ضم  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق بتاريخ 2011/10/25 في مقر الصندوق أكد كل من وزير 
العمل  ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق التشغيل، د. احمد مجدالني، والسيدة ندى الناشف مدير المكتب 
ومنظمة  فلسطين  بين  اإلستراتيجية  والشراكة  التعاون  أهمية  على  أكدا  الدولية،  العمل  لمنظمة  اإلقليمي 

العمل الدولية.
وقد رحب مجدالني بالسيدة الناشف  في بداية االجتماع مشيدا بجهودها المتفانية في دعم وتطوير سياسات 
ومؤسسات قطاع العمل في األقطار العربية وفلسطين بشكل خاص،مستعرضا تاريخا من  التعاون تبرزه عملية 
اإلعالن عن إستراتيجية العمل الالئق التي أنجزت بدعم من المنظمة وتزامن إطالقها مع زيارة السيدة الناشف 
الرئيس  الحكومة وسيادة  التشغيل وحرص  المبذولة إلحياء صندوق  الجهود  إلى فلسطين....كما استعرض 

محمود عباس على دعم الصندوق باعتباره أداة هامة للتنمية وتشغيل الشباب.
ومن جانبها فقد أكدت السيدة الناشف على التزام المنظمة بدعم جهود الحكومة والمجتمع الفلسطيني في 
تطوير مؤسسات فاعلة لتنظيم وتنمية سوق العمل، والسعي لضمان استدامة صندوق التشغيل باعتباره 
بإصرار  أشادت  الفلسطيني،حيث  الشعب  يواجهها  التي  والفقر  البطالة  لتحديات  االستجابة  مكونات  احد 
إدارة الصندوق  وجهود طاقم العاملين على إعادة تفعيله،داعية إلى بناء شراكات متعددة االتجاهات  تصب 
جميعا في خدمة استدامة الصندوق....مشيرة إلى أهمية العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني،إلرساء مؤسسات تنموية فاعلة.
وأشار فريد غنام  عضو المجلس التنفيذي إلى ضرورة العمل المشترك لضمان التمويل الالزم للحفاظ على 
استمرار الصندوق مؤكدا أن وزارة المالية الفلسطينية  ورغم واقع األزمة لن توفر جهدا في دعم الصندوق.

ماجد معالي : القطاع الخاص جاهز لتحمل مسؤولياته االجتماعية
كما أكد ماجد معالي أمين عام إتجاد جمعيات رجال االعمال ممثل القطاع الخاص في المجلس التنفيذي بان  
القطاع الخاص الفلسطيني جاهز لتحمل مسؤولياته االجتماعية،وبالشراكة مع القطاع العام ومكونات المجتمع 
المدني الفلسطيني مشيدا بالتعاون بين هذه القطاعات  ومنظمة العمل الدولية عبر الفترة الماضية وداعيا 

إلى تطوير التعاون مستقباًل بما تحتمه التحديات.
التي  الرائدة  والمشاريع  التفعيل  إعادة  للصندوق،جهود  التنفيذي  المدير  كرابليه  زياد  واستعرض  كما 
يعمل الصندوق إلطالقها قريبا وعلى رأسها مشروع التشغيل المضمون بالشراكة مع القطاع الخاص والذي 
المنحة  المباشرة في دفع نصف أجورهم من  يستهدف 100 خريج في مرحلته األولى من خالل المساهمة 
المقدمة من منظمة العمل الدولية ،والتحضير إلطالق مشروعين نموذجيين الستهداف العمال الفلسطينيين 

في المستوطنات وإعادة إدماجهم في السوق الوطني.
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والحماية  العمل  وفـــرص  العمال  حــقــوق  ان 
العمل  استراتيجية  ركائز  اهم  هم  االجتماعية 
الالئق في األراضي الفلسطينية لالعوام )2012-

الدولية  العمل  منظمة  تسعى  والتي   )2014
خطة  مع  وتماشيا   .  2012 عام  بحلول  الطالقها 
-2011( الوطنية  للتنمية  الفلسطينية  السلطة 

نهج  إلى  الجديدة  االستراتيجية  تدعو   ،)2013
التركيز  مع  الدولة،  بناء  أجل  من  الالئق  العمل 
والسياسات  الوطنية  العمالة  على  خاص  بشكل 

والبرامج العمالية.
العربية  الدول  لمكتب  اإلقليمي  المدير  وقامت 
الناشف  ندى  السيدة  الدولية  العمل  لمنظمة 
تشرين   26( بتاريخ  االستراتيجية  إطار  بعرض 
أول( في حفل استضافه وزير العمل الفلسطيني 
والذي  الله،   رام  في  مجدالني  أحمد  الدكتور 
حول  الوطنية  الدراسة  إطالق  اجل  من  خصص 
الفلسطينية  األراضـــي  فــي  الــالئــق  العمل   “

المحتلة“.
تأتي هذه االطالقة تباعا لزيارة المدير االقليمي 
لمكتب الدول العربية لمنظمة العمل الدولية الى 
التقت  خاللها  من  والتي  الفلسطينية  االراضي 
بالشركاء االجتماعيين من ممثلي الحكومة )وزارة 
للغرف  العام  االتحاد   ( العمل  واصحاب  العمل( 
العمال  والزراعية(  وممثلي  التجارية والصناعية 
)االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين( اضافة الى 
لقاءات اخرى مع عدد من منظمات االمم المتحدة 
الفلسطينية  والوزارات  المانحة  الدول  من  وعدد 

ذات العالقة. 
الدولية  العمل  منظمة  برنامج  اطار  وياتي  هذا   
فياض  سالم  الدكتور  ــوزراء  ال رئيس  بمباركة  

ووزارة التخطيط والتنمية االدارية ووزارة
اطالعهم  تم  حيث  العالي  والتعليم  التعليم 

للعمل  الدولية  العمل  منظمة  استراتيجية  على 
بتعزيز  والممثلة  االساسية  بعناصرها  الالئق 
واعادة  الصناعية  والعالقات  االجتماعي  الحوار 
التشغيل والحماية االجتماعية  تفعيل صندوق 
مع  العمل  فــرص  ــادة  زي اجــل  من  الفلسطيني 
في  المرأة  تمكين  في  االستمرار  على  التركيز 
سوق العمل الفلسطيني اقتصاديا وتنمية روح 

المبادرة  والمهارات.
إن العمل هو مصدر للكرامة االنسانية واستقرار 
والديمقراطيات  المجتمع  في  والسلم  العائلة 
يوسع  االقتصادي  النمو  وان  الناس  تخدم  التي 
في  يساعد  و  المنتجة  العمل  فــرص  مجاالت 
الالئق  فالعمل  الشركة  أو  المؤسسة  تطوير 
دخال  تدر  والتي  المنتجة  العمل  بفرص  يتعلق 
بتوفير  ويعنى  العمل   مكان  في  وأمنا  منصفا 
أفضل  وفــرص  للعائالت  االجتماعية  الحماية 
وتوفير  االجتماعي،  واالندماج  الذاتي  للتطوير 
قلقهم.  مكامن  عن  يعبروا  ألن  للناس  الحرية 
العمل الالئق يتعلق أيضا بالتنظيم والمشاركة 
العامل  التي تؤثر على حياة  القرارات  اتخاذ  في 
وأسرته في إطار بيئة تتساوى فيها الفرص بين 

الرجال والنساء .
الخلفية  إطار  في  الوثيقة  هذه  تطوير  تم  لقد 
المؤشرات  االعتبار  بعين  وأخــذت  المذكورة 
األراضي  في  السائدة  واالجتماعية  االقتصادية 
المرتبطة  النواقص  تحليل  مع  الفلسطينية 
و  الوطنية  االستجابة  ومراجعة  الالئق  بالعمل 
استجابة منظمة العمل الدولية واقتراح التعاون 

بين المكونات الثالثة ألطراف اإلنتاج.
كما وتطرقت الوثيقة الى المجاالت التالية:

التشغيل  ●
البطالة في األراضي الفلسطينية  ●

العمالة في القطاع غير الرسمي  ●
العمال في القدس  ●

إســرائــيــل  فــي  الفلسطينية  الــعــمــالــة   ●
والمستوطنات.

النوع االجتماعي و تساوي الفرص  ●
البطالة بين النساء أعلى  ●

الحد األدنى لألجور في األراضي الفلسطينية  ●
الفلسطينية  ــي  األراض في  العمال  سالمة   ●

المحتلة.

كما واحتوت الوثيقة عل تحديد معالم الشراكة 
الالئق وسياساته  العمل  الثالثية لوضع معايير 

وبرامجه.
والحوار  السليمة  الصناعية  العالقات  تجسد 
التي  الرشيد  الحكم  أدوات  الفعال  االجتماعي 
أجندة  وتعزز  االقتصادي،  واألداء  التعاون  تعزز 
العمل الالئق يجب تكييف التعديل في قانون 
العمل الفلسطيني االحتياجات المتغيرة لسوق 
والحماية. الحقوق  يخص  فيما  وبالذات  العمل 

ونظام  العمل  لسوق  الرشيد  الحكم  يعتبر  كما 
على  التفتيش  ذلك  في  بما  للعمل  قوي  إدارة 
العمل، وسيلة مهمة لتسوية النزاعات العمالية 

واالمتثال لتشريعات العمل الوطني.
العمل  ــوزارة  ل للعمل  القطاعية  االستراتيجية 
تهدف إلى تعزيز سياسات سوق العمل النشطة 
لتوفير فرص العمل وتوفير العمل الالئق وتحقيق 
والحرية  بالسالمة  يتعلق  فيما  شامل  تقدم 
والمساواة في الفرص واالنتاجية. كما تهدف إلى 
بناء مؤسسات سوق العمل كما وتهدف أيضا إلى 
تعزيز الحوار االجتماعي الفعال من خالل تشريع 
قانون لتنظيم النقابات العمالية بشكل أفضل و 
تحسين وتطوير المفاوضة الجماعية وتعزيز قدرة 

نهج العمل الالئق لبناء الدولة في األراضي الفلسطينية

عرض منظمة العمل الدولية إلطار 
إستراتيجية العمل الالئق في 

األراضي الفلسطينية من خالل 
اعداد منير قليبوإطالق دراسة العمالة الوطنية

ممثل منظمة العمل الدوليه في فلسطين
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وصياغة  رسم  في  للمشاركة  الثالثية  الشراكة 
السياسات الوطنية.

يحظى االتحاد العام لنقابات العمال الفلسطيني 
العمل  منظمة  قبل  مــن  والــتــعــاون  بالتقدير 
ويقوم  الفلسطينية.  الوطنية  والسلطة  الدولية 
االتحاد بتوقيع االتفاقيات الجماعية مع أصحاب 
ويدافع عن  الجماعية  المفاوضات  ويرعى  العمل 
مصالح العمال وحقوقهمن ويساهم في تطوير 
تشريعات العمل ويطالب بسن حد أدنى لألجور 
والحماية  االجتماعي  التأمين  نظام  وتطوير 

االجتماعية.
والصناعة  التجارة  غــرف  اتــحــاد  تأسيس  تــم 
القدس  في   1989 عــام  الفلسطيني  والــزراعــة 
وتقوم رؤية اتحاد الغرف على بناء اقتصاد قوي 
ريادي و منافس عن طريق تعزيز ودعم عمليات 

القطاع الخاص.
نظر  وجهات  ضمن  االجتماعي  الحوار  يعتبر 
فرض  يمكن  ال  بأنه  والقائلة  للغرف  االتحاد 
أيضا  وإنما  القانون،  من خالل  واالصالح  التغيير 
األطراف  جميع  تضم  تشاركية  عملية  خالل  من 
المشاركة والمعنية. وتعتبر وزارة العمل واالتحاد 

العام لنقابات العمال شركاء في التنمية.

عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية عن التزامها 
قانون  خالل  من  الدولية  العمل  معايير  باحترام 
تشريع  إطار  بوضع  وقامت   ،  2000 لعام  العمل 
مع  يتماشى  بما  العمال  حقوق  لحماية  أساسي 
االتفاقيات والتوصيات الرئيسية لمنظمة العمل 
الدولي. وحث قانون العمل عل إقامة لجنة ثالثية 
العمل  سياسات  لتطوير  العمل  لشؤون  وطنية 

والسياسات االجتماعية.
عن  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وعبرت  كما 
من  الدولية  العمل  معايير  باحترام  التزامها 
بوضع  وقامت   ،  2000 لعام  العمل  قانون  خالل 
بما  العمال  حقوق  لحماية  أساسي  تشريع  إطار 
الرئيسية  والتوصيات  االتفاقيات  مع  يتماشى 
عل  العمل  قانون  وحث  الدولي.  العمل  لمنظمة 
إقامة لجنة ثالثية وطنية لشؤون العمل لتطوير 

سياسات العمل والسياسات االجتماعية.
تعمل وزارة العمل على تعزيز الحق في التنظيم 

النقابي والمفاوضة الجماعية وحماية اطرافها.
السلطة  ــة  رؤي الدولية  العمل  منظمة  تدعم 
االجتماعيين  والشركاء  الفلسطينية  الوطنية 
والمفاوضة  الصناعية  العالقات  تحسين  في 

الجماعية واالتفاقيات الجماعية.

●  يساهم برنامج عمل منظمة العمل الدولية في 
التوصل إلى آلية معززة للمشاورات الثالثية 
سياسات  على  التوافق  وبناء  والثنائية 

التنمية الوطنية.
●  تقدم المساعدة الفنية لتعزيز قدرات الشركاء 
نظام  و  العمل  إدارة  تقوية  و  االجتماعيين 
التفتيش على العمل لإشتراك بفاعلية أكبر 

في الحوار االجتماعي.
بتأسيس  الدولية  العمل  منظمة  ستقوم    ●
وتعزيز مؤسسات ثالثية ذات عالقة لضمان 
محاوالت  االجتماعيين في  الشركاء  مشاركة 
واالقتصادية  االجتماعية  السياسات  وضع 
الثالثية  اللجنة  عمل  تعزيز  هذا  ويتضمن 
الوطنية لشؤون العمل وذلك من خالل أمانة 
عامة مجهزة بشكل كامل تعمل تحت رئاسة 
وزارة العمل مع الشراكة الكاملة مع منظمات 

العمال و اصحاب العمل.
لمراجعة  الفني  ــدعــم  ال المنظمة  تــقــدم   ●

تشريعات العمل.
الغرف  اتحاد  الدولية  العمل  منظمة  تدعم    ●
ألخذ دورة الريادي في تطوير القطاع الخاص 

وتعزيز قدراته المؤسساستية

ورشة  الله  برام  المال،  رأس  سوق  هيئة  عقدت 
عمل ألعداد إستراتيجية عملها للسنوات القادمة، 
القطاعات  في  العاملين  من  العشرات  بمشاركة 
المالية غير المصرفية التي تشرف عليها، وسلطة 
النقد والمؤسسات الرسمية ذات العالقة بالقطاع 

المالي، وخبراء دوليين.
يومين،  استمرت  التي  الورشة،  مستهل  وفي 
المصري  ماهر  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
للهيئة  متكاملة  بخطة  الخروج  إلى  تهدف  إنها 
التي  المالية  القطاعات  تخدم  القادمة،  للسنوات 
والتأمين،  المالية،  األوراق  الهيئة:  عليها  تشرف 
عن  معربًا  العقاري،  والرهن  التمويلي،  والتأجير 
أمله في الخروج بحلول للمشاكل القائمة في هذه 

القطاعات.
الهيئة  إليها  دعت  “خلوة”  المصري  واستذكر 
إستراتيجية  عنها  نتج  سنوات،  ثالث  نحو  قبل 

لعمل الهيئة للسنوات 2008 – 2010.
عن  كثيرة  ــور  أم الخلوة  هــذه  في  ــرزت  ب وقــال: 

هذه  تواجهها  التي  والتوقعات  التطلعات 
برؤية  خرجنا  الهيئة  خــالل  ــن  وم القطاعات، 
تنفيذ  من  تمكنا  عامة  وسياسة  إستراتيجية 

الكثير منها”.
الكثير  الهيئة  نفذت  الحين،  ذلك  منذ  وأضاف: 
من الخطوات والمشاريع، في حين هناك مشاريع 
قيد التنفيذ، وأخرى لم تنفذ، واليوم نريد معرفة 
ما الذي يتوجب على الهيئة عمله خالل السنوات 

القادمة لخدمة هذه القطاعات”.
ودعا المصري المشاركين الى األخذ بعين االعتبار 
التطورات اإلقليمية والعالمية، “التي ربما تفرض 

علينا السير في طريق آخر”.
عبير  الهيئة  عام  مدير  استعرضت  جهتها،  من 
إستراتيجيتها  ضمن  الهيئة  انــجــازات  عــودة 
القطاعات  كافة  في  الماضية،  الثالث  للسنوات 
البيئة  تعزيز  أهدافها:  كانت  والتي  األربــعــة، 
على  المستثمرين  حصول  وضمان  القانونية، 
وحماية  الــشــركــات،  عــن  ــة  ــالزم ال المعلومات 

من  تحد  وتعليمات  أنظمة  بوضع  مصالحهم 
االستثمارات  ــذب  ج على  والــعــمــل  المخاطر، 
العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  الخارجية 
تنمية  لدعم  النقد  سلطة  مع  تعاون  آلية  ووضع 

سوق رأس المال.
الى  عودة  أشارت  القانونية،  البيئة  صعيد  وعلى 
في  الــوزراء  مجلس  قبل  من  التأجير  قانون  إقرار 
لقانون  أولية  مسودة  وصياغة  الماضي،  أيلول 
تمويل الرهن العقاري، تعديل بعض التعليمات 
وإصــدار  التأمين،  ألعمال  المنظمة  ــقــرارات  وال
المهن  ممارسة  بتنظيم  الخاصة  التعليمات 

المرتبطة بأعمال التأمين.
بإعداد  العمل  إنشاء  عن  عــودة  أعلنت  كذلك، 
دراسة اكتوارية لمدى كفاية االحتياطيات الفنية 
وكفاية أسعار التأمينات اإللزامية، في حين يجري 
كفاية  لمدى  اكتوارية  دراسة  إعداد  على  العمل 
التأمينات  أسعار  وكفاية  الفنية  االحتياطيات 

العامة.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل إلعداد 
إستراتيجية عملها لألعوام القادمة
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تركيا تعتزم تحويل 10 
ماليين دوالر لمنطقة 

جنين الصناعية
تفاهم  مذكرة  وتركيا،  فلسطين  وقعت 
دوالر  ماليين   10 مبلغ  بتحويل  تقضي 
أمريكي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، 
استمالك  مقابل  تعويضات  لدفع  وذلك 
جنين  لمنطقة  المخصصة  األراضــــي 

الصناعية.
وأوضحت سفارة فلسطين في تركيا، في 
التي  التفاهم  مذكرة  أن  أصدرته،  بيان 
التعويض  بأن تتم عملية  وقعت تقضي 
خالل الشهرين المقبلين، وأن تبدأ أعمال 
البنية التحتية للمنطقة الصناعية ابتداء 

من ديسمبر 2011.
التفاهم  مذكرة  توقيع  أن  إلى  وأشــارت 
التركي  الجانب  الجتماعات  كنتيجة  جاء 
تشكلت  والتي  الفلسطينية،  اللجنة  مع 
أنقرة  فــي  فلسطين  ـــة  دول سفير  مــن 
المالية،  لـــوزارة  وممثلة  مــعــروف،  نبيل 
األراضي  لسلطة  وممثاًل  حميد،  أبو  فداء 
الفلسطينية، قاسم عنزي، وممثاًل لهئية 

المدن الصناعية نديم أبو شملة. 
عن  التفاهم  مذكرة  وقع  أنه  إلى  ولفتت 
الجانب الفلسطيني السفير نبيل معروف، 
وعن الجانب التركي الدكتور جوفين ساك 

.TOBB-BIS منسق مشروع فلسطين في

استقبلت د. خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار، 
وزيرة  كويا  انخيال  ماريا  لحم  بيت  مدينة  في 
زارت  فلسطين لالطالع  التي  خارجية كولومبيا، 
على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
ورحبت دعيبس بالوزيرة، واضعة اياها في صورة 
للنهوض  واآلثــار  السياحة  وزارة  به  تقوم  ما 
التراث  على  والحفاظ  الفلسطينية،  بالسياحة 
السياحة  أهمية  الضيف  للوفد  مبينة  الثقافي، 
الدخل  أهم عناصر  أحد  باعتبارها  في فلسطين 

القومي، وتوفر العديد من فرص العمل للمجتمع 
الفلسطيني عالوة على كونها النافذة التي يطل 
إلى  تطرقت  حيث  فلسطين،  على  العالم  منها 
آخر التطورات على الصعيد الميداني واالنجازات 
التي حققتها السياحة الفلسطينية خالل الفترة 
السابقة، من خالل الجهود والبرامج التي نفذتها 

للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.
تواجه  التي  الصعوبات  عن  دعيبس  وتحدثت 
والمجتمع  خاص،  بشكل  الفلسطينية  السياحة 

الفلسطيني بشكل عام، جراء استمرار االحتالل 
واإلغــالق،  والحواجز  الجدار  بسبب  والمعيقات 
الفصل  جــدار  الضيفة  الوزيرة  شاهدت  حيث 
الذي يلتهم األراضي الفلسطينية، ويحاصر بيت 

لحم ويفصلها عن القدس.
لوزيرة  الدعوة  الكولومبية  الوزيرة  وجهت  كما 
على  والعمل  كولومبيا،  لزيارة  واآلثــار  السياحة 
في  فلسطين  في  والسياحة  لفلسطين  الترويج 

كولومبيا.

دعيبس تطلع وزيرة خارجية كولومبيا 
على عراقيل االحتالل أمام قطاع السياحة

توقيع اتفاقية إلنشاء »مبنى ذكي« 
ومركز تدريب تكنولوجي في رام اهلل

وقع وزيرا التخطيط والتنمية اإلدارية د. علي الجرباوي، واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور 
أبو دقة، مع ممثل الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” سانغباك لي، اتفاقية إلنشاء مشروع 

“مبنى ذكي ومركز تدريب في رام الله”.
ويهدف المشروع إلى بناء القدرات الفلسطينية، وتحسينها وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، 
من خالل إنشاء مركز التدريب المهني، كما يهدف إلى نقل الخبرات والمعرفة الكورية في مجال 

التكنولوجيا إلى فلسطين.
وأشاد الجرباوي خالل االتفاقية التي وقعت في مبنى وزارة التخطيط برام الله، بالدعم المستمر الذي 
تقدمه كوريا للسلطة الوطنية في مختلف المجاالت، موضحا أن اتفاقية اليوم تبلغ 3 ماليين و200 
ألف دوالر ستخصص لتطوير مبنى لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وبناء المركز المهني، 

وسيتم الشروع بالبناء في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه كوريا الجنوبية دعم “نوعي ومهم”، والمشاريع التي تدعمها تشمل 
إنشاء مشاريع للتدريب المهني والتكنولوجي في مدينة الخليل، وبناء مدرسة تدريب مهني في 

بلدة كفر نعمة برام الله، ومشروع إنشاء مديرية الصحة وعيادة صحية في مدينة جنين.
بدوره، قال أبو دقة إن االتفاقية باألساس بقيمة 5 ماليين دوالر، لكن الحكومة اشترت مبنى لتجهيز 

المشروع، وتتولى وزارة التخطيط الشروع بتأهيل المبنى.
وأوضح أن المبنى الذي سيتم إنشاؤه سيكون “كبيرا” ويستوعب قاعات التدريب المخصصة، ومركز 
كمبيوتر حديثا للوزارة، ومراكز تدريب تكنولوجي بمشاركة من الجامعات، والقطاع الخاص، تهدف 
إلى تخريج طلبة متفوقين بالمجال التكنولوجي، وتدريب مدربين بمجال التكنولوجيا والمعلومات 

في كوريا الجنوبية.
من  العديد  لدعم  الوطنية  للسلطة  الدعم  قدمت  كوريا  إن  الكورية  الوكالة  ممثل  قال  جهته،  من 
تكنولوجيا  قطاع  ودعم  عامة،  مبان  إنشاء  ودعم  والتعليم،  التنمية  قطاعي  في  المهمة  المشاريع 

المعلومات، والصحة.
مهارات  تطوير  في  وتساعد  التكنولوجي،  بالمجال  تتعلق  ألنها  “مهمة  اليوم  اتفاقية  أن  وأكد 
وقدرات الشباب في فلسطين بهذا المجال، وتدريب مدربين في هذا المجال من خالل عقد دورات 

تدريبية في كوريا بعد االتفاق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على ذلك”.
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أخبار    اقتصادية  فلسطينية

الفيديو  عبر  القدس  في  العامة  األمريكية  القنصلية  إستضافت 
راوش  كريس  البروفيسور  مع  اإلقتصادية  الصحافة   كونفرنس حول 
لألخبار  اإلعالمية  بالتغطية  متخصص  معروف  أمريكي  خبير  وهو 
اإلقتصادية ةأخبار المال واألعمال والعالقات بين األعمال واإلعالم. وقد 
من وسائل  إقتصادي  ومحرر  من 15 صحفي  أكثر  الجلسة  في  شارك 
إقتصادية  لممثلين عن عدة مؤسسات  باإلضافة  الفلسطينية  اإلعالم 

محلية 
تشجيع  في  األمريكية  القنصلية  جهود  ضمن  الجلسة  هذه  وتأتي 
التنمية اإلقتصادية ودعم جهود مؤسسات اإلعالم الفلسطينية لتعزيز 
اإلقتصادية  التنمية  مواضيع  حول  اإلخبارية  التغطية  وجودة  دقة 
راوش  البروفيسور  ناقش  الجلسة  وخالل  الدولية.  واإلقليمية  المحلية 
أفضل الطرق التي بإمكان المراسلين اإلقتصاديين والمحررين غتباعها 
بين  العالقة  ناقشوا  كما  التغطية.  في  والموضوعية  الدقة  لتحري 
اإلقتصاد بشكل عام والصحافة اإلقتصادية بما فيها كيفية تأثيرها 
على تقدم اإلقتصاد الوطني وكيف يؤثر غياب التحليل العميق سلبيا 
على نمو اإلقتصاد المحلي. وقد أشار راوش في حديثة خالل الجلسة 

للتنمية  الحقيقية  الصورة  نقل  في  اإلقتصادية  التغطية  أهمية  الى 
زادت  كلما  اإلقتصادية  الصحافة  جودة  زادت  »كلما  ألنه  اإلقتصادية 

فرص اإلقتصاد في النمو«
في  اإلقتصادية  الصحافة  في  خبير  هو  راوش  البروفيسور  أن  يذكر 
جامعة نورث كاروالينا في شابيل هل حيث يدرس مواضيع حول كتابة 
مؤسس  هو  راوش  واألعمال.  واإلعالم  اإلقتصادية  والتغطية  األخبار 
للصحفيين  التدريب  يوفر  والــذي  لألعمال  كاروالينا  مبادرة  لمركز 
إختياره  تم  وقد  كاروالينا.  نورث  جامعة  في  والطالب  المتخصصين 

ألفضل أستاذ إعالم لعام 2010.
وقد ألف كتابين عن الصحافة اإلقتصادية األول بعنوان »أرني المال: 
كتابات في المواضيع اإلقتصادية والتواصل اإلعالمي« في عام 2010 
والثاني »المربخ والخسارة : الصحافة اإلقتصادية ودورها في المجتمع« 
للمؤسسات  تدريبية  جلسات  عدة  راوش  أدار  كما   .2006 عام  في 
نورث  في  والصحف  ورويترز  برس  األسوتيتد  فيها  بما  اإلعالمية 
كاروالينا وأجزاء أخرى من الواليات المتحدة والمركز الدولي للصحفيين 

وعمل مع المؤسسات اإلعالمية والجامعات في جنوب إفريقيا.

القاهرة : توصيات مؤتمر االستثمارات البينية العربية
خاص  مؤتمر  العربية  الدول  جامعة  في  إنعقد 
باإلستثمارات البنية العربية تحت رعاية الدكتور 
نبيل العربي أمين عام الجامعة  وبتنظيم من قبل 
البرلمان العربي واإلتحاد العربي للتحكيم الدولي 
ومركز القاهرة األقليمي للتحكيم التجاري الدولي 
من  كوكبة  بحضور  العرب  المستثمرين  وإتحاد 
البرلمان  رجال القانون والقضاء واإلعالم وأعضاء 
العربي من لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية 
والمالية  اإلقتصادية  والشؤون  اإلنسان  وحقوق 
الى جانب خبراء في التحكيم وبعض وزراء العدل 
العرب وكان المؤتمر ناجحا بكافة المعايير وخرج 
بعد مناقشات ومداخالت وإقتراحات بالتوصيات 

التالية :
تشجيع اإلستثمارات البنية العربية والعمل على 

تذليل عقبات وعوائق تطويرها.
آليات  واإلداري وتفعيل  المالي  الفساد  مكافحة 
الرقابة في الدول العربية وإنشاء هيئات رقابية 
ممارسة  من  يمكنها  الذي  باإلستقالل  تتمتع 

الدور المطلوب منها وتعزيز دور كل من القضاء 
واإلعالم في العربي في هذا المجال.

بينها  فيما  والتعاون  البرلمانات  دور  تفعيل 
وحماية  تشجيع  الى  تهدف  تشريعات  لسن 
بين  الثقة  لتعزيز  العربية  البنية  اإلستثمارات 

أطراف العملية اإلستثمارية.
جامعة  مع  بالتنسيق  العربي  البرلمان  مطالبة 
قانون  وضــع  على  بالعمل  العربية  الـــدول 
إستشاري نموذجي يستهدف تشجيع وحماية 
المنازعات  العربية وتسوية  البنية  اإلستثمارات 

الناشئة عنها.
ورجال  العربية  األمــوال  رؤوس  إنتقال  تسهيل 
األعمال العرب ورجال القضاء والقانون العرب بين 
على  موحد  عربية  تأشيرة  ضمن  العربية  األقطار 
غرار تأشيرة شنجن األروبية تسيال لممارسة مهام 

في تشجيع وحماية اإلستثمارات البنية العربية.
ــي لــهــيــئــات اإلســتــثــمــار  ــرب إنــشــاء تــجــمــع ع
عوائق  لتذليل  بينها  فيما  والتنسيق  العربية 

اإلستثمارات البنية العربية.
الجماعية  اإلتفاقيات  ودمج  وتحديث  تعديل 
العربية في مجال تشجيع وحماية اإلستثمارات 

البنية العربية وفض المنازعات الناشئة عنها 
اإلتفاقيات  في  ــواردة  ال البنود  بعض  تعديل 
منازعات  بتسوية  المتعلقة  العربية  الجماعية 
اإلدارة في مجال  لتعزيز دور سلطان  اإلستثمار 

اختيار أعضاء رؤوساء هيئات التحكيم.
لمحكمة  األســاســي  النظام  فــي  النظر  إعـــادة 
في  دورهــا  تفعيل  بغرض  العربية  اإلستثمار 
فض المنازعات الناشئة عن اإلستثمارات البنية 
اإلستقاللية  لمتطلبات  يستجيب  بما  العربية 
والفاعلية اإلدارية والمالية والترويج لها وتعزيز 
وسائل تواصلها مع الجهات الفاعلة في مجالي 

اإلستثمار وفض المنازعات.
للتعاون  العربية  الــريــاض  إتفاقية  تفعيل 
وتشيع  وتحديثها   1983 لسنة  القضائي 

اإلنضمام إليها.

تطوير الصحافة اإلقتصادية في فلسطين 
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فــؤاد جبــر
أمين سر جمعية 

رجال األعمال الفلسطينيين

المحطة األخيرة

مؤتمر اإلستثمارات البـيـنية العربية

الواقع والحلول
بهدف  اإلستثمار  مؤتمرات  وتنظيم  التسويقية  والنشاطات  المساعي  بذل  في  الدول  تجتهد 
إستقطاب وجلب إستثمارات خارجية عربية وأجنبية تساهم في دعم اقتصادها الوطني والحد من 
البطالة من خآلل خلق فرص عمل، وال تتوقف عملية إستقطاب اإلستثمارا الخارجي عند هذا الحد، 
فهنالك مقومات يجب توفرها لضمان حقوق المستثمرين وحماية إستثماراتهم يجب أن يكفلها 
والمالية  التجارية  المنازعات  قانون إستثمار قوي وناجع، وإضافة لذلك ضرورة توفرإمكانات لحل 
التجارية  المنازعات  أومن خآلل حل  تجارية  محاكم  اإلستثماربواسطة  عملية  تطرأ خالل  قد  التي 

باوسـائل البديلة المتمثلة باتباع التوفيق و\أو التحكيم .
العربي  العربي، واإلتحاد  البرلمان  بادر  المنازعات فقد  إنعدام توفر إمكانات حل  او  ونظرا لضعف 
العرب  المستثمرين  وإتحاد  الدولي،  التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  ،ومركز  الدولي  للتحكيم 
وإقتراح  الواقع   ( منازعاتها  تسوية  ومشاكل  العربية  البـيـنـية  مؤتمراإلستثمارت  وعقد  بتنظيم 
الحلول ( حيث إنعقد المؤتمر في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وتحت رعاية أمينها العام 
فض  بموضوع  والدولي  العربي  الصعيدين  على  هامة  بصمات  ترك  الذي  العربي  نبيل  الدكتور 

المنازاعات التجارية بالوسائل  البديلة من خالل قيادته إلتحاد مراكز التحكيم العربية في السنوات الماضية ، و شاركت 
في هذا المؤتمر كوكبة من رجال القانون والقضاء واإلعالم ، فضال عن أعضاء البرلمان العربي من لجنتي الشؤون المالية 
ـان وزير العدل الذي تحدث في المؤتمر  واإلقتصادية ، كما شاركت فلسطين في هذا المؤتمر ممثلة بالدكتور علي خشـّ
عن النظرة الفلسطينية لهذا الموضوع الهام وما يتم من أبحاث ودراسات لتطوير  وسائل معالجة أية قضايا قد تواجه 

عملية اإلستثمارات في فلسطين لضمان حقوق المستثمرين .
نمو  من  تحد  التي  المعوقات  إزالة  أهمية  حول  اإلقتراحات  من  العديد  قّيمة  مداخالت  خالل  من  المؤتمرون  قدم  لقد 
المبرمة  واإلتفاقية  العربية  التشريعات  مواكبة  عدم  المدخالت  هذه  وأبرزت  العربي،  عالمنا  في  البـينية  اإلستثمارت 
،وخلص  ومالية وتشريعية عميقة  إقتصادية  التي تشهد متغيرات  الراهنية  المرحلة  لمتطلبات  الشقيقة  الدول  بين 
المؤتمرون الى وجوب تحديث هذه التشريعات واإلتفاقيات كمدخل أساسي لتجاوز المعيقات وخلق المناخات اإلدارية 
والمالية والجمركية والضريبية والقضائية لجذب اإلستثمارت وضمان حمايتها وذلك من خالل إصالح النظام التشريعي 
العربي وتأهيل القضاء وتعزيز آلية الرقابة ضد الفساد المالي واالداري وتكثيف التواصل مع اإلعالم والمجتمع المدني 
بإعتباره مكونًا من المكونات الفاعلة في تعزيز ثقافة الشفافية والحوكمة ، وتطرق المؤتمرون لمسألة محكمة اإلستثمار 
العربية التي أجمعوا على ضعفها وإنعدام الثقة بقراراتها ،وجهل الرأي العام العربي بوجودها وفق ما أكد رئيس اللجنة 
المشتركة لتنظيم المؤتمر األستاذ الطيب المصباحي الذي أوضح كافة المسائل التي تتطلب معالجة بما فيها موضوع 
تنفيذ األحكام القضائية وإصالح هذه المحكمة من خالل بنيتها وطرق تعيين قضاتها وإختصاصها ومنهجية عملها، 
الذي  الخلل  مكامن  على  المؤتمرون  وقف  حيث  العربية  الدول  بين  االستثمارت  مرجعيات  مسألة  المؤتمر  يغفل  ولم 

يكتنف اإلتفاقيات من حيث ضعف التفعيل والتأمينات والحماية وآليات فض المنازعات وتم التأكيد على ضرورة 
مراجعة هذه اإلتفاقيات وإعادة النظر فيها بما يتوافق وتطلعات خدمة المصالح العربية المشتركة.
در كل من ساهم بتقديم مداخالت إشتملت  ونحن إذ نشكر القائمين على تنظيم هذا المؤتمر ونـقـّ

البينية  اإلستثمارية  العملية  في   والخلل  الضعف  لمعالجة  وإقتراحات  للواقع  على تصوير 
لنأمل أن تقـوم لجنة متابعة هذا المؤتمربالعمل على  تحقيق ما أمكن من األهداف من 

خالل  تنفيذ التوصيات القيمة التي خرج بها المؤتمر لما فيها من دعم لعملية 
اإلستثمار وحماية للمستثمرين واإلقتصادات العربية ......وبالتوفيق  
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According to 59.5% of  the owners 
of  the active industrial enterprises 
in the Palestinian Territory, the main 
product faced local competition. 
On the other hand, 11.7% of  the 
owners of  the industrial enterprises 
indicated that their main product 
faced foreign competition, whereas 
28.8% of  the owners of  the 
industrial enterprises indicated that 
their main product faced both types 
of  competition.

Expectations for the Third 
Quarter 2011

The expectations of the owners/ 
managers of the active industrial 
enterprises in the third quarter 
2011, show that 37.1% expected 
improvement in their situation in 
general. The expectations in the 
Palestinian Territory concerning 
production situation indicate that 
36.9% foresee increase during third 
quarter 2011  (37.8% in the West Bank 
and 32.4% in Gaza Strip). The results 
show that 37.1% of the owners/ 
managers of the industrial enterprises 
in the Palestinian Territory expected 
increase of sales in the third quarter 

(38.1% for the West Bank and 32.4% 
for Gaza Strip).

Level of satisfaction with ser-
vices provided

Regarding level of services provided 
by private and governmental 
enterprises during the second 
quarter 2011, results indicated 
that there is variation in the level 
of satisfaction by the owners/ 
managers of industrial enterprises 
by type of service provided. The 
results were as follows:

Infrastructure and facilities 
Regarding services under this 
category, 77.9% of the owners/ 
managers of industrial enterprises 
in the West Bank were satisfied 
for services related to the supply 
of electricity while 21.8% are not 
satisfied. On the other hand only 
13.5% of the owners/ managers of 
industrial enterprises in Gaza Strip 
were satisfied for services related 
to the supply of electricity while 
86.8% are not satisfied.  Regarding 
water supply services, about 67.3 
% of the owners and managers of 

industrial enterprises in the West 
Bank indicated satisfaction on the 
services provided, whereas the 
percentage in Gaza Strip was 36.5%. 
  
The judicial system and conflict 
resolution
The results showed that 76.6% 
of the owners and managers 
of industrial enterprises in the 
Palestinian Territory are satisfied 
with the fairness of the police on 
issues related to their enterprises; 
while 58.6% of owners/managers 
were satisfied on the effectiveness of 
the Palestinian courts (61.6% in the 
West Bank, 44.6% in Gaza Strip). 

Facilities
Regarding facilities provided 
by government institutions to 
obtain the necessary permits and 
licenses, the results indicated that 
62.8% of the owners/ managers 
of industrial enterprises in the 
West Bank  were   satisfied 
to facilities provided, on the 
other hand only 16.4% in Gaza 
Strip were   satisfied to facilities 
provided.

Specialized Business Magazine
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Performance of industrial 
enterprises in the Second 

Quarter 2011

Overall performance 
According to 33.5% of the 
owners/ managers of the industrial 
enterprises (34.4% for the West 
Bank and 29.7% for Gaza Strip) 
the overall performance of their 
enterprises during the second 
quarter 2011 has improved from 
what it was during the first quarter 
2011.

Financial conditions 
On the other hand,  the results 
showed that 27.5% of the owners/ 
managers of industrial enterprises 
(26.6% in the West Bank and 
28.4% in Gaza Strip) believe that 
the financial situation improved 
during the second quarter 2011 
compared with the first quarter 
2011.

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)

News Release
Main Findings of the Survey of the Perceptions 
of the Owners/ managers of the Active Indus-

trial Enterprises Regarding the Economic Situa-
tion, Second Quarter 2011

Borrowing and financing
Survey results show weak 
borrowing by the active industrial 
enterprises from operating banks 
in the Palestinian Territory during 
the second quarter 2011; 94.8% of 
the owners of industrial enterprises 
stated that they refrained from 
borrowing from the operating 
banks, while 4.6% of them did 
apply for bank loans only one time. 
While the percentage of enterprises 
that borrowed more than one time 
was 0.6%.

Challenges

Changes in sales level
The expectations of 48.2% of 
the owners/ managers of the 
active industrial enterprises in the 
Palestinian Territory revealed that 
the main reason for the decline in 
sales level is due to the decrease 
in the purchasing power of the 
consumers in the second quarter 

2011; (44.6% in the West Bank, 
66.7% in Gaza Strip). 

Exports hindrance 
The owners of the active industrial 
enterprises during the second 
quarter 2011 indicated a number 
of difficulties that hinder exports. 
About 77.3% of the owners of 
the exporting enterprises in the 
West Bank indicated that closing 
entries is considered to have the 
largest negative impact  on export 
activities, while 46.6% believed 
that the decline in consumer’s 
purchasing power; is an additional 
obstacle.

Local and external competition
In the Palestinian Territory, 93.1% 
of  the owners of the active industrial 
enterprises (92.0% for the West 
Bank and 98.6% for Gaza Strip) 
indicated that the main product 
of their enterprises faced local or 
foreign competition. 
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The Polish Information and Foreign Investment Agency has been 
serving investors for 18 years. Its mission is to increase Foreign Direct 
Investment (FDI) by encouraging international companies to invest in 
Poland. It guides investors through all the necessary administrative 
and legal procedures along the way to setting up their business in 
Poland. Agency offers investors: quick access to comprehensive 
information about the economic and legal environment, assistance in 
finding appropriate partners and investment locations and support at 
every phase of the investment process. The Agency promotes Polish 
goods and services abroad by organizing conferences, visits for 

foreign journalists and investment trade missions to Poland and for Polish entrepreneurs around 
the world. 
 

* POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY (PAIiIZ) 

 
Poland has almost 2 million 
academic students, i.e. half of 
the population between 19 
and 24 years of age. The 
number has been  rising 
steadily. As one of the 
biggest EU countries Poland 
is at the top of the ranking 
measuring the number of 
graduates in Central and 
Eastern Europe and among 
the leaders in the whole of 
Europe. 
  

Needless to say, Polish students have an excellent knowledge of foreign languages. Over half of 
them speak fluent English and the vast majority of the rest have a basic understanding of the 
language. The second most commonly studied language is German, followed by Russian, French 
and Spanish. 

Every year Poles are among the winners of the 
Imagine Cup - the world's largest technology 
competition for students. This year Cellardoor
team of Adam Mickiewicz University in Pozna
won first place in the design of online games in 
the world finals. Cellardoor presented a game for 
children, "The Book of Elm" which teaches 
children that everyone can participate in 
protecting the environment through everyday, 
simple activities.

The high standards of 
the Polish educational 
system are reflected 
in a number of 
scientific 
achievements. It is 
worth noting that 
Polish scientists are 
well known for the 
discovery of the first extra-solar planetary system, the creation of the technology for the 
production of the blue laser, the production process to make the world’s smallest synthetic 
diamonds and for the isolation of queen cells from bone marrow. 

Students of the Białystok University of Technology have
constructed the Mars rover Magma2 which won at the 
prestigious international competition University Rover 
Challenge (URC) in the U.S. Magma2 defeated the
Americans rover from the Oregon State University, 
constructors of which had help from NASA.
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Polish supercomputer "Zeus" of 
the Academic Computer Center 
CYFRONET AGH University 
of Technology was ranked 80th 
in the prestigious Top 500 list of 
the world’s most powerful 
computers. The disk memory of 
"Zeus" is 1500 terabytes.

Poland – great minds 
Human capital is one of the most unique values in Poland. Poles are innovative, creative and 
smart. Beside the famous Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie or Fryderyk Chopin 

Poland is full of bright, great minds. Polish students and 
scientists win every year the most prestigious 
international competitions in different fields, proving 
the high intellect potential of  Polish staff.  

 
Well-educated Polish economists, engineers, IT 
specialists and scientists are highly sought-after and 
appreciated employees who find employment in IT 
companies, R&D centres and scientific institutes. 
Investors who opt for Poland should barely have any 

problems finding suitable personnel. This may have much to do with the fact that Poland has 
almost 500 academic centres. 

Copyright Yuri Arcurs, Fotolia  

University teaching staff account for around 100,000 specialists, half of which hold a PhD 
degree. Amongst the numerous graduates produced every year by the academic centres, there is a 
considerable number of young people educated by Polish Universities of Technology i.e. 
prospective highly sought-after experts in IT, modern technologies and a variety of other 
technology fields.  This creates the perfect conditions for investors in search of human capital for 
new projects. Indeed, Polish engineers and scientists are highly acknowledged across the world. 
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EXPERIENCE 

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

One of the largest industrial sector in Poland is the 
automotive sector. The country is the third largest 
market in the CEE in terms of car making. The 
majority of car manufacturers producing in 
Poland have been selling into the Western 
European markets. Undoubtedly the country has 
been perceived as an attractive low-cost base for 
manufacturing, but it is also the presence of many 
major part makers and suppliers (e.g. TRW, 
Faurecia, Delphi, Goodyear, Michelin and Valeo) 
that play vital role in attracting investors in the 
field. 

Poland has also a long tradition in the aviation sector. Plane production started in the country 
more than 70 years ago. The industry has traditionally been located in the south-east part of 
Poland in the region of the Aviation Valley Cluster where almost 90% of total production of 
passenger, training and executive aircraft, as well as helicopters, gliders and aircraft accessories 
is concentrated. The scientific and research base is well-developed. International corporations 
work with local authorities and universities, as well as scientific centres to optimally match the 
education profile to the needs of the labour market.  
Last years saw a substantial growth of services sector in Poland. The country is becoming a 
major BPO investment destination in Europe. Why is Poland the right destination for offshoring? 
Beside the fact that Poland has 10 large academic centres and over 2 million students, Poland is 
the largest country in the CEE region with a population of 38 million people - almost 4 times 
larger than the other countries in this region. In addition, the Polish educational system creates 
approx. 400 thousand graduates every year. This pool of young and dynamic people is a perfect 
target for the development of BPO centres. The icing on this cake is the fact that Polish society is 
young compared with the European average (56 % of Poles are under the age of 40). This can 
guarantee the availability of resources for at least a decade while simultaneously maintaining the 
advantage of relatively low costs. 
 

But the greatest pride of Poland are people…. 

Lotte Group has lately bought 
the plot of 20 ha in widnica, in 
the Wa brzych Special Economic 
Zone.

Lotte Group is the largest 
chewing gum manufacturer in 
Asia and 3rd biggest in the 
world. Poland will be a foothold 
for Lotte development in Europe.
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INVESTMENT INCENTIVES 

To ensure this high level of FDI inflow, Poland offers foreign investors various investment 
incentives tailored to their needs. Poland is divided in to 14 Special Economic Zones (SEZ) - 
specially designated areas where investors can conduct business activity on preferential terms. 

Poland offers financial grants for new investment, financial 
grants for creation of new jobs, CIT exemption in Special 
Economic Zones and real estate tax exemption, as well as 
low corporate income tax (19%). The Zones effectively 
combine needs of investors and needs of regions, in which 
they are situated. Investors can use sites which are fully 
prepared for development and they are offered at a 
competitive price and are provided with free assistance in 
dealing with formalities in connection with the investment. 

Poland benefits from the largest amount of EU funds then 
other EU member state. Within European programmes - the 
Operational Programme-Innovative Economy is of the most 
important for foreign investors. Within the programme 

investors may obtain grants especially from the Measure 4.4. New Investments of high innovative 
potential and 4.5. Support for investments of high importance to the economy which by 2013 will 
have a budget of PLN 6.3 billion and PLN 1 billion respectively. 
Those are only few proposals from wide range of investment incentives prepared for the 
entrepreneurs willing to start their activity in Poland. More information is available on 
www.paiz.gov.pl. 

Weyerhaeuser, a world 
leader among timber 
processing companies, 
starts construction of its 
first European 
production facility in
Gda sk. The factory will 
be the most modern 
facility of its kind in the 
world.

 
Warsaw is among the most popular business location in the world. Poland’s capital city ranked 
5th in Europe and 12th in the world in the ranking of top cities for business published by CB 
Richard Ellis, the corporation which checked the most favored office locations in the world. Out 
of the 280 big international concerns which were covered by the survey, 150 operate in Poland’s 
capital city (i.e. 54% of the selected companies). Interestingly enough, outside Asia, only 
Warsaw, Moscow and Dubai attract more than 70% of firms from the Industrial Goods & 
Services sector which is dominated by Asian countries – 7 out of the top 10 most popular office 
locations in the sector are on the continent. (CB Richard Ellis) 

Also the global business magazine Fortune classified Poland’s capital among the 15 best new 
cities for business. Fortune spoke to corporate and economic development executives and created 
a map of the best business destinations. The age and the prosperity of the locals result to be one 
of the major factors which attract corporations. In this context Warsaw with its 300,000 students 
does not have any problems with providing young, enthusiastic and educated staff. Moreover, the 
ranking emphasized Warsaw's attractive labour and real estate costs as well as availability of 
government-backed business loans. Authors stressed also the city’s attractive location in the 
centre of Europe. Interestingly enough, the ranking focused also on the fact that parks and 
greenspace still constitute 10% of the dynamically developing city’s area what makes the capital 
“green” downtown a world leader in this respect. People not only do business here, they enjoy 
life. 

Kraków, the second biggest city in Poland took the 1st position in the UNCTAD report in the 
category  Locations for global services - Top 10 emerging cities. Polish cities have increasingly 
been perceived as the best destinations for BPO projects. The Report shows that it is the 
availability and effectiveness of the Polish, qualified workforce, business environment, low 
business-related risk and the transparency of the Polish law and fiscal systems that have been 
gaining recognition across the corporate and economic development executives around the 
world.  
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Companies which invest in Poland, a country with a large domestic market and a perfect export-
oriented location, gain new development opportunities. A number of new clients can be reached 

either in Poland or in the markets which are easily 
accessible from Poland - both in the West and East. 

The Polish luxury goods market rose 50% and is 
now fourth in the world in terms of development 
dynamics. Among 200 global luxury brands which 
were identified by the research of KPMG, 61% is 
available in Poland. Last year the number of well-
off Poles – those, who exceeded in 2009 the 
statutory income tax threshold - reached 620 
thousand. Poland’s luxury goods market is one of 
the most promising luxury markets in Europe. In 
2010 the market could be worth nearly PLN 3.5 
billion and is expected to expand in 2011-2015 by 
further 40%.  
 

STRATEGIC LOCATION 

Poland’s convenient location, in the very centre of 
Europe, makes the country a perfect investment 
destination for enterprises targeting both Western 
and Eastern part of the continent. From Warsaw it 
takes only several hours either by car, train or plain 

to reach a number of Europe’s major capital cities like Berlin, Moscow, Vienna, Bratislava, 
Kiev, Vilnius and Minsk. 

One of the elements that undoubtedly highlights the convenience of the country’s geographical 
position and benefits resulting from the location is the access to the Baltic Sea. Poland has four 
major ports which are located in Gdańsk, Gdynia, Świnoujście and Szczecin as well as several 
local ports supporting the freight reloading processes. 

3M opens two new production 
facilities in Poland.  One of 
them will produce goods for 
the space, aviation and 
automotive industries (for 
Airbus, Bell and Boeing). 
The second plant will focus 
on the production of 
components used in the 
construction of ceramic 
catalytic filters for diesel 
cars, trucks and buses. 

3M announced, that only this 
year the company will invest 
in Poland another USD 83 
million and that Poland will 
become the key country for 
the concern.
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In the latest edition of the E&Y Survey Poland ranks high in terms of the average size of FDI 
projects. In 2010 one investment project located in Poland tended to create an average of 86.5 
jobs, while in countries that ranked ahead of us in terms of the total number of newly created 
jobs, it was 29.1 in Britain and 26.6 in France.  

All that confirm Poland’s crisis resistance. Polish economy may be briefly depicted as: 
 being robust and resilient to external shocks, 

 offering safe environment for undertaking economic activity and long-term planning,   
 having very low risk of being directly affected by a financial crisis, 

 offering investment possibilities resulting from modernization of infrastructure and 
implementing modern technologies in corporations, 

 being driven by a large number of agile small and medium enterprises (over 3 000 000 
registered entities). 

DOMESTIC MARKET 
Poland is one of the biggest EU member states, the 6th most populated country in the Union and 
the biggest market in the region of Central and Eastern Europe. The Polish market is not only 
numerous and varied but it is much more dynamic than other markets in the region. Here, in the 
very centre of Europe, entrepreneurs may establish business activity and not only sell products in 
Poland but also gain vast export opportunities and export to big markets situated both in the West 
and East of the continent – but always within easy reach from Poland! 
The country’s continuing high level of consumer spending remains particularly attractive for 
investors due to the size of the Polish market. Despite the recent global financial crisis, Poland’s 
development pace still remains high especially in comparison to other European Union countries 
and the entire region of Central and Eastern Europe. The rising consumption and higher personal 
consumption expenditure are confirmed by rising consumer confidence indicators and the strong 
indicator of consumer optimism. 
Despite the unfavorable situation on world financial markets, the Polish economy continued to 
grow. In the aftermath of global financial turmoil what matters most here is the fact that the 
growth is based largely on domestic demand – population of young people who enter the market 
and are all interested in buying domestic goods.  
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STABILITY 

Poland become a relative winner of the global financial crisis and may now, in the post crisis 
years, offer Europe a product which has lately been in short supply - economic stability. 
Numerous companies which until lately have not seen Poland as priority investment location 
started to take serious interest in the Polish market. 

According to “The Economist” weekly Poland has handled crisis best in Europe and is among 
the top countries in the world. The Economist’s analysis classifies the countries according to 
GDP growth from 4th Q of 2007 to 2nd Q of 2011. China took the first place with the economic 
growth at the level of 30%. The next positions are for India, Argentina and Indonesia. Poland 
took the 5th place with 10% GDP growth.  
The latest data shows, that Poland’s still on top - 
the second quarter of 2011 saw the Polish GDP 
grow 4.3% - more then expected by economists. 
The economic growth was supported by domestic 
demand. 

Poland’s growing attractiveness is also reflected 
in the views of well-known global institutions 
such United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD). In the UNCTAD 
World Investment Report 2011 Poland is the 6th 
most attractive investment location in the world 
after it went up 5 positions up from the 11th place 
in 2010. UNCTAD's Investment Report confirms 
the country’s strong position on the international 
investment scene - Poland was only preceded by 
world greatest economies of China and the USA 
and ranked before Germany and the UK. 

In the Ernst & Young report concerning the 
European investment attractiveness Poland is at the forefront of the most attractive investment 
destinations in Europe. Poland recorded the highest increase in the number of FDI projects 
across Europe - 40% more than in 2009. Experts from Ernst & Young say that Poland made a 
lasting positive impression on the international scene during and after the crisis - Poland was one 
of the few countries to have gone through the economic crisis in one piece, and this makes 
investors believe that the investment risks here might be lower than elsewhere in the EU. 
Additionally, we have a very competent workforce, particularly in large cities. And, because of a 
large number of students and graduates speaking many different languages, Ernst & Young 
decided to open its Shared Services Centre in Wrocław this year. It will employ over 200 people, 
says Duleep Aluwihare, Managing Partner at Ernst & Young Poland. 
This view is shared by the President of the Polish Information and Foreign Investment, Sławomir 
Majman - Positive results of the survey came as no surprise to me. Poland is still perceived as a 
leader in the region, it has a huge internal market, educated staff and enviable growth. Thus in 
the race for investment Poland comes ahead of other members of the Central European group. 

Korean Mando decided to 
invest PLN 390 mln and 
employed 280 people in the
Wa brzych Special Economic 
Zone. 
The company employs over 3.5 
thousand. people all over the 
world. Mando is a supplier of 
companies like GM, Ford and
DaimlerChrisler. 
In Poland the company plans to 
manufacture braking systems, 
steering column, traction control 
systems and shock absorbers.
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Poland is a country of extensive opportunity, with considerable economic potential. Its 
features include a stable democracy, an established market economy, close and good 
relationships with other countries from the region and an active involvement in the EU, 
WTO and NATO. It is an unquestionable economic and political leader in Central and 
Eastern Europe. It is a trustworthy and reliable partner for international business. All of 
these factors contribute to a positive, investor-friendly climate in Poland.  

Poland – an exciting place for your business 

Poland’s exceptional business and investment opportunities attract investors from Western 
Europe as well as from the US and Asia. Investment potential, human capital and strategic 
location are the main assets that draw foreign investors’ attention.  
Foreign investments not only serve to liven up and modernize the economy, they also have a 
major influence on Poland’s foreign trade. It is reflected in many surveys that Poland is 
perceived as a very interesting and attractive place to locate business: 

UNCTAD 2011: “Poland is the 6th most attractive investment 
location in the world.”

Ernst & Young: “Poland recorded the highest increase in the 
number of FDI projects across Europe - 40% more than in 2009.”

Ernst & Young: ”Poland came third in the number of jobs 
generated by foreign direct investment (FDI) in 2010." 

Deloitte: “Poland is the leader in CEE in terms of optimism: 91% 
of executives positively assesses financial prospects for their 
business”.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): 
“Poles among the most satisfied European nations.”

The Economist: “Poland ranks 5th in the world in terms of 
economic growth within the last 5 years”

Poland is open to foreign partners and constantly works on its investment climate and business 
conditions. The growing interest of foreign investors can be observed in the number of projects 
currently supported by the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ)*. While 
in September 2010 PAIiIZ had been working on 128 projects of an estimated value of EUR 4.8 
billion., in September this year the Agency has been supporting 170 projects which are worth 
EUR 6.2 billion.  
The value of projects successfully closed by the Agency within the first 8 months of the year 
rose by 66% - from EUR 585.5 million in 2010 to EUR 970.8 million in 2011. Also an average 
value of a single closed project and the number of jobs created by projects rose substantially.  

What attracted the investors to Poland? 

Poland is a country of extensive opportunity, with considerable economic potential. Its
features include a stable democracy, an established market economy, close and good
relationships with other countries from the region and an active involvement in the EU,
WTO and NATO. It is an unquestionable economic and political leader in Central and
Eastern Europe. It is a trustworthy and reliable partner for international business. All of 
these factors contribute to a positive, investor-friendly climate in Poland. 
Poland’s exceptional business and investment opportunities attract investors from Western
Europe as well as from the US and Asia. Investment potential, human capital and strategic
location are the main assets that draw foreign investors’ attention.
Foreign investments not only serve to liven up and modernize the economy, they also have a 
major influence on Poland’s foreign trade. It is reflected in many surveys that Poland is
perceived as a very interesting and attractive place to locate business:

UNCTAD 2011: “Poland is the 6th most attractive investment 
location in the world.”

Ernst & Young: “Poland recorded the highest increase in the
number of FDI projects across Europe - 40% more than in 2009.”

Ernst & Young: ”Poland came third in the number of jobs
generated by foreign direct investment (FDI) in 2010."

Deloitte: “Poland is the leader in CEE in terms of optimism: 91% 
of executives positively assesses financial prospects for their 
business”.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD): 
“Poles among the most satisfied European nations.”

The Economist: “Poland ranks 5th in the world in terms of 
economic growth within the last 5 years”

Poland is open to foreign partners and constantly works on its investment climate and business
conditions. The growing interest of foreign investors can be observed in the number of projects
currently supported by the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ)*. While
in September 2010 PAIiIZ had been working on 128 projects of an estimated value of EUR 4.8
billion., in September this year the Agency has been supporting 170 projects which are worth 
EUR 6.2 billion. 
The value of projects successfully closed by the Agency within the first 8 months of the year 
rose by 66% - from EUR 585.5 million in 2010 to EUR 970.8 million in 2011. Also an average
value of a single closed project and the number of jobs created by projects rose substantially.

What attracted the investors to Poland?
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اتحاد جمعيات  رجال األعمال الفلسطينيين 

يدعم ويساند جهود  الرئيس أبو مـازن لتحقيق 
المصـالحـة والتـوجـه لألمـم المـتـحـدة

رئيس الوزراء د. سالم فياض يستقبل ممثلي 
مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص    

Das Auto.

الشـركـة المتحـدة لتجارة السيارات

ملف العدد:

علـى المـؤسـسات العربيـة واإلسـالميـة 
دعـم قطـاع اإلسـكان للمقـدسـيين

مازن سنقرط    لـ   :

األزمـة المـاليـة المحـليـة
تأثير قطع المساعدات على االقتصاد الفلسطيني
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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

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 

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

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

تموز 2011 م / شعبان 1432 هـ ، العدد الثالثون )30(

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين 
تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

اتحاد جمعيات  رجال االعمال الفلسطينيين من جنين يطلق مبادرة 

» الهجوم على غزة من اجل 
فك الحصار ودعـم جهـود 
المصالحـة وإعادة االعمـار  «

:» كريستيان برغر    لـ »
 ادعو مجتمع االعمال الفلسطيني الى 

المثابرة والتعلم من تجارب االخرين

:» د. محمد اشتية   لـ »
نحث المستثمرين والبنوك على منح 

قروض اسكان في القدس

الطريق الذي يصل جنين بحيفا

»دوار البطيخ« في جنين

مسجد فاطمة خاتون  »جامع جنين الكبير«

كنيسة برقين في جنين
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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

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 

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

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

تموز 2011 م / شعبان 1432 هـ ، العدد الثالثون )30(

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين 
تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

اتحاد جمعيات  رجال االعمال الفلسطينيين من جنين يطلق مبادرة 

» الهجوم على غزة من اجل 
فك الحصار ودعـم جهـود 
المصالحـة وإعادة االعمـار  «

:» كريستيان برغر    لـ »
 ادعو مجتمع االعمال الفلسطيني الى 

المثابرة والتعلم من تجارب االخرين

:» د. محمد اشتية   لـ »
نحث المستثمرين والبنوك على منح 

قروض اسكان في القدس

الطريق الذي يصل جنين بحيفا

»دوار البطيخ« في جنين

مسجد فاطمة خاتون  »جامع جنين الكبير«

كنيسة برقين في جنين


