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محمد مسروجي
رئيس جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

مؤمتر استثماري فلسطيني ... 
هل يتحقق

إن ما متر به البالد من ظروف اقتصادية قاهرة نتيجة الضغوط االسرائلية 
السياسية واالقتصادية واحلصار غير اإلنساني وخاصة على قطاع غزة يتطلب 
من القطاع اخلاص الفلسطيني العمل على فك هذا احلصار والتخفيف من 
املعاناة التي يعيشها شعبنا واللجوء إلى كافة الوسائل من أجل حتقيق ذلك. 
أو  إلــى مؤمتر  يدعو  أن  ورأى  املوضوع  هــذا  اجلمعية  إدارة  درس مجلس  وقــد 
مؤمترات استثمارية في فلسطني. ونظرا لتعذر حتقيق ذلك بسبب إجراءات 
االحتالل االسرائلية وهيمنة السلطات االسرائلية على القرار وخاصة دخول 
األفراد بحيث ال يوجد ضمانة لعقد مثل هذا املؤمتر في األراضي الفلسطينية 
البلدان  بعض  في  أكثر  أو  مؤمتر  لعقد  يدعو  أن  املجلس  رأى  فقد  احملتلة 
العربية وخاصة في دول اخلليج العربي بحيث يحضر له حتضيرا جيدا وان 
االقتصادية  املؤسسات  العديد من  املقبل ومبشاركة  العام  أوائل  يتم ذلك في 
الــوزراء ووزير االقتصاد حيث مت طرح  رأسها دولة رئيس  الفلسطينية وعلى 
الفكرة على دولته ومعالي وزير االقتصاد الوطني خالل اجتماع عقد مؤخرًا 
لبحث األوضاع االقتصادية وتبادل الرأي بني احلكومة والقطاع اخلاص بغية 
إيجاد أفضل احللول للخروج من األزمة التي مير بها الوطن وتشجيع رجال 
األعمال على تقدمي  مشروعات مدروسة قابلة للتنفيذ وعلى أن يكون واضحا 
ومفهوما بأن االستثمار هدفه حتقيق أرباح مناسبة للمستثمر باإلضافة إلى 
دعم الشعب الفلسطيني على أن يكون واضحا أيضا بان لدى الفلسطينيني 
وربك  أنــت  »اذهــب  مبدأ  على  وليس  واملــبــادرة  للمشاركة  االستعداد  املقيمني 
فقاتال«. هذا والعمل مع حكومات هؤالء املستثمرين املبادرين على دعم هذه 
االستثمارات وبحد أدنى ضمان االستثمار بحيث يضمن املستثمر عدم اخلسارة 

إذا لم يتحقق الربح من خالل صناديق خاصة بدعم االستثمارات .
وقد أبدى دولة رئيس الوزراء حماسه لعقد هذا املؤمتر ولكن في فلسطني على 

أن يتبعه مؤمتر آخر في اخلارج إذا لزم ذلك.
ونحن إذ نحرص على جناح املؤمتر االستثماري القادم لنؤكد دعمنا جلهود رئيس 
الــوزراء ووزير االقتصاد الرامية إلى تنظيم وعقد املؤمتر في فلسطني أماًل بان 
يحقق املؤمتر الهدف املنشود مع اإلبقاء على رغبة القطاع اخلاص بعقد مؤمتر 

استثماري أخر في اخلارج لدعم ما يتحقق من نتائج عقد املؤمتر بفلسطني .
إن جمعية رجال األعمال الفلسطينيني مع احتاد رجال األعمال الفلسطينيني 
املؤسسات  نظر  ووجهات  التعليقات  تتلقى  أن  يسرها  املــبــادرة  هــذه  تطرح  إذ 
االقتصادية في البالد سواء كانت شركات أو هيئات أو صناديق وخالفها ولنعمل 

من منطلق القول املأثور .
»أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظالم«
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ماجد معالي
مدير عام جمعية

رجال األعمال الفلسطينيني

في احتادنا قوة
زميالتها جمعية  القدس مع   / الفلسطينيني  األعمال  رجال   وقعت جمعية 
رجال األعمال الفلسطينيني في محافظات قطاع غزة ومنتدى رجال األعمال 
األعمال  رجــال  يجمع  إحتــاد  تأسيس  بروتوكول  سنوات  ثالث  قبل  في جنني 
، وقبل أشهر وقعت في مدينة خليل  الوطن  أنحاء  الفلسطينيني في جميع 
الرحمن اتفاقية انطالقة االحتاد وتسجيله رسميًا بعد أن انضم إلى منظومته 
األولى ملتقى رجال األعمال الفلسطينيني في اخلليل وبذلك لم تبقى أي 
جهة خارج هذه املسيرة من جمعيات رجال األعمال ، حيث يأخذ االحتاد دوره 
احلقيقي على الساحة الفلسطينية بعد أن تكللت بالنجاح مسيرة تاريخية 
الفرقة  زمــن  فــي  الصفوف  ورص  جمع  ومت  املؤسسة  هــذه  النــطــالق  طويلة 

والتشرذم والعمل العشوائي .
ولعل مثل هذه اخلطوة تعبر  في هذه املرحلة بالذات عن تكاتف رجال األعمال 
االقتصادية  تواصل اجلغرافيا  ويؤكد على  الوطن  الفلسطينيني في شطري 
والسياسية واإلنسانية الفلسطينية ، من اجل شعب أقوى، ليقوى على مواجهة 
احملن والتحديات واملخاطر الكبيرة التي حتيط بقضايانا ومكتساباتنا. بعد 
واملؤثرين  منهم  الــقــرار  وصانعي  الفلسطينيني  األعــمــال  لــرجــال  أصبح  أن 
عنوانًا وصوتًا واحدًا يجمعهم ومؤسساتهم ، والتي تشكل قوة اقتصادية فاعلة 

وضاغطة تشعر بثقل املسؤولية اجتاه واقعنا املتردي.
 إن املسؤولية حتتم علينا جميعًا - أفرادًا ومؤسسات - العمل اجلدي والتعاون 
املصيرية  يعالج قضايانا  واستراتيجي  إلى موقف واضح عملي  املثمر لنصل 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية ومبا يصب في مصلحة شعبنا وتطلعاته 

وآماله.
 هذا وينسج اإلحتاد  ويوثق عالقاته أيضًا مع نظرائنا في املؤسسات العامة 
على  األخـــرى  اخلـــاص  القطاع  مؤسسات  ومــع  املــدنــي  واملجتمع  والرسمية 
مستوى الوطن ومع احتاد رجال األعمال العرب ومجالس األعمال املشتركة 
مع العديد من الدول العربية واإلسالمية والصديقة مبا يعمل على  توسيع 
آفاق االستثمارات احمللية واخلارجية وتقوية اقتصادنا الوطني والوصول به 
إلى مرحلة االستقالل والدميومة ، ويرفع مستوى احلياة ويوفر امن وكرامة 

املواطن الفلسطيني على أرضه .
الوطن  في  األعمال  رجال  فيها جميع  ندعو  نوجهها صرخة  املناسبة  وبهذه 
املكتسب  هذا  على  واحلفاظ  فيه  واالنخراط  االحتــاد  هذا  دعم  إلى  واملهجر 

وتطويره »ففي احتادنا قوة«.
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مقابلة العدد

دد
ـــــــــــ

ـعـــــ
 الـــ

ــلة
ـــــــــــ

ـابـــ
قـــــــ

م

والعمل  التخطيط  وزير  الدكتور سمير عبدالله  قال 
تواجه احلكومة  التي  االقتصادية  التحديات  اهم  ان 
اآلن تتلخص في منع حدوث كارثة انسانية وحدوث 
االحباط  حالة  وانــهــاء  غــزة،  قطاع  القتصاد  انهيار 
والــركــود واعــــادة الثقة فــي االقــتــصــاد لــوقــف خروج 
رؤوس االموال والكفاءات، وهما أثمن وأهم مصدرين 

للتنمية والصمود على ارض الوطن.
»رجل  ب  خــاص  لقاء  في  الله  عبد  الدكتور  واضــاف 
االعمال« نحن نعمل على ايصال املعونات االنسانية 
واالحتياجات االساسية من مياه وكهرباء ومحروقات. 
تدفق  لضمان  الــتــجــارة  معابر  فتح  الــى  نسعى  كما 

السلع لتزويد اسواق غزة بكافة السلع.
واكــــد الـــوزيـــر عــبــد الــلــه ان احلــكــومــة اعــــدت خطة 
املتبقية  الستة  لألشهر  لالقتصاد  السريع  االنعاش 
2007، وبدأ تطبيق هذه اخلطة بالتزامن  العام  من 
الفلتان االمني  امنية النهاء حالة  مع تطبيق خطة 

وفرض سيادة القانون.
وفيما ياتي نص اللقاء:

س: كيف تقيمون الوضع االقتصادي احلالي ؟
على  زال سيئا  مــا  احلــالــي  االقــتــصــادي  الــوضــع  ج: 
مختلف األصعدة، حيث ما زال االقتصاد الفلسطيني 
يعاني من حالة الركود املستمر منذ عام 2001، وكان 
وتدهور  احلــصــار  بسبب  ســـوءا  األكــثــر   2006 الــعــام 
السياسي  االفــق  وانــســداد  الداخلي،  االمني  الوضع 
رؤوس  وهجرة  التنمية  وتوقف  تقريبا،  كامل  بشكل 
والهجرة  الكفاءات  هجرة  معدالت  وارتــفــاع  االمــوال 
انقالب حركة  وزاد من سوء هذه احلالة  عــام.  بشكل 
بواسطة  غزة  قطاع  على  بالعنف  وسيطرتها  حماس 
انفصالية، وشل نشاط  واقامتها لسلطة  مليشياتها، 
فيه،  الدولية  التنموية  واملؤسسات  الوطنية  السلطة 
وتوقف النشاط االقتصادي فيه، بعد تشديد االغالق 

» الدكتور سمير عبدالله وزير التخطيط والعمل ل »

االسرائيلي ملعابر جتارته.  ففي اعقاب االنقالب اعلن 
توزع  الدولية  املؤسسات  أن  االنسانية  املعونات  منسق 
الغذاء على %85 من االسر في غزة، وأن هذه النسبة 
اقــل ســـوءا في  الــوضــع  كــان  مرشحة لــالرتــفــاع. واذا 
الضفة الغربية، فان نسبة البطالة ما تزال اعلى  من 
%20، ونسبة االسر التي تعيش دون خط الفقر تزيد 
عن %50 من اجمالي عدد االسر، وهناك جيوب فقر 
وخاصة  الفلسطينية،  احملافظات  معظم  في  مدقع 
في جنوب الضفة الغربية وشمالها. واهم التحديات 
في  تتلخص  اآلن  احلكومة  تواجه  التي  االقتصادية 
القتصاد  انهيار  وحــدوث  انسانية  كارثة  حــدوث  منع 
قطاع غزة، وانهاء حالة االحباط والركود واعادة الثقة 
في االقتصاد لوقف خروج رؤوس االموال والكفاءات، 
على  والصمود  للتنمية  مصدرين  وأهــم  أثمن  وهما 

ارض الوطن.

املوضوع  على  احلكومة  من  واضــح  تركيز  هناك  س: 
الــكــامــنــة وراء هذا  الــفــلــســفــة  االقـــتـــصـــادي، مــا هــي 
االقتصاد  فــي  تــقــدم  حتقيق  ميكن  وهــل  الــتــركــيــز؟ 

بدون انهاء االحتالل؟ 
وحده  االقتصادي  العمل  بــأن  أوهــام  لدينا  ليس  ج: 
الى  الوطني  باملشروع  املضي  ولكن  الــوطــن،  سيحرر 
اقــتــصــادي سليم  عــمــل  بــــدون  يتحقق  لــن  اهـــدافـــه 
ــركــيــز احلـــكـــومـــة عــلــى العمل  ونـــشـــط. ويــنــطــلــق ت
االقتصادي من قناعتها ورؤيتها أن هذا العمل له دور 
رئيسي في انقاذ املشروع الوطني من عملية التصفية 
الــتــي تــواجــهــه، ومــن أجــل افــشــال مــشــروع التهميش 
االحتالل  سلطة  متــارســه  الــذي  والتهجير  واالفــقــار 
الفصل  جـــدار  وميــثــل  واألدوات،  الــوســائــل  مبختلف 
الذي يحقق صمود  فالعمل  منها.  واحــدا  العنصري 
املواطنني الفلسطينيني فوق ارضهم، وحتقيق شروط 
من خالل  فيها،  والتطور  الكرمية  احلياة  ومتطلبات 

العمل وتقدمي خدمات تعليمية وصحية  فتح فرص 
بيئة  وتطوير  حياتهم،  نوعية  لتحسني  حتتية  وبنية 
الذي  العمل  هــو  الستثماراتهم،  وتنافسية  مواتية 
يفشل مخطط التهجير، ويراكم احلقائق الضرورية 
االرض  على  املستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  لبناء 
الفلسطينية. ولكننا ندرك حدود عملنا االقتصادي، 
يحمى  ولن  باالستمرارية  ينعم  لن  أنه  على  ونوافق 
بعمل  اقترن  اذا  اال  واالحباط  االطاحة  من مخاطر 
اجلبهتني  على  ونــشــط  سليم  ودبــلــومــاســي  سياسي 
الداخلية واخلارجية. لذا بدأت احلكومة وبتوجيهات 
بالعمل على  الرئيس محمود عباس  ودعم كامل من 
اجلبهة  في  القانون  وســيــادة  واألمـــان  االمــن  حتقيق 
اجلــهــود العادة  تنشيط  فــي  كما شــرعــت  الــداخــلــيــة، 
وضع القضية الفلسطينية على قمة اجندة واهتمام 
ــة عــلــى الــصــعــيــد اخلـــارجـــي. نحن  ــي ــدول احملـــافـــل ال
ومتكامل،  متزامن  بشكل  املسارات  على جميع  نعمل 
والشيء املهم في برنامج احلكومة انها تعطي العمل 
الى  برامجها،  في  يستحقه  الــذي  الــدور  االقتصادي 

جانب العمل واجلهود على االصعدة األخرى.  

استراجتية وزارة التخطيط
س: ما هي االستراتيجية التي تعمل من خاللها وزارة 

التخطيط ملعاجلة األوضاع القائمة؟
قطاع  في  اهلنا  احتياجات  تلبية  موضوع  يحتل  ج: 
غزة قمة اولويات احلكومة، ونحن نعمل على ايصال 
مياه  من  االساسية  واالحتياجات  االنسانية  املعونات 
وكهرباء ومحروقات. كما نسعى الى فتح معابر التجارة 
لضمان تدفق السلع لتزويد اسواق غزة بكافة السلع 
للمشاريع  الــالزمــة  واملـــواد  التجهيزات  ذلــك  فــي  مبــا 
التنموية احليوية وخصوصا املشاريع الضرورية ملنع 
الضرورية  واالحتياجات  والسلع  بيئية  كوارث  حدوث 

احلكومة اعدت خطة انعاش العادة الثقة باالقتصاد وتشجيع االستثمار

نسعى ملنع حدوث كارثة 
انسانية القتصاد قطاع غزة
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مقابلة العدد

لشركات القطاع اخلاص لضمان دوران عجلة االنتاج 
القطاع. ونبذل مساعينا لتأمني  ومــزارع  في مصانع 
خروج صادرات القطاع الى االسواق اخلارجية أيضا. 
ومن املعروف أن جناحات احلكومة على هذا الصعيد 
االسرائيلي  الطموح بسبب احلصار  اقل من  تزال  ال 

والقصف املتكرر للمعابر من قبل مليشيات حماس.

خطة انعاش
الثقة  العــادة  احلكومة  تسعى  الغربية  الضفة  وفــي 
اعدت احلكومة  وقد  باالقتصاد وتشجيع االستثمار. 
الستة  لألشهر  لالقتصاد  الــســريــع  االنــعــاش  خطة 
اخلطة  هذه  تطبيق  وبــدأ   ،2007 العام  من  املتبقية 
بالتزامن مع تطبيق خطة امنية النهاء حالة الفلتان 
املتطلب   يشكل  كونه  القانون  سيادة  وفــرض  االمني 
املجاالت  مختلف  على  التقدم  لتحقيق  الرئيسي 
االنعاش  خطة  وتتضمن  واالجتماعية.  االقتصادية 

السريع العناصر التالية:
اوال: حتقيق االستقرار في االنفاق احلكومي اجلاري 
احلكومة  مــوظــفــي  رواتــــب  دفـــع  مــن  نتمكن  بــحــيــث 
بانتظام، وتوفير االموال للنفقات احلكومية االخرى، 
اي نفقات التشغيل، ودفع املتأخرات للقطاع اخلاص 
ــيــني والــعــســكــريــني بشكل  وملــوظــفــي الــســلــطــة املــدن
على  الثالث  للشهر  احلكومة  جنحت  وقد  تدريجي. 
التوالي بدفع رواتب كاملة وقسم كبير من املتأخرات 
ايجابي  بشكل  انعكس  الذي  االمر  اخلــاص،  للقطاع 

على مجمل الوضع االقتصادي.
االنسانية  و  الــغــذائــيــة  املـــســـاعـــدات  تــوفــيــر  ــيــا:  ثــان
وتركز هذه  للفقراء  األخرى  االساسية  واالحتياجات 
الرزمة  هــذه  تتضمن   كما  غــزة.  قطاع  على  اخلطة 
السعي لتنفيذ برامج للتشغيل املؤقت وبرامج حملاربة 
املختلفة  التمويل  جهات  لــدى  نسعى  ونحن  الفقر. 
التخفيف من  التي من شأنها  البرامج  لتمويل هذه 
بتوفير  احلكومة  جنحت  وقد  والفقر.  البطالة  حدة 
االغــذيــة واملــســاعــدات االنــســانــيــة، واطـــالق عــدد من 
مشروع متكني  ومن ضمنها  الفقر،  ملكافحة  املشاريع 
الفقراء بتمويل قدره 30 مليون دوالر تنفذه السلطة 
بالتعاون مع برنامج االمم املتحدة االمنائي، وبتمويل 

من صندوق االقصى والصناديق العربية األخرى.
مختلف  فــي  التنموية  النشاطات  استئناف  ثالثا: 
والتعليم  التحتية،  البنية  وخــصــوصــا  الــقــطــاعــات، 
والصحة ودعم القطاع اخلاص. وجرى هنا استئناف 
تولي  بعد  توقفت  التي  املشاريع  عشرات  في  العمل 
احلكومة العاشرة في مطلع العام 2006، ومت توقيع 
املاليني  بعشرات  تنموية  ملشاريع  االتفاقات  عشرات 
من الدوالرات في مجال تأهيل الطرق وشبكات املياه 
املـــدارس اجلــديــدة وايصال  وبــنــاء  املــجــاري  ومعاجلة 
باالضافة  هــذا  الــقــرى.  لــعــشــرات  الكهربائي  الــتــيــار 
القروض  وضــمــانــات  التمويل  لتوفير  مشاريع  الــى 

الصادرات.  وتشجيع  والصغيرة  املتوسطة  للشركات 
العالقات مع جميع  اعــادة  لقد جنحت احلكومة في 
توفير  مجال  في  العاملة  الدولية  واملؤسسات  الــدول 
في  التنمية  الستئناف  الفنية  واملــســاعــدات  الــدعــم 
خالل  الغربية  الضفة  وستشهد  القطاعات.  جميع 
من  سنوات  بعد  ملموسا  اقتصاديا  منــوا  العام  هــذا 

التدهور والركود. 

خطة اصالح
رابعا: البدء بتنفيذ خطة اصالح هدفها انهاء حالة 
من  وكانت  احلكومي.  القطاع  في  والتضخم  الترهل 
العقود  كافة  البدء مبراجعة  احلكومة  اولى خطوات 
السياسية  والتعيينات  القانون،  وفــق  تعقد  لم  التي 
وهناك عملية حتقق  لالنظمة،  اجريت جتــاوزا  التي 
أن قوائم رواتب املوظفني احلكوميني في خزينة  من 
السلطة تشمل فقط الذين يلتحقون بعملهم يوميا. 
مؤسسي   بــنــاء  عملية  االصـــالح  خطة  تتضمن  كما 
القضائية  السلطة  واصــالح  العامة،  االدارة  لتطوير 
وسائر  القانون  بسيادة  العالقة  ذات  االجهزة  ووكافة 
اخلدمات احلكومية.  حيث عانت مؤسسات السلطة 
من تدهور قدراتها ومعنويات موظفيها بسبب عدم دفع 
باخلدمات  النهوض  الى  احلكومة  وتسعى  الــرواتــب. 
مجاالت  في  وخصوصا  جودتها،  وتطوير  احلكومية 
احلكومة  تــولــي  كما  الصحية.  واخلــدمــات  التعليم 
اهمية خاصة العادة بناء كافة االجهزة املسؤولة عن 
فرض النظام وسيادة القانون حلماية السلم االهلي، 
حدث  ما  لتكرار  محاوالت  اية  على  الطريق  ولقطع 
دابر  قطع  على  احلكومة  تعمل  كما  غــزة.  قطاع  في 
لالثراء،  احلكومية  الوظيفة  استغالل  ومنع  الفساد 
ملصالح  العامة  واالمـــوال  املساعدات  استغالل  ومنع 
على  مكاسب  لتحقيق  احـــزاب  أو  جماعات  او  افـــراد 

حساب املصالح العليا. من هنا قامت احلكومة بتبني 
سياسات لضمان التزام املؤسسات االهلية واجلمعيات 
تراخيص  والغاء  بالقانون، وقامت بتجميد حسابات 
العشرات من اجلمعيات التي تستغل اموال املساعدات 

لتحقيق منافع شخصية وحزبية ضيقة.  
هذه اخلطة التي اسميناها اخلطة العاجلة لالنعاش 
تولي  فـــور  تنفيذها  فــي  بــدأنــا  والــتــي  االقــتــصــادي، 
ومتتد  حــزيــران   منتصف  في  مسؤولياتها  احلكومة 
حتى نهاية العام 2007،  ستشكل اجلسر الذي ميهد 
املتوسطة  والتنمية  لتنفيذ خطة االصالح  النتقالنا 
باعدادها  بدأنا  والتي   ،2010-2008 للفترة  املــدى 
في بداية شهر آب املاضي. وستعد هذه اخلطة بحيث 
خطة  وهـــي  متكاملة  مــكــونــات  ثــالثــة  عــلــى  تشتمل 
واملوازنة  الــقــدرات  وتطوير  االصــالح  وخطة  تنموية 
العامة للسنوات الثالث القادمة. وهذا املنهج اجلديد 
صعيد  على  احلكومة  عمل  فــي  نوعية  نقلة  يحقق 
وتوحد  ستوجة  حيث  والتنموي.  السياسي  عملها 
هذه اخلطة مجموع عمل احلكومة لتحقيق االهداف 
وتنفيذ  اعــداد  في  واسعة  مشاركة  وتخلق  التنموية، 
االصالح والتطوير في مجاالت عمل احلكومة في كافة 
القطاعات، وتقود الى تخصيص ايرادات السلطة من 
الضرائب واجلمارك والرسوم وغيرها وفق األولويات 
اخلطة،  أهــداف  ومبا يضمن حتقيق  بصورة شفافة، 
املساعدات  لتوجيه  املناسبة  اآللية  اخلطة  توفر  كما 
الدولية وتخصيصها في اطار اخلطة، ومنع تشتتها 

وفق تفضيالت مصادر التمويل. 

س: هل تشمل هذه اخلطة اولويات التنمية في 
قطاع غزة؟

ج: نــحــن حــكــومــة مـــســـؤولـــة عـــن كـــامـــل االراضـــــي 
خططنا  وجميع  الــوطــن،  شطري  فــي  الفلسطينية 
اهتماما  نولي  اننا  بل  الثابتة،  القاعدة  بهذه  تلتزم 
لن  نحن  غزة.  قطاع  في  التنمية  باحتياجات  خاصا 
نستسلم ملساعي االنفصاليني، وسنعمل على احباط 
مساعيهم القامة امارة من البؤس هناك. وسنواصل 
سعينا الرجاع والية السلطة الوطنية وتوحيد شطري 
الوطن. هذا ال يعني ابدا التقليل من درجة املخاطر 
التي تواجهنا في تنفيذ املشاريع التنموية في قطاع 
التجهيزات  ايصال  أن احلصار وصعوبة  وندرك  غزة، 
واملواد رمبا يحبط مساعينا لتنفيذ املشاريع التنموية 
في القطاع، ولكن واجبنا جتاه اهلنا هناك يستوجب 
بتنفيذ ما ميكن  منا بذل كل ما في وسعنا للمضي 
كـــان ذلك  أمــكــن. ســـواء  ان  بــآلــيــات جــديــدة  تنفيذه 
املنظمات  خــالل  من  أو  الدولية  املؤسسات  بواسطة 
الفلسطينية غير احلكومية، او بالتعاون مع القطاع 
املليشيات  امــتــدت سيطرة  أن  بعد  غــزة  فــي  اخلــاص 
وجتهيزات  ممتلكات  مــن  الــعــديــد  عــلــى  االنــقــالبــيــة 
تنفيذ  اعــمــال  على  تشرف  التي  السلطة  مؤسسات 

املشاريع التنموية. 

تعمل احلكومة على قطع دابر 
الفساد ومنع استغالل الوظيفة 

احلكومية لالثراء، ومنع استغالل 
املساعدات واالموال العامة 

ملصالح افراد او جماعات أو احزاب 
لتحقيق مكاسب على حساب 

املصالح العليا.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص

شارك وفد من احتاد رجال االعمال الفلسطينيني برئاسة 
عشر  احلـــادي  امللتقى  اجتماعات  فــي  مسروجي  محمد 
ملجتمع األعمال العربي الذي عقد في دمشق في الفترة 
كل  األول/2007 بحضور  16كانون   -  14 ما بني  الواقعة 
مــن فــؤاد جبر امــني ســر جمعية رجــال االعــمــال ومحمد 
غازي احلرباوي عضو مجلس ادارة االحتاد وماجد معالي 

مدير عام االحتاد واخرون.
األسد  بشار  الرئيس  من  كرمية  برعاية  امللتقى  عقد  وقد 
احتاد  من  وبتنظيم  السورية  العربية  اجلمهورية  رئيس 
رجــال االعــمــال الــعــرب وجمعية رجــال وســيــدات األعمال 
السورية وباملشاركة مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 
مبشاركة نحو ثمامنائة رجل أعمال عربي من عدد كبير من 
الدول العربية وقيادات العمل االقتصادي العربي املشترك 

واملؤسسات املالية العربية.
يشرق  الــعــربــي  “االستثمار  عــنــوان  حتــت  امللتقى  وعــقــد 
“ وذلك في ضوء ما تشهده سورية من نهضة  في سورية 

مبشاركة وفد من احتاد رجال االعمال الفلسطينيني

املسروجي يدعو الدول العربية الى العمل على حترير 
االقتصاد الفلسطيني من السيطرة االسرائيلية 

وفتح اسواقها للمنتجات الفلسطينية
وانشاء األسواق  العاملي  وانفتاح على األقتصاد  اقتصادية 
في مختلف  الــســوري  اخلــاص  القطاع  دور  وتــزايــد  املالية 
والتحسن  التنمية  ومــجــاالت  األقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
املــلــمــوس فــي املــنــاخ األســتــثــمــاري الســتــقــطــاب مــزيــد من 

االستثمارات العربية واألجنبية . 
عربي  اقــتــصــادي  كتجمع  امللتقى  هــذا  انعقاد  يــأتــي  كما 
العربي  الوطن  بها  مير  ومصيرية  صعبة  ظــروف  ظل  في 
وحتديات جسام وأطماع أجنبية على كافة الصعد الدولية 
النسيج  وحــدة  تهدد  باتت   والتي  والقطرية  واالقليمية 
حتت  وحضاريا  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  العربي 
مختلف احلجج والذرائع مما أدى الى عدم االستقرار في 

املنطقة العربية الناجت عن غياب السالم واألمن.
ــة االقــتــصــاديــة الحتــــاد رجال  ــهــام والــرســال وفـــي إطــــار امل
العربية  العرب نحو متتني العالقات االقتصادية  األعمال 
عــامــة والــعــالقــات الــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة بــني املغرب 
شروط  خللق  املعيقة  العقبات  وازالـــة  العربيني  واملــشــرق 

اقامة  الــى  الــعــربــي وصـــوال  االقــتــصــادي  للتكامل  أفــضــل 
املجموعات  مع  االيجابي  والتفاعل  عربي  اقتصادي  كيان 

االقتصادية الدولية.
التوجيهية  الكلمة  الى  كبير  باهتمام  املشاركون  واستمع 
الهامة لفخامة رئيس اجلمهورية العربية السورية الدكتور 
بشار األسد  راعي امللتقى التي أكد فيها على أهمية تعزيز 
والتصدي  املشترك  العربي  االقتصادي  العمل  منظومة 
للتحديات التي تواجه الوطن العربي في مغربه ومشرقه 
العربي،  االقتصادي  التكامل  حتقيق  ضرورة  على  مشددا 
الى  الــذي  وفــدوا  العرب  مرحبا برجال وسيدات االعمال 
سورية لالطالع على مناخ وفرص  االستثمار املتاحة فيها، 
ملختلف  الطموحة  التنموية  واخلــطــط  املــبــادرات  وعــلــى 
قطاعات االقتصاد الوطني السوري والتحسن امللموس في 
بيئة األعمال  واالنفتاح على الدول العربية وعلى العالم 
الوطن  فــي  العربية  املــالــيــة  الــفــوائــض  توظيف  وضــــرورة 

العربي لصالح األجيال العربية احلالية واملستقبلية.

ص
خلا

اع ا
قط

ت ال
طا

شا
ر ون

خبا
أ

محمد املسروجي رئيس إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني



كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(8

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

حمدي الطباع
االعمال  رجــال  احتــاد  رئيس  أكــد  االفتتاحية  كلمته  وفــي 
في  امللتقى  هــذا  عقد  أهمية  على  الطباع  حمدي  العرب 
سورية باعتباره فرصة للتواصل واحلوار بني كافة فعاليات 
وفرص  التعاون  آفاق  العربي الستكشاف  القطاع اخلاص 
واالمكانات  املـــوارد  وتوظيف  املشتركة  املــشــروعــات  اقــامــة 
املالية العربية املتاحة في خدمة االقتصاد العربي، مشيرا 
الى أهمية االستثمار في اجلمهورية العربية السورية حيث 
البيئة املواتية لالستثمار واملوارد اجلمة و فرص االستثمار 

الوفيرة في مختلف القطاعات االقتصادية.
واشــــار الـــى دور احتـــاد رجـــال االعــمــال الــعــرب مــن خالل 
تنظيم هذه اللقاءات السنوية التي تؤدي الى خلق املصالح 
املشتركة بني رجال االعمال العرب ، مؤكدا على أهمية الدور 
الذي يجب أن يضطلع به رجال االعمال العرب في مشاريع 
إعادة اعمار العراق ولبنان وفلسطني وتوطني استثماراتهم 
في الوطن العربي ال سيما في الدول التي متتلك طاقات 
كامنة وامكانات واعدة كالسودان وسوريا وتلك التي متتلك 
،  ورحب  ميزات نسبية وتنافسية وبيئة جاذبة لالستثمار 
خاصة  الشقيقة  العربية  الـــدول  مــن  املــشــاركــة  بــالــوفــود 
واللبنانيني  الفلسطينيني  االعمال  رجــال  االشقاء   وفــود 

والعراقيني والسودانيني .

محمد مسروجي
رئــيــس احتـــاد رجـــال االعمال  وحتـــدث محمد مــســروجــي 
التي  والــضــغــوط  الــســيــاســي  الــوضــع  عــن  الفلسطينيني 
وفي  الفلسطينيني  على  اإلسرائيلية  السلطات  تضعها 
جــمــيــع االجتـــاهـــات وخـــاصـــة احلـــواجـــز وجـــــدار الفصل 
النشاطات  تشمل  والتي  القاسية  واإلجـــراءات  العنصري 
االقتصادية من استيراد وتصدير وتنقل األفراد والبضائع 
ذلك  واستغالل  من جهة  االقتصاد  إضعاف  بقصد  وذلك 

لتحقيق مكاسب سياسية في املفاوضات.
وقال أن الشعب الفلسطيني الذي اعتاد على مواجهة هذه 
البطالة  أن  رغــم  أرضــه  بالبقاء على  اإلجـــراءات متمسك 
%30 في الضفة الغربية  %50 في قطاع غزة و  جتاوزت 
وأن نسبة الفقر بني العائالت الفلسطينية جتاوزت 60%.

وتــســاءل انـــه فــي ظــل هـــذه املــعــطــيــات مــا هــو دور العرب 
حكومات ورجال أعمال من أجل دعم االقتصاد الفلسطيني 
ومساعدة الفلسطينيني في الصمود والثبات على أرضهم؟ 
واالستمرار  للبقاء  عنصر  أهــم  بــأن  اعــتــقــاده  عــن  معربا 
وال  العمال  وتشغيل  الوظائف  إيجاد  هو  بكرامة  والعيش 

يتم ذلك إال بالوسائل التالية: االستثمار في فلسطني.
في  ومجدية  حقيقية  استثمارية  فــرص  هنالك  ان  وقــال 
واإلسكان  التحتية  للبنية  بالنسبة  وخــاصــة  فلسطني 
وميكن أن تكون املساهمة بشكل مشاركة مع رجال األعمال 
العربية  الهيئة  وأن  خصوصًا  الفلسطينيني  واملستثمرين 

لضمان االستثمار حتفظ للمستثمر استثماراته.
العامة  املؤسسات  لــدى  العاملة  األيـــدي  تشغيل  وكــذلــك 
واخلاصة في الدول العربية ومن أجل تشجيع ذلك ميكن 
أن تساهم الدولة )كجزء من دعم الفلسطينيني( في دفع 

هذه  وفــي  املشغلة  للجهة  العمال  هــؤالء  أجــور  من  نسبة 
احلالة تقدم الدولة دعمًا مستدميًا ويبقى جزء كبير من 

األموال في نفس البلد وتستفيد من عمالة مدّربة.
حيث  الفلسطينية  الـــصـــادرات  تشجيع  الـــى  بــاالضــافــة 
العربية  القمة  لقرار  العربية  الدول  من  العديد  استجاب 
الرسوم  ـــواع  أن كــافــة  مــن  الفلسطينية  املنتجات  بــإعــفــاء 
والضرائب وتنفيذ هذا القرار فعاًل وإن كان لم ينفذ حتى 

اآلن في بعض الدول العربية 
لبعض  بالنسبة  إعــاقــات  هنالك  ان  الــى  مسروجي  واشــار 
السلع مثل األدوية حيث تقضي األنظمة في بعض البلدان 
العربية أن تزور جلنة فنية املصنع طالب التسجيل ولعدم 
إمكانية قدوم بعض الرعايا إلى فلسطني ألسباب سياسية 
الوضع  مبــراعــاة  نطالب  وهــنــا  التسجيل  عملية  تتعثر 

اخلاص للفلسطينيني والعمل على إزالة العوائق.
واعلن مسروجي ان هنالك نية لعقد مؤمتر استثماري في 
فلسطني حتضر له السلطة الفلسطينية والقطاع اخلاص 
للمشاركة  بالقدوم  املشاركني  داعيا   )2008( القادم  العام 
االقتصاد  وتنمية  دعـــم  فــي  واملــســاهــمــة  املــؤمتــر  هـــذا  فــي 
الفلسطيني وللذين ال يتمكنون من احلضور فالنية تتجه 

أيضًا لعقد مؤمتر استثماري آخر خارج فلسطني.
األعمال  وســيــدات   رجــال  رئيس جمعية  رحــب  من جهته 
السورية  هيثم جود باملشاركني في هذا امللتقى الذي يعقد 
لهم  شاكرًا   ، املستوى  هــذا  على  الثانية  للمرة  سوريا  في 
تلبيتهم الدعوة لعقد هذا امللتقى في سوريا والذي يعتبر 
السورية  العربية  العالقات  تعزيز  في  جوهرية  مساهمة 
ومناسبة هامة الستكشاف فرص االستثمار في هذا البلد 
واالطالع على مناخ االستثمار وتشريعاته وعقد الشراكات 

االستثمارية بني رجال األعمال السوريني والعرب .

عادل جزارين
كما حتدث في امللتقى الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية 
رجال االعمال املصريني ممثال للوفود العربية املشاركة في 
امللتقى، حيث أكد على ضرورة مشاركة االستثمارات العربية 
الفوائض  وتوظيف  االقتصادية   التنمية  مشروعات  في 
ــًا احلكومات  املــالــيــة الــعــربــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي ، داعــي

االصالحات  لتسريع  اجلهود  من  مزيد  بذل  الى  العربية 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  آفــاق  وتوسيع  االقتصادية، 
واخلاص وتشجيعها واصدار التشريعات الناظمة لها ، كما 
نادى باعطاء  األولوية للتعاون التجاري واالستثماري بني 
انتقال السلع واالفراد  أمام  العربية وفتح حدودها  الدول 

وتسهيل تدفق رؤوس األموال بني الدول العربية.

محمد التويجري
جامعة  عــام  أمــني  معالي  ممثل  امللتقى  فــي  حتــدث  كما 
التويجري-األمني  محمد  الدكتور  مشددا  العربية  الدول 
الدول  لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة فــي جامعة  املــســاعــد  الــعــام 
العربية على ضرورة وجود رؤية عربية موحدة اجتاه العمل 
العربي املشترك تتلخص بقيام تكتل اقتصادي عربي وهذا 
االقتصادية  اوضاعها  ترتيب  العربية  الــدول  من  يتطلب 
ارادة  توفر  مــن  بــد  وال  الــرؤيــة   هــذه  لتحقيق  واملؤسسية 
سياسية عربية واعية وملتزمة بقيام احتاد اقتصادي عربي 
،مؤكدا على ضرورة تعزيز وتدعيم دور القطاع اخلاص في 
في  دوره  وتشجيع  العربية  االقــتــصــاديــة  احلــيــاة  مجمل 
على  القرار  وصنع  العربية  االقتصادية  السياسات   رسم 
داعيا مؤسسات   ، املشترك  العربي  العمل  كافة  مستويات 
التمويل العربية املشتركة وصناديق التنميةالعربية اعطاء 
ليقوم  الـــالزم  والتمويل  الكامل  الــدعــم  اخلــاص  القطاع 
النهضة  في  ومستقبال  حاليا  به  املنوط  الــريــادي  بالدور 

االقتصادية العربية . 
العربي  األعمال  ملجتمع  عشر  احلــادي  امللتقى  عقد  وقد 
اجتماعاته الرسمية على مدى يومني مت خاللها االستماع 
رئيسية  على سبع جلسات  توزعت  املواضيع  من  عدد  الى 
تناولت بحث ومناقشة فرص ومناخ االستثمار في سوريا 
والتطورات في هذا الشأن من خالل مبادرات الشراكة بني 
املنظمة  التشريعات  واصـــدار  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني 
احمللي  اخلــاص  لالستثمار  تشجيع  من  تضمنته  وما  لها 
املالي  القطاع  حتديث  على   والتركيز  واألجنبي  والعربي 
احلديث  مت  كما   . ومتويله  االقتصاد  خلدمة  واملصرفي 
والتجارب  عـــرب   ملستثمرين  النجاح  قصص  بعض  عــن 
مثااًل  تعتبر  والــتــي  ســوريــة  فــي  الــعــربــيــة  االســتــثــمــاريــة 

ثائر دريد حلام مدير جمعية رجال األعمال السورية مع ماجد معالي
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الى  سورية  في  االستثمارات  توجيه  امكانية  على  واضحًا 
وجناح  والــطــاقــة  والسياحة  كــاملــصــارف  متعددة  قطاعات 
هذه االستثمارات وتعميم فائدتها على االقتصاد السوري 

واملستثمرين على حد سواء.
ومت إلقاء الضوء على فرص ومناخ االستثمار في كل من 
مصر واألردن وفلسطني وليبيا والسعودية والسودان، وتبع 

ذلك لقاءات ثنائية بني رجال وسيدات األعمال العرب.

التوصيات
في  تصب  التي  التوصيات  من  عــدد  الــى  امللتقى  وخلص 
خــدمــة الــعــمــل املــشــتــرك عــلــى صــعــيــد الــقــطــاع اخلاص 

اهمها:-
أواًل: ثمن املشاركون اجلهود الدؤوبة التي بذلتها وتبذلها 
وتطوير  الــســوري  االقــتــصــاد  الــســوريــة إلصـــالح  احلكومة 
والـــقـــطـــاع اخلـــــاص وتشجيع  بـــني احلـــكـــومـــة  الـــشـــراكـــة 
لرجال  بالدعوة  ويتوجهون   ، واألجنبي  العربي  االستثمار 
وسيدات االعمال العرب لالسهام في مشاريع التنمية في 
استثمارية  واقامة مشروعات  السورية  العربية  اجلمهورية 

مشتركة مع قطاع االعمال السوري.
من  العربية  الــدول  به  قامت  ما  املشاركون  يقدر  ثانيًا:اذ 
بتسريع  ويطالبون  تنموية  وجهود  اقتصادية  اصالحات 
القطاعني  بني  الشراكة  وتدعيم  اإلصــالحــات   هذه  وتيرة 
الـــعـــام واخلــــاص،ويــــؤكــــد املـــشـــاركـــون عــلــى اهــمــيــة  قيام 
قطاعات  في  املشتركة  االستراتيجية  العربية  املشروعات 
والطرق  واملالحة  والسكك احلديدية  واملاء  والغاز  الطاقة 
والدوائية  والتكنولوجية  الهندسية  والصناعات  البرية 
وتوفير  العربي   الــوطــن  أقــطــار   بــني  وغيرها  والغذائية  
التمويل والدعم املالي لها من مؤسسات التمويل العربية 
تشجيع  باجتاه  قدمًا  الدفع  وكذلك  املشتركة  واالسالمية 
السياحة العربية البينية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز 

التعاون االقتصادي العربي.
مشرق  بني  التكامل  من  مزيد  الــى  املشاركون  دعــا  ثالثًا: 
الوطن العربي ومغربه من خالل تشجيع التجارة البينية 
في  العربية  االســتــثــمــارات  وتــوطــني  املــتــبــادل  واالستثمار 

املكانية  اجلغرافيا  عوامل  وجتاوز  العربي  الوطن  جناحي 
واملسافات والعمل اجلاد على تكامل وتراكم املنشأ الصناعي 
واملدخالت في الصناعة العربية من الدول العربية وجتاوز 
الدول  بــني  اخلــدمــات  وقــطــاع  الــتــجــارة  معيقات حتــريــر 
االقتصادي  الــتــعــاون  توظيف  ضـــرورة  وكــذلــك  الــعــربــيــة، 
العربي للتخفيف من اآلثار السلبية للشراكات العربية مع 
التكتالت االقتصادية العاملية واالستفادة من االستثناءات 
العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  متنحها  التي  االيجابية 

للتكتل االقليمي العربي.
رابعا: طالب املشاركون الدول العربية بالعمل على حترير 
وفتح  االسرائيلية  السيطرة  من  الفلسطيني  االقتصاد 
املؤسسات  الفلسطينية ودعم  العربية للمنتجات  األسواق 
االقتصادية الفلسطينية . كما يدعو املشاركون الى ضرورة 
املساهمة في اعمار العراق ولبنان واعادة بناء اقتصادهما، 
وتوطني مزيد من االستثمارات العربية في السودان وباقي 
املتدنية  والــدخــول  العالية  البطالة  ذات  العربية  الـــدول 
للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة .وفي هذا الصدد 
العربية  العمالة  باحالل  العربية  الدول  املشاركون  يطالب 
انعكاسات  من  االجـــراء  لهذا  ملا  األجنبية  العمالة  محل 
العربي  الوطن  على  جمة  ايحابية  واجتماعية  اقتصادية 

عموما وعلى العامل واملواطن العربي بشكل خاص .
بتفعيل  ــة  ــي ــعــرب ال الــــــدول  املـــشـــاركـــون  خـــامـــســـا: طـــالـــب 
استراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية وبالشراكة 
مع القطاع اخلاص ووضع البرامج لتطوير منظومة التعليم 
بكافة مراحلها و وبشكل خاص التعليم العالي واملتخصص 
والتركيز على  التدريب املهني لتوفير الكوادر املؤهلة املدربة 
واملهارات  املتقدمة  التكنولوجيا  وتوطني  نقل  والعمل على 
السوق  ملتطلبات  استجابة  املعرفي  واالقــتــصــاد  املعرفية 
والتنمية الشاملة واملستدامة،وطالبوا كذلك بتعاون عربي 

في مجال الطاقة النووية لألغراض السلمية.
كذلك تطوير قطاعات الصحة والرعاية االجتماعية بكافة 
مستوياتها ومؤسساتها والسالمة العمالية وظروف العمل 
وحتسني برامج الضمان والتقاعد والتأمني الصحي ومبا 
وعيشه  العربي  املــواطــن  انتاجية  على  ايــجــابــا   ينعكس 

الكرمي .
ســـادســـا: طــالــب املــشــاركــون احلــكــومــات الــعــربــيــة بايالء 
املوارد  وتخصيص  االهــتــمــام  مــن  مــزيــدا  العلمي  البحث 
االبحاث  مراكز  واقامة  العلمي  البحث  لتشجيع  الكافية 
العلمية  التخصصات  ملختلف  التكنولوجية  واحلاضنات 
العلمية  البعثات  وتشجيع  واخلــبــراء  باملعدات  وتزويدها 
اخلارجية  ومبا يساعد على تضييق الفجوة الرقمية مع 
واحملافظة  الصناعية   املناطق  واقامة  اخلــارجــي   العالم 
التصحر  ومكافحة  والطاقة  املياه  واستغالل  البيئة  على 
وتطوير الزراعة والصناعات الطبية والدوائية والكيماوية 
والغذائية بعيدا عن كابوس براءات االختراعات األجنبية 

في هذه املجاالت وغيرها .   
سابعا: ثمن املشاركون التطورات االيجابية في اسواق راس 
املال العربية كمنافذ استثمارية وأدوات متويلية وتكاملها 
مع القطاع املصرفي واملالي، ويؤكدون على اهمية توسيع 
أدوات وصكوك  توفير  مــن خــالل  االســـواق   هــذه  وتعميق 
وااليداع  والتداول  الرقابة  انظمة  وتطوير  مالية جديدة  
على  والعمل  واحلديثة  السريعة  االلكترونية  واملقاصة 
والتفاعل  املتبادل  االدراج  االســواق من خالل  هذه  تكامل 
االيجابي مع االسواق املالية العاملية وتوفير اكبر قدر من 
املستثمرين  وحماية  الفرص  وتكافؤ  واالفصاح  الشفافية 
في هذه االســواق وتشجيع الدول العربية التي ال متتلك 

مثل هذه األسواق على انشائها. 
بذل  العربية  للحكومات  مطالبتهم  املشاركون  كرر  ثامنا: 
التشريعية  العقبات  كافة  املزيد من اجلهود اجلادة الزالة 
واالجرائية واالدارية واملؤسسية والغاء قوائم االستثناءات 
السلعية التي ما زالت تعترض طريق التكامل االقتصادي 
الكبرى  العربية  التجارة احلرة  العربي من خالل منطقة 
عبر  التنقل  اجــراءات  بتسهيل  أيضًا  املشاركون  ويطالب   ،
واخلدمات  والسلع  واملستثمرين  االعمال  لرجال  احلــدود 
الــهــدف وانــشــاء خطوط  الــى هــذا  الــوصــول  وتوفير سبل 
والطرق  احلديدية  للسكك  شبكة  واقامة  البحري  النقل 
لتعزيز  اجلهود  وبــذل  ومغربه  العربي  املشرق  بني  تربط 
العاملة  واأليــدي  والسياحة  واالستثمار  التجارة  حركتي 

بني جناحي الوطن العربي.
تاسعا: دعا املشاركون الى تشجيع اقامة مؤسسات اقتصادية 
االقتصادية  الكيانات  انــدمــاج  طريق  عن  عمالقة  عربية 
القائمة  في قطاعات البنوك والتأمني واملقاوالت والنقل 
األدوية  كصناعات  املختلفة  والصناعات  والبحري  اجلوي 
واألســـمـــدة واألعـــــالف وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات وكذلك 
والعربات  كــاجلــرارات  والهندسية  الــغــذائــيــة   الصناعات 
االندماجات  هذه  بتشجيع  العربية  احلكومات  ويطالبون 

وتقدمي كافة التسهيالت واحلوافز  الالزمة .
حادي عشر: فى ضوء الطلبات املقدمة الستضافة امللتقى 
إدارة  مجلس  قرر  العربي،  األعمال  ملجتمع  عشر  الثاني  
احتاد رجال األعمال العرب عقد امللتقى الثاني عشر في 
حمهورية مصر العربية الشقيقة بدعوة كرمية من جمعية 
رجال األعمال املصريني في وقت يحدد فيما بعد في الربع 

األخير من  عام 2008.  جانب من املشاركني في امللتقى
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وقع إحتاد رجال االعمال الفلسطينيني 
ــــدات االعـــمـــال  وجــمــعــيــة رجــــــال وســــي
مجلس  لتأسيس  اتفاقية  على  السورية 
اعــمــال مــشــتــرك بــني الــطــرفــني بهدف 
سوريا  بــني  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات  تقوية 

وفلسطني. 
ووقع االتفاقية عن اجلانب الفلسطيني 
رجال  إحتـــاد  رئــيــس  مــســروجــي  محمد 
االعمال وعن اجلانب السوري هيثم جود 
وسيدات  رجـــال  مجلس  جمعية  رئــيــس 
ـــك عــلــى هامش  االعــمــال الــســوريــة وذل
االعمال  ملجتمع  عشر  احلــادي  امللتقى 

العربي الذي اختتم مؤخرا في سوريا.
العالقات  تطوير  على  االتفاقية  وتنص 
بني اصحاب االعمال في البلدين وزيادة 
االستثمارات  وتعزيز  التجاري  التبادل 
ـــؤمتـــرات والـــنـــدوات  املــشــتــركــة وعــقــد امل
تخدم  الــتــي  الــقــطــاعــيــة  الــعــمــل  وورش 
تعزيز التعاون االقتصادي على مستوى 
قــطــاع االعـــمـــال بــني الــبــلــديــن وكذلك 
وقوانني  انظمة  حــول  املعلومات  تــبــادل 
االخرى  واملسائل  واالستثمار  التجارة 
التي تكون موضع اهتمام رجال االعمال 
في البلدين وايضا السعي لدى اجلهات 
عقبات  اي  الزالــة  البلدين  في  املسؤولة 
تعترض انسياب التجارة واالستثمار بني 

البلدين.
املساعدة  تقدمي  الــى  االتفاقية  وتهدف 
من  التجارية  والبعثات  االعمال  لوفود 
التسهيالت  كـــافـــة  وتـــقـــدمي  اجلــانــبــني 
وتطوير  نـــظـــرائـــهـــم  لـــلـــقـــاء  ــــالزمــــة  ال
والتكنولوجيا  املــعــرفــة  نقل  امــكــانــيــات 
والعمل  الــتــراخــيــص  مــنــح  واتــفــاقــيــات 
بني  السياحية  النشاطات  تطوير  على 

فلسطني وسورية.

بهدف تقوية العالقات التجارية بني سوريا وفلسطني

توقيع اتفاقية بني إحتاد رجال االعمال الفلسطينيني 
وجمعية رجال وسيدات االعمال السورية

على اليمني هيثم جود، يتسلم درع اإلحتاد من محمد مسروجي

مراسم توقيع اإلتفاقية بحضور معالي حمدي الطباع رئيس إحتادرجال األعمال العرب
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من  الفلسطينيني  األعمال  رجــال  احتــاد  وفد  عاد 
القاهرة بعد عقد اجتماعات الدورة الرابعة ملجلس 
األعمال املصري الفلسطيني املشترك مع نظرائهم 
واملسؤولني  املصريني  األعــمــال  رجــال  جمعية  فــي 
املصريني. وترأس الوفد الفلسطيني عاهد بسيسو 
أمني  القواسمه  خضر  وضــم  االحتــاد  رئيس  نائب 
سر االحتاد وماجد معالي مدير عام االحتاد  وفؤاد 
جبر ويوسف الدجاني وهشام العمري وعلي حموده 
عثمان  وزيــد  النتشه  ويــوســف  احمد  سيد  وزهــيــر 
وغــيــرهــم، وشـــارك مــن اجلانب  وحــســام احلسيني 
املصري الدكتور عادل جزارين رئيس جمعية رجال 
األعــمــال املــصــريــني والــدكــتــور إبــراهــيــم الدميري 
املصري  األعــمــال  ملجلس  املــصــري  اجلــانــب  رئيس 
الفلسطيني املشترك والعديد من املسؤولني ورجال 
األعمال املصريني املهتمني بتنمية التعاون الثنائي 
املصري الفلسطيني ومنهم السيد السفير/محمد 
للشئون  اخلارجية  وزيــر  مساعد  زايــد  الدين  بــدر 
العربية والشرق األوسط ، والسفير منذر الدجاني، 
األستاذ/ السيد   ، بالقاهرة  فلسطني  دولــة  سفير 

للشئون  املالية  وزيــر  مستشار  الفتوح  أبــو  جــالل 
سالم  حسن  األستاذ/محمد  والسيد   ، اجلمركية 

رئيس مصلحة اجلمارك . 
عادل  الــدكــتــور/  السيد  مــن  بترحيب  اللقاء  بــدأ 
مؤكدًا  احلضور  بالسادة  اجلمعية  رئيس  جزارين 
على حرص اجلمعية ورجال األعمال املصريني على 

تعميق العالقات مع فلسطني في كافة املجاالت . 
ثــم اســتــعــرض تــوصــيــات الـــــدورة الــثــالــثــة ملجلس 
األعمال التي انعقدت في يونيو 2006 بالقاهرة ، 
مشيرًا إلى أهمية العمل على تدشني اخلط املالحي 
البحري بني مصر وفلسطني ، وإقامة مجموعة من 
الدولتني لضمان  املبردة على احلدود بني  املخازن 
صالحية البضائع املتبادلة من كال االجتاهني، كما 
التعاون  في  الناجحة  املصرية  التجارب  إلى  أشــار 
بــني رجـــال األعــمــال مــن اجلــانــبــني ومنها جتربة 

املهندس/حسني صبور في بناء مطار غزة  . 
تولي  الــدكــتــور/جــزاريــن  أعــلــن  كلمته  نهاية  وفــي 
اجلمعية  عضو  الدميري  الدكتور/إبراهيم  السيد 
ورئيس جلنة النقل رئاسة اجلانب املصري مبجلس 

األعمال املصري الفلسطيني . 
السيد  الــفــلــســطــيــنــي  ـــب  اجلـــان رئـــيـــس  وحتـــــدث 
رجال  احتــاد  رئيس  نائب  بسيسو   املهندس/عاهد 
دور  أهمية  على  مــؤكــدًا  الفلسطينيني  األعــمــال 
الشريك  أنــه  حيث  فلسطني  في  اخلــاص  القطاع 
إصدار  وفي  القرارات  اتخاذ  في  للدولة  احلقيقي 
األنظمة ، باإلضافة لوجود حضور سياسي حقيقي 

للقطاع اخلاص الفلسطيني . 
ثم تطرق السيد/بسيسو ملعاناة الشعب الفلسطيني 
في البيع والشراء واحلياة االجتماعية كما أن رجال 
حتت  ضعيف  موقفهم  الفلسطينيني  األعــمــال 
االحتالل وخاصة في غزة ، حيث أن املواد األساسية 
التي تساعد في تشغيل الدورة االقتصادية ممنوعة 

من دخول غزة  . 
وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي متر بها 
قد  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  أن  إال  فلسطني 
أصر على حضور هذه الدورة املشتركة مما يعكس 
بعد العالقة بني الشعبني ، مشيرًا إلى أن التوجه 
نحو تعميق العالقات بني الدول العربية نابع من 

اختتام اجتماعات الدورة الرابعة
ملجلس األعمال املصري الفلسطيني املشترك

من اليمني محمد حسن سالم، جالل أبو الفتوح، إبراهيم الدميري، عاهد بسيسو وخضر القواسمة
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التخطيط لفك الهيمنة اإلسرائيلية على السوق 
الفلسطيني .

و قد استهل السيد السفير/محمد بدر الدين زايد 
والشرق  العربية  للشئون  اخلارجية  وزيــر  مساعد 
األوسط كلمته بأن تواجده في فعاليات هذا اللقاء 
يعتبر أول لقاء له مع مجموعة من رجال األعمال 
بعد توليه منصب مساعد الوزير للشئون العربية 
والشرق األوسط ، موضحًا تأييد الوزارة لدور رجال 
األعمال املصريني في دفع العالقات االقتصادية بني 
مصر ودول العالم وخاصة مع اجلانب الفلسطيني 
في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي مير بها 

االقتصاد الفلسطيني  . 
التوصيات  كبير من  بأن جانب  كلمته  اختتم  وقد 
ستواجه الصعوبات ولكن يجب أن تتضافر اجلهود 

املشتركة لتنفيذ هذه التوصيات .  
الــســفــيــر مــنــذر الــدجــانــي ســفــيــر دولــــة فلسطني 
اإلسرائيلية  السياسة  بأن  كلمته  استهل  بالقاهرة 
في  التهجير وخاصة  بهدف  التدمير  احلالية هي 
الصناعات  مستوى  على  وحتى  التحتية  البنية 
الصغيرة بحجج واهية  ، مشيرًا إلى ما يحدث في 
قطاع غزة على سبيل املثال من جتريف لألراضي 
الزراعية مما أدى إلى انخفاض إنتاج احلمضيات 

من 80 ألف طن إلى 23 ألف طن . 
فقط  ليست  مبصر  فلسطني  عــالقــة  أن  وأضـــاف 
فما  قومي  أمــن  عالقة  أيضًا  بل  اقتصادية  عالقة 
يجري في دولة ينعكس على الدولة األخرى سلبًا 
أن  يجب  البلدين  بني  التعاون  أن  كما   ، إيجابًا  أو 
يتجاوز مجرد العالقات الثنائية احملضة ليزيد إلى 

مستويات أعلى من التعاون والتكامل . 
القواسمة   املــهــنــدس/خــضــر  الــســيــد  تــطــرق  ثـــم 
الفلسطينيني  األعـــمـــال  رجــــال  احتــــاد  ســر  أمـــني 
الــقــطــاع اخلـــاص املصري  إلـــى احلــديــث عــن دور 
االقتصادي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  فــي  والــفــلــســطــيــنــي 
تربط  التي  املميزة  العالقات  موضحًا  املشترك  
ــًا حــيــث أن  ــي فــلــســطــني ومــصــر جــغــرافــيــًا وإنــســان
فلسطني هي املعبر الشرقي والرئيسي الذي يربط 
مصر  كانت  كما   ، اآلسيوية  األقــطــار  بكافة  مصر 
الوضع  وعلى صعيد   ، للفلسطينيني  اآلمن  املالذ 
السباقة  مصر  تــزال  ال  الفلسطيني  االقــتــصــادي 
في تبني دعم االقتصاد الوطني الفلسطيني على 
املستوى الرسمي واألهلي ، وفي هذا اإلطار يتطلع 
رجال األعمال الفلسطينيني للتعاون مع نظرائهم 

املصريني في احملاور التالية : 
الــعــمــل عــلــى زيــــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
تكون  وتــكــاد  تـــزال ضعيفة  ال  فـــاألرقـــام  الــبــلــديــن 

املنطقة  هذه  ووجــود   ، التكاليف  وارتفاع  لإلعاقة 
املتعلقة  املــشــاكــل  مـــن  الــعــديــد  عــلــى  ســيــقــضــي 
سيساهم  كما  املبردة  البضائع  وخاصة  بالتخزين 

في إسراع وتكثيف عملية التبادل التجاري . 
من  مبجموعة  كلمته  السيد/القواسمة  واختتم 

التوصيات : 
تــوفــيــر مسلك خـــاص لــعــبــور رجـــال األعــمــال في 
مبهنة  السفر  جـــوازات  واعتماد  واملــطــارات  املعابر 
رجل أعمال أو بطاقة احتاد رجال األعمال العرب 
املشاريع  إقامة  على  األعمال  رجــال  سيشجع  مما 

االستثمارية . 
األعمال  رجال  جمعية  من  مشتركة  جلنة  تشكيل 
الفلسطينيني  األعــمــال  رجـــال  واحتـــاد  املــصــريــني 
رؤية  لطرح  البلدين  فــي  املستويات  أعلى  ملقابلة 
القطاع اخلاص املصري والفلسطيني في املسائل 
االقتصادية وأبعادها السياسية ومناقشة التوصيات 

ذات البعد الرسمي . 
منطقة  بإقامة  املتكررة  التوصية  بوضع  االهتمام 
احلدودية  املنطقة  في  البلدين  بني  حرة  جمركية 

بني مصر وفلسطني )رفح املصرية ( . 
مبشاركة  قابضة  فلسطينية  مصرية  شركة  إقامة 
القطاع اخلاص في البلدين واملؤسسات احلكومية 
ذات الــعــالقــة ألهـــــداف تــنــمــيــة الـــتـــجـــارة احلـــرة 
املــجــاالت املختلفة  املــشــتــركــة فــي  واالســتــثــمــارات 
السياحية ، النقل واملواصالت ، الزراعة ، واإلنشاءات 

 .
فلسطيني  مــصــري  اســتــثــمــاري  ملــؤمتــر  التحضير 
لتعزيز  رسمي  وبدعم  بحضور  القاهرة  في  يعقد 
إقامة الشركة القابضة ودعوة املستثمرين اجلادين 
إلــى مستثمرين عرب  إضــافــة  كــال اجلــانــبــني  مــن 

آخرين لهم اهتمامهم ومكانتهم . 
وزير  مستشار  الفتوح  أبــو  األســتــاذ/جــالل  السيد 
وجود  أهمية  إلــى  أشــار  اجلمركية  للشئون  املالية 
إعفاء  أساسها  على  ليتم  رسمية  حقيقة  بيانات 
املصرية  املعابر  دخول  عند  الفلسطينية  البضائع 
وذلك في إطار اتفاقية التيسير مشيرًا  إلى انه في 
أوقات األزمات يتم السماح بدخول جتارة الشنطة. 
اقترح حاًل ملشكلة  املصري قد  أن اجلانب  وأوضــح 
سيارات الترانزيت التي حتتاج إلى موافقة اجلانب 
على  مصرية  ســيــارات  إرســـال  يتم  أن  اإلسرائيلي 

  Back to Back احلدود لتحميل البضائع
للجانب  تـــرســـل  الـــتـــي  املـــعـــونـــات  أن  إلــــى  وأشـــــار 
رفح  في  املخازن  في  وموجودة  كثيرة  الفلسطيني 
غذائية  مواد  ومنها  مدة صالحيتها   تنتهي  حتى 
ــيــلــي في  تــفــســد بــســبــب تــعــســف اجلـــانـــب اإلســرائ

باجتاه واحد ممثلة في الصادرات املصرية للسوق 
الفلسطيني . 

أهمية وجود دعم سياسي لتعزيز العالقات التجارية 
بتوفير كافة التسهيالت والتجهيزات الالزمة لعبور 
األفراد والبضائع وتهيأة األجواء املناسبة واملريحة 
املتجاوبة مع متطلبات القطاع اخلاص ليكون هذا 
بني  املميزة  العالقة  على  حقيقيًا  مؤثرًا  القطاع 

البلدين . 
العمل مع اجلهات الرسمية في البلدين لتأسيس 
من  مــدعــومــة  فلسطينية  مصرية  قابضة  شــركــة 
احلكومتني بأهداف تشجيع التجارة البينية وقيام 
مشروعات استثمارية ، تنموية ، وتطويرية خاصة 
في فلسطني ويقع على عاتق جمعية رجال األعمال 
الفلسطينيني  األعــمــال  رجـــال  واحتـــاد  املــصــريــني 
مسئولية التحضير لتأسيس هذه الشركة كل عبر 

حكومته من خالل املؤسسات ذات الصلة . 
االجتاهني  في  البضائع  عبور  تسهيل  على  العمل 
مصر  بــني  تربط  التي  الــعــديــدة  االتفاقيات  وفــق 
وفلسطني وقــرارات القمم العربية التي تدعو إلى 
إعفاء البضائع الفلسطينية وتسهيل دخولها إلى 
اخلاص  القطاع  يشكو  حيث   ، العربية  األســـواق 
املعابر  على  اإلجــــراءات  تأخير  مــن  الفلسطيني 
والتي  الشنطة  خــالل جتــار  مــن  البضائع  وتــدفــق 
أضعاف  عشر  مــن  أكثر  بها  التعامل  حجم  يبلغ 
والرسوم  لــإلجــراءات  اخلاضعة  العادية  التجارة 

اجلمركية . 
إقامة منطقة حــرة حــدوديــة مصرية  اإلســـراع في 
املتبع  بعكس  ذات ساعات عمل طويلة  فلسطينية 
آخر  سبب  يشكل  ما  جزئي  جمركي  بــدوام  حاليًا 

عالقة فلسطني مبصر 
ليست فقط عالقة 

اقتصادية بل أيضًا عالقة 
أمن قومي فما يجري في 
دولة ينعكس على الدولة 

األخرى سلبًا أو إيجابًا
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سفير  السيد  من  وطلب   ، بالدخول   لها  السماح 
للتخلص من هذه  إرســال خطاب سماح  فلسطني 

البضائع التي قد فسدت . 
ألقى السيد/عاهد بسيسو نائب  رئيس احتاد رجال 
احلصار  آثــار  على  الضوء  الفلسطينيني  األعمال 
واآلثار   ، غــزة   اإلسرائيلي على قطاع  االقتصادي 
السلبية جلدار الفصل العنصري وانعكاسات ذلك 
لتصبح  األوضــاع  وتدهور   ، املستقبل  في  السلبية 

كارثية ومنها على سبيل املثال :
تسمح إسرائيل بدخول خمس سلع أساسية فقط 

من 720 سلعة . 
كما قامت بإلغاء الكود اجلمركي ومنع استيراد أي 
بضائع من اخلارج من ميناء أسدود وال يوجد أي 

بوادر حاليًا لفك هذا احلصار . 
التحكم في كمية الطاقة الكهربائية لغزة . 

أنواعها وكذلك منع  بكافة  املالية   منع احلــواالت 
استخدام النقد . 

منع وصول املساعدات اإلنسانية . 
ومن النتائج السلبية لهذا احلصار ارتفاع معدالت 
البطالة والفقر وجتاوز أسعار السلع املهربة 300-
%400 من سعرها احلقيقي  باإلضافة لالختالل 

في اخلدمات الصحية والبيئية . 
ودولي  عربي  حترك  وجود  بأهمية  كلمته  واختتم 
التي  اإلنــســانــيــة  املــأســاة  على  والــتــركــيــز  للقضية 
منطقة  غزة  قطاع  وإعــالن   ، القطاع  هذا  يعيشها 

منكوبة . 
مجلس  رئيس  الدميري  الدكتور/إبراهيم  استهل 
النقل  ورئيس جلنة  الفلسطيني  املصري  األعمال 
باجلمعية كلمته بأنه قد مت إضافة املوانئ اجلافة 
إلــى املــوانــئ الــبــريــة الــتــي لها دور هــام فــي حركة 
التجارة والبضائع ، وقد نوقش هذا املوضوع خالل 
فلسطيني  وفد  مع  اجلمعية  عقدته  الــذي  اللقاء 

من احتاد الشاحنني الفلسطينيني . 
التي  الشاحنات  تواجه  التي  املشكالت  أوضــح  كما 
اجلانب  يبدأ  كما  باملرور  لها  يسمح  أن  دون  تقف 
اإلسرائيلي في التضييق بحجج مثل عدم مطابقة 

البضائع للمواصفات . 
قد  املسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  أن  وأضــاف 
مغطاة  مساحات  عمل  يتم  أن  القتراح  استجابت 
سينتهي  و  املــتــبــادلــة  للبضائع  مبــبــردات  مجهزة 

العمل بها في يونيو 2008 . 
وأوصـــــى بــأهــمــيــة وجــــود قـــواعـــد بــيــانــات مسبقة 
قبل  آمنة  بطريقة  البضائع  مع  بها  التعامل  يتم 
الفلسطيني  اجلانب  ونادى  احلــدود،  إلى  الوصول 
املعلومات  بنك  في  بيانات  قاعدة  بتوفير  للقيام 
البضائع  نقل  لتسهيل  حاليًا  تأسيسه  يتم  الــذي 

من فلسطني إلى أوروبا .  
على  العمل  أهمية  إلــى  أشـــار  كلمته  نهاية  وفــي 
توسيع مطار العريش ليستقبل البضائع من وإلى 

فلسطني. 
تركزت كلمة األستاذ/ إبراهيم سودان رئيس جلنة 
األعمال  رجـــال  بجمعية  واجلـــمـــارك  االســتــيــراد 
املصريني حــول الــتــعــاون فــي مــجــال الــتــجــارة وأن 
أدت  قد  اإلسرائيلي  اجلانب  يضعها  التي  العوائق 
الــتــجــارة لتصبح مــن جــانــب واحد   اقــتــصــار  إلـــى 

فقط من مصر إلى فلسطني ، وحتى هذا االجتاه 
البضائع  فدخول   ، أيضًا  كثيرة  لضغوط  يتعرض 
بالكثير مــن اإلجـــراءات  إلــى قطاع غــزة مــشــروط 
املسبقة مضيفًا مشكلة إغالق املعابر التي تقوم بها 
إسرائيل مثل معبر رفح الذي أغلق منذ ثالث شهور 

ومعبر أبو سالم الذي أغلق من 150 يوم . 
في  مــوجــودة  املصرية  الرغبة  بــأن  كلمته  واختتم 
تعتبر  والتي  الشقيقة  فلسطني  دولة  مع  التعاون 

فلسطني بعد استراتيجي هام .  
املوضوعات  املــفــتــوحــة مت طـــرح  املــنــاقــشــة  وخـــالل 

التالية : 
 التحضير ملؤمتر استثماري في فلسطني في حالة 
استمرار  حالة  وفــي   ، السياسية  األوضـــاع  حتسن 
دولــة عربية  أي  الراهنة سيتم عقده في  األوضــاع 

أخرى . 
الدولية  االتفاقيات  في  الثغرات  إسرائيل  تستغل 
أكثر  وبطالة  البضائع  وصول  تأخر  إلى  أدى  مما 
في  وثلثها  غــزة  فــي  العاملة  األيـــدي  ثلثي  مــن 

الضفة . 
 العمل على إيجاد آلية لضمانات لرجال األعمال 

في حتصيل املبالغ وتوصيل البضائع . 
حتسن الوضع االقتصادي في فلسطني متالزم مع 
السياسات  فاستمرار  السياسية  األوضـــاع  حتسن 
اإلسرائيلية على ما هي عليه لن تساعد في عملية 

التنمية . 

تنظيم دورة في مقر جمعية رجال 
األعمال الفلسطينيني

مت تنظيم دورة في مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيني في رام الله ملدة يومني من 24الى 
2007-6- 25

األستاذ  بإشراف  واملنتجات  اخلدمات  تقدمي  ومستوى  األداء  لتحسني  سجما   6 عنوان  حتت 
باسل طه مدير مخاطر العمليات في البنك العربي واحلائز على احلزام األسود في 6 سجما 
من الواليات املتحدة األمريكية  وقد شارك في الدورة العديد من مدراء شركات  القطاع اخلاص 

ومن أهدافها الرئيسية:-
التعرف على منهجية 6 سجما

التعرف على املراحل اخلمسة ملشروع 6 سجما (  DMAIC التحديد ، القياس ، التحليل ، 
التحسني ، التحكم (

التعرف على عناصر النجاح احلاسمة لتطبيق هذه املنهجية
وقد أكد املشاركون على أهمية نشر هذه الثقافة في قطاع األعمال الفلسطيني من اجل االرتقاء 
مبستوى تقدمي اخلدمات واملنتجات حيث الوصول إلى 6 سجما يعني درجة اخللل 3.4 لكل 

مليون فرصه أي ما يقارب صفر.  
وقد مت في نهاية الدورة تكرمي املشاركني وتوزيع الشهادات عليهم من قبل مدير عام اجلمعية 

األستاذ/ماجد معالي واحملاضر.

الهيئة الهندسية للقوات 
املسلحة قد استجابت 
القتراح أن يتم عمل 

مساحات مغطاة مجهزة 
مببردات للبضائع 

املتبادلة و سينتهي العمل 
بها في يونيو 2008 . 

خالل لقائه برئيس الوزراء

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يطالب 
احلكومة باعالن غزة منطقة منكوبة اقتصاديا
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الــدكــتــور ســالم فــيــاض باملجلس  الــــوزراء  التقى رئــيــس 
مقر  فــي  وذلــك  اخلـــاص   القطاع  ملؤسسات  التنسيقي 
مجلس الوزراء برام الله بحضور وزير االقتصاد الوطني 

كمال حسونة.
ومت خالل االجتماع استعراض كافة املشاكل التي تعانيها 
الصعبة  الــظــروف  ظــل  فــي  اخلــاص  القطاع  مؤسسات 
للحصار  نتيجة  الفلسطيني  االقتصاد  بها  مير  التي 
االسرائيلي املفروض على االراضي الفلسطينية وخاصة 

على قطاع غزة.
التنسيقي  املجلس  سر  امني  مسروجي  محمد  واعتبر 
اللقاء  هذا  الفلسطينيني  االعمال  رجــال  احتــاد  رئيس 
بــانــه فــرصــة لــلــقــطــاع اخلـــاص ليعبر عــن مــوقــفــه في 
الشعب  بها  مير  التي  والصعبة  القاسية  الظروف  ظل 

خالل لقائه برئيس الوزراء

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يطالب 
احلكومة باعالن غزة منطقة منكوبة اقتصاديا

الفلسطيني .
الــوزراء نوع من بث الشكوى  اللقاء مع رئيس  وقــال ان 

والهموم املتبادلة.
بها  متــر  التي  العامة  االوضـــاع  الــى  وتــطــرق مسروجي 
الساحة الفلسطينية مؤكدا على موقف القطاع اخلاص 
بالوقوف الى جانب  الثوابت الوطنية مشددا على عدم 

التنازل عنها رغم الضغوط الدولية.
ازدهـــار اقتصادي فــي ظل  انــه ال تنمية وال  الــى  واشـــار 
دولة  فــي ظــل  االزدهـــار احلقيقي يكمن  وان  االحــتــالل 

فلسطينية مستقلة.
اكد  غــزة  قطاع  فــي  االقتصادية  لــالوضــاع  تطرقه  وفــي 
مسروجي ان الوضع االقتصادي هناك لم يعد محتمال 
ازاء  مشيرا الى رؤية القطاع اخلاص فيما يجب عمله 

االوضاع االقتصادية الراهنة.
وقال ان املمارسات االسرائيلية والتصعيد في اجراءات 
اصبحت  غزة  وان  موقف  الى  حتتاج  اصبحت  احلصار 
ان  السلطة  على  ان  نــرى  ونحن  منكوبة  منطقة  االن 
ان  يــجــوز  وال  منكوبة  منطقة  غــزة  بــان  الــعــالــم  تشعر 
يكون مليون ونصف املليون فلسطيني  عرضة النتهاك 
قاسية  جماعية  لعقوبات  وتعريضهم  الدولية  القوانني 

وغير منطقية وغير مقبولة.
القطاع  مــؤســســات  دور  تفعيل  هــو  املــطــلــوب  ان  وقـــال 
بالتدخل  العالم  ومطالبة  املــدنــي  واملجتمع  اخلـــاص 
السريع لفك احلصار الظالم على اهلنا في غزة. داعيا 
تــبــرعــات لسكان  املــبــادرة بجمع  الــى  الــقــطــاع اخلـــاص 
يتحمل  ان  العالم  االعــالن على  لهذا  ونتيجة  القطاع. 

صورة الغالف: أعضاء املجلس التنسيقي مع دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض ومعالي وزير اإلقتصاد الوطني كمال حسونة
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تكاليف تامني كافة االحتياجات السكانية جلميع ابناء 
القطاع الى حني زوال احلصار وتوابعه.

بد  انه ال  فقال مسروجي  السياسي  الصعيد  واما على 
من مداخلة وطنية محلية ضاغطة  في اجتاه  حتقيق 
حوار وطني شامل الستعراض الوضع السياسي واالمني 

وتغليب املصلحة الوطنية على املصالح الفئوية.
رجال  احتــاد  قبل  اقتراحا مقدما من  وطــرح مسروجي 
فلسطني  خـــارج  استثمارية  مــؤمتــرات  بعقد  االعــمــال 
جللب االستثمارات الى داخل فلسطني من خالل شركاء 

محليني واصحاب مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
وعــقــب الــدكــتــور فــيــاض على فــكــرة املــؤمتــر بقوله يجب 
االستفادة من الظروف الراهنة و التجارب السابقة وما مت 
العمل على حتضيره من اجل ممارسة الضغوط الجراء 
حللحلة  استغالله  يتم  لكي  اوال  الــداخــل  فــي  املــؤمتــر 
الوطن. باعتباره جــزء من هــذا  االوضــاع في قطاع غــزة 
تنظم  التي  اخلبرات  من  االستفادة  اهمية  على  مؤكدا 

مثل هذه املؤمترات من اجل حتقيق نتائج ايجابية.
مــن جــانــبــه بــني الــدكــتــور هــشــام عــورتــانــي مــديــر مركز 
االعمال  رجال  التابع جلمعية  اخلاص  القطاع  تطوير 
انـــه ميــكــن االســتــفــاد ة مــن االفــكــار لعقد املــؤمتــر في 
الداخل ثم في اخلارج ولهذا يجب البدء بتشكيل فريق 
عمل من املؤسسات املعنية حكومية وقطاع خاص لبدء 

التحضيرات املطلوبة.

وطــالــب املــشــاركــون فــي الــلــقــاء رئــيــس الــــوزراء بضرورة 
على  املتراكمة  اخلــاص  القطاع  ديــون  بتسديد  االيفاء 
يتعلق   فيما  واالخــذ  الفلسطينية.  الوطنية  السلطة 
مبوضوع معامالت العطاءات وااللتزام بتسديدها  وعدم 
التاخر بالدفع مما له تاثير في تاكل نسبة الربح لهذه 

العطاءات نتيجة فروقات العملة وعوامل اخرى.
واشـــــار مــحــمــد نــافــذ حـــربـــاوي رئــيــس مــركــز التجارة 
لعقد  املناسبة  الظروف  تهيئة  الى ضرورة  الفلسطيني 
الضرورية  التشريعات  سن  ومتابعة  اليه  املشار  املؤمتر 
ومساهمة مؤسسات القطاع اخلاص في بلورتها بصورها 

النهائية مبا يخدم االقتصاد الوطني.
واشـــار الــى ضـــرورة تــأمــني االراضــــي مــن قبل السلطة 

الوطنية القامة املناطق الصناعية الضرورية.
وتطرق باسم خوري رئيس احتاد الصناعات الى قضايا 
الغالء الفاحش وتاثيرها السلبي على املواطن والقطاع 

اخلاص.مطالبا احلكومة بالتدخل في هذا املوضوع.
املــقــاولــني بايجاد  وطــالــب اســامــة كحيل رئــيــس احتـــاد 
حلول ملشكلة اغالق املعابر واملشاكل التي يواجهها قطاع 
االنشاءات نتيجة للحصار واالغالق الكامل على قطاع 

غزة وانخفاض الدوالر.
كما طالب احد املشاركني بضرورة دعم القطاع الزراعي 
بسبب الغالء وكذلك تفعيل القضاء في جميع نواحيه.

وكذلك الى ايجاد الية لدعم قطاع زيت الزيتون.

وتطرق االجتماع ايضا الى االجراءات املتبعة في معبر 
منطقة  حتويل  الــى  تهدف  والــتــي  العسكري  ترقوميا 
جنوب الضفة الغربية الى سجن وان  االجراءات املطبقة 

االن على املعبر حتد من دخول وخروج السلع.
البضائع من  استيراد  التاخير في  إلى قضية  واإلشــارة 
واملطالبة  التجار.  على  خسارة  من  يسببه  وما  املوانىء 

بوضع حد لهذه املشكلة.
اهمها  قضايا  من  طــرح  ما  على  الـــوزراء  رئيس  وعقب 
قضية املعابر بقوله ان حكومته تبذل جهودا كبيرة من 

اجل اعادة فتح املعابر.
وبخصوص االراضي قال ان املرحلة املقبلة ستشهد عدد 
من املبادرات في هذا املجال بغية حتسني اقامة املشاريع.

احلكومة  دعـــم  وامــكــانــيــة  االســعــار  ــفــاع  الرت وبالنسبة 
للسلع قال الدكتور فياض ان امكانيات تدخل السلطة 
محلية.مؤكدا  وليست  عاملية  ظاهرة  النها  ممكن  غير 
يتصل  مــا  خــاصــة  الفقر  قضية  فــي  تكمن  املشكلة  ان 
شبكة  بتوفير  للسلطة  دور  وهناك  االستهالكية  باملواد 
امان للتعامل مع الشرائح الضعيفة. وان وزارة الشؤون 
االجتماعية توسع قاعدة املستفيدين من برامج للرعاية 

االجتماعية وهذا مقدور عليه.
وبالنسبة لهيئة املعابر قال ان احلديث يجري عن هيئة 
عن  املسؤولة  القانون  مبوجب  تنشىء  مستقلة  رسمية 

ادارة قطاع املعابر. 

أمانة سر  والــزراعــة  التجارية  الغرف  احتــاد  سلم 
املجلس ألتنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص إلى 
الفلسطينيني حيث تنتقل  احتاد رجال األعمال 
األربع  املؤسسات  من  كل  لــدى  دوريــا  السر  أمانة 
الرئيسية كل ستة أشهر وهي احتاد رجال األعمال 
مركز  الــتــجــاريــة  الــغــرف  احتـــاد  الفلسطينيني، 
التجارة الفلسطيني »بالتريد« واحتاد الصناعات 
أيضا  ألتنسيقي  املجلس  ويضم  الفلسطينية. 
ويقوم  هــذا  األخـــرى.  اخلــاص  القطاع  مؤسسات 

القطاع  وهموم  القضايا  ومبتابعة  بالتمثيل  املجلس 
اخلاص وما يختص بالشوؤن الداخلية وعلى صعيد 
القضايا  وكــذلــك  للمجلس  اخلــارجــيــة  الــعــالقــات 
والعالقات مع القطاع العام واملجتمع املدني وغيرها.

املعلومات  انــظــمــة  شـــركـــات  احتــــاد  مــثــل  االخــــــرى. 
البنوك في  الفلسطينيني وجمعية  املقاولني  واحتاد 
فلسطني واحتاد شركات التامني ومجلس الشاحنني 
للمؤسسات  االداريــــــــة  واخلــــدمــــات  الــفــلــســطــيــنــي 

السياحية.....

االجتماع  املجلس  عمل  بــاكــورة  وكــان  وغيرها. 
فياض متحور  الدكتور سالم  ــوزراء  ال رئيس  مع 
حول االوضاع في قطاع غزة وتاثير اغالق املعابر 
على االوضاع االقتصادية وكذلك تنظيم زيارات 
لوفود رجال االعمال الى مؤمتر املنتدى العربي 
البولندي الذي عقد في دبي واملعرض الصيني 

في نيقوسيا ومعرض االثاث في تركيا.
مؤمتر  لعقد  االســـتـــعـــدادات  املــجــلــس  ويــجــري 

لالستثمار في فلسطني.

إحتاد رجال األعمال يتسلم أمانة سر
املجلس ألتنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص 

فياض نبذل جهودا كبيرة العادة فتح املعابر 
وتوفير شبكة أمان للشرائح الضعيفة
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أعلن في اخلليل رسميا عن انطالق احتاد رجال األعمال 
األعمال  رجـــال  جمعية  مــن  واملــكــون  الفلسطينيني، 
في  األعــمــال  رجــال  جمعية  و  بالقدس  الفلسطينيني 
قطاع غزة و منتدى رجال األعمال في جنني و ملتقى 
رجال األعمال الفلسطينيني في اخلليل، ليكون تأكيدا 

على حلمة شطري الوطن الفلسطيني.
ووقع النظام األساسي لالحتاد في فندق امليزان باملدينة 
، رؤساء املؤسسات األربعة ، بحضور حشد كبير من رجال 

األعمال.

يوم تاريخي
واعتبر خضر القواسمي ، رئيس ملتقى رجال األعمال 
األعمال  رجال  احتاد  انطالق   ، باخلليل  الفلسطينيني 
الفلسطيني،  الوطن  وحدة  على  تأكيدا  الفلسطينيني 
دعــم احلركة  في  كبير  أثــر  له  يكون  ان  أمله  معربا عن 
عامل  ويــكــون   ، فلسطني  فــي  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
السياسيون  يستطع  لم  الــذي  الوطن  شطري  توحيد 

توحيده.
ـــن يـــفـــرض عــلــى الشعب  ــــه ل وأوضــــــح الـــقـــواســـمـــي ان
دام هناك تواصل  الفلسطيني االنفصال واالنقسام ما 
اجلغرافيا اإلنسانية التي هي األقوى على وحدة وتالحم 
أبناء الشعب بكافة فئاته ، مشيرا ان توقيع االتفاق هو 

ثورة في هذا االجتاه وترسيخ لهذا املفهوم .

صوت لرجال األعمال
وأشار محمد مسروجي ، رئيس االحتاد ، ان االحتاد مت 
تأسيسه منذ ثالث سنوات ولكن نتيجة الظروف الصعبة 

التي مير بها شعبنا مت تأجيل وتأخير تسجيله ، واليوم 
نعلن انطالق االحتاد رسميا في اخلليل.

وأوضـــــح ان هـــدف االحتـــــاد هـــو ايـــجـــاد صـــوت لرجال 
خالله  من  التعبير  يستطيعوا  الفلسطينيني  االعمال 
على  االعمال  رجــال  ان  مشيرا   ، املجاالت  مختلف  في 
الفلسطينية  الوطنية  بالسلطة  وطيدة  وعالقة  اتصال 
عالقة  على  انــه  كما   ، والرسمية  االهلية  واملــؤســســات 
في  مؤسس  عضو  انــه  موضحا   ، البلدان  من  بالعديد 
احتـــاد رجـــال األعــمــال الــعــرب و لــديــه مجالس اعمال 
مشتركة مع العديد من الدول العربية وغير العربية من 

ضمنها الصني وتركيا والعراق ومصر واألردن وغيرها .

رسالة
االعمال في  رجــال  رئيس جمعية   ، وبني عاهد بسيسو 
غزة ، ان توقيع النظام االساسي الحتاد رجال االعمال 
هو رسالة على من يعملوا جاهدين للفصل اجلغرافي 
الوطن وتالحم  ، وتكريس لوحدة  والقطاع  الضفة  بني 
رغم  اجلغرافية  لوحدته  وتكريس  الشرفاء  أبنائه  بني 
يهدد  ـــذي  ال ألفصائلي  واخلــــالف  الــســيــاســي  الــتــنــازع 

املشروع الوطني الفلسطيني .
وتطرق بسيسو الى الوضع في قطاع غزة ، مشيرا الى 
اعلى  في  الفقر  نسبة  وان  ظالم  حصار  من  يعاني  انه 
حتى  مستمر  وتصاعد  تزايد  في  والبطالة  مستوياته 
منطقة  انه  على  معه  ويتعامل  كارثي  وضع  في  اصبح 
مساعدات إنسانية ، يحظر عليه إدخال املواد اخلام التي 
املشروعات  وإقامة  العاملة  األيــدي  تشغيل  في  تساعد 

وتشغيل املصانع والورشات.

وأضاف اننا في وضع ال نحسد عليه ، حيث ان الشعب 
االخر  الــطــرف  يلغيه  بــشــيء  بــني طــرف يسمح  عــالــق 
ويــحــذر مــن عــواقــبــه وكــهــذا ، ولــذلــك ال ميكن لرجال 
االعمال الوقوف مكتوفي االيدي ازاء ما يحصل، داعيا 
اجل  مــن  اجلــاد  للعمل  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع 
ترتيب موقف واضح وملتزم اجتاه قضايا الوطن الذي 
امامه:  احتماالت  ثــالث  يوجد  حيث   ، عليها  قــادر  هو 
 ، املتنافرين  الطرفني  قبل  من  يفرض  ما  قبول  االول 
والثاني موقف الالمباالة وهو موقف املتفرج غير امللتزم 
الذي ال حول له وال قوة ، والثالث الرفض واملواجهة ملا 

فيه مصلحة شعبنا وآماله وتطلعاته .

عودوا لرشدكم
وباختصار شديد وجه راغب احلاج حسن رئيس منتدى 
رجال االعمال في جنني ، في كلمته رسالة واضحة الى 

االهل واالخوان في قطاع غزة بأن يعودو الى رشدهم .

دور حقيقي
عن   ، العسيلي  خــالــد   ، اخلليل  بلدية  رئــيــس  وأعـــرب 
اعـــتـــزازه بــاجنــاز احتـــاد رجـــال االعــمــال ، لــيــأخــذ دوره 
الى  مــشــيــرا   ، الفلسطينية  الــســاحــة  عــلــى  احلقيقي 
جناز  التاريخ  عبر  ولقاءات  عديدة  محاوالت  جرت  انه 

وانطالق هذه املؤسسة.

رد سياسي
ووصف محافظ اخلليل ، الدكتور حسني االعرج ، اللقاء 
هو رد سياسي على من حاول محو القضية الفلسطينية 

يوحد شطري الوطن ويدعم االقتصاد الوطني

التوقيع في اخلليل على النظام االساسي الحتاد رجال االعمال الفلسطينيني



19 كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

الــتــقــى مــحــمــد مــســروجــي رئيس 
احتاد رجال األعمال الفلسطينيني 
السلطة  لــــدى  الــــكــــوري  الــســفــيــر 
بناًء  بـــارك  صــب  ون  الفلسطينية 
 2007/12/24 ـــوم  ي طــلــبــه  عــلــى 
املقترحات  وذلك ألستشراف بعض 
الوطنية  االقــتــصــاديــة  واملـــجـــاالت 
الكورية  لــلــحــكــومــة  ميــكــن  الـــتـــي 
ـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا مع  ـــة ال ـــي ـــوب اجلـــن
أوضح  وقـــد  الفلسطيني  اجلــانــب 
أهمية  الــكــوري  للسفير  مسروجي 
فلسطني  في  كورية  مشاريع  إنشاء 
كورية  إلكترونية  مدينة  بناء  مثل 
وكذلك   Electro city جنوبية 
السيارات  وقطع  السيارات،  مصانع 
املنتجات  من  وغيرها  واملنسوجات 
من  واالســتــفــادة  املتميزة  الــكــوريــة 

العمالة الرخيصة في فلسطني وركز أيضًا في اللقاء على أهمية الدخول في 
شراكات جتارية فلسطينية كورية.

املسروجي يلتقي السفير الكوري اجلنوبي ون صب بارك

لوجود رجال أعمال من قطاع غزة ، كما انه جاء في ظل 
االعمال  رجــال  احتــاد  من خلق  العمل  مأسسة  مرحلة 

الذي هو بديل العمل العشوائي .
على  الــذي حتتوي  اخلليل  محافظة  ان  االعـــرج  وأكــد 
ستضع   ، الفلسطيني  الــقــومــي  االقــتــصــاد  مــن   50%
اخلطوة  هــذه  مباركا   ، األعــمــال  لرجال  إمكانياتها  كل 

القانونية.

اهداف وتطلعات االحتاد
وفي مقابلة مع »رجل االعمال« حتدث مدير عام االحتاد 

ماجد معالي حول أهداف وتطلعات االحتاد قائال: 
دور  تعزيز  هــو  االحتـــاد  وتطلعات  أهـــداف  أهــم  مــن  إن 
وغاياتها  أهدافها  حتقيق  فــي  لــه  املؤسسة  اجلمعيات 
وعلى رأسها تفعيل دور أعضائها لتشكيل قوة اقتصادية 
القطاعات  جميع  بتمثيل  وفــاعــلــة  شــامــلــة  ضــاغــطــة 
األعمال  رجــال  مصالح  حلماية  املختلفة  االقتصادية 
يضمن  مبا  اخلــاص  القطاع  دور  وتطوير  واملستثمرين 
تنمية وتقوية وتوسيع أفاق االقتصاد الوطني والوصول 

به إلى مرحلة االستقالل واالقتصاد احلر.
واضاف سيكون االحتاد املرجعية األولى واملمثل الرئيس 
العام  القطاعني  أمـــام  الفلسطيني  األعــمــال  ملجتمع 

واخلاص محليًا وإقليميُا ودوليًا .
استمرار  ان االحتــاد سيعمل ويحرص على  الــى  واشــار 
األعمال  رجال  جمعيات  جميع  بني  والتعاون  التنسيق 
اخلاص  للقطاع  التنسيقي  املــجــلــس  مــؤســســات  ومـــع 
ومجلس  الرئيس  ومكتب  املــدنــي  املجتمع  ومؤسسات 
والبلديات  واحملـــافـــظـــات  املــعــنــيــة  ـــــــوزارات  وال الــــــوزراء 

واملعنية  املختلفة  والتشريعية  االقتصادية  واملؤسسات 
األعمال  رجـــال  تهم  الــتــي  القضايا  جتــاه  بــاالقــتــصــاد 
التشريعات  تطوير  على  والعمل  الوطني.  واالقتصاد 
واألداء القانوني وتأهيل النظام القضائي للوصول إلى 

توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مالئمة.
واردف قائال كما سيحرص االحتاد على تطوير وتقدمي 
اخلدمات املختلفة املطلوبة وسيعمل خاصة على تسهيل 
املعايير  وســيــضــع  ومنتجاتهم  األعــمــال  رجـــال  حــركــة 
رجال  قطاعات  ملختلف  اخلــدمــات  تقدمي  فــي  العادلة 
أو  تفريق  دون  حاجاتهم  وحسب  وإمكانياتهم  األعمال 

متايز بينهم.  
ومصانعنا  شركاتنا  تطوير  على  االحتـــاد  وسيركز 
خالل  من  وغيرها  واخلدماتية  املالية  ومؤسساتنا 
خالل  ومــن  املطلوبة  التخصصية  الــــدورات  توفير 
األداة  اخلـــاص،  الــقــطــاع  تطوير  مــركــز  دور  تفعيل 
ــعــام الـــقـــادم على  الــتــطــويــريــة الــتــي ســتــركــز فــي ال
مستوى  لرفع  واملؤسسات  الشركات  موضوع حوكمة 
األداء والتطوير والتنظيم والرقابة لديها ، وسيعمل 
املركز كعادته على طرح القضايا الهامة ومناقشتها 
والفعاليات  واملـــؤمتـــرات  العمل  ورشـــات  خــالل  مــن 
االقتصادية واالجتماعية التي ستتناولها، وسيعمل 
االحتاد على املتابعة والضغط لتنفيذ توصياتها من 

قبل اجلهات املعنية .
كما سيوفر االحتاد فرص املشاركة في املؤمترات واملعارض 

اإلقليمية والدولية .
االحتاد  أداة  من  االستفادة  إلــى  اجلميع  معالي  ودعــا 
الفلسطيني«  األعــــمــــال  رجــــل  ــة  »مــجــل اإلعـــالمـــيـــة 

الفني  املستويني  على  تطويرها  على  سنعمل  الــتــي 
أسواقًا  لتشمل  اجلميع  دعــم  خــالل  مــن  والتسويقي 

عربية وإقليمية.
أعضائه  في  الكامنة  طاقاته  سيوظف  االحتــاد  أن  كما 
وفي اجلمعيات املؤسسة له من جميع القطاعات للعمل 
املطلوبة  والتجارية  االقتصادية  السياسات  رســم  على 
والتعاون  التنسيق  على  وسيحرص  االتفاقيات  وتوقيع 
والتعاون  والتخطيط  الوطني  االقــتــصــاد  ـــي  وزارت مــع 
لــلــتــحــضــيــر وتوقيع  الـــدولـــي عــلــى وجــــه اخلـــصـــوص 
التفاهم  ومذكرات  والتجارية  االقتصادية  االتفاقيات 
ويفتح  يسهل  ممــا  العالم  دول  مختلف  مــع  والــتــعــاون 
الفلسطينيني  أمام رجال األعمال  أوسع وجديدة  آفاقًا 
والعرب واألجانب للعمل والدخول في شراكات جتارية 

واستثمارية مشتركة.
األعمال  رجـــال  احتـــاد  مــع  بالتعاون  االحتـــاد  وســيــقــوم 
العرب من اجل لعب دور فاعل في نسج عالقات جتارية 
واقتصادية عربية فلسطينية داعمة لصمود هذا الشعب 
ومصاحله وننوه هنا إلى أن االحتاد الفلسطيني يحظى 

مبنصب نائب الرئيس لالحتاد العربي.
كذلك سيعمل هذا االحتاد على توطيد عالقتنا الثنائية 
خالل  من  والدولية  واإلسالمية  اإلقليمية  الــدول  مع 
مختلف  مع  املشتركة  األعمال  مجالس  وتفعيل  إقامة 
نشأته  منذ  وقــع  حيث  لنا  والداعمة  الصديقة  الــدول 

العديد من هذه املجالس املشتركة.
تفاهم  اتفاقية  الــقــادم  نوفمبر  شهر  فــي  سيوقع  كما 
وتعاون مع مركز دبي للتحكيم التجاري وحل النزاعات 

العتماد االحتاد كفرع متثيلي له في فلسطني .
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الفلسطينيني  األعمال  رجال  جمعية  استقبلت 
سونغ  عمل  غــداء  على  الله  رام  فــي  مقرها  فــي 
السفير  بــأعــمــال  والــقــائــم  القنصل  جــيــه  لــيــان 
الصيني في رام الله لدى السلطة الوطنية، ولي 
مان شنغ امللحق االقتصادي والتجاري الصيني 

ومرافقيهم .
رئيس  مــســروجــي  محمد  استقبالهم  فــي  وكـــان 
للجمعية  اإلداريـــــة  الهيئة  وأعــضــاء  اجلمعية 
واملدير العام والدكتور هشام عورتاني مدير مركز 

تطوير القطاع اخلاص في اجلمعية.
ورحب مسروجي خالل اللقاء بالضيوف وأطلعهم 
على نشاطات اجلمعية ومجاالت عملها ، وبأنها 
أيــضــًا مــقــرًا الحتـــاد جــمــعــيــات رجـــال األعمال 
الفلسطينيني – حيث شارك االحتاد واجلمعية 
مؤخرًا في توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لتأسيس 
فــلــســطــيــنــي مشترك  أعـــمـــال صــيــنــي  مــجــلــس 
التجارة  لترويج  الصيني  املجلس  مع  بالتعاون 
الدولية )CPIT(. وكذلك املشاركة في فعاليات 
وقــد سلمهم  الصيني  الــعــربــي  الــثــانــي  املــنــتــدى 
مذكرة  عن  ونسخة  املنتدى  توصيات  عن  نسخة 
 ، املشترك  األعــمــال  ملجلس  والــتــعــاون  التفاهم 

وبني أهمية الدور االقتصادي الصيني في العالم 
وضرورة دعم االقتصاد الفلسطيني املتواضع .

والقائم  القنصل  جيه  ليان  سونغ  حتــدث  كما 
بأعمال السفير وبني اهتمام السفارة للعمل على 
توطيد العالقة مع االحتاد واجلمعية ومع رجال 
األعمال الفلسطينيني من اجل تقدمي اخلدمات 
الوفود  وتــبــادل  لتنظيم  الكامل  والــتــعــاون  لهم 

التجارية بني البلدين . 
وأبدى لي مان شنغ احمللق التجاري واالقتصادي 
ممكن  هو  ما  لتقدمي  الكامل  السفارة  استعداد 
إليها  واملشار  املبرمة  االتفاقية  تنفيذ  لتسهيل 
للدخول  التأشيرات  ومنح  الصيني  اجلانب  مع 
إلى الصني وتوفير املعلومات املطلوبة من الصني 
دعوات  وقـــدم  الفلسطينيني  األعــمــال  لــرجــال 
للمشاركة  اجلمعية  وأعــضــاء  للحضور  خــاصــة 
في املعارض الهامة التي ستقام في شهر أكتوبر 

.2007
املوضوعات  من  العديد  في  البحث  وجــرى  هــذا 
والفلسطيني  الــصــيــنــي  اجلــانــبــني  تــهــم  ــتــي  ال
مــن تــرويــج الــتــجــارة والــتــســويــق وإثـــــارة بعض 
األعمال  رجال  تواجه  التي  والصعوبات  املشاكل 

الفلسطينيني في الصني .
من  مجموعة  الــعــام  املــديــر  معالي  ماجد  وقــدم 
التقارير االقتصادية والتجارية عن األوضاع في 
 2007 اجلــاري  والــعــام  املنصرم  للعام  فلسطني 
طلبه  على  بناًء  والتجاري  االقتصادي  للمحلق 

املسبق.
وبني بأنه من خالل استمرار االتصاالت بشركائنا 
الصينية في  السفارة  )CPIT( ومع  في الصني 
رام الله ستقوم اجلمعية بالتحضير للدخول في 
شراكات صينية فلسطينية في مجال االستثمار 
واملشاركة  التجارية  الوفود  وتبادل   ، البلدين  في 
في املنتديات واملؤمترات واملعارض التي تقام في 
بدورها  التي  العربي  والعالم  والصني  فلسطني 

توطد العالقة مع  رجال األعمال الصينيني.
رئــيــس االحتـــــاد واجلمعية  أشــــار  وفـــي اخلـــتـــام 
محمد مسروجي على ضرورة استمرار اللقاءات 
مع أركان السفارة وطالب احلكومة الصينية من 
خاللهم بتقدمي برامج ومشاريع ملساعدة الشعب 
املشروعات  مــجــال  فـــي  وخـــاصـــة  الــفــلــســطــيــنــي 
االقــتــصــاديــة وكــذلــك دعـــم مــؤســســات القطاع 

اخلاص الفلسطيني.

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني تستقبل
القنصل وامللحق التجاري الصيني

أعضاء مجلس إدارة اجلمعية مع سونغ ليان جيه ولي مان شنغ
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حددت  احلكومة  أن  الـــوزراء  رئيس  فياض  ســالم  د.  أعلن 
شمل  جمع  رأســهــا  على  يقف  أولــويــات  مجموعة  لنفسها 
الوطن، واالستمرار في تقدمي اخلدمات ألبناء شعبنا في 
قطاع غزة وإعادة االعتبار ألمن وأمان وكرامة املواطنني عبر 

فرض سيادة القانون واالنعاش االقتصادي.
واضاف أن احلكومة تولي املوضوع االقتصادي جل اهتمامها، 
وكرست جهودها ملواجهة حتديات الفقر والبطالة والركود 
االقتصادي الذي يخيم على االقتصاد الفلسطيني منذ ما 

يقرب من سبع سنوات.
االنعاش  خــطــة  بـــاعـــداد  قــمــنــا  ذلـــك  لتحقيق  إنـــه  وقــــال 
االقتصادي السريع للتعامل مع الوضع الراهن حتى نهاية 
العام 2007، وبدأنا العمل على إعداد خطة متوسطة املدى 

للفترة 2010-2008.

خالل افتتاح امللتقى السنوي األول لسوق رأس املال الفلسطيني

فياض يدعو الـمستثمرين العرب للعودة إلى فلسطني
أبو لبدة: البيئة االستثمارية الـمواتية تتطلب فرض األمن والقانون ورزمة قوانني مشجعة

خطة االنعاش
وبني أن احلكومة اعتمدت خطة االنعاش السريع ملا تبقى 
من العام احلالي ومت حتديد اهدافها في ثالثة رئيسية هي: 
الركود  حالة  وانهاء  الفلسطيني،  باالقتصاد  الثقة  إعــادة 
االقتصادي، ومواجهة الوضع اإلنساني الصعب وخصوصا 
في قطاع غزة الرازح بني مطرقة االنقالب العسكري على 
الــتــام املــفــروض مــن قبل  الشرعية وســنــدان اإلغـــالق شبه 

إسرائيل على هذا اجلزء العزيز من وطننا.
وقـــال د. فــيــاض الـــذي كـــان يــتــحــدث فــي افــتــتــاح امللتقى 
عقد  الــذي  الفلسطيني  املــال  رأس  لسوق  األول  السنوي 
على مدار يومني 8-9-2007 ، في مدينة رام الله ، إن هذه 
اخلطة تتضمن مكونات ثالث أولها توفير التمويل الكافي 
للسلطة،  التشغيلية  والنفقات  املوظفني،  رواتــب  لتسديد 
وتسديد متأخرات القطاع اخلاص واملوظفني، حيث يشكل 

هذا املكون العنصر األكثر تأثيرًا على النشاط االقتصادي 
 200 الـ  يقارب  ما  السوق  في  ويضخ  القصير،  املــدى  على 
االقتصاد،  تنشيط  فــي  يساهم  ممــا  شهريا،  دوالر  مليون 
أبناء  مــن  مختلفة  فئات  مست  التي  الفقر  حالة  وانــهــاء 
اخلاص،  القطاع  على  ايجابًا  ينعكس  بــدوره  وهذا  شعبنا، 

في قطاعات االنتاج واخلدمات.
وتـــطـــرق لــلــمــكــون الــثــانــي لــلــخــطــة وهـــو تــوفــيــر وإيصال 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة مــن األغــذيــة واالدويــــة واخلدمات 
ألهلنا  والكهرباء  الوقود  ذلك  في  مبا  الرئيسية،  والسلع 
في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن احلكومة عملت على حتسني 
حالة االمن الغذائي للفئات املهمشة، وخصوصا في جيوب 
الفئات  مساعدة  إلــى  إضافة  احملافظات،  مبختلف  الفقر 
العام  نهاية  منذ  املستمرة  االفــقــار  لعملية  تعرضت  التي 

.2000

دولة الدكتور سالم فياض ومعالي د. حسن أبو لبدة
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الثالث في خطة اإلنعاش هو  املكون  أن  وأوضح د. فياض 
استئناف العمل التنموي في مختلف القطاعات، ويشمل 
أولى،  وطنية  أولــويــة  بصفته  التعليم  مستلزمات  توفير 
ويأتي في مقدمة ذلك بناء املدارس، وتوفير جتهيزات تصل 
وجتهيز  وصيانة  سنويا،  جديد  تلميذ  ألف   40 نحو  إلى 

املدارس باملستلزمات واالحتياجات، 

ترشيد االنفاق
ترشيد  على  ستعمل  احلكومة  أن  على  فياض  د.  وشــدد 
ولصالح  االولــويــات  نحو  بعدالة  ليوزع  الصحي  االنــفــاق 
املناطق الفقيرة.، وإعادة إعمار البنية التحتية وتطويرها، 
التي  أو  التنفيذ،  تنتظر  التي  املشاريع  كافة  واستئناف 
توقفت خالل السنوات السابقة، في مجاالت املياه والصرف 
الصلبة  النفايات  ومعاجلة  والــطــرق  والكهرباء  الصحي 
وغيرها، مشيرًا الى حدوث تقدم ملموس في هذا املجال، 
املشاريع،  عشرات  تنفيذ  على  العمل  استئناف  مت  حيث 
لتنفيذ  اجلــديــدة  االتفاقيات  مــن  العديد  توقيع  وجــرى 
املشاريع في مختلف القطاعات، ويجري العمل اآلن على 
مختلف  في  للتنفيذ  اجلاهزة  للمشاريع  األمــوال  جتنيد 

احملافظات.
وأوضح بأن انعاش القطاع اخلاص هو في سلم األولويات، 
وقال: ندرك الضرر الكبير الذي حلق بهذا القطاع خالل 
السنوات السبع السابقة، فقد أطاحت التوغالت العسكرية 
واإلجراءات التي تبعتها، بالكثير من االجنازات التي حققها 
القطاع اخلاص، على مدار سنوات طويلة من الكد والعمل، 
القطاع  تــواجــه  الــتــي  املــخــاطــر  أن مستوى  نـــدرك  ونــحــن 
اخلاص، اآلن باتت تفوق قدرته على مواجهتها، وخصوصًا 
في ضوء جلوء قوات االحتالل اإلسرائيلية إلى استخدام 
القوة املدمرة جتاه املصانع واملرافق واملمتلكات، وفي ضوء 
األمني  الفلتان  حالة  جراء  الشخصي  األمن  حالة  تردي 
السياسي أيضا، وشهدنا  انسداد االفق  والفوضى، وبسبب 
ظــاهــرة هجرة  بــروز  الفلسطيني،  الــتــاريــخ  فــي  مــرة  ألول 
رؤوس االمـــوال الــى الــدول املــجــاورة، لتضيف الــى ظاهرة 

هجرة الكفاءات همًا جديدًا إلى الهموم الفلسطينية.
القطاع  ثقة  إلعــادة  كبيرة  أهمية  تولي  حكومته  أن  وأكــد 
اخلاص باقتصاده الوطني، وتعزيز ثقته بالسلطة الوطنية 
السلطة  على  املــتــراكــمــة  مستحقاته  تسديد  خــالل  مــن 
التي  واالحتياجات  اخلدمات  من  رزمة  وتطوير  الوطنية، 
حتفزه على الصمود واالستثمار في الوطن، حيث تشتمل 
وبرامج  قــدرات  وبناء  قــروض  توفير ضمانات  الرزمة  هذه 
جميع  لــدى  تسعى  حكومته  أن  مــؤكــدًا  وغيرها،  حتديث 
اجلهات املانحة لتوسيع دعمها لتلك البرامج، انطالقا من 
اإلميان الراسخ بان الطريق حملاربة البطالة في فلسطني، 
يكمن في حتقيق منو إقتصادي مبعدالت ال تقل عن 7% 
سنويًا، وقال: نحن نعتقد أن القطاع اخلاص هو القاطرة 

األهم واالقدر على حتقيق ذلك.
وتطرق رئيس الوزراء إلى املكون األخير في خطة اإلنعاش 
واملضي في  السريع، وميثل في استئناف جهود اإلصــالح، 

تطوير البناء املؤسسي وترسيخ مبادئ احلكم الرشيد. 

وأضاف، بخصوص خطة احلكومة متوسطة املدى للسنوات 
والتنمية،  والتي اسميناها خطة االصالح   ،2010-2008
على  حرصنا  فقد  مؤخرًا،  اعدادها  عملية  اطلقنا  والتي 
إدخال تطوير هام جدًا في منهج إعدادها، وقررنا توحيد 
املوازنة،  إعـــداد  وعملية  التنموية،  اخلطة  اعـــداد  عملية 
التي ستتم من اآلن فصاعدا في اطار زمني لثالث سنوات 

أيضا.

اهمية االنفتاح
التحديات  تــدرك حجم  أن احلكومة  الى  د. فياض  وأشــار 
االقتصادية املاثلة أمامها، وتعي أهمية االنفتاح واملشاركة 
االقتصادي،  الــشــأن  فــي  الــوطــنــيــة  ــدة  األجــن فــي حتقيق 
إلى  نسعى  فإننا  املبدأ  وبناءًا على هذا  املنطلق  ومن هذا 
إعادة  فــي  اخلــاص  القطاع  مــع  الكاملة  الشراكة  حتقيق 
النمو للتأثير في  آفاق  بناء االقتصاد الفلسطيني، وفتح 
مستوى الرفاه االجتماعي ومتويل مسيرة البناء واالزدهار 
آثار  من  املاضية  املرحلة  أحدثته  ما  وجتــاوز  االقتصادي، 

سلبية على مختلف جوانب احلياة.
اخلارجية،  االستثمارات  على جلب  احلكومة  وأكد حرص 
ودور سوق رأس املال في االقتصاد الفلسطيني وإمكانيات 
وقال:  واالزدهــــار،  التنمية  متويل  فــي  مــركــزيــًا،  دورًا  لعبه 
نتطلع إلى قيام الهيئات الرقابية بدور متعاظم في توفير 
إلى  ونتطلع  القطاع،  هــذا  لنمو  املواتية  البيئة  مقومات 
مبسئولية  لدورها  واإلشرافية  الرقابية  الهيئات  ممارسة 
وانــفــتــاح وايــجــابــيــة، مبــا فــي ذلــك اتــخــاذ كــل اإلجــــراءات 
التنظيمية واإلدارية، لقيادة جهود تنمية وتطوير القطاع 
اخلاص، وتوفير احلد األقصى من احلماية للمستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن احلكومة تدرك أن هناك الكثير 
األمثل  االستغالل  إمكانية  من  حتد  التي  النواقص،  من 
القانونية  التحتية  البنية  وأن  املــال،  رأس  ســوق  لطاقات 
مستكملة  غير  املــواتــيــة،  االســتــثــمــاريــة  للبيئة  واإلداريـــــة 
إمكانيات االستغالل األمثل  لتاريخه، مما يحد فعاًل من 

لهذا القطاع.
الناظم  التشريعي  اإلطـــار  ســتــراجــع  احلــكــومــة  أن  وأكـــد 
العصر  روح  ليتالئم مع  املــال، وتطويره  رأس  لقطاع سوق 
واملــمــارســات الــدولــيــة اجلــيــدة، ويــأتــي فــي مــقــدمــة ذلك، 
العمل على إصدار قانون عصري للشركات، يوحد اإلطار 
على  واســعــة  آفـــاٍق  ويفتح  الــوطــن،  شطري  بــني  القانوني 
حفز املستثمرين من داخل الوطن وخارجه، لالستثمار في 
فلسطني، بدون بيروقراطية، مبا في ذلك متكني الشركات 
املساهمة العامة، من شراء أسهم اخلزينة، مما ميكنها من 
املساهمة في توفير السيولة للسوق املالي، ويحمي حقوق 

املستثمرين، وخاصة صغارهم.
وشدد على أن احلكومة بصدد معاجلة بعض املواد املقيدة 
في قانون ضريبة الدخل، لتمكني السوق املالي الفلسطيني 
تكلفة  مجال  فــي  اإلقليمية،  األســـواق  مــع  التنافس  مــن 
النشوء  من  االستثمارية  الصناديق  ولتمكني  االستثمار، 

والعمل في فلسطني، حيث تقوم جهات االختصاص حاليًا، 
بالتشاور مع األطراف ذات العالقة، متهيدًا إلصدار قوانني 
التأجيري،  والتمويل  العقاري،  الرهن  مجال  في  عصرية 

واملالكني واملستأجرين، وتشجيع االستثمار.

قانون مكافحة غسل االموال
وأعلن د. فياض بأن احلكومة أصدرت مؤخرًا قانون مكافحة 
غسل األموال، الذي ميكننا صدوره من إزالة القيود القائمة 
على تدفق االستثمارات إلى فلسطني ومنها بدون عوائق 
واملالي ألغراض  املصرفي  النظام  استخدام  مكافحة  ومن 
السوق  في  املستجدات  متابعة  الى  إضافة  مشروعة،  غير 
املستثمرين  حلماية  يلزم  ما  واتــخــاذ  الفلسطيني  املالي 
سلطة  تعمل  السياق  هذا  وفي  استقراره،  على  واحلفاظ 
الترتيبات  من  مجموعة  إصــدار  على  الفلسطينية  النقد 
والتعليمات، للقطاع املصرفي ألغراض منح احلد األقصى 
من التسهيالت املمكنة للمستثمرين لالستثمار في السوق 

املالي.
رأس  سوق  هيئة  مع  املستمر  التنسيق  أهمية  على  وشــدد 
أهدافها  وحتقيق  مبهامها  الــقــيــام  مــن  لتمكينها  املـــال، 
ومنو  استقرار  لتحقيق  املالئم  املناخ  تهيئة  في  املتمثلة 
في  املــال  رأس  ســوق  ومراقبة  وتطوير  وتنظيم  املــال،  رأس 
كافة  واستكمال  املستثمرين،  حقوق  وحماية  فلسطني، 
مساهمي  قاعدة  لتوسيع  والقانونية،  اإلداريــة  اإلجــراءات 
سوق فلسطني لألوراق املالية وحتويله إلى شركة مساهمة 

عامة، متهيدًا إلدراجها في البورصة الفلسطينية.
سوق  إلــى  بالتهنئة  فــيــاض  د.  تــوجــه  كلمته،  خــتــام  وفــي 
فلسطني لألوراق املالية، في الذكرى العاشرة لبدء التداول، 
الفلسطيني، ومتنى  املال  رأس  األول لسوق  امللتقى  وعقد 

لها كل تقدم وازدهار،  

ابو لبدة: مطلوب
طمأنة القطاع اخلاص

من جهته، طالب الدكتور حسن أبو لبدة رئيس مجلس 
لـــألوراق  فلسطني  لــســوق  التنفيذي  الــرئــيــس  االدارة، 
من  األقصى  احلد  ببذل  الفلسطينية  السلطة  الـمالية 
وتشجيعه  وحمايته  اخلـــاص  القطاع  لطمأنة  اجلــهــد 
الوطني. االقـــتـــصـــاد  فـــي  ــثــمــار  االســت اســـتـــمـــرار   عــلــى 

وشدد على أهمية أن تقوم السلطة بواجبها جتاه توفير 
احلد األدنى من مقومات البيئة االستثمارية الـمواتية، 
عــبــر فـــرض ســيــادة الــقــانــون ووقــــف االنـــفـــالت األمني 
لالستثمار. الـمشجعة  الــقــوانــني  مــن  رزمـــة   وحتــديــث 

االستثمارات  مـــن  ــعــديــد  ال أن  إلــــى  لــبــدة  أبــــو  وأشـــــار 
ــتــظــر مــــا ســتــتــمــخــض عـــنـــه جهود  ــن ت الـــــــمـــؤســـســـيـــة 
السالم  وحتقيق  السياسي  الـمسار  لتحريك  السلطة 
الـــداخـــلـــي، واإلنــــعــــاش االقـــتـــصـــادي واســتــئــنــاف ضخ 
الـمباشرة. وغــيــر  الـــــمــبــاشــرة  ــة  ــي ــدول ال ــمــســاعــدات   الـــ

السياسي  احلراك  مع  الـملتقى  انعقاد  تزامن  إلى  ونوه 



23 كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

اإلقليمي والدولي إلعادة بث الروح في عملية السالم، وفي 
ظل استمرار الكساد االقتصادي ونقص التمويل الالزم 
الـمقدمة. اخلدمات  مستوى  وتدني  العامة   للـمشاريع 
وشـــدد ابـــو لــبــدة عــلــى أن تــوســعــة وتــعــزيــز كــفــاءة سوق 
الـــــــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــة تــتــطــلــب تـــعـــاونـــًا وثـــيـــقـــًا بني 
وسلطة  واحلكومة،  السلطة،  رئاسة  الشركاء:  مختلف 
فلسطني  وســــوق  الـــــــمـــال،  رأس  ســــوق  وهــيــئــة  ــقــد،  ــن ال
العامة. الـــــمــســاهــمــة  والـــشـــركـــات  ــمــالــيــة،  الـــ  لــــــألوراق 
الـمستشار  مصطفى  محمد  الــدكــتــور  قــال  جهته،  مــن 
االقتصادي للرئيس محمود عباس إن انعاش االقتصاد 
االستثمار  مناخ  التحتية وحتسني  بنيته  وإعــادة تطوير 
الرئيس«. أولــــويــــات  ســلـــــم  اعــلــى  “في  فــلــســطــني   فـــي 

وسوق  الـمال  رأس  ســوق  هيئة  بجهود  مصطفى  واشــاد 
فلسطني الـمالية في جهودهما في تطوير قواعد حوكمة 
لتطوير  اجلهود  من  الـمزيد  “بذل  إلى  داعيا  الشركات، 
بيئة استثمارية مناسبة في سوق الـمال، واتخاذ قرارات 
 حازمة جتاه اية تصرفات تسيء الى السوق وشفافيتها«.
بــــدوره قـــدم مــاهــر الـــــمــصــري رئــيــس هــيــئــة ســـوق رأس 
في  الـمالية  فلسطني  ســوق  أداء  فيها  قّيم  ورقــة  الـمال 
عشر سنوات، تطرق فيها ايضا الى دور هيئة سوق رأس 
انطالق  على  سنوات   8 حوالي  بعد  انشئت  التي  الـمال 
الكبير  العبء  إلى  مشيرًا  الفلسطينية،  البورصة  عمل 
لتنظيم  والتعليمات  االنــظــمــة  وضــع  فــي  الهيئة  على 
قصيرة.  زمنية  فترة  فــي  عليه  واإلشـــراف  الــســوق   عمل 
بدوره، قال مدير عام هيئة سوق رأس الـمال الدكتور عاطف 
عالونة ان الهيئة تهدف إلى تعزيز مناخ االستثمار وحماية 
الـمستثمرين، ومتارس الهيئة نشاطها بصفتها شخصية 
واإلداري. الـمالي  باالستقالل  تتمتع  مستقلة   قانونية 
واستعرض عالونة مهمات الهيئة في الرقابة واإلشراف 
وإصدار  مكوناته،  بكافة  الـمالية  األوراق  قــطــاع  على 
ومنح  ـــمـــال،  الــــ رأس  لـــســـوق  الـــــمــنــظــمــة  الــتــعــلــيــمــات 
الـمنصوص  األعـــمـــال  لـــــمــزاولــة  الـــالزمـــة  الــتــراخــيــص 
الشركات  وتــرخــيــص اصــــــدارات  الـــقـــانـــون،  فـــي  عــلــيــهــا 
ومراقبة  الــســوق،  في  أسهمها  إدراج  ومتابعة  اجلــديــدة، 
وإشرافها،  لرقابتها  اخلــاضــعــة  اجلــهــات  كــافــة  إفــصــاح 
والبيانات  اجلوهرية  الـمعلومات  كافة  توصيل  وضمان 
لـمبدأ  تـــعـــزيـــزًا  الـــــمــســتــثــمــريــن،  ــمــالــيــة جلــمــهــور  الـــ
الفلسطينية. الـمالية  الــســوق  واســتــقــرار   الشفافية 
وقدم الدكتور جهاد الوزير، نائب محافظ سلطة النقد ورقة 
حول “احلوكمة وأثرها على كفاءة سوق الـمال، تضمنت 
ملخصًا لنتائج األبحاث في السنوات األخيرة حول آثار 
احلوكمة اجليدة على االستقرار الـمالي، خصوصا فيما 
وتعزيز  الـمستثمرين،  ومصالح  حقوق  بحماية  يتعلق 
الـمال  رأس  ألســواق  الوصول  وتسهيل  الـمستثمر،  ثقة 
النظامية.  الـمخاطر  تخفيض  إلــى  إضافة   العالـمية، 
البنوك في  ديــاب مدير عام جمعية  ابو  نبيل  فيما قدم 
فلسطني ورقة عمل بعنوان “آفاق تطوير الئحة حوكمة 
احلوكمة  ــادئ  مــب دور  عــلــى  فــيــهــا  اكـــد  فلسطني”،  فــي 
في  والـــــمــســاواة  الـمساهمني  حقوق  على  احلــفــاظ  فــي 

الــتــعــامــل مــعــهــم، وضــمــان قـــدر مــالئــم مــن الطمأنينة 
لــلـــــمــســتــثــمــريــن وحــمــلــة األســـهـــم عــلــى حتــقــيــق عائد 
حقوقهم. على  احلــفــاظ  مــع  الســتــثــمــاراتــهــم،   مناسب 
بالتسريع في حتويل ســوق فلسطني  ديــاب  أبــو  وأوصــى 
“لتكون  ومحوكمة،  مدرجة  عامة  مساهمة  شركة  إلــى 
السوق قدوة للشركات الـمدرجة، حتى نستطيع حتقيق 
والعمل على حتفيز عملية احلوكمة  الـمرجوة،  النتائج 
الـــــمــؤســســات األهلية«. الــعــام و  الــقــطــاع   لـــدى كــل مــن 
من جهته، قدم الدكتور فاروق زعيتر الرئيس التنفيذي 
لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار »باديكو” ورقة عمل 
 حول دور القطاع الـمصرفي في تنمية سوق رأس الـمال.
دورًا  الفلسطينية  الـمالية  للـمؤسسات  ان  زعيتر  وقــال 
الفلسطيني  الـمصرفي  النظام  بناء  في  ومهمًا  حيويًا 
الـمؤسسات  أداء  ان  الوطني، معتبرًا  السلطة  منذ نشأة 
الـمالية خالل السنوات اخلمس الـماضية كان “جيدًا بكل 
الـمقاييس، حيث حافظ اجلهاز الـمصرفي الفلسطيني 
على دوره في تنشيط متطلبات العمل الـمالي واحلفاظ 
واالقتصادي«.  السياسي  احلصار  رغــم  االجنـــازات   على 
وكان تضمن اليوم الثاني للـمؤمتر، ثالث جلسات تناولت 
زيادة  في  ودورهــا  االستثمارية  والصناديق  “الـمحافظ 
عمق وسعة البورصة”، والبيئة االلكترونية في األسواق 
الـمستثمر”،  وحماية  االستثمارية  و”التوعية  الـمالية، 

عالوة على جلسة ختامية لعرض التوصيات.
ودعا املشاركون في امللتقى في توصياتهم إلى العمل على 
تهيئة أجواء مواتية لتشجيع االستثمار، ومبا يعزز النشاط 

االقتصادي الفلسطيني على شتى الصعد.
إصالح  عبر  القانون،  سيادة  تكريس  ضــرورة  إلــى  وأشـــاروا 
وحيويًا  رئيسيًا  عــامــاًل  ذلــك  باعتبار  القضائي،  اجلــهــاز 

لتشجيع االستثمار.
كما طالبوا بالعمل بشكل جاد وسريع على إصدار رزمة من 
القوانني ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون شركات حديث 
لـما لهما من  قانون جتاري ومدني،  وعصري، عالوة على 
إلى  بالـمقابل  داعــني  الـمالية،  بــــاألوراق  مباشرة  عالقة 

صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية لتشجيع االستثمار.
ونوهوا بضرورة تطبيق قانون األوراق الـمالية فيما يتعلق 
بإلزام الشركات الـمساهمة العامة غير الـمدرجة، باإلدراج 
فــي الـــســـوق، وفــحــص فــكــرة إنــشــاء ســـوق مـــوازيـــة إلدراج 

احلد  لديها  يتوفر  ال  التي  العامة،  الـمساهمة  الشركات 
األدنى من متطلبات وشروط اإلدراج.

وأوصوا بتعزيز اإلفصاح عبر التركيز على نشر الـمعلومات 
الـمالية،  نظيرتها  جانب  إلــى  الـمالية،  غير  اجلــوهــريــة 
عن  للـمسؤولني  اإلعالمية  التصريحات  وضبط  ومراقبة 
داخلية  رقابة  أنظمة  وإيجاد  والـمحللني،  الشركات  إدارات 
مكتوبة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية النهوض بصناعة 
وتطوير  ماليني،  محللني  ترخيص  عبر  الـمالي  التحليل 
وظــائــف شــركــات الــوســاطــة، وتــأســيــس صــنــاديــق استثمار 

وبيوت خبرة.
كما أشـــاروا إلــى أنــه ال بــد مــن اإلســـراع فــي حتــويــل سوق 
من  عامة،  مساهمة  شركة  إلى  الـمالية  لــألوراق  فلسطني 
أجل توسيع قاعدة الـمساهمني، وتعزيز ممارسات احلوكمة 
أدوات  إدخـــال  إمكانية  فحص  أهمية  إلــى  الفــتــني  فيها، 
جديدة إلى السوق الفلسطينية، مثل السندات، والسندات 

القابلة للتحول إلى أسهم، إلى غير ذلك.
نشر  يكفل  مبا  االستثمارية،  التوعية  تعزيز  على  وحثوا 
اإلقـــراض  معايير  وتــطــويــر  وحتــديــث  االســتــثــمــار،  ثقافة 
االقتصادية  باجلدوى  أكبر  بشكل  الـمصارف  تهتم  بحيث 
الضمانات  باعتبار  ولــيــس  الــنــقــدي،  وتــدفــقــه  للـمشروع 
إلصدار  العمل  تكثيف  بحيوية  بالـمقابل  منوهني  فقط، 
الئحة احلوكمة الوطنية، وإنشاء معهد تدريب متخصص، 

واالهتمام بتطبيق لوائح احلوكمة الـمالية والدولية.
هيئة  مع  بالتعاون  الشركات  مراقب  دور  بتفعيل  وطالبوا 
الـمساهمني،  حقوق  لضمان  والــســوق  الـمال،  رأس  ســوق 
واإلســـــــراع بــتــعــديــل الـــقـــانـــون اخلــــاص بــفــرض ضرائب 
إلغائها،  بــاجتــاه  االستثمارية  الصناديق  على  رأسمالية 
الـمختصني  من  نخبة  بني  الـمشترك  العمل  على  عــالوة 

والسوق جلذب الصناديق االستثمارية إلى السوق.
البيئة  مستلزمات  كــافــة  وإمتـــام  تطوير  بــضــرورة  ونــوهــوا 
القانونية اخلاصة بإنشاء الصناديق االستثمارية، وإيجاد 
أعمال شركات  وتنظيم  رقابة  إلى  شركات إلدارتها، إضافة 
جتارة العملة، والـمشتقات غير الـمرخصة من قبل اجلهات 

ذات الصلة.
مجال  في  نفسها  تطوير  إلى  الوساطة  شركات  دعــوا  كما 
مماثلة  بأخرى  الشركات  هذه  وربط  االلكتروني،  التداول 

إقليمية ودولية.

من اليمني: د. حسن أبو لبدة، معالي ماهر املصري، د. فاروق زعيتر ود. نصر عبد الكرمي
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وسط حضور رسمي 
وشعبي واسع

االحتـــــــفـال
في البـــــــــيرة

بافتتاح معرض 
الصــــــــــــــــناعـات 

الفلسطينية 2007 حتت رعاية الرئيس عباس 
االحمر  الــهــالل  جمعية  قــاعــات  فــي  افتتحت 
محمود  الــرئــيــس  رعــايــة  وحتــت  الفلسطيني 
عباس فعاليات معرض الصناعات الفلسطينية 
التجارية  الـــغـــرف  نــظــمــتــه  والــــــذي   2007
الصناعية في كل من رام الله والبيرة ونابلس 

واخلليل .
حضور  وســط  االفتتاح  حفل  مراسيم  وبــدات 

قــبــل مسؤولي  مـــن  رســـمـــي وشــعــبــي حـــاشـــد 
واهلية  رســمــيــة  ومــؤســســات  وزارات  وممــثــلــي 
عربية  دبلوماسية  وســفــارات  وبعثات  وخاصة 
على  حــدادا  صمت  دقيقة  ،بالوقوف  واجنبية 
الوطني  للنشيد  واالســتــمــاع  الــشــهــداء  اراوح 

الفلسطيني وايات بينات من الذكر احلكيم .
الله  رام  محافظ  علي  ابــو  د.سعيد  القى  ثــم 

والبيرة كلمة الرئيس عباس اكد في مستهلها ان 
اقامة هذا املعرض ياتي كمؤشر اضافي جديد 
اخلاص  الفلسطيني  الــقــطــاع  حــيــويــة  يــؤكــد 
،وقدرته الدائمة على حتدي الظروف الصعبة 
االلتزام  عــمــق  مــن  املنبثق  ملنهجه  اســتــمــرار 
الوطني مشيرا الى ان هذا العدد من املؤسسات 
والشركات املشاركة من كافة محافظات الضفة 

كلمة عطوفة محافظ رام الله والبيرة الدكتور سعيد أبو عليمحافظ رام الله والبيرة الدكتور سعيد أبو علي يقص الشريط

معالي وزير اإلقتصاد الوطني األستاذ كمال حسونة
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االحتالل  الجــــــــراءات  بــــــدوره حتـــديـــا  ميــثــل 
ليتحمل  املواطن  دور  هنا  ،لياتي  االسرائيلي 
صناعته  ودعم  تشجيع  في  باملسؤولية  قسطه 

الوطنية واعطائها االولوية التي تستحق .
وحتـــدث ابــو علي عــن غــيــاب مــشــاركــة ممثلي 
من  حضورها  ان  مــؤكــدا  غــزة  قطاع  صناعات 

شانه ان يزيد هذا املعرض ثراء  ونوعيه.
الذي  الــرئــيــس  االخ  ســيــادة  ان  قــائــال  وتــابــع 
الضامن  سيبقى  الدميقراطي  للتحول  اسس 
لتكريس هذا اخليار وحمايته وحماية حقوق 

شعبنا واجنازاته ومشروعه الوطني .
مقومات  لتعزيز  هي  اليوم  االولوية  ان  واشــار 
الصمود البناء شعبنا وتعزيز املناعة الداخلية 

.
ودعا ابو علي الطالق مبادرة اقتصادية تنموية 
وببعد  باالساس  وطني  مال  براس  استثمارية 
دفعة  يعطي  استراتيجي  استقاللي  حتـــرري 
القطاع  مــع  الــشــراكــة  لتجسيد  قــويــة  نوعية 
مستقل  وطني  اقتصاد  دعائم  ولتعزيز  العام 
الفلسطينية  الدولة  لبناء  االساسية  الركيزة 

املستقلة .
وكان صالح العودة مدير عام غرفة جتارة رام 
االحتفال  بــدايــة  فــي  رحــب  قــد  والبيرة  الله 
املعرض  تنظيم  الهمية  مشيرا  بــاحلــضــور 
الذي تشارك به 85 شركة من كافة القطاعات 
الــصــنــاعــيــة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الضفة 
املعرض  الــهــدف مــن  ان  الــغــربــيــة مــوضــحــا 
فلسطني”  في  يقام حتت شعار”صنع  الــذي 
يهدف للتعريف بالصناعات الوطنية ومدى 
اليه معربا عن خالص  التقدم الذي وصلت 
اقامة  ودعــم  ساهم  من  لكل  وتقديره  شكره 

املعرض وخاصة شركة جوال الراعي الرئيسي 
للمعرض والرعاة الفرعيني شركة اجلبريني 
للتنمية  الــقــدس  وبــنــك  االلـــبـــان  ملــنــتــجــات 
واالستثمار وبنك االسكان للتجارة والتمويل 
راعية  ابو شاويش للتامني  باالضافة لشركة 
حسني  ولــصــالح  للمعرض  الــتــامــني  وثيقة 
املنفذة  االداريـــــــة  ولــلــجــنــة  املـــعـــرض  مــديــر 

للمعرض.
التجارية  الصناعية  الغرف  احتــاد  كلمة  وفــي 
احــمــد هاشم  الــقــاهــا  الــتــي  الــغــربــيــة  للضفة 
االقتصادية  املـــعـــرض  اهــمــيــة  اكــــد  الــزغــيــر 

والوطنية العامة الذي جمع هذا العدد الواسع 
العمل  الهمية  مشيرا  الوطنية  الشركات  من 
الوطنية  السياسية  اللحمة  العــادة  والكفاح 
السلبية  الـــتـــطـــورات  بــســب  انــقــســمــت  والـــتـــي 

االخيرة .
ومـــن جــانــبــه نــقــل د.جــــواد نــاجــي وكــيــل وزارة 
ــات الـــوزيـــر محمد  االقــتــصــاد الــوطــنــي حتــي
اخلاص  القطاع  لتميز  منوها  حسونة  كمال 
والعطاء  الــعــمــل  عــلــى  وقــدرتــه  الفلسطيني 
رغم  الوطنية  ومواقفه  الحساسه  باالستناد 
وخاصة  نعيشها  التي  الصعبة  الظروف  كافة 
تلك املتعلقة باالحتالل وممارساته العدوانية 

.
قطاع  صناعات  ممثلي  لغياب  الناجي  واشــار 
غزة عن املشاركة باملعرض مؤكدا ان الصناعات 
وجودتها  االنتاجية  بطاقتها  تتميز  الغزية 

املنافسة .
واالجتماعية  االقتصادية  االوضـــاع  ان  وقــال 
اصــبــحــت غــايــة فــي اخلــطــورة فــي غـــزة داعيا 
والدولية  العربية  واجلهات  الوطنية  السلطة 

للتدخل لوقف التدهور احلاصل هناك .
عام  مدير  العكر  عمار  اكــد  السياق  ذات  وفــي 
شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية “جوال 
الرئيسي للمعرض في كلمته باسم  “ الراعي 
فقط  الينبع  ودعمه  املعرض  رعاية  ان  الرعاة 
من املسؤولية الوطنية واالجتماعية التي تشكل 
جزء رئيسي من فلسفة الشركة بل كذلك من 
نشاط  لكل  والداعمة  الوحدوية  الشركة  رؤية 
املعرض  هذا  يتضمنه  ما  وهو  ووحــدي  جامع 
،باالضافة لاللتقاء مع هذا العدد الكبير من 

اصحاب وممثلي الشركات املشاركة .

اقامة هذا املعرض ياتي 
كمؤشر اضافي جديد 
يؤكد حيوية القطاع 
الفلسطيني اخلاص، 
وقدرته الدائمة على 

حتدي الظروف الصعبة 
استمرار ملنهجه املنبثق من 

عمق االلتزام الوطني

محمد أمني رئيس غرفة جتارة رام الله وجمال جوابرة مدير إحتاد الغرف يتوسطان الزائرينجانب من الشركات العارضة
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الفلسطينية  الــغــذائــيــة  الــصــنــاعــات  احتـــاد  نــظــم 
تريد  بال  الفسلطيني  التجارة  بالتعاون مع مركز 
معرض  للتنمية،  اإلســالمــي   البنك  مــن  وبــدعــم 
الصناعات الغذائية زادنا 2007 في الفترة ما بني 
9/8/2007-7، حيث شارك في املعرض 34 شركة 
من كبريات الشركات املصنعة للمنتجات الغذائية 

الفلسطينية.  
وافتتح املعرض من قبل احمد عبد الرحمن مندوبا 
عن الرئيس محمود عباس بحضور كمال حسونة 
رئيس  احلــربــاوي  نافذ  و  الوطني  االقتصاد  وزيــر 
تريد  بال  الفلسطيني  التجارة  إدارة مركز  مجلس 
وعدنان أبو عوض رئيس احتاد الصناعات الغذائية 
الفلسطينية، وحضر حفل االفتتاح عدد كبير من 
كبار ممثلي الفعاليات االقتصادية والوطنية وعدد 

من قناصل الدول األجنبية.
الرحمن  أكــد عبد  زادنــا،  وفــي حديثه عن معرض 
املــعــرض هــو مــن اجنــــازات احلــركــة اإلنتاجية  أن 
الصعبة  الــظــروف  رغــم  املــتــواصــلــة  الفلسطينية 
التي حتياها، وتأكيد على فشل االحتالل في منع 
الشعب الفلسطيني من التطور والرقي بصناعاته 

رغم العوائق التي يفرضها عليه.
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تعمل من اجل خلق 
الوطني،  االقتصاد  يتطور  كي  األفضل  الــظــروف 

وتزداد مشاركته في الدخل القومي الوطني.

املعرض .. اجناز جديد
كمال  الوطني   االقتصاد  وزيــر  اعتبر  جانبه  مــن 
حسونة، أن هذا املعرض هو إجناز جديد يضاف إلى 
صمودنا وإلى صمود القطاع اخلاص الفلسطيني 
املعرض  أن  إلــى  مشيرا  واملعيقات،  االحتالل  رغــم 
جناحات  سجل   2004 الــعــام  فــي  انطالقه  ومــنــذ 

كبيرة.
وأكد حسونة على التزام احلكومة بقرار احلكومة 
الــتــاســعــة الـــذي أكـــد عــلــى إلــــزام كــافــة العطاءات 
احلكومية بالتعامل مع املنتج الوطني فقط، داعيا 
كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تداول املنتجات 
القطاعات  للمساعدة  األولــى  بالدرجة  الوطنية 

الفلسطينية على النهوض والتطور.
دعم املنتج الوطني

وفــي ذات الــســيــاق اكــد احلـــربـــاوي، أن إقــامــة هذا 
باردة  ميثل  الــتــوالــي  على  الــثــالــث  للعام  املــعــرض 
الفلسطينية، وهو دعم  الغذائية  جناح للصناعات 

على  قــادرا  ليصبح  الفلسطيني  الوطني  للمنتج 
املنافسة ويرقى إلى مستوى العاملية.

وأضاف احلرباوي أن املعرض يعتبر واحدا من أكبر 
الغذائية،  الصناعات  مجال  في  املقامة  املــعــارض 
الغذائية  للصناعات  الــتــرويــج  فــي  يسهم  وســـوف 
بني  للقاء  الظروف  أفضل  وحتقيق  الفلسطينية، 
الفلسطينية  الصناعة  ودفــع  والتجار،  املواطنني 
الوطني  لـــالقـــتـــصـــاد  رئـــيـــســـا  مـــحـــركـــا  لــتــصــبــح 

الفلسطيني.

الترويج للصناعات الوطنية
وأكد أبو عوض، أن االحتاد يسعى من خالل معرض 
للصناعات  الترويج  إلــى  املشابهة  واملــعــارض  زادنــا 
على  املــواطــنــني  وتشجيع  الفلسطينية  الوطنية 

تداولها.
وأكــد أبــو عــوض أن االنــقــالب الــذي نفذته حركة 
حماس في غزة حال دون متكن شركات الصناعات 
واملــشــاركــة في  الــوصــول  مــن  القطاع  فــي  الغذائية 
الصناعات  قطاع  من   20% إلــى  مشيرا  املــعــرض، 

الغذائية يوجد في قطاع غزة.
زائر   13000 عن  زاد  املعرض  زوار  عــدد  أن  ويذكر 
والــلــذيــن أبـــدو إعــجــابــهــم مبـــدى تــطــور املنتجات 
الغذائية الفلسطينية واستطاعت بعض الشركات 
الصفقات  مــن  الــعــديــد  تــبــرم  أن  ــعــرض  امل خـــالل 
اســتــعــدادا لشهر  الــتــجــار احملليني  الــتــجــاريــة مــع 
رمــضــان املـــبـــارك، وعــمــلــت الــعــديــد مــن الشركات 
عــلــى عـــرض مــنــتــجــاتــهــا بـــصـــورة جـــذابـــة وتوزيع 
املستهلك  لتعريف  املنتجات  مــن  الــعــبــوات  آالف 
الفلسطيني باملنتجات الغذائية الفلسطينية، كما 
قام عدد من املصانع بتعبئة استمارات ملعرفة رأي 
املستهلك والعمل على حتقيق رغبات املستهلكني. 

 من جانب آخر متيز هذا املعرض بتنوع املعروضات، 
حيث زاد عدد األصناف املعروضة عن 1000 صنف 
من مختلف املواد الغذائية ومن مختلف القطاعات 
مثل منتجات اللحوم، األلبان، الزيوت النباتية، مبا 
فيها زيت الزيتون، املنتجات التقليدية مثل الزعتر 
واحللويات  السكاكر  إلى  إضافة  وغيرها  والفريكة 

واملسليات والعصائر واملشروبات بأنواعها. 
املــعــرض اجنــــازًا هــامــًا فــي مجال  كما حقق هــذا 
مصانع  كــانــت  حــيــث  الفلسطيني  الــزيــتــون  زيـــت 
للتصدير  فقط  منتجاتها  تصنع  الــزيــت  تعبئة 
املستهلك  املــعــرض جعل  هــذا  فــي  أن عرضها   إال 

يتسائل عن مكان تواجد هذه السلع مما حدا بهذه 
الشركات الى إعادة النظر في سياستها وطرح هذه 
املنتجات للسوق احمللي أيضاً بعد االهتمام الكبير 

الذي أبداه الزوار بهذه املنتجات. 
إن املشاركة في مثل هذا املعرض التخصصي األول 
من نوعه في فلسطني ضرورية جدًا للتواصل مع 
اجل  مــن  مقترحاتهم  إلــى  والــســمــاع  املستهلكني 

تطوير املنتج وإطالق املنتجات اجلديدة.
قيمته  مبا  تساهم  الغذائية  الصناعات  أن  ويذكر 
القومي  الدخل  في  الصناعة  مساهمة  عن   23%
عامل  من8000  أكثر  الغذائية  الصناعات  وتشغل 
يــشــكــلــون %13 مـــن حــجــم الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
الصناعة وتستثمر الصناعات الغذائية الفلسطينية 
أكثر من نصف مليون دوالر وتصدر  منتجاتها الى 
اخلليج  دول  وخاصة  العربية  الــدول  من  العديد 

ودول االحتاد األوروبي وأمريكا واليابان.
وجتدر اإلشارة إلى أن معرض الصناعات الغذائية 
الفلسطينية زادنا 2007 هو امتداد لنشاط مماثل 
كان يقوم به احتاد الصناعات الغذائية منذ العام 
يوم  ًوملــدة  كان االحتــاد ينظم سنويا  1996، حيث 
واحـــد فــي أريــحــا وغـــزة يــوم الــغــذاء الفلسطيني 
وتــوقــف بسبب  اربــع ســنــوات متتالية  والـــذي نظم 
بسبب  تنظيمه  إمكانية  وعــدم  األقصى  انتفاضة 
احلصار املفروض على األراضي الفلسطينية وفي 
إحياء فكرة  إعادة  2005 عمل االحتاد على  العام 
ترويج  إلى  يهدف  والــذي  الفلسطيني  الغذاء  يوم 
»خلي  الفلسطينية حتت شعار  الغذائية  املنتجات 
زادك من خير بالدك« وعمل إلحياء هذه املعارض 
تريد  بال  الفلسطيني  التجارة  بالتعاون مع مركز 
من اجل إخراجها بحلة جديدة حيث أطلق عليه 
معرض الغذاء الفلسطيني »زادنا« ومت إطالة مدة 
املعرض إلى ثالثة أيام ثم استمر سنويًا بالتعاون 

مع بال تريد.
وفـــي اخلــتــام نـــود اإليــضــاح بـــان حــصــة املنتجات 
في   20% كانت  احمللي  الــســوق  فــي  الفلسطينية 
تنظيم  عــلــى  االحتــــاد  عــمــل  1996 حــيــث  الــعــام 
معارض سنوية،  ونتيجة ذلك زاد إقبال املستهلك 
على املنتجات الغذائية الفلسطينية حيث وصلت 
إلى  اآلن  الفلسطينية  الغذائية  املنتجات  حصة 
%54 من السوق احمللي بل إن املنتج الفلسطيني 

اخترق العديد من األسواق العاملية.

معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية الثالث زادنا 2007
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في  السابع  اجتماعه  أنقرة  منتدى  اختتم 
عبدالله  الــثــالث  الــرؤســاء  بحضور  تركيا 
غول ومحمود عباس وشمعون بيرس، حيث 
االقتصادي  التعاون  آفــاق  املنتدى  ناقش 
ومشاريع إلقامة مناطق صناعية حدودية 
اجلانب  ودعم  بشراكة  الغربية  الضفة  في 
الرئيس  فــخــامــة  حــضــر  وقــــد  الـــتـــركـــي، 
ملنتدى  السابع  االجــتــمــاع  عباس  محمود 
غول  عبدالله  الرئيسني  جانب  إلــى  أنقرة 
وشمعون بيرس، كما حضره أعضاء منتدى 
احتاد   رئيس  حصار  رفعت  برئاسة  أنــقــرة 
و  املنتدى  رئيس  التركية  التجارية  الغرف 
الغرف  احتــاد  رئيس  الزغير  هاشم  احمد 
الفلسطينية/نائب رئيس املنتدى و شراجا 
بروش رئيس احتاد الصناعات اإلسرائيلية 
أعضاء  إلــى جــانــب  املنتدى  رئــيــس  ونــائــب 
من  وكــل  تركيا  فــي  الــدبــلــومــاســي  السلك 
والقنصل  أبــيــب  تــل  فــي  الــتــركــي  القنصل 
البنك  عــن  الــقــدس وممثلني  فــي  الــتــركــي 
الـــدولـــي والـــربـــاعـــيـــة الـــدولـــيـــة واالحتـــــاد 
األعمال  رجــال  األوروبـــي وجمع غفير من 

األتراك. 
وقــــد رافـــــق الـــرئـــيـــس ابــــو مـــــازن فـــي هذا 
االجتماع كال من الدكتور محمد مصطفى 
ونبيل ابو ردينة مستشار الرئيس. وقد مت 
صناعيتني  منطقتني  إقــامــة  عــن  اإلعـــالن 
فــي كــل مــن تــرقــومــيــا وجــنــني فــي الضفة 
حسب  ترقوميا  مبنطقة  والــبــدء  الغربية 
طلب الرئيس عباس حيث سيقوم اجلانب 
املنطقتني  هــاتــني  إقـــامـــة  بــدعــم  الــتــركــي 
إضافة  فيهما  الفلسطينيني  مع  والشراكة 
إلـــى جـــذب االســتــثــمــارات اخلــارجــيــة مما 
االقتصادي  الــوضــع  على  إيجابا  ينعكس 

املستثمر  ـــال  امل رأس  حــيــث  مــن  الفلسطيني 
امتصاص  على  االستثمارية  املشاريع  وقـــدرة 
الفلسطينية. وقد  العاملة  اآلالف من األيدي 
نتج عن  الــذي  املبادئ  إعــالن  التوقيع على  مت 
منتدى أنقرة والذي ينص على إقامة املناطق 

الصناعية تلك.
واجلدير بالذكر أن احتاد الغرف الفلسطينية 
 2005 العام  في  أنقرة  منتدى  تأسيس  ومنذ 
عباس،  محمود  الرئيس  ومباركة  بدعم  حظي 
وقد سعى االحتاد إلى توطيد التعاون التركي 
حيث  االقــتــصــاديــة  املــشــاريــع  فــي  الفلسطيني 
وباستمرار  التركي  اجلانب  من  االحتــاد  طلب 
االحتاد  وقــام  صناعية  مناطق  إلقامة  السعي 
بتقدمي املعلومات والتسهيالت الالزمة للجانب 
التركي لفحص إمكانية قيام مناطق صناعية 
حدودية بحيث تكون موزعة بشكل تستفيد منه 
املناطق الفلسطينية من الشمال إلى اجلنوب، 
وقد سبق ذلك جوالت ميدانية عديدة للجانب 
الفلسطينية  الغرف  احتــاد  ومبرافقة  التركي 
جنني  فــي  املستهدفة  الصناعية  املناطق  إلــى 
وتقييم  واألبحاث  الدراسات  وإجــراء  وترقوميا 

تلك املناطق من كافة اجلوانب.
تعد  املناطق  تلك  إقامة  أن  على  الزغير  واكــد 
الفلسطينية  الــغــرف  الحتـــاد  عظيما  إجنـــازا 
ـــقـــطـــاع اخلــــــاص الــفــلــســطــيــنــي واآلمــــــال  وال
املـــعـــقـــودة عــلــيــهــا كــونــهــا تــســهــم بــشــكــل كبير 
الفلسطينية  العاملة  ـــدي  األي استيعاب  فــي 
وتطوير  اخلــارجــيــة  االســتــثــمــارات  واجـــتـــذاب 
اخلبرات الفلسطينية ال سيما من فئة الشباب 
وخريجو اجلامعات واملعاهد التقنية واإلسهام 
وذلـــك يصب في  الــفــقــر،  مــعــدالت  تقليل  فــي 
الفلسطينية  الــغــرف  وإســتــراتــيــجــيــة  أهــــداف 
ورسالتها املتمثلة في دورها الفاعل في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية. 
كما رافق رئيس االحتاد كال من مدير عام 
االحتاد جمال جوابره والدكتور نصر جبر 
الرئيس  عقده  الذي  اللقاء  حضروا  حيث 
البرملان  أمـــام  خطابا  فيه  وألــقــى  عــبــاس  
أقيم  الــذي  العشاء  حفل  وكذلك  التركي، 
عــلــى شـــرف الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس في 
القصر اجلمهوري التركي. كما أقام رفعت 
حفل  التركية  الغرف  احتــاد  رئيس  حصار 
غـــداء بــحــضــور الــســلــك الــدبــلــومــاســي في 
األعمال  رجال  من  كبيرة  ومجموعة  تركيا 
احتاد  رئيس  الزغير   هاشم  أحمد  حضره 

الغرف الفلسطينية والوفد املرافق.
قد عقد  أنقرة  منتدى  أن  اإلشـــارة  وجتــدر 
ستة اجتماعات سابقة في كل من القدس 
وتركيا وتل أبيب ناقش خاللها العديد من 
التعاون  االقــتــصــاديــة ومــجــاالت  املــشــاريــع 
الــصــغــيــرة وبناء  واملـــشـــروعـــات  والــتــدريــب 
وتــبــادل اخلــبــرات ال سيما تلك  الــقــدرات 
يتميز  والتي  الصناعية  باملناطق  املتعلقة 
اجلــانــب الــتــركــي بــاخلــبــرة الــعــريــقــة فيها 
في  الصناعية  للمناطق  إدارتــه  خــالل  من 
واملعيقات  الصعوبات  إلــى  إضــافــة  تركيا. 
التي تواجه االقتصاد الفلسطيني وإغالق 
وعلى  القدس  في  الفلسطينية  املؤسسات 
واحتاد  الصناعية  التجارية  الغرفة  رأسها 
أعضاء  طالب  والتي  الفلسطينية  الغرف 
الدولية  املــؤســســات  وبــاســتــمــرار  املــنــتــدى 
بالضغط  الدولية  الرباعية  رأســهــا  وعلى 
فتحها  أجل  من  اإلسرائيلي  اجلانب  على 
خلدمة  عملها  ومزاولة  أداء  من  ومتكينها 

االقتصاد الفلسطيني.

منتدى أنقرة السابع يختتم أعماله في تركيا

 قرار بإقامة منطقتني صناعيتني
في الضفة الغربية مبساعدة تركية
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الفلسطينية  للصناعات  الــعــام  االحتــــاد  عــقــد 
 DAI التطويرية  البدائل  شركة  مع  بالتعاون 
الوكالة  مـــن  ـــمـــول  امل  PED مـــشـــروع  وضـــمـــن 
اطالق  حــفــل   USAID للتنمية  األمــريــكــيــة 
مشروع خلق فرص عمل للخريجني اجلدد الذي 
املشروع  اليوم بتدريب ستني خريجًا ضمن  يبدأ 
رام  ايــســتــرن فــي مدينة  فــنــدق بست  وذلـــك فــي 

الله.
وتــأتــي هـــذه اخلــطــوة بــعــد الــتــحــضــيــرات التي 
الفلسطينية  للصناعات  العام  االحتــاد  بها  قــام 
الشركات  مــع  بالتنسيق  املاضية  األشــهــر  خــالل 
الفلسطينية استنادًا الى حاجة هذه الشركات من 

العاملني في مجاالت الهندسة بكافة فروعها.
حيث قام االحتاد العام من خالل مركز حتديث 
بعمل  لــالحتــاد  التنفيذي  الــــذراع    - الصناعة 
لتقييم  الفلسطينية  الشركات  من  لعدد  مسح 
للمطابقة  وذلــــك  املــوظــفــني  مــن  احــتــيــاجــاتــهــا 
بــني احــتــيــاجــات الــشــركــات وبـــني الــكــفــاءات من 

اخلريجني الذين تقدموا للمشروع.
وافتتح احلفل د. سعد اخلطيب – األمني العام 
لالحتاد الذي رحب باحلضور واعرب عن سعادته 
الذي يخدم كاًل  املشروع  للبدأ بتنفيذ مثل هذا 
من املصانع والصناعات الفلسطينية فضاًل عن 
سوق  لدخول  فرص  عن  يبحثون  الذين  طالبنا 
العمل الكتساب اخلبرات التي تساعدهم في بناء 

مستقبلهم العملي.
نابعة  البرنامج  فكرة  بــان  اخلطيب  د.  واوضـــح 
من ادخال دم جديد الى مصانعنا الفلسطينية 
املهندسني اجلدد  ادخال مجموعة من  وبالتالي 
دور  وتفعيل  واالنــتــاج  االدارة  نظم  مع  للتعامل 
الشركات من خالل متثيلها عبر هؤالء اخلريجني 
الذين سيعملون على تطوير املنشآت الصناعية 
الفلسطينية من أجل تنمية القطاع االقتصادي 

الفلسطيني. 
– مدير عام شركة  أبو حجلة  كما حتدث سعيد 
بدوره  رحــب  الـــذي   DAI التطويرية  الــبــدائــل 
باحلضور موضحا بأن هذه الدفعة من اخلريجني 
انه مت اطالق  الى  الثامنة مشيرًا  الدفعة  تعتبر 
هذا املشروع مؤخرًا والعمل مع قطاعات صناعية 

وقطاع  الــدوائــيــة  الــصــنــاعــات  كمجال  مختلفة 
البنوك وغيرها.

هذا  على  العمل  أن  الــى  حجلة  أبــو  أشـــار  وقــد 
للصناعات  العام  االحتــاد  مع  بالتعاون  املشروع 
جاء ليركز على مجال الهندسة الذي يعتبر من 
التخصصات الرئيسية التي حتتاج اليها منشآتنا 
لهم  ستتاح  اخلــريــجــني  ان  مضيفًا  الصناعية 
املصانع  من  واسعة  بشريحة  لاللتحاق  الفرصة 

الفلسطينية في مجاالتها املختلفة.
ومت خالل احلفل تقدمي عرض توضيحي حول 
وبرامجه  الفلسطينية  للصناعات  العام  االحتاد 
البرامج  تنفيذ  في  االحتــاد  رؤيــة  الى  باالضافة 
االحتاد،  في  الصناعة  حتديث  مركز  خــالل  من 
حيث قدم العرض م. سعيد دويكات مدير املركز 
فــي الــضــفــة والــــذي حتـــدث أيــضــًا عــن البرامج 
للمصانع  التنافسية  القدرات  رفع  الى  الهادفة 
على  االحتــــاد  تــركــيــز  عــن  فــضــاًل  الفلسطينية 
لعملية  لتكون جاهزة  الصناعية  املنشآت  تاهيل 
املنفذة  ــع  املــشــاري عـــن  الــتــصــديــر،كــمــا وحتــــدث 
األعمال  لتطوير   PED مــشــروع  مــع  بالتعاون 

ومنح ادارة شهادات اجلودة.
البرنامج  تنفيذ  حملــة  تــقــدمي  أيــضــًا  ومت  كــمــا 
حسني-  محمد  قدمها  ســابــقــة،  مــؤســســات  مــع 
التطويرية  البدائل  في شركة  االعمال  مستشار 
من  الـــهـــدف  أن  ـــــدوره  ب أوضــــح  والـــــذي   DAI
اخلاص  القطاع  مؤسسات  خدمة  هو  البرنامج 

الفلسطيني من أجل تطويرها ولتصبح شركات 
منافسة من خالل التركيز على القدرات البشرية 
لهذه الشركات وبالتالي جاءت احلاجة ملثل هذا 
األكادميي  الــقــطــاع  بــني  الــهــوة  لكسر  املـــشـــروع 

والقطاع اخلاص. 
استناده  البرنامج هو  املميز في هذا  أن  وأضــاف 
الى احتياجات االعضاء من املنشآت الصناعية، 
البرنامج  تنفيذ  آلــيــة  شــرحــه  الـــى  بــاالضــافــة 
ــعــام ومــراجــعــة الطلبات  ال مــن خـــالل االحتــــاد 
للخريجني فضاًل عن اختيار املتقدمني للبرنامج 

من شركات وخريجني.
الطلبة  احــد  العملة  فهد  عــرض  النهاية  وفــي 
املشاركني في مشروع التدريب والتوظيف املنعقد 
الفلسطينية  الــبــنــوك  جمعية  بــني  بــالــشــراكــة 
ومؤسسة البدائل التطويرية والذي مت توظيفه 
في اجلمعية ضمن نفس املشروع، عرض جتربته 

في هذا املجال.
كــمــا ومت فــي اخلــتــام أيــضــًا فــتــح بـــاب النقاش 
واالســتــفــســارات أمـــام احلــضــور مــن اخلريجني 
واصــحــاب الــشــركــات املــشــاركــة فــي املــشــروع حيث 
أدار النقاش د. عمر غوشة – مدير وحدة تطوير 
سعيد  وم.   DAI فـــي  الــصــنــاعــيــة  الــتــجــمــعــات 
دويكات، وذلك لضمان وضوح الصورة كاملة فيما 
يخص آليات تنفيذ املشروع والبرنامج التدريبي 
بتاريخ  وينتهي   2007/9/3 بتاريخ  بــدأ  الــذي 

.2007/10/20

االحتاد العام للصناعات الفلسطينية وبالتعاون مع شركة البدائل 
التطويرية يطلق برنامج خلق فرص عمل للخريجني اجلدد

انتهاء فعاليات املنتدى الدولي احلادي 
عشر لرجال األعمال في أبو ظبي

عاد وفد جمعية رجال األعمال الفلسطينيني من زيارته إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الذي زار فيها إمارة أبو ظبي وترأس الوفد الفلسطيني فؤاد جبر أمني سر اجلمعية وماجد 
وزيد  أبو احلمص  وعدنان  زعيتر  فــاروق  الدكتور  الوفد  عام اجلمعية وضم  معالي مدير 
عثمان وغيرهم حيث شاركوا في اجتماعات املنتدى الدولي احلادي عشر لرجال األعمال 
، والذي شاركت فيه وفود من 60 دولة عربية وإسالمية وعاملية حتت رعاية منظمة املؤمتر 

اإلسالمي .
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مدينة  في  الفلسطيني  االستثمار  صندوق  عقد 
ــتــعــاون مـــع مــركــز تــطــويــر القطاع  ــال نــابــلــس وب
اخلاص الفلسطيني اجتماعًا تشاوريًا حول فرص 
القطاع  في  نابلس، خاصة  مدينة  في  االستثمار 
مصطفى،  محمد  الدكتور  فيها  حتدث  العقاري، 
مدير عام صندوق االستثمار الفلسطيني، وذلك 
جمال  الدكتور  نابلس  مدينة  محافظ  بحضور 
القطاع اخلاص  كبير من ممثلي  وعــدد  محيسن 

ورجال األعمال في املدينة. 
فــي بــدايــة الــلــقــاء أكـــد الــدكــتــور هــشــام عورتاني 
باحلضور،  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز  مدير 
الصندوق  بــني  الــلــقــاءات  هــذه  مثل  أهمية  على 
وبني رجال األعمال وممثلي القطاع اخلاص في 
إن  عورتاني  الدكتور  وقــال  احملافظات.  مختلف 
»هذا األمر سُيساهم في تعزيز الشراكة بني ممثلي 
القطاع اخلاص الفلسطيني وبني الصندوق، ومبا 

يخدم أهداف اجلانبني«.
وأشار الدكتور عورتاني إلى أهمية أن يجري خالل 
مدينة  في  التنظيمية  املتطلبات  حتديد  اللقاء 
مواتية،  استثمارية  بيئة  ضمان  لغرض  نابلس 
ومـــؤكـــدًا عــلــى أهــمــيــة حتــديــد املــطــلــوب فــي هذا 

السياق من أجل وضع اخلطط موضع التنفيذ.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور مــحــمــد مصطفى 
أهداف اللقاء املتمثلة في تقدمي الصندوق ملمثلي 
املدينة وفقًا  القطاع اخلاص ورجال األعمال في 
لألسس واالستراتيجيات اجلديدة التي يعتمدها 
الصندوق، ومبا يؤكد على أن الصندوق هو مؤسسة 

شفافة ومفتوحة أمام اجلميع. 
وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الصندوق قد تبنى 
استراتيجية استثمارية جديدة أساسها االستثمار 
الفلسطينية  وفي احملافظات  داخل فلسطني  في 
املختلفة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون ملدينة نابلس 

حصة تتناسب ودور املدينة وحجمها.  
إلى  حديثه  معرض  في  مصطفى  الدكتور  وقــال 
الوضع السياسي واالقتصادي الصعب الذي متر 
مدينة  في  للوضع  املتابع  »إن  نابلس:  مدينة  به 
واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  يحزنه  نابلس 

الذي وصلت له املدينة، لكننا واثقون بأن محافظ 
وبــدعــم من  الــدكــتــور جــمــال محيسن  ــنــة،  املــدي
بالوضع  النهوض  على  الرئيس مصممون  سيادة 

االقتصادي وإنعاش مدينة نابلس من جديد.«
في  نبدأ  أن  نريد   « مصطفى:  الــدكــتــور  وأضـــاف 
مؤشرًا  ُيعطي  ناجحًا  استثماريًا  مشروعًا  نابلس 
ــكــون أحـــد األدوات  واضـــحـــًا ألهــالــي املــديــنــة، وي
في  تغيير جذري  إحــداث  في  املساهمة  األساسية 

املدينة«.
الرئيس  سيادة  أن  إلــى  مصطفى  الدكتور  وأشــار 
محمود عباس قد أعطى توجيهاته بالنسبة ملباني 
املقاطعات املدمرة في املدن الفلسطينية املختلفة، 
من  القائم  الــوضــع  نحول  أن  ضـــرورة  فــي  تتمثل 
نكسة إلى فرصة تعطي للمدن رونقها وأهميتها، 
مصطفى:  الدكتور  وقال  حياة.  املوت  من  وتخلق 
مهجورة  منطقة  مــن  األرض  نــحــول  أن  نــريــد   «

ومهدمة إلى منطقة منتعشة اقتصاديًا«
وأكد الدكتور مصطفى أن هذا األمر ال ميكن أن 
االختصاص  أهــل  أفــكــار  إلــى  االستماع  دون  يتم 
من رجال أعمال وممثلي القطاع اخلاص والعام 
نابلس  مدينة  حاجات  حتديد  بهدف  املدينة  في 

الفعلية. 

في اجتماع تشاوري حول فرص االستثمار في نابلس

د. مصطفى: يجب أن يكون ملدينة نابلس
حصة في االستثمار تتناسب وحجم املدينة

مشاركات احلضور
إعادة  أهمية  على  مداخالتهم  في  احلضور  أكــد 
نابلس،  فــي مدينة  االقــتــصــادي  الــوضــع  إنــعــاش 
أدائها  فــي  تراجعت  قــد  املدينة  أن  إلــى  مشيرين 
تشهد  إذ  السياسي،  الــوضــع  نتيجة  االقــتــصــادي 
املــديــنــة وضــعــًا صــعــبــًا لــلــغــايــة. وأشــــار احلضور 
في  مشروع  من  أكثر  هنالك  يكون  أن  أهمية  إلى 
العقارية  املشاريع  بينها  من  والتي  نابلس  مدينة 
ذلك مع  يتزامن  أن  املدينة، على  في  والسياحية 

توفير وعاء أمني حاٍم لها. 
وأوضـــــح احلـــضـــور إلـــى أن هــنــالــك حــاجــة إلى 
الــتــعــاطــي مــع أولـــويـــات واحــتــيــاجــات احملافظة 
ــبــدء فــي أي اســتــثــمــار فــي املــديــنــة، وأن  قــبــل ال
في  االقتصاد  تشكيلة  لتوضيح  ضــرورة  هنالك 
املسار  مع  تتجاوب طرديًا  أن  يجب  التي  املدينة 

السياسي. 
كما وأكد احلضور على أهمية أن ُيساهم صندوق 
االستثمار في استعادة رؤوس األموال الفلسطينية 
التي خرجت من املدينة ،وأن ُيساهم في تشجيع 
هذا  ألن  نابلس  إلــى  االستثمارية  العقول  عــودة 
األمر ُيساهم في إعادة إنعاش البنية االقتصادية 

للمدينة.

عدد من املشاركني في اإلجتماع
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هيئة املدن واملناطق الصناعية:
تقييم مرحلي

اسم الباب
ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

امللخص التنفيذي
تأسست هيئة املدن الصناعية واملناطق احلرة في سنة 
على  وذلــك   ،)10/98( رقــم  القانون  مبوجب   1998
دولية  جهات  عن  الــصــادرة  القوية  التوصيات  خلفية 
لتطوير  أكبر  بذل جهود  ترى ضــرورة  عديدة  ومحلية 
الكثير  أجمعت  فقد  فلسطني.  في  الصناعي  القطاع 
بــالــرغــم مــن ضعف مساهمة  أنــه  الــتــقــاريــر على  مــن 
وتدني  اإلجمالي  الناجت احمللي  في  الصناعي  القطاع 
االفتقار  مــن  وبــالــرغــم  الــعــامــلــة،  الــقــوى  مــن  حصته 
للموارد األولية واملواد اخلام إال أن هنالك فرصًا واقعية 
القدرة  ذات  الصناعية  الــفــروع  مــن  العديد  لتطوير 
أو  احملــلــي  املــســتــوى  على  ســـواًء  املــقــبــولــة،  التنافسية 
اإلقليمي. ويعتبر ذلك أحد املجاالت األساسية املتاحة 
خللق املزيد من فرص العمل وخفض العجز في امليزان 
اإلسرائيلي  االقتصاد  على  التبعية  وتقليل  التجاري 

وحتقيق نسبة منو أعلى في الدخل القومي. 
وبالرغم من القناعة العميقة بضرورة تطور القطاع 
قد  مــحــدودًا  تقدمًا  أن  إال  فلسطني،  فــي  الصناعي 
وذلـــك ألسباب  السابقة  الــفــتــرات  اجنـــازه خــالل  مت 
عــديــد، أهــمــهــا هــو الــضــعــف الــشــديــد فــي خدمات 
الكهربائية،  الطاقة  مثل  املساندة،  التحتية  البنية 
لذا  العادمة.  املياه  تصريف  وشبكات  املياه،  الطرق، 
املناطق  إقامة  فقد أصبح هنالك قناعة راسخة بأن 
هذه  تــوفــيــر  عــلــى  والـــقـــادرة  املتخصصة  الصناعية 
أحد  هو  تنافسية  وبتكلفة  جيد  مبستوى  اخلدمات 

أهم متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي.
الــتــخــطــيــط وإقـــامـــة املناطق  أنــيــطــت مــهــمــة  لــقــد 
والتمويلية  اإلداريـــــة  شــؤونــهــا  وتنسيق  الصناعية 
الرئيسي  مقرها  كان  والتي  الصناعية،  املــدن  بهيئة 
مكتبًا  وافــتــتــحــت  غـــزة،  مــديــنــة  فــي  تأسيسها  مــنــذ 
ــقــانــون، فقد  ــه. وبــحــســب ال ــل فــرعــيــًا لــهــا فــي رام ال
أنيطت إدارة الهيئة مبجلس إدارة يتكون من ممثلني 
العالقة،  ذات  واخلـــاصـــة  احلــكــومــيــة  لــلــمــؤســســات 
األساسي  الهدف  متثل  وقد  االقتصاد.  وزير  برئاسة 
من  متكاملة  رزمـــة  توفير  على  تعمل  بــأن  للهيئة 
اخلدمات للمنشآت الصناعية، مبا في ذلك مساعدة 
من  الالزمة  التراخيص  استصدار  على  املستثمرين 
املؤسسات احلكومية ذات العالقة خالل فترة قصيرة.

وانسجامًا مع تطلعاتها ورسالتها املعلنة، فقد قامت 
هيئة املدن الصناعية بوضع خطط تفصيلية إلقامة 

تسع مناطق صناعية )6 في الضفة الغربية و 3 في 
من  الساحقة  الغالبية  بــأن  ويــالحــظ  غـــزة(.  قطاع 
إسرائيل  املناطق تقع على محاذاة احلــدود مع  هذه 
وذلك بهدف تسهيل إمكانية إقامة مشاريع صناعية 
مشتركة، بحسب التوجهات التي مت وضعها من قبل 
القيادات السياسية واملؤسسات الدولية ذات العالقة. 
وقــد كــان مــن املــتــوقــع أن يتم تــقــدمي الــدعــم املالي 
والفني الالزم لتنفيذ هذه املشاريع من بعض الدول 

املانحة واملؤسسات الدولية املتخصصة.
لقد تبني من املداخالت التي قدمت في الورشة بأن 
السنوات  خــالل  الصناعية  املناطق  هيئة  منجزات 
الثمان املاضية كانت دون احلد األدنى من التوقعات. 
فقط  واحــدة  حدودية  صناعية  منطقة  أسست  فقد 
إدارة  انيطت  وقد  لها.  املخطط  التسع  املناطق  من 
املنطقة بشركة متخصصة هي شركة فلسطني  هذه 
تواجه  والتي   ،)Piedco( الصناعية  املناطق  إلدارة 
باألوضاع  رئــيــســي  بشكل  مرتبطة  جــمــة  صــعــوبــات 
السياسية واألمنية املضطربة التي تسود قطاع غزه، 
ولقد  اإلسرائيلية.  للحدود  احملاذية  املناطق  خاصة 
الشركة  متكن  لعدم  فقط  ليس  األوضـــاع  هــذه  أدت 
من استقطاب منشآت صناعية جديدة، بل والنتقال 
حوالي نصف املنشآت العاملة فيها إلى أماكن أخرى 

داخل قطاع غزه.

املشكالت واملعوقات
في  واخلــاصــة  احلكومية  املؤسسات  قصور  كــان  لقد 
إقامة املناطق الصناعية، سواًء احلدودية أو الداخلية، 
هو احملور الرئيسي للنقاش الذي دار في الورشة. وقد 
إلى  أدت  قد  عديدة  وعوامل  أسبابًا  هنالك  أن  تبني 

هذه النتيجة، كان أهمها ما يلي:
حدثت  التي  القصورات  لكل  األهــم  السبب  إن    .1
بالنسبة للمناطق الصناعية هو تراجع السلطات 
بالنسبة  السابقة  وعودها  كل  عن  اإلسرائيلية 
وقد  الغرض.  لهذا  ستقدمها  التي  للتسهيالت 
شمل هذا التراجع كل ما يتعلق بالبنية التحتية 
املــســانــدة، مــثــل الــربــط مــع الــشــركــة القطرية 
املياه،  مصادر  املناسبة،  الطرق  توفير  للكهرباء، 
إدارة املياه العادمة...الخ. ولعل أهم من كل ذلك 
استمرار  على  اإلسرائيلية  السلطات  إصــرار  هو 
فـــرض الــقــيــود الــصــارمــة عــلــى انــتــقــال األفـــراد 
واملنتجات عبر شبكات الطرق احمللية، باإلضافة 

لتشديد اإلجراءات املتبعة على املعابر احلدودية 
مع إسرائيل والدول األخرى )األردن ومصر(.

ولكن باإلضافة للمعوقات اإلسرائيلية، فقد كان   .2
السائد  والقضائي  األمني  واالنــفــالت  للفوضى 
املناخ  على  بالغة  سلبية  انعكاسات  فلسطني  في 
االستثماري، خاصة بالنسبة للمشاريع ذات طابع 
طويل األمد، مثل الزراعة والصناعة. وال شك أن 
ذلك كان سببًا رئيسيًا لتراجع القطاع الصناعي، 
بغض النظر عن مستوى اخلدمات التي تقدمها 

املناطق الصناعية التي يخطط إلقامتها.
تتعلق  هامة  مشكالت  هنالك  أن  يبدو    .3
الصناعية،  املناطق  لهيئة  التنظيمي  بالهيكل 
والتي كان لها انعكاسات كبيرة على أدائها، منها 

على سبيل املثال:
تتبع الهيئة من الناحية الفعلية لوزارة االقتصاد،   
وذلك بالرغم من أن قانونها ينص على خالف 
ذلك. ويبدو أن لذلك أسبابًا عملية تتعلق بعدم 
جاهزية القطاع اخلاص ملمارسة دوره احلقيقي 

في إدارة الهيئة.
في  مــبــرر  غير  بشكل  الهيئة  إمــكــانــيــات  تتركز   
 58 هناك  مكتبها  فــي  يعمل  حيث  غــزة،  قطاع 
أن  الغربية، كما  الضفة  12 في  موظف، مقابل 
ثبت  وقد  غــزه.  في  للهيئة هو  العام  املدير  مقر 
من التجربة العملية بأن لذلك انعكاسات سلبية 
على نشاطات الهيئة في الضفة الغربية، والتي 
يتركز فيها اجلزء األكبر من النشاطات واملنشآت 

الصناعية.
لعمليات  بالنسبة  أكبر  اهتمامًا  الهيئة  تتطلب   
النواحي  فيها، سواًء من  للعاملني  القدرات  بناء 
اجلدوى  تقييم  في  املهارات  من حيث  أو  الفنية، 
االقتصادية للمشاريع الصناعية، أو إعداد التقارير 

الالزمة للمؤسسات الدولية املتخصصة.
الدولية  واملؤسسات  للهيئة  الــزائــد  التركيز  إن   .4
والفلسطينية على املناطق الصناعية احلدودية 
كان خطًأ كبيرًا من حيث أنه جاء في الواقع على 
الصناعية  باملناطق  االهتمام  مستوى  حساب 
الغالبية  بــــأن  ـــعـــروف  امل فــمــن  “الداخلية”. 
الساحقة من املنشآت “الصناعية” في فلسطني 

د. هشام عورتاني
مدير املركز
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اسم البابأخبار ونشاطات القطاع الخاص
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حدود  داخــل  سكنية  مناطق  فــي  متواجدة  هــي 
املدن، مما أدى مبرور الزمن ملشكالت وانعكاسات 
املناطق  عــلــى  ســــواًء  اخلـــطـــورة،  بــالــغــة  سلبية 
توسيع  امكانيات  على  أو  لها،  املجاورة  السكنية 
وحتديث هذه املنشآت. لذا فقد كان يفترض أن 
تعطى املشاريع الرامية للحد من هذه املشكالت 

األولوية التي تستحقها.
كما انتقد العديد من املشاركني في الورشة الدور   .5
فيما  املانحة  الدولية  املؤسسات  متارسه  الــذي 
هذه  انفقت  فقد  الصناعية.  باملناطق  يتعلق 
املؤسسات مبالغ طائلة لغرض القيام بالدراسات 
والتي  احلــدوديــة،  الصناعية  باملناطق  املتعلقة 
ـــر مــنــهــا حلـــســـاب شركات  ـــب ذهــــب اجلـــــزء األك
يبدي  الـــذي  للبلد  تابعني  وخــبــراء  استشارية 
االهتمام بتمويل املشروع. وباملقابل، لم تقم هذه 
ضغط  مبمارسة  لها  التابعة  والــدول  املؤسسات 
العالقة  ذا  اإلســرائــيــلــي  الــطــرف  على  حقيقي 
هذه  اجتــاه  ايجابية  أكثر  مواقف  اتخاذ  بهدف 

املشاريع.
القطاع  مؤسسات  نشاطات  فاعلية  ضعف  إن   .6
والقطاع  الصناعية  باملناطق  املعنية  اخلــاص 
ملفتة  ظــاهــرة  أيــضــًا  هــو  عــام  بشكل  الصناعي 
والفوضى  األمني  االنفالت  أن  للنظر. وال شك 
آثار  لــه  كــان  الــســائــدة  والتنظيمية  السياسية 
الــعــامــلــني فـــي القطاع  مــبــاشــرة عــلــى حـــوافـــز 
كبير  قدر  أيضًا  هنالك  أن  يبدو  ولكن  اخلــاص، 

في  العاملني  لــدى  الثقة  وعـــدم  اإلحــبــاط  مــن 
العام  القطاع  مؤسسات  إزاء  اخلــاص  القطاع 
أشار  فقد  ســـواء.  حــد  على  املانحة  واملــؤســســات 
عــن خطط  احلــديــث  ــأن  ب املتحدثني  مــن  كثير 
تــنــمــيــة الــصــنــاعــة والــتــطــويــر االقـــتـــصـــادي قد 
سخيًا  دعمًا  تتلقى  متخصصة  مهنة  أصبحت 
من املانحني، ويبدو أن أهدافها تقتصر إلى حد 
بعيد على إعداد املزيد من الدراسات والتقارير، 
بإحداث  كافيًا  اهتمامًا  تبدي  ال  أنها  حني  في 

تغييرات عملية على أرض الواقع.

التوصيات
بــالــرغــم مــن اإلحــبــاط الـــذي عــّبــر عنه الــعــديــد من 
املــشــاركــني فــي الـــورشـــة بــالــنــســبــة ألوضــــاع املناطق 
الصناعية في فلسطني، إال أن املداخالت والنقاش قد 
أسفر عن عدد من التوصيات والتوجهات االيجابية، 

كان أهمها ما يلي:
املاضية  القليلة  الــســنــوات  خــالل  حــدثــت  لقد    .1
املدن  بهيئة  يتعلق  فيما  التحوالت  من  العديد 
الصناعية والدور املناط بها واإلطار التنظيمي 
النظر  إعــادة  يستوجب  ذلــك  وكــل  لها.  األنسب 
وبرامجها  رسالتها  وتقييم  الهيئة  أوضـــاع  فــي 
وأساليب عملها. لذا يقترح تكليف جلنة خبراء 
من قبل وزارة االقتصاد واالحتاد العام للصناعات 
لدراسة أوضاع الهيئة وتقدمي التوصيات الالزمة 

بخصوصها.

املتعلقة  املــشــاريــع  جنــاح  فــي  األهـــم  العامل  إن    .2
سواًء  الــصــنــاعــيــة،  املــنــاطــق  وحتــديــث  بتطوير 
املوقف  هـــو طــبــيــعــة  الــداخــلــيــة،  أم  احلـــدوديـــة 
ــــذي تــتــخــذه الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة فيما  ال
بهذا  املتعلقة  التفصيلية  بــالــقــضــايــا  يتعلق 
التفاوضي  الـــــدور  لــضــعــف  ونـــظـــرًا  املـــوضـــوع. 
العالقة  القضايا  كل  في  الفلسطيني  للطرف 
اللجنة  تلعب  أن  فإنه يقترح  لذا  الطرفني،  بني 
الرباعية الدولية دورًا أساسيًا كطرف ثالث في كل 
املواضيع التي تهم الطرفني. وال شك أن تعيني 
بلير كمبعوث للرباعية، قد يتيح الفرصة لهذه 
املؤسسة ألن تلعب دورًا فاعاًل في حل االشكاالت 
وفي  املــاضــيــة.  السبع  األعـــوام  خــالل  املتراكمة 
هذه احلالة، يفترض إحداث تطوير نوعي كبير 
التي  الفلسطينية  املؤسسات  أداء  مستوى  في 

ستكلف بالتعاون مع اللجنة الرباعية.
الصناعي  للتطوير  وخــطــط  مــشــاريــع  أيـــة  إن    .3
تتخذ  أن  بــدون  النجاح  لها  يكتب  أن  ميكن  ال 
متطلبات  إزاء  جـــادًا  موقفًا  الوطنية  السلطة 
وهذا  سلطته.  وتعزيز  القضائي  اجلهاز  إصالح 
لتجاوزات  واحلــاســم  الــفــوري  الــوقــف  يتطلب 
أسمائها،  اخــتــالف  عــلــى  املــســلــحــة  املــلــيــشــيــات 
وال  التنفيذية.  واألجــهــزة  احملاكم  دور  وتفعيل 
شك أن التطورات الراهنة على مستوى القيادة 
السياسية في السلطة الوطنية توفر فرصة نادرة 

لتحقيق انطالقة حقيقية في هذا االجتاه.

السياحة في شمال الضفة الغربية:
الفرص االستثمارية، املعوقات، االقتراحات

امللخص التنفيذي
الدينية  املـــعـــالـــم  مـــن  بـــوفـــرة  فــلــســطــني  تـــزخـــر 
وملئآت  تشّكل  كــانــت  والــتــي  املــمــيــزة،  والتاريخية 
السنني عوامل جذب قويه للسائحني، خاصة من 
مبرور  تبني  كما  واألمريكية.  األوروبــيــة  األقــطــار 
الوقت أن هنالك مميزات طبيعية ذات قيمة كبيرة 
في  املييز  الطقس  مثل  السياحية،  النواحي  من 
منطقة البحر امليت واألغوار خالل فصل الشتاء، 
والشواطيء الرملية في  قطاع غزة. وبالفعل، فقد 
ساعدت كل هذه املقومات على حدوث منو ملحوظ 
في مختلف فروع القطاع السياحي، إلى أن وصل 
عام  صيف  خــالل  قياسية  ملستويات  النمو  هــذا 

الثانية.  األلفية  نهاية  اقتراب  مع  وذلك   ،2000
والهدوء  »الــســالم«  أجـــواء  ذلــك  ســاعــد على  كما 
التوقيع  أعــقــاب  فــي  املنطقة  ســاد  الــذي  النسبي 
على اتفاقية أوسلو في عام 1994، وما تبعها من 
في  احملــررة  األرض  على  الوطنية  السلطة  إقامة 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
أوضاع  في  التطورات  تقييم  الورشة  في  مت  لقد 
بعض  قــدم  ولكن  عــام،  بشكل  السياحي  القطاع 
املشاركون مداخالت تركز بشكل خاص على أوضاع 
القطاع السياحي في شمال الضفة الغربية، أي في 
محافظات نابلس وطولكرم وجنني. إذ بالرغم من 
اإلفتقار النسبي في هذه املناطق للمعالم الدينية 
بيت   – القدس  بالقياس مع منطقة  والتاريخية 

حلم، إال أنها حتتوي هي أيضًا على بعض املعالم 
ذات القيمة السياحية الهامة، مثل تلك املوجودة 
في جبل جرزمي ومدينة نابلس وبلدة سبسطية. 
من  للعديد  مبحاذاتها  املناطق  هذه  متّيزت  كما 
القرى واملدن الفلسطينية املوجودة داخل إسرائيل 
في منطقة املثلث واجلليل، مما أدى لتدفق أعداد 
املجاورة  املــدن  إلــى  الداخل  فلسطيني  من  كبيرة 
وبالفعل  التسوق.  بهدف  الضفة  شمال  في  لهم 
فقد تطورت هذه الظاهرة بشكل كبير بحيث أنها 
أصبحت تشكل مصدر الدخل األساسي للمنشآت 

التجارية والصناعية العاملة في شمال الضفة. 
تعرض  الفلسطيني  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  أن  إال 
أواخر  اندالع اإلنتفاضة في  إلنتكاسة حادة منذ 
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص
ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

إغــالقــات عسكرية  رافــقــهــا مــن  2000، ومــا  عــام 
اإلحتالل  سلطات  فرضتها  عقابية  وإجـــــراءات 
اإلسرائيلي، والتي متثلت بشكل رئيسي في إقامة 
القيود  املئآت من احلواجز على الطرق، وتشديد 
الفلسطينية  املناطق  إلى  واخلروج  الدخول  على 
الفصل  كــان جلــدار  النقاط احلــدوديــة. كما  عبر 
خالل  اإلحتالل  سلطات  أقامته  الذي  العنصري 
األعــوام اخلمس املاضية، والــذي استهدف بشكل 
خـــاص مــديــنــة الــقــدس واملــنــاطــق املـــجـــاورة لها، 
تأثيرات مدمرة على احلركة السياحية في الضفة 
واملــنــاطــق املــجــاورة لــهــا. ولــقــد زاد مــن حــدة هذه 
التأثيرات تلك النصائح واإلرشادات التي توزعها 
السياح  عــلــى  املختصة  اإلســرائــيــلــيــة  الــســلــطــات 
والتي تنصحهم  املقدسة،  األراضي  إلى  القادمني 
فيها باإلبتعاد عن املناطق السياحية الفلسطينية 

ألسباب “أمنية” .
 2001 الفترة  اإلنتفاضة خالل  أدت سنوات  لقد 
الفروع  جميع  على  مدمرة  إلنعكاسات   2004 –
القطاع  عــلــى  خــاصــة  فلسطني،  فــي  السياحية 
النقل  وشــركــات  السياحية  واملــطــاعــم  الفندقي 
السياحي. وقد ازداد حجم الضرر بسبب اإللتزامات 
املالية التي حتملتها املنشآت السياحية من خالل 
عليها  حصلت  الــتــي  الكبيرة  البنكية  الــقــروض 
اإلنتفاضة.  سبقت  التي  القليلة  السنوات  خالل 
وقد أدى كل ذلك إلى إغالق كلي أو جزئي لكثير 
من املنشآت السياحية، ولتسريح اجلزء األكبر من 

القوى العاملة لديها. 
يشهد  بــدأ  السياحي  القطاع  فــي  الــوضــع  أن  إال 
وذلك   ،2005 عــام  مطلع  منذ  ملحوظًا  تغيرًا 
مستوى  في  ملموس  تراجع  حــدوث  خلفية  على 
املقاومة  اإلسرائيلي وحركات  العنف بني اجليش 
كبير  إرتفاع  ذلك حلدوث  أدى  وقد  الفلسطينية. 
العربية  القدس  إلى  القادمني  السياح  أعــداد  في 
نسبة  في  إلرتفاع ملحوظ  أدى  بيت حلم، مما  و 
النقل  وسائط  حركة  وفــي  الفنادق  في  األشــغــال 
السياحي. ومــن املــرجــح بــأن تــزايــد اإلنــفــراج في 
الفلسطينية  الــقــيــادة  بــني  الــقــائــمــة  الــعــالقــات 
واإلسرائيلية قد يؤدي ملزيد من النمو في القطاع 
السياحي املرتبط بالتراث الديني والتاريخي في 

فلسطني.
“الدينية” في  وكما هو احلال بالنسبة للسياحة 
احملافظات األخرى، فقد شهدت محافظات شمال 
الضفة الغربية قدرًا ملحوظًا من اإلنفراج بالنسبة 
ألشكال أخرى من السياحة. فقد ازدهرت السياحة 
الداخلية بشكل ملحوظ، خاصة بالنسبة لطلبة 
املدارس، كما بدأت السلطات اإلسرائيلية تخفف 
إلى  الداخل  فلسطينيي  دخــول  على  قيودها  من 
بالدخول  لهم  الشمال، حيث سمحت  محافظات 
يزال  ال  احلظر  أن  إال  طولكرم،  ثم  قلقيلية  إلى 

مفروضًا على دخولهم إلى نابلس وجنني.
التغير  يـــؤدي  أن  املــتــوقــع  فــإنــه مــن  عـــام،  وبشكل 
لتسارع  السياسي  املــنــاخ  فــي  الفعلي  اإليــجــابــي 
املناطق  بعض  فــي  السياحي  القطاع  فــي  النمو 
عـــلـــى اجلهات  يـــفـــرض  وهــــــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
الفلسطينية املختصة اتخاذ رزمة من اإلجراءات 
الـــى تسريع  تـــؤدي  والــســيــاســات الــتــي ميــكــن أن 
وتيرة النمو في هذا القطاع. وفيما يلي ملخصًا 
بهذا  الــورشــة  عــن  التي صــدرت  التوصيات  ألهــم 

اخلصوص:
ووضــع حد حاسم جلميع  األمــن  إن حتقيق   .1
مظاهر الفوضى وتكريس سيادة القانون هو 
الركيزة األهم لتطوير القطاع السياحي. ومع 
اخلصوص  بهذا  حتقق  قد  كبيرًا  تقدمًا  أن 
أن جهودًا  إال  املاضية،  القليلة  األشهر  خالل 
أكبر يجب أن تبذل من قبل اجلهات املختصة، 
خــاصــة فـــي مــديــنــة نــابــلــس وجـــنـــني، وذلك 
االنفالت  مظاهر  جميع  على  كليًا  للقضاء 

األمني.
يجب أن تبذل القيادة السياسية الفلسطينية،   .2
واألوروبية،  األمريكية  احلكومات  من  وبدعم 
والقيود األخرى  أكبر إلزالة احلواجز  جهودًا 
أنه  إذ  الــطــرق،  على  احلــركــة  على  املفروضة 
القطاع  في  تطوير حقيقي  إحــداث  ال ميكن 
هذا  في  كبير  تقدم  حتقيق  بــدون  السياحي 
التوصل  أخــرى، ميكن  ناحية  ومــن  اإلجتـــاه. 
العالقة  ذات  األطـــراف  بــني  فعالة  إلتفاقات 
بهدف حتقيق األهداف “ األمنية” املشروعة 
بدون املس بالسياحة والقطاعات اإلقتصادية 

األخرى.
ملستوى  بالنسبة  ملحوظة  قصورات  هنالك   .3
للمرافق  املــتــوفــرة  التحتية  البنية  خــدمــات 
والكهرباء  واملــــاء  الــطــرق  مــثــل  الــســيــاحــيــة، 
وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي. ومـــع أن ذلك 
املتوفرة  املالية  ـــوارد  امل لضعف  جزئيًا  يــعــود 
األسباب  أحد  أن  إال  احمللية،  السلطات  لدى 
األخرى هو عدم إعطاء أولوية كافية ملشاريع 
كهذه من قبل بعض البلديات. ولعل من أبرز 
األمــثــلــة عــلــى ذلـــك هــو عـــدم إقــامــة مواقف 
مناسبة لسيارات الزوار والسياح )خاصة عرب 
48( في معظم املدن احلدودية، مثل طولكرم 

وجنني وقلقيلية.
للمنشآت  احلــوافــز  مــن  املــزيــد  توفير  يجب   .4
الراغبة في اإلستثمار في القطاع السياحي. 

ويتضمن ذلك على سبيل املثال ما يلي:
ضرورة تطبيق أحكام قانون تشجيع اإلستثمار   
املنشآت  فقط  وليس  القائمة  املنشآت  على 
هي  القائمة  املنشآت  وأن  خاصة  اجلــديــدة، 
الباهظ نتيجة لصمودها  الثمن  التي دفعت 

خالل سنوات اإلنتفاضة.
خصمًا  السياحية  املنشآت  متنح  أن  يفترض   
مناسبًا عند تقدمها للحصول على التراخيص 
إلى  مرتفعة  الترخيص  رسوم  أن  إذ  الالزمة، 
احلد الذي يدفع الكثير من املنشآت لإلمتناع 

عن تقدمي طلبات للترخيص.
لقد تعرضت بعض املنشآت السياحية ألضرار   
العسكرية  لـــإلعـــتـــداءات  نــتــيــجــة  جــســيــمــة 
كل  تقييم  يتم  أن  يفترض  لذا  اإلسرائيلية. 
تقدمي  إمكانية  ودراســــة  احلــــاالت،  هــذه  مــن 
على  ملساعدتها  لها  التعويض  أشكال  بعض 

الوقوف والعودة للعمل من جديد.
الدخول  على   ”48 “عرب  تشجيع  يتطلب   .5
من  الــعــديــد  اتــخــاذ  الغربية  الضفة  ملناطق 
بتسهيل  املتعلقة  التفصيلية  اإلجــــــراءات 
اخلدمات  مستوى  ورفع  وخروجهم،  دخولهم 
التي يحصلون عليها أثناء تواجدهم في املدن 
الفلسطينية. لذا يقترح أن يتم تشكيل طاقم 
اإلشراف  بهدف  كل محافظة  في  متخصص 
وميكن  العملية.  هــذه  جوانب  مختلف  على 
احملافظة  عن  ممثلون  الطاقم  هذا  يضم  أن 
والبلدية والغرفة التجارية والشرطة ومديرية 
أن بعض  إلى  السياحة في احملافظة. ونظرًا 
قد  كهذا  طاقم  بها  يخرج  التي  التوصيات 
بأن  ينصح  لذا  اإلسرائيلي،  باجلانب  تتعلق 
يــتــم إيــجــاد اتــصــال فــّعــال بــني هـــذا الطاقم 
املختلفة،  احملافظات  في  التنسيق  ومكاتب 
مع  التوصيات  تنفيذ  متابعة  بهدف  وذلــك 

اجلانب اإلسرائيلي.
إن أحد األسباب  الرئيسية لتردد املستثمرين   .6
للقطاع  اإلستثمارات  من  املزيد  توجيه  في 
تبديه  الـــذي  الــزائــد  الــتــشــدد  هــو  السياحي 
اإلئتمانية،  خدماتها  في  التجارية  البنوك 
سواًء بالنسبة للتأمينات املطلوبة أو مستوى 
الفائدة. لذا فان أحد أهم متطلبات تشجيع 
توفير  هــو  السياحي  القطاع  فــي  اإلستثمار 
أو لتقدمي  املــخــاطــر،  لــلــتــأمــني ضــد  بــرامــج 
املتفق  الــفــائــدة  نسبة  على  اجلــزئــي  الــدعــم 
تلعب  أن  املقرضة. وميكن  البنوك  مع  عليها 
هذا  في  فعااًل  دورًا  املانحة  املؤسسات  بعض 

اإلجتاه.
الفني  للمستوى  بالنسبة  ملموس  عجز  هنالك 
خاصة  السياحي،  القطاع  فــي  العاملة  لــلــكــوادر 
في محافظات شمال الضفة الغربية. لذا يقترح 
ومبستويات  متخصصة  تدريبية  بــرامــج  توفير 
وميكن  السياحية.  الفروع  في  للعاملني  مختلفة 
هذا  في  مركزيًا  دورًا  تلعب  أن  بيت حلم  جلامعة 
املجال، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة في 

وزارة السياحة.
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مصادر الطاقة الكهربائية في فلسطني:
تقييم للبدائل املتاحة

ملخص تنفيذي
 تثير أوضاع الطاقة الكهربائية في فلسطني عدد 
اجلوهرية،  واالقتصادية  السياسية  القضايا  من 
شبه  باالعتماد  املرتبطة  املخاطر  هو  أهمها  لعل 
كمصدر  اإلسرائيلية  الكهرباء  شبكة  على  الكلي 
باإلضافة  إذ  الغربية.  الضفة  في  خاصة  للطاقة، 
للمخاطر الناجمة عن إمكانية استخدام الكهرباء 
البتزاز  الفلسطينية  السلطة  على  ضغط  كورقة 
هامة  مضاعفات  هنالك  فــإن  سياسية،  تــنــازالت 
الطاقة  مصادر  على  اإلسرائيلية  للسيطرة  أخرى 

الكهربائية في فلسطني، أهمها هو ما يلي:
قــيــام الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة بــفــرض قيود   
مشددة على إمكانيات توصيل الكهرباء ملواقع 

جديدة.
الكهربائية  الــطــاقــة  كمية  على  قــيــود  فــرض   
في  خاصة  الفلسطينية،  للتجمعات  احملولة 

أوقات الذروة.
للمحطات  الصيانة  خــدمــات  توفير  صعوبة   
وشــبــكــات الــنــقــل فــي املــنــاطــق الــواقــعــة حتت 
السيطرة اإلسرائيلية )أي املصنفة C(، خاصة 

تلك املجاورة للمستوطنات اإلسرائيلية.
إسرائيل  من  املشتراه  الكهرباء  أسعار  ارتفاع   
يؤدي  ممــا  والــدولــيــة،  اإلقليمية  باملقاييس 
واملنشآت  لــلــبــيــوت  ــتــزويــد  ال أســعــار  الرتـــفـــاع 
التجارية في فلسطني ملستويات قياسية، حتى 

على املستوى العاملي.
السابقة  املشكالت  تسببت  فقد  متوقع،  هو  وكما 
بانعكاسات سلبية هامة على املجتمع الفلسطيني، 
إذ أصــبــحــت فـــاتـــورة الــكــهــربــاء تــشــكــل أحـــد بنود 
خاصة  الفلسطينية،  للعائلة  الرئيسية  االنــفــاق 
هي  فلسطني  في  الكهرباء  استهالك  معدالت  وأن 
آخذه باالرتفاع السريع. كما أن ارتفاع سعر الطاقة 
األخرى  االقتصادية  واملنشآت  للمصانع  بالنسبة 
لقدراتها  الرئيسية  املــعــوقــات  أحــد  يشكل  أصــبــح 

التنافسية.
املرتكزات  أحــد  فــإن  الذكر  السالفة  األســبــاب  لكل 
بذل  هي  الفلسطيني  للطرف  بالنسبة  األساسية 
إسرائيل  مع  العالقات  لتصحيح  ممكن  جهد  كل 
في مجال الطاقة، وذلك بهدف احلد من االرتباط 

التبعي على إسرائيل. ولعل من أهم البدائل املتاحة 
لهذا الغرض هو إنتاج الطاقة الكهربائية محليًا. 
وال شك أن إقامة محطة التوليد في غزه كان خطوة 
كبيرة في هذا االجتاه، مع أن هذه احملطة ال تساهم 
%25 من حجم استهالك الكهرباء في  بأكثر من 
الديزل  استخدام  أن  أيضًا  املالحظ  ومن  القطاع. 
الرتفاع  أدى  قد  غــزة  محطة  في  الكهرباء  النتاج 
حاد في تكلفة اإلنتاج بحيث أصبح سعر الكهرباء 
سعر  مــن   35% بحوالي  أعلى  احملطة  مــن  املـــوزع 
تنخفض  أن  املتوقع  ولكن من  القطرية.  الكهرباء 
تكلفة اإلنتاج كثيرًا عندما يتم تشغيل احملطة على 

الغاز املستخرج من شواطىء غزة.
وفي إطار تخفيف التبعية على إسرائيل، فقد ارتأى 
املشاركون في الورشة أن هنالك ضرورة ملحة ملتابعة 
احتياجات  من  كبير  جزء  على  احلصول  امكانية 
املجاورة،  العربية  الــدول  من  الكهربائية  الطاقة 
وبــالــذات مــن األردن ومــصــر، خــاصــة وأنـــه يجري 
من  بالكهرباء  أريحا  لتزويد  مشروع  تنفيذ  حاليًا 
األردن، ورفح من مصر. وقد ازدادت فرص احلصول 
القطرين  من  الكهربائية  الطاقة  من  مزيد  على 
أعضاء  اتخذه  الــذي  القرار  أعقاب  في  الشقيقني 
فلسطني  بقبول  اإلقليمية مؤخرًا  الكهرباء  شبكة 
عضوًا في هذه الشبكة، واملكونة من سبع دول هي: 
ليبيا.  العراق، مصر،  األردن،  لبنان،  سوريا،  تركيا، 
وباإلضافة إلمكانية تقليل التبعية على إسرائيل، 
املذكورة سيؤدي  الشبكة االقليمية  الربط مع  فإن 
إلى انخفاض ملموس في سعر الطاقة الكهربائية 

في فلسطني.
هذا وقد طرح في الورشة إمكانية توليد الكهرباء 
ضوء  على  خاصة  الشمسية،  الطاقة  باستخدام 
الشمسية  اإلضــــاءة  ســاعــات  فــي  الكبير  االرتــفــاع 
احملطات  نتائج  كانت  فقد  الــعــام.  خــالل  املباشرة 
الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء  إلنتاج  التجريبية 
مشجعة جدًا إلى درجة أن سلطة الطاقة هي بصدد 
إقامة محطة توليد ريادية في منطقة أريحا. ومن 
احملتمل التوسع كثيرًا في إقامة محطات كهذه في 
التي  الريفية  املناطق  خلدمة  خاصة  املستقبل، 

يصعب توصيلها بشبكات الكهرباء املجاورة.
ومن الواضح بأن جميع البدائل املتاحة للحصول 

على الطاقة الكهربائية في فلسطني هي مرتبطة 
فإن  لـــذا  اإلســرائــيــلــي.  بــالــطــرف  بــآخــر  أو  بشكل 
هنالك ضرورة ماسة إلعادة التفاوض مع األطراف 
اإلسرائيلية املختصة فيما يتعلق مبختلف جوانب 
القائمة  املشكالت  بهدف حل  وذلك  املوضوع،  هذا 
عــلــى أســـس مــوضــوعــيــة ومــتــكــافــئــة. وقــيــاســًا على 
إسرائيل،  مــع  املــفــاوضــات  فــي  السابقة  الــتــجــارب 
فإنه ينصح بأن تتم املفاوضات بخصوص الطاقة 
الكهربائية مبشاركة فعالة من طرف حيادي ثالث 

هو اللجنة الرباعية.
لقطاع  والقانونية  التنظيمية  البنية  تطوير  إن 
املرتكزات  أحـــد  أيـــضـــًا  هـــو  الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة 
بأن  شــك  وال  الــقــطــاع.  هـــذا  لتحديث  الرئيسية 
سنوات  عليه  والــذي مضى  الكهرباء،  قانون  إقــرار 
عديدة في املجلس التشريعي، يعتبر خطوة كبيرة 
بــهــذا االجتـــاه. فــإن إقـــرار هــذا الــقــانــون سيساعد 
القطاع،  هذا  في  اخلصخصة  عملية  تسريع  على 
من  الكهرباء  توزيع  مسؤولية  نقل  خاص  وبشكل 
أهمية  العملية  ولهذه  للشركات.  احمللية  املجالس 
كبيرة، خاصة في احملافظات الشمالية، حيث يوجد 
تفاوت كبير في أسعار الكهرباء ونوعية اخلدمة من 
مدينة ألخرى. كما يدعو القانون املقترح لتأسيس 
“مجلس الطاقة الكهربائية” مبشاركة ممثلني عن 
العالقة.  ذات  واألهلية  احلكومية  اجلهات  جميع 
والتوجيه  النصح  تقدمي  املجلس  بهذا  وسيناط 
واقتراح السياسات فيما يتعلق بقطاع الكهرباء في 

فلسطني.
املنشآت  دور  الــورشــة على  فــي  املــشــاركــون  أكــد  كما 
اخلاصة في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، 
خاصة وأن غالبية املشاريع املقترحة لتطوير هذا 
كــثــيــرًا عن  تــزيــد  مـــوارد متويلية  تتطلب  الــقــطــاع 
اإلمكانيات املتاحة لسلطة الطاقة. لذا فقد أوصى 
املــشــاركــون بــاتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة الجتذاب 
املشاريع  لتنفيذ  واخلارجية  احمللية  االستثمارات 
املقترحة. كما أكدوا على أن حتقيق تقدم ملموس 
الوطنية  السلطة  تقوم  أن  املجال يتطلب  في هذا 
الالزمة،  والتنظيمية  التشريعية  األطـــر  بــإقــرار 
االنفالت  مظاهر  جميع  على  للقضاء  باإلضافة 

األمني وتعزيز سلطة القانون.

ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني
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عقد مركز تطوير القطاع اخلاص التابع جلمعية 
متوز   18 فــي  الفلسطينيني،  األعــمــال  رجـــال 
2007  ورشة عمل حتت عنوان »شركة صندوق 
االستثمار الفلسطيني؛ نحو انطالقة جديدة«، 
العمل عدد من الشخصيات  وشــارك في ورشــة 
الفلسطينيني  األعــمــال  ورجــــال  االقــتــصــاديــة 

وعدد من ممثلي القطاع اخلاص. 
بالنقلة  الــعــمــل؛  ورشـــة  فــي  املجتمعون  وأشـــاد 
االستثمار  ــــدوق  صــــن عـــمـــل  ــــي  ف الـــنـــوعـــيـــة 
الفلسطيني نحو وضوح توجهاته االستثمارية 

ومأسسة عمله االستثماري واإلداري. 
الدكتور محمد  كٌل من  الورشة  وقد حتدث في 
االستثمار  صـــنـــدوق  عــــام  مـــديـــر  مــصــطــفــى 
مدير  مــرعــي  ضــرغــام  والــدكــتــور  الفلسطيني، 
صندوق  فــي  الفلسطينية  االســتــثــمــارات  إدارة 
االســتــثــمــار، و بـــول ويـــد مــديــر الــتــســويــق في 
محمد  و  الفلسطينية،  الوطنية  موبيل  شركة 
األعمال  رجـــــال  جــمــعــيــة  رئـــيـــس  املـــســـروجـــي 
أستاذ  نصر  محمد  والــدكــتــور  الفلسطينيني، 
من  كبير  وعــدد  بيرزيت،  جامعة  في  االقتصاد 
الــشــخــصــيــات االقــتــصــاديــة والــوطــنــيــة ورجال 
القطاع  وممــثــلــي  الــفــلــســطــيــنــيــني  األعــــمــــال 

اخلاص. 
الدكتور هشام عورتاني  اللقاء، رحب  في بداية 
باحلضور  اخلاص،  القطاع  تطوير  مركز  مدير 
الورشة  هــذه  فــي  باملشاركة  امللفت  وباهتمامه 

التي تأتي، كما قال: » في سياق تطلع الصندوق 
أجندة  إليجاد  الفلسطيني  اخلــاص  والقطاع 
مشتركه تهدف إلى دعم مسيرة القطاع اخلاص 
الفلسطيني وتوسعة مساحة مشاركته في دعم 
االقتصاد الوطني من خالل الدور احملفز الذي 

يلعبه الصندوق في هذا املجال«. 

القطاع اخلاص يواجه 
حتديات

وأكـــد الــدكــتــور عــورتــانــي أن الــقــطــاع اخلاص 
الفلسطيني يواجه الكثير من التحديات، ومن 
داعــم ومحفز  أن يكون هناك جسم  املهم جــدًا 
للقطاع  املــجــال  تعطي  داعــمــة  مبــبــادئ  يتمتع 

اخلاص لتوسيع أفقه وإمكانيته. 
القطاع  تطوير  مركز  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
اخلاص أظهر الكثير من االهتمام اجتاه صندوق 
االستثمار الفلسطيني إميانًا منه بأهمية هذا 

الصندوق على املدى القريب والبعيد. 

مداخلة الدكتور محمد 
مصطفى

توضيحيًا  عرضًا  د.مصطفى  قــدم  جانبه  من 
لصندوق  واملستقبلي  احلالي  للوضع  مطواًل 
مفصاًل  شرحًا  تضمن  الفلسطيني  االستثمار 
وأدائه واستراتيجيته  وتعريفًا بهوية الصندوق 
احلالية  الستثماراته  وتوضيحًا  االستثمارية، 

وخارج  داخــل  االستثمارات  يشمل  مبا  واملقبلة 
فلسطني. 

التحديات  أهــم  مصطفى  الدكتور  وشــرح  كما 
ــتــي يــواجــهــهــا الــصــنــدوق ســــواء مــحــلــيــًا أو  ال
الصندوق  يسعى  التي  اآللية  موضحًا  خارجيًا 
وكيفية  التحديات  هــذه  ملواجهة  خاللها  مــن 

التعاطي معها. 
االستثمار  عــالقــة صـــنـــدوق  ـــى  إل إشـــــارة  وفـــي 
الدكتور  قــال  الفلسطيني،  اخلــاص  بالقطاع 
مصطفى: »إن عالقتنا مع القطاع اخلاص هي 
باملسؤولية جتاهه، فهو  تكاملية تتصف  عالقة 
نسعى  وال  الوطني،  لالقتصاد  الفقري  العمود 
إلى الدخول في منافسة معه بل نعمل جاهدين 
على دعمه وتعزيزه«. مؤكدًا في ذات الوقت على 
أهمية وجود تعاوٍن حقيقي بني الصندوق وبني 
القطاع اخلاص الفلسطيني من أجل أن نحدث 
الوطني عبر  االقتصاد  نوعيًا في  نقلة وحتواًل 

القطاع اخلاص وبدعم من القطاع العام.
 وأضاف الدكتور مصطفى: » يدًا بيد وبالتعاون 
اقتصاد  بــنــاء  نستطيع  اخلـــاص  الــقــطــاع  مــع 

وطني قوي ومتني.«

فلسفة عمل الصندوق
الدكتور  أشــار  الــصــنــدوق،  عمل  فلسفة  وحــول 
مصطفى بالقول:« إن فلسفة الصندوق احلالية 
خلق  فــي  تسهم  وآلــيــة  أداًة  كــونــه  مــن  تنطلق 

د.مــــصــــطــــفــــى: »فـــلـــســـفـــة الـــصـــنـــدوق 
فلسطيني  اقــتــصــاد  خــلــق  إلـــى  تــهــدف 
القطاع  تــفــعــيــل  عـــبـــر  وحــــيــــوي  قـــــوي 
اخلــــــاص وبــــدعــــم مــــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام

ورشة عمل حول االنطالقة اجلديدة لصندوق االستثمار الفلسطيني

د. مرعي: الصندوق بصدد إطالق عدد من 
املشاريع الهامة قريبًا

د. محمد مصطفى
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على  قـــادر  وحــيــوي  جــديــد  فلسطيني  اقتصاد 
االعتماد على ذاته، وقادر على الوقوف والصمود 
في وجه كافة التحديات والتغييرات«. مضيفًا: 
في  يتمثل  هدف  لدينا  وطنية،  رسالة  لدينا   «
أن يأخذ االقتصاد الوطني شكاًل مختلفًا، وأن 
يكون الوضع في فلسطني مختلفًا، لذا فإننا ال 

نعمل مبعزل عن القضية الوطنية.«
وفــي ذات الــســيــاق، أضــاف الــدكــتــور مصطفى: 
إدارة  فــي  مهمته  مــن  وانــطــالقــًا  الصندوق  »إن 
للشعب  االســـتـــراتـــيـــجـــي  املـــالـــي  االحـــتـــيـــاط 
الفلسطيني على أساس مهني شفاف ومسؤول، 
االحتياط،  هذا  تنمية  إلى  يسعى جاهدًا  فإنه 
وتوفير دخل مستدام لتمويل األهداف الوطنية 
بعيدة املدى للشعب الفلسطيني، واملساهمة في 
بناء وتنمية البنية االقتصادية لدولة فلسطينية 

مستقلة اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا«.

استراتيجية االستثمار
ــيــة، عـــرض الــدكــتــور مصطفى  مـــن جــهــة ثــان
الصندوق  ــدأ  ب الــتــي  االســتــثــمــار  استراتيجية 
بتطبيقها منذ مدة والتي ُتشكل كما قال نقلة 
نوعية في طريقة عمل الصندوق نظرًا لكون أن 
ُأُعدت بعد دراسة عميقة ومشاورات مكثفة مع 
لدينا  أصبح  بحيث  ودولــيــني،  محليني  خبراء 
استراتيجية استثمارية مدروسة ومحكمة توجه 

استثمارات الصندوق. 
استراتيجية  إن  مصطفى  الــدكــتــور  وأضــــاف 
االستثمار تهدف إلى إطالق مشاريع استراتيجية 
في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز استقاللية 
لبنية  األســـــس  وتـــضـــع  الـــوطـــنـــي  االقـــتـــصـــاد 

مستقلة،  فلسطينية  لدولة  متينة  اقتصادية 
مؤكدًا في ذات الوقت أن استراتيجية االستثمار 
واألجانب  العرب  املستثمرين  إلى جذب  تهدف 
إلى فلسطني من خالل شراكة استراتيجية مع 

الصندوق. 

مداخلة الدكتور مرعي
الــدكــتــور ضــرغــام مرعي مدير  قــّدم  مــن جهته 
صندوق  فــي  الفلسطينية  االســتــثــمــارات  إدارة 
الوضع  حــول  عــرضــًا  الفلسطيني،  االستثمار 
تركزها  ُمبينًا  الصندوق  الستثمارات  احلالي 
توجهها  ومــوضــحــًا  والــقــطــاعــي،  اجلــغــرافــي 

االستراتيجي.
الصندوق  تــوجــهــات  ضـــرغـــام  د.  شــــرح  كــمــا   
 « قــائــاًل:  فــي مــجــال االســتــثــمــارات  املستقبلية 
إلى  االستثماري  الثقل  مركز  نقل  إلــى  نسعى 
داخل فلسطني مبا يعود بالفائدة على االقتصاد 
الوطني، وذلك من خالل إطالق مجموعة من 
املشاريع الرائدة في قطاعات اقتصادية حيوية 

واعدة«.
وعرض الدكتور ضرغام أهم املشاريع التي يسعى 
تنفيذها  إلــى  املقبلة  الفترة  خــالل  الصندوق 
والتي  ودولــيــني،  محليني  شركاء  مع  بالشراكة 
من بينها بحسب قوله: » مشروع املشغل الثاني 
لالتصاالت النقالة، مشروع استخراج الغاز من 
قطاع غزة والذي يعمل الصندوق على التحقق 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  سيحفظ  أنــه  من 

ويحقق له أكبر عائد ممكن«.

اطالق املشاريع
وأضـــاف الــدكــتــور ضــرغــام قــائــاًل:« إن صندوق 

من  عدد  إطالق  بصدد  الفلسطيني  االستثمار 
والتي  املقبلة  الــفــتــرة  الــهــامــة خــالل  املــشــاريــع 
للمؤسسات  القروض  برنامج ضمان  بينها  من 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة والــــذي ســيــتــم تنفيذه 
األمريكية   « أوبــــك   « مــؤســســة  مــع  بــالــشــراكــة 
ومــعــهــد »آســـــن«، إلـــى جــانــب تــطــويــر وإطـــالق 
مجموعة من املشاريع االستثمارية الرائدة في 

القطاع العقاري.

مداخلة بول وييد
وحول آخر التطورات واملستجدات املتعلقة بعمل 
الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت وهي 
املشغل  بعطاء  العام  خالل  فــازت  التي  الشركة 
الثاني للهواتف النقالة في فلسطني، أشار بول 
ويد مدير التسويق في الشركة، إلى أنه يرغب 
اللحظة  أبرز ما مت حتقيقه حتى  في توضيح 
على صعيد عمل الشركة حيث قال:« إن الشركة 
تعمل في بيئة مليئة بالتحديات على مختلف 
األصعدة، لكننا وعلى الرغم من ذلك مصممون 
نــدرك جيدًا  املضي قدمًا في عملنا ألننا  على 
واعدة  هي  فلسطني  في  التجارية  الظروف  أن 
التي ستعمل  الفرص  الكثير من  وفيها  للغاية 
منها  االســتــفــادة  على  الوطنية  موبايل  شركة 

لصالح املواطن الفلسطيني.«  
وقد شرح ويد عالقة الشركة بصندوق االستثمار 
الفلسطيني التي وصفها بأنها: » عالقة حميمة 
فيها الكثير من االستقاللية، وأن الصندوق هو 
أحد املساهمني األساسيني في الشركة، موضحًا 
االكتتاب  بعد  الشركة  في  الصندوق  حصة  أن 
العام ستكون %30 من أسهم الشركة، في حني 

ويد: نشجع املنافسة في قطاع االتصاالت 
ألنها ستضمن حصول املواطن على أفضل 

اخلدمات

د. نصر: حتى اآلن ما رأيته من صندوق 
االستثمار ُيبّشر باخلير والعبرة بالتطبيق

ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني
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 40% الــدولــيــة  كيوتيل  شــركــة  حصة  ستكون 
و%30 لصالح املكتتبني »

كــمــا وعـــبـــر  ويــــد عـــن ســـعـــادة الـــشـــركـــة األم، 
ذات  في  مؤكدًا  فلسطني،  في  بالعمل  »كيوتل«، 
فلسطني  في  احلالية  الشركة  أن  على  الوقت 
توظف  وأنــهــا  بالكامل  فلسطينية  شركة  هــي 
الطاقات  فــي  وتستثمر  الفلسطينية  الــكــوادر 
الفلسطينية احمللية أساسًا عبر سياسة توظيف 

قوية ومهنية.
تقوم  الشركة  سياسة  إن  بالقول  ويــد  وأضــاف 
باألساس على نقل املعرفة في عالم االتصاالت 
إلــى داخــل فلسطني وذلــك من خــالل عالقات 
الشركة املختلفة مع شركات اتصاالت إقليمية 
أخـــرى. وقـــال ويـــد: »إنــنــا نعمل جــاهــديــن كي 
اخلدمات  من  الفلسطيني  املجتمع  يستفيد 
بالعمل  نهتم  فنحن  الشركة  ستقدمها  التي 
األعمال  رجــال  ونشجع  احملليني  املــورديــن  مع 
ندرك  ونحن  معنا،  العمل  على  الفلسطينيني 
حصول  ستضمن  التي  هي  املنافسة  أن  جيدًا 
ـــواطـــن عــلــى أفــضــل اخلـــدمـــات فـــي مجال  امل

االتصاالت«.
على  نعمل  بالقول:«  مداخلته  وييد  واختتم 
حتقيق رؤية صندوق االستثمار الفلسطيني في 

أن يكون داعمًا ومحفزًا لالقتصاد الوطني«.

مداخلة محمد املسروجي
رجال  جمعية  رئــيــس  املــســروجــي  محمد  وبـــدأ 
األعمال الفلسطينيني مداخلته بالقول: » إننا 
نعيش  أن  تعودنا  فلسطني  في  خــاص  كقطاع 
عليها«.  ونتغلب  خاللها  من  ونعمل  الصعاب 
القطاع اخلاص  قابلية  إلــى  إشـــارة  فــي  وذلــك 
الظروف  كافة  مع  التكييف  على  الفلسطيني 

احمليطة به.
ــة املـــســـروجـــي قـــد تـــركـــزت في  وكـــانـــت مــداخــل
التساؤالت  من  مجموعة  طــرح  على  معظمها 
كان  والتي  االستثمار،  صندوق  بعمل  املتعلقة 

تقدمي   « املسروجي  بحسب  ورائها  من  الهدف 
القطاع  يؤمن  إذ  الــرأي  وإبــداء  النصيحة  من 
اخلاص أن بإمكانه أن يلعب دورًا مساهمًا في 

تطوير خطط الصندوق املستقبلية«.

تساؤالت
وكان من بني التساؤالت التي طرحها املسروجي 
الصندوق  لعمل  العامة  بالفلسفة  يتعلق  ما 
حتقيقه،  إلى  الصندوق  يسعى  الــذي  والهدف 
لالستثمارات  اجلغرافي  التركيز  عن  وتساءل 
أفضل االستراتيجيات  التابعة للصندوق وعن 

املتبعة في هذا الشأن.
صندوق  فــلــســفــة  أن  عــلــى  املـــســـروجـــي  وأكـــــد 
على  تــؤكــد  أن  يجب  الفلسطيني  االســتــثــمــار 
االستثمار  عبر  الوطني  االقتصاد  دعم  أهمية 
املــســروجــي بفكرة  أشـــاد  وقــد  داخـــل فلسطني. 
الصغيرة  لـــلـــمـــؤســـســـات  الــــقــــروض  ضـــمـــان 
أن  ويجب  رائعة  فكرة  إنها   « قائاًل:  واملتوسطة 
يأخذ الصندوق هذا املنحى في عمله، إذ يجب 
الصغيرة  املــشــاريــع  بدعم  الــصــنــدوق  يهتم  أن 
التي تشغل األيدي العاملة والتي تهتم بذوي 

الدخل احملدود أيضًا«.
مداخلة الدكتور محمد نصر

االقتصاد  أستاذ  الدكتور محمد نصر،  وأوضح 
أن  مداخلته  بــدايــة  فــي  بــيــرزيــت،  جامعة  فــي 
االستثمارية  للصناديق  واسعًا  انتشارًا  هنالك 
في العالم، فهنالك حوالي 25 دولة اآلن لديها 
أن  املتوقع  ومن  حكومية،  استثمارية  صناديق 
يزيد هذا االنتشار كل عام. وقال الدكتور نصر: 
» إن هذا االنتشار يعني أن هذه الصناديق حتقق 
في  متوفرة  عــدة  فــرصــًا  هنالك  وأن  جنــاحــات 
يكون لصندوق  بأن  نتفاءل  ما يجعلنا  األفــق، 
االستثمار الفلسطيني حصة من هذه الفرص 
وأن يستغل الفرص االستثمارية التي قد ُتتاح 

أمامه.«
الــدكــتــور نــصــر:« إن اســتــفــادة الصندوق  وقـــال 

من هذه الفرص االستثمارية مرهونة بكيفية 
التعامل مع الصندوق، بحيث ال يكون التعامل 
أو  معه قائمًا على أساس كونه جمعية خيرية 

مؤسسة إقراض.« 
وشدد الدكتور نصر على أهمية قضية املساءلة 
والشفافية في عمل الصندوق وأن يكون هنالك 
آلية عمله  الصندوق عن  ملساءلة  واضــح  إطــار 
يــتــخــذ مــن خــاللــهــا قراراته  الــتــي  والــكــيــفــيــة 
أهمية  على  نصر  الدكتور  وأكــد  االستثمارية. 
أن يركز الصندوق في استثماراته على املشاريع 
االستراتيجية التي ال يستطيع القطاع اخلاص 
التمويل  حجم  أن  بسبب  إّمــا  فيها  االستثمار 
الذي حتتاجه مرتفع أو أن درجة املخاطرة فيها 
مرتفعة. وأضاف: » ما رأيته حتى اآلن من عمل 
وتبقى  التفاؤل  على  ويبعث  مبشر  الصندوق 

العبرة بالتطبيق.«

مداخالت احلضور
ومشاركاتهم  مــداخــالتــهــم  فــي  احلــضــور  وركـــز 
على محاور مختلفة، فمن جهته أشار الدكتور 
إدارة سوق  مــجــلــس  رئــيــس  لــبــدة  أبــــو  حــســن 
فلسطني لألوراق املالية ومديره التنفيذي، إلى 
من  جــزءًا  االستثمار  صندوق  يكون  أن  أهمية 
أهمية  على  مؤكدا  الفلسطيني،  املالي  السوق 
عن  احلديث  لدى  محدد  زمني  بإطار  التفكير 
إستراتيجية االنتقال باالستثمارات من اخلارج 
نحو فلسطني، وإلى أهمية توسيع قاعدة صنع 
القرار لتوجيه نشاطات وأعمال الصندوق على 
أسس من املسائلة واحملاسبة واملمثلة ألكبر عدد 

ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني.
املدير  عالونة  عاطف  الدكتور  شدد  جانبه  من 
على  الفلسطينية  املال  رأس  سوق  لهيئة  العام 
في  االســتــثــمــار  استراتيجيات  حتــديــد  أهمية 
الصندوق وحتديد اخلط االستراتيجي لعمله 
مع  الــتــكــرار  أو  للتداخل  مــجــااًل  يبقي  ال  مبــا 
تــداخــل في  إلـــى  يـــؤدي  أو مــا  شــركــات شبيهة، 

الصالحيات مع مؤسسات قائمة.

املسروجي: نؤمن كقطاع خاص 
أننا نستطيع أن نساهم في سياسة 

الصندوق
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص

وكان محمد قّرش أمني سر جمعية االقتصاديني 
الفلسطينيني قد أكد أنه ال من مانع أن يكون 
الصندوق داعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ويتعاون مع سلطة النقد ومؤسسات فلسطينية 
مــهــنــيــة عــمــل الصندوق  عــلــى  مـــؤكـــدًا  أخــــرى 
ومؤمنًا أن الصندوق يدرس اجلوانب القانونية 
لكل املشاريع، اخلطط واإلستراتيجيات ليكون 
»نحن  وقال  بالقانون بكل احلاالت، كما  ملتزم 
الدور  التقليل من  نريد  الوقت احلاضر ال  في 
التطويري أو غلق األبواب بوجه النوايا احلسنة، 
الصندوق  نــشــاطــات  أمــــام  الــعــراقــيــل  ووضــــع 

ومبادراته اإليجابية«.
أّما محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة املالية 
الفلسطينية  الشخصيات  أوائــل  من  واإلداريـــة 
ورؤيتها  اجلــديــدة  اإلدارة  تغيرات  تابعت  التي 
ُيتابع  الرقابة  ديوان  أن  أوضح  وفلسفتها، فقد 
عمل الصندوق عن كثب، وأنه كان قد اطلع على 
 2006 الصندوق في منتصف عام  آليات عمل 
وأنه  مــتــوســطــًا،  حينها  الــديــوان  تقييم  وكـــان 
أعاد تقييمه لعمل الصندوق مع بداية  عندما 
عام 2007 خُلص الديوان إلى أن نظام الرقابة 

الداخلية ممتاز.
 وأكد الدكتور أبو الرب أن األمور في الصندوق 
إن   « الــى  مشيرا  الصحيح.  االجتـــاه  فــي  تسير 
صندوق االستثمار الفلسطيني يسعى إلى بناء 
مؤسسة، وقد جنح في بناء مؤسسة متينة، تتبع 
مبادئ احملاسبية والشفافية واملسائلة وأن نقوم 
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ببناء جسم مؤسساتي 
أفــــــضــــــل مـــــــن تـــــرك 
سابق  عـــلـــى  األمـــــــور 
هنا  ومــــــن  عــــهــــدهــــا، 
ميكن االنطالق لدعم 
مـــســـيـــرة الـــصـــنـــدوق 

وتعزيز دوره«.
وقد أكد أبو الرب أيضًا 
فلسفة  أهــمــيــة  عــلــى 
ــقــولــه »  الـــصـــنـــدوق، ب
لــقــد مت احلــديــث عن 
استثمار  إستراتيجية 
فــي فلسطني  داخــلــيــة 
السبعينات  بداية  من 

تنفيذ  من  أحد  يتمكن  ولم  الثمانينات،  وحتى 
هذه الرؤية على أرض الواقع، ولكن من املشجع 
هي رؤية اإلدارة احلالية لصندوق االستثمار لهذا 

الوضع، والسعي لتنفيذها على أرض الواقع«.
أسامة  املقدسي  األعــمــال  رجــل  أكــد  مــن جهته 
أولوية  الصندوق  يعطي  أن  أهمية  على  صالح 
لالستثمار في مدينة القدس وجذب املستثمرين 
بشكل خاص  الــصــنــدوق  يهتم  أن  ويــجــب  لــهــا، 

بضخ األموال في املدينة.
أمــا الــدكــتــور صــبــري صــيــدم، وزيـــر االتصاالت 
السابق في احلكومة الفلسطينية التاسعة قال 
أن الهم العام هو أن يعلم كل مواطن فلسطيني 
وأن هناك  بــالــتــقــادم،  الــعــام ال يضيع  املـــال  أن 

املالية  والــشــؤون  القضايا  وراء  دائــمــة  متابعة 
املختلفة، مؤكدا أن األوضــاع السيئة في قطاع 
غزة تضع على كاهل الصندوق أن يتابعها عن 
االقتصادي  الوضع  دعــم  إلــى  يسعى  وأن  كثب 
املترهل هناك، فعلى سبيل املثال يتم احلديث 
العام  القطاعني  بني  مشترك  جسم  عن  اليوم 
القطاع،  في  التجارية  املعابر  إلدارة  واخلــاص، 
ورمبا سيكون هناك دور فاعل للصندوق في هذا 

املجال.
و فــي ســيــاق آخــر لفت د.صــيــدم إلــى أن سوق 
ممتازة  ســـوق  هـــي  الفلسطينية  ـــصـــاالت  االت
متوقعًا أن تكون هنالك إمكانيات واعدة لشركة 

الوطنية ولشركات االتصاالت األخرى.

ومدير  أمني سر  معالي  وماجد  فؤاد جبر  وقع 
عام جمعية رجال األعمال الفلسطينيني أواخر 
لدولة  زيــارتــهــم  خـــالل  املــاضــي  نوڤمبر  شــهــر 
تأسيس  اتفاقية  الشقيقة  العربية  اإلمــــارات 
التجاري  للتحكيم  وفرع متثيلي حيادي  مركز 
وحل النزاعات في فلسطني مع مركز التحكيم 
التجاري في دبي وبالتعاون مع مركز التحكيم 
التجاري في أبو ظبي وذلك للمساهمة في حل 
وفض  بالتوفيق  والقيام  واخلــالفــات  القضايا 
االقتصادية  املـــجـــاالت  جــمــيــع  فــي  الــنــزاعــات 
ألهمية  الوعي  ولنشر  الخ  والتجارية...  املالية 

التحكيم التجاري في فلسطني.

اتفــاقيــــة حتكيــــم جتــاري وحــل للنــزاعــات
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شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي إلجراءات حصارها 
اخلانق على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، وذلك عبر 

إغالق كافة املعابر التي تربطه مع العالم اخلارجي.  
وقد اتخذ قرار تشديد إغالق املعابر في أعقاب سيطرة 
 2007/6/15 بتاريخ  غــزة  قطاع  على  حماس  حركة 
قطاع  سكان  على  للتضييق  قاسية  إجــراءات  صاحبه 

غزة املدنيني. 
ومبوجب القرار فرضت السلطات االسرائيلية إغالقًا 
مبا  غــزة،  لقطاع  احلــدوديــة  املعابر  كافة  على  مشددًا 
فيها تلك التي كانت تسمح بفتحها لساعات محدودة، 
وبطاقة عمل متدنية، وأحكمت حصار القطاع، ومنعت 
واحملروقات،  البترول  إلمــدادات  واآلمــن  احلر  التدفق 
احتياجات  لتلبية  الـــالزم  ــغــذاء  وال األدويــــة  رســـاالت 
السكان املدنيني.  كما منعت خروج أي مدني فلسطيني 
من القطاع، مبن فيهم أولئك الذين يحتاجون عالجا 

في اخلارج.  
املدنيني بسبب إجراءات اخلنق  السكان  وزادت معاناة 
املعابر  إغالق  في  املتمثلة  واالجتماعية،  االقتصادية 
التجارية، التي فاقمت من تدهور أوضاعهم احلياتية، 
إغالق معبر  كارثيًا غير مسبوق.  وجــراء  وبلغت حدًا 
السكان  بــات  الــقــطــاع  وواردات  صــــادرات  أمـــام  كــارنــي 
نفاذ  وبــات يخشى من  إنسانية خطيرة،  أزمــة  يعانون 
القطاع  فمخزون  يحتاجونها،  التي  السلع  مخزون 
واألرز  الدقيق  مــخــزون  وخــاصــة  الغذائية،  املـــواد  مــن 
األدوية  مخزون  أن  كما  جــدًا.  محدود  الطعام  وزيــت 
واملستلزمات الطبية يهدد بخطر حقيقي صحة حياة 
نوعا من   147 يزيد عن  ما  نفاذ  السكان، خاصة مع 

تلك األدوية والعالجات الالزمة ملرضى القطاع. 
وعــلــى الــرغــم مــن السماح بــدخــول عــدد مــحــدود من 
عبر  اإلنــســانــيــة،  املــســاعــدات  حتمل  الــتــي  الشاحنات 

أن  » كيرم شالوم«، وصوفا، غير  أبو سالم  معبري كرم 
ذلك ال يلبي احلد األدنى من االحتياجات احلقيقية 
يوميا  شاحنة   200 عن  تزيد  والتي  القطاع،  ألهالي 
كانت تدخل القطاع عن طريق معبر املنطار » كارني«.  
إجــــراءات اإلغـــالق واحلــصــار الشامل املــفــروض على 
بشكل  املتدهور  اقتصاده  على  نفسه  عكس  القطاع 
كارثي أصاًل، حيث استمر نفاذ كافة أنواع املواد اخلام 
ما  وهــو  القطاع،  مصانع  احتياجات  لتلبية  الــالزمــة 
أبوابها  املــصــانــع إلغـــالق  إلــى اضــطــرار عــشــرات  أدى 
ووقف عملها، كما أدى النقص الكبير في مواد البناء 
األساسية واالسمنت إلى توقف العديد من املشروعات 
اإلنشائية والعمرانية ذات الطابع اإلنساني، الضرورية 
العمال  ألهالي القطاع، ونتج عن ذلك انضمام آالف 
إلى صفوف العاطلني عن العمل، ما رفع نسبة البطالة 
%40، ومؤشر الفقر بني سكان القطاع  إلى أكثر من 

إلى أكثر من 80%.  
وفي الفترة التي سبقت تشديد إجراءات احلصار في 
معابر  كافة  في  احلركة  حرية  كانت   ،2007/6/15
الــقــطــاع مــقــيــدة، ومتــيــزت بــاإلغــالق الكلي فــي كافة 
األوقــات، واإلغــالق اجلزئي الذي كان يصاحبه بعض 
االنفراجات احملدودة، ولبعض الوقت.  وقد طال ذلك 
وحركة  املدنيني،  القطاع  سكان  وتنقل  حركة  حرية 
بضائعهم. ورغم السماح في نطاق ضيق لتوريد بعض 
اإلمــدادات الغذائية، ورســاالت األدويــة، وبعض السلع 
كارثية  آثــارا  خلف  احلصار  استمرار  أن  إال  األخـــرى، 
حياتهم،  مناحي  كــافــة  طــالــت  الــقــطــاع،  ســكــان  على 

وانتهكت حقوقهم االقتصادية واالجتماعية.  
أزمة  أثــار  غــزة  قطاع  فــي  الرئيسية  املعابر  إغــالق  إن 
حقيقية، ولتجنب كارثة إنسانية كبرى يجب أن تفتح 
واألدوية  الغذاء  إدخــال  ويستمر  فــورا،  املعابر  جميع 

يعاد  أن  يجب  كما  غزة.   إلــى  اإلنسانية  واإلمــــدادات 
تشغيل معبر رفح احلدودي مع مصر إلتاحة الفرصة 
أمام اآلالف الفلسطنيني من التنقل بني مصر وقطاع 
غزة  ولتأمني خروج املئات من املرضى املتواجدين في 
إلى عالج طبي متطور  والذين يحتاجون  قطاع غزة، 

في مصر واخلارج، ال توفره مستشفيات القطاع. 

الوزير كمال حسونة
ويــقــول وزيــــر االقــتــصــاد الــوطــنــي كــمــال حــســونــة ان 
اخلسائر الفلسطينية اليومية نتيجة استمرار إغالق 
املعابر في قطاع غزة تتراوح ما بني 20 الى 25 مليون 

دوالر يوميًا .
ويحذر من بوادر أزمة خطيرة تلوح في األفق في حال 

استمر هذا اإلغالق للمعابر. 
وكان مجلس الوزراء قد تداعى لعقد اجتماع بحضور 
أالزمــة في  لدراسة  واخلــاص  العام  القطاعني  ممثلي 
قطاع غزة ومت تشكيل خلية األزمة ملتابعة األوضاع في 

القطاع . 
وكشف ان املجتمع الدولي وإسرائيل منذ 12 حزيران 
اعــلــن عـــن قــطــاع غــــزة مــنــطــقــة مساعدات  املـــاضـــي 

إنسانية.
اإلعــالن مت  هذا  على  بناء  انه  الوزير حسونه  ويقول 
تعطيل للنظام اجلمركي مؤقتًا أي ان البضائع التي 
بناء  الى قطاع غزة أصبحت متوجهة  كانت متوجهة 
على ذلك الى منطقة مجهولة او غير معروفة. وبناءا 
على ذلك شكلنا جلنة تضم خمسة من القطاع العام 
مؤسسات  ضمت  حيث  اخلــاص  القطاع  من  ومثلهم 
القطاع اخلاص الرئيسية وهي احتاد الغرف التجارية 
واحتاد الصناعات وجمعية رجال األعمال ومن جانبنا 
وزارة االقتصاد والتجارة ووزارة املالية والهيئة العامة 

حتذيرات متزايدة من مخاطر استمرار إغالق معابر غزة أمام احلركة التجارية

غزة قطاع  معابر  إغالق  جراء  يوميا  اخلسائر  دوالر  مليون   25 الى   20



كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(40

ملف العدد

للبترول وكان لدينا خلية عمل من غزة في قطاع غزة 
ملعرفة التطورات اواًل بأول . 

عبد احلفيظ نوفل
االقتصاد  وزارة  وكــيــل  نــوفــل  احلــفــيــظ  عــبــد  ويــقــول 
تواجه  التي  املشاكل  أهم  معرفة  حاولنا  انه  الوطني 
أساسية  قضايا  خمس  هــنــاك  ان  لنا  وتــبــني  القطاع 
واملشكلة  املــوانــئ.  في  والبضائع  السلع  تراكم   : وهــي 
إسرائيل  عليها  تسيطر  التي  املعابر  في  املستفحلة 
وتزعم انه ال يوجد شريك فلسطيني إلدارتها. أي ال 
املعلن  اإلنسانية  املساعدات  ضمن  املــواد  هــذه  تدخل 
عن إدخالها . ولدينا كمية كبيرة من الصناعات مثل 
من  التي  الصناعات  مــن  وغيرها  واملــالبــس  املوبيليا 
الصعب إخراجها  وحركة رجال األعمال . واكد انه في 
حال مت ايجاد حلول لهذه القضايا اخلمس ستترك 
القطاع  فــي  االقــتــصــادي  الــوضــع  ايجابية على  آثـــارًا 

احملاصر وتسهم في إعادته الى حالته الطبيعية .
ان  اللذين ميكن  الرئيسيني  املعبرين  ان  نوفل  ويرى   
)كارني(  املنطار  ومعبر  رفح  معبر  هما  الوضع  يطورا 
ال  انــه  بذريعة  املنطار  معبر  اغلقوا  فاإلسرائيليون 
يوجد شريك فلسطيني وبالتالي لدينا مشكلة كبيرة 
املعدل  الوحيد  الــتــجــاري  املعبر  هــو  املعبر  هــذا  كــون 
الستيعاب وتزويد القطاع بجزء كبير من احتياجاته 

التجارية والصناعية . 
وقال ان اإلسرائيليني من جانب واحد قرروا استخدام 
بالكامل  إسرائيلي  ألنه  شالوم(  كــارم   ( سالم  ابو  كرم 
طاقة  ان  حيث  اإلسرائيلية  األمنية  السيطرة  وحتت 
هذا املعبر االستيعابية بسيطة وصغيرة جدًاَ ال تتعدى 
صوفا  معبر  مع  الوضع  وكذلك  شاحنة   30 الى   20
إذ يبلغ عدد الشاحنات التي تدخل يومياحوالي 120 
شاحنة يوميًا تنقل مساعدات غذائية وإنسانية فقط 

 .
واكد نوفل ان حاجة قطاع غزة الطبيعية تتجاوز 200 
شاحنة يوميًا والتي تشمل املواد اخلام وكل السلع وقال 
ان ما يدخل اليوم يلبي االحتياجات اإلنسانية فقط 
وهي غير كافية لتلبية وإدارة احتياجات مجتمع كامل 
إغالق  مواصلة  جــراء  اليومية  اخلسائر  ان  مضيفا   .
25 مليون دوالر يوميًا  الى   20 املعابر تتراوح ما بني 

مشيرًا الى ان الدول املانحة أوقفت العمل في العديد 
من البرامج التي تنفذها في قطاع غزة خوفًا من عدم 
القدرة على تنفيذ مشاريعها في املواعيد احملددة بسبب 
األزمة على املعابر فقررت وقف العمل مؤقتًا .وكذلك 
مت وقف املشاريع التي ال ترى فيها الدول املانحة حالة 
مستعجلة . واضاف ان دول العالم وإسرائيل يعتبرون 
ان التركيز حاليًا على احلالة اإلنسانية وهي : الغذاء 
واملاء والكهرباء والصحة والتعليم وخارج هذه القضايا 

واالحتياجات يعتبر مؤجل البت فيه. 
واوضح ان اإلسرائيليني منذ احداث غزة أوقفوا العمل 
أي  غزة  قطاع  الى  املتوجهة  للسلع  اجلمركي  بالكود 
ان البضائع تصبح غير معرفة جمركيًا وغير معروفة 

اجلهة التي ستؤول إليها في النهاية .
وتابع يقول : لقد وجدنا حاًل مع اجلانب اإلسرائيلي 
من خالل جدولة هذه البضائع بحيث حول ما ميكن 
حتويله الى الضفة الغربية من خالل الشركات التي 
جلبها  مت  بضائع  هناك  ولكن  الضفة  فــي  فــروع  لها 
خصيصًا لقطاع غزة وهي 750 حاوية مازالت عالقة.

حسني الشيخ
للشؤون  العامه  الهيئة  رئيس  الشيخ  حسني  ويقول 
ــيــة أن اغــــالق مــعــبــر رفـــح يـــاتـــي  بــســبــب رفض  املــدن
االوروبيني واالسرائيلني الن اتفاق معبر رفح وقع مع 
الشرعية،  السلطة  اي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
ان االشقاء املصريني كانوا جزءا من هذا  الى  اضافة 
االتـــفـــاق، وجــمــيــع تــلــك االطــــراف تـــرى انـــه ال توجد 
التعامل معها،  يتم  جهة شرعية في قطاع غزه حتى 
وذلك أيضا ينطبق على اتفاقية املعابر املوقعة ما بني 
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  االسرائيلي   الطرف 
اعمال  تتواصل  حيث  كبيرا  جهودا  بذلنا  ذلــك  ومــع 
ادخال املواد االساسية الى القطاع من املاء والكهرباء 
واملــواد الغذائية، واالدويــة والكل يعلم ان تلك االمور 
تتم من خالل السلطة الشرعية، خاصة ان %85 من 
مصانعنا في قطاع غزه مهددة باالغالق بسبب النقص 
في املواد اخلام، ولذلك نبذل كافة اجلهود مع الطرف 

االسرائيلي ملعاجلة هذه القضية وغيرها.
الدولية  كافة اجلهات  يطالب  مــازن  ابو  الرئيس  ان  واكــد 

بفتح معبر رفح لوقف معاناة املواطنني في قطاع غزه.

اسامة كحيل
اسامة  جانبه حتدث  من 
ــــس احتـــــاد  ــــي كـــحـــيـــل رئ
“رجل  ل  املـــــقـــــاولـــــني 
احلصار  حــول  االعمال” 
على محافظات غزة وأثره 

على قطاع املقاوالت.
غزة  محافظات  إن  وقــال 
صغير  شريط  عن  عبارة 
النواحي  كافة  من  مغلق 
اجلانب  ــه  فــي ويــتــحــكــم 

اإلســرائــيــلــي وخــصــوصــًا فــي مــجــال حــركــة البضائع 
مواد  لتصنيع  الــالزمــة  اخلــام  للمواد  يفتقر  وكذلك 
على  باملطلق  تعتمد  املـــوجـــودة  واملــصــانــع  ــنــاء...  ــب ال
مواد خام تأتي من إسرائيل وعند احلديث عن قطاع 
املقاوالت فإن محافظات غزة املكتظة بالسكان تعتمد 
أساسًا في مشاريع البناء والبنية التحتية على مصادر 
التمويل األجنبي.. ومثلَّ هذا القطاع %33 من الناجت 
القومي قبل االنتفاضة ومشغاًل أساسيًا للعمالة حيث 
لذا  فلسطني.  فــي  العاملة  الطاقة  مــن   22% شغل 
االقتصاد  لعجلة  اساسيًا  املقاوالت محركًا  كان قطاع 
الفلسطيني ومصدر دخل لعشرات اآلالف من األسر 

الفلسطينية في محافظات غزة...
واضاف انه عندما بدأت االنتفاضة في نهاية عام 2000 
العقوبات  نظام  باستخدام  اإلسرائيلي  اجلانب  قــام 
اجلــمــاعــيــة فــأغــلــق املــعــابــر وفــــرض حـــصـــارًا مشددا 
كل  وسبب  املشاريع  البناء وعطل  مــواد  دخــول  ...منعَّ 
ذلك خسائر فادحة للمقاولني...وهذا الوضع استمر 
على هذا احلال طول سنوات االنتفاضة وقد صمدت 
شركات املقاوالت الوطنية رغم  توقف العشرات منها 
متكنوا  البقية  أن  إال  خسائرها  نتيجة  العمل  عــن 
مــن الــصــمــود وحتــمــلــوا الــعــديــد مــن الــضــربــات املؤملة 
20 مليون  واخلسائر الكبيرة والتي وصلت ألكثر من 
دوالر.. خصوصًا إن املؤسسات العاملة سواء الرسمية أو 
احمللية أو الدولية ال تعترف بالظرف الصعب املتمثل 
كظرف  واإلغـــالق  العسكرية  واألعــمــال  باالنتفاضة 
قاهر  ولم حتمي قطاع املقاوالت الفلسطيني وتخفف 

الوزيرحسونة: 
يحذر من أزمة خطيرة تلوح في األفق في حال استمر 

إغالق املعابر
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املناشدات  الرغم من كل  من وقع اخلسارة عليه على 
التي قام بها االحتاد على مدار السنوات السابقة.

احلدث  بداية  منذ  تصاعد  قد  االمــر  ان  كحيل  واكــد 
السياسي في مطلع  العام 2006 ونتائج االنتخابات 
التشريعية ففرض حصار دولي وإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني أوصل األمور إلى حافة االنهيار االقتصادي 
وهذا كله تسبب مبزيد من اخلسائر جتاوزت 30 مليون 
دوالر وتوقف عشرات الشركات عن العمل ورحيل عدد 
الفنية  الكوادر  من  املئات  وكذلك  الوطن  خلــارج  آخر 
اشــد وطأه  نــاقــوس خطر  يــدق  بــدأ معه  املؤهلة ممــا 
اإلنشائي  القطاع  أحــوال  وظلت  وقــت مضى.  أي  من 
الوطنية.  الــوحــدة  حكومة  تشكيل  مت  حتى  تتراجع 
مليون   160 إلــى  وصلت  جــدا  كبيرة  أعمال  فتوفرت 
دوالر عبر مؤسسات دولية وخصوصًا الوكالة وبرنامج 
مساعدة الشعب الفلسطيني واستبشر املقاولني خيرًا 
أخرجت جزءًا  مع ضربات  موعد  على  كانوا  إنهم  إال 
كبيرًا منهم من  السوق ووضعت اآلخرين في موقف 
حرج .. فقد تعرض سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل 
إلى انهيار حاد فاق %15 وارتفعت أسعار مواد البناء 
اإلسرائيلي  اجلــانــب  واستمر  وحـــاد..  مفاجئ  بشكل 
مما   ... جماعي  كعقاب  احلــصــار  فــرض  سياسة  فــي 
اجلهات  كافة  بتدخل  للمناشدة  املقاولني  احتــاد  دفع 
وعبر كل الوسائل التقليدية إال انه هذه املره وبسبب 
دعم  بــدون  الصمود  القدرة على مزيد من  توفر  عدم 
تنظيم  مت   .. والدولية  الوطنية  املؤسسات  كافة  من 
املؤسسات  املقاولني  فيه  يناشد  بيان  وإصــدار  إعتصام 
الوقوف إلى جانب املقاولني وتعويضهم عن خسائرهم 
واحد  ليوم  أواًل  والذي شرعوا فيه  ولوحوا باإلضراب 
وكــانــوا على  غــزة  كافة محافظات  به في  االلــتــزام  مت 
وشك الشروع بعدها بأسبوعني في إضرابًا شاماًل في 
كافة محافظات الوطن.. ولكن جاءت األحداث املؤسفة 
املتتالية في محافظات غزة وأخرها احلسم العسكري 
بعد  الصفر  مربع  إلى  األمــور  وتعيد  الطاولة  لتقلب 
أن بدأت العديد من املؤسسات تستجيب جزئيًا لبعض 

املطالب.
العسكري  احلـــســـم  كــــان  انــــه  قـــائـــال  كــحــيــل  واردف 
من  التام  واحلصار  غزة  الشامل حملافظات  واإلغــالق 

تاريخ  ومن  حيث  القاضية..  الضربة  اجلهات..  كافة 
في  متوقفة  واملشاريع  تاريخه  وحتى  2007/6/14م 
نهائيًا...  تدخل  بناء  مــواد  ال  حيث  غــزة  محافظات 
واملقاولني يعانون من مصاريف إدارية.. بدون أن يحاول 
احد مساعدتهم على الرغم من اجلهود احلثيثة التي 
طالبنا  حيث  الوطنية  السلطة  مــع  االحتـــاد  بذلها 
الرئيس محمود عباس بتشكيل جلنة وطنية لدراسة 
ملف تعويض املقاولني وأحيل املوضوع ملجلس الوزراء 
ومـــازال حتت الــدراســة.. كما اعــددنــا الــدراســات حول 
خسائر قطاع املقاوالت وقابلنا مسؤولي بنك التنمية 
ولم نحصل  األخــرى...  املانحة  واملؤسسات  اإلسالمي 

على استجابة منهم... 
بــآثــار ليس  املـــأســـاوي تسبب  الــوضــع  ان  الـــى  واشــــار 
النواحي  من  للعديد  تتعداها  بل  فحسب  اقتصادية 
العمل  فتوقف  والسياسية  بل  واألمنية  االجتماعية 
فشرد ما يزيد عن )50،000( عامل كانوا يعملون في 
املدربة وعشرات  الكوادر  القطاع وهجر آالف من  هذا 
وأوقف  الــوطــن...  خــارج  إلــى  واملصانع  الشركات  مــن 
على  هائل  بشكل  اثــر  مما  االقتصادية  الــدورة  عجلة 

السوق احمللي التجاري بكل أنواعه.
باجتاه  املجتمع  دفــع  فــي  الهائلة  البطالة  وساهمت 
خطر من النواحي االجتماعية واألخالقية ... وتفشي 
االجتماعية  واألمـــراض  النهب...  وعصابات  السرقة 

األخرى وفكك نسيج املجتمع احمللي... 
بال  األســـر  مــن  اآلالف  عــشــرات  تــرك  إن  كحيل  وراى 
سهلة  فــريــســة  تــكــون  فــقــيــرة  بيئة  يعني  رزق  مــصــدر 
لقوى الظالم واجلهل لتحشد من تشاء منهم خلدمة 
األمني  البعد  عن  ناهيك  زهيدة  بتكاليف  أغراضها 
مستغاًل  العمالء  لتجنيد  الــعــدو  يستغله  قــد  الــذي 

احلاجة املاسة للقمة العيش.
إليه  النظر  فقط  يتطلب  ال  الوضع  هــذا  إن  واوضــح 
وطنية  إستراتيجية  يتطلب  بل  بالنقد  أو  بالعطف 
املجهول  في  والسير  الهاوية  نحو  االنحدار  توقف   ..
وتلغي اآلثار االقتصادية والنفسية واالجتماعية لهذا 
قيم مجتمعنا ومشروعة  املدمر على  الكارثي  الوضع 
الــوطــنــي واحلـــضـــاري ... وحتــفــظ احلـــد االدنــــي من 
مواصلة  على  قــادرًا  ليكون  لشعبنا  الصمود  مقومات 

باحلرية  املتمثلة  الوطنية  أهدافه  حتقيق  في  املسير 
القدس  املستقلة وعاصمتها  دولته  وبناء  واالستقالل 
سلطة  فكر  إلــى  يحتاج  املــقــاوالت  فقطاع  الــشــريــف 
وقـــوة حتمي  اســتــقــرار  إلــيــه كضمانه  تنظر  مــســؤولــة 
الوطن والشعب وحتافظ على توفير مقومات وطنية 

اقتصادية تساهم في بناء الوطن ومستقبلة..
وطالب كحيل السلطة الوطنية وفي املقدمة الرئيس 
محمود عــبــاس بــذل كــل اجلــهــود لــرفــع احلــصــار عن 
لالقتصاد  الــدولــي  الدعم  وحشد  غـــزة...  محافظات 
ـــالزم  الــفــلــســطــيــنــي... وكـــذلـــك تــوفــيــر الــتــعــويــض ال
ينفذوا  أن  ويستطيعوا  صامدين  ليبقوا  للمقاولني 
الـــذي يــوفــر على  املــشــاريــع الــقــادمــة مستقباًل األمـــر 
لو  طائلة  مبالغ  مستقباًل  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
شركات  وجـــاءت  الوطنية  املــقــاوالت  شــركــات  انــهــارت 
أجنبية والتي ستطالب بإضعاف السعر الذي يحصل 
البناء واالعمار  املقاول احمللي عليه لينفذوا مشاريع 

املستقبلي.
لالحتاد  كرئيس  موقعي  من  بالقول  حديثه  واختتم 
وكمواطن فلسطيني أناشد ضمائركم أن تعوا خطورة 
على حالها  األمــور  ترك  تسببه  أن  وما ميكن  املرحلة 
واقتصاده  الفلسطيني  بالشعب  ستضعف  كــوارث  من 
واالقتصادية  السياسية  مقوماته  وتــدمــر  الــوطــنــي 

واالجتماعية وتتركه في مهب الريح.

هشام العويني
ويقول رئيس مجلس إدارة احتاد الصناعات اخلشبية 
واألثاث في قطاع غزة هشام العويني ان إغالق املعابر 
قــد يـــؤدي إلـــى شــلــل كــامــل فــي الــقــطــاع االقتصادي 
الفلسطيني. مشيرا الى ان”قطاع الصناعات اخلشبية 
وإدخاله  إلنقاذه  ادواتنا  وكل  األخيرة  انفاسه  يلفظ 

غرفة اإلنعاش تبوء بالفشل«.
لدى  املسجلة  املــصــانــع  مــن   80% قائاًل:”  وأضــــاف 
يدرس  وبعضها  أغلقت  600 مصنع  وعددها  االحتــاد 
تسريح  ومت  الغربية  للضفة  أو  لــلــخــارج  عمله  نقل 

%90 من العمال البالغ عددهم 6-8 آالف عامل«.
عمل  ملسيرة  القطاع  هــذا  فقدان  من  العويني  وحــذر 
استمرت على مدار 30 عامًا في حال استمر اإلغالق 
إلغالق  وليس  السبقة  للسنوات  تراكمية  فالنتيجة 

العويني:
80٪ من املصانع املسجلة لدى اإلحتاد

وعدد 600 مصنع أغلقت
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شهر أو شهرين التي ميكن احتسابها كإجازة ولكن غير 
مضمون اعادة فتح املعابر حيث يعتبر قطاع الصناعات 
وميد  للخارج  املصدرة  القطاعات  أكبر  من  اخلشبية 

الناجت القومي الفلسطيني بـ 17.5%.
وقال العويني إن لدى االحتاد حاليًا 400 شاحنة كان 
من املفترض أن تصدر إلى إسرائيل وهي استنفدت كافة 
الــــدوالرات، مــحــذرًا من مماطلة  املــواد اخلــام وماليني 
ألصحاب  الشيكات  بــدفــع  االسرائيليني  املــســتــورديــن 
املصانع في قطاع غزة في استغالل واضح إلغالق املعابر 

قائاًل أن االحتاد بذلك يفقد السيولة املادية.
مصانع  أصحاب  احتــاد  رئيس  نائب  حــذر  جانبه  من 
إغالق  اســتــمــرار  نتائج  مــن  غــزة  قــطــاع  فــي  اخلياطة 

معابر القطاع السيما معبر كارني.
قطاع  “إن  عايش:  صالح  االحتــاد  رئيس  نائب  وقــال 
غزة  قطاع  في  تشغيل  قطاع  أكبر  ثاني  هو  اخلياطة 
حيث يستوعب 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل كليًا 
بسبب االغالق االسرائيلي املستمر ملعبر كارني السيما 
أن  موضحًا  املاضي”،  حــزيــران  من  عشر  الــرابــع  بعد 
كان  قطعة مفصلة  مليون  قرابة  حاليًا  االحتــاد  لدى 
األخضر،  داخل اخلط  إلى  أن يصدرها  املفترض  من 
وما زالت في القطاع وبالتالي ما يترتب على ذلك من 
اجلانب  من  التصنيع  اعادة  مقابل  مالية  مستحقات 

اإلسرائيلي.
بـ  يساهم  كــان  اخلياطة  قطاع  أن  إلــى  عايش  وأشـــار 
%15 من مجمل الدخل القومي وبـ 23 مليون دوالر 

سنويًا من عائدات الضرائب.
أن  الشؤون االقتصادية عمر شعبان  وأفاد اخلبير في 
اكتر من 80 ألف عامل عاطل عن العمل منذ الشهر 
االقتصادي  القطاع  أن  كما  املعابر  إغــالق  من  األول 
يعتمد على 95 % من املواد واملستلزمات للعمل داخل 

القطاع.
للقطاع  قاسية  ضربة  املعابر  إغــالق  أن  شعبان  وأكــد 
التي  املــصــانــع  مــن  الكثير  هــنــاك  حيث  االقــتــصــادي 
داخل  للعمل  اخلــارج  من  املستورة  املــواد  على  تعتمد 
من  وغيرها  والــزراعــة  اخلياطة  مصانع  مثل  القطاع 

املصانع التي ال تعمل أال من خالل املعابر.
والسريع على فتح  الفوري  العمل  وشدد على ضرورة 
املجتمع  داخــل  حقيقية  أزمــة  هناك  أن  حيث  املعبر 

املدني.
يشهد  القطاع  إن  غــزة  قطاع  في  اعمال  رجــل  ويؤكد 
كبيرة  خطورة  هناك  وان  جدا.  وخطيرا  صعبا  وضعا 
إذا ما حتول قطاع غزة إلى منطقة لتلقي املساعدات 
اإلنسانية، مشيرين الى أن هذا األمر أدى في السابق 
ـــى إحلــــاق أضـــــرارا فـــادحـــة بــالــقــطــاع اخلــــاص في  إل

محافظات غزة وجعله من أكثر الفئات تضررًا. 
إغــاثــة وتشغيل  وخـــالل مــؤمتــر صحفي رعــتــه وكــالــة 

عن  ممثلون  وجه  “أونروا”،  الفلسطينيني  الالجئني 
إلى  الفلسطيني في قطاع غزة نداء  القطاع اخلاص 
املجتمع الدولي للتدخل وفتح املعابر في القطاع أمام 

احلركة التجارية.
وحذر فيليب جراندي نائب املفوض العام لالونروا من 
بسب  غزة  قطاع  في  االقتصادي  للوضع  وشيك  انهيار 
اإلغالق املتواصل ملعبر املنطار “كارني” شرقي القطاع.

وقـــال نــائــب املــفــوض الــعــام إن كــل مــا رآه مــن نتائج 
الجتماعات عقدها مع رجال االعمال في قطاع غزة 
والزراعي  الصناعي  القطاعني  خسائر  على  واطالعه 
فــي الــقــطــاع نتيجة إلغـــالق املــعــبــر هــو مبــثــابــة أكثر 
في  االقتصادي  للوضع  وشيك  انهيار  عن  إعــالن  من 

القطاع.
واشار املسؤول االممي إلى توقف مشاريع البناء بشكل 
كــامــل والــتــي تنفذها االونــــروا فــي قــطــاع غــزة والتي 
القدرة على  93 مليون دوالر بسب عدم  تبلغ قيمتها 
ماسة  حاجة  هناك  ان  قــائــاًل:  البناء،  مــواد  استيراد 
جدا إلدخال هذه املواد إلى قطاع غزة إذا أراد اجلميع 
إيقاف ما قال عنه التدهور اخلطير للظروف املعيشية 
لألشخاص الذين انتظروا اشهرًا بل اعوامًا ليمتلكوا 

بيوتهم اخلاصة.
االعمال  رجال  مع  اجتماعاته  أن  على  وأكد جراندي 
في قطاع غزة تسلط الضوء على ضرورة االسراع بفتح 
املعابر ليس فقط إلدخال املواد اإلنسانية ولكن حلركة 

الصادرات والواردات.
وقـــال انــه وفــقــا لــالرقــام االخــيــرة مــن جمعية رجال 
لقطاع  املتراكمة  اإلجمالية  اخلــســارة  فــإن  األعــمــال 

خسارة  يعني  ممــا  دوالر  مليون   23 بلغت  الصناعة 
نصف مليون يوميًا منذ فرض احلصار، حيث تتوقع 
اجلمعية فقدان 120 ألف عامل لوظائفهم بالقطاع.

واضاف قائال انه في قطاع البناء وحده مت ايقاف 160 
مليون دوالر للمشاريع ويشمل ذلك مشاريع االونروا 

وبرنامج املم املتحدة االمنائي ومشاريع اخرى.
وأعرب املسؤول األممي عن قلقه بشان القطاع الزراعي 
قائال إن املزارعني في قطاع غزة يواجهون اليوم مأزقا 
إن  متسائاًل  القادم،  للموسم  اراضيهم  لتجهيز  صعبا 
بانهم  ضمانات  أي  دون  املالية  املــجــازفــة  عليهم  كــان 
سيتمكنون من تصدير منتجاتهم في نهاية احملصول.

وقـــال إنــه فــي حــال فشل الــقــطــاع الــزراعــي فــإن غزة 
ستدفع ثمنا باهظا حيث إن اكثر من %13 من القوة 

العاملة تشتغل بالزراعة.
وحذر جراندي من استمرار اغالق املعابر قائال ان ذلك 
يحول غزة إلى مجتمع معتمد على املساعدات بنسبة 
%100 وان يصبح مجتمعا مغلقًا ومعزوال في غضون 

أشهر أو حتى اسابيع.
وقال جمال حمد املتحدث باسم الوكالة إن فتح املعابر 
أزمة االقتصاد في  املساعدات اإلنسانية ال يحل  أمام 
“إن لم تفتح املعابر  القطاع الذي يتدهور باستمرار: 
والتصدير  لــالســتــيــراد  كــارنــي  معبر  األخـــص  وعــلــى 
التجاري فإن الوضع اإلنساني صعب جدا، وبالتالي فإن 
فتح املعابر هي خطوة أولى وضرورية للمحافظة على ما 
 بقي من اقتصاد غزة الذي هو في طريقه لإلنهيار التام«

وحتدث كذلك ناصر احللو من احتاد الغرف التجارية 
اللجنة  وحث  الكارثة  نحو  يتجه  غزة  قطاع  إن  فقال 
مشكلة  إعــطــاء  على  بلير  توني  ومبعوثها  الرباعية 
ملا  غــزة حجمها احلقيقي  قــطــاع  فــي  املــعــابــر  إغـــالق 
على  كارثية  اقتصادية  انعكاسات  من  عليها  يترتب 

النسيج االجتماعي واالقتصادي في القطاع.

اثار احلصار واالغالق على غزة
عن  صــادرا  تقريرا  االعمال”  “رجل  وتستعرض  هــذا 
واإلغالق  آثار احلصار  باختصار  املؤسسات احلقوقية 
وحتى   2007/1/1 مــن  الفترة  فــي  غــزة  قطاع  على 

 .2007/10/31
على  االسرائيلي  واإلغـــالق  احلصار  مظاهر  وتتمثل 
البرية،  واملنافذ  املعابر  جميع  إغــالق  في  غــزة  قطاع 
بــاإلضــافــة إلــى إغــالقــهــا مــطــار غــزة الــدولــي وحصار 
احلصار  شكل  ويأخذ  غــزة،  لقطاع  البحري  إسرائيل 

واإلغالق على النحو التالي: 
أواًل: معبر رفح البري 

وهـــو املــنــفــذ الــرئــيــس التـــصـــال قــطــاع غـــزة بالعالم 
اخلارجي، ويستخدم هذا املعبر في تنقل سكان القطاع 
من وإلى دول العالم، عبر املرور من األراضي املصرية، 

جمال حمد: إن لم تفتح 
املعابر وعلى األخص معبر 

كارني لالستيراد والتصدير 
التجاري فإن الوضع اإلنساني 

صعب جدا، وبالتالي فإن 
فتح املعابر هي خطوة أولى 

وضرورية للمحافظة على ما 
بقي من اقتصاد غزة الذي 

هو في طريقه لإلنهيار التام«
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كما يخدم املعبر جزًءا من احلركة التجارية خاصة بني 
مصر واألراضي الفلسطينية. 

البري  رفــح  معبر  بإغالق  االحتالل  قــوات  قامت  لقد 
أي  يــوًمــا،   415 التقرير  يغطيها  التي  الفترة  خــالل 
الــواقــعــة في  %85 مــن إجــمــالــي عــدد األيـــام  بنسبة 

الفترة من 2006/6/25 و2007/10/31 منها: 
من  الــتــقــريــر  يغطيها  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  يــوًمــا   254
2007/1/1 حتى 2007/10/31، أي بنسبة 83.6% 

من إجمالي عدد أيام الفترة املذكورة. 
وحتى   2007/6/10 مــن  الــفــتــرة  خـــالل  يـــوم   144
أن  بعد  وذلــك   ،100% بنسبة  أي   ،2007/10/31

سيطرت حركة حماس على قطاع غزة عسكرًيا.
 إن اإلغالق في الفترة األخيرة يشكل تصعيًدا خطيًرا 
قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  على  إسرائيل  متارسه 
وإلــى جمهورية  توقفت احلركة متاًما من  غــزة، حيث 
الذين  القطاع  أبناء  العربية، وحرم اآلالف من  مصر 
ديارهم،  إلــى  الــعــودة  مــن  فــي مصر  كــانــوا متواجدين 
كما حرم آالف آخــرون من السفر إلى خــارج القطاع، 
بأعمالهم  االلتحاق  أو  للعالج  أم  للدراسة  أكان  سواء 
في الدول العربية واألجنبية، وعلى الرغم من السماح 
على  عالقني  كانوا  فلسطيني  مواطن   6000 لنحو 
منفذ  عبر  غــزة  قطاع  إلــى  بالعبور  املــصــري  اجلــانــب 
العوجا- بيت حانون )إيــرز(، إال أن هذا اإلجــراء جاء 
أبناء  مــن  املــئــات  مـــازال  فــقــط، حيث  إنسانية  لـــدواع 
القطاع ينتظرون العودة إلى قطاع غزة، كما أن اآلالف 
من أبناء القطاع الراغبني في السفر إلى اخلارج غير 
في  مريض   500 نحو  فهناك  اخلـــروج،  على  قــادريــن 
حاجة للعالج في اخلارج، ونحو 2500 طالب و2500 
من حملة اإلقامات الراغبون في االلتحاق بأعمالهم 
مهددون  وهــم  اإلغــالق،  بسبب  السفر  من  محرومون 
بــانــتــهــاء إقــامــاتــهــم وتــأشــيــراتــهــم، وبــالــتــالــي فقدان 

أعمالهم وإرباك مصاحلهم. 
ثانًيا: معبر املنطار )كارني(

يتم  حيث  غزة،  لقطاع  الرئيسي  التجاري  املعبر  وهو 
أكــانــت سلًعا  الــتــجــاريــة ســـواء  الــســلــع  تــوريــد معظم 
واألدوات  كاملالبس  استهالكية،  أو  صناعية  أو  غذائية 

واألجهزة الكهربائية.. إلخ. 
املعبر  هــذا  االسرائيلي  االحــتــالل  قــوات  أغلقت  لقد 
التقرير،  يغطيها  التي  الفترة  خالل  يوًما   193 ملدة 
%63.5  من إجمالي عدد أيام الفترة من  أي بنسبة 
يوًما   48 منها   2007/10/31 وحتى   2007/1/1
 2007/6/14 منذ  كلًيا  مغلق  واملعبر  جزئًيا،  إغالًقا 

وحتى اآلن. 
االقتصاد  الصورة جعل  بهذه  املنطار  معبر  إغــالق  إن 
االنهيار،  الفلسطيني في قطاع غزة يقف على حافة 

وتعرض قطاع غزة للشلل، حيث النقص اخلطير في 
الكثير من السلع الغذائية كالدقيق واحلليب والسكر 
واألدوية ومنتجات األلبان، وقطع غيار آالت التصنيع 
واإللكترونية  الكهربائية  واألجهزة  الــورش  وماكينات 
وغيرها،  الــزراعــيــة  واملستلزمات  البناء  ومستلزمات 
املـــواد اخلام  فــي  إلــى نقص خطير  أدى  الـــذي  األمـــر 
تعطيل  ثم  ومن  والزراعي،  الصناعي  لإلنتاج  الالزمة 
حركة التصدير، ما أدى إلى توقف عشرات اآلالف من 
العاملني لينضموا إلى جيش العاطلني عن العمل من 
بأنواعها، لدرجة  جهة، وارتفاع جنوني ألسعار السلع 
لبعض   500% من  أكثر  إلى  االرتفاع  نسبة  بلغت  أن 
الــســلــع، كــل هــذه األمـــور ســتــؤدي  إلــى حـــدوث كارثة 
إنسانية إذا ما استمرت سياسة احلصار واإلغالق ضد 

سكان قطاع غزة . 
 ثالًثا: معبر بيت حانون ) إيرز (

وهو معبر مخصص ملرور املسافرين من املواطنني إلى 
الضفة الغربية واملرضى واملسئولني والبعثات الدولية 
والصحفيني األجانب، وقد أغلق 273 يوم منذ بداية 
عدد  إجمالي  من   89.8% بنسبة   أي  احلالي،  العام 

أيام الفترة من 2007/1/1 وحتى 2007/10/31 
من  تزيد  مبمارسات  االحتالل  قــوات  تقوم  ما  وكثيًرا 
إذ تعمد  معاناة املواطنني واملسافرين عبر هذا املعبر، 
فترات  االنتظار  على  وجتبرهم  املواطنني  إعاقة  إلى 
بعدم  منهم  الكثير  بــإعــادة  تقوم  مــا  وكــثــيــًرا  طويلة، 

السماح لهم باملرور حتت حجج وذرائع متعددة. 
معبر )ناحال عوز(

وقد  والــغــاز،  احملــروقــات  لتوريد  معبر مخصص  وهــو 

بلغ عدد أيام اإلغالق لهذا املعبر 105 أيام منذ بداية 
العام احلالي، أي بنسبة %34.5 من إجمالي عدد أيام 
2007/10/31، منها  2007/1/1 وحتى  الفترة من 
 2007/7/16 من  الفترة  في  كلًيا  إغالًقا  يوًما   37
قوات  مــنــع  املــعــبــر  شــهــد  وقـــد   ،2007/9/30 وحــتــى 
بعض  توريد  املــوردة  االسرائيلية  والشركات  االحتالل 
أيام، وألكثر  أنواع احملروقات كالبنزين والسوالر لعدة 

من مرة بدون ذكر أسباب املنع. 

معبر )صوفا(
واحلصمة،  البناء  مواد  يستخدم إلدخال  املعبر  وهذا 
الغذائية  كــاملــواد  السلع  بعض  لتوريد  يستخدم  كما 
أثناء إغالق معبر املنطار، وقد بلغ عدد أيام إغالق هذا 
عدد  إجمالي  من   77% بنسبة  أي  يوًما،   243 املعبر 

أيام الفترة من 2007/1/1 وحتى 2007/10/31. 
معبر كرم أبو سالم ) كيرم شالوم(.

اإلنسانية  املـــســـاعـــدات  ملــــرور  مــخــصــص  مــعــبــر  وهـــو 
للشعب  الــدولــيــة  واملــؤســســات  الــتــي تقدمها اجلــهــات 
إسرائيل  حــاولــت  وقــد  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
األمر  هــذه  إن  إال  البري  رفــح  معبر  عن  بدياًل  جعله 
لم يتحقق.  وقد بلغ عدد أيام إغالق هذا املعبر 237 
الفترة  أيام  %78  من إجمالي عدد  يوًما، أي بنسبة 

من 2007/1/1 وحتى 2007/10/31. 
قطاع  على  االسرائيلي  واإلغــالق  احلصار  ألقى  لقد 
غزة بظالله على حياة السكان الفلسطينيني وكان من 

أبرز نتائجه: 
التوقف الكامل للصادرات الفلسطينية من قطاع غزة 

سواء أكانت صادرات صناعية أو صادرات زراعية. 
الالزمة للصناعة  املواد اخلام  نقص حاد وخطير في 
الصناعية  املنشآت  إغــالق معظم  إلــى  أدى  والــزراعــة، 
إلى حرمان عشرات اآلالف  أدى  والورش احلرفية، ما 
من العمال من العمل ليصبحوا عاطلني عن العمل، 

وبالتالي زيادة نسبة البطالة في قطاع غزة. 
وقف  بسبب  الــتــام  بالشلل  الــزراعــي  الــقــطــاع  إصــابــة 

تصدير املنتجات الزراعية. 
توقف شبه كامل لواردات القطاع من مختلف السلع، 
املوانئ  عبر  تأتي  القطاع  واردات  من   90% ألن  ذلك 

االسرائيلية ووسطاء إسرائيليني. 
فــي ظــل هــذه الــظــروف ال تسمح قــوات االحــتــالل إال 
مبرور املساعدات اإلنسانية مثل املواد الغذائية وبعض 
األدويـــــة، لتجنب حـــدوث كــارثــة إنــســانــيــة، وفـــي هذا 
تسع  إال مبرور  االحتالل ال تسمح  قوات  فإن  السياق 

مواد أساسية، وهي: 
األلبان،  منتجات  احلــلــيــب،  الــطــعــام،  ملح  الــدقــيــق، 
زيت  السكر،  الطبية،  املستلزمات  األدويــة،  املجمدات، 

الطعام.

إن اإلغالق في الفترة 
األخيرة يشكل تصعيًدا 

خطيًرا متارسه إسرائيل على 
الشعب الفلسطيني في قطاع 

غزة، حيث توقفت احلركة 
متاًما من وإلى جمهورية 

مصر العربية.
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قال رجل االعمال الفلسطيني سعيد خوري رئيس 
واحــدة من  وهــي   C.C.C املقاولني  احتــاد  شركة 
اكبر شركات املقاوالت العربية ومن اهم الشركات 
في العالم انني حيث اكون في بقاع العالم احمل 
هم قضيتي الفلسطينية واستغل حجم عالقاتي 
الدولية واحشد الطاقات حلشد الدعم االقتصادي 

والسياسي لقضيتنا .
واضاف خوري الذي )ولد سنة 1923 في مدينة 
صفد الفلسطينية( ويقيم حاليا في اليونان انني 
اعمل دائمًا على توثيق العالقات الدولية للسلطة 
حيث  والعربية  االوروبية  الدول  مع  الفلسطينية 
اتصال  على  دائمًا  وانني  كبير  ان حجم عالقاتنا 
لنتداول  مـــازن  ابــو  عــبــاس  الــرئــيــس محمود  مــع 
الطرق لدعم شعبنا  االمــور وحول افضل  في كل 

وقضيتنا.
وفي هذا اللقاء  يلقي رجل االعمال خوري الضوء 
على اخلدمات اجلليلة التي يقدمها البناء شعبه 

وموقفه من االحداث اجلارية في فلسطني.

وفيما ياتي نص اللقاء: 

الـــداعـــمـــة  نـــشـــاطـــاتـــك  س:  مــــا هــــي اوجــــــه 
للمجتمع واالقتصاد الفلسطيني ؟

هم  احمل  العالم  بقاع  في  اكــون  حيث  انني   - ج 
عالقاتي  حجم  واســتــغــل  الفلسطينية  قضيتي 
الدعم  جمع  اجــل  من  الطاقات  واحشد  الدولية 
اعمل  وانــنــي  لقضيتنا  والــســيــاســي  االقــتــصــادي 
مع  للسلطة  الدولية  العالقات  توثيق  على  دائمًا 
الدول االوروبية والعربية حيث ان حجم عالقاتنا 
كبير وانني دائمًا على اتصال مع الرئيس ابو مازن 
لنتداول في كل االمور وحول افضل الطرق لدعم 
شعبنا وقضيتنا. واخص هنا ما نقوم به من تدعيم 
الرئيسي  مقر شركتنا  اليونان حيث  مع  عالقتنا 

رجل االعمال الفلسطيني سعيد خوري

نقوم باملشاركة في دعم قطاع رجال 
االعمال في فلسطني وخارجها

العالم  القرار في  وكذلك عالقاتنا بصناع   ، فيها 
وخاصة اميركا ،اوروبا وروسيا ودول اخلليج .

واهم من كل هذا هو دعم صمود شعبنا من حيث 
ايجاد الفرص وتوفيرها ألكبر عدد من الكفاءات 
انها  حيث  ونرعاها  بها  نعتز  التي  الفلسطينية 
الكادر  ان  حيث  الفلسطيني  الشعب  مــال  رأس 
كل  لعمله  يــعــطــي  الــــذي  اخلــــالق  الفلسطيني 
طاقاته ، وما اكرره دائمًا قواًل ألخي ابو عمار رحمه 
الله ان الشعب الفلسطيني واالنسان الفلسطيني 
اشد  الرماد  الفينيق ينهض من حتت  هو كطائر 
واقوى واود ان اركز ان القوى العاملة في شركة سي 
سي سي والتي زادت في يومنا هذا عن 120 ألف 
الذين  شعبنا  ابناء  من  غالبيتهم  تتكون  موظف 
وحمل  الــشــركــة  تــطــور  فــي  دائــمــًا  عليهم  نعتمد 
املسؤولية الكبيرة فيها ، ومن ناحية اخرى نعمل 
بشكل دائم على دعم وتطوير املؤسسات االنسانية 
واملجتمعية والثقافية في فلسطني وأخص بالذكر 
واجلامعات  العلمي  البحث  ومراكز  املستشفيات 
النألوا  اننا  حيث  والرياضية  الثقافية  واملــراكــز 
لرعاية  التحتية  البنية  توفير  اجــل  مــن  جــهــدًا 
االنسان الفلسطيني وتطوره الثقافي ، حيث اننا 
على  االعتماد  تستطيع  كفوءة  اجيااًل  أنشأنا  اذ 
نفسها وتشق طريقها الى املستقبل نضمن بذلك 
صمود شعبنا واستمراريته لتحقيق جميع اهدافه 
واطلب من الله ان يعطينا العزمية والقدرة لنكون 

عند حسن ظن شعبنا بنا .

العالقات مع رجال االعمال
االعمال  رجــــال  مـــع  عـــالقـــات  لــكــم  هـــل  س: 

الفلسطينيني ؟
ورجال  قطاعات  كل  مع  متشعبة  عالقاتنا  ان  ج: 
االعمال الفلسطينيني في اخلارج والداخل ونقوم 
رجال  قطاع  يدعم  ان  ميكن  ما  كل  في  باملشاركة 

وذلك من خالل  وخارجها  فلسطني  في  االعمال 
املشاركة أو توفير فرص العمل ونحاول كل اجلهد 
و  املشاريع  املشاركة ســواء في  لهم فرص  نوفر  ان 
بها  نقوم  التي  الكبيرة  او  الصغيرة  االستثمارات 
كل حسب امكاناته وقدراته واعطاء الفرصة لهم 
مظلتنا  حتت  العمل  خــالل  من  بسرعة  للتطور 

ورعايتنا.

مشاريع وخطط مستقبلية
س: مـــا هـــي اخـــر مــشــاريــعــكــم فـــي االراضــــي 
املستقبلية  واخلــــطــــط  ؟  الــفــلــســطــيــنــيــة 

هناك؟.
ج: ان اعمالنا في فلسطني تطال كل املجاالت كما 
ذكرت سابقًا من خالل املشاريع الكبيرة واالستثمار 
مثل مشروع محطة  التحتية  البنية  في مشاريع 
بها  وشـــارك  لها  شــركــة  شكلنا  الــتــي  غــزة  كهرباء 
كبار املستثمرين وكذلك مت طرح نسبة من اسهم 
ابناء شعبنا من  قبل  العام من  الشركة لالكتتاب 
ساهموا  قد  اهلنا  ان  نفخر  والتي  الشرائح  كافة 
بــهــذه الــشــركــة بـــأعـــداد فــاقــت احلــجــم املعروض 
اننا  ولعلمهم  بنا  ثقتهم  على  يــدل  ما  باضعاف 
نقوم باعمال منتجة وبقدرات فنية كبيرة.وكذلك 
قمنا و نقوم مبشاريع اخرى في البالد مثل مشروع 
قصر املؤمترات في بيت حلم واعادة تأهيل البنية 
التحتية في بيت حلم عام 2000 ودعم جامعاتنا 

الفلسطينية من جميع النواحي.
ونقوم بتنفيذ مشروع شبكة املياه في طولكرم كما 
اخلليل  حملافظة  املياه  ايصال  مشروع  انهاء  مت 
واالن   ، الدولية  املؤسسات  الدعم  له  وفــرت  التي 
الغاز  جللب  الطاقة  سلطة  مع  باملفاوضات  نقوم 
الذي  الفلسطيني  احلــقــل  مــن  غـــزة  قــطــاع  الـــى 

. BG نشترك به مع شركة
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لــقــــــــاءات

تنمية االقتصاد الفلسطيني
وتنمية  احــــيــــاء  ميـــكـــن  كـــيـــف  بــــرايــــك  س: 

االقتصاد الفلسطيني؟
ج:  اود ان اركز ان بناء االقتصاد الفلسطيني يعتمد 
بناء  وخاصة  املختلفة  املجاالت  في  التنوع  على 
قطاع اخلدمات ، وكما تعلم ان املصادر الطبيعية 
محدودة في بالدنا ولكن منحنا الله امورا اخرى 
في  الدينية  السياحة  تطوير  على  التركيز  منها 
الذي  الــزراعــة  قطاع  وكذلك  والــقــدس  بيت حلم 
يتقنه شعبنا بتميز وكذلك توفر القدرات الفنية 
في املجاالت االلكترونية واخلبرات االدارية العالية 
حتى يصبح شعبنا منتجا وال نستمر في ما نحن 
الرئيس  ألخي  ذكــرت  وكما  ذلك  في  عليه.رائدي 
ان نطور قدرات شعبنا واهلنا  انه يجب  ابو مازن 
قــادرًا على  نكون شعبًا  ان  اجــل  في فلسطني من 
االكتفاء الذاتي والتصدير بدل ان نكون دائمًا في 
موقف طلب املساعدة من االخرين ، وانني اعمل 
على ذلــك بكل جــد وادعـــو كــل االخـــوة املسؤولني 
اجيال  التوجه خللق  لتبني هذا  االعمال  ورجال 
نفسها  على  لتعتمد  ونفسيًا  فنيًا  ومؤهلة  قــادرة 

وقدراتها.

شركة احتاد املقاولني
س: كيف تقيم جتربتك في بناء مؤسستك 
الــعــمــالقــة »شــركــة احتـــاد املــقــاولــني« كأكبر 
وواحدة  العربي  العالم  في  مــقــاوالت  شركة 

من أهم الشركات حول العالم؟
ج: ان جتربة سي سي سي C.C.C وقصة جناحها 
بحاجة للتوثيق الكامل واني اقوم بذلك من اجل 
ان تكون منهجًا ومثاًل لنجاح االنسان الفلسطيني 
املثابر والذي يضع الهدف امامه ويعمل بكل جد 

على حتقيقه من خالل رؤيا خالقة .

والتجربة تتلخص مبا يأتي :
1( العالقة التي خلقناها بني املوظف والشركة من 
ان  بالتعامل حيث  خالل خلق اجواء عائلية 
كل موظف يشعر انه جزء من العائلة وتنمية 
هذا الشعور ليحس املوظف باالمان ملستقبله 
املوظفني  كـــل  ان  حــيــث  اوالده  ومــســتــقــبــل 

يتمتعون برعايتي الشخصية الدائمة .
املخاطرة  ببعض  ولــو  حتى  الــفــرص  اعــطــاء   )2
للشباب الناشئني لتهيئتهم حلمل املسؤولية 
ودعمهم ومتابعتهم القريبة لضمان جناحهم 
وتنمية الشعور لديهم بأنهم يعملو لشركتهم 
وكذلك  بها  واالعتزاز  للشركة  الوالء  وتنمية 
يــعــمــلــون مبؤسسة  بــأنــهــم  الــشــعــور  تــنــمــيــة 

وتضع  املسؤلية  وحتملهم  وتطورهم  ترعاهم 
سير  حسن  تضمن  التي  واالنظمة  القوانني 
العمل وترسي نظام احملاسبة على اساس ذلك 
لضمان حسن التنظيم ، وكذلك املتابعة من 
االدارة العليا من اجل ان يكون العمل متكامال 
الى  االمــور  لدفع  دائــم  بشكل  املراجعة  وتتم 
االمام وهذا سر النجاح واملواظبة على تنمية 
املميزة  العالقات  من  شبكة  وتوفير  القدرات 
الدول  في  والقيادات  واملؤسسات  الدوائر  مع 
القدرات  تنمية  في  بها.واملشاركة  نعمل  التي 
الــفــنــيــة لــلــكــوادر الــوطــنــيــة فــي الــبــالد التي 
نعمل بها من اجل ان يكون هناك اندماج في 
للجميع  مالئم  عملي  جو  خللق  املجتمعات 
بعناية  ودراستها  احمللية  بالقوانني  وااللتزام 
لكي نستطيع ان نضمن النجاح في كل دولة 
نعمل بها ونحاول قدر االمكان توفير العمل 
االولوية  واعطائها  احمللية  العاملة  لأليدي 

في اعمالنا.
س: ما هو موقفك من االحداث اجلارية في 
فلسطني ؟ وما هو احلل للخروج من االوضاع 

التي منر بها وخاصة في قطاع غزة ؟
ج: ان ما منر به من احداث في الفترة االخيرة قد 
سبب لي واعتقد لكل فلسطيني غيور على قضيته 
وشعبه احباطًا شديداَ التي تكبدها جراء اخلسارة 
والضرر  العالم  في  شعبنا  تكبدها  التي  الكبيرة 
العظيم الذي حلق بقضيتنا سياسيًا على مستوى 
لقدسية  اضعاف  الــى  ادى  ما  الدولية  العالقات 
قضيتنا ملا كانت تتمتع فيه لدى كل الشعوب احملبة 
لدى  وكذلك  العالم  في  واحلرية  والعدل  للسالم 
حلقوق  الداعمة  الشقيقة  واحلكومات  الشعوب 
وقدسية قضيتنا حيث ان اعظم احملرمات قد مت 
جتاوزها وغرقنا نتيجة ما مت في غزة في تفاصيل 
وقضايا جانبية وابتعدنا عن جوهر الصراع لنيل 
حقوقنا وحتررنا السياسي واالحتالل االسرائيلي 
لوطننا.ولقد ضعفت احلجة الفلسطينية واصاب 
قضيتنا الضرر الكبير على كل املستويات ، ولكن 
وقــدرة شعبنا على جتاوز كل  بعدالة حقنا  ثقتي 
الثقة  يعطينا  دائمًا  واخلارجية  الداخلية  احملن 
الداخلية  املهاترات  كل  واكبر من  اعظم  ان حقنا 

والصراع على سلطة اسيرة ومحاصرة .

احلل .. 
ترتيب البيت الفلسطيني

املعطاء  لشعبنا  الـــعـــودة  هــو  الــوحــيــد  احلـــل  ان 
والقادر  القانونية  املرجعية  هو  والــذي  املضحي 
بها  رأيـــه  واعــطــاء  السابقة  جتربته  تــقــومي  على 

الفلسطيني من جديد من  البيت  ترتيب  واعــادة 
اجـــل االنــطــالق لــرؤيــا خــالقــة قــــادرة عــلــى صون 
ادت  التي  االخطاء  لكل  واحملاسبة  الدميقراطية 
قادر  بأن شعبنا  مؤمن  وانني  اليه  وصلنا  ما  الى 
على جتاوز هذه املرحلة الصعبة واعادة االمور الى 
ألحقاق  العالم  الى  جديد  من  والتقدم  نصابها 

احلق وصون كرامة شعبنا وحقوقه.
القاسية  التجربة  هــذه  بعد  اجلميع  ان  ارى  وانــنــي 
واملكلفة انسانيًا وسياسيًا قد اصبح على يقني انه ال 
ميكن االستمرار فيما نحن فيه ويجب ان يعود اللقاء 
والتحكم الى الشرعية ومصدرها الشعب الفلسطيني 

وسوف نعمل ما في وسعنا من اجل ذلك.

كلمة اخيرة
س: هل من كلمة اخيرة؟

ج:  انني اتوجه للقيادة الفلسطينية وكل قيادات 
مليًا  للتفكير  فلسطني  فــي  الــســيــاســي  الــعــمــل 
مبصالح شعبنا الفلسطيني الذي قدم ويقدم على 
مدار السنني التضحيات الكبيرة ويضحي بالغالي 
، اقول  والنفيس من اجل وطنه وقضيته العادلة 
للقيادة ان شعبكم امانة في اعناقكم ، ان وجدمت 
في انفسكم القدرة على خدمته ورعايته فأعملوا 
لهذا  ــعــودوا  ت ان  وعليكم  وامــانــة  بــصــدق  عليها 
من  والدعم  الشرعية  ليعطيكم  العظيم  الشعب 
جانبًا  للتنحي  ادعوكم جميعًا  فأنني  وإال  جديد 
اداء  قادرة على  قيادات جديدة  امام  املجال  لفتح 
املهمة بقوة وامانة يستحقها الشعب الفلسطيني 
ان  ارى  ولكني  احــد  على  اجتنى  ال  فأنني  وهنا   ،
يستفيد  ال  مفرغة  حلقة  في  تــدور  خالفاتنا  كل 
منها إال عدونا الذي يتربص بنا والذي يستمتع 
ساعة  مــن  لــلــهــروب  ــمــًا  دائ ويــخــطــط  بخالفاتنا 
الــعــالــم معنا ومع  ان  واركـــز هنا   ، احــقــاق احلــق 
عدالة قضيتنا فعلينا ان نكون مع انفسنا ومن ثم 

نطالب العالم بالوقوف معنا ومع قضيتنا.
أتوجه الى شعبنا بالتحية والعرفان واالفتخار به 
على قدرته على التضحية الدائمة والصمود في 
الصمود يحافظ  فبهذا  ارضنا احلبيبة فلسطني 
على حقوقنا في وطننا وفي عدالة قضيتنا صموده 
وأؤكد  الفلسطينية  للقضية  االمـــان  صمام  هــو 
في  ما  سأعمل  دائــمــًا  موقعي  ومــن  انني  لشعبنا 
جهدي وامكانيات لدعم صموده ورعاية مصاحله 
واينما اكون احمل ذلك في صدري وعقلي وانني 
اخلالق  الشعب  لهذا  انتمي  انني  دائــمــًا  افتخر 
انه تعرض ألكبر  الذي يتميز بني شعوب االرض 
البشرية  تاريخ  هجمة استيطانية استعمارية في 

وما زال صامدًا من اجل احلرية.
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لــقــــــــاءات

اكـــد احــمــد هــاشــم الــزغــيــر رئــيــس احتـــاد الغرف 
أن  ميكن  ال  انــه  والزراعية  والصناعية  التجارية 
يكون هناك تنمية أو منو في ظل حصار اقتصادي 

خانق وتقييد شديد حلركة األفراد والسلع.
واضــاف في حديث ل »رجل االعمال« ان االحتاد 
اجلدد  اخلريجني  ملساعدة  برنامج  بتنفيذ  يقوم 
مشددا  اخلــاص.  القطاع  وشــركــات  مؤسسات  في 
على ان االحتاد يسعى الى خدمة القطاع اخلاص 
اإلقليمي  واملــســتــوى  ككل  الــوطــن  مستوى  على 

واخلارجي.

وفيما ياتي نص اللقاء:

س: كيف تقيمون األوضاع االقتصادية احلالية؟  
كافة جوانبه؛  مــن  االقــتــصــادي ســيء  الــوضــع  ج: 
%24  منذ  فمعدالت البطالة لم تقل عن نسبة 
والتي  الفقر  معدالت  وكذلك   2000 عــام  نهاية 
املعدالت  أن هذه  ،وبالتأكيد   67% نسبة  جتاوزت 
انعكاساته  له  أعلى بكثير في قطاع غزة،هذا كله 
واملستهلك  واملنتج  العمل  وصاحب  العامل  على 
وفـــي ضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وضــعــف الطلب 
وتــراجــع اإلنــفــاق ،وقــبــل ذلــك كله على االدخـــار 

واالستثمارات.
 إن ارتفاع معدالت الفقر والبطالة خاصة في قطاع 
غزة حيث يعيش قرابة املليون ونصف تقريبا حتت 
،وكــذلــك احلال  املجاعة  وفــوق خــط  الفقر  خــط 
إلى حد ما بالنسبة للضفة الغربية، وهي ليست 
وليدة كوارث طبيعية بل وليدة سياسات إسرائيلية 
الفلسطينية  لــألراضــي  خانق  وحــصــار  واحــتــالل 
،إذ ال ميكن أن يكون هناك تنمية أو منو في ظل 
شــديــد حلركة  وتقييد  خــانــق  اقــتــصــادي  حــصــار 

األفراد والسلع.

الزغير: االحتاد يعمل على خدمة 
الشركات واملؤسسات على املستويني 

احمللي والدولي

وبــاملــنــاســبــة هـــذا مــحــط إجــمــاع كــافــة الدراسات 
والــبــاحــثــني واالقـــتـــصـــاديـــني ،فــفــصــل األراضــــي 
خالل  مــن  اخلــارجــي  الــعــالــم  عــن  الفلسطينية 
السيطرة على املعابر واحلدود وفصل الضفة عن 
بالسيطرة  غزة وفضل شمال الضفة عن جنوبها 
وفصل  الضفة  عــن  األغـــوار  وفصل  الــقــدس  على 
وبواباته  كله اجلــدار  ،وقبل ذلك  القرى  املدن عن 
ناحية  من  معقدة  بيئة  يشكل  ذلــك  كل  والتوائه 
ومعيقة بكل ما في الكلمة من املعنى في التنمية 

والنمو وطاردة لالستثمار.

التجارية  الـــغـــرف  احتـــــاد  دور  هـــو  مـــا  س: 
ـــزراعـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  الــصــنــاعــيــة ال
اجلـــوانـــب االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة في 

التخفيف من املعاناة نتيجة هذه األوضاع؟
تستطيع  أن  مــن  اكبر  املعاناة  أن  أؤكــد  دعني  ج: 
واحــدة مهما كانت أن حتد منها بل حتتاج  جهة 
ككل  املجتمع  قبل  كافة اجلهود من  إلــى  تضافر 
أمــا في ما يخص االحتــاد فان  البداية  ،هــذا في 
الصغيرة  املشاريع  على  االحتــاد  تركيز من  هناك 
واملتوسطة لسببني اثنني أوال باعتبارهما احللقة 
حيث  األكــبــر  املشغل  كونهما  والــثــانــي  األضــعــف 
تعتبر  فلسطني  في  الشركات  من   90% نحو  أن 

مؤسسات صغيرة  ومتوسطة.
والقطاع  الشركات  هــذه  بخدمة  االحتــاد  ويقوم 
أساسيني:  مــجــالــني  فــي  الفلسطيني  اخلــــاص 
التي  والتشريعات  السياسات  في  التأثير  األول 
من شانها أن تساعد القطاع اخلاص على العمل 
دوليا  الواسعة  عالقاته  شبكة  استغالل  وكذلك 
الدولية  العمل  ومنظمة  الــدولــي  :الــبــنــك  مثل 
،واملؤسسات األجنبية األخرى ذات العمل املماثل 

في نقل معاناة وهموم وتطلعات القطاع اخلاص 
ومحاولة التخفيف من املعاناة،أما املجال الثاني 
القطاع  لــشــركــات  الـــدعـــم  تــقــدمي  فـــي  فيتمثل 
اخلــــاص ال ســيــمــا املــتــوســطــة والــصــغــيــرة منها 
اخلارج،وقد  مــن  ممولة  تكون  بــرامــج  خــالل  مــن 
املنشات  هذه  أداء  حتسني  إلى  البرامج  هذه  أدت 
وبالتالي زيادة قدرتها على خلق املئات من فرص 
العمل،كما يقوم االحتاد بتنفيذ برنامج ملساعدة 
اخلريجني اجلدد في مؤسسات وشركات القطاع 

اخلاص.

بالقطاع  االحتــاد  عالقة  تقيمون  كيف  س: 
اخلاص الفلسطيني؟

التجارية  الــغــرف  فـــان احتـــاد  تــعــلــمــون  كــمــا  ج:   
خاص  قطاع  مؤسسة  هو  والــزراعــيــة  والصناعية 
القطاع  وجوده هو خدمة  ومبرر  األولى  بالدرجة 
اخلـــاص والـــدفـــاع عــن مــصــاحلــهــا عــلــى مستوى 
الوطن ككل واملستوى اإلقليمي واخلارجي ،ولكن 
مـــن الـــضـــروري الــتــوضــيــح بـــان عــالقــة االحتـــاد 
التجارية  الغرف  بالقطاع اخلاص هي من خالل 
والصناعية والزراعية التي يبلغ عددها 18 غرفة 

موزعة على كافة محافظات الوطن.
فـــالـــغـــرف هــــي أعــــضــــاء االحتـــــــاد والـــشـــركـــات 
التجارية  الغرف  في  األعضاء  هي  واملؤسسات 
ومن خالل هذه العالقة التكاملية بني االحتاد 
والغرف فان االحتاد يعمل على خدمة الشركات 



كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(48

لــقــــــــاءات

املــســتــويــني احملــلــي والدولي  واملــؤســســات عــلــى 
العربية  البلدان  فــي  مبثيالتها  الــغــرف  بربط 
الشركات  ربط  والدولية،وبالتالي  واإلسالمية 
مبــثــيــالتــهــا مبــا فــي تــلــك الــبــلــدان وغــنــيــا عن 
الــقــول أن خــدمــة هــذا الــقــطــاع شــيء تقتضي 
بالضرورة وجود عالقة وطيدة ما بني الشركات 
واالحتاد تساعد على معرفة واقع هذه الشركات 

ومشاكلها وهمومها

للمرحلة  االحتـــاد  إستراتيجية  هــي  مــا  س: 
املقبلة؟

العمل مع   ج: تتلخص إستراتيجية االحتــاد في 
كافة املؤسسات الدولية واألجنبية والعربية وكذلك 
الفلسطينية  احلــكــومــيــة   واجلـــهـــات  املــؤســســات 
بهدف  العربية  العام  القطاع  مؤسسات  وكذلك 
حشد الطاقات وتوحيد اجلهود من اجل الضغط 

أن  اخلـــاص  الــقــطــاع  يستطيع  بيئة  إيــجــاد  نحو 
التركيز  إلى استمرار  وينمو إضافة  يتحرك فيها 
واملتوسطة  الــصــغــيــرة  املــؤســســات  تــطــويــر  عــلــى 
الــقــطــاع اخلاص  فــي  ملــا متثله مــن أهمية  نــظــرا 
الفلسطيني من حيث العدد والتمثيل في الناجت 
في  املبذولة  اجلهود  الفلسطيني،وكذلك  احمللي 
احلد من البطالة من خالل برامج تشغيل الشباب 

واخلريجني.

س: ماذا بخصوص عالقة االحتاد مع احتاد 
الغرف التجارية العربية؟

وإستراتيجية  أخوية  بعالقة  االحتــاد  يرتبط  ج:   
والصناعية  التجارية  للغرف  العام  االحتــاد  مع 
للبلدان العربية، فقد رأس احتاد الغرف التجارية 
العام  االحتــاد  الفلسطينية  الزراعية  الصناعية 
للغرف التجارية والصناعية للبلدان العربية في 

العامني 1991 و 1992.
والصناعية  التجارية  للغرف  العام  االحتــاد  وفر   
لــلــبــلــدان الــعــربــيــة صــمــام أمــــان الحتــــاد الغرف 
ورمبا  الفلسطينية  الزراعية  الصناعية  التجارية 
التجارية  للغرف  العام  االحتــاد  من  الدعم  لــوال 
والــصــنــاعــيــة لــلــبــلــدان الــعــربــيــة الحتــــاد الغرف 
الــتــجــاريــة الــفــلــســطــيــنــيــة ملـــا اســتــطــاع االحتــــاد 
الــصــمــود والــبــقــاء أمـــام كــافــة األزمــــات الــتــي مر 
في  الفلسطينية  الغرف  احتــاد  يشارك  بها،حيث 
التجارية  للغرف  العام  االحتــاد  اجتماعات  كافة 
بشكل  تعقد  والتي  العربية  للبلدان  والصناعية 
دوري في عواصم البلدان العربية ،كما يسهم في 
مناقشة العديد من القضايا االقتصادية التي تهم 
تسهيل  اتفاقيات  بالذكر  ،واخــص  العربي  العالم 
التجارة  ومنطقة  العربية  البلدان  بني  التجارة 

العربية الكبرى.
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بطاقة رجل أعمال

ــال
مـــــــــ

ألع
ـع ا

تـمــ
مجـ

التحصيل العلمي:
انهى دراسته االعدادية من مدرسة ابن رشد االعدادية والدراسة الثانوية 
شهادة  على  باخلليل.حصل  الــثــانــويــة  علي  بــن  احلــســني  مــدؤســة  مــن 
بالقاهرة  الكهربائية من جامعة عني شمس  الهندسة  البكالوريوس في 
عام 1977 كما حصل على اجازة في اخلط العربي عام 1986 من شيخ 

اخلطاطني الفلسطينيني محمد صيام رحمه الله.

مجاالت العمل:
العام  منذ  اخلليل  في  التميمي  خزف  شركة  ادارة  ملجلس  رئيسا  يعمل 
1968 كمصنع صغير  1996. حيث كانت هذه الشركة قد تاسست عام 
الى  وصلت  ان  الــى  السياحية  الصناعات  مجال  في  طريقها  شقت  ثم 
الوضع الذي تعيشه اليوم كواحدة من اكبر شركات و مصانع الصناعات 
التقليدية والتي تتمتع بشهرة عاملية في هذا املجال حيث تصدر الشركة 
االن ما يقارب %40 من انتاجها الى االسواق اخلارجية خصوصا اسواق 
االحتاد االوروبي والواليات املتحدة االمريكية عدا عن نسبة %40 اخرى 

يتم تصديرها للسوق االسرائيلي.

يعمل رئيسا الحتاد الصناعات التقليدية في فلسطني منذ العام 1999 
حيث شارك في تاسيسه عام 1997.

التقليدية  للصناعات  العربي  االحتاد  لرئيس  نائبا   2007 عام  انتخب 
واحلرف في املؤمتر الذي عقد في مدينة فاس باملغرب في متوز 2007. 
الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  اطــار  في  االحتــاد  هــذا  نشا  حيث 
الصلة  ذات  واملنظمات  العربية  االقتصادية  الوحدة  ومجلس  والتعدين 
طبقا النظمة جامعة الدول العربية ومنظماتها املتخصصة ومجلسها 
التقليدية واحلرف على  الصناعات  االقتصادي وهو يعمل على تطوير 
التنموية  السياسات  وضــع  فــي  والتنسيق  واملــشــاركــة  العربي  املستوى 
في  واملــعــارف  اخلــبــرات  وتوظيف  االحتـــاد  هياكل  مختلف  بــني  للقطاع 
مجال الصناعات التقليدية العربية بقصد التنمية والنهوض باملناطق 

النائية. 

على  العمل  وورشــات  املؤمترات  من  العديد  في  فلسطني  التميمي  مثل 

الصعيدين العربي والدولي في مجال الصناعات التقليدية والسياحية 
والثقافية.

ويصف التميمي الوضع السياحي في فلسطني بانه متعثر على وجه 
من  تعاني  التي  اخلليل  مدينة  مثل  املناطق  بعض  في  واليم  العموم 
الصناعات  امام  فان  ذلك  العكس من  لكن على  السياح متاما  انعدام 
التقليدية الفلسطينية فرصا جيدة جدا ولله احلمد حيث ان الغالبية 
للتصدير على عكس  القابلية  ذات  الصناعات  العظمى منها هي من 
واالحذية  كــاملــالبــس  االخـــرى  الفلسطينية  الــصــنــاعــات  مــن  الكثير 
وخالفها التي عانت وال تزال تعاني الكثير من العوملة و اتفاقية اجلات 
بجودة  متتاز  الفلسطينية  التقليدية  الصناعات  ان  حيث  وخالفها 
السوقني  في  خصوصا  باسمرار  عليها  الطلبات  من  يزيد  مما  عالية 

االوروبي واالمريكي .

ويقول التميمي عن االوضاع االقتصادية في فلسطني بانها صعبة ودعا 
الى تنظيم الصناعات الفلسطينية وهيكلتها  والى وضع خطط وبرامج 
واستراتيجيات للنهوض بهذه الصناعات مع االخذ بعني االعتبار الظروف 
التي منر بها حاليا. غير ان واحدا من اكثر االخطار احملدقة باالقتصاد 
الصناعات  تخشاه  الذي  املجهول  هو  الراهنة  الظروف  في  الفلسطيني 
السلطة  مناطق  بني  املستقبلي  املعابر  وضــع  وهــو  عموما  الفلسطينية 
واخلــارج حيث ال  وكذلك بني فلسطني  واسرائيل  الفلسطينية  الوطنية 
تزال حالة من الضبابية التامة تسود هذا الوضع مما يشكل ضررا بالغا 
على هذه الصناعات في حال مت تنفيذ االجراءات التي تتسرب بني الفينة 
واضعاف  الصناعات  هــذه  بعض  على  القضاء  الــى  يــؤدي  واالخـــرى مما 

صناعات اخرى.

بانه الحياة  وبالرغم من كل ما تقدم من االخطار واملشاكل فاننا نؤمن 
فاالخطار  ونصمد  نصمد  ان  علينا  وان  احلياة  مع  يأس  وال  اليأس  مع 
ليست غريبة عنا وال نحن غرباء عنها فهذا هو قدرنا الذي عشناه ونعيشه 
ولن نفقد االمل وستبقى ارادتنا عالية وتصميمنا على حياة مشرفة حرة 
اكيدا حتى نحقق حلم الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف. 

االسم: 
نادر عبد الرحيم جالل التميمي

العنوان:
مدينة اخلليل
تاريخ امليالد:

1952-02-09 في اخلليل
احلالة االجتماعية: 

متزوج وله خمسة ابناء )4 اوالد وبنت(.
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اجتماعيات

تهنئة
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني من عضو اجلمعية

احلاج زهير سيد احمد
بأحر التهاني والتبريكات 

مبناسبة أداءه فريضة احلج،  
فحج مبرور وسعي مشكور ،وتقبل 
الله طاعاتكم ، وكذلك مبناسبة 
حصوله على وكالة مان األملانية 

للسيارات مع 
متنياتنا له بالتوفيق والنجاح.

تهنئة بالعودة
الفلسطيني  االعمال  رجل  مجلة  اسرة  تتقدم 

من عضو اجلمعية

عمر عمرو
ارض  الــى  الــعــودة  مبناسبة 
دوام  ـــه  ل مــتــمــنــني  ـــوطـــن  ال

التقدم والنجاح

تهنئة بأداء فريضة احلج
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني 

من عضو مجلس االدارة  

احلاج زياد عنبتاوي
بأحر التهاني والتبريكات 

مبناسبة أداءه فريضة احلج،  
فحج مبرور وسعي مشكور 

وتقبل الله طاعاتكم 

تهنئة بأداء فريضة احلج
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني من محرر املجلة 

احلاج زكي أبو احلالوة
بأحر التهاني والتبريكات 

مبناسبة أداءه فريضة احلج،  
فحج مبرور وسعي مشكور 

وتقبل الله طاعاتكم 

تهنئة بالتفوق
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني 

من عضو اجلمعية ماجد غوشه بأحر 
التهاني والتبريكات مبناسبة جناح ابنته

 نور ماجد غوشه 
وتفوقها في الثانوية العامة، متمنني لها دوام 

التقدم والنجاح.

تهنئة بأداء فريضة احلج
الفلسطيني من  األعمال  أسرة مجلة رجل  تتقدم 

عضو اجلمعية

احلاج خالد أبو زينه
والتبريكات  التهاني  بــأحــر 
مبناسبة أداءه فريضة احلج،  

فحج مبرور وسعي مشكور 
وتقبل الله طاعاتكم 

تهنئة بأداء فريضة احلج
من  الفلسطيني  األعــمــال  رجــل  مجلة  أســرة  تتقدم 

عضو اجلمعية وهيئة الرقابة

احلاج كامل مجاهد
والتبريكات  الــتــهــانــي  بــأحــر 
مبناسبة أداءه فريضة احلج،  

فحج مبرور وسعي مشكور 
وتقبل الله طاعاتكم 

تهنئة بأداء فريضة احلج
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني من عضو اجلمعية  

احلاج بسام عزو ادعيس 
وحرمه

والتبريكات  الــتــهــانــي  بــأحــر 
مبناسبة أداءه فريضة احلج،  

فحج مبرور وسعي مشكور 
وتقبل الله طاعاتكم

تهنئة باملنصب اجلديد
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني من السيدة

مها علي عبيد جنار
والتبريك مبناسبة  بالتهاني 
للبنك  عاما  مديرا  تعيينها 
االهــلــي االردنــــي – فـــرع رام 
التوفيق  لها  متمنيني  الــلــه 

في خدمة بلدها ومبروك

تهنئة بالعمل اجلديد
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني من 

الدكتور نصر ابو زينة
في منصبه  تعيينه  مبناسبة 
اجلديد كمساعد املدير العام 
االجتماعي  التكافل  لشركة 
مع متنياتنا له بالتوفيق في 

مهمته اجلديدة.

تهنئة باملولودة اجلديدة
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني 

من عضو اجلمعية

شوقي ابو غزالة
باصدق التهاني والتبريكات مبناسبة املولودة 
اجلديدة هبا جعلها الله تعالى من اخللف 

الصالح واقر بها عيون والديها.

تهنئة بأداء فريضة احلج
تتقدم أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني من عضو اجلمعية 

احلاج عمر 
درويش

بأحر التهاني والتبريكات 
مبناسبة أداءه فريضة احلج،  

فحج مبرور وسعي مشكور 
وتقبل الله طاعاتكم 
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األعضاء الجدد

السيد
فراس جاد اسحق

مدير عام شركة 
ستار 2000 للتجارة 

واخلدمات

السيد 
عمار عبد املنعم العكر

مدير عام شركة 
االتصاالت اخللوية 
الفلسطينية – جوال

السيد
عبد احلكيم حسن 

فقهاء 
مدير عام شركة فلسطني 

لالستثمار الصناعي

السيد
غسان هشام 

عنبتاوي
رئيس مجلس إدارة شركة 

الكترونيات وكهربائيات فلسطني

السيد 
بسام رشاد رشيد 

سنقرط
مدير عام شركة مزارع 

سنقرط للدواجن

السيد 
زاهر عطية العبد 

أبو جبه 
شركة عطيه العبد

أبو جبه وأوالده

السيد
عبد املطلب قفيشه
مدير عام شركة الشروق 

لعلب الكرتون

السيد 
شوقي كاظم أبو غزالة
مدير عام شركة القدس 

للخدمات السياحية 
املساهمة

السيد 
جمال جميل محمد 

ملحم 
مدير تنفيذي – شركة 

طالل أبو غزالة

السيد 
وجيه احمود احمودي احلج

مدير عام
شركة مخماس فن الند 

األعضاء الجدد
أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني ترحب باألعضاء اجلدد 
املنتسبني جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني منذ األول من 

متوز 2007

السيد 
يعقوب محمود رمضان 

بياتنه
مدير املكتب الوفاء للخدمات 

العقارية

السيد 
محمد سليم محمد 

سريس 
مدير شركة تكنوبال 

السيد 
أسامة علي يوسف صالح 
مدير عام مجموعة علي صالح 

وأوالده االستثمارية 
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السيد
حسام نصار احلسيني 

رئيس مجلس إدارة
نصار تورز

السيد
وائل احمد أبو ليلي 

 BG مدير شركة

السيد 
محمد احمد شقير 
مدير عام شركة ماس 

احلديثة للتجارة العامة 
وشركة ايفيل للحلويات

السيد 
صخر عبد الغني 

اخلطيب
رئيس الغرفة األوروبية 

االقتصادية للتجارة والصناعة

اآلنسة 
سوزان شريف علي

نائب رئيس الغرفة األوروبية 
االقتصادية للتجارة والصناعة

السيد 
سليمان نعوم سليمان 

مشرقي 
مدير دائرة التطوير- الغرفة األوروبية 

االقتصادية للتجارة والصناعة

السيد 
عمر محمد اجناص
صاحب الشركة الريفية 

للتنمية الريفية والصناعية

السيد 
سمير زيدان عبد 

السالم 
مدير شركة ضمان خلدمات 

التجارة الدولية

تتقدم اسرة مجلة    من العاملني االسالمي واملسيحي 
بأحر التهاني وأصدق األمنيات مبناسبة

األغياد والعام اجلديد

تهنئة باألعياد

وكل عام وأنتم بخير
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وميثل  الدولية  باألسواق  يؤثر  فهو   ، بالغة  عاملية  اهمية  للدوالر 
نحو ثلثي االحتياطيات الدولية و%80 من مبادالت سعر الصرف 

كما أن نصف الصادرات العاملية يتم دفع قيمتها بالدوالر.
وخالل العام املنصرم ، واصل الدوالر األميركي تراجعه املتتابع أمام 
باستمرار  توقعات  وسط  العمالت  وبقية  اليورو  األوروبية  العملة 

ذلك حتى منتصف 2008. 
النمو االقتصادي  تــراجــع  املــخــاوف مــن  تــزايــد  ويــأتــي ذلــك مــع 
أزمة  عن  الناجمة  االئتمان  ألزمة  السلبية  والتداعيات  األميركي 
ويعتقد   ، املتحدة  الواليات  في  املخاطر  عالية  العقارية  القروض 
املالي  بالقطاع  خسائر  عن  بــاإلعــالن  يرتبط   التراجع  هــذا  بــأن 
تراجع  بشأن  التوقعات  واستمرار  االئتمان  أزمة  بسبب  األميركي 

النمو األميركي في املستقبل.
وقد صرح بعض املسؤولني املاليني االمريكيني بأن لهبوط الدوالر 
األميركية  العملة  وإن  األمــيــركــي  االقــتــصــاد  على  مــحــايــدا  أثـــرا 
ستواصل التراجع على املدى الطويل أمام عمالت شرق آسيا ، مع 
ان االدارة االمريكية تنفي دائما قيامها  بخفض الدوالر ملواجهة 
العجز الضخم في ميزان املعامالت اجلارية ، ولكن يعتقد احملللون 
االمريكية لالستهالك احمللي  االدارة  ان تصريحات  االقتصاديون 
ولتهدئة األسواق، وإنه كالم سياسي وليس اقتصادي، وأن ما يحدث 
مخطط خلدمة االقتصاد األميركي، إذ سيسهم تراجع الدوالر في 
املركزي  )البنك  االحتــادي  االحتياطي  ومساعدة  العجز،  خفض 
املخاطر  عالية  العقارية  القروض  أزمــة  استيعاب  في  األميركي( 

التي لم يستطع استيعابها حتى اآلن.
العملة األميركية  في  أن تستمر   ويتوقع احملللون االقتصاديون 
االنخفاض حتى منتصف العام 2008 ليصل أمام اليورو إلى نحو 
1.7 للدوالر، وأمام اإلسترليني إلى 2.5 قبل أن يعاود الصعود مرة 

أخر. 
التجاري  الوضع  لتحسني  استثمار  من  العراق  غــزو  انقلب  وقــد 
للواليات املتحدة وشركاتها إلى مشكلة مالية خطيرة، ورغم مرور 
أكثر من أربع سنوات على االحتالل لم تستطع الشركات األميركية 
لها، بل أصبحت  بالطريقة املخطط  العراق  السيطرة على نفط 
اإلدارة تطالب الكونغرس باملزيد من االعتمادات اإلضافية لتمويل 
نفقاتها العسكرية التي بلغت أكثر من ستة مليارات دوالر شهريا. 

محمود التكروريالدوالر إلى أين ؟؟؟؟
عضو مجلس األداره
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

وهكذا يزداد عجز امليزانية وينخفض سعر صرف الدوالر.
وتعود األسباب اجلوهرية النخفاض الدوالر إلى معاناة االقتصاد 
األميركي من عجز مزمن بامليزان التجاري والذي بلغ العام املاضي 
من  بكل  املزمن  العجز  محصلة  أسفرت  حيث   ، دوالر  مليار   832
والفائض  الــدخــل  ومــيــزان  التحويالت  ومــيــزان  الــتــجــاري  املــيــزان 
املــاضــي عــن وجــود عجز مبيزان  الــعــام  احملـــدود بامليزان اخلــدمــي 
كان  هنا  ومن  دوالر.  مليار   857 بلغ  األميركي  اجلارية  املعامالت 
البد من اللجوء إلى االستثمارات األجنبية بنوعيها املباشرة وغير 

املباشرة لسد تلك الفجوة.

أسباب ترك الدوالر يتراجع:
- ولعل من أهم أسباب ترك اإلدارة األميركية سعر صرف الدوالر 
بالدوالر  يسمى  ما  أو  األخــرى  الرئيسية  العمالت  أمــام  ينخفض 
إلى  للنفاذ  األميركية  الــصــادرات  تشجيع  محاولة  هي  الضعيف، 
وزيادة  األميركية،  املنتجات  سعر  رخــص  نتيجة  العاملية  األســواق 
كلفة الواردات إلى السوق األميركي وبالتالي تقليل العجز التجارى 
فالصني   ، وكوريا  والصني  اليابان  آسيا:  دول  مع  خاصة  املتزايد 
 232.5 حتقق فائضا كبيرا في جتارتها مع الواليات املتحدة بلغ 
بالسوق  الرخيصة  سلعها  تتسبب  كما   ، املاضي  العام  دوالر  مليار 
األميركية في فقد مئات اآلالف من الوظائف باالقتصاد األميركي. 
 76.8 املتحدة  الواليات  مع  لليابان  التجاري  الفائض  بلغ  كذلك 

مليار دوالر العام املاضي.
وإذا كان انخفاض الدوالر يؤدى لزيادة الصادرات األميركية ويقلل 
القيمة الفعلية للديون اخلارجية األميركية. فإن انخفاض الدوالر 
قد يــؤدى في نفس الوقت إلى هــروب رؤوس األمــوال القادمة إلى 
أميركا. ويساعد على تسرب رؤوس األموال للخارج وتراجع أسعار 
السندات واألسهم. كما أن ارتفاع أسعار املنتجات املستوردة قد يؤدى 

إلى التضخم.

التأثير على العمالت االخرى:

خصوصا  الــيــورو  أمــام  األميركية  العملة  انخفاض  مسألة  أن  إال 

الت
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
قـــــــ

مـــــ
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اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا قرارا 
بتعيني الدكتور جهاد الوزير محافظا جديدا لسلطة 
الذي  العبد  للدكتور جورج  الفلسطينية خلفا  النقد 

كان قدم استقالته السباب خاصة. 
املالية  وزارة  فـــي  عــمــل  الـــوزيـــر  ــور  ــت ــدك ال ان  ويـــذكـــر 
النقد  سلطة  حملــافــظ  نائبا  عمل  ثــم  الفلسطينية 

السابق. 
رجـــــال االعمال  ــتــقــدم جــمــعــيــة  ت ــة  ــنــاســب امل ـــهـــذه  وب
باسمى  االعــمــال«  »رجــل  مجلة  واســرة  الفلسطينيني 

ايات التهاني والتبريكات 
بهذا  تعيينه  مبناسبة  الــوزيــر  جــهــاد  د.  عطوفة  مــن 
فــي خدمة  التوفيق  كــل  لــه  متمنني  اجلــديــد  املنصب 

وطنه وشعبه.

تعيني الدكتور جهاد الوزير
محافظا لسلطة النقد الفلسطينية  

والعمالت األخرى عموما مستمرة منذ بضع سنوات وسط تأكيدات 
احلكومة  قبل  من  ومتعمدة  مدروسة  سياسة  بأنها  محللني  من 
األميركية خلدمة اقتصادها وزيادة صادراتها وتالفي العجز احلاد 
باستمرار  لواشنطن  الرسمي  التأكيد  رغم  املدفوعات  ميزان  في 
سياستها في احلفاظ على قوة الدوالر، اال ان هناك تعمدا خلفض 
سعر الدوالر أمام العمالت حتى تكون الصادرات األميركية أرخص 
املتحدة  الواليات  العجز في موازنة  لتقليل  الدولية،  في األسواق 
نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات، وان هذه السياسة من شأنها 
التأثير سلبا على تنافسية الصادرات األخرى األوروبية واآلسيوية 
وغــيــرهــا، فقد دعــت فرنسا إلــى اتــخــاذ مــوقــف أوروبــــي مــن هذه 
مواقف حتافظ  اتخاذ  إلى  الدولي  النقد  ودعا صندوق  الظاهرة، 

على استقرار أسعار الصرف. 
وان الهاجس األكبر ألميركا هو سعر صرف العملة الصينية اليوان 
األميركية  الصادرات  على  الــدوالر  أمام  املتدني  سعره  يؤثر  الذي 
وهو األمر الذي شكل شكوى مستمرة من الشركات األميركية، لكن 
ضغوط إدارة جورج بوش لم تفلح في دفع الصني لرفع عملتها إال 

بنسبة ضئيلة.
 وكان محللون اقتصاديون أوروبيون أكدوا أن اليورو القوي ينعكس 

سلبا على اقتصاديات منطقة اليورو ، وأن استمرار زيادة قيمة اليورو 
أمام الدوالر واملتاعب االقتصادية التي يواجهها االقتصاد األميركي 
اليورو  مبنطقة  الكبرى  الدول  اقتصاديات  انزالق  احتماالت  يعزز 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  معدالت  انخفاض  وبالتالي  للركود 
األوروبية  للعملة  قوية  دعامة  متثل  أنها  )رغــم  الــيــورو  قــوة  وان   ،
التي تسهم  املوحدة( سوف تنعكس سلبا على الصادرات األوروبية 
منطقة  بــدول  اإلجمالي  احمللي  الناجت  منو  في  ملحوظة  بصورة 

اليورو.
كما ساهمت مسألة انخفاض الدوالر خالل هذا الصيف في تغير 
أوروبا  إلــى  يتوجهون  كانوا  الذين  األميركيني  السائحني  سلوك 
نتيجة زيادة قيمة اليورو، وهو ما دفع هؤالء السائحني إلى تفضيل 
تعزيزا  يعد  ما  بقدر  وهو  املتحدة،  بالواليات  الداخلية  السياحة 

القتصاد األخيرة يخصم من دعم االقتصادات األوروبية.
التي  إنقاذا للشركات األميركية  الــدوالر شكل  أن ضعف  إلى  يشار 
العديد  في  بسرعة  نشاطاتها  زادت  حيث  البحار  عبر  أعمال  لها 
في  ساعد  كما  احمللية،  وحداتها  أعمال  فــاق  بشكل  احلــاالت  من 
النمو  إلى مستويات قياسية رغم تباطؤ  ارتفاع األسهم األميركية 

االقتصادي في الواليات املتحدة. 
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مما ال شك فيه أن 6 سجما تعتبر من أجنح الوسائل اإلدارية التي عرفها التاريخ 
نوعية  قفزة  من حتقيق  ومتكنها  للشركات  تسمح  عملية  فهي  هذا،  وقتنا  إلى 
في األداء وأن تصبح مناذج اقتداء على املستوى العاملي من خالل التركيز على 
املتطلبات  على  بناء  واملنتجات  اخلدمات  وتطوير  وحتسني  العمالء  اهتمامات 

احلاسمة للجودة.
وتقود 6 سجما الشركات إلى ارتكاب أقل نسبة أخطاء ممكنة في كل أنشطتها بدأ 

مبلء استمارة املشتريات وانتهاء بتصنيع محركات الطائرات.
لقد قامت هذه االستراتيجية اجلديدة بتوسيع مفهوم اجلودة بحيث يشمل القيمة 
االقتصاديه واالستخدام العملي لكل من الشركة واملستهلك وهذا ما شهدته شركة 
موتوروال عام 1979 كأول شركة تشهد ميالد 6سجما التي ساهمت في بزوغ عصر 

جديد في موتوروال يربط بني أعلى جودة وأقل تكاليف إنتاج وتطوير.
ما هي 6 سجما  

االنحراف  لقياس  يستخدم  إحصائي  مصطلح  وهــو  يوناني  حــرف  سجما 
املعياري، أما 6 سجما فهي مفهوم إحصائي يعمل على قياس أي عملية ملعرفة 
نسبة اخللل أو العيوب فيها. و الوصول إلى حتقيق 6سجما يعني أن العمليات 
أي مبا  مليون فرصة    لكل   3.4 بنسبة  أو عيوب  بها حتمل خلل  تقوم  التي 

يقارب صفر.
تتمحور الفكرة األساسية من ادارة  6 سجما  حول إذا كان باستطاعتك قياس العيوب 
على  للقضاء  بشكل منظم إليجاد طرق   العمل  عندها ميكنك  معينة،  في عملية 
هذه العيوب، حتى تقترب من مستوى نوعي  تصل فيه نسبة العيوب إلى ما يقارب 

صفر .
باختصار6 سجما هي عبارة عن عدة أشياء: 

والعمليات  واخلــدمــات  املنتجات  فــي  اخلــلــل  نسبة  لقياس  إحصائي  أســـاس   -1
للوصول إلى نسبة خلل 3.4  لكل مليون فرصة

2-  فلسفة و هدف لالقتراب من درجة الكمال قدر اإلمكان.
منهجية  -3

رمز للجودة.   -4
 : Six Sigma ملاذا هذا االهتمام  املتجدد بال

ألن قادة اليوم يواجهون واقعا جديدا.  -
-  عليهم إحراز نتائج مالية شهر بشهر، و االستمرار ببناء منوذج عمل ثابت على 
كال  في  عاليا  أداء  احلالية  واخلدمات  الصناعات  بيئة  وتتطلب  البعيد  املدى 

املجالني 
ومستهلكني  عمالء  جــدد،  شرسني  منافسني  وجــود  التعقيدات،  هــذه  على  زد   -
غير  مستثمرين  و  متذبذبة  أســواق  ومتنوعة،   عديدة  ومتطلباتهم  رغباتهم 

صبورين.
أثبتت محاوالت اجلودة الشاملة القدمية فشلها في البيئة اجلديدة الفتقارها   -

ألدوات القياس
منهجية 6 سجما لتنفيذ املشاريع

 يتم تنفيذ مشروع 6 سجما من خالل خمسة مراحل وهي: 
حتديد املشروع ووضع األهداف.   -

قياس األداء احلالي للعملية.  -
حتليل و حتديد األسباب اجلذرية للعيوب.  -

مرحلة التطوير والتحسني للقضاء على العيوب.  -
التحكم بأداء العملية.   -

AMGIS XIS  6 سجما
باسل طه
حائز على احلزام األسود في 6سجما

أهداف ومزايا 6 سجما 
1- خفض النفقات: 

ال بد من طرح األسئلة التالية:-
ما هي تكلفة النفاية أو اخلردة؟  -

ما هي تكلفة إعادة العمل؟  -
ما هي تكلفة التأخير و الزيادة الغير مبررة في الدورة الزمنية لتسليم املنتج ؟  -

ما هي تكلفة اخلسارة في العمل الناجتة عن عدم رضاء العمالء من منتجك أو   -
اخلدمة التي تقدمها؟

املوارد  أو  للوقت  امــتــالكــك  عــدم  بسبب  عليك  الــفــرص  ضــيــاع  تكلفة  هــي  مــا   -
لالستفادة من هذه الفرص؟

ما هي التكلفة اإلجمالية لرداءة النوعية في منظمتك؟  -
هل ميكنك اإلجابة على هذه األسئلة بالدوالر؟ إذا كان جوابك بنعم، إذا فأنت تدرك 

أهمية التقليل من العيوب واالنحرافات في عملية ما. 
أما إذا كان جوابك “ال” فيجب عليك احلصول على املعرفة الالزمة لتعطيك القوة 

إلجراء التعديالت الالزمة. 
2- رضاء املستهلكني

- تركز 6 سجما على العوامل احلاسمة للجودة و توقعات العمالء واملستهلكني  
6 سجما ، ما جتده في تكلفة البضائع املباعة و تكلفة اخلدمة املقدمة، هي  - مع 

فرص لتقليل التكلفة .
- عندها ميكنك استخدام أدوات 6 سجما للتخلص من العيوب و تخفيض الدورة 

الزمنية لتسليم املنتج وحتسني العوامل احلاسمة للجودة التي تهم العمالء.
- التركيز أكثر على القيمة املضافة و اختيار األهداف بحذر.

3- اجلودة
اجلودة تلهم املوظفني   -

اجلودة تنمي الثقافة و السلوك  -
تخلق صورة ايجابية في السوق و املجتمع.   -

جتذب املستثمرين  -
6 سجما ليست فقط جودة وإمنا هي مستوى من اجلودة تصل إلى نسبة من الكمال 

   99.9997%
4- التأثير على العاملني في الشركة

تعطي  أنها  كما  ألنفسهم.  نظرتهم  وتغيير  املوظفني  حتفيز  6سجماعلى  تعمل   -
املوظفني الفرصة إلحداث تغيير جذري في املؤسسة. 

بــادوار خاصة  6 سجما  كل موظف له أهميته.  فبعضهم ينخرط  ال  - في ثقافة 
مثل احلزام األخضر واحلزام األسود، فرئيس الفريق يكون عادة من حملة احلزام 
األسود وأعضاء الفريق من حملة احلزام األخضر امللمني إملام جيد بالنواحي الفنية 

واإلحصائية املستخدمة في املشروع.
املوظفني  معرفة  زادت  فكلما  للموظفني،  املهني  التطور  على  سجما   6 تشجع   -
بتقنيات هذه املنهجية كلما زادت في حتفيزهم على التفكير بتطوير العمليات من 

حولهم وبالتالي زيادة كفاءتهم. 
5- النمو وامليزة التنافسية

- أضافت 6سجما أكثر من 2مليار دوالر على أرباح شركة جنرال إلكتريك عام 1999  
- وفرت شركة موتوروال مبلغ 15مليار دوالر في السنوات العشرة األوائل الستخدامها ال 6 سجما

- وفرت شركة Allied Signal  مبلغ 1.5 مليار دوالر عندما استخدمت طريقة ال6سجما.



الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت )نابكو(
نابلس - تلفون 2347222-09، فاكس 09-23476616

napco@napco.com.ps بريد ألكتروني
www.napco.com.ps الصفحة األلكترونية

الشركة الوطنية لصناعة 
األملنيوم والبروفيالت

)نابـكـــو(

أحد منتجاتنا الجديدة
نتميز بالجودة وبكل جديد
 نوفره لكم بألوان مختلفة

تلبي جميع األذواق
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 قرر برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
منح املجلس الفلسطيني لإلسكان جائزة الئحة 

الشرف لعام 2007.
رسالتها  فــي   UN-Habitat مــؤســســة  وقــالــت   
وباإلجماع  إختارت  احملكمني  جلنة  بأن  للمجلس 
الفلسطيني لإلسكان للفوز بهذه اجلائزة  املجلس 
وأنه استحق هذه اجلائزة، جلهوده اإلستثنائية في 
املساعدة على توفير املساكن والشقق وكذلك توفير 
املساعدة  في  االستثنائية  وللجهود  العمل،  فرص 

على إعطاء األمل إلى أسر فلسطينية ال حتصى.
أرقى  مــن  املتحدة  األمم  برنامج  جــائــزة  وتعتبر   
وأهمها  العالم  في  البشرية  املستوطنات  جوائز 
 1989 عــام  إنطلقت  التي  اجلــائــزة  هــذه  وتهدف 
إلى تكرمي املبادرات الفردية واجلماعية في حقول 
القطاع السكاني، وقد فاز باجلائزة منذ إنطالقها 
156 مؤسسة وشخصية عاملية، كان نصيب العالم 

العربي منها ثمانية جوائز.

األولى فلسطينيًا

املجلس الفلسطيني لإلسكان يفوز  بجائزة 
الئحة الشرف لبرنامج األمم املتحدة  

للمستوطنات البشرية2007

 وقـــال املــهــنــدس نــشــأت طــهــبــوب رئــيــس املجلس 
الفلسطيني لإلسكان إن هذا التكرمي الذي حظي 
املرة  أنها  لفلسطني،حيث  كبير  املجلس شرف  به 
األولى التي حتظى بها مؤسسة فلسطينية بهذه 

اجلائزة والتي تأتت عبر منافسة كبيرة جدًا. 
بــأن هــذه اجلــائــزة ستكون حــافــزًا قويًا  وأضـــاف 
لقطاع  الدعم  وتأمني  العمل  مواصلة  أجــل  من 
بالشكر  توجه  كما  الفلسطينية،  األســر  من  كبير 
الفلسطينية  والشخصيات  املؤسسات  كافة  إلــى 
والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة  واملــانــحــني الــذيــن قدموا 
املجلس  خــالل  مــن  الفلسطيني  للشعب  الــدعــم 
إلى  الــوصــول  من  ومكنوه  لإلسكان  الفلسطيني 

هذه املرتبة املعنوية.  
أن يتم تسليم اجلائزة للمجلس  املقرر  هذا ومن 
الفلسطيني لإلسكان ضمن فعاليات اليوم العاملي 
للموئل الذي سيعقد هذا العام مبدينة الهاي في 

هولندا.

صورة

رئيس غرفة جتارة 
رام الله والبيرة 
يبحث مع وفد 
سويدي سبل 

التعاون الـمشترك
 

وصناعة  جتــارة  غرفة  رئيس  بحث 
أمني  مــحــمــد  والـــبـــيـــرة  الـــلـــه  رام 
مــع وفـــد مــن غــرفــة جتـــارة جنوب 
الـمشترك  التعاون  آفــاق  السويد، 
بــني اجلــانــبــني، وذلـــك خــالل لقاء 

جرى في مقر الغرفة برام الله.
وضــــّم الـــوفـــد الــســويــدي كـــاًل من 
دائرة  ورئيسة  الغرفة  رئيس  نائب 
الــعــالقــات الــدولــيــة واخلــبــيــرة في 
واخلدمات  االستراتيجيات  مجال 

واالنظمة العالـمية.
وتناول اللقاء اإلجــراءات األولية 
للغرف  استراتيجية عامة  لوضع 
التجارية وتطوير خدماتها ووضع 
إضافة  ــهــا،  ل الـــالزمـــة  االنــظــمــة 
إلـــى حتــديــد احــتــيــاجــات الغرف 
اخلدمات  مبــســتــوى  لــلــنــهــوض 
للتجار  تقدمها  التي  واالنشطة 
ورجال األعمال، والـمحافظة على 
وتطويرها  اعمالها  اســتــمــراريــة 

وفق الـمنظومة الدولية.
مقدمة  جـــــاء  الـــلـــقـــاء  أن  يـــذكـــر 
بتطوير  اخلــاصــة  الــعــمــل  لــورشــة 
والغرف  االحتــــــاد  اســتــراتــيــجــيــة 
والتي عقدت على مدار ثالثة ايام 
تنمية قدرات  بالتعاون مع مشروع 
الغرف والرفع من كفاءتها اإلدارية 
والفنية، الـمعتمد من قبل االحتاد 
الصناعية  التجارية  للغرف  العام 
من  وكــل  الفلسطينية،  الــزراعــيــة 
وغرفة  السويدية  »سيدا«  مؤسسة 

جتارة جنوب السويد.
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أخبار إقتصادية فلسطينية

فرانكيلي،  مع  قدورة موسى، محافظ جنني،  بحث، 
باإلسراع  الكفيلة  السبل  األوروبــــي،  اجلسر  ممثل 
الصناعية  الـمنطقة  مبــشــروع  الــعــمــل  إعــــادة  فــي 
احلدودية الدولية، وذلك خالل اجتماع موّسع عقد 
نادر  راغــب  األعمال  رجل  مبشاركة  الـمحافظة،  في 
األعــمــال، ممثاًل عن  رجــال  رئيس منتدى  الــعــارف، 
الـمنفذة  الشركة  الدولية،  الصناعية  الشمال  شركة 

عن  ممثاًل  حساسنة،  وأحمد  للـمشروع،  والـمطورة 
منسق  اجلــربــاوي،  ومــازن  الصناعية،  الـمدن  هيئة 

اجلسر األوروبي في الضفة الغربية.
وأكد الـمحافظ أهمية مشروع الـمنطقة الصناعية، 
والبطالة  الفقر  معدالت  ارتــفــاع  من  التخلص  في 
واالستثمار في  الضفة،  في محافظة جنني وشمال 

مشاريع تنموية ذات دميومة.
وحتـــدث مــوســى، عــن إيــجــابــيــات اإلســــراع فــي وضع 
الصناعية  الـمنطقة  لنجاح مشروع  األولية  األسس 
التي قال: إن األراضي اخلاصة بها، أصبحت جاهزة 
جيد،  األخير  الكهرباء  متديد  قــرار  وإن  للتصرف، 

ويصل إلى منطقة قريبة منها.
األراضي  بتحويل  تتعلق  مشكلة  هــنــاك  أن  وبـــنّي: 
خاضعة   )C( منطقة  مــن  للـمشروع،  الـمخصصة 
 ،)B( منطقة  إلــى  اإلسرائيلية،  األمنية  للسيطرة 
يتوقف على مساحة  إنــه  الـمحافظ:  قــال  أمــر  وهــو 
منلك  اآلن  “نحن  مضيفًا:  الصناعية،  الـمنطقة 

.”)B( 1000دومن في الـمنطقة
وطالب، اجلانب األوروبي بأن تكون له مشاركة فعلية 
ال معنوية فقط لتسيير الـمصانع، ولدعم الـمشروع 
حتى جناحه، قائاًل: “إننا نأمل أن نبقى على اتصال 
دائــم، وأن يبقى اجلسر األوروبــي على شراكة دائمة 

مع الفلسطينيني”.
مع   ، لعقده  التحضير  يجري  اجتماع  إلــى  وأشـــار، 
األميركيني بخصوص هذا الـموضوع، على أن يتولى 
تدريب  مهمة  اإلمنــائــي،  الـمتحدة  األمم  بــرنــامــج 
اتصلت  الــســويــديــة  الــســفــارة  أن  مبينًا،  الــعــامــلــني، 
شرح  ومت  الــصــنــاعــيــة  الـمنطقة  عــن  لــالســتــفــســار 
مع  اجلــاري  التنسيق  يتقاطع  فيما  لها،  الـموضوع 
من  موافقة  إلــى  إضافة  الـمجال،  هــذا  في  األتــراك 
التفاصيل  كل  على  الـــوزراء  رئيس  فياض،  ســالم  د. 

الـمتعلقة بالـمشروع.
من جهته، حتدث فرانكلي، عن التنسيق الفلسطيني 
الصناعية،  الـمنطقة  مبشروع  الـمتصل  األوروبــي  ــ 
حــيــث أشـــار إلـــى اجــتــمــاعــات اقــتــصــاديــة وسياسية 
عقدت مع أحمد قريع “أبو عالء”، مت خاللها تناول 
الكاملة  الـموافقة  ومتت  تفاصيله،  بكافة  الـمشروع 

عليه.

القروض  لتقدمي  األوروبيني مستعدون  إن  وأضاف: 
من  مكون  أنــه  رغــم  الـمشروع،  إلجنــاح  والـمساعدة 
أن االحتاد  إال  ولــيــســت حــكــومــيــة،  شــركــات خــاصــة 
األوروبـــــي وخــصــوصــًا إيــطــالــيــا وألـــــمــانــيــا، والسوق 
وتتطلع  بالـموضوع،  مهتمة  الـمشتركة،  األوروبــيــة 
للـمساعدة، ومعنية بالـمشروع على اعتبار أن الوقت 

مناسب لعمل شيء على أرض الواقع.
وحول استعداد اجلانب اإلسرائيلي، أشار فرانكيلي، 
أبدى  الــذي  قــابــل، مدير ميناء حيفا،  قــد  أنــه  إلــى 
لــلـــــمــســاعــدة الــتــقــنــيــة، وتقدمي  اســـتـــعـــدادًا عــالــيــًا 
الـمنتجات  وتسيير  صــنــاعــات،  خللق  االقــتــراحــات 

الصناعية عبر ميناء حيفا.
والدفاع  ـــي اخلــارجــيــة  وزارت أنــه سيناقش مــع  وبـــنّي 
اإلسرائيليتني الـمشروع، وذلك لـمعرفة إذا ما كانت 

هناك أية مشكلة للعمل على حلها.
وحول إمكانية دعم الصناعات الـمحلية التي عانت 
الــراهــنــة فــي األراضي  الــركــود بسبب األوضــــاع  مــن 
قال  جــنــني،  محافظة  فــي  وحتــديــدًا  الفلسطينية، 
وآالت  أدوات  استيراد  مت  حــال  وفــي  إنــه  فرانكيلي: 
السعر  من   35% منحة  هناك  أوروبـــا،  من  مصانع 
%65 تدفع  والباقي  الـمصدرة،  الدولة  مجانية من 

عن طريق البنوك.
اجلسر  قبل  مــن  نشطًا  حتــركــًا  هــنــاك  أن  ذكــر  كما 
األوروبي الذي يعمل على إحضار الشركات األوروبية 
التي لها سوق في الشرق األوسط، لتعمل في مشروع 
الـمنطقة الصناعية مع الشركة الـمنفذة والـمطورة، 
الــتــي وضعتها  ضمن دراســـة اجلـــدوى االقــتــصــاديــة 

شركة الشمال الدولية في فلسطني.
وقال فرانكيلي: “إنه مت تسجيل هذه الـمنطقة من 
نحاول  ونحن  معروفة،  وأصبحت  الدولية،  الناحية 
التعامل معها كمؤسسة واحدة، ونعمل عل تسجيلها 
في احلالبات باألردن، وشركة الشمال في فلسطني، 
وميناء حيفا في إسرائيل، لكونها مجموعة مؤسسات، 
ومن دول مختلفة في أوروبا، وهي مصالح مشتركة 
للجميع، وكلنا معنيون بنجاح الـمشروع، ولكن هناك 
من يريد قتله، لكننا كجسر أوروبي معنيون بنجاحه، 
وسنعمل على بحث كافة األمور الـمتعلقة بالتدريب 

بعد جتهيز القائمة وإرسالها إلينا”.

جنني: بحث إمكانية استئناف العمل
مبشروع الـمنطقة الصناعية احلدودية الدولية

البندك يبحث مع ممثلني 
من البنك الدولي مشاريع 

بقيمة 10 ماليني دوالر
 ، البندك،  زياد  الـمحلي  وزير احلكم  التقى 
ممثلني عن البنك الدولي، وبحث اجلانبان 
فلسطينية  وأحـــيـــاء  قـــرى  تــطــويــر  مــشــروع 
متويلها  سيتم  دوالر  ماليني  عشرة  بقيمة 
احلكم  وزارة  خــالل  مــن  وتنفذ  البنك،  مــن 

الـمحلي والهيئات الـمحلية.
واستعرض اجلانبان الـمواقع التي سيشملها 
الـمستفيدة،  الـمحلية  والهيئات  الـمشروع 
لكي يتم حتديد االحتياجات لهذه الهيئات 
التي سيتم متويلها في كل  األولوية  ووضع 

هيئة. 
الـمشاريع  دائرة  عام  مدير  الـمهندس  وقال 
في الوزارة هاني كايد: إن الـمشروع سيشمل 
الـمخيمات الفلسطينية، وهي الـمرة األولى 
البنك  مــن  مــشــاريــع ممــّولــة  تشملها  الــتــي 

الدولي عبر الوزارة.
من  أخـــرى  اجلــانــبــان مجموعة  نــاقــش  كما 
الهيئات  فــي  حاليًا  تنّفذ  التي  الـمشاريع 
وآلية  الدولي  البنك  من  بتمويل  الـمحلية 
يقوم  حيث  تنفيذها،  ومــراحــل  بها  العمل 
الـمشاريع  مــن  مجموعة  بتمويل  الــبــنــك 
القدرات  وبناء  التحتية  البنية  في مجاالت 

للهيئات الـمحلية.
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لتكنولوجيا  الفلسطينية  احلــاضــنــة  أعــلــنــت   
مقرها  مــن  »بيكتي«  واالتـــصـــاالت  الـمعلومات 
»بيكتي  إجنـــاز جــديــد تضيفه  عــن  الــبــيــرة،  فــي 
واالتصاالت  الـــــمــعــلــومــات  تكنولوجيا  لــقــطــاع 
الفلسطينية  بالـمشاركة  وذلـــك  الفلسطيني، 
الثانية ألفضل  العربية  الـمسابقة  في  الناجحة 
 2nd( خــطــة عــمــل فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا
 Arab Technology Business Plan
الـمؤسسة  تنظمها  الــتــي   )Competition
العربية للعلوم والتكنولوجيا )ASTF( ومقرها 
شركة  مع  بالتعاون  الـمتحدة  العربية  اإلمــارات 
ترويج  وباالشتراك مع مكتب  “إنتل” العالـمية، 
األمم  لـمنظمة  التابع  والتكنولوجيا  االستثمار 

الـمتحدة للتنمية الصناعية.
العمليات  مدير  عمر،  حسن  الـمهندس،  وقــال 
وتكنولوجيا الـمعلومات في “بيكتي” إن احلاضنة 
والدعوة  الـمسابقة  هـــذه  عــن  بــاإلعــالن  قــامــت 
العديد  وساعدت  وقت سابق،  في  بها  لالشتراك 

من الـمشاركني للتحضير لهذه الـمشاركة”.
وأضاف “جاءت هذه الـمشاركة كنتيجة لـمسابقة 
افضل خطة عمل كانت قد نفذتها “بيكتي” بداية 
هذا العام بدعم من برنامج )infoDev( التابع 
للبنك الدولي، والتي صّبت في مصلحة الرياديني 

لالشتراك مبسابقات إقليمية ودولية”. 
كما أعلن عن تأهل ستة من الـمشاريع الفلسطينية 
الـمشاركة من خالل “بيكتي” للـمرحلة الثانية من 
التقييم من بني مئات الـمتنافسني على مستوى 
الوطن العربي و”هو مبثابة شهادة اعتراف نعتز 
الشباب  وإمكانيات  قــدرات  على  دليل  وخير  بها 
والـمنافسة  واإلبــتــكــار  اإلبـــداع  فــي  الفلسطيني 
الدولية ومحفز على ضرورة توفير الدعم الالزم 

لهذا القطاع الواعـد واالستثمار فيه”.
وقال ليث قسيس، مدير عام احلاضنة “ان عالقة 
الشراكة بني “بيكتي” والـمؤسسة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا ومتثيلها لها في فلسطني أسفر عن 
الرياديني  من  للعديد  الناجحة  الـمشاركة  هذه 
الفلسطينيني بهذه الـمسابقة من خالل التقّدم 
إبداعية، وكذلك عن  بأفكار مشاريع تكنولوجية 

الـمستثمرين  تشبيك  فــرص  فــي  “بيكتي”  دور 
اخلامس  الـمؤمتر  خــالل  ســيــتــواجــدون  الــذيــن 
في  عقده  الـمزمع  التكنولوجيا  في  لالستثمار 
عّمان في شهر كانون االول 2007 مع الـمشاريع 

الـمشاركة في الـمسابقة من فلسطني”.

فلسطني تشارك باإلمارات في الـمسابقة العربية
الثانية ألفضل خطة عمل في مجال التكنولوجيا

تطبيقات  شملت  الـمشاركة  الـمشاريع  أن  يذكر 
اجلغرافية  الـــــمــعــلــومــات  ونـــظـــم  اإلنـــتـــرنـــت 
حول  وكذلك  الـمصدر،  مفتوحة  والتكنولوجيا 
الهواتف الـمحمولة والتعليم اإللكتروني واألمن 

واحلماية.

أكدت سلطة النقد اهتمامها البالغ مبتابعة قرار بنك »هبوعليم« اإلسرائيلي، القاضي بوقف التعامل 
مع فروع البنوك العاملة في قطاع غزة.

وأوضحت أنها التقت وإدارات البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية، وشرعت بسلسلة اتصاالت مع 
اجلهات الرقابية املعنية في اجلانب اإلسرائيلي ملعاجلة هذه القضية، مبا يضمن سالمة واستمرار العمل 

املصرفي.
ولفتت سلطة النقد في بيان أصدرته، إلى وجود عدة خيارات متاحة الستمرار تنفيذ العمليات املالية 

بالرغم من قرار بنك »هبوعليم«.
وأشارت إلى أنها والبنوك تعمل على متابعة مواقف البنوك اإلسرائيلية األخرى، التي لم تعلن حتى 

اللحظة عن أي تغيير في عالقتها مع اجلهاز املصرفي الفلسطيني.
يذكر أن هذه التطورات جاءت في أعقاب قرار بنك »هبوعليم« وقف التعامل مع فروع البنوك العاملة 
في قطاع غزة، وأن سلطة النقد متكنت عبر ما أجرته من اتصاالت حثيثة مع اجلهات ذات العالقة، من 

تأجيل سريان هذا القرار في املرحلة احلالية.
وفي سياق آخر، أعلنت سلطة النقد أنها أوعزت لكافة البنوك التي كانت تعمل في فلسطني قبل العام 

1967، باإلفصاح عن كافة حسابات الودائع التي تعود للمواطنني ما قبل هذا التاريخ.
وحثت سلطة النقد البنوك على اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتواصل مع أصحاب هذه احلسابات، أو 

ورثتهم أو من ينوب عنهم، من أجل تسليمها لهم.
وباشرت سلطة النقد بعملية حصر لكافة هذه احلسابات ومتابعة اإلجراءات املتخذة من املصارف نحو 
املتعلقة باإلفصاح عن أسماء  القانونية  معاجلتها ودفعها ألصحابها، كما تقوم باستكمال اإلجراءات 
أصحاب هذه احلسابات، دون اعتبار ذلك انتهاكًا لشروط السرية املصرفية، ومبا ينسجم مع القانون 

والتعليمات املنظمة للعمل املصرفي في فلسطني.
وأوضحت أنه عقب االنتهاء من كافة اإلجراءات القانونية، ستقوم بالطلب من املصارف التي حتتفظ 
استكمال  ضمان  بهدف  اليومية،  الصحف  في  أصحابها  بأسماء  قوائم  بنشر  احلسابات،  هــذه  مبثل 

اإلجراءات الالزمة للوصول إلى أصحابها أو ورثتهم أو من ينوب عنهم.
وأكدت سلطة النقد أن هذا اإلجراء استهدف تعزيز احلفاظ على ودائع اجلمهور، وضمان أقصى درجات 

الشفافية واإلفصاح في اجلهاز املصرفي الفلسطيني.

سلطة النقد تبحث سبل تنسيق استمرارية 
العمليات املصرفية في محافظات غزة
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أعلن وديع املصري، مدير عام شركة تطوير املناطق 
القائمة في  املصانع  كافة  أن  »بيديكو«  الصناعية 
منطقة غزة الصناعية أغلقت كليًا، ولم يعد هناك 

من مصنع قادر على االستمرار في أعماله.
ونوه املصري إلى أن إغالق املصانع املذكورة، التي 
جاء  مصنعًا،   40 على  يــزيــد  مبــا  عــددهــا  يــقــدر 
تلو  الــواحــد  إغــالق  توالى  حيث  تدريجي،  بشكل 
أن أي  املاضي، مبينًا  أواســط حزيران  اآلخر منذ 
تواصل  االستمرار مع  قــادرًا على  يعد  لم  مصنع 
أشهر،  أربعة  مــدار نحو  املنطار على  إغــالق معبر 
املــواد اخلام  وما ترتب على ذلك من منع دخــول 

وتصدير املنتجات.
وأشـــار املــصــري إلــى تبدد آمــال أصــحــاب املصانع 
تشغيل  إلى  العودة  لهم  يكفل  انفراج  حــدوث  في 
آفاق  أو  رؤيــة  غياب  في ظل  ومصانعهم،  عمالهم 
التي  الراهنة  االقتصادية  األزمة  مستقبلية حلل 

نتجت عن استمرار إغالق املعابر.
وبنّي أن أحد أصحاب مصانع األثاث خسر مبفرده 
املنتجة  بضائعه  قيمة  هــي  شيكل  مــاليــني  ستة 
إلى  املعابر، الفتًا  إغالق  إثر  اإلسرائيلية،  للسوق 
لتصدير  حثيثة  محاوالت  من  الشركة  تبذله  ما 
من خالل  أخــرى  وبضائع مصانع  البضائع  هــذه 
معبر كرم أبو سالم، إال أن كل محاولة بذلت باءت 
مبواصلة  اإلسرائيلي  اجلانب  تــذرع  إثــر  بالفشل 
والصواريخ  بالقذائف  املعابر  استهداف  املقاومة 

محلية الصنع.
والصناعات  كافة مصانع اخلياطة  أن  إلى  وأشــار 
املعدنية والتكميلية واخلشبية، فشلت على مدار 
نحو أربعة أشهر مضت من تصدير منتجاتها ما 
كبدها خسارة بعشرات ماليني الــدوالرات، إضافة 
في  يعملون  كانوا  عاماًل   1350 نحو  تعطل  إلــى 

منطقة غزة الصناعية.
الـــتـــي حلقت  الـــفـــادحـــة  اخلــــســــارة  أن  واعـــتـــبـــر 
املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة ترتبت  بــاملــســتــثــمــريــن فـــي 
السوق  في  املستوردين  لزبائنهم  خسارتهم  على 
اإلسرائيلية الذين تعاقدوا مع موردين آخرين في 

األسواق املختلفة.
ولفت إلى اخلسائر املتالحقة التي حلقت بشركة 

املتعاقبة  اإلسرائيلية  االجتياحات  إثر  »بيديكو« 
املنطار،  ومعبر  الصناعية  املنطقة  محيط  على 
العام  هــذه اخلسائر جتــاوزت  قيمة  أن  إلــى  الفتًا 

املاضي 300 ألف دوالر.
ــر الــنــاجــمــة عـــن اإلغـــــالق احلالي  أمــــا اخلــســائ

بيديكو« تعلن توقف العمل في كافة املصانع القائمة
في منطقة غزة الصناعية

فتمثلت بتوقف أصحاب املصانع عن دفع إيجارات 
منشآتهم املستأجرة، منوهًا إلى أن »بيدكو« تواصل 
في الوقت ذاته تقدمي خدماتها وأعمال الصيانة 
أي عائد  عـــدم حتقيق  رغـــم  الــالزمــة  واحلـــراســـة 

مقابل هذه اخلدمات.

بحثت مديرية النقل لوزارة املواصالت والنقابة العامة لعمال النقل وأصحاب املكاتب اخلاصة في مدينة 
نابلس، مشاكل وقضايا قطاع النقل.

املكاتب  بالوزارة وأصحاب  الطرق  النقل على  الذي حضره أحمد قناديلو، مدير عام  وتناول االجتماع 
اخلاصة وممثلو النقابة العامة لعمال النقل أهم القضايا واملشاكل التي يعاني منها قطاع النقل في 
ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية املتمثلة باحلواجز 

وإعاقة حرية التنقل أمام حركة السير.
وتطرق االجتماع إلى قضية زيادة أسعار احملروقات بشكل متسارع ملرات عديدة، حيث لفتت النقابة إلى 
أن السائق الذي يعمل على مركبة عمومية أصبح بائعا للسوالر بسبب االرتفاع املستمر للوقود واألجور 

الثابتة منذ ما يزيد على ثالث سنوات.
وبني قناديلو أن الوزارة أعدت دراسة سيتم تنفيذها على أرض الواقع. 

من جانبه، قال ناصر يونس، رئيس النقابة العامة لعمال النقل، إن موضوع مشاكل قطاع النقل بحاجة 
إلى معاجلات فورية وسريعة، مشيرًا إلى أن عمال النقل أصبحوا ال يطيقون العمل في ظل هذه الظروف 

االقتصادية الصعبة التي ال توفر ألوالدهم احلد األدنى من احلياة الكرمية.

الغرفة  رئيس  د. سمير حزبون،  مع  املتحدة  اململكة  لدى  فلسطني  مناويل حساسيان، سفير  د.  بحث 
التجارية في محافظة بيت حلم الترتيبات اجلارية لتنظيم معرض الصناعات واحلرف الفلسطينية 
2008/3/9، وسيحضره وزير اخلارجية البريطاني ديفيد  ـ   5 الذي سينظم في لندن في الفترة بني 

ميلبيند، مؤكدين أهمية التواصل والتعاون بني السفارة والغرفة التجارية في بيت حلم.
وأكد حزبون أنه يضع إمكانيات الغرفة حتت تصرف السفارة الفلسطينية من أجل إجناح املعرض ملا له 

من أهمية على ترويج املنتجات الفلسطينية في سوق مهم كاململكة املتحدة. 
وقرر تخصيص مكتب في الغرفة لصالح املتابعة والتنسيق على املستوى احمللي التي تتوالها منسقة عام 

املعرض سميرة حساسيان، ويساعد مركز ترويج التجارة في الغرفة التجارية في هذا املجال.

بحث مشاكل قطاع النقل في نابلس

بحث الترتيبات إلقامة معرض للصناعات 
واحلرف الفلسطينية في لندن في آذار املقبل
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أخبار إقتصادية فلسطينية

اإلسالمي  البنك  رئيس  علي،  محمد  أحمد  د.  تسّلـم   
اإلدارية  للجنة  الـ92  االجتماع  هامش  على  للتنمية، 
للتميز  فلسطني  جائزة  والــقــدس،   األقصى  لصندوقي 
د.  الـمتميزة من  الـمؤسسة اإلسالمية  فئة  واإلبــداع عن 
الـمالك اجلــابــر، أمــني عــام اجلــائــزة، الــذي سلـمها  عبد 
جائزة  رئيس  الـمصري،  صبيح  األعمال  رجل  عن  نيابة 
فلسطني للتمّيز واإلبداع، وصاحب فكرة اجلائزة، وذلك 
خالل حفل خاص أقيم في مقر البنك في جدة، حضره 

اإلداريــة لصندوقي  اللجنة  البنك وأعضاء  كبار موظفي 
األقصى والقدس من الدول العربية الـمختلفة.

للتنمية؛  البنك اإلسالمي  اختيار  وقال اجلابر: لقد مت 
إسالمية  كمؤسسة  حققها،  الــتــي  الـمميزة  لــإلجنــازات 
والعطاء،  العمل،  فــي  الـمتواصلة  بالنجاحات  متــيــزت 
العربية  واألمــتــني  الفلسطيني،  الشعب  جتــاه  وااللــتــزام 
واإلسالمية من خالل الـمشاريع اإلغاثية أو التنموية التي 
تضمن استمرارية احلياة وتطوير االقتصاد الفلسطيني 

جدة: منح البنك اإلسالمي للتنمية »جائزة فلسطني للتميز واإلبداع«
علي،  أن  مشيرًا  السيئة،  السياسية  الــظــروف  عن  رغمًا 
أن  الرشيدة،  ــه  وإدارت احلكيمة  رؤيته  خالل  من  استطاع 
والقدس  األقصى  وصندوقي  البنك  مؤسسة  من  يجعل 
من  طــوال  سنوات  الفلسطيني خالل  للشعب  عون  خير 

الـمعاناة الـمستمرة حتى يومنا هذا. 
الدولية  فلسطني  تنافس جائزة  »قد ال  اجلابر:  وأضــاف 
بسبب  العالـمية،  اجلــوائــز  من  غيرها  واإلبـــداع،  للتميز 
حداثتها، وبسبب تواضعها، لكننا نرى أن لها قيمة معنوية 
جمة، فعندما ُيَكِرم شعب ما زال حتت االحتالل مبدعيه 
اإلسالمي  البنك  أمــثــال  األمـــة،  هــذه  مــن  والـمخلصني 
عانى  من شعب  قوية  رسالة  ذلك  يشكل  فإمنا  للتنمية، 
األَمرين، ولكنه يصر على احلياة واإلبداع والبناء ويكرم 
اإلنسان  دعــم  في  وكــل من ساهم  النهج في احلياة  هــذا 

الفلسطيني وقضيته العادلة«.
ـــذي يــقــوم بــه البنك  وثــّمــن اجلــابــر »الــــدور الـــريـــادي ال
ونصرة  دعم  في  الـمتواصل  للتنمية، وحرصه  اإلسالمي 
مشيرًا  الـماضية،  السنوات  طيلة  الفلسطينية  القضية 
واإلبـــداع  للتمّيز  فلسطني  جــائــزة  إطــالق  حفل  أن  إلــى 
يأتي في وقت عصيب جدًا، حيث بات الشعب الفلسطيني 
بأمس احلاجة إلى الدعم الـمعنوي من اإلخوة واألشقاء 

في العالـم اإلسالمي والعربي«. 
الرئيس  مــن  خــاصــة  تهنئة  رســالــة  علي  اجلــابــر،  وسّلـم 
فلسطني  جائزة  البنك  تسّلـم  لـمناسبة  عباس  محمود 
للتميز واإلبداع عن فئة الـمؤسسة اإلسالمية الـمتميزة.

البنك اإلسالمي للتنمية وصندوقي  »أن  أكد علي  بدوره 
األقصى والقدس، لن يألوا جهدًا في دعم ومؤازرة الشعب 
أن  كما  والــظــروف.  الـمناسبات  جميع  في  الفلسطيني 
البنك اإلسالمي للتنمية يتطلع إلى الوقت الذي يوقف 
الـمستمرة،  والــتــدمــيــر  الــعــدوان  أعــمــال  االحــتــالل  فيه 
مسيرة  استكمال  من  اخليرين  فلسطني  أبناء  ليتمكن 

التنمية والبناء واإلعمار«.
وأمينها  اجلائزة  لرئيس  وتقديره  شكره  عن  علي  وعبر 
العام، وجميع القائمني عليها والشعب الفلسطيني، وقال: 
»اسمحوا لي باسمي وباسم كافة العاملني في مجموعة 
والقدس،  األقصى  وصندوقي  للتنمية  اإلسالمي  البنك 
أتقدم بجزيل الشكر لوفد اجلائزة والقائمني عليها،  أن 
على اللفتة النبيلة والطيبة الختيارهم البنك اإلسالمي 

للتنمية، ليكرم عن فئة الـمؤسسة الـمتميزة«. 
ومّثل السلطة الفلسطينية في حفل تسليم اجلائزة، د. 
جواد ناجي، وكيل وزارة االقتصاد الوطني، ممثل فلسطني 
اللجنة اإلدارية لصندوقي األقصى والقدس، والذي  في 
رئيس  إلى  فياض  د. سالم  تهنئة من  رسالة  بــدوره  سّلـم 
باسم  البنك  نــاجــي،  وهــنــأ  للتنمية.  اإلســالمــي  البنك 
فلسطني  مــع  والــشــراكــة  التقدير  دوام  ومتــنــى  السلطة 

وأهلها في مشوار التنمية الـمستدامة.

السيد  مــن  كــل  قـــام  
المبرايت،  جــيــمــس 
ـــنـــك  ب  – رئـــــــيـــــــس 
والتصدير  االستيراد 
املتحدة  الواليات  في 
)Ex-Im( و السيدة  
ريفيرا مديرة  نانسي 
ـــم املــــالــــي  ـــظـــي ـــن ـــت ال
والتعاون  لالستثمار 
املــــــالــــــي اخلـــــارجـــــي 
والسيد   )OPIC(

جوف جاكسون مدير السياسة والبرامج في وكالة تطوير 
التجارة      )TDA( بالتحدث إلى ما يقارب 100 من 
§حتت  عقد  مؤمتر  فــي  الفلسطينيني  األعــمــال  رجــال 
رعاية غرفة التجارة األمريكية الفلسطينية وباستضافة 
د.  قــام  وقــد  هــذا  األمريكية.  التجارية  اخلدمات  مكتب 
محمد مصطفى املستشار االقتصادي للرئيس  والسيد 
املؤمتر  بافتتاح  الوطني  االقتصاد  وزيــر  حسونة  كمال 
فندق  فــي  املوافق2007/11/7  الــيــوم  عقده  مت  الــذي 
الله. يعد هــذا احلــدث األول من  رام  بــارك في  اجلراند 
نوعه والذي يتم فيه تقدمي ثالثة من اخلبرات القيادية 
في التجارة األمريكية ووكاالت االقتصاد بزيارة مشتركة 

للضفة الغربية.
قدم املؤمتر فرصة للشركات للتعرف إلى برامج متويل 
بتسهيل  تقوم  والتي  األمريكية  احلكومة  في  خاصة 
عمليات التجارة املشتركة مع شركات أمريكية. وخالل 
مأدبة غداء عقب املؤمتر قام توماس النائب املسؤول في 
هذه  مثل  أهمية  على  بالتشديد  األمريكية  القنصلية 
 )OPIC (و )Ex-Im البرامج املقدمة من قبل ) بنك

اقتصاديون أمريكيون يتحدثون
إلى رجال أعمال فلسطينيني

لالستثمار  عــمــل  فـــرص  خــلــق  اجـــل  مــن   ،)TDA و) 
األمريكي الفلسطيني. وأكد على انه يتطلع ملثل هذه 
العالقات املتينة من اجل إنهاض االقتصاد الفلسطيني. 
هذا وقد شدد السيد دفي على أهمية تقوية االقتصاد 
الفلسطيني وخلق فرص عمل في السوق الفلسطينية 

كخطوة جوهرية نحو دولة فلسطينية أمنة ومستقلة.
املصدر  هــو  واالســـتـــيـــراد  الــتــصــديــر  بــنــك   )Ex-Im(
الرسمي لوكالة اإلقراض في الواليات املتحدة ومهمته 
هي مساعدة متويل الصادرات واخلدمات األمريكية في 

السوق الدولي.
األمريكية  احلكومة  في  مستقلة  وكالة  هي   )OPIC(
األمريكية  الشركات  ملساعدة  استثمارية  خدمات  تقدم 
لالستثمار االقتصادي حول العالم. في 2007/7/25 
جورج  الرئيس  مبوافقة  مــبــادرة  بــإطــالق  أوبــك  قامت 
بوش االبن لتقدمي 228 مليون دوالر على شكل قروض 
 )TDA( ومتوسطة.أما  صغيرة  فلسطينية  لشركات 
فتقدم دراسات جدوى ومنح تدريبية لزبائن اخلدمات 

والبضائع األمريكية. 
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املستدامة،  والتنمية  املجتمع  فــي  املـــرأة  دور 
ومساهمتها في تعزيز الطفرة االقتصادية التي 
خصوصًا،  واخلليج  العربية  املنطقة  تشهدها 
شّكال جزءًا من احملاور التي ناقشها »منتدى املرأة 
العربية« الذي انطلق في دبي مؤخرا، ونظمته 
مع  بالتعاون  واألعــمــال«  »االقتصاد  مجموعة 
جامعة الدول العربية و »إسكوا« وشبكة »أم بي 
بنــت احلسني  هيا  األمــيــرة  وفــي حضور  ســي«، 
حرم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
العربية  املرأة  اقتحام  املنتدى على أهمية  ورّكز 
عمومًا واملرأة اخلليجية خصوصًا، سوق العمل 
واالستثمار في مجاالت كانت في السابق حكرًا 
ــرجــال مــثــل الــعــقــار واألســـهـــم. وقـــّدرت  عــلــى ال
األميرة هيا حجم مدخرات النساء اخلليجيات 
سيدات  عــدد  ويبلغ  دوالر.  بليون   100 بنحو 
فيما  ألــفــًا،   45 اآلن  دول اخلليج  األعــمــال في 
قوة  مــن  املــئــة  فــي   35 املــــرأة اخلليجية  متــثــل 

العمل.
تراكمت  التي  ثروات اخلليجيات  ان  الى  ويشار 
ميراثهن  وتشغيل  االقتصادية  الطفرة  بفعل 
انتباه  لفتت  ناجحة،  واستثمارات  أعمـــال  في 
املصارف والبنوك األجنبية العاملة في املنطقة، 
فــبــاتــت تــتــنــافــس الســتــقــطــاب هــــذه الـــثـــروات 

وتشغيلها في صناديق استثمارية.
ويسّلط املسؤولون في املؤسسات املالية اإلقليمية 
والعاملية أنظارهم على ودائع النساء في املنطقة 
أعمال  ســيــدات  رأي  فــي  تشكل،  أصبحت  التي 
خليجيات شاركن في املنتدى، نحو 40 في املئة 
من إجمالي الودائع في املصارف احمللية في كل 

دولة من دول املنطقة.
وتشير إحصاءات حديثة الى أن إجمالي أرصدة 
السعودية  املــصــارف  فــي  السعوديات  السيدات 

ريــال«. ورّجحت مصادر  60 بليون  »تقدر بنحو 
مصرفية إماراتية أن متتلك املرأة في اإلمارات 
نــحــو 25 فــي املــئــة مــن الـــثـــروات اخلــاصــة في 
الدولة، وأن تشّكل أموالها في املصارف نحو 30 

في املئة من الودائع.
بالنيابة  ألقتها  كلمة  في  هيا  األمــيــرة  وأكــدت 
رجاء  دبي  أعمال  سيدات  مجلس  رئيسة  عنها 
فترة  اخلليجية متكنت خالل  املــرأة  أن  القرق، 
وجيزة من اقتحام مجاالت عدة، منها التعليم 
في  مكانتها  ورفـــع  وحتسينها  الــعــمــل  وســـوق 
ـــفـــاع نسب  املــجــتــمــع. »ويــتــضــح ذلــــك مـــن ارت
متخرجات التعليم اجلامعي السنة املاضية بني 

اإلناث لتصل الى 70 في املئة«.
ولم تنكر األميرة هيا أن املرأة اخلليجية »تواجه 
مثل  عــوامــل،  بــثــالثــة  مرتبطة  حتــديــات  اآلن 
جديد  كــنــمــوذج  املــســتــدامــة  البشرية  التنمية 
حتديًا  متثل  الــتــي  الــعــوملــة  وظــاهــرة  للتنمية، 
املرتبطة مبنظومة  كبيرًا ال سيما في جوانبها 
القيم االجتماعية ومناذج السلوك االجتماعي 
التقليدية السائدة، والعامل الثالث يتعلق بفكر 

متكني املرأة أو اجتاهه«.
مثاًل، متكنت  اإلماراتية  املــرأة  أن  الــى  وأشـــارت 
بقوة،  السياسية  املشاركة في احلياة  أخيرًا من 
مقاعد  عـــدد  مــن  املــئــة  فــي   22.5 تشغل  فــهــي 
من  املئة  فــي  و10  االحتـــادي  الوطني  املجلس 
املئة من  الدبلوماسي، و30 في  السلك  أعضاء 
القرار،  باتخاذ  مرتبطة  عليا  قيادية  وظائف 

ونحو 66 في املئة من القطاع احلكومي.
 11  ويبلغ عــدد سيدات األعــمــال اإلمــاراتــيــات 
اإلماراتيات  مــدخــرات  حجم  يبلغ  فيما  ألــفــًا، 
نحو 10 باليني دوالر. ومتثل املرأة في اإلمارات 
25 في املئة من قوة العمل، وتعمل 4.5 في املئة 
إدارة  في مجالس  و15  حــرة،  أعمال  في  منهن 
املشاريع  في  املئة  في  و30  والصناعة،  التجارة 

الصغيرة.

االجتماع التحضيري 
»للجنة األردنية السورية 

العليا املشتركة« 

إزالة املعوقات 
اجلمركية بني البلدين 

وتعزيز العالقات 
االقتصادية البينية 

 
ثنائية  مــبــاحــثــات  وســوريــا  االردن  ـــدأت  ب
االقتصادية  العالقات  تعزيز  سبل  حــول 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــنــســيــق املــــواقــــف بني 
الـــبـــلـــديـــن فــــي اطــــــار مــجــلــس الـــوحـــدة 
املباحثات  وتناولت  العربية.  االقتصادية 
في عمان حيث تطلق اللجنة التحضيرية 
برئاسة وزيري صناعة البلدين اجتماعات 
التعاون  السورية،  االردنية  العليا  اللجنة 
فـــي مـــجـــاالت االســـتـــثـــمـــار واملـــواصـــفـــات 
والزراعة  الــصــنــاعــيــة  واملــــدن  واملــقــايــيــس 
والنفط  والــدواء  احلــرة  واملناطق  والنقل 
واملتجددة  ـــدة  اجلـــدي والـــطـــاقـــة  ـــاز  ـــغ وال
املهني  والتدريب  واجليولوجيا  والكهرباء 
والتعليم  والتربية  واإلسكان  والتخطيط 
االجتماعية  والتنمية  والثقافة  واألعــالم 
والصحة واملجال املالي واملصرفي والبيئة 
والسياحة واآلثار واالتصاالت واملياه والري 

والشؤون األمنية والقنصلية.
فــي اجتماعات  الــســوري  الــوفــد  وتــــرأس   
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لـــلـــدورة الــثــانــيــة عشرة 
املشتركة  السورية  األردنية  العليا  للجنة 
مدير مكتب رئيس الوزراء تيسير الزعبي، 
فيما ترأس الوفد االردنــي أمني عام وزارة 
العقلة.  د.مــنــتــصــر  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
التعاون  »تعزيز  الفنية  اللجنة  وبحثت 
االقتصادية  السيما  املــجــاالت  جميع  في 
بني  والتنسيق  واالستثمارية  والتجارية 
املــجــلــس االقتصادي  إطـــار  فــي  الــبــلــديــن 
واالجتماعي ومجلس الوحدة االقتصادية 
ـــواعـــد املنشأ  ق ــــك  ـــي ذل الــعــربــيــة مبـــا ف

التفصيلية«.

الثروة و سوق العمل محور »منتدى املرأة العربية« ...

 100 بليون دوالر مدخرات اخلليجيات 
و45 ألفًا منهن سيدات أعمال
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واشنطن - محمد خالد     

على  الــدولــي  البنك  أعلنه  مبا  السعودية  رّحبت 
لسان رئيسه اجلــديــد روبـــرت زولــيــك أخــيــرًا، في 
العربي.  العالم  في  اإلمنائية  املشاريع  دعم  شأن 
لكنها طالبته باحترام اخلصوصيات االجتماعية 
برامجه  وتطبيق  اإلقليميني  لشركائه  والثقافية 
بــالــتــعــاون مــع احلــكــومــات، وجتــنــب الــتــورط في 
املسائل األمنية التي تدخل في اختصاص األمم 

املتحدة.
في  العساف  ابراهيم  السعودي  املال  وزير  واعتبر 
اجتماع مجلسي محافظي البنك وصندوق النقد 
النهوض  الــدولــيــني أن »جــعــل مــســانــدة مــســاعــي 
بالتنمية في العالم العربي واحدة من التوجهات 
الــتــي اقترحها  الــســت اجلــديــدة  االســتــراتــيــجــيــة 
أن  خصوصًا  بــه  الترحيب  يستحق  أمــر  زولــيــك، 
العالم العربي لم يحصل حتى اآلن إال على احلد 

األدنى من خدمات البنك«.
التي  »الــتــوجــهــات االســتــراتــيــجــيــة«  وتــضــمــنــت 
البنك  ملجموعة  عمل  كبرنامج  زوليك  اقترحها 

إدارتـــه، فــي كلمة ألقاها فــي نادي  الــدولــي حتــت 
بزيادة  التزامًا   ، واشنطن  في  الوطنية  الصحافة 
»مسألة  واعتبار  العربية  الدول  في  البنك  نشاط 
بالتنمية  النهوض  إلى  الساعني  أولئك  مساندة 
وإتاحة الفرص في العالم العربي، أحد التحديات 

حاليًا«.
»ميكن  الــدولــي  البنك  أن  السعودي  الــوزيــر  وأكــد 
في  التنمية  مــســانــدة  فــي  مــهــمــًا  دورًا  يلعب  أن 
للوفاء  منها  الكثير  يصارع  التي  العربية،  الــدول 
ألجياله  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  باملتطلبات 
أنه  إال  أعداد سكانه«.  في  السريع  والنمو  الشابة 
ذات  البنك  »تدخالت«  تكون  أن  أهمية  على  شدد 
أهداف منتقاة ومدروسة بعناية، وأن ُتطبق بتعاون 

تام مع احلكومات املعنية.
ولفت الى أن املطلوب من اإلدارة اجلديدة للبنك 
الدولي في الدول العربية »بذل جهود حثيثة لدعم 
القطاعات االقتصادية األساسية بهدف تعزيز دور 
القطاعات اخلاصة في توفير فرص العمل، عالوة 
على مساندة القطاعات العامة واخلاصة في جهود 
واالقتصادية«،  االجتماعية  التحتية  البنية  بناء 

السعودية تطالب البنك الدولي باحترام
خصوصيات العالم العربي 

خدمات  سيما  وال  املالية،  القطاعات  أن  مــؤكــدًا 
التي  الواعدة  القطاعات  من  هي  السكن،  متويل 

حتتاج إلى قدر أكبر من االهتمام.
واملؤسسات  الــدولــي  البنك  على  العساف  وأخــذ 
املعنية  برامجه  تنشيط  في  »تــأخــره  له  التابعة 
تــرتــب على  ومــا  الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي  بالتنمية 
اإليجابية احملتملة  اآلثار  ذلك من حرمانه من 
الطاقات  أن  على  مــشــددًا  تــركــيــزًا«،  أكثر  جلهد 
التي  السيولة  العالية من  اإلمنائية للمستويات 
متلكها املنطقة لم ُتستغل في شكل كامل في هذا 

املجال.
وتــتــمــتــع كـــل الـــــدول الــعــربــيــة بــعــضــويــة البنك 
اإلقراضي  نشاطه  متــويــل  فــي  وتــســاهــم  الــدولــي 
وضمانه، ويتاح لها االستفادة من خدماته الفنية 
لالقتراض،  املؤهلة  الـــدول  أن  إال  واالســتــشــاريــة. 
وبلغ  تسعة  هي  الدولي،  والبنك  السوق  بشروط 
سنته  فــي  البنك  التزمه  الــذي  اإلقـــراض  حجم 
25 بليون دوالر ولم تتجاوز  ، نحو   2007 املالية 

حصة الدول العربية 900 مليون.
وحّذر العساف من خروج البنك الدولي عن إطار 
»البنك يساهم في  أن  مهماته األساسية، وأوضح 
إقــرار السالم واألمــن، مبا في ذلــك أمــن الطاقة، 
عليه  لكن  العربي.  العالم  في  التنمية  مبساندته 
تدخل  التي  األمنية  املسائل  في  الــتــورط  جتنب 
في نطاق عمل األمم املتحدة«. وأشار الى أن »قوة 
البنك تكمن في الدور الذي يلعبه كشريك تقني 
محترم ومحايد في التنمية، وهو دور لعبه بكفاءة 
دعم  فــي  بالتأكيد  وســاهــم  ولبنان  فلسطني  فــي 

االستقرار في املنطقة«.
خصوصيات  بــاحــتــرام  الــدولــي  البنك  وطــالــب 
آراء  الـــى  بعناية  واالســتــمــاع  الــعــربــيــة،  الــــدول 
شــركــائــه اإلقــلــيــمــيــني فــي الــعــالــم الــعــربــي في 
احلساسية  ذات  اإلمنــائــيــة  باملسائل  يتعلق  مــا 
»لتفادي  وذلــــك  واالقــتــصــاديــة،  االجــتــمــاعــيــة 
النظر إلى مبادراته على أنها مسّيرة من جهات 
احمللي  طابعها  بتقويض  واملــغــامــرة  خــارجــيــة، 
الذي يشكل عنصرًا أساسيًا في ضمان تطبيقها 

بنجاح«.

)اجلوال( يوسع اتفاقيات
جتوال اجليل الثالث

 وسع اجلوال من اتفاقيات التجوال خلدمات اجليل الثالث في عدد من دول شرق آسيا، حيث مت توقيع 
 )NTT)DOCOMO اتفاقية خدمة االتصال الدولي املرئي وجتوال اجليل الثالث للفيديو مع شركة
اليابانية، وتأتي هذه اخلطوة بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول شرق آسيا في مقدمتها دولة إندونيسيا، 

املشغل اإلندونيسي ExcelCom، وشركة ماكسيس MAXIS املاليزية. 
هذا وقد أطلق اجلوال مؤخرًا خدمة االتصال الدولي املرئي مع عدد من املشغلني في كل من مصر، قطر، 
الكويت، اإلمارات، البحرين، فرنسا، إسبانيا ،بلجيكا، كوريا، سنغافورة، اندونيسيا، ماليزيا لتصبح خدمة 
االتصال الدولي املرئي متوافرة لعمالء اجلوال مع 17مشغل، ويأتي ذلك في سياق اجلهود الكبيرة التي 
، فقد بلغ عدد مشغلي  الدولي  التجوال  أثناء  املمكنة لعمالئه  يبذلها اجلوال لتوفير كافة اخلدمات 

خدمة التجوال الدولي حول العالم 415مشغاًل في 155دولة.
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القاهرة - جابر القرموطي     

ـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة املــصــري رشيد  أعــلــن وزي
محمد رشــيــد عــن اتــفــاق مــع االحتــــاد األوروبــــي 
لتحرير جتارة السلع الزراعية بني اجلانبني بدءًا 

من السنة املقبلة.
وأوضح بعد لقائه املفوض التجاري األوروبي خالل 
مؤمتر لوزراء التجارة في الدول اليورومتوسطية 
صادراتنا  كثيرًا  »يــزيــد  االتــفــاق  إن  لشبونة،  فــي 
الدولة  خطة  ضمن  األوروبـــي،  لالحتاد  الزراعية 

لتشجيع االستثمار في استصالح األراضي«.
وأشار إلى اتفاق آخر على بدء مفاوضات حترير 
جتــارة اخلــدمــات بــني اجلــانــبــني، مــا يتيح فرصًا 
مع  العمل  في  املصرية  املــقــاوالت  لشركات  كبيرة 

الشركات األوروبية الكبرى، في أوروبا وخارجها.

السادس  الـــــــوزاري  املـــؤمتـــر  أعـــمـــال  ــهــت  ــت وان
لـــــوزراء جتــــارة الــــدول الــيــورومــتــوســطــيــة في 
احلرة  التجارة  قضايا  نوقشت  حيث  لشبونة، 
اليورومتوسطية في حلول عام 2010، وحترير 
جتارة اخلدمات والسلع الزراعية، وإنشاء آلية 
لتسوية النزاعات، وتوحيد قواعد املنشأ إلتاحة 
في  خصوصًا  مشتركة  مشاريع  أمــام  الفرصة 

قطاع الصناعة.
ــــالده على  وأعـــلـــن رشــيــد فـــي املـــؤمتـــر مــوافــقــة ب
بقواعد  املعنية  البروتوكوالت  مجموعة  استبدال 
ـــًا مــجــمــوعــة العمل  الــتــفــضــيــلــيــة، داعـــي املــنــشــأ 
اليورومتوسطية إلى وضع اتفاق يأخذ في االعتبار 
البروتوكوالت  استبدال  من  األساسية  األهـــداف 
اخلاصة بقواعد املنشأ باتفاق إقليمي. وأشار إلى 
مطالبًا  املنشأ،  قواعد  حــول  نص  على  اعتراضه 

بأن يتضمن االتفاق نصًا موحدًا يطبق على كل 
األطراف.

وقعتها  التي  احلــرة  التجارة  اتفاقات  واستعرض 
التجارة  واتفاق   ،2006 في  أغادير  كاتفاق  بالده، 

احلرة مع تركيا 2007.
واعتبر أن تعزيز التدفقات االستثمارية والتجارية 
بني أوروبا ودول البحر املتوسط، أمر مهم من أجل 

التكامل اإلقليمي لهذه الدول.
لتسوية  آلية  تأسيس  مبحادثات  يتعلق  ما  وفي   
التقدم، وإلى ان عددًا  الــنزاعات، أشار إلى بعض 
من القضايا لم يتفق عليها بعد، وشدد على رفض 
مصر املوافقة على اقتراح يدعو أطراف النزاع إلى 
رفع نزاعاتهم الى هيئة تسوية النزاع في منظمة 
التجارة العاملية، ألن ذلك يثير صعوبات ومخاوف 

لدى دول البحر املتوسط.

عمان - نورما نعمات      

وضع رئيس الوزراء األردني معروف البخيت حجر 
إنتاجية  بقدرة  القطرانة  إسمنت  األساس ملصنع 
بناء  ويندرج  يوميًا.  طن  آالف  خمسة  الــى  تصل 
شركة  سعي  استراتيجيات  في  األردن  في  املصنع 
»إسمنت العربية« الى التوسع في منطقة الشرق 
في  األولـــى  ُتعتبر  إذ  أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
السعودية  العربية  اململكة  في  اإلسمنت  صناعة 

ومنطقة اخلليج العربي.
»إسمنت  شــركــة  فــي  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  وعـــزا 
مؤمتر  فــي  العيسى  محمد  عــبــدالــلــه  الــعــربــيــة« 
صحافي على هامش هذه املناسبة، اختيار األردن 
لالستثمار«،  مالئمة  بيئة  من  به  يتمتع  »ما  الى 
إذ وجـــدت الــشــركــة فــيــه »الــقــوانــني والــبــيــئــة وكل 

الــتــســهــيــالت والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــشــجــع على 
االستثمار«.

ولفت الى أن الشركة »عملت على مدى 11 شهرًا 
التصاريح  املخططات واحلصول على  على وضع 

والتجهيزات لتحقيق احللم
»إسمنت  لــشــركــة  مصنع  كـــأول  حقيقة  وجــعــلــه 
العربية« خارج اململكة العربية السعودية«. وتوقع 
أن يــبــدأ املــصــنــع اجلــديــد، الــواقــع فــي منطقة 
 90 بعد  على  الــكــرك  محافظة  فــي  الــقــطــرانــة 
كيلومترًا جنوب عمان حيث تتوافر مادة احلجر 
اجليري األساسية، إنتاجه في الربع األخير من 
عام 2009 بطاقة إنتاج تقدر بنحو 5 آالف طن 
 400 تكلفته  البالغة  املصنع  أن  وأعلن  يوميًا. 
مليون دوالر »سيؤمن أكثر من 300 فرصة عمل 
األولى،  املرحلة  فــي  احمللي  للمجتمع  مباشرة 

»إسمنت العربية« تبني مصنعًا في األردن
طاقته خمسة آالف طن يوميًا

على أن ترتفع مع بدء اإلنتاج الى ما يزيد على 
ألف«.

»سيغطي  اجلــديــد  املصنع  إنــتــاج  أن  الــى  وأشـــار 
احتياجات السوق األردنية في هذه املرحلة، التي 
يشهد فيها األردن طفرة عمرانية متميزة نتيجة 
واملشاريع  الــعــقــاريــة  االســتــثــمــارات  حجم  ازديــــاد 

الكبيرة فيها بأسعار منافسة«.
وشّدد رئيس هيئة تشجيع االستثمار معن النسور 
على حرص احلكومة األردنية على »توفير البيئة 
والعربية  احمللية  االستثمارات  لتشجيع  احملفزة 
وتعديل  التحتية  البنية  مقدمها  وفي  واألجنبية 
التشريعات والقوانني املنظمة لعملية االستثمار، 

وتطوير املوارد البشرية«
 10 أكبر  »زيــن« لالتصاالت تخطط لتكون ضمن 

شركات بالعالم في 4 سنوات.

مصر تعلن اتفاقًا مع االحتاد األوروبي
لتحرير جتارة السلع الزراعية مطلع 2008
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أكد الرئيس التنفيذي باإلنابة في شركة زين 
هدف  أن  العمر:  خالد  املتنقلة  لالتصاالت 
أكبر  من  تكون  أن  هو  االستراتيجي  الشركة 
عشر شركات اتصاالت في العالم في غضون 

السنوات األربع املقبلة.
طموح  لديها  الشركة  أن  على  العمر  وشــدد 
كبير في بلوغ هذا الهدف العاملي ،واحلصول 
على هوية عاملية التي مبوجبها أوجبت عملية 
التغيير أو التحول إلى اسم موحد وهو »زين«. 
موضحا أن عملية تغيير الهوية هي بالنهاية 
عملية توحيد لعملياتها املختلفة حتت هوية 

واحدة جتمعها قيم مشتركة.
في  راســخــة  كانت   )MTC( هوية  إن  وقـــال: 
البحرين متاما،  و  الكويت  في  الناس  أذهــان 
السودان،  فــي  )مــوبــيــتــل(  هــويــة  كــانــت  كــمــا 
 14 و)فاستلينك( في األردن و)سل.تيل( في 

دولة أفريقية .
اضاف العمر ان الريادة في عالم االتصاالت 

تعمل  التي  للشركة  اال  تتحقق  ال  املتنقلة 
حتت هوية واحدة، وأن الهوية الواحدة عامل 
أساسي في استقطاب املستثمرين00 مشيرا 
قرار  في  واحلــاســم  الرئيسي  العامل  أن  الــى 

التغيير هو أنه يأتي في مصلحة العمالء.
واوضح أن بداية الشركة كانت هنا في الكويت 
مع بضعة آالف عميل منذ أكثر من عقدين، 
أما حاليا فاملجموعة تقدم خدمات ألكثر من 
32 مليون عميل هم جميعا جزء من عائلة 
أينما جتولوا  أو  تواجدوا  أينما  واحدة  كبيرة 
،فهم يستمتعون بخدمات ثابتة وموحدة من 

خالل زين .
وأشــــار إلـــى انـــه بــاســتــطــاعــة الــشــركــة توفير 
كــمــا هو  خــدمــات مفصلة حــســب احلـــاجـــة، 
أفريقيا  فــي  العمليات  مــن  عــدد  فــي  احلـــال 
تلغي  التي  الــواحــدة  الشبكة  ،حيث مت طــرح 

رسوم التجوال في عدد من الدول .
تطوير  على  العمل  حاليا  يتم  أنــه  وكــشــف 

»زين« لالتصاالت تخطط لتكون ضمن
أكبر 10 شركات بالعالم في 4 سنوات 

هذه التجربة وتعميمها في عدد من مناطق 
حاليا  تعمل  انها  الى  مشيرا  الشركة  انتشار 
للحصول على  الــكــويــت  فــي  الــســلــطــات  مــع 
بتطبيق  لنا  ستسمح  التي  اخلاصة  بوابتها 

هذه اخلدمة.
أفاد  ل”زين”  الرئيسي  املقر  موضوع  وحــول 
السلطات  مع  رسميا  االتفاق  مت  بأنه  العمر 
املنامة  العاصمة  في  اقامته  على  البحرينية 
أن عــددا محددا من موظفي  ،ما يعني ذلك 
الشركة من الكويت وغيرها من الدول مبا في 
ذلك أمستردام، حيث مقر مجموعة )سيلتل( 

احلالي سينتقلون الى البحرين.
وحــول إبــقــاء أسهم »زيـــن« فــي ســوق الكويت 
العمر  أكــــد  )الــــبــــورصــــة(  املـــالـــيـــة  لـــــــألوراق 
موضحا  السوق  في  اسهمها  إدراج  استمرار 
أن عمليات زين - الكويت -لن تتأثر أبدا من 
الى  املوظفني  من  انتقال مجموعة محدودة 

البحرين.

أن  اإلسالمية  البنوك  في  مالية  مصادر  توقعت 
تقفز قيمة مشاريع التمويل اإلسالمية إلى 300 
ملجلة  لتقرير  ووفــقــا   ،2012 حتى  دوالر  مليار 
مؤسسة   300 حــوالــي  يوجد  عامليًا  فإنه  »مــيــد« 
مــالــيــة إســالمــيــة فــي أكــثــر مــن 70 دولـــة ارتفع 
دوالر  مليون   300.000 إلــى  أصــولــهــا  مجموع 
أن  مــؤكــدا  اجلـــاري  الــعــام  مطلع  تقريبًا  أمريكي 
مجلس  دول  شهدته  الــذي  االقتصادي  االزدهـــار 
التعاون اخلليجي إثر ارتفاع أسعار النفط، شكل 
القوة الدافعة وراء تطور سوق التمويل اإلسالمي 
االقتصادي  النمو  مــعــدالت  وتـــؤدي  للمشاريع. 
املرتفعة املقرونة بالفائض في امليزانية إلى توّفر 

السيولة في أسواق املصارف اإلقليمية، بشكل لم 
يشهد له مثيل. 

 2007 عــام  مــن  األول  للنصف  األرقـــام  وبحسب 
20 مــصــرفــا فــي دول  فـــإن مــعــدل مــيــزانــيــة أول 
في   30 بنسبة  ارتفع  اخلليجي  التعاون  مجلس 
 ،2006 عــام  فــي  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة  املــائــة 
أن تبقى في هذا االجتــاه اإليجابي  املتوقع  ومن 
والشركات  البنوك  وشكلت  القريب  املستقبل  في 
الدافع  اإلسالمية  غير  املتخصصة  االستشارية 
بحسب  االئتمانية  املنتجات  تــطــور  وراء  األهـــم 

الشريعة اإلسالمية. 
إنه  »ميد«  حترير  رئيس  سوليفان  إدموند  وقــال 

اإلسالمية التمويل  مشاريع  دوالر  مليار   300
حتى عام 2012

مع استمرار االزدهار االقتصادي في دول اخلليج، 
التمويل  خدمات  على  والطلب  االهتمام  يــزداد 
أن  علمًا  اإلســالمــيــة،  للشريعة  وفــقــًا  واملــصــارف 
قبل  من  عديدة  حتديات  واجــه  قد  القطاع  هــذا 
محاكم مجلس التعاون خصوصًا مع عدم وجود 
املتخصصني املؤهلني. ولكن اآلن، نلحظ حتسنًا 
في املعايير املطبقة والعديد من البنوك الغربية 

تضيف أقسامًا خاصة للتمويل اإلسالمي. 
توفر  فــي  التطور  يــؤدي  أن  مــن احملتم  وأضـــاف: 
التمويل  قـــوانـــني  تــطــبــيــق  إلــــى  املــنــتــج  وجـــــودة 
الدول  مــن  وغيرها  اخلليج  دول  فــي  اإلســالمــي 

اإلسالمية وغير اإلسالمية. 
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ارتــفــع عــدد أصــحــاب املــاليــني فــي منطقة آسيا 
الــعــام املــاضــي بفضل الناجت  واحملــيــط الــهــادي 

احمللي االجمالي القوي ومنو رؤوس األموال. 
واحمليط  آسيا  منطقة  في  »الثروة  تقرير  وقــال 
لينتش  ملــيــريــل  الـــثـــانـــي  الـــســـنـــوي  الــــهــــادي« 
ـــروات  ـــث ال وكــابــجــيــمــيــنــاي أن عــــدد أصـــحـــاب 
2.6 مليون العام  الشخصية العالية ارتفع إلى 
املنطقة  هـــذه  ومتــثــل   .8.6% ــزيــادة  ب املــاضــي، 
الشخصية  الثروات  أصحاب  عدد  من   27.1%

العالية والصافية على مستوى العالم. 
آسيا  منطقة  في  املاليني  أصحاب  ثــروة  وبلغت 
أمريكي  دوالر  تريليون   8.4 الــهــادي  واحملــيــط 
عام 2006 بزيادة %10.5 مقارنة بعام 2005، 
وتركزت الثروة في اليابان والصني اللتني شكلتا 
االجمالية  الثروة  من  و20.6%   43.7% نسبة 

في املنطقة على التوالي. 
وكانت آسيا واحمليط الهادي املنطقة التي تشمل 
خمسة من أصل 10 أسواق هي األسرع منوًا من 
ناحية عدد أصحاب الثروات الشخصية العالية، 
ومنها سنغافورة والهند واندونيسيا حيث ارتفع 
عددهم بنسبة %21.2 و%20.5 و%16.0 على 
الثروات  أصحاب  عــدد  بنسبة  مقارنة  التوالي، 
الشخصية العالية على املستوى العاملي البالغة 
%8.3. وكانت كوريا وهونغ كونغ من بني أسرع 
الثروات  أصــحــاب  عـــدد  فــي  منــــوًا  أســــواق   10

الشخصية العالية دوليًا. 
آسيا  منطقة  فــي  للثروة  تقرير  أحـــدث  ويــأتــي 
واحمليط الهادي ليلقي نظرة عميقة على حركة 
منو عدد أصحاب الثروات الصافية والعالية في 
الصني، هونغ  أستراليا،  اقليمية-  أسواق  تسعة 
سنغافورة،  الــيــابــان،  اندونيسيا،  الهند،  كــونــغ، 
كــوريــا اجلــنــوبــيــة وتـــايـــوان، وفـــي هـــذه األســـواق 
الــثــروات الصافية  %94 مــن أصــحــاب  حــوالــي 
والعالية في املنطقة والبالغ عددهم 2.6 مليون 

شخص. 
وقــــال جــريــجــوري ســمــيــث، نــائــب رئــيــس إدارة 
الثروات في كابجيميناي أستراليا: بالرغم من 
العالية في منطقة  الثروات  أن معظم أصحاب 

مليار  قيمته  ما  ميلكون  الهادي  واحمليط  آسيا 
شكل  على  أمريكي  دوالر  مليارات  خمسة  إلــى 
أصـــول مــالــيــة صــافــيــة، شــهــدنــا ارتــفــاعــًا كبيرًا 
)كبار  لقب  عليه  نطلق  أن  مــن ميكن  عــدد  فــي 
االثرياء(، وهم من ميلكون أكثر من 30 مليون 

دوالر أمريكي. 
وقال ديرك شامنولر، نائب رئيس كابجيميناي 
حيث  الصني  فــي  بجالء  ذلــك  »يظهر  الــصــني: 
التركيز  في  الضخم  االقتصادي  النمو  ينعكس 
عــلــى مـــن ميــكــن أن نــطــلــق عــلــيــه لــقــب )كبار 
أكثر من  األثرياء(. وحسب نتائج دراستنا، فان 
الــبــالــغ عددهم  األشــخــاص  هـــؤالء  مــن   28%

17500 مليونير هم من الصني«. 
ورئيس  التنفيذي  املدير  مالهوترا،  راهــول  أمــا 
الثروة  ادارة  الـــهـــادي-  آســيــا-احملــيــط  منطقة 
الــعــاملــيــة فــي مــيــريــل لينتش: »إنــهــا قــصــة منو 
الشخصية  الثروات  أصحاب  ألســواق  متواصل 
املنطقة.  أنــحــاء  كــافــة  فــي  والــصــافــيــة  العالية 
لهؤالء  االستثمارية  الــطــرق  أن  مــن  وبــالــرغــم 
األشــخــاص تختلف مــن ســوق إلــى آخــر، تبقى 
لــلــثــروة قــويــة بشكل عام،  الــدوافــع اجلــوهــريــة 
على  التفوق  في  تستمر  أن  للمنطقة  ونتوقع 
نسبة النمو العاملية فيما يتعلق بثروات أصحاب 

املاليني«. 
منطقة  فــي  للثروة  الرئيسية  الــدوافــع  وكــانــت 
في  تتمثل   2006 عــام  الــهــادي  احمليط  آســيــا- 
الـــنـــاجت احملــلــي االجمالي  فـــي  الـــقـــوي  الــنــمــو 
احلــقــيــقــي ورســمــلــة أســــواق األســـهـــم. وظهرت 
منطقة آسيا- احمليط الهادي بني املناطق ذات 
نسب النمو األعلى في الناجت احمللي االجمالي 
عامليًا. وقادت الصني والهند حركة النمو وحققتا 
 10.5% بلغ  االجمالي  احمللي  الناجت  في  منوًا 
كانت  ذلــك،  إلــى  إضافة  التوالي.  على  و8.8% 
نسب االدخــار -كنسب مئوية من الناجت احمللي 
آســيــا- احمليط  فــي منطقة  أعــلــى  االجــمــالــي- 
ومتتعت  تطورًا.  األســواق  بأكثر  مقارنة  الهادي 
ادخار  بنسب  كونغ  وهــونــغ  وسنغافورة  الصني 

محلية تزيد على 40%. 

تريليون دوالر أصول ثروة كبار األغنياء
في القارة اآلسيوية 

وكان أداء مؤشرات األسهم في الصني واندونيسيا 
والهند وهونغ كونغ من أكثر أسواق املال نضوجًا 
ومن األسواق املشابهة في املنطقة حيث حققت 

عوائد بنسبة تزيد على 30%. 
التقليدية  غير  االستثمارية  املنتجات  وتتمتع 
املستثمرون  يــســعــى  حــيــث  مــتــنــامــيــة  بشعبية 
أفضل،  محلية  عوائد  حتقيق  إلــى  اآلسيويون 
إلى  الــدخــول  على  األجنبية  املؤسسات  وتعمل 
املنطقة التي تتميز بنسب منوها العالية. فعلى 
سبيل املثال، حقق قطاع االستثمارات العقارية 
في منطقة آسيا- احمليط الهادي النمو بفضل 
والصناديق  التجارية  للعقارات  القوي  األداء 

العقارية االستثمارية. 
الصني  فــي  للثروة  الرئيسية  املــصــادر  وتتمثل 
االختيارات  في  املــثــال،  سبيل  على  وأستراليا، 
والدخل  اإلرث  يعتبر  بينما  واألسهم،  التجارية 
املــالــي مــن مــصــادر الــثــروة األســاســيــة بالنسبة 

ألصحاب املاليني في اليابان.
ويشير التقرير إلى أن معظم أصحاب الثروات 
الشخصية العالية في جميع أسواق املنطقة من 
الذكور، وأكبر نسبة للذكور من أصحاب املاليني 
على مستوى املنطقة في الهند وأستراليا وكوريا 
 .80% من  أكثر  نسبتهم  تبلغ  حيث  اجلنوبية 
من ناحية أخرى، متثل االناث %43 من العدد 
االجمالي ألصحاب الثروات الشخصية العالية 
وهونغ  الصني  في   30% من  وأكثر  تــايــوان  في 

كونغ. 
الشركات  »تــواجــه  سميث:  جريجوري  وأضــاف 
املتخصصة في االستشارات املالية التي تخدم 
الهادي حتديات  أسواق منطقة آسيا- احمليط 
املتنامي  التنافس  في  تتمثل  كبيرة  وتعقيدات 
العالية،  الشخصية  الثروات  أصحاب  خلدمة 
وأعداد  الشخصية  الثروات  في  الكبير  والنمو 
أصـــحـــاب املـــاليـــني، واخـــتـــالف درجـــــة نضوج 
املــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة فــي أســــواق املنطقة. 
ونشهد حاليًا ارتفاعًا أكبر في األسعار وحتّول 
املنتجات إلى سلع ونقص في عدد املستشارين 

املؤهلني«.  
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الهند  أن  والتنمية  للتجارة  األممــي  املؤمتر  ذكــر 
األجنبية  االستثمارات  حلركة  هام  مصدر  تعتبر 
في الوقت الذي تتلقى فيه البالد كميات متزايدة 
من رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة 

وغير املباشر.
الهند  أن  املتحدة  لــألمم  التابع  املؤمتر  وأوضــح   
حوالي   2006 املــاضــي  ــعــام  ال خـــالل  استقبلت 
استثمارات  شكل  في  أمريكي  دوالر  بليون   16.8
مباشرة مقابل 7 بليون دوالر أمريكي خالل العام 
2005، من ناحية أخرى بلغت جملة االستثمارات 

الهندية اخلارجية خالل العام 2006 حوالي 9.6 
بليون دوالر أمريكي مقابل 2.5 بليون دوالر خالل 

العام الذي سبقه. 
وأضاف املؤمتر أن الهند تلقت خالل العام 2005 
أكبر حجم من االستثمارات األجنبية في عام واحد 
االستثمارات  جملة  تفوق  االستثمارات  تلك  وأن 
غضون  في  الهند  عليها  حصلت  التي  األجنبية 

عدة سنوات في مطلع التسعينات.
والصني  الهند  مــن  كــل  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار   
الكبرى  االقتصاديات  وبإقتدار  تنافسان  أصبحتا 

الهند مصدر هام حلركة االستثمارات األجنبية
االســتــثــمــارات األجنبية وضخ  مــجــال جــذب  فــي 
من  يعزز  مما  اخلــارج  إلى  الوطنية  االستثمارات 
البلدين  اقــتــصــاديــات  أن  تــقــول  الــتــي  الــنــظــريــة 
النامية  االقتصاديات  وأقــوى  أبــرز  من  سيكونان 

خالل السنوات القادمة. 
وحسب مؤشر االستثمارات األجنبية للمؤمتر فقد 
احتلت الهند املرتبة السادسة واخلمسني وتخطت 
عند  تقف  كانت  انها  حيث  مــراتــب  تسعة  بذلك 
استثمار  مؤشر  حسب  والستني  اخلامسة  املرتبة 

نصف العام املاضي. 
اإليجابية  اخلــصــائــص  بــبــعــض  املـــؤمتـــر  وأشـــــاد 
واالستثماري  االقتصادية  املناخ  بها  يتميز  التي 
الذي تلعبه  الكبير  الــدور  الهند مبا في ذلك  في 
شــركــات الــقــطــاع اخلـــاص وحــريــة الــســوق واملناخ 
مستويات  وارتفاع  التنمية  وخطط  االستثماري 

البنية التحية.

أرباح جوجل حتلق في السماء بنسبة منو بلغت 46 %  
تواصل “جوجل” األميركية تقوية مخالبها التجارية العاملية التي نهشت جميع توقعات محللي األسواق. 

املاضي، حققت شركة محرك  30 سبتمبر)أيلول(  في  انتهى  الذي  السنة،  الثالث من هذه  املالي  الربع  في 
البحث اإلنترنتي األكثر استعمااًل في العالم، أرباحًا “نطحت” جميع التوقعات. إذ إنها منت بنسبة 46 في 
املئة لتصل بالتالي قيمتها اإلجمالية الى 1.070 بليون دوالر. فيما قفزت املبيعات بنسبة 57 في املئة صعودًا 

الى 4.23 بليون دوالر. 
عالوة على ذلك، تتوقع جوجل توسيع أعمالها اخلاصة الهواتف احملمولة، الى حد أبعد. كما ترتقب ازدهار 
القطاع  أن  للجميع  جوجل  تؤكد  “ياهو”،  جانب  الــى  تيوب”.  “يو  موقع  عبر  امللفات  مشاطرة  نشاطات 

التكنولوجي بالواليات املتحدة األميركية، على عكس القطاعني العقاري واملصرفي، يشهد منوًا متصاعدًا. 
على مستوى سعر سهم الشركة، فانه ارتفع بنسبة 3 في املئة عقب اإلعالن عن آخر النتائج املالية الفصلية. 
منذ بداية 2007، ارتفع سعر السهم بنسبة 39 في املئة. اليوم، تصل قيمة تداوالته الى مستوى قياسيًا، عند 

641.9 دوالر، في السهم الواحد. 

الروسا تخطط لتزويد دار تيفاني باملاس  
املاس توقيع عقد طويل األمد  إنتاج  أكبر شركة روسية في مجال  “الروسا” التي تعتبر   تعتزم شركة 

لتزويد دار “Tiffany & Co” باملاس. 
وقد بدأت الشركة الروسية فعال بتزويد “Tiffany & Co” باملاس حيث تخطط لتوقيع العقد في 

أواخر عام 2007. 
وأعلن رئيس شركة “الروسا” سيرغي فيبورنوف أن شركته تستعد لتوقيع عقود طويلة األمد مع عدد 

من دور املاس اجلديدة لفترات متتد إلى 5 سنوات. 
املفوضية  ولكن  عاما،   50 من  ألكثر  باملاس   ”De Beers“ زودت  قد  كانت  “الروسا”  شركة  أن  ويذكر 
ورأت   .2009 عام  بحلول  الروسية  الشركة  من  املــاس  شــراء  عن  التوقف  األخيرة  من  األوروبية طلبت 

املفوضية األوروبية أن التعاون بني الشركتني قد يؤثر سلبا على التنافس في السوق األوروبية. 
وتعد شركة “الروسا” الروسية من كبريات الشركات العاملية املنتجة للماس حيث تبلغ حصتها 25 باملائة 

من السوق العاملية في هذا املجال. 

األردن واليابان يوقعان 
اتفاقية إلنشاء مصنع 

إلنتاج حامض الفوسفوريك
 

قال وليد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم 
الفوسفات االردنية إن شركته وقعت مذكرة تفاهم 
مع تكتل ميتسوبيشي الياباني العمالق من أجل 
في  الفوسفوريك  حامض  النــتــاج  مصنع  إنــشــاء 
األردن بتكلفة قدرت مبا يوازي 300 مليون دوالر. 
ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسمية عن الكردي 
سيبدآن  وميتسوبيشي  الفوسفات  شركة  إن  قوله 
االقتصادية  اجلـــدوى  دراســـة  اجـــراء  الــفــور  على 
للـمشروع الذي يتوقع ان تصل طاقته االنتجاية 
الـمشروع  لتنفيذ  متهيدا  يوميا  طــن  ألــف  إلــى 
الـمتوقع ان يدخل حيز االنتاج فى غضون ثالث 

سنوات.
وأضاف أنه على مدار العام الـماضي وقعت شركة 
الفوسفات عددا من مذكرات التفاهم مع العديد 
الهندية  أفكو  فيها  مبــا  العالـمية  الشركات  مــن 
من أجل انتاج حامض الفوسفوريك الذي يزداد 

الطلب عليه في أنحاء العالـم.
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أملانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو
إلى حتقيق الشفافية في أسواق املال

دعا قادة أملانيا وفرنسا وبريطانيا أكبر ثالثة اقتصاديات في القارة األوروبية، إلى تطبيق 
قواعد جديدة وحتقيق شفافية أكبر في أسواق املال عقب االضطراب األخير الذي نشأ عن 

أزمة الرهن العقاري عالي املخاطر في الواليات املتحدة.
وقالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ورئيس الوزراء 
البريطاني جوردون براون خالل اجتماع لهم في البرتغال إن وزراء االحتاد األوروبي سوف 
الربيع  في  األوروبـــي  للمجلس  اجتماع  خــالل  املالئمة  اإلجـــراءات  ببحث  مطالبتهم  تتم 

القادم.
وجاء في البيان املشترك الذي حمل توقيع الزعماء الثالثة إن “االضطراب الذي شهدته 
أسواق املال العاملية مؤخرا كشف أن الثقة في املؤسسات املالية وفيما بينها امر ضروري ألداء 

وظيفة أسواق املال بشكل مالئم”.
وقال إن االضطراب “أظهر أن إدارة السيولة والتعامل مع الديون غير املدرجة في ميزانيات 
ال  التي  القضايا  بعض  من  استقرار)األسواق( هي  تهدد  التي  املخاطر  الشركات وحتديد 

تتسم بشفافية مالئمة أو كافية”.
وأضاف البيان أنه نظرا إلى أن االحتاد األوروبي هو سوق مالية عاملية رئيسية فإنه ينبغي 

أن يكون له دور قوي في تطوير رد فعل عاملي على هذه األحداث.
كما دعت ميركل وساركوزي وبراون إلى التنسيق بشكل أكبر بني الهيئات املنظمة الوطنية 

التي تراقب األسواق وأن حتدد املجاالت الرئيسية التي يجب التدخل فيها.
ومن بني هذه اإلجراءات اإلفصاح عن املعلومات بشكل مالئم بشأن الديون التي يتم حتويلها 

إلى أسهم وإدارة املخاطر وسلوك البنوك ودور وكاالت التصنيف.

سيتي بنك« يسعى الى جمع 41 مليار دوالر
لتجاوز أزمة الرهون العقارية االميركية

 

اكبر حملة اسهم »سيتي  الوليد بن طالل،  السعودي  ان االمير  »وول ستريت جورنال«،  قالت صحيفة 
غروب« من االفراد، سيضخ امواال جديدة ملساعدة اكبر بنوك الواليات املتحدة على جتاوز ازمة خسائر 

سوق القروض العقارية. 
وقالت الصحيفة في موقعها على االنترنت ان االمير الوليد، الذي ميلك حصته في »سيتي بنك« منذ 
اوائل تسعينات القرن املاضي وساعد في ترتيب خطة انقاذ سابقة قبل اكثر من عشر سنوات، سيبقي 
اجلهات  قبل  التدقيق من  لعمليات  تفاديا   5% دون مستوى  البنك  في  اجمالي حصته  االرجــح  على 

التنظيمية. 
التنمية الصيني يتوقع ان يستثمر ملياري دوالر في  الى ذلك فان بنك  انه اضافة  وذكرت الصحيفة 
»سيتي نبك« و وقالت صحيفة »فاينانشيال تاميز«، ، ان »سيتي بنك« يضع اللمسات النهائية على ثاني 
عملية جمع ضخمة لالموال، مع سعيها جلمع ما يصل الى 14 مليار دوالر من مستثمرين صينيني 

وكويتيني وفي االسواق.

روسيا: خطط االحتاد 
االوروبي بشأن الطاقة 

قد تضر بالعالقات 
الثنائية

 
فيكتور  الـــــروســـــي  ـــة  ـــطـــاق ال وزيـــــــر  قـــــال 
االوروبي  االحتــاد  خطط  ان  خريستينكو، 
ملنع االستثمار في قطاع الطاقة من جانب 
الطاقة  اســـواق  تفتح  ال  دول  مــن  شــركــات 

اخلاصة بها قد تضر بالعالقات الثنائية. 
صحيفة  نشرته  خطاب  فــي  الــوزيــر  وكتب 
جلهود  ســيــكــون  “هل  تــاميــز  فــايــنــانــشــال 
االستثمار  مــن  لــلــحــد  ـــــي  االوروب االحتــــاد 
التعاون  عــلــى  تــأثــيــر  عليه”  “املعترض 
الــروســي االوروبــــي فــي مــجــاالت الصناعة 

والطاقة.. من الصعب التكهن بذلك.” 
“روسيا متتد في أكثر من منطقة  وأضاف 
جغرافية واحدة وميكننا تنويع تعاوننا في 
الى  بالتحول  والطاقة  الصناعة  مجاالت 
الهادي... لكني مقتنع  دول اسيا واحمليط 
أن االحتــاد االوروبـــي كــان وسيظل شريكنا 

الرئيسي.” 
واقترحت املفوضية االوروبية مؤخرا تفكيك 
على  تسيطر  التي  الكبرى  املرافق  شركات 
امدادات الكهرباء وتوليدها وتوزيعها لكنها 
أضافت فقرة متنع الشركات االجنبية مثل 
جازبروم الروسية من شراء خطوط انابيب 

وشبكات. 
وسيمنع مشروع القانون الشركات االجنبية 
ما  االوروبــيــة  الشبكات  على  السيطرة  من 
بها  تعمل  التي  للقواعد  وفقا  تتعامل  لم 
الشركات االوروبية وان تبرم دولها اتفاقات 

مع االحتاد االوروبي. 
للصحيفة  خطابه  في  خريستينكو  وقــال 
االستثمار  فــرص  بــني  املــوازنــة  يتعني  انــه 
وشكك  القومي  باالمن  املتعلقة  واملخاوف 

في منطقية خطة االحتاد االوروبي. 
بروكسل  واثــقــا ممــا حتـــاول  “لست  وقـــال 
منعه بتقييد دخول االجانب لسوق الطاقة 
االوروبية ... سيكون من الغريب اخلوف من 

االموال او تصنيفها حسب دولة املنشأ.”



Tel: + 972 2 2963840, Fax: +972 2 2963850
E-mail: saleem@pal-arc.org
Website: www.palestinianfairtrade.ps 

Address: Al Reef Real Estate Company
Ramallah- Al Ma’ahed St. PARC Building
Palestine 
P.O. Box: 25128 – Jerusalem, Shu’fat

Al Reef Company
Pioneering in Agricultural Marketing Worldwide

Al Reef Company is a private shareholder limited company registered in the 
Palestinian company registrar in Ramallah under the number 562410803. It 
is owned 100% by the Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC) 
and was established in 1993 in an attempt to provide promotional, marketing 
and manufacturing services for the Palestinian agricultural products. The 
company exports its products to numerous organizations in Europe, USA, 
Canada and Japan, New Zealand and Egypt in addition to its operation in the 
local market. 
Al Reef Company has a developmental vision based on creating sustainable 
development in the Palestinian rural areas. It produces, promotes and markets 
all kinds of olive oil (virgin, extra virgin and organic), dates, almonds, 
couscous, herbs, and olive oil soap.

25 Years – Pioneers 
in Development

Al Reef
Company
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بيريز-  شمعون  مقدمتهم  -وفي  إسرائيل  قادة  دأب 
الفينة  بــني  اإلعـــالن  األخــيــريــن، على  العقدين  فــي 
الفرد  إنتاج  رفع معدل  إسرائيل  أن بوسع  واألخــرى 
السنوي فيها، في الزمن املنظور، ليضاهي مثيله في 
الدول األكثر تطورا في العالم، بيد أن هذا التطلع 

ظل بعيد املنال حتى اآلن.
العوملة:  فــي عصر  إســرائــيــل  »اقــتــصــاد  كــتــاب  يعالج 
التأثيرات اإلستراتيجية« هذه املسألة بالذات، حيث 
دولة  عشرين  اقتصاد  مــع  إسرائيل  اقتصاد  يــقــارن 
إنتاج  الــعــالــم، ويستعمل مــعــدل  فــي  تــطــورا  األكــثــر 
التطور  مدى  لقياس  أساسيا  معيارا  السنوي  الفرد 
على  تؤثر  التي  العوامل  بعمق  ويحلل  االقتصادي، 
إسرائيل،  في  السنوي  الفرد  إنتاج  وتيرة منو معدل 

وتلك التي تكبحه وحتد من تطوره.
أبحاث  عــن معهد  الـــذي صــدر  الــكــتــاب  هــذا  مؤلفا 
هما  العام،  هذا  من  يوليو/متوز  في  القومي  األمــن 
والدكتور  النـــدا  بيني  اإلســرائــيــلــي  األعــمــال  رجـــل 
معهد  وعضو  االقتصادي  املستشار  إيفن  شموئيل 

أبحاث األمن القومي بتل أبيب.
الكتاب من مقدمة وثالثة فصول وخالصة،  يتألف 
القوة  بـــني  الـــعـــالقـــة  األول  الــفــصــل  فـــي  ويــحــلــل 
أما  العوملة،  زمــن  فــي  القومية  والــقــوة  االقتصادية 
االقتصادي  النمو  خــاللــه  فيقارن  الثاني  الفصل 
ومعدل إنتاج الفرد السنوي في إسرائيل مع عشرين 
دولة األكثر تطورا في العالم، ويحلل الفصل الثالث 
الــعــوامــل الــكــابــحــة لــنــمــو مــعــدل إنــتــاج الــفــرد في 

إسرائيل.  

العوملة سالح ذو حدين
الهامة  العوامل  العوملة هي إحدى  أن  املؤلفان  يؤكد 
العقود  فــي  اإلسرائيلي  االقتصاد  على  تؤثر  التي 
العوملة،  عصر  في  قوية،  عالقة  هناك  وأن  األخــيــرة 
بني قوة الدولة االقتصادية واألمن واستقالل القرار 

السياسي واالستقرار الداخلي.
فالعوملة تفتح فرصا واسعة ولكنها حتمل أيضا في 
الشركات  إذ هي متكن  كثيرة،  نفسه مخاطر  الوقت 
مصانع  تأسيس  أو  أمــوالــهــا  استثمار  مــن  الــدولــيــة 
عليها  تــدر  التي  واملناطق  الــدول  تلك  في  إنتاجية 

أعلى نسبة من األرباح، وتفتح املجال للعمال املهرة 
واملتعلمني واألخصائيني لالنتقال والهجرة إلى تلك 
األماكن التي يحصلون فيها على رواتب أعلى مقابل 

تخصصاتهم.
الذين  أولئك  دخــل  بني  الفجوة  توسع  كذلك  وهــي 
الذين يعملون في  وأولئك  »الهاي تك«  يعملون في 
تسبب  األحــيــان  بعض  وفــي  التقليدية،  الصناعات 
نــقــل املصانع  الــعــوملــة أضــــرارا وخــيــمــة حــني تسهل 
ونقل األموال وهروب األدمغة إلى دول أخرى بسرعة 

فائقة.
يــؤكــد املــؤلــفــان أنــه رغــم التحسن الـــذي طــرأ على 
معدل إنتاج الفرد السنوي في إسرائيل، في السنوات 
من  بعيدا  اإلسرائيلي  االقتصاد  يزال  فال  األخيرة، 

اللحاق باقتصاد عشرين دولة األولى في العالم.
فــفــي حـــني كـــان مــعــدل إنـــتـــاج الـــفـــرد الــســنــوي في 
بلغ  دوالر،  وأربعمئة  ألفا   18  2005 عــام  إسرائيل 
مثيله في عشرين دولة األولى ثالثني ألفا وسبعمئة 
دوالر في نفس العام. وبالرغم من الزيادة في دخل 
2006، حني أصبح  الفرد السنوي في إسرائيل عام 
الفرد في  إنتاج  ألفا وثمامنئة دوالر فإن معدل   19
عشرين دولة األولى ال يزال أعلى بـ%60 من مثيله 

في إسرائيل.
في  إسرائيل  في  الفرد  إنتاج  معدل  الكتاب  يقارن 
العقد األخير مع معدل إنتاجه في العقود السابقة 
الفرد  دخل  منو  معدل  أن  ليستخلص  إسرائيل  في 
بالعقود  مقارنة  منــوا  أقلها  كــان  األخير  العقد  في 

األربعة املاضية.
ففي العقد املمتد من 1967 إلى 1976 ارتفع معدل 
دخل الفرد السنوي بـ%55.2، وفي العقد املمتد من 
1977 إلى 1986 ارتفع معدل دخل الفرد السنوي 
بـ%14.5، وفي العقد املمتد من 1987 إلى 1996 
وفي  بـ26.8%،  السنوي  الــفــرد  دخــل  معدل  ارتــفــع 
معدل  ارتــفــع   2006 إلــى   1997 مــن  املمتد  العقد 

دخل الفرد السنوي بـ10.9%.
وال ميكن أن نثق بأن معدل النمو املرتفع في السنوات 
الثالث األخيرة سيستمر في السنوات القادمة، ويقول 
املؤلفان إنه حتى إذا استمر النمو على هذه الوتيرة 
عديدة  سنوات  إلــى  بحاجة  إسرائيل  فــإن  املرتفعة، 

الــذي كانت فيه  املكان  إلى  أخــرى لكي تعيد نفسها 
في العام 2000، قبل تفجر االنتفاضة الفلسطينية 

وسقوط صناعات »الهاي تك« فيها.
اإلسرائيلي  االقتصاد  في  القوة  عوامل  مقابل  في 
املــعــرفــة واخلبرة  فـــي  الــرفــيــع  املــســتــوى  وأبــــرزهــــا 
التكنولوجية وتوفر قوة عمل نوعية واملبادرة، عالوة 
يقول  وأوروبــــا،  أميركا  مــع  اخلــاصــة  العالقات  على 
من  حتد  أساسية  كوابح  خمسة  هناك  إن  املؤلفان 
أمام  عائقا  وتقف  إسرائيل  فــي  االقــتــصــادي  النمو 
مع  مقارنة  التنافسية  مقدرته  مــن  وتقلل  تــطــوره 

الدول العشرين املتطورة.
وهذه الكوابح هي:

وخاصة  إسرائيل  في  العمالة  قوة  استنفاد  عدم   -1
تدني نسبة الذين يعملون مقارنة مع أولئك الذين 
الذين  على  معيشتهم  فــي  ويــعــتــمــدون  يعملون  ال 

يعملون.
2- الوضع األمني والسياسي.

الــعــام مــقــارنــة بالقطاع  الــقــطــاع  اتــســاع حــجــم   -3
اخلاص.

4- ديون الدولة.
5- الضرائب املرتفعة.

انخفاض املشاركة في العمل
الــســكــان فقط  %37 مـــن مــجــمــوع  فـــي إســرائــيــل 
يعملون، والبقية تعتمد في معيشتها عليهم، وهذه 
مع  مقارنتها  عند  وخاصة  جــدا،  منخفضة  النسبة 
الذين  معدل  يبلغ  حيث  األولـــى،  العشرين  الـــدول 

يعملون فيها %47 من مجموع السكان.
إسرائيل  في  النسبة  هــذه  انخفاض  املؤلفان  يعيد 
إلى سببني أساسيني، هما: أوال، ارتفاع نسبة الذين 
ال يعملون وهم في جيل العمل )15 – 65(، وثانيا، 
انخفاض نسبة من هم في جيل العمل من مجموع 
السكان  ازديــاد  وتيرة  لسرعة  أساسا  وذلــك  السكان 
في إسرائيل، بسبب نسبة التكاثر الطبيعي املرتفعة 

والهجرة اليهودية إليها.
تبلغ نسبة الذين ال يعملون في إسرائيل وهم في جيل 
العمل %19 من مجموع من هم في جيل العمل، في 
األولى  العشرين  الــدول  أن معدل مثيلتها في  حني 

اقتصاد إسرائيل في عصر العوملة
 عرض: د.محمود محارب 
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أخبار إقتصادية إسرائيلية

تصل %16 فقط.
والدول  إسرائيل  بني  األساسية  الــفــوارق  أهــم  أحــد 
املواطنني الذين هم خارج دائرة  العشرين هو نسبة 
15 عاما أو  العمل، أولئك الذين تقل أعمارهم عن 
فنسبة  عاما.   65 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  أولئك 
األطفال دون سن 15 عاما في إسرائيل تبلغ 28% 
في  النسبة  تلك  أن  حني  في  السكان،  مجموع  من 

الدول العشرين تبلغ %18 فقط.
 65 الذين تزيد أعمارهم عن  السن  وأما نسبة كبار 
سنة فتبلغ نسبتهم في إسرائيل %10 من مجموع 
السكان، في حني أن تلك النسبة في الدول العشرين 

تبلغ 15%.
الفرق بني إسرائيل والدول العشرين ال يقتصر على 
معدل إنتاج الفرد السنوي، بل يتعداه إذ يبلغ معدل 
دوالر  ألــف   49 إسرائيل  في  السنوي  العامل  إنتاج 
ألفا   64 العشرين  الــدول  في  مثيله  يبلغ  حني  في 

وثالثمئة دوالر.
معدل  زيــادة  تستطيع  ال  إسرائيل  أن  املؤلفان  يؤكد 
العمالة  نسبة  زيــــادة  بـــدون  الــســنــوي  الــفــرد  إنــتــاج 
وتــقــلــيــص نــســبــة الــبــطــالــة وإدخـــــال قــطــاعــات من 
العمل، مثل قطاع  دائرة  داخل  اإلسرائيلي  املجتمع 
اليهود املتدينني احلرادمي الذين هم في سن العمل، 
العمل  للغاية منهم في  إذ ال تشارك نسبة مرتفعة 

»لتفرغها« لدراسة التوراة والعبادة.
الذين يعملون في  السكان  2005 بلغ عدد  في عام 
البالغ  السكان  مجموع  من  مليون   2.58 إسرائيل 
ماليني   4.33 أن  أي  نسمة،  ماليني   6.91 عددهم 
من مجموع السكان كانوا ال يعملون ويشكلون عبئا 

اقتصاديا على الذين يعملون ويعيلونهم.
 1.68 يعيل  إســرائــيــل  فــي  عــامــل  مليون  كــل  أن  أي 
مليونا ال يعملون وهي نسبة مرتفعة تزيد عن 62% 
ما  مــعــدل  حيث  العشرين  الـــدول  فــي  مثيلتها  عــن 

يعيله مليون عامل فيها هو 1.04 مليون نسمة. 

اقتصادان مختلفان
إلى  يشبه  إسرائيل  اقتصاد  أن  إلــى  املؤلفان  يشير 
دولة  اقتصاد  مختلفتني:  دولتني  اقتصاد  كبير  حد 
ضعيفة  أخــرى  واقتصاد  وغنية،  ومــزدهــرة  متطورة 

وفقيرة وتنتمي إلى العالم الثالث.
وتتفاقم املشكلة أكثر في إسرائيل وتزداد حدتها ألن 
الفقير  أو  والغني  املتطور  االقتصاد  إلــى  االنتماء 
دينية وخاصة  أو  إثنية  والضعيف يسير وفق حدود 
وقطاع  »احلـــرادمي«  املتدينني  باليهود  يتعلق  فيما 
إلى  الــذيــن ينتمون  الــشــرقــيــني  الــيــهــود  واســـع مــن 

االقتصاد الفقير.
فوفق اإلحصاءات الرسمية اإلسرائيلية الصادرة عن 

مؤسسة التأمني الوطني عام 2005 و2006، يعيش 
املساعدات  بدون حساب  الفقر،  %33.1 حتت خط 

االجتماعية.
يتلقاها  التي  االجتماعية  املساعدات  حساب  وبعد 
الفقراء من التأمني الوطني يبقى 1.63 مليون من 
مجموع سكان إسرائيل حتت خط الفقر، وهذه نسبة 

مرتفعة للغاية وتعتبر أعلى نسبة في أوروبا.
الفرد  إنــتــاج ســنــوي  أن مــعــدل  إلــى  املــؤلــفــان  يشير 
منخفض يقود ليس إلى مستوى معيشة منخفض 
فحسب وإمنا أيضا إلى استدامة أمد الفقر، ويشكل 
تخصيص  إمكانية  من  ويقلص  املجتمع  على  عبئا 
ميزانيات للبنية التحتية واألمن والتعليم والصحة.. 

إلخ.
السنوات  فــي  التعليم  ميزانية  نسبة  بلغت  فمثال 
اإلنتاج  مجمل  مــن   7.5% إســرائــيــل  فــي  األخــيــرة 
احمللي، وهذه النسبة تشابه نسبة ميزانيات التعليم 
في عشرين دولة األكثر تطورا، ولكن عندما تترجم 
إسرائيل  أن  يتضح  التلميذ  كلفة  إلى  النسبة  هذه 
4200 دوالر سنويا في حني أن معدل ما  تخصص 
العالم  في  تطورا  األكثر  العشرون  الــدول  تخصصه 

للتلميذ يبلغ 7800 دوالر سنويا.
 5300 أما الطالب اجلامعي فيكلف إسرائيل مبلغ 
الدول  فــي  اجلــامــعــي  الــطــالــب  يكلف  بينما  دوالر 
ما  وهو  سنويا  دوالر   9700 تطورا  األكثر  العشرين 

يزيد عن إسرائيل بـ80%.
دائرة مفرغة،  أن إسرائيل تسير في  املؤلفان  يعتقد 
عليها  الــفــرد  إنــتــاج  معدل  تزيد  أن  أجــل  مــن  ألنها 
وظائف  تخلق  أن  مقدمتها  فــي  خــطــوات  تتبع  أن 
بحاجة  الوظائف  وهــذه  مرتفعة،  رواتــب  تدر  نوعية 
ميكن  وهــؤالء  وأخصائيني،  متعلمني  موظفني  إلى 
إسرائيل في  احلصول عليهم فقط عندما تستثمر 
األمر  وفعالة،  ناجعة  وبصورة  التعليم بشكل مالئم 
إنتاج  رفع معدل  بدون  به  القيام  الصعب  الذي من 

الفرد السنوي.
للمصروفات  بالنسبة  قــولــه  ميــكــن  نفسه  واألمــــر 
تصرف  حيث  الطبية،  اخلــدمــات  على  اإلسرائيلية 
بقليل  أقل  وهي  احمللي  اإلنتاج  مجمل  من   6.1%
من %6.8 التي تصرفها الدول العشرون األولى من 

مجمل اإلنتاج احمللي.
عــلــى اخلدمات  إســرائــيــل  تــصــرفــه  مــا  ولــكــن نسبة 
الطبية تبلغ ألف دوالر للفرد في العام، في حني أن 
معدل ذلك عند الدول العشرين األولى يبلغ 2100 

دوالر في السنة.  

الوضع السياسي واألمني
يؤكد املؤلفان أن الوضع السياسي واألمني يؤثر على 

النمو االقتصادي بشكل واضح، ففي فترات الهدوء 
األمني أو فترات التقدم في العملية السلمية، تشهد 
إسرائيل منوا اقتصاديا واضحا كما حصل مثال في 
أعقاب  فــي  وذلـــك   1995 إلــى   1992 مــن  األعــــوام 
معدل  ازداد  حني  أوســلــو،  واتفاقيات  مدريد  مؤمتر 

إنتاج الفرد في هذه الفترة بـ14%.
األوضاع  وتدهور  السياسية  األزمــات  أوقــات  في  أمــا 
األمنية فإن النمو االقتصادي يتقلص ويتدهور، كما 
معدل  انخفض  حني  األقصى  انتفاضة  بعد  حــدث 
بنسبة  و2002   2001 في  إسرائيل  في  الفرد  إنتاج 

 .5.3%
مليار   11.5 إسرائيل  في  األمنية  املصروفات  بلغت 
دوالر في عام 2006، وهي تشمل املساعدات األمنية 
األمــيــركــيــة. وتــبــلــغ نسبة املــصــروفــات األمــنــيــة في 

إسرائيل %8.1 من مجمل اإلنتاج احمللي.
مع  مقارنتها  عــنــد  مرتفعة  النسبة  هـــذه  وتعتبر 
ما  إذا  منخفضة  تعتبر  ولكنها  األوروبـــيـــة  الـــدول 
قورنت مع نسبة ما كانت تنفقه إسرائيل من مجمل 
إنتاجها احمللي في عقود السبعينيات والثمانينيات 

والتسعينيات من القرن املاضي.
املرتفعة  الضرائب  تشكل  األمني  العبء  على  عالوة 
وقــطــاعــات اخلــدمــات وديون  الــعــام  القطاع  واتــســاع 

الدولة عبئا على النمو االقتصادي اإلسرائيلي.
إسرائيل  حكومة  ديــون  حجم  إلــى  املؤلفان  ويشير 
 = واحــد  )دوالر  شيكل  مليار   540 بلغت  إذ  الكبير 
مليار   401  ،2006 يــونــيــو/حــزيــران  فــي  ش(   4.4
ديون  مليار شيكل  و139  داخلية  ديــون  منها  شيكل 

خارجية.
إسرائيل  في  مواطن  كل  ديــن  أن معدل  يعني  وهــذا 
 63 أســرة  رب  كل  دين  ومعدل  دوالر،   17.500 يبلغ 
اإلنتاج  مجمل  مــن  الــديــون  نسبة  أمــا  دوالر،  ألــف 
احمللي اإلسرائيلي فبلغت في عام 2006 %89 وهي 
الديون  عــبء  حجم  ويتضح  كثيرا.  مرتفعة  نسبة 
وفوائدها،  الــديــون  تسديد  مبالغ  من  اإلسرائيلية 
مليار شيكل   33 مبلغ   2005 عــام  في  ســددت  فقد 

متثل %6 من مجمل اإلنتاج احمللي.
يستخلص املؤلفان أنه حتى وإن قلصت إسرائيل من 
ميزانية الدفاع، وهو أمر مستبعد، فإنها لن تتمكن 
من االقتراب وال اللحاق بالدول العشرين األولى في 
العالم، بدون إجراء تغييرات عميقة وجذرية في بنية 
اقتصادها تتعلق مبعاجلة الكوابح التي تعيق وحتد 
سياسة  اتباع  وبدون  اإلسرائيلي،  االقتصاد  من منو 
تقود إلى اجتذاب وجلب استثمارات الشركات العاملية 
إلنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية جديدة وليس شراء 

شركات إسرائيلية قائمة كما حصل حتى اآلن.
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في مكتب االحصاء املركزي بدأوا منذ اآلن يجملون 
ايجابية.  بشائر  أطلقوا هناك بضع  و   ،2007 العام 
االحصاء  مكتب  نشرها  التي  التوقعات  آخــر  حسب 
املائة.  5.2 في  العام سيبلغ  النمو هذا  املركزي، فان 
ومقابل  السابقتني،  السنتني  يشبه  نحو  على  وهــذا 

التوقع السابق للنمو مبعدل 5.1 في املائة.
جيوبنا.  الــى  ايــضــا  النمو  يصل  املــعــطــيــات،  حسب 
فمكتب االحصاء املركزي يتوقع أن يرتفع االستهالك 
اخلاص للفرد، والذي يعتبر مقياسا مصداقا ملستوى 
املعيشة مبعدل 4.2 في املائة في العام 2007، مقابل 
2006. االستهالك اخلاص  العام  املائة في  2.7 في 
املائة، مقابل  6 في  العام مبعدل  العام سيرتفع هذا 
2006. كما من  فــي  املــائــة  فــي   4.5 ارتــفــاع مبــعــدل 
املتوقع لشراء املنتجات الدائمة أن يسجل في نهاية 
العام ارتفاعا مبعدل 18 في املائة للفرد، وذلك بعد 
2006. شراء  املائة في  2.6 في  انخفض مبعدل  أن 

املركبات سيرتفع ارتفاعا شاهقا مبعدل 29 في املائة، 
مبعدل  ارتفاعا  سيسجل  الكهربائية  األدوات  وشــراء 
16 في املائة للفرد، شراء االثاث سيزداد مبعدل 3.6 

في املائة للفرد.
معطيات اخرى تتوقع ارتفاعا مبعدل 3.4 في املائة 
رقما  يبلغ  أن  املتوقع  من  والــذي  للفرد،  االنتاج  في 
دوالر(.  ألف   23 )نحو  ألف شاقل   92.7 هو  قياسيا 
العام  هــذا  يرتفع  ان  املتوقع  مــن  الــتــجــاري  االنــتــاج 
مبعدل 6 في املائة )بعد ارتفاع مبعدل 6.6 في املائة 

في العام املاضي(.
اجمالي التصدير سيزداد هذا العام، حسب التوقعات، 
مبعدل 8.1 في املائة مقابل 5.9 في املائة في 2006. 
في  املائة  في   17.3 مبعدل  ارتفاعا  ذلــك  ويتضمن 
التصدير الزراعي وارتفاعا مبعدل 10.2 في املائة في 
اخلدمات السياحية. اجمالي االستيراد سيرتفع في 
املائة  في   3.3 مقابل  املائة،  في   9.4 مبعدل   2007

توقع ما حدث للعام 2007:

منو مبعدل 5.2 في املائة وارتفاع في مستوى املعيشة
في العام 2006. اجمالي االستثمارات في االقتصاد 
ولـــكـــن حجم  املـــائـــة،  فـــي   10.4 ســيــرتــفــع مبـــعـــدل 
االستثمارات في البناء للسكن سيبقى هذا العام دون 

تغيير، إثر ارتفاع مبعدل 6 في املائة في 2006.
وماذا يتوقعون في مكتب االحصاء املركزي بالنسبة 
للعام 2008؟ التوقع اجلديد يتحدث عن ابطاء في 
النمو وفي مستوى املعيشة مقابل السنة احلالية، الى 

جانب التحسني في معدل البطالة.
 حسب املعطيات، فان مستوى النمو في العام القادم 
املعيشة  مستوى  أمــا  فــقــط،  املــائــة  فــي   4.2 سيكون 
مبعدل  إال  يرتفع  فلن  للفرد(  اخلاص  )االستهالك 
2.6 في املائة فيما سيرتفع االنتاج للفرد مبعدل 2.5 
في املائة فقط. ومن جهة اخرى يتوقعون في مكتب 
في  البطالة  معدل  يواصل  أن  في  املركزي  االحصاء 
املائة  في   7.2 الى  ليصل  القادم  العام  في  التقلص 

فقط.

بقلم: دافيد ليبكن

تقرير االستثمارات العاملي السنوي لوكالة االمم املتحدة 
االستثمارات  حجم  بــان  يقضي  والتنمية  للتجارة 
االجنبية في اسرائيل بلغ في العام 2006 رقما قياسيا 
فاق كل االزمنة – 14.3 مليار دوالر، 3 أضعاف العالم 

 .2005
ومع ذلك فان حجم االرتباطات واملشتريات االسرائيلية 
في اخلارج بلغ 18.3 مليار دوالر. ويبدو أن حرب لبنان 
لم متس باالستثمارات االجنبية في اسرائيل ولكن ال 
يزال من املتوقع انخفاض في حجمها هذا العام بحيث 

يبلغ 9.5 مليار دوالر.
االعمال  ادارة  مدرسة  عرضته  الــذي  التقرير،  حسب 
في كلية االدارة، فان اسرائيل تأتي في املكان الـ 26 في 
العالم في قدرتها الكامنة على االستثمارات االجنبية، 
42 فقط في حتقيق هذه  الـ  املكان  توجد في  ولكنها 

القدرة الكامنة. 

حسب تقدير البروفيسورة متار السور، فان العام 2007 
سينتهي بشكل افضل من العام 2005 من حيث حجم 
االستثمارات، ولكن بشكل أقل اثارة لالنطباع من العام 
من  االســتــثــمــارات  توقع  بــان  الــســور  وتضيف   .2006
مدرسة االدارة يبشر بواقع معقول بل ورمبا جيد، ولكنه 

بعيد عن حتقيق الطاقة الكامنة لدولة اسرائيل. 
الول مرة تنخرط اسرائيل هذا العام في ثالث صفقات 
شراء  املتحدة:  االمم  لوكالة  ــد«  زائ »املليار  قائمة  في 
ايواكس من شركة تيفع، شراء يشكر من قبل بيركشاير 
من  سستمز  إم  وشـــراء  بــافــت،  وورن  بسيطرة  هتفي 
قبل ســان ديــســك. كما أن هــذه هــي املـــرة االولـــى منذ 
الستينيات حني تنمو اسرائيل بوتيرة سريعة على مدى 
زمن طويل، وهي تظهر االن وتيرة منو تشبه تلك التي 

يتميز بها »النمور االسيوية«.
مكان  في  توجد  اسرائيل  فان  التقرير،  حتليل  حسب 
للمشاركات  ونتيجة  الــزمــن،  مــع  تتحسن  وهــي  طيب 
واملشتريات في خارج البالد، فان شركات دولية تنخرط 

تقرير االمم املتحدة: االستثمارات االجنبية في اسرائيل

بلغت رقما قياسيا 14.3 مليار دوالر
السنتني  في  بكثير.  اكبر  بقدر  احمللي  االقتصاد  في 
االوروبية  الــدول  وباقي  بريطانيا  جتاوزنا  االخيرتني 
ولــكــنــنــا لــم نــقــتــرب بــعــد مــن ايــرلــنــدا، الــتــي تسيطر 

االحتادات الدولة على 70 في املائة من اقتصادها. 
ويشير باحثو مدرسة ادارة االعمال الى ان وتيرة النمو 
السلطة  باستثناء  ارتــفــعــت،  االوســـط  الــشــرق  لـــدول 
الفلسطينية. من العام 2003 بدأ االردن، تركيا ومصر 
ينمون بوتيرة مثيرة لالنطباع ومتواصلة مبعدل 6 في 
املائة واكثر في العام، على نحو يشبه الوتيرة السريعة 

في الصني، تايوان واسرائيل.
االعوام  فــي  اخلــام  القومي  االنــتــاج  فــي  احمللي  النمو 
– 2008 من املتوقع أن يكون مضاعفا وأعلى   2006
مــن االقــتــصــاد االوروبــــي واالمــريــكــي. فــي رأس قائمة 
االستثمارات االجنبية للفرد يقف لبنان، الذي عرض 
الف  بقيمة  استثمار  احلـــرب،  رغــم   ،2006 الــعــام  فــي 
دوالر للفرد – ارتفاع مبعدل 40 في املائة مقابل العام 

.2004
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العجز في 2007 هو االدنى
في عشرين سنة

بقلم: موتي باسوك

انهت حكومة اسرائيل سنة 2007 مع عجز ضئيل بلغ نحو من مائة مليون شاقل )0.02 في 
املائة من االنتاج الوطني اخلام(، بالقياس الى عجز خطط له بلغ 18.7 مليار شاقل )2.9 في 
املائة من االنتاج الوطني اخلام(. في كانون االول سجلت احلكومة بنشاطها عجزًا بلغ 8.1 
مليار شاقل – هو االعلى في شهر واحد في 2007 – وقد انتقص من الفائض امليزاني الذي 

جتمع منذ كانون الثاني.
ان العجز في السنة املاضية هو االدنى منذ 1987، التي اقر فيها التعريف احلالي للعجز في 
 )2003-2001( اسرائيل  االزمة االقتصاديه في  اوج  2003، في  ميزانية احلكومة. في سنة 
وقف العجز احلكومي على 5.4 في املائة من االنتاج الوطني اخلام. اسباب العجز الصفري 
هي ايرادات اعلى من املتوقع من الضرائب مقدارها نحو من 14.5 مليار شاقل واقتصاد من 

ميزانية الدولة ملبلغ زاد على 4 مليارات شاقل.
من املعطيات التي نشرها قسم املعلومات االداريه في شعبة احملاسب العام في املالية يتبني ان 
23.9 مليار هي نفقات  27.2 مليار شاقل، منها  الى  نفقات احلكومة في كانون االول بلغت 
وزارات احلكومة – وهذا مقدار يشبه نفقات احلكومة في كانون االول 2006. النفقة في كانون 
االول اعلى بـ 66 في املائة  من متوسط النفقات الشهرية في االشهر الـ 11 االولى في 2007. 

كان اجمالي االيرادات من الضرائب في كانون االول 14.8 مليار شاقل.
في 2007 كلها كان للحكومة في نشاطها احمللي فائض زاد على 6.3 مليار شاقل، بالقياس 
الى عجز مخطط له بلغ 14.3 مليار شاقل ) وعجٍز مقداره 1.6 مليار شاقل في 2006( وكان 
للحكومة في النشاط خارج البالد عجز اقل من 6.5 مليار شاقل. كانت نسبة االقتطاع من 

امليزانية في 2007  98.2 في املائة بالقياس الى 100 في املائة من ميزانية 2006.
كانت ايرادات الضرائب في 2007 ، وقد بلغت 190.8 مليار شاقل اعلى بنحو من 7 في املائة 
من االيــرادات في 2006. كان تنبؤ جباية الضرائب لـ 2007   )179.5 مليار( شاقل فقط. 
وقفت زيادة جباية الضرائب املباشرة على 5.3 في املائة ، والضرائب غير املباشرة على 9.5 في 
املائة. كان سائر االيرادات في 2007 ) الفائدة، وودائع التأمني الوطني وااليرادات املختلفة( 
يزيد بـ 3.7 مليار شاقل عن التنبؤ. وكذلك كانت ارباح اخلصخصة في السنة املاضية تزيد بـ 

6.2 مليار شاقل و1.7 مليار شاقل عما خطط له.
مكنت االيرادات العالية من الضرائب واخلصخصة احلكومة في 2007 من جتنيد مال سلبي 
مقداره 10.6 مليار شاقل. افضى جتنيد املال السلبي، والنمو ، والتضخم املعتدل والتعومي 
احلاد للشاقل مقابل الدوالر الى انخفاض النسبة بني الدين واالنتاج العام التي بلغت الى 

نحو 80 في املائة بنسبة 6 في املائة.
يعبر النشاط احلكومي في 2007 عن زيادة اسمية على نفقات مكاتب احلكومة بلغت 4.6 في 
املائة. وطرأ على نفقات جهاز االمن في 2007 ارتفاع بنسبة 4.3 في املائة )1.9 مليار شاقل(، 
تنضاف الى زيادة بنسة 9.8 في املائة في 2006. كانت مدفوعات الفائده وارجاعات صندوق 
مؤسسة التأمني الوطني في 2007 اقل بـ 1.3 مليار شاقل مما خطط له في امليزانية، في اثر 
جتنيد للمال اقل من املخطط له في 2006 و2007 ومحيط الفائدة التي هي اقل من املتنبأ 

به.

ال عال فقدت 11.3 
في املائة من سوق 
الطيران في كانون 

الثاني - ايلول
بقلم: داني سديه وآخرين

ال  نصيب  في  املائة  في   11.3 هبوط مبعدل 
عال من سوق الطيران سجل في كانون الثاني 
سلطة  معطيات  من  يتبني  ما  هذا  ايلول.   –
التقرير،  مــؤخــرا. وحــســب  نــشــرت  املـــطـــارات، 
من  في حصتها  انخفاض  من  عــال  ال  عانت 
كانون  في  املائة  في   40.4 معدل  من  السوق 
الثاني – ايلول من العام 2006 الى 35.8 في 
ورغم  العام.  املوازية من هذا  الفترة  املائة في 
الطيران  شركة  هي  عــال  ال  فــان  االنخفاض 
من  املسافرين  مــن  االكــبــر  الــعــدد  نقلت  التي 
اسرائيل واليها – 2.8 مليون في كانون الثاني 

– ايلول. 
بعد ال عال تسير في الترتيب الشركة التجارية 
التركية اونوراير، التي نقلت 517 الف مسافر 
من اسرائيل واليها في هذه االشهر. في املكان 
التي  االملانية  لوفتهانزا  شركة  توجد  الثالث 

نقلت نحو 314 الف مسافر.
املفضل  الهدف  هي  املتحدة  الواليات  وكانت   
لالسرائيليني في اشهر كانون الثاني – ايلول. 
االشهر  هــذه  فــي  مــروا  مسافر  مليون   1.08
والى  من  في طريقهم  غوريون،  بن  مطار  في 
توجد  الثاني  املــكــان  وفــي  املتحدة.  الــواليــات 
تركيا، جاء وعاد منها نحو 911 الف مسافر. 
وفي املكان الثالث جاءت فرنسا التي اجتذبت 

نحو 611 الف مسافر.
وتدل معطيات سلطة املطارات على أن املطار 
الذي وصلت اليه معظم الرحالت اجلوية من 
اســرائــيــل فــي هــذه االشــهــر كــان مــطــار »شارل 
ديغول« في باريس، حيث وصل منه واليه 551 
مطار  يوجد  الثاني  املكان  وفــي  مسافر.  الــف 
اما  الــف مسافر.   532 بــه  مــر  الــذي  انطاليا 
املكان الثالث فاحتله مطار كندي في نيويورك 

مع 428 الف مسافر.
التسعة  االشهر  في  مر  غوريون  بن  مطار  في 
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مقدمة:
إن احلديث عن املاس يعني احلديث عن اجلمال، 
والثراء، والرحلة الشاقة في احلصول عليه سواء 
كان ذلك من أجل امتالكه و/أو املتاجرة به. كما أن 
كلمة ماس تعني، لدى معظم الناس، أنها الشيء 
أبالغ  أكادني  وال  عليه.  احلصول  ميكن  ال  الــذي 
الناس  مــن  العظمى  الغالبية  بــأن  أقــول  عندما 
إال  عنه  يعلمون  ال  األقــل(  على  أعرفهم  )الــذيــن 
أنه الشيء النادر الذي يحلمون بامتالكه، ولكنهم 
ال يفكرون في شرائه ألنه، من وجهة نظرهم، ال 
شرائه  كيفية  يعرفون  ال  كما  تخيل سعره،  ميكن 
أو بيعه، ويجهلون ماهيته؛ وال يعلمون ما إذا كان 
أم من  البشر  زجــاج، أو صخر، وهل هو من صنع 
الناس  ملعظم  ُيهيأ  املاس  تذكر  وعندما  الطبيعة. 
بأنه مرادف متامًا ملصطلح األحجار الكرمية، أما 
عندما تذكر مصطلح األحجار الكرمية، فيحسم 
األمر بأن ذلك يعني املاس، وال شيء غير املاس!! 

والتمحيص،  الــبــحــث،  خـــالل  مـــن  وجــــدت  وقـــد 
تعقيدات  ذات  املــاس  قصة  بأن  احلثيثة  واملتابعة 
كبيرة، ملا فيها من مخاطر جمة بدًء باستخراجه 
بتقدميه  ــهــاًء  ــت وان الــســاحــق،  األرض  عــمــق  مــن 
كمجوهرة تلمع في يد من حتب، مرورًا باالنتقال 
بــه مــن مــكــان إلــى آخـــر، ومــغــامــرة شــرائــه مببالغ 
املال الذي قد تكون أفنيت جل عمرك  كبيرة من 
ج من غابر  تــوِّ املــاس، قد  في احلصول عليه. ألن 
األزمان كملك للمجوهرات، وأقل نا ُيقال عنه بأنه 

املجوهرة رقم  واحد.
امتالك  مــن  ضير  ال  بــأنــه  أعتقد  فإنني  وعليه 
األيام  فلعل  املجوهرات”،  “ملك  حــول  املــعــرفــة 
تضعك أمام هذا امللك، وجهًا لوجه، فماذا عساك 
فــاعــل فــي تــلــك الــلــحــظــة؟ ولــإلجــابــة عــلــى هذا 
السؤال/ التساؤل سوف نتطرق فيما يلي إلى قدر 
بدًء من األساطير  املــاس،  املعلومات حول  ما من 
التي ُنِسَجت حوله، وانتهاًء بالتعرف على أنواعه، 
وألوانه، وأسعاره، وكيفية التمييز بينه وبني األنواع 

من عمق األرض الساحق..
ب إلى مجوهرة تلمع في يد من حُتِ
عزيز العصا

األخـــرى مــن األحــجــار الــكــرميــة، مـــرورًا مبواطن 
عليه  التعرف  وكيفية  استخراجه،  وطرق  وجوده، 

لشرائه كمدخر أو كهدية تسعد بها من حتب.   
املاس واألساطير:

املاس هو ملك املجوهرات؛ فهو األصلب واألقسى 
بني جميع املواد. وهو محور أعداد ال حتصى من 
أغرب  ومن  التاريخ.  عبر  واملعتقدات،  األساطير، 
وأطرف ما ذكر عن املاس تلك املعتقدات الغريبة 
التي تعتقد بأن املاس قادر على أن يبني املعصية 
املاس يؤثر  آثمًا، فإن  املتهم  الطهارة؛ فإذا كان  أو 
كقاص حيث ُيصبح أكثر ظلمة، أما إذا كان  املتهم 
بريئًا وطاهرًا، فإن املاس يتوهج بازدياد ملعانه. كما 
والصدق،  والعدل،  الطهارة،  رمز  بأنه  ُيعتقد  كان 
والقوة، إذ أنه مينح من يحمله الشجاعة والقدرة 
في  إدخاله  عند  أما  أعدائه.  على  االنتصار  على 
مينحك  فإنه  اليسرى،  اجلهة  في  ولبسه  الذهب 
االعتقاد  إلى  إضافة  الليل.  كوابيس  لطرد  القوة 
بأن املاس قادر على إيقاف االنغماس في الشهوات 

وإيقاف الشخص عن االنغماس في الفسق.
واعتقد الهندوس بأن هذه املجوهرة اللالمعة قد 
وحتى  الصخور.  الصواعق  عندما ضربت  خلقت 
 )Talisman( يؤثر املاس كتعويذة جتلب احلظ
وإذ  والصداقة.  للمحبة  كرمز  اتخاذه  يجب  فإنه 
ما بيع أو اشُتري فإنه يفقد قوته السحرية. كما 
معتقدين  نيسان،  شهر  ملواليد  احلظ  يجلب  أنه 

ميكن  الشهر  هــذا  ملواليد  لــه  فعالية  أقصى  بــأن 
حتقيقها هي بأن يرصع به الفوالذ.

أما من الناحية الطبية، فكان هناك اعتقاد سائد 
بـــأن املـــاس يــتــعــرق بــوجــود الــســم، وبــالــتــالــي فإن 
هذا  من  اجلسم  لتخليص  ضروريًا  يصبح  لبسه 
السم، علمًا بأن هؤالء يقولون بأن ابتالع املاس أو 

التهامه يؤدي الى املوت.
ـــأن املاسات  مـــن جــانــب آخــــر، اعــتــقــد الــبــعــض ب
اجلميلة قادرة على التوالد )إنتاج ماسات اخرى(، 
أي أنها قادرة على تكرار نفسها، إذ يرى هؤالء بأن 
هناك حجارة نادرة معينة إذا ما مت ترطيبها بندى 
انتاج  فإنه ميكنها  الظالم،  في  تركها  ثم  الصباح 
نسل أو ذريــة اخــرى منها، هــذا مــا يـــؤدي، حسب 

اعتقادهم، الى ايجاد مناجم متجددة من املاس.

حقائق حول املاس:
املجوهرة  هــذه  تكون  بــدايــة  بــأن  العلماء  يعتقد 
السحرية )املاس( يعود إلى 3 آالف مليون سنة )زد 
عليها أو انقص منها ألف مليون(، حيث تكّون منذ 
االرض،  باطن  في  ساحق  عمق  عند  الزمن  ذلك 
تلك الفترة التي تكونت فيها بلوراته من انضغاط 
ذرات الكربون بدرجات حرارة عالية جدًا. وإذا ما 
سألت عن الضغط الالزم لصنع املاس، فما عليك 
إال أن تتخيل اننا قمنا بقلب برج ايفل على عقب 
ليؤثر وزنه على مساحة مقدارها 31 سم2، وهذا 

ماال ميكنك حتقيقه.
املاس هو أصلد مادة عرفها اإلنسان في الطبيعية، 
فصالبته اربـــع اضــعــاف صــالبــة املـــادة الــتــي تليه 
مباشرة وهي الكورندم )مكون من الياقوت االحمر 
اللمسات  عملية  يجعل  ممــا  االزرق(.  والــيــاقــوت 
من  الصقل،  عملية  وهــي  تصنيعه،  فــي  االخــيــرة 
ال  إذ  االطــــالق،  عــلــى  العمليات  واصــعــب  اطـــول 
يتم  فإنه  وبالتالي  باملاس،  إال  املــاس  ميكن صقل 
استخدام كواشط أو محكات من املاس للحصول 
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يسمى  مــا  أو  مختلفة  بـــزوايـــا  مــســتــويــات  عــلــى 
مبزايا  يتمتع  سطيح  كل  أن  حيث  بالسطيحات. 
لتتم  األخرى  السطيحات  هندسية متناسقة مع 

اكبر عملية انعكاس للضوء.
كزينة،  لالستعمال  جــاهــزًا  املــاس  يصبح  وهــكــذا 
والرحلة الشاقة تختتم بأن يقوم شخص ما بلبس 
املجوهرة لترافقه مدى احلياة. ويتم وصف املاس، 
كمجوهرة، من خالل: مدى األلوان املنبثقة عنه، 
كبر معامل انكساره، مقدرته العالية على تشتيت 
ندرته،  الكيمائية،  نشاطيته  انخفاض  الــضــوء، 
القدرة  متنحه  الــتــي  ومتانته  العالية  صالبته 

العالية على التحمل.

استخالص املاس: 
العديد  فــي  مناجمه  مــن  املــاس  استخالص  يتم 
املوجود  املـــاس  مــن   %  80 أن  إال  املــنــاطــق،   مــن 
السوق حاليًا قد جاء من: أجنوال، استراليا،  في 
بوتسوانا، ناميبيا، جنوب افريقيا، روسيا، وزائير. 
قد يشير تعدد املصادر هذا إلى أن هناك امكانية 
التصور  هــذا  ولكن  املـــاس،  على  للحصول  كبيرة 
وتكسير  تفجير  إلــى  حتتاج  انــك  إذ  غيرصحيح، 
250 طـــن مـــن خـــام املاس  اكــثــر مـــن  ومــعــاجلــة 
 = )القيراط  فقط  واحــد  قيراط  على  للحصول 
0.2 غم( من املاس غير املصقول، علمًا بأن 20 % 
من هذا املاس املستخلص مبدئيًا ميكن أن يكون 
للماس  واضحة  مجوهرة  إلــى  لتحويله  مناسبًا 
غير املصقول. فهو كالزجاج الذي يتطلب صقاًل 
غير  مهمة  تتولى  بأنك  تتذكر  أن  وعليك  وقصًا، 
الكرة  على  مــادة  اصلب  مــع  التعامل  عند  سهلة 

االرضية.

ن املاس؟ كيف ُيَثمَّ
خصائص  أو  صفات  بــأربــع  مييز  أو  املــاس  يثمن 
 ،)Color( الــلــون   : وهــي  الفعلية  قيمته  حتــدد 
 ،)Cut( والقص/ القطع  ،)Clarity( والوضوح
والوزن/ العيار )Carat weight(. وكما يالحظ 
فإنها  االجنليزية،  باللغة  اخلصائص  تلك  مــن 
املاس  فــإن  وبالتالي   ،)C( باحلرف  تبدأ  جميعًا 
أو فحصه  املــاس  شــراء  وعند   .Cs  4 ـــِ   ب يوصف 
ملنحه الشهادة املطلوبة، أو الضمان حول جودته، 
املذكورة  كــل مــن اخلــصــائــص  بــد مــن تفحص  ال 

أعاله.
فيما يلي سوف نقوم بوصف كل منها على حدة:

يتمكن  أن  مبــكــان  الــصــعــوبــة  مـــن  الـــلـــون:  أواًل: 
املباشرة ألي   املالحظة  من  املــدرب  غير  الشخص 

املاسات ناصعة أكثر من غيرها، وبالتالي فإنه من 
الضروري مقارنتها مع غيرها من املاسات التي مت 
فحصها  واعطاؤها  التدريج اللوني اخلاص بها. 
كانت  إذا  إال  املــاس  يجوز فحص  ال  عــام،  وبشكل 
رئيسة  أسماء  ثالثة  وهناك  بيضاء.  خلفية  على 

للماس وهي: 
املاسة البيضاء: وهي تلك املاسة االكثر شعبية   -1
ورواجًا للراغبني في استعمالها كدبلة زواج أو 

كمجوهرة للزينة.
اللون  ذات  املـــزخـــرفـــة  أو  الـــفـــاخـــرة  املـــاســـة   -2
والتي  اجلميلة  املاسة  تلك  وهــي  الطبيعي، 
يندر وجودها نوعًا ما ملا تتمتع به من تصميم 

لطيف.
تلك احلجارة  وهي  املتألقة،  الساطعة  املاسة   -3

ذات االلوان الفاخرة. 
للماسة  اللونية  الصفة  أن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
الثالثة  اخلصائص  عن  مبعزل  جودتها  تقرر  ال 
االخـــرى )الــعــيــار، الــقــص، والــوضــوح(. فمثاًل إذا 
كانت املاسة معتمة فهذا ال يعني أنها جيدة إذا ما 

كان قصها من النوع السيئ.

ثانيًا: وضوح البلورة:  
إن وضوح املاس هو واحد من اخلصائص األربعة، 
وهو أهمها على اإلطالق، فإذا تأكد لنا جودة ونقاء 
الوضوح للماس تكاد تقول بضمان جودة وصحة 

العوامل أو اخلصائص الثالثة األخرى.
وقد يتساءل املرء: هل هو املعنى الدقيق للوضوح؟ 
وما مدى أهميته؟ ولإلجابة على هذا السؤال نود 
)التطبيقية(،  العملية  الناحية  من  بأنه  التذكير 
ــتــألأل املــــاس وفـــق مــقــدرتــه عــلــى الــتــســبــب في  ي
ذلك  يتحقق  كيف  أما  الضوء،  وانكسار  انعكاس 
املاس، فإن لذلك بعد سحري وعلمي يعتمد  في 
للماس  الطبيعية  اخلصائص  على  واحــد  آن  في 
وتأثيرات القص التي جتري لهذا احلجر الكرمي. 
وينشأ ذلك األثر السحري على النفس البشرية 
عندما يالمس الضوء سطح املاس، حيث أن قسمًا 
)الناظر(،  املشاهد  نحو  عنه  ينعكس  الضوء  من 
الضوئية، فيخترق  األشعة  اآلخر من  القسم  أما 
احلجر ليتم له انكسارات وانحناءات تعتمد على 
تنعكس  الضوء  اجــزاء من  أن  كما  كثافة احلجر، 
داخليًا عدة مرات لتخرج مرة اخرى من السطح. 
وهذا في مجمله يؤدي الى ان يخرج الضوء وقد 
حتلل الى ألوان الطيف السبعة، كما يجري لقوس 
قزح، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة تشتت الضوء، 
وهــذا ما يــؤدي الــى ظهور املــاس وهــو يتألأل كما 

يبدو وأنه يطلق شررًا وهو ما يسمى بالبريق.
تشير جميع هذه العمليات إلى مدى أهمية وضوح 
بلورة املاس، حيث أن أهمية هذا الوضوح تكمن في 
ملعانه. ومن هنا يثبت لنا أن أجود أنواع املاس هو 
أي لون  الــذي يخلو من  اللون االبيض  ذو  املــاس 

آخر. 
غير محددة  بأنه خصائص  املاس  يوصف وضوح 
يتمتع بها احلجر، وهي تلك الشوائب أو العيوب 

التي اكتسبها احلجر عند تشكل املاس فيه. 
املاس خصائص  أنــواع  تتضمن معظم  بالنتيجة، 
بأن  علمًا  بلوراتها،  تشكل  عملية  أثناء  امتلكتها 
معظم تلك اخلصائص في الطبيعة هي ال مرئية 
نلمحها  وأن  عليها  خاطفة  نظرة  الــقــاء  وميكن 
باستعمال ميكروسكوبات شديدة التكبير. وعندما 
تكون بعض اخلصائص البلورية غير مؤثرة على 
ذات  تكون  ال  فإنها  البلورة،  خالل  الضوء  سلوك 

قيمة في جمالية تلك البلورة املاسية. 
املالية  وامــكــانــيــتــك  مــيــزانــيــتــك  أن  يعني  وهـــذا 
التي  املــاســة  تــقــرر وضـــوح  الــتــي  وافضلياتك هــي 
تقتنيها. وأقل احلجارة درجة هي الدارج استعمالها 
بني الناس يلبسونها ضمن زيهم العادي، أكثر من 
شكل  يؤثر  ال  وبينما  خطوبة.  كدبل  استعمالها 
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االشكال ميكن  أن بعض  اال  احلجر على جودته، 
أن تضيف للحجر متضمنات أخرى. فمثاًل قصة 
املستوي  والعلوي  املطولة  املسطحات  ذات  الزمرد 
تكون أقرب ما ميكن للتدريج اللوني املنخفص أو 

لذوي املتضمنات العديدة. 
وأخيرًا ميكن القول بأن رأيك هو املهم في تقييم 
الشقوق  مــن  العديد  منها  ألن  ماستك،  وضــوح 
والعيوب الالمرئية، والتي ال ميكنك رؤيتها بالعني 
املجردة. في حني أن التصنيف والتدريج املخبري 
واملقيمني  املثمنني  نظر  وجهة  يعني  املاسة  لهذه 
تتعامل  أجهزة  على  ميرورونها  الــذي  املختصني 
البلورة  فتثمن  والتفصيل،  الدقة  غاية  في  معها 
من حيث وضوحها وفق طبيعتها التركيبية التي 
ما  اضــعــاف   )10( تكبيرها  بعد  تفحصها  يتم 
وضعها  يبني  ومتييزها  ماستك  ففرز  عليه.  هي 
كالبصمة  املاسة  أن  إذ  وداخليًا،  خارجيًا  الدقيق 
يلتقي  أن  يندر  بخصائص  تتمتع  فهي  البشرية، 
معها في هذه اخلصائص ماسات أخرى، إذ أن لكل 
ماسة خصائصها وميزاتها الدقيقة املستقلة عن 

غيرها. 

ثالثًا: القص والشكل:
التي  )الــفــن(  احلرفة  تلك  هو  القطع  أو  القص 
التي  احلالة  إلــى  املــاس من وضعه اخلشن  تنقل 
ويعكسه  فيكسره  األبيض  الضوء  يجمع  جتعله 
السطحيات  إن  الــســبــعــة.  الـــوانـــه  إلـــى  ليحلله 
والسطح العلوي التي يضمها القاطع » الشخص 
املتخصص بالقطع أو القص« هي التي تقوم بأسر 
لتنتهي  واملــرايــا،  املنشورات  عمل  لتعمل  الضوء 
املكونة  األلــوان  من  بطيف  مجملها  في  العملية 
للضوء األبيض » أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، 
أو أكثر من  أزرق، نيلي، بنفسجي«، وظهور واحدًا 
هذه األلوان يظهر املاسة للعني البشرية وهي في 

حالة وميض وملعان.
إلى  ليعبرها  املاسة  إلــى  الشعاع  يدخل  وعندما 
املاسة كل ما هو  اجلهة األخــرى فإنه يفقد تلك 
متوقع منها من ملعان ووميض . واالشكال التالية 
انعكاسات  فــي  تتحكم  الــقــص  مــن  أنــواعــًا  تبني 
وانكسارات االشعة. ويتم تصنيف املاس من حيث 
املثالي«، واجليد   « النموذجي  القص  إلى:  القص 

جدا، واجليد، واجلميل واملتواضع.   
ففي القص النموذجي » املثالي« تتدخل املفاهيم 
الرياضية، وذلك ملا يتطلبه هذا النوع من القص 
من متاثل يؤدي إلى حتقيق أكبر انعكاسات ممكن 
على  الكروية  املاسات  وتصنف  الضوئية.  لالشعة 
أنها ذات قص مثالي، ألنها تتمتع بتماثل يسمح 

وبالتالي  إليها،  الداخل  الضوء  معظم  بانعكاس 
فهي أكثر املاسات ملعانًا على االطالق. أما املاسات 
قصها  تقييم  يتم  فإنه  املستديرة  غير  األخـــرى 
من  تعكسه  مــا  وفــق  كــرميــة  كحجارة  وتصنيفها 

الضوء

قص منوذجي” مثالي “
رابعًا: عيارات املاس

عندما يهم الــنــاس بــشــراء املـــاس، فــإن كــال منهم 
يسعى لشراء ماسة كبيرة، مسطحة جيدًا والمعة. 
والعيار  والعيار.  اجلــودة  عن  يسألون  ومعظمهم 
هــو مــن خصائص املــاس االربــعــة التي ال بــد من 
التعرف عليها، وفيما يلي سوف نتطرق بشيء من 

االختصار إلى معلومات حول عيارات املاس.
القيراط مصطلح يعني مقياس وزن املاس، ويكافئ 
200 ملي غرام )0.2 غرام(. أما األونصة املاسية 
فتساوي 142 قيراطًا. ومن اجلدير باملالحظة أن 
مصطلح “ قيراط “ في املاس تختف جذريًا عن 
قيراط الذهب الذي يعتبر مقياسًا للنقاء وليس 

للوزن . 
وعند التعامل مع االحجار الكرمية يتم استعمال 
حيث  النقاط،  وهي  القيراط  من  اصغر  وحــدات 

اعتبر أن القيراط ميثل 100 نقطة. 
وفي الشهادات والتثمني ووصوالت االستالم يجب 

بــالــقــيــراط ألقـــرب منزلتني  املـــاس  وزن  تــوضــيــح 
قيراطًا   0.50   ، قيراطًا   0.25  : مثل  عشريتني 

و1.20 قيراطًا .... الخ .
وهي  إليها،  االلتفات   من  بد  ال  وهناك  حقيقة 
أن سعر املاس يرتفع بارتفاع حجم احلجر. ونظرًا 
الكبير، فإن سعر قيراطه  ذو احلجم  املاس  لندرة 
االصغر.  احلــجــارة  قــيــراط  سعر  مــن  اعلى  يكون 
اضعاف  قيراطني  تــزن  التي  املــاســة  سعر  ويــكــون 
4 ماسات كل منها  قيراطني من املاس مكّون من 
إلى  تصل  مــاســة  سعر  أن  كما   . قــيــراط    )0.5(
قيراط واحد ستكلف سعرًا أعلى بكثير من ماسة 

ذات 0.95 قيراطًا وبنفس اجلودة.

ضمان املاس: 
عند شرائك لـِ » ماستك » عليك التأكد من أنها 
الشهادات  تلك  تكون  أن  بشرط  شهادات،  حتمل 
بلدان  وفــي معظم  بــذلــك،  مــفــوّض  مــن مختبر 
شهادات  مبنح  مفوضة  مختبرات  هناك  العالم 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  في  فمثاًل  للماس، 
ملــنــح شـــهـــادات لالحجار  هـــنـــاك مــعــهــد خــــاص 
 Gemological Institute« يسمى  الكرمية 
الرسمي  املــخــتــبــر  ووجـــــود   .  »of America
املاس  ألن  وذلــك  للغاية،  ضــرورة  بذلك  املفوض 
نفس  لهما  ماستني  يوجد  ال  إذ  البصمة،  مثل 
وصفات  خصائص  ذات  ماسة  فكل  اخلصائص، 
فإن  وبالتالي  غيرها.  عــن  فيها  تختلف  دقيقة 
الدقيقة  املقاييس  ماستك  يعطي  مختبر  هكذا 
والـــــوزن الــدقــيــق، اضــافــة إلـــى تــفــاصــيــل أخرى 
املاسة عند قصها.  بها  تتمتع  التي  حول اجلودة 
متخصصني  قبل  من  املختبر  في  التقييم  ويتم 
اكفاء ومدربني جيدًا في مجال فحص االحجار 
خاصة  اجهزة  استعمال  على  وقــادريــن  الكرمية، 
املرغوبة  والصفات  اخلصائص  تلك  كل  لقياس 
تبني  شــهــادة  يتم صياغة  وبــهــذا  املــرغــوبــة.  وغير 
املعلومات الدقيقة حول تلك املاسة علمًا بأن تلك 
الشهادة حتدد سعر املاسة، وامنا عليك استشارة 

شخص بارع وكفؤ متخصص في تثمني املاس.

 الهوامش:
لألحجار  املــرئــي  )الدليل  الكرمية  األحــجــار   
 .)2002( أنــواعــهــا(  اخــتــالف  على  الــكــرميــة 

مكتبة لبنان ناشرون، ط1. 
http://www.mondera.com  

http://www.acstones.com  
http://www.danielprince.co.uk  
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في تقرير صادر عن املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار«بكدار«

- صيف 2007 بال ماء في الضفة وغزة
- 22 قرية وجتمع سكني بدون مياه شرب

- الشبكات قدمية ونسبة التسرب عالية
- اسرائيل تسيطر على حنفية املياه كاماًل

للتنمية  الفلسطيني  االقــتــصــادي  املجلس  أعــد 
واقع  عـــن  مــفــصــال  “تقريرا  ـــكـــدار(  واالعـــمـــار)ب
مسلطًا  الفلسطينية  األراضــي  في  املياه  مشكلة 
كسببني  والــنــوعــي  الكمي  البعدين  على  الــضــوء 
الى  ومشيرا  املــيــاه،  مشكلة  تفاقم  في  رئيسسني 
العملية من  وما يشوب  املــاء  سبل احلصول على 
اجلوانب  التقرير  أوضح  كما  وصعوبات،  سلبيات 
املتعلقة بكمية املياه املتاحة واملياه املزودة للقطاع 
 ( االسرائيلية  املياه  شركة  من  املشتراة  و  املنزلي 
ميكروت(، ونوه الى اسعار شراء املياة. مستندًا في 
مجمله الى اجلداول واألرقام املوّثقة لالستدالل 

على أزمة املياة في فلسطني. 
ندرة  عــن  نتحدث  حــني  كالتالي:  التقرير  وجــاء 
املوارد االقتصادية فهي تعني محدوديتها مع جتدد 
االقتصادية  املــوارد  فتشمل  والرغبات،  احلاجات 
األرض والعمل ورأس املال واملنظم، ونحن نتحدث 
املـــوارد  عــنــه  ليس لتحريك  مــا هــو ال غنى  عــن 
بأكملها  بل لتحريك احلياة  االقتصادية فحسب 
. ومن دونه ال ميكن أن تكون هناك حياة على وجه 

البسيطة وهو املاء.
وجوهر املشكلة االقتصادية الندرة، فهل املاء نادر؟ 
نادرا ألنه محدود، ومعدالت  املاء  إن  بالفعل  نعم 
النمو السكاني تتصاعد وبالتالي حاجاتهم تتزايد 
املياه  نقص  يعتبر  حيث  فشيئا،  شيئا  املياه،  من 
سببا في العديد من احلروب واملشاكل السياسية 

بني الدول.
وتعاني األراضي الفلسطينية من نقص في املياه، 

فرض  الذي  اإلسرائيلي  لالحتالل  نتيجة  وذلك 
على  فاستولى  والــســمــاء،  األرض  على  سيطرته 
ما  فــإذا  مواطنيه.  لصالح  وحولها  املياه  مصادر 
 ( البيتي  لالستعمال  املياه  استهالك  إلى  نظرنا 
الفلسطينية   األراضـــي  فــي  والصناعي(  البلدي 
الواحد) اي ما  22 كوب ماء للفرد  فانه يقدر ب 
 60 يقارب  ما  أي  السنة،  يعادل متر مكعب(، في 
استهالك  فان  باملقابل  يوميا.  الواحد  للفرد  لتر 
املواطن اإلسرائيلي للمياه لنفس الغرض السابق 
يقدر ب 104 كوب ماء سنويا، أي مبا مقداره 280 
أن معدل استهالك  الواحد. أي  لتر يوميا للفرد 
ونصف  أضعاف  بأربعة  أكثر  اإلسرائيلي  املواطن 
املواطن  أن  العلم  مع  الفلسطيني.  املــواطــن  من 
أقل  يستهلك  السابقة  لألرقام  وفقا  الفلسطيني 
تنصح  والــتــي   العاملية  التوصيات  مــن   40% ب 
باستهالك حد أدنى  100 كوب ماء للفرد الواحد، 
للمستشفيات،  التزويد  بيتي،  استعمال  تشمل 
املـــــدارس، احملـــالت الــتــجــاريــة، ومــؤســســات عامة 

أخرى. 
فان  املشكلة  لتلك  أكبر  بتفصيل  تطرقنا  ما  واذا 

املشكلة لها بعدان أولهما كمي واآلخر نوعي:

1. البعد الكمي:
في  بشح  عموما  الفلسطينية  األراضــــي  تعاني 
قطاع  في  األزمــة  تتفاقم  حني  في  وقلتها،  املياه 
غزة بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية. 
بسبب  وذلــك  صعب،  القطاع  في  املائي  فالوضع 

الــذي يشكل  اخلــزان اجلوفي  املياه من  استنزاف 
املصدر املائي الوحيد في القطاع حيث تبلغ كمية 
50-70 مليون  األمــطــار ب  مــن  املــتــجــددة  املــيــاه 
متر مكعب في السنة، إال أن كميات السحب منه 
حيث  سنويا.  مكعب  متر  مليون   120 جتـــاوزت 
يؤدي ذلك الى انهيار املخزون اجلوفي الوحيد في 

قطاع غزة.
كــذلــك مــا يــقــوم بــه االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي في 
املياه  على  لالستيالء  ممنهج  بشكل  غــزة  قطاع 
والبقية  وادي غزة.  السدود في  أقام  هناك، حيث 
واملياه  الصلبة  للنفايات  مكب  الــى  حتولت  منه 

العادمة. 
من  الفلسطيني  املواطن  استهالك  معدل  ويقدر 
املــيــاه فــي قــطــاع غــزة ولــكــافــة األغــــراض املنزلية 
والزراعية بحوالي 130 متر مكعب في السنة، اال 
م مكعب   2235 اإلسرائيلي يستهلك  املواطن  أن 

في السنة.
أما في الضفة الغربية فتتكون املياه اجلوفية من 
أحواض ثالثة غربي وشمالي وشرقي، أما الينابيع 
فيوجد بها 297 نبعا،  وكذلك يوجد في الضفة 
أو  الزراعية  لــألغــراض  ســواء  بئرا   328 الغربية 

السكنية.
ومن اجلدير بالذكر أن هناك 220 قرية أو جتمع 
سكني فلسطيني من غير شبكة مياه ويتضرر من 
ذلك نحو 215.2 ألف نسمة أي ما يقارب 10% 
الغربية  الضفة  فــي  الــســكــان  عــدد  إجــمــالــي  مــن 
املياه  بشراء  ذلك  جــراء  باهظة  تكاليف  يتكبدوا 
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من التنكات أو يحصلوا على تلك املياه من خالل 
كانت محافظة  فقد  الينابيع.  من  أو  آبار اجلمع 
نابلس من أكثر عدد السكان تضررا من ذلك فقد 
بلغ عدد السكان في 27 بلدة ال يوجد بها شبكة 
محافظة  تليها  نسمة،  ألــف   69 يــقــارب  مــا  مياه 
جنني حيث بلغ عدد السكان في 39 بلدة ال يوجد 
بها شبكة مياه ما يقارب 45 ألف نسمة، ومن ثم 
اخلليل فقد بلغ عدد السكان في 88 بلدة ال يوجد 
بها شبكة مياه ما يقارب 36.5 ألف نسمة وذلك 
حسب إحصائية لغاية 2005/12/31، تليها كل 
من طوباس، قلقيلية، سلفيت، بيت حلم، رام الله، 
تــضــررا من  األكــثــر  التوالي حسب  الــقــدس. على 

حيث عدد السكان .
باالضافة الى أن هناك مئات االف الفلسطينيني 
بلداتهم  ألن  مياه  شبكات  وجــود  رغــم  متضررين 
وغير  مــحــدود  بشكل  للمياه  تــزويــد  على  جتصل 
منتظم وال تصل الشبكات الى جميع البيوت، وقد 
التناوب  املياه بشكل  توفير  الى  القرى  تلجأ تلك 
سواء بني حاراتها أو حسب جتمعات مختلفة، وفي 
ويضطر  املياه  تلك  تكفيهم  ال  األحيان  من  كثير 

السكان الى شراء املياه عبر تنكات املياه.

2. البعد النوعي
تعاني األراضي الفلسطينية من عدم جودة املياه 
أجود  تعتبر  الغربية  الضفة  أن  اال  عــام،  بشكل 
نــوعــا مــن املــيــاه فــي قــطــاع غــزة ويــعــزى ذلــك الى 
أراضي  بعكس  اجلبلية  الغربية  الضفة  طبيعة 
فقد  ذلــك  مــن  بالرغم  الرملية،  الساحلية  غــزة 
ظهرت اثار من امللوحة في طبقات املياه اجلوفية 
يتم  الــتــي  الــعــادمــة  للمياه  نتيجة  السطحية  

تفريغها في األودية واألراضي ألخرى.
وكذلك ما تزال البنية التحتية للمياه بعيدة عن 
به  ماقامت  رغــم  األدنـــى  احلــد  معايير  استيفاء 
السلطة الفلسطينية منذ قدومها من حتسينات 
من  فالعديد  املياه،  لشبكة  التحتية  البنية  على 
نتيجة  املــيــاه  شبكة  اهــتــراء  مــن  تعاني  املــنــاطــق 
لقدمها، فذلك السبب يؤثر بصورة مباشرة على 
املياه  مــن   40% متوسطه  مــا  فيبلغ  املــيــاه،  أزمــة 
اجلارية في األنابيب تتسرب من األنابيب قبل أن 
السلطة  تتحمل  اجلــزء  وهــذا  البيوت.  الى  تصل 

الوطنية الفلسطينية جزء من مسؤوليته.
واذا ما نظرنا الى مناطق الضفة الغربية فنجد 
أن نسبة فقدان املياه نتيجة التسرب تبلغ أكثرها 
تليها   54% نسبته  مبــا  طــولــكــرم  محافظة  فــي 
ومن   52% تبلغ  فاقد  بنسبة  قلقيلية  محافظة 
ثم محافظة أريحا %46 ومحافظة  جنني بنسبة 

فاقد بلغت %45، ويليها بعد ذلك كل من اخلليل، 
طوباس، بيت حلم، سلفيت، نابلس، القدس على 

التوالي.

وسيلة احلصول على املياه
حتصل %88.6 من األراضي الفلسطينية على 
حني  في  العامة،  املياه  شبكات  خــالل  من  املياه 
الفلسطينيني  السكان  من   5.2% نحو  يعتمد 
من   4.6% يعتمد  و  املنزلية،  اجلمع  ابــار  على 
املياه  تنكات  على  الفلسطينية  األراضــي  سكان 
الــتــي يــقــومــون بــشــرائــهــا بــني فــتــرة وأخـــــرى، و 
الفلسطينية  %1.6 من سكان األراضــي  كذلك 
وذلك  مختلفة  أخـــرى  وســائــل  على  يعتمدون 

للعام 2006.
واذا ما حتدثنا على مستوى الضفة الغربية وقطاع 
غزة فنجد أن قطاع غزة بأكمله تقريبا ) 97.3%(  
في  العامة  املياه  يعتمد على شبكات  السكان  من 
آبار اجلمع  اعتماد على  أي  حني ال يوجد هناك 
على  القطاع  سكان  من   0.5% ويعتمد  املنزلية، 
%2.2 من سكان قطاع غزة  املياه، وكذلك  تنكات 

يعتمدون على وسائل أخرى مختلفة.
من   84.1% فيعتمد  الغربية  للضفة  وبالنسبة 
يعتمد  في حني  العامة  املياه  شبكة  على  سكانها 
 6.8% ويعتمد  املنزلية،  اجلمع  ابار  على   7.8%
التي  املياه  تنكات  الغربية على  الضفة  من سكان 
مــن سكان   1.3% ويــعــتــمــد  بــشــرائــهــا،  يــقــومــون 

الضفة الغربية على وسائل أخرى متنوعة.
أمـــا عــن أجــــزاء الــضــفــة لــغــربــيــة املــخــتــلــفــة فان 
 ( كامل  يعتمد بشكل شبه  الغربية  الضفة  وسط 

%98.5( على شبكات املياه العامة في حني يعتمد 
يوجد  وال  املنزلية،  االبار  على  %1.1 من سكانه 
منهم   0.4% ويعتمد  التنكات،  على  اعتماد  أي 
الضفة  شمال  أمــا  مختلفة.  أخــرى  وســائــل  على 
الغربية فيعتمد %80.2 منهم على شبكات املياة 
االبار  على  منهم   9.9% يعتمد  في حني  العامة 
تنكات  على  منهم   8.3% يعتمد  بينما  املنزلية، 
%1.6 منهم على وسائل أخرى متنوعة.  و  املياه 
وبالنسبة جلنوب الضفة الغربية فيعتمد 73.4% 
يعتمد  حني  في  العامة  املياه  شبكات  على  منهم 
يعتمد  بينما  املنزلية،  االبار  على  منهم   12.3%
12.2 على تنكات املياه و %2.1 على وسائل أخرى 

مختلفة وذلك للعام 2006.

كمية املياه املتاحة
لألراضي  املتاحة سنويا  املياه  كمية  تبلغ مجموع 
الفلسطينية 319.098 مليون متر مكعب، تتوزع 
بني 152.798 مليون متر مكعب للضفة الغربية 
و 166.300 مليون متر مكعب لقطاع غزة، وذلك 
املضخوخة من  املــيــاه  ســوا  املــصــادر  مــن مختلف 
اآلبار الفلسطينية أو من خالل تصريف الينابيع 

أو من خالل مصادر أخرى مختلفة.
حــيــث تــبــلــغ كــمــيــة املــيــاه املــضــخــوخــة مــن اآلبـــار 
الفلسطينية للعام 2006 نحو 223.501 مليون 
متر مكعب في السنة، وقد بلغت كية املياه املتاحة 
مكعب  متر  مليون   51.683 النابيع  خــالل  مــن 
شركة  من  املشتراة  املياه  كمية  وبلغت  السنة،  في 
املياه االسرائيلية ) ميكروت( 43.914 مليون متر 
مكعب في السنة مبا تشمله من كميات مضخوخة 
الفلسطينية  األراضـــي  ضمن  الواقعة  ــار  االب من 
لالستخدامني  ميكروت  قبل  من  عليه  واملسيطر 

املنزلي والزراعي.
املياه  كمية  بلغت  فقد  الغربية  للضفة  وبالنسبة 
 2006 للعام  الفلسطينية  االبــار  من  املضخوخة 
بلغت  حني  في  مكعب،  متر  مليون   6.120 نحو 
مليون   51.683 الينابيع  من  املتاحة  املياه  كمية 
مــتــر مكعب فــي الــســنــة، أمـــا املــيــاه املــشــتــراة من 
مليون   39.914 بلغت  فقد  ميكروت(   ( اسرائيل 

متر مكعب في السنة.
أما في قطاع غزة فقد بلغت كمية املياه املضخوخة 
متر  مليون   162.300 الفلسطينية  اآلبـــار  مــن 
هناك  يــوجــد  ال  حــني  فــي   ،  2006 للعام  مكعب 
املياه  كمية  بلغت  وقـــد  الــيــنــابــيــع،  عــلــى  اعــتــمــاد 
ميكروت(   ( االسرائيلية  املياه  شركة  من  املشتراة 

4 مليون متر مكعب في السنة.

املناطق األقل حظا في الضفة 
الغربية في كمية املياه املزودة 
للقطاع العائلي هي محافظة 

طوباس تليها محافظة سلفيت  
ومن ثم كل من محافظات 

القدس، أريحا واألغوار، قلقيلية، 
جنني، طولكرم وبيت حلم وذلك 

على التوالي.
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املياه املزودة للقطاع املنزلي
بلغت كمية املياه املزودة للقطاع املنزلي لألراضي 
للعام  مكعب  متر  مليون   160.15 الفلسطينية 
يوميا.  لتر   120.6 تبلغ  للفرد  بحصة   ،2006
الغربية  للضفة  املـــزودة  املــيــاه  كمية  بلغت  حيث 
للقطاع املنزلي 79.35 مليون متر مكعب بحصة 
للفرد تبلغ 99.2 لتر يوميا، في حني تبلغ كمية 
 80.8 غــزة  لقطاع  املـــزودة  املنزلي  للقطاع  املــيــاه 
مليون متر مكعب بحصة للفرد تبلغ 153.2 لتر 

يوميا.
أما عن مناطق الضفة الغربية فقد كانت احلصة 
املنزلي  للقطاع  املــــزودة  املــيــاه  كمية   مــن  األكــبــر 
تبلغ  2006 بكمية  للعام  حملافظة اخلليل وذلك 
16.9 مليون متر مكعب بحصة للفرد بلغت 85.3 
لتر يوميا، تليها محافظة رام الله والبيرة بكمية 
مليون   16.06 بلغت  املنزلي  للقطاع  مزودة  مياه 
متر مكعب بحصة للفرد بلغت 151.4 لتر يوميا. 
املياه  كمية  بلغت  فقد  نابلس  محافظة  ثم  ومــن 
املزودة للقطاع املنزلي للعام 2006 هناك 10.47 
مليون متر مكعب بحصة للفرد بلغت 85.2 لتر 

يوميا.
أما عن املناطق األقل حظا في الضفة الغربية في 
العائلي هي محافظة  للقطاع  املــزودة  املياه  كمية 
طوباس فقد بلغت كمية املياه املزودة 0.88 مليون 
متر مكعب للعام 2006 بحصة للفرد بلغت 50.1 
لتر يوميا، تليها محافظة سلفيت حي بلغت كمية 
متر  مليون   1.82 العائلي  للقطاع  املـــزودة  املياه 
77.7 لتر يوميا ومن  مكعب بحصة للفرد بلغت 
ثــم كــل مــن محافظات الــقــدس، أريــحــا واألغـــوار، 
على  وذلــك  حلم  وبيت  طولكرم  جنني،  قلقيلية، 

التوالي.

املياه املشتراة من شركة املياه 
االسرائيلية ) ميكروت(

مما هو معلوم أن شركة ميكروت اإلسرائيلية هي 
نصف  مــن  ألكثر  املــيــاه  وتوفير  ببيع  تقوم  التي 
الضفة  فــي  والــبــلــديــة  البيتية  املــيــاه  اســتــهــالك 
املياه،  على  إسرائيل  سيطرة  أبان  وذلك  الغربية 
حــيــث مــن ضــمــن الــســيــاســات الــعــنــصــريــة التي 
تقوم بها تقوم بتقليص كمية املياه التي تبيعها 
للفلسطينيني في أشهر الصيف إلى نسبة تصل 
الـــى أكــثــر مــن %25 مــن أجـــل زيــــادة استهالك 
التأثير  وعــدم  واملستوطنات  إسرائيل  في  املياه 
التي  األخـــرى  املــمــارســات  الــى  باإلضافة  عليها، 

الدائمة  كالرقابة  االحــتــالل  سلطات  بها  تقوم 
الفلسطينية  املناطق  في  االرتــوازيــة  اآلبــار  على 
ــهــا وذلـــك لــتــتــأكــد مــن أن املياه  وقـــــراءة عــدادات
املسحوبة ضمن النسبة احملددة لها ألن ال تقوم 
بالتأثير على آبار أخرى في املستوطنات واملناطق 
اإلسرائيلية. وتعتبر املمارسات اإلسرائيلية بشأن 
متييز  من  يشوبها  مبا  دوليا  قانونية  غير  املياه 
تتناقض مع  املــمــارســات  تــلــك  عــنــصــري، حــيــث 
إســرائــيــل باحترام  الــذي يلزم  الــدولــي  الــقــانــون 
جميع حقوق اإلنسان للسكان، ويضمن حق كل 
لسد  املاء  من  كافية  كمية  على  بحصوله  إنسان 

احتياجاته األساسية.
املياه  شركة  مــن  املشتراة  املــيــاه  كمية  بلغت  فقد 
االسرائيلية ) ميكروت( في األراضي الفلسطينية 
متر مكعب  مليون   43.910 املنزلي1  لالستخدام 
بلغ   2005 العام  عن  زيــادة  مبعدل   2006 للعام 

.4.15%
وازدادت أيضا كمية املياه املشتراة من شركة املياه 
االسرائيلية لالستخدام املنزلي في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة. اال أن نسبة الزيادة في قطاع 
 23.14% بغلت  زيـــادة  مبعدل  األكــبــر  كانت  غــزة 
 ،2005 الــعــام  مــع  باملقارنة   2006 للعام  وذلــك 
املياه  شركة  من  املشتراه  املياه  كمية  بلغت  حيث 
 4 املنزلي في قطاع غزة  االسرائيلية لالستخدام 

مليون متر مكعب سنة 2006.

املياه  كمية  بلغت  ففد  الغربية  الضفة  فــي  أمــا 
ميكروت(   ( االسرائيلية  املياه  شركة  من  املشتراه 
مكعب،  متر  مليون   39.9 املــنــزلــي  لــالســتــخــدام 
 2006 للعام  وذلــك   2.56% بلغ  زيــادة  ومبعدل 

باملقارنة مع العام 2005.
أكبر كمية مياه مشتراه في منطقة  كانت  حيث 
 16.65 بلغت  فقد  والــقــدس  والــبــيــرة  الــلــه  رام 
حلم  بــيــت  منطقة  تليها  مــكــعــب،  مــتــر  مــلــيــون 
15.64 مليون متر مكعب.  واخلليل فقد بلغت 
 81% عــلــى  املنطقتني  تــلــك  اســتــحــوذت  حــيــث 
املــيــاه املــشــتــراه مــن شركة  مــن اجــمــالــي كميات 
ميكروت لالستخدام املنزلي في الضفة الغربية 
في  الكميات  تلك  تقل  باملقابل   .2006 للعام 
لتصل  وطوباس  طولكرم،  قلقيلية،  محافظات 
أدنها في طوباس لتبلغ 182.5 ألف متر مكعب 

للعام 2006.

أسعار املياه
توفيرها  يتم  التي  املياه  أسعار  تصل  عام  وبشكل 
3-5 شيكل للمتر  بواسطة شبكة مركزية ما بني 
نقله  يتم  الــذي  املــيــاه  أمــا سعر  الــواحــد،  املكعب 
بواسطة صهاريج املياه يصل ما بني 15-30 شيكل 
املسافة  يعتمد على  والذي  الواحد  املكعب  للمتر 

واملوقع.
املياه  مــن شركة  املشتراة  املــيــاه  أســعــار  بلغت  وقــد 
االسرائيلية )ميكروت( في األراضي الفلسطينية 
2.56 شيكل لكل متر مكعب لالستخدام املنزلي، 
لالستخدام  مكعب  مــتــر  لــكــل  شيكل   0.425 و 

الزراعي.
حيث بلغ سعر املياه املشتراه من شركة ميكروت في 
الضفة الغربية 2.6 شيكل للمتر املكعب الواحد، 
وقد بلغ سعر املياه املشتراة من شركة ميكروت في 
قطاع غزة 2.12 شيكل للمتر املكعب الواحد، في 
حني بلغ في القدس 3.96 شيكل لكل متر مكعب 

من املياه.
ونــتــيــجــة لـــســـوء األحـــــــوال االقـــتـــصـــاديـــة لدى 
على  تثقل  املياه  مصاريف  باتت  الفلسطينيني 
لهم،  بالنسبة  اقتصادي  عبئًا  وتشكل  املواطنني 
مختلفة  مصادر  حسب  التقديرات  وصلت  فقد 
الـــى أن املــصــاريــف عــلــى املـــاء تــصــل فــي العديد 
املصاريف  اجمالي  مــن   10% الــى  األحــيــان  مــن 
على  قدرتهم  ستتأثر  لذلك  نتيجة  و  العائلية. 
توفير العديد من االحتياجات األساسية األخرى 
وبــالــتــالــي تــعــاســة أوضــاعــهــم املــعــيــشــيــة بشكل 

متصاعد.

أكبر كمية مياه مشتراه 
في منطقة رام الله والبيرة 
والقدس فقد بلغت 16.65 

مليون متر مكعب، تليها 
منطقة بيت حلم واخلليل. 
باملقابل تقل تلك الكميات 

في محافظات قلقيلية، 
طولكرم، وطوباس لتصل 

أدنها في طوباس.





كانون الثاني 2008 م / محرم 1429 هـ ، العدد التاسع عشر )19(82

دراسات وأبحاث وتقارير

االقتصادية  الــســيــاســات  ابـــحـــاث  مــعــهــد  عـــن  صـــدر 
املراقب  مـــن  الــتــاســع  الـــعـــدد  )مـــــاس(  الفلسطيني 
االقتصادي واالجتماعي بالتعاون مع اجلهاز املركزي 

لالحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
ونورد فيما يلي امللخص التنفيذي :

احمللي  الناجت  قيمة  تراجعت  االقــتــصــادي:  النشاط 
اإلجــمــالــي بــني الــربــعــني الــثــالــث والــرابــع مــن العام 
دوالر،  مليون   908.3 ليبلغ   ،11.6% بنسبة   2006
كما تراجع نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي 
أمريكي.   دوالر   246.7 إلــى  ليصل   ،12.4% بنسبة 
الهيكلية  البنية  في  تشوه  حــدوث  ذلــك  وقــد صاحب 
القطاعات  مساهمة  تــراجــع  فــي  ــى  جتــلَّ لــالقــتــصــاد، 
في  واإلنـــشـــاءات،  والـــزراعـــة،  كالصناعة،  اإلنــتــاجــيــة 
مقابل تقدم القطاعات املختصة باخلدمات، وبخاصة 
خدمات اإلدارة العامة، والدفاع، واخلدمات التجارية.

سوق العمل: ارتفعت نسبة املشاركة في القوى العاملة 
2006 مقارنة  العام  الرابع من  الربع  %43 في  إلى 
بالربع الثالث، كما ارتفعت نسبة مشاركة اإلناث بشكل 
البطالة  نسبة  وانخفضت    .17.5% إلــى  ملحوظ 
%22، وكانت أعلى نسبة بطالة  إلى  بشكل ملحوظ 
سنة.    24-15 العمرية  الفئات  من  الشباب  بني  هي 
كما ارتفع معدل األجور اليومية للمستخدمني بأجر 
في الضفة الغربية إلى 79.3 شيكل، بينما انخفض 
67 شيكاًل.  أمــا األجــور اليومية  في قطاع غــزة إلــى 
واملستوطنات، فقد  إسرائيل  بأجر في  للمستخدمني 
الوظائف  عدد  انخفض  شيكل،   134.6 إلى  ارتفعت 
وظيفة،   173 بـــ  الصحف  فــي  عنها  املعلن  الشاغرة 

ليبلغ 834 وظيفة.
املالية العامة: ارتفع حجم اإليرادات العامة في الربع 
الرابع من العام 2006 مبقدار %18.3 مقارنة بالربع 
اإلقراض  وصافي  العامة  النفقات  وسجلت  الثالث، 
خالل الربع الرابع من العام 2006 انخفاضًا قيمته 
بالربع  مقارنة   5% نسبته  ما  دوالر،  مليون   22.65
انخفض  فقد  وباحملصلة،  نفسه.   العام  من  الثالث 
عجز املوازنة في الربع الرابع من العام 2006 بقيمة 
بالربع  مقارنة   8.4% وبنسبة  دوالر،  مليون   33.7

السابق.
إلى  للمصارف  الفروع  عدد  ارتفع  املصرفي:  القطاع 
موجودات/مطلوبات  إجــمــالــي  وســجــل  فــرعــًا،   153
ارتفاعًا   2006 العام  من  األخير  الربع  في  املصارف 
بنسبة %2.9 مقارنة بنهاية الربع السابق، كما سجل 
االئتمانية  التسهيالت  من  القائم  الرصيد  إجمالي 
لتبلغ   0.7% بــنــســبــة  طــفــيــفــًا  ارتـــفـــاعـــًاً  املــمــنــوحــة 
التوظيفات  حجم  وارتــفــع  دوالر.   مليون   1903.3
ــعــام 2006  ــربــع األخــيــر مــن ال اخلــارجــيــة نــهــايــة ال
بنسبة %3.1 مقارنة بالربع الثالث من العام 2006، 

صدور العدد التاسع من املراقب االقتصادي واالجتماعي
وسجل إجمالي الودائع ارتفاعًا نسبته %2.2، ليبلغ 
4662.7 مليون دوالر.  كما استمر التراجع في نشاط 
غرف املقاصة التابعة لسلطة النقد حتى نهاية الربع 
2006، مــن حــيــث حــجــم تقاص  الــعــام  الــرابــع مــن 

الشيكات عددًا وقيمة.
الــفــروقــات فــي أســعــار صــرف الــعــمــالت: ثبتت أسعار 
صــرف كــل مــن الــــدوالر األمــريــكــي والــديــنــار األردني 
واليورو مقابل الشيكل في األراضي الفلسطينية.  أما 
في البنوك اإلسرائيلية، فقد شهد سعر صرف الدوالر 
األمريكي والدينار األردني ارتفاعًا طفيفًا، أما اليورو 

فقد انخفض بنسبة ضئيلة جدًا.
الــســوق املــالــيــة: حـــدث حتــســن مــلــمــوس عــلــى بعض 
املؤشرات في سوق فلسطني لألوراق املالية خالل الربع 
األول من العام 2007، حيث ارتفعت أحجام التداول 
املتداولة  األسهم  عدد  ارتفع  وكذلك   ،37.1% بنسبة 
بنسبة %55.7، كما بلغت القيمة السوقية نحو 8.2 
بالنسبة  أما    .203.7% نسبته  بارتفاع  دوالر،  مليار 
ملؤشر القدس، فقد بلغ في نهاية الربع األول من العام 
تتجاوز  لم  طفيف  بارتفاع  نقطة،   622.87  2007

نسبته %3 مقارنة بالربع الرابع من العام 2006.
التضخم،  معدل  انخفض  الشرائية:  والقوة  األسعار 
حيث تراجع الرقم القياسي ألسعار املستهلك مقاسًا 
العام  من  الرابع  الربع  في   0.13% بنسبة  بالشيكل 
الدوالر  صــرف  سعر  فــي  الــتــراجــع  وبسبب    .2006
األمريكي مقابل الشيكل اإلسرائيلي، تراجعت القوة 
بنسبة  وللدينار   ،4.74% بنسبة  لــلــدوالر  الشرائية 

.4.26%
في  العاملة  الفنادق  عدد  ارتفاع  السياحي:  القطاع 
العام  من  الرابع  الربع  خالل  الفلسطينية  األراضــي 
النزالء  عــدد  ارتــفــع  كما  فــنــدقــًا.    79 ليبلغ   2006
الغرف  إشــغــال  نسبة  وانــخــفــضــت   ،10.8% بنسبة 
الفندقية إلى %11.8، أما عدد العاملني فقد ارتفع 

بنسبة 1.2%.
البنية التحتية: تراجع عدد رخص البناء خالل الربع 
الرابع من العام 2006 بنسبة %62.7 مقارنة بالربع 
املناظر له من العام 2005، ليصل إلى 821 رخصة.  
كما انخفضت الكمية املستوردة بنسبة %21.5، لتبلغ 
319.3 ألــف طــن.  هــذا وتراجع عــدد الشركات  نحو 
الذي  الربع  عن   55.5% بنسبته  املسجلة  اجلديدة 

سبقه.
حول  ومديريها  الصناعية  املنشآت  أصــحــاب  اجتــاه 

األوضاع االقتصادية:
ومديريها  املــنــشــآت  أصــحــاب  مــن   32.1% أن  تــبــني 
يتوقعون أن األداء العام للمنشآت سيكون أفضل في 
%55.2 منهم  2007، كما يتوقع  شهر كانون الثاني 
الستة  األشــهــر  خــالل  للمنشآت  الــعــام  األداء  حتسن 

الالحقة، ويتوقع %36 من أصحاب املنشآت الصناعية 
ومديريها حتسن إنتاج املنشآت في شهر كانون الثاني 
و69.7%   ،2006 األول  كانون  بشهر  مقارنة   2007
للمنشآت  اإلنتاجي  الوضع  حتسن  يتوقعون  منهم 

خالل األشهر الستة األولى من العام 2007.
حيازات  مــن   23.2% أن  تبني  الــشــجــريــة:  البستنة 
البستنة الشجرية في األراضي الفلسطينية تعرضت 
لألضرار نتيجة املمارسات اإلسرائيلية بواقع 22.5% 

في الضفة الغربية، و%33.7 في قطاع غزة.
في  الفلسطينيني  عــدد  بلغ  الــدميــوغــرافــي:  الــواقــع 
نهاية العام 2006 )10.1( مليون نسمة، 3.95 مليون 
منهم يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 
%63، و%37 على التوالي.  وتراجعت نسبة الزيادة 
العام   3.3% إلى   1997 العام   3.8% من  الطبيعية 
و3.8%  الغربية،  الضفة  في   3.0% مبعدل   ،2006
لقطاع غزة في العام 2006.  وتراجع أيضًا متوسط 
حجم األسرة من 6.4 فرد العام 1997 إلى 6.0 أفراد 

في العام 2006.
من  اإلجمالية  التسرب  مــعــدالت  أن  تبني  التعليم: 
األراضـــي  فــي   29-15 العمرية  الفئة  فــي  التعليم 
و12.6%  الــذكــور،  بني   29.4% بلغت  الفلسطينية 
بني اإلناث.  وأن مشاهدة التلفاز هي السلوك األكثر 
انتشارًا بني الشباب في الفئة العمرية )15-29( العام 

.2006
في  األفــراد  من   10.1% يعاني  الصحية:  اخلدمات 
اإلصابة  2006 من  العام  في  الفلسطينية  األراضــي 
مبرض مزمن واحد على األقل مشخص من طبيب.  
أعمارهم  تقل  الــذيــن  األطــفــال  مــن   10.2% أن  كما 
عن خمس سنوات في العام 2007 يعانون من قصر 
القامة املزمن أو احلاد، وترتفع هذه النسبة في قطاع 
غزة )%13.2( مقارنة بالضفة الغربية )%7.6(.  إن 
الفلسطينية متت في  األراضــي  الــوالدات في  معظم 
مؤسسات صحية في العام 2006، و%3.4 منها كانت 
أو  املستشفى  إلى  الطريق  على  أو  املنزل  في  والدات 

على احلواجز اإلسرائيلية.
األسر  مــن   87.8% لــدى  يتوفر  املسكن:  إحــصــاءات 
الشرب  ملياه  آمــن  مصدر  الفلسطينية  األراضـــي  فــي 
شيوعًا  األكثر  للوسيلة  وبالنسبة    .2006 العام  في 
الــعــادمــة فهي مــن خــالل شبكة  املــيــاه  للتخلص مــن 
%49.8 مــن األســـر في  املــجــاري الــعــامــة، فقد أفـــاد 
األراضي الفلسطينية أن منازلهم مشتركة في شبكة 

مجاٍر عامة.
الفلتان األمني: ازدادت أعمال القتل بنسبة %90 في 
وفي  األمني.   الفلتان  نتيجة  الفلسطينية  األراضــي 
قطاع غزة مت رصد 113 حالة جرى فيها التعدي على 

القانون، من بينها 10 حوادث اختطاف.



ات
ركــــ

شـــــــــ
ف ال

لــــــــ
مــ





85

ــــي
عـــــ

زرا
ف ال

ـــــــــــ
امللـ

شهدت معاصر الزيتون في األراضي الفلسطينية 
خالل األعوام القليلة الـماضية نقلة تكنولوجية 
متميزة، وذلك سعيا وراء إنتاج زيت زيتون فاخر 

يتمتع مبواصفات عالية اجلودة.
ــمــاضــيــة معظم  ـــ ال وحتــــولــــت خـــــالل األعــــــــوام 
والبلدات  ــقــرى  ال فــي  تنتشر  الــتــي  الـــــمــعــاصــر 
أوتوماتيكية  نصف  إلــى  حجرية  مــن  والـــــمــدن 
معاصر حديثة  إلــى  ذلــك  بعد  أكــثــرهــا  وحتـــول 
تضم أحدث الـمعدات العالـمية الـمستخدمة في 

هذا الـمجال.
العامة  النقابة  ســر  أمــني  مــوســى،  حسني  وقـــال 
لـمعاصر زيت الزيتون في فلسطني،  إن معاصر 
استخدام  نوعية من حيث  نقلة  الزيتون شهدت 
اجلهد  تــوفــر  الــتــي  واآلالت  ــمــعــدات  الـــ أحــــدث 
والوقت وتعمل بطاقة إنتاجية عالية جدا وتنتج 

زيت زيتون يتمتع مبواصفات فائقة اجلودة.
وأكـــد أن تــطــور مــعــاصــر الــزيــتــون فــي األراضـــي 
ـــم الـــســـرعـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــرتـــبـــط بـــعـــالــــ
الـمعاصر  هــذه  تــطــور  مــر  حيث  والتكنولوجيا 
الـمعاصر  مرحلة  هــي:  أساسية  مــراحــل  بثالث 
نصف  الـمعاصر  مرحلة  وأعقبتها  احلــجــريــة، 
يعرف  ما  أو  والـمعاصر احلديثة  األوتوماتيكية، 

بـ«الفل أوتوماتيك«.
قفزة نوعية

وأوضح أن الـمعاصر احلديثة حققت قفزة نوعية 
بالـمعاصر  الــزيــتــون مــقــارنــة  فــي مــجــال عــصــر 
احلــجــريــة الــتــي تــكــاد تــكــون انــدثــرت فــي الوقت 
في  الـمنتشرة  أوتوماتيكية  والنصف  الــراهــن، 

بعض الـمناطق القروية.
وذكـــر مــوســى، وهــو وكــيــل عــام شــركــة »امندوني« 
أن  فلسطني،  فــي  الزيتون  لـمعاصر  االيطالية 

تطور معاصر الزيتون أسهم في إنتاج زيت زيتون 
أن  وبــني  عالية،.  مبواصفات  يتمتع  فلسطيني 
نضوج  على  عمل  العام  لهذا  الـمحصول  ضعف 
الزيت  سيل  أن  إلــى  الفتًا  مبكرًا،  الزيتون  ثمر 
نتيجة  السابق  العام  من  بكثير  أفضل  سيكون 
معظم  في  عــام  بشكل  الزيتون  محصول  ضعف 

الـمناطق.
آلية عمل الـمعاصر

واستعرض آلية عمل الـمعاصر احلديثة، منوهًا 
إلـــى أن اخلــطــوة األولــــى تــبــدأ عــنــد وضـــع ثمار 
الزيتون في حوض الـمعصرة، ويتبع هذه اخلطوة 
الكثير من اخلطوات األخرى، حيث يتم بعد ذلك 
سحب الثمار بواسطة حزام كهربائي مفتوح كي 
ال يجرح ثمار الزيتون وخالل عملية السحب يتم 

شفط األوراق واألوساخ العالقة مع الثمار.
إلــى حوض  الزيتون  ثمار  ذلــك يصل  بعد  وقــال 
ذلك  بعد  وينقل  جيدا،  غسله  يتم  حيث  الـماء 
بــواســطــة حــــزام كــهــربــائــي آخـــر لــتــبــدأ مرحلة 
وتتم بعد ذلك  بـ«اجلرش«،  أو ما يعرف  الطحن 

عملية خلطه.
وتابع، بعد عملية اخللط يتم فصل الثمار التي 
مت جرشها إلى عدة مكونات هي: الزيت، والزيبار 
)األوساخ والشوائب التي تكون عالقة مع الزيت(، 
واجلفت من خالل توربني يعمل بواسطة الطرد 

الـمركزي.
التي تلي ذلك يتم خاللها  الـمرحلة  أن  وأوضح 
شفط الزيت بواسطة مضخة لفرازة الزيت كما 
الزيت  لشفط  مــرة  من  أكثر  الزيبار  فلترة  يتم 
العالق به، وصوال إلى الـمرحلة النهائية التي يتم 
خاللها سكب زيت الزيتون بصورته النهائية في 
إناء كبير احلجم حيث يتوجه عند ذلك صاحب 

الثمار لتعبئة ما مت إنتاجه من زيت الزيتون في 
براميل خاصة به.

الزيت  مــجــلــس  فــــي  الـــعـــضـــو  مــــوســــى،  وقــــــال 
الزيتون  معاصر  انتشار  بداية  إن  الفلسطيني 
احلديثة في فلسطني كان في العام 1982 حيث 
مت تركيب معصرتني األولــى في قرية دير شرف 
وهي تابعة للجمعية التعاونية لعصر الزيتون في 
رام  قرية عني سينيا قضاء  في  والثانية  القرية، 
بقية  في  الـمعاصر  هذه  ذلك  بعد  لتنتشر  الله، 

أرجاء مدن وقرى الضفة الغربية.
وقال إن أصحاب الـمعاصر حاليا يبذلون قصارى 
أية  جهدهم إلنتاج زيت زيتون عضوي خال من 
مواد كيماوية، مؤكدا أن هذه اخلطوة بدأت منذ 

عدة أعوام وسيتم تعميمها الحقا.
وأوضـــح أن اخلــطــوة األولـــى فــي هــذا الـمشروع 
العضوي  الزيت  منتجي  جمعية  بإنشاء  متثلت 
في قرى شمال وغرب سلفيت وبدأت عملها العام 
الـماضي، الفتا إلى أن االنتاج كان عالي اجلودة.

تعميم مشروع »الدراس الـمشترك«
مشروع  لتعميم  مستقبلية  أفــكــار  وجـــود  وبــني 
بشكل  الـمشترك«  »الــــدراس  اجلــمــاعــي  العصر 
الذي  الزيتون  بعصر  يتمثل  الــذي  مجموعات، 
الـمعصرة  إلــى  الـــــمــزارعــني  قبل  مــن  جلبه  يتم 
وغير  نظيفا  الزيتون  يكون  حيث  يومي  بشكل 
متعفن بسبب التكديس، األمر الذي يساهم في 
وبنسبة حموضة  زيتون عالي اجلودة  زيت  إنتاج 

متدنية.
يتوقف  الـــــمــعــاصــر ال  تــطــويــر  أن  مــوســى  وذكــــر 
التكنولوجيا  عند حد معني، وذلك وفقا لتطور 
الـمستمر، موضحًا قيام شركات معاصر الزيتون 
اإليطالية بعمل دورات مستمرة لـتأهيل العاملني 

معاصر الزيتون في فلسطني تشهد نقلة تكنولوجية متميزة
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في  تعتمد  كونها  احلديثة  الزيتون  معاصر  في 
عملها على الفنيني الـمختصني الذين يشترط 
هذه  وتشغيل  إدارة  بكيفية  ودرايتهم  معرفتهم 

اآلالت والـمعدات..
العالقة  ذات  والـمؤسسات  اجلــهــات  كــافــة  ودعـــا 
والـمقاييس  والـــــمــواصــفــات  الـــزراعـــة  كـــوزارتـــي 
طريقة  ومشاهدة  الـمعصرتني  هاتني  زيــارة  إلى 
زيتون  زيــت  من  تنتجانه  ومــا  وأدائهما  عملهما 
بضرورة  ذاتــه  الوقت  في  مطالبًا  اجلـــودة،  عالي 
تدخل  التي  والـمعدات  اآلالت  وفحص  مراقبة 
البالد دون رقيب أو حسيب وتنتج زيت زيتون رديء 

يسيء إلى سمعة زيت الزيتون الفلسطيني.
الـمعاصر  عمل  في  الفروق  موسى،  واستعرض 
الفروق  هـــذه  أن  مـــؤكـــدًا  واحلــديــثــة،  الــقــدميــة 
العمل،  طريقة  هــي:  جوانب  ثالثة  في  تنحصر 

والطاقة اإلنتاجية، ودرجة جودة الزيت ونقاؤه.
الـمعاصر احلديثة ال حتتاج سوى  أن  إلى  وأشــار 
عاملني في حني حتتاج القدمية إلى خمسة عمال 
على األقل، إضافة إلى أن طريقة عملها البدائية 

واليدوية تؤثر على جودة الزيت ودرجة نقائه.
وذكر أن الـمعاصر احلديثة متتاز بطاقة إنتاجية 
عصر  مــن  تتمكن  حيث  بغيرها،  مقارنة  عالية 
كمية تتراوح ما بني 2 ـ 4 أطنان من الزيتون في 
اإلنتاجية  الطاقة  تتجاوز  ال  حني  في  الساعة، 
للنصف اتوماتيكية 800 كيلو غرام من الزيتون 

في الساعة في أحسن أحوالها.
منوذجية  مــعــاصــر  تشغيل  ســيــتــم  أنـــه  وأوضــــح 
بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالـم 
زيتون  اطــنــان   6 بعصر  تقدر  إنتاجية  وبطاقة 
األراضي  في  القادمة  الـمواسم  في  الساعة  في 

الفلسطينية.
وقال إن الفرق في الطاقة اإلنتاجية يساهم في 
أسرع،  بــصــورة  الزيتون  مــن  كبيرة  كميات  عصر 
وبالتالي فإن فترة انتظار أصحاب الزيتون يكون 
أقل بكثير، األمر الذي ينعكس على درجة نقاء 
الزيت وجودته ألن االنتظار الطويل وتزايد فترة 
تعفنه  فــي  يسهم  عصره  قبل  الــزيــتــون  تكديس 

وارتفاع نسبة حموضته.

دراسة: ارتفاع معدالت إنتاج الزيتون
في فلسطني بنسبة %25 خالل العقد احلالي

 
الزيتون،  شؤون  في  اخلبير  اجلابي،  فارس  الزراعي  الـمهندس  أعدها  علـمية  دراســة  أظهرت 
ونشرت نتائجها، مؤخرا أن الـمعدل السنوي إلنتاج الزيتون في فلسطني خالل سنوات األلفني 

ارتفع بنسبة %25 مقارنة بسنوات التسعينيات والثمانينيات.
نتيجة العتدال  بل  الزراعة  التوسع في  لم تكن بسبب  الزيادة  أن هذه  إلى  الدراسة  وأشــارت 
ظاهرة تبادل احلمل التي تسبب تذبذبًا حادًا في اإلنتاج بني سنة وأخرى، إذ بلغ معدل اإلنتاج 
السنوي من زيت الزيتون في سنوات األلفني في حدود 20 ألف طن، بينما بلغ معدل اإلنتاج 

للزيت في سنوات التسعينيات 5ر41 ألف طن وفي سنوات الثمانينيات 16 ألف طن.
وجاء في الدراسة أن سبب االرتفاع في معدل اإلنتاج يرجع إلى ارتفاع معدل إنتاج الزيت في 
2007 والتي  2001 إلى  الزيتون في األعــوام من  إنتاج زيت  إذ بلغ معدل  الرديئة،  السنوات 
في  الزيت  إنتاج  معدل  بلغ  بينما  طــن،  آالف  ثمانية  حوالي  اإلنتاج  رديئة  سنوات  اعتبرت 

الـمواسم الرديئة لسنوات التسعني ما يقارب األربعة آالف طن أي بزيادة بنسبة 100%.
وكانت الزيادة في معدل إنتاج السنوات اجليدة في سنوات األلفني مقارنة بسنوات التسعينيات 
31 ألف  الـمعدل للـمواسم اجليدة في سنوات األلفني بحدود  إذ بلغ   ،20% اجليدة حوالي 

طن من الزيت ومعدل الـمواسم اجليدة في سنوات التسعني 25 ألف طن.
وأوضح اجلابي في دراسته أن العامل األكثر تأثيرًا في ظاهرة تبادل احلمل وتذبذب اإلنتاج 
بشكل حاد هو تأخير القطف إلى ما بعد منتصف شهر كانون األول في السنوات اجليدة، إذ إن 

بقاء الثمار على األشجار بعد هذا التاريخ يؤثر في تخلق البراعم الثمرية للسنة الـمقبلة.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدل البطالة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في 

سنوات األلفني وخالل االنتفاضة احلالية ساهم في عودة آالف األيدي العاملة إلى الزراعة.
وطالبت الدراسة بالعمل من أجل زيادة معدل إنتاج الدومن الواحد من الزيتون بكافة الوسائل 
لكي تتناسب اإلنتاجية مع الـمساحة الـمزروعة التي بلغت في العام 2007 حوالي 922 آلف 
دومن حيث إن هذه الـمساحة يجب أن ال يقل إنتاجها في السنوات اجليدة عن 40 ــ 45 ألف 
طن، وذلك إذا نفذت عدة عمليات حيوية لزيادة اإلنتاج مثل عملية التقليم وذلك من أجل 

إعادة الشباب لألشجار التي هرمت بفعل العمر ونتيجة لسوء اخلدمة التي تقدم للبساتني.
أما بخصوص نوعية الزيت الـمنتج، فأظهرت الدراسة أنه خالل السنوات األخيرة كان هناك 
اهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة والـمؤسسات األهلية العاملة في مجال الزيتون لتحسني 
نوعية الزيت بهدف فتح آفاق للتسويق للخارج واحلصول على أسعار أفضل وتوفير زيت صحي 
أكثر للـمستهلك الـمحلي إذ تبني أن زيت الزيتون تزداد فعاليته في حماية اجلسم من أمراض 

القلب والسرطان كلـما كانت جودته عالية وكان أقل عمرًا.
والتجار  الـمزارعون  وأصبح  وتعبئته  الزيت  تخزين  موضوع  في  تقدم  طــرأ  أنــه  وأوضــحــت 
والشركات يستخدمون خزانات من الستيل اخلاصة بالزيت والتي حتافظ على نوعيته لفترة 

أطول.
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التشرذم  وحالة  القانونية  االنعكاسات  أظهرت  لقد 
وغياب  القضائية  السلطة  جــهــاز  فــي  واالنـــحـــدار 
سيادة القانون أثار خطيرة على الوضع االقتصادي 
في فلسطني، وحيث أن العالم في هذه األيام وخالل 
السنوات القليلة السابقة قد أوجد مفاهيم حديثة 
وتداعياته  العوملة  بنظام  يتعلق  ما  منها  وعصرية 
وجود  إلــى  باإلضافة  واملــواطــن  الوطن  على  وأثـــاره 
معه،  والتعاطي  تطبيقه  ونــتــائــج  احلــوكــمــة  نــظــام 
لضرورة  الفلسطيني  االقتصاد  يدفع  الــذي  األمــر 
أجواء  وخلق  تداعيات  هناك  يكون  أن  إلــى  ملحة 
االستثمار  ظــاهــرة  مــع   للتعاطي  وسليمة  صحية 
مقدسة  ارض  مــن  فــيــه  متــتــاز  مبــا  فلسطني  فـــي  
والتي  سليمة  مناخية  أجـــواء  توفير  على  والعمل 
أو من  البالد  تبعث اآلخرين ســواء كانوا من داخــل 
خارجها إلى عمل استثمارات عديدة من أجل إحياء 
هذا البلد واخلروج به من احملن التي تكتنفه فمنذ 
هناك  كــانــت   1993 عــام  فــي  أســلــو  اتفاقية  توقيع 
األنظار تتطلع دائما للتواجد والقيام باالستثمارات 
للعديد  ذلــك  يحدث  لــم  لألسف  ولكن  العظيمة، 
مــن األســبــاب وأبــرزهــا عــدم وجــود قــوانــني حقيقية 
مرجعية  وجــود  عــدم  وكــذلــك  االستثمار  لتشجيع 
قضائية قادرة على حماية رؤوس األمــوال أي ليس 

هناك سيادة للقانون.
وخير مثال ما تناوله دولة رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتور سالم فياض في خطابه في 2007/7/13 
الفلسطيني  االقتصاد  وإنعاش  القانون  سيادة  عن 
سلم  على  بأنها  عشر  الثالث  حكومة  توليه  عند 
أولوياته، فان القانون األساسي الفلسطيني قد نص 
في املادة )6( »إن مبدأ سيادة القانون هو أساس احلكم 
السلطات  جميع  للقانون  وتخضع  فلسطني  فــي 
واألجهزة والهيئات واملؤسسات واألشخاص«، إال أننا 
جند أن كلمة سيادة القانون ما هي إال كلمة يترمن 
ومدى  معانيها  وتوضيح  فهم  دون  الكثيرون  بها 
في  ايجابية  كانت  ســواء  عليها  تترتب  التي  اآلثــار 

أهمية سيادة القانون لالقتصاد الوطني الفلسطيني
احملامي أمير زهدي التميمي 
املستشار القانوني جلمعية رجال االعمال - القدس

تطبيقها وتفعيلها أو سلبية في جتاهلها وإهمالها، 
عقد  مــن  أكثر  منذ  بها  نسمع  التي  الكلمة  وهــذه 
ونصف، لم يوضع لها اآلليات احلقيقية لترسيخها 
كان  وكلما  الدنيا  أظلمت  فكلما  الواقع،  ارض  على 
عــبــارة سيادة  أن  أو مؤمتر جنــد  هــام  هناك خطاب 
القانون تظهر رغم أننا نالحظ بكل جدية وحقيقة 
على طمس  جــاد  عمل  هناك  أن  الواقع  ارض  على 
معالم القانون واإلبقاء على سلطة قضائية مترهلة 
وعدم تفعيل النصوص القانونية وتطبيق القانون، 
بحيث  يسخر القانون ليكون غطاء للتصرفات الال 

منطقية وغير الشرعية فقط.
أن  إال  أن قضيتنا هي قضية سياسية  الرغم  وعلى 
الكبير  األثــر  له  البالغة  األهمية  االقتصاد  إعطاء 
في احملافظة على صمود أبناء الشعب الفلسطيني 

في فلسطني وبكل األحوال ال ميكن أن نغض النظر 
حاجته  وان  قــائــم،  الشعب  هــذا  أن  نتجاهل  أن  أو 
له  ضــرورة  احلياة  مستلزمات  توفير  وان  متزايدة 
العالم  مــع  فلسطني  ربــط  وان  مــنــه،  مفر  ال  وأمـــر 
أمر حتمي ال ميكن جتــاوزه وهــذا يتطلب أن تكون 
هناك مرجعية رسمية لقيادة االقتصاد انطالقا مما 
نص عليه القانون األساسي في املادة )21( على« أن 
أساس  على  يقوم  فلسطني  في  االقتصادي  النظام 
مــبــادئ االقــتــصــاد احلــر« والــتــي تتمثل فــي ضرورة 
وجود دعائم االستقرار واألمان، فكما تعلمنا سابقا 
وقرأنا أن احلضارات التي شهد لها التاريخ بتطورها 
وامتد أثرها إلى يومنا هذا كانت تسعى دائما نحو 
الكأل واملاء من أجل العيش والبناء واالزدهار وإقامة 
دائما  تسعى  اليوم  األمم  أصبحت  فقد  احلضارات 
نحو األمن واالستقرار باعتبارهما الركيزتني للحياة 
ليتحقق النمو واالزدهار والعمران، وهذا يتطلب أن 
إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى بناء  تكون هناك 
واإلشــــارة  املــرجــعــيــة  تشكل  فــعــالــة  قضائية  سلطة 
قادرة  بأنها  للمستثمرين  الضامنة  واألداة  الدالة 
عليه  واحملافظة  االقــتــصــادي  الــتــوازن  حفظ  على 
دون تعدي أو انتهاكات أو فقدان أو ضياع لرأسمال 
رزمة  بوجود  إال  ذلك  يكون  البالد وال  املستثمر في 
من  والتي  للتطور  املالئمة  العصرية  القوانني  من 
وجوده  وحتمي  املــال  رأس  على  حتافظ  أن  شأنها 

وتساعده على التزايد والتنامي.
أصال  وجــدت  التي  باحلكومة   ممثله  الــدولــة  إن 
بنص القانون ويتوجب عليها العمل على تطبيق 
اجلهة  باعتبارها  احملاكم  قــرارات  وتنفيذ  القانون 
القانون  لتنفيذ  رفضهم  نتصور  فكيف  العليا، 
ملا  والتهاون في قرارات احملاكم وجتاهل احلكومة 
وإخراج  القضاة  على  تعدي  من  باحملاكم  يحدث 
وكل  القضاة  وابتزاز  احملاكم  قاعات  من  املتهمني 
ذلك حتت تهديد السالح والذي يعرف ما يسمى 
بالفلتان األمني لغياب اآلليات الرادعة للخارجني 

العالم في هذه األيام 
وخالل السنوات القليلة 

السابقة قد أوجد مفاهيم 
حديثة وعصرية منها 
ما يتعلق بنظام العوملة 
وتداعياته وأثاره على 

الوطن واملواطن باإلضافة 
إلى وجود نظام احلوكمة 
ونتائج تطبيقه والتعاطي 

معه.
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الملف القانوني

واملتواصلة  املتكررة  املناشدات  فرغم  القانون،  عن 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب ومــؤســســات املــجــتــمــع املدني 
حد  ووضــع  احلكومة  لتدخل  املعنية  واملــؤســســات 
لتلك االنتهاكات إال انه ال تتوفر النية وال اإلرادة 
التصرفات  تــلــك  مــن  بــاحلــد  للقيام  احلقيقية 
والعمل اجلاد على إيجاد سلطة قضائية متطورة 
وفعالة ، األمر الذي أدى إلى إضعاف ثقة املواطنني 
مبؤسسات السلطة املكلفة بإنقاذ القانون والقضاء 
الفلسطيني،  فيا ترى كيف نتصور ملستثمر أجنبي 
في  االستثمار  على  يعمل  أن  رأســمــال  وصــاحــب 
فلسطني دون وجود أي ضمانات قانونية وال سياسية 
اخلارجية  األمــــوال  وجــلــب  لتشجيع  أمــنــيــة  وال 
ومنذ  اجلديدة،  فلسطني  وخلق  لبناء  لالستثمار 
عهد السلطة أي من عام 1993 ولغاية هذا اليوم 
إلى قوانني جتارية  الفلسطيني  يستند االقتصاد 
رقم  الشركات  قانون  فمنها  الزمن  عليها  عفا  قد 
)12( لسنة 1964 وقانون العالمات التجارية رقم 
)33( لسنة 1952 وقانون التجارة رقم )12( لسنة 
1966 باإلضافة إلى وجود فراغ قانوني كبير في 
اجلمارك   كقانون  الصلة  ذات  األخـــرى  القوانني 
فكيف  وغيرها،  مشروعة  الغير  املنافسة  وقــانــون 
ملستثمر يعلم بهذا الفراغ ومعرفته مبا يجري من 
أمور في فلسطني أن يعمل على االستثمار في هذا 
ملثل هذه احلالة  الطبيعية  الظاهرة  فكانت  البلد 
السائدة في فلسطني أن تكون النتيجة هي هروب 
أصحاب رؤوس األموال الوطنيني  إلى اخلارج بدل 
باحلد  يتمتعون  ال  فهم  الــوطــن  فــي  بقائهم  مــن 
وأموالهم كذلك  أنفسهم  األمــان على  األدنــى من 
من خالل  بهم  احلكومة  اهتمام  عدم  من  يعانون 
توفير احملفزات واملشجعات لالستمرار مبسيرتهم 
االقتصادية في الوطن باعتبارهم الشريان األوحد 
في اعتماد االقتصاد الوطني الفلسطيني عليهم 
وكــل ذلــك يعود على عــدم وجــود أســاس أو معيار 
عدم  في  واملتمثل  استثماراتهم  في  إليه  يلجئون 
وعدم  احلماية  لهم  توفر  قانونية  مرجعية  وجــود 
وجود نصوص قانونية حتافظ على أموالهم والتي 

تعرف بسيادة القانون.
واملطلوب من أجل النهوض باقتصادنا الفلسطيني 
أن تقوم احلكومة باعتبارها الراعي واملسئول األول 
عن الوطن واملواطن وانسجاما مع ما قيل في العديد 
من املناسبات وما طرح في برامج االنتخابات سواء 
به  جاء  ما  مؤخرا  وكذلك  التشريعية  أو  الرئاسية 
بــرنــامــج احلــكــومــة احلــالــيــة الــتــي أولـــت االقتصاد 
التوازن  حفظ  في  أهمية  من  له  ملا  خاصة  أولــويــة 

االستراتيجي والنمو والتطور ويكون بــ :

على  بالعمل  مبؤسساتها  احلــكــومــة  تــبــدأ  أن   .1
داخل  أمامه،  واملــســاواة  القانون  احترام  أســاس 
التهاون  أوال وتطبيقه وعدم  الرسمية  املؤسسة 
أفراد  من  خاصة  ينتهكه  من  لكل  حد  ووضــع 
األجهزة املكلفة بإنقاذ القانون واحملافظة على 

سيادته.
نحو  احلــقــيــقــيــة  الــســيــاســيــة  اإلرادة  حتــقــيــق   .2
والعمل  بالقوانني  ورفــده  باالقتصاد  االهتمام 
دائما،  القانون  سيادة  واحــتــرام  تطبيقها  على 
بنص  املــوجــودة  واحلكومة  الــدولــة  أن  باعتبار 
القانون هي صمام األمان للحفاظ على وجود 

بدال  بإتباعه  الشعب  وإلــزام  وتطبيقه  القانون 
وإلغاء  الــقــوانــني  إجــهــاض  على  تعمل  أن  مــن 

دورها وتقويضها.
االستثمار  لتشجيع  املــنــاســب  املــنــاخ  تــوفــيــر   .3
إجراءات  باتخاذ  األمــوال  رؤوس  وجــذب وجلب 
ســريــعــة خلــلــق مــكــونــات احلـــد األدنــــى للبيئة 
القطاع  ولــطــمــأنــه  للمواطنني  االســتــثــمــاريــة 
اخلاص الفلسطيني أواًل لكي نتقدم باالقتصاد 
الفلسطيني لألمام الن هذا االقتصاد لن تقوم 
له قائمة دون تشجيع االستثمار وتوفير البيئة 
املالئمة له وتوفير لرؤوس األموال كل ما يضمن 

وجودها والقدرة على تطويرها وتناميها.
حتقيق  نحو  طاقاتها  بكل  احلكومة  تدفع  أن   .4
خصوصا  العربية  الــدول  بإقناع  متمثلة  رؤيــة 
املستثمرين  لــألمــوال  الكفيل  بــدور  تقوم  بــان 
في  االستثمار  في  يرغبون  الذين  أبناءها  من 
االستثمار وحتقيق  على  لتشجيعهم  فلسطني 
من  بــدال  الفلسطيني  لالقتصاد  نوعية  نقلة 
أســالــيــب االســتــجــداء واملــنــح والــقــروض الغير 
وزارة  أن  كــون  بعيد  ليس  أمــر  وهـــذا  مــســتــردة 
على  وقعت  قد  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد 

االنضمام إلى منطقة التجارة العربية.
العمل اجلاد على انضمام السلطة الفلسطينية   .5
الــدولــيــة وأخص  لــلــمــعــاهــدات واالتــفــاقــيــات 
بالذكر االقتصادية منها وإبداء احلضور القوي 
إلى  االنضمام  املثال  سبيل  وعلى  بها  والفعال 
املتحدة  األمم  لدى  املعتمدة  نيويورك  اتفاقية 
بــقــرارات التحكيم  اخلــاصــة بــشــان االعــتــراف 

الدولي.
أمــــام املجلس  الــتــشــريــعــات  مـــن  رزمــــة  وضــــع   .6
االقتصاد  ترفد  أن  شأنها  من  التي  التشريعي 
وقانون  املــشــروعــة  غير  املنافسة  قــانــون  ومنها 
الــشــركــات وقانون  قــانــون  اجلـــمـــارك وتــعــديــل 
الــتــجــارة وقــانــون األســمــاء الــتــجــاريــة، فقد آن 
والعصر  يتالءم  بالقوانني مبا  للنهوض  األوان 
احلـــديـــث جلــلــب املــســتــثــمــريــن بــاعــتــبــاره أن 
القوانني هي الضمان الوحيد في حفظ رؤوس 

األموال وعدم  تأكلها وهدرها.

اقتصادا  و  إشراقا  أكثر  مستقبل  إلى  نتطلع  هكذا 
حرًا متماسكا ليكون قادر على احلفاظ على الهوية 
من  العديد  فهناك  حتتية  ببنية  يتمتع  الوطنية 
املجاالت  جميع  في  تتحقق  أن  ميكن  االستثمارات 
من املياه والكهرباء والطرق واملطار واملياه والعمران 

وسائر اخلدمات اليومية واألساسية. 

واملطلوب من أجل النهوض 
باقتصادنا الفلسطيني أن تقوم 

احلكومة باعتبارها الراعي 
واملسئول األول عن الوطن 

واملواطن وانسجاما مع ما قيل 
في العديد من املناسبات وما 

طرح في برامج االنتخابات سواء 
الرئاسية أو التشريعية.

نتطلع إلى مستقبل أكثر 
إشراقا و اقتصادا حرًا 
متماسكا ليكون قادر 

على احلفاظ على الهوية 
الوطنية يتمتع ببنية 

حتتية
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على  للحفاظ  كــبــرى  أهــمــيــة  ولــألســنــان  للفم 
صحة اجلسم كونها تعتبر أول جزء من اجلهاز 
الهضمي فاألسنان األمامية تعمل على تقطيع 
الطعام واألضراس تعمل على طحنه وحتضيره 
باللعاب  ترطيبه  بعد  اللسان  بواسطة  للعجن 
هضمه  عملية  وإمتــام  ابتالعه  عملية  لتسهيل 
باملعدة واجلهاز الهضمي وبالتالي االستفادة من 

قيمته الغذائية.
ترافق  أن  الطبيعي  وبــالــشــكــل  املــفــروض  مــن 
املختلفة،  حــيــاتــه  مــراحــل  اإلنـــســـان  األســـنـــان 
السادس  بالشهر  بالتسنني  الطفل  يبدأ  حيث 
من عمره وتتوالى عملية بزوغ األسنان اللبنية 
ويكون  ونصف  سنتني  بعمر  لتكتمل  )املؤقتة( 
عــددهــا عــشــرون ســنــًا وضــرســًا ويــطــلــق عليها 
األسنان اللبنية )املؤقتة( وتبقى في فم الطفل 
املختلف  وظائفها  مؤدية  6 سنوات  حتى عمر 
من مضغ للطعام واملساعدة في النطق والكالم 

لتبقى أسنانك رفيق الدهر
صحة الفم واألسنان عنوان صحة اجلسم

د. اياد عزوني
عضو جمعية رجال األعمال

إضــافــة إلـــى إعــطــاء املــظــهــر اجلــمــالــي للوجه 
وحفظ الفراغ املناسب لألسنان الدائمة والتي 
6 سنوات،  الــفــم عند عمر  فــي  بــالــبــزوغ  تــبــدأ 
وذلك بظهور أول ضرس دائمة خلف األضراس 
األسنان  تبديل  عملية  تتولى  وبعدها  اللبنية، 
عندما  لتكتمل  الــدائــمــة  بــاألســنــان  اللبنية 
13-11 سنة، وهنا تكمن  يصبح عمر اإلنسان 
بها  والــعــنــايــة  األســنــان  على  احلــفــاظ  أهمية 
وإجراء العالجات الوقائية حسب نصائح طبيب 
األسنان  على  الــــدوري  الكشف  عند  األســنــان 
ملنع تطور  أشهر   6 كــل  مــرة  بــه  والـــذي ينصح 
حصول األمراض التي تصيب الفم واألسنان، 
وهنا يجد احلديث حــول أهــم األمــراض التي 

تصيب السنان.

تسوس األسنان
 Dental)نخر األسنان(

Caries
أهم األمراض التي تصيب األسنان وأكثرها شيوعًا 
هو التسوس أو نخر األسنان والذي ميكن تعريفه 
 )Demineralization( وحتــلــل  تــآكــل  بــأنــه 
 )Enamel )املــيــنــاء،  للسن  اخلــارجــيــة  للطبقة 
بسبب تعرضها لألحماض الناجتة من البكتيريا 
الطعام  بقايا  على  تغذيتها  بعد  بالفم  املوجودة 
والتي تشكل معًا طبقة لزجة تلتصق على أسطح 
الطعام  تــنــاول  مــن  دقيقة   20-30 بعد  األســنــان 

.)Plaque( وتسمى بـ
وفي حال عدم إزالة هذه الطبقة وخالل 30 دقيقة 
عن  الناجتة  األحماض  تعمل  الطعام  تناول  بعد 
مبهاجمة  الطعام  بقايا  على  البكتيريا  تغذية 
من  فترة  وخــالل  بها  حتلل  مسببة  امليناء  طبقة 
الزمن تؤدي إلى حدوث ثقوب مسببة ألم ورائحة 
كريهة. وإذا أهمل عالجها مبراحلها األولية ميكن 
أن تتطور لتصيب عصب األسنان مسببه ألم حاد 

وشديد.

د. اياد عزوني
د. اياد امني عبد السالم عزوني

-  مواليد مدينة نابلس عام 1968، تلقى تعليمة مبراحله 
املختلفة مبدارسها اال أن حصل على الثانوية   العامة 

عام1985.
-  بكالوريوس طب وجراحة األسنان /   جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية سنة1990. 
 LomaLinda اختصاص زراعة وتركيب األسنان  -

.University U S A 1994-95
 AAIDزميل االكادميية االمريكية لزراعة االسنان  -

         Associate fellow  2006
 Board of oral حاصل على البورد االملاني لزراعة -

      Implantology  2007
 - عضو الكوجنرس العاملي لزراعة االسنان 
- عضو املجموعة االردنية لزراعة االسسنان

- يزاول مهنة طب وزراعة األسنان بعيادته اخلاصة مبدينة 
نابلس،منذ العام 1993 وحتى االن

 www.cdc.ps  : املوقع اإللكتروني  -

أعراض تسوس األسنان
 )Odontalgia( ألم باألسنان ويطلق عليها طبيًا
وخـــاصـــة بــعــد تـــنـــاول احلـــلـــوى مـــن األطــعــمــة أو 

السوائل الساخنة أو الباردة.
- نخر أو ثقوب بالسنان

- رائحة نفس كريهة

مراحل تسوس األسنان
ظــهــور بــقــع بــيــضــاء )طــبــاشــيــريــة الـــلـــون( على 
نتيجة  ضعف  نقاط  إلــى  مشيرة  األسنان  سطح 
الناجتة  األحــمــاض  )بفعل  امليناء.  طبقة  حتلل 
بقايا  على  تغذيتها  بعد  البكتيريا  إفــزازات  على 
الـــطـــعـــام(. ومـــع اســتــمــرار حتــلــل طــبــقــة امليناء 
بسبب إهمال تنظيف األسنان تتحول هذه البقع 

البيضاء إلى اللون البني.
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وتعب شديد للشخص املصاب، وغالبًا ما يحتاج 
إلى عالج طويل إلزالة العصب وعمل احلشوات 
)Root Canal Treatment(.او  الــالزمــة 

قلعها

عالج تسوس األسنان
التسوس  أصــابــهــا  الــتــي  األســنــان  عــالج  ال ميكن 
بالشكل  عليه  كــانــت  مــا  إلـــى  حالتها  واســتــعــادة 
بها  الــعــنــايــة  ضــــرورة  علينا  يحتم  ممــا  الــســلــيــم 

للحفاظ عليها وعدم احلاجة لعالجها.
إال أن عالج األسنان مهم جدًا ملنع تطور التسوس 
ووصــولــه إلــى جــذور األســنــان والــتــي غالبًا يكون 
تــقــلــع الــســن أو الضرس  ــة  بــهــذه احلــال عــالجــهــا 
األسنان  طبي  مراجعة  علينا  وجب  ولذا  املصاب. 
تسوس  وجــــود  عــن  املــبــكــر  للكشف  دوري  بــشــكــل 
يكون  مــا  غالبًا  والــتــي  املبكرة  مبراحله  األســنــان 
بحشو أالسنان بهدف احلفاظ عليها ومنع حدوث 

املضاعفات وخسارتها.

حشو األسنان
لــعــالج األسنان  األســنــان ضـــروري جـــدًا  إن حشو 
املــصــابــة بــالــتــســوس مبــراحــلــه املــبــكــرة ويــتــم هذا 
بإزالة اجلزء  وذلــك  بعيادة طب األسنان  اإلجــراء 
الذي تعرض للتسوس باحلفر بواسطة استخدام 
مقدح خاص بعد تخدير املريض باملخدر املوضعي 
البقعة  تنظيف  وبعد  باأللم،  ملنع إحساسه  الالزم 
غابًا  العصب  مواد خاصة حلماية  توضع  املصابة 
ما تتكون من مادة الكالسيوم هايدروكسيد والتي 
طبقة  لبناء  العاج  منطقة  خاليا  حتفز  بــدورهــا 
حشو  يتم  وبعدها  العصبية.  احلجرة  فوق  صلبة 
السن أو الضرس املصاب مبادة مصنعة من مركبات 
 Composite Resin الراتينج وهي ما تعرف بـ
والتي يكون لونها عظمي ومشابه للون األسنان أو 
استخدام الفضة املتحدة مع الزئبق والتي تعرف 
معدني  لونها  ويــكــون   Dental Amalgam بـــ 

مع إهمال عالج تسوس األسنان مبراحله األولية 
عند طبيب األسنان تتحول البقع بنية اللون إلى 
تسوس  أن  إلــى  مشيرة  الداكن  البني  باللون  بقع 
األلم  إلى حــدوث  وتــؤدي  األسنان  بحالة نشطة، 

لبضع دقائق بعد تناول املرطبات واحللوى.
مــع جتاهل هــذه األعـــراض، )وأحــيــانــًا يستعمل 
األلم(،  من  للتخفيف  املسكنات  بعض  لشخص 
امليناء  منطقة  من  ينتشر  أو  التسوس  يتفشى 
والــتــي تظهر  األســنــان  عــصــب  لتصيب  والــعــاج 
وغالبًا  وشديد  حــاد  ألــم  من  بالشكوى  أعــراضــه 
إرهاق  يسبب  الــنــوم ممــا  أثــنــاء  بالليل  يكون  مــا 

وينصح بها حلشو األضراس اخللفية لصالبتها.
إال أن عالج األسنان أو األضراس املصابة بالتسوس 
باحلشوات مهما كان نوعها وكفاءة طبيب األسنان 
لالنكماش  املزيد  من  سنوات  خالل  تتعرض  بها، 
والسوائل  اللعاب  مع  لتفاعلها  نتيجة  والتقلص 
وإضافة إلى الضغط الذي تتعرض له خالل عملية 
األسنان  جـــدران  عــن  تباعدها  يسبب  ممــا  املضغ 
واألحماض  البكتيريا  لدخول  السماح  وبالتالي 
الناجتة عنها لداخل السن أو الضرس مما يؤدي 
حلــدوث التسوس مــرة أخـــرى. وأظــهــرت األبحاث 
نتائج العمر االفتراضي حلشوات األسنان من -7

10 سنوات في حال احلفاظ عليها بطرق العناية 
بانتظام  واملعجون  للفرشاة  استعمال  من  املثالية 
ثالث مــرات يوميًا مبدة ال تزيد عن نصف ساعة 
من تناول وجبة الطعام إضافة إلى الزيادة الدورية 
املبكر  للكشف  أشهر   6 كل  مــرة  األســنــان  لطبيب 
إلى حــدوث تسوس  أو عالمات تشير  عن أي خلل 

األسنان.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن التغذية السليمة مهمة 
على  فالتعود  األســنــان،  تسوس  حــدوث  ملنع  جــدًا 
تناول مشتقات احلليب واأللبان مهم جدًا خالل 
الطبيعية  للفاكهة  أن  كما  األسنان  تكوين  فترات 
أهمية كبرى بتزويد اجلسم بالفيتامينات الالزمة 
إضافة إلى وظيفتها امليكانيكية بتنظيف األسنان 
عن  االبتعاد  فــإن  كذلك  ومضغها  قضمها  أثــنــاء 
جدًا  مهم  الوجبات  بني  خاصة  احللويات  تناول 
أن  وكــمــا  األســـنـــان  تــســوس  مــن حــــدوث  للتقليل 
باستعمال  عــلــيــه  واالنــتــظــام  األســـنـــان  تنظيف 
طب  لعيادة  الــدوريــة  والــزيــارة  والفرشاة  املعجون 
تطور  ملنع  جــدًا  مهم  واملؤهلة  املختصة  األســنــان 
ـــقـــدمي احللول  وت األســــنــــان  ــتــســوس  ب اإلصــــابــــة 

العالجية الالزمة قبل فقدانها.

د اياد عزوني
B D S، Implantologist
www.cdc.ps
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جاذبية احملافظات لالستثمار
مقر  في  السوق  اقتصاد  دراســات  مركز  أعلن 
واالستثمارات  لــإلعــالم  البولندية  الــوكــالــة 
اخلارجية تقومي حتليلي للمناطق من زاوية  
الصناعية  للنشاطات  االستثمارية  جاذبيتها 

واخلدمية والتكنولوجيات املتقدمة.
واملناطق  احملافظات  تقومي  عناصر  بني  من 
االقتصادية  التحتية  البنى  تــطــور  حــالــة   :
واالجــتــمــاعــيــة، مـــدى احلـــصـــول عــلــى اليد 
لكسب  ـــهـــادفـــة  ال والـــفـــعـــالـــيـــات  الـــعـــامـــلـــة، 
املستثمرين. وجاءت النتائج قريبة من نتائج 

العام املاضي.
في التقومي النهائي حصلت محافظة سيليزيا 
النتيجة هذه  أثـّر على  الدرجات.  أعلى  على 
العمالة،  احتياطي  لتقومي  العالية  الدرجة 
البنية   ، الــتــصــريــف  ســــوق  اإلنــــتــــاج،  كــلــفــة 
،حالة  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  التحتية 
عن  البحث  في  احملافظة  ونشاط  الطرقات 
املستثمرين. نقطة الضعف الوحيدة التي مت 
اعتبارها كان املستوى املنخفض لألمن العام 

في احملافظة.
في املراتب األولى من الالئحة تواجدت أيضًا 
ومتزوفييتسكي.  دولنوشلونسكي  محافظتا 
سيليزيا الدنيا )دولني شلونسك( هي منطقة 
معروفة بنجاحاتها في استقطاب املستثمرين 
التحتية  البنى  تشهده  الذي  الكبير  للتطور 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة ومــرافــق النقل 
ووفرة اليد العاملة، بينما نالت كلفة اإلنتاج 

فيها تقييمًا متوسطًا.
}والتي  مازوفييتسكي  حملافظة  القوة  نقاط 
أيضًا  وارســو{ هي  العاصمة  تتواجد ضمنها 
املستوى العالي للبنى التحتية واالجتماعية، 
وكـــذلـــك اســتــهــالكــيــة الـــســـوق وقـــدرتـــه على 
التي  الكبيرة  والفعالية  اإلنــتــاج،  امتصاص 
املستثمرين.  جتاه  احملافظة  سلطات  تبديها 
ولــكــن حــالــة املــواصــالت فــي احملــافــظــة القت 

تقديرًا متوسطًا من قبل معّدي التقرير.

تقرير الربع األخير 2007
عن النشاطات االستثمارية في بولندا

جوائز ألفضل املشاريع 
االستثمارية

استثمارية  مشاريع  أفضل  ثالثة  تكرمي  مت 
رئيس مجلس  نائب  من قبل   2007 في عام 
الــــوزراء ووزيـــر االقــتــصــاد فــالــدميــار بافالك، 
االجتماعية  والـــســـيـــاســـة  الــعــمــل  ووزيـــــــرة 
والتعليم  الــعــلــوم  ووزيـــــرة  فـــيـــداك،  يــوالنــتــا 
الوكالة  ورئــيــس  كودريتسكا،  بــربــارة  العالي 
اخلارجية  واالستثمارات  لإلعالم  البولندية 
اللقاء  خالل  وذلــك  فويتشيخوفسكي.  بافل 
ورأس  امليالد  أعياد  مبناسبة  املستثمرين  مع 

السنة.
جائزة استثمار عام 2007 نالها أكبر مشروع 
لشركة  يــورو  مليون   145 بقيمة  استثماري 
االقتصاد  وزيــر  يــدي  مــن  واستلمها  تويوتا، 
الــســيــد كنجي مــانــابــي نائب  الــشــركــة  بــاســم 
التي  تويوتا  لشركة  البولندي  الفرع  رئيس 
في  البنزين  ومــحــركــات  السرعة  علب  تنتج 
لشركة  فــرع  خــامــس  وهــو  فاوبجيخ،  مدينة 
تويوتا في بولندا. ويعد استثمار شركة تويوتا 
دلياًل على التدفق املتصاعد لالستثمارات من 
خارج االحتاد األوروبي وخصوصًا من الشرق 

األقصى والواليات املتحدة األمريكية.
جائزة الوكالة البولندية لإلعالم واالستثمارات 
 2007 عــام  الستثمار   PAIiIZ اخلــارجــيــة 
الـــــذي أنـــشـــأ أكـــبـــر عــــدد مـــن فــــرص العمل 
 INDESIT إنديست  شركة  عليها  حصلت 
وسلمتها وزيرة العمل والسياسة االجتماعية 
يوالنتا فيداك للمدير أندجي دروزد، وتعتبر 
الشركة من أكبر املنتجني في محافظة وودج. 
البرادات  اقــتــصــاديــتــني  منشأتني  فــي  تنتج 
ألف   2،5 حــوالــي  بهما  ويعمل  والطباخات 
شخص. وتخطط الشركة لفتح منشأة أخرى 

في رادومسك.
نصيب  من  كانت  العصرية  اخلدمات  جائزة 
العلوم  وزيـــرة  قدمتها  أوروبـــا.  رويــتــرز  شركة 

يوزيفوفيتش  بافل  للسيد  العالي  والتعليم 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب مــديــر شــــؤون أوروبــــا 
الــوســطــى واجلــنــوبــيــة فـــي الــشــركــة. شركة 
 1992 عام  منذ  بولندا  في  متواجدة  رويترز 
، قررت في السنة املاضية افتتاح مركز حديث 
للمجال  غــدانــســك  مــديــنــة  فــي  للمعطيات 
اللغوي في أوروبا الوسطى وأفريقيا. سيكون 
املــركــز اجلــديــد مــســؤواًل عــن جمع املعطيات 
املناطق  هــــذه  مـــن  واملـــالـــيـــة  االقـــتـــصـــاديـــة 
ويفترض  للشركة.  اإلنتاجية  لالحتياجات 
التقنيات  نقل  اجلديد  االستثماري  املشروع 
رويترز  تستخدمها  التي  املعاصرة  اإلعالمية 

لبقية أنحاء العالم.

التي بعثها رئيس مجلس  الرسالة  وجاء في 
كوموروفسكي  بــرونــيــســواف  الــســيــد  الــنــواب 
الــلــقــاء : » إن  خــصــيــصــًا لــلــمــشــاركــني فـــي 
أن  ميكن  ضخمة،  إمكانيات  ذو  بلد  بولندا 
مناخ  إلنــشــاء  الــدائــم  السعي  فيها  نــالحــظ 
جيد لالستثمارات. لدي أمل بأن هذا الرأي 
اليوم«.  باجلوائز  الفائزون  يؤكده  اإليجابي 
الوكالة  رئيس  فويتشيخوفسكي  بافل  وقــال 
اخلارجية:  واالستثمارات  لإلعالم  البولندية 
لدي اعتقاد عميق أن بولندا ستسعى لتكون 
ذكر  كما  وخاصة  ـ  املساعد  املناخ  يخلق  بلدًا 
بافالك  فالدميار  الــوزراء  رئيس  نائب  السيد 
املتقدمة  الــتــقــنــيــات  ذات  لــالســتــثــمــارات  ـ 

والعالية.
أكثر املشاريع االستثمارية هذه السنة ـ والتي 
تقدم الوكالة PAIiIZ النصح لها وتساعدها 
ومبراكز  باإللكترونيات  ترتبط  ـ  التنفيذ  في 
لرجال  واإلرشـــــاديـــــة  املــصــرفــيــة  اخلـــدمـــات 
الـــســـيـــارات.  وبـــصـــنـــاعـــة   BPO األعــــمــــال 
املتحدة  الواليات  االستثمارات:  هذه  ومصدر 

إعداد : مهدي قليبو
مستشار دائرة العالقات العامة 
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األمريكية، اليابان، أملانيا، بريطانيا العظمى، 
الصني. جتاوزت قيمة االستثمارات اخلارجية 

في بولندا عام 2006 مبلغ 15 مليار يورو.

جوائز ملنتجات مستقبلية
هذا النوع من املسابقات يعطينا فرصة الختيار 
ـ قال  أفضل ابتكارات الفكر العلمي والتقني 
خالل  بافالك  فالدميار  الــوزراء  رئيس  نائب 
تسليمه جوائز »املنتج البولندي املستقبلي«. 
كانون   17 بتاريخ  الذي جرى  نظمت احلفل 
البولندية  الوكالة  وارسو  األول/ ديسمبر في 

لتنمية النشاط االقتصادي.
وقـــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر االقتصاد 
أنــه مــن الــضــروري أن يتم  بــافــالك  فالدميار 
وأن   ، التنفيذ  الــفــائــزة حيز  املــشــاريــع  وضــع 
هذا املجال يجب العمل املستمر على إجنازه، 
بحيث يتم االستفادة بشكل واسع من املشاريع 

التي حققت جناحًا اقتصاديًا.
وقـــرأ نــائــب رئــيــس الــــوزراء رســالــة تهنئة من 
للفائزين  تــوســك  ـــالـــد  دون الـــــــوزراء  رئــيــس 
إجنـــازات  إن  فــيــهــا:  جـــاء  املــســابــقــة  وملنظمي 
للمنتج  الـــعـــام  هــــذا  الــفــائــزيــن مبــســابــقــة 
البولندي املستقبلي تعبر عن أن أهم خيرات 
الــوطــن هــم الــنــاس الــذيــن بــدورهــم ينشئون 
املنتجات العصرية، وبفضلهم يصبح املستقبل 
ضمن  كانت  التي  التقنيات  وتصبح  حاضرًا، 
السوق  واقعًا في  الــواردة  مجال احللول غير 

البولندية.
البولندي  ــتــج  ــن »امل مــســابــقــة  مـــن  والـــهـــدف 
املنجزات  وتعميم  الــتــرويــج  هــو  املستقبلي« 
التقنيات  فــــي  احلـــديـــثـــة  واالخـــــتـــــراعـــــات 
التواجد  فـــرص  لــهــا  والــتــي  والــتــكــنــولــوجــيــا 
الــبــولــنــديــة. وتــعــطــى اجلوائز  عــلــى الــســوق 
وتكنولوجيا  املستقبل  منتج  درجــتــني:  فــي 

املستقبل، وفاز في مسابقة هذا العام:
املنشأة البولندية لألوراق النقدية في وارسو 
تشخيص  تكنولوجيا   PCP  « مــشــروع  على 
جائزة  وهــي  ـ  املتعددة«  الكربونية  البطاقات 

في درجة »تكنولوجيا املستقبل«.
»غليغيتسه« على  املستقلة من  املعادن  معهد 
كبريتات  خامات  تنقية  »تكنولوجيا  مشروع 
»تكنولوجيا  درجــة  في  جائزة  وهي  ـ  النيكل« 

املستقبل«.
على  )كــراكــوف(  الصناعية  الكيمياء  معهد 
خواص  لدراسة  األجهزة  »مجموعة  مشروع 

املعادن والسبائك السائلة في درجات احلرارة 
ـ وهــــي جـــائـــزة فـــي درجــــة »منتج  الــعــالــيــة« 

املستقبل«.
مشروع  على  )وارســــو(  سيستم  فيغو  شــركــة 
 VIGOcam احلــــراري  التصوير  »كــامــيــرا 
»منتج  درجــــــة  فــــي  جــــائــــزة  وهـــــي  ـ   »v50

املستقبل«.
معهد أمن التكنولوجيا MORATEX من 
الواقية  الفردية  »األلبسة  مشروع  على  وودج 
ـ وهي جائزة في درجة »منتج  من الرصاص« 

املستقبل«.

ذلك  ويـــدل  دوالر.  مليون   100 مــن  أعــلــى 
على أن بورصة وارسو أصبحت مكانًا جذابًا 
للعروض الضخمة ليس باملقياس البولندي 
لرأي  وفقًا  ـ  األوروبــي  باملقياس  بل  فحسب 

لودفيك سوبولفسكي رئيس البورصة.
كان عامًا متميزًا لسوق األوراق   2007 عام 
الشركات  لــعــدد  بالنظر  وارســـو  فــي  املــالــيــة 
أكبر  أو   ، اجلــديــدة. مثل شركة غـــادوـ غــادو 
عرض في تاريخ العروض األوروبية لشركات 
الـــذي قــدمــتــه شــركــة إميوإيست  الــعــقــارات 
شركة  انــــطــــالق  يـــســـرنـــا   .Immoeast
طريقة  ألنه   NewConnect نيوكونيكت 
قبل  من  البولندي  املــال  رأس  إلظهار  تالية 
الشركات البولندية ـ حسب رأي آننا يانوس 

IPO.pl مديرة
 350 وارســو  بورصة  في  تتواجد  عام  بشكل 
نصفها  خــارجــيــة.  شــركــة   22 منها  شــركــة 
، ويظهر هذا  دخل البورصة في عام 2007 
أصبحت  الــبــورصــة  أن  واضـــح  بشكل  الــعــام 
فحسب  الداخليني  للمصدرين  ال  جــذابــة 
وإمنــــا لــلــشــركــات اخلــارجــيــة أيــضــًا ـ حتى 
نهاية كانون األول/ ديسمبر دخلت البورصة 
 Warimpex (شــركــة  خارجية  شركة   11
 ACE النمساوية،  إميوإيست  النمساوية، 
 Orco Property مجموعة  اإلسبانية، 
فيشن  سلفانو  مجموعة  لوكسمبورغ،  مــن 
اإلستوانية، ومجموعة أوليمبيك إنترتيمنت 
شركة  الهولندية،  سنتر  بــالزا  اإلستوانية، 
بولسكا  ريــنــهــولــد  الــقــبــرصــيــة،   ASBISc
السويدية، رونسون يورب الهولندية، كيرنيل 

هولدينغ األوكرانية(.
احلدث الهام في عام 2007 بني املستثمرين 
ـــاح ســـوق  ـــت ـــــان افـــت ومـــــصـــــدري األســــهــــم ك
أغسطس،  آب/   30 بــتــاريــخ  نــيــوكــونــيــكــت 
نيو  ســـوق  دخــلــت  شــركــة   22 حــســبــنــا  وإذا 
اإلجمالي  الــشــركــات  عــدد  يرتفع  كونيكت 
وارسو  في  املالية  األوراق  سوق  دخلت  التي 
أربعة شهور من حتريك  خــالل   .  100 إلــى 
سوق نيوكونيكت مت تسجيل 22 شركة فيه، 
العام  فــي  للدخول  أخــرى  شــركــات  وتستعد 
لودفيك  البورصة  رئيس  ويتوقيع  املقبل. 
في  املسجلة  الشركات  أن عدد  سوبولفسكي 
املالية بوارسو سيصل في عام  سوق األوراق 
 2009 عــام  وفــي   ، شركة   400 إلــى   2008

ُيحتمل أن يصل إلى 500 شركة.

النتائج األولية لعمل سوق 
األوراق املالية في عام 2007 

منذ عدة سنوات تتواجد سوق األوراق املالية 
في املقدمة األوروبية من حيث عدد الشركات 
املستجدة فيها. ويزداد االهتمام بهذا السوق 
باستمرار ـ في عام 2007 دخلت العمل فيه 
ألول مــرة 78 شــركــة، فــي حــني وصــل عدد 
بالكاد   2006 عــام  في  املستجدة  الشركات 
الرقم  حتطيم  مت  وبــهــذا  شــركــة.   38 إلـــى 
إلى  عندما دخلت   1997 القياسي من عام 
شركة.   62 وارســـو  فــي  املالية  األوراق  ســوق 
فــي هــذا الــعــام ظــهــرت عــدة عـــروض بقيمة 

عام 2007 كان عامًا متميزًا 
لسوق األوراق املالية في 

وارسو بالنظر لعدد الشركات 
اجلديدة. مثل شركة غادوـ 

غادو ، أو أكبر عرض في تاريخ 
العروض األوروبية لشركات 

العقارات الذي قدمته شركة 
.Immoeast إميوإيست
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الملف االستثماري

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:400

Turkish company producing and exporting quality hand made carpets is looking for buyers of this 
production. The company can make silk on wool carpets. 

Activities
found
in the offer :

  Textiles and textile articles

Firm Name : Nepal Enerji Üretim ve D Ticaret

Address : Anadolu Hisari Goksu Evleri B-171-A Beykoz - Istanbul - TURKIYE 

Zip Code : 34815 District : Beykoz Province : STANBUL

Phone : +90-216--4658822 Fax : +90-216-4658825

e-mail : saygangroup@gmail.com Web :

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2009-01-01

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:397

Turkish Company located in Istanbul, specialized in trading hot rolled coils and sheet, cold rolled 
coils and sheets, galvanized coils, rebars, pipes, tubes and etc. is looking for buyers of these 
products.

Activities found
in the offer :

  Basic metals and associated products

Firm Name : Ervaksan Erdemir Vakf Metal Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

Address : lhami Soysal Cad. No:44 Kat:3 D:303 Kdz. ERE L

Zip Code : 67300 District : KDZ.EREGL Province : ZONGULDAK

Phone : +90-372-3296575 Fax : +90-372-3238181

e-mail : ervaksan@ervaksan.com.tr Web : www.ervaksan.com.tr

Posting Date : 2007-07-13 Expiry
Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:393

ERVAKSAN is an international trading company since 1993. In order to improve our company s
import-export possibilities, representativeness agreements; we are willing to import pig iron, ferro 
alloys and scrap especially from Russia, Ukraine and to export steel products such as Hot & Cold 
Rolled coils, sheet, wire rod to foreign countries. 

Activities found
in the offer :

  Metal ores
  Basic metals and associated products

Firm Name : E ve E Tekstil ve Deri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ti

Address : Eskiedirne Asfalti 1095 Sok. No:20 Kucukkoy / 500 evler 

Zip Code : District : Gaziosmanpasa Province : STANBUL

Phone : +90-212-6181515 Fax : +90-212-6181517

e-mail : akkaya_emre@yahoo.com Web : www.optimusshoes.com

Posting Date : 2007-07-13 Expiry
Date : 2007-09-30

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:386

Our company is a manufacturer of both man and woman shoes. We also manufacture wallets and 
bags. We have a big range of products, in different qualities. If our customer wants us to produce 
some models that they have, we can produce them, too. 

Activities found
in the offer :

  Clothing and footwear
  Leather and leather products

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:400

Turkish company producing and exporting quality hand made carpets is looking for buyers of this 
production. The company can make silk on wool carpets. 

Activities
found
in the offer :

  Textiles and textile articles

Firm Name : Nepal Enerji Üretim ve D Ticaret

Address : Anadolu Hisari Goksu Evleri B-171-A Beykoz - Istanbul - TURKIYE 

Zip Code : 34815 District : Beykoz Province : STANBUL

Phone : +90-216--4658822 Fax : +90-216-4658825

e-mail : saygangroup@gmail.com Web :

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2009-01-01

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:397

Turkish Company located in Istanbul, specialized in trading hot rolled coils and sheet, cold rolled 
coils and sheets, galvanized coils, rebars, pipes, tubes and etc. is looking for buyers of these 
products.

Activities found
in the offer :

  Basic metals and associated products

Firm Name : Ervaksan Erdemir Vakf Metal Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

Address : lhami Soysal Cad. No:44 Kat:3 D:303 Kdz. ERE L

Zip Code : 67300 District : KDZ.EREGL Province : ZONGULDAK

Phone : +90-372-3296575 Fax : +90-372-3238181

e-mail : ervaksan@ervaksan.com.tr Web : www.ervaksan.com.tr

Posting Date : 2007-07-13 Expiry
Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:393

ERVAKSAN is an international trading company since 1993. In order to improve our company s
import-export possibilities, representativeness agreements; we are willing to import pig iron, ferro 
alloys and scrap especially from Russia, Ukraine and to export steel products such as Hot & Cold 
Rolled coils, sheet, wire rod to foreign countries. 

Activities found
in the offer :

  Metal ores
  Basic metals and associated products

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:400

Turkish company producing and exporting quality hand made carpets is looking for buyers of this 
production. The company can make silk on wool carpets. 

Activities
found
in the offer :

  Textiles and textile articles

Firm Name : Nepal Enerji Üretim ve D Ticaret

Address : Anadolu Hisari Goksu Evleri B-171-A Beykoz - Istanbul - TURKIYE 

Zip Code : 34815 District : Beykoz Province : STANBUL

Phone : +90-216--4658822 Fax : +90-216-4658825

e-mail : saygangroup@gmail.com Web :

Posting Date : 2007-08-02 Expiry Date : 2009-01-01

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:397

Turkish Company located in Istanbul, specialized in trading hot rolled coils and sheet, cold rolled 
coils and sheets, galvanized coils, rebars, pipes, tubes and etc. is looking for buyers of these 
products.

Activities found
in the offer :

  Basic metals and associated products

Firm Name : Ervaksan Erdemir Vakf Metal Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

Address : lhami Soysal Cad. No:44 Kat:3 D:303 Kdz. ERE L

Zip Code : 67300 District : KDZ.EREGL Province : ZONGULDAK

Phone : +90-372-3296575 Fax : +90-372-3238181

e-mail : ervaksan@ervaksan.com.tr Web : www.ervaksan.com.tr

Posting Date : 2007-07-13 Expiry
Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:393

ERVAKSAN is an international trading company since 1993. In order to improve our company s
import-export possibilities, representativeness agreements; we are willing to import pig iron, ferro 
alloys and scrap especially from Russia, Ukraine and to export steel products such as Hot & Cold 
Rolled coils, sheet, wire rod to foreign countries. 

Activities found
in the offer :

  Metal ores
  Basic metals and associated products
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Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:404

Turkish foreign trade company, specialized in providing food products especially food, honey, 
cheese, olive, olive oil, bean, chickpea, dry food, coffee, tea and date is looking for commercial 
cooperation. The company is also provide plastic goods (glass, plate and etc.), plastic bag .

Activities found
in the offer :

  Agricultural, horticultural, hunting and related products
  Food products and beverages
  Rubber, plastic and film products

Firm Name : AYB AYAKKABI DER TEKST L TEM ZL K VE DI T CARET

Address : Egemenlik Mah.6144 sok no.35 Ayakkab c lar sitesi kkent 35530 bornova izmir türkiye

Zip Code : 35530 District : bornova Province : ZM R

Phone : +90-232-4366362 Fax : +90-232-4363727

e-mail : info@pertbiroto.com Web : http://www.pertbiroto.com

Posting Date : 2007-08-07 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:401

Turkish company specialized in manufacturing ladies footwear such as sandals, slippers, (products 
for Spring- Summer Season) is seeking business partners (agents) in Europe on commission basis. 

Activities found
in the offer :

  Clothing and footwear
  Leather and leather products

Firm Name : TESAY- BU ABDULLAH KARABULUT 

Address : Hurriyet Mah. Sakir Zumre Cad. No: 69/A Kucukkoy, G.O.Pasa/Istanbul 

Zip Code : District : Gazi Osman 
Pasa Province : STANBUL

Phone : +90-212--477 17 71 Fax : +90-212-618 72 

e-mail : tesay@tesay.com Web : www.tesay.com; www.tesayalper.com.tr

Posting Date : 2007-08-07 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:398

Turkish company, located in Istanbul, founded in 1999, 72 employees, specialized in manufacturing
decorative finishing profiles is looking for partners in European Union and The Union of the 
Independent States and Russia. 

Activities found
in the offer :

  Manufactured goods, furniture, handicrafts, special-purpose products, associated consumables

Firm Name : hasan akyüz el sanatlar ve hal üretim iç ve d tic. ltd. ti

Address : Fatih Mah. Kisla Caddesi No:72 Simav- Kutahya 

Zip Code : 43500 District : Simav Province : KÜTAHYA

Phone : +90-274--5138481 Fax : +90-274-5131135

e-mail : sefa@hasanakyuz.net Web : www.hasanakyuz.com
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Firm Name : aktif hukuk & law office 

Address : Mustafa Kemal Mahallesi Baris Sitesi 53. Sokak No:13 Bilkent / ANKARA 

Zip Code : 06800 District : Cankaya Province : ANKARA

Phone : +90-312-287-95-55 Fax : +903122874979

e-mail : aktifhukuk@aktif-hukuk.com Web : www.aktif-hukuk.com

Posting Date : 2007-08-07 Expiry Date : 2008-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:407

Aktif Law Office, located in Ankara, founded by Atty. Yakup Erikel , has over 16 years experience, 
provides full legal service to the clients with a professional, dynamic and specialized team, performs 
legal consultancy, litigation and dispute resolution services coordinating with law firms located in 
different countries and taking counsel s opinion. Aktif Law Office is pleased to provide you full legal
service including the areas, mergers and acquisitions, due diligence, international commercial 
arbitration, infrastructure projects, telecommunication, media, informatics and technology, energy, 
natural resources and foreign investment. Thereto Aktif Law Office has willingness to serve in the 
areas intellectual property, litigations, enforcement and executive proceedings and recognition and 
execution of the decisions. 

Activities found
in the offer :

  Architectural, construction, legal, accounting and business services

Firm Name : ANTESKAHVE

Address : Ali Cetinkaya Cad. Ali Cavus Apt. 147/3 

Zip Code : 07100 District : Muratpasa Province : ANTALYA

Phone : +90-242--3115899 Fax : +90-242-3115192

e-mail : anteskahve@anteskahve.com Web : www.anteskahve.com

Posting Date : 2007-08-07 Expiry Date 
: 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:406

Turkish Company located in Antalya/TURKEY, founded 1999, 20 employees, specialized in 
manufacturing Coffee dispenser is looking for companies willing to be its agent. The company is
also providing technical service for many big brands all over the world (Grindmaster, Wittenborg,
Coffetek, Bianchy, Nouva Ricambi and etc.). 

Activities found
in the offer :

  Machinery, equipment, appliances, apparatus and associated products

Firm Name : ALMENAGIDA GIDA TURIZM SAN Ç VE DI T C.LTD. T

Address : Merkez Mah. Cendere Yolu Bostan Sok. No:10 

Zip Code : 34407 District : Kagithane Province : STANBUL

Phone : +90-212--2252282 Fax : +90-212-2915803

e-mail : sukruyilmaz@almena.com.tr Web : www.almena.com.tr

Posting Date : 2007-08-07 Expiry Date
: 2008-07-30
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Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:412

Turkish company specialized in manufacturing engine pistons, piston pins, piston rings and cylinder 
liners seeks commercial co-operation with distributors, wholesalers and commercial agents The 
company is manufacturing with IKONIUM trade mark with a valuable expertise and technical know-
how of 35 years. Over 750 types of engine pistons range vary from dia 65mm to 220mm and liners 
are currently being produced by the company to meet international standards of quality for total 
customer satisfaction. 

Activities
found
in the offer :

  Motor vehicles, trailers and vehicle parts

Firm Name : Mopan Masif Panel Mobilya San ve Tic 

Address : Istanbul Yolu Uzeri 4. km 

Zip Code : 32200 District : Merkez Province : ISPARTA

Phone : +90-246--2272020 Fax : +90-246-2274040

e-mail : info@mopan.com.tr Web : www.mopan.com.tr

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:410

Turkish company specializing in manufacturing edge glued panel is looking for buyers of this 
production. The specifications are as follows: Pine, beech or spruce Solid or finger jointed 
Dimensions may vary (max 3000 mm x 1300 mm) Thickness is between 10 - 42 mm (thickness 
may change on request) 

Activities found
in the offer :

  Wood, wood products, cork products, basketware and wickerwork

Firm Name : Ekim Ambalaj Plastik Kimya n aat Nakliye San. Ve Ticaret LTD.STI.

Address : 6106/2 Sk. No:9 Dokumculer Sitesi P.K. 35070 Isikkent/IZMIR 

Zip Code : 35070 District : Isikkent Province : ZM R

Phone : +90-232--4370099 Fax : +90-232-4370381

e-mail : ekimambalaj@hotmail.com Web :

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2008-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:409

Turkish company named Ekim Ambalaj LTD.STI., located in Izmir-TURKEY, manufacturer of 
corrugated board sheets and corrugated board boxes at different categories from premium kraft to 
fluting and test liner paper is looking for a partner having the capacities of managing abilities, 
producing and marketing the mentioned goods. The company is also offering to sell a part of the 
company.

Activities
found
in the offer :

  Various types of pulp, paper and paper products
  Various types of printed matter and articles for printing
  Miscellaneous services
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Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:412

Turkish company specialized in manufacturing engine pistons, piston pins, piston rings and cylinder 
liners seeks commercial co-operation with distributors, wholesalers and commercial agents The 
company is manufacturing with IKONIUM trade mark with a valuable expertise and technical know-
how of 35 years. Over 750 types of engine pistons range vary from dia 65mm to 220mm and liners 
are currently being produced by the company to meet international standards of quality for total 
customer satisfaction. 

Activities
found
in the offer :

  Motor vehicles, trailers and vehicle parts

Firm Name : Mopan Masif Panel Mobilya San ve Tic 

Address : Istanbul Yolu Uzeri 4. km 

Zip Code : 32200 District : Merkez Province : ISPARTA

Phone : +90-246--2272020 Fax : +90-246-2274040

e-mail : info@mopan.com.tr Web : www.mopan.com.tr

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:410

Turkish company specializing in manufacturing edge glued panel is looking for buyers of this 
production. The specifications are as follows: Pine, beech or spruce Solid or finger jointed 
Dimensions may vary (max 3000 mm x 1300 mm) Thickness is between 10 - 42 mm (thickness 
may change on request) 

Activities found
in the offer :

  Wood, wood products, cork products, basketware and wickerwork

Firm Name : Ekim Ambalaj Plastik Kimya n aat Nakliye San. Ve Ticaret LTD.STI.

Address : 6106/2 Sk. No:9 Dokumculer Sitesi P.K. 35070 Isikkent/IZMIR 

Zip Code : 35070 District : Isikkent Province : ZM R

Phone : +90-232--4370099 Fax : +90-232-4370381

e-mail : ekimambalaj@hotmail.com Web :

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2008-12-31

Offer Type: Cooperation

Offer Text :
Offer No:409

Turkish company named Ekim Ambalaj LTD.STI., located in Izmir-TURKEY, manufacturer of 
corrugated board sheets and corrugated board boxes at different categories from premium kraft to 
fluting and test liner paper is looking for a partner having the capacities of managing abilities, 
producing and marketing the mentioned goods. The company is also offering to sell a part of the 
company.

Activities
found
in the offer :

  Various types of pulp, paper and paper products
  Various types of printed matter and articles for printing
  Miscellaneous services
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Firm Name : Mopan Masif Panel Mobilya San ve Tic 

Address : Istanbul Yolu Uzeri 4. km 

Zip Code : 32200 District : Merkez Province : ISPARTA

Phone : +90-246--2272020 Fax : +90-246-2274040

e-mail : info@mopan.com.tr Web : www.mopan.com.tr

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date : 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:410

Turkish company specializing in manufacturing edge glued panel is looking for buyers of this 
production. The specifications are as follows: Pine, beech or spruce Solid or finger jointed 
Dimensions may vary (max 3000 mm x 1300 mm) Thickness is between 10 - 42 mm (thickness
may change on request) 

Activities found
in the offer :

  Wood, wood products, cork products, basketware and wickerwork

Firm Name : ÜNSAL DAMPER SAN.T C.LTD. T .

Address : 6. Sok. No:16 Ostim 

Zip Code : 06370 District : YEN MAHALLE Province : ANKARA

Phone : +90-312--3540013 Fax :

e-mail : info@unsaldamper.com Web : www.unsaldamper.com

Posting Date : 2007-08-08 Expiry Date 
: 2007-12-31

Offer Type: Export

Offer Text :
Offer No:413

Turkish company manufacturing all kinds of tipper bodies is seeking for traders, buyers, transport or 
construction companies who needs such tipper body on their own trucks. The company 
manufactures tipper bodies for small trucks or pickup, 3-4 axle trucks and semi-trailers.

Activities found
in the offer :

  Motor vehicles, trailers and vehicle parts
  Transport equipment

Firm Name : M-R Piston Gömlek Segman San.Tic.Ltd. ti

Address : 2. Organize Sanayi Bolgesi Yaylacik Caddesi No:7/A 

Zip Code : 42300 District : Province : KONYA

Phone : +90-332--239 05 00 Fax : +90-332-239 11 

e-mail : mr@mr.com.tr ikonium@ikonium.com.tr Web : www.mr.com.tr www.ikonium.com.tr 
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in the figure below, a continuing closure of the 
Gaza Strip would entail an increasing percentage of 
businesses closing over time to reach 46% by next 
year. Under such a scenario, only 1% of businesses 
anticipate growth over the next year, whilst about 
4% of businesses in the Gaza Strip foresee that 
they will remain at today’s level. In contrast, if the 
closure were to be lifted tomorrow, the positive 
impact would be almost instantaneous with 86% of 
surveyed businesses foreseeing to be in better shape 
in a matter of three months. For about 8% of the 
private sector, the lifting of the closure would still 
come too late, as 5% would remain in bad shape and 
another 3% risk closing.

If the closure persists, 85% of the surveyed 
businesses will have to lay off more employees, 
53% would try and leave the Gaza Strip all together, 
while 48% would still consider trying to diversify 
products and/or services in order to adapt to the 
prevailing conditions. A majority of 76% are not 
prepared to take more loans to keep their businesses 
running.

The results of the UNDP/PAPP survey highlight 
the predicament of the private sector in the Gaza 
Strip. Maintaining the closure on the Gaza Strip will 
certainly not enable the private sector to contribute 
to development and sustainable economic growth 
as foreseen in the PRDP. Lifting the closure regime 
is the key to reversing the damage sustained by the 
Gazan private sector. On a positive note, the survey 
suggests that an immediate lifting of the closure 
would still enable the majority of the private sector 
to recover fast.

Equally concerning, in the past six months alone, 
91% of the surveyed businesses saw their ability 
to market products in the Gaza Strip drastically 
reduced; 94% saw their ability to market products 
outside the Gaza Strip deteriorate; for 92% buying 
raw materials or products became more difficult, 
and 84% are not able to pay back bank loans. 
Furthermore, since June, 65% of the private sector 
reduced their activities, 27% closed business, 3% 
moved into a different type of business, whilst only 
5% remained unaffected.

As a result of the difficulties in Gaza, more than half 
of the private sector is barely managing to keep their 
businesses afloat. Additionally, if the closure regime 
on the Gaza Strip continues, 30% of the surveyed 
businesses could keep up financially for only 
another few months. A meager 5% are still doing 
rather well, and 12% can keep their business open 
for at least another year.

In an attempt to gauge the business climate and 
prospects, representatives of businesses were 
questioned about how they anticipate their business 
to perform in a period of 3 months, 6 months and 
a year from now under two different scenarios: (1) 
a protracted closure on the Gaza Strip, (2) a lifting 
of the closure on the Strip tomorrow. As illustrated 
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The Gaza Strip A Private Sector in Decline
The private sector is labeled as the engine of 
sustainable economic growth and development in the 
occupied Palestinian territory (oPt). The Palestinian 
Reform and Development Plan 2008-2010 calls 
for the private sector to generate productive 
employment, produce high value-added goods and 
services, and create the surplus needed to enhance 
national prosperity. However, evidence suggests 
that the private sector in the Gaza Strip finds itself 
in dire straits, and the obstacles it faces need to be 
removed, if it is to recover and carry out its role as 
the key actor stimulating growth.

UNDP/PAPP has commissioned a phone survey 
targeted at the business community in the Gaza Strip, 
which was conducted between 4 and 9 December 
2007. Three hundred and nineteen businesses in the 
Gaza Strip were successfully surveyed. The results 
are staggering and indicate that the private sector in 
the Gaza Strip is on the verge of collapse with no 
scope for recovery unless the strict imposed closure 
regime on the Strip is lifted.
In the near future, UNDP/PAPP will release a full-
fledged report on the private sector based on the 
information gathered. Meanwhile, some of the main 
findings merit immediate attention if action is to be 
taken in order to resuscitate the private sector in the 
Gaza Strip.

More than two years since the Israeli Disengagement 
from the Gaza Strip, political events have cast a 

shadow over the then anticipated economic boom. 
Prior to the January 2006 PLC elections, businesses 
in the Gaza Strip still functioned at 76% of their 
production capacity. From January 2006 to June 
2007, the production level fell to 46%. Since the 
political events last June, the closure regime became 
even tighter, resulting in a further drastic drop in 
productivity to an average of 11%.

The sharp decline in businesses’ production caused 
a similar free-fall in monthly sales. Whereas the 
median monthly sales per business before January 
2006 reached US$ 18,500, the figure for the period 
January 2006-June 2007 is US$ 10,000. At present, 
median monthly sales are a mere US$ 3,000.

This unprecedented decline in productivity has had 
an impact on salaries and on the number of employed 
in the private sector. In the past six months alone, 
36% of the surveyed businesses reduced salaries per 
se by an average of 40%. In addition, since June, 
78% of the surveyed businesses have laid off a 
considerable number of their employees. Compared 
to six months ago when the average number of 
employees was 31 per business, the average today 
is 9 employees per business.
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

احملطة األخيرة
القطاع اخلاص واجلهاز املصرفي

يتعرض اجلهاز املصرفي الفلسطيني في هذه الفترة إلى ضغوط وعراقيل من قبل 
بنوك اسرائلية تهدد بوقف تقدمي خدماتها املصرفية التي تتم مبوجب اتفاقيات بينها 
وبني بنوكنا ... فبعد أن لهثت البنوك االسرائلية خلف بنوكنا، وتنافست فيما بينها 
للفوز بتوقيع اتفاقيات مع أي بنك أراد إعادة فتح فروعه أو قرر فتح فروعا جديدة  

بفلسطني.

حاولت البنوك االسرائلية التنصل من اتفاقياتها قبل حوالي سنتني وبشكل مفاجىء، 
اإلجراء  هذا  مثل  ملواجهة  حينه  في  جاهزة  فلسطني  في  العاملة  البنوك  تكن  ولم 
الذي يؤثر دون أدنى شك على التعامل التجاري بني إسرائيل وفلسطني التي كانت 
تعتبر الثانية بعد الواليات املتحدة في حجم استيرادها املرغم من السوق االسرائيلية 
–  حوالي ثالثة مليارات دوالرا أمريكيا  - وجرت اتصاالت ومباحثات في حينه مع 
في  البنوك  الفلسطينية وجمعية  النقد  قبل سلطة  املعنية، من  االسرائلية  اجلهات 
فلسطني، فتم حتجيم اإلجراءات وواصلت البنوك تعاونها احملدود إلى أن طلعت علينا 
البنوك االسرائلية من جديد في اآلونة األخيرة بتهديداتها وقف التعامل مع بنوك 

فلسطينية حتت ذرائع وحجج واهية، ولكن هذه املرة يبدو أن األمر بات واقعا..

بها  ومتر  مرت  التي  الصعبة  الظروف  ورغم  الفلسطيني  املصرفي  اجلهاز  لقد شهد 
واإلجنازات  النجاح  ويعود  واالعتزاز،  بالفخر  اليهما  يشار  ومنوا  تطورا   – فلسطني 
التعاون  وصــدق  املتبادل  االحــتــرام  على  املبنية  الوثيقة  العالقة  إلــى  حتققت  التي 
املثمر بني البنوك العاملة في الوطن ممثلة )بجمعية البنوك في فلسطني( وسلطة 
مبوجب  أعمالها  وتــراقــب  البنوك  نشاطات  على  تشرف  التي  الفلسطينية  النقد 
قوانني وتعليمات تهدف إلى سالمة اجلهاز املصرفي التي تكفل حقوق املودعني ودعم 
املستثمرين والتأكيد على نظافة العمل املصرفي واملساهمة في بناء االقتصاد الوطني 
على الوجه األفضل، األمر الذي يستوجب احترام اجلهات الدولية جلهازنا املصرفي 
ودعم قطاعنا اخلاص بكافة مرافقه ودعمه الكامل للمسيرة املصرفية الفلسطينية 
والوقوف إلى جانب هذا اجلهاز الفتي ومساعدته ملجابهة أية حتديات تهدد تقدمه 

ومنوه ومنع أية انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني بكل مرافقه.

املنطقية لنعبر عن ثقتنا بجهازنا املصرفي  التصرفات غير  إذ نستهجن هذه  ونحن 
وبقدراته وامكاناته، ونعلم أن لدينا من اخلبراء وذوي الكفاءات املصرفية العالية في 
نشاطا،  وأوســع  قوة  بأكثر  األزمــة  من  يكفل خروجنا  والبنوك مما  النقدية  السلطة 
وأفضل خدمات للجمهور وذلك من خالل استمرار وتعظيم التعاون املخلص احلكيم 
بني القيادات املصرفية والقطاع اخلاص ملواجهة التحديات وعدم السماح ألحد بإحلاق 
الضرر ببنوكنا وعدم قبول باملساس باإلجنازات الكبيرة التي حققها جهازنا املصرفي 

الفلسطيني، ونأمل أن تواصل اجلهود املثمرة لتحقيق املزيد بعون الله.

وال يسعنا وقد مت تعيني الدكتور جهاد الوزير محافظًا لسلطة النقد إال أن نبارك هذا 
القرار ونتمنى له وجلهازنا املصرفي الفلسطيني اضطراد التقدم والنجاح..
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