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محمد مسروجي
رئيس جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

احلوار بني القطاع العام واخلاص
وأخيرًا حتقق هدف من األهداف االستراتيجية االقتصادية الهامة والتي سعى إليها 
تتطور حيث عقد  أو  لم تستمر  ولكنها  قبل سنني  بــدأت  والتي   – القطاع اخلــاص 
فّياض  د. سالم  الــوزراء  رئيس  السيد  برئاسة  األول بني ممثلي احلكومة  االجتماع 
وعضوية كل من الوزراء السادة كمال حسونة وزير االقتصاد الوطني والسيدة خلود 
دعيبس وزيرة السياحة ووزيرة شؤون املرأة ود. سمير عبد الله وزير التخطيط ووزير 
العمل ود. جهاد الوزير رئيس سلطة النقد حيث مت بحث نوعية ومستوى العالقة 
القطاع  تهم  التي  القضايا  ملختلف  غير موسع  بحث  ثم مت  العالقة  هذه  ومأسسة 

اخلاص حيث خلصت هذه القضايا في ثالثة محاور:

أواًل: اإلطار القانوني والتشريعي
ومن أهم القضايا التي بحثت:

أ –    صياغة وإقرار لوائح تنفيذية للقوانني املعتمدة.
الشركات،  قانون  االستثمار،  قانون تشجيع  القوانني مثل  العديد من  متابعة    - ب 

قانون هيئة رأس املال، قانون 
 الغرف التجارية، قانون الوكاالت التجارية، قانون الصناعة، قانون العمل....الخ

ثانيًا: اخلدمات والتخطيط 
 دار احلوار حول األصول التنافسية لالقتصاد الفلسطيني واالسترجاعات الضريبية 
واجلمركية ومستحقات القطاع اخلاص وكذلك إشراك القطاع اخلاص في الزيارات 
محاكم  وخــاصــة  تخصصية  محاكم  وإنــشــاء  العامة  املــؤســســات  وتفعيل  الرسمية 

جتارية.

ثالثًا: محور العالقة مع إسرائيل
وإشراك  واملعابر  احلركة  وحرية  غــزة  قطاع  على  واإلغـــالق  احلصار  موضوع  بحث 
حقوق  ومتابعة  االقتصادي  باملوضوع  تتعلق  التي  املفاوضات  في  اخلــاص  القطاع 
القدس  مــوضــوع  بحث  كما  اإلسرائيليني  لــدى  واملعنوية  املــاديــة  اخلــاص  القطاع 

واالهتمام املشترك للقطاعني في كل ما يتعلق بالقدس.

إن ما ذكر أنفًا هو غيض من فيض مما ميكن بحثه بني القطاع اخلاص والقطاع 
العام واملهم هنا أنه ألول مرة تؤسس عالقة إيجابية جتمع الفريقني من أجل املصلحة 
الوزراء بنفسه لعلمه بأهمية هذه العالقة. أدعو كافة رجال  العامة. يتدخل رئيس 
األعمال أن يقدموا اقتراحاتهم وأن يعرضوا مشاكلهم وخاصة إذا كانت متثل قضايا 
تعالج مبوضوعية  لكي  مؤسساتهم  ومن خالل  التنسيقي  املجلس  من خالل  عامة 

وإيجابية من خالل هذه املؤسسة الهامة.

الــتــجــاوب غير  والــــوزراء األكـــارم على هــذا  الــــوزراء  لــدولــة رئيس  الشكر كــل الشكر 
املسبوق.

 ومعًا من أجل بناء دولتنا العتيدة.
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ماجد معالي
مدير عام جمعية

رجال األعمال الفلسطينيني

»نعم ، إلختيار فلسطني«
متكاملة  شــراكــة  وفــي  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  يخاطب  هكذا   »PICPALESTINE«
أعمال  الشتات من رجال  وأبناء فلسطني في  العرب  واألخــوة  العام جميع األصدقاء  القطاع  مع 

للمبادرة

» باختيار فلسطني الستثماراتهم«
 في إطار توجه جاد للحكومه والقطاع اخلاص الفلسطيني لتوفير البيئة القانونية واالستثمارية 
املطلوبه ورزمة من السياسات واحلوافز االقتصادية التي تثمن وحترص على جلب االستثمارات 
الصورة  تغير هذه اجلهود وغيرها  أن  ونأمل  التنافسيه.  فيه  وتكبر  واملستثمرين في عالم يصغر 
القتصاد  واعــدة  ايجابية  صورة  وإعطاء  سابقا،  فلسطني  في  باالستثمار  التصقت  التي  السلبية 
االستثمار  مجاالت  ويعطي  واالقتصادية  البشرية  مـــوارده  واستغالل  تنظيم  على  يعمل  ناجح 

االهتمام املطلوب.
ومن  للتنفيذ  قابلة  مشاريع  لديهم  الذين  األعمال  رجــال  على  املؤمتر  في  املشاركة  تقتصر  قد 
شخصيات محلية ودولية فاعلة ستعمل على تشكيل قوة ضاغطة على جميع األطراف من أجل 

توفير البيئة والتسهيالت املطلوبة للمستثمرين بشكل مستمر.
يسرنا في أسرة حترير مجلة رجل األعمال الفلسطيني أن نهدي و نكرس هذا العدد اخلاص من 
املجلة لهذا املؤمتر الهام، حتية منا جلميع املشاركني فيه ، ولنشد على يد كل املساهمني به منذ 
بداية طرح الفكرة التي تبناها كافة املسؤولني في القطاعني العام واخلاص وبذلوا ووفروا جميعا 
كل ماهو ضروري من جهد و تخطيط وإمكانيات  إلجناح  هذا املؤمتر األول من نوعه في فلسطني 
، انه بحق عرس اقتصادي وثقافي وتراثي واجتماعي فلسطيني من الطراز األول ، يعكس قصص 
البناءة واخلالقة  النجاح ويأتي في أصعب وأحلك األوقات  ليعكس روح الفلسطيني احلضارية، 

والتي ال تفقد األمل أبدا .
وال يفوتني في هذا املضمارأن اتقدم بالشكر والتقدير جلميع من كان شريكا لنا في اصدار هذا 
العدد املميز من مجلة رجل االعمال الفلسطيني من رعاية للعدد وكتاب ومعلنني وأسرة حترير 

وغيرهم.
   إن ما نعّول عليه هو مأسسة هذا احلدث وتكراره سنويا والبناء على جناحاته، مما سيوفر املتابعة 
والتواصل والتعارف احلقيقي وبناء الثقة املطلوبة بني املشاركني وميكن اقتصادنا من التشبيك 
الدائم مع أصدقاءنا في هذا العالم ، ويوفر منبرا للمتابعة ولتسليط الضوء فيه على االجنازات 
واالخفاقات في هذه املسيرة واسبابها، وبذلك يحقق املؤمتر أهدافه التي أشير اليها في ثنايا هذا 

العدد وستتطور في السنوات القادمة.

» نعم أنت باستطاعتك عمل مشروع في فلسطني«
 هذا الشعار الذي سيرفع وسيراه ويسمع به من يحضر ويشاهد فعاليات املؤمتر من على الفضائيات، 
سيروج له  القطاع اخلاص الفلسطيني بإرادة التحدي القوية إلجناح هذه املبادرة ، إذ أن الكثير 
منا أحيانا يتشكك في نتائج وجناح املؤمتر في هذه الظروف التي نعيشها ويعاني منها الوطن من 
حصار وتفكك ....، ولكن ليتذكر اجلميع أن شعبنا سئم اإلستجداء والذل ويعول أن يكون لهذا 
املشروع جدوى ونتائج اقتصادية واجتماعية هامة من أولوياتها إقامة املشاريع املتطورة الضرورية 
الصفوف  أن نرص  بنا  واألجــداد، فحري  اآلبــاء  أرض  بكرامة على  العيش  له فرص  التي ستوفر 

ونضافر اجلهود بدال من االستسالم وعدم محاولة تغيير الواقع املتردي .
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ملاذا حكومتكم أعطت الكثير من األهمية ملؤمتر 
فلسطني لالستثمار؟

للحكومة  فرصة  مبثابة  هو  املؤمتر  هذا  إقامة  إن 
لــتــقــويــة عــالقــات الــشــراكــة مــع الــقــطــاع اخلاص 
للتطوير.  املــؤدي  االستثمار  لزيادة  معهم  والعمل 
وهو  كذلك مجال إلحداث تغيير ايجابي على حياة 
فلسطني  على  مباشر  استثمار  وإدخــال  املواطنني، 

قد يؤدي خللق وتوسيع فرص عمل جديدة.

كمؤمتر  املثال،  سبيل  على  سابقة،  مؤمترات  في 
في  االستثمار  موضوع  نوقش   ،2005 عام  لندن 
عن  مختلف  املؤمتر  هذا  يجعل  مالذي  فلسطني 

غيره من املؤمترات الدولية؟ 
بــدايــة، أود التنويه بــان إقــامــة هــذا املــؤمتــر ليس 
كــغــيــره مــن املـــؤمتـــرات الــتــي تــقــام بــالــبــالد،  بل 
ـــادرة اختيار  لــعــمــلــيــة مــســتــمــرة. مـــب بـــدايـــة  هـــو 
هو  لــالســتــثــمــار   (PICPalestine) فلسطني
للدخول  لفلسطني  جــديــدة   آفـــاق  فتح  مبثابة 
مبــعــادلــة االنــخــراط مــع الــســوق الــدولــي. لذلك 
سيكون لدينا فعاليات مواكبة ومستمرة بعد عقد 
املؤمتر، كمشاركة مبؤمترات حول العالم لتسويق 
فلسطني على الصعيد االستثماري، واملتابعة في 
بناء البيئة املساعدة للتوجه لالستثمار. مع العلم 
نوعه في فلسطني  األول من  املؤمتر هو  بان هذا 

وسيقام في أهم مدن العالم.

ملـــــاذا تــعــتــقــدون بــــان هــــذا الـــوقـــت هـــو األمــثــل 
لالستثمار في فلسطني؟ هل ورد هنالك أي تغيير 

في اجلو االستثماري خالل السنوات السابقة؟
الوقت األمثل كما هو معلوم  انتظار  ال نستطيع 
لــديــكــم، ولــكــن اغــتــنــام الــوقــت احلــالــي والفعلي 
بــالــرغــم مـــن الـــظـــروف املــتــعــارف عــلــيــهــا يعتبر 
الــفــرص اجليدة  الــتــصــرف احلكيم الغــتــنــام  هــو 
واملتاحة. ففي باريس كانون أول من العام السابق، 
قاعدة  لبناء  وصريح  واضــح  التزام  العالم  اظهر 
هذه  نغتنم  بــدورنــا  ونحن  لفلسطني،  اقتصادية 
الفرصة لنظهر للعالم أننا معنيني  بإقامة وفتح 
من خالل  استطعنا  فــإذا  آفــاق ألعمال مشتركة. 
املؤمتر جذب انتباه مستثمرين مبادرين من حول 
العالم فذلك سيكون مؤثر على زيادة نسبة توفير 
حياة أفضل للمواطنني وبذلك يعتبر املؤمتر قد 

حقق معايير النجاح املرصودة.  

ماذا تعمل حكومتكم خللق بيئة مساعدة قادرة 
على تشجيع االستثمار في فلسطني؟

نحن بــدورنــا نــتــشــاور مــع الــقــطــاع اخلـــاص على 
وضـــع مــعــايــيــر الــشــراكــة الــفــاعــلــة بـــني القطاع 
اخلــــاص والـــعـــام، خــطــوة أســاســيــة نــحــن بصدد 
عليها مت  بناء  قدما.  للتوجه  لألهمية  حتقيقها 
املناخ  الرأي لتحسني  وزارية إلبداء  تشكيل جلنة 
تقدمنا  مــا  فكل  بفلسطني.  الــعــام  االســتــثــمــاري 
سيثمر  مشترك  تــعــاون  مــن  بــه  نتقدم  نـــزال  وال 
من خالل بناء قواعد وتشكيالت لقوانني جديدة 

لالستثمار.

مبادرة   (PICPalestine) فلسطني  اختيار  هل 

دور  حتــديــدا  هــو  مــا  الفلسطينية؟  السلطة  مــن 
حكومتكم بالتخطيط والتنفيذ؟ 

املــؤمتــر مستوحى ومــدعــوم مــن قبل  نــعــم، هـــذا 
اخلاص  الــقــطــاع  ولــكــن  الفلسطينية.  السلطة 
تعمل  حكومتي  القيادة.  لدفة  املسيرة  اجلهة  هو 
مرحلة  في  باألخص  األعــمــال،   تسيير  ملساعدة 
واملبادرة بأخذ  والتشكيل،  تأسيس قواعد اإلرشاد 
جناح  لــضــمــان  الـــالزمـــة  التقنية  اخلـــطـــوات  كــل 
املؤمتر. جلنة التوجيه املشكلة لدينا، على سبيل 
من  ومجموعة  وزارات  عشر  مــن  مكونة  املــثــال، 
اخلاص.  القطاع  من  والفاعلة  املميزة  القيادات 
لذلك نحن نعمل من مبدأ التعاون واملشاركة، إال 

أن القطاع اخلاص يأخذ دور القيادة.

تــوجــهــهــا لقيادات  أن  تـــود  لــديــكــم رســالــة  هــل 
األعمال الباحثني عن االستثمار في فلسطني؟
نعم. اختيار فلسطني (PICPalestine) فرصة 
جيدة للمستثمرين لرؤية وجه جديد لفلسطني. 
على الرغم ملا يشاهد عبر القنوات الفضائية، أو 
املذاعة،   األخبار  برامج  عبر  يسمع  ما  خالل  من 
أعلن بان فلسطني مليئة بفرص لالستثمار ذات 
النوعية واجلودة واخلبرة الالزمة للتشبيك على 
مشروع  عمل  باستطاعتك  “أنت  دولـــي،  صعيد 
املؤمتر  من خالل  رسالتنا  هي  وهــذه  بفلسطني” 
مدعوون  العالم  وجميع  احتفال  سنقيم  ونحن 
إلـــيـــه. فــقــد حـــان الـــوقـــت حـــان الـــوقـــت ملشاهدة 

فلسطني بشكل مختلف.     

د. سالم فياض:

سنقيم احتفال
والعالم مدعو إليه

دد
ـــــــــــ

لــعــ
ت  ا

ـــال
بـــــــــ

قــــــا
مــ
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حديث  في  الوطني  االقتصاد  وزيــر  حسونة  كمال  اعتبر 
خاص ل »رجل األعمال« مؤمتر فلسطني لالستثمار بحدث 
فيه  اقتصادي وسياسي هام  يشترك  إقليمي  فلسطيني، 
اجلميع إلعطاء  دفعة قوية للجهود التي تبذل لتحسني 
خالل  مــن   ، واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  احلــيــاة  مستوى 
التنموية  العملية  ودعــم  االستثمارية  الفرص  استغالل 
شراكة  خلق  عليها،و  واالعتماد  وتطويرها  فلسطني،  في 
الفلسطيني،  والعام  القطاع اخلاص  إستراتيجية ما بني 
العربي  بنظيرة  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  ربط  وعبر 
اخلارطة  على  ووضعه  التحتية  بنيته  وتطوير  واألجنبي 

االقتصادية اإلقليمية والدولية. 
التوجيهية  للمؤمتر  اللجنة  الوزير حسونة رئيس  أكد  و 
في  هامة  مكانة  يحتل  اخــذ  االستثمار  موضوع  أن  على 
تعتبره من  املتقدمة  الـــدول  وأخـــذت  الــعــاملــي،  االقــتــصــاد 
أســاســيــات االقــتــصــاد الــنــاجــح، كــمــا أصــبــحــت مؤشرات 
الدول  وقــدرة  وعــي  مــدى  تــدل على  اإليجابية  االستثمار 
والبشرية  االقتصادية  ملــواردهــا  األمثل  اإلستغالل  على 
أشدها  على  العاملية  املنافسة  وأصبحت  ســواء،  حد  على 
من  الناجحة  االستثمارية  البيئة  توفير  على  الــدول  بني 
وأجــواء سياسية  وبنية حتتية  وتشريعات  وأنظمة  قوانني 
مستقرة، واقتصاد ينمو ويزدهر باستمرار، وحوافز جلذب 
في  االستثمار  لعل  ومناطقهم،  دولهم  إلــى  املستثمرين 
مجاالت  لكافة  لينظر  ميتد  اجلــديــد  الــعــاملــي  مفهومه 
عملية  التعليم  اعــتــبــار  مثل  اســتــثــمــار،  كعملية  احلــيــاة 
استثمارية للموارد والطاقات البشرية وتوظيفها في خدمة 
وترشيدها   االستهالك  أمنــاط  إلــى  باإلضافة  االقتصاد، 
املواطنني  لدى  االدخــار  لزيادة  حولها  املواطنني  وتوعية 

والذي يعتبر مولد رئيسي للعملية االستثمارية

دور احلكومة...
توفير املناخ االستثماري

املوضوع  دور احلكومة األســاســي في هــذا  أن  إلــى  أشــار  و 
هو  توفير البنية التحتية و  توفير كافة متطلبات املناخ 
اإلقتصادي  اإلســتــقــرار  تعزيز  االســتــثــمــاري  من خالل 
حجم  وزيــادة  التطوير اإلقتصادي  إجــراءات  ودعم  الكلي 
االجهزة  وتــأمــني   ، األســاســيــة  البنية  فــي  اإلســتــثــمــارات 
التعامل مع مناخ استثماري جديد  القادرة على  االدارية 
البنية  املمثلني باستكمال  الدورين  التكامل بني  و بهذا   ،

التحتية و تأمني البيئة االدارية و التشريعية و اإلعفاءات 
االستثماري  القطاع  في  منحت  التي  اإلضافية  املزايا  و 

ميكن أن تتحقق عملية التنمية  في وطننا    .
وأضاف أن احلكومة احلالية عملت على بلورة رؤية تنموية 
واضــحــة األهـــداف واالولــويــات وجتــســدت هــذه فــي خطة 
اإلصالح والتنمية املتوسطة املدى 2008-2010  وعملت 
السلطة  مؤسسات  وتفعيل  العامة،  اإلدارة  حتسني  على 
ومحاربة  احلكومية  والــدوائــر  الــــوزارات  هيكلية  وإعـــادة 
التشريعي  اإلطــــار  وتــوحــيــد  اإلداري  والــتــرهــل  الــفــســاد 
والقوانني، وانتهاج سياسة رشيده إلدارة اإليرادات والنفقات  
. باإلضافة إلى اجلهد والعمل احلثيث ملاسسة العالقة مع 
القطاع اخلاص مبا يضمن حتقيق أسس الشراكة وحتمل 

املسؤولية للنهوض باألوضاع االقتصادية.

تسويق فلسطني
وعبر الوزير حسونة عن أمله أن يتم خالل املؤمتر تسويق 
املتفائل ،   املشرق ،   الــوجــه  وهــو  لفلسطني ،   اآلخــر  الــوجــه 
اإلنتاجية  الفلسطيني  الــشــعــب  قــــدرات  عــلــى  والـــــدال 

واالقتصادية برغم كل الظروف الصعبة .
وقـــال أنـــه اخلــطــوة الــضــروريــة والــهــامــة فــي هـــذا الوقت  
كرمية  حياة  يوفر  مستدام  فلسطيني  اقتصاد  لتحقيق 
لفلسطني  املستثمرين  أنظار  للفت  يرمي  ،كما  للمواطن 
ولــتــرويــج الــوجــه اآلخـــر لــهــذا الــوطــن  الــنــابــض باحلياة 
رغم  االستثمارية  الــفــرص  مــن  بالعديد  يتمتع  والـــذي 

الظروف السياسية الصعبة التي مير بها .
االقتصاد  إلنـــعـــاش  هـــامـــة  مــحــطــة  املـــؤمتـــر  أن  أكــــد  و   
الفلسطيني .من خالل بناء روابط و شبكة عالقات ما بني 
مجتمع األعمال الفلسطيني والعربي والدولي ، و توفير 
لقاءات عمل لبناء شراكات قوية بني رجال األعمال ، وبحث 
فلسطني  ربــط  فــي  واملساهمة  احملتملة  الــتــعــاون  فــرص 
إزالة  في  املساهمة  و  والدولي  واإلقليمي  العربي  بعمقها 
املستثمرين  املشترك بني  االستثمار  تعيق  التي  احلواجز 
من فلسطني وخارجها  ، رغم الظروف السياسية الصعبة 

التي متر بها فلسطني .

قصص جناح
لقصص  للترويج  فرصة  املؤمتر  أن  حسونة  الوزير  وقــال 
جناح حتققت في فلسطني في استثمارات معينة كصناعه 
فرصة إلمكانية  وهــو  وغــيــرهــا،  واألثـــاث  والــزيــت  احلجر 

واإلسكان  املــال  قطاعات  في  خاصة  بعد،  عن  االستثمار 
يكون  أن  أمــلــه  عــن  معربا  جــديــدة.  مبنتجات  والتفكير 
القطاع  إشــراك  و  املستثمرين  جلــذب  مكانا  املؤمتر  هــذا 
اخلاص العربي وفلسطينيي الشتات في مساعدة الشعب 
فقط  ُيترك  ال  االقتصادي حتى  املجال  في  الفلسطيني 
للمساعدات الدولية، وتشجيع البحث املشترك عن السبل 
الكفيلة بإحداث تنمية اقتصادية مستدامة في فلسطني، 
أن  الفلسطينيني  واملغتربني  العرب  واجــب  من  انــه  وقــال 

يساهموا في إعادة بناء دولة فلسطينية في املستقبل. 
للعملية  تعزيزا  جاء  االقتصادي  املؤمتر  هذا  أن  وأضــاف 
السياسية وتأكيدا على الترابط بني السياسة واالقتصاد 
تعزيز  في سبيل  هــذه اخلطوة  تأتي  بحيث  واحــد  آن  في 
الفلسطيني  الــداخــلــي  الــوضــع  وتــعــزيــز  الــســالم  عملية 
والتخلص من جميع املعيقات اإلسرائيلية التي متنع أي 

فرصة لالستثمار وبناء االقتصاد الفلسطيني وتطويره.
و قال أيضا أن الهدف من عقد هذا املؤمتر يكمن في إيصال 
رسالة واضحة مفادها »بامكانك أن تستثمر في فلسطني 
وإعالم اجلميع أن أبواب االستثمار في فلسطني مفتوحة 
الوطنية  السلطة  مــن  سياسي  الــتــزام  وهــنــاك  للجميع 
الفلسطينية حيال تشجيع ضمان االستثمار«. مشيرا إلى 
املالية  والضمانات  الشفافية  يعرضون  الفلسطينيني  أن 
حملاولة موازنة املخاطر السياسية واالقتصادية التي تعيق 

معظم املستثمرين من االستثمار في اقتصادنا.
أنــه ال ميكن احلــديــث عــن سياسة جــديــدة لتحفيز  وأكــد 
توافر  ودون  للعمل  جديدة  بيئة  خلق  دون  من  االستثمار 
وأجهزة  ووزرات،  مــوســســات  جميع  مــن  منفتحة  عقلية 
بالنسبة  مصيرية  قضية  االســتــثــمــار  بــأن  تــؤمــن  الــدولــة 
ملئات  جديدة  عمل  فرص  هناك  تكون  لن  وبدونه  للوطن 
وقوة  إضــافــي  دخــل  هناك  يكون  ولــن  الشباب  مــن  اآلالف 
شرائية جديدة ولن يكون هناك منو مستمر. وهذا يعني أن 
تشجيع االستثمار ال يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير 
نتيجة  يتحقق  بل  واالستثناءات،  واإلعــفــاءات  املزايا  من 
جملة من السياسات االقتصادية و إن رأس املال هو األكثر 

شجاعة إذا أتيحت له ظروف مواتية وفرص مربحة.
و دعا كرئيس اللجنة التوجيهية  للمؤمتر، إلى املساهمة 
واملشاركة  الهام  الوطني  احلــدث  هــذا  إجنــاح  في  الفعالة 
في معرض املنتوجات الوطنية الذي سيقام على هامش 

املومتر .

» وزير االقتصاد الوطني كمال حسونة ل»

مؤمتر فلسطني لالستثمار حدث فلسطيني هام 
واالجتماعية االقتصادية  احلياة  مستوى  لتحسني 
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استعرض  الدكتور حسن ابو لبده املدير التنفيذي 
خاصة  مقابلة  فــي  لالستثمار  فلسطني  ملــؤمتــر 
ل »رجـــل االعــمــال« االهــــداف الــعــامــة مــن مؤمتر 
من  املــقــدم  الــدعــم  وطبيعة  لالستثمار  فلسطني 
فيه  املشاركة  اجلهات  وكذلك  للمؤمتر  احلكومة 
املؤمتر  فــي  الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع  ودور 

واخلطوات املنوي اتخاذها في اعقاب املؤمتر.

وفيما ياتي نص اللقاء: 

س: مـــا هـــو الـــهـــدف الـــعـــام مـــن عــقــد مؤمتر 
فلسطني لالستثمار ؟

الفلسطيني  االقــتــصــاد  تــســويــق  بــبــســاطــة،  ج: 
والفرص املتاحة فيه، والتعريف بقصص النجاح 
فلسطني  من  للمستثمرين  والكثيرة  املتعددة 
وخارجها في مجال االستثمار احمللي، باالضافة 
الى االعالن عن انطالق جهود السلطة الوطنية 
الفلسطينية والقطاع اخلاص الفلسطيني في 

الدكتور حسن ابو لبده املدير التنفيذي ملؤمتر فلسطني 
:» لالستثمار لـ»

وترجمة  اخلارجية،  االستثمارات  جلب  مجال 
كـــل ذلــــك بـــإعـــالن صــريــح حــــول عــهــد جديد 
اخلاص  الــقــطــاع  بــني  التكاملية  الــعــالقــة  مــن 
فلسطني  »مؤمتر  وُينَتظر من  العام.   والقطاع 
للجهود  دفعة  يعطي  أن   »2008 – لالستثمار 
التي تبذل لتحسني مستوى احلياة االقتصادية 
من  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  واالجتماعية 
خـــالل اســتــغــالل الــفــرص االســتــثــمــاريــة ودعم 
وتطويرها  فلسطني،  فــي  التنموية  العملية 
واالعتماد عليها، بالتعاون مع املستثمرين من 
فلسطينيي املهجر وعمقنا العربي واملستثمرين 
خبرات  اكتسبوا  الذين  العالم،  دول  باقي  من 
االقتصادية،  املــجــاالت  مــن  العديد  فــي  مميزة 
التنموية  العملية  في  املشاركة  في  والراغبني 
املؤمتر  هــذا  يكون  ألن  ونتطلع  فلسطني.   في 
فــي ظــل شراكة  لــعــمــل مستمر  ــة  ــداي ب مــجــرد 
حقيقة بني القطاع العام واخلاص في فلسطني 
اخلاص  القطاع  بني  ومجدية  مثمرة  وشــراكــة 

الفلسطيني واملستثمرين العرب واألجانب.

س: ملـــــــاذا جـــــاء املــــؤمتــــر فــــي هـــــذا الـــوقـــت 
حتديدا؟

ج: من املفيد التأكيد هنا أن هذا املؤمتر والنشاط 
الـــــــدؤوب لــتــســويــق الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة هو 
جهود  من  الرغم  وعلى  انتظاره،  طال  استحقاق 
الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في هذا املجال 
فقد استنتجت احلكومة الفلسطينية أن الفرصة 
ولو متأخرين،  النشاط،  للبدء مبثل هذا  مواتية 
أّمنها جناح مؤمتر  التي  الفرصة  باالستفادة من 
املاضي في  العام  نهاية  باريس  املانحة في  الــدول 
تأمني تعهدات دولية جتاه االقتصاد الفلسطيني، 
خطه  بتنفيذ  البدء  عن  االعــالن  مع  وبالتزامن 
شجع  ما  وهــذا  الفلسطينية،  والتنمية  اإلصــالح 
بعقد  قرارها  اتخاذ  على  الفلسطينية  احلكومة 
نتائج  على  للبناء   ،2008 عــام  ربيع  في  املؤمتر 

اجتماع باريس نهاية العام الفائت. 

نامل أن يعطي املؤمتر دفعة للجهود التي 
تبذل لتحسني مستوى احلياة االقتصادية 

واالجتماعية في األراضي الفلسطينية

املؤمتر يهدف إلى عرض فرص استثمارية واملساهمة 
في إزالة احلواجز التي تعيق االستثمار املشترك بني 

املستثمرين من فلسطني وخارجها
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س: ما طبيعة الدعم املقدم من قبل احلكومة 
الفلسطينية للمؤمتر ؟

من  جزئيا  وميـــول  وينفذ  املــؤمتــر  يخطط  ج: 
احلكومة  الـــتـــزمـــت  ــــد  وق اخلــــــاص،  قــطــاعــنــا 
والتزمت  املتوقع  العجز  بتمويل  الفلسطينية 
السياسي  والدعم  االمكانيات  كل  املؤمتر  مبنح 
احلكومة  شكلت  وقــد  واللوجستي.   واالداري 
االقتصاد  وزيــر  معالي  برئاسة  توجيهية  جلنة 
ممثلي  وعضوية  حسونه  كمال  محمد  الوطني 
القطاع اخلاص وعدة وزراء، ويتابع دولة رئيس 
جميع  شخصيا  فياض  ســالم  الدكتور  ـــوزراء  ال
التحضيرات ويذلل العقبات التي تنشأ.  ونحن 
املؤمتر  لتنفيذ  بذلت  التي  اجلهود  بأن  سعداء 
تضمنت خطوات عديدة مت اتخاذها في احلكومة 
الفلسطينية ومؤسسات القطاع اخلاص لتعزيز 
الشراكة بينهما، مبا في ذلك إقرار أهم القوانني 
االقتصادية املعززة للبيئة االستثمارية، وتشكيل 
القطاع  بــني  االقــتــصــادي  للحوار  دائــمــة  جلنة 
الــعــام واخلـــاص، واالتــفــاق على أجــنــدة وطنية 
لــإصــالح االقــتــصــادي.  وســيــصــدر عــن املؤمتر 
عدد من القرارات في هذا االجتاه مبا في ذلك 
االقتصاد  لتنشيط  مشتركة  الــتــزامــات  اعــالن 
القطاع  ومتكني  تنافسيته  وتعزيز  الفلسطيني 
اخلـــــاص.  كـــل ذلـــك يــاتــي فـــي ســيــاق اجلهود 
اقتصادية  حتتية  بنية  بناء  أجــل  من  املبذولة 
داعمة للجهود السياسية ومساهمة في حتقيق 
فرد  لكل  االجتماعي  الرفاه  مستوى  في  تقدم 

فلسطيني.      

س: هل لك أن حتدثنا عن األهداف احملددة 
للمؤمتر؟

إلــى عــرض فــرص استثمارية  املــؤمتــر  يــهــدف  ج: 
محددة في فلسطني، واملساهمة في إزالة احلواجز 
املستثمرين  بني  املشترك  االستثمار  تعيق  التي 
من فلسطني وخارجها، إضافة إلى تعريف القطاع 
الــعــربــي واإلقــلــيــمــي والـــدولـــي بنظيره  اخلـــاص 
احملتملة  الــتــعــاون  فـــرص  وبــحــث  الفلسطيني، 
العربي  بعمقها  فلسطني  ربـــط  فــي  واملــســاهــمــة 
االستثمارات  مــجــال  فــي  والـــدولـــي  واإلقــلــيــمــي 
على  املشاركة  الوفود  بإطالع  وسنقوم  املشتركة. 
فرص  وعلى  مختلفة  فلسطينية  جنــاح  قصص 
الواعدة،  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  اســتــثــمــاريــة 
بــاإلضــافــة إلـــى اإلعـــــالن عـــن مــشــاريــع محددة 

وشراكات إستراتيجية وبرامج تنموية.

س: من هي اجلهات املشاركة في املؤمتر؟
االعتبارية  الشخصيات  من  كبير  عدد  يشارك  ج: 
وممــثــلــي احلــكــومــات الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة وكبار 
واألجانب  الــعــرب  األعــمــال  ورجـــال  املستثمرين 
إضافة إلى رجال األعمال من فلسطيني الشتات 
واجلاليات الفلسطينية املوجودة خارج فلسطني. 
إضافة إلى ممثلني عن الصناديق والهيئات املالية 
واإلمنائية العربية واإلسالمية املختصة بالتنمية 
الّدوليون  واملــمــولــون  املــانــحــة  ــوكــاالت  ال وممــّثــلــو 
والدولي  العربي  املدني  املجتمع  وممثلو  والعرب 
واحمللي إضافة إلى ممثلو وسائل اإلعالم احمللية 

واإلقليمية والدولية.

الــــقــــطــــاع اخلـــــاص  مــــــدى جتــــــــاوب  مـــــا  س: 
هي  وكــم  املــشــاريــع  تــقــدمي  فــي  الفلسطيني 
وفي  املؤمتر  في  ستقدم  التي  املشاريع  عدد 

اي القطاعات؟
الفلسطيني  القطاع اخلاص  ج: لقد كان جتاوب 
التقدم  مت  حيث  التوقعات،  وفــاق  جــدًا  ايجابي 
تزيد عن  إجمالية  بقيمة  150 مشروعا  بحوالي 
قطاعات  على  وتتوزع  أمريكي.   دوالر  مليار   1.9
الزراعة،  ــعــقــارات،  ال مــثــل  مختلفة  اســتــثــمــاريــة 
املعلومات  وتــكــنــولــوجــيــا  الــســيــاحــة،  الــصــنــاعــة، 
والــقــطــاع املـــالـــي.  وهـــي مــوزعــة مــا بــني الضفة 
الغربية والقدس وقطاع غزة ، مما يدل على إرادة 
للمضي  وســعــيــه  الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع 
االقتصادية  والـــظـــروف  االحـــتـــالل  رغـــم  قـــدمـــًا 
والسياسية الصعبة. وهذا ما تعتبره إدارة املؤمتر 
املــؤمتــر طويلة  ورؤيـــة  يتماشى  جـــدًا  أمــر صحي 
اقتصادية  حتتية  بنية  لبناء  تطمح  والتي  املــدى 
تعطي دفعة للجهود التي تبذل لتحسني مستوى 
األراضي  فــي  واالجتماعية  االقتصادية  احلــيــاة 
املشاريع  بعرض عدد من  الفلسطينية.  وسنقوم 
خالل املؤمتر، وتوزيع باقي املشاريع على املشاركني 

لغايات االطالع الالحق. 

الــهــدف مــن عــقــد جلسة خاصة  مــا هــو  س: 
املـــؤمتـــر؟ وكــيــف تنظرون  لــقــطــاع غـــزة فـــي 
قبل  من  ستصدر  التي  التوصيات  ورقــة  الــى 

القطاع اخلاص في غزة؟
إلظهار  تطمح  غــزة  بقطاع  اخلاصة  اجللسة  ج: 

نتطلع ألن يكون هذا املؤمتر مجرد بداية
لعمل مستمر في ظل شراكة حقيقة

بني القطاع العام واخلاص في فلسطني 

نحن سعداء بأن اجلهود التي بذلت لتنفيذ املؤمتر تضمنت خطوات 
عديدة مت اتخاذها في احلكومة الفلسطينية ومؤسسات القطاع 

اخلاص لتعزيز الشراكة بينهما
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يهدف املؤمتر إلى عرض فرص استثمارية محددة 
في فلسطني، واملساهمة في إزالة احلواجز التي تعيق 

االستثمار املشترك بني املستثمرين من فلسطني وخارجها

يهدف املؤمتر إلى تعريف القطاع اخلاص العربي واإلقليمي والدولي 
بنظيره الفلسطيني، وبحث فرص التعاون احملتملة واملساهمة في 

ربط فلسطني بعمقها العربي واإلقليمي والدولي

الــتــاريــخ االقــتــصــادي، الــواقــع احلــالــي، والفرص 
عدد  إلظــهــار  إضــافــة  الــقــطــاع،  فــي  املستقبلية 
الظروف  في  بها  القيام  ميكن  التي  املشاريع  من 
الراهنة ومشاريع ميكن أن يتم تنفيذها في حال 
واالقتصادية.  حيث  السياسية  األوضاع  استقرار 
ان غزة تتميز بتاريخ عريق لكونها معروفة سابقًا 
في  اجللسة  هــذه  وتساهم  ناجح.  جتــاري  كمركز 
املتاحة  الفرص  حــول  املشاركني  معلومات  إثــراء 
للتحضير  إبداعية  استكشاف طرق  وفي  في غزة 
ملستقبل غزة. كما سيتطرق النقاش الى أولويات 
لدى  تنفيذها  ميكن  غــزة  فــي  فــوريــة  عمل  خطة 
توفر الظروف املالئمة اضافة الى طرح مقترحات 

بناءة وخالقة إلعادة احياء اقتصاد غزة.
ومن املهم أن أنوه هنا أن إدارة املؤمتر تتعامل مع 
وضع  انه  على  القطاع  في  حاليًا  القائم  الوضع 
لن  انه  أيضًا  ونعي  كما  وغير مستدام؛  استثنائي 
ومنافس  حيوي  فلسطيني  اقتصاد  هناك  يكون 
وقطاع  الغربية  الضفة  بني  ما  وحــدة  وجــود  دون 
غزة مع األخذ بعني االعتبار أن املشاريع السيادية 
مثل امليناء والغاز واملطار تقع في غزة. وبناء على 
املشاريع  من  عــدد  املؤمتر  في  نعرض  نحن  ذلــك 

التي تعنى في قطاع غزة.
أمـــا بــخــصــوص الـــورقـــة الــتــي ســتــصــدر مــن قبل 
القطاع اخلاص في غزة، فالهدف من هذه الورقة 
واستثمارية  قانونية  لبيئة  أسس  في وضع  يكمن 
وخلق  القطاع  في  وحتــديــدًا  فلسطني  في  أنسب 
قنوات تواصل ما بني احلكومة والقطاع اخلاص 
الفلسطيني لتشكيل البنية التحتية االقتصادية 

األنسب.

س: ما هي األهــداف من عقد جلسة خاصة 
حول القدس في املؤمتر؟

ج: القدس جزء ال يتجزء من األراضي الفلسطينية، 
وتتوفر  العتيدة،  الفلسطينية  الدولة  عاصمة  وهي 
الرغم من  وعلى  لإستثمار.   هائلة  إمكانيات  فيها 
القيود االسرائيلية العديدة على النشاط الفلسطيني 
في القدس، إال أن ذلك ال ولن يجعلنا نسلم بذلك، 
أو نقبل بسلخها عن محيطها الفلسطيني بصفتها 
جــزء ال يتجزء مــن أرضــنــا احملــتــلــة.  مــن املعروف 
القدس الشرقية ال تتلقى اخلدمات الالزمة بالشكل 
الذي يتناسب مع احتياجات املدينة وسكانها، وتتوفر 
فيها إمكانات هائلة لالستثمار في مجاالت السياحة 
االستثمار  شأن  ومن  شابه،  وما  والتعليم  واالسكان 
فيها خلق احلوافز االقتصادية الالزمة ألبناء شعبنا 
وفلسطينيتها.  عروبتها  على  لطاملا حافظوا  الذين 
لذلك رأينا أن نعقد جلسة خاصة تستعرض نظرة 
االستثمار  مجال  في  احلالي  الــواقــع  حــول  معمقة 
أهمية  على  يركز  الشرقية ضمن سياق  القدس  في 
إلى  إضافة  والدينية.  والثقافية  التاريخية  القدس 
احلالية  والتنظيمية  الــقــانــونــيــة  البيئة  مناقشة 
لالستثمار تترافق مع عرض ألمثلة فعلية لتجارب 

استثمارية ناجحة.

س: وماذا بعد املؤمتر؟ 
ج: كــنــشــاط مــحــدد بــفــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، فإن 
يشكل  ولكنه  الــواقــع،  يغير  لن  ذاتــه  بحد  املؤمتر 
فرصة جيدة الطالع املشاركني من خارج فلسطني 
الصامدة  الشامخة  اآلخر لفلسطني  الوجه  على 
النجاح  قصص  عشرات  لعرض  وفرصة  املنتجة، 

في مجال االستثمار من قطاعنا اخلاص، وفرصة 
القطاع  مع  العالقات  ونسج  للتشبيك  تاريخية 
اخلاص اخلارجي.  وإذا ما قررت السلطة والقطاع 
سيشكل  فإنه  املؤمتر،  نتائج  على  البناء  اخلــاص 
على  فلسطني  انفتاح  طريق  على  هامة  محطة 
حتقيق  طريق  على  مهمة  بداية  ونقطة  العالم، 
والعام،  اخلــاص  القطاعني  بني  الكاملة  الشراكة 
اقتصادنا  تنفسية  لتعزيز  العكسي  العد  وبداية 
الــوطــنــي، وبـــدايـــة ملـــشـــوار طــويــل خلــلــق البيئة 
االستثمارية املناسبة في فلسطني، من خالل فتح 
باب الفرص لالستثمار في األراضي الفلسطينية.  
وأكــرر هنا أنني ال أريــد أن أخــدع أحـــدًا، فمؤمتر 
الـــواقـــع أي  يــغــيــر فــي  لــن  فلسطني لــالســتــثــمــار 
القطاع  بجهود  التغيير  سيكون  بل  مباشرة،  شئ 
كم سيكون  أعلم  ال  الفلسطيني الحقًا.  اخلــاص 
املؤمتر  بعد  ستتحقق  التي  االستثمارات  حجم 
جميعا  جهدنا  ــأن  ب متفائلون  ولكننا  وبسببه، 
بتخطيط وتنفيذ املؤمتر لن يذهب هدرا، ونأمل 
أعلن  التي  املشاريع  كافة  بتنفيذ  معا  نحتفل  أن 

عنها في املؤمتر.
من ناحية أخرى، فال بد من مأسسة جهود تسويق 
الكافية  املــــوارد  وتــوفــيــر  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
لذلك بالشراكة ما بني القطاعني العام واخلاص، 
وقد آن األوان لوضع خارطة استثمارية متجددة 
واالستثمار  مستمر،  بشكل  وتسويقها  وجــذابــة 
املستثمرين  حـــول  للمعلومات  بــنــك  إنــشــاء  فــي 
كل  واتــخــاذ  منطقتنا،  فــي  واملهتمني  احملتملني 
الهائلة  السيولة  على  بجدارة  للتنافس  يلزم  ما 

املتوفرة في هذا املنطقة. 
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غداة    2008  |5|23-21 حلم  بيت  في  لالستثمار  فلسطني  مؤمتر  ينعقد 
عاتقها متــويــل خطة  اخـــذت على  بــاريــس حيث  فــي  املانحة  الـــدول  مــؤمتــر 
بتقدمي  وتعهدت  القادمة  الثالث  للسنوات  الفلسطينية  والتنمية  االصالح 

7.7 مليار دوالر.
اهتمام  بعودة  املتمثلة  احلالية  الــظــروف  استغالل  الــى  املؤمتر  يهدف  كما 
األسس  وضع  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  دعم  في  الدولي  املجتمع 
املؤسسية واالقتصادية لبناء الدولة الفلسطينية وفي جذب االستثمار العربي 

والدولي ومساهمات رجال االعمال الفلسطينيني  املغتربني في اخلارج.
وينعقد املؤمتر ايضا في ظل اجماع القطاع العام واخلاص واجلهات املعنية 
بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في فلسطني على اهمية العمل احلثيث 
والفرص  الفلسطيني  االقتصاد  ولتسويق  لفلسطني  االخــر  الوجه  البــراز 
االستثمارية العديدة في مختلف القطاعات االقتصادية بهدف تهيئة املناخ 
االستثماري املناسب واحداث نهضة اقتصادية مؤثرة واملساهمة في حتقيق 

التنمية املستدامة في فلسطني.
القطاعني  اطــالق احلــوار بني  اعــادة  الفرصة مواتية من حيث  وتعتبر هذه 
لتشجيع  الــالزمــة  الــقــوانــني  صياغة  بــاعــادة  يتعلق  فيما  واخلـــاص  الــعــام 
االستثمار الوطني واالجنبي املباشر . وقد متت املباشرة في هذا العمل على 
اساس اطالقه وتسليط الضوء عليه خالل املؤمتر البراز اهمية قيادة القطاع 

اخلاص للجهود االقتصادية ودور احلكومة كمسهل ومنظم لعمله.
وبناء على ما تقدم ركزت ادارة املؤمتر توجهها للراي العام وللقطاع اخلاص 
الوطني والدولي على ارسال رسالة قوية مفادها ان في امكانهم العمل في 
فلسطني » Palestine in business do can you وباهمية الشراكة في 
البناء partners for change على اساس ابراز اجلانب احليوي والواقعي 
لوجود شعب قادر وراغب في االستمرار بالرغم من االحتالل الذي يستهدف 

مؤمتر فلسطني لالستثمار...

االنسان والوطن.
 

مؤمتر من اجلميع لفلسطني
التوجيهية  اللجنة  بتشكيل  قـــرارا   ، الفلسطينية  احلكومة  وأصـــدرت 
ملؤمتر فلسطني لالستثمار بعد التشاور مع القطاع اخلاص، حيث أوكلت 
رئاستها لوزارة االقتصاد الوطني ، وعضوية كل من وزارات “ التخطيط، 
والزراعة، والسياحة، واألشغال العامة، واإلسكان، واملواصالت، واالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، واملالية، واحلكم احمللي، واإلعالم” إلى جانب الهيئة 
واالحتاد  والصناعة،  التجارة  غرف  واحتــاد  االستثمار،  لتشجيع  العامة 
العام للصناعات الفلسطينية، ومركز التجارة الفلسطيني، واحتاد رجال 
أبو  التنفيذية للدكتور حسن  إدارته  أوكلت   الفلسطينيني فيما  األعمال 

لبدة.

جلان املؤمتر
وتتوزع مهام التحضير للمؤمتر على عدة جلان من بينها اللجنة التنسيقية 
ملؤسسات القطاع اخلاص، وجلنة املشاريع، وجلنة التنظيم احمللية في بيت 
حلم، وجلنة التنسيق الدولية، وجلنة معرض فلسطني للمنتجات والتراث. 

تشكيل جلنة حوار دائمة بني القطاع اخلاص 
واحلكومة

الوزراء  رئاسة  مقر  في  عقد   ، للمؤمتر  اجلارية  التحضيرات  جانب  وعلى 
اجــتــمــاع لكل مــن أعــضــاء جلنة الــقــطــاع اخلـــاص ملــــؤازرة مــؤمتــر فلسطني 
لالستثمار عبر وسيلة االتصال املرئي وذلك مبشاركة  رئيس الوزراء، الدكتور 
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املجلس التنسيقي يلتقي وزير االقتصاد واملدير التنفيذي للمؤمترجانب من اللقاء مع توني بلير ممثل الرباعية

شــــــــركـاء فـــــــي البـــــــــــــــناء
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شــــــــركـاء فـــــــي البـــــــــــــــناء

محمد  التوجيهية،  اللجنة  رئيس  الوطني،  االقتصاد  ووزيــر  فياض،   سالم 
للمؤمتر  التنفيذي  واملــديــر  التوجيهية،  اللجنة  وأعــضــاء  حسونة،  كمال 
الدكتور حسن أبو لبده، بهدف وضع القطاع اخلاص الفلسطيني في صورة 

التحضيرات اجلارية النعقاد املؤمتر.
القطاع اخلاص  دائمة بني  الـــوزراء عن تشكيل جلنة حــوار  رئيس  وأعــلــن    
البنية  لتطوير  القطاعني  ما بني  دائمة  إنشاء شراكة  واحلكومة، في سبيل 
التحية االستثمارية ولطرح مبادرات مشتركة تظهر الوجه اآلخر لفلسطني.

وفي عدد من املداخالت من رجال األعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
أكد احلضور على أهمية احلدث، وعلى أهمية اخلروج بآليات تضمن مشاركة 
أكبر عدد من شخصيات األعمال الفلسطينية، وتتيح الفرصة لكل اجلهات 

املشاركة إلبراز أفضل ما عندها وإظهار الوجه اآلخر لفلسطني. 
بني  للتواصل  مساحة  أكبر  خللق  آلــيــات  وضــع  أهمية  على  احلــضــور  وأكــد 

املستثمرين الفلسطينيني ونظرائهم العرب واألجانب.

فياض يترأس االجتماع األول للحوار مع القطاع اخلاص
اخلاص  القطاع  مع  للحوار  األول  االجتماع  فياض  الـــوزراء  رئيس  وتــرأس 
وذلك بحضور أعضاء اللجنة الوزارية للحكومة والتي تضم وزير االقتصاد 
واالتصاالت، وزير التخطيط والعمل، وزيرة السياحة، ووزير الزراعة، إضافة 
القطاع  مؤسسات  عن  املنبثقة  اللجنة  وأعــضــاء  النقد،  سلطة  رئيس  إلــى 
اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  ســر  أمــني  برئاسة  اخلـــاص 
القطاع اخلــاص وعــدد من رجــال األعمال  ومبشاركة رؤســاء  من مؤسسات 

البارزين.
وقد أعرب رئيس الــوزراء عن تقديره ملبادرة القطاع اخلاص، باجتاه تنظيم 
ومأسسة العالقة بني احلكومة والقطاع اخلاص مشيرا إلى أن التحضيرات 

ومثمرة  جدية  لعالقات  مشجعة  مؤشرات  تعطى  االجتماع  لهذا  واإلعــداد 
الشراكة وحتمل  أسس  واخلــاص، ومبا يضمن حتقيق  العام  القطاعني  بني 

املسؤولية للنهوض باألوضاع االقتصادية وخطط التنمية.
وأكد د.فياض أن تنظيم العالقة  سيمكننا من بحث كافة األمور ذات االهتمام 
حيويا  أمــرا  ذلــك  معتبرا  واملتابعة.  التنفيذ  حيز  وضعها  واالهــم  املشترك 

وملحا.
الفلسطيني  االقتصاد  إزاء  الوطنية  السلطة  عمل  إستراتيجية  أن  واضــاف 
لالقتصاد  الرئيس  واملشغل  احملــرك  ميثل  اخلــاص  القطاع  أن  إلــى  تستند 
العملية  في  رئيسيا  العبا  يعتبر  العام  القطاع  كون  ذلك  ويرتبط  الوطني 
واللوائح  والتشريعات  الــقــوانــني  عبر  العملية  لهذه  كمنظم  االقتصادية 
على  اإلثــقــال  دون  وجابيا  ومستثمرا  مستهلكا  لكونه  إضــافــة  التنفيذية، 

القطاع اخلاص.
مجمل  تناولت  اخلــاص  القطاع  بها  تقدم  التي  الورقة  أن  د.فياض  واعتبر 
التخطيط  والــقــوانــني،  التشريع  وخاصة  املشترك  االهتمام  ذات  القضايا 
أمام  اإلسرائيلية  املعيقات  إلى  إضافة  اخلدمات،  وتطوير  وإصــالح  واإلدارة 

االقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن احلكومة ترحب بدور أوسع للقطاع اخلاص جلهة حتسني الرؤية 
التحتية، وكذلك في  البنية  العام االستثمارية في مجال  القطاع  ألولويات 
العالقة مع املانحني. مؤكدا على األهمية القصوى للتعاون في مجال تنفيذ 
املشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة والقدس، والتعاون في مجال معاجلة 
وكذلك  االسرائيلي،  اجلانب  لــدى  املعلقة  واحلقوق  اإلسرائيلية  املعيقات 
الدولية مبا في ذلك احلوار  في مجال االتفاقات االقتصادية مع األطراف 
الذي يسعى االحتاد األوروبي للقيام به على صعيد دول املتوسط وإمكانية 

استثماره ملصلحة االقتصاد الفلسطيني.

جانب من اجتماعات اللجنة التوجيهية في مقر مجلس الوزراءاجتماع اللجنة التوجيهية للمؤمتر في وزارة االقتصاد الوطني
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وأشـــار رئــيــس الــــوزراء  إلــى أهمية املــشــاركــة في 
العالي،مؤكدًا  التعليم  مؤسسات  وتطوير  تفعيل 
والتعاون  احلــــوار  بــإطــار  ملتزمة  احلــكــومــة  أن 

وتعزيز أسس الشراكة . 
مــن وشــكــر ممــثــلــوا الــقــطــاع اخلــــاص  سرعة 
جتاوب احلكومة بتشكيل جلنة وزارية برئاسة 
ان  إلى  مشيرين  دائمة،  كلجنة  الــوزراء  رئيس 
للصمود  مهما  عنصرا  ميثل  اخلــاص  القطاع 
الــوطــنــي، إضـــافـــة الـــى انـــه قـــاد الــعــديــد من 
املـــبـــادرات االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وأشــــاروا 

تهيأه  في  احلكومة  ودور  جديدة  استثمارات  لتوظيف  العمل  أهمية  الى 
وتعزيز البيئة االستثمارية وتطوير اخلدمات الالزمة لذلك، معتبرين ان 
نوعية  خطوة  يشكل  لالستثمار،  فلسطني  مؤمتر  لعقد  احلكومة  مبادرة 
لتعزيز هذا االجتاه، ولتطوير الفرص االستثمارية امام القطاع اخلاص 

الفلسطيني.
شارك  االجتماعات  مــن  العديد  عقد  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  وكــان 
فيها  التمثيلية مت  بصفتهم  األعمال  رجــال  من  50 شخصية  حوالي  فيها 
ثالثة محاور  على  ترتكز  القصير  املــدى  على  اخلــاص  القطاع  أجندة  بلورة 
رئيسية محور البيئة القانونية )القوانني والتشريعات( ومحور اإلدارة العامة 
)اخلدمات املقدمة من احلكومة( واحملور الثالث محور العالقة مع إسرائيل 
واملعيقات اإلسرائيلية وأثرها على البيئة االستثمارية في فلسطني . وسيتم 
مؤمتر  هــامــش  على  واخلــلــص  الــعــام  القطاع  بــني  مفاهيم  مــذكــرة  توقيع  

االستثمار الفلسطيني 
هذا ويعد املجلس التنسيقي يعد  لعقد مؤمتر احلوار الوطني الثالث خالل 
شهر آب أو أيلول القادم ليتم فيه بحث تصور القطاع اخلاص الفلسطيني في 

كافة القضايا االقتصادية وعلى مبدأ الشراكة الكاملة مع احلكومة.  

املشاركني على الصعيد احمللي
شخصيات  بــأبــرز  قائمة  إعـــداد  اجلــاريــة؛  التحضيرات  أبـــرز  مــن  كــان 
التنسيقي  املجلس  مــع  بالتعاون  الفلسطينية  واألعــمــال  االقــتــصــاد 
للقطاع اخلاص حيث ارسلت الدعوات على الصعيد احمللي ومت إرسال 
الدعوات حلوالي 200 شخصية فلسطينية في الضفة الغربية و100 
شخصية من قطاع غزة؛ اضافة الى 75 شخصية من القطاع اخلاص 

القائمة  وتــغــطــي  الـــداخـــل.  فلسطيني  مــن 
القطاعات الفلسطينية املختلفة من سياحة، 
املعلومات،  زراعة، صناعة، صحة، تكنولوجيا 

عقارات، وإنشاءات...الخ.

اهتمام متزايد للمشاركة على 
الصعيد العربي والدولي

خارج  من  واملشاركني  الــدعــوات  صعيد  على  أمــا 
فلسطني، فقد مت دعوة أكثر من 1100 شخصية 

من كبار املستثمرين العرب واألجانب والشخصيات االعتبارية، 

اخلطوط امللكية األردنية... الناقل الرسمي للمؤمتر
مت توقيع اتفاق رسمي مع اخلطوط امللكية األردنية على أن تكون اخلطوط 
تذاكر  ثمن  الرسمي( مقابل خصم على  )الناقل  للمؤمتر  الرسمية  اجلوية 

السفر بواقع 15%.

فرص استثمارية مدروسة وجاهزة للتنفيذ
مــن مختلف  القطاع اخلـــاص  مــن  105 مشاريع  عــن  يــزيــد  مــا  اســتــالم  مت 
القطاعات حيث وصل املبلغ اإلجمالي للمشاريع في كل من الضفة الغربية 
مبا فيها القدس وقطاع غزة إلى 1.5 مليار دوالر أمريكي. كما مت استقطاب 
واملناطق  الطاقة  العام وأهمها في قطاع  القطاع  املشاريع في  مجموعة من 

الصناعية.

برنامج املؤمتر واملتحدثني
مت استكمال حتديد مالمح برنامج املؤمتر. وقد مت مراعاة أن يتمحور املؤمتر 
حول الواقع واإلمكانيات والتحديات لالقتصاد الفلسطيني والفرص املتاحة 
املستوى  املتحدثني على  العمل على اختيار  القطاعات، وجرى  في مختلف 
بأقصى  اخلــروج  ولضمان  املؤمتر  وجلسات  برنامج  إلدارة  واحمللي  الــدولــي 

النتائج املمكنة إلجناحه.
الصناعة،  السياحة،  الــزراعــة،  للعرض:  التالية  القطاعات  حتديد  مت  كما 
والقطاع  واإلســكــان،  التحتية  البنية   ،)ICT( واملعلوماتية  التكنولوجيا 

املالي. وستشمل بعض هذه القطاعات عرضا لقطاعات فرعية.

ركزت ادارة املؤمتر توجهها للراي العام وللقطاع اخلاص الوطني والدولي على 
ارسال رسالة قوية مفادها ان في امكانهم العمل في فلسطني

 You can do business in Palestine 
وباهمية الشراكة في البناء Partners for change على اساس ابراز 

اجلانب احليوي والواقعي لوجود شعب قادر وراغب في االستمرار
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الدعم الدولي للمؤمتر
التشاور حول  أجــل  من  الــدولــي،  البنك  لقاء مع ممثلي مجموعة  مت عقد 
موضوع  نقاش  مت  كما  لالستثمار،  فلسطني  مؤمتر  في  مشاركتهم  طبيعة 
اإلعالن عنها  وإمكانية  االستثمار  مبادرة في مجال ضمان  إمكانية جتديد 

خالل املؤمتر.

جوالت تسويقية في الدول العربية
وفي إطار اجلوالت التعريفية في عدد من الدول العربية حلشد دعم حكومات 
اإلمارات  دولة  تعريفية في  العرب؛ مت عقد جولة  واملستثمرين  دول اجلــوار 
العربية ، برعاية وزيرة التجارة اخلارجية، الشيخة لبنى القاسمي، وبحضور 
عدد من شخصيات األعمال اإلماراتيني، العرب، والفلسطينيني، وقد أعلنت 
املستويني  على  بوفدين  ومشاركتها  للمؤمتر  دعمها  اإلمــاراتــيــة  احلكومة 

الرسميني االقتصادي والسياسي.
والصناعة  التجارة  ــر  وزي أعلن  قــد  كــان  أيــضــًا،  العربي  الصعيد  وعلى 
للمؤمتر،  األردنــيــة  احلكومة  دعــم  احلــديــدي،  عامر  املهندس  ـــي،  األردن
وتبرعهم بتقدمي كل الدعم الفني واالستراتيجي لعقد هذا احلدث األول 
من نوعه في فلسطني. كما وحث معالي املهندس احلديدي، املستثمرين 
األردنيني لدعم املؤمتر واملشاركة فيه؛ مؤكدًا على دعم احلكومة األردنية 
وزير  تقدم  وكذلك  األوســـط.   الشرق  في  بــّنــاءه  استثمارية  جهود  ألي 
لتنقل  املطلوبة  والتسهيالت  الدعم  بكل  الفايز  عيد  االردنــي  الداخلية 
رجال االعمال العرب واألردنيني والفلسطينيني من والى فلسطني عبر 
اجلسور واملعابر للمشاركة في املؤمتر اثناء لقائه مع وفد من احتاد رجال 

االعمال الفلسطينيني .
عدد  مع  اجتماعات خاصة  عدة  املؤمتر  إدارة  فقد عقدت  دوليًا؛  أما 
إضافة  للمؤمتر،  دعمهم  على  للتأكيد  األجانب  الدبلوماسيني  من 
كل  تضم  التي  الدولية  التنسيق  مجموعة  مع  عدة  اجتماعات  إلى 
من فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية واللجنة الرباعية، 
الصعيد احلكومي  للمؤمتر على  أبــدو  جميعهم دعم بالدهم  حيث 

واالقتصادي. 

التنسيق مع اجلانب االسرائيلي بشان اجراءات 
العبور للمستثمرين والقطاع اخلاص في غزة 

جرى ويجري التنسيق مع اجلانب االسرائيلي حول القضايا املتعلقة بدخول 
املستثمرين وحركتهم داخل االراضي الفلسطينية ومتت االستعانة باملجموعة 

الدولية للضغط على اجلانب االسرائيلي في هذا املوضوع.

اجراءات املواصالت
يقدم املؤمتر تسهيالت املواصالت الى بيت حلم عبر نقاط العبور االردنية | 

جسر امللك حسني وجسر الشيخ حسني واالسرائيلية| مطار اللد.
االقامة في الفنادق واملواصالت

مت حجز ما مجموعه 650 غرفة في بيت حلم و150 غرفة في القدس وسوف 

انعقاد  اماكن  بني  للتنقل  املشاركني  جلميع  مــواصــالت  نظام  هناك  يكون 
نشاطات املؤمتر

البرامج املرافقة للمؤمتر
يتم العمل على مجموعة من البرامج املرافقة للمؤمتر:

معرض فلسطني ويهدف الى ابراز اهم الصناعات الوطنية واملنتجات التراثية 
من مختلف املناطق الفلسطينية ويبدا املعرض من 21 ايار وميتد حتى ما 

بعد انتهاء املؤمتر حتى 25 ايار.
وامللبوسات  املاكوالت  اهم  فيه عرض  يتم  :ســوف   5-21 يوم  استقبال  حفل 
التقليدية الفلسطينية وسيدعى اليه حوالي 800 شخص من داخل وخارج 

فلسطني.
ويتم  وعشاء  استقبال  حفل  عن  عبارة  وهي   5-22 في  الفلسطينية  الليلة 

عرض فنون وليلة تراثية ومن املتوقع ان يشارك فيها حوالي 600 شخص.
السياحية  الــبــرامــج  مــن  رزمـــة  حتضير  مت  االقــتــصــاديــة  السياحة  بــرنــامــج 
االقتصادية لزيارة املنشات الفلسطينية الصناعية والسياحية ملن يرغب من 

املشاركني.
برامج سياحية يتم العمل على تنظيم عدة جوالت وزيارات ميدانية وسياحية 
لكل من القدس وبيت حلم واريحا ونابلس والناصرة وطبريا اعتبارا من 20 

ايار.

فعاليات املؤمتر
 5-21 االربعاء  يوم  من  الظهر  بعد  الرابعة  الساعة  املؤمتر  افتتاح  وسيتم 
بجلسة  الــبــرنــامــج  فــيــبــدأ   5-22 اخلــمــيــس  يـــوم  أمـــا  افــتــتــاحــيــة  بجلسة 
السلطة  وجــهــود  الفلسطيني  االقتصاد  فــي  املتاحة  الــفــرص  حــول  عامة 
االصالح  خطة  تنفيذ  فــي  للتقدم  مراجعة  الــى  باالضافة  الفلسطينية 
والتنمية ونتائج احلوار مع القطاع اخلاص يتلوها 6 جلسات قطاعية ثم 
جلسة خاصة عن اقتصاد قطاع غزة ومتطلبات اعادة بناء القطاع اخلاص 
هناك وينتهي املؤمتر يوم اجلمعة 23-5 صباحا بجلسة عامة عن القدس 

وجلسة ختامية.

وعامر احلديدي  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد  وزير  محمد كمال حسونة 
وزير التجارة والصناعة االردني
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خالل اعتصامه امام مقر جمعية رجال االعمال برام الله

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يطالب االمم املتحدة 
والرباعية واالحتاد االوروبي رفع احلصار االسرائيلي عن غزة 

اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  طالب 
األمم  هيئة  فيها  مبا  ولــي  الــدَّ املجتمع  فلسطني  في 
برفع  األوروبـــي  واالحتـــاد  الرباعية  واللجنة  املتحدة 

احلصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.
جـــاء ذلـــك خـــالل االعــتــصــام الــــذي نــظــمــه املجلس 
بحضور ممثلني عن مؤسسات القطاع اخلاص وذلك 
امام مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيني في رام 
الله رفع خالله العديد من الشعارات واليافطات التي 
وبوقف  املعابر  على  املــفــروض  االغــالق  برفع  تطالب 
باحلوار  فــورا  والــشــروع  الفلسطينيني  على  الــعــدوان 

الوطني.
االعمال  رجال  رئيس احتاد  نائب  وتال عاهد بسيسو 
ــان صــحــفــي صــــادر عـــن املجلس  ــي الــفــلــســطــيــنــيــني ب
التنسيقي  املجلُس  ان  فيه  اكــد  االعــالم  وسائل  امــام 
بألم  يتابع  فلسطني،  في  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات 
أهلنا  اإلسرائيلية ضدَّ  املمارسات   وقلق عميق،  بالغ 
وفي محافظات  الصابرين في قطاع غزة  الصامدين 
فلسطينية أخرى، ومبا في ذلك االعتداءات العسكرية 
السياسي،  االغتيال  وعمليات  رة،  املتكرَّ اإلسرائيلية 
واالعتقال اجلماعي، واحلصار العسكري واالقتصادي 
اخلــانــق الـــذي أحـــال قــطــاع غـــزة بــأســره إلـــى سجن 
حقيقيِّ ال تنعدم فيه أبسط مقومات احلياة فحسب 
مار واملوت، وهو األمر  د احلياة اإلنسانية بالدَّ ُيهدَّ بل 
الذي ُيعتبر نوعًا من العقوبات اجلماعية التي تصل 
إلى مستوى جرائم احلرب، واجلرائم ضدَّ اإلنسانية.

واضاف بسيسو انه إزاء استمرار االعتداءات العسكرية 
والظلم،  بالظالم  غــزة  قــطــاع  وإغـــراق  اإلســرائــيــلــيــة، 
واستهداف اقتصاده بالدمار الشامل، وتعريض حياة 
املليون ونصف مليون مدنيٍّ فلسطينيٍّ  ما يربو على 
التنسيقي  املجلس  فــإنَّ  واملــوت،  بالعذاب  سكانه  من 
لُيناشد  فلسطني  فــي  اخلــــاص  الــقــطــاع  ملــؤســســات 
املتحدة  األمم  هيئة  ذلــك  وضمن  ولــي،  الــدَّ املجتمع 
العالم،  ودول  األوروبـــي  واالحتـــاد  الرباعية  واللجنة 
اندالع  ُيوقف  ومتواصل  حاسم  موقٍف  إلــى  تبادر  أْن 
الكارثة، ويحول دون إسرائيل واالستمرار في اإلمعان 
التي ال تنتج شيئًا غير  الوحشية  املمارسات  في هذه 
جتذير احلقد والكراهية، وإطالة أمد الصراع وتوسيع 

بأسره  والعالم  األوســط  الشرق  أمن  وتهديد  نطاقه، 
مبخاطر جدية غير مسبوقة. 

وجاء في البيان انه ال ينبغي ملثل هذا املوقف الفوري 
العاجل أن ينفصل عن موقف سياسي شامل وأصيل، 
مواثيقها  ويــلــتــزم  ولــيــة  الــدَّ الشرعية  على  ــس  يــتــأسَّ
ــرة، عــلــى تنفيذ  ــاب وقـــراراتـــهـــا، ويــعــمــل، بــجــديــة ومــث
دة،  مقتضياتها وفق جدول زمنيٍّ وآليات وإجراءات ُمحدَّ
وذلك نحو يكفل للشعب الفلسطيني التخلص نهائيًا 
وطنه،  أرض  إلى  والعودة  اإلسرائيلي،  االحتالل  من 
وممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 
وقابلة  األجـــزاء،  ومترابطة  سيادة،  ذات  دولــة  لتكون 
للحياة، وخالية متامًا من املستعمرات  واملستعمرين، 
وذلك على األرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل 

عقب حرب حزيران من العام 1967.    
املوقف  بهذا  ولي  الدَّ املجتمع  مطالبة  بسيسو  وجدد 
التي طال  واإلنسانية  الوطنية  إزاء حقوقنا  احلاسم 
هذا  تقاعس  في ظل  إسرائيل  قبل  انتهاكها من  أمُد 

املجتمع عن إلزامها مبا ينبغي إلزامها به، 
وقال إننا ال نستطيع إغماض العني عن احلال التي 

اخلية عقب ما جرى  آلت إليها حالنا الفلسطينية الدَّ
في غزة في متوز )يوليو( من العام الفائت من اقتتال 
داخلي وأحداث دامية أفضت إلى انفراد حركة املقاومة 
اإلسالمية »حماس«  بالسيطرة على قطاع غزة، وذلك 
بفصل  الفلسطيني  الوطن  إلى شطر  أدى  نحو  على 
الوطني  املــشــروع  إصــابــة   وإلــى  الضفة،  عــن  القطاع 
الفلسطيني مبخاطر جدية، وإلى إمعان إسرائيل في 
إغالق معابر القطاع، وتشديد احلصار الشامل عليه، 

وإفقاره ملقومات احلياة، وعزله عن العالم. 
تعزيز  إلــى  ملــدى احلاجة  إدراكـــًا منا  انــه  يقول  وتابع 
الشرعية  وترسيخ  الفلسطينية،  الوطنية  الــوحــدة 
الفلسطينية،  التحرير  مبنظمة  ممثلة  الفلسطينية 
واالستمرار في حمل لواء املشروع الوطني الفلسطيني 
القوى  ندعو جميع  فإننا  أهدافه،  وحمايته وحتقيق 
إلى  واإلسالمية،  الوطنية  الفلسطينية،  السياسية 
اتخاذ مواقف جريئة تكفل الشروع الفوري في العمل، 
بجد ومثابرة وإخالص، على إعادة اللحمة إلى الوحدة 
األخطاء  وتصويب  وتعزيزها،  الفلسطينية  الوطنية 
الفلسطيني  الوطني  املشروع  أصابت  التي  الفادحة 

دته باالنهيار. مبخاطر جدية هدَّ

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

نائب رئيس إحتاد رجال األعمال عاهد بسيسو يقرأ البيان الصحفي باسم املجلس التنسيقي
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص
ك  حرُّ التَّ بتوسيع  التنسيقي  املجلس  بيان  وطالب   
محليًا  وتـــائـــره،  وتــســريــع  وتــعــمــيــقــه،  الفلسطيني، 
لرفع  الــفــوري  الضمان  أجــل  مــن  ــًا،  ــي ودول وإقليميًا 
قطاع  على  املــضــروب  الظالم  اإلســرائــيــلــي  احلــصــار 
عليه،  املــتــكــررة  العسكرية  االعـــتـــداءات  ووقـــف  غـــزة، 
وعلى غيره من محافظات الوطن الفلسطيني ومدنه 

وبلداته وقراه ومخيماته. 
وفي هذا السياق، يؤكد املجلس دعمه الكامل ملبادرة 
السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتواصل إعالنها 
من قبل مؤسستي الرئاسة واحلكومة، بشأن إستعداد 
السلطة الوطنية الفلسطينية إلستالم جميع معابر 
قطاع غزة وإدارتها، مبا يكفل تخفيف آالم أهلنا في 
قطاع غزة، وإعادة اللحمة بني شطري الوطن، وتأمني 
حرية إنتقال األفراد ومرور البضائع. ويدعو املجلس 
الرباعية واإلحتاد األوروبــي ملمارسة ما يلزم  اللجنة 
من ضغط  على حكومة إسرائيل )سلطة اإلحتالل(، 
تنفيذها  في  والــشــروع  املــبــادرة  هــذه  بقبول  إللزامها 

على نحو فوري. 
وطني  في حوار  الفوري  بالشروع  املجلس  كما طلب 
والفصائل  الـــقـــوى  يــضــمُّ جــمــيــع  ــف،  ومــكــثَّ شــامــل 
الوحدة  تعزيز  أجــل  مــن  الفلسطينية،  السياسية 
الشرعية  ـــخ  ـــرســـي وت ــة،  ــي ــن ــفــلــســطــي ال الـــوطـــنـــيـــة 
الفلسطينية  التحرير  مبنظمة  ممثلًة  الفلسطينية 
القوى  جميع  ومظلة  الفلسطينيني،  بيت  هي  التي 
الوطنية  السلطة  الفلسطينية، ومرجعية  السياسية 
الوطني  املــــشــــروع  لـــــواء  وحـــامـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الشرعي  واملــمــثــل  بــرنــامــجــه،  ــذة  ومــنــفِّ الفلسطيني 

الوحيد لشعب فلسطني.
تزامن  الشروع، في ضوء إطالق احلوار وفي  وكذلك 
اتفاقيات  إليه من  التوصل  تنفيذ ما سبق  معه، في 
فــي كـــلٍّ مــن الــقــاهــرة ومــكــة بــني الــقــوى السياسية 
الفلسطينية وال سيما بني حركتي »فتح« و »حماس«، 
التحرير  منظمة  لتفعيل  قصوى  أولوية  إعطاء  مع 
الفلسطيني،  الوطني  املجلس  وتشكيل  الفلسطينية 
والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات تشريعية 
الفلسطيني  الوطني  البرنامج  وفق  مبكرة  ورئاسية 
الذي يتمُّ التوصل إليه عبر احلوار، والذي يتمُّ إقراره 
ذات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  هيئات  قبل  من 

الصالحية، وال سيما املجلس الوطني الفلسطيني.
القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  طالب  كما 
اخلاص بااللتزام التام بنتائج االنتخابات التشريعية 
الفصل  مبدأ  وترسيخ  إجــراؤهــا،  املزمع  والرئاسية 
والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  بني 
ـــصَّ عــلــيــه الــقــانــون األســـاســـي مـــن حقوق  ومبـــا ن
للمواطن الفلسطيني واحترام تام لسيادة القانون 

السلطات.  جميع  مصدر  هو  الشعب  لكون  وتأكيد 
وكذلك إجراء إصالح إداري شامل ومستمر جلميع 
ودوائرها،  الفلسطينية  التحرير  منظمة  هيئات 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وزارات  وجلميع 
معايير  ووفــق  وطني  أســاس  على  وذلــك  وهيئاتها، 
اإلدارة احلديثة واحلكم الرشيد. وتفعيل املنظمات 
والبلديات  والنقابات  املهنية  واالحتــادات  الشعبية 
ومثابرة،  بجدية  والعمل،  واجلمعيات،  واملؤسسات 
على إجراء انتخابات فورية تشملها جميعًا وتسهم 
في تعزيز ُبناها وتأهيلها للمشاركة في مسيرة بناء 

الوطن.
واختتم بسيسو حديثه بالقول إنَّ املجلس التنسيقي 
يضمُّ  الذي  فلسطني،  في  اخلاص  القطاع  ملؤسسات 
جميع العاملني في املجال االقتصادي من مؤسسات 
والذين  وصناعيني،  ومقاولني  وجتــار  أعمال  ورجــال 
لم يتوانوا عن بذل كل ما يستطيعونه من أجل بناء 

ع،  ليتطلَّ  ، وقــويٍّ مستقل  فلسطيني  وطني  اقتصاد 
في  باملناشدة  إليهم  توجه  من  كــلِّ  إلــى  وأمــل،  بثقٍة 
وقف  أجل  من  بوسعهم  ما  كلَّ  ليفعلوا  البيان،  هذا 
غـــزة، ومتكني  قــطــاع  فــي  املتحققة  الــكــارثــة  تــفــاقــم 
في  وحرية  بكرامة  العيش  من  الفلسطيني  شعبنا 
ر، وفي رحاب دولته املستقلة ذات السيادة،  وطنه احمُلرَّ
متمتعًا بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ومسهمًا 

في بناء حضارة وطنه وحضارة اإلنسان.

ماجد معالي
من جهته قــال ماجد معالي امــني عــام احتــاد رجال 
التنسيقي  املجلس  مــقــرر  الفلسطينيني  االعــمــال 
ملؤسسات القطاع اخلاص ان الهدف من االعتصام هو 
وقوف القطاع اخلاص الفلسطيني الذي هو جزء من 
على  العدوان  لوقف  املتكاملة  الفلسطينية  اللحمة 
الضفة  في  الفلسطينية  وقــرانــا  ومدننا  غــزة  قطاع 
كانوا  الــذيــن  االشــقــاء  الفرقاء  يتوجه  وان  الغربية 
دائما في صف واحد نحو احلوار الذي سيوصلنا الى 

اهدافنا واحلفاظ على مشروعنا الوطني.
املتضرر  هــو  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  ان  واكــد 
االساس ملا يدور في الساحة الداخلية مشيرا الى ان 
الكثير من املنشات الصناعية في قطاع غزة متوقفة 
مـــواد اخلـــام.  الــعــمــل نتيجة عـــدم دخـــول  االن عــن 

باستثناء املساعدات االنسانية والدوائية والغذائية.
شبه  واالقتصادية  الصناعية  احلركة  ان  الــى  واشــار 
وبناء  احلصار  يؤدي  وكذلك  غزة  قطاع  في  مشلولة 

اجلدار في الضفة الغربية الى نفس النتائج.
تغيير جذري  يكون هناك  ان  انه يجب  وقــال معالي 
اخذ  من  اخلــاص  القطاع  يتمكن  لكي  االوضـــاع  في 
دوره وان ينمو كباقي االقتصادات االخرى في املنطقة 
ضمن ظروف بيئية مالئمة من االستقرار واالجواء 

السلمية.

طالب املجلس بالشروع الفوري 
ف،  في حوار وطني شامل ومكثَّ
يضمُّ جميع القوى والفصائل 
السياسية الفلسطينية، من 
أجل تعزيز الوحدة الوطنية 

الفلسطينية، وترسيخ الشرعية 
الفلسطينية

جانب من االعتصام أمام مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيني في رام الله
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زيارته   الفلسطينيني  االعمال  رجــال  احتــاد  وفــد  انهى 
السابعة  الـــدورة  اجتماعات  فــي  للمشاركة  عمان  إلــى 

ملجلس االعمال األردني الفلسطيني املشترك.
رئيس  مــســروجــي  محمد  الفلسطيني  الــوفــد  وتـــرأس 
االحتاد وضم كل من زياد عنبتاوي وفؤاد جبر ومحمد 
وعودة  القواسمي  ومعاوية  اجلــراشــي  وخضر  العامور 

شحادة ويوسف النتشه وماجد معالي واخرين.
فــي حــني تـــرأس االجــتــمــاعــات عــن اجلــانــب االردنـــي 
رئـــيـــس جــمــعــيــة رجـــــال االعمال  الــطــبــاع  حـــمـــدي 
وعلي  الساكت  وعوني  الطاهر  ثابت  وضم  األردنيني 

يوسف وآخرين .
وقـــد نــاقــش املــجــتــمــعــون فـــي هـــذه الــــدورة 
رجــــال االعمال  بـــني  الــثــنــائــيــة  الــعــالقــات 
تطويرها،  وسبل  والفلسطينيني  االردنيني 
كــذلــك مــشــاركــة رجـــال االعــمــال االردنيني 
االستثمار في فلسطني  والعرب في مؤمتر 
مدينة   فــي  الـــقـــادم  الــشــهــر  سيعقد  الـــذي 
بيت حلم، وتقدمي كل التسهيالت املطلوبة 
واملمكنة من اجلانب األردني لتمكينهم من 

املشاركة الفاعلة في هذا املؤمتر.
األعمال  رجــال  حركة  تسهيل  ناقشوا  كما 
الفلسطينيني  عبر املعابر على مدار العام 
وسبل ضبط هذه الترتيبات حلاملي بطاقة 
احتـــاد رجـــال االعــمــال الــعــرب وتخصيص 
العالقات  خـــــالل  مــــن  أو  خـــــاص  شـــبـــاك 
األمني  الفحص  إجــراءات  لتسهيل  العامة 

والتسجيل اإلداري لتوفير الوقت .
وتقرر في اللقاء دراسة القوائم واملنتجات 

املسموح تصديرها واستيرادها من األردن وفلسطني 
والعمل للضغط على اجلانب اإلسرائيلي لتوسيع 
بني  التجاري  التبادل  حركة  وتسهيل  القوائم  هذه 
احلكومة  مــراجــعــة  خـــالل  مــن  وفــلــســطــني  األردن 
من  املفروضة  البضائع  عبور  إلجـــراءات  األردنــيــة 

إسرائيل.
التملك  حــق  الفلسطيني  املستثمر  إعــطــاء  وضـــرورة   

وتسجيل األمالك والعقارات وحق احلصول على رخصة 
السياقة األردنية وغيرها من احلقوق أسوة بأشقائه من 

الدول العربية األخرى.
املشترك  الفلسطيني  االردنــي  املجلس  وفد  التقى  كما 
له  قــدمــت  حيث  الفايز  عيد  االردنـــي  الداخلية  وزيـــر 
تــتــضــمــن بــعــض القضايا  املــجــلــس  مـــذكـــرة مـــن قــبــل 
الفلسطينيني  االعمال  رجال  تواجه  التي  والصعوبات 

على املعابر في قضايا االستثمار في االردن.
وطالبت املذكرة الوزير االردني الفايز واجلهات االردنية 
املعنية بضرورة معاملة املستثمر الفلسطيني كغيره من 
كالتملك  احلقوق  جميع  واعطائه  العرب  املستثمرين 

وتقدمي التسهيالت البناء عائلته ...
باالضافة الى تسهيل حركة رجال االعمال الفلسطينيني 
على املعابر االردنية من خالل الية واضحة تضمن له 
الــســرعــة فــي حــركــة االنــســيــاب والــفــحــص والتسجيل 

االداري ... وغيرها من املطالب.
األعمال  لرجال  السماح  بضرورة   املذكرة  أشــارت   كما 
االردنية  االراضـــــي  الـــى  الــتــنــقــل  مــن  الفلسطينيني 

مبركباتهم اخلاصة.
هذا وقد رحب وزير الداخلية االردني بالوفد الفلسطيني 
توجيهات  تنفيذ  على  االردنية  مؤكدا حرص احلكومة 
الدعم  اشــكــال  كــافــة  بتقدمي  الــثــانــي  الــلــه  املــلــك عبد 
واملساندة لرجال االعمال الفلسطينيني وجميع شرائح 

الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن رجال األعمال الفلسطينيني لهم التقدير 
كافة  وعلى  اململكة  في  املعنيني  جميع  من  واالهتمام 
املستويات وسنستمر في تقدمي االجراءات والتسهيالت 

املطلوبة أمام االقتصاد الفلسطيني .
املعنيني  وزارته وجميع  بان  الفايز  االردني  الوزير  وبني 
اجلسور  على  التسهيالت  كافة  سيمنحون 
مؤمتر  في  للمشاركني  احلــدوديــة  واملعابر 
هناك  أن  وبـــني  فلسطني،  فــي  االســتــثــمــار 
مــســتــثــمــريــن أردنـــــيـــــني فــــي االقـــتـــصـــاد 
تثبيت  في  للمساهمة  وذلــك  الفلسطيني 
مع  ونــحــن   ، أرضــهــم  عــلــى  الفلسطينيني 

اقتصاد فلسطيني قوي. 
بني جمعيتي  التعاون  من  املزيد  إلى  ودعا 
والفلسطينيني  االردنــيــني  االعــمــال  رجــال 
التي  واالمـــور  القضايا  اهــم  على  للوقوف 
ودراستها  ملــعــاجلــتــهــا  حــلــول  الـــى  حتــتــاج 
جميع  ترضي  التي  احللول  الــى  للتوصل 
االطـــــــــراف وحتــــقــــق الـــطـــمـــوحـــات لـــدى 

الطرفني.
وطــلــب الــوزيــر مــن حــمــدي الــطــبــاع رئيس 
يكون  ،أن  األردنيني  االعمال  رجال  جميعة 
القضايا  لكافة  الداخلية   لــوزارة  املرجعية 
نظيره  مع  بالتنسيق  الفلسطيني  اجلانب  تهم  التي 

الفلسطيني 
مــحــمــد مـــســـروجـــي رئـــيـــس احتــــــاد رجــــــال األعـــمـــال 

الفلسطينيني.  
وعليه قرر املجلس توظيف كادر متفرغ لدى اجلمعيتني 
وتواجه  تنشأ  التي  القضايا  جلميع  الدائمة  للمتابعة 

رجال األعمال في البلدين الشقيقني.

ناقش العالقات الثنائية بني اجلانبني

مجلس األعمال األردني 
الفلسطيني املشترك يعقد 
اجتماعه السابع في عمان 

أعضاء املجلس املشترك مع وزير الداخلية االردني عيد الفايز
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص

لندن  البريطانية  العاصمة  فــي  مــؤخــرا  اختتم 
نظمته  الـــذي  الفلسطينية  الصناعات  مــعــرض 
في  املتحدة  اململكة  لــدى  الفلسطينية  السفارة 
البريطانية  الــعــربــيــة  الــتــجــاريــة  الــغــرفــة  قــاعــة 
بالتعاون مع بال تريد والغرفة التجارية الصناعية 

في محافظة بيت حلم.
وتــوافــد على املــعــرض على مــدار ايــامــه عــدد من 
اخلاص  والــقــطــاع  الفلسطينية  اجلــالــيــة  ابــنــاء 
االقتصاد  وزيــــر  مــقــدمــتــهــم  وفـــي  الفلسطيني 

الوطني كمال حسونة.
وأشاد حسونة بجهود السفارة في تنظيم معرض 
الوقت  في  اجلهد  هذا  أهمية  مؤكدا  الصناعات، 
الــــذي تــســتــعــد فــيــه فــلــســطــني لــتــنــظــيــم مؤمتر 
االســتــثــمــار فــي بيت حلــم الـــذي اتــفــق عليه بني 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس وجــــوردن بــــراون رئيس 
الوزراء البريطاني ومبتابعة من توني بلير ممثل 

اللجنة الرباعية.
السفارات  دورا مهما يلقى على كاهل  أن  وأضاف 
الفلسطينية لتحفيز رجال األعمال واملستثمرين 
في  واالستثمار  املؤمتر  في  للمشاركة  العالم  في 
التحتية  البنية  أهــمــيــة  إلـــى  مــشــيــرا  فلسطني، 

وقطاع اإلسكان في فلسطني لالستثمار.

الــبــرفــيــســور مــنــاويــل حــســاســيــان السفير  وافــــاد 
تغيير  إلــى  هــدف  املــعــرض  هــذا  أن  الفلسطيني 
أنــنــا شعب  رغــم  فلسطني  عــن  النمطية  الــصــورة 
حتت االحتالل اال أننا نستطيع أن نحقق منوذج 
التنمية من أجل الصمود، وعرضنا واقع االقتصاد 
الفلسطينية،  الــتــنــمــيــة  وخــطــة  الــفــلــســطــيــنــي، 
البريطاني  اخلــاص  القطاع  على  أفكار  وعرضنا 
فلسطني  إلى  واقتصادية  جتارية  بعثات  ألرســال 
للقاء بالقطاع اخلاص الفلسطيني في فلسطني، 
لـــقـــاءات بني  أضــافــة إلـــى حــرصــنــا عــلــى تنظيم 

القطاعني اخلاص الفلسطيني والبريطاني.
واضــــاف خـــالل تــفــقــده ألجــنــحــة املــعــرض دعونا 
نعتبر هذا املعرض نافذة يطل من خاللها القطاع 
على  البريطاني  والــشــعــب  البريطاني  اخلـــاص 
الفلسطينيني  وقــــدرات  الفلسطينية  املنتجات 
نصل  أن  يجب  والــبــنــاء،  والــتــحــدي  الصمود  فــي 
أهم  من  واحد  واالقتصاد  جديد  بخطاب  العالم 
عناصر هذا اخلطاب، علما بأن حدثا فلسطينيا 
مهما على البواب وهو مؤمتر االستثمار في بيت 
حلم الذي نسعى للترويج له هذه األيام واعتبرنا 

املعرض فرصة في هذا االجتاه.
وقالت الدكتورة افنان الشعيبي األمني العام للغرفة 

التجارية العربية البريطانية في اململكة املتحدة 
دور  أن  اعتبار  على  املعرض  في  لها  جولة  خــالل 
العرفة حلقة وصل بني الدول العربية وبريطانيا 
وفلسطني  والــتــجــاري  االقــتــصــادي  املستوى  على 
يجب أن تستفيد من الغرفة ونشاطاتها، أذ نقدم 
وبالتالي  العرب  األعمال  لرجال  الغرفة  خدمات 
مع  بالتعامل  الراغب  البريطاني  األعمال  رجــل 

التجار العرب.
الفلسطيني  اخلـــاص  للقطاع  الــدعــوة  ووجــهــت 
الغرفة لتسهيل مهامهم التجارية  لالشتراك في 
ــــارات والــلــقــاء بــالــشــركــات، أضافة  مــن تــرتــيــب زي
تصرفهم،  الغرفة حتت  تسهيالت  كافة  وضع  إلى 
موارد  مركز  من  استفادتهم  أمكانية  إلــى  أضافة 
األعمال في الغرفة حيث نعد الدراسات واالبحاث، 
علما بأننا نستضيف املعرض الفلسطيني سنويا 
املــعــرض مميز مــن ناحية كــم ونوعية  الــعــام  هــذا 
احلضور، وما شهدناه في حفل االفتتاح من كثافة 

حضور نوعي يدلل على ذلك.
واضافت نحن في الغرفة نعمل مع جامعة الدول 
مناسبات  ننظم  الــعــربــيــة  والــســفــارات  الــعــربــيــة 
واملعرض  اللبناني  التونسي  اليوم  مثل  مختلفة 

الفلسطيني. نروج املنتجات ونعقد مؤمترات.
وافاد ابراهيم جنار مدير دائرة ترويج التجارة في 

اختتام معرض الصناعات الفلسطينية في لندن

يظهر فــي الــصــورة خــالل حفل افــتــتــاح املــعــرض من 
مــنــاويــل حساسيان  الــفــلــســطــيــنــي  الــســفــيــر  الــيــمــني 
السفيرة االردنية ، كمال حسونة وزير االقتصاد الوطني 

الفلسطيني والقائم باألعمال في السفارة السعودية.

حسونة:
دورا مهما يلقى على 

كاهل السفارات 
الفلسطينية لتحفيز 

رجال األعمال 
واملستثمرين في العالم 

للمشاركة في املؤمتر 
واالستثمار في فلسطني

مناويل حساسيان:
أن هذا املعرض هدف إلى 
تغيير الصورة النمطية 
عن فلسطني رغم أننا 

شعب حتت االحتالل اال 
أننا نستطيع أن نحقق 

منوذج التنمية من أجل 
الصمود
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فتح  بــاجتــاه  يعتبر خطوة  املــعــرض  أن  تريد  بــال 
سوق جديد أمام املنتجات الفلسطينية في السوق 
ونتطلع  املعرض جناحا  ويعتبر هذا  البريطانية، 
إلى خطوات أوسع باجتاه عقد لقاءات بني رجال 
األعمال الفلسطينيني والبريطانيني، وركز أن هذا 
بال  تنظمها  معارض  سلسلة  من  واحــد  املعرض 

تريد بهدف ترويج التتجارة الفلسطينية.
وقال صالح هنية منسق عام الراصد االقتصادي 
ونــقــطــة انطالق  بـــدايـــة  املـــعـــرض شــكــل  أن هـــذا 
ألطالع املجتمع الدولي عموما والقطاع اخلاص 
وجودتها  الفلسطينية  املنتجات  على  البريطاني 
القطاع  لتمكني  فاحتة  الوقت  ذات  وفي  العالية، 
اخلاص الفلسطيني وفتح عالقات جتارية واسواق 

جديدة أمامه.
الفلسطينية  الــســفــارة  خــطــوة  أن  هنية  واعــتــبــر 
لبقية  منـــوذجـــا  تــشــكــل  أن  وتــســتــحــق  ايــجــابــيــة 
أجل  مــن  الــعــالــم  فــي  الفلسطينية  الــســفــارات 
خطة  وتــقــدمي  االقــتــصــادي  املــلــف  على  التركيز 
في  االســتــثــمــار  وحتــفــيــز  الفلسطينية  التنمية 

د. افنان الشعيبي:
نحن في الغرفة نعمل مع 

جامعة الدول العربية 
والسفارات العربية ننظم 

مناسبات مختلفة مثل 
اليوم التونسي اللبناني 

واملعرض الفلسطيني. نروج 
املنتجات ونعقد مؤمترات.

من شركة ايجلفليكس النتاج اقراص قص املعادن 
صورة  تقدمي  من  ومتكنا  ناجحا  كان  املعرض  أن 
زوار  مع  لقاءات  وعقدنا  الفلسطيني  االنتاج  عن 
املعرض من القطاع اخلاص، وهنا نشكر السفارة 
لهذا  تنظيمهم  عــلــى  تــريــد  وبـــال  الفلسطينية 

املعرض الذي يعتبر مهما.
وقال الدكتور اسامة عودة صاحب الشركة الزراعية 
التكنوكيماوية احد العارضني في املعرض ملنتجات 
لقي  الزيتون  زيت  أجنحة  أن  الفلسطيني  الزيت 
احلاجة  ينفي  ال  وهـــذا  وتعاطفا  واســعــا  اقــبــاال 
لتحويله إلى جتارة بحيث يتم توريد زيت الزيتون 
إلـــى اخلــــارج لــالســتــفــادة مــنــه اقــتــصــاديــا. وشكر 
للمعرض  تنظيمها  على  الفلسطينية  السفارة 
واالهتمام الشخصي من قبل السفير الفلسطيني 
تفاصيل  تابع  الــذي  حساسيان  مناويل  الدكتور 
القطاع  مــع  العالقة  تنظيم  ومتابعات  املــعــرض 
اخلاص الفلسطيني، واستضافته للسفراء العرب 
الفلسطيني  بالزيت  عاليا  اهتماما  ابــدوا  الذين 

واحلجر.

فلسطني ونحن على ابواب عقد مؤمتر االستثمار 
في بيت حلم.

املعرض  في  العرضني  أحــد  اجلوالني  فايز  وقــال 

التقى اعضاء الهيئة االدارية في جمعية رجال 
االعمال الفلسطينيني بالسفير املصري اشرف 

عقل واملستشار السياسي في السفارة .
وتركز االجتماع حول توصيات اجتماعات الدورة 
الفلسطيني  املصري  االعمال  ملجلس  الرابعة 
املــشــتــرك حــيــث ارســلــت هـــذه الــتــوصــيــات الى 
من  الفلسطيني  الــوفــد  عــــودة  بــعــد  الــســفــيــر 
الــقــاهــرة ومتـــت دعـــوتـــه ملــتــابــعــة تــنــفــيــذ هذه 
التوصيات التي تشمل خطة ملدة ثالث سنوات 

سيعمل املجلس على تنفيذها.
املختلفة  الــتــعــاون  لسبل  االجــتــمــاع  وتــتــطــرق 
املصرية  االقـــتـــصـــاديـــة  الـــعـــالقـــات  لــتــطــويــر 
احلالية  لالوضاع  التطرق  ومت   . الفلسطينية 

وخاصة في قطاع غزة.
واكد احلضور على اهمية العالقة بني الشعبني 

الشقيقني وضرورة تطويرها.

اعضاء الهيئة االدارية في جمعية رجال االعمال 
يلتقون بالسفير املصري اشرف عقل

السفير أشرف عقل يتوسط أعضاء الهيئة اإلدارية للجمعية
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الوطني،  االقتصاد  وزيــر  من  كل  الله  رام  في  اجتمع 
السويدية،  الــتــجــارة  ووزيــــرة  حــســونــة،  كــمــال  محمد 
الـــدكـــتـــورة إيـــــواى بــيــورلــيــنــغ، بـــاإلضـــافـــة لــعــدد من 
والسويدي  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  شخصيات 
وذلك على هامش زيارة عدد من رجال أعمال سويديني 
للصناعات  العاملي  املجلس  لها  دعا  والتي  لفلسطني، 

السويدية ومنتدى فلسطني الدولي لألعمال.   
وتــخــلــل الــلــقــاء عـــدد مــن الــكــلــمــات والــتــي افتتحها 
للصناعات  الــعــاملــي  للمجلس  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
باحلضور  مرحبًا  ديرهايد،  فــان  أندريس  السويدية، 
اخلاص  للقطاع  متثيل  بــوجــود  سعادته  عــن  ومعربًا 
الفلسطيني والسويدي باإلضافة لتمثيل حكومي من 
اللقاءات  الدولتني، مؤكدا على أهمية مثل هذه  كلتا 
لــتــحــريــك األوضـــــاع االقــتــصــاديــة نــحــو األفــضــل في 

فلسطني. 
وأضاف زاهي خوري رئيس مجلس إدارة منتدى فلسطني 
الفلسطيني  الــشــعــب  طــمــوح  أن  لــألعــمــال،  الــدولــي 
احلقيقي اليوم هو بناء الدولة الفلسطينية والتوصل 
أهمية  أيضًا على  ا خوري  وأكد  وعــادل،  لسالم شامل 
الدولة  بــنــاء  فــي  الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع  دور 
للفرد  أعــلــى  حــيــاة  مــســتــوى  وضــمــان  الفلسطينية 

الفلسطيني. 
وأشار وزير االقتصاد الوطني حسونة في خطابه ‘الى 
أهمية دعم االحتاد األوروبي بشكل عام ودولة السويد 
والشعب األوروبي بشكل خاص، للقضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني. 

فقال  البلدين  بني  ما  االقتصادي  التعاون  حــول  أمــا 
لـــوضـــع قوانني  الــفــلــســطــيــنــيــة  :«تـــســـعـــى احلـــكـــومـــة 
الوقت  وبــذات  الفلسطيني،  احلــال  تالئم  وتشريعات 
تأخذ بعني االعتبار التشريعات الدولية، مما سيضع 

أسسًا لتجارة حرة وتعاون اقتصادي«.
جاهدة  تسعى  الفلسطينية  احلــكــومــة  »إن  وأضــــاف:   
إلعادة بناء املؤسسات الفلسطينية عبر حتقيق األمن، 
التوصل حلل نهائي، وبناء بنية حتتية اقتصادية متينة، 
مما سيسهم في التطور االقتصادي على املدى البعيد«. 
ومن ناحيتها أشارت وزيرة التجارة، الدكتورة بيورلينغ 
فــي حل  الــســويــديــة  دور احلــكــومــة  إلـــى  فــي خطابها 
الـــنـــزاعـــات فـــي مــخــتــلــف املــنــاطــق وســعــيــهــا الــــدؤوب 
لــلــوصــول حلــلــول إيــجــابــيــة فــي الــعــديــد مــن الـــدول. 
للنزاعات هو يكمن عادًة  الوحيد  »إن احلل  وأضافت: 
في احللول االقتصادية والتي أساسها التجارة احلرة 
ما بني الدول، مما يوفر األمان والرفاهية للمواطنني. 
و  دائمًا  السويدية  احلكومة  له  تسعى  ما  فعاًل  وهــذا 

باألخص في األراضي الفلسطينية«. 
ملؤمتر  التنفيذي  الــرئــيــس  أكــد  الــســيــاق،  نفس  وفــي 
لبدة،  أبو  الدكتور حسن   ،2008 لالستثمار  فلسطني 
داخل  إلى  اخلارجية  االستثمارات  جذب  أهمية  على 
وراء  مــن  الرئيسي  الــهــدف  أن  إلــى  وأشـــار  فلسطني، 
مؤمتر فلسطني 2008، والذي سيعقد في أيار القادم، 
والعربية  األجنبية  االستثمارات  أمــام  الباب  فتح  هو 

وذلك للنهوض باالقتصاد الفلسطيني. 
واستكمل احلضور االجتماع لالطالع على القطاعات 

حمدان،  مــاهــر  قـــدم  فــقــد  الــرئــيــســيــة،  الفلسطينية 
الرئيس التنفيذي ملركز التجارة الفلسطيني »بالتريد« 
التصديرية  الــقــطــاعــات  أهـــم  عـــن  يــتــحــدث  عـــرضـــًا 
سعد  قــدم  كما  الفلسطينية.  اخلــدمــات  تشمل  مبــا 
الصناعات  الــتــنــفــيــذي الحتــــاد  الــرئــيــس  اخلــطــيــب، 
الفلسطينية، عرضًا عن االحتاد مسلطًا الضوء على 
املستوى املتقدم للصناعات الفلسطينية. وقدم إيهاب 
تكنولوجيا  جلمعية  التنفيذي  الرئيس  اجلــعــبــري، 
املعلومات الفلسطينية عرضًا حول واقع وفرص هذا 

القطاع في فلسطني. 
ولتسليط الضوء على واقع البنوك الفلسطينية، فقد 
قام  نبيل أبو ذياب، الرئيس التنفيذي جلمعية البنوك 
العاملة في فلسطني، بعرض واقع هذا القطاع وأهم 

فرصه وحتدياته. 
ــقــاء قــــام عــــدد مـــن رجــــال األعمال  ــل وفــــي نــهــايــة ال
السويدية  الشركات  لبعض  سريع  بعرض  السويديني 
مع  للتعاون  حماسهم  على  مؤكدين  هناك،  الــرائــدة 
نظرائهم الفلسطينيني.  منهم ماغنم هاس من شركة 
سويدية  شركة  وهــي  العامة  للعالقات  تــامي  سبرينغ 
رائدة في هذا القطاع. كما وقام إبراهيم غنيم ممثال 
شــركــة كـــارل المـــب الــســويــديــة الـــرائـــدة فــي خدمات 
تكنولوجيا املعلومات، إضافة إلى ماتس بيزروب مدير 
اخلبرة  لديها  والــتــي  فلسطني  فــي  إيريكسون  شركة 
النظرية والعملية للوضع القائم في فلسطني و الذي 
لدى  املتوفر  العالي  املهنية  مستوى  على  أكــد  بــدوره 

شركائهم في فلسطني. 

وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني ووزيرة التجارة السويدية يجتمعان 
للتأكيد على األهمية اإلستراتيجية للتعاون االقتصادي بني الدولتني
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من  الفلسطيني  القطاع اخلاص  وفد  أمس  يوم  عاد 
أعمال  فــي  مشاركته  بعد  العربية  مصر  جمهورية 
املؤمتر العمل العربي اخلامس والثالثني الذي عقد 
حسام  السيد  تــرأســه  وقــد   ، الشيخ  شــرم  مدينة  فــي 

حجاوي
 والسيد محمود اليازجي السيد طارق سقف احليط 
القطاع  ملــؤســســات  التنسيقي  املجلس  عــن  ممثلنْي 
ورقة  الــوفــد  رئيس  قــّدم  وقــد   ، الفلسطيني  اخلــاص 
الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  باسم  للمؤمتر  عمل 
في  الفلسطيني  اخلـــاص  الــقــطــاع  أوضــــاع  تــنــاولــت 
أموره في ظل استمرار  إليه  آلت  الوطن وما  جناحي 
الشعب  أبناء  بحق  املتخذة  االسرائيلية  اإلجـــراءات 
الفلسطيني ، كما تطرقت ورقة العمل بعض املطالب 
وقال   ، الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  ألبناء  احملــددة 
فيها أن صورة املشهد االقتصادي الفلسطيني ال زالت 
قامتة بفعل السياسات االحتاللية املتمثلة باحلصار 
اخلانق واالجتياحات العسكرية وإغالق املعابر والتي 
االقتصادية  القطاعات  كــافــة  على  مبجملها  أّثـــرت 
اجلنوبي  اجلناح   ، غــزة  قطاع  في  وخاصة  املختلفة 
وتأثير   2007 حــزيــران  أحــداث  إثــر  ، خاصة  للوطن 
فيه  الفلسطيني  اخلـــاص  القطاع  أبــنــاء  على  ذلــك 
تدهورت  التي  والصناعية  التجارية  منشآتهم  وعلى 
وارتفع  منها   90%  -  80% أغلق  والــتــي  أوضــاعــهــا 
ارتفعت  كما   ، باملستقبل  الــتــشــاؤم  منسوب  لديهم 
نسب ومعدالت البطالة والفقر الى نسب قياسية غير 
مسبوقة وصلت الى %80 و %90 على التوالي ، إثر 
تسريح الكثير من  املصانع ومؤسسات اإلنتاج اآلالف 
املواد  إدخــال  ، بسبب منع  الفلسطينيني  العمال  من 
اخلام األساسية ومدخالت اإلنتاج الالزمة للتصنيع 
عن  ينجم  وما   ، االسرائيلية  املوانئ  في  واحتجازها 
في  االقــتــصــادي  الــنــشــاط  لطبيعة  تعكير  مــن  ذلــك 
القطاع ، منوها الى أن هذه األوضاع دفعت املواطنني 
الى  بــالــهــجــرة  جــديــا  التفكير  الـــى  الفلسطينيني 

اخلارج. 
وتابع قائال: وإذا ما انتقلنا الى الضفة الغربية ، فعلى 
أوضاع  على  طــرأ  الــذي  النسبي  التحسن  من  الرغم 
املنشآت االقتصادية بحسب مخرجات اجلهاز املركزي 
لإحصاء الفلسطيني ، فضال عن أن نتائج السياسات 

الى اجتماعات منظمة  الفلسطيني  القطاع اخلاص  رئيس وفد  السيد حسام حجاوي  الصورة   تضم 
العمل العربية ، السيدة ندى الناشف مديرة املكتب االقليمي ملنظمة العمل الدولية  في بيروت ، السيد 

طارق سقف احليط عضو وفد القطاع اخلاص الفلسطيني الى اجتماعات منظمة العمل العربية

وفد القطاع اخلاص الفلسطيني يعود الى ارض الوطن
بعد مشاركته في مؤمتر العمل العربي

االقتصاد  أوضـــاع  جعلت  األرض  على  االسرائيلية 
الــفــلــســطــيــنــي تـــــراوح مــكــانــهــا فـــي ظـــل تـــوالـــي تلك 
السياسات بحق الفلسطينيني والذين استبشروا خيرا 
بنتائج مؤمتري انابوليس وباريس ، إال أن اجلاري على 
األرض واحلاصل على الصعيد السياسي هو النقيض 
لذلك ، فالتقدم على صعيد املفاوضات ال يزال يسير 
ناهيكم عن   ، مكانا  للتفاؤل  وئيدة ال جتعل  بخطى 
استمرار إسرائيل ومواصلتها لتلك السياسات بداعي 
الهاجس األمني ، وأضاف » لن استرسل في التطرق 
الى ذلك الن يقيني يقول أنكم على اّطالع تام على 
األمم  ومكتب   ، الدولي  البنك  عن  الصادرة  التقارير 
غوث  ووكــالــة   ، )اوتــشــا(  اإلنسانية  للشؤون  املتحدة 
التي  )اونــــــروا(  الفلسطينيني  الــالجــئــني  وتــشــغــيــل 
ترصد مجريات األحداث اإلنسانية واالقتصادية في 

فلسطني ».   
ــرغــم مــن ذلـــك فــإنــنــا نعمل  ونــــوه الـــى انـــه وعــلــى ال
أرضنا  عــلــى  راســخــني  أنــنــا سنبقى  ونــؤكــد   ، ونــنــتــج 
، وال بــد للحياة مــن االســتــمــرار رغــم كــل مــا يجري 

الــعــرب كبير كونهم  ، وأمــلــنــا بــاألخــوة  مــن مــعــوقــات 
الفلسطيني  للشعب  االستراتيجي  العمق  يشكلون 
املنتج  تسويق  وتشجيع  االستثمارات  بزيادة  مطالبا 
قيمة  الى محدودية  نظرنا  إذا  ، خاصة  الفلسطيني 
ينعكس  ، مبا  القطاع اخلاص  اإلنفاق احلكومي في 
واملساهمة  املشاركة  خالل  من  التشغيل  سياسة  على 
، فضال عن  الفلسطيني  االقــتــصــاد  بــنــاء  إعـــادة  فــي 
أبواب  وفتح   ، والفقر  البطالة  محاربة  برنامج  دعــم 
العمل في العالم العربي امام أبناء فلسطني ، عّماال 
تؤكد  مدروسة  إستراتيجية  خطة  ضمن   ، وخّريجني 
عناوينها على تثبيت وإبقاء أبناء الشعب الفلسطيني 

على أرضهم. 
التوصية  بــضــرورة  املــؤمتــر  حــجــاوي  السيد  وطــالــب 
بدعم توجهات القطاع اخلاص الفلسطيني وتكثيف 
كما   ، الصامد  القطاع  هــذا  بدعم  املتعلقة  البرامج 
دعا األخوة رجال األعمال العرب الى زيارة فلسطني 
واملشاركة في مؤمتر فلسطني لالستثمار املزمع عقده 
ودعاهم   ، بيت حلم  الــقــادم في مدينة  أيــار  في شهر 
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الفلسطينية  الصناعات  معرض  فعاليات  حلضور 
عاصمة   ، نابلس  مدينة  ستحتضنه  الـــذي   2008
الشكر  ، موّجها  الصيف  ، هذا  االقتصادية  فلسطني 
باسم فلسطني الى الشقيقة جمهورية مصر العربية ، 
رئيسًا وحكومًة وشعبًا ، على احتضانها لهذا االجتماع 

الهام.
أن  عــلــى  بالتأكيد  ورقــتــه  الــســيــد حــجــاوي  واخــتــتــم 
األفق  غــيــاب  بسبب  يعاني  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
السياسي حلل القضية الفلسطينية الى جانب سياسة 
املعوقات االسرائيلية املبرمجة ، والتي تسعى دوما الى 
لالقتصاد  ورهينة  تابعا  الفلسطيني  االقتصاد  جعل 
اإلسرائيلي ، مبينا ضرورة حلمة الشعب الفلسطيني 
ووحــدتــه ، وآمـــال مبــواصــلــة الــدعــم الــعــربــي سياسيا 
واقتصاديا ، واالضطالع بدوره املأمول في سبيل وضع 

حد للوضع املتأزم الذي تعيشه فلسطني.
وحّدد السيد حجاوي في ورقته مطالب القطاع اخلاص 
وحدات  إنــشــاء  فــي  باملساعدة  املتمثلة  الفلسطيني 
وإقامة  الفلسطينية،  التجارية  الــغــرف  فــي  تــدريــب 
الفلسطينية  التجارية  الغرف  في  استشارية  وحدات 
واملساعدة   ، والتحكيم  والتشغيل  باالستثمار  خاصة 
وفتح  الوطنية  الصناعات  وتأهيل  تنمية  في  والدعم 
األسواق لها ، وإقامة ودعم مشاريع اقتصادية صغيرة 
ومتوسطة من خالل تشجيع اإلقراض ، ودعم برنامج 
تعزيز القدرة اإلنتاجية ، ودعم برنامج تدريب ملجالس 
إدارات مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني، وضرورة 
التجارية لرفع  الغرف  برامج تدريبية ملوظفي  توفير 
قدراتهم ، ودعم إقامة مركز تدريب إداري على مستوى 
ودعم   ، والتقني  املـــادي  الــدعــم  خــالل  مــن  فلسطني 
مشاريع عمل وتشغيل املرأة ودعم دورات تثقيفية في 
قانون العمل الفلسطيني ألصحاب العمل خاصة في 
ودعم   ، اجلماعية  واالتفاقات  املفاوضات  موضوعي 
العمل  القطاع اخلاص بخبراء في قوانني  مؤسسات 
آلــيــات الضغط  فــي  إعــطــاء اخلــبــرات  فــي  يساهمون 
من اجل تعديل بعض مواد قانون العمل التي يراها 
مكتب  إقامة  وتبني   ، ضــروريــة  العمل  أصحاب  فيها 
أصحاب  لصالح  مرجعية  ليكون  قانونية  استشارات 
العمل متخصص في شؤون القوانني والتوصية فيها 

مثل قانون العمل وغيرها.
وخــــالل أعـــمـــال املـــؤمتـــر ، أجــــرى الـــوفـــد لـــقـــاءا مع 
مــعــالــي الــســيــد احــمــد لــقــمــان مــديــر عـــام منظمة 
األوضاع  صــورة  فــي  وضعه  مت  حيث  العربية  العمل 
تردي  من  عنها  نتج  ومــا   ، فلسطني  في  االقتصادية 
انعكس  والــذي  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  في 
على زيادة معدالت البطالة ونسب الفقر في االراضى 
الكبير  السلبي  األثـــر  لها  كــان  والــتــي  الفلسطينية 

خــاصــة فـــي قــطــاع غـــزة الــــذي يــعــانــي مـــن احلصار 
واإلغالق ، وعدم متكن وصول املواد اخلام مما اضطر 
الى   3900 والبالغ عددها  والــورش  املصانع  أصحاب 
احتياجات  بعض  طــرح  اللقاء  خــالل  ومت   ، إغالقها 
القطاع اخلاص وخاصة دعمه ببرامج تتعلق بثقافة 
وضرورة  معها  التعامل  وآلــيــة  العمالية  السياسات 
العمالة  امام  العربية  التنافسية للعمالة  القدرة  رفع 

األجنبية التي تغزو الوطن العربي.
مع  مباحثات  املؤمتر  هامش  على  الوفد  أجــرى  كما 
السيدة ندى الناشف مديرة املكتب اإلقليمي ملنظمة 
بــيــروت مت خــاللــهــا استعراض  الــعــمــل الــدولــيــة فــي 
العديد من القضايا املتعلقة بدعم مؤسسات القطاع 
اخلـــاص خــاصــة بــرامــج تــعــزيــز الــقــدرة اإلنــتــاجــيــة ، 
وقــضــايــا املــشــاريــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة عــلــى وجه 
بإنشاء وحدة  املساهمة  ، وطالب بضرورة  اخلصوص 
والعمال  العمل  بقضايا  مختصة  قانونية  استشارات 

ومتخصصة  العمل  أصحاب  لصالح  مرجعية  لتكون 
املتعلقة  القوانني  القوانني ووضع مشاريع  في شؤون 
بشؤون العمل وغيرها ، كما مت بحث توجهات القطاع 
اخلاص مبوضوع تدريب مجالس اإلدارة في مؤسسات 
القطاع اخلاص وموظفيها ، ومت التأكيد على ضرورة 
لــلــقــطــاع اخلاص  إداري  تــدريــب  مــركــز  إقــامــة  دعـــم 

الفلسطيني.
انعقاد املؤمتر في اجتماعات  أثناء  الوفد  وقد شارك 
العمل  منظمة  فــي  املتخصصة  الــلــجــان  مــن  عـــدد 
املشاريع  دعــم  مداوالتها  في  تناولت  والتي  العربية 
 ، التشغيل  سياسة  وكــذلــك   ، واملــتــوســطــة  الصغيرة 
ومحاربة البطالة ، وأجرى الوفد خالل مشاركته في 
واالجتماعات  الــلــقــاءات  مــن  العديد  املــؤمتــر  أعــمــال 
من  املؤمتر  حضرت  التي  العربية  الوفود  ممثلي  مع 
موريتانيا  وجمهورية  عمان  سلطنة  من  وفــود  بينها 

وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.

إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني يسلم أمانة سر 
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص ملركز 

التجارة الفلسطيني »بالتريد«

ــــم احتــــــــــاد رجــــــال  ســــل
الفلسطينيني  االعمال 
املجلس  ســـــر  ـــــة  امـــــان
ملؤسسات  الــتــنــســيــقــي 
الــــــقــــــطــــــاع اخلــــــــاص 
الــــــى مــــركــــز الـــتـــجـــارة 
"بالتريد"  الفلسطيني 
حـــيـــث تـــنـــتـــقـــل امـــانـــة 
ــــدى كل  الـــســـر دوريــــــا ل
مـــن املـــؤســـســـات االربــــع 
ستة  كـــــل  الـــرئـــيـــســـيـــة 
رجال  احتاد  وهي  اشهر 

واحتاد  "بالتريد"  الفلسطيني  التجارة  ،مركز  التجارية  الغرف  احتاد  الفلسطينيني،  االعمال 
الصناعات الفلسطينية . ويضم املجلس التنسيقي ايضا مؤسسات القطاع اخلاص االخرى.

بالشؤون  وما يختص  القطاع اخلاص  وهموم  القضايا  بالتمثيل ومبتابعة  املجلس  ويقوم  هذا 
الداخلية وعلى صعيد العالقات اخلارجية للمجلس وكذلك القضايا والعالقات مع القطاع العام 
واملجتمع املدني وغيرها االخرى مثل احتاد شركات انظمة املعلومات واحتاد املقاولني الفلسطينيني 
وجمعية البنوك في فلسطني واحتاد شركات التامني ومجلس الشاحنني الفلسطيني واخلدمات 

االدارية للمؤسسات السياحية.
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اكد عدد من رجال االعمال واملسؤولني الفلسطينيني الذين 
انهوا مؤخرا جولة الى املناطق الصناعية في االردن على 
انه  الى  التجربة االردنية في هذا املضمار مشيرين  جناح 
يصعب تطبيق هذه التجربة فلسطينيا  في ظل االجراءات 
االسرائيلية املتمثلة باحلصار واالغالقات والسيطرة على 

املعابر.
وقـــال عــاهــد بسيسو  نــائــب رئــيــس احتـــاد رجـــال األعمال 
قطاع  في  األعــمــال  رجــال  جمعية  ورئيس  الفلسطينيني 
األميركية  الوكالة  نظمتها  التي  اجلولة   ختام  في   ، غزة 
للتنمية من خالل برنامجها لتعزيز التنافسية والقطاعات 
التطويرية،  البدائل  تنفذه شركة  الذي   )ped( االنتاجية 
الى  كبيرة  بايجابية  وننظر  جيدة  بانطباعات  خــرج  انــه 
التطور عما يحصل في االردن من ناحية التصنيع واملدن 
اجل  من  تأهيلها  يجري  التي  “كويز”  املؤهلة  الصناعية 

عمليات التصدير الى اخلارج.
وأشار إلى أن هناك أمور ايجابية وأخرى سلبية في موضوع 
املناطق كون اننا نستورد املنتج االسيوي من الصني ، أما أن 
نستورد العمالة فانا اتصور انها نقطة سلبية لكن اذا كان 
هناك تخطيط ايجابي بحيث ان العمالة تستخدم لفترة 
عندنا  املوجودة  العمالة  تدريب  على  تعمل  حيث  قصيرة 

فهذا ميكن ان يكون باالجتاه الصحيح.
واعرب عن امله بان يكون هناك تعاون مشترك بني االردن 
العنصر  منلك  فلسطني  في  الننا  الفلسطينية  والسلطة 
العمالة  يحل محل  ان  املمكن  من  الــذي  املؤهل  االنساني 

االسيوية.
السياسي  االستقرار  يتحقق  ان  املستقبل  في  نامل  وقــال 
واالمني بحيث نضمن ان تكون فلسطني ضمن مجموعة 

الدول التي تطور اقتصادها.
واضاف من املهم في هذا املوضوع هو حرية احلركة لالفراد 
لن  واال  املعابر  على  الفلسطينية  والسيطرة  والبضائع 

نتطور.
ومن املفروض ان يكون ميناء غزة ميناء استراجتيي لالردن 
يستخدم  االردن  واليوم  اخلــارج  الى  البضائع  تصدير  في 
املمكن  مــن  كـــان  الــوضــع طبيعي  كـــان  ولـــو  مــيــنــاء حيفا 
االستفادة من ميناء غزة ويكون بوابة االردن على املنطقة 

مما يساعد في تنمية االقتصاد الفلسطيني.
ادارة  مجلس  عضو  رمضان  ابو  محمد  االعمال  رجل  اما 
مركز  إدارة  ومــجــلــس  الفلسطيني  االســتــثــمــار  صــنــدوق 
التي  اجلولة  وصــف  فقد  بالتريد   الفلسطيني  التجارة 
األردنيني  املــســؤولــني  مــن  كبير  عــدد  مــع  لــقــاءات  شملت 
كوزارة  والتجارة،  باالستثمار  العالقة  ذات  املؤسسات  من 
واملؤسسة  االستثمار  تشجيع  وهيئة  والتجارة  الصناعة 
االقتصادية  العقبة  ومنطقة  الصناعية  للمناطق  العامة 
بانها  خاصة،  شركات  في  مسؤولني  إلــى  إضافة  اخلاصة، 
املؤهلة  الصناعية  املناطق  تقدم  مــدى  لنا  وبينت  قيمة 
العقبة حيث  الى مدينة  زيارتنا  الى  باالضافة  االردن  في 
شاهدنا امليناء الذي نامل ان يكون لدينا شبيه به في غزة 

ان شاء الله.

واكد ان االردن قريب جدا من التجربة الفلسطينية وكان 
من املمكن ان نكون في نفس التقدم واملستوى لوال االحداث 

التي مرت بها فلسطني في العام 2000 وحتى االن.
واشار ابو رمضان ان املناطق الصناعية املؤهلة كانت شبه 
املوانع  وبسبب  لالسف  انــه  اال  ونابلس  غــزة  فــي  مطبقة 
القطاع  هــذا  خــروج  الــى  ادت  فقد  االسرائيلية  والعوائق 

والتوقف عن العمل.
ويري انه كتجربة جديدة ممكن ان تطبق عندنا بطريقة 
العمل  على  والقادرة  لدينا  املؤهلة  العمالة  لوجود  افضل 
بنجاعة في هذا القطاع على عكس  االردن التي فيها هناك 

عمالة اجنبية.
وقال ما شاهدناه جيد فاالردن حقق قفزة نوعية ونامل ان 
نسير في خطى متصلة وبطريقة ناجعة كما فعلوا اشقائنا 

في االردن ومنضي قدما ونعمل على ترتيب امورنا. 

ان تظهر هذه املناطق الى حيز الوجود خالل سنتني لكي 
تتيح الفرصة لتطوير املصانع القائمة وجذب استثمارات 
يكون  ان  بدون  النه  او خارجية.  فلسطينية  سواء  جديدة 
ان  الصعوبة  من  الصناعات  تستوعب  حتتية  بنية  هناك 

نخرج من دوامة البطالة الكبيرة.
وراى احلرباوي انه في البداية يجب ان نركز على موضوع 
التجارية  االتفاقيات  ونستغل  العادية  الصناعية  املــدن 
الواليات  التجارة احلرة مع كل من  اتفاقية  املعقودة وهي 
املتحدة واالحتاد االوروبي.ولدينا امكانيات الستغالل هذه 
الصناعية  املناطق  موضوع  في  الدخول  بدون  االتفاقيات 

املؤهلة.
وقال انه بخصوص املناطق الصناعية املؤهلة)كويز( فهي 
بال شك جتربة رائدة وعظيمة لكنها ال تتناسب مع الوضع 
الفلسطيني الن ما يهمنا هو تشغيل العمالة الفلسطينية.  
يكون  ان  دون  اقتصادية  تنمية  هناك  يكون  ان  ميكن  وال 
هناك حرية حركة بشكل كامل دون اية معيقات على حركة 

البضائع واألفراد.
هناك  ان  املالية  وزارة  وكيل  ناصر طهبوب  قال  من جهته 
الصناعية  باملناطق  املتعلقة  االفــكــار  في  باهرة  اجنـــازات 
صانعي  اهتمام  تثير  ان  ويجب  املؤهلة  او  اخلاصة  ســواء 
القرار الفلسطينيني لالستفادة من هذه التجارب واعتقد 
للعالم من  االردنية  الصادرات  بارتفاع حجم  عندما نفكر 
انها يجب  فاعتقد  دوالر  مليار   1.2 الى  دوالر  مليون   20
ان تثير شهية من يشرف على قرار االقتصاد الفلسطيني 
فلسطني  الى  التجارب  هذه  ونقل  مناسبة  اجــواء  لتوفير 

باجتاه حياة اكثر رفاهية.
وتوزيع  الدخل  توزيع  فكرة  من  االستفادة  يجب  واضــاف 
الــعــوائــد والــفــوائــد مــن هــذه الــتــجــارب بشكل افــضــل بني 
املستمثرين للمناطق الصناعية والعاملني فيها واخلدمات 
اكبر  اضافية  قيمة  حتقق  بحيث  لها  املرافقة  والشركات 
وال  للجميع  الــدخــل  مــســتــوى  لتحسني  افــضــل  وتـــوزيـــع 
منها  يستفيد  بل  على مجموعة محددة  العوائد  يقتصر 

اجلميع وتكون فكرة محمية.
الصناعات  الـــعـــام الحتــــاد  األمــــني  امــــا ســعــد اخلــطــيــب 
الفلسطينية فشدد على اهمية احلوار بني القطاعني العام 
اجل  من  اهدافنا  حتديد  اجــل  من  بناء  بشكل  واخلــاص 
الدولة  الــى  حتضيرا  االقتصادية.  التنمية  الــى  الوصول 

الفلسطينية والتي تواجه معيقات خارجية وداخلية.
من جتسيد  بانها جزء  املؤهلة  الصناعية  املناطق  واعتبر 
فكرة العوملة ويجب ان نقرر اجلزء الذي نريده من العوملة 
احلياة  على  املؤهلة  الصناعية  املــدن  نظام  تاثير  ومــدى 
االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية واخشى من ان هذا 
النموذج قد ينعكس سلبا اذا حاولنا تطبيقه على احلياة 
الضغوطات  بسبب  وخصوصا  الفلسطينية  االجتماعية 

املوجودة عندنا.
وقال انه في املرحلة احلالية يصعب تطبيق جتربة املناطق 
نوعية  يتطلب  شاهدناه  ما  الن  عندنا  املؤهلة  الصناعية 

معينة من العمالة الغير متوفرة عندنا. 

رجال اعمال فلسطينيون يشيدون بتجربة املناطق الصناعية في االردن

واكد ابو رمضان ضرورة ايالء منطقة العقبة االقتصادية 
مناطق  عمل  وامكانية  حتديدا  خاصة  كمنطقة  اخلاصة 
خاصة في فلسطني مثل غزة او منطقة االغوار على احلدود 
الفلسطينية االردنية وانه يجب دراسة هذه التجربة بعناية 

ونبحث في امكانية تطبيقها في فلسطني.
الفلسطيني”بال  التجارة  مركز  ادارة  مجلس  رئيس  امــا 
تريد” رجل األعمال محمد احلرباوي، الذي شارك ايضا 
واذا  وكبيرة   غنية  االردنية  التجربة  ان  اجلولة،فقال  في 
يجب  فلسطني  في  واسعة  استثمارية  تنمية  عملية  اردنــا 
وخصوصا  العالم  في  املوجودة  التجارب  بكل  نستفيد  ان 

الدول القريبة منا.
واضــاف نحن في فلسطني لدينا مشكلة وهــي  االحتالل 
اإلسرائيلي وعدم متكنا حتى االن من السيطرة على املعابر 

يشكل عائق رئيسي امام اي تنمية.
الصناعية  املناطق  موضوع  من  استفدنا  لقد  ايضا  وقــال 
وما يهمنا ان تبادر احلكومة الفلسطينية التي تبنت بناء 
ثالث مناطق صناعية في الضفة الغربية في جنني واريحا 
واخلليل  في انشائها باسرع وقت ممكن. مؤكدا ان القطاع 
اخلاص الفلسطيني جاهز لتطوير املناطق الصناعية وان 
في  كبيرة  فرصة  وهناك  بتطويرها  مسؤولياتها  نتحمل 

بسيسو:
نامل في املستقبل ان 

يتحقق االستقرار 
السياسي واالمني بحيث 
نضمن ان تكون فلسطني 

ضمن مجموعة الدول 
التي تطور اقتصادها.



أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(28

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

29 أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(

عقدت جمعية رجال األعمال في محافظات غزة، اجتماعًا 
االقتصادي  الــوضــع  ظــل  فــي  اجلمعية  أوضـــاع  ملناقشة 
املتردي واحلصار اإلسرائيلي اجلائر املفروض على أبناء 

شعبنا في غزة.
وقال املهندس عاهد بسيسو رئيس مجلس إدارة اجلمعية، 
خالل االجتماع: لقد مر الوطن بظروف صعبة سياسيًا 
احلصار  بسبب  واقتصاديًا  األشقاء،  بني  خالفات  جــراء 

الظالم املفروض على قطاع غزة وإغالق املعابر.
القطاع  كــافــة مــؤســســات  ـــادرت مــع  ب أن اجلمعية  وأكـــد  
اخلـــاص والــــذي هــو املــتــضــرر األكــبــر عــلــى حــث اإلخوة 
أن  نستطيع  فقط  بالوحدة  ألنه  االتفاق،  على  األشقاء 
االعتداءات  بوجه  موحدين  نقف  وأن  احلصار  نتجاوز 

اإلسرائيلية املتكررة على شعبنا.
وأن  أفضل  القادمة  الفترة  تكون  بــأن  أمله  عــن  وأعـــرب 
تعم الوحدة بني أبناء الوطن الواحد للوصول إلى دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف بسيسو أن تضحيات شعبنا من شهداء وجرحى 
جتاه  تفاعاًل  أكثر  نكون  أن  جميعًا  علينا  حتتم  وأســرى 
أن  إلــى  الــوطــنــي، الفــتــًا  املــشــروع  أبــنــاء شعبنا، لصيانة 
القطاع اخلاص هو شريك في املشروع وليس مستفيدا، 

ويعتبر من أهم العناصر املشاركة في بناء الدولة.
املزمع  لالستثمار  فلسطني  مؤمتر  عن  بسيسو  وحتــدث 
قائاًل:   ، املقبل في مدينة بيت حلم  أيار-مايو  عقده في 
إلى  للقدوم  واألجــانــب  الــعــرب  املستثمرين  نحث  نحن 
فلسطني لعمل شراكات مع رجال األعمال الفلسطينيني، 

وإقامة مشروعات بهدف خدمة االقتصاد الفلسطيني.
مشاركة  لضمان  املؤمتر  من  كبيرا  جهدا  هناك  أن  وبني 

أكبر عدد من رجال األعمال.
وشدد على أن جمعية رجال األعمال من خالل عالقاتها 
أن موضوع  تبرز  االقتصادية  واالحتــادات  اجلمعيات  مع 
غزة وحصارها هو األهم ويطرح في جميع االجتماعات، 

وصواًل إلى ما هو خير للوطن.
أمني سر جمعية  الشوا  املهندس فيصل  من جهته، قدم 
رجال األعمال في غزة، شرحًا حول الضرر الذي يخلفه 
احلصار اإلسرائيلي جتاه القطاع اخلاص، منوهًا إلى أن 
املواد الغذائية املسموح بإدخالها والتي ال تتعدى العشرة 
أصناف ليست كافية فاملواد الغذائية حوالي 3200صنف 
فيجب الضغط على اجلانب اإلسرائيلي حتى يعمل على 

إعادة فتح املعبر بشكل كامل.

جمعية رجال األعمال في غزة تناقش األوضاع االقتصادية 
واحلصار املفروض على شعبنا 

األمريكي  الــدوالر  إسرائيل إلدخــال  أن منع  إلى  وتطرق 
القطاع ينعكس سلبا على مجمل  إلى  والدينار األردنــي 

قطاعات املجتمع املختلفة.
بدوره قرأ املهندس نبيل أبو معيلق أمني مالية اجلمعية 
املنتهية في احلادي  الفترة  املالي للجمعية عن  التقرير 
والثالثني من كانون أول-ديسمبر العام املاضي، مبينًا فيه 
تقرير  إلى  واملصروفات لدى اجلمعية، إضافة  اإليــرادات 

مدقق احلسابات والبيانات احلسابية اخلتامية.

توزيع املناصب االدارية
العمومية  اعــضــاء اجلمعية  وجــرت عــدة مــداخــالت مــن 
حــيــث مت فــي نــهــايــة االجــتــمــاع الــتــصــويــت عــلــى اجراء 

انتخابات ملجلس ادارة جديد.
وبعد اجراء االنتخابات مت توزيع املناصب االدارية على 
اليازجي  توفيق  املجلس  واختار  التسعة  املجلس  أعضاء 
رئيسًا ملجلس إدارة اجلمعية وعلي احلايك نائبًا للرئيس 
و م. فيصل غازي الشوا امينًا للسر وم. نبيل أبو معيلق 
العالقات  جلنة  رئيس  شهال  أبــو  وم.علي  للمالية  امينًا 
الداخلية واخلارجية وم. بسام أبو شريعة رئيس اللجنة 
االقتصادية والتطوير وطارق السقا رئيس للجنة املعابر 

حاكوره  ويعقوب  الثقافية  للجنة  رئيسًا  اجلــرو  وفضل 
رئيس للجنة االجتماعية.

سياستها  في  اجلمعية  على مضى  االدارة  وأكــد مجلس 
الصعوبات  وتذليل  بالقطاع اخلاص  الرقي  إلى  الهادفة 

التي تعتري طريق رجال االعمال.

مداخلة للشوا
من جهته اكد فيصل الشوا في مداخلة له خالل اجتماع 
مشترك للجنة القطاع اخلاص ملؤازرة مؤمتر فلسطني 
لالستثمار لكل من اعضاء اللجنة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على اهمية الدعم الفوري للقطاع اخلاص 
في غزة حتى يتمكن من الصمود سواء عن طريق دعم 
مالي مباشر او حتى باحلد االدنى وايجاد برامج لدعم 
العمال وموظفي القطاع اخلاص الذين باتوا عاطلني 
عن العمل و ايجاد حل ملشكلة احلاويات احملجوزة لدى 
رسوم  يدفعون  اصحابها  زال  وما  االسرائيلية  املوانىء 
وغرامات منذ 11 شهر وطالب باالفراج عنها وتعويض 

اصحابها.
كما طالب الشوا بتعويض اصحاب املصانع التي دمرت 
تاهيل وتدريب مؤسسات  واعادة  بالقصف االسرائيلي. 

الهيئة اإلدارية املنتخبة جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني - غزة
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نتجت  التي  السلبية  االثــار  لــتــدارك  اخلــاص  القطاع 
عن التغيرات التي طرات على قطاع غزة في السنوات 
عاجلة  الية  استحداث  على  والعمل  املاضية  الثالثة 
لتمكني قطاع غزة من االستيراد والتصدير الى ان يتم 

التفعيل الكامل لالتفاقيات.
وشدد الشوا في مداخلته على دعم القطاع اخلاص في 
الضفة الغربية وقطاع غزة لتشجيع االستثمار املتبادل 
الربط االقتصادي  الوطن وذلك لترسيخ  بني جناحي 

التكامل  بــاجتــاه  القطاعات  كافة  ودعــم  بينهما  فيما 
االقتصادي وجعل فكرة الفصل غير ممكنة.

فــي غــزة وهي  القطاع اخلــاص  الــى احتياجات  وتــطــرق 
اعادة فتح املعابر اخلمسة لتنقل البضائع بشكل يومي 
تكون  ال  بحيث  االسبوع  ايــام  الساعة طيلة  مــدار  وعلى 
لها  عــالقــة  ال  امنية  او  سياسية  تــاثــيــرات  الي  عــرضــة 
املدني  والتطور  واالقــتــصــاديــة  املدنية  احلــيــاة  بجوانب 
ميناء  بتنفيذ  غــزة  مــطــار  تاهيل  واعـــادة  واالقــتــصــادي 

التجارية  االتفاقيات  تفعيل  على  والعمل  البحري  غزة 
العابرة  للتجارة  والعالم  اجلــوار خاصة  دول  املوقعة مع 
مع  االقتصادي  باريس  بروتوكول  ذلك  في  والبينية مبا 
اسرائيل مع ضرورة اعادة النظر ببعض بنوده كالغالف 
اجلمركي والذي اصبح مؤخرا يستخدم حلرمان السلطة 
الفلسطينية من مستحقاتها املالية لدى اسرائيل بهدف 
الــضــغــط الــســيــاســي وكــذلــك حتــكــم اســرائــيــل باصناف 

الصادرات والواردات من والى االراضي الفلسطينية.
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اخلاص  الــقــطــاع  تطوير  مــركــز  بــني  مشتركة  مبــبــادرة 
وملتقى رجال األعمال في مدينة اخلليل عقدت ورشة 
عمل بعنوان » احلوكمة في املنشآت التجارية العائلية في 
محافظة اخلليل: الواقع الراهن متطلبات التحديث«. 
وقد شارك في هذه الورشة عدد كبير من قيادات القطاع 
املسؤولني في  اخلاص في احملافظة، باإلضافة لبعض 

املؤسسات احلكومية واألهلية ذات العالقة. 
املهندس محمد غازي احلرباوي – رئيس ملتقى رجال 

األعمال
احلرباوي،  غــازي  محمد  املهندس  الورشة  افتتح  وقــد 
برسالة  وعــّرف  بالضيوف  رحــب  حيث  امللتقى،  رئيس 
ملتقى رجال األعمال ودوره في الدفاع عن القضايا التي 
تهم أعضاءه وباقي املنشآت التجارية ومؤسسات القطاع 
الدور  على  احلرباوي  أكد  وقد  احملافظة.  في  اخلــاص 
حيث  العائلية،  التجارية  املنشآت  تلعبه  الــذي  الكبير 
أنها تساهم بحوالي %30 من الناجت احمللي اإلجمالي 
بالسيطرة  تتميز  املنشآت  بأن هذه  في فلسطني، علمًا 
شبه الكاملة ألفراد العائلة على جميع الشؤون اإلدارية 
واملالية والفنية، بعيدًا عن املأسسة واألنظمة احلديثة 
في اإلدارة. لذا فقد أصبحت عملية حتديث احلوكمة 
في هذه املنشآت هي من أهم أألولويات لضمان جناحها 

واستمراريتها.

نظام أيوب – مراقب الشركات 
في وزارة االقتصاد 

بني نظام أيوب بأن األطر التشريعية التي حتكم العمل 
التجاري في فلسطني متس الكثير من القضايا واملبادئ 
التجارية  واملنشآت  الشركات  في  للحوكمة  األساسية 
سبيل  على  الــشــركــات  قــانــون  تضمن  فقد  عــام.  بشكل 
املثال احكامًا تفصيلية كثيرة تتعلق بتسجيل املنشآت 
التجارية وتغطية األسهم املكتتب بها واجتماعات الهيئة 

العامة وانتخاب مجالس اإلدارة واللجان األخرى.
يتضمن  احلالي  الشركات  قانون  بأن  أيوب  أوضح  وقد 
بعض النواقص التي مت معاجلتها في مشروع القانون 
اجلديد، والذي من املنتظر أن يتم إصداره في املستقبل 

القريب. وقد كان من أهم التعديالت هو ما يلي:
عند  بــهــا  املكتتب  األســهــم  لقيمة  الــكــامــلــة  التغطية 
الوقت  %25 منها كما هو في  تأسيس الشركة، وليس 

احلاضر.
عدم السماح باجلمع بني منصب رئيس مجلس اإلدارة 

واملدير العام للشركة

في ورشة عقدت مبلتقى رجال األعمال باخلليل

التوصية بتحديث احلوكمة في املنشآت التجارية العائلية
الشركة  املــدراء في  وكبار  اإلدارة  إلــزام أعضاء مجالس 

باإلفصاح عن رواتبهم ومكافئاتهم
قبل  من  األسهم  لــتــداول  بالنسبة  مشددة  قيود  وضــع 

أعضاء مجلس اإلدارة
لهم  انتخاب ممثلني  في  املساهمني  ضمان حق صغار 

في مجالس اإلدارة
وزارة  بــني  التكاملي  الــــدور  أيـــوب عــلــى  أكـــد  وقـــد  هـــذا 
املؤسسات  وبــعــض  املـــال  االقــتــصــاد وهــيــئــة ســـوق رأس 
لتحديث  سعيها  فــي  األخــــرى  واألهــلــيــة  احلــكــومــيــة 
استثمارية  بيئة  وخلق  التجارية  املنشآت  في  احلوكمة 

جذابة في فلسطني.
د. عاطف عالونة – مدير عام هيئة سوق رأس املال

تطرق د.عالونة لتعريف احلوكمة ومرتكزاتها األساسية، 
بينهم،  واملساواة  املساهمني  مثل احملافظة على حقوق 
وحتديد  واملــســاءلــة،  والشفافية  بــاإلفــصــاح  وااللــتــزام 
اختياره،  وكيفية  وهيكليته  اإلدارة  مجلس  مسؤولية 
واحملافظة على حقوق أصحاب املصالح للجهات املرتبطة 
بالشركة، مثل العمال والبنوك واملوردين والوكالء. كما 
أشار د. عالونة إلى الفوائد التي سوف جتنيها الشركات 
التي تطبق قواعد احلوكمة، من حيث أنها تعزز قدرتها 
وتدعم  واخلارجية.  الداخلية  األســواق  في  التنافسية 
القدرة االئتمانية للمنشأة وتساعد في تخفيض تكلفة 
التمويل. ومن شأن كل ذلك أن يزيد من فرص النجاح 
وحتقيق األربــاح. كما أن  احلوكمة اجليدة تساعد في 
واستقطاب  االستثماري  املناخ  وتعزيز  الفساد  جتنب 
أن  على  تطبيق  وان  خاصة  اخلــارج،  من  االستثمارات 
من  ملحة  ضـــرورة  أصــبــح  قــد  احلوكمة  قــواعــد  تطبق 
أجل التكيف مع العوملة واالنفتاح االقتصادي العاملي، 
ليس بالنسبة للشركات الكبيرة فحسب وإمنا بالنسبة 

للشركات الصغيرة أيضا.
هيئة  جهود  إلــى  عالونة  د.  أشــار  مداخلته  ختام  وفــي 
بالتعاون  قــواعــد احلوكمة  إعـــداد  فــي  املــال  رأس  ســوق 
وذات  املعنية  اجلــهــات  جميع  مــع  املــبــاشــر  والتنسيق 
إقرار  يتم  أن  متوقعا  الفلسطيني،  باالقتصاد  العالقة 
في  وسيتم  احلالي.  العام  نهاية  قبل  احلوكمة  الئحة 
السوق  فــي  املــدرجــة  الــشــركــات  على  تطبيقها  الــبــدايــة 
أنه  إال  الغير.  بــأمــوال  تتعامل  التي  والشركات  املالي 
أهاب بأصحاب الشركات العائلية كذلك بضرورة تطبيق 
قواعد احلوكمة ملواكبة التطورات االقتصادية العاملية، 
الذي  الكبير  والــدور  الشركات  هذه  أهمية  على  مؤكدًا 

قامت به بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني في املاضي. 
واإلدارة في  التمويل  كلية  - عميد  أبو كرش  د. شريف 

جامعة اخلليل
احملاسبية  للقضايا  كــرش  ــو  أب شــريــف  د.  تــطــرق  وقــد 
على  أكد  احلديثة، حيث  احلوكمة  أطار  في  والتدقيق 
اجليد  التطبيق  في  واملدققني  احملاسبني  دور  أهمية 
تلعبه  الــذي  الــدور احلساس  كما شدد على  للحوكمة، 
األجــهــزة الــرقــابــيــة اخلــارجــيــة والــداخــلــيــة فــي ضمان 
املمارسات  وجتنب  احلديثة  احلوكمة  مببادئ  االلتزام 
الضرورة  أن  كرش  أبو  وقال  اخلاطئة.  واملالية  اإلداريــة 
املالية،  وغير  املالية  املعلومات  عن  اإلفصاح  تستوجب 
قاعدة  لدعم  املعلومات  لهذه  الوصول  عملية  وتسهيل 

القرارات اإلدارية املتعلقة باالستثمار والتمويل. 
وتأكيدًا على تعاظم دور مدققني احلسابات في تفعيل 
انه  على  كــرش  أبــو  شــدد  باملؤسسات،  احلوكمة  قــواعــد 
يتوجب على اجلهات املعنية استكمال التشريعات ذات 
الصلة املباشرة وغير املباشرة مبهنة احملاسبة والتدقيق 
ومعايير  قــواعــد  مــع  التشريعات  هــذه  تنسجم  بحيث 

حوكمة الشركات املقبولة دوليًا. 
واختتم أبو كرش مداخلته بالتأكيد على انه أصبح من 
وأهمية  طبيعة  حــول  التوعية  دائــرة  توسيع  الــضــروري 
قواعد ومعايير حوكمة الشركات، فضاًل عن مراقبة مدى 
القواعد،  لهذه  االستثمار  وصناديق  الشركات  الــتــزام  
وأكد على ضرورة أن تتولى املنظمات األهلية واحلكومية 

دورها في نشر التوعية الكافية بهذا الصدد. 
هذا وقد دار في نهاية الورشة نقاش مستفيض أكد فيه 
االقتصادية  املنشآت  تسعى  أن  ضرورة  على  املتحدثون 
جميع  فــي  احلوكمة  لتحديث  فلسطني  فــي  العائلية 

االجتاهات، خاصة ما يلي:
ضرورة االلتزام باملعايير املهنية عند التوظيف

حتديث األنظمة احملاسبية وااللتزام باملعايير الدولية 
في احملاسبة والتدقيق

بناء هياكل رقابية داخلية سليمة وفعالة
احملــافــظــة عــلــى اســتــقــاللــيــة مــدقــق احلــســابــات وعدم 
واخلدمات  التدقيق  بني خدمة  في اجلمع  له  السماح 

االستشارية
تشجيع االندماج مع شركات محلية وأجنبية أخرى

املؤسسات  بني  ايجابية  أكثر  عالقات  بإقامة  املطالبة 
على  خاصة  التجارية،  واملنشآت  املختصة  احلكومية 
وزارة  تشنها  التي  الشرسة  الضريبية  الهجمة  ضــوء 

املالية في محافظة اخلليل. 

د. هشام عورتاني
مدير املركز
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ورشــــات عمــل عقـــــدهــا مركـــز تطــــويــــر القـطـــــــاع اخلــــــاص - جمعـــــية رجــــال األعمــال الفلسطيــــنيني

عقدت هذه الورشة في أعقاب االنتهاء من إعداد 
مسودة عن قانون الشركات اجلديد، وذلك من قبل 
اللجنة التي كلفت بهذه املهمة والتي متثل بعض 
اخلــبــراء مــن الــعــامــلــني فــي املــؤســســات الرسمية 
واألكادميية )إثنان من أعضاء اللجنة شاركوا في 
الــورشــة هو إبداء  الــورشــة(. وقــد كــان الهدف من 
املدعوون  يقترحها  تــعــديــالت  أو  مــالحــظــات  أيــة 
هذه  رفــع  ثم  ومــن  املقترح،  القانون  حــول مشروع 
السلطة  في  للمسؤولني  واالقتراحات  املالحظات 
إقرار  قبل  منها  واالســتــفــادة  لدراستها  الوطنية 

القانون بصيغته احلالية.
لقد كان هنالك قناعة لدى املشاركني في الورشة 
على أن اإلطار القانوني للشركات يعاني من ثغرات 
في  التصحيحية  اإلجــراءات  اتخاذ  تتطلب  هامة 
أسرع وقت ممكن، ويعود ذلك بشكل رئيسي لسببني 
رئيسيني، أولهما هو أن القوانني احلالية أصبحت 
45 سنة(، وبالتالي  قدمية جدًا )عمرها أكثر من 
فإنها ال تأخذ بعني االعتبار الكثير من التطورات 
املنشآت  كــثــيــرًا على عمل  تــؤثــر  الــتــي  اجلــوهــريــة 
النقد وهيئة سوق  التجارية، مثل تأسيس سلطة 
رأس املال والسوق املالي. وكما هو معروف، فإن لكل 
يفرض  مما  اخلــاص،  قانونها  املؤسسات  هذه  من 
قانون  مع  اخلاصة  القوانني  هــذه  احكام  موائمة 

الشركات.
أمـــا الــســبــب الــثــانــي األســـاســـي الــــذي يستوجب 
باملشاكل  يتعلق  للشركات فهو  قانون جديد  وضع 
الناجمة عن وجود قانونني مختلفني لهذا الغرض 
غــزة. ولقد مت  الغربية وقطاع  الضفة  في كل من 
قبل  مــن  املاضية  الــســنــوات  ذلــك خــالل  استغالل 
تلجأ لتسجيل نفسها  كانت  التي  الشركات  بعض 
ظروفها  مع  أكثر  يتناسب  الــذي  القانون  بحسب 

اخلاصة.
لقد أكد جميع املتحدثني على أن مشروع القانون 
لقانون  أســاســي  بشكل  يستند  والـــذي  اجلــديــد، 
عليه،  أدخلت  التي  والتعديالت  األردنــي  الشركات 
القانون  مــع  بالقياس  كبيرة  نوعية  نقلة  يشكل 

املثال، في  ذلك، على سبيل  انعكس  وقد  احلالي. 
القضايا واملجاالت التالية:

بشكل  الــشــركــات  تسجيل  إجـــــراءات  تبسيط  مت 
كبير.

استهدف القانون املقترح تعميق االلتزام مببادىء 
الــتــي وضعتها  احلــوكــمــة احلــديــثــة، خــاصــة تلك 
.)OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
متطلبات  على  اجلديد  القانون  في  التشديد  مت 
التجارية،  املنشآت  في  احلسابات  تدقيق  عملية 
خاصة بالنسبة لضرورة االلتزام باملعايير الدولية 

بهذا اخلصوص.
االفصاح  أهمية  على  اجلديد  القانون  أكد  كذلك 
هذه  تــؤدي  بحيث  واإلداريــــة،  املالية  البيانات  في 
إعــطــاء صــــورة دقــيــقــة عــن أوضـــاع  إلـــى  العملية 
عامة  وبيانات  االكتفاء مبعلومات  وليس  الشركة، 
قد تخفي الكثير من التفاصيل الهامة التي تعني 

املساهمني.
لقيمة  كاملة  بتغطية  اجلــديــد  الــقــانــون  يطالب 
وليس  الشركة،  تأسيس  عند  بها  املكتتب  األسهم 
االكتفاء بدفع %25 من القيمة كما هو مسموح 

في الوقت الراهن.
سمح للشركات املدرجة شراء أسهمها ولكن ضمن 
ضوابط محددة. ومن املعلوم بأن ذلك غير مسموح 

به في القانون احلالي.
اإلدارة  مجلس  رئاسة  بني  باجلمع  السماح  عــدم 
ومنصب املدير العام في الشركة، على عكس ما هو 

معمول به في القانون احلالي.
عليها  يحصل  التي  املالية  العوائد  سقف  حتديد 
أعضاء مجالس اإلدارة مبا ال يزيد عن %10 من 
األرباح، على أن ال يتعدى املبلغ الذي يتقاضاه أي 
منهم 10.000 دوالر أمريكي في العام )حاليًا، ال 

يوجد حتديد لقيمة املبلغ(.
ضــــرورة االفــصــاح عــن رواتــــب ومــكــافــئــات أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار املدراء التنفيذيني في الشركة 

)حاليًا، ال يوجد الزام بضرورة االفصاح(.
إمكانية أن يختار صغار املساهمني ممثل أو اثنني 

لهم في مجلس اإلدارة، علمًا بأن عملية االختيار 
التي  األسهم  بعدد  كليًا  مرتبطة  اآلن  كانت حتى 
عملية  عــنــد  جمعها  مــن  املــجــلــس  عــضــو  يتمكن 

التصويت.
مجلس  ألعضاء  األسهم  تــداول  عمليات  خضعت 
اإلدارة لقيود مشددة، في حني أنها تتم بدون أية 

ضوابط في الوقت الراهن.
نقلة  يشكل  املقترح  املشروع  أن  من  بالرغم  ولكن 
احلالي،  الــقــانــون  مــع  بالقياس  متقدمة  نوعية 
إال أن بعض املتحدثني أثــاروا الكثير من األسئلة 
فقد  لــذا  أحــكــامــه.  ببعض  املتعلقة  التفصيلية 
إلى عقد  تدعوا  الورشة  قوية من  توصية  خرجت 
القانون  حـــول  املختصصة  الــلــقــاءات  مــن  مــزيــد 
اجلــديــد بــهــدف االســتــفــادة مــن اخلــبــرة العملية 
من  الكثيرين  لدى  تتوفر  التي  الغنية  والنظرية 
العاملني في احلقل األكادميي والتجاري. وينتظر 
أن يــشــكــل هـــذا الــتــقــريــر خــطــوة كــبــيــرة فــي هذا 

االجتاه.
في  املشاركني  بعض  أن  إلى  اإلشــارة  يجب  أخيرًا، 
الورشة قد عبروا عن قلق كبيرة من املضاعفات التي 
قد تترتب على إصدار القانون اجلديد من خالل 
مرسوم رئاسي، وذلك على ضوء جتميد نشاطات 
املجلس التشريعي بسبب االنقسامات الفصائلية 
أية  بأن  املعروف  فمن  الفلسطينية.  الساحة  على 
طرحها  يتوجب  رئاسية  مبراسيم  تصدر  قوانني 
بعد  لــه  جلسة  أول  فــي  التشريعي  املجلس  على 
بحسب  للمجلس،  ويجوز  مهامه.  ملــزاولــة  عودته 
الكاملة  صالحياته  ميارس  أن  األساسي،  القانون 
وبالطبع،  القانون.  رفــض  أو  تعديل  أو  إقــرار  في 
فإنه ميكن أن يترتب عن ذلك مضاعفات جسيمة، 
خاصة بالنسبة ملدى قانونية أية إجــراءات عملية 
قد مت اتخاذها على ضوء أحكام القانون اجلديد. 
أن يتم أخذ هذه  املشاركون  اقترح بعض  لذا فقد 
مثل  معاجلة  يتم  بحيث  االعتبار  بعني  النقطة 
عليها  ومتفق  شفافة  آلية  ضمن  االشكاالت  هذه 

منذ اآلن.

في ورشة عقدها مركز تطوير القطاع اخلاص
مالحظات على مشروع قانون الشركات
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املستمر  الــتــراجــع  ظــل  فــي  الفلسطينيون  يتطلع 
للعملة االمريكية الدوالر و العملة االردنية الدينار ، 
إلى اصدار عملة فلسطينية .و مع ذلك مير املجتمع 
بالغة  ومنذ سنوات عديدة في ظروف  الفلسطيني 
الصعوبة تنعكس على جميع القطاعات االجتماعية 
واالقتصادية. ولعل أهم وأخطر مظاهر هذه األزمة 
واالنتشار  البطالة،  نسبة  في  الكبير  االرتــفــاع  هو 
الواسع لظاهرة الفقر، والتراجع الكبير في معدالت 
النمو بالقطاعات االقتصادية اإلنتاجية الرئيسية، 
وهــي الصناعة والــزراعــة واإلنــشــاءات. وال شــك أن 
ازدادت  قد  االقتصادية  واملنشآت  املواطنني  معاناة 
انخفاض  عن  الناجمة  املشكالت  أعقاب  في  كثيرًا 
الشيكل.  مقابل  والدوالر  للدينار  التبادلية  القيمة 
ولقد دفعت االضطرابات احلادة في األسواق املالية 
في  التفكير  إلعــادة  واخلبراء  املواطنني  من  الكثير 
موضوع إصدار عملة فلسطينية، على اعتبار أن ذلك 
السياسة  أدوات  استخدام  الوطنية  للسلطة  يتيح 

النقدية في حل املشكالت االقتصادية القائمة.

اصدار عملة محلية مطلب وطني
عن  الوطني  االقتصاد  وزيــر  حسونه  كمال  واعــرب 
قناعته بان اصدار عملة محلية )وطنية( هي مطلب 

علينا توفير حماية لعملتنا في حال إصدارها حسونة:  

االقتصاد الفلسطيني يتعرض لهزات د. اشتية:  
سلبيات إصدار العملة أكثر من إيجابياتها   الوزير:  

الشرط الرئيس إلصدار العملة هو استكمالنا للسيادة الوطنية على األرض واإلنسان  سنقرط:  
السلطات االسرائيلية ستتخذ مواقف عدائية من إصدار عملة فلسطينية  عورتاني:  

املستقلة  للدولة  وطنية  سياده  عن  وتعبير  وطني 
وعنصر اســاســي وهـــام لــلــدولــة املــنــشــودة ،هـــذا الى 
جانب كونها واجب وطني وسيادي مهم للقطاعني 

العام واخلاص وللشعب الفلسطيني بشكل عام.
الوطنية  السلطة  عــلــى  ان  حــســونــة  الــوزيــر  وبـــني 
العملة احمللية  ان تصدر  ارادت  ما  اذا  الفلسطينية 
لها عن طريق تغطية  توفر احلماية  ان  فأن عليها 
املتاحة،  االمــكــانــيــات  ضمن  بــالــذهــب  العملة  هــذه 
حمايتها  يتم  لــم  اذا  العملة  هــذه  أن  مــن  مــحــذرا 
فــأنــهــا قــد تــتــعــرض الـــى احملـــاربـــة مــن قــبــل الـــدول 
واالقتصادية  السياسية  واالطماع  املصالح  صاحبة 
،مما يتسبب في تدهور قيمتها مقارنة مع العمالت 

الصعبة االخرى. 
الدول  الــعــديــد مــن  ان  الــى  الــوزيــر حسونة  واشـــار 
مثلما  عملتها  تــدهــور  الـــى  ادت  لــهــزات  تــعــرضــت 
واصبح  تدهورت  التي  العراقية  العملة  مع  حصل 
االلف دينار عراقي يساوي دينارا واحدا من العملة 
للعملة  بالنسبة  وكــذلــك  اصــدارهــا  عند  العراقية 

السورية ودول اخرى كثيرة 
متلك  ال  زالــــت  مــا  فلسطني  أن  حــســونــة  واضــــاف 
اقتصادا متينا وقويا وال استقرارا اقتصاديا وماليا  

يؤهلها الصدار عملة محليه .

 الدكتور اشتية : االقتصاد 
الفلسطيني يتعرض لهزات

الدكتور محمد اشتية وزير االشغال العامة السابق 
و رئيس مجلس التنمية 
الفلسطيني   واالعـــمـــار 
»بـــكـــدار« يــوافــقــه الـــرأي  
انـــه ال يوجد  مــن حــيــث 
للحكومة  سياسة  هناك 
من  بها  تــقــوم  ان  ممكن 
املستهلكني،  اجل حماية 
بالوضع  الـــنـــهـــوض  و 

، خــاصــة أن  االقـــتـــصـــادي 
واالراضي  العاملية  االســواق  في  كبير  ارتباك  هناك 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي جـــزء مـــن هـــذه االســــــواق وان 
ناحية  من  لهزات  يتعرض  الفلسطيني  االقتصاد 
يتم  شيكل  مليار   2 مــن  اكثر  هناك  وان  العمالت 
تداولها في االسواق الفلسطينية، وان هناك حوالي 
السوق  في  تداولها  يتم  اردنــي  دينار  مليون   450
التي  الـــدوالرات  قيمة  ان  الــى  اضافة  الفلسطيني 

نتعامل بها ليست واضحة.

العملة الفلسطينية ..
هل الظروف مواتية إلصدارها?

دد
ـــــــــــ

عـــــــــ
ف الـ

ـــــــــــ
مــل
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مـلــــف الـعـــــدد

جهاد الوزير: سلبيات إصدار العملة 
أكثر من إيجابياتها  

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه يــــــرى 
ـــر  ـــوزي ــيــل ال جـــهـــاد خــل
النقد  ســلــطــة  رئـــيـــس 
و  ـــــيـــــات  االيـــــجـــــاب أن 
ـــبـــيـــات ألصــــــدار  الـــســـل
عملة فلسطينية يكمن 
العملة  وجـــــود  أن  فـــي 
القرار من  ميكن صانع 
اســتــخــدام الــتــأثــيــر في 
لتحديد  النقود  عــرض 

بــعــض أو كــل مــن املــتــغــيــرات االســاســيــة مــثــل سعر 
تؤثر  بــدورهــا   وهــذه  العملة.  تبديل  سعر  الفائدة، 
على مستويات أألسعار، االستثمار، امليزان التجاري، 
إذن  والبطالة.  احمللي  الــنــاجت  التوفير،و   مــعــدالت 
فهي تتيح لصانع القرار أدوات سياسية للتأثير على 

املتغيرات االقتصادية.
أما السلبيات التي هي أكثر من االيجابيات فتكمن 
ولكن  عموما.  اخليارات  هذه  من  االنتفاع  عدم  في 
قد تكون هناك أضــرارا إلصدار النقد إذا لم تتوفر 
مجموعة مــن الــعــوامــل الــالزمــة إلجنــاح اإلصـــدار، 

وهي:
- أن يكون القرار ألسباب سياسة محضة وفي ظل - 

غياب االستقرار السياسي.
- عدم استقاللية البنك املركزي

- غياب احلكم الرشيد وسيادة القانون
- تدني ثقة عامة الناس أو الشعب بالعملة اجلديدة 

أو مصدريها
- وجود اختالالت في صحة النظام املصرفي

- صحة وقوة مالية احلكومة
- عــدم وجــود كــوادر بشرية قــادرة على 
األبحاث  )دائــــرة  الــنــقــود  عـــرض  إدارة 

والسياسات النقدية(
احلالي  الوضع  استمرار  تأثير  ان  كما 
يــحــمــل مــخــاطــر أهــمــهــا االرتـــبـــاط 
اإلسرائيلية  البنوك  على  واالعتماد 
إضافة  بالشيكل،  واملــقــاصــة  للتزود 
الــنــقــد )ضريبة  إلـــى عــائــد إصــــدار 
 -150 تــقــدر ب  والــتــي  الــتــضــخــم( 

200 مليون دوالر سنويا.
اضافة إلى تأثير التعامل بالعمالت 
األخرى الذي يتمركز حول محورين، 
بأسعار  بالتحكم  الــقــدرة  عــدم  أوال 
وهذا  العمالت‘  تلك  على  الــفــائــدة 

يجعل االقتصاد الفلسطيني عرضة للتأثر مبالمح 
فهو  اآلخر  األمر  أما  األم.  للبلد  النقدية  السياسة 
ذا عالقة مبخاطر الصرف، فارتفاع الشيكل مقابل 
الدوالر وتأثير ذلك على جتارة فلسطني اخلارجية 
التأثير على ميزانية  أما  دليل على ذلك.  هو خير 
السلطة، فهو مرتبط بسعر الصرف سواء كان ذلك 

من أإليرادات الضريبية أم املساعدات.
املــوضــوع ان يتواصل  نــفــس  وتــوقــع اشــتــيــة ضــمــن 
انــخــفــاض الــــدوالر الن الــواليــات املــتــحــدة تصرف 
العراق  في  دوالر  مليون   500 حوالي  اسبوعني  كل 
وبالتالي موازنة الدفاع لدى الواليات املتحدة عالية 

جدا .

مازن سنقرط: الشرط الرئيس 
إلصدار العملة هو استكمالنا 
للسيادة الوطنية على األرض 

واإلنسان 
أما من وجهة نظر مازن 
االقتصاد  وزيــر  سنقرط 
االيجابيات  في  السابق 
فمن   ، الـــســـلـــبـــيـــات  و 
ذات  دولة  اي  ان  املعروف 
سيادة يجب ان يكون لها 
نحن  الوطنية«  عملتها 
منقوصة  ســلــطــة  اواًل 
االرض  عــلــى  ســـيـــادة  ال 

وسيادة منقوصة على املواطن وال سيادة على احلدود 
واملعابر التي من املمكن ان نتكامل معها اقتصاديًا 
جدوى  ال  ،وبالتالي  بنا  محيطة  كــدول  واجتماعيًا 

لوجود عملة وطنية في ظل هذه السيادة املنقوصة 
لنوع من احلماية  دولــة بحاجة  اية عملة الية  الن 
ونوع من القوة الدافعة التي تساعدها على ان تكون 
لها كرامتها واحترامها، نوع من وحدة القياس مع 
واالسترليني  والدينار  والــيــورو  كــالــدوالر  العمالت 
تتوفر  ان  دون  فلسطينية  عملة  وجـــود  وبــالــتــالــي 
احتياجات  تلبية  على  منقوصة  وسيادة  سيادة  لنا 
وال  احلالية  املرحلة  فــي  صعبة  ستكون  املواطنني 

اراها قادمة في االشهر او السنوات القريبة علينا.«
تأثر  الفلسطيني  االقــتــصــاد  ان  ســنــقــرط  ويــقــول 
سلبيا مبا يدور حوله من البلدان املجاورة واملجتمع 
ان  حيث  بأصوله  يتأثر  فاقتصادنا   « عامة  الدولي 
اقتصاد اصوله اما ان تكون بالدينار االردني كأراضي 
االميركي،  بــالــدوالر  تــكــون  او  وغــيــرهــا،  وممتلكات 
وبالتالي  االســرائــيــلــي،  بالشيكل  االقـــل  والــنــســبــة 
املاضية  الــدوالر خالل االشهر  عندما انخفض هذا 
بنسبة حوالي 20٪ وانخفض الدينار االردني مقابل 
الشيكل االسرائيلي، وألن االقتصاد الفلسطيني له 
عالقة مباشرة مع هذه العمالت، فقد اثر ذلك تأثيرا 
االقتصاد وعلى مكوناته  قدرة هذا  اخر على  سلبيا 
وعلى اصوله الثابتة من ممتلكات، واحيانا في بعض 
اخلاص  القطاع  موظفو  يتقاضاها  التي  الــرواتــب 
حيث ان نسبة كبيرة منهم يقبضون رواتبهم بالدوالر 

ما ادى الى انعكاس ذلك على احلالة االجتماعية«.
اصدار  عرقلة  في  دور  لالحتالل  أن  سنقرط  وبــني 
االرض  على  نفوذًا  يــزداد  حيث   ، فلسطينية  عملة 
الطبيعية  للموارد  استغالاًل  ويـــزداد  الفلسطينية 
الفلسطينية سواء كانت االرض او املياه.« وبالتالي 
 5 هو  االقصى  حــده  وفــي  وضعيف  هش  اقتصادنا 
مليارات دوالر وليس باستطاعته ان يلبي احتياجات 
مواطنيه، وهناك دومًا موازنة ضعيفة وفيها نقص 
تطرح  مــوازنــة  ايــة  احتياجات  فــي  حــاد 
ال  املتوسط احلسابي  في  مــوازنــة  وهــي 
السنة  فــي  دوالر  مليار   2.5 عــن  تــزيــد 
ال  الداخلية  املالية  االيــــرادات  ان  ،اال 
من   ٪40 ــــ  ال نسبتها  تــتــجــاوز 
انحراف  فهناك  املــوازنــة  هــذه 
الواردات  بني  ما  كبير  معياري 
االساسية  االحتياجات  بني  وما 
وهــنــاك وضـــع اســتــثــنــائــي وغير 
فرضه  االرض  عـــلـــى  مـــقـــبـــول 
االحــتــالل االســرائــيــلــي ومــا يقوم 
اجـــراءات تعمل على احلد  بــه مــن 
الية  والسليمة  الصحيحة  االدارة  من 
تلبية  على  قدرتها  من  واحلــد  سلطة 

احتياجاتها مبا فيها العملة«.
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د. عورتاني : اسرائيل ستأخذ 
مواقف عدائية من قضية ذات 

طابع سيادي 
عورتاني  هــشــام  د.  بـــرأي  و 
القطاع  تطوير  مركز  مدير 
رجال  جــمــعــيــة   – اخلــــاص 
فإن  الفلسطينيني  االعمال 
اإلسرائيلية  الهيمنة  تأثير 
وسياسات اإلغالق واحلصار 
واالقــتــحــامــات عــلــى كــل ما 
احمللية.  بــالــعــمــلــة  يــتــعــلــق 
اإلسرائيلية  فــالــســلــطــات 

ستتخذ على األغلب مواقف عدائية من قضية ذات 
وبالتالي  وطنية،  عملة  إصــدار  مثل  سيادي  طابع 
فإنها لن جتد صعوبة في ابتكار الوسائل واإلجراءات 

الالزمة إلفشال مشروع كهذا.
التأكيد عليه هو  أول ما يجب  إن  د.عورتاني  وأشار 
أن موضوع إصدار عملة وطنية ليس قرارًا اقتصاديًا 
سهاًل ميكن اتخاذه بتسرع، سواًء على خلفية أسباب 
اقتصادية قاهرة أو دوافع وطنية ومشاعر عاطفية. 
فهناك ما يكفي من التجربة العملية لكي ندرك بأن 
تستوجب  األهمية  بالغة  انعكاسات  القضية  لهذه 
النهائي  الــقــرار  اتــخــاذ  قبل  فيها  العميق  التفكير 

بخصوصها. 
التنظيمي والقانوني  انه على خلفية الوضع  وقال 
العملة  ــــــواع  أن بــقــضــايــا  املــتــعــلــق  واالقــــتــــصــــادي 
السؤال  فإن  الفلسطينية،  املناطق  في  املستخدمة 
الذي يطرح نفسه هو ما يتعلق باجلدوى احلقيقية 
إلصدار عملة وطنية في فلسطني، وهو أمر تسمح 
االعتبار  بعني  األخــذ  مع  ولكن  باريس،  اتفاقية  به 
إمكانية استمرار التداول بالعمالت الثالث األخرى.
على  املترتبة  للنتائج  الــقــصــوى  لألهمية  ونــظــرًا 
خطوة كهذه، لذا فإن هنالك ضرورة ملحة لتقييم 
وأن  القرار، خاصة  اتخاذ  قبل  نتائجها مبوضوعية 
مصداقية العملة اجلديدة ستخضع الختيار صعب 
تنافسها  بسبب  وذلــك  إلصدارها،  األول  اليوم  منذ 
السوق  في  قانونيًا  املقبولة  األخــرى  العمالت  مع 

احمللي، وهي الدوالر والدينار والشيكل. 
على  الفلسطينية  العملة  قــدرة  بــأن  املــرجــح  ومــن 
الصمود برأي د.عورتاني  في هذه املنافسة ستكون 
ومزمن  كبير  ضعف   ، منها  كثيرة  ألسباب  ضعيفة 
انعدام  القاعدة اإلقتصادية احمللية، تتمثل في  في 
االقتصادية  القطاعات  وضعف  الطبيعية  املـــوارد 
اإلنتاجية، واالعتماد بدآًل من ذلك على املساعدات 
املشاريع  تكاليف  لتغطية  فقط  ليس  اخلــارجــيــة، 

من  األكــبــر  اجلــزء  لتسديد  وحتى  بــل  التطويرية، 
فإن  وبالتالي  الوطنية.  للسلطة  املتكررة  املصاريف 
النقدية  والــســلــطــة  الفلسطيني  االقــتــصــاد  قـــدرة 
على توفير الدعم للعملة الوطنية ستظل مرهونة 
باملساعدات املقدمة من دول ومؤسسات لها أجنداتها 
السياسية اخلاصة، والتي قد تنعكس بشكل مباشر 
على قيمة هذه املساعدات. وكلنا يعرف ماذا حصل 
السلطة  حماس  استلمت  عندما  املساعدات  لهذه 
قبل سنة ونصف، وميكننا تصور ماذا كان سيحدث 
كهذه  لنا عملة  كان  لو  الفلسطينية  العملة  لقيمة 

في تلك املرحلة.
سؤااًل  هنالك  فــإن  السابقة،  للعوامل  وبــاإلضــافــة 
جــوهــريــًا يــطــرح نفسه، وهــو مــدى مــوائــمــة األطر 
فلسطني  فــي  والسياسية  والتنظيمية  القانونية 
يرى  »فكلنا  عورتاني  ويقول  وطنية.  عملة  إلصــدار 
القضائي  اجلــهــاز  أداء  فــي  الــفــادحــة  الــقــصــورات 
والــتــنــظــيــمــي فـــي فــلــســطــني، ولــلــحــد الــــذي سمح 
بحدوث جتاوزات إجرامية، وصلت في اآلونة األخيرة 
إلى حد التالعب في نوعية األدوية واملواد الغذائية 
األساسية. فمن هو ليس قادرًا حتى اآلن على منع 
يكون  لن  فإنه  واألدويـــة  الطحني  نوعية  في  الغش 
الوطنية«  »العملة  حماية  على  قــادرًا  األغلب  على 

التي قد يصدرها. »

التوصيات
اخلصوص  بهذا  التوصيات  حــول  ســؤال  على  وردًا 
» يجب ان نفكر مليًا فاسرائيل بدأت  قال سنقرط 
ورأينا  اجلــانــب  احـــادي  االنــفــصــال  مبفهوم  تعمل 
عــنــدمــا عملت على   2005 ايــلــول  فــي شــهــر  ذلـــك 
االنفصال احادي اجلانب مع قطاع غزة، واحلكومة 
على  تشكيلها  مت  احلالية  بتكوينتها  االسرائيلية 
اســـاس االســتــمــرار فــي انــتــهــاج ســيــاســة االنفصال 
احادي اجلانب ايضًا عن الضفة الغربية وهذا واضح 
الفلسطينية-االسرائيلية  املفاوضات  استمرار  من 
تعط  ولم  نتائج،  اية  االن عن  تسفر حتى  لم  التي 
الفلسطينيني اي شيء ولم تثبت مصداقيتها امام 
وبعد  قبل  عقيمة  مفاوضات  فهي  الدولي  املجتمع 
في  تــزال  ما  اسرائيل  وبالتالي  انابوليس.  مؤمتر 
احادي  االنفصال  سياسة  مواصلة  نحو  اجتاهها 
اجلانب وهذا ما نراه في استمرار بناء جدار الفصل 
الــعــنــصــري وفـــي عـــزل الــقــدس وفـــي عـــزل االغـــوار 
تؤكد  مؤشرات  كلها  االستيطان  وتوسيع  زيادة  وفي 
احادي  االنــفــصــال  فــي طريق  ماضية  اســرائــيــل  ان 
اجلانب. وما اريد ان اقوله في هذا املوضوع حيث ان 
هذا االجراء االسرائيلي مستمر ونراه قادمًا خالل 
كيفية  فــي  نفكر  ان  فــالبــد  قليلة  ســنــوات  او  اشــهــر 
االنفصال نحن بدورنا عن الشيكل االسرائيلي النه 
ليس عملة وطنية فلسطينية ونحن جزء من االمة 
العربية واملجتمع الدولي والشيكل عملة اسرائيلية 
ال يتم التعامل بها في اية دولة بالعالم ال في اوروبا 
وال في اميركا وال في اي بنك، فعندما حتمل عملة 
لدى  تصرف  ان  مستعد  هو  من  اسرائيلية ال جتد 
اي صراف او اي بنك في اوروبا او في اميركا او في 
في  محترمة  عربية  عــمــالت  هــنــاك  بينما  الــيــابــان 
اقطار شرق اسيا.  اميركا وفي  اوروبا ومحترمة في 
» فأنا ارى انه كما عملت اوروبا على انهاء العمالت 
ــــي واصـــدر االحتـــاد عملة  فــي دول االحتـــاد االوروب
وهناك  عامليًا  للتداول  قابلة  وسطية  كعملة  اليورو 
دول استفادت من اليورو فاملارك االملاني كان يساوي 
قــادر يساوي يورو  املــارك بقدرة  يــورو واصبح  نصف 
وهكذا استفادت شرائح ضخمة من املجتمع االملاني 
وسلبيات  ايجابيات  االوروبية  البلدان  بقية  ودرست 
نقدية  كعملة  الــيــورو  عملة  منظومة  فــي  الــدخــول 
ونحن في فلسطني يجب ان نقرأ ما هي انعكاسات 
فهذا  فلسطيني  ذاتي  بقرار  الشيكل  االنفصال عن 
نفكر  ان  البــد  وبالتالي  االمــد  طويل  زواجـــًا  ليس 
فيما لو مت توجيه التعليمات والتوصيات والقرارات 
االقــتــصــاديــة مـــن احلــكــومــة ومــــن ســلــطــة النقد 
الفلسطينية بأنه لعل وعسى لو درست مقومات هذا 
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االجراء بايجابياته وسلبياته ومت استبداله بالدينار 
ان  علينا  وهكذا  باليورو  او  االسترليني  باجلنيه  او 
وطنية  عملة  لدينا  ليس  دام  فما  اخليارات  نــدرس 
واي خيارات تعمل على حتسني هذا االقتصاد وتلبي 
الشرائية  القدرة  مالءمة  على  وتعمل  احتياجاتنا 
االقتصاد  لهذا  الذاتية  الــقــدرة  وتعزيز  وتعزيزها 
تضره  وال  االقتصاد  تفيد  حلول  الــى  نصل  فلعلنا 
واكادمييني  كــخــبــراء  لــه  نسعى  ان  يجب  مــا  وهـــذا 

وباحثني«. 
ويضيف سنقرط »علينا ان ندرس بتمعن ونقرأ ونعمل 
على تسيير هذه الدفة وهذه العجلة في قضية اننا ال 
نريد لهذه العملة االسرائيلية ان تبقى بني ايدينا وهي 
االحتالل  رموز  رمز من  وهي  اربعني سنة  دخلت مدة 
الذي ميثل  الرمز  التخلص من هذا  فبالتالي عليك 
االحــتــالل ورمـــوزه الــذيــن اســســوا دولــة اسرائيل على 
املالك الشرعي لفلسطني  الفلسطيني  كوارث الشعب 
كاملة وبالتالي يجب انهاء كافة الرموز التي لها عالقة 
باالحتالل وفي مقدمتها الشيكل ويجب ان نفكر بأي 
عمالت تستطيع ان تعطي لنا القدرة والقوة والزيادة 
في تعزيز قدرات هذا االقتصاد ومكوناته ضمن شيء 

معقول ومقبول.«
 أمـــا جــهــاد خــلــيــل الـــوزيـــر فــقــد أوصــــى عــلــى العمل 
عــلــى حتـــول ســلــطــة الــنــقــد إلـــى بــنــك مــركــزي كامل 
الشروط  تــوفــيــر  إمتـــــام  إلــــى  الـــصـــالحـــيـــات،إضـــافـــة 
)وهــذه معروفة  النقد  إصــدار  الالزمة إلجنــاح عملية 
فــي أغــلــبــيــتــهــا(، ونــخــص بــالــذكــر اســتــمــرار العملية 

اإلصالحية باملالية العامة.
املتعلقة  املخاطر  تخفيف  على  بالعمل  أوصــى  كما 
التعامل  بالذكر  وأخص  الفلسطينية،  العملة  بغياب 
النقد  سلطة  حققت  وقــد  اإلسرائيلية.  البنوك  مع 

تقدما ملحوظا في هذا املجال.
و أشار إلى ضرورة تعزيز ثقة اجلمهور بالنظام املصرفي 
الفلسطيني، وهنا حققت سلطة النقد وحنكة إدارات 
البنوك معايير متقدمة لسالمة النظام املصرفي في 

فلسطني.
الشعب  ـــاء  ـــن أب إن  عـــلـــى   عـــورتـــانـــي  د.  عــلــق  قـــد  و 
بكل  يتطلعون  واخلـــــارج  الـــداخـــل  فــي  الفلسطيني 
قادرة  فلسطني  في  الوطنية  السلطة  يــروا  ألن  شــوق 
في يوم ما على إصدار عملة محلية جتسد تطلعاتنا 
املواطن  ولــكــن  واالقــتــصــادي.  السياسي  لالستقالل 
أن  يــرون  اخلــاص  القطاع  في  والعاملني  الفلسطيني 
يعانون  التي  األساسية  املشكالت  من  الكثير  هنالك 
على  مركزية  أهمية  حتتل  أن  يفترض  والــتــي  منها، 
ومع  الفلسطينية.  واالقتصادية  السياسية  األجندة 
أن إصدار عملة محلية هو أيضًا أحد األهداف الهامة 

على األجندة الفلسطينية، إال أنه سيكون من األفضل 
أن يبقى هذا املوضوع على الرف في هذه املرحلة، ألن 

هنالك الكثير مما هو أهم منه في هذه املرحلة. 

تقرير بكدار
يتعلق  تقريرًا   « بكدار   « أصــدرت مؤسسة  من جانبها 
على  الـــدوالر  انخفاض  تركه  الــذي  الكبير  بالتأثير 
إلى   الــتــقــريــر  أشـــار  حــيــث   ، الفلسطيني  االقــتــصــاد 
مير   حــيــث  عـــام  بشكل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  حـــال 
االسرائيلي  االحتالل  تدهور جراء ممارسات  بحاالت 
االقتصادية،  القطاعات  كافة  ضرب  الى  يسعى  الذي 
ويعمل بشكل ممنهج على تعميق التبعية االقتصادية 
لالقتصاد اإلسرائيلي. فال يتحكم الفلسطينيون في 
فلسطينية،  عملة  إصـــدار  مــن  يتمكنون  وال  املــعــابــر، 
املساعدات  على  كبير  بشكل  اقتصادهم  يعتمد  كما 
الستيعاب  اإلسرائيلية  العمل  سوق  وعلى  اخلارجية 

الفائض في عرض العمل الفلسطيني.
كما تطرق التقرير الى دور سلطة النقد الفلسطينية 
األخرى،  املركزية  البنوك  مهام  ببعض  تقوم  والــتــي 
العملة  لغياب  النقدية  السياسة  في  حتكمها  وغياب 
الفلسطيني ال  ميلك  ان اجلانب  الوطنية. ما يعني 
بــاســتــثــنــاء بعض  الـــصـــرف  فـــي ســعــر  لــلــتــأثــيــر  أداة 

التحكمات الرأسمالية والعمليات البنكية املختلفة.

غياب عملة وطنية
ان عدم وجود عملة وطنية يحمل سلبيات وفي الوقت 
أنها  ذلــك  في  الرئيسية  االيجابية  ايجابيات،  نفسه 
القلق حول  الفلسطيني مبأمن عن  االقتصاد  جتعل 
ســـوء اســتــخــدام الــســيــاســات الــنــقــديــة، أمـــا السلبية 
الرئيسية فهي أن السلطة تفقد التحكم في السياسة 

وجود عملة وطنية يحمل 
سلبيات وفي الوقت نفسه 

ايجابيات، االيجابية الرئيسية 
في ذلك أنها جتعل االقتصاد 
الفلسطيني مبأمن عن القلق 

حول سوء استخدام السياسات 
النقدية، أما السلبية الرئيسية 
فهي أن السلطة تفقد التحكم 
في السياسة النقدية طاملا ال 

تصدر عملة وطنية

على  ناهيك  وطنية،  عملة  تصدر  ال  طاملا  النقدية 
الدولة  الستقاللية  رمــز  تعتبر  الوطنية  العملة  أن 

سياسيًا.
عمالت  بــثــالث  يتعامل  الفلسطيني  اجلــانــب  وكـــون 
والدينار  االسرائيلي،  الشيقل  وهي  رئيسية  مختلفة 
األردني، والدوالر األمريكي في األراضي الفلسطينية 
وكونه ال تتوفر بيانات حول مقدار دورة كل منهم ، ولكن 
البيانات البنكية للعام 2007 تظهر توزيع جميع أنواع 

الودائع كما يلي :

24.7% • الدينار األردني  
51.5% • الدوالر األمريكي  
17.6% • الشيكل االسرائيلي اجلديد 

                             6.2% • عمالت أخرى  
                            

صرف  سعر  على  مثّبت  األردنــــي  الــديــنــار  أن  وحــيــث 
معّوم  االســرائــيــلــي  الــشــيــكــل  فـــان   ،$USD/0.71
وعدم  التذبذبات  من  للعديد  مؤخرا  تعّرض  ولذلك 
اليومية  القرارات  على  يؤثر  ال  يجعله  ما  االستقرار، 
احلقيقي  الدخل  مستوى  على  أيضا  ولكن  فحسب، 

والثروة، والصادرات، والواردات... الخ.
وأشار التقرير الى انه في نهاية عام 2007 فاق عدد 
الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 4 ماليني 
نسمة. وبنظرة اقتصادية لإحصاءات في نهاية العام 
2007 يظهر أن إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية 
خالل عام 2007 قدرت بأنها وصلت الى 600 مليون 
دوالر باملقارنة مع 1.3 مليار دوالر خالل العام 2005 
ان  الى  التقرير  وينوه   .55% مقدارها  تراجع  بنسبة 
السبب الرئيسي الى ذلك التراجع هو األوضاع احلالية 
الصعبة التي تعيشها األراضي الفلسطينية، والسبب 
ايـــرادات  بحجز  االســرائــيــلــيــة  السلطات  قــيــام  أيــضــا 
حيث  الفلسطينية  السلطة  عن  واجلمارك  الضرائب 
أنها تقوم بجبايتها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية 

وذلك حسب االتفاقات املوقعة بني الطرفني.
اخلارجي  التمويل  ان  الى  النظر  التقرير  ولفت 
الثالثة  خالل  الفلسطينية  السلطة  تلقته  الذي 
دوالر.   668،748،936 الــى  وصلت  األولــى  أربــاع 
الذي  باريس  مؤمتر  في  مؤخرا  احلديث  ويجري 
 7 عن   2007 العام  من  ديسمبر  شهر  في  انعقد 
مليارات دوالر لدعم خطة احلكومة الفلسطينية 

لثالث سنوات قادمة.
وعن تطورات املؤشرات االقتصادية، يظهر التقرير ان  
الناجت القومي االجمالي الفلسطيني باألسعار الثابتة 
للربع الثالث من العام 2007 قد ازداد مبقدار 1.2% 
عن نفس الفترة للعام 2006 اال أنها ما تزال أقل من 
السنوات املاضية فانها تسجل تراجعًا مبقدار 10.3% 



39 أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(



39 أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(

مـلــــف الـعـــــدد
باملقارنة مع الربع الثالث للعام 2005.

فان  الدولية،  العمل  منظمة  معايير  على  وباالعتماد 
الثاني  للربع   19.2% من  ارتفعت  البطالة  معدالت 
من العام 2007 الى %23.2 للربع الثالث من نفس 
من  الثالث  الربع  عن   10% مقداره  وبارتفاع  العام، 
جانب  ومن  األقصى.  انتفاضة  قبل  أي   2000 العام 
اخر فان معدل التبعية االقتصادية ارتفع في األراضي 
الثالث من  الربع  5.6 بني  الى   4.8 الفلسطينية من 
العام 2000 والربع الثالث من العام 2007 ) بنسبة 
ارتفاع مقدارها %16.7(. وهذا مؤشر سلبي للمعايير 

املعيشية ومعدالت الفقر في فلسطني.

تدهور سعر صرف الدوالر
أنه  الــى  التقرير  الـــدوالر فأوضح  وحــول سعر صــرف 
املستوى  في  كما  الفلسطيني  االقتصاد  في  متدهور 
االقتصاد  رغبة  بسبب  ذلك  يعزى  وقد  أيضا،  الدولي 
األمريكي في زيادة امليزان اجلاري لها وذلك من خالل 
رغبتها في زيادة صادراتها وتقليل وارداتها، وما يدلل 
االكومنست«  مجلة  في  وردت  التي  املقولة  ذلــك  على 
امليزان  فــي  العجز  تقليل  فــي  يساعد  أضــعــف  دوالر 
اجلاري. الدواء بدأ يعمل  – العجز تراجع ل 5.5%  

بعد أن وصل في قمته الى 7%«.
األمريكي  الــدوالر  يواجهه  الــذي  الوضع احلالي  هذا 
حــول الــعــالــم يــذهــب فــي بعض األحــيــان فــي سياسة 
الصرف،  تــعــومي سعر  الــى  األمــريــكــيــة  الــصــرف  سعر 
خالل  من  الصرف  سعر  يتحدد  السياسة  تلك  وعبر 
السوق  يعطي  القانون  وهذا  والطلب.  العرض  قانون 
هذا  حتت  ويندرج  الصرف،  سعر  حتديد  في  احلرية 
ما  أو   )  Self-Correcting  ( ما يسمى  الى  السوق 
يسمى بالتصحيح التلقائي من خالل تفاعل العرض 
والطلب أيضا وحدهما. وحتت هذا الوضع فان الطلب 
على الدوالر يبدأ بالتراجع وقيمته تقل وهذا يجعل 
زيادة  يحفز  قبل ممــا  مــن  غــالء  أكثر  تبدو  الــــواردات 
الواليات  السلع واخلدمات داخل  الطلب احمللي على 

املتحدة األمريكية.
أن سياسة  يــقــولــون  الــســيــاســات  لــتــلــك  والــداعــمــني 
التعومي تقود االقتصاد الى ايجاد فرص عمل جديدة، 
التلقائي  التصحيح  الى  السوق  تقود  التغيرات  هذه 
الصرف  سعر  سياسة  في  أن  نتذكر  أن  يجب  لوحده. 
يتدخل  األحيان  بعض  في  املركزي  البنك  فان  املعوم 
بشكل محدود للتأكد من االستقرار وجتنب التضخم 

في االقتصاد األمريكي.

مراجعة للتضخم
كالعادة  األســعــار  فــي  التغيرات  أن  التقرير  وأضـــاف 

أو بتدخل في السياسات  تأتي من خالل قوى السوق 
املختلفة. والنظرية أيضا تعطي وزنًا كبيرًا للتوقعات 

في أطراف السوق. 
وفــــي احلـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــان حــصــة الــــــواردات 
االسرائيلية من اجمالي الواردات كبير جدا ما يقارب 
يأتينا  التضخم  من  كبيرًا  جــزءًا  فان  وبالتالي   80%
من خالل اسرائيل. وسعر الصرف يؤثر على األسعار 
احملــلــيــة فــي املــــدى الــقــصــيــر وذلــــك جلــعــل الـــــواردات 
اخلارجية رخيصة نسبيا ) عندما تكون الــواردات من 
الواليات املتحدة األمريكية(. وحيث أن معظم الواردات 
الفلسطينية في األصل من اسرائيل ونحن نستخدم 
نفس العملة وبالتالي تبقى قيمتها في احلد األدنى، 
واذا كان انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل 
نتيجته زيادة الطلب احمللي، فهذا سيؤدي بالطبع الى 

ارتفاع األسعار بشكل مستمر.
احلكومي  القطاع  في  العاملني  فأن  معلوم  هو  ومما 
يتقاضون  القطاع اخلاص  العاملني في  والعديد من 
يتقاضون  من  وهناك  االسرائيلي.  بالشيكل  أجورهم 
بالدينار  االخر  والبعض  األمريكي  بالدوالر  أجورهم 
األردني. فاذا ما نظرنا الى توزيع تلك األجور حسب 
أن  جند   ،2007 العام  من  الــرابــع  للربع  العملة  نــوع 
يليه  األجــور  توزيع  من   75% على  يستحوذ  الشيكل 
الدينار األردني بنسبة %15 ومن ثم الدوالر األمريكي 

بنسبة 10%.
الذين  على  الــــدوالر  سعر  بنقصان  التأثير  ويكمن 
يتقاضون أجورهم بكل من الدوالر والدينار ألن القوة 
ينخفض  عندما  العملتني  لهاتني  تتراجع  الشرائية 
للذين  الوضع ســوءًا  الــدوالر، ومما يزيد  سعر صرف 
التضخم  أيضا  العملتني  بهاتني  أجورهم  يتقاضون 
الذي اتضح في الدراسة من خالل استخدام النماذج 
فان  املاضية  شهرًا  الثالثني  خالل  أنه  أي  الرياضية، 

القوة  فــي   13.3% مبــقــدار  متراكمًا  تــراجــعــًا  هــنــاك 
 0.44% األردنــي، أي مبقدار  للدينار  الشرائية وذلك 
التراجع مبقدار  بشكل شهري وميكن أن نوضح ذلك 
دينار   1000 أجر  يتقاضى  دنانير شهريا لشخص   5

شهريا.

نتائج الدراسة
بعد القيام بالتحليل اإلحصائي واملراجعات املختلفة 

توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات:
1.االقتصاد الفلسطيني يتأثر بالتضخم املستورد من 
السوق  على  الضخم  االعتماد  بسبب  وذلك  اسرائيل 
االسرائيلي كمزود رئيسي للسلع واخلدمات لألراضي 

الفلسطينية.
تراجعًا  هناك  أن  تبني  املــاضــيــة،  شــهــرٌا   30 2.خالل 

تراكميًا مبقدار %13.3 في القوى الشرائية. 
يؤثر  الــدوالر  مقابل  للشيكل  القوي  الصرف  3.سعر 
يؤدي  ما  وهذا  الفلسطينية،  الصادرات  مستوى  على 
الى تراجع تنافسية املنتجات الفلسطينية والذي يؤثر 

سلبًا على الناجت القومي االجمالي الفلسطيني. 
والتوقعات  الــدوالر  صرف  سعر  تراجع  من  4.بالرغم 
برخص البضاعة األمريكية، فان االقتصاد الفلسطيني 
لم يستفد من تلك امليزة لسيطرة اسرائيل على املعابر 
السوق  على  الفلسطينية  الـــواردات  العتماد  وكذلك 

االسرائيلي بدرجة كبيرة.
لضمان  األســعــار  فــي  التحكم  فــي  احلكومة  5.قدرة 
وطنية.  عملة  لغياب  وذلــك  جــدا  محدود  استقرارها 
األجور  فــي  للتأثير  املالية  السياسة  تطبيق  وميكن 

والتي تؤثر بدورها على األسعار.
6.عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع األسعار ال ميكن 
استراتيجية  أو  سياسة  امتالك  الشركات  أو  األفـــراد 
للتأقلم مع ذلك الوضع، مما يؤثر سلبا على االستثمار 

في األراضي الفلسطينية.
يؤثر  الشيكل  الدوالر مقابل  7.انخفاض سعر صرف 

بشكل مباشر على صافي الثروة في السوق املالي.
يؤثران بشكل  والتضخم  الصرف احلالي  8.سعر 
االستثمارية  والــبــيــئــة  االســتــثــمــار  عــلــى  ســلــبــي 
وخصوصا من يعتمد في متويل استثماراته على 

القروض.
االقتصاد  يواجهه  وما  املتتابعة  الدولية  9.األحداث 
األمريكي جراء ذلك وخصوصا ارتفاع مستوى أسعار 
على  سلبي  بشكل  يؤثر  قياسية،  أســعــار  الــى  النفط 
تكلفة االنتاج وهذا يفاقم مشكلة التضخم. من هنا 
يدفع  الفلسطيني  االقــتــصــاد  أن  التقرير  يستنتج 
الثمن األكبر جراء ذلك، لعدم قدرته على التحكم في 

استقرار األسعار.

إن سياسة التعومي تقود 
االقتصاد الى ايجاد فرص عمل 

جديدة، هذه التغيرات تقود 
السوق الى التصحيح التلقائي 
لوحده. يجب أن نتذكر أن في 
سياسة سعر الصرف املعوم فان 

البنك املركزي في بعض األحيان 
يتدخل بشكل محدود للتأكد 

من االستقرار وجتنب التضخم 
في االقتصاد األمريكي.
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رام الله- ميرفت صادق 

قـــــّدر الـــدكـــتـــور مــحــمــد اشــتــيــة رئـــيـــس املجلس 
االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار’بكدار’ 
منذ  بالفلسطينيني  التي حلقت  اخلسائر  حجم 
بداية انتفاضة األقصى وحتى عام 2008، بنحو 
فلسطينية  حــاجــة  عنها  جنمت  دوالر،  مليار   9
ملحة لنحو 5.4 مليار دوالر خالل األعوام الثالثة 
 املقبلة للخروج من حالة الدمار التي حلقت بهم.

على  اإلسرائيلية  اإلجــــراءات  استمرار  ظــل  وفــي 
األرض، واستمرار تدمير البنى التحتية وقطاعات 
أكد  الفلسطينية،  واملــنــشــآت  والتعليم  ــزراعــة  ال
االعمال”،  ب”رجل  خــاصــة  مقابلة  فــي  اشــتــيــة 
منذ  اجتـــه  للفلسطينيني  الــعــربــي  الـــدعـــم  أن 
في  الفلسطينيني،  صــمــود  لــدعــم  طويلة  عــقــود 
بشروط  مرتبطة  األجنبية  األمـــوال  ظلت  حــني 
 سياسية وعراقيل إسرائيلية من الصعب جتاوزها.

وتطرق اشتية في مقابلته إلى العديد من الهموم 
األموال  وصــول  تأخر  رأسها  وعلى  الفلسطينية، 
باريس  مؤمتر  فــي  العالم  دول  بها  تعهدت  التي 
األخير والعراقيل اإلسرائيلية أمام تنفيذ مشاريع 
حيوية في الضفة والقطاع، واألولويات التي يجند 
املجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار اهتماماته 
تــنــمــيــة فلسطينية  فـــي  املــضــي  أجــــل  مـــن  فــيــهــا 

صحيحة.

وفيما ياتي نص اللقاء:

ملساعدة  أقـــرت  دوالر  مليار   7 مــن  أكــثــر  س: 
يصل  لم   ، باريس  مؤمتر  في  الفلسطينيني 
املشاريع  تـــوفـــر  عــــدم  بـــدعـــوى  شــــيء  مــنــهــا 
املــخــصــصــة لـــصـــرفـــهـــا؟ هــــل املــشــكــلــة عند 

الفلسطينيني؟
ج: أمــــوال الــــدول املــانــحــة هــي بــالــدرجــة األولى 
أمـــــوال ســيــاســيــة مبــعــنــى أنــهــا مــرتــبــطــة مبسار 
سياسي منتج على األرض، وإذا لم يتوفر النجاح 

:” د. اشتية ل “

الفلسطينيون خسروا 9 مليار دوالر
وبحاجة إلى 5 مليار للنهوض من الدمار

الفلسطينيني  يــعــاقــب  الــســيــاســي  املـــســـار  لــهــذا 
تـــقـــدم سياسي،  أي  إحـــــراز  بـــعـــدم  مــــرة  مـــرتـــني، 
تــقــدمي مساعداته  عـــن  الــعــالــم  بــتــلــكــؤ  وأخـــــرى 
نهائيا. وقـــفـــهـــا  يـــتـــم  أن  أو  بـــهـــا،  وعـــــد   الـــتـــي 
التظاهرة  في  كانت  أهميته  باريس  في  جــرى  ما 
له شقني: سياسي  وكان  التي حصلت،  السياسية 
االستيطاني،  التوسع  مسألة  فيه  العالم  وأدان 
ــــدول تعهدات  أمـــا الــشــق املـــالـــي، فــقــد قــدمــت ال
7 مليارات دوالر، ولكن جتربتنا في  مببلغ جتاوز 
احلصول على أموال الدول املانحة متر عبر عدة 
بها  يوعد  التي  املبالغ  فيها  تتناقص  مستويات 
وحسب  الــدول،  تلك  واهتمامات  أجندات  حسب 
ملناطق  الـــدول  تلك  تقدمها  الــتــي  املــنــح  مــقــدار 
 مختلفة في العالم وحصة فلسطني من هذه املنح.
وهــنــاك مشكلة أخـــرى فــي صــرف األمــــوال التي 
اختالف  فــي  تظهر  املــانــحــة،  الـــدول  بها  تعهدت 
األولويات بني حاجة الفلسطينيني وبني توجهات 
الـــدول املــانــحــة ومــرافــق الــصــرف الــتــي حتددها، 
استجالب  إلــى  الفلسطينيون  يسعى  حــني  ففي 
ومشاريع  التحتية  البنى  تطوير  مجال  في  دعم 
املــيــاه مــثــال، تــركــز الــــدول املــانــحــة عــلــى تقدمي 
مبواضيع  خاصة  عمل  ورشــات  و  ملشاريع  الدعم 
الــدميــقــراطــيــة وحــقــوق اإلنــســان واملـــــرأة، والتي 
 تــصــرف أمــوالــهــا عـــادة عــلــى اخلــبــراء األجانب.
تطلقها  التي  التعهدات  بني  دائمة  فجوة  هناك 
وبني  بتعهداتها  الــتــزامــهــا  وبــني  املــانــحــة  الـــدول 
تتقلص  املــراحــل  هــذه  وخـــالل  لــألمــوال  صرفها 
تقريبا.  الــــربــــع  إلـــــى  يـــصـــل  بــشــكــل  األمــــــــوال 
الصرف. فــي  وأولــويــاتــهــا  الــدولــة  شـــروط   بسبب 
ــــــدول الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــقـــدم مـــســـاعـــدة غير  ال
العربية  اململكة  هــي  للفلسطينيني،  مــشــروطــة 
500 مليون  بـ  السعودية التي تعهدت في باريس 
وفي  والــكــويــت،  اإلمـــارات  ودولـــة  باإلضافة  دوالر، 
هذه  بها  تتعهد  التي  األمـــوال  كافة  تصل  الــعــادة 
ـــدول وتــصــرف فــي مــشــاريــع هــي األكــثــر أهمية  ال
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني، مــثــل شـــق الـــشـــوارع 

الصحية. واملــراكــز  واملستشفيات  املـــدارس   وبــنــاء 
وحتى اليوم، لم يصل إلى السلطة الفلسطينية من 
األموال التي تعهدت بها الدول املانحة سوى، 24 
مليون يورو دفعتها فرنسا، و 40 مليون دوالر من 
 السعودية و30 مليون دوالر دفعتها اإلمارات، فقط.

وفي الوقت الذي تأتي األموال لعربية فيه لعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني، لألسف تأتي األموال 

األجنبية لدعم املسار السياسي.

عراقيل إسرائيلية
س: هل تتدخل إسرائيل بأي شكل في مسار 
الدعم للشعب الفلسطيني، سواء من الدول 

األجنبية أو العربية؟
إسرائيل  مع  تنسق  املانحة  الــدول  العادة،  في  ج: 
في مواضيع صرف املساعدات، لذلك مثال حتجم 
أية مبالغ لدعم  الدول األجنبية عن دفع  معظم 
وضع  هناك  ألن  القدس  في  فلسطينية  مشاريع 
سياسي قائم ال تريد إسرائيل أن يتدخل به أحد.

في  وسياساتها  إسرائيل  تؤثر  ذلــك،  جانب  إلــى 
موضوع تقدمي الدعم لبعض القطاعات احليوية 
القطاع  وهو  املياه،  مثل  للفلسطينيني،  بالنسبة 
الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل، لذلك فكل 
مشروع خاص باملياه من محافظة رفح في جنوب 
قطاع غزة وحتى محافظة جنني في شمال الضفة 
إسرائيلي  بـــإذن  إال  تنفيذها  ميــكــن  ال  الــغــربــيــة 

مسبق.
وهذا األمر، يجعل املانحني غير متحمسني ألية 
مشاريع ذات بعد سياسي إال مبوافقة إسرائيلية، 
الــذي ينعكس على قطاع الطرق بني  وهــو األمــر 
احملافظات والتي تسيطر عليها سلطات االحتالل 
الصناعية  املناطق  جانب  إلى  أيضا.  اإلسرائيلي 

في جنوب اخلليل وشمال جنني وفي األغوار.
من  الكثير  على  اإلســرائــيــلــيــة  املــوافــقــة  عــدم  إن 
الرئيسية في  أهم األسباب  املشاريع احليوية هي 

تلكؤ الدول املانحة عن تقدمي الدعم.
أموال باريس أقل بكثير مما أعلن

ءات
ــــــــا

ـــــــــــ
قـــــــ

لــــــ
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لــقـــــــــــــــــاءات
س: بــعــد هــــذا الــتــعــثــر فـــي صــــرف األمـــــوال 
املـــوعـــود بــهــا فـــي بـــاريـــس، هـــل بــاتــت خطة 
السلطة االقتصادية ملدة 3 أعوام غير قابلة 

للتطبيق؟
املشكلة أن السلطة تقدم خطط منذ عام 1994 
الترحيب من  وعلى مدار كل عام، وهو ما يالقي 
األوروبيني، دون تطبيق لهذا الترحيب على األرض 
السياسية. واملعيقات  األولــويــات  تــعــارض   بسبب 

يجب التنويه إلى أن تعهدات املانحني التي جاءت 
كانت  االقتصادية،  للخطة  السلطة  تقدمي  بعد 
يدور  احلــديــث  ألن  عنها،  أعــلــن  ممــا  بكثير  أقــل 
اجلاري،   2008 عــام  في  دوالر  مليار   3 عن  مثال 
لكن توقعاتنا قد ال تتجاوز 800 مليون دوالر من 

هذا املبلغ.

دمار بحجم 9 مليارات دوالر
اآلونة  هــذه  فــي  الفلسطينيون  يــدخــل  س: 
فــي الــعــام الــثــامــن لــالنــتــفــاضــة، وســـط حالة 
هل  التحتية،  البنى  في  الشامل  الــدمــار  من 
لديكم تقدير حلجم األموال التي يحتاجها 

الفلسطينيون للخروج من حالة الدمار؟
-9-28 مــنــذ  الفلسطيني  االقــتــصــاد  خــســر  ج: 

أو غير مباشر  اليوم، بشكل مباشر  2000 وحتى 
ما ال يقل عن 9 مليار دوالر، وظهرت هذه اخلسائر 
كبير  بشكل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  تــراجــع  فــي 
سلبي،  منو  إلى  وحتولها  النمو  معدالت  وتدهور 
خاصة  غــزة،  قطاع  فــي  التحتية  البنى  وتعطيل 
املطار الذي كان من املتوقع أن يدر أموال معقولة 
اليوم  السلطة  تضطر  حــني  فــي  للفلسطينيني، 
في  الفلسطينية  الطائرات  تأمني  مقابل  للدفع 
مطارات عربية. وهذا باإلضافة إلى الدمار الذي 
واملنشآت. املنازل  وتدمير  التحتية  بالبنى   حلق 

خالل  الــفــلــســطــيــنــيــون  يـــحـــتـــاج  ذلــــــك،  وإزاء 
دوالر  مليار   5.4 إلــى  القادمة  الثالثة  السنوات 
كــاحــتــيــاجــات مــالــيــة وتــطــويــريــة، ولــكــن إذا كان 
الدولة  إقـــامـــة  يــتــحــدث عـــن  الــســيــاســي  املـــســـار 
نحتاج  فنحن   2008 عــام  خــالل  الفلسطينية 
إلى بنية حتتية تقوم عليها الدولة. وهذه البنية 
ومرافق غير  إلى مطارات وطرق  التحتية حتتاج 
األخيرة. االقــتــصــاديــة  السلطة  خطة  فــي   واردة 

الدولة  إقــامــة  احتياجات  أن  إلــى  التنويه  يجب 
الفلسطينية من طرق ومواصالت ومنشآت وبناء 
مليار   10 يقل عن  ما ال  إلى  أمنية تصل  أجهزة 
الرابط  الطريق  واجنــاز  امليناء،  الستكمال  دوالر، 
بني الضفة وغزة، وهو ما يحتاج إلى ما ال يقل عن 

يقل  ال  مــا  إلــى  يحتاجون  جــديــد،  فلسطيني 
 850 بـــني  تـــتـــراوح  بــكــلــفــة  100 مـــدرســـة  عـــن 
الواحدة. لــلــمــدرســة  دوالر  مــلــيــون  إلـــى   ألـــف 
ــــــك، هـــنـــاك حــــوالــــي 184  وإضـــــافـــــة إلـــــى ذل
مياه  بها  يــوجــد  ال  الغربية  الضفة  فــي  قــريــة 
هذه  إلــى  املياه  بتوصيل  بكدار  ويهتم  للشرب، 
الـــقـــرى مـــن خـــالل مــشــاريــع تــوصــيــل شبكات 
ــاء حيث  ــكــهــرب ـــاه. إلــــى جـــانـــب شــبــكــات ال ـــي امل
الضفة  فـــي  الـــســـكـــان  مـــن   20% هـــنـــاك  أن 
دائمة. كهرباء  بشبكة  مربوطني  غير   الغربية 
تــنــفــيــذ مشاريع  عــلــى  أيـــضـــا  بـــكـــدار  ويــعــمــل 
الستثمارات  املــشــجــعــة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة  فــي 
الصناعية،  املناطق  مبعنى  اخلـــاص،  القطاع 
توفير  فـــي  فــيــهــا  بـــكـــدار  دور  يــتــمــحــور  والـــتـــي 
والطرق. وكــهــربــاء  مــيــاه  مــن  التحتية   البنية 
اإلسكان  مــشــاريــع  توسيع  عــن  وهــنــاك حــديــث 
أيضا. لكن ينصب اهتمام بكدار في عام 2008 
على مشاريع الزراعة وهو أكثر القطاعات تضررا 
املشغلة  القطاعات  أهم  أنه  كما  االحتالل،  من 

للعمالة في األراضي الفلسطينية.

وزارات ومؤسسات  بناء  إلى جانب  2 مليار دوالر. 
رسمية جديدة.

أولويات..
تشغيل العاطلني والزراعة

الفلسطيني  املجلس  األولــويــات  هــي  مــا  س: 
تنفيذه  فـــي  بكدار’  اإلعمار’  و  للتنمية 

للمشاريع في األراضي الفلسطينية؟
املرحلة  هــذه  فــي  بكدار’  لـ‹  الرئيسي  الهم  ج: 
مشغلة  صغيرة  حتتية  بنى  مشاريع  إجنــاز  هو 
كل  تكلفة  مــن   40% تــذهــب  بحيث  للعمالة، 
تنفيذ  ويتركز  العمال،  تشغيل  لصالح  مشروع 
هذه املشاريع في املناطق األكثر فقرا خاصة في 
جنني وغزة، وفي املناطق التي تضررت بفعل جدار 
الفصل العنصري في اخلليل وجنني وطولكرم 
 وقلقيلية وسلفيت وبيت حلم وضواحي القدس.

املدارس،  بناء  على  أيضا  مشاريعنا  في  ونركز 
إلى  كــل عــام يدخل  أن  آخــذيــن بعني االعــتــبــار 
50 ألف طالب  الصف األول االبتدائي حوالي 

للخطة  السلطة  تقدمي  بعد  جاءت  التي  املانحني  تعهدات 
االقتصادية، كانت أقل بكثير مما أعلن عنها، ألن احلديث 
2008 اجلـــاري، لكن  3 مليار دوالر في عــام  يــدور مثال عن 
املبلغ. هــذا  من  دوالر  مليون   800 تتجاوز  ال  قد  توقعاتنا 
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الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  جمعية  تأسست 
االعمال  رجـــال  مــن  ــادرة  1994م مبــب ســنــة  بــغــزة 
بهدف  بــغــزة  فلسطينية  اقــتــصــاديــة  وشخصيات 
االقتصادي  املناخ  وتوفير  االعــمــال  رجــال  خدمة 
أن  شــرف  لنا  كــان  حيث  أعمالهم  لتطوير  املالئم 
نكون من املؤسسني، وبدأت اجلمعية بـ 25 عضوًا 
من رجال أعمال فقط، ويبلغ اآلن أعضاء اجلمعية 
الفعاليات  أصــحــاب  مــن  نخبة  هــم  عــضــوًا   180
معظم  وميثلون  الوطن  وخارج  داخل  االقتصادية 

القطاعات االقتصادية.
ـــتـــخـــابـــات جــمــعــيــة رجــــــال االعـــمـــال  فـــكـــان الن
في  حتمله  ملا  الشديد  وقعها  بغزة  الفلسطينيني 
هذه  ظــل  فــي  وكــثــيــرة  كبيرة  معاني  مــن  طياتها 
حيادية  إثباتنا  أفضلها  كــان  احلــرجــة  الــظــروف 
واالجتماعي  االقتصادي  تأثيرها  وبــرز  اجلمعية 
مير  اآلن  غزة  فقطاع  الفلسطيني،  املجتمع  على 
بظروف خاصة سواء ما يشهده من انقسامات في 
املفروض  احلصار  وسياسة  الفلسطيني  املجتمع 
روح  بث  فحاولنا  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  من 
جذب  طريق  عــن  اجلمعية  إدارة  ملجلس  جــديــدة 
الشباب من رجال االعمال خللط خبرة كبار السن 
الصاعد  الشباب  تفاعل  مــع  االعــمــال  رجــال  مــن 
بغزة  االعــمــال  لرجال  أفضل  هو  ملا  سويًا  للعمل 
الذين هم بأمس احلاجة للمساعدة في حل جميع 

مشاكلهم في ظل الظروف القائمة حاليًا.
واقًعا  الــفــتــرة احلــالــيــة  فــي  غــزة يشهد  قــطــاع  إن 
فالقطاع  شـــاهـــده،  أن  يــســبــق  ــم  ل ــا  مــغــايــرًا متــاًم
في  شرسة  لهجمة  يتعرض  الفلسطيني  اخلــاص 
قطاع  فــي  علينا  املــفــروض  الظالم  احلــصــار  ظــل 
غزة  قــطــاع  فــي  الصناعي  الــقــطــاع  فتوقف  غـــزة، 
واألولية  املــواد اخلام  تام بسبب نقص  توقفا شبه 
املشترى  الوقود  نقص  وكذلك  للصناعة  الالزمة 
مــن إســرائــيــل و الـــذي تــزودنــا بـــ %10 فقط من 

احتياجاتنا اليومية.
و كــذلــك احلـــركـــة الــتــجــاريــة تــشــهــد تــوقــف حركة 

احلدودية  املــعــابــر  إغـــالق  و  التصدير  و  االســتــيــراد 
لــألشــخــاص و املــعــابــر، و فقط الــســمــاح مبـــرور من 
5-10 أصناف غذائية فقط، و في ظل كل ما سبق إن 
جمعية رجال األعمال تنظر لألمر مبنتهى اخلطورة 
بالسرعة  تتغير  لم  احلالية  الظروف  بان  لعلمنا  و 
التي نأملها جميًعا و محاولة االحتالل فصل قطاع 

غزة عن باقي أهلنا في الوطن )الضفة الغربية(.
املسيرة  اســتــمــرار  فـــي  احملـــاولـــة  اآلن  فــوجــهــتــنــا 
الروح فيها من محاوالت  إعادة بث  و  االقتصادية 
اللحمة  إعــادة  و  للعمل على فك احلصار  حثيثة 

بني أبناء الوطن الواحد.
فنأمل مشاركة اجلميع مع جمعية رجال األعمال 
بــغــزة للعمل ســويــا عــلــى فــك احلــصــار الـــذي لم 
الوطني  باالقتصاد  النهوض  و  مثيل  لــه  يسبق 

الفلسطيني.
تــعــد املــعــابــر الــتــجــاريــة شــريــان احلــيــاة األساسي 
للقطاع اخلاص الفلسطيني و الذي يشغل حوالي 
بكامل  غــزة  قطاع  في  العاملة  األيــدي  من   55%
التجارية،  و  اخلــدمــاتــيــة  و  اإلنــتــاجــيــة  قطاعاته 
األولية  و  اخلــام  املــواد  إدخــال  ملنع  املعابر  فإغالق 
إدخال  منع  كــذلــك  و  املــصــانــع  لتشغيل  الــالزمــة 
احلــديــد و االســمــنــت إلقــامــة املــنــشــئــات و يطول 
الشرح عن قائمة املمنوعات فكل هذا ميثل العقبة 
الرئيسية في وجه القطاع اخلاص الفلسطيني، و 
يتعرضوا  الذين  األعمال  لرجال  بالنسبة  كذلك 
لضغوطًا جمة و منها عدم إعطائهم حرية احلركة 
و منعهم من السفر إلدارة أعمالهم اخلارجية سواء 

في الضفة الغربية أو خارج الوطن.
البنوك  مــعــانــاة  إلـــي  نــشــيــر  أن  هــنــا  نــنــســى  وال   
العمالت  في  نقص  من  تعاني  التي  الفلسطينية 
الرئيسية مثل الدوالر األمريكي و الدينار األردني 
إدارة  فــي  حتى  كبيرا  تعثرا  يسبب  ممــا  الــيــورو  و 
الداخلية في قطاع غزة، كل ما سبق هو  التجارة 
في  اخلـــاص  القطاع  معاناة  مــن  القليل  القليل 
غزة، لذا يفرض علينا كرجال أعمال واقتصاديني 

العمل إلزالة جميع املعوقات بكل السبل املتاحة.
هي  بغزة  الفلسطينيني  األعــمــال  رجــال  جمعية 
الوطن و  واحــدة من جمعيات رجــال األعمال في 
التي تعد اجلمعية األولى لرجال األعمال في كافة 

أنحاء الوطن.
مع  عيوننا  كانت  إنشائها  من  قصير  وقــت  فمنذ 
الغربية ملا  إخواننا من رجال األعمال في الضفة 
يوجد من تواصل اقتصادي و اجتماعي بني أرجاء 
لرجال  احتاد  إنشاء  فكرة  فكانت  الواحد،  الوطن 
األعمال  رجــال  لتمثيل  الفلسطينيني  األعــمــال 
الفلسطينيني في أنحاء الوطن و أن نظهر مبظهر 
في  الفلسطينيني  األعمال  رجال  لتمثيل  مشرف 

الداخل و اخلارج.
اإلدارة  ملجلس  اجلــديــدة  االنتخابات  بعد  فنأمل 
األعمال  رجــال  احتــاد  مع  التعاون  في  نستمر  أن 
االقتصاد  لتنشيط  الــفــاعــلــة  الــلــجــان  تشكيل  و 
الفلسطيني و حل جميع املشاكل و املعوقات التي 
تواجه رجال األعمال الفلسطينيني عامة و رجال 

األعمال بغزة بصورة خاصة.
الفترة  في  ستعمل  بغزة  االعمال  رجــال  فجمعية 
املقبلة في جميع االجتاهات وتفعيل نشاطها على 
االعمال  رجال  ســواًء في متثيل  املستويات  جميع 
في الداخل واخلارج وشرح وجهة نظرهم وكذلك 
شرح ما يتعرض له قطاع غزة من تدمير ممنهج 

جلميع القطاعات االقتصادية.
أمام  العوائق  جميع  إزالـــة  على  ستعمل  وكــذلــك 
رجال االعمال ملساعدتهم في إدارة شئون أعمالهم 

داخل وخارج الوطن.
والعمل على جذب االستثمارات من رجال االعمال 
الفلسطينيني في خارج الوطن للمساعدة في بناء 
على  العمل  فــي  ومساعدتنا  الوطني  االقــتــصــاد 
فك احلصار وكل هذا يتطلب مجهود من جميع 
وأكادمييني  واقتصاديني  سياسيني  من  األطــراف 
وكل من هو ذو عالقة للعمل سويًا لبناء وطن طاملا 

حلمنا به منذ القدم.

» تلتقي محمد اليازجي الرئيس  «
املنتخب جلمعية رجال األعمال في محافظات قطاع غزة
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مللتقى  املنتخب  الرئيس  احلرباوي  غازي  محمد  اكد 
رجال االعمال – اخلليل ان امللتقى سيقوم بالتنسيق 
رجال  لتسهيل مرور  املعابر  املسؤولني عن  األخوة  مع 

األعمال داخليًا وخارجيًا.
واضاف في لقاء مع »رجل األعمال« مبناسبة انتخابه 
مع  وتنسيق  اتصال  على  امللتقى  ان  للملتقى   رئيسا 
املؤسسات  امللتقى مع  دور  والبلدية لتفعيل  احملافظة 

الوطنية احلكومية وغير احلكومية.
ووصف عالقة امللتقى باحتتد رجال األعمال بالقوية 

وهناك تنسيق وتوافق كبير بني اجلانبني.
 وفيما يأتي نص اللقاء:

س-كيف تقرأ إنتخابكم كرئيس للملتقى؟
ج:امللتقى من املؤسسات الوطنية واإلقتصادية احلية، 
امللتقى الذي  الرابعة إلدارة مجلس  الــدورة  فهذه هي 
تأسس عام 1995م، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل 
اإلقتصادية  املؤسسة  هــذه  وديناميكية  حيوية  على 
جو  في  الرابعة  الـــدورة  إنتخابات  جــرت  وقــد  الفتية، 
شديد التنافسية، حيث كانت وألول مرة بتاريخ امللتقى 
لواقع   ... التجديد  كتلة  فــازت  كتلتني،  بــني  حتصل 

جديد والتي أرأسها بأغلبية مقاعد مجلس اإلدارة.
وهنا ال بد لي أن أشكر زمالئي أعضاء الهيئة العامة 
الثقيلة  واألمــانــة  الغالية  الثقة  هــذه  أولــونــي  الذين 

حيث شعرت وبصدق دعمهم ومساندتهم الصادقة.
فأرجو الله تعالى أن يعينني على حتمل هذه املسؤولية 
وهذه األمانة وأكون عند حسن ظنهم بي لقيادة هذه 
س  سُّ املؤسسة اإلقتصادية خلدمة رجال األعمال وحَتَ
مشاكلهم أو الدفاع عن حقوقهم وتسهيل أمورهم في 

ظل أمور غاية في الصعوبة والتعقيد.
للواقع  هـــي اإلســتــراتــيــجــيــة اجلـــديـــدة  س-مــــا 

اجلديد الذي يعتزم امللتقى تنفيذها؟
مبا  اإلستراتيجية  أو  اخلطة  هــذه  تلخيص  ج:ميكن 

يلي:
تقدمي خدمات مهنية متخصصة.

ربط  خــالل  من  األعضاء  لقضايا  العام  الــرأي  حشد 
الوطنية  املؤسسات  مع  العالقات  من  بشبكة  امللتقى 
لصالح  التأييد  حلشد  احلكومية  وغــيــر  احلكومية 

رجال األعمال والدفاع عن حقوقهم من خالل املواقف 
املشتركة فيما يتعلق بالقوانني والتشريعات واألنظمة 
ذات العالقة مثل: قانون الشركات * املعابر * املناطق 
املواصفات   * اإلستثمار  تشجيع  قانون   * الصناعية 

واملقاييس * الضرائب واجلمارك.
ُبْنَية مؤسساتية مؤهلة: كي يتمكن امللتقى من حتقيق  
أهدافه فإن بنيته املؤسساتية يجب أن تبنى على أسس 
علمية سليمة تضع األساس ملؤسسة بها نظام واضح 

وذلك من خالل:
العامة  الهيئة  أعضاء  لدى  القيادية  القدرات  تنمية 

والتركيز على القيادات الشابة.
كادر تنفيذي مؤهل خلدمة األعضاء.

توطيد عالقات األعضاء بامللتقى وتنمية روح اإلنتماء 
مـــن خـــالل تــقــدمي اخلـــدمـــات ورفــــع مــســتــوى األداء 

والتواصل.
في  االقتصادية  لــأوضــاع  تقييمكم  هــو  س-مــا 

فلسطني؟ وكيف ميكن النهوض بهذه األوضاع؟
الفلسطيني  بــالــواقــع  األرقــــام  بــعــض  قــــراءة  ج:عــنــد 
الفرد  دخــل  ومــعــدل   ،35% تتجاوز  الــتــي  كالبطالة 
الذي لم يتجاوز 1.4 في  العام املاضي ونرى املصاعب 
التجارية  واملؤسسات  الفرد  تواجه  التي  اإلقتصادية 
والــصــنــاعــيــة، وفــصــل شــطــري الــوطــن عــن بعضهما، 
ما،  حــد  إلــى  بينهما  اإلقــتــصــاديــة  العالقة  وانــقــطــاع 
وعدم انتظام دفع رواتب القطاع العام، وارتفاع األسعار 
يعبر  هــذا  كل   ... األساسية  للمواد  خاصة  اجلنوني 
عن الوضع اإلقتصادي الصعب الذي يعيشه املواطن 

والتاجر واملصنع الفلسطيني.
أما كيفية النهوض به أو حتسينه على األقل فال شك 
اإلقتصادي  الدعم  على  مالزمًا  السياسي  املدخل  أن 
بوابة ألي حتسن  الدولي هو  املجتمع  ــرَّ من  ُأِق الــذي 

إقتصادي.
إلى  الُلحمة  وإعـــادة  وإزالـــة احلــواجــز  فرفع احلــصــار 
شطري الوطن هي شرط أساسي وعامل هام ألي حتسن 
العربي من  بعمقه  اإلقتصاد  ربط  وكذلك  إقتصادي، 
الدولي  واملجتمع  العربية  الدول  وضغط  نفوذ  خالل 
على إسرائيل، والعمل على متويل مشاريع إقتصادية 

إنتاجية تعمل على خلق فرص عمل.

له  والصحي  التعليمي  القطاع  على  التركيز  أن  كما 
أهمية قصوى على التنمية البشرية واإلقتصادية.

فاإلهتمام بالقطاع الصحي وتطويره كمًا ونوعًا يوفر 
تصرف  طائلة  مبالغ  الفلسطيني  اإلقــتــصــاد  على 

باخلارج.
للمرحلة  امللتقى  وفعاليات  نشاطات  هي  س-مــا 

املقبلة؟
ملهامه  اإلدارة  مجلس  إلستالم  األول  األسبوع  ج:منذ 
تــفــاعــل مــع أعــضــائــه واملــشــاكــل الــتــي يــعــانــون منها 
فــاســتــضــاف مــعــالــي الــدكــتــور جــهــاد الــوزيــر محافظ 
حيث  مــفــتــوح  لــقــاء  فــي  الفلسطيني  الــنــقــد  سلطة 
ومشكلة  املصرفي،  القطاع  مشاكل  حــول  النقاش  مت 
البنوك  ترفض  والتي  املجيرة  اإلسرائيلية  الشيكات 
تهم  التي  املواضيع  من  والعديد  صرفها  اإلسرائيلية 
رجــال اإلقتصاد ورجــال األعــمــال واإلقــتــصــاد، ونحن 
األيام  فــي  املــســؤولــني  مــن  الــعــديــد  إستضافة  بــصــدد 

واألسابيع القليلة القادمة.
املعابر  عن  املسؤولني  األخــوة  مع  بالتنسيق  وسنقوم 

لتسهيل مرور رجال األعمال داخليًا وخارجيًا.
والبلدية  احملافظة  مــع  وتنسيق  اتــصــال  على  ونحن 
لتفعيل دور امللتقى مع املؤسسات الوطنية احلكومية 

وغير احلكومية.
رجال  باحتاد  امللتقى  عالقة  تقيمون  س-كيف 

األعمال الفلسطينيني؟
ج:ميكن القول بأن هذه العالقة بدأت بالتحسن بدرجة 
كبيرة منذ عامني، ومت التوافق بني امللتقى وجمعيات 
رجال  احتــاد  في  األعضاء  الوطن  في  األعمال  رجــال 
األعــمــال ومــن ثم اضممنا إلــى االحتــاد الــذي أصبح 
ميثل كافة جمعيات رجال األعمال بالوطن وهو الذي 
ميثل فلسطني داخليًا وخارجيًا، وامللتقى هو أمني سر 

اإلحتاد.
والعالقة باجلمعية عالقة قوية وهناك تنسيق وتوافق 
إلـــى تقوية  ونــتــطــلــع  واملــلــتــقــى،  بــني اجلــمــعــيــة  كبير 
أواصر التعاون بينهما في املستقبل من خالل القيام 

بفعاليات ومشاريع مشتركة.

” رئيس ملتقى رجال االعمال – اخلليل محمد غازي احلرباوي لـ “

امللتقى من املؤسسات الوطنية واإلقتصادية احلية
رفع احلصار وإزالة احلواجز عامل هام ألي حتسن إقتصادي
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التحصيل العلمي : أنهيت الدراسة الثانوية في مدرسة السعديه 
الثانوية في قلقيليه سنة 1956 حيث التحقت بكلية الصيدلية 
بكالوريوس  على  وحصلت  فيها  دراستي  أنهيت  و  دمشق  جامعه 

وإجازة في الصيدلة سنة 1962.
مجاالت العمل : افتتحت صيدليه السالم في قلقيليه سنة 1962 
وهي مستمرة الى االن انتسبت إلى نقابة الصيادلة االردنيه سنة 
1964 حتت رقم 148 وهو مجموع الصيادلة في الضفتني انذاك 
تلك  من  التقاعد  على  حصلت  حتى  العمل  في  استمريت  وقد 

النقابة.
واصلت العمل في فلسطني 46 عاما بال انقطاع بعد سنة 1967 
ساهمت في إنشاء بعض مصانع االدويه في الضفة الغربية حيث 

كانت احلاجة ملحه للدواء العربي.
على  عمل  الـــذي   1971 سنة  لــالدويــه  نابلس  مستودع  أســســت 
مساعدة أكثر من مئة صيدلي بفتح صيدلياتهم وذلك بالتقسيط 

املريح لهم ومعاملة جميع الصيدليات من رفح الى جنني.
بعد عام 1972 عقد أول اجتماع للصيدلة في الضفة الغربية في 
البيرة حيث انتخب أول مجلس للنقابة في فلسطني من سبعة 
أعضاء كنت واحدا منهم حيث عملت أمينا لصندوق النقابة أكثر 
سنوات  عشرة  النقابي  العمل  في  واستمريت  سنوات  عشرة  من 

أخرى الى ان سلمت الى زمالئي.
في سنة 1980 اجتهت الى مجال عمل أخر غير الصيدلة وهو 
جتارة و صناعة فوط األطفال حيث أنني كنت الرائد األول في 

هذا املجال.
فوط  وتوزيع  لتعبئة  نابلس  في  التجارية  عنبر  شركة  افتتحت 
األطفال حيث أدخلت استعمال فوط األطفال الى كل أسرة وبيت 
وقد كانت هذه الفوط حكرا على األغنياء فقط وكان يعمل في 
الشركة أكثر من 130 عامال ومسوقا في بداية أالنتفاضه األولى 
شركة  بتأسيس  فقمت  السياسية  األوضــاع  بسبب  اغلقتها  وقد 
مصانع الشرق العربي للفوط في نابلس حيث قمت بشراء أول 
ماكنه لصناعة الفوط في الضفة الغربية وقد عملت على تركيبها 

االسم : د. صيدلي غالب سليمان محمد صبري
تاريخ امليالد : قلقيليه 1941/3/14

احلالة االجتماعية :
متزوج ولي خمس أبناء ) ثالث بنات وولدان (

العفوله وهي  والفنيني في  املهندسني  بتدريب طاقما من  وقمت 
إنتاج متكامل  أالن شركة مساهمه خصوصية بها أكثر من خط 
يعمل على إنتاج رفيع املستوى في فلسطني والتصدير الى بعض 

البلدان العربية والصديقة.
بعد عام 1993 قمت بإنشاء شركة نور للتجارة والتسويق وكالء 
لشركة هجله كمبرلي كالرك األمريكية وتفخر شركتنا بأنها من 
الفرد حيث  تزود حياة  التي  الشرق األوسط  الشركات في  قالئل 
الستعمال  صنف  ثالثمائة  مــن  أكــثــر  الشركة  فــي  لدينا  يــوجــد 
املنظفات وورقيات وفوط األطفال وللكبار  البيت من  الفرد وربة 

وغيرها.
البنتي  نابلس  فــي  صبري  صيدليه  افتتحت   1995 سنة  وفــي 

الصيدالنية منى صبري.
قمت بتأسيس جمعية العناية بالبيئة واملجتمع في قلقيليه في 

سنة 1980 كما قمت بعدة أعمال في املجال االجتماعي.
ويقول صبري حوله نظرته للمستقبل االقتصادي في فلسطني 
بقوله انه بعد عمل طويل في هذا السوق الغير مستقر سياسيا 
يــكــون حـــذرا في  يجب على رجــل اإلعــمــال فــي هــذه املنطقة ان 
تعامله وان يتوقع االسوء دائما حتى ال يتعرض الى هزات ماليه 

او غيرها.
الشركات  الــى  اهتماما  يــولــوا  ان  املسؤلني  على  أمتنى  واضـــاف 
العاملة في نابلس بالذات حيث أنها تعاني بشكل كبير جدا من 
العسكرية مما جعل  أليوميه واحلواجز  االغالقات واالجتياحات 
عن  تزيد  وتسويق  نقل  من  الشركات  لهذه  األساسية  املصروفات 

خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقا.
كما أمتنى على أخواننا رجال األعمال العرب ان تعمل كل شركة في 
اخلارج على  توئمه وتبنى شركة في الضفة الغربية مما يزيد عدد 
العاملني فيها عن 30 عامال وتعمل منذ فتره طويلة في فلسطني 
بان تساهم في رواتب هؤالء العمال حتى تستمر هذه الشركات في 

عطائها في هذه الظروف الصعبة والله ولي التوفيق.

بطـاقـة رجــل أعمــال

ــال
ـــــــــــ

عم
 األ

ــــــع
تمــــ

مج
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السيد محمد زياد عبد 
احلميد بكر ابو منشار
قائم باعمال املدير العام 

البنك التجاري الفلسطيني

السيد عوني يعقوب 
احسني عواد

املدير التنفيذي
شركة كسارات ابو شوشة

السيد يسري نظمي
عبد اجلواد صالح

مدير عام شركة صالح 
التجارية للمواد الغذائية

السيد نافذ عزمي
سرحان شاور

صاحب شركة شاور التجارية

السيد سامي حمدي
عبد اللطيف هدهد

املدير التنفيذي - شركة 
الهدهد للتجارة العامة

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

السيد غالب زهدي
عبد العزيز حجازي
مدير عام شركة الشمال
ملواد البناء والتعهدات

السيد محمد شريف 
مشعالن نايف ابو سرية
مدير عام شركة ابو سرية 

التجارية

السيد عبد الناصر حامد 
احمد اجلنيدي

صاحب شركة عبد الناصر 
ملواد البناء

السيد عماد نشات
طاهر املصري

مدير عام شركة طاهر املصري

إعداد: مراد داود صالح
مدير دائرة العضوية والنشاطات

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

السيد خليل محمود
عمر شيحة

مدير عام حمعية التنمية 
الزراعية )االغاثة الزراعية(

السيد عبد اللطيف 
ابراهيم عبد اللطيف
هدهد مدير عام شركة 
الهدهد للتجارة العامة

السيد عادل محمود 
حسن املصري

رئيس مجلس ادارة شركة 
عادل املصري للسيارات

السيد اشرف مشعالن 
نايف ابو سرية

املدير التنفيذي في شركة
ابو سرية التجارية

الدكتور مازن راسخ
علي ابراهيم حسني

رئيس مجلس ادارة شركة 
تكنولوجيا البالستيك

السيدة الهام هشام
عادل عبده

مدير عام شركة دار االزياء 
الفلسطينية

السيد فرج بدوي
احمد اجلنيدي

صاحب شركة عبد الناصر 
ملواد البناء

السيد فاروق عمر
محمود عشي

مدير عام شركة نوبل 
للخدمات الطبية

السيد محمود نعيم 
محمود شبارو

مدير عام شركة وايتروز 
للمواد االغذائية

السيد مازن يوسف 
محمود غامن

مدير عام
شركة غامن للنايلون

السيد محمد عبد العزيز 
دار يعقوب

مدير عام شركة الدجني 
لالستيراد و التصدير

األعـضـــــاء الجـــــــدد
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الـتـهــــانـــــــي

تهنئة بالشراء 
تتقدم اسرة مجلة  من رئيس 

احتاد رجال األعمال الفلسطينيني 

محمد مسروجي
»ابو اياد«

بأحر التهاني 
والتبريكات مبناسبة 

شراء شركة نهر االردن 
لصناعة األدوية 

وبقية حصص مصنع 
جي فارم لألدوية 

في اجلزائر متمنني 
له مزيدا من التقدم 

تهنئة بالشفاء
مــن عضو  أســـرة مجلة     تتقدم 

اجلمعية 
عبد الناصر احلاج حسن

“ابو خالد”

بأحر التهاني 
والتبريكات مبناسبة 
شفائه من العملية 

اجلراحية
وحمدا لله على 

السالمة

تهنئة بالتعيني
تتقدم اسرة مجلة    من

منير عارف قليبو
ــــي  ــــهــــان ــــت بـــــــأحـــــــر ال
تعيينه  مبـــنـــاســـبـــة 
ممثال خاصا ملنظمة 
الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
االراضــــي  فـــي   ILO
الفلسطينية متمنني 
له مزيدا من التقدم 

والتوفيق ومبروك.

تهنئة بالفوز
تتقدم اسرة مجلة    من نائب 

رئيس إحتاد رجال األعمال

محمد توفيق اليازجي
ابو الرائد”

رئيس جمعية رجال 
االعمال – غزة 

وبقية اعضاء مجلس 
االدارة اجلديد مبناسبة 
االنتخابات في اجلمعية 

متمنني لهم مزيدًا 
من التقدم والنجاح 

ومبروك.

تهنئة بالتعيني
تتقدم اسرة مجلة    من

معالي الوزير د. جواد ناجي
باحر التهاني 

والتبريكات مبناسبة 
تعيينه مستشارا لدولة 
رئيس الوزراء لشؤون 
الصناديق العربية 
والهيئات املالية 

واالمنائية العربية 
واالسالمية بدرجة وزير 

متمنني له مزيدا من 
التقدم والنجاح ومبروك.

تهنئة بالفوز
تتقدم أسرة مجلة    من

محمد غازي احلرباوي 
“ابو مهند”

وزمالئه اعضاء مجلس 
االدارة باحر التهاني 
والتبريكات مبناسبة 

انتخابات مجلس إدارة 
ملتقى رجال األعمال 

– اخلليل متمنني 
لهم مزيدًا من التقدم 

والنجاح ومبروك

تهنئة بالتعيني
تتقدم اسرة مجلة    من

محمود التكروري
“ابو أحمد”

أمني صندوق اجلمعية
باحر التهاني 

والتبريكات مبناسبة 
تعيينه مديرا اقليميما 
لبنك االسكان للتجارة 
والتمويل فرع فلسطني

متمنني له مزيدا 
من التقدم والنجاح 

ومبروك.

تهنئة بالفوز
تتقدم اسرة مجلة    من

محمد نافذ احلرباوي
»أبو عمر«

وزمالئه اعضاء مجلس 
إدارة مركز التجارة 

الفلسطيني »بالتريد« 
بأحر التهاني والتبريكات 

مبناسبة فوزهم بثقة 
الهيئة العامة  متمنني 
لهم مزيدًا من التقدم 

والنجاح ومبروك.
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وقع وزيرالصناعة والتجارة املهندس عامراحلديدي 
ووزير االقتصاد الوطني الفلسطيني محمد كمال 
حسونه بتاريخ 22-4-2008 محضر االجتماعات 
الفلسطينية  االردنية  العليا  للجنة  التحضيرية 
الروابط  تعزيز  اطــار  فــي  تأتي  والــتــي   ، املشتركة 
والسلطة  املــمــلــكــة  بــني  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة 

الوطنية الفلسطينية.
سبل  الوزارية  االجتماعات  خالل  اجلانبان  وبحث 
تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية بني 
البلدين وتعزيز التبادل التجاري ، وذلك في ضوء 
نتائج وتوصيات االجتماع الفني التحضيري والتي 
والتجارة  الصناعة  وزارة  عام  امني  برئاسة  عقدت 
و  االردنــــي  اجلــانــب  عــن  العقلة  منتصر  الــدكــتــور 
عن  ـــوزراء  ال رئيس  مستشار  ناجي  جــواد  الدكتور 

اجلانب الفلسطيني.
وقال احلديدي إن العالقات والروابط املتميزة التي 
تربط بلدينا حتتم علينا استثمارها جللب املزيد 
من املنافع االقتصادية والتجارية للشعبني األردني 
والفلسطينية مبا يعود عليهما باخلير والفائدة ، 
ومن هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة 
والتجارية  االقتصادية  العالقات  وتطوير  بتعزيز 
بني األردن وفلسطني ووضع التصورات املستقبلية 
لها ورفع مستوى التعاون االقتصادي والتنسيق بني 

البلدين على املستوى الثنائي والعربي والدولي. 
واشــار احلــديــدي أن اجلانب األردنـــي ســوف يقدم 
كافة املساعدات والتسهيالت املمكنة إلجناح مؤمتر 
االستثمار الفلسطيني الذي سيعقد في بيت حلم 
خالل الشهر املقبل بهدف تعزيز االستثمارات بكافة 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أراضي  أنواعها في 
وانعكاس  الفلسطيني  الوطني  االقتصاد  لدعم 
أثاره االيجابية على حياة املواطن الفلسطيني في 

وطنه. 
ازالة  اهمية  على  حسونه  الــوزيــر  اكــد  جانبه  مــن 
تطوير  تــواجــه  الــتــي  والــصــعــوبــات  العقبات  كــافــة 
كافة  واستغالل  الثنائية  التعاون  عالقات  وتعزيز 
العالقات  لتطوير  املتوفرة  والطاقات  االمكانيات 
الثنائية. واشار حسونه الى ان االردن كانت سباقه 

في دعم االقتصاد الفلسطيني ، مبينا الى ان حجم 
التبادل التجاري بني البلدين ال يلبي الطموحات 
بني  االقتصادية  العالقات  ودعــم  زيــادة  الــى  داعيا 

البلدين. 
الفنية  االجـــتـــمـــاعـــات  خــــالل  اجلـــانـــبـــان  واتـــفـــق 
بني  احلـــرة  الــتــجــارة  اتفاقية  على  التوقيع  على 
االردنية  العليا  اللجنة  اجتماعات  خالل  البلدين 
الفلسطينية املشتركة القادمة وذلك بعد التوصل 
من  املختصني  قبل  من  لها  النهائية  الصيغة  الى 
اجلانبني في ضوء مالحظات اجلانبني ، والتأكيد 
الفنيني  بني  دوريــة  اجتماعات مشتركة  عقد  على 
مـــن اجلـــهـــات احلــكــومــيــة والــقــطــاع اخلــــاص من 
لتنفيذ  وعملية  مناسبة  آلــيــات  لوضع  اجلانبني 

اتفاقية التجارة احلرة الثنائية املنوي توقيعها.
كــمــا و يــعــمــل اجلـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى بحث 
موضوع توسيع القوائم A1،A2 ببروتوكول باريس 
في اطار اللجنة االقتصادية املشتركة االسرائيلية 
بني  املتبادلة  السلع  كــافــة  لتغطي  الفلسطينية 

اجلانبني االردني والفلسطيني.
فلسطني  النضمام  دعمه  االردنـــي  اجلانب  وجــدد 
تقوم  ان  على  االتــفــاق  ومت  أغــاديــر  اتفاقية  الــى 
رسمي  بتقدمي طلب  الفلسطينية  االقتصاد  وزارة 
أغادير وكذلك لدول  الفنية التفاقية  الوحدة  الى 

اتفاقية اغادير واالحتاد االوروبي.
اجلانبني  بــني  والتنسيق  الــتــشــاور  على  والتأكيد 
ترتيبات  أي  استفادة اجلانبني من  لغرض تعظيم 
اقليمية في مجال النقل والبنى التحتية مبا فيها 
مشروعات  واي   Euro med Bridge مــشــروع 
فيما  والــتــعــاون  التنسيق  اخــرى.وتــعــزيــز  اقليمية 
 Corridor for الـــســـالم  ممـــر  مـــشـــروع  يــخــص 
األخذ  وأهــمــيــة   Peace and Prosperity
باالعتبار إنشاء مشاريع مشتركة في إطاره واتخاذ 

الترتيبات اخلاصة بحرية احلركة.
في  للجمارك  اجتماع  عقد  فــي  لــالســراع  اضــافــة 
البلدين لغرض بحث إمكانية الربط اآللي ألنظمة 
االخرى  التنسيق  ومجاالت  “االسكودا”  اجلمارك 
البلدين  بــني  الــتــجــاري  الــتــبــادل  تسهيل  بــهــدف 

بشأن  الفلسطيني  اجلــانــب  مقترح  ذلــك  فــي  مبــا 
غير  املنشأ  ذات  للسلع  تنظيم  آلية  على  االتــفــاق 
 Non- manipulation. والفلسطيني  االردني 

certificate
دعوة  فسيتم  واملقاييس  املواصفات  مجال  في  اما 
مؤسستي املواصفات واملقاييس في البلدين للعمل 
املتبادل  بــاالعــتــراف  املتعلق  الــبــنــد  تفعيل  عــلــى 
بشهادات املطابقة للمنتجات ضمن مذكرة تفاهم 
خالل  من   2005 العام  في  اجلانبني  بني  املوقعة 
وضع اتفاقية لالعتراف املتبادل بشهادات املطابقة 

للمنتجات وعالمات اجلودة.
فني  اجتماع  بعقد  االســـراع  الــزراعــي  املجال  وفــي 
للمختصني من وزارتي الزراعة في البلدين لبحث 
أي معوقات امام التبادل التجاري للسلع الزراعية.

فــي مــجــال األدويــــة فسيتم تسهيل  الــتــعــاون  امـــا 
إجراءات تسجيل الدواء لدى البلدين . 

على  التأكيد  سيتم  اخلـــاص  الــقــطــاع  مــجــال  فــي 
متابعة تنفيذ توصيات اجتماعات الدورة السادسة 
الذي  الفلسطيني  األردنــي  األعمال  رجال  ملجلس 
عقد في عمان خالل الفترة 18 - 19 ـ 2 ـ 2007 
اضافة لطلب جلانب الفلسطيني تسهيل االجراءات 
املتعلقة بدخول رجال االعمال الفلسطينيني من 
قطاع غزة الى االردن ، ووعد اجلانب االردني برفع 

ذلك الى اجلهات املختصة للنظر فيه.
العمل  ضـــرورة  على  التأكيد   ، النقل  مــجــال  فــي 
ملا  وتشغيله  محمد  االمير  جسر  بناء  إعــادة  على 
لــذلــك مــن دور فــي دفــع حــركــة الــتــبــادل التجاري 
التفاهم  ومــذكــرات  االتفاقيات  البلدين.اما  بــني 
متهيدا  االولــى  باالحرف  عليها  التوقيع  مت  التي 
للتوقيع عليها خالل اعمال اللجنة العليا االردنية 
حماية  اتفاقية  فتشمل  املشتركة  الفلسطينية 
متبادل  اعــتــراف  واتــفــاقــيــة  االســتــثــمــار  وتشجيع 
اجلودة  وعــالمــات  للمنتجات  املطابقة  بــشــهــادات 
ومـــذكـــرة تــفــاهــم فــي مــجــال إقــامــة املـــعـــارض بني 
االقتصادية  املــشــاريــع  لتطوير  األردنــيــة  املؤسسة 
في  تعاون  وبروتوكول  الفلسطيني  التجارة  ومركز 

مجال اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.

توقيع 4 اتفاقيات باألحرف االولى
بني االردن وفلسطني 
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إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني  أقر مجلس 
حدد  والتي   ،2008 للعام  الصندوق  عمل  خطة 
احلالي  للعام  االستثمارية  توجهاته  خاللها  من 
والسنوات  احلــالــي  الــعــام  االستراتيجي  واإلطـــار 

املقبلة.
الرئيس  مــصــطــفــى،  مــحــمــد  الـــدكـــتـــور  وقـــــال   
يسعى  الــصــنــدوق  إن   « لــلــصــنــدوق:  الــتــنــفــيــذي 
االستثمار  على  التركيز  إلى  احلالي  العام  خالل 
اقتصادية  قطاعات  في  استراتيجية  مشاريع  في 
املالي  والقطاع  العقاري  القطاع  بينها  واعدة من 
الطاقة  إلى جانب قطاعي  وقطاع الصناعة، هذا 

واالتصاالت.« 
سيبدأ  الصندوق  إن  مصطفى:«  الدكتور  وأوضــح 
خالل العام احلالي بتنفيذ خطته االستراتيجية 
لتطوير أحياء سكنية جديدة لذوي الدخل احملدود 
الرهن  لتمويل  خطته  مع  واملتزامنة  واملتوسطة 

بتنفيذ  البدء  جانب  إلى  فلسطني،  في  العقاري 
مشروع أرض اإلرسال بالتعاون مع شركة األرض- 
القابضة، والتي هي جزء من مجموعة الراجحي 
السعودية، هذا إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع 
واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  القروض  ضمان 
ــيــة فضاًل  ودول مــؤســســات محلية  مــع  بــالــشــراكــة 
الفلسطينية  الوطنية  الشركة  أعمال  إطالق  عن 

لالتصاالت.«
وأضاف الدكتور مصطفى:« إن الصندوق سيباشر 
إعداد  على  املقبلة  القريبة  الفترة  بالعمل خالل 
دراسة جدوى فيما يتعلق بإنشاء مناطق صناعية 
في عدد من املدن الفلسطينية الرئيسة وبالشراكة 
مع القطاع اخلاص، هذا فضاًل عن تطوير برنامٍج 

لالستثمار في قطاع الصناعات اإلنشائية.«
وقال د. مصطفى: » إن الصندوق سيعمل، وفي ذات 
برنامج  في  االستمرار  على  االستراتيجية،  رؤيته 

إعادة هيكلة محفظة استثماراته اخلارجية بإعادة 
استثمار اجلزء األكبر منها داخل فلسطني والعمل 
تبقى منها ضمن محافظ متنوعة  إدارة ما  على 
ذات مستوى مخاطرة مقبولة وموزعة على أدوات 
مالية مختلفة، مبا في ذلك أدوات الدخل الثابت 
ومساهمات في شركات عامة، واستثمارات بديلة، 
وذلك وبناء على استراتيجية توزيع األصول التي 

أقرها مجلس اإلدارة.«
منعقدًا  كان  قد  الصندوق  إدارة  أن مجلس  ُيذكر 
بنصابه الكامل، قد وافق على خطة عمل الصندوق 
في املجال االستثماري ومجالي العالقات العامة 
والعالقات املؤسسية، باإلضافة إلى إقراره ملوازنته 
املقترحة للعام احلالي، مؤكدًا في ذات الوقت على 
املهني  املؤسساتي  النهج  فــي  االســتــمــرار  ضـــرورة 
مبادئ  تعزيز  على  والعمل  الصندوق  بــدأه  الــذي 

الشفافية واحملاسبة.

بحضور كامل أعضاء مجلس إدارته

صندوق االستثمار الفلسطيني ُيقر مجموعة
من املشاريع االستراتيجية ضمن خطته لعام 2008

أعضاء مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
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تقضي  اتفاقية   ، واسبانيا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وقعت 
الوطنية  السلطة  ملــوازنــة  دعــمــًا  يـــورو  مــلــيــون  عــشــريــن  بتحويل 

الفلسطينية. 
ـــوزراء د. ســالم فياض  وقــد وقــع مــذكــرة التفاهم كــٌل مــن رئيس ال

والقنصل العام االسباني رامون أنسوين.
اسبانيا  أعلنته  الــذي  لاللتزام  تنفيذًا  االتفاقية  هــذه  وتعتبر   
عقد  والـــذي  الفلسطينية،  الــدولــة  ملانحي  بــاريــس  مــؤمتــر  فــي 
الوطنية  السلطة  لتمكني  املاضي،  العام  نهاية  من  ديسمبر  في 
الفلسطينية،  والتنمية  اإلصالح  خطة  تنفيذ  من  الفلسطينية 
املتقاعدين  ومستحقات  املدنيني  املوظفني  رواتب  دفع  وبخاصة 

اسبانيا تدعم موازنة السلطة الوطنية 
الفلسطينية بعشرين مليون يورو

إضافة إلى نفقات تشغيلية أخرى، ويشكل هذا املبلغ جزءًا من 
الدعم الذي تقدمه إسبانيا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

والضفة الغربية.
وعقب التوقيع أشاد فياض بالدعم االسباني، معبرًا عن عميق 
تربط  التي  املميزة  العالقات  متانة  على  وأكــد  السبانيا،  الشكر 

فلسطني واسبانيا، والتي متتد إلى مؤمتر مدريد وما قبله.
كما عبر القنصل العام أنسوين عن سعادة احلكومة االسبانية في 
استمرار دعم الشعب الفلسطيني وحكومته، متمنيًا أن تساهم هذه 
املتواصلة  الفلسطيني، وجهوده  الشعب  املساعدة في تطوير حياة 

لبناء دولته املستقلة.

من  الصادرة  املنشأ  شهادات  إحصائيات  أظهرت 
الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية 
ارتفاعًا طفيفًا على الصادرات الفلسطينية إلى 
الصادرات  مجمل  بلغت  حيث  العريبة،  الــدول 
إلى الدول العربية 32.2 مليون دوالر في العام 
2007 مقارنة بـ 31 مليون دوالر في العام 2006، 
منها حوالي 23 مليون دوالرصادرات إلى األردن، 
ذاتها  اإلحصائيات  الصادرات حسب  أما مجمل 
 2007 العام  في  دوالر  مليون   39.3 كانت  فقد 
 2006 العام  في  دوالر  مليون   35.4 بـ  مقارنة 
بارتفاع قدره حوالي حوالي 4 مليون دوالر وهذا 
والتي  أوروبـــا  إلــى  فلسطني  صـــادرات  يشمل  ال 
تتم من خالل شهادة اليورو »1« التي تصدر عن 
شهادات  عــدد  بلغ  وقــد  الفلسطينية.  اجلمارك 
الصناعية  التجارية  الغرف  من  الصادرة  املنشأ 
شهادة   2900 من  أكثر  الفلسطينية  الزراعية 
العام  في   250 حوالي  املصدرة  الشركات  وعــدد 

.2007

وقد احتلت منتجات احلجر والرخام الصدارة 
 14.5 بلغ مجموعها  الصادرات حيث  تلك  في 
وصادرات  الغذائية  املـــواد  يليها  دوالر،  مليون 
الزراعية  املنتجات  6.9 مليون دوالر ثم  بقيمة 
الدوائية  الصناعات  يليها  دوالر  مليون   5.9
املعدنية  2.8 مليون دوالر ثم  وصــادرات بقيمة 
مليون   1.8 والبالستيكية  دوالر  مليون   2.1
دوالر،  مليون   1.44 واألحــذيــة  واجلــلــود  دوالر 
أظهرت  فقد  للصادرات  اجلغرافي  التوزيع  أما 
أعالها  كــانــت  اخلــلــيــل  محافظة  صــــادرات  أن 
وقيمتها 10.75 مليون دوالر ثم بيت حلم 8.3 
مليون دوالر ثم نابلس 5.4 مليون دوالر ثم رام 
مليون   3.3 ثم طولكرم  دوالر  مليون   4.3 الله 
 2.2 والــقــدس  دوالر  مليون   2.9 وجنني  دوالر 
أما صادرات  دوالر.  ألف   923 اريحا  ثم  مليون 
طوباس وسلفيت وقلقيلية فقد كانت 534 ألف 
على  دوالر  ألــف   227 دوالر  ألــف  و300  دوالر 
إلى  الفلسطينية  الــصــادرات  أن  يذكر  التوالي، 

احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

ارتفاع طفيف في حجم الصادرات الفلسطينية إلى الدول 
العربية في العام 2007 مقارنة بالعام 2006

الدول العربية تشكل أقل من %10 من مجمل 
في  الصادرات  الرغم من منو  وعلى  الصادرات، 
الــعــامــني الــســابــقــني مــقــارنــة بـــاألعـــوام 2004 
ويعزى  مــتــواضــعــة،  تــــزال  ال  فــإنــهــا   2005 و 
االرتـــفـــاع فـــي حــجــم الــــصــــادرات فـــي األعــــوام 
أهمها  من  عوامل عديدة  إلى   2007 و   2006
رفــــع جــــودة املــنــتــجــات واســتــكــشــاف األســــواق 
حظيت  التي  اجلمركية  واإلعفاءات  اخلارجية 
العربية  واألســـواق  الفلسطينية  املنتجات  بها 
الدولية.  املــعــارض  خــالل  من  الترويج  وبــرامــج 
الفترة  تلك  في  النسبي  االستقرار  إلى  إضافة 

مقارنة بفترات انتفاضة األقصى األولى. 
أما قطاع غزه فإنه ونتيجة لألوضاع التي يعيشها 
القطاع بشكل عام والقطاع اخلاص بشكل رئيسي 
حيث اإلغالق للمعابر واحلدود واحلصار، وعليه 
إلى أن  فإن سجالت غرفة محافظات غزه أشارت 
معدومة  كانت   2007 العام  في  القطاع  صــادرات 

على اإلطالق »صفر«. 
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الــشــخــصــيــات الرسمية  كــبــيــر مــن  بــحــضــور عـــدد 
املــــدنــــي، عقدت  املــجــتــمــع  وممـــثـــلـــي مـــؤســـســـات 
األحمر  الهالل  قاعة جمعية  في  التعاون  مؤسسة 
الفلسطيني في البيرة و بالتزامن في فندق روتس، 
مؤمترًا لإعالن عن خطتها اإلستراتيجية لألعوام 

.2010 – 2008
وافتتح املؤمتر د.عطا الله كتاب مدير عام مؤسسة 
التعاون حيث رحب باحلضور واستعرض التحديات 
التنمية  قطاع  في  العاملة  املؤسسات  تواجه  التي 
حتدث  ثــم  الــتــعــاون.  مؤسسة  سيما  ال  املستدامة 
وخارج  داخــل   2007 للعام  املؤسسة  إجنـــازات  عن 

فلسطني. 
وأكد كتاب أن مؤسسة التعاون تسعى دائما لتقدمي 
التركيز  خــالل  من  الفلسطيني  للشعب  األفضل 
عــلــى الــتــدخــل الــنــوعــي، مــوضــحــًا أنـــه مت تقسيم 
إلى  االستراتيجية  اخلــطــة  فــي  العمل  قــطــاعــات 

قطاعات ثالثة رئيسية وأربعة فرعية. 
وعبر د. كتاب عن فخر مؤسسة التعاون بالشركاء 
دعم  فــي  الفعال  لــدورهــم  واملــمــولــني  البرامجيني 
مسيرة التنمية الفلسطينية وفي مساندة مؤسسة 
التعاون لتحقيق رؤيتها، كما توجه بالشكر ملجلس 
واحتضانهم  للمؤسسة  املستمر  لدعمهم  األمناء 

لبرامجها التطويرية و التنموية.
فألقاها  التعاون  مؤسسة  أمناء  مجلس  كلمة  أما 
عــبــد احملــســن الــقــطــان، الــرئــيــس املـــشـــارك، حيث 
استعرض تاريخ املؤسسة والتحديات التي واجهتها، 
وتوجهاتها  ورسالتها  املؤسسة  رؤية  عن  حتدث  ثم 

املستقبلية وتطلعاتها كمؤسسة تنموية رائدة.
البحث  دائــرة  مديرة  جــربــاوي،  د.تفيدة  قامت  ثم 
التعاون  مــؤســســة  خــطــة  بــعــرض  والــتــخــطــيــط، 
االستراتيجية لألعوام 2008-2010 ، والتي شملت 
قطاعات عمل  في  متوخاة  ونتائج محددة  أهداف 
والثقافة  التعليم،  وهي  الثالث  الرئيسية  املؤسسة 
في  و  واملجتمعية،  االقتصادية  والتنمية  والفنون، 
القطاعات الفرعية األربعة وهي الصحة، والقانون 
واملساعدات  والطوارئ  والبيئة،  والزراعة  املناصرة، 

اإلنسانية.
مت  التي  والسيناريوهات  أألســس  استعرضت  كما 
تبنيها في عملية إعداد اخلطة االستراتيجية والتي 
استغرقت عامًا كاماًل من التشاور والتخطيط مع 

الشركاء و املختصني.
املوارد  تنمية  دائـــرة  مــازن احلــشــوة، مدير  وعــرض 
العمليات  دائـــرة  مدير  بأعمال  والقائم  واإلعـــالم 
حيث  املنح  وإعــطــاء  تخصيص  آلــيــات  البرامجية 

مؤسسة التعاون تعلن خطتها االستراتيجية لألعوام 
 2010-2008

ــتــرول املـــصـــري ســامــح فــهــمــي إن  ــب قـــال وزيــــر ال
بالغاز  الفلسطيني  الشعب  إلمــداد  بدائل  هناك 
الشعب  عن  املعاناة  رفع  في  للمساهمة  املصري 
الطاقة  إمــــدادات  نقص  ضــوء  فــي  الفلسطيني 
على املستوى العاملي وبصفة خاصة في األراضي 

الفلسطينية.
املباحثات  وأضاف فهمي في بيان صحافي عقب 
واملـــوارد  الطاقة  سلطة  رئيس  مــع  أجــراهــا  التي 
استعرض  أنـــه  كــتــانــة،  عــمــر  الــدكــتــور  الطبيعية 
قبالة  اكتشف  الــذي  الفلسطيني  الغاز  موضوع 
لالستفادة  املساعدة  تقدمي  وإمكان  غزة  سواحل 

وإعطاء  الطبيعية،  فلسطني  مــوارد  من  االقتصادية 
في  للمساهمة  الفلسطيني  لالقتصاد  قوية  دفعات 

حتقيق مستوى معيشة أفضل.
وذكر فهمي، أنه مت االتفاق على وضع خطة وبرنامج 
العمل  مجموعة  خــالل  مــن  متكامل  تنفيذي  عمل 
املشتركة بني اجلانبني والتي ستبدأ على الفور عملها 
في  االتفاقيات  هذه  لتفعيل  الالزمة  اآلليات  لوضع 
أقرب وقت ممكن، واملضي قدما في االجتاه الصحيح.

وطبقًا ملا جاء في البيان، فقد بحث الوزير فهمي مع 
االتفاقيات  وتفعيل  تنفيذ  سبل  كتانة  عمر  الدكتور 
الغاز  بــإمــدادات  واملتعلقة  عليها  االتفاق  سبق  التي 

توليد  محطة  لتشغيل  غــزة  قطاع  إلــى  املصري 
الكهرباء.

ومن جهته، قال رئيس سلطة الطاقة: إنه بحث 
التعاون  ودعـــم  تعميق  ســبــل  أيــضــا  فهمي  مــع 
املــشــتــرك بـــني مــصــر والــســلــطــة الــوطــنــيــة في 
مــجــال الــبــتــرول والــغــاز.وأعــرب الــدكــتــور كتانة 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــرام  واحـــت تــقــديــر  عـــن 
واملساعدات  للمجهودات  الفلسطيني  والشعب 
للمساهمة  املصرية  البترول  وزارة  تقدمها  التي 
من  الفلسطيني  الشعب  احتياجات  توفير  في 

املنتجات البترولية.

سلطة الطاقة ووزير البترول املصري
يبحثان التعاون املشترك في مجال الغاز 

إلـــى ســعــي املــؤســســة لتوفير مــا يــزيــد على  أشـــار 
للمؤسسات  تعطى  كمنح  سنويًا  دوالر  مليون   25
 6 بتوفير حوالي  التعاون  مؤسسة  تقوم  الشريكة، 
ماليني دوالر من هذا املبلغ اإلجمالي من مصادرها 

الذاتية. 
يتيح  املنح اجلديد  إعطاء  أن نظام  إلى  أشــار  كما 
التنمية  مــجــال  فــي  تعمل  مؤسسة  ألي  الفرصة 
يتم  حيث  متــويــل  بطلب  بالتقدم  الفلسطينية 
معاجلة الطلبات بأكبر قدر من السرعة والشفافية 

واملهنية.
بآرائهم  لــــإدالء  لــلــحــضــور  الــفــرصــة  ــاحــة  إت ومت 
القائمون  أكــد  حيث  استعراضه،  مت  ما  ومناقشة 
املطروحة  بــاآلراء  ترحيبهم  التعاون  مؤسسة  على 
وتطبيقها  االستراتيجية  إثراء  من  والتي ستمكن 

بالشكل األمثل.
ومــــن اجلـــديـــر ذكـــــره انــــه مت عــقــد اجـــتـــمـــاع مع 
مقر  في  فلسطني  في  العاملة  املانحة  املؤسسات 
مؤسسة التعاون برام الله حيث مت إطالعهم على 
اخلطة االستراتيجية 2008-2010 وعلى مراحل 
حول  مستفيض  نقاش  ذلك  اخلطة،وتال  حتضير 
اخلطة  تنفيذ  متكني  اجــل  من  املمكنة  الشراكات 

االستراتيجية.
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باالئتالف من  نزاهة  امان وضمن  مشروع  ائتالف  نظم 
أجل النزاهة واملساءلة، في كل من رام الله وغزة  حلقتي  
السلطة  مؤسسات  في  احلكومية  العطاءات  نقاش حول 
القطاع  عــن  ممثلني  بحضور   ، الفلسطينية  الوطنية 
و  الــفــســاد  ضــد  وبرملانيني  األهــلــيــة  واملنظمات  اخلـــاص 
إعالميني ضد الفساد والشركات التي تتعامل بالعطاءات، 
أمــان حول  ائــتــالف  أعــدهــا  تقارير  وذلــك ضمن سلسلة 

استخدام املال العام.  
الشعيبي،  د.عزمي   ، النقاش  بداية  في  استعرض  حيث 
أهم  أمـــان،  ائــتــالف  فــي  الفساد  ملكافحة  الــعــام  املــفــوض 
والتجاوزات  الــعــطــاءات  مــوضــوع  تــواجــه  التي  املشكالت 
إلى وجود نقص  التعامل معها حيث أشار  التي تتم في 
في البعد القانوني في هذا املوضوع باإلضافة إلى ضرورة 
تأهيل اللجان املختصة في مثل هذا املوضوع، واخلروقات 
الــتــي حتــصــل بــســبــب عـــدم وجــــود كــــادر مــؤهــل الستالم 

العطاءات .
تنفيذ  على عملية  الــرقــابــة  تفعيل  إلــى ضـــرورة  وأشـــار   
املوردين،  لشكاوى  االســتــمــاع  إلــى  بــاإلضــافــة  الــعــطــاءات 
واملستفيدين من هذه العطاءات في مجال الصالح العام.
واضاف ان ال بد من خلق تقاليد مقبولة في القطاع العام 
السلطة في ترشيد استخدام األموال،  ، بهدف مساعدة 
وموظفي القطاع العام يعملون في بيئة ضعيفة ومنظومة 
غير مكتملة، لكنهم يحافظون على نزاهة عملهم.وشدد 
على اهمية ان تكون  بيئة خالية من الفساد وهذا يتطلب 
التفاعل االيجابي بني قطاعات وشرائح املجتمع حتى ال 

تفتح مجاال لفرص الفساد  .
وكانت غاده الزغير قد اشارت في كلمة ترحيبية باحلضور 

اإلطار  ملراجعة  تقارير  على سلسلة  تعمل  أمــان   أن  إلى 
انه  مشيرة  الــعــام،  القطاع  ملؤسسات  الناظم  القانوني 
على  االجــابــة  املشاركني  مــن  مطلوب  اللقاء  هــذا  خــالل 
تساؤالت هامة حول من يضع املواصفات ،وهل املواصفات 
موجودة في فلسطني،وهل هناك متييز في تسديد املبالغ 
املستحقة وهل نحتاج إلى إطار قانوني موحد،  وهل جلان 

املشتريات قانونية . 
وكــان قد اوصــى املشاركون في كل من رام الله وغــزة بأن 

تــكــون هــنــاك رقــابــة فــاعــلــة عــلــى الــعــطــاءات احلكومية 
واالجراءات املتبعة، وأن يتم مراعاة التطور احلاصل على 
تنظيمية  لوائح  وضــع  ضــرورة  العطاءات،  اعــداد  عملية 
وتكميلية وتفسيرية للقوانني، وأن يتم حتديد صالحيات 
في  عنها  املنبثقة  والــلــجــان  الــعــطــاءات  جلنة  ومــهــمــات 
بضرورة  أيضًا  وطالبوا  واحملافظات،  املختلفة  الـــوزارات 
حتدد  بحيث  املشتريات  جلنة  لدى  بيانات  قاعدة  وجــود 
املقاولني والسيرة الذاتية للشركات واملوردين، املواصفات 
املطلوب توافرها، ونادوا بضرورة أن يكون هناك تغيير في 
موظفني جلنة املشتريات حتى يتم تالشي وجود لتضارب 
العاملني  مستوى  ورفــع  املنفعة،  لتحقيق  أو  املــصــالــح، 
الواجب  واإلجـــــراءات  اآللــيــات  حــول  املــشــتــريــات  بلجنة 
امكانة حتديد جلنة  دراسة  املشاركون  اقترح  كما  اتبعها، 
عطاءات واحدة تتبع لها جميع الوزارات واملشاريع املمولة 
من ممول خارجي حتى تنطبق كافة االجراءات على كافة 
طالبوا  كما  الفلسطينية،  للسلطة  التابعة  العطاءات 
بضرورة أن يكون هناك عملية تأهيل للموردين، وتدريب 

نظمها ائتالف امان في رام الله وغزة 

حلقتي نقاش حول العطاءات احلكومية في السلطة الوطينة الفلسطينية
الدعوة الى تفعيل الرقابة على عملية تنفيذ وطرح العطاءات احلكومية

املوافقة على دخول السلع الفلسطينية
إلى لبنان معفاة من الرسوم 

قالت ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان إن احلكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد 
السنيورة، قررت املوافقة على طلب وزارة االقتصاد والتجارة بالسماح بدخول السلع الفلسطينية 

إلى لبنان معفاة من الرسوم اجلمركية والرسوم األخرى ذات األثر املماثل.

جانب من االجتماع في مقر االئتالف أمان
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أخبار إقتصادية  فلسطينية
احلكومية  العطاءات  موضوع  على  العاملني  يستهدف 

حول كيفية إدارة املشتريات والعقود واملقاوالت.
القطاع  مع  والتشاور  القوانني  مراجعة  ضــرورة  وكذلك 
ال   التي  املؤسسات  ومراقبة    ، املدني  واملجتمع  اخلــاص 
تلتزم بالقوانني واللوائح حملاسبتها ، وان  يحفظ القانون 
حقوق املوردين مثلما يحفظ حقوق الوزارات ،  باإلضافة 
إلى تنوع في جلان العطاءات تنسجم مع نوعية العطاء، 
ومراقبة عملية تضارب املصالح ومحاربتها بحزم وتشكيل 
جلنة عليا لالعتراضات، كما اوصى املشاركون  بان يواكب  
التنفيذية  اللوائح  وتعديل  التطورات  الـــوزراء   مجلس 

باستمرار.             
وكـــان التقرير الـــذي اعـــده الــبــاحــث احــمــد ابــو ديــة مع 
احلكومية  الــعــطــاءات  حــول    ، الباحثني  مــن  مجموعة 
واقعها ومشاكلها قد اوصى في املجال القانوني مبراجعة 
احلكومية  لألشغال  والعطاءات  العامة  اللوازم  لقانون 
وللوائح التنفيذية الصادرة بخصوصهما، حيث  يالحظ 
الدراسة  فــي  كافيًا  وقــتــًا  تأخذ  لــم  التشريعات  هــذه  أن 
والتمحيص، فصدرت ناقصة في بعض اجلوانب كغياب 
العقوبات في حالة التالعب وإساءة املوقع، والقوانني التي 
تنظم العطاءات التي يكون طرفًا أجنبيًا أو مانحًا جزءًا 
من متويل العطاء سواء في اللوازم أو املشتريات العامة، 
وغياب النصوص القانونية التي حتمي املبلغني في حال 
وجود خروقات للقانون، وغيرها. كما أن صدور قانونني 
منفصلني للعطاءات )اللوازم واألشغال( ساهم في إيجاد 
في  بالتضارب  أو  بالتطبيق  املتعلقة  اإلشكاليات  بعض 
قانون  إصـــدار  على  العمل  ينبغي  ممــا  األحــيــان،  بعض 
عطاء موحد يدمج فيه قانونا األشغال العامة واللوازم، 
أ/2. من   )13( املــادة  تعديل  بالعمل على  اوصــى   كما  
كافة  في  املشتريات  وتبديل جلنة  العامة،  اللوازم  قانون 
التي  مشتريات،  جلنة  عن  تتحدث  التي  القانون  مــواد 
جلنة  إلى  وصالحياتها  ماهيتها  حول  وضــوح  يوجد  ال 
املختلفة  والــدوائــر  الـــوزارات  في  تنشأ  عــطــاءات محلية 
ما  قيمتها  تكون  التي  العطاءات  تنفيذ  مهمتها  وتكون 
بني ألف إلى خمسة عشر ألف دوالر، وضرورة العمل على 
العطاءات  بقانون  اخلاصة  التنفيذية  اللوائح  إصــدار 
ولـــلـــوازم الــعــامــة مــثــل نــظــام املــكــافــأة املــالــيــة للخبراء 
والفنيني وأعضاء اللجان الفنية، وتفصيل نصوص املواد 
بعملية  واملتعلقة  العامة،  اللوازم  قانون  من   )11-10(
الشراء من اخلارج والتعاقد مع الشركات اخلارجية، وال 
سيما ضرورة األخذ بعني االعتبار حتديد آليات واضحة 
لتنفيذ عقود من خالل شركات أجنبية، وضرورة العمل 
على أن تكون جلنة العطاءات املركزية طرفا في مشروع 
املادة  ممول خارجيًا. وكذلك ضــرورة إحــداث تعديل في 
بتبديل  تسمح  بحيث  العامة،  الــلــوازم  قانون  من   )15(
غيابه، من خالل شخص  في حال  اللجنة  أعضاء  أحد 
وتعديل  املختص،  الوزير  مبوافقة  اللجنة  عضو  ينسبه 

ليتم  العامة  لألشغال  العطاءات  قانون  من   )35( املــادة 
نسبة  وليس  محدد  مببلغ  املالية  الكفاالت  حتديد  فيه 
املركزية،  العطاءات  جلنة  قبل  من  تقديرها  يتم  مئوية 
وتعديل املادة )16( من قانون األشغال العامة واملتعلقة 
بــإعــادة طــرح العطاء في حــال لم يتقدم عــدد كــاف من 
املقاولني، وال بد من النص الواضح والصريح على آليات 
على  والعمل  أخـــرى،  مــرة  العطاء  طــرح  إعـــادة  وكيفية 
استحداث لوائح تنفيذية توضح آلية وكيفية االحتفاظ 
التي  الزمنية  واملدة  بالعطاءات،  التي لم تفز  بالعروض 
على  العمل  ضـــرورة  تفز،  لــم  التي  بــالــعــروض  يحتفظ 
وجود نصوص قانونية حتمي املوظفني وأعضاء اللجان 
قانونية قد حتصل  أي مخالفات  تبليغهم عن  في حال 
لضرورة  اضافة  تطبيقها،  أو  العطاءات  إجــراءات  أثناء 
تسمح  التي  القانونية  النظم  اســتــحــداث  على  العمل 
بإجراء بعض مراحل العطاء إلكترونيًا من خالل موقع 

إلكتروني ينشأ لهذا الغرض.
اوصى  فقد  العمل،  وآليات  بــاإلجــراءات  يتعلق  فيما  اما 
موجود  هدف  على  مبنية  العطاءات  تكون   بان  التقرير 
في اخلطة السنوية للوزارات املختلفة ضمن رؤية تنموية 
ووطنية شاملة. فكافة العطاءات احلكومية يجب أن تكون 
العامة،  املوازنة  في  مسبقًا  مرصودة  موازنة  على  مبنية 
وضرورة العمل على خلق حساب للعطاءات العامة ليتم 
انتهاء العمل. ويجب أن تكون  الصرف على العطاء فور 
الهدف  حتقيق  ليتم  مسبقًا،  لها  مخططًا  الــعــطــاءات 
“شراء اللوازم احلكومية )أو  النهائي من العطاءات وهو 
يجوز  وال  األسعار”  وبأقل  األصــنــاف  بأجود  اخلــدمــات( 
الصرف على أية نفقة من أموال الدولة ما لم يرصد لها 
مخصصات في قانون املوازنة العامة كما ال يجوز استخدام 
و  أجلها،  من  اعتمدت  التي  الغاية  غير  في  املخصصات 
من  أكــثــر  على  العطاء  أحــيــل  إذا  الــشــراء  عملية  تــوزيــع 
شركة، وضرورة جتنب تضارب الـمصالح في عمل أعضاء 
أي جلنة تّشكل لدراسة أي عطاء عام من خالل اإلفصاح 
عن الذمم الـمالية أعضائها، وحتديد العالقة بينهم، وأي 

العطاءات  تكون  وأن  العطاء.  في  الـمشاركة  اجلهات  من 
ضمن بيئة تنافسية بعيدًا عن توجيها نحو جهة أو منتج 
قوانني  بتطبيق  احلكومية  اجلهات  وإلــزام جميع  معني، 
العطاءات اخلاصة باللوازم العامة واألشغال بحيث تطرح 
كافة العطاءات حسب جلان العطاءات املركزية، وإشراك 
اخلارجية،  واملــســاعــدات  املنح  كافة  في  العطاءات  جلــان 
الــالزمــة التي  الفنية اخلــبــرات  الــلــجــان  تــزويــد  ضـــرورة 
متكنها من وضع املواصفات املناسبة للعطاءات، وخاصة 
العطاءات التي حتتاج لتقنية عالية، والعمل على تدريب 
في  احلكومية  العطاءات  على  املشرف  الوظيفي  الكادر 
ــــوزارات  كــافــة مــراحــلــهــا، وتــأهــيــل جلـــان االســتــالم فــي ال
بالشكل الذي ميكنها من االستالم بصورة فعالة ونزيهة 
األولوية  التي تعطي  القانون  االلتزام بنصوص  ودقيقة، 
سلوك  مدونات  ووضــع  الفلسطينية،  والشركات  للمنتج 
خاصة بالعاملني في جلان العطاءات واملشتريات العامة 
على  والعمل  احلكومية،  املؤسسات  في  االستالم  وجلــان 
املالية خاص بالعطاء، حيث  إنشاء حساب خاص لوزارة 
من  التأكد  حــال  في  املــوردة  للشركة  مباشرة  الدفع  يتم 
كافة األوراق الثبوتية، وكلك العمل على االلتزام بسقف 
زمني لتسديد االلتزامات املالية، وإذا تأخر املوعد عن 45 
يومًا يحق للمتقاعد أن يتقاضى فائدة على املبلغ، بنفس 

الفائدة املوجودة في البلد لدى البنوك.
وفي مجال الرقابة، كان التقرير قد اوصى بوجوب العمل 
على  واإلداريـــــة  املــالــيــة  الــرقــابــة  ـــوان  دي دور  تفعيل  على 
ديوان  إصدار  وضــرورة  ومتابعتها،  العطاءات  آليات طرح 
الرقابة املالية واإلدارية تقريره السنوي واملتضمن عملية 
وضع  على  والعمل  احلكومية،  العطاءات  على  الرقابة 
آلية واضحة للتعامل مع شكاوي املوردين واعتراضاتهم، 
وتوفير آلية ردع ومحاسبة واضحة تشكل مرجعية أساسية 
للموظفني في حال التبليغ عن عمليات فساد أو حصول 
أي إشكاليات أثناء تطبيق العطاءات احلكومية، وتفعيل 
العطاءات  املالية على  وزارة  في  الرقابة اخلارجية  وحدة 

واملشتريات العامة.

انتخاب د- محمد اشتية رئيسا ملجلس ادارة 
جمعية االقتصاديني الفلسطينيني 

انتخب مجلس ادارة جمعية االقتصادين الفلسطينني في اجتماعه املنعقد في التاسع من آذار 
املاضي الدكتور محمد اشتيه رئيسا ملجلس ادارة اجلمعية بعد استقالة الدكتور احمد مجدالني 

من هذا املنصب الذي شغله ملدة خمس سنوات متتالية.
 وجاء هذا القرار وفقا للنـظام الداخلي اخلاص باجلمعية في الفقرات الثالثة والرابعة من املادة 
الرابعة والعشرين وقد اقامت اجلمعية حفل تكرمي على شرف الدكتور احمد مجدالني النتقاله 

للعمل سفيرا لفلسطني في رومانيا.
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البرنامج  الفلسطيني  االســتــثــمــار  صـــنـــدوُق  أطــلــق 
الـــوطـــنـــي لــلــســكــن املـــالئـــم لـــــذوي الـــدخـــل احملــــدود 
دوالر  مبلياري  ُيقدر  كلي  استثمار  بحجم  واملتوسط 
أمريكي ومشروع إنشاء شركة جديدة للتمويل العقاري 
أمريكي. دوالر  مليون   500 إلى   بتمويل تصل قيمته 

وجرى االحتفاُل بإطالق املشروعني في مقر الرئاسة برام 
الله، برعاية الرئيس محمود عباس ومشاركته، وبحضور 
رئيس الوزراء د. سالم فياض، وممثل اللجنة الرباعية 
 الدولية توني بلير، وعشرات املسؤولني ورجال األعمال.

أهمها،  مــن  مختلفة  عــنــاصــر  الــبــرنــامــج  ويــتــضــمــن 
وحـــدة سكنية جديدة  ألـــف   30 إنــشــاء  عــلــى  الــعــمــل 
10 أحياء سكنية  املقبلة في  خالل السنوات اخلمس 
الطبيعي  اجلغرافي  واالمتداد  التوسع  مجال  ضمن 
إلى  غــزة،  وقطاغ  الغربية  الضفة  في  القائمة  للمدن 
جانب إطالق شركة لتمويل الرهن العقاري واإلقراض 

امليسر. 
التفاهم  مـــذكـــرة  عــلــى  الــتــوقــيــع  مـــراســـم  وجــــرت 
إلنــشــاء الــشــركــة بــني كــل مــن صــنــدوق االستثمار 
البحار  عــبــر  االســتــثــمــار  ومــؤســســة  الفلسطيني، 
)أوبيك(، وبنك فلسطني، وشركة فلسطني لتمويل 
الدولية  الــتــمــويــل  ومــؤســســة  الـــعـــقـــاري،  الـــرهـــن 
 والــتــي هــي عــضــو فــي مــجــمــوعــة الــبــنــك الدولي.
الرئيس  الــتــفــاهــم،  مــذكــرة  عــلــى  بالتوقيع  وقــــان  
مصطفى،  محمد  الــدكــتــور  للصندوق  التنفيذي 
ــــرت موسباكر،  روب رئــيــســهــا  أوبــيــك  وعـــن مــؤســســة 
ـــك فـــلـــســـطـــني هــــاشــــم الــــشــــوا،  ـــن ومـــــديـــــر عــــــام ب
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  احلميد  عبد  ومــــروان 

تانيل  العقاري،  والرس  الــرهــن  لتمويل  فلسطني 
الدولية. الــتــمــويــل  ملــؤســســة  الــتــنــفــيــذي   الــرئــيــس 
شركة  إنشاء  سيتم  فإنه  التفاهم،  مذكرة  ومبوجب 
امليسر  واإلقـــراض  العقاري  الــرهــن  لتمويل  األمــل 
الــدخــل احملـــدود واملــتــوســط وبحجم متويل  لـــذوي 
وستعمل  أمــريــكــي،  دوالر  مــلــيــون   500 بــــ  ُيـــقـــدر 
و70   40 ما بني  تــتــراوح  قــروض  الشركة على منح 
األجل  طويلة  ســداد  وبفترات  أمريكي،  دوالر  ألــف 
أن ُتسهل على  25 عامًا، وذلــك من أجل  إلى  تصل 
مالئمة. مساكن  وشـــراء  متلك  إمكانية   املواطنني 
فمن  للشركة،  املقدم  التمويل  بحجم  يتعلق  وفيما 
الفلسطيني  االستثمار  صندوق  يساهم  أن  املتوقع 
بتقدمي متويل بقيمة 75 مليون دوالر أمريكي، في 
مجموعة  الشركة  متويل  في  أيضًا  سُيساهم  حني 
االستثمار  مؤسسة  في  متمثلة  الشركاء  من  أخرى 
املتوقع  مــن  التي   )OPIC( “أوبك”  البحار  عبر 
لــلــشــركــة بقيمة  تــقــدم متـــويـــاًل طــويــل األجــــل  أن 
املتوقع  مــن  حــني  فــي  أمــريــكــي،  دوالر  مليون   250
متوياًل   )IFC( الدولية  التمويل  مؤسسة  تقدم  أن 
أن  املتوقع  ومــن  أمريكي،  دوالر  مليون   75 بقيمة 
مليون   75 بقيمة  ــاًل  متــوي فلسطني  بــنــك  ــقــدم  ُي
تقدم شركة  أن  املتوقع  من  في حني  أمريكي،  دوالر 
فلسطني لتمويل الرهن العقاري متوياًل بقيمة 15 
مليون دوالر أمريكي. هذا إلى جانب وزارة التنمية 
الــدولــيــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي أعــلــنــت أنــهــا سُتقدم 
للشركة  كــدعــم  أمــريــكــي  دوالر  مليون   20 حــوالــي 
وكمساهمة منها في تشجيع أعمالها. وسيتم إنشاء 

الشركة بعد اتفاق األطراف الرئيسة على التركيبة 
على  احلــصــول  وبعد  عملها  وطريقة  لها  املناسبة 
 املوافقات الالزمة من مجالس إدارات هذه األطراف.

الرئيس  مــصــطــفــى،  مــحــمــد  الـــدكـــتـــور  وبــحــســب 
الفلسطيني:  “  االســتــثــمــار  لــصــنــدوق  التنفيذي 
سيادة  لتوجيهات  تنفيذا  يأتي  الشركة  إنشاء  فــإن 
الرئيس أبو مازن وتوجيهات مجلس إدارة الصندوق 
وبالتناغم مع البرنامج التنموي للسلطة الوطنية 
الفلسطينية والهادف إلى حتسني األمن االجتماعي 
ـــاء شــعــبــنــا مـــن خــــالل تلبية  ـــن واالقــــتــــصــــادي ألب
والرهن  املتنامية في قطاعي اإلسكان  االحتياجات 
وكما  املــتــوقــع،  مــن  فــي فلسطني، حــيــث  الــعــقــاري 
إلى  بإعدادها،  الصندوق  قام  التي  الدراسات  تشير 
اإلسكان سيبلغ حوالي  قطاع  في  الطلب  أن حجم 
العشرة  األعــــوام  خــالل  سكنية  وحـــدة   470،000
الغالبية العظمى  أنه لن تتمكن  القادمة، في حني 
املالئمة”. املساكن  هذه  من متلك  أبناء شعبنا   من 

بــالــتــوازي مــع ذلـــك، وكــجــزء مــن الــبــرنــامــج، تعمل 
وأطراف  جهات  مع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مــانــحــة دولــيــة لــضــمــان تــوفــيــر دعـــم مــالــي إلنشاء 
بنية خدماتية واجتماعية مصاحبة للمشروع وفي 

األحياء السكنية اجلديدة املنوي إنشاؤها.
 كــمــا وســيــعــمــل الــصــنــدوق بــالــتــعــاون مــع القطاع 
إقليميني  ومــســتــثــمــريــن  الــفــلــســطــيــنــي،  اخلــــاص 
ودولـــيـــني مـــن أجـــل إطــــالق بــرنــامــج خلــلــق فرص 
إنشاء  إلى  للفلسطينيني. وهي مبادرة تهدف  عمل 
مشاريع واستثمارات جديدة بالقرب من الضواحي 
بــهــدف خــلــق مــزيــد من  إنــشــاؤهــا  املــنــوي  السكنية 
التجمعات. تــلــك  لــســكــان  بالنسبة  الــعــمــل   فـــرص 

هذا، وُيشار إلى أن إطالق الصندوق لبرنامج السكن 
املالئم لذوي الدخل احملدود واملتوسط، يأتي منسجمًا 
مع استراتيجيته التي أقرها مجلس إدارته والهادفة 
إلى تطوير االقتصاد الوطني وجعله أكثر استدامة، 
من خالل االستثمار في مشاريع حيوية واستراجتية 
ــالــشــراكــة مـــا بـــني الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلـــــاص.   ب
العمل  فرص  مئات  البرنامج  يوفر  أن  املتوقع  ومن 
األسر  مــن  للكثير  املعيشي  املستوى  مــن  وُيحسن 
الفلسطينية وخاصة ذوي الدخل احملدود واملتوسط. 
فضاًل عن أنه سيعمل على حتفيز قطاعات اقتصادية 

استراتيجية مكملة للقطاع العقاري. 

إطالق مشروع استثماري ضخم لإلسكان 
وشركة متخصصة بتقديـم قروض إسكانية

من اليمني روبرت موسباكر و د. محمد مصطفى وهاشم الشوا يوقعان اإلتفاقية
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أخبار إقتصادية  فلسطينية

منها  كم2   6،020 الفلسطينية  االراضــي   تبلغ مساحة 
 2006 العام  في  هو  كما  زراعــيــة  أراٍض  كم2   1،481.5
الزراعية  لــألراضــي  نسبة  أعلى  وتبلغ   24.6% بنسبة 
 53.4% نسبته  ما  تشكل  حيث  طولكرم  محافظة  في 
الزراعية  أقل نسبة لألراضي  أما  من مساحة احملافظة، 
من   4.3% بواقع  واألغـــوار  أريحا  محافظة  في  فكانت 

مساحة احملافظة.
 2006 العام  في  الزراعية  األراضــي  غالبية  أن  يتبني  و 
حيث  دائمة،  مبحاصيل  مزروعة  أراضــي  عن  عبارة  هي 
الكلية  املــســاحــة  مـــن   76.7% األراضــــــي  هـــذه  تــشــكــل 
لألراضي الزراعية، كما أن غالبية احملاصيل في األراضي 
الفلسطينية تعد محاصيل بعلية، حيث تشكل مساحة 
من   88.9% البعلية  بــاحملــاصــيــل  املـــزروعـــة  األراضـــــي 
الغابات واألحــراش فقد  الزراعية، أما مساحة  األراضــي 
ما  وتشكل  كم2   91.7 حــوالــي   2006 الــعــام  فــي  بلغت 
أما احملميات  الفلسطينية،  األراضــي  %1.5 من  نسبته 
نسبته  مــا  أي  كم2   55.4 مساحتها  فبلغت  الطبيعية 

%0.92 من األراضي الفلسطينية.
في  املروية  الزراعيـة  األراضـي  إنتاجيـة  بلغت  وقد  هذا 
إنتاجية  أمــا  طن/كم2،   4،950.5 حوالي   2006 العام 
256.6 طن/ البعليـة فبلغت حوالي  الزراعية  األراضـي 
كم2. أما قيمـة اإلنتاج الزراعي لألراضي الزراعية فتبـلغ 
القيمـة  تبلغ  فيما  دوالر/كم2،  ألــف   405.4 حــوالــي 
املــضــافــة لــإنــتــاج الــزراعــي لــألراضــي الــزراعــيــة حوالي 

315.7 ألف دوالر/كم2.
 

625 فرد/ كم2 في األراضي 
الفلسطينية في نهاية العام 2007

بلغت الكثافة السكانية لألراضي الفلسطينية في نهاية 
في  بلغـت  فيما  كم2،  فــرد/   625 حــوالــي   2007 الــعــام 
غزة  قطاع  وفي  فرد/كم2،   415 حوالي  الغربية  الضفة 
محافظة  أن  البيانات  وتظهر  فرد/كم2،   3،881 حوالي 
غزة هي األعلى من حيث الكثافة السكانية، حيث بلغت 
الكثافة السكانية فيها حوالي 6،708 فرد/كم2، وتعتبر 
محافظة أريحا واألغوار اقل احملافظات من حيث الكثافة 
السكانية، حيث بلغت الكثافة السكانية فيها حوالي 121 
فرد/كم2، وتشير التقديرات األولية الى أن حصة الفرد 

في الذكرى  السنوية الثانية والثالثون
اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني يصدر تقريرا مبناسبة  يوم األرض

%24.6 من مساحة االراضي الفلسطينية هي اراضي زراعية
من مساحة األراضي الزراعية الدائمة قد بلغت في العام 
2007 حوالي 302.2 م2/فرد بواقع 460.3 م2/ فرد في 

الضفة الغربية و40.4 م2/ فرد في قطاع غزة. 
 

%54.6 من املستعمرين يسكنون في 
محافظة القدس

بلغ عدد املستعمرات الرسمية في الضفة الغربية 144 
2006، أكثرها كان في  العام  مستعمرة وذلك في نهاية 
محافظة القدس )26 مستعمرة( منها 16 مستعمرة مت 
 24( والبيرة  الله  رام  ثم محافظة  إسرائيل،  إلى  ضمها 
املستعمرين  عدد  أن  إلى  التقديرات  وتشير  مستعمرة(، 
في الضفة الغربية قد بلغ 475،760 مستعمر في العام 
2006، حيث يتضح من البيانات أن معظم املستعمرين 
ما  أي  مستعمر   259،712 القدس  محافظة  يسكنون 
الضفة  فــي  املستعمرين  مجموع  مــن   54.6% نسبته 
من  اجلــزء  ذلك  في  201،139 مستعمر  منهم  الغربية 
بعيد  عــنــوة  إســرائــيــل  ضمته  الـــذي  الــقــدس  محافظة 
و58،573   ،1967 عــام  فــي  الغربية  للضفة  احتاللها 
الله  رام  محافظات  يليها  احملافظة،  باقي  في  مستعمر 
 46،783( حلــم  وبــيــت  مستعمر(،   77،120( والــبــيــرة 
ويتبني  مــســتــعــمــر(،   29،827( وســلــفــيــت  مــســتــعــمــر(، 
نسبة  أن  االعتبار  بعني  الدميغرافي  املــيــزان  أخــذ  عند 
املستعمرين إلى مجموع من يعيشون في الضفة الغربية 
القدس  في محافظة  النسبة  وتبلغ هذه   ،16.1% تبلغ 

%38.7 وذلك حسب بيانات العام 2006.
 في نهاية العام 2006 املجالس اإلقليمية االستيطانية 
تسيطر على %42 من أراضي الضفة الغربية )باستثناء 
ذلك اجلزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل 
 1967 عــام  فــي  الغربية  للضفة  احتاللها  بعيد  عنوة 
والتي بلغت نسبة املساحة املخصصة إلقامة املستعمرات 
اإلسرائيلية فيها حوالي %53 من مجموع مساحة هذه 

املنطقة(.
املستعمرات  في  املبنية  األراضــي  مبساحة  يتعلق  وفيما 
اإلسرائيلية فقد بلغت 187.1 كم2 أي ما نسبته 3.3% 
من أراضي الضفة الغربية كما هو في شهر آب من العام 
في  املبنية  األراضــــي  مــن  مساحة  أكــبــر  وكــانــت   ،2005
املستعمرات اإلسرائيلية في محافظة القدس حيث بلغت 

44.4 كم2 أي ما نسبته %12.9 من أراضي احملافظة.
املستعمرين  حركة  تخدم  والــتــي  االلتفافية  الــطــرق  أمــا 
وجيش االحتالل بشكل أساسي فقد بلغ مجموع أطوالها 
حوالي 764.4 كم والتي بدورها دمرت ما مساحته 80 كم2 

من األراضي الفلسطينية كما هو في نهاية العام 2005.

خسائر فادحة تكبدتها األراضي 
الزراعية بسبب اإلجراءات 

اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى
انتفاضة  خــالل  فــادحــة  خسائر  الــزراعــي  القطاع  تكبد 
واقتالع  املــزروعــة  األراضــــي  لتجريف  نتيجة  األقــصــى 
األشجار والتي تقدر قيمتها بحوالي 339.1 مليون دوالر 
خالل الفترة من 2000/09/29 وحتى 2006/04/30، 
لـــألراضـــي املزروعة  الــتــقــديــريــة  املــســاحــة  بــلــغــت  حــيــث 
دومن  الــف   70.4 حوالي  جتريفها  مت  والتي  باألشجار 
األشجار  جتريف  خلسائر  التقديرية  التكلفة  وبلغت 
حوالي 314.3 مليون دوالر منها 77.9 مليون دوالر في 
الضفة الغربية و236.4 مليون دوالر في قطاع غزة، فيما 
بلغت مساحة اخلضراوات واحملاصيل احلقلية والبيوت 
البالستيكية املجرفة حوالي 28.6 الف دومن منها 15.1 
قطاع  في  دومن  ألف   13.5 و  الغربية  الضفة  دومن  الف 
اخلضراوات  لتجريف  التقديرية  التكلفة  وبلغت  غــزة 
واحملاصيل احلقلية والبيوت البالستيكية حوالي 24.8 

مليون دوالر منها 3.9 مليون دوالر في الضفة الغربية
و20.7 مليون دوالر في قطاع غزة.

 
47.9 ألف دومن مساحة األراضي 
املصادرة التي أقيم عليها اجلدار

صادر االحتالل اإلسرائيلي عشرات اآلالف من الدومنات 
بإقامة  الفلسطينيني  الغربية من أصحابها  الضفة  في 
األراضـــي  مساحة  بلغت  حيث  والــتــوســع،  الــضــم  جـــدار 
47،900 دومن  املصادرة التي أقيم عليها اجلدار حوالي 
بلغت  كما   ،2005 العام  من  حــزيــران  وذلــك حتى شهر 
بني  واحملاصرة  املعزولة  الفلسطينية  األراضــي  مساحة 
حوالي  األخضر  باخلط  املعروف  الهدنة  وخط  اجلــدار 

301،100 دومن يسكنها 44،273 فلسطيني.
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في  واملعلوماتية  االتصاالت  قطاع  أهمية  الكثيرون  يقدر 
لهذا  املشهود  للدور  وتسارعها خاصة  التنمية  دفع عجلة 
القطاع في إحداث نقالت نوعية تتابعية في العالم بأسره 
ومدخوالت  الــدول  بعض  اقتصاديات  على  ذلك  وانعكاس 
العديد من الشركات التي استثمرت في التقنيات املرتبطة 
املتسارعة  التطور  عجلة  وواكــبــت  الــواعــد  القطاع  بــهــذا 
لذاتها  وحــقــقــت  طــائــلــة  مــالــيــة  عــوائــد  لنفسها  فجلبت 

ومالكيها أرباحا قياسية.

عن  القطاع  بهذا  الفلسطيني  املجتمع  اهتمام  يقل  وال 
العربية والعاملية األخرى بل يتعدى االهتمام  املجتمعات 
مقارنته  عــنــد  الــرســمــيــة  املــعــدالت  مــن  الكثير  الشعبي 
يتعلق  فيما  خاصة  األخـــرى،  الــدول  وأرقـــام  بإحصائيات 
باقتناء الهواتف احملمولة وامتالك احلواسيب واالشتراك 

باإلنترنت. 

املجلس  و  الــدولــي  للبنك  األخيرين  التقريرين  أن  ومــع 
االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار( واللذان 
تناوال واقع املعلوماتية واالتصاالت في فلسطني قد أشارا 
إلى إجنازات مهمة في هذا القطاع، إال أنهما أفردا حيزا 
والتحديات.   واإلخفاقات  الصعوبات  عن  للحديث  مهما 
إذ وفقا لتقرير البنك الدولي فإن إحدى تلك التحديات 
أمام قطاع االتصاالت  املنافسة  يتمحور حول فتح مجال 
على  املـــدى  وبعيد  مهم  أثــر  مــن  لــذلــك  ملــا  الفلسطيني 
االقتصاد الوطني، حيث سيؤدي ذلك حسب التقرير إلى 
تكاليف  وتخفيض  املنافسة  عن  الناجتة  الكفاءة  حتسني 
خدمات  وتكاليف  القطاعات  كــافــة  فــي  األعــمــال  تنفيذ 
االتصاالت املقدمة للعمالء كما سيساعد في زيادة إيرادات 

احلكومة. 

لــكــن عملية الــتــحــريــر الــكــامــلــة والــتــي ســعــت إلــيــهــا آخر 
احلكومات الفلسطينية املتعاقبة لم تدخل حيز التشغيل 
ملنح  املــتــكــررة  اإلسرائيلية  فــالــوعــود  اللحظة،  هــذه  حتى 
احملمول  للهاتف  اجلــديــدة  للشركة  املطلوبة  الـــتـــرددات 
املشغلني اجلدد  أن  إلــى  إضــافــة  أفــعــال،   إلــى  تترجم  لــم 
وتراسل  النطاق  الــواســع  الالسلكي  اإلنترنت  مجالي  في 
إلى حيز  بعد  ينتقال  لم  اإلنترنت  عبر  الصوتية  البيانات 
التي  القانونية  البيئة  غياب  عن  ناهيك  الواسع  التشغيل 
املناخ  وتــوفــر  للقطاع  وفــاعــال  حقيقيا  تنظيما  تضمن 
فإن  وبذلك  املطلوب.  النمو  لرعاية  الشامل  االستثماري 
التحديات املذكورة يجب أن تالقي تسارعا استراتيجيا في 
معاجلتها حتى يتسنى ملؤمتر االستثمار املزمع عقده في 
أيار القادم أن يقدم أرضية مقنعة للمستثمرين اجلدد في 
قطاع املعلوماتية واالتصاالت متكنهم من توظيف أموالهم 

في هذين االجتاهني.  

إن الــتــأخــر فــي اتــخــاذ هـــذه اخلــطــوات مــن شــأنــه إضاعة 
الــفــرصــة املــتــاحــة فــي املــؤمتــر الــقــادم وإضــعــاف االقتصاد 
الفلسطيني برمته مما يتطلب حتركا دوليا للضغط على 
داخلي لتجنب  إلى جتانس فلسطيني  باإلضافة  إسرائيل 
املزيد من اخلسائر والتأخير، إذ يقدر تقرير البنك الدولي 
بأن التأخير في منح الترددات الالزمة مثال لعمل املشغل 
الفلسطينية  السلطة  سيكلف  النقال  للهاتف  اجلــديــد 
13 مليون  والتي تعاني من ضائقة مالية أصال ما يعادل 
السنة  فــي  دوالر  مــلــيــون   28 و  األولــــى  الــســنــة  فــي  دوالر 
بأن استالم  أيضًا  التأخير  التأخير. كما يعني  الثانية من 
السلطة الفلسطينية لقيمة الرخصة والبالغة 355 مليون 
الفلسطيني  املجتمع  حاجة  فيه  يــزداد  وقت  في  سيتأخر 
للدعم املطلوب. يضاف إلى ذلك احلاجة امللحة لتقويض 

الت
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

قــــــ
مــ

في ضوء تقريري البنك الدولي وبكدار والسعي إلجناح مؤمتر االستثمار

االتصاالت واملعلوماتية في فلسطني
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مــقـــــــــــــــاالت

د. صبري صيدم 
وزير تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت السابق                                                                                                

استيراد  على  املفروضة  والقيود  اإلسرائيلية  اإلجـــراءات 
لالتصاالت  املــطــلــوبــة  التحتية  البنية  وتــعــزيــز  املــعــدات 

واملعلوماتية في فلسطني. 

االهتمام  توسيع  إلى  العام  القطاع  أن عودة  في   وال شك 
باملعلوماتية واالتصاالت وإعادة إحيائه للمبادرات السابقة 
كمبادرة التعليم الفلسطينية ومشروع احلكومة اإللكترونية 
سيشكل دافعا حقيقيا للعملية التنموية إذ أشار التقرير 
الصادر عن بكدار إلى ضعف االهتمام الرسمي بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من حيث اإلنفاق ومعدالت اإلنتاج، 
األمر الذي رأى التقرير إمكانية اعتباره قصورا في الرؤية 
الوضع  ظل  في  األمثل  االقتصادية  للمسارات  الشمولية 
الفلسطيني اخلاص واآلني، وجتاهال للدور املتميز الذي 
العالم  دول  شتى  في  املعلومات  اقتصاديات  تلعبه  بــدأت 

حسب التقرير. 

كــمــا رأى الــتــقــريــر  أهــمــيــة إيــــالء اهــتــمــام أكــبــر لقطاع 
أن حجم  إلى  مشيرا   بشكل خاص  املعلومات  تكنولوجيا 
ضعف  خمسني  حوالي  باملعدل  تشكل  االتصاالت  أنشطة 
حــجــم أنــشــطــة تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات وذلــــك مبقياس 
)2002(، و  )1999( وحتى  املضافة للسنوات من  القيمة 
حسب  بذلك  مشيرا  العاملني  عدد  مبقياس  )11ضعفا( 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أن  إلى   التقرير 
تكنولوجيا  أنشطة  معظمه  في  هو   )ICT( الفلسطيني 
اتصاالت )CT(، وفي جزء يسير منه تكنولوجيا معلومات 
أن  إلــى  التقرير  نظر  وجهة  من  سلبي  مؤشر  وهــو   ،)IT(
أنشطة  هي  فلسطني  في  االتــصــاالت  تكنولوجيا  أنشطة 
يغلب عليها الطابع االستهالكي، بينما أنشطة تكنولوجيا 
املعلومات تعتبر على األغلب أنشطة إنتاجية وخاصة فيما 

يتعلق بأنشطة صناعة البرمجيات.  وأعتبر التقرير قطاع 
القطاعات  أكثر  مــن  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
يــكــون حسب  ويــكــاد  بــل  الفلسطينية منـــوا   االقــتــصــاديــة 
التقرير، القطاع الوحيد القادر على حتقيق معدالت منو 
سنوية إيجابية في ظل أوضاع وظروف احلصار واإلغالق 
املــســتــمــريــن خــاصــة لــقــدرتــه عــلــى الــتــفــوق عــلــى احلدود 
اجلغرافية واحلواجز الطبيعية والعسكرية نظرا لسهولة 
يخف  ولــم  واالستهالك.   والتوزيع  اإلنتاج  قنوات  وتعدد 
التقرير انتقاده لعدم حترير السوق بصورة حقيقية وعدم 
الناظم  القانوني  اإلطــار  وغياب  احملليني  املــزوديــن  تعدد 
وحماية  املعلوماتية  املسهل خلدمات  و  االتصاالت  لقطاع 
تأكيد  مع  االستثمارية.  البيئة  وتشجيع  الفكرية  امللكية 

التقرير على أهمية تطوير البنى التحتية.

إن التسارع املشهود في التحضير ملؤمتر االستثمار القادم 
وخارجها  فلسطني  في  العديدين  لــدى  الكامنة  والرغبة 
لتطوير قطاع االتصاالت واملعلوماتية واجتذاب االستثمارات 
املطلوبة للنهوض به لن حتقق النجاح املطلوب دون ضغط 
دولي فاعل على إسرائيل وخطوات محلية متوازية لتحرير 
السوق فعليا وإصدار القوانني الداعمة وجتسيد الشراكة 
اجلسم  وإنشاء  واخلــاص  العام  القطاعني  بني  احلقيقية 
عن  بعيدا  به  اخلاص  القانون  واستصدار  للقطاع  املنظم 
التجاذبات السياسية السابقة ومعركة الوالءات  التي قيل 
رئيس  الصادر عن  القانون  إحباط  وراء  السبب  كانت  أنها 
 2006/2/16 بــتــاريــخ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

والقاضي بإنشاء هييئة تنظيم قطاع االتصاالت. 

على احملك..
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مؤمترات ولقاءات وتصريحات نسمعها كل يوم حول مدينة  القدس 
والتمسك بها واحلرص على تعزيز صمود أهلها.. شعارات كثيرة 
تأتينا من كل صوب وحدب، تفتقر إلى أي مبادرة عملية كفيلة في 
احلفاظ على املدينة العربية الفلسطينية التي تهوى اليها أفئدة 

العالم كله.
ماذا فعلنا من أجل املدينة؟ سؤال مباشر يراود الذهن عن إدراك 
جديدة  وقائع  أن  جند  علينا  مير  يــوم  فكل  نعيش،  الــذي  الواقع 
تفرض على األرض تبعدنا عن حتقيق حلما في القدس كعاصمة 
استيطانية  أحزمة  من  باملدينة  يحيط  فما  وسياسية..  روحية 
وما  الغربية،  الضفة  أجـــزاء  باقي  عــن  وفصل  لــألرض  ومــصــادرة 
يجري على األرض في القدس املدينة من قيود على البناء ومن 
أن  إلى  تشير  كلها  أعمال هدم ومن مداهمات ضريبية وشرطية، 
إلى  إسرائيل  تسعى  أخــرى  “يافا”  إلــى  تدريجيًا  تتحول  املدينة 
وال  نعرفها  داخل قدس جديدة ال  احياء  ألى  ابتالعها وحتويلها 

ترتبط إلى واقعنا وتاريخنا.
وفي ظل هذا الواقع تفتقر املدينة إلى رؤوس األموال واالستثمارات 
القادرة على تثبيت املواطن املقدسي مبدينته وعلى أرضه عبر خلق 
فرص العمل لآلالف وتطوير القطاعات االنتاجية واخلدمية كي 
حتافظ على هويتها العربية الفلسطينية وكي ال تبتلع في اطار 
املدينة،  في  وتتوسع  تتمدد  التي  املختلفة  االسرائيلية  املؤسسات 

وما القطاع الصحي اال أحد أوجهها.
وتتعرض قدسنا األسيرة للضياع أمام ناظرينا، دون أن نأخذ أي 
مبادرة لبث الروح فيها من جديد.. مبادرة ال حتتاج إلى تعقيدات 
املــال الستثمار  الــى قــرارات من أصحاب رؤوس  أو مــؤمتــرات.. بل 
وتطويرها  لتعزيزها  املختلفة  املدينة  أموالهم في قطاعات  فتات 
الهوية  فهي  واالســتــمــرار،  والــصــمــود  البقاء  على  قـــادرة  وجعلها 
الواضحة لإبقاء على عروبة املدينة وعلى فلسطينيتها في وجه 
واضح عن  اهمال  له من مخططات مبرمجة مقابل  تتعرض  ما 

قصد أو غير قصد.
العالم ويشار  أرجــاء  العرب ينتشرون في  أصحاب رؤوس األمــوال 
شتى  فــي  واالستثمار  البناء  فــي  ناجحون  فهم  بالبنان،  اليهم 
يديرون  لكنهم  ذهب،  الى  التراب  على حتويل  وقــادرون  املجاالت، 

ظهرهم للقدس التي حتتاج الى استثماراتهم في هذه اآلونة.
وكثيرًا ما سمعت من املستثمرين العرب الذين التقيتهم في اخلليج 

أو في أنحاء العالم عن مدى ارتباطهم الروحي وتضامنهم املعنوي 
مع القدس وأهلنا، غير أن ذلك ال يترجم لألسف بخطوات عملية 
تضامنية تتمثل في االستثمار في املدينة لتعزيز مؤسساتها وضخ 

الدماء في عروقها، وهذا هو أضعف اإلميان.
الفلسطينيني  ذاته، يساهم رجال األعمال واألثرياء  الوقت  وفي 
في إدارة الظهر للمدينة التي هي وفق شعاراتهم “عاصمة أبدية”، 
فيما تتجه انظارهم إلى أماكن اخرى جلني األرباح ومضاعفتها.. 

فاعتباراتهم وحساباتهم هي مالية محضة، ولألسف.
من  فاجلميع  التجارية احملضة..  النظرة  هذه  الى  بأسى  وأنظر 
القدس،  فــي  االستثمار  مــن  يتهربون  وبــنــوك،  وصــنــاديــق  أفـــراد 

ويجعلون من االحتالل شماعة للهرب من أي التزام جتاهها
وفي هذا املقام، أدعو املستثمرين الفلسطينيني، بل وأحثهم، على 
اإللتفات ملدينة القدس والنظر اليهم كفرصة استثمارية رغم كل 
املخاطر التي حتيق بها. فهم قادرون على املساهمة العملية في 

تغيير الواقع في املدينة املقدسة.
الــعــرب في  الــعــديــد مــن املستثمرين  مـــبـــادرات  وهــنــا حتــضــرنــي 
مدنهم.. وما مدينة دبي إال أبرز مثال على مدى قدرة ابنائها في 
بن  محمد  للشيخ  احترامًا  ولنقف  عاملي..  جتــاري  مركز  جعلها 
راشد، الذي جعل من الرمال في بالده ذهبا، فحرث البحر وجعل 
من الصحراء مدينة عاملية حتظى باعجاب اجلميع.. لنقف له 
احترامًا ألنه استثمر في مدينته، لتصبح دبي على خارطة العالم 

مدينة من أهم املدن..
العريقة،  التاريخية  املدينة  القدس،  مبدينتي،  وأفكر  ذلك  أذكر 
مدينة الرساالت السماوية، قلب األمة العربية.. فاملدينة ال حتتاج 
ألى تسويق جتاري، وال حتتاج إلى دعاية إعالمية، فالقدس جتلس 

على كنز هائل من التراث، وال أحد يهتم بذلك.
القدس بحاجة إلى من يحرث أرضها ويبذرها بالبذور الصاحلة 
التي تكون قادرة على أن تنمو وتثمر.. ال أن تترك كي تصبح بورًا 

جرداء يهجرها أهلها وتترك لقمة سائغة للطامعني..!!
وأخيرًا أكرر املثل القائل: “ال يحرث األرض إال عجولها«، وطاملا أننا 

غير قادرين على حراثتها، فإننا سنمكن غيرنا منها، لألسف..!!

osamaalisalah@gmail.com

دعوة إلى املستثمرين الفلسطينيني: 
القـــــدس بحاجـــة اليــــكم

بقلم: أسامة علي 
صالح

عضو جمعية رجال 
االعمال ومستثمر من 

مدينة القدس
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ال يخفى على أحد بان اقتصادنا الفلسطيني عانى وال يزال من ضربات 
عصيبة أفقدته كثيرا من مقومات وأساسيات النجاح، األمر الذي كان له 
آثار سلبية على املجتمع الفلسطيني بشكل عام والقطاع اخلاص حتديدا، 
األمر الذي أدى إلى تفاقم نسبة الفقر وعجز القطاع احلكومي واخلاص 
على مقاومته وتقنينه. وكان للتبعية االقتصادية إلسرائيل اثر كبير في 
ضرب االقتصاد الفلسطيني بحيث اصبح رهينة ملخططات الطرف األخر 

دون أن تكون له خطة مستقلة وواضحة.
لذا ال بد لنا من االنسالخ عن االقتصاد اإلسرائيلي والنهوض باقتصادنا 
الفلسطيني ليقوم بواجبه ويحقق أهدافه، وهذا ال يتم إال بوجود رجال 
األيدي  وتشغيل  اخلاص  القطاع  وتطوير  االستثمار  على  قادرين  أعمال 
فحسب،  فلسطني  في  االستثمار  خــالل  من  ذلــك  يتحقق  وال  البشرية، 
الفلسطينية  واخلدمات  املنتجات  إيصال  في  املساعدة  على  بالعمل  بل 
كسوق  فلسطني  ترك  وعــدم  ســواء،  على حد  والغربي  العربي  العالم  إلى 
استهالكي فقط؛ الن هذا ال يخدم وال يدعم اقتصادنا. وباعتقادي بان من 
أهم مقومات جناح االستثمار في فلسطني هو وجود شبكات تسويقية في 
جميع إنحاء العالم لدعم وتسويق املنتجات الفلسطينية وعلى األخص 
التي تتواجد بها جاليات فلسطينية وعربية، بحيث أن  البلدان  في تلك 
واجب هذه اجلاليات العمل على الترويج لهذه املنتجات واإلقبال عليها. 
كما وأن االستثمار في فلسطني هو واجب أخالقي وقومي وديني جتاه هذا 

الشعب املقهور حتت وطأة جميع عناصر القهر والذل.
فلسطينية  بشركات  الرتباطها  وذلك  مؤكد،  شبه  التوزيع  شبكات  وجناح 
الشركات  وهـــذه  بــظــروف صعبة،  مــرورهــا  مــن  بــالــرغــم  حققت جنــاحــات 
املواصفات  بإنتاج منتجات متوافقة مع  واملتمثلة  النجاح  متلك مؤهالت 
الزيتون،  زيت  األدويــة،  صناعة  اللحوم،  صناعة  مثل  العاملية  واملتطلبات 

صناعة املفروشات، صناعة احلجر والرخام...الخ.
املاضية  الفترة  طيلة  بالعمل  والفلسطينية  الدولية  املؤسسات  قامت 
على تطوير قطاعات العمل املختلفة في فلسطني، إذ مت تطوير القطاع 
واتباع  الفلسطينية  واملؤسسات  الشركات  تطوير  إلى  باإلضافة  الزراعي، 
األنظمة التي تساعد على إنتاج املنتجات ذو املواصفات العالية واملتوافقة 

لها  التي  اإلداريـــة  والقيم  املبادئ  تبني  وكذلك  العاملية،  املواصفات  مع 
وأصبحنا  التنافسية،  القدرة  وزيــادة  العمل  كبير في حتسني ظروف  أثر 
نعتمد على نهج العمليات في اإلدارة وحتقيق األهداف دون التركيز على 
األهداف بحد ذاتها، واستخدام األساليب اإلحصائية التي تساعد على 
االستثمارات  إلى  باإلضافة  السليمة،  القرارات  واتخاذ  العمليات  ضبط 
التي متت في تطوير الكوادر البشرية وتقدمي التدريب الالزم لها بحيث 

أصبحت قادرة على تنفيذ مهامها بفعالية وكفاءة عالية.
ومن نافلة القول: إن جهودا جبارة بذلت لتهيئة وتطوير مختلف القطاعات 
هو  نحتاجه  ما  كل  أن  إذ  الثمار،  إال جني  علينا  بقي  وما  الفلسطينية، 
األسواق العاملية التي ال نستطيع دخولها بسهولة النشغالنا في الصراع 
اليومي مع االحتالل. لذا على اجلاليات الفلسطينية والعربية املساعدة 
والقيام بهذا الدور؛ ألنها األقدر على تفهم الوضع الفلسطيني الداخلي 
والوضع العربي العاملي اخلارجي، إذ تشكل هذه اجلاليات ورجال األعمال 
العربي  املستهلك  إلــى  ووصولها  الفلسطينية  للمنتجات  عبور  جسر 
واألجنبي. وستكون هذه العملية في النهاية مجدية اقتصاديا إضافة إلى 
حتقيقها ألهدافها األخالقية واالجتماعية والقومية واإلسالمية، وتعرف 

في النهاية بأنها اكبر خدمة يتم تقدميها إلى الشعب الفلسطيني. 
املعنية  واجلهات  األعمال  رجــال  ندعو جميع  فإننا  أخــرا،  وليس  وأخيرا 
إلى تأسيس شركات خاصة تقوم بتشكيل شبكات توزيع في جميع أنحاء 
الرؤية، وتعمل هذه الشركات أيضا على تخصيص  العالم لتحقيق هذه 
معارض متخصصة للمنتجات الفلسطينية مبساعدة املؤسسات الدولية 

املعروفة في هذا املجال. 
ولتحقيق ذلك ال بد من تشكيل جلنة خاصة ملتابعة آليات حتقيق هذه 
الرؤية، بحيث تكون مدعومة بشكل مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور 
سالم فياض ومعالي األستاذ كمال حسونة وزير االقتصاد الوطني، وتضم 
املؤسسات  من  وممثلني  السابقني  االقتصاد  وزراء  من  كل  عضويتها  في 

املعنية ونخبة من رجال األعمال الفلسطينيني.
كما أننا نستغل انعقاد مؤمتر فلسطني لالستثمار لندعو القائمني عليه 

إلى تبني هذه الفكرة وإدراجها كتوصية من توصيات املؤمتر.

من خالل تأسيس شركات خاصة تقوم بتشكيل شبكات
توزيع في جميع أنحاء العالم

قطاعات العمل املختلفة في فلسطني 
قامت مبا عليها والدور على إخواننا العرب 

والفلسطينيني في اخلارج
بقلم: 

زياد عنبتاوي
عضو مؤسس

جمعية رجال األعمال
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نعم ،، وبكل بساطة ووضوح جلي إنها صولة الكبير  حيث ال مكان للكبار 
وال متسع للحيتان أو الهوامير .

وكأن الزمان أصبح ال يتفق مع األسس والنظريات االقتصادية ، وغدا كل 
شيء في مهب الريح 

بانتظار ضربة حظ  املنطق يوصد باألغالل  الكبير فان  فعندما يصول 
على األغلب خائبة .

ويصبح  التضخم االقتصادي  نعمة نترحم عليها وببساطة فإننا جميعا 
 ، أكنا دوال كبيرة أم صغيرة  مضطرين الن نخضع لهذه الصولة وسواء 

أفرادا أم جماعات .. 
فاليوم أصبحت زمام األمور بيد الكبير حيث يصول ويجول وفقا ألهوائه 
زمن  ولى  لقد  نعم   .. يقررها  التي  ومصاحله اخلاصة وحسب األجندة 

الكبار وأصبحنا نخضع شئنا أم أبينا لهذه الصولة ..
ولكي نبسط األمور ونتدرج بها فقد آن األوان لكي نضعها حتت املجهر 
ونسلط عليها الضوء شيئا فشيئا فأنت اليوم تتآكل أموالك ومدخراتك 
كان  أي  الفاحش لن يستطيع  الــغــالء   ثــورة من  أنــت مقبل على  بل  ال 
التنبؤ بها أوكبح جماحها . فال الدول وال الكيانات  االقتصادية الكبيرة 

بكافة مستشاريها ومحلليها االقتصاديني بقادرين على السيطرة عليها 
، وأصبح التنبؤ أو الرهان عليها هو سيد املوقف  أالن وأصبحنا نترحم 
بــان االستثمار األجدى  على األيــام اخلــوالــي  ونستذكر كــالم األجــداد 
واألقل ضررا هو األرض  ألنها في كل األحوال هي الوحيدة القادرة على 

امتصاص صولة الكبير..
وبخالف ذلك فأنت معرض خلسائر كبيرة سوف تطولك  أينما كنت ، 
وسواء كنت خامال أم نشطا فكن على يقني بأنك سوف تتضرر فاليوم ال 

احد يدري ماذا سوف يحصل غدا،
، ولكي  الكبير  مــزاج  الكبير وحلني تغير   وغــدا كل شي عرضة لصولة 
ال نضطر أن نقول للومان  ارجع يا زمان  ، تبقى أيدينا ممدودة صوب 
عدالة السماء آمال برحمة الباري عز وجل كي ال يطول هذا االنتظار.. 

ولكي ال يأكل الكبير الصغير وباألحرى  كي ال يتبخر الصغير آمني .
وباخلتام فإننا نقول بان هذا هو الواقع املر الذي نتجرعه ونحن هنا ال 
ننظر إلى األمور نظرة تشاؤمية ألنه من الغباء املدقع أن ندير ظهورنا 

ونعمي أعيننا وكان شي لم يكن وعساني أكون مخطئا برأيي املتواضع 
والله املوفق 

»صـــــولــة الكبـــــير«

اعالن مطابع حجاوي

املهندس عمار محمد 
طارق شموط
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بقلم: يوسي غرينشتاين
معاريف

املتحدة  الواليات  في  االبطاء   – رسميا  بات  االن 
التجاري  والعجز  االسرائيلي  بالتصدير  مبــس 
املركزي  االحصاء  مكتب  معطيات  حسب  يرتفع. 
أضعاف   7 ارتفع  السرائيل  التجاري  العجز  فان 
ليبلغ رقما قياسيا هو 1.23 مليار دوالر. تصدير 
البضائع الى اخلارج في ذات الفترة بلغ 4.8 مليار 

دوالر، واالستيراد 6 مليار دوالر. 
التجاري  العجز  ارتــفــع  بكامله  االول  الــربــع  فــي 
دوالر.  مليار   3 نحو  فبلغ  املائة  في   130 مبعدل 
بلغ  اخلـــارج  الــى  البضائع  صـــادرات  كــل  اجمالي 
في الربع 13.3 مليار دوالر فقط مقابل اجمالي 

استيراد 16.3 مليار دوالر. 
حسب معطيات مكتب االحصاء املركزي )الوتيرة 

بقلم: موتي باسوك
هآرتس/ذي ماركر

االزمـــة العاملية فــي اســعــار الــغــذاء والــتــي باتت 
تقترب من  النامية،  الــدول  اساسًا في  ملموسة 

اسرائيل.
املركزي،   ويتبني من معطيات مكتب االحصاء 
 12 ارتفعت في  الغذاء  بأن اسعار  والتي نشرت 
املــائــة. اسعار  9.1 فــي  شــهــر االخــيــرة مبــعــدل 
املائة  فــي   18.6 بـــ  ارتفعت  والــفــواكــة  اخلــضــار 
االسعار  جــدول  ارتفع  وبينما  االشهر.  هذه  في 
االرتفاع  متوسط  يعكس  والـــذي  للمستهلك، 
االول  الربع  في  ارتفع  السوق،  في  االسعار  في 
من عام 2008 مبعدل 0.1 في املائة فقط، فإن 
مبعدل  الفترة  هــذه  في  ارتفعت  الــغــذاء  اسعار 
)التي  واخلضار  الفواكة  واسعار  املائة.  في   4.2
املائة.  في   8.1 مبعدل  منفرد(  بند  في  تقاس 
وباالجمال، فإنه في الـ 12 شهر االخيرة ارتفعت 
ارتــفــاع اجلدول  2.5 ضعفًا مــن  الــغــذاء  اســعــار 

السنوية( سجل في االشهر االخيرة ابطاء مقلق 
في تصدير التكنولوجيا العليا الى اخلارج وارتفاع 
اجمالي  االستهالك.  منتجات  استيراد  في  حــاد 
تصدير البضائع ارتفع في الربع االول من العام 
بالوتيرة السنوية،  املائة  15.8 في  2008 مبعدل 
مقابل 26.3 في املائة في الربع السابق؛ تصدير 
املائة  في   4.1 مبعدل  ارتفع  العليا  التكنولوجيا 
في  املائة  في   20.5 مقابل  الفترة  هذه  في  فقط 
الربع االخير من العام 2007. التصدير في فرع 
ارتفع  والرقابة  واالشــراف  االعالم  وسائل  معدات 
تصدير  السنوية؛  بالوتيرة  املائة  في   5.3 مبعدل 
في   17.6 انخفض مبعدل  االلكترونية  العناصر 

املائة. 
الربع  فــي  ارتــفــع  البضائع  استيراد  كــل  اجمالي 
السنوية  الوتيرة  في  املائة  في   19 مبعدل  االول 
 – االول  تشرين  في  املائة  في   23.5 لـ  استمرارا 

كانون االول. 
فقط  املائة  في   9.2 ارتفع  اخلــام  املــواد  استيراد 
مقابل 14.6 في املائة في تشرين االول – كانون 
االول. وكذا استيراد االستثمارات تقلص بالنصف، 
وارتفع في كانون الثاني – اذار مبعدل 18.6 في 

املائة فقط.
اســتــيــراد مــنــتــجــات االســتــهــالك ارتـــفـــع مبعدل 
الربع  يشبه  فيما  االول،  الربع  في  املائة  في   41
اجلاري  االستهالك  منتجات  استيراد  السابق. 
واالحذية،  املالبس  واملشروبات،  الغذاء  ــة،  )االدوي
املنتجات  استيراد  املائة.  في   14.5 مبعدل  ارتفع 
الكهربائية واالثاث(  الدائمة )السيارات، االجهزة 
السنوية.  الوتيرة  في  املائة  في   72 ارتفع مبعدل 
في   88 مبعدل  ارتــفــع  والطاقة  الــوقــود  استيراد 
في  دوالر  مليار   3.2 فبلغ  االول  الربع  في  املائة 

أعقاب االرتفاع في أسعار النفط.

واســعــار الــفــواكــة واخلــضــار بخمسة اضــعــاف. في 
لالسعار  مسبوق  غير  ارتفاع  سجل  املاضية  السنة 
املنتجات  الــعــالــم، وال سيما  فــي  الــغــذاء  فــرع  فــي 
االساس. اسعار الدقيق في العالم، مثال، تضاعف 
في غضون اقل من سنة، وكذا اسعار االرز، القهوة 
العالية  املائة. االسعار  ارتفعت بعشرات في  والذرة 
هي باالساس نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على 
الغذاء في الصني والهند وفي دول مختلفة بينها 
االخيرة  السنة  فــي  انــدلــعــت  وانــدونــيــســيــا،  مصر 

مظاهرات عنف على خلفية ازمة اسعار الغذاء.
انخفاضًا،  توقعت  التي  التقديرات  لكل  وخــالفــًا 
ارتفع  آذار  لشهر  للمستهلك  االسعار  جــدول  فــإن 
مبعدل 0.3 في املائة. والسبب االساسي للخطأ في 
التقدير هو االرتفاع العالي في جدول السكن، 0.4 

في املائة. 
في  السكن  بأن جدول  اعتقدت  املبكرة  التقديرات 
في  احلــاد  االنــخــفــاض  بسبب  سلبيًا  سيكون  آذار 
ان جــدول السكن  امــا عمليا فتبني  الـــدوالر.  سعر 
في آذار كان ايجابيا، ذلك ان مؤجري ومستأجري 

الشقق باتوا يوقعون على عقود بالشيكل وليس 
بالدوالر كما في املاضي، واملؤجرين رفعوا اسعار 

االيجار بشكل كبير.
العالية  واجلـــــداول  آذار،  فــي  الــعــالــي  اجلــــدول 
في  انــه  الــى  تشير  التقديرات،  حسب  املتوقعة 
 2007 الــعــام  فــي  مثلما  ايــضــا،   2008 الــعــام 
»سيخطئ« محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر 
في بلوغ هدف التضخم املالي للحكومة. احلياة 
ــالــي الـــى جــانــب االبـــطـــاء في  فــي الــتــضــخــم امل
العاملي  االقتصاد  في  االزمــة  بسبب  االقتصاد، 
في  النظر  على  اسرائيل  وبنك  املالية  ستجبر 

احداث تغييرات في سياسة احلكومة. 
ملواصلة  احملافظ  خطط  ان  االن  منذ  وواضــح 
سيادة تخفيض الفائدة، من اجل تعزيز الدوالر، 
ستسحب على االقل في االشهر القريبة القادمة. 
تهدئة  االخيرة،  االونــة  في  احملافظ  ومحاوالت 
روع سوق العملة االجنبية تبينت امس كفاشلة، 
 2.1 الــدوالر بشكل كبير مبعدل  حني انخفض 

في املائة ليبلغ 3.489 شيكل.

ازمة اسعار الغذاء في العالم تقترب من اسرائيل:
ارتفعت بـ 9 في املائة في السنة

لية
ائي

سر
ية ا

صاد
اقت

بار 
أخ

العجز التجاري في الذروة - االبطاء في تصدير التكنولوجيا العليا
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أخبار إقتصادية إسرائيلية

بقلم: يوسي غرينشتاين

املجموعات التجارية الكبرى العشرة في االقتصاد 
املائة  في   30 االسرائيلي تسيطر على نحو  املالي 
العالم  منه، وهو معدل تركيز من بني االعلى في 

الغربي – هكذا يتبني من بحث لبنك اسرائيل. 
وحسب البحث الذي فحص معطيات 650 شركة 
و   1995 أبيب بني  تل  بورصة  في  عامة مطروحة 
 – كبرى  جتــاريــة  مجموعة   20 نحو  فــان   ،2005
القسم االكبر منها مبلكيات عائلية – سيطرت في 
قيمتها  عامة،  شركة   160 نحو  على  الفترة  تلك 

نحو 40 في املائة من اقتصاد االسهم. 
كوسينكو،  قسطنطني  أجـــراه  الـــذي  الــبــحــث،  فــي 
وجدت أدلة واضحة على وجود مجموعات جتارية 

بقلم: جاد ليئور - يديعوت 

بدأت وزارة املالية هذه االيام ببلورة خطة طوارئ 
اقــتــصــاديــة ملــنــع الــركـــود االقـــتـــصـــادي، وكــمــا علمت 
»يديعوت احرونوت« فإن رؤساء االقسام في وزارة املالية 
اون  بــار  رونــي  املالية  بوزير  االخــيــرة  االونــة  في  التقوا 
وحللوا الوضع االقتصادي الراهن، في ظل االعراب عن 
التخوف من ان ينزلق االقتصاد في غضون اشهر قليلة 

من وضع االبطاء الى وضع الركود.
يقدرون  اسرائيل  بنك  وفــي  املالية  في  كبار  مسؤولون 
االن بان النمو في الربع االخير من هذا العام سيصل 
النمو  ان  فيما  املــائــة،  في   2-1.5 هو  ادنــى  الــى معدل 
 3.2  –  2.8 معدل  ســوى  باملتوسط  يبلغ  لن  السنوي 
السنة من  اربع سنوات ونصف  بعد  واملعنى:  املائة.  في 
الدول  النمو االعلى في  الذي هو عمليا  العالي  النمو 
الغربية يوجد احتمال للركود في االقتصاد. وطرحت 
فــي اآلونـــة االخــيــرة عــدة اقــتــراحــات التــخــاذ اجـــراءات 
فورية تتبلور على ما يبدو الى رزمة اجراءات اقتصادية. 
وحسب اخلطط فسيعلن بار اون  عن التعديالت قبل 

يوم االستقالل الستني للدولة.
القيمة  مــعــدل  بتخفيض  يــوصــون  املــالــيــة  وزارة  فــي 
لتشجيع  ـــك  وذل بــاملــائــة   15 –  15.5 مــن  االضــافــيــة 
التجارة وتخفيض العبء الضريبي في الدولة. جدير 

في  خفضت  املضافة  القيمة  ضريبة  ان  الــى  بــاالشــارة 
في   18 ذروة  مــعــدل  مــن  بالتدريج  االخــيــرة  الــســنــوات 
املائة الى 15.5 في املائة. واضافة الى ذلك ففي املالية 
الشركات،  ضريبة  تخفيض  استباق  يجب  بانه  يدعون 
وتنفيذ خطوة اخرى من التخفيض الضريبي في شهر 
التخفيض  تسريع  هو  االقتراحات  احد   .2008 متوز 
حتى العام 2010 بحيث تتقلص ضريبة الشركات منذ 
هذا العام الى 26 في املائة )بعد ان خفضت في بداية 
السنة من 29 في املائة الى 27 في املائة، حسب املسار 
القائم( وفي العام 2009 ستخفض الى 24 في املائة، 
املائة  في   23 الضريبة  هــذه  ستبلغ   2010 العام  وفــي 

)بدل من 25في املائة في املسار احلالي(.
وبعد ذلك يقترح تخفيض ضريبة الشركات في غضون 
سنتني حتى العام 2012 الى معدل 20 في املائة كما 

هو دارج في العديد من دول العالم.
اقتراح اخر طرح هو حث االستثمارات في البنى التحتية 
امور  وضــمــن  االقــتــصــاد.  فــي  والتشغيل  الــنــشــاط  بخلق 
اخرى طرح اقتراح تقدمي موعد تنفيذ شق طرق، خطوط 
وتطهير.  مياه  مخازن  وبناء  البحر  مياه  حتلية  قطارات، 
ومــن اجلدير بــاالشــارة الــى ان هــذا االقــتــراح يتضارب مع 
فكرة تقليص ميزانية الدولة، ومبوجبه ستعرض الوزارات 
اجراء  على  املشاريع  تأجيل  تفضيل  موضوع  احلكومية 

تقليص كبير في ميزانيات كل وزارة حكومية.

فــي ضــوء شــكــاوى املــصــدريــن واربــــاب الصناعة فــي ان 
بداية  مــع  اون  بــار  اليها  ــادر  ب التي  اخلــاصــة  املساعدة 
ازمة انخفاض الدوالر ال تكفي، يوصون في وزارة املالية 
مبضاعفة املساعدة من مائة مليون شيكل الى مائتني 

مليون شيكل.
تؤدي  اجـــراءات  تنفيذ  بوجوب  املالية  في  يدعون  كما 
الف   50 العمل، وطــرد نحو  دائــرة  الى  الى ضم عمال 
عامل اجنبي من البالد والذين هم تقريبا كل العاملني 

االجانب املرخصني في اسرائيل.
وبالتوازي مع هذه االجراءات، التي وعد محافظ بنك 
في ظل  بتنفيذها  فيشر  البروفيسور ستانلي  اسرائيل 
زيادة  املالي وعــدم  وعــد آخــر في أال يتم جتــاوز العجز 
اسرائيل  بنك  محافظ  سيكون  احلكومية،  النفقات 
مطالبًا بأن ينفذ اجراءات اخرى لتخفيض الفائدة في 

االقتصاد، منعًا من االنزالق نحو الركود.
»يديعوت  لصحيفة  املالية  وزارة  في  كبير  مصدر  وقــال 
ملنع  فورية  اجــراءات  باتخاذ  ملزمون  »نحن  احرونوت« 
منه  لم نخرج  الــذي  االقتصادي  الركود  الــى  االنــزالق 
بات  اللحظة  وذلك النه في هذه   ،2003 العام  اال في 
انه ال يزال  االبطاء االقتصادي واضٌح وعميق. واضٌح 
توجد جداالت حول تخفيض الضرائب او تقدمي موعد 
التقليص  ذلك  ومقابل  التحتية  البنى  في  االستثمار 

في امليزانيات غير العاجلة للوزارات احلكومية«.

وزارة املالية تبلور خطة اقتصادية ملنع الركود

في اسرائيل، نشأت على خلفية نشاط احلكومة في 
القطاع التجاري واملالي، النمو السريع في االقتصاد، 
الهزات اجلغرافية السياسية وصعود النخب احلاكمة، 

تبدلت ثالث مرات على االقل منذ قيام الدولة. 
وتبني في البحث فصل بني حقوق امللكية على الشركات 
املتفرعة الى مجموعات كبرى وبني السيطرة عليها. 
80 في املائة من الشركات املتفرعة في السنوات قيد 
والسيطرة  هرمي،  مبنى  في  محفوظة  كانت  البحث 
فيها حتققت عمليا من خالل سلسلة السيطرة ومن 
أن  ووجــد  املـــال.  رأس  فــي  قليلة نسبيا  خــالل حقوق 
مجموعات جتارية في اسرائيل هي ذات انتشار واسع 

لفروعها، مع تركيز شديد في القطاع املالي.
املالي  القطاع  فــي  الــشــركــات  املــائــة مــن  فــي   50 نحو 
ميكن تصنيفها كمتفرعة، والبحث وجد أن الشركات 

بالنضج  تتميز  جتارية  مجموعات  الى  املتفرعة 
العالي سواء في العمر في البورصة أم في حجم 
االمالك، وكذا في النمو املنخفض، في االستثمار 
القليل في البحث والتطوير، في مستوى املخاطرة 

االعلى من الشركات غير املتفرعة.
مجرد االنتماء الى مجموعة جتارية في اسرائيل 
ال يؤثر على ربحية الشركة املتفرعة. واضافة الى 
ادنى  املتفرعة  للشركات  املالية  القيمة  فان  ذلك 

من تلك غير املتفرعة بشكل واضح.
 وجاء في البحث ان »هذا يدل على قيمة سلبية 
في السوق للشركات املتفرعة، بسبب عدم جناعة 
االسواق الداخلية، قلة املستثمرين في املستقبل، 
املجموعة  تفكيك  واحتمال  فيها  العائلي  الــدور 

بسبب التشوش في العالقات بني اصحابها.

التركيز في االقتصاد االسرائيلي - من االعلى في العالم الغربي
بحث في بنك اسرائيل:
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بقلم: رونيت مورغنشتيرن
معاريف

بنيامني بن  التحتية  البنى  وزير  قبل نحو سنة عرض 
في  الكهرباء  القتصاد  وطنية  طــوارئ  خطة  اليعيزر، 
توجد مصادر  تــزال ال  ال  ذلك  بعد سنة من  اسرائيل. 
أزمة  يكون ممكنا منع  أن  فيه  املشكوك  ومن   – متويل 
السنة  فــي  الــدولــة  على  بالوقوع  تهدد  التي  الكهرباء 

القادمة.
حجم االستثمارات في اخلطة، والتي ترمي في اساسها 
750 ميغاواط  بـ  الكهرباء  انتاج شركة  زيادة قدرة  الى 
دوالر  مليون   700 بـــ  يقدر   ،2009 الــعــام  نهاية  حتى 
على االقل. ولكن حسب مصادر في الشركة، فانه حسب 
الوتيرة التي جتري فيها االمور – من املشكوك فيه أن 
تخرج اخلطة الى حيز التنفيذ في الوقت املناسب. وفي 
شركة الكهرباء قالوا: »اننا غير مذنبني في عدم دخول 
مستثمرين خاصني الى السوق حتى االن، ويبدو انهم 
والتوفير  ناقصة،  الكهرباء  هــذه  قريبا.  يدخلوها  لن 

الذي سيأتي من جانب اجلمهور لن يكون ذا مغزى«.
ـــان متــويــل خطة  ب الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  وجــــاء مـــن وزارة 
الطوارىء يجب أن يأتي من جتميد االموال املخطط 
بان  يدعون  الكهرباء  شركة  في  ولكن  اخلـــارج.  في  له 
االزمــــة املــالــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة جتــعــل جتميد 
كــانــت ستتم عبر  الــتــي  الــالزمــة صعبا، وهــي  االمــــوال 

اصدار شهادات استثمار ملستثمرين مؤسساتيني. 
مصادر في شركة الكهرباء، حتدثنا معهم ، اعربوا عن 
وادعــت هذه  التحتية.  البنى  وزارة  تخوفهم من موقف 
احملافل قائلة: »وماذا اذا لم ننجح في جتميد االموال 
اذا  ومــاذا  االمريكي؟  االقتصاد  في  يحصل  ما  بسبب 
ما جندنا املال بفوائد غير جيدة؟ من سيتحمل عبء 
او  الــدولــة،  ميزانية  او  الكهرباء،  شركة  إمــا  التمويل؟ 

املواطنني – من خالل تعرفة اعلى«. 
شركة  تطالب  االمـــوال  جتميد  فــي  الصعوبة  وبسبب 
في  العالوة  تقرر من سيتحمل  بان  الكهرباء احلكومة 
كلفة التمويل. في اخللفية توجد أيضا خسائر الشركة 
للعام 2007، والتي تقدر بـ 101 مليون شيكل وال تضيف 

الى جاذبية الشركة كمصدرة لشهادات استثمار. 
لغرض جتميد االموال اتصلت شركة الكهرباء بـ سيتي 
بنك وليهمان برذرز. وكان يفترض باحلكومة أن تصادق 
تصدر  لم  املصادقة  ولكن  دوالر  مليار   2 جتميد  على 

بعد. 
وفضال عن ذلك، يدعون في الشركة بانه لم تترتب بعد 

كل االجراءات االدارية بشأن توسيع قدرة انتاج محطات 
توليد الطاقة.

 في هذه االثناء صادق مجلس التخطيط والبناء على 
3 محطات مطلوب لها مصادقة املجلس.  2 من اصل 
تسمح  توجد مصادقات  ال  تزال  »ال  انه  املصادر  وقالت 
في  وال  قيسارية  في  ال   – التوسيعات  ببناء  بالشروع 
في  وال  اســـدود،  فــي  وال  رمــات حوفيف  فــي  وال  حيفا، 
حجيت او فــي بــجــزار«. وأضــافــت هــذه املــصــادر تقول: 
»اننا نعرف ان وزير الدفاع يدفع في موضوع االجراءات 
حقيقية،  نتائج  هــنــاك  ليس  يـــزال  ال  ولــكــن  ــــة  االداري

والزمن ينفد«. 
الــكــهــربــاء هي  الــيــوم فــان قـــدرة شــركــة  وصحيح حتى 
معطاة.  حلظة  كل  في  ميغاواط   10.500 نحو  انتاج 
في الشتاء االخير حتطم الرقم القياسي للطلب فبلغ 
انتاج  أدنى بقليل فقط من حافة  10.070 ميغاواط. 

شركة الكهرباء. 
خطة الطوارىء الوطنية يفترض ان توفر حلوال فورية 
في  سنتني.  بعد  الكهرباء  انــتــاج  فــي  املتوقع  للنقص 
– تقليص الطلب في القطاع التجاري  اساس اخلطة 
والقطاع املنزلي من خالل تشجيع التوفير في الكهرباء 
استثمار  الكهربائية؛  لالجهزة  الناجع  واالســتــخــدام 
فوري لشركة الكهرباء في شراء وحدات صغيرة النتاج 
وحسب  خــاصــني.  منتجني  دخــــول  وحـــث  الــكــهــربــاء؛ 
انتاج  بقدرة  يفترض   2010 العام  حتى  فانه  اخلطة، 
شركة الكهرباء أن ترتفع بالتدريج مبقدار 750 - 800 

ميغاواط .
وحسب اخلطة، فانه حتى العام 2010 ستجند شركة 
طاقة  توليد  محطات  لتبني  دوالر،  مليار   2 الكهرباء 
وزيــــادة قـــدرة االنــتــاج مــن خــالل زيـــادة قـــدرة املولدات 

القائمة وشراء وحدات انتاج صغيرة. 
لدى شركة  فان  التحتية  البنى  وزارة  وحسب معطيات 
املائة فقط.  4-5 في  انتاج مبعدل  الكهرباء احتياطي 
 4-3.5 الكهرباء مبعدل  على  الطلب  ارتفاع  واستمرار 
في املائة في السنة سيؤدي الى حدوث احتياط مبعدل 
 2010 السنوات  في  أمــا   2009 العام  في  املائة  في   0
 500 بنحو  سلبية  انــتــاج  قــدرة  املتوقع  فمن   2011 و 

ميغاواط.
وحسب توقعات الوزارة ففي الصيف القادم من املتوقع 
ضمن  الكهرباء،  في  توقفات  من  يعاني  أن  لالقتصاد 
كان  الذي  اخلاصني  الكهرباء  منتجي  اخرى الن  امور 
يبدأوا  لــن   2007 الــعــام  فــي  يعملوا  أن  بهم  يفترض 

بالعمل قبل العام 2011.

السنة القادمة من املتوقع نقص في الكهرباء
 – ولكن خطة الطوارئ ال تزال عالقة

إسرائيل جتري جتربة 
الستخالص النفط 

من صخور غنية مبواد 
عضوية شبيهة بالنفط. 

أن  إلــى  اإلسرائيلية  االقتصادية  التقارير  أشــارت 
إسرائيل حتاول إجراء جتربة الستخالص النفط 

من الصخور. 
وبحسب وزير البنى التحتية، بنيامني بن إليعيزر، 
فإنه في حال تبينت صحة التوقعات، فسوف يتم 
استخالص النفط بكميات تكفي إسرائيل للعقود 

القادمة.
أنــه سيتم في األيــام القادمة إجــراء عملية  وجــاء 
صخور  من  النفط  الستخالص  جتريبية  تنقيب 
حتتوي على مواد عضوية شبيهة بالنفط بطريقة 

حديثة.
الصخور،  تسخني  على  املذكورة  التجربة  وتعتمد 
وهي ال تزال في األرض، لكي تفرز النفط املوجود 
بداخلها، وعندها يتم ضخه متاما مثلما يتم ضخ 

النفط احلقيقي.
أنها  التحتية  البنى  وزارة  فــي  مــصــادر  عــن  ونقل 
أنه يوجد في داخل الصخور كميات كبيرة  تعتقد 
من النفط تسد احتياجات البالد للعقود القادمة.

وأشارت املصادر ذاتها إلى أن احلديث عن نوع معني 
في  املشابهة  العضوية  باملواد  الغنية  الصخور  من 
بأن  كبير  احتمال  يوجد  والتي  للنفط،  تركيبها 
تتحول إلى نفط عادي في عملية حتول عادية بعد 

ماليني السنوات.
استخالص  يتم  أن  املمكن  مــن  أنــه  إلــى  أشـــارت  كما 
البنزين والسوالر ومنتوجات أخرى من هذه الصخور. 
البنى  إلــى وزيـــر  الــتــي قــدمــت  الــتــقــاريــر  وبحسب 
التقديرات  فــإن  إليعيزر،  بــن  بنيامني  التحتية، 
تشير إلى وجود ما يقارب 300 مليارد طن من هذه 
النفط  إسرائيل من  احتياجات  والتي تسد  املــواد، 

ملدة 40 عاما.
جتدر اإلشارة إلى أن املناطق الغنية بهذه الصخور 
وتل  ونتانيا  والعفولة  وحيفا  وطبرية  صفد  هي 
وبئر  والقدس  وعسقالن  وأشــدود  ورحوفوت  أبيب 

السبع ودميونة.
وتبني أيضا أنه في العام 2003، وعندما كان سعر 
برميل النفط يصل إلى 30 دوالرا، لم تكن عملية 
الصخور مجدية من  النفط من هذه  استخالص 
الناحية االقتصادية، وذلك ألن سعر تكلفة برميل 
النفط سيتراوح ما بني 50 – 60 دوالرا. أما اليوم، 
حيث يصل سعر البرميل إلى 120 دوالرا، فإن ذلك 

يصبح مربحا.



الوكيل الوحيد واملعتمد
في الضفة الغربية للدراجات النارية

الوحيدون واملتميزون في بيع جميع 
أنواع الدراجات النارية

أريحا- شارع القدس مقابل املقاطعة، هاتف رقم: 2327232-02
فاكس رقم: 02-2327233 جوال:0599499412 - 0505499412

e-mail:info@aljouhari.ps
e-mail:enas@aljouhari.ps

e-mail:mohammadjouhari@yahoo.com
web site:www.Aljouhari.ps
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صدر عن معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
)مــــاس( الــعــدد احلــــادي عــشــر مــن املـــراقـــب االقتصادي 
للالحصاء  املــركــزي  اجلــهــاز  مــع  بالتعاون  واالجــتــمــاعــي 

الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
ونورد فيما يلي امللخص التنفيذي: 

النشاط االقتصادي: تشير التقديرات إلى حدوث حتسن 
في الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة %2.3، وبذلك ميكن 
وقد   .2007 الــعــام  فــي  دوالر  مــلــيــار   4.2 إلـــى  يــصــل  أن 
بنسبة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  الفرد  نصيب  تراجع 
اإلنتاجية  القطاعات  تراجعت مساهمة  كما   .1% تقارب 
القطاعات  ــقــدم  وت واإلنــــشــــاءات،  ـــزراعـــة  وال كــالــصــنــاعــة 
املختصة باخلدمات، خاصة خدمات اإلدارة العامة والدفاع 

واخلدمات التجارية.
العاملة  الــقــوى  فــي  املشاركة  نسبة  ارتــفــاع  العمل:  ســوق 
حدوث   .)2007 الــعــام  مــن  الثالث  الــربــع  فــي   42.7%(
الثالث األولــى من  الذكور في األربــاع  تراجع في مشاركة 
العام 2007 في حني أخذت نسبة مشاركة اإلناث بالزيادة. 
بلغت نسبة البطالة %23.2. وسجلت أعلى نسبة بطالة 
تناقص  سنة.   24-15 العمرية  الفئات  من  الشباب  بني 
الضفة  فــي  بــأجــر  للمستخدمني  الــيــومــي  األجـــر  مــعــدل 
الغربية وفي قطاع غزة في األرباع الثالثة األولى من العام 
بالشيكل  اليومية  األجــور  معدل  ازداد  حني  في   ،2007
خالل  واملستوطنات.  إسرائيل  فــي  بأجر  للمستخدمني 
الربعني الثالث والرابع من العام 2007 كان حوالي 97% 
من الوظائف الشاغرة املعلن عنها في الصحف كانت من 

قبل القطاع اخلاص وقطاع املنظمات غير احلكومية.
القطاع املصرفي: خالل عام 2007 لم يتم يسجل أي تغير 
إال  الفلسطينية،  األراضــي  العاملة في  البنوك  على عدد 
ارتفعت نسبة  159 مكتبًا وفرعًا.  ارتفع لتبلغ  أن الفروع 
العام  من  الثالث  الربع  %8.4 خالل  املصارف  موجودات 
2007 مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام. وتراجعت 
قيمة إجمالي الرصيد القائم على التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة بنسبة %3.7. ازداد حجم التوظيفات اخلارجية 
مبقدار 320.83 مليون دوالر خالل الربع الثالث من العام 
3015.2 مليون دوالر. سجل إجمالي  إلى  2007 لتصل 
الفلسطينية  األراضــي  في  العاملة  البنوك  لدى  الودائع 
العام  مــن  الــثــالــث  الــربــع  خــالل   8.8% بقيمة  ارتــفــاعــًا 
النقد  لسلطة  الــتــابــعــة  املــقــاصــة  غــرفــة  شــهــدت   .2007
 ،2007 العام  من  الثالث  الربع  خــالل  ملحوظًا  نشاطًا 
بنسبة  للتقاص  املــقــدمــة  الشيكات  عــدد  تــزايــدت  حيث 
%9.3، وارتفعت قيمة إجمالي الشيكات احملصلة بنسبة 

.13.5%
الفروق في أسعار صرف العمالت: تراجعت أسعار صرف 
و   8% الشيكل بحوالي   والــدوالر مقابل  الدينار  كل من 
%4.5 خالل العام 2007، مقابل ارتفاع متذبذب في سعر 

صرف اليورو أمام الشيكل وتغير بنسبة 2%.
التداول  حجم  انخفض  املالية:  لـــألوراق  فلسطني  ســوق 
بنسبة %22.9 في العام 2007 مقارنة بالعام 2006. كما 
وسجل   .9.2% بنسبة  السوقية  القيمة  أيضًا  انخفضت 
مؤشر القدس انخفاضًا بنسبة %16.6 في العام 2007 

مقارنة بالعام 2006.

ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع  الشرائية:  والقوة  األسعار 
 2007 العام  إلى نهاية   2006 العام  املستهلك من نهاية 
بنسبة %6.68، ومبقارنة متوسط الرقم القياسي ألسعار 
يكون   2006 الــعــام  مبــتــوســط   2007 لــلــعــام  املستهلك 
االرتفاع بنسبة %2.69. وبذلك تراجعت القوة الشرائية 
لكل من الدينار والدوالر بنسبة %10.3 و %10.4 على 

التوالي.
الفنادق  عدد  ارتفع  السياحي:  القطاع 
العاملة في األرضي الفلسطيني خالل 
بنسبة   2007 العام  من  الثالث  الربع 
سبقه.  الذي  الربع  مع  مقارنة   3.9%
الربع  خالل  العاملني  عدد  ارتفع  كما 
عدد  وارتــفــع   .1.3% بنسبة  الــثــالــث 
مقارنة   35.8% بنسبة  كذلك  النزالء 
مــع الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 2007، 
بنسبة  الــغــرف  إشــغــال  نسبة  وارتفعت 

%26.2 خالل نفس الربع.
الرخص  عــدد  ارتفع  التحتية:  البنية 
العام  الثالث من  الربع  الصادرة خالل 
2007 بنسبة %2.2 مقارنة مع نفس 
الربع من العام 2006. كما انخفضت 

كمية اإلسمنت املستوردة بنسبة 14.4% 
في  املسجلة  الشركات  عدد  كان  وقد  الفترة.  نفس  خالل 
عام 2007 هو 1109 شركة، وبذلك يكون قد ارتفع بنسبة 

%74 مقارنة بالعام 2006.
ومديريها  الصناعية  املنشآت  أصحاب  وتوقعات  اجتاهات 
املنشآت  أصحاب  من   33% االقتصادية:  األوضــاع  حــول 
للمنشآت  العام  األداء  بأن  يتوقعون  ومديريها  الصناعية 
الستة شهور الالحقة لشهر تشرين  سيكون أفضل خالل 
حتسن  يتوقعون  منهم  و35.7%   ،2007 العام  من  أول 
الوضع اإلنتاجي خالل نفس الفترة، كما يتوقع 21.3% 
منهم أن الوضع التشغيلي سيتحسن خالل نفس الفترة.

هذا  في  املضافة  القيمة  انخفضت  اإلنــشــاءات:  مقاولو 
العام  مع  مقارنة   0.9% بنسبة   2006 العام  في  القطاع 
أيضا  دوالر،  مــلــيــون   135.7 إلـــى  لــتــصــل  ســبــقــه  الــــذي 
 3909 إلـــى  واملــؤســســات ليصل  الــعــامــلــني  ــراجــع عـــدد  ت
اإلنتاجية  في  حتسن  ظهر  وقد  منشأة.   460 في  عاماًل 
ترافق مع حدوث تراجع في   38% العاملني بنسبة  لدى 

التكوين الرأسمالي للقطاع بنسبة 14.8%.
النقل والتخزين واالتصاالت: شهد القطاع املنظم ارتفاعًا 
من  كل  زاد  فقد   ،2006 العام  خالل  املؤشرات  معظم  في 
القيمة املضافة إلى 245.2 مليون دوالر، وإنتاجية العامل 
إلى 39293.6 دوالر للعامل الواحد  باإلضافة إلى زيادة 
عدد العاملني الذين وصل عددهم إلى 6239عاماًل ، إال أن 
598 مؤسسة. في  إلى  تراجع  قد  العاملة  املؤسسات  عدد 
املقابل، سجلت املؤشرات املتعلقة بقطاع النقل غير املنتظم 
املضافة  القيمة  ارتفعت  فقد   ،2006 العام  خالل  حتسنًا 

وازدادت أعداد املركبات كما ارتفعت إنتاجية العاملني.
القطاع الصناعي: تراجعت أعداد املنشآت العاملة بنسبة 
%7 باإلضافة إلى تراجع أعداد العاملني في هذا القطاع 
%14.2، إال أن القيمة املضافة وإنتاجية العامل باإلضافة 

و   10% بنسبة  جميعًا  ارتفعت  الرأسمالي  التكوين  إلى 
%28.2 و%23.9 على التوالي خالل العام 2006 مقارنة 

بالعام 2005.
في  انخفاضًا  القطاع  هذا  شهد  الداخلية:  التجارة  قطاع 
عدد املنشآت العاملة فيه بنسبة %3.6 وفي عدد العاملني 
املضافة  القيمة  فــي  ارتــفــاع  مقابل   ،9.1% بنسبة  كذلك 
بنسبة %10 وارتفاع في إنتاجية العامل بنسبة %21 خالل 

العام 2006 مقارنة بالعام 2005.
القيمة  ارتـــفـــعـــت  اخلــــدمــــات:  قـــطـــاع 
 12% بنسبة  الــقــطــاع  لــهــذا  املــضــافــة 
خالل العام 2006 مقارنة بالعام الذي 
سبقه لتصل إلى 331.8 مليون دوالر. 
العاملة  املـــؤســـســـات  عــــدد  وانــخــفــض 
 15645 ليصبح عددها   4.7% بنسبة 
العاملني  عــدد  انخفض  كما  مؤسسة، 
العاملني  عـــدد  لــيــصــبــح   3% بــنــســبــة 
في  عــامــاًل،   53754 القطاع  هــذا  فــي 
مبقدار  العامل  إنتاجية  ارتفعت  حني 

%15.5 لتصبح 4906.1 دوالر.
في  املــــدارس  عــدد  زاد  التعليم:  قــطــاع 
العام  خـــالل  الفلسطينية  األراضـــــي 
لتصبح   3% بــنــســبــة   2008/2007
للعام  الطالب  عدد  في  الزيادة  بلغت  وقد  2415مدرسة، 
2008/2007 مقارنة بالعام السابق حوالي %2 وبذلك 
يكون عدد الطالب 1104208 طالبًا نصفهم من الذكور. 
في  والتعليم  التربية  جهاز  فــي  العاملني  عــدد  زاد  كما 
ليصبح  السابق  العام  مع  مقارنة   5.1% بنسبة  املــدارس 

عددهم 56961 مستخدمًا.
األراضي  في  الفقر  معدالت  ارتفعت  املعيشة:  مستويات 
من   56.8% أن  حيث   ،2007 عــام  خــالل  الفلسطينية 
وارتفعت  الفقر.  خــط  حتــت  تعيش  الفلسطينية  األســر 
إلى اخلــارج في  الهجرة  الذين يرغبون في  نسبة األفــراد 
من  و18%  الــشــبــاب  مــن   45% أن  حيث   ،2007 الــعــام 
الشابات، من الفئة العمرية ما بني 15-29 سنه، يفكرون 

بالهجرة.
املــرأة والــرجــل: تقلصت الفجوة بني الــذكــور واإلنـــاث في 
التعليم، فقد تراجعت معدالت األمية بني اإلناث  مجال 
بالعام  مقارنة   2006 العام  في   10.2% إلــى   23% من 
1995، كما ارتفعت نسبة حملة شهادات بكالوريوس فأكثر 
بني النساء في عمر 15 سنة فأكثر من %3.8 العام 2000 
إلى %6.2 العام 2006. وبلغت نسبة االلتحاق اإلجمالية 
في املرحلة األساسية للعام الدراسي 2007/2006 حوالي 
الذكور  بــني  أقــل  النسبة  كانت  بينما  اإلنـــاث،  بــني   90%
املجالس  إدارة  في  النساء  نسبة  تعززت  وقــد   .)88.6%(
بينما   ،2006 العام   17% نسبتهن  بلغت  حيث  احمللية، 

كانت %5.7 العام 1996.
الفلتان األمني: تصاعد كبير في أحداث الفلتان األمني 
وفوضى السالح واالقتتال الداخلي في قطاع غزة 2007 
كان ضحيتها 427 شخصًا. ونتيجة للممارسات وإجراءات 
االحتالل اإلسرائيلي خالل العام 2007 فقد سقط 429 

شهيدًا. كما مت اعتقال 7612 مواطنًا خالل نفس العام.

صدور العدد احلادي عشر من املراقب االقتصادي واالجتماعي
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عزيز العصا

يــعــنــي اجلمال  مــصــطــلــح  الـــكـــرميـــة  األحــــجــــار 
والغموض والتعدد في األلوان واألحجام واألسعار 
ملا  كالزهور  الكرمية  فاألحجار  الــخ.  واألذواق... 
تتمتع به من طيف واسع جدًا من األلوان؛ أو ما 
وتعتبر  اللونية”.  “البدائل  عليه  نطلق  أن  ميكن 
تسر  عالية  جمالية  قيمة  ذات  الكرمية  األحجار 
بها اإلنسان، ويعود ذلك إلى أن النظر إلى ألوانها 
اللمسة  ذات  احليوية  من  اثــرًا  النفس  في  يترك 

السحرية التي تطيب بها النفس البشرية.

متى يكون احلجر كرميًا؟
   األحجار الكرمية عبارة عن معادن يتم صقلها 
بجمالها  متتاز  فهي  عــام  وبشكل  الزينة،  بغرض 
الكرمية  األحجار  وتقسم  حتملها.  وقوة  وندرتها 
ومعظم  صناعية.  وأحــجــار  طبيعية  أحــجــار  إلــى 
وبناء  كيميائي  تــركــيــب  ذات  الــكــرميــة  األحــجــار 
داخــلــي ثــابــتــني. ولــكــي يــدخــل املــعــدن فــي إطار 
بجمال  يتمتع  وأن  له  بد  فال  الكرمية؛  األحجار 

أخاذ خاص في ألوانه. 
   يوجد في الطبيعة أكثر من 3000 نوع من املعادن 
صنع  فــي  منها  املستخدم  عــدد  يزيد  ال  املختلفة 
العدد  بــأن  علمًا  نــوعــًا،   50 عن  الكرمية  األحــجــار 
األحجار  تصنيع  في  تدخل  التي  للمعادن  الفعلي 
األذواق  لتغير  نــظــرًا  بــاســتــمــرار  يتغير  الــكــرميــة 
واكتشاف مناجم وتشكيالت جديدة. وهناك خمسة 
أحجار كرمية عظيمة هي: الياقوت األزرق النجمي 
)كابوشون(، املاس )قطع المع(، لؤلؤ النهر، الياقوت 

األحمر والزمردة )كابوشون ثماني(.  

ف ألوان األحجار  كيف ُتصنَّ
الكرمية؟

   ألوان الطيف السبعة للضوء الطبيعي ) األبيض( 
الــبــرتــقــالــي، األصـــفـــر، األخضر،  هـــي: األحـــمـــر، 
األلوان  هذه  وأكثر  والبنفسجي.  النيلي،  األزرق، 
وضوحا للعني البشرية؛ أي الذي ُيرى من مسافة 
بعيدة هو اللون األحمر يليه البرتقالي... وهكذا. 
وعلى هذا األساس تقوم فكرة اإلشارات الضوئية 

وغيرها التي تستعمل اللون األحمر للداللة على 
اخلطر والتحذير من الوقوع فيه. وبناء عليه فإنه 
ليس من الغريب أو املستهجن أن تكون املجوهرة 
احلمراء أو احلجر الكرمي ذي  اللون األحمر هو 

من أكثرها سعرًا ويزداد الطلب عليه.
ميكن تصنيف ألوان األحجار الكرمية إلى العائالت 
اللونية التالية: األحمر إلى القرنفلي، البرتقالي 
البنفسجي.  إلــى  واألزرق  األخضر  األصــفــر،  إلــى 
هو  العيار(  )أو  الـــوزن  جانب  إلــى  الــلــون،  ويعتبر 
األســـاس فــي تسعير احلــجــر الــكــرمي. وقــد قمُت 
بتصنيف األحجار الكرمية وفق العائالت اللونية 
في   الــــواردة  املعلومات  على  باالعتماد  املــذكــورة، 

http://www.mondera.com/cgi-bin
الكرمية  إلى بعض األحجار  يلي  فيما  نتطرق  وسوف 
املشهورة عامليًا بحسب العائالت اللونية املذكورة أعاله.

برؤية  رغبتك  كانت  إذا  القرنفلي:  األحمر-  أواًل: 
الياقوت  أن يكون  املمكن  كل شيء أحمر، فإنه من 
)Ruby( هو اختيارك األول، حيث ميكن احلصول 
على الياقوت في مدى واسع جدًا من االلوان التي 

تبدأ من األرجواني املنمق ذي املقام الرفيع واألحمر 
قيمة  أكثرها  أما  البرتقالي-األحمر.  حتى  املــزرق 
ومجااًل فهو الياقوت األحمر اخلالي متامًا من أي 

تدرج لوني آخر من البني أو األزرق.

الياقوت: ملك األحجار الكرمية
الياقوت  َر  ُسعِّ كما  تاريخيًا،  كرمي،  ر حجر  ُيَسعَّ لم 
وقد استعمله امللوك واألباطرة كزخارف. لذلك فهو 
 The King( الكرمية  ُيطلق عليه ملك األحجار 
of Gems(. كما أن الياقوت هو رمز الرومانسية. 
به  وُيــنــصــح  متـــوز.  لشهر  نفيسًا  حــجــرًا  ويعتبر 

الحتفال ذكريات الزواج الـ 15 والـ  40.
من جانب آخر هناك ما يسمى العقيق وهو حجر 
 ،)The Gem for All Seasons( لكل العصور

وألوانه أقرب ما تكون أللوان قوس قزح.

العقيق: حجر لكل الفصول
شجرة  من   )Garnet( العقيق  اســم  اشــُتــقَّ  وقــد 

الرمان  ألنه يشبه لون عنقود من ثمار الرمان.

األحجار الكرمية..
هبة اخلالق لبني البشر
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عن  تبحث  كنت  إذا   البرتقالي-األصفر:  ثانيًا: 
لـــون الــذهــب، فـــإن هــنــاك الــعــديــد مــن األحجار 
الكرمية التي تبدي ملسة لونية كهذه. واكثر ثمن 
ير  “َصفِّ هــو  البرتقالية  اللونية  للبدائل  ممكن 
 .)  Padparadscha Sapphire( البادبروشا” 
بلون  ويبدو  ندرة  الكرمية  االحجار  اكثر  من  وهو 
إلى  منه  القيراط  ويكلف سعر  اصفر  ؟  برتقالي 

آالف الدوالرات وذلك لالحجار الصغيرة الوزن؛  
عشرات  إلــى  يصل  قد  منه  الواحد  الغرام  أن  أي 
اآلالف من الدوالرات للغرام الواحد من األحجار 

الصغيرة احلجم.
وكذلك فإن الصفير املزخرف امللون يتمتع بتدرج 
أصفر واكثر االلوان وضوحًا وحيوية يكون باعلى 
 )Topaz( التوباز  اعتبار  ميكنك  كما  االســعــار. 
االلوان  مــن  بطيف  عليه  احلــصــول  ميكن  الـــذي 
الذهبي،  االصـــفـــر،  تــتــضــمــن  الـــتـــي  اخلــريــفــيــة 

البرتقالي واخلوخي. 
كما أن السترين Citrine   يأتي ضمن االحجار 
بــني االصفر  تــقــع  الــتــي تشكل ظـــالاًل  الــكــرميــة 

والبرتقالي.

السترين: متعدد االستعمال، 
يتحمل وأصفر ذهبي

الذي   Sunstone الشمس  حجر  انتاج  مت  وقــد 
االحمر  ؟  الــبــرتــقــالــي  مــن  غنية  بــظــالل  يتمتع 

 Fire واالصــفــر. وهــنــاك االوبـــال الــبــراق الــنــاري
به من  يتمتع  ما  الــرائــج جـــدًا   لسبب     Opal
ــتــي تــقــع بني  طــيــف واســــع جــــدًا مـــن االلـــــوان ال

البرتقالي والبرتقالي ؟ االحمر.
إذا كنت تسعى للحصول على حجر  كرمي أخضر 
بشكل ال يصدق، فهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من هذا اللون. والزمرد هو أكثر األحجار الكرمية 
وقارًا وهيبة، ومنذ زمن بعيد والناس ينظرون إليه 

كجوهر للون االخضر في الطبيعة. 
أما إذا كان سعر الزمرد فوق طاقتك وامكانياتك 
املالية، فجرب التوجه نحو التورمالني امللون  الذي 
الصفير  أنــه  كما  باالخضر.  غنية  بألوان  يتمتع 

املزخرف الفاخر يكون بلون اخضر. 

الزمرد: رمز الربيع
االيـــام النه  هــذه  الكرمية شعبية  االحــجــار  اكثر  ومــن 
 ،)Aquamarine( الزبرجد  هو  حتماًل  اكثرها  من 
االخضر  إلى  املصفر  االخضر  من  تتدرج  الوانه  أن  إذ 
الزيتوني. كما أنه ميكن احلصول على العقيق باللون 
االخــضــر. وهــنــاك نــوعــان مــن العقيق االخــضــر، هما: 
التافورايت )الذي يتمتع باللون االخضر( و دميانتوبيد 

“Demantopid”  الذي يعتبر ملك العقيق.
إذا كنت من عشاق اللون االزرق، فال تقلق، فهناك طيف 
البهجة  لــك  توفر  التي  الكرمية  االحــجــار  مــن  واســع 
أكثر  هــو  الصفير  يــكــون  أن  الطبيعي  ومــن  والــســرور، 
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ويعتبر  االزرق.  اللون  حيث  من  أهمية  االحجار  هــذه 
حيث  االزرق،  الــلــون  مــجــال  فــي  جيد  بــديــل  السبنيل 
ازرق  فــاحت،  ازرق  بالأللوان:  عليه   أنه ميكن احلصول 

رمادي، اخضر، ازرق، وازرق غامق.
 “   Aquamarine  “ الزبرجد  اعتبار  ميكنك  كما 
الـــذي ميكن احلصول  الــبــديــل  والـــذي هــو مــن عائلة 
عليه بألوان شاحبة إلى مخضرة زرقاء ، مع العلم أن 
االلوان تشتد    في االحجار الكرمية االكبر، في حني 

أن الصغيرة تكون أقل حيوية.

ير: مجوهرة السماء الصفِّ
التي تتدرج بني  بالوانه  التوباز يعزز  وكذلك فإن 
ينذر  والتي  املتوسط  االزرق  إلى  الشاحب  االزرق 
بقدرة  الــنــوع  هــذا  يتمتع  الطبيعة،  فــي  وجــودهــا 
عالية على التحمل. كما أن التنزنيت يعزز بلون 
ازرق حيوي يرافقه تدرجات لونية ارجوانية، كما 

انه يبدي ظالاًل ارجوانية.

التوباز األزرق
والــعــمــالق الــنــائــم  فــي هـــذا الــطــيــف الــلــونــي هو 
ازرق  بني  تتدرج  بألوان  يوجد  والذي  االيرواليت، 
أكثر  وااليــواليــت من  رمــادي.  ازرق  إلى  بنفسجي 
التنزنيت  مثل  وانتشارًا  شعبية  االحجارالكرمية 

والصفير.
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للتنمية  الفلسطيني  االقـــتـــصـــادي  املــجــلــس  اصــــدر 
تكنولوجيا  واقــع  حول  نوعية  دراســًة  »بكدار«  واالعمار 
حيث  فلسطني،  فــي  االقتصادية  والتنمية  املعلومات 
واملبادرات  الــقــطــاع  هــذا  مــكــونــات  عــن  التقرير  حتــدث 
واخلاصة  واألهلية  احملــاوالت احلكومية  عبر  لتطويره 
أظهر  كما  املعلوماتية،  أنشطة  قطاع  برعاية  املهتمة 
أيضًا تقديرات حول حجم قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في فلسطني، ودراسة ألسباب تدني حجم 
املناطق  في  عــام  بشكل  املعلومات  تكنولوجيا  شركات 
وصفات  خصائص  الى  التقرير  وتطرق  الفلسطينية، 
شــركــات صــنــاعــة الــبــرمــجــيــات فــي فــلــســطــني، وأنتهى 
تكنولوجيا  قــطــاع  لتطوير  عملية  ســيــاســات  بــاقــتــراح 

املعلومات في فلسطني.
املعلومات  وتكنولوجيا  املــعــلــومــات  اقــتــصــاديــات  أوال: 

واالتصاالت، التعريف والنطاق:
تشمل  املعرفة  اقتصاديات  أن  لنتيجة  الوصول  ميكن 
اقتصاديات  تعريف  املعلومات، حيث ميكن  اقتصاديات 
املعرفة بأنه ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم 
بتحديد وقياس حجم النشاطات واألعمال االقتصادية 
الربحية واخلدمية، والتي يدخل في تكوينها الوظيفي 
إنتاج وجتهيز وتوزيع مفاهيم معلوماتية و معرفية، بينما 
تقتصر اقتصاديات املعلومات في مؤشراتها على أنشطة 
 Information( واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

.)Communication Technology
املعلومات  تكنولوجيا  قــطــاع  تطوير  ــادرات  مــب ثــانــيــا: 

واالتصاالت في األراضي الفلسطينية
نوه التقرير الى أن السلطة الفلسطينية وضعت على 
االقتصاد  وتطوير  بناء  مسؤولية  نشأتها  منذ  عاتقها 
الفلسطيني بشتى قطاعاته مبا يتناسب مع متطلبات 
املؤسسات  بــنــاء  وكـــان  املــســتــدامــة.   الشاملة  التنمية 
الرسمية من وزارات وهيئات حكومية خطوة على طريق 
في  فشلت  الرسمية  احملـــاوالت  تلك  أن  غير  التنمية. 
تنموي  وفق منوذج  األولويات  األهــداف وحتديد  وضع 

متكامل.
وقـــد جــــاءت تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت في 

اإلنفاق  الرسمية من حيث حجم  االهتمامات  مؤخرة 
ومعدالت اإلنتاج، فيما ميكن اعتباره قصورا في الرؤية 
الشمولية للمسارات االقتصادية األمثل في ظل الوضع 
الفلسطيني اخلاص، وجتاهال للدور املتميز الذي بدأت 

تلعبه اقتصاديات املعلومات في شتى دول العالم.   
 لقد أتت السياسات االقتصادية الفلسطينية بالعديد 
ضمن  واخلـــاصـــة  ــة  ــي واألهــل احلــكــومــيــة  األدوات  مـــن 
محاوالت متفرقة ينقصها التنسيق والتكامل والرؤية 

الواضحة لألهداف ضمن أولويات مدروسة.
الرسمية  والسياسات  املؤسسات  الى  التقرير  أشار  كما 
قطاع  برعاية  تهتم  والتي  واخلاصة  واألهلية  العامة 
انشطة تكنولوجيا املعلومات في االراضي الفلسطينية 
ومركز  املعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزارة  مثل  
لتكنولوجيا  الــوطــنــي  املــعــهــد  و  احلــكــومــي  احلــاســوب 
املعلومات الذي يديره املجلس االقتصادي الفلسطيني 
مؤسسات  ألدوات  وكذلك  بكدار،   – واإلعــمــار  للتنمية 
القطاع اخلاص مثل احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )PICTI(، احتاد شركات أنظمة 
مثل  األهلية  واملؤسسات  بيتا،  الفلسطيني-  املعلومات 
 ،)PNINA( اإلنــتــرنــت  ملــســمــيــات  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 

.)ISOC-PS( ومجتمع اإلنترنت احمللي
املعلومات  تــكــنــولــوجــيــا  قــطــاع  تــقــديــر حــجــم  ثــالــثــا: 

واالتصاالت في فلسطني:
كما بني التقرير أن حجم أنشطة تكنولوجيا املعلومات 
تكنولوجيا  أنــشــطــة  عــن  مستقلة  قــطــاعــيــة  كــوحــدة 
والتباين  الهيكلية  الــفــوارق  إظهار  بهدف  االتــصــاالت 
وميكن  وتركيبتها.  األنشطة  تلك  حجم  فــي  الــواضــح 
باملعدل  تشكل  االتــصــاالت  أنشطة  حجم  أن  مالحظة 
تكنولوجيا  أنــشــطــة  حــجــم  ضــعــف  خــمــســني  حـــوالـــي 
املعلومات وذلك مبقياس القيمة املضافة للسنوات من 
)11ضعفا( مبقياس عدد  و   ،)2002( )1999( وحتى 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أن  يشير  ذلــك  العاملني. 
معظمه  فــي  هــو   )ICT( الفلسطيني  ـــصـــاالت  واالت
يسير  جــزء  وفــي   ،)CT( اتــصــاالت  تكنولوجيا  أنشطة 
سلبي  مــؤشــر  وهــو    ،)IT( معلومات  تكنولوجيا  منه 
في  االتــصــاالت  تكنولوجيا  أنشطة  أن  نظر  وجهة  من 
فلسطني هي أنشطة يغلب عليها الطابع االستهالكي، 
بينما أنشطة تكنولوجيا املعلومات تعتبر على األغلب 
صناعة  بأنشطة  يتعلق  فيما  وخاصة  إنتاجية  أنشطة 
الــبــرمــجــيــات.  ومـــن املـــؤشـــرات الــســلــبــيــة عــلــى قطاع 
في  املوجود  العالية  االحتكارية  القوة  هو  االتــصــاالت 
ذلك القطاع داخل األراضي الفلسطينية والذي يعيق 
تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات بطريقة أو بأخرى. اال 
أن دخول مشغل جديد خلدمات الهاتف اخللوي حديثا 
التخفيف  في  نقلة  يشكل  الفلسطينية  األراضــي  الى 
من القوة االحتكارية داخل ذلك القطاع مع أن املنافس 
اجلديد سيعاني من عوائق دخول هائلة ستشكل حتدي 

له من إثبات وجوده في السوق الفلسطيني.
حجم  لتدني  احلقيقية  األسباب  ملعرفة  محاولة  وفي 
املناطق  في  عــام  بشكل  املعلومات  تكنولوجيا  شركات 
الفلسطينية، ومعرفة سبب الهبوط املفاجئ ألداء تلك 
الشركات في العام 2002، قام الباحث بجولة ميدانية 
في  املعلومات  وتقنيات  البرمجيات  شركات  من  لعدد 
مناطق الضفة الغربية، فأمكن حصر أهم تلك األسباب 

بالنقاط التالية:
كافية  خارجية  أو  ذاتــيــة  متويل  مــصــادر  توفر  1-عدم 
خللق شركات عمالقة قادرة على الصمود أمام املنافسة 

في دراسة صادرة عن بكدار حول: تكنولوجيا املعلومات والتنمية االقتصادية في األراضي الفلسطينية:

تكنولوجيا املعلومات من أهم القطاعات الواعدة 
ولكنه قطاع فقير في رأس املال وحجمه متدني

وتشير نتائج الدراسة الى 
تدني مرتبة فلسطني 

املعلوماتية بني دول العالم 
واجلوار، فنسبة مشاركة 

أنشطة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في الناجت 
احمللي اإلجمالي والتي 

بلغت)%5.3( للعام 2006.
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معظم الشركات تبيع أجهزة وال تنتج برمجيات

عدم املنافسة في االتصاالت يعيق تطور تكنولوجيا املعلومات

العاملية.
2- ضعف اخلبرات والكفاءات البشرية املبدعة القادرة 
دراسة  وبينت  منافسة.   وبرامج  أفكار  استحداث  على 
املهارات  فــي  القصور  نــواحــي  أهــم  حديثة  فلسطينية 
حسب  البرمجيات  مجال  فــي  الفلسطينية  البشرية 

األهمية على النحو التالي:
والصيانة،  التشغيل  مهارات  اإلجنليزية،  اللغة  مهارات 
النظم، مهارات  اجلــودة، مهارات حتليل  مهارات ضبط 

التوثيق، مهارات تصميم البرمجيات والبرمجة.

3.  عدم القدرة على فتح أسواق محلية أو أجنبية كبيرة 
نتيجة ضعف اخلبرات التسويقية لدى تلك الشركات، 

وخاصة فيما يتعلق بفتح قنوات تسويق خارجية.
املعلومات  بتكنولوجيا  املجتمعية  املعرفة  ضعف    .4
املـــنـــازل والشركات  انــتــشــارهــا بــشــكــل كـــاف فــي  وعــــدم 
أبقى  مما  التعليمية،  واملؤسسات  احلكومية  والــدوائــر 
استيعابها  وعدم  احمللية  السوق  حجم  محدودية  على 
املعلومات،  وتقنيات  البرمجيات  أكبر من شركات  لعدد 
ــر مــنــه الرتـــفـــاع تكلفة  ويــعــزى ذلـــك فــي اجلـــزء األكــب
االتصاالت  شــركــة  تقدمها  الــتــي  االتــصــاالت  خــدمــات 

الفلسطينية.
الفكرية  امللكية  حقوق  تضبط  لقوانني  االفتقار    .5
قراصنة  لظاهرة  الواسع  االنتشار  مع  البرامج،  ملنتج 
الشركات  تلك  لــدى  احلــافــز  يثبط  ممــا  البرمجيات، 
لإنفاق على مثل تلك البرامج، وتوجهها ألنشطة بيع 

وجتميع وصيانة األجهزة للمستهلك.
التدريب  بني مخرجات مؤسسات  التنسيق  6.  ضعف 
السوق  واحتياجات  والعالي من جهة،  املهني  والتعليم 
احمللية من جهة أخرى.  وهو ما يشير للتخبط وعدم 
تنسيق اجلهود على مستوى السياسات العامة للدولة.

املناطق  فــي  واالقــتــصــادي  السياسي  االضــطــراب    .7
مشجعة  وغير  طــاردة  بيئة  يخلق  الــذي  الفلسطينية 
مشجعة  غير  حكومية  ســيــاســات  يقابله  لالستثمار، 
ورؤوس  وشــركــات  اســتــثــمــارات  جلــذب  املطلوب  بالقدر 

أموال أجنبية أو وطنية مغتربة. 
في  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أنشطة  رابــعــا: 

فلسطني – مؤشرات قطاعية مقارنة: 
وأعتبر التقرير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 ( منــوا  الفلسطينية  االقتصادية  القطاعات  أكثر  من 
نسبة  أعلى  يحقق  حيث  اتــصــاالت(،  أنشطة  معظمها 
باالقتصاد  املــشــاركــة  املــضــافــة  للقيمة  ســنــويــة  زيــــادة 
الفلسطيني، بل ويكاد يكون القطاع الوحيد القادر على 
أوضاع  ظل  في  إيجابية  سنوية  منو  معدالت  حتقيق 
وصلت  والتي  املستمرين،  واإلغـــالق  احلصار  وظــروف 
االنتفاضة  لــســنــوات   )19.7%( إلــى  الــعــام  مبعدلها 
)2001-2006( ، وهو بذلك يتفق مع ما هو سائد في 
تكنولوجيا  قطاع  استحواذ  من  العاملية  االقتصاديات 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت عــلــى مــعــدالت الــنــمــو األكثر 
ويؤكد قدرته على  القطاعات االقتصادية،  تسارعا بني 
الطبيعية  واحلواجز  اجلغرافية  احلــدود  على  التفوق 
والعسكرية نظرا لسهولة وتعدد قنوات اإلنتاج والتوزيع 
بشكل  أيــضــا  مــا ميكن مالحظته  وهــو  واالســتــهــالك، 

جزئي من خالل مؤشر عدد العاملني.
 ( واالتـــصـــاالت  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  قــطــاع  ويحقق 
إلنتاجية  معدل  أعلى  اتصاالت(  أنشطة  أغلبه  والــذي 
العامل، وبفارق ملحوظ عن باقي القطاعات، حيث بلغ 
متوسط إنتاجية العامل لألعوام من )2006-2000( 
إنتاجية  تتجاوز  لــم  فيما  أمريكي،  دوالر   )51،982(
العامل الفلسطيني في قطاع الصناعة )9،143( دوالر، 
تكنولوجيا  أنشطة  عــزل  بعد   – اخلــدمــات  قطاع  وفــي 
وفي  دوالر،   )5،191(  – عنها  واالتــصــاالت  املعلومات 

أنشطة املالية والتأمني )37،481( دوالر.
ويــــوازي ذلـــك أعــلــى مــعــدل إلنــتــاجــيــة الــــدوالر املنفق 
بلغ  والـــــــذي    )ICT( أنـــشـــطـــة  فــــي  الـــعـــامـــل  عـــلـــى 
يتجاوز  لم  بينما  الفترة،  لنفس  باملتوسط)$4.86( 
لقطاع  و)$1.7(  الصناعة،  لقطاع   )$3.5( الــرقــم 

اخلدمات، و)2.49$( ألنشطة املالية والتأمني.
وتــشــيــر نــتــائــج الـــدراســـة الـــى تــدنــي مــرتــبــة فلسطني 
مشاركة  فنسبة  واجلـــوار،  العالم  دول  بني  املعلوماتية 
الناجت  في  واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أنشطة 
 ،2006 للعام  بلغت)5.3%(  والتي  اإلجمالي  احمللي 
ما  إذا  لكن  الــعــاملــيــة،  باملقاييس  معقولة  نسبة  وهــي 

نظرنا إلى حجم الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني، 
واستخلصنا حجم اإلنفاق على أنشطة )ICT( جند أن 
مجموع اإلنفاق الفلسطيني لم يتجاوز )222( مليون 
دوالر، وهو رقم متدني جدا كما هو واضح بامللحق )3( 
حتى مع الدول املتقاربة سكانيا مع فلسطني، كإسرائيل 
إذا  املقارنة  أهمية  الرقم  يفقد  وقــد  وفنلندة،  واألردن 
اجلزء  في  هي  النسبة  وتلك  الرقم  ذلــك  أن  علمنا  ما 
األكبر منها استهالك وليس إنتاجا للتكنولوجيا، حيث 
تسيطر أنشطة استهالك خدمة االتصاالت على سوق 
 )45( تشكل  وهــي  واالتــصــاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 

ضعف أنشطة إنتاج البرمجيات للعام 2006.
ـــزان التجاري  ـــي امل فـــي  لـــذلـــك، عــجــز واضــــح  يــضــاف 
تكنولوجيا  فقطاع  املعلوماتية،  ألنشطة  الفلسطيني 
مستهلك  قطاع  الفلسطيني  واالتــصــاالت  املعلومات 
عجزا  اإلحصاءات  أظهرت  وقد  للتكنولوجيا.  مستورد 
وأدوات  مــعــدات  لصناعة  الــتــجــاري  املــيــزان  فــي  كبيرا 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولم تتوفر إحصاءات 
فــي صناعة  الــتــجــاريــة  الــتــبــادالت  حــول حجم  دقيقة 

البرمجيات
منوذج   – فلسطني  فــي  البرمجيات  صناعة  خامسا: 

تنموي من أجل الصمود:
الكثير مــن الفرص  انـــه وجـــود  الـــى  الــتــقــريــر   وأشــــار 
اهتمام رجال  قائمة  إلى  بعد  لم تدخل  التي  الضائعة 
افتقارهم  أهمها  من  ألسباب  الفلسطينيني  األعمال 
للخبرة و قلة وعي عمالئهم بأهميتها و قضايا حقوق 
امللكية و ضعف البنية التحتية، فاألبواب التي فتحها 
بحاجة  تــزال  ال  املجال  هذا  في  الفلسطيني  املستثمر 
إلى تطوير و خبرات كبيرة لتنتقل من مرحلة التجريب 

واالستهالك إلى االحتراف و التنافس واإلنتاج.

التوصيات
االقتصادية  بــالــشــؤون  مختصة  عــمــل  فـــرق  *تشكيل 
املهام  الــصــالحــيــات وحتــديــد  تــوزيــع  تتولى  واإلداريـــــة 
واألهلية ضمن سياسات  باملؤسسات احلكومية  املناطة 
اقتصادية وإدارية إصالحية متكاملة تعمل على تكريس 
اإلبداع بكافة مجاالته ضمن إدارة أزمات طارئة تشكل 
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دراسات وأبحاث وتقارير
في املدى القصير.

 *تــشــكــيــل مــجــلــس وطـــنـــي حــكــومــي أعـــلـــى مختص 
ــومــات، يــتــولــى شــــؤون الـــدراســـات  بــاقــتــصــاديــات املــعــل
املختصة، وتنسيق اجلهود احلكومية واألهلية واخلاصة، 
االقتصادية  األنشطة  بأهمية  املجتمعي  الوعي  ينشر 
املعلوماتية، ويتولى رسم السياسات الوطنية التنموية 
الفلسطيني  املعلومات  قطاع  وتطوير  لقيام  الــالزمــة 
ضمن خطة قصيرة األجل تخدم الظرف الراهن، وخطة 
أخرى شاملة طويلة األجل تأخذ باالعتبار السياسات 
التعليمية وسياسات البحث العلمي والتطوير التقني.

احتياجات  مــع  ينسجم  مبــا  التحتية  البنى  تأهيل   *
املعلومات، وباألخص شبكة اتصاالت كفؤة  اقتصاديات 
وال  معتدلة.   وبــأســعــار  للجميع،  االســتــخــدام  متاحة 
يتحقق ذلك إال من خالل تفعيل املنافسة احلرة، وإلغاء 

تزايد  البطالة في  أن مستوى  غــزة،  في   ’IDS ‘ التنمية  دراســات  أكد معهد 
مستمر وارتفاع مقارنًة بالدول املجاورة، بسبب احلصار واإلغالق اإلسرائيلي. 
وأوضح املعهد، في تقرير صدر مؤخرا أن مسوحات القوى العاملة لسنة 2007 
أظهرت أن مستوى البطالة ال يزال مرتفعًا مقارنًة بالدول املجاورة ومن املتوقع 

أن يرتفع إلى %45 على األقل في حال استمر احلصار القتصادي.
عم  حــال  في  ستظهر  خطيرة  سلبية  انعكاسات  هناك  أن  التقرير  وأضــاف 
حتقيق تقدم على مدار السنوات القادمة باجتاه تنمية اقتصادية متمثلًة في 

زيادة النزعة لدى الشباب للهجرة خارج الوطن.
جاهز  وضع  في  سيكون  العمل  عن  العاطل  الشباب  أن  إلى  التقرير،  وأشــار 
لالنحرافات االجتماعية واألمنية، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة العنف 

الداخلي واجلرمية، في حال استمرت احلرب واإلغالقات اإلسرائيلية.
وأظهرت نتائج التقرير أن معدل الفقر في كانون األول- ديسمبر 2007 وصل 
في قطاع غزة إلى %80 وأن ما نسبته %66.7 يعيشون في فقر مدقع نتيجة 

لآلثار الناجتة عن اإلغالق وزيادة معدل البطالة.
الواردات  نتيجة شح  املعيشة  ارتفاع مؤشر غالء  استمرار  إلى  التقرير  ولفت 
وضعف الرقابة على األسعار وانخفاض حجم اإلنتاج احمللي واستمرار زيادة 
معدالت اإلعالة االقتصادية والفقر واعتماد األسر على املساعدات اإلنسانية 

خاصة الغذائية منها لتجنب ازدياد نسب سوء التغذية.     
%62 من األسر في قطاع غزة أجرت تعديالت في  وبينت نتائج التقرير أن 
أصبح  حيث  الراهن  احلصار  ظــروف  مع  تتماشى  كي  االستهالكية  أمناطها 
ثالثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة في توفير السلع األساسية، األمر 
الذي يعكس محدودية القدرة على االستمرار في التكيف مع الظروف الراهنة 
ما يتطلب تدخالت عاجلة على املستوين الدولي واحمللي ملساندة هذه الفئة.

وذكر التقرير أن نسبة اإلغالق في هذه الفترة سجلت أعلى مستوياتها منذ 
إقامة السلطة الوطنية، ما ترتب عليه زيادة التدهور في املستويات املعيشية، 
بسبب استمرار إجراءات احلصار واإلغالق، عالوة على ترسيخ مظاهر االنقسام 
الداخلي، الذي نتج عنه انفصال سياسي واجتماعي واقتصادي لقطاع غزة 

السياسات االحتكارية االستثنائية.
من  املعلومات  نظم  أنشطة  فــي  االستثمار  *تشجيع 
ضريبة  وإعــفــاءات  تشجيعية،  متويل  سياسات  خــالل 
االستثمار،  تشجيع  قــانــون  نــصــوص  تــتــجــاوز  أوســــع 
اإلعفاءات  في  الصغيرة  واملشاريع  الشركات  وتضمني 

الضريبية ولو بشكل جزئي.  
*تضمني املوازنة العامة لبنود دعم االبتكار، كتخصيص 

جوائز مالية وطنية لإبداع العلمي والتقني.
تضبط  ومقاييس  مــواصــفــات  اعتماد  إلــى  اإلســـراع   *
أسس  على  تــقــوم  فلسطني،  فــي  البرمجيات  صناعة 
العاملية،  اجلــودة  مواكبة ألصــول ضبط  علمية حديثة 
بشرية  ومهارات  تطوير مختبرات مختصة  يتطلب  ما 
ذات قدرات عالية في مجاالت ضبط اجلودة البرمجية، 
أنظمة  واإلجــرائــيــة لشركات  املــاديــة  احلــوافــز  مع منح 

املعلومات احمللية التي تستجيب للمواصفات واملقاييس 
املعتمدة في منتجاتها، مما يساعد في االنتشار العاملي 

للمنتج الفلسطيني.
الشركات  لدمج  تشجيعية  آليات  إيجاد  على  *العمل 
قادرة على  وتكوين احتادات لشركات عمالقة  الصغيرة 
الصمود في وجه املنافسة اإلقليمية والعاملية من خالل 
قدرتها على استقطاب اخلبرات العلمية الكفؤة، وزيادة 
ملواكبة  بها  خاصة  بحثية  مــراكــز  إنــشــاء  على  قدرتها 
مــجــاالت صناعة  فــي  والــعــاملــيــة  االحــتــيــاجــات احمللية 

البرمجيات ونظم املعلومات.
*الـــعـــمـــل تــدريــجــيــا عــلــى إيـــجـــاد مـــصـــادر متويل 
من  للتخلص  والــتــطــويــر  الــبــحــث  ملــراكــز  محلية 
التمويل  والعلمية جلهات  املالية  والتبعية  املزاجية 

األجنبية.

من  اخلارجي  العالم  عن  غــزة  قطاع  وفصل  ناحية  من  الغربية  الضفة  عن 
ناحية أخرى.

الرابع من عام  الربع  إغــالق معبر رفح احلــدودي خالل  أن  التقرير  وأوضــح 
2007 استمر بشكل كامل باستثناء السماح مبرور 2200 حاج لتأدية فريضة 
العمال  أمــام  مغلقًا متامًا  ‘ايرز’  بيت حانون  يــزال معبر  ال  احلــج، في حني 

بحيث لم يسمح سوى لبعض احلاالت اإلنسانية بدخول املعبر.
إال  كامل  شبه  بشكل  التجارية  املعابر  إغــالق  استمرار  إلــى  التقرير،  ونــوه 
لبعض  إضــافــة  اإلنــســانــي،  الطابع  وذات  األســاســيــة  السلع  بعض  إلدخـــال 
املساعدات اإلنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة من خالل املؤسسات الدولية 

العاملة.
وحتدث التقرير عن استمرار تدهور أوضاع  القطاع اخلاص وإغالق املنشآت 
االقتصادية نتيجة لعدم توفر املواد اخلام الالزمة لتشغيلها ومنع التصدير 
اإلنشاءات  قطاع  مؤسسات  جميع  أن  مبينًا  اإلنتاجية،  األنشطة  وخــاصــة 

اضطرت للتوقف عن العمل.
توقفت  الصناعة  قطاع  في  العاملة  املنشآت  من   90% أن  التقرير  وأضــاف 
املنشآت فقد استمرت مبمارسة  أما بالنسبة لبقية  العمل بشكل مؤقت،  عن 
األنشطة  أكثر  كانت  حيث  التشغيلية،  طاقتها  %40من  من  بأقل  أنشطتها 

تضررًا املنشأة العامة في مجال الصناعة الغذائية واألثاث واملالبس.
املنشآت  وضــع  بتحسن  الــتــفــاؤل  مستويات  تــراجــع  إلــى  الــتــقــريــر،  ــوه  ن كما 
والتشغيل عند أصحاب املنشآت الصناعية من %19.2 ، %13.5 في أيلول- 
سبتمبر  2007 إلى %13.3 ، %6.8 في كانون األول- ديسمبر  2007 على 

التوالي.
نسبة  ارتفاع  إلى  أدى  للحصار  نتيجة  االقتصادية  األنشطة  تضرر  أن  وبني 
البطالة في قطاع غزة، إضافة لتدني مستويات املعيشة وارتفاع نسبة الفقر 
زال  ما  حيث  غــزة،  لقطاع  املقدمة  والتنموية  اإلنسانية  وجود املعونات  رغم 
هناك أكثر من  %80 من األسر حتت خط الفقر، كما تعيش حوالي 66.4% 

من األسرة في فقر مدقع.

دراسات التنمية: مستوى البطالة في تزايد مستمر
بسبب احلصار واإلغالق اإلسرائيلي







79أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(78 أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(

ات
شرك

ف ال
مل

مقدمة
لم يعد خفيًا على أحد التزايد الشديد على طلب الطاقة في ظل التطور 
التكنولوجي و التزايد السكاني املستمر، و  ظهور املشكالت التي تتعلق بإنتاج 
الطاقة من نواحي عديدة، حيث تشهد االونة األخيرة إرتفاعًا حادًا في أسعار 
على  املــصــادر  هــذه  مخزون  مشارفة  عن  ناهيك  الطبيعي،  الغاز  و  البترول 

اإلنتهاء.
كل ذلك تزامن مع دعوات شديدة و صريحة من أجل احلفاظ على البيئة 
إنتاج  عملية  في  للبيئة  استخدام مصادر صديقة  و  تلويثها  عن  التوقف  و 

الطاقة.
وهناك خطة صدرت عن مجلس الطاقة األوروبــي حول  مستقبل 
الطاقة الكهربائية في العالم تقتضي بأن %20 من الطاقة املولدة 
يجب أن تتحول إلى طاقة متجددة بحلول العام 2020 من أجل 
و  الطاقة  توفير  الكربون،  أكسيد  ثاني  غــاز  انبعاث  نسبة  تقليل 
اعتماد مصادر الطاقة املتجددة، كل ذلك حتت سقف سوق أوروبية 

موحدة حتت شعار: تأمني الطاقة للمجتمع.
 و من هنا ظهرت فكرة البحث عن مصادر أخرى للطاقة، مصادر 
الطاقة  و  الرياح  طاقة  مثل  البيئة،  تقتل  ال  و  تنفذ،  ال  متجددة 

املائية و احلرارية و الشمسية.
 حيث مت إقتراح تقنيات حديثة لإستفادة من األشعة الشمسية 
عن طريق ما يسمى بالطاقة الفوتوفولطية، و التي مت تطبيقها 

بالفعل في بعض املناطق الريفية النائية و إنارة الشوارع.
 تتعرض األرض إلى أشعاع شمسي هائل، تتراوح الطاقة التي ميكن 
توليدها من هذا  اإلشعاع سنويًا  بني 1100 كيلو واط ساعة/م2 

إلى 2300 كيلو واط ساعة/م2 حسب قوة اإلشعاع في املنطقة.
و إميانا بأهمية املوضوع ، قامت شركة كهرباء محافظة القدس بـتبني مشروع 
استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء و ذلك عن طريق املساهمة و 
املوافقة و التشجيع ملن يرغب من املشتركني بالتوليد ، فهي تقدم الدعم عن 
طريق شراء الطاقة التي يولدها املشتركني و التي تزيد عن حاجتهم  و سيتم 

حتضير آلية لذلك.

الية العمل:
الكهربائية  الشبكة  الطاقة مع  توليد  في  الشمسي  النظام  ربط  املمكن  من 
الظاقة  تنتقل  و  أحماله  لتغذية  الالزمة  الطاقة  املشترك  يستهلك  حيث 

املولدة الزائدة عن حاجة املستهلك الى الشبكة الكهربائية حسب االتي:
بعد تولد التيار الكهربائي في اخللية الفوتوفولطية وحتويله إلى تيار متردد 

من خالل الـ)Inverters(  يتم متريره إلى عداد كهربائي يقوم بعد الطاقة 
املستهلكة سواء من املشترك أو من الشبكة الكهربائية.

التوليد  نــظــام  بــعــزل  تــقــوم  الــتــي  و  احلماية  أنظمة  خــالل  مــن  التيار  ميــر 
الفوتوفولطي عن الشبكة في حالة تعطله أو انحدار قيمة التردد.

تتوزع الطاقة الشمسية ما بني املستهلك و الشبكة الكهربائية حسب حمل 
املشترك.

الشبكة  و  الربط بني املستهلك  يتم تركيب عداد ثنائي اإلجتــاه عند نقطة 
الكهربائية يقوم بحساب الطاقة الكهربائية املستهلكة من قبل املشترك، كما 

يقوم بخصم  الطاقة املنتقلة من النظام الفوتوفلطي الى الشبكة.

ميكن تركيب هذا النظام في املنازل و بقدرة تصل حتى 10 كيلوواط، و 50 
 9 إلى  تصل  الواحد  الكيلوواط  توليد  تكلفة  التجارية،  لألماكن  كيلوواط  
املتوقع  الكلي  األنتاج  أن  كما  مربع،  متر   10 لـ  أمريكي وحتتاج  دوالر  االف 

خللية بقدرة واحد كيلوواط ال يتعدى 1700 كيلوواط ساعة سنويًا.

الغير  النهاية و مع تزايد الطلب على مصادر الطاقة و اقتراب املصادر  في 
من  جديدة  أساليب  و  طرق  تطوير  احملتم  من  أصبح  النفاذ،  من  املتجددة 
مصادر متجددة كالنظام الشمسي و الذي أصبحت بعض الدول الصناعية 
الرائدة بإدماجه في منظوماتها الكهربائية كاليابان و أملانيا اللتان تولدان ما 

نسبته %77 من التوليد الفوتوفولطي العاملي.

شركة كهرباء محافظة القدس
تتبنى مشروع الطاقة الفوتوفولطية

الطاقة الفوتوفولطية هي تلك الطاقة املولدة من خالل اإلشعاعات الشمسية الساقطة
على ألواح مكونة من خاليا شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية.
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معلومات أخرى الرجاء االتصال 
بدائرة العالقات العامة والدولية:

6269383 او 6269353
أو زيارة موقعنا على النت

mtariff@jdeco.net
password.actaris

برجاء التكرم بالعلم بان الشركةاصبحت حاليا تطبق نظام التعرفة املتعددة وهو النظام املبني على الفصول السنوية والساعات اليومية حلساب  االستهالك 
وانه مت تطبيق ذلك عمليا في مناطق القدس،بيت حلم ،اريحا ابتداء بخدمات الضغط املتوسط ومن ثم خدمات الضغط املنخفض.

الهدف من نظام التعرفة
الكهرباء  انتاج  تكاليف  املشترك وبني  الذي يدفعه  السعر  اتصال مباشر بني  االنتاج ووقت االستهالك( تخلق  التعوز)تعرفة حسب احمال نظام  تعرفة  ان 

وتزويدها ، وهي تتغير مبوجب ساعات اليوم وايام االسبوع وفصل السنة.
ان هذه التعرفة تشجع املشتركني على تخفيض االحمال ساعات الذروة من خالل تخفيض استهالك الطاقة واستخدامها خارج وقت الذروة.

كيفية الدخول الى التعرفة املتعددة؟؟
تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد الكتروني مالئم للتعرفة املتعددة وازالة العداد العادي لدى الزبون.

يتم تركيب العداد في غرفة الكهرباء.
يجب ان يكون استهالك الزبون اكثر من )50000 ( كيلو واط ساعة سنويا او اكثر

انواع التعرفة املتعددة حسب الفصل؟؟
فصل الصيف:     من تاريخ 7/1   الى تاريخ 9/30 فصل الربيع:      من تاريخ 4/1    الى تاريخ 6/30    

فصل الشتاء      من تاريخ 12/1    الى تاريخ 3/31 فصل اخلريف     من تاريخ 10/1   الى تاريخ 11/30  

مثال:
فصل الربيع  االسعار التالية بناء على ساعات العمل في األسبوع 

اقل سعر)%37(من سعر التكلفة العادية اواًل: 
يوم االحد الى اخلميس من الساعة)11ليال الى الساعة 6 صباحا(  

يوم اجلمعة )ليلة العيد( من الساعة )11ليال الى الساعة 7صباحا(  
يوم السبت من الساعة )11ليال الى الساعة 5مساءا(  

متوسط السعر من سعر التكلفة العادية)77%( ثانيًا:  
يوم االحد الى اخلميس من الساعة )6صباحا الى 8صباحا ومن 10ليال الى 11 ليال(  

يوم اجلمعة )ليلة العيد من الساعة )7صباحا الى الساعة 11 ليال(  
يوم السبت من الساعة) 5 مساءا الى 11 ليال(  

اعلى سعر)%122(من سعر التكلفة العادية ثالثًا: 
يوم االحد الى اخلميس من الساعة )8صباحا الى الساعة 10 ليال(  

ينصح بالتقليل من استخدام الكهرباء في هذه الفترة وذلك النها تكون اعلى من التعرفة العادية(  
سعر الكهرباء في التعرفة العادية هو 5345.شيقل لكل كيلو واط ساعة مالحظة:  

االيام اخلاصة تنقسم الى قسمني
يوم عيد )Holiday(: نظام محاسبته مثل يوم سبت في الفصل الواقع به

يوم خاص )Special day( نظام محاسبته مثل محاسبته مثل يوم جمعة في الفصل الواقع به
هل النظام يوفر الكهرباء

في احلقيقة املشترك يحاسب حسب استهالكه وحسب تنظيمه لوقت االستهالك، لكن 
ال نستطيع االنكار ان املشترك ممكن ان يوفر اذا اتبع طريقة صحيحة في االستهالك )خصوصا للمستهلكني اصحاب الورديات وخاصة الذين يعملون في 

ساعات الليل.

نظام التعرفة املتعددة
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تأسس بنك القاهرة عمان في 1960/1/14م كشركة مساهمة عامة أردنية، 
البنك أول فرع له في  1960/7/14. افتتح  وقام بأول عملية مصرفية في 
الضفة الغربية عام 1986. يحتل بنك القاهرة عمان حاليًا املركز السادس 
بني البنوك العاملة في األردن من حيث حجم املوجودات، واملركز الثاني بني 
والثالث من حيث  املوجودات  العاملة في فلسطني من حيث حجم  البنوك 

عدد الفروع.
ميتلك بنك القاهرة عمان شبكة فروع منتشرة بشكل متوازن ومدروس 
في جميع أنحاء فلسطني ومرتبطة مع بعضها البعض بشبكة اتصاالت 
حديثة متكن العمالء من القيام بجميع عملياتهم املصرفية بكل سهولة 
ويسر من خالل فروع ومكاتب البنك البالغ عددها 17 فرعًا منتشرة في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتمتع بنك القاهرة عمان بقاعدة 
توسيع  من  ومتكنه  املالي  مركزه  تقوي  باحتياطيات  مدعمة  مال  رأس 

حجم أعماله حيث بلغ رأس املال املدفوع 17.725 مليون دينار.

املصرفية  اخلــدمــات  مــن  واســعــة  عمان مجموعة  الــقــاهــرة  بنك  يــقــدم 
التجارية واخلدمات املقدمة لألفراد واملؤسسات كاالعتمادات املستندية، 
عمله  سنوات  خــالل  البنك  حقق  وقــد  التحصيل.  وبوالص  والكفاالت 
الــطــوال الــعــديــد مــن اإلجنــــازات الــريــاديــة فــي مــجــال خــدمــات األفراد 
وقروض ذوي الدخل املتدني وقروض متويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
والقروض الشخصية امليسرة، وكذلك في مجال اخلدمات االستثمارية 
والبطاقات  اخلــزيــنــة  وخــدمــات  وأدوات  اخلــارجــيــة  الــتــجــارة  وخــدمــات 
بواجبه  منه  إميانا  يونيون،  /ويسترن  السريعة  واحلـــواالت  االئتمانية 
الوطني جتاه دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني وحتسني مستوى املعيشة 

للمواطن الفلسطيني.
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شهر  في  فلسطني  في  اجلديدة  املؤسسية  هويته  عمان  القاهرة  بنك  أطلق  لقد 
التواصل،  تعزيز سبل  القائمة على  رؤيته  لتعكس   ،2007 العام  األول من  كانون 
مبا يكفل حتقيق رضا وتطلعات العمالء بشكل فاعل، وتعزيز مكانته الرائدة في 
السوق الفلسطينية.  وانسجاما مع رؤيته املتجددة وأهدافه اإلستراتيجية، عمل 
بنك القاهرة عمان على تنمية مفهوم فروعه وشكلها الداخلي، مبا مييزها مبفهوم 
فريد قائم على االنفتاح وإزالة العوائق واحلواجز وتسهيل اإلجراءات على العمالء 
على  العمالء  تساعد  التي  الصادقة  واملشورة  النصيحة  وتقدمي  الضيافة  وحسن 
اتخاذ أفضل القرارات، من خالل حتقيق سهولة التواصل، وشفافية التعامل التي 
تقوم على ضمان وضوح كافة اإلجــراءات ووضوح تفاصيل اخلدمات وما يطرحه 

البنك من منتجات، وذلك ضمن بيئة ترحيبية تتسم باملرونة والتعاون املستمر.
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ريف للتمويل
خدمات رائدة يسرة وفريدة

من نحن 
ريف للتمويل هي شركة فلسطينية مساهمة خاصة غير ربحية سجلت بتاريخ 
2007/7/2 حتت رقم 56314373734  تعمل على تقدمي  اخلدمات املالية 
الريفية  املناطق  في  الصغيرة  للمشاريع  واملستدامة  املتخصصة  املتنوعة 
من  واملــزارعــات  املزارعني  من  الفئات احملتاجة  وجه اخلصوص وخدمة  على 

الشباب.

رسالتنا 
نقدم خدمات مالية عالية اجلودة مستمرة بالشراكة مع اجلمعيات واالفراد احملتاجني 

في املناطق الريفية الفلسطينية معتمدين على فريق كفؤ ومدرب ومحفز

الرؤيا
نسعى لدمج الفقراء في خدمات التمويل الصغير لتعزيز فرصهم ودورهم في التنمية 

الشاملة بتكوين اول بنك فلسطيني الهوية واملمارسة .

االهداف
االرياف  فــي  الفقيرة  واجلــمــاعــات  لــالفــراد  املعيشة  مستوى  حتسني  فــي  املساهمة  

الفلسطينية 
املساهمة في سد الفجوة التمويلية احلاصلة في الريف

االرتقاء مبستوى اخلدمات املالية املقدمة الكبر عدد ممكن من املستفيدين احملتاجني  
الذين ال يحظون بخدمات من احد

قيم ومبادئ شركة الريف للتمويل
اجراءات بسيطة تعتمد على ثقة متبادلة مع املستفيدين

الشراكة الفاعلة املنية على التكامل والتخصص مع املؤسسات املساهمة 
الشفافية في التعامل واملساواة والعدالة اجلندرية

احترام ثقافة املجتمع املدني
احلفاظ على البيئة في تصميم املشاريع

املنتجات التمويلية 
قروض الشراء اجلماعي من مستلزمات االنتاج واالعالف واالجهزة واالليات 

قروض التمويل املسبق لالستيراد والتصدير،
قروض لتمويل رأس املال العامل )التشغيلي(

قروض رأس مالية

استراتيجياتنا:
تقدمي منتجات مالية متنوعة 

جودة عالية 
بناء محفظة قروض متنوعة .

حتقيق انتشار واسع في املناطق الريفية .
تعزيز دور الشركاء من جمعيات ومؤسسات مساهمة في الشراكة

بناء عالقات تعاون مهنية مع املؤسسات اإلقراضية والبنوك
بناء عالقات تعاون مهنية مع املوردين للخدمات

من هم املستفيدين من شركة ريف للتمويل
اجلمعيات األهلية التعاونية التي متارس أعمالها ونشاطاتها في األرياف الفلسطينية.  -

أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في املناطق الريفية خارج إطار اجلمعيات.  -
رواد ورائدات املشاريع اخلالقة.  -

Main Brunch : Ramallah ، Al-Rabia Bldg ، 4th Fl
االدارة العامة والفرع : رام الله ، عني مصباح عمارة الرابية 

الطابق الرابع ، تلفاكس :02-2951073
فرع اخلليل / حلحول الشارع الرئيسي بالقرب من مستشفى شيرة

عمارة النتشة ، الطابق الرابع - تلفاكس :2211130
فرع غزة : شارع اليرموك . عمارة الزقوت بجانب شركة هيونداي

تلفاكس 08-2888914/5
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نبذه عن الشركه ومقراتها 
1996م برأس مال وقدره )300000 $ (دوالر أمريكي وهي شركه    تأسست الشركه في سنة 
محدودة الضمان ،املكتب الرئسي في القدس / عمارة األتراك وفي شارع بركننغ ، واملكتب الثاني 
في عمان عمارة درمي سنتر شارع الوكاالت / الصويفيه /عمان ، واملقر الثالث في بيت حلم عمارة 

البنك العربي 

املؤسسون ومراكزهم :
1: السيد رجل األعمال عدنان يوسف ابراهيم اجبور ) رئيس مجلس االداره واملدير العام ( .
2: السيد صالح يوسف ابراهيم اجبور ) املدير املالي للشركه ونائب رئيس مجلس األداره ( .

3: السيد صالح يوسف ابراهيم اجبور ) املدير األداري للشركه ( .

الهيكل األداري والهندسي :
1: السيد فريد سعيد مدقق احلسابات للشركه .

2: السيد ابراهيم احمد ابراهيم عبد النبوي املسؤول عن القوى البشريه العامله لدى الشركه.
والتنفيذي عن مشاريع الشركه مبشاركة  الهندسي  املسؤول  النابلسي  املهندس فؤاد  السيد   :3

عدد من الطاقم الهندسي .
4: شركة كوبا للهندسه ،مكتب استشاري لصاحبها املهندس سيمون كوبا ) املستشار الهندسي 

للشركه ( .
5: مكتب احملامي محمد بزبز وشركاه مسؤول الشؤون القانونيه للشركه .

تصنيف الشركه وعضويتها :
الشركه مصنفه حسب السجالت التجاريه درجه اولى ، وهي عضو في غرفة التجاره والصناعه 
القدس  في  الشركات  سجل  في  ومسجله  حلم  ببيت  والصناعه  التجاره  وغرفة  اخلليل  في 
ومسجل في وزارة الصناعه والتجاره في عمان / سجل الشركات ،والشركه مسجله في جمعية 

رجال أعمال فلسطني .

اعمال الشركه واجنازات:
تعتبر الشركه رائده في اعمال البنيه التحتيه والطرق واملشاريع العامه وتنفيذ مشاريع األسكان 

العامه واخلاصه وفيما يلي مختصر عن بعض األعمال 
1: تنفيذ وشق الطريق الواصل بني مدينة القدس ومدينة اريحا )حفر وتنفيذ البنيه التحتيه 

والتعبيد وكامل األعمال ( حيث بلغت كلفة التنفيذ عشرون مليون دوالر امريكي .   

شركة ع .ل اجبور للبناء والتطوير
القدس  فــي   9 لــشــارع  الطرقيه  األعــمــال  تنفيذ   :2
الواصل بني التله الفرنسيه ومنطقة بيت زابد غربي 
دوالر  مليون  عشر  خمسة  تنفيذيه  بكلفه  الــقــدس 

امريكي 
في  اخلليل  وبــاب  العامود  باب  بني  الواصل  العلوي  والشارع  السفلي  النفق  اعمال  تنفيذ   :3

القدس بتكلفه اثنان وعشرون مليون دوالر .
4:تنفيذ طريق عني اللوزه في سلوان شرقي القدس بتكلفة تسعة ماليني دوالر .

طوابق  خمسة  من  مكونه  عمارتان   ( األردن  في  فاخره  سكنيه  مباني  عــدة  واقامه  تنفيذ   :5
تشطيب فاخر جدا بتكلفة مليونان دوالر امريكي ( . 

بأحدث  مجهزه  شخص  خلمسمائة  تتسع  افـــراح  وصــالــة  مــؤمتــرات  قــاعــة  واقــامــة  تنفيذ   :6
التجهيزات السمعيه واملرئيه وانظمة الفيديو كونفرنس .

7: اقامة وجتهيز عدد من احملالت التجاريه )املوالت ( واملطاعم في ربوع الوطن احلبيب .
8: اقامة عدة مباني سكنيه في القدس لدعم الوجود الفلسطيني في املدينه.

9: نشاط مميز في امتالك األراضي في الوطن في اماكن مميزه في القدس )بيت حنينا ،بيت 
صفافا ، شعفاط ( .

، مادبا ،  وعقارات ألهداف جتاريه وسياحيه في مناطق األردن ) العقبه  اراضي  امتالك   :  10
جرش ، اربد ، بالضافه الى مدينة عمان ( .

11: نشاط جتاري واقتصادي في ادارة القاعات واحملالت املتميزه في الوطن واخلارج.

األهداف والتطلعات :
--- الشركه تعمل بكد ونشاط على افتتاح وتنفيذ املشاريع في كافة املجاالت لدعم األقتصاد 
الفلسطيني وازدهاره حيث يعمل في الشركه حاليا اكثر من 250 عامل مهني مدرب في مجال 
قطاع البناء والتطوير واملجاالت األخرى وعلى هذا فان الشركه تعتمد اعتمادا كليا على األيدي 

العامله الفلسطينيه للحد من البطاله في املجتمع احلبيب .
بعض  في  ومشاركتها  اخليريه  املؤسسات  بعض  بدعم  تقوم  حيث  خيريه  اعمال  للشركه   ---

اجنازتها وتقدمي اخلدمات قدر املستطاع لهذه املؤسسات.
--- الشركه تعمل بكل جديه على دراسة اقامة بنك مصرفي في القدس لدعم املشاريع الصغيره 
ولدعم املؤسسات وللمشاركه في انتعاش القطاع التجاري في القدس لدعم التواجد والصمود 

في القدس .

ممتلكات الشركه :
1: متتلك الشركه معدات ثقيله وآليات تعمل في مجال تنفيذ احلفريات وتنفيذ اعمال الطرق 
والتعبيد وبألضافه الى ذالك سيارات معده خلدمة الكادر الهندسي والفني واملوظفني ، ومتتلك 
الشركه معدات للبناء وروافع وعدة طوبار وقوالب جاهزه للصب وسياره شحن )قالب ( لنقل 

بضائع ولوازم البناء وتقدر قيمتهم عشرة ماليني دوالر امريكي .
2: متتلك الشركه اراضي مسجله باسم الشركه في مناطق القدس /بيت حنينا /بيت صفافا / 

شعفاط وقيمتها مليون ونصف دوالر.
العقبه / مادبا / جرش / عمان وقيمتها نصف   / األردن  في  اراضــي  الشركه قطع  3: متتلك 

مليون دينار اردني .

رأس مال الشركه :
تقدر القيمه احلقيقيه للشركه بحوالي عشرون مليون دوالر امريكي .

والله من وراء القصد
رئيس مجلس األداره /املدير العام 
رجل األعمال عدنان يوسف اجبور 
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أكــد رئــيــس جمعية رجـــال االعــمــال الــعــرب حمدي 
الطباع..أن أهم خطوة يجب أن تسعى الدول العربية 
املشتركة  العربية  السوق  القامة  التوجه  قبل  اليها 
الكبرى  العربية  احلــرة  التجارة  منطقة  اجنــاح  هي 

وتعزيز التجارة العربية البينية.
تـــراوح مكانها  زالـــت  مــا  البينية  الــتــجــارة  وبــــني..أن 
عند10 باملائة من إجمالي التجارة العربية اخلارجية 
عــلــى الــرغــم مــن مــضــي ثـــالث ســنــوات عــلــى اطالق 
منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى ..مشددا على 
النقل  مــوضــوع  فــي  اتــخــاذ سياسات جريئة  ضـــرورة 
بني  والسياحة  واإلستثمار  التجارة  شريان  باعتباره 

الدول العربية.
ـ  االردنيه  االنباء  لوكالة  حديثه  في  الطباع  وناشد 
ازالة القيود االداريــة التي  ـ احلكومات العربية  بترا 
الدول  بــني  الــســلــع  تــدفــق  حــريــة  أمـــام  عبئا  تشكل 
اإلداريــة على احلدود  باالجراءات  واملتمثلة  العربية 
واخـــتـــالف شــــروط املــواصــفــات واملــقــايــيــس للسلع 
احلدود  عبر  التنقل  اجــراءات  وتسهيل  التصديرية 
لــرجــال االعــمــال واملــســتــثــمــريــن.ودعــا الــطــبــاع الى 
ا من  رئيسّيً حترير جتارة اخلدمات واعتبارها جزًءا 
الى  العربيه.مشيرا  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية 
والتأمني  والــبــنــوك  والــنــقــل  السياحة  قــطــاعــات  أن 
وتكنولوجيا املعلومات من أهم القطاعات التي ميكن 
اقتصادية  آثـــار  إلــى  الــتــجــارة فيها  تـــؤدي حــركــة  أن 

ملموسة وسريعة. 
كما دعا الى استكمال اجراءات انضمام بقية الدول 
الكبرى  العربية  التجارة احلرة  العربية إلى منطقة 
وإنـــشـــاء خــط مــالحــي يــربــط بــني املــشــرق واملغرب 
العربيني وتوحيد املواصفات اخلاصة بقطاع النقل 
واإلجراءات واألنظمة اجلمركية واملتطلبات اإلدارية 
واملالية التي يتم اتباعها في املوانيء العربية وتفعيل 

اتفاقيات النقل العربي )الترانزيت( .
العالم  بــلــدان  بــني  النقل  كلفة  أن  الطباع  واعتبر 
تنمية  أمــام  عائقا  تشكل  زالــت  ما  املختلفة  العربي 
توفر  عــدم  أن  الــى  البينيه.مشيرا  العربية  التجارة 
العربي  واملــشــرق  املــغــرب  بــني  منتظمة  نقل  وســائــل 
وبأسعار منافسة يجعل حجم التجارة بينهما متدنيا 
فتجارة املغرب العربي تشكل 18 باملائة من اجمالي 
دول شمال  وتصل صادرات  البينية  العربية  التجارة 
افريقيا العربية الى 13 باملائة من الصادرات البينية 
23 باملائة من  العربية فيما تشكل الواردات البينية 

الواردات العربية البينية.
العربي  العالم  في  اخلاص  القطاع  الطباع.أن  وأكد 
في  ستعقد  التي  املقبلة  االقتصادية  للقمة  يتطلع 
جدية  قــرارات  التخاذ  احلالي  العام  اواخــر  الكويت 

وفعالة باجتاه تسريع وتيرة اإلصالحات االقتصادية 
القطاعني  بني  الشراكة  وتعزيز  العربية  الــدول  في 

العام واخلاص.
املشروعات  اقــامــة  لبحث  فــرصــة  الــقــمــة  ورأى.أن 
العربية االستراتيجية املشتركة في قطاعات الطاقة 
وغيرها  واملالحة  احلديدية  والسكك  واملــاء  والغاز 
بني أقطار الوطن العربي كذلك العمل على توفير 
التمويل  مؤسسات  من  لها  املالي  والدعم  التمويل 
الــعــربــيــة واالســالمــيــة املــشــتــركــه. وطــالــب الـــدول 
حترير  شأنها  مــن  الــتــي  ــقــرارات  ال اتــخــاذ  العربية 
االسرائيلية  السيطرة  من  الفلسطيني  االقتصاد 
الفلسطينية  للمنتجات  العربية  األســـواق  وفتح 
وضرورة  الفلسطينية  االقتصادية  املؤسسات  ودعم 
بناء  واعــــادة  ولــبــنــان  الــعــراق  اعــمــار  فــي  املساهمة 
اقتصادهما وتوطني مزيد من االستثمارات العربية 
املتدنية  والدخول  العالية  البطالة  ذات  الــدول  في 
..مشيرا  االجنبيه  محل  العربية  العمالة  واحــالل 

الى أن استيعاب االيدي العاملة التي تدخل سوق 
العمل العربي يتطلب استثمارات سنوية تزيد على 

37،5 مليار دوالر .
وقال الطباع ان من املؤشرات االيجابية لالقتصادات 
العربية أنها حققت مجتمعة منوا في 2006 بنسبة 
6 باملائة وهي أعلى من معدل منو االقتصاد العاملي 
البالغ 5،3 باملائه.مشيرا الى أن تدفقات االستثمار 
قياسيًا  رقمًا  املاضي  العام  سجلت  املباشر  االجنبي 
 62 حوالي  الــى  لتصل  باملائة   35 بنسبة  وارتفعت 
مليار دوالر..فيما بلغت االستثمارات العربية البينية 
18 مليار دوالر توجه معظمها الى قطاع  املتحققة 
اخلدمات خاصة السياحه. وأكد أهمية السعي اجلاد 
بعدد  أسوة  النووية  الطاقة  تكنولوجيات  الستخدام 
ظل  في  خاصة  والنامية  املتقدمة  الــدول  من  كبير 
واحلاجة  البشرية  والكفاءات  الالزمة  االمــوال  توفر 
الطاقة  لتوليد  واقتصادية   ، نظيفة  ملصادر  املاسة 

الكهربائيه.

الطباع يؤكد أهمية تعزيز التجارة العربية البينية

بحث تفعيل مجلس األعمال األردني - االوزبكي 
 

استقبل رئيس جمعية رجال االعمال االردنيني حمدي الطباع مبقر اجلمعية سفير اوزبكستان في 
القاهرة والسفير غير املقيم في عمان الدكتور صالح انعام. وجرى خالل اللقاء استعراض خلطوات 

التعاون املستقبلي على املستوى االستثماري والتجاري بني البلدين الصديقني. 
3 ماليني طن  بـ  حيث اوضح السفير االوزبكستاني ان بالده تنتج كميات كبيرة من القطن تقدر 

سنويًا ، كما تنتج اجلرارات الزراعية والنسيج والنحاس والغاز واملنتجات الزراعية. 
من جانبه اوضح رئيس جمعية رجال االعمال االردنيني حمدي الطباع ان اجلمعية ترحب بتطوير 
العالقات االقتصادية بني االردن واوزبكستان والتي ترعاها اتفاقية تعاون مشترك بني غرفة التجارة 

والصناعة االوزبكستانية واجلمعية. 
واشار الطباع ان اولى اخلطوات في هذا السبيل تبدأ بتأسيس مجلس اعمال مشترك يضم ممثلني 

عن اجلانبني ويكون من شأنه مأسسة العالقات ووضع القواعد االساسية لها.

نصف مليون عدد العاطلني عن العمل فـي تونس
أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي وصول عدد العاطلني عن العمل في تونس إلى نحو 

نصف مليون عاطل في حني يصل إجمالي عدد سكانها إلى 10 ماليني نسمة.
وقال الغنوشي في افتتاح مؤمتر اقتصادي بالعاصمة تونس إن   دفع االستثمار يبقى اليوم السبيل 

الوحيد   لتقليص نسبة البطالة املقدرة حاليا بنسبة %14 من إجمالي قوة العمل.
وأضاف أن بالده متكنت سنة 2007 من توفير 80 ألف فرصة عمل ملواطنيها مقابل 74 ألفا عام 
ألف  4ر45  إلى  ارتفع  سنويا  تونس  في  املنشأة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  عدد  وأن   2006

مشروع.
ويوفر القطاع اخلاص %90 من نسبة الوظائف اجلديدة املنشأة سنويا في تونس التي تسعى إلى 

اجتذاب مزيد من االستثمارات اخلارجية لالستجابة لطلبات الشغل املتزايدة.
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أخبار إقتصادية عربية ودولية

الفترة  الــغــذاء عــاملــيــا فــي  أســعــار  ارتــفــاع  أدى 
األخيرة إلى احتياج برنامج الغذاء العاملي إلى 
التزاماته  ملواجهة  إضافية  دوالر  مليون   750
مليون   73 لنحو  الغذائية  املساعدات  لتوفير 

شخص هذا العام. 
وكان البرنامج قد أعلن في نهاية شباط املاضي 
أنه بحاجة إلى 500 مليون دوالر إضافية على 
ندائه األساسي والبالغ 2،9 مليار دوالر للقيام 
مبهامه ، إال أن ارتفاع األسعار أدى إلى مراجعة 
بزيادة  أي  750 مليون  إلى  ليرتفع  املبلغ  ذلك 
الى  البرنامج  وأشــار  دوالر.  250 مليون  قدرها 
ارتـــفـــاع ســعــر طــن األرز فــي تــايــلــنــد مــن 460 
دوالرا في 3 آذار إلى 780 دوالرا خالل خمسة 

أسابيع.
تشهد  قد  األرز  أسعار  أن  من  البرنامج  وحــذر   

جليل  عمان  لبورصة  التنفيذي  املدير  قال 
إحداث  في  مهما  دورا  للبورصة  طــريــف:أن 
النمو االقتصادي من خالل تشجيع االدخار 
استثمارية  مــشــاريــع  وفــتــح  واالســتــثــمــار 

جديدة.
عقدتها  التي  الشهرية  الندوة  خــالل  وأضــاف 
جمعية البنوك األردنية حول دور بورصة عمان 
فــي حــشــد املـــدخـــرات وتــعــزيــز منــو االقتصاد 
اقتصادات  املالية في  األســواق  دور  أن  الوطني 
املستوى  عــلــى  ســـواء  كبير  تــزايــد  فــي  الــــدول 
احمللي أم على املستويات العاملية وهذا ما تدل 

عليه أرقام االستثمار في األسواق املالية.
وبــــني خــــالل الــــنــــدوة أن قــيــمــة األســـهـــم في 
البورصات العاملية بلغت نحو 6 ، 62 تريليون 
سنوي  تــداول  مبعدل  املاضي  العام  في  دوالر 
بلغ 6 ، 15 تريليون دوالر منوها إلى أن قيمة 
األسهم في البورصات العربية بلغ حوالي 3 ، 1 
تريليون دوالر بنسبة 2 باملائة أكبرها البورصة 

السعودية.
وقال قندح أن تساؤالت عديدة تدور في أذهان 

البرنامج حتى  ، وقد تلقى  مزيدا من االرتفاع 
ميزانيته  مــن  دوالر  مــلــيــون   900 نــحــو  اآلن 

األساسية.
ومن جانب اخر ، حدثت َدفعة قوّية لتحضيرات 
مؤمتر القمة املعنّي باألمن الغذائي بعدما أعلن 
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا سليفا 
، لدى افتتاح الدورة الثالثني للمؤمتر اإلقليمي 
عقدته  الـــذي   ، والــكــاريــبــي  الالتينية  ألمريكا 
 ، »FAO” مــؤخــرا  والــزراعــة  منظمة األغــذيــة 
عن قبوله لدعوة املدير العام للمنظمة الدكتور 
املستوى  الرفيع  “املؤمتر  جاك ضيوف حلضور 
ر  تغيُّ حتديات  العاملي:  الغذائي  باألمن  املعني 
املناخ والطاقة احليوية” ، املقرر أن ُيعًقد مبقر 
5 حزيران   - 3 الفترة  املنظمة في رومــا خالل 
ملبادرة  البرازيلي  الرئيس  دعــم  ويأتي   2008،

في  احمللية  البورصة  عالقة  حــول  املختصني 
األزمات  فــي  تأثرها  ومـــدى  العاملية  األســـواق 
إلى  ودورهــا في رفد االقتصاد الوطني حتتاج 

إجابات شافيه.
وتطرق طريف إلى معيار مهم في قياس مدى 
الـــدول يتمثل  اقــتــصــادات  أهمية األســهــم فــي 
احمللي  الــنــاجت  مــن  كنسبة  األســهــم  قيمة  فــي 
اإلجمالي ، مشيرا إلى انه في األردن أفضل من 
املستوى العاملي حيث تصل إلى ضعفي النسبة 

العاملية البالغة 100 باملائة.
وعرض لتركيب ملكية األسهم في بورصة عمان 
البورصة تتساوى  تاريخ  ، وقــال« ألول مرة في 
فيها نسبة ملكية املستثمرين العرب واألجانب 
املستثمرون  ميلك  حيث   ، األردنــيــني  ملكية 
العرب واألجانب حوالي 50 باملائة من القيمة 
السوقية لألسهم في بورصة عمان بينما ميلك 

املستثمرون األردنيون النسبة املتبقية.
ومـــن حــيــث اكــبــر الــشــركــات فــي الــســوق ، قال 
القيمة  حيث  مــن  شــركــات   10 أول  أن  طريف 
إجمالي  من  باملائة   70 نحو  تشكل  السوقية 

املنظمة في حلظْة حاسمة ، حني أشعلت أسعار 
سياسيْة  إضطراباْت  املتصاًعدة  الغذائية  املواد 
مع  العالم  من  متفّرقة  أنحاْء  في  واجتماعية 
البلدان بسبب  أحــداث شغْب في بعض  انــدالع 
اجلوع. وأعلن الرئيس لوال أنه سيتوجه إلى روما 
لبحث هذه القضية التي يعتبرها من اإلحلاح 
إلى أقصى احلدود ، ُمعربًا عن إميانه بأن األمن 
الغذائي ينبغي أن يكرس على أساس دائم كجزء 
من سياسات البلدان جميعًا. وأضاف أن األمم 
م تنازالت لصالح اُلبلدان  الثرية ينبغي أن تقّدً
احلديث  َمعرض  وفي  العالم.  في  فقرًا  األشــد 
عــن مــؤمتــر القمة املــقــرر عــقــده فــي حــزيــران ، 
لديها  املنظمة  أن  إلى  البرازيلي  الرئيس  أشار 
التحديات  حتــديــد  فــي  بــه  تنهض  رئيسي  دور 

والفرص أمام العديد من البلدان.

العربي  البنك  مقدمتها  في  السوقية  القيمة 
وشــركــة الــبــوتــاس وشــركــة الــفــوســفــات وبنك 
اإلســـكـــان والــبــنــك االردنـــــي الــكــويــتــي. وفيما 
يتعلق بسوق اإلصــدارات األولية ، قال طريف 
اإلصدارات  قيمة  أن  تدل  البورصة  بيانات  أن 
السنوات  والسندات خالل  األولية من األسهم 
دوالر  مليار   10 حوالي  بلغ  املاضية  اخلمسة 
مــا يــدلــل عــلــى مــقــدار الــنــمــو الــــذي شهدته 
السوق املالية االردنية وإسهاماتها في دعم منو 

االقتصاد الوطني.
ونوه إلى دراسة دولية لتصنيف أفضل 55 سوقا 
ناشئة حول العالم أن بورصة عمان جاءت في 
املرتبة 11 حيث احتل األردن املركز األول عربيا 

في هذا املضمار.
وتوصلت الدراسة إلى أن بورصة عمان أفضل 
املــنــطــقــة مــن حــيــث عــالقــة املخاطرة  أســــواق 
مبستوى العائد إضافة إلى التنويع االستثماري 
الذي  املستثمر  أن على  إلى  الدراسة  وخلصت 
إلى  يتوجه  أن  استثماراته  في  التنويع  يريد 

بورصة عمان.

برنامج الغذاء العاملي يحذر من ارتفاعات جديدة السعار االرز 

العرب و األجانب ميلكون 50 باملائة
من االسهم في بورصة عمان
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أخبار إقتصادية عربية ودولية

دشن رئيس الوزراء األردني نادر الذهبي مشروعات 
ــــك خالل  اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة فـــي الــعــقــبــة وذل
االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  احــتــفــاالت 
اخلاصة بعيدها السابع ، وكشف عن انشاء ميناء 
حيث  اجلنوبية  الــصــنــاعــات  منطقة  فــي  جــديــد 
العقبة  ملنطقة  املركزية  التطوير  شركة  ستطرح 
االقــتــصــاديــة اخلــاصــة عــطــاء دولــيــًا الستقطاب 
امليناء  تطوير  على  للعمل  مشغلني  مــطــوريــن/ 
مــســتــوى عاملي،  عــلــى  ثــم تشغيله  ومـــن  اجلــديــد 
حيث سيوفر مشروع تطوير امليناء اجلديد أرصفة 
وأرصفة  واحلــبــوب  والــدحــرجــة  العامة  للبضائع 

صناعية ألهم صناعات التعدين الوطنية. 
الضمان  مبنى  االردنــــي  الـــــوزراء  رئــيــس  وافــتــتــح 
ووضـــع حجر  العقبة،  فــي  اجلــديــد  االجــتــمــاعــي 
وفندق  منوعة  وحدات سكنية  ملشروعات  االساس 
أربع جنوم، حيث يشكل احد مرافق قرية تاال بي 
السياحية، كما وضع حجر األساس ملتنزه العقبة 
الواقع شمال مدينة العقبة حيث سيشتمل على 
شركة  ومشروع  عامة  ومكتبة  ثقافي  مركز  مبنى 
مت  الــذي  العقارية  الوطنية  للمشروعات  العقبة 
شركة  مجمع  إنشاء  على  يشتمل  حيث  تدشينه 
تطوير العقبة للمخازن والصناعات، حيث تشتمل 
ومجهزة  مــطــورة  أراض  عــلــى  املــشــروعــات  تــلــك 
بشبكات البنية التحتية الالزمة خلدمة األنشطة 
املختلفة خاصة أنشطة التخزين املكشوف واملغلق 
مركز  يوفر  مما  واملتوسطة  اخلفيفة  والصناعات 

دعم لوجستي متميز في املنطقة واإلقليم. 
العقبة  رئيس سلطة منطقة  الى ذلك استعرض 
اخلــاصــة املــهــنــدس حسني أبـــو غــيــدا االجنــــازات 
التي حققتها السلطة منذ التأسيس مشيرا الى 
املزايا االستثمارية التي تقدمها املنطقة اخلاصة 
املستوي  على  منافسة  جتعلها  الــتــي  واحلــوافــز 
اإلقــلــيــمــي والــعــاملــي. وأكـــد أبـــو غــيــدا فــي مؤمتر 
صحفي ان متوسط النمو االقتصادي في العقبة 
بلغ %12.1 وهو ما ميثل ضعف نسبة النمو الذي 

حققه االقتصاد األردني. 
وقال “ان املنطقة متكنت من جذب ما يزيد على 

املاضية  ســنــوات  الــســبــع  خـــالل  دوالر  8مليارات 
هو  ممــا   133% تــتــجــاوز  نسبة  بــذلــك  محققة 
خطة  عمر  2020وهو  الــعــام  حتى  لــه  مخطط 

السلطة االستراتيجية«. 
اخلاصة  املنطقة  جناح  أسباب  أن  غيدا  أبو  وأكــد 
املنطقة  ـــاء  ـــن أب وقــــــدرة  كـــفـــاءة  بـــرفـــع  مـــرهـــونـــة 
واندماجهم مبسيرة التنمية املتواترة، مشيرا الى 
املجتمع  معيشة  مستوى  بــرفــع  السلطة  الــتــزام 
ويكفل  حياتهم  على  ايجابا  ينعكس  مبا  احمللي 
التي  االقتصادية  النهضة  مــجــاراة  على  الــقــدرة 
تشهدها املنطقة واملوازنة ما بني متطلبات التنمية 

االقتصادية ومتطلبات التنمية االجتماعية. 
ـــى مــركــز جذب  واكــــد حتـــول مــنــطــقــة الــعــقــبــة ال
اقـــتـــصـــادي ومـــحـــرك تــنــمــوي يــعــمــل عــلــى دعم 
املنطقة  ألبناء  الرفاه  ويحقق  الوطني  االقتصاد 

واإلقليم واالقتصاد الوطني على وجه العموم. 
واعتبر ابو غيدا ان التنامي السكاني املتسارع في 
املنطقة مؤشر واضح على حجم عمليات التنمية 
والــتــطــويــر الــتــي تــشــهــدهــا املــنــطــقــة ممــا اوجب 
توسيع مساحة حدود  املنطقة  في  املخطط  على 
منطقة  لتشمل  الشمالية  اجلــهــة  مــن  املنطقة 
وادي عربة الذي يشكل امتدادا متوسطا بني سلة 
والعقبة حاضنة  االغــوار  األردنية منطقة  الغذاء 

االقتصاد الوطني. 
القادمة  الثالث  السنوات  ان  الى  غيدا  ابو  وأشــار 
ستحمل في طياتها اجنازات ضخمة في حال امتام 
عدد من املشروعات الكبرى في إشارة واضحة الى 
حتت  14فندقا  جانب  الى  العقبة  سرايا  مشروع 
االنشاء مؤكدا ان نسبة العمالة األردنية املوجودة 
القوى  مـــن حــجــم   75% تــتــجــاوز  املــنــطــقــة  فـــي 
العاملة في املنطقة وان هناك 30الف شاب أردني 
يخضعون لعمليات تدريب وتأهيل ينفذ بالتعاون 
االخرى  املعنية  واجلــهــات  املسلحة  الــقــوات  مــع 
لتوفير اختصاصات ومتطلبات حاجة السوق من 

العمالة. 
وقـــال ان قــطــاع الــســيــاحــة اســتــحــوذ عــلــى 50% 
حجم  جاء  فيما  لالستثمرات  الكلي  احلجم  من 

الصناعة  واحتلت   30% اخلــدمــاتــي  االستثمار 
و8%  ثقيلة  صناعات   12% منها   20% نسبة 

خفيفة ولوجستية. 
النظر  اعــادة  على  تعكف حاليا  السلطة  ان  وبني 
والكهرباء  واملياه  االراضي  في خطط استعماالت 
في  املتزايد  والسكاني  االقتصادي  النمو  ملوجهة 
العقبة منوها الى توصل السلطة الى توفير شاطئ 

للفنادق غير الشاطئية في املنطقة اجلنوبية. 
التنفيذي لشركة تطوير  الرئيس  من جانبه قال 
شركة  إنشاء  إن  فــاخــوري  عماد  املهندس  العقبة 
حتويل  لفلسفة  تــرجــمــة  جـــاء  الــعــقــبــة  تــطــويــر 
وإليجاد  خاصة  اقتصادية  منطقة  إلــى  العقبة 
املنطقة  تطوير  رؤيــة  لتطبيق  متخصصة  جهة 
وللحد من تضارب املصالح بني الدور التنظيمي 
الشركة  تأسست  وقـــال  للمنطقة.  والــتــطــويــري 
العقبة  املركزية ملنطقة  التطوير  باعتبارها شركة 
االقتصادية اخلاصة التي متتلك حقوق التطوير 
لألراضي القابلة للتطوير كاملطار واملوانئ وخدمات 
التطويري  الــذراع  تكون  وبذلك   ، العامة  املرافق 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة  لسلطة  املتخصص 

واحلكومة في آن معا. 
متكاملة  العقبة خطة عمل  تطوير  وتبنت شركة 
برامجها  كــافــة  متــويــل  مــن  اآلن  حــتــى  مكنتها 
باإلضافة  الذاتية  إيراداتها  خالل  من  وخططها 
على  الشركة  وأخــذت  احلكومة،  خزينة  رفــد  إلــى 
عاتقها متويل كافة متطلبات إعادة تأهيل املوانئ 
واملطار وتطوير البنية التحتية والفوقية اجلديدة 
للموانئ واملطار على حد سواء وبذلك فقد حلت 

الشركة محل احلكومة في الدور التطويري. 
وتعمل شركة تطوير العقبة وفق سياسة الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص عن طريق استقطاب 
العاملية  األسس  أفضل  ضمن  ومشغلني  مطورين 
للمنطقة  الــشــمــولــي  املــخــطــط  تنفيذ  أجـــل  مــن 
واالستفادة من املوارد التقنية واملالية املتوفرة لدى 
القطاع اخلاص ولذلك تبنت الشركة إستراتيجية 
التخطيط طويل األمد لتحقيق أهداف املنطقة 

االقتصادية اخلاصة. 

إلى االقتصادية” تتحول  العقبة  “سلطة 
مركز جذب وحتقق ضعف منو االقتصاد األردني
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في ظل النقص احلاصل في رؤوس األموال التي يتم استثمارها في مناطق 
أن  املمكن  من  ملشاريع  خصب  مناخ  ظل  وفي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
تساهم في جعل املجتمع الفلسطيني مجتمعًا منتجًا بداًل من كونه مجتمعًا 
استهالكيًا في بعض مجاالت احلياة خاصة أنه مجتمٌع يذخر بالطاقة العاملة 
وفي ظل نقٍص هائل في املرافق السياحية في بلٍد قد يؤمه املاليني من السياح 
سنويًا إذا ما استقرت أوضاعه أكثر جاء قانون تشجيع االستثمار في فلسطني 

رقم )1( لسنة 1998 م.
أهداف  حتقيق  فــي  بالغة  أهمية  القانون  لهذا  أن  جنــد  متأنية  وبــقــراءة      
بتوفير  وذلــك  االستثمارات،  زيــادة  خالل  من  فلسطني  في  التنمية  وأولويات 
للمستثمرين  الضمانات  وتقدمي  وتسهيله  االستثمار  لتشجيع  املالئم  املناخ 
ومنحهم احلوافز التي تزيد مع زيادة قيمة أي استثمار سواء كان في مشاريع 

قائمة أو مشاريع جديدة.
ألهم  نتطرق  وأن  بد  ال  فلسطني  في  االستثمار  حوافز  عن  حديثنا  في      
النصوص القانونية التي جاءت بهذا اخلصوص في قانون تشجيع االستثمار 
واملزايا  اإلعفاءات  من  املستثناه  املشاريع   عن  نتحدث  ثم  ومن  فلسطني  في 
بنص القانون املذكور ثم نتحدث عن كيفية حل النزاعات التي من املمكن أن 
تنشأ بني السلطة الوطنية الفلسطينية واملستثمرين ولكن قبل ذلك ال بد من 

إيراد بعض التعريفات الواردة في هذا القانون:-

أواًل:- تعريفات عامة:-
لسنة   )1( رقم  فلسطني  في  االستثمار  تشجيع  قانون  هو  االستثمار:  قانون 

1998 م.
الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع االستثمار.

القانون  وفقًا ألحكام هذا  كيان مؤسس ومسجل حسب األصول  أي  املشروع: 
بقصد الربح مبا في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية 

أو مشروع مشترك أو غيرها من املؤسسات.
احلوافز: اإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة وفقًا ألحكام هذا القانون.

استثمر في  أن  له  أو سبق  اعتباري يستثمر  أو  أي شخص طبيعي  املستثمر: 
فلسطني مبوجب أحكام هذا القانون أو القوانني السابقة.

ثانيًا:- حوافز االستثمار:-
لوضوح نصوص قانون االستثمار فإننا سوف نتعرض حلوافز االستثمار من 

خالل عرض النصوص القانونية التي حتدثت عنها.
االستثمار بضمانه  قانون  السادسة من  املــادة  األولــى من  الفقرة  جــاءت  فقد 
عامه جلميع املستثمرين بنصها »ال يستثنى أي مستثمر على أي أساس مهما 

كان من التمتع باالمتيازات املمنوحة وفقًا ألحكام هذا القانون«.
ونصت املادة السابعة على أنه “ال يجوز تأميم املشروعات أو مصادرتها كما ال 

أو  أو مصادرتها  أو جتميدها  عليها  االستيالء  أو  أموالها  على  احلجز  يجوز 
التحفظ عليها إال عن طريق القضاء”.

ونصت املادة الثامنة على أنه “ال يجوز نزع ملكية عقارات املشروعات كلها أو 
قيمة  عن  عــادل  تعويض  ومقابل  للقانون  طبقًا  العامة  للمنفعة  إال  بعضها 
العقار على أساس القيمة السوقية للعقار واخلسائر األخرى التي قد تلحق 

به نتيجة نزع امللكية”.
املستثمرين  الوطنية جلميع  السلطة  “تضمن  أن  العاشرة على  املادة  ونصت 
التحويل غير املقيد جلميع املوارد املالية إلى خارج فلسطني مبا في ذلك رأس 
والفوائد  والرواتب  واألجور  الرأسمالية  واألرباح  األسهم  وأرباح  واألرباح  املال 
ومبالغ  الــرســوم  مــن  وغيرها  الفنية  واملعونة  اإلدارة  ورســـوم  الــديــن  ودفــعــات 
القضائية  واألحكام  والقرارات  الترخيص  إلغاء  أو  امللكية  نزع  عن  التعويض 
للمستثمر  ويجوز  املالية  املــوارد  أو  الدفعات  من  أخــر  نــوع  وأي  والتحكيمية 
املالية إلى خارج فلسطني بواقع أسعار صرف  املوارد  أن يحول بحرية جميع 
العملة املعمول بها في السوق والسارية املفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة 

للتحويل يقبل بها املستثمر”.
الثابتة للمشاريع  “متنح املوجودات  الثانية والعشرين بقولها  املادة  وحتدثت 

اإلعفاءات التالية” في نقاطها األربع التالية:- 
يتم  أن  على  والــضــرائــب،  اجلــمــارك  مــن  للمشروع  الثابتة  املــوجــودات  تعفى 
إدخالها خالل مدة يحددها قرار الهيئة باملوافقة على قوائم املوجودات الثابتة 
للمشروع، وللهيئة حق متديد هذه املدة إذا تبني لها أن طبيعة املشروع وحجم 

العمل فيه يقتضيان ذلك.
ال  أن  على  والضرائب  اجلــمــارك  من  للمشروع  املستوردة  الغيار  قطع  تعفى 
تزيد قيمة هذه القطع عن )%15( من قيمة املوجودات الثابتة، وعلى أن يتم 
بدء  تاريخ  الهيئة من  املشروع خالل مدة حتددها  استعمالها في  أو  إدخالها 
اإلنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة باملوافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.

من  حتديثه  أو  تطويره  أو  املشروع  لتوسيع  الالزمة  الثابتة  املوجودات  تعفى 
اجلمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.

تعفى من اجلمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة املوجودات الثابتة 
ارتــفــاع أســعــار تلك  الــزيــادة ناجتة عــن  إذا كانت  املــشــروع  املــســتــوردة حلساب 

املوجودات في بلد املنشأ أو ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.
الهيئة  تقرها  التي  املشاريع  “متنح  أن  والعشرين على  الثالثة  املــادة  وأشــارت 
هذا  في  الــواردة  احلوافز  للقانون  وفقًا  الالزمة  التراخيص  على  واحلاصلة 

القانون وفقًا للتالي”:-
اقل من مليون دوالرًا مينح إعفاء من  إلى  ألف  أي استثمار قيمته من مائة 
ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة )5( خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية 
اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي مبعدل 

اسمي قدره )%10( ملدة )8( ثمانية سنوات إضافية.

حوافز االستثمار في فلسطني

ني
نــــو

قــــا
ف ال

مللــــ
ا

احملامي أمير زهدي التميمي 
املستشار القانوني 

جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني
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الملف القانوني

أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ماليني دوالرًا مينح إعفاء من ضريبة 
الدخل لدى استحقاقها ملدة )5( خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج 
أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي مبعدل اسمي 

وقدره )%10( ملدة )12( اثنتي عشرة سنة إضافية.
ضريبة  من  إعفاء  مينح  فــوق  فما  دوالرًا  ماليني  خمسة  قيمته  استثمار  أي 
الدخل لدى استحقاقها ملدة )5( خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو 
مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي مبعدل اسمي قدره 

)%10( ملدة )16( ستة عشرة سنة إضافية.
املشاريع اخلاصة نوعيًا ورأسماليًا والتي يصدر بتحديدها قرارًا من مجلس 
الوزراء بناًء على اقتراح الهيئة متنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها 
ملدة )5( خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع 
 )20( ملــدة   )10%( وقــدره  اسمي  مبعدل  الصافي  الربح  على  دخــل  لضريبة 

عشرين سنة إضافية.
وحتدثت املادة الرابعة والعشرين في فقراتها األربع على أنه:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الهيئة مد اإلعفاءات ملدة أو 
مدد أخرى مبا ال يتجاوز )5( خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح 
زيادة  في  إسهامه  ومــدى  اجلغرافي  وموقعه  املشروع  عمل  ملجال  وفقًا  العام 

الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
املناطق  داخــل  تقام  التي  للمشروعات  بالنسبة  اإلعــفــاء  مــدد  حتديد  ميكن 
الصناعية أو املناطق النائية أو املهددة باالستيطان ويصدر قرار من مجلس 

الوزراء بتحديد املناطق الصناعية اجلديدة أو النائية أو املهددة.
إذا  إضافيتني  للمشروعات سنتني  اإلعــفــاء  مــدة  ــزداد  ت احلــاالت  وفــي جميع 
جتاوزت نسبة املكون احمللي في اآلالت واملعدات والتجهيزات )%60( وال يدخل 
في هذه النسبة املال املستثمر في األراضي واملباني وتكون الهيئة هي اجلهة 

املختصة بتحديد هذه النسبة.
ضمانات  أو  حوافز  تقرير  أو  تفضيلية  معاملة  منح  الوطنية  للسلطة  يجوز 

خاصة للمستثمر الوطني.
ونصت املادة السابعة والعشرين على أنه “تسري اإلعفاءات الضريبية ملدة خمس 
سنوات على التوسعات في املشروعات التي يوافق عليها مجلس اإلدارة اعتبارًا 
بالتوسع  أو مزاولتها للنشاط، ويقصد  التوسعات،  إنتاج تلك  تاريخ بداية  من 
جديدة  ثابتة  رأسمالية  أصــول  إضافة  في  واملستخدمة  املــال  رأس  في  الــزيــادة 
حتقق زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع من السلع واخلدمات أو التصنيع ملا كان 

يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقدمي أنشطة أو خدمات جديدة”.
الدخل  على  الضريبة  من  “تعفى  أنه  على  والعشرين  الثامنة  املــادة  وأشــارت 
األرباح التي وزعها املشروع وذلك بنسبة )%10( من القيمة األصلية حلصة 
املمول في رأسمال املشروع وذلك بعد انقضاء مدة اإلعفاء املنصوص عليها في 
املواد )24،23(، ويكون اإلعفاء املشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة )20%( 
من القيمة االسمية حلصة املساهم في رأسمال املشروع الذي ينشأ بالتطبيق 
أسهمها لالكتتاب  التي تطرح  املساهمة  القانون في شكل شركة  ألحكام هذا 

العام ويتم االكتتاب فيها مبا ال يقل عن )%40( من رأسمالها”.
وحتدثت املادة ثالثون بقولها “تتمتع الشركات واملنشأت الدامجة واملندمجة 
والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني باإلعفاءات املقررة لها 
قبل االندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة اإلعفاء 
لها وال يترتب على االندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات 

ضريبية جديدة”.

وأشارت املادة الواحد والثالثون على أن “للهيئة أن متنح إعفاءات استثنائية 
عن  للتصدير  املعد  اإلنــتــاج  نسبة  تقل  ال  أن  بشرط  التصديرية  للمشاريع 
ال  وان  نظام خاص  ذلك مبعايير  يتم  أن  على  إنتاجها  إجمالي  من   )30%(

تزيد مدة اإلعفاء اإلضافية عن ثالث سنوات”.
وأشارت املادة اخلامسة والثالثون بفقراتها األربع بقولها:

يعفى األثاث املستورد للفنادق واملستشفيات من اجلمارك والضرائب.
السياحية مبا في  للمشاريع  وااللكترونية  الكهربائية  واملعدات  األدوات  تعفى 

ذلك الفنادق من اجلمارك والضرائب.
من  املستشفيات  ملشاريع  وااللكترونية  الكهربائية  واملــعــدات  األدوات  تعفى 

اجلمارك والضرائب.
متنح مشاريع الفنادق واملستشفيات إعفاءات إضافية من اجلمارك والضرائب 
وااللكترونية  الكهربائية  واملعدات  واألدوات  واملفروشات  األثاث  ملشترياتها من 
واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل )5( خمس سنوات، على أن يتم 
تاريخ  )2( سنتني من  املشروع خالل  أو استعمالها في  إلى فلسطني  إدخالها 

صدور قرار باملوافقة على قوائم املشتريات وكمياتها.

قانون  في  الـــواردة  واملــزايــا  اإلعــفــاءات  من  املستثناه  املشاريع  ثالثًا:- 
االستثمار:-

حصرت املادة الرابعة من قانون االستثمار عدم منح اإلعفاءات واملزايا الواردة 
في قانون االستثمار في سبعة مشاريع وهي:-
تصنيع وتوزيع األسلحة والذخيرة أو قطعها.

الصناعات اجلوية مبا في ذلك املطارات.
إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.
إعادة تصنيع املهمالت والنفايات الصلبة.

االتصاالت السلكية والالسلكية.
هيئة اإلذاعة والتلفزيون.

باحلوافز  االستثمارات  جميع  “تتمتع  أنه  إلى  وأربعون  ثالثة  املــادة  وأشــارت 
)ما  العقارات  التأمني،  التجارية،  “املشاريع  باستثناء:-  القانون  في  املمنوحة 
أية مؤسسة مالية )ما عدا  البنوك، شركات الصرافة،  التطوير(  عدا مشاريع 

شركات الرهن العقاري حصرًا(”.

رابعًا:- كيفية حل النزاعات التي تنشا بني املستثمرين وبني السلطة 
بقانون  عليها  املنصوص  والواجبات  باحلقوق  يتعلق  فيما  الوطنية 

االستثمار ؟؟؟
أجابت على هذا التساؤل املادة أربعون من قانون االستثمار بقولها:-

بينهما،  نشأ  قد  نزاعًا  بأن  الوطنية  السلطة  أو  املستثمر  يعتقد  عندما 
لإجراءات  وفقًا  مفاوضات  بإجراء  املباشرة  يطلب  أن  منهما  ميكن ألي 
احملددة في األنظمة، وميكن ألحد طرفي النزاع أن يطلب إجراء مفاوضات 
قبل جلوئه إلى تسوية النزاعات املنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه 

املادة.
إذا أخفقت املفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية احملددة في األنظمة، 

يحق ألي من الطرفني أن يحيل النزاع إلى:-
حتكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك األنظمة.

احملاكم الفلسطينية.
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د. اياد عزوني
عضو جمعية رجال األعمال

لذا  واألسنان عنوان صحة اجلّسم،  الفم  إن صحة 
وجب علينا االهتمام بالعناية باألسنان، ملا لها من 
أهمية كبرى في احلفاظ على صحة اجلسم سليمًا، 
إضافة ألهميتها في  إعطاء املظهر اجلمالي للوجه، 

والشخصية املرموقة اجتماعًيا.
عدم  و  األســنــان  بتنظيف  العناية  وقله  فاإلهمال 
متابعه عالج األمراض التي تصيب الفم واألسنان 
األسنان  انتشار تسوس  إلى  تؤدي  املبكرة  مبراحلها 
األلم،  من  متفاوتة  أعراًضا  مسببه  اللثة  والتهاب 
تصدر  مستحبة  غير  رائــحــة  يصاحبها  مــا  وغالًبا 
النفس  البخر)  أو    Halitosis  - الفم وتعرف  من 

الكريه(.
وهــذا مــا ســوف أحتــدث عنه بسياق املــوضــوع ملــا له 
من أهمية في تشخيص األمراض الفموية وبعض 
احلــــاالت املــرضــيــة بــاجلــســم، إضــافــة إلـــى تأثيره 
السلبي على احلياة االجتماعية والعملية والعالقة 

مع اآلخرين .
وتشير اإلحصائيات إلى أن حوالي %65 من البالغني 
يعانون من هذه املشكلة وأن نسبه ال تزيد عن 10% 
منها  والتخلص  لعالجها  ويسعوا  يدركونها  منهم 

والغالبية تتعايش معها دون اهتمام ملحوظ.

أسباب البخر:
CAUSES OF Halitosis

الالوكسجينيه  البكتيريا  نتيجة منو  البخر  يحدث 
حتت  تـــوجـــد  والـــتـــي   anaerobic bacteria
حتليل  على  البكتيريا  هــذه  وتعمل  اللسان  سطح 
وتفرز مركبات  الغذائية  باملواد  املوجودة  البروتينات 
 Volatile Sulfur compounds السلفراملتبخر
 Hydrogen Sulfide ومادة الهيدروجني سلفايد

والتي تشبه رائحتها رائحة البيض الفاسد.
وجود  عن  ينشط  الالوكسجينيه  البكتيريا  منو  إن 
الهضمي  اجلــهــاز  أجـــزاء  اضــطــراب وظيفي ألحــد 
والذي يعتبر الفم اجلزء األول منه ويزداد نشاطها 
على بقايا الطعام املتراكمة في فجوات األسنان )في 
في  وكذلك  معالج(  غير  وتسوس  نخر  وجــود  حــال 
حاالت وجود رواسب كلسيه على األسنان بسبب قلة 

العناية بتنظيف األسنان.

وميكن أن يحدث البخر بجميع مراحل العمر عند 
كال اجلنسني ألسباب ميكن إيجازها كمايلي:

؟أ- أسباب طبيعية.
يستيقظ  مــا  غالبًا  الــصــبــاح:  فــي  الــفــم  رائــحــة   .1
ــنــوم ويــشــعــر أن رائــحــة فــمــه غير  الــشــخــص مــن ال
اللعاب  إفــراز  قلة  أمر طبيعي بسبب  وهــذا  مقبولة 
وركــود حركة اللسان األمــر الــذي يــؤدي إلى جفاف 
وغالبًا  البيئة،  بهذه  البكتيريا  نشاط  وزيــادة  الفم 
ما تزول هذه الرائحة بترطيب الفم باملاء وتنظيف 

األسنان.
2. رائحة الفم عند اجلوع و اخلطابة: إن االنقطاع 
عن تناول وجبات الطعام و احلديث لفترات طويلة 
بسبب االنشغال باألعمال اليومية، يؤدي إلى نقص 
السكر باجلسم باإلضافة إلى جفاف بالفم ويرافقه 
رائحة غير مستحبة بالفم، والتي تزول عند تناول 
من  قليلة  كميات  بشرب  ينصح  لذا  الطعام،  وجبه 
املاء على فترات متقطعة أثناء النهار للتخفيف من 
حدوث الرائحة الغير مستحبة ومضغ العلكة الغير 

محتوية على السكريات لتنشيط إفراز اللعاب.
3. رائحة ناجتة عن بعض األطعمة: بعض األطعمة 
تفرز رائحة غير مستحبة بالفم بسبب تكوينها ملادة 
أما  واجلــبــنــه،  البيض  مثل  الهيدروجني  كبريتيد 
البصل والــثــوم األخــضــر فــيــؤدي إلــى رائــحــة تدوم 
لفترة طويلة تترواح من 10-12 ساعة، لذا ينصح 
وضرورة  النهار  أثناء  األطعمة  هــذه  عن  باالبتعاد 
تناول  بعد  واملــعــجــون  بالفرشاة  األســنــان  تنظيف 

وجبه اإلفطار.
يرافقها  ما  غالًبا  املـــرأة:  عند  الشهرية  الـــدورة   .4
الدم  رائــحــة  تــشــبــه  بــالــفــم  غــيــر مستحبة  رائــحــة 
التي  الهرمونية  التغيرات  عن  ناجت  وهــذا  املتخثر، 

حتدث  بجسم املرأة فترة الدورة الشهرية.
5. التدخني وشرب القهوة: يؤدي طبًعا إلى رائحة 
تدوم  أنها  حيث  بسهولة  اآلخـــرون  مييزها  كريهة 
لفترات طويلة ألن اجلسم يعمل على التخلص من 

النيكوتني عن طريق اجلهاز التنفسي
الفم  ألمــــــراض  نــتــيــجــة  مــوضــعــيــه  أســـبـــاب  ؟ب- 

واألسنان
لتكون  نتيجة  تنشأ  املــزمــنــة-  اللثة  التهابات   .1
فية ماليني  تعيش  أالسنان  أعناق  لزج حول  غشاء 
اجلــراثــيــم يـــؤدي الــى اصــابــة االنــســجــة و االجـــزاء 
العظمية احمليطة باالسنان بالتهاب و من أعراضة 

نزفا لثويا و رائحةغير مستحبة من الفم
إلى  يـــؤدي  ـــذي  وال )الــتــســوس(-  األســنــان  2. نخر 
حـــدوث فــجــوات بــني األســنــان والــتــي تــكــون مناطق 

محبذة لتكاثر البكتيريا وتخمر بقايا األطعمة.
3. التهاب عصب األسنان- غالبًا ما يحدث نتيجة 
دون  العاج  مبنطقة  وانتشاره  األسنان  نخر  لتطور 
أالم شديدة،  والــذي يسبب  املبكرة  عالجه مبراحله 
دون  مسكنات  بــأخــذ  الــنــاس  مــن  كثير  عند  تعالج 
مــراجــعــة طبيب األســنــان، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلى 
رائحة  وتسبب  القناة  داخــل  األســنــان  عصب  تعفن 

كريهة دون الم، مييزها طبيب األسنان بسهولة.
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رائحة  إلى ظهور  الفم مؤدية  بالتدشية عن طريق 
غير مستحبة.

3. هبوط   عمل     الكبد.                           
 Urea الكلى:تفرز  عمل  وهبوط  الــدم  أمــراض   .4
بالفم   عند األشخاص  اللعابية  الغدد  عن طريق 

املصابني بالفشل الكلوي           
5. داء السكري:نتيجة لقلة استهالك املواد السكرية 
من  يــعــانــون  الــذيــن  لــألشــخــاص  والكربوهيدراتية 
 Insulin dependent Diabets مرض السكري
 Ketones and والتي تؤدي إلى تراكم mellitus
يتخلص  والــتــي  بــالــدم  مرتفعة  بنسب   acetone
الفم  مــن  متبخرة  رائــحــة  شكل  على  اجلسم  منها 

تشبه رائحة عصير التفاح.
6. األدوية الطبية: بعض األدوية التي حتتوي على 
 Paraldehyde و Iodine مركبات مثل األيودين
Chloral hydrate يتم التخلص من نواجتها  و 
من  متبخرة  مــواد  شكل  على  باجلسم  بعد حتللها 
خالل حليمات األغشية املخاطية مسببة روائح غير 

مستحبة.
      و فــي هــذه احلـــاالت املرضية العامة البــد من    
احلالة  على  املــشــرف  الباطني  الطبيب  مــراجــعــة 
إلعــطــاء اإلرشــــــادات الــطــبــيــة الـــالزمـــة مــع ضـــرورة 
التركيز على العناية بصحة الفم واألسنان باستعال 
الــفــرشــاة واملــعــجــون واملــضــامــض املــطــهــرة حسب 

تعليمات طبيب األسنان.
   أما بالنسبة ملعاجلة حاالت رائحة الفم الناجمة 

عن أسباب فموية.

االعتناء  مت  إذا  منها  الشخص  يشفى  مــا  غالبا 
العناية  وسائل  استعمال  وحسن  الفموية  بالصحة 
واملعجون  الــفــرشــاة  مــثــل  واألســـنـــان  الــفــم  بصحة 
التي  األســبــاب  كافة  معاجلة  بعد  الطبي  واخليط 
الطبيعية  األسنان  بني  الطعام  بقايا  جتمع  تسبب 
املزمنة،  الــلــثــة  الــتــهــابــات  أو  األســـنـــان،  نــخــر  مــثــل 
القدمية بأخرى  التركيبات االصطناعية  واستبدال 
مصنعة بدقة ومثبته بإحكام فوق األسنان احملشوة 
األسنان  عن  للتعويض  اجلسور  حلمل  واملستعملة 
أكثر  أنها  حيث  سليم  بشكل  بها  والعناية  املفقودة 

التقاطًا لبقايا لطعام                  
 mouth إن استعمال املضامض والغسوالت الفموية
تزيل  للجراثيم  مواد مضادة  على  wash احملتوية 
تزيد عن  ملدة ال  املزعجة بشكل مؤقت  الفم  رائحة 
عالج  يقتضي  والطبي  العلمي  واملنطق  ساعتني 
احلالة  إلزالة كافة األسباب املؤثرة من قبل طبيب 
ألستعمال  بتعليماته  وااللــتــزام  املختص  األســنــان 
سليم  بشكل  واألسنان  الفم  بصحة  العناية  وسائل 
اجلمالية  وظائفها  مؤدية  األسنان  على  للحفاظ 
نشاطات  وممــارســة  وجــه  أحــســن  على  والوظيفية 

احلياة اليومية بحيوية ونشاط 
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بالفم  تظهر  مــا  غالًبا  والــتــي  العقل،  أضـــراس   .4
التهابات  مسببة  جــزئــًيــا،  مطمور  أو  مــائــل  بشكل 
لتراكم  باألنسجة احمليطة ومناطق محبذة  مزمنة 
وبالتالي تعفنها  إزالتها  التي يصعب  الطعام  بقايا 

وحدوث رائحة للفم.
)التيجان  الــثــابــتــة  االصــطــنــاعــيــة  الــتــركــيــبــات   .5
بالترسبات  التغطية  سريعة  أنها  حيث  واجلــســور( 
املخاطية اللزجة وبقايا األطعمة خاصه تلك رديئة 

الصنع والغير محكمة بدقة عند تثبيتها.
6. أطقم االسنان املتحركة: أطقم األسنان اجلزئية 
الطعام  بقايا  تراكم  إلــى  تــؤدي  املتحركة  أوالكلية 
الفم  أنــســجــه  وبـــني  بينها  فـــراغ  ولــوجــود  بسهولة 
 candida تسهل منو أنواع مختلفة من الطفيليات
وتسبب رائحة كريهة لذا ينصح من يستعملون هذه 
في  ووضعها  النوم  عند  نزعها  املتحركة  التركيبات 
 H2O2 كوب من املاء املضاف إلية املاء األوكسجيني
إضافة إلى إزالتها من الفم بعد كل وجبه وتنظيفها 

جيًدا. 
7. اللسان: بعض احلاالت يكون بها اللسان مشقق 
بقايا   لتراكم  محبذة  مناطق  يشكل  وهــذا  خلقًيا 
املدخنني  األشخاص  عند  اللسان  أن  كما  الطعام، 
على  املــوجــودة  للحليمات  وضمور  تقرح  به  يحدث 
تعمل على جتميع  ســوداء  سطحه وظهور شعيرات 
الــطــعــام وتــفــرز رائــحــة كــريــهــة، وهــنــا ينصح  بقايا 
باللسان  اخلـــاصـــة  الــتــنــظــيــف  أدوات  بــاســتــعــمــال 

للتخفيف من حدة األعراض.
تترسب  والــتــي  )الــقــلــح(:  الكلسيه  الترسبات   .8
نتيجة  اللثة  مــن  القريبة  األســنــان  أســطــح  على 
الصفيحة اجلرثومية  اللعاب مع  افرازات  لتفاعل 
بالقلح  تعرف  اجلير  تشبة  مــادة  وتكون   Plaque

.Calculus
      إن إهمال إزالــة القلح بجلسات دوريــة كل ستة 
اشهر عند طبيب األسنان يؤدي إلى حدوث جيوب 
أنواع مختلفة  بها  تتكاثر  التي  اللثة واألسنان  بني 
باللثة  مزمنة  التهابات  تسبب  والتي  البكتيريا  من 
حمراء  الــلــثــة  وتــصــبــح   Chronic gingivitis
مؤثر  أي  عــنــد  الـــدم  تــنــزف  منتفخة  لينة  الــلــون 
بالفم،  كريه  وطعم  رائحة  مسببه  بسيًطا  كان  ولو 
الرباط  لتصيب  تتطور  عالجها  إهــمــال  حــال  فــي 
بالنهاية  يؤدي  والذي   Periodental ligament

إلى تخلخل  باألسنان وفقدانها.
ج- أسباب عامة نتيجة لوجود أمراض باجلسم:

1. أمراض اجلهاز التنفسي:مثل: حاالت التهاب 
األنفية  واجلــيــوب  والــرئــتــني  الهوائية  القصبة 
األنف  مــن  رائحتها  تظهر  إفــــرازات  إلــى  تـــؤدي 

OZENA
2. أمـــــراض اجلـــهـــاز الــهــضــمــي:تــؤدي إلـــى إفـــراز 
الغازات الناجتة عن عملية الهضم باملعدة واألمعاء 

 د. اياد امني 
عبد السالم عزوني

تعليمة  تلقى   ،1968 عــام  نابلس  مدينة  مواليد    *
على  حــصــل  أن  إلـــى  مبــدارســهــا  املختلفة  مبــراحــلــه 
الثانوية  املــدرســة  من  عام1985  العامة  الثانوية    

اإلسالمية.
*   بكالوريوس طب وجراحة األسنان  جامعة العلوم 

والتكنولوجيا األردنية  سنة 1990   
 LomaLinda         أختصاص زراعة وتركيب األسنان  *

  95-University U S A 1994
*  زميل مشارك االكادميية االمريكية لزراعة االسنان 

 AAID Associate fellow  ، 2006
 GBOI  Board        البورد األملاني لزراعة األسنان  *

of oral  Implantology   2007
*  عــضــو الـــكـــوجنـــرس الـــعـــاملـــي لــــزراعــــة األســـنـــان                     

 ICOI  Membership
*  عــضــو املــجــمــوعــة األردنــــيــــة لــــزراعــــة األســـنـــان                        

Member      JDIG
االسنان   لــزراعــة  االملــانــيــة  للنقابة  مــقــررا  اختير    *

 DGZI  Palestine Director  فلسطني-
*  يزاول مهنة طب وزراعة األسنان بعيادته اخلاصة 
اسم  حتمل  والتى   1993 العام  منذ  نابلس  مبدينة 
 Center Dental األسنان   لطب  املركزية  العيادة 
 Bright اللة  بعيادة  رام  Clinicوحديثا مبدينة    

Smile
.www.cdc.ps  املوقع اإللكتروني  *
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

احملطة األخيرة مركز فلسطني للتحكيم 
دأبت جمعية رجال األعمال الفلسطينيني على بذل اجلهود والقيام مببادرات تهدف 
إلى تطوير نشاطاتها وخدماتها مبا يعود باخلير على أعضائها خاصة وعلى القطاع 

اخلاص واالقتصاد الوطني عامة ، ورغم م تعرض
 و يتعرض  له رجــال األعــمــال من ضغوط جــراء ممــارســات االحــتــالل التي تشكل 
عائقا أساسيا أمام حتقيق القطاع اخلاص أهدافه وغاياته إال انه استطاع  الصمود 
ومواجهة التحديات والتقدم نحو بناء اقتصادنا الوطني على طريق تأسيس الدولة 

بحول الله.

إن جمعية رجال األعمال ومن منطلق حرصها على تطوير خدمات القطاع اخلاص 
و املساهمة في تخفيف العبء الذي يتحمله القضاء الفلسطيني قررت أن تبادر إلى 
تأسيس مركز للتوفيق والتحكيم لفض املنازعات املالية والتجارية ، وسيضم هذا املركز 
الذي سيعمل على أساس قانون التحكيم الفلسطيني ، نخبة من اخلبراء والقانونيني 
اتفاقية تعاون مشترك مع مركز  املؤهلني في مختلف املجاالت وقد وقعت اجلمعية 
دبي الدولي للتحكيم ، وتعمل على فتح قنوات اتصال وتعاون مع جهات متخصصة 
الوزارات  الالئق وبدعم   املركز باملستوى  محليا وعربيا ودوليا بغية انطالق فعاليات 

املختصة ومؤسسات القطاع اخلاص.

في  الدعاوي  إقامة  لدى  املتنازعة  األطــراف  تواجهها  التي  املعاناة  نعلم حجم  نحن 
احملاكم  واملدد الزمنية التي تستغرقها أي قضية مهما صغر حجم النزاع فيها وذلك 
أو  القضاة  انتظام سير عمل احملاكم وعــدم متكن وصــول  التي متنع  العراقيل  جــراء 
احملامني إلى احملكمة في أحيان كثيرة، مما يؤدي إلى التأجيل شهرين أو ثالثة في كل 
مرة حتى بات البت في قضية ما يستغرق سنوات عديدة  األمر الذي ينتج عنه املزيد 

من األضرار واخلسائر املادية واملعنوية.
وفق  سيعمل  الــذي  واملصرفية  واملالية  التجارية  النزاعات  وفض  التحكيم  مركز  إن 
التحكيم  هيئة  وستكون  للمحاكم  املساعد  الــذراع  مبثابة  سيكون  السارية  القوانني 
التحكيم  قــرارات  تنفيذ  تضمن  قانونية  ضوابط  خالل  من  القضائية  الرقابة  حتت 
بعد املصادقة عليها من اجلهة املختصة ، هذا وسيعمل املركز على نهج الوساطة في 
فض املنازعات وفق قواعد وأصول تدعم  دور طاقم التحكيم خاصة وان العديد من 
اختصارا  يشكل  في حل خالفاتها مما  النهج  لهذا  تلجأ  الكبيرة  التجارية  الشركات 

للوقت والكلفة وضمانا للوصول إلى حلول ودية ،
وقد أعطى القانون لطرفي النزاع احلق باختيار احملكمني وزمن ومكان التحكيم .

إننا وبعد التوكل على الله وبدعم مختلف اجلهات الرسمية ومؤسسات القطاع اخلاص 
عقدنا العزم على السير قدما في عملية تأسيس مركز فلسطني للتحكيم آملني أن 
نوفق في إجناز هذا املشروع الهام في أقرب وقت ممكن شاكرين كافة اجلهات الرسمية و 
األهلية على مباركتهم وإعرابهم عن النية في دعم املركز والتعاون معه ملا فيه مصلحة 

القطاع اخلاص واقتصادنا الوطني .

والله ولي التوفيق 
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under the auspice of the Palestine 
Liberation Organization (PLO) until 
the national goals of Palestinians have 
been achieved. We therefore appeal 
to national and Islamic factions in 
Palestine to seriously take courageous 
steps towards achieving this national 
unity and rectifying previous errors. 
In the light of this we demand the 
following:

Extending Palestinian advocacy 1. 
and lobbying campaign on the 
local, regional and international 
levels. This will help achieve 
a prompt lifting of the Israeli 
siege of the Gaza Strip and 
a halt to the Israeli recurrent 
military attacks on the Gaza 
Strip and other locations in 
Palestine. Towards this end, 
our Council strongly supports 
the initiative of the Palestinian 
National Authority (PNA) to 
become in charge of the ports 
and crossing points to and from 
the Gaza Strip. This of course 
will help alleviate pressure on 
our people in the Gaza Strip, 
secure freedom of individual and 
good’s movement, and reunify 
the two parts of the Palestinian 
territories. We also appeal to the 
Quartet and the European Union 
to impose pressure on Israel 
(i.e. the occupying authority) in 
order for the latter to accept this 
initiative and to immediately 
start implementing it.
Planning for a prompt, intensive 2. 
and comprehensive national 
dialogue among all Palestinian 
factions for the sake of national 
unity, and emphasizing 
Palestinian legitimacy under the 
auspice of the PLO that is seen by 
many as the home of Palestinian, 
the umbrella of all political 

factions, the reference of the 
PNA, the party that carries out 
the Palestinian agenda, and the 
sole and legitimate representative 
of Palestinians. 
Implementing (and 3. 
simultaneously with launching 
dialogue) the agreements of 
Cairo and Mecca that had been 
signed between Fatah and 
Hamas. Priority should be given 
to re-invigorating the role of the 
PLO and restructuring of the 
Palestinian National Council 
(PNC). An agreement on holding 
early legislative and presidential 
elections should be reached soon 
and according to the Palestinian 
national agenda. This agreement 
should be approved  by the PNC 
in particular. 
Complying fully by the results of 4. 
the Legislative and Presidential 
elections that are due to be held. 
Separation among legislative, 
executive and judicial authorities 
must be sustained, and according 
to what was stated in the basic 
law regarding the rule of law and 
respecting Palestinian Citizens. 
The principle that says “people 
are the source of all authorities” 
should be emphasized.
Launching a comprehensive and 5. 
continuous process of reforms 

from within all institutions 
of the PLO and ministries in 
accordance with the criteria of 
modern management and good 
governance.
Reactivating grass root 6. 
organizations, workers unions, 
municipalities and institutions 
and inspire them plan for 
immediate elections of their 
“Boards of Directors”  to make 
them qualified and eligible to 
participate in the society building 
process. The Coordination 
Council of the Private Sector 
Organizations in Palestine 
includes business people, 
contractors and industrialists 
who exert utmost efforts for 
the sake of building a strong 
and independent Palestinian 
economy. We appeal to all people 
of good will to stop this disaster 
in Gaza, and enable our people to 
live with freedom and dignity in 
their free country and sovereign 
state so that they participate 
in the process of building the 
human civilization.

The Coordination Council of the 
Private Sector Organizations in 
Palestine -General Secretariat- 
Federation of Palestinian 
Businessmen- January 24, 2008.  
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With great sorrow and concern the 
Coordination Council of the Private 
Sector in Palestine keeps a close 
watch on the Israeli measures and 
atrocities perpetrated against our 
steadfast people in the Gaza Strip 
and in other Palestinian districts. 
The recurrent Israeli military attacks, 
political assassinations, collective 
arrests, and the military and 
economic siege of the entire Gaza 
Strip have turned it to a real prison 
with miserable living conditions that 
may jeopardize people’s lives . This 
kind of collective punishment is 
tantamount to war crimes and crimes 
against humanity. The flagrant 
violations of Palestinian human 
rights on the part of the Israelis 
are in great contradiction with the 
obligations and commitments of 
the occupying force as stated in the 
fourth Geneva Convention. Such 
acts also comprise an infringement 
to the International law and the 
international human law. As a result 
of the Israeli recurrent military 
attacks, leaving Gaza in blackout, 
destroying the economy of the entire 
Gaza Strip, and putting the lives of 
one and half million Palestinians at 
stake, the Coordination Council of 
the Private Sector Organizations in 
Palestine calls upon the International 
Community including the United 
Nations, the Quartet, the European 
Union and the entire world to take 
a firm stand in order to stop this 

tragedy from happening. We call 
upon all parties to put an end to 
the brutal Israeli measures that do 
nothing but deepening hatred and 
grudge, prolonging the conflict, 
and threatening the security of the 
Middle East and the entire world in 
an unprecedented manner.
The prompt action to be taken by the 
international community should go in 
line with a genuine and comprehensive 
political stand based on the 
international legitimacy and a time 
table for ending the Israeli occupation 
of the Palestinian territories. This 
will entitle Palestinians for self-
determination, sovereignty, and 
statehood with East Jerusalem as their 
capital. The prospective Palestinian 
state should be viable, free from 
Israeli settlements and established 

on contiguous territories that were 
occupied in 1967. We reiterate 
our demands from the negligent 
International Community to take a 
firm stand and serious action for the 
sake of our national rights. We should 
not overlook the current and internal 
Palestinian situation especially in 
the aftermath of the internal fighting 
that took place in Gaza and enabled 
Hamas seize power there. This led 
to separating the Gaza Strip from 
the West Bank and jeopardizing the 
Palestinian national project. This 
also made Israel continue imposing 
closure on the Gaza Strip, isolating 
it from the rest of the world, and 
depriving it from basic elements of 
life. We are fully aware of the dire 
need for a Palestinian national unity 
as well as for a  Palestinian legitimacy 

A Statement Issued By the Coordination 
Council of the Private Sector Organizations in 
Palestine on the Israeli Siege of Gaza and the 

Current Political Situation
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B. Any investment worth a million to five million dollars granted 
exemption from income tax due to five (5) years from the date of 
the start of production or engages in activity, and it is subject to 
income tax on the net profit rate and the highest capacity (10%) for 
a period of (12) twelve additional years. 
C. Any investment worth five million dollars and above granted 
exemption from income tax due to five (5) years from the date of 
the start of production or engages in activity, and it is subject to 
income tax on the net profit rate of nominal capacity (10%) for a 
period of (16) sixteen years additional. 
D. Special projects and capital qualitatively approved by the 
decision of the Council of Ministers regarding to a recommendation 
from the body grant exemption from income tax to the accrual for 
five (5) years from the date of the start of production or engage in 
the activity and it subject to income tax on the net profit rate and the 
highest capacity (10%) for (20) additional twenty years. 
• the Article XXIV mention in its four paragraphs that: 
A. it allow by the decision of the Council of Ministers on the proposal 
of the body exemptions for a period or periods not exceeding than (5) 
five years if considerations of the public interest in accordance with 
the project work and its geographical location and the extent of its 
contribution to boost exports and create jobs and boost development.  
B. the terms of the exemption can be determine for projects that are 
within industrial areas or remote areas or threatened settlement, a 
decision of the Council of Ministers to identify new industrial areas 
or remote or threatened. 
C. In all cases, increases the duration of the exemption for an 
additional two years if the projects exceeded the proportion 
of local components in machinery and equipment (60%) are 
not included in this percentage of money invested in land and 
buildings and the body is competent to determine the ratio.  
D. A National Authority granting preferential treatment or incentives 
or special guarantees for nationally investors. 
• Article twenty-seventh mention that “tax exemptions apply for 
a period of five years on expansions in projects approved by the 
Board of Directors as from the date of the start of production of 
such expansions, or the conduct of the activity, and is intended to 
expand the increase in the capital and used to add new fixed capital 
assets increase energy project production of goods and services 
or manufacturing items imported for the purpose or having the 
production or provision of new services or activities. “ 
• The article twenty-eighth mention that” exempt from income 
tax the profits distributed by the project with a rate (10%) of the 
original value of the capital share of the financier in the project 
and after the expiry of the exemption set forth in the articles 
(24,23), and is referred to exemption in the preceding paragraph 
rate (20%) of the nominal value of the share of venture capital 
in the project, which arises application of the provisions of this 
law in the form of a contribution that put their shares for public 
subscription and the subscription is not less than (40%) of the 
capital. “ 
• The article Thirty saying that “ companies and establishments 
the merged companies the companies will be divided, or change in 
legal enjoyed the assessed exemptions before merger or division or 
change of the legal form that term exemption nor the consequent 

integration or division or change in the legal form of any new tax 
exemptions. “ 
• The article thirty-first mention that “the body has the right to 
grant exemptions for special projects, provided export under one 
condition the production for export should be not less than(30%) of 
total production that will  be done under a special regime and  the 
duration of the exemption do not exceed more than  three years.” 
• The article thirty-Fifth with its four paragraphs refer to the 
following:-
A. Exempt imported furniture for hotels and hospitals from customs 
and taxes. 
B. Exempt instruments and electric and electronic equipment for 
tourism projects including hotels from customs and taxes. 
C. Exempt instruments and electric and electronic equipment for 
hospital projects from customs and taxes. 
D. Grant projects hotels and hospitals additional exemptions from 
customs duties and taxes for purchases of furniture and furnishings 
and tools, and electric and electronic equipment and supplies to 
the goals of modernization and renewal every five (5) years, to be 
introduced to Palestine or used in the project in (2) years from the 
date of issuance of a decision approving the Procurement lists and 
quantities. 
 
Third: - Projects excluded from the exemptions and 
privileges contained in the Investment Law: --
Limited to Article IV of the investment law is not granted 
exemptions and privileges contained in the law on investment in 
seven projects are: -- 
1. Manufacture and distribute weapons and ammunition or its parts  
2. Air industries including the airports.
3. Electricity production and distribution. 
4. Recycling of oil and its derivatives.
5. Trash and recycling of solid waste. 
6. Telecommunications.
7. The radio and television. 
The article Forty-three mention that, “All investment granted 
incentives in the law except: -”trade projects, insurance, real estate 
(except for development projects) banks, exchange companies, any 
financial institution (except mortgage companies exclusively). “
IV: - how to resolve disputes that arise between investors and the 
national authority with respect to the rights and obligations provided 
for investment law??? 
Responded to this question the article number forty of the Law on 
Investment by saying: -- 
A. When the investor or national authority believes that a dispute 
has arisen between them, could any of them be asked to direct 
negotiations in accordance with the procedures specified in the 
regulations, and any one of the parties can  request negotiations 
before recourse to dispute settlement as set forth in paragraph (b) 
of this article. 
B. If negotiations fail to settle the dispute in the time period specified 
in the regulations, any party may refer the dispute to: -- 
1. Independent binding arbitration as stipulated in the regulations. 
2. Palestinian courts.  
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 In a shortfall in capital is being invested in the areas of the 
Palestinian National Authority in the current fertile environment 
for projects that could contribute to make the Palestinian society 
a producer rather than a consumer in some areas of life that a 
particular energy-rich operating under enormous shortfalls in the 
tourist facilities in the country have attended the millions of tourists 
each year if conditions stabilized over the Investment Promotion 
Act in Palestine No. (1) For in 1998. 
In reading carefully, we find that this law has paramount importance 
in achieving the goals and priorities for development in Palestine 
through increased investment, and by providing the appropriate 
environment to encourage investment, facilitate and provide 
guarantees for investors and give them incentives to increase with 
increasing the value of any investment, whether in the projects or 
new projects. 
in talking about investment incentives in Palestine we have to 
address the most important legal texts that came in this regard in 
the Investment Promotion Act in Palestine and then talking about 
projects excluded from the exemptions and privileges text of the Act 
then we talk about how to solve conflicts that could arise between 
the Palestinian National Authority and the Palestinian investors, 
but before that we have to mention some definitions in the Act: --  

First: - General Definitions: -- 
Investment Law: it’s the Law to encourage the investments in 
Palestine No. (1) For 1998. 
Authority: Public Authority for investment promotion.  
Project: any entity founder and duly recorded in accordance with the 
provisions of this Act for profit including any company or branch 
or credit or partnership or individual ownership, joint venture or 
other institutions. 
Incentives: exemptions and facilities provided in accordance with 
the provisions of this law. 
Investor: Any natural or legal person invested or has previously 
invested in Palestine under the provisions of this Act or the previous 
laws.

Second: - investment incentives: -- 
The clarity of the texts of the investment law, we will run the 
investment incentives by offering legal texts that we have described.  
 public investment guarantee to all investors text “does not exclude 
any investor on any grounds whatsoever to enjoy the privileges 
granted in accordance with the provisions of this law.” 

• Article VII mention that “ the projects can be nationalized or 
confiscated and seize money, frozen, confiscated or impounded 
only by the judiciary no other ways.” 
• Article VIII mention that “No expropriation of real estate of 
the projects all or some only in the public interest, according 
to the law, compared with just compensation for the value 
of the property based on the market value of real estate and 
other losses that may be incurred as a result of expropriation.”  
• Article X mention “ the national authority ensure for all the 
investors unrestricted transfer of financial resources to all outside 
Palestine, including the capital, profits and dividends, capital 
gains and wages and salaries, interest and debt payments and 
management fees, technical assistance and other fees and the 
amounts of compensation for expropriation or cancellation The 
licensing decisions and judgments judicial and arbitral any other 
type of payments or financial resources may prevent investor freely 
all financial resources to the outside Palestine by currency exchange 
rates in the market place and in force at the time of conversion and 
convertible currency is accepted by the investor.“
• The twenty- second article mention that “ the fixed assets of the 
projects given these exemptions” in four points as followed: -- 
A. the fixed assets for the project Exempt from customs and taxes, to 
be introduced over a period specified by the resolution approving the 
lists of fixed assets of the project, and the right to extend this period if it 
finds that the nature of the project and the amount of work require that.  
B. Exempt spare parts imported for the project from customs and 
taxes that do not exceed the value of these pieces (15%) of the value 
of fixed assets, and to be incorporated in or used in the project in 
a period determined by the date of commencement of production 
or work and the decision of the approval of the lists of parts and 
quantities. 
C. Exempt fixed assets needed for the expansion project or 
development or modernization of customs and taxes if this leads to 
an increase productivity approved by the body. 
D. Exempt from customs and tax the increases that take place on the 
value of fixed assets imported for the project account if the increase 
resulting from higher prices of such assets in the origin country or 
the higher freight rates, or the change in the rate of conversion. 
• The twenty-third article states that “grant projects approved by the 
body and obtained the necessary permits in accordance with the law 
incentives contained in the Act in accordance with the topic:” -- 
A. Any investment value from one hundred thousand to less than 
a million dollars granted exemption from the income tax due to a 
five (5) years from the date of the start of production or engage 
in activity, and it is subject to income tax on the net profit rate of 
nominal capacity (10%) for a period of (8) eight additional years. 

 Incentives for
investment
in Palestine

Amir Tamimi
 PBA

Legal Consultant
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by over one third compared to 2005. Cash resources
– incl. domestic tax and non-tax revenues, the share of indirect 
taxes collected by Israel on behalf of the PA (clearance 
revenues) that could be used, and domestic and external 
financing - totaled $1.4 billion, as opposed to $2.2 billion in 
2005.
(IMF. West Bank and Gaza: Fiscal Performance in 2006, 
March 2007).
It is estimated that out of some $730 million in clearance 
revenues collected by Israel, only about $270 million was 
directly or indirectly available to fund govt. spending. Israel 
made only one transfer in 2006, in February, of $68 million. 
In the period from March to Dec., it is estimated that Israel 
deducted over $150 million from the withheld clearance 
revenues for payments to Israeli utility companies to meet the 
obligations owed by Palestinian municipalities. In addition, 
only $290 million in domestic tax and non-tax revenues were 
collected in 2006, down from $476 million in 2005. (IMF. 
West Bank and Gaza: Fiscal Performance in 2006, March 
2007).

The resumption of clearance revenue transfers in July 2007 
has eased the liquidity situation and enabled the full payments 
of wages since then. The total stock of clearance revenues 
collected between Feb. 2006 and July 2007, net of deductions 
for payments of utilities and of transfers to the PA made during 
this period, is preliminarily estimated at NIS 2.7 billion, of 
which almost NIS 400 million has been attached by Israeli 
courts. Israel made a first installment of NIS 500 million 
in early July and agreed to settle the full stock of withheld 
clearance revenue through monthly installments of NIS 370 
million (to be fully transferred by end-2007). Regular monthly 
transfers started again in early August. (IMF. Macroeconomic 
and Fiscal Developments in the West Bank and Gaza, Sept. 
2007).
Overall, and including allowances paid by the Presidency and 
the TIM, government employees on average received payments 
equivalent to some 50–55% of their normal incomes in 2006. 
These payments absorbed almost half of the available financial 
resources, or a little over $650 million (IMF. West Bank and 
Gaza: Fiscal Performance in 2006, March 2007).
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PA takes a pro-active role in promoting growth in 
productive sectors with high employment potential. 
This would include the elaboration of policies for 
pro-poor employment intensive growth that take into 
consideration the difficulties faced by vulnerable 
groups in the labor market, such as youth and women. 
Since the private sector is expected to play a key 
role in this development, special emphasis should be 
placed on advancing an enabling environment for the 
private sector and other measures to promote business 
development. Further research on the linkages between 
poverty and employment in the Palestinian context, 
including employment in the informal labor market 
and the gender aspect, would be needed to support such 
strategies. This work should be complemented with a 
set of longer-term interventions that address the wider 
concept of productive and decent employment.35 As 
short-term job creation schemes are likely to remain a 
substantial part of the crises-driven response portfolio in 
the years to come and infrastructure schemes also will 
continue to play an important role in early recovery and 
reconstruction, the potential to achieve more in terms of 
long-term benefits for this type of interventions should 
be addressed in a systematic way. There is still potential 
to increase the employment impact of such interventions 
through the use of more labor-promoting techniques, 
which if introduced at scale and linked up to the policy 
level, could contribute to employment-rich growth in the 

long run. Job creation programmes through labor-based 
infrastructure are also excellent means of promoting 
local development, governance and private sector 
development, and contribute to peace building and early 
recovery.
The move towards gender equality and the empowerment 
of women in the labor market, as reflected in the oPt 
MDG indicator »share of women in wage employment 
in the non-agricultural sector», will require a focused 
and proactive approach. The high unemployment rates 
registered among young women, specifically those with 
a high level of education, pose a particular challenge. 
More research is needed on the various barriers faced 
by women in the labor market, including elements of 
gender discrimination, in order to better target labor 
market interventions and corrective measures.
Interventions aimed at facilitating access to the labor 
market by youth, women and other vulnerable groups 
should be based on labor market demand and supply 
analyses. Such analyses would also be useful in seeking 
to bridge the gap between the education system and 
labor market needs.

reached unprecedented proportions of 73% of GDP – 30% 
higher than its 30-year average! Israeli closure policies 
and the loss of local production to imports, notably from 
Israel accounts for over 55% of the Palestinian trade 
deficit. This means that the equivalent of 50% of WBGS 
GDP was needed to pay for the trade deficit with Israel 
in 2006. (UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance 
to the Palestinian People. July 2007).

TAXATION
• The Gaza-Jericho Accord (May 1994) transferred the 
authority to organize all tax-related issues to the PA, the 
details of which were outlined in the Early Empowerment 
Agreement of 29 Aug. 1994. Taxation is the PA’s main 
source of income;
during the current Intifada, Israel’s refusal to hand over taxes 
collected on behalf of the PA (for VAT adjustments, import, 
fuel, income and health taxes) and problems/inefficiency in 
collecting taxes domestically have reduced the PA’s fiscal 

revenues considerably. By the end of 2002, the net amount of 
monies withheld by Israel since Dec. 2000 was estimated at 
US$560 million. Israel resumed transfer of revenues in Dec. 
2002 following US pressure and PA assurance to implement 
auditing reforms; however, following the Hamas election 
victory Israel again suspended payments since March 2006.
• Under the quasi-customs union between Israel and the PA, 
stipulated in the 1994 Protocol on Economic Relations, the 
Palestinians adopted - with minor exceptions – Israel’s tariff 
structure; the PA applies the Israeli VAT rate (17%) with the 
option to increase or decrease it by 2% on a limited number of 
goods. Israel collects tariffs and VAT on Palestinian imports on 
behalf of the PA.
• During 2006, Israeli authorities withheld, for the second time 
since 2002, more than $800 million in Palestinian tax revenue 
collected on behalf of the PA (OCHA, 2007).

FINANCES
Budget and Fiscal Accounts
In 2006, resources to fund recurrent budget expenditures fell 
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Investment File
The centrality 
of productive 
and decent 
employment 
in achieving 
p r o - p o o r 
growth and 
accelerating 
p o v e r t y  
x r e d u c t i o n 
has been confirmed through a number of country studies 
from various parts of the world.Poverty reduction 
typically includes elements of high economic growth on 
a sustained basis. Therefore, strategies should encourage: 
i) employment intensive growth promoted by policies 
that provide incentives towards development of sectors 
with high employment potential, ii) practices that lead to 
increased employment impact of infrastructure projects, 























































                

        
              






      
                 














































  








                
       


                

























   

   


  

  
     



Figure 7: Appropriateness of the main breadwinners current job to his/her training in 
the five sub-regions of the oPt.























































                

        
              






      
                 














































  








                
       


                

























   

   


  

  
     



Figure 8: Willingness to work for a certain salary if 
unemployed in the oPt.

and iii) measures that enable the poor to obtain means 
(such as education, skills and access to productive 
assets and finance) that allow them to utilize the 
available economic opportunities. As repeatedly stated 
by international organizations, restrictions in movement 
and access for people and goods within and to the oPt 
are the underlying causes of the current bleak economic 
situation.The lifting of these restrictions would be the 
single most effective measure to promote economic 
growth, private sector development and employment 
generation. Nevertheless, there is still room to address 
structural weaknesses in the labor market and to 
continue to create short-term employment opportunities. 
This would provide relief and promote development in 
this long-lasting crisis, and it would contribute to the 
establishment of the necessary conditions for pro-poor 
economic growth and poverty reduction in the longer 
term.

In recent years, the PA and the agriculture 
sector have, to a certain extent, absorbed 
workers who were made redundant in 
other sectors.
The PA is not likely to be able to expand 
any further in the coming years, while 
employment offered in the agriculture 
sector is typically low in productivity 
and part-time in nature.
It will, therefore, be critical that the 

Palestinian producers switching to service domestic markets.
• Almost all cargo flows between Gaza and the rest of the 
World (incl. Israel and the West Bank) must be channeled 
through the Karni crossing, which was closed during 
most of 2006 in violation of the Agreement of Movement 
and Access. Instead of the agreed 150-400 export trucks 
a day, the 2006 average was only 20 a day! (World Bank. 
Investment Climate Assessment. March 2007).
• In 2005, some 91,598 persons were engaged in 45,539 
enterprises in the internal trade sector.
(PCBS, Internal trade - Current Main Indicators, 2006).
• Besides food and live animals, main trade items of the 
Palestinian economy are manufactured goods (exports), 
as well as manufactured investment
goods and raw materials (imports).
• The PA has entered into a preferential access agreement 
with the EU, signed a preferential treatment and duty-
free access agreement with the US, and is classified by 
the Arab League within the list of Arab Least Developed 

Countries, granting it preferential treatment, but trade 
developments are still disappointing.
• Israel accounted for 92% of the total value of Palestinian 
trade with its main partners, representing 92% of total 
imports and 91% of exports. In contrast, Palestine’s 
second bilateral trade partner, Europe, accounted for 
only 3% of Palestinian trade with main partners, Jordan 
and Asian non-Arab countries 2%. (UNCTAD. Report 
on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian People. July 
2007).
• UNCTAD suggests that supported by appropriate 
policies, trade can generate incentives for income 
diversification and create new public revenue sources 
for the PA but this requires re-routing and reorienting 
Palestinian trade within the context of regional transit 
transport agreements.
• In 2006, exports declined 3% while imports rose 20%, 
which reflects the Palestinian economy’s greater isolation 
from regional and world markets. The trade deficit has 
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Figure 6: The most important type of assistance required for the community in the 16 governorates 
of the oPt.












































   
    
     
  
  



    
     
 

   
    
   
    
   



















































                
                





































































































































  




















           






in line with the received training can be found in the 
middle West Bank, while the matching between labor 
market supply and demand in the north West Bank seems 
to be at its worst. As further detailed in figure 7, 14% of 
breadwinners in the middle West Bank currently have 
jobs for which they are overqualified. This is the case for 
24% of the main breadwinners in the north West Bank.
Just as a substantial proportion of the breadwinners 
are actually employed in jobs for which they are 
perceived overqualified, half of 
the unemployed in the oPt are 
prepared to work even if the salary 
is not what they deserve or would 
have hoped for. As illustrated in 
figure 8, 40% of the unemployed 
are willing to work for any amount 
of salary, and 11% for less than 
they deserve. The presented survey 
results convey that employment is 
a top concern for the Palestinian 
population, and that the urge for 
employment by far outweighs 
other social and humanitarian 
needs both at the household and 
community level. The provision 
of decent and productive 
employment is closely connected 
to the prospects for economic 
development and the restoration 

of hope, dignity and social harmony in Palestinian 
society. Successfully addressing the employment issue 
is challenging, and requires consolidated action by the 
PA and all stakeholders involved.Concluding Remarks
Since the second Intifada, unemployment rates in the oPt 
remain persistently high, and continue to be a major
obstacle to poverty reduction and, ultimately, progress 
towards the first Millennium Development Goal which 
aims to eradicate extreme hunger and poverty by 2015.

Israel, incl. industrial estates and settlements, during the third quarter 
2000.
Since then, numerous Palestinian workers have lost their jobs in Israel 
as a result of Israel’s closure policy. By Sept. 2007, they numbered 
66,806, one third of which held an Israeli-ID or foreign passport. 
The
balance in the number of workers in Israel from the West Bank - 
excl.
East Jerusalem - are believed to be divided roughly equally between 
those holding work permits and those working illegally. (World 
Bank.
West Bank and Gaza Update, Sept. 2006).
• Since April 2006, labor flows from Gaza have been non-existent, 
while an estimated 15-20,000 of the total Palestinian labor flows
have been “illegal” workers, i.e. those without permits. According 
to a 2007 B’Tselem report, Israeli Border Police alone apprehended 
148,417 Palestinians without a permit in 2005, in addition to a further 
51,000 from 1 Jan.-14 June 2006. According to data by the Israeli 
DM’s Coordination of Government Activities in the Territories 
(COGAT), the total number of permits issued for employment in the 

settlements rose from 13,600 in May 2006 to 17,600 in Jan. 2007, 
reaching 18,400 by March 2007. (ILO, The Situation of Workers of 
the Occupied Arab Territories, 2007).
• As of Sept. 2007, 9.3% of Palestinian workers were employed in 
Israel, incl. settlements (12.9% of West Bankers, incl.
Jerusalemites). Their average daily wage was NIS 131.9. The majority 
of workers employed in Israel were Jerusalemites (32.2%), followed 
by workers from Jericho (19.5%) and Salfit (17.4%) (PCBS, Labor 
Force Survey, July-Sept. 2007).

TRADE
Facts & Figures
• The sector suffers from the Israeli control over the movement 
of goods and services, a weak export capacity due to an 
underdeveloped industrial base, lack of natural resources, 
relatively high wage levels and the Israeli closure policy. The 
latter has led to increased costs in transportation, which in 
turn made Palestinian products less competitive, to foreign 
purchasers switching to more reliable alternative sources of 
supply in the face of production and shipping interruptions, and 



107أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(106 أيــار 2008 م / جمادى األولى 1429 هـ ، العدد العشرون )20(

Investment File
assistance, while 55% perceive financial assistance as the 
sector most in need of support. These findings underscore 
that income and its generation are key concerns in Palestinian 
households, surpassing other basic community needs, 
including food, medical, and infrastructural assistance.
More generally, interviewees were asked what, in their 
opinion, is the most important type of assistance required 
for their community. Once again, the message from the 
Palestinian public remained consistent with a majority 
opting for assistance in areas that generate employment and 
income.
Concretely, 53% of Palestinians in the oPt consider that 
assistance to the productive sector (including industry, services, 
agriculture) is most required for their community.
This is followed by 26% who believe that it is most required 
in the social sector (including education, health, housing), 

and 21% who prioritize assistance in the area of public 
infrastructure (including electricity, communications, water, 
roads, sanitation).
On a sub-regional level, the highest significance given to 
assistance in the productive sector was found in the north 
West Bank, particularly in the governorates of Jenin, 65%, 
and Qalqilya, 61%. Meanwhile, the highest score for support 
to assistance in public infrastructure in the oPt was located in 
two other northern West Bank governorates: Salfeet, 33%, and 
Toubas, 33%.
In line with previously discussed survey results, the preference 
for assistance to the productive sector was least pronounced in 
the middle West Bank, especially in the Ramallah, 48%, and 
Jerusalem governorates, 40%. The highest support in the oPt 
for assistance to the social sector was recorded in those two 
specific governorates.
In addition to the information about the needs of the Palestinian 
public in terms of assistance and employment, it is also useful 
to find out more about the labor force itself. For example, in 
the oPt, 76% of main breadwinners currently are perceived 
as having jobs that are appropriate to their training. Of the 
remaining 24%, 19% are viewed as overqualified for their 
current employment, while 5% are underqualified for it. These 
results suggest that the absorption capacity of the labor market 
does not optimally match the skills of the labor force, and that 
about 1/5th of the labor force are taking on jobs even if they are 
over-qualified for it.
The most favorable conditions for finding employment 












































   
    
     
  
  



    
     
 

   
    
   
    
   



















































                
                





































































































































  




















           






Figure 5: Importance of sectors in need of donor assistance at the community level.

weekly working hours were 26.8 for boys and
16.6 for girls (PCBS, Child Statistics Series No. 9, Annual Report, 
2006).
• Youth employment: 56.2% of the age group 15-24 years and 54.4% 
of the age group 25-29 years were part of the
labor force as of Sept. 2006. (PCBS, Labor Force Survey Report, 
July-Sept. 2006).

Publi c Sector Employment
• The public sector has grown by 60% since 1999 and in May 2007 
stood at 168,319 in May 2007 (The World Bank.
Two Years after London: Restarting Palestinian Economic Recovery. 
Sept. 2007).
• Of the employed workforce, 63.5% were working in the private 
sector (WB: 68%, GS: 51.8%) and 22.3% (WB:
15.4% and GS: 40.2%) in the public sector (PCBS, Labor Force 
Survey, July-Sept. 2007).
• The daily average wage in the public sector was NIS 81.2 (compared 
to NIS 65.6 in the private sector) (PCBS, Labor Force Survey, July-
Sept. 2007).

• Since 1999, there has been an average annual increase in PA staffing 
of just under 9% a year - a rate of increase that is over twice the rate 
of population growth. Even in the midst of acute financial crisis in the 
first quarter of 2006, the PA added over 1,300 into the civil service 
and 6,800 into the security services, exacerbating the PA’s current
financial woes. (World Bank. West Bank and Gaza Public Expenditure 
Review. Vol. 1: From Crisis to Greater Fiscal Independence, Feb. 
2007).
• In 2006, govt. employment had reached about 167,000 people 
and wages due almost $1.2 billion (about $108 million per month), 
exceeding total revenues being collected, including those collected 
by Israel (IMF. Macroeconomic and Fiscal Developments in the West 
Bank and Gaza, Sept. 2007).
• In 2006, public administration and defense contributed 13.5% to 
the GDP (up from 12.8% in 2005), making it the second largest 
contributor (after ‘other services’ with 22.9%) (PCBS, Quarterly 
National Accounts, 2007).
WBGS Laborers in Israel
• According to PCBS data, 146,000 Palestinians (116,000 from the 
West Bank, incl. East Jerusalem, and 30,000 from Gaza) worked in 
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most  important  community  need,  and 11%  who  give  
poverty  alleviation  the priority.  As  detailed  in  figure  
3,  the ranking  of  various  community  needs  in terms of 
their importance is quite similar in most of the oPt’s sub-
regions with the exception  of  the  middle  West  Bank.  In 
this sub-region, employment and poverty alleviation  
are  ranked  lower  in importance, while needs such 
as housing and  law  and  order  
received  a  higher score.  This  may  
be  a  reflection  of  the relatively 
higher standard of  living in the 
middle West Bank, particularly in 
Ramallah. Additionally, internal 
migration into  the  area  driven  
by  employment possibilities  make  
urban  needs  such  as housing more 
pressing. 
Employment, 35%, is also 
considered the top household 
need by Palestinians in the oPt, 
and is only followed by a distant 
household need for education. Only 
10% of households prioritize health.
As overviewed in figure 4 below, 
and in line with the responses to the 
previous question on community 
needs, respondents in the middle 
West Bank ranked employment 



         
          



















































               










































































































  
  
  

 























































































      
 



                


                 
            











Figure 4: Ranking of the most important household need in the five sub-regions of the oPt.



         
          



















































               










































































































  
  
  

 























































































      
 



                


                 
            











Figure 3: Ranking of the most important community need in the five sub-regions of the oPt.

somewhat lower, 26%, than respondents in the other sub-
regions of the oPt.
The importance of employment in the Palestinian public 
opinion is further reinforced by the weight given to 
employment assistance as a sector in need of donor 
assistance on a community level. Figure 5 shows that 62% 
see the employment sector as the one most in need of donor 

for only 15.7% of the formal labor force. As of Sept. 2007, 12.1% of 
the female labor force was unemployed. Main reasons for the low 
participation is “housekeeping”. (PCBS, Labor Force Survey, July-
Sept. 2007).
• Of the women participating in the labor force, 39.3% had 13 or more 
years of schooling. However, also among the unemployed women the 
largest group (38.1%) was that with 13 and more years of schooling. Of 
the women not outside the labor force, 48.6% did not participate due to 
housekeeping and 26.9% due to studying/training. (PCBS, Labor Force 
Survey, July-Sept. 2007).
Child Labor
• In 2006, 5.3% of the total number of children aged 10-17 years 
(WB: 7.4%, GS: 2.1%) participated in the labor
force, up from 3.8% in 2005. Of these, approx. 2/3rd were working 
for their families (unpaid). In 2005, about 47.6%
of the employed children were not at school. (PCBS, Child Statistics, 
Annual Report, 2006 and 2007).
• The main reason for child labor is low economic status of the 
household: 71.0% of employed children aged 5-17
years are working because of economic need (51.4% to assist in 

family projects, 19.6% to contribute in increasing
family income). (PCBS, Child Statistics Series No. 9, Annual Report, 
2006)
• In 2006, child labor was concentrated in agriculture 53.6%, followed 
by trade, hotels and restaurants 26.6%, then
mining and manufacturing 9.5%, and construction 6.7%. Average 

352 

• As of Sept. 2007, 90.7% of WBGS workers were working in the Palestinian territories (87.1% of West Bankers; 100% 
of Gazans), while 9.3% were employed in Israel, incl. settlements (12.9% of West Bankers, incl. Jerusalemites) (PCBS, 
Labor Force Survey, July-Sept. 2007).

• Of the employed workforce, 63.5% were working in the private sector and 22.3% in the public sector (PCBS, Labor
Force Survey, July-Sept. 2007).

Palestinian Labor Force – Various Features (by ILO Standards) 

 
by employment status (%) 

2007 (July-Sept.) 
  WB           GS        Total 

1997-99 
Average 

2000 2005 
Average 

Labor force participation rate  
Full employment 
Underemployment 
Unemployment 

44.8
70.5
10.9
18.61

38.9
63.4
3.7
32.9

42.7
68.2
8.6
23.2

42.85 
77.7
6.7
15.5

41.5 
80.9 
5.0 
14.1 

40.7
69.9
6.6
23.5

by labor status (%): 
Employers 
Self-employed  
Waged employees  
Unpaid family members  

4.7
24.7
57.6
13

3.0
20.5
64.8
11.7

4.2
23.5
59.6
12.7

5.5
20.4
65.4
8.7

4.6 
19.6 
66.1 
9.7 

4.3
26.1
59.5
10.1

by economic activity (%): 
Agriculture, forestry, fishing  
Mining, quarrying, manufacturing  
Construction 
Commerce, hotels, restaurants 
Transportation, storage, communication 
Services and other branches 

16.1
15.4
14.8
19.7
5.4
28.6

12.7
5.8
3.7
18.7
6.9
52.2

15.1
12.8
11.6
19.4
5.8
35.3

12.8
15.8
21.2
17.8
4.7
27.7

13.7 
14.3 
19.7 
17.5 
4.9 
29.9 

14.6
13.0
12.9
19.4
5.7
34.4

Working time and wages WB GS Israel WBGS average 
1997-99           2000          2005 

Average weekly working hours 42.5 39.7 43.9 44.3 43.1 42.0 
Average monthly working days  22.0 22.4 20.3 22.6 23.2 23.8 
Average daily net wage – NIS 77.1 64.1 131.9 67.8 77.3 78.1 
Median daily net wage - NIS 70.0 57.7 123.1 53.8 69.2 60.0 
1 Without the Jerusalem Governorate, unemployment in the West Bank rises to 19.2%. In the Jerusalem Governorate alone, 
unemployment stood at 13% and in East Jerusalem (within 1967 municipal boundaries) at 12.7%.  
(Source: PCBS, Labor Force Survey Report, July-Sept. 2007, previous years.) 

Labor  Force D is t r ibut ion  by  Sector  (%) 
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 Women in  the  Labor  Force   

• Despite the high and successful secondary school enrolment of women, which generally correlates positively with 
female work, women’s labor force participation (15+ years) remains low, accounting for only 15.7% of the formal 
labor force. As of Sept. 2007, 12.1% of the female labor force was unemployed. Main reasons for the low 
participation is “housekeeping”. (PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 2007).

• Of the women participating in the labor force, 39.3% had 13 or more years of schooling. However, also among the 
unemployed women the largest group (38.1%) was that with 13 and more years of schooling. Of the women not 
outside the labor force, 48.6% did not participate due to housekeeping and 26.9% due to studying/training. (PCBS,
Labor Force Survey, July-Sept. 2007). 

(Source: PCBS Labor Force Surveys, July-Sept. 2007.)
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held  up  in  the  Gaza  Strip,  sharply  reducing  the  returns 
for farmers.
The  rapid  Palestinian  population  growth,  annually  3.3%, 
coupled  with  a  very  young  population,  46%  aged  14  
and younger,has expanded the labor force. In 2006 alone, it 
grew at  5.4%.  Unemployment  affects  young  Palestinians  
most  and the  fourth  quarter  showed  a  continued  difficult  
situation, whereby 36.2% of 20-24 year olds, 29.6% in the 
West Bank and 48.4%  in  the  Gaza  Strip,  and  38.6%  of  
the  15-19  year olds, 33.5% in the West Bank and 52.4% 
in the Gaza Strip, are  jobless.  Unless  the  situation  is  
reversed,  the inability of the labor market to offer young 
people decent employment  opportunities  and  prospects  for  
the  future is  bound  to  affect  the  long-term  social  and  
economic development in the oPt.   
The  successful  achievement  of  the  third  Millennium 
Development  Goal  of  promoting  gender  equality  and 
empowering  women  is  also  challenged  in  terms  of 
employment. Female participation in the labor market in the 
oPt is among the lowest in the world at 15.5%: 18.4% in  the  
West  Bank  and  10.2%  in  the  Gaza  Strip.  In comparison, 
the  average female  participation rate in the labor market for 
the Middle East and North Africa region is  29%,  while  the  
world  average  is  52%.  Women  aged 20-24  are  the  worst  
off  in  the  labor  market  with  an unemployment rate of 
46.0% compared to 33.9% of men in  this  age  group.  When  
considering  educational  attainment,  high  unemployment  
rates,  28.8%,  are  found among  women  with  13  years  of  
schooling  and  more, whereas  for  men  in  this  category  

unemployment  is 13.5%.The Palestinian labor market is also 
highly gender segregated.  Women  are  mainly  employed  
in  the  service sector,  48.9%,  and  agriculture  sector,  
33.7%.  Once employed, women face further disadvantages 
compared to men.  Whereas  33.2%  of  women  work  as  
unpaid  family members,  only  6.8%  of  men  do  the  same.  
Furthermore, 10.7% of women in the oPt are self-employed 
compared to 26.4%  of  men.  Additionally,  5.1%  of  men  
in  the  oPt  are employers compared to a mere 0.8% of 
women.

Employment – 
Palestinian Perceptions
The  official  statistics  in  the  oPt  paint  a bleak  picture  of  
high  unemployment  and unprecedented  levels  of  poverty.  
The results  of  a  large-scale  public  opinion survey  
conducted  for  UNDP  further confirm  
the  importance  of  employment 
generation  interventions  
and,  more generally,  of  employment  
opportunities as  a  prime  concern  
and  need  of  the Palestinian 
public. 
Employment  is  considered  the  
most important community need 
by 42% of the Palestinians  in  
the  oPt,  followed  by  20% who  
believe  that  law  and  order  is  the 






          

       

      
        


      
      
       


          


         
          

      

       

    
     
    
    
   
   
       


    

      
       
    
     
      








      
        
       

       
      

        
        

          



     


      

    

      
       
 
    

     
     














• Most establishments are small enterprises with an average size of 4 
employees in the West Bank and 5 in Gaza; in 2004, only 21 industrial 
establishments had over 100 workers. In addition, the average level 
of capacity utilization was only 57% of the establishments in the WB 
and 47% in Gaza (World Bank. West Bank and Gaza Investment 
Climate Assessment. March 2007).
• As of Sept. 2007, 12.8% of the employed persons in the WBGS 
were working in mining, quarrying and manufacturing and 11.6% in 
construction (PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 2007).
• In the West Bank, most establishments are located in Hebron, 
followed by Nablus and Jenin; in Gaza, a large majority of the 
establishments are located in the Gaza City area.
• Some 91.0% of the establishments were run by the private sector, 
5.0% were run by the government, 2.6% by NGOs, and 1.4% by local 
authorities, UNRWA and foreign bodies. The main economic activity 
of 56.6% of the establishments is wholesale, retail trade and repairs. 
(PCBS Establishment Census 2004).
• The legal status of most establishments (over 85%) is sole 
proprietorship. (PCBS Establishment Census 2004).

LABOR & EMPLOYMENT
Labor Market – General Development
• The working age population (15+ years) reached 2,193,900 by 
Sept. 2007, of which - by ILO standards - the number of labor force 
participants stood at 1,015,900 (46.3%), with 692,900 (48.7%) in the 
WB and 323,000 (41.8%) in the GS. (PCBS, Labor Force Survey 
Report Series, July-Sept. 2007).
• As of Sept. 2007, 90.7% of WBGS workers were working in the 
Palestinian territories (87.1% of West Bankers; 100% of Gazans), 
while 9.3% were employed in Israel, incl. settlements (12.9% of West 
Bankers, incl. Jerusalemites) (PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 
2007).
• Of the employed workforce, 63.5% were working in the private 
sector and 22.3% in the public sector (PCBS, Labor Force Survey, 
July-Sept. 2007).
Women in the Labor Force
• Despite the high and successful secondary school enrolment of 
women, which generally correlates positively with female work, 
women’s labor force participation (15+ years) remains low, accounting 
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from  agricultural  markets that would  enable farmers to 
receive  financial  returns.  The  absorption  capacity  for 
labor  in  the  agriculture  sector  varies  between  seasons 
and  involves  a  high  share  of  non-paid  family  members 
and  part-time  work.  In  the  fourth  quarter  of  2007, 67.2%  
of  workers  in  the  category  of  unpaid  family members  
and  62.3%  of  those  working  1-14  hours  per week  were  
active  in  the  agricultural  sector.  Besides being  highly  
vulnerable  to  closures,  the  agriculture sector  has  also  
been  heavily  affected  by  land confiscation,  destruction,  
and  in  the  West  Bank  by  the construction  of  the  Wall.    
Increased  costs  of agricultural inputs have also contributed 
to making the agricultural sector less profitable since 1995.
The  Palestinian  private  sector,  in  particular  the industrial  
sector,  has  been  unable  to  grow  and  provide much  
needed  work  opportunities  for  the  unemployed. 
Between  1994  and  2004,  the  industrial  (mainly 
manufacturing)  sector>s  share  in  total  employment  fell 
from  an  estimated  14.1%  to  12.3%.  The  closure regime 
has effectively discouraged investments in the private  sector  
and  many  businesses  have  lost  external and  internal  
markets  due  to  high  transaction  costs and uncertainty  in  
deliveries.  In  addition,  the  private  sector faces the more 
fundamental problem of no longer being internationally  
competitive  with  their  traditional  low-value, labor-intensive 
products as production costs have increased at a time when 
Israel has opened up its markets to low cost imports.
In order to survive and expand, Palestinian enterprises will 

have to  move  towards  higher  value  added  goods,  improved  
quality, reduced costs and expanding their markets.
Since the take-over of control by Hamas last June, notably, 
the Gaza Strip has been put under severe closure measures,  
which caused  increased  hardship,  and  negatively  affected  
the  already crippled  economy,  and,  in  turn,  negatively  
impacted employment opportunities. The private sector in 
the Gaza Strip was  hit  hard,  with  many  factories  forced  
to  close  and  lay  off workers for want of raw material. A 
UNDP/PAPP survey targeted at  the  business  community  
in  the  Gaza  Strip  last  December revealed  that,  since  
June  2007,  65%  of  the  private  sector reduced  their  
activities,  27%  closed  business,  3%  moved  to  a different 
type of business, whilst only 5% remained unaffected. The 
results of the same survey showed that 36% of the surveyed 
businesses  reduced  salaries  by  an  average  of  40%  since  
June 2007,  and  78%  laid  off  a  considerable  number  of  
their employees.
This development is  reflected in  the  employment 
statistics, for example,  as  a  decrease  in  the  share  of  the  
manufacturing sector  from  8.0  %  in  the  second  quarter  
to  5.5%  in  the  fourth quarter  and  a  decrease  in  the  share  
of  the  construction  sector from 6.2 % in the second quarter 
to 1.5% in the fourth quarter 2007.  The  closure  has  also  
taken  its  toll  on  the  agriculture sector in the Gaza Strip, 
which is highly dependent on import of inputs  and  raw  
material  and  export  of  produce.  The  export freeze has 
resulted in thousands of tons of agricultural produce being  

km2 is permanently and 335.4 km2 temporarily
cultivated. Of the total cultivated area only 158.2 km2 (10.6%) are 
irrigated (79 km2 or 5.7% in the West Bank, 79.2 km2 or 72.6% in 
Gaza), the remainder is rain-fed. (PCBS, Land Use Statistics, 2004).
• Approx. 900,000 dunums are planted with 10 million olive trees, 
constituting 45% of cultivated land in Palestine and contributing 15-
19% of agriculture output. In 2006, olive oil production was estimated 
to reach 33,000-35,000 tons, about 12,000 tons of which are estimated 
to be consumed locally while the rest will be available for export or 
storage (World Bank. West Bank and Gaza Update. March 2007).
• In 2005, there were 4,246 water wells used for agriculture (WB: 246; 
GS: 4,000), pumping some 110,692.2 of cm3.(PCBS, Agricultural 
Statistics, 2005).
• In 2005, there were 7,241 agricultural establishments operating in the 
private and NGO sectors (WB: 5,762, GS:1,479), incl. 5,881operating 
in animal farming. (PCBS, Agricultural Statistics, 2005).
• In 2005, Gaza’s 2,998 fishermen - operating 707 boats - caught some 
1,818.3 tons of fish, mainly sardines. (PCBS, Agricultural Statistics, 
2006).
• Between June 2006 and May 2007 alone, Israeli forces destroyed 

some 12,900 dunums of agricultural land (WB:6,700, GS: 6,200) and 
322 greenhouses (WB: 155, GS: 167), and uprooted 2,775 trees in 
the West Bank. (Consolidated Appeals Process, Mid-Year Review 
2007).

INDUSTRY & PRIVATE
SECTOR
Facts & Figures
• The industrial sector’s share of the Palestinian GDP was estimated 
at 12% in 2005 (down from 16% in 1996) and its share in total 
employment at 12.3% (1995: 17.5%) (World Bank. West Bank and 
Gaza Investment Climate Assessment. 
March 2007).
• Manufacturing value added 
declined 7% over 10 years (1996-
2006), yet employment in the sector 
increased 3%. (UNCTAD. Report 
on UNCTAD’s Assistance to the 
Palestinian People. July 2007).
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• As of Sept. 2007, 15.1% of the employed persons in the WBGS were working in agriculture, fishing and forestry 
(PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 2007). 

• Between 1996 and 2006, agricultural output declined 19%, but in 2006 this sector employed 80% more people than it 
did in 1996. (UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian People. July 2007). 

• The sector generates approx. 25% of all Palestinian exports; major export goods are fruits, olives and olive oil, 
vegetables and cut flowers. The sector suffers from the lack of access to markets (Israeli export companies still control 
the quantity and the quality of Palestinian agricultural commodities), and restricted water resources. 

• Fruit trees are the main kind of cultivation, followed by field crops and vegetables. Of the area cultivated with fruit 
trees, olives cover the largest area, followed by grapes, almonds and citrus; the largest area of the field crops is 
taken up by wheat, followed by barley, clover and chickpeas; regarding vegetables, the largest area is covered by 
squash, followed by tomatoes and cucumbers. (PCBS, Agricultural Statistics, 2003/2004).

• The total area of agricultural land is 1,488 km2 of which 1,152.7 km2 is permanently and 335.4 km2 temporarily
cultivated. Of the total cultivated area only 158.2 km2 (10.6%) are irrigated (79 km2 or 5.7% in the West Bank, 79.2 
km2 or 72.6% in Gaza), the remainder is rain-fed. (PCBS, Land Use Statistics, 2004).

• Approx. 900,000 dunums are planted with 10 million olive trees, constituting 45% of cultivated land in Palestine and 
contributing 15-19% of agriculture output. In 2006, olive oil production was estimated to reach 33,000-35,000 tons, 
about 12,000 tons of which are estimated to be consumed locally while the rest will be available for export or storage 
(World Bank. West Bank and Gaza Update. March 2007).

• In 2005, there were 4,246 water wells used for agriculture (WB: 246; GS: 4,000), pumping some 110,692.2 of cm3.
(PCBS, Agricultural Statistics, 2005). 

• In 2005, there were 7,241 agricultural establishments operating in the private and NGO sectors (WB: 5,762, GS: 
1,479), incl. 5,881operating in animal farming. (PCBS, Agricultural Statistics, 2005).

• In 2005, Gaza’s 2,998 fishermen - operating 707 boats - caught some 1,818.3 tons of fish, mainly sardines. (PCBS, 
Agricultural Statistics, 2006).

• Between June 2006 and May 2007 alone, Israeli forces destroyed some 12,900 dunums of agricultural land (WB: 
6,700, GS: 6,200) and 322 greenhouses (WB: 155, GS: 167), and uprooted 2,775 trees in the West Bank. (Consolidated 
Appeals Process, Mid-Year Review 2007). 

8 . 3    I N D U S T R Y  &  P R I V A T E  S E C T O R  

Facts & Figures  
 
• The industrial sector’s share of the Palestinian GDP was estimated at 12% in 

2005 (down from 16% in 1996) and its share in total employment at 12.3% 
(1995: 17.5%) (World Bank. West Bank and Gaza Investment Climate Assessment.
March 2007). 

• Manufacturing value added declined 7% over 10 years (1996-2006), yet 
employment in the sector increased 3%. (UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance 
to the Palestinian People. July 2007). 

• Most establishments are small enterprises with an average size of 4 employees 
in the West Bank and 5 in Gaza; in 2004, only 21 industrial establishments had 
over 100 workers. In addition, the average level of capacity utilization was only 57% of the establishments in the WB and 
47% in Gaza (World Bank. West Bank and Gaza Investment Climate Assessment. March 2007).

• As of Sept. 2007, 12.8% of the employed persons in the WBGS were working in mining, quarrying and manufacturing 
and 11.6% in construction (PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 2007). 

• In the West Bank, most establishments are located in Hebron, followed by Nablus and Jenin; in Gaza, a large majority 
of the establishments are located in the Gaza City area. 

• Some 91.0% of the establishments were run by the private sector, 5.0% were run by the government, 2.6% by NGOs, 
and 1.4% by local authorities, UNRWA and foreign bodies. The main economic activity of 56.6% of the establishments 
is wholesale, retail trade and repairs. (PCBS Establishment Census 2004).

• The legal status of most establishments (over 85%) is sole proprietorship. (PCBS Establishment Census 2004).

8 . 4    L A B O R  &  E M P L O Y M E N T  

 Labor Market  –  General  Development   

• The working age population (15+ years) reached 2,193,900 by Sept. 2007, of which - by ILO standards - the number 
of labor force participants stood at 1,015,900 (46.3%), with 692,900 (48.7%) in the WB and 323,000 (41.8%) in the 
GS. (PCBS, Labor Force Survey Report Series, July-Sept. 2007).
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which, especially  in  times  of  economic  hardship,  partly  
functions as a shock-absorber.  
As  detailed  in  figure  2,  below,  the  service  sector  is  a  key 
employer  and,  even  more  so  since  the  second  Intifada,  it 
has  been  the  main  provider  of employment  opportunities 
in the oPt. The expansion of the service sector occurred at a  
time  of  job  losses  in  other  sectors  as the construction and 
manufacturing,  which traditionally  provided employment 
opportunities for  unskilled workers in  Israel. In 2007, the  
service  sector  engaged  35.8%  of  the employed:  29.8%  
in  the  West  Bank  and  50.9%  in  the  Gaza Strip.The 
expansion of the PA over the past years is the main  reason  
behind  these  percentages.  In  the  fourth quarter  of  2007,  
22.5%  of  the  employed  were  PA employees, 15.0% in the 
West Bank and 41.1% in 
the Gaza Strip, compared 
to an average of 17.4% 
just prior to the Intifada.  
After  the  January  2006  
PLC  elections,  PA 
employees were hit hard 
by the ensuing fiscal and 
political crisis  faced  by  
the  PA. Between  March  
2006  and  June 2007,  
most  of  these  employees  
were  only  partially  or 
irregularly  paid.  Although  
employed,  the  absence  of  

a regular  salary  negatively  impacted  their  financial  status, 
and  precludes  the  classification  of  their  employment  as 
decent.  
At  times,  economic  uncertainty  has  provoked  an 
expansion of the agriculture sector as Palestinians tend to  
revert  to  subsistence  farming  when  they  have  no other  
income  possibilities.  As  indicated  in  figure  2, since  1995,  
the  share  of  the  agriculture  sector  in  the labor market has 
fluctuated and developed differently in the West Bank and the 
Gaza Strip. In the West Bank, the trend  has  been  towards  an  
increased  engagement  of workers  in  the  agriculture  sector  
since  the  start  of  the second  Intifada.  However,  in  the  
Gaza  Strip,  the contribution  of  the  agriculture  sector  has  
been hampered  by  closures  and  the  consequent  isolation 






       

        


        


        
 
             

            
   

         
         
       

          
    
      
        
    

 






       
        


       

         
        
       
      
       












   






 






          



    

     

 
  

 


 
             

           

            














  
  
  
  

             
             
             

             
             
             







        










Figure 2: Evolution of employment in the agriculture and the service sectors since 1995. 

national poverty line of $385 
per household per month in 2005. According to the World Bank, an 
estimated 71% of public employees fall under the poverty line based 
on income estimates, and 46% do not have enough food to meet basic 
needs. The number of people in deep poverty nearly doubled in 2006, 
to more than 1 million (OCHA, 2007).
• The World Bank estimates that the separation barrier costs the 
Palestinian economy 2-3 percentage points of GDP annually! (World 
Bank, West Bank and Gaza Investment Climate Assessment, March 
2007).• As of Sept. 2007, 15.1% of the employed persons in the 
WBGS were working in agriculture, fishing and forestry
(PCBS, Labor Force Survey, July-Sept. 2007).
• Between 1996 and 2006, agricultural output declined 19%, but in 
2006 this sector employed 80% more people than it did in 1996. 
(UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian 
People. July 2007).
• The sector generates approx. 25% of all Palestinian exports; major 
export goods are fruits, olives and olive oil, vegetables and cut flowers. 
The sector suffers from the lack of access to markets (Israeli export 
companies still control the quantity and the quality of Palestinian 
agricultural commodities), and restricted water resources.
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WBGS Economic Structure, 2006 estimates (% of GDP)

Financial 
Intermediation, 4.5
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Source: PCBS, Quarterly National Accounts, 2007 (Jerusalem excluded).

 Consumer  Price  Index (Yearly Averages) 

8 . 2    A G R I C U L T U R E  

The Agricultural Sector at a Glance 

 WBGS 
Total Cultivated area (dunums) (2006) 1,826,50 
Agricultural land as % of total land area 
   - of which irrigated 

25.2 
10.7 

Area of fruit trees (2006) 
     - as % of total cultivated area 

1,136,693 
62% 

Area of field crops (2006) 
     - as % of total cultivated area 

496,006 
27.2% 

Area of vegetables (2006) 
     - as % of total cultivated area 

192,961 
10.5% 

Area of cut flowers (2006) 436 
No. of cattle (2006) 36,284 
No. of sheep (2006) 793,874 
No. of goats (2006) 387,123 
No. of poultry (2005) 43,197 
No. of beehives (2003/04) 59,946 
No. of plant nurseries (2005) 197 

(Source: PCBS, various years.)
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Source: PCBS, Agricultural Statistics, 2005/06.

• Fruit trees are the main kind of cultivation, followed by field crops 
and vegetables. Of the area cultivated with fruit trees, olives cover the 
largest area, followed by grapes, almonds and citrus; the largest area 
of the field crops is
taken up by wheat, followed by barley, clover and chickpeas; regarding 
vegetables, the largest area is covered by squash, followed by tomatoes 
and cucumbers. (PCBS, Agricultural Statistics, 2003/2004).
• The total area of agricultural land is 1,488 km2 of which 1,152.7 
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Unemployment – 
Current Situation
The  conditions  for  employment  in  the  oPt  significantly  
changed  with  the  start  of  the  second  Intifada  in  September  
2000,  when  the  labor  market  was  seriously  affected by the 
deterioration in movement and access of  people and goods 
as  well as loss of work opportunities  in  Israel.  Figure  1  
shows  the  trend  in  unemployment  over the past 12 years 
(ILO standard). As can be noted,  the  Gaza  Strip  has  been  
and  continues  to  be  worse  off  than  the  West  Bank  in  
terms  of  unemployment. 
Following  a  peak  of  unemployment  in  2002,  at  the  height  
of  Israeli  military  incursions,  curfews  and  closures, the 
labor market has gradually adjusted to the situation. 
However, overall  unemployment  levels  remain  high 
and reached 21.5% in 2007: 
17.7% in the West Bank and 
29.7% in the Gaza Strip.If the 
unemployed who are  no  longer  
actively  searching  for  jobs  
are  taken into  account  (the  
ILO  ‘relaxed  definition’),  the 
average  unemployment  rate  in  
the  oPt  in  the  fourth quarter  
of  2007  amounted  to  28.8%:  
25.9%  in  the West  Bank  and  
35.3%  in  the  Gaza  Strip.9   
Compared to  other  countries 

in the  region,  these  unemployment levels are high. In 
2006, for example,  when  the  unemployment  rate10  in  
the  oPt  reached  23.6%, unemployment rates in Israel and 
Jordan were  8.4% and 14.0%11 respectively. 
The  decline  in  employment  of  Palestinians  in  Israel, 
particularly since 2000, is shown in figure 112. The oPt has 
traditionally  been  relying  on  employment  in  Israel.  At  its 
peak in 1999, 25.9% of the employed in the West Bank and 
15.7% of the employed in the Gaza Strip worked in Israel or 
its  settlements.  In  2007,  this  percentage  was  reduced  to 
13.1% for the West Bank and 0% for the Gaza Strip.  
Two  sectors  in  the  Palestinian  labor  market  have  played 
particular roles  in the absorption  of the unemployed since 
the  second  Intifada:  the  service  sector,  which  includes 
public administration, and a large portion of the health and 
education  providers,  and  the  agthe  riculture  sector,  








     

 
       

     
        

     
     
      
       
     
        

      

       
        
       


        

 
       
        
      






      
         
     
        
      



     


        
      
     
        

      

       











 


     







 




    

 





 
















 





 

 













 

 

            










  
 
  
 

             
             
             

             
             









Figure 1: Levels of unemployment (ILO standard) and percentage of the employed working in 
Israel and settlements since 1995: in the oPt, and separately in the West Bank and the Gaza Strip. 

by the UNDP, a majority of Palestinians (58%) live below the poverty 
line, and about half of them live in extreme poverty. A majority of 
Palestinians (about 60%) reported a decline in their household 
incomes in 2006–07.
The PA has been facing a severe liquidity crisis since early 2006. 
It is estimated that budgetary resources fell by over a third in 2006 
compared to 2005 (from $2.20 billion to $1.45 billion), despite a 
doubling of external budgetary assistance, leading to a 30% contraction 
in cash spending (IMF. Macroeconomic and Fiscal Developments in 
the West Bank and Gaza, Sept. 2007).

1 Revised; 2 preliminary; 3 estimates 4 World Bank estimates
Source: UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian 
People. July 2007, except:
1 poverty rate: World Bank estimates.
• According to the PCBS, the relative poverty line and the absolute 
poverty line for a six-member household in the Palestinian Territory 
in 2006 stood at NIS 2,300 (US$ 518) and NIS 1,837 (US$ 414) 
respectively.
• Poverty has reached unprecedented levels, with around 53% of 
households (with an average size of six members) living below the 
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The Agricultural Sector at a Glance 

 WBGS 
Total Cultivated area (dunums) (2006) 1,826,50 
Agricultural land as % of total land area 
   - of which irrigated 

25.2 
10.7 

Area of fruit trees (2006) 
     - as % of total cultivated area 

1,136,693 
62% 

Area of field crops (2006) 
     - as % of total cultivated area 

496,006 
27.2% 

Area of vegetables (2006) 
     - as % of total cultivated area 

192,961 
10.5% 

Area of cut flowers (2006) 436 
No. of cattle (2006) 36,284 
No. of sheep (2006) 793,874 
No. of goats (2006) 387,123 
No. of poultry (2005) 43,197 
No. of beehives (2003/04) 59,946 
No. of plant nurseries (2005) 197 

(Source: PCBS, various years.)
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INTRODUCTION 
Following  seven  years  of  economic decline  and  persistently  
high  unemployment  rates  in the  occupied Palestinian  
territory (oPt), poverty  has  reached unprecedented  
levels  and  more  Palestinians  are  at  risk of  falling  into  
poverty.  As  UNDP/PAPP  already  reported last July, the 
developments in the oPt  have taken such direction  that  the  
achievement  of  the  first  Millennium Development  Goal  
"Eradicating  Extreme  Poverty  and Hunger", as set by the 
United Nations, is at stake, and, indeed, will not be achieved 
without concerted effort to redress the main constraints. 
Massive unemployment in the oPt is a major challenge in this 
context. Meaningful promotion  of  pro-poor  measures  will  
have  to  include sustainable  growth  in  productive  a n d  
decent employment.  
The  labor  market  also  impacts  the  achievement  of  the  
third  Millennium  Development  Goal,  »Promote  Gender  
Equality  and  Empower  Women«.  As  it  will  be  described  
later  in  this  issue,  not  only  female  participation  in  the  
Palestinian  labor  force  stands  among  the  lowest  in  the  
world,  but  those  active  in  the  labor  market  also  face  
substantial gender discrimination.   
The  establishment  of  the  Palestinian Caretaker  Government 
and the resumed international cooperation  with  it,  have  opened  
new  possibilities  to  re-embark  on  the development  processes  
in  the  West  Bank,  but currently leave the Gaza Strip largely 
on the sideline and  dependent  on  humanitarian  assistance. 

Following  a  period  of  fiscal  crises  and  embargo, during  
which  the  PA and the donor community concentrated their 
efforts on  humanitarian  assistance  and  pro-social  stability  
rather  than  pro-growth  and  development, the  challenges 
now  facing the  Palestinian society  remain  immense.  In  the  
past  two  years,  poverty  rose significantly and unemployment  
rates  remained  high. 
Surveys suggest that a  large  part  of  the  Palestinians have 
exhausted or are on the verge of exhausting their coping  
capacities.At  the  same  time,  Palestinians  have witnessed 
the weakening of PA institutions, strikes in schools,  health  
and  other  public  institutions,  the threat  of  civil  war  and  a  
break-down  of  law  and order,  combined  with  the  continued  
restrictions imposed  by  Israel  in  movement  of  both  people  
and goods.  Under  such  circumstances,  the  situation  of 
workers in the oPt has continued to be difficult.

GENERAL BACKGROUND & 
OVERVIEW
With the establishment of the PA in 1994, numerous economic and 
development projects were initiated, but the WBGS are still totally 
dependent on support from outside. Palestinian economy is dominated 
by services, while industry remains underdeveloped and at a low 
level, and the agricultural sector from 
the lack or restrictive access to natural 
resources.
The main reason behind the current 
economic crisis is the general closure 
and separation policy imposed by Israel 
in March 1993, which has never been 
lifted since. In violation of international 
law, the closure is used as collective 
punishment against the Palestinian 

ECONOMY people, preventing WBGS residents from entering Jerusalem or Israel 
unless they hold an Israeli-issued permit. Any sustained Palestinian 
economic recovery will ultimately require the dismantling of the 
closure system.
PCBS data suggest that per capita GNI declined by 15% and GDP by 
6.6% in 2006, while others estimate worse declines (e.g., the World 
Bank and IMF suggest a 8% decline).
Following the Hamas election victory in Jan. 2006, international aid 
to the PA was widely suspended and Israel stopped the transfer of 
Palestinian VATs, leading to an unprecedented deterioration of the 
local economy, especially in Gaza. According to a July 2007 report 
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8 . 1    G E N E R A L  B A C K G R O U N D  &  O V E R V I E W  

With the establishment of the PA in 1994, numerous economic and development projects were initiated, but the WBGS are 
still totally dependent on support from outside. Palestinian economy is dominated by services, while industry remains 
underdeveloped and at a low level, and the agricultural sector from the lack or restrictive access to natural resources.  

The main reason behind the current economic crisis is the general closure and separation policy imposed by Israel in 
March 1993, which has never been lifted since. In violation of international law, the closure is used as collective punishment 
against the Palestinian people, preventing WBGS residents from entering Jerusalem or Israel unless they hold an Israeli-issued 
permit. Any sustained Palestinian economic recovery will ultimately require the dismantling of the closure system. 

PCBS data suggest that per capita GNI declined by 15% and GDP by 6.6% in 2006, while others estimate worse declines 
(e.g., the World Bank and IMF suggest a 8% decline).  

Following the Hamas election victory in Jan. 2006, international aid to the PA was widely suspended and Israel stopped the 
transfer of Palestinian VATs, leading to an unprecedented deterioration of the local economy, especially in Gaza. According 
to a July 2007 report by the UNDP, a majority of Palestinians (58%) live below the poverty line, and about half of them live 
in extreme poverty. A majority of Palestinians (about 60%) reported a decline in their household incomes in 2006–07. 

The PA has been facing a severe liquidity crisis since early 2006. It is estimated that budgetary resources fell by over a third
in 2006 compared to 2005 (from $2.20 billion to $1.45 billion), despite a doubling of external budgetary assistance, leading 
to a 30% contraction in cash spending (IMF. Macroeconomic and Fiscal Developments in the West Bank and Gaza, Sept. 2007).

Key Indicators of the Palestinian Economy (Excl. Jerusalem, selected years)

 1995 1999 2001 20021  20031 20041  20052  20063   
GDP (US$ million) 4,511 4,261 3,816 3,556 3,995 4,248 4,443 4,150 
GNI (US$ million) 3,699 4,932 4,143 3,835 4,251 4,884 5,119 4,522 
GDP per capita (US$) 1,380 1,478 1,229 1,146 1,221 1,264 1,258 1,134 
GNI per capita (US$) 1,583 1,736 1,335 1,215 1,298 1,441 1,452 1,236 
Real GDP growth (%) 6.1 8.6 -6.6 -3.8 8.5 6.3 4.9 -6.6 
Real GNI per capita growth (%) 7.9 4.1 -16.1 -8.9 6.2 1.5 -1 -14.9 
Domestic expenditure (% of GDP) 151.8 163.0 143.3 145.8 150.2 150.7 154.5 173 
Inflation (CPI - annual %) 10.8 5.5 1.2 5.7 4.4 3.0 3.6 3.6 
Poverty rate4 (% of population) 
                              West Bank: 
                              Gaza Strip: 

 20 
13 
32 

37 
27 
54 

51 
41 
68 

47 
37 
64 

48 
38 
65 

1 Revised; 2 preliminary; 3 estimates 4 World Bank estimates 
 Source: UNCTAD. Report on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian People. July 2007, except:
1 poverty rate: World Bank estimates. 

• According to the PCBS, the relative poverty line and the absolute poverty line for a 
six-member household in the Palestinian Territory in 2006 stood at NIS 2,300 (US$ 
518) and NIS 1,837 (US$ 414) respectively. 

• Poverty has reached unprecedented levels, with around 53% of households (with an 
average size of six members) living below the national poverty line of $385 per 
household per month in 2005. According to the World Bank, an estimated 71% of 
public employees fall under the poverty line based on income estimates, and 46% do 
not have enough food to meet basic needs. The number of people in deep poverty 
nearly doubled in 2006, to more than 1 million (OCHA, 2007).

• The World Bank estimates that the separation barrier costs the Palestinian economy 
2-3 percentage points of GDP annually! (World Bank, West Bank and Gaza Investment 
Climate Assessment, March 2007).
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1984, HDA has been active in providing 
affordable housing for the low and 
middle-income groups through innovative 
financial mechanisms. HDA has a leading 
role in international commitments on 
human settlements area. It carries out its 
activities on housing and urbanization 
fields by providing informational flow 
through international institutions. HDA’s 
functions cover reporting, collecting 
data, documentation, participation, 
and organization of meetings and 
coordination with the United Nations 
and other international institutions (EU, 
EC, etc.)
HDA has been charged by the 
Government with the mandate to provide 
housing to the needy people throughout 
the country. To this end, HDA aims to 
ensure a balanced country-level urban 
development and to enable every citizen 
to own a house; to reduce the cost and to 
enhance the optimum quality; to provide 
discipline and to prevent speculations 
through the sector; to promote housing 
production in the regions in which the 
private sector services are insufficient; 
to apply renovation of squatter housing 
in cooperation with the municipalities; 
and to enhance planned urbanization 
throughout the country. 
Perspective for cooperation with the 
PNA
Turkish contractors have come a long way 
on the road of construction and become 
attractive partners for international 
contracting. Today, Turkish contractors 
are working in 68 countries across four 
continents by providing services that 
are competitive by the international 
contracting standards in financial, 
administrative and technological terms. 
Palestinian territories can be another 
destination of cooperation in that list.
The contracting services sector plays 
an important part in the progress of the 
Turkish economy and the economies of 
the countries in which they do business. 
Concurrently, the Turkish contractors 
contribute to the development of 
Turkey’s relations with the countries of 

cooperation. 
Turkey is extending its assistance to 
Palestinian institutional building through 
bilateral and multilateral channels. To this 
end, it has opened coordinating office of 
the Turkish International Development 
Agency (TIKA) in Jerusalem with a 
branch office in Ramallah.
Turkey has also pledged 150 million 
Dollars for the next three years at the 
international “Donors Conference for 
the Palestinian State” held in Paris on 
17.12.2007. 
Another impetus which would drive the 
Turkish contractors to the region is the 
projects of development of industrial 
zones in the Palestinian territories in the 
framework of trilateral cooperation with 
PNA, Israel and Turkey. These projects 
initiated by the Turkish Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Turkey 
(TOBB) within the context of “Ankara 
Forum”, which introduced private sector 
dialogue as a major confidence building 
mechanism, will create large employment 
opportunities both in the short and long 
term, improve services for the Palestinian 
industries, bring in new machine parks 
and technology, and offer opportunities 
for regional and international business 
cooperation. Coined as “Industry for 
Peace”, this initiative will serve as 
confidence building measure. 

The foregoing qualify Turkey as a 
“eco-strategic partner” and the Turkish 
construction firms as “contractors for 
peace”.

***
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Trade, The Mınıstry of State, Republic of Turkey

GR.3. DISTRIBUTION OF PROJECTS UNDERTAKEN (1972-2007)
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and housing (6.08%). The proportion of 
these projects in the total work volume 
reached 59%. Also there was a shift from 
small scale to large scale and technology-
intensive projects. 
Comparative advantages
The comparative advantages of work 
experience accumulated and enriched 
in four continents, highly qualified 
technical and administrative personnel, 
low labor cost, job administration at 
international standards, technological 
lead, specialization in certain types of 
construction projects, completion of 
works in time in addition to geographical 
location, historical and cultural ties 
with the regional countries accouter the 
Turkish contractors the leading edge vis 
a vis their competitors. 
Turkish contractors’ advantages are not 
limited with these distinguishing merits. 
There are other important advantages 
behind their success, such as the existence 
of a dynamic home market, favorable 
entrepreneurial variables, and pressures 
to upgrade induced by intense domestic 
rivalry.
Moreover, the Turkish Contractors 
establish very good relations with their 
clients, acquire first hand information 
about the region and the working 
environment, and use cheaper but better 
quality Turkish products and construction 
materials. 
There is a significant change in the 
pattern of Turkish overseas contractors’ 
portfolios. Turkish contractors are now 
exploring the needs of the countries in 
which they are operating or intending to 
operate, and catering those needs with 
whole package offers consisting of basic 
or process engineering, feasibility studies, 
equipment selection and extension of 
credit.
Today Turkish construction and 
engineering firms are able to design, erect, 
build and operate almost all kinds of civil 
and industrial projects, such as dams, 
hydroelectric, thermal, industrial and 
fertilizer plants, petroleum and natural 
gas pipelines, petrochemical complexes 

and refineries, motorways, tunnels, hotel 
and tourist resorts, high-rise buildings as 
well as large scale collective housing.
The work of Turkish contractors abroad 
have been acclaimed worldwide. The 
quality of their construction, their 
relatively low cost and timely completion 
have impressed both the employer 
institutions and the end users extensively. 
Today, foreign capital from the EU, the 
USA, Japan and Australia prefers to 
cooperate with Turkish businessmen to 
enter into the Central Asian Republics. 
This preference can be readily attributed 
to the comparative advantages enumerated 
above.
Organizational perspective

Turkish Contractors Association 
(TCA)
The Turkish Contractors Association 
(TCA) was founded in 1952 as a 
businessman’s lobbying club serving the 
needs of the prominent contractors. After 
the late 80’s, this organization has become 
an important professional institution 
and recognized through its services as a 
representative of the construction sector 
both at home and abroad. 
TCA provides technical counsel in the 
determination of short and long term 
policies concerning the construction sector. 
TCA has 106 members representing 96 
Turkish construction companies and is a 
full member of the European Construction 

Industry Federation (FIEC). 

Union of International Contractors 
(UIC)
Taking into account the increase in the 
number of Turkish contractors’ foreign 
engagements, TCA set up a sister body for 
the benefit of those member contractors 
who were active abroad in order to better 
promote their jobs. In 1991, the Union 
of International Contractors (UIC) was 
established. UIC has become a member 
of the European Union of Developers and 
House Builders (UEPC) since 1992, thus 
being the 12th member of UEPC and the 
only body from a non-European Union 
state. It is also a member of the Islamic 
Countries Contractors Federation (ICCF). 
It has signed a cooperation agreement 
with the European International 
Contractors (EIC) in March 2000. UIC 
gathers information from various sources 
about the tenders in foreign countries, 
advises member companies, organizes 
and participates in international seminars, 
conferences, panels and lectures on the 
related topics and exchanges views with 
international organizations on matters 
regarding the construction industry. 
Housing Development Administration 
(HDA)
Housing Development Administration 
(HDA) of Turkish Prime Ministry is 
the single responsible public body in 
the housing sector in Turkey. Since 

GR-1. TURKISH OVERSEAS CONTRACTING SERVICES (IN BILLION 
$) (1972-2007)
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Iran (0.01%). Jordan, United Arab 
Emirates and Yemen were added to that 
list later. The forerunner field of activity 
in this period was housing (32.14%), 
followed by harbours (18.11%), road/ 
bridge/ tunnel works (11.67%) and urban 
infrastructure projects (8.19%).
During the decade 1980 – 1989, the first 
destination of the Turkish contractors 
was again Libya despite a relative 
decrease in its share (55.05%). Saudi 
Arabia (24.38%) and Iraq (11.16%) were 
respectively second and third thereby 
maintaining their position in the first 
decade.  Following North Africa and 
the Middle East, which remained major 
markets for many years, in the mid 1980s 
Turkish contractors entered into the 
countries of former USSR (3.50%). The 
Turkish-Russian Natural Gas Agreement 
signed in 1984 contributed to the increase 
in the value and the volume of contracts 
with Russia.
In the third decade 1990-1999, the trend 
registered important changes. While 
the share of the Russian Federation 
and the former Soviet Union countries 
increased, Libya’s share decreased along 
with Saudi Arabia and Iraq. Due to the 
economic depression and the political 
uncertainties in the Middle Eastern and 
North African countries, the Turkish 
contractors have focused predominantly 
on the Commonwealth of Independent 
States (CIS), Eastern Europe and Asian 
countries. The USA, Bulgaria and 
Croatia emerged as new markets. The 
“others” category covered 33 countries 
with a share of 8%. During this period, 
housing activities (38.90%) and urban 
infrastructure projects (17.52%) kept their 
leading momentum followed by road/ 
bridge/ tunnel (6.69%) and agricultural 
projects (6.33%). 
In the period after 2000, the sphere of 
Turkish contractors’ markets enlarged 
and the companies have specialized in 
certain types of projects. The increase 
in the number of countries, in which 
Turkish contractors worked, caused the 
percentage of work in each country to 

decrease relatively. In the last seven 
years,  the Russian Federation maintained 
its leading place (14.66%) followed 
by Romania (11.46%) and Kazakhstan 
(9.55%).The interesting development in 
this period was the entry of Afghanistan 
and rentry of Iraq into the list of the 
Turkish contractors’ markets after the 
interventions that took place therein.

Geographical perspective
The geographical scope of the Turkish 
contractors expanded from Lebanon and 
Jordan in the Middle East to Ghana, Mali 
and Sierra Leone in Africa; from Pakistan 
and India in Asia, to Ireland and Germany 
in Europe, from Malaysia and Philippines 
in the Far East to Sakhalin Island in the 
Pacific Ocean.
In the geographical breakdown of the 
total volume of projects undertaken by the 
Turkish contractors, Libya, Saudi Arabia 
and Iraq were the top three countries. 
before 1990.  Since then,  the Russian 
Federation and Kazakhstan took the lead.
As for regions where the projects were 
focused, the CIS countries took the first 
spot with 192 projects worth $7.5 billion. 
After the CIS, African countries came in 
second with 40 projects valued at $5.8 
billion. The Middle East had 54 projects 
totaling $4.7 billion and European 

countries had 47 projects amounting 
to $1.3 billion. On the other hand, the 
volume of  19 projects in Asian countries 
was $148 million.
 
Project perspective and housing
The first ranking activity abroad in the 
past years has been the housing projects. 
Policy makers have made housing 
a priority. The combination of rapid 
population growth and high rates of 
urbanization has underscored the need 
for collective housing. The proliferation 
of the shanties built overnight (called 
gecekondu in Turkish) caused by mass 
migration from the rural to the urban 
areas had been a problem that prompted 
the consecutive Turkish Governments 
to take several legal and financial steps 
giving an impetus to the development of 
housing sector.
In the 2000-2007 period, project 
differentiation gained momentum. There 
was a transformation towards industrial and 
petro-chemical facilities, ro     ad-bridge-
tunnel and airport projects which required 
high expertise, project management skills 
and advanced technology. During this 
term, road/bridge/tunnel works ranked 
first (24.47%), followed by industrial 
facilities (14.52%), airports (8.33%), 
social and cultural facilities (6.54%) 

GR.2  REGIONAL DISTRIBUTION OF PROJECTS (1972-2007)
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الملف االستثماري

Following the historic summitry of  
President Mahmoud Abbas and President 
Shimon Peres in Ankara in November 
2007, one of the agenda items brought to 
the table by the Palestinian side during 
Mahmoud Abbas’s meetings with the 
Turkish  President and the Prime Minister 
was cooperation in collective housing 
development
 According to the Palestinian estimates 
for the coming decade, there would be a 
shortage of approximately 30,000 housing 
units per year for the West Bank residents 
only  notwithstanding  the  need  in  Gaza 
Strip.  In  awareness  of  this  necessity, 
Palestinian Investment Fund (PIF) has 
developed an affordable housing strategy 
which addresses a real and imminent 
housing need of the Palestinians which is 
largely driven by high rate of population 
increase and young population. This 
strategy is the basis of urban development 
of new suburban communities and viable 
expansion of the cities. The strategic 
focus is on developing large scale 
affordable housing projects for the next 
five years in cooperation with local, 
regional and international partners who 
have  experience in program development 
of large scale housing projects with 
considerable knowhow in the use of new 
construction technologies and systems. 
Invariably, Quartet representative Tony 
Blair has in his key projects portfolio a 
national housing  initiative. This project 
involves large investments in housing  
that would boost the economy and 
create modern living  conditions for the 
Palestinians. To build a new city near 
Ramallah to accomodate the Palestinians 
living in the  refugee camps is in his 

program.
Turkey could be the best partner in PNA’s 
collective house venture. The following 
attest to it.
Engineering News Record’s (ENR) 
ranking for the “Top International 
Contractors” in 2007 based on construction 
revenue generated outside home countries 
lists 22 Turkish Contractors amongst 
the top 225 international construction 
companies at the third place after US 
and China. Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) 
states that Turkey is one of those 
countries displaying the highest growth 
rate amongst other member countries 
emphasizing the important role of the 
private sector and contracting companies 
in this development.
The total value of 4000 projects undertaken 
by the Turkish contractors in 68 different 
countries has reached $100 billion by the 

end of 2007. With their high share in the 
international market, Turkish contractors 
play a major role in the international 
construction arena becoming “trade 
marks” in certain specialized areas.
Historical Perspective
The Turkish contractors opened up to the 
foreign markets in the 1970s. The first 
country to which Turkish contractors 
exported their services was Libya. With 
the first contracts signed with Libya, 
Turkish international contracting services 
entered into a rapid development phase 
with their reconstruction activities in the 
oil producing countries. They have made 
a remarkable progress in the following 
decades. 
Most of the works undertaken during the 
first decade of 1970 - 1979 were in North 
Africa, especially in Libya (72.54%), 
Saudi Arabia (15.44%), Iraq (7.25%), 
Kuwait (4.71%), Greece (0.06%) and 

“CONTRACTORS FOR PEACE”
by

Dr.  Ercan ÖZER
Ambassador
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and firms, interested in building economic relations with 
Palestine, with basic information about the private sector 
economical major concerns. 

We believe that the availability of such information in the 
hands of the business communities in foreign countries 
provides a basic ground for personal contacts which form the 
cornerstone of relations among persons, organizations and 
states. 

In this particular edition, you will find important articles about 
the Palestinian economic concerns for the members of the 
PBA,  and private sector ,which may be considered the key 
element in respect of relations between the Palestinian business 
community in various sectors and the business communities 
in foreign countries all over the world. We hope that both 
members and non-members alike will find substantial benefit 
in this edition. 

«One of our key priorities is to build a market economy in close 
cooperation with the public sector. We commend the Palestinian 

Authority in particular 

Dr. Salam Fayyad / Prime Minister 
for his commitment to helping us accomplish this goal, we look 

forward to working together toward enhancing the social, economic 
and education opportunities for the Palestinian people. By this 

engagement, we hope, will help prosperity and peace in the region,” 

Mohamed Masrouji / PFB Chairman
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شركة ع.ل اجبور
والتطــــويــــر للبـــــناء 

الشركه الرائده في اعمال البنيه 
التحتيه والطرق واملشاريع العامه 
وتنفيذ مشاريع األسكان العامه 

- تنفيذ وشق الطرق
- تنفيذ األعمال الطرقية 

- تنفيذ اعمال األنفاق 
- تنفيذ واقامة مباني سكنيه فاخرة

مؤمترات  قـــاعـــات  واقـــامـــة  تــنــفــيــذ   -
ــــراح مــجــهــزه بأحدث  اف وصــــاالت 
واملرئيه  الــســمــعــيــه  الــتــجــهــيــزات 

وانظمة الفيديو كونفرنس .
- اقــامــة وجتــهــيــز عـــدد مــن احملالت 

التجاريه )املوالت ( واملطاعم.
- امــتــالك األراضــــي فــي الــوطــن في 

اماكن مميزه في القدس 
- امــتــالك اراضـــي وعــقــارات ألهداف 
مناطق  فـــي  وســيــاحــيــه  جتـــاريـــه 

األردن.

33 Pierre Koening St.
Beit Hturkizw
Talpiot, Jerusalem 93469
Tel: 02-6722607
Fax: 02-6722611



FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

)2
0(

ون 
شر

الع
دد 

الع
  -

ي 
ـــن

ــــــــ
طيـ

س
فل

 ال
ال

ــــــــ
ــــــــ

عم
أل

ل ا
ــــــــ

جــــ
ر

P
al

es
tin

ia
n 

E
xe

cu
tiv

e 
N

o.
 (2

0)



FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

)2
0(

ون 
شر

الع
دد 

الع
  -

ي 
ـــن

ــــــــ
طيـ

س
فل

 ال
ال

ــــــــ
ــــــــ

عم
أل

ل ا
ــــــــ

جــــ
ر

P
al

es
tin

ia
n 

E
xe

cu
tiv

e 
N

o.
 (2

0)



FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

FINAL.indd   2 5/8/08   1:55:49 PM

)2
0(

ون 
شر

الع
دد 

الع
  -

ي 
ـــن

ــــــــ
طيـ

س
فل

 ال
ال

ــــــــ
ــــــــ

عم
أل

ل ا
ــــــــ

جــــ
ر

P
al

es
tin

ia
n 

E
xe

cu
tiv

e 
N

o.
 (2

0)




