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مجلة إقتصادية متخصصة
تصدر عن

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
- القـــــــــــدس -

املدير العام واحملرر املسؤول
ماجد معالي
مدير التحرير

زكي أبو احلالوة
مساعد إداري

جـهـــــــاد عـقـــــــل
التصميم واإلخراج الفني

محـــــــمد العــــــــزة

للمراسالت
ص.ب 1681 رام الله

تلفون 2974636 2 972 ++
++ 972 2 2974637          
فاكس 2974004 2 972 ++

info@pba.ps  :بريد ألكتروني
www.pba.ps

سعر النسخة 7.5 دوالرات
أو ما يعادلها

الطباعة
مطبعة النصر التجارية

حــجـــاوي

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

في هـــــــذا العـــــــدد
مقاطعة بضائع املستوطنات  كلمـــــــــة الجمعـيــــــــــــة:  

ماذا بعد هذا احلراك اإلقتصادي واملؤسساتي  االفتــــــــــتـاحـيـــــــــــــــــــة:   
اخبار ونشاطات القطاع الخاص

لقاء محافظ سلطة النقد  
االحتفال بإطالق »صندوق الكرامة الوطنية« لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات املستوطنات  

إعالن مدونة احلوكمة  
تكرمي السفير التركي د. ارجان اوزير    

لقاء طاولة مستديرة حول موضوع اإلصالح االنتخابي  
لقاء مع املسؤولة االقتصادية في القنصلية االمريكية/ سارة بران   

توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة طالل ابو غزالة  
ورشات عمل مركز تطوير القطاع اخلاص  

-  ورشة التامني الصحي اإللزامي  
-  ملخص تنفيذي مدونة احلوكمة في فلسطني  

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص  
-  إجتماع مجلس إدارة مجلس التنسيقي   
-  ورشة عمل مأسسة املجلس التنسيقي     

-  تقرير الوحدة الفنية /د. صائب بامية  
- محضر اجتماع اللجنتني الفنيتني لدى القطاع العام واخلاص  

مجالس األعمال المشتركة :
مجلس األعمال األردني الفلسطيني املشترك  -

مجلس األعمال الصيني الفلسطيني املشترك   -
السيد طالل أبو غزالة /مجموعة شركات طالل أبو غزالة  بروفــــايـل النـجـــــــــــــاح:  

التقاعد غير احلكومي ملـــــــف العـــــــــــــــــــــــدد: 
السفير التركي- د.أرجان أوزير مقـــــــابــــالت العــــــــدد:   
السفير الصيني يانغ وي قوه     

لقاء مع وزير االقتصاد السابق كمال حسونة  لــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات : 
أخبار إقتصادية فلسطينية 

الرهن العقاري ملــــــف الـشــــــــــــركات: 
بنك اإلسكان     
شركة بال غاز    

عزام أبو السعود  مــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت: 
بطاقة رجل اعمال- م. مازن سنقرط  مجـتـمـع االعـمــــــــــــــال: 

إجتماعيات    
األعضاء اجلدد    

صالح الكفري : مدير عام اإلحصاءات اإلقتصادية – اجلهاز املركزي لإلحصاء بـيــــــــــئـة االعـمـــــــــــــال:  
أمينة اخلصيب : مدير احلسابات القومية – اجلهاز املركزي لإلحصاء     

أمين صبيح/ إحتاد الصناعات الفلسطينية  المــــلـف الصـــــــــناعي:  
نهاد أسعد /أمني عام احتاد شركات التامني  مـلــــــــف التـــــــأميــــــــن:  

نداء إبراهيم / بكدار ملف األشغال العامة:  
معاوية سويلم المـــــلـف الـزراعـــــــــــي:  

الربو املهني - د. جابي كيفوركيان المـــــلـف الصــــــــــــحـي:  
نحو برمجة مشتركة لتحسني اإلنتاجية وحتقيق النمو المحطـــــــة االخيـــــــــرة: 

  In English, Investment file:                                                                                               :الملف اإلســــــتثماري
 Poland
 Gaza free Trade Zone by Ali AbuShahla
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محــمد مسـروجـي
رئيس إحتاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيني

بيع  منع  شأنها  من  عديدة  إجــراءات  باتخاذ  مؤخرًا  الفلسطينية  السلطة  قامت  لقد 
منتجات املستوطنات في الضفة الغربية، ومن هذه اإلجراءات توعية املواطنني ملا لهذه 
الظاهرة من عواقب وخيمة على اقتصادنا الفلسطيني ومن دعم لالقتصاد اإلسرائيلي.

واألهم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية ال تعترف باملستوطنات بل حتارب إقامتها 
إلى وقف احلوار مع إسرائيل ويعمل االستيطان  أدى  الفلسطينية مما  على األراضــي 
على جتريدنا من األراضي وحرماننا من أجزاء عزيزة من الوطن. وقد قطعت احلكومة 
تصادر  فأخذت  أسواقنا  في  املستوطنات  وجود منتجات  في محاربة  به  بأس  شوطًا ال 
هذه املنتجات األمر الذي أوجد ارتياحًا عامًا لدى املواطنني ونحن إذ نشكر للحكومة 
الفلسطينية توجهها وإن جاء متأخرًا بعد أن قامت العديد من الدول األوروبية باتخاذ 
إجراءات منع هذه املنتجات من التداول في اسواقها إال أننا نؤمن بأن تأتي متأخرًا خير 

من أال تأتي أبدًا.

ونأمل في الوقت نفسه أن يكون هذا القرار قاطعًا ال رجعة عنه ومن أجل ذلك يجب أن 
نكون مواطنني ومسؤولني على درجة كافية من الوعي وأن نعمل سويًا بحيث يتوجب 
على أي مواطن أن يرشد السلطات املختصة بوجود أية سلعة من إنتاج املستوطنات في 
األسواق وعدم استعمالها مهما توفرت فيها مواصفات غير موجودة بغيرها من السلع 
وكذلك فإن املسؤولني في السلطة يجب أن يتمتعوا باملنعة واحلصانة الذاتية بحيث ال 
يخضعوا لواسطات أو إغراءات أو محسوبيات ملنع اتخاذ اإلجراءات بحق املتعاملني في 

هذه السلع.

أما جتارنا فنحن نربأ بهم أن يكونوا عاملني لدى املستوطينني الذين يعبثون بأرضنا 
فسادًا وطموحهم وأمنياتهم أن يستحوذوا على أراضينا بل ،ان يحرمونا منها ومن ثم 

نحس بالندم على ما فعلت أيدينا ويكون الوقت قد فات.

إن مقاطعة منتجات املستوطنات أقل ما ميكن عمله لوقف حمالت االستيطان املسعورة 
ولرمبا لو كانت هذه اإلجراءات منذ بداية االستيطان المتنعت إسرائيل أو من أنشأوا 
هذه املستوطنات من إقامتها إذ أن العامل االقتصادي واإلغراء املادي هو السبب املباشر 

واآلهم في تنمية وتطوير هذه املستوطنات.

مقاطعة بضائع املستوطنات



بال غاز للخدمات والتوزيع  م.خ.م
Pal Gaz for Distribution and Services L.T.D

 الأوىل يف فل�سطني خلدمات الغاز املركزي
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ماجد معالي
أمني عام إحتاد جمعيات

رجال األعمال الفلسطينيني

تشهد الساحة االقتصادية واملؤسساتية الفلسطينية في املرحله احلالية  حراكا غير مسبوق 
على املستويني العام واخلاص واملجتمع املدني، فالوطن يشبه خلية من النحل، كل حسب موقعه 
وتشابكه يعمل بال كلل للمساهمة في اجناز اخلطة الوطنية العامة لالعوام 2011-2013 التي 
الــوزراء ذلك في وقت الحــق، ولكنها في االســاس ترفع  لم متنح اسما بعد وسيتولى مجلس 
شعار " خدمة املواطن " وبناًء على قرار مجلس الوزراء في 17 اب 2009 ومبنهجيه تتوافق مع 
القادمني  الوزراء للعامني  الدكتور سالم فياض رئيس  العام للحكومة وتوجهات دولة  التوجه 

لبناء مؤسسات الدولة العتيدة وبجهوزية كامله لالستقالل.
القطاعية  االستراتيجيات  لوضع  استنفار  حالة  في  جميعها  واملؤسسات  ــوزارات  ال وضع  مما 
2011-2013 حيث يزيد عدد اللجان الوطنية القطاعية عن ثالث  وعبر القطاعية لالعوام 
والــتــراث،  والثقافة  العالي،  والتعليم  االســاســي  والتعليم  التشغيل،  تتناول  جلنة  وعشرين 
احلماية االجتماعية، العالقات الدولية، العدل وسيادة القانون، االمن، االعالم، الصحة، تنمية 
وغيرها،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  االسكان،  السياحة،  الــزراعــة،  الوطني،  االقتصاد 

ماذا بعد هذا احلراك
 االقتصادي و املؤسساتي

واالستراتيجيات عبر القطاعية ) االفقية ( تتناول الشباب، النوع االجتماعي ) املرأة(، التنمية االدارية، ادارة املال العام والسياسات النقدية 
واملصرفية والتمويلية، واحلكم احمللي واالداري.

وتشارك مؤسسات القطاع اخلاص واملجتمع املدني في جهود وضع هذه االستراتيجيات سواء على الصعيد القطاعي وعبر القطاعي، اوعلى 
صعيد حراكها اخلاص من خالل منظومة عملها في املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص وشبكة املنظمات غير احلكومية ونقابات 
العاملني وغيرها لوضع استراتيجياتها اخلاصة واليات عملها وبرامجها لتتوافق وتتكامل مع بقية املؤسسات في قطاعها، ومع توجهات 

احلكومة كما وضعها دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض للعامني القادمني.
للتحضير  الكافي  الوقت  لإلجتماعات  دعوتهم  قبل  والشركاء  الفرقاء  اعطاء  االستراتيجيات  هذه  على وضع  القائمني  من  نتامل  كما   

خلطورة هذه املواضيع والهميتها، وان يشارك فيها وينتدب اصحاب اخلبرة واملختصني.
الوطنية وخطة االصالح  السياسات  اجندة  الــواردة في  التنموية  التحديات  اجمال لتصورات مواجهة  بعد هذا احلــراك  ينجز  ان  أملني 
امليدانية ما بني مقومات اقتصاد  السابقه وطورناها مبا يتالئم مع توجهاتنا وحاجاتنا  الفلسطينية، وقد استفدنا من االستراتيجيات 

الصمود واقتصاد الرفاهية. 
كذلك بدء مرحلة جديدة مع املانحني بالعمل على التاثير في توجهات الدول املانحة لتوجيه الدعم وفقا لهذه االستراتيجيات واالحتياجات 

على مستوى الوطن، ال حسب اجندتهم اخلاصة.
وان تشمل هذه االستراتيجيات على عمليات متقدمة من التحليل وتعزيز القدرات وتطوير انظمة التخطيط والتنفيذ واملراجعة والتقييم، 
النه في احلقيقة لو ان لدينا اليات املراجعة والتقييم الضرورية  في االستراتيجيات السابقة وطبقناها بشفافية، ملا اصبح احلال على ما 
هو عليه من تراجع منذ اجتماعات وضع االستراتيجيات االولى للسلطة الوطنية الفلسطينية في فندق االقواس السبعة وفي اخلارج، وما 

حلقها من استراتيجيات اخرى في الداخل.
احتياجات  تلبية  الى  مال  الــذي   ) باريس  بروتوكول   ( اسرائيل  مع  االقتصادي  االتفاق  واستبدال  الغاء  ضــرورة  على  يوافق  وجميعنا 
االقتصاد االسرائيلي بدال من االقتصاد الفلسطيني، وذلك العادة تاهيل االقتصاد الفلسطيني وانعاشه واستمرار منوه في االجل الطويل 
وباالعتماد بنسبة كبيرة على املقومات الذاتيه وعدم االستمرار في االرتهان الى املساعدات الدولية التي حولتنا الى حالة "دولة للشؤون 
االجتماعية"، وان يتم وضع اسس للمؤسسات والسياسات االقتصادية مبضمون سيادي وان يصبح  زمامها في يدنا بالكامل في غضون 
السنتني املشار لهما من قبل  دولة رئيس الوزراء وذلك العالن استقالل الدولة ولو جاء من طرف واحد على حدود العام 1967، والقدس 

الشريف عاصمة لها. 
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الرئيس يضع حجر األساس ملبنى سلطة النقد
قال الرئيس محمود عباس خالل وضعه حجر 
األساس ملبنى سلطة النقد  في رام الله، مؤخرا، 
إنها فرصة طيبة وعظيمة أن نرى سلطة النقد 
تزدهر وتعمل بشكل تام بكل شفافية ومحاسبة 

ومراقبة، وتبني هذا الصرح العظيم.
وأعرب سيادته عن أمله أن يكون هذا املبنى نواة 
الدولة  عهد  فــي  الفلسطيني  املــركــزي  للبنك 
الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا  املستقلة  الفلسطينية 
الرسمية  الــدوائــر  كل  أن حتــذو  آمــال  الشريف، 
وأن  النقد،  سلطة  حــذو  واملؤسسات  والــــوزارات 
يكون لها أبنية حكومية ملك لها حتى ال تستمر 
في اإليجار والتأجير، لتكون هذه األبنية عنوانا 
لالستقرار املالي واالقتصادي واألمني ألنه مهم 
االستمرار  سيتم  أنه  سيادته  وأكــد  حياتنا.  في 
البناء  السياسة، مشددا على استمرار  في هذه 

لتثبيت أركان الدولة الفلسطينية املستقلة.
وأضاف سيادته، إن هذا املكان- منطقة اإلرسال- 
من أجمل مناطق رام الله، ونحن حريصون على 
إال األبنية  أن ال يكون فيها  حمايتها، وجنحنا 

احلكومية بدرجة استثنائية، وأن تكون متنفسا 
لرام الله، مشيرا إال أنه سيكون فيها احلديقة 

الــعــامــة، واملــتــحــف وغــيــرهــا، ومــوضــحــا أنـــه مت 
السماح لسلطة النقد أن تبني فيها، ألنها صرح 

مهم جدا وعنوان مهم للشعب الفلسطيني.  
عام  أمــني  األســـاس:  وحضر حفل وضــع حجر 
الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وأمني عام ديوان 
بأعمال  والقائم  احلسيني،  رفيق  د.  الرئاسة 
وعدد  غنام،  ليلى  د.  والبيرة  الله  رام  محافظ 
من الشخصيات الرسمية والوطنية، وعدد من 

رجال األعمال.
الوزير،  جهاد  د.  النقد  سلطة  محافظ  وشكر 
وتشريفه  الكرمية،  لفتته  على  الرئيس  السيد 
بوضع حجر األساس لصرح فلسطيني جديد، 
الدولة  لبناء  أساسا  الواقع  أرض  على  يجسد 
الــقــدس  وعــاصــمــتــهــا  املستقلة  الفلسطينية 
الشريف، ويشكل رمزا أساسيا من رموز سيادتها.
بنك  أي  إلــى  الرئيسية  املهمة  أن  إلــى  وأشـــار 
مركزي أو سلطة نقدية احلفاظ على االستقرار 
املــالــي والــنــقــدي فــي أوطــانــهــا، مبــا يساهم في 
املعيشية  األوضاع  االقتصادي، وحتسني  منوها 
لسكانها، موضحا أن القانون الفلسطيني كلف 

من اليمني فؤاد جبر، محمد املسروجي، د.جهاد الوزير، ماجد املعالي
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الوزير في لقاء مصغر مع ممثلي إحتاد جمعيات رجال األعمال

سلطة النقد بهذه املهام، والتي تأكد دورها على 
نظام  على  واإلشـــراف  املالي،  االستقرار  تعزيز 
املدفوعات كخطوة أولى نحو اكتمال دورها بعد 

السيادة واالستقالل.
الصرح يساعدنا على  تأسيس هذا  إن  وأضــاف 
االســتــقــرار  لتحقيق  الــكــامــل  بـــدورنـــا  الــقــيــام 
النقدي مبا ميكنها وفقا للتطورات االقتصادية 
وتنفيذ  وطنية  عملة  إصـــدار  مــن  والسياسية 

سياسة نقدية سليمة. 
من  يتكون  اجلــديــد  املبنى  أن  الــوزيــر  وأوضـــح 
حــديــث،  عــصــري  بــطــراز  مبنية  طــوابــق  تسعة 
ومــجــهــز بــكــل املــســتــلــزمــات احلــديــثــة الــالزمــة 
بدورها  للقيام  املتطورة  املركزية  البنوك  لعمل 
وتعزيز  النقدية،  السياسات  وتنفيذ  وضع  في 
االستقرار املالي، من خالل احلفاظ على جهاز 

مصرفي سليم وفعال.
خطوة  اعــتــمــدت  النقد  سلطة  أن  إلــى  وأشـــار 
عملها  هيكلة  إلعـــادة  االستراتيجي  التحول 
عهد  من  ذلك  في  وبــدأت  مسؤولياتها  لتحمل 
احملــافــظ الــســابــق جـــورج الــعــبــد، مــوضــحــا أن 
سلطة النقد أصبح لديها كادر مهني قادر على 
العمل وحتمل مسؤولياته، ويطبق كافة املعايير 

الدولية في هذا املجال.
بها  قامت  التي  اإلصالحات  أن  الوزير  وأوضــح 
حــكــومــة د. ســـالم فــيــاض عــلــى الــنــظــام املــالــي 
أن  إلــى  مشيرا  السليم،  الطريق  على  وضعته 
سلطة النقد استطاعت خالل العامني املاضيني 
واحلفاظ  اجلهاز  أداء  في  نوعية  نقلة  إحــداث 
عليه في ظل األزمة املالية العاملية، أما داخليا 
بالرغم  وحدتها  على  النقد  سلطة  فحافظت 
من االنقسام الذي حصل في غزة، وبالرغم من 
شارك  وقد  هذا  اإلسرائيلي.  االحتالل  عوائق 
االعــمــال محمد  رئــيــس احتـــاد جمعيات رجــل 
املسروجي وممثلني اخرين من القطاع اخلاص 

في هذه املراسم.
هذا وقد عقد لقاء مقلص مع عطوفة محافظ 
لإلطالع  الــوزيــر  جــهــاد  الــدكــتــور  النقد  سلطة 
ما هو جديد في  كثب عن  منه عن  واإلستماع 
مع  لــه  موسع  للقاء  والتحضير  اجلــهــاز  عمل 

ممثلي اإلحتاد والقطاع اخلاص الفلسطيني.
هذا وفي إطار إجناز احلملة اإلعالمية الهادفة 
حول  املــواطــنــني  جمهور  وتثقيف  توعية  إلــى 
قامت  اجلــديــد،  االلــي  املــعــادة  الشيكات  نظام 
بعقد   2009/10/28 بتاريخ  النقد  سلطة 

جلسة استماع عام حول نظام الشيكات املعادة 
االلي اجلديد في فندق ألبست أيسترن/ برام 
واإلقليميني  الــعــامــني  املــــدراء  بحضور  الــلــه، 
اجلهاز  في  املصرفية  العمليات  دوائــر  ومــدراء 

املختلفة  االقــتــصــاديــة  والــقــطــاعــات  املصرفي 
تبع  غــزة،  مع  كونفرانس  الفيديو  عبر  وذلــك 
ذلـــك عــقــد جــلــســات اســتــمــاع عـــام فــي كــل من 
مــحــافــظــات اخلــلــيــل وبـــيـــت حلـــم وضـــواحـــي 

القدس.
وتثقيف  توعية  إلــى  اجلــلــســات  هــذه  وتــهــدف   
جمهور املتعاملني مع الشيكات حول آليات عمل 
خاصة  اجلــديــد  النظام  وخصائص  وممــيــزات 
لعدم  شيكات  لهم  املعاد  العمالء  تصنيف  آلية 

كفاية الرصيد أو السباب الفنية.
املأمول حتقيقة من احلملة  الهدف اآلخر  أما 
اإلعالمية وهو منح املتعاملني بالشيكات سواء 
من األفراد أو املؤسسات الفترة الزمنية الكافية 
لترتيب أوضاعهم املالية تفاديا لتصنيفهم على 
النظام اجلديد وبالتالي حرمانهم من التعامل 
مع الشيكات لفترات زمنية قد تطول مدتها إلى 

خمس سنوات.
النقد  لسلطة  اإلعالمية  احلملة  وستستمر   
اقــتــراب  مــوعــد  وهــو   2009 الــعــام  نهاية  حتى 
مــبــاشــرة الــعــمــل بــالــنــظــام اجلــديــد حــيــث من 
املتوقع مباشرة العمل  بالنظام اجلديد رسميا 
في مطلع العام 2010 بعد إجناز كافة الترتيب 

اخلاصة بذلك.

الرئيس محمود عباس 
خالل وضعه حجر 

األساس ملبنى سلطة 
النقد : إنها فرصة 

طيبة وعظيمة أن نرى 
سلطة النقد تزدهر 

وتعمل بشكل تام بكل 
شفافية ومحاسبة 

ومراقبة، وتبني هذا 
الصرح العظيم.
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القطاع  مع  بالشراكة  الوطنية  السلطة  أطلقت 
»صــنــدوق  املــدنــي،  املجتمع  ومــؤســســات  اخلـــاص 
هدفها  شاملة  حملة  ضمن  الوطنية«،  الكرامة 
تــنــظــيــف الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــنــتــجــات 
العام  نهاية  بحلول  االســرائــيــلــيــة،  املستوطنات 

احلالي.
وأطلق الصندوق في احتفال كبير في مقر جمعية 
الهالل األحمر في البيرة، نظمته وزارة اإلقتصاد 
القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  واملجلس  الوطني 
اخلـــاص بــحــضــور رئــيــس الـــــوزراء الــدكــتــور ســالم 
فياض، ومحمد مسروجي امني سر املجلس وعدد 
من الوزراء واملسؤولني، وحشد من رجال االعمال 
القطاع اخلاص وممثلني  وممثلني عن مؤسسات 

عن منظمات اهلية.

رئيس الوزراء فياض
حملة  مواصلة  على  فياض  الـــوزراء  رئيس  وأكــد 
تــنــظــيــف الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــنــتــوجــات 
املــســتــوطــنــات، وشـــدد عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر كافة 
اجلـــهـــود املــبــذولــة لــضــمــان جنـــاح هـــذه احلملة 

وحتقيق أهدافها حتى النهاية. 
واعتبر فياض احلملة الوطنية ملكافحة منتجات 
املستوطنات مبثابة ترجمة عملية وملموسة لرؤية 
الدولة،  إقامة  نحو  الوطنية  السلطة  وتوجهات 
القادمني  ومبا ينسجم مع خطة عملها للعامني 
االحتالل  إنــهــاء  ‘فلسطني:  وثيقة  حددتها  كما 
الذي  الــدور  تأتي في سياق  الدولة’، وهي  وإقامة 
تقوم به السلطة لبناء القدرات الوطنية، ومتكني 
االقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود 
واملــنــافــســة، ومبــا يــخــدم فــي نفس الــوقــت املوقف 
الدولية  املواقف  ويستنهض  الوطني،  السياسي 

املناهضة لالستيطان. 

تولي  الوطنية  السلطة  أن  الــــوزراء  رئــيــس  وأكـــد 
في  الوطني  املنتج  حصة  لــزيــادة  خاصة  أهمية 
لتعزيز  الى عملها بجدية  إضافًة  السوق احمللية 
ملنتجات  كــبــديــل  الفلسطينية  املــنــتــجــات  وجـــود 
املستوطنات في األسواق العاملية، وقال، ‘إن حترير 
السوق احمللي والعاملي من منتوجات املستوطنات 
على  اجلهود  تضافر  تتطلب  جماعية  مسؤولية 
واألهــلــيــة،  والشعبية  الرسمية  املــســتــويــات  كــافــة 
واألكبر  األول  الداعم  ستكون  الوطنية  والسلطة 

لهذه اجلهود’.

فياض يشيد بالقطاع اخلاص
وأشـــاد رئــيــس الــــوزراء بـــدور القطاع اخلـــاص في 
هذه احلملة كشريك كامل مع املؤسسات االهلية 
التي  الــدول  حيا  كما  الــعــام.  القطاع  ومؤسسات 

األنشطة  ضد  ملموسة  مواقف  اتخاذ  في  بــدأت 
بضائع  استيراد  وقف  ذلك  في  مبا  اإلستيطانية 
لها  التفضيلية  املعاملة  وقــف  أو  املستوطنات، 
باإلضافة  املستوطنات،  من  كمنتجات  ومتييزها 

إلى االمتناع عن االستثمار فيها. 
ودعا فياض باقي الدول إلى اتخاذ مواقف مشابهه 
بالتوقف عن شراء أو دعم منتجات املستوطنات أو 
االستثمار فيها. واعتبر أن ذلك يشكل جزءًا من 
التام  بالوقف  إسرائيل  بإلزام  الدولية  املسؤولية 
تشكل  والــتــي  االستيطانية،  لألنشطة  والشامل 
املدخل الوحيد إلعادة املصداقية لعملية السالم، 
واملــعــيــار الــرئــيــســي إلمــكــانــيــة جنــاحــهــا وضــمــان 

الوصول إلى حل الدولتني على حدود 1967.
وردًا عــلــى االتـــهـــامـــات اإلســرائــيــلــيــة حـــول هــذه 
احلملة، قال رئيس الــوزراء ‘هذا  اجلهد الوطني 

االحتفال بإطالق »صندوق الكرامة الوطنية«
لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات املستوطنات

فيــــــــــــاض: “الصـــــــــــــندوق” .. خطــــــــــــوة مهــــــــــــــمة في التمـكـــــني االقتصـــــــــــــــــــــادي
ابولبـــــــــده : واجبـــــــــــنا الوطـــــــــــني اخــــــراج اقتصــــــــادنـــــــا من قيـــــــــــد االحتــــــــــــالل
مسروجي: تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات املستوطنات.. قرار جــــــريء
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ليس تعبيرًا عن  شعور بالكراهية أو احلقد، وهو 
ديني  أو  عــرقــي  أو  ثــقــافــي  أداة حتــريــض  ولــيــس 
كــمــا وصــفــه، تــصــريــحــًا أو تــلــمــيــحــًا، بــعــض قــادة 
إسرائيل. وليس أدل على ذلك أن ما نحن بصدده 
إســرائــيــل،  فــي  املنتجة  البضائع  مقاطعة  ليس 
منتجات  مــن  الفلسطيني  الــســوق  تنظيف  بــل 
احلملة  هــذه  أن  كما  اإلسرائيلية.  املستوطنات 
ليست، وال أريد أن ُينظر إليها كتعبير عن الغضب، 
رغم أن هناك الكثير مما يدعو للغضب في الواقع 
الفلسطيني، بفعل ما يتعرض له أبناء شعبنا من 
حصار، وخاصة في قطاع غزة، وكذلك ما يتعرض 
له أبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية من 
ممارسات على أيدي قوات االحتالل من اجتياحات 
وهدم للمنازل وتضييق سبل العيش، وكذلك من 
مواطنينا،  ترويع  في  املتمثل  املستوطنني  إرهــاب 
وممتلكاتهم.  مزارعهم  وعلى  عليهم  واالعــتــداء 
تعبير عن إصرار  إال  الوطني ما هو  فهذا اجلهد 
على هذه  احلــيــاة  فــي  على ممــارســة حقه  شعبنا 
التي  املنشات  بناء  إعادة  األرض. وما شروعنا في 
دمرتها قوات االحتالل قبل يومني في خربة طانا 
إال منــوذج إلصــرار شعبنا على ممارسة حقه في 

البقاء على أرضه’. 
 وقال: ‘هذا املشروع يقربنا أكثر من األهداف التي 
نسعى لتحقيقها هدفًا تلو اآلخر، سنقوم بالبناء 
الذي متارسه  والتدمير  الهدم  كل محاوالت  رغم 
إسرائيل’. وأشار إلى أن السلطة الوطنية ستساهم 
%25 من  يــعــادل  أو مبــا  دوالر  ألــف   250 بقيمة 
السلطة  أن  كما  أكبر،  أيهما  التبرعات،  مجموع 
للصندوق  اخلـــاص  الــقــطــاع  تــبــرعــات  ستخصم 
من استحقاقات ضريبة الدخل تشجيعًا له على 

املساهمة في هذه املبادرة الوطنية.
وثّمن فياض مساهمة القطاع اخلاص في صندوق 
إلـــى جــانــب وزارة االقــتــصــاد  الــكــرامــة الــوطــنــيــة 
الوطني واملجلس الفلسطيني حلماية املستهلك، 
فــي حمالت  إلـــى ضــــرورة تكثيف اجلــهــد  وأشــــار 
تنظيف األســواق احمللية وحتريرها من منتجات 
إلى  تــهــدف  احلملة  هــذه  أن  وأكـــد  املستوطنات. 
املنتج  حصة  وتعزيز  ومضاعفة  املواطنني  توعية 
الفلسطيني،  املستهلك  ســلــة  فــي  الفلسطيني 

وزيادة ثقته بها. 
وحـــذر مــن أاّل تــكــون هـــذه احلــمــلــة مــجــرد هــّبــات 
مؤقته، وشدد على ضرورة التغلب على الصعوبات 
والعقبات الكبيرة القائمة، بفعل سنوات االحتالل 
تنفيذ هذه  متابعة  أثناء  والتي ستنشأ  الطويلة، 

احلملة.

مجموع املساهمات
بلغت 2 مليون دوالر

إطــالق  االقــتــصــاد، خــالل حفل  وزارة  وأوضــحــت 
الـــصـــنـــدوق، أن مــجــمــوع املــســاهــمــات بــلــغــت 2 
62 شخصا  بلغ  املتبرعني  وأن عدد  مليون دوالر، 
املساهمني  أبــرز  مــن  بني  وكــان  معنويا وطبيعيا، 
جمعية البنوك )250 ألف(، وصندوق االستثمار 
االتصاالت  ومجموعة  ألــف(،   200( الفلسطيني 
باديكو  ومــجــمــوعــة  ألــــف(،   100( الفلسطينية 

)100 ألف(، وشركة أبيك )100 ألف(.

وزير االقتصاد الوطني
 د. ابو لبده

بدوره، قال وزير االقتصاد الوطني، رئيس املجلس 
الفلسطيني حلماية املستهلك د. حسن أبو لبده 
إن هذه مبادرة وطنية هامة بالشراكة بني القطاع 
اخلاص والعام، لتمكني منتجنا الوطني وحمايته 
الدولي  القانون  الغزاة واخلارجني على  من عبث 

واإلنساني.
توفير  فــي  تنبع  املــبــادرة  هــذه  أهمية  إن  وأضـــاف، 
احمللي  منتجنا  فـــرص  لــتــعــزيــز  املــنــاســب  املــنــاخ 
وغــول  املستوطنات  مـــوارد  وجتفيف  ناحية،  مــن 
أن  نـــدرك  ونــحــن  أخـــرى،  ناحية  مــن  االستيطان 
حصيلة جهدنا في مكافحة منتجات املستوطنات 
أرضنا،  عــن  املستوطنني  رحيل  إلــى  ــؤدي  ت ال  قــد 
فــي حسم  هــذا اجلهد  أهمية  مــن  واثــقــون  لكننا 
معركة حترير االقتصاد الوطني الفلسطيني من 

اإلسرائيلي،  لالحتالل  واالرتــهــان  التبعية  براثن 
وستجد هذه املبادرة صداها في العالم الذي ضاق 

ذرعا باملشروع االستيطاني في فلسطني.
السيد  بتوجيهات  تعمل  أن احلكومة  إلى  وأشــار 
أجل  من  وزرائــه  ورئيس  عباس  محمود  الرئيس 
القوية  الفلسطينية  الدولة  مؤسسات  استكمال 
وتنمية  املواطنني  احتياجات  تلبية  على  القادرة 
إمــكــانــيــاتــهــم وتــعــزيــز قــدرتــهــم عــلــى الــصــمــود، 
وتــقــدمي اخلــدمــات األســاســيــة لهم بــالــرغــم من 
االحـــتـــالل وممـــارســـاتـــه، وســيــشــكــل الــنــجــاح في 
إجنــازهــا رافــعــة أساسية إلنــهــاء االحــتــالل ونيل 

استقاللنا الوطني.

مجلس حماية املستهلك 
يشرف على الصندوق

وأعلن د. أبو لبده أن املجلس الفلسطيني حلماية 
املستهلك سيشرف على الصندوق، وستديره جلنة 
وفق  تعمل  تنفيذية  وإدارة  املجلس،  من  تنفيذية 
الشفافية،  وقــواعــد  احملاسبية  املمارسات  أفضل 
القطاع  عــن  ممثلني  ستة  مــن  املجلس  ويــتــألــف 
الـــعـــام، وأربـــعـــة ممــثــلــني عـــن الــقــطــاع اخلــــاص، 
برئاسته،  املــدنــي،  املجتمع  عــن  ممثلني  وخمسة 
وسيقدم الصندوق تقاريره الدورية بشأن النفقات 
واملتبرعني،  للمساهمني  دوري  بشكل  واإليـــرادات 
تقدم  وتقارير  املالية  البيانات  نشر  إلــى  إضــافــة 

العمل على صفحة الصندوق االلكترونية.
وأوضح أن احلكومة التزمت في سياق خطة ‘إنهاء 
حتقيق  على  بالعمل  الدولة’  وإقــامــة  االحــتــالل 
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حيث  الوطني،  واالزدهــار  االقتصادي  االستقالل 
الفلسطيني من  الوطني  ُيشكل حترير االقتصاد 
االحتالل  القتصاد  والتبعية  والهيمنة  االرتــهــان 

اإلسرائيلي أولوية وطنية فلسطينية قصوى.
بكل  القيام  الوطني يحتم علينا  واجبنا  أن  وبني 
التبعية  دائرة  من  اقتصادنا  نستطيع إلخراج  ما 
االحتالل،  قيد  من  سراحه  وإطــالق  والتهميش، 
وأن العمل على اجناز هذا األمر يدخل في صلب 
مقاومة مخططات االحتالل وإنهائه، وفي مقدمة 
للمستوطنني  االقتصادي  النشاط  مقاومة  ذلك 
بـــالـــتـــوازي مـــع مــقــاومــة الــنــشــاط االســتــيــطــانــي 

بالوسائل الشعبية واملشروعة.
فرص  تعزيز  أهمية  من  التقليل  ميكن  ‘ال  وقــال 
الفلسطيني  املستهلك  ثقة  بنيل  الوطني  املنتج 
واخلـــارجـــي، حــيــث يــأتــي هـــذا األمـــر فــي مقدمة 
ــا  الــوطــنــي، إلدراكــن االقــتــصــاد  وزارة  اهــتــمــامــات 
العميق ألهمية ذلك في منو قدرة القطاع اخلاص 

على خلق فرص العمل واالستثمار اإلضافي’.
بتنظيف  مــبــادرتــنــا  أن  مــن  الــرغــم  وأضـــاف على 
املستوطنات،  منتجات  مــن  الفلسطيني  الــســوق 
السياسي  البرنامج  مع  جتاوبنا  سياق  في  تأتي 
النجاح في  أن  إال  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
نهاية  حتى  أسواقنا  تنظيف  وإجنــاز  املبادرة  هذه 
اإلنــتــاج  عجلة  لتحفيز  متطلبا  يشكل  الــعــام، 
عن  العاطلني  شعبنا  أبــنــاء  مــن  املــزيــد  وتشغيل 

العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.
التي تضعها  العراقيل  الرغم من كل  ‘على  وتابع 
إســـرائـــيـــل أمــــام مــنــتــجــاتــنــا احملــلــيــة فـــي مــجــال 

التصدير سواء إلى إسرائيل أو األسواق اخلارجية، 
باقتصادنا،  املجحفة  باريس  التفاقية  وتنكرها 
اإلسرائيلية  االقتصادية  للفعاليات  نؤكد  فإننا 
باتفاقية  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  الـــتـــزام  بــاســتــمــرار 
تدفق حر  مــن  ذلــك  يعني  املجحفة، مبــا  بــاريــس 
للسلع اإلسرائيلية إلى سوقنا احمللية، في الوقت 
الذي متنع إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من 

الوصول إلى سوقها’.
تنظيف  حملة  في  ماضون  إننا  قائال:  واستطرد 
في  ومــاضــون  املستوطنات،  منتجات  مــن  سوقنا 
املنتجات  واســتــقــبــال  بــاريــس  باتفاقية  االلــتــزام 
املــصــنــعــة فـــي إســرائــيــل عــلــى الـــرغـــم مـــن حقنا 
مبمارسة سياسة املعاملة باملثل، ناصحا الفعاليات 
استثماراتها  ســحــب  اإلســرائــيــلــيــة  االقــتــصــاديــة 
لتحصل  املستوطنات،  من  وصناعاتها  ومصانعها 

في املقابل على حصة من سوقنا احمللي.

املجلس الفلسطيني حلماية 
املستهلك

وأوضـــــح أن الــســلــطــة الــوطــنــيــة أصـــــدرت قــانــون 
املجلس  وشكلت  الفلسطيني،  املستهلك  حماية 
بهدف  مــؤخــرا،  املستهلك  حلماية  الفلسطيني 
الــقــانــون وتــوفــيــر احلــد  اإلشـــــراف عــلــى تطبيق 
الفلسطيني،  ملستهلكنا  احلــمــايــة  مــن  األقــصــى 
للجان  األول  الشعبي  الوطني  املــؤمتــر  وسنعقد 

الشعبية املؤازرة للمنتج احمللي خالل شهرين.
وبني أن صندوق الكرامة الوطنية ملكافحة منتجات 
املستوطنات ومتكني املنتج الوطني، سيستمر في 

والتطوعية،  والعينية  املالية  املساهمات  استقبال 
هدف  لتحقيق  املساهمات  هــذه  بتسخير  ونلتزم 
نكنس  الــذي  الوقت  في  الوطني  مبنتجنا  الرقي 

فيه منتجات املستوطنات من أسواقنا وبيوتنا.

محمد مسروجي يقدم الشكر 
للحكومة على هذا القرار اجلريئ

التنسيقي  املجلس  أمــني ســر  تــقــدم  جــانــبــه،  مــن 
القطاع  باسم  مسروجي  محمد  اخلاص  للقطاع 
دولة  إلى  والتقدير  بالشكر  الفلسطيني  اخلاص 
رئــيــس الـــــوزراء د. ســـالم فــيــاض وحــكــومــتــه على 
بضائع  والعملي إلخراج  الوطني  اجلريء  القرار 
املستوطنات من األراضي الفلسطينية والذي هو 
فعله  ما ميكن  أقل  الفلسطيني  للشعب  بالنسبة 
على  والــتــعــدي  اإلسرائيلية  الغطرسة  ملــواجــهــة 
األشخاص واملمتلكات والغلو في اإلساءة واإلهانة 
لكل ما هو فلسطيني، كما تقدم بالشكر والتقدير 
الــذي  لــبــدة  أبــو  ملعالي وزيـــر االقــتــصــاد د. حسن 

أعطى كل جهده وجّل وقته لهذا املوضوع الهام.
وقال مسروجي إن لهذه اخلطوة معاني كثيرة ال 
الفلسطينية  الكرامة  أولها  أحد منكم  تغيب عن 
اجلــريــحــة واملـــشـــوهـــة واملـــهـــانـــة وبـــهـــذه اخلــطــوة 
اجلريئة نحن ندافع عن كرامتنا وكم كنا ضعفاء 
أمام العالم ونحن نستعمل هذه املنتجات وبعض 
بالضعف  نشعر  كنا  كــم  حتــاربــهــا..  الــعــالــم  دول 
واملهانة إزاء ذلك وكم كان صوتنا منخفضًا ألننا 
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أن نقاطع ليس  املفروض  ال جند ما نقول.. كان 
البضائع  وأيضًا  بل  وحسب  املستوطنات  بضائع 
ارتبطت  كسلطة  وليس  كشعب  أقول  اإلسرائيلية 

باتفاقيات سياسية واقتصادية..
البضائع  لهذه  وتشجيعنا  تعاملنا  كــان  واضــاف 
مــصــدر دخـــل لــهــا وشــريــان حــيــاة ميــدهــا بالقوة 
حسابنا  على  وتتوسع  تنمو  فأصبحت  وباجلشع 
ومن  وكــرومــنــا..  وزيتوننا  أراضــيــنــا  حــســاب  على 
أجل توسعها ال بد من حمايتها فتوضع احلواجز 
آخر  إلى  املهني..  والتفتيش  االلتفافية  والطرق 
وعدوانية..  تعسفية  إجـــراءات  من  معلوم  هو  ما 
واشتد  املستوطنات  هــذه  ومنــت  توسعت  وعندما 
ألنهم  االعتداءات  في  املستوطنون  متادى  عودها 
الباقية  البقية  على  سيحصلون  بأنهم  اعتقدوا 

من األراضي بهذه الوسائل بسهولة ويسر.
واردف مسروجي قائال انه ال يوجد لدينا إحصاءات 
منتجات  مــن  أســواقــنــا  استهالك  بحجم  رسمية 
املستوطنات وإن كانت تشير بعض املعلومات إلى 
الــعــام أضف  فــي  دوالر  500 مليون  عــن  يزيد  مــا 
تفوق  والــذي  إسرائيل  ذلــك ما نستورده من  إلــى 
قيمته امللياري دوالر واضرب ذلك في عدد السنني 
فسوف جند بأن أموالنا ركيزة أساسية لوجود هذه 
اإلسرائيلي  لالقتصاد  مباشر  ودعم  املستوطنات 

الذي يعود علينا بالقتل والتدمير.
العامل  فهو  األهـــم  الــعــامــل  أمــا  ناحية  مــن  هــذا 
عقبة  املستوطنات  هذه  أصبحت  حيث  السياسي 
نقول  وعندما  حقوقنا  على  حصولنا  فــي  كـــأداء 
التي  احلــقــوق  هــذه  أن  اجلميع  فليعلم  حقوقنا 
نــطــالــب بــهــا هــي جـــزء مــن حــقــوقــنــا الــتــاريــخــيــة 
املستوطنات  هـــذه  وبــفــضــل  إســرائــيــل  فأصبحت 
تطمع في ما تبقى لنا من حقوق بعد العام 1967.

موقف يستحق الدعم 
والتأييد

حكومة  من  املشرف  املوقف  هــذا  إن  مسروجي  واعتبر 
والتأييد  الــدعــم  كــل  يستحق  فــيــاض  ســـالم  الــدكــتــور 
وتـــوجـــه فـــي حــديــثــه الــــى ممــثــلــي الـــقـــطـــاع اخلـــاص 
املال  رأس  أن  مناسبة  كل  في  نــردد  نحن  لهم..  وأقــول 
بل  املــال  رأس  عن  يقال  كما  جبانًا  ليس  الفلسطيني 
في  النضال  يكون  وال  ومقاوم  مناضل  وهــو  شجاع  هو 
الباغني  ونخدم هؤالء  اإلسرائيلي  االقتصاد  نخدم  أن 
املعتدين.. أوجه هذه الكلمة لكل واحد منكم أن يترفع 
املعتدية  الزمرة  هذه  يخدم  أن  وماله  بنفسه  يربأ  وأن 
وأن يساهم في خدمة وطنه وال يوجد أسمى وأكبر من 
هذه اخلدمة. وقد يقول أحدكم )أعني الذين يتعاملون 

الوكالة  أنا هذه  آخذ  لم  إذا  املستوطنات(  في منتجات 
ولكن  صحيحًا  ذلــك  يكون  قد  غيري  يأخذها  فسوف 
اجلواب الوطني املباشر: فليأخذها من يريد.. أنا بيني 
والشهداء  ووطني  نفسي  أحترم  أن  يجب  نفسي  وبني 
الذين سقطوا في سبيل الوطن واألسرى الذين يقبعون 
لم  إذا  بأنك  التاجر  أخي  يا  تأكد  ولكن  السجون..  في 
العشرات  جتد  فسوف  املستوطنات  منتجات  في  تعمل 
آخــرون  وجــربــهــا  بنفسي  جربتها  لقد  الــفــرص..  مــن 

بعضهم نصحتهم بذلك.
الــكــرامــة الوطنية والـــذي سوف  أمــا مــشــروع صــنــدوق 
يخصص لهذا الغرض أي محاربة منتجات املستوطنات 
يحجم عن  أحد  ال  بأن  اعتقاده  عن  فاعرب مسروجي 
املساهمة فيه.. صحيح أن خروج منتجات املستوطنات 
الفلسطيني   االقتصاد   على   بالفائدة   يعود   ســوف  
وعلى  الكثير  من  رجال  األعمال  وخاصة الصناعات.. 
وصحيح أيضًا أننا سنشغل أياٍد عاملة وعلى األقل إذا 
املستوطنات  فــي  أعمالهم  مــن  العاملني  هــؤالء  أخــرج 
هي  املسألة  وخسارة..  ربح  مسألة  ليست  املسألة  ولكن 
أال  وآمل  » عنوان هذه احلملة.  » كرامة وطنية  مسألة 
الرابح  أن  أو  واخلــســارة  الربح  مبقياس  أحــد  يحسبها 
الصناع  أو  التجاء  يكون  قــد  ذلــك  جــراء  مــن  الوحيد 

فالرابح هو الوطن واخلاسر هم أعداء هذا الوطن.

التبرع للصندوق
يتسم  ســوف  الــذي  الصندوق  لهذا  التبرع  إلــى  ودعــا 
باملصداقية والشفافية وسوف يقوم على إدارته القطاع 
للقاصي  لنثبت  املــدنــي  واملــجــتــمــع  واخلــــاص  الــعــام 

بالنسبة لقضيتنا  كبير  وعي  أننا شعب على  والداني 
وشؤوننا ومستقبلنا ونضحي من أجل كل ذلك.

فهو  املستوطنات  لبضائع  للمقاطعة  البديل  ان  وراى 
التوجه نحو املنتج احمللي الذي أصبح منافسًا بجودته 
شهادات  على  حتوز  مصانعنا  معظم  أصبحت  وحيث 
اجلودة احمللية والعاملية وبهذه املناسبة نطلب من دولة 
الــوزراء ومن معالي وزير االقتصاد الوطني أن  رئيس 
يولوا أهمية خاصة لتصدير منتجاتنا احمللية وعمل 
االتــفــاقــيــات والــبــروتــوكــوالت مــع احلــكــومــات العربية 
واألجنبية من أجل ذلك كما أطلب من رجال األعمال 
املستوطنات  لصناعات  موازية  صناعات  يؤسسوا  أن 

حتى يحلوا محلها وتفرض منتجاتنا نفسها.
يكون  أن  نامل  مسروجي  قــال  للتنفيذ  بالنسبة  أمــا 
تــردد وال تهاون وال قبول تدخالت من أحد  حازمًا ال 
وكــذلــك أرجـــو االنــتــبــاه إلــى أنــه ســوف يــكــون هنالك 
حتايل من قبل بعض التجار من ضعيفي النفوس كأن 
الكثير من  فإن  وكذلك  إسرائيل  فواتير من  يحضروا 
الشركات اإلسرائيلية املعروفة لها فروع في املستوطنات 

أمثال تنوفا حيث متلك مصنعًا في األغوار.
لم  إسرائيل  بــأن  بالقول  حديثه  مسروجي  واختتم 
بعدم  السلطة  أدعـــو  وال  بــاالتــفــاقــيــات  يــومــًا  تلتزم 
عانى  الـــذي  لشعبنا  أقـــول  وإمنـــا  باملقابل  ــزام  ــت االل
السالح  عن  يقل  ال  االقتصادي  السالح  إن  ويعاني 
ــاري.. إخــوتــي كــونــوا على وعــي مبــا يـــدور حولنا  ــن ال
القضية  مستوى  وعلى  املسؤولية  قــدر  على  وكــونــوا 

وأنتم كذلك.
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اإلعالن عن انطالقة العمل مبدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطني
حتت رعاية ومبشاركة دولة رئيس الوزراء

ســوق  وهــيــئــة  للحوكمة  الــوطــنــيــة  اللجنة  أعــلــنــت 
العمل مبدونة  الفلسطينية عن انطالقة  املال  رأس 
انتهاء  بعد  فلسطني،  في  الشركات  حوكمة  قواعد 
من  الــفــنــي  والــفــريــق  للحوكمة  الــوطــنــيــة  اللجنة 
استمرت حوالي  والتي  املدونة،  وإقرار  إعداد  عملية 
سنتني واعتمدت على مبدئي الشراكة والتنسيق مع 
واملؤسسات  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  مؤسسات 

اإلقليمية والدولية العاملة في نفس املجال.
جاء ذلك خالل احلفل الذي أقامته، اللجنة الوطنية 
للحوكمة وهيئة سوق رأس املال الفلسطينية، حتت 
الــوزراء د. سالم فياض، في  رعاية ومبشاركة رئيس 
رئيس  الله، مبشاركة  برام  بارك  جراند  فندق  قاعة 
اللجنة الوطنية للحوكمة، رئيس مجلس إدارة هيئة 
املجلس  وأمــني سر  املــال، ماهر املصري،  رأس  ســوق 
احتاد  رئيس  اخلــاص،  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي 
وممثل  مسروجي،  محمد  األعمال،  رجال  جمعيات 
مؤسسة التمويل الدولية في فلسطني يوسف حبش، 
وعـــدد كبير مــن رجـــال املـــال واألعــمــال واالقــتــصــاد 

والسياسة واإلعالميني واألكادمييني. 

د. سالم فياض
و اعــتــبــر رئــيــس الــــــوزراء انــطــالق الــعــمــل مبــدونــة 
حوكمة الشركات اجنازا هاما للرقي بأداء الشركات 
اإلجــــراءات   لسلسة  نوعية  وإضــافــة  الفلسطينية 
العام  القطاعني  في  الشفافية  تعميق  إلى  الهادفة 

واخلاص والقطاع األهلي.
إلــى  للحوكمة  الــوطــنــيــة  اللجنة  فــيــاض  د.  ودعـــا 
لتنفيذ  املــواتــيــة  البيئة  خلــلــق  جــهــودهــا  مــواصــلــة 
القطاعات  باقي  لتشمل  بها  واالســتــرشــاد  املــدونــة 
هذا  تكامل  مؤكدا  اخلــاص،  القطاع  من  املستهدفة 
تبؤ  لتأمني  الــوطــنــيــة   السلطة  جــهــود  مــع  العمل 
املستهدفة  الــدول  قائمة  في  ملوقع متقدم  فلسطني 

كمقصد استثماري.
وأضاف أنه وبإعالن هذه املدونة فإننا نتوقع من هيئة 
سوق رأس املال ووزارة االقتصاد الوطني العمل، كل 
الشركات  التزام  في مجال اختصاصه، على ضمان 
على  العمل  واســتــمــرار  مبــوادهــا،  العامة  املساهمة 
إصدار مدونة تشمل الشركات األخرى. ويأتي ذلك 
قبل مؤسسات  من  املبذول  اجلهد  مع  تام  بانسجام 
املجتمع املدني والقطاع العام، وبتناغم وتكامل مع 

احلكومة وخططها الستكمال  برنامج عمل  وثيقة 
بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خالل عامني.  

بالنسبة  هــامــة  داللــــة  االحــتــفــال  لــهــذا  إن  وقــــال 
مسيرة  في  مهمة  ومحطة  الفلسطيني،  لالقتصاد 
استكمال بناء البيئة االستثمارية املواتية واملنافسة 
في فلسطني، ويأتي إطالق مدونة قواعد احلوكمة 
كإضافة نوعية لسلسة اإلجــراءات املتعلقة بتعميق 
والقطاع  واخلــاص  العام  القطاعني  في  الشفافية 
األهلي، مستذكرا ما مت إجنازه من مجموعة مدونات 
وشبكات  مؤسسات  من  العديد  في  املهني  السلوك 
بصدد  الــوزراء  إلى مجلس  مشيرا  املدني،  املجتمع 
والتطورات  اإلجــــراءات  مــن  عــن مجموعة  اإلعـــالن 

املشابهة وهي قيد اإلقرار.
وقال د. فياض تشكل هذه املدونة حافزًا هامًا للرقي 
أهميتها  يقلل من  وال  الفلسطينية،  بأداء شركاتنا 
أسوة  فقط،  العامة  املساهمة  للشركات  استهدافها 
وبالتأكيد،  املنطقة.  دول  معظم  فــي  جــار  هــو  مبــا 
فإن جهات االختصاص ستعمل كل ما هو مطلوب 

لتحويلها من وثيقة أكادميية إلى منهج عمل.
على  للحوكمة  الوطنية  اللجنة  فــيــاض  د.  وحــث 
باقي  لتشمل  املــدونــة  تطوير  في  جهودها  مواصلة 
وخلق  اخلــاص،  القطاع  من  املستهدفة  القطاعات 
البيئة املواتية لتنفيذها واالسترشاد بها.  وال يأتي 

ا تقوم به احلكومة من جهد  هذا اجلهد معزوال عمَّ
الدول  تبؤ فلسطني ملوقع متقدم في قائمة  لتأمني 
بل  املــفــيــد،  ومـــن  اســتــثــمــاري.  كمقصد  املستهدفة 
قاعدة  على  اجلهد  هذا  يتواصل  أن  الــضــروري،  من 
املــســاهــمــة فــي مــســيــرة الــبــنــاء الــشــامــلــة ملــؤســســات 
والعصرية،  والــقــادرة  القوية  الفلسطينية،  دولتنا 
والتي تشكل الركيزة األساسية لوثيقة برنامج عمل 

احلكومة.
ترجمة  إلـــى  تسعى  احلــكــومــة  أن  فــيــاض  د.  ـــد  وأك
الــتــزامــهــا بــتــوفــيــر بــيــئــة مــواتــيــة لــالســتــثــمــار في 
االقــتــصــاد الــوطــنــي إلـــى مــراجــعــة شــامــلــة للبيئة 
التشريعية واإلجرائية في الشأن االقتصادي بهدف 
تطوير برنامج إلعادة الهيكلة والتحول االقتصادي 
العام  واإلطــار  التوجيهية  املبادئ  مع  تام  بانسجام 
وإقــامــة   .... االحــتــالل  إنــهــاء  »فــلــســطــني:  لوثيقة 
التوجه يتطلب  النجاح في هذا  أن  الدولة«، مؤكدا 
القطاع  مــع  الــشــراكــة  تعميق  مــن  املــزيــد  بالتأكيد 
الوطنية  األجــنــدة  وتنفيذ  تطوير  باجتاه  اخلــاص 
في الشأن االقتصادي، ومبا يشمل فتح آفاق النمو 
ومتويل  االجــتــمــاعــي،  الــرفــاه  مستوى  فــي  للتأثير 
مــســيــرة الــبــنــاء واالزدهـــــار االقــتــصــادي وجتــــاوز ما 
أحدثته املرحلة املاضية من آثار سلبية على مختلف 

جوانب احلياة.

من اليمني يوسف حبش، محمد املسروجي، د.سالم فياض، ماهر املصري

د. سالم فياض: حوكمة الشركات إجنازًا هامًا للرقي بأداء الشركات الفلسطينية
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بدوره أعرب أمني سر املجلس التنسيقي ملؤسسات 
رجــال  وجمعيات  إحتــاد  اخلـــاص، رئيس  القطاع 
األعمال محمد املسروجي، عن تطلعه الن يشكل 
قيام  نحو  كبيرة  خطوة  احلوكمة  مــدونــة  إطــالق 
تغييرات  إلــى  املــدونــة  أحــكــام  بترجمة  الــشــركــات 
وإجراءات فعلية على أرض الواقع، آمال أن تشكل 
اإلدارة  مجالس  تتسابق  قياسية  مسطرة  املدونة 
االلتزام  على  الشركات  في  التنفيذية  واإلدارات 

بأحكامها.
وأعرب عن تطلعه أيضا لتحقيق هذا الهدف إلى 
احلوكمة  ثقافة  لنشر  الرامية  اجلهود  من  مزيد 
فــي أوســـاط القطاع اخلــاص ســواء فــي الشركات 
والتي  العائلية  أو  اخلــاصــة  أو  العامة  املساهمة 
القطاع  مــنــشــآت  مــن  العظمى  الــغــالــبــيــة  تشكل 

اخلاص.
وشـــدد املــســروجــي على أن حتــديــث احلــوكــمــة في 
ليس  مــلــحــة،  ضــــرورة  أصــبــح  العائلية  الــشــركــات 
فقط لتقدم هذه الشركات بل ورمبا شرطا أساسيا 
من  احلوكمة  بقواعد  االلتزام  أن  مؤكدا  لبقائها، 
هذه  ملصلحة  األولــى  بالدرجة  هو  الشركات  قبل 
واملصداقية  العمل  االنضباط في  إن  إذ  الشركات، 
واسمها  وسمعتها  للشركة  أســاســيــة  رافــعــة  هــي 
الذي تقدر قيمته في كثير من األحيان بأكثر من 
موجودات الشركة، وكذلك فان املمارسة احلقيقية 
بكثير  أكثر  الشركة  مكانة  يعززا  أن  يجب  واألداء 

من الدعاية لها وتسويقها.

ثقافة  بنشر  املــســروجــي  طــالــب  ذلـــك  ولتحقيق 
من  وبجهود  وفــعــال،  واســع  نطاق  على  احلوكمة 
ــعــديــد مـــن املـــؤســـســـات احلــكــومــيــة وغــيــر  قــبــل ال
احلكومية ذات العالقة، وبتفعيل اجلهاز القضائي 
الــصــادرة عن احملــاكــم، حيث ال  وتطبيق األحــكــام 
احلوكمة  من  متقدم  مستوى  إلى  الوصول  ميكن 
والعمل  فــعــال،  قــضــائــي  جــهــاز  ـــدون  ب احلقيقية 
مــن أجــل تطبيق األحــكــام اإللــزامــيــة فــي األطــر 
التجاري، خاصة  بالعمل  العالقة  ذات  التشريعية 
آلــيــات  الــغــالــب  فــي  الــقــوانــني تضمنت  تــلــك  وان 
والقصورات  املخالفات  وملعاجلة  للرقابة،  محددة 
عندما حتث أوال بأول، مشيدا مبا تقوم به السلطة 
الوطنية والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. 
سالم فياض من جهود كبيرة في مجال خلق املناخ 

االستثماري املناسب في الوطن.
الدولية في فلسطني  التمويل  أما ممثل مؤسسة 
عن  بــاإلعــالن  سعادته  عن  فأعرب  حبش،  يوسف 
حوكمة  قواعد  مدونة  وإقــرار  إعــداد  من  االنتهاء 
يعكس  الـــذي  األمـــر  بتنفيذها  والــبــدء  الــشــركــات 
والتطوير  اإلصــالح  احلكومة مبلف  اهتمام  مدى 
جلميع  جناحا  االجنــاز  هــذا  معتبرا  االقتصادي، 
مــن شــركــات ومساهمني  الــعــالقــة  ذوي  األطــــراف 
وان  الــعــام، خصوصا  القطاع  ومــؤســســات  وبــنــوك 
في  الفضلى  املمارسات  إلى  العالم أصبح بحاجة 

إدارة الشركات.
وقال منذ سنوات تعتني مؤسسة التمويل الدولية 

باحلوكمة ملا لها من أهمية كبيرة لشركات القطاع 
اخلــــاص وحتــســني قــدرتــهــا عــلــى احلــصــول على 
الــتــمــويــل واالســتــثــمــار وتــعــزيــز املــنــافــســة محليا 
املالية  األزمـــات  جتنب  في  ومساعدتها  وخارجيا 
أن مؤسسته  إلى  املخاطر، منوها  وإدارة  واإلداريــة 
وبصفتها مستثمر مباشر قامت باستثمار ما يزيد 
إلى  باإلضافة  70 مليون دوالر في فلسطني،  عن 
إلى  تصل  أن  واملتوقع  التنفيذ  حتت  استثماراتها 

حوالي 80 مليون دوالر.
ـــادرت منذ  وقـــال انــطــالقــا مــن اهــتــمــام املــؤســســة ب
2005 إلى دعم جهود هيئة سوق رأس املال وسلطة 
النقد والسوق املالي إلعداد وإقرار مدونة حوكمة 
الشركات في فلسطني فنيا وماليا، مشيدا باجلهد 
اللجنة  عمل  ميزت  التي  العالية  واملهنية  الكبير 
الوطنية للحوكمة والفريق الفني في إعداد هذه 
الذي  العالي  التنسيق  املدونة، كما أشاد مبستوى 
والدولية  اإلقليمية  واملؤسسات  مؤسسته  بني  مت 
من جهة واللجنة الوطنية من جهة أخرى وصوال 

إلى إعالن إطالق مدونة حوكمة الشركات.
العمل  انــطــالقــة  اخلـــاص  للقطاع  حبش  ـــارك  وب
ــة مــؤســســتــه واســتــعــدادهــا  بــاملــدونــة مـــؤكـــدا رغــب
الستمرار التعاون والعمل مع مؤسسات القطاعني 
املــــال بشكل  الــعــام واخلــــاص وهــيــئــة ســـوق رأس 
مؤسسته  بدأتها  التي  املشاريع  الستكمال  خاص 
العقاري،  والرهن  التمويلي  التأجير  قطاعي  في 

باإلضافة إلى استثماراتها في القطاع اخلاص.

بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، رئيس 
مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال، ماهر املصري إن 
إطالق املدونة هو أول خطوة على طريق تثبيت هذا 
النهج في عمل الشركات املساهمة العامة، ستتبعه 
خطوات أخرى في املرحلة القادمة تتعلق بحوكمة 
الشركات اخلاصة والعائلية، حتت شعار«احلوكمة 

ليست شعارا يعلق، بل منهج يطبق«.
وأكد املصري على أن مفهوم احلوكمة يعني املزيد 
على  واحلفاظ  الشركات  إدارة  في  الشفافية  من 
الشخصية  املصالح  عن  والترفع  األقلية  حقوق 
الضيقة لصالح املجموعة، ويعني كذلك التكافل 
بني األطراف املعنية، ويشكل الرديف لشعار احلكم 
للسلطة  الــعــامــة  املــؤســســة  ترفعه  الـــذي  الــرشــيــد 

الوطنية في بناء مؤسساتها وإداراتها.
على  الدولة  مؤسسات  لبناء  نسعى  كنا  إذا  وقــال 
قاعدة احلكم الرشيد، فان تطبيق قواعد احلوكمة 
في القطاع اخلاص ال يقل أهمية في بناء الدولة 
عن ذلك، منوها إلى أن التجربة العاملية أثبتت أن 
تستقطب  احلوكمة  قواعد  تطبق  التي  املؤسسات 
أفضل  نتائج  أكثر من غيرها وحتقق  املستثمرين 
من غيرها ويترتب عليها مسؤولية اجتماعية أكبر 

من غيرها.
تضم  الــتــي  الوطنية  اللجنة  إن  املــصــري  وأشـــار 
متــثــيــال واســـعـــا مـــن مــؤســســات الــقــطــاع اخلـــاص 
الفني  العمل  فريق  جانب  إلى  املهنية  والنقابات 
بالتعاون مع  قــواعــد احلوكمة  بــإعــداد  قــام  الــذي 

مؤسسة التمويل الدولية، وأقام العديد من ورشات 
العمل فــي أرجـــاء الــوطــن مــن أجــل الــوصــول إلى 
املتطلبات  مــع  تتماشى  للحوكمة  قــواعــد  صيغة 
االقــتــصــاديــة في  البيئة  وتــتــنــاســب مــع  الــدولــيــة 

فلسطني.
استرشادية  قــواعــد  تتضمن  احلوكمة  أن  وبــني 
اإلدارة  مجلس  بني  ما  واألدوار  العمل  لتنظيم 
وأصـــحـــاب  واملــســاهــمــني  الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة 
املصالح اآلخرين، بحيث يتم توضيح الواجبات 
إجــراءات  عبر  منهم  لكل  واحلقوق  واملسؤوليات 
إلى  النهاية  فــي  تـــؤدي  وشــفــافــة  واضــحــة  عمل 
اإلنتاجية  فــي  أعلى  ومـــردود  األداء  فــي  ارتــقــاء 

واألرباح.

املصري: إطالق املدونة خطوة أولى على الطريق

املسروجي: احلوكمة في الشركات العائلية أصبح ضرورة ملحة
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اســتــقــبــل أعــضــاء الــهــيــئــة اإلداريــــــة جلمعية 
محمد  برئاسة  الفلسطينيني  األعمال  رجال 
مسروجي السفير التركي أرجان أوزير في مقر 
اجلمعية في رام الله مبناسبة انتهاء عمله في 
األراضي الفلسطينية، الذي جاء على هامش 
للجمعية.  وجــرى  اإلداريــــة  الهيئة  اجــتــمــاع 
خالل اللقاء استعراض العالقات الفلسطينية 
أنها  اعتبار  السابقة على  األعوام  التركية في 
عالقات قوية و مثمرة، جاءت مكملة لعالقات 

إنسانية تاريخية بني البلدين.  

فــي حــني أشـــاد السفير أوزيــــر بــجــهــود رجــال 
في  الفعال  لــدورهــم  الفلسطينيني  األعــمــال 
بالرغم  الفلسطيني  بــاالقــتــصــاد  الــنــهــوض 
بشكل  بها  ميــرون  التي  الصعبة  الظروف  من 
خاص، و الظروف العاملية للحالة االقتصادية، 
البلدين وان يتم  التعاون بني  آماًل أن يستمر 
في  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تقوية 

املرحلة املقبلة.  

تقديرًا  أوزير  السفير  كّرمت هيئة اجلمعية  و 
سنوات  أربــع  مــدار  على  بذلها  التي  للجهود 
في خدمة الشعب الفلسطيني و دعم قضيته 
سياسيًا و اقتصاديًا، و رّحب مسروجي بالسفير 
التركي مثمنًا دور تركيا في دعم حقوق الشعب 

الفلسطيني في احملافل العاملية.

 وقدمت الهيئة اإلدارية للجمعية هدية رمزية 
للسفير  الــصــخــرة  لقبة  مــجــّســم  عــن  ــارة  عــب
تعبيرًا عن محبة رجال االعمال واهل القدس 
شكر  مبثابة  تبقى  أن  آمــلــني  لــه،  فلسطني  و 

وعرفان و تقدير ملا قدمه لهم.

مبناسبة انتهاء عمله في االراضي الفلسطينية

الهيئة اإلدارية جلمعية رجال األعمال 
تكرم السفير التركي الدكتور أرجان أوزير
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عـــقـــدت الـــهـــيـــئـــة االداريــــــــــة جلــمــعــيــة رجــــال 
بتاريخ  لها  اجتماعا  الفلسطينيني  االعــمــال 

2009/11/8 في مقر اجلمعية.
على  املطروحة  القضايا  مناقشة  خالله  جرى 

جدول األعمال املقترح.
استهل محمد مسروجي رئيس الهيئة االجتماع 
مناقشة  جـــرى  ثــم   ، باملجتمعني  بــالــتــرحــيــب 
التوقيع  ،وبعد ذلك  العضوية اجلديدة  طلبات 

على محضر االجتماع السابق.
التاسعة  الــــدورة  اجتماعات  الــى  مــســروجــي  وتــطــرق 
والتي  املشترك  الفلسطيني  األردنــي  األعمال  ملجلس 
وجــرى    2009/10/14 بــتــاريــخ  عــمــان  فــي  عــقــدت 
خاللها بحث املشاكل بني الطرفني حيث ابدى اجلانب 
االردني تعاطفه مع مطالب الوفد الفلسطيني ورفعت 
توصيات الدورة للمسؤلني في البلدين. ولكن نتيجة 
تقرر  اإلداريــة  الهيئة  إجتماع  في  اجلانب  هذا  نقاش 
العمل على حتديد موعد إلجتماع قادم مع مستويات 
عليا في اجلانب األردني على مستوى رئاسة احلكومة 
أو البالط امللكي ملعاجلة القضايا العالقة التي لم جتد 
املتكررة حلواًل مرضية.  املجالس  لها إجتماعات هذه 
التاسعة إتفاق  الــدوره  ومن أهم ما جاء في توصيات 
الطرفني الفلسطيني واألردني على إختيار مشروعني 
إستثماريني في فلسطني ال يقل رأسمال املشروع عن 
فيهما  باألستثمار  للتعاون  وذلــك  دوالر  مليون   100
مــن اجلــانــبــني، وعــلــى ان يــقــدمــه اجلــانــبــني كنموذج 
األعمال  ملجتمع  عشر  الثالث  امللتقي  إجتماعات  في 
العربي القادم العتماد نفس التوجه مع أعضاء إحتاد 

رجال األعمال العرب في مشاريع أخرى.

وناقش اجتماع الهيئة االدارية  موضوع إستالم أمانة سر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص.
خطة  وضــع  وتقرر   2009 اكتوبر  شهر  في  الفلسطينيني  االعمال  رجــال  جمعيات  احتــاد  قبل  من 
عمل واضحة للفترة احلالية لتحمل االحتاد مسؤولية أمانة السر للمجلس، وعلى رأسها العالقات 

التجارية واإلستثمارية مع األردن وأرض املؤسسات وغيرها. 
وكذلك مناقشة االتفاقية املوقعة بني احتاد رجال االعمال الفلسطينيني ومجموعة شركات طالل أبو 
غزاله. وذلك لتوفير خدمات إضافية ألعضائنا ولكن بشرط تقدمي خدمات نوعية ومنافسه من قبل 

مجموعة شركات طالل أبو غزالة.
كما بحث املشاركون في االجتماع عدد من القضايا الداخلية التي تخص اجلمعية.

الوطنية  السلطة  لدى  أوزيــر  أرجــان  الدكتور  التركي  السفير  تكرمي  االجتماع   على هامش  وجــرى 
الفلسطينية منهيا مهامه الرسمية.

اجتماع الهيئة اإلدارية جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني

ـــيـــس احتــــاد  مــحــمــد مـــســـروجـــي رئ
جـــــمـــــعـــــيـــــات رجـــــــــــــال االعـــــــمـــــــال 
رمــزيــة  هــديــة  يــقــدم  الفلسطينيني 
يـــانـــغ وي قــوه  الــصــيــنــي  لــلــســفــيــر 
الوطني  بالعيد  االحتفال  مبناسبة 
جلمهورية الصني الشعبية الصديقة 
في رام الله وتكرميا له قبل مغادرته 
أرض الوطن النتهاء مهام عمله في 
فلسطني وانتقاله لتمثيل بالده لدى 

مملكة البحرين الشقيقة.
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األعمال  رجال  جمعيات  إحتاد  إدارة  مجلس  إلتقى 
الفلسطينيني مبعالى األستاذ القاضي فريد اجلالد 
في  األعلى  القضاء  ومجلس  العليا  احملكمة  رئيس 
مكتبه والذي إستلم مؤخرًا هذين املنصبني الهامني 
واملؤثرين بشكل أساسي على عامل األمان والعدالة 

واإلستقرار في البلد.
شارك في هذا اللقاء محمد مسروجي رئيس اإلحتاد 
الداخلية في  وراغب احلاج حسن مسؤول العالقات 
اإلحتاد ومحمود التكروري وخضر اجلراشي ومحمد 
العامور وكمال تيم وماجد معالي أمني عام اإلحتاد 

وجهاد عقل من دائرة العالقات العامة 
وقد قدم مسروجي بإسم زمالئه التهاني والتبريكات 
بل  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  بــأن  ونــوه  ملعاليه 
الفلسطيني  املجتمع  وقــطــاعــات  شــرائــح  وجــمــيــع 
مــتــفــائــلــة ومــســتــبــشــرة لــهــذا الــتــعــيــني الــــذي وضــع 
الشخص املناسب في املكان املناسب وتاريخكم يشهد 

لكم بالنزاهة واإلستقامة والكفاءة.
هذا ومت التطرق إلى املواضيع الهامة التي تشخص 
هناك  حيث  القضائي  النظام  في  العالقة  املشاكل 
القضاء  وقــرارات  األحكام  تنفيذ  سرعة  في  مشكلة 
نتيجة  التأخير  يأتي  األحيان  بعض  وفي  واحملاكم 
،واألهـــم  التنفيذية األخـــرى  تــعــاون اجلــهــات  لــعــدم 
القضايا  في  البت  تأخير  في  يتعلق  فيما  ذلك  من 
وذلك يرجع لسببني هامني هما ساعات دوام القضاة 
ملدة قصيرة ،مما إستدعى العمل على متديدها إلى 
تغيير  وكذلك  املختلفة  بالدول  أسوة  املساء  ساعات 
ثقافة تأجيل القضايا ألسباب غير منطقية وتعزيز 
املجتمع  النزاعات في  إنهاء وإجناز  مفهوم وضــرورة 
أثــر  مـــن  لــذلــك  ملـــا  ــل  ــوســائ ال بــشــتــى  الفلسطيني 

إقتصادي وإجتماعي.
وفي رده على ذلك بني رئيس مجلس القضاء األعلى 
كبير من  عــدد  نــرى  رمبــا  أنــه  العليا  رئيس احملكمة 
في  للثقة  إيجابي  مؤشر  أيضًا  هذا  ولكن  القضايا 
في  الكمي  التحسن  مــن  بــالــرغــم  و  الــقــضــاء  جــهــاز 
أكثر  تفعيل  إلــى  بحاجة  فنحن  للقضايا،  اإلجنــاز 
لــهــذا اجلـــانـــب.  وبـــني أن الــقــضــاة هــم املــفــصــل في 
تعميمًا  منصبه  توليه  بعد  قريبًا  صدر  وعليه  ذلك 
تفتيش  دائـــــرة  وهـــنـــاك  الــقــضــاه،  دوام  بــخــصــوص 
وتأثير  املتغيبني  القضاه  محاسبة  ويجب  قضائي، 

ذلك على ترقيتهم وإمتيازاتهم. وكذلك ضرورة إلزام 
القضاه  بالتزام  أسوة  للمحاكم  باحلضور  احملامني 
في احلضور، وكذلك مت رفع كفاءة القضاه من خالل 
برامج مختلفة، وقفزنا قفزة نوعية في فلسطني في 
مستوى رواتب القضاه وإمتيازاتهم وعليه مطلوب أن 
نلمس تغيير نوعي أيضًا في مستوى األداء، وحيث 
%400 عما  الرواتب تزيد عن  زيــادة  النسبة في  أن 

كانت عليه الرواتب في العام 2000.
الشيكات  مــوضــوع  ملــعــاجلــة  الــتــعــرض  وكــذلــك مت 
املــرجتــعــة وجــمــيــع اإلشــكــالــيــات املــتــرتــبــة عــلــى عــدم 
ـــــأداة تــســديــد  اإللــــتــــزام بـــإحـــتـــرام قــيــمــة الــشــيــك ك
وميزاتها. وفي حاالت عدم التسديد فإن ذلك يؤثر 

على قيمة العملة للشيك .
فإن  واألراضـــي  العقارية  القضايا  في  البت  أهمية 
تأجيلها يؤثر بشكل مباشر على اإلقتصاد والتنمية 
واإلســتــثــمــارات اجلــديــدة واألعـــمـــال. ومت فــي هــذا 
اجلانب مناقشة سبل حل املشاكل في ملف األراضي 
الفلسطينية اململوكة للفلسطينيني وعليها خالفات 
مستقباُل  املعاجلة  وكيفية  اإلسرائيلي  اجلانب  مع 

لهذه احلاالت. 
كــذلــك املــطــالــبــة بــإنــشــاء مــحــاكــم جتــاريــة وتفعيل 
والتحكيم  كالوساطة  البديلة  النزاعات  حل  وسائل 
وبالتعاون  األعمال  رجــال  جمعيات  إحتــاد  أن  حيث 

األخرى أسس مركزًا  القطاع اخلاص  مع مؤسسات 
للتحكيم وبدأ بالعمل في هذا اجلانب للمساعدة في 

تخفيف العبىء عن القضاء الفلسطيني.
األعلى  الــقــضــاء  مجلس  رئــيــس  معالي  أبـــدى  كما 
املركز  مع  للتعاون  إستعداده  اجلالد  فريد  القاضي 
احملكمني  مــن  معتمدة  قائمة  حتديد  يتم  أن  على 
املجازين في املركز بالتعاون مع وزير العدل د. علي 
اخلشان لتعميمها على القضاه واحملاكم لإلستعانة 

بهم.   
ــــى ضــــــرورة مــعــاجلــة الــشــق  كــمــا مت الـــتـــطـــرق إل
اإلســرائــيــلــي فــي املــعــادلــة مبــا يــقــوم بــه اجلــانــب 
القضاء  إعاقة عمل  في  مباشر  بشكل  اإلسرائيلي 
من خالل وضع احلواجز بني املدن وتقسيم األراضي 
الفلسطينية إلى مناطق أ،ب،ج  مما يعطل حركة 
القضاه واحملامني واألجهزة التنفيذية في مختلف 
املــنــاطــق وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــصــعــد اإلقــتــصــاديــة 

واإلجتماعية.
القاضي  ملعالي  اإلحتــاد  أعضاء  متنى  اخلتام  وفــي 
فــريــد اجلـــالد كــل الــتــوفــيــق وإســتــعــدادهــم لدعمه 
والتعاون معه في تطوير وحتديث وتأهيل القوانني 
في  املتبعة  واإلجــــــراءات  واألنــظــمــة  والــتــشــريــعــات 
في  والتنمية  القضاء  شأن  لرفع  القضائي  اجلهاز 

فلسطني.

مدى إزدهار القضاء يعكس مستوى إزدهار البلدان
والعدالة املنجزة أفضل كثيرًا من العدالة املتأخرة
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احتـــاد  مــقــر  فـــي    2009-10-8 بــتــاريــخ  عــقــد 
بــرام  الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  جمعيات 
القطاع  اســتــهــدف  مستديرة  طــاولــة  لــقــاء  الــلــه 
سلسلة  ضمن  اللقاء  هــذا  ياتي  حيث  اخلـــاص، 
العربي  الفكري  امللتقى  ينفذها  وندوات  لقاءات 
وبالتعاون مع مركز كارتر حول مشروع االصالح 

االنتخابي.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية القاها عضو احتاد 
رجال االعمال كمال حسونة الوزير السابق الذي 
قام بالترحيب باحلضور مؤكدا على دعم االحتاد 
ملثل هذه النشاطات التي تساهم في راب الصدع 
واالصــــالح وتــوفــيــر االمـــن واالمــــان واالســتــقــرار 
والتنمية  االستثمارية  البيئة  اليجاد  الضروري 

االقتصادية املطلوبة.
ثم قام د.عباس عبد احلق رئيس الهيئة االدارية 
والقاء  اللقاء  بـــادارة  العربي  الفكري  للملتقى 
على  مــؤكــدا  وبــاملــشــروع  بامللتقى  تعريفية  كلمة 
دور رجــــال االعـــمـــال احلـــاســـم الــــذي ميــكــن ان 
يــكــون مــثــمــرا وفــعــاال فــي الــعــثــور عــلــى الصيغ 
املــنــاســبــة واقـــتـــراح الــتــوصــيــات بــشــان االصـــالح 
بالتنمية. الــوطــيــدة  لعالقته  نظرا  االنتخابي 

مركز كارتر
وتــنــاول حتسني عــالونــة مدير مــشــروع االصــالح 

ورشة عمل في مقر احتاد جمعيات رجال االعمال 
الفلسطينيني  حول مشروع االصالح االنتخابي

االنــتــخــابــي فـــي مـــركـــز كـــارتـــر شـــرحـــا مفصال 
وقــام  ونتائجه  ومخرجاته  ومبركباته  باملشروع 
والتعريف مبجموعة  وفعالياته  انشطته  بعرض 
اضافة  والفصائل  االحـــزاب  من  املشكلة  العمل 
مركز  عن  فضال  املركزية  االنتخابات  جلنة  الى 
جلنة  مبثابة  هي  والتي  الفكري  وامللتقى  كارتر 

توجيهية ومالكة لهذا املشروع.

املداخالت
حــوار  فــي  للدخول  ذلــك  بعد  املــشــاركــون  انتقل 
املداخالت  ركــزت  حيث  تفصيلي  ونقاش  معمق 
والتاكيد  لــالنــتــخــابــات  الــســيــاســي  االطــــار  عــلــى 
على ان االنتخابات متثل وسيلة واسلوب لتجاوز 
الــتــنــاقــضــات واخلـــالفـــات كــمــا وعـــاجلـــت بعض 
املداخالت الصيغة لتحقيق التنمية في فلسطني 
من خالل اصالح البيئة السياسية والثقافية مع 
غير  الصامتة  االغلبية  تفعيل  على  التشديد 

املؤطرة من ابناء الشعب الفلسطيني.
واجـــمـــع املـــشـــاركـــون عــلــى ان وجــــود االحــتــالل 
تعطيل  ميكنه  سلبيا  عامال  يشكل  االسرائيلي 

االنتخابات في أي حلظة يريد.

التوصيات واالستنتاجات
التوصيات  مــن  جملة  الـــى  املــشــاركــون  وخــلــص 

واالستنتاجات اهمها:
عــدم اجـــراء االنــتــخــابــات فــي ظــل االنفصال    -
واالنقسام بني شطري الوطن او في جزء منه.
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للمجلس الوطني الفلسطيني.
ضـــرورة تفعيل رجــال االعــمــال لــدورهــم من    -
اجل تاثير اكبر في الساحة الداخلية ولعب 
االنتخابي  الــقــانــون  صــيــاغــة  فــي  اكــبــر  دور 
والتدخل في عملية تغيير ملفاهيم والترويج 

ملفاهيم محددة.

االنتخابية  العملية  نــزاهــة  ضمان  ضـــرورة    -
ووجود رقابة دولية ومحلية.

داخليا  االنــتــخــابــات  نتائج  احــتــرام  ضـــرورة    -
وخـــارجـــيـــا وااللــــتــــزام مبـــا يـــفـــرزه صــنــدوق 

االقتراع.
ــقــدا لــلــعــمــل الــفــصــائــلــي  قـــدم املـــشـــاركـــون ن   -
واحلزبي والقانون االنتخابي الذي ال مينح 
املستقلني النسبة املناسبة وال يوفر الفرصة 
من  اكثر  ان  خاصة  واالقــتــراع  للترشح  لهم 

نصف املجتمع هو غير حزبي.
ضرورة التدقيق في مسالة اجراء االنتخابات    -
وعدم اجرائها اذا كانت املؤشرات تشير الى ان 

هذا االجراء ال يساهم في راب الصدع.
ضرورة حتديد اجندة وطنية متوافق عليها    -
ــان الــوســائــل  ــي فـــي املــرحــلــة الــقــادمــة مـــع ب

لتحقيق تلك االجندة.
اقتصاد  استراتيجية  على  التركيز  ضــرورة    -

الصمود وليس اقتصاد الرفاهية.
تواجد  كافة  االنتخابات  تشمل  ان  ضـــرورة    -
عامة  انتخابات  لتكون  الفلسطيني  الشعب 
انتخابات  مع  للسلطة  وتشريعية(  )رئاسية 

وفعاليات  االعمال خلطوات  بذل رجال    -
في  املــســاهــمــة  يــهــدف  ومـــؤثـــرة  عملية 
صفوف  رص  ومحاولة  االنقسام  انهاء 
وتنظيمهم  واالقتصاد  االعــمــال  رجــال 
العملية  فـــي  قــويــا  طــرفــا  لــيــصــبــحــوا 

االنتخابية.
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وزارة  فــي  االقتصادية  املسؤولة  بــران  ســاره  زارت 
اخلــارجــيــة االمــريــكــيــة الــتــي انــضــمــت الـــى كــادر 
مقر  الــقــدس  فــي  الــعــامــه  االمريكية  القنصلية 
الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  جمعيات  احتـــاد 
خاص  لقاء  فــي  واستقبلها  الله  رام  مدينة  فــي 
ماجد معالي امني عام االحتاد حيث تعرفت على 
تأسيس االحتاد والشركات واالعضاء، واملؤسسات 
ــه، ودار  ــات ــوائــه واهـــدافـــه وغــاي املــنــضــويــة حتــت ل
االقتصادية  احلركة  تنشيط  سبل  حول  النقاش 
رجال  حركة  وتسهيل  الفلسطينية  االراضــي  في 
والى  الداخلي  املستوى  على  الضروريه  االعمال 
داخل اسرائيل وعبر املطار واجلسور الى اخلارج، 
رجال  بطاقات  اصــدار  في  املعيقات  الــى  وتطرق 
االعمال BMC  التي تصدرها اسرائيل بالتعاون 
مع وزارة الشؤون املدنية الفلسطينية حيث صدر 
بطاقة من   440 2009 حوالي  العام  بداية  منذ 
أصل 1500 بطاقة صدرت في العامني املاضيني 
املطلوبة  التصاريح  جتدد  لم  او  معظمها  انتهى 
مستحقة  بــطــاقــة   3500 مــجــمــوع  ومــــن  لـــهـــا، 
في  االعـــمـــال  رجــــال  حــركــة  لتسهيل  وضـــروريـــة 
الضفة الغربية وقطاع غزة وحيث ان العديد من 
هذه البطاقات ما زالت بدون التصاريح ) ملدة ستة 
عند  عليها  احلصول  الضروري  من  التي  اشهر( 
اصدارها، وفي قطاع غزه صدرت 220 بطاقه غير 

مفعله. 
وتطرق معالي كذلك لتسهيل حركة املنتجات 
االســـواق  الــى  دخولها  وخــاصــة  الفلسطينية 
التي  باملنتجات االسرائيلية  االسرائيلية اسوة 
املعيقات  لها  الفلسطيني، وبني  السوق  متلىء 
االغالق  نتيجة سياسات  العديده  االسرائيلية 
الضفه  في  سواء  العزل  جدار  وبناء  واحلصار 
وشـــرقـــي الـــقـــدس وقـــطـــاع غــــزه والـــتـــي تعيق 
في  االقتصادية  والتنمية  التجاري  النشاط 
تعيش  مــنــاطــق  نــشــوء  الـــى  وتــــؤدي  فلسطني، 
حتت خط الفقر اذ بات هناك اكثر من مليوني 

 احتاد جمعيات رجال األعمال يستقبل ساره بران 
املسؤولة االقتصادية في القنصلية االمريكية

اطلعها على املعيقات التي تعترض املنتجات الفلسطينية

يوميا  واحد  دوالر  يعيشون مبعدل  فلسطيني 
او اقل . 

الــتــي تواجهها  املــشــاكــل  كــمــا اســتــعــرض مــعــالــي 
املعابر  عبر  الفلسطينية  والـــــواردات  الـــصـــادرات 
االسرائيلية من خالل املواني و اجلسور، والبضائع 
 ، احملجوزه من صــادرات قطاع غزه قبل االحــداث 
والــتــي مــــازال رجـــال االعــمــال الــغــزيــون يدفعون 
دون  االسرائيلية  للموانئ  واالرضــيــات  الغرامات 
تقريبا  عــام  منذ  لــذلــك  حــلــول  ايــجــاد  او  تسهيل 
وتطوير  التجارة  تسهيل  مشروع  ان  الى  نوه  .كما 
اخلــاص  القطاع  عليها  يعمل  التي  املعابر  عمل 
دراسة  االوروبــي سيقدم  االحتــاد  مع  الفلسطيني 
حتليليه مفصله عن هذه املعيقات وسبل تنظيمها 
لتطوير  العملية  الــبــدائــل  واقـــتـــراح  وحتسينها 
والوقت  التكاليف  لتقليل  املعابر  عمل  وتسهيل 
ان  الى  الدراسات تشير  ان  العمليات خاصة  لهذه 
هناك زيادة متوقعة في التقديرات حلجم العمل 

االردن  عبر  اجلــســور  على  وتصدير  اســتــيــراد  مــن 
العام  في  و50%   2009 العام  في   30% بنسبة 

 . 2010
الفلسطينية  اجلمارك  تواجد  ضــرورة  الى  واشــار 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة عــلــى هـــذه اجلــســور واملــعــابــر 
والــســيــاديــة  الــوطــنــيــة  املــصــالــح  عــلــى  للمحافظة 
الــى  الــتــوصــل  وضـــــرورة   ، الفلسطيني  لــلــشــعــب 
باريس  بديلة التفاقية  اقتصادية جديدة  اتفاقية 
االقتصادية ال تبقي االقتصاد الفلسطيني رهينة 
االحــتــالل  مــن  وتخلصه  االســرائــيــلــي  لالقتصاد 
للمعابر  واخلــروج  الدخول  نقاط  على  وسيطرته 

الفلسطينية . 
على  وحثت  اللقاء  هذا  بران  السيدة  وثمنت  هذا 
اعضاء  وحاجات  دوري مبتطلبات  بشكل  تزويدها 
االحتاد التي ميكن ان تقوم باملساعدة في حتقيقها 
ســـــواء عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي او مـــن خــالل 

املسؤولني االمريكيني.
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وقــعــت مــجــمــوعــة طـــالل أبــوغــزالــه الــدولــيــة 
اتــفــاقــيــة تــعــاون مــع احتـــاد جــمــعــيــات رجــال 
االعمال الفلسطينيني بشأن تقدمي خدمات 
تدريبية ومهنية في كافة املجاالت التي حتتاج 
لــهــا هـــذه اجلــمــعــيــات  والــشــركــات واملــصــانــع 
واملــؤســســات االعـــضـــاء ومــنــهــا االســتــشــارات 
مبا  الــفــكــريــة  بامللكية  املتعلقة  واخلـــدمـــات 
ــــداع والــتــجــديــد وغــيــرهــا، وذلــك  يشمل اإلي
املــؤلــف  وحـــق  املــجــال  بــأســمــاء  يتعلق  فيما 
ــــــراءات االخـــتـــراع  والـــعـــالمـــات الــتــجــاريــة وب
والضريبية  املــالــيــة  واالســتــشــارات  وغــيــرهــا، 
بخدمات  املتعلقة  والـــدراســـات  واحملــاســبــيــة، 
االقتصادية  ودراسات اجلدوى  املشاريع،  إدارة 
بإصدار  اخلــاصــة  واملتطلبات  واالســتــشــارات 
والتمثيل  التدريب  وخــدمــات  اآليـــزو  شــهــادة 
وصياغة  القانونية  واالســتــشــارات  القانوني 
العقود وغير ذلك من اخلدمات التي تغطي 
كافة القطاعات االقتصادية وذلك عن طريق 
حول  احملليني  ووكالئها  الشقيقة  شركاتها 

العالم.

مجموعة طالل أبوغزاله الدولية توقع اتفاقية تعاون
مع احتاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني

االقتصاد الفلسطيني والقوانني ذات العالقة 
الدعم  جلهات  لتقدميها  األعمال  بقطاعات 
على  احلــصــول  لغايات  واإلقليمية  الدولية 
التمويل املطلوب لذلك من املؤسسات املانحة 
كــاملــؤســســات األمــريــكــيــة واألوروبـــيـــة والبنك 

الدولي وغيرها.
وقــد وقــع هــذه االتــفــاقــيــة بــاالحــرف االولــى 
كــل مــن مــاجــد معالي االمـــني الــعــام ألحتــاد 
الفلسطينيني،  االعـــمـــال  رجــــال  جــمــعــيــات 
مجلس  رئيس  مسروجي  محمد  عــن  ممثال 
أدارة االحتاد و جمال ملحم، املدير التنفيذي 
لشركة طالل أبوغزاله مكتب رام الله، ممثال 
أدارة   رئــيــس مجلس  ــة  غــزال أبـــو  عــن طـــالل 
مجموعة طالل أبوغزاله الدولية حيث سيتم 

توقيعها من قبلهم في مراسم خاصة. 

كــمــا يــتــعــاون الــفــريــقــان فـــي مــجــال إعـــداد 
ـــع املــتــعــلــقــة بــتــطــويــر  ـــشـــاري مـــقـــتـــرحـــات امل
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تاريخ الورشة: 2009/6/14
املكان:  قاعة االجتماعات في مقر جمعية رجال 

األعمال الفلسطينيني – رام الله.
املشاركون:  شارك في الورشة 14 شخص ميثلون 

عدد من مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة 
معلومات خلفية 

قامت وزارة الصحة في أواخر عام 2008 بإعداد 
وذلك  الوطني  الصحي  التامني  قانون  مشروع 
من خالل جهود فريق من العاملني في الوزارة، 
وبــإشــراف مباشر مــن وزيـــر الــصــحــة. ثــم طرح 
الــــوزراء، حيث  ذلــك على مجلس  بعد  املــشــروع 
بان  احلكومة  لقناعة  رمبا  بــدون حتفظات،  أقر 
أعباء  الدولة  خزينة  عن  سيخفف  املشروع  هذا 
املــشــكــالت املرتبطة  نــاجــمــة عــن  مــالــيــة كــثــيــرة 
يتعلق  فيما  خاصة  احلــالــي،  الصحي  بالنظام 
بــالــتــحــويــالت لــلــخــارج. ثــم مت حتــويــل مــشــروع 
القانون بعد ذلك الى مكتب الرئاسة للموافقة 
عــلــيــه وإصــــــداره عــلــى شــكــل مـــرســـوم بــقــانــون. 
لدى  املالحظات  من  الكثير  لوجود  نظرًا  ولكن 
مؤسسات املجتمع املدني على هذا املشروع فقد 
مت إعداد مذكرة من قبل الهيئه املستقلة حلقوق 
تتضمن  الصحية،  السياسات  وملتقى  اإلنسان 
القانون  مــشــروع  على  التحفظات  مــن  العديد 
املقترح. وقد رفعت هذه املذكرة للرئيس محمود 

عباس بتاريخ 2009/4/14.
الرئاسة  مكتب  في  املختصة  الدوائر  قامت  لقد 
الوطني  الصحي  التامني  قانون  مشروع  بدراسة 
في  وقــررت  بخصوصه،  وصلتها  التي  واملــذكــرات 
نهاية األمر رده للحكومة مع عدد من املالحظات 
أن  احلالة  هــذه  في  ويفترض   . عليه  اجلوهرية 
على  القانون  مشروع  تقييم  الصحة  وزارة  تعيد 
ضــوء املــالحــظــات الــتــي تــردهــا عليه، ســــواَءً من 
املــؤســســات األخـــرى ذات  أو مــن  الــرئــيــس  مكتب 
التعديالت  ذلــك  على ضــوء  وان جتــرى  العالقة، 
الــالزمــة عــلــى املـــشـــروع. ومـــن املــرجــح بـــان تقوم 
ثانية  املــشــروع  بــطــرح  ذلـــك  بــعــد  الــصــحــة  وزارة 
الوطنية.  السلطة  ورئيس  الـــوزراء  مجلس  أمــام 

وبالتالي فقد كان الهدف الرئيسي للورشة التي 
إجراء  هو  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز  عقدها 
ممثلني  بــني  القانون  مشرع  حــول  فكري  عصف 
العالقة،  ذات  الرئيسية  املدني  املجتمع  ملؤسسات 
ثم بلورة خطة عمل تتضمن اخلطوات املقترحة 
الصحي  للتامني  قانون  مشروع  بأفضل  للخروج 

في هذه املرحلة.

املشكالت والنواقص
هناك مشكالت ونواقص كثيرة في مشروع القانون 
الى  عــام  بشكل  تصنيفها  ميكن  والــتــي  املــقــتــرح، 

ثالث  مجموعات على النحو التالي:

أ- املشكالت املتعلقة بآليات إعداد القانون
إصدار  عن  ناجمة  أساسية  مشكلة  أواًل  هنالك 
القانون على شكل مرسوم رئاسي، حيث أن هذه 
في  لها  يلجأ  كي  للرئيس  ممنوحة  الصالحية 
يدرس  أن  عندئذ  ويفترض  الطارئة.  احلــاالت 
بهذه  الـــصـــادرة  الــقــوانــني  التشريعي  املــجــلــس 
انعقاده،  بعد  ممكنة  فرصة  أول  فــي  الطريقة 
وان يتخذ بخصوصها القرارات الالزمة، مبا في 
ذلك إمكانية إدخال تعديالت جوهرية عليها أو 
حتى رفضها كليًا. وبالتالي فان إصدار القانون 
بهذه الطريقة، ومن ثمة اقامه مؤسسة التامني 
مالية  التزامات  عليها  يترتب  والتي  املقترحة، 
الصعب  مــن  يكون  قــد  واقــعــًا  سيخلق  ضخمة، 
سيكون  بأنه  يعني  وهــذا  املستقبل.  في  تغييره 
مــن األفــضــل إقـــرار مــشــروع الــقــانــون مــن خالل 
من  حيث  اعتيادي،  بشكل  التشريعي  املجلس 
املختصة  اللجان  على  يحال  أن  عندئذ  املتوقع 
واللجنة  الصحية  اللجنة  مثل  املــجــلــس،  فــي 
االجــتــمــاعــيــة، متهيدًا  والــلــجــنــة  االقــتــصــاديــة 
التــخــاذ الـــقـــرار املــنــاســب بــخــصــوصــه مــن قبل 

املجلس.
عائلة  كــل  ميــس  املقترح  القانون  أن  مــن  بالرغم 
الــنــواحــي  مـــن  ســـــواًء  كــبــيــر،  بــشــكــل  فلسطينية 
تــدارســه مع  يتم  لــم  انــه  إال  املــالــيــة،  أو  الصحية 

ولعل  الــعــالقــة.  ذات  املــدنــي  املجتمع  مــؤســســات 
املـــرة الــوحــيــدة الــتــي مت فيها نــقــاش كــهــذا بني 
ممثلي احلكومة واملجتمع املدني هي عندما دعي 
الصحية  السياسات  لتخطيط  األعلى  املجلس 
“لشرح  الصحة  وزارة  في  املسؤولني  مع  الجتماع 
القانون لهم وليس ملناقشته”. وقد جنم عن هذا 
القصور في التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني 
مشكالت عديدة متس مصالح الكثير من شرائح 
املؤسسات   اهــم  من  ولعل  الفلسطيني.  املجتمع 
وكالة  هي  القانون  إعــداد  أثناء  اغفالها  مت  التي 
غوث الالجئني، والتي تقدم الكثير من اخلدمات 
الصحية لشريحة ضخمة ومميزه من املواطنني. 
وبالتالي فان هنالك الكثير من القضايا الرئيسية 
التي ستظل عالقة بالنسبة للعالقات املرتقبة بني 
في  الصحي  واجلــهــاز  الصحي  التامني  مؤسسة 

وكالة غوث الالجئني.
 من الواضح بان للمشروع املقترح جوانب مالية 
ضخمة تنعكس على مصالح جميع األطراف ذات 
القطاع  ومؤسسات  الصحة  وزارة  مثل  العالقة، 
تــزويــد اخلدمات  فــي  العاملة  واجلــهــات  اخلــاص 
اخلدمات  مستخدمي  على  وبالطبع  الصحية، 
جدا  الضروري  من  كان  فقد  وبالتالي  الصحية. 
للمشروع  االقتصادية  للجدوى  دراســـات  إجـــراء 
بحيث حتدد بالقدر املمكن التبعات املالية املترتبة 
املــقــتــرح. وبــالــرغــم مــن أن  الــقــانــون  على تطبيق 
هنالك بعض التقديرات املالية التي أعدت حول 
ومع  يلزم.  مما  بكثير  اقل  أنها  إال  املوضوع،  هذا 
على  وبالقياس  مسبقًا،  االستنتاج  ميكن  ذلــك 
تديرها  هيئات  بخصوص  سابقة  كثيرة  جتــارب 
احلكومة، بأن مؤسسة التامني املقترحة ستشكل 
الناحية  ومــن  الــدولــة.  خزينة  على  ضخما  عبئًا 
األخرى، يوجد تساؤالت كثيرة حول األسس التي 
استخدمت الحتساب التقديرات املتعلقة بالرسوم 
املستحقة على املواطنني )%5 من الدخل( ونسبة 
أسعار  وفي   )5%( العالج  تكلفة  في  مساهمتهم 
نقابة  الــذي حتــدده  السعر  مــن   )10%( األدويـــة 

الصيادلة.

نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 

الـقــــــــــــــدس مشروع قانون التأمني الصحي الوطني

“وجهات نظر من مؤسسات 
املجتـــــمع املـــــــــــدني”

د. هشام عورتاني
مدير املركز
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ب- املشكالت ذات الطابع املبدئي 
للمرتكزات  حتديد  املقترح  القانون  في  يوجد  ال 
لتحقيقها،  يسعى  او  منها  ينطلق  التي  املبدئية 
كما ال يوجد إشارة للقوانني والتشريعات األخرى 
يتيح  )والـــذي  التأمني  قانون  مثل  العالقة،  ذات 
لشركات التأمني مزاولة التأمني الصحي(، ونظام 
التأمني الصحي والعالج خارج مؤسسات الوزارة. 
كذلك ال يشير القانون املقترح لألسباب التي تبرر 
حتويل %20 من عائدات املؤسسة لوزارة الصحة 
الرعاية  خــدمــات  تكلفة  تغطية  فــي  للمساهمة 
الصحية األولوية، والتي يفترض أصال تقدميها 
الصحة  قــانــون  الــدولــة بحسب  قبل  مــن  مــجــانــًا 

العامة.
فرض  حــول  مبدئيًا  تــســاؤاًل  هنالك  فــإن  كــذلــك 
بشكل  املواطنني  على  الصحي  التأمني  خدمات 
إلزامي، حيث أن ذلك يشكل إجراًء تعسفيًا ميس 
على  خــاصــة  لــلــمــواطــنــني،  الشخصية  احلــريــات 
عليهم،  املفروضة  اخلــدمــات  تكلفة  ارتــفــاع  ضــوء 
حتى باملقارنة مع اخلدمات التي تقدمها شركات 

التأمني العاملة حاليًا في هذا املجال.
إقامة مؤسسة حكومية ومنحها احتكارًا على  إن 
تــقــدمي خــدمــات الــتــامــني الــصــحــي هــو مخالفة 
صريحة وكبيرة لنظام اقتصاد السوق الذي تلتزم 
على  املخالفة  هــذه  وتأتي  الوطنية.  السلطة  به 
السلطة  ارتكبتها  التي  الكبيرة  األخطاء  خلفية 
والــتــي مت  تأسيسها،  أعقبت  الــتــي  الــســنــوات  فــي 
أن  بعد  ولكن  وقــت الحــق،  تصحيح معظمها في 
وال  لها.  باهظا  ثمنًا  الفلسطيني  املجتمع  دفــع 
ملعاجلة  تذهب  أن  األولوية يجب  بان  يوجد شك 
تبقى من االحتكارات احلكومية وليس خللق  ما 

احتكار جديد. 
ولــعــلــه مــن املــهــم الــتــذكــيــر هــنــا بـــان الــتــأمــني 
احملفظه  مــن   20% حــوالــي  يشكل  الــصــحــي 
اإلجمالية لشركات التامني، وبالتالي فان منح 
حكومية  ملؤسسة  كهذه  خــدمــات  على  احتكار 
في  العاملة  للشركات  قاصمه  ضربه  سيشكل 

هذا املجال.
الناحية  مــن  الصحي  التامني  مؤسسة  ستكون 
الواقعية تابعة لوزارة الصحة، علمًا بان الوزارة هي 
املؤسسات  جميع  على  الرئيسية  الرقابية  اجلهة 
العاملة في القطاع الصحي. وبالتالي فان هنالك 
 )Conflict للمصالح  وأســاســي  صريح  تضارب 
)of interests ناجم عن قيام الوزارة مبسؤولية 

الرقابة على املؤسسة التي يعتبر وزير الصحة هو 
املسئول األول عنها بحكم رئاسته ملجلس اإلدارة .

هنالك نواقص أساسية أخرى في حوكمة املؤسسة 
والذي  اإلدارة،  مجلس  بتركيبه  تتعلق  املقترحة 
املؤسسات  عن  ممثلني  من  رئيسي  بشكل  يتكون 
هنالك  فــإن  وباملقابل،  العالقة.  ذات  احلكومية 
ميسها  كثيرة  اجتماعيه  لشرائح  واضــح  تغييب 
املشروع، مثل شركات التامني ومؤسسات املجتمع 

املدني األخرى ذات العالقة.

جـ- املشكالت والنواقص التفصيلية
يوجد في مشروع القانون، باإلضافة للمالحظات 
املــذكــورة ســابــقــًا، عــدد آخــر مــن الــتــســاؤالت التي 
القانون  مــواد  تتضمنها  التي  بالتفاصيل  تتعلق 
أسئلة  املثال،  سبيل  على  ذلــك،  ويشمل  املقترح. 
وإمكانية  املؤسسة”،  “استثمارات  بـــإدارة  تتعلق 
لتحصيل  الضغط  بــهــدف  املــواطــنــني  سفر  منع 
املــســتــحــقــات عــلــيــهــم، وكــيــفــيــة احــتــســاب دخــل 
للمؤسسة،  مستحقاتهم  دفــع  لغرض  املواطنني 
ــات وزيــــر الــصــحــة على  وعــــدم حتــديــد صــالحــي
التفاصيل  ــأن ملثل هــذه  ب املــؤكــد  املــؤســســة. ومــن 
انعكاسات عملية بالغة األهمية، وبالتالي يفترض 
دراستها بشكل مستفيض قبل إقرارها وإصدارها 

على شكل قانون.

التوصيات 
لقد عّبر العديد من املشاركني في الورشة عن 
الصحة  وزارة  تبذلها  التي  للجهود  تقديرهم 
بهدف تطوير اخلدمات الصحية التي تقدمها 

احلكومية  غير  واملــؤســســات  الـــوزارة  مؤسسات 
األخرى. كما أكد جميع املشاركني على أهمية 
وعـــادل في  فــعــال  تــامــني صحي  نــظــام  تطوير 
املكتسبة  اخلــبــرة  مــن  مستفيدين  فلسطني، 
داخل فلسطني  ســواًء  املاضية،  السنوات  خالل 
أو لدى الدول األخرى. ومع أن مشروع القانون 
املــقــتــرح يــســتــهــدف إحـــــداث نــقــلــة كــبــيــرة في 
فلسطني بهذا اخلصوص، إال أن حتقيق الهدف 
التوصيات،  من  رزمــة  تطبيق  يتطلب  املنشود 

أهمها ما يلي:

حول  شــامــل  حـــوار  إجـــراء  ضـــرورة  على  التأكيد 
املوضوع تشارك فيه مختلف املؤسسات احلكومية 
ــيــة ذات الــعــالقــة، مبـــا فــيــهــا وكـــالـــة غــوث  واألهــل
للمجتمع  الغنية  اخلبرة  وقياسًا على  الالجئني. 
الفلسطيني في هذا املجال فانه ميكن استخدام 
ثم  لتنفيذ حــوارات كهذه، ومن  آليات فعالة  عدة 
حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املخرجات التي 
ستنجم عنها. وميكن ملركز تطوير القطاع اخلاص 
دورًا  يلعبا  أن  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  والهيئة 

فاعاًل في هذا املجال.
تعذر  عــن  الناجم  القانوني  الــفــراغ  مــن  بالرغم 
اال  التشريعي،  للمجلس  رسميه  جلسات  عقد 
االعتبار  بعني  املجلس  دور  يؤخذ  أن  يفترض  انه 
أبـــرز الوسائل  املــتــاحــة. ولــعــل مــن  بكل الــوســائــل 
التي ميكن استخدامها لهذا الغرض هي إشراك 
اكبر عدد ممكن من أعضاء املجلس في احلوارات 
التي قد تنظم بخصوص مشروع القانون املقترح، 
الفصائلية.  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  وذلــك 
عن  يترددوا  لن  املجلس  أعضاء  بان  املرجح  ومن 
لعب دور فاعل في نقاش قضايا عامة تدخل في 
قاموا  الــذيــن  املــواطــنــني  نحو  التزاماتهم  صلب 
بانتخابهم، خاصة وان دافع الضرائب الفلسطيني 
قد استمر في حتمل التكلفة الباهظة للمجلس 
منذ  أصــابــه  الــذي  الشلل  رغــم  وذلــك  التشريعي 

حوالي ثالث سنوات.
هنالك حاجة ماسة إلجراء تقييم وثيق للجوانب 
املالية إلقامة مؤسسة التامني الصحي املقترحة. 
ولــعــل اجلــهــة األنــســب لــلــقــيــام بــهــذه املــهــمــة هي 
الــبــنــك الــــدولــــي، رمبــــا بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
الصحة العاملية. ولكن يجب قبل ذلك وضع إطار 
املطلوبة بحيث حتدد األسئلة  للدراسة  تفصيلي 
يفترض  لذا  الدراسة.  لهذه  املستهدفة  والقضايا 
أن تتم عملية وضع إطار الدراسة املقترحة بشكل 
وزارة الصحة واألجسام غير  مشترك بني ممثلي 

احلكومية ذات العالقة.

نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 

الـقــــــــــــــدس

التأكيد على ضرورة 
إجراء حوار شامل 

حول املوضوع تشارك 
فيه مختلف املؤسسات 

احلكومية واألهلية 
ذات العالقة، مبا فيها 
وكالة غوث الالجئني
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مقدمة
املساهمة  للشركات  احلوكمة  مدونة  إعداد  يشّكل 
الــبــنــوك التجارية  الــعــامــة ودلــيــل احلــوكــمــة فــي 
في  احلوكمة  حتــديــث  طــريــق  على  كبيرًا  إجنـــازًا 
الــقــطــاع اخلــــاص الــفــلــســطــيــنــي وزيــــــادة كــفــاءة 
أن  إال  الفلسطينية.  التجارية  املنشآت  وتنافسية 
بالقطاع  املعنيني  يــواجــه  الــذي  األكــبــر  التحدي 
اخلــــاص، ســــواًء كــانــوا مــن الــعــامــلــني فــيــه أو في 
العمل  هـــو  ــعــالقــة،  ال ذات  الــرقــابــيــة  املــؤســســات 
املدونتني من حيز  الــواردة في  األحكام  نقل  على 
الفعلي.  التطبيق  حيز  إلى  واألمنيات  النظريات 
هو  والتطبيق  النظرية  بني  فجوة  وجــود  أن  ومع 
النامية  الــدول  وفــي  فلسطني  في  سائدة  ظاهرة 
األخرى على حد سواء، إال أن تقدمًا ملموسًا قد 
طرأ خالل العامني املاضيني في مستوى احلوكمة 
في فلسطني عمومًا، خاصة في الشركات املدرجة 
في السوق املالي واجلهاز الفلسطيني. ومع ذلك 
فإن مستوى التطبيق الفعلي لألحكام الواردة في 
من  بكثير  أقــل  يــزال  ال  الشركات  حوكمة  مدونة 

املستوى املطلوب.  
وفي محاولة تستهدف إجراء عصف فكري حول 
متطلبات تشجيع مستوى االلتزام العملي بأحكام 
مدونة حوكمة الشركات املساهمة، فقد دعى مركز 
تطوير القطاع اخلاص لورشة عمل مصغرة شارك 
فيها عدد من املسؤولني في املؤسسات ذات العالقة. 
وقد ابتدأ اللقاء مبداخالت مختصرة من السادة:

السيد محمد املسروجي  
رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

السيد ماهر املصري 
رئيس هيئة سوق رأس املال

الدكتور جهاد الوزير 
محافظ سلطة النقد

اآلنسة أمينه الشرقاوي  
(CIPE) املركز الدولي للمبادرات اخلاصة

وتــلــى ذلـــك نــقــاش مــفــتــوح تــركــز عــلــى عـــدد من 
القضايا التي أثارها املتحدثون.

تطبيق األحكام الواردة في األطر 
التشريعية هو اخلطوة األولى

الحظ بعض املشاركني بأن هنالك بعض التهاون 
بقضايا  املتعلقة  اإللزامية  األحــكــام  تطبيق  في 
التشريعية  األطـــر  عليها  نصت  الــتــي  احلــوكــمــة 
اخلطوة  بــأن  يشعرون  فإنهم  لــذا  الــعــالقــة.  ذات 
اجلهات  املدونات هي حث  تطبيق  باجتاه  األولــى 
الرقابية املختصة على تطبيق األحكام اإللزامية 
الواردة في األطر التشريعية ذات العالقة، خاصة 
الغالب  في  ــرت  وّف قد  القانونية  األطــر  تلك  وأن 
آليات محددة للرقابة، وكذلك ملعاجلة املخالفات 

والقصورات عندما حتدث. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى فــقــد أعــــرب املـــشـــاركـــون في 
البنوك  الــتــزام  ملستوى  تقديرهم  عــن  االجتماع 
البنوك، وذلك  الواردة في دليل حوكمة  باألحكام 
استجابة للتعليمات التي تصدرها سلطة النقد، 
والتي يتم مراقبة تطبيقها بفعالية كبيرة من قبل 
دائرة رقابة املصارف في السلطة. وقد أكد احلضور 

الرئيسية لنجاح  كان أحد األسباب  أن ذلك  على 
واستقرار  متانة  على  احملافظة  في  النقد  سلطة 
في  فلسطني، حتى  فــي  املصرفي  اجلــهــاز  أوضـــاع 
ظل األزمة العنيفة التي تعصف باملؤسسات املالية 

واالقتصادية في املنطقة والعالم. 
الحظ املشاركون في االجتماع بأن هنالك بعض 
أحكام املدونة التي تتطلب إجراء تعديالت معينة 
في األطر التشريعية املعمول بها حاليًا. لذا فقد 
اقترح املشاركون أن يتم تكليف جهة مؤهلة حلصر 
مذكرة  وإعــــداد  املطلوبة  القانونية  الــتــعــديــالت 
على  لطرحها  متهيدًا  اخلصوص،  بهذا  متكاملة 

اجلهات املختصة حاملا تسمح الظروف بذلك.

التوصيات اخلاصة باألحكام 
غير اإللزامية

لــقــد اقــتــرح املــشــاركــون الــعــديــد مــن الــســيــاســات 
واإلجــــــراءات الــتــي ميــكــن أن تــســاعــد عــلــى زيـــادة 
يرد  لــم  الــتــي  املــدونــة  ألحــكــام  التطبيق  مستوى 

نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 

الـقــــــــــــــدس

ورشة حول: متطلبات تطبيق مدونة احلوكمة
)امللخص التنفيذي(
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بخصوصها أحكامًا قانونية محددة. ويشمل ذلك 
األحكام »االلزامية« و »االختيارية« على حد سواء. 

وقد اقترح لهذا الغرض األفكار التالية:
في  املسؤولني  لــدى  القناعة  خلق  على  التركيز 
املنشآت التجارية بأن تطبيق أحكام املدونة يخدم 
هذا  ولتحقيق  املنشآت.  لهذه  احلقيقية  املصالح 
لوضع خطة  ملحة  ضـــرورة  هنالك  فــإن  الــهــدف 
التواصل  مــن  كبير  قــدر  ايــجــاد  تتضمن  توعية 
يتم  أن  ويجب  الشركات.  في  العليا  اإلدارات  مع 
املسؤولني في  تتم مع  التي  اللقاءات  التركيز في 
هــذه الــشــركــات على األحــكــام األســاســيــة الـــواردة 
كما  تفاصيلها.  جميع  على  وليس  املــدونــة،  فــي 
ينصح بأن يتم إعداد مواد تثقيفية متنوعة لهذا 
نشاطات  في  املواد  الغرض، بحيث تستخدم هذه 
العالقة،  ذات  مختلفة تستهدف جميع األطــراف 
في  يستخدم  أن  ويفترض  املساهمني.  فيها  مبا 
مبا  املتاحة،  الوسائل  كافة  هذه  التوعية  حمالت 
الصحف  مــثــل  املختلفة،  اإلعــــالم  وســائــل  فيها 

ومحطات التلفزه احمللية.
ــالــك أهــمــيــة خـــاصـــة الســـتـــهـــداف الــهــيــئــات  هــن
الــتــدريــســيــة والــطــلــبــة فــي كــلــيــات إدارة األعــمــال 
خاصة  احلــوكــمــة،  لــثــقــافــة  بالنسبة  والــتــمــويــل 
وأن خــريــجــي هـــذه الــكــلــيــات ســيــكــونــون مــن أهــم 
خالل  مــن  ســـواًء  بــاملــوضــوع،  املرتبطة  العناصر 
عمل  كأصحاب  أو  كموظفني  باملستقبل  عملهم 
في منشآت القطاع اخلاص. وقد بذلت حتى اآلن 
بعض اجلهود في هذا االجتاه، والتي ميكن البناء 

عليها وتعميمها على نطاق أوسع.

حوافز التطبيق
أكد  فقد  والتثقيف،  التوعية  حلمالت  باإلضافة 
املشاركون في االجتماع على ضرورة خلق حوافز 
أحكام  بتطبيق  االلتزام  تعميق  تستهدف  معينة 
املدونة لدى املسؤولني في املنشآت التجارية. وقد 
اقترح املشاركون في هذا اإلطار اإلجراءات التالية:

إيـــجـــاد قـــدر مــتــزايــد مـــن الــتــواصــل بـــني وحـــدة 
احلوكمة واملسؤولني في بعض الشركات املساهمة 
العامة، سواًء كانت مدرجة أو غير مدرجة. ويقترح 
حده  على  شــركــة  لكل  خــاص  ملف  فتح  يتم  أن 
يبني سجلها في مجال احلوكمة ومدى التزامها 

باالرشادات التي تتلقاها من اجلهات املختصة.
و/أو  للمنشآت  شــهــادات  إصـــدار  إمكانية  دراســـة 

نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص
جمعية رجال األعمال الفلسطينيني 

الـقــــــــــــــدس

لبعض املسؤولني فيها فيما يتعلق بتنفيذ برامج 
كهذه  جناحات  إشهار  ويقترح  احلوكمة.  حتديث 

من خالل نشاطات إعالمية تنظم لهذا الغرض.
العقابية  اإلجــراءات  التأكيد على ضرورة تطبيق 
التشريعات احلالية بخصوص  التي تنص عليها 

املخالفات التي تقوم بها الشركات التجارية.
االستمرار في السياسة احلالية بعدم اإلعالن عن 
ولكن  املخالفة،  الشركات  بحق  املتخذه  العقوبات 
بشكل  العقوبات  بإشهار  يسمح  نظام  وضــع  مــع 
تدريجي عندما ال تبدي الشركات املعنية جتاوبًا 

كافيًا مع اجلهات الرقابية املختصة.

األطر التنظيمية
ال ميكن حصر مهام التثقيف واملراقبة التنفيذية 
املتعلقة بقضايا احلوكمة في إطار جهاز تنفيذي 
ذات  اجلهات  من  العديد  هنالك  أن  واحــد، حيث 
بحكم  محددة  مهام  بها  أنيطت  والتي  العالقة، 
سوق  هيئة  مثل  القائمة،  القانونية  التشريعات 
رأس املــــال وســلــطــة الــنــقــد ومـــراقـــب الــشــركــات. 
نواة  ايجاد  ولكن كان هنالك إجماع على ضــرورة 
رأس  إطــار هيئة ســوق  فــي  لــوحــدة صغيرة تعمل 
املال وتتكون من اثنني أو ثالثة موظفني، ويناط 
التثقيفية  النشاطات  تنفيذ  متابعة  مهام  بها 
والرقابية التي تقرها اللجنة الوطنية للحوكمة. 
ويــكــون هــــؤالء املــوظــفــني تــابــعــني مــن الــنــواحــي 

اإلدارية واملالية لهيئة سوق رأس املال. 
أكـــد املــشــاركــون فــي االجــتــمــاع عــلــى ضــــرورة أن 
تقيم وحـــدة احلــوكــمــة الــســالــفــة الــذكــر عــالقــات 
ذات  احمللية  املؤسسات  جميع  مع  وتنسيق  تعاون 
الــعــالقــة. كــمــا يــجــب أن تــســعــى لــلــحــصــول على 
التمويل والدعم الفني للبرامج التي تنفذها من 
 IFC، مثل  املتخصصة،  الدولية  املؤسسات  قبل 
االحتــاد  ومكتب   CIPE، OECD، USAID

االوروبي في فلسطني.

إطالق املدونة
ــة عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي هو  إن إطـــالق املــدون
خطوة أولية هامة جدًا نحو خلق زخم متزايد 
قبل  من  جدي  بشكل  املشروع  هذا  أخذ  باجتاه 
أن تتم  العالقة. لذا يقترح  ذات  كافة األطــراف 
عــمــلــيــة اإلطـــــالق مـــن خـــالل مــؤمتــر أو ورشـــة 
موسعة يشارك فيها ممثلون عن جميع اجلهات 
الرسمية واألهلية ذات العالقة، مبن فيهم رئيس 
تستغل  أن  وميكن  االقــتــصــاد.  ووزيـــر  احلكومة 
هذه املناسبة للترويج الفعال لثقافة احلوكمة، 
الرقابية  املؤسسات  جميع  تفعيل  على  واحلــث 

ذات العالقة.
ـــظـــرًا ألهــمــيــة حــفــلــة اإلطـــــالق فــإنــه يــقــتــرح  ون
املشترك  وبالتعاون  دقيق  بشكل  لها  التخطيط 
القطاع  تطوير  ومركز  املــال  رأس  سوق  هيئة  بني 
اخلاص في جمعية رجال األعمال الفلسطينيني. 
بــعــض ممثلي  للحفلة  يــدعــى  بـــأن  يــنــصــح  كــمــا 
البنك  مــثــل  الــعــالقــة،  ذات  الــدولــيــة  املــؤســســات 
أن  املرجح  أنه من  الدولي ومؤسسة سايب، حيث 
على  للحصول  املؤسسات  هــذه  ملثل  التوجه  يتم 
الدعم املالي والفني لتنفيذ النشاطات التي يتم 

إقرارها في املستقبل.

هنالك أهمية خاصة 
الستهداف الهيئات 

التدريسية والطلبة في 
كليات إدارة األعمال 

والتمويل بالنسبة لثقافة 
احلوكمة، خاصة وأن 
خريجي هذه الكليات 

سيكونون من أهم العناصر 
املرتبطة باملوضوع

إطالق املدونة على املستوى 
الوطني هو خطوة أولية 

هامة جدًا نحو خلق زخم 
متزايد باجتاه أخذ هذا 

املشروع بشكل جدي من قبل 
كافة األطراف ذات العالقة. 

لذا يقترح أن تتم عملية 
اإلطالق من خالل مؤمتر أو 

ورشة موسعة
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المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

الفلسطيني بأطيب حتياتها وتبعث  التنسيقي للقطاع اخلاص  املجلس  تبعث لكم مؤسسات 
بتحياتها اخلاصة لذوي الشهداء واألسرى واجلرحى وإلى كل من عانى وذاق مرارة االحتالل 
وتعدياته وما أحلقه من إذالل وإهانة وتدمير ومصادرة لألراضي وبناء املستوطنات وكذلك من 

تدمير ممنهج لالقتصاد.
إن جميع أبناء شعبنا يدركون كم عانى ويعاني هذا الشعب من قبل املستوطنات واملستوطنني وقد 
أدت قوة هذه املستوطنات إلى سد الطريق أمام احللول السلمية حيث أنهم يحققون ما يريدون 
السالم  طريق  في  يجدون  بينما  أسواقنا  في  بضائعهم  بترويج  والقتصادهم  لكيانهم  دعم  من 

خسارة لهم.
وبدأت  املستوطنات  بضائع  مبقاطعة  هامًا  قــرارًا  الفلسطينينة  الوطنية  السلطة  أخذت  لقد 
باملصادرة  بدًأ  املستوطنات ويروج بضائعها  إجــراءات مشددة ضد من يتعامل مع هذه  باتخاذ 
وانتهاًء بعقوبات رادعة، نتوجه إليكم أيها التجار األعزاء بالطلب إلى العزوف عن العمل بهذه 
البضائع ونربأ بكم أن تكونوا عرضة ملصادرة بضائعكم أو أن تتحملوا إهانات أنتم في غنًى عنها.

التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يأمل أن يبدأ عهد جديد من املفاهيم الوطنية  املجلس 
واالقتصادية احلقيقية مبساهمة اجلميع. وفقنا الله جميعًا خلدمة مجتمعنا وقضيتنا.

نــــــــــــــداء
إلى كافة منتسبي مؤسسات القطاع اخلاص 

إلى جميع جتارنا ورجال األعمال
إلى أبناء شعبنا الصامد

عـــقـــد فــــي مـــقـــر احتــــــاد جـــمـــعـــيـــات رجــــــال االعـــمـــال 
التنسيقي  للمجلس  جلسة  الله   بــرام  الفلسطينيني 
ملــؤســســات الــقــطــاع اخلـــاص بــحــضــور رؤســــاء واعــضــاء 

مجالس االدارة املمثلني في املجلس التنسيقي.
املجلس  ســر  أمــني  مسروجي  محمد  اجللسة  افتتح  و 
التنسيقي رئيس إحتاد جمعيات رجال األعمال  ورحب 

مبمثلي املؤسسات األعضاء في املجلس 
وأكـــد على اهمية هــذا االجــتــمــاع الخــذ وجــهــات نظر 
الــقــطــاع اخلـــاص بــخــصــوص بعض  ممثلي مــؤســســات 
وأولــويــات  متطلبات  على  واإلتــفــاق  الــهــامــة  القضايا 

القطاع اخلاص في املرحلة احلالية والقدمة
اهمها  و  املــقــتــرح  االعــمــال  جـــدول  مناقشة  جـــرى  ثــم 
بني  الــشــراكــة  )جلنة  الــقــادم  الــوزاريــة  اللجنة  اجتماع 
الــقــطــاعــني الـــعـــام واخلــــــاص(  وطــلــب حتــديــد مــوعــد 
لــالجــتــمــاع مــن قــبــل امــانــة ســر التنسيقي كــمــا جــرى 
مناقشة املذكرة التوضيحية لالجتماع  الوزاري وخاصة 
مطالب اللجنة الفنية احلكومية في االجتماع االخير 

للجنتني الفنيتني
الــوزراء  رئيس  مع  للقاء  موعد  حتديد  طلب  وكذلك   
اجلانب  مع  العالقات  بخصوص  فياض  سالم  الدكتور 

في إجتماع املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص
العام 2010 عام كنس منتجات املستوطنات من السوق الفلسطيني

التي  واملــشــاكــل  االردنـــــي 
يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا رجــــــال 
االعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن 
اهمها  والــتــي  االردن  فــي 
تسجيل  امــكــانــيــة  عــــدم 
املـــشـــاريـــع االســتــثــمــاريــة 
بـــاالســـمـــاء  االردن  فــــي 
للمستثمرين  الشخصية 
الــفــلــســطــيــنــيــني. وعـــدم 
ــهــم مــــن الــتــمــلــك  متــكــن
ــــل االمـــــــــالك  ــــســــجــــي وت
والـــعـــقـــارات واملــركــبــات و 
احلـــصـــول عــلــى رخــصــة 
الــــســــيــــاقــــة  االردنــــــيــــــة.

اثــارة  يتم  ان  على  واتفق 
الوزراء  رئيس  املقبل مع  االجتماع  القضايا خالل  هذه 

الدكتور فياض .
وعرض خالل االجتماع موضوع التقاعد غير احلكومي 
في القطاع اخلاص وجرى مناقشة املذكرة املعدة من قبل 
اللجنة املشكلة من املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع 

اخلـــاص حـــول مــســودة نــظــام الــتــقــاعــد غــيــر احلكومي 
اجــل  مــن  عملها  فــي  الــلــجــنــة  تستمر  ان  عــلــى  واتــفــق 
مع  واجلــدوى  واالكتوارية  التفصيلية  الدراسات  اعــداد 
من  املؤهلة  االستشارية  الشركات  او  الدولية  املؤسسات 
اجل اعتماد التوجه املناسب والنظام املطلوب مستقبال.

التامني  قطاع  يواجهها  التي  املشاكل  مناقشة  مت  كما 
وجه  التامني  لشركات  الفلسطيني  االحتـــاد  ان  علما 
مــؤخــرا رســالــة الــى رئيس الـــوزراء حــول قــانــون ضريبة 
الدخل االردني رقم 25 لسنة 1964 وتقرر في االجتماع 
الدكتور  مع  املرتقب  اللقاء  في  املوضوع  هذا  يبحث  ان 

فياض.
مراجعة  عمل  ورشــة  توصيات  ايضا  االجتماع  وناقش 
دراسة تطوير أداء وعمل املجلس التنسيقي ومت اعتماد 
توصيات ورشة العمل حول الدراسة األخيرة التي أعدت 
حــول املــوضــوع على ان تــقــوم امــانــة الــســر فــي املجلس 
اطــار  فــي  لوضعها  التوصيات  هــذه  ببلورة  التنسيقي 

عملي من اجل تنفيذها.
التنسيقي  املــجــلــس  تشكيل  الـــى  املجتمعون  وتــطــرق 
تنسيق  جلنة  ومطالبة   غــزة  محافظات  فــي  لالعمار 
الضفة  فــي  مـــوازي  بتشكيل مجلس  غــزة  فــي  اإلعــمــار 
الغربية، حيث قرر املجلس التنسيقي في الضفة الغربية 
املبادرة النشاء مجلس اعمار موحد على مستوى الوطن 
رئيس  مع  املرتقب  اللقاء  في  املوضوع  هــذا  يبحث  وان 
اجتماع  لعقد  والتحضير  فياض  الدكتور سالم  الــوزراء 
بني املجلس التنسيقي في كل من الضفة الغربية وقطاع 
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غزة، للعب دور توفيقي لتقريب وجهات النظر وملساعدة 
االطراف للوصول الى صيغة وآلية مقبولة من اجلميع 
الذي  الفلسطيني  املواطن  مصلحة  يخدم  مبا  للعمل 

تضرر بشكل مباشر .

منتجات  لكنس  الوطني  اإلقتصاد  وزارة  حملة  وحــول 
يوجه   أن  تــقــرر  الفلسطيني  الــســوق  مــن  املستوطنات 
الى  نداء  القطاع اخلاص  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس 
منتوجات  مــع  التعامل  بعدم  والتجار  االعــمــال  رجــال 

التعاون بني  املستوطنات والتاكيد على اهمية استمرار 
القطاع اخلاص والعام وخاصة وزارة اإلقتصاد الوطني 
انتاج  الــســوق احمللي مــن  فــي تنظيف  الــشــركــاء  وبــاقــي 

املستوطنات، في العام 2010 بشكل كامل.

إحتاد جمعيات رجال االعمال يتسلم أمانة سر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص
الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  جمعيات  احتـــاد  تسلم 
امانة سر املجلس التنسيقي من احتاد الغرف التجارية 
امانة  استضاف  الذي  الفلسطينية  الزراعية  الصناعية 

السر في دورته السابقة .
ومثل احتاد رجال االعمال في مراسم التسليم التي جرت 
الــلــه ماجد  بـــرام  فــي مقر احتـــاد جمعيات رجـــال االعــمــال 
العام  الغرف مديره  امــني عــام االحتــاد وعــن احتــاد  معالي 
العالقات  مدير  الطباع  ماهر  د.  وبحضور  جــوابــرة  جمال 
غزة  حملافظات  الفلسطينية  التجارية  الغرفة  في  العامة 
وجهاد عقل من دائرة العالقات العامة في احتاد اجلمعيات.

الفلسطينيني   االعــمــال  رجـــال  جمعيات  احتـــاد  وســيــقــوم 
بالقطاع  الــعــالقــة  ذات  والــقــضــايــا  املــلــفــات  كــافــة  مبتابعة 
اخلاص خالل فترة الستة شهور القادمة ومن اهمها متابعة 
االجندة  ومتابعة  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني  بــني  احلـــوار 
غزة  اعمار  اعــادة  وملف   ، القطاعني  هذين  بني  املشتركة 
ودور القطاع اخلاص في ذلك،  ومشاريع القطاع اخلاص، 
وبطاقات رجال االعمال BMCوتنظيم الزيارات اخلارجية 

للمشاركة في املؤمترات واملعارض الهامة.
 واستعرض جوابره اجنازات امانة السر خالل تولي احتاد 

ــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة  ال
لـــلـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة 
امللفات  بتسليم  وقام 
حتتاج  التي  العالقة 
واالجنــــاز  للمتابعة 
الــــى مـــاجـــد مــعــالــي 
الـــــذي اعـــلـــن بــــدوره 
احتــــــاد  رئـــــيـــــس  ان 
جــــمــــعــــيــــات رجــــــال 
االعــــــمــــــال مــحــمــد 
سيتولى  مــســروجــي 
امـــانـــة ســـر املــجــلــس 

االحتاد  باسم  واالشــراف  القادمة  الفترة  في  التنسيقي 
على اجناز كافة املهمات والقضايا املطروحة على جدول 
التي  للجهود  وتقديره  شكره  عن  معربا  املجلس  اعمال 
الغرف  احتــاد  رئيس  الزغير  هاشم  احمد  احلــاج  بذلها 
بني  والتنسيق  اخلــاص  القطاع  خدمة  في  الفلسطينية 
مؤسساته وتــوطــيــد عــالقــاتــه مــع احلــكــومــة واملــؤســســات 

احمللية والدولية.

اخلاص  للقطاع  التنسيقي  املجلس  مؤسسات  ان  ويذكر 
هي احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني ، احتاد 
للصناعات  العام  االحتــاد   ، الصناعية  التجارية  الغرف 
تريد،  الفلسطيني/بال  الــتــجــارة  ،مــركــز  الفلسطينية 
بيتا  املعلومات/  أنظمة  شركات  احتــاد  البنوك،  جمعية 
،احتاد  التأمني  شركات  ،احتــاد  العربية  الفنادق  ،جمعية 
املقاولني الفلسطينيني، ومجلس الشاحنني الفلسطيني.

وزير اإلقتصاد الوطني يلتقي املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص
إجتمع الدكتور حسن أبو لبدة وزير اإلقتصاد الوطني برؤساء 

املجلس التنسيقي للقطاع اخلاص الفلسطيني في الوزارة 
 2010/01/09 بتاريخ  معهم   األول  لقائه  في  وذلــك 
حيث دار في اإلجتماع استعراض اخلطوات التي قامت 
تنظيف  جــهــود  الــتــشــاور معهم حــول  بعد  الــــوزارة  بها 
وتوجه  املستوطنات  القفلسطيني من منتجات  السوق 
اجلهد  هــذا  لتمويل  خــاص  إلنــشــاء صــنــدوق  السلطة 
من قبل القطاع اخلاص الفلسطيني ودعم جزئي من 
وزارة اإلقتصاد الوطني حتت مسمى »صندوق الكرامة 
الوطنية« الذي سيشرف عليه مجلس حماية املستهلك 
وقد بني األهداف وآلية عمل الصندوق وأعطى الوزير 
رعاية  حتت  اقامته  املزمع  اإلحتفال  برنامج  عن  حملة 
دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض إلطالق العمل 
إقامة  اجلهد  هذا  سيتبع  أنه  الوزير  وبني  بالصندوق. 
في  املستوطنات  منتجات  ملقاطعة  شعبي  مؤمتر  أول 

الف   30 حــوالــي  هناك  وسيكون  املقبل  آذار  منتصف 
متطوع لهذا اجلهد.

التنسيقي ملؤسسات  املجلس  أمــني ســر  أيــد  وقــد   هــذا 
باحلملة  باإللتزام  مسروجي  محمد  اخلــاص  القطاع 

وبــــــهــــــذا الـــتـــوجـــه 
أن  وأوضـــــــــــــــــــــــــح 
األولـــــــى مــقــاطــعــة 
ـــتـــجـــات  ـــن هــــــــذه امل
أن  قبل  فلسطينيا 
تـــقـــاطـــع مــــن قــبــل 
الــــــدول األوروبــــيــــة 
واألجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة 
ــــوقــــش  كـــــــذلـــــــك ن
فـــــــي اإلجـــــتـــــمـــــاع 
تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 

حماية املستهلك والقانون املنظم لعمله وبرنامج دعم 
مؤسسات القطاع اخلاص من املانحني واقامة صندوق 
الشركات املتعثرة ومتابعة املشاركة في معرض شنجهاي 

في الصني في شهر نيسان القادم.
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اخلاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  عقد 
بتاريخ 9-12-2009 ورشة عمل حول “نتائج تقرير 
القطاع  ملؤسسات  التنسيقي  املجلس  ماسسة  افــاق 
اخلاص” ممثاًل في أمانة السر في إحتاد وجمعيات 
الوكالة  وبالتعاون مع  الفلسطينيني  رجال األعمال 
املجلس  اعــضــاء  بحضور   GTZ للتنمية  االملانية 

وذلك في فندق البست استيرن.
التقرير  نتائج  الــى  االستماع  الورشة  خــالل  وجــرى 
وتفعيل  ماسسة  افـــاق  حــول  الــتــوصــيــات  ومناقشة 
اداء املجلس التنسيقي الذي اعدها االستاذ محمد 

شريعة.
وقال محمد مسروجي امني سر املجلس التنسيقي 
رئيس احتاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني 

اجماع على تطوير عمل واداء املجلس
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يعقد ورشة 

عمل»حول نتائج تقرير افاق تطوير أداء املجلس التنسيقي«

قــواعــدهــا  لــهــا  مــؤســســة  تشكيل  تعني  املــأســســة  ان 
اجلهات  في  رسميا  ومسجلة  وقوانينها  وانظمتها 
كثيرة  معيقات  هناك  سيكون  وبالتالي  احلكومية 
الن جميع املؤسسات املشاركة في املجلس التنسيقي 
مسجلة لدى السلطة وكل منها له قواعده ونظامه 

الداخلي.
تأسس  الذي  التنسيقي  املجلس  ان  مسروجي  واكد 
للقطاع  حقيقية  مهمات  قـــدم   ســنــوات  عشر  منذ 
الى  عــال مشيرا  ادائـــه على مستوى  وكــان  اخلــاص 
تربطها  حيث  املؤسسات  هــذه  بــني  العالقات  تطور 
والقطاع  العامة  للمصلحة  خدمة  جيدة  عــالقــات 

اخلاص.
وقال ان الظروف التي منر بها هي ظروف استثنائية 

وغــيــر عــاديــة النــنــا نــعــمــل حتــت االحـــتـــالل معربا 
تنمية  مــن  الوطنية  السلطة  تتمكن  ان  امــلــه  عــن 
املؤسسات  واالقتصاد الوطني متهيدا القامة الدولة 

الفلسطينية.
بذل  الــذي  شريعة  محمد  االستاذ  مسروجي  وشكر 
اساسا  تصلح  ملقترحات  االعـــداد  في  كبيرة  جهودا 
املجلس  تــطــويــر  مــوضــوع  ــورة  ــل ب اجـــل  مــن  للبحث 
التنسيقي للقطاع اخلاص. كما شكر وكالة التعاون 
التمويل اليجاد صيغة  بعملية  التي قامت  االملانية 

لتطوير العمل املشترك في القطاع اخلاص.
ثم حتدثت الدكتور سميرة بركات من الوكالة االملانية 
العمل  ورشة  انها سعيدة حلضورها  وقالت  للتنمية 
والتوصيات  املناقشات  الى  االستماع  اجل  من  هذه 
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بدعم  فــخــورون  ونحن  املشاركني  عن  ستصدر  التي 
هذا النشاط خلدمة القطاع اخلاص الفلسطيني.

واشارت الى ان الوكالة االملانية للتنمية تعمل مع 
وزارة االقتصاد الوطني لضمان الشراكة احلقيقية 
مجتمع  لصالح  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني  بــني 
االعمال. واكدت دعمها للقرارات الصادرة عن ورشة 
العمل وقالت نحن على استعداد لدعم التغييرات 
التنسيقي  املجلس  ماسسة  فــي  العمل  وتــطــويــر 
فيما  الــتــعــاون  اجــل  مــن  الكفيلة  السبل  ونبحث 

بيننا.
ان  التقرير مؤكدا  الى  االستاذ شريعة  بدوره تطرق 
تأسيس املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص 
املــؤســســات الرســـاء قواعد  لــهــذه  كــان اجنـــازا كبيرا 
التنسيق والتعاون بينها اوال وبينها وبني املؤسسات 

االخرى. 
الى  يهدف  التنسيقي  املجلس  عمل  ان  الــى  واشــار 
تتنسيق جهود املؤسسات وتعظيم استخدام مواردها، 
وحتسني  برامجها  في  والغموض  التعارض  تقليل 
والــدفــاع  اعضائها  الــى  املقدمة  اخلــدمــات  مستوى 
املؤسسات،  هــذه  بنية  تعزيز  الــى  تهدف  كما  عنهم. 
متكني املوظفني الدارتها بشكل جيد وتفعيل الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
قد طــرات على عمل  التغييرات  عــددا من  ان  وقــال 
املجلس منذ تاسيسه، لكن ما زال هناك الكثير الذي 
ما  وهــذا  املجلس.  عمل  اداء  لتحسني  عمله  ميكن 

تعتقده االغلبية العظمى من اعضاء املجلس.

و مت اســـتـــعـــراض عــمــل املــجــلــس خــــالل الــســنــوات 
التالية:  التقاط  حتليل  مت  وقــد  املاضية.  التسعة 
الرسالة  ،الــرؤيــة،  التأسيس  وثيقة   ، تاريخية  حملة 
ــعــمــل،دور  واالهـــداف،االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات واجـــنـــدة ال
ــة املـــجـــلـــس،الـــوضـــع  ــي ــكــل واجنــــــــــازات املــجــلــس،هــي
االداري  االعــضــاء،الــوضــع  لــلــمــؤســســات  الــقــانــونــي 
املجلس  نشاطات  الفنية،  الوحدة  واملالي،احلوكمة، 
في غزة، موقف احلكومة واملؤسسات املانحة، العنوان 

وطرق االتصال.
االول  تناول  فصول.  ستة  ضم  التقرير  ان  واضــاف 
الثاني  امــا  وتأسيسه.  املجلس  لعمل  مقدمة  منها 
فــقــد تــنــاول حتليال لــواقــع املــجــلــس، الــيــات عمله 
ونقاط ضعفه وقوته. وتناول الفصل الثالث جتارب 
الــعــالــم،  الــقــطــاع اخلـــاص فــي  مختلفة ملــؤســســات 
الفصل  تناول  فيما  وتونس،  اسرائيل  في  وخاصة 
عمل  لتطوير  محتملة  سيناريوهات  اربعة  الــرابــع 

املجلس.
مؤسسات  كل  تصبح  بحيث  املوسع  النموذج  االول 
القطاع اخلاص عضوا في املجلس التنسيقي والكل 
اعضاء  وقــد يصل  والــواجــبــات   في احلقوق  متساو 
.وهذا  عضوا  بني150-100  ما  التنسيقي  املجلس 
التنسيقي  املــجــلــس  يــكــون  ان  يتطلب  الــســيــنــاريــو 

مؤسسة لها انظمة حاكمة.
في  دائما  موجود  مرن  وهو  الثاني  السيناريو  اما 
هو  املجلس  ان  على  يقوم  االسكندنافية  الـــدول 
وتنسيق  املعلومات  وتبادل  منصة يعمل على نشر 

على  مبني  الثالث  النموذج  ان  حني  .في  املواقف 
تــعــديــل فـــي هــيــكــلــيــة املــجــلــس احلــالــيــة بــإيــجــاد 

التغيرات التالية:
أربــع  هــي  الــتــي  الـــــدوارة  للسكرتيريا  بــحــث متــكــني 

مؤسسات حاليًا وإمكانية زيادتها.
تنفيذي  مدير  على  يحتوي  تنفيذي  جهاز  تأسيس 
األربعة وتكون  املؤسسات  وسكرتيرة حتتضنه إحدى 

على عالقة مباشرة مع أمني السر .
بهدف  قطاعية  جلــان  التنسيقي  املجلس  يساعد 

تفعيل مشاركة كل األعضاء في املجلس.

النتائج
وتطرق االستاذ شريعة الى اهم النتائج الــواردة في 
ادركوا  القطاع اخلاص  في  االعضاء  كل  التقرير:ان 
الغالبية  لــكــن  التنسيقي  املــجــلــس  وجــــود  اهــمــيــة 
العظمى في املجلس التنسيقي لم يرغبوا بتحويل 
الــى مؤسسة وشـــددوا على ضــرورة حتسني  املجلس 
وزيادة فاعليته ليستجيب الحتياجات  اداء املجلس 

القطاع اخلاص.
واشار الى االهداف االربعة التي جاءت في الوثيقة وهي
مستوى  وعــلــى  التنسيق  املجلس  مهمة  ان  أوال:    
عاٍل ما بني االعضاء واملساهمة في توضيح دور كل 

مؤسسة من املؤسسات وبناء عمل تكاملي.
ثانيا: الشراكة مع القطاع العام في رسم السياسات 

ومساعدة احلكومة في اخذ قراراتها.
كل  القطاع اخلــاص في  الدفاع عن مصالح  ثالثا:   

املستويات.
االخــرى  املؤسسات  مع  والتشبيك  التنسيق  رابعا:   
فــي املجتمع املــدنــي فــي الــقــضــايــا الــعــامــة. مــذكــرا 
املصاحلة  اهمها  ذلــك  فــي  لــه جتــارب  للمجلس  ان 

الوطنية واحلرب على غزة.
سنوية  استراتيجية  الــى  يفتقر  املجلس  ان  واكـــد 

وبالتالي عدم وجود اجندة عمل.

التوصيات في الدراسة
وخلص ابرز التوصيات التي جاءت في التقرير وهي 

كما يلي:
واملهام  االدوار  وحتديد  ملراجعة  ماسة  حاجة  هناك 
مؤسسات  من  مؤسسة  كل  بها  تقوم  ان  يجب  التي 

القطاع اخلاص. 
ضرورة توسيع قاعدة العضوية في املجلس. 

النظر بايجابية الى زيادة عدد السكرتيريا الدائمة. 
تعيني مدير تنفيذي للمجلس ورمبا مساعدة ادارية 

كذلك. 
مع  ذلــك  وربــط  االلكترونية  االرشــفــة  نظام  انــشــاء 

GTZ د. سميرة بركات ممثلة
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املؤسسات االعضاء. 

انشاء نظام للمساهمات املالية لتمويل عمل املجلس. 
استضافة مدير املجلس لدى احد االعضاء مع بقاء 

تبعيته االدارية واملالية للسكرتيريا الدورية. 
انشاء جلان عمل قطاعية في املجلس لزيادة قاعدة 
مــشــاركــة االعــضــاء )الــضــريــبــة، الــعــمــل، الــقــوانــني، 

االتفاقيات ....(. 

تشكيل جلنة دائمة للحوار 
مع احلكومة. 

التنفيذيني  املديرين  هيئة  واجتماعات  دور  تفعيل 
برئاسة السكرتيريا الدورية. 

العمل  ادلــة  وتطوير  للمجلس  داخلي  نظام  اعــداد 
االدارية واملالية فيه. 

ادخال مفهوم اعداد اخلطط االستراتيجية واجندة 
العمل السنوية للمجلس. 

 ولغايات تسهيل العمل، ميكن تقسيم هذه التوصيات 
الى ثالثة اقسام كما يلي:

يكون  املجلس بحيث  اجــراءات مباشرة من قبل   -1
ومجموعات  قطاعية  جلــان  تشكيل  نشاطها: 
عمل الغـــراض مــحــددة )الــضــريــبــة، الــقــوانــني، 
اقـــرار االهـــداف   ،  ).... الــتــجــاريــة  االتــفــاقــيــات 
املــعــدلــة لــلــمــجــلــس، اقـــــرار الــرئــيــس الــفــخــري 
والية  دور  على صــالحــيــاتــه، حتــديــد  ــفــاق  واالت
اجتماع املدراء التنفيذيني،اقرار جتانس العمل 

في املجلس التنسيقي بني رام الله وغزة 
2- اجـــــراءات بــحــاجــة الـــى اجــمــاع تــوســيــع قــاعــدة 
فحص  نشاطها:  ويكون  املجلس  في  العضوية 
تــوســيــع دائـــــرة الــســكــرتــيــريــا الــــدوريــــة، تعيني 
املوظفني االداريني،االتفاق على مكان استضافة 
املـــجـــلـــس،طـــريـــقـــة حتـــديـــد رســــــوم الــعــضــويــة 
ومقدارها، طريقة اتخاذ القرارات في املجلس . 
االملاني  التعاون  مؤسسة  من  مطلوبة  اجــراءات   -3
اعـــادة النظر فــي دور ومــهــام كل  الــى  احلــاجــة 
االعـــضـــاء: ونشاطها   املــؤســســات  مــؤســســة مــن 
املجلس  في  االلكترونية  االرشفة  نظام  انشاء 
التخطيط  ثقافة  ادخــال  االعضاء،  مع  وربطه 
االســتــراتــيــجــي فــي املــجــلــس واعـــــداد اخلطط 
نظام  واقــرار  صياغة  والسنوية،  االستراتيجية 
املالية  املساهمة  للمجلس،  عمل  ودليل  داخلي 
في التأسيس واستضافة املجلس، متويل رواتب 
،تقوية  ـــى  االول الــفــتــرة  فــي  املعينني  املــوظــفــني 
وســـائـــل االتـــصـــال بــاملــجــلــس وانـــشـــاء صفحة 

املعلومات.
يــلــي ذلـــك قــدمــت املــؤســســات املــنــضــويــة حتــت لــواء 

املجلس التنسيقي وجهة نظرها حول التقرير املقدم 
من االستاذ شريعة.

مداخلة توضيحية من إحتاد رجال 
األعمال

رئيس إحتاد جمعيات رجال  وبني محمد مسروجي 
األعمال الفلسطينيني أن غالبية الفرقاء في املجلس 
التنسيقي تتفق على ضرورة ما جاء من توصيات في 
الدراسة من تطوير أداء عمل املجلس من خالل وضع 
خطة إستراتيجية وتقوية الذاكرة من خالل األرشفة 
تنفيذي  طاقم  لتوظيف  التوجه  ودعم  اإللكترونية 
يتابع عمل املجلس بالصيغة التي ترتئيها األغلبية 
أو  املؤسسات  أحد  من  السكرتيريا  باستضافة  سواء 

من خالل إستئجار مقر مستقل.
امني عام احتــاد جمعيات رجال  واكــد ماجد معالي 
على  اجنــازات  التنسيقي حقق  املجلس  ان  االعمال 
اعضاء  مع  يتفق  وانــه  املاضية  سنوات  العشر  مــدار 
واداء  عــمــل  تــطــويــر  بـــضـــرروة  التنسيقي  املــجــلــس 

املجلس .
الــقــرارات اوضــح االحتــاد ان  وبخصوص الية اتخاذ 
االجماع  ان  بحيث  قوة  نقطة  كانت  القائمة  االلية 
في اتخاذ القرارات كان السبب الرئيسي في احلفاظ 

النظام  مراجعة  اهمية  الــى  منوها  املجلس.  على 
جديدة  مؤسسات  وقبول  القرارات  واتخاذ  الداخلي 

وتنظيم الوضع املالي .
واشـــار الــى انــه يتفق وبــقــوة مــع اعــضــاء املجلس 
املــؤســســات بشكل  بــخــصــوص ضــــرورة حتــديــد دور 
اي سيناريو مقترح وصوال  تكاملي من اجل جناح 
الـــى جنـــاح الــقــطــاع اخلــــاص ومــؤســســاتــه بشكل 

مضمون.
واكد أيضًا انه جرت اجتماعات للمدراء التنفيذيني 
السيناريوهات  احــد  الخــتــيــار  مقترحات  وطــرحــت 
االربـــعـــة، ومت إخــتــيــار الــســيــنــاريــو رقـــم )3( وتــقــدم 
إستضافة  مبقترح  األعــمــال  رجــال  جمعيات  إحتــاد 

السكرتيريا التنفيذية. 

توصيات ورشة العمل
حول  النظر  وجهات  في  والتفاوض  املناقشة  وبعد 
تــوصــيــات الــدراســة والــتــقــريــب فيما بــني األطـــراف 
التوصيات  على  اإلتــفــاق  مت  املجلس  فــي  املتمثلة 

التالية للورشة:
• احلـــاجـــة املـــاســـة املــطــلــوبــة خلـــوض املــراجــعــة 	

وإعــادة  الداخلية،  املؤسسات  أنظمة  وجتديد 
ومنظومة  والـــــدور  الـــرؤيـــا  تــعــريــف وحتــديــد 
مؤسسة  لكل  واضــح  داخــل  نظام  وفــق  العمل 
من  تكاملي  وبشكل  التنسيق  مــؤســســات  مــن 

املؤسسات.
• للمجلس 	 اإللكترونية  األرشفة  نظام  تطوير 

واملشاركة بذلك مع املؤسسات ذات العالقة به 
• إعتماد ثقافة اخلطط السنوية واإلستراتيجية 	

وإجنـــازات  أهـــداف  مراجعة  ومتابعة  لــإلحتــاد 
اإلحتاد.

• تصميم وإعتماد نظام داخلي يعمل للمجلس 	
كدليل مرجعية للعمل.

• خالل 	 من  للمجلس  التنفيذية  اإلدارة  تقوية 
لتكاليف  وتــصــور  املــطــلــوب  الـــكـــادر  تــوظــيــف 

إستضافتهم .
• أحد 	 فــي  للمجلس  اإلداري  الــكــادر  يوضع  أن 

املؤسسات القادرة من أعضاءه مع سيناريوهات 
لتوفير امليزانية ورواتب املوظفني املطلوبة.

• تنشيط عمل املدراء العامون ملؤسسات املجلس 	
وأدوات  العالقات  وتقوية  السر  أمــني  برئاسة 
إلــكــتــرونــي للمجلس  ــنــاء مــوقــع  اإلتـــصـــال وب

وشعار وعنوان دائم.
• تقوية وتطوير العالقة بني املجلس التنسيقي 	

فــي الــضــفــة وممثليه فــي قــطــاع غـــزة وتــبــادل 
املعلومات وإستمرار اإلتصال بني املؤسسني.

املهندس محمد شريعة
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مراحل  في  واخلــاص  العام  القطاعني  بني  العالقة  مــرت 
مــتــعــددة كــــان اهــمــهــا تــنــظــيــم مــؤمتــر احلـــــوار الــوطــنــي 
 ،2000 والــذي عقد ثالت مــرات في االعــوام  االقتصادي 
باآللية  الثالث  املؤمتر  متيز  حيث   2008 والعام   2002
حرصها  بــرز  حيث  احلــكــومــة،  قبل  مــن  اتباعها  مت  التي 
وتــقــديــرهــا الــعــالــي ملـــبـــادرات الــقــطــاع اخلــــاص وجــهــوده 
املتواصلة في تطوير االجندة االقتصادية الوطنية، حيث 
رئيس  دولة  برئاسة  وزاريــة خاصة  شكلت احلكومة جلنة 
الوزراء، لتعمل مع اللجنة التي شكلتها مؤسسات القطاع 
لهذا  وحتــضــيــرًا  التنسيقي.  باملجلس  ممثلة  اخلـــاص 
املؤمتر قام القطاع اخلاص ببلورة مواقفه وتوصياته حول 
اعتمدها  التي  االساسية  احملــاور  تعكس  اساسية  قضايا 
والقوانني  التشريعات  تطوير  ويتضمن  اخلــاص  القطاع 
واإلدارة  التخطيط  االقــتــصــاديــة،  بالعملية  املتعلقة 
العالقات  الــى  باالضافة  وتطويرها،  اخلــدمــات  واصـــالح 
التوصيات  هذه  اعتماد  وقد مت  اسرائيل  مع  االقتصادية 
مشتركة  كأجندة  اعالنها  ومت  الــوزاريــة  اللجنة  قبل  من 
الثالث  االقتصادي  املؤمتر  العام واخلاص في  للقطاعني 
والذي عقد في اريحا في شهر تشرين الثاني عام 2008 
الــــوزراء بتاريخ  بــقــرار مــن مجلس  اعــتــمــادهــا  والــتــي مت 

   .2009/03/30
من  اخلـــاص  الــقــطــاع  ولتمكني   ،  2009 حــزيــران  فــي 
استمرار  وضمان  الــوزاريــة  اللجنة  مع  الفعال  احلــوار 
الــوحــدة  إنــشــاء  مت  مــؤســســي  بشكل  الــعــالقــة  وتفعيل 
الوكالة  الفنية لدعم القطاع اخلاص وذلك بدعم من 
الوحدة  تعمل   .)Sida  ) الدولية  للتنمية  السويدية 
على  متابعة تنفيذ االجندة املشتركة التي صدرت عن 
مت  والتي  الثالث  االقتصادي  احلوارالوطني  برنامج 
اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء كما تشمل مهامها 
تنسيق العالقة واجلهود املشتركة بني القطاعني العام 
واخلــــاص، وتــوفــيــر املــعــلــومــات والـــدراســـات واملــؤشــرات 
املــطــلــوبــة الــتــي تــدعــم مــطــالــب واحــتــيــاجــات القطاع 
بيانات  قــاعــدة  بناء  على  الــوحــدة  تعمل  كما  اخلـــاص، 
القضايا  حـــول  وحتليلها  جتميعها  يــتــم  ومــعــلــومــات 

والسياسات االقتصادية. 
التوجه  على  انشائها  منذ  الفنيه  الــوحــده  عمل  تــركــز 
والــشــراكــة  احلـــوار  ماسسة  حيث  مــن  لها  االستراتيجي 
بنود  تنفيذ  متابعة  وعلى  جهة،  من  الستمرارها  كاساس 
جهة  مــن  والــعــام  اخلــاص  للقطاعني  املشتركة  األجــنــدة 

اخرى.  

الوحدة الفنية لدعم القطاع اخلاص 
)احللقة املفقودة في احلوار وتعزيز

الشراكةما بني القطاعني العام واخلاص(
ماسسة احلوار – االطار التنظيمي 

للعالقة بني القطاعني
لــقــد اولـــت الــوحــدة مــاســســة احلــــوار االهــمــيــة القصوى 
لــدورهــا فــي خــلــق شــراكــة فــاعــلــة تعمل عــلــى وضـــع اطــر 
تعمل  كــمــا  الــشــراكــه،  مفاهيم  جتــســد  دائــمــه  ومنهجيه 
االجندة  بنود  من  بند  لكل  واضحة  بلورة متطلبات  على 
للتطبيق  وقابلة  واضحة  مبتطلبات  واخلــروج  املشتركة، 
يتم االتفاق عليها ضمن آليات حوار منظمة، متخصصة 

وذات صالحية. 

املاسسة 
لقد قامت الوحدة بخلق الية العداد وصياغة متطلبات 
اجندة  على  وضعها  ثم  ومن  واعتمادها  اخلــاص  القطاع 
اخلاص  القطاع  قبل  من  واسعة  مبشاركة  وذلــك  احلــوار 
الفلسطيني ومشاركة فاعلة من قبل القطاع العام وذلك 

من خالل:
إعداد آليات تنفيذ لبنود األجندة املشتركة تعكس مصالح 

القطاع اخلاص 
إعداد  عملية  في  اخلــاص  القطاع  مع  التشاور  استكمال 
آليات التنفيذ املطلوبة من خالل العديد من اللقاءات مع 
رجال اعمال يتم لقائهم بشكل فردي او من خالل تنظيم 

ورشات عمل متخصصة.
 اعتماد األجندة من قبل اللجنة الفنية للقطاع اخلاص 

)حيث يتم اللقاء بشكل دوري او كلما دعت احلاجة(
للمجلس  الــتــشــاوري  املجلس  قبل  مــن  األجــنــدة  اعتماد 

التنسيقي للقطاع اخلاص )مجلس الستني(. 
مع  اخلــاص  للقطاع  الفنية  الوحدة  بني  ما  اجتماع  عقد 
احلــوار  جلنة  الجتماع  متهيدا  احلكومية  الفنية  الوحدة 
الوزارية.) عقد في  العليا من القطاع اخلاص مع اللجنة 
من  الفنية  اللجنة  اجتماع  الوطني   االقتصاد  وزارة  مقر 
القطاع  مــن  الفنية  اللجنة  اعــضــاء  مــع  اخلــاص  القطاع 
آليات  ملناقشة  وذلـــك   2009/10/07 بــتــاريــخ  احلــكــومــي 
التنفيذ اخلاصة مبتطلبات القطاع اخلاص ضمن االجندة 
املشتركة للقطاعني اخلاص والعام والتي مت اعتمادها من 
الــوزراء. حيث تال ذلك مناقشة كافة االليات  قبل مجلس 
التي مت وضعها من قبل اجلهات احلكومية املختلفة لتنفيذ 
بنود االجنده املشتركة، كما مت االتفاق على االليات الالزمه 
الستكمال تنفيذ البنود التي لم تنجز بعد وفي اطار زمنى 
محدد، كما اتفق الطرفان على رفع محضر االجتماع مبا 
زمني لالجتماع  واطــار  تنفيذ  واليات  التزامات  به من  ورد 

للقطاع  العليا  احلـــوار  جلنة  مــع  الــوزاريــة  للجنة  الــقــادم 
اخلاص(. لقد كانت ماسسة احلوار على راس أجندة احلوار 
ما بني اللجنتني حيث مت االتفاق في االجتماع األول على 
على  االتفاق  الى  باالضافة  للطرفني  السكرتاريا  اعتماد 

عقد االجتماع بشكل دوري. 
للقطاع  للحوار  العليا  اللجنة  قبل  من  األجندة  اعتماد 
ـــــك مـــن خــــالل عــقــد اجـــتـــمـــاع حتــضــيــري  اخلـــــاص وذل
عقد  مت  حيث  لــلــحــوار.  الــوزاريــة  اللجنة  مــع  لالجتماع 
االجتماع االول يوم االربعاء املوافق  2009/10/7 والذي 
هدف الى مناقشة كافة االليات التي مت وضعها من قبل 
اجلهات احلكومية املختلفه لتنفيذ بنود االجنده املشتركة 
للقطاعني العام واخلاص، ووضع اطار فعال الدارة النقاش 
مع اللجنة الوزارية االمر الذي يعزز من الوصول إلى اطار 
اللجنة  إلى  رفعها  التي سيتم  القضايا  كافة  اتفاق حول 
اللجنة  مع  عليها  االتــفــاق  التي مت  تلك  ســواء  الــوزاريــة 
رفعها  على  االتــفــاق  مت  التي  تلك  او  احلكومية  الفنية 

للجنة الوزارية الخذ القرار بها. 
العليا  اللجنة  اجتماع  ان  الوزارية،  اللجنة  مع  االجتماع 
لكافة  باعتماده  احلوار  يتوج  الوزارية  اللجنة  مع  للحوار 
االليات التي يتم االتفاق عليها ما بني اللجنتني الفنيتني 
اخلــاص  للقطاع  املستجدة  املتطلبات  العتماد  وكــذلــك 
لوضع  الــقــادمــة  املرحلة  فــي  عليها  العمل  سيتم  والــتــي 
آليات واضحة لتنفيذها ومن ثم متابعة تنفيذها. ان هذه 
العملية تعمل على خلق اجندة وطنية دائمة يتم اعدادها 
ممنهجة  حــوار  آلــيــات  وضمن  مشترك  بشكل  وتنفيذها 

ومنظمة. 

متابعة مستمرة
بني  ما  العالقة  تاريخ  في  سابقة  لها  تكن  لم  خطوة  في 
الية  الفنية  الــوحــدة  انــشــات  واخلـــاص  الــعــام  القطاعني 
للمتابعة مع القطاع احلكومي تعمل من جهة على تنفيذ 
بنود األجندة املشتركة املعتمدة بقرار من مجلس الوزراء. 
القوانني  متابعة  على  الــوحــدة  تعمل  ثانية  جهة  ومــن 
ادراج  بالقطاع اخلاص لضمان  العالقة  ذات  والتشريعات 
متطلبات الــقــطــاع اخلـــاص ضــمــن اطـــار قــانــونــي وذلــك 
التاويل.  يقبل  ال  وبشكل  بشكل مستمر  تطبيقة  لضمان 
للقطاع  املستجدة  القضايا  كافة  متابعة  إلــى  باالضافة 
ثم  اجندة احلــوار العتمادها ومن  اخلاص ووضعها على 
االجنده  متابعة  على  الــوحــدة  عملت  حيث  تنفيذها.   

بقلم : منسق الوحدة الفنية 
د. صائب بامية
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الــــوزارت واملــؤســســات  املشتركه مــن خــالل الــتــاكــد مــن ان 
املعنيه قد بدات العمل وما زالت تعمل على تناول االجنده 
من  وذلــك  بتنفيذها  املباشره  يعكس  ومبــا  مهني  بشكل 

خالل لقاءات دورية مع كافة املؤسسات ذات العالقة.
على  االجنــازات  من  العديد  بتحقيق  الوحدة  قامت  لقد 
الوحدة  ضمنت  حيث  املشتركة  االجــنــدة  تنفيذ  صعيد 
مؤسسة  االقتصاد،  وزارة  من  كل  مع  االتفاق  خالل  ومن 
اليات الشراك  لوضع  املالية  ووزارة  واملقاييس  املواصفات 
السوق  تنظيم  جلنة  في  واســع  وبشكل  اخلــاص  القطاع 
االقتصاديه  اللجنه  الجتماعات  التحضير  الــداخــلــي، 
املشتركة، اشراك القطاع اخلاص وبشكل فاعل في حتضير 
تنفيذ  ومتابعة  االلزاميه  الفنيه  والتعليمات  املواصفات 

مشروع كولومبس املعتمد من منظمة اجلمارك العاملية. 
كــمــا مت املــتــابــعــة مــع كــافــة اجلــهــات احلــكــومــيــة املعنية 
)سلطة االراضي، وزارة االقتصاد، وزارة املالية، هيئة املدن 

من  للتاكد  واملــقــايــيــس(  مؤسسةاملواصفات  الصناعية، 
واجـــراءات عملية تقوم بها هذه االطــراف  وجــود خطط، 
لتقدمي خدمات ذات جودة عالية للقطاع اخلاص وبحسب 
افضل املمارسات العاملية. كما ان هنالك اجنازات واضحة 
مبــا يــخــص الـــرديـــات لــلــقــطــاع اخلــــاص، تنظيم الــســوق 
املستوطنات،  منتجات  تسويق  منع  الداخلى)وباالخص 
املوضوع،  هــذا  مبتابعة  متخصصة  وطنية  جلنة  تشكيل 
وضـــع اطــــار زمــنــي لــالنــتــهــاء مـــن املـــواصـــفـــات اخلــاصــة 
بالقوائم A1 و A2 . كذلك مت وضع خطة لالنتهاء من 
كافة املواصفات املتبقية وضمن اولويات القطاع اخلاص(. 
وللقطاع  الفنية بشكل خاص  للوحدة  االهــم  االجنــاز  ان 
واضحة  اطــر  حاليا  هنالك  ان  هــو  عــام  بشكل  اخلـــاص 
يتم  التي  القضايا  كافة  متابعة  خاللها  من  يتم  للحوار 
إلى  باالضافة  احلكومة،  من  واملعتمدة  حاليا  تنفيذها 
للمتطلبات  ومــســتــمــرة  مــشــتــركــة  وطــنــيــة  اجــنــدة  خــلــق 

املستجدة للقطاع اخلاص. 
مع  يتابعون  الــذيــن  الفنية  اللجنة  أعــضــاء  فــإن  وللعلم 
املؤسسات في املجلس  الوحده عملها هم مدراء  مستشار 

التنسيقي.
ان الوحدة الفنية تؤمن بان على القطاع اخلاص ان يقوم 
العديد من اخلطوات ايضا لدعم احلوار والشراكة وذلك 
من خالل خطوات عملية وسريعة باجتاه ماسسة املجلس 
لضمان  وتوسيعة  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي 
متثيل شامل للقطاع اخلاص، باالضافة إلى وضع آليات 
ضمن  بفاعلية  اخلاص  القطاع  مشاركة  لعملية  واضحة 
االطــر  صياغة  على  تعمل  الــتــي  املشتركة  اللجان  كــافــة 
في  للتكامل  واضحة  اطر  ووضــع  واالجرائية،  القانونية 
نحو  املختلفة  اخلــاص  القطاع  مؤسسات  مابني  العمل 
انشات  التي  التخصصات  ضمن  والعمل  موحدة  اهــداف 

من اجلها. 

أكدت جلنة القطاع اخلاص العليا للحوار مع القطاع 
العام، على ضرورة العمل مع اللجنة الوزارية  ملأسسة 
عقدته  إجتماع  خــالل  وذلــك  القطاعني،  العالقةبني 
بالبيرة، يوم 2009/10/7 بدعوة من أمانة سر املجلس 

التنسيقي لدى إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني.
اللجنة  بإجتماع  اخلاصة  التفاصيل  اللجنة  وناقشت 
للقطاع  الفنية  الــوحــدة  مع  اخلــاص  للقطاع  الفنية 
الــعــام، الـــذي مت عــقــده فــي الــنــصــف األول مــن شهر 
التي مت  اآلليات  كافة  ومناقشة  املاضي،  األول  تشرين 
لتنفيذ  املختلفة  احلكومية  اجلهات  قبل  من  وضعها 
واخلـــاص،  الــعــام  للقطاعني  املشتركة  األجــنــدة  بــنــود 
وذلك في إطار التحضير لإلجتماع القادم معاللجنة 

الوزارية للحوار. 
التنسيقي  املجلس  سر  أمني  مسروجي  محمد  وأشــار 
قبل  من  املبذولة  باجلهود  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات 
اخلــاص  الــقــطــاع  بــلــورة مطالب  فــي  الفنية  الــوحــدة 
الــعــام  املــشــتــركــة للقطاعني  لــبــنــود األجــنــدة  تــنــفــيــذًا 
واخلاص، مؤكدًا على أهمية أن يتم خالل اللقاء األول 
العالقة  العمل على مأسسة هذه  الوزارية  اللجنة  مع 
ضمن مواعيد دورية للقاء ما بني الطرفني،على أهمية 
جلنة   « العليا  اخلــاص  القطاع  للجنة  بــأن  اإلجتماع 
18« للحوار مع القطاع العام أهمية التنسيق من أجل 
الوزارية،  اللجنة  مع  النقاش  إلدارة  فعال  إطــار  وضع 
األمــر الــذي يعزز مــن الــوصــول إلــى اللجنة الــوزاريــة 
الفنية  اللجنة  مع  عليها  اإلتفاق  التي مت  تلك  سواء 
احلكومية أو تلك التي مت اإلتفاق على رفعها للجنة 
الوزارية ألخذ القرار بها. على ضرورة أن تشمل مطالب 
التقاعد  قــانــون  مــوضــوع  املستجدة  اخلـــاص  القطاع 
من  مبجموعة  اإلستعانة  وضـــرورة  اخلــاص،  للقطاع 

اخلبراء لبلورة موقف من هذا القانون لتجنب أية آثار 
سلبية متس مصالح العاملني. 

لدعم  الفنية  الــوحــدة  منسق  إســتــعــرض  جهته،  مــن 
مع  اإلجتماع  محضر  بامية  صائب  اخلــاص  القطاع 
اللجنة الوزارية وما ورد فيه من إلتزامات، وذلك على 
اإلتفاق  مت  التي  التنفيذ  وآلــيــات  املتطلبات  مستوى 
عــلــيــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى الــبــنــود ومــتــطــلــبــات الــقــطــاع 
الفنيتني  اللجنتني  والتي مت اإلتفاق ما بني  اخلاص 
على رفعها لإلجتماع القادم للجنة الوزارية مع جلنة 
احلوار العليا للقطاع اخلاص ليتم قاشها واعتمادها.

كما استعرض املستجدات اخلاصة مبتطلبات القطاع 
الوزارية  للجنة  رفعها  اإلتفاق على  التي مت  اخلــاص، 
القطاع  مطالب  مــن  عليه  إشتملت  ومــا  إلعتمادها، 
اخلـــاص ذات الــعــالقــة بــــوزارة املــالــيــة، مــثــل: مــوضــوع 

اخلاصة  املطالب  إلى  باإلضافة  الضريبية،  الــريــادات 
بتفعيل دوراملكاتب الفرعية واملكاتب الرئيسة لكل من 

وزارتي املالية واإلقتصاد الوطني، وسلطة األراضي.
وشــمــل الــعــرض أيــضــُا أهــم مطالب الــقــطــاع اخلــاص 
أداء  يــؤثــر سلبًا فــي  الــقــانــونــي، والـــذي  ضمن اإلطـــار 
في  لألعمال  ممكنة  بيئة  خلق  وفــي  اخلــاص  القطاع 
املنتج  بدعم  اخلاصة  املطالب  إلــى  مشيرًا  فلسطني، 
وضــرورة  املستهلك  وحماية  الــصــادرات،  ودعــم  احمللي 
املتبادلة  اإلتفاقيات  وتفعيل  الــرقــابــة  آلــيــات  توحيد 
لــلــمــوصــفــات واملــقــايــيــس وكــذلــك املــطــالــب اخلــاصــة 
بتوفير بيئة مناسبة للعمل ضمن املناطق الصناعية، 
والتي  بالقدس  اخلاصة  املطالب  كافة  إلى  باإلضافة 
الوزارية  اللجنة  إلى  بالكامل  رفعها  على  اإلتفاق  مت 

إلعتمادها.

القطاع اخلاص يدعو إلى اإلسراع في مأسسة العالقة مع احلكومة
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المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

الــوطــنــي  اجتماع   عــقــد فــي مــقــر وزارة االقــتــصــاد 
اللجنة  مــع  اخلـــاص  الــقــطــاع  مــن  الفنية  اللجنة 
الفنية من القطاع احلكومي بتاريخ 2009/12/21  
وذلك ملناقشة ما مت االتفاق عليه من بنود االجندة 
املــشــتــركــة لــلــقــطــاعــني الـــعـــام واخلـــــاص حتــضــيــرا 
إلجتماع  اللجنة الوزارية مع اللجنة العليا للحوار 

من القطاع اخلاص.
نوفل  السيد عبد احلفيظ  االجتماع  اعمال  افتتح 
وكيل وزارة االقتصاد الوطني ومنسق فريق اللجنة 
ان  وبــني  باحلضور  رحــب  والــذي  احلكومية  الفنية 
هــذه الــشــراكــة هــي االولـــى مــن نوعها والــتــي بــدأت 
قــضــايــا مفصلية  الـــى  عــامــة  مــواضــيــع  مــن  تنتقل 
ومحورية على املستوى الوطني والتي بدورها نبهت 
تنفيذها.  على  العمل  الهمية  احلكومي  القطاع 
وقــــد اشــــار الــــى االلــــتــــزام احلــكــومــي فـــي جتسيد 
اللجنة  هيكلة  اعــادة  احلقيقية من خالل  الشراكه 
كافة  لتشمل  الــوزاريــة  واللجنة  احلكومية  الفنية 
الوزارات املعنية. كما بني اهمية ايجاد الية متكاملة 
وواضحة ملتابعة تنفيذ املتطلبات بني القطاعني في 
تنفيذ  يعكس  مبا  عملها  ومأسسة  الفنية  اللجنة 
كما  الصحيح.  الوجه  على  املشتركة  االجندة  بنود 
القطاع  متطلبات  االجتماع  خالل  نوفل  استعرض 

احلكومي من القطاع اخلاص. 
من جانبه اشاد  السيد ماجد معالي امني عام احتاد 
التنسيقي  مقرراملجلس  و  االعمال  رجال  جمعيات 

اجتماع اللجنة الفنية من القطاعني العام واخلاص ملناقشة ما مت االتفاق عليه من بنود االجندة 
املشتركة والتحضير إلجتماع اللجنة الوزارية مع اللجنة العليا للحوار من القطاع اخلاص 

ـــام بـــه الــقــطــاع احلــكــومــي وأشـــاد  بـــالـــدور الــــذي ق
باملستوى الرفيع  لتمثيل الوزارات في اللجنة وقرار 
إعتماد اللجان الفنية من مجلس الوزراء  واكد على 
من  الفنيتني  اللجنتني  بني  العمل  مأسسة  اهمية 
القطاع  به  الذي يقوم  الدور  الى  واشار  القطاعني. 
التنسيقي  املجلس  أداء  تطوير  في  حاليًا  اخلــاص 
الداخلية،  االنظمة  )االنتخابات،  جوانب  عدة  من 
التكامل بني املؤسسات،..الخ( حسب خطة واهداف 
للتنفيذ  االعــضــاء  واملؤسسات  التنسيقي  املجلس 
والتوافق مع  االستراتيجيات الوطنية التي وضعها 

الدكتور سالم فياض واحلكومة الفلسطينية.
واســتــعــرض الــدكــتــور صــائــب بــامــيــة رئــيــس فريق 
تعكس  والتي  االيجابية  املــؤشــرات  الفنية  الــوحــدة 
متطلبات  تنفيذ  فــي  احلــكــومــي  الــقــطــاع  جــديــة  
الــقــطــاع اخلـــاص مــن مــؤمتــر اريــحــا وحــتــى الــيــوم 
والتي اعتبرها فرصة للقطاع اخلاص سيتم البناء 
عليها مــن اجــل ضــمــان الــوصــول الــى افــضــل بيئة 
االنعاش  عملية  في  الريادي  دوره  لتحقيق  ممكنة 
الــراقــي  بالتمثيل  واشـــاد  االقــتــصــاديــة.  والتنمية 
القرار.واكد  اتخاذ  مستوى  على  احلكومي  للقطاع 
على اهمية مأسسة احلوار بني اللجنتني من خالل 

اليات واضحة. 
ــــرح خــــالل االجـــتـــمـــاع مـــا مت تــنــفــيــذه من  وقــــد ُط
املعنية  ـــــوزارت  ال مــن  اخلـــاص  الــقــطــاع  متطلبات 
بالتنفيذ وكما  فتح املجال للنقاش جلميع اعضاء 

التي  للمواضيع  املوسعة  احلكومية  الفنية  اللجنة 
طرحت في االجندة املشتركة ووضع اي مستجدات 
الوزارية  اللجنة  مابني   احلــوار  طاولة  على  اخــرى 

وجلنة احلوار العليا. 
مت التأكيد خالل االجتماع على اهمية بلورة مذكرة 
توضيحية ملتطلبات القطاع اخلاص ضمن االجندة 
املشتركة إلجتماع اللجنة الوزارية مع اللجنة العليا 
االتفاق على  القطاع اخلاص حيث مت  للحوار من 
تقسيم متطلبات القطاع اخلاص مبا يخص تنفيذ 

االجندة املشتركة إلى اربعة اقسام وهي 
ما مت تنفيذه من قبل اجلانب احلكومي 

ما مت االتفاق على تنفيذه وضمن اطار زمني محدد 
متطلبات مت االتفاق ما بني اللجنتني على وضعها 
على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية مع جلنة احلوار 
مناقشتها  ليتم  ــقــادم  ال اخلـــاص  للقطاع  العليا 

واقرارها على املستوى السياسي.
بعض املتطلبات املستجده للقطاع اخلاص والقطاع 

العام. 
وقد اتفق اجلانبان في نهاية االجتماع على اهمية 
تثبيت  خــالل  مــن  اللجنتني  بــني  العالقة  مأسسة 
سكرتاريا دائمة لكل من اللجنتان الفنيتان واعتماد 
اجتماعات دوريــة مرة كل شهر على االقــل  على ان 
يتم بلورة العمل للخروج ببرامج ومشاريع وقرارات 
يتم رفعها لكل من اللجنة الوزارية واللجنة العليا 

للحوار للقطاع اخلاص.
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عــقــدت مـــؤخـــرا فـــي الــعــاصــمــة االردنــــيــــة عــمــان 
ـــــدورة الــتــاســعــة ملــجــلــس األعــمــال  إجــتــمــاعــات ال
األردنـــــي الــفــلــســطــيــنــي املــشــتــرك جـــرى خاللها 
وسبل  الثنائية  االقتصادية  العالقات  استعراض 
تعزيزها وجتاوز الصعوبات التي تواجهها في ظل 

العقبات التي يضعها اجلانب االسرائيلي.
وضـــــم وفـــــد إحتــــــاد جــمــعــيــات رجــــــال األعـــمـــال 
اإلحتــاد  رئيس  مسروجي  محمد  الفلسطينيني 
وكـــل مــن محمد كــمــال حــســونــة وزيـــر اإلقــتــصــاد 
راغـــب احلـــاج حسن مسؤول  و  الــســابــق  الــوطــنــي 
منتدى  ورئيس  اإلحتــاد  في  الداخلية  العالقات 
رجال األعمال في جنني ومحمد غازي احلرباوي 
رئيس ملتقى رجال األعمال اخلليل و وائل قسيس 
ورياض السعد وامين نيروخ  وماجد معالي األمني 

العام لإلحتاد وآخرين.
وعـــقـــدت هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات  بـــني جــمــعــيــة رجـــال 
االعــمــال االردنــيــني واحتــاد جمعيات رجــال االعمال 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي مــقــر جــمــعــيــة رجــــال األعــمــال 
الوزارية  اللجنة  اجتماعات   مع  وتزامنت  األردنيني 
الفلسطينية  االردنــيــة  العليا  للجنة  التحضيرية 

املشتركة. 
وترأس االجتماعات حمدي الطباع رئيس جمعية 
رجال االعمال االردنيني و محمد مسروجي رئيس 
االفلسطينيني   االعــمــال  رجـــال  جمعيات  احتـــاد 
بحضور اعضاء مجلس االعمال املشترك من كال 

اجلانبني. 
واكد الطباع  استعداد القطاع اخلاص في االردن  
والتسهيالت لالشقاء  الدعم  اشكال  كل  لتقدمي  
واملــســاعــدة فــي حــل الــصــعــوبــات واملــعــوقــات التي 

يواجهونها.

جدول االعمال
العميق  تقديره  عن  أعــرب مسروجي  جانبه  ومن   
ملــوقــف احلــكــومــة االردنـــيـــة، وتــثــمــني الــــدور الــذي 
تقوم به جمعية رجال االعمال االردنيني في دعم 
نقاش  جــرى  ثــم   الفلسطينيني،  االعــمــال  رجـــال 
حول جدول االعمال الذي  تضمن تعديل اتفاقية 
تأسيس مجلس االعمال املشترك  وبحث االجراءات 

عقد إجتماعات الدورة التاسعة ملجلس األعمال 
األردني الفلسطيني املشترك

استعرضت العالقات االقتصادية الثنائية وسبل تعزيزها

التجاري  التبادل  حركة  لتسهيل  اتخاذها  الــالزم 
واقـــامـــة املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة بـــني اجلــانــبــني، 
اخلاص  القطاع  دور  تفعيل  اليات  الــى  باالضافة 
الثنائية وحسن  العالقات  البلدين لتعزيز  في كال 
تضمن  كما  القائمة.  االستثمار  فــرص  استخدام 
جـــدول االعــمــال املــطــالــبــة بتسهيل حــركــة رجــال 
االعمال وانشاء نافذة خلدمتهم وتيسير انتقالهم 
اجلهات  مطالبة  وكــذلــك  األردنـــيـــة،  املــعــابــر  على 
التبادل  الالزمة لتسهيل  اتخاذ االجــراءات  املعنية 
اجلانب  يضعها  التي  املعوقات  وجتـــاوز  التجاري 
الطرفني،  بني  املنتجات  تصدير  امــام  االسرئيلي 
كما ثمن اجلانبان استجابة  احلكومتني االردنية 
اخلاص  القطاع  طلب  على  بناءا  والفلسطينية 
لتيسير  احلــدود  على  لوجستية  مراكز  انشاء  في 
جتميع ونقل البضائع  بني اجلانبني كذلك طالب 
بحث  بضرورة  املعنية  االطــراف  االعمال  مجلس 
مع  بالكونتينرات  البضائع  نقل  اسلوب  موضوع 
النظر  اعــادة  الــى   باالضافة  االسرئيلي  اجلانب 

بشرط نقل البضائع من الباب الى الباب.

املشاريع االستثمارية
 كـــمـــا بـــحـــث اجلــــانــــبــــان ســـبـــل تـــدعـــيـــم اقـــامـــة 
املطلوبة  الشروط  وتوفير  االستثمارية  املشاريع 
لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي كـــال الــبــلــديــن، كــمــا تــطــرق 
االجتماع الى ضرورة عقد ورشات العمل والندوات 
الــتــي تــعــرف رجــــال االعـــمـــال مــن كــال اجلــانــبــني 
بـــاجـــراءات وشــــروط الــتــبــادل الــتــجــاري  وتوفير 
االستثمارية  الفرص  حــول  والبيانات  املعلومات 

القائمة.
وفــي خــتــام االجــتــمــاعــات مت االتــفــاق  على رفع 
محضر االجتماعات  الى اللجنة العليا املشتركة 
حول  املناسبة  الـــقـــرارات  التــخــاذ  اجتماعها  فــي 
التوصيات الواردة فيه، مرفقا معه قائمة  تتضمن 
القطاع  منها   يعاني  التي  التفصيلية  املشاكل 

اخلاص في كال اجلانبني. 
وفيما يلي اهم هذه التوصيات:-

ملنح  األردنــيــة  احلكومة  فــي  املسؤولني  دعــوة   .1
ورجــال  السلع  لعبور  التسهيالت  مــن  املــزيــد 
االعــمــال وذلـــك  مــن حيث الــوقــت والــرســوم 
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مجالس االعمال المشتركة

نافذة  انــشــاء  وكــذلــك  والــضــرائــب،  املستوفاة 
االعمال  رجال  االردنية خلدمة  على احلدود 

الفلسطينيني واالردنيني.
تسهيالت  لتقدمي  األردنــيــة  احلكومة  دعــوة   .2
من حيث  منح رجال االعمال الفلسطينيني 
مؤقت  سفر  جــواز  يحملون  ممن  واملواطنني 
بأسمائهم  وعـــقـــارات  أمـــالك  تسجيل  حـــق  
احلكومة  ودعــوة  أردنية،  سوق  رخص  وحيازة 
األردنــــيــــة العـــــادة الــعــمــل بــتــعــلــيــمــات جـــواز 
عن  صــدرت  قد  كانت  التي  السابقة  التملك 

مجلس الوزراء.
انتقال  تسهيل  العربية  احلكومات  مطالبة   .3
رجال االعمال بدون تأشيرات وتطبيق حرية 
التنقل مبوجب هوية املستثمر العربي تنفيذًا 

لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب.
دعــــوة املـــصـــارف األردنـــيـــة والــعــربــيــة لــزيــادة   .4
تواجدها على األراضي الفلسطينية، وتقدمي 
لدعم  التسهيالت  من  املزيد  املؤسسات   هذه 
املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة ومتــويــل الـــصـــادرات، 
الفلسطينية  للبنوك  السماح  طلب  وكذلك 

القامة فروع لها في االردن.
املنطقة  مشروع  اخــراج  أهمية  على  التأكيد   .5
على  املــشــتــركــة  الصناعية  واملــنــطــقــة  احلـــرة 
احلدود بني البلدين الى حيز الوجود بأسرع 
وقت ممكن وتوفير اآلليات الالزمة لذلك من 

تشريعات وبنى حتتية.
اخلاص  القطاع  بني  املعلومات  تبادل  أهمية   .6
دور  عــلــى  والــتــأكــيــد  والفلسطيني  األردنـــــي 
باملعلومات  األعــضــاء  تــزويــد  فــي  اجلمعيات 
وتسويق  املشاريع  إقامة  فرص  حول  الالزمة 

املنتجات الزراعية والصناعية.
أردنية- صناعية  معارض  اقامة  على  العمل   .7

لهذه  الــتــرويــج  بــهــدف  مشتركة  فلسطينية 
السلع في الدول العربية الصديقة، واملشاركة 

في املعارض التي تقام في تلك الدول. 
مع  االتصال  ملتابعة  األردنية  احلكومة  دعوة   .8
ما  كــل  تنفيذ  لضمان  االســرائــيــلــي  اجلــانــب 
التجاري،  الــتــبــادل  حــركــة  تسهيل  شــأنــه  مــن 
املتعلقة  السابقة  القرارات  الى تنفيذ  اضافة 
بــاقــامــة املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة فــي مناطق 
السلطة، وكذلك التعريف بفرص االستثمار 
املمكنة في كال البلدين  وتطوير االستثمارات 

املشتركة الفلسطينية.
والــنــدوات  العمل  ورشـــات  مــن  سلسلة  عقد   .9
والـــلـــقـــاءات الــثــنــائــيــة لــرجــال االعـــمـــال من 

الطرفني لتوضيح وحتديد املشاكل واملعيقات 
السلع  قــوائــم  عــن  معلومات  وتوفير  وحلها 

)A1( )A2(واحلصص واليات تنفيذها.
10.العمل على انشاء قاعدة بيانات مشتركة بني 
املعلومات  تتضمن  املشترك  املجلس  طرفي  

الالزمة لرجال االعمال في البلدين. 
في  املــمــكــنــة  االســتــثــمــار  بــفــرص  11.التعريف 
تقدمها  التي  واحلوافز  واالمتيازات  البلدين 
قــوانــني االســتــثــمــار، وتــطــويــر االســتــثــمــارات 
املشتركة باشكالها املختلفة )شركات قابضة، 
شراكات ثنائية، شركات مساهمة عامة...الخ(

من  كجزء  االجتماع  اعــمــال  جــدول  12.اعتماد 
وعليه  بالتفاصيل  لإلحاطة  التوصيات  هذه 

نرفقها في هذا التقرير:

أوال: تــعــديــل إتــفــاق تــأســيــس مــجــلــس االعــمــال 
االردني – الفلسطيني املشترك. 

رجــال  يواجهها  الــتــي  واملعيقات  املــشــاكــل  ثــانــيــا: 
على  للعمل  ونــتــطــلــع  الفلسطينيني  االعـــمـــال 

تذليلها  سويا:
االعــــمــــال  رجـــــــال  وســــفــــر  مـــــــرور  تـــســـهـــيـــل   )1
في  خــاصــة  ــيــه  االردن املــعــابــر  عبر  الفلسطينيني 
الصيف حيث ان هناك صعوبة كبيرة في ذلك من 

خالل:                                                      
  VIPلرجال االعمال الفلسطينيني وحاملي

تفعيل االتفاق السابق حول تخصيص شباك  أ-  
خاص جوازات السفر الدبلوماسية في قاعة 

السفر على اجلسر.
الفلسطينيني  االعــمــال  رجــال  عبور  تسهيل  ب- 
احلاملني لبطاقة احتاد رجال االعمال العرب 
عبر جميع املعابر االردنية.                                                                          

الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  مـــرور  تفعيل  ج- 
عليها(  متفق  اخلاصة)مجموعة  بسياراتهم 
وسلمت  السابق  االجتماع  في  والتي طرحت 
قائمة منها ملعالي وزير الداخلية.                          

 د- مطالبة رجال االعمال حاملي بطاقات هوية 
الضفة الغربية واملقيمني فيها من اصل غزي 
تغيير بطاقة اجلسور الزرقاء او اعفائهم من 

عدم املمانعة او اصدارها ملدة عام.               
املمانعة  عــدم  معامالت  تأمني  في  االستمرار  ه- 
ألعـــضـــاء االحتـــــاد مـــن قــطــاع غــــزة، ودراســــة 

إمكانية إصدارها لعدة سفرات ملدة عام.

البلدين  بني  التجاري  التبادل  حركة  تسهيل   )2
واالردنــيــة  الفلسطينية  املنتجات  تصدير  ودعــم 
املعابر  على  االداريــــة  واالجـــــراءات  املشاكل  وحــل 

وغيرها:
اجلانب  على  والضغط  العمل   Containers -أ
االســرائــيــلــي لــشــحــن الــبــضــائــع مـــن خــالل 
كونتينرات البلدين اسوة مبا يستخدم عامليا. 

بني Ballets  وليس مشاتيح 
أن يطلب اجلــانــب االردنــــي ذلــك مــن خالل    *
اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة االردنــيــة 
اللجنة  خــالل  من  أو  املشتركة،  االسرائيلية 
فلسطينية،  أردنـــيـــة،   ( املــشــتــركــة  الــثــاللــيــة 
بتشكيلها  الــتــوصــيــة  املـــزمـــع  ــيــة(  ــيــل إســرائ
فـــي اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا االردنـــيـــة 

الفلسطينية املشتركة.
إنـــشـــاء وتــنــفــيــذ احلـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة   *
العلمي،  مــشــروع  بجانب  سنتر  لوجيكتس 
واحلــكــومــة  االردنـــيـــة فــي منطقة الــشــونــة، 
بــتــشــغــيــل واشــــــــراف الـــقـــطـــاع اخلــــــاص فــي 
أردنــيــة  شــركــة  أو  مشتركة  بــشــركــة  الــبــلــديــن 
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مجالس االعمال المشتركة
لتجميع البضائع وشحنها بسيارات مجمعه 
بدل  كونتينرز  وفــي  اخلاصة،  السيارات  بــدل 

البالتيس.
ب- Door to Door االصرار على إعادة اعتماد 
اتفاق تطوير شحن البضائع   بني   البلدين       
ولــيــس كما هــو حــاصــل حــالــيــا، وقــد وضعت 
الــعــام  فــي  لتنفيذه  االتــفــاق  لــه ومت  االلــيــة 
لم  االنتفاضة  بسبب  اسرائيل  ولكن   2001
تلتزم به، ويجب طرحه من اجلانبني االردني 
مع  اجتماعاتهم  فــي  مــجــددا  والفلسطيني 

اجلانب االسرائيلي. 
املفرضة  والــضــرائــب  اجلــمــارك  نسبة  إرتــفــاع  ج- 
والتي تضاعفت خالل العامني املاضيني، وفي 
احلالية  العاملية  املالية  االزمــة  وظــروف  ظل 
فــــإن الـــغـــاء الـــرســـوم املـــفـــروضـــة حــتــى على 
املواطن والتاجر الفلسطيني مثل 10 دنانير 
الترانزيت على  عدم املمانعة و100 $ رسوم 
االردن  عبر  للتصدير  الفلسطينية  البضائع 

وغيرها تساعد قليال.
التي  الباهظة  للرسوم  حد  يوضع  أن  يجب    - د 
أو  االردنية  البضائع  على  اسرائيل  تفرضها 
الفحص االمني  واجــراء  االردن  الداخلة من 
عليها في ميناء اشدود، حيث يتم نقلها مع 
يضاف  وعليه  مسلحني،  ومرافقني  ســيــارات 
تكاليف إضافية لنقلها وحلراستها وفحصها 

االمني في ميناء اشدود.    
املناسبة  الفحص  ماكينات  توفير  فاملطلوب   
وتلفها  واعــادة حتميلها  البضائع  تنزيل  ملنع 
وكذلك عدم فك الصناديق وفتحها وتأخيرها 
أو إعادتها إذا لم تكن ضمن املواصفات املناسبة 
املطلوبة ولم توضع في خشب بالتس موسوم 
من  خلوه  إلثــبــات  إسرائيلية  معايير  حسب 

احلشرات واالمراض الزراعية والفيروسات. 
أيــضــا الــتــأكــيــد عــلــى اجلـــانـــب االســرائــيــلــي    * 
بــاالكــتــفــاء بــقــيــام اجلــانــب االردنــــي بــاجــراء 
الفلسطينية  البضائع  على  االمني  الفحص 
اخلارجة الى االردن فقط، وذلك لعدم اعطاء 
الرسوم  استيفاء  االسرائيلي  للجانب  املبرر 

العالية من املصدرين الفلسطينيني.
اردنــيــة حتمل  اســرائــيــل لبضائع  ه- عــدم ســمــاح 
عامليا  بها  ومعترف  اردنية  مواصفات  شهادة 
مــن دخـــول الــضــفــة الــغــربــيــة إال بــعــد اجـــراء 
فــحــوص خــاصــه بــهــا مــن معهد املــواصــفــات 

االسرائيلية وتكبد تكاليف اضافية عالية.
و- التاكيد على ضرورة تواجد اجلانب االسرائيلي 

على املعبر التجاري حتى انتهاء فترة الدوام 
وليس انتهاء تواجد السيارات )يفتح اجلسر 

حتى الساعة 12.00 ليال(.
ز- إعـــطـــاء اولـــويـــة مــتــبــادلــة لــلــســلــع االردنـــيـــة 

والفلسطينية في العطاءات تبادلي.

ــا: تــدعــيــم فــــرص االســتــثــمــار والـــشـــراكـــات  ــث ــال ث
املطلوبة  الــشــروط  وتوفير  البلدين  في  الثنائية 

للمستثمرين من البلدين:
الــداخــلــيــة واالقـــامـــة واحلـــدود  وزارة  قــانــون  أ-  
قــرار  على  بــنــاء  االردن  فــي  االقــامــة  لعمل   /
الفلسطينيني  معاملة  مت  ــــوزراء  ال مجلس 
اجلنسيات  كباقي  املــؤقــتــة  اجلــــوازات  حملة 
الف  خمسني  مبلغ  ايـــداع  يطلب  كــان  حيث 
دينار اردني وأصبح يطلب مائة الف دينار أرد

ني.                            
االستثمارية  املشاريع  تسجيل  امكانية  عدم  ب- 
في االردن باالسماء الشخصية للمستثمرين     
الفلسطينيني.                                                                                    

والــعــقــارات  االمـــالك  وتسجيل  التملك  حــق  ج- 
واملركبات وحق احلصول على رخصة السياقة 
الفلسطيني  للمستثمر  ممكن  غير  االردنية 
اسوة باملستثمر العربي.                                

معاملة الفلسطيني معاملة املستثمرالعربي  د- 
فــي امــتــيــازات قــانــون تشجيع االســتــثــمــار او 

تسجيل الشركات.
تأسيس الشركات املساهمة اخلاصة بانواعها   
املختلفة على ان يعامل الفلسطيني كشريك       

االخـــرى  باجلنسيات  أســـوة  الــقــانــون  ضــمــن 
بنسبة مشاركة 49%.                               

بيانات  وقــواعــد  للمعلومات  مــركــز  تــطــويــر  ه-  
مشتركة حول التجارة وفرص االستثمار لدى 
االحتاد واجلمعية »مركز لالعمال واملعلومات«

الــعــمــل والـــنـــدوات  عــقــد سلسلة مــن ورشــــاة  و-  
الثنائية لرجال االعمال لتوضيح  واللقاءات 
وتوفير  وحلها،  واملعيقات  املشاكل  وحتــديــد 
معلومات عن قوائم السلع واحلصص وآليات 

تنفيذها.
ــفــرص االســتــثــمــار املــمــكــنــة في  الــتــعــريــف ب ز-  
والشركات  االســتــثــمــارات  وتطوير  البلدين، 
املشتركة باشكالها املختلفة )شركات قابضة، 
شراكات ثنائية، شركات مساهمة عامة.. الخ(.

مطلب تسجيل البنوك الفلسطينية ومزاولة  ح-  
عملها في االردن لم يتحقق.

رابـــعـــا: دعــــم املــــبــــادرة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي حملة 
الــتــصــدي ملــنــتــجــات املــســتــوطــنــات فـــي االســــواق 

العربية والدولية.

واملنطقة  احلــرة  املنطقة  مشروع  اخــراج  خامسا: 
الصناعية املشتركة على احلدود الى حيز الوجود. 
) سيتم توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين 

في اجتماعات الدورة الثانية للجنة
العليا االردنية الفلسطينية(.

ــعــاون املــشــتــرك خلــلــق فـــرص عمل  ــت ســـادســـا: ال
للعاطلني عن العمل وخاصة اخلريجيني اجلدد.
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اقيم في األردن في الفترة من 17 – 20 تشرين 
الثاني 2009 معرض املنتجات الصينية السادس 
بحضور وزير الصناعة والتجارة االردني املهندس 
عــامــر احلـــديـــدي والــســفــيــر الــصــيــنــي فــي عمان  
وامللحقيني  السفراء  من  والعديد  يانغ  يوهونغ 
التجاريني في املنطقة من سوريا ولبنان وفلسطني 
وغيرها، هذا وشارك امللحق التجاري في السفارة 
الصينية في رام الله لي مان شينغ مبرافقة وفد 
الفلسطينيني ممثال  االعــمــال  رجــال  احتــاد  مــن 
برئيسه محمد مسروجي واعضاء االحتاد محمد 
نــيــروخ  ابـــو شــهــال وعــامــر العسيلي واميـــن  عــلــي 

وماجد معالي امني عام االحتاد وغيرهم.
وقــــال الـــوزيـــر احلـــديـــدي خـــالل حــفــل االفــتــتــاح ان 
مــســتــوى جيد  ذات  الــصــيــنــيــة  الـــعـــالقـــات األردنــــيــــة 
الـــــى ســـعـــي االردن  كــــافــــة، مـــشـــيـــرا  الـــصـــعـــد  عـــلـــى 
بــاالجتــاهــني. وزيـــادتـــه  الــتــجــاري   لتنشيط الــتــبــادل 
املــؤمتــرات االستثمارية  وتــبــادل  املــعــارض  ان  وأضـــاف 
وزيــــادة  الــتــجــاري  الــتــبــادل  تنشيط  أدوات  أهـــم  مــن 
األردن  ان  املشتركة والسيما  االســتــثــمــارات  مستوى 
الصني. من  عديدة  استثمارات  جنــاح  قصص   يشهد 

واشـــار احلــديــدي الــى ان الــنــجــاحــات الــتــي حققتها 
املــعــارض الــســابــقــة ادت الـــى زيــــادة عـــدد الــعــارضــني، 
اململكة. فــي  االستثمارية  بالبيئة   وفــرص التعريف 

زيادة  إلى  األردنيني والصينيني  األعمال  رجــال  ودعــا 
مشتركة  استثمارات  اقــامــة  ودراســـة  بينهم  الــروابــط 
املستثمرين  استعداد احلكومة لدعم وتشجيع  مبديا 
 الــصــيــنــيــني وتــــقــــدمي الــتــســهــيــالت املــمــكــنــة لــهــم.

ان  يانغ  هــوجن  يــو  عمان  فــي  الصيني  السفير  و قــال 
حقق نتائج  االردن  فــي  الصينية  املنتجات  مــعــرض 
ومتثل   2004 عــام  مــرة  الول  انطالقه  منذ  ايجابية 
350 شركة.  ذلك في ارتفاع عدد العارضني الى نحو 

واضـــــــاف ان املــــعــــرض يــعــتــبــر مــنــصــة اســتــثــمــاريــة 
وزيـــادة  البلدين  بــني  الــفــرص االستثمارية  لتطوير 
دول املنطقة. ومــع  االجتــاهــني  في  التجاري   التبادل 

يتمتعان بعالقات وطيدة  البلدين  ان  الى  يانغ  واشار 
اثمر  ما  الصديقني،  البلدين  القيادة في  من  بدعم 
الى  التجاري  التبادل  ومنــو  االستثمارات  زيـــادة  عــن 
الصينية  ان احلكومة  مستويات غير مسبوقة، مؤكدا 
تشجع باستمرار الشركات الصينية على االستثمار في 

االردن للمزايا االستثمارية التي يوفرها.

مبشاركة وفد فلسطيني رافق لي مانشنغ امللحق التجاري الصيني في فلسطني 

افتتاح معرض املنتجات الصينية السادس في عمان

حــــفــــل اســـتـــقـــبـــال 
ــــــني  ــــــمــــــشــــــارك ــــــل ل
في  الفلسطينيني 
مــخــتــلــفــة  دورات 
عقدت في جمهورية 
الــــصــــني الــشــعــبــيــة 
خــــــــــــــالل الـــــــعـــــــام 
بـــحـــضـــور   2009
ــــــــر اخلــــارجــــيــــة  وزي

الفلسطيني
املــالــكــي  ـــــاض  ري د. 
وســـــعـــــادة الــســفــيــر 
الــصــيــنــي اجلــديــد 

وانغ تشيانغ.

مانشنغ  لــي  لــقــاء 
املــلــحــق الــتــجــاري 
الــصــيــنــي فــي مقر 
احتـــــــاد جــمــعــيــات 
رجــــــــال األعــــمــــال 
مـــــع ممـــثـــلـــني مــن 
جــــهــــاز اإلحــــصــــاء 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
وســــلــــطــــة الـــنـــقـــد 

وسلطة املياه.

د. مقيد الشامي مدير التدريب الدبلوماسي / وزارة اخلارجية يتحدث
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هـــل بـــاإلمـــكـــان إعــطــائــنــا حملـــة ســريــعــة عن 
مجموعة طــالل ابــو غــزالــة الــرائــده /وأهــم 

النجاحات في مسيرتها؟
كانت بدايتنا املتواضعة في دولة الكويت بتأسيس 
شركة مهنية في مجال احملاسبة عام 1972، ومنها 
والبناء  الـــدؤوب  العمل  من  مسيرة  في  انطلقنا 
الدولية،  غزاله  أبــو  الــى مجموعة طــالل  وصــوال 
املؤسسة العربية للخدمات املهنية الدولية والتي 
التخصصات ومتعددة  تضم عدة شركات متعددة 
اللغات والثقافات تعمل في مجال تقدمي اخلدمات 
املهنية املتخصصة في حقول احملاسبة والتدقيق 
وامللكية  والتدريب  واملالية  اإلداريــة  واالستشارات 
املعلومات  وتقنية  القانونية  واخلدمات  الفكرية 
والترجمة،  االئتمان  ومعلومات  الــقــدرات  وبناء 
واالستشارات املالية واستشارات التعليم، وخدمات 

رأس املال، وتسجيالت أسماء املجال، وغيرها. 
وقد حققت املجموعة سجاًل مميزًا من النجاحات 
في مجمل النواحي؛  وأصبحت شركات املجموعة 
تقدمها  التي  خلــدمــات  ونوعية  قيمة  حيث  مــن 
فمثال  الــصــدارة.  مــراكــز  حتتل  عــاملــيــًا  ومنزلتها 
أكبر شركة  الفكرية  للمكلية  أبوغزاله  تعد طالل 
ملكية فكرية في العالم، كما تعد طالل أبوغزاله 
في  العاملية  الشركات  أكبر  مــن  الدولية  وشــركــاه 
الشركة  فهي  هنا  ومن  واحملاسبة  التدقيق  حقل 
خارج  من  الشركات  منتدى  في  العضو  الوحيدة 
على  ذلــك  وينطبق  العالم.  من  الغربي  النصف 
وأبوغزاله  القانونية  أبوغزاله  أخرى مثل  شركات 

الدولية للترجمة. 
بصورة  ونوعًا  كمًا  عمالئنا  شبكة  اتسعت  أن  كما 

تتقدم أسرة مجلة  من سعادتكم بأجمل التهاني 
والتبريكات بالعام اجلديد مع متنياتنا القلبية الصادقة لكم مبوفور 

الصحة والعافية واملزيد من النجاحات.

وحكومات،  هامة،  دولية  مؤسسات  لتضم  واسعة 
رائدة  وشركات  وعربية،  عاملية  متويل  ومؤسسات 
واملصرفي  واملــالــي  التجاري  العمل  مــجــاالت  فــي 

والصناعات والتأمني وغيرها من املجاالت. 

هـــل بــاالمــكــان إعــطــائــنــا نــبــذه عـــن مكاتب 
املجموعة املنتشرة في العالم وأهم اخلدمات 

التي تقدمها؟
العربية  ـــدول  ال فــي  املجموعة  مكاتب  عــدد  بلغ 
من  شبكة  الــى  إضــافــة  مكتبًا،  اجلوار72  ودول 
املكاتب التمثيلية جتاوزت 180 مكتبًا في جميع 
العواصم  في  املكاتب  وتنتشر هذه  العالم.  أرجــاء 
وفي  العربية،  الــدول  في جميع  الرئيسية  واملــدن 
في  ومــكــاتــب متثيلية  وآســـيـــا،  األوســــط  الــشــرق 
أوروبا وأمريكا الشمالية.  وتركز في أعمالها على 
في  العاملة  العربية  للشركات  املهنية  اخلدمات 
األســواق  لــدخــول  تسعى  التي  أو  العربي  الــوطــن 
عمليات  لديها  التي  العاملية  والشركات  العاملية، 
في الدول العربية أو تسعى لتوسيع استثماراتها 
ـــدول الــعــربــيــة.  وهــدفــنــا األســمــى هــو بناء  فــي ال
القدرات العربية في مختلف املجاالت مبا يخدم 
القوة  بعناصر  ويــرفــدهــا  العربية  االقــتــصــادات 

واالستمرارية والنمو والتنمية. 

ما هي رسالة وأهداف املجموعة؟
سلسلة  تــقــدمي  فــي  املــجــمــوعــة  ــة  رســال تتلخص 
للمعايير  وفــقــًا  املهنية  اخلــدمــات  مــن  متكاملة 
تأهيل  علي  الدائم  والعمل  العالقة  ذات  الدولية 
الدولية  املستويات  أعلى  إلى  للوصول  موظفينا 

للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
االقتصاد  إطــار  ضمن  العربي  للوطن  والثقافية 

العاملي.
إلـــى مــســاعــدة مجتمع األعــمــال  ونــســعــى دومــــًا 
ومــواجــهــة حتدياته  أعــمــالــه  تطوير  فــي  الــعــربــي 
أن االستمرار مبمارسة  وفق اجنع احللول.  ومع 
األعمال هو بالضرورة أحد أهدافنا، إال أننا نركز 
على املشاكل التي ميكننا معاجلتها واحللول التي 

ميكننا تقدميها لعمالئنا.

املجموعة  تقدمها  الــتــي  اخلــدمــات  هــي  مــا 
للمؤسسات والهيئات الفلسطينية؟

والهيئات  للمؤسسات  نقدم  أن  على  نحرص 
جميع  واخلــــاص،  منها  الــعــام  الفلسطينية، 
التي  الدولية  املعايير  وفــق  املهنية  اخلــدمــات 
تــســاعــدهــا عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه االحــتــالل 
التي  العدوانية  وحصاراته  الغاشم  الصهيوني 
مع  الفلسطيني،  االقتصاد  خنق  الــى  تهدف 
التركيز على بناء القدرات الفلسطينية.  إال أن 
األهم أن املجموعة تنشط في مجال املسؤولية 
الفلسطيني  اإلنــســان  بناء  نحو  االجتماعية 
والرقي  الفلسطينية  البشرية  املـــوارد  وتنمية 
أحـــدث األساليب  وفــق  املــســتــويــات  بها ألعــلــى 

العلمية.  
والتدقيق، حرصنا  احملاسبة  مهنة  فعلى صعيد 
منذ ســنــوات عــديــدة على بــنــاء قـــدرات اإلنــســان 
الدراسية  املنح  تقدمي  خــالل  مــن  الفلسطيني 
لــلــمــحــاســبــني الــفــلــســطــيــنــيــني الـــراغـــبـــني في 
احلـــصـــول عــلــى مــؤهــل مــحــاســب عــربــي مهني 

طالل أبو غزالة:

مسيرة النجاحات والتميز
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بروفايل النجاح

آخــر،  شــامــل  صعيد  وعــلــى    .ACPA معتمد 
الوطنية  السلطة  مــع  بالتعاون  قريبا،  سننفذ 
املشاركة،  الفلسطينية  واملؤسسات  الفلسطينية 
مشروع “نوافذ طالل أبوغزاله للمعرفة” والذي 
معرفة  مركز   35 وإدارة  وتشغيل  بإنشاء  يقضي 
غــرار  على  الفلسطينية  املناطق  فــي  مجتمعي 
األردنــيــة  العاصمة  فــي  جــدا  الناجحة  جتربتنا 
عــمــان، وذلـــك خلــدمــة طلبة اجلــامــعــات بشكل 
خاص وتنمية مهاراتهم وربطهم بواسطة الشبكة 
في  املعرفي  التطور  عجلة  ملواكبة  املعلوماتية 
بشكل  الفلسطيني  املجتمع  وخلــدمــة  الــعــالــم؛ 
وكسر  والــتــطــور  التنمية  أهــــداف  وتــعــزيــز  عـــام، 
بــالــفــعــل توقيع  احلــصــار الــصــهــيــونــي. وقـــد مت 
املعرفة  نــوافــذ  تأسيس  أجــل  مــن  تفاهم  مــذكــرة 
خالل تشرين الثاني من العام 2009 والذي مثل 
املهندس  معالي  فيها  الفلسطيني  اجلانب  من 
إلى  وزير احلكم احمللي. أضف  القواسمي  خالد 
التي تعمل على  املختلفة  التدريب  أنشطة  ذلك 
تقدميها مكاتبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة 
كذلك حرصنا على ترسيخ مبدأ الشفافية لدى 
املؤسسات والقطاعات التي تقوم بتقدمي خدمات 
معايير  بناء  في  املساهمة  خالل  من  لها  مهنية 

احلوكمة في املؤسسات الفلسطينية.
في  املجموعة  تنفذها  التي  املشاريع  هي  ما 
االقتصاد  لتطوير  الفلسطينية  االراضــــي 

الفلسطيني؟
إن كــل مــا يــتــم بــنــاءه فــي الــوطــن الــعــربــي يكون 
الفلسطيني هو املستفيد األساسي بشكل خاص، 
كما أننا نولي أهمية كبيرة لعدد من املشاريع التي 
تقوم مؤسستنا بتنفيذها لتطوير قدرات اإلنسان 
الفلسطيني من خالل تطوير قدراته حيث نقوم 
خريجي  الطلبة  من  سنويًا  طالب   100 بتدريب 
اجلامعات للمساهمة في دمجهم في سوق العمل، 
نوافذ طالل  مشروع  تنفيذ  على  االتفاق  كما مت 
أبو غزاله للمعرفة بالتعاون مع السلطة الوطنية 
املنح  تقدمي  في  االستمرار  كذلك  الفلسطينية، 
الدراسية ألبنائنا التي استفاد منها ما يزيد عن 
1600 طالب وهذا كله ينصب في تعزيز القدرات 
هذا  ســواء  حد  على  واخلريجني  للطلبة  املهنية 
املجانية  املهنية  الـــــدورات  عــقــد  إلـــى  بــاإلضــافــة 
بجهود  نقوم  كما  العامة،  املؤسسات  من  للعديد 

كــبــيــره مــن أجـــل نــقــل املــعــرفــة، بــواســطــة ترجمة 
املعايير املهنية وتزويد املؤسسات املهنية في  كافة 
من  متكينهم  أجل  من  العربي  والوطن  فلسطني 

مواكبة ما يستجد من أحداث ومعايير مهنية.
التربية  وزارة  قــدرات  لدعم  برنامج  حاليًا  وننفذ 
في  التعليمي  الــطــاقــم  تــدريــب  ودعـــم  والتعليم 
املــــــدارس ويــنــفــذ هـــذا الــبــرنــامــج بــالــتــعــاون مع 
دورلينكس – املنطقة العربية – مكتب عمان، وقد 
بدأ املشروع في آذار 2007 واملتوقع استكماله في 

نهاية 2010 والتي تستهدف 1000 معلم.
فلسطني  في  مكتبنا  ليكون  اخلطة  وضعنا  وقــد 
مجمع  وبناء  للمجموعة  الرئيسية  املكاتب  أحد 
من  العديد  على  حتتوي  والتي  األنشطة  لكافة 
أهــداف  وحتقيق  الربحية  غير  ومنها  األنشطة 

تعليمية، وقد مت بالفعل شراء قطعة أرض.

طالل  مجموعة  بني  العالقات  تقيمون  كيف 
الفلسطيني،  اخلــــاص  والــقــطــاع  غـــزالـــة  ابـــو 
مع  وتعاون  تفاهعم  مذكرة  مؤخرا  وتوقيعكم 
إحتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني؟
لقناعاتنا  ترسيخًا  املذكرة  هذه  توقيع  جاء  لقد 
بترابط  الفلسطيني  األعمال  مجتمع  وقناعات 
مــصــاحلــنــا وأهــدافــنــا اخلــاصــة والــعــامــة، حيث 

ــــادرون عــلــى مــســاعــدة مــؤســســات األعــمــال  أنــنــا ق
في  والنجاح  والتقدم  التطور  على  الفلسطينية 
إنعاش  مصلحة  فــي  يصب  مبــا  أهدافها  حتقيق 
االحتالل  آثــار  وتخفيف  الفلسطيني  االقتصاد 
والتوسع  للتنمية  جــديــدة  آفــاق  وفتح  وحــصــاره 
فرص  وخلق  ودولــيــًا  وعربيًا  محليًا  األعمال  في 
احملتلة  األراضــــي  فــي  ألبنائنا  جــديــدة  توظيف 
والــوطــن الــعــربــي. فــهــل هــنــاك عــالقــة أقـــوى من 
االميان بوحدة األهداف، والتعاون الوثيق ملا فيه 

خير للجميع؟ 
كما أننا نضع إمكانيات املجموعة في خدمة رجل 
االنطالق  في  يرغب  الــذي  الفلسطيني  األعمال 

بأعماله إلى رحاب الوطن العربي والعالم.

الى االوضــاع االقتصادية في  كيف تنظرون 
ظل استمرار االحتالل االسرائيلي؟     

أســاس مشاكلنا  أن  إميــانــي مطلقًا  زال  ومــا  كــان 
والعالم  خــاص  بشكل  فلسطني  في  االقتصادية 
الصهيوني  االحتالل  هذا  هي  عام  بشكل  العربي 
)وأنا  الصهيوني  الكيان  ألن  لفلسطني  البغيض 
االقتصاد(  عن  وأحتــدث  واقتصادي  أعمال  رجــل 
قــائــم عــلــى مــبــدأ احلـــرب والـــعـــدوان ويــؤمــن بــأن 
كانت  إذا  إال  مــؤثــرة  تــكــون  لــن  العسكرية  الــقــوة 
مدعومة بقوة اقتصادية أو مالية.  وتاريخ الكيان 
الصهيوني معروف بأنه عاش على ابتزاز األموال 
من الدول الغربية على مدى عقود طويلة وحتى 
وقتنا احلالي.  ولكن مع تطورات العالم املتسارعة 
وفشل سياسة القوة العسكرية واحلرب سواء من 
احملافظني  أصدقائه  أو  الصهيوني  الكيان  جانب 
الـــى مستنقعات؛  أمــريــكــا  جــــّرت  والــتــي  اجلــــدد 
على  تقوم  احملتل  الكيان  زالــت سياسة  وما  كانت 
أو  فلسطيني  اقتصادي  كيان  بقيام  السماح  عدم 
تأثير  له  اقتصادي عربي قوي بحيث يكون  كيان 
هذه  انتهاج  في  وسيستمر  املنطقة  سياسات  في 
السياسة إلى أن حتدث تغيرات اقتصادية جذرية 
اقتصادية  قــوى  بــروز  مع  ذلــك ممكن  أن  وأعتقد 

عمالقة على مستوى العالم. 
 

هـــل اصــبــحــت فــلــســطــني بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
جذابة وما هي جهودكم في هذا اخلصوص؟
كان  ملــا  جــذابــة  استثمارية  بيئة  فلسطني  تكن  لــم  لــو 

نضع إمكانيات املجموعة في خدمة رجل األعمال الفلسطيني

لو لم تكن فلسطني بيئة 
استثمارية جذابة ملا 
كان االحتالل، ولوال 

أنها ما زالت تتمتع بهذه 
الصفة إضافة الى صفاتها 

الروحية والتاريخية 
واجلغرافية واملناخية 

األخرى ملا استمر 
االحتالل الصهيوني بهذه 

الشراسة والعدوانية
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بروفايل النجاح

ميتاز االقتصاد الفلسطيني بوجود العديد من الفرص املتاحة، ومقاومته للصدمات
االحتالل، ولوال أنها ما زالت تتمتع بهذه الصفة إضافة 
الى صفاتها الروحية والتاريخية واجلغرافية واملناخية 
ملا استمر االحتالل الصهيوني بهذه الشراسة  األخرى 
حتى  الصهيونية،  التصرفات  جميع  إن  والعدوانية.  
تعيق  ومازالت  كانت  السالم،  باتفاقيات  سمي  ما  بعد 
أو األجزاء التي حتت إشراف السلطة  حتول فلسطني 
استثماري،  جــذب  منطقة  الــى  الفلسطينية  الوطنية 
سواء من خالل العدوان العسكري أو املعوقات اإلدارية 
واجلمركية التي تفتعلها احلكومة الصهيونية أو إشاعة 
إليها  أضــف  االســتــقــرار،  نشر  وعـــدم  األمــنــي  الفلتان 
وقت  من  تفرضها  التي  واملتنوعة  املتكررة  احلــصــارات 

آلخر على األرض واإلنسان الفلسطيني. 
ونــحــن فــي مــجــمــوعــة طـــالل أبــوغــزالــه نــعــمــل كــل ما 
مسيرة  ملساعدة  إمكانياتنا،  كل  ونضع  فعله  نستطيع 
التنمية الفلسطينية وتعزيز بناء القدرات الفلسطينية، 

في شتى امليادين التنموية. 
من  الــعــديــد  بــوجــود  الفلسطيني  االقــتــصــاد  وميــتــاز 
صمم  حيث  للصدمات  ومــقــاومــتــه  املــتــاحــة،  الــفــرص 
ليعيش في ظروف استثنائية حتت االحتالل وال يوجد 
شيء أصعب من االحتالل وهذا سبب يجعله يقاوم أي 

أزمة اقتصادية عاملية أو إقليمية.

العاملية  املالية  االزمــة  لتداعيات  رؤيتكم  هي  ما 
وهل هي على وشك االنتهاء؟

قلت منذ البدء أن األزمة ستالزمنا خالل العقد املقبل 
على األقل، وهذا ليس تشاؤمًا مني بل قناعة استقيتها 
غربية  مــصــادر  مــن  عليها  اطلعت  التي  التقارير  مــن 
وأمريكية حتديدا حيث ولدت األزمة.  ولعلك تذكر أن 
األزمة بدأت مالية أي في أسواق املال ثم حتولت خالل 
عام 2009 الى أزمة نقدية  واآلن هي في طور التحول 
الركود  هما  تداعياتها  وأخــطــر  اقتصادية،  أزمــة  الــى 

والكساد. 

مـــا هـــو مـــدى تــأثــيــرهــا عــلــى املــنــطــقــة الــعــربــيــة 
برأيكم؟

العوملة  نظام  ومن  العالم  هذا  كجزء من  أننا  بال شك 
تأثرنا جميعا  قد  املاضي  العقد  في  العالم  الــذي ساد 
باألزمة.  وقد تباينت آثار وعواقب األزمة بقدر ارتباط 
الغربية  بــاالقــتــصــادات  املــؤســســات،  حــتــى  أو  الـــدولـــة، 
وحتديدًا واألكثر سوءًا باالقتصاد األمريكي.  فكلما كان 
على  لألزمة  السلبية  اآلثــار  زادت  وثيقا  االرتباط  هذا 

الدولة أو املؤسسة التي لم يكن انتهاجها او سعيها لهذا 
االرتباط الوثيق خطأ في حينه بكل املقاييس.  فمثال 
دولة كسوريا التي كانت الواليات املتحدة تفرض عليها 

عقوبات ومقاطعة اقتصادية، هي األقل تأثرا باألزمة. 
 ولكن في املجمل كانت املنطقة العربية من أقل املناطق 
أن  العربية  الــدول  معظم  واستطاعت  بــاألزمــة.   تأثرًا 
حتتوي األزمـــة منذ الــبــدايــات.  وإذا كــان احلــديــث قد 
كثر عن دبي، فذلك يعود الى التطور واالزدهار الكبير 
السنوات  عــام في  واإلمـــارات بشكل  دبــي  الــذي شهدته 
األزمــة حتى أصبحت دبي واحدة  التي سبقت  القليلة 
من أهم أسواق املال العاملية وحتتل املرتبة الثالثة بعد 
أمريكا وبريطانيا، يضاف الى ذلك النهضة العمرانية 
العمالقة التي شهدتها دبي.  واملعروف أن قطاعي املال 
والعقار )سبب نشوء األزمة( كانا أكثر القطاعات تأثرًا. 

العربية  احلكومات  من  املطلوب  الدور  هو  ما 
ومــجــتــمــع األعــــمــــال الـــعـــربـــي فـــي مــواجــهــة 

األزمة؟
رمبا بعكس الكثير أرى أن في هذه األزمة فرصة يجب 
العربي  األعــمــال  ومجتمع  العربية  احلــكــومــات  على 

استغاللها على أكمل وجه قبل فواتها. 
العالم الذي عرفناه قبل األزمة انتهى الى غير رجعة. 

فالدول العظمى لم تعد عظمى كما كانت ألنها كانت 
ثمانية وأصبحت اآلن عشرين اي أنها قبلت في عضوية 
في  تقبلهم  تكن  لــم  جــديــدا  عضوا  عشر  إثني  ناديها 
كانت  التي  وأمريكا  للزيادة.   مرشح  والــعــدد  السابق، 
العالم  فسيصاب  عطست  “إذا  أنها  تدعي  اقتصاديا 
أن  رئيسها  لسان  وعلى  تقول  اآلن  أصبحت  بالزكام” 
ازدهار أمريكا يعتمد على ازدهار الصني.  وجنم الدوالر 
النقدي  النظام  إمبراطور  بصفته  ساطعًا  كــان  الــذي 
العاملي ومالذ إحتياطيات جميع دول العالم في أفول، 
واألهــــم حــســب الـــدراســـات الــغــربــيــة واألمــركــيــة بشكل 
خاص أن الثروة ورؤوس األموال ستبدأ بالرحيل، إن لم 
الى  والشمال  الغرب  بالرحيل، من  تكن قد بدأت فعاًل 
الشرق واجلنوب. أي أن وجه العالم يتغير، وأن خياراتنا 
التي كانت محدودة في السابق اصبحت تتسع وتتنوع 
توصف  التي  اجلــديــدة  الــظــروف  ظل  في  فشيئًا  شيئا 
نفسها. وإذا لم نستفد من دروس هذه األزمة فإننا لن 
أن نتوقف عن  آثــارهــا.  ويجب  ننجح في اخلــروج من 
تصديق األكذوبة الكبرى “اإلستثمار األجنبي املباشر” 
تغييرات  علينا  ليفرض  بها  يقنعنا  الغرب  كــان  التي 
أن  يدعي  ما  وعلى عكس  الثابت  تخدم مصاحله، ألن 
تفوق أضعافًا  الغربية  الدول  العربية في  االستثمارات 
مضاعفة الستثمارات هذه الدول وشركاتها في املنطقة 

العربية. 
ــــدول الــعــربــيــة أن تــعــمــل وبــســرعــة عــلــى حل  وعــلــى ال
مقدمتها  وفــي  مجتمعاتها  منها  تعاني  التي  املشاكل 
التعليم  ربط مخرجات  على  والعمل  والبطالة،  الفقر 
بحاجة سوق العمل فيها وبناء قدراتها االنتاجية سواء 
التنمية  الى  املؤسسات وصوال  أو  األفــراد  على مستوى 

االقتصادية واالجتماعية املتوازنة. 

فــي اخلــتــام مــاهــي رسالتكم الــى اخــوانــكــم رجــال 
االعمال الفلسطينيني و املستثمر العربي ؟

أنصح رجال األعمال واملستثمرين الفلسطينني والعرب 
االنتاجية  املشروعات  في  االستثمار  الــى  يتجهوا  بــأن 
واخلــدمــيــة الــصــغــيــرة وان يــبــتــعــدوا عــن مــحــاولــة حل 
مشاكلهم ومواجهة حتديات أعمالهم من خالل اللجوء 

لالقتراض.
تقنية  ثــورة  أوجــدتــه  الــذي  االفتراضي  السوق  وهناك 
املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت والـــــذي يــفــتــح آفـــاقـــا كونية 
قيود  أو  معوقات  أو  حواجز  دون  والربح  للعمل  واسعة 

بيروقراطية أو غيرها.  

أنصح رجال األعمال 
واملستثمرين 

الفلسطينني والعرب بأن 
يتجهوا الى االستثمار 

في املشروعات االنتاجية 
واخلدمية الصغيرة وان 

يبتعدوا عن محاولة 
حل مشاكلهم ومواجهة 
حتديات أعمالهم من 

خالل اللجوء لالقتراض
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ملـــ

مبوجب  الفلسطينية  التقاعد  هيئة  انشئت  وقــد 
قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005، الذي مت 
إقراره من قبل املجلس التشريعي بتاريخ 7 نيسان 
أنظمة  تطبيق  عن  املسؤولة  اجلهة  وهــي   ،2005
بالشخصية  تتمتع  وهــي  فلسطني،  فــي  التقاعد 
واألهلية  واإلداري  املالي  واالستقالل  االعتبارية، 
القانونية ملباشرة جميع األعمال والتصرفات التي 

تكفل حتقيق أغراضها.
وقانون التقاعد رقم 7 الذي متت املباشرة بتطبيقه 
اعتبارا من األول من أيلول العام 2006 يقوم على 
التي تصرف  املنافع احملددة،  فلسفتني هما: نظام 
كراتب شهري، وتكون نسبة مساهمة احلكومة فيها 
%9 من الراتب، بينما تبلغ نسبة مساهمة املشترك 
هي  الثانية  الفلسفة  وأما  فقط.  الراتب  من   7%

قرار تطبيق قانون التقاعد احلكومي على القطاع اخلاص

تشكيل جلنة من هيئة التقاعد العام والقطاع 
اخلاص لدراسة حيثيات القرار 

كمكافأة،  تصرف  التي  احملـــددة،  املساهمات  نظام 
يشارك فيها كل من احلكومة واملشترك بنسبة 3% 

من الراتب.
تنفيذ  على  الفلسطينية   التقاعد  هيئة  وحترص 
بخسائر  الــدولــة  خزينة  تتكبد  ان  دون  الــقــوانــني 
مادية. بيد ان الهيئة تواجه عبئا كبيرا بسبب حجز 
حيث  االجنبية  البنوك  في  الفلسطينية  االمــوال 
دوالر  مليون   156 تبلغ  االمـــوال  هــذه  قيمة  كانت 

بحيث تضاءلت الى 120 مليون دوالر.
2007 صدر  الــعــام  وفــي وقــت الحــق فــي منتصف 
مــرســومــًا مــن الــرئــيــس بــاشــراك الــقــطــاع اخلــاص 
وفق  احلكومي  التقاعد  صندوق  في  الفلسطيني 
القانون القائم املعمول به على ان يتم تنظيم الية 
االشتراك من خالل الئحة تصدر من رئيس الوزراء.

باعتباره  اخلــاص  للقطاع  مفاجئة  هذه  كانت  وقد 
ميثل اجلزء االكبر من االيدي العاملة الفلسطينية 
جديدة  إقتصادية  صدمة  إلــى  يحتاج  ال  وبالتالي 
الفلسطيني  العمل  قانون  إطــالق  عند  حــدث  كما 

الذي ما زال يعاني بسببه القطاع اخلاص.
وكانت وجهة نظر القطاع اخلاص من هذه املسألة 
ايجاد نظام تقاعد عصري يلبي احتياجات جميع 

االطراف.
الـــوزراء  وعلى اثــر ذلــك عقدت فــي رئــاســة مجلس 
جلسة مؤخرا كانت تستهدف الزام القطاع اخلاص 
ان  اال   2007 العام  من  رجعي  باثر  القرار  بتنفيذ 
تدخل ممثلي القطاع اخلاص في اجللسة حال دون 
القطاع  موقف  اجللسة طرح  ذلك حيث مت خالل 
للتشاور  مهلة  وطلبت  القضية.  هــذه  من  اخلــاص 

طرحت احلكومة الفلسطينية  قانون التقاعد العام بهدف انشاء مؤسسة الضمان االجتماعي  لتوفير أكبر قدر 
من الضمان االجتماعي للموظف، وتأمني مورد مالي ثابت للموظف املتقاعد وأسرته من بعده عند انقطاع مورد 

الوظيفة. على ان يتم توسيع هذه املؤسسة بالتدريج لتشمل جميع املواطنني حسب قدرات السلطة الفلسطينية 
وبالتعاون مع اجلهات املانحة وخاصة البنك الدولي الذي دعم أعمال اإلصالح لضمان إدارة رشيدة للصندوق، ومن 

أجل تطبيق القانون الذي أعتبرمنقوصًا، تقرر وضع نظم إجراءات ولوائح لإلصالح في النظام التقاعدي.
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ماـــــــف العـــــــــدد
مذكرة  ولــرفــع  اخلـــاص  القطاع  مؤسسات  بــني  مــا 

بخصوصه للدائرة القانونية في مجلس الوزراء.
التابع  اخلــاص  القطاع  تطوير  مركز  عقد  وعليه 
عمل  ورشة  الفلسطينيني  االعمال  رجال  جلمعية 
احلكومي  التقاعد  قانون  على  الضوء  فيها  سلط 

في القطاع اخلاص.

ورشة عمل مركز 
تطوير القطاع اخلاص

ونـــــورد فــيــمــا يــلــي املــلــخــص الــتــنــفــيــذي لــلــورشــة، 
أن هــنــالــك إجــمــاع فــي أوســــاط الــقــطــاع اخلــاص 
شامل  تقاعد  نــظــام  توفير  بأهمية  الفلسطيني 
لــلــقــطــاع غــيــر احلــكــومــي، قـــادر عــلــى تــوفــيــر راتــب 
ودائــم ومستمر في حاالت  تقاعدي بشكل منتظم 
أو  جــزئــي،  أو  كلي  بعجز  اإلصــابــة  أو  الشيخوخة 
التقاعد  أنظمة  بأن  علمًا  الوفاة،  في حالة  للورثة 
واملالية  االقتصادية  السياسة  ركــائــز  أهــم  مــن  هــي 
اخلــاص  القطاع  ويعي  العالم.  فــي  واالجتماعية 
أحد  لكونه  باإلضافة  التقاعد،  نظام  بــأن  ويــدرك 
العناصر األساسية للسياسة املالية للدولة، فإن له 
انعكاسات أساسية على سياسات التشغيل ومكافحة 
ومستوى  الــدخــل  مستوى  ورفـــع  والفقر  البطالة 
االقتصادي  والنمو  والتمويل  واالستثمار  املعيشة 
االســتــقــرار  على  وبالتالي  الــدخــل؛  تــوزيــع  وإعــــادة 

واألمن الداخلي.
لقد تنامى االهتمام خالل العشرين عامًا األخيرة  
في  العاملني  جلميع  الــشــامــل  التقاعد  بأنظمة 
ولــلــعــامــلــني حلسابهم  الــعــام واخلـــــاص،  الــقــطــاع 
القائمة،  التقاعد  أنظمة  إصالح  أيضًا، عن طريق 
سواًء في الدول الصناعية واملتقدمة، أو في الدول 
النامية أو الناشئة. لذا فقد قامت كثير من الدول 
كانت  الــتــي  التقاعدية  أنظمتها  صياغة  بــإعــادة 
 DB(احملددة املنافع  بنظام  يسمى  ما  على  قائمة 
Defined Benefits-(، واالنتقال بها إلى أنظمة 
تقاعد ممولة ذاتيًا بالكامل، وتعمل بشكل مستقل 
املساهمات  بنظام  يسمى  ملــا  وفــقــًا  ومــالــيــًا،  ـــا  إداري
 ،)Defined Contributions-DC( احملـــددة 
مستفيدًة من جتربة دول أمريكا الالتينية في هذا 
ينظر  أصبح  والتي  تشيلي،  مقدمتها  وفي  املجال، 

إلى منوذجها باعتباره النظام األمثل في العالم.

قانون التأمينات االجتماعية
لقد بدأت بوادر االهتمام ببناء نظام تقاعد شامل 
الوطنية،  السلطة  قيام  أعــقــاب  فــي  فلسطني  فــي 
التأمينات  قانون  إصدار  البوادر  هذه  باكورة  وكانت 
االجتماعية رقم )3( لسنة 2003، والذي مَت إلغاؤه 
قانون  بــإصــدار  عنه  واالستعاضة  الحــق  وقــت  فــي 
التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005 بعد إقراره من 
املجلس التشريعي. ولقد جاء هذا القانون ولألسف 
ثبت فشله  الــذي  املنافع احملــددة  مبنيًا على نظام 
على  كبيرة  مالية  الــتــزامــات  مــن  يرتبه  ملــا  عــاملــيــًا، 
خزينة السلطة لن تكون قادرة على حتملها. ولقد 
املاضية صحة  األربع  السنوات  في  التجربة  أثبتت 
النظام  هــذا  العجز في ميزانية  أن  إذ  الــرأي،  هــذا 

جاوز حاليا )1.2( بليون دوالر أمريكي. 
إصداره  لدى  خيرًا  الفلسطيني  املشّرع  عمل  ولقد 
القانون املذكور عندما مت استثناء القطاع اخلاص 
بالقطاع  حــدا  مما  إلحكامه،  اخلضوع  وجــوب  من 

إلجــراء  عالية  ومسؤولية  بجدية  للعمل  اخلــاص 
البحوث والدراسات املالية واالكتوارية لوضع نظام 
تقاعد خاص به. ومن أهم اجلهود التي متت بهذا 
 Portland( الشأن الدراسة  التي أعدتها مؤسسة
إلــى  تــوصــلــت  والــتــي   ،2007 الــعــام  فــي   )Trust

التوصيات التالية:
نظام  عن  احلكومي  التقاعد   نظام  فصل  ضــرورة 

تقاعد القطاع اخلاص؛
للقطاع  بالكامل  ذاتيًا  ممول  تقاعد  نظام  اعتماد 

اخلاص؛
املكونة  األســاســيــة  العناصر  إبــقــاء  على  احلــفــاظ 
اخلاص  التقاعد  ونظام  احلكومي  التقاعد  لنظام 
األيــدي  انتقال  إمكانية  تسهيل  بهدف  متقاربان، 
ـــني مــخــتــلــف الــقــطــاعــات  ــــرات ب الــعــامــلــة واخلــــب

االقتصادية؛ 
إدارة نظام تقاعد القطاع اخلاص من قبل مؤسسات 
مهنية متخصصة تابعة بالكامل للقطاع اخلاص، 
عملية  فــي  العاملية  املــمــارســات  أفــضــل  باستخدام 

استثمار أموال املتقاعدين.

ادخال التعديالت
بشكل  التوصيات  هذه  اخلــاص  القطاع  تبنى  لقد 
كامل وجدي، وبدأ يعمل لتحقيقها، ووّظف اخلبراء 
ونّسق اجلهود للخروج بنظام  تقاعد حديث متكامل 
تضمن  ومالية  واكــتــواريــة  علمية  أســس  على  قائم 
االســتــمــرار والــتــطــور لـــه.  إال أن الــقــطــاع اخلــاص 
تفاجأ في 2007/8/23 بصدور القرار بقانون رقم 
العام  التقاعد  قانون  لتعديل   )2007( لسنة   )5(
إدخــال  والــذي مت مبوجبه   ،2005 لسنة   )7( رقــم 
رقم  املوحد  التقاعد  قانون  على  التعديالت  بعض 
)7( لسنة 2005 ، أهمها ما جاء في املادة )8( من 
جوازيه  على  تنص  كانت  والتي  األصلي،  القانون 
املدني  واملجتمع  األهلي  العمل  مؤسسات  انتفاع 
والقطاع اخلاص بقانون تقاعد القطاع العام؛ حيث 
نص التعديل الوارد في املرسوم على إلزام القطاع 
اخلاص باخلضوع للقانون املذكور )بداًل من منحه 

اخليار بهذا الشأن كما كان في النص األصلي(.  
أصبح  أن  الذكر  السالف  التعديل  على  ترّتب  لقد 
الذين شملهم  األطــراف  وباقي  اخلــاص،   القطاع 
ــــرســــوم، مــلــزمــني  ـــد مبـــوجـــب امل الــتــعــديــل اجلـــدي

القطاع اخلاص يطالب بايجاد نظام تقاعدي خاص به 
ويعكف على اجراء الدراسات واالستعانة باخلبراء 

بدأت بوادر االهتمام 
ببناء نظام تقاعد شامل 
في فلسطني في أعقاب 
قيام السلطة الوطنية، 

وكانت باكورة هذه البوادر 
إصدار قانون التأمينات 

االجتماعية رقم (3) لسنة 
2003، والذي مَت إلغاؤه في 

وقت الحق واالستعاضة 
عنه بإصدار قانون التقاعد 
العام رقم (7) لسنة 2005 

بعد إقراره من املجلس 
التشريعي
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عناصره  بكامل  العام  التقاعد  بنظام  باالشتراك 
ــــــة واالســتــثــمــاريــة. ولــقــد مت هــذا  املــالــيــة واالداري
ــتــشــاور مـــع مــؤســســات  الــتــعــديــل ولـــألســـف دون ال
الــقــطــاع اخلـــــاص ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع املـــدنـــي، 
األخرى  األطــراف  لتوصيات جميع  وجــاء مخالفًا 
الفني  والــدعــم  املساعدة  تقدم  التي  العالقة  ذات 
للسلطة الوطنية الفلسطينية، كاملؤسسات الدولية 
أن  حيث  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  والبنك 
الوطنية  للسلطة  العامة  املوازنة  تطبيقه سيحّمل 
قــادرة  تكون  لــن  كبيرة  مالية  أعــبــاًء  الفلسطينية 
على حتملها، ال من مواردها اخلاصة وال حتى من 
كبيرة  مزايا  احلالي مينح  فالنظام  املانحة.  الدول 
لها  مثيل  يــوجــد  ال  للمتقاعدين،  جـــدًا  ومكلفة 
العالم، مبا  في  الرأسمالية  الــدول  أغنى  في  حتى 
فيها أمريكا واملانيا وبريطانيا واليابان، والتي بدأت 
جميعا بالتحول من نظام املنافع احملددة إلى نظام 

املساهمات احملددة املبني تفاصيلها أعاله.
اعباء مالية كبيرة

احلالي  الفلسطيني  احلكومي  التقاعد  نظام  إن 
خصوصية  فرضتها  كبيرة  مالية  أعباء  أمــام  يــرزح 
إحالة  سببها  الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  األوضــــاع 
التحرير  منظمة  صفوف  في  خدموا  ممن  اآلالف 
تقاعد  نظام  واعتماد  التقاعد،  على  الفلسطينية 
سن  فــي  هــم  ملــن  احلــق  يعطي  مسبوق  غير  مبكر 
اخلامسة واألربعني للتقاعد  بعد خمسة عشر سنة 
التي  التسهيالت  ذلك  إلى  وإذا أضيف  العمل.  من 
منحت ملتقاعدي األجهزة األمنية والوزراء وأعضاء 
املالي  العجز  فــإن  واحملافظني  التشريعي  املجلس 
تطبيقه  نتيجة  السلطة  مبيزانية  سيلحق  الــذي 
إليه  إذا أضيف  ، فكيف  سيتعاظم سنة بعد أخرى 
موظفو القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 

واألهلي؟!!. 
الــضــروري ومن  أعـــاله، يجعل مــن  بيانه  مَت  مــا  إن 
إضافية  أعــبــاًء  السلطة  ميزانية  جتنيب  الــواجــب 
نــاجتــة عـــن تــطــبــيــق أنــظــمــة الــتــقــاعــد احلــكــومــي 

وتطبيقًا  وعليه،  اخلـــاص.  القطاع  موظفي  على 
وانسجامًا مع سياسة الشراكة بني القطاعني العام 
خالل  الفلسطينية  السلطة  دأبــت  التي  واخلــاص 
وفعاًل،   قــواًل  تبنيها  على  األخيرة  األربــع  السنوات 
ورغـــبـــًة مــن الــقــطــاع اخلـــاص فـــي  احلــفــاظ على 
فلسطني،   في  واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار 
وإكـــرامـــًا ملــن خــدمــوا وبــذلــوا عــشــرات السنني من 
ـــــدؤوب فـــي خــدمــة هـــذا الــبــلــد املــنــاضــل  الــعــمــل ال
ومن  الفلسطيني،  اخلــاص  القطاع  فــإن  الصابر، 
واقع حرصه على األموال العامة وميزانية السلطة، 
العاملني  وحرصه أيضا على احلفاظ على حقوق 
لــديــه ولـــدى مــؤســســات املجتمع املــدنــي واألهــلــي، 
أبناءهم  ومستقبل  مستقبلهم  في  املقامرة  وعــدم 
وعائالتهم فإن املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع 
الرئيس محمود  الى  برسائل  بعث مؤخرا  اخلاص 
والى  فياض  ســالم  الدكتور  الـــوزراء  ورئيس  عباس 
وزيــراالقــتــصــاد الــوطــنــي الــدكــتــور حسن ابــو لبده 
احلكومي  التقاعد  قــانــون  مــن  موقفه  فيها  شــرح 
وطالب  باعداد مسودة نظام جديد يؤسس لنظام 

تقاعد غير حكومي عصري، مبني على أساس نظام 
 Defined Contributions( املساهمات احملددة
DC -( املنسجم مع التوجهات العاملية، ويدار من 
اخلــاص،  الــقــطــاع  مــن  مــؤســســات متخصصة  قبل 
وذلك وفقًا ألفضل املمارسات الدولية وتخضع هذه 
واملؤسسات  راســمــال  ســوق  هيئة  لرقابة  املؤسسات 

االخرى الرقابية ذات العالقة في البلد.
بالقطاع  املتعلق  التقاعد  قــانــون  مــع  التعامل  ان 
سيؤدي  الــذكــر  السالفة  االســـس  بحسب  اخلـــاص 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــــدخــــرات اصــــحــــاب الــعــمــل 
الضياع  من  ويحفظها  القطاع  هذا  في  والعاملني 
وشيوخهم  والوالدهم  ولعائالتهم  للعاملني  ويؤمن 
انه  كما  الدهر  تقلبات  من  االمنة  الكرمية  احلياة 
مــزيــدا من  السلطة  خــزيــنــة  دون حتــمــل  ســيــحــول 
االعباء املالية التي ستجبرها على تعميق االعتماد 

والتبعية للدول املانحة.
وقـــد حـــول الــدكــتــور ســـالم فــيــاض الــرســالــة الــى 
الدكتور سعدي الكرنز بصفته رئيس مجلس ادارة 

هيئة التقاعد العام. 
االجتماع بالدكتور سعدي الكرنز

وفي اعقاب ذلك اجتمع وفد مصغر ميثل املجلس 
بالدكتور  اخلـــاص  القطاع  ملؤسسات  التنسيقي 
التقاعد  هيئة  إدارة  رئيس مجلس  الكرنز  سعدي 
الــعــام بــطــلــب مــنــه وضـــم الــوفــد كــل مــن محمد 
رجــال  احتــاد  رئيس  املجلس  ســر  امــني  مسروجي 
االعمال الفلسطينيني واحمد هاشم الزغير رئيس 
احتاد الغرف التجارية والصناعية و محمد نافذ 
ومهدي  تريد  بــال  إدارة  رئيس مجلس  احلــربــاوي 
الصناعات  احتـــاد  ادارة  مجلس  رئــيــس  املــصــري 
الفلسطينية وماجد معالي امني عام احتاد رجال 

االعمال الفلسطينيني.
واستمع وفد املجلس التنسيقي من الدكتور الكرنز 
التقاعد احلكومي  قــانــون  وافـــي حــول  الــى شــرح 
والتغيرات التي طرأت عليه والتي نصت على إلزام 
وعن  املذكور،  للقانون  باخلضوع  اخلاص  القطاع 

قانون التقاعد املتعلق 
بالقطاع اخلاص بحسب 
DC سيؤدي للمحافظة 
على مدخرات اصحاب 

العمل والعاملني في هذا 
القطاع ويحفظها من 

الضياع ويؤمن للعاملني 
ولعائالتهم والوالدهم 

وشيوخهم احلياة الكرمية 
االمنة
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ماـــــــف العـــــــــدد

إذا كانت رغبة القطاع 
اخلاص في ان يكون جزءا 
من تطبيق قانون التقاعد 
العام بامكانه ذلك وعندها 

ستكون جهة متثيلية 
مستقبال للقطاع اخلاص 
في مجلس ادارة الهيئة.

والشفافية  املطبقة  اجلديدة  واللوائح  اإلجــراءات 
وبخاصة اإلدارة ألموال الصندوق وإستثمارها.

الــقــانــون كــان إيجاد  الــهــدف مــن  وقــال الكرنز ان 
القطاع  في  املوظفني  لكافة  وموحد  شامل  قانون 
العام، وكذلك القطاع اخلاص والقطاع األهلي في 
مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والذين لم 

يكونوا مشمولني في القوانني السابقة.
واضــــاف ان الــرؤيــة املــطــروحــة بــخــصــوص قــانــون 
التقاعد العام  هو ايجاد مؤسسة ضمان اجتماعي 
السلطة  قـــدرات  حسب  بــالــتــدريــج  توسيعها  يتم 
ملف  تتحمل  ان  على  قـــادرة  تكون  الفلسطينية 
تكون  ان  والــى  فلسطني  في  االجتماعي  الضمان 
هذه الهيئة قادرة على العمل فانها تواصل عملها 

في املجاالت القادرة عليها .
يــدور  اجلــديــد  التقاعد  صــنــدوق  ان  الكرنز  واكــد 
حــول دخــول القطاع اخلــاص الــى هــذا الصندوق 
قناعته  انه حسب  وقــال  فيه  املعمول  النظام  وفق 
فـــان هـــذا االجـــــراء  ســيــكــون فــي صــالــح  القطاع 
الى  يستند  ان  امــا  امامه خيارين  الــذي  اخلــاص 
الــتــدرج  فــي  يــبــدأ  وان  التقاعد احلــكــومــي  قــانــون 
لصاحله  سيكون  وهــذا  النظام  بهذا  وااللــتــحــاق 
غير  تــقــاعــد  نــظــام  ينشأ  اخلـــاص  الــقــطــاع  ان  او 
حكومي وهناك حاجة لصياغة نظام الئق يستند 
اليات عمل  التقاعد االساسي وضمن  قانون  على 

واضحة لتنظيم عمل صناديق خاصة.
وراى انـــه فــي حـــال شــــارك الــقــطــاع اخلــــاص في 
يشمل  نظام  وفــق  ذلــك  سيتم  احلكومي  التقاعد 
الئــحــة تــفــصــل الــيــة اشـــتـــراكـــه لــضــمــان حــمــايــة 

الصندوق العام.
القطاع  انــه في حــال  كانت رغبة  الكرنز  واضــاف 

اخلـــاص فــي ان يــكــون جـــزءا مــن تطبيق قــانــون 
التقاعد العام بامكانه ذلك وعندها ستكون جهة 
مجلس  فــي  اخلــاص  للقطاع  مستقبال  متثيلية 

ادارة الهيئة.
تشكيل جلنة

ــمــاع تــشــكــيــل جلــنــة من  وتـــقـــرر فـــي نــهــايــة االجــت
القطاع  ومتــكــني  زمنية  مهلة  العــطــاء  اجلــانــبــني 
اخلــــــاص مــــن االســـتـــعـــانـــة بــــاخلــــبــــراء الجـــــراء 
تبني  الــتــي  املتخصصة  التفصيلية  ـــدراســـات  ال
بالتوجه  سواء  والسلبيات  وااليجابيات  املصلحة 
الـــى االنــضــمــام الـــى صــنــدوق الــتــقــاعــد الــعــام او 
مستقلة  حكومية  غير  صناديق  لتأسيس  التوجه 
واالســـتـــفـــادة مـــن عــامــل الـــوقـــت النـــه يــصــب في 

مصلحة الطرفني.
وعليه مت اإلجتماع األول للجنة من جانب القطاع 
األعمال  رجــال  إحتــاد جمعيات  اخلــاص في مقر 

الفلسطينيني توصلت إلى ما يلي:
ضــرورة ان يصار إلى صياغة ورقــة موقف من 
الدكتور سالم  إلى  القطاع اخلاص تسلم  قبل 
د.  الوطني  اإلقتصاد  وزيــر  خــالل  مــن  فياض 
للجنة  الـــوزاري  اإلجتماع  في  لبدة  أبــو  حسن 
التي  واخلــاص  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
لــوقــف   2010 ســتــعــقــد شــهــر كـــانـــون الــثــانــي 
بالتنفيذ،  اخلـــاص  الــقــطــاع  إلــــزام  وجتــمــيــد 
اإلكتوارية  الدراسات  لعمل  الفرصة  وإعطاءه 
والنظام  املناسب  التوجه  إلعتماد  واجلـــدوى 
اإلستعانة  خــالل  مــن  مستقباًل  لــه  املــطــلــوب 
ومنظمة   IMF /الدولي البنك  من  بخبراء 
دوليني  آخرين  وخــبــراء   ILO الــدولــي  العمل 
كهيئه  املـــال  رأس  ســوق  هيئة  مثل  ومحليني 

رقابيه حيث تقرر أيضُا اإلستفادة من الدراسة 
يقوم  التى  اإلقتصادية  للجدوى  التفصيلية 
حـــول صناديق  احملــــدود  فلسطني  بــنــك   بــهــا 

التقاعد مع نهاية العام 2009.  
هذا وفي لقاء ضم ماجد احللو مدير عام هيئة 
التقاعد احلكومي وماجد معالي أمني عام إحتاد 
جمعيات رجال األعمال مقرر املجلس التنسيقي 
ملؤسسات القطاع اخلاص في مقر اإلحتاد، أبلغه 
األخير فيه قرار مجلس إدارة املجلس التنسيقي 
األخير  اجتماعه  في  اخلــاص  القطاع  ملؤسسات 
الــدراســات  الجـــراء  واالســتــمــرار  التوجه  باعتماد 
املــطــلــوبــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق بـــني مــديــر هيئة 
التقاعد احلكومي ضرورة عقد ورشة عمل تعرف 
حاليًا  املتبعة  واالجـــراءات  واللوائح  بالتغييرات 
في تطبيق قانون التقاعد وللتعرف على مخاوف 

القطاع اخلاص ملعاجلتها.

من اليمني ماجد احللو وماجد معالي

لقاء يجمع د. سعدي الكرنز ومحمد مسروجي، مهدي املصري، أحمد هاشم الزغير، محمد نافذ احلرباوي وماجد معالي
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السفير التركي السابق د. اورجان اوزير ل"                                         ":

ُأشجع رجال االعمال الفلسطينيني
للتواصل مع نظرائهم االتراك  دد

ـــــــ
ـــــــ

لعـ
ة  ا

ــــل
بــــــ

قــــا
م

انهى  الــذي  اوزيــر  اورجــان  التركي د.  اكد السفير 
الفلسطينية  االراضــــي  فــي  مــؤخــرا  عمله  مــهــام 
فــي حــوار مــع »رجــل االعــمــال« ان تركيا ساهمت 
ان  الــى  مشيرا  الفلسطينية   املؤسسات  بناء  في 
قطاع االعمال اخلاص الفلسطيني يعمل جاهدا 
ليتمكن من ان يستمر و يتطور في ظل الظروف 

الراهنة.
واشاد السفير اوزير بالقطاع اخلاص الفلسطيني 
وقال ان  اصحاب االعمال يستحقون كل التقدير 
على جهودهم وانا واثق انهم اذا ركزوا على حتسني 
البنية التحتية في فلسطني و متكنوا من ايجاد 
اخلاص  القطاع  فــان  ليتوسعوا  خارجية  قنوات 

الفلسطيني سيزدهر.
وفيما يلي اهم ما جاء في احلوار:

س: ما هو تقييمكم للجهود التي بذلتموها 
لتطوير العالقات الفلسطينية التركية على 

مدار األربع سنوات املاضية؟
ان اشكرك على وقتك للحديث عن  اريد  اوال  ج: 
اربع  ملدة  فلسطني  في  عملت  لقد  املوضوع.  هذا 
على  التأكيد  دائــمــا  وحــاولــت  شهور  وتسع  اعـــوام 
ملهامي  استالمي  قبل  حتى  االقتصادية  الروابط 
التي عملت عليها كانت  في القدس. احد االمور 
دورا  تلعب  ان  للتنمية  التركية  الوكالة  تشجيع 
استقطاب  حــاولــت  و  فلسطني  فــي  فعالية  اكــثــر 
عـــدد مـــن املــؤســســات الــتــنــمــويــة  الــتــركــيــة مثل 
ــادة الــتــعــاون مــع املــؤســســات  ــزي الــهــالل األحــمــر ل
الفلسطينية. و استطيع القول انه خالل سنوات 
انشطة  العديد من  تركيا في  عملي هنا ساهمت 
امنــا في  و  غــزة  املؤسساتي ليس فقط في  البناء 
الدخول  اريــد  ال  ايضا.  والقدس  الغربية  الضفة 
لكننا عملنا  و  املشاريع  التفاصيل حول هذه  في 
مع وزارتي التخطيط واالقتصاد الوطني لتحديد 
مع  املنفذة   املشاريع  لتنسجم  املشاريع  اولــويــات 

خطة الوزارة. 

قدمتها  التي  االقتصادية  االجنــازات  هي  ما  س: 
تركيا للشعب الفلسطيني؟

اعطاء  انه بدال من  رؤيتي  كانت  البداية  ج: في 
السمكة االفضل ان اصيد السمكة واتعلم كيف 
السمكة  هذه  من  ممكنة  استفادة  افضل  احقق 
ــتــالــي لــيــس فــقــط تنفيذ  ــال بــعــد صــيــدهــا. وب
ايــضــا  دعــم  لــكــن  و  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع 
به  بــأس  ال  عــدد  ارسلنا  ولقد  التدريب.   برامج 
هنا  الــى  والــعــودة  للتدريب  الفلسطينيني  مــن 
للمساهمة باملهارات و املعلومات التي اكتسبوها 
خالل التدريب في عملهم ومؤسساتهم. الفكرة 
خلق  يــحــاولــوا  ان  الفلسطينيني  على  ان  هنا 
لقد  و  منها  واالستفادة  االقتصادية  اوضاعهم 

ساهمت تركيا في هذه العملية. 
الهالل األحمر له مكتب دائم وموظفني في غزة 
كما ان الوكالة التركية للتنمية ستفتح مكتب لها 
العمل من داخل  اننا نفضل  يــدل  في غــزة وهــذا 
بفعالية  تنفذ  املــشــاريــع  ان  لنضمن  ذلــك  و  غــزة 

اكبر. كما ان الهالل االحمر له مقر وبناية في رام 
الله و بالطبع فان الوكالة التركية لها مكاتب في 
امليدان لتكون  ان نكون في  اردنا  الله و لذلك  رام 
كل  الــى  حتتاج  غــزة  بالطبع  مفيدة.   مساهمتنا 
و  الطعام  و  املستشفيات  و  كاملدارس  تقريبا  شيء 
تساهم  ان  تركيا حتاول  فان  بالتالي  و   ..... املياه 
و  التركية  الوكالة  فان  لذلك  و  املشاريع  هذه  في 
الهالل االحمر بنوا مدارس مؤقتة و بيوت صغيرة 
لكن  و  الشتاء  اهالي غزة مواجهة فصل  ملساعدة 

مرة اخرى واجهنا صعوبات.

س: كيف ترى العالقات االقتصادية و خاصة 
التجارية بني تركيا و فلسطني؟

اننا  هنا  القول  من  بد  ال  مهم،  و  ســؤال جيد  ج: 
-15 حوالي  جند  الرسمية  لالرقام  ننظر  عندما 

و  تركيا  بــني  مــبــاشــرة  كــتــجــارة  دوالر  مليون   16
اكبر من ذلك حيث  الواقع  لكنها في  و  فلسطني 
دوالر   300-500 مليون  الى  ان تصل  انها ممكن 

1
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مقـــابــــــلة العـــــــدد

املتطلب االول من الفلسطينيني هو ان يتوحدوا وان ينفذوا مشاريع فلسطينية موحدة

من  تستورد  ان  بعد  لفلسطني  تصدر  واسرائيل 
املنتجات تستوردها  فإن غالبية  تعلم،  كما  تركيا. 
اسرائيل  الى  تصل  ان  وبعد  االسرائيلية  التجارة 
لو  بالتالي  و  الفلسطينية  االراضـــي  الــى  تصدر 
اتيح املجال للتجارة املباشرة بني تركيا و فلسطني 

فان االرقام ستصل الى 500 مليون دوالر واكثر. 

مشاريع  اقامة  تعترض  مشاكل  هناك  هل  س: 
ثنائية بني البلدين ؟

حتتاج  التحتية  البنية  مــشــاريــع  فــان  تعلم  كما  ج: 
الستيراد  االسرائيلية  السلطات  مــن  تصاريح  الــى 
وطبعا  البناء.  لعمليات  الالزمة  االولية  املــواد  بعض 
على  االسرائيلية  احلكومة  تضعها  معيقات  هناك 
استيراد بعض املواد. االمر الثاني هو احلصول على 
تصاريح للبدء حتى بهذه املشاريع على سبيل املثال 
التنمية  مع  الثقافي  التبادل  مشاريع  ادمج  ان  اردت 
االقتصادية و اردت ان ارمم بقايا آثار العثمانني هنا 
وقد  الترميم  بعد  السائحني  امــام  مفتوحة  لتكون 
حددنا االبنية التي سنرممها. كما كان هناك  مشروع 
ترميم  “السبيل” من ايام العثمانيني  للسياح ولكننا 
بالطبع واجــهــنــا صــعــوبــات فــي احلــصــول عــلــى هــذه 

التصاريح.

س: كــيــف ميــكــن تــطــويــر الــعــالقــات بــني رجــال 
االعمال في كل من تركيا و فلسطني؟

ج: هـــنـــاك مــجــلــس يــحــمــع بــــني رجــــــال االعـــمـــال 
لم  احلـــظ   لــســوء  ولــكــن  ــــراك  االت و  الفلسطيننني 
تسمح االوضاع لئن يكون هذا املجلس فاعال بالشكل 
الكافي في املاضي. و انا اريد ان احيي هذه العملية و 
لكن طبعا رجال االعمال يواجهوا صعوبات في تنفيذ 
هذه  تنفذ  تركيا  الن  تركيا  مــع  املختلفة  االعــمــال 
كانت  الفكرة  و  اسرائيلية  قنوات  املشاريع من خالل 
دراسة امكانية ايجاد قنوات جتارية مباشرة بني تركيا 
االعمال  لرجال  جيدة  فكرة  انها  اظن  فلسطني.   و 
شركائهم  مــع  بجدية  عليها  العمل  الفلسطينيني 

االتراك. 

اخلـــــاص  الــــقــــطــــاع  دور  تـــقـــيـــمـــون  كـــيـــف  س: 
الفلسطيني؟

اســتــطــيــع ان اقــــول انـــه مـــذهـــل. هــنــاك رجــــال اعــمــال 
عــصــامــيــني يــعــمــلــون رغـــم كــل الــصــعــاب وهـــم ناجحون 
ومميزون وكذلك ممثلي القطاع اخلاص وبعض املشاريع 
الــريــاديــة مــثــل  روابـــي فهو مــشــروع جيد النــه ال يركز 
استمرارها  على  وامنــا  السكنية  املدينة  بناء  على  فقط 
و اكتفاءها. مثال كانوا يعملون من خالل منتدى انقرة 
لبناء وحدة صناعية في فلسطني كما تذكر بدأنا في ايرز 
التغيرات السياسية في غزة فقد  من غزة و لكن بسبب 
اضطررنا الى تغيير اخلطة. واآلن نحاول ان نركز على 
جنني ولكن ال يكفي ان نبني منطقة صناعية فقط وامنا 
هناك،  تعيش  التي  الناس  احتياجات  نلبي  كيف  املهم 
املرافق  الطفالهم  توفر  كيف  الــغــذاء،  لهم  تؤمن  كيف 
يكون  وحــني  مدني  مــشــروع  فهو  بالتالي  و  التعليمية، 
مجهزة  مدينة  بجوارها  سيكون  صناعية  مدينة  هناك 
باملدارس واملستشفيات و مراكز التسوق ليتمكن العاملني 
في املنطقة الصناعية من االستفادة من هذه العملية و 

ليساهم القطاع اخلاص الفلسطيني في هذه املشاريع.

س: ما هو انطباعكم عن االقتصاد الفلسطيني؟
واالحــتــالل  لــالحــتــالل  بــالــطــبــع فلسطني خــاضــعــة 

القطاع اخلاص الفلسطيني يحاول جاهدا للنمو والتطور رغم الظروف الراهنة
قطاع  ان  اقــول  لكن  و  املعيقات  مــن  العديد  يفرض 
ليتمكن  جاهدا  يعمل  الفلسطيني  اخلاص  االعمال 
الراهنة.   الــظــروف  ظــل  فــي  يتطور  و  يستمر  ان  مــن 
ويستحق اصحاب االعمال كل التقدير على جهودهم 
ان هناك حدود ال يستطيعون جتاوزها  نعلم  ولكننا 
اخــرى.  دول  مــع  عملهم  نطاق  توسيع  يخص  فيما 
البنية  ــــزوا عــلــى حتــســني  رك اذا  انــهــم  واثــــق  ولــكــنــي 
قنوات  ايــجــاد  مــن  متكنوا  و  فلسطني  فــي  التحتية 
الفلسطيني  القطاع اخلاص  ليتوسعوا فان  خارجية 
بجد  اعمل  و  بالنتائج  اؤمــن  انــا  تــرى  كما  سيزدهر. 

الرى النتائج

س: ما هو شعورك و انت تغادر فلسطني؟
عمل  هناك  ان  اشعر  فلسطني ساظل  ساغادر  عندما 
انــنــا واجــهــنــا صعوبات  بــالــرغــم مــن  بــعــد  لــم يكتمل 
واحباطات كثيرة في املاضي وال زلنا نتعرض لها في 
الوقت الراهن. بالطبع ساكون اسعد بكثير حني يطبق 
حل الدولتني واحلل النهائي بتحقيق دولة فلسطينية 
مستقلة عندها كل شيء سيتغير و العالقات التجارية 
و االقتصادية بني تركيا و فلسطني ستكون مختلفة. 

س: هل هناك رسالة توجهها للفلسطينيني؟
يتوحدوا  ان  هــو  الفلسطينيني  مــن  االول  املتطلب 
نحن  ولذلك  فلسطينية موحدة  ينفذوا مشاريع  وان 
هناك  يكون  ان  القريب  املستقبل  في  نأمل  تركيا  في 
مصاحلة فلسطينية بني جميع االحزاب و ان تتحقق 

الوحدة الوطنية كمطلب اساسي الي جناح.
عدة  تلقيت  لكني  و  ساتقاعد  تركيا،  الى  عودتي  بعد 
العمل على  و  اقتصادية  عــروض الدرس  في  معاهد 
استراتيجيات. و كذلك مع االعالم الشارك في برامج 

واكتب مقاالت.
ــتــقــدم اســـــرة مــجــلــة رجــــل االعـــمـــال  وفــــي اخلـــتـــام ت
الدكتور  السفير  الــصــديــق  ســعــادة  مــن  الفلسطيني 
لــه مبــوفــور  التمنييات  واصــــدق  بــاحــر  اوزيــــر  ارجــــان 
الله  وان يدمي  والتوفيق في حياته اجلديدة  السعادة 

عليه الصحة والعمر املديد.

 هناك حدود ال يستطيعون 
جتاوزها فيما يخص توسيع 
نطاق عملهم مع دول اخرى. 

ولكني واثق انهم اذا ركزوا على 
حتسني البنية التحتية في 
فلسطني و متكنوا من ايجاد 

قنوات خارجية ليتوسعوا فان 
القطاع اخلاص الفلسطيني 

سيزدهر
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يانغ  الفلسطينية  السلطة  لدى  الصيني  السفير 
ويقوه انهي مؤخرا عمله في االراضي الفلسطينية 
اربــع ســنــوات في  مـــدار   السفير على  وقــد ساهم 
تــوطــيــد الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بني 
البلدين واشرف على العديد من املشاريع خلدمة 

للشعب الفلسطيني.
قبيل  الصيني  السفير  التقت  االعــمــال«  »رجـــل 
قبل  بكني  الــى  متوجها  الله  رام  مدينة  مغادرته 
توجهه الى مملكة البحرين ملزاولة عمله اجلديد 

هناك واجرت معه احلوار التالي:

س : نود في البداية ان تعطينا حملة موجزة 
الكرمي  شخصكم  عــن  الــذاتــيــة  الــســيــرة  عــن 

وماضيكم العملي ؟
75 والــتــحــقــت  ج: تــخــرجــت مـــن اجلــامــعــه عـــام 
باخلارجية الصينية وعملت في قسم الترجمة  في 
اخلارجية ملدة 3 سنوات ، ثم سافرت الى القاهره 

لدراسة اللغه العربيه في كلية االداب.
وفـــي الـــعـــام  1978 عـــدت الـــى مــقــر اخلــارجــيــه 
العام  في  تونس  الى  توجهت  ذلك  وبعد  كمترجم 
مع  كمترجم  سنوات   5 ملدة  هناك  وبقيت   1983
السفير وزرت الكثير من احملافظات و املدن وكانت 
ياسر  الراحل  الرئيس  وثيقه مع  اتصاالت  لدينا  
عرفات رحمه الله  وابو جهاد و ابو اياد وابو اللطف 
الى  رجعت  تونس  بعد  و  االصــدقــاء  مــن  والكثير 

رئيس  كنائب  وعملت  اخلارجيه  مقر  الى  الصني 
قسم الشرق االوســط  مبا فيها مصر و االردن  و 
ســوريــا واســرائــيــل و فلسطني و ســافــرت الــى هذه 
بعد هذه  و  الصينيني  املــســؤلــني  كــبــار  مــع  الـــدول 
ابو  برئاسة  فلسطني  كثيرة من  وفــود  مع  الفتره  

عمار .
و في العام 1994 عملت في قطر كنائب للسفير 
هناك ملدة عامني و نصف ثم انتقلت الى ابو ظبي 
ثم  3 سنوات ونصف  ملدة  للعمل هناك كمستشار 
ومن  ســنــوات    4 هناك  وعملت  دبــي  الــى  انتقلت 

هناك جئت الى فلسطني .

التي بذلتموها  س: ما هو تقييمكم للجهود 
الصينية  الفلسطينية  الــعــالقــات  لتطوير 

على مدار االربع سنوات املاضية؟
اربــع  فلسطني  فــي  امضيت   هــذا  يومنا  حتى  ج: 
الفتره تعززت  سنوات اال شهر و نصف و في هذه 
رعاية  فترة  في  فلسطني  و  الصني  بني  العالقات 
و عناية  ســادت  البلدين    وخاصه في املجاالت 

التجارية و االقتصادية. 
توحيد  اجل  من  السفاره  طاقم  مع  جهودا  بذلت 

عالقات التعاون املثمر مع اجلانب الفلسطيني. 

س: مـــا هـــي االجنــــــازات االقــتــصــاديــة الــتــي 
الــصــديــقــة للشعب  الـــصـــني  دولـــــة  قــدمــتــهــا 

الفلسطيني؟

املاضيه  السنوات  ج: حققنا اجنــازات كبيرة خالل 
املقر  مشروع  اهمها:  املشاريع  من  العديد  ونفذنا 
اجلديد لوزارة اخلارجية  و في الرابع من اكتوبر 
و  الثنائية  االتفاقية  توقيع  جــرى   2008 الــعــام  
الثالثية بني فلسطني و الصني الجناز هذا املشروع  
بــحــضــور الــرئــيــس  ابـــومـــازن وعـــدد مــن املسؤلني 
والوزراء وفي نفس اليوم شارك الرئيس في وضع 
الصينية الجناز  باجلهود  واشــاد  االســـاس   حجر 
املتحده  االمم  برنامج  مع  بالتعاون  املشروع  هذه 

. Undp االمنائي
الطلبات  وبسبب  يرام  ما  على  املشروع  يسير  االن 
لزيادة املساحة و الطوابق نحن على وشك التوصل  
الى االتفاق الثالثي  ونتمنى اجناز املشروع باسرع 

وقت ممكن في فتره وجيزه. 
ـــــــارات مــتــبــادلــة بـــني الــشــعــبــني  كـــانـــت هـــنـــاك زي
الــكــثــيــر من  الــفــلــســطــيــنــي و الــصــيــنــي  وقـــد زار 
في  كبير  مــســؤول  فــيــه  مبــا  فلسطني  االصـــدقـــاء 
احلــــزب ووزيــــر اخلــارجــيــة  ، و فــي هـــذه الــفــتــره 
استقبلت املبعوث اخلاص للشرق االوسط ثمانية 
مرات  واجتمع بالرئيس عباس الذي استقبله في 

اجواء حارة وكذلك مع  اعضاء احلكومة. 
كل ذلك دفع عملية تطور العالقات بني الشعبني، 
العالقات  هــذه  بتطوير  نهتم  نحن  جانبنا  مــن 
احلكومية   الــدوائــر  وبــني  الصينية  الــســفــارة  بــني 
املختلفة  الــــوزارات   و  الـــوزراء  و  الرئاسة  ومكتب 

السفير الصيني 
السابق لدى

السلطة الفلسطينية 
:» لـ »

امتنى للشعب الفلسطيني ان يحقق حلمه
في اقامة دولته املستقله
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النمو االقتصادي مرهون بازالة االحتالل االسرائيلي
مرتاحون من تطور العالقات  الصينية الفلسطينية

وكــذلــك مــع احملــافــظــات والــبــلــديــات واالحتــــادات 
ـــا  جميع  واجلــمــعــيــات  وافــتــخــر بــالــقــول انــنــا زرن
احملافظات في فلسطني، وفي االيام االخيره زرت 
محافظات قلقيليه وجنني واخر محافظة  زرتها 
كانت طوباس  برفقة  احملافظ سامي مسلم و هو 
صديقي منذ ايام تونس، ومن خالل هذه اجلوالت 
الــتــفــقــديــه والــــزيــــارات ملــســنــا عـــن كــثــب  اواصـــر 
الصيني  الشعبني  بني  واالخــوة  واحملبة  الصداقة 
ومن  االصــدقــاء،  بني  كأننا  نشعر  والفلسطيني،  
جتاه  الثابت  الصيني  املوقف  على  اكدنا  جانبنا 
قضية الشعب الفلسطيني  العادلة  ونتمنى لهذا 
الشعب ان يحقق حلمه في اقامة دولته املستقله 
وعاصمتها القدس الشريف في اسرع وقت ممكن.
رغــم انــنــي ســاغــادر رام الــلــه  اال انــنــي ساتابع ما 
ان  ونتمنى  الفلسطينيه   االراضـــي   فــي  يــجــري  
املجتمع  بــجــهــود  الفلسطينيني  حــلــم  يتحقق 

الدولي واالصدقاء.

س: كيف ترى العالقات االقتصاديه وخاصه 
الــتــجــاريــة بــني الــصــني وفــلــســطــني  وهـــل انــت 

راض عنها ؟ وكيف تقيمون هذا التعاون؟ 
ج:  في احلقيقة نحن مرتاحني من تطور العالقات 
فــانــا زرت  املــســتــوى،  ولكننا غير راضـــون مــن هــذا 
التجارية  والغرف  و االحتــادات  معظم احملافظات 
وهناك  االعمال،  رجال  مع  املوضوع  هذا  وناقشنا 
دخول  تسهيل  اهمها  ومشاكل  وصعوبات  عقبات 
البضائع ورجال االعمال وهذا يعتبر  امر اساسي  
فــي الــعــالقــات الــتــجــاريــة بــني الــصــني وفلسطني  
ونقترح ان تتدخل االوساط السياسيه  حتى جند 

السبل الكفيله حلل هذه املشاكل. 
الشعب  يــنــال  ان  هــو  الــوحــيــد  احلـــل  ان  اعــتــقــد 
سيادته  عــلــى  وحــصــولــه  اســتــقــاللــه  الفلسطيني 
التجاري   التبادل  في  االمــر  يسهل   مما  الكاملة 
وكذلك  والصني  فلسطني  البلدين  بني  والزيارات 

بني فلسطني ودول اخرى.

رجـــال  و  الـــتـــجـــار  مــشــاكــل  هـــل مت حـــل  س: 
االعـــمـــال بــخــصــوص مــنــح الــفــيــزا الـــى دولــة 
الــصــني الــشــقــيــقــه  واهــمــهــا الــفــيــزا املــتــعــدده 

السفرات وملدة عام؟
ج: انا اؤيد متديد املدة الى عام وكما وعدت خالل 
فاننا  اشهر  عــدة  قبل  اخلليل  مدينة  الــى  زيــارتــي 
املوضوع  هذا  بتنفيذ  وبدانا  االقتراح،  هذا  ندرس 
وعام  عامني  ملــدة  فيزا  تأشيرة  يحمل  من  وهناك 
وهـــنـــاك شــــروط لــذلــك فــمــن يــســافــر مـــن رجـــال 
االعمال عدة مرات  مننحه فيزا ملدة عام او سنتني 
ومن املمكن متابعة هذه القضية بني احتاد رجال 
الصيني  الــســفــيــر  مــع  الفلسطينيني  االعـــمـــال 

اجلديد  واركان السفارة هنا على الفور.

االقــتــصــاديــه  الــلــجــنــه  لــم تنعقد  ملــــاذا   س: 
الفلسطينيه الصينية  املشتركه حتى االن؟

االوضــاع  بسبب  تنعقد  لم  اللجنة  الــواقــع  في  ج: 
الفلسطينيه  االراضـــي  بها  متــر  التي  السياسية 
ونأمل ان تستأنف اللجنه اجتماعاتها  في االوقات 

املناسبه خدمة للجانبني الفلسطيني و الصيني.

املاضيه  السنوات  في  جتربتكم  نتيجة  س: 
كيف تقيمون القطاع اخلاص الفلسطيني؟

ج: لقد زرت بعض الشركات الفلسطينية  اخلاصه 
دورا  وستلعب  لعبت  الــشــركــات  هـــذه  ان  واعــتــقــد 
التجارية  و  االقتصادية  احلياة  تنشيط  في  كبيرا 
الشركات  بــني  تــعــاون  هــنــاك  طبعا  فلسطني،  فــي 
اخلاصة و الشركات العامة ، اعتقد ان هناك حاجه 
لــالســتــفــاده مــن خــبــرات الــــدول االخــــرى وهــنــاك 
رجال  بني  الزيارات  لتبادل  ملحة  وحاجة  ضــروره 

االعمال سواء من الشركات العامة او اخلاصة. 
الفلسطينيني  االعــمــال  رجـــال  الحتـــاد  وبالنسبه 
فقد طلبت بان يكون له دورا كبيرا في هذا املجال 
وخاصة  من خالل مجلس االعمال املشترك  وال بد 
من وضع الية لتنفيذ هذه الفكرة في العام القادم. 

س: مــــا هــــو انـــطـــبـــاعـــكـــم  عــــن االقـــتـــصـــاد  
الفلسطيني؟

امكانيات  له  الفلسطيني  االقتصاد  ان  اعتقد  ج: 
يــواجــه مشاكل  الــوقــت احلــاضــر   فــي  كبيرة لكنه 
جهود  وهناك  واالغـــالق،  االحتالل  وهــي  وعقبات 
الشركات  مع  بالتعاون  االجانب  اخلبراء  قبل  من 

العامة و اخلاصة من اجل تطوير البنية التحتية  
وهــــذا مـــوضـــوع مــهــم  وهــــذا بــحــاجــة الـــى جــهــود 
املستوى  على  الــدولــي  املجتمع  قبل  من  مشتركة 
بعض  زرنــا  وزمالئي  فأنا  تطور  وهناك  السياسي، 
واالداريــة،  التقنية  الناحية  املتطورة من  الشركات 
ان  ناحية  من  التصدير  في  مشاكل  هناك  ولكن 
هذه  حتــررت  واذا  ينبغي  كما  ليست  التكنولوجيا 
عندها سنشهد حركة   استقاللها  ونالت  االراضــي 
بازالة  مرهون  التطور  ان  اخر  مبعنى  واسعة  منو 

االحتالل االسرائيلي.
العصيبة  الــظــروف  هـــذه  فــي  نعيش  انــنــا  رغـــم 
ال بـــد ان نـــــدرس  امــكــانــيــة تــطــويــر  الــنــشــاط  
والتطوير  احلالية  الظروف  االقتصادي  حسب 
املطلوب واملنشود والتنافسية  املطلوبة  ستبقى 
االراضي  على  االحتالل جاثما  دام  ما  محدودة 

الفلسطينية.

فلسطني  تــغــادرون  وانتم  شعوركم  هو  ما  س: 
و تــنــتــقــلــون لــلــعــمــل فـــي ممــلــكــة الــبــحــريــن 

الشقيقة؟
ج: انا اشعر كما قال لي زمالئي الفلسطينيني  يعز 
فلسطني   ملغادرتك  باحلزن  ونشعر  الفراق   علينا 
ورفاق  اصدقاء  الننا  الشعور   نفس  اشاركهم  وانا 
ــعــالقــات  ــر ال ــطــوي ــعــمــل لـــهـــدف واحـــــد وهــــو ت ون
واحدة  كعائلة  معا  عشنا  الصينية،  الفلسطينية 
سادتها احملــبــة  والــصــداقــة  والــتــعــاون  فاالنسان 
يتولد لديه  واحبائه  عندما يعيش  مع اصدقائه 
شعور صادق خاصة  ان احلديث يدور عن العيش 
في فلسطني  وعندما اغادر هذا البلد، طبعا اشعر 
باحلزن  و هناك  وعد مع االصدقاء بان نبقى على 
تواصل  واتصال  ونتبادل املعلومات  واالخبار حتى  
اقــول   وال  البعض  بعضنا  مــع  حية  قلوبنا  تبقى 

وداعا وامنا اقول الى لقاء.
وفـــي اخلــتــام تــتــقــدم اســـرة مجلة رجـــل االعــمــال 
يانغ  السفير  الــصــديــق  ســعــادة  مــن  الفلسطيني 
ويقوه باحر واصدق املشاعر والتمنيات له مبوفور 
والصحة  اجلــديــد  عمله  فــي  والــنــجــاح  الــســعــادة 

والعمر املديد.
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وزارة   ، املــعــلــومــات  وتــكــنــولــوجــيــا  االتـــصـــاالت  وزارة 
الوطني  االقتصاد  ووزارة  واالسكان   العامة  االشغال 
ووزارة  الصناعة  ووزارة  التجارة  وزارة  جمعت  التى 
التموين باالضافة الى الهيئات الثالث التابعة لوزارة 
االستثمار  تشجيع  هيئة  وهــي  الوطني  االقــتــصــاد  
ومــؤســســة املــواصــفــات  واملــقــايــيــس  وهــيــئــة املناطق 
والعمل  املــســؤولــيــة  حــجــم  يــبــني  وهـــذا   ، الصناعية 

املطلوب اجنازه.
الــوزارات  ادارة  عــادي من اجل  لذلك بذل جهد غير 
وتسيير االعمال من قبل رئيس الــوزراء ومن الوزراء 
لي ثالث  وبالنسبة  وزارتــني  الذين حتملوا مسؤولية 
ــوزراء  ال رئيس  وخاصة  منا  الحــد  يبق  لم  اذ  وزارات 
ايام او ساعات للراحة اذ كان يستمر العمل في ايام 
العطل وفي نهاية االسبوع ، مما كان له االثر املباشر 
املــجــاالت االمنية  فــي  شتى  فــي حتقيق اجنــــازات  

واالقتصادية  واالجتماعية والتشريعية واملالية.
النجاح وحتقيق اجنــازات على  وكان من اهم اسباب 

االرض:
الــوزراء  لرئيس  مــازن   ابــو  الرئيس  دعــم سيادة   -1
وللحكومة ووضوح الرؤية واالصرار على االجناز.
هــنــالــك عــنــاصــر مشتركة وقــاســم مــشــتــرك في   -2
وعلى سبيل   لــلــوزارات   االساسي  العمل  طبيعة 
مسؤولية  حتملت  التى  الثالث  ـــوزارات  ال املثال 
ادارتها ) االقتصاد الوطني واالتصاالت واالشغال 
واالسكان ( كلها مرتبطة بقطاع االعمال  اعمال 

جتارية وعطاءات ومفاوضات واتفاقيات.
ــــوزارات  ال فــي  واملــراجــعــني  املستفيدين  معظم   -3

الثالث من القطاع اخلاص.
مبتابعة  اخلــاصــة  والتعليمات  الــقــانــون  وحـــدة   -4
الــوزارات الثالث وتنفيذ  العاملني في  متطلبات 

استحقاقاتهم  القانونية.

مسؤولية في ظروف إستثنائية
في لقاء خاص ملجلة »رجل األعمال مع » معالي وزير االقتصاد السابق كمال حسونة أحد أركان احلكومة الثانية عشر والتي شكلت في ظروف 
إستثنائية، حيث حتمل بشكل فريد وغير مسبوق مسؤولية وأعباء ثالث وزارات ومؤسساتها شبه احلكومية في آن واحد، توجهنا ملعالي الوزير 
السابق للخوض في جوانب هذه التجربة وكيف تكيف في إدارة هذه األعباء ، ومعرفة سر النجاح وما هي أبرز النتائج واإلجنازات لهذه احلقبة 

على صعيد الوزارات الثالث على وجه اخلصوص؟
ويقول حسونة انه قبل عامني ونصف في ظروف استثنائية حتمل دولة رئيس الوزراء د. سالم  فياض مسؤولية رئاسة احلكومة باالضافة 
الى وزارتي املالية واخلارجية ،وباقي الوزراء االخريني حتملوا مسؤولية وزارتني او وزارة واحدة وبالنسبة  لي كان لي شرف حتمل مسؤولية 

ثالث وزارات:

بالنسبة   االجنــاز  على  القدرة  اسباب  اهــم  ومــن   -5
لـــلـــوزارات الــثــالث الــتــعــاون مــع وكـــالء الــــوزارات 
يتمتعون  الذين  العامون  واملـــدراء  واملساعدين 
مبــهــنــيــة عــالــيــة فـــي تــخــصــصــاتــهــم وبــالــثــقــة 
واالخــالص في العمل ، ومن حسن حظي انهم 
كثر في الوزارات الثالث  مما دفعني الى تفعيل 
املالية   والــدائــرة  القانونية   الــدائــرة   وتنشيط 
مكتب  في  والعاملون  املراقبة  ودائـــرة  واالداريـــة 

الوزير.
ويــضــيــف انـــه كـــان لــتــوزيــع الــعــمــل بـــني املــســؤولــني 
نتائج  اجلميع  بــني  التكامل  خــالل  مــن  املــذكــوريــن 

عملية واثر مباشر  في االجناز.
مع  العلم لم يحدث اي اختالف في وجهات النظر 
التفاهم  قــرار قطعيا وامنــا  اي  اتخاذ  او تعارض في 
واالنــســجــام كــان ســائــدا بــني الــوزيــر واملــســؤولــني اال 
في  الصعوبات  بعض  هناك  وكــانــت  مــحــدود   بشكل 
في  العاملني  جمعت  التى  الوطني  االقتصاد  وزارة 
وزارة التجارة و العاملني في وزارة الصناعة والعاملني 
في وزارة التموين اذ لم تتم عملية الدمج هذه بشكل 
مــريــح وكــذلــك  االنــســجــام بــني اجلميع لــم يكتمل 

حسب االصول. 
ويــقــول حــســونــة انـــه لــالســبــاب الــتــى ذكــرتــهــا سابقا 
شتى  فــي  مختلفة  اجنــــازات  االرض  عــلــى  حتققت 
املجاالت ومن قبل جميع الوزارات ، اهمها على سبيل 

املثال من الوزارات الثالث (.

وترخيص عشرات  للقطاع اخلاص  السوق  فتح   -1
التقنية  الــقــطــاعــات  مــخــتــلــف  فـــي  الـــشـــركـــات 

واالتصاالت 
ـــون تــنــظــيــم هــيــئــة قــطــاع  اعــــــداد مـــشـــروع قـــان  -2

االتصاالت.

السريع  الــتــوزيــع  ونــظــام  الــبــريــد  ـــر  دوائ تطوير   -3
والربط الدولي بحيث اصبحت فلسطني عضوا 

في االحتاد العاملي للبريد.
تــطــويــر مــركــز الــتــدريــب احلــكــومــي الــتــابــع   -4

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
تطوير العالقة والشراكة مع القطاع اخلاص من   -5

خالل وزارة االقتصاد.
شتى  فــي  الشركات  عــشــرات  وترخيص  تسجيل   -6

القطاعات  االقتصادية.
تفعيل دور دائرة حماية املستهلك.  -7

اعــــــــداد مــــشــــاريــــع  قــــوانــــني جتـــاريـــة   -8
وصناعية.

عقد اتفاقيات تسويق املنتجات الفلسطينية مع   -9
دول عربية واوروبية،

شق وتعبيد طرق في جميع مدن وقرى الضفة   -10
الغربية.

طـــرح 260 عــطــاء خـــالل عـــام عــن طــريــق جلنة   -11
الــعــطــاءات املــركــزيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة االشــغــال 

العامة.
اعادة بناء عدد من البيوت التى دمرت في شتى   -12

مناطق الضفة.
اعـــادة بــنــاء املــقــاطــعــات الــتــى دمــرتــهــا اسرائيل   -13

وبنايات اخرى للسلطة الوطنية.
دعم وتشجيع القطاع اخلاص على تبني مشاريع    -14

عقارية سكنية  ومراكز جتارية.

التي  االجنـــازات  باختصار  بالقول  حديثه  واختتم 
قــامــت بــهــا احلــكــومــة الــثــانــيــة عــشــر لـــم تنجزها 
والفلتان  االنــقــســام  مــن  بــالــرغــم  سابقة  حــكــومــات 
االمني والظروف االقتصادية الصعبة  عند استالم 

املهمة.
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أعلن في عمان مؤخرا عن اجناز اتفاقية القامة منطقة 
جتارة حرة بني االردن وفلسطني الى جانب انشاء مركز 

لوجستي لتسهيل حركة التجارة بني البلدين.
اجتماعات  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  فــي  واختتمت 
اللجنة التحضيرية للجنة العليا االردنية الفلسطينية 
املــشــتــركــة بــالــتــوقــيــع بـــاالحـــرف االولــــى عــلــى محضر 
اتفاقية   16 لـ  النهائية  الصيغ  شمل  الــذي  االجتماع 

وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم.
وزير  االردنــي  اجلانب  االجتماعات عن  ووقــع محضر   
الــصــنــاعــة والــتــجــارة املــهــنــدس عــامــر احلــديــدي وعــن 
السابق  الوطني  االقتصاد  وزيــر  الفلسطيني  اجلانب 
باسم خوري بحضور عدد من املسؤولني من اجلانبني. 

وشملت االتفاقيات التي مت التباحث حولها على مدار 
البرنامج  الــصــنــاعــي،  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  يــومــني 
مذكرة  الصناعي،  للتعاون  التفاهم  ملذكرة  التنفيذي 
النباتي،  الصحي  احلجر  مجال  فــي  للتعاون  تفاهم 
واحلجر  احليوانية  الصحة  مجال  فــي  تــعــاون  مــذكــرة 
الصحي البيطري، بروتوكول تفاهم للتعاون والتكامل 
اإلرشـــاد  مــجــال  فــي  للتعاون  تفاهم  مــذكــرة  الــزراعــي، 
برنامج  الطاقة  للتعاون في مجال  بروتوكول  الزراعي، 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  مجال  في  تنفيذي 

االردن وفلسطني يوقعان 16
 اتفاقية وبروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم

برنامج تنفيذي في مجال التربية والتعليم بروتوكول 
الفلسطيني  األردنــي  األعمال  لتأسيس مجلس  معدل 
واحتاد  األردنيني  األعمال  رجــال  جمعية  بني  املشترك 

جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني.
 وأعرب وزير الصناعة والتجارة املهندس عامر احلديدي 
التحضيرية  اللجنة  اجتماعات  تؤدي  ان  في  أمله  عن 
الى تطوير العالقات بني البلدين وعلى كافة األصعدة، 
على  عاما  عشر  اثني  مضي  بعد  تنعقد  وأنها  خاصة 
اللجنة السابقة وذلك بسبب الظروف الصعبة  انعقاد 

والقاسية التي يعاني منها الفلسطينيني. 
وأكد احلديدي حرص األردن على إيجاد السبل الكفيلة 
مع  والتجارية  االقتصادية  العالقات  وتطوير  بتعزيز 
املستقبلية  الــتــصــورات  ووضـــع  الفلسطيني  اجلــانــب 
بني  والتنسيق  االقتصادي  التعاون  مستوى  ورفــع  لها 
أن  موضحا  والعربي،  الثنائي  املستوى  على  البلدين 
مسؤولية رفع حجم التبادل التجاري بني البلدين تقع 
على عاتق القطاعني العام واخلاص . وسجلت املبادالت 
وزارة  إحصائيات  وفق  وفلسطني  األردن  بني  التجارية 
العام  فــي  دوالر  مليون   90 قــرابــة  والــتــجــارة  الصناعة 
2008 ونحو 33 مليون دوالر خالل النصف األول من 
التي  والعراقيل  الصعوبات  نتيجة   2009 العام  هــذا 

يضعها اجلانب اإلسرائيلي.
إلى  لالنضمام  الفلسطيني  للجانب  الــدعــوة  وجـــدد 
املتوسطية  العربية  احلـــرة  الــتــجــارة  منطقة  اتفاقية 
تكامل  تعزيز  في  املساهمة  منها  نأمل  والتي  )أغادير( 
مــن خالل  فيها  األطـــراف  العربية  الـــدول  اقــتــصــادات 
إلى  التصدير  فــرص  زيـــادة  وبالتالي  املنشأ  تراكمية 
االحتاد األوروبي في ضوء اتفاقيات الشراكة التي تربط 
االتفاق  العربية. كما مت  الــدول  األوروبـــي مع  االحتــاد 
على التنسيق ثنائيا باجتاه ترتيب اجتماع ثالثي يضم 
واملعوقات  الصعوبات  كافة  لبحث  اإلسرائيلي  اجلانب 
التبادل  حركة  أمــام  اإلسرائيلي  اجلانب  يضعها  التي 
املواصفات  مجال  آو  النقل  مجال  في  ســواء  التجاري 
وغيرها من األمور التي سوف تساعد اجلانبني في هذا 

االجتاه.
الفلسطيني  الوطني  االقتصاد  وزيــر  اكــد  جانبه،  من 
الــســابــق بــاســم خـــوري أن أهــمــيــة االجــتــمــاع تــأتــي في 
اجنازا  يشكل  عاما مما  اثني عشرة  مــرور  بعد  انعقاده 
وذلــك  الــعــربــي  الــى حضنها  لــعــودة فلسطني  واضــحــا 
البوابة  من  واإلسالمي  العربي  العمق  على  باالنفتاح 

االردنية.
اجلـــانـــب  لـــرغـــبـــة  االردن  دعـــــم  عـــلـــى  خــــــوري  وأثــــنــــى 
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أخبار اقتصادية فلسطينية

العاملية  التجارة  منظمة  الى  باالنضمام  الفلسطيني 
بعد رفــض اجلــانــبــني االمــريــكــي واالســرائــيــلــي لطلب 
الفلسطينية  الـــدولـــة  رغــبــة  الـــى  مــشــيــرا  االنــضــمــام، 
باالندماج في عمقها العربي االقتصادي الفتا إلى انها 

جاهزة الستحقاقات هذا االندماج.
وشــدد خــوري على ضــرورة العمل على جتــاوز املعيقات 
االسرائيلية في مختلف املجاالت لزيادة وتنويع التبادل 
داعيا  املختلفة،  االقتصادي  التعاون  واطــر  التجاري 
التعاون  لزيادة  املختلفة  ومؤسساته  اخلــاص  القطاع 

املشترك بني اجلانبني.
املشتركة  العليا  اللجنة  باستضافة  امله  عــن  واعـــرب 
في فلسطني قريبا ملا لها من اثر ومعنى في العالقات 

االردنية الفلسطينية.
وبدوره عرض امني عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور 
اجتماعات  فــي  مناقشته  مت  مــا  ابـــرز  العقله  منتصر 
اللجنة الفنية، مشيرا إلى انه مت التوصل الى الصيغة 
البلدين،  بــني  حــرة  جتــارة  منطقة  التفاقية  النهائية 
للوقوف  مشترك  ثالثي  اجتماع  عقد  على  واالتــفــاق 
واملواصفات  النقل  املعيقات في مجاالت  على مختلف 

واالجراءات اجلمركية وتطوير املعابر.
انشاء  على  اتفقا  اجلانبني  ان  العقلة  الدكتور  وقــال 
جلنة مشتركة من كبار املسؤولني من اجلانبني لتعمل 
الــعــالقــات  الـــالزمـــة ملستقبل  الـــتـــصـــورات  عــلــى وضـــع 
االقتصادية االردنية الفلسطينية ومتابعة حل املشاكل 
الناجمة عن املعيقات التي يضعها اجلانب االسرائيلي 
على التبادل التجاري بني االردن وفلسطني، وأوضح أن 
وبالتعاون  اخلاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة 
من  عــدد  بتقدمي  سيقومان  العقبة  تطوير  شركة  مع 
امليناء  خدمات  بــدالت  على  واخلصومات  التسهيالت 
الى  االردن  عبر  ترانزيت  املــارة  الفلسطينية  للبضائع 
الدول املجاورة واعطاء االولوية للبضائع الفلسطينية 
ــاولــة والــتــخــزيــن واجنــــاز املــعــامــالت  ــن فــي عــمــلــيــات امل
اجلــمــركــيــة وتــوفــيــر قــطــع اراضــــي كــمــواقــع للتخزين 

واخلدمات اللوجستية للبضائع الفلسطينية.
والرخام  احلجر  كتل  استيراد  بحثت  اللجنة  ان  وبــني 
الى  االردنـــي  الـــدواء  الــى جانب تصدير  فلسطني،  من 
فلسطني واالتفاق على البدء باجراءات تسجيل الدواء 
بشكل  التباحث  ذلــك  بعد  ليتم  فلسطني  في  االردنـــي 
مشترك مع اجلانب االسرائيلي للسماح بدخول الدواء 

االردني الى االسواق الفلسطينية.
دور  القطاع اخلاص  اعطاء  انه لغرض  العقلة  وأوضح 
أكبر في التبادل التجاري بني البلدين وتسهيل اجراءات 
مرور البضائع مت التوصل الى مذكرة تفاهم حول تصور 

مشترك النشاء مركز لوجستي على جانبي احلدود. 
ـــال انـــه لــغــرض دعـــم جــهــود الــطــرفــني فــي تشجيع  وق

على  االتــفــاق  مت  البلدين،  في  املشتركة  االستثمارات 
املبادىء واألسس العامة التي سيتم اعتمادها التفاقية 
منع االزدواج الضريبي التي سيبدأ اجلانبان مفاوضات 
بشأنها وفي مجال االستثمار، بني العقلة ان اجلانبني 
قــد تــوصــال الـــى صــيــغــة نــهــائــيــة التــفــاقــيــة التشجيع 

واحلماية املتبادلة لالستثمارات.
وفي مجال النقل ، أكد اجلانبان على أهمية التنسيق 
الترتيبات  بخصوص  البلدين  مــواقــف  فــي  املــشــتــرك 
لعقد  والتنسيق  بالنقل،  اخلاصة  االقليمية  واملشاريع 
لتفعيل  اردني-فلسطيني-اسرائيلي  ثالثي  اجتماع 
املوقع  والبضائع  لالشخاص  الــبــري  النقل  بــرتــوكــول 
تفعيل  وكــذلــك  والفلسطيني،  االردنـــي  اجلانبني  بــني 
 door to door البروتوكول اخلاص مبوضول النقل
االردنــــي  بــني اجلــانــبــني  الــتــجــاري  ــتــبــادل  ال لتسهيل 
تأهيل  اعــــادة  بــخــصــوص  التنسيق  و  والفلسطيني، 
بني  جتــاري  كمعبر  الستخدامه  محمد  االمــيــر  جسر 
البلدين، الى جانب التنسيق بخصوص انشاء وتشغيل 
أريحا ودعم جهود اجلانب  الدولي في  مطار فلسطني 

الفلسطيني في هذا االطار.
الكهربائي  الــربــط  مواضيع  على  اجلانبان  اتفق  كما 
والتعاون املشترك في مجال الغاز الطبيعي والتعاون في 
مجال استثمار البنية التحتية للمنظومات الكهربائية، 
الى جانب مواضيع التعاون في مجال سياسة املنافسة، 
املعارض  مــجــاالت  فــي  والــتــعــاون  الصناعي،  والــتــعــاون 
والصحة  والثقافة  واجلــمــارك  واملقاييس  واملواصفات 
التوصل الى  ، ومت  العالي والتربية والتعليم  والتعليم 
مذكرات تفاهم وبرتوكوالت تعاون وبرامج تنفيذية في 

معظم هذه املجاالت.
من جانبه قال وكيل وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني 
الفلسطينية  التجارية  العالقة  أن  نوفل  عبد احلفيظ 

اإلطــار  رئيسية شكلت  مــراحــل  بــثــالث  مــرت  األردنــيــة 
بنى  والتي  العالقات وهي مرحلة األمل  املرجعي لهذه 
خاللها اجلانبان آماال عالية بإمكانية إحالل البضائع 
واملنتجات اإلسرائيلية باألردنية ورفع مستويات التبادل 
300 مليون دوالر، موضحا  التجاري بني البلدين الى 
أن هذا اإلجناز لم يكن ليتحقق بسبب بدء االنتفاضة 

الثانية في العام 2000.
أمـــا املــرحــلــة الــثــانــيــة -بــحــســب نــوفــل- فــهــي مرحلة 
الــصــدمــة والــرغــبــة فــي احملــافــظــة على الــبــقــاء بسبب 
بها  مر  التي  السيئة  والسياسية  االقتصادية  الظروف 
الشعب الفلسطيني جراء احلصار اإلسرائيلي، مشيدا 
الوحيد  واملتنفس  الرئة  كان مبثابة  الذي  األردن  بدور 

للضفة الغربية. 
العمل  إعــادة  ستتضمن  الثالثة  املرحلة  أن  نوفل  وبني 
وجتاوز املعيقات اإلسرائيلية من خالل الربط الكهربائي 
بني البلدين وإقامة مراكز خدمات على جانبي احلدود 
اليجاد تسهيالت للمصدرين واملستوردين في البلدين، 
االســتــفــادة من  فــي  الفلسطيني  اجلــانــب  رغبة  مــؤكــدا 
ميناء  يقدمها  التي  الترانزيت  وخــدمــات  التسهيالت 

العقبة 
وكــان وزيــر الــدولــة لــشــؤون اإلعـــالم واالتــصــال الناطق 
الرسمي باسم احلكومة االردنية الدكتور نبيل الشريف 
العليا  اللجنة  اجتماعات  ان  سابق  وقت  في  اعلن  قد 
على  تأجيلها  مت  قــد  املشتركة  الفلسطينية  االردنــيــة 
مستوى رئيسي الوزراء إلى وقت الحق بناء على طلب 

فلسطيني.
رئيس  مــن  بطلب  جــاء  التأجيل  أن  الشريف  وأضـــاف 
الوزراء الفلسطيني د. سالم فياض الذي اتصل برئيس 
انشغاالت  بسبب  التأجيل  يطلب  الذهبي  نادر  الــوزراء 

اجلانب الفلسطيني حيث سيوقع في وقت الحق.

د. عامر احلديدي ود. باسم خوري يوقعان اإلتفاقيات
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العاملي اقامت  اجلــودة  بيوم  الحتفاالتها  تتويجا 
في  الفلسطينية  واملقاييس  املــواصــفــات  مؤسسة 
فــنــدق بــســت ايــســتــرن ورشــــه عــمــل حتـــت عــنــوان 
برعاية  الوطنية«  منتجاتنا  جــودة  تطوير  »نحو 
د.  الوطني  االقتصاد  وزيــر  إدارتــهــا  مجلس  رئيس 
حسن أبــولــبــدة، ومبــشــاركــة د.حــــازم الــشــنــار مدير 
العام  رئيس االحتاد  املصري  املؤسسة ومهدي  عام 
الوكيل  حسني  ومحمود  الفلسطينية  للصناعات 
اعضاء  من  اخــر  وعــدد  الــزراعــة  وزارة  في  املساعد 
مؤسسات  ممثلي  وبحضور  املؤسسة،  ادارة  مجلس 
القطاعية  الصناعية  واالحتــادات  القطاع اخلاص 

واملهنية وأصحاب املصانع والشركات.
ولـــدى افتتاحه الــورشــة أكــد الــوزيــر أبــو لــبــدة أن 
دعــم  عــلــى  ستعمل  املختلفة  والــــــوزارات  ـــــوزارة  ال
اجلديدة  بإدارتها  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة 
قواعد  إرســاء  في  الريادي  دورهــا  لتأخذ  وطاقمها 
كل وسائل  لها  وانــه سيقدم  اجلــودة في فلسطني، 
وان  الهدف  هــذا  لتحقيق  واملعنوي  املــادي  الدعم 
املؤسسة بصدد وضع استراتيجيه جديدة بالتعاون 
مــع مجلس إدارتـــهـــا ومـــع شــركــائــهــا، مــؤكــدا على 
النقلة النوعية بجودة املنتجات الوطنية للمصانع 
التي تتوجه للحصول على شهادات املؤسسة، داعيا 
كافة املصانع إن تتوجه إلى املؤسسة لالستفادة من 
خدمات املؤسسة ومن كادرها الفني صاحب اخلبرة 

والكفاءة العالية.
بدوره أشاد مهدي املصري رئيس احتاد الصناعات 
كادرها  املؤسسة بجهود  ادارة  ونائب رئيس مجلس 
ملوائمة  اجلــديــدة  بــإدارتــه  وسعيه  الفني  ومستواه 
احتياجات  مــع  وبرامجها  املؤسسة  إستراتيجية 
الصناعة. ودعا محمود حسني الى توثيق التعاون 
بــجــودة  لــلــنــهــوض  الـــزراعـــة  ووزارة  املــؤســســة  بــني 
املنتجات الزراعية الفلسطينية وقدرتها التنافسية 

في األسواق احمللية واخلارجية.
من جانبه شدد مدير عام املؤسسة د. حازم الشنار، 
على  يعمل  والفني  اإلداري  املؤسسة  كــادر  أن  على 
إرساء قواعد اجلودة في كافة مناحي احلياة وجلعل 
اجلودة منهاجا ال طفرة. مبينا أن املؤسسة قامت 
التاريخ  هذا  1000 مواصفة حتى  بإعداد حوالي 
املواصفات  أن هذه  الهدف، موضحا  لتحقيق هذا 
اعتمدت على املراجع العربية واإلقليمية والدولية 

وزير االقتصاد الوطني يرعى الورشة اخلتامية
ليوم اجلودة العاملي وتطوير منتاجاتنا الوطنية

الفلسطيني  الواقع  مع  لتتناسب  موائمتها  ومتت 
اخلــــاص. كــمــا أشـــار الـــى جــهــود املــؤســســة إلنــشــاء 
اجلودة  فحوصات  إلجــراء  لها  معيارية  مختبرات 
ومدى مطابقة السلع مع املواصفات بالتعاون مع 
أن جهود  إلى  منوها  اخلاص،  والقطاع  اجلامعات 
املؤسسة أدت إلى االرتقاء بجودة  منتجات املصانع 
عالمات  على  للحصول  توجهت  الــتــي  واملــنــشــآت 
لالقتداء  الصناعية  املنشآت  باقي  داعيا  اجلــودة، 
املؤسسة  احتفال  عــنــوان  إن  الشنار  د.  وقــال  بها. 
هذا العام هو تطوير جودة املنتجات الفلسطينية، 
هدف ال شعار. منوها إلى ضرورة استفادة الصناعة 
مع  املتبادل  االعتراف  اتفاقيات  من  الفلسطينية 
أن املؤسسة ستعمل جاهدة  العربية، مؤكدا  الدول 
للمنتجات  التنافسية  درجــات  أعلى  الى  للوصول 
السوقني احمللي  الفلسطينية  .وتعزيزمكانتها في 

والدولي
ثم قام د.أبو لبده وباقي اخلطباء بتوزيع الشهادات 
في  الثالثة  الفائزين  على  التقديرية  واجلــوائــز 
املؤسسة  نظمتها  الــتــي  الــذهــبــي  الــزيــت  مسابقة 
الــزيــت  ومــجــلــس  الــــزراعــــة  وزارة  مـــع  ــعــاون  ــت ــال ب
الفلسطيني ومركز التجارة الفلسطيني واملشاريع 
األوروبــي  االحتــاد  من  وبدعم  املجال  في  العاملة 

قام  كما  السويسري.  والتعاون  الفرنسي  والتعاون 
القائمني  عن  وممثال  بالتريد  من  أبوعلي  أسامة 
عــلــى املــســابــقــة بــتــقــدمي شــهــادتــي تــقــديــر ملوظفي 
املميز  لدورهما  البرنامج  على  القائمني  املؤسسة 

فيه.
أبو  املهندس هيثم  أوضــح  الــورشــة  مـــداوالت  وفــي 
ريان مدير مكتب املؤسسة باخلليل مفهوم ومبادئ 
اجلودة لتكون املرجعية واألساس الذي ترتكز عليه 
الفلسطينية.  املنتجات  جــودة  وتطوير  الصناعة 
اجلــودة  دائـــرة  مدير  حجه  حيدر  املهندس  وشــرح 
على  احلــصــول  وأهمية  آلية  باملؤسسة  والتأهيل 
والشركات،  للمصانع  الفلسطينية  اجلــودة  شهادة 
فــي حــني عـــرض املــهــنــدس مــحــمــد الــســيــد مدير 
دائرة العالقات والتعاون الدولية اتفاقيات التعاون 
الفلسطينية،  اجلــودة  بشهادة  الدولية  واالعتراف 
والــقــى املــهــنــدس جــمــال صــواحلــه مــحــاضــرة عن 
جودة  رفــع  في  الوطنية  والقياس  املعايرة  أهمية 
احمد  املهندس  وعـــرض  الفلسطينية،  املنتجات 
الفحص إلجراء  اعتماد مختبرات  اجلالد مفهوم 

الفحوصات على تلك املنتجات. 
وقد أقيم على هامش الورشة معرض للمنتوجات 
الوطنية احلاصلة على شهادة اجلودة الفلسطينية.

من اليمني د. حازم الشنار، محمود حسني، د. حسن أبو لبدة ومهدي املصري
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تبعات  من   ، اجلرباوي  د.علي  والتنمية  التخطيط  وزير  حذر 
على  مشددا  الفلسطيني،  املجتمع  في  الهجرة  ظاهرة  تفاقم 

ضرورة وضع استراتيجيات ملواجهة هذه الظاهرة.
والتنمية  للسكان  الوطني  املؤمتر  افتتاح  في  اجلرباوي  وقــال 
الذي عقد مبدينة رام الله حتت عنوان ›قضايا سكانية وتبعات 
البشري  الــرأســمــال  على  تأثير  الشباب  لهجرة  ›إن  تنموية، 
ايــالء  يحتم  مــا  وهــو  الفلسطيني،  للمجتمع  واالجــتــمــاعــي 
التهجير  أنـــواع  يشمل  مبــا  خــاصــة،  أهمية  التهجير  مــوضــوع 
املختلفة مثل الهجرة الداخلية، وهجرة أدمغة وهجرة الشباب‹.
وأضاف:‹ يــجــب مــراجــعــة كــافــة أشــكــال هـــذه الــهــجــرة ووضــع 
سياسات واستراتيجيات ملواجهة هذه الظاهرة، حيث أن قضية 
السكان قضية محورية في العملية التنموية ال ميكن أن تكون 
أن تبقى خارجها، وهي  أو  التنمية  عنصرا محايدا في عملية 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  بالسياسات  وتــتــأثــر  تــؤثــر  قضية 

وغيرها‹.
اتساع ظاهرة  إلى  أشــارت  دراســات،  املؤمتر عدة  وقدمت خالل 
ــيــة، حــيــث أشــــارت مــعــظــم هــذه  الــهــجــرة اخلــارجــيــة والــداخــل
في  معظمها  في  تركزت  الداخلية  الهجرة  أن  إلــى  الــدراســات 

محافظات وسط الضفة) القدس، ورام الله(. 
بني  املتبادل  االيجابي  التأثير  ›ولتحقيق  اجلــربــاوي:   وتابع 
تتضافر  داعمة  بيئة  وجــود  يتطلب  والتنمية  السكان  قضايا 
واالقتصادية،  والتشريعية،  السياسة،  اإلبعاد  فيها  وتتفاعل 
إلدمــاج  الفعالة  التدابير  كافة  اتــخــاذ  ضـــرورة  مــع  والثقافية 

قضايا السكان في عمليات ومراحل التنمية املختلفة‹.

ــه وبــالــرغــم مــن اجلــهــود الــتــي تبذلها احلكومة  ولــفــت إلــى ان
كافة  لتحسني  الدولي  واملجتمع  اخلــاص  والقطاع  واملجتمع 
والتدمير  القتل  واستمرار  االحتالل  استمرار  أن  إال  األوضــاع 
تقويض  إلــى  يــؤدي  الفلسطيني،  البشري  للرأسمال  املمنهج 

االجنازات التنموية.
وأضاف: ›إن استمرار ذلك يجعل من قدرتنا على حتقيق منهاج 
عمل املؤمتر واألهداف اإلمنائية غاية في الصعوبة، ما يدفعنا 
االحتالل  إنهاء  على  للعمل  املتاحة  اإلجــراءات  كافة  لتعجيل 

وإقامة الدولة‹.
على  ليؤكد  للسكان  الدولي  املؤمتر  برنامج عمل  ›جاء  وتابع: 
إدماج  أهمية  وعلى  والتنمية،  السكان  بني  التكاملية  العالقة 
األبعاد السكانية في عمليات التخطيط التنموي، وفلسطينيا 
تشير نتائج تعداد 2007 للسكان واملساكن إلى أن عدد السكان 
بلغ 3.7 مليون نسمة وهذا يعني أن عدد السكان ازداد خالل 10 
سنوات 866 ألف نسمة وهو ما نسبته %30 من عدد السكان 
عام 1997، عدا عن توقعات استمرار زيادة نسبة الشباب خالل 

السنوات القادمة‹.
وأشار اجلرباوي إلى أن الوزارة بدأت منذ سنوات بإعداد دراسات 
حول موضوعات سكانية مختلفة، وحوارات ونقاشات إلى جانب 
يراعي  مؤسسي  كإطار  للسكان  وطنية  جلنة  تشكيل  مشروع 
إدماج اإلبعاد السكانية في عملية التخطيط التنموي ومتابعة 

سير عمل حتقيق األهداف السكانية.
ولفت إلى أن برنامج احلكومة )إنهاء االحتالل وإقامة الدولة( 
السكانية،  القضايا  جــوانــب  مختلف  تــعــزز  مــحــاور  يتضمن 

واالرتقاء بنوعية التعليم ورفع مستوى اخلدمات بالشراكة مع 
القطاعني اخلاص واملدني.

البيانات  وحتليل  املعلومات  نظم  تطوير  ضــرورة  على  وشــدد 
إلتاحة  بالتنمية  الدميغرافية  ارتباط  حول  الدراسات  واجنــاز 
املطبقة،  واإلستراتيجية  السياسات  مراجعة  أمــام  الفرصة 
ملعاجلة  املــطــروح  املؤسسي  اإلطـــار  مبراجعة  االلــتــزام  مــؤكــدا 
قضايا السكان، وهي اللجنة الوطنية للسكان وضرورة تفعيلها 

للقيام مبسؤولياتها.
بدورها، أكدت القائم بأعمال رئيس جهاز اإلحصاء عال عوض 
على أهمية النظام اإلحصائي الرسمي كركن أساسي من أركان 
الوطنية  السلطة  أولته  الذي  األمر  دولة،  املدني ألي  املجتمع 

اهتماما خاصا.
واحدة  تعد  التي  والتنمية  السكان  قضية  أهمية  إلى  وأشــارت 
من ابرز القضايا احليوية، مضيفة: ›انه ومما ال شك فيه فان 
املتغيرات السكانية مخاطرها وانعكاساتها في شتى املجاالت، 

وال بد من تسليط الضوء على هذه املخاطر‹.
فيما أعربت ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان في فلسطني 
احلوار  وتعزيز  لدعم  الصندوق  استعداد  عن  جورجي  باربارا 
الوطني حول القضايا التنموية كالصحة اإلجنابية، واملساواة 
الالزمة،  والــدراســات  البيانات  توفير  خــالل  من  اجلنسني  بني 
الوطنية  اخلــطــط  وفــي  التنمية  فــي  السكان  قضايا  إلدمـــاج 
األعمال  رجــال  إحتــاد  وشــارك  والصحة.  التعليم  في مجاالت 
الفلسطينية ممثاًل بأمينه العام في هذا املؤمتر والتحضيرات 

السابقة له.

الوزير اجلرباوي يدعو لوضع استراتيجيات ملواجهة ظاهرة الهجرة
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اإلستراتيجية  اخلــطــة  إعـــداد  إطـــار  فــي 
عــبــر الــقــطــاعــيــة لــقــطــاع احلــكــم احمللي 
التي  السابقة  العمل  لــورش  واســتــمــرارًا 
احمللي  احلــكــم  وزارة  وتعقدها  عقدتها 
في  تكميلية  عــمــل  ورشـــة  عــقــد  فــقــد مت 
خطة  ضمن  جــاءت  والتي  أريحا  مدينة 
التشاور نتجت عن اللجنة الفنية إلعداد 
اخلطة وقد شارك في الورشة إضافة إلى 
وزارة احلكم احمللي عدد من الوزارات ذات 
املجتمع  مؤسسات  عن  وممثلني  العالقة 
من  وأكادمييني  اخلــاص  والقطاع  املدني 
البلديات  وصــنــدوق  مختلفة  جــامــعــات 
واحتــــــاد الــصــنــاعــات وجــمــعــيــات رجـــال 
ــنــقــابــة الــوطــنــيــة ملــوظــفــي  األعـــمـــال وال
ممثلني  بحضور  وذلــك  احمللية  الهيئات 
الــدول املانحة )مستمعني (  وناقش  عن 
املــجــتــمــعــون نـــقـــاط الـــضـــعـــف والـــقـــوة 
قطاع  تواجه  التي  والتحديات  والفرص 
احلـــكـــم احملـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي والـــرؤيـــة 
املستقبلية لذلك القطاع في إطار اخلطة 
التي وضعتها احلكومة إلنهاء االحتالل 
نهاية  الفلسطينيةوفي  الــدولــة  وإقــامــة 
الورشة مت التوافق من قبل اجلميع على 
إدارة  فــي  الرشيد  احلكم  مــبــادئ  اعتماد 
منظومة احلكم احمللي خالل الفترة التي 
حددتها احلكومة والعمل من أجل جعل 
اخلدمات  توافق  االستراتيجية  اخلطة 
املقدمة للمواطنني وزيادة درجة الرفاهية 
لهم وقد أبدت الوزارة استعدادها إلعطاء 
للهيئات  الالمركزية  درجة  وزيــادة  أهمية 
احمللية بشكل تدريجي وتهدف اخلطة إلى 
األعوام  خالل  للوزارة  إستراتيجية  وضع 
اخلطة  هــذه  وتعكس  الــقــادمــة  اخلــمــس 
وتطلعاتها نحو  للوزارة  الواقع احلقيقي 

إليها وتنفيذها وقد جاءت  املستقبل وآلية الوصول 
هذه الورشة استكمااًل لورشة العمل التي عقدت في 
فندق البست إيسترن في مدينة رام الله بحضور 30 
مختلف  من  واجلنوب  والوسط  الشمال  من  بلدية 

مع  الــتــشــاوروالــتــشــارك  اطــار  فــي  و)ب(  )أ(  بلديات 
الــبــلــديــات حــيــث نــاقــش احلــضــور الـــرؤيـــا وحتليل 
الواقع ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات 

واالهداف االستراتيجية التي مت التوافق عليها 

تلك  النهائي النتهاء  املــوعــد  أن  ذكــره  اجلــديــر  ومــن 
هذه  العمل  ورش  وتــأتــي   2010/1/15 هــو  اخلــطــة 
بدعم من مؤسسة التعاون الدولي أل CHF وبتمويل 

.Usaid من
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وّقـــعـــت ســـوق فــلــســطــني لــــــألوراق املــالــيــة ونـــادي 
إلدراج  تفاهم  مــذكــرة  التشيلي،  »باليستينيو« 

النادي في البورصة الفلسطينية.
أحمد  للسوق  التنفيذي  الرئيس  املــذكــرة  ووقــع 
وذلــك  سعيد،  سلفادور  الــنــادي  ورئــيــس  عويضة، 
على هامش امللتقى النوي الثالث لسوق رأس املال 
الفلسطيني، والذي عقد بحضور وفد من تشيلي  
يضم ع ددًا من رجال األعمال من أصل فلسطيني، 
إلضافة إلى العشرات من اخلبراء ورجال األعمال 
من فلسطني واألردن وتونس واإلمارات والواليات 

املتحدة.
أسهم  مــن   10% إدراج  سيتم  املــذكــرة،  ومبــوجــب 
الــبــورصــة  ســـوق  فــي  لــلــتــداول  التشيلي  الـــنـــادي 
ماليني   5 الــنــادي  رأســمــال  ويبلغ  الفلسطينية. 
أسهمه  مــن  جــزء  إدراج  إن  عويضة:  وقــال  دوالر، 
للتداول في السوق الفلسطينية » يكتسب أهمية 
معنوية كبيرة، خصوصًا أن القائمني على النادي 
هم من كبار رجال األعمال، ما يتيح لهم التعرف 
والــتــأكــد  الفلسطينية،  الــســوق  عــلــى  قـــرب  عــن 
فيها،  املتبعة  واإلجـــــراءات  األنــظــمــة  مــن ســالمــة 

واملستوى العالي من الشفافية التي تتمتع بها«.
قبل  مــن  الــنــادي محبوب جـــدًا  أن  كما  وأضــــاف: 
اجلالية الفلسطينية في تشيلي، التي يزيد عدد 
أفرادها على 300 ألف نسمة، وبالتالي فإننا نرى 
للغاية  مهمة  وسيلة  أسهمه  مــن  جــزء  إدراج  فــي 
عددًا  تضم  التي  اجلالية  هذه  مع  عالقات  لبناء 

كبيرًا من رجال األعمال وأصحاب الشركات
ــبــدأ الـــتـــداول عــلــى أســهــم   وتـــوقـــع عــويــضــة أن ي
الفلسطينية  الــبــورصــة  فــي  »باليتسينيو«  نـــادي 
إتخاذ  املذكرة  توقيع  سيعقب  »حيث  شهر،  خالل 
القانونية لإلدراج من قبل اجلانبني«،  اإلجــراءات 
التشيلي  النادي  أن  إلــى  السياق  هــذا  في  مشيرًا 
أجنبية  كــشــركــة  تسجيلية  إجـــــراءات  فــعــاًل  »بـــدأ 
عاملة في فلسطني لدى وزارة اإلقتصاد الوطني«.
من جهته، قال عيسى: إن إدراج أسهم »باليستينيو« 
رمزية  »خطوة  املالية  لــألوراق  فلسطني  في سوق 
لكنها مهمة جدًا، وتعكس إهتمامنا في اإلستثمار 
فلسطني  فــي  باإلستثمار  معنيون  فنحن  هــنــا، 

وسنقوم بذلك«. 
النوادي  في  اإلستثمار  أهمية  إلــى  عيسى  ولفت 

الرياضية، »حيث كرة القدم في نهوض وتطور في 
في  متداولة  النادي  وأسهم  العالم،  أنحاء  شتى 

أسواق مالية عديدة واألن في فلسطني«.
وحتدث عيسى عن التجربة اإلقتصادية التشيلية، 
لدى  أن  مؤكدًا  فيها،  الفلسطينية  اجلالية  ودور 
فلسطيني  أصــل  مــن  التشيليني  األعــمــال  رجــال 
» الــكــثــيــكــر لــلــمــســاعــدة فـــي تــطــويــر اإلقــتــصــاد 
التشيلي  النموذج  أن  بقوة  ونؤمن  الفلسطيني، 

قابل للتطبيق في فلسطني«.
على   1920 العام  »باليستينيو«في  نادي  وتأسس 
الفلسطينية  اجلالية  رواد  مــن  مجموعة  أيــدي 
هناك  للفلسطينيني  يــكــون  أن  »ارادوا  هــنــاك، 
مؤسسة متثيلية، وهو حوالي 300 ألف فلسطيني 
وهو  التشيلي،  املجتمع  من  جــدًا  وقريب  هناك، 
الــوحــيــد فــي الــعــالــم الـــذي يحمل ألــــوان وأســم  

فلسطني«.
حاليُا  الفلسطينية  األراضــي  النادي  فريق  ويزور 
سوق  ملتقى  في  املشارك  التشيلي  الوفد  برفقة 
املــال، وخاض عدة مباريات مع فرق محلية  رأس 

في محافظات مختلفة.

توقيع مذكرة تفاهم إلدراج نادي بالستينو التشيلي في سوق فلسطني املالي
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وزارة الزراعة تعقد اجتماع موسع
خاص باستراتيجية القطاع الزراعي الفلسطيني

املجلس  تشكيل  عن  الوطني،  اإلقتصاد  وزيــر  لبدة  أبــو  حسن  د.  أعلن 
رؤســاء  فيه  شــارك  رسمي  إجتماع  في  املستهلك  حلماية  الفلسطيني 
املؤسسات في القطاع اخلاص باإلضافة إلى ممثليها في املجلس. وأشار 
الوزير أبو لبدة أن املجلس يتألف من ممثلني عن العديد من املؤسسات 
العالقة  ذات  املــدنــي  املجتمع  ومؤسسات  اخلــاص  والقطاع  احلكومية 

بحماية املستهلك.
مع  انسجامًا  جــاء  املجلس  تشكيل  أن  لبدة  أبــو  الــوزيــر  وأوضـــح 
أهمية  مواده  أحد  تناولت  الذي  املستهلك  قانون حماية  نصوص 
املتعلقة  املهام  من  العديد  به  تناط  والــذي  املجلس  هــذا  تشكيل 

بتنظيم السوق وضبط جميع املتغيرات  التي حتكم عملية تدفق 
وتداول السلع واملنتجات. وأضاف الوزير أن الهدف من هذا املجلس 
هو املشاركة في رسم العالقة وتنسيقها ما بني كافة اجلهات ذات 
الرقابية  املستهلك، والعمل على توحيد اجلهود  العالقة بحماية 
اإلقتصاد  في  املستهلك  دور  وتعزيز  ودعــم  التنفيذية،  للجهات 
الوطني واحلفاظ على األمن الغذائي وسالمة األسواق الداخلية 
التي تصب في حماية املواطن الفلسطيني. وإنبثقت عن املجلس 
جلنة لتنظيم السوق الداخلي ملتابعة تفاصيل ذلك ووضع األدوات 

املناسبة واحللول.     

  وزير األقتصاد يعلن عن تشكيل املجلس الفلسطيني حلماية املستهلك

ـــزراعـــة الــدكــتــور  حتـــت رعـــايـــة ومــشــاركــة وزيــــر ال
ورشة  بعقد  الزراعة  وزارة  قامت  دعيق،  اسماعيل 
الــزراعــي  للقطاع  االستراتيجية  ملناقشة  عمل 
)االرؤية املشتركة( .وشارك في الورشة وكيل وزارة 
الزراعة  ــر  دوائ العامون ومـــدراء  واملـــدراء  الــزراعــة 

والبيطرة في احملافظات.  
حــيــث مت مــنــاقــشــة املــــســــودة االولــــيــــة مــحــتــويــات 
االستراتيجية ومت التركيز على رؤية القطاع الزراعي 
االستراتيجية  واالهـــداف  الــزراعــي  الــواقــع  لتحليل 
والـــســـيـــاســـات الــقــطــاعــيــة والــــتــــدخــــالت الـــــــواردة 
تعكس  التي  املالحظات  وضــع  ومت  باالستراتيجية 
الزراعة  وزارة  في  واملعنيني  اخلبراء  كافة  نظر  وجة 
الستراتيجية  الــوطــنــي  الــفــريــق  هــنــاك  بـــان  علما 
برئاسة  عضويتة  في  يضم  والــذي  الزراعي  القطاع 
الــوزارات احلكومية واملؤسسات  الزراعة كل من  وزير 
احلــكــومــيــة اضـــافـــة املــنــظــمــات االهــلــيــة والــقــطــاع 
االسباني  التعاون  وبعضوية  العالقة  ذات  اخلــاص 
ومنظمة االغذية والزراعة الدولية حيث ان الفريق 
ملــســودة  النهائية  املــراجــعــة  عــلــى  سيعمل  الــوطــنــي 
الشمولية  الــنــظــر  وجــهــة  لتعكس  االســتــراتــيــجــيــة 
الي  ارسالها  قبل  وذلــك  لالستراتيجية  والوطنية 

وزارة التخطيط والتنمية االدارية .
ومتــــحــــورت مـــواضـــيـــع االجـــتـــمـــاع الــــــذي عــقــد 
الــزراعــي  القطاع  لتنمية  املشتركة  الــرؤيــة  حــول 
النهوض  امــكــانــيــات  يبحث  حــيــث  الفلسطيني 
والتحديات  احلالي  وضعة  من  الزراعي  بالقطاع 
تلك  ذلــك  في  مبا  الــزراعــي  القطاع  تواجه  التي 

التي يفرضها االحتالل باالضافة الى التحديات 
واالدارة  للتنظيم  املتواضع  املستوى  التي يسببها 
وحــول  املــنــاخ  تقلبات  تفرضها  التي  او  الــزراعــيــة 
بعني  االخـــذ  ثــم  االستراتيجية  صباغة  عملية 
بالقطاع  لــلــنــهــوض  املــتــاحــة  الــفــرص  ــار  االعــتــب
اخلاص  القطاع  اطالق طاقات  وضــرورة  الزراعي 
كما  الــزراعــي  للنمو  الرئيسي  احملـــرك  باعتبارة 
املكونة  واملشاريع  املمكنة  البرامج  مناقشة  سيتم 
التغبير عن  اجـــل  االولـــويـــات مــن  لــهــا وحتــديــد 
القضايا  مراجعة  وكذلك  اجلديدة  االستراتيجة 
وكذلك  بــصــورة  الصلة  ذات  باملؤسسات  املتعلقة 

الــبــرامــج فــي وقد  مـــوارد امليزانية واملــســاءلــة عــن 
العديد من املؤسسات احلكومبة   حضر االجتماع 
وممــثــلــي الـــــدول املــانــحــة واملـــؤســـســـات الــدولــيــة 
واملنظمات غير احلكومية  الدولية والفلسطينية 
والــتــي لها نــشــاط فــي تــقــدمي اخلــدمــات وتنفيذ 

مشاريع تهدف الى النهوض بالقطاع الزراعي .
وقــد اوضــح د دعيق وزيــر الــزراعــة خــالل افتتاح هذا 
االجتماع  باهمية هذه االجتماعات في زيادة التنسيق 
والتعاون وقدم رؤيا حول التدخالت التي ستقوم وزارة 
الزراعة بتنفيذها والتي يغلب عليها الطابع التنموي 

الذي يهدف الى تطوير القطاع الزراعي.



قرض بيت ا�حالم

قرض سيارتك المفضلة

قروضقرض ريح بالك
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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العقاري،  الــرهــن  لتمويل  فلسطني  شركة  فــازت 
أمـــس، بــجــائــزة الــنــزاهــة لــلــعــام 2009 عــن فئة 
سنوية  جــائــزة  وهــي  العامة،  املساهمة  الشركات 
مينحها االئــتــالف مــن اجــل الــنــزاهــة واملــســاءلــة 

»امان«.
وعزت جلنة التحكيم قرارها منح اجلائزة للشركة 
قــواعــد  ولتطبيقها  الــتــعــامــل،  فــي  »لشفافيتها 

احلوكمة«.
وكــان »أمــان« نظم حفاًل في رام الله، أمــس، برعاية 
شركة فلسطني للتنمية واالستثمار احملدودة »باديكو« 
والشفافية  النزاهة  بجوائز  الفائزين  عن  لإلعالن 
للعام 2009، وحضره العديد من مؤسسات املجتمع 
املدني، وممثلون على الكتل البرملانية وممثلون عن 

القطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية.
وعقب مدير عام الشركة عيسى قسيس على هذا 
الفوز بقوله »ان اجلائزة تعني الكثير بالنسبة لنا، 
حيث ان زبائننا املباشرين هم البنوك، وهذا يعني 
أن كل معامالتنا معها يجب ان تتم حسب االصول 
املعايير  كافة  توفر  التأكد من  تام، وبعد  وبوضوح 

املطلوبة، كنسبة السيولة«.
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة فــي التعامل  كــذلــك، فـــإن 
يوفرها  التي  الكاملة  املعلومات  بــرزمــة  تنعكس 
لــلــشــركــة، كــشــروط التمويل  املــوقــع االلــكــتــرونــي 
الــثــابــتــة، وإجـــــراءات التسجيل  الــفــائــدة  ونــســبــة 
االمور  هذه  كل  مع  التعامل  يتم  »حيث  والرهن، 
إمام  للمواطنني  وكالء  جعلنا  ما  تامة،  بشفافية 

البنوك«، قال عيسى.
وأضاف: »من شأن حصولنا على هذه اجلائزة ان 
يساعدنا في إدراج أسهم الشركة في سوق فلسطني 
لالوراق املالية، وكذلك في إصدار السندات املالية 

في املستقبل«.
الشركة في مجال تقدمي قروض طويلة  وتنشط 
وينص  عامًا،   25 الى  األجــل، تصل مدة سدادها 
السوق  فــي  ســنــدات  اصـــدار  على  تأسيسها  عقد 
املتاح  التمويل  لزيادة  الدولية،  واألســواق  احمللية 

ألنشطتها.
فلسطني  ســوق  فــي  الشركة  »إدراج  قسيس  وقــال 
لألوراق املالية مرتبط بقانون السندات، الذي لم 

يصدر بعد«.

"شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري« 
تفوز بجائزة النزاهة للعام الحالي 

ـــزة الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة تعطي  وأضـــــاف »جـــائ
نعتزم  التي  السندات  في  كبيرة  وثقة  مصداقية 

إصدارها في املستقبل«.
من جهة أخــرى، أشــار قسيس إلى دخــول الشركة 
بــنــوك ومــطــوريــن وجمعيات  اتــفــاقــيــات مــع  فــي 
كمشروع  إسكانية،  مشاريع  عــدة  لتمويل  إسكان 
احلي الدبلوماسي، ومشروع فلل في أريحا تعتزم 

تنفيذه شركة القدس لالستثمارات العقارية.
وقال: الشركة تخطو خطوات كبيرة لتصبح احد 
احملركات األساسية في النظام املالي الفلسطيني، 
مشيرا الى ان الشركة »تعد خطة لألعوام 2010 ـ 
2012، تشكل مصادر التمويل محورها االساسي«.
وشارك منيب املصري، رئيس مجلس إدارة »باديكو« 
أعضاء مجلس إدارة مؤسسة أمان وجلنة التحكيم 

في تسليم اجلوائز ألبطال النزاهة.
الشفافية من خالل  »باديكو« حلفل  رعاية  وتأتي 
املسألة  ونــظــام  الــرشــيــد  احلــكــم  إدراكــهــا ألهمية 

والشفافية.
املالية  قيمتها  تكمن في  أن اجلوائز ال  املصري  وأكد 
أولئك  تكرمي  فــي  املعنوية  قيمتها  فــي  تكمن  وإمنــا 
في  بــالــنــزاهــة  يتمتعون  الــذيــن  املــجــهــولــني  اجلــنــود 
مهما  الفساد  حــاالت  كشف  فــي  والشجاعة  عملهم 
كنا  »إنــنــا  وراءهـــا، مضيفًا  مــن يقف  أو  كــان حجمها 
االلتزام  إلى  اخلــاص  القطاع  في  السباقني  زلنا  وما 
مببادئ وقيم النزاهة باعتبارها مكونات أساسية من 
متطلبات الدميقراطية واحلكم الصالح في فلسطني، 
وإننا سعدنا جدًا بدعم جوائز هذا العام التي تتمتع 

مبصداقية كبيرة لدى الشعب الفلسطيني«.
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رام الله –  أعلن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عن قيامه 
بتدشني احد عشر صرافا آليا جديدا في كل من مدينة رام 
برافو  التسوق  مركز  التجاري،  الشيخ  بــرج  مجمع   “ الله 
4”برافو توفير” في شارع القدس،  مبنى املجلس احمللي في 
بلدة بدو، و بلدة بيرزيت مببنى اجلامعة مقابل كلية العلوم” 
مفرق  التحرير  محطة  احلــاووز   “ اخلليل  محافظة  في  و 
البوليتكنيك”  وفي  مدينة جنني  دورا وعني سارة  مقابل 
“ باجلامعة العربية األمريكية “ وآخر في  قباطية-الشارع 
اإلجنيلية  الكنيسة  موقع   “ نابلس  مدينة  وفي  الرئيسي،  
األسقفية شارع رفيديا “ وفي مدينة بيت ساحور  “محطة 
بلدية  مبنى  بيت جاال”  في مدينة  و  احملروقات احلديثة” 

بيت جاال”.  

   وذكر السيد محمود التكروري املدير اإلقليمي للبنك إن 
التوسع في خدمة شبكة الصرافات اآللية هي من األولويات 
األساسية التي يوليها البنك االهتمام األكبر وذلك بهدف 
أفضل  ــقــدمي  وت املــتــعــامــلــني  مــن  جــمــهــوره  عــلــى  التسهيل 
اخلدمات املصرفية بالسرعة املمكنة، حيث يأتي هذا التوسع 

إلى  الهادفة  اإلستراتيجية  اخلطة  ضمن  للبنك  الكبير 
تقدمي اخلدمات املتنوعة للمتعاملني وتوفير الوقت واجلهد 
فــي مناطق مختلفة،  آلــيــة جــديــدة  تــدشــني صــرافــات  عبر 
انطالقًا من حرص البنك على إضافة املزيد من التسهيالت 

لزبائنه.  

وأكد التكروري أن بنك اإلسكان قام بتحديث نظام الصراف 
اآللي والبطاقات بنسخة محدثة مبا يتوافق مع متطلبات 
الفيزا العاملية، و قد مت إضافة السحب بعملة الدوالر على 

شبكة الصرافات اآللية.

وجتدر االشــارة إلى أن البنك ميتلك تسعة عشر صراف 
الساعة  مــدار  على  ومتطور  حديث  بأسلوب  تعمل  آلــي 
وطيلة أيام األسبوع، وبهذا يرتفع عدد الصرافات العاملة 
إلى ثالثني صرافا تنتشر في مختلف أنحاء البالد، ومن 
والتمويل  للتجارة  اإلســكــان  بنك  يستعد  أخــرى  ناحية 
إلطالق املزيد من أجهزة الصراف اآللي في مطلع العام 

القادم.

بهدف توفير الوقت واجلهد وتسهياًل ملتعامليه

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يدشن
 11 صرافا آليا جديدا
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شركة بال غاز
للخدمات والتوزيع م.خ.م

الغاز  خدمات  مجال  في  متخصصة  شركه  إنشاء  فكره  كانت 
املركزي في فلسطني حلم حتى حتقق بالعام 1996 ، حيث مت 
إنشاء قسم خاص للغاز املركزي يعمل من خالل شركه العزوني 
للغاية  خــاص  غــاز  صهريج  شـــراء  ومت  وتــوزيــعــه  الــغــاز  لتعبئه 
املذكورة وباشرت الشركة العمل في تقدمي خدمات الغاز املركزي 
من خالل توعيه جمهور املواطنني مليزات الغاز املركزي واعتمدت 
الشركة سياسة علميه في نشاطاتها حيث مت تدريب طاقم عمل 
اخلدمات  يقدم  مميزا  فريقا  ليشكلوا  وفنني  مهندسني  يشمل 

جلمهور زبائن الشركة على مدار الساعة.
السنوات  خــالل  العمل  وتعقيدات  السياسية  الــظــروف  ان  اال 
املاضية حالت دون توسع نشاطات الشركة حسب ما كان مخطط 
لها،وبعد فك االحتكار والسياسة االقتصادية الرشيدة للحكومة 
مت توسيع نشاطات الشركة وفصل خدماتها عن شركه العزوني 
بانشاء شركه متخصصة في مجال خدمات الغاز املركزي وضبط 

توريد الغاز هي شركه بال غاز.
واملجمعات  العمارات  لتزويد  خاصة  سياسة  غــاز  بــال  اعتمدت 
وأصبح  الفاتورة  نظام  حسب  املركزي  الغاز  بخدمات  السكنية 
ألفي  أكثر من  والوسط  الشمال  املشتركني في محافظات  عدد 
مشترك ،باألضافه إلى مئات املشاريع الصناعية والزراعية التي 

مت تزويدها بالغاز ومعدات الغاز ضمن أعلى املواصفات.
محافظات  كافه  لتغطي  خدماتها  تطوير  الــى  الشركه  تهدف 
تــقــدم خدماتها  مــراكــز خــدمــات مشتركني  الــوطــن مــن خــالل 
للمشتركني على مدار الساعة وتقوم ببيع وتسويق معدات الغاز 

من أشهر الشركات العاملية.
اننا نسعى بكل جهد الى تطوير صناعه الغاز املركزي ملا في ذلك 
من أهميه للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية املختلفة 

باألضافه إلى امليزات التالية:  

• نظيف 	 طاقه  مصدر  الغاز  ان  ،حيث  البيئة  على  احلفاظ 
يــؤذي طبقه  وال  اجلوفية  واملياه  والــهــواء  األرض  يلوث  ال 

األوزون.

• تخفيض الكلفة حيث ان الغاز ارخص من مصادر الطاقة 	
األخرى .

• الراحه والسهولة ملستخدمي الغاز املركزي.	
• ــغــاز اخلــاصــة واملصنعة 	 االمــــان مــن خـــالل تــنــكــات ال

خــارج  تركيبها  يتم  والــتــي  املــذكــورة  للغاية  خصيصا 
املنازل او املشاريع الصناعية،التجارية ، الزراعية ضمن 

اعلي املواصفات.

ماهو الغاز الكربوني 
.LPG املكثف

  LPG ) Liquifiedباسم واملــعــروف  املكثف  الكربوني  الغاز 
البترول  تكرار  عن  ناجت  صناعي  غاز  Petroleum Gas(هو 
والــبــروبــان   40% بنسبه   Butane مــن  مــزيــج  مــن  ويــتــكــون 
بنسبه %60 وميتاز بإصدار غازات عند احتراقه، Co2 بنسبه 
احتراق  عند  املنبعثة  الغازات  من  نسبه  اقل   Kwb %19لكل 

مشتقات البترول األخرى.

شركه بال غاز هي الرائدة في مجال خدمات الغاز املركزي 
حيث استثمرت في املشاريع الصناعية والتجارية والزراعية 
والسكنية بتركيب تنكات غاز ضمن انظمه تزويد مختلفة 
ومتابعه تزويدها بالغاز باستمرار وبدون انقطاع ومت شراء 
شاحنات غاز جديدة عدد اثنان هذا العام، وتعمل الشركه 
اجلنوب  محافظات  لتشمل  خدماتها  توسيع  على  االن 
لتكون الشركه االولى في مجال الغاز املركزي على مستوى 

الوطن .

في محافظات  للغاز  الفلسطيني  السوق  استهالك  اجمالي  ان 
الغاز  ويشكل  طن  78الف   2008 بالعام  بلغ  الغربيه  الضفه 
املركزي ما نسبته %10 من إجمالي االستهالك ،مما يشير إلى 

حجم سوق واعد.





كانون الثاني 2010 م / محرم 1431 هـ ، العدد اخلامس والعشرون )25(64

مــقــــــــــــــــــاالت

ت
اال

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ــق

مـــ

يواجه التاجر املقدسي حتديات البقاء، ويواجه ظروفا صعبة 
احلافز  بات  بحيث  العامة...  السياسية  الظروف  بها  أوقعته 
لديه للبقاء في القدس ضعيفا، وبحيث بدأ يسعى لإلستثمار 
وأبــقــى محله  اخلــــارج،  فــي  أو  الغربية،  الضفة  مــدن  فــي  امــا 
كمركز  أو  العتب،  رفع  باب  من  مفتوحا  القدس  في  التجاري 

اعتاد عليه.

وهو يشكو، يشكو من  اال  تاجر مقدسي  الى  نستمع  نكاد  وال 
املتسوقني،  قلة  مــن  ويشكو  ــا،  ــون االرن مــن  ويشكو  الــضــرائــب، 
ويشكو من املنافسة سواء كانت منافسة التجار االسرائيليني، 

أو منافسة جتار الضفة الغربية.

تاجر اخلضار ال ميكنه احضار خضاره من الضفة، هو مجبر 
على شرائها من السوق االسرائيلي ، ولذلك فان اسعار اخلضار 

والفواكه في القدس أعلى من أسعارها في الضفة.

احضار  يستطيعون  ال  والبقالة  التموينية  املـــواد  ومــحــالت 
البيض من الضفة، وسعر البيض االسرائيلي ضعف سعره في 

الضفة.. وقس ذلك على اللحوم والدجاج.

وما  ليفي  رامــي  محالت  مــن  منافسة  يواجهون  أيضا  هــؤالء 
العرب،  املتسوقني  اليها  يجذب  أسلوبا  تتبع  التي  شابهها، 
فيهربون من الشراء من احملالت العربية، ويتجهون الى مثل 
هذه احملالت، وهم ال يدرون أن اجمالي مشترياتهم من احملالت 
التجار  من  اشتروها  لو  مما  أكبر  محصلته  هذه  االسرائيلية 
العرب، ذلك أن مثل هذه احملالت، تقوم بتخفيض أسعار مائتي 
السلع  أســعــار  وتــرفــع  احلقيقية،  تكلفتها  دون  مــا  الــى  سلعة 
األخرى، وهي تصل الى ما يزيد عن ألفي سلعة. هم يعوضون 
“ احملروقة السعر” بربحهم الكبير  خسارتهم من هذه السلع 

من السلع األخرى األكثر عددا.

وجتار الهدايا التذكارية “السوفينيرز” يشكون من أن السواح 

االقتصــــــــاد املـقـــــــدســــــــي: 

في املدينة ال يدخلون محالتهم وال يشترون منها، ذلك أنهم 
الذين  االسرائيليني،  السياحة  أدالء  محاربة  الى  يتعرضون 
ينصحون السواح بعدم الشراء من احملالت العربية، مشوهني 

سمعة احملالت العربية بشكل كبير.

فنادقنا العربية عليها طلب أكثر مما لديها من غرف وأسرة 
جتديدات  الى  بحاجة  والباقي  يعمل،  فقط  فنادقنا  فنصف 
والتجديدات  للعمل،  الــعــودة  من  يتمكن  حتى  وتصليحات 
واجهوا  الفنادق  هــذه  وأصــحــاب  استثمار،  الــى  بحاجة  هــذه 
فيها  استهلكوا  أكثر،  أو  سنوات  ألربــع  العمل  عن  تاما  توقفا 
بقواهم  للعمل  العودة  يستطيعون  يعودوا  فلم  مدخراتهم، 

الذاتية.

املبالغ  وارتــفــاع  الضريبية،  فمشاكلهم  الــتــجــار،  بــاقــي  وأمـــا 
االجتماعية  وللتأمينات  وللبلدية  للضريبة   يدفعونها  التي 
لــزيــادة  مــضــطــرون  جتعلهم  الــتــقــاعــد،  وصــنــدوق  والصحية 
هــامــش ربــحــهــم، ويــتــواجــهــون بــالــطــبــع مبــنــافــســة أصــحــاب 
البسطات، الذين ال يدفعون ايجارا حملل أو ضرائب أو كهرباء 
بالطبع  املوجودة في احملالت  السلع  ويبيعون نفس  وخالفه، 

بسعر أقل.

الــقــدس،  لتجار  تسهيالت  تعطي  ال  العربية،  والــبــنــوك 
املقدسية،  الضمانات  على  السيطرة  بعدم  دائما  وحتتج 
ألن الــقــدس حتــت االحــتــالل والــســيــطــرة االســرائــيــلــيــة، 
الــديــون  نسبة  مــا  يتسائل:  رمبــا  املقدسي  واالقــتــصــادي 
رام  جتــار  وهــل  الــقــدس؟  لتجار  حتصيلها  فــي  املشكوك 
نسبة  أقل  في حتصيلها  املشكوك  ديونهم  نابلس  أو  الله 
أم أكثر؟! هل فقط تتمسك البنوك بذرائع واهية للهروب 

من دورها التنموي.

بعض التجار واملقاولني املقدسيني ال يستطيعون الدخول في 
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، ألن شروط  أجنبية  الضفة، ممولة من جهة  مناقصات في 
تلك املناقصات تقدمي فاتورة صفرية، واإلقتصادي املقدسي 
ال يستطيع احلصول على هذه الفاتورة، فتضعف أمامه سبل 

املنافسة.  

ال تتوفر في القدس منطقة صناعية مؤهلة للعرب فقط، وال 
نستطيع بنائها في الوقت احلالي في ظل االوضاع السياسية 

احلالية ..

تــلــك بــعــض الــنــمــاذج مــن مــشــاكــل جتـــار الــقــدس وصناعيي 
وقفة  منا  تستدعي  ما  وهــي  طبعا،  غيرها  وهناك  الــقــدس، 
للتساؤل: هل نستسلم أم نبحث عن وسائل النعاش القدس؟ 
وذلك العطاء محالت القدس العربية ميزة تنافسية عالية، 
بحيث نتمكن من الصمود ومواجهة هذه املعيقات الكثيرة... 

معظم فنادقنا مثال، يتم تزويدها باحتياجاتها اليومية وغير 
وال  عيناتهم  يحملون  اسرائيليني،  جتــار  قبل  مــن  اليومية 
يكلون من عرضها على أصحاب الفنادق ومسئولي املشتريات 
أو حتى شركة  لدينا جتار متخصصون،  يكون  ملاذا ال  فيها.. 
ورق  مــن  واملــطــاعــم  الــفــنــادق  احتياجات  لتوريد  متخصصة 
وأدواتها  التنظيف  ومواد  والشامبوهات   والصابون  التواليت 
والبشاكير  املنزلية  واألدوات  واألطــبــاق   ، الغذائية  ،واملــــواد 
واالدوات  واالسماك  والــدواجــن  واللحوم  والــبــرادي  واملفارش 
الكهربائية، بعضها يحتاج الى تعبئة بالطريقة التي يفضلها 
االمــر حكرا  نترك هذا  ملــاذا   .. أيضا  الفندق، وحتمل شعاره 
هذا  من  يسير  بنصيب  ونكتفي  االسرائيليني،  املوردين  على 

السوق الكبير؟

ملاذا نستمر في بيع الهدايا املصنوعة في الصني أو الهند أو 
غيرها، وال نعيد بناء صناعة الهدايا اليدوية الصنع هنا، حتى 
يأخذ السائح معه من بالدنا هدية حقيقية مصنوعة بايدينا؟ 

اذا  لدفعه  مستعد  هو  عاليا  ثمنا  لنا  ويدفع  بها  يحتفظ 
تأكد أنها صناعة االرض املقدسة أو صناعة القدس، ومتثل 
شيئا وفنا مقدسيا. وملاذا نبقي على التذكارات التقليدية، 
وال نطورها ، مع وجود عدد جيد وممتاز من فنانينا الذين 
أكثر  بصورة  التذكارية  الهدايا  وحتديث  تصميم  ميكنهم 

عصرية، وأكثر فنية تبقي روح القدس التي نريدها فيها.

ــبــدأ بــحــمــلــة مـــضـــادة حلــمــالت أدالء الــســيــاحــة  ملــــاذا ال ن
االسرائيليني، لنثبت عكس ما يقولون، ملاذا ال نتوقف عن 
عرض هدية ما مبائة دوالر، فاذا ساومنا السائح أكثر نبيعها 
السائح  يجده  ال  نبيع شيئا  ال  ملــاذا  دوالرات؟!  بخمسة  له 
أيدينا ليذهب كل  السائح يهرب من  وملاذا ندع  اال عندنا؟ 
نريه  ملاذا ال  ليرفه عن نفسه؟  الغربية،  القدس  الى  مساء 
ثقافتنا وتراثنا بطريقة جتذبه أكثر الينا؟ السواح ينفقون 
عندنا،  لرحلتهم  كمصروفات  يخصصونه  مما  فقط   7%
ومطاعم  أســــواق   فــي  مخصصاتهم  مــن   93% وينفقون 

ومقاهي القدس الغربية؟

“كرتيل”  ملاذا ال يشكل جتار اجلملة عندنا جتمع  وأخيرا 
متفرقني  جتــار  عشرة  يشتري  أن  من  فبدال  للمشتريات، 
احتياجاتهم ميكن لهذا الكرتيل أن يشتري للجميع بكلفة 
أقل تستطيع املنافسة؟ ملاذا ال نبدأ بتلك السلع “ احملروقة” 
وان احتاج االمر فالنحرق  أيضا سعر بعض هذه السلع؟؟ 
هذه بعض أفكار علينا أن نطورها ونطور غيرها الستعادة 

احلياة لإلقتصاد املقدسي.

 هذه خطوات بسيطة وأولية تسبق التفكير باقامة مشاريع 
كبيرة، نحن نعرف أن احلصول على تراخيص لها تستغرق 

سنوات وسنوات ..  فهل من مجيب.

نظــــــــرة لألمــــــــــام؟



كانون الثاني 2010 م / محرم 1431 هـ ، العدد اخلامس والعشرون )25(66

مروان ومحسن وكامل وسليمان للتفكير بالتوسع 
للعائلة  كاولوية  فلسطني  داخــل  في  االستثماري 
ومتطور  حديث  مصنع  انشاء  مت  مبوجبه  والــذي 
لصناعة االعالف وبطاقة انتاجية كبيرة ومبخزون 
استراتيجي للمواد االولية واجلاهزة، وبدات العائلة 
االقتصادية  املجاالت  في  االستثمار  بتنويع  تفكر 
االخرى التي تشكل مصدرا هاما للنمو االقتصادي 
وتنافسية  نسبية  مــيــزات  خــالل  مــن  فلسطني  فــي 
حيث مت انشاء تلفريك ومجمع السلطان السياحي 
في مدينة اريحا والذي يتكون من فندق سعته 70 
بالساعة  راكــب   750 بسعة  اريحا  وتلفريك  غرفة 
ومــطــاعــم وكــافــتــيــريــا ومـــحـــالت جتـــاريـــة للتحف 
بجانب  الواقعة  تعتبر  التي  املنطقة  في  الشرقية 
10000 عــام مــن احلضارة  الــذي ميثل  اريــحــا  تــل 

التحصيل العلمي
والعلمي  االكادميي  للتحصيل  الرئيسي  السبب 
كان للعمل ضمن ما اسسه احلاج توفيق سنقرط 
بينة جتارية كبيرة حيث عمل فيها لعشرات  من 
باجلملة  لالقمشة  جتارية  محالت  في  السنوات 
القدمية،  البلدة  اســواق  داخل  الشرقية  والتحف 
ــــذي وجـــه ابـــنـــاؤه وانــــا واحــــد مــنــهــم لــدراســة  وال
تخصصات علمية تاتي للعائلة بنقلة نوعية من 

التجارة الى الصناعة.  
وبناًء على هذه التوجهات وبعد التخرج عام 1980 
التجاري  العمل  في  اآلبــاء  خبرة  من  مستمدين 
الــشــريــف واملـــســـؤول مــع الــشــركــاء مــن الــزبــائــن 
واملؤسسات وبعد دراسات سوقية مستفيضة بدأنا 
الغذائية  للمنتوجات  سنقرط  شركة  انشاء  في 
في املنطقة الصناعية ملدينة رام الله على قطعة 

ارض اقل من 2 دومن.  
التوسع االفقي

ـــدأ الــتــوســع  ـــه بـــنـــاًء عــلــيــه ب ويـــقـــول ســنــقــرط ان
البسكويت  االنتاج من  زيادة خطوط  االفقي في 
والشوكوالتة واحللويات وزيادة التوسع التسويقي 
في داخل السوق الفلسطيني واالسواق االقليمية، 
فقط  العاملني  من  بتسعة  العمل  ابتدأنا  حيث 
الــــى ان اضـــحـــت شـــركـــة ســنــقــرط خــــالل وقــت 
قياسي تعتبر كبرى شركات تصنيع احللويات في 
فلسطني من حيث الطاقة االنتاجية النتاج اكثر 
من 60 صنف من احللويات املختلفة ويعمل فيها 

حوالي 220 موظف وعامل.
هـــذا االجنــــاز الــــذي حــصــل كـــان ضــمــن الــفــريــق 
االبــنــاء  االخـــوة  مــع  سنقرط  ملجموعة  االســـري 
تشكلت  هــذه  النمو  فترة  خــالل  اآلبـــاء،  وبرعاية 
واخوانه  مــازن  من  والتطوير  العمل  لفريق  نــواة 

بطـاقـة رجــل أعمــال

مواليد القدس بتاريخ 1954/11/30
الدراسة الثانوية: الكلية االبراهيمية في القدس – توجيهي علمي

الدراسة االكادميية: هندسة انتاج صناعي وادارة انتاج مع مرتبة الشرف من 
جامعة Nottingham في بريطانيا

متزوج واب خلمسة ابناء 
مكان السكن: القدس 

مازن توفيق رشيد سنقرط

ــيــة وســجــل هـــذا املـــشـــروع فـــي مــوســوعــة  واالنــســان
الذي يقطعها بني  املسافة  العاملية بسبب  جينيس 
العلوية  احملطة  وان  والسفلية  العلوية  احملطتني 

منه تقع حتت سطح البحر.
ويضيف سنقرط عندما ازدادت املنافسة في السوق 
اقتصاد  وتــبــنــي  ــوا  اوســل اتــفــاق  بــعــد  الفلسطيني 
الفلسطيني  الــســوق  فــي  املنافسة  ازدادت  الــســوق 
ودخول منتجات غذائية من اسواق اقليمية كثيرة 
تعنى  التي  الكبرى  الوطنية  االسواق  انشأنا شركة 
اسواق  من  واالستهالكية  الغذائية  املــواد  باستيراد 
التحتية  للبنية  استثمارا  وذلــك  مختلفة.  عاملية 
والعالقات  والتسويق  املبيعات  فيها  مبــا  املتوفرة 
املــهــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي بــنــيــت مـــع الــتــجــار 
وزيــــادة  الــتــكــالــيــف  والـــهـــدف تخفيض  واملـــوزعـــني 
املصادر  من  للموارد  االفضل  واالستغالل  املبيعات 

املتاحة.
القطاع الزراعي

املجموعة  بـــدات  والـــذي  الــزراعــي  القطاع  فــي  امــا 
زادنــا  شركة  النشاء   2005 عــام  منذ  فيه  التفكير 
احملليني  املزارعني  مع  وبشراكة  الزراعي  للتصنيع 
واحة فلسطني اخلضراء مدينة طوباس وهذا  في 
اخليار  من  بانواعها  املخلالت  ينتج  اليوم  املصنع 
بالبازيالء  مـــرورًا  والــبــاذجنــان  والفلفل  والــزيــتــون 
وغيرها،  والشطة  واحلــمــص  جــزر  مــع  والــبــازيــالء 
ويــصــدر حــوالــي %60 مــن انــتــاجــه الـــى االســـواق 
ـــة والــعــربــيــة واالســرائــيــلــيــة.   ـــي االمــريــكــيــة واالوروب
وتوسعت االستثمارات في الزراعة وايضًا في مدينة 
شركة  بانشاء  الفارعة  واد  فــي  وحتــديــدًا  طــوبــاس 
مغطاه  دومن   150 مساحة  على  الطبية  االعشاب 
وتعبئة  للتغليف  ومــركــز  البالستيكية  بــالــبــيــوت 
االعشاب والتي تنتج حوالي 25 صنفًا من االعشاب 

ال
مــــــ

ألعـ
ع ا

ـمـ
جـت

مـ
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بطــاقــة رجــل األعمــال

املنتج  مــن   100% ويــصــدر  والــطــازجــة  الــطــبــيــة 
النهائي الى السوق االرميكي واالوروبي والروسي.

وزيادة في استثمارات القطاع الزراعي انشات مزارع 
خــاصــة لــلــبــنــدورة الــكــرزيــة بــانــواعــهــا فــي منطقة 
الــعــوجــا وبــشــراكــة مــع مـــزارعـــني آخــريــن لــزراعــة 
الفلفل احللو والبندورة والتمور ،كما انشأنا مركز 
على  الطازجة  اخلضار  وتوضيب  وتغليف  لتعبئة 
العوجا،  منطقة  فــي  مــربــع  متر   2500 مساحة 
تصدر %100 من منتجاته الى االسواق االوروبية 

والروسية واالمريكية.
ويقول سنقرط عملت املجموعة في عهدنا ان تبقى 
العربية  الــدول  مع  مفتوحة  االقتصادية  البوابة 
، انشأت شركة اجيال للتوكيالت  من خالل االردن 
والتسهيالت والتي تعمل على بناء شركة العالقات 

التجارية مع االسواق العربية وباالجتاهني.  
وفي الثالث سنوات االخيرة عملت املجموعة على 
تطبيق مبادئ احلوكمة من خالل هيكلة القطاعات 
ـــكـــوادر الــبــشــريــة  وحتـــديـــد الــســيــاســات وتــعــيــني ال
التشغيل  كــدائــرة  الرئيسية  ــر  الــدوائ فــي  املــؤهــلــة 
والتدقيق  واملالية  والتطوير  والتسويق  واملبيعات 
الــداخــلــي واخلــارجــي والــتــعــاقــد مــع اخلــبــراء من 
الشركات االستشارية الكبرى محليا ودوليا والذي 
مبــوجــبــه اضــحــت املــجــمــوعــة تــعــمــل فـــي خمسة 
الصناعة،  قطاع  وهــي:  ومنظمة  رئيسية  قطاعات 
التجارة،  قــطــاع  ــزراعــة،  ال قــطــاع  السياحة،  قــطــاع 
 500 وتكنولوجيا املعلومات. ويعمل في املجموعة 
500 موظف  ــمــة وحـــوالـــي  دائ بــوظــائــف  مــوظــف 
بوظائف موسمية ويعيلون اكثر من 5000 شخص 
في  الفلسطينية  اجلغرافيا  مناطق  على  موزعني 

اكثر من 75 مدينة وقرية ومخيم فلسطيني.

اخلبرات والعالقات خارج اطار 
العائلة:

قبل قدوم السلطة كنا قد اسسنا مع مجموعة من 
الصناعيني االخرين جلنة صناعة رام الله ومن ثم 
املبادرة في انشاء غرف صناعة والتي لم ترى النور 

الــوطــنــي فـــي حــكــومــة االخ احـــمـــد قـــريـــع »ابـــو 
نهاية شهر  الى   2005/2 نهاية شهر  من  عــالء« 
الوطني  االقتصاد  لـــوزارة  وزيــر  كــاول   2006/3
من خلفية القطاع اخلاص والتي اعطتنا فرصة 
التي اكتسبناها  كبيرة في تسخير كافة اخلبرات 
وبــنــاء شبكة عــالقــات قــويــة ، حــيــث ومـــن خــالل 
الــوزارة سعينا الى ترسيخ الشراكة  حتملنا مهام 
هذه  ومأسسة  الفلسطيني  اخلــاص  القطاع  مع 
العالقة ، اعداد خطة كاملة النعاش االقتصاد في 
قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي منها ، بناء 
واالجــراءات  والتشريعات  القوانني  من  منظومة 
االمثل  التخطيط  االداريــة احملفزة  لالستثمار، 
اولويات  وحتديد  واملقاييس،  املواصفات  ملؤسسة 
الـــتـــوســـع فـــي املـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة الــداخــلــيــة 
وزيـــادة  الــداخــلــي  الــســوق  وتنظيم  واخلــارجــيــة، 
مرة  والول  كمراقبني  والدخول  السلطة  ايــرادات 
وتوسيع   WTO العاملية  الــتــجــارة  منظمة  فــي 
الــــدول االجنبية  االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة مــع 
االنفتاح  مــبــادرة  طــرح  وايضا  وغيرها،  والعاملية 
الناحية  مــن  واالردن  فلسطني  بــني  االقــتــصــادي 
الشرقية من خالل املبادرة اليابانية والتي حصلنا 
على قرارها عام 2005 وحتضير رزمة كبيرة من 
اتفاقيات االنفتاح االقتصادي مع االردن واجلهة 
الشرقية وكذلك اتفاقيات مشابهة مع جمهورية 

مصر العربية من اجلهة اجلنوبية.
ويــشــيــر ســنــقــرط الـــى انـــه خـــالل الــســنــة املــاضــيــة 
مجلس  االعــمــال  رجـــال  مــن  مجموعة  مــع  انشأنا 
فيه  اعضاء  ونحن  الفلسطيني  الــروســي  االعــمــال 
الفلسطيني،  البريطاني  االعمال  مجلس  وانشأنا 
صندوق  ادارة  مجلس  عضو  اكــون  ان  الشرف  ولــي 
خــاص  رئــاســي  مبــرســوم  الفلسطيني  االســتــثــمــار 
اخلدمات  وشركة  عّمار  شركة  ادارة  مجلس  وعضو 
الفلسطيني  االستثمار  لصندوق  التابعة  التجارية 
الــى ذلــك مــديــرا اقليميا لــالحتــاد العربي  اضــافــة 
الــدول  جامعة  عــن  املنبثق  الــغــذائــيــة  للصناعات 

العربية كمؤسسة عربية ودولية.

لنا  كان  وقد  اقامتها  االحتالل  بسبب منع  آنــذاك 
السلطة  قــدوم  وبعد  تأسيس   1995 عــام  الــشــرف 
الغذائية  للصناعات  اول احتاد صناعي تخصصي 
بنفس  الــزمــالء  مــن  مجموعة  مــع  الفلسطينية 
متتاليتني  لــدورتــني  ادارتـــه  مجلس  ورأســنــا  املهنة 
والـــذي اضــحــى ان يــكــون افــضــل احتـــاد تخصصي 
يضم في عضويته 170 شركة في الضفة الغربية 
التجارة  الى ذلك اسسنا مركز  وقطاع غزة اضافة 
ملجلس  رئيس  اول  وكنت  تريد«  »بــال  الفلسطيني 
ادارتــه حيث تلقينا في ذاك الوقت اول هبة مالية 
من الوكالة االمريكية للتعاون الدولي لدعم وانشاء 
وذلــك مع مجموعة من رجــال االعمال  تريد  بــال 
الصادرات  لتنمية  مؤسسة  اضحت  والتي  الزمالء 
كما  وخارجيا  داخليا  فلسطني  الفلسطينية متثل 
اسسنا مع مجموعة من الصناعيني االحتاد العام 
االحتادات  مظلته  وحتت  الفلسطينية  للصناعات 
الــصــنــاعــيــة املــتــخــصــصــة وراســـنـــا مــجــلــس ادارتــــه 
املؤسسني  االعضاء  من  كنت  وايضا  كاملة،  لــدورة 
الــقــدس وسعينا مع  فــي  االعــمــال  رجــال  جلمعية 
ترأسنا  خــالل  ومــن  اخلـــاص  القطاع  فــي  زمالئنا 
لبعض مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني على 
انشاء ومأسسة القطاع اخلاص الفلسطيني ضمن 
اصبح  الــذي  اخلــاص  للقطاع  التنسيقي  املجلس 

يشكل شريكا رئيسا للقطاع العام.  

وزارة االقتصاد الوطني
دوريــة  على  حافظنا  للمجلس  رئاستنا  فترة  وفــي 
الــلــقــاءات بــني احلــكــومــة ممثلة بــــوزارة االقــتــصــاد 
القطاع  مؤسسات  بــني  ومــا  العالقة  ذات  والــــوزارات 
االقــتــصــاد  وزارة  حقيبة  تولينا  ثــم  ومـــن  اخلـــاص 
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تهنـــــئة تهنـــــئة

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة  
 

من معالي وزير العدل 
السابق القاضي

فريــــــد اجلـــــالد
رئيسا  تعيينه  مبناسبة  والتبريكات  بالتهاني 
االعــلــى  الــقــضــاء  وملــجــلــس  العليا  للمحكمة 
في  والنجاح  التوفيق  مــن  مــزيــدا  لــه  متمنني 

خدمة وطنه وشعبه ومبروك.

تتقدم اسرة مجلة  
 

من السفير الصيني اجلديد 
لدى السلطة الوطنية 

وانغ تشيانغ
بـــالـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات 
مبــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــرا 

متمنني  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى 
له طيب اإلقامة والتوفيق في توطيد العالقات 

بني الشعبني الصديقني.

تتقدم اسرة مجلة   
من الصديق

أحمـــــــــد احلـــــــــلو
بالتهاني والتبريكات مبناسبة تعيينه مديرًا 
عامًا لدائرة الضرائب متمنني له مزيدا من 
التوفيق والنجاح في تطوير أداء الضرائب 

وخدمة وطنه وشعبه ومبروك.

تهنـــــئة
تـــــتـــــقـــــدم اســـــــــــرة مـــجـــلـــة  
مـــــن    
عضو جمعية رجال االعمال  
احمد محمد العمري 
مــديــر عـــام شــركــة احملــيــط 

للمقاوالت واالستثمار مبناسبة حصول شركته 
العقاري  البنك  من  املالية  الذمة  بــراءة   على 

املصري العربي
متمنني له ولشركته مزيدا من النجاحات.

تتقدم اسرة مجلة 
 

من عضو اجلمعية احلاج 
مأمون السعد

بــالــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
مبناسبة ادائه ملناسك احلج لهذا العام جعله 
الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا 

وجتارة لن تبور.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة 
 
من معالي الدكتور
حسن ابو لبده

بــالــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
مبــنــاســبــة تــعــيــيــنــه وزيــــرا 

مــزيــدا من  لــه  الــوطــنــي متمنني  لــالقــتــصــاد 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي خــدمــة وطــنــه وشعبه 
لتعزيز التنمية والنهوض باالقتصاد الوطني.

تهنـــــئةتهنـــــئة
تـــــتـــــقـــــدم اســـــــــــرة مـــجـــلـــة  
ونـــهـــاد    
أســــعــــد أمـــــني عـــــام إحتــــاد 
بالتهاني  التأمني  شــركــات 

والتبريكات لألستاذ 
أنـــــــــور الشـــــــنطي

 مبناسبة تسلمه إدارة صندوق حوادث الطرق 
عمله  في  والتوفيق  الصحة  دوام  له  متمنني 

اجلديد.

تهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة  
  

من السفير البولندي 
بوغسالف اغودك

سفيرا  تعيينه  مبناسبة  والتبريكات  بالتهاني 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لــدى  جديدا 
مــتــمــنــني لـــه مـــزيـــدا مـــن الــتــوفــيــق والــنــجــاح 

ومبروك.

تتقدم اسرة مجلة  
  
بالتهاني والتبريكات 

من الصديق
يوسف عامر عبد 

الفتاح الذباينة
لــــتــــســــلــــمــــه مــــهــــامــــه 

في  الوطني  االقتصاد  وزارة  في  اجلديدة 
مكتب الوزير .

تهنـــــئة

تهنـــــــــــــــــــئة باألعيـــــــــــــــــاد
تتقدم اسرة مجلة رجل االعمال الفلسطيني بالتهاني والتبريكات بمناسبة اعياد الميالد 
المجيدة وعيد االضحى المبارك ورأس السنة الهجرية والميالدية جعلها اعياد مباركة 

وقد تحققت امال شعبنا بالحرية واالستقالل. 
كل عام وأنتم بخير
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أسرة مجلة رجل األعمال الفلسطيني ترحب باألعضاء اجلدد املنتسبني جلمعية 
رجال األعمال الفلسطينيني في الربع األخير من العام 2009

إعداد: مراد داود صالح
منسق دائرة العضوية والنشاطات

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

األعضاء الجدد

السيد يعقوب حنا 
عيسى سعاده 

صاحب و مدير عام 
شركة بال  مارك

السيد عدوان راغب 
حمدان برغوثي

مدير عام الشركة املتخصصة 
للخدمات الطبية

السيد أمين ياسر 
عارف الفاخوري

صاحب ومدير عام مؤسسة توب 
سيستيم لالملنيوم

السيد ساهر طالب 
مصطفى  بدير

شريك شركة املنيوم االمل 
للتجارة والتعهدات

السيدة عصماء محمد سعيد  
عبد الرحمن قصراوي
مدير عام شركة الهدف 

لالستثمار و االوراق املالية

السيد عصام محمد سعيد  
عبد الرحمن قصراوي

نائب رئيس مجلس ادارة شركة 
الهدف لالستثمار واالوراق املالية

السيد طالب مصطفى 
احمد بدير

صاحب ومدير عام شركة املنيوم 
االمل للتجارة والتعهدات 

السيد عمر صالح عطا الله 
مدير عام شركة القدس 

للتجارة والسياحة

تتقدم اسرة مجلة    
من الصديق

فؤاد الشوبكي
بالتهاني والتبريكات مبناسبة تعيينه قائم 

باعمال مدير اجلمارك متمنني له مزيدا من 
التوفيق والنجاح في تطوير أداء اجلمارك 

وخدمة وطنه وشعبه ومبروك.

تهنـــــئة
تــــتــــقــــدم اســــــــرة مــــجــــلــــة    
بــالــتــهــانــي والــتــبــريــكــات مــن شــركــة فلسطني 
لتمويل الرهن العقاري مبناسبة فوزها بجائزة 
النزاهة للشركات املساهمة العامة لعام 2009 
وذلــــك تــقــديــرا جلــهــودهــا فــي تــعــزيــز احلكم 
من  مــزيــدا  لــهــا  متمنني  عملها  فــي  الــرشــيــد 

التطور والنجاحات.

تهنـــــئةتهنـــــئة
تتقدم اسرة مجلة   من 

عضوي اجلمعية 
السيد رشيد عزوني 
والدكتور إياد عزوني 

بالتهاني والتبريكات مبناسبة تأسيس 
شركة بال غاز وإنطالق نشاطها على 

مستوى الوطن.
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أداء التجارة اخلارجية الفلسطينية: قراءة إحصائية

صالح الكفري
مدير عام اإلحصاءات االقتصادية
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شكل )1(: الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية ومكوناته 2007-2000
-2000( والثابتة  اجلارية  باالسعار  القومية  احلسابات   .2008 الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  املصدر: 

2005(. رام الله – فلسطني.
املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، 2009. احلسابات القومية باالسعار اجلارية والثابتة-املنقح )2004-

2007(. رام الله – فلسطني.
صافي امليزان التجاري يغطي السلع واخلدمات.

 )GDP( الـــنـــاجت احملــلــي االجــمــالــي يــتــكــون 
التكوين  وهــي  اساسية  مكونات  مجموعة  من 
واالنــفــاق  )االستثمار(  االجمالي  الرأسمالي 
االستهالكي النهائي )لألسر املعيشية واحلكومة 
ومنتجي اخلدمات اخلاصة التي ال تهدف الى 
امليزان  وصافي  املعيشية(  االسر  وتخدم  الربح 
الـــتـــجـــاري أو صــافــي الــــصــــادرات مـــن الــســلــع 
واخلدمات )ناجت الطرح بني اجمالي الصادرات 
والواردات(. ويشكل صافي امليزان التجاري من 
اجمالي املكونات األخرى حوالي الثلث )36%( 
اجلارية  باالسعار  الفلسطينية  االراضـــي  فــي 
للعام 2007 ولكن بعجز. أي يستهلك العجز 
في امليزان التجاري اكثر من ثلث الناجت احمللي 
االجمالي. وبوصف آخر، لو افترضنا ان قيمة 
الفلسطينية  الــواردات  قيمة  تساوي  الصادرات 
الفلسطيني  االجمالي  احمللي  الناجت  ألرتفع 

باالسعار اجلارية بأكثر من النصف، أي إلرتفع 
من 4.7 مليار دوالر في العام 2007 الى 7.3 
مليار دوالر. مما يبني ذلك اثر ودور املوازنة بني 
الصادرات والواردات في النمو االقتصادي مما 
 )1( الشكل  عليها.  الضوء  تسليط  يستدعي 
قيمة  تقليص  على  التجاري  العجز  اثر  يبني 
الناجت احمللي االجمالي عبر السنوات املاضية. 
ومــن هــذا املنطلق من الــضــروري دراســة اجتاه 
االداء العام للتجارة اخلارجية خالل السنوات 
املاضية ومعرفة الى اين نحن ماضون وما هو 
دور القطاع اخلاص والعام في تقليص الفجوة 
لصالح  رفعه  بــل  التجاري  املــيــزان  صافي  فــي 

الصادرات. 
شــهــدت الــســنــوات املــاضــيــة زيــــادة الــعــجــز في 
امليزان التجاري الفلسطيني بشكل ملحوظ، 
للتجارة  العام  االداء  على  سلبي  مؤشر  وهذا 

اداء  مصدرها  والتي  الفلسطينية  اخلارجية 
القطاع اخلاص من جانب واداء القطاع العام 
السياسات  واتــخــاذ  االســتــثــمــار  تشجيع  فــي 
املالئمة التي من شأنها رفع مستوى الصادرات 
االنتاج  على  واالعتماد  الـــواردات  تقليص  او 
احمللي وبالتالي رفع مستوى التشغيل والذي 
ــــدوره خــفــض مــعــدالت الــبــطــالــة، مــع عــدم  ب
االحتالل  يضعها  التي  القيود  عن  التغاضي 
االســـرائـــيـــلـــي امـــــا مــــن خـــــالل قــــيــــوده عــلــى 
املعابر واحلــدود او اجــراءاتــه داخــل االراضــي 
احتماالت  مــن  تقلص  والــتــي  الفلسطينية 
 )2( الشكل  املــدى.  لالستثمار طويل  التوجه 
يبني وبكل وضوح تدني مستوى الصادرات اذا 
بينما  لالسعار،  القياسية  باالرقام  قيست  ما 
العام  منذ  الـــواردات  لقيمة  سريع  هناك منو 
2002، بعد الركود الذي حدث خالل السنوات 
االولــــى النــتــفــاضــة االقـــصـــى. وبــالــتــالــي من 
للتوجه  يــزداد  الوطني  االعتماد  ان  الواضح 
عوضا  اسرائيل  ومنها  االجنبية  للمنتجات 
منذ  الـــواردات  منت  حيث  احمللي،  املنتج  عن 
العام 2002 مبعدل %16 أي اعلى من النمو 
او  لالقتصاد  االجمالي  النمو  او  السكان  في 
النمو في الصادرات. وبالتالي فان العجز في 
صافي امليزان ازداد مبعدل %16 في ظل ثبات 
تدني الــصــادرات ومنــو متسارع لــلــواردات مما 
يقلل من النمو االقتصادي الفلسطيني ككل.

مــن جانب آخــر، ازديـــاد الــــواردات جــاء نتيجة 
وليس  االستهالكية  املــواد  استيراد  في  الزيادة 
السلع  او  الــصــنــاعــة  فـــي  تــدخــل  الــتــي  املـــــواد 
على  اضافي  سلبي  مؤشر  وهــذا  الرأسمالية. 
االستثمارات  تنمية  في  اخلــاص  القطاع  اداء 
 )3( الشكل  يبني  حيث  احمللية.  والصناعات 
وبــكــل وضـــوح زيـــادة نسبة الـــــواردات مــن املــواد 
االســتــهــالكــيــة عــلــى حــســاب الــســلــع االخــــرى، 
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للسلع غير  الــتــوجــه  ـــادة  زي مــؤشــر على  وهـــذا 
الــداعــمــة لــنــمــو االقــتــصــاد كــكــل عــلــى املـــدى 
االقتصاد  توجه  يعني  والبعيد، وهذا  املتوسط 
اكثر  استهالكيا  اقتصادا  ليكون  الفلسطيني 
من ان يكون اقتصادا منتجًا. فقد وصلت نسبة 
الزيادة في الواردات من السلع االستهالكية ما 

بني عامي 2006 و2007 الى اكثر من 6%. 
املستفيد األكبر من ارتفاع الواردات الفلسطينية 
ــــــواردات من  كــانــت اســرائــيــل، حــيــث شــكــلــت ال
في  ــــواردات  ال اجمالي  مــن   74.5% اســرائــيــل 
مقارنة   15% نسبته  بــارتــفــاع   ،2007 الــعــام 
مع عام 2006. وطبيعة الواردات السلعية من 
اليومي  لالستهالك  الغالب  في  تأتي  اسرائيل 
الفرصة  أتيحت  لو  احمللي  للتصنيع  والقابل 

لذلك. 
من  الفلسطينية  األراضـــــي  مــعــانــاة  ظــل  فــي 
ارتفاع في البطالة وتوفر العرض من العمالة، 
املالئمة  البيئة  توفير  على  العمل  مــن  بــد  ال 
لتشجيع االستثمار واستبدال السلع املستوردة 
يتحقق  ان  ميكن  وال  محليًا.  املنتجة  بالسلع 
ذلك دون حتقق التعاون الكامل بني االطراف 
الثالث )احلكومة، القطاع اخلاص، واملستهلك 
لتحقيق  متوازي  بشكل  والعمل  الفلسطيني( 
كميًا  احمللي  االنــتــاج  مستوى  رفــع  في  الهدف 
وكنتيجة  االجنبي  باملنتج  واستبداله  ونوعيًا 
والبطالة،  الفقر  نسب  مــن  سيقلل  طبيعية 
وينعشه  الــوطــنــي  االقــتــصــاد  ينمي  وبــالــتــالــي 
املتوازي  فالعمل  والبعيد.  القريب  املــدى  على 
لالطراف الثالث يأتي من خالل عمل احلكومة 
لتشجيع  الـــرامـــيـــة  الــســيــاســات  وضــــع  عــلــى 
اخلارجية  الــتــجــارة  وادارة  احملــلــي  االستثمار 
والــعــالقــة الــتــجــاريــة مـــع الــعــالــم اخلـــارجـــي، 
وكذلك قيام القطاع اخلاص بتنمية صناعاته 
حسب متطلبات السوق وبكميات وجودة واسعار 
منافسة، يقابل ذلك رفع الوعي لدى املستهلك 
احمللي  للمنتج  التوجه  بأهمية  الفلسطيني 
عوضا عن املنتج االجنبي من خالل اجتاهني، 
االول الــوعــي الــوطــنــي والــثــانــي رفـــع الــرضــى 

لديهم باملنتج احمللي.
إن األعراف واملواثيق الدولية املتبعة في مجال 
التجارة اخلارجية في ظل عدم وجود سيطرة 
على املعابر واحلدود كما هو احلال في األراضي 
الفلسطينية تسمح بالقيام بالتصدير عبر أي 

بلد مجاور دون أية قيود أو رسوم.
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شكل )2(: الصادرات والواردات من السلع باملليون دوالر 2007-1995
اخلارجية-السلع  التجارة  احصاءات   .2008 الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  املصدر: 

واخلدمات: 2007. نتائج اساسية. رام الله – فلسطني.

شكل )3(: التوزيع النسبي للواردات حسب نوعها )استهالكي/غير استهالكي( 2007-1999
اخلارجية-السلع  التجارة  احــصــاءات  تقارير   .2008 الفلسطيني،  لالحصاء  املــركــزي  اجلهاز  املــصــدر: 

واخلدمات: 2000-2008. نتائج اساسية. 
رام الله – فلسطني.

شكل )4(: الواردات باملليون دوالر حسب املصدر )الدولة( 2007-1996
اخلارجية- التجارة  احصاءات  تقارير   .2008 الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  املصدر: 

السلع واخلدمات: 2000-2008. نتائج اساسية. 
رام الله – فلسطني.
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الصناعية  املــؤســســات  فــي  األعــمــال  بيئة  تــعــرف 
الذي  الطبيعي  الوسط  أنها  على  الفلسطينية 
عمليتها  فـــي  املـــؤســـســـات  خـــاللـــه  مـــن  تــنــشــط 
مجموعة  تؤثر  بحيث  وإيجابا  سلبا  اإلنتاجية 
العوامل اخلارجية والداخلية احمليطة باملؤسسات 
على العملية اإلنتاجية و قدرتها على االستمرار.

ومن هذا املنطلق يقوم اجلهاز املركزي لإلحصاء 
ملراقبة  دوري  شهري  مسح  بتنفيذ  الفلسطيني 
للمؤسسات  الــعــمــل  لبيئة  احلــاصــلــة  الــتــغــيــرات 
استطالع  مسمى  حتت  الفلسطينية  الصناعية 
حول  الصناعية  املــنــشــآت  /مــــدراء  أصــحــاب  رأي 
األوضاع االقتصادية ويعتمد في ذلك على 413 
مؤسسة صناعية في األراضي الفلسطينية )358 
في الضفة الغربية، 55 مؤسسة صناعية في قطاع 
غزة( حيث متثل هذه العينة املؤسسات الصناعية 
القطاعات  جميع  في  الكبير  النسبي  الــوزن  ذات 
الصناعي  املــســح  نتائج  إلــى  اســتــنــادا  الصناعية 

السنوي الذي ينفذه اجلهاز. 

األداء العام للمؤسسات الصناعية
املــؤســســات  أصـــحـــاب/مـــدراء  مـــن   29.5% أفــــاد 
الصناعية أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في شهر 
تشرين أول 2009  قد  حتسن عما كان عليه خالل 
الشهر السابق )أيلول 2009(، حيث أفاد 30.4%  
من املستطلعة آراؤهــم في الضفة الغربية إلى أن 
الشهر  في  عليه  كان  املنشآت قد حتسن عما  أداء 
للوضع  النسبي  االستقرار  يعكس  هذا  و  السابق 
االقتصادي في الضفة الغربية و توجهات احلكومة 
احلــالــيــة بــاحلــفــاظ عــلــى هـــذا االســتــقــرار ،فيما 
قطاع  فــي  املستطلعني  مــن  فقط   11.8% أشـــار  
الشهر  كان عليه في  الوضع عما  إلى حتسن  غزة 
السابق وذلك بسبب حالة احلصار و اإلغالق التي 
يشهدها قطاع غزة  مما يدلل على أن أداء املنشآت 
بشكل عام ال زال يعاني من آثار العدوان و العرقلة 
في عمليات البناء و إعادة اإلعمار كبيئة محيطة 

باملؤسسات الصناعية.

امينة اخلصيب
مديرة دائرة

احلسابات القومية

بيئة األعمال في القطاع الصناعي
اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني

التسهيالت البنكية
أشارت  البنكية فقد  التسهيالت  أما على صعيد   
مـــدراء  أصـــحـــاب/  مـــن   2.5% أن  إلـــى  الــنــتــائــج 
أن  ـــادوا  أف الفلسطينية  األراضـــي  فــي  املــؤســســات 
اإلسناد  شهر  خالل  حتسنت  البنكية  التسهيالت 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه )%2.6 في الضفة 
املستطلعني  مــن  أي  يشر  لــم  حــني  فــي  الغربية، 
التسهيالت  إلــى وجــود حتسن في  في قطاع غــزة 
البنكية(. و هو معد ينم عن شيء من الثقة من 
قبل البنوك في االقتصاد احمللي بالضفة الغربية 
الوضع  و  اإلقــراض  عمليات  من  التخوف  مقابل 
اليقني  بعدم  احملــاط  و  املستقر  غير  االقتصادي 
على قدرة املؤسسات على سداد القروض في ظل 
املــواد  استيراد  على  املــفــروض  واإلغـــالق  احلصار 

اخلام في قطاع غزة.

التحديات
 على مستوى التغير في حجم 

املبيعات:
%29.8 مــن أصـــحـــاب/ مــــدراء املــؤســســات  أفــــاد 
الصناعية في الضفة الغربية بأن السبب الرئيس 
لتراجع أو ثبات مستوى املبيعات يعود إلى أسباب 
 ،2009 أول  تشرين  باملوسمية خالل شهر  تتعلق 
مقابل %21.2 أشاروا إلى أن تراجع الطلب على 
الرئيسية  العوائق  من  يعتبر  املؤسسة  منتجات 
حيث أن ضعف جودة املنتج احمللي -من وجهة نظر 
املستهلك- مقارنة مع املنتج األجنبي ال زالت أحد 
في   ، املنتج احمللي  الطلب على  لتراجع  األسباب 
حني أشار %100 من أصحاب املنشآت في قطاع 
غزة أن السبب الرئيسي لتراجع أو ثبات مستوى 
منتجات  على  الطلب  تراجع  إلــى  يعود  املبيعات 
املؤسسة حيث ال زالت تعاني املنشآت من صعوبة 
لضمان  الالزمة  األولية  املــواد  على  احلصول  في 

جودة املنتج و التنافسية مع املنتج األجنبي.

املنافسة احمللية واخلارجية:
املؤسسات  مــدراء  أصــحــاب/  %92.0 من  أشــار 
أن  إلــى  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  الصناعية 
املنتج الرئيسي للمؤسسة يواجه منافسة سواء 
محلية أو أجنبية )%92.8 في الضفة الغربية، 
%76.5 في قطاع غزة(.  في حني أشار 51.5% 
الصناعية  املــؤســســات  مـــــدراء  أصـــحـــاب/  مـــن 
منافسة  وجــود  إلــى  الفلسطينية  األراضـــي  في 
الضفة  في   50.0%( الرئيسي  للمنتج  محلية 
أشار  بينما  غــزة(،  قطاع  في   84.6% الغربية، 
%8.1 بوجود منافسة أجنبية للمنتج الرئيسي 
)%7.7 في الضفة الغربية، %15.4 في قطاع 
منافسة  بــوجــود  أشـــــاروا   40.4% أمـــا  غــــزة(، 
محلية وأجنبية معًا للمنتج الرئيسي )42.3% 
أي من  لــم يشر  فــي حــني  الغربية،  الضفة  فــي 
منافسة  وجــود  إلى  غزة  قطاع  في  املستطلعني 

السبب الرئيسي لتراجع 
أو ثبات مستوى املبيعات 
يعود إلى تراجع الطلب 
على منتجات املؤسسة 

حيث ال زالت تعاني 
املنشآت من صعوبة 

في احلصول على املواد 
األولية الالزمة لضمان 

جودة املنتج و التنافسية 
مع املنتج األجنبي



73 73كانون الثاني 2010 م / محرم 1431 هـ ، العدد اخلامس والعشرون )25(

بيــــــئة األعـمـــــال
محلية وأجنبية معا وذلك يعود بطبيعة احلال 
إلى اإلغالقات و احلصار املفروض على عمليات 

التصدير(.

التشغيل:
%7.8 مـــن أصـــحـــاب/ مـــــدراء املــؤســســات  أشــــار 
أنهم  إلــى  الفلسطينية  األراضـــي  فــي  الصناعية 
قاموا بتسريح عاملني لديهم خالل شهر تشرين 
ملوسمية  احلــال  بطبيعة  يعود  ذلك  و   2009 أول 
أصــحــاب  مـــن   84.5% أشــــار  بــيــنــمــا   ، الــعــمــالــة 
عدد  على  تغيير  أي  يطرأ  لم  أنــه  إلــى  املؤسسات 

العاملني.

 التوقعات املستقبلية
على املدى القصير

املؤسسات  مدراء  أصحاب/  بتوقعات  يتعلق  فيما 
الصناعية على املدى القصير– أي بعد شهر من 
توقع  فقد   -)2009 أول،  )تشرين  اإلســنــاد  شهر 
%37.8 من أصحاب/ مدراء املؤسسات الصناعية 
بشكل  أفضل  سيكون  منشآتهم  إنتاج  أوضــاع  أن 
عام مما هو عليه اآلن في األراضــي الفلسطينية 
قطاع  في   5.9% الغربية،  الضفة  في   39.5%(
غزة(، حيث يتضح ضعف التفاؤل في قطاع غزة 
الفلسطيني  احلـــوار  وصـــول  عــدم  بسبب  ذلــك  و 
تدفق  يتيح  مما  املأمولة  النهايات  إلى  الداخلي 

أموال إعادة اإلعمار.
 فـــي حـــني أظـــهـــرت تـــوقـــعـــات أصــــحــــاب/مــــدراء 
الفلسطينية  األراضـــي  في  الصناعية  املؤسسات 
أن    2009 ثــانــي  تشرين  لشهر  التشغيل  حــول 
التشغيل  مستوى  ارتفاع  يتوقعون  منهم   8.6%
قطاع  فــي   5.9% الغربية،  الضفة  فــي   8.8%(

غزة(.
أما بخصوص ارتفاع مستوى املبيعات، فقد توقع 
%38.2 من أصحاب/ مدراء املؤسسات الصناعية 
املبيعات  حجم  ارتفاع  الفلسطينية  األراضــي  في 
في   40.0%(  2009 ثــانــي  تشرين  شهر  خــالل 

الضفة الغربية، %5.9 في قطاع غزة(.

على املدى املتوسط
على صعيد توقعات أصحاب أول ومدراء املؤسسات 
الصناعية على املدى املتوسط )أي خالل األشهر 
يتوقعون  الــذيــن  نسبة  بلغت  الــقــادمــة(،  الستة 
األشهر  خالل  منشآتهم  إنتاج  وضع  على  حتسنًا 
الستة القادمة %45.8 في األراضي الفلسطينية   
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%17.6 في قطاع  الغربية،  )%47.3 في الضفة 
غزة(.

أشارت  فقد  التشغيل،  يتعلق مبستوى  فيما  أما   
في  ارتفاعًا  يتوقعون   11.4% أن  إلــى  التوقعات 
الفلسطينية  األراضـــــي  فــي  التشغيل  مــســتــوى 
%11.8 في قطاع  الغربية،  )%11.4 في الضفة 

غزة(.
خالل  املبيعات  مستوى  ارتــفــاع  بخصوص  أمــا   
من   45.5% توقع  فقد  القادمة،  الستة  األشهر 
أصحاب/ مدراء املؤسسات الصناعية في األراضي 

الفلسطينية ارتفاع حجم املبيعات خالل األشهر 
الغربية،     الضفة  فــي   46.8%( الــقــادمــة  الستة 

%23.5 في قطاع غزة(.
أن أصحاب  إلــى  النسب  و  األرقـــام  هــذه  تشير  و   
على  الــتــفــاؤل  إلــى  الضفة مييلون  فــي  املــنــشــآت 
غزة  قطاع  في  نظرائهم  اكثر من  املتوسط  املــدى 
إلى  نظرا  باالقتصاد  الثقة  ضعف  يعكس  هذا  و 
عدم وضوح الرؤيا املستقبلة للوضع الفلسطيني 
الوضع  على  املؤثرة  السياسية  والعوامل  خاصة 

الفلسطيني.
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ملؤسسة  اجلديد  املقيم  املمثل  دانــه  فيليكس  زار 
ــعــام للصناعات  ال أديـــنـــار مــقــر االحتــــاد  كـــونـــراد 
برئيس  اجــتــمــع  حــيــث  الــلــه  بـــرام  الفلسطينية 
من  كــل  بحضور  املــصــري،  مهدي  اإلدارة  مجلس 
ليندا سفاريني من مؤسسة كونراد أديناور ومأمون 
العام  االحتـــاد  فــي  العامة  الــعــالقــات  مدير  نــزال 

للصناعات الفلسطينية. 
 ودار النقاش حول الوضع االقتصادي الفلسطيني 
بشكل عام ووضع الصناعات الوطنية الفلسطينية 
التطور  وفــرص  تواجهها  التي  واملعيقات  احلالي 
ومت  خــاص،  بشكل  الصناعة  هــذه  أمــام  والتقدم 
بني  الثنائية  الــعــالقــات  بــحــث  االجــتــمــاع  خـــالل 
االستراتيجية  الشراكة  على  والتأكيد  املؤسستني 
بني املؤسستني في العمل من أجل تطوير الوضع 

االقتصادي في فلسطني،
تطوير  على  بالعمل  دانــه  فيلكس  السيد  ووعــد 
الــعــالقــة بـــني كـــونـــراد أديــــنــــاور واالحتــــــاد الــعــام 
للصناعات وبذل كل اجلهود من أجل إجناح كافة 
مشاريعها املشتركة التي تهدف إلى تطوير وتنمية 

االقتصاد والصناعة الفلسطينيني.

االحتاد يطلق مشروع التأهيل 
الصناعي بتمويل من البنك 

اإلسالمي للتنمية
الفلسطينية  للصناعات  الــعــام  االحتـــاد  وأطــلــق 
مـــشـــروع الــتــأهــيــل الــصــنــاعــي املـــمـــول مـــن قبل 
جــواد  د.  أبلغ  حيث  للتنمية،  اإلســالمــي  البنك 
الصناديق  لشؤون  الــوزراء  رئيس  مستشار  ناجي، 
للصناعات  الــعــام  االحتـــاد  واإلســالمــيــة،  العربية 
الفلسطينية بأن البنك قد وافق على خطة العمل 
التي قدمها االحتاد لتأهيل 10 شركات صناعية 
بــرامــج  تطبيق  خـــالل  مــن  للتصدير  وإعـــدادهـــا 
تأهيل متكاملة باستخدام أدوات تأهيلية متطورة 
مت تصميمها بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة 

.)UNIDO( لإلمناء الصناعي

املهندس  الصناعات  الــعــام الحتــاد  األمــني  وأفـــاد 
أمين صبيح بأنه سيتم اإلعالن قريبا عن شروط 
في  مختصني  خبراء  وتعيني  للشركات  التأهيل 
العمل  تطبيق خطة  أجل  من  الصناعي  التأهيل 
املشروع  وسينفذ  أشــهــر،   9 ملــدة  ستستمر  والــتــي 
حيث  الفلسطيني  الــتــجــارة  مركز  مــع  بالتعاون 
الستهداف  اخلــطــط  إعـــداد  على  املــركــز  سيعمل 
سيتم  التي  الشركات  قبل  مــن  العاملية  األســـواق 

تأهيلها.
للدكتور  اإليجابي  بالدور  صبيح  املهندس  وأشــاد 
جــــواد نــاجــي مــســتــشــار رئــيــس الـــــــوزراء لــشــؤون 
الدعم  تأمني  في  واإلسالمية  العربية  الصناديق 
واالحتـــادات  الــعــام  ولــالحتــاد  الصناعي  للتأهيل 
الــتــخــصــصــيــة، وكــذلــك بــــدور الــبــنــك اإلســالمــي 
للتنمية ملا سيكون لهذا املشروع من آثار إيجابية 

على مختلف القطاعات الصناعية في فلسطني.

االحتاد يستقبل وفدا من احتاد 
املوِظفني األملان

BDA مقر  وزار وفد من احتــاد املوِظفني األملــان 
الله،  برام  الفلسطينية  للصناعات  العام  االحتاد 
وضـــم الــوفــد كــل مــن أنــتــون بــورنــر رئــيــس احتــاد 
رئيس  كــالوس  وبـــاور  األملــانــي  اخلارجية  التجارة 
املدير  بــوســارت  وبيرترام  األملانية  النقل  جمعية 
وعــدد  البافاريني  األعــمــال  رجــال  جلمعية  الــعــام 
اخلاص  القطاع  ومؤسسات  الشركات  ممثلي  من 
األملاني، وكان في استقبال الوفد مهدي املصري، 
للصناعات  الــعــام  االحتــــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس 
العام  الفلسطينية واملهندس أمين صبيح األمني 
لــالحتــاد ومــأمــون نـــزال مــديــر الــعــالقــات العامة 

باالحتاد.
وتهدف زيارة الوفد األملاني إلى استكشاف القطاع 
اخلاص الفلسطيني والتعرف على آفاق االستثمار 
وفتح  التجاري  التبادل  حيث  مــن  فلسطني  فــي 
مشاريع  في  الدخول  وإمكانية  أملانيا  في  أســواق 

مشتركة بني رجال األعمال من اجلانبني، وأيضا 
السلطة  تقدمها  التي  واحلوافز  التسهيالت  إلى 

الفلسطينية جلذب االستثمار إلى فلسطني.
وأطــلــع املــصــري وفــد رجــال األعــمــال األملـــان على 
الصناعة  ووضع  الفلسطيني  االقتصادي  الوضع 
الصناعة  آفــاق  حــول  شرحا  وقــدم  الفلسطينية، 

وآمالها وتطلعاتها، وأيضا املعيقات املوجودة.
العام  االحتــاد  أيضا شرحا عن  املصري  قــدم  كما 
للصناعات الفلسطينية وعن االحتادات الصناعية 
العام  االحتـــاد  رايــة  حتــت  املنضوية  التخصصية 

واخلدمات التي يقدمها االحتاد ألعضائه.
وأجاب أيضا على اسئلة الضيوف حول الصناعة 
لهم  بني  حيث  الوطني  واالقتصاد  الفلسطينية 
الفلسطيني  الصناعي  للواقع  احلقيقية  الصورة 
أمـــام هذه  آفـــاق وفـــرص جنــاح هائلة  وأن هــنــاك 

الصناعة وأن أبواب االستثمار مفتوحة.
توضيحيا  عرضا  للوفد  صبيح،  املهندس  وقــدم 
الفلسطيني  واالقــتــصــاد  اخلـــاص  الــقــطــاع  عــن 
الفلسطيني  القومي  الدخل  عن  فيه  شرح  حيث 
والبطالة ومستوى  النمو في االقتصاد  ومعدالت 

دخل الفرد الفلسطيني.
وفـــي شــرحــه أيــضــا تــطــرق املــهــنــدس صبيح إلــى 
الفلسطينية  احلكومة  من  املمنوحة  التسهيالت 
ممثلة بوزارتي االقتصاد واملالية للقطاع اخلاص 
والتحفيز  والتشجيع  الدعم  وإلــى  الفلسطيني 
إلى  األملاني  اجلانب  داعيا  لالستثمار،  املتواصل 
فلسطني  في  االستثمار  تشجيع  فرص  استغالل 
األعمال  رجــال  بني  شــراكــات  إقامة  على  والعمل 
التبادل  على  وحتفيزهم  والفلسطينيني  األملــان 

التجاري بشكل أكبر.
من  كل  احتــادا يضم   DBA هــذا ومتثل مؤسسة 
الصناعة والبنوك والنقل واملواصالت والتجارة في 

اعداد: أمين صبيح
أمني عام اإلحتاد العام

 للصناعات الفلسطينية

االحتاد العام للصناعات الفلسطينية
يجتمع مع مؤسسة كونراد أديناور
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أكثر من مليون شركة  االحتــاد  أملانيا، ويضم هذا 
في أملانيا وتوظف أكثر من 20 مليون شخص.

توقيع مذكرة تفاهم بني »احتاد 
الصناعات« و»نقابة املهندسني«

الوطني  االقتصاد  وزارة  مقر  في  جرى  ذلك  الى 
االحتــاد  بــني  تفاهم  مــذكــرة  التوقيع  البيرة،  فــي 
املهندسني  ونقابة  الفلسطينية  للصناعات  العام 
االقــتــصــاد  وزارة  رعــايــة  الــقــدس، حتــت  مــركــز   –
بني  املشترك  العمل  تفعيل  إلــى  تهدف  الوطني 
واالستغالل  املهام،  أداء  في  والتكامل  الطرفني، 
صناعات  بناء  أجــل  من  املتاحة،  للموارد  األمثل 
مرتكزة  تنافسية  قـــدرة  ذات  فلسطينية  وطنية 
على اخلبرات الوطنية، واستيعاب الكوادر الشابة 
استمرارية  يضمن  مبا  والفنيني،  املهندسني  من 
الصناعة كأحد أهم ركائز االقتصاد الفلسطيني، 
اجلدد  املهندسني  واستيعاب  تدريب  يضمن  ومبا 
بــعــد إعـــدادهـــم وتــأهــيــلــهــم وامــتــالكــهــم املــعــرفــة 
واخلـــبـــرات األســاســيــة لــلــقــيــام بـــدورهـــم فــي رفــد 

الصناعات الفلسطينية وتعزيزها.
ووقع االتفاقية مهدي املصري، رئيس مجلس إدارة 
ونقيب  الفلسطينية،  للصناعات  العام  االحتــاد 
وزارة  وكيل  بحضور  العديلي،  أحمد  املهندسني 
األمني  صبيح،  وأميــن  طهبوب،  ناصر  االقتصاد 
وصقر  عنبتاوي،  وإيــاد  الصناعات،  الحتــاد  العام 
اجلراشي، عضوي مجلس إدارة احتاد الصناعات، 
من جهته، أكد املصري على أهمية توقيع املذكرة 
ملا فيه من دعم وإسناد لالقتصاد الوطني، ودعم 
ما  ظــل  فــي  الفلسطينية  والصناعات  الــكــفــاءات 
باملعوقات   تتمثل  كبيرة  حتــديــات   مــن  تــواجــهــه 
جراء ممارسات االحتالل والصعوبات الناجتة في 

القطاع االنتاجي عن هذه املعوقات.
هذا  في  تصب  التفاهم  مذكرة  »أن  املصري  وأكــد 
االجتاه، ال سيما من خالل تفعيل العمل املشترك 
-مركز  املهندسني  ونقابة  الصناعات  احتــاد  بــني 
القدس، لدعم الصناعات الوطنية بشكل أساسي، 
حتى تكون لها القدرة التنافسية العالية واملرتكزة 

على اخلبرات الوطنية.
وأشار إلى أن املذكرة تركز على استيعاب وتطوير 
قدرات اخلريجني اجلدد الذين هم عماد الصناعة 
الوطنية، من أجل السير نحو تطور وتقدم أفضل 
البرامج  مــن خــالل  املــجــاالت، السيما  كــافــة  فــي 
بني  ما  املشترك  للعمل  ستمهد  التي  التدريبية 
النقابة وكافة االحتادات واملؤسسات في فلسطني، 
لتطوير ودعم االقتصاد، وذلك ضمن اخلطة التي 

لبناء  د. سالم فياض  الــوزراء  دولــة رئيس  قدمها 
االستمرار  على  قــادرة  مستقلة  فلسطينية  دولــة 

واحلياة.
الصناعات  للدفاع عن  يسعى  االحتــاد  »إن  وقــال: 
الصناعي،  الــتــطــويــر  عملية  ومتــكــني  الــوطــنــيــة، 
التعليم  فــي  مــهــمــًا  دورًا  يلعب  أنـــه  إلـــى  إضــافــة 
والدفاع  لألعضاء،  الفعال  والتمثيل  والتدريب 
احمللية  واملؤسسات  اجلهات  لدى  مصاحلهم  عن 
التطوير  قــيــم  وإيـــصـــال  والــدولــيــة،  واإلقــلــيــمــيــة 
على  املنافسة  والصناعة  االجتماعية  واملسؤولية 
االحتــاد  يساهم  »كما  مضيفًا:  العاملي،  املستوى 
في تطوير سياسات صناعية فاعلة تخدم املصالح 
الصناعية وتساهم في تنمية االقتصاد الوطني«.

من جهته، أثنى طهبوب على جهود االحتاد العام 
والسوق  الوطنية  الصناعات  للصناعات، في دعم 
نحو  قدمًا  السير  من  تتمكن  حتى  الفلسطينية 
وطني  اقتصاد  ذات  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة 
مستقل قادر على النهوض بالواقع الصعب الذي 
االحــتــالل  ظــل  فــي  الفلسطيني  الشعب  يعيشه 
االقتصاد  وزارة  أن  مؤكدًا  العنصرية،  وممارساته 
دعم  فــي  املساهمة  أجــل  مــن  بوسعها  مــا  ستبذل 
وتنفيذ املذكرة، ملا فيها من أهمية قصوى في دعم 
مشيرًا  الوطنية،  والصناعات  الكفاءات  وتأهيل 
خالل  من  باألساس  تكمن  املذكرة  أهمية  أن  إلى 
دعم املنتج الفلسطيني وتطوير الصناعة الوطنية 
التي  االخـــرى  املنتجات  امـــام  تنافسيتها  تعزيز 
تغرق السوق ، مؤكدًا دعم وزير االقتصاد الوطني 

في  املطلقة  وجديته  للمذكرة  لبدة  أبو  حسن  د. 
إســنــاد الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة ومتــكــني املــؤســســات 
القائمة على تطوير الصناعات مثل االحتاد العام 
التخصصية،  الصناعية  واالحتـــادات  للصناعات 
وايضا يولي الوزير اهمية مطلقة ملوضوع محاربة 
هنا  »مــن  وقـــال:  املستوطنات.   منتجات  ظــاهــرة 
ما  وكل  شرعية،  غير  املستوطنات  إن  نقول  نحن 
بالطبع غير شرعي وغير مقبول  يأتي منها فهو 

على اإلطالق«.
العديلي:  املهندسني أحمد  من جهته، قال نقيب 
»اجلــمــيــع مــطــالــب بــبــذل جــهــد اســتــثــنــائــي، ملنح 
ومن  اخلاصة،  األولوية  الفلسطينية  الصناعات 
الصناعات  وتطوير  دعــم  في  مهم  دور  لعب  أجــل 
الوطنية مبختلف قطاعاتها، ومن هنا يأتي إمتام 
مذكرة التعاون املشترك، لتنفيذ تلك الغاية التي 

سنمنحها كامل االهتمام واألولوية«.
صقر اجلراشي، عضو مجلس إدارة االحتاد العام 
نقابة  كلمته  فــي  حــث  الفلسطينية  للصناعات 
املهندسني على دعوة مكاتب الهندسة املنتشرة في 
الفلسطينية  املواصفة  اعتماد  على  الوطن  فروع 
والتوجه  الوطني  املنتج  دعم  وعلى  املشاريع،  في 

نحوه بالدرجة األولى.
أمين صبيح، األمني العام الحتاد الصناعات قال: 
»املذكرة تعبر عن تعاون كبير ومهم وتكامل تام ما 
بني أهم املؤسسات املوجودة في الوطن، وبخاصة 
عملية  فــي  واســاســيــا  مــهــمــًا  دورًا  للمهندس  أن 
التطوير الصناعي واالنتاجي، واملطلوب استيعاب 
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املــهــنــدس وتــطــويــر قـــدراتـــه وخــبــراتــه، ومـــن هنا 
التقينا لرفع قدرات املهندسني بشكل مشترك، مبا 

ينعكس إيجابًا على واقع االقتصاد الفلسطيني.
االحتاد العام للصناعات 

الفلسطينية يتسلم معدات وأثاث 
من وزارة االقتصاد

وتسلم االحتاد العام للصناعات الفلسطينية في 
مقره معدات وأثاث مقدمة من وزارة االقتصاد 
لالحتاد العام للصناعات الفلسطينية وذلك 

ضمن منحة املشروع االيطالي لقروض املعدات 
الصناعية بناءا على االتفاقية املوقعة بني وزارة 
االقتصاد الوطني والقنصلية االيطالية، وجرى 
التسليم في مقر االحتاد العام وذلك بحضور 
ناصر طهبوب وكيل وزارة االقتصاد الوطني 

واملهندس زياد طعمة مدير عام وزارة االقتصاد - 
مدير املشروع ومهدي املصري رئيس مجلس إدارة 
االحتاد العام واملهندس طارق سالمة من التعاون 

االيطالي واملهندس أمين صبيح االمني العام 
الحتاد الصناعات و مأمون نزال مدير العالقات 

العامة باحتاد الصناعات.
هــــذا وقــــد مت اســـتـــحـــداث وحـــــدة فــنــيــة )وحــــدة 
مركز  في  استضافتها  ومتت  الفنية(  التسهيالت 
العام  لــالحتــاد  الفني  الـــذراع  الصناعة  حتــديــث 
للصناعات بناءا على مذكرة التفاهم املوقعة بني 
وزارة االقتصاد الوطني واالحتاد العام للصناعات 
تقدمي  إلــى  الــوحــدة  هــذه  وتــهــدف  الفلسطينية، 
بهدف  الــصــنــاعــيــة  لــلــشــركــات  الفنية  اخلــدمــات 
الــقــروض  متكينها مــن االســتــفــادة مــن مــشــروع 
االيطالي، ويدير هذه الوحدة فنيا مركز حتديث 

الصناعة بإشراف وزارة االقتصاد الوطني.
ويــســتــهــدف مــشــروع الـــقـــروض االيــطــالــي قطاع 
الشركات الصناعية الصغيرة واملتوسطة احلجم، 
حيث يوفر مبلغ 25 مليون يورو على شكل قروض 
الصناعية  القطاعات  تطوير  في  تساهم  ميسرة 

املختلفة في فلسطني.

االحتاد يوقع اتفاقية مع 
كاريتاس القدس واملؤسسة 

اإلسبانية للتنمية الثقافية 
واالجتماعية

مع  الفلسطينية  للصناعات  العام  االحتــاد  وقــع 
للتنمية  اإلسبانية  واملؤسسة  الــقــدس  كاريتاس 
بتنفيذ  للبدء  اتفاقية  واالجتماعية  الثقافية 
للفتيات  املجتمعية  االقتصادية  التنمية  مشروع 

حلم،  بيت  منطقة  فــي  الفلسطينيات  والــنــســاء 
ووقـــع عــن االحتـــاد الــعــام مــهــدي املــصــري رئيس 
القدس  كــاريــتــاس  مؤسسة  وعــن  اإلدارة  مجلس 
السيدة كلوديت حبش أمني عام كاريتاس القدس 
أوهيرون وصوفيا سانز  وبحضور كل من ميكايال 
دي اجا ممثلتني عن املؤسسة اإلسبانية للتنمية 
كاريتاس  مشاريع  منسق  قسطندنيدس  وايليا 
الــقــدس ومــأمــون نـــزال مــديــر الــعــالقــات العامة 

ومدير املشروع املنتدب من احتاد الصناعات.
يهدف هذا املشروع املمول من املؤسسة االسبانية 
إلى تطوير القطاع االقتصادي من خالل تطوير 
قــطــاع الــنــســيــج فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ويــهــدف 
عــن طريق  كــفــؤة  أيـــدي عاملة  توفير  إلــى  أيــضــا 
بيت  منطقة  مــن  امــــرأة   400 وتــأهــيــل  تــدريــب 
املنتجات  ايصال  إلى  باإلضافة  وضواحيها،  حلم 
خطة  ضمن  الغربية  الـــدول  أســـواق  إلــى  احمللية 

تسويق شاملة.
أهم  من  أن  املــشــروع  هــذا  على  القائمون  ويصف 
الفلسطيني  التراث  على  احلفاظ  هو  مخرجاته 
وتوفير فرص عمل للنساء في منطقة بيت حلم.

د. خوري  يلتقي مجلس إدارة 
االحتاد العام للصناعات 

الفلسطينية
إدارة االحتــاد  أعــضــاء مجلس  وفــد مــن  والــتــقــى 
العام للصناعات الفلسطينية مع وزير االقتصاد 
وزارة  مقر  فــي  خـــوري  بــاســم  د.  السابق  الوطني 
االقتصاد في رام الله، حيث تباحث الطرفان في 
مواضيع تتعلق بالتنمية الصناعية في فلسطني 
وأوجه التعاون بني االحتاد العام للصناعات ووزارة 
مجلس  رئيس  املصري  وشدد  الوطني،  االقتصاد 
إدارة االحتاد العام للصناعات على العالقة املتينة 
والقوية بني االحتاد العام ووزارة االقتصاد الوطني 
وأثر ذلك على املؤسسات الصناعية والدور الذي 
إدارة عجلة االقتصاد  تقوم به هذه املؤسسات في 

الفلسطيني.
الوزارة  السابق خطط  االقتصاد  وزير  واستعرض 
استراتيجية  وضـــع  ومــنــهــا  بالصناعة  املتعلقة 
على  والــتــركــيــز  الفلسطينية  للصناعة  شــامــلــة 
املنتج  وحتسني  الصناعي  والتحديث  التطوير 
في  املنتجات  هــذه  ودعـــم  الفلسطيني  الــوطــنــي 
األســــواق احمللية واخلــارجــيــة مــن خــالل تنظيم 
املتعلقة  والــقــوانــني  التشريعات  وتفعيل  الــســوق 
االقــتــصــاد،  فــي  الفلسطيني  املنتج  دور  بتعزيز 
الــعــام للصناعات في  ـــدور األســاســي لــالحتــاد  وال
تطبيق هذه البرامج من خالل تعاونه مع الوزارة 

واالحتادات الصناعية التخصصية.
واتفق على أن يعمل الطرفان على تركيز اجلهود 
مــن أجــل تــامــني متــويــل ملــركــز حتــديــث الصناعة 
نشاطاته  تنفيذ  أجــل  مــن  الــعــام  لــالحتــاد  التابع 
املتعلقة بتحديث الصناعة وحتسني جودة املنتج 
احمللي وتأهيل املصانع ورفع قدراتها وتهيئتها من 

أجل املنافسة في األسواق احمللية واخلارجية.
الذي حضره بعض  ومت اإلشــارة خالل االجتماع 
للصناعات  الــعــام  االحتـــاد  إدارة  مجلس  أعــضــاء 
القطاع  تعويضات  مــوضــوع  إلــى  غــزة  قــطــاع  مــن 
الــصــنــاعــي فــي قــطــاع غـــزة والــتــي تــضــررت جــراء 
العدوان اإلسرائيلي األخير، حيث ستبدأ احلكومة 
قريبا بصرف مبالغ التعويضات للمتضررين من 

القطاع اخلاص في غزة.
وأيضا نوقش موضوع إدخال املواد اخلام إلى قطاع 
غزة لتحريك عجلة االنتاج هناك وتشغيل املصانع 
املتوقفة منذ بدء احلصار على قطاع غزة، حيث 
أكد وزير االقتصاد على استمرار جهود الوزارة من 

أجل إدخال املواد املطلوبة ورفع احلصار.

مت اإلتفاق على أن يعمل 
الطرفان على تركيز 

اجلهود من أجل تامني 
متويل ملركز حتديث 

الصناعة التابع لالحتاد 
العام من أجل تنفيذ 

نشاطاته املتعلقة 
بتحديث الصناعة 

وحتسني جودة املنتج 
احمللي وتأهيل املصانع 
ورفع قدراتها وتهيئتها 

من أجل املنافسة 
في األسواق احمللية 

واخلارجية.
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 دورة تدريبية عن خدمات التأمني 
لذوي الدخل احملدود

عقدت دورة تدريبية بعنوان »تطوير وتصميم منتجات التأمني متناهي الصغر«، بتمويل 
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID من خالل مشروع تعزيز اخلدمات املالية 
وشارك  التأمني.  لشركات  الفلسطيني  االحتاد  مع  بالشراكة   AED/ESAF املستدامة 
ومؤسسات  البنوك  املـــال،  رأس  ســوق  هيئة  التأمني،  شــركــات  مــن  متدربا   27 الـــدورة  فــي 
التمويل متناهي الصغر، حيث حاضر فيها خبراء دوليني من مركز التأمني متناهي الصغر 
تصميم  التأمني،  أساسيات  في  الـــدورة  مواضيع  وبحثت   Microinsurance Centre
اجلوانب  إلى  باإلضافة  احملدود  الدخل  لذوي  الصغر  متناهي  التأمني  منتجات  وتوريد  

القانونية املتعلقة بتصميم وتوريد هذه اخلدمة.
وفي ختام الدورة، والتي عقدت في فندق األنكر سويتس برام الله، حصل املشاركون على شهادة مشارك مبوضوع تصميم وتطوير 

منتجات التأمني متناهي الصغر.
والحقا للورشة، يتوقع أن يستمر التعاون ما بني مشروع ESAF  ومركز التأمني متناهي الصغر واالحتاد الفلسطيني لشركات التأمني 

ملساعدة شركات التأمني على تصميم وتطوير منتجات التأمني متناهي الصغر خلدمة ذوي الدخل احملدود.

إعداد: نهاد أسعد
أمني عام إحتاد
 شركات التأمني

بالتعاون ما بني USAID واالحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
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ملف التأمين

الى ذلك بدأ االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني و في ظل جهوده املستمرة لتطوير 
بوضع  املــال  رأس  ســوق  هيئة  في  للتامني  العامة  اإلدارة  ومبشاركة  التأمني  قطاع 
خطة حملة الوعي التأميني املمولة من usiad التي من املقرر أن يتم إطالقها في 
نهاية العام 2009، حيث عقد االحتاد و اإلدارة العامة  عدة اجتماعات مع املستشار 
اإلعالمي )ديــرال( و املفوض من قبل برنامج إيساف املمول من  usiad و املختص 
بدعم و تطوير اخلدمات املالية لبحث اخلطة املطروحة و التي تهدف إلى رفع مستوى 

الوعي التأميني في املجتمع الفلسطيني و تطوير قطاع التأمني .
 من جهته أكد )ديرال( على أهمية احلملة و أشاد بدور االحتاد في دعم قطاع التأمني 
 ، نتائج  بأفضل  للخروج  احلملة  في  إتباعها  املفترض  التي من  اآللية  بوضع  قام  و 
حيث مت حتديد األهداف من احلملة والرسائل التي يجب التركيز عليها للفت انتباه 
اجلمهور و الوسائل اإلعالنية التي ممكن اللجوء إليها لترك أكبر أثر لدى املواطن 

الفلسطيني.  
 ، الفلسطيني  للجمهور  مفيد  هو  ما  كل  تقدمي  على  الدائم  احلــرص  منطلق  ومن 
اطلق االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني موقعه االلكتروني اجلديد ، حيث حرص 
للجمهور لالستفادة من  املجال  لفتح  التثقيفي  الطابع  املوقع  إعطاء  االحتاد على 
إلى تسليط الضوء على اجنازات االحتاد  التأمني إضافة  املتعلقة بقطاع  املعلومات 

ونشاطاته توضيحا ألهميته في املجتمع الفلسطيني.
على هذا العنوان يرحب االحتاد الفلسطيني باجلمهور حيث أن هذا املوقع يحتوي 

باالحتاد  تعرف  التي  والفرعية   www.pif.ps الرئيسية  الــروابــط  من  عــدد  على 
ونظامه الداخلي ، إضافة إلى إلقائها الضوء على أهم النشاطات مرفقة بالصورالى 
ألهم  توضيحها  طــريــق  عــن  ذلــك  و  القانوني  اجلــانــب  على  بعضها  تركيز  جــانــب 
أنواعه و تقسيماته على  إلى  التأمني إضافة  املتعلقة بقطاع  القوانني  التشريعات و 
أمل أن يساهم االحتاد بنشر الوعي التأميني و تقدمي املعلومات الضرورية لكل من 

يهتم بهذا القطاع.

االحتاد يبدأ بوضع اخلطوط العريضة حلملة الوعي التأميني

االحتاد يطلق موقعه االلكتروني اجلديد

عقدت اللجنة التحضيرية ملؤمتر فلسطني األول للتأمني بدعم من برنامج )إيساف( 
اإلدارة  و  التأمني  الفلسطيني لشركات  االحتــاد  واملكونة من   USAID املمول من  و 
البست  ورشة عمل في فندق  الفلسطينية  املال  رأس  للتأمني في هيئة سوق  العامة 
ايسترن في رام الله حتت عنوان )مزيدا من التعاون نحو مرور آمن (، تأتي هذه الورشة 
ضمن سلسلة الورش املنوي عقدها مع األطراف ذات العالقة بقطاع التأمني و ذلك في 
إطار التحضيرات ملؤمتر فلسطني األول للتأمني ، تركزت محاور الورشة التي حضرها 
مــدراء احلوادث  و  الفلسطينية  املال  رأس  و هيئة سوق  التأمني  ممثلني عن شركات 
و التحقيقات في شرطة  املرور الفلسطينية و ممثلني عن وزارة النقل و املواصالت 
الشرطة بهدف  و قطاع  التأمني  املشتركة بني قطاع  القضايا  أهم  البلديات، حول  و 
الوصول إلى بيئة مرورية آمنة، في بداية الورشة أوضح السيد محمد الرمياوي رئيس 
مجلس إدارة االحتاد الفلسطيني لشركات التأمني أهمية عقد مؤمتر فلسطني األول 
للتأمني و الذي يأتي حتت عنوان )معا نحو األمان(،موضحا بأنه سوف يكون منبر 
لبحث كافة القضايا التي تهم سوق التأمني ، أما السيد وضاح اخلطيب مدير عام 
اإلدارة العامة للتأمني فقد ناقش إلزامية ربط التأمني بالترخيص مشيرا إلى أهمية 
متابعة حيازة تامني و ترخيص سارية املفعول من قبل شرطة  املرور الفلسطينية ، 
و في كلمة ألقاها العميد الركن ماجد هواري مساعد مدير عام الشرطة للعمليات 
و التدريب أكد على أهمية التعاون بني جميع األطراف مبا يخدم مصلحة املواطن 

الفلسطيني و ضرورة االستفادة من خبرات اجلميع .
قدمت اللجنة التحضيرية ملؤمتر فلسطني األول للتأمني خالل هذه الورشة ورقة 
عمل تضمنت عدد من النقاط التي تشكل محور العالقة بني قطاع الشرطة و قطاع 
التأمني و التي كان قد طرحها السيد نهاد أسعد األمني العام لالحتاد الفلسطيني 

لشركات التامني حيث طرح قضية تقرير الشرطة و أثره القانوني و سبل التعاون 
في التحقيق بني شركات التأمني و الشرطة إضافة إلى عدد آخر من القضايا ذات 
التي كانت قد صدرت مؤخرا  النقاط بعدد من اإلحصائيات  العالقة مدعما هذه 
نائب مدير  زنيد  أبــو  زنيد  أبــو  الرائد  قــدم  ذلــك  بناء على  ،و  املــواصــالت  وزارة  عن 
شرطة املرور ورقة عمل أوضح فيها آلية عمل شرطة املرور و أنواع احلوادث التي يتم 
التعامل معها و دور الشرطة في التحقيقات في حوادث السير  و أكد في النهاية على 
استعدادهم للتعاون مع شركات التأمني  ، و بعد فتح باب النقاش وصل املشاركون 
األول  نتائجها في مؤمتر فلسطني  يتم طرح  التي سوف  التوصيات  إلى عدد من 
للتأمني و التي كان من أبرزها ضرورة استمرار ربط التأمني بالترخيص و ضرورة 

إطالق مشروع للتوعية املرورية و التأمينية يشارك فيه جميع األطراف  .

اللجنة التحضيرية ملؤمتر فلسطني األول للتامني تعقد ورشة عمل لبحث 
القضايا املشتركة بني قطاع التأمني و الشرطة الفلسطينية
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إعداد: نداء ابراهيم

بعد إصدار د. محمد اشتية وزير األشغال العامة 
مــشــروع ضمن  بـــأول  للمباشرة  قـــرارا  واإلســكــان 
السلطة  إنشاء مشاريع اإلسكان ملوظفي  برنامج 
 ”26“ بناء  في  بالعمل  املــقــاول  باشر  الوطنية، 
متر   123 نــابــلــس، مبــســاحــة  فــي  وحـــدة سكنية 
مربع لكل وحدة بتكلفة إجمالية قيمتها تبلغ 6 

ماليني و337 ألف شيقل 
فــي ظل  أهمية هــذه اخلــطــوة  اشتية  د.  وأوضـــح 
عدد طلبات فاق 50 ألف طلب قائال: “لقد بدأنا 
أعلنـّا عنها على  التي  اإلسكان  بترجمة مشاريع 
األرض، ألننا ندرك حاجة املواطنني لهذا املشروع 
السكنية  الوحدات  عدد  في  النقص  إن حجم  إذ 
نعمل  نحن  لذلك  وحـــدة،  ألــف   160 مــن  يقرب 
على قدم وساق إلجناز مشاريع اإلسكان وتخفيف 

العبء على املواطنني”.
مستقباًل  الــــوزارة  “ستقوم  اشــتــيــة:  د.  وأضـــاف 
مبراجعة موظفي السلطة ممن تقدموا بطلبات 
ملشاريع اإلسكان في نابلس للبدء في اإلجراءات 

الالزمة”.

لــن يجعل  تــوجــه وزارتـــــه  وأوضــــح د. اشــتــيــة أن 
بل  أخـــرى،  فــي منطقة دون  مــقــصــورة  املــشــاريــع 
ستعتمد احتياجات موظفي السلطة وأولوياتهم 
ورغباتهم، مشيرا إلى أن إن قطاع اإلسكان واحد 
للبنى  التحضير  في  تساهم  التي  العوامل  من 
التحتية للدولة الفلسطينية، ألنه قطاع تشغيلي 
كبير يساهم في تشغيل األيدي العاملة وتشغيل 

في  يساهم  وهو  له،  املرافقة  اإلنشائية  الصناعة 
من  األرض  وحماية  أرضــه  على  املــواطــن  تثبيت 

االستيطان. 
بقيمة  للمستفيدين  قروضا  املشروع  هذا  ويوفر 
الوحدات السكنية يتم تسديدها على فترة زمنية 
األشغال  وزارة  تتولى  بحيث  عاما،   15 أقصاها 

العامة واإلسكان بناء العمارات السكنية.

فلسطني تشارك في اجتماع مجلس 
وزراء اإلسكان العرب

مــن جــهــة أخــــرى، تــوجــه د. محمد اشــتــيــة وزيــر 
األشغال العامة واإلسكان إلى القاهرة للمشاركة 
والعشرين ملجلس  الــســادســة  ـــدورة  ال أعــمــال  فــي 

وزراء اإلسكان العرب. 
وفــــي خــتــام االجـــتـــمـــاع، أكــــد د. اشــتــيــة أهــمــيــة 
التعمير  وزراء  مجلس  اتخذها  التي  الــقــرارات 
واإلســــكــــان الـــعـــرب فـــي اجــتــمــاعــه بــاجلــامــعــة 
ـــــدول  الـــعـــربـــيـــة، مبــــا يـــدعـــم الــــتــــعــــاون بــــني ال
 الــشــقــيــقــة، وتــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي املــشــتــرك.
للصحفيني  تصريح  فــي  اشتية  الــدكــتــور  وقـــال 
باجلامعة العربية: »بحثنا خالل االجتماع أمورا 
املتعلقة  والـــكـــودات  بــاإلنــشــاءات،  تتعلق  كــثــيــرة 
باجلسور والطرق واخلزانات والصوامع وغيرها، 
وتعزيز العالقة بني احلكومات والقطاع اخلاص، 
الهندسية  للمكاتب  والتصنيف  القيد  وقــواعــد 

االستشارية«.
استعرض جتربة مملكة  االجتماع  أن  إلى  ولفت 
الــبــحــريــن فـــي مــســألــة الــشــراكــة بـــني احلــكــومــة 
والـــقـــطـــاع اخلـــــاص كــبــديــل لــتــوفــيــر اإلســـكـــان 
ـــى أن االجــتــمــاع أشـــاد  االجــتــمــاعــي، مــشــيــرا إل
بتجربة اململكة املغربية في مجال مشاريع السكن 
وزراء اإلسكان  التكاليف، حيث أوصى  منخفضة 
والتعمير باالستفادة من هذه التجربة وتعميمها 

على الدول العربية.
أساسي  حق  هو  السكن،  حق  أن  »املهم  وأضـــاف: 
مجتمع  العربي  واملجتمع  اإلنــســان،  حقوق  من 

البداية من نابلس والبقية تأتي

  د. اشتية يعلن عن إطالق أول مشروع من مشاريع اإلسكان 
ويبحث مع وزراء اإلسكان العرب جتربتهم في املشاريع اإلسكانية

رام الله- د. اشتية أثناء اجتماعه بوفد احتاد املقاولني في مكتبه بالوزارة.
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ملف األشغال العامة والمقاوالت
العربي  الوطن  %50 من سكان  فتي، فأكثر من 
هم دون سن 30 عاما، وبالتالي توجد أزواج شابة 
بحاجة لعدد كبير من اإلسكانات، ومن املهم بأن 
جنتمع لنبحث في سبل تقليل تكاليف السكن، 
واالســـتـــفـــادة مــن الــتــجــارب الــنــاجــحــة فــي هــذا 

املجال«.
فلسطني  يعني  مــا  أن  اشتية  الــدكــتــور  وأوضـــح 
مبوضوع اإلسكان هو إعادة بناء ما دمره االحتالل 
اإلسرائيلي خالل عدوانه على قطاع غزة، وتنفيذ 
والتي  اإلســكــان  وزارة  قبل  من  جديدة  إسكانات 

تأتي ضمن مساعي مواجهة االستيطان«.

  د. اشتية يجتمع مع الشركات 
العاملة في قطاع اإلسكان لبحث 

مشاريع اإلسكان
األمثل ملشاريع  التنفيذ  لقاءاته لضمان  وضمن 
مع  اجتماعا  اشتية  محمد  د.  عقد  اإلســكــان، 
ممثلي الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قــطــاع اإلســكــان 
وضــعــهــم فــيــه بـــصـــورة مـــشـــروع إنـــشـــاء وحـــدات 
وإمكانات  الوطنية   السلطة  ملوظفي  إسكانية 

التعاون بني اجلانبني.
ملشروع  بــالــغ  باهتمام  ننظر  »نــحــن  مضيفا: 
إنـــشـــاء الـــوحـــدات الــســكــنــيــة خــاصــة بــعــد ما 
الضفة  مــن  طــلــب  ألـــف   50 حــوالــي  وصلتنا 
الغربية وقطاع غزة والقدس أن وزارته وضعت 
خــطــة طــمــوحــة لــلــنــهــوض بــقــطــاع اإلســكــان 
بالتعاون مع البنوك وشركات التطوير العاملة 
في فلسطني، مشيرا إلى أن املشروع ما زال في 
بهذا  وزعت  التي  واالستمارة  الدراسة،  مرحلة 
اخلصوص فيها كافة املعلومات التي حتتاجها 

البنوك.
تخص  مــشــاريــع  مجموعة  عــن  ›أعلنا  وأضــــاف 
العسكريني  السلطة  موظفي  األولـــى  بالدرجة 
ــهــم عــلــى الــســداد  مــنــهــم واملـــدنـــيـــني، ألن قــدرت

مضبوطة، ومضمونة«.
وأوضح أن وزارته ستنظم عددا من االجتماعات 
املختلفة،  بــاإلســكــان  الــعــالقــة  ذات  اجلــهــات  مــع 
من مصانع حديد، ومستوردي األسمنت وغيره، 
تقلل  معينة  مواصفات  بوضع  »سنقوم  مضيفا: 

كلفة البناء.

احتاد املقاولني يبحث مع د. اشتية 
هموم قطاع املقاوالت

وزير  اشتية  محمد  بالدكتور  اجتماعهم  خــالل 
األشــغــال الــعــامــة واإلســـكـــان، بــحــث وفـــد احتــاد 
املقاولني مع الوزير اشتية الهموم واملشاكل التي 
املجلس  وفــد  وطالب  املــقــاوالت،  قطاع  يواجهها 
-املكون من رئيس االحتاد م. عادل عودة، ونائب 
الرئيس م. ناصر العسيلي، وأمني السر م. جريس 
عطاالله، واياد الهندي، ومحمود جبيل-، الوزارة 
بتعميم وتوحيد عملية احتساب مؤشر األسعار، 
لدى  األجنبية  للعمالت  الصرف  سعر  واعتماد 
كافة املؤسسات والوزارات، واعتماد التاريخ احملدد 

في وثائق العطاء واملعلن عنه في الصحف.
وطالب مجلس االحتاد  د.اشتية بسرعة إصدار 
قانون اإلنشاءات واحتاد املقاولني املوجود حاليًا 
لدى مجلس الوزراء، وبعدم طرح العطاءات ألكثر 
بكافة  كــشــف  وإرســــال  للتصنيف،  درجــتــني  مــن 
2009، للبدء في  املشاريع التي نفذت في العام 

إنشاء بنك املعلومات.
إعادة  وناقش أعضاء مجلس االحتاد مع اشتية 
طرح عطاء مجمع الوزارات وتبيان أسباب ذلك، 

وضرورة إبالغ املقاولني خطيًا باملشاريع املقدمة، 
مــشــدديــن على ضـــرورة إصـــدار مــذكــرة مــن قبل 
الشتاء  أيــام  حتدد  شهريا  العامة  األشغال  وزارة 
واملطر العتمادها في باقي املؤسسات، واحتساب 
وعدم  العطاءات  دراســة  عند  االختيارية  البنود 

استثنائها.
املـــقـــاول  ــيــة عــلــى أن  اكــــد د. اشــت ــه،  مـــن جــهــت
وأن  الــوطــن  فــي  البناء  أســـاس  هــو  الفلسطيني 
الوزارة -وضمن سياساتها- تركز على دعم القطاع 
األمــوال لالستثمار في  رؤوس  اخلاص وتشجيع 
قطاع اإلســكــان والــبــنــاء ووعــد بــدراســة املطالب 
املقدمة من احتاد املقاولني والرد عليها بإيجاب.

وأكـــد رئــيــس احتـــاد املــقــاولــني عـــادل عـــودة أن د. 
االحتــاد  مبطالب  كبيرا  اهتماما  أبـــدى  اشتية 
قبله واصفا  كبيرًا من  إنها لقيت جتاوبًا  وحيث 

االجتماع مع  الوزير اشتية باإليجابي.”

وزارة األشغال العامة واإلسكان 
حتتفل بتنفيذ مشاريع في الشمال 

بقيمة 32 مليون دوالر
العامة  األشغال  وزارة  أعلنت  آخر،  صعيد  وعلى 
واإلســـكـــان عـــن االنــتــهــاء مـــن تــنــفــيــذ عـــدد من 
الضفة  شمال  وقــرى  مدن  في  احليوية  املشاريع 
مع  بالتعاون  دوالر  مليون   32 بقيمة  الغربية 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
جـــاء ذلـــك عــلــى لــســان وزيــــر األشـــغـــال الــعــامــة 
أقيم  احتفال  خالل  اشتية  محمد  د.  واإلسكان 
في جنني بحضور د. سالم فياض رئيس الوزراء 
ووزير التخطيط د. علي اجلرباوي ورئيس بعثة
سومكا  هـــاورد  الغربية  الضفة  USAID  في 
والقنصل األمــريــكــي الــعــام فــي الــقــدس دانــيــال 
تنفيذ  مــن  االنــتــهــاء  مبناسبة  وذلــك  روبنستني 

هذه املشاريع. 
العامة  األشــغــال  وزيـــر  اشــتــيــة  د. محمد  وعــبــر 
واإلســـكـــان عــن ســعــادتــه لــكــونــه فــي عــرابــة التي 
اعتبرها املدينة الصامدة التي قدمت منوذجا في 
لعرابة  “نريد  مضيفا:  والعطاء،  الوطني  األداء 

أن تكون منوذجا في التنمية أيضا”.
كــمــا أعــلــن عــن إطــــالق مــجــمــوعــة مــن مــشــاريــع 

د. اشتية: املقاول 
الفلسطيني هو أساس 
البناء في الوطن وأن 

الوزارة -وضمن سياساتها- 
تركز على دعم القطاع 
اخلاص وتشجيع رؤوس 
األموال لالستثمار في 
قطاع اإلسكان والبناء 
ووعد بدراسة املطالب 

املقدمة من احتاد املقاولني 
والرد عليها بإيجاب.

د. اشتية يعلن عن مباشرة العمل ببناء وحدات سكنية جديدة 
بقيمة فاقت 6 ماليني شيقل
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الــتــنــمــيــة بــحــيــث تـــكـــون مــنــســجــمــة مـــع خطة 
احلــكــومــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة في 
املواطن  صمود  وتعزيز  الفلسطينية  األراضـــي 
على أرضه مؤكدا أنها تشكل مرتكزات للحكومة 
للخروج من نظام الفصل العنصري الذي تكرسه 

إسرائيل”.
وأكد اشتية على أن إقامة هذه املشاريع التنموية 
الشراكة  وروح  الوطنية  السلطة  لعمل  نتاج  هو 
الــواحــدة ومــن خــالل الدعم األميركي واألوربــي 
قائال:  اإلسرائيلية،  للتسهيالت  نتيجة  وليس 
للشعب  تسهيالت  تــقــدمي  إســرائــيــل  أرادت  “إذا 
الفلسطيني فعليها أن تنهي احتاللها لألراضي 

الفلسطينية”.
وأشار اشتية إلى أن أهمية هذه املشاريع ال تنبع 
نابعة  املواطنني بل  فقط من كونها تسهل حياة 
القطاع  يلعب  أن  في  تساهم  أن  في  رغبتنا  من 

اخلاص دورا في قيادة عجلة النمو االقتصادي.
سياسي  مفترق  أمــام  نقف  أننا  اشتية  وأوضـــح 
مهم، وأنه إن كانت هناك نوايا صادقة للمصاحلة 
فأنها سوف تتم دون عقبات وأن العنوان واضح، 
لنا كفلسطينيني  اليتيم  املخرج  أن  مشددا على 

هو طريق الوحدة. 
الــــوزراء د. ســالم فياض  مــن جهته، ركــز رئــيــس 
على وجـــوب وضــع املــشــاريــع الــتــي نــفــذت وتلك 
إطــار جهد وطني  تنفيذها، في  واملزمع  اجلــاري 
الدولة  وإقامة  االحتالل  إنهاء  نحو  وشامل  عام 
الوطنية  السلطة  قــــدرات  وحتــســني  املستقلة، 
للمواطنني  اخلــدمــات  أفضل  تقدمي  مجال  في 
فــي كــافــة أمــاكــن تــواجــدهــم فــي كــافــة املــجــاالت 
والــبــنــى  والــصــحــيــة  واالجــتــمــاعــيــة  التعليمية 
لتهيئة  املــبــذول  اجلهد  مــع  بــالــتــوازي  التحتية، 
مؤسسات السلطة الوطنية من أجل إقامة الدولة 

املستقلة.
أمــــا مــحــافــظ مــحــافــظــة جــنــني قـــــدورة مــوســى 
العامة  األشغال  لــوزارة  الشكر اجلزيل  فقد قدم 
الدولية  للتنمية  األمريكية  والوكالة  واإلسكان 
وكل من ساهم في تنفيذ هذا املشروع على األرض 
خاصة أنها تعد اختتاما للمرحلة األولى للخطة 
اإلستراتيجية ملدينة جنني بأننا سنبدأ هذا العام 

العمل  وتزيد من فرص  البطالة  تنهي  مبشاريع 
والوظائف للناس”.

واالحتفال باجناز مشاريع للبنية 
التحتية في جنوب الضفة كلفتها 

33 مليون دوالر 
بانتهاء  ترقوميا  في  احتفل  ذاتــه،  السياق  وفــي 
جنوب  فــي  التحتية  البنية  مشاريع  فــي  العمل 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــا بني 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــوكـــالـــة  ــي الــســلــطــة الــوطــن
األميركية للتنمية الدولية شملت مشاريع طرق، 
ابنية مــدرســيــة، بلغت  مــيــاه، مــشــاريــع  مــشــاريــع 

كلفتها اإلجمالية 33 مليون دوالر.
وزيــر  اشتية  محمد  الدكتور  االحتفال  وحضر 
وزير  العلمي  ومليس  واإلســكــان  العامة  األشــغــال 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي، والــدكــتــور حسني 
ممثلة  كارلني  وشيري  اخلليل،  محافظ  األعــرج 
الدولية،  للتنمية  األميركية  الوكالة  بعثة  رئيس 
املياه  سلطة  رئيس  عــن  ممثاًل  الغبيش  وخليل 
بلدية  رئــيــس  العسيلي  وخــالــد  الفلسطينية، 
ترقوميا  بلدية  رئيس  جعافرة  ومحمد  اخلليل، 

ابو  والــدكــتــور سمير  الــبــلــدي،  املجلس  واعــضــاء 
بأعمال  والــقــائــم  اخلليل،  محافظ  نــائــب  زنــيــد 
املهندس  واإلســكــان  العامة  األشغال  وزارة  وكيل 
فائق الديك، ومديرو الدوائر احلكومية، وممثلو 
اخلاص  والقطاع  القروية  واملجالس  البلديات 

وعشائر ووجهاء محافظة اخلليل.
شريكًا  نتنياهو ال جند  »في ظل حكومة  وقــال: 
املسار  في  العجز  لهذا  ونتيجة  السالم،  لعملية 
للمجتمع  املسؤولية  نحمل  أن  اردنــا  السياسي 
إنهاء  واجبها  من  التي  املتحدة  واألمم  الــدولــي 
املجتمع  ميـــارس  أن  اآلوان  آن  فــقــد  االحــتــالل 

الدولي دوره في إنهاء االحتالل«.
بدوره، قال األعرج إن إجناز هذه املشاريع احليوية 
إلى جانب مشاريع أخرى مت اجنازها باحملافظة 
ــنــهــوض في  مــــؤخــــرًا، عــــززت الــشــعــور بـــواقـــع ال
املقدمة  اخلدمات  ومستوى  االقتصادي  الوضع 

للمواطنني.
ــولــى عــرافــة احلــفــل صـــالح هنية مــديــر عــام  وت
الــعــامــة  الــعــامــة فــي وزارة األشـــغـــال  الــعــالقــات 
لهذه  التنموي  البعد  على  أكد  الــذي  واإلسكان، 
فوق  املواطنني  صمود  في  ومساهمتها  املشاريع 
البني  في  مشاريع  هناك  ان  مضيفا  اراضيهم، 

جانب من االحتفال باجناز مشاريع البنية التحتية في جنوب الضفة الغربية

األشغال العامة واإلسكان حتتفل باجناز مشاريع في محافظات شمال الضفة 
وجنوبها وتنجز ملفات مع احتاد املقاولني
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التحتية، يجري العمل على تنفيذها مع الوكالة 
األميركية، بكلفة تصل الى 154 مليون دوالر.

األشغال العامة واإلسكان تعلن عن 
استكمال العمل في طريق نابلس-

جنني
العامة  األشــغــال  وزيــر  اشتية  محمد  د.  وأعــلــن 
واإلســــكــــان عـــن اســتــكــمــال الــعــمــل فـــي طــريــق 
تنفيذ مشاريع طرق بقيمة  نابلس- جنني وعن 
 2010 احلــالــي  الــعــام  خـــالل  دوالر  مــلــيــون   50=
الــذي عقده  اإلعـــالن عقب االجتماع  هــذا  جــاء 
وفد  مع  واإلســكــان  العامة  األشغال  وزارة  طاقم 
 USAID. الدولية  للتنمية  األمريكية   الوكالة 
وكان العمل انتهى في بعض املقاطع من طريق 
يشكل  والـــذي   )60 رقــم  )طــريــق  نابلس-جنني 
الضفة  فــي  املــواصــالت  لشبكة  الفقري  العمود 
مرحلة  آخــر  فــي  العمل  الــبــدء  ليتم   ، الغربية 
–-دير شـــرف.  فــنــدقــومــيــة  وهــــي طــريــق   مــنــه، 
وأوضح د. اشتية أنه سيتم تنفيذ مشاريع طرق 
الــقــادم  الــعــام  خـــالل  دوالر  مــلــيــون   50 بقيمة 
 USAI ــه ــــذي متــول ضــمــن بــرنــامــج الـــطـــرق ال
D، حــيــث مت خـــالل االجــتــمــاع احلــديــث حــول 
قــائــمــة الــطــرق الــتــي أعــدتــهــا الـــــوزارة بصفتها 
الطرق التي تشكل أولوية وتخدم كافة قطاعات 
 الــتــنــمــيــة لــيــتــم تــنــفــيــذهــا فـــي الـــعـــام الـــقـــادم.

جانب من اجتماع د. اشتية وطاقم من وزارة األشغال العامة واإلسكان بوفد من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

مشاريع  جتعل  أن  أهمية  على  اشتية  د.  وأكـــد 
جغرافيا  متواصلة  دولـــة  فلسطني  مــن  الــطــرق 
اعتبار  الطرق على  نتعامل مع  نحن ال  قائال:” 
مشاريع  شبكة  كونها  بل  مواصالت  مسألة  أنها 

وطنية متهد لقيام الدولة املترابطة«.

د. اشتية يعلن عن برنامج جديد 
الستيعاب املهندسني اجلدد

كــمــا أعـــلـــن د. اشــتــيــة عـــن بــرنــامــج جــديــد 

قابلة  عـــام  ملـــدة  مــهــنــدســا   150 الســتــيــعــاب 
للخريجني  سنوي  برنامج  ضمن  للتجديد 
اجلــــدد بــالــتــعــاون مـــع الــوكــالــة األمــريــكــيــة 
نأخذ  أن  “يهمنا  قــائــال:  الــدولــيــة  للتنمية 
الفرصة  ونعطيهم  اجلـــدد  اخلــريــجــني  بيد 
كي نساهم في خلق جيل شاب يحمل القدرة 
واخلــبــرة، وهــذا يأتي مــن خــالل بناء جسور 
اخلبرة  ننقل  بحيث  األجــيــال  بني  التواصل 

واملعرفة إلى عقول الشباب«.

اعالن
حجاوي
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طالبت وزارة الزراعة مؤمتر األمن الغذائي العاملي 
بتمويل متطلبات تطوير وتنمية القطاع الزراعي 
قدرات  تعزيز  يكفل  النباتي احليواني مبا  بشقيه 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  يعد  الــذي  القطاع  هــذا 

األمن الغذائي.
ـــر الـــزراعـــة د. إســمــاعــيــل دعــيــق، خــالل  وقـــدم وزي
مؤمتر القمة العاملي الثالث حول األمن الغذائي، 
“الفاو”  والــزراعــة  األغذية  منظمة  عقدته  الــذي 
فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومــــا مـــؤخـــرا ، ورقـــة 
الــزراعــي  الــقــطــاع  واقـــع  اســتــعــرض خاللها  عمل 
الفلسطيني والعوائق التي تواجه األمن الغذائي 

بفعل املمارسات اإلسرائيلية.
وطالب دعيق الدول واجلهات املشاركة في املؤمتر 
مليون   100 بكلفة  املشاريع  مــن  جملة  بتمويل 

دوالر تتطلع الوزارة إلى تنفيذها.
تتمثل  متويلها  املطلوب  املشاريع  أولوية  أن  وبني 
في متويل متطلبات التأمني الزراعي ودعم شركة 
املتمثلة  املشاريع  إلــى  إضافة  الــزراعــي،  للتسويق 

بقطاع املياه ومشروع تخضير فلسطني.

وزارة الزراعة تطالب مؤمتر األمن الغذائي العاملي في 
روما بتمويل جملة مشاريع كلفتها 100 مليون دوالر

وأوضح دعيق أن اجلهات املشاركة في املؤمتر أبدت 
طالبت  حيث  املشاريع،  هــذه  لتمويل  استعدادها 
ـــوزارة بــإعــداد الــدراســات املتعلقة  تلك اجلــهــات ال
بهذه املشاريع متهيدًا إلرسالها إلى اجلهات املمولة 

قبل العاشر من الشهر املقبل.

جلنة لتقصي احلقائق
“الفاو”  منظمة  وزارتـــه طالبت  أن  إلــى  دعيق  ونــوه 
االنتهاكات  حــول  احلقائق  لتقصي  جلنة  بتشكيل 
اإلســرائــيــلــيــة وتــعــديــات االحـــتـــالل عــلــى الــقــطــاع 
الزراعي، وتأثير هذه االنتهاكات على األمن الغذائي.
املؤمتر  فعاليات  هامش  على  عقد  أنه  إلى  ولفت 
التي استمرت ثالثة أيام اجتماعات مع عدد كبير 
من وفود الدول املشاركة، منها وفد البرازيل الذي 
البرازيل  من  احلبوب  استيراد  إمكانية  معه  بحث 
ممثلي  مع  اجتماعا  عقد  كما  مخفضة،  بأسعار 
قضايا  لبحث  “إيفاد”  الــعــاملــي  الــغــذاء  بــرنــامــج 
التعاون املشترك بني اجلانبني، ومت إطالع الوفود 
للنهوض  والـــوزارة  احلكومة  خطة  على  املشاركة 

بالقطاع الزراعي.
بــوفــود ذات  140 دولــــة شــاركــت  نــحــو  أن  وأوضــــح 
غياب  هناك  كــان  وإن  مختلفة  متثيلية  مستويات 
الفـــت ملــســتــوى متــثــيــل رفــيــع لــلــعــديــد مـــن الـــدول 
الصناعية بسبب األزمة املالية العاملية وعدم جتاوب 
إلنهاء  التمويل  رصــد  متطلبات  مــع  الـــدول  تلك 
 ،2025 عــام  نهاية  مــع  العالم  فــي  واجلـــوع  الفقر 
وذلك من خالل رصد متويل قيمته 50 مليار دوالر.
الزراعي  القطاع  يشكله  ما  كلمته  في  دعيق  وأكد 
املصدر  يعتبر  كونه  كبيرة  أهمية  من  الفلسطيني 

وزير الزراعة سنزرع خمس مالين شجرة 
ضمن مشروع تخضير فلسطني

ترأس وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق اجتماعا ملشروع تخضير فلسطني بحضور توماس 
وايت نائب مدير عمليات االونروا في الضفة الغربية، مت خالله بحث اخلطوات العملية لبدء 

تنفيذ املشروع.
وحضر االجتماع ممثلون عن  وزارات الزراعة واحلكم احمللي ،املجالس والبلديات  ووكالة الغوث، 

واإلغاثة الزراعية، وبلدية البيرة
ورحب الوزير  باحلضور شاكرًا جهودهم إلجناح هذا املشروع الهام الذي يأتي في وقت تتعرض 

فيه األرض الفلسطينية إلى أكبر هجمة استيطانية منظمة.
وأشار د.دعيق إلى أن هذا املشروع سيعطي منظرًا جماليا للقرى والبلدات الفلسطينية، كما 

سيدر دخاًل إضافيا إذا ما نتج عنه زراعة مساحات أكبر باألشجار املثمرة.
ووضع دعيق احلضور في صورة ما مت اجنازه من هذا البرنامج خالل األسابيع املاضية وآخر 
املستجدات في هذا املشروع، وناقش احلضور عدة قضايا تتعلق باالنتقال للخطوات العملية 
وزيــادة  واشــراك  املجتمع  شرائح  كافة  بها  تشارك  فعاليات  تنظيم  خالل  من  باملشروع  للبدء 
فعالية املجالس والبلديات في حملة التخضير وزيادة مساهمة وكالة الغوث في توفير عمال 

للزراعة من خالل برنامج تشغيل الطوارىء والعمل مقابل الغذاء.

بقلم: معاوية سويلم
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الـمــــلف الزراعــــي
الرئيس للغذاء، وتوفير فرص العمل، ومساهمته 
السلعية  والصادرات  اإلجمالي  احمللي  الناجت  في 
منها  يعاني  التي  املشاكل  إلــى  إضافة  الوطنية، 
التغيرات  فــي  واملتمثلة  الــعــالــم  مــزارعــي  كبقية 
املناخية وحالة اجلفاف التي تعاني منها املنطقة.

ممارسات االحتالل
ضد القطاع الزراعي

وتــطــرق إلــى ممــارســات االحــتــالل الــتــي أدت إلى 
وصول نسبة النقص في األمن الغذائي إلى 25% 
في الضفة الغربية و%61 في قطاع غزة، موضحًا 
واستمرار احلصار  غــزة  على  األخــيــرة  احلــرب  أن 
أديا إلى تدمير شبه كامل للقطاع الزراعي، حيث 
حوالي  املباشرة  واألضـــرار  اخلسائر  قيمة  بلغت 
حوالي  الغربية  الضفة  وفــي  دوالر  مليون   240

120 مليونًا.
االحــتــالل تسيطر على  ســلــطــات  أن  إلـــى  ولــفــت 
أكثر من %85 من أراضي املراعي الطبيعية وأنه 
املتاحة  املراعي  أراضــي  من   15% يتبق سوى  لم 
اعتداءات  إلى  منوهًا  األغنام،  قطعان  رعي  أمــام 
احملاصيل  ونهب  وسرقة  املزارعني  على  االحتالل 
الزراعية، وقطع وحرق أشجار الزيتون، واالعتداء 
على مربي املواشي، وترحيل البدو وذلك بحماية 

جيش االحتالل.
إلى  أدت  العنصري  الفصل  جــدار  إقامة  أن  وبــني 
الزراعية  األراضــي  %18 من  يزيد على  ما  عــزل 
ـــر ســلــبــًا عــلــى اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي  اخلــصــبــة مـــا أث
االجتماعية  اجلــوانــب  مختلف  مــن  واملـــزارعـــني 

واالقتصادية والبيئية. 
وقال دعيق إن وضع العراقيل أمام حركة املواطنني 
واإلغــالقــات  احلـــدود  على  والسيطرة  والبضائع 
املتكررة للمعابر ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة 
بالوصول  الفلسطينية  للشاحنات  السماح  وعدم 
التصدير  عمليات  يعيق  اإلسرائيلية  املوانئ  إلى 
من  ويقلل  كلفتها  زيــادة  في  ويساهم  واالستيراد 
تراجع  إلى  أدى  وهــذا  منافستها  وفــرص  جودتها 

كبير في الدخل الزراعي الفلسطيني. 

سيطرة االحتالل
على املصادر املائية

املــصــادر  على  االحــتــالل  بسيطرة  يتعلق  وفيما 
أن  إلــى  أشــار  الفلسطينية،  األراضـــي  فــي  املائية 
املاضي  األول  تشرين  في  الصادر  أمنستي  تقرير 
قـــال إن االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي يــســتــخــدم أكثر 
كما  املائية  الفلسطينيني  حقوق  من   80% من 

د. دعيق يؤكد حرص الوزارة على 
دعم األغوار وتعزيز صمود املزارعني

بكل مستوياتها  الــوزارة  إسماعيل دعيق حرص  د.  الزراعة  وزير  أكد 
سلة  تشكل  ألنها  األغـــوار،  منطقة  فــي  التنمية  مشاريع  دعــم  على 
ملوقعها  واالستيطان  إسرائيل  من  ومستهدفة  الفلسطيني،  الغذاء 

اإلستراتيجي الهام.
أعينها  نصب  وضعت  الزراعة  وزارة  أن  للوزارة،  بيان  في  دعيق  وأوضــح 
القيام باملشاريع الفاعلة التي تعزز التواصل مع املزارعني، وتساعدهم 

على العطاء واالستمرار واحملافظة على األرض في معركة الوجود التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا، 
اإلنسان  على  اخلناق  لتضيق  العسكرية  واالجـــراءات  القيود  حيث  األغــوار،  منطقة  في  وخاصة 

الفلسطيني من أجل دفعه لهجر أرضه، ومن ثم ابتالعها لتوسيع االستيطان.
وقال إن الوزارة ستعد خطة لتطوير الزراعة في مناطق األغوار، تشمل حزمة من املشاريع التي 
تهدف إلى تشجيع صمود املزارعني، وتشمل اخلطة تأهيل البنية التحتية للتسويق، وتخزين 

املنتجات الزراعية، ووحدات جديدة للتعبئة والفرز.
وتطوير  تقوية وحتسني  إلى  يهدف  رائــدا،  تنفذ حاليا مشروعا  الــوزارة  أن  ذكــره  من اجلدير 
امكانيات فرص انتاج النخيل في األغوار، حيث تنفذ وزارة الزراعة مشروعا رياديا يهدف لزراعة 
أآلالف من فسائل النخيل من األصناف املجول، ودجلة نور، وبرحي، وهي أصناف عالية اجلودة 

وعليها طلب كبير في األسواق األجنبية.
ومن ناحية أخرى، سيقوم املشروع بتأهيل مزارعي األغوار من خالل الدورات الفنية املساندة، 
وإصدار النشرات اإلرشادية املتخصصة في قطاع النخيل، حيث يقوم أساس املشروع على تنمية 
قدرات املزارعني وأبنائهم للعناية، وإدارة مزارع النخيل، وبالنتيجة سيؤمن هذا املشروع مستوى 

معيشي جيد لقاعدة كبيرة من سكان املنطقة من مزارعني وعمال وغيرهم.
ونوه وزير الزراعة د. دعيق إلى الآلثار املدمرة على الزراعة واملزارعني الفلسطينيني من اخلطة 
اإلسرائيلية، التي تقضي بفصل منطقة األغوار عن باقي مناطق الضفة الغربية، واإلجراءات 

األحادية اجلانب، وسياسة األمر الواقع التي يقوم بة اجلانب اإلسرائيلي.
هذة  في  ينتج  الفلسطيني  اخلضار  من  كبيرة  سلة  أن  حيث  اخلضار،  بسلة  األغــوار  وتعرف 
طبيعية،  دفيئة  تعتبر  التي  األغــوار  منطقة  به  تتمتع  الــذي  املناخي  التفاوت  وإن  املنطقة، 
إلى  تؤدي  أن  املياه ممكن  من  إضافية  كميات  وتوفير  األرضية،  للمصادر  السليم  واالستغالل 
املنتجات  من  الناس  حاجات  وتامني  اإلنتاج  مضاعفة  وبالتالي  املروية،  الزراعة  في  التوسع 

الزراعية واحليوانية.

يحرمهم متامًاَ من حقهم في استخدام مياه نهر 
األردن كبلد مشاطئ. 

وأضاف أن الفرد الفلسطيني يستهلك حوالي 70 
لترًا يوميًا، وهي كمية أقل بكثير من املوصى بها 
من قبل منظمة الصحة العاملية، بينما يستهلك 

املواطن اإلسرائيلي أكثر من ذلك بكثير. 
وأشـــار إلــى أن تــقــريــرًا صــدر حــديــثــًا عــن البنك 
الدولي بني أن هناك إمكانية لرفع نسبة مساهمة 
القطاع الزراعي في الناجت احمللي اإلجمالي بنحو 
حال  فــي  عمل،  فرصة  آالف   110 وخلق   10%
من  املائية  حقوقهم  على  الفلسطينيني  حصل 
خــالل زيـــادة املساحة الــزراعــيــة املــرويــة إلــى 700 

ألف دومن بداًل من 240 ألف دومن حاليًا. 
السلطة  تبذلها  التي  اجلهود  أهمية  على  وشــدد 
من أجل تعزيز األمن الغذائي كمًا ونوعًا، والتوجه 
نــحــو االكــتــفــاء الــذاتــي مــن املــنــتــجــات الــزراعــيــة 
احلــيــوانــيــة والــنــبــاتــيــة واملــشــغــلــة ألكــبــر عـــدد من 
وزيــادة  االقتصادية  الــزراعــات  وتشجيع  العمال، 
حلول  وإيــجــاد  الــزراعــي،  القطاع  فــي  االستثمار 
ملشاكل التسويق وتطوير اإلنتاج احليواني وإنشاء 
أنظمة للتامني واإلقراض الزراعي، وتطوير وإدارة 
املصادر الطبيعية عبر استصالح وتأهيل األراضي 
وشق الطرق الزراعية، ورفع كفاءة استخدام مياه 

الري.
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يعرف الربو املهني Occupational Asthma بأنه نوع 
الرئوية( الذي يتسبب من جراء  الربو )األزثما  أنواع  من 
استنشاق املواد املهيجة للشعب الهوائية في مكان العمل، 

مثل: استنشاق الغبار والغازات واألبخرة الكيميائية.
والربو املهني مثله مثل باقي أنواع الربو، يؤدي الى معاناة 

املريض من ضيق النفس والسعال واألزيز )صفير(.
وفي حال تشخيص ومعاجلة هذا النوع من الربو مبكرًا، 
فإن الشفاء منه يكون مؤكدًا.  أما التعرض طويل األمد 
ـــؤدي الــى  لــلــمــواد املهيجة واحلــاثــة لــنــوبــة الــربــو فــقــد ي
استفحال أعراض املرض واستحالة الشفاء منها، بحيث 

تصبح حالة مستدمية ومزمنة.
وعالج الربو املهني هو نفس طريقة وأسلوب عالج األنواع 
األخــــرى مــن الــربــو، ويــشــمــل تــنــاول الــعــقــاقــيــر واألدويــــة 
األهم  الناحية  الــى  إضافة  األعـــراض،  شــدة  من  للتقليل 
استنشاق  جتنب  في  تتمثل  التي  الوقاية،  وهي  ذلك  من 
املواد املهيجة والقضاء على األسباب التي تؤدي الى حدوث 

النوبة وتلف الرئتني مستقباًل.

أسباب الربو املهني
ــواضــح حــتــى يــومــنــا هـــذا ملـــاذا يــصــاب بعض  لــيــس مــن ال
العمال بالربو املهني نتيجة تعرضهم ملواد معينة في أماكن 
عملهم، في حني ال يصاب زمالئهم في العمل بهذا النوع 
من الربو!؟  ومن احملتمل أن يكون لذلك عالقة بجينات 
موروثة من األبوين، إضافة الى التعرض طويل األمد ملواد 

معينة موجودة في البيئة التي يعمل فيها الشخص.
وتبدأ أعراض الربو عندما تتهيج وتلتهب الشعب الهوائية 
نتيجة تعرضها لهذه املواد.  ما يؤدي الى تقلصها وبالتالي 

حتدث صعوبة التنفس.
وهــنــالــك تــفــســيــران حلــــدوث الــتــهــاب الــشــعــب الــهــوائــيــة 

وتقلصها:
الربو  يحدث  أن  ميكن  )احلساسية(:  التحسسية  األول: 
التعرض  جراء  باحلساسية  اإلنسان  جسم  يصاب  عندما 
املــادة  بــأن هــذه  إذ أن اجلسم يشعر  ملــادة معينة.   املستمر 
وحثه  املــنــاعــة  جــهــاز  بتنشيط  فيقوم  لــه،  تهديد  عــامــل 
التحسسية  العملية  هذه  وتسمى  فعل.   برد  القيام  على 

.Sensitization
في بداية األمر ال يعاني الشخص من أية أعراض خاصة 
وحتى  ألشهر  حتتاج  قد  التحسسية  عملية  ألن  بالربو، 
يبدأ  عندما  بالظهور  األعــراض  تبدأ  إذ  للظهور،  سنوات 
املهيجة  املـــادة  جتــاه  مــضــادة  أجــســام  بإنتاج  املناعة  جهاز 
املعينة.  وهذا بدوره يؤدي الى انتاج اجلسم ملادة كيميائية 
التهاب  الــى  تــؤدي  التي   Histamine هستامني  تسمى 

الربــــــو املهــــــــني
الشعب الهوائية، وبالتالي تطور األعراض اخلاصة بالربو.

ــثــانــي: املــــواد املــهــيــجــة: بــعــد اســتــنــشــاق مــــادة مهيجة  ال
Irritant معينة للمرة األولى )أو املرات القليلة التالية( 
قد يصاب الشخص بأعراض الربو بسبب التأثير املباشر 
الذي  وذلك عكس  الهوائية،  الشعب  على  املهيجة  للمادة 

يحصل في رد الفعل التحسسي.
وقد مت حتديد أكثر من 300 مادة تؤدي الى إصابة العامل 

بالربو املهني في مكان عمله، وأهم هذه املواد هي: 

و   Diisocyanates الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة:  ـــــــــواد  امل  -1
املــواد  )الورنيش(،   Varnishes و   Anhydrides
 Laminates والصفائح   Adhesives الالصقة 
واحلوامض   Soldering resin الالحم  والراتنج 
الكيميائية  املــــواد  الـــدهـــان،  فــي صــنــع  املــســتــخــدمــة 
والتعبئة   Insulation الـــعـــزل  فـــي  املــســتــخــدمــة 
 Foam ـــفـــراش  ال وصــنــع   Packing )احلــــشــــوة( 

mattresses والتنجيد.
ــبــروتــني( املــوجــود في  املــــواد احلــيــوانــيــة: الــــزالل )ال  -2
اللعاب  الفرو،  الهبرية،  الريش،  الشعر،  احلــراشــف، 

وفضالت اجلسم )البول والروث(.
املــواد  فــي صنع  املستخدمة  األنــزميــات  األنــزميــات:   -3
وبعض   Conditioners الشعر  ومرطب  املنظفة، 

أنواع األدوية والعقاقير ومطري اللحم.
املعادن: البالتني والكروم وكبريتات النيكل.  -4

غاز  )الــتــبــغ(،  الــدخــان  التنفسي:  اجلــهــاز  مهيجات   -5
الكلور، ثاني أكسيد الكبريت.

املواد النباتية: الزالل )البروتني( املوجود في عصارة   -6
القطن،  )الطحني(  الدقيق   ،Latex املطاط  شجرة 
والنبات احلبي )الغاللي( Cereals )احلنطة، األرز، 
الببايا  الكتان، خميرة لنب شجرة  والشعير..(،  الذرة 
هذه  ثمرة  من  املستخرج  الهضم  وأنــزمي   Papain

الشجرة، القنب، اجلاودار.

قابلية اإلصابة
لإلصابة  معرضني  الــعــمــال  جتعل  عــوامــل  عــدة  هنالك 
بالربو املهني أكثر من غيرهم من الناس، أوجزها مبا يلي:

الربو  مــن  أخـــرى  بــأنــواع  أصـــاًل  املــصــابــون  1-األشخاص 
واحلساسية.

بــالــربــو  املــصــابــون  واألمـــهـــات  ــــاء  اآلب ذوو  2-األشخاص 
واحلساسية.

الشديدة  العمل معروف بقدرتها  3-وجود مواد في مكان 
على إحداث الربو.

املهن األكثر مجازفة
العمل،  أماكن  من  الكثير  في  املهني  بالربو  اإلصابة  ميكن 
املوظف  أو  العامل  التي جتعل  املهن  بعض  هنالك  أن  غير 
أكثر عرضة لإلصابة من غيرها من املهن.  واجلدول التالي 
يبني بعض هذه املهن واملواد التي قد تؤدي الى الربو أثناء 

العمل بها:
املهنة املادة التي حتدث الربو

النجارون والعاملون في الغابات / غبار اخلشب
البيطريون والعاملون مع احليوانات  زالل احليوان

اخلبازون وعمال مطاحن القمح / حبوب الغالل
العاملون في صناعة النسيج والغزل )األقمشة(  الصبغة

املصنوعة  الــقــفــازات   / الصحية  الــرعــايــة  فــي  الــعــامــلــون 
وخـــاصـــة  الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  املـــــــــواد  وبــــعــــض   Latex مـــــن 

Glutaraldehyde
الــصــيــادلــة والــعــامــلــون فــي صــنــاعــة األدويـــــة بــعــض أنـــواع 

العقاقير واإلنزميات
العاملون في صناعة املواد الالصقة بعض املواد الكيميائية 

مثل: األكريل
العاملون في صناعة السجاد الصمغ

 Soldering الراتنجي  احلــام  الكهرباء  مجال  فــي  العاملون 
resin

ـــوق الــكــبــريــتــات  حــالقــو الــنــســاء  مــــواد كــيــمــيــائــيــة مــثــل ف
Persulfate

.Chloramine-T عمال النظافة مواد كيميائية مثل
عمال صناعة األغذية السمكية )البحرية( 

األسماك واحليوانات البحرية الصاحلة لألكل

التأثير املرضي للمواد احلاثة
املهني أطول زمنًا،  للربو  املسببة  التعرض للمادة  كلما كان 
كلما كانت أعراض املرض أسوأ وأشد، وبحاجة لوقت أطول 
الى  املــادة، إضافة  االبتعاد عن هذه  بعد  والــزوال  للتحسن 

عالج طويل األمد.

العالج
املهيجة  املـــواد  عــن  االبتعاد  فــي  املهني  الــربــو  عــالج  يتمثل 
يوفر  ال  الــكــمــامــات  اســتــخــدام  أن  )إذ  لــلــمــرض  واحلـــاثـــة 
والعقاقير  األدويـــة  استخدام  الــى  إضافة  منها(،  احلماية 
املــرض،  أعــراض  من  احلــد  أو  التخفيف  على  تساعد  التي 
 Corticosteroids، Serevent، Singulair، وهـــي: 
 Theophylline، Ventolin، Atrovent، Symbicort

واألدوية املضادة للحساسية.

د. جابي كيفوركيان
اختصاصي طب العائلة والصحة
النفسية واالجتماعية-القدس



بناء قاعات وبركسات حديدية

تصنيع وتركيب مصانع الباطون

شركة المراح للصناعة والتجارة

تصنيع مجرورات مرخصة

مظالت بكل األحجام واألشكال

حاويات نفايات بكل األحجام

فرع خاص
للشركة

في تركيا

 Eksenmetal co.
for profiles

Turkey - Eregli

جنين - المنطقة الصناعية
تلفون 04-2414028
فاكس 04-2414307

almarahco@gmail.com
Email

almarahco@yahoo.com
Email
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فـــــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني

أمام  التي تقف حائآل  والعراقيل  تعيشها فلسطني،  التي  والشاذة  الصعبــة  الظروف  كل  رغــم 
الصعوبات  كل  يواصل مسيرته متحديآ  القطاع اخلاص  فإن  الوطنـي،  إقـصادنا  بناء  مســيرة 
لتجــاوز كافة العراقيل لتحقيق أهدافه والنهوض باقـتصادنا الفلسطيني من خآلل حتسني 

االنتاجية وحتقيق النـمـو ما استطاع الى ذلك سبيـآل.
 إن جهـود القطاع اخلاص على إختآلف املرافق االقتصادية لن تكون كافية لتحقيق أهدافنا 
املنشودة إال إذا توفر دعـم القطاع العام له  بدءآ من احلكومــة ومرورآ مبختلف الوزارات وإنتهاء 
املنشودة في  األهداف  لتحقيق  اجلهـود  وتظافرت  التعاون املشترك  وتوفر  املختصــة  بالدوائر 
بناء إقتصاد وطني قـوي قادر على مواجهة التحديات واملؤثرات اخلارجية بعد إعداد الدراسات 
وحتليلها وإجراء املشاورات ليصار الى برمجة مشتركة تهدف الى حتسـني االنتاجيـة وحتقـيق 
هذا املشروع  وإحتياجات جنـاح  ومتطلبات  تتناسب  ثالثيــة  خطـة  وضــع  من خآلل  النمـو 
الهام على أساس  التعاون الصادق واملتابعة احلثيثـة لتنفيذ البرامج املتفق عليها، واألمل كبير 
في احلكومة ووزاراتها والدوائر املختـصــة بالعمل مع القطاع اخلاص والتشاور مع ممثـليـه ليس 
فقط في  هذا املوضوع بل لدى وضع السياسات االقتصادية ، وميكننا القول أن املواقف الرسمية 
مقدمتهم وزيراالقتصاد  وفي  الــوزراء  ومختلف  فياض  سآلم  د.  احلكومة  رئيس  التي يعلنها 
القطاع  مع ممثلي  لقاء  مــن  أكثر  أنهم أكدوا في  سيما  ال  االطمئنان  على  تبعث  الوطني 
التعاون  نحو  التسابق  على  الذي يشجع  الدائم األمر  والتـعـاون  الشراكة  نهج  على  اخلــاص 

نحـو برمـجــــــة مشــتركة
لتـحسني االنتاجـيـــة وحتقيق النــمـو 

املشترك من قبل الشريكني. إن العمل ضمن سياسة إقتصادية تـتـناسب وعملية النمو املطلوب تنفيذها تكمن في النمواالقتصـادي من خالل 
إدارات ذات كفاءة عالية قادرة على زيادة حجم رؤوس األموال وضمان مبادئ احلوكمة -  االدارة الرشيدة - واملساهمة في احلـد من البطالة 
عن طريق تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال في مختلف املرافق االقتصادية ، والعمل على حتسني االنتاجية -كمـّآ ونــوعــآ -األمر الذي 
يدعم أيضـآ التوجــه الرامي الى تفضيـل املنتجات الفلسطينية على غيرها مهما كان مصدرها وذلك من أهم عوامل النـمـو. نحن نعلم أن 
هناك بـعـض األفكــار واالقتراحات والنشاطات التي تقوم بها  وزارة االقتصاد أو بعض املؤسسات املعـنيـة تتعلق بتحسني االنتاجيــة ولكننا 
الى عقد  الى التـنادي  العام واخلاص لذا نرى أن يصـار  لسنا على دراية بوجود برنامج محدد متفق عليه ويتم تنفيذه بتعاون القطاعني 
اجتماع مشترك بني وزارة االقتصـاد ووزارات أخرى لها عآلقـة باملوضوع من جهة وبني ممثلي القطاع اخلاص الرسميني - أعضاء املجلس 
التنسيقي لبحث امكانية الشروع بعمل أبحاث ودراسات تنتهي بوضع برنامج شامل من شأنه حتسني االنتاجية تدريجيـآ ودعم مسيرة النـمـو 
االقتصادي من خالل زيادة حجم رؤوس  األموال احمللية وتوفير املناخ االستثماري املناسب - قدراالمكان - واقناع املستثمرين الفلسطينيني 
املقيمني باخلارج بتخصيص جزء من أموالهم لالستثمار بفلسطني ليس فقط من باب الدعم وإمنـا لتحقيق عوائد جيدة آخذين باالعتبار 

أن هناك قصص جناح ميكن االطالع عليها وقد حتققت جناحات ملحوظة رغم استمرار االحتالل ومضايقاته. 
االنتاجية من  الوطني عامة وفي إجناح عملية حتسني  املساهمة في بناء إقتصادنا  املصرفي في  الى دور اجلهاز  االشــارة  بد من  وأخيرآ ال 
خالل تنويع مجاالت االقراض وزيادة حجم التسهيآلت من خالل متويل مشاريع مدروسة حتقق تدفقات نقدية تكفل تسديد القروض مما 
يدعم املساهمة في تخفيف حدة البطالة  وتطوير الشركات ودعم االنتاج من أجل التصدير  وال ننسى أن البنوك في أماكن أخرى تسعى الى 
إجتذاب املقترضني املميزين  - وليس فقط املودعني- وترغب بتـنويع متويلها للمشاريع وبدون أدنى شــك لن يتحقق ذلك إال بدعم سلطة 
النقـد الفلسطينية التي أثبتت قدرتها عبر السنني املاضية على حتقيق رقابة مصرفية قوية وعالية املستوى كما حافظت على ســالمة وسمعة 
اجلهاز املصرفي ومتانة مراكزه املالية رغم الصعوبات اجلـمــّة التي واجهتها البنوك ومعها سلطة النقد جراء ممارسات االحتالل االستفزازية 

وتعقيدات البنوك االسرائيلية ،  وكلنا أمـل في أن تتظافر اجلهود املشتركــة من أجل  فلسطني اوآل وأخــــــيرآ.
فـهــآل اسـتبشـرنا خـــــيرآ ؟ نأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
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eBay has just announced that it has completed the sale of 
Skype, valuing the company at $2.75 billion. The investor 
consortium who is the buying party and will control an 
approximately 70 percent stake is a group led by Silver 
Lake Partners and includes Joltid (i.e. the company 
founded by Skype's original founders) and "certain 
affiliated parties", the Canada Pension Plan Investment 
Board and VC firm Andreessen Horowitz. 

As previously announced, eBay received approximately 
$1.9 billion in cash and a note from the buyer in the 
principal amount of $125 million. The company also 
retained an approximately 30 percent equity investment 
in Skype. 

The company also purchased senior debt securities with a 
face value of $50 million as part of a Skype debt financing. 
The news of the completion of the sale of the successful 
Internet communication company comes two weeks after 
Skype founders  Niklas Zennström and  Janus Friis 
announced that they had reached a settlement with eBay 

in return for a 14% stake and board seats, clearing the way 
for the deal to close after some very public legal quarrels. 
As you may remember, Andreessen Horowitz partner 
Marc Andreessen swiftly deemed Skype one of the most 
important companies on the Internet after the settlement 
was reached and announced (and made quite a strong 
case for it). 

TechCrunch was first to report the imminent sale of Skype 
to the investor group back in August 2009 and shortly 
after confirmed that the deal would value the company at 
$2.75 billion. As a reminder and just for reference, eBay 
bought Skype in 2005 for $2.6 billion, although eBay has 
since written Skype down to $1.7 billion. 

TechCrunch

eBay Completes Skype
Sale At $2.75 Billion Valuation

Facebook’s
Valuation Skyrockets

While Facebook’s user base has 
been consistently growing for years, 
its monetary value has been less 
than consistent. Facebook stunned 
the world in October 2007 when a 
Microsoft investment valued the 
company at $15 Billion. The 
recession hit Facebook’s value hard 
though, dropping it all the way to 
$3.7 Billion in February of this year.
 
Facebook’s value has been fighting 

back ever since. In July, its value 
reached $6.5 Billion after a fresh 
$200 million investment. And now, 
according to Bloomberg, Facebook’s 
valuation has reached $9.5 Billion, a 
42% increase in just four months.

The $9.5 billion number is derived 
from the value of Facebook’s stock. 
While Facebook is a private 
company, stock of the social 
networking company is still getting 
exchanged. The value today is 
around $21 per share, a big jump 
from the price Digital Ventures paid 

in July: $14.77 per share.

The rising value of Facebook makes 
complete sense to us. It now has 
over 325 million users and 
continues to gain new users at a clip 
of half a million every single day. 
Plus, with Facebook now cash flow 
positive and exploring new revenue 
possibilities, its value will only keep 
rising.

Mashable 
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Talal Abu-Ghazaleh Organization signs
a cooperation agreement with the Federation
of Associations of the Palestinian Businessmen 

The Talal Abu-Ghazaleh 
Organization has signed a 
cooperation agreement with 
the Federation of Associations 
of the Palestinian 
Businessmen (PFBA) earlier 
this month to provide training 
and professional services in all 
areas needed by PFBA. 

The agreement stipulates that 
Talal Abu-Ghazaleh 
Organization (TAG-Org) shall 
provide PFBA through its 
member companies and local 
associates around the world 
with services in the various 

areas of training; professional 
and consulting services; 
intellectual property services 
including filing applications, 
renewals, and others in 
connection with trademarks, 
patents, copyright, domain 
names, etc.; financial and tax 
advisory, accounting; studies 
and services related to project 
management and feasibility 
studies; consulting and 
requirements for the ISO 
certification; legal 
representation and 
consulting; drafting of 
contracts and other services 

that cover all economic 
sectors. 

The cooperation agreement 
also requires that both parties 
shall collaborate in the 
preparation of project 
proposals for the 
development of the 
Palestinian economy and laws 
related to business sectors for 
submission to international 
and regional donors for the 
purposes of obtaining the 
necessary funding from donor 
institutions e.g. American and 
European organizations, the 
World Bank and others.

The agreement was signed by 
Mr. Majed Maali, secretary 
general of the Federation of 
Associations of Palestinian 
Businessmen, representing 
Mr. Mohammed Masrouji, 
PFBA Chairman of the Board, 
and Mr. Jamal Melhem, 
Executive Director of Talal 
Abu-Ghazaleh & Co. 
International - Ramallah office, 
representing Mr. Talal 
Abu-Ghazaleh, Chairman of 
TAG-Org.
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Gaza - Distinguished 
Trade Zone: 

The establishment of a distinct trade 
zone in Gaza Strip will definitely 
improve the lives of the citizens and 
contribute significantly to raising 
the standard of living, which in turn 
will reduce extremism in the region 
,and perhaps even completely 
eradicate this phenomenon (which 
has increased recently) for the 
following reasons: 
1. Establishment of Gaza seaport 

, which will undoubtedly 
facilitate the operations of 
import and export of agricultural 
products at the present time 
,and other industrial products 
and technology in the future . 
Export and import operations 
can be controlled by European 
observers to be  agreed   upon  
(for not to give Israel, any 
reason for the opposition), and 
this would contribute in the 
economic development of the 
Gaza Strip ,and contribute to 
increase employment , either 
directly or indirectly.

2.  A distinct trade area is a first 
step toward the preparation for 
the establishment of a complete 
free trade zone in Gaza Strip 
in the future which will apply 
to attract investments for 
the establishment of many 
complementary industries , 
especially by investors  in 
the Far East , to enable them  
marketing their  production in 
the Middle East .

3. The establishment of a distinct 
trade area in the Gaza Strip will 
contribute to increasing trade 
exchange between Palestinian 
territories and Israel on  one 
hand ,and between Israel 
and other Arab countries on 
the other, especially Egypt 
and across to other Arab 
countries in case  they reached 
a comprehensive peace 
agreement in the region.  

The annual  value of goods 
imported from Israel to Palestine, 
and through it was about 3 billion 
dollars before the siege and closure 
of Gaza Strip while the value of 
exports from Palestine to Israel 
and through it was about  450-500 
million dollars   and the share of 
the Gaza strip  amounted to about 
30% of these value. In a study 
made by Peres Center for Peace 
,reported that the value of goods 
imported from Israel to Palestine 
will reach 17 billion dollars in case 
of signing a peace treaty, while 
the value of Palestinian exports 
to Israel and abroad will reach 11 
billion dollars!!

4. The most important 
consequences of a free trade 
zone in the Gaza Strip is a 
distinct increase in per capita 
income (GDP in Gaza is about 
600 $  /per year ) ,and thereby 
increase the standard of living, 
which in turn will reflect on 
peace process in the region, 
because this would lead to 

a reduction of extremism 
and thus  to be completely 
eliminated. 

5. The   Gaza strip will represent  
the lung of the Palestinian 
Authority and the future 
Palestinian state , which will  
link it with the outside world 
through a seaport and an 
airport , and that will be by 
rephrased Paris Protocol until 
getting Gaza Strip out from 
customs envelope with Israel , 
and Instead of it to formulate 
a bilateral agreements on 
how to deal with goods from 
Gaza to Israel or through it 
to other Arab countries. The 
same applies to goods that are 
exported from Israel. 

6.  Distinct Trade Area  in Gaza 
Strip would constitute a 
major good and stable source 
of income for the National 
Authority as a result of trade 
and fees. 

7. Reducing smuggling through 
tunnels of Rafah from the 
Egyptian side and even 
eliminate this phenomenon. 

8.  Compensation for the 
sufferings of the citizens  of 
the Gaza Strip for the difficult 
years that have passed them, 
and raise the standard of living 
which in turn will weaken the 
extremist movements, and 
perhaps even eliminate this 
phenomenon completely.

Ali AbuShahla
aapal@palnet.com
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is getting worse in a harsh 
way after the capture of the 
Israeli soldier Gilad Shalit on 
27/6/2006 , in addition to the 
movement of goods and people 
which are almost at a standstill 
since June 2007, which has 
greatly negatively impacted the 
lives of citizens and worked to 
increase the extremism in the 
region ,especially because of the 
increase  of the unemployment 
rate, which amounted between 
40%- 50% and increase the 
poverty rate, which reached an 
astronomical figure to 80% .

Upon completion, of the recent war 
in Gaza, 2009, residents of Gaza 
Strip are still living in inhuman 
conditions and a large part of 
them are still living adjacent to the 
ruins of their houses which were 
demolished during the war, while 
still living in tents. 

In a report prepared by the 
International Committee of the 
Red Cross Jily-2009 on the 
situation in Gaza, stated that the 
population in the Gaza Strip is 
facing more and more severe 
suffering to manage their lives and 
earn their living, while patients 
who do suffer from serious 
diseases do not have necessary 
treatment  for their cases.

The report pointed out that 
thousands of Gaza residents 

whose homes were destroyed and 
lost their properties since more 
than 8 months , are still so far 
without adequate shelter  .

It also described the severe 
restrictions imposed over the past 
two years on the movement of 
persons and goods within and out 
of Gaza, as one of the main reasons 
that led to the worsening the 
situation in Gaza strip in all sectors.  
The survival of Gaza Strip under 

these circumstances and political 
and economic constraints will 
cancel the benefit from access  
funds and grants which were 
addressed for it from donor 
countries and others to rebuild the 
Gaza Strip and retrieve  it , which 
amounted to about $ 4.7 billion, 
while Israel is still  forbidden 
the entry of basic materials and 
construction materials to Gaza and 
the continued closure of crossings  
as they are now. 
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National Authority recognized 
the management of economic 
activity, and the signing of 
various agreements, particularly 
the Paris economic agreement in 
April 1994 and in that year Paris 
economic agreement became , 
the general framework is set for 
the Palestinian trade relations 
with outside world, which is 
the based on the organization of 
Palestinian economic and trade 
relations with outside 

And in this period the adoption 
of the Palestinian economy 
has increased to outside 
world in general and Israel 
in particular, and there hasn’t 
been any positive development 
on the overall performance of 
macroeconomic indicators in 
Palestinian National Authority. 
And Palestinian economic and 
trade  relations trade between 
the two parties has been very 
uneven, and tend the benefit to 
Israel..

Gaza - A free trade zone
Within the study done by the 
American company “Rand 
corporation” to establish a safe 
route between Gaza Strip and 
West Bank “  renamed   “The 
Arc “ there was a possibility to 
connect this road with Egypt (via 
Rafah) and Jordan (via Jericho), 
Lebanon and Syria (through 
Jenin) . 

Thus there was a link in the 
project between Gaza Strip and 
Egypt, Jordan, Lebanon  , where 
those countries can get  benefits 
from it in their trade through the 
marine construction of a seaport 
in the Gaza Strip . It is also 
possible to extend this benefit to 
include both Saudi Arabia and 
Iraq (via Jordan), and enable these 
countries to access their goods to 
the Mediterranean as well as in 
import operations.

This perception is based on 
seeing the West Bank cities as a 
region composed of independent 
but related to become an 
integrated region, that Gaza may 
be considered as free trade zone 
in the south and is supposed to   
establish   its sea port and  airport  
.West Bank and Gaza will be 
linked by this project “ the Arc “ .

Through this vision the Arc 
project is not only a link between 
Gaza and the West but to link in 
the future the Palestinian entity 
with the outside world, at a time 
this study solve many, social 
and political challenges such as 
the admission of some refugees, 
and aims to create the concept 
of a contribution to helping 
the Palestinian government to 
encourage private investment, 
as well as to create jobs and 
generate the conditions for the 
redistribution of population 

growth and nutrition of docking 
Social Council , focusing on  
infrastructure.
This study talks is considering 
all political, social and economic 
issues that a new Palestinian 
state will face , and aims to 
create conditions of economic 
development and sustainable 
growth in the number of people 

In case of achieving peace with 
Israel and the creation of   a 
Palestinian state, the Israelis can 
also benefit from the Gaza Strip 
as a distinct trade area to serve the 
southern areas of Israel, whether 
for export or import. 

Gaza and Gazans 
Suffering :
The citizens of Gaza Strip have 
suffered a lot through the ages 
.. Since the establishment of 
the Ottoman Empire and the 
subsequent of British occupation 
, the Egyptian administration, 
and The Israeli occupation 
which continued until now . 
This contributed to the creation 
of radical Islamic trends  that 
is putting all its effort  to expel 
the occupation and liberating 
Palestinian land , and the reflect 
of that  on the lives of citizens as 
it is in present time, where the 
border crossings to and from the 
Gaza Strip are closed .
The situation in Gaza Strip 
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Egyptians through Assyrians , 
Persians , Jews , Greeks ,Romans 
, Crusaders , French , Ottomans 
and British, respectively, until the 
advent of the Zionist occupation.

Perhaps the very existence 
of the tomb of  the Prophet’s 
Muhammad grandfather, and his 
death in Gaza during his trade trip  
between Hejaz (Saudi Arabia) 
and the country in the Levant 
before the Prophet’s Mohammad 
mission, is further evidence of 
the importance of Gaza, in the 
Middle East trade. The city was 
also the birthplace of Imam El-
Shafe’ei, who is one of the four 
imams for Sunni Muslims .

Recently.. French installation 
implications discovered 
Pharaonic buildings their age 
more than 4000 years old at a site 
located south of Gaza City (about 
4 km) and within the new Zahra 
city boundaries   . 
There are also implications for 
the Romanian port which was 
established to the North of Gaza 
City.

The presence of Gaza on 
the Mediterranean has given 
it historical and economic 
advantages over other inner cities 
in Syria and Palestine. However, 
its location on the Mediterranean 
has bad impact on it in some 
cases ..

Where Napoleon Bonaparte 
entered to Palestine and occupy 
it where  Gaza was the gate for 
this occupation ... when he could 
not enter through the walls of 
Acre because of its high forts and 
because of the entity of his navy 
southern Gaza, where he entered 
Palestine from there 
Gaza Being  on the Mediterranean 
make it easy for the British fleet 
to strike the retreating Ottoman 
troops.. Where the British naval 

forces occupied Palestinian on 
February 1917. 
Israel agreed to the construction 
of Gaza sea port , but  the October 
War in 1973 prevented the 
development of this idea ..  
 
The Palestinian economy 
after the Oslo agreement: 
Which is the period that followed 
the signing of the Agreement of 
the  Interim Self-Government, 
by this agreement  Palestinian 
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Gaza City is the second largest 
city in Palestine  after Jerusalem 
and the Palestinian provisional 
headquarters of the Palestinian 
National Authority. After long 
years of Israeli occupation ,Gaza 
City, was deprived of its historical 
identity

Recently , Gaza began to regain 
its glorious past. Historic research 
and ancient writings have shown 
that Gaza is considered as one 
of the oldest cities on the earth. 
Given its unique geographical 
location between Asia and Africa, 
and between  the desert in the 
South and the Mediterranean in 
the North , Gaza City has been 
and still considered as  a breeding 
ground and a place desired by 
land and sea travelers. 

Gaza was always a rich place 
for  trade, and that was enough 
reason for cascade    occupations 
of the city by many armies 
throughout history. Gaza has 

GAZA
Free Trade Zone
Introduction:
Gaza was the point where the trade caravans of the North and South, East and West 
of the Arab world meet, also its unique location on the Mediterranean coast, gave it 
the opportunity to be  one of the major cities which link the territory of Greater Syria 
and the Western Europe

By : Eng. Ali AbuShahla
Secretary General

Palestinian BusinessMen 
Assoc. Gaza

External Relations
PFBA

been characterized by its private 
situation in Palestine because of 
its strategic position, which played   

an important role throughout 
history in resisting the invaders 
and occupiers, since the ancient 
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exemption, depending on the 
given location.

Currently, the special economic 
zones are still under control of 
state or local authorities and 
public aid is granted based on the 
law on special economic zones.

Permission to begin trading in an 
SEZ is granted by the management 
board of each zone; which also 
assist in the investment process, 
e.g. through the easing of contacts 
with the local authorities, or with 
central administration and in 
questions relating to the purchase 
of land for investments.

NOITACOL CIGETARTS
Poland’s convenient location, in 
the very centre of Europe, makes 
the country a perfect investment 
destination for enterprises 
targeting both Western and 
Eastern part of Europe. From 
Warsaw it takes only several 
hours either by car, train or plain 

to reach a number of Europe’s 
major capital cities e.g. Berlin, 
Moscow, Vienna, Bratislava, 
Kiev, Vilnius and Minsk. Poland 
is a country where the main 
trade and transport routs leading 
from the North to the South and 
form the West to the East of the 
continent intersect. The country is 
crossed by 4 out of 10 constantly 
developed trans-European tracks. 
The international routs crossing 
Poland have been constantly 
developed and modernised. 
Transport investments are 
possible largely thanks to the co-
operation between national roads’ 
directorates and self-governments 
of the neighbouring countries and 
with a substantial help of funds 
and subsidies from the EU.

One of the elements that 
undoubtedly highlights the 
convenience of the country’s 
geographical position and benefits 
resulting from the location is the 

The aim of the Polish Information and Foreign Investment Agency 
(PAIiIZ) is to help investors enter the Polish market. PAIiIZ 
guides investors through all the essential administrative and 
legal procedures, offers sectoral knowledge of dedicated project 
managers, provides information on investment incentives and helps 
to find appropriate partners and suppliers as well as investment 
locations. The word “crisis” comes from ancient Greek and means 
choice, decision. Hence, apart from threats, a crisis also poses 
chances. In the era of the present global economic tremors, it is 
worth taking a closer look at Poland.

* POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY (PAIiIZ)

access to the Baltic Sea. Poland 
has four major ports, located in 
Gdańsk, Gdynia, Świnoujście 
and Szczecin as well as several 
local ports supporting the freight 
reloading processes.

The central location of Poland 
does result attractive for foreign 
companies which aim at slashing 
time of order realisation for 
customers in the markets East of 
the centre of Europe. The fact that 
foreign entrepreneurs invest in 
creating logistic centres in Poland 
results from dynamic growth in 
demand, development of trade co-
operation within the frame of the 
extended European Union and 
also from the ever more attractive 
domestic suppliers market in Poland.

The fact that Poland is a gateway to 
the European Union results attractive 
for foreign companies which aim at 
slashing time of order realisation for 
customers in the markets East of the 
centre of Europe.
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type of projects. One thing worth 
mentioning is that the overall 
amount of European funds that 
Poland negotiated while entering 
the European Union represents 
EUR 67 billion (plus national 
input of around EUR 11,9 billion) 
to be spent between 2007 and 
2013. So, in total Poland has 
almost EUR 80 billion to be spent 
in this financial perspective. 
In order to do so Poland needs 
expertise and interesting projects 
from companies all around the 
world.

According to the European 
Commission Poland is the clear 
leader in the implementation 

of the European Regional 
Development Fund and the 
Cohesion Fund for the years 
20072013-. Poland has submitted 
reimbursement applications of 
the highest value amongst all the 
EU member states.

There are also the instruments of 
labor market. For example, the 
company employing people that 
are registered as unemployed can 
count on grants that are offered 
by the local labor office.

Poland has fourteen Special 
Economic Zones spread all over 
the country (SEZ). The Special 
Economic Zones is the result 

of successful connections of 
the needs of investors with the 
needs of the particular regions, 
in which they have been situated. 
Each zone is an administratively 
separate part of Polish territory, 
allocated for the running of 
businesses on preferential terms. 
A business, on entering an SEZ 
has the assurance of tax benefits 
and an additional benefit is the 
fact that they can begin trading 
on a specially prepared site, fully 
equipped with the necessary 
utilities.

The SEZs offer corporate income 
tax exemption for a certain period 
of time and the real estate tax 
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SEVITNECNI TNEMTSEVNI
The incentive system was 
adjusted to the requirements 
indicated by the European Union. 
However, Poland managed to 
develop a very attractive incentive 
system of different types. There 
are possibilities to link various 
forms of aid – exemption offered 

in Special Economic Zones, 
tax incentives that are issued by 
the local authorities or the EU 
structural funds.

The most attractive and interesting 
form of incentive is direct grants. 
There are two sources of direct 
grants. The first is the Polish 

government’s special system 
supporting investment of strategic 
importance for Polish economy. 
The strategic investment must be 
made in one of the six sectors that 
are preferred by the government 
like automotive, aviation or 
aerospace, biotechnology, R&D, 
BPO and electronics. Two 
types of grants can be offered – 
employment grant or investment 
grant. 

The second source is subsidies 
co-financed with European funds. 
There is several operational 
programs which are dedicated 
to fulfill different objectives like 
development of the different type 
of infrastructure, protection of 
environment, human resources 
development, innovative 
economy which offer different 
type of subsidies for various 
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This all shows that investments 
in Poland are profitable, not only 
from the point of view of the 
export potential, but also’ and 
perhaps primarily due to, the very 
large domestic market.

DNALOP NI TSEVNI

Currently PAIiIZ provides support 
to over 100 investment projects. 
The share of highly advanced 
projects is also on the rise. This 
has much to do with numerous 
investments in the BPO sector 
and in the field of R&D, which at 
the moment constitute nearly one 
third of the projects supported by 
PAIiIZ.

“Ernst & Young’s 2009 European 
attractiveness survey” fully 
confirms Poland’s economic 
attractiveness. Poland kept the 

excellent 2nd position in Europe 
in regard to the number of new 
jobs generated by foreign direct 
investments (FDI). In terms of 
new investments, the number of 
projects realised in the country in 
2008 placed Poland on the high 
5th position (7th in the previous 
edition). 

Due to the country’s economic 
and political stability as well as 
public aid to investors, Poland 
has been constantly attracting 
projects from sectors generating 
the greatest value added, like 
the electronics, aviation and 
renewable energy sectors. The 
extremely dynamic development 
of modern BPO centres became, 
in the recent years, one of the 
major elements constituting the 
growing competitiveness of the 

Polish economy. 

The majority of foreign 
investment in Poland comes from 
the European Union countries and 
the rest from U.S. and we have a 
huge inflows from Asia, namely 
Japan, China, South Korea and 
India. 

The most attractive sectors for 
investment in Poland are the, 
electronic, aviation or aerospace, 
automotive, machinery, metal 
processing, and chemical sector. 
Other sectors of investment 
are investment in services like 
banking, insurance, financial 
intermediation and also 
offshoring sector like shared 
service sector, call centers and 
R&D activities.
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Needless to say, Polish students 
have an excellent knowledge of 
foreign languages. Over half of 
them speak fluent English and 
the vast majority of the rest do 
have a basic understanding of the 
language. 

TEKRAM CITSEMOD

Poland is attractive for investors 
for many reasons, but top of the 
list is its  38 million domestic 
consumer market. Poles form 
over one third of the citizens of the 
new EU member countries. Our 
country is the 30th largest market 
in the world, with its position 
being strengthened year after 
year by  rapid economic growth 
and the subsequent increases in 
rates of pay. 

The retail sales rate in September 

grew by 5.4% comparing to 
previous year and was the highest 
in the whole of the European 
Union.

According to the survey on 
investment climate in Poland, 
the size of the Polish market 
constitutes the biggest advantage 
of the country’s investment 
attractiveness. This factor was 
evaluated as good or very good 

by foreign entrepreneurs.

The report by the Ministry of 
Economy shows that small and 
medium-sized enterprises want 
to develop. More enterprises 
declare eagerness to start new 
investments and create jobs. 
Also a greater number of the 
enterprises expect their revenues 
to increase.
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went below the upper inflation 
target limit defined by the 
Monetary Policy Council, the 
salary in enterprise sector rose 
over 3 % comparing to the same 
period last year and the level of 
unemployment in Poland remains 
below the European average. 
Poland has a higher percentage of 
households which have boosted 
their expenditures against last 
year than those which spend less

Growing demand is only one 
of many factors which have 
safeguarded Poland against 
consequences of the downturn. 
In addition, Polish economists 
point out to such factors as 
more restrictive than elsewhere 
banking policy, stable foreign 
debt level, a decline in prices of 
natural raw materials and smaller 

dependence of the economy upon 
stock exchange performance 
than, for example, in the US.

ELPOEP DETACUDE

Highly-qualified workers 
and well-educated specialists 
are easily available in Poland. 
This may have much to do with 
the fact that Poland has almost 
500 academic centres. University 
teaching staff accounts for round 
100,000 specialists, half of the 
number holds a PhD degree. 
Every tenth European student 
comes from Poland.

The high standards of Polish 
educational system are reflected 
in a number of scientific 
achievements. Enough to remind 
that Polish scientists are well 
known for the discovery of the 

first extra-solar planetary system, 
the creation of the technology for 
the production of the blue laser, 
the production process to make 
the world’s smallest synthetic 
diamonds and for the isolation of 
queen cells from bone marrow.

The quality of Polish scientific 
and technical thought is 
confirmed by the fact that the 
largest global corporations tend 
to locate their R&D centres in our 
country. Polish specialists from 
the IT sector are highly sought-
after, not only by international 
corporations in Poland, but are 
often recruited to work abroad. In 
fact, Poles form a large percentage 
of managers responsible for R&D 
departments within the world’s 
largest corporations.
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gradually increasing. The country 
has been chosen by the largest 
world concerns. 

Amongst the country’s major 
advantages, investors cite 
EU membership, competent 
personnel, buoyant domestic 
market and a stable economic 
situation even in the period of a 
global economic downturn. The 
fact that Poland forms part of 
the European Union means for 
foreign investors that both the 
country’s economy and legal 
regulations are predictable and 
meet general European standards. 

The forthcoming years are the 
best for investors to start their 
projects in Poland also because 
entrepreneurs may count on high 
subsidies from the EU. 

STABILITY 
Poland is one of the few places on 
the map of Europe, which offer 
investors a safe haven in the time 
of crisis. Data concerning GDP 
for the second quarter of 2009 not 
only proves that Poland managed 
to avoid recession, but shows 
that the Polish economy has been 
growing. 

Paradoxically, Poles were helped 
by the global economic crisis. 
The Polish economy has turned 
out to be more resistant to the 
recession as well as more calmly 
and prudently managed than 

most of the world’s developed 
countries.

Poland is experiencing a velvet 
crisis. Of course, the slowdown of 
the spectacular economic growth 
rate of recent years has been as a 
cold shower to entrepreneurs, but 
few other economies are looking 
forward to any GDP growth in 
sullen 2009 the way Poland is.

Poles have a right to regard 
themselves as relative winners in 
the crisis period. “Any country 
whose consumption is growing, 
whose financial system is not 
experiencing tremors and whose 
economy has been bolstered by a 
potent injection of EUR 67 billion 
of structural funds can well 
regard itself as a winner. Those 
resources have been activated 
at the best possible moment to 
lubricate the economy” – says 
Mr Waldemar Pawlak, Deputy 
Prime Minister and Minister of 

Economy of Poland.

Poland is the region’s biggest 
politically and economically 
stable country, and that creates 
chances for successful long-term 
investment. Poles account for 24 
percent of the region’s population, 
and produce nearly 40 percent of 
its GDP. That is an indicator of 
the Polish economy’s potential.

The Polish government is calmly 
introducing its Stability and 
Growth Plan, stepping up its use 
of resources coming from the EU 
to limit the results of unrest on 
financial markets and, above all, 
is taking great pains to maintain 
public-spending discipline. One 
of the reasons for this is to enable 
investors to more precisely discover 
the difference between Poland and 
most other European countries.

Economic indices are very 
positive for Poland: the inflation 
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The global economic downturn 
demonstrated Poland’s economic 
stability. Poland is the exclusive 
European country to demonstrate 
positive economic growth this 
year and the highest growth 
among OECD states. Poland 
was the only European Union 
member state which did not 
suffer the economic turbulence 
of its neighbours, and underwent 
something of a velvet crisis which 
did not threaten the country’s 
investment attractiveness, on 
the contrary it has rather created 
completely new possibilities.

Poland is an ideal investment 
destination. This has been 
confirmed by a number of foreign 
companies, which located their 
projects in the country. Statistics 
kept by the Polish Information 
and Foreign Investment Agency 
(PAIiIZ)* indicate that after 
a slight fall in the amount of 
projects at the beginning of the 
year, their number has been 

POLAND
your Gateway to EUROPE
Crisis? What crisis?
Foreign investments in Poland have remained robust. The country managed successfully to 
resist the economic crisis consequently investment projects located here have not suffered 
from a slowdown. This results from solid economic foundations, a sound financial system 
and unflagging domestic consumer demand.






