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مؤتمر فلسطين لإلستثمار :2010

Brazilian president in Palestine

أب������������و م�����������������ازن :ج���م���ي���ع
ط������������اق������������ات ش����ع����ب����ن����ا
مستنهضة وت��ع��م��ل بجد

ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ف� � ��ي ف��ل��س��ط�ي�ن:

س � �ن � �ع � �م� ��ل م� � � ��ن أج � � � � ��ل أن ن� � ��رى
ت��أس �ي��س دول � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة آم �ن��ة
م �س �ت �ق �ل��ة ف � ��ي ال � �ق ��ري ��ب ال �ع ��اج ��ل

Lula dasilva:

”“The world will not tolerate any kind of walls
فرصة استثمارية حقيقية
موقع ممتاز في محافظة بيت حلم
تصميم هندسي فريد
متلك وإستأجر :
( أفخم املكاتب – مقرات الشركات
قناصل –بنوك – محالت )
املبنى مجهز بكافة وسائل الراحة
مواقف سيارات تتسع األكثر من  120سيارة
نظام مراقبة وحراسة مركزية على مدار  24ساعة
مرافق صحية لذوي اإلحتياجات اخلاصة

م � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � ��ف ال � � � � � � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � � � � � � ��دد:
م� � � �ج� � � �ل � � ��س ح � � � �م� � � ��اي� � � ��ة امل� � �س� � �ت� � �ه� � �ل � ��ك

Pledges to help the Palestinian dream
to turn into reality with independent
state ASAP

Dr. Fayyad: “the Palestinian Economy
”is a promising model in a promising land

ال� � �ف� � �ل� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي � ��ون م� � ��اض� � ��ون
ف� � � ��ي ال� � �ت� � �خ� � �ل � ��ص م� � � ��ن ب � �ض� ��ائ� ��ع
امل� � � � � � � � �س� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��وط� � � � � � � � �ن � � � � � � � ��ات
جلري مول ( جلري العقارية)

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة
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هاتف 2741780 00970 :
فاكس2777565 00970 :
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مدير التحرير
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التصميم واإلخراج الفني
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مؤمتر االستثمار الفلسطيني
سوف يعقد في أوائل شهر حزيران القادم مؤمتر فلسطني لالستثمار والذي سوف يضم حوالي
 1000شخصية اقتصادية فلسطينية وعربية ودولية في ظل أجواء سياسية مضطربة سواء
على مستوى الداخل أي العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية والتي تتراوح بني محادثات السالم
والتي تصر عليها الواليات املتحدة وبعض الدول الغربية وبني اشتراط السلطة الفلسطينية
على وقف كامل لالستيطان في كافة املناطق الفلسطينية وفي مقدمتها القدس ،أو على
املستوى اإلقليمي حيث التوتر في أعلى مستوياته بني إسرائيل من جهة وسوريا وإيران ولبنان
و«غزة» من جهة أخرى.
أي أن مؤمتر االستثمار الفلسطيني سوف يعقد في أجواء سياسية معقدة للغاية وكذلك في
ظل ظروف اقتصادية عاملية معقدة.
فما إمكانية جناح هذا املؤمتر يا ترى؟؟
لقد بدأ العمل اجلدي للتحضير لهذا املؤمتر منذ أكثر من ثالثة أشهر حيث شكلت «اللجنة
العليا للمؤمتر» وانبثق عن هذه اللجنة جلان فرعية عديدة من أهمها :جلنة بيت حلم (مكان
انعقاد املؤمتر) وجلنة مناخ االستثمار والبيئة االستثمارية واللجنة األمنية والبروتوكول
وجلنة املؤازرة الدولية وجلنة قطاع غزة وجلنة القدس.
وقد عملت هذه اللجان بكل همة ونشاط كل حسب البرامج املعدة له حيث استطاعت هذه
اللجان أن تضع األمور في نصابها وأن توفر للمؤمتر كل عوامل النجاح.

محــمد مسـروجـي

رئيس إحتاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيني

الهدف من املؤمتر هو جلب االستثمارات لالقتصاد الفلسطيني وإيجاد املشاريع الالزمة
والضرورية لتطوير االقتصاد مثل البنى التحتية والصناعة والزراعة والسياحة .وقد قدمت
هيئة تشجيع االستثمار العديد من املشاريع املدروسة كي تكون في متناول املستثمرين.
الكثيرون من الذين يرغبون في االستثمار يترددون في أخذ القرار بسبب األوض��اع العامة
واحلذر الزائد ونحن نقول لهم بأن جتاربنا كرجال أعمال منذ االحتالل عام  1967وحتى
اآلن أثبتت بأن هنالك قصص جناح غير عادية وهنالك شركات منت وتطورت في املبيعات
واملوجودات واألرباح رغم كافة الظروف «املعقدة» كما اننا نقول للمستثمر :إننا كرجال أعمال
فلسطينيني مقيمني لنا استثماراتنا ومؤسساتنا وسوف نكون حاضرين لالستثمار ومشاركني
في أي مشروع ينوي أي مستثمر أن يقوم به.
أما مجاالت االستثمار فهي كثيرة ومن أهمها املساهمة في الشركات املدرجة في سوق فلسطني
املالي حيث أن في أكثرها تزيد أو تساوي قيمة السهم الدفترية القيمة السوقية وهنالك جدوى
واضحة في شراء مثل هذه األسهم.
هنالك شركات صغيرة مساهمة أو عائلية قد تكون متعثرة وبقليل من الدعم تصبح رابحة
وناجحة .أما املشاريع اجلديدة والقيمة فهي مجال جاذب لالستثمار حيث أن جميعها خضعت
لدراسة اجلدوى.
إن احت��اد رج��ال األعمال الفلسطينيني يضع نفسه في خدمة املستثمرين وعلى استعداد
للمشاركة في مختلف املشاريع.
وختام ًا ال بد من اإلشارة بأن االستثمار هنا هو دعم حقيقي للمواطن الفلسطيني ومتكينه
من البقاء على أرضه ،وإمكانية جناح املؤمتر تعتمد إلى حد كبير على جهود رجال األعمال
الفلسطينيني.
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دور القطاع اخلاص كقوة ريادية ضاغطة و فاعلة
في ظل احل��راك االقتصادي الشامل واالستثماري امل��دروس والعمل ال��دؤوب الذي تقوم به
حكومات الدكتور سالم فياض ،التي نرفع له ولها قبعاتنا احتراما وتقديرا جلهودهم ورؤيتهم
بعيدة املدى والرائدة في مسيرة عمل شعبنا وفهمهم الدقيق خلصوصيته ،وإلحتياجاتنا
اليومية واالمنية وحاجتنا لبناء البنى التحتية واملؤسساتيه الضرورية للنهوض بأعباء
تسيير الدولة املستقلة ،التي أصبحت ج��زءا من ال��وج��دان الفلسطيني وال��ذي لن نحيد
عن حتقيقه رغم كل الصعاب والعقبات ،وعملهم على االستغناء عن املساعدات اخلارجية
واالعتماد عليها من خالل بناء وترسيخ ثقافة االبداع و الريادة واالنتاجية وليس االستهالك
و االتكال على الغير ،وكنس بضائع املستوطنات ودعم املنتج احمللي.
ومن هنا وبكل أمانة واكبنا كقطاع خاص كل ذلك وعقد العديد من مؤمترات االستثمارفي
الداخل واخلارج وسيل من اللقاءات على كل املستويات من لقاء السيد لوال دوسلفا الرئيس
ماجد معالي
البرازيلي ...والرباعية واالمم املتحدة الى نائب رئيس ال��وزراء البلجيكي وزي��ر اخلارجية
أمني عام إحتاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيني
والتجارة ستيفني فانكير ورئيس مقاطعة أونتاريو السيد دالتون ماكوينتي والعديد من
ممثلي الدول الشقيقة والصديقة ووفود رجال االعمال في العديد من الدول ،حيث يتم في
هذه اللقاءات احلديث عن أولويات القطاع اخلاص الفلسطيني  ،ونرى هنا فرصة حلشد
الدعم للضغط سويا من أجل حتقيق تعاون القطاع اخلاص العربي واالسالمي والدولي
معنا في محاور هامة ومبادرات خالقة من القطاع اخلاص الفلسطيني ريثما يتم التخلص نهائيا والى االبد من االحتالل اجلائر
وبجهد موازي ملا تقوم به حكوماتنا :
•ضمان حق الدخول للمستثمرين العرب و األجانب السابقني واجلدد الى فلسطني واحلصول على تصاريح االقامة الالزمة وبشكل
روتيني ومكفول وذلك ملتابعة استثماراتهم وأعمالهم دون ابطائهم ،وبضمانات من الرباعية واالمم املتحدة واجلهات امللزمة السرائيل
بعدم العودة عن تعهداتها.
•العمل على الزام اسرائيل أدبيا وماديا من خالل توقيعها على ضمانات دولية بعدم التعرض مرة اخرى ألي من االستثمارات العامة
واخلاصة اجلديدة وعدم قبول أي عذر ملخالفتها ذلك مستقبال ،ووجوب التعويض على ما سلف .
•خروج االحتالل من املدن والبلدات الفلسطينية واملناطق الفلسطينية وتوسعة مناطق السيطرة اخلاضعة للسلطة الوطنية و عدم
العودة اليها ألي سبب احتراما و اعترافا بالسيادة الفلسطينية.
•تنظيم ملف حركة البضائع ورجال األعمال واملستثمرين ومنحهم االمتيازات واالحترام والكرامة املطلوبة من خالل تزويدهم
ببطاقات احلركة لرجال األعمال BMCومعاجلة اخللل فيما يخص هذه البطاقة من حيث عدد البطاقات الصادرة ومن يحدد
حامليها وامتيازاتها و مدة صالحيتها ...الخ.
•مبادرة رجال األعمال الفلسطينيني والقطاع اخلاص ببلورة مناذج لشراكات ناجحة ومناذج ميكن حتقيقها في مجاالت مختلفة
متخصصة جتمع الكفاءات الفلسطينية والعاطلني عن العمل واخلريجيني اجلدد كاملهندسني والفنيني والعاملني في مجال
تكنولوجيا املعلومات  ،حيث ميكن تقدمي اخلدمات عن بعد وعبر احلدود للجهات والدول التي تطلب وتنقصها هذه الكفاءات أو
البدء بدراسة تشكيل شركات خدمات وأعمال متكاملة تذهب الى االسواق احملتاجة خلدماتها مثل السوق البرازيلي وغيرها ،فنحن
الفلسطينيني دائما سباقيني ومبدعني وعلينا أن نكسرجميع احلواجز.
•تأسيس شركات قابضة فلسطينية في مجاالت متخصصة كالسياحة والعقارات واملصارف احمللية واالقليمية وأخرى للدخول في
شراكات ودعم الشركات املتعثرة ولتنمية مناطق خاصة مثل مدينة القدس وغزة وغيرها ،فهي القادرة على تنمية االستثمارات
وتشغيل االيدي العاملة وتنفيذ املشاريع الكبيرة التي ال يستطيع مستثمر لوحده تنفيذها ،وميكن رفع رأسمالها من خالل دخول
مستثمرين عرب وأجانب حسب احلاجة.
•املطالبة بالسيطرة التدريجية على املعابر وحل مشاكل التصدير .
•وأهم من ذلك كله رأب الصدع وجمع شمل الوطن الواحد فبدون ذلك لن يتأتى شيء وسنضيع كل شيء.
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ملف مؤتمر فلسطين اإلستثماري الثاني

رسالة سيادة الرئيس محمود عباس

  
“منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تقود اجلهد
الوطني إلنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية ،والسلطة الوطنية الفلسطينية تقود
جهود البناء لتوفير احلياة احلرة والكرمية للمواطن الفلسطيني”
الرئيس محمود عباس
أعزائي رجال األعمال واملستثمرين:
ف��ي إط��ار اجل��ه��ود الفسطينية والعربية وال��دول��ي��ة لبناء دول��ة فلسطني العربية املستقلة،
التي تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف ،نقيم جسور
التواصل والتعاون مع مجتمع األعمال واالستثمار في العالم من خالل العديد من املبادرات
والنشاطات وفي مقدمتها “مؤمتر فلسطني لالستثمار” كمنبر يطلع من خالله اجلميع على
اجلهود املبذولة لتهيئة البيئة املناسبة لالستثمار ،والفرص االستثمارية املتاحة في مختلف
القطاعات.
إن جميع طاقات شعبنا مستنهضة وتعمل بجلد وهمة من أجل حتقيق الهدف الوطني األسمى،
ومنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تقود اجلهد
الوطني إلنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية ،والسلطة الوطنية الفلسطينية تقود
جهود البناء لتوفير احلياة احلرة والكرمية للمواطن الفلسطيني على أساس الشراكة الكاملة
بني مكونات الشعب الفلسطيني .إننا ندعو جميع رجال األعمال واملستثمرين الفلسطينني
والعرب وم��ن كافة دول العالم ال��ى املساهمة الفاعلة واملشاركة في جهود عملية البناء في
فلسطني ،مؤكدين لكم توفر كافة القوانني والضمانات التي حتافظ وحتمي استثماراتكم
وتشجعكم على مواصلة أعمالكم في بالدنا كشركاء حقيقيني في مسيرة البناء واإلعمار وبناء
دولة فلسطني املزدهرة.
إن��ن��ا ن��رح��ب بكم ف��ي فلسطني ال��ت��ي يعمها األم���ن واألم����ان ك��أس��اس للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وتظهر فيها حقيقة شعبنا الصامد واملصمم على البقاء في وطنه ،والساعي
بكل عزم وإصرار على حتقيق النهضة العمرانية واالقتصادية ،لإلطالع على إجنازات القطاع
اخلاص الفلسطيني في مختلف قطاعات اإلنتاج واالستثمار ،وملعرفة مدى ما وصلت اليه
جهودنا في اإلصالح اإلقتصادي واإلداري .نحن مصممون على إعادة اللحمة الى شعبنا وعلى
إحداث النهضة اإلقتصادية لتحقيق هدفنا الوطني األسمى في بناء دولتنا املستقلة.
محمود عباس (أبو مازن)       
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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رسالة رئيس الوزراء د .سالم فياض
أعزائي املشاركني،
أصبح «مؤمتر فلسطني لالستثمار» حدث ًا مميزاًيحظى باهتمام متزايد في أوساط االقتصاديني
محلي ًا وعاملي ًا ،بسبب الطاقة الكامنة للنمو االقتصادي في فلسطني واآلفاق االستثمارية فيها،
وكون املؤمتر يشكل ركيزة أساسية في انفتاح فلسطني على االقتصاد العاملي.
لقد أثمرت جهود إع��ادة هيكلة االقتصاد الفلسطيني ،وتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص
وتبني سياسات وقوانني تساهم في املزيد من تطوير البيئة االستثمارية ،ودع��م املنتجات
الفلسطينية ،وتطوير املوارد احمللية والبنية التحتية ،ونقل املعرفة ودعم اإلبداعات ،وتطوير
التعاون على الصعيدين العربي والدولي ،وما أحدثه ذلك كله من نتائج ومؤشرات إيجابية في
عملية اإلنعاش االقتصادي املستدام.
يوفر «مؤمتر فلسطني لالستثمار» ،وال��ذي يعقد بدعم من السلطة الوطنية الفلسطينية،
وبشراكة مع القطاع اخلاص الفلسطيني ،وهيئات ومؤسسات دولية ،فرصة هامة للجميع من
أجل االط�لاع على اإلجن��ازات التي حتققت من قبل القطاعني العام واخل��اص في مجاالت
اإلصالح االقتصادي وقصص النجاح االستثماري.
ومن حسن الطالع أن «مؤمتر فلسطني لالستثمار» ينعقد هذا العام في وقت يتعاظم فيه
التفاف شعبنا حول اخلطة التي أطلقتها السلطة الوطنية في آب من العام املاضي ،والتي
يراكم فيها أبناء شعبنا يومي ًا املزيد من اإلجن��ازات الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطني
وبنيتهاالتحتية في كافة املجاالت ،وفي وقت نقترب فيه من املرحلة األخيرة جلعلها واقع ًا
على األرض ،ومبا يساهم في اخلالص من االحتالل وإقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها
القدس الشرقية على ح��دود ع��ام  .1967وإذ نقدر عالي ًا اإلج��م��اع ال��دول��ي املتنامي لدعم
ومساندة السلطة الوطنية في تنفيذ هذه اخلطة ،فإننا نتطلع إلى العالم أجمع من أجل
املساهمة واملشاركة في إجناز عملية التنمية االقتصادية املستدامة في فلسطني.
أرحب بكم في فلسطني .بوجودكم معنا في مدينة بيت حلم ،مهد سيدنا املسيح ،وعلى مقربة
من القدس ،قبلة مشروعنا الوطني ،نشعر وكأن العالم كله معنا على درب احلرية واالستقالل.
د .سالم فياض
رئيس الوزراء
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«رجل االعمال» تلتقي رئيس اللجنة العليا للمؤمتر د .حسن ابو لبده

االستثمار في فلسطني يساهم في تعزيز
صمود الشعب الفلسطيني

املؤمتر فرصة ذهبية للقطاع اخلاص لتوطيد عالقاته مع املستثمرين
بها.
وفيما يلي نص احلوار:

اكد وزير االقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا
ملؤمتر فلسطني لالستثمار  2010الدكتور حسن
اب��و لبده ان املؤمتر ميثل فرصة ملراجعة االداء
االقتصادي ومتطلبات احلفاظ على فلسطني
كاقتصاد منافس وجاذب لالستثمارات اخلارجية
معتبرا انه ميثل فرصة ذهبية للقطاع اخلاص
الفلسطيني لتعميق عالقاته مع املستثمرين من
اخلارج.
وق��ال ل «رج��ل االعمال» ان املؤمتر يوجه رسالة
وهي ان االستثمار في فلسطني ال يحقق الربح
امل���ادي ف��ق��ط ولكنه يساهم ف��ي تعزيز صمود
الشعب الفلسطيني.
وراى ان فلسطني تتفوق فيما تعرضه من فرص
استثمارية وف��ي بيئتها االستثمارية وقوانينها
وتسهيالتها عن ع��دد كبير من ال��دول احملطية

8

ماذا يعني لك انعقاد املؤمتر؟
ن��ح��ن س���ع���داء ب��ع��ق��د امل���ؤمت���ر ال���دول���ي ال��ث��ان��ي
لالستثمار على االرض الفلسطينية مبشاركة
فلسطينية عربية من فلسطني واخلارج  ,واملؤمتر
يعني لنا الكثير فيما يتعلق بقدرتنا على توفير
م��ق��وم��ات اس��ت��دام��ة ع��ق��د ال��ن��ش��اط��ات امل��روج��ة
لالستثمار في فلسطني ,وايضا في مجال ابقاء
فلسطني في مركز اهتمام املستثمرين كمقصد
استثماري ,وثالثا ميثل املؤمتر فرصة ملراجعة
االداء االق��ت��ص��ادي وم��ت��ط��ل��ب��ات احل��ف��اظ على
فلسطني كاقتصاد منافس وجاذب لالستثمارات
اخلارجية وسيمثل فرصة ذهبية للقطاع اخلاص
الفلسطيني لتعميق ع�لاق��ات��ه اخل��ارج��ي��ة مع
املستثمرين القادمني من خارج فلسطني.
ك��ان املؤمتر االول فرصة اول��ى للقطاع اخلاص
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ي��ة ع��ق��د ال��ش��راك��ات وت��س��وي��ق
الفرص االستثمارية ولكن بعد مرور عامني من
عقد املؤمتر االول سيجد القطاع اخلاص نفسه
ف��ي م��وق��ع اف��ض��ل بكثير م��ن حيث ق��درت��ه على
تسويق اف��ك��اره واالس��ت��ف��ادة القصوى م��ن وج��ود
اكثر م��ن  900مستثمر م��ن اخل���ارج على ارض
فلسطني ليطلعوا على ما هو متوفر من الفرص
االس��ت��ث��م��اري��ة وال��ش��رك��ات وامل��ص��ان��ع وامل��ش��اري��ع
وك���ذل���ك ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة واالداري������ة
والتنظيمية لالستثمار ف��ي فلسطني ويلتقوا
برجال وسيدات االعمال.

م���ا ه���ي ال���رس���ال���ة ال��ت��ي س��ي��وج��ه��ه��ا امل��ؤمت��ر
للمستثمرين العرب واالجانب؟
ببساطة وللمرة الثانية فأن فلسطني مفتوحة
ع��ل��ى اي���ة اف��ك��ار اس��ت��ث��م��اري��ة مي��ك��ن ان ت��ط��رح
خ�لال امل��ؤمت��ر وان فلسطني ت��وف��ر لهم فرص
استثمارية مجزية وان االستثمار في فلسطني
ال يحقق الربح املادي فقط ولكنه يساهم في
تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وان القطاع
اخل��اص الفلسطيني ق��ادر على ال��دخ��ول في
ش��رك��ات استراتيجية معهم كمستثمرين من
اخل�����ارج وان االس��ت��ث��م��ار ف���ي ف��ل��س��ط�ين االن
سيشكل فرصة ذهبية ملن يستثمر من اخلارج
ليؤسس موقع قدم في اقتصاد ممكن ان ينمو
ح��ج��م��ه ع���دة م���رات ف��ي ح���ال ت��غ��ي��ر ال��ظ��روف
السياسية.
ه���ل ان����ت م��ت��ف��ائ��ل ب��ع��ق��د ص��ف��ق��ات خ�لال
املؤمتر؟
هناك خطأ شائع ب��ان املؤمتر ينجح اذا عقدت
صفقات خالل انعقاده فاالمور ال تسيير هكذا
في االقتصاد ,فوظيفة املؤمتر ان يعرض فرص
استثمارية ,وه��و مسرح للقاء املستثمرين من
داخل فلسطني وخارجها  ,عدد كبير منهم ستكون
لديه مشاريع ال يعلن عنها على امل�لاء ولكنه
يبحث عن شريك ليتقاسم معه االفكار  ,هناك
بعض املستثمرين الذين هم االن في طور متقدم
من املباحثات مع زمالئهم ,وانا اعلم ان بعضهم
سيقوم باالعالن عن بعض االستثمارات ولكن
املهم اننا ما زلنا حتى االن نرغب في ان تكرس
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ه��ذه امل��ؤمت��رات ال��ص��ورة النمطية املناسبة عن
اقتصادنا وقطاعنا اخل��اص وسلطتنا الوطنية
الفلسطينية وان تكرس صورة منطية تقول بان
فلسطني ممكن ان تكون مقصد استثماري وهي
مفتوحة على تدفق االستثمارات اخلارجية وان
كل من يرغب يستطيع ان يستثمر في فلسطني
ويحقق ارباحا.
بالتاكيد ستعقد الصفقات وسيتم التمهيد لعقد
صفقات ووجود هذا العدد الكبير من املستثمرين
ال��ذي يفوق عددهم عن  1200مستثمر منهم
 800من خ��ارج فلسطني وق��د يصل العدد الى
 1500م��س��ت��ث��م��ر ول���ه���ذا ان���ا م��ت��اك��د ان بعض
الصفقات ستعقد وان بعض االعالنات سيعلن
عنها ولكن االه��م م��ن ك��ل ذل��ك ان ه��ذا املؤمتر
سيكرس ص���ورة منطية مختلفة ع��ن فلسطني
باقتصادها وبسلطتها وبقطاعها اخلاص.
انا اعتقد ان التحدي الذي امامنا االن هو ان يكون
املؤمتر الثالث مؤمتر حقيقي تعقد فيه صفقات
ويعلن فيه عن صفقات لهذا السبب يسرني ان
اؤكد عبر «رجل االعمال» بان التخطيط للمؤمتر
الثالث الذي سيعقد في شهر ايار او حزيران عام
 2011سيبدأ في شهر حزيران  2010اي بعد
انتهاء املؤمتر الثاني مباشرة وسنبدأ االتصاالت
وفي توفير املعلومات الكافية للمستثمرين من
داخ����ل فلسطني وخ��ارج��ه��ا ح��ت��ى ت��ك��ون هناك
امكانية لعقد املباحثات ما بني القطاع اخلاص
هنا والقطاع اخل��اص ف��ي اخل���ارج وحتى يكون
ه��ن��اك ام��ك��ان��ي��ة ب��ق��ي��ام ب��ع��ض املستثمرين من
فلسطني بالتواصل مع نظرائهم في اخلارج الن
املؤمتر الثالث يجب ان يكون مختلفا فاملؤمتر
االول والثاني كرسا الصورة النمطية اما املؤمتر
الثالث ستعرض فيه بعض النتائج التي حتققت
م��ن امل��ؤمت��ري��ن السابقني وس��ت��ع��رض فيه افكار
متقدمة لالستثمار امل��ش��ت��رك ون��ام��ل ان يكون
ه��ن��اك اع�لان��ات حقيقية ع��ن م��ش��اري��ع ضخمة
تشكل ج���زءا ال ي��ت��ج��زء م��ن ال��ب��ن��ي��ة التحتية
االساسية لدولة فلسطني املستقبلية.
م���اذا بخصوص ت��ام�ين دخ���ول املستثمرين
بعيدا عن املعيقات االسرائيلية؟
املعيقات االسرائيلية ميكن ان تنسف املؤمتر

,الن عقده مرهون بالتزام اسرائيل باتفاقيات
اوس��ل��و ف��ي م��ج��ال تنقل املستثمرين وم��ره��ون
ايضا بترجمة ما ابلغنا به اجلانب االسرائيلي
ان الترتيبات التي مت االتفاق عليها ومت تنفيذها
ف��ي امل��ؤمت��ر االول ستحترم ف��ي امل��ؤمت��ر الثاني
وهذا يعني ان اسرائيل ستقوم مبنح التصاريح
والتأشيرات املطلوبة وستوفر املرور احلر احملترم
والسريع للمستثمرين من خ��ارج فلسطني الى
بيت حل��م وبالعكس ,ونحن سنتمكن م��ن عقد
املؤمتر حتت اي ظ��رف من ال��ظ��روف الن هناك
ما ال يقل عن  300-200مستثمر ال يحتاجون
ال��ى تصاريح او تأشيرات خاصة الذين هم من
ال����دول االج��ن��ب��ي��ة ول��ك��ن ن��ح��ن نعطي االول��وي��ة
لتمكني فلسطيني الشتات والعرب من املشاركة
ف��ي امل��ؤمت��ر الننا ن��راه��ن على الرابطة املعنوية
والعاطفية ل��ه��ؤالء جت��اه فلسطني ال��ت��ي ميكن
ان ت��س��اه��م ف��ي تشجيعهم ع��ل��ى ات��خ��اذ ق���رارات
استثمارية في االقتصاد الفلسطيني.
ه��ن��اك ات��ص��االت م��ع االط����راف املعنية ف��ي هذا
امل��وض��وع مب��ا فيها مكتب ط��ون��ي بلير ومكتب
متشيل واجلانب االسرائيلي وقد قدمنا قائمة
باكثر من  650مستثمر يرغبون باحلصول على

فلسطني ما زالت في طور
التكوين ولذلك هناك
عدد كبير من املشاريع
التي ميكن ان تتم
بالشراكة ما بني القطاع
اخلاص والعام وهي
مشاريع اساسية وحتمية
بالنسبة ملستقبل
االقتصاد الفلسطيني.
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تصاريح.
هل هناك اهتمام عربي ودولي باالستثمار
في فلسطني رغم ظروف االحتالل؟
بالتاكيد الظروف جميعها سياسية ومعيقات
تضعها اسرائيل ولكن اؤكد ان فلسطني تتفوق
فيما تعرضه من فرص استثمارية وفي بيئتها
االستثمارية وقوانينها وتسهيالتها عن عدد
كبير م��ن ال���دول مب��ا فيها ال���دول احملطية بها
ناهيك عن ان فلسطني لها مكانة خاصة في
ال��ع��امل�ين ال��ع��رب��ي واالس�ل�ام���ي وب��ال��ت��اك��ي��د ف��ان
االس��ت��ث��م��ار فيها ه��و االس��ت��ث��م��ار ف��ي املستقبل
وف���ي ك��اف��ة امل��ج��االت اض��اف��ة ال���ى ان فلسطني
م��ا زال��ت ف��ي ط��ور التكوين ول��ذل��ك هناك عدد
كبير من املشاريع التي ميكن ان تتم بالشراكة
م��ا ب�ين ال��ق��ط��اع اخل���اص وال��ع��ام وه��ي مشاريع
اساسية وحتمية بالنسبة ملستقبل االقتصاد
الفلسطيني.
م�������اذا ب���خ���ص���وص ق����ط����اع غ�����زة وام���ك���ان���ي���ة
االستثمار فيه؟
قطاع غزة محاصر االن من قبل اسرائيل ويخضع
لنظام حكم انشأته حركة حماس ال يوفر احلد
االدنى من امكانية التفكير باالستثمار في ظله
ولكن في ح��ال رف��ع احلصار والتم شمل البيت
الفلسطيني ف��ان غ��زة ستكون واح���دة م��ن اهم
اجزاء فلسطني التي ستشكل مقصدا استثماريا
استراتيجيا.
غزة منفذنا على البحر وهناك املطار الرئيسي
لفلسطني موجود في غزة وهناك اي��دي عاملة
كثيرة وغزة ميكن ان تشكل منفذنا على افريقيا
بسهولة وهناك عدد كبير من املشاريع التي ميكن
ان تكون ريادية من حيث احلجم وفرص العمل
اي ان هناك افكار كثيرة مطروحة الحداث نقلة
اقتصادية في غزة.
احلديث عن قطاع غزة اليوم هو حديث ذو شجون
 ,نحن حريصون على ان تعرض بعض الفرص
االستثمارية في غزة وهناك جهود بذلت في ذلك
 ,وحريصون على مشاركة ابناء شعبنا من قطاع
غزة ولكن لنكون واقعيني غزة تنتظر لئن يفرج
عنها فهي محاصرة من اسرائيل ومختطفة من
حماس.
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الستقبال مؤمتر االستثمار

مجلس الوزراء يصادق على تقدمي  485ألف دوالر ملشاريع محافظة بيت حلم
اع��ل��ن م��ح��اف��ظ ب��ي��ت حل��م ع��ب��د ال��ف��ت��اح ح��م��اي��ل ان
مجلس الوزراء وافق على كافة املطالب املقدمة من
املجالس البلدية والقروية باحملافظة ذات العالقة
مبؤمتر االستثمار
الفلسطيني الثاني املقرر عقده بداية شهر حزيران
املقبل.
واوضح احملافظ حمايل خالل لقائه برؤوساء البلديات
املعنية أن مجلس ال��وزراء وافق على صرف مبلغ 485
ال��ف دوالر للمجالس ،بهدف تنفيذ مشاريع حيوية
ومهمة تساهم في اظهار الوجه احلضاري للمحافظة
وإخ��راج��ه��ا بافضل ال��ص��ور ام��ام املشاركني ف��ي املؤمتر
وحتسينا للخدمات املقدمة للمواطنني.
واوض���ح احمل��اف��ظ حمايل ان املبلغ امل��ذك��ور مقسم
على ال��ب��دي��ات“ ،مئتا ال��ف دوالر لبلدية بيت حلم
وخمسون الفا على حدة لكل من بيت ساحور وبيت

جاال ،وثالثون الف دوالر على حدة لكل من بلديات
اخلضر والدوحة ومبلغ عشرين الف دوالر للجنة
الشعبية للخدمات ف��ي مخيم الدهيشة ومثلها
لبلدية العبيدية .كما اض��اف احملافظ ان مجلس
ال����وزراء خصص مبلغ ع��ش��رة االف دوالر لكل من
مجلس قروي ارط��اس واللجنة الشعبية في مخيم
الدهيشة واللجنة الشعبية في مخيم العزة ومجلس
قروي الرشايدة في حني خصص مبلغ خمسة عشر
الف دوالر لكل من بلدية جناتة ومجلس قروي دار
صالح ومجلس قروي هندازة وبريضعة.
ودعا احملافظ حمايل رؤوساء البلديات الى التركيز
في مشاريعهم املقترحة على تنفيذ وتقدمي خدمات
للمواطنني ،م��ش��ددا على ان رئ��اس��ة امل��ؤمت��ر عقدت
اجتماعا مع رئيس الوزراء ومع كافة اجلهات املعنية
من اجل تسهيل صرف املبالغ للمشاريع املقترحة.

وشدد على ان احملافظة في حالة انعقاد وعمل دائم
الجناح املؤمتر والتواصل مع
كافة اجلهات من اجل تذليل أي عقبات تظهر خالل
االعداد للمؤمتر االقتصادي.
وث��م��ن احمل��اف��ظ حمايل ج��ه��ود ك��اف��ة اجل��ه��ات التي
تعمل على االعداد للمؤمتر مشددا
على املسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق كافة
امل��ؤس��س��ات ال��ت��ي ت��ع��د ل��ه��ذا امل��ؤمت��ر م��ش��ي��را ال���ى ان
جناحه يعني جناحا لكل فلسطني.
كما اش��ار احملافظ الى اهمية ومسؤولية املجتمع
الفلسطيني بشكل ع���ام م��ن اج���ل اجن���اح امل��ؤمت��ر
سيما وان لبيت حلم واهلها التجارب الطويلة في
استضافة احداث دولية واقتصادية عديدة وبالتالي
فانه ووفق ما شاهده يتوقع جناحا كبيرا في املؤمتر
واخراجه بصورة تليق بصورة الشعب الفلسطيني .

مسروجي :احتاد رجال االعمال يساهم في
إجناح مؤمتر فلسطني لالستثمار
اك��د محمد مسروجي رئيس احت��اد جمعيات رجال
االع��م��ال الفلسطينيني على اهمية عقد مؤمتر
فلسطني ل�لاس��ت��ث��م��ار ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن س��ي��ادة
الرئيس محمود عباس في قصر املؤمترات مبدينة
بيت حلم ،في الفترة ما بني  3-2حزيران .2010
وقال مسروجي عشية افتتاح املؤمتر :ينعقد املؤمتر
انسجام ًا م��ع رؤي��ة وخطة احلكومة الفلسطينية
برئاسة دولة د .سالم فياص لبناء مؤسسات الدولة
الفلسطينية القادرة على تلبية احتياجات املواطنني
وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدراتهم على الصمود،
كما يبرهن على حجم اإلجنازات على صعيد توفير
البيئة اآلمنة للمواطن واجلاذبة لالستثمار ،ويترجم
ما وصلت إليه الشراكة الوثيقة ما بني القطاع العام
وال��ق��ط��اع اخل���اص الفلسطيني م��ن مستوى عالي
ومميز في التخطيط والتنفيذ واملتابعة.
وراى ان الهدف من املؤمتر هو جلب االستثمارات
لالقتصاد الفلسطيني وإي��ج��اد امل��ش��اري��ع ال�لازم��ة
والضرورية لتطوير االقتصاد مثل البنى التحتية
والصناعة وال��زراع��ة والسياحة .موضحا ان هيئة
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تشجيع االس��ت��ث��م��ار ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع
املدروسة كي تكون في متناول املستثمرين.
واض������اف ن��ح��ن ك���احت���اد رج�����ال اع���م���ال ج����زء من
ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ل��م��ؤمت��ر واي���ض���ا ج����زء م���ن تشجيع
االستثمار في فلسطني ونعمل بكل طاقاتنا وفي
مختلف االجت��اه��ات م��ن اج��ل جلب االستثمارات
س��واء كانت من خ�لال مجالس االع��م��ال املشتركة
ال��ت��ي تربطنا ب��رج��ال االع��م��ال ف��ي ع��دد كبير من
ال��ب��ل��دان او ب��االت��ص��االت الشخصية او م��ن خالل
االنترنت .
واض����اف م��س��روج��ي ن��ح��ن ن��س��اه��م مساهمة فعالة
ف��ي اجن���اح ه��ذا امل��ؤمت��ر وف��ي ال��واق��ع ف��ان فلسطني
بحاجة ماسة لالستثمارات لرفع وتطوير االقتصاد
الفلسطيني الن قوة االقتصاد الفلسطيني تساعد
في التخلص من التحكم االسرائيلي في اقتصادنا
وتعطينا قوة ايضا في املواقف السياسية .
واش��ار رئيس احت��اد رج��ال االعمال الى ان مجاالت
االستثمار في فلسطني كثيرة وغير محدودة فهنالك
م��ج��االت مفتوحة لالستثمار ف��ي س��وق فلسطني

لالوراق املالية والذي اثبت خالل السنتني االخيرتني
وفي قمة استفحال االزمة االقتصادية العاملية بانه
االق��ل خسارة بالنسبة لالسواق العربية االخ��رى ,
وعلى العكس كان هناك منو في الكثير من الشركات
ث��م ان ه��ن��اك ش��رك��ات فلسطينية ع��دي��دة م��درج��ة
ف��ي ال��س��وق امل��ال��ي راب��ح��ة وعلى م��دى سنني طويلة
واالستثمار فيها مجزى جدا.
واوض���ح ان هناك ش��رك��ات اخ��رى بقليل م��ن الدعم
ت��ت��ح��ول م��ن ش��رك��ة ضعيفة او متعثرة ال���ى شركة
ف��اع��ل��ة وراب��ح��ة وه��ن��اك م��ش��اري��ع ع��دي��دة ج���دا وق��د
ادرجت في دليل االستثمار وهي مدروسة ولها جدوى
اقتصادية ومهمة لالقتصاد الفلسطيني كثير منها
يتعلق بالبنية التحتية والكثير حتتاجه البالد وفيه
امكانية للمنافسة والتصدير.
واكد مسروجي ان االستثمار في فلسطني ذو جدوى
حقيقية وك��ذل��ك ف��ان��ه ج���زء م��ن ال��دع��م لشعبنا
الصامد وخصوصا ف��ي بعض امل��واق��ع امل��ه��ددة مثل
القدس واالغوار وغزة من حيث اعادة البناء والعمل
على رفع احلصار عنها.
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املدير التنفيذي ملؤمتر فلسطني الثاني لالستثمار جعفر هديب ل «رجل االعمال»:

املؤمتر فرصة للمشاركني لالطالع على اجنازات القطاع
اخلاص الفلسطيني وقصص النجاحات التي حصلت
على مستوى االستثمارات في فلسطني
كشف مدير عام الهيئة العامة لتشجيع االستثمار،
املدير التنفيذي ملؤمتر فلسطني الثاني لالستثمار
جعفر هديب ،عن استراتيجية مؤمتر فلسطني.
وق��ال ف��ي لقاء خ��اص ل «رج���ال االع��م��ال» ان املؤمتر
يعقد بدعم ومشاركة كبيرة من السلطة الفلسطينية
مع مؤسسات القطاع اخل��اص الفلسطيني وشركاء
وهيئات دولية.
واضاف ان املؤمتر يأتي بعد عامني من انعقاد سلسلة
من امل��ؤمت��رات االستكمالية س��واء داخ��ل فلسطني او
خارجها بحيث ب��دات ه��ذه النشاطات ف��ي شهر اي��ار
من العام  2008وحت��دي��دا بانعقاد مؤمتر فلسطني
لالستثمار االول في مدينة بيت حلم ثم تلى ذلك
ملتقى الشمال لالستثمار في مدينة نابلس
وفي خارج فلسطني ملتقى لندن لالستثمار في شهر
ديسمبر  2008ثم ملتقى واشنطن لالستثمار.
واش���ار ال��ى ان��ه منذ ع��ام  2008وحتى ال��ع��ام 2010
حدثت تطورات كبيرة على مستوى االصالح االداري
وامل��ال��ي ف��ي السلطة ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية وال��ت��ي
انعكست في عدة تقارير لهيئات دولية اهمها تقرير
البنك ال��دول��ي ال��ذي ص��در ف��ي منتصف شهر ابريل
 2010بعد اجتماع مدريد للدول املانحة او تقارير
م��رك��ز االح��ص��اء الفلسطيني ح��ول نسبة النمو في
االقتصاد الفلسطيني نتيجة اجنازات السلطة في عدة
مجاالت اهمها االم��ن واالم��ان ال��ذي حتقق في كافة
احملافظات الفلسطينية واملشاريع التي تتعلق بالبنية
التحتية م��ن اج��ل تطبيق االستراتيجية م��ن قبل
السلطة الفلسطينية النعاش االقتصاد الفلسطيني
وصوال الى االقتصاد املستدام في فلسطني.
وراى هديب ان املؤمتر ياتي ليبني على هذه التراكمات
من االجن��ازات ومن اجل تطوير شبكة العالقات التي
نشأت في امل��ؤمت��رات السابقة والبناء عليها و توفير
الفرصة للمشاركني ف��ي امل��ؤمت��ر م��ن خ��ارج فلسطني
لالطالع على االجنازات التي حققها القطاع اخلاص

الفلسطيني وقصص النجاحات التي حصلت على
مستوى االستثمارات في فلسطني.

اهداف املؤمتر

وحول اهداف املؤمتر قال هديب انها تتلخص مبا يلي
 :حتقيق التواصل املستمر مع املستثمرين من خارج
فلسطني ،وتقدمي أفضل التسهيالت واخلدمات لهم
ومتابعة التقدم في استثماراتهم من خالل مأسسة
مؤمتر فلسطني لالستثمار في الهيئة العامة لتشجيع
االستثمار .ومتكني املشاريع الصغيرة واملتوسطة في
فلسطني ورف���ع جاهزيتها م��ن خ�لال توفير السبل
املناسبة لها للنفاذ إلى التمويل واألسواق اجلديدة.
كذلك تطوير شبكة العالقات التي مت إجن��ازه��ا من
خ�لال م��ؤمت��رات االستثمار السابقة ،والبناء عليها
لربط فلسطني بعمقها العربي واإلقليمي والدولي.
التعريف بالبرامج الداعمة لالستثمار في فلسطني
م��ن خ�لال إب���راز م��ب��ادرات القطاعني ال��ع��ام واخل��اص
وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي ف��ي ه���ذا امل��ج��ال .وت��وف��ي��ر اإلط���ار
املالئم لعمليات التشبيك والترويج لفرص االستثمار
واملنتجات الوطنية ،وإقامة الشراكات بني املستثمرين
املشاركني في املؤمتر.

رسالة املؤمتر

وح�����ول رس���ال���ة امل���ؤمت���ر ق����ال ان���ه���ا س��ت��ك��ون قصص
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حققها ال��ق��ط��اع اخل���اص ورس��ال��ة
القطاع اخلاص هي انه رغم كل العوائق والعقبات اال
اننا نحقق جناحات ونتائج هامة وستكون االفضل من
اجل استقطاب استثمارات الى فلسطني.

اجلهات املشاركة في املؤمتر

وب��خ��ص��وص اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤمت��ر ق��ال انهم
رجال أعمال ومستثمرون عرب وأجانب ورجال أعمال

حزيران  2010م  /جمادى اآلخرة  1431هـ  ،العددين السادس  -السابع والعشرين (عدد خاص)

وم��س��ت��ث��م��رون م��ن فلسطني ومم��ث��ل��ون ع��ن مجالس
األع���م���ال وال���غ���رف ال��ت��ج��اري��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة العربية
واإلقليمية والدولية .وممثلون عن احلكومات العربية
واإلقليمية والدولية .وممثلون عن الهيئات واملؤسسات
ال��دول��ي��ة املانحة واإلمن��ائ��ي��ة واالس��ت��ث��م��اري��ة العربية
والدولية.
وممثلون عن الشركاء والرعاة للمؤمتر .اضافة الى
شخصيات اع��ت��ب��اري��ة محلية وع��رب��ي��ة ودول��ي��ة متثل
القطاعني العام واخل��اص واملجتمع املدني ,ووسائل
اإلعالم احمللية والدولية.

الشركاء والرعاة

وقال نحن كادارة مؤمتر اعتمدنا في املشاركة احمللية
لرجال االعمال على قوائم محددة من شركاء املؤمتر
ومن مؤسسات القطاع اخلاص الفلسطيني .
وه����م :ش��رك��ة احت����اد امل��ق��اول�ين  ،.C.C.Cص��ن��دوق
االس���ت���ث���م���ار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،م��ج��م��وع��ة االت���ص���االت
الفلسطينية ،شركة كهرباء فلسطني ،شركة فلسطني
للتنمية واالس��ت��ث��م��ار (ب��ادي��ك��و) ،ال��وك��ال��ة األمريكية
للتنمية الدولية  ،USAIDوكالة التنمية الدولية
البريطانية  ،DFIDصندوق األقصى -بإدارة البنك
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اإلسالمي للتنمية.
اما الرعاية البالتينية فهو :بنك فلسطني احمل��دود.
وال��رع��اي��ة ال��ذه��ب��ي��ة :ال��ش��رك��ة العربية الفلسطينية
(إيبك) ،شركة نصار نصار ،مجموعة سنقرط العاملية
والرعاية الفضية :بنك القدس ومجموعة عنبتاوي
وشركة ادوي��ة بير زي��ت .ولدينا شركة التكافل راعي
وثيقة التامني.

اللجان التخصصية

واشار هديب الى وجود اللجان العاملة في املؤمتر وهي
اللجنة العليا برئاسة وزير االقتصاد الوطني وعضوية
كافة املؤسسات احلكومية والقطاع اخل��اص املشاركة
ف��ي عضوية مجلس ادارة هيئة تشجيع االستثمار
ممثلة برئيس او وزير هذه املؤسسة او ال��وزارة وعضو
مجلس ادارة الهيئة باالضافة الى ممثلني عن الشركاء
في املؤمتر ورؤساء اللجان التخصصية في املؤمتر.
وه��ذه اللجان هي جلنة محافظة بيت حلم احمللية
برئاسة احمل��اف��ظ عبد الفتاح حمايل  ,جلنة مناخ
االستثمار برئاسة محمد مسروجي  ,جلنة املشاريع
االستثمارية برئاسة هاشم الشوا  ,جلنة اجللسات
القطاعية والتشبيك برئاسة سمير حليلة  ,جلنة
االستثمار في القدس برئاسة م��ازن سنقرط  ,جلنة
املعرض والنشاطات امل��وازي��ة برئاسة الدكتورة خلود
ادعيبس  ,جلنة امل����ؤازرة ال��دول��ي��ة برئاسة حسن ابو
لبدة ,جلنة املنظمات االهلية واملجتمع املدني برئاسة
عزمي الشعيبي  ,جلنة قطاع غزة برئاسة مامون ابو
شهال ,جلنة البروتوكول واالم��ن برئاسة اللواء حازم
عطا الله  ,جلنة فلسطيني الداخل موكنة من رجال
اعمال وشخصيات اعتبارية من فلسطيني الداخل,
جلنة التنسيق مع اجلانب االسرائيلي برئاسة حسني
الشيخ.

اخلدمات واملشتريات

ن��ح��ن ف��ي ه���ذا امل��ؤمت��ر ح��ددن��ا ق��ائ��م��ة م��ن اخل��دم��ات
واملشتريات الالزمة للمؤمتر ووافقت اللجنة على هذه
القائمة وقمنا الول بطرح عطاءات للشركات الوطنية
الفلسطينية لتزويدنا بهذه اخلدمات  ,ويوجد لدينا
االن اكثر من  13شركة ت��زود وتعمل في هذا املؤمتر
في قطاعات مختلفة وه��ي مدقق احلسابات :شركة
ط�لال أب��و غزالة وش��رك��اه ،إدارة اإلق��ام��ة وامل��واص�لات:
شركة واص��ل ،التسويق اخل��ارج��ي للمؤمتر :مؤسسة
الناشر للخدمات الفنية ،اإلع�لام والصحافة :شركة
س��ك��اي للدعاية واإلع��ل�ان وال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة ،إدارة
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تنظيم املوقع :شركة زين ،مطبوعات املؤمتر :مؤسسة
الناشر للخدمات الفنية ،خدمة الترجمة :شركة بال
إكسبو ،تقييم وتطوير خطط عمل ملشاريع استثمارية:
شركة حلول للتنمية االستشارية وشركة دامينشنز،
إعداد خطط عمل جديدة ملشاريع استثمارية :شركة
حلول للتنمية االستشارية وشركة دامينشنز ،إدارة
شؤون املشاركني :شركة بال اكسبو ،معرض الصناعات
الفلسطينية :مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)،
حتديث وإنتاج وثائق مناخ االستثمار :معهد أبحاث
السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،مستشار
ضمان اجل���ودة :شركة البدائل التطويرية (،)DAI
م��س��ت��ش��ار األن��ظ��م��ة امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة :ش��رك��ة ،PALIT
خ��دم��ات الصفحة اإلك��ت��رون��ي��ة :شركة ،Intertech
برنامج التسجل اإللكتروني :شركة  ،MTCموقع
املؤمتر وفعالياته :شركة قصر امل��ؤمت��رات في البرك
السليمانية.

استراتيجية الهيئة

وب��خ��ص��وص استراتيجية هيئة تشجيع االستثمار
اجل���دي���دة ق���ال ه��دي��ب ان ه��ن��اك ال��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة كافة
املشاركني في املؤمتر وكافة االع�لان��ات التي ستصدر
عنه وسيكون لدينا تقارير دوري��ة ما بني كل مؤمتر
وال���ذي يليه ع��ن النتائج وامل��ش��ارك��ة وع��ن الفعاليات
التي اعلنت واين وصلت سواء في غايات الترخيص
والتأسيس واالن��ش��اء والعمل وسيرافق ذل��ك متابعة
للنتائج م��ن خ�لال مأسسة ه��ذا امل��ؤمت��ر ف��ي الهيئة
العامة لتشجيع االستثمار.
واشار الى نظام التسجيل االلكتروني للمؤمتر حيث
ان القسم االول منه كان يفتح جلميع من كان يرغب
امل��ش��ارك��ة وبالتالي تلقى ب��رن��ام��ج التسجيل االالف
الطلبات ولكن القسم الثاني من برنامج التسجيل
كان ال يفتح اال لرجال االعمال واجل��زء الثالث كان
يفتح بعد التحقق من االعمال التي نحن معنيون
مب��ش��ارك��ت��ه��ا وت���ه���م ال��ق��ط��اع اخل�����اص الفلسطيني
وبالتالي م��ن خ�لال ه��ذا النظام عمدنا ال��ى عملية
ف��ل��ت��رة ح��ت��ى ن��ص��ل ال���ى م��ش��ارك�ين م��ن ق��ط��اع رج��ال
االعمال واملستثمرين الن هذا حدث اقتصادي.
واض��اف نحن نعلم ان الكثير يرغب بزيارة فلسطني
واحل���ص���ول ع��ل��ى ت��ص��ري��ح ال���زي���ارة وال��ف��ي��زا ال�لازم��ة
ل��زي��ارة فلسطني ول��ك��ن ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر حاولنا قدر
املستطاع ان يكون املشاركون فيه هم من رجال االعمال
واملستثمرين اضافة الى مشاركة رسمية من عدة دول
عربية على مستوى ال���وزراء ودول اوروب��ي��ة وم��ن دول

العالم على مستوى ال���وزراء وال��وف��ود الرسمية .هذا
كله توج في هذا املؤمتر من اجل االطالع على صورة
اخرى من صور فلسطني وصورة النجاحات في املجال
االقتصادي واالستثمار وعلى صورة تختلف متاما عما
يعتقد البعض.
وق��ال ايضا نحن رغ��م ك��ل العقبات والعراقيل التي
يضعها االحتالل اال اننا حققنا جناحات هامة وعلى
مستوى البناء واالجنازات املتراكمة في بناء مؤسسات
ال���دول���ة الفلسطينية وم��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع اخل��اص
الفلسطيني كجزء من مؤسسات ه��ذه الدولة وعلى
مستوى الشراكة م��ا ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��اص
والتي نفخر بانها في مستوى عال جدا ومتميز وذلك
بشهادة مؤسسات وتقارير دولية حيث احتلت فلسطني
م��وق��ع��ا م��ت��ق��دم��ا ج���دا ع��ل��ى م��س��ت��وى ش��راك��ة ال��ي��ورو
متوسطية فيما يتعلق مبؤسسات القطاع اخل��اص
والشراكة ما بني القطاع اخلاص والقطاع العام.
وردا على س��ؤال ق��ال هديب نحن لن نعلن عن ارق��ام
واس��ت��ث��م��ارات اال خ�ل�ال امل��ؤمت��ر وان ان��ع��ق��اد امل��ؤمت��ر
وامل��ش��ارك��ة الكبيرة فيه واالع��ل�ان ع��ن ه��ذه البرامج
ال��داع��م��ة ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة واج���راء
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ش��ب��ي��ك وت����روي����ج امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة
الفلسطينية س���واء ك��ان��ت سلع او خ��دم��ات وتقدمي
خطط عمل ملشاريع وفرص استثمارية في فلسطني
سواء ملشاريع جديدة او قائمة بحد ذاته نعتبره جناحا
كبيرا  ,فاالستثمار بحاجة الى هذا املنبر الهام من
اج���ل ب���ل���ورة ه���ذا ال��ت��ف��اع��ل ف��ي��ه وف��ل��س��ط�ين بحاجة
اي��ض��ا ال��ى ه��ذا املنبر ال��ه��ام لنستقبل رج���ال اعمال
ومستثمرين ملشاهدة النجاحات التي حققها القطاع
اخلاص الفلسطيني.
وق���ال نحن ف��خ��ورون ب��ان املنتج الفلسطيني حقق
نتائج رغ��م ك��ل ال��ع��وائ��ق والعقبات علما ان��ن��ا نصدر
االن منتجات فلسطينية الى الكثير من دول العالم
سواء في قطاع احلجر والرخام وقطاع االدوية وقطاع
الصناعات الغذائية او قطاع تكنولوجيا املعلومات وكل
ذلك جاء نتاج الشراكة ما بني القطاع العام واخلاص.
واختتم هديب حديثه بالقول نامل عند اقامة الدولة
الفلسطينية ومتكني املواطنني واملستثمرين من دخول
فلسطني بحرية دون تعقيدات نعتقد انه سيكون تطورا
كبيرا ج��دا على مستوى االس��ت��ث��م��ارات ف��ي فلسطني
 ,وم��ا زال االح��ت�لال يضع العوائق ف��ي دخ��ول وخ��روج
املستثمرين وفي اقامة املستثمرين ولكن رغم كل ذلك
وبجهود وضغط من ع��دة جهات دولية في مقدمتها
اللجنة الرباعية ومكتب السيد متشيل من اجل تسهيل
وتذليل العقبات لدخول املستثمرين الى فلسطني.
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مازن سنقرط يطرح حتديات كبيرة :

التنمية في القدس اولوية قصوى

قصص جناح استثمارية مقدسية يجب البناء عليها
دع��ا م��ازن سنقرط رئيس جلنة القدس ملؤمتر االستثمار
الثاني املواطنني املقدسيني الى اخذ زمام املبادرة بأنفسهم
في ظل اختطاف االقتصاد الفلسطيني من قبل سلطات
االحتالل االسرائيلي.
واع��ل��ن ان االق��ت��ص��اد الفلسطيني وخ��اص��ة ف��ي ال��ق��دس
مي��ر مبنعطفات خ��ط��ي��رة م��ن ح��ي��ث ال��س��ل��ع امل��ص��درة ال��ى
اخلارج والتجارة اخلارجية احلرة وعدد كبير من املعيقات
التي تضعها سلطات االح��ت�لال بهدف تكبيل االقتصاد
الفلسطيني وابقائه مرتبطا وتابعا وملحقا باالقتصاد
االسرائيلي.
وك��ش��ف سنقرط ان��ه مت تكليفه م��ن قبل وزي��ر االقتصاد
ال��وط��ن��ي د .ح��س��ن اب���و ل��ب��دة وال��رئ��ي��س التنفيذي لهيئة
تشجيع االستثمار جعفر ه��دي��ب برئاسة جلنة القدس
لتحديد االول��وي��ات االستثمارية مب��ا فيها موقع املدينة
على اخلارطة الفلسطينية واالقليمية والدولية من حيث
االستثمار والتنمية وكيفية التعاطي مع املؤمتر االستماري
في بيت حلم.
وطالب مبزيد من تضافر اجلهود العطاء القدس اولوية
ف��ي العملية التنموية الفلسطينية  ،فالقدس حاضرة
ف��ي ال��وج��دان وي��ج��ب ان حتضر مبشاريعها الن��ه يصعب
الفصل بني االقتصاد والسياسة في احلالة الفلسطينية.
فاالقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
واك��د على ان هناك استحقاقات لهذا التمكني يتمثل
بوضع ب��رام��ج كفيلة الجن��از ه��ذا التمكني على مختلف
االصعدة .
وذك��ر ان الدراسات واالح��ص��اءات تشير الى حاجة القدس
الفورية ل  40الف وحدة سكنية خالل عشر سنوات قادمة
بسبب وجود منو سكاني يبلغ  5،3%و  20%بطالة بني
ابناء وبنات القدس وفرص ضائعة للخريجني واخلريجات
من جامعات ال��داخ��ل واخل���ارج ورك��ز على قضايا التعليم
احملورية والهامة في مدينة القدس التي حتتاج الى 2000
غرفة صفية في احل��ال وبناء املزيد من امل��دارس اخلاصة
او املجتمع املدني او التابعة للسلطة الفلسطينية كما ان
املشهد الثقافي في القدس بحاجة الى املزيد من الرعاية
وااله��ت��م��ام واالح��ت��ض��ان  .اض��اف��ة ال��ى قضايا اقتصادية

مختلفة من قطاع السياحة التى تشكل رأس الهرم او املثلث
السياحي الفلسطيني القدس بيت حلم واريحا هي ايضا
بحاجة ال��ى عمل كبير خاصة وان القدس هي العاصمة
واحلضارة والثقافة والديانات السماوية واالماكن املقدسة
تسوق القدس مبا متلكه من
والتاريخ العريق ويجب ان ّ
مالمح واولويات اصيلة .

البلدة القدمية!..

واع��ل��ن سنقرط ان م��ن ب�ين امل��ه��ام اجلسيمة ال��ت��ي تعمل
جلنة القطاع االستثماري في القدس عليها هو التركيز
ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي تشتمل ع��ل��ى ث�لاث
مكونات رئيسية وهي االماكن املقدسة االقصى والقيامة
والدميغرافيا العربية الفلسطينية زه��اء  34ال��ف نسمة
داخل االسوار واحلركة التجارية التي تشكل حوالي 1400
متجرا والتي تفتقر الى الدعم والتطوير من خالل رؤيا
واضحة طموحة قابلة للتنفيذ .واشار الى قطاع مهم هو
قطاع تكنولوجيا املعلومات خلريجبي اجلامعات وكيفية
مت��ك�ين ح��ض��ور ه���ذا اجل��ي��ش م��ن اخل��ري��ج�ين ال���ذي ميكن
ان يفعل الكثير اذا اتيحت ل��ه ال��ف��رص للعمل واالجن��از
واملشاركة في اقامة صروح القدس.

قصص جناح في القدس!..

ونوه الى قصص جناح في مدينة القدس من ابرزها فندق
قصر احلمرا والسانت جورج وفندق الوطني وعمارة نسيبة
وف��ن��دق ال���دار وري��ت��س واب����راج ال��ق��دس وغ��ي��ره��ا مم��ا ميكن
البناء عليه لعكس الوجه االخر للقدس رغم كل املعيقات
والعراقيل وال بد من توفر نظرة اقتصادية شاملة وداعمة .
وانتقد مجددا االرادة السياسية الضعيفة او الغائبة جتاه
القدس من جانب املستوى الرسمي الفلسطيني والعربي
مطالبا بوضع اجندة القدس على طاولة كل املسؤولني
واصحاب القرار من احلكام العرب واختيار الكفؤين من
اب��ن��اء ال��ق��دس للحديث ع��ن آالم��ه��م ومشاكلهم للنهوض
بوضع املدينة املهددة باالختطاف وااللغاء.
وح��ث على االستفادة من املخططات الهيكلية للمدينة
من خالل محاولة جتييرها وتوظيفها اذا امكن ملصلحة
السكان العرب املقدسيني اصحاب املدينة االصليني من
خ�لال اس��ه��ام اخل��ب��راء م��ن املهندسني والقانونني ك��ل في
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مجاله للدفاع عن احل��ق العربي اله��ل القدس وحتصيل
حقوقهم التاريخية والسياسية واخلدمية.
واضاف ان هذا االمر يستلزم دليل استثمارات مبا يحويه
من قوانني وتراخيص ومطالبات ضريبية ورساميل وحوافز
ضمن املنظومة االقتصادية االسرائيلية او برامج متويل
اجنبية وبنوك تصب في خدمة برامج التنمية املقدسية
الشاملة .
واوض��ح في اش��ارة ال��ى الدعم العربي في القدس املتمثل
برصد نصف مليار دوالر ،الى أنه ال بد ايضا من تشكيل
صندوق القدس بطريقة قانونية صحيحة لتذليل بعض
املعيقات النه ال بد من التفكير بادوات التنفيذ من خالل
دراسة مسؤولة رغم ان املبلغ قليل جتاه مدينة بحجم ومكانة
القدس مطالبا مبؤسسة قادرة على تنفيذ هذه الرؤيا حول
القدس وااللتزام العربي واجلامعة العربية بتسييل االموال
عبر صندوقي القدس واالق��ص��ى ب��دون ضبابية وبحضور
مقدسي فعال لبدء التنفيذ في قطاع االس��ك��ان وضمان
الرهان العقاري ملساعدة االزواج الشابة في السكن وامتالك
شقق سكنية بقروض ميسرة وطويلة االجل وتوفير صندوق
استثمار ملساعدة املستثمرين واحتضان الشباب وابعادهم
عن الفراغ القاتل اذ ان هناك من  75 -70الف شاب وفتاة
من املقدسيني يجب حتصينهم من االنحرافات واملخدرات
والتسرب من امل���دارس والبطالة ضمن اول��وي��ات فورية ال
حتتمل التأجيل والتسويف .

القدس هي الرأس!..

واك��د ان املقدسيني يجب ان يشكلوا ثقال مهما في اي��ة رؤى
ح��ول مدينتهم بالتعاون والتشاور مع القيادة الفلسطينية
لوضع هذه االجندة موضع التنفيذ في القطاعات املختلفة
التي تستجيب للتحديات في القدس وتلمس الهم الفلسطيني
العام وتتعامل معه بالروحية املطلوبة  .ودعا الى وقف التعامل
مع القدس على استحياء مؤكدا ان عظمة فلسطني من عظمة
القدس فهي مبثابة ال��رأس للجسم  .وخلص ال��ى القول ان
حصة القدس التي تشكل  10%من عدد السكان الفلسطينني
في الضفة وغزة ال تتجاوز ا . %وانه ال بد من عملية استنهاض
وانتماء لكل فلسطيني اينما كان نحو القدس العزيزة على
قلوبنا جميعا  ،فالقدس اكبر منا جميعا .
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في اطار االعداد ملؤمتر فلسطني لالستثمار

رجال االعمال وممثلي القطاع اخلاص
يجتمعون مبحافظة القدس

ض��م��ن اجل������والت ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة احمل��ل��ي��ة مل��ؤمت��ر
ف��ل��س��ط�ين ل�لاس��ت��ث��م��ار ع��ق��دت ع���دة اج��ت��م��اع��ات
حتضيرية منها اجتماعا موسعا لرجال االعمال
في مقر محافظة القدس وذلك برعاية محافظ
القدس املهندس عدنان احلسيني ,و مازن سنقرط
رئيس جلنة القدس لالستثمارات  ,وجعفر هديب
رئيس هيئة االستثمار املدير التنفيذي للمؤمتر
ف��ل��س��ط�ين ل�لاس��ت��ث��م��ار  ,واح���م���د ه��اش��م ال��زغ��ي��ر
رئيس الغرفة التجارية في القدس  ,وجمع كبير
من رج��ال االع��م��ال وممثلي القطاع اخل��اص في
محافظة القدس .
ومت خ�لال االج��ت��م��اع بحث سبل ال��ت��ع��اون حول
اجناح معرض فلسطني لالستثمار والى الترويج
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للمشاريع ذات اجلدوى االقتصادية والتي تساهم
في تطوير االقتصاد الفلسطيني ,واب��راز الوجه
امل��ش��رق لفلسطني وت��أك��ي��د دور ال��ق��ط��اع اخل��اص
وع��رض القطاعات الهامة التي حققت جناحات
مختلفة س���واء بالتصدير اخل��ارج��ي او السوق
احمللي .
وقال احملافظ احلسيني باننا نبني اماال كبيرة على
هذا املؤمتر في الوقت الذي نعيش معركة القدس
بكل تفاصيلها ...من بيت الى بيت وشارع بشارع
 ...لذا يجب أن يكون هناك ترتيبات استثمارية
داخلية ليعيد احلياة الى املدينة وتساعد املواطن
وتفعل احلياة االقتصادية فيها وان نتعامل معها
باملستوى املطلوب.

ودع��ا م��ازن سنقرط ال��ى توحيد اجلهود ملأسسة
العمل ودعم االقتصاد وخاصة مبدينة القدس في
القطاعات املختلفة وان املؤمتر االقتصادي املنوي
عقده في مطلع حزيران هو وسيلة للوصول الى
ه���دف اك��ب��ر وال��ت��ف��ك��ي��ر ب��ط��رق ج��دي��دة لتشجيع
االستثمار وامتدادها الى القدس.
ب����دوره أك���د رئ��ي��س ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ال��ق��دس
احمد الزغير ال��ى ض���رورة وج��ود ال��ي��ات لتنفيذ
املشاريع على ارض الواقع وأن يكون االستثمار
على مستوى عال وأن الغرفة التجارية بالقدس
ج��اه��زة للتعاون ال��ت��ام م��ع إدارة امل��ؤمت��ر ,مثمنا
اجل��ه��د ال��ك��ب��ي��ر وال��ف��ع��ال ال��ت��ي ت��ق��وم ب���ه جلنة
االستثمار بالقدس .
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الدكتور محمد مصطفى :نسعى خلدمة قطاع
املشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطني
ق���ال ال��دك��ت��ور محمد مصطفى رئ��ي��س مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لصندوق االستثمار
الفلسطيني ان��ه «تنبع أهمية مشاركة صندوق
االس��ت��ث��م��ار الفلسطيني ف��ي م��ؤمت��ر االستثمار
 2010من إمياننا بالدور الذي نستطيع القيام
به خدمة لقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة
في فلسطني ،خاصة وأن الصندوق ميتلك رؤية
استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع اخلاص
الفلسطيني ،وتفعيل دوره ف��ي عملية التنمية
االقتصادية.
واش���ار ال��ى ان��ه تطبيق ًا لهذه ال��رؤي��ة فقد أطلق

الصندوق مجموعة من البرامج بحجم استثماري
يبلغ حوالي  280مليون دوالر أمريكي ،من أبرزها:
ب��رن��ام��ج ض��م��ان ال��ق��روض ل��ل��م��ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة ،وال���ذي يهدف إل��ى تقدمي ضمانات
للبنوك إلق��راض املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
وص���ن���دوق ال��ن��م��و الفلسطيني ل�لاس��ت��ث��م��ار في
املشاريع الصغيرة ،والهادف إلى إتاحة الفرصة
أمام تلك املشاريع للنمو والتوسع والتطور.
واكد الدكتور مصطفى كمؤسسة وطنية حريصة
على االض��ط�لاع ب��دور فعال ف��ي عملية التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة ،ف��إن هدفنا ب��األس��اس يرتكز على

ضمان حتقيق اقتصاد وطني فلسطيني مستقل
وق���وي ،وذل���ك م��ن خ�لال تعزيز ق���درة مؤسسات
القطاع اخل��اص ،للعمل جنب ًا إل��ى جنب لتكون
محصلة شراكتنا ه��ي التأسيس القتصاد قوي
يشكل اللبنة األساسية لبناء دول��ة فلسطينية
مستقلة».

الرئيس التنفيذي ل «باديكو»:

ملتزمون باالستثمار واملساهة في بناء
اقتصاد وطني مستقل
قال سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة باديكو
ان م��ؤمت��ر فلسطني لالستثمار يحظى بأهمية
خاصة كونه يؤكد على توفر بيئة استثمارية امنة في
فلسطني ،ويعكس الشراكة ما بني القطاعني العام
واخل��اص ويؤكد على ض��رورة توحيد اجلهود نحو
إحداث تنمية اقتصادية في فلسطني من خالل دعم
القطاعات االقتصادية املختلفة.
واض����اف ال���ذي ي���رأس جلنة اجل��ل��س��ات القطاعية
وال��ت��ش��ب��ي��ك ان إن��ع��ق��اد امل��ؤمت��ر ل��ه��ذا ال��ع��ام يأتي
استكما ًال للنجاح الذي حققه مؤمتر فلسطني في
عامه االول والثاني في كل من مدينتي بيت حلم
ون��اب��ل��س ،وي��ش��ك��ل ف��رص��ة لتسليط ال��ض��وء على
قصص النجاح لعدد م��ن الشركات الفلسطينية
واس��ت��ع��راض مجموعة م��ن امل��ش��اري��ع االستثمارية
الواعدة .كما يشكل هذا املؤمتر فرصة ام��ام رجال
االع��م��ال الفلسطينيني للتشبيك وب��ن��اء عالقات
عمل مع رجال األعمال واملستثمرين املشاركني من
خارج فلسطني ،ونأمل ان يحقق املؤمتر هذا العام
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االهداف املرجوة منه.
واشار حليلة الى اننا نسعى من خالل مشاركتنا هذا
العام الى التأكيد على رسالة باديكو االساسية املتمثلة
بالتزامها في االستثمار في فلسطني واملساهمة في
بناء إقتصاد وطني قوي ومستقل .مضيفا ان باديكو
متتلك خبرة واسعة وجتربة ناجحة وفريدة ،حيث
استثمرت ف��ي فلسطني ف��ي ظ��روف صعبة إال أنها
حققت العديد من قصص النجاح.
واضاف نحن في باديكو القابضة نهدف من خالل
شراكتنا هذا العام في املؤمتر الى جلب املزيد من
االستثمارات في العديد من القطاعات احليوية
كالطاقة وت��دوي��ر النفايات الصلبة ،وامل��ي��اه واملياه
ال��ع��ادم��ة ،إل���ى ج��ان��ب إستثماراتنا الرئيسية في
قطاعات العقار وال��س��ي��اح��ة ،وال��زراع��ة والصناعة
واالتصاالت.
واوض���ح ان جلنة اجللسات القطاعية والتشبيك
تهدف الى حتديد املعايير الالزمة الجناح اجللسات
التخصصية ،وان لهذه اللجنة دور هام في تسلط

الضوء على املواضيع التي ستتم مناقشتها خالل
اجللسات اخلاصة مع املستثمرين واملتمثلة بالوضع
االق��ت��ص��ادي ف��ي م��دي��ن��ة ال��ق��دس وس��ب��ل تشجيع
االستثمار فيها ،وإب���راز املشاريع االستثمارية في
قطاع غزة ،باالضافة الى مناقشة االستثمارات في
قطاعات حيوية وهامة كالطاقة املتجددة والبيئة،
والبنية التحتية والسياحة وال��زراع��ة والصناعة،
واالسكان والعقار واالتصاالت والتكنولوجيا.
وشدد حليلية على ضرورة العمل بكل السبل إلجناح
امل��ؤمت��ر وجلب إستثمارات ج��دي��دة ال��ى فلسطني،
خاصة وأن مناخ االستثمار مهيأ في الوقت الراهن
ويشجع على تنفيذ مشاريع ناجحة ومربحة ،ونأمل
ان ينتج عن املؤمتر هذا العام توقيع اتفاقيات شراكة
واالعالن عن مشاريع جديدة.
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الدكتور محمد السبعاوي :ال استثمار
بوجود االحتالل واالنقسام الداخلي.
ق��ال الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس
ادارة ش��رك��ة االحت����اد ل�لاع��م��ار واالس��ت��ث��م��ار ان
ان��ع��ق��اد م���ؤمت���ر ف��ل��س��ط�ين ل�لاس��ت��ث��م��ار ف��رص��ة
يجمع بني رجال االعمال الفلسطينيني والعرب
واملهتمني باالستثمار في فلسطني.
اال انه اكد ان اجلو االستثماري في فلسطني ال
يبشر كثيرا باخلير طاملا ان الوضع السياسي في
مازق .
وق���ال ن��ح��ن نعيش ف��ي وض���ع غ��ي��ر طبيعي مع
اس��ت��م��رار وج���ود االح��ت�لال على ارض��ن��ا وان���ه ال
اس��ت��ث��م��ار م���ع ب��ق��اء ه���ذا االح���ت�ل�ال وف���ي ظل
استمرار االنقسام بني الفصائل الفلسطينية.
متسائال عن اي استثمار نتحدث ؟! وفي نفس
الوقت هناك تقييد حلرية حركة املواطنني.
وقال انا كمستثمر احمل اجلنسية الكندية ال
تتوفر لدي حرية احلركة وال املك حق االقامة
في فلسطني وفي كل مرة اتعرض فيها الى خطر
االب��ع��اد والترحيل خ�لال تنقلي على اجلسور

واملطارات.
ووص��ف الدكتور السبعاوي املؤمتر بانه مجرد
حدث بروتوكولي احتفالي وتواصل بني رجال
االعمال في الداخل واخلارج .
وذكر انه كان قد اكد امام رئيس الوزراء الدكتور
س�لام ف��ي��اض خ�لال افتتاحه ضاحية االحت��اد
ال��س��ك��ن��ي��ة االول�����ى ف���ي ف��ل��س��ط�ين ب���ع���دم ج���واز
منافسة القطاع ال��ع��ام للقطاع اخل���اص ،وقد
وعدني الدكتور فياض ام��ام احلضور بالعمل
على وضع حد لذلك ورغم ذلك جند منافسني
من القطاع العام الفلسطيني للقطاع اخلاص
في مختلف االنشطة االقتصادية والعقارية،
وعلى اساس جتاري بحت.
وق���ال ان ال��وض��ع م��أس��اوي ف�لا ي��ج��وز للقطاع
ال��ع��ام ال��دخ��ول ف��ي م��ن��اف��س��ات م��ث��ل قطاعات
االسكان والفنادق  ,وتساءل ماذا تبقى للشركات
الصغيرة واملتوسطة لالستثمار؟.
وق��ال آمل عند انعقاد املؤمتر ان اصافح اخي

الفلسطيني ال���ذي ل��م يستطع احل��ض��ور ال��ى
فلسطني اال م��ن خ�ل�ال امل��ؤمت��ر واحت���دث معه
وج��ه��ا ال��ى وج��ه واط��ل��ع��ه على امل��ش��اك��ل ف��ان��ا ال
اري���ده ان يغامر كما غ��ام��رت ان��ا شخصيا وال
اري��ده ان يستمر بال فائدة ترجى وال يكون له
حق برعاية استثماره.

الزغير :ندعو املستثمرين
لالستثمار في مختلف القطاعات
وصف رئيس احتاد الغرف التجارية الصناعية
ال��زراع��ي��ة الفلسطينية اح��م��د ه��اش��م الزغير
انعقاد مؤمتر فلسطني لالستثمار بانه اشارة
ال��ى جن��اح امل��ؤمت��ر االول ال���ذي عقد ف��ي بيت
حلم.
واعتبر الزغير املؤمتر بانه جتسيد لالقتصاد
الفلسطيني وه��وي��ة حقيقية للفلسطينيني
على ارض الواقع رغم املعيقات االسرائيلية.
واك����د ان ق����دوم امل��س��ت��ث��م��ري��ن ل��ل��م��ش��ارك��ة في
املؤمتر يشكل امر ايجابي من شانه ان يساهم
ف��ي جن��اح االس��ت��ث��م��ارات ف��ي فلسطني مشيرا
الى وجود االنظمة والقوانني التي تسهم في

حماية املشاريع.
واع����رب ال��زغ��ي��ر ع��ن ام��ل��ه ان ي��ح��ق��ق امل��ؤمت��ر
رسالته ف��ي ان تلتزم فلسطني بتوفير املناخ
اجل������اذب ل�ل�اس���ت���ث���م���ارات ك���ج���زء م���ن س��ع��ي��ه��ا
ال���دؤوب إلق��ام��ة ن��ظ��ام إق��ت��ص��ادي ح��ر يؤهلها
ل��ل��ت��واص��ل وال��ت��ف��اع��ل م��ع االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي،
داع��ي��ا امل��س��ت��ث��م��ري��ن ل�لإس��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ف��رص
االستثمارية املتاحة في مختلف القطاعات،
واملساهمة ف��ي ب��ن��اء مستقبل أف��ض��ل للشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي مم��ا س��ي��ع��زز ف���رص االس��ت��ق��رار
واألمان في املنطقة.
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ابو حجلة :املؤمتر سيكون نقلة نوعية
من حيث احملتوى واملشاركني
اكد سعيد ابو حجلة عضو جلنة املشاريع واالعالنات
ان مؤمتر فلسطني لإلستثمار–  2010سيكون نقلة
نوعية من حيث احملتوى وفي تعدد جنسيات املشاركني
من رجال اعمال .وما سيتم عرضه من مشاريع وفرص
حقيقية ومنتوجات فلسطينية في املعرض الذي سيكون
جزءا هاما من املؤمتر.
وقال ان املؤمتر سيكون نقلة نوعية لنقل صورة حقيقية

للفرص االستثمارية وقدرات الشركات الفلسطينية في
االنتاج واالبداع بهدف التصدير.
واعرب ابو حجلة عن تفاؤله من فرص جناح املؤمتر وقال
امل ان تتحقق اهداف املؤمتر والتي اعلن عنها من حيث
متكني املشاريع الصغيرة واملتوسطة في فلسطني ورفع
جاهزيتها من خالل توفير السبل املناسبة لها للنفاذ الى
التمويل واألسواق اجلديدة وحتقيق التواصل املستمر

مع املستثمرين وتقدمي أفضل التسهيالت واخلدمات
لهم وتوفير اإلطار املالئم لعمليات التشبيك والترويج
لفرص االستثمار واملنتجات الوطنية ،وإقامة الشراكات
بني املستثمرين املشاركني في املؤمتر.

محمد نافذ احلرباوي :القطاع اخلاص الفلسطيني
يعلق اماال كبيرة على مؤمتر االستثمار
قال رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال
تريد” م��ح��م��د ن��اف��ذ احل����رب����اوي ان ال��ق��ط��اع اخل���اص
الفلسطيني يعلق الكثير من االمال على مؤمتر فلسطني
لالستثمار خاصة ان البيئة االستثمارية في فلسطني تعتبر
مناسبة اذا ما قورنت ببيئة االستثمار في الكثير من الدول.
واش���ار احل��رب��اوي ال��ى ان هناك حاجة كبيرة القامة
العديد من املشاريع س��واء كانت على مستوى البنية
التحتية مثل الكهرباء والغاز واحملروقات بشكل عام
او على مستوى االس��ك��ان حيث ان فلسطني حتتاج

الى ما بني  40-32الف وحدة سكنية في العام وهذا
كله يعطي مؤشرات مشجعة ملن يريد االستثمار في
فلسطني.
واوض����ح ان ه��ن��اك ح��اج��ة الس��ت��ي��راد اك��ث��ر م��ن 85%
من حاجة السوق الفلسطيني من االس���واق العاملية
او ال��س��وق االس��رائ��ي��ل��ي وه���ذا م��ؤش��ر كبير ج��دا ومهم
للمستثمرين االجانب .
واكد على جاهزية املستثمرين الفلسطينيني في عقد
شراكات واقامة استثمارات مشتركة في فلسطني.

واعتبر احلرباوي املؤمتر فرصة للتعارف والتشبيك ما
بني رجال االعمال ببعضهم البعض.
وبخصوص عقد الشراكات واالستثمارات املشتركة قال
احلرباوي ان هذا االمر بحاجة الى متابعات والدخول
ف��ي ال��ت��ف��اص��ي��ل وم��س��ؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق جميع
املشاركني وخصوصا املشاركني من داخل فلسطني.

مهدي املصري :طموحنا من املؤمتر
ان فلسطني بيئة استثمارية واعدة
ق���ال م��ه��دي امل��ص��ري ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ملؤمتر
فلسطني لالستثمار ان
طموحنا من املؤمتر هو ان نعزز فكرة ان فلسطني بيئة
استثمارية واع��دة موضحا ان االزم���ات االقتصادية
املتتابعة خالل السنتني املاضيتني اثرت في اقتصاد
العالم اجمع مب��ا فيها فلسطني ولكن اث��ره��ا على
فلسطني كان محدود جدا.
واشار املصري الى ان التجارب القاسية التي خاضها
االق��ت��ص��اد وال��ق��ط��اع اخل���اص الفلسطيني على مر
ال��ع��ش��ر س��ن��وات امل��اض��ي��ة ك��ون��ت ل���دى االق��ت��ص��ادي�ين
الفلسطينيني القدرة على مواجهة ظروف استثنائية

غير عادية واالستقرار رغم تلك الصعوبات واحلفاظ
على بقائهم بل وحتقيق معدالت منو ثابتة رغم انها
متواضعة.
وراى انه في حال جناح املفاوضات غير املباشرة نتوقع
ان يحقق االقتصاد الفلسطيني خالل الفترة املتبقية
من العام احلالي والعام  2011نسبة منو ال تقل عن
.7%
واك����د امل��ص��ري ت��ف��اؤل��ه م��ن جن���اح م��ؤمت��ر فلسطني
لالستثمار فمستقبل االقتصاد الفلسطيني شرقا
اي ب��اجت��اه ال��ع��رب مضيفا ان اي���دي االقتصاديني
الفلسطينيني كانت وستبقى مم��دودة للعالم اجمع
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مب��ا ف��ي ذل��ك االقتصاد االسرائيلي ولكن جتربتنا
االخيرة في حملة الكرامة والتمكني لكنس بضائع
املستوطنات اك��دت لنا بان املجتمع االسرائيلي غير
مهيأ لصنع السالم.
وق���ال ان��ه ال مفر ام���ام االق��ت��ص��اد الفلسطيني من
ترسيخ ج��ذوره العربية وتعزيرها وتوفير مزيد من
االمكانيات لها.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص
خالل افتتاح املؤمتر االقتصادي« :البرازيل ..فلسطني :االستثمار في املستقبل»

فياض :االقتصاد الفلسطيني بات يشكل منوذج ًا واعد ًا رغم العراقيل والقيود
زار ال��رئ��ي��س ال��ب��رازي��ل��ي ل��وي��س ل���وال دي االراض���ي
الفلسطينية ع��ل��ى راس وف���د ض���م رج����ال اع��م��ال
ب��رازي��ل��ي�ين ب��ه��دف ت��ط��وي��ر ال���ت���ع���اون االق��ت��ص��ادي
والتجاري مع رجال االعمال الفلسطينيني.
والتقى الرئيس البرازيلي بالرئيس محمود عباس
وبرئيس ال���وزراء الدكتور س�لام فياض ومسؤولني
فلسطينيني وبحث معهم العالقات الثنائية وسبل
تطويرها.
وفي اليوم االول لزيارة الوفد البرازيلي نظمت وزارة
االقتصاد الوطني م��ؤمت��را اقتصاديا حت��ت عنوان
“البرازيل ..فلسطني :االس��ت��ث��م��ار ف��ي املستقبل”
في بيت حلم فندق جاسر(انتركونتننتال) بحضور
رئيس ال���وزراء د .س�لام فياض والرئيس البرازيلي
ل��وي��س ل���وال دي س��ل��ف��ا ووزي����ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
الدكتور حسن ابو لبده ومحمد مسروجي امني سر
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص ورجال
اعمال فلسطينيني وبرازيليني.

الدكتور سالم فياض

وأك��د رئيس ال���وزراء د .س�لام فياض ف��ي كلمته أن
البيئة االستثمارية في فلسطني هي بيئة واع��دة
وم��ن��اس��ب��ة رغ���م ال��ع��راق��ي��ل وال��ق��ي��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة،
وش��دد أن ذلك حتقق بفضل ريادية وصمود قطاع
األع��م��ال وحالة االستقرار وتوفير األم��ن واألم��ان
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للمواطن واملستثمر التي متكنت السلطة الوطنية
من حتقيقها.
ودع��ا فياض املجتمع ال��دول��ي ملمارسة مسؤولياته
من أجل إلزام إسرائيل بوضع حد ملمارساتها ورفع
القيود التي تفرضها على إمكانية تطور االقتصاد
الفلسطيني ،والتقيد ب��ق��واع��د ال��ق��ان��ون ال��دول��ي
وتنفيذ االس��ت��ح��ق��اق��ات امل��ط��ل��وب��ة وف���ي مقدمتها
الوقف الشامل والتام لإلنشطة االستيطانية خاصة

في القدس الشرقية ومحيطها ،ووقف االجتياحات،
ً
وخاصة في قطاع غزة.
ورفع احلصار
وشدد فياض على أن السلطة الوطنية ماضية في
عملية البناء والنهوض ،واستكمال بناء مؤسسات
دولة فلسطني وبنيتها التحتية كما حددتها خطة
العامني التي بدأت منذ آب من العام املاضي وثيقة
فلسطني :إنهاء االحتالل وإقامة الدولة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية بدأت
بتنفيذ األل��ف الثانية من رزم��ة املشاريع التنموية
التي م��ن املتوقع أن ينتهي العمل بها قبل نهاية
العام اجلاري.
ودع����ا ف��ي��اض ال���ب���رازي���ل ال���ى امل��ش��ارك��ة ف���ي م��ؤمت��ر
االستثمار الفلسطيني الثاني لتشجيع التعاون
البرازيلي الفلسطيني ف��ي امل��ج��االت االقتصادية
املختلفة ونقل التجربة االقتصادية البرازيلية.
وأك����د رئ��ي��س ال������وزراء أن احل��ك��وم��ة الفلسطينية
تعمل بخطوات ثابتة لتحسني الوضع االقتصادي
وترسيخ حالة األم��ن وتشريع كافة القوانني التي
تنعكس إيجاب ًا على القطاع االستثماري وتساهم
في النهوض باالقتصاد الوطني بشكل عام .مؤكد ًا
أن االق��ت��ص��اد الفلسطيني ب���ات ي��ش��ك��ل من��وذج�� ًا
رائ��د ًا يقوم على التكامل والتعاون بني القطاعني
احلكومي واخلاص.
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الرئيس البرازيلي
وق��ال الرئيس البرازيلي أن احلصار على غزة ال
ميكن أن يبقى ،واجلدار الفاصل يجب أن يسقط،
ألن العالم ال يتحمل أي نوع من اجلدران.
وب�ين أن امل�لاي�ين م��ن العائالت الفلسطينية في
ق��ط��اع غ��زة وال��ض��ف��ة الغربية تعيش ف��ي ظ��روف
سيئة ،وآمالهم ضعيفة جدا.
وج���دد تعهد ب�ل�اده باملساعدة ك��ي يصبح احللم
الفلسطيني حقيقة ،وه���ذا ال��ع��زم ب���دأ عندما
افتتحنا مكتب التمثيل في رام الله عام ،2004
ون��ري��د أن ن���رى ت��أس��ي��س دول���ة فلسطينية آمنة
مستقلة في القريب العاجل.
وأكد دعم بالده خطة رئيس الوزراء د .سالم فياض،
لتجديد البنية التحتية في ال��ب�لاد ،وتخفيض
االتكال على املساعدات الدولية ،هذه مواصفات
الدولة الفلسطينية التي نتصورها جميعا.
وأوض��ح الرئيس البرازيلي أنه سعيد باإلجتماع
مع رجال أعمال فلسطينيني وبرازيليني في بيت
حلم املدينة التاريخية ،الذين يريدون أن يأتوا
بالعمل والتكنولوجيا إل��ى فلسطني ،مبينا أن
وفد رجال األعمال البرازيليني سيبحثون فرص
االستثمار في فلسطني بكل إهتمام.

الوزير ابو لبده

م��ن جانبه دع��ا ال��وزي��ر اب��و لبده اجل��ان��ب البرازيلي
ال��ى االس��ت��ث��م��ار ف��ي فلسطني وامل��ش��ارك��ة ف��ي مؤمتر
االستثمار الثاني املنوي عقده في بيت حلم والهادف
الى تسليط الضوء على املنشات الصغيرة واملتوسطة
بشكل خاص والتي تشكل اكثر من  90%من املنشات
العاملة في فلسطني.

دوسلڤا «اجلدار الفاصل يجب أن يسقط
ألن العالم ال يتحمل أي نوع من اجلدران»
واكد د.ابو لبده استعداد الوزارة على عمل مشاريع
استثمارية برازيلية فلسطينية واالهتمام من نقل
التجربة البرازيلية واالستفاده منها في املشاريع
الصغيرة واملتوسطة وجن��اح ذلك على املساهمة
البرازيلية في حترير االقتصاد الفلسطيني من
التبعية االقتصادية االسرائيلية .
وفي نفس السياق اشار د.ابولبده الى ان احلكومة
الفلسطينية ت��ع��م��ل ج��اه��دة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر بنية
استثمارية مناسبة ومحفزة للنمو االقتصادي
بالرغم من املعيقات االحتاللية الفتا ان��ه على
ارك��ان اقتصاد قوي ومتني تبنى الدولة املقتدرة

مؤكدا على التنمية املستدامه وعلى تطوير نظام
اقتصاد ح��ر وتنافسي بالتعاون م��ع القطاعني
العام واخلاص.
كما اشار د.ابو لبده على أن احلكومة الفلسطينية
تعمل على تطوير دع��ائ��م ن��ظ��ام اق��ت��ص��اد ح��ر و
تنافسي ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ب�ين ق��ط��اع ع���ام كفؤ
وذي ق��درة ورؤي���ة  ،وق��ط��اع خ��اص وطني وري��ادي
وملتزم بتحقيق اإلزدهار لشعبنا ،كما ان احلكومة
ملتزمة بالسياسة االقتصادية وخطط التنمية
املستدامة املبنية على تطوير القدرات واملصادر
احمللية وذل���ك لتوفير بيئة استثمارية ج��اذب��ة،
قادرة على بناء نظام اقتصادي مبني على املعرفة
وقادر على انتاج منتجات منافسة وخدمات عالية
املستوى ،يقلل االعتماد على املساعدات اخلارجية
والذي سيكون هذا البناء أساس لرفاهية الشعب
الفلسطيني.

وزير الصناعة البرازيلي

ب����دوره اش����ار وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة ال��ب��رازي��ل��ي ميغيل
ج���ورج ال��ى امل��س��اع��دات وال��دع��م ال��ب��رازي��ل��ي ال��ذي
ق���دم ال���ى الفلسطينيني متمثال ف��ي قطاعات
الصحة والتعليم والزراعة الفتا الى زيارة الوفود
الفلسطينية للبرازيل لالستفاده من التجربة
البرازيلية في مختلف املجاالت مؤكدا على اهمية
تعزيز العالقات الثنائية بني اجلانبني .
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مسروجي :نتطلع القامة مشاريع مشتركة بني فلسطني والبرازيل
م���ن ج��ان��ب��ه اش����اد م��دي��ر دائ�����رة ت���روي���ج ال��ت��ج��ارة
واالستثمار في وزارة اخلارجية البرازيلية نورتني
ب��اب��ت��س��ت��ا “ ب��خ��ط��ة د .س�ل�ام ف��ي��اض ف���ي ان��ه��اء
االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية والتركيز
على اعادة وتاهيل البنية التحتية وبناء املشاريع
التنموية كاولوية للحكومة الفلسطينية والتي
تعتبر بحد ذات��ه للبرازيل كاحد اهم القطاعات
مؤكدا على اهمية مؤمتر االستثمار للمغتربني
الفلسطينني امل��ن��وي ع��ق��ده ف��ي ال��ب��رازي��ل كونه
يجمع رجال االعمال الفلسطينني من مختلف
انحاء العالم .

د .سليم شاهني

ف��ي��م��ا اك����د رئ���ي���س ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��رب��ي��ة
البرازيلية د .سليم شاهني على اهمية القطاع
ال��س��ي��اح��ي ف���ي ف��ل��س��ط�ين وال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر ق��ط��اع
واع��د واستراتيحي لالستثمار ومهم للمجتمع
البرازيلي كونه مسيحي م��ن حيث ال��ق��دوم الى
االراضي الفلسطينية وخاصة كنيسة املهد والذي
يساند في تنمية القطاع السياحي.
واس��ت��ع��رض ف��ي روب��رت��اج م��ص��ور االجن����ازات التي
حققتها ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة العربية البرازيلية
وال��دوائ��ر التي تتشكل منها مشيرا ال��ى الطابع
الدميغرافي للمجتمع البرازيلي.
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محمد مسروجي

من جهته رح��ب محمد مسروجي باسم القطاع
اخلاص الفلسطيني برجال األعمال البرازيليني.
وق��ال إن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته ،مبن
فيهم العاملني ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص ،يشعرون
بكثير من امل��ودة وال��دفء نحو الشعب البرازيلي
وق��ي��ادت��ه ال��رش��ي��دة ،ت��ل��ك ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي متيزت
باالستقالل في نظرتها نحو القضايا السياسية
الرئيسية التي تواجه الشعوب العربية وشعوب
العالم الثالث بشكل عام.

واض������اف ب��ص��ف��ت��ي مم��ث�لأ مل��ؤس��س��ة م���ؤث���رة في
البنية االقتصادية الفلسطينية وه��ي املجلس
التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص والذي يضم
ف��ي عضويته جميع مؤسسات القطاع اخل��اص
الفلسطيني الرئيسية ،وه��و يتطلع باستمرار
ملمارسة دوره األس��اس��ي ف��ي ال��دف��اع ع��ن مصالح
امل��ن��ش��آت االق��ت��ص��ادي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ي ك��اف��ة
القطاعات .وإن ذلك بالنسبة لنا هو ليس وسيلة
لتحقيق الربح ،بل أنه كذلك خللق فرص العمل
التي يحتاجها شعب يعاني من نسبة بطالة تزيد
ع��ن  ،25%ويعيش أك��ث��ر م��ن  65%م��ن سكانه
حتت خط الفقر .أما في قطاع غزة فالوضع أسوأ
بكثير ،حيث تصل البطالة إل��ى أكثر من 35%
ونسبة الفقر إلى .85%
واك���د م��س��روج��ي ان ال��ظ��روف املعيشية اخلانقة
التي يعاني منها شعبنا هي مصدر قلق كبير لنا،
ليس فقط العتبارات انسانية بل أيض ًا العتبارات
اجتماعية وسياسية .موضحا إن الفقر والبطالة
هي التي تدفع آالف الشابات والشبان للهجرة
من بلدهم بحث ًا عن الوظيفة ولقمة العيش هنا
وهناك.
وقال ان األوض��اع االقتصادية واملعيشية املتردية
في فلسطني تشكل لنا خطر ًا قومي ًا نعمل على
مكافحته بكل وسيلة ممكنة.
ون�����وه ال����ى إن م��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر وخ���ل���ق ف��رص
العمل ال ميكن أن يتحقق ب��دون حتسني مناخ
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ال��ع��م��ل االق��ت��ص��ادي وحت��دي��ث االط���ر القانونية
والتنظيمية التي حتكم القطاع اخلاص .مؤكدا
بأن السلطة الوطنية قد قطعت شوط ًا كبير ًا في
تطوير األطر القانونية املتعلقة بالقطاع اخلاص
واملناخ االستثماري في فلسطني .كما أنها حققت
اجنازات ضخمة في مجال استعادة سيادة القانون
والنظام في جميع امل��دن وال��ق��رى الفلسطينية،
وذل����ك رغ���م ال��ص��ع��وب��ات ال��ه��ائ��ل��ة ال��ن��اج��م��ة عن
االحتالل االسرائيلي.
وث��م��ن م��س��روج��ي ال���دور ال���ذي لعبته املؤسسات
الدولية املانحة في دع��م االقتصاد الفلسطيني
وإع������ادة إع���م���ار ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ت��ي دم��ره��ا
االح��ت�لال.وق��ال إن��ن��ا ن��ق��در ك��ث��ي��ر ًا ال��دع��م امل��ادي
وامل��ع��ن��وي ال����ذي ق��دم��ت��ه امل��ؤس��س��ات امل��ان��ح��ة في
كثير م��ن ال���دول الصديقة ،مب��ا فيها ال��ب��رازي��ل.
إال أن��ن��ا ك��ق��ط��اع خ���اص نطمح ف��ي أن تستبدل
هذه املساعدات أو جزء منها باالستثمارات التي
تخلق فرص العمل ومتكن اقتصادنا من االنطالق
وي��ك��ون ذل��ك بضمانات االس��ت��ث��م��ار امل��ت��وف��رة في
معظم الدول.
واكد مسروجي للوفد البرازيلي بان هنالك الكثير
مم��ا مي��ك��ن أن نعمله س��وي�� ًا ف��ي إط���ار ال��ع�لاق��ات
االقتصادية الثنائية.
ً
وق���ال إن��ن��ا نتطلع م��ث�لا إلق��ام��ة ع�لاق��ات جتارية
مباشرة بحجم أكبر بكثير بني فلسطني وبلدكم
العظيم موضحا بأن هنالك الكثير مما ميكن أن
نستورده من بلدكم الكبير ورغم صغر حجم السوق
ع��ن��دن��ا وض��ع��ف ال��ق��وة ال��ش��رائ��ي��ة إال أن التعامل
بني بلدينا ميكن أن يضيف لالقتصاد البرازيلي
ورمب��ا أن هنالك الكثير مما ميكن أن نصدره إلى
البرازيل .واضاف ان الوقت قد حان لتبادل البعثات
سواء على املستوى الرسمي
التجارية بني البلدين،
ً
أو مستوى العاملني في القطاع اخلاص.

مشاريع مشتركة

ومن ناحية أخرى قال مسروجي إننا في فلسطني
نتطلع ب��إي��ج��اب��ي��ة ك��ب��ي��رة ن��ح��و إق��ام��ة م��ش��اري��ع
م��ش��ت��رك��ة ( )Joint Venturesب�ين امل��ن��ش��آت
التجارية في كال البلدين وميكن أن يشمل ذلك
ال��ق��ط��اع��ات ال��زراع��ي��ة وال��ص��ن��اع��ي��ة ،ورمب���ا أي��ض�� ًا
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي .م���ؤك���دا ان ه��ن��ال��ك م��ج��ا ًال
واسع ًا لتطوير التعاون بني البلدين في القطاع
السياحي ،خاصة على ضوء العالقات التاريخية
التي جنمت عن أعقاب هجرة أع��داد كبيرة من

أبناء شعبنا إلى البرازيل خالل السنوات املاضية.
واش���ار ان ق��وان�ين االستثمار ف��ي بلدنا مشجعة
وكذلك ف��إن رج��ال األع��م��ال الفلسطينيني على
استعداد دائم للمشاريع املشتركة .وهنالك شركات
مساهمة عامة وراب��ح��ة وميكن ألي مستثمر أن
يستثمر فيها ب��أي مبلغ ي��ري��ده وك��ذل��ك هنالك
العديد من املشاريع الواعدة والتي يستطيع أي
مستثمر أن يتبناها بالتعاون مع مستثمر محلي.
واع��رب مسروجي عن امله ان تشكل زي��ارة الوفد
ال��ب��رازي��ل��ي نقطة ان��ع��ط��اف ف��ي سجل العالقات
ال��ت��اري��خ��ي��ة ب�ي�ن ال���ب���رازي���ل وف��ل��س��ط�ين .م��ؤك��دا
استعداد القطاع اخلاص الفلسطيني للعب دور ًا
فاع ًال في تطوير التعاون بني البلدين والوصول
بها إلى مستويات جديدة.
ه��ذا وتخلل امل��ؤمت��ر ل��ق��اءات اس��ت��ع��رض القطاع
اخل���اص اهميته ف��ي دع��م ودف���ع عجلة التنمية
االقتصادية الى االم��ام وايجاد احللول املناسبة
مل��واج��ه��ة امل��ش��ك�لات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي تعيق تقدم
القطاع االقتصادي.
وج���رى خ�لال ال��ل��ق��اء ت��ق��دمي  3م��داخ�لات حول
ق��ط��اع��ات ال���رخ���ام واحل���ج���ر وال��ب��ن��ى التحتية
واملقاوالت وتكنولوجيا املعلومات ،وحت��دث عادل
عودة رئيس احتاد املقاولني حول البنية التحتية
ف���ي ف��ل��س��ط�ين وق����ال ان���ه ق��ب��ل ت��ش��ك��ي��ل السلطة
الفلسطينية عام  1994لم تكن البنية التحتية
تقريبا موجودة  .وبعد ذلك كانت مهمتنا انشاء
بنية حتتية ج���دي���دة .م��ش��ي��را ال���ى ال��ع��دي��د من
املشاريع التي مت تنفيذها خالل اخلمس عشرة
سنة املاضية وه��ي؛ ال��ش��وارع اجلديدة و خطوط
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املياه وخطوط الصرف الصحي ومشاريع اخرى.
ولكنه اكد انه ما زلنا بحاجة الى تنفيذ مشاريع
عديدة في جميع املجاالت وخصوصا االنشاءات
ال��ع��ام��ة م��ث��ل املستشفيات وامل�����دارس وال��ف��ن��ادق
وغ��ي��ره��ا م��ن م��ش��اري��ع امل��ي��اة وال���ص���رف الصحي
والشوارع وغيرها.
وقال اننا بحاجة الى بناء  40000شقة واملطلوب
كبير وعظيم.
وتطرق عودة الى االوضاع في قطاع غزة وقال ان
غزة قد دمرت متاما من قبل اجليش االسرائيلي
في عام  .2009وما مت بناءه في عشرون عاما قد
دمر في عشرون يوما.
كما دم��رت اسرائيل ما يزيد عن  10000منزل
وال��ك��ث��ي��ر م���ن امل������دارس وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات وال��ط��رق
وان��اب��ي��ب امل��ي��اه وال���ص���رف ال��ص��ح��ي وغ��ي��ره��ا من
مشاريع البنية التحتية،لذا غزة بحاجة الى اعادة
بناء من جديد.
واعتبر ان الفرصة لالستثمار عالية لبناء مصانع
في فلسطني والنتاج مواد البناء كما ان خطوط
استيراد جديدة مع البرازيل مشجعة.
م��ن جانبه ق��دم ممثل احت���اد الصناعت احلجر
وال��رخ��ام ماهر حشايش مداخلته ب�ين فيها ان
االحتاد تأسس في العام  1998ولديه القطاعات
التالية  :صناعة البالط واالسفلت والبالستيك
وص��ن��اع��ة االس��م��ن��ت امل��خ��ل��وط اجل��اه��ز وق��وال��ب
االسمنت واحلجارة.
اما املواد املستوردة لهذه الصناعات فهي االسمنت،
امل��ع��دن ،االخ��ش��اب ،االمل��ن��ي��وم اخل���ام ،اجل��ران��ي��ت،
السراميك والبورسالن ،املواد العازلة ،الدهان.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص
ث��م قدمت مداخلة ح��ول احت��اد صناعة احلجر
والرخام حيث تعتبر فلسطني املنتج الثاني في
املنطقة ل�لاح��ج��ار وق��د بلغت املبيعات ف��ي هذا
القطاع ح��وال��ي  450,000,000دوالر ف��ي حني
بلغ اجمالي االستثمارات  800,000,000دوالر
ك��ذل��ك ف��ان ه��ذه الصناعة وظ��ف��ت م��ا ي��زي��د عن
 20,000عامل دائم.
وبخصوص اسواق الرخام واحلجارة الفلسطينية
فهي على النحو التالي 15% :السوق العاملية
و 25%السوق احمللي و  % 60السوق االسرائيلي.
اضافة الى ان الرخام واحلجر الفلسطيني يصدر
الى  56دولة حول العالم .
وح����ول اس���ب���اب االس��ت��ث��م��ار ف���ي ص��ن��اع��ة احل��ج��ر
وال���رخ���ام ف��ي فلسطني منها ان��ه��ا ص��ن��اع��ة ذات
قيمة عالية جدا واحتياطي هائل من املواد اخلام
وهناك محاجر قريبة جدا من شركات التجهيز
الصناعي وارت��ف��اع امل��ؤه�لات التقنية واالداري����ة
للموارد البشرية اضافة ال��ى ان فلسطني لديها
املوقع اجلغرافي االستراتيجي.
وحول مجاالت التسويق فهي تتلخص مبا يلي:
إنشاء شركة تسويق برازيلية فلسطينية وإنشاء
قنوات جديدة (نقاط البيع الدولي) في البرازيل
وغيرها من بلدان أمريكا الالتينية .واملشاركة في
معارض احلجر.
من جهته اكد ماهر حمدان في مداخلته نيابة عن
هيئة تشجيع اإلستثمار على ان القطاع اخلاص
الفلسطيني هواحملرك الرئيسي وراء منو االقتصاد
الفلسطيني وان مساهمة ال��ق��ط��اع اخل���اص هي
 86%من الناجت احمللي اإلجمالي.
وحول التجارة مع البرازيل فقد بينت اإلحصائيات
ان نسبة الواردات من البرازيل خالل االعوام -2002
 2008تراوحت بني  3ماليني في ع��ام  2002في
ادنى حد لها الى حوالي  15مليون في عام 2006
في اعلى حد لها  .مع العلم ان نسبة ال��واردات في
 2007وصلت ال��ى  9.8مليون دوالر امريكي في
حني ال يوجد اي صادرات فلسطينية الى البرازيل.
وعرضت خالل املداخلة االفكار لترويج النشاط
التجاري بني فلسطني والبرازيل وهي:
 تقدمي الوعي عن الفرص العظيمة في السوقال��ب��رازي��ل��ي للمنتوجات الفلسطينية وتشجيع
شبكات االتصال بني االطراف وممثلي الصناعات
ورجال االعمال عن طريق تنظيم مهمات جتارية
ت��ب��ادل��ي��ة خ��ارج��ي��ة وداخ��ل��ي��ة متخصصة وعقد
اللقاءات الفردية واجلماعية بني هذه االطراف
و تنظيم امل��ش��ارك��ة الفلسطينية ف��ي امل��ع��ارض
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التجارية في البرازيل وجذب االستثمار االجنبي
واملجازفات املشتركة في مجاالت صناعية كبيرة.
ق���ط���اع ال��ت��ص��دي��ر ف��ي��ش��م��ل احل����ج����ارة ،ال��ص��وف
واالنسجة ،احملاصيل ،االدوي��ة ،اجللود واالحذية
وامل��ن��ت��وج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ،االث�����اث ،زي���ت ال��زي��ت��ون،
ال���ص���ن���اع���ات ال���ي���دوي���ة واخل����دم����ات ال��س��ي��اح��ي��ة
واالنشاءات الصناعات و غيرها.

لقاءات ثنائية

وفي اليوم الثاني لزيارة الوفد البرازيلي نظمت
أم��ان��ة س��ر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع
اخل��اص ممثلة بإحتاد جمعيات رج��ال األعمال
الفلسطينيني لقاءات ثنائية بني القطاع اخلاص
الفلسطيني ووفد من رجال االعمال البرازيليني
وذل��ك في فندق غراند ب��ارك ب��رام الله وبرعاية
شركتي عمار واإلحتاد لإلعمار واإلستثمار.
ورح�����ب م��ح��م��د م���س���روج���ي ام��ي�ن س���ر امل��ج��ل��س
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي وع��ب��د احل��ف��ي��ظ ن��وف��ل وك��ي��ل وزارة
االقتصاد الوطني برجال االع��م��ال البرازيليني
وقدم مسروجي درع األقصى للدكتور سليم شاهني
رئيس الغرفة العربية البرزيلية .
وفي للقاء رحب أمني اسماعيل نائب املدير العام
لشركة ع��م��ار بالوفد الضيف واحل��ض��ور ووض��ح
جانب من أه��داف الشركة ومشاريعها ثم القيام
بجولة ميدانية الى ضاحية الريحان أحد مشاريع
شركة عمار الرائدة إذ شرح املهندس منيف طريش
مدير ع��ام مشروع ضاحية الريحان أه��م ميزات
ه���ذه ال��ض��اح��ي��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي على

امل��راف��ق احل��ي��وي��ة م��ن امل����دارس وم��راك��ز الصحة
واألسواق وموقعها املطلعلى مدينة رام الله
شركة االحتاد لالعمار واالستثمار ترحب بوفد من
رجال االعمال البرازيليني في ضاحية االحتاد :
استقبلت شركة االحت���اد ب��س��رور وف���د ًا م��ن رج��ال
األع��م��ال البرازيليني ال��زائ��ر لفلسطني و ال��ذي
يترأسه السفير البرازيلي للسلطة الفلسطينية
السيد خوسيه ري��ك��اردو ل ل��ي��ال وال��س��ي��د سليم
شاهني رئيس الغرف التجارية العربية البرازيلية
في مشروع ضاحية االحتاد.
وض���م ال��وف��د ال��ع��دي��د م��ن ك��ب��ار رج����ال االع��م��ال
ال��ب��رازي��ل��ي ف���ي ص��ن��اع��ات م��ت��ن��وع��ة م��ث��ل ال��ب��ن��اء
والتصنيع االت��ص��االت وال��ت��م��وي��ل ،وك���ان الهدف
م��ن ال���زي���ارة ال���ى ت��ب��اح��ث م��ج��االت ال��ت��ع��اون بني
القطاع اخلاص في كال البلدين ،وتسليط الضوء
على ال��ف��رص ال��ع��دي��دة لالستثمار ف��ي األس���واق
الفلسطينية.
وجتول الوفد سيرا على االقدام في موقع املشروع
حيث قام بزيارة مناذج مختلفة من الفلل ومن ثم
قام الوفد بتناول وجبة الغذاء في الهواء الطلق
حتت سماء رام الله املشمسة.
من ناحية ثانية شارك الرئيس البرزايلي في حفل
تدشني ش��ارع البرازيل بالقرب من مقر الرئاسة
في رام الله بحضور رئيس ال��وزراء الدكتور سالم
فياض وعبر الرئيس البرازيلي خالل احلفل عن
سعادته لتدشني شارع باسم البرازيل مشيرا إلى
أن ذلك يدل على مدى حب الشعب الفلسطيني
للبرازيل و شعبها.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص

اجتماعات الهيئة اإلدارية جلمعية رجال األعمال الفلسطينيني
ع��ق��دت الهيئة االداري�����ة للجمعية اجتماعا لها
بتاريخ  2010/1/28جرى خالله مناقشة القضايا
املطروحة على جدول االعمال أولها التحضير الى
إجتماعات الدورة السابعة ملجلس األعمال التركي
الفلسطيني املشترك ف��ي تركيا حيث اك��د كمال
حسونة الرئيس املشارك ملجلس األعمال التركي
الفلسطيني املشترك على ض��رورة تفعيل املجلس
واإلستفادة من اللقاء التركي الفلسطيني املشترك
بتاريخ  2010/02/02ف��ي اسطنبول ,وان يتم
بحث املعوقات التي تواجه العالقات اإلقتصادية
والتجارية الثنائية.
وجرى نقاش التمويل التركي ملشروع بناء منطقة
ص��ن��اع��ي��ة ع��ل��ى م��س��اح��ة  100دومن ف���ي منطقة
اخلليل ،حيث أن امل��ش��روع مت إيقافه ألسباب لها
عالقة بالبيئة.
ونوه احلضور الى ضرورة العمل إلجناح وإمتام هذا
املشروع ،وبيان بأن املشروع ال يشكل أي خطر على
البيئة.
والتأكيد على أن إنشاء مثل هذه املشاريع ينعش
اإلقتصاد الفلسطيني مؤكدين على ضرورة توعية
املواطنني إلى أهمية مثل هذه املشاريع الصديقة
للبيئة.
وتطرق االجتماع الى أيض ًا طلب اللقاء مع د.سالم
فياض رئيس الوزراء ملناقشة مواضيع هامة مختلفة
منها ض��رورة مناقشة قضية البضائع اإلسرائيلية
التي تدخل السوق الفلسطيني (سياسة اإلغراق)
وم���وض���وع تشكيل م��ج��ال��س األع���م���ال املشتركة،
واإلت��ف��اق على أن��ه ال ب��د م��ن ال��ت��ع��اون ب�ين جميع

اجلهات وليس التصارع على ه��ذه املجالس ،ومن
هنا تبرز ضرورة تقدمي ورقة للدكتور فياض تطرح
تصوراً ،ومتابعتها حتى يصدر قرار مجلس الوزراء
بحقها .وضرورة التنسيق مع وزير اإلقتصاد الوطني
د .حسن أبو لبده لدعم هذا التوجه
كما اعتبر أعضاء الهيئة اإلداري��ة أن قضية إعمار
غزة هي على سلم األولويات التي يجب مناقشتها.
وبخصوص صندوق الكرامة الوطنية بني مسروجي
للحضور أن التبرعات لصندوق الكرامة الوطنية
ق��د ب��دأت وأن��ه��ا وصلت إل��ى مليوني دوالر موزعة
على النحو التالي :نصف مليون دوالر مقدمة من
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السلطة الوطنية الفلسطينية  ,ربع مليون دوالر
مقدمة من الرئيس محمود عباس ,نصف مليون
دوالر مقدمة م��ن رئ��ي��س ال����وزراء د .س�لام فياض
,عشرة آالف دوالر مقدمة من احتاد رجال األعمال،
وغيرها من مؤسسات القطاع اخلاص والشركات.
وبحث املشاركون في االجتماع ع��دد من القضايا
الداخلية التي تخص اجلمعية.
كما عقدت الهيئة اإلدارية جلمعية رجال االعمال
الفلسطينيني اجتماعا لها بتاريخ
 2010/03/10في مقر اجلمعية برام الله بحثت
فيه جدول االعمال الذي تطرق الى نتائج إجتماع
الدورة السابعة ملجلس األعمال التركي الفلسطيني
املشترك في اسطنبول بتاريخ  2010/02/2حيث
قدم كمال حسونة موجزا عن الزيارة األخيرة الى
تركيا والتي كانت ناجحة ويغطي العدد احلالي
توصيات ه��ذه ال��زي��ارة ف��ي ب��اب مجالس األعمال
املشتركة .
فيما ق���دم زي����اد ع��ن��ب��ت��اوي ت��ق��ري��را ح���ول املنتدى
اإليطالي الفلسطيني األول الذي عقد في مدينة
ميالنو االيطالية ,وان هذه املشاركة تأتي في سياق
اجلهد الفلسطيني الذي تقوم به احلكومة ووزارة
االقتصاد الوطني للتعريف باالقتصاد الفلسطيني
واحتياجاته في برنامج استكمال بناء مؤسسات
الدولة ،باالضافة الى التحضيرات القائمة لعقد
مؤمتر االستثمار الثاني الذي سوف يعقد مطلع
حزيران املقبل في مدينة بيت حلم.
وتخلل املشاركة في هذا املنتدى لقاءات مع مجموعة
من رجال األعمال االيطاليني واملشاركة في حلقات
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نقاش واجتماعات قد تؤدي الى شراكات اقتصادية
ومشاريع محتملة بني رج��ال اعمال فلسطينيني
وايطاليني.
وق��ال عنبتاوي ان رئيس هيئة تشجيع االستثمار
جعفر هديب قدم عرضأ حول مناخ االستثمار في
فلسطني والترتيبات اخلاصة بعقد املؤمتر الثاني
لالستثمار في أوائل شهر حزيران املقبل واملخصص
للصناعات الصغيرة واملتوسطة ،مشير ًا الى اهمية

امل��ش��ارك��ة االيطالية ف��ي ه��ذا امل��ؤمت��ر مل��ا تتمتع به
املؤسسات االيطالية من خبرة ومعرفة عميقة في
هذه املجاالت.
ومت عرض اهم القطاعات احليوية في االقتصاد
الفلسطيني وامكانية االستثمار فيها ،فض ًال عن
االت��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة امل��وق��ع��ة م��ن قبل السلطة
الوطنية الفلسطينية وط��رح أف��ك��ار تساعد على
تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي مع احلكومة

االيطالية.
وبعدها ت��اب��ع إجتماع الهيئة اإلداري����ة للجمعية
ال��ت��ح��ض��ي��رات اجل���اري���ة ل��ع��ق��د م��ؤمت��ر فلسطني
لإلستثمار  2010في مدينة بيت حلم  3-2حزيران
.2010وكذلك ال���ى مجلس تنسيق إع��م��ار غ��زة
مب��ب��ادرة م��ن القطاع اخل��اص الفلسطيني حيث
اكدوا انه ال فائدة من اجلهود لتشكيل املجلس دون
حتقيق املصاحلة الوطنية.

مجلس ادارة اجلمعية يلتقي السفير املصري ياسر عثمان
اس��ت��ق��ب��ل أع���ض���اء م��ج��ل��س ادارة ج��م��ع��ي��ة رج���ال
األع��م��ال السفير املصري ياسر عثمان في مقر
اجل��م��ع��ي��ة ي���وم األح���د امل��واف��ق 2010/03/10
ع��ل��ى غ���داء ع��م��ل ش���ارك ف��ي اإلس��ت��ق��ب��ال محمد
م��س��روج��ي،ك��م��ال ح��س��ون��ة ،م��ح��م��ود ال��ت��ك��روري،
خضر اجل��راش��ي ،ك��م��ال ت��ي��م ،ف���ؤاد ج��ب��ر ،محمد
العامور ،وزياد عنبتاوي ،ورحب محمد مسروجي
رئيس اجلمعية بالضيف وأطلعه على تشكيلة
ومت��ي��ز أع��ض��اء اجلمعية م��ن جميع القطاعات
وم��ن امل��ؤث��ري��ن ف��ي االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي ،وطبيعة
عمل اجلمعية ومشاركاتها في تشكيل مجموعة
م��ن مجالس االع��م��ال املشتركة م��ع دول عربية
وصديقة ومنها جمهورية مصر العربية الشقيقة
بالتعاون مع جمعية رجال االعمال املصريني ،وما
لهذه املجالس من دور هام في تطوير العالقات
وال��ل��ق��اءات الثنائية وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وتوفير
امل��ن��اخ و ال���ظ���روف امل��ن��اس��ب��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات
واالس��ت��ث��م��ارات ،وت��ط��رق لعضوية اجلمعية في
احتاد رجال االعمال العرب حيث تتبؤا فلسطني
ومصر معا مرتبة نائب الرئيس ،وكذلك بني له
بأن احت��اد رج��ال االعمال العرب يعقد ملتقيات
سنوية ألعضائه من شتى القطاعات و البلدان
في بلد عربي مختلف كل عام.
وع��ل��ى صعيد ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة املصرية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ف��ه��ي ف���ي أدن�����ى م��س��ت��وى بسبب
الظروف القائمة.
وب�ين امل��ش��ارك��ون لسعادة السفير أن توجهنا في
فلسطني ه��و أن تعطى أول��وي��ة ل�لاس��ت��ي��راد من
ال������دول الشقيقة امل���ج���اورة لفلسطني مصر
واالردن وغيرها من الدول العربية وذلك كاحالل
لبضائع املستوطنات والبضائع االسرائيلية.
وأثبتت ال��دراس��ات أن بضائع املستوطنات غير
صحية ل�لاس��ت��ه�لاك وأن��ه��ا م��وج��ه��ة ال���ى ال��س��وق
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الفلسطيني فقط واذا ادخلت هذه البضائع الى
املناطق االسرائيلية فيتم اتالفها مثل مشتقات
االلبان واحلليب وغيرها.
وهذا يتطلب تسهيل عملية االستيراد والتصدير
من والى مصر من قبل احلكومة املصرية ووضع
ال��ض��غ��وط ف���ي ه����ذا االجت�����اه ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��دي��ن
الرسمي واملؤسساتي ومن شركات القطاع اخلاص
في مصر أيضا على اجلانب االسرائيلي والرباعية
وال���دول الفاعلة ملساعدتنا ف��ي السيطرة على
املعابر ،م��ع العلم أن احل��ل األوح��د جلميع هذه
املشاكل هو انهاء االحتالل.
وش���ك���ر ال��س��ف��ي��ر امل���ص���ري ي���اس���ر ع��ث��م��ان رئ��ي��س
اجلمعية وأعضاء مجلس ادارتها على هذه املبادرة
بدعوته للقاء بهم للتعارف والتحدث عن جوانب
تطوير العالقات التجارية واالقتصادية مع مصر
ورج���ال األع��م��ال فيها حيث ب�ين أن مصر لديها
توجه استراتيجي لتعظيم التجارة مع العالم
ال��ع��رب��ي وفلسطني ب��ال��ذات.ول��ك��ن ه��ن��اك عقبات

تضعها اسرائيل وتعقيدات ف��ي العمل وخاصة
أم���ام املنتجات امل��ص��ري��ة ،واحل��ج��ج االسرائيلية
لتعطيل عمليات االستيراد والتصدير الى مصر
من فلسطني مفتعلة .وتقوم احلكومة املصرية
و القطاع اخلاص املصري بجهود كبيرة في هذا
االجت���اه بعضها ينجح وبعضها ال بسبب تعنت
اسرائيل .ولكن فضح مواقف واج��راءات اسرائيل
ف���ي ش��ت��ى امل���ج���االت ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
واالجتماعية بات واضحا للعيان ولشعوب ودول
ال��ع��ال��م وأص��ب��ح ه��ن��اك ض��غ��ط واض����ح م��ن أج��ل
إيجاد حل ج��ذري ونهائي للقضية الفلسطينية
بجميع أوجهها فاحللول الوسط واملؤقتة باتت
غ��ي��ر م��ج��دي��ة ف��احل��ل ال��ن��ه��ائ��ي ه��و ب��اع�لان دول��ة
فلسطني مستقلة تسيطر على معابرها وسمائها
ومصادرها الطبيعية وتعمل ضمن أج��واء حرة
وم��ع جميع األخ��وة واألص��دق��اء ف��زوال االحتالل
هو احلل األوحد لهذه املشكالت جميعا ونأمل أن
يكون ذلك قريبا جدا.
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إجتماع مجلس إدارة إحتاد رجال األعمال الفلسطينيني
ُعقد في مقر ملتقى رجال األعمال الفلسطيني في
اخلليل اإلجتماع الرابع
مل��ج��ل��س إدارة إحت������اد ج��م��ع��ي��ات رج������ال األع���م���ال
الفلسطينيني بتاريخ  2010-5-4وبحضور غالبية
أعضاء مجلس إدارة اإلحتاد.
يذكر ان اإلحت��اد يضم في عضويته :جمعية رجال
األع���م���ال الفلسطينيني /ال���ق���دس ،جمعية رج��ال
األعمال الفلسطينيني /غزة ،ملتقى رجال األعمال
الفلسطيني /اخلليل ،منتدى رجال األعمال /جنني .
وناقش احلضور بنود جدول األعمال وأهمها :تشكيل
جلان اإلختصاص  ،ودور اإلحتاد في تأكيد الشراكة
ما بني القطاع العام واخلاص بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة ،كما مت بحث األوضاع اإلقتصادية بشكل
ع���ام وف���ي غ���زة بشكل خ���اص .واس��ت��ع��رض احل��ض��ور
اللجان املقترحة لإلحتاد وأكدوا على أهمية كل جلنة
ومت التداول في آلية التشكيل واألولويات.
وت���ط���رق االج��ت��م��اع ال���ى دور اإلحت�����اد ف���ي املجلس
التنسيقي وج��رى فيه حتديد اختصاصات أعضاء
املجلس التنسيقي (امل��ؤس��س��ات األرب��ع��ة الرئيسية)
وأن اختصاصات اإلحتاد تتمثل في :الدفاع وحماية

مصالح القطاع اخلاص.وتاسيس مجالس األعمال
املشتركة.
وبخصوص مأسسة املجلس التنسيقي أقر مجلس
اإلحتاد أن يبقى املجلس التنسيقي بالشكل املتفاهم
عليه م��ع ت��ط��وي��ر إداري يتمثل ب��إي��ج��اد م��ق��ر دائ��م
للمجلس وك��ادر وظيفي خاص بإشراف أمانة السر

بالتناوب.
وبشأن األوض���اع اإلقتصادية في قطاع غ��زة وإعمار
القطاع اك��د احل��ض��ور على اهمية استقرار الوضع
اإلقتصادي وال��ب��دء في إعمار غ��زة ون��اش��دوا جميع
ذوي العالقة توحيد جل��ان إعمار قطاع غ��زة بأسرع
وقت ممكن.

القطاع اخلاص يناقش مسودة مشروع القانون املعدل
لقانون ضريبة الدخل في مقر وزارة اإلقتصاد
مت في وزارة اإلقتصاد الوطني مناقشة مسودة
مشروع القانون املعدل لقانون ضريبة الدخل التي
هدفت إل��ى بلورة ما هو مفيد لصالح االقتصاد
الفلسطيني وال��ق��ط��اع اخل��اص ومنحه الفرصة
ليكون محركا وقائدا للتنمية.
جاء ذلك خالل اجتماع ضم الوزير د .حسن أبو
ل��ب��ده ومحمد م��س��روج��ي رئ��ي��س إحت���اد جمعيات
رج����ال األع���م���ال أم��ي�ن س���ر امل��ج��ل��س التنسيقي
ملؤسسات القطاع اخلاص في مقر الوزارة ملناقشة
م��س��ودة م��ش��روع ال��ق��ان��ون امل��ع��دل ل��ق��ان��ون ضريبة
الدخل.
وق��ال د .أب��و لبده أن التنمية املستدامة ال ميكن
أن تتحقق في ظل استمرار االحتالل ،فإن واجبنا
ال��وط��ن��ي يحتم علينا ال��ق��ي��ام ب��ك��ل م��ا نستطيع
إلخ��راج اقتصادنا من دائ��رة التبعية والتهميش
 ،وإط�لاق سراحه ،و تعمل احلكومة على تطوير
دع��ائ��م ن��ظ��ام اق��ت��ص��اد ح��ر و ت��ن��اف��س��ي ب��ال��ت��ع��اون

ال��وث��ي��ق ب�ين ق��ط��اع ع���ام ك��ف��ؤ وذي ق���درة ورؤي����ة ،
وق��ط��اع خ���اص وط��ن��ي وري����ادي وم��ل��ت��زم بتحقيق
االزده��ار لشعبنا وتعمل جاهدة على توفير بيئة
استثمارية مناسبة ومحفزة للنمو االقتصادي
على ال��رغ��م م��ن املعيقات التي تضعها إج���راءات
االحتالل اإلسرائيلي.
وفي نفس السياق أشار محمد مسروجي أمني سر
املجلس التنسيقي بأهمية ه��ذا اللقاء ملراجعة
أحد أهم القوانني الفلسطينية الضرورية لتوفير
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��اظ��م��ة وامل�لائ��م��ة للعمل واإلس��ت��ث��م��ار
وتعزيز دور القطاع اخل��اص م��ن خ�لال اشتراكه
في العملية التنموية ومن القوانني األخرى التي
يتم مراجعتها قانون تشجيع اإلستثمار ،وقانون
الشركات وقانون اإلحتاد العام للصناعات وقانون
الغرف التجارية الصناعية الزراعية وغيرها
بدورها استعرضت بشائر الرشق مدير عام الشؤون
القانونية في وزارة االقتصاد الوطني مالحظات

حزيران  2010م  /جمادى اآلخرة  1431هـ  ،العددين السادس  -السابع والعشرين (عدد خاص)

هيئة تشجيع االستثمار وال����وزارة وال��ت��ي تتعلق
بتحفيز املنتجات الصناعية ذات املنشأ الوطني،
ودخ����ل ال�����زوج وال���زوج���ة اع���ت���ب���ارا م���ن إن ال���زوج
والزوجة مكلفا مستقال عن األخر ،ويتمتع كل من
ال��زوج وال��زوج��ة باإلعفاءات املنصوص عليها في
هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء املسكن،
فيمنح ألحدهما وغيرها من املالحظات.
كما أبدى القطاع اخلاص مالحظاته حول مسودة
مشروع القانون من خالل استعرض ماجد معالي
أم�ين ع��ام اإلحت���اد اك��ث��ر م��ن  )slide( 100من
املالحظات التي جمعت من املؤسسات املختلفة.
وت����ق����رر ع���ق���د ورش������ة ع���م���ل أخ������رى ل��ت��ل��خ��ي��ص��ه��ا
ومناقشتها مع ممثل وزارة املالية قبل إجمالها
وتقدميها الى وزارة اإلقتصاد لرفعها الى مجلس
ال���وزراء للقراءة األول���ى على أن يتم مراجعتها
م��رة أخ��رى بعد ال��ق��راءة األول��ى ال��ى أن يتم إق��رار
القانون املعدل.
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اجتماعات املجلس التنسيقي

املجلس التنسيقي يطلع على تفاصيل عمل صندوق الكرامة الوطنية

ع��ق��د ف���ي م��ق��ر احت����اد ج��م��ع��ي��ات رج����ال االع��م��ال
الفلسطينيني برام الله جلسة للمجلس التنسيقي
ملؤسسات القطاع اخلاص بحضور وزير االقتصاد
الوطني الدكتور حسن ابو لبده ومحمد مسروجي
امني سر املجلس التنسيقي رئيس االحتاد ورؤساء
واع���ض���اء م��ج��ال��س االدارة امل��م��ث��ل�ين ف��ي املجلس
التنسيقي.
وافتتح اجللسة امني سر املجلس إذ رحب بالوزير
ومبمثلي املؤسسات األعضاء في املجلس.
ثم قدم الوزير ابو لبده عرضا مفصال عن صندوق
الكرامة الوطنية والتمكني وعبر عن اعتزاز الوزارة
باملستوى الذي وصلت إليه الشراكة بني احلكومة
وال��ق��ط��اع اخل����اص ،وب�ّي�نّ أن ه���ذا ال��ص��ن��دوق مت
تأسيسه ب��ق��رار وط��ن��ي ومب���ب���ادرة م��ن القطاعني
ال��ع��ام واخل����اص وق��د متكن م��ن جمع م��ا يقارب
املليوني دوالر ج��اءت التبرعات م��ن الشخصيات
االع��ت��ب��اري��ة وال��وط��ن��ي��ة وم��س��اه��م��ة م��ب��اش��رة من
الرئاسة واحلكومة ،ليكون هذا الصندوق قادرا على
متويل اجلهود الوطنية الهادفة إلى تنظيف السوق
الفلسطيني من منتجات املستوطنات.
وأش��ار ال��ى أن مجلس ال���وزراء قد أق��ر في جلسته
األخيرة اعتبار صندوق الكرامة الوطنية والتمكني
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مؤسسة عامة لغايات احتساب الضريبة ويتمتع
ب���اإلع���ف���اءات وال��ت��س��ه��ي�لات امل��م��ن��وح��ة ل���ل���وزارات
وال��دوائ��ر احلكومية واعتبار التبرعات للصندوق
مصاريف مقبولة يتم تنـزيلها ألغ��راض احتساب
الضرائب مبا فيها ضريبة الدخل والقيمة املضافة.
وبني أن هذا املجلس قد عقد ثالثة اجتماعات كان
آخرها في أوائ��ل شباط حيث مت في هذا االجتماع
إق���رار النظام ال��داخ��ل��ي للمجلس وامل��ص��ادق��ة على
اخلطة السنوية وعلى تسمية األع��ض��اء الدائمني
واملراقبني ،وكذلك اشار أن املجلس قد انتخب من بني
أعضائه مجلس تنفيذي للصندوق إثنان منهم عن
القطاع اخلاص وإثنان عن احلكومة وبرئاسة الوزير،
وتكون مهمة املجلس هو اإلشراف على الصندوق من
الناحية املالية وت��ق��دمي التقارير ال��دوري��ة ملجلس
حماية املستهلك في اجتماعاته الشهرية.
و أهم اإلجن��ازات التي حققها الصندوق واملجلس
والتي كان أبرزها اعتماد قانون مكافحة منتجات
املستوطنات وإص���دار ق���رار بإشهار األس��ع��ار يبدأ
ت��ن��ف��ي��ذه ف��ي األول م��ن ن��ي��س��ان ،وإن���ش���اء صفحة
إل��ك��ت��رون��ي��ة خ��اص��ة ب��ال��ص��ن��دوق وتخصيص مقر
مستقل ل��ه ،باإلضافة إل��ى تنظيم حملة إعالنية
وإعالمية ضخمة في الصحف واحملطات اإلذاعية

وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وك��ذل��ك ال��ل��وح��ات اإلع�لان��ي��ة في
ال���ش���وارع وال��ه��دف منها ت��وع��ي��ة امل��واط��ن بأهمية
مكافحة منتجات املستوطنات واإلقبال على املنتج
الوطني ومعرفته حقوقه وواجباته كمستهلك.
وخ�لال االج��ت��م��اع أك��د ال��وزي��ر على تفهم مشاكل
واح��ت��ي��اج��ات ال��ق��ط��اع اخل����اص م��ن��وه��ا أن هموم
القطاع اخلاص هي هموم السلطة ووزارة االقتصاد
بشكل خاص وأك��د أن بابه مفتوح لإلستماع ألية
مالحظة أو شكوى عن أداء الوزارة .
وم��ن جانبه اعتبر أم�ين س��ر املجلس التنسيقي
ل��ل��ق��ط��اع اخل���اص م��س��روج��ي أن إن��ش��اء ص��ن��دوق
الكرامة هي خطوة باالجتاه الصحيح واصفا إياها
باخلطوة الشجاعة واملبادرة اخلالقة التي ستعيد
الكبرياء للكرامة الفلسطينية ،وأن الصندوق
س��ي��ك��ون راف��ع��ة م��ه��م��ة ل�لاق��ت��ص��اد الفلسطيني،
كما دع��ا مسروجي القطاع اخل���اص للمساهمة
الفعالة ف��ي دع��م الصندوق منوها أن رأس امل��ال
الفلسطيني هو رأس مال وطني ومناضل وداعم
لصمود الشعب الفلسطيني فوق أرض��ه ،وأك��د أن
الصناعات الوطنية قد قطعت شوطا جيدا على
طريق التطور وامتالك اجل��ودة العالية والقدرة
على املنافسة.
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املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يبحث مأسسة املجلس
ع��ق��د ف��ي م��ق��ر احت���اد جمعيات رج���ال االع��م��ال
اجتماعا للمجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع
اخل��اص بتاريخ  2010 /04/11ناقش خاللها
ج���دول األع���م���ال اه��م��ه��ا ك��ت��اب وزي���ر االق��ت��ص��اد
الوطني الدكتور حسن اب��و لبده ح��ول مأسسة
امل��ج��ل��س ال��ت��ن��س��ي��ق��ي وم��ع��اي��ي��ر دع���م م��ؤس��س��ات
القطاع اخلاص اضافة الى التحضيرات ملؤمتر
اإلستثمار في بيت حلم واستالم وتسليم امانة
السر 2010
وف���ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح���ب ام�ي�ن س��ر املجلس
التنسيقي رئيس احتاد جمعيات رجال االعمال
محمد مسروجي باحلضور ث��م ق��رأ ن��ص كتاب
ال��وزي��ر واه��م ب��ن��وده وج��رى ن��ق��اش ب�ين احلضور
حول ذلك وتقرر املوافقة على توفير مقر وتعيني
م��وظ��ف�ين وه����ذا يعتمد ع��ل��ى ت��رت��ي��ب ال�لائ��ح��ة
الداخلية للمجلس أوال ،ثم االجتماع مع الوزير.
وتطرق االجتماع الى كتاب الوزير حول معايير
دع��م مؤسسات القطاع اخل���اص وت��ق��رر تشكيل
جل��ن��ة م���ن احت����اد امل���ق���اول�ي�ن ،ب��ال��ت��ري��د ،احت���اد
ال���ص���ن���اع���ات،واحت���اد رج����ال األع���م���ال وال��غ��رف
التجارية على أن يكون دوره��ا تفاوضي وليس
اقرار الصرف.
وبخصوص م��ؤمت��ر االستثمار ف��ي بيت حل��م قدم
امني سر املجلس مسروجي حملة عن التحضيرات
للمؤمتر مشيرا ال��ى تشكيل هيئة عليا للمؤمتر
تضم ممثلني عن القطاع اخلاص والوزارات وهناك
عدد من االجتماعات واللجان لتنظيم عمل املؤمتر.
وق������ال م���س���روج���ي ان امل���ط���ل���وب م����ن امل��ج��ل��س
التنسيقي :دعوة رجال أعمال من اخلارج ودعم
املؤمتر على جميع األصعدة والعمل على توفير
مشاريع وهناك جلنة استشارية ملراجعتها ميكن
اعتمادها ودعمها م��ن جميع اجل��ه��ات املانحة
والطلب من القطاع اخلاص رعاية املؤمتر وقد
مت تغطية ذلك.
وقال محمد نافذ احلرباوي رئيس مجلس ادارة
بالتريد ردا ح��ول امكانية حتويل بالتريد الى
هيئة للصادرات أي هيئة شبه حكومية ان��ه اذا
ك��ان القطاع اخل��اص يقبل ذل��ك فال مانع لدى
بالتريد من ذلك موضحا إن اجنازات مؤسسات
ال��ق��ط��اع اخل����اص ع��ل��ى م���دى ال��س��ن�ين ال ميكن
التنازل عنها بسهولة  ،وميكن ل��ل��وزارة تشكيل

دائ��رة أو مؤسسة لتشجيع ال��ص��ادرات ان أرادت
وليس حتويل بالتريد وموقفنا واضح.

تسليم أمانة سر املجلس
التنسيقي لبالتريد

وفي نهاية االجتماع مت تسليم ملفات انتقال أمانة
السر للمجلس التنسيقي من احتاد جمعيات رجال
األعمال الى مركز التجارة الفلسطيني “بالتريد”
للستة أشهر القادمة.
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ب��دوره شكر احلرباوي رئيس احتاد جمعيات رجال
األع��م��ال محمد م��س��روج��ي ع��ل��ى اجل��ه��ود وامل��ه��ام
التي قامت بها أمانة السر حيث كانت مهام كثيرة
ومتشعبة.
وستقوم بالتريد مبتابعة كافة امللفات والقضايا
ذات العالقة بالقطاع اخل��اص خالل فترة الشهور
الستة ال��ق��ادم��ة ،وم��ن أهمها متابعة ملف احل��وار
بني القطاعني العام واخل��اص ، ،ومشاريع القطاع
اخلاص ،وبطاقات رجال األعمال .
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وزيرا االقتصاد الوطني والصناعة الفرنسي
يضعان حجر االساس ملنطقة بيت حلم الصناعية
وض��ع وزي���ر االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي د .حسن أب��و لبده
ووزي���ر الصناعة الفرنسي كريستيان ايستروسي،
حجر األس��اس ملنطقة بيت حلم الصناعية بدعم
من فرنسا ،كما وقعا على اتفاقية املنحة الفرنسية
بقيمة خمسة مليون يورو،ومتتد املنطقة الصناعية
على عشرين هكتارا جنوبي بيت حلم عند سفح تل
هيروديون الشهير وتالل جنوب الضفة الغربية.
وقد أكد د .أبو لبده إلى أن وجود منطقة صناعية
ح����رة م��ش��ت��رك��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل���م بجهد
واستثمار فرنسي فلسطيني مشترك سيشكل عامل
ج���ذب اس��ت��رات��ي��ج��ي لالستثمار احمل��ل��ي واألج��ن��ب��ي
إل���ى ه���ذه املنطقة ال��ص��ن��اع��ي��ة ،وي��س��اه��م ف��ي خلق
املئات من فرص العمل ،الفتا إلى أهمية استمرار
اجلهد املشترك لتكون املنطقة الصناعية منوذجا
للتكامل االقتصادي والصناعي واستقطاب اخلبرة
والتكنولوجيا واملعرفة الفرنسية.
وق��ال د .أب��و لبده أن مبادرة فرنسا بتمويل البنية
التحتية اخلارجية للمنطقة الصناعية ،وتوفير
امل��وارد املتوقعة لتعزيز جاذبيتها ،يعكس استمرار
فرنسا بالتضامن وامل��س��ان��دة املشكورة لفلسطني،
وق��ض��ي��ت��ه��ا ال��ع��ادل��ة ،الف��ت��ا ب���ان ف��رن��س��ا احتضنت
الرئيس الراحل ياسر عرفات في أخر أيامه ،مرورا
ب��اح��ت��ض��ان اج��ت��م��اع��ات امل��ان��ح�ين ع���ام  2007ال��ى
الشراكة املتوسطة وغيرها م��ن امل��ق��ارب��ات الهامة،
التي تدل على الرغبة الفرنسية في ان تكون عنصرا
فاعال وحاسما في قضايا املنطقة وف��ي مقدمتها
القضية الفلسطينية.
واع���ر ب .أب���و ل��ب��ده ع��ن أم��ل��ه ب���ان ت��ت��دف��ق العديد
م���ن ال���ش���رك���ات ال��ف��رن��س��ي��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار ف���ي ه��ذه
املنطقة احليوية ،وعقد الشركات مع املستثمرين
الفلسطينيني ،م��ؤك��دا ع��ل��ى إن��ن��ا جن��ت��م��ع ال��ي��وم
ل��ن��ؤس��س مل��رح��ل��ة ج���دي���دة ،وه����ي دع�����وة م��ف��ت��وح��ة
لشركائنا الفرنسيني للقدوم واالستثمار والشراكة
في جميع أنشطتنا االقتصادية.
من جانبه قال الوزير الفرنسي كريستيان ايستروسي،
ان���ه س��ع��د ك��ث��ي��را خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه ام���ع رئ��ي��س ال����وزراء
الفلسطيني الدكتور فياض من حيث التأكيد على
االستمرارية في تطبيق اتفاقية حزيران  2008بني
الرئيسني الفلسطيني والفرنسي والتذكير ما قاله
الرئيس ساركوزي أن االقتصاد احد احملاور ملعاجلة
ال���ص���راع الفلسطيني اإلس��رائ��ي��ل��ي وان املنطقة
الصناعية مثال حي لهذا اخليار االستراتيجي.
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واش��ار ايستروسي أن املنطقة الصناعية ستسمح
بخلق تنمية عبر شبكة الشركات في مدينة بيت
حل���م وج���ن���وب ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن خ��ل�ال خلق
أماكن اقتصادية وستستمر املنطقة بخلق حاضنة
للشركات العديدة ووظائف للشبان الفلسطينيني
كرسالة أمل للسالم ضمن خطة لتحسني األوضاع
االقتصادية ألمناط احلياة اليومية للفلسطينيني
من خالل التنمية االقتصادية وهي تؤدي إلى خلق
دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب
مع إسرائيل.
وأش��ار إلى أن فرنسا تدعم حاليا هذا املشروع كما
دعمت املشاريع األخرى في مناطق السلطة الوطنية
حيث ان الوكالة الفرنسية للتعاون ستساهم في 10
مليون ي��ورو لبناء وتعزيز املنطقة ف��ي املستويني
اخلارجي والداخلي ،الفتا الى ان الكثير من املصانع
وال��ش��رك��ات ترغب ف��ي االس��ت��ق��رار ف��ي ه��ذه املنطقة
وان ه��ن��اك امكانية نقل الصناعات حاليا وخلق
صناعات جديده مثل القطاع السياحي واملختص
ب��ال��س��ي��اح��ة اخل��ش��ب��ي��ة ،امل�ل�اب���س ،ال��ن��س��ي��ج ،ق��ط��اع
ال��غ��ي��ار ،املستحضرات التجميلية ،البالستيكية،
زيت الزيتون ،الغذائية ،واألدوية املهمة جدا ،مشددا
على أن إدارة املنطقة يستوجب مسؤولية اجتماعية
وبيئية من اجل احملافظة على بيئة بيت حلم.
وق���ال اي��س��ت��روس��ي ان���ه ع��ل��ى امل��س��ت��وى االجتماعي
هناك مبادرتني مهمتني تتمثل األول في خلق مركز

للتدريب املهني حتى يتمكن الشباب ان ينخرطوا
في سوق العمل واألخر املتعلق للنساء التي حتاول
ال��ت��واف��ق ب�ين احل��ي��اة العائلية والعملية ف��ي خلق
حاضنة توافق ذلك التوجه.
وأوضح إلى أن هناك رغبة كبيرة لعدد من الشركات
الفرنسية القدوم واالستثمار في ه��ذه املنطقة أو
عمل شراكة وهذا ما أعلنه اليوم من خالل التزام
جدية لشركات منها بناء وك��ال��ة س��ي��ارات ف��ي هذه
املنطقة مما يسمح بإنشاء شبكة مبيعات للمنطقة
وكذلك هناك شركة االتصاالت الفرنسية رغبتها
ف��ي إن��ش��اء م��رك��ز ل��ل��ت��دري��ب إض��اف��ة إل���ى مجموعة
س��وي��ز ب��إن��ش��اء م��رك��ز أب���ح���اث ف���ي م��ع��اجل��ة امل��ي��اه،
مؤكدا ان فرنسا ملتزمة بعمق إلى جانب احلكومة
الفلسطينية لدعم التنمية الفلسطينية ،حيث ان
رسالة اليوم نرسلها لكي تنطلق املنطقة على طريق
السالم.
من جانبها قالت فلري هوفمبرغ مستشارة الرئيس
الفرنسي ساركوزي أن هذه املنطقة الصناعية ليس
فقط جت��اري��ة وإمن���ا ستساهم ف��ي تعزيز عالقات
ال��س�لام ب�ين اجل��ان��ب�ين الفلسطيني واإلس��رائ��ي��ل��ي
وستساهم في توفير وظائف للشباب الفلسطيني
ودع�����م ال���ق���ط���اع اخل������اص ،الف���ت���ه ال����ى أن أه��م��ي��ة
املنطقة الصناعية ليس م��ن أهمية مدينة بيت
حلم ومكانتها بل من اج��ل بناء عالقات الشراكة
الفرنسية الفلسطينية.

حزيران  2010م  /جمادى اآلخرة  1431هـ  ،العددين السادس  -السابع والعشرين (عدد خاص)

لقاءات األمين العام

العالقات التجارية التركية الفلسطينية
متميزة وفي حتسن دائم
استقبل ماجد معالي أمني عام إحتاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيني أحمد رفيق جتنكايا
املمثل املقيم للوكالة الدولية للتطوير التركي
(ت��ي��ك��ا) ف��ي مقر اإلحت���اد حيث رح��ب بالضيف
وأشار الى إستمرار متيز العالقات الفلسطينية
ال��ت��رك��ي��ة واإلت���ص���االت ال��دائ��م��ة ب�ين اجل��ان��ب�ين،
حيث كرم إحتاد جمعيات رجال األعمال السفير
التركي السابق الدكتور أركان أوزير قبل مغادرته
البالد على اجلهود الكبيرة التي بذلها من أجل
حتسني وتطوير العالقات الثنائية على شتى
الصعد ،وأي��ض��ا أش��ار ال��ى تنامي العالقات بني
رجال األعمال الفلسطينيني ونظرائهم األتراك
حيث ع��اد مؤخرا وف��د رفيع املستوى من تركيا
بعد عقد ل��ق��اءات وإجتماعات ال���دورة التاسعة
ملجلس األع��م��ال التركي الفلسطيني املشترك
التي خرجت بتوصيات هامة يتم متابعتها  ،كما
ق��دم حمل��ة ح��ول إحت��اد جمعيات رج��ال األعمال
واملؤسسات املنضوية حتت لواءه وعدد األعضاء
ونشاطاتهم وتشكيلتهم من شتى القطاعات .
ك��م��ا ب�ي�ن ل���ه أن اإلحت������اد ش�����ارك م���ؤخ���را في
اإلجتماعات التحضيرية للجنة اإلقتصادية
املشتركة في اجلانب الفلسطيني ووزارة اإلقتصاد
الفلسطينية للتحضير ألهم النقاط التي ميكن
ل��ه��ا تفعيل ورف����ع م��س��ت��وى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري
ب�ين البلدين للعمل م��ن خاللها وك��ذل��ك لنقل
التكنولوجيا التركية ال��ى السوق الفلسطيني
والدخول في شراكات للعمل في فلسطني خاصة
ل�لإس��ت��ف��ادة م��ن اإلت��ف��اق��ي��ات واإلع���ف���اءات التي
متنحها فلسطني ملنتجاتها من خالل اإلتفاقيات
ال��ت��ج��اري��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال���دول مثل أمريكا
وأوروبا والصني وغيرها .
كما ب�ين ل��ه أن اإلحت���اد على إت��ص��ال م��ع رج��ال
األع��م��ال األت���راك ف��ي ال��داي��ك  DEIKلضمان
مشاركتهم في فعاليات مؤمتر بيت حلم الثاني
ل�لإس��ت��ث��م��ار  .وأن ه��ن��اك رج����ال أع��م��ال ات���راك
سيشاركون ورمب��ا سيتم عقد إجتماعات ال��دورة
العاشرة للمجلس املشترك على هامش املؤمتر

ك��م��ا ب�ي�ن رغ��ب��ة اإلحت�����اد امل��ش��ارك��ة ف���ي م��ع��رض
املوصياد وال��ذي سيعقد في الشهر العاشر من
العام احلالي
ه��ذا وأب���دى احمد رف��ي��ق رغبة رج��ال األعمال
األت����راك مبشاركتهم ف��ي امل��ؤمت��ر وأه��م��ي��ة ه��ذا
امل��ؤمت��ر ل��ت��ع��زي��ز ال��ش��راك��ة ب�ين رج����ال األع��م��ال
األتراك ورجال األعمال الفلسطينيني وحتقيق
ارت���ق���اء ف���ي ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب�ي�ن ال��ط��رف�ين
والشراكات املنفعة املتبادلة.
ومن جانبة أكد أحمد رفيق على أهمية مشاركة
رج�����ال األع����م����ال ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ف���ي م��ع��رض
املوصياد القادم في أكتوبر القادم في اسطنبول
وف��ي مؤمتر اإلستثمار ال��ذي سيعقد ف��ي شهر
متوز  2010وكذلك أب��دى اعجابه مبجلة رجل

األعمال الفلسطيني حيث سينشرون اخبارهم
ونشاطاتهم امل��ص��ورة عبر مجلة رج��ل األعمال
الفلسطيني وت��ق��دم ب��ال��ش��ك��رإلحت��اد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيني الذي يشكل حلقة
وصل بني رجال األعمال األتراك ورجال األعمال
الفلسطينيني
ه��ذا وشكر السيد ماجد معالي زي���ارة الضيف
مل��ق��ر اإلحت�����اد وب��ي�ن أن����ه س��ي��ت��م ال���ت���واص���ل بني
القطاع اخل��اص في البلدين رغ��م كل الظروف
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا رج����ال األع���م���ال في
البلدين والعقبات التي تصنعها إسرائيل أمام
جميع األط��راف للحد من تطويرها وتنميتها
كما ويجب العمل سويا إليجاد احللول املناسبة
لذلك.

تنامي العالقات بني رجال األعمال
الفلسطينيني ونظرائهم األتراك
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لقاءات األمين العام
اهتمام املاني بدعم املجلس التنسيقي

االجتماع مبمثلة الوكالة االملانية للتنمية
« »GTZسميرة بركات
إلتقى ماجد معالي أم�ين ع��ام احت���اد جمعيات
رجال االعمال الفلسطينيني ،مع مدير برنامج
القطاع اخل���اص ف��ي الـوكالة االمل��ان��ي��ة للتنمية
« »GTZالدكتورة سميرة بركات ،في مقر إحتاد
رجال االعمال في رام الله ،وذلك ملناقشة النتائج
والتطورات التي استجدت بعد ورشة العمل التي
عقدها االحت���اد وامل��ج��ل��س التنسيقي ملؤسسات
القطاع اخلاص حول دراسة تطوير ورفع مستوى
االداء للمجلس واق��رار توصيات الورشة من قبل
مجلس االدارة.
ورح��ب معالي مبمثلة الوكالة االملانية وشكرها
على جهود الوكالة في خدمة القطاع اخل��اص،
م��وض��ح��ا أن���ه مت ط���رح ه���ذه ال��ت��وص��ي��ات إلي��ج��اد
آليات افضل لتطوير االداء ،ليس إنشاء مؤسسات
جديدة وامنا اليجاد جسم قادر على تطوير عمل
مؤسسات القطاع اخلاص.
ولتوضيح كيفية عمل املؤسسات أضاف انه لكي
يكون هناك تعاون واندماج حقيقي ال بد من إعادة
النظر في توجهات وخطط العمل لكل مؤسسة
لتتوافق وتتكامل مع املؤسسات االخرى.
واشار معالي الى ان وجود قاعدة قوية مبنية على
الشفافية ووض��ع االستراتيجيات يساعدنا على
االنطالق بصورة اقوى واسرع.
وراى ان���ه م��ن اج���ل ال���وص���ول ال���ى استراتيجية
ج��دي��دة ووض��ع خطة عمل حتقق ه��ذا التكامل
والتنسيق بني مؤسسات القطاع اخلاص اعتمد
امل��ج��ل��س ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ع��ل��ى ع���دة خ���ط���وات وه���ي:
حت��دي��د االدوار واحل��اج��ة ال��ى اع���ادة النظر في
مهام كل مؤسسة من املؤسسات االعضاء ,ادخال
ث��ق��اف��ة التخطيط االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي املجلس
واعداد اخلطط االستراتيجية السنوية وصياغة
واقرار دليل عمل للمجلس والعمل على مناقشة
سبل املساهمة املالية في التأسيس واستضافة
املجلس .وكذلك تعيني موظفني دائمني وانشاء
نظام االرش��ف��ة االلكترونية ف��ي املجلس وربطه
مع االعضاء اضافة الى تقوية وسائل االتصال
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باملجلس وإنشاء صفحة املعلومات واخيرا العمل
على توحيد املجلس بني شطري الوطن.
وسيتم التحضير لالجتماع ال��ق��ادم للمجلس
التنسيقي بوضع خطة عمل ملدة عام على االقل،
بتحضير اك��ث��ر م���ن سيناريو–خطط ب��دي��ل��ة-
إلت��خ��اذ ال��ق��رارات البناءة الجن��اح التوجه س��واء
على الصعيد املؤسساتي اوعلى مستوى التنسيق
بالتوازي مع دراسة الواقع والتوجه املستقبلي.
وف���ي ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع ات��ف��ق ع��ل��ى وض���ع بعض
امل��واض��ي��ع ال��ت��ي س��ي��ت��م مناقشتها ف��ي اج��ت��م��اع
املجلس التنسيقي القادم ومنها:
التباحث ب��ش��أن اخل��ب��راء واملستشارين املطلوب
متويلهم م��ن ال��وك��ال��ة االمل��ان��ي��ة ،وخ��اص��ة امل��ب��ادرة

ال��ف��وري��ة إلع���داد دراس���ة تفصيلية ح��ول حتديد
االدوار امل��ن��اس��ب��ة التكاملية مل��ؤس��س��ات القطاع
اخلاص .إضافة الى التباحث مبا يخص الوحدة
الفنية واتخاذ القرار بخصوصها عند انتهاء مدة
التمويل احلالية.
وبني امني عام االحتاد اهمية الدور الداعم الذي
تقدمه الوكالة االملانية وبقية املؤسسات الداعمة
من اجل تطوير اعمال املجلس.
فيما أوضحت الدكتورة بركات أن الوكالة االملانية
تتطلع ق��دم�� ًا ل��دع��م املجلس وت��وس��ي��ع التمويل
وذلك عن طريق وضع خطة لثالث سنوات تشمل
االجندة القانونية واحلوار واللقاءات واملؤمترات
وخطة تفصيلية للعام .2010

د .بركات أن الوكالة االملانية تتطلع قدم ًا
لدعم املجلس وتوسيع التمويل.
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لقاءات األمين العام

رتشارد سولت مسؤول التجارة واإلستثمار في السفارة البريطانية
يزور مقر إحتاد جمعيات رجال األعمال
زار مقر احتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
ف��ي رام ال��ل��ه ال��س��ي��د ري��ت��ش��ارد س��ول��ت م��س��ؤول ملف
التجارة واإلستثمار في السفارة البريطانية في تل
أبيب ورافقه السيد مايكل جلي مسؤول ملف التجارة
واإلستثمار في القنصلية البريطانية في القدس.
مت ف���ي االج��ت��م��اع م��ن��اق��ش��ة واس���ت���ع���راض أه���م امل��ش��اك��ل
وال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه رج���ال األع��م��ال الفلسطينني
وكيفية معاجلتها ،كما اتفق اجلانبان على تواصل العالقة
من أجل متابعة ما يستجد من ظروف تستحق املتابعة
واملعاجلة مستقب ًال كما تطرق سعادة السيد سولت
إلى جانب من التحسينات التي أجريت مؤخراًعلى
ت��س��ه��ي��ل احل���ص���ول ع���ل���ى ال���ف���ي���زا م���ن ال��ق��ن��ص��ل��ي��ة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة خ��اص��ة ل��رج��ال األع���م���ال ح��ي��ث سيتم
اس��ت��ع��راض ه���ذا اجل���ان���ب ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل ض��م��ن ملف
املؤسسات في العدد القادم من مجلة رجل األعمال
الفلسطيني.
كذلك تطرق ماجد معالي األم�ين العام لإلحتاد /
ع��ض��و م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ل��ج��ان ال��ت��ح��ض��ي��ري��ة مل��ؤمت��ر
االستثمار الثاني في بيت حلم حيث اطلع اجلانب

ال��ب��ري��ط��ان��ي ع��ل��ى آخ����ر ال��ت��رت��ي��ب��ات واإلج��������راءات
والتحضيرات للمؤمتر واجل��ه��ود املبذولة إلجناحه
حيث أبلغنا بأنه سيحضره مجموعة من الشركات
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البريطانية.
هذا وفي نهاية اللقاء اتفق اجلانبان على استمرار
التواصل والتعاون مستقب ًال في املجاالت املختلفة.
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نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص

ورشة حول مشروع
قانون ضريبة الدخل ّ
املعدل
يحتل قانون ضريبة الدخل أهمية كبيرة بالنسبة
جل��م��ي��ع امل��واط��ن�ين وم��ؤس��س��ات امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي
واملنشآت االقتصادية ،باإلضافة إل��ى أن��ه يشكل
أحد أهم املؤثرات على البيئة االقتصادية واملناخ
االس��ت��ث��م��اري .وم���ن ال���واض���ح ك��ذل��ك ب���أن زي���ادة
اإلي���رادات الضريبية يعمل على تقليل التبعية
ل��ل��دول وامل��ؤس��س��ات امل��ان��ح��ة وي��ع��زز االس��ت��ق�لال
السياسي للقيادة الفلسطينية.
ولقد قامت وزارة املالية ،كما هو احلال في الدول
األخ���رى ،مبراجعة وحت��دي��ث النظم التشريعية
التي حتكم سياسات ضريبة الدخل ،حيث أصدرت
قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة  ،2004ثم
أدخلت عليه تعديالت مبوجب القرار بقانون في
سنة  ،2008وقرار بقانون لسنة  .2009ومع ذلك
فقد كان واضح ًا من خالل التجربة العملية أن
هنالك ال يزال الكثير من الثغرات التي تتطلب
التعديل في األط��ر التشريعية املتعلقة بضريبة
الدخل ،مما دفع املسؤولني في وزارة املالية إلعداد
حزمة من التعديالت على ه��ذا القانون ،والتي
استهدفت بشكل رئيسي ما يلي:
•م��ع��اجل��ة ال��ق��ص��ورات وال��ث��غ��رات ال��ت��ي أدت
الرتفاع نسبة التهرب الضريبي.
•إزال���ة ال��ت��ع��ارض وع��دم االن��س��ج��ام ب�ين م��واد
القانون.
•تفعيل آليات حتصيل الضريبة املستحقة
على املكلفني.
•معاجلة اآلثار املترتبة على اعتماد الدوالر
في احتساب الضريبة.

لقد أك��د كثير م��ن املتحدثني ب��ال��ورش��ة على أن
التعديالت املقترحة من قبل وزارة املالية تتضمن
بالفعل العديد م��ن التغييرات االيجابية على
مواد القانون احلالي .ولكن كان هنالك عدد كبير
جد ًا من املالحظات اإلضافية ،أهمها ما يلي:
.1

.2

.3

.4

1الحظ بعض املتحدثني بأن القانون املقترح
ي���ش���دد ع��ل��ى اجل��ب��اي��ة وي���ف���رط ف���ي ف��رض
ال��ع��ق��وب��ات .ك��م��ا أن���ه م��ن��ح ص�لاح��ي��ات غير
مسبوقة ملأموري التقدير.
2ال ي��ف�� ّرق ال��ق��ان��ون ف��ي ال��ع��ب��ىء الضريبي
املفروض على املنشآت االقتصادية بحسب
نوع النشاط االقتصادي ،خاصة من حيث
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي تتحملها امل��ن��ش��آت العاملة
ف��ي ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة .وب��ال��ت��ال��ي ف��إن
القانون ال مينح حوافز للمبادرين للعمل
في القطاعات “اجلديدة” ،مثل السياحة
والتكنولوجيا املتقدمة.
3هنالك غنب في كيفية التعامل مع العاملني
ف���ي ال����زراع����ة .ف��ال��ق��ان��ون ي��ع��ف��ي امل���زارع�ي�ن
األفراد من الضريبة ،ولكنه ال يعفي املنشآت
املعنوية العاملة في الزراعة بشكل منظم،
سواء كانت شركة خاصة أو عامة ،علم ًا بأن
ً
هنالك تطور ًا كبير ًا باجتاه ممارسة الزراعة
على أساس جتاري ،غالب ًا من خالل شركات
مساهمة خاصة.
4لم حتل التعديالت املقترحة مشكلة اإلزدواج
ال��ض��ري��ب��ي ل��ل��ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة اجلنسيات
(سواء كانت محلية أو أجنبية)،
بشكل كامل
ً
حيث اشترطت أن ال يكون ال��دخ��ل املعفى

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس

د .هشام عورتاني
مدير املركز

ناشئ ًا عن أموال وودائع املكلف املوجودة في
فلسطني .ومن الواضح بأن هذا االستثناء
سيؤدي لتعقيدات عملية ستحد من حوافز
االستثمار في فلسطني من قبل الشركات
األجنبية.
5 .5هنالك أيض ًا ت��س��اؤالت جدية على طريقة
احتساب الضريبة فيما يتعلق بقطاعات
اق��ت��ص��ادي��ة رئيسية ،مثل ش��رك��ات التأمني
والبنوك واألبنية املعدة لاليجار أو البيع.
وق����د أب�����دى مم��ث��ل��و ه����ذه ال���ق���ط���اع���ات من
امل��ش��ارك�ين ف��ي ال��ورش��ة مالحظات جوهرية
ح����ول ال��ت��ع��دي�لات امل��ق��ت��رح��ة ع��ل��ى ق��ان��ون
املعدل.
ضريبة الدخل ّ
وب��اإلض��اف��ة للمداخالت الرئيسية امل��ق��دم��ة من
م��دي��ر ع���ام ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل وأم��ي�ن س��ر جمعية
املدققني القانونيني وأحد اخلبراء في التشريعات
االقتصادية ،حيث قدمت إلدارة املركز ع��دد من
املذكرات اإلضافية من بعض اجلهات ذات العالقة.
وكخطوة نحو تعميق التواصل بني دائرة الضريبة
وه���ذه امل��ؤس��س��ات ف��إن��ه س��ي��ك��ون م��ن امل��ف��ي��د ج��د ًا
ايجاد حوارات ثنائية بني الطاقم الفني املسؤول
في دائ��رة ضريبة الدخل وممثلي بعض اجلهات
الرئيسية ذات ال��ع�لاق��ة ،مثل ش��رك��ات التأمني،
جمعية البنوك ،وممثلي الشركات العاملة في
االستثمار العقاري.

كخطوة نحو تعميق التواصل بني دائرة الضريبة وهذه املؤسسات فإنه سيكون
من املفيد جد ًا ايجاد حوارات ثنائية بني الطاقم الفني املسؤول في دائرة ضريبة
الدخل وممثلي بعض اجلهات الرئيسية ذات العالقة
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس

صناعة التأمني على مفترق طرق

ضرورة إقامة تواصل أفضل مع وزارة املالية
عقد مركز تطوير القطاع اخل��اص ورش��ة عمل حول
العالقات بني احتاد شركات التأمني ووزارة املالية ،شارك
فيها عدد كبير من املسؤولني في وزارة املالية وشركات
التأمني وامل��ؤس��س��ات احلكومية وغير احلكومية ذات
العالقة .وق��د استهدفت ال��ورش��ة بشكل خ��اص إلقاء
الضوء على العالقات بني وزارة املالية وشركات التأمني
بالنسبة للقضايا الضريبية وبالنسبة لصندوق تعويض
مصابي حوادث الطرق.

ال تؤثر على استمرار شركات التامني في الوفاء
بالتزاماتها جتاه املؤمن لهم.
4 .4ض��رورة متثيل االحت��اد في عضوية مجلس إدارة
الصندوق ،حيث أن ذلك يصب في مصلحة صناعة
التامني في فلسطني .فالعالقة بني الطرفني هي
عالقة تكاملية وليست تنافسية ،كما أنه ال يوجد
هنالك تضارب مصالح ناجم عن وج��ود ممثل
لشركات التامني في مجلس إدارة الصندوق ،ووفاء
الصندوق بالتزاماته وفقا ألحكام القانون.

ابتدأت الورشة مبداخلة من السيد محمد الرمياوي،
رئيس احت���اد ش��رك��ات التأمني ،وال���ذي اشتكى م��ن أن
العالقة بني شركات التأمني وصندوق تعويض مصابي
حوادث الطرق قد شابها خالل السنوات املاضية جملة
من اإلشكاالت واملوضوعات العالقة التي لم يتم تسويتها
بطريقة موضوعية .ولدى دراسة خلفية هذه املشكالت
فقد ل��وح��ظ بأنها ت��ع��ود ألس��ب��اب ع��دي��دة ،منها سوء
فهم األط��راف ذات العالقة ملسؤولياتها ،والتداخل في
املسؤوليات بني الطرفني .بل أنه لوحظ مؤخر ًا تفاقم
الهوة حول املوضوعات التالية:

مداخلةالسيدعزيزعبداجلواد

مداخلةالسيدمحمدالرمياوي

 .1متثيل االحت���اد الفلسطيني لشركات التامني في
مجلس إدارة الصندوق.
 .2مستحقات الصندوق القدمية على شركات التأمني.
 .3ملفات احلوادث العالقة القدمية بني الطرفني.
 .4مستحقات الصندوق اجلديدة من الشركات.
ولتجاوز إره��اص��ات املاضي وتراكماته ،ولبناء عالقة
تكاملية جديدة أساسها مبدأ حسن النية واملصلحة
العامة ،فقد اقترح الرمياوي ما يلي:
1 .1مأسسة العالقة بني االحتاد الفلسطيني لشركات
التامنيوالصندوق.
 2 .2تشكيل جلنة مكونة من االحتاد والصندوق تكلّف
بوضع آلية جديدة للتعاون في حل جميع ملفات
اإلدعاءاتالعالقةالقدمية.
 3 .3ج��دول��ة مستحقات ال��ص��ن��دوق ال��ق��دمي��ة على
الشركات بصورة حتقق مصالح الطرفني ،وبحيث
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أشاد السيد عزيز عبداجلواد ،الرئيس التنفيذي لشركة
التأمنيالوطنية،بجهوداحلكومةفيبناءاقتصادوطني
بالصورة التي تنسجم وتطلعات الشعب الفلسطيني في
التحرر واالستقالل .ولكنه أوضح مع ذلك بأن شركات
التأمني في فلسطني يتهددها خطر كبير ناجم عن
التفسير الذي تتبناه وزارة املالية بالنسبة ألحكام الفقرة
الثالثة من املادة ( )16من قانون ضريبة الدخل األردني
رقم  25لسنة  .1964وبحسب رأي��ه فإن سياسة وزارة
املالية بهذا اخلصوص ستؤدي إلى إفالس كافة شركات
التأمنيلألسبابالتالية:
أو ًال:

ثاني ًا:

يتعارض هذا التفسير مع اإلجراء الذي اتبعته
دوائر ضريبة الدخل األردنية لنفس القانون
(وه��ي الدولة التي أص��درت القانون) ،إذ أنها
عندما طبقته على جميع شركات التأمني
العاملة في األردن خالل السنوات من 1964
ح��ت��ى  1980اع��ت��م��دت ال��ت��ع��وي��ض��ات حتت
التسوية لشركات التأمني كجزء من تكاليف
إنتاجها ،وهو ما ترفضه دائرة ضريبة الدخل
في رام الله نتيجة تفسيرها لهذه املادة.
ويالحظ كذلك بأن سياسة وزارة املالية بهذا
اخلصوصتتعارضمعالتفسيرالذيتعاملت
به سلطات اإلحتالل عندما كان لها الوالية
الضريبية على الضفة قبل استالم السلطة
ملسؤولياتها في عام  ،1994إذ اعترفت سلطات
االحتالل للمؤسسة العربية للتأمني (وهي

شركةالتأمنيالفلسطينيةالوحيدةالتيكانت
موجوده في ذلك الوقت) بالتعويضات حتت
التسوية كجزء من تكاليف إنتاجها.
ثالث ًا :كما أن موقف وزارة املالية يتعارض مع مبادىء
احملاسبة األساسية والدولية ،إذ أن العمل بهذا
التفسير سيؤدي إلى تطبيق مبدأ االستحقاق
على جزء من حسابات شركات التأمني واملبدأ
النقدي على اجلزء اآلخر.
رابع ًا :يتعارض موقف وزارة املالية كذلك مع تعليمات
السلطات الرقابية وهيئة سوق رأس املال بشأن
اإلحتياطات الفنية لشركات التأمني ،والتي مت
إقرارها من مجلس ال��وزراء املوقر (القرار رقم
 131لسنة .)2007
سادس ًا :اعتمدت دوائ��ر ضريبة الدخل في قطاع غزة
(قبل استيالء حماس على السلطة هناك)
ل��ش��رك��ات ال��ت��أم�ين الفلسطينية امل���وج���ودة
ملفاتها الضريبية في غزة بالتعويضات حتت
التسوية كجزء من تكاليف اإلنتاج .وحتقيق ًا
ملبدأ العدالة واملساواة في التعامل بني جميع
شركات التأمني التي تعمل في نفس الوطن
وبنفس الظروف واألوضاع واخلاضعة لنفس
السلطة ،فإنه من الواجب معاملتها ضريبي ًا
على نفس املبدأ.
وفي اخلتام فقد أكد السيد عبداجلواد على ضرورة إعادة
النظر في سياسة وزارة املالية بالنسبة لبعض النقاط
األساسيةاملتعلقةبشركاتالتأمني.

مداخلةالسيدةمنىاملصري

وق��د قامت السيدة منى امل��ص��ري ،وكيل وزارة املالية،
بالرد على املالحظات التي وردت في مداخالت ممثلي
شركات التأمني .وفيما يلي ملخص ًا الجاباتها على تلك
املالحظات:
أ -بالنسبة لصندوق تعويض مصابي ح��وادث
الطرق
• إن الصندوق لم ينشأ مبوجب قانون التأمني ،بل
مبوجب قرار رئاسي رقم ( )95لسنة .1995
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نشاطات مركز تطوير القطاع الخاص
• لقد حدد القانون عالقات وح��دود مسؤولية كل
م��ن ال��ص��ن��دوق وش��رك��ات ال��ت��أم�ين ،ويفترض أن
يظل القانون هو املرجعية التي حتتكم لها جميع
األطراف.
•إن اإلجراء املعمول به بالنسبة لعدم متثيل احتاد
شركات التأمني مبجلس إدارة الصندوق هو نابع
عن ضرورة احملافظة على السرية بالنسبة لبعض
القضايا .لذا فإن وزارة املالية ترى ضرورة بقاء إدارة
الصندوق بيد ممثلي املؤسسات احلكومية.
•إن اإلدارة املالية للصندوق جيدة وال يوجد بها
خلل ،كما ال يوجد ملفات لدى الصندوق لم يتم
حلها منذ سنوات.
• لقد ق��ام دي���وان الرقابة املالية واإلداري����ة مؤخر ًا
بفحص أوضاع الصندوق ،وقد انتقد تراكم الذمم
حمل
على شركات التأمني وعدم املطالبة بها .وقد ّ
الديوان مجلس إدارة الصندوق املسؤولية على هذا
التقصير.

•ل��ق��د طلبت وزارة امل��ال��ي��ة م��ن ال���دي���وان دراس���ة
االت��ف��اق��ي��ات وال��ق��وان�ين ذات ال��ع�لاق��ة ،وحتديد
مسؤوليات كل من شركات التأمني والصندوق.
ب -بالنسبة للمالحظات اخل��اص��ة بانعكاسات
قانونضريبةالدخلعلىشركاتالتأمني
• إن موقف وزارة املالية م��ن ه��ذه القضية مقيد
بالنص القانوني ،وال����وزارة تختلف مع شركات
التأمنيبالنسبةلتفسيراالحتياطيواملخصص.
•ألغ����راض اح��ت��س��اب ال��ض��ري��ب��ة ،ف���إن النصوص
واضحة وال يوجد تعسف ،بل على العكس فإن
الوزارة حريصة على ازدهار شركات التأمني.
•من املؤسف بأن هنالك مشكلة كبيرة ناجمة عن
اختالف بعض التشريعات املالية بني الضفة وغزة،
وبالتالي فإن توحيد القوانني بني املنطقتني هو
ضرورةملحة.

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني
الـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدس
ماذا بعد الورشة؟

لقد أك���دت امل��داخ�لات التي تقدم بها ممثلو شركات
التأمني وال��ردود التي صدرت عن وكيل وزارة املالية بأن
هنالك هوة عميقة بني الطرفني في العديد من املشكالت
القانونية والتنظيمية ،خاصة بالنسبة للتفسيرات
املتناقضة لبعض أحكام قانون ضريبة الدخل .ويبدو
بأن الهدف الذي حتقق من الورشة التي عقدها مركز
تطوير القطاع اخل��اص حول هذا املوضوع لم يتعدى
إظهار حجم اخل�لاف القائم بني الطرفني وليس حل
هذا اخلالف .لذا فإن هنالك ضرورة ملحة اليجاد آلية
تواصل موضوعية بني الطرفني ،ولكن حتت رعاية جهة
أخرى ذات مصداقية مهنية وقانونية مناسبة .ويقترح أن
يتم إجراء حوار كهذا حتت رعاية مشتركة من قبل ديوان
الرقابة املالية واإلدارية وهيئة سوق رأس املال.
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مقــــابــــــــــلة العـــــــــــــــدد

1

م�������ق�������اب�������ل�������ة ال��������ع��������دد
محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير في لقاء بـ «رجل االعمال»:

اجلهاز املصرفي جنح في احلفاظ على ثقة املودعني واملتعاملني
فلسطني من الدول األقل تأثر ًا باألزمة املالية العاملية
ادعو القطاع اخلاص لتكثيف استثماراته وخلق الفرص االستثمارية
يشغل الدكتور جهاد الوزير منصب محافظ سلطة
النقد الفلسطينية منذ كانون الثاني عام 2008م،
وهو نائب رئيس مجلس محافظي البنوك املركزية
ومؤسسات النقد العربية ،ورئيس اللجنة الوطنية
ملكافحة غسل األم��وال ،ونائب رئيس مجلس أمناء
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ف���ي ج��ن�ين .وق��ب��ل
ت��ول��ي��ه ه���ذه امل��ن��اص��ب ش��غ��ل ال���وزي���ر م��ج��م��وع��ة من
املناصب الرفيعة في عدد من املؤسسات وال��وزارات
الفلسطينية ك���ان أب��رزه��ا ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ وعضو
في مجلس إدارة سلطة النقد للفترة من -2006
2008م ،وق��ائ��م ب��أع��م��ال وزي���ر امل��ال��ي��ة للفترة من
تشرين ثاني2005 -م وحتى آذار 2006م ،ووكيل
وزارة املالية للفترة م��ن 2006-2004م ،ورئيس
جلنة االقتصاد الكلي ف��ي وزارة املالية ،ومساعد
وكيل وزير التخطيط والسكرتير العام للوزارة في
وقت الحق .باإلضافة إلى كونه مؤسس ومدير مركز
التجارة العاملية ف��ي فلسطني (عضو ف��ي جمعية
مراكز التجارة العاملية للفترة من 2002-1995م ).
ول��د د .جهاد الوزير في غ��زة ع��ام 1963م ،وحصل
على شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة
«« Loughboroughف��ي امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ع��ام
2001م ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ح��ص��ول��ه ع��ل��ى ش��ه��ادت��ي
املاجستير والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية
من جامعة “  ”Marquetteفي الواليات املتحدة
عامي 1990م و 1986م على التوالي.
د.الوزير كتب وشارك في تأليف عدد من الدراسات
منها “ من االحتالل إلى سياسة نقدية مستقلة”،
و” إجنازات وتطلعات في فلسطني” ،و” وجهة النظر
الفلسطينية” ،وغيرها من الدراسات املهمة.
«رجل االعمال» التقت الدكتور الوزير واج��رت معه
احلوار التالي حول التطورات املصرفية خالل العام
:2009
س :ما هو تقييمكم للجهاز املصرفي الفلسطيني
وم��دى تعاونه معكم؟ وم��ا ه��ي أه��م العقبات التي
تعترض عمل اجلهاز املصرفي؟
على الرغم من كافة العقبات التي واجهت القطاع
املصرفي ،إال أن البيانات املالية تعكس مدى جناح
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س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل���ص���ارف واجل��ه��ات
ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي اح���ت���واء أث����ار األزم�����ة ال��س��ي��اس��ي��ة
الفلسطينية بوجه خ��اص واألزم���ة املالية العاملية
ب��وج��ه ع���ام واحل���ف���اظ ع��ل��ى ث��ق��ة ج��م��ه��ور ع��م�لاء
املصارف واستقرار اجلهاز املصرفي الفلسطيني.
وبالنظر إلى مؤشرات أداء اجلهاز املصرفي وسياسات
سلطة النقد التحوطية ،فإنه ميكن التأكيد وبشكل
جازم على أن اجلهاز املصرفي قد جنح في احلفاظ
ع��ل��ى ث��ق��ة امل��ودع�ين وامل��ت��ع��ام��ل�ين واس��ت��ط��اع جت��اوز
الظروف الطارئة واملخاطر اإلضافية ،حيث تظهر
ج��م��ي��ع امل���ؤش���رات واإلح����ص����اءات من���وا ف��ي معظم
امل��ؤش��رات األساسية مثل بيانات امل��وج��ودات ورأس
املال وودائع العمالء وإجمالي الودائع ،فيما حققت
ً
ملحوظا في حجم األرباح ،بالتزامن
املصارف منوا
مع حتسن قدرتها على إدارة محفظتها االئتمانية،
وتخفيض حجم الديون املتعثرة.
أم��ا بالنسبة أله��م العقبات ال��ت��ي ت��واج��ه القطاع
املصرفي ،فهي تتركز حالي ًا في العالقة مع املصارف
املراسلة اإلسرائيلية ،وتعنتها في رف��ض التعامل
مع ف��روع املصارف العاملة في قطاع غزة من جهة
ورف���ض شحن النقد ال��ف��ائ��ض م��ن وال���ى امل��ص��ارف
احمل��ل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ض��ف��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إلى استمرارية التهديد بالتوقف عن متثيل تلك
امل��ص��ارف ف��ي غ��رف��ة امل��ق��اص��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،إال أن
جهود سلطة النقد املستمرة بالتعاون مع اجلهات
الدولية املختلفة وقد جنحت بترتيب شحن فائض
النقد املتراكم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
من خالل التعاون مع البنك املركزي اإلسرائيلي،
وتستمر سلطة النقد بالتواصل م��ع ك��ل اجلهات
املعنية بغرض التوصل حلل جذري لتسهيل العالقة
املصرفية م��ا ب�ين امل��ص��ارف العاملة ف��ي فلسطني
وامل��ص��ارف اإلسرائيلية امل��راس��ل��ة لها ،كما وت��درس
حالي ًا إمكانية استخدام عملة بديلة في فلسطني
وذلك للتقليل من مشكلة استخدام الشيكل كعملة
رئيسية.
س :ما هي اخلدمات والبرامج واألدوات املصرفية
ضمن خطة سلطة النقد التطويرية التي تسعون

إلى حتقيقها؟ وما هي أهم إجن��ازات سلطة النقد
في السنوات املاضية؟
ب����دأت س��ل��ط��ة ال��ن��ق��د وم��ن��ذ ن��ه��اي��ة ال���ع���ام 2006
خطتها اإلستراتيجية للتحول إل��ى بنك مركزي
كامل الصالحيات ،وفي هذا اإلطار عمدت لتطوير
مجموعة م��ن اإلج�����راءات وال��ت��ش��ري��ع��ات ال��ت��ي من
شأنها ترسيخ وتقوية االستقرار املالي واملصرفي
ومن أهم هذه التطويرات:
تطوير القوانني واألنظمة والتشريعات املتوقع
اعتمادها في وقت قريب:
قانون امل��ص��ارف :مت م��ؤخ��ر ًا االنتهاء من املراجعة
الشاملة والصياغة القانونية ملشروع قانون املصارف،
حيث متت إعادة صياغته مبا يتالءم مع التطورات
في البيئة املصرفية والقانونية واملمارسات الدولية
الفضلى ،ومتت االستعانة بخبراء من البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي ،كما ومت عرضه ونقاشه مع
املختصني في اجلهاز املصرفي الفلسطيني ،وهو
حالي ًا في طور االعتماد النهائي حسب األصول.
ق��ان��ون البنك امل��رك��زي :مت االن��ت��ه��اء م��ن املراجعة
القانونية ملسودة قانون البنك املركزي املقترح منذ
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أك��ث��ر م��ن ع��ام وق��د ت��أخ��ر اع��ت��م��اده بسبب األوض���اع
السياسة وغياب املجلس التشريعي الفلسطيني،
كونه يناقش عالقة سلطة النقد مع احلكومة ووزارة
املالية.
ن���ظ���ام رق����اب����ة وت���رخ���ي���ص م���ؤس���س���ات اإلق������راض
املتخصصة :مت االنتهاء من إعداد النسخة النهائية
م��ن ن��ظ��ام ت��رخ��ي��ص ورق���اب���ة م��ؤس��س��ات اإلق����راض
املتخصصة بغرض اعتماده من مجلس إدارة سلطة
النقد ،بعد صدور قانون املصارف اجلديد.
قانون حظر أعمال شركات الفوريكس :مت إص��دار
قرار بقانون بشأن حظر هذا النشاط كما مت إغالق
كافة الشركات التي متارس هذا النشاط.
تطوير التعليمات:
ق��ام��ت سلطة النقد خ�لال ال��ع��ام  2009ب��إص��دار
مجموعة من التعليمات املنظمة للعمل املصرفي
بعد االنتهاء من تعديلها وفق ًا للتطورات الرقابية
والتشريعية ،ك��ان م��ن أهمها التعليمات املوجهة
للمصارف إلعداد خطط ملواجهة الكوارث وضمان
استمرارية العمل ،تعليمات احلوكمة بغرض توجيه
املصارف لتحقيق أقصى درجات املهنية والشفافية،
تعليمات االئتمان العادل الهادفة إلرساء القواعد
السليمة ف��ي عملية تنظيم العالقة ب�ين املصرف
وع��م�لائ��ه ،تعليمات ال��ت��دق��ي��ق اخل��ارج��ي ال��ه��ادف��ة
لضمان قيام املدققني اخل��ارج��ي�ين مبهامهم وفق
أفضل املمارسات واملعايير الدولية ملمارسة أعمال
التدقيق ،وأخير ًا تعليمات التعيني والترقيات ،والتي
حدد من خاللها ض��رورة اعتماد سياسات واضحة
وشفافة للتوظيف والتعيني والترقيات والعقوبات
والفصل وإنهاء اخلدمات واالستقالة.
مكتب املعلومات االئتماني:
تطوير م��ش��روع مكتب املعلومات االئتماني ال��ذي
يربط امل��ص��ارف وم��ؤس��س��ات اإلق���راض العاملة في
فلسطني ض��م��ن شبكة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ،متكنهم من
االستعالم عن التاريخ االئتماني ألي عميل مهما
كان حجم االئتمان املمنوح له ،مما يحد من مخاطر
االئتمان ويجعل امل��ص��ارف أكثر ق��درة على اتخاذ
القرارات االئتمانية السليمة ،والذي أسفر عن زيادة
حجم التسهيالت املمنوحة من قبل املصارف ضمن
دراسات واضحة ودقيقة.
وق��د مت م��ؤخ��ر ًا توقيع اتفاقية م��ع ش��رك��ة أملانية
إلنشاء نظام خاص لتصنيف العمالء املقترضني
( )CREDIT SCORINGحيث يتوقع املباشرة
رسمي ًا للعمل بالنظام اجلديد خالل شهر حزيران
من العام احلالي ،األمر الذي يتوقع أن يساهم في
تعزيز قدرة املصارف على تقييم املخاطر االئتمانية
للمقترضني.
النظام اآللي اجلديد للشيكات املعادة:

تطوير ن��ظ��ام آل��ي ج��دي��د للشيكات امل��ع��ادة كبديل
عن النظام السابق ،يعتبر واح��د ًا من األفضل في
العالم ،وميتاز بشمولية البيانات وحداثتها ودقتها
وأمتتتها ،وتوحيد مراكز العميل متعدد احلسابات
ف��ي أك��ث��ر م��ن م��ص��رف ،وي��ه��دف ه��ذا النظام للحد
م��ن ظ��اه��رة الشيكات امل��ع��ادة لعدم كفاية الرصيد
واحلفاظ على املكانة القانونية للشيك كأداة دفع.
العالقة والتعاون مع البنوك املركزية األخرى:
ت��ط��وي��ر ع�ل�اق���ات ال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة
خ��اص��ة ف��ي ال����دول ال��ت��ي ل��ه��ا ت��واج��د م��ص��رف��ي في
فلسطني ،كتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك املركزي
املصري بتاريخ 2010/03/25م ،وجتديد مذكرة
التفاهم املوقعة مع البنك املركزي األردن��ي بتاريخ
2009/05/4م.
قطاع الصرافة:
قامت سلطة النقد خ�لال ال��ع��ام 2009م ،بإعداد
خطة عمل لتفعيل وح��دة الصرافة وتنفيذ بعض
مراحلها مبا يشمل إص��دار جزأين من التعليمات
اخل��اص��ة بتنظيم م��ه��ن��ة ال��ص��راف��ة ف��ي فلسطني
تتضمن (األع��م��ال املسموحة واألع��م��ال احملظورة،
الشكل القانوني ،رأس املال ،الكفاالت ،الترخيص،
ق���اع���دة اع����رف ع��م��ي��ل��ك ،ال��ت��ق��اري��ر امل��ط��ل��وب��ة من
الصرافني) ،إضافة إلى عقد ورش عمل للصرافني
في مختلف احملافظات الفلسطينية ،حيث بدأت
عملية التفتيش والتحليل على أعمال الصرافة،
هذا وقد أص��درت سلطة النقد ق��رار ًا بالتوقف عن
استقبال أي طلبات ترخيص جديدة خ�لال العام
2010م حلني إعادة تنظيم تعليمات مهنة الصرافة
وفق ًا ألحدث املعايير الدولية باخلصوص.
مؤسسات اإلقراض الصغير:
مت إع�����داد م���س���ودة ن���ظ���ام ال���رق���اب���ة وال��ت��رخ��ي��ص،
كما مت تشكيل مجموعة عمل مكونة م��ن بعض
ال��دول واملؤسسات املانحة وبالتنسيق مع السلطة
الوطنية الفلسطينية وفق خطة اإلصالح والتنمية
لألعوام2013-2011م .حيث مت اعتماد اإلط��ار
ال��ع��ام لسياسة التمويل الصغير ،بهدف التعرف
ع��ل��ى ال��ف��رص وال��ف��ج��وات التمويلية ف��ي ال��س��وق
الفلسطيني ،واملجاالت ذات األولوية للحصول على
دعم اجلهات املانحة ،وتطوير آليات ملتابعة وتقييم
القطاعات املتنامية.
نظام املدفوعات الفلسطيني:
ق��ام��ت سلطة ال��ن��ق��د ن��ه��اي��ة ال��ع��ام  2008بتوقيع
اتفاقية مع شركة ( )Peragoللمباشرة باخلطوات
الفنية والعملية إلنشاء نظام مدفوعات فلسطيني
إلكتروني وفق ًا للمعايير الدولية في هذا املجال،
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على أن يجمع هذا النظام ما بني نظام الدفع اآلني
( )RTGSواملقاصة اآللية ( ،)ACHوعليه فقد مت
تشغيل نظام ال ( )RTGSخالل شهر نيسان من
العام احلالي ،ومن املتوقع انتهاء املرحلة التجريبية
في مطلع شهر أيلول من ه��ذا العام لتتم عملية
اإلطالق الرسمي للنظام.
إصدار شهادات إيداع فلسطينية ،وخلق سوق مالي
بني املصارف (:)Interbank Market
تتطلع سلطة النقد إلى إصدار سندات إيداع للبنوك
قبل نهاية العام احلالي ،تزامن ًا مع مشاورات جتريها
مع كل من وزارة الـمالية وص��ن��دوق النقد الدولي
إلصدار سندات حكومية لتمويل الـمشاريع العامة،
مبا ميكن البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية
من تقدمي قروض طويلة األجل تصل مدد سدادها
إلى  25عام ًا ،كما وأن إصدار شهادات اإليداع سيوفر
شك ًال من أشكال الضمانات للمصارف لدى سلطة
النقد وللمصارف فيما بينها ألغ��راض احلصول
على ق��روض يومية عند ال��ض��رورة (Interbank
 .)Marketاألم��ر ال��ذي سيساهم في إيجاد أداة
م��ن أدوات السياسة النقدية امل��ؤث��رة على أسعار
الفائدة ف��ي ال��س��وق احمل��ل��ي ،حتى م��ع غياب عملة
وطنية ،وذلك عن طريق حتديد ()Bench mark
لسعر الفائدة ،كما وأن وجود شهادات اإليداع ميكن
أن يسهم في تعزيز ق��درة سلطة النقد على إدارة
السيولة من خالل امتصاص فائض السيولة من
النظام.
إنشاء نظام ضمان ودائع فلسطيني:
تسعى سلطة ال��ن��ق��د خ�ل�ال ال��ع��ام ال��ق��ادم إلن��ش��اء
ن��ظ��ام ض��م��ان ودائ���ع ف��ي فلسطني ،ي��ق��وم بتغطية
حوالي  95% 90%-من إجمالي الودائع مما يعزز
م��ن مكانة وق���درة اجل��ه��از امل��ص��رف��ي على مواجهة
التحديات واألزمات.
س:ما هي أهم أهداف سلطة النقد ورؤيتها وأهم
العقبات التي تواجهها؟ ومتى ستتحول إلى بنك
مركزي؟
تقتصر سلطة النقد مهامها احلالية على مراقبة
املصارف ،وخدمات املدفوعات ،واألبحاث واإلحصاء،
إال أنها تهدف في املدى املتوسط للتحول إلى بنك
مركزي كامل الصالحيات.
في العام  2006تبنت سلطة النقد خطة طموحة
للتحول إل��ى بنك م��رك��زي كامل الصالحيات ،مت
تنفيذ املرحلة األولى منها خالل السنوات الثالثة
املاضية ،ومن املتوقع استكمال بقية املراحل خالل
الثالث سنوات القادمة ،عند اكتمال خطة التحول،
ستمتلك سلطة النقد كامل امل��ه��ام والصالحيات
التي ميارسها أي بنك مركزي حديث وفعال ،وبهذا
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ستكون ق���ادرة على أن تقوم ب��دور أس��اس��ي ف��ي دفع
عجلة النمو االقتصادي لدولة فلسطني املستقرة
ذات السيادة ،وستكون عندها قادرة على إصدار عملة
وطنية ،وتنفيذ سياسات نقدية مالئمة ملرحلة النمو
والتطور االقتصادي واملالي كما ستتمكن من القيام
بدورها كمستشار اقتصادي ومالي للحكومة.
ي��س��ت��ن��د ه���ذا ال��ت��ح��ول إل���ى رؤي����ة واض���ح���ة وخ��ط��ة
لتحقيق ه��ذه ال��رؤي��ة ،مستمدتان م��ن املمارسات
الدولية الفضلى ،وإعادة الهيكلة وحتديث البنوك
املركزية العصرية ،واحتوائها على مبادئ احلكم
السليم ،الكفيلة بتحويل سلطة النقد إلى مؤسسة
ذات تقنية ع��ال��ي��ة وك����ادر ف��ن��ي تخصصي يتمتع
مب��ه��ارات م��ت��ط�� ّورة ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى إص�ل�اح النهج
اإلداري للمؤسسة لتصبح مؤسسة منفتحة تخضع
ملبادئ الشفافية واملساءلة ،إلى جانب حتديد واضح
للمسؤوليات ،باإلضافة الى حتويل سلطة النقد إلى
مؤسسة ذات مصداقية وفعالية عالية ،ق��ادرة على
كسب ثقة الشعب الفلسطيني ،وممثليه املنتخبني،
وال��راغ��ب�ين ف��ي االس��ت��ث��م��ار ف��ي ف��ل��س��ط�ين ،إص�لاح
النظام املصرفي والتوجه نحو إنشاء مؤسسات قوية
ق��ادرة على املنافسة من شأنها املساهمة في إقامة
الدولة املستقلة ،وبالتالي تشجيع النمو االقتصادي
واالج��ت��م��اع��ي ف��ي فلسطني ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى تعزيز
ق��درات��ه��ا ال��ذات��ي��ة ف��ي إس����داء امل���ش���ورة ف��ي مجال
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة لتتكامل م��ع االس��ت��ق��رار
النقدي واملالي القائم واملهام املساندة األخرى.
ام��ا بخصوص اه��م العقبات التي تواجهها سلطة
النقد فهي كما يلي:
عدم وضوح الوضع السياسي واالنقسام بني شطري
الوطن واملخاطر احمليطة به.
ع��دم توفر سياسات نقدية إلص���دار عملة محلية
بسبب ال��ظ��روف السياسية وبالتالي ارت��ف��اع تأثير
ال��ع�لاق��ة م���ع ال��ب��ن��وك اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى احل��ي��اة
االقتصادية في فلسطني ،بسبب وجود عراقيل في
استخدامات عملة الشيكل وفق ًا التفاقية باريس
االقتصادية.
ع��دم ال��ق��درة على التنبؤ بطبيعة العالقة م��ا بني
البنوك اإلسرائيلية والفلسطينية ،خاصة فيما
ي��ت��ع��ل��ق ب��اس��ت��ق��ب��ال وحت���وي���ل ال��س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ق��ط��ع ال��ع�لاق��ة م��ع ف����روع ال��ب��ن��وك
العاملة ف��ي ق��ط��اع غ���زة ،وال��ت��ه��دي��د ب��وق��ف متثيل
البنوك الفلسطينية في غرفة املقاصة اإلسرائيلية.
س :هل أثرت األزم��ة املالية على اجلهاز املصرفي؟
وما مدى تأثير ذلك؟
تعتبر فلسطني من الدول األقل تأثر ًا باألزمة املالية
العاملية ،فعلى الرغم من انتشار أثر األزم��ة املالية
في معظم بلدان العالم ،إال أن محدودية انفتاح
االقتصاد الفلسطيني على االقتصاديات العاملية،
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باإلضافة إلى حداثة اجلهاز املصرفي الفلسطيني،
واع���ت���م���اده ب��ش��ك��ل أس���اس���ي ع��ل��ى األدوات امل��ال��ي��ة
التقليدية ،وحداثة سوق فلسطني ل�لأوراق املالية
واقتصاره على ت��داول نوع واحد من األوراق املالية
أال وه��ي أس��ه��م ح��ق��وق امللكية للشركات امل��درج��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ق��ي��ود االق��ت��ص��ادي��ة والسياسية
املفروضة نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي ،كل ذلك
ساهم في التخفيف من األثر السلبي لألزمة املالية
بشكل ع��ام ،وم��ع ذل��ك فقد خسرت بعض البنوك
الفلسطينية في استثماراتها لدى بعض املصارف
العاملية ،لكنها لم تتجاوز باملجمل  2مليون دوالر،
إال أن األزمة املالية احلالية كان لها األثر في إعادة
النظر ف��ي تعليمات إدارة وتنظيم االس��ت��ث��م��ارات
والتوظيفات اخلارجية ،وحتديد قيود لالستثمارات
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��دول��ة وامل��ؤس��س��ة امل��ال��ي��ة والعملة،
باإلضافة إل��ى التشديد على ع��دم االستثمار في
املشتقات إال ألغراض التحوط.
س :ما هي اخلطوات التي قمتم بها للتقليل من
هذه اآلثار؟
ق��ام��ت سلطة ال��ن��ق��د ب��إع��ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي تعليمات
إدارة وتنظيم االستثمارات والتوظيفات اخلارجية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��ش��دي��د ع��ل��ى ع���دم االس��ت��ث��م��ار
ف���ي امل��ش��ت��ق��ات إال ألغ�����راض ال���ت���ح���وط ،وت���ف���ادي
االستثمارات في املؤسسات املالية غير املصنفة او
املصنفة أقل من الدرجة االستثمارية ،بحيث تتم
متابعة توظيفات جميع امل��ص��ارف بشكل أسبوعي
وبشكل شهري ،هذا وقد مت إصدار تعليمات جديدة
للتقليل من أثر األزم��ة املالية العاملية وللتحضير
لتطبيق متطلبات جلنة بازل  ،IIمن ضمنها:
إص��دار تعليمات جديدة ح��ول عملية تنظيم إدارة
ك��ل ن��وع م��ن أن���واع املخاطر ،باإلضافة إل��ى إص��دار
تعليمات جديدة بضرورة إنشاء دوائر إلدارة املخاطر
وحتديد سياسات واضحة وتوضيح ارتباطها مع
مجلس اإلدارة.
تطبيق املبادئ األساسية للرقابة على السيولة وفق ًا
للمتطلبات اجلديدة للجنة بازل.
إص��دار تعليمات جديدة لتوضيح دور ومسؤوليات
التدقيق ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي وارت��ب��اط��ه مبجلس
اإلدارة.
إص��دار دليل املبادئ واملمارسات الفضلى للمصارف
العاملة في فلسطني ،وحتديد أهمية دور مجلس
اإلدارة في إدارة املخاطر املصرفية املختلفة ،باإلضافة
إلى أهمية التأكيد على عضوية  4من ذوي اخلبرات
االقتصادية والبنكية ضمن مجلس اإلدارة.
حتديث تعليمات احل��د األدن��ى ملتطلبات اإلفصاح
والشفافية مب��ا يتناسب م��ع معيار اإلف��ص��اح في
ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة  IFRSوال��دع��ام��ة ال��ث��ال��ث��ة من
متطلبات جلنة بازل  ،IIعلى أن يتم اعتماد سياسة

اإلفصاح من قبل مجلس اإلدارة.
إصدار تعليمات جديدة ملعاجلة إدارة مخاطر التركز
ومخاطر السوق على مستوى محافظ االستثمار
ومحافظ اإلق���راض ،مبا يضمن تشجيع املصارف
على زيادة التنوع في محافظها ،واالهتمام بجودة
أصولها ،مع االستمرار بحظر التعامل مع املشتقات
إال ألغراض التحوط.
إص�����دار ت��ع��ل��ي��م��ات ح���ول ض�����رورة ت��وف��ي��ر إج�����راءات
وس���ي���اس���ات واض���ح���ة ل����دى ك���ل م���ص���رف ل��ض��م��ان
استمرارية األعمال املصرفية واحلفاظ على حقوق
املودعني في ظل كل الظروف.
ال���ت���وج���ه ل��ت��ق��وي��ة واس���ت���ق���رار اجل���ه���از امل��ص��رف��ي
الفلسطيني وحتسني قدرته على مواجهة اخلسائر
املتوقعة وغير املتوقعة ،عن طريق تقوية رأس املال،
الذي مت رفعه من  20مليون دوالر إلى  35مليون
حتى نهاية العام  2009ومن ثم إلى  50مليون مع
نهاية العام  ،2010كما وتشجع سلطة النقد حالي ًا
 8مصارف عاملة في فلسطني من أصل  19مصرف
لالندماج لتحقيق نظام مالي قوي ومستقر قادر
على املنافسة دولي ًا مع املؤسسات الدولية.
س :كلمة أخ��ي��رة توجهونها للقطاع اخل���اص في
فلسطني؟
تعتبر م��س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي ب��ن��اء دول��ة
فلسطني املستقلة مساهمة هامة وضرورية ،حيث
أث��ب��ت ال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي فلسطني ق��درت��ه على
مواجهة أصعب الضغوطات والتقلبات السياسية
واالقتصادية ال بل استطاع حتقيق نسب ممتازة
من النمو واألرباح ،ويسعدني في هذا السياق دعوة
مؤسسات القطاع اخل���اص لتكثيف استثماراتها
داخ��ل فلسطني ،وخلق الفرص االستثمارية التي
ت��ؤس��س ل��ب��ن��اء اق��ت��ص��اد ق���وي وم��ن��اف��س ق���ادر على
استيعاب األعداد املتزايدة من اخلريجني والعمال
م��ن خ�ل�ال خ��ل��ق ف���رص ع��م��ل ج��دي��دة مب��ا يحقق
تخفيض حجم العمالة اخلارجية وتخفيض نسب
ال��ب��ط��ال��ة ،ون��دع��وه��م إل��ى خلق إط���ار م��ن التعاون
والشراكة احلقيقية مع اجلهاز املصرفي الفلسطيني
ال��ذي سيقدم كل الدعم ال�لازم لذلك ،األم��ر الذي
سينعكس إيجابا على كافة القطاعات مما يسهم في
دعم عجلة النمو االقتصادي املستدام    .
في اخلتام ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل
ل��ل��ق��ط��اع�ين امل��ص��رف��ي واخل�����اص ع��ل��ى ج��ه��وده��م��ا
املبذولة في إجن��اح مشروع بناء ال��دول��ة املستقلة،
كما اخ��ص ب��ال��ذك��ر اجل��ه��از امل��ص��رف��ي ال���ذي ساهم
بشكل فاعل في إجناح األنظمة اجلديدة واملتطورة
التي نفذتها سلطة النقد اجلديدة كنظام الشيكات
املعاد اآللي ،ونظام التصنيف االئتماني التي ما كان
ليكتب لها النجاح بدون تعاون املصارف والتزامهم
الكامل بتعليمات سلطة النقد.
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مجالس االعمال المشتركة

م�������ق�������اب�������ل�������ة ال��������ع��������دد
الدورة السابعة ملجلس االعمال التركي الفلسطيني املشترك

توصي بإنشاء بنك تركي فلسطيني و شركة قابضة
ش��ارك وف��د من احت��اد جمعيات رج��ال االعمال
الفلسطينيني وممثلني ع��ن ال��ق��ط��اع اخل��اص
في اجتماعات الدورة السابعة ملجلس االعمال
التركي الفلسطيني املشترك التي عقدت في
اسطنبول تركيا في الفترة الواقعة ما بني 1
الى  4شباط . 2010
وض����م وف����د االحت������اد ك���ل م���ن ك���م���ال ح��س��ون��ة
الرئيس املشارك ملجلس االعمال الفلسطيني
ال��ت��رك��ي امل��ش��ت��رك ،وم��ح��م��د م��س��روج��ي رئ��ي��س
احت��اد جمعيات رج��ال االع��م��ال وك��ل من خضر
ال��ق��واس��م��ي وم��ح��م��د غ����ازي احل���رب���اوي رئ��ي��س
ملتقى رجال االعمال/اخلليل ومحمد العامور
وك��م��ال ت��ي��م وع��دن��ان أب��واحل��م��ص منتدبا عن
ش��رك��ة باديكوومحمد ال��رمي��اوي رئ��ي��س احت��اد
ش��رك��ات التأمني وسليم اب��وغ��زال��ة ع��ن القطاع
الزراعي وماجد معالي امني عام االحتاد.
ورح���ب اجل��ان��ب ال��ت��رك��ي ب��ال��وف��د الفلسطيني
في اسطنبول عاصمة الثقافة األوروب��ي��ة لعام
 ،2010ومت احلديث عن سبل تدعيم التعاون
امل���ش���ت���رك م����ن خ��ل��ال امل���ج���ل���س اإلق���ت���ص���ادي
األع��ل��ى ال��ت��رك��ي الفلسطيني ،وال����ذي انطلق
ب��ش��ك��ل��ه األول������ي ف���ي ال���ع���ام  1994وم��ج��ل��س
االع��م��ال امل��ش��ت��رك ال���ذي خ��رج ب��ص��ورة رسمية
في العام  2000ليوطد العالقات اإلستثمارية
واالقتصادية بني الطرفني.
وق���دم رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ع�لاق��ات اإلق��ت��ص��ادي��ة

اخل��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي ك��ي��ن��ان م�لاط��ي��ال��ي الشكر
لرئيس املجلس من اجلانب الفلسطيني كمال
حسونة على جهده املتواصل من أج��ل تطوير
عالقات املجلس،
وأش���ار إل��ى أن املجلس يشجع رج���ال األع��م��ال
األت��راك على دخول السوق الفلسطينية سواء
ف��ي قطاعات االستثمار وامل��ق��اوالت والصناعة
وغيرها ،وحث على العمل لزيادة حجم التبادل
التجاري بني فلسطني وتركيا كما جاء في طلب
اجلانب الفلسطيني على جدول االعمال.

وبحث اجلانبان الفلسطيني والتركي املواضيع
امل��ط��روح��ة ع��ل��ى ج���دول االع���م���ال وه���ي دراس���ة
السبل وال��وس��ائ��ل لتفعيل ات��ف��اق ال��ت��ج��ارة بني
ال��ب��ل��دي��ن  :م��ن خ�ل�ال ادارة م��ن��اط��ق صناعية
تكنولوجية في الضفة الغربية ,وتوفير وكاالت
م��ب��اش��رة ف���ي ف��ل��س��ط�ين ب��ال��ن��س��ب��ة للمنتجات
ال��ت��رك��ي��ة  ,وت��خ��ف��ي��ف ش����روط امل���دف���وع���ات بني
البلدين ,وتعزيز ال��ت��ج��ارة الثنائية والتعاون
وخ���اص���ة ف���ي امل���ش���اري���ع امل��ش��ت��رك��ة ع��ل��ى غ���رار
النماذج االملانية وااليطالية والفرنسية حيث
ان احلكومات تعمل على ضمان املخاطر على
هذه االستثمارات ,وتعزيز التعاون في مجاالت
اإلغاثة الطبية والزراعة والسياحة والتأمني،
وقطاع البناء واملقاوالت.

تفعيل مجلس االعمال

وات��ف��ق ع��ل��ى تفعيل مجلس االع��م��ال التركي
الفلسطيني املشترك م��ن خ�لال التعاون في
تعزيز االستثمارات في كال البلدين من خالل
ض��م��ان جن��اح ملتقى االس��ت��ث��م��ار الفلسطيني
التركي ال��ذي سيعقد في شهر متوز 2010في
اسطنبول  -تركيا ومنتدى بيت حل��م الثاني
لالستثمار ال��ذي سيعقد في شهر اي��ار 2010
الذي سيركز على املشاريع الصغيرة واملتوسطة
 ,ك��م��ا ط��ل��ب امل��ج��ل��س ط����رح ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة
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األعمال المشتركة
مجالس
للموظفني وال��ش��رك��ات الفلسطينية م��ن أجل
ت��ع��زي��ز ن��ق��ل امل��ع��رف��ة وامل��ع��ل��وم��ات م��ث��ل املناطق
الصناعية للذهب واملجوهرات ،وه��ذه البرامج
ميكن أن تدار ومتول عن طريق مكتب التعاون
التركي (تيكا) في رام الله .وكذلك مت التأكيد
على اهمية االع��ت��راف واع��ت��م��اد ،رسالة احتاد
جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني لتمكني
أع��ض��ائ��ه ورج����ال األع��م��ال الفلسطينيني من
احلصول على تأشيرات دخول سفرات متعددة
ملدة عام من القنصلية التركية في القدس.
ه����ذا ومت����ت م���راج���ع���ة م����ب����ادرة احت�����اد ال��غ��رف
التجارية التركية حيث تولى توقيع اتفاقية
منتدى أنقرة في العام  2005في اتفاق ضم
ال��غ��رف التجارية الفلسطينية واإلسرائيلية
وت��ض��م��ن االت��ف��اق ان��ش��اء م��ن��اط��ق جت���ارة ح��رة.
وك��ذل��ك االش����ارة إل��ى االت��ف��اق ال���ذي ع��ق��د بني
الرئيس التركي عبد الله غ��ول والفلسطيني
محمود عباس واإلسرائيلي شمعون بيرز من
أج��ل ال��وص��ول إل��ى ان��ش��اء امل��ن��اط��ق الصناعية
في اجللمة وترقوميا وطولكرم أس��وة مبنطقة
إيرز في إطار تعزيز خطوات السالم،وكان هناك
م��ؤش��رات ف��ي ال��رغ��ب��ة بتفعيل ه��ذه اإلت��ف��اق��ات
والوصول إلى فائدة عامة وخاصة للمشاركني
حيث طلب متابعة تفعيل هذا امللف.

كمال حسونة

وقدم الرئيس املشارك للمجلس املشترك معالي
كمال حسونة في كلمته شكره للشعب التركي
ممثال برئيس اجلمهورية عبد الله غول ورئيس
الوزراء طيب رجب أردوغان ملواقفهم السياسية
ال��داع��م��ة للفلسطينيني وال���ع���رب ب��ش��ك��ل ع��ام
وح��م��اي��ت��ه��م حل��ق��وق امل��دن��ي�ين واألط���ف���ال في
فلسطني والعالم االسالمي.
ووجه حسونة شكره لكينان مالطيالي لدعوته
ّ
لهم لالجتماع في اسطنبول لتفعيل مجلس
األع��م��ال الفلسطيني ال��ت��رك��ي امل��ش��ت��رك ال��ذي
ساهم في فتح أس��واق فلسطني أم��ام املنتجات
التركية ،والذي اعرب عن رغبته بزيادة التبادل
التجاري وتشجيع القطاع اخلاص في البلدين
في املشاركة في مشاريع اقتصادية.
وأوص����ى ح��س��ون��ة ع��ل��ى أس����اس ذل���ك بتشجيع
م��ش��اري��ع م��ش��ت��رك��ة اق��ت��ص��ادي��ة وزراع���ي���ة أس���وة
مبشاريع فرنسية وايطالية وأملانية مع فلسطني
عبر رج��ال أعمال يتشاركون اخلبرات واملعرفة
والتقنيات.
كما أش��ار إل��ى ض���رورة إق��ام��ة منطقة صناعية
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ت��ك��ون م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي إق��ام��ة
مشاريع تتعلق بالتقنيات كإنتاج قطع غيار
س��ي��ارات أوق��ط��ع ح��اس��وب وغ��ي��ره��ا ،وت��ك��ون هذه

اخلطوة بالتعاون مع جامعة فلسطني التقنية
(البوليتكنيك) في األب��ح��اث وال��دراس��ات ،مما
يخلق ف��رص عمل للخريجني والعاطلني عن
العمل في فلسطني ،وأشار حسونة إلى اجتماعه
م���ع مم��ث��ل احل��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة وم����ع ال��ق��ط��اع
اخل��اص التركي بخصوص ه��ذا امل��وض��وع حني
شغل منصب وزير االقتصاد الوطني ،وبناء على
احملادثات مت جتهيز أرض مبساحة  170دومن
إلق��ام��ة منطقة صناعية بالقرب م��ن اخلليل،
م��ع��رب��ا ع��ن ام��ل��ه أن ت��ت��اب��ع احل��ك��وم��ة التركية
هذا املوضوع وتنفذ املشروع النموذجي كما مت
التخطيط له.
كما دع��ا حسونة إل��ى منح وك���االت للمنتجات

وأشار كينان إلى أن
املجلس املشترك
يشجع رجال األعمال
األتراك على دخول
السوق الفلسطينية
في قطاعات االستثمار
واملقاوالت والصناعة
وغيرها
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التركية للقطاع اخلاص الفلسطيني ،ليساعدوا
في نشر املنتجات التركية في فلسطني .إضافة
إل����ى ت���دري���ب ال��ع��ام��ل�ين ف���ي ال��ق��ط��اع اخل���اص
الفلسطيني ف��ي تركيا ف��ي مختلف امل��ج��االت
االق��ت��ص��ادي��ة .ك��م��ا دع��ا إل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى إزال��ة
ال��ع��وائ��ق وت��خ��ف��ي��ف اإلج�������راءات ف���ي عمليات
التصدير ال��ى اجل��ان��ب الفلسطيني ،وتسهيل
شروط الدفع عن طريق البنوك.

انشاء بنك تركي

ه��ذا وق��د إتخذ املجلس املشترك توصية بناء
ع��ل��ى ط��ل��ب م��ح��م��د م���س���روج���ي رئ���ي���س احت���اد
جمعيات رجال االعمال للجهات احلكومية في
البلدين للمساعدة في إنشاء بنك تركي وشركة
قابضة مشتركة تركية فلسطينية بقيمة 100
مليون دوالر لكل منها لتصبح مظلة للعديد
من املشاريع لدعم التوجه في القطاع اخلاص
في البلدين ،وعمل ش��راك��ات في مجال البنية
التحتية ،وال��ت��وص��ي��ة بتسهيل احل��ص��ول على
ف��ي��زا م��ت��ع��ددة ال��س��ف��رات ومل���دة ع��ام ب��ك��ت��اب من
احتاد جمعيات رجال األعمال للسفارة التركية
في القدس.
ومت خ�لال اجتماعات ال��دورة أيض ًا استعراض
ج��وان��ب االه��ت��م��ام ب�ين البلدين وخ��اص��ة قطاع
التأمني واع���ادة التأمني ول��ق��اءات أخ��رى على
م��س��ت��وى ال���ش���رك���ات وال���ق���ط���اع���ات ك��ال��س��ي��اح��ة
وال���زراع���ة وال��رع��اي��ة الصحية واالس��ت��ث��م��ار في
البنية التحتية وغ��ي��ره��ا ،واع��ت��ب��ر املجتمعون
أن فلسطني ه��ي ه��دف بحد ذات���ه إض��اف��ة إلى
كونها مفتاح ل�لاس��واق العربية .ه��ذا وق��د زار
الوفد الفلسطيني معارض تزامن عرضها في
اسطنبول لألثاث واملالبس.
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مجلس األعمال الصيني الفلسطيني املشترك

استقبال السفير الصيني اجلديد وانغ تشيانغ
استقبل أعضاء مجلس إدارة إحت��اد جمعيات رجال
األع��م��ال الفلسطينيني ف��ي مقر اجلمعية السفير
الصيني اجلديد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
وان���غ تشييانغ راف��ق��ه امللحق ال��ت��ج��اري ل��ي مانشنغ
يوم  ، 2010/1/28حيث رحب به محمد مسروجي
رئيس اإلحتاد وأطلعه على حيثيات العالقة املتميزة
م��ع اجل��ان��ب الصيني وم��راح��ل��ه��ا وب�ين ل��ه احل��رص
على تطوير هذه العالقة وخاصة من خالل التفعيل
امل��س��ت��م��ر مل��ج��ل��س األع���م���ال ال��ص��ي��ن��ي الفلسطيني
املشترك
و وع��د السفير الصيني بالعمل بكل م��ا يستطيع
لالستمرار في هذا النهج وتطويره إلى اعلى مستويات
وشكر اإلحتاد على احلفاوة والتكرمي.

وداع امللحق التجاري لي مانشنغ
ودع إحتاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
امللحق التجاري الصيني لي مانشنغ الذي عمل
ق��راب��ة ث�لاث س��ن��وات ف��ي ممثلية دول���ة الصني
الشعبية الشقيقة في رام الله ،بكل جد ومثابرة
وع��م��ل خاللها على تفعيل ن��ش��اط��ات مجلس

األعمال الصيني الفلسطيني املشترك وكذلك
قدمت املمثلية الصينية من الدعم السياسي
واإلقتصادي والثقافي والفني كل ما تستطيع
اذ ارس��ل��ت اك��ث��ر م��ن  500م��ت��درب ومتخصص
خ�ل�ال ه���ذه ال��س��ن��وات ال��ث�لاث ال���ى ال��ص�ين في

مجاالت مختلفة منها أكثر من  90دورة منذ
بداية العام احلالي وقد حظي مجلس األعمال
الصيني الفلسطيني املشترك مبجموعة من
ه��ذه ال����دورات ف��ي ال��ع��ام احل��ال��ي لتخصصات
في مجال التنمية اإلقتصادية وتأثير التغيير
املناخي وذل���ك ف��ي مدينتي بكني وشانغهاي
وعقد دورة في مجال التجمعات الصناعية في
ال��دول النامية في مدينة بكني ومدينة يننغ
بو في مقاطعة شيجيانغ وثالث مقاعد لدورات
في مجال التدريب في تطبيقات البيولوجيا
احليوية ف��ي الصناعات الغذائية ف��ي مدينة
بكني ومقاطعة هييتي وثالث مقاعد في مجال
التدريب على إدارة السالمة الغذائية في مدن
ب��ك�ين وش��ان��غ��ه��اي وث��ل�اث م��ق��اع��د ف���ي م��ج��ال
التدريب على تقنية فحص السالمة الغذائية
في مدينتي بكني وتياجنن
ه���ذا وق���د ق���دم رئ��ي��س إحت����اد ج��م��ع��ي��ات رج��ال
األع��م��ال الفلسطينيني محمد م��س��روج��ي له
الشكر وهدية رمزية تقديرية له على جهوده
ومت��ن��ى ل��ه دوام ال��ص��ح��ة وال��ت��وف��ي��ق بحضور
أع���ض���اء م���ن م��ج��ل��س اإلدارة واألم��ي��ن ال��ع��ام
لإلحتاد.
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بروفـايـل الـنـجــاح
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«رأس مالنا رضا مشتركينا وعمادنا
مساهمونا ونفخر مبوظفينا»
:
شركة االتصاالت الفلسطنية “بالتل” تعد
من الشركات ال��رائ��ده في قطاع االتصاالت
في فلسطني هل ميكن التحدث عن بداية
انطالق شركة االتصاالت «بالتل»؟

:
ما رؤية الشركة في اضافة خدمات جديدة
مواكبة لتكنولوجيا العصر؟
وم��ا هواجلديد في توجهات الشركة للعام
2010؟

تأسست بالتل ع��ام  1995وب��اش��رت اعمالها في
ع��ام  1997كمشغل ومقدم لكافة ان��واع خدمات
االتصاالت وأصبحت أحد اسس االقتصاد الوطني
متحدية الصعاب متغلبة على العقبات لتثبت ان
لديها القدرة احلقيقية للوصول بخدماتها الى
املستويات العاملية ولنيل رضا مشتركيها الذين
وضعوا ثقتهم بها، ,حيث وص��ل ع��دد مشتركينا
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع األول م��ن ع���ام  2010ال��ى
 396,407مشترك  ،واصبح معدل انتشار الهاتف
الثابت بالنسبة للسكان .10.2%
وم��ن��ذ تأسيسها اخ���ذت على عاتقها ب��ن��اء بنية
حتتية م��ت��ط��ورة ل��ق��ط��اع االت���ص���االت م��ع تقدمي
افضل اخلدمات للمواطنني ومواكبة كل جديد
في هذا املضمار ,فحققت النجاح تلوالنجاح وهي
اآلن تنظر الى اكثر من توسيع قاعدة مشتركيها
فقد وضعت نصب اعينها نشر ثقافة االنترنت
وتشجيع املواطنني بااللتحاق بالركب العاملي.
وال توجد مسيرة ناجحة دون عقبات فاملنافسة
غير الشرعية من الشركات االسرائيلية واع��ادة
ب��ي��ع خ��دم��ة االن��ت��رن��ت م���ن ق��ب��ل امل���وزع�ي�ن غير
القانونيني وايضا احلصار على قطاع غزة كان
لها االث��ر الكبير في وض��ع املعيقات والعقبات،
ولكن االت��ص��االت عملت بكل امكانياتها لدحر
كل عقبة ومشكلة لتتواصل مع مشتركيها ألنها
تعتبر فلسطني هدفا لتحقيق النجاحات .ووصل
عدد مشتركي خدمة ال  ADSLفي نهاية الربع
األول من عام  2010ال��ى  95,000مشترك
ت��ق��ري��ب��ا .وم��ع��دل االن��ت��ش��ار بالنسبة خلطوط
الهاتف تعادل .24%

تتطلع بالتل ال��ى ان تكون املؤسسة ال��رائ��دة في
فلسطني وذل��ك من خ�لال توفير البنية التحية
املتطورة وال��ق��ادرة على مواكبة أخ��ر املستجدات
في قطاع تكنولوجيا املعلومات حيث ان اخلطط
املستقبلية تتركز على حتسني اخلدمات واالرتقاء
���ال م��ن اخل��دم��ات واع��ط��اء االن��ت��رن��ت
مل��س��ت��وى ع ٍ
اهمية خاصة من خالل تشجيع املشتركني على
استخدامه ألن العلم واملعرفة ركيزة اساسية لبناء
الوطن وستتمحور خططنا على اخلدمات املضافة
وخدمات النطاق العريض وادخال خدمات جديدة
مضافة وقد وضعت بالتل مجموعة من االهداف
واخلطط سعت وتسعى لتحقيقها :
ت��وف��ي��ر اح���دث ال��ن��ظ��م لتلبية ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات
مشتركينا
ت��ق��دمي اوس���ع رزم���ة م��ن اخل��دم��ات ألك��ب��ر ق��اع��دة
م��ش��ت��رك�ين وال���ع���م���ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ت��وق��ع��ات��ه��م
وتطلعاتهم والتواصل معهم بشكل مستمر.
وتتطلع ب��ال��ت��ل ال���ى حتقيق امل��زي��د م��ن التقدم
لتتكامل ج��ه��ود امل��اض��ي واجن����ازات احل��اض��ر مع
طموحات املستقبل.
:
ما هي النشاطات واالجنازات التي قامت بها
الشركة خالل عام 2009؟
م��ا ميز ع��ام  2009املنافسة العالية رغ��م ذلك
متتعت ب��ال��ت��ل ب��رؤي��ا ث��اق��ب��ة وخ��ط��وات م��دروس��ة

مهند الهيجاوي

مدير عام االتصاالت الفلسطينية
مكنتها دوم��ا من طرح خدمات جديدة وتوسيع
ق��اع��دة مشتركيها ف��ي كافة املناطق وص��وال الى
توفير اخلدمة الهاتفية بجودة عالية وبأسعار
منافسة لتحقيق رضا مشتركيها مستخدمة كافة
الوسائل التقنية رغم معيقات االحتالل من جدار
الفصل العنصري والعديد م��ن العقبات التي
استطاعت بالتل على تخطيها اال انها عملت
على نشر ثقافة االنترنت من خ�لال حزمة من
العروض الرائعة للمشتركني ,حيث كان لعروض
بالتل خالل  2009نسيجا متشابكا لكل شرائح
املجتمع الفلسطيني م��ن خ�لال ع��روض اخلط
الثابت أواالنترنت مسطرة بذلك مرحلة جديدة
م���ن س���ن���وات اجن���ازه���ا ح��ي��ث ق��دم��ن��ا ح��زم��ة من
اخلدمات متثلت بـ :
اخلدمات اخلاصة بالفئة املنزلية :
حملة اخل��دم��ات املضافة على اخل��ط الثابت
والتي اندرجت حتت شعار “حياتك أسهل مع
اخلدمات املضافة .وكذلك خدمة  ADSLحتت
شعار “دوبلنا السرعة ...وخفضنا األسعار...
م��ع  ADSLغير” وال��ت��ي تتميز بتخفيض
أسعار سرعات  ADSLوزيادة السرعات احلالية
إلى الضعف مجانا ,باإلضافة إلى توفير سرعة
جديدة  .2Megإضافة إلى ذلك إطالق حملة
 ADSLجوائز  ،واجرينا بكل شهر السحب
على العديد من اجلوائز القيمة باإلضافة إلى
اجل��ائ��زة الكبرى وه��ي “سيارة جيب فولكس
ف��اج��ن ( ،2009 )Tiguanأج���ري السحب
عليها ف��ي ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ن��ص��رم .ك��م��ا قامت
الشركة مبكافئة مشتركي خدمة أعز بعيد،2
واخل��اص��ة بفئة ال��ه��وات��ف املنزلية على نظام
الفاتورة ،وكان شعارها “لعيونك التنتني” ,أعز
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بروفايل النجاح
بعيد  ،2مل��دة شهرين ب  89أغوره” حيث فاز
العديد من املشتركني باحلملة بقسائم سفر
إلى األردن اإلم��ارات السعودية وفنزويال .كما
قامت بالتل بتخفيض أسعار االتصال الدولي
وإع���ادة تسعيرها وألي دول��ة بالعالم وف��ي أي
وقت ومن أي هاتف ثابت على نظام الفاتورة
أومسبق الدفع “احملسوب” و”بطاقات أهال”.
وقدمت حملة على بطاقات أهال مسبقة الدفع
والتي تتركز على الفئة اجلديدة لبطاقة (10
ش��ي��ك��ل) وإم��ك��ان��ي��ة االس��ت��خ��دام م��ن ال��ه��وات��ف
العمومية.

اخلدمات اخلاصة
بقطاع االعمال:

خ���دم���ة ال��ش��ب��ك��ة االف���ت���راض���ي���ة اخل���اص���ة IP
 VPNوالتي توفر احل��ل املثالي لربط فروع
ال��ش��رك��ات وامل���واق���ع ال��ع��امل��ي��ة واحمل��ل��ي��ة بشكل
ام��ن ومتطور,مع احلفاظ على أعلى درج��ات
اخلصوصية.وتتميز ه��ذه اخل��دم��ة باحلماية
واالم��ان العالي والكفاءة وانخفاض التكلفة
ب��ص��ورة ملموسة ب��االض��اف��ة ال��ى س��رع��ات نقل
ب��ي��ان��ات م��ت��ع��ددة ت��ت��راوح ب�ين  128كيلوبايت
و 100م��ي��ج��ا ب���اي���ت .وخ���دم���ة االن��ت��رن��ت من
خ�لال تكنولوجيا ألـ , SHDSLحيث توفر
هذه اخلدمة سرعات عالية ومتماثلة تبدأ من
 256 kbpsوتصل إل��ى  ,4 Mbpsوتتميز
بسرعة عالية ومتماثلة في الربط باإلنترنت
دون انشغال أوانقطاع .واستخدام غير محدود.
وش��ه��د ع��ام  2009توسعا نوعيا ف��ي املشاريع
ف��ي مختلف م��ج��االت االت��ص��االت وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ح��ي��ث ك���ان ه��ن��اك من��وم��ط��رد وزي���ادة
ملحوظة في عدد خطوط الداتا واالنترنت في
شتى القطاعات ففي القطاع احلكومي وصلت
نسبة الزيادة والنمومقارنة مع عام  2008الى
 ،73%والبنوك  42%وشركات الوساطة 380%
وشركات التأمني  130%و “ NGOsاملؤسسات
غير احلكومية”  67%واجل��ام��ع��ات  48%اما
القطاعات االخ���رى فكانت ال��زي��ادة فيها بنسة
 .40%وه��ذا ان دل على شيئ فامنا ي��دل على
جهود االت��ص��االت وجميع طواقمها في السعي
بكل امكانياتها لتلبية احتياجات النسبة االكبر
م��ن ال��ق��ط��اع��ات وال��ش��رائ��ح ف��ي ال��وط��ن الغالي
فلسطني.

:
دائ��م��ا ش��رك��ة االت���ص���االت ت��ه��ت��م وت��ش��ارك
املجتمع بجميع فئاته وبكافة املناسبات
وان��ه��ا على ال��ت��زام متواصل اجت���اه املجتمع
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ..م������ا ه������ي ت���وج���ه���ات���ك���م
نحواملسؤولية االجتماعية لهذا العام؟
ان الفعل امللموس هوالصيغة التي تلونت بها
بالتل ف��ان نتائج املسؤولية االجتماعية كانت
واضحة من خالل ادراك الشركة ملعنى الترابط
م��ع بعضها ،ف��ان نشاطاتنا م��ع املجتمع فاقت
ال��ت��وق��ع��ات وذل���ك ب��ه��دف املساهمة ف��ي حتقيق
التنمية املجتمعية ال��ت��ي نسعى اليها ،فنحن
ف��ي بالتل ال نعيش ف��ي ف���راغ وامن���ا نحن جزء
من ه��ذا النسيج الوطني وك��ان لشركتنا بصمة
واضحة فقد قمنا مبشاركة املجتمع نشاطاته
االجتماعية والثقافية والتعليمية واالقتصادية،
وكان من أبرزها رعاية جمعية االحتاد النسائي
وت��ق��دمي ال��ه��داي��ا ف��ي ي���وم امل����رأة ال��ع��امل��ي ودع��م
األنشطة التعليمية ف��ي امل���دارس ودع��م املؤمتر
ال��ث��ان��ي للتعليم التقني وامل��ه��ن��ي ف��ي فلسطني
والذي عقد في كلية هشام حجاوي التكنولوجية
بجامعة النجاح الوطنية» .وتضامنا لترسيخ
مكانة التجارة والقطاع االقتصادي مت رعاية
مهرجان جنني للتسوق .وتشجيعا واهتماما
بالقطاع الرياضي قمنا برعاية ماراثون نابلس
األول ،ع��دا عن الرعاية اإلعالمية حل��دث أكبر
سدر كنافة والذي حمل الكثير من املعاني والقيم
ال��ري��اض��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة واإلع�ل�ام���ي���ة .كذلك
املشاركة في معرض أسبوع فلسطني لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت «اكسبوتك .»2009
:
م��ا ه��ي ال��ت��ح��دي��ات وال��ص��ع��وب��ات والعقبات
التي واجهت عمل الشركة في ظل االوضاع
الراهنة؟ وكيف تخطتها؟
للتحديات واملعيقات حكاية ال تنسى مع شركة
االتصاالت فمنذ تأسيس الشركة ونحن نتعرض
م��ع أب��ن��اء شعنا ال��ى ح��ال��ة م��ن ع��دم االستقرار
بسبب الظروف االحتاللية البغيضة ولكن اخذنا
على عاتقنا ان نواصل البناء والعطاء حتت كل
الظروف فقد واجهنا املعيقات بروح خالقة قوية
وك��ع��ائ��ل��ة واح����دة ت��ض��ع فلسطني ن��ص��ب اعينها
وم��ا ك��ان اال اننا تواصلنا مبسيرتنا متسلحني
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بكل ال��ق��درات التي اتيحت لنا وحولنا املشاكل
وامل��ع��ي��ق��ات ال���ى اجن�����ازات م��رئ��ي��ة وك���ان ل��ك��ادرن��ا
البشري املؤهل البصمة الواضحة واألثر البالغ
فقد استشهد  5من زمالئنا في غزة وهم يعملون
من اجل ابناء شعبهم ورغم ذلك فان مقاسمنا
حت��ت ك��ل القصف وال��دم��ار بقيت تعمل بفعل
االيادي البيضاء ،ومتكنا من اعادة تأهيل الشبكة
بزمن قياسي ومت تنفيذ العديد م��ن املشاريع
لتوصيل اخلدما الى كل بيت وحتقيق احتياجات
السوق في الضفة وغزة ,وتؤكد االتصاالت على
ان فلسطني هي افضل مكان لالنطالق وحتقيق
النجاحات وما نحن اال جزء من شعبنا املرابط
على ارضه.
احلديث عن توقيع مذكرة التفاهم لبناء الشبكة
احلكومية بني االتصاالت الفلسطينية «بالتل»
ووزارتا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملالية
واهميتها؟
تعنى مذكرة التفاهم هذه بتنظيم عملية بناء
الشبكة احلكومية من خالل خطوط نقل بيانات
فاعلة وآم��ن��ة تربط ب�ين مؤسسات السلطة في
أنحاء الوطن ،وتشكل نواة احلكومة االلكترونية،
حيث ستضمن هذه االتفاقية ربط جميع مقار
ال����وزارات املركزية احلالية وامل��ؤس��س��ات املركزية
والهيئات امل��وج��ودة ببعضها البعض ،ورب��ط كل
وزارة ومؤسسة مركزية بفروعها في أنحاء الوطن
عبر كوابل األلياف الضوئية ،باإلضافة إلى شبكة
 IP VPNاملعتمدة على تقنية  MPLSلتوفير
أفضل املعايير الدولية واآلمنة إلنشاء الشبكة
احلكومية.
ح��ي��ث إن ال��ت��زام��ن��ا مبسؤوليتنا امل��ش��ت��رك��ة مع
احلكومة الفلسطينية يصب ف��ي إجن��اح قطاع
االتصاالت ودعمه والنهوض به ومواكبة تطورات
واحتياجات املستقبل مل��ا لذلك م��ن انعكاسات
اي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى املجتمع ب��اس��ره وتسهيل حياة
املواطنني ،وان ه��ذه االتفاقية ستؤمن للقطاع
احلكومي القدرة على توثيق التعاون والتواصل
فيما ب�ين جميع م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع احلكومي
ومؤسساته األخ��رى ،باإلضافة إلى تواصله مع
العالم اخلارجي عبر أحدث تقنيات االتصاالت
املطبقة عامليا .وه��ي مبثابة ب��اك��ورة االجن���ازات
ن��ح��ورؤي��ة احل��ك��وم��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي نتطلع
سويا لتنفيذها وجعلها واق��ع��ا ملموسا جلعل
فلسطني ف��ي م��ص��اف ال���دول املتقدمة ف��ي هذا
املجال وللتسهيل على املواطن الفلسطيني في
كل مرافق احلياة.
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بتسليط الضوء على مجلس حماية املستهلك وتنظيم السوق الداخلي وكنس بضائع املستوطنات

الفلسطينيون ماضون في التخلص من بضائع املستوطنات..
وزيادة حصة إنتاجهم احمللي
اهتمت السلطه الوطنيه بتنظيم حلقات السوق
املختلفه  ,وتنظيم التعامالت التجاريه  ,حيث
عمدت على مراقبه السلع التي ترد الى االسواق
ح��رص��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة للمجتمع
وس�ل�ام���ة وج�����ودة ال��س��ل��ع وامل��ن��ت��ج��ات و ح��م��اي��ة
امل��واط��ن�ين م��ن أس��ال��ي��ب ال��غ��ش واخل�����داع  ,وم��ن
ه���ذا املنطلق ان��ي��ط م��ه��ام امل��راق��ب��ه على حلقات
السوق املختلفه ل��وزاره التموين في نهايه عام
1996م وتبع ًا لذلك عملت وزاره التموين على
تشكيل املختبرات وبناء ك��ادر متخصص للقيام
مبهام الرقابه على االسواق وعملت بتميز بأألداء
واالجناز حتى دمجت وزاره التموين حتت مظله
وزاره االقتصاد الوطني سنه  2003واصبح هذا
اإلختصاص من املهام الرئيسية لوزارة االقتصاد
الوطني فسميت االداره العامه للرقابه والتفتيش
بدائره حمايه املستهلك والتي اصبحت دائرة من
دوائر االدارة العامه للصناعه والتجاره وخدمات
املستهلك.

اصدار قانون حماية املستهلك

كما اهتمت ال���وزاره بتطوير ومراجعة األنظمه
امل��ع��م��ول ب��ه��ا س��اب��ق��ا ومت اص����دار ق��ان��ون حمايه
املستهلك رقم  21لسنه  ، 2005والعمل ملباشره
ال�لائ��ح��ة التنفيذية ح��ي��ث مت االرت���ق���اء ب���االداء
لطواقم حمايه املستهلك والتي اصبحت تستند
الى بنوده ألخـذ املخالفني بالشده برفع احلدين
األدن����ى واألق��ص��ى للعقوبات واس��ت��ح��داث بعض
العقوبات الرادعـة فض ًال عن توفير املرونة الكافية
في التطبيق وسهولة اإلجراءات وسرعتها لكفالة
حماية املستهلك بفعالية وذل���ك كله ف��ي ضوء
مقتضيات امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ومب���راع���اة ظ��روف
وطبيعة املعامالت التجارية وتثبيت املرجعيه
واإلط����ار ال��ق��ان��ون��ي ملقاطعه سلع املستوطنات ,
وحمايه الوكالء الفلسطينيني  ,وتشجيع الصناعه
الوطنيه  ,والتوعيه اجلماهيريه وفق رؤيه عمل
منسجمه مع مفهوم قضية حماية املستهلك في
فلسطني والتي اصبحت تزداد إحلاح ًا يوم ًا بعد
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يوم وذل��ك كنتيجة لوضع االحتالل ال��ذي يبقي
فلسطني حت��ت نير االح��ت�لال ويبقى املستهلك
بعيدا عن نيل ابسط حقوقه ,نظرا لإلنفتاح على
كل أنحاء العالم في إستيراد أغذيتنا وأدويتنا
وك��اف��ه سلعنا وللنقله ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي شهدتها
املنطقة خالل العقود املاضية والتي أدت إلى تغيير
كبير في احلياة اإلجتماعية وما تضمنه من تغيير
ف��ي ال��ع��ادات واألمن���اط اإلستهالكية والتبدالت
النوعية في احلصول على مصادر السلع للتأكيد
من سالمه السلع الوارده الى األسواق وضمان ان
املستهلك مب��أم��ن م��ن ه��ذه السلع وخلصوصيه
أألهداف املوضوعه لدائره حمايه املستهلك كان
ال بد من االشاره الى وجود االحتالل الذي ترك
املساحه الكافيه الغ��راق االس��واق بالسلع املهربه
 ,وسلع املستوطنات والتي تضخ كل ما هو غير
مأمون وغير صحي  ,واملزور واملقلد ,الى اسواقنا ,
كل هذه االمور مجتمعه وضعت الوزاره امام املبرر
القانوني واالج��ت��م��اع��ي وال��ص��ح��ي واالق��ت��ص��ادي
لتعزيز عمل الدائره والتى تطلع برؤيه واضحه
لتثبيت املبادئ األساسية للمستهلك كحقه في
االختيار للسلع واخلدمات آمنه االستخدام دون
ضغوط أو ع��وام��ل تؤثر على ه��ذا االختيار وان
تكون هذه السلع ,ال تضر بالصحه والبيئه.
وانطالقا من حرص مجلة «رج��ل االعمال» على
حتقيق استقاللية االقتصاد الفلسطيني وفك
تبعيته عن االقتصاد االسرائيلي تفتح هذا امللف
وتسلط الضوء على توجهات ال��وزارة واالج��راءات
التي اتخذتها لتنظيف منتجات املستوطنات من
السوق الفلسطيني مع نهاية عام .2010

هدف القانون

وي��ه��دف ق��ان��ون ح��م��اي��ة املستهلك ح��س��ب امل���ادة
الثانية فيه إلى حماية وضمان حقوق املستهلك
مبا يكفل له عدم التعرض ألية مخاطر صحية
او غ�ب�ن أو خ��س��ائ��ر اق��ت��ص��ادي��ة ،ت��وف��ي��ر ال��س��ل��ع
واخل����دم����ات وم���ن���ع االس���ت���غ�ل�ال وال���ت�ل�اع���ب في
األس��ع��ار ،حماية حقوق املستهلك في احلصول

على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية
اإللزامية ،وتأمني شفافية املعامالت االقتصادية
التي يكون املستهلك طرف ًا فيها ،ضمان املعامالت
االقتصادية على وجه السرعة والدقة بني املزود
واملستهلك وما يكفله القانون من حماية.
وي��ن��ش��أ مب��وج��ب أح���ك���ام ه����ذا ال���ق���ان���ون مجلس
استشاري يسمى « املجلس الفلسطيني حلماية
املستهلك» ويتكون م��ن اجل��ه��ات اآلت��ي��ة - :عضو
ع��ن وزارة االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي  -عضو ع��ن وزارة
امل��ال��ي��ة - .عضو ع��ن وزارة الصحة  -عضو عن
وزارة ال��زراع��ة  -عضو عن سلطة البيئة  -عضو
عن مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية
 عضو عن غرفة التجارة  -عضو عن االحتاداتالصناعية  -عضو عن احتاد املقاولني  -عضو عن
إحت��اد جمعيات رج��ال األعمال  -خمسة أعضاء
عن جمعيات حماية املستهلك.

تشكيل مجلس حماية املستهلك

وب��ه��دف االش���راف على تطبيق ال��ق��ان��ون وتوفير
احل������د االق����ص����ى م����ن احل���م���اي���ة ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك
الفلسطيني فقد أعلنت وزارة االقتصاد الوطني،
بتاريخ  10تشرين الثاني (نوفمبر)  2009عن
تشكيل املجلس الفلسطيني حلماية املستهلك
برئاسة وزي��ر االقتصاد الدكتور حسن اب��و لبدة
حيث يتألف من ممثلني عن العديد من املؤسسات
احلكومية والقطاع اخل��اص ومؤسسات املجتمع
املدني ذات العالقة بحماية املستهلك.
وج��اء هذا االع�لان انسجاما مع نصوص قانون
حماية املستهلك الذي تناولت أحد مواده أهمية
تشكيل مجلس حماية املستهلك.
وف���ي خ��ط��وة حل��م��اي��ة امل��ن��ت��ج الفلسطيني فقد
تأسست جمعيات حماية املستهلك في محافظات
الوطن على األسس القانونية املتبعة.
وهذه اجلمعيات ستكون دعامة رئيسية للمنتجات
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ،وت��ن��ظ��ي��م ال���س���وق الفلسطيني،
ورفع كفاءة اإلنتاج ،ومحاربة األغذية الفاسدة،
وال��ت��وع��ي��ة لترشيد االس��ت��ه�لاك ،وآل��ي��ات لتلقي
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اشهار االسعار

الشكاوى وحماية حقوق املستهلك أم��ام جهات
االختصاص.
كما واك��دت ه��ذه اجلمعيات على أهمية التعاون
وتضافر اجل��ه��ود لتعريف امل��واط��ن الفلسطيني
ب��ح��ق��وق��ه وواج���ب���ات���ه كمستهلك وان احل��ف��اظ
ع���ل���ى االق���ت���ص���اد ال���وط���ن���ي وت��ش��ج��ي��ع اإلن���ت���اج
احمللي مسؤولية اجلميع وان مقاطعة بضائع
املستوطنات واجب وطني.

د.سالم فياض

وأك��د رئيس ال��وزراء د .سالم فياض أن مؤسسات
السلطة ال��وط��ن��ي��ة ت��واص��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ضمان
ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار احل��ك��وم��ة مب��ن��ع دخ����ول منتجات
املستوطنات إلى السوق الفلسطيني ،وهي تعمل
مبثابرة وصبر على متابعة مسؤوليات دول العالم
وف��ق�� ًا الل��ت��زام��ات األط�����راف ال��ث�لاث��ة ف��ي فتوى
الهاي ،والتي أكدت على عدم شرعية االستيطان
وتناقضها مع القانون الدولي واتفاقية جنيف
الرابعة ومبا يضمن وقف التعامل مع املستوطنات
ومنع منتجاتها م��ن دخ��ول أس���واق تلك ال��دول.
وش���دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ك��ي ت��ك��ون املنتجات
الفلسطينية بدي ًال عن منتجات املستوطنات في
األسواق العاملية.
وأضاف فياض الذي أحرق بضائع من املستوطنات
ف���ي خ��ط��وة أراد ال���ق���ول م���ن خ�لال��ه��ا إن���ه يجب
التخلص م��ن املستوطنات برمتها وليس فقط
بضائعها ان النجاح في هذا العمل هو مسؤولية
جماعية تتطلب تضافر اجلهود وم��ن قبل كافة
املستويات الرسمية والشعبية واألهلية ومؤسسات
ال��ق��ط��اع اخل���اص ،لضمان جن��اح حملة تنظيف
األس��واق الفلسطينية من منتجات املستوطنات،
وخلق رأي عام دولي ضاغط ملناهضة االستيطان
واملصانع املقامة في املستوطنات.

اول اجتماع للمجلس

اما الوزير ابو لبدة فقال في أول اجتماع ملجلس
حماية املستهلك ف��ي وزارة االق��ت��ص��اد الوطني:
«ن��ح��ن نتطلع الن ي��ك��ون ه��ذا املجلس على قدر
املسؤولية والتوقعات اجلليلة املناطه به» .مشيرا
إلى األهداف العامة للمجلس والتي تشمل على
دعم وتعزيز دور املستهلك في االقتصاد الوطني،
وأهمية احلفاظ على حقوقه األساسية كحقه في
االختيار احلر وحقه بالتعويض والتقاضي وحقه
ف��ي اس��ت��رداد أي��ة سلع ف��ي ح��ال ع��دم مطابقتها
ل��ل��م��واص��ف��ات ،إض��اف��ة إل��ى حقه ف��ي العيش في

بيئة نظيفة واقتنائه لسلعة مطابقة للموصفات
والتعليمات االلزاميه وتتوفر فيها عناصر اجلودة.
وأشاد الوزير باجلهود التي تقوم بها دائرة حماية
املستهلك في وزارة االقتصاد الوطني وال��وزارات
األخ�����رى ك�����وزارة ال��ص��ح��ة ،ال���زراع���ة وال��ض��اب��ط��ة
اجلمركية ،مشيرا إل��ى أن املجلس ه��و الركيزة
األساسية التي جتمع هذه املؤسسات حتت مظلة
العمل املشترك والتعاون االيجابي املعني بتنسيق
اجلهود وخلق نظام موحد لوضع آليات مشتركة
تهدف حلماية املستهلك أس��اس��ا ،وت��وج��ه عجلة
االقتصاد الوطني نحو الطريق الصحيح ،إليجاد
خ��دم��ات وس��ل��ع استهالكية تتوافق والتعليمات
الفنية اإللزامية الفلسطينية وترتقي بالصناعة
ال��وط��ن��ي��ة وت���ؤم���ن ل��ل��م��س��ت��ه��ل��ك ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي
اخلدمة املثلى والسلعة السليمة ألن املستهلك
الفلسطيني يستحق منا األفضل وبالتالي فإن
مهمتنا ال��وط��ن��ي��ة تتطلب ح��م��اي��ت��ه م��ن الغش
والتدليس والتزوير والقرصنة.

يوم املستهلك

وف���ي خ��ط��وة ل��ت��ع��زي��ز دور امل��س��ت��ه��ل��ك ف��ق��د ح��دد
م��ج��ل��س ال��������وزراء  15آذار ي���وم���ا للمستهلك
الفلسطيني بحيث تنظم في هذا اليوم جملة من
النشاطات االحتفالية الشعبية والرسمية لتعزيز
دور املستهلك وتعريفه بحقوقه .
ومساهمة ف��ي اح��ي��اء ه��ذه املناسبة فقد جابت
مسيرات حاشدة في مختلف احملافظات ،فيما
عقدت العديد من ال��ن��دوات واللقاءات ،وص��درت
دع�������وات ل��ت��ك��ث��ي��ف اجل����ه����ود ل��ت��ن��ظ��ي��ف ال���س���وق
الفلسطينية من منتجات املستوطنات ،احتفاء
بيوم املستهلك الفلسطيني.
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وقد تزامن ذلك مع قرار وزير االقتصاد الوطني
بتطبيق اشهار االسعار في االول من شهر نيسان
وال��ذي ياتي انسجاما مع امل��ادة ( )17في قانون
حماية املستهلك الصادر العام .2005
وي��ن��ص ال��ق��ان��ون ع��ل��ى؛ ‹استنادا ألح��ك��ام قانون
حماية املستهلك رق��م ( )21لسنة  ،2005وال
سيما امل��ادت�ين ( )27 ،17م��ن��ه ،وع��ل��ى الالئحة
التنفيذية لقانون حماية املستهلك رق��م ()17
لسنة  ،2009وال سيما املادة ( )15منه.
امل����ادة (( :)1أ)؛ ع��ل��ى جميع ال��ت��ج��ار وامل��زودي��ن
أي��ا كانت أن��واع جتارتهم وأنشطتهم وخدماتهم
االلتزام بإشهار سعر كل سلعة عليها أو على الرف
ال��ت��ي ت��ك��ون السلعة م��ع��روض��ة عليه ،أو مبوجب
قائمة موضحا فيها أس��ع��ار السلع أو اخلدمات
املعروضة ،أو أن تكون معلقة في مكان بارز ظاهر
للعيان ،وحتديد ثمن السلعة أو اخلدمة بالعملة
املتداولة قانونا ويجوز باإلضافة إلى ذلك ذكر ما
يعادله ب��ال��دوالر أو أي��ة عملة أخ���رى( .ب)؛ على
املؤسسات التي تقدم خدمات كالفنادق واملطاعم
واملقاهي واملراكز التجارية وغيرها أن تعلن عن
أسعار خدماتها وفقا ألحكام الفقرة ( )1من املادة.
ومادة ()2؛ يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة
(أ) من امل��ادة ( )1بالسجن ملدة ال تزيد عن ستة
أشهر ،أو بغرامة مالية ال تتجاوز  500دينار أو
مبا يعادلها من العمالت املتداولة قانونا ،أو بكلتا
العقوبتني .ويعاقب كل من خالف الفقرة (ب) من
املادة (أ) بغرامة مالية ال تتجاوز  500دينار أو مبا
يعادلها من العمالت املتداولة قانونا’.

خضر اجلراشي

م��ن جانبه اعتبر خضر اجل��راش��ي ممثل إحت��اد
جمعيات رج���ال االع��م��ال الفلسطينيني عضو
الهيئة االدارية في مجلس إدارة حماية املستهلك
ممثال عن القطاع اخل��اص .إن املجلس األعلى
حلماية املستهلك إحدى ركائز االقتصاد الوطني
وتطوير وإنعاش املنتوج الوطني وحتى املستورد
منه  ،حيث سيأتي اليوم وه��و ليس ببعيد على
أن تكون معظم السلع التي تدخل إل��ى أراض��ي
ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ض��م��ن م��واص��ف��ات وس��ي��ط��رة
السلطة الوطنية بعكس ما هو موجود أالن دون
مواصفات ودون رقابة محكمة على البضائع .
وراى اجلراشي ان مفهوم املجلس األعلى حلماية
املستهلك ليس فقط مراقبة األسعار في احملال
ال��ت��ج��اري��ة أو التفتيش على البضائع املنتهية
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صالحيتها أو البضائع املصنعة في املستوطنات
وإمن��ا أكثر من ذل��ك بكثير حيث سيكون هنالك
مواصفات للعديد م��ن السلع ل��م تكن موجودة
وه��ذا يضع ح��دا لتجارة ال��س��وق ال��س��وداء داخ��ل
ال��وط��ن س��واء ك��ان ذل��ك تصنيع م��واد غذائية أو
صناعات أخرى .
وقال إن تأسيس هـذا املجلس بنوع من التكاملية
بني القطاع العام واخل��اص لهو من الضروريات
امللحة ملصلحة املستهلك وال��ص��ن��اع��ة الوطنية
وحتى التصدير واالستيراد في هذه املرحلة وفي
املستقبل.
وشدد اجلراشي على ان دور القطاع اخلاص ممثل
إحت��اد جمعيات رج��ال األعمال لهو دور مهم مع
باقي األدوار األخ��رى التي تقيم وتوصي بكل ما
هو مفيد لصالح حتقيق الهدف من تأسيس هذا
املجلس حتى ل��و ك��ان ذل��ك غير منصوص عليه
بالقانون  ,وضمن اإلمكانيات املتوفرة.

صندوق الكرامة الوطنية

وف���ي خ��ط��وة الس��ت��ب��دال م��ن��ت��ج��ات امل��س��ت��وط��ن��ات
مبنتجات وطنية فقد اعلن رئيس الوزراء الدكتور
س��ل�ام ف���ي���اض ع���ن ت��أس��ي��س ص���ن���دوق ال��ك��رام��ة
الوطنية والتمكني وهو مبادرة فلسطينية شاركت
ب��ه��ا ك��اف��ة ال��ش��رائ��ح ال��وط��ن��ي��ة ب��ق��ي��ادة احلكومة
وال��ق��ط��اع اخل���اص ح��ي��ث يعمل ال��ص��ن��دوق على
تعزيز مفهوم التمكني الذاتي وتنمية االقتصاد
الوطني الفلسطيني لتلبية االحتياجات احمللية
م��ن منتجات فلسطينية وتنظيف اسواقنا من
منتجات امل��س��ت��وط��ن��ات .وي��ه��دف ال��ص��ن��دوق الى
حتفيز عجلة االن��ت��اج وتشغيل امل��زي��د م��ن ابناء
شعبنا العاطلني عن العمل والتقليل من نسبة
الفقر والبطالة وتطوير صناعتنا ومنتجاتنا
الوطنية لتغدو بديال مقنعا لبضائع املستوطنات
ول��ت��ن��اف��س ال��ب��ض��ائ��ه االس��رائ��ي��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة في
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االسواق.
ويسعى الصندوق الى حتقيق شراكة حقيقية بني
القطاعني العام واخلاص واملجتمع املدني حلفظ
كرامة اقتصادنا وتعزيز هويته الوطنية .مع ابقاء
باب املساهمات في الصندوق مفتوحا الستقبال
التبرعات املالية والعينية واجلهود التطوعية مع
التاكيد على االل��ت��زام بتسخير ه��ذه املساهمات
لتحقيق هدف الرقي باملنتج الوطني في الوقت
الذي نقوم فيه بتنظيف منتجات املستوطنات من
اسواقنا وبيوتنا.
وع��ق��ب اجل��راش��ي على ص��ن��دوق ال��ك��رام��ة بقوله
ان تأسيس ه��ذا ال��ص��ن��دوق ج��اء مل��س��ان��دة بعض
ت��وص��ي��ات امل��ج��ل��س األع���ل���ى حل��م��اي��ة املستهلك
وحت��دي��دا (مقاطعة بضائع امل��س��ت��وط��ن��ات) وهو
مبني على التبرعات احلكومية والقطاع اخلاص.
وله مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ثالثة
من القطاع العام واثنني من القطاع اخلاص.
ونرى ان املجلس في بداية عمله وفي حال حتقيق
بعض من اهدافه سيكون لها اث��ر مرئي وواض��ح
في الشارع االقتصادي .هذا ونتمنى بجهد كافة
اإلخوان مبختلف مواقعهم أن يتحقق هذا الهدف
بأسرع وقت ممكن.
واك����د اجل���راش���ي ان احل��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ملكافحة
منتجات املستوطنات تاتي مبثابة ترجمة عملية
وملموسة لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية نحو
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ،ومبا ينسجم
م���ع خ��ط��ة ع��م��ل احل��ك��وم��ة ل��ل��ع��ام�ين ال��ق��ادم�ين
كما حددتها وثيقة ‹فلسطني :إن��ه��اء االحتالل
وإقامة الدولة› ،وهي تأتي في سياق الدور الذي
تقوم به السلطة لبناء القدرات الوطنية ،ومتكني
االقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود
وامل��ن��اف��س��ة ،ومب��ا ي��خ��دم ف��ي نفس ال��وق��ت املوقف
السياسي الوطني ،ويستنهض املواقف الدولية
املناهضة لالستيطان.
وفي هذا اإلطار قال اجلراشي ان السلطة الوطنية
تولي أهمية خاصة لزيادة حصة املنتج الوطني في
ً
إضافة إلى عملها بجدية لتعزيز
السوق احمللية،
وج���ود امل��ن��ت��ج��ات الفلسطينية ك��ب��دي��ل ملنتجات
املستوطنات في األسواق العاملية ،حيث إن حترير
السوق احمللي والعاملي من منتجات املستوطنات
مسؤولية جماعية تتطلب تضافر اجلهود على
ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات الرسمية والشعبية واأله��ل��ي��ة،
والسلطة الوطنية هي الداعم األول واألكبر لهذه
اجلهود.
واوضح ان القطاع اخلاص يلعب في هذه احلملة
دورا بالغ األهمية كشريك كامل م��ع املؤسسات

األهلية ومؤسسات القطاع العام ،لتمكني منتجنا
الوطني وحمايته م��ن عبث ال��غ��زاة واخل��ارج�ين
على القانون الدولي واإلنساني .وتكمن أهمية
ه��ذه ال��ش��راك��ة ف��ي توفير امل��ن��اخ املناسب لتعزيز
فرص منتجنا احمللي من ناحية ،وجتفيف موارد
املستوطنات وغول االستيطان من ناحية أخرى،
وحتى ل��و ل��م ت��ؤدي حصيلة ه��ذه الشراكة وه��ذا
اجلهد الوطني في مكافحة منتجات املستوطنات
إلى رحيل املستوطنني عن أرضنا ،لكننا واثقون
م��ن أهمية ه��ذا اجلهد ف��ي حسم معركة حترير
االقتصاد الوطني الفلسطيني من براثن التبعية
واالرتهان لالحتالل اإلسرائيلي ،وواثقون أن هذه
املبادرة ستجد صداها في العالم الذي ضاق ذرعا
باملشروع االستيطاني في فلسطني .وما يدل على
ذلك أن الدول الصديقة والشقيقة بدأت في اتخاذ
مواقف ملموسة ضد األنشطة االستيطانية مبا
ف��ي ذل���ك وق���ف اس��ت��ي��راد ب��ض��ائ��ع امل��س��ت��وط��ن��ات،
باإلضافة إلى االمتناع عن االستثمار فيها.

الراصد االقتصادي

وف��ي خضم ذل��ك فقد ك��ان للراصد االقتصادي
دورا هاما في تشجيع ودعم املنتجات الفلسطينية
ومنحها االفضلية في السوق الفلسطيني.
وعن ذلك حتدث صالح هنية منسق عام الراصد

االقتصادي (احلملة الشعبية لتشجيع املنتجات
الفلسطينية) رئيس جمعية حماية املستهلك
الفلسطيني لـ «رجل االعمال» فقال نحن نواجه
على مستوى السوق الفلسطيني سوقا مستباحة
من حيث فوضى السوق ،واالستيراد غير املنظم
وم��ا يرافقه م��ن ت��ه��رب ضريبي ن��ت��اج ع��دم وضع
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السعر احلقيقي للسلع امل��س��ت��وردة ،وع��دم ايقاع
العقاب املناسب ضد مروجي األغ��ذي��ة الفاسدة
واملهربني لسلع رديئة من إسرائيل.
واض��اف ي��درك اجلميع أن قانون حماية حقوق
املستهلك ص���در رس��م��ي��ا م��ن��ذ ال��ع��ام  2005ول��م
ي��ن��ف��ذ ح��ت��ى ج���اء ق����رار احل��ك��وم��ة الفلسطينية
ال��ث��ال��ث��ة ع��ش��رة ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور س�ل�ام فياض
بتفعيل القانون واالع�ل�ان عن تأسيس املجلس
الفلسطيني حل��م��اي��ة املستهلك ب��رئ��اس��ة وزي��ر
االقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده ،وأصدار
اللوائح التنفيذية لقانون حماية املستهلك ،وضم
خمسة جمعيات حماية املستهلك الفلسطيني
إلى املجلس.
وراى هنية أنه من حق املستهلكني الفلسطينيني
على جمعيات حماية املستهلك الفلسطيني أن
جتيب على س��ؤال ال��دور واالستراتيجية والرؤية
والرسالة واأله���داف وآليات التنفيذ ،املستهلك
الذي له حق احلماية في غذائه وصحته وبيئته
وخ��دم��ات��ه ،وح��ق احلماية م��ن السلع واملنتجات
غ��ي��ر امل��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��واص��ف��ات ل��ض��م��ان سالمته
وك���ذل���ك ح��ق��ه ف���ي م��س��اع��دت��ه ع��ل��ى ب��ي��ان ال���دور
ال��ه��ام ال��ذي يلعبه ف��ي حتريك االقتصاد وذل��ك
م��ن خ�لال التوعية وتنظيم وع��ي��ه االستهالكي
للتعبير عن احتياجاته ومتطلباته في مواصفات
السلع واملنتجات بوضوح ودقة حيث يساعد ذلك
الشركات املصنعة على حتديد مستويات اجلودة
املختلفة لهذه املنتجات.
واوض�����ح ان��ن��ا ف���ي ج��م��ع��ي��ات ح��م��اي��ة املستهلك
الفلسطيني لم نؤلوا جهدا ومن قبل وال زلنا في
الراصد االقتصادي ( احلملة الشعبية لتشجيع
امل��ن��ت��ج��ات الفلسطينية ) عملنا ع��ل��ى متابعة
ه��ذا االم���ر ميدانيا وكثفنا ال��ل��ق��اءات امليدانية
واالجتماعات التوعوية للتأكيد على خصوصية
املستهلك الفلسطيني والوضع الفلسطيني وأن
ما نقوم به ليس ترفا وال تسلية وال تعبئة وقت.
لقاءات مع املستهلكني
وقال هنية اليوم حتضر امامنا بقوة ومن خالل
سلسلة اللقاءات مع املستهلكني عدد من األسئلة
التي نطرحها لنجد لها جوابا وه��ي تعبير عن
ل��س��ان ح��ال املستهلكني الفلسطينيني ،ولكننا
ق��ب��ل ذل���ك ال ب���د م���ن األش������ادة ب��ج��ه��د السلطة
الوطنية الفلسطينية بكامل مقوماتها في امللف
االقتصادي والتنموي الذي يؤتي اليوم اكله برغم
من إجراءات االحتالل التي تقف عقبة كأداء أمام
منو االقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته.
وتطرق هنية الى هذه القضايا البارزة:
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 ج���ودة ونوعية م��ا ي��ع��رض م��ن سلع ومنتجاتومواد في السوق الفلسطيني وآلية ضبط السوق
خصوصا أن املستهلك ب��ات عرضة لعديد هذه
املنتجات التي تورد بشكل فوضوي وغير مضبوط،
وكنا ق��د طرحنا ض���رورة التشدد بالعمل ضمن
ب��ط��اق��ة امل��س��ت��ورد امل���ع���روف امل��س��ج��ل ف��ي السجل
ال��ض��ري��ب��ي وال����ذي ت��خ��ض��ع م��س��ت��وردات��ه ملعايير
اجلودة.
 نحن في جمعيات حماية املستهلك الفلسطينينربط االرك���ان الثالثة للمثلث بعضها ببعض،
الركن األول حقوق املستهلك من حيث سالمة
ال���غ���ذاء وال�������دواء ،وال���رك���ن ال����ذي ي��ت��ع��ل��ق ب��دع��م
املنتجات الفلسطينية عالية اجلودة وذات السعر
امل��ن��اف��س ،وال���رك���ن ال��ث��ال��ث ت��ع��زي��ز دور مؤسسة
امل��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س الفلسطينية واالج��ه��زة
الرقابية على اجلودة.
 ندعو وب��وض��وح كامل إل��ى ض���رورة ال���زام دائ��رةالعطاءات املركزية ودائرة اللوازم العامة بضرورة
منح االفضلية للمنتجات الفلسطينية وخصوصا
الصناعات االنشائية الفلسطينية ومعدات ولوازم
م��ش��اري��ع امل��ي��اه وال��ص��رف ال��ص��ح��ي وال��ط��اق��ة في
فلسطني ،وال يكفي هنا التوصيف واستخدام
عبارة منتج فلسطيني أو ما يكافئه األم��ر الذي
ي��ف��ت��ح م��ج��اال ل��ل��م��وردي��ن وامل���ق���اول�ي�ن وامل��ك��ات��ب
الهندسية االس��ت��ش��اري��ة بتبرير جل��وءه��م لغير
املنتج الفلسطيني أو املواد والسلع املستوردة من
قبل مورد غير فلسطيني.
 ندعو إل��ى تفعيل دور االج��ه��زة الرقابية علىال���س���وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وامل���ن���ت���ج���ات واخل���دم���ات
خصوصا أن املهربني وجتار السموم من األغذية
الفاسدة ينتظرون حلظة بلحظة أية فرصة تغفل
بها العني لنشر سمومهم في السوق الفلسطيني،
خ��ص��وص��ا ال���دج���اج امل���ه���رب م���ن إس���رائ���ي���ل غير
املفحوص صحيا.
 ندعو ايضا إلى اعتبار جرمية األغذية الفاسدةج��ن��اي��ة ول��ي��س��ت جنحة بحيث يتلقى مرتكبها
أق��ص��ى ال��ع��ق��وب��ات وي��ت��م نشر اس��م��ه حتى نوعي
املستهلك ب��خ��ط��ورت��ه ع��ل��ى االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
وسالمة الغذاء والدواء.
 ندعو ايضا إل��ى ع��دم التلكؤ ب��ات�لاف األغذيةالفاسدة واملهربة وغير معروفة املصدر التي يتم
التحرز عليها وكذلك األدوي���ة ال��ض��ارة بالصحة
والسالمة العامة ،واعتبار أم��ر الضبط من قبل
مفتشي التموين والصحة دليل ادانة كافي أمام
احملكمة حسب القانون.
 -ن��دع��و إل���ى ح���وار م��ف��ت��وح م��ع م����زودي خ��دم��ات

الكهرباء واملياه واالتصاالت واالنترنت على قاعدة
حماية ح��ق��وق املستهلك أذ ال يعقل أن تصبح
فواتير ه��ذه اخلدمات تشكل عبئا ضاغطا على
متلقي اخل��دم��ة ،خصوصا أن نسبة االش��ت��راك
الشهري مرتفعة وكانت سابقا ت��وزع على فاتورة
واحدة كل شهرين اليوم هي ذات الرسوم جتبى عن
كل شهر.
 أن رفع التعرفة الكهربائية لفئات االستهالكالصناعي والتجاري سيمتد أثره السلبي ليطال
املستهلك النهائي عند ارت��ف��اع أس��ع��ار املنتجات
تبع ًا الرت��ف��اع تكاليف اإلن��ت��اج ،وق��د يضر بقطاع
الصناعة الوطنية وال يحقق الفائدة املرجوة.
وس���ن���خ���وض ف���ي ج��م��ع��ي��ات ح��م��اي��ة امل��س��ت��ه��ل��ك
الفلسطيني في مواضيع مفصلية تهم االقتصاد
ال��وط��ن��ي وت��ع��ن��ى ب���ش���ؤون امل��س��ت��ه��ل��ك ،نخوضها
وقلوبنا مطمئة أن لدينا رئاسة وحكومة ووزارة
اقتصاد وطني ذات عقل وقلب مفتوح على احلوار
وتقدمي االقتراحات بل املطالبة باحلاح لضمان
حقوق املستهلك ،فنحن حني نحمي املستهلك
نحمي اقتصادنا الوطني نحمي منتجنا وتاجرنا
وامل�����ورد الفلسطيني ال����ذي ي��ل��ت��زم ب��اخ�لاق��ي��ات
ومعايير التجارة.
وه��ن��ا أق���ول أن أح���د ال ي��ج��وز ل��ه ف��ي حل��ظ��ة من
اللحظات أن يستصغر ش��أن دوره ومل��ن يستصغر
ش���أن نفسه اك���رر ل��ه ال��ع��ب��ارة ال��ت��ال��ي��ة ( اذا كنت
تعتقد أنك اقل من أن تصنع الفرق حاول املبيت
ف��ي غ��رف��ة مظلمة م��ع ناموسة ) ،وه���ذا يدفعنا
جميعا أن نعي حقوقنا ونستوعب واجباتنا وأن
ن��درك تقاسم األدوار واملهمات ،املطلوب حتقيق
شعار ( نحو مستهلك فلسطيني واع��ي حلقوقه
م���درك ل��واج��ب��ات��ه ) وال ي��ج��وز ل��ن��ا أن نلقي كل
همنا على اجلهات املسؤولة ونقف نحن مكتوفي
االي���دي ننتظر ح�لا سحريا هنا وه��ن��اك ،األم��ر
الذي يتطلب التفافا واسعا حول جمعية حماية
املستهلك الفلسطيني ،ودعما واسعا للمنتجات
الفلسطينية ومنحها األفضلية ،وخطوات حثيثة
ن��ح��و اق��ت��ص��اد وط��ن��ي ق���وي واع����د ،ون��ح��و عالقة
منظمة ومنسقة ضمن أجندة وطنية واضحة ما
بني القطاع العام والقطاع اخل��اص التي جتسد
ضمن احلوار الوطني االقتصادي.

جمعيات حماية املستهلك

ب��دوره عقب سمير جاسر رئيس جمعية حماية
املستهلك في رام الله على دور اجلمعية في مراقبة
السوق احمللي وقال ان اجلمعية تاسست في العام
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ملف العدد
 2004وه��ي مؤسسة اهلية تعمل على مراقبة
السوق احمللي بالشراكة مع وزارة االقتصاد.
واض�������اف ن���ح���ن ن��ع��م��ل ع���ل���ى م���راق���ب���ة ال���س���وق
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��خ��ص��وص م��ح��ارب��ة م��ن��ت��وج��ات
املستوطنات والتجاوزات التي حتدث في السوق
والعمل على ضمان اشهار االسعار.
واش��اد جاسر بخطوة اشهار االسعار وخاصة في
اس���واق اخل��ض��ار وال��ف��واك��ه موضحا ان اجلمعية
عقدت لقاءات توعوية مع التجار بخصوص اشهار
االسعار واهمية االلتزام بها.
واك���د ع��ل��ى ان دور اجلمعية ي��ت��رك��ز ف��ي ال��رق��اب��ة
وليس التنفيذ وان اي شكوى تصل اجلمعية نقوم
بدراستها والتحقق م��ن صحتها وتبليغ دائ��رة
حماية املستهلك في وزارة االقتصاد بها.
واش��ار ال��ى ان دور اجلمعية في توعية املواطنني
يسير بشكل جيد وسنعمل مستقبال على ضم
اعداد كبيرة من املجتمع الفلسطيني للمساهمة
ف���ي ط���ري���ق ت��ع��زي��ز امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي وم��ق��اط��ع��ة
بضائع املستوطنات الى جانب حماية املستهلك
الفلسطيني من اية بضائع فاسده وغير مطابقه

للمواصفات.
وق���ال ان وزارة االق��ت��ص��اد ال تستطيع امل��راق��ب��ة
مب��ف��رده��ا وه����ي ب��ح��اج��ة ال����ى م���ن ي��ع��اون��ه��ا في
مسيرتها ملواجهة االستهداف االسرائيلي للسوق
الفلسطينية التي اضرت باملواطن الفلسطيني.
الضابطة اجلمركية
وقامت وزارة االقتصاد الوطني وجهاز الضابطة
اجل��م��رك��ي��ة بحملة واس��ع��ة ف��ي ال��س��وق احمللية،
مل��ص��ادرة وإف���راغ السوق من بضائع املستوطنات،
والق��ت احلملة تشجيعا وترحيبا من املواطنني،
الذين أيدوا هذه احلمالت ،وساعدوا باإلبالغ عن
التجار الذين يقومون بتهريب بضائع ومنتجات
املستوطنات لألسواق.
ويطالب العديد من املواطنني بالتوازي مع حملة
امل��ق��اط��ع��ة ،بتوفير منتج محلي ق���ادر ع��ل��ى سد
ال��ف��راغ ال��ذي تتركه املقاطعة ،والعمل على رفع
مستوى املنتج احمللي ،وحتسني نوعيته وكفاءته،
وعدم القيام بتوفيره ملجرد سد الفراغ.
من جهته أوض��ح قائد جهاز الضابطة اجلمركية
املقدم غالب دي��وان ،أن اجلهاز عمل بالتعاون مع

وزارة االقتصاد الوطني ،على تطبيق ‘شعار سوق
خ��ال��ي��ة م��ن منتجات املستوطنات’ ،م��ش��ي��را إل��ى
أن التجاوب مع ه��ذا الشعار ك��ان سريعا من قبل
املواطنني والتجار ،وظهر ذلك في األسواق احمللية.
وأشار إلى أن الضابطة عملت على مصادرة كميات
كبيرة من البضائع الفاسدة ،ومن بضائع منتجات
املستوطنات ،وأغلقت عشرة مصانع غير خاضعة
لشروط السالمة بعد قرار مجلس الوزراء العام،
والقاضي بعدم التعامل مع منتجات املستوطنات.
وش��دد دي��وان أن معظم امل��واد واملنتجات القادمة
من املستوطنات م��واد سامة ومسرطنة ،وال يتم
ت��وزي��ع��ه��ا ف��ي ال��س��وق اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،وإمن���ا تكون
مخصصة للسوق وامل��واط��ن الفلسطيني فقط،
موضحا أن��ه مت م��ص��ادرة العديد م��ن تلك امل��واد
في األشهر القليلة املاضية ،منها دخان ومعسل،
وم����واد ت��ن��ظ��ي��ف ،وأل���ع���اب ،وم��ش��روب��ات كحولية،
ومنشطات جنسية ،وعدد من مواد احلديد.
وقد مت تأهيل وتدريب كوادر الضابطة اجلمركية
م��ؤخ��را ورف��ده��ا مب��ا ي��زي��د ع��ن  170عنصرا من
األفراد املؤهلني ألداء عملهم على أكمل وجه.

اعالن حجاوي
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مجموعة حمودة اإلستثمارية
Hamoda Investment Group

ح ّلق معنا ..الى املستقبل

شركة احلمودة ملنتجات االلبان واملواد الغذائية

شـركـة أچروبال للزراعـة واإلستثمـار
AGROPAL Agriculture and Investment

شـركـة أندوبـال للصناعة واإلستثمار
INDUPAL Industry and Investment

شركة الرائد لوجستكس للتجارة واإلستثمار

Al-RAED Logistics General Trading & Investment

شركـة ڤالـي بــال للتسويـق اإلعالنـي
VALLEYPAL Marketing & Advertisement

فلسطني ـ القدس  /رام اللــه
هاتف02-2421134/5/6 / 02-2797821/2 :
فاكس02-2421133 / 02-2797820 :
E-mail: h.g@hamodagroup.com
E-mail: info@hamodagroup.com
www.hamodagroup.com

مـــــقـــــــــــــــــــــاالت

اإلستراتيجـيـ ــة اجلدي ـ ــدة ف ـ ـ ـ
بعد أن مت وضع إستراتيجية جديدة ملؤسسة املواصفات واملقاييس
الفلسطينية للسنوات  2013 2010-في طريقها لالعتماد قريبا،
يجري العمل على وضع خطة وبرامج عمل بناءا على االستقصاء
احلثيث الحتياجات القطاعات اخلاص و العام واألهلي ،لتجري
متابعة تنفيذها أوال بأول .فما هي دواعي اإلستراتيجية اجلديدة
وما هي التحديات التي حاولت االستجابة لها؟
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بقلم :د .حازم الشنار
مدير عام مؤسسة
املواصقات واملقاييس

على ال��رغ��م م��ن وج���ود ت��وج��ه سياسي حكومي بالسعي لتمكني
القطاع اخل���اص والتنسيق الكامل معه ف��ي ظ��ل ت��وف��ر استقرار
أمني داخلي نسبي ،ووج��ود قانون و أنظمة واليات عمل معتمدة
في عديد من املجاالت التي تتعلق باملواصفات واملقاييس وجتري
حاليا مراجعتها وموائمتها مع القوانني واألنظمة األخرى معها،
وبالرغم من توفر نظام ج��ودة ل�لإدارة يتم تطويره ورف��ع مستوى
تطبيقه في املؤسسة ،ووجود بنية مؤسسية وكادر فني كفؤ ومتعاون
وإدارة منفتحة ،وجو عمل ايجابي ورغبة وإرادة للتغيير ،و تشكيل
مجلس إدارة جديد برئيس فاعل ومؤثر ،و تعيني مدير عام جديد،
وانفتاح أفاق االستفادة من اخلبرات اإلقليمية والدولية في مجال
التوصيف وال��ق��ي��اس .وب��ال��رغ��م م��ن اجن���از املؤسسة حل��وال��ي ألف
مواصفة و 26تعليم فني خالل األربع عشر سنة الفائتة ،فإنه ال
تزال تواجه املؤسسة حتديات جدية حتاول االستراتيجية اجلديدة
مالمستها واالستجابة لها وأهمها :

املطابقة بسبب عدم السيطرة أو حتى التواجد على املعابر
وانعدام السلطة التشريعية والتنفيذ ية على جزء مهم من
البضائع في السوق الفلسطيني خضوع الكثير من البضائع
للمواصفات والتعليمات اإلسرائيلية وف��ق اتفاقية باريس.
وقلة التنسيق والتكامل ف��ي عمل واداء االج��ه��زة الرقابية
والتشريعية على املواصفات واملقاييس.
•ع��دم االستفادة من اتفاقيات االع��ت��راف املتبادل في تسهيل
دخول الصادرات الفلسطينية الى االسواق ذات العالقة
•عدم تفعيل االتفاقات من طرف الدول املوقع معها
•تدهور الوضع البيئي بسبب ممارسات االحتالل و قلة الرقابة
البيئية وجناعة اإلجراءات الداخلية.
تدني مستوى العناية بالصحة والسالمة العامة بسبب قلة الرقابة
وجناعة اإلجراءات الداخلية ذات العالقة.

ا) على الصعيد املوضوعي
سلوك املستهلكني  :تدني احلصة السوقية للمنتجات الوطنية في
السوق احمللي وضعف القدرة التصديرية للبضائع احمللية بسبب
ضعف القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية ،و قلة إقبال املستهلك
احمللي على املنتجات الوطنية حتى ذات اجلودة بسبب رأيه املسبق
وانعدام ثقته التلقائية فيها ،وعدم التزام العطاءات احلكومية وغير
احلكومية باملواصفات وشهادات اجلودة واإلشراف الفلسطينية.
سلوك املنتجني  :قلة اإلقبال على تطبيق املواصفات والتعليمات
الفنية بسبب الكلفة العالية نسبيا ،وضعف أو انعدام املردود من
جهة ،ونتيجة قلة الوعي وتدني ثقافة اجل��ودة عموما س��واء عند
املنتج أو عند املستهلك من جهة أخرى.
•انتشار ظواهر الغش والتهريب وإغراق األسواق بالبضائع غير

ب) على الصعيد الذاتي
•النقص في امل��وارد املادية والبشرية نتيجة عدم وجود التزام
رسمي حقيقي بدعم مؤسسة املواصفات واملقاييس وتبني
احتياجات تطويرها وتلكؤ املانحني في متويل املشاريع املتفق
عليها.
•عدم موائمة ومواكبة خدمات املؤسسة بالكامل مع احتياجات
السوق نتيجة عدم انتظام اجتماعات اللجان الفنية و بطء
آلية اعتماد املواصفات والتعليمات الفنية والنقص في عدد
املواصفات والتعليمات املنتجة والتأخر في مراجعتها الدورية
وعدم شمول تطبيق نظام القياس الوطني والبطء في تنفيذه.
• زي��ادة الفجوة بني امل��وارد واالجن��ازات نتيجة ضعف احلوافز
للموظفني واللجان وحالة اإلحباط املترتبة على عدم اإلنصاف
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ـ ـ ــي مواجه ـ ــة التحدي ـ ـ ـ ـ ــات
ال��وظ��ي��ف��ي وع���دم وج���ود ك��ف��اءات ف��ي ب��ع��ض التخصصات
املطلوبة وعدم تلبية كل االحتياجات التدريبية.
• محدودية إمكانية تطوير البيئة التنظيمية واإلداري���ة
والقانونية للمواصفات واملقاييس نتيجة حالة اجلمود
في السلطة التشريعية و قلة الدعم من جانب السلطة
التنفيذية.
•التأخر في اجراء الفحوصات وارتفاع تكلفتها بسبب عدم
وجود مختبرات معيارية محلية مناسبة.
•ض��ع��ف امل���ش���ارك���ة ف���ي ال��ف��ع��ال��ي��ات االق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة
للمواصفات واملقاييس نتيجة شح املوارد املادية والبشرية.
واضافة للتحديات املذكورة اعاله تبقى عناصر التهديد الرئيسية
لعمل املؤسسة واحل���د م��ن امكانية ت��ط��وره تتمثل ف��ي العامل
ال��س��ي��اس��ي م��ن ح��ال��ة ان��س��داد اف���ق احل���ل ال��س��ي��اس��ي ال���ى ام��ع��ان
االحتالل في ممارساته من استيطان وجدار وحواجز واجتياحات
وتهويد للقدس....الخ وكذلك ومبا ال يقل خطورة حالة االنقسام
الداخلي الفلسطيني وما يترتب عنها من سلبيات على نظام
احلكم.
و ملواجهة التحديات املذكورة فقد حددت االستراتيجية
اجلديدة االهداف واملهام التالية :
•استكمال مراجعة البيئة القانونية وإعادة النظر في الهيكل
التنظيمي واإلداري.
•تفعيل ن��ظ��ام احل���واف���ز امل���ادي���ة وامل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ج��ان الفنية
واملوظفني.
•استكمال حوسبة اإلدارة وأنظمة التوثيق والتدقيق وضبط
األمور اإلدارية واملالية.
•التوسع األف��ق��ي وال��ع��ام��ودي للمؤسسة م��ن ك���وادر ومباني
وجتهيزات.
•املباشرة في تنفيذ مشاريع املختبرات حال ورود متويل لها،
واستعادة جتهيزات املختبرات املعطاه جلامعتي النجاح وبير
زيت وتشغيلهما ،ترميم و تشغيل مختبري الطاقة الشمسية
والعزل احلراري املجمد العمل بهما منذ سنوات.
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•اجن����از اخل��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ع��ام  2010وف��ق��ا ل��دراس��ة
االحتياجات التدريبية للمؤسسة.
•مضاعفة عدد املواصفات الفلسطينية مع مراعاة األولويات
املوضوعة.
•وضع برنامج زمني محدد ملراجعة املواصفات التي بحاجة
الى تعديل وتطوير.
•تفعيل دور املؤسسة في جلان التوصيف الدولية والعربية.
•مضاعفة عدد التعليمات الفنية اإللزامية :إعداد التعليمات
الفنية اإللزامية وتغطية املجاالت احليوية والهامة للسالمة
العامة والصحة والبيئة التي لم جتر تغطيتها لتاريخه.
•تفعيل دور املترولوجيا القانونية في االس���واق :امل��وازي��ن ،
العدادات ،الصهاريج واسطوانات الغاز........الخ
•مضاعفة ع���دد ال��ش��رك��ات احل��اص��ل��ة ع��ل��ى ع�لام��ة اجل���ودة
الفلسطينية.
•الدخول في مجال اعتماد املختبرات الصحية بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
•تعزيز التنسيق بني األجهزة الرقابية والتشريعية والفنية
في مجال املواصفات تفعيل دور املؤسسة في الرقابة على
امل��س��ت��وردات بوضع مندوبني على املعابر واملساهمة ب��دور
استشاري في احلمالت الرقابية الداخلية.
•تعزيز العالقة م��ع القطاع اخل���اص ومؤسساته والسعي
احل��ث��ي��ث ل��ت��ط��وي��ر آل���ي���ات ت���ق���دمي اخل���دم���ات ل���ه وت��ل��ب��ي��ة
احتياجاته.
•تعزيز ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وتفعيل االتفاقيات
وال���وص���ول ال���ى ات��ف��اق��ات ج���دي���دة ،وع�لاق��ة منتظمة مع
ايدمو ،وحتقيق انطالقة في العالقة مع معهد املواصفات
اإلس��رائ��ي��ل��ي مب���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ص�لاح��ي��ة امل��ؤس��س��ة ف���ي ضبط
ومطابقة املستوردات الى املناطق الفلسطينية ،وصوال الى
االعتراف املتبادل باملواصفات وإجراءات املطابقة للبضائع
واخلدمات املتبادلة بني الطرفني.
•م��ت��اب��ع��ة حت��دي��ث ال��ص��ف��ح��ة االل��ك��ت��رون��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل نقطة
االستعالم.
• القيام بحملة إعالمية وترويجية وتوعوية وطنية منظمة
وشاملة بالتعاون مع مؤسسات القطاعات املختلفة.
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عضوية فلسطني في منظمة التجارة العاملية..
م��رة اخ���رى ه��ا ه��و اس��م فلسطني ي��ص��دح ف��ي اروق���ة اح���دى املنظمات
الدولية ،ام��ا ه��ذه امل��رة فكانت في اروق��ة منظمة التجارة العاملية في
جنيف .ف��ي األون���ة األخ��ي��رة (وحت��دي��دا أي��ل��ول امل��اض��ي) دأب��ت السلطة
الوطنية الفلسطينية بشكل حثيث من أجل ضمان عضوية فلسطني في
هذه املنظمة بصفة العضو املراقب .ولدت منظمة التجارة العاملية عام
 1994بعد مخاض عسير وجوالت مارثونية استمرت لعشرات السنوات
بني مختلف ال��دول وعلى رأسها أقطاب رأس املال العاملي وكان اخرها
جولة األوروغواي املمتدة ما بني العام  1986و العام  1994الذي ت َوج
وارتسم بوالدة منظمة التجارة العاملية.
لقد جاءت منظمة التجارة العاملية بهدف معني لعله الهدف الظاهر
م��ن��ه��ا ف��ق��ط وه���و ض��م��ان حت��ري��ر ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ب��ك��اف��ة قطاعاتها
لضمان حتقيق مفهوم «العوملة» ،لذلك أدرجت حتت إشرافها وإدارتها
ثالث اتفاقيات جتارية متعددة األطراف الزامية التطبيق لدى الدول
اإلعضاء وتعنى بتحرير التجارة العاملية بكافة قطاعاتها وهي اتفاقية
التجارة في البضائع (اجلات) والتي عدلت اإلتفاقية جات  1947والتي
كانت مطبقة ل��دى ع��دة دول متعاقدة قبل انشاء املنظمة ،واتفاقية
حترير التجارة في اخلدمات (اجلاتس) ،واتفاقية حماية امللكية الفكرية
(التربس) ،وعدد من اإلتفاقيات اإلختيارية األخرى ذات العالقة.
على ه��ذا األس��اس شكلت منظمة التجارة العاملية نقلة حقيقية في
حت��ري��ر ال��ت��ج��ارة العاملية وغ���دت املنظومة األول���ى ال��ت��ي تنظم قواعد
التجارة على املستوى العاملي وضمنيا على قواعد ومبادىء التجارة
احمللية ،وبالنتيجة أضحت املنظمة تشكل حالة استقطاب للدول التي
تدافعت لإلنضمام اليها لتصبح جزء من النظام العاملي ال��ذي يضم
أيضا أقوى الدول اقتصاديا كالواليات املتحدة واإلحتاد األوروبي .ومن
اجلدير اإلشارة إليه أن منظمة التجارة العاملية تضم حاليا  153دولة
من بينها الدول التي كانت طرفا في اتفاقية اجلات  1947وتعتبر الدول
صاحبة العضوية األصلية ،وهناك الدول التي كانت حاضرة في جولة
األورغواي وتعاقدت مع الدول األخرى على انشاء املنظمة عام ،1994
والدول التي التحقت بعد انشاء املنظمة ،باإلضافة الى عدد من الدول
التي ال زالت تصارع لتحقيق العضوية كروسيا.
في أواخر القرن املاضي الحقا إلنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية
عام  ،1994أبدت السلطة الفلسطينية رغبتها باإلنضمام إلى املنظمة
ونتيجة ل��ظ��روف سياسية معينة ف��ي حينها ل��م تتمكن السلطة من
حتقيق صفة العضو املراقب لفلسطني في املنظمة .ولكن في منتصف
أي��ل��ول تابعت م��ن خ�لال شبكة اإلن��ت��رن��ت تصريحات لبعض الساسة
الفلسطينيني على عدد من وكاالت األنباء احمللية والدولية أن هناك
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بقلم :احملامي فادي
حامت عباس أبو خليل
كلية واشنطن للقانون/
واشنطن العاصمة
رغبة فلسطينية رسمية باإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية حيث أفادوا
أنهم ب��دأوا بالتحرك لتحقيق عضوية فلسطني في املنظمة كعضو
مراقب ومن أبرز هؤالء وزير اإلقتصاد الوطني املستقيل السيد باسم
خوري .وهنا بدأت أتأمل هل فعال ميكن لفلسطني أن تصبح عضوا في
منظمة التجارة العاملية من املنظور القانوني ،وحتديدا أن العضوية في
هذه املنظمة تقتصر على «الدول أو على املناطق ذات الكيان اجلمركي
املستقل واملنفصل».
وتسألت هل ميكن اعتبار فلسطني التي ال زالت رازحة حتت اإلحتالل
دول��ة وفقا ملعيار القانون ال��دول��ي أو وفقا للمنظور العاملي للسلطة
الوطنية الفلسطينية كـأنها إدارة تدير دولة مستقلة ،وإن لم تكن كذلك
فهل تعتبر فلسطني ذات كيان جمركي مستقل؟
أيقنت أنه ال ميكن اعتبار فلسطني دولة مستقلة وفقا ملعيار القانون
الدولي لوجود اإلحتالل ال��ذي ال زال يحتل األراض��ي الفلسطينية،
وبطبيعة احل���ال ف��إن ه��ذا ال ينتقص م��ن ح��ق الشعب الفلسطيني
بالتشبث بحقوقه على ه��ذه األرض وحقه في تقرير املصير ،إال أنه
م��ن امل��ن��ظ��ور ال��دول��ي وال��واق��ع��ي ف���إن فلسطني ليست دول���ة مستقلة
السيادة .أما البديل االخر واملتمثل بإعتبار فلسطني ذات كيان جمركي
مستقل ،فإننا ومبراجعة سريعة إلتفاقية باريس اإلقتصاية املوقعة
ما بني منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بعد انشاء السلطة
الوطنية عام 1993والتي تنظم العالقات اإلقتصادية بني اجلانبيني،
يظهر جلي ًا إرتباط السوق الفلسطيني بالنظام اجلمركي اإلسرائيلي
وحتديدا فيما يتعلق بالسيطرة على احلدود حيث أن السلطة الوطنية
ال تسيطر على أية ح��دود ،وعليه يسقط مفهوم املنطقة ذات الكيان
اجلمركي املستقل وبالتالي ال ميكن اعتبار فلسطني أو املناطق التي
تسيطر عليها السلطة الوطنية حاليا منطقة ذات استقالل جمركي
مستقل ،بل هي منطقة مرتبطة جمركيا واقتصاديا بالنظام اجلمركي
واإلقتصادي اإلسرائيلي ضمن مفهوم اإلقتصاد التابع.
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مـقــاالت

 .رمــزيــة ســياســية أم ضـ ــرورة اقتصـ ــاديـ ــة!!
برأيي ومع هذا ميكن للسلطة الوطنية وبرعاية دولية وحتديدا مبؤازرة
من الدول األكثر تأثيرا بالعالم منح فلسطني تلك العضوية إن شاءت،
وأن��ا مقتنع متام ُا أن فلسطني ستحقق ه��ذا الهدف وستصبح يوما
عضوا في املنظمة وأعتقد أن��ه لشيء مفرح لكل فلسطيني أن يرى
فلسطني تتمثل في كل احملافل الدولية ،ولكن يبقى السؤال األكثر
واقعية وهو هل فقط تقتصر مشاركتنا وعضويتنا في هذه املنظمة على
رمزية العضوية بأن فلسطني الرازحة حتت اإلحتالل أصبحت عضوا
في منظمة التجارة العاملية رغم وجود اإلحتالل كإنتصار سياسي فقط،
أم أن هناك ضرورة إقتصادية حقيقية وعوائد إقتصادية يستفيد منها
املواطن الفلسطيني بوجه خاص واإلقتصاد الوطني بشكل عام.
هنا أعود مرة أخرى لقراءة الواقع اإلقتصادي الفلسطيني وحتديدا
فيما يتعلق بإتفاقية باريس اإلقتصادية كإطار قانوني ناظم للعالقة
اإلقتصادية ما بني السلطة الوطنية واسرائيل ،فمن الواضح من خالل
ق��راءة نصوص اإلتفاقية أنها قيدت النظام اإلقتصادي الفلسطيني
وحتديدا فيما يتعلق بحرية التعامل مع العالم اخلارجي إال من خالل
اإلجراءات اجلمركية اإلسرائيلية كون أن اسرائيل وفقا إلتفاقية أوسلو
هي صاحبة الوالية املطلقة على اإلدارة واإلشراف على احلدود واملعابر
ناهيك على أن العملة املتداولة محليا هي العملة اإلسرائيلية لعدم وجود
العملة الفلسطينية األمر الذي ينتفص أيضا من السيادة الفلسطينية
على األق��ل إقتصاديا .وملا كانت قواعد منظمة التجارة العاملية تقوم
على مبدأ حترير التجارة املتبادلة فيما بني األط��راف املتعاقدة من
الدول من جتارة البضائع وسهولة انتقالها وسهولة انتقال اخلدمات
والتي تشمل سهولة انتقال األشخاص الطبيعيني فيما يعرف بإتفاقية
اجلاتس ،فإنه من البديهي أننا ال منلك اخليار بتطبيق مبدأ حترير
التجارة وتسهيل دخ��ول البضائع وخدمات ال��دول األعضاء من وإلى
فلسطني لسبب بسيط يعود لعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على
احلدود األمر البسيط الذي يحجم ويقلل من حاجتنا احلالية املاسة
للعضوية في املنظمة على األقل من الناحية اإلقتصادية .إن تدافع
الدول املختلفة وحتديدا الدول النامية واألقل منوا إلمتام عضويتها
في املنظمة وتصبح جزءا من منظومة التجارة العاملية له هدف أساسي
واضح ال لبس فيه وهو الفائدة اإلقتصادية وحتسني إقتصادياتها بقدر
اإلمكان وبالنسبة للدول النامية واألقل منوا فهدفها أن تستفيد من
اإلمتيازات التي منحتها إياها إتفاقيات منظمة التجارة العاملية مبا
يضمن حتفيز جتارتها وتنشيط أداءها اإلقتصادي وبالنتيجة الرقي
في إقتصادياتها .وعلى هذا األساس فإن مصلحة الدول متبادلة من
خالل العضوية في املنظمة ،وترتكز عالقاتها التجارية املتبادلة ضمن

قواعد املنظمة على أساس الفائدة اإلقتصادية املتبادلة ،هنا ال أريد
أن أكون متشائما لكن ظروفنا املعاشة حتتم علينا قراءة الواقع جيدا
وأن ال ننسى أن إتفاقية باريس اإلقتصادية مع اجلانب اإلسرائيلي قد
قيدت على سبيل املثال كمية السلع املمكن للفلسطينيني استيرادها
بل أكثر من ذل��ك فقد حددتها ،فكيف للدول األع��ض��اء أن تتحمس
في تعزيز عالقاتها التجارية مع الفلسطينيني في ظل هذه املعيقات
اخلانقة واملقيدة ألبسط التعامالت التجارية ،ونحن نعلم جيدا أن كل
من هذه ال��دول في نهاية املطاف ال يعنيها سوى اقتصادها وحتديدا
ف��ي ظ��ل األزم���ة املالية العاملية املعاشة حاليا واحل��ص��ول على النفع
اإلقتصادي من تلك العالقات.
م��ع قناعتي ال��ت��ام��ة م��ن ض��ع��ف ال��ع��ائ��د اإلق��ت��ص��ادي لفلسطني من
إنضمامها للمنظمة لألسباب التي سبق وذكرناها ،إال أنه عمليا أرى
أنه ليس من اخلطأ السعي بل والسعي اجلاد إلمتام عضوية فلسطني
في املنظمة بداية كعضو مراقب وم��ن ثم كعضو كامل الصالحيات،
و أعتقد أنه أمر مفرح جدا لكل الفلسطينيني وأصدقاءهم أن يروا
فلسطني رغم كل ظروف املعاناة املستمرة حاضرة في كل املنابر واحملافل
األساسية الدولية والتي تعتبر منظمة التجارة العاملية إحداها ومن
أكثرها تأثيرا.
ولكي أصدق القول قد أكون أخطأت أو أصبت في تناول هذا املوضوع
وبهذه الصيغة حتديدا إال أنني رأيت «ومع تقديري الكامل لكل اجلهود
املبذولة والتي بذلت سابقا» أن أطلق صرخة كل مواطن فلسطيني
ح��ري��ص على إن��ش��اء دول���ة فلسطينية مستقلة دعائمها اإلقتصاد
الصحي واملعافى ،وأدعو بها أصحاب القرار كل حسب موقعه إلى إجراء
مراجعة مسؤولة وحقيقية لكافة القواعد القانونية الناظمة لإلقتصاد
الفلسطيني على نحو يحقق الفائدة اإلقتصادية للمواطن الفلسطيني
ولإلقتصاد الوطني بشكل عام ،وعلى رأسها إتفاقية باريس اإلقتصادية
املوقعة مع اجلانب اإلسرائيلي ،واعادة مراجعة وتفعيل إتفاقية الشراكة
الفلسطينية األوروبية واإلستفادة منها قدر اإلمكان لكي ال تبقى مجرد
رمزية سياسية فقط دون أدنى عائد اقتصادي ،مع مراجعة تشريعية
كاملة لكافة التشريعات اإلقتصادية الوطنية وحتديدا املرتبطة في
اإلستثمار وتشجيعه لكي تتناغم بشكل أفضل واملنظومة التجارية
العاملية ،وال بد من حشد كل اإلمكانات الفلسطينية لذلك وإش��راك
كافة الطاقات البشرية الفلسطينية من ذوي اإلختصاص من رجال
اقتصاد وقانون واكادمييني مختصني ،إميانا منا بأن تنمية اإلقتصاد
الفلسطيني على أسس وقواعد صحيحة لهو من الدعائم األساسية
لدولة فلسطينية مستقلة فتية ومزدهرة.
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مـقــاالت
نظرة على التنمية االقتصادية الفلسطينية...

مجلس الشاحنني ..نظرة على التنمية
بقلم :منال سعد
يواكب العالم حالي ًا العديد من التطورات االقتصادية السريعة
في ظل العوملة والتوجه لالنفتاح االقتصادي العاملي لتحرير
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب�ين جميع ال���دول مم��ا أدى ب���دوره إل��ى شدة
املنافسة ب�ين املنتجات الوطنية واألج��ن��ب��ي��ة س���واء ف��ي السوق
احمللي أو الدولي ،وقد انعكس ذلك على املستهلك إما باإليجاب
أو بالسلب تبعا ل��ق��درة اق��ت��ص��اد ك��ل دول���ة ع��ل��ى م��واج��ه��ة ه��ذه
التطورات االقتصادية املتالحقة .ومما ال شك فيه ان وظائف
التجارة تعتبر محرك مهم في سبيل منو االقتصاد و هو يعتبر
أكثر حساسية في مجال التنمية احمللية والوضع الفلسطيني
ي��ق��دم م��ث��اال واض��ح��ا ف��ي ه��ذا امل��ج��ال وال���ذي تسعى فيه جميع
األط��راف العربية والدولية املساندة لتطوير من��وذج اقتصادي
ح��ي��وي .بيد أن ال��ظ��روف االستثنائية التي يعيشها االقتصاد
الفلسطيني حال دون احداث تنمية اقتصادية حقيقة؛ وان شهد
االقتصاد تطور ًا جزئي ًا في بعض األحيان غير أن ذلك لم يقترن
بتطور هيكلي في القطاعات اإلنتاجية املختلفة.
وتواجه التنمية االقتصادية بفلسطني العديد من التحديات
اجلدية خاصة القيود التي يفرضها عليها االحتالل اإلسرائيلي؛
وأب��رزه��ا سيطرة إسرائيل على املعابر واحل���دود الفلسطينية،
وتتمثل ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات أي��ض�� ًا ف��ي امل��وان��ئ اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة حيث
ت��ت��ع��رض ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ش��ح��ن��ات امل��ت��ج��ه��ة ن��ح��و ف��ل��س��ط�ين إل��ى
مجموعة من القيود املفروضة والكثير من التأخير .كما أن نظام
القيود اإلسرائيلية املفروضة على حركة البضائع واألشخاص
من والى الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى استنزاف االقتصاد
الفلسطيني وت��زاي��د معدل البطالة والفقر .م��ن جهة أخ��رى،
فإن النقص احلاد في املوارد االقتصادية لفلسطني يعمق حدة
املشكلة االقتصادية ،حيث أن القيود املفروضة على استيراد
امل��واد اخل��ام تضعف القاعدة اإلنتاجية احمللية وبالتالي يتم
التركيز بشكل رئيسي على تلبية االحتياجات األساسية عن
طريق الواردات من اخلارج مما زاد من اتساع الهوة بني الصادرات
والواردات؛ باإلضافة إلى كل تلك املعوقات ،هنالك عوامل أخرى
أدت إل��ى تباطؤ من��و ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ومنها ضعف البنية
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التحتية للتجارة وع��دم م��ق��درة القطاع اخل��اص الفلسطيني
وضعفه في بعض األحيان في تعزيز وتنمية أداء وتطوير املعرفة
واخلبرات في هذا املجال.
إن مشاركة كافة اجل��ه��ات الفاعلة م��ن القطاع ال��ع��ام والقطاع
اخلاص في االرتقاء باالقتصاد الفلسطيني هو أمر استراتيجي
يحتاج إلى جهد وتكاتف أكبر من أجل إبراز استقاللية الكيان
االق��ت��ص��ادي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،وت��ق��ل��ي��ص االع��ت��م��اد ع��ل��ى اجل��ان��ب
اإلس��رائ��ي��ل��ي واس��ت��ق��ط��اب رؤوس األم���وال وت��ع��زي��ز االس��ت��ث��م��ارات
احمل��ل��ي��ة .مجلس الشاحنني الفلسطيني ب���دوره م���ازال ملتزم
ببرامجه في رفع الوعي الدولي حول صعوبة البيئة التجارية
التي يعمل فيها التجار الفلسطينيني ،كما يسعى جاهدا على
تشجيع عمليات االستيراد والتصدير عن طريق تسهيل عملية
التبادل التجاري .ويسعى املجلس ال��ى خلق تغيير في البيئة
التجارية الفلسطينية عن طريق متثيل احتياجات األعضاء
واالستجابة لها واملساعدة في حل مشاكلهم .وقد قام املجلس
م��ؤخ��را بتخريج ال��ف��وج األول م��ن امل��درب�ين وامل��ك��ون م��ن عشرة
ك���وادر وذل��ك ضمن برنامج “تدريب املدربني” ،وه��و ع��ب��ارة عن
برنامج ضمن مشروع “سلسلة توريد املنتج” ،ال��ذي م ّ��ول من
احلكومة التشيكية لبناء القدرات اللوجستية والتدريبية لكوادر
فلسطينية؛ ح��ي��ث مت��ك��ن ه���ؤالء امل��درب�ين م��ن خ�لال البرنامج
من زي��ادة مستوى معرفتهم ومهاراتهم وكفاءتهم بكافة األمور
املتعلقة باالستيراد والتصدير والتي من شأنها تعزيز قدراتهم
اللوجستية ،ومساعدتهم في اجراء العمليات التجارية بنجاح.
وي��ق��وم ه��ؤالء امل��درب�ين بنقل ه��ذه املعرفة باللغة العربية الى
الشركات الفلسطينية ورف��ع كفاءة ال��ك��وادر العاملني في تلك
الشركات وق��ط��اع الشحن بشكل ع��ام بطريقة فعالة؛ وسيكون
هذا استثمارا على املدى الطويل لتعزيز بنية حتتية فلسطينية
مستقلة .وس��ي��ق��وم امل��ج��ل��س ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ق��دم��ة ب��ال��ع��دي��د من
النشاطات التي م��ن شأنها تعزيز فعالية ال��ت��ج��ارة ف��ي جميع
م��راح��ل ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ،اجل���وي ،وال��ب��ري وك��ذل��ك االج����راءات
اللوجستية اخلاصة بقطاع الشحن.
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مـجـتـمـع األعـمــــــال

سيرة رجــل أعمــال

معالي السيد عزام الشوا
النشأة والتحصيل العلمي-:

ول��د ع��زام الشوا في الكويت ع��ام ، 1963ع��اد لفلسطني واستقر
في غزة ،حيث كانت بداياته املدرسية حتى انهى الثانوية العامة،
حينها سافر ال��ى امريكا ل��دراس��ة الهندسة املدنية ،اال ان��ه اجته
الى دراس��ة الرياضيات كتخصص رئيس ،وتخصص جزئي علوم
سياسية .
ما وإن بدأ نشاطه الطالبي في احتاد طلبة فلسطني في امريكا
حتى ُتَو َج رئيس ًا لالحتاد في وقت قياسي  ,االمر الذي كان دافعه
االساسي لتغيير تخصصه من الهندسة ال��ى الرياضيات بحكم
طبيعه الوقت ال��ذي كان يبذله في نشاطه الطالبي وال��ذي اخذ
من وقته الكثير بحكم انتمائه لفلسطني وقضيتها الوطنية ....

بدايات العمل ومجاالته-:

ع���اد ال��ش��وا ال���ى فلسطني ف��ي ب��داي��ة االن��ت��ف��اض��ة الفلسطينية
االول����ى ع���ام  ،1988ح��ي��ث خ��ط ح��ي��ات��ه العملية ب��ال��ت��ع��اق��د مع
بنك فلسطني ،وم��ا ان مضى على عمله ه��ن��اك خمس سنوات
حتى التحق مبشروعه اخل��اص ف��ي التجارة وامل��ق��اوالت ،اال انه
س��رع��ان م��ا التحق بالبنك العربي بعد ان التقى شكري بشارة
ال���ذي ك���ان امل��دي��ر االق��ل��ي��م��ي ل��ف��رع فلسطني ،واع��ج��ب بشخصه
وفلسفته التي حت��دث فيها عن دور البنك العربي في التنمية
واعادة البناء والتطور االقتصادي ،حيث التحق بالبنك العربي
«م��ن��س��ق�� ًا ل��ف��روع غ����زة» ،وك����ان ذل���ك وص��ف��ا وظ��ي��ف��ي��ا ج��دي��دا في
املنطقة ،انطلق بعدها ف��ي العمل املصرفي ليكون مسوؤ ًالعن
عدة انشطة ومنها حسابات السلطة الوطنية ومتابعتها بشكل
ك��ام��ل ف��ض ً
�لا ع��ن متابعة ح��س��اب وزارة املالية اخل��اص باالنفاق
حت��دي��داً ،واالي����رادات  ،اذ وض��ع حت��ت مسؤوليته ،كذلك وضعت
ك��ل الشركات التي ان��ش��أت ف��ي اول عهد السلطة الوطنية حتت
اشرافة ،باالضافة الى حسابات كبار العمالء وهذا اكسبه بعدين
هامني اوالهما البعد املصرفي وثانيهما البعد الوطني العام .
��ح الشوا ليكون وزي��را ل��وزارة الطاقة في احلكومة
سرعان ما ُر ِش َ
الفلسطينية ،ما اكسبه خبرة في ادارة العمل احلكومي ،بعدها
قرر الشوا ان يتجه للعمل االستشاري ،فأسس مع شركاء ورجال
اعمال ،شركة «دار اخلبرة».

بنك القدس:

وحينها حادثه احد اعضاء ادارة بنك القدس بأن هناك قرار ًا في
مجلس االدارة باعادة هيكلة البنك وتطويره ،وه��م راغبون بان
يكون للشوا دور حيوي في ذل��ك ،وبالفعل تسارعت الصالحيات
على عاتق الشوا ليصبح مديرا عام ًا للبنك وينال ثقة اعضاء
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مجلس ادارته في وقت قياسي ليشرف على كافة عمليات البنك
وي��ل��م بكافة تفاصيل ح��رك��ات��ه وعملياته اليومية ،وب��ع��د دراس��ة
مستفيضة   لهيكلية ال��ب��ن��ك وراس م��ال��ه ال��ب��ش��ري م��ن امل���دراء
واملوظفني ،خلص الى ضرورة التطوير في مجاالت متعددة ابتداء
بالكادر البشري م��رورا بشبكة االتصال والعالقات وانتهاء بضخ
ام���وال واس��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة ف��ي ال��ب��ن��ك ،ف��وض��ع خطة للتطوير
وعرضها على مجلس االدارة ال��ذي وهبه ثقته من بني اخرين،
فبدأ باالملام بكل شيئ ليحاكي عملياته واليات عمله بتفاصيلها
الدقيقة وساعده على ذل��ك فريق من املتخصصني واالداري�ين
في البنك الذين سرعان ما تسلموا صالحيات كبيرة في االدارة
لدراسة وضع البنك وتطويره سريعا ،وبذلك اصبح العمل يدار
بفريق عمل جماعي ذو صالحيات كبيرة ،مع االحتفاظ باتخاذ
القرارات االستراتيجية في اعلى هرم ادارة البنك وبالتشاور مع
االدارات في املستويات االخرى لتتم دراسته و اعادة دراسته بناء
على اي معطيات جديدة .
وبالتالي جنح الشوا في حتويل بنك القدس الى مؤسسة اقتصادية
مهمة وقوية ،لها حضور قوي ومشاركة مجتمعية سامية ،ليكشف
ع��ن ت��واض��ع��ه ب��ال��ق��ول ان م��ا حتقق ه��و ع��ب��ارة ع��ن جهد جماعي
ب��ع��ي��دا ع��ن األن���ا ف��ي ادارة املؤسسة  ..ل��ي��دل��ل ان الصالحيات
التي متتع بها اعضاء الفريق جعلتهم يبدعون في مجاالتهم
مؤكدا جناحه في وض��ع الشخص املناسب في املكان املناسب .
ونلتقي في هذا العدد مع مدير شق طريقه بنهج عصامي متميز
منذ نعومة اظفاره متدرجا نحو سلم قيادي اداري اكسبه خبرات
وم��ه��ارات جعلت منه وزي��را ف��ي احلكومة الفلسطينية التاسعة
ليتبوأ حالي ًا ادارة بنك القدس  ..فلنبدأ مشوار الشوا مكتسبني
قراءته ونهجه..
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النجاح
وحول عالقة النجاح االكادميي بالنجاح في احلياة العملية يقول الشوا:
ال يعد ذلك شرط ًا أساس ًا وان كان ال بد من مزج بني احلياة االكادميية
واالنشطة العملية ،فاحلياة االكادميية تؤثر بال شك بشكل ايجابي
على احلياة العملية وتعمل على تشكيل اخللفيات الالزمة للتأسيس
وتأصيل طرق العمل وآلياته.
وه��ل النجاح ف��ي احل��ي��اة العملية يوجبه جن��اح�� ًا ف��ي احلياة
االسرية ،وكيف توفق بينهما؟
يضيف الشوا النجاح في احلياة العملية يؤثر في بعض االحيان على
احلياة االسرية ،ألن اخلدمة العامة والعمل قد تأخذ وقتا اكبر في
بعض االحيان على حساب االسرة ،احاول دائما العمل على ايجاد
ت��وازن بني العمل والعائلة ،ولذلك اق ِّيم اي��ن ان��ا كل فترة من هذا
املوضوع ،ودائما احاول ان اصحح وقتي واناسبه مع االسرة ايضا ..
وقد برز ذلك اثناء كوني وزيرا للطاقة في احلكومة الفلسطينية اذ
ان حجم املهام واملسؤولية جعل من الصعب التوفيق بني وقت العائلة
ووقت العمل احلكومي العام الذي تطلب جهودا ووقتا اضافيني ..
الناس تعتقد ان الوزير يعيش براحة وه��دوء ،بينما هو يدفع ثمن
غالي جراء وجوده في هذا املوقع ،هذا يجعلك تعتقد انه مع زيادة
جناحك في العمل واستالمك ملهام جديدة يضيق وقتك مع كل ذلك .
ه��ل ه��ن��اك م��ن ق���دوة ك��ان لها فضل ف��ي جن��اح��ات��ك املهني ـ ـ ـ ـ ـ ــة؟
يقول الشوا  :نعم  ..وال��دي  ..ال��ذي حصل على شهادة الهندسة
ال��زراع��ي��ة ف��ي ال��ع��ام  ،1943حيث عمل ف��ي الكويت س��ن��وات ط��وال،
فاكتسبت من مسيرته وجناحاته وطريقة عمله  ..الشيء الكثير ..
ما جعلني اتخذه قدوة ومثاال احتذي به في تفكيري وقراراتي ..
ماذا عن دور املرأة اما وزوجة في صياغة شخصيتك ودعمك
في حياتك املهنية؟
يشير الشوا بعد وفاة وال��دي وعودتي الى غزة كنت ووالدتي نعيش
وحيدين في املنزل ،وبحكم عالقتها مع والدي وخبرتها ومعرفتها
بامور احلياة ،كانت سندي االول والداعم االول لي في كل اعمالي
والناصح االمني  .ومنذ زواجي في عام  1994وحتى االن ،وانا اعيش
مع زوجة رائعة جدا ،استطاعت ان تتحمل كل الظروف التي كانت
ت��دور حولنا ،وغيابي اغلب الوقت عن امل��ن��زل ،لتنوء بحمل تربية
االبناء ورعايتهم في بعض االحيان كانت لهم مبثابة األب واألم ،هذا
كله عدا عن كونها خريجة جامعية وبشهادة عالية ،فكان لي هذا
ايضا دافع ًا قويا لالعتماد عليها ،فقد كنت محاطا باخلبرة والعلم
واملعرفة ،ما ساعد على منوي السريع ونشأتي املهنية في فترة ليست
طويلة ،لذلك املرأة لها دور كبير في وصولي الى ما انا اليه االن .
هل هناك مقولة او مبدأ تتخذ منها شعارا في حياتــك ؟
يقول الشوا  :طريقتي ومبدأي  ..هي ان افكر ثم اقيم ثم اتقدم،
وات��ع��ام��ل مبنطق ان��س��ان��ي ع��ق�لان��ي ،ك��م��ا اه��ت��م بشدة ف��ي املفهوم
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العائلي ،واحب االسرة واملجتمع ،ال احب الوحدة وال االنعزالية .
كيف يدير عزام الشوا وقته ؟
للوقت اهمية بالغة في حياتي اليومية  ..ابدأ من ساعات الصباح
الباكرة التي حتفل بجزء عائلي يومي من خالل اجتماعنا العداد
وتناول الفطور اليومي االمر الذي اعده جزء ًا من نشاطي اليومي
االجتماعي مع عائلتي  ..ومن ثم تبدأ ساعات العمل اليومي التي
احرص على تقسيمها وتوزيعها حسب االولويات التي تبدأ أوالها
بتفحص بريدي اليومي ومن ثم ادراج ما ورد فيه ضمن برنامجي
اليوم حسب االولويات التي حتدثت عنها سابقا  ..وال اغفل بعدها ان
تكون لي ساعة من الرياضة اليومية ومتابعة نشاطاتي االجتماعية .

التحديات

ما هي اب��رز التحديات العملية واملهنية التي تواجه الشوا،
وكيف يتغلب عليها؟
يقول الشوا هناك حتديات يومية وعلى صعيدين هامني  ..أوالهما
العائلي الذي يعكر صفوه االحتالل ويفرض حتديات اضافية على
كم التحديات احلياتية التي يعاني منها الناس جميعا  ..فانا وبحكم
كوني حامال لهوية فلسطينية وانتمي لعائلة الشوا الغزية املنشأ
وبالتالي عائلتي تسكن في غزة واحمل هوية مسقطها هناك  ..فإن
ذلك يشكل لي حتديا يستلزمني دائما متابعة التصاريح واالوراق
الالزمة ملكوثي في رام الله ،كما تشكل احلواجز حتديا كبيرا ،ألنها
فعال جتعل االنسان يتحول لشخصية مقاتلة ال ميكنه امامها ان
يبقى الشخصية الهادئة البشوشة ،اما على صعيد العمل املصرفي،
ف��ه��ن��اك حت��دي��ات ي��وم��ي��ة تتمثل مب��ت��اب��ع��ة ي��وم��ي��ة ب��اي��ج��اد من��و في
موجودات البنك وفق اخلطة السنوية املوضوعة ،وهذا يجعلك تتابع

من اساسيات ادارة االزمات،
هو الوقوف والتفكير ،وجمع
اكبر كم من املعلومات،
وكذلك جمع اكبر كم من
االراء من اصحاب الفكر ومن
له خبرة في ذات املوضوع،
وفي اغلب االوقات تتطلب
االزمة حال سريعا ،وهذا
يتطلب خبرة كبيرة ليكون
القرار سريعا وفي محله
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مـجـتـمـع األعـمــــال
كل ما يجري حولك في املجتمع ،سواء كان سياسيا او اقتصاديا ،لذا
يجب معرفة جميع ما يحيط ويؤثر على مسيرة البنك .

ادارة االزمات

كيف ينظر الشوا ملوضوع ادارة االزمات ،وكيف يعاجلها ؟
يوضح ال��ش��وا م��ن اس��اس��ي��ات ادارة االزم���ات ،ه��و ال��وق��وف والتفكير،
وجمع اكبر كم من املعلومات ،وكذلك جمع اكبر كم من االراء من
اصحاب الفكر وم��ن له خبرة في ذات امل��وض��وع ،وف��ي اغلب االوق��ات
تتطلب االزم��ة حال سريعا ،وهذا يتطلب خبرة كبيرة ليكون القرار
سريعا وفي محله ،اخلبرة واجلرأة وسرعة البديهة اذا توافرت في ذات
الشخص فسيكون قراره صحيحا وميلك القدرة على االمساك بزمام
االمور وقت االزمات وادراتها بطريقة صحيحة  ،وان لم تتوافر فيجب
على الشخص املسؤول التعلم والدراسة واكتساب اخلبرة سريعا في
موضوع ادارة االزمات ألهميته وخصوصا في فلسطني لكثرة االزمات
التي ميكن ان يواجهها االداريون .
“ االدارة علم وفن “ ،ما تعقيبك على ذلك؟
هناك الكثير من املواقف مبنية على علم وليس على خبرة ،وكذلك
على جت��ارب االخ��ري��ن ،وه��ذه تتعلمها م��ن ق���راءة جت��ارب االخ��ري��ن،
واملشاركة في املؤمترات املتخصصة ..لذلك يصبح القرار تشكي ًال من
اخلبرة والعلم والفن والثقافة   .
هل يتبنى ع��زام الشوا مفهوم التخطيط االستراتيجي في
حياته العملية ،وكيف؟
نعم بالتأكيد ،في ادارة اي مؤسسة بحجم مؤسستنا وموقع كموقعنا،
يجب علينا التخطيط ملا نريد بلوغه خالل عام ،وما الذي يريد ان
يكون في نهاية العام ،لذلك يجب ان يكون القرار جاهز واخلطة
م��وض��وع��ة لكل امل��راح��ل ال��ت��ي يجب امل���رور فيها ل��ل��وص��ول ال��ى هذا
الهدف ،كما ان التخطيط االستراتيجي مرتبط متاما بقضية ادارة
االزمات ،فهو اساس ادارة االزمات ،ألن التخطيط اجليد مينع وجود
االزمات في الواقع ،نحن في بنك القدس مثال خطتنا ممتدة خلمس
سنني قادمة ،وتتناول جميع اقسام وادارات البنك .
ك��ي��ف ينظر ع���زام ال��ش��وا ال��ى م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وروح
الفريق؟
من االهمية مبكان ان يكون الفريق متجانسا ،ومن املهم ايضا ان
يكون اعضاء الفريق متنوعي التفكير والقدرات ،و ان ميتاز اجلميع
بقدرة عالية على القرار والتفكير ،وان يكون كل عضو ملاحا ملا يجري
حوله  ..كل ذلك يؤدي الى اجناح العمل وتنفيذ االهداف املوضوعة
حسب اخلطة .
ما هو دور االجتماعات الدورية في ادارتك للمؤسسة ؟
هي اداة من ادوات تقييمنا للعمل ومؤشرا هاما من مؤشرات
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األداء فهي تعمل على متابعة تنفيذ اخلطة ودوام التحضير
واجلهوزية ،كما انها تعد امليزان اليومي الذي نقيس به حجم
االداء ومدى بلوغه من اهداف اخلطة املوضوعة.

التقييم املستمر

هل تؤمن بعملية التقييم واملراجعة سواء على صعيد الكادر
البشري او اخلطة؟
ي��ق��ول ال���ش���وا ال��ت��ق��ي��ي��م امل��س��ت��م��ر ج���زء م��ه��م م���ن االدارة ال��ي��وم��ي��ة
للمؤسسة  ،وه��ي تنبع م��ن نظرية ق��ف وف��ك��ر ،ال��ى اي��ن ان��ت ذاه��ب،
وم��ن اي��ن ان��ت ق��ادم ،وبعد ق��دوم��ك م��ا ال��ذي ح��دث ،فالتقييم جزء
م��ه��م مل��راج��ع��ة االع���م���ال وال��ت��ط��وي��ر ،وب��ال��ت��أك��ي��د ه���ذا ي���ن���درج على
ال��ك��ادر ال��ب��ش��ري ،ول��ق��د عملنا على تطوير بنك ال��ق��دس وتأهيله
مب���ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع امل���ن���اص���ب و االع����م����ال ف���ي ال���ب���ن���ك ،وب��ال��ت��أك��ي��د
ال��ت��ق��ي��ي��م ل��ي��س ع��م�لا ع��اط��ف��ي��ا ،ف��ه��و ل���ه اس���اس���ات وخ��ص��ائ��ص .
ش��ع��ار ال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى  ,درب ث��م درب ث��م درب ،اي���ن يقع
التدريب في خططكم املستقبلية؟
االستمرار بالتدريب من قمة الهرم الى اصغر وظيفة في املؤسسة
 ..منهج متأصل في تخطيطنا االستراتيجي فنحن نولي مفهوم
التدريب وعملية التدريب جزء ًا مهما من خطتنا السنوية ،للنهوض
باالحتياجات اليومية واالملام باخر املستجدات االدارية والتقنية في
عالم متسارع اخلطى والقفزات  .
هل يستخدم ع��زام الشوا في تقوية املؤسسة مبدا العصف
الفكري ،وكيف ذلك؟
العصف الفكري ه��و م��ب��دأ اس��اس��ي ف��ي ال��ن��ج��اح ،شرطه ان يتقبل
اي حتليل وانتقاد للفكرة مهما بلغ شأنه واهميته  ..فهي جلسات
لتوليد االفكار االبداعية التي منلكها جميع ًا ولكن هي بحاجة ملن
يتقن حتليلها وتطويرها وبالتالي استثمارها .
هل انت راضي عن ادائك وما وصلت اليه ؟
بعض االحيان ال اكون راضي عن نفسي ،ولكن في نفس الوقت اعتقد
ان ما زال ل��دي الكثير الفعله ،ولكني ما زل��ت اشعر بالقدرة على
العطاء .
كلمة حتب ان توجهها للمدراء ؟
ايها املدير ..
إقرأ وتابع مجريات كل ما يهم ويحيط عملك .
طور نفسك عبر دراسة ومراجعة كل ما يفيدك في عملك .
االجازات بني فترة واخرى ضرورية لتجدد طاقتك وعقلك .
العمل اجلماعي والبعد عن األنا وتقديس الذات امران مهمات في
ادارتك لفريق العمل .
التروي والصبر في اخذ القرارات هام ملعاجلة االمور  ..اذ ان الوقت
جزء هام من عملية العالج.

حزيران  2010م  /جمادى اآلخرة  1431هـ  ،العددين السادس  -السابع والعشرين (عدد خاص)

شركة فليفل

مـجـتـمـع األعـمــــال

للتج ــارة وص ـ ــناع ـ ــة األقـم ـش ـ ـ ــة

إنتاج كل ما يلزم املنزل والفنادق واملستشفيات
من شراشف وأقمشة البياضات بجميع األحجام
واألشكال مبختلف أنواع األقمشة

طولكرم  -اجلاروشية هاتف ،09-2675927 ، 09-2678048 :فاكس09-2678049 :
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مـجـتـمـع األعـمــــال
مدير عام شركة فلسطني لتمويل الرهن العقاري عيسى قسيس ل «

»

سوق القروض في فلسطني واعد وبحاجة
الى مزيد من االستثمار....
متكنت شركة فلسطني لتمويل الرهن العقاري في فترة وجيزة ان حتتل
عناوين الصحف وذل��ك م��ن خ�لال مشاركاتها ف��ي جميع الفعاليات
الوطنية ،كما ساهمت في توعيه املواطن في موضوع الرهن العقاري
وال��ذي يلفه الكثير من الغموض وس��وء الفهم ل��دى املواطن ولذلك
توجهنا بهذه األسئلة للمدير العام لشركة فلسطني لتمويل الرهن
العقاري عيسى قسيس على أمل توفير بعض األجوبة للمواطن ،وكان
السيد قسيس مرحبا متعاونا كعادته.
وفيما يلي اهم ما جاء في احلوار:
س :م��اذا بخصوص الفائدة والتي يقول الكثير من املواطنني
عنها إنها مرتفعه ؟!
عيسى :البد في البداية من التفرقة في مفهوم الفائدة املمنوحة من
خالل الرهن العقاري والفائدة املمنوحة من قبل البنوك ،فالفائدة التي
تخص الرهن العقاري فائدة ثابتة حتتسب على الرصيد املتناقص
للقرض متتاز بعدم ربطها بأية متغيرات أو مؤشرات اقتصادية مما
ينعكس على ثبات الدفعة الشهرية للقرض ،أما فيما يخص الفائدة
امل��ت��غ��ي��رة وال��ت��ي متنحها ال��ب��ن��وك مت��ت��از بكونها م��رب��وط��ة مبتغيرات
اقتصادية كمؤشر الـ (“ )Liborمؤشر سعر فائدة لعملة الدوالر خارج
الواليات املتحدة” والذي يتغير بشكل شهري مما قد ينعكس على سعر
الفائدة املمنوح وب��دوره سينعكس سلب ًا/ايجابيا على قيمة القسط
الشهري وال��ذي يكون غير مستقر وبالتالي ال يوجد ثبات بالدفعة
الشهرية للقرض.

قرض لشراء بيت

س :على ضوء ما تقدم هل ميكن ألي مواطن أن يتوجه إليك
للحصول على قرض لشراء بيت؟!
عيسى  :يستطيع أي مواطن التقدمي لقروض الرهن العقاري في حال
توفرت لديه اإلمكانيات ،والتي تتمثل بـ  :توفر مصادر دخل معتمدة.
وأن يكون العقار م��وض��وع ال��ق��رض فيه ك��وش��ان طابو وداخ���ل مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية أ ،ب.
س :ب��رأي��ك ه��ل ال��ف��ائ��دة امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ق���روض اإلس��ك��ان في
فلسطني عادلة؟ أو أنها مرتفعة مقارنة مع األردن على سبيل
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املثال؟!
عيسى  :الشك أن أسعار الفوائد ترتبط ارتباطا مباشرا باملخاطرة
والتي ارتباط ًا وثيق ًا بالعديد من العوامل والتي من أهمها االستقرار
االقتصادي والسياسي وال��ذي يؤثر مبدى املخاطرة املفروضة والتي
تنعكس على حتديد أسعار الفوائد بني ال��دول ومب��ا ال شك فيه بأن
األردن بلد مستقر سياسي ًا واقتصادي ًا وعليه ومن البديهي أن تكون
أسعار الفائدة هناك أقل.

منح القروض

س :إذن هل ميكن تخفيف القيود املفروضة على منح القروض
بحجة أن األوضاع السياسية واالقتصادية ال تسمح بذلك؟
عيسى  :من املؤكد أن الظروف السياسية تؤثر على اقتصاديات الدول
وفلسطني ليست مستثناه م��ن ذل��ك ول��ك��ن ال��وض��ع االستثنائي في
فلسطني كمنطقة جغرافية مغلقة بداخل بلد آخر تستدعي النهوض
باقتصاد – وان كان صغيرا وتابعا – يسمح لفرز فرص اإلقراض ذات
مخاطر قليلة أو محدودة.
إن سياسات البنوك االئتمانية في مرونة مستمرة منذ العام املاضي
وذل��ك تزامنا م��ع اجل��ه��ود منقطعة النظير على املستوى الداخلي،
األمني ،القضائي وعليه االقتصادي واالجتماعي .هذا باإلضافة الى
إعادة هيكلة بعض الدوائر املعنية بالقطاع العقاري وعلى رأسها دائرة
تسجيل األراض��ي باإلضافة الى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية
بخصوص نسبة التوظيفات .نستنتج مما سبق بأن القيود التي كانت
لم تعد موجودة وقابلية البنوك على اإلقراض في ارتفاع.
أريد أن أوضح نقطة هامة هنا واملتعلقة بالديون املتعثرة أو املصنفة
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مـجـتـمـع األعـمــــال
فأرقام سلطة النقد الفلسطينية مشجعة للغاية وبنسب ال تتجاوز
املستوى العاملي املعهود ف��ي ظ��روف غير استثنائية وعليه فالفرص
متاحة ملن ميلك الضوء األخضر لإلقراض.
في ظل ما سبق ،فالقيود كما أسلفت في تناقص وهي نعم مربوطة
بشكل رئيس باألوضاع االقتصادية والسياسية ولكن احتراف العمل
املصرفي يتحتم على البنوك اخ��ذ املخاطر امل��دروس��ة ضمن سياسة
ائتمانية مرنة وملتزمة باملعايير العاملية.

سوق القروض

س :ه��ل تعتقد ان س��وق ال��ق��روض ف��ي فلسطني واع���د ،وع��دد
الشقق املطلوبة في فلسطني لسد احلاجة ؟
عيسى :بدون أدنى شك سوق فلسطني العقاري واعد مثله مثل باقي
القطاعات غير املستغلة مثل القطاع السياحي ،الصناعي ،الزراعي
وهي قطاعات لطاملا عانت من اإلهمال منذ حرب حزيران والى 1993
وبعدها منذ العام  2000الى اآلن وقد أغلقت علينا اسرائيل جدار
الفصل العنصري وحدت من حتركاتنا وحتركات تالميذنا وبضائعنا
ومزارعينا....الخ ،فهذا السوق يحوي قرابة مليونا مستهلك باإلضافة
الى مليون ونصف في قطاع غزة احملاصر.
إن الطفرة العقارية والتي اعتبرها في طور االبتداء هي رد فعل
طبيعي لطوال سنني عانى خاللها االقتصاد الفلسطيني من كبت
االنفتاح والتوسع والتطور .فإذن أي طفرة هي ليست بالفعل طفرة
مفاجئة أي  Bubbleول��ك��ن رد فعل طبيعي نسميه (Spring
 )effectمثلما ض��اغ��ط��ا ع��ل��ى زن��ب��رك وب��ع��ده��ا تخفف الضغط
وتالحظ ردة الفعل ،فهكذا هو اقتصادنا وهذا هو قطاعنا الواعد
قطاع العقارات.

أرقام سلطة النقد
الفلسطينية مشجعة للغاية
وبنسب ال تتجاوز املستوى
العاملي املعهود في ظروف غير
استثنائية وعليه فالفرص
متاحة ملن ميلك الضوء
األخضر لإلقراض.
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فإذا ما أخذنا بعني االعتبار نسبة النمو الطبيعي في الوطن وحجم
املناطق القابلة للتوسع وأعني بذلك فقط  % 30من مساحة الضفة
الغربية واملتمثلة في مناطق “ ”Aفي الوقت الراهن وإذا اعتبرنا أن
نسبة األراض��ي القابلة للتسجيل أو املسجلة أصال هي نسبة ضئيلة
جدا بفعل االحتالل – خططه التوسعية – في السيطرة على األراضي
غير املسجلة (املطوبة) فان حجم الطلب على املساكن كبيرا جدا ولكن
ال توجد ولألسف إحصائيات دقيقة عن عدد الشقق املطلوبة ،دعني
أخمن بأنها في ح��دود  5000شقة بالسنة في الضفة الغربية .إن
املساكن املطلوبة هي لفئة غير مقتدرة على دفع مبلغ يزيد عن 300
دوالر أمريكي شهريا والذي ميثل حسب التعليمات والقوانني نسبة
 % 40من مجموع دخول األس��رة وعليه فان معادلة كهذه ستفرض
بعض األمور وهي-:
أن حجم الشقة يجب أن ال يقل عن  160متر مربع لسكن العائلة.
أن سعر املتر املربع مع اخلدمات يجب أن ال يزيد عن  400دوالر.
القسط الشهري يجب أن ال يزيد عن  300دوالر أمريكي.
األسعار أعاله غير موجودة في املدن ولكن في الريف واملناطق النائية
والتي ال تصلها خدمات البنية التحتية.
مم��ا سبق نستنتج أن��ه يجب االستثمار ف��ي قطاع ال��ع��ق��ارات والبنية
التحتية ليتسنى للمواطن العثور على املنزل املالئم والذي لم ينبثق
وجوده لغاية اآلن.

اخلطة االستراتيجية

س :أخ��ي��را سيد قسيس م��ا ه��ي اخل��ط��ة اإلستراتيجية للعام
احلالي؟ الى أين تريد أن تأخذ شركة الرهن العقاري؟
عيسى  :اخلطة للسنوات ال��ث�لاث القادمة واع���دة ج��دا ومتفائلة حلد
ما ،ففي العام  2009ولغاية نهاية الربع األول من العام احلالي 2010
مت عمل الكثير حتضيرا للخطة الثالثية  2012 – 2010حيث سيتم
الدخول في شراكات مع كافة األطراف ذات العالقة سيتم تنفيذ مذكرات
التفاهم لتمويل مشاريع إسكان وبقيمة  120مليون دوالر وبخطة مدروسة
وممنهجة حيث مت االتفاق مع البنوك واملستثمرين ودائرة األراضي وحتى
رئاسة الوزراء ومت عمل الالزم لتسهيل تنفيذ القروض والتي سيبلغ عددها
 120قرض حيث سيتم مضاعفة الرقم احلالي لقروض اإلسكان املدعومة
برهونات عقارية والبالغة لتاريخه  115مليون دوالر.
أيضا ستتطرق اخلطة ال��ى التعريف بسلعة الرهن العقاري ومببدأ
الفائدة الثابتة وذلك بتعليم اجلمهور الفلسطيني كيفية االستفادة
من الفائدة الثابتة ومميزاتها مقارنة بالفائدة املتغيرة والتي تعرض
املقترض ملخاطر ارتفاع األسعار وبذلك زيادة العبء املالي على الدفعات
الشهرية .هذا باإلضافة الى أن اخلطة تطرقت إلدراج أسهم الشركة في
السوق املالي ورفع رأس املال وتعدد مصادر التمويل ودراسة التكلفة.
إنها املرة االولى التي يتم فيها رسم خطوط واضحة املعالم للسنوات
القادمة على شكل خطة طموحة وليست حاملة يتم من خاللها إثبات
وج���ود الشركة كمصدر ل�لأم��وال وال��ض��م��ان للبنوك العاملة وك��راف��د
اقتصادي آمن عالي الشفافية والنزاهة.
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لــــقــــــــــــــاءات

تنفذ عشرات املشاريع احليوية

مؤسسة «تيكا» تساهم في دعم
ومساندة الشعب الفلسطيني
اك���د م��دي��ر مكتب م��ؤس��س��ة التنمية وال��ت��ع��اون
التركية «تيكا» في فلسطني أحمد رفيق شاتني
كايا لـ
على العالقات القوية
وامل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن احل��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة
والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني
ف��م��ؤس��س��ة التمنية وال��ت��ع��اون ال��ت��رك��ي��ة «تيكا»
ال��ت��ي ل���م مي��ض��ي ع��ل��ى وج���وده���ا ف���ي االراض����ي
الفلسطينية س���وى ارب����ع س��ن��وات ك���ان عملها
واجنازاتها وعطاؤها يفوق كل التصور في كافة
امليادين الرسمية والصحية والتعليمية والبنية
التحتية وغيرها حيث أصبح وجودها اساسيا
في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني .
وقال ان “تيكا” نفذت عشرات املشاريع الضخمة
املتعلقة بالبنية التحتية واالقليمية والصحية
والتعليمية ويتراوح عدد املستفيدين اليوم من
مشاريع وخدمات مؤسسة تيكا التابعة للحكومة
التركية مئات االف من الفلسطينيني

مشاريع تيكا

واوض��ح كايا ان��ه على صعيد اخلطة املوضوعة
من احلكومة التركية هناك مشاركني حكوميني
او من املؤسسات االهلية للتدريب على سبيل
املثال هناك دورات تدريبية في وزارة الداخلية
والشرطة والدفاع املدني ومصلحة املياه حيث
مت ارس���ال م��ا ي��ق��ارب 120شخصا للتدرب في
مجاالت مختلفة  ،باالضافة إلى إرس��ال عشرة
من رجال األعمال الفلسطينيني للمشاركة في
ن��دوات وفعاليات  ،علما انه يتم تغطية جميع
نفقات املشاركني من قبل املؤسسة  ،وما زال هذا
البرنامج مستمرا .

مشاريع البنية التحتية

واش��ار الى أن النوع الثاني من املشاريع يتعلق
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بالبنية التحتية حيث شيدت املؤسسة مدارس
ف��ي جنني وط��ول��ك��رم  ،و قلقيلية  ،إض��اف��ة إلى
بناء طابق ملدرسة نور الهدى في قرية عناتا .
هذا باالضافة إلى مشروع مقبرة اليوسفية في
القدس ما زال مستمرا  ،كما مت تغيير هالل قبة
الصخرة املشرفة من قبل املؤسسة كما احضرت
املؤسسة  3700قطعة من اخل��زف إلستبدالها
في قبة السلسلة احملاذية لقبة الصخرة .
ون����وه ب���أن ل���دى امل��ؤس��س��ة خ��ط��ة إلن���ش���اء عشر
م��دارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ،
وبناء مستشفى في محافظة طوباس بالتنسيق
مع وزارة الصحة الفلسطينية  ،باالضافة إلى
عدة مشاريع سوف تنفذ في األري��اف واألماكن
النائية مثل املستوصفات واملراكز الصحية .
ون��وه بأن أحد مشاريع املؤسسة هو قسم اللغة
التركية في جامعة القدس  ،حيث يوجد هناك
م��درس للغة التركية موفد م��ن قبل احلكومة
التركية وظيفته تعليم اللغة لطالب اجلامعة .
وق���ال ك��اي��ا « ه��ن��اك م��ش��اري��ع ت��رك��ز ع��ل��ى ت��زوي��د
املعدات  ،حيث يتم العمل مع املؤسسات األهلية
لتغطية إح��ت��ي��اج��ات ول����وازم مكتبات ومكاتب
وح��اس��وب وأج��ه��زة أخ���رى  ،على سبيل املثال”
مدرسة األيتام االسالمية في العيزرية  ،قامت
املؤسسة بتأثيث قسم التدريب املهني للخياطة
واألمل��ي��ن��ي��وم وال��ن��ج��ارة فيها «  ،ك��ذل��ك ال��ه�لال
األحمر الفلسطيني في بيت حلم  ،مت تزويده
بطاوالت وكمبيوترات وطابعات وادوات مكتبية ،
ومت تزويد املركز الصحي العربي بالتعاون مع
املؤسسات األهلية بثالثة أجهزة كمبيوتر  ،ومت
التعاون مع جلنة زكاة القدس وأحدى اجلمعيات
ف��ي م��خ��ي��م األم���ع���ري إلق��ام��ة م��خ��ي��م ص��ي��ف��ي ،
ب��االض��اف��ة إل��ى إحضار 11طبيبا م��ن جمعية
أطباء بال حدود التركية إلجراء عمليات جتميل

في مدينة اخلليل  ،وحاليا في مرحلة التقييم
مل��س��اع��دة امل��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات لسد
إحتياجاتها من املستلزمات ».

معونات ومشاريع غزة

وأوض��ح كايا ان��ه اثناء احل��رب على غ��زة قدمت
املؤسسة مساعدات كبيرة لسكان غزة  ،منها تسعة
م��ول��دات ك��ه��رب��اء ملستشفيات غ��زة وم��س��اع��دات
غذائية وخمسة آالف بطانية  ،وحاليا لديها
ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع ف��ي غ���زة  ،ول��ك��ن بسبب
احل��ص��ار م��ن الصعب إدخ���ال امل��ول��دات لتنفيذ
املشاريع .
وأش��ار ال��ى أن��ه بالنسبة للمساعدات االنسانية
ف��ق��د ق���ل ع��م��ل امل��ؤس��س��ة ف���ي غ�����زة ،ب��ع��د فتح
مكتب للهالل األح��م��ر ال��ت��رك��ي ف��ي غ��زة  ،كما
يوجد العديد من املشاريع مع الهالل األحمر
الفلسطيني في غزة  .وقال « نعمل مع بلديات
الساحل في غ��زة  ،ولعدم إنتظام فك احلصار
سنبدأ بتنفيذ مشاريع مشتركة مع البلديات
 ،حيث ستنفذ مشاريع كبيرة في غ��زة بالبنية
التحتية منها ال���ش���وارع واملستشفيات  ،وم��ن
اجل تنفيذها تقوم احلكومة التركية بالتشاور
وال��ت��داول مع اجلانب االسرائيلي ح��ول كيفية
إدخال مواد اخلام.
ونوه بأن تركيا التزمت مبعاهدة باريس وشرم
الشيخ بخصوص املساعدات لقطاع غزة  ،ومت
تخصيص ميزانية إلعادة إعمار غزة  ،وعند توفر
ال��ش��روط ستقوم املؤسسة بصرف املبالغ التي
خصصت لتنفيذ املشاريع املنوي العمل بها ،
والتي تقارب مائتي مليون دوالر  .واكد كايا انه ال
يوجد متييز بني قطاع غزة والضفة الغربية في
خدمات املؤسسة  ،بل ننظر للشعب الفلسطيني
كشعب واحد .
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................
عالقات تيكا

وقال كايا « مؤسسة تيكا تعمل على املساعدة في
التنمية  ،ونحن على اتصال مع جميع الوزارات
واجل��ه��ات املختصة ووزارة التخطيط لتنفيذ
املشاريع من قبل الوزارات».
وأض��اف « اثناء تنفيذ املشاريع ننظر للجانب
االس��رائ��ي��ل��ي  ،ال���ذي ال يسمح أح��ي��ان��ا بتنفيذ
م��ش��اري��ع ف���ي ب��ع��ض امل��ن��اط��ق  ،وح��ال��ي��ا نعمل
على ت��دري��ب ال��ك��وادر احلكومية ف��ي احلكومة
الفلسطينية  ،للتهيئة لقيام دولة فلسطينية
ف��ي املستقبل  ».وأش����ار ال���ى أن���ه خ�ل�ال تنفيذ
مشاريع املؤسسة تراقب األعمال التي تنفذ من
قبل الدول األخرى وفعالياتها  ،حتى ال تتضارب
خدماتها مع املؤسسات األخرى .
ونوه بأنه ما زالت هناك صعوبة تتعلق بجغرافية
املنطقة ،حيث يوجد هناك مناطق
تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وأخرى ما
زال حتت السيطرة االسرائيلية  ،منها
م��ش��اك��ل امل���ي���اه وه����ي م���ع���روف���ة ف��ب��س��ب��ب ع��دم
إعطاء التصاريح من اجلهات االسرائيلية مت
تعطيل تنفيذ مشاريع اآلب���ار ف��ي ك��ل املناطق
املسيطرعليها م��ن ق��ب��ل إس��رائ��ي��ل .م���ؤك���دا أن
املؤسسة حت��اول مساعدة الشعب الفلسطيني
حسب االم��ك��ان��ات امل��ت��وف��رة ف��ي ه��ذه امل��ج��االت
 ،ب��ه��دف ال��وص��ول لتحقيق احل��ل��م ف��ي ال��دول��ة
الفلسطينية.
ونوه كايا أن هناك مشاريع إقليمية وفلسطينية
في نطاق عمل املؤسسة  ،منها إرسال موظفني
م��ن دي����وان ال��رق��اب��ة الفلسطينية ل��ل��ت��درب في
تركيا ،سيتم مساعدتهم بأدوات وأجهزة كمبيوتر
وغيرها  ،ف��ي ظ��ل خطة دول��ي��ة لتنمية دواوي��ن
الرقابة في عدة دول  ،ومشاركة مستشار من وزارة
املالية التركية في مؤمتر مت عقده في فلسطني
بخصوص اجلمارك .

احتياجات املناطق الفلسطينية

وتطرق كايا الى احتياجات املناطق الفلسطينية
ق��ائ�لا :ه��ن��ال��ك ال��ع��دي��د م��ن االح��ت��ي��اج��ات في
مناطق ش��م��ال الضفة الغربية منها ضواحي
جنني ونابلس وقلقيلية  ،من بينها وجود العديد
من األبنية املستأجرة ال تتوافق مع الشروط

املطابقة لبنية املدارس».
مشيرا إلى أن مشاريع املؤسسة مركزة في الضفة
الغربية  ،بسبب وجودها في الضفة الغربية.
وأض��اف « وعلى صعيد غ��زة هناك العديد من
االحتياجات امل��وج��ودة على الساحة وال ميكن
حصرها  ،وط��امل��ا إس��رائ��ي��ل متنع دخ���ول امل��واد
األولية لقطاع غزة  ،ستزيد قيمة االحتياجات ،
فهناك نقص في املدارس واملستشفيات  ،ويعاني
السكان من البطاله والوضع النفسي لإلنسان
الغزاوي  ،والبضائع معروضة في األس��واق دون
وجود مشتري لها ».
مشيرا ال��ى أن��ه ف��ي ح��ال ف��ك احل��ص��ار ع��ن غزة
حسب ما تعهدت به العديد من الدول إلعمار غزة
 ،فمن املمكن أن يتحسن الوضع  ،فهناك العديد
من الوعود من قبل احلكومات واملؤسسات غير
احلكومية  ،ومن غير شك سيكون لنا دور كبير
في مشروع إعادة إعمارغزة .
وتابع ومنطقة اإلحتياج الثالثة هي القدس ،
حيث انتهى القسم األول من مشروع
إع���ادة ترميم س��ور املقبرة اليوسفية  ،وسنبدأ
بالقسم الثاني م��ن امل��ش��روع قريبا ،كما يوجد
هناك العديد من الطلبات من املؤسسات غير
احلكومية واجلمعيات بصدد تقييمها لتنفيذها

مؤسسة التنمية
والتعاون التركية
منبثقة عن رئاسة
الوزراء التركية في
اجلمهورية التركية
مت تأسيسها في عام
1993
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في منطقة القدس  ،ولدينا العديد من املشاريع
م��ع وزارة األوق�����اف ب��ال��ق��دس وم���ن خ�ل�ال ع��دة
مؤسسات مرتبطة ب��ال��وزارة منها جلنة رعاية
املقابراالسالمية وجلنة زكاة القدس  ،ونحن اآلن
بصدد ترميم عدة أماكن أثرية عثمانية موجودة
بالقدس ».

ميزانية مؤسسة تيكا

أما بالنسبة مليزانية تيكا لهذا العام فتبلغ نحو
 30مليون دوالر  ،وهناك العديد من املشاريع
مت تأجيلها للعام اجلاري  2010ومت تخصيص
ما يقارب مبلغ  50مليون دوالر لتنفيذ مشاريع
ف��ي ال��ع��ام  ، 2010مثل م��ش��اري��ع املستشفيات
واملدارس.

مؤسسة التنمية والتعاون
مكتب تنسيق البرامج -فلسطني

مؤسسة التنمية والتعاون التركية منبثقة عن
رئاسة الوزراء التركية في اجلمهورية التركية مت
تأسيسها في عام  1993تتواجد اآلن في قرابة
 25دول��ة في العالم حيث تهدف ال��ى مساعدة
وت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون ف��ي ال��ب��ل��دان امل��ت��واج��د فيها
من الناحية اإلنسانية والتقنية والتي تهدف
الى تطوير وتعزيز العالقات بني الشعب التركي
وشعوب هذه الدول.
مت افتتاح مكتب تنسيق البرامج في فلسطني
اثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى
ااملنطقة حيث يعمل املكتب حتت ظل القنصلية
التركية في القدس في ع��ام  2006مت افتتاح
مكتب تنسيق ال��ب��رام��ج ف��ي منطقة رام الله
وذلك لتعزيز التواصل مع املؤسسات في الضفة
الغربية.
ق��ام��ت م��ؤس��س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ت���ع���اون ال��ت��رك��ي��ة
باملشاركة في العديد من املجاالت والتعاون مع
مختلف ال���وزارات والسلطة احمللية في الضفة
الغربية وق��ط��اع غ��زة ف��ي ظ��ل اإلهتمام التركي
بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني .
اعتمدت املؤسسة فكرة تطوير الكادر احلكومي
م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ف��ي ت��رك��ي��ا شملت
موظفني من ع��دة وزارات ومؤسسات باإلضافة
الى اإلهتمام بتطوير قطاع التعليم في فلسطني
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السيدة عال عوض تعلن النتائج األولية مليزان
املدفوعات في األراضي الفلسطينية2008 ،
أعلنت السيدة ع�لا ع��وض ،القائم بأعمال رئيس
اإلح��ص��اء الفلسطيني ،عن النتائج األول��ي��ة مليزان
امل���دف���وع���ات ف���ي األراض������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،2008،
والذي يتم إصداره بشكل مشترك مع سلطة النقد
الفلسطينية ,مشيرة أن ميزان املدفوعات يستحوذ
على أهمية خاصة لدى البنوك املركزية و/أو أجهزة
اإلحصاء في معظم الدول ،ويعتبر أحد أهم األدوات
ال��ت��ي تقيس أداء االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي م��ع العالم
اخلارجي ووضع الدين اخلارجي للدولة ،مبا في ذلك
تطور وضع املدفوعات لديها ،ودرجة اعتمادها على
الدعم األجنبي ،وهيكلية العالقة االقتصادية بينها
وبني العالم اخلارجي.
وأوضحت السيد عوض أن ميزان املدفوعات ،يرصد
املعامالت االقتصادية بني املقيمني وغير املقيمني
ف��ي ف��ت��رة زمنية معينة ،ذروة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة في
إعداد منظومة إحصائية اقتصادية متكاملة ،حيث
يوفر وصف إحصائي منظم ومفصل عن التعامالت
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي جت���ري ب�ين االق��ت��ص��اد الوطني
واقتصاديات باقي العالم ،وال�لازم��ة ملراقبة األداء
االقتصادي واشتقاق البيانات الضرورية منها لغرض
إع��داد احلسابات القومية الفلسطينية ممثلة في
حساب باقي ال��ع��ال��م .ومساعدة الباحثني وصناع
ال��ق��رار في استنباط السياسات واخلطط املالئمة
لتحقيق ال���ت���وازن اخل���ارج���ي ،ال���ذي يكفل للدولة
حتقيق االستقرار والنمو االقتصادي.
ونوه القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني ،أنه
يتم االعتماد في إعداد ميزان املدفوعات الفلسطيني
على أح���دث التوصيات ال��دول��ي��ة ،م��ع األخ���ذ بعني
االعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني .ويتولى
عملية اإلعداد فريق فني مشترك من اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.
ويستند ه��ذا الفريق في إع��داد ه��ذه البيانات على
دليل ميزان املدفوعات  -الطبعة اخلامسة الصادر
عن صندوق النقد الدولي في عام  ،1993والتي تأتي
منسجمة مع نظام إعداد احلسابات القومية الصادر
عن األمم املتحدة في العام  1993واملستخدم في
إعداد احلسابات القومية في فلسطني.
وأضافت السيد ع��وض أن ميزان املدفوعات يتكون
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بشكل عام من حسابني رئيسيني :احلساب اجلاري،
واحلساب الرأسمالي واملالي .ويتفرع عن احلساب
اجل���اري أرب��ع��ة حسابات فرعية (امل��ي��زان التجاري
السلعي ،وامليزان التجاري اخلدمي ،وميزان الدخل،
وميزان التحويالت اجلارية .في حني يتكون احلساب
الرأسمالي واملالي ،من احلساب الرأسمالي ،واحلساب
املالي (االستثمار املباشر ،واالستثمار غير املباشر،
واالستثمارات األخرى ،واألصول االحتياطية) .ومما
جتدر اإلشارة إليه أنه يتم العمل حالي ًا على التحضير
للبدء مستقب ًال بإعداد سلسلة من اإلصدارات حول
وضع االستثمار الدولي مبا يشمل ملخص أرصدة
األصول واخلصوم مع العالم اخلارجي خالل فترة
زمنية محددة بهدف تكوين بنية معلوماتية تخدم
الباحثني املهتمني في احلاضر واملستقبل.
واس��ت��ع��رض��ت ال��س��ي��دة ع�لا ع���وض ال��ق��ائ��م بأعمال
رئيس اإلحصاء الفلسطيني النتائج األولية مليزان
املدفوعات في األراضي الفلسطينية لعام  2008على
النحو التالي:

وضع احلساب اجلاري:

•احلساب اجلاري :حقق هذا احلساب (سلع،
خ��دم��ات ،دخ���ل ،حت��وي�لات ج��اري��ة) فائض ًا
بلغ مقداره  535.1مليون دوالر ،مبا نسبته
 %7.9من الناجت احمللي اإلجمالي ،مقارنة
مع عجز مقداره  417.3مليون دوالر عام
 .2007وي��ع��زى ال��س��ب��ب ف��ي وج���ود فائض
في احلساب اجل��اري إلى االرتفاع امللحوظ
في قيمة التحويالت اجلارية املقبوضة من
اخل���ارج ،حيث سجلت التحويالت اجلارية
ف��ائ��ض�� ًا م���ق���داره  3,418.3م��ل��ي��ون دوالر
أم��ري��ك��ي .وإذا م��ا مت استثناء التحويالت
اجل��اري��ة من احلساب اجل��اري فانه يسجل
ع���ج���ز ًا م���ق���داره  2,883.2م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي نتج بشكل أساسي عن العجز الدائم
ف��ي امل��ي��زان ال��ت��ج��اري السلعي وخ��اص��ة مع
		
إسرائيل.
•امليزان التجاري السلعي :سجل هذا احلساب
عجز ًا مقداره  3,453.8مليون دوالرا والذي

شكل ما نسبته  50.8%من الناجت احمللي
اإلجمالي لعام  2008وبنسبة ارتفاع بلغت
 8.7%عن العجز عام  .2007يذكر أن عجز
امليزان التجاري السلعي مع إسرائيل شكل
 82.1%من عجز امليزان التجاري السلعي.
•م���ي���زان اخل����دم����ات :ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال��ع��ج��ز
ف���ي ه����ذا احل���س���اب  340.3م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي ،أي بانخفاض نسبته  8.8%عن
العجز ع��ام  .2007نتج بشكل أساسي عن
العجز ف��ي خ��دم��ات السفر (إن��ف��اق العمل
الفلسطينيني داخل إسرائيل واإلنفاق على
ال��ع�لاج والتعليم ف��ي اخل����ارج) ،واخل��دم��ات
الشخصية والثقافية (اإلنفاق على رسوم/
أقساط اجلامعات في اخل���ارج) /وخدمات
النقل (شحن البضائع املستوردة) وخدمات
االت�����ص�����االت (امل���ب���ال���غ امل���دف���وع���ة ل��ش��رك��ة
االتصاالت اإلسرائيلية -بيزك).
•ميزان الدخل :سجل ه��ذا احلساب فائض ًا
مقداره  910.9مليون دوالر أمريكي بنسبة
ارت��ف��اع مقدارها  19.0%ع��ن ع��ام .2007
نتج بشكل أس��اس��ي ع��ن تعويضات (أج���ور)
العمال الفلسطينيني ف��ي إس��رائ��ي��ل حيث
التي شكلت ما نسبته  71.0%فيما شكل
صافي دخ��ل االستثمار ما نسبته 19.1%
من ميزان الدخل.
•م���ي���زان ال��ت��ح��وي��ـ�لات اجل���اري���ة :ح��ق��ق م��ي��زان
التحويـالت اجل��اري��ة (ب���دون مقابل) فائضـ ًا
بلغت قيمته  3,418.3مليون دوالر بنسبة
ارت��ف��اع بلغت  44.3%ع��ن ع��ام  ،2007وقد
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شكلت حتويـالت ال���دول املانحة  80.6%من
إج��م��ال��ي ال��ت��ح��وي�لات اجل���اري���ة م���ن اخل����ارج،
توزعت للقطاع احلكومي مبا نسبته 55.1%
وللقطاعات األخرى (القطاع اخلاص والقطاع
األسري واملنظمات غير احلكومية) مبا نسبته
 .25.5%أم��ا حت��وي�لات القطاعات األخ��رى
املستلمة من غير الدول املانحة فقد شكلت ما
نسبته  19.2%فقط من إجمالي التحويالت
اجلارية من اخلارج.

وضع احلساب الرأسمالي واملالي:

•احلساب الرأسمالي :سجل هذا احلساب فائض ًا
م��ق��داره  398.8مليون دوالر أمريكي بنسبة
انخفاض بسيطة بلغت  0.7%عن عام ،2007
وقد شكل بند التحويالت الرأسمالية احلكومية
ب��دون مقابل (حتويالت ال��دول املانحة) البند
الرئيس من هذا احلساب ومبا نسبته 74.5%
فيما شكلت التحويالت األس��ري��ة من اخل��ارج
ألغراض املساعدة في متويل البناء ما نسبته
 21.7%من هذا احلساب.
•احلساب املالي :حقق احلساب املالي عجز ًا بلغ

 898.3مليون دوالر ،نتج بشكل أساسي عن
ارت��ف��اع حجم ال��ودائ��ع في البنوك اخلارجية،
إضافة إلى االستثمارات التالية:
•االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر :س��ج��ل فائض ًا
مب��ق��دار  59.8م��ل��ي��ون دوالر ب��ارت��ف��اع بلغت
نسبته  64.5%عن عام  ،2007نتج عن صافي
االستثمار الفلسطيني في اخلارج بقيمة 8.3
مليون دوالر مقابل صافي االستثمار األجنبي
في األراض��ي الفلسطيني بقيمة  51.5مليون
دوالر.
•االستثمار األجنبي غير املباشر (احلافظة):
س��ج��ل ع���ج���ز ًا مب���ق���دار  24.7م��ل��ي��ون دوالر،
بانخفاض ف��ي العجز بلغت نسبته 81.1%
ع���ن ع����ام  ،2007ن��ت��ج ع���ن ص��اف��ي األص����ول
الفلسطينية في اخل��ارج بقيمة  24.7مليون
دوالر فيما لم يسجل صافي االستثمار األجنبي
في األراضي الفلسطينية (اخلصوم) أي قيمة.
•االستثمارات األجنبية األخ��رى :سجل عجز ًا
مقداره  399.6مليون دوالر ،بارتفاع في العجز
بلغت نسبته  560.3%عن ع��ام  ،2007نتج
عن صافي األص���ول الفلسطينية في اخل��ارج
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بقيمة  407.8مليون دوالر (الودائع البنكية في
اخلارج بشكل أساسي) ،مقابل صافي االستثمار
األجنبي في األراضي الفلسطينية (اخلصوم)
بقيمة  8.2مليون دوالر (القروض من العالم
اخلارجي بشكل أساسي).
•األص���ول االحتياطية :بلغ التغير (ال��زي��ادة)
ف��ي األص���ول االحتياطية ل��دى سلطة النقد
الفلسطينية  533.8مليون دوالر أمريكي،
ويعكس هذا الرصيد وضع السيولة النهائية
حلالة ميزان املدفوعات.
•وف����ي ح���ال���ة ف��ل��س��ط�ين ت��ع��ب��ر أرق������ام األص����ول
االحتياطية عن فائض امليزان الكلي نظر ًا لعدم
وجود مصادر متويل أخرى.
•صافي السهو واخلطأ :بلغ مقدار صافي السهو
واخلطأ الناجت عن الفرق بني ميزان احلساب
اجلاري والرأسمالي من جهة وميزان احلساب
امل��ال��ي م��ن ج��ه��ة أخ����رى  35.6م��ل��ي��ون دوالر
أمريكي مبا نسبته  0.5%من الناجت احمللي
اإلجمالي لألراضي الفلسطينية ،وهي نسبة
مقبولة عاملي ًا كونها تقل عن  5%من الناجت
احمللي اإلجمالي كما هو متبع دولي ًا.
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السيدة عال عوض ،القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني:

تعلن التنبؤات االقتصادية في األراضي الفلسطينية لعام 2010
أع��ل��ن��ت ال��س��ي��دة ع�ل�ا ع����وض ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال
رئ���ي���س اإلح����ص����اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أن األراض�����ي
الفلسطينية شهدت خ�لال ع��ام  2009حتسن ًا
ف��ي معظم األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ،وي��ع��ود ذلك
إلى النمو االقتصادي في الضفة الغربية نتيجة
لإلصالحات االقتصادية التي قامت بها السلطة
ال��وط��ن��ي��ة الفلسطينية ,ب��ال��رغ��م م��ن احل��ص��ار
املفروض على قطاع غزة في عام  .2009وجاء
ذل��ك خ�لال إعالنها ع��ن التنبؤات االقتصادية
في األراضي الفلسطينية لعام  2010من خالل
ب��ي��ان ص��ح��ف��ي أص���درت���ه ص��ب��اح ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء
2010/04/06
وأشارات السيدة عوض أنه ومع نهاية عام 2008
تعرضت جهود التنمية الفلسطينية إلى انتكاسة
كبيرة نتيجة احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة
استمرت حتى بداية عام  2009والتي أدت إلى
ش��ل االق��ت��ص��اد داخ���ل ال��ق��ط��اع وت��دم��ي��ر البنية
التحتية .مضيفة أن هذا البيان يستعرض أبرز
التطورات االقتصادية في األراضي الفلسطينية
خ�ل�ال ال��ع��ام  ،2009ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��ن��ب��ؤات
االق���ت���ص���ادي���ة ل���ع���ام  ,2010وذل�����ك ف���ي ض��وء
املتغيرات االقتصادية واالجتماعية التي أفرزتها
الظروف السياسية في الساحة الفلسطينية.
وأضافت السيدة عوض أنه مت بناء هذه التنبؤات
ب��االع��ت��م��اد على مجموعة م��ن السيناريوهات،
وقد مت إعدادها من قبل مختصني من اجلهاز
امل���رك���زي ل�لإح��ص��اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،وب��ال��ت��ش��اور
م��ع ب��ع��ض األك��ادمي��ي�ين واالق��ت��ص��ادي�ين ،حيث
مت ب��ن��اء ك��ل سيناريو ب��االع��ت��م��اد على األوض���اع
السياسية ال��داخ��ل��ي��ة ،احل��ص��ار امل��ف��روض على
ق��ط��اع غ���زة ،امل��س��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ،اإلج����راءات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي األراض����ي الفلسطينية وع��دد
ً
إضافة
العاملني الفلسطينيني داخل إسرائيل،
إل����ى م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ت���غ���ي���رات االق���ت���ص���ادي���ة
واالجتماعية.
واس��ت��ع��رض��ت ال��س��ي��دة ع�لا ع����وض ،ال��ق��ائ��م
ب���أع���م���ال رئ���ي���س اإلح���ص���اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،
الوضع االقتصادي خالل العام  2009على
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النحو التالي:
ش���ه���دت امل����ؤش����رات االق���ت���ص���ادي���ة ف���ي األراض�����ي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة حت��س��ن�� ًا ب��ش��ك��ل ع���ام خ�ل�ال ع��ام
 ،2009حيث شهدت الضفة الغربية من��و ًا في
معظم املؤشرات االقتصادية ،بينما شهد قطاع
ً
نتيجة
غزة تراجع ًا في أهم املؤشرات االقتصادية
للحصار السياسي واالقتصادي املفروض عليها
منذ عام  ،2007إضافة إلى أن بداية عام 2009
ك��ان��ت ام���ت���داد ًا ل��ل��ح��رب اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة األخ��ي��رة
التي طالت البنية التحتية وجميع األنشطة
االق��ت��ص��ادي��ة املختلفة لقطاع غ���زة .فيما يلي
ع��رض�� ًا أله��م امل��ؤش��رات االق��ت��ص��ادي��ة خ�لال عام
.2009
تشير النتائج ف��ي األراض����ي الفلسطينية إلى
منو الناجت احمللي اإلجمالي خ�لال ع��ام 2009
بنسبة  6.8%مقارنة مع عام  ،2008كما تشير
البيانات األول��ي��ة باألسعار الثابته إل��ى ح��دوث
ارت��ف��اع ف��ي القيمة املضافة لنشاط اإلن��ش��اءات
بنسبة  21.8%خ�لال ع��ام  2009مقارنة مع
ع��ام  ،2008ح��ي��ث أظ��ه��رت ال��س��ج�لات اإلداري���ة
وج���ود ارت��ف��اع ف��ي ع��دد رخ��ص األب��ن��ي��ة ال��ص��ادرة
ف��ي الضفة الغربية بنسبة  19.0%خ�لال عام
 2009مقارنة مع العام السابق ،إضافة إلى ذلك
ارتفعت كميات األسمنت املستوردة إلى األراضي
الفلسطينية بواقع  24.0%ل��ذات الفترة ،وقد
راف��ق ذل��ك التحسن انخفاض ف��ي أس��ع��ار م��واد
البناء خ�لال ع��ام  2009بنسبة  3.6%مقارنة
م��ع ع���ام  ،2008وارت���ف���اع ن��س��ب��ة ال��ع��ام��ل�ين في
نشاط اإلنشاءات بواقع  7.3%خالل نفس فترة
املقارنة.
أما نشاط الصناعة فقد شهد حتسن ًا خالل عام
 ،2009حيث ارتفعت القيمة املضافة لنشاط
الصناعة التحويلية بواقع  5.2%مقارنة مع
عام  ،2008كما أظهرت بيانات الرقم القياسي
ل��ك��م��ي��ات اإلن���ت���اج ال��ص��ن��اع��ي وج����ود حت��س��ن في
كميات اإلنتاج الصناعي خالل عام  2009بنسبة
 10.8%مقارنة مع ع��ام  ،2008في املقابل لم
تتغير نسبة العاملني ف��ي ال��ن��ش��اط الصناعي

خالل عام  2009مقارنة مع العام السابق.
كما أن نشاط اخلدمات والذي يشكل ما نسبته
 23.9%م��ن إجمالي ال��ن��اجت احمللي خ�لال عام
 ،2009ق��د ش��ه��د حت��س��ن�� ًا م��ل��ح��وظ�� ًا ف��ي قيمته
املضافة بواقع  11.8%خالل عام  2009مقارنة
مع العام السابق .بينما ارتفعت نسبة العاملني
ف��ي األن��ش��ط��ة اخل��دم��ات��ي��ة ب��واق��ع  3.1%خ�لال
ع���ام  2009م��ق��ارن��ة م��ع ع���ام  .2008ف��ي حني
شهد نشاط الزراعة تراجع ًا في القيمة املضافة
ب��ن��س��ب��ة  3.1%خ�ل�ال ع���ام  2009م��ق��ارن��ة مع
العام السابق ،وال��ذي ظهر وبشكل ملحوظ من
خ�لال نسبة العاملني في نشاط ال��زراع��ة حيث
انخفضت بواقع .11.9%
من جهة أخ��رى ارتفعت وبشكل طفيف عملية
حتصيل إي���رادات احلكومة حسب بيانات وزارة
املالية خ�لال ع��ام  2009بنسبة  0.2%مقارنة
مع ع��ام  2008حيث بلغت اإلي���رادات احملصلة
 1.7مليار دوالر أمريكي خالل عام  ،2009وقد
ترافق مع هذا املستوى من اإلي���رادات زي��ادة في
النفقات العامة ،حيث بلغت نسبة االرتفاع في
النفقات العامة  9.7%مقارنة مع عام ،2008
مما أدى إلى زيادة في قيمة عجز املوازنة خالل
عام  2009بواقع  10.2%مقارنة مع عام 2008
.
أما عن معدل البطالة في األراضي الفلسطينية
ف��ق��د بينت ال��ن��ت��ائ��ج ان��خ��ف��اض نسبة البطالة
خ�ل�ال ع���ام  2009ب��واق��ع  ،5.8%ح��ي��ث بلغت
نسبة البطالة  26.0%خالل عام  2008لتصل
إلى  24.5%في عام  ،2009وهو ما يدلل على
حتسن أحد عوامل اإلنتاج الهامة في االقتصاد
الفلسطيني.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار املستهلك في
األراض��ي الفلسطينية خالل عام  2009بنسبة
 2.75%مقارنة مع  ،2008إال أن نسبة االرتفاع
خ�لال ع��ام  2009كانت أق��ل من نسبة االرتفاع
التي حدثت خ�لال ع��ام  2008مقارنة مع عام
.2007
وفيما يتعلق بالسيناريوهات املتوقعة خالل العام
 2010أوضحت السيدة عال عوض أن منهجية
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ب��ن��اء ال��س��ي��ن��اري��وه��ات ،مت إع���داد السيناريوهات
بناء على مجموعة م��ن الفرضيات واملعطيات
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ،ح��ي��ث مت
االعتماد على مجموعة من املتغيرات السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ح��دث��ت خ�ل�ال ع���ام 2009
اب��ت��داء م��ن اس��ت��م��رار ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي على
م��ا ك��ان عليه ف��ي الضفة ال��غ��رب��ي��ة ،إض��اف��ة إلى

احلصار االقتصادي املفروض على قطاع غزة.
كما ومت االعتماد على قاعدة بيانات حتتوي على
مجموعة من املتغيرات االقتصادية واالجتماعية
ع��ل��ى ش��ك��ل س�لاس��ل زم��ن��ي��ة ح��ي��ث مت معاجلتها
إحصائيا من خالل برامج إحصائية متقدمة مبا
يكفل القدرة على بناء التوقعات والسيناريوهات
املختلفة بشكل صحيح ،باإلضافة إلى استخدام

النظريات واملعادالت االقتصادية.
واس��ت��ع��رض السيدة ع��وض السيناريوهات
امل��ت��وق��ع��ة خ��ل�ال ع����ام  2010ع��ل��ى ال��ن��ح��و
التالي:
أو ًال :سيناريو األس��اس :يستند هذا السيناريو
إل��ى ف��رض��ي��ة اس��ت��م��رار ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي في

أهم نتائج السيناريوهات املتوقعة ألبرز املؤشرات االقتصادية باألسعار الثابتة في األراضي الفلسطينية 201 -
2010
املؤشر

*2009

السيناريو
األساس

السيناريو
املتفائل

السيناريو املتشائم

إجمالي إيرادات احلكومة (مليون دوالر أمريكي)

1,688.0

1,738.6

2,027.0

1,439.0

إجمالي نفقات احلكومة (مليون دوالر أمريكي)

2,673.0

2,814.6

2,828.0

2,275.0

االستهالك احلكومي (مليون دوالر أمريكي)

1,828.9

1,967.7

1,980.8

1,797.0

3,702

3,807

3,807

3,807

2.8

3.0

3.0

3.0

الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي (مليون دوالر أمريكي)

5,147.2

5,363.6

5,602.1

4,837.9

الدخل القومي اإلجمالي احلقيقي (مليون دوالر أمريكي)

5,584.9

5,803.4

6,072.7

5,266.0

الدخل القومي املتاح اإلجمالي احلقيقي (مليون دوالر أمريكي)

8,607.0

9,043.1

9,798.3

7,682.7

االستهالك اخلاص (مليون دوالر أمريكي)

4,416.8

4,484.8

4,787.1

4,022.6

االستثمار اخلاص (مليون دوالر أمريكي)

1,393.5

1,453.7

1,483.8

1,354.6

829.9

858.2

904.6

774.1

الواردات(مليون دوالر أمريكي)

3,369.7

3,448.8

3,602.2

3,110.7

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي (دوالر)

1,390.3

1,408.8

1,471.5

1,270.8

نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي (دوالر)

1,508.5

1,524.4

1,595.1

1,383.2

نصيب الفرد من الدخل القومي املتاح اإلجمالي (دوالر)

2,324.8

2,375.3

2,573.7

2,018.0

النمو في الناجت احمللي اإلجمالي ()%

6.8

4.2

8.8

- 6.0

النمو في الدخل القومي اإلجمالي ()%

6.4

3.9

8.7

- 5.7

النمو في الدخل القومي املتاح اإلجمالي ()%

5.4

5.1

13.8

-10.7

عدد السكان (باأللف)
معدل التغير في األسعار ()%

الصادرات (مليون دوالر أمريكي)

* البيانات مقدرة
 سنة األساس2004 : -األراضي الفلسطينية :ال تشمل ذلك اجلزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام .1967
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بيــــئة األعـمـــــال
األراض��ي الفلسطينية على ما ك��ان عليه خالل
ال���ع���ام ( 2009أي ب��ن��ف��س م��س��ت��وي��ات ال��ن��م��و
ال��س��اب��ق��ة) ،اس��ت��م��رار احل���ص���ار امل���ف���روض على
ق��ط��اع غ����زه ،اس��ت��م��رار ال�����دول امل��ان��ح��ة بتوفير
الدعم املالي لتمويل موازنة السلطة الوطنية
الفلسطينية ,االستمرار بتطبيق خطة التنمية
واإلص�لاح  2010-2008التي أقرتها احلكومة
الفلسطينية ،استمرار تدفق األم��وال اخلاصة
باإليرادات اجلمركية من خالل إسرائيل بنفس
مستوياتها خ�لال ع��ام  ،2009س��داد املتأخرات
امل��ت��راك��م��ة م��ن��ذ ع���ام  ،2009إض��اف��ة إل���ى وج��ود
حتسن في ضريبة القيمة املضافة ،زيادة النفقات
احلكومية املوجهة إلى قطاع غزة ،مع افتراض
استمرار وج��ود العراقيل التي تضعها إسرائيل
في حركة األشخاص والبضائع داخ��ل األراض��ي
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة أو ب�ي�ن األراض�����ي الفلسطينية
وال�����دول امل���ج���اورة ك��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه خ�ل�ال ع��ام
 ،2009م��ع ع��دم ح��دوث تغير كبير على أع��داد
العاملني الفلسطينيني داخل إسرائيل.
تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث منو في
املؤشرات االقتصادية خالل عام  2010مقارنة
م��ع ع��ام  ،2009حيث يتوقع أن يرتفع الناجت
احمل��ل��ي اإلج���م���ال���ي احل��ق��ي��ق��ي ب��ن��س��ب��ة ،4.2%
وي��ت��وق��ع ح����دوث ارت���ف���اع ف���ي ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي
ً
نتيجة
اإلجمالي احلقيقي بنسبة  3.9%وذلك
للنمو املتوقع في إجمالي الناجت احمللي إضافة
إلى حدوث حتسن طفيف في قيمة صافي الدخل
من اخلارج  ،وفيما يتعلق بالدخل القومي املتاح
اإلجمالي احلقيقي فإنه من املتوقع أن يرتفع
بنسبة  5.1%وذلك نتيجة للنمو املتوقع في
إجمالي الدخل القومي بشكل أساسي .في املقابل
ينعكس ذلك النمو في مؤشرات االقتصاد الكلي
بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من
تلك املؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في
األراضي الفلسطينية بواقع  2.8%لعام 2010
فإنه من املتوقع زي��ادة نصيب الفرد من الناجت
احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي وال��دخ��ل ال��ق��وم��ي اإلجمالي
والدخل القومي املتاح اإلجمالي بنسبة ,1.3%
 1.1%و 2.2%ع��ل��ى ال��ت��وال��ي .أم��ا اإلستثمار
فيتوقع أن يرتفع بنسبة  1.5%يقابله إرتفاع في
اإلستهالك اخلاص بنسبة  .4.3%وعلى صعيد
التجارة اخلارجية فإنه من املتوقع إرتفاع في
حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري حيث أن��ه م��ن املتوقع
زيادة الصادرات والواردات بنسبة  3.4%و2.3%
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على التوالي.
ث��ان��ي�� ًا :ال��س��ي��ن��اري��و امل��ت��ف��ائ��ل :ت��دف��ق ج���زء من
املساعدات املالية اخلاصة ب��إع��ادة إعمار قطاع
غزة ،زيادة اإليرادات احلكومية من خالل حتويل
اإلي�����رادات اجلمركية م��ن قبل إس��رائ��ي��ل بشكل
م��ن��ت��ظ��م ،وحت��س��ن ع���ام ف��ي حت��ص��ي��ل ال��ض��رائ��ب
امل��ب��اش��رة وغ��ي��ر امل��ب��اش��رة ن��ت��ي��ج��ة اإلص�ل�اح���ات
اإلدارية (باالستناد إلى خطاب املوازنة ،)2010
زيادة في قيمة التحويالت اخلارجية ،حتسن في
أع��داد العاملني الفلسطينيني داخ��ل إسرائيل،
استمرار الدعم اخلارجي بنفس مستوياته وذلك
ل��دع��م م��وازن��ة السلطة ال��وط��ن��ي��ة ل��ع��ام ،2010
باإلضافة الى تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية
في األراضي الفلسطينية.
تتلخص نتائج السيناريو املتفائل بحدوث حتسن
ع��ل��ى األوض����اع االق��ت��ص��ادي��ة خ�ل�ال ع���ام 2010
مقارنة مع ع��ام  ،2009حيث يتوقع أن يرتفع
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي بنسبة ،8.8%
كما يتوقع ح���دوث ارت��ف��اع ف��ي ال��دخ��ل القومي
ً
نتيجة
اإلجمالي احلقيقي بنسبة  8.7%وذلك
للنمو املتوقع في إجمالي الناجت احمللي إضافة
إل��ى ص��اف��ي ال��دخ��ل م��ن اخل����ارج ،وف��ي��م��ا يتعلق
بالدخل القومي املتاح اإلجمالي احلقيقي فإنه
من املتوقع أن يرتفع بنسبة  13.8%وذلك نتيجة
للنمو املتوقع في إجمالي الدخل القومي إضافة
إلى أثر زيادة التحويالت من اخلارج .في املقابل
ينعكس ذلك النمو في مؤشرات االقتصاد الكلي
بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من
تلك املؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في
األراضي الفلسطينية بواقع  2.8%لعام 2010
فإنه من املتوقع زي��ادة نصيب الفرد من الناجت
احمللي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي
والدخل القومي املتاح اإلجمالي بنسبة ,5.8%
 5.7%و 10.7%على التوالي .أم��ا االستثمار
فيتوقع أن ينمو بنسبة  8.4%يقابله ارتفاع في
االستهالك اخلاص بنسبة  .6.5%وعلى صعيد
التجارة اخلارجية وكنتيجة إيجابية ملؤشرات
النمو املتوقعة ،فمن املتوقع أن ترتفع الصادرات
بنسبة أعلى من ال��واردات ( 6.9% ،9.0%على
التوالي) ،مع بقاء ارتفاع العجز التجاري بسبب
أن نسبة ال���ص���ادرات إل���ى ال�����واردات ضئيلة في
األساس.
ث��ال��ث�� ًا :السيناريو امل��ت��ش��ائ��م :اس��ت��م��رار احلصار

ال��س��ي��اس��ي واالق��ت��ص��ادي امل���ف���روض ع��ل��ى قطاع
غ��زة ,ع��دم ال��ق��درة على إع��ادة إعمار قطاع غزة،
ت��ده��ور األوض����اع ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة في
القدس الشريف مبا يشمل ذل��ك ف��رض القيود
واإلغ�ل�اق���ات ،ان��خ��ف��اض ف��ي ق��ي��م��ة ال��ت��ح��وي�لات
اخل��ارج��ي��ة ،ان��خ��ف��اض ف��ي ق���درة احل��ك��وم��ة على
حت��ص��ي��ل أم�����وال ال��ض��رائ��ب وال���رس���وم احمل��ل��ي��ة,
ان��خ��ف��اض ف��ي أع����داد ال��ع��ام��ل�ين الفلسطينيني
داخ��ل إسرائيل من خ�لال وج��ود العراقيل التي
تفرضها إسرائيل على حركة التنقل في الضفة
الغربية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دم وج��ود عمالة من
قطاع غزة داخل إسرائيل.
تتلخص نتائج هذا السيناريو بحدوث تراجع في
األوضاع االقتصادية خالل عام  2010مقارنة مع
عام  ،2009حيث يتوقع أن يتراجع الناجت احمللي
اإلج��م��ال��ي احل��ق��ي��ق��ي بنسبة  ،6.0%ونتيجة
النخفاض ع��دد العاملني في إسرائيل وبوجود
ال��ع��راق��ي��ل امل��ف��روض��ة على ح��ري��ة التنقل داخ��ل
األراض��ي الفلسطينية باإلضافة الى انخفاض
الناجت احمللي اإلجمالي فإنه من املتوقع حدوث
تراجع في الدخل القومي اإلجمالي احلقيقي
ب��ن��س��ب��ة  ،5.7%ك���ذل���ك ي��ت��وق��ع أن ينخفض
ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي امل���ت���اح اإلج���م���ال���ي احلقيقي
بنسبة  10.7%وذل���ك نتيجة ألث���ر انخفاض
التحويالت من اخلارج باإلضافة إلى انخفاض
إج��م��ال��ي ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي .ف��ي امل��ق��اب��ل ينعكس
ذل���ك ال��ت��راج��ع ف��ي م���ؤش���رات االق��ت��ص��اد الكلي
بشكل مباشر على نصيب الفرد الفلسطيني من
تلك املؤشرات فمع افتراض النمو السكاني في
األراضي الفلسطينية بواقع  2.8%لعام 2010
فإنه من املتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ون��ص��ي��ب ال��ف��رد من
ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي اإلج��م��ال��ي ونصيب ال��ف��رد من
الدخل القومي املتاح اإلجمالي بنسبة ,8.6%
 8.3%و 13.2%على ال��ت��وال��ي ,أم��ا االستثمار
فيتوقع أن ينخفض بنسبة  2.8%وذلك نتيجة
الن��ع��دام االس��ت��ق��رار السياسي واالق��ت��ص��ادي في
األراضي الفلسطينية والذي بدوره سيضعف من
ف��رص االستثمار داخ��ل األراض��ي الفلسطينية،
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري املرتبط
بقيمة ال��ص��ادرات وال����واردات فيتوقع أن يحدث
فيها تراجع تقدر نسبته بحوالي  6.7%و7.7%
على التوالي.
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شركة المراح للصناعة والتجارة
فرع خاص
للشركة
في تركيا

بناء قاعات وبركسات حديدية

تصنيع وتركيب مصانع الباطون

تصنيع مجرورات مرخصة

مظالت بكل األحجام واألشكال

حاويات نفايات بكل األحجام

جنين  -المنطقة الصناعية
تلفون 04-2414028
فاكس 04-2414307

Eksenmetal co.
for profiles
Turkey - Eregli

Email

Email

almarahco@gmail.com

almarahco@yahoo.com

ملــــــــــف الـشـركـــات

مـجـتـمـع األعـمــــال

مجموعة شركات فالكون
أنشئت في فلسطني – رام الله مجموعة شركات فالكون بإدارة السيد  /ياسر
محمود ع��ب��اس منها ش��رك��ة ف��اال��ك��ون  /للشحن  ،F.Freightلالستثمار
 ،F.Investmentللمقاوالت ،F.Electromechanical Contracting
توباكو )F.Tobaccoوشركة  First Optionحيث عملت هذه الشركات
في مجاالت املقاوالت االستيراد والتصدير ،التجارة ،االستشارات الهندسية
والتصاميم الهندسية واإلشراف.

ل��ه��ا س��ج��ل ن��اج��ح ف���ي امل���ش���اري���ع ف���ي ف��ل��س��ط�ين.م��ن أه����م امل���ج���االت ال��ت��ي
ع��م��ل��ت ب���ه���ا :ت��ص��م��ي��م وت��خ��ط��ي��ط وت��أه��ي��ل ال���ط���رق ،ت��ص��م��ي��م األرص���ف���ة،
امل��ش��اري��ع ال��س��ك��ن��ي��ة وال��ف��ل��ل ،امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة ،امل�����دارس،
امل��ص��ان��ع وامل���ب���ان���ي ال��ص��ن��اع��ي��ة ،ال���ف���ن���ادق ،امل��ك��ات��ب وامل���ب���ان���ي امل��ؤس��س��ي��ة.
مت فتح فروع للشركة خارج فلسطني في عدة دول منها :األردن ،تونس و قطر.
املوقع االلكتروني للشركةWWW.Firstoptioncm.com:

شركة فالكون الكتروميكانيكال كونتراكتنج  – FEMCرام الله:

شركة First Falcon Trading &Contracting
 Company-Qatarفرع الدوحة للتجارة واملقاوالت:

قامت ببناء محطات للكهرباء،استيراد وتركيب كوابل ضغط عالي ومنخفض
في مناطق الضفة وغزة وتوصيل كهرباء لقرى شمال الضفة (منطقة نابلس)
باالضافة الستيراد وتركيب مولدات كهربائية وع���دادات كهربائية مسبقة
الدفع لصالح سلطة الطاقة ،وهي في طور إنشاء مصنع محلي لتصنيع
عدادات كهربائية مسبقة الدفع في فلسطني.
وقد حازت الشركة على جائزة  International Arch Of Europeعام
 2009م في فرانكفورت
املوقع االلكتروني للشركةWWW.Falconemc.com :
مت فتح ف��روع لشركة ( FEMCخ��ارج فلسطني) في عدة دول منها :مصر،
السعودية،اإلمارات (دبي و ابوظبي) ولهذه األفرع عدة اجنازات مهمة سواء
على صعيد املشاريع الصغيرة اوالكبيرة منها:

شركة  .Falcon EMC-U.AEفرع ابوظبي:

ط��ري��ق ال��دوح��ة السريع Construction of Factory Extension
Temporary Facilities at Rass Lafan phase1&phase2
وت��������ت��������ع��������ام��������ل ب���������ال���������ت���������ج���������ارة ب���������ال���������ت���������ع���������اون م�����������ع ال������ش������رك������ة
ال�����ش�����ق�����ي�����ق�����ة ل������ه������ا  FEMC-Dubaiف���������ي ج������ب������ل ع�����ل�����ي.

شركة  – First Optionاألردن/عمان:

وبعض األعمال امليكانيكية والكهربائية املتعلقة بتوسعة مطار ابوظبي الدولي.

هي شركة استشارات ودراسات هندسية من اهم مشاريعها:
مشروع  Crystal Avenue Mallفي العقبة – األردن،مبساحة 35,000
متر مربع (تصميم وادارة)
مشروع  Al Alali Compoundمبساحة 16,000متر مربع
فيال خاصة في (شفا بدران-عمان-االردن)مبساحة  900متر مربع
فيال خاصة في (شفا بدران-عمان-االردن)مبساحة  1200متر مربع

شركة  – First Optionرام الله :

شركة :First Option –Tunis

تعتبر ه��ذه الشركة م��ن ال��ش��رك��ات ال��رائ��دة ف��ي م��ج��ال االلكتروميكانيكال
ومسجلة في وزارة التخطيط وقد نفذت عدة مشاريع في اإلمارات منها:
Comm./Residential Bldgs. ،SCADIA Project، ,GASCORuwais New Administration Building

هي شركة استشارات هندسة معمارية تقدم عدة خدمات ملشاريع هندسية
متنوعة وفي عدة مجاالت ومع عدة جهات منها:
(PECDAR)،(MEHE)،(MOH)،(MOPW)،Wor
ld Bank،The Japan Inernational cooperation
Agency(JICA)،(USAID)،Ministry of Education and Higher
،)Edaucation(MEHE)،(UNDP
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تعتبر هذه الشركة من الشركات ذات الكفاءة العالية في مجال أعمال
االلكتروميكانيكال املؤلفة من أعمال الكهرباء والتكييف وأيضا أعمال املياه
واملجاري،باإلضافة إلى املقاوالت خلدمات املباني العامة واخلاصة .وهي
مسجلة في جلنة العطاءات املركزية،ولها العديد من االجنازات ومنها:

شركة هندسية رائدة تعمل في مجال ادارة املشاريع الهندسية واالستشارات،
ومن مشاريعها:
مشروع نور -املرسى مشروع إسكان لذوي الدخل املرتفع
مشروع " عني زغوان " مشروع إسكان لذوي الدخل املتوسط.
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صندوق االستثمار الفلسطيني
قصص جناح متواصلة ..عام ًا بعد عام
ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ار الفلسطيني ه��و مؤسسة
اقتصادية وطنية متميزة ،تقوم بدور ريادي في
تنمية وتطوير االقتصاد الفلسطيني وجعله
اقتصاد ًا مستدام ًا قوي ًا ومتين ًا ومعتمد ًا على
م���وارده وم��ص��ادره ال��ذات��ي��ة ،بحيث يشكل لبنة
أساسية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ،وذلك
من خ�لال إط�لاق مشاريع وب��رام��ج استثمارية
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ال��ش��راك��ة م��ع ش��رك��اء محليني
ودول��ي�ين م��ن القطاعني اخل���اص وال��ع��ام .وقد
ت��وزع��ت م��ش��اري��ع واس��ت��ث��م��ارات ال��ص��ن��دوق على
عدد من القطاعات االقتصادية احليوية ،مثل
القطاع العقاري والسياحي ،قطاع االتصاالت،
ق���ط���اع ال���ط���اق���ة ،ق���ط���اع ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة
واخلدمات ،قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
والقطاع املالي.

ومن بني أهم مشاريع وبرامج
الصندوق:

برنامج ضمان القروض للمشاريع
الصغيرة واملتوسطة:

أط��ل��ق ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ار الفلسطيني ه��ذا
البرنامج ليقوم بتوفير ضمانات مالية للبنوك
لتشجعها ع��ل��ى إق����راض امل��ؤس��س��ات الصغيرة
وامل��ت��وس��ط��ة س���واء ال��ق��ائ��م��ة أو ت��ل��ك ال��ت��ي في
ط��ور اإلن��ش��اء ،وذل��ك م��ن أج��ل تطوير أصولها
الرأسمالية وزي���ادة ف��رص احل��ص��ول على رأس
مال ُيساعدها في تطوير مشاريعها القائمة أو
في خلق مشاريع لديها مقومات االستمرارية
والقدرة على لعب دور أساس في حتفيز النشاط
االقتصادي في فلسطني.
وع���م���ل ال���ص���ن���دوق م���ع ش���رك���ائ���ه ع��ل��ى ت��وف��ي��ر
ض��م��ان��ات م��ال��ي��ة ل��ل��ب��ن��وك إلق�����راض امل��ش��اري��ع
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ت��ص��ل قيمتها إلى230
مليون دوالر أم��ري��ك��ي خ�لال ال��س��ن��وات العشر

ال���ق���ادم���ة ،مب���ا س ُ��ي��س��ه��م ف���ي ت��ن��ش��ي��ط ال��ق��ط��اع
اخل��اص الفلسطيني ،وف��ي زي��ادة ف��رص العمل
امل��ت��وف��رة أم��ام أب��ن��اء شعبنا م��ن خ�لال إسهامه
في توفير ما ُيقارب  15,000فرصة عمل في
مختلف أنحاء الوطن خالل السنوات اخلمس
القادمة.
واص�����ل ال���ب���رن���ام���ج جن���اح���ه وذل�����ك م���ن خ�لال
ارتفاع ع��دد القروض البنكية التي مت منحها
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة والتي استفادت
م��ن ال��ب��رن��ام��ج م��ن��ذ ب��دئ��ه وح��ت��ى اآلن ،ليبلغ
عددها حتى نهاية عام  2009ما يقارب 228
ق���رض��� ًا مب���ا ق��ي��م��ت��ه ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  51.3مليون
دوالر أمريكي .وقد توزعت تلك القروض على
ق��ط��اع��ات اق��ت��ص��ادي��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن��ه��ا ال��ت��ج��ارة
وال��ص��ن��اع��ة وامل��واص�لات وال���زراع���ة ،كما شملت
ت��ل��ك ال��ق��روض مختلف امل���دن الفلسطينية.
وم��ن املتوقع أن يستمر البرنامج ف��ي النجاح
املتصاعد خالل العام  ،2010بحيث تصل قيمة
الضمانات املقدمة إلى  85مليون دوالر أمريكي.

صندوق النمو الفلسطيني
لالستثمار في املشاريع الصغيرة
واملتوسطة

أعلن الصندوق نهاية شهر ك��ان��ون الثاني من
ال��ع��ام احل��ال��ي ع��ن إن��ش��اء ص��ن��دوق متخصص
لالستثمار في املشاريع الصغيرة واملتوسطة،
وذلك بالشراكة مع مجموعة “أبراج كابيتال”،
وسيقوم ص��ن��دوق االستثمار الفلسطيني في
البداية باستثمار  10ماليني دوالر أمريكي ،في
حني تقوم “أبراج كابيتال” بتقدمي  5ماليني
أخ���رى ،بينما سيتم جتنيد استثمار إضافي
م��ن مستثمرين آخ��ري��ن ليصل احل��ج��م الكلي
للصندوق  50مليون دوالر أمريكي مع نهاية
العام .2010
سيتيح صندوق النمو أم��ام املشاريع الصغيرة
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واملتوسطة الفرصة للحصول على االستثمار
ال�لازم لنمو وت��وس��ع ه��ذه ال��ش��رك��ات ،فض ً
ال عن
م��س��اه��م��ت��ه ف��ي ت��وس��ي��ع ن��ش��اط ت��ل��ك امل��ش��اري��ع
من خالل مساعدتها تقني ًا ،والعمل جنب ًا إلى
جنب معها لبناء شبكة عالقات مع مؤسسات
ومستثمرين عرب ودوليني ،األمر الذي سيسهم
ف��ي حتفيز أع��م��ال��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة ،وف��ت��ح امل��ج��ال
أمامها للدخول في أسواق جديدة.

ضاحية الريحان السكنية

مت وض���ع ح��ج��ر األس�����اس ل��ض��اح��ي��ة ال��ري��ح��ان
ال��س��ك��ن��ي��ة ال���ع���ام امل���اض���ي حت���ت رع���اي���ة ال��س��ي��د
الرئيس محمود عباس ،لتبدأ بعدها املباشرة
بتنفيذ األعمال اإلنشائية في الضاحية .وتقع
ضاحية الريحان في اجلهة الشمالية الغربية
من مدينتي رام الله والبيرة على تلة مطلة على
املدينة وامل��ن��اط��ق احمليطة بها ،وعلى مساحة
 250دومن ًا .ويشرف على تنفيذ الضاحية شركة
الريحان لالستثمار العقاري التابعة ملجموعة
عمار العقارية ،ال��ذراع االستثماري للصندوق
ف��ي امل��ج��ال ال��ع��ق��اري .وس��ت��ض��م ال��ض��اح��ي��ة ما
ي��ق��ارب  2,000وح���دة سكنية ت��س��ت��وع��ب نحو
 10,000نسمة ،ومن املتوقع أن يتجاوز احلجم
االستثماري للمشروع م��ا ي��ق��ارب  200مليون
دوالر أمريكي .حيث ت��ن��درج ضاحية الريحان
ضمن البرنامج الوطني للسكن املالئم الذي
أطلقه الصندوق لبناء  30أل��ف وح��دة سكنية
في مختلف محافظات الوطن.

ضاحية اجلنان السكنية

تقع ضاحية اجل��ن��ان ف��ي منطقة جبلية على
التالل الشرقية ملدينة جنني ،وستضم الضاحية
في احملصلة حوالي  1,000وحدة سكنية ،إلى
جانب مجموعة من املرافق واخلدمات العامة
م��ث��ل م��رك��ز جت����اري ،وع���ي���ادة ص��ح��ي��ة ،وروض���ة
أطفال ،ومسجد ،فضال عن مساحات متنوعة
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من احلدائق العامة ومالعب األطفال واملناطق
االجتماعية والترفيهية.
ستعمل اجلنان على إح��داث ح��راك اقتصادي
ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ،ف��م��ع ت��ق��دم األع��م��ال اإلن��ش��ائ��ي��ة
مستقب ً
ال ،سيسهم املشروع في إح��داث انتعاش
اقتصادي ملدينة جنني وذل��ك م��ن خ�لال خلق
اآلالف م���ن ف����رص ال��ع��م��ل ألب���ن���اء احمل��اف��ظ��ة
وتنشيط القطاعات التكميلية املصاحبة لقطاع
البناء.

يعتبر م��ش��روع “إرسال سنتر” م��ن امل��ش��اري��ع
ال��ع��ق��اري��ة ال��ت��ج��اري��ة ال����رائ����دة ف���ي ف��ل��س��ط�ين،
سيضم امل��ش��روع مجموعة م��ن امل��راف��ق متعددة
االستخدامات كاملرافق التجارية والترفيهية
وال��س��ك��ن��ي��ة ،وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��ت��ج��اوز احلجم
االس��ت��ث��م��اري ل��ه  400م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ك��ي،
وذلك من خالل شركة أرضنا للتطوير العقاري.

مجموعة عمار العقارية

ستتألف املرحلة األول���ى م��ن إرس���ال سنتر من
م��س��اح��ات جت���اري���ة م��ت��ن��وع��ة وم��ك��ات��ب جت��اري��ة
ب��ن��م��اذج هندسية مختلفة ،وس��ت��ض��م  4أب��راج

ن��ظ��ر ًا حل��ج��م ال��ن��ش��اط امل��ت��ص��اع��د ل��ل��ص��ن��دوق
ف���ي م���ج���ال االس���ت���ث���م���ار ال���ع���ق���اري ،ون��ت��ي��ج��ة
ل��ت��ن��وع محفظة م��ش��اري��ع ال��ص��ن��دوق العقارية
وال��س��ي��اح��ي��ة ،فقد ق��ام ال��ص��ن��دوق خ�لال العام
 2009بإنشاء شركة عقارية مساهمة خصوصية
محدودة حتت اسم “مجموعة عمار” ،برأسمال
أول���ي يبلغ  220م��ل��ي��ون دوالر أم��ري��ك��ي ،وه��ي
مملوكة بالكامل م��ن قبل ال��ص��ن��دوق .وتعتبر
“عمار” مبثابة ال��ذراع االستثماري للصندوق
ف��ي امل��ج��ال ال��ع��ق��اري وال��س��ي��اح��ي ،حيث تتولى
امل��ج��م��وع��ة ح��ال��ي�� ًا إدارة م��ش��اري��ع ال��ص��ن��دوق
العقارية والسياحية ،والتنسيق فيما بينها مبا
يتواءم مع استراتيجية الصندوق في االستثمار
في القطاع العقاري والسياحي.
وس��ت��ق��ود “مجموعة عمار” ب��رن��ام��ج�� ًا عقاري ًا
ض��خ��م�� ًا بقيمة  2م��ل��ي��ار دوالر أم��ري��ك��ي خ�لال
ال��س��ن��وات اخل��م��س املقبلة .إذ تتولى “عمار”
اإلش�����راف ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة
ال��ض��خ��م��ة ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا ال���ص���ن���دوق ض��م��ن
ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��س��ك��ن امل�ل�ائ���م ،وال����ذي
ي��ه��دف إل��ى إن��ش��اء  30,000وح��دة سكنية في
مختلف محافظات ال��وط��ن ،وبأسعار تتناسب
م��ع ذوي ال��دخ��ل احمل���دود وامل��ت��وس��ط م��ن بينها
مشروع ضاحية الريحان ،الذي سيبلغ حجمه
االستثماري حوالي  200مليون دوالر أمريكي،
ومشروع ضاحية اجلنان في مدينة جنني .إلى
ج��ان��ب ،م��ش��روع “إرسال سنتر” ،وه��و م��ش��روع
عقاري جتاري بحجم استثماري من املتوقع أن
يتجاوز  400مليون دوالر أمريكي .وسيعمل
ال��ص��ن��دوق خ�لال األع���وام ال��ق��ادم��ة ،على طرح
أسهم الشركة لالكتتاب العام في سوق فلسطني
ل��ل��أوراق امل��ال��ي��ة ،وذل����ك إلت���اح���ة امل���ج���ال أم���ام
املستثمرين الفلسطينيني للمشاركة في إحدى
أهم الشركات الواعدة في فلسطني.
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إرسال سنتر

مؤسسة اقتصادية وطنية
متميزة ،تقوم بدور
ريادي في تنمية وتطوير
االقتصاد الفلسطيني
وجعله اقتصاد ًا مستدام ًا
قوي ًا ومتين ًا ومعتمد ًا على
موارده ومصادره الذاتية

جت���اري���ة مب��س��اح��ة إج��م��ال��ي��ة ت��ق��در بـ 84أل��ف
متر م��رب��ع .وان��ط�لاق�� ًا م��ن ال��ت��زام شركة أرضنا
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ب��ال��ب��دء ال��ف��ع��ل��ي ب��أع��م��ال
املشروع ،فقد مت االنتهاء من أعمال التصاميم
املبدئية للمرحلة األولى لألبراج األربع تلك.

الوطنية موبايل

دخلت اخلدمات التشغيلية “للوطنية موبايل”
حيز العمل م��ع إج���راء أول مكاملة خلوية عبر
شبكتها بالرقم ( ،)056حيث أعلنت الشركة في
مؤمتر صحفي في شهر تشرين الثاني من العام
 ،2009عن انطالق اخلدمات التجارية للوطنية
موبايل املشغل الثاني خلدمات الهاتف احملمول
في فلسطني ،أح��د أكبر املشاريع التكنولوجية
ف��ي ال��وط��ن ،وال����ذي ش��كّ ��ل نقلة ن��وع��ي��ة لقطاع
االت��ص��االت الفلسطيني ،ومحركا قويا لعجلة

االقتصاد الوطني .وقد لعب الصندوق ،ممث ًال
ب��رئ��ي��س��ه ،دور ًا أس��اس��ي�� ًا ف��ي ج��ع��ل ه���ذا امل��ش��روع
حقيقة واقعة ،رغم الصعوبات اجلمة والتحديات
الصعبة .وقد قام الصندوق بتأسيس الوطنية
موبايل بالشراكة مع الوطنية الدولية الكويتية،
اململوكة من كيوتل القطرية ،إحدى أكبر شركات
االت��ص��االت النقالة ف��ي ال��ش��رق األوس����ط .وقد
استثمر الشركاء حتى اآلن  300مليون دوالر في
بناء شبكة الوطنية واطالق خدماتها.
يعتبر وج��ود “الوطنية موبايل” على الساحة
االقتصادية الفلسطينية إضافة نوعية لقطاع
االت��ص��االت الفلسطيني ول�لاق��ت��ص��اد الوطني،
وذلك ملا تخلقه “الوطنية موبايل “من اآلالف
من فرص العمل وللعوائد التي ستعود للخزينة
الفلسطينية على شكل رس��وم وضرائب تقدر بـ
 700مليون دوالر أمريكي خالل األعوام القادمة.

برنامج األمل للرهن العقاري
واإلقراض امليسر

ق��ام ال��ص��ن��دوق بتطوير ب��رن��ام��ج األم���ل للرهن
ال��ع��ق��اري واإلق�����راض امل��ي��س��ر ،ل��ت��وف��ي��ر ق��روض
سكن ميسرة ل��ذوى الدخل احمل��دود واملتوسط،
وذلك بالتوازي والتزامن مع إطالقه لبرنامجه
ال��وط��ن��ي ل��ل��س��ك��ن امل�ل�ائ���م ،ب��ح��ي��ث ي���أت���ي ه��ذا
اإلطالق منسجم ًا مع خطة الصندوق التنموية
لتلبية االحتياجات التطويرية امل��ت��زاي��دة في
قطاع اإلسكان والرهن العقاري في فلسطني،
ول��ل��م��س��اه��م��ة ف���ي ح���ل ج���زء م���ن م��ش��اك��ل ه��ذا
ال���ق���ط���اع ،خ���اص���ة م���ع ارت���ف���اع أس���ع���ار ال��ش��ق��ق
السكنية ،وعدم توفر قروض رهن عقاري طويلة
األجل .ويبلغ حجم التمويل للبرنامج حوالي
 500مليون دوالر أمريكيُ ،يساهم الصندوق في
توفير  72مليون دوالر منها ،في حني يساهم
بقية ال��ش��رك��اء ف��ي ت��ق��دمي اجل���زء املتبقي من
التمويل.
يشترك في تنفيذ ومتويل هذا البرنامج عدد
من املؤسسات الدولية والبنوك احمللية ،ومن
هذه املؤسسات مؤسسة االستثمار عبر البحار
“أوبيك” ،و مؤسسة التمويل الدولية (،)IFC
ومؤسسة اإلس��ك��ان الدولية ( ،)CHFومبادرة
ال��ش��رق األوس���ط لالستثمار ( .)MEIIبينما
ي��ش��ارك ك��ل م��ن بنك فلسطني وب��ن��ك القاهرة
ع��م��ان ف��ي ت��ق��دمي مت��وي��ل بقيمة  100مليون
دوالر أمريكي للبرنامج.
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 97مليون دينار أرباح بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
قبل الضريبة لعام 2009
الدكتور ميشيل مارتو  /رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
ص ّرح ّ
أنّ البنك حقق نتائج جيدة خالل العام  ،2009حيث بلغت أالرباح الصافية قبل
الضريبة  97مليون دينار ُم َ
قابل ( )142مليون دينار حتقّ قت في السنة السابقة،
كما بلغت األرباح بعد الضريبة ( )66,6مليون دينار ُم َ
قابل  101,3مليون دينار
في العام  ،2008وقد جا َء االنخفاض في األرباح بسبب االستمرار في بناء املزيد
املخصصات بسبب السياسة املتحفظة للبنك في التّعامل مع القروض غير
من
ّ
خصصات جديدة خالل عام 2009
العاملة وحتت املراقبة  ،حيث مت اخذ ُم ّ
مببلغ ( )65مليون دينار .
وقد أظهرت البيانات املالية إرتفاع مجموع املوجودات بنسبة  12%عن نهاية
العام السابق وصو ًال إلى  6.1مليار دينار في نهاية العام  ،2009وزادت أرصدة
العمالء بنسبة  18%لتصل إلـ ــى  4.4مليار دينار ،وارتفعت محفظة
ودائ��ع ُ
التسهيالت االئتمانية بنسبة  4%لتصل إلى  2.5مليار دينار في نهاية عام
 ، 2008كما ارتفعت حقوق املساهمني لتبلغ  967مليون دينار مقابل ()911
مليون دينار في نهاية عام  2008أي بزيادة مقدارها ( )56مليون دينار ونسبتها
(.)6,15%
هذا باإلضافة إلى حتقيق تنامي في ِّ
مؤشرات املالءة املال ّية الرئيسية لدى
البنك ،حيث بلغت نسبة كفاية رأس امل��ال  22,9%وه��ي تزيد عن النسبة
املقررة من جلنة بازل 2البالغة  8%والبنك املركزي البالغة  . 12%ويحتفظ
حصة البنك
البنك ُ
مبستويات سيولة عالية حيث بلغت ( . )179%وبلغت ّ
املصرفي احمللي  15.1%مبؤشر إجمالي املوجودات ،و 16.7%من
السوق
من
ّ
إجمالي التسهيالت االئتمان ّية ا ُملباشرة.
إجمالي ودائع العمالء ،و %12.7من
ّ
وفي تأكيده على سالمة ومتانة املركز املالي للبنك بني د .مارتو أن « قائمة
الدخل الشامل» أظهرت حتقيق أرباح في « تقييم االستثمارات املالية « مبقدار
 25,5مليون دينار حيث تأثّ رت حقوق امللكية ايجابي ًا بهذا املبلغ ولم تتأثر

به أرباح السنة عم ًال مبعايير احملاسبة
الدولية .
وف��ي تعقيبه على ت��راج��ع أرب���اح البنك
ب�ّي�نّ الدكتور مارتو أنّ ذل��ك يعود بشكل
رئيسي إلى سياسة التح ّوط واحلذر التي
اعتمدها البنك في التّعامل مع القروض
املتعثّرة أو القروض حتت املراقبة  ،حيث
مخصصات جديدة خالل عام
تق ّرر بناء
ّ
 2009تزيد عن املطلوب مببالغ كبيرة .
املخصصات
آخذين باالعتبار بأن مبالغ
ّ
ليست خ��س��ارة متحققّ ة وإمن���ا حت�� ّوط
لتغطية م��خ��اط��ر ق��د حت��ص��ل ،ويمُ��ك��ن
عودتها لاليرادات في حال زوال أسبابها.
وفي مجال التّواجد اخلارجي بينّ الدكتور مارتو أنّ نتائج البنك في سورية جا َءت
على درجة عالية من التم ّيز  ،حيث زادت األرباح عن السنة السابقة بنسبة 39%
 ،وما جتدر االشارة اليه أنّ النمو مبعظم املؤشرات املالية لدى هذا البنك جا َءت
األعلى بني املصارف السورية اخلاصة  ،أما نتائج البنك في كل من فلسطني
والبحرين واجلزائر عام  2009/جا َءتّ جيدة بشكل عام .
واستناد ًا لهذه النتائج فقد أوصى مجلس االدارة للهيئة العامة املق ّرر عقدها
بتاريخ  2010/3/31بتوزيع أرباح على املساهمني بنسبة . 20%
واختتم الدكتور مارتو حديثه مؤكٍّد ًا على اعتزاز البنك مبال َءتة املالية ومتانة
قاعدته الرأسمالية وسالمة وج��ودة احملافظ االئتمانية واالستثمارية لديه
وتبنّيه خطط ًا استراتيجية مبختلف أماكن تواجده  ،تستهدف تعزيز هذا
التّواجد وتطوير وتنويع أساليب اخلدمات ملختلف العمالء.

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يطلق خدمة مرسال اإلسكان
أطلق بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خدمة (مرسال اإلسكان) والتي
تتيح للعميل استقبال الرسائل القصيرة باللغتني العربية واالجنليزية
للعديد من اخلدمات املصرفية واحلركات التي متت على حساباته إضافة
إلى أية معلومات ترويجية عن البنك بحيث يتم استقبالها بشكل منتظم
على هاتفه اخللوي(جميع االن���واع  )GSMوف��ي اي وق��ت وأي مكان
يختاره داخل فلسطني أو خارجها.
حيث ميكن االشتراك حالي ًا بهذه اخلدمة من خالل فروع البنك املنتشرة
في معظم املدن الفلسطينية .
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حيث غ��دا الهاتف اخللوي ض��رورة ال ميكن االستغناء عنها في الوقت
احلالي وتتعدد استعماالته من ج��راء االت��ص��االت الهاتفية إل��ى إرس��ال
واستقبال ال��رس��ائ��ل القصيرة وغ��ي��ره��ا ،وع��م��د بنك اإلس��ك��ان للتجارة
والتمويل لتوفير الراحة لزبائنه باستغالل هذه التكنولوجيا عبر إرسال
الرسائل القصيرة املجانية باملعلومات املالية التي تهم الزبون(العميل).
ويعد بنك اإلسكان من البنوك الرائدة في املنطقة في استخدام
اح��دث التطبيقات االلكترونية وذل��ك تسهي ً
ال لزبائنه وتوفير ًا
لوقتهم وجهدهم.
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ملف الشركات

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار احملدودة (أبيك)           
تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار احمل���دودة (أي��ب��ك) مب��ب��ادرة من مجموعة من رج��ال األعمال
الفلسطينيني والعرب ممن تطلعوا خللق مشاريع تساهم في توجيه التمويل واالستثمارات إلى فلسطني    .
منذ عام  ،1995أصبحت (أيبك) من الشركات الرائدة في قطاعات الصناعة والتوزيع واخلدمات ،وذلك من خالل
متكني املستهلكني احملليني من اختيار خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لم تكن متاحة من قبل أو كانت تستورد
بتكاليف باهظة.
وب��رأس مال ق��دره  42مليون دوالر ،تطرح أعمال الشركة مجموعة واسعة من السلع واخلدمات ب��دءا بتصنيع
األغذية وانتهاء بصناعة األملنيوم .كما ترفد الشركات التابعة اليبك السوق مبنتجات لوكاالت حصرية ومباشرة
للعديد من الشركات العاملية الضخمة مثل Abbott ،Procter & Gamble ،Philip Morris Tobacco
،GlaxoSmithKline ،Hyundai Motors ،Braun ،Eli Lilly، )Beiersdorf (Nivea،International
 ،Aventis Sanofiوشركة أصداء للعالقات العامة         .
إن ما حتققه أبيك من جناح يعتمد إلى حد كبير على كوادرها البشرية الكفؤة ،الذين يطبقون أفضل املمارسات
الدولية على البيئة الفلسطينية السياسية واالجتماعية املعقدة ،وفي إطار الفرص املتاحة في السوق احمللية ،
األقليمية والدولية.
تضم مجموعة (أيبك) مجموعة من الشركات الرائدة في مجاالت التصنيع ،التوزيع ،واخلدمات ،وهي:
•التجارة والتوزيع
شركة يونيبال للتجارة العامة
الشركة الفلسطينية للسيارات احملدودة-هيونداي
شركة التوريدات واخلدمات الطبية
الشركة الفلسطينية العربية ملراكز التسوق-بالزا
•التصنيع
الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبرفيالت ()NAPCO
شركة سنيورة للصناعات الغذائية
•خدمات أخرى
شركة سكاي للدعاية واإلعالن والعالقات العامة وإدارة األحداث
•مشاريع أخرى
شركة كهرباء فلسطني
ألتيميت للحلول املتكانلة
شركة ميلينيوم لصناعات الطاقة ()MEI

رؤية الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك) ملؤمتر فلسطني لالستثمار 2010

ترعى “أيبك” مؤمتر فلسطني لالستثمار تاكيدا على أهمية دعم الفرد واملجتمع الفلسطيني ككل ،عبر خلق مشاريع مستدامة وتقدمي خدمات
ومنتجات مميزة تسعى لتطوير املجتمع إستراجتيا على املدى البعيد .حيث يعتبر مؤمتر فلسطني لإلستثمار فرصة بالغة األهمية جلذب االستثمارات
لفلسطني وحتريك عجلة االقتصاد الوطني عبر تسليط الضوء على عدد من قصص النجاح القائمة واملشاريع املرتقبه .حيث بشكل االقتصاد
الفلسطيني ركيزة أساسية لرفع مستوى معيشة األفراد والرقي باملستوى االقتصادي واالجتماعي ووضع حجر األساس للدولة الفلسطينية املستقلة؛
عبر تشغيل األيدي العاملة ،توفير برامج حيوية تزيد من فعالية دور الفرد باملجتمع ،وحتفيز النمو والتطور ،وتأكيد على مبادئ التنمية املستدامة.
وبالتالي دعم مثل هذه األحداث واملبادرات يندرج على رأس سلم أولويات “أيبك” لتجسيد مسؤوليتها جتاه الفرد واملجتمع.
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بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي

اللجنة التحضيرية ملؤمتر فلسطني األول للتأمني
تعقد ورشة عمل لبحث القضايا املشتركة
عقدت اللجنة التحضيرية ملؤمتر فلسطني األول
للتأمني و املكونة من اإلحت��اد الفلسطيني لشركات
التأمني و اإلدارة العامة للتأمني في هيئة سوق رأس
املال الفلسطينية و بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي
ف��ي ق��اع��ة البست إي��س��ت��رن ورش���ة عمل لبحث كافة
القضايا املشتركة بني القطاعني .
نظمت ال��ورش��ة التي ج��اءت حتت شعار ( تقاطعات
العالقة بني قطاع التأمني و قطاع احلكم احمللي)
في إطار التحضير ملؤمتر التأمني األول في فلسطني
املمول من برنامج إيساف التابع لبرامج USAID
و املنوي عقده قريبا  ،حيث مت في الفترة السابقة
عقد عدد من الورش مع األطراف ذات العالقة بقطاع
التأمني في إطار التحضيرات للمؤمتر .
إفتتحت ال��ورش��ة حت��ت رع��اي��ة املهندس م���ازن غنيم
وكيل وزارة احلكم احمللي ال��ذي أك��د في كلمته على
وجود عدد من القواسم املشتركة بني قطاع التأمني
وقطاع احلكم احمللي والتي تأتي من حرص ال��وزارة
ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��ام��ل�ين ف��ي ال��ه��ي��ئ��ات احمللية
وممتلكات ه��ذه الهيئات من معدات واليات ومباني
ومشاريع ،وأشار أن ال��وزارة تسعى دائما لبناء قدرات
الهيئات احمللية وتوفير احتياجاتها إضافة لتوفير
املشاريع وتنفيذها لصالح هذه الهيئات وأض��اف أن
تنفيذ املشاريع مهم ولكن تشغيله واحملافظة عليها
يأتي بنفس األهمية ،وأكد غنيم على ضرورة تطبيق
األنظمة والتعليمات بهدف تنظيم عمل الهيئات
احمللية وقال( لقد تطرقت االنظمه والقوانني التي
أعدتها الوزارة بهذا اخلصوص الى كل االجراءات التي
تعمل بها الهيئات احمللية ونحن نعمل على حتديثها
وتطويرها باستمرار) ،إلى ذلك شدد غنيم على أهمية
تنظيم العالقة م��ع قطاع التأمني رج��وع��ا حلتمية
العالقة بني القطاعني مشيرا إلى ضرورة نشر كافة
أساليب التوعية التأمينية على كافة املستويات ،وحث
غنيم على عمل شراكات بني قطاعني التأمني واحلكم
احمللي انطالقا من توجه ال��وزارة لبناء شراكات بني
الهيئات احمللية والقطاع اخلاص.
بدوره رحب نهاد أسعد أمني عام اإلحتاد الفلسطيني
لشركات التأمني باحلضور و أشاد بدور وزارة احلكم
احمل��ل��ي كجهة مشرفة على ك��اف��ة الهيئات احمللية

الفلسطينية  ،و كان محمد الرمياوي رئيس مجلس
إدارة اإلحتاد بكلمته التي ألقاها قد أوضح أهداف
مؤمتر فلسطني األول للتأمني حيث أك��د أن هذا
امل��ؤمت��ر س���وف ي��ك��ون امل��ن��ب��ر ل��ب��ح��ث ك��اف��ة القضايا
املتعلقة بقطاع التأمني و أن��ه س��وف يحظى بدعم
و مشاركة عربية و إسالمية  ،إضافة إلى ذلك أكد
ال��رمي��اوي على إستعداد اإلحت��اد للتعاون من أجل
تنظيم كافة القضايا املتعلقة بقطاع احلكم احمللي
و التي من أهمها إيجاد آلية لتنظيم العطاءات مع
البلديات.
تضمنت الورشة ع��دد من أوراق العمل حيث قدمت
بداية املهندسة شذى البدوي نيابة عن املقدم سامي
حمدان مدير دائرة السالمة العامة في الدفاع املدني
الفلسطيني ورقة عمل تضمنت شرحا ألهم القوانني
املنظمة لعمل ال��دف��اع امل��دن��ي و حتدثت ع��ن عالقة
الدفاع املدني بوزارة احلكم احمللي و اآللية التي تربط
عمل اجلهتني و أك��دت على أن ال��دف��اع املدني و من
منطلق احلرص على سالمة األرواح و املمتلكات يقوم
بإلزام أصحاب العمل بتوفير إجراءات السالمة .
إلى ذلك  ،قدم يعقوب الكالوتي رئيس اللجنة الفنية
ل�لإحت��اد الفلسطيني ل��ش��رك��ات ال��ت��أم�ين ورق���ة عمل
تتضمن ت��ص��ورات قطاع التأمني لتأمينات الهيئات
احمللية و املشاريع األخ��رى موضحا أهم املتطلبات

إعداد :نهاد أسعد
أمني عام إحتاد
شركات التأمني

و ال��ش��روط ال��ت��ي يجب أن ت��أخ��ذه��ا البلديات بعني
اإلعتبار فيما يخص وثائق التأمني اخلاصة بعملهم
 ،كما أش��ار إل��ى أه��م املشاكل التي تواجهها شركات
التامني مع البلديات و املتعلقة بتأمني املمتلكات من
جهة و تأمني األف��راد من جهة أخ��رى  ،إضافة إلى
ذلك تطرق الكالوتي إلى قضايا تأمينات املشاريع و
التأمينات داخل املدن و قضايا أخرى مرتبطة بقطاع
احلكم احمللي .
وطرحت وزارة احلكم احمللي أيضا ورقة عمل قدمها
عدنان جفال مدير عام الدائرة القانونية في وزارة
احلكم احمللي حيث أوضح آلية عمل الهيئات احمللية
و خصوصا فيما يتعلق بالعطاءات وش��رح عن أهم
أنواع التأمينات في هذه الهيئات احمللية و أكد على
أنه رجوعا إلى تطور قطاع التامني يجب العمل على
نشر التوعية التأمينية خصوصا ملوظفني الهيئات
احمللية .
و في نهاية الورشة فتح املجال للنقاش حيث طرح عدد
من احلضور استفساراتهم و قدم البعض مالحظاتهم
مما ساهم في اخلروج بعدد من التوصيات التي سوف
يتم طرحها في مؤمتر فلسطني األول للتأمني و التي
كان من أهمها ضرورة تنظيم مذكرة تفاهم بني قطاع
احلكم احمللي و اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
تنظم تأمينات البلديات و املشاريع األخرى .
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ملــــف الـتـــــأمـين

واإلحتاد يعقد إجتماعا مع نقابة األطباء ملناقشة القضايا املشتركة
وع���ق���د اإلحت������اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ش��رك��ات ال��ت��أم�ين
إجتماعا مع نقابة األطباء الفلسطينيني بناء على
الدعوة املوجهة من األمني العام لإلحتاد نهاد أسعد
و ذلك ملناقشة القضايا العالقة واملشتركة بني قطاع
التأمني و نقابة األطباء .
ط���رح ف��ي اإلج��ت��م��اع ال���ذي ك���ان ق��د ع��ق��د ف��ي مقر
اإلحتاد و حضره نقيب األطباء الدكتور جواد عواد
و ممثلني عن النقابة و مدراء التأمني الصحي في
ش��رك��ات التأمني األع��ض��اء ع��دد م��ن القضايا التي
تشكل قاعدة أساسية للعمل بني هذه األطراف بغية
نقاشها و الوصول إلى آليات عمل واضحة من شأنها
تنظيم قطاع التأمني الصحي الفلسطيني.
وإس��ت��ع��رض احل��ض��ور ب��داي��ة أه��م ال��ن��ق��اط ال��واج��ب
م��ت��اب��ع��ت��ه��ا وال���ت���ي ك����ان م���ن أه��م��ه��ا ق��ض��ي��ة رس���وم
الكشفيات وتوحيدها بني جميع املناطق و أتعاب
الطبيب اخل��اص واملراجعات حيث أن هذه النقاط
إذا مت العمل على تنظيمها سوف تسهل على املواطن
وتعزز ثقته في شركات التأمني واألطباء ،إضافة إلى
ذلك ناقش احلضور تقارير اللجان الطبية وقضية
دف���ع املستحقات ب��ت��واري��خ منتظمة ب�ين الطبيب

وشركات التأمني وذلك بهدف تنظيم العمل بني هذه
األط��راف وم��راع��اة ملصاحلهم مشددين من ناحية
أخرى على ضرورة التأكد من حصول الطبيب على
نسخة من إجازة مزاولة املهنة الصادرة عن النقابة.
وت��وص��ل احل��ض��ور إل��ى ع��دد م��ن التفاهمات و التي

كان من أهمها ضرورة العمل على تصميم بوليصة
تأمني أخطاء املهن الطبية لألطباء ،وأك���دوا على
ضرورة اإلستمرار بعقد مثل هذه اإلجتماعات التي
من شأنها احلفاظ على مصلحة املواطن والطبيب
و شركات التأمني.

وفد من اإلحتاد يجتمع مع الوزير حسن أبو لبدة
وإجتمع وفد من اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
 ،مع الدكتور حسن أبو لبدة وزير اإلقتصاد الوطني
الفلسطيني في مقر الوزارة برام الله ممثال مبحمد
الرمياوي رئيس مجلس إدارة اإلحت��اد و ونهاد أسعد
أم�ين ع��ام اإلحت���اد و ال��س��ادة أع��ض��اء مجلس اإلدارة
يعقوب الكالوتي و أحمد مشعشع و ذلك ملناقشة أهم
القضايا املتعلقة بقطاع التأمني الفلسطيني .
حيث ناقش الوفد مع الدكتور حسن أبو لبدة قانون
ضريبة ال��دخ��ل امل��ع��دل و خ��اص��ة م��ا يتعلق بإعتبار
احتياطيات شركات التأمني كجزء من تكاليف اإلنتاج
و ضرورة معاجلة هذا املوضوع من تاريخ 2005/1/1
و ليس من تاريخ تعديله  ،حيث أن معاجلته من تاريخ
تعديله سوف يحمل الشركات أعباء مالية كبيرة مما
يؤدي إلى عدم إستطاعة الشركات الوفاء بالتزاماتها .
كما ناقش الوفد قضية مستحقات شركات التأمني
ل����دى احل��ك��وم��ة و م���ن ج��ه��ت��ه ط��ل��ب ال���وزي���ر رس��ال��ة
توضيحية بخصوص ه��ذا امل��وض��وع ليستطيع أخذ
اإلجراءات الالزمة .

إل��ى ذل��ك بحث ال��وف��د م��ع ال��وزي��ر ع��دد م��ن القضايا
األخرى التي تخص قطاع التأمني  ،و أكد الوزير على
أهمية ه��ذا القطاع و تأثيره الكبير على اإلقتصاد
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الفلسطيني ،و أن��ه س��وف يعمل م��ع ط��واق��م ال���وزارة
ملساعدة هذا القطاع في حل جميع اإلشكاليات التي
تعترضه .
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وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق في يوم االرض

سنزرع عشرة ماليني شجرة
خالل الثالث سنوات القادمة

ش���ارك وزي���ر ال��زراع��ة ال��دك��ت��ور اسماعيل دعيق
مزارعي وأهالي قرية عورتا في محافظة نابلس
ب��زراع��ة االراض���ي امل��ه��ددة باالستيطان احملاذية
للمستوطنات ياشجار الزيتون مبشاركة املئات
من املزارعني واللجان الشعبية ووزارة الزراعة.
واس��ت��م��ع مل��ط��ال��ب وم��ش��اك��ل امل����زارع��ي�ن وال��ت��ي
مبجملها بسبب االحتالل وممارساته العدوانية
واع����دا االه��ال��ي ب��ت��ق��دمي ك��ل م��ا مي��ك��ن تقدمية
ض��م��ن ام��ك��ان��ي��ات ال�����وزارة وك��ذل��ك ت��ق��دمي ال��ف
ش��ت��ل��ة زي���ت���ون ل��زراع��ت��ه��ا وامل���س���اع���دة ب��ت��ق��دمي
السوالر الالزم حلراثة االراضي.
متحدثا ل��ل��م��زارع�ين ب���ان ه���ذة الفعالية تاتي
في اط��ار سلسلة من االنشطة وال��زي��ارات التي
يقوم بها ال��وزي��ر للمزارعني في حقولهم وبني
بساتينهم ليطلع على معاناتهم وان��ه��ا ايضا
تاتي الحياء ذكرى يوم االرض ولتعزيز صمود
امل��زارع�ين وس��ك��ان ال��ق��رى امل��ت��ض��ررة م��ن اجل��دار
واالستيطان معلنا وق��وف السلطة واحلكومة
ب��ج��ان��ب امل���زارع�ي�ن وان وج��ودن��ا م��ع��ك��م ه��ن��ا هو
رسالة للمحتلني واملستوطنني تقول بان الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م��ص��م��م ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ف���ي ارض���ة

92

وزراعتها واالهتمام بها وال��دف��اع عن حقه في
العيش عليها بحرية وكرامة ،فنحن متجذورن
في هذه األرض.
وق����ام وزي���ر ال���زراع���ة وامل���زارع���ون وامل��ت��ط��وع��ون
ب����زراع����ة  400ش���ج���رة زي����ت����ون ح��ي��ث اس��ت��غ��ل
امل����زارع����ون ال���وج���ود امل��ك��ث��ف ل��ل��م��ت��ط��وع�ين في
املنطقة واح��ض��روا جراراتهم الزراعية وقاموا
ب��ح��رث اراض��ي��ه��م وال��ت��ي ك��ان جيش االح��ت�لال
واملستوطنني قد منعوهم من الوصول اليها او
العمل فيها منذ فترة طويلة.
وأشاد وزير الزراعة بعمل اللجان الشعبية ملناهضة
اجل���دار واالس��ت��ي��ط��ان ،ودوره���ا ف��ي حماية األرض،
وق���ال“ :هذه اللجان تقوم بكل اجل��ه��ود واألش��ك��ال
ل��ل��م��ق��اوم��ة ال��س��ل��م��ي��ة حل��م��اي��ة األرض وم��ق��اوم��ة
االحتالل ،وأضاف “يوم األرض هو بالنسبة لنا عمل
يومي ونضالي بصمود أهلنا ومب��ب��ادرات��ه اليومية
التي تعمل على حماية هذه األرض والتمسك بها .
وقام وزير الزراعة بزيارة الى حسبة بيتا واطلع
على سير العمل بها برفقه رئيس مجلس قروي

يوم األرض هو
بالنسبة لنا عمل يومي
ونضالي بصمود أهلنا
ومببادراته اليومية
التي تعمل على حماية
هذه األرض والتمسك
بها

بقلم:
معاوية سويلم

بيتا والوفد املرافق له من وزارة الزراعة.
وزير الزراعة يبحث مع ممثل احلكومة
األكرانية سبل التعاون املشترك
بحث الدكتور وزير الزراعة إسماعيل دعيق ،مع
ممثل احلكومة األكرانية لدي السلطة الوطنية
فلدمير شكورة ،سبل وآلية التعاون والتنسيق
املشترك ،والقضايا ذات االهتمام املشترك وسبل
تفعيلها وتنفيذ املشاريع.
واس���ت���ع���رض ال���دك���ت���ور دع��ي��ق خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ه
م��ع ضيفه ف��ي مقر ال���وزارة ب��رام ال��ل��ه ،أول��وي��ات
ال��وزارة وآلية التنسيق والتعاون واالحتياجات
واألولويات التي حتتاجها األرض الفلسطينية
لدعم القطاع الزراعي.
واط��ل��ع د .دع��ي��ق ،ال��ض��ي��ف ،على واق���ع القطاع
ال���زراع���ي وع��ل��ي األول���وي���ات ال��وط��ن��ي��ة للقطاع
الزراعي وعلى تعزيز التعاون بني وزارتي الزراعة
الفلسطينية واالك���ران���ي���ة ،م��ق��دم��ا ش��رح��ا عن
الصعوبات والعراقيل التي يواجهها املزارعون
في ظل استمرار سياسة احلصار االسرائيلية
وف��ق��دان االف امل��زارع�ين مل��ص��در رزق��ه��م الوحيد
جراء مصادرة أراضيهم.
وأوض���ح دور ال���وزارة ف��ي عملية تنمية القطاع
ال��زراع��ي امل��س��ت��دام��ة وف��ي تخفيف ح��دة الفقر
وخ��ل��ق ف���رص ع��م��ل مل��ا ل��ه م��ن دور ف��ي التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة على امل���دي البعيد ،متطرقا إلي
قضايا األم��ن ال��غ��ذائ��ي والتسويق والبحث في
أم��ور تصدير املنتوجات الزراعية الفلسطينية
م��ن اخل���ض���روات وال��ف��واك��ه��ة م��ن فلسطني إل��ى
اوك��ران��ي��ا واس��ت��ي��راد احل��ب��وب واألع��ل�اف بأسعار
تفضيلية.
وأش��ار الدكتور دعبق إل��ى دور وزارة ال��زراع��ة في
تنمية وتطوير الزراعة في فلسطني التي يخضع
انتاجها للمواصفات العاملية.
وات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى أن ي��ق��وم وف���د م��ن وزارة
ال��زراع��ة ب��زي��ارة إل��ي جمهورية أوك��ران��ي��ا ،وبحثا
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الـمـــــــلـف الـــــــزراعي
س��ب��ل تفعيل اجل��ه��ود جل��ل��ب امل��زي��د م��ن ال��دع��م
وال��ت��م��وي��ل للقطاع ال��زراع��ي ،وض���رورة إعطائه
األولوية في هذة املرحلة ياعتباره رافدا من روافد
االقتصاد الوطني ،وأشارا إلى جهود الوزارة التي
تبذل لتحقيق زراعة عصرية منافسة من حيث
النوعية والسعر.
وبدوره أشاد شكورة بدور وزارة الزراعة في حتقيق
التنمية ال��زراع��ي��ة املستدامة ،م��ؤك��دا االهتمام
بالقطاع ال��زراع��ي وبتطوير العالقة والتعاون
مع الشعب الفلسطيني ،ومتمنيا إقامة الدولة
الفلسطينية.
حضر االجتماع م��ع وزي��ر ال��زراع��ة م .عبد الله
حللوح مدير عام التخطيط ،ود .ناصر اجلاعوب
مستشار الوزير ،وأسامة عرار املستشار القانوني،
ومعاوية سويلم مدير العالقات العامة واإلعالم.
وزير الزراعة يفتتح
أول مقر حكومي باألغوار
افتتح وزير الزراعة د .إسماعيل دعيق بحضور
املهندس ماجد الفتياني نائب محافظ محافظة
أريحا واألغ��وار ولفيف من املؤسسات الرسمية
والشعبية ،وج��م��ه��ور امل��زارع�ين امل��وق��ع الرسمي
ملكتب زراع��ة األغ��وار في سابقة هي األول��ى من
نوعها وذلك في رسالة واضحة من قبل احلكومة
الفلسطينية ان��ه��ا ع��ازم��ة على ب��ن��اء مؤسسات
ال��دول��ة الفلسطينية وف���ي ت��اك��ي��د عملي على
انها ال تعرف األب��ج��دي��ات ف��ي تقسيم األراض��ي
الفلسطينية.
وفي بداية االحتفال رحب منسق جلنة تطوير
القطاع الزراعي في األغوار املهندس عمر بشارات
بوزير الزراعة د .إسماعيل دعيق في كلمة موجزة
مشيد ًا باجلهود التي بذلتها احلملة الشعبية و
كوادر الوزارة وسكان املنطقة إلخراج هذا املوقع
إلى حيز الوجود.
وأش�����ار امل��ه��ن��دس اح��م��د ال���ف���ارس م��دي��ر زراع���ة
محافظة أريحا واألغوار إلى أهمية هذا املكتب
ودوره ف��ي خدمة امل��زارع�ين ف��ي مناطق األغ��وار
للتسهيل عليهم واجن��از معامالتهم مؤكد على
أن الوزارة ستوفر طاقم يشمل كافة التخصصات.
وف���ي ك��ل��م��ت��ه أك���د م .ال��ف��ت��ي��ان��ي ن��ائ��ب احمل��اف��ظ
على الدور السباق ل��وزارة الزراعة بهذه اخلطوة
اجلريئة الفتتاح موقع ًا رسمي ًا للوزارة في األغوار
خل��دم��ة أب��ن��اء شعبنا وت��ع��زي��ز ص��م��ود مزارعينا
ومقدمة لبسط السيطرة الفلسطينية على كامل
ال��ت��راب الفلسطيني وأن��ن��ا سنعمل على إضافة

غرف أخرى لتمثيل كافة املؤسسات احلكومية.
هذا وقام معالي د .إسماعيل دعيق باطالع جلنة
تطوير ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي ف��ي األغ����وار وجمهور
املزارعني على مجموعة املشاريع التي مت املوافقة
عليها من مجلس الوزراء والتي شملت ما يلي:

• 	

جمع م��ي��اه األم��ط��ار م��ن ال��س��ي��ول واألودي���ة
وت��خ��زي��ن��ه��ا ف���ي ب����رك وس�������دود ،اس��ت��ك��م��ال
ال��ع��م��ل ف��ي س ّ��د ال��ع��وج��ا ،ح��ي��ث خ��ص��ص له
مبلغ مليون دوالر ومت��ت املوافقة املبدئية
عليه بواسطة د .جواد ناجي من الصناديق
العربية .
حتضير قائمة مشاريع لبرك جتميع مياه
جوانب األودي��ة بقيمة ( 1.2مليون) دوالر
ليمول كذلك من الصناديق العربية مببلغ
ُ
وقدره  1مليون دوالر.
استكمال العمل في ترميم مركز التدريج
للمنتوجات الزراعية في اجلفتلك ،بقيمة
حوالي  100ألف دوالر.
م���ش���روع ت��رك��ي��ب م��ح��ط��ات حت��ل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه
امل��احل��ة ب��ط��اق��ة إن��ت��اج��ي��ة  50م��ت��ر مكعب/
س��اع��ة ح��ي��ث اق��ت��رح ت��رك��ي��ب محطة ف��ي كل
منطقة م��ن م��ن��اط��ق األغ����وار ،ح��ي��ث تكلف
احملطة  60ألف دوالر على أن يقوم امل��زارع
بدفع قيمة التكاليف الالزمة إلمت��ام عمل
احملطة واملقدرة بحوالي  $20000وتقدم
احلكومة  360ألف دوالر للمشروع.

• 	

• 	

• 	

• 	
• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

يوم األرض هو
بالنسبة لنا عمل يومي
ونضالي بصمود أهلنا
ومببادراته اليومية
التي تعمل على حماية
هذه األرض والتمسك
بها
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• 	
• 	

ترميم وإع���ادة صيانة الطريق الداخلي في
منطقة اجلفتلك بقيمة  50ألف دوالر وذلك
لتسهيل عبور الشاحنات الزراعية واملواطنني
إلى مزارعهم ،حيث أن املنطقة ( )Cوسيتم
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���روع ع��ل��ى م���راح���ل ل��ئ�لا جنلب
االنتباه ومن خالل املجلس القروي .
مساعدة مزارعي النخيل من خالل جمعية
النخيل لنشاطات ضرورية لدعم هذا القطاع
الواعد مبشاريع تبلغ قيمتها .$305000
مد خط ناقل للمياه من أجل إيصال املياه إلى
ّ
سهل البقيعة التابعة ألهل طمون وطوباس
وحلمايته من املستوطنني وإق��ام��ة املشاريع
ال���زراع���ي���ة وت��ش��غ��ي��ل ال��ع��اط��ل�ين ع���ن ال��ع��م��ل
ملساحة تزيد عن  10000دومن ،ومبسافة 7
كيلو بتكلفة  ،$140000وخ��ط��وط فرعية
بقيمة  100ألف دوالر.
م��س��اع��دة امل��زارع�ين ف��ي إق��ام��ة ب��ي��وت طينية
أو ترميم البيوت القائمة وبتكلفة حوالي
 300ألف دوالر مبعدل  $2500لكل مزارع
وه��ي  30وح���دة للعوجا ال��ف��وق��ا 40 ،وح��دة
اجلفتلك 50 ،وح��دة ف��روش بيت دج��ن ،وقد
ت��ب��رع األه���ال���ي مب��س��اح��ة  100دومن م��ج��ان�� ًا
إلقامة األبنية.
م��س��اع��دة اجل��م��ع��ي��ات ال���زراع���ي���ة وال��ن��س��وي��ة
القائمة ومبعدل  $10000لعشرين جمعية
وي��س��اوي  $200000وذل���ك ل��ش��راء أج��ه��زة
ومعدات ودفع بدل تكاليف أخرى.
شق طرق زراعية وترميم طرق إسفلت ضمن
���اس���ة مل��زارع��ي
االح��ت��ي��اج��ات ال���ض���روري���ة وامل ّ
منطقة األغوار وهي  9.3كم تعبيد(إسفلت)
و  36ك��م طمم وادي (ت��رب��ة م��خ��ت��ارة) علم ًا
أن تكلفة كيلو متر اإلسفلت لطرق معبدة
في األص��ل هي  15أل��ف دوالر و  /7000كم
طمم وادي ،وبهذا تكون التكلفة التقديرية
( )139500دوالر لإلسفلت و ()252000
دوالر ل��ط��م��م ال��������وادي ،أي مب���ا م��ج��م��وع��ه
( )391500دوالر.
باإلضافة إلى مشروع نخيل ب  1200فسيلة
خصصت للحدائق املنزلية و  2100فسيلة
خصصت لقطع املشاهدات.
مشروع توزيع  20مشاهدة عنب ال بذري مع
خطوط أنابيب صغيرة.
وبعد ذلك توجه وزير الزراعة ونائب محافظ
أريحا وعدد كبير من املواطنني احلضور لقص
الشريط واإلعالن عن افتتاح املوقع رسمي ًا.
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الملف الصناعي

االحتاد العام للصناعات الفلسطينية
يوقع مذكرة تفاهم مع شركة بال إكسبو
وق��ع االحت���اد ال��ع��ام للصناعات الفلسطينية ف��ي مقره م��ذك��رة تفاهم مع
شركة بال إكسبو – إحدى شركات مجموعة واصل – مذكرة تفاهم لتنظيم
معارض مستقبلية مشتركة تخص الصناعة الوطنية الفلسطينية ،ووقع
املذكرة كل من مهدي املصري رئيس مجلس إدارة االحتاد ود .عودة شحادة
رئيس مجلس إدارة شركة بال إكسبو بحضور كل من نضال اسماعيل ،عضو
مجلس إدارة واصل واملهندس أمين صبيح ،األمني العام لالحتاد ومأمون
نزال ،مدير العالقات العامة باالحتاد وأمين صافي من شركة بال إكسبو.
وتهدف ه��ذه امل��ذك��رة إل��ى تعزيز التعاون بني املؤسستني في مجال إقامة
املعارض الصناعية املتخصصة س��واء في داخ��ل فلسطني أو خارجها من
أجل إبراز املنتج الفلسطيني ذو اجلودة العالية والعمل على تسويقه محليا
وعامليا.
وت��ن��ص امل��ذك��رة أي��ض��ا على ترسيخ ال��ت��ع��اون ف��ي وض��ع امل��ش��اري��ع املشتركة
وتنفيذها ،وأيضا مساهمة بال إكسبو في احلمالت الترويجية واإلعالمية
التي يقوم بها االحتاد دعما للصناعة احمللية واملنتج الوطني الفلسطيني.
هذا ورح��ب كل من املصري وشحادة بتوقيع هذه االتفاقية مؤكدين على
أهمية العمل املشترك بني املؤسسات الفاعلة والتي تسعى إلى حتسني األداء
وعكس ذلك على دورها في متثيل قطاعاتها االقتصادية املختلفة.
وصرح املهندس صبيح ،أمني عام االحتاد بأن هذه املذكرة تأتي بعد اجلهود
الناجحة املشتركة التي قام بها الطرفني إلجناح مؤمتر العمل الهندسي
الثالث في بيت حلم ،وتأتي أيضا في إطار اجلهود الساعية لتقدمي اخلدمة
األفضل للصناعيني الفلسطينيني واملنتج الفلسطيني عالي اجلودة.
مأمون ن��زال ،مدير العالقات العامة باالحتاد أض��اف بأنه قد مت تشكيل
جلنة إدارة مشتركة من كال الطرفني يرأسها االحت��اد العام تكون مكلفة
باتخاذ كافة القرارات حول املشاريع املشتركة ،ومن مهمات هذه اللجنة أيضا
دراسة متغيرات األسواق احمللية والعاملية والبحث عن الفرص االستثمارية
للصناعة الفلسطينية وأفضل السبل لرفع ج��ودة الصناعة الفلسطينية
وإيصال املنتجات الوطنية إلى األسواق.
وتوني بلير يزور احتاد الصناعات الدوائية الفلسطينية
زار توني بلير مبعوث الرباعية الدولية احتاد الصناعات الدوائية الفلسطينية
يرافقه وفد من الرباعية ضم مستشاري الرباعية الدكتور فراس بن رعد
وعوض دعيبس ومسؤولني آخرين ،وكان في استقباله إياد مسروجي رئيس
مجلس إدارة االحتاد وكل من طالل ناصر الدين وباسم خوري وأجنيل زابورة
ومهند السيد أعضاء مجلس إدارة االحتاد ،باإلضافة إلى فراس ناصر الدين
عضو مجلس إدارة االحتاد العام للصناعات الفلسطينية وعوض أبو عليا
املدير التنفيذي لالحتاد ومأمون نزال مدير العالقات العامة باالحتاد العام.
وجرى االستقبال في مقر شركة بيزيت لصناعة األدوية حيث تفقد الضيف
خطوط اإلنتاج بالشركة ،وقدم له طالل ناصر الدين رئيس مجلس إدارة
الشركة شرحا عن منتجات الشركة وخطوط اإلنتاج واألسواق التي تصدر
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لها منتجاتها.
ومن ثم اجتمع بلير مع مجلس إدارة االحتاد حيث استمع من إياد مسروجي
رئيس مجلس اإلدارة إلى شرح عن واقع الصناعات الدوائية ومدى التطور
الكبير ال��ذي وصلته هذه الصناعة ،والثقة الكبيرة التي اكتسبتها هذه
الصناعة على املستويني احمللي والعاملي ،وأيضا الفرص املتاحة لنمو هذه
الصناعة كأحد احملركات الرئيسة للتنمية االقتصادية في فلسطني.
وحتدث باسم خوري عن حجم االستثمار في القطاع خالل اخلمس سنوات
املاضية والبالغة  40مليون دوالر وطالب بلير مبراجعة اتفاقية املعابر
وبخاصة املعابر مع األردن لتسهيل دخ��ول رج��ال األعمال واملستثمرين
ال��ع��رب ،كما وط��ال��ب مبعوث الرباعية ال��دول��ي��ة مبمارسة الضغوط على
السلطات اإلسرائيلية من أجل تخفيف املعيقات املفروضة على الصناعة
بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص.
طالل ناصر الدين بدوره شرح للضيف املعيقات التي تفرضها إسرائيل على
الصناعة الدوائية واملتعلقة باستيراد املواد اخلام واملعدات الالزمة للصناعة
وكذلك حركة البضائع واألش��خ��اص من وإل��ى قطاع غ��زة وإدخ��ال األدوي��ة
الفلسطينية إلى القدس الشرقية.
د .أجنيل زابورة نوهت إلى أن الصناعة الدوائية الفلسطينية تشغل حوالي
 1100موظف وعامل أكثر من نصفهم من النساء و 70%منهم يحملون
ش��ه��ادات جامعية ،ورك��زت على أن ه��ذا القطاع في ح��ال فتحت له أب��واب
التصدير يستطيع استيعاب أضعاف عدد العاملني به حاليا ،وشرحت د.
زابورة عن الصعوبات التي تواجه مصانع األدوية في احلصول على تأشيرات
دخ��ول للمفتشني من وزارات الصحة العربية املختلفة إلج��راء التفتيش
الالزم على مصانع األدوية الفلسطينية من أجل اعتماد دخولها لألسوا ق
العربية ،مما يحرمها فرصة التصدير لهذه األسواق.
وأب���دى بلير إعجابه مب��دى التطور ال��ذي وصلته الصناعة ال��دوائ��ي��ة في
فلسطني ،ووعد ببذل اجلهود الالزمة من أجل التسهيل على هذه الصناعة
وإتاحة املزيد من الفرص لتطورها وازدهارها ،موضحا أن من أولوياته دعم
االقتصاد الفلسطيني من أجل حتقيق االستقرار والرخاء.
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مطعم فيالدلفيا

تاريخ ميتد ألكثر من خمسني عام ًا

رام الله  -املاصيون  -شارع املعاهد  -بجانب بنك القاهرة عمان
بإدارة رائد ازحيمان

للحجز واالستفسار
:هاتف : 022951999جوال 0597394931 -
:نقال 0523979289

الـمـــــــلـف الــصــــنـاعي

االحتاد العام للصناعات واالحتادات الصناعية التخصصية
يشاركون في ورشة عمل حول التسويق اإلقليمي بعمان
ش������ارك وف�����د م����ن االحت�������اد ال����ع����ام ل��ل��ص��ن��اع��ات
الفلسطينية ي��راف��ق��ه مم��ث��ل�ين ع��ن االحت����ادات
الصناعية التخصصية بورشة عمل لدول حوض
ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط ف���ي ع��م��ان باململكة
األردنية الهاشمية ،حول فرص االستثمار في دول
حوض البحر األبيض املتوسط ،وذلك ضمن إطار
الشراكة االقتصادية املتوسطية.
وقدمت في الورشة عدة عروض توضيحية حول
الفرص االستثمارية املتاحة واآلف��اق املستقبلية
لالستثمار ف��ي املنطقة ،ونظمت ه��ذه ال��ورش��ة
مؤسسة إنفست إن مد ()INVEST IN MED
التي تقدم خدماتها لدول حوض البحر املتوسط
وبالتعاون مع مؤسسة تشجيع االستثمار األردنية.
وتهدف هذه الورشة إلى زي��ادة وتقوية التشبيك
ب�ين دول ح���وض ال��ب��ح��ر امل��ت��وس��ط وع���رض ع��دة
م��واض��ي��ع متعلقة بالتسويق االقليمي تخص
م��س��ان��دة ودع���م امل��ؤس��س��ات وال��ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة وبحث آلية تسهيل االستثمار للدول
املشاركة.
وشارك من االحتاد العام كل من مهدي املصري،
رئيس االحتاد ،وعضوي مجلس اإلدارة طارق أبو
الفيالت رئيس احت��اد الصناعات اجللدية وإي��اد
عنبتاوي ممثال عن احت��اد الصناعات الغذائية،
ود .إي����اد م��س��روج��ي رئ��ي��س احت����اد ال��ص��ن��اع��ات
ال��دوائ��ي��ة ،وأمي���ن صبيح االم�ي�ن ال��ع��ام الحت��اد
الصناعات ود .عوض أبو اعليا املدير التنفيذي
الحت��اد الصناعات الدوائية ومأمون ن��زال مدير
العالقات العامة باحتاد الصناعات.
وقدم د .إياد مسروجي عرضا حول واقع الصناعات
الدوائية الفلسطينية والنمو الكبير الذي وصلته
هذه الصناعة ،وأيضا شرح حول آف��اق الصناعة
املستقبلية واملعيقات التي تواجهها.
وف��ي لقاء خ��اص على هامش ورش��ة العمل بني
رئيس االحت��اد مهدي املصري واميانويل نوتاري
مدير املشاريع في املؤسسة ناقش الطرفان امكانية
عقد مثل هذه الورش في فلسطني الستفادة أكبر
ع���دد مم��ك��ن م��ن ال��ش��رك��ات واألط����ر االق��ت��ص��ادي��ة
املمثلة لها ،حيث مت توجيه الدعوة للسيد نوتاري
للحضور إلى فلسطني بأقرب فرصة لعقد لقاءات
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تتعلق بهذا املوضوع.
وزير االقتصاد يلتقي االحتاد العام
للصناعات الفلسطينية
التقى وزير االقتصاد الوطني د .حسن أبو لبدة
ف��ي م��ق��ر ال�����وزارة أع��ض��اء مجلس إدارة االحت���اد
العام للصناعات الفلسطينية ورؤساء االحتادات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة ،ورأس ال��وف��د مهدي
املصري رئيس مجلس إدارة االحت��اد العام ،وأكد
ال��وزي��ر ف��ي ب��داي��ة ال��ل��ق��اء على األه��م��ي��ة الكبرى
للشراكة بني ال���وزارة واالحت���اد العام للصناعات
الفلسطينية ف��ي دع��م الصناعة ومتكينها من
احلصول على حصتها العادلة في السوق احمللي
واألس����واق العاملية ،وأش���ار إل��ى أن االحت���اد العام
للصناعات هو أهم مؤسسات القطاع اخلاص التي
يعتمد عليها في تطوير الصناعة وتنمية قدراتها،
ونوه أن القناعة لدى القطاع العام هي أن القطاع
اخل��اص وحتديدا القطاع الصناعي هو احملرك
الرئيس لالقتصاد الفلسطيني ،ويجب متكني
وتقوية ه��ذا القطاع م��ن أج��ل حتقيق األه��داف
املرجوة.

م��ن ج��ان��ب��ه أش����ار م��ه��دي امل��ص��ري رئ��ي��س احت��اد
الصناعات إلى أهمية دور االحتاد العام في توطيد
العالقة ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل���اص ،ووض��ع
ال��ب��رام��ج املشتركة للتطور الصناعي للنهوض
ب��االق��ت��ص��اد وخ��ل��ق ف��رص العمل وف��ت��ح األس���وق،
وثمن املصري دور وزارة االقتصاد الوطني التي
تعمل مع االحت��اد العام وباقي مؤسسات القطاع
اخلاص بجهد كبير للنهوض بالصناعة والتجارة
في فلسطني.
وف���ي م��ع��رض رده ع��ل��ى ت��س��اؤالت ب��ع��ض أع��ض��اء
مجلس إدارة االحتاد العام واالحتادات الصناعية
التخصصية أك��د ال��وزي��ر أن ال����وزارة ستعمل ما
بوسعها لدعم االحتاد العام واالحتادات الصناعية
التخصصية وتطوير القانون اخل��اص بها وهو
«ق��ان��ون االحت���اد ال��ع��ام للصناعات الفلسطينية
واالحت��ادات التخصصية رقم  »2006/2ليصبح
ق��ان��ون��ا م��ت��ط��ورا وع��ص��ري��ا ي��خ��دم األه����داف التي
وضع ألجلها.
وأعلن الوزير في اجللسة عن تشكيل فريق وطني
مكون من املؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع
اخلاص املعنية وذلك بهدف تطوير وتعديل قانون
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الـمـــــــلـف الــصــــنـاعي
االحتاد العام.
وستتعاون ال���وزارة م��ع االحت���اد ال��ع��ام ف��ي تنفيذ
برامج من خالل صندوق الكرامة الوطنية الذي
أنشئ مؤخرا لتعزيز املنتج الوطني ورفع جودته
وتعزيز تنافسيته ليكون هو املنتج املفضل لدى
املستهلك ف��ي األس����واق احمل��ل��ي��ة ،وط��ل��ب ال��وزي��ر
من االحتاد العام إعداد قائمة بيانات باملنتجات
التي ال تنافس بشكل شريف في األسواق احمللية،
وباألخص منتجات املستوطنات وذلك في سبيل
اتخاذ االج��راءات إلخراجها من األسواق إلفساح
امل��ج��ال ملنتجاتنا احمللية للحصول على حصة
أكبر في السوق وحلماية أسواقنا من منتجات
املستوطنات الغير قانونية ،وأكد أنه ال يجوز حتت
عنوان االلتزام بقواعد دولية معينة أن يقبل أن
يكون ذلك على حساب منتجاتنا وأسواقنا والتي
يتم إغراقها باملنتجات ذات اجلودة املتدنية.
وش���ارك ف��ي اللقاء ال��دك��ت��ور ح���ازم الشنار مدير
عام مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية
والذي أكد بدوره على اجلودة العالية التي تتمتع

ب��ه��ا الكثير م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة واحل��اص��ل��ة
على شهادات اجل��ودة الفلسطينية والعاملية ،وأن
مؤسسة املواصفات تعكف اآلن على العمل من
أجل اعتماد مواصفات متفوقة ملختلف املنتجات
الفلسطينية ت���وازي امل��واص��ف��ات العاملية ،ورح��ب
بالدور ال��ذي يقوم به االحت��اد العام واالحت��ادات
الصناعية التخصصية بهذا اخلصوص.
ووف��د من احت��اد الصناعات الفلسطينية يشارك
في امللتقى االقتصادي املتوسطي الثاني بروما
ش������ارك وف�����د م����ن االحت�������اد ال����ع����ام ل��ل��ص��ن��اع��ات
الفلسطينية واالحت��ادات الصناعية التخصصية
في امللتقى االقتصادي املتوسطي الثاني في روما
بناءا على دع��وة من احت��اد الصناعات االيطالي
وبالتنسيق م��ع البعثة التجارية االيطالية في
عمان والقنصلية االيطالية في ال��ق��دس ،وضم
الوفد الذي ترأسه مهدي املصري رئيس االحتاد
ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��اع��ات الفلسطينية أك��ث��ر م��ن 15
صناعيا من قطاعات صناعية مختلفة.
ويهدف هذا امللتقى إلى توفير أرضية لصناعيني
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واقتصاديني ورج��ال أعمال من ح��وض املتوسط
ملناقشة وسائل زيادة التعاون بينهم ،وبحث سبل
االستثمار املشترك ورفع القدرات اإلنتاجية لدى
الشركات املشاركة من دول حوض املتوسط.
مهدي املصري في مداخلته حول أثر احملفزات املالية
من الشركاء الدوليني على تطوير القطاع الصناعي
في األراض��ي احملتلة أكد على ض��رورة االستمرار في
دعم القطاع الصناعي وال��ذي برغم جميع املعيقات
يشكل  17%من الناجت القومي الفلسطيني ،والذي
يدل على إصرار هذا القطاع على التطور وأيضا على
قدرته على التكيف مع جميع الظروف.
وتطرق املصري في مداخلته أيضا إلى الدور الهام
ال��ذي تلعبه احلكومة الفلسطينية في تشجيع
االستثمار في فلسطني ،وإلى التعاون الوثيق مع
وزارة االقتصاد الوطني وهيئة تشجيع االستثمار،
مشيرا إلى خطة اإلصالح والتنمية التي تبنتها
احل��ك��وم��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ذات احمل�����اور األرب��ع��ة
الرئيسية :احلكم الرشيد ،القطاع االجتماعي،
القطاع اخلاص والبنية التحتية.
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تقومي االسنان غير املرئي
ما هو التقومي غير املرئي:
هو جهاز يستخدم لتقومي وتعديل االسنان غير
املنتظمة وال ميكن رؤيتة من قبل االخرين.
ان��واع التقومي غير املرئي  :يوجد في هذة
االيام نوعان :
ال���ن���وع االول :ال��ت��ق��ومي ال��داخ��ل��ي او ال��ل��س��ان��ي
( )Lingual Applianceحيث يتم الصاقة
ع��ل��ى االس���ط���ح ال��داخ��ل��ي��ة ل�لاس��ن��ان (االس��ط��ح
املقابلة للسان).
ال��ن��وع ال��ث��ان��ي :ج��ه��از االن��ف��زالي��ن Invisalign
))Appliance

التقومي العادي أثناء العالج

التقومي غير املرئي (الداخلي) وكيف تبدو
االسنان من اخلارج أثناء العالج
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د.ناصر عزمي اخلياط

أخصائي تقومي االسنان والفكني
والتقومي غير املرئي-القدس
www.asnan-jameleh.com

التقومي الداخلي او اللساني
()Lingual Appliance

ف��ي ال��س��ن��وات االخ��ي��رة مت ان��ت��اج ن��وع خ��اص من
اجهزة تقومي االسنان من املمكن الصاقها على
االسطح الداخلية لالسنان بهدف ع�لاج اسنان
مجموعة من االشخاص يرفضون استعمال جهاز
التقومي العادي بسبب مظهرة او بحكم طبيعة
عملهم او مركزهم االجتماعي.
ان ع���دم ال��ص��اق ج��ه��از ال��ت��ق��ومي ع��ل��ى االس��ط��ح
اخل���ارج���ي���ة ل�لاس��ن��ان ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى س�لام��ت��ه��ا
وبالتالي يبقي على رونقها وجمالها وعلى سالمه
ال��ل��ث��ه وم��ظ��ه��ره��ا الطبيعي الن التنظيف غير
الكافي لالسنان اثناء وجود جهاز التقومي سوف
ي��ؤدي ال��ى نخر وتآكل في طبقات السن وتغيير
في لونة احيانا بالضافه الى التهابات في اللثه
واحتقانها وتغيير لونها الى االحمر ونزفها اثناء
التنظيف او حتى اثناء تناول الطعام.
ان من مزايا جهاز التقومي غير املرئي ايضا انه
يعمل على فتح العضه و بذلك فانه يساعد على
ع�لاج ح��االت العضه العميقه وح���االت التضيق
في الفك العلوي بوقت اسرع من جهاز التقومي
العادي.

جهاز االنفزالين
()Invisalign Appliance

يأتي هذا اجلهاز على شكل مجموعه من القطع
البالستيكيه التي تسمى كل منها ()Aligner
والتي يتم نزعها وازالتها اثناء االكل وهي من اهم
ميزات هذا اجلهاز النه اليحرم املريض من تناول
االطعمه الصلبه اثناء فترة العالج التقوميي.
يلتزم امل��ري��ض ب��ارت��داء ك��ل قطعه ()Aligner
ملدة اسبوعني ومن ثم يضعها ويستعمل القطعة
ال��ت��ال��ي��ة ل��ه��ا ومل�����دة اس���ب���وع�ي�ن اخ���ري���ن وه��ك��ذا
بالتسلسل ح��ت��ى ي��ص��ل ال���ى اخ���ر ق��ط��ع��ة حيث
تتحرك االسنان مسافه  0.5ملم مع استعمال
كل قطعة ,وباستعمال اخر قطعة تكون االسنان
انتظمت وبشكل كامل.
يعتمد ع��دد القطع البالستيكية ()Aligners

Clincheck

Aligners
على حالة اسنان املريض فمثال اح��دى احلاالت
ال��ت��ي مت عالجها ف��ي مركزنا ك��ان اجمالي عدد
القطع للفك العلوي  18قطعة وللفك السفلي
 14قطعةحيث ميتاز ه��ذا اجلهاز ايضا بسرعة
العالج وقصر الفترة الزمنية املطلوبة.
م��ن امل���ي���زات االخ����رى ل��ه��ذا اجل��ه��از أن امل��ري��ض
يستطيع تنظيف اسنانه ب��دون عوائق وبالتالي
احملافظة عليها وعلى اللثة وبشكل سليم.
ك��م��ا ان امل��ري��ض ب��ام��ك��ان��ة وق��ب��ل ال��ب��دء بالعالج
م���ش���اه���دة من�����وذج ع��ل��ى ج���ه���از ال��ك��م��ب��ي��وت��ر عن
كيفية حت��رك اسنانه وانتظامها وه��و ما يسمى
( ) clincheckحيث يستطيع ايضا معرفه عدد
القطع البالستيكيه التي سوف يحتاجها كل فك
حتىنهايه العالج.
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نـظــام الشـيـكا ت املـعـادة اآللي اجلـديد
اسـ ـتـقبــل الق ـطـاع اخلــاص النظام اجلـد يد الذي وضـعـته وأطلـقـتــه سلـطــة الن ـقـد الفـلس ــطيـنيـة
حتت إســم نـظــام الشـيـكـات الـمـعـادة اآلل��ي اجلديد بترحاب وتـقـدير كبيرين فبـعـد متابعة
عملـيـة تـطبـيقــه وتـلـقـي املجـتمـع الفـلسـطيني على مخـتلف فـئـاته لهذا النظام ومااشـتمل
علي ــه من تعـليمات  ،أسـتـطيع الـقـول كـمسئول مصـرفـي سـابق رافـق املسيرة املصرفية قبل وبعد
تأسيس سـلطة النـقـد الفلسطينية وإعــادة فـتـح البنـوك التي أغـلقـهـا االحــتالل االسرائيلي
بعد حرب حزيران عـام  1967وإفتـتاح البـنـوك اجلديدة أن هذا النـظـام يعـتبر األداة األفـضــل
لضبـط وتنظيم املسـيرة التجـارية في األسواق الفـلسـطينية حيـث بدأت الـثـقـة تـعود للشيك
من خالل تطبيقه بعد أن كان مجــرد ورقـة ال قيمة لها ومسببآ ملشاكل اجتماعية واقتصادية
وقضائية ال حصـر لهـا جراء ســوء اسـتخدامـه من قبـل أناس ال يعرفون للمسئولية مـعنى  ،مما
أثر على التعامل بني الناس على مختلف أشكاله وفئـاتـهم  ،فانعكس سلبآ على تعامل السوق كما
سبب في تعـرض العديد من التجارالعتداءات وجرائم بسبب اضطرارهم حلمـل األموال النقدية
والتنقل بها الجناز صفقات جتارية  ،ناهيك عن حجم القضايا املرفوعة باحملاكم والتي تشكل
عبئـآ ثقيآل على القضاء مثلما تلحق األضرار بالتجار والتجارة معآ .

ف ـ ــؤاد جبــر
أمني سر جمعية رجال األعمال
الفلسطينيني

إن إطـالق هذا النظـام اآلل��ي اجلـديد يعـتبر خـطوة مـميزة بالغـة األهميــة تســتحق منا كل
التـقدير ملا سيكون لها من تأ ثير داعم لعمليـة القـضاء على ظاهـرة الشيكات املعاده لعدم كفاية
الرصيد  ،.ومبقارنة هذا النظام بأنظمة مـماثلة في دول املنـطقـة يعتبر هو األفضــل واألكثر
حزمــا حلماية العملية التجارية وحقوق املتعاملني في الســوق  ،وامللفـت هنا أن كافـة البـنوك
شـاركت في مناقشة هذا النظام ورحـبت به لكونـه يسـاعدها في تقدمي خدماتها لعمـالء جيدين يتحملوا مسئولية التوقيع على الشيك أو
على التسهيآلت املصرفيــة  ،ويلتزموا بالوفاء في موعد الدفع للحفاظ على إسم نظيـف ميكنّـهم من كسب ثـقـة البنك و الســوق ويحميهم
من أعـبـاء ومخـاطـر ال حصر لـهـا  ،وال بد من قيام البنوك بتوعية واسعة لدى قيامها بإصدار دفا تر شيكات لعمـآلء قدامى أو جــدد لضمان
توفر املعرفة بالنظام اجلديد والتحذير الواضح لـعواقب مخالفتــه .
لـقد جـاء إطالق هذا النظام اجلديد بعد نظام املعلومات االئتماني املتطور ضمن تطلعـات سـلطة النـقد واستعداداتها وترتيباتها في عملية
تطوير أنظمتها وادواتها الرقابـية وآ ليات العمل ضمن خطتها التي تـتـوافـق واستراتيجية ترمي الى حتولها الى بـنك مركزي قـوي يستطيع
النهوض باجلهاز املصرفي الفلسطيني الى أعلى املستويات مع إقامة دولتنا املستقلة  ،واحلـد من املخاطر املصرفية بفضل رقابة متواصلة
من خالل برامج مدروسة وبالطبع بالتعاون الكامل مع البنوك العاملة في فلسطني  ،وقد عكـفت سلطة النـقد منذ العام املاضي على تطوير
نظام آلي بديل لنظام القوائم الذي كان ساريآ (القائمتني السـوداء ومحدودي الـتصرف ) لضمـان حماية وتطوير العملية التجارية من خالل
كمـآ وعـددآ  ،وضبط عملية
احترام وتعزيز مكانة الشيك الذي يعتبر أداة دفع من الناحية القانونية وبالتالي لـلحد من حجم الشيكات املعادة ّ
الدوران النقدي مع التوجه الى تقـليل التعامل بالنقـد واالعتماد مسـتقبـآل عـلى الوسـائل املصرفية البديلة ( الشيكات واحلواالت وبطاقات
االئتمان ) التي تضمن السآلمة العامة وتـعزيـز العملية املصرفيـة واالستثمارية .
واحلقيقة أنه باالضافة الى ضبط عملية التعامل بالشيكات حقق النظام اجلديد اجنازآ ال يستهان به وبنتائجه ،وهو توفير املعلومة الشاملة
واحملدثة واملوحدة جلميع البنوك عن العمالء بعد أن كانت هذه املعلومه مفقوده أو حتتاج إلى أيام عديدة للحصول عليها  ،إذ يستطيع
موظف البنك اآلن االستعالم عن شخص أو شركة أو مؤسـسة  -بأقل من دقيقة  -قبل القيام بفتح حســاب له وتقدمي أي خدمة مصرفية
كمنح تسهيالت أو املوافقة على إصدار دفتر شيكات  ،فـبمجرد إدخال رقم الهوية أو رقم جواز السفر أورقم تسجيل الشركة جلهاز كمبيونر
املستخدم في أي مصرف تظهر كافة املعلومات التي تشجع – أو متنـع – التعامل مع طا لب اخلدمة املصرفية  ،من خالل قـاعدة بيانات شاملة
حيث يتم جتميع املعلومات آليآ – دون تدخل يدوي– عن العمالء الذين أعيد على حساباتهم شيكات لعدم كفاية الرصيد ،أو ألسباب أخرى
تقتضي التنبيــه ومنع التعامل معهم بعد تصنيفهم على النظام مما يساعد متخذي القرار في سلطة النقد والبنوك .،
ولعل هذا النظام بحاجـة الى قانون رادع وداعم ينص على عـقوبات بحق كل من يحاول املس والتالعب بحقوق اآلخرين بإصدار شيكات بال
رصيـد كالسجن مثآل و/أو فرض الغراما ت املالية وتعويض األضرار الناجمة حلامل الشيك املـعـاد  ،وبذلك تتم حماية املسيرة التجارية وتعزز
الثـقــة بالشيك مما يدعم عملية النمو التجاري وثـقـة الس ــوق.
وفي الوقت الذي نشكر سـلطة النقـد على إطالق هذا النظام اجلديد وعلى اجلهود التي تبذلها في سبيل تطوير اجلهاز املصرفي لندعو
كافة اجلهات املعنية وعمآلء البنوك أن يعـوا أهميـة تطبيق هذا النظام اجلديد والتعاون املشترك من أجل حتقيق األهداف الرامية الى بناء
اقتصاد قوي وسليم يدعم اقامة الدولة العتيدة بحول الله .
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4-3 Based
on
strong
recommendations
in
the
Portland Trust study, it is
recommended “that the private
sector pension fund should
be fully funded in advance,
privately managed, and based
on an individually defined
contribution scheme. The
most appropriate model is an
industry-wide fund, that is
jointly managed by worker and
employer representatives”.
4-4 While
executive
management of the pension
fund is not to be entrusted to
public sector institutions, yet
the government is expected
to set the pension policy and
oversee all implementation

practices
and
investment
operations. This role should
be exercised through relevant
public sector institutions,
including the Capital Market
Authority.
5. The Private Sector Coordination
Council reiterates its appreciation
and strong support to the
government with regard to
pension reform, and it would like
to collaborate with relevant donor
institutions and consultancy firms
so that they structure a private
sector pension fund as per the
above-mentioned policy lines.
This process can proceed in full
thrust once the PA government
pledges support to the proposed
operational framework.

www.pba.ps

4-1 It is imprudent to enforce the
public sector pension system
on non-governmental workers
at this early point in time. In
addition to resulting in a huge
expansion in the PA’s fiscal
obligations, this step may entail
very damaging consequences
on the private sector.
4-2 It is therefore essential
that an objective assessment
is first conducted relative to
the feasibility of enforcing
the public sector pension
framework on workers in the
private sector institutions.
Such an assessment should
be undertaken by a qualified
international body, such as the
World Bank or IMF.

:Your opportunity to reach your goals
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Private Sector Pension Fund (Draft) By-law
A Position Paper from the Private Sector
Coordination Council
The Palestinian National Authority
administers three public pension
systems – one for the West Bank,
another for Gaza and one for the
security forces. These schemes
cover civil servants, local authorities
and the military, i.e. a total of around
15 percent of the workforce. These
schemes are all of the defined-benefit
type, hence they do not allow for
capital accumulation for investment
and economic growth, and they
have entailed large implicit pension
debt. Expectedly, these adverse
consequences have prompted the
PNA to assess possible scenarios
for reform. These efforts have
ultimately led to the promulgation
of the Public Pension Law in 2005,
which proposes an integrated
defined-contribution scheme with a
basic pension guarantee.
It is of course clear that the Pension
Law is mandatory for public sector
workforce, where as (8) in the said
law made it optional for private sector
firms and civil society organizations
to enforce its provisions in their
respective institutions. This specific
article, however, was later revoked
by Presidential Decree no. (5)
2007, which made the public sector
pension law of 2005 mandatory
for non-governmental institutions.
Accordingly, the National Pension
Commission has formulated a “nongovernmental pension by-law”,
which was presented recently for
ratification by the PA cabinet. As a
prelude to doing so, the draft by-law
was referred to the Private Sector

Coordination Council for review and
feedback.
The Center for Private Sector
Development convened a workshop
for the purpose of assessing the
proposed by-law, and thereof
came up with a position paper on
its provisions. The workshop was
convened on 25 Oct. 2009, and it was
attended by a number of business
leaders, civil society activists and
lawyers. Two presentations were
made, one by Dr. Atef Alawneh,
former Deputy Minister of Finance,
and the other by Mr. Samir Huleileh,
CEO of PADECO and (former)
Country Director of Portland Trust.
Following the presentations, an
intensive debate was conducted on
many relevant issues, and several
remarks and policies were proposed.
The following is a summary of
the main conclusions and policy
measures which were approved by
practically all participants in the
workshop.
1- All speakers expressed strong
support to the PA’s efforts aimed
at instituting reform in the public
sector pension law and by-laws,
and they viewed this as a high
and overdue priority. Introducing
necessary reforms is expected
to help install a modern pension
system, which on one hand serves
vital social needs, and on the other
hand mobilizes resources for
various investment purposes.
2. The sore need for reforms in
relation to the legal and regulatory
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frameworks of pension funds was
prompted by strong concern on
the side of many financial experts,
both in Palestine and international
institutions. Existing pension
system was believed to be outdated,
fragmented and unsustainable.
Pension schemes were clearly
much more “generous” than in the
vast majority of other countries.
According to a World Bank
report, “without prompt reforms,
the PA faced a major fiscal crisis,
as the accumulated pension debt
for the civil service was in excess
of 50 percent of GDP”. Given
the inability of the PA’s budget to
support its required contributions
to the pension scheme, it was
projected that the assets of the
scheme could be exhausted in few
years.
3. Reacting to strong critical remarks,
the Palestinian National Authority
has embarked during the past
three years on a comprehensive
reform plan of the public pension
system. Although no reliable
assessment of actual reform
measures has been conducted, yet
it could be that significant reforms
were introduced.
4. Taking all previous experience
and lessons into consideration, the
participants at the workshop have
all agreed that their stand with
regard to subscribing to private
sector pension fund should be
envisioned within the following
policy guidelines:
PEMagazine
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Center for Private Sector Development
Palestinian Businessmen Association
Amending Income Tax Law
Executive Summary
Income tax legal frameworks
bear heavily on the interests of all
citizens and business firms, and
they constitute a very sensitive
component
of
investment
strategies. Expanding the PA’s
internal revenues, including
those from taxes, will also help
reduce excessive dependence on
donors and reinforces political
independence.
In its pursuit of modernizing tax
legal frameworks, the Ministry
of Finance has promulgated
a new tax law in 2004 (#17).
This law was later amended in
2008 and then in 2009. Building
on accumulated experience,
the Ministry of Finance has
conducted further assessment of
the law, with a view of achieving
the following objectives:
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•

Rectifying
certain
deficiencies and gaps which
are believed to facilitate tax
evasion.

•

Eliminating inconsistencies
between some of the
provisions in tax regulations.

•

Reinforcing
collection
procedures and policies.

•

Addressing the problems
connected with using the US

PEMagazine

dollar as the accounting currency
for tax purposes.
The speakers at the workshop have
noted that several improvements on
the tax law have been introduced by
the Ministry of Finance, yet there still
remains many important remarks
on the law and on the proposed
amendments. The following are only
few examples from a long list of
around 100 remarks made by various
stakeholders:
1. The revised law focuses heavily
on ways and means of raising
tax revenue. In pursuit of
this objective, unprecedented
sanctions were added and
excessive authority was granted
to income tax assessors.
2. The new law does not seem to
establish any link between tax
policies and targeted socioeconomic and environmental
policies. Furthermore, the law
does not provide incentives
to innovative sectors, such as
tourism and IT, where risks
at this stage could be high,
especially for pioneering firms.
3. Tax on farming enterprises
poses significant problems.
Individual farmers are exempted
from income tax, whereas
companies are not. Clearly this

Dr. Hisham Awartani
CEO of the Center

will discourage the growing
shift towards transforming
farming operations into
modern agro-businesses.
4. The new law allows for a
total tax waver on income
transfer through inheritance,
including real-estate. By
contrast, inheritance tax in
most developed countries
constitutes an important
source of public sector
revenue. In the case of
Palestine, inheritance tax
could also help achieve social
justice and more equitable
income policies.
5. Problems arising from double
taxation are not satisfactorily
addressed. Firms operating
in Palestine are exempted
from taxes on revenue earned
abroad, on condition that
such income is not generated
by assets or deposits located
in Palestine. Clearly this
conditionality is likely to
create serious tax problems to
those holding firms operating
in Palestine. This may deter
the flow of investments into
Palestine.
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political and economic conditions
in the city of Jerusalem, including
the imposition of restrictions and
closures, a decrease of transfers
from donor countries, a decrease in
the government’s ability to collect
the funds of local taxes and fees, a
decrease the numbers of Palestinian
workers inside Israel through
existence of the obstacles placed by

Israel on the movement of persons
and goods within west Bank, In
addition to there is no Palestinian
employees from the Gaza Strip into
Israel.
This scenario expects a dramatic
decline in the economic conditions
in 2010 compared with 2009.
Real GDP is expected to decrease

by 6.0%, real GNI is expected to
decrease by 5.7%, and real GNDI
is expected to decrease by 10.7%.
Regarding GDP per capita, GNI
per capita and GNDI per capita
is expected to decrease by 8.6%,
8.3% and 13.2% respectively, and
private investment, exports and
imports are expected to decrease by
2.8%, 6.7% and 7.7%, respectively.

Scenario Results for Main Economic Indicators at constant price in the Palestinian Territory – 2010
Indicator

2009*

2010

Total Government Revenues (US$ M)

1,688.0

1,738.6

2,027.0

Pessimistic
scenario
1,439.0

Total Government Expenditure (US$ M)

2,673.0

2,814.6

2,828.0

2,275.0

Government Consumption (US$ M)

1,828.9

1,967.7

1,980.8

1,797.0

Population (in thousands)

3,702

3,807

3,807

3,807

Percentage of changes (CPI) (%)

2.8

3.0

3.0

3.0

GDP (US$ M)

5,147.2

5,363.6

5,602.1

4,837.9

GNI (US$ M)

5,584.9

5,803.4

6,072.7

5,266.0

GNDI (US$ M)

8,607.0

9,043.1

9,798.3

7,682.7

Private Consumption (US$ M)

4,416.8

4,484.8

4,787.1

4,022.6

Total Investment (US$ M)

1,393.5

1,453.7

1,483.8

1,354.6

Exports (US$ M)

829.9

858.2

904.6

774.1

Imports (US$ M)

3,369.7

3,448.8

3,602.2

3,110.7

GDP per Capita ($US)

1,390.3

1,408.8

1,471.5

1,270.8

GNI per Capita ($US)

1,508.5

1,524.4

1,595.1

1,383.2

GNDI per Capita ($US)

2,324.8

2,375.3

2,573.7

2,018.0

GDP Growth Rate (%)

6.8

4.2

8.8

- 6.0

GNI Growth Rate (%)

6.4

3.9

8.7

- 5.7

GNDI Growth Rate (%)

5.4

5.1

13.8

-10.7

Baseline Scenario

Optimistic scenario

* Estimated Data
- Base year: 2004
- Palestinian Territory, excluding that part of Jerusalem which was annexed after the 1967 occupation by Israel

46

PEMagazine

June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

Business Environment
index (CPI) increased by 2.75%
in 2009 compared with 2008.
Expected Scenarios in 2010

Methodology of scenarios:
Scenarios have been prepared
based on a set of internal political
and economic assumptions
during
2009,
beginning
with the continuation of the
economic situation as it was in
the West Bank, in addition to
the blockade imposed on Gaza
Strip. They relied on a database
containing a set of economic
and social variables in the
form of time series statistically
treated by advanced statistical
programs to ensure the ability to
build expectations and various
scenarios, in addition to the
use of economic theories and
equations.
Baseline
scenario:
This
scenario is based on the
premise of the continuation of
the economic situation in the
West Bank as it was during
the year 2009 (same level of
growth), the continuation of
the political and economic
embargo imposed on the Gaza
Strip, the continuation of donor
countries to provide financial
support for financing the budget
of the Palestinian National
Authority, the continuation of
the Reform and Development
Plan 2008-2010 approved by
the Palestinian government,
the continued flow of funds for
custom revenues through Israel
at the same level since 2009, in
addition to increasing of value
added taxes, and assuming

the continued existence of the
obstacles placed by Israel on the
movement of persons and goods
within the Palestinian Territory
or the Palestinian Territory and
neighboring countries as it was
during 2009, with no significant
change in the numbers of
Palestinian workers inside
Israel.
Baseline scenario results expect
that an improvement will occur
in the economic conditions in
2010 compared with 2009. Real
GDP is expected to increase
by 4.2%, Real gross national
income (GNI) is expected
to increase by 3.9% due to
increased in GDP in addition
to stable of net factor income,
while Real gross national
disposable income (GNDI) is
expected to increase by 5.1%
due to increase of GNI mainly.
On the other hand this growth
is reflected in the indicators
of macroeconomic with the
assumption that population
growth in Palestinian Territory
by 2.8% in 2010 is expected to
increase GDP per capita, GNI per
capita and GNDI per capita, all
are expected to increase by 1.3%,
1.1% and 2.2% respectively.
Private consumption, private
investment, exports and imports
are expected to increase by
1.5%, 4.3%, 3.4% and 2.3%,
respectively.
Optimistic scenario: This
included: the flow of financial
assistance for the reconstruction
of the Gaza Strip, the full
transfer of custom revenues
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by Israel (Based on the budget
2010), increase in the number
of Palestinian workers in Israel.
the continuation of the same
level of external support in
order to support the budget
of the National Authority for
2010, and the implementation
of investment and development
projects in the Palestinian
territories.
This scenario expects that a
greaten improvement will occur
in the economic conditions in
2010 compared with 2009. Real
GDP is expected to increase by
8.8%, Real GNI is expected
to increase by 8.7% due to
increased in GDP in addition to
increase of net factor income,
and real GNDI is expected
to increase by 13.8% due to
increase of GNI and the effected
of transfer from abroad. On
the other hand this growth
is reflected in the indicators
of macroeconomic with the
assumption that population
growth in Palestinian Territory
by 2.8% in 2010 is expected to
increase GDP per capita, GNI per
capita and GNDI per capita, all
are expected to increase by 5.8%,
5.7% and 10.7%, respectivel .
Private consumption, private
investment, exports and imports
are expected to increase by
8.4%, 6.5%, 9.0% and 6.9%,
respectively.
Pessimistic scenario: This includes
the continuing political and
economic embargo imposed on the
Gaza Strip, the inability to rebuild
the Gaza Strip, Deterioration of the
PEMagazine
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Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)
Press Release: Economic Forecasts for 2010
Economic conditions in the
Palestinian Territory improved in
2009 due to economic stability in
the West Bank as a result of the
economic reformation policies
performed by the Palestinian
National Authority. This was
despite the significant decline
witnessed in the Gaza Strip in all
economic and social indicators
as a result of the political and
economic siege imposed in
2009. This press release presents
economic developments in the
Palestinian Territory during
the year 2009, in addition to
economic forecasts for 2010, in
light of the social and economic
changes created by political
conditions in the Palestinian
Territory.
These predictions have been
based on scenarios prepared
by specialists from the PCBS,
in consultation with academics
and economists; each scenario
has been built considering the
internal political situation, the
siege imposed on the Gaza
Strip, results of the last Israeli
aggression on the Strip, foreign
aid, Israeli actions in the
Palestinian Territory and the
number of Palestinian workers
inside Israel.
Economic Conditions During the
Year 2009:

Economic conditions in the
Palestinian Territory improved in
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2009. In general, the economic
indicators improved in the
West Bank, while Gaza Strip
witnessed a significant decline in
all economic indicators as a result
of the political and economic
siege imposed since 2007. At the
beginning of 2009 the Gaza Strip
witnessed the Israeli war against
infrastructure and affecting all
the various economic sectors.
The following is a presentation
of the most important economic
indicators in 2009.
Findings indicate an increase
in GDP in the Palestinian
Territory during 2009 by 6.8%
compared with 2008, according
to preliminary data at constant
prices. There was an increase in
the value added of construction
by 21.8% in 2009 compared
with 2008.
Administrative
records showed an increase in
the number of building licenses
issued in the West Bank by
19.0%; in addition, quantities
of imported cement increased
by 24.0%. This improvement
was accompanied by a decrease
in the prices of construction
materials during the year 2009
by 3.6% compared with 2008,
and increasing the percentage of
workers in construction activity
by 7.3% in 2009 compared with
2008.
The industrial activity improved
during 2009 by 5.2% compared

with 2008, and the quantity of
industrial production increased
during 2009 by 10.8% compared
with 2008, although the
percentage of workers in the
industrial activity did not change
during 2009 compared with 2008
Services activity which formed
23.9% of GDP increased during
2009 by 11.8% compared with
2008, and the percentage of
workers in the services activity
increased by 3.1% during 2009
compared with 2008 .
Agricultural activity declined
during 2009 by 3.1% compared
with 2008, which was reflected in
the reduction of the percentage of
workers employed in agricultural
activity by 11.9% during 2009
compared with 2008.
The
government
revenues
increased during 2009, by 0.2%
compared with 2008, according
to the Ministry of Finance.
The revenues earnings during
2009 was US$1.7 billion. This
coincided with the increased
level of income for public
expenditures,
since
public
expenditure increased by 9.7%
compared with 2008.
The
unemployment
rate
decreased in 2009 by 5.8%
compared with 2008. On other
hand, Price levels increased
during 2009: the consumer price
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a decrease of 8.8% compared
with year 2007, mainly caused
by the deficit of travel services
(the expenditure in Israel for the
Palestinians working in Israel,
and the Palestinian expenditure
abroad on health and education
purposes), and the personal and
cultural services (education
tuitions expenditures abroad),
and transportation services
(freight of imported goods), and
telecommunications services
(the amounts paid to the Israeli
telecommunications companybasic).
•

•

•

The Income Balance: A
surplus of US$ 910.9 million
was recorded in this account,
with an increase of 19.0%
compared with year 2007,
mainly caused by the surplus of
Palestinian workers working in
Israel, which was contributed
by 71.0% from the surplus of
the income balance, in addition
to the surplus of investment
income which was contributed
by 19.1% from the income
balance.

was contributed by 19.2% from
total transfers received from
abroad.

Investment (PI) recorded a
deficit of US$ 24.7 million,
with a decrease in the deficit
of 81.1% compared with
year 2007. Caused by the
net Palestinian assets abroad
that was amounted 24.7
million, without foreign
liabilities in Palestine.

The Capital and
Financial Account
Position:
•

The Capital Account: This
account recorded a surplus
of US$ 398.8 million, with
a marginal decline of 0.7%
compared with year 2007,
mainly caused by governmental
capital transfers, (transfers from
donors) was the major item in
the Capital Account, amounted
to 74.5%.
Meanwhile the
household transfers received
from realtives abroad for
financing householdes buildings
costs were contributed by
21.7% from this account.

•

The financial Account: This
account recorded a deficit of
US$ 898.3 million, caused
mainly by the inrease in
palestinian deposits in banks
abraod, in addition to the
following invesments:

Balance of Current Transfers:
The balance of current transfers
recorded a surplus of 3,418.3
million US$, with an increase
of 44.3% compared with year
2007. The transfers from the
donor amounted to 80.6%
of the total current transfers
from abroad. Distributed to
government sector by 55.1%
and other sectors by 25.5%.
Meanwhile the other sector
transfers received from abroad
other than donor’s countries
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-

-

Foreign
Direct
Net
Investment (FDI) recorded a
surplus of US$ 59.8 million,
with an increase of 64.5%
compared with year 2007.
Caused by the net palestinan
investments
abraod,
which was amounted 8.3
million, and the net foreign
investments in Palestine,
which was amounted 51.5
million.
Net

Foreign

Portfolio

-

Net
Foreign
Other
Investment (OI) recorded a
deficit of US$ 399.6 million,
with an increase in the deficit
of 560.3% compared with
year 2007. Caused by the net
Palestinian assets abroad,
which was amounted 470.8
million (mainly Palestinian
deposits in banks abroad),
and
the
net
foreign
liabilities in Palestine which
was amounted 8.2 million
(mainly loans borrowed
from abroad).

•

Reserve Assets: The total
change (increase) in reserve
assets of the Palestinian
Monetary
Authority
had
amounted to US$ 533.8 million,
reflecting the final liquidity
position of the Balance of
Payments.

•

Net Error and Omissions:
Is considared the defrrance
between the current and capital
accounts in one hand and the
financial account on other hand,
it was amounted 35.6 million
with 0.5% of Gross Domestic
Product (GDP) for palestinian
terretory.
This percentage
is acceptable internationally
since it was less than 5% of the
(GDP).
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Palestinian Central Bureau of Statistics
(PCBS)

Balance of Payments
in the Palestinian Territory, 2008

Preliminary Results

The Balance of Payments (BOP) is
an account measuring transactions
between residents and nonresidents in a given period. It is a
vital instrument for the analysis of
a country’s external situation. It
conveys detailed information on
receipts and payments between the
domestic economy and the rest of the
world. Moreover, it is considered
as the peak of efforts in preparing
systematic economic statistics,
which are necessary to observe the
economic performance in general
and to derive the essential data,
which are necessary to compile the
Rest of the World Account as a part
of Palestinian National Accounts.
The Balance of Payments (BOP)
is prepared according to the
latest
updated
international
recommendations, depending on the
fifth edition of Balance of Payments
Manual (BPM5), which was adopted
by the International Monetary
Fund (IMF) in 1993.
(BOP)
consists of two main accounts, the
Current Account and the Capital
and Financial Account, moreover
The Palestine Monetary Authority
(PMA) and the Palestinian Central
Bureau of Statistics (PCBS) are
currently preparing to compile the
International Investment Position
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(IIP) for Palestine, which will
give a summary about the foreign
investments stocks in both sides the
assets and the liabilities.
The (PMA) and the (PCBS)
announce the preliminary results of
the Palestinian Balance of Payments
for the year 2008, the main findings
could be summarized as following:

The Current Account
Position:
•

The
Current
Account:
The Palestinian Balance of
Payments recorded a surplus of
US$ 535.1 million in the current
account
(goods,
services,
income, current transfers),
contributes by 7.9% of the
GDP, compared with a deficit of
US$ 417.3 million in 2007. The
surplus in the current account
was caused by a noticeable
increase in the value of current
transfers received from abroad
that recorded a surplus of US$
3,418.3 million. Meanwhile the
current account excluding the
current transfers received from
abroad recorded a deficit of US$
2,883.2 million, caused mainly

by the continuously deficit of
trade balance especially with
Israel.
•

The Trade Balance: A deficit
of US$ 3,453.8 million was
recorded in this account, which
comprises about 50.8% of the
GDP in 2008, with an increase
of 8.7% compared with the
deficit in 2007. The deficit
of trade balance with Israel
contributed by 82.1% from the
deficit of the trade balance.

•

The Services Balance: This
account recorded a deficit of
US$ 340.3 million, representing
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•

business process outsourcing,

•

research and development.

Special Economic Zones (SEZ) are separated
areas in selected regions of Poland intended for
conducting business activities under preferential
conditions. The purpose of creating such privileged
areas was to accelerate the economic development of
particular regions of the country by enhancing their
attractiveness for new investments.
At present there are 14 special economic zones
operating in Poland. They differ in respect of their
area, location, nature, development conditions or
road, technical and telecommunication infrastructure.
The SEZ were established in 1996-1998 for a term
of 20 years. Many of the zones recently celebrated
their 10th anniversary. SEZ will operate until 31st of
December 2020.
The principle underlying the zones’ operation is the
possibility of income tax exemption for entrepreneurs
undertaking new investments in SSE areas. Additional
encouragement for the entrepreneurs may also be
the infrastructure that is prepared for investment
purposes in the zones.
The basic condition for tax exemptions in SEZ is
that the entrepreneur must make a new investment
incurring a specific amount of investment expenditure
(at least EUR 100 000) and create new workplaces.
The amount of tax exemption is based on the value
of the investment expenditure incurred by the
entrepreneur or on two-year’s labor costs of the staff
employed.
The limit of public support (including the tax
exemption) is calculated as a percentage of the
investment expenditure (or two-year’s labor costs,
should the latter be higher). Depending on the region,
the limit is 30%, 40% or 50%.

Real Estate Tax Exemption is a form of regional
state aid. It is available in Communes which adopted
resolutions concerning the possibility of exemption
from real estate tax. Maximum tax rates in 2010 are:
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

20,51 PLN/sq.m., for buildings, 0,77 PLN/sq.m., for
land and 2% of construction value. In each commune tax
rates are set by local authorities. The exemption usually
depends on the amount of new workplaces created.
The other 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
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.

* POLISH INFORMATION
AND FOREIGN INVESTMENT
AGENCY (PAIiIZ)
The Polish Information and Foreign Investment
Agency (PAIiIZ) has been serving investors for
16 years. Its mission is to increase Foreign Direct
Investment (FDI) by encouraging international
companies to invest in Poland. PAIiIZ helps
investors enter to the Polish market, guides investors
through all the essential administrative and legal
procedures, supports firms already active in
Poland, provides access to the complex information
relating to legal and business matters regarding the
investments, helps finding the appropriate partners
and suppliers as the new locations, create a positive
image of Poland across the world, and promote
Polish goods and services abroad by organizing
conferences, visits for foreign journalists and trade
missions.
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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.
The common sense of the government,
entrepreneurs, and Polish families contributed to
Poland becoming a relative winner amidst the global
crisis: Poland has a higher percentage of households
which have boosted their expenditures against last
year than those which spend less. Employers in
Poland are the most optimistic about hiring new
workers from all the 17 countries surveyed in
Europe by Manpower. Manpower Employment
Outlook shows that employers in Poland have been
increasing the dynamics of employment in second
quarter of 2010. The expected net employment
stays at +13%.

INVEST IN POLAND
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 automotive, electronic, aviation or aerospace,
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.

40

PEMagazine

INVESTMENT INCENTIVES
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System of investment incentives in Poland consists of
a series of instruments, which may be used by foreign
investors. For entrepreneurs the most important
elements of the system include: financial support for
investments projects important for national economy,
investment incentives in the special economic zones
and real estate tax exemptions.
Governmental system of financial support for investment
projects important for national economy provides
earmarked subsidies from the state budget. The subsidy
is granted on the basis of an agreement concluded
between the investor and the Minister of Economy. The
support is released to the investor only after the creation
of new jobs and/or incurring eligible investment costs
specified for the given year in the agreement. The newly
created jobs and/or eligible investment costs should be
maintained for a period of at least 5 years from the date
of completion of the investment.
The new system focuses on supporting foreign direct
investment in sectors “of particular importance to the
national economy”, which include:
•

automotive,

•

aviation,

•

biotechnology,

•

IT and electronics,
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– namely from the UK, and the rest from the U.S.,
Japan, China, South Korea and India.

LOCATION

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 fact that Poland is a gateway to the European
Union results attractive for foreign companies which
aim at slashing time of order realization for customers
in the markets East of the centre of Europe.

PEOPLE

©mattilda-Fotolia.com

Poland is located in the centre of Europe, and this
factor alone should be enough to demonstrate the
great potential of our country. Poland borders on
Germany to the west (with a long border on the
Oder River), the Czech Republic and Slovakia to the
south (mountain borders), and Ukraine, Belarus and
a bit of Lithuania to the east (romantic landscapes!)
A small, separate fragment of Russia known as the
Kaliningrad Oblast borders part of Poland to the
north. The rest of the northern border comprises
of the golden beaches of the Baltic Sea. 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.

There are more than 38 million Polish citizens. The
majority live in cities. By European standards, it is a
relatively young society - 50% of citizens are under
the age of 35 - with about half of the population
professionally active (with the greatest number, 8
million, in the service sector, followed by industry
and construction, 4 million, and agriculture and
forestry with 2 million).
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.

Poland is the biggest politically and economically
stable country in Central & Eastern Europe, 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.
From Warsaw it takes only several hours either by
car, train or plain to reach a number of Europe’s major
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)
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POLAND – EUROPEAN GROWTH LEADER
FDI in Poland feel good
In 2009, the year of crisis, FDI in Poland fell only
by 16%, whereas the global decrease of foreign
investment amounted to 40%. Poland is still
attractive to foreign investors.
The global economic downturn demonstrated
Poland’s economic stability. Poland is the only
European country which recorded positive economic
growth last year.
According to National Bank of Poland’s preliminary
data, FDI inflow to Poland in 2009 was EUR
8.4 billion. 2009, the crisis year, saw the FDI inflow
to Poland fall by 16% y-o-y. The figure is one of
many factors that testifies to the fact that the crisis did
not decrease Poland’s FDI inflow dramatically. This
aspect combined with a visible improvement of the
investment climate in Poland show that in the field
of foreign investments the country performed better
than it was expected by even the most optimistic
analysts.
In fact, due to exchange rate movements, the figures
look less attractive in USD (the decrease is of 20%)
but it is worth paying more attention to the situation
in Poland’s currency as this is where the real influence
of investments on the economy can best be seen. The
value of FDI in 2009 totaled PLN 35.8 billion i.e.
101% of last year volume!
What was happening in the world at that time?
According to UNCTAD, global capital flows in 2009
fell by nearly 40%, in the USA by 57%, in Japan by
53% and in the European Union by around 30%. Also
Poland’s direct competitors recorded serious falls in
FDI inflow - the Czech Republic - 63%, Hungary 165%, and Romania - 54%.
Not only the data shows that Poland is still attractive
to foreign investors but also themselves: in the
ranking The Foreign Direct Investment Confidence
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Index by AT Kearny Poland went up from 22nd
to 6th position. The study indicating the degree of
confidence of foreign investors involves managerial
staff of companies that receive more than 2 trillion
USD of annual income.
Polish economy and investment appeal have
sufficiently strong fundaments to soothe turbulences
of the times of crisis. European Union membership,
absorptive internal market, educated people and
investment incentive schemes – those are the
factors which decide about Poland’s investment
attractiveness.
Currently Polish Information and Foreign Investment
Agency (PAIiIZ) provides support to nearly 120
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. Other attractive sectors for investment
in Poland are the electronic, aviation or aerospace,
automotive, machinery, metal processing, and
chemical sector. The majority of foreign investment
in Poland comes from the European Union countries
June 2010, Issues 26-27thth (Special Edition)
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Strengthening independent government bodies; and
Supporting efforts to transition to a market
economy.
TIKA implements projects within a framework of
improving cooperation and assuring development support
and humanitarian aid through:
Establishing corporate structures in all sectors,
Enhancement of agriculture and animal husbandry,
Infrastructure improvement,
Social development and improvement of living
standards,
Providing vocational training and employment,
Protecting monuments of joint heritage and culture,
Improvement of cultural relation,
Enabling familiarisation by providing information
as well as introduction and publishing activities;
and
Assisting in the teaching of the Turkish language
as part of capacity development.

Vision
TIKA’s vision is to be a reputable leader in its field and
constantly remain a peak Development Cooperation Agency
in line with world standards by revising its targets according
to changing world conjuncture.

Within this framework, TIKA has adopted:
Creating a climate conducive to peace and
cooperation by implementing projects that embrace
all segments and ‘Improve Regional Cooperation,’
Providing partial relief by implementing projects
that foremost solve humanitarian problems in
underdeveloped countries (E.g. Africa, the Middle
East etc.) and creating scope for cooperation by
providing ‘Development Aid’ in these regions,
Implementing macro-projects in regions that
are developed to some degree (such as Eastern
Europe and Central Asia) to maximise cooperation
opportunities and attaining system compatibility
through a ‘Joint Global Understanding for
Development’;and
Facilitating the ease of Global Cooperation by
carrying the values and elements of cultural
geography to universal dimensions.

Foundation for Development and Cooperation

Office for the Coordination Programs - Palestine
Turkish
Interntional
Cooperation
and
Development Agency (TIKA) supervised by
the Prime Minister in the Turkish Republic was
established in 1993 now has a presence in nearly
25 countries in the world, aims to help and to
assist countries that have branches in them in
human terms, technical and aimed to develop
and strengthen relations between Turkish people
and the peoples of these countries.
The Foundation office for the Coordination of
programs in Palestine was opened during the
visit of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan
to Palestine. Where the office works under the
Turkish consulate in Jerusalem since 2006. The
Office was opened in the Ramallah area for
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

the Coordination of programs and in order to
enhance communication with institutions in the
West Bank.
The Turkish Interntional Cooperation and
Development Agency (TIKA) participating
in many areas and cooperating with various
Ministries and the Local Authority in the West
Bank and Gaza Strip under the Turkish interest in
the Palestinian cause and the Palestinian people.
Adopted the idea of developing the institution
of government staff through training programs
in Turkey, which included staff from several
Ministries and Institutions as well as attention to
the development of the education sector in Palestine
PEMagazine
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The Turkish International Cooperation and Development
Agency (TIKA) is the Turkish Government’s Development
Cooperation Agency. TIKA has coordination offices in 25
countries and operates in many countries across Africa,
Asia and Europe, delivering development assistance to
partner countries through its projects and activities.
Roles and Responsibilities
The roles and responsibilities of TIKA include:
1.

Providing economic, commercial, technical, social,
cultural and educational cooperation to developing
countries via projects aimed at assisting the
development of these countries.

2.

Defining economic, commercial, technical, social,
cultural and educational cooperation and assistance
areas by taking into consideration the development
objectives and needs of developing nations and
developing the required projects or securing the
development of these projects by private sector
organisations.

3.

4.

5.
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Establishment of government organisations in
developing countries, preparation of legislation,
placement of civil servants, provision of assistance
required during the transition to a free-market
economy in the areas of banking, insurance,
international trade, finance and taxation,
deployment of experts to these countries, provision
of work experience and education to employees
from these countries as well as undertaking
coordination required for the allocation of grants to
these employees.
Undertaking the required organisation for overseas
cooperation programs in the areas of education
and culture in cooperation and coordination with
Turkish Cultural Centres.
Providing cooperation to other Non-Governmental
Organisations in line with TIKA’s main roles and
responsibilities.
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History
The Turkish International Cooperation and Development
Agency (TIKA) was formed under the ordinance of Act
480 as an organisation linked to the Ministry of Foreign
Affairs based on a Cabinet decision on January 24, 1992
and published in the Official Gazette No: 21114 on January
27, 1992. It was linked to the Republic of Turkey Prime
Ministry on May 28, 1999.
Act 4668 titled ‘Law on the Turkish Cooperation and
Development Administration Presidency Structure and
Duties’ came into effect after publication in the Official
Government Gazette No: 24400 on May 12, 2001.
Legislation and Aims
In accordance with Law 4668, TIKA was formed on the
basis of providing development assistance foremost to
developing countries where Turkish is spoken and countries
that border Turkey as well as improving cooperation through
projects and programs in economic, commercial, technical,
social, cultural and educational arenas.
Under Act 4668, TİKA is assigned the following duties and
responsibilities:
Defining development needs and targets as well as
possible areas of cooperation and assistance while
taking into consideration our nation’s priorities,
Preparing required programs and projects
or facilitating preparation by private sector
organisations,
Improving economic, commercial, technical, social,
cultural and educational cooperation through
projects and programs,
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Institutional File
residential neighborhood located
on a hilltop East of the city of Jenin
in the northern West Bank. The
Neighborhood
includes
1,000
residential units as well as social
and commercial services, such as a
business center, clinic, kindergarten
and a mosque.
Al-Jenan will revive Jenin’s local
economy by creating thousands of job
opportunities to local residents as well
as hundreds of business opportunities
for the private sector enterprises.
AMAAR Real Estate Group
In 2009, PIF established AMAAR
Group, a new real estate holding
company in Palestine with an initial
capital of $220 million. AMAAR is
fully owned by PIF, and will serve as
PIF’s investment arm in real estate and
tourism sectors.
AMAAR Group will lead an
ambitious real estate program with an
estimated value of $2 billion during
the coming five years. AMAAR’s
current portfolio includes a number
of real estate projects launched by
PIF as part of its National Affordable
Housing Program, such as, Al-Reehan
Al-Jenan Neighborhoods; as well as
“Ersal Center” – a $400 million new
business district in the center of the
twin cities of Ramallah and Albireh..
During the coming few years, PIF
plans to offer part of AMAAR’s shares
to Palestinian investors through an
Initial Public Offering (IPO) in the
Palestine Securities Exchange, so as
to give Palestinians an opportunity to
invest in one of the most promising
companies in Palestine.

Ersal Center
The Ersal Center is a new landmark
commercial, residential and business
district in Palestine. The Center
will include a number of multipurpose commercial, residential and
recreational facilities. The estimated
total investment value of this project
will be $400 million. The project will
be developed by Arduna Real Estate
Development Company.

Telecommunication sector and the
national economy at large. Wataniya
Mobile will benefit the Palestinian
economy by creating hundreds of
new job opportunities and infusing
competition into the currentlymonopolized
telecommunications
sector. Moreover, Wataniya Mobile is
expected to yield the Palestinian treasury
around $700 million in the form of fees
and taxes, over the coming years.

Ersal Center will have a state of the art
design and will feature business and
residential towers, a 5-star hotel and
shopping centers.

The Affordable Mortgage and
Loan Program (AMAL)
In an effort to alleviate the burden
on young families seeking adequate
housing, PIF is launching theAffordable
Mortgage and Loan program (AMAL)
– a $500 million program that provides
loans to low- and middle-income
Palestinian households. This program
is in step with the development needs
of the housing sector in Palestine
and complements PIF’s strategy of
constructing 30,000 new housing units
over the next ten years.

Arduna has finalized the initial design
work for the the first phase of the Esral
Center, which includes a variety of
commercial office buildings as well
as four commercial towers with a total
area of 84,000 square meters.
Wataniya Mobile
The first phone call made using the
(056) code over Wataniya Mobile’s
network marked the beginning of a
new era in cellular communication
in Palestine. . In a press conference
in November 2009, the company
announced the launching of its
services. . PIF established Wataniya
Mobile in partnership with Wataniya
Telecom, Kuwait owned by the
Qatari Telecommunication Company
(Q-Tel), one of the largest mobile
telecommunication companies in the
Middle East. To-date, PIF and Q-Tel
have invested around $300 million
in establishing Wataniya Mobile and
launching its services.
The launch of Wataniya Mobile, will
bring a great value to Palestinian
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The total size of funding available to
the program is approximately $500
million, of which PIF will provide $72
million, while other partners will cover
the balance.
The AMAL program is being
implemented in partnership with a
number of international and local
finance institutions including Overseas
Private
Investment
Corporation
“OPIC”, the International Finance
Corporation “IFC”, CHF, the Middle
East Investment Initiative “MEII”,
alongside the Bank of Palestine
and Cairo Amman Bank, who will
collectively provide $100 million in
funding to the program.
PEMagazine
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Palestine Investment Fund (PIF)
Continued Success Stories

PIF is Palestine’s primary investment
company, and a leader of economic
revival, through its implementation
of a number of strategic investment
projects and initiatives that support
and inject dynamism in Palestine’s
national economy. PIF carries out its
work through a strategic partnership
model with an array of regional and
international partners from both the
private and public sectors.
PIF’s work is focused on developing
strategic economic sectors that will
provide a strong foundation for a
sustainable, independent economy,
namely:
Real estate, tourism,
telecommunication, energy, trade,
industry, services, SMEs and finance.
Among PIF’s main projects and
programs:

Loan Guarantee Facility

for Small-and Medium-Size
Enterprises (SMEs)

PIF’s Loan Guarantee Facility provides
guarantees to banks to encourage
and facilitate lending to SMEs. LGF
has helped increase SMEs’ access
to finance, thus enabling SMEs in a
number of sectors, to develop and
grow their businesses.
PIF and its partners provide banks
with guarantees for loans totaling up
to $230 million over the course of ten
years to SMEs operating throughout
Palestine. In turn, this will envigorate
the Palestinian private sector and will
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increase the number of employment
opportunities; LGF is expected to
support 15,000 job opportunities
throughout Palestine over the course
of the coming five years.
The program’s success continued
throughout 2009 as the number of
bank loans granted to SMEs reached
229 loans totaling $51.3 million by
31 December, 2009. Loans covered
various economic sectors, such as,
trade, industry, transportation and
agriculture, and were distributed
across most Palestinian regions. The
program’s growth is expected to
continue in 2010, and it is expected
that the guaranteed loan portfolio will
reach $85 million by year’s end.
Palestine Growth Capital Fund
to Invest in Small and Medium
Enterprises

Toward the end of January 2010, PIF
in partnership with “Abraaj Capital”
(“Abraaj”), announced the launching
of the first private equity fund seeking
to invest in SMEs. Initially, PIF will
invest $10 million, “Abraaj” $5 million,
while the rest will be supplemented by
funds raised from additional investors
in further closings to reach $50 million
later this year.
The private equity fund will give
access to much needed capital for
growth and expansion, as well as
leverage managerial, operational,
strategic know-how and regional
networks. It will also help strengthen
corporate governance for Palestinian

SMEs.

Al-Reehan Neighborhood
Al-Reehan Neighborhood is Palestine’s
first planned community and is
considered the flagship project in PIF’s
National Affordable Housing program.
The Neighborhood covers an area of
250,000 square meters and is situated
on a panoramic hill-top in Ramallah
City, two kilometers from the city’s
center. Al- Reehan Neighborhood
includes 2000 residential units that will
house approximately 10,000 residents.
The neighborhood also includes a
full range of facilities and amenities
including a medical complex, a
commercial centre, and schools.
Construction work in the neighborhood
began immediately after laying the
cornerstone of the Neighborhood by
His Excellency, President Abbas on
June 29, 2009.
Al-Reehan Real Estate Investment
Company, a subsidiary of AMAAR
Real Estate Group, the investment arm
for the PIF in the real estate sector,
is executing the project. The total
investment of the Neighborhood is
expected to exceed $200 million.
Al-Reehan Neighborhood is part of
PIF’s National Affordable Housing
Program which calls for building 30,000
residential units across Palestine.
Al-Jenan Residential
Neighborhood
Al-Jenan Neighborhood is a high
quality,
affordable
mixed-use
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meetings between those parties,
regulating the Palestinian participation
in trade fairs in Brazil and attracting
foreign investment and joint ventures
involved in large insudtrial areas.
The exportation sector includes stone,
wool and tissues, crops, medicines,
leather, shoes, food products, furniture,
olive oil, handicrafts, tourism services,
construction industries and others.
Bilateral Meetings
On the second day to visit of the
Brazilian delegation, the Secretariat
of the Private Sector Coordination
Council, represented in the Palestinian
Businessmen Association, organized
bilateral meetings between the
Palestinian private sector and
a delegation of the Brazilian
businessmen, in the Grand Park Hotel
Ramallah, and under the sponsorship
of Ammar Corporation and Union
Construction
and
Investment
Corporation.
Mohamed Masrouji, the Secretary
General of the Private Sector
Coordination Council, and Abdul
Hafeez Nofal, Undersecretary of the
Ministry of National Economy, have
welcomed the Brazilian businessmen,
and Masrouji Al-Aqsa Shield to Dr.
Saleem Shahin, chairman of the ArabBrazilian Chamber of Commerce.
In the meeting, Amin Ismail,
Deputy General Director of Ammar
Corporation, has welcomed the
delegation and attendees, and
explained a part of the company’s
goals and projects and then go on a
field trip to Al-Reehan Neighborhood,
one of the leading projects of Ammar,
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as Eng. Munif Turaish, General
Manager of Al-Reehan Neighborhood
Project, explained the most important
features of this standard neighborhood
which has the vital facilities ranging
from the schools, health centers and
markets in addition to its location
overlooking the city of Ramallah
Union Construction and
Investment Corporation
welcomes a delegation of
Brazilian businessmen in the
ETEHAD Neighborhood:
Al-Etehad
Construction
and
Investment Corporation has received
pleasantly a delegation of Brazilians
businessmen
visiting
Palestine,
headed by Mr. Ricardo José Leal,
the Brazilian Ambassador at the
Palestinian Authority, and Dr. Saleem
Shahin, Chairman of the ArabBrazilian Chamber of Commerce
in the ELETEHAD Neighbourhood
project.
The delegation comprised many of the
Brazilian business leaders in various
industries such as construction,

manufacturing, telecommunications
and finance, and the aim of the visit
was to discuss areas of cooperation
between the private sector in both
countries, and highlighting the
multiple opportunities to invest in
Palestinian markets.
The delegation toured on foot at
the project site, where he visited
different models of villas, and then
the delegation had lunch in the open
air under yje sunny sky of Ramallah
On the other hand, the Brazilian
President participated in the
ceremony of Brazil St. inaugural,
near the presidential headquarters
in Ramallah in the presence of Dr.
Salam Fayyad, the Prime Minister,
and the Brazilian President. During
the ceremony, the Brazilian President
expressed his pleasure to inaugurate
a street with the name of Brazil,
indicating that it shows the extent
of the Palestinian people’s love and
respect to Brazil and its people.
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Israel also destroyed more than 10000
house and many schools, hospitals,
roads, water pipes, sanitation and
other infrastructure projects, therefore,
Gaza need to be rebuilt again.
He considered that the opportunity
for investment is appropriate to build
factories in Palestine and for producing
building materials, as the importation
lines with Brazil are encouraging.
On his part, Maher Hashaish, the
representative of the Union of
Stone & Marble Industry, made his
presentation in which he indicated that
the Union was established on 1998
and comprises the following sectors:
tiles, asphalt and plastics industry and
the pre-cast cement, cement blocks
and stones industry.
While the imported materials for these
industries are cement, metal, wood,
raw aluminum, granite, ceramics,
porcelain, insulation materials and
painting.
Then, a persentation was made on the
Union of Stone & Marble Industry,
where Palestine is considered the
second largest producer of the stones
in the region, as sales in this sector
reached about $450,000,000 , while
total investment reached $800 million,
this industry also employed more than
20,000 permenant personnel.
For the Palestinian marble and stone
markets, they are as follows: 15% of
the global market, 25% of the domestic
market and 60% of the Israeli market.
In addition, Palestinian marble and
stone exported to 56 countries around
the world.

Reasons for investing in the industry of
stone and marble in Palestine include
that it is a high value industry with a
very large reserves of raw materials
and there are quarries too close to the
industrial processing
companies, the inrease of technical
and managerial qualifications for
the human resources in addition to
the fact that Palestine has a strategic
geographical location.
Moreover, the areas of marketing are
summarized as follows: To create
a Palestinian-Brazilian marketing
company, establish new channels
(International POS) in Brazil and
other Latin American countries and to
participate in stone exhibitions.
On his turn, Maher Hamdan asserted
in his presentation on behalf of the
Investment Promotion Authority
that the Palestinian private sector is
the main drive for the growth of the
Palestinian economy, and that the
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contribution of the private sector is
86% of the GDP.
On the trade with Brazil, the statistics
has shown that the ratio of imports
from Brazil during the years 20022008 ranged between 3 million in
2002, in its minimal, to about 15
million on 2006, in its maximum,
knowingly that the ratio of imports
in 2007 reached $9.8 millions, while
there were no Palestinian exports to
Brazil.
During the presentation, ideas to
promote business activity between
Palestine and Brazil were put forward:
To increase awareness about great
opportunities in the Brazilian market for
Palestinian products, and to encourage
networking between the parties,
industry
representatives
and
businessness
by
organizing
specialized
external
and internal exchange missions,
holding individual and collective
PEMagazine
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During the conference, meetings were
held in which the private sector has
showed its impomrtance in supporting
and advancing the pace of economic
development forward and finding
appropriate solutions to address the
problems and obstacles that hinder the
progress of the economic sector.
During the meeting, 3 presentations
were made on marble and
stone
sectors,
infrastructure,
construction
and
information
technology. Adel Oudah, Head

in amount between Palestine and your
esteemed country, indicating that there
is much items we can import from
your Country, and despite the small
size of our market, as well as the weak
purchasing power, but the interaction
between our countries can add to the
Brazilian economy, and may be there
are many things that we can export to
Brazil. He added “The time has come
for the exchange of trade missions
between both countries, either on the
official level or the level of private
sector’s operators.
Joint Ventures
On the other hand, Masrouji said
“In Palestine, we look forward very
positively to establishing joint ventures
between commercial enterprises in
both countries, and this may include
agricultural and industrial sectors, and
possibly
the
banking
sector,
confirming that there is a wide room
for developing cooperation between
both countries in the tourism sector,
especially in light of the historical
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relations which resulted following
the migration of large numbers of our
people to Brazil during the past years.
He pointed out that investment
laws in our country is encourging,
moreover the Palestinian businessmen
are always ready to establish joint
ventures. It is worthy to mention that
there are public joint stock companies
that are profitable, and any investor
can invest in them with any amount he
wants,
There are also many promising
projects, which can be adopted by any
investor in cooperation with a local
investor.
Masrouji expressed his hope that the
visit of the Brazilian delegation would
be a turning point in the historical
relationships between Brazil and
Palestine, stressing the readiness of
the Palestinian private sector to play
an active role in the development of
cooperation between the two countries
and upholding it to new levels.

of the Palestinian Contractors Union,
talked about the infrastructure
in Palestine, and said that before
the prior to the formation of the
Palestinian National Authority on
1994, no infrastructrue nearly was
existing. After that, it was our mission
to create a new infrastructure, pointing
out to the multiple projects that were
implemented during the past fifteen
years, which are new streets, water
lines, sewerage lines and other
projects.
However, he emphasized that we
still need to implement several
projects in all fields, especially public
constructions, such as hospitals,
schools, hotels and other water ,
sanitation, roads projects.
He said “We need to build 40000
apartments and the demand is large
and great.
Then, he turned to the conditions
in Gaza Strip, and said that Gaza
had been completely destroyed by
the Israeli army on 2009, and what
has been built in twenty years was
destroyed in twenty days.
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Mohammed Masrouji
On his side, Mr. Mohamed Masrouji,
on behalf of the Palestinian Private
sector, welcomed the Brazilian
businessmen.
He said that the Palestinian people in
all its classes, and private sector and
in all its sectors, feel much affection
and warmth towards the Brazilian
people and its wise leadership, which
is characterized by independen
perception in its view towards major
political issues facing the Arabs and
the peoples of the Third World in
general.
He added” On my capacity as a
representative of an influential
organization in the Palestinian
economic structure, i.e. the Private
Sector Coordination Council, which
comprises all major establishments of
the Palestinian Private sector.

for us, not only for humanitarian
reasons, but also for social and
political considerations, indicaiting
that poverty and unemployment are
the reasons which drive thousands of
young women and men to migrate
from their country in search for job
and living here and there.

The Council is continuously looking
for exercising its essential role
in defending the interests of the
Palestinian economic establishments
in all sectors. Moreover, this is not
a way for us to make profit, but it
is a method to create employment
opportunities needed by a people who
suffer much from an unemployment
rate of more than 25%, and more than
65% of its population lives below the
poverty line. While the status in Gaza
is much worse, as unemployment is up
to more than 35% and the poverty rate
reaches 85%.

He also said that poor economic
and living conditions in Palestine
constitutes a national threat we are
working to fight it in every way
possible.

Masrouji stressed that the stifling
living conditions suffered by our
people is a source of great concern

He noted that the fight against poverty
and creation job opportinuties can
not be realized without improving
the economic business climate and
updating the legal and regulatory
frameworks governing the Private
sector, confirming that the PNA
has made significant progress in the
development of legal frameworks
relating to the private sector and the
investment climate in Palestine. It
also realized great achievements in
restoring the rule of law and regime
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in all Palestinian towns and villages,
despite the enormous difficulties
caused by Israeli occupation.
Masrouji assessed the role played
by international donor institutions to
support the Palestinian economy and
rebuild the infrastructure destroyed
by the occupation. He said “We
appreciate strongly the moral and
material support provided by donor
institutions in many friendly countries,
including Brazil. However, we , as a
private sector, aspire to make these
aids or part thereof to be replaced
with investments that create job
opportinuties and enable our economy
to take off, and this can be realized by
the investment guarantees available in
most countries.
Masrouji asserted to the Brazilian
delegation that there is much we can
do together under the framework
of bilateral economic relations.
“For example, we look forward
to establishing direct business
relationships which are much larger
PEMagazine
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same in small and medium enterprises,
as the Brazilian contribution would
succeed in releasing the Palestinian
from the economic dependence on
Israel.
In the same context, Dr. AbuLibdeh indicated that the Palestinian
government is working hard to provide
an appropriate investment structure
which is stimulating of the economic
growth in spite of occupation
obstacles, pointing out that it is on the
pillars of a strong and solid economy
capapble States are built, stressing on
the sustainable development and the
development of a free and competitive
economy system in collaboration with
both Public and Private sectors.
He also pointed out that the Palestinian
government is working to develop the
foundations of a free and competitive
economy in close cooperation
between an efficient public sector
which has the ability and vision, and
a national private sector which is
committed to achieve prosperity for
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our people, and that the Government
is committed to the economic policy
and the sustainable development plans
which are based on the development
of capacities and local resources with
the purpose of providing an attractive
investment environment that is able to
build an economic system based on
knowledge and has sufficient ability
to produce competitive products and
high-level services, the thing which
would reduce dependence on foreign
aids and which will be the basis for the
welfare of the Palestinian people.
Brazilian Minister of Industry
In his turn, Miguel George, the
Brazilian Minister of Industry,
pointed out to the Brazilian aids and
support which have been given to the
Palestinians represented in the sectors
of health, education, agriculture,
referring to the visit of Palestinian
delegation to Brazil for benifiting from
the Brazilian experience in various
fields, emphasizing the importance
of strengthening bilateral relations
between both sides.

On his side, Norcin Baptista, director
of the Department of Trade and
Investment Promotion in the Brazil
ian Ministry of Foreign Affairs has
appraised the plan of Dr. Salam
Fayyad to end the occupation and
the establishment of a Palestinian
state, to focus on the reconstruction
and rehabilitation of infrastructure
and building development projects
as a priority for the Palestinian
Government which is considered
one of the most important sectors for
Brazil, stressing the importance of
the Palestine Investment Conference
for overseas Palestinians to be held
in Brazil, as it would bring together
Palestinians businessmen from all
over around the world.
Dr. Saleem Shahin
On the other hand, Dr. Saleem
Shahin, the chairman of the Arab
Brazilian Chamber of Commerce,
stressed on the importance of
the tourism sector in Palestine,
which is considered a promising
strategic sector for investment, as
well as of a great importance for
the Brazilian society, due to being
Christian, so that Brazilians can
come to the Palestinian territories,
especially the Church of the Nativity,
which supports the development of
the tourism sector.
He also reviewed in photographic
reportage the achievements of the
Arab Brazilian Chamber of Commerce
and its departments, referring to the
demographic characteristic of the
Brazilian society.
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activities, especially in East Jerusalem
and around it, stop the incursions, and
to uphold the siege, especially in Gaza
Strip.
Fayyad stressed that the PNA will
persist on the process of construction
and promotion, and on the completion
of building the institutions of the State
of Palestine and its infrastructure as
defined by the two years› plan, which
began since August on the last year
«Document Palestine: Ending the
Occupation, Establishing the State»
The Prime Minister has pointed out
that the PNA has commenced on
implementing the second thousand of
the package of development projects
which is expected to be completed
before the end of this year.
Fayyad called Brazil to participate
in the Second Palestinian Investment
Conference to promote the BrazilianPalestinian cooperation in various
economic fields and to transfer the
Brazilian economic experience.

separation wall must fall, because the
world will not tolerate any kind of
walls.
He indicated that millions of
Palestinian families in Gaza and
the West Bank live in miserable
conditions, and that their hopes are
too weak.
He renewed his country›s pledge to
help the Palestinian dream to turn
into reality, and this determination
began when we opened the office in
Ramallah in 2004, and we want to
see the establishment of a safe and
independent Palestinian state as soon
as possible.
He also confirmed his Country›s
support to the plan of Dr. Salam
Fayyad, the Prime Minister, for
renewing the infrastructure in the
Country, and reducing dependence
on international aids, these are the
characteristics of a Palestinian state
that we visualize.

The Brazilian President explained that
he is very pleased to meet Palestinian
and Brazilians businessmen in
Bethlehem, the historic city, who
want to bring work and technology
to Palestine, highlighting that
the delegation of the Brazilian
businessmen will consider the
investment opportunities in Palestine
with a great deal of attention.
Minister Abu Libdeh
On his side, Minister Abu Libdeh
called the Brazilian side to invest
in Palestine and to participate in
the Second Investment Conference
scheduled to be held in Bethlehem
on early June aiming to shed light
on small and medium enterprises in
particular, which constitute more than
90% of the establishments operating
in Palestine.
Minister Abu Libdeh stressed on the
Ministry’s readiness to undertake
Brazilian-Palestinian
investment
projects, as well as interest to transfer
the Brazilian experience and utilize the

The Prime Minister stressed that the
Palestinian government is working
steadily to improve the economic
situation and stabilize the security
status and the legislation of all the laws
that reflect positively on the investment
sector and contribute to the advancement
of the national economy in general.
He also stressed that the Palestinian
economy has become a leading model
that is based on interrelationship and
cooperation between both Public and
Private sectors.
Brazilian President
The Brazilian President that the siege
of Gaza can not remain, and that the
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)
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Economic Dialoque and Meetings

During The Opening of the Economic Conference: «Brazil.-. Palestine: Investment in the Future»

Dasilva: We support Dr. fayyads plan
for the statehood

Fayyad: Palestinian Economy has become a Promising Model in spite of Obstacles and
Restrictions
Abu Libdeh: Government is Working on Providing an Investment Structure that is Considered
Catalyst for Economic Growth
Masrouji: We are Looking Forward to Establishing Joint Ventures between Palestine and Brazil
Private Sector Coordination Council
chairman of Palestinian Federation
of
Businessmen
Association
and Palestinian and Brazilians
businessmen .

Luiz Inácio Lula da Silva, the Brazilian
President, has visited the Palestinian
territories chairing a delegation which
comprised Brazilian businessmen with
the purpose of developing commercial
and economic cooperation with the
Palestinian businessmen.
The Brazilian President has met
President Mahmoud Abbas, Dr. Salam
Fayyad, the Prime Minister, and
Palestinian officials, and discussed
with them bilateral relations and the
potential ways to develop the same.
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On the first day of the meeting of the
Brazilian delegation, the Ministry
of National Economy has organized
a conference in cooperation with
the federation of Businessmen
association (PFBA) secretary of
PScc under the theme of «Brazil.-.
Palestine: Investment in the Future»
in Bethlehem, Hotel Jacir Palace
(Intercontinental) with the presence of
Dr. Salam Fayyad, the Prime Minister,
and Brazilian President Luiz Lula
da, Dr. Hassan Abu Libdeh, Minister
of National Economy, Mohammed
Masrouji, Secretary General of the

Dr. Salam Fayyad
Dr. Salam Fayyad, the Prime Minister
has asserted in his speech that
investment environment in Palestine
is a promising and appropriate
one despite of the Israeli obstacles
and restrictions, and stressed that
this was achieved thanks to the
entrepreneurship and steadiness of
the business sector as well as the state
of stability and providing security
and safety for nationals and investors
achieved by the National Authority.
Fayyad called the international
community
to
exercise
its
responsibilities in order to oblige
Israel to put an end to its practices and
to lift the restrictions it imposes on the
possibility of Palestinian economic
development, as well as to adhere
to the rules of international law,
the implementation of the required
entitlements, including primarily
the comprehensive and complete
suspension for the settlement
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Palestine investment conference
achieved in its first and second years
in Bethlehem and Nablus cities. It
also constitutes and opportunity
to highlight the stories of success
of a number of the Palestinian
companies, and to review a group
of the promisive investment
projects. This conference also
constitutes an opportunity for the
Palestinian businessmen to network
and build business-relations with
the participant businessmen and
investors from outside Palestine; we
hope that the conference this year
will achieve its sought goals”.
Mr. Huleileh pointed out,” through
our participation this year, we
seek to confirm PADICO’S
basic message represented in its
commitment to invest in Palestine

and to contribute to build a national
strong
independent
economy.
PADICO possesses large experience
and successful and unique expertise
as it invested in Palestine under
difficult conditions but it achieved
numerous stories of success.
He added ,” we, in PADICO,
aim, through our partnership this
year in the conference, to bring
more investments in numerous
vital sectors such as, renewable
energy, solid wastes recycling,
water and waste water beside our
main investments in real estate,
infrastructure, tourism, agriculture,
industry and communications and
technology sectors.”
He clarified that the sectorial and
networking session’s committee

aims to specify the necessary
criteria for the specialized sessions.
this committee has an important role
in highlighting the subjects that will
be discussed during special sessions
with the investors; such subjects
include the economic situation in
Jerusalem and means of promoting
investment in it, and highlighting the
investment projects in Gaza strip.
Mr. Huleileh stressed the necessity
to work with all means to make the
conference succeed and bring new
investment into Palestine, especially
the investment climate at present
is prepared and encourages the
implementation of successful and
profitable projects, and He hopes that
the conference this year will result
in signing partnership agreements
and announcing new projects.

Abu Hijleh the conference
will be qualitative shift in content and participants.

Mr. Said Abu Hijleh , the Member
of project and Advertisment
committee,
confirmed
that
Palestine Investment conference
2010 will be a qualitative shift in
content and multi-nationalities
of participant businessmen, in
the projects to be presented , the
real opportunities and Palestinian
products that will be exhibited in
the exhibition which will be an
important part of the conference
He said that the conference will
be a qualitative shift to express
a real image of the investment
opportunities and the capacities
of the Palestinian companies an
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production, and
export purposes.

creativity

for

Abu Hijleh expressed his optimism
in the opportunities of success of
the conference. He said ,”I hope
that the objectives of the conference
will be achieved as they are
announced to empower the small
and medium projects in Palestine,
to increase their readiness through
providing suitable means for
them to access to funding and
to the new markets, to achieve
continuous communication with
the investors, and provide them
with best facilities and services, to

provide a suitable framework for
networking process, to promote
the investment opportunities and
national products and to establish
partnership among the participant
investors in the conference.
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Dr. Al-Sabawi declares No Investment with the presence of
occupation and internal Division.

Dr. Mohammed Al-Sabawi , the
chairman of the Board of Directors of
Al Ettehad construction and investment
company, said that holding Palestine
investment conference is an opportunity
that gathers together the Palestinian
and Arab businessmen and those where
interested in investment in Palestine.
Dr.Al-Sabawi emphasized that the
investment atmosphere dose not bring
much goodness as long as the political
situation is in a dilemma.
He also said,»We live in an abnormal
situation with the continuation of the
occupation on our land; and there is
no investment with the existence of
this occupation and the continuation
of division among the Palestinian
factions.»

He asks,»What investment do we talk
about, while at the same time there are
restrictions on the citizen’s movement?
He also said, “As an investor holding
a Canadian Nationality , I don’t have
free movement nor the right to stay
in Palestine ; and every time I was

exposed to risk of deportation and
transfer during my movement on the
entry bridges and airports «.

Dr.Al-sabawi described the conference
as a mere celebrating protocol event
and communication tool among the
businessmen inside Palestine and a
board.
He also mentioned.»I confirmed to
the prime Minister Dr. Salam Fayyad
during the opening ceremony of AlEttihad suburb, the first residential
suburb in Palestine, that it is not allowed
for the public sector to compete with
the private sector. And Dr. Fayyad
promised me before the attendants to
work on putting an end to this .Despite
this, we find competitors from the
Palestinian public sector competing
with the private sector in various
economic and real-estate activities on a
commercial pure basis.
He said that the situation is tragic. It is
not allowed for the public sector to enter

into competitions such as competition
in housing and hotels sectors. He asked,
«What has been remained for the small
and medium investment companies?
He also said, «I hope that , at holding
the conference, I can shake hands with
my Palestinian brother who could not
come to Palestine except through the
conference, and talk to him face to face,
and inform him about the problems
I don’t want him to adventure just as
I personally have adventured ; and I
don’t want him to continue without any
benefit nor having the right to follow
his investment.

Huleileh We are committed to contribute to build an
Independent National Economy.

Mr. samir Huleileh , The Chief
Executive of PADICO group
companies ,said that Palestine
Investment conference receives a
special importance as it is emphasizes
the existence of a safe investment
environment in Palestine. This
conference reflects the partnership
between the public and private
sectors, and confirms the necessity

of unifying the efforts towards
creating economic development in
Palestine through supporting the
various economic sectors.

Mr. Huleileh, who presides the
sectorial and networking sessions
committee, added, “ Holding
the conference this year comes
to complete the success which
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Dr. Mohammed Mustafa: we seek
to serve the small and medium projects in Palestine.
Dr. Mohammed Mustafa, the
Chairman of the Board of Directors
and the Chief Executive of the
Palestinian Investment fund said,
“The importance of the Palestinian
Investment funds participation
in the “Investment Conference
2010,”stems from our belief in the
role which we can play to serve
the small and medium projects in
Palestine, especially the fund has a
strategic vision aiming to develop
the Palestinian private sector and
activate it is role in the economic
development process”.
Dr. Mustafa pointed out that, for
applying this vision, the fund
launched a group of programs with

an investment volume amounting
to about US280 million The most
significant of these programs
are:”loans Guarantee program for
small and Medium projects “Which
aims to provide warranties to the
banks for small and medium project
loans, and the” Palestinian Growth
fund for Investment in small and
medium projects,” Which aims to
give opportunity to those projects to
grow, expand and develop.
Dr. Mustafa emphasized, “As we are
a national institution taking care and
playing an active role in the economic
development process, our objective
is, essentially, focused on ensuring
achievement of an independent

strong national economy through
enhancing the capacity of the private
sectors institutions to work side
by side to be as an outcome of our
partnership in establishing a strong
economy that form the basic stone of
building a Palestinian Independent
state.

Al-zughayer calls the investors to invest in various sectors
The president of the Palestinian
Federation
of
chambers
of
commerce, industry and Agriculture,
Ahmad
hashem
AL-Zughayer
described
holding
“Palestine
investment conference as signal to
the success of the first conference
which was held in Bethlehem 2008.
Mr. Al-zughayer considered the
conference as embodiment of the
Palestinian economy and a real
identity of the Palestinians on the
ground despite the Israeli obstacles.
Mr. Al-zughayer emphasized that
the presence of the investors in the
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conference is a positive matter that
contributes to make the investments
succeed in Palestine; and he pointed
out to the existence of laws and
regulations that contribute to protect
the projects.
Mr. Al-zughayer expressed his hope
that the conference will achieve its
message that Palestine is committed
to provide the attractive climate for
investments as apart of its persistent
seeking to provide a free economic
market qualifying it to communicate,
interact with the universal economy
.He calls the investors to invest in
the potential opportunities in various

sectors, and to contribute to build
a better future for the Palestinian
people in order to enhance stability
and peace opportunities in the
region.
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Masrouji The Federation of
Businessmen Association contributes to the
success of the Palestine Investment Conference
The President of the Federation
of
Palestinian
Businessmen
Associations Mohammed Masrouji
reiterating on the importance of
holding the Palestine Investment
Conference under the patronage
of President Mahmoud Abbas,
Masrouji said on the eve of the
Conference which to be held in
line with a vision and plan of the
Palestinian government headed
by Dr. Salam Fayad to build a
Palestinian state institutions able
to meet the needs of citizens
and develop their potential
and enhance their capacity to
withstand, as proven by the scale
of the level of providing a secure
environment for citizens and for
attracting investment, and translate
what we have reached a close and
high level in partnership between
the Palestinian public sector and
the private sector on levels of
planning, implementation and
follow-up.
He feels that the objective of the
conference is to bring investment
to the Palestinian economy and the
creation of the necessary projects
for the development of the
economy such as infrastructure,
industry, agriculture and tourism.
He explained that the Investment
Promotion Authority has prepared

and examined many projects in
order to be accessible to investors.
He added The Federation is
part of preparations for the
Conference
and
also
part
of promoting investment in
Palestine and we are working
with all our energies in various
directions in order to attract
investment, whether through the
Joint Business Councils
that
link us with businessmen in many
countries or personal contact or
through the Internet and Media.
Masrouji
emphasized,
We
contribute
actively
to
the
success of this conference, in
fact, Palestine is in dire need of
investments to raise and develop
the Palestinian economy as a
stronger Palestinian economy,
assist in the elimination of Israeli
control in our economy and
also give us strength in political
negotiations.
The President of the Federation of
Businessmen pointed to the areas of
investment in Palestine, unlimited
areas open for investment such as
Securities Exchange, which proved
during the last two years at the
top of deepening global economic
crisis that at least loss for the Arab
markets, on the contrary there was
growth in many companies, there
are many Palestinian companies
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listed in the financial market and
profitable for many years and with
good investment too.
He said other companies are
just with little support will be
shifting from a weak company or
troubled company to an efficient
and profitable, and there are many
projects has been included in the
Investment Guide, studied and
with economic feasibility and
vital for the Palestinian economy,
many relating to infrastructure and
many the country needs with the
potential to compete and export.
Masrouji reiterated once again
that investment in Palestine is real
feasible and it is part of steadfast
support for our people, especially
in some of the endangered
areas such as Jerusalem and the
Jordan Valley and Gaza, where
reconstruction and lifting the siege
is essential.
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Within the Frame work of preparation for Palestine Investment Conference:

Businessmen and Representatives of Private Sector
meet at Jerusalem Governorate.

Within the local preparatory tours
for Palestine Investment Conference
, several preparatory meetings were
held , including an expanded meeting
of businessmen at the headquarters of
Jerusalem Governorate , sponsored
by Jerusalem Governor , Engineer
Adnan Al- Huseini, Mazen sonokrot,
Head of Jerusalem Investment
Committee,
Ja’far
Hudeib
,
Directors of Investment Authority,
the Executive Director of palestine
Investment Conference, Ahmed
Hashem Al-Zughayer, president of
Jerusalem Chamber of Commerce
and a great number of businessmen
and the representatives of the private
sector in Jerusalem Governorate.
During the meeting means of
cooperation were discussed on how to
make palestine Investment Exhibition

succeed and to promote projects with
economic feasibility that contribute
to develop the Palestinian economy
highlight the bright face of palestine
, confirm the role of the private sector
, present the important sectors which
achieved different successes whether
in external export or in the local
market.

unifying the efforts to institutionalize
the work and to support the economy,
especially in Jerusalem City in the
different sectors. The economic
conference which is intended to be
held in early June is a means to reach
a greater goal and think in new ways
to promote investments and extend
them to Jerusalem.

Al- Huseini, the Governor, said, “ we
build great hopes on this Conference
at the time when we live the Battle
of Jerusalem with all its details …
from house to house, and from street
to street … Therefore, There should
be internal investment arrangement
to revive the city help the citizen and
activate its economic life and deal
with it at the required level.

Mr. Ahmed Al- Zughayer, president
of Jerusalem Chamber of Commerce
in turn, emphasized the necessity for
having mechanisms for implementing
the projects on the ground and that the
investment should be at a higher level;
and the Chamber of Commerce in
Jerusalem is ready for full cooperation
with the Conference Administration;
and he highly appreciated the great
effective effort made by Jerusalem
Investment Committee.

Mr. Mazen Sonokrot called for
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if they are given the opportunities to
work, accomplish and participate in
establishing Jerusalem castles.
Stories of Success in Jerusalem
He pointed out to stories of success
in Jerusalem, the most significant of
which are Al- Hamra palace Hotel,
Saint George Hotel, Al- Watani
Hotel. Nusiebeh Building , AlDar Hotel Retz Hotel , Jerusalem
Towers and others which can be
relied on to reflect the other face of
Jerusalem despite all obstacles and
difficulties ; and this needs providing
a
comprehensives
supportive
economic look.
He has recently criticized the
weak or absent political will at the
Palestinian and Arab official level;
and he requested to put the agenda
of Jerusalem on the table of all the
officials and discion-makers from
the Arab leaders; and to select the
proficient citizen of Jerusalem to talk
about their pains and problems so as
to develop the situation of the city
which is threatened to be dominated
and taken captive
He urges to benefit from the master –
plans of the city through attempting
to endorse and employ it if possible
in favor of the Jerusalemite Arab
Citizens, the original owners of
the city through the contribution of
experts, engineers and lawyers, each
in their competence, to defend the
Arab right of Jerusalem citizens and
obtain their historical, political and
service rights.
He, also, added that this matter
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requires an investment guidebook
with laws, licenses, tax claims,
capitals and motives within the
Israeli economic system or foreign
funding programs and banks pouring
in the service of the comprehensive
development programs of Jerusalem.
In a hint to the Arab support of
Jerusalem represented in providing
half a billion American Dollars
for it , Mr Sonokrot clarified that
it is also necessary to legally, and
correctly form Jerusalem Fund to
overcome some obstacles because
it is necessary to think in the tools
of implementation through a reliable
study although the amount is little
for the size and rank of Jerusalem.
He requested to establish an
institution capable on implementing
this vision about Jerusalem and
, the Arab commitment and the
Arab League’s commitment to flaw

He called to
stop shy dealing
with Jerusalem
confirming
that the glory
of Palestine is
from the glory of
Jerusalem

money through Aqssa and Jerusalem
Funds without fogginess, and with
effective presence of Jerusalem to
start implementation in the housing
sector, and ensure the real- estate
mortgaging to assist the youth
couples in residence and having
residential apartments with long –
term easy loans, and establishing an
Investment Fund to help the investors
and sponsor the youth and taking
them for away from the fatal leisure
time as there are about 70000-75000
youths of Jerusalem who should be
protected against abnormality, drugs
, escaping school and unemployment
within immediate priorities that
cannot be postponed nor hesitation.
Jerusalem is the Head
He emphasized that the Jerusalemites
should form an important weight in
any visions of their city in cooperation
and consultation with the Palestinian
leadership to implement this agenda
in the different sectors which
respond to challenges in Jerusalem
and touch the Palestinian public
concern and deal with it with the
required sprit. He called to stop shy
dealing with Jerusalem confirming
that the glory of Palestine is from
the glory of Jerusalem as it is the
head of the body. Mr. Sonokrot
concluded in saying that the share
of Jerusalem which forms 10% of
the Palestinian population in West
Bank and Gaza does not exceed
1%, and it is necessary to perform a
process of rising up the belonging of
each Palestinian wherever he/she is
towards Jerusalem which is dear to
all our hearts as Jerusalem is greater
than all of us.
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Mazen Sonokrot , Head of Jerusalem Committee raises Great Challenges:

Development in Jerusalem a Maximum Prriority

Successful Investment stories in Jerusalem should be built on
Mr. Mazen Sonokrot , Head
of Jerusalem Committee of the
Second Investment Conference
called the Jerusalemite citizens to
take initiatives by themselves as
the Palestinian economy has been
dominated by the Israeli occupation
authorities.
Mr. Sonokrot announced that the
Palestinian economy , especially
in Jerusalem, passes Through
dangerous Curves regarding the
commodities
exported
outside
Palestine, the foreign free trade and
a great number of obstacles put by
the occupation authorities so as to
restrict the Palestinian economy and
keep it connected , subsidiary and
annexed to the Israeli economy.
Mr. Sonokrot revealed that had
been assigned by the Minister of the
National Economy. Dr. Hasan Abu
Libdeh and the Executive Chairman
of the Investment Promotion
Authority. Mr. Ja’far Hudeib, to
preside the Jerusalem Committee
in order to identify the investment
priorities including the location of
the city on the Palestinian , regional
and international map in respect of
investment and development, and
how to deal with the Investment
Conference in Bethlehem . Mr.
Sonokrot requested to make more
unified efforts to give Jerusalem
a priority in the Palestinian

development process. Jerusalem
is present in the hearts and it
should be present with its projects
because it is difficult to separate
between economy and politics in the
Palestinian case, as economy and
politics are two faces for one coin.
He emphasized that there were dues
for this empowerment represented
in setting programs to ensure
achieving this empowerment at
various levels. He said that the
studies and statistics indicate to
that Jerusalem is in immediate need
for 40 thousand residential unit
within the ten (10) coming years
because there is a demographic
growth amounting to 5.3% and
unemployment with 20%among the
citizens of Jerusalem, as well as lost
opportunities for the graduates of the
universities in Palestine and abroad .
He also concentrated on the thematic
and important issues of education
in Jerusalem which needs 2000
classrooms at once, and building
more private schools belonging to
the civil society or to the Palestinian
Authority. Also the cultural aspect
in Jerusalem needs more care,
attention and sponsorship. Adding
to this, various economic issues of
the tourism sector which is the head
of the Palestinian tourism hierarchy
or triangle of Jerusalem, Bethlehem
and Jericho which also need great
work, especially Jerusalem is the
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Capital civilization, culture, heaven
religions, holy places and ancient
history; and Jerusalem should be
marketed together with its genuine
features and priorities.
The Old City of Jerusalem
Mr. Sonokrot also announced that a
among the huge tasks on which the
Investment Sector Committee in
Jerusalem works is the concentration
on the importance of the Old City of
Jerusalem which consists of three
main components which are the holy
places: the Aqssa Mosque, the Church
of Resurrection the Palestinian Arab
demography amounting to about
34000 people inside the walls and
the trading movement which consist
of about 1400 shops which lack
support and development through
an ambitious clear vision that can
be executed. He also pointed out to
an important sector, the Information
Technology Sector for the University
graduates and how to empower this
army of graduates who can do much
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all declarations issued by it. We will have periodical
reports of each conference and next conference about
the results, participation and activities which have
been declared and where they have reached in respect
of licensing, establishing and implementation, and
this will be accompanied with following up the results
through institutionalizing. This Conference at the
Palestinian Investment Promotion Authority (PIPA)
Mr. Hudeib pointed out to the electronic registration
of the Conference and said,” Its first part was open
for all who want to participate, and consequently
the registration program received thousands of
applications, while the second part of the registration
program was only open for businessmen and third
part was open after checking the activities in which
we are interested to participate and which concern the
Palestinian private sector Consequently. Through this
system, we intended to use filtering process to reach
participants of the businessmen sector as this is an
economic event.
Mr. Hdeib also added,” We know that many want to
visit Palestine and obtain the visit permit and visa
necessary for visiting Palestine. But in this Conference,
we tried as far as we could to have its participants
from businessmen and investors in additions official
participation from several Arab countries at ministers
level as well as European and world countries at
ministers and official delegations level. All of this
culminated in this Conference in order to explore
another image of Palestine and its successes in the
economic and investment field, and an image that is
completely different from what others think.
Mr. Hudeib also said, “Despite all obstacles and
difficulties caused by the occupation. We have
achieved important successes at the level of building
and the accumulative accomplishments in building
the Palestinian state’s institutions and the Palestinian
private sector institutions as a part of the institutions
of this State , and at the level of partnership between
the public and private sectors of which we are proud
that it is at a higher and distinctive level with the
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testimony of international institutions and reports,
as Palestine engaged a very advanced position at the
Euro- Med partnership level regarding the private
sector institutions and the partnership between the
private and public sectors.
In an answer to a question, Mr. Hdeib said, “ we
will never announce the figures and investments
except during the Conference . we consider holding
the Conference in itself as a great success especially
with the great participation in it, and announcing
these programs which support the small and medium
projects; making networking , promoting Palestinian
national products , whether commodities or services
, submitting action plans for projects and investment
opportunities in Palestine whether for new projects
or under implementation projects. The Investment is
in need for this important forum in order to cristalyze
this interaction in it. Palestine also needs this forum so
that we receive businessmen and investors so that they
see the successes achieved by the Palestinian private
sector.
Mr. Hudeib also said.” We are proud that the Palestinian
products achieved results despite all the obstacles
and difficulties; nothing that we are now exporting
Palestinian products to many countries in the world,
whether in stone and marble sector, pharmaceutical
sector , food industries sector or information technology
sector; and all of this was production of partnership
between the public and private sectors.
Mr. Hudeib concluded his talking by saying.” We
hope that when the Palestinian state is established and
enable the citizens and investors to enter Palestine
freely and without complications this will be a very
great development at investment level in Palestine.
The occupation is still putting obstacles against coming
of investors to Palestine and their going out of it and
residence in it despite all of this and with the efforts
and pressure of international parties on top which
the Quartet and the Office of Mr. Michel in order to
facilitate and overcome the obstacles for making the
investors come to Palestine.
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

The Contractors Corporation Company (C.C.C) ,
the Palestinian Investment Fund , the Palestinian
telecommunications Group, Palestine Electricity
Company , Palestine Development and Investment
Company (PADICO) , United States Agency for
International
Development
(USAID).
British
International Development Agency ( DFID), Aqssa Fund
with the Administration of the Islamic Development
Bank.
The platinum Sponsor is : Palestine Bank Ltd.,
The Golden Sponsor The Arab Palestinian Company ,
Nassar Company and Sonokrot investment Group
The Silver Sponsor are: Al-Quds Bank, Anabtawi Group
and Birzeit pharmaceutical Group. In addition to this,
we have AL- Takaful Company as the Sponsor of the
conference Insurance Document.
The Specialized Committees
Mr. Hudeib pointed out that there are committees
working in the Conference; these committees are: The
Higher Commission under the presidency of the Minister
of National Economy and membership of all govern
mental institutions and private sector participating
in the membership of the Board of Directors of the
Investment Promotion Authority represented by the
head or minister of the institution or ministry , and
the member of the Investment Promotion Authority
Board of Directors, in addition to representatives of the
partners to the Conference and heads of the specialized
committees of the Conference; Bethlehem Governorate
Local Committee presided by the Governor, Abdel
Fattah Hamayel: Investment Climate Committee
presided by Mohammed Al- Masrouji; Investment
projects Committee presided by Hashem Al-Shawwa;
Sectorial and Networking Sessions Committee presided
by Samir Huleileh; Jerusalem Investment Committee
presided by Mazen Sonokrot; Exhibition and parallel
Activities Committee presided by Dr.Khuloud Id’eibes;
the International Supportive Committee presided
by Dr.Hasan Abu Libdeh; Non – Governmental
Organizations and Civil Society Committee presided
by Major General Hazem Attallah, 1948 Palestinians
Committee consisting of 1948 Palestinian businessmen
and dignitaries; and the Palestinian – Israeli coordination
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Committee presided by Husem Al-Sheik.
Services and Purchases
We specified a list of services and purchases necessary
for the Conference, and the Committee approved
this list. We first invited tenders from the Palestinian
national companies to provide us with such services.
We have now more than 13 companies that work in
various sectors and provide the conference with its
requirements; the auditor; Talal Abu Gazala &partners;
Residence and Transportation Administration; Wassel
Company ; Eternal Marketing of Conference; Al- Nasher
Technical Services Establishment ; media &press; sky
company for Advertisement and Public Relations; Site
Organization Administration; Zein Company.
Conference Publications: Al-Nasher Technical
Services Establishment.
Translation Service: PALEXPO Company
Evaluation and Development of Action Plans
for Investment Projects: Solutions Company
for Consultancy Development and Dimensions
Company.
Preparing New Action Plans for Investment Projects;
Solutions Company for Consultancy Development
and Dimensions Company.
Participants Affair Administration: PALEXPO
Company.
Palestinian industries Exhibition: Palestinian Trade
Center (PAL Trade).
Updating and Producing Investment Climate :
Palestinian Economic Policies Research Center (
MAS)>
Quality Assurance Consultant : Developmental Alernatives Company (DAI)
Informatics Systems Consultant: PALIT Company.
Website Services : Intertech Company.
Electronic Registration Program : MTC Company.
Conference site and Activities: Conferences, Palace
Company at Suleiman Pools ( Birak Suleiman).
The Strategy of the Authority
Regarding the new strategy of the Investment Promotion
Authority Mr.Hudeib said, “There is a mechanism for
following up all the participants in the Conference and
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)
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of which is security and safety which has been achieved
throughout all the Palestinian governorates , and the
projects relating to the infrastructure in order to apply the
strategy of the Palestinian National Authority to refresh
the Palestinian economy to reach the sustainable economy
in Palestine.
Mr. Hudeib saw that the Conference aims at building
these accumulations of accomplishments, and develop
the relations network which was established in the
previous conferences and build upon it and to provide
the opportunity for the participants in the Conference
from outside Palestine to explore the accomplishments
achieved by the Palestinian private sector and the stories
of success which occurred at the investment level in
Palestine .
The Objectives of the Conference
Mr. Hudeib summarized the objectives of the Conference
as follows: The Conference aims to : achieve continuous
communication with the investors from outside
Palestine; provide them will best facilities and service
to follow up the progress of the investments through
institutionalizing Palestine Investment conference in
the Palestinian Investment Promotion Au Authority for
Investment promotion ; empower the small and medium
projects in Palestine and raise up their readiness through
providing them with the appropriate means to access
to funding and new markets; develop the relations
network which was accomplished through the previous
conference and build on it to link Palestine to its Arab,
regional and international depth; introduce the programs
that support investment in Palestine through highlighting
the initiatives of the public and private sectors and the
international society in this field; provide the suitable
framework for networking processes and promoting the
opportunities of investment and national products and
establish partnerships among the investors participating
in the Conference.
The Message of the Conference
Regarding the Conference’s message, Mr Hudeib said
that it will be stories of the successes achieved by the
private sector. The message of the private sector is
that despite the obstacles and difficulties , we achieve
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

important successes and results and they will be the best
in order to attract investments into Palestine.
The participants in the Conference
Regarding the participant parties to the conference,
Mr. Hudeib said that they are : Arab and foreign
businessmen and investors, businessmen and investors
from Palestine, representatives of business councils and
Arab regional and international chambers of commerce
and industry, representatives of the Arab , regional
and international governments representatives of the
international and development donor authorities and
institutions representatives of the Arab and international
investment authorities, representatives of the partners
and sponsors of the Conference, as well as local , Arab
and international dignitaries representing the private
sector and civil society and the local and international
media.
The Partners and Sponsers
Mr. Hudeib also said ,” As a Conference Administration
, we depended, for local participation of businessmen
, on limited lists of partners to the Conference and the
institutions of the Palestinian private sector . Those
partners are:

The Conference
aims to : achieve
continuous
communication with
the investors from
outside Palestine
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Obeidiyeh an amount of US$10000
for each of Arts Village Council,
Duheisha Camp popular committee,
Azzeh Camp popular Committee and
Rashayda Village Council. Also the
Council of Ministers allocated an
amount of US$ 15000 for each one of
Janata Municipality, Dar Salah Village
Council and Handaza and Bureidh’a
Village Council.
Mr. Hamayel, the Governor, called
the mayors of the municipalities to
concentrate in their proposed projects
on implementing and providing
services to the citizens, he stressed
that the Conference Presidency held

a meeting with the prime Minister
and with all concerned parties to
facilitate paying such amounts for
the proposed projects.
He also stressed that the
Governorate is in continuous
meeting and permanent work to
make the Conference succeed,
and to communicate all parties to
overcome any obstacles that may
appear during preparation for the
Economic Conference. He also
appreciated the efforts of all parties
that work on preparing for the
Conference, and he stressed on the
national responsibility of all the

institutions which are preparing
for the Conference, indicating that
its success means a success for all
Palestine.
The Governor, also pointed out to
the importance and responsibility
of the Palestinian community in
general for making the Conference
succeed, especially, Bethlehem and
its citizens have long experiences,
in hosting numerous international
economic events, and consequently,
and according to what he had seen,
he expects a great success for the
conference and presenting it with an
image appropriate to the Palestinian
people.

Ja’far Hudeib, the Executive Manager of Palestine Second Investment Conference, talks to “

“The Conference is an opportunity for the participants to
explore the accomplishments of the Palestinian private sector
and the stories of success at investment level in Palestine “.

Mr. Ja’far Hudeib The Director
General of the General Authority for
Investment Promotion “the Executive
Manager of Palestine Second
Investment Conference, revealed the
strategy of Palestine conference.

In a special meeting Mr. Hudeib
“ that the
said to “
Conference is held with great support
and participation of the Palestinian
National Authority together with the
Palestinian private sector institutions,
partners and international parties.
Mr. Hudeib , added that the Conference
would come two years after holding a
series of complementary conferences,
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whether inside Palestine or abroad.
Such activities started in May ,2008
specifically after holding Palestine
First Investment Conference in
Bethlehem City followed by the
North Investment Forum in Nablus
City; London Investment Forum in
December 2008 and then Washington
Investment Forum.

Mr. Hudeib, also pointed out that since
2008 till2010 , great developments
have occurred at the administrative
and financial reform in the Palestinian
National Authority , reflected in
several reports of international
parties, the most important of which
is the world Bank›s report issued

and mid-April,2010 after Madrid
Donors meeting or the reports of the
Palestinian Central Bureau of statistics
on the growth ratio of the Palestinian
economy resulted from the Palestinian
National Authority›s accomplishments
in several aspects, the most important

June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

in the Conference because bet
on their spiritual and emotional
connection towards Palestine that
may contribute to encourage them
to take investment decisions in the
Palestinian economy.
Q: Is there Arab and international
concern with investment in
Palestine despite the occupation
conditions?
A: Certainly, all conditions and
obstacles are political caused by
Israel. But I confirm that Palestine in
its available investment opportunities,
environment, laws and facilities
surpasses a great number of countries
including its surrounding countries.
Apart from the fact that Palestine
has a special position in the Arab
and Islamic worlds, and, surely,

investment in it is the investment in
the future in all fields, and it is still
in the evolution phase, there are a
great number of projects that may be
implemented in partnership between
the private sector and public sector;
they are essential and inevitable for
the future of the Palestinian economy.
Q: What about Gaza Strip and the
potentiality of investment in it?
A: Gaza Strip is now sieged by Israel
and it is subject to a regime formed
by Hamas Movement which does not
provide the minimum potentiality of
thinking in investment under this
regime. But in case the siege ended
and the Palestinian House is united,
Gaza will be one of the important
parts of Palestine which will form
strategic investment intent.

Gaza is outlet to the sea, and there
is in it the main airport of Palestine,
and there are many labor forces in
it. Gaza may easily form out outlet
to Africa. There are a great number
of projects that may be pioneering
in volume and job opportunities, i.e.
there are many concepts presented
for making an economic shift in
Gaza.
Talking about Gaza today is talking
with sorrows. We are making
sure presenting some investment
opportunities in Gaza and there are
efforts made for this purpose; to
ensure involving the people of Gaza
Strip. But we should be realistic. Gaza
is waiting to be released, as it is sieged
by Israel and Kidnapped by Hamas

For Hosting the Investment Conference:

The Council of Ministers approves submitting
US$ 485000 to the projects of Bethlehem Governorate.
Mr. Abdel Fattah Hamayel,
Bethlehem Governor, declared
that Council of Ministers approved
all the demands presented by the
local Authorities relevant to the
Palestinian second Investment
Conference which is determined to
be held the beginning of June.
During his meeting with the
concerned municipalities mayors,
Mr. Hamayel clarified that the
Council of Ministers approved
paying an amount of US$ 48500
to these munisipalities for the
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purpose of implementing vital and
important projects that contribute
to show the civilized appearance of
the Governorate and present it with
the best image to the participants in
the Conference, and to improve the
services provided to the citizens.
Mr. Hamayel, the Governor explained
that the mentioned amount is divided
among the municipalities:” US$200000
to Bethlehem Governorate; US$ 50000
to each one of Beit Sahour Municipality
and Beit Jala Municipality ; US$30000
to each one of Al-Khader and AlDoha Municipalities ; US$20000

to Duheisha Camp Popular Service
Committee and a similar amount to
Obeidiyeh Municipality , He also
added that the council of Ministers to
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to enter into strategic partnerships
with them as investors from abroad.
Investment in Palestine now will be
a golden opportunity for those who
invest in Palestine from abroad to
establish a foothold in an economy
whose volume may grow up many
times in case the political conditions
change.
Q: Are you optimistic with making
deals during the Conference?
A: There is a common mistake that
the conference will succeed if deals
are made during its course. The
matters are not just like this in the
case of economy. The purpose of the
conference is to present investment
opportunities. It is a forum for
investors to meet from inside and
outside Palestine.
A great number of those investors
will have projects not disclosed to
the public, but they look for partners
to share them their concepts .some
investors are now in progress in
their talks with their colleagues.
I Know that some of them will
announce some investments; but the
important thing is that, till now, we
are still willing that this conference
should devote the appropriate
typical vision of our economy, our
private sector and our Palestinian
National Authority; and should
devote atypical vision that says that
Palestine may be an investment target
and open for foreign investment
flows; and anyone who desires to
invest, can invest in Palestine and
achieve profits.

making deals as there are a great
number of investors exceeding 1200
investors from whom 800 investors
from outside Palestine and this
number may reach 1500 investors.
Therefore, I am sure that some deals
will be made, and some deals will be
announced; but the most important
is that the Conference will devote a
different typical vision of Palestine
with its economy, authority and
private sector.
I believe that
the challenge before us now is to
make the Third Conference a real
conference where deals are made
and deals are announced. So, I am
very please to assure, through the
,that the planning for the Third
Conference which will be held
in June , 2011, will start in June
2010, i.e. directly after ending the
Second Conference. We will start
contacting the investors inside and
outside Palestine and providing

Certainly, deals will be made,
and facilities will be provided for
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)

A great number
of those investors
will have projects
not disclosed to the
public, but they
look for partners
to share with them
their concepts

sufficient information for them so
that there is possibility for holding
talks between the Palestinian private
sector and foreign private sector,
and possibility for some investors
in Palestine to communicate their
colleagues abroad. This Conference
should be different. The First and
Second Conferences devoted the
typical vision, while in the Third
Conference, some of the results
achieved from the two previous
conferences will be presented, as
well as advanced concepts of joint
investment we hope that there will
be real announcements about huge
projects that will be an integral part
of the infrastructure of the future
state of Palestine.
Q: What about ensuring the entry
of the investors far away from the
Israeli obstacles?
A: The I Israeli obstacles can
explode the conference because
its holding depends on Israel’s
commitment to Oslo Accords in the
field of transporting the investors,
and on what the Israeli party has
informed us that the agreed upon
and implemented arrangements
in the First Conference would be
respected in the Second Conference.
This means that Israel will grant
the required permits and visas, and
will provide free respectful and
quick passing of the investors from
outside Palestine to Bethlehem and
vice versa. We will be able to hold
the Conference under whatever
conditions as there are not less than
200-300 investors who do not need
permits or visas, especially those
from foreign countries. But we give
priority to enable the Palestinian in
the Diaspora and Arabs to participate
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meets Dr. Hasan Abu Lebdeh ,Head of Conference Higher Committee

Investment in Palestine contributes to enhance
the solidarity of the Palestinian people.
The conference is a golden opportunity for the private sector
to strengthen its relationships with investors.

Dr. Hasan Abu Lebdeh the Minister
of National Economy, the Head of
the Higher, Committee of “Palestine
Investment
conference
2010”
confirmed that the Conference
is an opportunity for reviewing
the economic performance and
the requirements of preserving
Palestine, a competitive economy
and attractive to foreign investments.
Dr. Abu Lebdeh considered the
Conference as a golden opportunity
for the Palestinian private sector to
deepen its relationships with the
foreign investors.
Dr. Abu Lebdeh said to the
that the Conference addresses a “
Message “ that is the investment
in Palestine does not only achieve
materialistic profit, but also
contributes to enhance the resistance
of the Palestinian people In, Dr. Abu
Lebdeh sees that Palestine, in its
available investment opportunities,
environment, laws and facilities,
surpasses a great number of its
surrounding countries.
Here under the Text of the
Interview:
Q: What does holding the
Conference mean to you?
A: We are very happy to hold the
Second Investment International
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conference on the Palestinian
land with Palestinian and Arab
Participation from Palestine and
abroad. This Conference means
much to us it reflects our capacity
on providing the components of
sustaining holding the activities that
promote investment in Palestine;
it keeps Palestine in the focus
of the investor’s attention as an
investment forget, and it represents
an opportunity for reviewing the
economic performance and the
requirements of preserving Palestine
as a competitive economy and
attractive to foreign investments;
It will also represent a golden
opportunity for the Palestinian
private sector to deepen its external
relationships with the investors who
come from outside Palestine.

opportunities, companies, factories
and projects, as well as to explore
the
legislative,
administrative
and organization environment to
investment in Palestine and to meet
businessmen and businesswomen.

The First Conference was a first
opportunity for the private sector
to know the mechanism of making
partnerships and marketing the
investment
opportunities.
But
two years after holding the First
Conference, The private sector will
find itself in a position much better
in its capacity on marketing its
concepts and having a maximum
benefit from more than 900 foreign
investors who are now in Palestine
to explore the available investment

Q: What is the message which the
Conference will address to the Arab
and Foreign investors?
A: Simply, Palestine, for the second
time is open to any investment
concepts that may be presented in
the Conference. Palestine provides
good investment opportunities for
them. Investment in Palestine does
not only achieve materialistic profit,
but also it contributes to enhance
the resistance of the Palestinian
people. The private sector is capable
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Letter of H.E. Prime Minister
Dr. Salam Fayyad
Dear Participants,
The Palestine Investment Conference is a milestone event for Palestine and
steadily attracting attention both locally and internationally. It sets out to showcase
economic growth and investment opportunities in Palestine, and serves as a solid
pillar supporting our nation’s integration into the global economy.
A multitude of efforts have contributed to the positive indicators we see
today regarding sustainable economic growth. Worth mentioning are
the restructuring of the Palestinian economy, the empowerment of the
partnership with the private sector, and the adoption of laws and policies
that secure an enabling environment for investment. In addition, much
effort has been devoted to promoting Palestinian products and services,
improving local resources and infrastructure, and supporting creativity and
the use of knowledge. Finally, we have significantly accelerated economic cooperation at both the regional Arab
and international levels.
The Palestine Investment Conference is sponsored by the Palestinian National Authority in partnership with
the private sector and international agencies. It is an important opportunity for all to witness and attest to the
achievements of both public and private initiatives in economic reform and commercial investment.
It is our great fortune that the Palestine Investment Conference will be held this year at a time when Palestinians
continue to rally behind the plan launched last August by the Palestinian National Authority: ‘Ending the Occupation,
Establishing the State’. The Conference takes place against a backdrop of strong popular support for the accumulating
achievements in building the institutions and the infrastructure of the Palestinian State. At last, the realization of
Palestinian national objectives is on its way to becoming a reality – where the occupation ends and an independent
Palestinian state is created on the territories occupied in 1967, with East Jerusalem as its capital.
We sincerely appreciate the growing international consensus in support of the Palestinian National Authority
and the implementation of its plan. Today, we invite the world to join us by contributing to sustainable economic
development in Palestine.
I would like to personally welcome you to Palestine and to the city of Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ
situated alongside Jerusalem, symbol of our national aspirations. By your presence, we, Palestinians, feel as
though the whole world is by our side in the final chapter of our quest for freedom and independence.
Dr. Salam Fayyad
Prime Minister
June 2010, Issues 26-27th (Special Edition)
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Investment conference file

Letter of H.E. President
Mahmoud Abbas

Dear Business leaders and Investors,
As all efforts, Palestinian, Arab and international are being geared
towards establishing the independent and sovereign Arab Palestinian
state with Jerusalem as its capital, we are forging bridges of cooperation
and channels of communication with the international business and
investment community. Paramount among these initiatives is the
Palestine Investment Conference – a platform that showcases our
progress in creating an enabling investment environment, and the
various investment opportunities that exist in Palestine’s diverse
sectors.
At a time when Palestinians are mobilizing their resources and
capabilities to achieve the ultimate national goal, the Palestinian

Liberation Organization, the sole and legitimate representative of the Palestinian people, is leading
the national effort to end the occupation and establish the Palestinian State. The Palestinian National
Authority is leading nation-building efforts to provide a secure and dignified life to its citizens based on
partnerships amongst the various components of Palestinian society.
We call upon all Palestinian, Arab and international investors to actively engage in our nation-building
efforts, with unequivocal assurance of providing the proper regulatory framework that guarantees
and safeguards your investments; enabling you to operate your business as genuine partners in the
development process, thus contributing to the establishment of a prosperous Palestinian state.
I would like to take this opportunity to welcome you all to Palestine – a country where we have made great
progress in providing security and rule of law, paving the way for economic and social development; a
place where you can witness the veracity of the Palestinian people and their steadfastness and persistence
to stay and build a better future; a place where we are experiencing a great urban and economic boom.
I invite you to witness firsthand the outstanding achievements of the Palestinian private sector at the
industrial and investment levels and our progress in economic and administrative reforms.
We are determined to reunite our people and to accomplish economic advancement and prosperity to
ultimately achieve our national goal of establishing an independent state.

Mahmoud Abbas (Abu Mazen)                                     

Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization
   President of the Palestinian National Authority                 
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Private sector›s role as a leading
lobbyist, actor and advocate
In light of comprehensive mobility of economic and investment
considered, the hard work done by governments of Dr. Salam
Fayyad, whom we raise hats off in respect to him and his
governments in appreciation for their efforts and vision of farreaching, leading in the march of our people and their understanding
of strict uniqueness of our cause, the needs of our daily lives and
Majed M. Maali security, our need to build the infrastructure, institutional capacities
General Director necessary to sustain operating an independent state, which became
part of the conscience of the Palestinian who will not turn away
PBA - PFBA
from achieving, despite all the difficulties and obstacles, work
to dispense foreign aid relied upon by building and consolidating a culture of innovation ,
leadership and productivity rather than consumption and dependence on others, sweeping the
goods of settlements and support the local product.
Hence, we in the private sector in all honesty watching all that, and participating in several
conferences of venture home and abroad, a plethora of meetings at all levels from meeting of
Mr. Dosilva President of Brazil, to the Belgian Vice Prime Minister and Minister of Foreign
Affairs and Trade Stephen Vinkiar and the President of the Province of Ontario, Mr.
Dalton Maquinte, periodical meetings of several Joint Business Councils where it is in these
meetings, talk will be mainly about the priorities of the Palestinian private sector, and we see
here an opportunity to rally support and achieve the cooperation of the private sector in the
Arab world, Islamic and International, for putting the pressure together on Israel pending final
disposal and for all the unjust occupation, in a parallel efforts to what our governments doing:
• Ensure access for Arab and foreign former and new investors to Palestine, obtain the
necessary permits routinely, guarantees to follow up their investments and businesses without
delay from the Quartet and the United Nations and other parties, binding on Israel not to return
from their commitments.
• Action to compel Israel morally and financially to signing international guarantees, if
once again subjected or bombarded any of the Palestinian public and private sectors new
investments and not to accept any excuse for violating it in the future, and the necessity of
compensation to the foregoing.
• The withdrawal of occupation of Palestinian cities and towns and the Palestinian territories
and expansion of areas of control under national jurisdiction and not to return for any reason,
respect and recognition of Palestinian sovereignty.
• Organize the movement of goods and businessmen and investors and give them the
privileges and respect and dignity by providing them with the required card of movement of
businessmen ( BMC), address the imbalance with respect to this card in terms of the number
of cards issued and who defines holders and privileges, the duration of validity ...
• Palestinian businessmen and the private sector must be creative in initiatives of formation
of models for successful partnerships, business integrated, venture models which can be
achieved in different areas, employing specialized pool of Palestinian professionals, the
new graduates, the unemployed such as engineers, technicians and workers in the field of
information technology, where it can provide remote and cross-border services to bodies,
markets and States that request and lack these skills and services, such as the Brazilian market
and others, we are the Palestinians always pioneered and creative and we have to break all
barriers.
• The establishment of Palestinian holding companies, in specialized areas such as tourism, real
estate, local and regional banks and others to enter into partnerships and support for insolvent
companies and the development of special areas such as Jerusalem, Gaza and other, they are
able to increase investments, absorb employment and implementation of large projects which
can not be an implementation of an investor alone, , and can raise capital entry through the
Arab and foreign investors as needed.
• Gradually claim control of the border crossings, solving the problems of export.
• The most important of all, heal the rift and the reunification of the country, without which one
will not achieve any thing and lose everything.
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PFBA Message

Palestine Investment Conference

To be held in early June this year, Palestine Investment Conference, will
attend it about 1000 economic figures as Palestinian, Arab and international,
in light of a troubled political situation with Israeli-Palestinian relations at
the local level, from peace talks insisted upon by the United States and
some Western countries, and the requirement of the Palestinian Authority
the complete cessation of all settlement activity in the Palestinian territories,
and particularly East Jerusalem, or at the regional level where the tension
at the top level, between Israel and Syria, Iran, Lebanon and the “Strip” on
the other.
Mohammad Masrouji This means that the Palestine Investment Conference will be held in a
Palestinian Businessmen
political environment is very complicated as well as under conditions of
Association / President
global economic complex.
Palestinian Federation of
What is the possibility of success of this conference??
Business / Chairman
Serious work began in preparation for this conference for more than three
months, When a “Supreme Committee of the Conference” emerged, then several subcommittees of the most
important: the Committee of Bethlehem (the conference venue) and the investment climate and investment
environment and security committee the Protocol and the Committee on international support and Sector
Committee Gaza, the Jerusalem Committee.
These committees have worked energetically according to programs designed for each, where the committees
were able to put things in perspective and provide the conference with every success factors.
Objective of the conference is to bring investments to the Palestinian economy and create projects that are required
and necessary for the development of the economy such as infrastructure, industry, agriculture and tourism. The
Investment PromotionAuthority submitted a number of the projects examined in order to be accessible to investors.
Many of those who wish to invest are reluctant to take the decision because of the general situation and being
extra vigilant and we tell them that our experience as businessmen since the occupation in 1967 and thus far
has proved that there are success stories of unusual and firms are grown and evolved in sales, assets and profits
in spite of all the circumstances “complex” as We say to the investor: We as businessmen Palestinian residents
we have our investments and our institutions, shall be present for investment and participants in any project
intended by any investor to do.
The areas of investment are many, among the most important shares in companies listed on the Palestine
Securities Exchange as in most exceed or equal to the carrying value of the stock market value, and there is a
clear feasibility to purchase such shares.
There are small or family oriented companies may be stalled, with little support is becoming a profitable and
successful. The valuable new projects are an attractive area for investment as all subject to a feasibility study.
The Palestinian Federation of Businessmen Associations put it self in the service of investors and is ready to
participate in various projects.
In conclusion, it should be noted that investment here is considered as a real and genuine support for the
Palestinian people to enable them to stay on their land, and the potential success of the conference depends
largely on the efforts of Palestinian businessmen.
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مؤتمر فلسطين لإلستثمار :2010

Brazilian president in Palestine

أب������������و م�����������������ازن :ج���م���ي���ع
ط������������اق������������ات ش����ع����ب����ن����ا
مستنهضة وت��ع��م��ل بجد

ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ف� � ��ي ف��ل��س��ط�ي�ن:

س � �ن � �ع � �م� ��ل م� � � ��ن أج � � � � ��ل أن ن� � ��رى
ت��أس �ي��س دول � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة آم �ن��ة
م �س �ت �ق �ل��ة ف � ��ي ال � �ق ��ري ��ب ال �ع ��اج ��ل

Lula dasilva:

”“The world will not tolerate any kind of walls
فرصة استثمارية حقيقية
موقع ممتاز في محافظة بيت حلم
تصميم هندسي فريد
متلك وإستأجر :
( أفخم املكاتب – مقرات الشركات
قناصل –بنوك – محالت )
املبنى مجهز بكافة وسائل الراحة
مواقف سيارات تتسع األكثر من  120سيارة
نظام مراقبة وحراسة مركزية على مدار  24ساعة
مرافق صحية لذوي اإلحتياجات اخلاصة

م � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � ��ف ال � � � � � � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � � � � � � ��دد:
م� � � �ج� � � �ل � � ��س ح � � � �م� � � ��اي� � � ��ة امل� � �س� � �ت� � �ه� � �ل � ��ك

Pledges to help the Palestinian dream
to turn into reality with independent
state ASAP

Dr. Fayyad: “the Palestinian Economy
”is a promising model in a promising land

ال� � �ف� � �ل� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي � ��ون م� � ��اض� � ��ون
ف� � � ��ي ال� � �ت� � �خ� � �ل � ��ص م� � � ��ن ب � �ض� ��ائ� ��ع
امل� � � � � � � � �س� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��وط� � � � � � � � �ن � � � � � � � ��ات
جلري مول ( جلري العقارية)

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

فلسطني – بيت حلم – بيت جاال
بجانب مستشفى احلسني احلكومي
هاتف 2741780 00970 :
فاكس2777565 00970 :

gallerycar@hotmail.com

رئيس مجلس اإلدارة
كرمي قدميات
جوال 0599303083:
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