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اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين من جنين يطلق مبادرة

« الهجوم على غزة من اجل
فك الحصار ودعـم جهـود
المصالحـة وإعادة االعمـار »

الطريق الذي يصل جنين بحيفا

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين

تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

»:
كريستيان برغر لـ «
ادعو مجتمع االعمال الفلسطيني الى
المثابرة والتعلم من تجارب االخرين

كنيسة برقين في جنين

«دوار البطيخ» في جنين

»:
د .محمد اشتية لـ «
نحث المستثمرين والبنوك على منح
قروض اسكان في القدس

مسجد فاطمة خاتون «جامع جنين الكبير»

رجــــــل األعمــــــــال الفلسطيــــــني  -العدد الثالثون ()30

شركة فليفل
للتجــارة وصــناعـــة األقـمــشــــة

إنتاج كل ما يلزم المنزل والفنادق والمستشفيات
من شراشف وأقمشة البياضات بجميع األحجام
واألشكال بمختلف أنواع األقمشة

)Palestinian Executive No. (30

طولكرم  -الجاروشية هاتف ،09-2675927 ، 09-2678048 :فاكس09-2678049 :

فـي هـذا العـدد
صورة الغالف لمدينة جنين وأهم معالمها
كلمة الجمعية:
االفتتاحية:
أخبار ونشاطات القطاع الخاص الفلسطيني
إجتماع مجلس إدارة إتحاد جمعيات رجال األعمال في جنين.
اجتماع الهيئة العامة لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين.
اجتماعات الهيئة االدارية لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين.
زيارة وفد الجمعية الى دولة االمارات العربية.
لقاء أرليسا رينولندز الملحق االعالمي ،في القنصلية االمريكية.
ملتقى األعمال العماني الفلسطيني ومعرض المنتجات الفلسطينية في مسقط.
زيارة لجنة العالقات في محافظة نابلس لمقر االتحاد.
اجتماع الهيئة العامة للمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف.
لقاء الملحق التجاري التركي فاتح إيلدن.
لقاء في دائرة االستثمار والمشاريع في محافظة رام الله والبيرة.
لقاء خبير مشروع التنمية االقتصادية المحلية نيك مادوك.
اجتماعات المجلس التنسيقي.
مقابلة العدد:
كريستيان بيرغر رئيس المفوضية األوروبية
ملف الشركات:
بنك فلسطين.
بنك االسكان.
شركة فليفل للتجارة وصناعة األلبسة.
مقاالت:
صالح هنية  -رئيس جمعية حماية المستهلك.
لقاءات:
د .محمد اشتية
مجتمع األعمال:
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اجتماعيات
أخبار اقتصادية فلسطينية
أخبار اقتصادية عربية واسرائيلية ودولية
بيئة االعمال:
تقرير عن معالم الفقر في األراضي الفلسطينية - 2010 ،2009
عال عوض رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء
تقارير ودراسات:
وساطة التامين – طارق الديسي
نظام الشراء العام -البنك الدولي
التخطيط الوطني المكاني -أحمد صالح
ملف التجارة
ملف التأمين
ملف الشاحنين
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2

3
5
6
6
8
11
12
15
18
19
20
26
27
29
30
32
32
36
36
40
42
44
44
46
46
50
50
52
54
68
70
70
72
72
74
75
78
82
86
90
93
95

مجلة إقتصادية متخصصة
تصدر عن

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
 القـــــــــــدس -المدير العام والمحرر المسؤول

ماجد معالي
مدير التحرير

زكي أبو الحالوة
مساعدون إداريون

جهــاد عقــل
يارا الدويك

التصميم واإلخراج الفني

محـمد العـزة

للمراسالت
ص.ب  1681رام الله
تلفون ++ 972 2 2974636
++ 972 2 2974637
فاكس ++ 972 2 2974004
البريد األلكتروني:
info@pba.ps
الموقع األلكتروني:
www.pba.ps
سعر النسخة  7.5دوالرات
أو ما يعادلها
الطباعة
مطبعة النصر التجارية
«حــجـــاوي»
المواد التي تنشر أو ال تنشر ال تعاد إلى أصحابها
وال تعبر بالضرورة عن رأي أسرة التحرير
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كلمــة العــدد

األزمة المالية
تمر البالد في هذه األيام بأزمة مالية قوية ،ال نقول بأنها خانقة وال نقول بأنها عاصفة ولكنها
حادة بالفعل وال يخفى على أحد ردود الفعل لدى المواطنين وخاصة قطاع الموظفين ،ونشهد
زلزاال قد حل أو تسونامي قد بدأ .ومن أجل وضع النقاط على
هنا وهناك صيحات وشكاوى وكأن
ً
الحروف ال بد أن نعي بعض المعطيات:
1.1أال يعلم المواطنون كل المواطنين بأنه ليس لدينا ناتج قومي يكفي لسد نفقاتنا وأننا
نعتمد على المساعدات في موازناتنا.
2.2أال يعلم قطاع الموظفين بأن هنالك تضخم في التوظيف لدرجة أن أعداد الموظفين أكثر من
ضعف العدد الالزم إلدارة شؤون الدولة وهذا سبب رئيسي من أسباب األزمة!
3.3هنالك “بحبحة” في اإلنفاق الحكومي ال يتناسب مع بلد ومجتمع تحت االحتالل ،ويتصرف
شعبنا وعلى رأسه السلطة وكأننا بلدًا مستقرًا أو حتى لديه فائض من الدخل.
4.4إن الدول الداعمة ال تفي بالتزاماتها عن عمد وألنها تستعمل الدعم من أجل الضغوط
السياسية! فإذا أعلنا بأننا نقبل المفاوضات دون قيد أو شرط وأننا لن نذهب إلى األمم
المتحدة طالبين االعتراف بدولة فلسطين على حدود العام  1967فإن الدعم سيزيد وتكون
الدفعات منتظمة وحتى قبل موعد استحقاقها.

محمد مسروجي
رئيس إتحاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيين
نائب رئيس
إتحاد رجال األعمال العرب

بعد معرفتنا لواقعنا علينا تقدير الموقف وأال نفتعل أو نبالغ برد فعلنا تجاه تأخير الصرف ولكن
مع أخذ ما يلي بعين االعتبار:
1.1ضغط في اإلنفاق الحكومي إلى أقصى درجة ممكنة والصرف المقنن حسب األولويات.
2.2التشديد في تحصيل الضرائب بالحق والقانون وأدعو المكلفين وخاصة كافة التجار ورجال
األعمال إلى المبادرة إلى دفع التزاماتهم للسلطة حتى نستغني عن أكبر قدر من المعونات
(المشروطة).
3.3على السلطة دفع المستحقات ألصحابها بعدالة ومنطق وبنسب واحدة دون تمييز حتى
تدور عجلة االقتصاد بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام وذمم القطاع الخاص.
4.4أدعو السلطة بالتشدد إلى أبعد الحدود في طلب الحق الوطني دون أدنى تنازالت وعلى
الشعب أن يقف خلفها في موقفها الوطني ،ولو أدى ذلك إلى التقشف والتنازل عن بعض
الرفاهيات و الكماليات.
5.5وأخيرًا ال بد أن ننوه إلى أهمية تحقيق الوحدة بين جناحي الوطن وفصائله ،رغم أن هذا
ممال وال تبدو في األفق مالمح التنفيذ
الموضوع أصبح مطروقًا من الجميع لدرجة أنه أصبح ً
التقاقيات المصالحة!
وإلى مستقبل واعد وطنيًا واقتصاديًا بإذن الله.
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االفتـتاحيــة
القطاع الخاص و دوره

في إعادة االعمار وتسيير قطار التنمية
استقبل شعبنا بكل أطيافه بسعادة وتفاؤل كبيرين ما آلت إليه جهود المصالحة بتوقيع االتفاقية بإجماع
جميع الفصائل الفلسطينية  ،والقطاع الخاص الفلسطيني كجزء أساسي من هذا الطيف يبارك ما تم
التوصل إليه ويدعوا إلى حسن التنفيذ على األرض وعدم العودة إلى ما كنا عليه أبدا .وكل األطراف تعرف
جيدا أن ذلك أول الطريق وبداية التحدي أمام الجميع سواء على الصعيد الرسمي  ،أوالقطاع الخاص
والمدني الذي يقع على عاتقه مسؤولية ال تقل عن المسؤولية الرسمية بل هي ربما أكبر في الجانب
التنموي وإعادة االعمار وتحريك قطاع التنمية وبث الروح من جديد في الصناعات والمشاريع المتوقفة
والقطاعات المتضررة.
ماجد معالي
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيتمكن القطاع الخاص حقيقة من قطف ثمار المصالحة رغم التحديات
أمين عام إتحاد جمعيات
الجسام؟ ولإلجابة على هذا السؤال بنعم  ،يجب أن يلعب القطاع الخاص دورا ديناميكيا محوريا وبحيادية
رجال األعمال الفلسطينيين
ومهنية عالية لريادة هذا الجهد وبتجرد من االنتماءات الفصائلية وأن تتضامن وتتكامل الجهود على
المستويين السياسي واالقتصادي بدعم من فخامة الرئيس والحكومة القادمة.
فالمطلوب من القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة القادمة والفصائل باالضافة الى المسؤوليات االخرى لها ألعمل سويا
على تهيئة الظروف المالئمة تشريعيا وتنظيميًا وهيكليًا لتنفيذ خطة إعادة تأهيل وإعمار قطاع غزة التي سيقرها
مجلس الوزراء الحالي والذي سيراجعها طبعا ويعدل عليها ويقرها مجلس الوزراء القادم  ،والتي ستتركز على إعادة
التأهيل وبناء البنية التحتية التي دمرت وما تراكم من احتياجات بعد هذه السنوات في مختلف القطاعات كاالسكان
والتعليم والصحة والزراعة والسياحة والبني التحتية وغيرها ،ووضع خططا تنفيذية واضحة في هذا االتجاه ..ومطلوب
الضغط أيضا لفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة على الجانبين المصري واإلسرائيلي لدخول البضائع األساسية والمواد
الخام والمواد الضرورية لالعمار وإعادة تشغيل الصناعة وتسيير عربة التنمية.
وبعد تدوير االقتصاد الفلسطيني ككل يجب تركيز االنظار لجلب االستثمارات إلى القطاعات المختلفة والتعاون مع
المستثمرين لتركيزها فالمبادرات ستكون كثيرة  ،وهناك ضرورة لتحديد المشاريع ذات األولوية وتوفير دراسات علمية
لتوجيه االستثمارات للمشاريع النوعية التي ستغير من تركيبة االقتصاد الغزي خاصة والفلسطيني عامة ،وخاصة
المشاريع الخالقة واإلبداعية منها والتي تستوعب طاقات الخريجين الجدد واأليدي العاملة المدربة وغير المدربة
الستيعاب البطالة العالية ،فالعقول الفلسطينية والعربية كثيرة ويجب استغاللها وإشراكها في هذا االستحقاق.
ومن هذا المنطلق يبادر اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطيني بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص الفلسطيني
بزيارة عمل إلى قطاع غزة من أجل دعم جهود المصالحة واالطالع فورا ميدانيا وعن كثب على االحتياجات واآلفاق والقرارات
المطلوب اتخاذها للعمل بطريقة مهنية واضحة .وعليه بادر االتحاد أيضا بالتوصية بعقد الجلسة القادمة لمجلس إدارته
في غزة ويتم التحضير لفعاليات مختلفة أثناء الزيارة.
وينوي االتحاد الفلسطيني تنظيم ودعوة إتحاد رجال األعمال العرب لعقد مؤتمره السنوي القادم لمجتمع األعمال العربي
في غزة ورام الله ،وذلك إلشراكهم في جهود االعمار واالستثمار المطلوبة في فلسطين ،وكما أن االتحاد الفلسطيني
ساهم سابقا بالمشاركة في جهود لجان السلطة الوطنية واللجنة الدولية العمارغزة على مستوى العالم العربي والدولي
والتعاون مع تركيا التي تعمل بشكل محوري في هذه الجهود ،والتعاون مع الجميع لتنفيذ هذه الخطط ،وكذلك
المشاركة الفاعلة في التحضير جيدا لمؤتمر االستثمار في فلسطين القادم لجلب الدعم واالستثمارات
والتعاون مع الدول األجنبية والصديقة .وبذلك يرى االتحاد أن تشكيل هيئة عليا ترعى وتركز جهود
إعادة االعمار والتنمية وجلب االستثمارات في المرحلة القادمة أمر ضروري بالتعاون والتواصل
بشكل وثيق مع فخامة الرئيس والحكومة القادمة.
ونأمل أن يكون التركيز على احتياجات قطاع غزة ومفاصل للتعاون والتركيز على
إنعاش االقتصاد الفلسطيني بشكل حقيقي في الضفة الغربية ،وأن ال ننسى
في غمرة هذا الحراك مدينة قدس األقداس وأهمية أن تعطى االهتمام الالئق
الذي يضمن إبعاد شبح التهويد الذي يخططه لها الصهاينة.
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أخبار ونشاطات القطاع الخاص

اتحاد رجال األعمال الفلسطينيين يطلق مبادرة تحت عنوان

«الهجوم على غزة من أجل فك الحصار
ودعم جهود المصالحة وإعادة االعمار »
عقد مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال االعمال
الفلسطينيين اجتماعا له في قرية حداد
السياحية بالتعاون مع منتدى رجال االعمال
في جنين الذي استضاف رجال األعمال من
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أعضاء
االتحاد وأعضاء منتدى جنين والتي جرى خاللها
مناقشة دور القطاع الخاص في اعمار قطاع غزة
اضافة للعديد من القضايا والشؤون الداخلية
الهادفة لترتيب اوضاع االتحاد ليواصل تادية
دوره ورسالته الوطنية واالقتصادية في بناء
مؤسسات ال��دول��ة الفلسطينية وركيزتها
االقتصاد الوطني الحر والمستقل خاصة وان
القطاع الخاص ومن خالل االتحاد كان له دور
كبير في دعم مسيرة التنمية واالعمار وبناء
االقتصاد الفلسطيني ألنه الجسم الوحيد الذي
لم يتأثر باالنقسام واستمر في العطاء رغم
الظروف الصعبة والعراقيل والعقبات.
وخ�لال الجلسة استضافت الهيئة االداري��ة
لالتحاد وزي��ر النقل والمواصالت د .سعدي
الكرنز والمحافظ قدورة موسى وقائد المنطقة
العميد راض���ي عصيدة وممثلي االج��ه��زة
االمنية والمدنية والمؤسسات والفعاليات

االقتصادية ورجال االعمال في مدينة جنين.
ورحب رئيس اتحاد جمعيات رجال االعمال
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن محمد
مسروجي باعضاء مجلس
ادارة االت���ح���اد وخ��اص��ة
باعضاء االتحاد من قطاع
غ���زة ال��ج��ري��ح والمحاصر
معربا عن اسفه لتعطيل
مرور نائب رئيس االتحاد
علي الحايك من المشاركة في االجتماع بسبب
مماطلة اإلسرائيليين بالسماح له باجتياز معبر
ايرز.
كما رحب مسروجي بوزير النقل والمواصالت
د .سعدي الكرنز والمحافظ ق��دورة موسى
للمشاركة في االجتماع مؤكدا على اهمية عقد
هذا اللقاء حيث ياتي بعد تسجيل االتحاد
رسميا.
واكد مسروجي حرص االتحاد ورجال االعمال
على المشاركة في الخطة الوطنية العمار
غ���زة ،وق���ال“ :ات��ف��اق المصالحة ه��ام جدا
وبعد تحقيق التوافق نبحث عن دور االتحاد
في االعمار بما ينهي معاناة ابناء شعبنا”.

م��ن ج��ان��ب��ه ،رك���ز رئيس
منتدى رج��ال االعمال في
جنين راغ��ب ن��ادر العارف
على اهمية تعزيز الجهد
الوطني نحو انجاز مبادرات
هامة تعزز دور ومسيرة
االت��ح��اد لالرتقاء بمهامه
ودوره لالفضل خالل المرحلة القادمة ،واثنى
على مبادرة الهجوم لفك الحصارعن غزة .

ممثلو غزة

وتحدث ممثلو االتحاد ورجال االعمال من غزة
نبيل اب��و معيلق وط��ارق
السقا ورض���وان مرتضى
واحمد اب��و عيد ،مؤكدين
التمسك ب��وح��دة الوطن
ودع��م اتفاق المصالحة،
واوض��ح��وا ان غ��زة تحتاج
لجهد الجميع العادة اعمار
ما تم تدميره خاصة بعد الحرب الشرسة التي
شنها االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة.
وأش��اروا للمعوقات التي تفرض على القطاع
الخاص خاصة وان الحرب اجهضت على ما
تبقى من هذا القطاع وكبدته خسائر فادحة،
مؤكدين ان المطلوب تظافر وعمل الجميع
لتجاوز العراقيل وتنفيذ برامج اعمار غزة فورا.
وأش��ار خضر القواسمي
رئ��ي��س م��ل��ت��ق��ى رج���ال
األعمال في الخليل وأمين
س��ر اإلت��ح��اد إن���ه وف��ي
سياق هذا التوجه نوصي
بعقد إج��ت��م��اع مجلس
إدارة اإلتحاد القادم في
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غزة وزي��ارة وفد من رجال األعمال في الضفة
الغربية إلى قطاع غزة وبالتنسيق مع اإلخوة في
جمعية رجال األعمال في القطاع ،كذلك بحث
فكرة دعوة إتحاد رجال األعمال العرب لعقد
مؤتمرهم القادم في فلسطين (رام الله ،غزة).

كلمة الوزير الكرنز

من جانبه ،اكد الوزير ان
السلطة الوطنية تبذل
ك����ل ج���ه���د م��س��ت��ط��اع
لتحقيق وانجاز المصالحة
ل���ت���ؤس���س ل���خ���ط���وات
حقيقية تنهي معاناة
اهالي غزة وتعيد االعمار
وتحقق االم��ن واالستقرار
وح�����ي�����اة ك���ري���م���ة الب�����ن�����اء ش��ع��ب��ن��ا.
وقال الكرنز“ :ان اهمية اتفاق المصالحة ال
تكمن فقط في تحقيق الوحدة وانما االهم منع
تكرار تقسيم الوطن مرة اخرى الن وحدة الوطن
والوحدة الوطنية ونحن نسير باتجاه تشكيل
حكومة جديدة تعزز مسيرة البناء وصوال العادة
توحيد الوطن وتاهيل قطاع غزة المدمر”.
واض����اف“ :ات��م��ن��ى بعد المعاناة الكبيرة
والحصار وع��دم توفر تنمية اقتصادية او
بنية تحتية خاصة بعد العدوان االخير الذي
كان مدمرا لكل شيء واصبح هناك انكماش
اقتصادي ان يستمر القطاع ال��خ��اص في
تأدية دوره وواجبه وان يقود عملية التنمية”.

الوزير الكرنز:
“ان خطة اعادة تاهيل غزة
موجودة والتنمية معروفة
متطلباتها ولكن هي بحاجة
لجهد كبير واذا تشكل فريق من
القطاع الخاص لترتيب وانجاز
االمور فانه سيكون افضل”
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وقال الوزير“ :ان خطة اعادة تاهيل غزة موجودة
والتنمية معروفة متطلباتها ولكن هي بحاجة
لجهد كبير واذا تشكل فريق من القطاع
الخاص لترتيب وانجاز االم��ور فانه سيكون
افضل” .واضاف“ :غزة بحاجة للكثير وليس
فقط بنية تحتية الن كل شيء مدمر ونشجع
الجميع ان يساهم في اعادة االعمار” .واشار
الى ان السلطة الوطنية ستشغل خط عمان
العريش التابع للخطوط الجوية الفلسطينية
مما سيساعد ويعزز الحركة بين الضفة وغزة.

محافظ جنين

من جانبه ،اشاد المحافظ
ب��م��ب��ادرة الهجوم لرجال
االعمال لفك الحصار عن
غ��زة وتقديم المساعدة
وال���دع���م الب��ن��اء شعبنا،
وق���ال“ :ان ه��ذه الخطوة
س���ي���ك���ون ل���ه���ا ن��ت��ائ��ج
ايجابية بعد االنقطاع المستمر منذ ارب��ع
سنوات حيث سيعيد تعزيز اواص��ر اللحمة
الداخلية وتحديد حجم ال��دم��ار والتعريف
باحتياجات اب��ن��اء شعبنا واالن��ط�لاق نحو
التطبيق العملي الذي سيشكل وسيلة لتوفير
فرص عمل الع��داد كبيرة من ابناء القطاع”.
وشدد على اهمية تكاثف وتعاون وعمل رجال
االعمال معا في خطوات مستمرة خاصة في
المرحلة الصعبة الراهنة التي يؤسس تجاوزها
لنجاح المهام القادمة.

وتناول الحضور الموضوع بعدة اقتراحات كان
اهمها عقد لقاء تشاوري وزي��ارة هادفة من
رج��ال االعمال في الضفة الغربية الى قطاع
غزة بترتيب وتنسيق مع جمعية رجال االعمال
الفلسطينيين في غزة حيث رحبوا بذلك وتعزيزا
لهذا التوجه تقرر بحث فكرة دعوة اتحاد رجال
االعمال العرب القامة مؤتمرهم السنوي القادم
«مجتمع األعمال العربي» في غزة.
هذا وتم اعادة مناقشة طلب انتساب ملتقى
رج���ال األع��م��ال الفلسطينيين ف��ي مدينة
نابلس لالتحاد ،حيث تم الموافقة على قبول
عضويتهم في االتحاد ورح��ب مجلس ادارة
االتحاد بأعضاء الملتقى علي برهم وبسام جبر
الذين حضروا هذا االجتماع.
وتداول الحضور موضوع المجلس التنسيقي
وض��رورة توحيد الجهود فيما بين االعضاء
خاصة اصحاب الحق في امانة السر الدورية.
كما رحب االتحاد وقرر دعوة منتدى سيدات
اع��م��ال فلسطين لالنتساب لالتحاد تحت
مسمى ج��دي��د «ات��ح��اد جمعيات أصحاب
األعمال الفلسطينيين» ويكونوا بذلك اعضاء
في المجلس التنسيقي من خ�لال االتحاد،
وي��ش��ارك��وا االت��ح��اد ف��ي تفعيل اتفاقيات
مجالس األعمال المشتركة ومشاركاته على
الصعيدين العربي والدولي تماشيا مع حرص
االتحاد لتفعيل دور المرأة في االقتصاد .ووافق
االجتماع على اعداد دراسة استراتيجية لعمل
االتحاد وفق المقترحات واالهداف الموضوعة
من جمعيات االتحاد.
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إجتماع لجنة االنتخابات
قبيل الهيئة العامة

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين
تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي
عقدت الهيئة العامة لجمعية رج��ال االعمال
الفلسطينيين اجتماعها السنوي العادي في
فندق الموفنبيك في مدينة رام الله بحضور

ممثلين عن وزارتي الداخلية واالقتصاد الوطني
في .2011/4/21
وبعد اعالن النصاب القانوني لالجتماع قام المدير

العام للجمعية ماجد معالي بالترحيب بالحضور
مؤكدا على اهمية مضاعفة الجهود وتكاملها من
اجل دعم ومناصرة مجتمع االعمال الفلسطيني
وجميع قطاعاته المختلفة والعمل على توفير
البيئة االقتصادية واالستثمارية المطلوبة
لجلب االستثمارات وال��دخ��ول في الشراكات
الفاعلة .معبرا عن رغبة الجميع وأمنياته بلحظة
الخالص من االحتالل ،وانعتاق البالد واالقتصاد
من سياساته للعمل بما تمتلك مؤسساتنا من
مقومات البناء والتطوير ،وليأخذ مجتمع األعمال
الفلسطيني الخالق طريقه نحو التطور واالنطالق.

محمد مسروجي

ورحب محمد مسروجي رئيس الهيئة االدارية
للجمعية باألصدقاء واألخ��وة الحاضرين الذين
تجشموا عناء القدوم إلى االجتماع والذين من
سمتهم التضحية بالمال والوقت من أجل رفعة
مجتمع األعمال الفلسطيني ال��ذي هو جزء من
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مجتمع األعمال العربي والعالمي وعبر عن سروره
وامتنانه بأن يقدم ملخصا لما قامت به الجمعية،
حيث تقوم بأعمال وفعاليات كل يوم لكن ال
يتسع المقام لشرح كل ما تقوم به ،مشيرا الى أنه
بعد دراسة مهام الجهات المختلفة في المجلس
التنسيقي والقطاع الخاص ،حدد دور الجمعية
بدورين رئيسين :وهما الدفاع عن حقوق رجال
األعمال واالقتصاديين ورعاية مصالحهم وعقد
اتفاقيات مجالس االعمال مع جمعيات مماثلة
في مختلف الدول العربية واألجنبية  ،وبذلك تقع
على عاتقنا مسؤولية متابعة المشاريع والقوانين
واألنظمة واإلج���راءات التي تهم رج��ال األعمال
واالقتصاديين ومن واجبنا أن ندافع عن مصالح
رجال األعمال في كافة المجاالت وبالتالي مصلحة
البلد دون أخ��ذ دور أح��د أو سلبه مهامه .كما
قامت وتقوم الجمعية بتشكيل مجالس األعمال
المشتركة وتعقد االتفاقيات مع مثيالتها في
البالد العربية واألجنبية وتوفرالجمعية فرص عقد
اللقاءات الدورية بين أعضائها ورجال أعمال عرب
وأجانب واستطعنا تحقيق نجاحات عديدة في
هذا المجال  ،كما قام مركز تطوير القطاع الخاص
التابع للجمعية بعقد ن��دوات تعني بالشئون
االقتصادية والقانونية التي تهم القطاع الخاص
الفلسطيني.
ثم قرأ ملخصا عن التقرير االداري والذي تضمن
فعاليات ونشاطات الجمعية خ�لال العامين
الماضيين والتي عملت خاللها بالتركيز على
الصعيدين العربي واالسالمي والدولي مؤكدا
ان مجتمع االعمال الفلسطيني هو جزء وامتداد
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لمجتمع االعمال العربي والدولي.
وقال ان الجمعية تقوم باعمال وفعاليات مستمرة
مشيرا الى ان دور الجمعية يتركز اوال في الدفاع
عن حقوق رجال االعمال واالقتصاديين فعلى
عاتق الجمعية تقع مسؤولية مناقشة المشاريع
والقوانين واالنظمة واالج����راءات التي تهم
االقتصاد الفلسطيني ورجال االعمال.

مجالس االعمال المشتركة

واضاف ان الدور الثاني للجمعية هو في انشاء
مجالس االعمال المشتركة التي يقوم بها القطاع
الخاص الفلسطيني مع المجتمعات االقتصادية
في الخارج مؤكدا ان مهمة جمعية رجال االعمال

عقد االتفاقيات مع مثيالتها من مؤسسات
القطاع الخاص في البلدان العربية واالجنبية وقد
استطعنا تحقيق االنجازات في هذا المضمار,
ومن خالل عضويتنا في اتحاد رجال االعمال العرب
الذي تحتل فيه الجمعية مركز نائب الرئيس.
وق��ال ان الجمعية تعقد على ال��دوام الندوات
وورش��ات العمل من خالل مركز تطوير القطاع
الخاص التابع للجمعية في كل ما يهم رجال
االعمال واالقتصاد الوطني.

د .هشام عورتاني

ثم ق��رأ الدكتور هشام عورتاني مدير مركز
تطوير القطاع الخاص تقريرا عن نشاطات المركز
للعامين الماضيين مؤكدا ان هذه النشاطات
كانت تحتوي على تقارير مختصرة تتضمن اهم
االستنتاجات والتوصيات.
واشار الى اصدارات المركز منها اعادة االعمار في
غزة ،مالحظات حول دور القطاع الخاص المحلي،
والطرق الموصلة الى نابلس ،االوض��اع الراهنة
ومتطلبات التطوير ،مشروع قانون التامين الصحي
االلزامي  ،صناعة االلبان  ،نظام صناديق التقاعد
غير الحكومي ،ورقة موقف من مؤسسات القطاع
الخاص ،صناعة التامين في فلسطين ،نحو مزيد
من التعاون مع وزارة المالية.
واش��ار ال��ى ان من نشاطات المركز ك��ان اج��راء
دراسات تقييم الحوكمة في مؤسسات مختلفة
وتقديم التوصيات المناسبة وكذلك في عقد
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ورش عمل ح��ول مواضيع مختلفة منها طرح
مدونة الحوكمة في الشركات الفلسطينية واعادة
االعمار في غزة ومتطلبات تحديث الحوكمة في
الجهاز المصرفي وغيرها.

محمود التكروري

في حين استعرض كل من محمود التكروري امين
الصندوق التقرير المالي للجمعية عن العامين
 2009و 2010و نادر الدجاني مدقق حسابات
الجمعية البيانات المالية بينما قرأ رياض السعد
تقرير هيئة الرقابة مشيدا باعضاء الهيئة
االداري��ة على تفانيهم لتطوير عمل الجمعية
وخدمة اعضائها.
بدوره نقل امجد ابو شملة ممثل وزارة الداخلية
تحيات وزي��ر الداخلية معالي الدكتور سعيد
ابو علي لرجال االعمال مشيدا بالتقرير االداري
المقدم من قبل رئيس الجمعية الذي يدل على
الدور المميز الذي تلعبه الجمعية.
كما نقل عماد الجالد ممثل وزارة االقتصاد
الوطني تحيات الوزير د .حسن ابو لبده العضاء
الهيئة العامة مؤكدا ان جمعية رجال االعمال
الفلسطينيين من الجمعيات النشيطة التي
وقعت عدة اتفاقيات بالتعاون مع الوزارة النشاء
ع��دة مجالس اع��م��ال مشتركة خ�لال العامين
السابقين وبمشاركة فاعلة في جميع نشاطات
وفعاليات ال��وزارة .ونوقش التقريرين االداري
والمالي وتم اقرارهما و إبراء ذمة الهيئة االدارية
للجمعية.

انتخاب هيئتين جديدتين

ثم قدمت الهيئتين االدارية والرقابة استقالتهما
أمام الحضور وعينت لجنة لالشراف على االنتخابات
لهيئتين ادارية جديدة ورقابة وتراس الجلسة
االستاذ احمد الصياد رئيس لجنة االشراف على
االنتخابات واستعرض اسماء الذين فازوا بالتزكية
للهيئة االداري��ة وه��م :محمد مسروجي ومحمد
كمال حسونة وحسن ابو شلبك ومحمد العامور
وحسن بدران وراغب الحاج حسن وخضر الجراشي
ويوسف النتشة واسامة عمرو وبسام ولويل
وكمال تيم وعطية شنانير وفؤاد جبر.
كما تم استعراض اسماء المرشحين للجنة الرقابة
الذين فازوا بالتزكية ايضا وهم  :محمود الترابي
ورياض السعد وكامل مجاهد وزياد عنبتاوي.
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اجتماعات
الهيئة اإلدارية
لجمعية رجال
األعمال
عقدت الهيئة اإلداري��ة الجديدة أول اجتماع
لها بعد انتخابات الهيئة العامة في فندق
الموفنبيك  -رام الله بتاريخ  .2011/4/21وترأس
االجتماع محمد مسروجي الذي رحب بأعضاء
مجلس اإلدارة الجديد وأكد على إن هذه الدورة
يجب أن تكون دورة متميزة يقوم من خاللها
المجلس الجديد بعمل نوعي يعود بالفائدة
على الجمعية والوطن.
وقام أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة بالتشاور
فيما بينهم وتم توزيع المناصب اإلدارية على
النحو التالي :محمد مسروجي رئيسا »،محمد
كمال «حسونة نائبا للرئيس .فؤاد جبر أمينا
للسر ومحمد العامور أمينا للصندوق.
وشدد المجتمعون على أهمية تطوير دور
الجمعية استراتيجيا في المرحلة المقبلة
من خالل التحضير إلستراتيجية للجمعية
للسنوات ال��ث�لاث ال��ق��ادم��ة وخ��ط��ط عمل
سنوية.
كما عقدت الهيئة اإلدارية للجمعية اجتماعها
الثاني ف��ي مقر شركة العامور للمقاوالت
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي ب��دي��ا  -سلفيت بتاريخ
 2011/5/26وناقشت خ�لال االجتماع بحث
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الترتيبات الجارية لعقد لقاء مع فخامة الرئيس
ابو مازن لتثمين جهوده التي أدت إلى توقيع
اتفاق المصالحة الوطنية ودعمه في الخطوات
القادمة ،و لمتابعة وبحث بعض األمور المتعلقة
بالعالقات مع القطاع الحكومي.
ون��اق��ش المجتمعون ايضا أهمية المضي
في اج��راء واتمام وضع استراتيجية لالتحاد
و الجمعيات المنضوية تحت لوائه من قبل
مؤسسة  Core Associatesوذل��ك لتطوير
األداء والبرامج.
وبحث أعضاء المجلس الجديد عالقة الجمعية
باتحاد جمعيات رجال األعمال وأهمية تطوير
ومأسسة العمل خاصة بعد أن حاز االتحاد
على الترخيص الرسمي وتم انتخاب السادة
محمد مسروجي ،محمد العامور ،خضر الجراشي،
وبسام ولويل لتمثيل الجمعية في االتحاد.
وتطرق االجتماع الى عالقة الجمعية مع المجلس
التنسيقي حيث تلعب الجمعية دورا ايجابيا

وأساسيا في عمل المجلس وت��م التشديد
على ضرورة انشاء مكتب يتولى مهام القطاع
الخاص بشكل شمولي.
وق��رر المجتمعون استئناف تفعيل مركز
التحكيم التابع للجمعية والذي هو عضوا في
اتحاد المراكز العربية .وكذلك تم تشكيل
لجنة مصغرة لدراسة توزيع اللجان الفنية
والمتخصصة في جمعية رجال االعمال والتي
ستقوم أيضا بدراسة التعديالت على النظام
الداخلي ومراجعة الهيكلية الحالية للجمعية
وسبل تفعيل مجالس األعمال المشتركة مع
مختلف الدول.
وأيضا استمع المشاركون الى جوانب التحضير
الذي يقوم بها المدير العام إلجراء برنامج خاص
حول رجال األعمال ،واالستثمارات والصناعة
في فلسطين تحت إشراف الجمعية من خالل
شاشة تلفزيون فلسطين الفضائية حيث تقرر
مباشرة العمل فورا في هذا البرنامج.
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جمعية رجال االعمال تشارك في الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة بين البلدان اإلسالمية بالشارقة

يدعو إلى سياسات واضحة لتوفير األمن
الغذائي في العالم االسالمي و يطالب
بإنشاء مركز تجاري للدول اإلسالمية

شارك فؤاد جبر أمين سر جمعية رجال االعمال
الفلسطينيين وماجد معالي مدير عام الجمعية
في الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص لتنمية
التجارة البينية واالستثمار بين البلدان اإلسالمية
الذي استضافته امارة الشارقة في الفترة من
 27 -24ابريل  2011تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة.
وقد خلص الملتقى الذي عقد في مركز إكسبو
للمعارض ،تحت شعار (المشاريع الصغيرة
والمتوسطة :الفرص والتحديات في اقتصاديات
الدول اإلسالمية) إلى مجموعة من التوصيات
والمقترحات التي من شأنها تفعيل حركة
التبادل التجاري واالستثماري بين دول منظمة
المؤتمر اإلسالمي وزيادة أحجامها ،إضافة إلى
المساهمة في دفع حركة التنمية االقتصادية
التي تصب في جهود التنمية الشاملة.

التوصيات

وقد اكد المشاركون في توصياتهم التي جاءت
متوافقة مع العناوين المرفوعة لهذا الملتقى
على ضرورة زيادة حجم ما تخصصه الدول في
موازناتها السنوية للقطاع الزراعي ،وتعزيز
البرامج القائمة التي تستهدف تعزيز القدرات
البشرية وتأهيلها في المجال الزراعي ،وإنشاء
إطار إقليمي لتنظيم أنظمة المستثمرين في
مجال الزراعة .والعمل على التنمية الريفية
والتصنيع الزراعي ،وضرورة دخول القطاع الخاص
في االستثمار الزراعي وتذليل الصعوبات أمامه،
ووضع سياسات واضحة ومحددة فيما يتعلق
بقضية األمن الغذائي.
ودع��ا المشاركون القطاع ال��خ��اص لتطوير
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التصنيع الزراعي من خالل صغار المزارعين
الذين يمكن أن يساهموا في النمو االقتصادي
واألم��ن الغذائي في البلدان األعضاء .وضمان
أن تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واف من حجم االستثمارات في دول
بنصيب ٍ
منظمة المؤتمر اإلس�لام��ي ،وإن��ش��اء منتدى
للتشاور بين القائمين على المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بما يحقق التعاون والتكامل فيما
بينها ،وتأهيل الكوادر والحرص على توعيتها
باإلجراءات القانونية واإلدارية إلدارة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وإنشاء مؤسسات خاصة
بالتمويل وأخرى للضمان.
تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة

وطالب المشاركون بإيجاد بيئة مواتية ،مثل
التشريعات الالزمة ،التي من شأنها تشجيع
ودع���م ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة والمتوسطة.
والمشاركة في مشاريع وبرامج الغرفة اإلسالمية،
مثل منظمة الزكاة الدولية ،واتحاد أصحاب
األع��م��ال ،من أج��ل تطوير وتعزيز المشاريع
الصغيرة والمتوسطة .والعمل على إيجاد
هيئات تنظيمية ،والتعامل م��ع الشركات
الصغيرة والمتوسطة في بلدان منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،التي ال يوجد فيها مثل هذه الهيئات،
مع توفير الموارد لتوجيه رجال األعمال بشأن
المسائل التنظيمية والمسائل اإلدارية ،ونقل
التكنولوجيا ،وتطوير المنتجات والتسويق
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الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات
وتوسيع أسواق منظمة المؤتمر اإلسالمي.
وإدراكًا ألهمية دور وسائل اإلعالم وتكنولوجيا
المعلومات ،دعا الملتقى إلى االستخدام الفعال
لهذه األدوات لتعزيز وتطوير وضع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وما هو مطلوب وكيفية
تقديم الحلول.
سن األدوات واآلليات
واكد الملتقى على ضرورة ّ
الالزمة الستخدام استراتيجيات منظمة المؤتمر
اإلسالمي بما في ذل��ك االتفاقات المتعددة
األط���راف التي تهدف إل��ى تعزيز التعاون
اإلسالمي في جميع المجاالت المحددة ،ودعوة
الدوائر الوطنية واالتحادات للتعاون مع الغرفة
اإلسالمية من خالل تشجيع أعضاء كل منها
إلنجاح ه��ذه ال��رؤي��ة .وض��رورة تعزيز االلتزام
بمعايير الجودة في قطاعات الصناعة والخدمات
في البلدان اإلسالمية ،ما يسهم في وصولها إلى
أسواق جديدة وتحسين حجم التجارة البينية
لمنظمة المؤتمر اإلسالمي.
والتمويل والتقنية والتدريب اإلداري ،والضمان
االجتماعي والمجاالت األخرى ذات الصلة لتطوير
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشار المشاركون الى اهمية تشجيع الحكومات
على اعتماد برنامج لتشجيع الشركات الصغيرة
والمتوسطة والمساعدة على االستفادة من
المهارات التقليدية من رجال األعمال وإعطاء
دفعة قوية للمنتجات المحلية ،باإلضافة إلى
تحسين االقتصاديات المحلية .وكذلك األخذ
في الحسبان الصعوبات المالية التي تواجهها
الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وذلك بسبب
عدم وجود المؤسسات المالية ذات الصلة في
العديد من دول منظمة المؤتمر اإلسالمي،
والوعي العام واالستخدام الفعال لصندوق
 IDBSلتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
ودعوة البنك اإلسالمي للتنمية لتقديم المزيد
من الوعي بين بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي،
بشأن االستفادة من هذا الصندوق.

إنشاء حاضنات للتكنولوجيا

ودعا الملتقى في توصياته الى إنشاء حاضنات
للتكنولوجيا واالب��ت��ك��ارات بين دول منظمة
المؤتمر اإلسالمي وحاضنات األعمال لتعزيز
التجارة بين البلدان األعضاء من خالل تقديم
الحاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع
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المعلومات والدعم لالستيراد والتصدير بين
الدول األعضاء.
وش��ددوا على ض��رورة االستثمار في مجاالت
أقل
الطاقة المتجددة واعتماد أساليب إنتاجية ّ
إضرارًا بالبيئة .والعمل على زيادة حجم التبادل
التجاري واالستثماري بين ال��دول اإلسالمية،
وإتباع سياسات تسويقية جديدة ومتطورة
للترويج لمنتجات الدول اإلسالمية بما يساهم
في فتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.
وتفعيل التعاون بين البلدان اإلسالمية لدفع
عجلة التنمية االقتصادية وبالتالي التنمية
الشاملة فيها.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

واك��د المشاركون على ض��رورة الشراكة بين
القطاعين العام والخاص ،وذلك للتعزيز من
أهمية القطاع الخاص وتفعيل دوره في خطط
التنمية .داعين البنك اإلسالمي للتنمية لبحث
إمكانية توفير خطوط تمويل التجارة من خالل
البنوك المحلية لصالح القطاع الخاص في دول
منظمة المؤتمر اإلسالمي ،وكذلك الدول األعضاء
في منظمة المؤتمر اإلسالمي لتشجيع القطاع
الخاص لالستفادة من التعريفة التفضيلية
لنظام األفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر
اإلس�لام��ي ،األم��ر ال��ذي م��ن شأنه أن يسهل

مبادرة امارة الشارقة

وأع���رب المشاركون ع��ن تقديرهم العميق
للمبادرة التي أطلقتها إمارة الشارقة ،من خالل
غرفة تجارة وصناعة الشارقة ،بشأن إقامة دائمة
لمركز معارض وتجارة إسالمية في اإلمارة ،لترويج
وتسويق منتجات وخدمات الدول األعضاء.
وشدد المشاركون في توصياتهم على أهمية
تأمين التصدير كآلية أساسية لتعزيز التبادل
التجاري بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،ودعوة الدول األعضاء إلى إنشاء وكاالت
وطنية وضمان لتعزيز تعاونها مع المؤسسة
اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمانات الصادرات،
وذل��ك لالستفادة من الخدمات التي يقدمها
للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية.
واع���رب المشاركون ع��ن امتنانهم لمبادرات
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة في دعم العمل
اإلسالمي المشترك وخاصة قيمة مساهمة دولة
اإلمارات في الشارقة كنموذج للدور النشط لدولة
اإلمارات العربية المتحدة في هذا الصدد.

لقاءات

وعقدت عقب الجلسة الختامية التي أق ّ��رت
التوصيات السابقة ،لقاءات ثنائية بين رجال
األعمال وممثلي الوفود المشاركة في الملتقى
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جناح المنتجات الفلسطينية في معرض الشارقة

من مختلف البلدان اإلسالمية ،ونظرائهم من
رجال األعمالّ ،
تم خاللها التعرف على مجاالت
وفرص االستثمار المتاحة ،وبحث إمكانية إقامة
شراكات وتعاون بينهم من خالل تقديم كل
طرف عرضًا عن المقومات والمزايا التي تمتاز بها
منتجاتهم وسلعهم وطبيعة ونوعية الخدمات
المقدمة .هذا وقد التقى الوفد الفلسطيني
بممثلي الوفود من مختلف دول العالم اإلسالمي
ودول صديقة مثل الصين ،حيث ت��م لقاء
هاريس ليو نائب المدير العام ورئيس مجلس
إدارة  CCPITلمنطقة الحكم الذاتي في هيو
نينفشيا المسلمة في الصين .وتسلمنا دعوة
خاصة للمشاركة في Chına-Arab States
 Expo 2011الذي سيعقد في فترة ما بين -19
 2011/9/23في منطقة نينفشيا.
كما ّ
تم التباحث في تطوير آفاق التبادل التجاري
بين ال��دول اإلسالمية ،وفتح أس��واق جديدة،
وخلق استثمارات متنوعة ،بما يخدم مصالح
ّ
ويصب في جهود
مختلف ال��دول اإلسالمية،
تعد النواة األساسية
التنمية االقتصادية التي ّ
للتنمية الشاملة .وقد قام أعضاء الوفود التجارية
المشاركة بالملتقى بجولة في المعرض التجاري
الثالث عشر والتي شاركت فيه حوالي اثني عشر
مصنعا وشركة فلسطينية ،حيث قمنا بزيارة
خاصة للجناح الفلسطيني والتقينا بالشركات
الفلسطينية العارضة.
وكانت جلسات الملتقى قد اختتمت بعد أن ناقشت
آفاق التعاون التجاري واالستثماري بين الدول
اإلسالمية ،وبحثت مجاالت االستثمار الجديدة
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مركزة على ال��دور التنموي للمشاريع الصغيرة
ّ
والمتوسطة ،وأهمية إيجاد الحلول المناسبة
لمشكلة األمن الغذائي ،وغيرها من المشاكل التي
تعاني منها نسبة كبيرة من دول منظمة المؤتمر.
يذكر أن الملتقى الرابع عشر عقد بالتزامن مع
المعرض التجاري الثالث عشر ل��دول منظمة
المؤتمر اإلسالمي الذي شاركت فيه فلسطين.

اجتماع خ��اص م��ع الدكتور ع��ون ب��ن عبدالله
الجنيبي المدير العام لمركز أبو ظبي للتوفيق
والتحكيم التجاري في مركز التحكيم في أبو
ظبي ،ويأتي هذا اللقاء لوضع تصور تفصيلي
حول إمكانية دعم مكرز أبو ظبي لمركز فلسطين
للتحكيم الدولي والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم
بهذا الخصوص بعد الموافقة على جوانبها.

االجتماع في مركز تحكيم أبو ظبي

ه��ذا والتقى ف��ؤاد جبر مدير مركز فلسطين
للتحكيم الدولي وماجد معالي مسئول العالقات
العامة في المركز الفلسطيني يوم  4/26في

تفعيل اتفاقية التعاون
مع مركز دبي للتحكيم

كذلك زار ف��ؤاد جبر وماجد معالي مركز دبي

في مركز تحكيم دبي
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للتحكيم التجاري يوم  4/28والتقيا بالدكتور
هادف العويس القائم بأعمال مدير المركز،
حيث ناقشا سبل تفعيل االتفاقية الموقعة
سابقا بين المركزين وضرورة البدء بعقد ورشات
عمل ودورات مركزة لمجموعة من الممثلين
الفلسطينيين في مختلف المجاالت لتأهيلهم
بالشكل المطلوب واعتمادهم كنواة لعمل
المركز الفلسطيني في المستقبل القريب.
وسواء كان ذلك في تنظيم دورات في فلسطين
أو دول���ة اإلم����ارات .ك��ذل��ك بحث سبل أخ��رى
ومفاصل ضرورية لتأسيس المركز الفلسطيني
ودعمه وتأهيله لتوفير هذه الخدمة الضرورية
لمجتمع األعمال الفلسطيني .وأعرب المسئولون
اإلماراتيون في هذين اللقاءين عن استعدادهم
لدعم مركز فلسطين للتحكيم الدولي لخدمة
القطاع ال��خ��اص الفلسطيني خاصة ورج��ال
األعمال والمستثمرين في فلسطين من الدول
العربية واألجنبية.

في مركز تحكيم أبو ظبي

زيارة آرليسا رينولدز مقر االتحاد
قامت آرليسا رينولدز الملحق االعالمي في القنصلية االمريكية يرافقها
حسنه الدجاني سكرتيرة القنصل العام وناصر دعيس المستشار االعالمي
في القنصلية بزيارة مقر اتحاد الجمعيات في رام الله ،حيث استقبلها
والوفد المرافق االمين العام لالتحاد ماجد معالي ومن العالقات العامة
جهاد عقل وتأتي هذه الزيارة للتعارف على دور الجمعية واالتحاد بعد
استالم منصبها الجديد ،وتم وضعها في صورة المتغيرات الداخلية على
مستوى الجمعية واالتحاد واطالعها على شبكة العالقات العريضة التي
نسجها االتحاد مع مختلف الدول.
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وتطرقت رينولدز الى دور االعالم وأهميتة في نقل قصص النجاح في
القطاع الخاص الفلسطيني على المستوى الدولي والذي سيساعد بدوره
في جذب الشركات الكبرى العالمية الى السوق الفلسطيني لالستثمار
فيه.
وبين معالي ان عالقة القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام باالعالم
الخارجي ضعيفة بسبب تركيزه وانشغاله على معالجة المشاكل الداخلية
المتشعبة التي يخلقها االحتالل بشكل يومي ،وإن كانت هناك بعض
الحاالت االستثنائية فقد تأتي بشكل ارتجالي وغير مخطط سواء على
المستوى الخاص أو القطاعي.
وأشار ايضا الى حقيقة أن أالعالم االقتصادي المتخصص في فلسطين
بشكل عام غير متوفر وتنقصه الكوادر وهنا نتطلع الى امكانية التعاون
في هذا الجانب معكم لتدريب وتأهيل وتوفير فرص للتخصص في هذا
الجانب بالتعاون مع الجامعات والشركات االمريكية من خاللكم.
وفي سياق ال��رد على بعض االسئلة من الدجاني ودعيس خاصة
في مجال تشخيص الضعف في الصحافة االقتصادية المكتوبة
والمرئية واستخدام الصفحات االجتماعية االلكترونية في الجانب
االقتصادي ،فقد تم االتفاق ان هذا مجال واسع ال يستطيع شخص
تشخيصة ووضع الحلول له ،بل يجب ان يكون جهدا جماعيا يشارك
فيه ذوي االختصاص من داخل المؤسسات الصحفية واالقتصادية
واالكاديميين والخبراء.
وفي نهاية اللقاء تم االتفاق على عقد لقاءات مستقبلية موسعة مع مجلس
إدارة الجمعية واعضاء الجمعية لتناول هذا الموضوع بشكل موسع.
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وفد من القطاع الخاص يلتقي

وزير التصدير واالستثمار الدومنيكاني
شارك محمد المسروجي رئيس اتحاد جمعيات
رجال اإلعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية
احمد هاشم الصغير ،ومهدي المصري رئيس
اتحاد الصناعات الفلسطينية ،ومها أبوشوشة
رئيسة مجلس إدارة مجلس الشاحنين
الفلسطيني ،وعرفات أبوسنينة رئيس مجلس
إدارة المركز الفلسطيني للتجارة (بالتريد)،
ويحي السلقان من بيتا ،وأمل المصري رئيسة
مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال ،وعماد
الجالد مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص
ف��ي ال����وزارة ،ف��ي اللقاء م��ع وزي��ر االستيراد
والتصدير الدومنيكاني ايدي مارتينيز الذي زار
األراضي الفلسطينية برفقة رئيس جمهورية
الدومنيكان ليونيل فراناندز على راس وفد من
رجال األعمال.
واك���د م��س��روج��ي خ�لال ال��ل��ق��اء على أهمية
ه��ذه ال��زي��ارة في تطوير العالقات التجارية
االقتصادية بين الجانبين بطرق مختلفة على
أساس المنفعة المتبادلة بما في ذلك تشجيع
التجارة والتسويق للمنتجات الفلسطينية،
ومنح حزمة من الحوافز االستثمارية ،ليتم
القيام بإعمال مشتركة بين الجانبين.
فيما اكد وفد رجال االعمال أهمية هذا اللقاء
كونه يساهم في فتح األفاق التصديرية إمام
المنتجات وفي تطور وتراكم خبرات تم توظيفها
لصالح االرتقاء بجودة منتجاتنا ،وتوفير الظروف
المناسبة للقاءات بين رجال األعمال لإلطالع على
فرص االستثمار في البلدين ،وتعميق مفاهيم
مجاالت التعاون بينهما في كافة المجاالت،
وتشجيع االستثمارات المشتركة ،كما جرى
البحث في إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة
تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين
البلدين من خالل تنظيم اللقاءات المشتركة
بين رج��ال األعمال من كال البلدين ،وإنشاء
مجلس إعمال مشترك ألهمية ذلك في دفع
وتيرة التعاون المستقبلي.
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وتناول اللقاء الذي جرى برعاية وزير االقتصاد
الوطني د .حسن أبو لبدة ووكيل ال��وزارة عبد
الحفيظ ن��وف��ل ،البحث في أمكانية إنشاء
لجنة اقتصادية تتابع العالقات االقتصادية

أبدى الجانب الدومنيكاني
الجدية والرغبة الكاملة
في التعاون وتعزيز آفاق
االستثمار بين الجانبين
مؤكدا على استمرارية
دعم بالده لنمواالقتصاد
الفلسطيني والقطاع الخاص
على وجه الخصوص ،الفتا إلى
أن هذه الزيارة تساهم في
تعزيز العالقات ،والعمل سويا
من اجل مصلحة البلدين

بين البلدين تهدف إل��ى تطوير العالقات
على مستوى القطاع الخاص في كال البلدين
وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في المجال
االقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وفي هذا السياق أبدى الجانب الدومنيكاني
الجدية والرغبة الكاملة في التعاون وتعزيز آفاق
االستثمار بين الجانبين مؤكدا على استمرارية
دعم بالده لنمواالقتصاد الفلسطيني والقطاع
الخاص على وجه الخصوص ،الفتا إلى أن هذه
الزيارة تساهم في تعزيز العالقات ،والعمل
سويا من اجل مصلحة البلدين حيث انه يتوفر
في الدومنيكان فرص متعددة لالستثمار فيها
سواء في قطاع االتصاالت والثقافة ،والسياحة،
والزراعة وغيرها من المجاالت مؤكدا في الوقت
ذاته على أهمية تنظيم زيارات متبادلة بين
رجال األعمال في كال البلدين للتعرف عن قرب
على فرص االستثمار في البلدين.
وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية
تقوية ال��ع�لاق��ات التجارية الفلسطينية
الدومنكانية ،والتعاون في مختلف القطاعات.
تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30
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شهد معرض المنتجات الفلسطينية األول إقباال كبيرا

ملتقى األعمال العماني الفلسطيني يستعرض
الفرص ومجاالت االستثمار في كال البلدين

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
عمان خليل بن عبد الله الخنجي خالل رعايته
ملتقى األعمال العماني الفلسطيني بحضور
سفير دولة فلسطين المعتمد لدى السلطنة
د.ل��ؤي عيسى ال��ذي أقيم بمقر غرفة تجارة
وصناعة عمان الرئيسي وذل��ك على هامش
فعاليات معرض المنتجات الفلسطينية بمركز
عمان الدولي للمعارض ،أكد على عمق العالقات
الثنائية التي تربط السلطنة بدولة فلسطين
الشقيقة السيما في المجاالت االقتصادية
والتجارية ،مبينا ان اللقاء يهدف الى تعزيز
هذه العالقات.
وق��ال ف��ي كلمته خ�لال انعقاد الملتقى أن
المنتجات الفلسطينية تمتاز بمواصفات
ومقاييس عالمية وبالتالي على رجال األعمال
العمانيين االستفادة من الخبرات الفلسطينية
ف��ي إق��ام��ة بعضها ف��ي السلطنة وك��ذل��ك
زي��ارة المعرض االول للمنتجات الفلسطينية
واالستفادة من هذه الفرص وعمل شراكات
م��ع ن��ظ��رائ��ه��م م��ن رج���ال األع��م��ال وال��ت��ج��ار
الفلسطينيين.

إنشاء مجلس رجال األعمال

وأض��اف ان��ه سيتم خ�لال زي��ارة وزي��ر التجارة
الفلسطيني إلى السلطنة التوقيع على اتفاقية
إنشاء مجلس رجال األعمال العماني الفلسطيني
المشترك الذي يسعى ضمن أهدافه إلى تعزيز
العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين
الشقيقين والتسهيل على رجال األعمال في
إقامة الشراكات التجارية.

التعاون االقتصادي

من جانبه أكد سفير دولة فلسطين المعتمد
لدى السلطنة على العالقات الطيبة بين البلدين
الشقيقين والموقف الداعم والصريح من قبل
السلطنة للقضية الفلسطينية في المحافل
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اإلقليمية والدولية معربا عن أمله أن يرقى
التعاون االقتصادي بين الجانبين الى مستوى
العالقات المتينة في المجاالت األخرى.

فرص ومجاالت االستثمار

وأض��اف في كلمته ان لقاء األعمال العماني
الفلسطيني والمعرض الفلسطيني األول
يعدان فرصة مالئمة لرجال األعمال والتجار
والمستثمرين وأصحاب الشركات من الجانب
العماني لاللتقاء بنظرائهم م��ن الجانب
الفلسطيني للتعرف على ف��رص ومجاالت
االستثمار في كال البلدين والحوافز والتسهيالت
االستثمارية المقدمة للمستثمرين واإلطالع
على اإلمكانات والخبرات االقتصادية التي
تتمتع بها السلطنة وتنقلها إلى رجال األعمال
والتجار الفلسطينيين.

االستثمار في فلسطين

وقد قدم مسؤول ترويج التجارة بمركز التجارة
الفلسطيني “ب���ال ت��ري��د” ي��وس��ف اللحام
عرضا عن القطاع الخاص الفلسطيني تضمن
بعض المؤشرات واإلحصائيات عن االقتصاد
والقوانين المنظمة لالستثمار في فلسطين
ومقومات الفرص االستثمارية المتاحة.

البيئة االقتصادية وفرص االستثمار

كما قدمت الباحثة االقتصادية من المركز
العماني لترويج االستثمار وتنمية الصادرات
حوراء بنت سعود الوهيبية ورقة عمل بعنوان
“البيئة االقتصادية وف��رص االستثمار في
سلطنة ع��م��ان” أوض��ح��ت م��ن خاللها رسالة
المركز في توسيع اختيارات مساهمة القطاع
الخاص في القطاعات االقتصادية الرئيسية
في السلطنة ،وحرية التبادل التجاري ،وتعزيز
االستقرار النقدي بالسلطنة ،والعمل على حرية
المنافسة من خالل تعزيز اللوائح وتسهيل

االع��ت��م��ادات واألي����دي العاملة واإلج����راءات
التجارية ،والعمل على تعزيز األطر والقواعد
القانونية التي من شأنها حماية حقوق الملكية
الفكرية ,وقالت بأن االقتصاد العماني يقوم على
أساس العدالة ومبدأ االقتصاد الحر ،وإن اإلطار
العام للخطة الخمسية الثامنة ()2015 –2011
يسعى إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 % 6سنويا باألسعار الحالية ،ونمو القطاعات
غير النفطية بنسبة  10%سنويا ،ونمو إجمالي
االستثمارات المحلية واألجنبية إلى  78بليون
دوالر لتعزيز دور القطاع الخاص في االقتصاد
الوطني ،وتسريع التنويع االق��ت��ص��ادي عبر
التركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة
والزراعة واألسماك والتأكيد على تنمية قطاعي
الصحة والتعليم .وت��م على هامش ملتقى
األع��م��ال العماني الفلسطيني تكريم رع��اة
معرض المنتجات الفلسطينية األول.

إقبال كبير

وشهد معرض المنتجات الفلسطينية األول
بمركز عمان الدولي الذي تنظمه شركة البوابة
العربية لتنظيم المعارض ،ومركز التجارة
الفلسطيني “بال تريد” للمعارض بالتعاون
مع السفارة الفلسطينية بالسلطنة خالل فترة
إقامته إقباال كبيرا وحركة شرائية جيدة لما
تتمتع به البضائع المعروضة من جودة عالية
وبأسعار تنافسية ،حيث نفدت أغلبها منذ اليوم
الثاني ،األمر الذي لفت نظر الكثيرين ،كما تم
إبرام اتفاقيات مبدئية بين التجار العمانيين
والفلسطينيين في صناعات الطاقة والمواد
الغذائية ومستحضرات التجميل ،والمفروشات
وغيرها من المنتجات الفلسطينية ،بمشاركة 30
شركة من الشركات والمؤسسات الفلسطينية
العاملة ف��ي مختلف القطاعات اإلنتاجية
والخدمية والتي تحظى بقبول واسع في األسواق
اإلقليمية واألوروبية.
تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30
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استهدف الترويج للخطة االستراتيجية للمحافظة

وفد من مؤسسات لجنة العالقات العامة في
محافظة نابلس يزور اتحاد جمعيات رجال االعمال
قام وفد من مؤسسات لجنة العالقات العامة
في محافظة نابلس بزيارة اتحاد جمعيات رجال
االعمال الفلسطينيين في مقره العام في رام الله
حيث كان في استقبالهم كل من محمد مسروجي
– رئيس الهيئة االدارية لالتحاد وماجد معالي
األمين العام لالتحاد.
وضم وفد المؤسسات كل من خالدة استيتية
ممثلة عن جمعية ركن المراة (بلدية نابلس )
امجد النمر من ملتقى رجال االعمال في نابلس
وليال صوفان – من محافظة نابلس ومحمد
خريس من شركة ماسترز للدعاية واالعالن ووردة
شامي من شركة ماسترز و اية الداري.
واستهدفت الزيارة للترويج للخطة االستراتيجية
لمحافظة نابلس والفعاليات التي ستقام
في نابلس في العام الجاري  2011من خالل
االلتقاء مع مدراء ومسؤولي شركات قطاع خاص
ومؤسسات كبرى ومالية والشركات والجمعيات .
وفي بداية االجتماع رحب مسروجي بالوفد مؤكدا
على اهمية التواصل التي يوليه االتحاد مع
المؤسسات الفلسطينية ثم قام الوفد بالتعريف
عن اعضائه.
وج��رى خالل االجتماع بحث عدة قضايا حيث
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تم التعريف بلجنة العالقات العامة لمؤسسات
المحافظة و ال��دور ال��ذي تقوم به اضافة الى
تقديم ش��رح مفصل ومستفيض عن الخطة
االستراتيجية والفعاليات المزمع تنظيمها في
نابلس لهذا العام  . 2011وذلك بهدف تعزيز
مبدأ الشراكة بين اللجنة ومختلف المؤسسات
اليمانها بضرورة العمل المشترك مع مختلف
الجهات وصوال الى تحقيق النجاحات المطلوبة.

بدوره رحب مسروجي بفكرة اللجنة وبالفعاليات
التي ستقام في نابلس وذلك بعد الحصار الذي
واجهته محافظة نابلس في السنوات الماضية
وانها فرصة مناسبة النعاشها واعادة ازدهارها.
وبين مسروجي بأن اتحاد جمعيات رجال االعمال
سيقوم بالتعاون مع لجنة العالقات العامة في
المحافظة عن طريق ملتقى رجال االعمال في
نابلس.
وكما أثنى ماجد معالي على أهمية هذه الجهود
على صعيد محافظة نابلس كما في المحافظات
األخ���رى وبين أن هناك جهود شبيهة على
مستوى محافظة رام الله والبيرة وأنه من الضروري
أن تقوم ه��ذه المحافظات المختلفة للبحث
وتحديد ما يميزها على الصعيد الخاص ،وأن
يتم التعاون بين المحافظات مستقبال لنصل الى
اجماع لما يميز ويعرف بفلسطين (Branding
.)Palestine
وابدى المجتمعون اهتمامهم بالفعاليات التي
ستقام في نابلس واثنوا على الدور الذي تقوم به
اللجنة في انعاش محافظة نابلس واتفق الحضور
على ان يتم التواصل مع االتحاد عن طريق ملتقى
رجال االعمال في نابلس الذي هو جزء من االتحاد.
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إجتماع الهيئة العامة للمؤسسة
الفلسطينية للتعليم من أجل
التوظيف ( )PEFE
المؤسسة الفلسطينية للتعليم من اجل
التوظيف هي مؤسسة فلسطينية أهلية،
تهدف بشكل أساسي إل��ى التركيز على
خلق فرص عمل للشباب العربي في دول
الشرق األوسط و جنوب إفريقيا سواء على
المستوى الوطني أو الدولي.ليس فقط من
اجل الحفاظ على كرامة اإلنسان واستمرارية
عطاءه بل ولتثبيت مبدأ ” الحياة أفضل مع
فرصة عمل».
بدأت المؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل
التوظيف العمل في قطاع غزة عام 2006
وذل��ك لربط قطاع التعليم األكاديمي في
عملية التوظيف المهني لخريجي الجامعات
الفلسطينية .ولكن وبعد تدهور األوض��اع
السياسية أوقفت المؤسسة جميع نشاطاتها
وبرامجها في غزة .إال أن المؤسسة و منذ عام
 2009قد بدأت العمل في الضفة الغربية.
ومن المعروف أن أهم أسباب عدم توظيف
الخريجين الجدد هو وجود فجوة بين البرامج
التعليمية واحتياجات سوق العمل والذي
ب��دوره يحد من تمكن الخريجين الجدد من
الحصول على وظيفة ح��ال تخرجهم .فمن
هنا تبلورت فكرة البرامج التدريبية المركزة
لسد هذه الفجوة حيث يخضع الطلبة لبرامج
تدريبية محددة ومركزة تساعد في تنمية
قدراتهم والتقليل من هذه الفجوة .ومن أهم
البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة
لطالبها ،اللغة االنجليزية في مجال إدارة
األع��م��ال ،برنامج النجاح في س��وق العمل،
برنامج التدريب على إدارة اإلنشاءات الخاص
بالمهندسين ،محاكاة سوق العمل ،التدريب
العملي في مجال إدارة الفنادق وبرنامج
الهندسة الكهربائية.
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قامت المؤسسة بعقد إجتماع الهيئة العامة
في تاريخ  .2011/6/19و قد تم افتتاح اجتماع
مجلس الهيئة العامة بكلمة ترحيبية من
رئيس مجلس اإلدارة السيد مازن سنقرط.
ثم تم ع��رض التقرير االداري لعام 2010
للمؤسسة حيث تحدث م��ازن سنقرط عن
المؤسسة وأهميتها وأهدافها وانجازاتها
خ�لال ع��ام 2010؛ حيث قامت المؤسسة
بتدريب  259طالب وطالبة ،وشكلت نسبة
التوظيف  80%من مجموعهم .وبالرجوع إلى
احصائيات المؤسسة لوحظ أن نسبة االناث
شكلت  50%ونسبة الذكور شكلت .50%
بعد ذلك أوجز سائد من مؤسسة «أرنست
وي��ون��غ» التقرير المالي للمؤسسة للسنة
المنتهية  31كانون ثاني 2010؛ حيث أن

قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية
تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية.
ولحل هذه النقطة تقدم د .أمية الخماش
بمداخلة حيث ت��وج��ه للجمهور حيث أن
مكتمال واستفسر اذا كان
النصاب ك��ان
ً
هناك من يعترض على بقاء نفس األعضاء
فكان هناك اتفاق من الجميع على بقاء نفس
األعضاء.
ممثال
للمؤسسة
يكون
أن
قليبو
منير
وطلب
ً
من الشخصيات السياسية وال��ق��ادرة على
اتخاذ قرار وذلك ألن المؤسسة تحمل رسالة
مهمة ج��دًا في اسمها تكمن في التعليم
والتوظيف ،حيث أن هناك تمويل يأتي دائما
لنفس الهدف فيجب ان يكون هناك من
ينظم ذلك التمويل.
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د .فياض يفتتح الجلسة األولى للمجلس
االستشاري في محافظة الخليل

افتتح رئيس ال���وزراء د .س�لام فياض الجلسة
األول��ى للمجلس االستشاري والمكون من أعضاء
اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري واألقاليم
ورؤس��اء البلديات والمجالس البلدية والقروية
والغرف التجارية والصناعية وملتقى رجال األعمال
الفلسطيني /الخليل والبنوك والجمعيات واألندية
والمزارعين والجمعيات التعاونية وممثلين عن
األطباء والمهندسين والمحامين والعمال والقطاع
النسوي والشخصيات االعتبارية لمناقشة الوضع
العام في المحافظة.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ كامل حميد برئيس
ال��وزراء وبالحضور معبرا عن شكره لرئيس الوزراء
لتفهمه االقتراحات التي أرسلت إليه من أجل
تقديم الخدمة األفضل للمواطنين والتي تساهم
في استكمال الجهود العظيمة السابقة.
كما أستعرض حميد خطة وآلية عمل المجلس،
مبينا أن الرسالة التي يحملها المجلس قوية ونافذة

,وطالب المحافظ نيابة عن أبناء محافظة الخليل
الرئيس عباس ورئيس الوزراء بالنظر إلى المحافظة
نظرة عادلة من أج��ل تخفيف األع��ب��اء والهموم
عن أهلها ،مؤكدا التزام المحافظة بالدفاع عنها
وحمايتها وخير دليل هو ما نراه يوميا من خالل
مواجهة االستيطان والكوارث البيئية والنقص
الشديد بالبنية التحتية.
من جانبه عبر د .فياض عن سعادته بمشاركته
الجلسة مؤكدا على أهمية توسيع قاعدة المشاركة
ناقال تحيات الرئيس مشددا على
في صنع القرار
ً
أهمية أن يترجم عمل المجلس حتى يعود بالخير
على هذه المحافظة التي عانت ومازالت تعاني من
ويالت االحتالل.
وأض��اف فياض قائال “إننا تجاوزنا الحديث في
العموميات ونريد أن نخوض في التفاصيل لمعرفه
ما يحتاجه المواطن وما يجعل من الممكن التعامل
معه ايجابيا وأن يدخل حيز التنفيذ .

وأشار د .فياض أن السلطة تجاوزت عتبة الجاهزية
لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وانه حان موعد
االستحقاق للدولة بامتياز دون الخضوع ألية شروط.
ونوه د .فياض أن هناك برنامج للمناطق البدوية
المهمشة يساعدهم ويضمن بقائهم ويعزز
صمودهم وذل��ك من خ�لال توفير برنامج نقدي
منتظم ,وأضاف بان البلدة القديمة في الخليل هي
نقطة مركزية في صلب اهتمام القيادة الفلسطينية
وسيكون لها نصيب وافر من الدعم مؤكدا أن شارع
الشهداء لن يبقى مغلقا ولن يضيع حق أهالي
الخليل في القرار الصادر بفتحه من قبل االحتالل.
هذا وأعرب د .فياض عن الثقة الكبيرة بالمجلس
االستشاري ،مؤكدا بان على عاتق هذا المجلس
نقاط التحول من اجل الوصول إلى الحكم الرشيد
شاكرا الجهود المبذولة من قبل أهالي محافظة
الخليل وعلى رأسهم المحافظ كامل حميد وأعضاء
المجلس االستشاري.

برعاية محافظ الخليل وزارة االقتصاد تحتفل
بيوم المستهلك الفلسطيني

احتفلت وزارة االقتصاد الوطني في الخليل
بيوم المستهلك الفلسطيني في مقر ال��وزارة،
ويأتي هذا االحتفال انطالقا من أهداف الوزارة
وسياستها التي تقوم على تنظيم السوق
الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني.
وحضر االحتفال محافظ الخليل كامل حميد,
ووزي��ر االقتصاد السابق كمال حسونة وقائد
منطقة الخليل ومدير عام الشرطة و رؤساء الغرف
التجارية ورئيس ملتقى رجال األعمال المهندس
محمد غازي الحرباوي ومدراء الدوائر في المحافظة
ولجنة السالمة العامة ومدير الدائرة االقتصادية
في الوقائي ولفيف من الشخصيات االعتبارية,
ُوألقيت عدة كلمات بهذه المناسبة.
وفي بداية االحتفال تحدث ماهر القيسي
مدير مكتب ال��وزارة في الخليل بعد أن رحب
بالحضور عن دور الوزارة في حماية المستهلك
الفلسطيني وعن الدور الذي تقوم به في هذا
الجانب ،حيث عملت الوزارة على إنشاء مجلس
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وجمعيات حماية المستهلك ,وتحدث أيضا
عن حملة مقاطعة بضائع المستوطنات التي
تقوم بها ال��وزارة وكذلك عن دور ال��وزارة في
تنظيم السوق الداخلي والحملة الحالية التي
تقوم بها مع الجهات ذات االختصاص ,وشكر
الجهات التي تقوم بمساعدة الوزارة في العمل
الرقابي.
ث��م تحدث كامل حميد محافظ الخليل عن
أهمية الحفاظ على المستهلك الفلسطيني
وعن دور ال��وزارات في الحفاظ على المستهلك
الفلسطيني ,وايضا عن المشروع الوطني والسبل
الكفيلة التي تقوم بها الحكومة لبناء الدولة
الفلسطينية  ,وشكر المحافظ وزارة االقتصاد
الوطني على جهودها.
وبعد ذلك تحدث الوزير السابق حسونة عن
أهمية وزارة االقتصاد الوطني في حماية السوق
و تنظيمه  ,وكذلك عن أهمية حماية المستهلك
الفلسطيني والسبل الكفيلة التي تنتهجها

الحكومة في حماية االقتصاد الوطني ودعم
المنتج المحلي.
وحول أهمية التعاون والتنسيق بين القطاع
العام وال��خ��اص ،تحدث رئيس ملتقى رجال
األعمال ممثل القطاع الخاص ،حول الحفاظ على
المستهلك الفلسطيني وال��دور الذي تقوم به
الجهات الحكومية في حماية المستهلك وكذلك
عن دور مؤسسات القطاع الخاص في تسهيل
مهمة طواقم التفتيش ,وبعد ذلك قام مدير
المكتب بتكريم جميع الجهات التي تساعد
الوزارة في العمل الرقابي وعلى رأسها المحافظ
وتم تكريم خمس مستهلكين في المحافظة .
وبعد ذلك انطلقت مسيرة يقودها المحافظ
وجميع المشاركين من مقر ال���وزارة إل��ى ّ
دوار
المنارة بمشاركة جميع ف��رق التفتيش من
الوزارات المختلفة حيث جابت المسيرة الشوارع
و تم خالل المسيرة االستماع إلى العديد من
شكاوى المواطنين والتجار.
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الوطنية لالتصاالت تقيم حف ً
ال ألعضاء
الهيئة العامة لملتقى رجال األعمال
أقامت شركة الوطنية لالتصاالت الخلوية حفل والعدوان إال أننا نحب الحياة ونعمل من اجلها التسهيالت وال��م��ي��زات عليهم .م��ؤك��دا ان
عشاء ألعضاء الهيئة العامة للملتقى بحضور كأننا نعيش أبدًا كما نعمل آلخرتنا كأننا نموت االت��ص��االت وسهولتها واستخدامها هو من
محافظ الخليل كمال حميد ،وذلك لشرح مراحل غدًا.
مقاييس التقدم بين ال��دول والشعوب وبنية
تأسيس وتطور ه��ذه الشركة بعد أن ذللت واضاف إن هذه التجربة الشجاعة تحتم علينا تحتية للتقدم والتطور.
معظم العقبات التي وضعت أمامها وعرض مزايا تقديم كل أن��واع الدعم والمساندة لتكون وأش���ار ال��ى إن ش��رك��ة االت��ص��االت الوطنية
استخدام هذه الشركة والميزات التي سيحظى نموذجًا ُيحتذى به ،ولتفتح الطريق أمام إخواننا “موبايل” وبمجرد وجودها على أرض الواقع
المستثمرين العرب لنقول لهم أن فلسطين قد خلق منافسة في عالم االتصاالت الخلوية
بها رجال األعمال من خالل هذه الشركة.
وت��ق��دم رئ��ي��س الملتقى المهندس محمد ورغم كل الصعاب هي منطقة جاذبة لالستثمار .بفلسطين ع���ادت بالفائدة على المواطن
غازي الحرباوي بالشكر الجزيل لشركة  Q.Telوق��ال لقد ح��رص األخ��وة المسؤولين بشركة الفلسطيني من حيث الجودة والميزات التي
الشركة العربية التي أقدمت على االستثمار الوطنية على تقديم أفضل الخدمات لرجال تقدم للمشتركين وكذلك المنافسة باألسعار
في فلسطين ،وقال نحن الفلسطينيون إضافة األعمال وها هم اليوم يدعون أعضاء ملتقى وهي الحالة الصحية التي كان من المفترض أن
للمقاومة وال��رب��اط وتحمل الظلم والبطش رج��ال األعمال بصورة خاصة لعرض رزم��ة من تكون قبل سنوات.

22

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

أخبار ونشاطات القطاع الخاص

إفتتاح جمعية الصداقة التركية الفلسطينية
بحضور السفير التركي وشخصيات بارزة

إفتتح في رام الله مقر جمعية الصداقة التركية الفلسطينة ممثل
الرئيس محمود عباس الدكتور مجدي الخالدي ومحافظ رام الله والبيرة د.
ليلى غنام ورئيس الجمعية م .محمد جوهر والسفير التركي لدى فلسطين
شاكر تورنالر .بحضور نائب السفير محمد شكرجي ،والقنصل العام بكيزا
عدلي أغلو والملحق التجاري فاتح الديم ،وممثل مؤسسة التنمية والتعاون
التركية احمد شفيق جتين كايا وعن الجانب الفلسطيني رؤساء بلديات
رام الله والبيرة وبيتونيا ،و من رجال األعمال وشخصيات وأعضاء الهيئتين
اإلدارية والعامة للجمعية مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أتراك ،وعبر
الجانبان عن أملهما أن تكون الجمعية حلقة وصل بين شعبي وقيادتي
البلدين الشقيقين ،وأكد الجانبين أهمية العالقات التاريخية األصيلة
الراسخة في الماضي والحاضر وتطلع مشترك لتعزيزها في المستقبل.
وبدء حفل اإلفتتاح بكلمة ترحيبية لرئيس الجمعية م .محمد جوهر
حيث رحب بضيوف الجمعية وأكد على الدور المميز لتركيا في مجاالت
عديدة وخاصة اإلقتصادية والثقافية والعلمية حيث فتحت أبوابها للطلبة
الفلسطينيين من الوطن والشتات ،وأكد بأن الشعب الفلسطيني محب
للسالم ويسعى إليه جاهدا ويسعى على تحقيقه مشيدا دور تركيا
حكومة وشعبا في دعمها المتواصل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب
الفلسطيني
وهنأ الخالدي بإسم الرئيس المحتفلين بافتتاح جمعية الصداقة التي
وصفها بالهامة وقال ان إنشاءها تأخر كثيرا معربا عن أمله في ان تسهم
الجمعية في تعزيز العالقة التاريخية الراسخة في الماضي والحاضر
والمستقبل،واعتبر إنشاء الجمعية خطوة مهمة للعالقات المتينة بين
الشعبين والقيادتين هذه العالقات التاريخية والمتجددة التي تحرص
القيادة والرئيس والحكومة بشكل متواصل على تعزيزها عبر تواصل
وتشاور دائم
وثمن السفير تورنالر خطوة إنشاء الجمعية متمنيا ان تلعب دورا في

ترسيخ وتمتين العالقات التاريخية الطيبة بين الشعبين والبلدين ،مجددا
دعم بالده الثابت للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية المشروعة ،مؤكدا
ان األمة التركية هي األقرب للفلسطينيين.
وأعرب السفير عن سعادته بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية
الداخلية داعيا الفرقاء الى المضي قدما في وضع االتفاق قيد التنفيذ.
وذكر السفير التركي ان بالده كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة
الفلسطينية التي اعلن عنها المجلس الوطني عام  1988وقال ان تركيا
ستكون مع الشعب الفلسطيني في تطلعاته لدى المنظمة األممية
لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام .1967
وفي الختام شكر جوهر كل من حضر اإلفتتاح وعمل على إنجاحه.

نشاطات منتدى جنين لرجال األعمال
1.1إستضافة إجتماع مجلس إدارة اإلتحاد العام لرجال األعمال
الفلسطينيين الذي تم عقده في مدينة جنين.
2.2المشاركة في برنامج التخطيط التنموي اإلستراتيجي بالتعاون
مع بلدية جنين.
3.3ال��م��ش��ارك��ة ف��ي المؤتمر األول للهيئة اإلستشارية
الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في محافظة
جنين تحت عنوان واقع النساء العامالت في القطاع الخاص
الفلسطيني.
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4.4المشاركة في إنجاح سير عمل إنتخابات الغرفة التجارية
والصناعية في مدينة جنين.
5.5سعي المنتدى بإستمرار لتذليل العقبات التي قد تواجه مسيرة
المستثمرين في مدينة جنين.
6.6المشاركة في دعم المشلريع اإلستثمار الصغيرة في مدينة
جنين.
7.7المشاركة في وضع إستراتجيات لإلستثمار ووضع خطط تنموية
للنهوض باإلقتصاد في مدينة جنين.
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خالل لقاء وفد من القطاع الخاص من غزة والضفة

الملك األردني يؤكد مواصلة مساندة
الفلسطينيين سياسي ًا واقتصادي ًا
أكد الملك األردني عبد الله الثاني ,مواصلة مساندة
األردن للفلسطينيين سياسيًا واقتصاديًا.
وأوضح الملك عبد الله الثاني خالل لقاءه بوفد
م��ن الشخصيات الفلسطينية ف��ي العاصمة
عمان ,أن األردن سيبقى المساند للفلسطينيين
وصوال
سياسيًا واقتصاديًا في المرحلة المقبلة
ً
إل��ى إق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية المستقلة,
مرحبًا بإبرام المصالحة الوطنية الفلسطينية
في القاهرة والتي من شأنها إنهاء االنقسام
الفلسطيني وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني.
وش��دد الملك األردن��ي على أن ب�لاده ستواصل
دوره����ا ف��ي ح��م��اي��ة ال��م��ق��دس��ات ورع��اي��ت��ه��ا،
إضافة إلى دعم صمود المقدسيين والتصدي
لكل اإلج����راءات اإلسرائيلية األح��ادي��ة التي

تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.
ب��دوره ّعبر وف��د الشخصيات الفلسطينية عن
تقديره لما يقدمه األردن من دع��م ومساندة
لقضية الشعب الفلسطيني ،خاصة رعايته
لالماكن المقدسة وأله��ل ال��ق��دس ،ولألعمار
الهاشمي المستمر للمسجد األقصى المبارك.
في حين حذر الوفد من خطورة استمرار النشاط
االستيطاني واإلج����راءات اإلسرائيلية التي
تستهدف تهجير المسيحيين من القدس.
وضم الوفد من قطاع غزة كال من علي الحايك
رئيس جمعيه رج��ال األع��م��ال الفلسطينيين
لمحافظات غزة ومحمود الفرا مؤسس جمعية
رج��ال األع��م��ال وأس��ام��ة الحايك رئيس اتحاد
المقاولين الفلسطينيين وهاشم الشوا رئيس

مجلس إدارة بنك فلسطين.
وتقدم الحايك ,بالشكر إلى الملك عبد الله الثاني
ل��دوره في دعم صمود الشعب الفلسطيني ال
سيما في ظل المرحلة الحساسة التي يعيشها
الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ,مشيرًا
إلى ان ابرز المساعدات التي حظيت بها غزة هي
المستشفى الميداني في غزة الذي يعالج لوحدة
نحو 27ألف حالة شهريًا.
وشدد الحايك على ض��رورة ان تتواصل اللجنة
الملكية التي شكلت للتنسيق مع رجال األعمال
الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية في
المستقبل لمتابعة احتياجات القطاع الخاص
وتوفير تسهيالت لرجال األعمال وتوفير تصاريح
عدم الممانعة خاصة لرجال األعمال في قطاع غزة.

عطاء وجمعية رجال األعمال في غزة تكرمان نادي
المجمع اإلسالمي بطل دوري تنس الطاولة

كرمت جمعية رجال األعمال ومؤسسة تكريم الرياضي « عطاء» نادي
المجمع اإلسالمي الحاصل على بطولة الدوري العام لكرة الطاولة للعام
 2011في احتفال بهيج أقيم في مقر الجمعية.
وحضر الحفل عدد كبير من كوادر الحركة الرياضية يتقدمهم وليد أيوب
نائب رئيس اللجنة األولمبية ،علي الحايك رئيس جمعية رجال األعمال،
محمد جودة رئيس اتحاد كرة الطاولة ،عامر أبو رمضان ممثل وزارة الشباب
والرياضة ،صالح حرز الله رئيس نادي اتحاد الشجاعية ،باسم ضيا زادة
رئيس اتحاد كرة السلة ورؤساء األندية واالتحادات.
وافتتح الحايك الحفل بكلمة رحب بها بالحضور ،وشكرهم على تلبية دعوة
الجمعية للمشاركة في تكريم أبطال تنس الطاولة.وهنأ نادي المجمع على
حصوله ببطولة الدوري للعام  ،2011واتحاد اللعبة على إنجاز البطولة.
وأكد الحايك أن الجمعية ستظل داعمة للرياضة ولكافة قطاعات المجتمع
استكماال لدورها الريادي في التخفيف عن الشعب في
الفلسطيني،
ً
ظل الحصار اإلسرائيلي .وبارك للشعب الفلسطيني التوقيع على اتفاق
المصالحة ،متمنيًا أن يستمر الوفاق لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.
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وفد من جمعية رجال األعمال في غزة يلتقي
بالسفيرين األردني والمصري لدى السلطة برام اهلل
قدم وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
بقطاع غزة التهاني للسفير عالء خالد السرحان
سفير المملكة األردنية الهاشمية لدى السلطة
الفلسطينية خالل زيارة له بمقره برام الله بمناسبة
تعيينه سفيرًا لألردن الشقيق في فلسطين.
وترأس وفد الجمعية علي الحايك رئيس مجلس إدارة
الجمعية وضم كال من نبيل ابو معيلق نائب الرئيس
وطارق السقا أمين السر ورضوان مرتجى أمين عام
لجنة العالقات ألعامه بالجمعية حيث ناقش الوفد
مع السفير العديد من المواضيع ذات االهتمام
المشترك وتم طرح آفاق التعاون في كافة المجاالت
وخصوصًا في المراحل القادمة التي ستشهد انطالق
مشاريع إعادة األعمار.
و استعرض الوفد خالل اللقاء أهمية العالقة التي
تجمع البلدين الشقيقين وساد نقاش حول أخر
التطورات فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية
وخطط إعادة األعمار وقدم للسفير درع قبة الصخرة
ومجسم لمدينه القدس تعبيرا عن األخوة العربية
وتقديرا لجهود األردن.
كما التقى وفد جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

بقطاع غزة السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية
ياسر عثمان خالل زيارة له بمقر السفارة برام الله كما
تم االجتماع مع المستشار األمني هيثم الشربتلي.
وتم التأكيد خالل اللقاءين على العالقات االخويه
المصرية الفلسطينية وأهميه مصر للفلسطينيين
خاصة قطاع غزة ال سيما ان معبر رفح هو المنفذ
الوحيد ألهالي القطاع أمام العالم وناقش الوفد

اإلجراءات المتبعه بالمعبر وضرورة وجود تسهيالت
أمام حركة المسافرين.
وطالب وف��د جمعيه رج��ال األع��م��ال ب��ض��رورة منح
تسهيالت لتنقل وحركة رجال األعمال عبر المعابر
وتذليل المعيقات أمام أعمالهم وقدموا للسفير
درع قبة الصخرة ومجسم لمدينه القدس تعبيرا عن
األخوة العربية وتقديرا لجهود مصر.

شركة القدس للمستحضرات الطبية تحقق انجاز علمي مميز في مجال تحليل األدوية
أعلنت شركة القدس للمستحضرات الطبية
تحقيقها انجازًا علميًا مميزًا في مجال تحليل
األدوي��ة ،جاء ذلك خالل رسالة تقدير تلتقتها
ال��ش��رك��ة م��ن لجنة تحكيم دس��ت��ور األدوي���ة
البريطاني ،تفيد أنه تم اعتماد طرق تحليل أدوية
شركة القدس كمرجع عالمي للمستحضرات
التي تحوي المضاد الحيوي كلورامفينيكول.
هذا ونصت الرسالة أيضا أنه سيتم اصدار طرق
تحليل شركة القدس في الدستور الدوائي
البريطاني اعتبارا من العدد القادم في شهر اب
من العام الجاري ،بحيث يكون استعمال هذه
الطرق الزاميا ابتداء من مطلع العام القادم .2012
وعن هذا االنجاز ،صرح المدير العام التنفيذي
لشركة القدس للمستحضرات الطبية د .إياد
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مسروجي انه هذا االنجاز جاء نتيجة استثمار
الشركه ف��ي البحث العلمي وسعي الشركة
المتواصل في أن تتبوأ موقعا متقدما كأحد أبرز
رواد الصناعة الدوائية محليا واقليميا  ،مضيفا ان
الشركة تمكنت من خلق منتجات بجودة عالميه
وبأسعار مناسبه.
وعن هذا اإلنجاز العلمي أوضح مدير دائرة الجوادة
الدوائية السيد ماهر الخاروف أن من ميزات طرق
تحليل شركة القدس أنها قادرة على الكشف
الدقيق عن اي من الشوائب والمواد المتفككة
ذات العالقة بفعالية المادة الدوائية .مضيفا أن
المضاد الحيوي «كلورامفينيكول» يكون بعدة
اشكال صيدالنية ككبسوالت ،ونقط للعين،
ونقط لألذن ،ومراهم للعين ،ومراهم للجلد.

يذكر أن شركة القدس للمستحضرات الطبية
قد تأسست في العام  1969برأس مال قدره 5
مليون دينار أردني .ولدى الشركه ثالث وحدات
عمل مختلفه ،األولى في صناعة األدوية البشرية
والثانيه في األدوية البيطرية والزراعية والثالثه
في صناعة منتجات العناية الشخصية والمنزلية.
وتنتج الشركة ما يزيد عن  350مستحضر سواء
كان دوائ��ي أو من المنتجات االخ��رى كالعطور
ومواد التجميل والمنظفات والمواد المطهرة.
والجدير بالذكر أن لشركة القدس للمستحضرات
الطبية مصانع في فلسطين ،األردن ،والجزائر،
ويعمل فيها أكثر من  350موظف من أصحاب
ال��ك��ف��اءات العالية والتخصصات العلمية
المختلفة.
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إيلدن ومعالي يؤكدان على اهمية عقد الدورة القادمة
من مجلس االعمال التركي الفلسطيني المشترك

استضاف ماجد معالي أمين عام اتحاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطينيين ،فاتح يلدن الملحق
التجاري التركي في مقر االتحاد في مدينة رام
الله نهاية شهر مارس من العام الحالي .حيث
رحب معالي بالملحق التجاري التركي الضيف
واستعرض أمامه بدايات نسج العالقات الثنائية
التركية الفلسطينية وتأسيس مجلس األعمال
المشترك في اسطنبول من قبل الجمعية في
تموز من العام  2000مع شركائنا في الجانب
التركي الدايك  . Deikكما تطرق إل��ى ايجاد
نشاطات وانجازات الجمعية واالتحاد في هذا
الجانب م��ؤك��دا على أهمية تطوير العالقات
التجارية البنائية وتفعيل وتطوير االتفاقيات
االقتصادية والسياسية بين الطرفين .واستقبال
وفود رسمية تركية أهمها مع دولة رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اردوغان في العام  2005ووفد
رجال األعمال الذي رافقه ،وكذلك وفد ترأسه وزير
الخارجية آنذاك الدكتور عبد الله غول وعقد دورات
للمجلس األعمال المشترك في فلسطين على
هامش هذه الزيارات وكذلك في زيارات متعددة
إلى تركيا لوفود رجال أعمال فلسطينيين أهمها
في العام  2004حيث تم زيارة الوفد الفلسطيني
لدولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
في أنقرة ولقاءات مختلفة آخرها المنتدى التركي
الفلسطيني األول في تموز .2010ويشارك اتحاد
جمعيات رجال األعمال في معرض “الموصياد”
ومؤتمر  IBFالذي يتم تنظيمه في تركيا سنة بعد
سنة تحت مظلة منظمة العمل االسالمي . OIC
وشكر الملحق التجاري التركي اهتمام الجانب
الفلسطيني بتطوير العالقات الفلسطينية
التركية ،وعبر عن سعادته بإنشاء مكتب تجاري
تركي في رام الله للتسهيل على رجال األعمال
والتجار الفلسطينيين للوصول ال��ى مكتبه
من أجل التنسيق المستمر لتنفيذ المشاريع
واألعمال المشتركة آخذين بعين االعتبار بأن
معظم الفلسطينيين ال يستطيعون الوصول إلى
مدينة القدس فتم اختيار مدينة رام الله مقرا
بديال مؤقتا.
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وتحدث الضيف التركي عن اهمية عقد الدورة
الثامنة لمجلس االعمال المشترك
Turkish Palestine joınt buısness councıl
في فلسطين لما سيعود عليه بالنفع لكال الجانبين
الفلسطيني والتركي على صعيد العالقات
التجارية واالقتصادية ومتسائال عن وضع مجتمع
األعمال الفلسطيني حاليا.
فأجابه معالي بأن األوضاع تراوح مكانها ،مع علمنا
بأننا نستطيع انجاز األفضل بتوفر الروح األخوية
مع شركائنا األتراك غير أن جمود الوضع السياسي
يبقى المعيق األكبر .وبين على سبيل المثال أن
بعض التوصيات الجتماعات ول��دورات السابقة
التي قدمها رجال االعمال الفلسطينيين لم يتم
تنفيذها كإنشاء شركة قابضة فلسطينية تركية
من أجل التعاون في مجال االستثمارات ،أو إقامة
بنك فلسطيني تركي وذلك بسبب جمود الوضع
السياسي وتعقيداته.
وبين معالي أهمية إجراء استبيانات دورية قبل
عقد دورات المجلس لمعرفة آراء رجال األعمال
حول العالقات التجارية الفلسطينية التركية،
ولمعرفة التطورات واالنجازات التي تحصل على
أرض الواقع وميدانيا مشيرا إلى توجه االتحاد
النشاء دائرة خاصة لمتابعة عمل مجالس األعمال
وتطويرها.

قدم أيضا مجموعة من األفكار التي يتم العمل
على بلورتها ،كتنظيم دورات باللغة التركية
ألعضاء االتحاد ومعربا عن االستعداد لالستمرار
في عقد اللقاءات الدورية ألهميتها وتقييم
نتائج اللقاءات والمؤتمرات التي تعقد بين
الجانبين.
ووعد معالي الملحق التجاري التركي بالتحضير
الجيد للبرامج المشتركة ،والمتابعة الدائمة لهذه
النشاطات إلى جانب اع��داد خطة عمل تهدف
الى إنجاح وتطوير التجارة الفلسطينية التركية
بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص األخرى.
وأكد فاتح يلدن على تفاؤله بتطوير العالقات بين
الجانبين مع وجود الممثلية التركية في رام الله
حيث سيكون التواصل والتنسيق الدائم من أجل
تبادل المعرفة وتقوية العالقات على الصعيدين
التركي والفلسطيني متواصال.
هذا وقام ماجد معالي برد الزيارة إلى المكتب
التجاري التركي الجديد في رام الله والذي يقع في
عمارة ريتش في شهر مايو الماضي واتفقا خالل
اللقاء على أن شهري تشرين أول أو تشرين الثاني
أي بعد استحقاق أيلول مناسبين لعقد اجتماعات
الدورة القادمة لمجلس األعمال المشترك كما جاء
في توصيات الدورة السابقة أن يتم عقدها في
فلسطين.
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بحث سبل التعاون بين جمعية رجال االعمال
ومحافظة رام اهلل والبيرة

التقى ماجد معالي مدير ع��ام جمعية رجال
األع��م��ال الفلسطينيين مع ت��اال بدير مديرة
المشاريع في محافظة رام الله والبيرة  ،لمناقشة
سبل التعاون بين الطرفين ووض��ع األفكار
لمشاريع هامة على مستوى المحافظة .

برامج ومشاريع

في بداية اللقاء قدمت تاال بدير مديرة المشاريع
استراتيجية المحافظة وعرضت مجموعة من
المشاريع كمشروع استصالح األراضي الزراعية
المهددة بالمصادرة والتي قد تأخذ الجمعية
دورا تكميليا لدور المحافظة فيها وكذلك في
المشاريع االخ��رى .وطلبت من معالي االطالع
عليها لتحديد الدورالمناسب للجمعية في
تنفيذ االستراتيجية وتطويرها.
وهنا دعا معالي الى التعاون بين المحافظة
والجمعية وتشكيل لجنة اوسع تشمل جميع
الشركاء في المحافظة من الوزارات ومؤسسات
القطاع الخاص والمجتمع المدني لدراسة
وتحديد ودعم البرامج والمشاريع واالستثمارات
التي تتماشى مع خصوصية المحافظة ومدنها

وريفها المجاور وتركيبتها الثقافية والسكانية
وغيرها من المعطيات ،وبين أن المحافظة
تعتمد على سكانها ومن يقطنها من محافظات
الوطن المختلفة بسبب قدومهم للعمل فيها
باالضافة الى حد كبير على المغتربين من خارج
الوطن مما يكسبها شمولية داخلية وامتداد
دول��ي ،وأش��ار ال��ى تميزقطاعات اقتصادية

بعينها من سياحة وعقارات وزراعة وصناعات
عادية وتقليدية ،وال��ى الصبغة التعليمية
والثقافية التي تتسم بها المحافظة ،وكذلك
انتعاشها االقتصادي وجلبها لالستثمارات
الكبيرة وض��رورة توجيه ه��ذه االستثمارات
للجوانب المطلوبة لتأخذ المحافظة دورا فعاال
ومتميزا.

b

ملتقى رجال أعمال نابلس يستقبل مجموعة من
رجال األعمال واألكاديميين االيطاليين
استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس في مقر الماضية ومع تواجد السلطة الوطنية الفلسطينية استطاع أن يفرض
الملتقى وفدا ايطاليا يضم مجموعة من رجال األعمال واألكاديميين في نفسه وان يتواجد بشكل جيد وان يكون شبكة من العالقات الدولية
المجال الصناعي والبنية التحتية وأيضا في المجالين الصحي والتعليمي .مكنته من أن يقوم بتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم ومنها
في بداية اللقاء رحب علي برهم رئيس مجلس إدارة الملتقى بالوفد ايطاليا  ،وأشار إلى أن هناك العديد من الصعوبات والقيود التي تواجه
الزائر مشيدا بالعالقات التاريخية والمتميزة التي ترتبط الشعبين االقتصاد الفلسطيني لعل من أبرزها استمرار االحتالل اإلسرائيلي ،
الفلسطيني وااليطالي في مختلف المجاالت وباألخص على الصعيد مشيرا إلى أن هناك رغبة حقيقية من القطاع الخاص الفلسطيني في
االقتصادي  ،وقدم برهم شرحا للوفد الزائر عن الوضع االقتصادي في النمو والتطور وفي مزيد من االنفتاح نحو العالم الخارجي حيث أن هذا
فلسطين بشكل عام وفي محافظة نابلس بشكل خاص مشيرا إلى أن القطاع يمتلك المقومات والقدرات التي تؤهله لذلك .
نابلس تعتبر احد أهم المدن االقتصادية على مستوى الوطن والتي بعد ذلك أجاب برهم على استفسارات الوفد الضيف حول طبيعة
تتميز بالعديد من الصناعات من أهمها الصناعات التقليدية وصناعة وامكنيات التعاون االقتصادي بين الجانبين الفلسطيني وااليطالي
األثاث  ،وأضاف برهم إلى أن االقتصاد الفلسطيني وخالل السنوات في المستقبل.
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مدراء العالقات العامة في األجهزة األمنية
في محافظة نابلس يزورون ملتقى رجال أعمال نابلس
استقبل علي برهم رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال أعمال نابلس وعدد والتي تمثل وجهات نظر هذا المواطن  ،مع تأكيدهم على أن الملتقى
من أعضاء مجلس اإلدارة وفدا من مدراء العالقات العامة في األجهزة يمثل وجهة نظر شريحة هامة من المجتمع الفلسطيني أال وهي قطاع
األمنية في محافظة نابلس .
التجار ورجال األعمال .
في بداية اللقاء رحب برهم بمدراء العالقات العامة في األجهزة األمنية وقد جرى خالل اللقاء طرح ومناقشة العديد من القضايا والمشاكل
مشيرا إلى أهمية وضرورة التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والهموم التي تهم المواطن الفلسطيني في محافظة نابلس بشكل
والقطاع الخاص واألجهزة األمنية والقطاع العام بهدف طرح ومناقشة خاص وعلى مستوى الوطن بشكل عام  ،حيث تم التأكيد على ضرورة
قضايا وهموم المواطن الفلسطيني بما يعزز التكامل المطلوب النهوض بالواقع الفلسطيني نحو مستقبل أفضل تتضافر فيه الجهود
والضروري بين القطاعين العام والخاص  ،مؤكدا في الوقت نفسه على من اجل تطوير المجتمع الفلسطيني على كافة األصعدة .
أداء األجهزة األمنية والذي يخطو خطوات ايجابية ومتميزة على صعيد وفي نهاية اللقاء شكر مدراء العالقات العامة في األجهزة األمنية
خدمة المجتمع الفلسطيني .
مجلس إدارة الملتقى على هذا اللقاء المثمر والذي تميز بالصراحة
من ناحيتهم أشار مدراء العالقات العامة في األجهزة األمنية إلى أن والوضوح مؤكدين على دور الملتقى المميز على صعيد خدمة المجتمع
زيارتهم تأتي في إطار االطالع على هموم ومشاكل المواطن الفلسطيني الفلسطيني والنهوض بالقطاع الخاص وعلى ضرورة تعزيز التعاون
من خالل اللقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتواصل خالل المرحلة القادمة بما يخدم المصلحة المشتركة .
ودعا للتركيز على تفعيل السياحة واالقتصاد
في المحافظة وفلسطين من خالل عمل المحافظة
على تنظيم برامج ومشاريع كالمهرجانات
الثقافية واالقتصادية والسياسية والفنية
إلحياء محافظة رام الله خاصة ودولة فلسطين
عامة .مؤكدا على أهمية إيجاد عالقة مترابطة
وك��ف��ؤة بين الجمعية والمحافظة لتحقيق
األه���داف المتبادلة م��ن خ�لال عملية دمج
لألفكار وتحديث الستراتيجيات الجمعية
والمحافظة الى جانب وجود لجنة توجيهية من
جميع الشركاء في المحافظة وتنظيمية تتابع
التحضيرات على مستوى عال .ونوه بدور دائرة
خدمات المستثمرين التي عملت لسنوات سابقة
في مقر المحافظة وشاركت معها الجمعية
ودائرة المغتربين في وزارة التخطيط والتعاون
الدولي ومؤسسات أخرى في أواخر التسعينيات
في عقد عدة مؤتمرات للمغتربين الفلسطينيين
في الشتات لالستثمار في فلسطين.

العمل مع المستثمرين

وبين ان الجمعية تربطها ع�لاق��ات جذب
للمستثمر الفلسطيني داخ��ل البلد وخارجه،
وان المستثمر داخ��ل فلسطين يعمل على
تطوير استثماره ،ويعتقد بأن االستثمار في
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وطنه عبارة عن واجب وطني بسبب االحتالل
الذي يتسبب في عوائق كثيرة يجب البحث عن
سبل لحلها على مستوى المحافظة بالتعاون
سويا وذلك من خالل احياء دائرة للمستثمرين
سواء في المحافظة او الجمعية .في حين أن

الجمعية تربطها عالقات جذب
للمستثمر الفلسطيني داخل
البلد وخارجه ،وان المستثمر
داخل فلسطين يعمل على تطوير
استثماره ،ويعتقد بأن االستثمار
في وطنه عبارة عن واجب وطني
بسبب االحتالل الذي يتسبب في
عوائق كثيرة يجب البحث عن سبل
لحلها على مستوى المحافظة
بالتعاون سويا وذلك من خالل
احياء دائرة للمستثمرين سواء
في المحافظة او الجمعية

المستثمر من خارج فلسطين يبحث على فرص
استثمار لدعم صمود اخوانه في الوطن ولكن
بامكانه ايضا االستفادة المالية بسبب أن معظم
المشاريع في فلسطين المدروسة مجدية ماديا.
تسويق فلسطين عالميا
ونوه الى دور المحافظات في تحديد التميز
والخصوصية على الصعيد الخاص بها وضرورة
ايجاد تجمع أو هيئة لتضع تصورا ألهم سمات
الهوية الفلسطينية التي تجمع ما بين هذه
الخصوصيات من خالل عالمات وهوية خاصة
للمساعدة في تسويق فلسطين عالميا.
وف��ي نهاية اللقاء شكرت البدير مدير عام
جمعية رجال األعمال على أفكاره ورغبته في
التعاون الضفاء خصوصية لمحافظة رام الله
والبيرة من خ�لال تفعيل واب���راز دوره��ا على
مستوى المحافظات االخرى  ،آملة بالعمل على
تنفيذ بعض المشاريع التي تختص بالتنمية
االقتصادية حيث سيكون رجال األعمال إحدى
الجهات المستفيدة إلى جانب تفعيل وإحياء
دائرة االستثمار.
م��ن جهته شكر معالي حسن استماعها
واهتمامها ،واع��دا إياها باالطالع على خطة
المشاريع التنموية لعقد لقاء آخر يزخر بأفكار
مفيدة وفعالة أكثر.
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دور القطاع الخاص في برنامج التنمية

االقتصادية المحلية في الحكم المحلي
التقى ماجد معالي امين عام اتحاد جمعيات
رجال االعمال الفلسطينيين نيك مادوك الخبير
في سياسات التنمية المحلية في برنامج االمم
المتحدة االنمائي واحمد الشرفا مدير مشروع
تطوير القدرات ومساعدة الشعب الفلسطيني
لدى برنامج االمم المتحدة االنمائي والدكتور
باسم مكحول مستشار البرنامج .حيث بين
مادوك أن سبب الزيارة هو لتقييم مشروع .LED
برنامج التنمية االقتصادية في الحكم المحلي
وما هو دور وتصور القطاع الخاص الفلسطيني
في التوجهات والتوصيات المطلوبة في التوجه
المستقبلي في هذا المجال.
رحب االمين العام بالقائمين على هذا المشروع
واعطى لمحة أولية عن دور وتشكيلة جمعية
رجال االعمال الفلسطينيين  /القدس واتحاد
جمعيات رجال االعمال والملتقيات المنضوية
تحت لوائه وطبيعة االعضاء وتنوعهم وقدراتهم
والدور الذي يمكن القيام به سواء على مستوى
المؤسسات او على المستوى الذاتي للشركات
واالعضاء كل في منطقة تواجده على الصعيد
الجغرافي والتخصصي.
وق��د بين أن��ه على الصعيد المؤسسي فإننا
نشارك بشكل دائم في النشاطات المختلفة في
هذا المجال سواء في عملية وضع االستراتيجية
الوطنية ل��وزارة الحكم المحلي حيث يمثلنا
السيد محمد العامور على مستوى مجلس االدارة
واش���ارك شخصيا على المستوى التنفيذي
وأيضا مشاركة السيد محمد العامور في لجنة
تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين
الخاص والعام.
واض��اف أن��ه على الصعيد الفردي للشركات
يجب أن يتم توفير فرص لالستثمار والتطوير
االقتصادي لتوفير الخدمات المختلفة في
مجاالت التعليم والصحة والترفيه وغيرها
من قبل شركات القطاع الخاص وبالتعاون
مع هيئات الحكم المحلي في بيئة تنافسية
مالئمة وعادلة على مستوى المحافظات أوال
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ث��م على مستوى ال��م��دن .وأن يتم معالجة
الضعف وال��ف��وارق بقدرات بعض المدن عن
غيرها بدعم وتقوية الضعيفة منها لتمكينها
من اللحاق بالمدن الكبيرة .وكذلك العمل على
دمج الهيئات المحلية مع بعضها لتشكيل
مجالس محلية مشتركة وضم مجالس مشتركة
مع بعضها فيما بعد لتشكيل بلديات وهكذا
لبناء القدرات الذاتية المحلية لهذه المناطق
ألن ضعف االمكانيات ال يمكن أن يقدم شيئا
للمواطن.
وفي اجابة على تساؤل ما اذا يرى القطاع الخاص
أن يترك ذل��ك لالختيار فأجاب أننا ن��رى في
القطاع الخاص بأن يؤخذ بهذه التوجهات والتي
تتمحور حول التوجه نحو الالمركزية التدريجية
في ادارة وتوفير الخدمات والتطوير االقتصادي
ونقل الصالحيات الى المحافظات اوال ثم الى
البلديات حسب التوجه الذي تعمل عليه وزارة
الحكم المحلي في استراتيجيتها الحالية

والمستقبلية بالتنسيق الكامل مع بقية الوزارات
االخرى المعنية.
ونرى ايضا ان تنعكس هذه التوجهات على
التشريعات التي تؤثر على هذا المسار  ،إذ
سيساعد ذل��ك الهيئات المحلية والمجالس
والبلديات في تحديد اجنداتها بناء على التوجه
العام وليس تركه لالهتمام الخاص االنتقائي.
أما بخصوص االمكانيات التي تتوفر للقطاع
ال��خ��اص الفلسطيني ال��ذي يتصف بميزات
وقدرات نوعية في شتى المجاالت والقطاعات ،
اعتقد جازما فيما اذا توفرت الفرص والظروف
المالئمة ل��ه فإنه ق��ادر على االب���داع حسب
خصوصية مناطقنا الفلسطينية وحاجاتها.
وف��ي نهاية الجلسة شكر السيد م��ادوك
االمين العام واشار الى ان طلبه انعكاس هذه
التوجهات على التشريعات يثير اهتمامنا
ونعتقد بأهميته في تحديد المسار الذي نتوجه
اليه.
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المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

اكد على أهمية الحوار ما بين
القطاعين العام والخاص

ويناقش مستحقات القطاع الخاص على السلطة
عقد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع
الخاص بتاريخ  2011/4/13اجتماع له في
مقر االتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وشارك في االجتماع ممثلين عن اتحاد الغرف
الفلسطينية واتحاد رج��ال األعمال ومركز
التجارة الفلسطيني ،مجلس الشاحنين ،اتحاد
شركات التأمين ،اتحاد المقاولين وجمعية
الفنادق العربية.
ون��اق��ش ال��ح��ض��ور ج���دول االع��م��ال ال��ذي
اشتمل على عدد من القضايا في مقدمتها
مستحقات القطاع ال��خ��اص على السلطة
الوطنية الفلسطينية.
وافتتح الجلسة مهدي المصري الذي اطلع
الحضور على آخ��ر التطورات والمحادثات
التي تتعلق بمستحقات القطاع الخاص
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة
الفلسطينية وإلى مراسلة مكتب رئيس الوزراء
لعقد لقاء لمناقشة الموضوع  ،كما أشار إلى
أنه من المتوقع أن تفوق هذه المستحقات
المليار شيكل.
ب���دوره تحدث ع��ادل ع��ودة ع��ن االت��ص��االت
واالجتماعات التي جرت بين اتحاد المقاولين
والحكومة بخصوص مستحقات المقاولين
والتوجه لدعوة المقاولين لالعتصام امام مقر
الحكومة  ،فيما أشارت مها أبو شوشة إلى أن
هناك شركات تقوم بتحصيل مستحقاتها
المالية من الحكومة عن طريق الوساطة
وغيرها ودعت إلى عدم قبول هذا األمر لكي ال
يقع ظلم على اآلخرين ويجب أن تكون حسب
األولوية.
وت��ح��دث محمد ن��اف��ذ ال��ح��رب��اوي ع��ن أن
هنالك ق��ط��اع��ات أخ���رى ال يجب إغفالها

30

كالمستشفيات والقطاع الصحي ،وأشار إلى
ض��رورة وج��ود ج��دول زمني وطريقة منظمة
ومدرسة كي تكون أكثر فاعلية بالتعاون مع
جميع مؤسسات القطاع الخاص.
وقد أكد محمد مسروجي على أن المجلس
التنسيقي يجب أن يحمل على عاتقه إيجاد
حل لهذه القضية ويكثف جهوده للوصول
إل��ى نتيجة إيجابية ،واق��ت��رح اص��دار بيان
عن المجلس التنسيقي يحمل الحكومة
المسؤولية الكاملة عن األزمة التي يمر بها
القطاع الخاص.
ّ
الزغير إلى أنه
من جانبه أشار أحمد هاشم
م��ن ال��ض��روري معرفة القيمة التشغيلية
في القطاعات المتضررة وم��دى خطورتها
وانعكاساتها على ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي

واالجتماعي.
فيما طرح حسام حجاوي فكرة عقد مؤتمر
ع��ام يضم كافة المتضررين من موردين
ومتعهدين وغيرهم للخروج بموقف موحد
وضاغط يوصي بااللتزام بدفع المستحقات.
واتفق الحضور على أن يتم نشر بيان صادر
عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع
الخاص في الصحف الرسمية يعبر عن موقف
المجلس من موضوع المستحقات ،والتعميم
على أعضاء المؤسسات من أجل المشاركة
في االعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بتاريخ
.2011/4/18
وخالل االجتماع تحدث حسام حجاوي بصفته
ممثال عن القطاع الخاص في لجنة السياسات
ً
العمالية حول آخر المستجدات فيما يتعلق
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بلجنة السياسات العمالية والصحة والسالمة
المهنية
والتأمينات االجتماعية وقانون العمل والحد
األدن��ى لألجور ومستجدات مؤتمر الحوار
االجتماعي.
وطلب حجاوي من ممثلي المجلس التنسيقي
بتزويد اللجنة بمالحظات القطاع الخاص
على مواد قانون العمل للمطالبة بتعديلها
باإلضافة إلى موضوع التأمينات االجتماعية
والحد األدنى لألجور ،وناقش الحضور النقاط
التي أثارها الحجاوي وأوص��وا بدعم ممثلي
القطاع الخاص في لجنة السياسات العمالية
ومالحظاتهم في جميع قضايا العمل والعمال.
وجرى خالل االجتماع تسليم أمانة سر المجلس
التنسيقي التحاد الغرف الفلسطينية حيث
قام مهدي المصري بتسليم ملف أمانة سر
ّ
الزغير
المجلس التنسيقي الحمد هاشم
وسط مباركة الحضور لتصبح بذلك بداية
لدورة أمانة سر المجلس التنسيقي في اتحاد
الغرف الفلسطينية خالل الفترة 2011-4-10
إلى .2011-10-10

اعتصام امام مجلس الوزراء

وأمام مقر مجلس الوزراء نظم اتحاد المقاولين
الفلسطينيين ،اعتصاما ،بمشاركة عدد
من النقابات واالتحادات العاملة في القطاع
الخاص ،من اتحاد الغرف التجارية وجمعية
رجال األعمال ،واتحاد الصناعات الفلسطينية،
ونقابة المهندسين.
وقال عادل عودة رئيس االتحاد في الضفة
‹ك��ان األج���در بالحكومة أن تقول صرفنا
المستحقات المترتبة عليها لقطاع المقاوالت
التي وصلت إلى أكثر من  200مليون شيقل›،
مشيرا إلى أن هذا االعتصام الثاني من نوعه
أمام مقر مجلس الوزراء ولم يتلق االتحاد أية
إجابة.
وأعرب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية
مهدي المصري ،عن أمله أن تتفهم الحكومة
موقف القطاع الخاص وتصلها رسالة مفادها
أن وضع هذا القطاع حرج وبحاجة إلى الدعم
من خالل سداد كافة مستحقاته  ،إضافة إلى
مستحقات العام .2008
وشدد على ضرورة التعامل مع هذا القطاع
من إدارة المال المختصة في الحكومة بصورة
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ع��ادل��ة والتعامل معهم ب��ص��ورة شفافية
مطلقة ،وسداد المستحقات المترتبة عليه
منذ سنتين رغم ما حدث من أزم��ة عالمية
وفرق في العملة.
وطالب مدير عام اتحاد الغرف التجارية جمال
جوابرة بدفع مستحقات القطاع الخاص من
أجل الحفاظ على مؤسساته والعاملين فيه
قبل انهياره أمام األزمة التي يعانيها جراء
تأخر دفع المستحقات المترتبة على الحكومة
التي وصلت إلى  300مليون شيقل.
وق��ال نقيب المهندسين أحمد عديلة «إن
النقابة تضامنت م��ع المقاولين لتأكيد
وقوفها لجانبهم لحين استالمهم كافة
حقوقهم ،كون المقاول الفلسطيني يعتبر
الذراع التنفيذي لبناء الوطن ما يتوجب على
جميع الجهات أن تقابله باحترام وتقدير
كبيرين بدال من إلحاق الضرر بمصالحه وهضم
حقوقه».

رئيس الوزراء يلتقي بممثلين
عن اتحاد المقاولين

وفي غضون ذلك اجتمع رئيس الوزراء الدكتور
سالم فياض بمجلس إدارة اتحاد المقاولين.
وجاء في بيان صادر عن اتحاد المقاولين عقب

ّ
الزغير:
أحمد هاشم
من الضروري معرفة
القيمة التشغيلية في
القطاعات المتضررة
ومدى خطورتها
وانعكاساتها على الوضع
االقتصادي واالجتماعي.

االجتماع ان رئيس الوزراء سالم فياض أبدى
تفهمه الكامل لمطالب اتحاد المقاولين،
ووعد بإيجاد الحلول السريعة للقضايا اإلدارية
المتعلقة بالوزارات.
وأضاف البيان أن مجلس اإلدارة طالب بدفع
كافة مستحقات المقاولين ،وإيجاد حلول
لألمور اإلدارية والبيروقراطية لدى الوزارات،
وحوالة الحق للمقاولين ،ومشاكل المقاولين
م��ع سلطة النقد وال��ب��ن��وك ،وتعويضات
المقاولين عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة
تأخر الدفعات.
واتفق ،خ�لال االجتماع ،على عقد اجتماع
آخر من أجل إيجاد آليات واضحة لتسديد
مستحقات المقاولين ،كذلك جرى االتفاق
على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة،
وات��ح��اد المقاولين ،ونقابة المهندسين،
من أجل تقييم الخسائر التي تعرض لها
المقاولون.
وأش��ار البيان إلى أن رئيس ال��وزراء استمع
لكافة مطالب المقاولين في غزة بخصوص أن
يتولى االتحاد التنسيق لدخول مواد البناء
للقطاع الخاص في القطاع ،بالتنسيق مع لجنة
المعابر في الحكومة ،ووعد بدراسة مطالبهم
بخصوص دفع  30%من الرديات الضريبية
التي اقتطعت سابقا.
كما وعد رئيس ال��وزراء بالعمل على إنهاء
مشكلة شركات المقاوالت المتعاقدة مع
 USAIDقبل االنقسام في .2007/6/14

اجتماع اخر للتنسيقي

وبتاريخ  2011-5-11عقد المجلس التنسيقي
اج��ت��م��اع اخ���ر ل��ه ف��ي م��ق��ر ات��ح��اد ال��غ��رف
الفلسطينية ،ثمن احمد هاشم الزغير دعم
وم����ؤازرة مؤسسات المجلس التنسيقي
ب��خ��ص��وص م��وض��وع مستحقات القطاع
الخاص على الحكومة ،وتطرق في االجتماع
الى موضوع الملف الضريبي حيث تم اعالم
الحضور بقضية نقل الملفات الضريبية التي
تزيد عن  10مليون شيكل الى ضريبة رام الله
وعرضت رسالة اتحاد الغرف الفلسطينية
ح��ول موضوع احتجاج القطاع الخاص الى
رئيس الوزراء د .سالم فياض على هذا االجراء
واتفق الحضور على متابعة هذا الموضوع.
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ممثل االتحاد األوروبي في القدس كريستيان برغر ل «رجل االعمال»:

خطة عمل االتحاد تتماشى

مع األولويات التي وضعتها
السلطة الفلسطينية

ندعم اإلصالحات ونساعد في تعزيز مؤسسات

الدولة الفلسطينية المستقبلية
أك��د ممثل االت��ح��اد األوروب���ي في القدس
كريستيان برغر دع��م االت��ح��اد لإلصالحات
الفلسطينية وت��ع��زي��ز م��ؤس��س��ات ال��دول��ة
الفلسطينية المستقبلية موضحا ان خطة
االت��ح��اد األوروب���ي هي االستمرار في دعم
السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات.
ورأى برغر في مقابلة خاصة ب «رجل األعمال»
ان النمو المستدام يعتمد على قطاع خاص
منتعش وح��ي��وي م��ش��ددا على ان القيود
اإلسرائيلية على حرية الوصول إلى الموارد
الطبيعية واألس��واق تمنع من تحقيق النمو
االقتصادي.
وأعلن برغر أن االتحاد األوروبي خصص مبلغ
 300مليون يورو لعام  2011للفلسطينيين
ووص��ف ممثل االتحاد األوروب��ي في القدس
دور القطاع الخاص الفلسطيني بانه هام جدا
في بناء قطاع اقتصادي قوي ومولد لفرص
العمل مضيفا انه يجرى العمل على برنامج
لدعم المشاريع التجارية للوصول إلى أسواق
جديدة.
ورأى في حديثه ان التعافي االقتصادي
السريع في غزة يعتبر مركزيا في إستراتيجية
االتحاد األوروب���ي .مؤكدا ان ه��دف االتحاد
األوروبي أن يرى تزايد في األداء التصديري
للفلسطينيين إلى سوق االتحاد األوروبي.
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وفيما يلي نص المقابلة:
س :ما هي خطة عمل المفوضية التي تنسجم
مع خطة الحكومة الفلسطينية «إنهاء االحتالل
وبناء الدولة»؟
خطة عمل االتحاد األوروبي دائما تتماشى مع
األولويات التي وضعتها السلطة الفلسطينية،
باإلضافة إلى استمرار العمل مع األون��روا ومع
المجتمع المدني الفلسطيني .منذ شهر
آب  ،2009وتقديم خطة العامين من قبل
الحكومة الثالثة عشرة من قبل رئيس الوزراء
الدكتور سالم فياض ،عمل االتحاد األوروبي
على دعم الخطة سياسيا وماديا .نحن ندعم
اإلص�لاح��ات ونساعد ف��ي تعزيز مؤسسات
الدولة الفلسطينية المستقبلية في عدة محاور
وقطاعات .على سبيل المثال ،نعمل مع وزارة
الشؤون االجتماعية من اجل بناء قدرات الوزارة
وتطوير نظام حماية اجتماعية مستدام.
إضافة إلى ذلك ،نعمل مع المدققين الداخليين
ودائرة الرقابة في وزارة المالية من اجل إقامة
إدارة فعالة وشفافة وذو هيكلية صحيحة
للتمويل العام.
وف��ي قطاع سيادة القانون ،نعمل حاليا مع
مجلس القضاء األعلى لتحسين الجودة الكلية
لنظام العدل وضمان تطبيق القانون واإلجراءات
بشكل صحيح .كل هذه هي قطاعات مهمة

في أحجية ال��دول��ة الفلسطينية المستقلة
والمستدامة بشكل ذاتي وخطة االتحاد األوروبي
هي االستمرار في دعم السلطة الفلسطينية
في بناء المؤسسات التي تسمح بتحقيق هذا
الهدف.

بناء المؤسسات الفلسطينية

س :ما هو دور المفوضية في بناء المؤسسات
الفلسطينية تمهيدا ل�لإع�لان ع��ن الدولة
الفلسطينية في شهر سبتمبر القادم؟
خالل اجتماع لجنة المساعدات الدولية إلى
الشعب الفلسطيني في نيسان الماضي في
بروكسل ،اتفقت الجهات المانحة أن السلطة
الفلسطينية في عدة قطاعات رئيسية تخطت
عتبة األداء ك��دول��ة فاعلة وان العديد من
المؤسسات الفلسطينية يمكن مقارنتها بشكل
ايجابي مع نظيراتها في الدول القائمة .لذلك،
فان العمل الذي تم تحت قيادة رئيس الوزراء
فياض أوصلتنا إلى هذه النقطة غير المسبوقة.
اآلن ،الموضوع يتعلق باإلرادة السياسية لكي ال
يتم إضاعة هذه الفرصة وهذا الزخم .لقد تحدث
االتحاد األوروب��ي مرارا أن الطريق الوحيد لحل
النزاع يكون عبر المفاوضات ونحن مستعدون
للمساهمة ف��ي ح��ل تفاوضي ضمن الفترة
الزمنية التي حددتها اللجنة الرباعية.
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أدعو مجتمع األعمال
الفلسطيني إلى المثابرة
والتعلم من تجارب اآلخرين
االداء االقتصادي

س :كيف تقيمون األداء االقتصادي في الضفة
الغربية في ظل المعيقات اإلسرائيلية؟
بالرغم من تحقيق تقدم في الضفة الغربية،
حصل ت��ده��ور ف��ي التوجهات االقتصادية
واالجتماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة،
وتحديدا بسبب الحصار المستمر على غزة قبل
وبعد «عملية الرصاص المصبوب» ،مع تنفيذ
محدود لجزء من التزامات إسرائيل فيما يتعلق
بالقيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة
الغربية.
لقد صرح البنك الدولي بشكل واضح في آخر
تقرير له أن استدامة النمو االقتصادي في
الضفة الغربية وغ��زة أمر غير واض��ح ويشوبه
الغموض.
النمو الحالي مدفوع بشكل أساسي من الجهات
المانحة أو محدود ضمن قطاعات غير تجارية.
النمو المستدام يعتمد على قطاع خاص
منتعش وحيوي ولكن القيود اإلسرائيلية على
حرية الوصول إلى الموارد الطبيعية واألسواق
يجعله من الصعوبة بمكان تحقيق هذا النمو.
الدعم السنوي
س :كم يبلغ حجم الدعم المقدم سنويا من قبل
االتحاد االوروبي الى السلطة الفلسطينية؟
منذ العام  ،2007يمنح االتحاد األوروبي ما معدله
 500مليون ي��ورو في السنة كمساعدات إلى
الفلسطينيين؛ ويتعلق ذلك بعملنا مع السلطة
الفلسطينية ،باإلضافة إلى دعمنا إلى األونروا
والى مشاريع مع المجتمع المدني .بالنسبة للعام
 ،2011قام االتحاد األوروب��ي بتخصيص مبلغ
 300مليون يورو حتى اآلن .لهذا العام،
س :وما هي القطاعات والمرافق التي ينفق
عليها هذا الدعم؟
تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

اتفقنا مع السلطة الفلسطينية أننا سنركز على
ثالثة مجاالت رئيسية ،وهي قضايا الحكم،
خاصة في مجال سيادة القانون واألم��ن ،وفي
مجال نمو القطاع الخاص وتطوير اقتصاد
مستدام بشكل ذاتي ،ومجال تحسين البنية
التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي في
الضفة الغربية وقطاع غزة .سنستمر في توفير
الدعم في مجاالت الحماية االجتماعية والتعليم
وإدارة التمويل العام.

القطاع الخاص

س :ما هو تقييمكم ل��دور القطاع الخاص
الفلسطيني وكيف يمكن تطويره؟
دور القطاع الخاص ه��ام ج��دا في بناء قطاع
اقتصادي قوي ومولد لفرص العمل األمر الذي
يؤدي إلى دولة مستقلة مستدامة بشكل ذاتي.
ولهذا ركز االتحاد األوروبي على تطوير القطاع
الخاص للعام  .2011نعمل حاليا على برنامج
شامل لدعم المشاريع التجارية للوصول إلى
أسواق جديدة ،وتطوير استراتيجيات تسويق
وحرية الوصول إلى التمويل وتحقيق كامل
القدرات في التصدير .وعلى نطاق أوسع ،االتحاد
األوروب��ي يدعم أجندة السلطة الفلسطينية
في مجال منظمة التجارة العالمية في مجاالت
محددة ،مثل إستراتيجية التصدير الوطني
والسياسات التجارية ،وهذا سيحسن بشكل
ملموس التنافسية الدولية ف��ي فلسطين
وسيعزز بيئية جاذبة ومواتية للتجارة.
نستمر ف��ي ال��ع��م��ل م��ع ب��رن��ام��ج السلطة
الفلسطينية للعام  2010ف��ي دع��م إع��ادة
بناء األعمال التجارية في غزة والتي تضررت
بسبب عملية الرصاص المصبوب .وقد شاهدنا
المستفيدين من البرنامج الذين بدأوا باستعادة

قدراتهم اإلنتاجية وخلق ف��رص عمل .لكن
يوجد كثير من العمل المتبقي من اجل إعادة
إحياء االقتصاد في قطاع غزة.
التعافي االقتصادي السريع في غزة يعتبر
مركزيا في إستراتيجية االتحاد األوروبي للعام
القادم كما تم التعبير عنه بشكل واضح من
قبل وزراء الخارجية في االتحاد األوروبي خالل
اجتماعاتهم في كانون األول الماضي .لقد أعلن
االتحاد األوروب��ي عن جهوزيته في المساعدة
ب��ال��ق��درات على المعابر ف��ي قطاع غ��زة وان��ه
مستعد للمساعدة برزمة ثالثية األبعاد ،حيث
تتضمن تحسينات على البنية التحتية للمعابر،
والمعدات والتدريب في التنسيق بين الجانبين.
تحسين مناخ االستثمار
س :هل أصبحت فلسطين بيئة استثمارية
واعدة في ظل سيادة القانون وتحسين األمن
واإلصالحات االقتصادية؟
لقد تحسن األمن بشكل ملحوظ وكذلك الوصول
ال��ى العدالة والبيئة اإلداري���ة واالقتصادية
السليمة مما ساهم بشكل رئيسي بتحسين
م��ن��اخ االس��ت��ث��م��ار.ول��ك��ن يمكن التفهم أن
المستثمرين غير متحمسين بسبب تزايد
تكلفة األعمال التجارية بسبب اإلغالق .المخاطر
يمكن أن تكون جدية ولكن هناك أيضا فرص
جمة .يوجد بعض األمثلة التي تبث األمل من
ناحية قصص نجاح ألعمال تجارية واعتقد أننا
يجب أن نسير باتجاهها .بالرغم من المعيقات،
يجب أن نركز جميعا كفلسطينيين ومجتمع
دولي على إعادة بناء القدرة اإلنتاجية لالقتصاد
الفلسطيني.

التجارة الثنائية

س :هل انتم راض��ون عن التجارة الثنائية
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بين االتحاد األوروبي واألراضي الفلسطينية
ال��م��ح��ت��ل��ة؟ وم���ا ه��ي ال��خ��ط��ط واإلج�����راءات
لتطويرها؟
السلطة الفلسطينية هي الشريك التجاري
األصغر لالتحاد األوروبي في منطقة البحر األبيض
المتوسط وربما في العالم اجمع حيث يصل
إجمالي التجارة إلى  56,6مليون يورو في العام
 2009حيث الجانب األكبر منها كان صادرات
االتحاد األوروب��ي ( 50,5مليون ي��ورو) .واردات
االتحاد األوروبي من السلطة الفلسطينية وصلت
فقط إلى  6,1مليون يورو وتألفت بشكل أساسي
من منتجات زراعية ومنتجات زراعية مصنعة (ما
يقرب من  70,1%من مجموع استيراد االتحاد
األوروبي) .هدف االتحاد األوروبي أن يرى تزايد
في األداء التصديري للفلسطينيين إلى سوق
االتحاد األوروبي ونعتقد أن ذلك يمكن أن يطور
بشكل كبير اقتصاد الضفة الغربية وغزة.

وتحديدا ،تم توقيع اتفاقية مؤخرا من قبل
الممثل األعلى لالتحاد األوروبي كاثرين آشتون
ورئيس ال���وزراء الدكتور س�لام فياض حيث
تمنح هذه االتفاقية كافة المنتجات الزراعية
والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات
السمكية الناشئة من الضفة الغربية وقطاع
غزة إعفاء فوري من الجمارك في أسواق االتحاد
األوروبي .االتفاقية سارية المفعول بشكل فوري
لفترة عشرة أعوام مع احتمال تمديد إضافي مع
مرور الزمن.
أن���ا أش��ج��ع ال��م��زارع��ي��ن الفلسطينيين أن
يستفيدوا من ه��ذه االتفاقية وان يدرسوا
المكاسب التي يمكن تحقيقها من االتفاقية.
منتجات المزارعين يمكن أن تصل إلى سوق
يحتوي على  500مليون مستهلك ويمكن
ترجمة ذلك على انه دفعة كبيرة لعائداتهم
ولالقتصاد الفلسطيني بشكل ع��ام .وكذلك

أود أن أذك��ر المصدرين الفلسطينيين بأنه
بإمكانهم حاليا استخدام الموقع االلكتروني
الخاص بالتصدير الى أوروبا والذي أصبح متوفرا
بالعربية و يمكنهم من خالله الحصول على
كافة المعلومات التي يحتاجونها للوصول الى
األسواق األوروبية.

رسالة  ..الى مجتمع األعمال

س :هل هناك أية جوانب أو رسالة تريدون
إيصالها إلى مجتمع األعمال الفلسطيني؟
المثابرة على الرغم من الصعوبات ،وتفعيل
إمكانياتكم والتعلم من كل تجارب اآلخرين.
لقد رأيت إنجازات كبرى تتحقق نتيجة العمل
معا في التعاونيات ومع الشركات المصدرة،
وهناك فرص من هذا القبيل  -كاتفاق التجارة
الحرة مع االتحاد األوروب���ي  -ال��ذي يمكن أن
يستفاد منها.

WWW.PBA.PS
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برعاية رئيس الوزراء بنك فلسطين يفتتح فرعه الـ  44في مدينة الخليل

فياض :بنك فلسطين يحكي قصة
نجاح في القطاع المصرفي
افتتح ف��ي مدينة الخليل ال��ف��رع الجديد لبنك
فلسطين ،في احتفالية خاصة أقيمت تحت رعاية
رئيس ال���وزراء س�لام فياض ال��ذي ق��ص شريط
االفتتاح ،بحضور عدد وافر من المسؤولين ورؤساء
البلديات والمؤسسات االقتصادية ورجال األعمال
في المحافظة.
وبافتتاح هذا الفرع في الخليل يصبح عدد فروع
بنك فلسطين في الوطن  44فرعًا ومكتبًا مزودًا
بكامل الخدمات ،ترمي ،بحسب رئيس مجلس اإلدارة
والمدير العام للبنك هاشم الشوا ،إلى مواصلة
البناء واالستثمار في الوطن وإيصال خدمات البنك
المصرفية إلى الجمهور والعمالء بجودة عالية وأداء
متميز.
ويأتي افتتاح فرع الخليل بعد  50عامًا على تأسيس
البنك الذي بدأ بمبادرة وطنية وبرأس مال وطني
خالص ،كما اوضح الشوا ،انه رغم الظروف الصعبة
التي مر بها الوطن واصل البنك نموه وتوسعه برؤيا
واستراتيجية واضحة وأرضية صلبة انطلق بها نحو
تطوير خدماته وبرامجه المصرفية المتميزة.

رئيس الوزراء

وعبر رئيس الوزراء فياض ،في كلمة له بالمناسبة،
عن اعتزازه بهذا االنجاز لبنك فلسطين ،بافتتاح
فرع في مدينة الخليل «المشهود بدورها الكبير في
القطاع الخاص والغنية بإبداعاتها».
وأش��ار ال��ى أن المراحل التي مر بها البنك منذ
تأسيسه عام 1960م ،تحكي قصة نجاح كبيرة في
القطاع المصرفي في الوطن ،الذي نما وتطور وازدهر
في تقديم الخدمات وتحسين أدائها وجودتها.
واش��ار فياض ،إلى أهمية توفير المناخ المالئم
لعمل القطاع المصرفي والقطاع الخاص بما يوفر
أجواء مواتية لالستثمار ،معتبرا كل انجاز يتم في
الوطن ،سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى
القطاع الخاص واألهلي ،بمثابة حلقات متواصلة

ومكملة لبعضها في السعي نحو قيام الدولة بكفاءة
ومهنية ،والتخلص من االحتالل على ح��دود عام
1967م.
بدوره ،أشار الشوا ،في معرض حديثه خالل حفل
االفتتاح الذي أقيم في قاعة البنك بمنطقة الحرس،
أن افتتاح الفرع الجديد للبنك (يتكون من تسعة
ادوار) ،ويأتي استكماال سلسلة ف��روع معظمها
في المناطق الريفية والقروية ،يندرج ضمن القرار
االستراتيجي بالتوسع بشكل كبير في المحافظات
كافة من اجل تسهيل الخدمة المصرفية للمواطن
رغم الحواجز والعوائق التي سببها االحتالل ،وضمن
توجه البنك نحو إنشاء مبان جديدة له في المدن
الرئيسية ،منها رام الله والخليل وجنين ونابلس
وبيت لحم وأريحا ،موضحا أن عدد العاملين في
سلسلة ال��ف��روع وص��ل إل��ى أكثر من أل��ف موظف
يخدمون أكثر من نصف مليون عميل.
واستعرض الشوا ،أهم االنجازات التي حققها البنك
على الصعيد التطور والرقي بخدماته ،إلى جانب
«مسؤوليته االجتماعية» ،في دفع عجلة التنمية
االقتصادية إلى األم��ام من خالل دعم القطاعات

المختلفة وتنمية المواهب واالب��ت��ك��ارات ،منها
امتالكه المركز األول والوحيد في الوطن في قبول
وإص��دار بطاقات االئتمان والخصم ما ساهم في
تنشيط الحركة الشرائية والسياحية.
من جهته ،اعتبر رئيس سلطة النقد جهاد الوزير،
هذا االفتتاح الجديد للبنك انعكاسا لحالة التطور
التي لحقت بالقطاع المصرفي في الوطن ،مشيرا إلى
انه خالل العامين الماضيين تم افتتاح  91فرعًا.
وأضاف :ان هذه التطورات تدلل على جاهزية سلطة
النقد التحول إلى بنك مركزي كامل الصالحيات،
مستعرضا بعضا من االنجازات التطويرية لذلك
وال��ت��ي ساهمت ف��ي دع��م الحركة االقتصادية
وتأسيس ق��اع��دة بيانات ائتمان ساهمت في
ارتفاع نسبة اإلقراض ،نظرا إلخضاعها للتسهيالت
وتخفيف المخاطر على البنوك وإع���ادة الثقة
للشيكات ،وفق ما يؤكد.
واختتم الوزير حديثه باإلشارة إلى تقرير صندوق
النقد الدولي الذي يشهد بجاهزية سلطة النقد
التحول إلى بنك مركزي ،عازيا ذلك إلى مستوى
األداء األمثل والمهنية العالية والنجاح الكبير.

الشوا :افتتاح وإنشاء مبانٍ حديثة للبنك في مختلف مناطق الضفة
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يخدم أكثر من مئة الف مواطن من قرى غربي رام اهلل

بنك فلسطين يحتفل بافتتاح فرعه الجديد

في بلدة نعلين قضاء رام اهلل ليصل عدد فروعه
ومكاتبه في فلسطين الى  45فرعا ومكتبا

في اطار احتفاالت البنك باليوبيل الذهبي ومرور
خمسين عاما على تاسيسه ،وانطالقا من سعيه
لوصول خدماته الى كافة المناطق الفلسطينية
والريفية منها ،افتتح بنك فلسطين اليوم
الثالثاء  2011/4/26فرعا جديدا لخدماته
المصرفية في بلدة نعلين قضاء رام الله في
احتفالية خاصة أقيمت بحضور د .ليلى غنام
محافظة رام الله والبيره ،ود .جهاد الوزير
ِ
محافظة َ
محافظ سلطة النقد الفلسطينية .واالستاذ
هاشم الشوا رئيس مجلس االدارة والمدير
العام للبنك .وبمشاركة حشد من الفعاليات
االقتصادية واالجتماعية في البلدة ،حيث يخدم
الفرع الجديد عدد من القرى الغربية لمدينة رام
الله ويقطنها اكثر من  100الف مواطن.
وبافتتاح فرعه في نعلين يرتفع عدد فروع بنك
مزودة
فلسطين في الوطن الى  45فرعًا ومكتبًا
ً
بكامل الخدمات المالية والمصرفية .وتهدف

إلى مواصلة البناء واالستثمار في الوطن وإيصال
خدمات البنك المصرفية إلى الجمهور والعمالء
بجودة عالية وأداء متميز.

هاشم الشوا

وف��ي كلمته بحفل االفتتاح ،عبر الشوا عن
سعادته بتوالي االن��ج��ازات التي تنسب الى
البنك يوما بعد بوم ،مشيرا في الوقت ذاته الى
ان تاسيس البنك في العام  1960جاء بمبادرة
وطنية وبرأس مال وطني خالص وبرغم الظروف
الصعبة التي مر بها الوطن .فقد واصل البنك
نموه وتوسعه برؤيا واضحة وأرضية صلبة انطلق
بها نحو تطوير خدماته وبرامجه المصرفية
المتميزة.
وأث��ن��ى ال��ش��وا ف��ي كلمته على سلطة النقد
الفلسطينية التي ساعدت البنك انجاز افتتاح
ع��دد من ف��روع البنك في المناطق الريفية.

وي��ن��درج ذل��ك ضمن ال��ق��رار االستراتيجي
لمجلس ادارة البنك ،بالتوسع بشكل كبير في
المحافظات كافة من اج��ل تسهيل الخدمة
المصرفية للمواطن رغم الحواجز والعوائق التي
سببها االحتالل ،وضمن توجهه نحو إنشاء مبان
عصرية جديدة له في المدن الرئيسية ،منها رام
الله والخليل وجنين ونابلس وبيت لحم وأريحا،
موضحا أن عدد العاملين في سلسلة الفروع
وصل إلى أكثر من ألف موظف يخدمون أكثر
من نصف مليون عميل.
واستعرض الشوا ،أهم االنجازات التي حققها
البنك على الصعيد التطور والرقي بخدماته ،إلى
جانب «مسؤوليته االجتماعية» التي تجاوزت
مساهمته فيها أكثر من  1.5مليون دوالر العام
الماضي ،حيث عملت على دفع عجلة التنمية
االقتصادية إلى األمام من خالل دعم القطاعات
المختلفة وتنمية ال��م��واه��ب واالب��ت��ك��ارات
والتعليم ،ال��خ .كما أش��ار الشوا ال��ى ان بنك
فلسطين هو البنك األول والوحيد الذي يملك
قبول وإصدار بطاقات االئتمان والخصم ما ساهم
في تنشيط الحركة الشرائية والسياحية ،كما
استعرض الشوا عددا من انجازات البنك التي
تحققت خالل العام الماضي.

د .جهاد الوزير

م��ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر م��ح��اف��ظ س��ل��ط��ة النقد
الفلسطينية د .جهاد الوزير ،أن افتتاح الفرع
الجديد للبنك يعكس حالة التطور التي لحقت
بالقطاع المصرفي في الوطن ،مشيرا إلى انه
خالل العامين الماضيين تم افتتاح مجموعة
ً
من الفروع التي تقربت بها البنوك من المناطق
الريفية ومن المزارعين الفلسطينيين .مشيرا
في الوقت ذاته الى ان قروض الزراعة ازدادت
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لتبلغ  60مليون دوالر على االقل.
واستعرض الوزير التطورات التي دللت على
جاهزية سلطة النقد الفلسطينية في التحول
إلى بنك مركزي كامل الصالحيات ،مستعرضا
بعضا من االنجازات التطويرية لذلك والتي
ساهمت في دعم الحركة االقتصادية وتأسيس
قاعدة بيانات ائتمان ساهمت في ارتفاع نسبة
اإلقراض ،نظرا إلخضاعها للتسهيالت وتخفيف
المخاطر على البنوك وإعادة الثقة للشيكات.
ونفى أن تكون القروض المقدمة استهالكية
«وان��م��ا تساعد على تحسين وض��ع المواطن
وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة أصحاب
العمل الصغار النهوض بمؤسساتهم» ،مشيرا
الى تقرير صندوق النقد الدولي الذي وجد ان
االقراض موزع على كل القطاعات بشكل سليم
وله تاثير مباشر للنمو .واختتم الوزير حديثه
باإلشارة إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي
يشهد بجاهزية سلطة النقد التحول إلى بنك
مركزي ،عازيا ذلك إلى مستوى األداء األمثل
والمهنية العالية والنجاح الكبير.

د .ليلى غنام

من جهتها نقلت د .ليلى غنام محافظ محافظة
رام الله والبيره في كلمة مقتضبة لها ،تحيات
السيد الرئيس محمود عباس الى قرية نعلين،
معبرة عن اعتزازها بصمود هذه القرية ،وصمود
العائالت الفلسطينية في المناطق الريفية
المحيطة بالجدار والمهددة دوما بالتضييق
والخناق من قبل االحتالل.
كما اثنت د .غنام على ال��دور المتميز الذي
يقوم به بنك فلسطين .حيث قالت انه يجسد
المعاني الوطنية واالقتصادية في الوطن ،كما
يرتبط اسمه بما يشترك به كل الفلسطينيين
من حب لهذه االرض .معبرة عن شكرها ،وعظيم
فخرها ببنك فلسطين ال��ذي اصبح لديه 9
فروع في محافظة رام الله لوحدها تتوزع على
انحاء مختلفة من قراها وبلداتها ،مضيفة بأن
هذه المناطق بحاجة الى مشاريع جديدة لدعم
صمود المواطنين.
وفي هذا السياق أشارت د .غننام الى اهتمام
الرئيس وال��م��ؤس��س��ات الوطنية بالمناطق
المهددة ودعم صمود اهلها وض��رورة ايصال
الخدمات المختلفة ليظلوا صامدين متشبثين
بارضهم ووطنهم.

38

ايمن نافع

من جانبه عبر ايمن نافع رئيس بلدية نعلين
عن سعادته بافتتاح فرع بنك فلسطين في بلدة
نعلين ،مضيفا بانه يعتبر أحد مقومات الصمود
في هذه القرية ،حيث يمثل صرحا اقتصاديا
ي��ع��زز ث��ب��ات اه��ل��ه��ا .ويعمل على تسهيل
معامالت المواطنين خصوصا في ظل بعدها عن
مركز المدينة.
كما عبر ن��اف��ع ع��ن امتنانه لسلطة النقد
الفلسطينية لتسهيلها عملية انتشار الفروع
ف��ي فلسطين ،ش��اك��را ف��ي ال��وق��ت ذات��ه بنك
فلسطين ال��ذي ك��ان له ال��دور االب��رز في هذا
الحدث .مضيفا بأن افتتاح الفرع سيكون له االثر
الواضح في تنشيط الحركة االقتصادية.
وفي سياق االجتماع ،وافقت الجمعية العمومية
على توصية مجلس االدارة برفع رأس مال البنك
بنسبة  20%من خالل توزيع اسهم مجانية على
المساهمين من تلك االرب��اح المتحققة خالل
العام  .2010ليصبح رأس مال البنك الجديد 120
مليون دوالر بعد ان كان  100مليون دوالر ،ليتم
االحتفاظ بباقي األرباح كاحتياطيات لمواجهة
األخطار المصرفية واالحتياطيات القانونية
بحسب قانون الشركات المعمول به.

مسيرة االنجازات

وف��ي كلمته االفتتاحية استعرض هاشم
الشوا مسيرة االنجازات التي حظي بها البنك،
فمن فرع صغير في العام  1960ليصبح أكبر

مؤسسة تملك أوسع شبكة مصرفية فلسطينية
تمتلك أكبر موجودات على مستوى الشركات
الفلسطينية .مؤكدا في الوقت ذات��ه مضي
البنك قدما في استكمال مسيرة النمو والرقي
بالخدمات المصرفية لتتوائم مع المنتجات
العصرية على الساحة الدولية ،وتعزيز جوانب
العمل المهني وتحقيق االرب���اح لمساهمي
البنك .مشيرا الى ان عقد هذا االجتماع يتزامن
مع احتفاالت البنك باليوبيل الذهبي ومرور
خمسين عاما على تاسيسه ،هذه الفترة التي
استطاع خاللها تحقيق انجازات رائدة ساهمت
بشكل كبيرة ب��أن تضع البنك على خارطة
فلسطين االقتصادية.
وأضاف الشوا أنه وبرغم الظروف التي هدتها
األس��واق واالقتصادات العالمية ،فقد واصل
البنك مسيرته في العام  ،2010وتمكن من
تحقيق نتائج إيجابية ،حيث ارتفعت أرباح
البنك الصافية للعام  2010بنسبة 11.88%
بالمقارنة مع العام  2009لتصل الى 30.11
مليون دوالر أميركي.
وقال الشوا بانه ونتيجة للثقة التي يتمتع بها
البنك ،فقد ارتفع عدد عمالئه الى حوالي نصف
مليون عميل .كما وارتفعت ودائع العمالء في
العام  .2010لتصل قيمتها  1.2مليار دوالر،
لتنمو حصة البنك السوقية من ودائع القطاع
المصرفي الفلسطيني إلى نسبة ،18.44%
مقارنة بـ  16.71%نهاية العام  .2009كما تم
رفع حجم محفظة التسهيالت الى  545مليون
دوالر خالل العام  ،2010مقارنة بـ  343مليون
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دوالر في نهاية العام  ،2009لتصل حصتنا
السوقية الى حوالي  19%مقارنة مع 17%
ُح ِققت في العام .2009
وأشار الشوا الى افتتاح مكتبين جديدين؛ في
ترقوميا واليامون ،في العام الماضي .وذلك في
اطار استراتيجية التوسع .ليصل عدد الفروع
والمكاتب إلى  45فرعًا ومكتبًا منتشرين في
كافة أرجاء الوطن .كما باشر البنك ببناء وتجهيز
مقر جديد للمركز الرئيسي لإلدارة العامة في
مدينة رام الله ،ضمن مشروع االرس��ال سنتر،
يتكون من  17طابقا ،راسمين بذلك عالمة
تجارية وطنية متميزة في مدن الوطن كافة .كما
تحدث الشوا عن شراء حصة استراتيجية في
البنك االستثماري االردني نسبتها  9%حيث
سيكون لهذه الحصة نتائجها االيجابية على
عمليات البنك ونتائجه المستقبلية .اضافة
الى تأسيس شركة  Pal Payبهدف تحصيل
فواتير مختلف شركات الخدمات ،من مياه
وكهرباء واتصاالت وغيرها.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية ،أوضح
الشوا ب��أن البنك لعب دورا اساسيا ،لخدمة
المواطنين .ليترك بصمات واضحة أسهمت في
تنمية المجتمع المحيط ،من خالل المساهمة

الشوا:
نتيجة للثقة التي يتمتع
بها البنك ،فقد ارتفع
عدد عمالئه الى حوالي
نصف مليون عميل.
كما وارتفعت ودائع
العمالء في العام 2010
لتصل قيمتها  1.2مليار
دوالر
في رعاية العديد من النشاطات على كافة
الصعد الثقافية واالجتماعية والرياضية
والخيرية والتعليمية وغيرها.

قفزات نوعية

وعلى هامش النقاش الذي دار مع المساهمين،
أوضح الشوا بأن البنك حقق قفزات نوعية على
كافة الصعد ،خالل السنوات االخيرة الماضية.
حيث قفزت حقوق المساهمين والتسهيالت
والموجودات واالرباح الى أضعافا مضاعفة خالل
الخمس سنوات االخيرة.
وفي ختام كلمته ،طمأن الشوا مساهمي البنك عن
ارباح الربع االول من العام  .2011الفتا الى تحقيق
البنك ربحا قدره  13.8مليون دوالر .كما قدم شكره
وتقديره للمساهمين لدعمهم ومساندتهم
للبنك في مسيرته ،وال��ى سلطة النقد وجميع
العاملين اللتزامهم وتكريس جهودهم لتحقيق
أهداف البنك األساسية في المساهمة في بناء
االقتصاد الوطني الفلسطيني.
ال��ى ذل��ك وبعد االج��اب��ة عن بعض تساؤالت
ون��ق��اش بين مجلس االدارة والمساهمين،
صادقت الجمعية العمومية في اجتماعها
على تقريري مجلس االدارة ،وتقرير مدققي
الحسابات الخارجيين ارنست ويونغ ،وتجديد
التعاقد مع مدققي حسابات البنك بتوكيل االمر
الى رئيس مجلس االدارة ،كما ابرأت الجمعية
ذمة اعضاء مجلس االدارة عن العام .2010

بنك فلسطين يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2011

الموافقة على توزيع أرباح بنسبة

 20%من رأس المال كأسهم مجانية
الشوا :بنك فلسطين أصبح مصدر ثقة المواطنين وعدد عمالئه تجاوز النصف
مليون وحقوق المساهمين قفزت أضعافا مضاعفة خالل السنوات االخيرة

عقد بنك فلسطين يوم الجمعة  2011/4/29اجتماعه السنوي العادي من المساهمين واالقتصاديين ورجال األعمال ووسائل االعالم.
للجمعية العمومية ،بمقر المركز الرئيسي لالدارة العامة ،بمدينة وتضمن جدول أعمال االجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية
رام الله ،بالتواصل عبر «الفيديو كنفرنس» مع مقر االدارة الرئيسية البنود التالية :تقرير مجلس االدارة والمصادقة عليه ،مناقشة
بغزة .وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة البنك والمدير العام االستاذ البيانات المالية للعام  2010والمصادقة عليها ،وتوصيات مجلس
هاشم الشوا ،واعضاء مجلس االدارة ،ومراقبي الشركات في وزارة االدارة وتقرير مدققي الحسابات ،وابراء ذمة مجلس االدارة ،حيث اعلن
االقتصاد الوطني ،وممثلي المدقق الخارجي للحسابات وبورصة مراقبي الشركات في الضفة وغزة قانونية الجلسة بعد اكتمال نصاب
فلسطين وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،وعدد االجتماع بأغلبية مساهمي البنك وبنسبة .61.74%
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بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

بنك اإلسكان يعقد برنامج ًا تدريبي ًا
حول مهارات البيع

اختتم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية برنامجًا لبنك
االسكان للتجارة والتمويل حول مهارات البيع ،واستمر البرنامج لمدة
يومين بمعدل  15ساعة تدريبية.
وكان البرنامج قد افتتحه كل من مدير عام المعهد باسل طه ومدير
التدريب والتطوير جانيت منصور  /بنك االسكان االدارة العامة،
باالضافة لحودة حمايل المدير المالي واالداري في االدارة االقليمية.
وقدم البرنامج الخبير عماد هزيم الذي تناول مزايا المنتج والبيع
المتقاطع ومهارات تقديم الخدمة المميزة ومعالجة اعتراضات

العمالء ،وذلك بحضور  26كادرا مصرفيا من مختلف فروع البنك
في فلسطين.
وشكرت جانيت منصور المعهد وإدارته على الخدمات المقدمة
للجهاز المصرفي ،مؤكده على استمرارية التعاون ما بين البنك
والمعهد وذلك في سبيل تطوير قدرات الكوادر البشرية في
البنك ،ورحب طه مدير المعهد بزيارة السيدة جانيت مشيرا إلى
ان المعهد يضع كافة إمكانياته من اجل تطوير القطاع المصرفي
في فلسطين.

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  ..مع ًا ألداء أفضل
40

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

ملف الشركات

بدعم من بنك االسكان

اليوم العالمي للتضامن
مع مرضى الثالسيميا
نظمت جمعية أص��دق��اء مرضى الثالسيميا
احتفاال باليوم العالمي للتضامن مع مرضى
الثالسيميا تحت عنوان ( لفرص متكافئة
ف��ي الحياة ) ال���ذي ص���ادف ف��ي الثامن من
أي��ار من كل عام وذل��ك في مدينة قلقيلية .
وق��د حضر االحتفال لفيف من المسؤولين
الحكوميين ،ومسؤولي المؤسسات والشركات
وعدد غفير من المواطنين ومرضى الثالسيميا.
ومن جانبه قال د .بشار الكرمي رئيس الجمعية
أن هذا اليوم مميز ونأمل من الله أن نحتفل بآخر

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

مريض حامل للمرض ،واستعرض الكرمي مسيرة
الجمعية التي تقوم على فريق متطوعين ،الذين
امنوا بضرورة خلو فلسطين من هذا المرض ،وقد
شكر بنك اإلسكان على دعمه.
هذا وقد تخلل االحتفال ال��ذي بدا بآيات من
الذكر الحكيم والسالم الوطني العديد من
الفقرات الزجلية والعروض الفنية الهادفة ،و تم
تكريم المؤسسات الداعمة والمرضى الناشطين
في المحافظات .
وبعد انتهاء الحفل قام المشاركون بمسيرة

رافقتها فرق الكشافة متوجهة إلى حديقة
الحيوان ،للبدء باليوم الترفيهي بمشاركة
اإلغاثة الطبية – نابلس للرسم على الوجوه،
ورسم لوحة جدارية تعبر عن طموحات المرضى
وآمالهم بإشراف مجموعة صديق لكل مريض،
وتجمع طموحات وإنجازات مرضى الثالسيميا .
ومن الجدير بالذكر بأن بنك اإلسكان يدعم
نشاطات الجمعية التوعوية منذ سنوات
ويحرص على المساهمة الفعالة بالمسؤولية
االجتماعية اتجاه ابنائنا من مرضى الثالسيميا.
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حفل افتتاح مصنع اللحف الجديد في
احتفلت شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة بافتتاح مصنع
اللحف الجديد التابع للشركة بحضور عطوفة محافظ محافظة
طولكرم العميد طالل دويكات ورئيس بلدية طولكرم المهندس
إياد الجالد ومايك هارفي مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  USAIDوج��ون ك��راي فيلد مدير دائ��رة القطاع الخاص
بالوكالة األمريكية للتمنية وفادي عبد اللطيف نائب مدير دائرة
القطاع الخاص بالوكالة و قادة األجهزة األمنية ورئيس مجلس قروي
الجاروشية األستاذ حكمت قعدان.

الصناعة  ..قاطرة التنمية

واكد المهندس زيد عثمان المدير العام لشركة فليفل إن الصناعة
هي قاطرة التنمية في كل بلد وعليه فال بد من العمل على توعية
المواطن وتعريفه بالصناعة الوطنية والعمل على ترويج المنتجات
الفلسطينية والتي أؤكد لحضرتكم أنها من أرقى الصناعات وأعالها
جودة ،حيث أننا هنا ننتج الكثير من الصناعات التي تروج في كثير
من دول العالم مثل كندا وأمريكا ولألسف الشديد فإنه يكتب على
القسم األعظم منها صنع في إسرائيل مع العلم أنها صنعت في
فلسطين وبسواعد وعقول فلسطينية.
وهذا يدل على :
أن منتجاتنا في هذا المجال من المنتجات الرائدة في العالم ،يحب
علينا بذل الجهد الكافي للترويج وتسويق المنتج بالشكل الصحيح.
واوضح عثمان ان كل ذلك ال يتم إال بالتوازن والتكامل مع التزام
الصناعة بمعايير الجودة وتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار
منافسة وهذا موجود والحمد لله قمنا بفتح أفرع لنا في األردن
واإلمارات وكندا ونجحنا بفضل الله.

االرتقاء بالقطاع الصناعي

واكد للجميع أننا سنبقى بإذن الله عند حسن ظنكم وان نعمل على
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االرتقاء بواقع القطاع الصناعي في مجال األقمشة والمنسوجات،
حيث أننا حاصلون على شهادة الجودة العالمية  ISO9002منذ عام
 2000ونعمل جاهدين إن شاء الله للحصول على  ISO9001في
أقرب وقت لنبقى مواكبين ألي تقدم في هذا المجال.
وقال نؤكد للجميع أننا وبفضل الله وباإلصرار والتحدي والجهد
ال��دؤوب ال��ذي ال يكل وال يمل وصلنا ودائما سنصل بجهودنا
المتواضعة لنكون من أوائ��ل المصانع والشركات ذات اإلنتاج
العالمي.

نبذة عن الشركة

ويذكر ان شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة هي احدى
الشركات الرائدة في خياطة األقمشة واعادة تصنيعها في المنطفة
بل وفي فلسطين وخاصة كل ما يلزم من أغطية األسرة مثل اطقم
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شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة

النوم ملفات وشراشف واوجه كنب وبرادي ...الخ.
ب��دأت الشركة مسيرتها كمحل لبيع الخيطان ول��وازم المشاغل
في مدينة طولكرم عام 1987م ،وبجهود مضنية وعمل دؤوب تم
افتتاح اول مشغل لحياكة األلبسة تابع للمحل عام 1990م ،وبعد
ذلك بخمس سنوات تم التطوير والنمو بفضل الله واصبح الحلم
حقيقة ،فقد تم تأسيس شركة فليفل للتجارة وصناعة األقمشة
كشركة مساهمة محدودة الضمان وذلك في عام 1995م.وللشركة
ثالثة فروع غير الفرع الرئيسي في الوقت الحالي  ،يقوم بالعمل بها
اكثر من  200عامل على مساحة اجمالية و قدرها  3االف متر مربع
وقد قامت الشركة على تطوير خاماتها وانتاجها بالتخطيط الجيد
للقوى البشرية والميكانيكية فاتبعت سياسة الجودة العالمية
في تصنيع األقمشة الخام في المنطقة والظهور بمظهر الئق بين

عمالقة صناعة النسيج في العالم ،فقامت على تطوير :استخدام
نظام الجودة ة . ISO2002
واستخدام احدث المعدات في تصنيع منتجات ذات جودة عالية
ومنافسة .استخدام اقمشة من االنواع العالمية والعالية الجودة.
استخدام افراد مؤهلين من الجامعيين والفنيين .من (اداريين،
محاسـبين ،مهنـدسـين صــناعيين ،امين مسـتودعـات ،فنـيو
خياطـة ...الخ)
وتقوم الشركة بدور كبير في جانب المسؤولية االجتماعية للشركات
على المستوى المحلي خاصة وال مجال لذكرها في هذا المقام.
كما ثمن وأبرز عثمان تفاني وعمل العمال والفنيين والمهندسين
في الشركة وعطائهم الكبير الذي ينعكس على نجاح الشركة
ونجاحهم.

نؤكد للجميع أننا وبفضل اهلل
وباإلصرار والتحدي والجهد
الدؤوب الذي ال يكل وال يمل
وصلنا ودائما سنصل بجهودنا
المتواضعة لنكون من أوائل
المصانع والشركات ذات
اإلنتاج العالمي
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نحو ارض معارض في فلسطين
ولتكن ( اكسبوا القدس )
ال جديد في التأكيد على اهمية وج��دوى صناعة المعارض بشكل خاص
في فلسطين حيث تعتبر المعارض منفذ مهم للمصنع والتاجر والموردين
المعروفين والمسجلين في السجل التجاري وفي السجل الضريبي لدى
المستهلك الذي هو الهدف األساس .وال تقل األمور أهمية من المعارض لدى
المستهلك الذي يستطيع من خاللها التعرف على الخيارات المتاحة ومن
خاللها يرشد قراره االستهالكي بناء على معرفة ودراية وهو في ذات الوقت
يستطيع ايضا أن يعرض متطلباته القائم على ذوق المستهلك واحتياجاته
التي يجب أن تلبى من خالل المعارض.
ورغم أن صناعة المعارض كاحتراف حديثة وجديدة في فلسطين اال أن لها
جذور كان تمارس بشكل بسيط من قبل الحركة الطالبية الفلسطينية في
الجامعات والمعاهد في الثمانينات وكذلك من قبل بعض االندية الشبابية
والمؤسسات النسوية للمنتجات النسوية عبر جمعياتها التنموية.
ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بات هناك حاجة لمواكبة التوجه
العالمي في صناعة المعارض ضمن االمكانيات المتاحة فباتت هذه الصناعة
متخصصة وذات مقومات واسس مدروسة نفسيا وترويجيا وعلميا ومكانيا،
رغم افتقارنا ألرض معارض مؤهلة للتعاطي مع نمو هذه الصناعة ،وغياب
المكان المناسب بشكل مناسب لكي يحقق المعرض اغراضها بشكل علمي
كامل.
وقد استطاعت فلسطين التركيز على المعارض المتخصصة التي باتت عالمة
فارقة مثل معرض الغذاء ،بلديكس ،معرض االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
مال وعقار ،معرض االثاث ومستلزمات االثاث ،معرض مواد التجميل ،وغيرها
كثر ،التي بات القطاع الخاص الفلسطيني يضبط توقيته عليها ويهيء
نفسها لها من حيث معايير تلبية اذواق المستهلكين المستهدفين في
المعرض المتخصص ،وتحقيق هدف المشاركة في المعارض المتخصصة
عربيا وعالميا لتنمية الصادرات الفلسطينية.
وتفيد التقارير المتخصصة التي ترصد صناعة المعارض في العالم إلى ( أن
صناعة المعارض باتت صناعة قائمة بحد ذاتها ،تعتمد على أسس ومقومات،
وتستند إلى نظم وقوانين خاصة في اطار تشريعات الدولة التي توجهها
الوجهة الصحيحة التي تخدم الهدف من إقامتها ،وقد أصبحت للمعارض
المتخصصة أهمية متميزة لما تحقق من العديد من األهداف التي تخدم في
مجملها االقتصاد الوطني ).
وتضيف عديد التقارير التخصصية المنشورة حول صناعة المعارض عربيا
واسالميا (أهمية المعارض الصناعية المتخصصة والتجارية بشكل عام،
ودورها الكبير في التسويق للمنتجات على اختالفها ،وأن للمعارض دورًا
مهمًا في فتح منافذ تسويقية للمنتجات الوطنية والترويج لها لمساعدتها
في تعزيز دورها في السوق المحلي أو اختراق األسواق الخارجية ).
ولقد هيأ وجود ارض معارض ضخمة في عديد الدول العربية واالسالمية مجاال
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للتوسع في صناعة المعارض واالحتراف فيها ،اال أن ندرة االرض في فلسطين
وارتفاع سعره بصورة تربك ميزانية المشروع ويضاف إلى ذلك أن امكانيات
التوسع في مثل تلك المشاريع تكون غالبا في المناطق المصنفة احتالليا (ج)
االمر الذي يحد من أمكانية االستفادة من هذه االراضي.
ولعل دورا مركزيا يجب أن يلعبه صندوق االستثمار الفلسطيني باتجاه
العمل على اقامة أرض معارض أو تشييد اكسبوا القدس ،ودراسة امكانية
االستفادة من المشاريع القائمة للصندوق بحيث يصار الستغالل جزء منها
لهذا الغرض ،وال ضيم أن تأخذ البلديات الكبرى هذا المنحى كما أخذت على
عاتقها توفير االرض للمنشآت الرياضية وال ندعي أن الرياضة أقل أهمية
ولكن باالمكان االستفادة من مقدرات البلديات الكبرى النجاز هذا المشروع
التنموي الترويجي الذي يضع فلسطين على خارطة صناعة المعارض بحق
على المستوى العالمي والعربي كما وضعنا على الخارطة العالمية رياضيا
وثقافيا وفكريا.
وهذه دعوة لرجال أعمال فلسطين في الوطن والخارج أن يتعاونوا في سبيل
انجاح هذه الفكرة ألنه حسب وجهة نظري دور رئيسي من أدوار جمعيات
رجال االعمال الفلسطينية إلى جانب اتحاد الغرف التجارية الصناعية
الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني – بال تريد ،وال بد من حشد إعالمي
بهذا االتجاه للضغط والتأثير على أهمية هذا المشروع التنموي والحضاري
والترويجي والسياحي.
عمليا خالصة القول يجب أن يعاد االعتبار لدور وزارة االقتصاد الوطني في
تنظيم المعارض وتنمية هذه الصناعة بحيث تكون المظلة والقائد في
هذا القطاع بعيدا عن البيروقراطية التي قد تعطل احيانا ،ولكن هذا دورا
مركزيا للوزارة سواء على صعيد المعارض وعلى صعيد تشجيع المنتجات
الفلسطينية وعلى صعيد تنمية الصادرات الفلسطينية ،وال ضيم أن يكون
هناك اجسام وهيئات غير حكومية مساندة لكن الدور المركزي اساسا لوزارة
االقتصاد الوطني ،وهذا يتم من خالل مؤسسة المعارض وترويج الصادرات.
*منسق عام الراصد االقتصادي
منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني
كاتب وباحث فلسطيني
Aya2abd@yahoo.com
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لقاءات

د .محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار ل «

»:

نحث المستثمرين والبنوك
على منح قروض اسكان في القدس
قال د .محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي
الفلسطيني للتنمية واإلعمار «بكدار» ان اي تأزم
في المسار السياسي سينعكس مباشرة على
االقتصاد بشكل قوي.
مؤكدا انه سيتم التركيز في المرحلة القادمة
على القدس ،وقطاع غزة ،ألنهما في حالة تراجع
اقتصادي.
وقال في لقاء ب «رجل االعمال» اننا على اتصال
دائ��م مع المانحين الدوليين من أج��ل اقامة
نشاطات ومشاريع في القدس وخاصة في قطاع
اإلسكان مضيفا اننا سنبدأ مشاريع إعادة اإلعمار
في غزة ،والمساهمة في دعم وصياغة القطاع
الخاص وبناء المؤسسات فيها.
واعتبر د.اشتية ان المصالحة الفلسطينية
من شانها ان تخفف من ع��بء المال العام،
وهذا يساهم في  18%من المردود الضريبي
الشهري ،والتي لم تكن تأتي بسبب االنقسام.
وفيما يلي اهم ما جاء في اللقاء:
س :كيف تقيم األوضاع االقتصادية الحالية
في األراضي الفلسطينية وهل هناك انتعاش
اقتصادي طرأ في اآلونة األخيرة؟
كما هو معلوم ،فإن االقتصاد الفلسطيني عاش
ح��االت من ع��دم الوضوح السياسي ،ومراحل
من غياب األف��ق ،كما أنه كان يتراوح ما بين
“اقتصاد سالم” يرافق عملية سياسية سلمية،
أو “اقتصاد بناء المؤسسات” كما هو الحال في
دول عدة كالعراق وأفغانستان ،أو أنه “اقتصاد
تحرر وطني” ،بما أن األراضي الفلسطينية ما
زالت تحت االحتالل.
في الوقت الراهن ،يعيش النشاط االقتصادي
للسلطة حالة مديونية دائمة ،إذ استقرض وزير
المالية مليار دوالر أميركي كديون من البنوك

46

والقطاع الخاص .وهذا يعمق األزمة االقتصادية،
ألن البنك دائ���ن للسلطة ،والسلطة تدفع
الرواتب الموظفين ،والبنوك دائن للموظفين
“المقترضين” وتعتمد على رواتبهم لسداد
القروض ،لذا ،فإن أي تعثر ،سيعكس نفسه على
هذه الحلقة.
كما أننا أصبحنا نالحظ في الفترة األخيرة نمطا
استهالكيا جديدا ،فلو نظرنا إلى ش��وارع رام
الله ،مثال ،فسنالحظ الزيادة الكبيرة في أعداد
السيارات الجديدة ،والعقارات وما إلى ذلك.
ومصدر هذا كله هو القروض الميسرة التي
تقدمها البنوك.
وبالتالي السلطة تعتمد على المانحين،
والمانحون يعتمدون على التطور السياسي
للقضية الفلسطينية ،ل��ذا ف��إن أي ت��أزم في
المسار السياسي سينعكس مباشرة على
االقتصاد بشكل قوي.
سيكون التركيز في المرحلة القادمة على

القدس ،وقطاع غ��زة ،ألنهما في حالة تراجع
اقتصادي .ففي غ��زة ،فسنبدأ مشاريع إعادة
اإلعمار ،والمساهمة في دعم وصياغة القطاع
الخاص وبناء المؤسسات فيها.

مشاريع االسكان

أما بخصوص القدس ،فنحن على اتصال دائم
مع المانحين الدوليين من أجل أن يكون هناك
تركيز ونشاط في القدس وخاصة مشاريع
اإلسكان مثل البنية التحتية االجتماعية من
صحة وتعليم .بالطبع ،نحث المستثمرين
والبنوك على منح قروض اسكان في القدس،
ألن على القطاع البنكي أن يتحمل مسؤولياته
في هذا المجال ،كما يجب أن يكون لصندوق
االستثمار حضور ملموس في هذا المجال.
بالنسبة للحديث عن االنتعاش االقتصادي ،فإن
هذا االنتعاش محصور في منطقة جغرافية
ضيقة ،فهو ال يشمل قطاع غزة .نسبة النمو
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لقاءات

مؤتمر باريس  2خطوة هامة
في الطريق إلى ايلول

حسب تقرير البنك الدولي هي  8%لكنها نسبة
مدفوعة بأموال المانحين ،عندما قطعت إسرائيل
عنا مبلغ  80مليون دوالر لمدة أسابيع تعطلت
البلد ،لذا يجب أال يكون االنتعاش مدفوعا بأموال
المانحين .وهذا يعتمد على القدرة على اإلنتاج،
ووجود قاعدة إنتاجية واسعة.
األرقام التي تتحدث عن االنتعاش ،تقدر ب ِـ 1.3
دفعها المانحون ،لذا
مليار دوالر ،وهذه األموال َ
هناك تدهور وليس انتعاشا ،هذا ألن النمو هو
ليس ذات ديمومة ،والسبب أنه َّ
ممول.
الخالصة هي أن النمو في فلسطين ،مرتبط
ب��ال��وض��ع ال��س��ي��اس��ي ،واالن���ف���راج ف��ي الوضع
ال��س��ي��اس��ي ي���ؤدي إل���ى ان��ف��راج ف��ي ال��وض��ع
االقتصادي ،نحن اآلن مقدمون على أزمة ،بسبب
التأزيم في المفاوضات ،وهذا سيعكس نفسه
بشكل واضح على االقتصاد.
والمثال البسيط على ذلك هو أن العالم وإسرائيل
حاولوا تدفيعنا ثمنا سياسيا للمصالحة ،ما
يهمنا هو اننا ال نريد في المستقبل أن ندفع
ثمنا للقدس والالجئين وقضايانا األخرى ،ومن
هنا تأتي أهمية البدء بإعادة صياغة سياسات
واضحة إلدارة المال العام.

المصالحة الفلسطينية

س:هل التوقيع على المصالحة الفلسطينية
سينعكس ايجابا على االقتصاد الفلسطيني؟
المصالحة تؤدي إلى ربط الجغرافيا الفلسطينية
ببعضها ،وتوحيد المؤسسة الفلسطينية ،وبدال
من خلق تراكيب موازية تصبح ال��وزارات ذات
عنوان واحد ،وبالتالي إعادة إعمار غزة .المصالحة
تخفف من عبء المال العام ،وهذا يساهم في
 18%من المردود الضريبي الشهري ،والتي لم
تكن تأتي بسبب االنقسام.
األهم من ذلك كله ،هو أن إعادة غزة إلى الضفة
الغربية ،والتئام شطري الوطن ،ساهمت في
تحسين ال��وض��ع الوطني ال��ع��ام ال��ذي أصبح
بالمجمل العام ايجابيا يملؤه التفاؤل واألمل.
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س :ه��ل ان���ت راض ع��ن ح��ج��م المشاريع
االستثمارية الموجودة حاليا؟
ما يهمنا هو أن معظم االستثمار يتركز في
مجال العقارات والمضاربة في أسعار األراضي،
وال ي��وج��د ت��ن��وع .يهمنا أن ت��ك��ون القاعدة
اإلنتاجية واسعة ،وليس أن يكون التركيز على
بعد واح��د ،نحتاج إلى استثمارات من الخارج
إنتاجية وخدماتية و قطاعا الصناعة والزراعة
يتراجعان ،فليس هناك استثمار فيهما ،علما
بأن الزراعة هي أساس القاعدة اإلنتاجية.

مؤتمر باريس 2

س :هل تعلقون آماال على مؤتمر باريس 2
الذي سيعقد نهاية شهر حزيران القادم؟
سيكون مؤتمر باريس مؤتمر سياسي اقتصادي

ألن المانحين همهم هو أن يكون هناك أفق
سياسي ألي عملية تمويل ،وف��ي ظل غياب
هذا األفق فإن باريس أرادت أن تجمع ما بين
المحورين في آن واحد ليكون المؤتمر سياسيا
اقتصاديا.
ولذلك ،فإننا ننظر لهذا المؤتمر على أنه خطوة
هامة في الطريق إلى ايلول ،ونأمل أن يكون
هناك حجم مشاركة كبير ألن باريس ستحاول
أن تخلق إطارا سياسيا للمفاوضات.
ك���ل ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي م��ه��ت��م بالقضية
الفلسطينية ،لكن من الواضح أن الءات نتانياهو
التي أعلن عنها مؤخرا؛ ال لالجئين ،ال ال للدولة،
وبقاء االح��ت�لال اإلسرائيلي على ح��دود نهر
األردن ،لن تعطي مجاال ألي أفق سياسي مع
اإلسرائيليين.
خطاب نتانياهو جاء ردا على خطاب اوباما ،وردا
على محاولة باريس تفعيل المسار السياسي.
نأمل أن يأتي مؤتمر باريس بالتزامات جديدة
للسلطة.

هبوط سعر الدوالر

المصالحة تؤدي إلى ربط
الجغرافيا الفلسطينية ببعضها،
وتوحيد المؤسسة الفلسطينية،
وبدال من خلق تراكيب موازية
تصبح الوزارات ذات عنوان
واحد ،وبالتالي إعادة إعمار غزة.
المصالحة تخفف من عبء المال
العام ،وهذا يساهم في  18%من
المردود الضريبي الشهري ،والتي
لم تكن تأتي بسبب االنقسام.

س :باعتقادك ما سبب هبوط سعر ال��دوالر
والى أين يتجه؟
هبوط سعر الدوالر مرتبط باألزمة االقتصادية
وضعف االقتصاد في الواليات المتحدة ،لكن
االقتصاديين ينتفعون من ذلك ،فاالقتصاد
األميركي ينتفع من ناحية التصدير لرخص هذه
البضائع مقارنة بمثيالتها األوروبية أو اليابانية،
وهذا التوليد للصادرات يؤدي إلى إنتاج أكبر في
الواليات المتحدة وهذا بالتالي يؤدي إلى زيادة
فرص العمل وزيادة الدخل والقدرة الشرائية
وقيمة الدوالر ترتفع .وهكذا تدور العجلة.
ال��والي��ات المتحدة ما ت��زال تعاني من اآلث��ار
االقتصادية لحربين؛ العراق وأفغانستان ،وهذا
ينهك الخزينة ،كما أن األزم��ة االقتصادية
العالمية في الواليات المتحدة ما زالت تلقي
بظاللها ،العالم ل��م يتعاف بعد م��ن األزم��ة
االقتصادية التي حدثت في .2010
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مراديكور
Muradecor

جديد
لدى
مراديكور
ارضيات ربر مرنه للسالمة العامة
* لمالعب ورياض االطفال
* نوادي كمال االجسام
* للصالت الرياضية
* ممرات للركض والمشي في الحدائق
االرضيه مرنه والوجه املس
يوجد الوان متعددة
فقط لدى محالت مراديكور

مراديكور

جميع انواع الديكور
الديكور الداخلي

ورق جدران  ,أسقف مستعارة,
قوطع جبصين ,موكيت ,باركيه ,برادي
شرحات ,برادي المنيوم,
بالستيك p.v.c
ُ
(ال يوجد لنا فروع أخرى في رام الله)

رام الله  -شارع الزهراء  -بجانب البنك األهلي األردني

تلفون  - 022955182تلفاكس 022955793

www.muradecor.com

info@muradecor.com

�صناعة تركية بجودة عاملية

مجتمع األعمال

بطاقة رجل أعمال

ابراهيم ظاهر اسعد حداد

ولد في مدينة جنين بتاريخ  1946-4-16وهو متزوج وله ثالثة اوالد وبنت.
المؤهل العلمي والعملي :بعد تحصيله العلمي في المجال الصناعي وفي
قسم الخراطة التي تماشت مع مجال العمل في االدوات الزراعية البدائية
على النار مع والده منذ الصغر وصناعة االدوات الزراعية بكافة اشكالها
الخفيفة منها والثقيلة وخزانات المحروقات وحاويات النفايات لدى
مصنعه في جنين (مصنع ابراهيم حداد لالدوات الزراعية) باالضافة الى
انتاج وتصنيع العاب مدينة المالهي ,خبرة في تصنيع االكسجين الطبي
والصناعي حيث انه يملك مصنع النتاج االكسجين (الشركة الوطنية
لصناعة وتسويق الغازات) ابتداء من عام  ,1993خبرة في انتاج اسطوانات
الغاز المنزلي ضمن الشركة التابعة له باسم (شركة جنين الوطنية لصناعة
وتسويق انابيب الغاز) ابتداء من عام  ,1996خبرة في انتاج البروفيالت
والمواسير ضمن الشركة التابعة له باسم (الشركة النموذجية لصناعة
االنابيب والمقاطع المعدنية) ابتداء من عام  ,1999قرية حداد السياحية
– خبرة واسعة في شؤون السياحة بكافة اشكالها حيث يمتلك منتجع
سياحي كامل منذ عام  2005حيث تشمل الفنادق والمسابح والمطاعم
والقاعات ومدينة المالهي.
الهوايات :السباحة والرياضة (رياضة المشي) ومتابعة البرامج الوثائقية.

شعاره في الحياة :العمل اوال والبيت واالسرة ثانيا.

الوظيفة الحالية :صاحب ومالك ل اوال :مصنع ابراهيم حداد لالدوات
الزراعية ،ثانيا :الشركة الوطنية لصناعة ولتسويق الغازات – مصنع
االكسجين ،ثالثا :الشركة النوذجية لصناعة وتسويق االنابيب والمقاطع
المعدنية ،رابعا :شركة جنين الوطنية لصناعة وتسويق انابيب الغاز،
خامسا :قرية حداد السياحية.
عضو في :مؤسسة بالتريد ،جمعية رجال االعمال الفلسطينيين ،اتحاد
الصناعات الهندسية والمعدنية.

البدايات:

عاش ابراهيم في بيت قريب من ورشة والده وعمه نجيب فكان كثيرا ما
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يقضي بعض الوقت في الورشة وتعلم اسرارها وعشقها وهو ابن لعائلة
مكونة من ثمانية من االبناء والبنات  ,والوالد يكد لتامين حياة كريمة لهم,
كبر ابراهيم وانهى دراسته االعدادية وكان اخوه االكبر حبيب قد دخل
الجامعة لدراسة القانون ولم يكن بمقدور االب تحمل مسؤولية تدريس
اثنين في الجامعة فكان قرار ابراهيم االلتحاق بمدرسة نابلس الصناعية,
فهي من جهة هوايته ومن جهة ثانية تعفى االس��رة من تحمل اعباء
التعليم الجامعي.
ابراهيم تعلم مهنة الخراطة وابدع ايما ابداع وتميز بين اقرانه فخبرته لدى
والده وممارسة بعض صنوف المهنة ,جعله يتميز عن اقرانه.
وما ان انهى ابراهيم تعليمه في المدرسة الصناعية حتى غادر البالد وعمل
في دولة الكويت ويقول عن هذه الفترة انه التحق في العمل هناك ولكنه
لم يتاقلم في العيش هناك فانهى عمله بعد مرور اربعة اشهر على بداية
عمله في الكويت.
وكانت لبنان محطة هامة في تاريخ حداد ،حيث يعزو مجده وخبرته الى
الفترة التي قضاها هناك .ويقول بحكم وجود عدد من أقاربي في لبنان،
فقد قررت العمل هناك ،حيث عملت عامين لدى أناس تعلمت منهم
الكثير ،فلبنان كانت متقدمة في مجال صناعة األدوات الزراعية ،وكذلك
صناديق السيارات ،وكان عملي لدى شركة لديها خبرة عريقة في ذات
المجال ،وهناك أتقنت الكثير من أسرار المهنة ،وكنت بمثابة ابن للعائلة،
التي لم تبخل علي بشيء ،فقدموا لي االهتمام ،وساهموا بتدريبي التدريب
الصحيح ،وكنت أعد من أبناء األسرة .وله يعود الكثير مما أنا فيه اآلن.

العودة للبالد

في عام  1967سقطت البالد تحت االحتالل ،وقرر حداد العودة لمدينة
جنين ،وتعرض لضغوط من صاحب العمل ،الذي تمسك به كثيرا ،ولكنه
قرر أن يزور أهله أليام ويعود بعدها الى لبنان .ويضيف «كانت عودتي
مؤقتة ،وتركت كل مالبسي في لبنان ،ولكن الحاح العائلة ورفضها لفكرة
الغربة ،دفعتني للتفكير باالستقرار ،وهذا ما كان».

أزمة المئة ليرة األولى في مسيرة حداد

وبعد أن قرر ابراهيم االستقرار ،بدأ التفكير بتطوير ذاته ،واالستفادة من
خبرته في لبنان ،وهذا تطلب شراء مخرطة ،وهنا تمثلت المشكلة ،حيث
انه وبعد البحث وجد آلة قديمة في الناصرة ،حيث كان ثمنها مئة ليرة،
ولم يكن بمقدوره توفير الثمن .وقد عقدت العائلة اجتماعات للحث في
مخاطر هذه الخطوة ،وكانت العائلة بين معارض ومؤيد لها ،وفي النهاية
تم تأمين المبلغ.
وعن هذه المرحلة قال انه استفاد من االنفتاح على اسرائيل ،حيث بدأ
المزارعون في تلك المرحلة شراء معدات زراعية ،وهي في الغالب مستعملة،
وقد ساهم هذا الوضع بنجاح مشروعه ،حيث استقل بمساحة  15مترا مربعا
عن ورشة والده وعمه .ويقول بعد أن زاد عمله ،اضطر لالنتقال لمحل آخر،
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بطاقة رجل أعمال
تجنبا الثارة عمه ،الذي تراجع عمله ،نظرا ألنه كان يعمل في مجال األدوات
البدائية .وقد انتقل الى ما أصبح يعرف اآلن بالمنطقة الصناعية الحرفية في
جنين ،حيث استأجر ثالثة محالت .ومرة أخرى ساهم االنفتاح على اسرائيل
بحصوله على نصيب من السوق االسرائيلية ،خاصة للفلسطينيين في
المناطق القريبة من جنين ،أو في المستعمرات االسرائيلية ،حيث انتعش
وبدأ مشروعه باالنتشار.

قفزة نوعية

بعد ان اقيمت السلطة الوطنية بدا حداد التفكير بعمل مشاريع جماعية
واقام وشركة حافي عددا من المشاريع النوعية فاقاموا محطات وقود ومحطة
تعبئة غاز.ومؤسسة فحص المركبات الغ��راض الترخيص «دينمو ميتر»
ومصنع باطون ومصنع تعبئة غاز وكان ذلك في عام  1991ولكن الشركة
انتهت بعد ثالث سنوات حيث لم يكتب لها االستمرار ومع ذلك لم يتوقف
ابراهيم بل واصل تقدمه وصار عى راس اكبر مجمع صناعي في الشمال ,
ولديه مصنع انتاج اسطوانات الغاز ومصنع المعدات الزراعية ومصنع خزانات
الوقود ومصنع الغاز ومصنع بروفيالت ولديه القدرة على انتاج الكثير من
المنتجات الصناعية من خالل هذه المصانع.

اقتحام السياحة

بعد ان اقامت اسرائيل الحواجز وحظرت دخول الفلسطينيين للسباحة
والعمل في اسرائيل فكر بعمل سياحة بديلة ورفع شعار السياحة البديلة
حيق قال ان اغالق الحدود وتنظيم دخول الناس السرائيل يعني اغالق
المنافذ السياحية وال بد من وجود بدائل فبدأ التفكير بعمل مشروع سياحي
كبير يلبي حاجة السوق ويحقق الربح الكبير ومن هنا بدأ مشروعه بخطوات
ثابته بعد ان وضع هدف اقامة مجمع سياحي كبير ولكن وضع خطة طويلة
االمد لالنتهاء منه ،واليوم حداد في المراحل النهائية من مشروعه الذي
يضم مسابح وفندقا واكبر مدينة ماله ومدرجا وحيدا من نوعه في االراضي
الفلسطينية.

حياة ابراهيم الخاصة

تزوج ابراهيم حداد من ابنة خالته من الناصرة وهو مرتاح ومبسوط من هذا
االختيار  ,ولدى حداد ثالثة ابناء ذكور وبنت وحيدة جميعهم متزوجون.
وعن طبيعة االدوار بينه وبين زوجته يقول «ام بشارة مسؤولة عن االوالد
وعن البيت وانا في العمل تقاسمنا االدوار واستطعنا تحقيق نجاحات كبيرة
,زوجتي انسانة عظيمة تحملت معي الكثير فانا اغيب عن البيت ساعات
طويلة اعمل على مدار ست عشرة ساعة يوميا وهذه حياتي وزوجتي تقوم
بكل اعمال البيت.
وعن شعاره بالحياة فيما يتعلق بتوازن العالقة ما بين العمل والبيت قال
لي شعار «اوال والبيت واالسرة ثانيا» ويضيف هذا شعار اومن به فمن خالل
العمل يمكن لالسرة ان تستقر وتعيش حياة افضل والعكس غير صحيح.

ضريبة النجاح

يقول :مشاريعي ملك خاص لي ويعمل معي اخوتي في هذه المشاريع
وتشغيل االقارب سالح ذو حدين فاما ان تستخدمه بشكل ايجابي واما ان
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يؤذيك فحساسية العالقة تفرض نفسها على ادارة العمل وفي المقابل
وجود اخ او قريب من الدرجة االولى في العمل معك له الكثير من المميزات
فخرص االخ على مصلحة اخيه ال يمكن تجاهله ،فالعالقة العائلية
واالجتماعية يجب ان ال تطغى على مصلحة العمل النه في مثل هذه الحالة
سنخسر العمل ونخسر العالقة االجتماعية.
اهتمامات حداد االجتماعية ونشاطاته التطوعية
يؤكد حداد ان مشواره مع العمل ما زال غير مكتمل ويؤمن ان عليه ان
ينتهي من تحقيق ذاته وبناء قدراته قبل ان يدخل العمل االجتماعي
ويعتقد انه خالل عامين يمكنه ان ينتقل للعمل في العمل االجتماعي
الخيري ولكنه يشير الى انه كان عضوا في «بال تريد « وعضوا في جمعية
رجال االعمال ويعتبر ان نشاط رجال االعمال في هذه المؤسسات هام.

هوايات حداد واهتماماته

المشي خالل العمل هام جدا وهو يقضي معظم وقته متحركا اما في
المجمع الصناعي واما في المجمع السياحي ويعتبر ما يقوم به رياضة  ,اما
عن ممارسة رياضات اخرى فيقول « منذ سنوات امارس السباحة حيث انها
رياضة لكل اعضاء الجسم.

االصدقاء ام العمل؟

يقول اذا ما زارني صديق فانني اهتم به فاالصدقاء لهم حقهم ولكني
بشكل تلقائي اتحرك واقوم من مكاني النني اكون مرتبطا بعمل وهذا
تصرف فطري غير مقصود واعتقد ان زيارة صديق لي مهمة وتستحق مني
قطع عملي اذا ما كان بامكاني ذلك.

كيف يرى ابراهيم نفسه؟

متواضع :اوال انا انسان متواضع ال اميز نفسي عمن حولي وكثيرا ما اشارك
العمل في منشاتي طعامهم وشرابهم وهذا للتاكيد انه ال فوارق بيني
وبينهم وسبق ان نمت في العراء في جبال جنوب الخليل ,في بداية
االنتفاضة كانت عندي مشاريع هناك ,ولم يكن باالمكان ان نعود لبيوتنا
فكان العمال ينامون في موقع العمل ونمت معهم تحت الشجر مع انه
بامكاني ان انام في افضل فنادق بيت لحم ولكن اشعر انه من العيب
ان انام في فندق والعمال في العراء ومن غير الممكن ان ننام جميعا في
الفندق والحل ان انام معهم.
زاهد :ويقول انا زاهد في الدنيا وال اخص نفسي بشيء مميز حتى سيارتي
عادية وطعامي عادي جدا  ,وال اهتم بزخارف الحياة فهذه امور غير ذات
قيمة بالنسبة لي  ,المهم ان يصنع االنسان نجاحات ،وان يساهم بتوفير
الحياة لالخرين وان يكون سببا في اسعاد الناس ,وليس لي مزاج خاص
بنوع الطعام ,واكل ما تيسر ،وهذا من باب ان الطعام نعمة وعلى االنسان
ان ياكل ما تيسر وان ال يشعر بالبطر والكبر.
راض عن نفسي:ويقول» انا راض عن نفسي ،بدات مشواري باالعتماد على
الله وتمكنت باصرار وارادة ان احقق الكثير من النجاح» ويضيف « :المهم
ان اشعر بالرضا عن نفسي خاصة انني لم اؤذ احدا ،واسعى للنجاح دون ان
يكون ذلك على حساب االخرين او بطرق غير مقبولة».

51

إجـتـمـــاعــيــــات
تهـنـــــئـة

تتقدم أسرة مجلة «

» من األخ

د .محـمـد مـســروجـي

رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال بالتهاني والتبريكات بمناسبة منحه درجة الدكتوراه
الفخرية في االقتصاد من جامعة بيرزيت وذلك لجهوده المميزة في بناء االقتصاد الوطني
الفلسطيني وعمله المتواصل في كافة المواقع لدعم الحركة االقتصادية والتنموية في
فلسطين ،متمنين له دوام التقدم والنجاح في خدمة وطنه وشعبه.

تتقدم أسرة مجلة «
الهيئة اإلدارية للجمعية وهم:

راغب الحاج حسن

» من الهيئة اإلدارية الجديدة لجمعية رجال األعمال بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة فوزهم في انتخابات

خضر الجراشي

عطية شنانير

رياض السعد

تهنئة

زياد عنبتاوي

محمد كمال حسونة

حسن أبو شلبك

محمد مسروجي

حسن بدران

» بأحر التهاني والتبريكات

من عضو الجمعية الدكتور يوسف
عصفور وذلك بمناسبة تخرج نجله
براء من جامعة نيويورك في الواليات
المتحدة األمريكية وحصوله على
درج��ة البكالوريوس في هندسة
الكمبيوتر والهندسة الكهربائية
بتقدير امتياز ،متمنين له مزيدا من
التقدم والنجاح لخدمة أهله ووطنه.
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يوسف النتشة

فؤاد جبر

أسامة عمرو

كما تتقدم بالتهنئة والتبريك ألعضاء هيئة الرقابة
الجديدة المكونة من رياض السعد ،زياد عنبتاوي،
كامل مجاهد ،محمود الترابي متمنين للجميع التوفيق
في خدمة الجمعية وأعضائها وفي تطور قطاع األعمال
الفلسطيني والرقي به.

تهنئة بالنجاح والتخرج
للمهندس براء يوسف عصفور

تتقدم أسرة مجلة «

محمد العامور

كمال تيم

بسام ولويل

كامل مجاهد

محمود الترابي

تهنئة لشركة فليفل التجارية
تتقدم أسرة مجلة «
بأحر التهاني والتبريكات من
عضو الجمعية

زيد عثمان

ب��م��ن��اس��ب��ة اف��ت��ت��اح مصنعه
الجديد للصناعات النسيجية
في طولكرم متمنين له مزيدا
من التقدم والنجاح ومبروك.
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إجـتـمـــاعــيــــات
تهنئة
تتقدم أسرة مجلة «

» بأحر التهاني والتبريكات من رجل األعمال المهندس محمد غازي الحرباوي

بمناسبة انتخابه رئيسا لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والى كافة زمالئه الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية متمنين لهم
مزيدا من التقدم والنجاح في خدمة وطنهم واالقتصاد الفلسطيني ومبروك.

تهنئة

ت��ت��ق��دم أس���رة مجلة «
والتبريكات من

» ب��أح��ر التهاني

د .سمير حزبون

بمناسبة انتخابه رئيسا لغرفة
تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
وال��ى كافة زمالئه الفائزين في
انتخابات الغرفة التجارية متمنين
لهم مزيدا من التقدم والنجاح
ف��ي خ��دم��ة وطنهم واالق��ت��ص��اد
الفلسطيني ومبروك.

تهنئة

» بأحر التهاني
تتقدم أسرة مجلة «
والتبريكات من الزميل

جهاد عقل وعقيلته الكريمة
بمناسبة الزفاف
متمنين لهما حياة زوجية سعيدة
وبالرفاء والبنين
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تتقدم اس���رة مجلة «
والتبريكات من

تهنئة

» ب��اح��ر التهاني

هاشم الشوا

المدير العام ورئيس مجلس ادارة بنك
فلسطين المحدود بمناسبة حصول
البنك على جائزة افضل بنك في الوطن
ضمن التصنيف السنوي لمجلة المال
العالمية  Euromoneyللعام 2011
متمنين له وللبنك دوام التقدم واالزدهار ورفعة االقتصاد
الوطني ومبروك.

تهنئة بالتوائم

لرجل األعمال خالد رشاد أبو زينة وعائلته
» بأحر التهاني والتبريكات
تتقدم أسرة مجلة «
من عضو الجمعية رجل األعمال

خالد أبو زينة

بالتهاني بمناسبة الوالدة الميمونة لألطفال األربعة

عبد الرحمن ومحمد وحال وهال
ومبـــــــــروك.
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أخبار اقتصادية فلسطينية

فلسطين واألردن يوقعان اتفاق ًا
لمنع االزدواج الضريبي
وقعت فلسطين واالردن ،ب��األح��رف األول��ى
اتفاقية لمنع االزدواج الضريبي بين البلدين،
اضافة الى ملحق تفصيلي لتوضيح أحكامها
وإجراءات تنفيذها.
وج��اء توقيع االتفاقية في ختام مباحثات
استمرت ثالثة اي��ام في العاصمة االردنية،
مثل فلسطين فيها وفد برئاسة مدير الرقابة
والتدقيق بضريبة الدخل هاشم ناجي الدروبي،
وسمر الدحلة ،وعمران الصالحات ،فيما مثل
الجانب االردني وفد برئاسة مدير النيابة العامة
الضريبية والشؤون القانونية في دائرة ضريبة
الدخل والمبيعات عبد الحليم الدرادكة.
وتهدف االتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي،
ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على
الدخل بين البلدين.
وق��ال بيان لسفارة فلسطين لدى األردن إن
االجتماع “سادته روح األخوة والتفاهم الكامل،
وأك��د الجانبان رغبتهما في دف��ع العالقات
االق��ت��ص��ادي��ة ودف���ع االستثمار إل��ى أفضل
مستوى”.

ولفت البيان الى ان التوقيع النهائي على
االتفاقية “سيتم وفقًا لإلجراءات الدستورية
المتبعة ف��ي ك�لا البلدين وب��أس��رع فرصة
ممكنة”.
م��ن جهته ،أك��د م��دي��ر ع��ام دائ���رة ضريبة

الدخل والمبيعات االردنية موسى الموازرة
“عمق العالقات األخوية التي تربط البلدين
الشقيقين ،خصوصًا في مجال التبادل المستمر
للخبرات في الضرائب على الدخل والعامة على
المبيعات”.

الصندوق العربي لإلنماء يقدم  27مليون
دوالر لدعم مشاريع بالقدس
أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون نبيل القدومي ،عن توقيع سكنية وترميم مباني القدس التاريخية.
مذكرات تفاهم مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ،وكان قد جرى خالل االجتماعات انتخاب القدومي رئيسا لمجلس
لتقديم منح للمؤسسة بقيمة إجمالية تصل إلى  27مليون دوالر ،دعما األمناء لدورة ثانية ( ،)2014-2011وتم كذلك انتخاب كل من رياض
لبرنامج دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس.
كمال وفيصل العلمي ومروان السايح نوابا للرئيس ،فيما انتخبت
وجاء اإلعالن عن تلك المنح خالل االجتماعات السنوية التي اختتمتها سوسن جعفر رئيسا لمجلس اإلدارة.
مؤسسة التعاون في عمان ومثلت نهاية دورة مجلس األمناء المنتخب وأوضح أنه رغم األزمة العالمية التي بدأت منذ حوالي ثالث سنوات،
للفترة (.)2011-2008
إال أن وقفية مؤسسة التعاون استعادت عافيتها لتقف حاليا عند
وأوضح القدومي أن هذا الدعم موجه للنهوض بالعملية التعليمية  62مليون دوالر ،مشيرا إلى أن المؤسسة تمكنت على مدى السنوات
في القدس ،وتدريب وتشغيل الشباب المقدسي وعدد من مشاريع الثالث من إنفاق ما قيمته  90مليون دوالر سواء من مواردها الذاتية أو
األعمال ،مشيرا إلى أن جزءا من الدعم سيخصص لتوفير وحدات من منح تديرها المؤسسة مقدمة من عدد من الجهات المانحة.
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صندوق تطوير واقراض البلديات ينظم جولة لشركائه المانحين
رافق المهندس عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير واقراض وفي بلدة عرابة ،تفقدت البعثة مشاريع اعادة تأهيل الطرق الداخلية وبناء
البلديات البعثة التقييمية من الشركاء الممولين لبرنامج تطوير البلديات ،جدران استنادية ومدخل البلدة ،حيث تحدث رئيس المجلس البلدي أديب
في جولة شملت محافظات رام الله والبيرة وجنين ونابلس ،حيث تم اطالع العارضة عن المشاريع التي تم تنفيذها.
البعثة على سير مشاريع البنية التحتية وبناء القدرات التي ينفذها وفي نابلس ،زارت البعثة مشروع اعادة تأهيل المتنزه الوطني سما نابلس.
الصندوق.
وقدم رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش شرحًا عن المشروع ورافق البعثة
وشارك في الجولة ممثلين عن البنك الدولي ،الوكالة الدنماركية للتنمية ،في جولة أطلعهم خاللها على المتنزه والخدمات التي يقدمها للمواطنين.
الوكالة الفرنسية للتنمية ،البنك األلماني للتنمية ،باألضافة الى طاقم وق��ام الوفد أيضا باألطالع على سير العمل في أنشطة بناء القدرات
صندوق البلديات.
المختلفة التي تنفذها البلدية بدعم من الصندوق.
وشملت الجولة زيارة مشروع تأهيل الشوارع الداخلية لصالح بلدية البيرة ،وقد أشار مدير صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني
حيث قدم مهندس البلدية عزمي الخطيب شرحًا عن المشاريع وآلية نوفل ال��ى ه��دف الجولة والتي “تأتي في اط��ار تعريف المؤسسات
ممثال عن السلطة الوطنية
تنفيذها .وفي بلدة بيتا ،جنوبي شرقي مدينة نابلس ،زارت البعثة مشروع المانحة بالمشاريع التي ينفذها الصندوق
ً
استكمال حديقة األم والطفل ،والتقت مع رئيس المجلس البلدي فايز الفلسطينية” ،مؤكدًا على أهمية هذه الجولة التي جرى خاللها لقاءات مع
حمايل والذي قدم ملخصًا عن المشاريع التي تنفذ في البلدة مركزا على البلديات المستفيدة والمجتمع المحلي واالستماع الى مدى مساهمة هذه
عملية التخطيط التنموي األستراتيجي التي تقوم بها البلدية بدعم من المشاريع في تحسين حياة السكان وبناء قدرات البلديات لتمكينها من
الصندوق ،متطرقًا الى مساهمة المشاريع التي ينفذها صندوق تطوير تحقيق تنمية محلية مستدامة”.
واقراض البلدية في خدمة أهالي البلدة.
ويعمل صندوق تطوير وإقراض البلديات على توفير والمنح وادارتها
وفي بلدة يعبد جنوبي غربي جنين ،زارت البعثة مدرسة ابراهيم الخليل بفعالية بما تساهم في تمكين هيئات الحكم المحلي من تقديم خدمات
للذكور ،والتي قام الصندوق بتنفيذ مشروع اضافة سبعة غرف صفية متميزة وتحقيق تنمية مستدامة تنسجم مع الخطط والسياسات الوطنية
ودورات صحية ،لتخدم طالب البلدة وتحل مشكلة االكتظاظ في الصفوف .وخاصة الخطة الوطنية لقطاع الحكم المحلي.

هيئة سوق رأس المال تشارك في المؤتمر السنوي السادس
والثالثين للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (إياسكو)

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في السوق والمعامالت التجارية.
المؤتمر السنوي السادس والثالثين للمنظمة كما تم خالل المؤتمر مناقشة أسواق الدين العام
الدولية لهيئات سوق المال ( إياسكو) والذي الداخلي “التحديات والتدخالت المطلوبة”،
عقد في مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا حيث تحدث المشاركون حول أهمية أسواق
خالل الفترة  ،2011/4 /21 -17بحضور ومشاركة الدين بالنسبة للدول النامية واالقتصاديات
جميع ال��دول األعضاء في المنظمة إلى جانب المتقدمة وال����دور الكبير ال���ذي تلعبه في
العديد من الخبراء والمهتمين في قطاع أسواق آلية توفير التمويل طويل األج��ل للقطاعات
رأس المال.
االقتصادية متضمنة البنية التحتية وتمويل
وقد مثل الهيئة في المؤتمر عبير عودة مدير اإلسكان وغيرها من المرافق الحيوية ،نتيجة
ع��ام الهيئة حيث ت��م عقد جلسات مغلقة النخفاض تكلفة التمويل وتحسين االستقرار
للمشاركين خالل االي��ام الثالثة االول��ى ،فيما المالي من خالل الحد من مخاطر االئتمان.
فتحت الجلسات الستقبال الصحفيين والخبراء وتم استعراض النظام العالمي الجديد لحوكمة
باليومين االخيرين من المؤتمر خالل مناقشة الشركات ،وتوعية المستهلك ،من خالل توفير
المواضيع المطروحة و أهمها منهجية المخاطرة المعلومات الضرورية حول المنتجات والخدمات
ومستقبل النظام المالي “دور المحاكم” ،المالية المطروحة.
وكيفية المساهمة الفعالة عبر الية معينة للحد كما ناقشت عودة مع المسؤولين في المؤتمر
من المخاطر النظامية ،من أجل تحقيق أهداف ملف انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
الدور الرقابي المتمثل بحماية المستثمر وسالمة إلى عضوية المنظمة الدولية للهيئات المشرفة
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على أسواق المال (ايوسكو) والذي تم تقديمه
إلى المنظمة الدولية خالل الفترة السابقة ،بعد
اعتمادها كعضو مراقب في المنظمة خالل
االجتماع النصف السنوي ال��ذي شاركت فيه
الهيئة والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في
البرازيل نهاية العام .2010
ويذكر أن الهيئة عملت خالل الفترة السابقة على
استكمال كافة متطلبات االنضمام إلى عضوية
ايوسكو وذلك من خالل تطوير اإلطار القانوني
والرقابي الناظم لقطاع األوراق المالية ،كما عملت
الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات
العضوية وم��دى التوافق ومتطلبات المعايير
الدولية في عمليات الرقابة واإلشراف على قطاع
األوراق المالية ،األمر الذي مهد إلى استكمال ملف
الهيئة لالنضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في
إطار تحقيق احد األه��داف االستراتيجية التي
وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع
األوراق المالية في فلسطين.
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اإلحصاء الفلسطيني
ينظم ورشـة عمل حول
إحصاءات التجارة الخارجية
نظم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
في مقره الرئيسي بمدينة رام الله ،ورشة
عمل بعنوان “إحصاءات التجارة الخارجية“،
حضرها ال��ع��دي��د م��ن المهتمين وممثلي
ال����وزارات وال��م��ؤس��س��ات الرسمية واألهلية
وم��راك��ز األب��ح��اث .حيث تأتي ه��ذه الورشة
ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين
الذي ينفذه اإلحصاء الفلسطيني ضمن خطته
السنوية بصفة دوري��ة من أجل رفع مستوى
الوعي اإلحصائي ل��دى القطاعات المختلفة
للمجتمع الفلسطيني والتعرف على احتياجات
المستخدمين من الرقم اإلحصائي والبيانات
والمؤشرات اإلحصائية.
وافتتح ال��ورش��ة ص��ال��ح ال��ك��ف��ري ،م��دي��ر عام
اإلح��ص��اءات االقتصادية ،نيابة عن السيدة
ع�لا ع���وض ،رئ��ي��س اإلح��ص��اء الفلسطيني،
بكلمة ترحيبية بالحضور ،مشيرًا إلى أهمية
التواصل بين منتجي البيانات ومختلف شرائح
مستخدمي هذه البيانات ما يجعل من هذه
اللقاءات جسرا للتواصل بينهم ،كما أن النقاش
المثمر والتغذية الراجعة تساهم بشكل كبير
في إيجاد أرضية صلبة تفيد الجميع وتوفر فهما
اكبر ألهمية اإلحصاء في حياة الناس.
وأش��ار الكفري ،إلى أن اإلحصاء الفلسطيني
يستخدم التوصيات والمعايير المعتمدة
دوليًا في إعداد إحصاءات التجارة الخارجية كما
يقوم بتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية
واإلقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة
المخرجات وتسهيل المقارنات مع اإلحصاءات
ذات العالقة كما يتم اعتماد البيانات الصادرة
عن اإلحصاء الفلسطيني لدى األمم المتحدة
وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات
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ال��دول��ي��ة .مضيفًا أن اإلح��ص��اء الفلسطيني
ومن خالل السعي المتواصل لتوفير البيانات
المتعلقة بكل من الواردات والصادرات وتلبية
التوصيات الدولية وحيث أن فلسطين حاليًا
في مرحلة التحضير لالنضمام إل��ى المعيار
الخاص لنشر البيانات  ، SDDSفقد بدا اإلحصاء
الفلسطيني ومنذ شهر كانون أول من العام
الماضي بنشر بعض ال��م��ؤش��رات الشهرية
التي تلبي متطلبات المعيار أعاله ،حيث يتم
نشر خبر صحفي شهري بكل من ال���واردات
والصادرات بعد شهرين من فترة اإلسناد.
م��ن جهته استعرض حسام خليفة ،مدير

تقرير إحصاءات التجارة
الخارجية لعام  2009أشار:
أهم النتائج أن نسبة
الواردات من إسرائيل بلغت
حوالي  73.6%من إجمالي
قيمة الواردات لعام ،2009
فيما حوالي  87.5%من
الصادرات الفلسطينية كانت
إلى إسرائيل.

دائرة إحصاءات التجارة الخارجية ،في اإلحصاء
الفلسطيني ،أبرز مصادر البيانات التي يتم
اعتمادها في إعداد إحصاءات التجارة الخارجية
باإلضافة إلى أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها
والتنويه إلى بعض المعوقات التي تتطلب
تعاون كافة مصادر البيانات الرسمية بما
يضمن توفير بيانات بصورة موثوقة وذات
جودة عالية لكافة المستخدمين.
وكما واستعرض خليفة ،مجموعة من المؤشرات
المتعلقة بتقرير إحصاءات التجارة الخارجية
لعام  2009حيث أشارت أهم النتائج أن نسبة
الواردات من إسرائيل بلغت حوالي  73.6%من
إجمالي قيمة الواردات لعام  ،2009فيما حوالي
 87.5%من الصادرات الفلسطينية كانت إلى
إسرائيل.
وأشار مدير دائرة إحصاءات التجارة الخارجية،
إلى أهم السلع التي تم استيرادها خالل عام
 2009حيث شكلت الواردات من الديزل حوالي
 52%من أعلى خمسة سلع مستوردة خالل العام،
فيما كانت الصادرات من الحجر والرخام من ضمن
أعلى خمسة سلع تم تصديرها وبلغت نسبتها
حوالي  41%من بين السلع الخمسة.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات
حيث ت��م اإلج��اب��ة على كافة االستفسارات
واألسئلة م��ن ط��رف المعنيين ،وق��د أوص��ى
الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش
واللقاءات لما في ذل��ك من ح��وار مباشر بين
المنتجين والمستخدمين للبيانات اإلحصائية،
وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات اإلحصائية
في إع��داد الخطط وال��دراس��ات ،واالستفادة
القصوى من مخرجات النظام اإلحصائي الرسمي
في كافة المجاالت.
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لمؤلفه د .محمد اشتية

إصدار الطبعة الثالثة من كتاب االقتصاد
الفلسطيني في المرحلة االنتقالية
ص��در عن المجلس االقتصادي الفلسطيني
للتنمية واإلعمار-بكدار -كتاب جديد تحت
عنوان «االقتصاد الفلسطيني في المرحة
االنتقالية» لمؤلفه د .محمد اشتية عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح ،واالقتصادي المعروف.
وتخاطب هذه الطبعة ،وهي الثالثة من الكتاب
ال��ذي نشر ف��ي طبعتين سابقتين ،عامي
 ،2003 ،1999المهتمين بالشأن االقتصادي،
وتلقي الضوء على أهم القضايا االقتصادية،
حيث أخذ المؤلف بعين االعتبار التطورات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ط���رأت على االقتصاد
الفلسطيني.
وقال د .اشتية إن فكرة إصدار طبعة ثالثة من
الكتاب ج��اءت نتيجة التغيرات التي طرأت
على االقتصاد الفلسطيني ،والتي بررها بحالة
عدم الوضوح السياسي وغياب األفق أمام هذا
االقتصاد ،وذل��ك منذ توقيع اتفاقية أوسلو
وحتى اليوم.
وفي السياق ذاته ،أوضح د .اشتية أن االقتصاد
الفلسطيني كان يتراوح بين «اقتصاد سالم»
يرافق عملية سياسية سلمية ،أو «اقتصاد
بناء المؤسسات» كما هو الحال في دول عدة
كالعراق وأفغانستان ،أو أنه «اقتصاد تحرر
وطني» ،بما أن األراضي الفلسطينية ما زالت
تحت االحتالل.
ويناقش الكتاب هذه النماذج الثالثة بما ينتج
عنها من فرضيات واستحقاقات وخالصات،
وي��ت��ع��رض بالتحليل إل���ى أه���م القضايا
االقتصادية والمالية بطريقة علمية.
وق��د ج��اء كتاب «االقتصاد الفلسطيني في
المرحة االنتقالية « في  369صفحة من الحجم
العادي ،مشتمال على  10أقسام.
ويعالج الفصل األول الذبذبة االقتصادية
ف��ي ظ��ل ال�لااس��ت��ق��رار السياسي ل�لأراض��ي
الفلسطينية ،فيما يناقش الفصل الثاني
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االق��ت��ص��اد الفلسطيني ف��ي غ�لاف السالم،
ويعرج الفصل الثالث على المساعدات الدولية
والتنمية االقتصادية ،بينما أفرد الكاتب الفصل
الرابع للحديث عن البنك الدولي في فلسطين،
واإلشارة إلى نموذج تعاونه مع بكدار كمؤسسة
تنموية فلسطينية.
أما في القسم الخامس ،فقد استعرض الكتاب
السياسة المالية الفلسطينية ،مقدما قراءة في
الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.
وفي القسم السادس ،تحدث الكاتب عن هيكل
الجهاز المالي ،وأثر غياب الجنيه الفلسطيني
على ه��ذا الهيكل .أم��ا القسم السابع فقد

ُخصص للحديث عن البنى التحتية في األراضي
الفلسطينية.
وفي القسم الثامن من الكتاب ،تعرض الكاتب
لمظاهر التهميش والتشويه للقطاع الزراعي،
فيما تحدث الفصل التاسع عن التخاصية ،إذ
تناول الكاتب هذا النموذج في فلسطين وفي
العالم ،أيضا.
أم��ا القسم العاشر ،فقد ارت���أى الكاتب أن
يختتمه بفصل خاص عن الخسائر االقتصادية
المباشرة الناتجة عن العدوان اإلسرائيلي األخير
على قطاع غزة.
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اضواء على الصندوق الفلسطيني للتشغيل
والحماية االجتماعية
نتيجة لعدم التزام الجانب االسرائيلي بعملية
السالم وتنفيذ االتفاقيات المختلفة ,وبموازة
استمرار ال��ع��دوان على الشعب الفلسطيني
شعبا وارضا ومقدرات  ,ال يزال االقتصاد الكلي
الفلسطيني يعاني من ازمة اقتصادية قاسية
تصاعدت حدتها منذ بداية االلفية الثالثة,
وكانت تاسست اصال على ارث االحتالل وقيوده
على االقتصاد الفلسطيني الكثر من اربعة
عقود.
وق���د ادت ه���ذه ال��م��م��ارس��ات ال���ى اعتماد
االقتصاد الفلسطيني على تحويالت العمالة
الفلسطينية في السوق االسرائيلي ودول
الخليج لتصبح الحقا اعتمادا على الدول المانحة
بعد اتفاق اوسلو مما ادى الى انخفاض كبير في
مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج
المحلي وكرس االعتماد الكلي على اسرائيل
في التصدير واالستيراد مما اضعف القدرة على
االستثمار المحلي االنتاجي والخدماتي.
وقد ادت القيود والرقابة والتوجيه القسري
المخطط لعمليات اعداد الموارد البشرية والقوى
العاملة من جانب اسرائيل وضعف المنشات
االقتصادية وقدرتها على التطور وتوليد فرص
عمل متوازية مع معدالت الزيادة في القوى
العاملة فلسطينيا الى احباط الجهد االستثماري
الوطني والدولي لالرتقاء بقدرات االقتصاد
الفلسطيني.
وتترافق ازمة االقتصاد الفلسطيني مع تزايد
معدالت البطالة حيث لم يهبط معدلها عن
 24%خ�لال السنوات العشر االخ��ي��رة وب��روز
ارتفاع معدالت البطالة في صفوف الشباب
وخاصة الخريجين وتجاوز معدل البطالة في
هذه الفئة نسبة ال  30%حيث تشكل مؤشرا
جديا وحاسما في تفشي الفقر وما يرتبط به
من الجهل والمرض والجريمة وتهديد السلم
االهلي واالجتماعي.
ومن هذا المنطلق جاءت عملية انشاء الصندوق
الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية
وكنتيجة لتوصيات محلية وعربية ودولية
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د .احمد مجدالني وزير العمل يعلن انطالق صندوق التشغيل الفلسطيني
تكللت بصدور مرسوم الرئيس الراحل ياسر
عرفات – رقم  -9لعام  2003لتاسيس الصندوق
وقد انيطت المهمة بمنظمة العمل الدولية
كمبادرة عالمية لمساعدة العمال الفلسطينيين
ومحاربة الفقر على اساس استراتيجي.
واجماال فقد جاء االص��رار على تنفيذ اهداف
صندوق التشغيل والحماية االجتماعية واعادة
تفعيله بعد الجمود ال��ذي تبع االنتخابات
الفلسطينية العامة –  2006بناءا على مناقشات
داخلية على مستوى الوزارة والشركاء ومشاورات
مع منظمات العمل العربية والدولية منذ اواخر
عام .2009
وذل��ك باعتبار الصندوق مؤسسة ضرورية
لتعميق الشراكة االجتماعية والمساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر دعم
تطوير القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية
وتمكين البنى التحتية وفتح اف��اق جديدة
ام��ام العاطلين عن العمل وتقديم الحماية
االجتماعية لهم من خالل خلق فرص العمل
وتدعيم وجودها.
ويعتبر الصندوق وكالة قائمة بذاتها وله

شخصية اعتبارية ويتمتع بالمرونة التقنية
والمالية واالدارية التي تمكنه من اداء مهامه
بطريقة ال مركزية وله مجلس ادارة ومجلس
تنفيذي لوضع السياسات العامة.
ومن المهم االشارة الى الجهود التي قامت بها
الوزارة الطالق الصندوق منذ اكثر من عام والتي
تخللها:

انجاز تقييم تجرية الصندوق السابقة
. 2006-2004

تشكيل لجنة من كوادر الوزارة لدراسة نتائج
التقييم والتي خلصت ال��ى ض��رورة تشغيل
الصندوق مؤكدة على ضرورة االلتزام باالنظمة
والتعليمات الفعالة والتي تم انجاز لوائحها.
عقد عدة جلسات حوار مع الشركاء االجتماعيين
لمناقشة جدوى تفعيل الصندوق حيث اوصت
النتائج جميعا بضرورة التفعيل.
تمت مخاطبة االطراف الحكومية وغير الحكومية
بنية الوزارة وشركائها حيث قوبل ذلك بالدعم
والتاييد.
تم عقد اجتماع رسمي لالدارة السابقة وبحضور
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المؤسسات الممثلة في مجلس ادارة الصندوق
وممثلي منظمة العمل الدولية حيث تم اقرار
ض��رورة بناء مجلس االدارة وفقا للتعليمات
المعتمدة.
تمت مخاطبة الشركاء والمؤسسات الف��راز
ممثليهم لعضوية مجلس االدارة الذي سيقود
عملية التفعيل.
تم عقد االجتماع االول لمجلس االدارة والذي اقر
الخطوط العامة لخطة العمل المقترحة لستة
اشهر ثم استصدار قرار وزاري باعتماد مبلغ
مالي لتجهيز وتاثيث مقر للصندوق واعتماد
خمسة ماليين دوالر سنويا للصندوق من
الموازنة.

الرؤية

يسعى الصندوق بالدرجة االول��ى الى الريادة
والتميز في مجال خلق وتوليد فرص عمل دائمة
وتنمية راس المال االجتماعي بما يؤدي الى
محاربة الفقر على اساس استراتيجي وتفعيل
ال��ح��وار االجتماعي وتجنيد ال��م��وارد المالية
وتامين المساندة المتخصصة لقطاعات االنتاج
والخدمات وتنمية الموارد البشرية.

الرسالة

تنفيذ س��ي��اس��ات نشطة وت��ق��دي��م خدمات
مميزة تؤدي الى تحقيق رؤية الصندوق من
خالل العمل في مجاالت تطوير المجتمعات
المحلية وتنمية القطاع الخاص وتطوير الموارد
البشرية الفلسطينية بمهارات تنافسية لتلبية
احتياجات االقتصاد الوطني واس��واق العمل
االقليمية والعالمية.

االهداف

وعن االهداف العامة للصندوق فهي تتلخص
فيما يلي:
المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية
التدخلية في سوق العمل للحد من البطالة.
المشاركة ف��ي عملية التنمية المستدامة
للمجتمعات المهمشة وتطوير البنى التحتية
والمساهمة في تنمية راس المال االجتماعي.
تنمية ودع���م المنشات القائمة وتشجيع
الرياديين على بعث المشاريع الجديدة باتجاه
توليد فرص عمل دائمة.
تنمية ال��م��وارد البشرية م��ن خ�لال تنفيذ
برامج تدريب وتاهيل واع��ادة تدريب العمال
واكسابهم الخبرات التخصصية التي تجعلهم
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ضحايا الهيكلة في المنشات وبما ييسر اندماج
المتعطلين في سوق العمل.

برامج الصندوق

هناك اربعة برامج اساسية يهدف الصندوق
للعمل من خاللها وهي:
برنامج تطوير البنى التحتية للمجتمعات
المحلية :ستوزع مشاريع هذا البرنامج الموارد
على المجتمعات التي لم تحصل من قبل على
خدمات كافية من جانب الوكاالت الحكومية او
منظمات العمل الخاص.
برنامج تنمية المنشات :يهدف هذا البرنامج
ال��ى اشناء وظائف لالشخاص العاطلين عن
العمل وغيرهم م��ن الفئات االق��ل حظا من
خالل استحداث مشاريع تجارية جديدة ودعم

الصندوق مؤسسة ضرورية
لتعميق الشراكة االجتماعية
والمساهمة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية عبر دعم
تطوير القطاع الخاص وتنمية
الموارد البشرية وتمكين البنى
التحتية وفتح افاق جديدة امام
العاطلين عن العمل وتقديم
الحماية االجتماعية لهم من
خالل خلق فرص العمل وتدعيم
وجودها.
يعتبر الصندوق وكالة قائمة
بذاتها وله شخصية اعتبارية
ويتمتع بالمرونة التقنية والمالية
واالدارية التي تمكنه من اداء
مهامه بطريقة ال مركزية وله
مجلس ادارة ومجلس تنفيذي
لوضع السياسات العامة.

المشاريع القائمة.
برنامج تنمية ال��م��وارد البشرية :يقدم هذا
البرنامج المساعدة الى انشطة الحراك العمالي
في مشاريع القطاع العام وفي المشاريع الخاصة
التي تواجه ضغوطا تنافسية من جراء الوضع
الراهن.
ب��رن��ام��ج ادم���اج ال��ع��م��ال الفلسطينيين في
المستوطنات في سوق العمل الفلسطيني.
حيث سيتم تنفيذ معظم االنشطة بالتكامل مع
الهيئة العامة للتشغيل كاطار وطني يعتمد
الشراكة الثالثية مرجعا لتنفيذ سياسات
التشغيل من خالل خمسة نوافذ.

نوافد تدخلية:

دعم الشباب المتعطلين – ذكور واناث -داخلين
جدد الى سوق العمل – متعطلين ال يجدون
الوظيفة المناسبة.
مشاريع التشغيل المضمون - :سيساهم
في تمكين اصحاب العمل الذين يواجهون
صعوبات لتشغيل العمال – برنامج مناسب
الن��دم��اج الخريجين في س��وق العمل بشكل
خاص.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل
ال��ذات��ي - :تمكين الشباب – ذك��ور وان��اث –
بقدرات تتيح لهم اطالق مشاريعهم الخاصة.
تعظيم مخرجات التشغيل للمساعدات الطارئة
– تزويد دعم مباشر للمنشات التي تصارع للبقاء
والحفاظ على الوظائف ودعم زي��ادة انتاجية
العمال بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
دعم االستثمارات العامة المشغلة للعمالة
المكثفة بالتعاون مع القطاع العام والحكم
المحلي والمؤسسات المجتمعية لتصميم
وتنفيذ المشاريع.
وسيتخذ دعم الصندوق احد الشكلين:
دعم مالي..بتوفير التمويل او الضمان لباعثي
المشاريع لدى المؤسسات المالية.
دعم غير مالي -تدريب وتاهيل وارشاد وتوجيه
واستشارة..
الخطوط العامة ومحتوى خطة الصندوق
المرحلة االولى -وتتكون من :
اوال :ماسسة الصندوق  ,تعيين واختيار المدير
التنفيذي وفريق العمل االساسي.
ثانيا :بناء قدرات وتاهيل الطاقم االساسي.
ثالثا :تنفيذ المشاريع النموذجية الثالثة.
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ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو يستعرض

اوضاع العمال في االراضي
العربية المحتلة لعام 2011
ما من تحسن حقيقي يمكن احرازه ما لم ترفع القيود التي يفرضها االحتالل
يعاني المقدسيون من التمييز في مجاالت التخطيط الحضري والتعليم والخدمات االجتماعية
استعرض ممثل منظمة العمل الدولية في
فلسطين منير قليبو ،تقرير مدير عام المنظمة
خوان سومفيا حول أوضاع العمال في االراضي
العربية المحتلة للعام  ،2011واك��د التقرير
احراز مزيد من التحسن في الوضع االقتصادي
في االراضي الفلسطينية المحتلة ،بيد أن النمو
لم يكن موزعا على نحو متساو بسبب استمرار
االغالق المفروض على غزة.
وقال قليبو لقد أوفد مدير العام المنظمة هذه
السنة أيضًا ،على جري العادة منذ ثالثة عقود،
وفقًا للوالية التي منحها له مؤتمر العمل الدولي،
بعثة رفيعة المستوى للوقوف على وضع العمال
في األراضي العربية المحتلة في شهر نيسان
للعام  2011مضيفا ان البعثة زارت األراض��ي
العربية المحتلة وإسرائيل والجمهورية العربية
السورية ولقد تمتعت بكامل التعاون من جميع
األطراف المعنية .وان المدير العام اشاد بهذا
التعاون مرة جديدة وايد الدعم واسع النطاق
للقيم التي تجسدها منظمة العمل الدولية.
واشار الى ان البعثة أجرت مناقشات معمقة مع
ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومع ممثلي
أصحاب العمل والعمال في األرض الفلسطينية
المحتلة ومع الهيئات الرسمية ومع ممثلين عن
األمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية
وق��دم الجميع معلومات عن وض��ع العمال في
األراضي العربية المحتلة ،استرشد بها في إعداد
هذا التقرير المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي.
واوضح قليبو ان البعثة استرشدت في عملها
ٍّ
بحس عميق من االلتزام
لتقصي الحقائق
وال��ح��ي��اد وب��ق��در كبير م��ن المعلومات و أن
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االتجاهات الرئيسية البارزة في تقرير السنة
الماضية ال تزال مستمرة.

تحسن في الوضع االقتصادي

ويبين التقرير انه تم أحراز المزيد من التحسن
في الوضع االقتصادي في األرض الفلسطينية
المحتلة ،بيد أن النمو لم يكن موزعًا على نحو
متساو بسبب استمرار اإلغالق المفروض على
ٍ
ج��زء كبير منه عبارة عن نمو
غ��زة ،وألن��ه في
ٍ
استلحاقي ينطلق من تواصل بناء مؤسسات
دول��ة فلسطين  ،إل��ى درج��ة باتت فيها هذه
الدولة أكثر فأكثر خيارًا حقيقيا.
واكد ان خطة التنمية الوطنية للفترة ٢٠١١
 : ٢٠١٣إقامة الدولةالفلسطينة وبناءالمستقبلتشدد على أن استقرار وازدهار دولة فلسطين
في يجب أن يكون عماده بمؤسسات قوية
تضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع كما
وتتضمن الخطة الوطنية للتنمية مجموعة من
االستراتيجيات القطاعية ذات العالقة المباشرة
في س��وق العمل مثل التشغيل والمساواة
بين الجنسين والتعليم والتدريب والحماية
االجتماعية والتمكين ،وه��ي أم��ور يعتبر
إنجازها حاسمًا بالنسبة لتجسيد بناء دولة
تقوم على العدالة االجتماعية والعمل الالئق
وهذه االستراتيجيات ،إلى جانب استراتيجية
العمل ،ستتلقى الدعم الالزم من منظمة العمل
الدولية وغيرها من الدول الداعمة وكلنا ثقة
بان الحوار االجتماعي سيثري هذه العملية
وأن القوانين التي ستعتمد والممارسات التي
ستتبع ستكون متمشية مع المبادئ والحقوق

األساسية في العمل.
واشار ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين
الى ان هناك تقدير خاص ورد في مقدمة التقرير
موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض،
ال��ذي تقاسم مع المنظمة أفكاره وشواغله
وتطلعاته بالنسبة إلى اقامة الدولة الفلسطينية
المقبلة ،وب��رز ذل��ك ب��روح من التبادل شديد
االنفتاح مع اعضاء بعثة منظمة العمل الدولية
حيث اكد رئيس الوزراء التزامه بضمان التقيد
باتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية
حتى قبل التصديق على هذه االتفاقيات وقد
كان رئيس الوزراء قد تقدم بطلب خبرة منظمة
العمل الدولية في هذا الصدد وال سيما في
التصدي لمواضيع المساواة واستغالل كآفة
طاقات النساء اللواتي تشهد مشاركتهن في
الوقت الحاضر مستوى متدنيًا إلى حد مذهل.

الوحدة الفلسطينية

وفي إطار عملية بناء الدولة،اكد التقرير على
ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية فانقطاع
التواصل الجاري بين رام الله وغزة عائق خطير
يتعين تذليله .وينبغي أن تتحقق المصالحة
بطريقة تعزز السالم وتتجاوب مع تطلعات
الشعب الفلسطيني.
اما عن وضع عمال األراضي العربية المحتلة فقد ابرز
التقرير اهمية بالغة على أن يكون المجتمع الدولي
على أهبة االستعداد لمساعدة دول��ة فلسطين
الجديدة عندما ترى النور .بل واضاف ان على هذا
المجتمع أن يبذل المزيد من الجهد والدعم تمهيدا
القامة الدولة الفلسطينية ،كما وعليه اي المجتمع
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الدولي أن يكثف التزامه في عملية السالم بغية
إطار يمكن فيه اتخاذ تدابير حاسمة من
ضمان ٍ
أجل تحقيق السالم العادل ,ويجب أن يتحول
النزاع إلى تعاون كما ويجب أن تكون الثقة هي
الغالبة على الخوف وانعدام اليقين ،كما يجب أن
تزال العقبات من طريق التنمية.
ويضيف المدير العام للمنظمة بان ال بد من
أن يكون من الممكن إيجاد توازن بين الحاجة
المشروعة إلى األمن بشكل عام واألمن البشري
بشكل خاص ،وهي أمور ال يمكن التمتع بها
إال في ظروف يسودها احترام حقوق اإلنسان
ّ
والحق في مزاولة العمل وتنظيم المشاريع
ّبحرية والحق في خلق بيئة ممكنة لحوكمة
رشيدة قاعدتها قائمة على اساس التشاركية
وتعزيز دور الحوار االجتماعي.
ويرى قليبو ان هناك في الوقت الراهن منطق
أمني يجب أن يحل محله منطق إنمائي يقوم
على رؤية طويلة األجل للمصالح االقتصادية
والمصالح المتصلة بالعمل واألم��ن البشري
لجميع النساء والرجال الذين لديهم مصلحة
مشروعة ف��ي ه��ذه المنطقة الغنية وإنما
المضطربة .وتساءل هل يمكن التغلب على
االنقسامات ،وتذليل الحواجز المادية والفكرية
وتحرير ال��ط��اق��ات البشرية التي يمتلكها
الماليين م��ن ال��ن��اس ف��ي المنطقة ألغ��راض
تحقيق التنمية؟كما أن هذه الطاقات وخاصة
الشبابية منها ه��ل ستظل مكبوتة ويظل
جهد
مخذوال بفعل النزاع ويقتصر أي
األمل
ٍ
ً
إنمائي حقيقي على إدارة استمرار المساعدة
األولية اإلنسانية؟ وال يتوقف مستقبل العمال
وحدهم ،بل يتوقف مستقبل السكان برمتهم
فضال عن مستقبل
في األراضي العربية المحتلة
ً
السكان برمتهم في إسرائيل ،على األجوبة التي
تأتي بها األطراف المعنية مباشرة والمجتمع
الدولي على هذا التساؤل.

االحتالل االسرائيلي

ويؤكد المدير العام ان ما من تحسن حقيقي
يمكن إحرازه ما لم ترفع القيود التي يفرضها
االحتالل اإلسرائيلي ،بل ما لم ُيرفع االحتالل
ذات��ه فلقد وصلت التدابير التي اتخذتها
السلطة الفلسطينية إلى نقطة ال يمكن أن
يتحقق بعدها النمو االقتصادي ونمو فرص
العمل ما لم ُتلغ ظروف االحتالل.
َ
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القدس

وحول القدس شدد قليبو انه ال يزال الحفاظ على
القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية من
الشواغل الملحة .وال يزال وجود الفلسطينيين
في المدينة وسبل الوصول إليها على تراجع،
في حين يعاني الفلسطينيون من التمييز في
مجاالت من قبيل التخطيط الحضري والتعليم
والخدمات االجتماعية.
وق����ال ال ت����زال ال��م��ؤس��س��ات وال��م��ن��ظ��م��ات
الفلسطينية ،بما فيها منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال ،محرومة من القيام بدورها
الهام ،كما أن االلتزام الوارد في خريطة الطريق
ب��إع��ادة فتح غرفة التجارة الفلسطينية لم
ستوف بعد .ونظرًا إلى استكمال أجزاء إضافية
ُي
َ
من الجدار الفاصل ،فإن فصل القدس الشرقية
عن الضفة الغربية آخذ في الترسخ كامر واقع
مع ما يخلفه من عواقب تجر الكوارث على الحياة
االجتماعية واالقتصادية والدينية والثقافية
الفلسطينية.

المستوطنات

ه��ذا وذك���ر تقرير البعثة السنة الماضية
بأن المستوطنات هي السبب الرئيسي في
استنزاف الموارد الطبيعية ومصادرة األراضي
والقيود المفروضة على العبور والتنقل وشرذمة
األراضي الفلسطينية وسياسات التخطيط التي

إن التغيرات التي تجري في
العالم العربي بصورة عامة
تغيرات هامة للغاية ،بل قد
تكون حاسمة بالنسبة إلى
جميع التطورات في المستقبل
في األراضي العربية المحتلة.
ومع ذلك ،فإن من السابق ألوانه
التخمين بما ستؤول إليه هذه
التغيرات ،بكل تناقضاتها

تعيق التنمية وأعمال العنف التي يرتكبها
المستوطنون اإلسرائيليون .ويبين تقرير هذه
السنة أن الوضع لم يتغير بكل أسف .فالقيود
المتعددة التي يواجهها العمال وأصحاب
المشاريع في الضفة الغربية ،بما في ذلك
القدس الشرقية ،تحرم الفلسطينيين من
فرصة البحث عن العمل والحصول عليه وتحقيق
الرخاء بما يتمشى مع مبادىء الحرية والحقوق
المرسخة في دستور منظمة العمل الدولية.

غزة

وف��ي غ��زة ،أدى اإلغ�ل�اق إل��ى ارت��ف��اع البطالة
والتعويل على المساعدة الخارجية وتزايد
«اقتصاد األنفاق» غير المنظم .وما لم يرفع
اإلغالق التام عن غزة فإن النسيج االقتصادي
ان��ح�لاال .بل
واالجتماعي ف��ي غ��زة سيتزايد
ً
ستضمحل أكثر فأكثر احتماالت انتعاش
األنشطة التي يمكن أن تضمن سبل العيش
الكريم للنساء والرجال.
وف��ي نهاية رسالته ن��وه المدير ال��ع��ام بأن
التغيرات التي تجري في العالم العربي بصورة
عامة تغيرات هامة للغاية ،بل قد تكون حاسمة
بالنسبة إلى جميع التطورات في المستقبل
في األراض��ي العربية المحتلة .ومع ذلك ،فإن
من السابق ألوان��ه التخمين بما ستؤول إليه
هذه التغيرات ،بكل تناقضاتها ،بالنسبة إلى
السياسات في مصر والجمهورية العربية
السورية وغيرهما من البلدان في المنطقة.
وتقدم هذه التطورات تهديدات وفرصًا على
حد سواء ،وقد تتيح فرصًا جديدة في مجاالت لم
يحدث فيها شيء يذكر أو لم يحدث فيها شيء
البتة منذ زمن طويل.
وقال ان هناك خطران على األقل :فقد يسعى
البعض إلى المراهنة على التغيير لتحقيق
مكاسب قصيرة األمد ،وقد يرغب البعض اآلخر
في استغالل الشكوك التي تحيط بالتغيير
كذريعة لعدم القيام ب��أي ش��يء .وسيمس
التغيير اإلطار الذي تناقش فيه قضايا االحتالل
والسالم :إال أنه لن يغير الحاجة إلى العمل على
إرساء األسس لبناء حل سلمي .وبأي حال ،فإن
آفاق التغيير في المنطقة العربية عمومًا في
اتجاه المزيد من الديمقراطية واالنفتاح والتي،
ينبغي أن تكون تشجيعًا جديًا لعملية السالم.
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صندوق الكرامة الوطنية
والتمكين يعرض تقريره األول
ص��در تقرير عن دور وان��ج��ازات صندوق الكرامة
والتمكين ووزارة االقتصاد الوطني في حظر ومكافحة
منتجات المستوطنات االسرائيلية.
واورد التقرير معطيات احصائية عن المستوطنات
حيث بلغ عدد المستوطنين في االراضي الفلسطينية
عام  2010حوالي نصف مليون مستوطن منهم 200
الف مستوطن في القدس الشرقية  ,ويقيم هؤالء
المستوطنين في  190مستوطنة  ,وتحتل هذه
المستوطنات ما مساحته  2%من اجمالي مساحة
الضفة الغربية وتسيطر على ما يعادل  42%من
اجمالي مساحتها .كذلك بلغ عدد المستوطنات
الصناعية لنفس العام  20مستوطنة تنتج انواعا
مختلفة م��ن السلع (س��ل��ع غذائية ,مستلزمات
مدرسية ,مشروبات روحية ,منظفات كيماوية ,سجاد
واثاث,صناعات بالستيكية ,ادوات كهربائية)..
يصدر جزء منها الى كافة انحاء العالم.
واش��ار التقرير الى التسلسل التاريخي لمكافحة
منتجات المستوطنات :حيث تنبهت السلطة
الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة في
وقت مبكر جدا لخطورة المستوطنات ومنتجاتها
وخ��دم��ات��ه��ا على ال��ح��ق��وق ال��م��ش��روع��ة للشعب
الفلسطيني واي��ض��ا ع��ل��ى االق��ت��ص��اد الوطني
الفلسطيني  ,اال انه ومع االسف الشديد كان ما بذل
من جهد في هذا الجانب غير منظم ومبعثر وغير
قانوني وبالتالي لم يكن له اي نتائج واضحة على
االرض ولعل حداثة نشوء السلطة الوطنية في حينه
كان السبب في ضياع هذا الجهد.
وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ح��اول��ت السلطة الوطنية
الفلسطينية جاهدة اعادة تنظيم جهدها في مجال
حظر ومكافحة منتجات المستوطنات واصدر مجلس
الوزراء الفلسطيني عام  2005قرارا يقضي بمقاطعة
منتجات المستوطنات االسرائيلية.
وكانت البداية الفعلية لحظر ومكافحة منتجات
المستوطنات االسرائيلية مع بداية شهر تشرين
ثاني  2009عندما قامت وزارة االقتصاد الوطني
مدعومة من القيادة السياسية الفلسطينية(م.ت.ف)
والحكومة الفلسطينية المباشرة بتنفيذ خططها

64

وبرامجها لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات
االسرائيلية .
وت��ط��رق التقرير ال��ى ان��ج��ازات ص��ن��دوق الكرامة
والتمكين في مكافحة منتجات المستوطنات وهي
كالتالي:
  -اص��دار قانون حظر ومكافحة المستوطنات ,وتجدر االش��ارة الى ان فخامة الرئيس وقع هذا
القانون في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح
مما اعطى هذا القانون بعدا سياسيا لم يحظ به
اي قانون اخر وهذا يعني بان م.ت.ف وفصائلها
الوطنية المختلفة وعلى راس��ه��ا حركة فتح
والحكومة الفلسطينية تقف بكل ثقلها خلف
هذا القانون وانفاذه.
 -بمبادرة من وزارة االقتصاد الوطني تم االعالنعن تاسيس صندوق الكرامة الوطنية والتمكين
والذي من بين اهدافه الرئيسية حظر ومكافحة
منتجات المستوطنات االسرائيلية ودعم المنتج
الوطني .وقد كان لمكتب فخامة الرئيس ودولة
رئيس الوزراء والقطاع الخاص دورا اساسيا في
دعم هذا الصندوق وتمويله.
 -اقرار اللوائح التنفيذية لقانون حماية المستهلك. -تشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.- -تاسيس وتسجيل  11جمعية لحماية المستهلك

-

-

-

-

-

-

ب��واق��ع جمعية واح���دة ف��ي ك��ل محافظة من
المحافظات الفلسطينية الشمالية.
اص���دار ق��رار م��ن مجلس ال���وزراء الفلسطينيباعتماد يوم  15اذار من كل عام يوما للمستهلك
الفلسطيني.
جاري العمل في الصندوق وبجهود مكثفة النجازاللوائح التنفيذية لقانون حظر ومكافحة منتجات
المستوطنات.
مواصلة العمل الميداني الدائم من قبل االطقمالميدانية التابعة ل��ل��وزارة النفاذ قانون حظر
ومكافحة منتجات المستوطنات.
توفير خط مجاني من قبل الصندوق لتلقيالشكاوي الخاصة بمنتجات المستوطنات.
اط��ل�اق م��وق��ع ال��ك��ت��رون��ي خ���اص بمنتجاتالمستوطنات يتضمن كافة التفاصيل عنها(اسم
المنتج ,العالمة التجارية,العنوان,رقم الهاتف)..
اع���داد دليل يحدث ب��ص��ورة دوري���ة لمنتجاتالمستوطنات وقد تم توزيع هذا الدليل على
نطاق واسع بهدف تمكين الشعب الفلسطيني
من معرفة وتمييز منتجات المستوطنات.
ق��ام الصندوق بتنفيذ حملة تحت شعار (منبيت الى بيت) شملت زي��ارة حوالي (ربع مليون
منزل)وذلك بهدف اطالع اكبر قطاع ممكن من

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

أخبار اقتصادية فلسطينية

-

-

-

-

-

المجتمع الفلسطيني على منتجات المستوطنات
وخطورتها واهمية مكافحتها ووقف العمل بها,
وقد شهدت هذه الحملة تسليم كل بيت تمت
زيارته دليل منتجات المستوطنات(على شكل
كتيب جيب)
قام الصندوق ايضا بتنفيذ حملة لحظر ومكافحةمنتجات المستوطنات تحت شعار(وسام الكرامة)
شملت زي��ارة حوالي( 34الف محل تجاري) في
المحافظات الشمالية وتم خالل هذه الحملة
منح اكثر من  2000تاجر من الملتزمين بعدم
التعامل مع منتجات المستوطنات وسام الكرامة
,وال زالت حملة توزيع اوسمة الكرامة مستمرة
ومتواصلة حتى تاريخه ,وهناك رقابة دائمة على
التجار الذين حصلوا على وسام الكرامة للتاكد من
التزامتهم بمكافحة منتجات المستوطنات.
كان الصندوق قد اعلن في خطته لحظر ومكافحةمنتجات المستوطنات اع�ل�ان المحافظات
الفلسطينية خالية منها مع نهاية عام 2010
وق��د تمكن فعال من اع�لان جميع المحافظات
الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات
باستثناء محافظة سلفيت والتي اعلنت خالية
من منتجات المستوطنات بتاريخ ,2011-1-13
دون ان يعني هذا االع�لان التوقف عن الرقابة
الميدانية المتواصلة على منتجات المستوطنات
لمنع تسرب اي منها للسوق الفلسطيني.
في اطار زيارة وتعميق الوعي الوطني بضرورةتكثيف المساندة الشعبية لحمالت مكافحة
منتجات المستوطنات تم اشراك المساجد في
هذه الحمالت من خالل تركيز الدروس الدينية
وخطبة صالة الجمعة في اكثر من مرة على تنبيه
جمهور المصلين على اهمية مقاطعة منتجات
المستوطنات وحث التعاليم االسالمية على ذلك.
كذلك تم توزيع كراسات تثقيفية على طلبةالمدارس في عموم مدارس الوطن احتوت هذه
الكراسات على ص��ور لمنتجات المستوطنات
وكذلك احتوت على مواضيع تربوية وتعبوية
الهدف منها تربية النشء الطالع على اهمية دعم
المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات.
كان من اهم منجزات صندوق الكرامة وفي اطارعمله الدؤوب لتنظيف السوق الفلسطيني من
منتجات المستوطنات استنهاض ثقافة العمل
التطوعي خاصة بين قطاع الشباب واعادة االعتبار
لهذا المفهوم الوطني والتربوي وذلك من خالل
اشتراك االف الشبان المتطوعين في حمالت “من
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بيت لبيت” وحملة من” محل لمحل”.
اعتماد قائمة منتجات المستوطنات والتي تمتضمينها في كتيب صدر منه جزأين حتى االن
ويحتوي هذا الكتيب على قائمة باسماء واصناف
كافة منتجات المستوطنات م���زودة بالصور
التوضيحية وقد تم توزيعه على نطاق واسع.
قام صندوق الكرامة الوطنية بالمشاركة مع اللجانالشعبية وبتغطية اعالمية واسعة بحملة شعبية
مركزة استهدفت محالت “رامي ليفي” والتي
هي احد ابرز منتجات المستوطنات وكان الهدف
منها توعية الجمهور من ان هذه المحالت جزء
من سلسلة محالت تدعم اقتصاد المستوطنات
وتدعم الجيش االسرائيلي لمنع الجمهور من
التوجه لها والتسوق منها.
لم يكتف الصندوق بجهود المفتشين المباشرةعلى االسواق فمن اجل دعم هذا الجهد تم انشاء
شبكة للرصد والتحري ,تعمل على جمع المعلومات
خاصة المعلومات غير المتاحة للجمهور وال
للمفتشين والتي من خاللها يمكن التعرف على
نشاطات المستوطنات الصناعية والمتعاملين
معها وزبائنها  ,وقد كان لهذه الشبكة دورا
مهما في كشف الكثير من المعلومات الهامة
والخطيرة.
رؤية الصندوق المستقبلية لمكافحة منتجاتالمستوطنات
على ضوء تجربة الصندوق في حظر ومكافحةمنتجات المستوطنات خالل الفترة الممتدة ما
بين  2009-11-1وحتى  2011-7-3سوف يعمل
الصندوق خ�لال ما تبقى من ع��ام  2011على
انتهاج سياسة جديدة في هذا المجال يمكن
تلخيص اهم محاورها باالتي:
تكثيف الرقابة والمتابعة على كبار التجارالمتعاملين مع منتجات وخدمات المستوطنات.
تكثيف الرقابة والمتابعة على كبار م��زوديالمستوطنات بالخدمات(حجارة البناء ,الباطون
الجاهز,فواكه وخضروات,مشاغل الخياطة)..
التركيز على دعم المنتج الوطني بهدف رفعحصته في سلة المستهلك الفلسطيني من
15%حاليا الى  30%على اقل تقدير خالل االعوام
الثالثة القادمة من خالل تنفيذ البرامج الهادفة
لرفع مستوى الوعي والثقافة لدى المستهلك
الفلسطيني الستهالك المنتج الوطني.
اعادة هيكلة وتنظيم دور الملحقين التجاريينالفلسطينيين في الخارج للدفع باتجاه توسيع

شبكة ال��م��ؤس��س��ات وال��ش��رائ��ح االجتماعية
المقاطعة لمنتجات المستوطنات.
 -حصر المؤسسات واالفراد والشركات الدولية التيلها استثمارات في المستوطنات لتشجيعها
بسحب هذه االستثمارات والتوقف عن دعمها
للمستوطنات باعتبارها كيانات غير شرعية وفق
القانون الدولي.
 -تنفيذ الخطط والبرامج التي من شانها تشجيعالقطاع ال��خ��اص الستيعاب االي���دي العاملة
الفلسطينية في المستوطنات وصوال الى تجفيف
هذا الجانب بصورة نهائية ضمن فترة زمنية
مدروسة تقررها القيادة السياسية الفلسطينية.
 -تنفيذ الخطط والبرامج التي من شانها الزجبالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني
وصناع ال��راي العام وفصائل العمل الوطني..
في جهد الصندوق والحكومة لحظر ومكافحة
منتجات المستوطنات انطالقا من القناعة بان
هذا الجهد هو جهد وطني عام مشترك.

جمال ملحم

هذا واستعرض مدقق الحسابات جمال ملحم المدير
التنفيذي لشركة طالل أبو غزالة خالل اجتماع متبرعي
صندوق الكرامة الوطنية والتمكين مؤخرا التقرير
المالي للصندوق للعام  2010كما واستعرض مسودة
التقرير المالي للنصف األول من العام الجاري ،و بين
ملحم في عرضه أن مجموع ما تم االلتزام بالتبرع
به للصندوق بلغ  1,803,950دوالر طبقا للنماذج
المعتمدة من قبل المتبرعين ,منها  218,300دوالر
على شكل تبرعات عينية .إال أن التبرعات النقدية
المستلمة بلغت  140,850دوالر وما تم استالمه
من تبرعات عينية بلغ  95,224دوالر .مشيرا إلى أن
إجمالي مصاريف األنشطة التي قام بها الصندوق
خالل عامه األول بلغت  616,830دوالر .وفي هذا
السياق أكد عماد عليات مدير التدقيق في شركة
طالل أبو غزالة أن التقرير يعكس الوضع المالي
للصندوق بصورة عادلة.
كما اظهر التقرير أن روات��ب موظفي الصندوق
الدائمين لم تتجاوز  5%من إجمالي الموازنة ،مع
العلم بان موظف واحد يعمل في الصندوق بعقد
سنوي ويساعده عدد من موظفي وزارة االقتصاد
الوطني.
وم��ن الجدير ذك��ره أن صندوق الكرامة الوطنية
والتمكن أنجز األهداف المرجوة للعام األول بأقل من
 50%من مجموع ما تم اإلعالن عن التبرع به للصندوق
في يوم انطالقه.
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نص قانون حظر ومكافحة
منتجات المستوطنات
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية
بعداالطالع على القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديالته ،والسيماالمادة ( )43منه،وعلى قانون
وبناء على
حماية المستهلك رقم ( )21لسنة 2005م ،وبعداإلطالع على قانون التجارة رقم ( )12لسنة 1966مً ،
توصية المجموعة الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة ،وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 2010/ /م ،وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ،وعلى الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
فقد أصدرنا القانون اآلتي:

مـادة ()1
التعريفات

يكون للكلمات والعبارات ال��واردة في هذا
القانون ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزير :وزير االقتصاد الوطني
الوزارة :وزارة االقتصاد الوطني.
المجلس :المجلس الفلسطيني لحماية
المستهلك المنصوص عليه في قانون حماية
المستهلك رقم ( )21لسنة 2005م.
الصندوق :صندوق الكرامة الوطني لدعم
وتمويل مكافحة وحظر منتجات المستوطنات.
ال��دائ��رة المختصة :اإلدارة العامة لحماية
المستهلك في الوزارة.
المستوطنات :هي المستوطنات المقامة على
األراضي الفلسطينية المحتلة.
منتجات المستوطنات :سلع وخ��دم��ات
المستوطنات.
سلع المستوطنات :هي كل منتج صناعي أو
مصنع جزئيًا أو
زراعي أو غذائي أو تحويلي
ّ
كليًا أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة.
خدمات المستوطنات :كل عمل يتمثل بنشاط
تقني أو حرفي أو مادي في المستوطنات ،ومن
شأنه تقديـم منفعة لها ،لقاء مقابل مالي.
السوق الفلسطيني :هو أي مكان ضمن حدود
عام 1967م.
التداول :أي اتجار أو ترويج أو تسويق
أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف
أو أي��ة عملية من شأنها إدخ��ال منتجات
المستوطنات للسوق الفلسطيني ،أو تقديم
منفعة أو خدمة للمستوطنات أو لمنتجاتها.
ال���ض���اب���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة :م����أم����ورو
ال��ض��اب��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف���ي ال�������وزارة.
الشخص :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
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مـادة ()2
أهداف القانون
يهدف هذا القانون ،إلى ما يلي:
 .1مكافحة المستوطنات المقامة على
األراضي الفلسطينية ،ومنتجاتها.
 .2تحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها
ال��ق��ي��ادة السياسية إلزال���ة المستوطنات
كليًا من األراض���ي الفلسطينية من خالل
مقاطعة منتجات المستوطنات وإح�لال
المنتجات الوطنية محلها.
 .3عدم تشجيع أو ترويج إقامة المصانع في
المستوطنات المقامة على األراضي المحتلة
عام .1967
 .4ال��ق��ض��اء ع��ل��ى الهيمنة االق��ت��ص��ادي��ة
اإلسرائيلية وبناء اقتصاد وطني ودعمه في
األراضي الفلسطينية.
 .5رصد السلع والخدمات التي تعتبر منتجات
مستوطنات وضبطها ومقاطعتها ومكافحة
وحظر تداولها.
 .6ت��وع��ي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن بحظر منتجات
المستوطنات وضرورة مكافحتها ،وتوعيتهم
باآلثار السلبية الناتجة عنها.

مـادة ()3

نطاق التطبيق يطبق هذا القانون ،على جميع
منتجات المستوطنات المتداولة في السوق
الفلسطيني ،،وعلى أي شخص يتداولها فيه.

مـادة ()4
حظر التداول وتقديم السلع والخدمات
للمستوطنات
 .1تعتبر ك��اف��ة منتجات المستوطنات

سلعًا غير شرعية ،وتحدد بموجب القائمة
المنصوص عليها في هذا القانون ،ويحظر
على أي شخص تداولها.
 .2يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو
خدمة للمستوطنات.

مـادة ()5
مهام المجلس

إضافة إلى مهام المجلس المنصوص عليها
في قانون حماية المستهلك المعمول به،
واألنظمة الصادرة بمقتضاه ،يتولى المجلس
المهام والصالحيات التالية:
 .1وضع السياسات الخاصة بمكافحة وحظر
منتجات المستوطنات ،وإع���داد الخطط
والبرامج الالزمة لتنفيذها.
 .2اإلشراف والرقابة على كافة الجهات ذات
العالقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 .3اإلشراف والرقابة على الصندوق ،على أن
يتم تشكيله وتحديد مهامه وآلية عمله،
وفقًا لتعليمات يصدرها رئيس المجلس
لهذه الغاية.
 .4رفع التقارير الدورية ،كل ثالثة أشهر،
لمجلس ال������وزراء ع��ن دوره وان��ج��ازات��ه
في إطار مكافحة وحظر منتجات المستوطنات
وتداولها في السوق الفلسطيني.
تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30
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مـادة ()6
مهام الدائرة المختصة

تتولى الدائرة المختصة المهام التالية:
 .1ت��ل��ق��ي ال���ش���ك���اوى ال��م��ق��دم��ة م���ن ج��م��ع��ي��ات
ح��م��اي��ة ال��م��س��ت��ه��ل��ك ،أو م���ن أي ش��خ��ص ،ب��ش��أن
ت���������داول م���ن���ت���ج���ات ال���م���س���ت���وط���ن���ات ،ع��ل��ى
ال���ن���م���وذج ال�����ذي ت���ع���ده ال�������وزارة ل���ه���ذه ال��غ��اي��ة،
والبت فيها واتخاذ اإلجراءات بشأنها ،وفق أحكام القانون.
 .2التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات
العالقة بمكافحة منتجات المستوطنات.
 .3إع����داد ق��ائ��م��ة ت��ح��دد بموجبها منتجات
المستوطنات ،ورفعها للمجلس العتمادها
والمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس.
 .4ت��ح��دي��ث ون��ش��ر ال��ق��ائ��م��ة ال��م��ذك��ورة في
ال���ب���ن���د( )3م���ن ه���ذه ال���م���ادة ،ون��ش��ره��ا في
صحيفتين ي��وم��ي��ت��ي��ن ،ل��م��دة ال ت��ق��ل عن
ث�لاث��ة أي���ام على األق���ل ،وب��أي��ة طريقة أخ��رى
تراها مناسبة.
 .5رفع التقارير الشهرية للمجلس.

مـادة ()7
منع التسجيل أو شطبه

 .1يمنع ع��ل��ى أي دائ����رة حكومية تسجيل
أي���ة وك���ال���ة ت��ج��اري��ة أو ع�لام��ة ت��ج��اري��ة أو
اس��م ت��ج��اري أو أي��ة خدمه أخ��رى ألي شخص،
إذا ك����ان م��وض��وع��ه��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ن��ت��ج��ات
المستوطنات.
 .2ي��ص��در ال���وزي���ر ق�����راره ب��ش��ط��ب تسجيل
أيشخص وتسجيل أي��ة وكالة تجارية أو أية
ع�لام��ة ت��ج��اري��ة مسجلة ف��ي السجل الخاص
بها ،بناء على تنسيب الجهة المختصة في
ال������وزارة ،إذا ارت��ك��ب صاحبها أي���ة مخالفة
ألح��ك��ام ه���ذا ال��ق��ان��ون أو ت����داول منتجات
المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها.
 .3على الجهة المختصة ف��ي ال����وزارة ،تبليغ
ال��ش��خ��ص ال��م��ش��م��ول ب��أح��ك��ام ال��ف��ق��رت��ي��ن()2
من هذه المادة ،بقرار الوزير ،خالل مدة أقصاها
أسبوع من تاريخ صدور قرار الشطب.

مـادة ()8
المستندات والوثائق

يمنع على أي��ة دائ��رة حكوميه أو أهليه أو
أي��ة جهة أخ���رى ،منح أي��ة مستندات أو
تسهيالت إلضفاء الشرعية على منتجات
المستوطنات ،وال يكتسب أي مستند صادر
خالفا ألحكام هذا القانون الصفة القانونية.

مـادة ()9
قبول المساعدات

يحظر على أي مقيم على األراضي الفلسطينية
تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

المحتلة عام  1967قبول أية مساعدات من أي
نوع كان متعلق بمنتجات المستوطنات.

مـادة ()10
الضابطة القضائية

 .1على مأموري الضابطة القضائية ،ضبط
منتجات المستوطنات والتحفظ عليها أو
إتالفها ،بالتنسيق مع الجهات المختصة،
كل ضمن اختصاصه ووفق أحكام القوانين
ذات العالقة.
 .2يتولى موظفو الضابطة الجمركية،
ضبط منتجات المستوطنات ،على مخارج
ال��م��س��ت��وط��ن��ات ،وك��ذل��ك ن��ق��اط ال��ح��دود
الرئيسية ،بالتعاون مع موظفي الضابطة
القضائية في الوزارة.

مـادة ()11
إتالف السلعة

إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات
المستوطنات يتم إتالفها وتثبت واقعة اإلتالف
بمحضر إتالف رسمي موقع من لجنة إتالف يشكلها
الوزير لهذه الغاية.

مـادة ()12
العقوبات

م��ع ع��دم اإلخ�ل�ال ب��أي��ة عقوبة أش��د نص
عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،
وب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ا ورد ف��ي ال��م��ادة ()11
وال��م��ادة ( )7م��ن ه��ذا ال��ق��ان��ون ،يعاقب
كل من يخالف أحكام هذا القانون باآلتي:
 .1الحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات،
وال تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية ال
تقل عن عشرين أل��ف ( )20000دينار أو
م��ا يعادلها بالعملة المتداولة قانونا»،
كل من تداول منتجات مستوطنات تشكل
ض��ررًا على الصحة العامة أو البيئة ،وكل
من شارك أو ساهم في تداولها.
 .2الحبس م��دة ال تقل ع��ن ث�لاث سنوات
وال تزيد عن سبع سنوات وغرامة مالية ال
تقل ع��ن عشرة آالف ( )10000دي��ن��ار أو
م��ا يعادلها بالعملة ال��م��ت��داول��ة قانونا،
كل من تداول منتجات المستوطنات أو شارك
أو ساهم في تداولها.
 .3الحبس م��دة ال تقل عن خمس سنوات
وال تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية ال
تقل عن خمسة عشر الف ( )15000دينار
أردن���ي أو م��ا يعادلها بالعملة المتداولة
ورد س��ل��ع��ة أو خ��دم��ة
ق��ان��ون��ًا ،ك���ل م���ن َ
للمستوطنات.
 .4أ .الحبس م��دة ال تقل عن ستة أشهر
وال ت��زي��د ع���ن س��ن��ة ،وغ���رام���ة م��ال��ي��ة ال
تقلعن الفي ( )2000دي��ن��ار أردن���ي أو ما

يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ،كل
من نقل أي من منتجات المستوطنات أو
شارك أو ساهم في نقلها.
ب .إض��اف��ة إل���ى ال��ع��ق��وب��ات ال������واردة في
البند (أ) م��ن الفقرة ( )4م��ن ه��ذه ال��م��ادة،
تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة ،من
الجهات المختصة ،لمدة ال تقل عن ستةأشهر.
ج .ف��ي ح��ال��ة ال��ت��ك��رار ،ت��س��ح��ب رخصة
السائق وترخيص المركبة نهائيًا ،ويتم
مصادرة المركبة ،التي استخدمت لنقل
منتجات المستوطنات أو استخدمت لتوريد
أية سلعة أو خدمة للمستوطنات ،وذلك وفقًا
ألحكام القوانين ذات العالقة.
 .5أ.الحبس م��دة ال تقل ع��ن ثالثة أشهر
وال ت��زي��د ع��ن ستة أش��ه��ر وغ��رام��ة مالية
ال تقل ع��ن ال��ف ( )1000دي��ن��ار ،ك��ل من
خ���زن أو ّأج���ر ل��غ��اي��ات التخزين منتجات
ّ
ال��م��س��ت��وط��ن��ات ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى إغ�ل�اق
ال��م��ح��ل ،ل��م��دة ال ت��ق��ل ع��ن س��ت��ة أش��ه��ر.
ب.في حالة التكرار ،يغلق المحل نهائيًا.
 .6الحبس م��دة ال تقل عن شهر وال تزيد
عن ستة أشهر ،وغ��رام��ة مالية ال تقل عن
خمسمائة  500دي��ن��ار أو م��ا يعادلها
بالعملة المتداولة قانونًا ،كل من أخفى
معلومات وفقا للفقرات المذكورة أع�لاه،
م��ن ه��ذه ال��م��ادة ،أو خ��ال��ف أي حكم آخر
من أحكام هذا القانون.
 .7وف��ي جميع األح����وال ،تضاعف عقوبة
الحبس ،في حالة التكرار.

مـادة ()13
األنظمة

يعد رئيس المجلس األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون ،وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مـادة ()14
اإللغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
بقانون.

مـادة ()15
النفاذ

على جميع الجهات المختصة ،كل فيما
يخصه ،تنفيذ هذا القانون ويعمل به فور
نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2010/ /م
من عام 1431هـ.
م��ح��م��ود ع��ب��اس رئ��ي��س دول����ة فلسطين
رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة
ل��م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
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االعتراف بدولة فلسطينية سيؤدى
لفرض عقوبات اقتصادية ضد اسرائيل
كشفت صحيفة معاريف ،اإلسرائيلية أن حوالى  80شخصا من كبار رجال األعمال اإلسرائيليين
اجتمعوا مؤخرا فى المستوطنة التعاونية «سديه فيربورخ» بالقرب من «كفار سابا» وناقشوا آثار
إمكانية اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطينية ،والتى قد تصل إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد
إسرائيل.
وكان هذا اللقاء بمبادرة مجموعة “إسرائيل تبادر” وهى مجموعة مكونة من شخصيات عسكرية
واقتصادية واجتماعية وهى التى عرضت مؤخرًا خطة كمبادرة سالم.
وأوضحت معاريف ،أنه تواجد بين الحاضرين عدد من الشخصيات اإلسرائيلية العامة وأشار “ عيدان
عوفر” إلى أنه علم من مسئولين فى اإلتحاد الفيدرالى لمنظمة العاملين الدولية بأن مسئولين فى
“الهستدروت”  -إتحاد العمال اإلسرائيليين -يعملون حاليًا ضد موجة التحركات للجان العمال فى
جميع أنحاء العالم ممن يدعون إلى مقاطعة إسرائيل.
وأضاف المسئول اإلسرائيلى “إن كانت تجمعات رجال األعمال فى الماضى تميل إلى تجنب
اتخاذ موقف يتعلق بالعملية السياسية ،فإن الوضع اليوم يتطلب منا العمل على حماية االقتصاد
اإلسرائيلي ،وعلينا أن نطالب حكومة إسرائيل بالشروع فى عملية سياسية لمنع أى احتمال لفرض
مقاطعة على اسرائيل.

بنوك إسرائيلية
تتنافس على الوسط العربي
النشاط المصرفي المتزايد للبنوك اإلسرائيلية في الوسط العربي داخل الخط األخضر خالل السنوات
األخيرة يدل على إدراك هذه البنوك لجدوى األعمال البنكية هناك بعد إهمال امتد لعقود.
ففي العام الماضي وحده تمكن بنك هبوعليم اإلسرائيلي من فتح  15فرعا جديدا في المدن العربية
والمختلطة داخل الخط األخضر ،كما زاد بنك مركنتيل ديسكونت عدد فروعه هناك بمعدل 15%
في السنة األخيرة ،بحيث أصبح نصف فروعه اليوم مخصصة للسكان العرب ،ويتجه البنك العربي
اإلسرائيلي لزيادة نشاطه في الوسط العربي كذلك.
ويقول المحلل اإلسرائيلي في صحيفة هآرتس ميراف أرلوزوروف إنه يبدو أن البنوك اإلسرائيلية
اكتشفت بعد  60عاما أن في إسرائيل  20%من المواطنين من العرب ،وأنه من المجدي اقتصاديا
فتح فروع بنكية لخدمتهم.
وفي تعليقه على نشاط البنوك اإلسرائيلية في الوسط العربي ،اعتبر ألون بيرون نائب المدير العام
للشؤون اإلستراتيجية وإدارة المخاطر في بنك مركنتيل ،أن البنوك اإلسرائيلية تفتح المزيد من
الفروع في الوسط العربي لما تجده من طاقة كامنة لألنشطة المصرفية هناك.
وأشار إلى أنه حتى قبل سنتين سيطر بنكان فقط على النشاط المالي في الوسط العربي ،هما بنك
مركنتيل من مجموعة ديسكونت المالية ،والبنك العربي اإلسرائيلي من مجموعة بنك ليئومي.
وطور البنكان نشاطهما بين السكان العرب مستفيدين من حصريتيهما ،في حين أن البنوك األخرى
لم تدخل المنافسة انطالقا من االفتراض القاضي بوجود مخاطر أكبر ،وبالتالي عدم توقع ربحية
مجدية لألنشطة المصرفية ،على اعتبار أن معظم السكان من الفقراء وغير المتعلمين.
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وزير األعمال:

بريطانيا
أصبحت
أكثر فقرا
أصبح البريطانيون أكثر فقرا نتيجة
لالزمة المالية ويتعين أن يتوقعوا
نموا بطيئا ،وفقا لما ذك��ره وزير
االعمال البريطاني فينسي كابل،
في مقابلة مع صحيفة “جارديان”
حث فيها السياسيين في البالد
على إعداد الشعب بشكل أفضل
لالوقات الصعبة التي تنتظرهم.
وق��ال كابل “إننا حقا دول��ة أكثر
فقرا بالفعل السيما بسبب انهيار
النظام المصرفي والكساد الذي
أعقبه والناجم ،في احد جوانبه ،عن
الضغط الذي نواجهه االن بسبب
الخلل في االقتصاد العالمي”.
وأضاف”إنه تحد لنا للتعامل مع
الوضع بشكل أفضل .ال أعتقد أن
االقتصاد البريطاني تراجع الي  6أو
 7%أي أقل  10بالمئة عن التوجه
السائد”.
وح��دد كابل زي��ادة أسعار السلع
وال��ش��ك��وك ح��ول مصير ال��ي��ورو
وخفض قيمة الجنيه االسترليني،
بدال من خفض الحكومة لالنفاق
الذي يهدف إلى تقليص العجز
في الميزانية ،بوصفها تهديدات
رئيسية لسبل المعيشة في
بريطانيا.
وي��ع��د ك��اب��ل واح����دا م��ن خمسة
دي��م��ق��راط��ي��ي��ن ليبراليين في
ال��ح��ك��وم��ة االئ��ت�لاف��ي��ة لديفيد
كاميرون.
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أخبار اقتصادية عربية وإسرائيلية ودولية

السعودية تمنح مصر
 4مليارات دوالر
قال سفير السعودية بالقاهرة إن بالده التزمت بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 4
مليارات دوالر ،منها وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دوالر ،وشراء الرياض سندات
بنصف مليار دوالر.
وأضاف أحمد عبد العزيز قطان في تصريحات صحفية أن الوديعة السعودية ستتم وفق
ترتيبات يتفق عليها البنكان المركزيان المصري والسعودي ،وأضاف موضحا أن حزمة الدعم
تضم أيضا نصف مليار لفائدة الموازنة المصرية ومثله عبارة عن قرض ميسر.
وستمنح الرياض القاهرة مبلغ  200مليون دوالر لتوضع في صندوق أو حساب جار لتمويل
المشاريع اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة بمصر ،فضال عن خط ائتمان بقيمة  750مليون دوالر
لتمويل الصادرات السعودية إلى مصر.
وأوردت صحيفة األهرام المصرية أن وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل نقل رسالة
إلى القاهرة تضمنت هذا العرض الذي وصف بالبرنامج االقتصادي المتكامل لدعم االقتصاد
المصري.
وتأتي هذه الخطة السعودية في ظرف تعاني فيه مصر من تراجع كبير في السيولة وتقلص
اإليرادات العامة للدولة وتزايد نفقاتها ،حيث سحب المركزي المصري منذ بداية  2011نحو 6
مليارات دوالر من احتياطي النقد األجنبي لتغطية العجز في ميزان المدفوعات.
وأشارت صحيفة الشرق األوسط إلى أن بنك مصر الحكومي يباشر محادثات مع مستثمرين
سعوديين لبيع حصته في مجموعة سامبا المالية ،وتبلغ هذه الحصة  2%في ثاني أكبر مصرف
سعودي من حيث القيمة السوقية.

دراسة :الرشوة منتشرة في
الشركات االوروبية الكبرى
أظهرت دراسة مسحية أن أكثر من ثلث الموظفين في الشركات االوروبية الكبرى مستعدون
لتقديم نقود أو هدايا غالية أو خدمات للفوز بأعمال ،في الوقت الذي تسلك فيه الشركات طرقا
مختصرة للبقاء في المقدمة في ظل التباطؤ االقتصادي.
وقالت شركة “ارنست اند يونغ” ،في مسح االحتيال في اوروب��ا للعام  2011ان الموظفين
اليونانيين والروس هم االكثر استعدادا لتقديم رشى نقدية ،بينما جاء الموظفون اليونانيون
أيضا في صدارة الموظفين االكثر استعداد لتقديم هدايا شخصية.
وكان سجل فرنسا والنرويج هو االنصع ،لكن ثلثي من شملهم االستطالع وهم  2365شخصا في
 25بلدا أوروبيا أجمعوا على أن الرشوة والفساد مستشريان في قطاعاتهم ،وقال حوالي نصفهم
انهم ليسوا على علم بأي سياسات لمكافحة الرشوة داخل الشركات.
وقال ديفيد ستالب الذي يقود خدمات تحقيقات ومنازعات االحتيال العالمية في “ارنست اند
يونغ” “التغاضي عن االحتيال والرشوة والفساد باالضافة الى خطط خفض التكاليف في كثير
من الشركات يزيدان من احتماالت دفع الرشى”.
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دبي تعتزم

خفض اإلنفاق

الحكومي بنسبة
 25%حتى العام
2013

قال عضو في اللجنة العليا للسياسات
المالية في دبي ان االمارة التي تعاني
أزمة ديون ضخمة تعتزم خفض االنفاق
الحكومي بما بين  20و 25في المئة حتى
عام  2013لسد فجوة التمويل.
وقال أحمد حميد الطاير لصحيفة جلف
نيوز ان الخطوة التي تهدف الى توفير
نحو 5ر 3مليار درهم “ 953مليون دوالر”
بمثابة “اجراء احترازي”.
وفي وقت سابق من العام وافق حاكم
دبي على ميزانية الحكومة لعام 2011
بعجز يصل الى 77ر 3مليار درهم تقريبا.
وقال الطاير “لسد فجوة التمويل يجب
خفض انفاق المؤسسات الحكومية بما
بين  20و 25بالمئة حتى عام .”2013
وعلى دبي نحو  30مليار دوالر من الديون
التي يستحق أجلها خ�لال العامين
المقبلين بينها  12مليارا تستحق هذا
العام .ويحين أجل استحقاق أكبر دين
وقدره أربعة مليارات دوالر لمؤسسة دبي
لالستثمار في تشرين الثاني.
وأض���اف الطاير لجلف نيوز “العجز
في ميزانية  2011ليس مبعثا لقلق
كبير بعد وبالتأكيد سنبحث عن بدائل
“لاليرادات” خالل العام”.
ويتوقع محللون أن تغطي دبي العجز
باصدار سندات بالرغم من التوقعات
السلبية بشأن الديون.
وق��ال الطاير ان خفض االنفاق خالل
السنوات القليلة المقبلة ال يعني ان
المؤسسات الحكومية ستزيد الرسوم أو
رسوم الخدمات بهدف زيادة االيرادات.
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بيئة األعمال

عوض ،تستعرض معالم الفقر في األراضي
الفلسطينية2010-2009 ،

ربع األفراد في األراضي
الفلسطينية فقراء خالل
العام 2010
أعلنت السيدة ع�لا ع��وض ،رئيس اإلحصاء
الفلسطيني ع��ن نتائج معالم الفقر في
األراض��ي الفلسطينية لألعوام ،2010-2009
حيث استعرضت أهم المعطيات وأحدث وابرز
المؤشرات الخاصة بمعالم الفقر في األراضي
الفلسطينية (نسبة وفجوة وش��دة الفقر)،
باإلضافة إلى أثر المساعدات المقدمة لألسر على
نسب الفقر باإلضافة إلى العديد من القضايا
والمؤشرات الهامة المتعلقة بالموضوع ،وذلك
على النحو اآلتي:
 25.7%من األفراد في األراضي الفلسطينية
عانوا من الفقر خالل العام ( ،2010بواقع 18.3%
في الضفة الغربية و 38.0%في قطاع غزة).
تستند إحصاءات الفقر إلى التعريف الرسمي
للفقر الذي تم وضعه في العام  .1997ويضم
التعريف مالمح مطلقة ونسبية تستند إلى
موازنة االحتياجات األساسية ألسرة تتألف
من خمس أفراد (بالغين اثنين وثالثة أطفال)،
ه��ذا وق��د تم إع��داد خطي فقر وفقًا ألنماط
االستهالك الحقيقية لألسر .لقد تم احتساب
خط الفقر األول (الذي يشار إليه بـ “خط الفقر
المدقع”) ،بشكل يعكس الحاجات األساسية
من ميزانية المأكل والملبس والمسكن .أما
خ��ط الفقر الثاني (ال���ذي يشار ل��ه ب��ـ “خط
الفقر”) ،فقد تم إع���داده بطريقة تعكس
ميزانية الحاجات األساسية باإلضافة إلى
احتياجات أخرى كالرعاية الصحية والتعليم
والنقل والمواصالت والرعاية الشخصية واآلنية
والمفروشات وغير ذلك من مستلزمات المنزل.
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وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس
مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر
استنادًا إلى تركيبة األسرة (حجم األسرة وعدد
األطفال).
خالل األشهر الماضية قام الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني بمراجعة منهجية الفقر
التي تم وضعها ع��ام  1997وذل��ك من أجل
الوصول إل��ى أفضل المعايير في احتساب
مؤشرات الفقر ،ومن ضمن التعديالت التي تمت
على المنهجية ما يلي )1( :تعديل استهالك
األسرة بناءا على فروقات األسعار بين المناطق
أو ما يعرف ب (القوة الشرائية) )2( ،احتساب
نسب الفقر على مستوى األفراد وليس األسر
وذل��ك م��ن أج��ل احتساب ع��دد ال��ف��ق��راء)3( ،

بلغ معدل الفقر بين األسر
الفلسطينية خالل العام
 2010وفقا ألنماط االستهالك
الحقيقية ( 25.7%بواقع
 18.3%في الضفة الغربية
و 38.0%في قطاع غزة).

عال عوض

رئيس الجهـاز المركزي لإلحـصــاء
الفلسطيني

استخدام مؤشر القوة الشرائية عند اشتقاق
خط الفقر.
تم تطبيق تعديالت المنهجية على السلسلة
الزمنية  ،2009-2004وذلك للتمكن من المقارنة
ورصد التغير في اتجاهات الفقر عبر السنوات،
وتجدر اإلشارة إلى أن األسرة المرجعية لهذه
السلسلة هي األس��رة المكونة من  6أف��راد
( 2بالغين و 4أطفال).
في عامي  2009و 2010حدث تغير في تركيبة
األسرة في المجتمع الفلسطيني ،حيث أصبحت
األس��رة المرجعية (األكثر تكرارا) هي األسرة
المكونة من  5أفراد ( 2بالغين و  3أطفال) بدال
من  6أفراد ( 2بالغين و  4أطفال) .تماشيا مع
هذا التغير تم اعتبار  2010سنة أساس جديدة
إلحصاءات الفقر.
إب��ت��داءا م��ن ع��ام  ،2010ت��م اش��ت��ق��اق خط
فقر جديد باستخدام تعديالت المنهجية
وباستخدام األس��رة المرجعية المكونة من 5
أفراد ( 2بالغين و 3أطفال) .خط الفقر لسنة
األساس  2010تم بناؤه استنادا الى بيانات
مسح إنفاق واستهالك لعامي  2009و ،2010
حيث تم دمج بيانات هذه األع��وام في ملف
واحد وتم تعديلها لعام  2010باستخدام الرقم
القياسي ألسعار المستهلك.
بلغ حجم العينة لعام  3,848 ،2009أسرة
(بواقع  2,654في الضفة الغربية و 1,194أسرة
في قطاع غزة) ،ولعام  2010بلغ حجم العينة
 3,757أسرة (بواقع  2,575أسرة في الضفة
الغربية و  1,182أسرة في قطاع غزة).
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و 21.2%في قطاع غزة).
وفي عام  ،2009خفضت المساعدات المقدمة
لألسر الفلسطينية م��ع��دالت الفقر لألفراد
بنسبة مقدارها  17.9%على مستوى األراضي

2009

2010

.2010

2010

41.4 4.2

4.1
41.4

36.7 4.1

36.7

58.610.0

10.0
58.6

63.3 10.0

63.3

100.06.3

6.4
100.0

100.0 6.4

100.0

2010

( 12.6%في الضفة الغربية
الفلسطينية
36.7
4.1
و 22.1%في قطاع غزة).
63.3
قطاع غزة أكثر فقرًا من أسر
 10.0الفقيرة في
األسر
الضفة الغربية100.0 .
6.4
يظهر هذا من خالل النتائج
التي تم التوصل لها من خالل مقياس فجوة
الفقر ،وتجدر اإلش��ارة إلى أن فجوة الفقر هي
مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة
بين استهالك الفقراء وخط الفقر (خط الفقر
ال��ع��ادي) ،أي إجمالي المبالغ المطلوبة لرفع
مستويات استهالك الفقراء إلى خط الفقر.
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وساطة التأمين
يعتبر التأمين التجاري ض��رورة اقتصادية ألي
مجتمع ،فكما أن أي إستثمار اقتصادي يحتاج
الى تمويل يغذيه ،فإنه يحتاج ايضا الى تغطية
تامينية تحميه .كما يقدم التامين تغطيات
مالية لألشخاص في ح��االت الوفاة أو المرض أو
اإلصابات الجسدية .مما يؤدي في المحصلة الى
استقرار الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية لألفراد
والمجتمعات والدول.
وق��د تطورت صناعة التأمين مع تطور الحياة
اإلقتصادية ،وأصبحت مهنة متخصصة متشعبة
الفروع وال يتقنها أو يتقن بعضها إال من خبرها
بالعلم والممارسة.
يتكون قطاع التأمين عادة من بائعين ومشترين
ووسطاء وخدمات مساندة .البائعون هم شركات
التأمين ووك�ل�اؤه���ا ،وال��م��ش��ت��رون ه��م األف���راد
والمؤسسات .أم��ا اصحاب الخدمات المساندة
فمنهم األك��ت��واري (خبير رياضيات التأمين)
والمخمن والمعاين ومسوي الخسائر ،وأما الوسطاء
فهم وك�لاء المؤمن لهم يقدمون لهم النصح
والمشورة عند شراء التأمين وعند حصول الحادث
وقبل ذلك وبعده.

دور وسيط التأمين

عرف قانون التامين الفلسطيني رقم  20لسنة
 2005مهنة وسيط التأمين ،وبين المؤهالت
والخبرة التي يجب ان يتمتع بهما وسيط التأمين.
كما أن التعليمات المنظمة لهذه المهنة والصادرة
عن هيئة س��وق رأس المال الفلسطينية رقم
(/15ت) لسنة ( )2010بينت دور وسيط التامين
تحت بند رقم ( )1من المادة ( )4كمايلي:
 .1الحصول على افضل الشروط واالسعار لطالب
التأمين من قبل شركات التأمين المجازة في
فلسطين والتي ترتبط مع الوسيط باتفاقيات
«وساطة تأمين».
 .2المفاضلة بين ع��روض التأمين المختلفة
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المقدمة من شركات التامين لطالب التامين
وتقديم النصح والمشورة لطالب التامين عن
مزايا كل عرض من هذه العروض من النواحي
الفنية والمالية.
 .3التفاوض مع شركات التامين نيابة عن طالب
التامين بعد حصوله على تفويض خطي منه
بذلك واإلتفاق مع الشركة التي يحال عليها
التأمين على ش��روط واح��ك��ام واس��ع��ار عقد
التامين.
 .4تقديم جميع المعلومات التي تطلبها شركات
التأمين عن األخطار المطلوب التأمين عليها
لتمكينها من تقييم هذه األخطار.
 .5تقديم النصح والمشورة الى المؤمن له حول
اإلدعاءات والمطالبات الناتجة عن عقود التأمين
ومساعدته في المفاوضات التي تتم بين شركة
التأمين والمؤمن له لتسوية هذه المطالبات“ .

الحاجة الى وسيط تأمين

كما أشرنا فإن التأمين من المهن المتخصصة،
ويحتاج المؤمن له أو طالب التأمين ال��ى جهة
خبيرة تقف الى جانبه وتقدم له المشورة الفنية
والقانونية ،فيما يتعلق بعقود التأمين وما تتضمنه
من شروط واستثناءات وتحديدات ،وكذلك فيما
يتعلق بأسعار التأمين واج��راءات الحصول على
التعويض عند حصول الخطر المؤمن منه.
وهكذا فإن الوسيط يعمل على تقليل مساحة
الخالف ال��ذي قد ينشأ بين المؤمن له وشركة
مستقبال .وعندما يعمل الوسيط بشكل
التأمين
ً
مهني ونزيه وهذا هو المفترض ،فإنه يقدم خدمة
كبيرة لشركات التأمين والمجتمع أيضًا ،إذ أنه
يساعد في رفع كفاءة االكتتاب (أصدار البوالص)
وكذلك يساعد برفع الوعي التأميني لدى الجمهور،
ويقلل كذلك من عمليات المبالغة والتزوير التي
قد تحصل في بعض األحيان في مواجهة شركات
التأمين .كما أنه يبين لموكله (المؤمن له) حدود

اعداد  :المحامي طارق ابراهيم الديسي
مدير عام شركة ضمان الوساطة
حقوقه في مواجهة شركة التأمين ،مما يؤدي الى
تعزيز الثقة بشركات التأمين وكفاءة خدماتها.
علمًا بأن مهنة وسيط التأمين موجودة في العالم
وفي الدول العربية وبشكل واسع ومنذ مدة طويلة.
وساطة التامين في فلسطين :يعمل حاليا في
فلسطين شركة وساطة واحدة هي شركة ضمان
لوساطة التأمين ومركزها في مدينة رام الله.
تاسست كشركة مساهمة خاصة خ�لال شهر
نيسان ع��ام  2010وحصلت على االذن بمزاولة
المهنة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
خالل شهر آب من نفس العام ( .)2010وآلية عملها
والمستمدة من التعليمات المنظمة لهذه المهنة
هي كما يلي:
1.1دراسة وتحليل الحاجات التأمينية للمؤمن
له ،وتحليل وثائق التأمين السارية والتأكد
من مدى كفايتها لتغطية األخطار التي قد
يتعرض لها المؤمن له وعلى األخص األخطار
الرئيسية منها وتقديم النصح والمشورة
الفنية للمؤمن له بشان هذه األمور.
2.2تقديم معلومات كافية عن سوق التأمين
الفلسطيني والتشريعات السائدة فيه.
3.3بيان أهمية افصاح المؤمن له عن المعلومات
األساسية عند تقديم طلب التأمين وبيان
النتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أي
بيانات وردت في الطلب والتوضيح للمؤمن
له بأنه وحده المسؤول عن جميع البيانات
والمعلومات الواردة في طلب التأمين .وبيان
مدى أهمية اإلفصاح عن أية تغييرات قد
تطرأ على الخطر المغطى تأمينيًا أثناء سريان
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وثيقة التأمين.
4.4تقديم النصح والمشورة بشان اعداد كراسة
العطاء والطلب من عدد كاف من شركات
التأمين لتقديم عروضها ،بغية الحصول على
أفضل الشروط واالسعار لصالح المؤمن له.
5.5تقديم معلومات كافية لشركة التأمين
تمكنها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه أو
تجديد تأمينه.
6.6إع���داد دراس���ة وتحليل وم��ق��ارن��ة لعروض
شركات التأمين ،والتوصية بإختيار أفضل
العروض مع بيان االسباب.
7.7تقديم النصح والمشورة للمؤمن لهم حول
ال��م�لاءة المالية لشركة التأمين وحسن
تعاملها وك��ذل��ك كفاية ترتيبات إع��ادة
التأمين المتوفرة لديها.
8.8التفاوض مع شركة التامين كوكيل للمؤمن
له لما فيه مصلحة المؤمن له .وقراءة وثائق
التامين وتوضيح النقاط التي قد تكون مثار
خالف في المستقبل في حال حصول حادث
وذلك بغية تقليل مساحة هذا الخالف الى
أدن��ى حد ممكن وذل��ك منذ البداية وقبل

حصول أي حادث.
9.9تقديم النصح والمشورة للمؤمن له في حال
لزوم الحصول على تقرير معاينة فني قبل
إجراء التامين.
1010توضيح آلية تسديد األقساط المترتبة وأية
رسوم إضافية أخرى لتكون معلومة ومفهومة
للمؤمن له.
1111من قانونية شرط التحكيم الذي قد يرد في
وثائق التأمين.
1212التحقق من علم المؤمن له بتاريخ ابتداء
التأمين وإنتهائه.
1313التحقق من اإلج��راءات التي تطلبها شركة
التأمين في حال حصول حادث والتأكد من
علم المؤمن له بهذه اإلجراءات.
1414تقديم النصح والمشورة بشأن إعداد المطالبة
لشركة التأمين وبيان ضرورة اإلفصاح الدقيق
حول ظروف ووقائع الحادث الذي نشأت عنه
المطالبة ،ومفاوضة شركة التأمين بالوكالة
عن المؤمن له ،بغية الحصول على التعويض
العادل لصالح المؤمن له.
1515تقديم النصح والمشورة في حالة لزوم تعيين

مسوي خسائر (.) Loss Adjuster
1616تبليغ المؤمن له بقرارات شركة التامين التي
تبلغها للوسيط والمتعلقة بالمطالبة التي
قدمها المؤمن له للشركة ،وتقديم المساعدة
في مواصلة إجراءات هذه المطالبة والى أن
يتم تحصيل التعويض.
1717تقديم النصح وال��م��ش��ورة القانونية في
حال اللجوء الى القضاء ،وتقديم المساعدة
ف��ي إختيار المحامي المناسب ،وكذلك
تقديم المساعدة في إعداد الئحة الدعوى
والبينات،واستمرار المتابعة مع المحامي
وإعالم المؤمن له بتطورات القضية إلى حين
البت فيها.
ومن المالحظ أن شركة ضمان لوساطة التأمين ال
تتقاضى من المؤمن له اية اتعاب مقابل خدماتها،
وه��ذا على االق��ل في السنة االول��ى من عملها،
مكتفية بما قد يتحقق لها من عموالت من شركات
التأمين وذلك حسب التعليمات الرسمية وعرف
هذه المهنة .إال في ح��االت التحصيالت الودية
وبناء على
للمطالبات التي تتطلب مجهودا إضافيا ً
طلب المؤمن له وبالتنسيق واإلتفاق معه.

اعالن حجاوي
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البنك الدولي  :المشتريات الحكومية تمثل ٪10من
الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية

جاء في تقرير للبنك الدولي ان المشتريات الحكومية
مثل حوالي  10%من
للضفة الغربية وقطاع غزة ت
ُ ُّ
الناتج المحلي اإلجمالي لالراضي الفلسطينية ،مؤكدا
ان إص�لاح نظام الشراء العام “عامل بالغ األهمية
الدور
بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ،على ضوء ّ
يؤديه هذا النظام في تحقيق الحوكمة
ّ
الشمولي الذي ّ
ّالرشيدة والتنمية المستدامة للسلطة الفلسطينية”.
واش��ار التقرير ال��ى مراجعتين لنظام الشراء لدى
السلطة الفلسطينية اجراهما البنك الدولي مع السلطة
حددت عددًا من المشكالت
في السنوات الماضيةّ ،
التي يواجهها نظام الشراء ،وأبرزت عددًا من ّالنواقص
الرئيسة في االطار القانوني ،والترتيبات المؤسساتية،
واالجراءات المتبعة ،وكذلك في قدرات كوادر الخدمة
المدنية العاملة في الشراء العام.
القطري لتقييم نظام
وق��ال البنك “ق��دم التقرير ُ
الشراء توصيات لمساعدة السلطة الفلسطينية على
تطوير قدراتها على التخطيط للمشتريات الحكومية،
وإلدارت��ه��ا ومراقبتها بطريقة ُمجدية ،ولتحسين
والشفافية ،ولمنع حدوث
والنزاهة ّ
المساءلة ّ
مستوى ُ
الفساد ،ولمناغمة قانون الشراء العام الوطني وأنظمته
مع المبادئ والممارسات المقبولة دوليًا ،ولزيادة
الفرص المتاحة ّ
للموردين والمقاولين واالستشاريين
المحليين للنمو واالزدهار”.
استجابة لتوصيات “التقرير ،فقد أطلقت
واض��اف:
ً
السلطة الفلسطينية ،بدعم من البنك الدولي ،عملية
إصالح نظام الشراء العام عن طريق صياغة قانون
مفصلة له
وطني جديد للشراء العام وأنظمة تنفيذية َّ
في أوائل العام َ .2006غ ْي َر ّأن التغييرات التي حدثت
في الحكومة منذ العام  2006والوضع السياسي
غير المستقر عملت ُك ُّلها على تأخير المصادقة على
وسنها ،وأعاقت إنجاز
القانون واألنظمة التنفيذية ّ
أنشطة اإلصالح األخرى”.
وكانت السلطة ّأكدت في العام  ،2008ضمن اإلطار
العام لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية (– 2008
ّ
بالمضي ُق ُدمًا باإلصالحات الموصى
 ،)2010التزامها
كفاءة
يتسنى جعل نظام الشراء العام أكثر
بها لكي
ّ
ً
وشفافيةَ ،ب ْ
التقدم كان محدودًا ،حتى عهد
أن
د
ي
ّ
َ ّ
التصدي لمكامن الضعف في
قريب ،واقتصر على ّ
قانون المشتريات وإجراءاته.
واشار الى انه “في وقت مبكر من العام  ،2010بذلت
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السلطة الفلسطينية جهدًا آخر لتنقيح قانون الشراء
يتألف من خبراء
وش ِّك َل
فريق وزاري مشترك ّ
العامُ ،
ٌُ
مثل ال��وزارات الكبرى في السلطة
في الشراء العام ي ّ
الفلسطينية لتنقيح مشروع القانون ،مع األخذ بعين
قدمها البنك
االعتبار مجموعة المالحظات التي ّ
الدولي”.
ُ
بأنه يعكس ،في
وقال “ينظر إلى مشروع القانون ّ
جزء كبير منه ،جوهر الممارسات الجيدة المعترف
جسدة على وجه الخصوص في
بها دوليًا ،كما هي ُم ّ
قانون المشتريات النموذجي لدى لجنة األمم المتحدة
للقانون التجاري ال��دول��ي “األون��ي��س��ت��رال” ،وبأنه
نقطة انطالق جيدة وأساسًا لمزيد من العمل
يوفر
َ
ّ
والتحسين”.
واضاف :يواصل البنك الدولي دعمه للفريق الوزاري
المشترك لكي يضمن أن ينبثق عن هذه العملية
ُّ
أفضل قانون ممكن للشراء العام ،وحالما ُي َسن القانون
ُ
شكل األساس لعملية شراء
فإن من شأنه أن ُي
الجديد،
ّ
ّ
َّ
وشفافيةَ .غ ْي َر ّأن َسن القانون ما هو
نجاعة
عام أكثر
ً
ً
ّ
المكونات
ألن ُ
إال الخطوة األولى من عملية إصالح ُكبرىّ ،
البالغة األهمية األخرى لنظام الشراء العام تحتاج إلى
وضعها موضع التنفيذ”.
وطبقًا للبنك الدولي فان المكونات الخمسة لنظام
ُّ
الم ِّنفذة الالزمة
ال��ش��راء العام ه��يَ :س��ن األنظمة ُ
للقانون الجديد ،وإنشاء وحدة مستقلة لسياسات
ضطلع بدور اإلشراف على
الشراء العام من شأنها أن َت ّ
تضمن االمتثال لقانون
وأن
َ
نشاط الشراء العام برمتهْ ،
الشراء العام وأنظمته .ومن شأن هذه الوحدة أيضًا ْأن
مسؤولة عن تطوير أنظمة الشراء العام ،ووثائق
تكون
ً
الشراء ،والمبادئ التوجيهية ،واألدلة ودورات التدريب
وحمالت التوعية العامة الخاصة كلها بالشراء العام.
موحدة وطنية
والمكون الثالث إعداد وتطوير وثائق ّ
وتبني
للمناقصات ،بهدف ضمان الشفافية والكفاءةِّ ،
موحدة وطنية للمناقصات خاصة بالبضاعة
وثائق ّ
موحد لتقديم العروض خاص
واألعمال ،وإعداد طلب ّ
بالخدمات االستشارية ،كإحدى األولويات ،والرابع:
إعداد وتطوير دليل إج��راءات لعمليات الشراء العام
ُ
فسر وأن
تشمل الدورة الكاملة للشراء ،من شأنه ْأن ي ّ
ابتداء
يجلب التوجيه الضروري إلى عملية الشراء،
ً
من التخطيط إل��ى اإلع�لان عن المناقصات ،وم��رورًا
بتقديمها ،وتقييمها ،وإرساء العقود ،وإدارة العقود،

وانتهاء
المقدمة وغيرها،
ّ
ً
والدفعات ،وجرد الموجودات ُ
حداثة وكفاءة في مجال إدارة
بتقديم إجراءات أكثر
ً
فض الخالفات
العقود ،مع إيالء اهتمام خاص بعملية ّ
في الوقت المناسب ،التي تبرز في مجال التنفيذ،
وتقديم مقاربات متوازنة لقضايا تنقيح األسعار.
والمكون االخير في هذا النظام ،بحسب البنك الدولي،
يتمثل بتأسيس برنامج تدريبي للقوى العاملة
في مجال الشراء العام في جميع ّ
مكونات السلطة
الفلسطينية ،باإلضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية لجعل
القانون نافذ المفعول.
أموال لدعم السلطة
بتوفير
قام
وكان البنك الدولي
ٍ
للشروع بتنفيذ عملية اإلص�لاح ذات األولوية ،وقال
مثل تغييرًا مؤسسيًا كبيرًا ُت َن َّسق
“عملية اإلصالح ُت ّ
ُ
َف ّعالياته عن كثب مع الجهات المانحة ّالنشطة في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،التي ّأكد العديد منها دعمه
واهتمامه القويين والم ِّ
ستمرين بعملية َس ّن قانون
ُ
وأنظمتهّ ،
وعبرت عن استعدادها
الشراء العام الجديد
لإلسهام في المساعدة الفنية األساسية التي تحتاج
إليها السلطة الفلسطينية من أجل التنفيذ ّالناجح
والكامل لإلصالحات الالزمة في الشراء العام”.
المشتريات العامة
مثل
وبحسب البنك ال��دول��ي ،ت
ُ
ُ ُّ
أساسية من إجمالي اإلنفاق الحكومي،
حصة
ً
(الحكومية) ً
ويتراوح متوسط حصتها على المستوى العالمي بين
 12%و  ،20%وقد يبلغ حتى مستوى أعلى من ذلك في
خصصة
الدول النامية ،وبالنظر الى الموازنات
الم ّ
ّ
المهمة ُ
فإن كفاءة وجودة
النامية،
للمشتريات العامة في الدول
ّ
عامال مركزيًا في تحديد مدى
عمليات الشراء تعتبر
ً
انتفاع المواطنين من اإلنفاق الحكومي”.
وقال البنك الدولي ان عمليات الشراء العام في الضفة
الغربية وقطاع غزة ترتكز َبق ْدر كبير على عدد من
أهمها :عقود القطاع العام باعتبارها
المحاور ،من ّ
ّ
الموردين
مصدرًا ّ
مهمًا لألعمال بالنسبة إلى العديد من ُ
المحليين ،وشركات المقاوالت واالستشاريين الذين
ُ
مثلون اآلفاق المستقبلية للضفة الغربية وقطاع غزة،
ي ّ
فإن توفير فرص متكافئة للمشاركة في اطار
كذلك ّ
مثل محورًا آخر مهمًا من شأنه أن
نظام شراء عام كفؤ ت
ُ ُّ
ُيعطي َز َخمًا جديرًا باالعتبار إلى المبادرين من أصحاب
ويتطلب ذل��ك وج��ود س��وق محلية ناجحة
األع��م��ال.
ّ
ّ
ُ
الحر ،ينظر إليها على أنها
وقوية،
ً
ومفتوحة للتنافس ُ
مثل حجر ّالزاوية في االقتصاد الفلسطيني”.
ُت ّ
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تقارير ودراسات
تشكيل لجنة وزارية لالشراف عليه

المخطط الوطني

المكاني قاعدة العداد

الخطط التنموية الوطنية
المخطط ال��وط��ن��ي المكاني ه��و تعبير عن
السياسات العامة بكل ما يتعلق بالتنمية
الحضرية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
ويشكل قاعدة إلعداد الخطط التنموية الوطنية
على أساس مدروس.
المخطط الوطني يأخذ بعين االعتبار البعد
المكاني في توجيه التنمية ،ويحقق االستغالل
األمثل للموارد المتاحة من خالل التفاعل بين
مختلف السياسات والممارسات التخطيطية،
ويتضمن رسم السياسات والخطوط العريضة
الم ِّ
وجهه لتوزيع االستثمارات مكانيا وقطاعيا
ُ
وتحديد اتجاهات النمو الحضري المتوقع.

في تنفيذ مشاريع عشوائية قد تتناقض مع
التوجهات الوطنية في ظل غياب مخطط وطني
شامل ما يفرض واقعًا تصعب معالجته الحقًا.
وفي ظل التحديات المذكورة ال ّبد من التخطيط
لبنية حضرية مستدامة وشبكات بنى تحتية
أساسية فعالة وتنمية اقتصادية متوازنة.
وعليه فإن المخطط المقترح ال بد وأن يتجاوب مع
كل هذه التحديات وأن يمتلك صفة االستدامة
بما يحقق مصلحة األجيال الحالية والقادمة ،وأن
يعمل على جسر الفجوة القائمة في التنمية
بين األقاليم من خالل تحقيق تنمية متوازنة
جغرافيا.
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أهداف المخطط الوطني المكاني

يهدف المخطط إلى رسم سياسات وتوجهات
وطنية للتنمية الشاملة وت��وزي��ع األنشطة
االقتصادية بشكل أمثل وتوفير األس��س
لالستغالل األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة
والمحافظة على التوازن البيئي ،كما ويشكل
أداة ُيسترشد بها للتخطيط على المستوى
اإلقليمي والمحلي.
ك��ذل��ك سيعمل المخطط على توفير أداة
يسترشد بها لتعزيز األولويات الوطنية وربط
التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي.

فرضيات المخطط الوطني المكاني

مبررات المخطط الوطني المكاني

إن التحديات الكبرى التي تواجهه فلسطين في
أي عملية تخطيط تشمل عدة موضوعات من
أهمها األرض والسكان .تشمل األرض الضفة
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والمنطقة
المخطط أن الدولة الفلسطينية
الحرام ،ويفترض
ّ
ستقوم على كامل هذه المساحة التي تواجه
ع���ددًا م��ن ال��ت��ح��دي��ات منها المستوطنات
اإلسرائيلية المقامة على األراضي الفلسطينية
المحتلة وكذلك جدار الفصل العنصري وغيرها.
بينما يتمثل التحدي السكاني بالنمو المرتفع
والكثافة العالية إضافة إلى التهجير والنزوح
واحتمالية العودة لمعظم النازحين إلى أراضي
السلطة الوطنية.
تحد آخر ال يقل أهمية عن التحديات السابقة
ٍ
يتمثل في التسارع الحاصل على ارض الواقع

اعداد :أحمد صالح
مدير التخطيط الوطني المكاني

سيشكل المخطط الوطني
المكاني عند انجازه مرجعا
وطنيا للتنمية المدروسة تستند
إليه المستويات األدنى من
التخطيط ،كالتخطيط اإلقليمي
والحضري إضافة إلى رفد الخطط
التنموية المختلفة بالتحليالت
والرؤى المكانية على المستويات
المختلفة.

ب��ال��رغ��م م��ن ضبابية ال��وض��ع السياسي في
فلسطين ،والتحديات الكبرى التي تواجهها
عمليات التخطيط المكاني إال أن المخطط
المكاني المقترح يقوم على عدد من الفرضيات
ومنها:
 .1اإلطار الزمني :يفترض المخطط قيام الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
خ�لال ع��ام وذل��ك وفقًا لبرنامج الحكومة
الفلسطينية الثالثة عشر .وتكون المدة
الزمنية التي يخدمها المخطط الوطني
المكاني عشرة سنوات من تاريخ اعتماده.
 .2نطاق المخطط :تشمل منطقة التخطيط
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
والمنطقة الحرام (ح��دود ما قبل حزيران
.)1967
 .3المستوطنات اإلسرائيلية :تصبح جميع
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تقارير ودراسات
المستوطنات تحت السيطرة والسيادة
الفلسطينية ويتولى المخطط الوطني المكاني
إعادة تخطيطها لما فيه المصلحة العامة.
 .4مصادر المياه :تصبح كافة مصادر المياه
تحت السيطرة والسيادة الفلسطينية.

المخططات الفرعية

سيتم العمل مع وزارات ومؤسسات السلطة
الوطنية الفلسطينية على إع��داد المخططات
المخطط
تشكل مدخالت
ّ
الفرعية اآلتية ،والتي ّ
الوطني المكاني:
المخطط الطارئ لحماية المصادر الطبيعية
.1
ّ
مخطط استخدامات األراضي الحالي
.2
ّ
 .3المخططات القطاعية :تحتاج  6-4شهور
إلنجازها ،ويتم إعدادها بشكل متزامن بعد
انجاز المخططين السابقين وتضم على
سبيل المثال ال الحصر:
مخطط النقل والمواصالت
أ.
ّ
ب .المخطط الزراعي
المخطط البيئي
ج.
ّ
د .المخطط الوطني للمياه والمياه العادمة.
ه .المخطط اإلداري
و .مخطط مصادر الطاقة
كما ستشارك مؤسسات حكومية أخرى باإلضافة
إلى القطاع الخاص والقطاع األهلي في تزويد
القائمين على إعداد المخططات بالمعلومات
المطلوبة.

الوزارات المشاركة

نظرا لألهمية البالغة للتخطيط على هذا
المستوى ،تم تشكيل لجنة وزاري��ة لإلشراف
على إعداد المخطط الوطني المكاني برئاسة
وزارة التخطيط وعضوية كل من وزارة الحكم
المحلي ،النقل والمواصالت ،األشغال العامة
واإلسكان ،الزراعة ،االقتصاد الوطني ،السياحة
واآلثار .إضافة إلى تشكيل لجنة فنية تضمن
السلطات والهيئات األخ��رى ذات الصلة مثل
سلطة الطاقة واألراضي والمياه.
كما تم التأكيد على المشاركة الفاعلة للقطاعين
األهلي والخاص من خالل ورش العمل الممتدة
على مختلف مراحل إعداد المخطط إضافة إلى
اقتراح يقضي بتشكيل مجلس استشاري من
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الفنيين من القطاعين العام والخاص للمساهمة
الفعلية بانجاز المخطط.

موازنة المخطط

للتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة بإعداد
المخطط إضافة إلى الفرق الفنية المكلفة من
كل وزارة في مختلف االختصاصات ليعملوا
سويا على انجاز المخطط الوطني المكاني األول
للدولة الفلسطينية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم 13/46/03
رصد حوالي  5ماليين دوالر ( )4775400النجاز
المخطط خالل عامين ( 2011و . )2012

المخرجات

سيتم إعداد المخطط الوطني المكاني بخبرات
وك��ف��اءات وطنية ب��دي�لا ع��ن االع��ت��م��اد على
الخبرات األجنبية وذل��ك كون التخطيط على
هذا المستوى هو موضوع سيادي وحساس
للغاية ،يتعامل مع األرض واإلنسان والعالقات
اإلقليمية والمستقبل الجيوسياسي.
وعليه تم تعيين احد الخبراء المحليين (د .م.
أحمد صالح) والذي يحمل أربع شهادات جامعية
بهذا االختصاص منها شهادة دكتوراه في
التخطيط الوطني المكاني وبالتحديد إعداد
نموذج علمي للتخطيط للتنمية الحضرية
والبنية التحتية للدولة الفلسطينية ليرأس
الفريق الوطني النجاز المخطط المذكور.
كما سيتم تعيين طاقم م��ن خمسة خبراء

سيشكل المخطط الوطني المكاني عند انجازه
مرجعا وطنيا للتنمية المدروسة تستند إليه
المستويات األدنى من التخطيط ،كالتخطيط
اإلقليمي والحضري إضافة إل��ى رف��د الخطط
التنموية المختلفة بالتحليالت والرؤى المكانية
على المستويات المختلفة.

فريق إعداد المخطط

ّ
العملية المذكورة إلى إنتاج اآلتي:
تهدف
 .1إعداد مخطط مكاني وطني متصل جغرافيا
يتضمن:
المخططات القطاعية الموضحة أعاله.
ّ
 تحديث المخططين اإلقليميين لكل منالضفة الغربية وقطاع غزة.
 الربط الجغرافي بين المخططين. الربط مع دول الجوار. .2ن��ظ��ام خ���اص بالمخطط يشمل وثيقة
سياسات م ّ
وجهة للتنمية.
ُ
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شركة المراح

للصناعة والتجارة

نفخر
بما
نصنع

منتجات
فلسطينية

فرع خاص للشركة
في تركيا

شركة المراح
للصناعة والتجارة

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

almarahco@gmail.com

Eksenmetal co.
for profiles
Turkey - Eregli
Email

almarahco@yahoo.com

ملف التجارة

ضمن التحضيرات الجارية النضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

ندوة تعريفية حول
تحسين البيئة االستثمارية
شارك ماجد معالي ممثل اتحاد رجال األعمال
وحنان طه ممثله بال تريد وعبير حزبون ممثلة
مجلس الشاحنين ونهاد أسعد ممثل اتحاد
شركات التأمين أعضاء الفريق الوطني عن
القطاع الخاص لتهيئة دخ��ول فلسطين إلى
منظمة التجارة العالمية في ندوة «منظمة التجارة
العالمية لمشروع تحسين البيئة االستثمارية»
والتي أشرف عليها وزارة االقتصاد الوطني على
مدار ثالثة أيام بالتعاون مع مشروع تحسين
البيئة االستثمارية في الضفة الغربية وقطاع
غزة الممول من الوكالة األمريكية للتنمية والتي
تأتي في سياق الجهود التي تبذلها السلطة
الوطنية الفلسطينية عبر وزارة االقتصاد الوطني
لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وبين وزير االقتصاد الوطني في الندوة التي جرت
بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاعين العام
والخاص ،ومؤسسات المجتمع المدني ،وممثلين
عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية» أن هذه
ال��ن��دوة أساسية وض��روري��ة لتمكين القطاعين
العام والخاص من بدء المرحلة الجديدة من العمل
المشترك الذي يبني على الجهود السابقة من اجل
خلق الحد األدنى من البنية التحتية المؤسساتية
والفنية واإلدارية المطلوبة كي نتمكن من التقدم
في ملف االنضمام لمنظمة التجارة ،الفتا إلى أننا
نسعى من خالل هذه الندوة إلزالة بعض المعيقات
والحواجز التي تعترض العمل الجماعي في داخل
مؤسسات القطاعين العام والخاص».
وأن تقوم مؤسسات القطاعين العام والخاص
العمل على تأسيس ذاكرة مؤسساتية ال تنتهي
بتغير األشخاص او المواقف ،مؤكدا في الوقت
ذاته على رغبة فلسطين باالندماج في النظام
التجاري العالمي ،ضمن الجهود التي تقوم بها
من اجل بناء مؤسسات الدولة القادرة على الحياة،
وتحقيق التنمية المستدامة وتقليل االعتماد
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على ال��دول المانحة وقبول اعتراف المجتمع
ال��دول��ي بفلسطين عضوا ري��ادي��ا ف��ي النظام
التجاري المتعدد األطراف بما يتضمن ذلك من
حقوق وواجبات.
وقد ناقش المشاركون على م��دار ثالثة أيام
متتالية القضايا المتعلقة باالنضمام منها
المجال القانوني ألهلية فلسطين لالنضمام،
والتعرفة الجمركية ومدى أهميتها ،باإلضافة
إلى وجهة نظر القطاع الخاص ،وضرورة تحسين
البيئة التشريعية والمناخ االستثماري ،كما جرى
التحدث عن جهاز فض المنازعات داخل المنظمة
وكيفية استفادة فلسطين من ذلك ،كما سلط
المشاركون الضوء على القضايا الرئيسية التي
تواجه االقتصاد الوطني ،ومدى مالئمة القوانين
واألنظمة لقواعد االنضمام.
وأوض��ح رمضان بدحه مدير مركز المعلومات
في ال���وزارة الفرق ما بين العضوية كمراقب

والعضوية الكاملة ،وجهود ال��وزارة في كافة
التحضيرات الالزمة من تشكيل الفريق الوطني
لالنضمام ،والفريق الفني االستشاري ،باإلضافة
إلى أهمية تفعيل مركز المعلومات عن المنظمة
في ال���وزارة ،كما بين التحديات والمعيقات
التي تواجه انضمام فلسطين لمنظمة التجارة
العالمية ،واالحتياجات الالزمة لالنضمام ،مؤكدا
على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام
والخاص ،في انضمام فلسطين للمنظمة ،الفتا
إلى أن عملية االنضمام طويلة وشاقة.

التواصل مع القطاع الخاص

وقد أكد المشاركون خالل الندوة على أهمية
التواصل مع القطاع الخاص كونه جزء ال يتجزء
من الجهود المبذولة من اجل االنضمام ،ورفع
جاهزية االق��ت��ص��اد الفلسطيني نحو ذل��ك،
والعمل بشكل مشترك مع الصناعيين ورجال
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ملف التجارة
اإلع��م��ال الفلسطينيين لتحديد أولوياتهم،
والمخاوف التي تروادهم حيال موضوع االنضمام
واالتفاقيات المنضوية تحت أطار المنظمة.
وت��رى وزارة االقتصاد الوطني أهمية لهذه
ال��ن��دوة لثقتها بأهمية اإلط���ار التي توفره
منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات المنضوية
تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة
والنمو االقتصادي وزي��ادة الوظائف الموجودة
ف��ي فلسطين ،وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ستعمل
وزارة االقتصاد الوطني مع مؤسسات السلطة
الوطنية ذات العالقة على تعميق فهم القضايا
المتعلقة بانضمام فلسطين للمنظمة ،ووضع
االستراتيجيات الكفيلة لحصول فلسطين على
صفة عضو مراقب في المنظمة ،كما سيتم
مراجعة الجهود التي بذلت سابقا من اجل تعزيز
موقف فلسطين في موضوع االنضمام ،والعمل
على تجييش الخبراء المختصين في هذا المجال
حتى يتم التواصل مع المنظمة بشكل ايجابي.

بيل غاريسون

و بين بيل غاريسون مدير مشروع تحسين البيئة
االستثمارية في فلسطين أن التحضيرات التي
تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة
االقتصاد الوطني وصلت إلى مستوى عالي مقارنة
بالدول النامية األخرى ،الفتا إلى أن التحضير إلى
عملية االنضمام صعبة وتتطلب جهد كبير،
حيث أن فلسطين عملت ج��زء كبير من هذه
التحضيرات ،في ظل مجموعة من المعيقات التي
تعترض تلك الجهود والتي يأتي في مقدمتها
اإلجراءات اإلسرائيلية ،مؤكدا أن أهم اإلشارات
الجيدة من هذه الندوة هي رغبة القطاعين العام
والخاص على مواصلة الحد من تلك المعيقات.
ومن الجدير ذكره أن فلسطين تقدمت للحصول
على طلب العضوية كمراقب في منظمة التجارة
العالمية أواخر عام  ،2009وأن العضو المراقب
يقوم بحضور جميع االجتماعات واالستفادة من
المساعدات الفنية والتعرف عن قرب على آلية
عمل المنظمة ،ولكنه ال يحق له المشاركة في
القرارات .وتستغرق عملية انتقال العضو المراقب
إلى العضو الفاعل حوالي خمس سنوات وتعتمد
على المفاوضات التي تجرى مع الدول األعضاء،
كما أن االنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،التي
تأسست في العام  ،1995هي بحاجة إلجماع من
جميع األعضاء الذي يبلغ عددهم  153دولة.
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وعقدت ندوة أخرى حول « الشفافية في التجارة
وتحسين البيئة االستثمارية في فلسطين»
كذلك شارك أعضاء الفريق الوطني من القطاع
الخاص لالشراف على دخول فلسطين لمنظمة
التجارة الدولية في ورشة العمل التي نظمتها
وزارة االقتصاد الوطني حول “الشفافية في
التجارة ودورها في تحسين البيئة االستثمارية
في فلسطين” على مدار يومين بالتعاون مع
مشروع تحسين البيئة االستثمارية في فلسطين
الممول من الوكالة األمريكية للتنمية .
وتأتي استضافة الوزارة لهذه الندوة والندوات
السابقة وال�لاح��ق��ة لثقتها بأهمية توعية
المهتمين في المجال االقتصادي باإلطار التي
توفره منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات
المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع
التجارة والنمو االقتصادي وزي��ادة الوظائف
ال��م��وج��ودة ف��ي فلسطين ف��ي سياق الجهود
المبذولة للتحضير النضمام فلسطين إلى
المنظمة.
وناقشت الندوة في اليوم الختامي ع��دد من
المواضيع التي تتعلق بمتطلبات الشفافية
لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،والشفافية
ف��ي إص���دار تراخيص االس��ت��ي��راد والتخليص
الجمركي ،ورؤية القطاع الخاص بشان الشفافية
لدى الجمارك ،والشفافية في االستثمار وطبيعة
االتفاقيات الخاصة بالخدمات المالية في منظمة
التجارة العالمية ،وممارسات الشفافية في سلطة
النقد الفلسطينية.
وبين وزير االقتصاد الوطني الدكتور حسن أبو

لبده الفتا النظر إل��ى ض��رورة بأال يكون هناك
ضبابية في فهم موضوع االنضمام لمنظمة
التجارة العالمية فهو ليس التزام سياسي بل
نابع من كون العالم قرية صغيرة وحصتنا من
التجارة العالمية كموردين تقريبا صفر بينما
كمستوردين كبيرة ج��دا ،لذلك ف��ان الجهد
المبذول يجب أن يفهم في سياقه الصحيح
حتى ينمو االقتصاد الوطني ويحصل على حقه.
وف��ي سياق عنوان الندوة بين أهمية وضوح
كافة القواعد االستثمارية للجميع بحيث يكون
لكل مستثمر محلي أو غير محلي نفس الحقوق،
لذلك نحن نريد القتصادنا أن يبنى على قواعد
راسخة وواض��ح��ة ومستقرة بغض النظر عن
خلفية المستثمر لذلك يجب أن يكون هناك
شفافية في اإلجراءات المتبعة حتى نتمكن من
تشجيع االستثمار والمستثمرين في فلسطين،
فالشفافية هي متطلب مباشر وغير مباشر
لتحسين البيئة االستثمارية.
بدوره بين الدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط
والتنمية اإلدارية أن نمو االقتصاد الفلسطيني
في السنوات األخ��ي��رة و التحسن في البيئة
االستثمارية يترتب عليه نمو القطاع الخاص
الفلسطيني األمر الذي يعتمد على مدى معرفته
بالمجاالت التي يجب أن ينافس فيها ولكن األمر
المهم هو تحقيق االستقرار الذي هو أهم أساس
في البيئة االستثمارية.
وأكد الجرباوي أن ما يلزمنا في تحقيق المناخ
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االستثماري هو السيادة والقانون النافذ واإلرادة
السياسية المحفزة لالستثمار الفتا إلى ضرورة
وجود قطاع عام كفؤ لبناء مناخ استثماري ،األمر
الذي يحتم على السلطة التنفيذية أن يكون
لديها رقابة ذاتية ،ووجوب وجود رقابة شعبية،
مشيرا انه يوجد لدينا بعض المؤشرات التي
تظهر تحسن في موضوع الشفافية لكن هذا
التحسن ال يرتقي إلى المستوى الالئق وهذا
ذات��ه ما أك��ده وزي��ر االقتصاد إذ أش��ار إل��ى أن
المؤسسات الحكومية قطعت شوطا ال بأس به
في مجال الشفافية وأن المزيد من الجهد مطلوب
لتطوير معايير الشفافية بما يتواءم مع متطلبات
تحسين المناخ االستثماري.

شفافية المؤسسات

ناقشت الندوة اثر شفافية المؤسسات على
تحسين المناخ االستثماري ف��ي فلسطين،
وتعزيز ممارسات الشفافية  والشفافية في
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة،
والصحة ،والصحة النباتية والمعيقات التقنية
أم��ام التجارة ،إضافة إلى ممارسات الشفافية
في مؤسسة المواصفات والمقاييس ،وفي وزارة
الزراعة وفي جميع القطاعات.
وبين بيل غاريسون مدير مشروع تحسين البيئة
االستثمارية في فلسطين أن الندوة تعطي
فرصة لمشاركة الخبراء مع الجانب الفلسطيني
ح��ول نظام منظمة التجارة العالمية ،وإعطاء
الفرصة للقطاعين العام وال��خ��اص لمناقشة
القضايا ال��ت��ي تخص ال��ت��ج��ارة فيما يخص
التحضير لالنضمام ،كما أتاحت الندوة الفرصة
لتبادل اآلراء واألفكار حول التزامات الشفافية
داخل منظمة التجارة العالمية ،وكيف ترتبط أو
تأثر هذه االلتزامات على السوق المحلي الفتا
بأنها من القضايا الرئيسية التي يجب الحديث
عنها في مرحلة االنضمام وفهما بطريقة أفضل
وأعمق ،مشيرا إلى أن الشفافية في فلسطين
ترتقي إلى مستوى جيد من خالل اإلج��راءات
والتعليمات اإلدارية.
بدوره أشار رمضان بدحه مدير مركز المعلومات
في ال��وزارة أن المشاركين اطلعوا خالل الندوة
على الفوائد المحتملة لمتطلبات الشفافية في
منظمة التجارة العالمية على االقتصاد الوطني
الفلسطيني ومناخ االستثمار في فلسطين ،كما
اوضح التحديات والمعيقات التي تواجه انضمام
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االجتماع الدوري للفريق الوطني
وترأس وكيل وزارة االقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ،يوم الثالثاء  ،2011/6/14االجتماع
الدوري للفريق الوطني الخاص بالتحضير النضمام  فلسطين لمنظمة التجارة العالمية،
والذي يضم ممثلين من جميع  الوزارات ذات العالقة ومؤسسات القطاع الخاص.
وشدد الوكيل خالل االجتماع على أهمية الفريق الوطني المكلف بقرار مجلس الوزراء
كونه يشكل مرجعية في ملف انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية ،والمكلف
بمتابعة استكمال انضمام فلسطين في المنظمة ،وقد ناقش الفريق السبل والوسائل
واآلليات الالزمة لتفعيل عمل هذا الفريق ،بما فيها اعتماد الخطط والتزامات المؤسسات
الفلسطينية الستكمال التعليمات الفنية الالزمة لذلك ،كما تناول االجتماع الذي عقد
في مقر الوزارة نظام عمل الفريق الوطني ،والمهام المراد القيام بها ،والجهود الوطنية
المبذولة في مجال االنضمام حتى هذه اللحظة باإلضافة إلى الخطوات المستقبلية القادمة
في هذا الشأن.
فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،واالحتياجات
الالزمة لالنضمام ،مؤكدا على أهمية تضافر
الجهود بين القطاعين ال��ع��ام وال��خ��اص في
انضمام فلسطين للمنظمة ،الفتا إلى أن عملية
االنضمام طويلة وشاقة.
وهدفت الندوة إلى تعريف مؤسسات القطاعين
العام والخاص بمتطلبات الشفافية الخاصة
باالنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،وزيادة حجم
االستثمارات الخارجية في االقتصاد الوطني
من خ�لال إج��راء بعض اإلص�لاح��ات المتعلقة
بمجموعة من األنظمة والقوانين التي تزيد من
ثقة المستثمرين باالقتصاد الفلسطيني ،وبناء
القدرات الوطنية المتخصصة في المواضيع
التقنية المتعلقة بانضمام فلسطين لمنظمة
التجارة العالمية ،ووفرت الندوة البيئة المناسبة
لتبادل اآلراء بين القطاعين العام والخاص حول
منظمة التجارة العالمية والجهود المطلوبة لضم
السلطة الفلسطينية كعضو مراقب فيها ضمن
الجهد الرسمي للحصول على العضوية الكاملة
في المنظمة.

االجتماع االول للفريق الوطني

وت��رأس وزير االقتصاد االجتماع االول للفريق
الوطني المكلف بالتحضير لالنضمام لمنظمة
التجارة العالمية حيث تم خالله ع��رض اولي
للتحضيرات لالنضمام للمنظمة وكذلك مناقشة
مهام الفريق والخطوات القادمة بهذا الخصوص.
واهمية تشكيل الفريق الوطني المكلف بقرار
مجلس ال��وزراء كونه يشكل مرجعية في ملف

انضمام فلسطين الى المنظمة وهو المسؤول
المعنوي واالداري والتشريعي لما تقوم به
فلسطين ف��ي مجال خلق الجاهزية الفنية
والتشريعية لالنضمام للمنظمة مشيرا الى ان
تشكيل الفريق يهدف الى وضع االستراتيجيات
لخلق بيئة تجارية مستقرة وشفافة باالضافة الى
ماسسة الحوار الوطني حول القضايا االقتصادية
لفهم وتقييم ومتابعة عملية االنضمام للمنظمة
كما ويهدف تشكيل الفريق الى تدعيم الموقف
التفاوضي الفلسطيني مع المنظمة والمبني على
اولويات التنمية الفلسطينية.
بينما قال بيل غاريسون مدير مشروع تحسين البيئة
االستثمارية  ICIان مشاركة اعضاء الفريق الفني
تعطي فرصة لمشاركة الجانب الفلسطيني مع
الخبراء حول نظام المنظمة واعطاء الفرصة للقطاعين
العام والخاص لمناقشة القضايا التي تخص التجارة
فيما يخص التحضير لالنضمام للمنظمة.
وجرى خالل االجتماع عرض اولي للتحضيرات
لالنضمام للمنظمة م��ن قبل رم��ض��ان بدحه
مدير مركز المعلومات ف��ي وزارة االقتصاد
الوطني مؤكدا ان التحضيرات جارية لالنضمام
للمنظمة ما سيساهم في خلق وتحسين المناخ
االستثماري الفلسطيني.
فيما قدمت ايناس ابو لبن شرحا عن الطلبات
السابقة التي تقدمت بها فلسطين لالنضمام
للمنظمة .واوص��ى االجتماع بارسال بعثة الى
جينيف لعقد لقاءات مع البعثات التجارية
وممثلي الدولي بخصوص عملية االنضمام.
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برعاية د .سالم فياض

إطالق حملة

التوعية المالية
إفتتح رئيس ال���وزراء د .س�لام فياض حملة
التوعية المالية «احسبها صح وطور حياتك» في
فندق البست ايسترن برام الله ،والتي ينظمها
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وهيئة
سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد
الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين،
بحضور ماهر المصري رئيس هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية ،وجهاد الوزير رئيس
سلطة النقد ،وج��ون كريفيلد مدير مكتب
القطاع الخاص في الوكالة األميركية للتنمية
الدولية ،ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اإلتحاد
الفلسطيني لشركات التأمين والمدراء العامين
لشركات التأمين األع��ض��اء وع��دد من ك��وادر
شركات التأمين والبنوك وموظفيها وعدد من
العاملين في قطاعات اإلستثمار الفلسطيني.
وأكد فياض على أهمية هذه الحملة ،لما توليه
من أهمية خاصة لزيادة الوعي لما هو متاح من
خدمات ومنتجات مالية ومصرفية مثل قطاع
التأمين وخالفه ،وإلرتباطها الوثيق بمفهوم
أساسي في العمل اإلقتصادي وهو التوافق

على المدى البعيد بين مصلحة المنتج للسلعة
من جهة ،وبين المستهلك لها أو المستخدم
لها من جهة أخرى.
كما أكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية
الفلسطينية تولي أهمية قصوى لهذا الحدث
لما يمثله من محاولة جادة في إيصال المعلومات
والتعريف بدرجة أفضل وتحسين دائرة الوعي
بها والتعريف أيضًا بالحقوق والمسؤوليات ،ومن
هنا تكمن وتبرز أهمية النظر إلى هذا الجهد
الهام في إطار ما يمكن إيضًا القيام به في مجال
تعزيز أطر حماية المستهلك أو الجهد المبذول
على كافة المستويات والجمعيات المختلفة».
ثم تحدث المصري عن أهمية ه��ذه الحملة
في زيادة الوعي المالي لدى الجمهور وزيادة
معرفتهم التأمينية ،األم��ر ال��ذي يأتي في
سياق العمل المنهجي المنظم من قبل الهيئة

في تنفيذ األهداف المحددة وفقا لما ورد في
إستراتيجية الهيئة ،التي تم وضعها في أواخر
عام ،2008
بعد ذلك ،تحدث الوزير ،حيث أكد على أهمية
دور القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات
للجمهور ،والدور الذي تلعبه سلطة النقد في
تطوير ه��ذا القطاع واالرت��ق��اء ب��ه ،حيث أشار
إلى نظام االستعالم الجديد عن العمالء قبل
منح التسهيالت االئتمانية ،ونظام معالجة
الشيكات المرتجعة الذي تم اعتماده مؤخرا.
وفي نهاية الحفل قدم نهاد أسعد أمين عام
اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين نبذة
عن أهم مالمح حملة التوعية المالية من حيث
األه���داف وال��ف��ئ��ات المستهدفة والجهات
ال��م��ش��ارك��ة وال��وس��ائ��ل واألدوات اإلعالمية
المستخدمة وما إلى ذلك.

اإلتحاد يهنئ اإلتحاد العام العربي
للتأمين بإفتتاح المقر الجديد
ممثال برئيس مجلس اإلدارة محمد
قام وفد اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
ً
الريماوي ونهاد أسعد أمين عام اإلتحاد ،بزيارة المقر الجديد لإلتحاد العام العربي
للتأمين في القاهرة وذلك في إطار مشاركة رئيس المجلس في اإلجتماع السابع
واألربعون للجنه التنفيذيه لإلتحاد العام العربي للتأمين  ،حيث كان في إستقبالهم
أمين عام اإلتحاد عبد الخالق رؤوف خليل ،الذي رحب بهم وشكرهم على زيارتهم
وتهنئتهم بالمقر الجديد ،معبرًا عن إمتنانه لسوق التأمين الفلسطيني مشاركته
الفاعلة في أنشطة اإلتحاد العام العربي للتأمين.
كما تم البحث خالل الزيارة أيضًا في سبل التعاون المشترك بين اإلتحاد الفلسطيني
لشركات التأمين واإلتحاد العام العربي للتأمين بالشكل الذي سينعكس ايجابا على
سوق التأمين الفلسطيني.
وفي نهاية الزيارة سلم رئيس اإلتحاد واألمين العام هدية تذكارية لألمين العام
لإلتحاد العام العربي للتأمين مقدمة من اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
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اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
يزور إتحاد شركات التأمين المصرية
مشكال من رئيس
قام وفد يمثل اإلتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
ً
مجلس إدارة اإلتحاد وأمنيه العام ،وفي إطار مشاركة رئيس المجلس
بإجتماعات اللجنة التنفيذية لإلتحاد العام العربي للتأمين الذي عقد في
القاهره بتاريخ  ،2010/12/08بزيارة إتحاد شركات التأمين المصرية ،حيث
كان في إستقبالهم عالء الزهيري ممثل سوق التامين المصري في اإلتحاد
العام العربي للتامين وأمين عام اإلتحاد الهامي أحمد القاضي.
وجرى خالل الزيارة بحث أطر التعاون بين اإلتحادين بما يخدم قطاعات
التأمين في البلدين والعاملين فيهما وذل��ك في مجاالت الدراسات
واألبحاث والتدريب والتطوير.
كما تم اإلتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بعد إعتمادها من مجلس إدارة
اإلتحادين و استمرار التنسيق وتبادل الزيارات المشتركة.
وفي نهاية الزيارة قدم رئيس مجلس اإلدارة واألمين العام هدية تذكارية ألشقائهم في اإلتحاد المصري.

اإلتحاد ينظم يوم ًا تدريبي ًا حول مشروع معالجة
الشكاوي وإنشاء الخط المساعد لشركات التأمين
ف��ي إط��ار سعي اإلت��ح��اد الفلسطيني
لتطوير قطاع التأمين في فلسطين
ولزيادة وعي المواطنين بالخدمات التي
تقدمها شركات التأمين وبآلية التعامل
مع هذه الشركات وضمن مشروع إنشاء
خ��ط مساعد للمواطنين لمعالجة
الشكاوي التي يمكن أن يتقدموا بها
على شركات التأمين عقد اإلتحاد
ي��وم��ًا تدريبيًا لموظفي شركات
التأمين وذلك لإلطالع على الخبرات
الدولية في هذا المجال واآلليات التي
سيتم اعتمادها بين اإلتحاد وشركات
التأمين للتعامل م��ع الشكاوي
والوسائل المثلى لحلها وذلك إيمانًا
من اإلتحاد في أن المساهمة في حل
القضايا العالقة لشركات التأمين
مع المواطنين سوف يعود بالفائدة
على المواطنين بالدرجة األولى وعلى
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شركات التامين أيضًا ويرفع من مستوى
الثقة بصناعة التأمين.
هذا وقد أشرف على تدريب المشاركين
في البرنامج الخبير الدولي أالن مسون
وهو خبير أسترالي عمل لمدة تزيد عن

 41عاما في مجال التأمين شغل خاللها
العديد من المناصب منها مديرًا عامًا
للعديد من شركات التأمين وهو أول
من أسس خط مساعد للمستهلك في
أستراليا أوائل التسعينات.
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اإلتحاد ينظم ورشة عمل حول البرامج
الحاسوبية في التأمين وبناء نماذج إدارة
الخطر بالتعاون مع شركة أمريكية متخصصة
عقدت الورشة في مقر اإلتحاد في رام الله
بتعـاون مشتـرك ما بيـن اإلتحاد الفلسطيني
لشركات التأمين وشركة Ultimate Risk
 Solutions/US REاألمريكية.
وشارك في ورشة العمل أكثر من  20مشاركًا
من ال��م��دراء العامين لشركـات التأميـن
وال��م��دراء التنفيذيين وال��م��دراء الفنيين
وم��دراء دوائ��ر الحاسوب والكوادر المعنية
بالموضوع.
كما تم على م��دار اليومين بحث ع��دد من
المواضيع وتعريف المشاركين بالبرنامج
الحاسوبي ال���ذي صممته ه��ذه الشركة
والمطبق من كبرى شركات التأمين وإعادة
التأمين العالمية مثـلMunich، Lloyds
 US Re، Willis، Gen Re ، Reوالبرامج
األخرى والتي تساعد العاملين في شركات
التأمين في عملية إدارة الخطر في التأمين
كذلك تم تعريف المشاركين بالتطبيقات
األخ��رى التي يوفرها ه��ذا البرنامج وفقًا
لإلحتياجات الخاصة لكل شركة مما يتيح
لشركات التأمين فرصة اإلطالع على البرامج
الحاسوبية المطبقة ف��ي كبرى شركات
التأمين في الدول المتقدمة ومجاراة احدث
المستجدات التقنية المتبعة في شركات
اإلتحاد األوروبي من حيث تطبيقات هامش
المالءة المالية ومعايير الهيئة البريطانية
للرقابة على القطاع المالي ،والتعريف بميزات
البرنامج لهيئات الرقابة واإلشراف على أعمال
التأمين من حيث تقييم عملية المقارنة بين
المطلوبات والموجودات في ضوء تحليل
أعمق للمخاطر في محافظ شركات التأمين
والعوامل األخ��رى المعقدة التي تؤثر في
تقدير هذه األخطار.
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كذلك تم شرح أهمية برنامج التحليل المالي
( )DFAفي إختبار ضغط العمل والتوتر من
خالل عرض حاالت عملية باستخدام البرنامج

تقييم عمليات إعادة
التأمين واإلستراتيجيات
اإلدارية لشركات التأمين
العاملة في فلسطين
باستخدام إعادة التأمين
وإيجاد خارطة لتحقيق
الربحية واإلستقرار المالي
للشركة باستخدام برنامج
استكشاف المخاطر

إلستكشاف هذا الخطر.
وق���دم ممثلو ش��رك��ة Ultimate Risk
 Solutionsاالمريكية ع��رض ح��ول بقية
األدوات والخدمات التي تقدمها منتجات
هذه الشركة حول بناء أنموذج مخصصات
وإحتياطيات الخسارة والترجمة باستخدام
هذه البرامج ،وباإلضافة إلى ذلك تضمن
ورشة العمل تقييم عمليات إعادة التأمين
واإلستراتيجيات اإلدارية لشركات التأمين
العاملة ف��ي فلسطين باستخدام إع��ادة
التأمين وإيجاد خارطة لتحقيق الربحية
واإلستقرار المالي للشركة باستخدام برنامج
استكشاف المخاطر واختتمت ورشة العمل
بحلقة نقاشية حول األدوات التي يوفرها
البرنامج الحاسوبي ( )DFAوالفوائد المؤمل
تحقيقها في ناحية إع��ادة التأمين حيث
ش��ارك في حلقة النقاش المدراء العامين
لشركات التأمين.
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اإلتحاد يجتمع بوزير الصحة
لمناقشة العديد من القضايا المشتركة
مع القطاع الطبي
عقد وفد يمثل اإلتحاد الفلسطيني لشركات
التأمين اجتماعًا مع وزير الصحة الدكتور
فتحي أبو مغلي وذلك لمناقشة العديد من
المواضيع المشتركة بين وزارة الصحة وقطاع
التأمين ،وقد شارك من جانب وزارة الصحة
باإلضافة الى الدكتور أبو مغلي األستاذة
أروى التميمي المستشارة القانونية للوزارة،
كما مثل اإلت��ح��اد الفلسطيني لشركات
التأمين في اإلجتماع محمد الريماوي/
رئيس مجلس أدارة اإلتحاد ،مدير عام شركة
التكافل الفلسطينية للتأمين،ـو أحمد
مشعشع /عضو مجلس إدارة اإلتحاد ،مدير
عام شركة التأمين الوطنية ،وخالد األشقر/
نائب المدير العام لشركة المشرق للتأمين،
و نبيل عباسي /نائب المدير العام للشئون
الفنية و فريد ماليشة مساعد المدير العام
للتعويضات /في الشركة العالمية المتحدة
للتأمين و مصطفى زاي��د مساعد المدير
العام للشئون الفنية في المجموعة األهلية
للتأمين ،ونهاد أسعد  /األمين العام لإلتحاد
الفلسطيني لشركات التأمين.
وقد ناقش الحضور العديد من المواضيع
الهامة منها آليات عمل اللجان الطبية التي
تقوم بفحص مصابي الحوادث ،والتعاون
بين الطرفين في ش��راء الخدمة من وزارة
الصحة خاصة بعد التطور ال��ذي شهده
القطاع الطبي الحكومي ،وكذلك آليات
تطبيق تأمين أخطاء المهن الطبية لما
يحمله هذا التأمين من منافع ستعود إيجابًا
على المواطنين والعاملين في القطاع الطبي
وشركات التأمين.
في بداية اللقاء رح��ب ال��وزي��ر أب��و مغلي
بالحضور حيث شرح تطور عمل المرافق
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الطبية الحكومية واستعدادها للتعاون مع
شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات
الطبية لمؤمنيها ،كما أكد على اإلستعداد
للتعاون في آليات عمل اللجان الطبية

ناقش الحضور العديد
من المواضيع الهامة
منها آليات عمل اللجان
الطبية التي تقوم
بفحص مصابي الحوادث،
والتعاون بين الطرفين
في شراء الخدمة من وزارة
الصحة.

لتمكينها من أداء واجبها في الكشف على
مصابي الحوادث بالطريقة التي تضمن
حصول المصاب على حقه وتحمل شركة
التامين لمسئولياتها حسب القانون دون
مبالغة ،وفي موضوع تأمين اخطاء المهن
الطبية تم اإلتفاق على تشكيل لجنة وزارة
الصحة واإلت��ح��اد الفلسطيني لشركات
التأمين ونقابة األطباء لمتابعة إنجاز هذا
الموضوع.
كما تقدم الريماوي بالشكر للدكتور فتحي
أب��و مغلي على استقباله لوفد اإلتحاد
وتعاونه في مناقشة المواضيع المشتركة
واستعداد اتحاد شركات التأمين للتعاون
مع الوزارة بالشكل الذي سينعكس إيجابًا
على المواطنين كما أك��د على استعداد
شركات التأمين للقيام بمسئولياتها وفق
القانون ووفق الدور المنشود لقطاع التأمين
في خدمة المجتمع ،كما وأش��اد بالتقدم
الذي حققه القطاع الطبي الفلسطيني.
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نشاطات مجلس الشاحنين
الفلسطيني
يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات
االقتصادية في ال��دول��ة؛ حيث يعتمد عليه
االقتصاد الوطني في المبادالت الدولية من
استيراد وتصدير مع باقي دول العالم .فعائدات
التصدير ه��ي المصدر األس��اس��ي للعمالت
الصعبة التي تؤمن القدرة الشرائية الستيراد
المتطلبات من الخدمات والسلع االنمائية
واالستهالكية ال��ض��روري��ة لعملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية الشاملة.
ونظرا للوضع الفلسطيني الخاص ،والصعوبات
التي يواجهها نتيجة السياسات االسرائيلية
المتمثلة باغالق المعابر ،والحصار ،وفرض
االجراءات والقوانين التي تؤثر سلبا على قطاع
التجارة الخارجية ،وعلى أية خطة اقتصادية
ت��ن��م��وي��ة ،وع��ل��ى بنية وطبيعة االق��ت��ص��اد
الفلسطيني ،وازاء هذه الوضعية التي يتكرس
م��ن خاللها ارت��ب��اط االق��ت��ص��اد الفلسطيني
باالقتصاد االسرائيلي ،أصبح تخلص االقتصاد
الفلسطيني من روابطه مع االقتصاد االسرائيلي
أمرا ملحا ،ال سيما في ظل االستخدام االسرائيلي
المتكرر لهذه الروابط للضغط على االقتصاد
الفلسطيني ،وذلك من خالل تشجيع عمليات
االستيراد والتصدير لتعزيز القدرة الذاتية
لالقتصاد الفلسطيني وتقليص التبعية
لالقتصاد االسرائيلي .وفي هذا الصدد قام
المجلس بالعديد من النشاطات في الفترة
السابقة ويمكن ايجاز بعضها بما يلي:

ابو لبدة يوقع مذكرة تفاهم
مع مجلس الشاحنين لتنفيذ مشروع
تنمية القدرات

وقع وزير اإلقتصاد الوطني د .حسن ابو لبدة،
بمقر الوزارة فى المدينة مع رئيس مجلس إدارة
مجلس الشاحنين الفلسطيني السيدة مها
ابو شوشه مذكرة تفاهم بشأن» تنفيذ مشروع
تنمية القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية
« ،والممول من الوكالة الكندية للتنمية (سيدا)
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بقيمة  2,1مليون دوالر كندي الذي ستنفذة
وح��دة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
بالشراكة مع وزارة اإلقتصاد الوطني ومجلس
الشاحنين.
ويهدف المشروع إلي تطوير قدرات موظفي
ال���وزارة ،وتطوير الشركات ودعمها لتعزيز
قدراتها وتزويدها باألدوات الحديثة المرتبطة
باألمور اللوجستية لتتغلب على المعيقات
اإلسرائيلية وغيرها ،إضافة إلى العمل على
اكتمال المعلومات لدى الشاحنين حول إجراءات
اإلستيراد والتصدير وتوفير خدمات استشارية
وتدريبية وقانونية للمصدرين والمستوردين
الفلسطينيين.
وأك��د ابو لبدة خالل مراسيم توقيع المذكرة
أن التوقيع يأتي فى إط��ار تطوير العالقة ما
بين وزارة اإلقتصاد الوطني والمؤسسات ذات
العالقة باألنشطة التجارية األمر يعكس مبدأ
الشراكة وتعزيز ق��درات القطاع الخاص وفقآ
للسياسات والتوجيهات ال��ت��ى تنتهجها
الوزارة الفتآ الى أن هذه المشاريع يتوقع منها

المساهمة فى نقل الخبرات العلمية والعملية
فى مجال تسهيل التجارة.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على تشكيل
لجنة توجيهية لمتابعة المشروع مكونة من
ال���وزارة ومجلس الشاحنين ووح��دة مساعدة
الشعب الفلسطيني باالونكتاد تتولى اإلشراف
والتوجيه الكاملين للمشروع وجميع أنشطته
خ�لال فترة التنفيذ ومناقشة تقارير أداء
المشروع الدورية وإعطاء التوصيات الالزمة
لتحقيق األه��داف المنشودة ،وتزويد إدارة
المشروع بكافة المستجدات التى لها عالقة
بالسياسات التجارية وتسهيل التبادل التجاري
واإلتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة،
باإلضافة إلي تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق
من لجنة المشروع بهدف متابعة خطة العمل،
والمساعدة ف��ى تقديم ال��دع��م اللوجستي
والتسهيالت الالزمة لتنفيذ أنشطة المشروع
فى األوقات المحددة.
بدورها اعتبرت أبو شوشه أن المشروع من أهم
المشاريع الريادية فى فلسطين والتى تعني
فى تطوير المهارات اللوجستية المتعلقة
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بتدريب وتطوير الشركات الخاصة إضافة إلي
رفع كفاءة أعضاء المجلس والعاملين بالحكومة
فى مجال تسهيل التجارة كذلك إلى مؤسسات
القطاع الخاص ذات العالقة ،مؤكده فى الوقت
ذاتة على دور وزارة اإلقتصاد الوطني فى تطوير
القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية جاذبة
ومحفزة لالستثمار ،مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم
تهدف الى التعاون واإلشراف المشترك إلنجاح
وتحقيق أهداف المشروع بما يتفق مع الرؤية
التنموية لكل من الوزارة والمجلس ،كما ثمنت
دور الوكالة الكندية للتنمية ،ووحدة مساعدة
الشعب الفلسطيني بمؤتمر األم��م المتحدة
للتجارة والتنمية ( االونكتاد) فى دعم شعبنا
خصوصا القطاع الخاص للمساهمة فى تطوير
ودفع عجلة االقتصاد الوطني إلى األمام.

الشاحنين الفلسطيني يختتم ورشة
عمل بمشاركة مستوردين من الضفة
وقطاع غزة

اختتم مجلس الشاحنين الفلسطيني ورشة
تدريبية حول اج��راءات االستيراد والتصدير،
والتي استمرت على مدار يومين بتاريخ  27و
 28آذار في مدينة تل أبيب ،بمشاركة واحد
وثالثون شخص من الضفة وقطاع غزة ممثلين
ع��ن ش��رك��ات م��س��ت��وردة ،مقاولين ،وشركات
أمريكية ،باالضافة الى ممثلين من القطاع العام.
وط��رح في اليوم األول مواضيع عديدة تهم
الشاحنين مثل  Incoterms 2010واج��راءات
االستيراد والتصدير ،وتضمن اليوم الثاني زيارة
الى ميناء أشدود حيث تم فيها زيارة منطقة
الفحص األمني والتعرف على آلية عمل فحص
البضائع الفلسطينية ،وطرح المشاركون عددا
من المشاكل التي يواجهنوها في الميناء وفي
عملية التخليص.
وافتتحت رئيسة المجلس مها أبو شوشة الورشة
وش��ددت على أهمية ه��ذه ال���دورات للقائمين
على االستيراد والتصدير في الشركات الخاصة
والقائمين على وض��ع ش��روط ال��ع��ط��اءات في
المؤسسات والوزارات؛ ونوهت الى دور المرأة في
المشاركة في مثل هذه النشاطات حيث شاركت
خمس نساء تعملن في هذا المجال ،وأضافت بأن
تعزيز قدرات المرأة اللوجستية من شأنه خلق
تغيير ايجابي في البيئة التجارية الفلسطينية.
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وانطالقا من أهمية دور المقاولين الفلسطينيين،
تم التعاون مع اتحاد المقاوين لدعوة أكبر عدد
من المقاولين ،وذلك لزيادة مستوى معرفتهم
ومهاراتهم بكافة األمور المتعلقة باالستيراد
والتصدير ،ولرفع مستوى هذه الشركات لدخول
عطاءات ومشاريع يلزمها استيراد م��واد من
الخارج حسب المواصفات العالمية ،والتي من
شأنها مساعدتهم في إجراء العمليات التجارية
بفعالية وكفاءة أكبر وبتكلفة أقل؛ وفي هذا
الصدد أش��ار عضو مجلس االدارة هاني قرط
إلى أن مجلس الشاحنين يعمل بشكل مستمر
على تزويد أعضاءه بأهم وأحدث أخبار خدمات
النقل الدولي ،وخدمات اللوجستيات المرتبطة
بالتبادل التجاري الدولي واج��راءات��ه ،وتوعية
الشاحنين الفلسطينين وتوفير معلومات
حديثة حول الموانئ والمعابر في ظل العقبات
االسرائيلية المستمرة.
وسيقوم المجلس في الفترة القادمة بعمل
العديد من النشاطات التي تهدف الى خدمة
المستوردين والمصدرين الفلسطينيين،
ومساعدتهم ف��ي التغلب على المعيقات
اللوجستية وتحسين عملية التبادل التجاري.

يجب أيضا مواصلة الحوار
مع الحكومة لتنفيذ ما تم
االتفاق عليه مع القطاع
الخاص حول تخصيص
مبلغ عشرة ماليين دوالر
من أجل االستردادات
الضريبية .وأكد الحاضرون
على أهمية مشاركة تجار
غزة في عطاءات السلطة.

ومجلس الشاحنين يعقد طاولة
مستديرة لمناقشة سبل تحسين
التبادل التجاري مع قطاع غزة

وعقد مجلس الشاحنين بالتعاون مع مشروع
تسهيل التجارة “”TFPبتاريخ  4نيسان 2011؛
نقاش طاولة مستديرة تحت عنوان “تحسين
التبادل التجاري مع قطاع غزة” بمشاركة عدد من
ممثلي القطاع الخاص من الضفة الغربية وقطاع
غزة؛ وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشاحنين
وممثلين عن السلطة الوطنية الفلسطينية؛
بحضور ك��ل م��ن ناصر ال��س��راج وكيل وزارة
االقتصاد الوطني ،أحمد الحلو مدير عام ضريبة
القيمة المضافة ،د.علي شعث وكيل وزارة النقل
والمواصالت ،باإلضافة إلى ممثلين عن الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية والسفارة األمريكية
والرباعية واألونكتاد.
وقد افتتح الجلسة طارق سقف الحيط عضو
مجلس ادارة مجلس الشاحنين مشيرا إلى
أهمية مثل هذه اللقاءات في توسيع نطاق
الحوار االقتصادي وزيادة التناغم بين مؤسسات
القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة.
وق��د تناول النقاش جوانب عديدة لموضوع
تسهيل التبادل التجاري مع قطاع غزة ،كان
أهمها االجراءات الحالية والمشاكل الموجودة
على معبر كرم أبو سالم والمخاوف من اتخاذه
كبديل عن المعابر التجارية المختلفة السابقة
المحيطة بالقطاع ،وآخ��ر المستجدات حول
إدخ��ال المواد ذات االستخدام ال��م��زدوج الى
قطاع غزة وكذلك مواد البناء وادخال السيارات
الجديدة وايجاد حل للمعبر الخاص بذلك لحل
مشكلة االنتظار الطويل للتنسيق ،باالضافة
الى مشاكل اص��دار الفواتير وضريبة القيمة
المضافة وشهادات المنشا ،كما وتطرق النقاش
الى موضوع مشاركة تجار قطاع غزة في عطاءات
السلطة الوطنية الفلسطينية ،وآلية التبادل
التجاري بين قطاع غزة وكل من الضفة الغربية
واسرائيل ،اضافة الى دور ومهام اللجنة العليا
للمعابر ،ودور مجلس الشاحنين الفلسطيني
والمؤسسات األخرى ذات العالقة في تحسين
التبادل التجاري مع قطاع غزة .وأشادت مها أبو
شوشة ،رئيسة المجلس ،بهذا اللقاء وأكدت
على أهميته وباألخص ألن��ه يأتي كجزء من
الجهود التي يبذلها المجلس من أجل تسهيل
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ملف الشاحنين
عملية التبادل التجاري في الضفة وقطاع غزة
عل حد سواء.
وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات بهذا
الصدد ،حيث اتفق المشاركون على ضرورة
توحيد آليات التنسيق مع الجانب االسرائيلي،
من خ�لال التنسيق بين ال���وزارات المختلفة
واألطراف المختلفة من القطاع الخاص والعمل
على ايجاد لجنة مشتركة تعمل على مدار
الساعة لتسهيل دخول البضائع؛ حيث أن هذه
اآللية تضمن وجود مراقب فلسطيني يشكل
مرجعية لألمور والمشاكل الطارئة التي تواجه
التاجر الفلسطيني ،كما شدد الحضور على
أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية بكافة
السبل القانونية لفتح جميع المعابر التجارية
في غزة وخصوصا معبر المنطار (كارني) .وقد تم
اإلشارة إلى ضرورة العمل سريعا على تفعيل
دور القطاع الخاص في غزة وتقويته ،وعلى
ترتيب أوراق��ه الداخلية ليشكل قوة ضاغطة
مع األطراف المختلفة لتحسين ظروف الشاحن
والتاجر الفلسطيني ،وخلص الحضور أيضا إلى
أنه يجب أن يكون هنالك آلية بديلة تكفل
للتاجر الفلسطيني سرعة االسترداد الضريبي
تسمح مثال بوجود كفاالت بنكية عند استيراد
مدخالت صناعية للتصدير كالنموذج المعمول
به في في كثير من ال��دول والتي ستخفف
العبء عن كاهل التاجر الفلسطيني وبالتالي
ستساهم بتنمية القاعدة اإلنتاجية وتشغيل
اآلالف من األيدي العاملة؛ بيد أنه يجب أيضا
مواصلة الحوار مع الحكومة لتنفيذ ما تم االتفاق
عليه مع القطاع الخاص حول تخصيص مبلغ
عشرة ماليين دوالر م��ن أج��ل االس��ت��ردادات
الضريبية .وأكد الحاضرون على أهمية مشاركة
تجار غزة في عطاءات السلطة.

مجلس الشاحنين الفلسطيني يعقد
ورشة مصغرة في بيت لحم

عقد مجلس الشاحنين الفلسطيني بتاريخ 21
أيار 2011؛ ورشة مصغرة في فندق قصر جاسر
في بيت لحم ،بمشاركة عدد من أعضاء المجلس،
وأعضاء مجلس اإلدارة ،وذلك في لقاء يعتبر
األول ضمن سلسلة من اللقاءات التي سينظمها
المجلس في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد افتتح اللقاء ماجد حرباوي عضو مجلس ادارة
مجلس الشاحنين ،حيث رحب بالمشاركين؛ وأكد
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على أهمية مثل هذه اللقاءات في إتاحة فرصة
التواصل ومناقشة المشاكل التي تواجهها
التجارة الفلسطينية ،والتي يستطيع المجلس
بدوره إيجاد حلول لها بما يخدم أعضاء المجلس
بشكل خ��اص ،والمستوردين والمصدرين
الفلسطينيين بشكل عام.
وتضمن اللقاء عرضا لنشاطات وفعاليات
المجلس ،كما وت��م اس��ت��ع��راض المشاريع
ال��ت��ي ي��ق��وم بها المجلس وال��ت��ي تهدف
إلى رفع مستوى الوعي وكفاءة المصدرين
والمستوردين من خالل بناء القدرات ونقل
المعرفة في المجاالت اللوجستية ،وخلق
تغيير ف��ي البيئة التجارية الفلسطينية
لتسهيل عملية التبادل التجاري ،وتم كذلك
اس��ت��ع��راض ع�لاق��ات المجلس االقليمية
وال��دول��ي��ة .وف��ي ه��ذا االط���ار ت��ن��اول العرض
التعريف بمشروع “تنمية القدرات لتسهيل
التجارة الفلسطينية” والذي قد بدأ المجلس
بتنفيذه بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية “األونكتاد” ،وبتمويل من
مؤسسة سيدا الكندية؛ وال��ذي يهدف الى
تسهيل العمليات التجارية الفلسطينية من
خالل اعداد الشاحن الفلسطيني بالعلم والخبرة
الفنية الالزمة لتحسين أدائه ،اضافة الى بناء
قدرات مجلس الشاحنين ليعكس التوسع في
األنشطة والخدمات القانونية واللوجستية
المقدمة لألعضاء ،ودراسة الجوانب القانونية
لتسهيل عملية ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري على
الصعيدين االقليمي والدولي ،بما في ذلك

المشاكل والمعيقات التي يواجهها التجار
الفلسطينيين والتي تؤثر على عملية نقل
البضائع المصدرة والمستوردة من خالل مرافق
النقل االقليمية.
وبدورها أكدت مها أبو شوشة رئيسة المجلس؛
أن المجلس سيعمل جاهدا من أج��ل تلبية
احتياجات الشاحنين ،ومساعدتهم للتصدي
للمعيقات التجارية ،وأن هذا المشروع سيكون
خطوة نحو تحسين مستوى الخدمات التي
يقدمها المجلس العضاءه ،أهمها الخدمات
القانونية وتقديم االستشارات عن طريق كادر
مؤهل في هذا المجال.
وف��ي اط��ار ال��م��داخ�لات م��ن قبل المشاركين
وال��م��ش��ارك��ات ،ت��م االت��ف��اق ع��ل��ى ع���دد من
التوصيات ،كان أهمها ضرورة انشاء دائرة في
المجلس تكون على تواصل مستمر مع األعضاء،
وتعنى بالمشاكل الفنية والقانونية الدائمة
واليومية التي تواجه المصدرين والمستوردين.
كما شدد الحضور على ض��رورة عمل سلسلة
نشرات دورية من أجل التواصل العملي وتوعية
التاجر الفلسطنيي ف��ي الجوانب المهنية
والمعلوماتية.
وفي ختام اللقاء أشار طارق سقف الحيط عضو
مجلس االدارة الى أهمية ضمان سهولة تدفق
المعلومات ،وتعزيز الجهود من أجل التغلب على
المعيقات التي تواجه التجارة الفلسطينية ،األمر
الذي من شأنه دفع العملية التنموية لالقتصاد
الى األم��ام ،وتطوير القطاعات المختلفة التي
تحتاج الى الدعم والمساندة.
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ملف الزراعة

وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق يلتقي وفد من تجار

الفواكه والخضار ورؤساء البلديات واصحاب الحسب
التقي وزي��ر الزراعة د .اسماعيل دعيق في
مكتبة في رام الله مع وفد تجار الفواكه والخضار
ورؤساء البلديات والحسب والضابطة الجمركية
بحضور ع��دد من ك��ادر ال���وزارة وبحث معهم
اب��رز المشاكل التي يعانون منها  .وترتيب
اوضاع الحسب وتنظيمها والتعامل بالمثل مع
الطرف االسرائيلي بموضوع اج��راء فحوصات
على انتاج المزارعين االسرائيلين ووجود ارقام
على البضاعة والتاكد من خلوها من مخلفات
استخدام الكيماويات.
وعدم قبول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات
الفلسطينية وذات جودة متدنية وقيام الرقابة
الزراعية والضابطة الجمركية ولجنة السالمة
العامة باتالف المنتوجات الرديئة ،والتزام

جميع التجار بالتصاريح وتطبيقها على جميع
المناطق بما فيها الخليل من تاريخ .2011/6/1
وكذلك تم اتخاذ اجراءات صارمة بحق من يثبت
تسويقة او التعامل مع منتوجات المستوطنات
والعمل على حل مشكلة التصاريح الداخلية
للمزارعين مع مديريات الزراعة المنتشرة في
جميع المحافظات ،وتقديم اقتراح بتعديل
الرسوم بعد مراجعتة من التجار وذلك لرفعة
لفخامة الرئيس والمصادقة علية وايضا
تم االتفاق على مراجعة البلديات والحكم
المحلي واالتفاق على رسوم موحدة للحسب
في مختلف المحافظات وتشكيل لجنة من
التجار واصحاب الحسب ووزارة الزراعة والحكم
المحلي والضابطة الجمركية من اجل متابعة

حل االشكاليات التي تعيق العمل في الحسب
المركزية .
واش���ار دع��ي��ق ال��ى تفهمة ال��ك��ام��ل لجميع
احتياجاتهم ووعد بدراسة كافة القضايا التي
طرحوها بالعمل اليجاد الحلول لها وفق امكانيات
الوزارة ووعد بان تقدم الوزارة كل ما تستطيع
تقديمة لخدمة المزارعين مؤكدا الدعم الكامل
وتقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب من
الوزارة وذلك لخدمة القطاع الزراعي.
واكد دعيق بهذا السياق ان ال��وزارة التتدخر
جهدا لتطوير القطاع ال��زراع��ي الفلسطيني
وخ��دم��ة المزارعين عبر العديد م��ن البرامج
والمشاريع التي تنفذها في مختلف انحاء
الوطن.

توقيع بروتوكول تعاون زراعي بين فلسطين ورومانيا
اختتمت اللجنة الفلسطينية الرومانية المشتركة،
أعمالها برئاسة وزي��ر ال��ش��ؤون الخارجية د.
رياض المالكي ،ووزير الخارجية الروماني ثيدور
باكونتشي ،بتوقيع بروتوكول تعاون زراعي بين
فلسطين ورومانيا ،بحضور وزير الزراعة إسماعيل
دعيق.
وأوضح د .المالكي أن هذه اللجنة جاءت حصيلة
اتفاق رئاسي فلسطيني روم��ان��ي خ�لال زي��ارة
الرئيس محمود عباس إلى رومانيا في شهر تموز
الماضي .وأشار إلى أن الرئيسين كانا اتفقا على
تشكيل لجنة وزارية رومانية فلسطينية مشتركة
تبحث في أسس تطوير العالقات الثنائية بين
البلدين.
وبين أن اللجنة هدفها وضع الخطط والبرامج
لتطوير العالقات الثنائية على المستوى الوزاري،
موضحا أن وزارة الشؤون الخارجية ستتابع ما تم
االتفاق عليه مع الوزارات الفلسطينية بصفتها
رئيسا للجنة الفلسطينية الرومانية المشتركة
بجانبها الفلسطيني.
وأش��ار إل��ى إمكانية انضمام وزارات أخ��رى في
االجتماع القادم للجنة المشتركة لتعكس العالقة
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المتنامية بين رومانيا وفلسطين .من جهته،
عبر وزير خارجية رومانيا عن استعداد رومانيا
للمساهمة في إحياء العملية السلمية ،معلنا
دعم رومانيا لحل الدولتين الذي يؤسس لسالم
حقيقي ،ودعم رومانيا كذلك للبدء في محادثات
جدية للقيام بخطوات بناءة لتحقيق حل الدولتين.
وأش��ار إلى أن وج��ود اللجنة المشتركة يعكس
الرغبة لدى البلدين في تعزيز العالقات الثنائية

في مختلف القطاعات ،معبرا عن تطلع رومانيا
للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
م��ن خ�لال مشاركة ال��خ��ب��رات ال��روم��ان��ي��ة بهذا
الخصوص.
وأعلن الوزير الضيف عن تقديم منح جامعية
للطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعات
رومانيا في مجال الطب والهندسة والشرطة
والدفاع المدني.
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ملف الزراعة

وزير الزراعة يبحث مع القنصل الروسي
سبل التعاون المشترك

بحث وزي���ر ال��زراع��ة إسماعيل دع��ي��ق ،مع خ�لال تنفيذ خططها وانسجاما م��ع خطة الزراعي واإلنجازات المتحققة في المشاريع
القنصل العام الروسي لدى السلطة الوطنية الحكومة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة ،قد التي يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
الفلسطينية اليكساندر روداكوف ،والسكرتير أصبحت جاهزة لتكون واحدة من مؤسسات وأوضح الوزير دور ال��وزارة في عملية تنمية
الثالث في القنصلية ماكسيم رومانوف ،آلية الدولة القادمة.
القطاع الزراعي المستدامة وفي تخفيف حدة
التعاون المشترك والقضايا ذات االهتمام كما بحث دعيق مع الوفد الروسي إستراتيجية الفقر وخلق فرص عمل ،لما له من دور في
وسبل تفعيلها.
القطاع الزراعي ،والعمل على هيكلة ومأسسة التنمية االقتصادية على المدى البعيد.
واستعرض دعيق ،خ�لال استقباله الوفد القطاع ال��زراع��ي ،وكيفية تفعيل مذكرة وثمن دعيق دور الحكومة الروسية على الدور
ال��روس��ي في مقر ال���وزارة بالبيرة ،أولويات التفاهم الزراعية التي وقعت في أريحا برعاية الهام الذي تقدمة للقطاع الزراعي المستمر.
ال��وزارة وآلية التنسيق والتعاون المشترك الرئيس محمود عباس ،والرئيس الروسي بدورة أشاد الوفد الروسي بدور وزارة الزراعة في
واالحتياجات واألولويات لدعم القطاع الزراعي ،ديمتري مدفيديف ،إضافة لبحث إمكانية تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ،مؤكدا
وعلى مجمل أوضاع القطاع الزراعي ،وخطط التعاون المشترك على الصعيد المحلي لدعم اهتمامه بالقطاع الزراعي وبتطوير العالقة مع
ال��وزارة الستكمال بناء هذا القطاع للدولة المشاريع والممتلكات الروسية وتزويدها وزارة الزراعة ،مؤكدا رغبة الحكومة الروسية في
الفلسطينية القادمة ،منوهًا إلى أن الوزارة بالمياه واإلرشاد الزراعي.
دعم التنمية الزراعية واالقتصادية ،وتعزيز
بدأت في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية  -2011وتطرق الطرفان إلى المشاريع المستقبلية االقتصاد الفلسطيني لتأهيله لالعتماد على
.2013
التي ستنفذها القنصلية ،وغالء أسعار المواد الذات.
وأكد الوزير لضيفيه أن وزارة الزراعة ،ومن الغذائية ،وإلى األولويات الوطنية للقطاع

الوزير دعيق يدعو الى

الوقوف الى جانب المزارعين الفلسطنيين
دعا وزي��ر الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق
وزراء الزراعة العرب الي الوقوف الى جانب
المزارعين الفلسطينين ودعم القطاع الزراعي
الفلسطيني خالل اعمال الدورة ( )38للمجلس
التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
ال��ذي عقد بالرياض ،.حيث يضم المجلس
التنفيذي حاليا وزراء ال��زراع��ة في كل من:
فلسطين ،والسعودية ،والكويت ،واليمن
واألردن ،ولبنان ،وموريتانيا التي تمثل دول
المغرب العربي .
وأكد الوزير دعيق أن ال��دورة العادية الـ 38
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية
الزراعية التي انهت اعمالها في الرياض
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ناقشت المواضيع المهمة المعروضة على
جدول األعمال والتي من أهمها استراتيجية
التنمية الزراعية والبرنامج ال��ط��ارئ لألمن
الغذائي العربي والمواضيع األخ��رى ذات
العالقة لتطوير وتقدم العمل العربي المشترك
في مجال التنمية الزراعية العربية.
ورك��ز المؤتمر على استراتيجيات التنمية
الزراعية المستدامة في الدول العربية ،وسبل
دعم التعاون في مجاالت المشروعات الزراعية
والريفية واإلقليمية ،ووضع آليات لتحديد تلك
المشروعات وطرق تنفيذها وكيفية متابعة
هذا التنفيذ وسبل التمويل ،حيث أن المؤتمر
سيناقش قضايا وهموم ال��زراع��ة العربية،

مشيرا البيان إلى أن ال��دول العربية ‹أمامها
فرص واسعة لإلنتاج.
وعلى هامش المؤتمر قام وزير الزراعة والوفد
المرافق لة بزيارات ميدانية لعدة مواقع زراعية
ومواقع انتاجية لمستلزمات القطاع الزراعي
في المملكة والتقى وزي��ر الزراعة ع��ددا من
كبار المسؤولين في المنظمة العربية للتنمية
الزراعية وعدد من وزراء الزراعة العرب لبحث
تعزيز العالقات الثنائية في مختلف المجاالت
الزراعية بما في ذلك البحوث والتطوير وادارة
ال��م��وارد الطبيعية والتصنيع والتسويق
وال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار بما ي��خ��دم مصلحة
المزارعين.
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ملف الزراعة

اإلعالن عن استمرار فتح االسواق االمريكية
أمام النباتات الطبية الفلسطينية

اعلن وزي��ر ال��زراع��ة د .اسماعيل دعيق عن
استمرار فتح االسواق االمريكية امام النباتات
الطبية الفلسطينية حيث ان وزارة الزراعة
االمريكية قد رفعت تنفيذ االجراءات الجديدة
الخاصة بدخول النباتات الطبية المصدرة
من فلسطين الى اس��واق الواليات المتحدة
االمريكية والتي كان من المحدد البدء بها في
السابع من شهر حزيران  ،2011الى اجل غير
مسمى وذلك على ضوء التحسن الكبير الذي
طرأ على كميات النباتات الطبية المستوفية
للشروط االمريكية الجديدة الخاصة بصحة
النبات والتي تم فرضها في بداية شهر
نيسان الماضي للعديد من الدول المصدرة
لهذه المنتجات الى االسواق االمريكية.
ويذكر ان عدد الشحنات التي تم تصدريها
الى الواليات المتحدة خالل شهر ايار الماضي

قد بلغت  542شحنة تم رف��ض دخ��ول 41
شحنة منها بسبب وجود آفات تعتبر آفات
حجرية في الواليات المتحدة االمريكية ،اي ما
نسبته  % 7.65من مجمل الشحنات المصدرة.
علمًا ب��أن نسبة الشحنات التي رفضت في
نفس الفترة من العام الماضي بلغت ،15.08%
االمر الذي أدى الى وضع فلسطين على قائمة
الدول التي عليها العمل على تخفيض هذه
النسبة الى  50%كمتطلب اساسي لالستمرار
في فتح االس��واق االمريكية امام المنتجات
الفلسطينية ،هذا وتعتبر االجراءات االمريكية
الخاصة بصحة النبات من أكثر االج��راءات
تعقيدًا في العالم بحيث ان الكشف عن
حشرة واحدة فقط كافية لرفض شحنة كاملة
بغض النظر عن كميتها.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة الفلسطينية

دعيق يبحث مع ممثل
اتحاد عمال فرنسا آليات
تعزيز التعاون المشترك
بحث وزير الزراعة د .إسماعيل دعيق مع ممثل اتحاد نقابات عمال
فرنسا جون مشيل وآلن ديسفجن آلية تعزيز التعاون المشترك.
واستعرض دعيق أولويات الوزارة والية التنسيق والتعاون المشترك
واالحتياجات واألولويات التي تحتاجها المشاريع لدعم القطاع
الزراعي في المستقبل .ومشروع تدريبي للمهندسين الزراعيين
وتدريب النساء على التصنيع الغذائي وأعمال المهن الزراعية
بتقنية متطورة فرنسية بالتعاون مع سيدات أريحا وزراعة أنواع
جديدة من ال��ورود والفواكه وكذلك تسويق وتصدير المنتجات
الزراعية الفلسطينية وإيجاد أسواق لها في فرنسا ,واطلع دعيق،
الوفد على واقع القطاع الزراعي موضحا دور الوزارة في عملية تنمية
القطاع الزراعي المستدامة وفي تخفيف حدة الفقر وخلق فرص
عمل لما له من دور في التنمية االقتصادية على المدى البعيد
متطرقا الى قضايا األمن الغذائي والتسويق.
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قد بدأت من شهر نيسان الماضي بتطبيق
ن��ظ��ام ج��دي��د خ���اص ب��اع��ت��م��اد ال��م��زارع��ي��ن
والشركات المصدرة والتأكد من استيفاء
المنتجات المعدة للتصدير لكافة متطلبات
صحة النبات االمريكية الجديدة وذلك لضمان
استمرار فتح االس��واق الخارجية ام��ام كافة
المنتجات الزراعية الفلسطينية.
ويذكر ان فلسطين تصدر ما بين 120-100
طن من النباتات الطبية شهريًا الى العديد من
دول العالم ،يصدر منها ما نسبته  80%الى
االسواق األمريكية.
وسيقوم وفد فني من الزراعة االمريكية بزيارة
المزارع والشركات الفلسطينية المعتمدة
يوم  2011/6/20لالطالع عن كثب على مدى
تطبيق االجراءات الجديدة وبحث سبل التعاون
المشترك في مجال اجراءات الصحة النباتية.

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

التقرير الصحي

الوسواس
القهـري

اضطراب واسع االنتشار
يعرف اضطراب الوسواس القهري – Obsessive
 Compulsive Disorderويرمز له باألحرف ،OCD
بأنه نوع من أنواع القلق  ،Anxietyيتميز بمعاناة
المريض من الوسواس  ،Obsessionsوهي عبارة
عن أفكار وشعور ومخاوف استحواذية ،تدخلية،
غير منطقية ،مزعجة ،غير مرغوب بها وتتطفل
على عقل المريض بصورة متكررة .ويتبع هذا
الوسواس قيام المريض بتصرفات وسلوكيات
وطقوس متكررة وواعية ،غير أنها قهرية (إلزامية)
 .compulsionsوهذه التصرفات قد تكون عبارة
عن نشاط جسدي أو عقلي بصورة متكررة ،هدفها
التخلص من الشعور واألفكار المزعجة.
وق��د يعاني المريض من ال��وس��واس فقط ،دون
معاناته من السلوكيات القهرية ،والعكس صحيح.
غير أن معظم المرضى يعانون من االثنين معًا.
ويقوم المريض بتصرفاته القهرية كي يتغلب
على القلق الناتج عن ال��وس��واس ،غير أن هذه
التصرفات ال تخفف من قلقه دائمًا ،بل أحيانًا قد
تزيد قلقه حدة.

أسباب المرض

حتى يومنا هذا لم يتمكن العلماء من الوصول الى
سبب مؤكد للوسواس القهري ،غير أن هنالك عدة
عوامل لها عالقة بإصابة الشخص بهذا االضطراب
أوجزها بما يلي:
1.1الوراثة :أشارت الدراسات المختلفة الى وجود
دور مهم للعامل الجيني (المورثات) في
اإلصابة بالوسواس القهري .إذ أن للجينات
دورًا مهمًا في إصابة األطفال بهذا االضطراب
بنسبة تتراوح بين  45و  65في المئة من
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الحاالت .بينما تنخفض هذه النسبة عند
األشخاص البالغين لتتراوح بين  27و 43
في المئة .كذلك فقد أش��ارت الدراسات
ال��ى أن��ه في ح��ال إصابة أح��د الوالدين (أو
كالهما) بالوسواس القهري ،فإن إمكانية
إصابة أطفالهم تبلغ  3الى  5أضعاف أطفال
العائالت سليمة الوالدين.
2.2الناقالت العصبية :بينت الدراسات أن مستوى
ال��ن��اق��ل العصبي Neurotransmitter
المسمى “س��ي��روت��ون��ي��ن” Serotonin
ينخفض عند المرضى المصابين بالوسواس
القهري .وأح��س��ن دليل على ذل��ك ه��و أن
األدوية المضادة لالكتئاب التي ترفع مستوى
السيروتونين ،تستخدم في عالج الوسواس
القهري.
3.3البيئة :ك��ذل��ك فقد بينت ال��دراس��ات أن
للشخص (س��واء كان قاصرًا أو بالغًا) الذي
ينشأ أو يعيش في بيئة (مدرسة داخلية
مثال أو عائلة) ،يعاني فيها شخص أو أكثر
ً
من الوسواس القهري ،قابلية لإلصابة بهذا
االضطراب أكثر من غيره من األشخاص .إذ أن
التنشئة والتربية والعيش وحتى العمل في
بيئة يعاني فيها شخص معين من الوسواس
القهري قد يؤثر بسلوكياته تدريجيًا على
جاعال إياهم معرضين
األشخاص من حوله،
ً
لإلصابة بالوسواس القهري.
4.4الحاالت العصبية :يعتقد أن إي��ذاء الدماغ
المباشر قد يؤدي الى إصابة صاحبه بالوسواس
القهري ،مثل :الصدمات أو الضربات الموجهة

الدكتور :جابي كيفوركيان
اختصاصي في طب العائلة
والصحة النفسية المجتمعية/
القدس

للرأس ،أو اإلدمان على المنشطات والمنبهات
 Stimulantsوالتسمم بأول أكسيد الكربون
. Carbon Monoxide
5.5العدوى :يعتقد أيضًا أن اإلصابة بالتهاب
اللوزتين والبلعوم الناتجة عن البكتيريا
“العقدية حالة الدم” A-Beta-hemolytic
 ،Streptococcusأو اإلصابة بفيروس الحأل
البسيط  ،Herpes Simplexتؤدي الى تطور
الوسواس القهري عند األطفال والمراهقين.
والسبب ال��ذي يقف وراء ذلك هو أن هذه
العدوى ت��ؤدي الى رد فعل ذات��ي المناعة
 Autoimmuneللجهاز العصبي المركزي،
والذي يؤدي بدوره الى حدوث أعراض نفسية
عصبية ،ودليل على ذلك أن عالج اإللتهاب
بالمضادات الحيوية يؤدي الى تالشي أعراض
الوسواس القهري.
6.6الدماغ :لوحظ عند مرضى الوسواس القهري
زيادة النشاط (تدفق الدم واالستقالب) في
الفص الجبهي  Frontal Lobeمن الدماغ،
وفي العقد القاعدية  -Basal Gangliaخاصة
المذنبة  ،-Caudateوفي الحزام -Cingulum
وهو عبارة عن حزمة من األلياف تحيط جزئيًا
بالجسم الجاسئ .Corpus Callosum

التشخيص

لكي يتم تشخيص اضطراب الوسواس القهري
عند شخص معين يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1.1أن يعاني الشخص من ال��وس��واس أو من
السلوكيات القهرية أو االثنين معًا .ويحدد
الوسواس بالمعايير األربعة التالية:
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.................
•أفكار أو تخيالت متكررة ومستديمة ،يعاني
منها المريض في وقت من األوق��ات خالل
هذا االضطراب ،بصورة تطفلية ودخيلة وغير
مناسبة .وتسبب قلقًا وازعاجًا بشكل ملحوظ.
وي��درك المريض سخافة هذه األفكار غير
المرغوب بها (مثل الخوف من ايذاء أطفاله)
وال يتصرف بناء عليها ،غير أنها تشكل
ازعاجًا له ،ويصعب عليه اطالع اآلخرين عليها.
•ال تدور هذه األفكار والتخيالت حول مشاكل
ومعضالت حياتية حقيقية.
•يحاول المريض قبر أو تجاهل مثل هذه
األفكار والتخيالت ،وقد يبطلها أو يتخلص
منها بواسطة أفكار أو سلوكيات أخرى.
•يدرك المريض أن هذه األفكار والتخيالت
الوسواسية من نتاج عقله ،وليست مفروضة
عليه من الخارج أو من أشخاص آخرين ،أو قد
زرعت في عقله عنوة عنه من قبل أشخاص
أو قوة خارجية (وهذه المالحظة مهمة جدًا
ألنها تختلف عن الضالالت التي يعاني منها
المريض المصاب بالذهان).
•وأما السلوكيات القهرية فتحدد بالمعيارين
التاليين:
•يقوم المريض بسلوكيات متكررة (مثل:
غسل األيدي ،ترتيب األشياء ،التفحص) أو
نشاط عقلي (مثل :الصالة ،العد واإلحصاء
وتكرار كلمات وجمل بصمت وهدوء) ،وذلك
كرد فعل على وس��واس معين ،أو بناء على
القواعد والقوانين التي يجب إنجازها بدقة.
•الهدف من السلوكيات أو النشاط العقلي
هو الوقاية ،أو تخفيف حدة القلق واإلزعاج،
أو تفادي شيء أو وضع م��روع .غير أن هذه
السلوكيات والنشاطات العقلية غير مترابطة
وغير مناسبة للقضاء على السبب األساسي
الذي حدث ألجله ،أو أنها مفرطة األداء.
2.2أن يدرك المريض في لحظة من اللحظات ان
الوسواس والسلوكيات القهرية مبالغ بها
ومفرطة وغير عقالنية (هذا ال ينطبق على
األطفال).
3.3أن يسبب الوسواس والسلوكيات القهرية
ازعاجًا وقلقًا ملحوظين ،ومضيعة للوقت
(ق��د تستغرق أكثر من ساعة واح���دة) .أو
قد تعيق وتفسد روتين الحياة ،والمهنة
واألداء األكاديمي ،أو تؤثر سلبًا على الحياة
االجتماعية والعالقات الشخصية وحتى
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العائلية.
4.4أن ال يكون الوسواس القهري ناتجًا عن أمراض
اخ��رى أو تعاطي المخدرات والمشروبات
الكحولية.
5.5أما في حال عدم إدراك أو اقتناع المريض
خ�لال ك��ل ف��ت��رة ال��ن��وب��ة أن ه��ذه األف��ك��ار
الوسواسية والسلوكيات القهرية مبالغ بها
وغير عقالنية ،فإن الحالة تعتبر ذات بصيرة
ذاتية  Insightضعيفة ،وتصنف بناء على
ذلك.

العالج

في بعض الحاالت يكون العالج أو الشفاء من
المرض صعبًا نوعًا ما ،وقد يلزم أخذ ال��دواء مدى
الحياة ،ويساعد العالج في التحكم والسيطرة
على أعراض المرض ،وبذلك ال يعاني المريض من
مضاعفات الوسواس القهري.
وينقسم ع�لاج ال��وس��واس القهري ال��ى قسمين
رئيسيين هما:
العالج النفسي أو العالج باألدوية او االثنين معًا،
وغالبًا يفضل البدء بالعالج النفسي الى حين بدء
مفعول األدوية المضادة لالكتئاب ،الذي يستغرق
أكثر من ثالثة أسابيع حتى يتحسن وضع المريض.
ويتمثل ال��ع�لاج النفسي بتعريض المريض
تدريجيًا للشيء أو النشاط أو الفعالية التي تسبب
له الوسواس القهري ،مثل أن يقوم بمصافحة
أشخاص غرباء عنه أو تناول الطعام في مطعم،
وهكذا ..ومن ثم تشجيعه على مقاومة قلقه.
أما أكثر األدوي��ة استخدامًا في عالج الوسواس

القهري ،هي األدوي��ة المضادة لالكتئاب ،خاصة
دواء  Clomipramineواسمه التجاري Anafranil
أو  Maronilو  Fluoxetineواس��م��ه التجاري
 Prozacأو  Flutineويمنع منعًا باتًا التوقف عن
تناول الدواء فجأة دون استشارة الطبيب.

عواقب ومضاعفات المرض

1.1تشقق وال��ت��ه��اب جلد اليدين م��ن كثرة
غسلهما واستعمال المواد المطهرة.
2.2ت��ردي العالقة مع الزمالء في العمل ..وقد
يصل األمر الى الفصل من العمل بسبب هدر
وتضييع الوقت في التنظيف.
3.3تردي العالقة العائلية ..وقد يصل األمر الى
الطالق.
4.4تدني التحصيل األكاديمي.
5.5ي��ع��ان��ي ن��ح��و ث��ل��ث ال��م��رض��ى المصابين
بالوسواس القهري ،من االكتئاب والرغبة في
االنتحار.
6.6إن مسار ومسلك المرض عادة يكون طويل
األم��د ،غير أنه يختلف من مريض الى آخر.
فبعض المرضى يعاني من مسار متقلب،
والبعض اآلخر يعاني من مسلك مستديم.
ومع العالج يتحسن نحو  31 – 21في المئة من
المرضى تحسنًا ملحوظًا .كذلك فإن نحو 51 – 41
في المئة من المرضى يتحسنون باعتدال ،غير أن
النسبة المتبقية من المرضى (نحو  41 – 21في
المئة) إم��ا يبقون مرضى دون تحسن يذكر ،أو
تتدهور حالتهم بشكل خطير.
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المحطة األخيرة
المصالحة الفلسطينية والمتغيرات العربية ..واألمـل
في غمرة األحداث المتالحقة على السـاحتين العربية والفلسطينية أقف محتارا أمام اختيار الموضوع
الذي أود طرحه من خالل محطتنا األخيرة في هذا العــدد ،فـقـد عشنا ومنذ إنطآلقة الثورتين في
تونس الحـبيـبــة ومصر الكنانة الغالية على قلوبنا فرحة انتصار الشباب أصحاب الفكر واإلرادة
والعزيمة ،ومن جهة أخرى ال نزال نعيش وبألم وحسرة شديدين ثورتي ليبيا واليمن وما يشهداه هذان
القطران الشقيقان من تعنت قيادتيهما وتمسكهما بالحكم رغم أنف الشعب وضربه بكل ما تملك
ترسانتيهما من أسلحة قاتلة تقضي يوميا على عشرات الضحايا من أبناء شعبيهما فقط ألن الشعب
يريد التغيير الذي ال يتم إال بإسقاط النظـامين معا واألمر ال يقـل خطورة في سوريا العزيزة ،وال نملك
سوى الدعاء بنصر الشعوب وتحقـيق أمانـيـهـــا.
وفي خضم هذه المتغيرات ارتأت القيادة المصريـة الجديدة اختيار الدكتور نبيل العربي -رئيس
اتحاد مراكز التحكيم العربية -وزيرا لخارجيتها ،ولم تطل فرحتنا والشعب المصري الشقيق لهذا
االختيار السليم الذي من شأنه خدمة هذه المرحلة التي تمر فيها مصر خاصة والمنطقة عامة حتى
فوجئنا بإجماع وزراء الخارجية العرب على اختيار الدكتور العربي أمينا عاما لجامعة الدول العربية –
ولعل األمر أبعد من مجرد رغبة وزراء الخارجية  -ولسنا اآلن بصدد المقارنة بين المنصبين وأثر كل
منهما على قضيتنا الفلسطينية خاصة،وعلى قضايا المنطقة عامة ألهمية الدور المصري القومي
في إدارة األزمات ومتابعة معالجتها ،وال زلنا نذكر نفس االختيار لعمرو موسى عندما رأوا إبعاده عن
الخارجية المصرية بعد أن زادت شعبيته وأحسـوا بمدى تأثيره في القرار والتوجه المصري ،إال أننا
نأمل أن يتمكن الدكتور العربي النهوض بدور الجامعة العربية وتحقيق غاياتها المنشودة اقتصاديآ
وسياسيآ من منطلق رؤية قومية قوية.
ونحن إذ نبعث بأطيب تهانينا وأصدق تمنياتنا لهذا الرجل القدير بالنجاح والتوفيق في تحمل هذه
المسئولية الكبيرة لنؤكد على تقديرنا له على قبول مركز فلسطين للتحكيم الدولي الذي أسـسته
جمعية رجال األعمال الفلسطينيين عضوا عامال في االتحــاد قبل أكثر من عام ،واستعداده للتعاون مع
مركزنا الناشئ ودعمه بمختلف المجاالت مستقبال وخاصة تنظيم دورات لتأهيل محكمين فلسطينيين
لخدمة االقتصاد الوطني في مجال حل النزاعات المالية والتجارية بالوسائل البديلة لتوفير الوقت
والمال على المتنازعين وأحيانا استبدال الخالف بالوفاق عن طريق التوفيق بين ألمتنازعين.
وكيف ال نتطرق إلى أهم حدث على ساحتنا الوطنية في هذه الفترة وهو توقيع وإنطآلق المصالحة
الفلسطينية التي أثلجت صدور كل الفلسطينيين بكافة أطيافهم  ..هذا رغم علمنا بأن طريق المصالحة
الحقيقية ليس مفروشا بالورود والرياحين إال أننا في القطاع الخاص نأمل بل ونؤكد على وجوب طي
صفحة االنقسام بين أبناء الوطن الواحد إلى األبد،وفي رأينا أن مسئولية جميع الفصائل الفلسطينية
ال تقل عن مسئولية فتح وحماس في ضمان نجاح اتفاق المصالحة لما فيه خير فلسطين التي يجب
أن يكون االنتماء لها قبل االنتماء ألي حزب أو فصيل فهي المالذ وهي األهــم من كل حزب أو فصـيل.
إن قطاعنا الخاص الذي عانى كثيرا طوال سنوات االحتالل البغيض ّ
ليعبرعن فرحته بهذه المصالحة
ويؤكد على دوره الهام بالمساهمة في إعادة بناء قـطاع غزة من خالل مساهمته في بناء اقتصادنا
الوطني على طريق إعالن دولتنا الفلسطينية العتيدة بتأييد دولي ال تستطيع الحكومة اإلسرائيلية
الوقوف أمامه ،ولتأخذ فلسطين موقعها كدولة يعترف بها العالم على خارطة الوطن العربي ،ومع
إنطآلقة حكومتنا الجديدة التي نتمنى لها كل النجاح يتطلع القطاع الخاص إلى التعاون
المثمر المأمول لما فيه خير وطنـنـا الغـالي.
وقــل إعملــوا فسـيرى الله عملـكـم ورسوله والمؤمنــون
«صدق الله العظيم»
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فــؤاد جبــر
أمين سر جمعية
رجال األعمال الفلسطينيين
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شركة فليفل
للتجــارة وصــناعـــة األقـمــشــــة

إنتاج كل ما يلزم المنزل والفنادق والمستشفيات
من شراشف وأقمشة البياضات بجميع األحجام
واألشكال بمختلف أنواع األقمشة
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اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين من جنين يطلق مبادرة

« الهجوم على غزة من اجل
فك الحصار ودعـم جهـود
المصالحـة وإعادة االعمـار »

الطريق الذي يصل جنين بحيفا

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين

تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

»:
كريستيان برغر لـ «
ادعو مجتمع االعمال الفلسطيني الى
المثابرة والتعلم من تجارب االخرين

كنيسة برقين في جنين

«دوار البطيخ» في جنين

»:
د .محمد اشتية لـ «
نحث المستثمرين والبنوك على منح
قروض اسكان في القدس

مسجد فاطمة خاتون «جامع جنين الكبير»
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