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بسم اهلل الرحمن الرحيم

االخوات الكريمات  ،،،االخوة االكارم ،،،
اعضاء الهيئة العامة المحترمين  ،،،القرّاء االعزاء ،،،
يطيب لي بادئ ذي بدء ان أتوجه لكم بالتحية باألصالة عن نفسي
وبالنيابة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة الغرفة ،ويشرفنا أن نضع
بين ايديكم العدد الثاني من مجلة غرفة تجارة وصناعة نابلس
لعام  ،2015هذه المجلة الفصلية التي توثق نشاطات وفعاليات
الغرفة ،وتتضمن مجموعة من االوراق البحثية في مجال المال
واالعمال وتلقي الضوء ايضا على االحداث التي شهدتها وتابعتها
الغرفة خالل الفترة الماضية.
مع اصدار هذا العدد من المجلة ،والتي نعتبرها فضاء رحبا
لألفكار ،عهد جديد ينقضي من عمر الغرفة ،يمثل مساهمتنا
في ترسيخ دور هذه المؤسسة الرائدة وحفاظا على مسيرة عمل
مستمرة ومتواصلة منذ انطالقتها وتأسيسها عمادها الدفاع عن
مصالح القطاع الخاص ورعايتها .وقد ارتأينا في العدد الثاني من
مجلة الغرفة ان نضيف بعدا فكريا الغناء النقاش حول افضل
السبل لحقيق اهدافنا .وتكرمت علينا اقالم الخبراء والجهات ذات
االختصاص بمقاالت نوعية في اكثر من موضوع يتضمنها هذا
العدد.
وهنا ارى لزاما عليّ ان اشكر كل االخوة والجهات الذين اسهموا
في كتابة مواضيع في المجلة بعددها الثاني  ،آمال ان تشكل
ً
رافعة للمجلة وللمجتمع االقتصادي المحلي.
معلوماتهم وآراءهم
وسيالحظ القارئ الكريم ان المجلة تستعرض عبر صفحاتها
محطات مختلفة من عمل الغرفة ،ومواضيع شتى ذات صلة
تركز على المشهد االقتصادي ،وما عملنا عليه قدر استطاعتنا
في مجلس االدارة من جهد لتمثيل وتلبية احتياجات ومطالب
القطاع الخاص وحاجات المجتمع المحلي بالمفهوم االوسع.
رغم التحسن الذي طرأ على االقتصاد المحلي في المحافظة خالل
السنوات القليلة الماضية  ،من خالل افتتاح مزيد من المنشآت
االقتصادية بشتى قطاعاتها االقتصادية  ،واستقرار االوضاع العامة
الى حد ما  ،ما زال االمل يحدونا ان يشهد االقتصاد في نابلس
مزيدا من االزدهار ليسجل القطاع الخاص النقاط في سُلّم االنجاز
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وفي مسيرة بناء الوطن .ونؤكد هنا ان مسيرة منظومة التنمية
االقتصادية واالجتماعية المستدامة الشاملة في نابلس خاصة
وفلسطين عامة تستدعي عمال مستداما بين القطاعين الخاص
والعام  ،ال بل وتقتضي استنفار جهودنا الصادقة جميعا لتلبية
متطلباتها  ،في ظلّ اوضاع غير عادية تعيشها فلسطين.
انني من هنا اتوجه الى كافة اخوتي رجال االعمال والتجار اعضاء
الهيئة العامة بضرورة إعمال فكر االنتماء وااللتزام االقتصادي
لمحافظة نابلس خصوصا وفلسطين عموما من خالل ضخ المزيد
من االموال الستثمارها في مشاريع جديدة او توسيع القائم منها،
والتركيز على قطاع الصناعة لما له من اهمية في دعم التشغيل ،
بغية استكمال دور القطاع الخاص الريادي في بناء المجتمع المحلي
وتنميته على كافة الصعد .واغتنم الفرصة ألوجه عدة رسائل ابتداءًا
بالحكومة بإعطاء مزيد من التسهيالت للقطاعات االقتصادية
واالستثمار فيها  ،والتعاون مع القطاع الخاص لفتح اسواق خارجية
 ،وتمكين دعائم االقتصاد الوطني  ،اضافة الى االهتمام بقطاع
التعليم المهني والتقني  ،مرورا بدعوة القطاع الخاص لالهتمام
والمنافسة بالجودة  ،وزيادة التشغيل  ،وزيادة االسهام بالناتج
المحلي االجمالي  ،وانتهاءا بالمواطن لتركيز ثقافته االستهالكية
على المنتجات الوطنية.
يسعدنا في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس  ،التي تمارس
دورها كمحفز لتطوير االعمال وتحرص على قيادة نمو اقتصاديات
المحافظة  ،أن نتلقى مقترحاتكم ومالحظاتكم التي تسهم دائما
في تطوير وتحسين واقع ومحتويات المجلة بما يحقق الفائدة
المرجوة منها  ،فأنتم شركاء هذا االنجاز  ....ورأيكم يهمنا ....
ورضاكم هدفنا.
وختاما  ،أغتنم هذه الفرصة لنقدم الوعد لكم باننا سنعمل على ما
يطمح له ابناء نابلس االقتصاديين  ،تحقيقا لمزيد من المكتسبات
لهم بإذن اهلل  ،معبرين عن قناعتنا اننا نعمل يدا بيد لتبقى نابلس
عاصمة المال واالعمال وعاصمة االقتصاد الوطني الفلسطيني كما
اطلق عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات لتستمر نابلس بوابة العمل
االقتصادي في فلسطين.

واهلل ولي التوفيق ،،،

حسام عبد الرحمن حجاوي
رئيس مجلس االدارة

اساسي في التنمية
العب
القطاع الخاص
ٌ
ٌ

سعادة السيد عمر محمود هاشم  /نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة
ان المرحلة التي مر ويمر بها القطاع الخاص الفلسطيني بقطاعاته
ّ
المختلفة تؤكد للقاصي والداني قيامه بدور المحرك االكبر في التنمية
رغم كل الصعوبات  ،االمر الذي يرتب له حقوقا وتترتب عليه واجبات
تؤهله الن يشارك في صنع القرار االقتصادي واالجتماعي  ،فمن حقوقه
االساسية الحصول على الحماية من الجهات الرسمية المعنية كافة ،
ومن واجبه ان يسهم باالستثمار في اإلنسان  ،وفي زيادة االنتاجية  ،وفي
تشغيل االيدي العاملة للحد من الفقر  ،والبطالة التي تعاني منها البالد
والتي تصل نسبتها الى  %17.8في محافظة نابلس  ،و  %26.5في دولة
فلسطين  ،وفق نتائج مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للربع
الرابع لعام .2014
المراقب يرى ان المسيرة المتقدمة الذي انجزها القطاع الخاص في
فلسطين في شتى المحافظات على طريق المساهمة االقتصادية الفاعلة
في ظل ظروفٍ غير عادية تستدعي من الجميع وقفة تأمّلٍ وتفكير ،
وذلك من اجل العمل على استمرار هذه المسيرة في بناء الوطن  ،حيث
نرى مشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع عن طريق زيادة اسهاماته
في رعاية االنشطة المختلفة  ،والتقيد بقيم الوحدة الوطنية  ،ومعايير
المهنية والكفاءة  ،واالبتعاد عن مختلف مظاهر الفرقة  ،عالوة على
االستثمار في المجاالت االقتصادية وخاصة المشاريع التنموية الكبرى في
القطاعات االنشائية والصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية والصحية
وغيرها .كما ال يغيب عن بالنا جميعا ان القطاع الخاص في فلسطين
هو المُشغّل االكبر في الوطن من حيث التوظيف واستيعاب االيدي
العاملة واإلسهام في تدريب العمالة الفلسطينية وتأهيلها  ،لكي يكونوا
اعضاء مجتمع فاعلين ومساهمين في تنميته ورفده بخبراتهم العلمية
والعملية .من هذا المنطلق يأتي دور القطاع الخاص كالعب اساسي في
احداث التنمية االقتصادية واالجتماعية المرغوب بها.
فان المطلوب
ونحن نتحدث عن القطاع الخاص في فلسطين ،
ّ
حكوميا وبشكل عاجل ودائم هو االستمرار في عملية تحديث وتطوير
البنية التشريعية واالدارية والقانونية واالجرائية التي تحفّز وتشجع
االستثمارات الخاصة في المرافق االقتصادية جميعها لتتوافق مع الواقع
الفلسطيني  ،كما ان بناء قدرات االقتصاد الوطني الفلسطيني يعتمد
بشكل جوهري على رسم سياسات حكومية اقتصادية مناسبة تهدف
في المحصلة إلى تنمية االقتصاد الفلسطيني الهش بواقعه  ،حيث
ان عملية النمو االقتصادي تصطدم بعراقيل كثيرة تأتي على رأسها
االجراءات والمعيقات االسرائيلية المتواصلة  ،اضافة الى سلسلة القرارات
واالجراءات الحكومية التي تحد من تعزيز النمو وعدم تحفيز االقتصاد
 ،حيث أن عدم قيام المجلس التشريعي بدوره الطبيعي في مناقشة
القوانين وتطويرها أدى الى تفرد المدراء العامون بالوزارات المختلفة في
رسم السياسات المالية وغيرها وفي وضع اجراءات وقرارات وتعليمات يتم
فرضها على المكلف بدون تمحيص او دراسة او مناقشة او حوار مع القطاع
الخاص الذي يتأثر بشكل مباشر باإلجراءات والقرارات  ،حيث اصبح المدراء
العامون في الوزارات يقومون بدور المجلس التشريعي الفلسطيني الغائب
عن ساحة العمل القانوني بسبب االنقسام البغيض  ،وأن هذه القرارات

واالجراءات ادت إلى اعتماد سياسات اقتصادية حكومية تسمح بتدفق موارد
مالية الى الخزينة  ،وكان الضغط على المستوردين هو الطريق االسهل
للحصول على الضرائب والجمارك وهذه هي نتائج لسياسات ادارة االزمة
التي هدفت لتمويل العجز بالموازنة من االستيراد ألنه يمكّ ن الحكومة من
استرداد ضرائب االستيراد بسرعة لتصرفها على نفقاتها التشغيلية ودفع
رواتب موظفيها التي تعاني في هذه الفترة من القرار االسرائيلي المجحف
بحرمان السلطة الوطنية الفلسطينية من استرداد مستحقاتها من الجمارك
والرسوم والضرائب التي تجبيها اسرائيل على الموانئ والمعابر الدولية
فذلك يعني عمليا أن السلطة الفلسطينية تفقد من مواردها ما بين %60
  ، %70وهذا أدى الى احداث االرباك لبرامج الحكومة الفلسطينية  ،وعدمالقدرة على دفع رواتب الموظفين بصورة منتظمة  ،حيث ان مصادر الدخل
الحكومية تأتي من:
1.1تحصيالت الضرائب من القطاع الخاص والمواطنين.
2.2االستردادات لمستحقات السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك
والرسوم التي تجبيها اسرائيل من الفلسطينين.
3.3اموال الدول العربية واالجنبية المانحة غير المنتظمة.
حيث ال يمكن االعتماد على رفع التحصيالت الضرائبية من القطاع الخاص
فقط لسد النفقات التشغيلية الحكومية المخصصة بشكل رئيسي لموازنات
الوزارات او لرواتب الموظفين الحكوميين.
ان المشهد االقتصادي الصعب الذي يتمثل باالختالل الكبير للميزان
ّ
التجاري لصالح الواردات وتراجع الناتج المحلي لقطاعات الصناعة والزراعة
والسياحة  ،وارتفاع نسب البطالة ومعدالت الفقر  ،يستدعي فعال حكوميا
ملموسا يدفع باتجاه وضع سياسات اقتصادية طويلة المدى تعزز صمود
ابناء فلسطين وعلى رأسهم اصحاب المشاريع االقتصادية  ،الن تحقيق
متطلبات القطاع الخاص  ،وإيجاد بيئة اقتصادية له  ،وتخفيف االعباء
على رجال االعمال والتجار والمواطنين والشركات يجب أن يكون على رأس
اولويات الحكومة.
إن القطاع الخاص مدعو ومُطالب لالستثمار المباشر من خالل بناء وتعزيز
القدرة التنافسية لمنشآته وخاصة الصغيرة والمتوسطة ذات الفرص عالية
النمو لزيادة حصتها السوقية في األسواق المحلية  ،واستكشاف أسواق
خارجية  ،إلحداث التنمية االقتصادية االجتماعية الحقيقية المنشودة
التي يتطلع اليها في استثماراته  ،ليستطيع الحفاظ على مستوى العمالة
والتشغيل الموجود حاليا في المنشآت االقتصادية وزيادتها ان امكن.
في ظلّ االوضاع العامة التي تعيشها فلسطين  ،ورغم كل الظروف الصعبة
والمعيقات التي يتعرض لها القطاع الخاص  ،فقد صنع قصّة نجاح
حقيقية نستطيع وصفها بالمميزة  ،وهو ينسج صفحاتها يوميا  ،إلدراكه
اهمية الشعار (كلنا للوطن  )...وسيبقى القطاع الخاص عند حسن الثقة به
في الوصول إلى ما يصبو اليه الوطن والمواطن في بناء الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف.

قال تعالى (وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم  ،ورسوله  ،والمؤمنون) ...
صدق اهلل العظيم

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

3

الرقم

اسم اخلدمة

خدمة استخدام قاعة
الشهيد ظافر املصري

2

شهادة تفقد حياة

29

3

شهادة جتديد اشتراك

3491

4

شهادة جتارية

1825

5

كفالة حكومية

675

6

كفالة موظفني

141

7

تصريح جتاري

8533

8

بطاقة عضوية

44

9

تسجيل طلب عضو جديد

234

10

استمارة اضرار

15

11

شهادة تصديق

1352

12

مصادقة جواز السفر
االردني

690

13

شهادة املنشأ

337

15

تصديق رخص املهن

14

تعديل اشتراك

16

دورات تدريبية

املجموع

4

عدد اخلدمات
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احصائياتحسبالدرجات

182

208
6

17773

الدرجات

العدد

ممتازة

894

اولى

939

ثانية

1066

ثالثة

2004

خاصة

65

٤٩٦٨

احصائياتحسبالتصنيفالتجاري
التصنيف
جتاري

العدد

3384

صناعي

938

خدمات

331

حرف

151

مقاوالت

164

منتجات أخرى
291,924.00

261,831.00

15,003.00

143,101.00

معدات وماكنات وآالت
مجموع الصادرات السلعية
2013

9,006.00

29,350.00

2,400.00

 $ 7694089دوالر

140,811.00

3,940.00

10,000.00

80.00

301,277.00

2,821.00

15,469.00

35,799.00

8,400.00

529,603.70

دول غري عربية

124,300.00

62,679.00

20,119.00

7,500.00

29,503.00 435,555.00 1,338,310.00 362,236.00

6,520.00

128,233.00 1,809,635.00

6,346.00

منتجات الورق والكرتون
والورق الصحي

اجللود واألحذية

منتجات معدنية مبا فيها
األثاث املعدني
صناعات بالستيكية
ومطاطية واالسفنج

مواد غذائية ومشروبات وتبغ

صابون،
مواد تنظيف..الخ)

كيماويات،أدوية ومواد جتميل1,326,457.00 ،

منتجات زراعية أخرى مبا
فيها العسل
(ما عدا زيت الزيتون)

80,299.60

96,301.00

زيت الزيتون

الصناعات اخلشبية واألثاث

احلجر والرخام

59,280.00

طبيعة املنتجات

األردن

االمارات العربية
املتحدة

السعودية

قطر

الكويت

الدول العربية
األخرى

قيمة الصادرات من نابلس إىل الدول التالية للعام 2013
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« صناعتنا نهضة وطن »

« صناعتنا إبداع وتطور »

« صناعتنا بناء ونماء »
« نعم لصناعتنا الوطنية»
6
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من مصانع نابلس
هي الشركة الرائدة الوحيدة في فلسطين في مجال الصناعة المتكاملة لمقاطع األلمنيوم،
وتنتج (نابكو) العديد من األنظمة المتخصصة في المجاالت اإلنشائية ،والصناعية والمجاالت
المتخصصة في الديكورات ،ولتحقيق رسالتها تستخدم (نابكو) أحدث المعدات والنظم اإلدارية
الكفيلة بإنتاج بروفيالت ذات جودة عالية ومطابقة ألعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
وقد تأسست الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة العامة المحدودة
(نابكو) سنة  1991في مدينة نابلس -فلسطين .ومنذ تأسيسها  ،وضعت (نابكو) أهدافها على
أساس وطني لخلق ما يزيد عن  280فرصة عمل داخل خطوطها اإلنتاجية القائمة على مساحة
 28ألف متر مربع .وباستثمار فلسطيني  %100يزيد بقيمته عن  20مليون دوالر أمريكي .وهي إحدى
شركات الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار -أبيك.
رؤيتنا :أن تكون نابكو الشركة الرائدة في صناعة األلمنيوم في فلسطين من خالل أنظمتها
المتطورة التي تعكس حلوال هندسية خالقة وبأسعار منافسة تؤهلها دخول أسواق خارجية.
الخطوط اإلنتاجية مزودة بأحدث التقنيات واآلالت يشرف على تشغيل ومراقبة وصيانة
هذه األجهزة كادر علمي هندسي وفني يتمتع بالعلم والمعرفة والخبرة والتدريب وهي:
أوال :خط البثق:يعتبر خط البثق المصدر الرئيسي الرافد لمختلف مقاطع بروفيالت األلمنيوم
والمجهز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إنتاج مقاطع بروفيالت األلمنيوم وذلك
لضمان إنتاج أشكال تركيبية ذات نوعية وجودة عالية بتصاميم وأحجام مختلفة.
ثانيا :خط الطالء األنودي (األكسدة) :تتم عملية األكسدة باستخدام أفضل الطرق
الكهروكيميائية لطالء بروفيالت األلمنيوم المستخدمة في األغراض المعمارية والصناعية
والديكورات .لتقاوم أقصى الظروف الجوية بطيف ألوان يتراوح ما بين الطبيعي والبرونزي وحتى
األسود.
ثالثا :خط دهان البودرة :توفر (نابكو) مدى واسع من األلوان من خالل الدهان بالبودرة مع تشطيبات
مختلفة بواسطة ألوان  RALوألوان  IRONوبنتيجة موحدة ودائمة بنوعية وجودة عالية
وتشطيبات جذابة مرتكزة على معالجة كيميائية دقيقة تضمن وثوقية وثبات وجاذبية األلوان.
رابعا :خط اللون الخشبي :لمحاكاة رغبات الزبائن وتلبية أذواقهم .أنشأت (نابكو) خط إنتاج
متطور ومتخصص في إضفاء شكل توشيحات الخشب الطبيعي على بروفيالت األلمنيوم
لتستخدم في أغراض تصنيع المطابخ والديكورات باإلضافة إلى الشبابيك واألبواب.
خامسا :خط الصهر ( :)Re- Meltingخصصت نابكو خط كامل لصهر األلمنيوم إلعادة تدوير
مخلفات العمليات التصنيعية .ليكون رافدا حيويا يغذي العمليات اإلنتاجية بأعلى مواصفات
سبائك األلمنيوم .وبخصائص ميكانيكية وكيميائية وفيزيائية مماثلة لمنتجات أرقى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع
سبائك األلمنيوم.
سادسا :خط العزل الحراري :مواكبة لمبادئ حفظ الطاقة وسالمة البيئة ،استثمرت (نابكو) في أنظمة جديدة توفر خاصية العزل الحراري
وعزل الصوت من خالل تقنيات إنتاجية متطورة تلبي المتطلبات الهندسية العالمية لمواد العزل.
نابكو ،جودة إتقان دقة عالية :اجتازت أنظمة األلمنيوم الخاصة بشركة (نابكو) كافة متطلبات الفحص حسب المواصفات العالمية المعتمدة
بنجاح ،وقد أثبتت منتجات (نابكو) نجاحها في الفحوصات المحلية والدولية المعتمدة  ،هذا التميز المتفوق في مستوى الجودة أثبت في
فحوصات األداء العام لألنظمة من حيث إحكام اإلغالق ومقاومة تهريب الهواء وترشيح المياه والمقاومة العالية لضغط الرياح والعزل الحراري
والصوتي والمقاومة العالية لكافة الظروف الجوية القاسية.
وحصلت (نابكو) على شهادة إدارة السالمة والصحة المهنية العالمية ( )OHSAS18001من شركة التدقيق العالمية  ،Lloydsلتضيف
انجازا جديدا ومتميزا لمسيرتها الحافلة بالعطاء والتميز  ،وتعتبر بذلك أول شركة فلسطينية حاصلة على هذه الشهادة في مجال الصناعات
المعدنية واإلنشائية.
العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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هــي شــركة مســاهمة خصوصيــة تأسســت فــي مدينــة
نابلــس فــي فلســطين  ،وبــدأت العمــل ســنة ، 2004
والتــي تتفــرد فــي إنتــاج أدوات القطــع الماســية لنصالت
مناشــير الحجــر  ,لقــص جميــع أنــواع الحجــر الطبيعــي
والصناعــي بجميــع القياســات مــن  20ملــم  2500-ملــم.
تقــوم الشــركة باســتيراد أجــود أنــواع المــواد الخــام
عالميــا لتقــوم بتصنيعهــا فــي معاملهــا بخبــرة
مهندســين وفنييــن فلســطينيين.
تقــوم الشــركة بتقديــم منتجــات متميــزة ذات جــودة
عاليــة  ،بمــا يخــدم قطــاع الحجــر الفلســطيني المحلــي
والعالمــي علــى حــد ســواء.
توفــر الشــركة جميــع مســتلزمات صناعــة الحجــر والرخــام
مــن كبايــات القــدح  ،وورق الحــف األوروبــي  ،وجميــع أنواع
الصــق الحجــر  ،ومعالجــات الرخــام  ،وعــدد حفــر وتشــكيل
الحجر.
تســعى شــركة الغــزال الماســية أن تكــون رائــدة في هذا
المجــال وتهــدف إلــى نيــل ثقــة زبائنها محليــا وعالميا.

8

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

من مصانع نابلس

تأسســت شــركة (الليســكو) مجموعــة األخــرس للخدمــات
الكهربائية الصناعية واالستشــارات الهندســية عام  1995كشــركة
مســاهمة خاصــة ومحــدودة  ،لتقــدم الخدمــات واالستشــارات
الكهربائيــة للقطــاع الصناعــي فــي فلســطين.
تعتبر شــركة (الليســكو) من احدى الشــركات الكبرى الرائدة التي
ســاهمت فــي دعــم وتطويــر قطــاع الخدمــات الكهروميكانيكيــة
واألتمتــة والتكنولوجيــا الصناعيــة  ،وذلــك مــن خــال توفيــر كل ما
يلــزم هــذا القطــاع مــن األجهــزة المتطــورة والقــادرة علــى مواكبــة
آخــر المســتجدات وتوفيــر كافــة الخدمــات واالستشــارات والــدورات
الالزمــة لتطويــره  ،والتــي تشــمل:
1.1توفير كل ما يلزم من قطع في مجال التحكم اآللي عن
طريق انظمة  Pneumatic Systemالهواء .
2.2توفيــر كل مــا يلــزم مــن أجهــزة التحكــم واألنظمــة االلكترونيــة
والكهربائيــة وأنظمــة المجســات بــكل أنواعهــا والتحكــم
بهــا.
3.3توفيــر قطــع الغيــار االلكتروميكانيكيــة للبويلــرات الصناعيــة
مــن أنظمــة غــاز ،مــاء ،حــرارة.
4.4استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحديث خطوط
االنتاج في المصانع مثل تقنيات  ، PLCباالضافة الى
استخدام نظام األتمتة والتوزين كمثال في مصانع الباطون.
5.5تدريــب المهندســين والفنييــن مــن خــال األطقــم الموجــودة
بالشــركة علــى كل مســتجد علــى الســوق فــي هــذه
المجــاالت.
وقد وسعت (الليسكو) نشاطاتها خالل األعوام الماضية بشكل
كبير نظرا لحاجة السوق الفلسطيني لخدماتها  ،حيث تم ذلك
من خالل فتح فروع لها في مدن نابلس ،الخليل رام اهلل وجنين.
واتبعــت الشــركة سياســة التخصــص فــي تقديــم الخدمــات مــن
خــال كوادرهــا الهندســية والفنيــة القــادرة علــى تلبيــة حاجــات
القطاعــات الصناعيــة فــي الســوق الفلســطيني  ،وقــد عملــت
ادارة الشــركة الــى انشــاء مصنــع إلنتــاج وتجميــع اللوحــات
الكهربائيــة فــي مدينــة نابلــس.

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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إنجازات

النظام الموحد للغرف التجارية الفلسطينية
انجاز واعد وقاعدة معلوماتية ضخمة

يعتبر النظام الموحد التحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية تمثيال لرسالة االتحاد
الذي يشكل مظلة الغرف الفلسطينية في خدمة وتطوير الغرف التجارية الصناعية الزراعية
الفلسطينية وتعزيز مساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،وتتمثل المهمة األساسية
لالتحاد في تقوية وتعزيز دور وأداء الغرف الفلسطينية في التعامل مع متطلبات المرحلة
الجديدة  ،وما يعنيه ذلك من وجود رؤيا واضحة وإعادة تنظيم وهيكلة للغرف الفلسطينية ،
وكان من ضمن ذلك توحيد أنظمة المعلومات  MISفي الغرف الفلسطينية.

كانت محاوالت عديدة سبقت هذه المحاولة التي نجحت
أخيرا في إيجاد نظام موحد للغرف التجارية اال أن كل تلك
المحاوالت كانت ما تلبث أن تبدأ حتى تنتهي من حيث
بدأت وذلك العتبارات كثيرة ومتعددة  ،وجاء هذا المشروع
الذي وجد دعما ورعاية من قبل التعاون االنمائي األلماني
 GIZووجد هذا الدعم تفاعال جادا ونية في تحقيق الهدف من
قبل اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية الفلسطينية ،
وبالتالي بدأ المشوار الجاد نحو تحقيق الهدف الواحد.
الخطوات العملية :بعد أن استقرت األمور واتخذ القرار من
قبل الـ  GIZبدعم هذا المشروع الوطني الهام تم االتفاق
مع شركة  NTSلتنفيذ المشروع وبدأت الشركة بتحليل
االحتياجات الخاصة بهذا النظام الموحد والمقدمة من
قبل الـ  GIZوفقا الحتياجات اتحاد الغرف التجارية والغرف
التجارية الفلسطينية  ،وبدأ مستشارو الـ  GIZوطاقم شركة
 NTSبزيارات ميدانية للغرف التجارية الفلسطينية في كافة
محافظات الوطن  ،وذلك للتعرف على النظم القديمة
غير الموحدة المطبقة في الغرف التجارية الفلسطينية
والتعرف على المشاكل الموجودة واالحتياجات الخاصة
بالغرف التجارية ،وتم حصر التالي:
ال يوجد نظام محوسب للعضوية موحد معمول به في
الغرف التجارية الفلسطينية  ،وال يوجد نظام مالي موحد
محوسب معمول به في الغرف التجارية الفلسطينية
 ،والغرف التجارية الكبرى فقط هي التي تطبق نظاما
محوسبا يحقق الغرض المطلوب اال أنه غير موحد في
الغرف التجارية الكبرى  ،وهناك حالة واحدة وفريدة هي
وحدة النظام الخاص بالعضوية والتسجيل في غرفتي
تجارة وصناعة محافظة الخليل ومحافظة البيرة  /رام اهلل ،
وهناك عدد ال بأس به من الغرف التجارية ال يعتمد النظام
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المحوسب في نظام العضوية وتسجيل األعضاء  ،وهناك
بعض الغرف التجارية األخرى تستخدم برامج حاسوب عادية
لتسجيل أعضائهم وبالتالي فهذه األنظمة والبرامج غير
فعالة .والتقارير الصادرة عن األنظمة المتفرقة للغرف ال
تلبي احتياجات االتحاد والغرف  ،وال تعكس الواقع الحقيقي
لألعضاء المسجلين مما يؤثر في جودة ودقة اإلحصائيات
المختلفة.
من هنا ظهرت الحاجة الماسة الى توحيد النظام وربطه
باتحاد الغرف التجارية الفلسطينية والغرف التجارية
الفلسطينية في محافظات الوطن ضمن شبكة واحدة
تحقق األهداف التالية:

1.1تطوير عمل الغرف الفلسطينية من حيث نقل الغرف من
التقليد في تقديم الخدمات إلى التحديث والتجديد وأتمتتها
بصورة تتالءم وعصر تكنولوجيا المعلومات .
2.2ايجاد بنك معلومات اقتصادي وطني واحد عنوانه اتحاد
الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية .
3.3توحيد اإلجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات مما يعطي
انطباعا ايجابيا حول عمل الغرف الفلسطينية سواء من
جانب المؤسسات والوزارات الوطنية أو من جانب الجهات
المانحة والشركاء .
4.4توحيد المنظومة االدارية ونظام العضوية من خالل برنامج
موحد يطبق في جميع الغرف التجارية الفلسطينية بغض
النظر عن حجمها وموقعها الجغرافي .
5.5تبادل المعلومات السريع والفعال بين اتحاد الغرف التجارية
والغرف التجارية من جهة وبين الغرف التجارية الفلسطينية
بعضها البعض من جهة أخرى .
6.6توفير مصدر معلومات دقيق واتاحته للباحثين والمهتمين
من مؤسسات وهيئات محلية وعربية وأجنبية  ،وعليه  ،لن
يتحقق هذا الهدف اال من خالل نظام موحد ،توفير احصائيات
يومية حية تجمع ارقامها آليا من الغرف التجارية الفلسطينية

وتعرض للجميع عبر بوابة اتحاد الغرف التجارية الصناعية
الزراعية الفلسطينية اإللكترونية . FPCCIA Portal
7.7خدمة جميع أعضاء الغرف التجارية الفلسطينية من خالل بنك
المعلومات الوطني وخلق فرص تشبيك بين أصحاب الحرفة
أو الصناعة أو الخدمة الواحدة في مختلف محافظات الوطن .
8.8خدمة أعضاء الغرف التجارية الفلسطينية من خالل اتاحة
الفرصة لهم لالطالع على فرص تجارية واستثمارية محلية
وعربية وعالمية من خالل البوابة اإللكترونية.

مصداقية وقوة :هذا النظام الموحد يعطي المصداقية
والقوة التحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
والغرف التجارية أمام المانحين والمؤسسات والهيئات
المحلية والعربية والعالمية وبالتالي تعود الفائدة
على المجتمع االقتصادي بشكل خاص وعلى المجتمع
الفلسطيني بشكل عام من خالل المشاريع المختلفة التي
سينفذها االتحاد والغرف التجارية الفلسطينية.
آلية العمل على النظام :حتى يضمن الجانب االلماني الداعم
لهذا المشروع واتحاد الغرف التجارية الفلسطينية النجاح لهذا
المشروع تم عقد اجتماع موسع لرؤساء الغرف التجارية وتم
اتخاذ القرار بالموافقة على البدء في هذا المشروع وكان هذا
على المستوى األول  ،ثم تم عقد عدد من االجتماعات على
مستوى مدير عام اتحاد الغرف التجارية ومدراء الغرف التجارية
الفلسطينية وتم بحث الموضوع بشكل مفصل ودراسة
االيجابيات والسلبيات وفي النهاية تم تأكيد القرار المتخذ
من قبل رئيس االتحاد ورؤوساء الغرف التجارية بالبدء في هذا
المشروع  ،وإحالة الموضوع لمسؤولي أقسام المعلومات
 IT Managersفي الغرف التجارية الفلسطينية  ،وحتى
تسير األمور بشكل سريع ودقيق تم اختيار لجنة من مسؤولي
المعلومات مصغرة ألقي على عاتقها متابعة النظام من
بدايته ومتابعة الشركة المنفذة حتى انتهاء المشروع وتنفيذه
في جميع الغرف التجارية وتدريب الموظفين على استخدامه
 ،وتم اختيار هذه المجموعة من مسؤولي أقسام المعلومات
في اتحاد الغرف التجارية وفي الغرف التجارية لمحافظات
الخليل وبيت لحم والقدس ورام اهلل ونابلس وجنين  ،مشيرا
انه بدأت االجتماعات الدورية لهذه اللجنة المتخصصة IT
 Committeeحتى أصبح النظام حاليا شبه مكتمل وقد
تم تطبيقه في غرفة تجارة رام اهلل كمشروع نموذج Pilot
 Projectلكي يتم فحصه وتجريبه وتدريب موظفي غرفة
رام اهلل عليه حتى يكتمل وتنتهي مشاكله ويتم تطبيقه

على بقية الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.

على ماذا يحتوي النظام ؟

هذا النظام الموحد يحتوي على :

1.1نظام تسجيل العضوية ألعضاء الغرف التجارية
حسب قطاعاتهم االقتصادية :صناعي ،تجاري ،زراعي،
خدمات ،حرفي ،مقاوالت وتعهدات ومقسمين على
الدرجات :الخاصة ،الممتازة ،األولى ،الثانية والثالثة.
خدمات األعضاء من :شهادات عضوية ،بطاقات
عضوية ،كفاالت ،شهادات منشأ ،تجديد عضوية،
اضافة شركاء وغيرها .اعتماد قرار مجلس الوزراء
الخاص بتوحيد التصنيفات التي يصدرها الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني مثل نظام ISIC
و  ..... HSCODEالخ .خدمات األعضاء من :شهادات
عضوية ،بطاقات عضوية ،كفاالت ،شهادات منشأ،
تجديد عضوية ،اضافة شركاء وغيرها.
2.2نظام مالي يحدد المتطلبات المالية لألعضاء حسب
درجاتهم وتصنيفاتهم الموحدة.
3.3نظام احصائي يعتمد على المعلومات الواردة من
النظام الموحد من البيانات الخاصة بجميع الغرف
التجارية ويتم تجميع هذه االحصائية وعرضها من
خالل بوابة اتحاد الغرف الفلسطينية االلكترونية.
وهذه االحصائيات تشمل :عدد األعضاء المسجلين
مقسمين :حسب درجة العضوية (خاصة ،ممتازة،
أولى... ،الخ) حسب النشاط االقتصادي (صناعي،
تجاري ،زراعي... ،الخ) حسب المنطقة أو المحافظة
أو الغرف التجارية (القدس ،الخليل ،رام اهلل ،نابلس،
جنين ،طوباس... ،الخ) احصائيات حول التصدير من
خالل شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية
الفلسطينية ألعضائها الذين يقومون بعمليات
التصدير الى الدول العربية واألجنبية .احصائيات
الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية ألعضائها.
ان البوابة االلكترونية الرئيسية تعطي أخبار ونشاطات
اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية والغرف التجارية
الفلسطينية بشكل عام  ،وهناك خصوصية أيضا
لكل غرفة تجارية فلسطينية من خالل بوابة االلكترونية
فرعية تبين فيها أخبار الغرفة التجارية ونشاطاتها وصور
النشاطات بشكل مفصل  ،علما بأن جميع المواقع
االلكترونية سواء موقع االتحاد أو مواقع الغرف التجارية
تؤدي بعضها الى البعض من خالل تكامل بين هذه
المواقع.

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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تنمية وتطوير
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ﺿﻣﻥن ﻣﺳﺎﻋﻳﯾﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻣﺳﺗﻣﺭرﺓة ﻟﻠﻧﻬﮭﻭوﺽض ﺑﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻟﻘﻁطﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻟﺗﻧﻣﻭوﻳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ،٬ﻭوﻣﻥن ﺃأﺟﻝل ﺗﺣﺳﻳﯾﻥن
ﻭوﺍاﻗﻊ ﺍاﻟﺷﺑﺎﺏب ،٬ﻭوﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر ﺣﻳﯾﺯز ﺻﺣﻲ ﻭوﻣﻧﺎﺳﺏب ﻟﻬﮭﻡم ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩدﺓة ﻣﻥن ﺃأﻭوﻗﺎﺕت ﻓﺭرﺍاﻏﻬﮭﻡم ﺑﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ ﺇإﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ،٬
ﺑﺎﺷﺭرﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﺧﻼﻝل ﺷﻬﮭﺭر ﺃأﻳﯾﻠﻭوﻝل  2013ﺑﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﺻﺎﻟﺔ ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺍاﻟﻣﺗﻌﺩدﺩدﺓة
ﺍاﻷﻏﺭرﺍاﺽض ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ ﺍاﻟﻐﺭرﺑﻳﯾﺔ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ .ﻭوﻳﯾﻬﮭﺩدﻑف ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺩدﻱي ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧﻁطﻘﺔ ﺗﻝل
ﺻﻭوﻓﺭر ﻏﺭرﺑﻲ ﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻧﻬﮭﻭوﺽض ﺑﺎﻟﻘﻁطﺎﻉع ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻲ ﻭوﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر ﺍاﻟﺑﻧﻰ ﺍاﻟﺗﺣﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ ﻟﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻘﻁطﺎﻉع
ﺍاﻟﺫذﻱي ﺗﺄﺛﺭر ﺑﺷﻛﻝل ﻣﺑﺎﺷﺭر ﻓﻲ ﺍاﻵﻭوﻧﺔ ﺍاﻷﺧﻳﯾﺭرﺓة ﻧﺗﻳﯾﺟﺔ ﺍاﻷﺣﺩدﺍاﺙث ﺍاﻟﺳﻳﯾﺎﺳﻳﯾﺔ ﺍاﻷﺧﻳﯾﺭرﺓة ﺍاﻟﺗﻲ ﺃأﻟﻣﺕت ﺑﺎﻟﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ
ﻭوﺍاﻟﺗﻲ ﺃأﺗﺕت ﺃأﻛﻠﻬﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑف ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺍاﻟﺣﻳﯾﺎﺓة.

ﻭوﻳﯾﺗﻡم ﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺑﺗﻣﻭوﻳﯾﻝل ﻣﻥن ﺍاﻟﻭوﻛﺎﻟﺔ ﺍاﻷﻣﺭرﻳﯾﻛﻳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ  USAIDﻭوﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن ﻣﻊ
ﻣﺅؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕت ﻋﺎﻟﻣﻳﯾﺔ ﺣﻳﯾﺙث ﺑﻠﻐﺕت ﺍاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍاﻹﺟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ ﻟﻪﮫ ﺳﺗﺔ ﻣﻼﻳﯾﻳﯾﻥن ﺩدﻭوﻻﺭر ﺃأﻣﺭرﻳﯾﻛﻲ ،٬ﺳﺎﻫﮬﮪھﻣﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ
ﻧﺎﺑﻠﺱس ﻣﻧﻬﮭﺎ ﺑﻘﻳﯾﻣﺔ ﺍاﻷﺭرﺽض ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺭرﺏب ﻣﺑﻠﻎ  2ﻣﻠﻳﯾﻭوﻥن ﺩدﻭوﻻﺭر ،٬ﺇإﺿﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻰ ﻣﺑﻠﻎ  1,2ﺩدﻭوﻻﺭر ﻛﻣﺳﺎﻫﮬﮪھﻣﺔ
ﻋﻳﯾﻧﻳﯾﺔ.
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ﻭوﻋﻣﻠﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﻳﯾﺹص ﻗﻁطﻌﺔ ﺃأﺭرﺽض ﺗﻌﻭوﺩد ﻣﻠﻛﻳﯾﺗﻬﮭﺎ ﻟﻠﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻟﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻐﺭرﺽض  ،٬ﻭوﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﮭﺎ
 7500ﻣﺗﺭر ﻣﺭرﺑﻊ .ﻭوﻗﺩد ﺗﻡم ﺗﺻﻣﻳﯾﻡم ﺑﻧﺎء ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﻭوﻓﻕق ﺃأﺣﺩدﺙث ﺍاﻟﻣﻌﺎﻳﯾﻳﯾﺭر ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﺗﻡم ﺍاﻷﺧﺫذ
ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭر ﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر ﻣﺎ ﻳﯾﻠﺯزﻡم ﻻﺳﺗﺧﺩدﺍاﻣﻬﮭﺎ ﻣﻥن ﻗﺑﻝل ﺫذﻭوﻱي ﺍاﻻﺣﺗﻳﯾﺎﺟﺎﺕت ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ ،٬ﻣﻊ ﻣﺭرﺍاﻋﺎﺓة ﺗﻭوﻓﺭر ﺷﺭرﻭوﻁط
ﺍاﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭوﺍاﻹﺧﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﺍاﻟﻛﻭوﺍاﺭرﺙث ﻭوﻣﻘﺎﻭوﻣﺔ ﺍاﻟﺯزﻻﺯزﻝل .ﻭوﺗﺗﺿﻣﻥن ﻣﺭرﺍاﻓﻕق ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﻋﻧﺩد
ﺍاﻻﻧﺗﻬﮭﺎء ﻣﻥن ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻣﻣﺎﺭرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻟﻧﺷﺎﻁطﺎﺕت ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ،٬ﻭوﻣﺩدﺭرﺝج
ﻳﯾﺗﺳﻊ ﻷﻟﻑف ﻣﺷﺎﻫﮬﮪھﺩد ،٬ﻭوﻋﺩدﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺭرﺍاﻓﻕق ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ ﻭوﻏﺭرﻑف ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة ﻭوﻏﺭرﻑف ﺗﺑﺩدﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻣﻼﺑﺱس ﻭوﻏﺭرﻑف
ﺍاﻻﻧﺗﻅظﺎﺭر ،٬ﺇإﺿﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻰ ﻣﻭوﺍاﻗﻑف ﻟﻠﺳﻳﯾﺎﺭرﺍاﺕت.
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ﻭوﻗﺩد ﺑﻭوﺷﺭر ﺑﺎﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ ﺍاﻻﻭوﻟﻰ ﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﻣﻧﺫذ ﺛﻼﺛﺔ ﺃأﺷﻬﮭﺭر ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﻳﯾﺟﺭرﻱي ﺍاﻟﻌﻣﻝل ﺣﺎﻟﻳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ
ﺍاﻟﺟﺩدﺭرﺍاﻥن ﺍاﻟﺳﺎﻧﺩدﺓة ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺇإﺟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ ﺗﺻﻝل ﺇإﻟﻰ ﻣﻠﻳﯾﻭوﻥن ﺩدﻭوﻻﺭر ،٬ﻭوﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺗﻭوﻗﻊ ﺍاﻻﻧﺗﻬﮭﺎء ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﻩه ﺍاﻟﻣﺭرﺣﻠﺔ
ﺧﻼﻝل ﺍاﻟﺛﻼﺛﺔ ﺃأﺷﻬﮭﺭر ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺔ .ﻭوﺳﻳﯾﺗﻡم ﻓﻲ ﺍاﻟﻔﺗﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺭرﻳﯾﺑﺔ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺔ ﺍاﻟﺗﺣﺿﻳﯾﺭر ﻟﻭوﺛﺎﺋﻕق ﻋﻁطﺎء ﺇإﻧﺷﺎء ﺍاﻟﺻﺎﻟﺔ
ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺫذﻱي ﺳﻳﯾﺗﻡم ﻁطﺭرﺣﻪﮫ ﻭوﺩدﻋﻭوﺓة ﺍاﻟﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.

!
!

ﻭوﻟﺿﻣﺎﻥن ﺩدﻳﯾﻣﻭوﻣﺗﻪﮫ  ،٬ﻓﻘﺩد ﺩدﻋﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﺇإﻟﻰ ﻋﻘﺩد ﺍاﻟﻌﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕت ﻣﻊ ﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﻘﻁطﺎﻉع
ﺍاﻟﺧﺎﺹص ﻭوﻣﺅؤﺳﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍاﻟﻣﺩدﻧﻲ ﻭوﺍاﻷﻧﺩدﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﺑﻬﮭﺩدﻑف ﺗﺷﻛﻳﯾﻝل ﻣﺟﻠﺱس ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة ﻳﯾﻣﺛﻝل ﻛﺎﻓﺔ
ﺍاﻟﺷﺭرﺍاﺋﺢ ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﯾﺔ ﺍاﻷﻣﺭر ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺿﻣﻥن ﺇإﺷﺭرﺍاﻙك ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍاﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﯾﺔ ﺇإﺩدﺍاﺭرﺗﻪﮫ ﻭوﺗﺣﺩدﻳﯾﺩد ﺍاﻭوﻟﻭوﻳﯾﺎﺗﻪﮫ
ﻭوﺃأﻧﺷﻁطﺗﻪﮫ ﺍاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﯾﻛﻔﻝل ﺍاﺳﺗﻣﺭرﺍاﺭرﻳﯾﺗﻪﮫ ﻭوﺩدﻳﯾﻣﻭوﻣﺗﻪﮫ.

ﻭوﺗﺟﺩدﺭر ﺍاﻹﺷﺎﺭرﺓة ﺍاﻟﻰ ﺍاﻥن ﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﺻﺎﻟﺔ ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺳﻳﯾﺳﻬﮭﻡم ﻭوﺑﺷﻛﻝل ﻣﺑﺎﺷﺭر ﻓﻲ ﺗﺣﺭرﻳﯾﻙك ﻋﺟﻠﺔ
ﺍاﻻﻗﺗﺻﺎﺩد ﺍاﻟﻣﺣﻠﻲ ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﺃأﻧﻪﮫ ﻳﯾﻣﺛﻝل ﻋﺎﻣﻝل ﺟﺫذﺏب ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭر ﺍاﻟﺳﻳﯾﺎﺣﻲ ،٬ﻧﻅظﺭرﺍا ﻷﻧﻪﮫ ﺳﻳﯾﻛﻭوﻥن ﻣﻬﮭﻳﯾﺋﺎً
ﻻﺣﺗﺿﺎﻥن ﺍاﻟﻌﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻟﻔﻌﺎﻟﻳﯾﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎﺕت ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺎﺿﻳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻣﺳﺗﻭوﻯى ﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻲ ﻭوﺍاﻹﻗﻠﻳﯾﻣﻲ ،٬ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﻓﺿﻼ
ﻋﻥن ﺍاﺳﺗﺧﺩدﺍاﻣﻪﮫ ﻟﻠﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻟﻔﻌﺎﻟﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻟﺟﻣﺎﻫﮬﮪھﻳﯾﺭرﻳﯾﺔ ﺫذﺍاﺕت ﺍاﻟﻁطﺎﺑﻊ ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭوﺍاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭوﺍاﻟﻭوﻁطﻧﻲ.
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ﺷﺎﺭرﻉع ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس ﻣﺣﻣﻭوﺩد ﻋﺑﺎﺱس

!

ﻳﯾﻌﺗﺑﺭر ﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺷﺎﺭرﻉع ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس ﻣﺣﻣﻭوﺩد ﻋﺑﺎﺱس ﻣﻥن ﺃأﻫﮬﮪھﻡم ﻣﺷﺎﺭرﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺑﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﺣﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﻳﯾﺗﻡم ﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻫﮬﮪھﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺱس
ﻭوﺷﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺿﻔﺔ ﺍاﻟﻐﺭرﺑﻳﯾﺔ ﺑﺷﻛﻝل ﻋﺎﻡم ﻣﻧﺫذ ﺳﻧﻭوﺍاﺕت ﻁطﻭوﻳﯾﻠﺔ .ﺣﻳﯾﺙث ﻋﺎﻧﺕت ﻣﺩدﻳﯾﻧﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻧﺕت ﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻟﻣﺩدﻥن
ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁطﻘﺔ ﺍاﻟﺷﻣﺎﻝل ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﺍاﻟﻘﺭرﻯى ﺍاﻟﻣﺣﻳﯾﻁطﺔ ﻣﻥن ﺗﺭرﺩدﻱي ﺃأﻭوﺿﺎﻉع ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺷﺎﺭرﻉع ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻱي ﺍاﻟﺫذﻱي ﻳﯾﺭرﺑﻁط
ﻧﺎﺑﻠﺱس ﺑﻣﺧﺗﻠﻑف ﺍاﻟﻣﺩدﻥن ﻭوﺍاﻟﺑﻠﺩدﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻘﺭرﻯى ﺍاﻟﻣﺣﻳﯾﻁطﺔ ﺑﻬﮭﺎ  ،٬ﺇإﺫذ ﻳﯾﻣﺛﻝل ﺣﻠﻘﺔ ﺍاﻟﻭوﺻﻝل ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺳﻳﯾﺔ ﺑﻳﯾﻥن ﻣﺣﺎﻓﻅظﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس
ﻣﻥن ﺟﻬﮭﺔ  ،٬ﻭوﺑﺎﻗﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅظﺎﺕت ﺍاﻟﺷﻣﺎﻝل ﻭوﺍاﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕت ﺍاﻟﺳﻛﺎﻧﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﮭﺎ ﻣﻥن ﺟﻬﮭﺔ ﺃأﺧﺭرﻯى.

!
!

ﻭوﻗﺩد ﻧﻅظﻣﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﺍاﻟﻌﺩدﻳﯾﺩد ﻣﻥن ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕت ﺍاﻟﺗﻲ ﺿﻣﺕت ﻣﻣﺛﻠﻳﯾﻥن ﻋﻥن ﺍاﻟﺟﻬﮭﺔ ﺍاﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ،٬ﻭوﺍاﻟﻣﻘﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﺭرﺋﻳﯾﺱس
ﻭوﺍاﻟﺷﺭرﻛﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺯزﻭوﺩدﺓة ﻟﺧﺩدﻣﺎﺕت ﺍاﻻﺗﺻﺎﻻﺕت ﻭوﺍاﻟﻛﻬﮭﺭرﺑﺎء ،٬ﻭوﻛﺫذﻟﻙك ﻣﻣﺛﻠﻳﯾﻥن ﻋﻥن ﺍاﻟﺑﻠﺩدﻳﯾﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺋﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍاﻣﺗﺩدﺍاﺩد ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﺷﺎﺭرﻉع ﻟﺑﺣﺙث ﺗﻧﻅظﻳﯾﻡم ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺑﻧﻰ ﺍاﻟﺗﺣﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ ﻣﻥن ﻗﺑﻝل ﺍاﻟﻣﺅؤﺳﺳﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺫذﻛﻭوﺭرﺓة ،٬ﻭوﺫذﻟﻙك
ﻟﺗﺟﻧﺏب ﺗﻌﻁطﻳﯾﻝل ﻭوﺗﺄﺧﻳﯾﺭر ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻟﻠﺷﺎﺭرﻉع ﺍاﻟﻣﺫذﻛﻭوﺭر.

ﻭوﻗﺩد ﺑﻭوﺷﺭر ﺍاﻟﻌﻣﻝل ﺑﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﺣﻳﯾﻭوﻱي ﺧﻼﻝل ﺷﻬﮭﺭر ﻛﺎﻧﻭوﻥن ﺃأﻭوﻝل  ،٬2013ﺣﻳﯾﺙث ﺿﻣﺕت ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع
ﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻛﺎﻓﺔ ﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺑﻧﻰ ﺍاﻟﺗﺣﺗﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻼﺯزﻣﺔ ﻭوﺍاﻟﺗﻲ ﺍاﺷﺗﻣﻠﺕت ﻋﻠﻰ ﻣﺩد ﺧﻁطﻭوﻁط ﺍاﻟﻣﻳﯾﺎﻩه ﻭوﺍاﻟﺻﺭرﻑف ﺍاﻟﺻﺣﻲ ﻭوﺷﺑﻛﺔ
ﺍاﻟﻛﻬﮭﺭرﺑﺎء ﻭوﺑﻧﺎء ﺍاﻟﺟﺩدﺭرﺍاﻥن ﺍاﻻﺳﺗﻧﺎﺩدﻳﯾﺔ ﻭوﻋﺑﺎﺭرﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﻳﯾﺎﻩه  ،٬ﻭوﻋﻣﻝل ﺃأﻛﺗﺎﻑف ﺇإﺳﻣﻧﺗﻳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺍاﻟﺷﺎﺭرﻉع ﻻﺳﺗﻳﯾﻌﺎﺏب
ﻣﻳﯾﺎﻩه ﺍاﻷﻣﻁطﺎﺭر ﻭوﺃأﻋﻣﺎﻝل ﺍاﻟﺗﻭوﺳﻌﺔ ﻭوﺍاﻟﺗﻌﺑﻳﯾﺩد ﺑﻁطﻭوﻝل  9ﻛﻡم ﻣﻥن ﻣﻔﺭرﻕق ﺯزﻭوﺍاﺗﺎ ﻭوﺻﻭوﻻ ﺍاﻟﻰ ﻣﻔﺭرﻕق ﺍاﻟﻁطﻧﻳﯾﺏب .ﻛﻣﺎ
ﺳﻳﯾﺗﺿﻣﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺇإﻧﺷﺎء ﺃأﺭرﺻﻔﺔ ﻭوﺟﺯزﻳﯾﺭرﺓة ﻭوﺳﻁطﻳﯾﺔ ﻭوﺗﺭرﻛﻳﯾﺏب ﺃأﻋﻣﺩدﺓة ﺍاﻧﺎﺭرﺓة ﻋﻠﻰ ﺍاﻣﺗﺩدﺍاﺩد ﺍاﻟﺷﺎﺭرﻉع.

!
!

ﻭوﺗﺻﻝل ﺍاﻟﻛﻠﻔﺔ ﺍاﻹﺟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ ﻟﻬﮭﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﺍاﻟﻰ ﺣﻭوﺍاﻟﻲ  16.5ﻣﻠﻳﯾﻭوﻥن ﺩدﻭوﻻﺭر ﺃأﻣﺭرﻳﯾﻛﻲ ﺑﺗﺑﺭرﻉع ﻣﻥن ﺍاﻟﻭوﻛﺎﻟﺔ
ﺍاﻷﻣﺭرﻳﯾﻛﻳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ ،٬ﺣﻳﯾﺙث ﻟﻌﺑﺕت ﺑﻠﺩدﻳﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﺱس ﺩدﻭوﺭرﺍا ﺗﻧﺳﻳﯾﻘﻳﯾﺎ ﻫﮬﮪھﺎﻣﺎ ﻣﻥن ﺧﻼﻝل ﺍاﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻋﺩدﺩد ﻣﻥن
ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕت ﻣﻊ ﺍاﻟﻭوﻛﺎﻟﺔ ﺍاﻷﻣﺭرﻳﯾﻛﻳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﺔ  ،٬ﻭوﺍاﻟﺗﻭوﺍاﺻﻝل ﻣﻊ ﺍاﻟﻣﺟﺎﻟﺱس ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ
ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع  ،٬ﻭوﺗﺳﻬﮭﻳﯾﻝل ﺍاﺟﺭرﺍاءﺍاﺕت ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭوﻝل ﺍاﻟﻣﻧﻔﺫذ.

ﻭوﻣﻥن ﺍاﻟﻣﺗﻭوﻗﻊ ﺍاﻻﻧﺗﻬﮭﺎء ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﺫذﺍا ﺍاﻟﻣﺷﺭرﻭوﻉع ﻓﻲ ﺍاﻟﻔﺗﺭرﺓة ﺍاﻟﻘﺭرﻳﯾﺑﺔ ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺔ.
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مشروع املنطقة الحرفية

Nablus Handicrafts Industrial Zone
تتميز مدينة نابلس منذ القدم بتوفر العديد من الصناعات والحرف التقليدية املتعددة يف مختلف القطاعات ،والتي تطورت عىل مدار العقود املاضية،
وأصبحت من أهم الحرف التي تسهم يف تحريك عجلة االقتصاد املحيل ،ومحورا هاما يف عملية التنمية يف املدينة .إال انه ومع التوسع العمراين امللحوظ ،والزيادة
املضطردة يف عدد السكان ،بالرغم من املعيقات والتحديات التي تواجه بلدية نابلس من حيث التوسع يف املخطط الهيكيل للمدينة ،وجدت بلدية نابلس لزاما
عليها ايالء هذا الجانب أهمية من خالل توفري منطقة صناعية حرفية تضم كافة الصناعات التقليدية يف مختلف قطاعاتها ،حيث سيتم نقل الحرف اليها والتي
تشكل إزعاجاً وتلويثاً لألحياء السكنية مثل تجليس السيارات ودهان وكهرباء وفرش السيارات ،أعامل األثاث املعدين واألثاث الخشبي ،صناعة املالبس ،صناعة
شبابيك وأبواب وفتحات األملنيوم ،صناعة السرياميك ،ميكانيك السيارات ،مستودعات ومحالت بيع قطع الغيار وبيع االسمنت والحديد...الخ
ولتحقيق هذا الهدف ،قامت البلدية عىل هامش مؤمتر االستثامر الفلسطيني الذي انعقد يف جامعة النجاح الوطنية مبدينة نابلس بتاريخ ،2008/11/23
وبحضور سيادة الرئيس محمود عباس ،بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق االستثامر الفلسطيني ورشكة عامر العقارية ،الذراع االستثامري لصندوق االستثامر
الفلسطيني ،تقيض بإنشاء منطقة صناعية حرفية يف املدينة .حيث أكد د .محمد مصطفى رئيس صندوق االستثامر الفلسطيني أن لهذا املرشوع رمزية خاصة،
كونه سيساهم يف إعادة إحياء نابلس كعاصمة اقتصادية لفلسطني من خالل املساهمة يف إحداث نهضة اقتصادية للمدينة عرب توفري اآلالف من فرص العمل،
وتعزيز قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة والعمل عىل تطوير املهن والحرف والصناعات القامئة يف املدينة.
وقد تم تخصيص قطعة أرض مساحتها  323دونم تعود ملكيتها لبلدية نابلس  ،وتقع يف املنطقة الرشقية من املدينة يف أرايض قرى سامل وعزموط ودير الحطب
 ،حيث تم احالة عطاء تصميم املرشوع من قبل رشكة عامر العقارية عىل رشكة بيت الهندسة االستشاري يف أذار عام  2012لعمل كافة الدراسات والتصاميم
الالزمة للبنى التحتية والورش الصناعية ومباين الخدمات ،ويقسم املرشوع اىل مرحلتني ويتضمن  850ورشة مبساحات ترتاوح ما بني  180-150مرت مربع ،وسيتم
تنفيذ املرحلة االوىل عىل مساحة  128دونم من األرض املخصصة لهذا الغرض  ،بحيث تستوعب  340ورشة مبساحة بناء تصل إىل  72260مرت مربع ،كام ستوفر
هذه املنطقة مساحة إجاملية تصل إىل  1100مرت مربع مخصصة ملعارض السيارات ،بينام سيتم تطوير منطقة مبساحة  31200مرت مربع لالستثامر .وتبلغ
تكاليف إنشاء املرحلة االوىل من املرشوع ما قيمته  40مليون دوالر مبا يف ذلك املحالت والورش الحرفية املختلفة.
ونظرا ً للبعد االسرتاتيجي للمرشوع فقد كان هذا املرشوع ضمن أعىل األولويات لبلدية نابلس ،وبناء عليه فقد بارشت الطواقم الهندسية يف بلدية نابلس بتنفيذ
املرحلة االوىل من املرشوع وهي البدء بالبنية التحتية مبنحة من الصندوق العريب شملت فتح الشوارع يف املنطقة ووضع طبقة بيسكورس علامً بأنه تم تزفيت
وتأهيل كافة الشوارع املؤدية اىل املنطقة الحرفية مبنحة من الصندوق العريب تقدر مبليوين دوالر بتمويل من مؤسسة التعاون.
وقد تقدمت بلدية نابلس بطلب منحة قيمتها عرشة ماليني يورو ،من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدويل للمساهمة يف انشاء املنطقة الحرفية وكانت هذه
املنحة عىل مستوى مدن حوض البحر املتوسط مبا فيها فلسطني وتم ترشيح بلدية نابلس ملرشوع املنطقة الحرفية من قبل الوكالة الفرنسية والبنك الدويل،
ويجري العمل حالياً عىل املتابعة مع الوكالة الفرنسية لوضع آليات لهذه املنحة خالل السنوات الثالثة القادمة.
ونظرا ملا تتمتع به مدينة نابلس من األيدي العاملة والفنيني املهرة يف مختلف املهن والحرف والصناعات املحلية ،فإن ذلك سيشكل رافدا رئيسا للمنطقة الحرفية
التي ستسهم يف إنعاش محافظة نابلس اقتصاديا ،مام سيؤهلها ألن تكون مدينة تجارية من الطراز األول .ومن املتوقع أن ينعكس املرشوع ايجابا عىل كافة
الصعد االجتامعية واالقتصادية مام يؤدي إىل تحقيق تنمية برشية من خالل توفري فرص عمل جديدة والتقليل من البطالة إذ من املمكن توفري حوايل  5آالف
فرصة عمل ألبناء املحافظة بأكملها مام يسهم يف دعم اليد العاملة وتعزيز مهاراتها وقدراتها التنافسية.
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تنمية وتطوير

| جامعة النجاح الوطنية

مستشفى النجاح الوطني الجامعي
ميثل تأسيس مستشفى النجاح الوطني الجامعي إسهاماً حيوياً من جامعة
الرقي بالقطاع الصحي يف كافة محافظات الوطن
النجاح الوطنية يف سبيل
ّ
وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمواطن الفلسطيني.
وتسعى إدارة املستشفى اىل الجمع بني تقديم أفضل الخدمات الطبية وبني
مستشفى ميلك أقساماً طبية
التعليم الطبي الجامعي ،إذ تحتاج فلسطني اىل
ً
مختلفة ومتخصصة تل ّبي احتياجات املواطنني الصحية املختلفة.
إن إنشاء هذا املستشفى سيوفر منصة لألطباء األخصائيني وس ُيسهم يف رفـد
القطاع الصحي بخربات وقدرات مهمة من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي يف
فلسطني  ،كام ان املستشفى استثامر هام يف مجال توفري القدرات والكفاءات
الطبية يف فلسطني  ،والح ّد من هجرة العقول  ،واستقطابها للعودة والعمل يف
الوطن.
إن مستشفى النجاح الوطني الجامعي هو أول مستشفى جامعي يف فلسطني
يجمع بني تقديم أفضل الخدمات الطبية والتعليم الطبي والصحي ،وسيُسهم
يف زيادة أعداد األطباء املتخصصني واملهرة  ،األمر الذي سريفـد القطاع الصحي
بخربات وقدرات مهمة من أجل تطوير القطاع الصحي.
هذا ويحتوي املستشفى عىل االقسام والوحدات التالية :قسم األورام  ،قسم
القلب والقسطرة  ،قسم الكىل الصناعية  ،وحدة زراعة النخاع العظمي  ،وحدة
املناظري  ،قسم العمليات  ،قسم العناية املركزة  ،قسم العيون  ،قسم األشعة ،
قسم األطفال  ،قسم الطوارئ  ،قسم التعقيم  ،وحدة العالج الطبيعي وقسم
التغذية.

تعمل يف العيادات الخارجية للمستشفى نخب ٌة من أفضل األطباء واملمرضني ،
موفرة أفضل األجواء لضامن سري العملية الطبية  ،وتوفر العيادات الخارجية
معظم التخصصات الطبية الداخلية والجراحية من قبل أطباء مهرة ذوي
خربة مهنية وأكادميية عالية  ،وطواقم مساندة كفؤة متخصصة بالعديد من
املجاالت كاألمراض الباطنية  ،القلب واألوعية الدموية  ،الكىل  ،األعصاب ،
الجهاز الهضمي  ،األطفال  ،الطب الريايض  ،عيادات العظام واملفاصل  ،عيادات
العيون  ،األورام وأمراض الدم  ،الجراحة العامة والخاصة (جراحة العيون ،
الدماغ واألعصاب  ،العظام واملفاصل  ،الكىل واملسالك البولية  ،األنف واألذن
والحنجرة  ،وتقويم العمود الفقري).
وتدير املستشفى نخبة من األطباء الفلسطينيني املهرة ،ويرأس املستشفى
الربوفيسور سليم حاج يحيى (أخصايئ القلب والقسطرة)  ،وهو من الرواد
العامليني يف مجال الجراحة املعقدة للقلب وزراعة الرئة والذي أسس عدة
أقسام لزراعة القلب والقلب االصطناعي يف أنحاء مختلفة من العامل من بينها
بريطانيا وتركيا واليونان وعدد من دول الخليج العريب.
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القطاع اخلاص يف نابلس

يرفض نقل ملفات الشركات الكربى اىل رام اهلل
والدمج الضريبي
اعلــن القطــاع اخلــاص يف محافظــة نابلــس عــن رفضــه لنقــل ملفــات الشــركات الكبــرى الــى دائــرة كبــار
املكلفــن يف وزارة املاليــة بــرام اهلل  ،كمــا جــدد رفضــه للدمــج الضريبــي.
جــاء ذلــك خــال اجتمــاع اســتضافته محافظــة نابلــس يــوم امــس  ،وشــارك فيــه كل مــن محافــظ محافظــة
نابلــس اللــواء جبريــن البكــري  ،ورئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي واعضــاء مجلــس
ادارة الغرفــة  ،ومديــر عــام ضريبــة الدخــل حمــزة زلــوم والوفــد املرافــق لــه  ،ورئيــس ملتقــى رجــال اعمــال
نابلــس نضــال البــزرة واعضــاء مجلــس ادارة امللتقــى  ،ورئيــس غرفــة جتــارة طولكــرم حســن القيســي  ،وامني
ســر غرفــة جتــارة قلقيليــة اســامة صبــري  ،وممثلــن عــن احتــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الفلســطينية ،
ونقابــة مدققــي احلســابات  ،ونقابــة احملاســبني يف نابلــس  ،اضافــة الــى اصحــاب ومــدراء الشــركات الكبرى
املنــوي نقــل ملفــات شــركاتهم الــى مدينــة رام اهلل .
وقد جاء االجتماع بطلب من غرفة جتارة وصناعة نابلس للدفاع عن
التجار ورجال االعمال الذين شملهم مؤخرا قرار مدير عام ضريبة
الدخل حمزة زلوم بنقل ملفات شركاتهم الى دائرة الشركات الكبرى يف
وزارة املالية برام اهلل  ،مبوجب سياسة وزارة املالية االخيرة واملتمثلة
بالعمل على تطبيق الدمج الضريبي وتطبيق سلسلة من السياسات
الهادفة الى زيادة جباية الضرائب.
وقد افتتح اللواء جبرين البكري االجتماع بالترحيب باحلضور  ،مؤكدا
ان االجتماع جاء مببادرة من الغرفة التجارية للخروج بنتائج بناءة
تخدم املصلحة العامة االقتصادية يف نابلس وغيرها  ،منوها الى ان
محافظة نابلس تسعى جلمع كافة االطراف من اجل ايجاد حلول
للمشاكل والتطورات بوجود كافة اجلهات املعنية.
من جهته  ،عبر رئيس غرفة جتارة نابلس حسام حجاوي عن شكره
الى االخ اللواء جبرين البكري الحتضانه هذا اللقاء الهام  ،وحرصه
على تلبية طلبنا بانعقاده لالهمية  ،معبرا عن االمل يف ان نصل الى
الغاء االجراءات اخلاصة بنقل ملفات الشركات الكبرى والذي عبر
القطاع اخلاص عن رفضه كاجراء صادر عن وزارة املالية.

ويف سياق كلمته  ،اكد حجاوي على سلسلة من القضايا وهي:

1 .1توجه وزارة املالية للمركزية  ،يف الوقت الذي نتطلع الى
الالمركزية من اجل تبسيط االجراءات  ،وتسهيلها على املكلف
وتوفير يف الوقت واجلهد واملصاريف.
2 .2املطلوب عدم ارسال امللفات الى رام اهلل وابقائها يف احملافظات.
3 .3االصرار على نقلها يعمل على تفتيت الشركات وكذلك تغيير
صفتها القانونية (حتويل الشركات الى عادية) لكي ال يصل الى
صفقات املكلف الكبير حسب تصنيفكم للمكلف الكبير الذي
يصل الى  10مليون شيكل.
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4 .4يجب ان يكون هناك ثقة بني املكلف واملخمن.
5 .5عدد امللفات الكبيرة توازي  %80من الدخل  ،لذا فان هذا االجراء
يصب يف باب التوسع الرأسي وليس االفقي.
6 .6ال يساهم نقل امللفات الى رام اهلل بتشجيع االستثمار داخليا او
خارجيا  ،أو التوسع يف االنشاءات القائمة لالسباب السابقة وعدم
اطمئنان املشاريع القائمة.
7 .7لسنا مع الدمج الضريبي وهو مخالف لعدم قانونيته  ،ونعتبر نقل
امللفات الى دائرة كبار املكلفني وتوسيعها امنا هو تنفيذ ملخطط
الدمج الضريبي غير املوافق عليه.
8 .8االصرار على اجراءات النقل سيترك آثار سلبية على دخل املالية
ويضعف مكاتب احملافظة.
9 .9إن عدم االلتزام من احلكومة بتسديد مستحقات القطاع اخلاص
يخلق حالة من القلق  ،ويزيد من اعباء التكاليف الزائدة  ،ويهدد
استمرارية عمل املتعهدين واملوردين بكافة قطاعاتهم.
وعبر حجاوي عن االمل يف ختام مداخلته يف ان يكون االجتماع مثمرا ،
ويحقق جوا من الثقة ويساهم يف العمل على تشجيع االستثمار  ،وحتقيق
عدالة يف السياسات الضريبية  ،كما طالب بردود ايجابية ملطالبنا امللحة
يف القطاع اخلاص والتي تعززت يف اجتماع الهيئة العامة الحتاد الغرف
التجارية الصناعية الزراعية يوم اول امس  ،إضافة الى دعم مؤسسات
القطاع اخلاص ومشاركتها يف املتابعة  ،والغاء االجراءات املتخذة
بخصوص نقل ملفات الشركات الكبرى.
بدوره  ،قال حمزة زلوم ان اللقاء يأتي لتوضيح االمور املتعلقة بقضية نقل
ملفات الشركات الكبرى الى دائرة الشركات الكبرى يف وزارة املالية يف
رام اهلل لتقدمي اخلدمات لها  ،مبينا ان الدائرة تأسست عام  1997وبدأ
العمل فيها منذ عام  2011لتوحيد امللفات فيها  ،وقد آلت تبعية الدائرة
الى مدير عام ضريبة الدخل منذ بداية عام  ، 2013موضحا انه ينفذ

سياسة وزارة املالية مبوجب تعليمات ادارية داخلية وضمن معايير خاصة
بحجم مبيعات الشركات .واضاف زلوم اننا جميعا يف قارب واحد  ،ومنر
باسوأ ظرف مالي  ،مطالبا بحل املشاكل بالتفاهم وضمن القانون .ونوه
الى ان وزارة املالية تعمل على تنفيذ سياسة زيادة التوسع االفقي يف جباية
الضرائب  ،واشار الى ان املكاتب الضريبية تقدم اخلدمات للمكلفني ك ٌل
يف محافظته  ،وتسعى الى تقدمي املزيد منها.
رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة شدد على اننا ال نريد
الغاء الضريبة  ،مؤكدا ان دائرة كبار املكلفني اصبحت تسمى دائرة «كبار
املتهمني»  ،مؤكدا اننا ننتمي للوطن  ،ونعمل كقطاع خاص من اجله على
اكثر من صعيد  ،مشيرا الى انه على احلكومة ان تأخذ باالعتبار اغالق
مدينة نابلس طيلة االنتفاضة وملدة طويلة  ،ونعيش منافسة كبيرة يف
ظل اسواق مفتوحة  ،ولم نسعى للهجرة  ،موضحا ان القرار املتعلق بنقل
ملفات الشركات الكبرى يأتي مضيعة للوقت  ،وزيادة اعباء وتكاليف
اضافية على املكلفني من التجار.
ياسني دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها
اشار يف مداخلته الى ان وزارة املالية بسياساتها تضع العراقيل يف وجه
االستثمار واملستثمرين  ،مؤكدا ان وزارة املالية تتوجه نحو املركزية يف
تقدمي اخلدمات  ،يف حني ان وزارة االقتصاد الوطني طبقت بنجاح نظام
الالمركزية يف تقدمي خدماتها للقطاع اخلاص .واكد دويكات ان الهدف
الرئيسي من دائرة كبار املكلفني هو اجلباية واستهداف كبار املكلفني
الذين اسماهم «كبار املمولني» خلزينة احلكومة .وجدد دويكات الرفض
التام للقطاع اخلاص ممثال بالغرف التجارية واحتادها العام وملتقيات
رجال االعمال للقرار وللدمج الضريبي  ،منوها الى ان الرئيس ابو مازن
جمد العمل بالدمج الضريبي نظرا لتأثيره السلبي على القطاع اخلاص
يف ظل الظروف احلالية .وبني ان السياسات املالية يرسمها اصحابها وال

يتم اسقاطها عليهم باوامر من جهات دولية  ،مطالبا باعادة امللفات ك ٌل
الى محافظته .واوضح ان الدمج الضريبي طبق يف عدة دول واثبت فشله.
نعيم سالمة  ،املستشار القانوني الحتاد الغرف التجارية الصناعية
الفلسطينية اكد ان االجراءات املتخذة ال تنسجم مع القانون  ،مؤكدا ان
احتاد الغرف التجارية يتحدث عن موقف عدد كبير من التجار  ،منوها
الى ان قانون ضريبة الدخل لعام  2011لم يطرح على الشركاء يف حينه ،
مطالبا بالغاء قرار نقل امللفات الى مدينة رام اهلل.
وع ّبر عدد من املتحدثني من اصحاب ملفات الشركات الكبرى يف االجتماع
عن مواقفهم جتاه نقل ملفات شركاتهم الى رام اهلل بشكل مسهب ومفصل
 ،مؤكدين على دورهم يف احلرص على مصلحة الوطن والنهوض به ،
معربني عن امتعاضهم ورفضهم الشديد من االجراءات االخيرة املتبعة
ضدهم  ،مؤكدين على ضرورة احترام اصحاب رؤوس االموال وتقدمي
اخلدمات لهم بالشكل املناسب  ،منوهني الى ضرورة مكافأة املكلف امللتزم
وليس معاقبته  ،مطالبني بارجاء تنفيذ القرار الى حني التوصل الى تفاهم
واعادة الثقة بني املكلف واجلهات الضريبية  ،مؤكدين على ضرورة ان
تسعى احلكومة اليجاد احللول وتعميق الشعور االيجابي بني الطرفني.
واجاب حمزة زلوم خالل االجتماع على استفسارات احلضور  ،واعلن عن
عدم تراجع وزارة املالية عن قرار نقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة
كبار املكلفني يف رام اهلل  ،وان القرار سينفذ اعتبارا من اليوم االثنني.
كما اعلن رئيس غرفة جتارة نابلس يف االجتماع عن ان احتاد الغرف
التجارية الصناعية طلب يف كتاب رسمي اجتماعا مع وزير املالية لبحث
القضية من اجل التوصل الى حل لها                   .
ويف ضوء ما جرى  ،جرت الدعوة الى اجتماع عاجل عقد يف غرفة جتارة
نابلس للمتابعة  ،وحتديد املوقف  ،واتخاذ اخلطوات املنوي السير فيها
من قبل القطاع اخلاص.

رئيس واعضاء جملس ادارة الغرفة يزورون مقر مديرية شرطة حمافظة نابلس
ويقدمون التهنئة للمقدم حقوقي عبد اللطيف القدومي ويبحثون سبل التعاون املشرتك.
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جملس ادارة غرفة جتارة نابلس
يعقد جلسته الدورية العادية

عقــد مجلــس ادارة غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس جلســته الدوريــة برئاســة رئيــس املجلــس حســام حجــاوي ،
وبحضــور جميــع اعضــاء مجلــس االدارة  ،وذلــك يف مقــر الغرفــة.
وناقــش املجلــس العديــد مــن القضايــا التــي تهــم االقتصاد احمللي يف محافظة نابلس بشــكل خــاص واالقتصاد
الوطنــي  ،حيــث صــادق املجلــس علــى سلســلة مــن االنشــطة والفعاليــات البــارزة التــي تخــدم كافــة القطاعــات
االقتصاديــة يف احملافظــة  ،وســتكون االفــكار واملواضيــع والقضايــا التــي مت طرحهــا يف االجتمــاع قاعــدة
النطــاق حــراك ونشــاط كبيــر للغرفــة وابــراز لدورهــا داخليــا وخارجيــا خــال عــام .2014
كمــا اقــ ّر املجلــس يف جلســته اخلطــة التدريبيــة لعــام  2014والتــي اعدهــا قســم التدريــب يف الغرفــة ،
والهادفــة الــى بنــاء ورفــع قــدرات وكفــاءة اصحــاب منشــآت الهيئــة العامــة للغرفــة والعاملــن فيهــا  .
ووافــق املجلــس علــى توقيــع اتفاقيــة التعــاون مــع كليــة هشــام حجــاوي التكنولوجيــة  ،والتــي يصــب تنفيذهــا
يف مصلحــة الكليــة  ،انطالقــا مــن دور ورســالة الغرفــة يف دعــم التعليــم املهنــي والتقنــي كأحــد املتطلبــات
للنهــوض بالواقــع الصناعــي .كمــا اقـ ّر مجلــس ادارة الغرفــة مذكــرة التفاهــم املنوي توقيعهــا قريبا مع مجلس
الشــاحنني الفلســطيني  ،والتــي تنــص علــى التعــاون خلدمــة القطــاع اخلــاص يف محافظــة نابلــس .واكــد رئيــس الغرفــة ان هــذه القــرارات والتوجهــات
تنبــع مــن رؤيــة ورســالة الغرفــة يف خدمــة القطــاع اخلــاص يف نابلــس  ،كمــا تأتــي يف ســياق تقــدمي اخلدمــات ضمــن االمكانيــات املتاحــة للهيئــة العامــة
للغرفــة انطالقــا مــن متثيلهــا  ،ورعايــة مصاحلهــا  ،والســعي لتطويرهــا نحــو االفضــل.

غرفة جتارة نابلس

تستقبل وفد من ملتقى رجال االعمال الفلسطيني باخلليل
اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي وفــدا مــن ملتقــى رجــال االعمــال الفلســطيني باخلليــل برئاســة رئيــس امللتقــى محمــد
نافــذ احلربــاوي يف مقــر الغرفــة  ،بحضــور اعضــاء مجلــس ادارة الغرفــة عمــر هاشــم وعثمــان مصلــح وســمير قــادري وطايــل احلــواري وزاهي عنبتاوي
ورئيــس مجلــس ادارة ملتقــى رجــال اعمــال نابلــس نضــال البــزرة وعــدد مــن اعضــاء املجلــس.

وتر ّكز احلديث يف اللقاء على مواضيع وقضايا تخص واقع ومستقبل القطاع اخلاص الفلسطيني يف كافة محافظات الوطن.
ورحــب حســام حجــاوي بالوفــد الزائــر  ،معبــرا عــن اعتــزازه بعالقــة التوأمــة والعالقــة االقتصاديــة التــي تربــط محافظــة نابلــس مــع محافظــة اخلليــل
 ،واشــار الــى اهميــة عقــد مثــل هــذه اجللســات للتــدارس حــول قضايــا القطــاع اخلــاص وهمومــه  ،مســتعرضا بعــض االمــور التــي تتعلــق بواقــع القطــاع
اخلــاص وعلــى رأســها احلــوار مــع القطــاع العــام وخاصــة االجــراءات الضريبيــة  ،ومعــرض الصناعــات الفلســطينية يف الكويــت  ،واالضــرار التــي
اصابــت منشــآت القطــاع اخلــاص يف العاصفــة الثلجيــة  ،باإلضافــة الــى برنامــج عمــل الغرفــة لهــذا العــام من نشــاطات وخاصة شــهر التســوق ،معرض
الصناعــات الفلســطينية  ،ومؤمتــر الشــركات العائليــة  ،والعمــل علــى الكتــاب االسترشــادي للشــركات العائليــة .
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وعبــر محمــد نافــذ احلربــاوي عــن ســعادته بالزيــارة التــي جتــري مــع اخــوة واصدقــاء مــن محافظتــي اخلليــل ونابلــس .ونــوه الــى دور مؤسســات القطــاع
الفلســطيني بضــرورة العمــل بصــورة موحــدة داخليــا قبــل التوجــه للحديــث مــع احلكومــة مؤكــدا علــى أهميــة صياغــة العالقــة بــن مؤسســات القطــاع
اخلــاص  ،مضيفــا انــه يجــب تشــخيص واقعنــا احلقيقــي .وبــن ان احلــوار الــذي جــرى مــع احلكومــة منــذ ايــام لــم يــأت بالنتائــج املرجــوة .وأبــدى
احلربــاوي اهميــة تعــاون بــن املؤسســات فيمــا يخــص موضــوع الشــركات العائليــة مثمنــا دور غرفــة جتــارة نابلــس باخلصــوص  ،ملــا لــه مــن اهمية كبيرة
 ،حيــث ان هــذا املوضــوع مقلــق للغايــة بالنســبة للقطــاع اخلــاص يف الوطــن ككل  ،واســتعرض بعــض االمثلــة لعــدد مــن الشــركات العائليــة الفلســطينية
التــي تعثــرت واندثــرت خــال الســنوات املاضيــة بســبب عــدم وجــود مأسســة وحوكمــة إلدارتهــا كونهــا شــركات عائليــة  ،كمــا تطرق الى موضــوع ضرورة
العمــل املشــترك والتعــاون بــن مؤسســات القطــاع اخلــاص والبلديــات فيمــا يخــص بعــض اخلدمــات التــي تقدمهــا البلديــات مثــل التخلص مــن النفايات
علــى ســبيل املثــال وأن هــذا التعــاون ينعكــس ايجابــا علــى البلــد.
يف حديثــه عبــر عمــر هاشــم عــن اســتياء القطــاع اخلــاص مــن حالــة الشــرذمة التــي تعيشــها املؤسســات التــي متثــل القطــاع اخلــاص الفلســطيني  ،مــن
حيــث عــدم وحــدة الــرأي وبالتالــي ضعــف املوقــف  ،اضافــة الــى ان هنــاك تداخــل يف ادوار هــذه املؤسســات وحتــى يف اخلدمــات التــي تقدمهــا للقطــاع
اخلــاص  ،لذلــك فــان هــذا االمــر يتطلــب تضافــر جهــود جميــع هــذه املؤسســات لكــي يعــرف كل منهــا دوره بشــكل واضــح  ،وذلــك للخــروج مبواقــف
موحدة وداعمة للقطاع اخلاص التي متثله     .
مــن جهتــه  ،قــال نضــال البــزرة ان هــذه الزيــارات هامــة للتعبيــر عــن عمــق الشــراكة والعمــل املشــترك املطلــوب مــن مؤسســات القطــاع اخلــاص ،
مؤكــدا علــى ان همــوم القطــاع اخلــاص كثيــرة  ،وتتطلــب عمــا مســتدميا مــن اجــل حتقيــق اهدافــه .كمــا اوضــح اهميــة وضــرورة التنســيق املســتمر
بــن اجلهــات التي متثــل القطــاع اخلــاص.
وجــرى يف اللقــاء حديــث حــول اهميــة التركيــز علــى املعــارض التخصصيــة  ،وحمايــة الصناعــة الوطنيــة مــن اجــل النهوض بها  ،واحلــرص على التطوير
املستمر للمنشآت الصناعية.
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جتمع سيدات اعمال غرفة جتارة نابلس
يعقد اجتماعه الدوري

عقــد جتمــع ســيدات وصاحبــات االعمــال يف غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس اجتماعــه الــدوري يف مقــر
الغرفــة  ،بحضــور رئيــس الغرفــة  ،ومديرهــا العــام  ،ورئيســة وعضــوات جلنــة التجمــع  ،وعضــوات مــن
الهيئــة العامــة للتجمــع.
وتر ّكــز احلديــث يف االجتمــاع علــى طــرح افــكار ومقترحــات ومشــاريع للعمــل عليهــا مــن قبل الغرفــة والتجمع
مــن اجــل خدمــة عضــوات التجمــع مبــا ينعكــس ايجابــا على التجمــع وعضواته.
وافتتــح رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي االجتمــاع مرحبــا باحلضــور  ،مؤكــدا ان الغرفة حتــرص على النهوض
بالتجمــع مــن خــال توفيــر سلســلة مــن اخلدمــات والتســهيالت التــي تخــدم اهــداف اقامتــه .واشــار ان
الغرفــة تتابــع حاليــا تنظيــم فعاليــات مــع عــدة اطــراف داخليــا وخارجيــا  ،مــن شــأنها خدمــة التجمــع يف حال
حتقيقهــا  ،ونــوه الــى ان الغرفــة معنيــة بالتشــبيك مــع كافــة اجلهــات التــي ميكــن ان توفــر تلــك اخلدمــات
للتجمــع وعضواتــه .واطلــع احلضــور علــى ان الغرفــة رشــحت ســتة مشــاركات مــن التجمــع للمشــاركة يف
معــرض نظــم يف مدينــة بيــت حلــم  ،كمــا مت اطالعهــن علــى ورشــة عمــل ســتنظم مــن خــال مشــروع (جايــكا) ســيتم دعوتهــن حلضورهــا مــن اجــل
االســتفادة مــن مخرجاتهــا .واكــد اســتعداد الغرفــة لالســتماع الــى كافــة القضايــا التــي تطرحهــا عضــوات التجمــع والعمــل عليهــا مبــا يفيــد التجمــع.
كمــا اوضحــت رئيســة التجمــع معالــي ســعادة يف االجتمــاع دور وحــدة النــوع االجتماعــي يف الغرفــة يف تقــدمي اخلدمــات لعضــوات التجمــع وضــرورة
واهميــة التواصــل مع الوحدة مــن اجل ذلك   .
وجــرى يف االجتمــاع حديــث مفتــوح مــن قبــل املشــاركات حــول احتياجــات عضــوات التجمــع  ،مت فيــه طــرح سلســلة مــن االفــكار االوليــة ملشــاريع تعــود
ايجابــا علــى التجمــع منهــا انتظــام عقــد اللقــاءات الدوريــة  ،واالجتماعــات التفاعليــة مــن خــال مجموعــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،
والــدورات التدريبيــة  ،وافــكار ملشــاريع مختلفــة مــن شــأنها تقــدمي الفائــدة للتجمــع  ،واشــارت املشــاركات الــى ان القضايــا املطروحة بحاجة الى دراســة
وشــرح وتطويــر وايجــاد ســبل التمويــل لهــا.
واتفق يف نهاية االجتماع على لقاء سيعقد االسبوع القادم يف الغرفة من اجل استكمال احلديث حول كافة املواضيع املطروحة  .

24

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

وفد من مدينة ستافنجر
يزور غرفة جتارة نابلس

اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي يف مقــر الغرفة
وفــدا مــن مدينــة ســتافنجر النرويجيــة التــي تقيــم عالقــات توأمــة مــع مدينــة
نابلــس برئاســة نائبــة رئيــس بلديــة ســتافنجر بيــورغ تيســدال  ،يرافقهــم مديــر
جمعيــة اللجنــة االهليــة ومنســق الزيــارة م .نصيــر عرفــات .وحضــر اللقــاء من
جانــب الغرفــة كل مــن نائــب رئيــس الغرفــة عمــر هاشــم  ،ونائــب امــن الســر
طايــل احلــواري ،وطاقــم قســم الدراســات والعالقــات العامــة.
وركــزت الغرفــة يف اللقــاء علــى اهميــة ترســيخ وزيــادة امكانيــات التعــاون
املشــترك علــى الصعيــد االقتصــادي  ،مبــا يف ذلــك التركيــز علــى تصديــر
الســلع مــن نابلــس الــى النرويــج يف بعــض القطاعــات الواعــدة  ،والعمــل علــى
التعــاون يف مجــال املناطــق الصناعيــة  ،والبنيــة التحتيــة  ،وتعزيــز التبــادل
التجاري من خالل استثمارات مشتركة  ،وتبادل زيارات عمل بني املدينتني.
وابــدى الطرفــان حرصهمــا علــى تطويــر وتفعيــل العالقــات الثنائيــة علــى
الصعيــد االقتصــادي  ،مبــا يشــمل توســيع الوفــود يف الزيــارات القادمــة ،
وزيــادة اجلهــد يف التشــبيك  ،واعــداد قائمــة ســلع متبادلــة لتســويقها وبيعهــا

يف كل مــن نابلــس وســتافنجر .واشــار احلضــور الــى جنــاح التوأمــة
واالســتفادة املشــتركة منهــا طيلــة الســنوات املاضيــة مــن جانــب
الطرفــن  ،مؤكديــن علــى التطلعــات املشــتركة وحتقيــق نتائــج ايجابيــة
تنعكــس علــى املدينتــن يف كافــة املجــاالت.
كمــا اطلــع الوفــد النرويجــي الغرفــة علــى مؤمتــر ومعــرض للطهــاة مــن
كل العالــم ســيعقد يف ســتافنجر يف متــوز املقبــل  ،وابــدى الرغبــة
واالهتمــام مبشــاركة فلســطني فيــه.
وتخلــل اللقــاء عــرض عــن الغرفــة قدمــه مديرهــا العــام  ،كمــا رافقــت
الغرفــة الوفــد الزائــر يف وقــت ســابق يف زيارتــه امليدانيــة الــى الشــركة
الوطنيــة لصناعــة االملنيــوم والبروفيــات (نابكــو) حيــث اطلعهــم مديــر
املصنــع م .امجــد عنبتــاوي علــى واقــع الشــركة  ،ومســتقبل العمــل
فيهــا ،والعوائــق والعراقيــل التــي تعانــي منهــا.
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يجتمع مع وفد من جملس الشاحنني الفلسطيني

اجتمــع نائــب رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس عمــر هاشــم يف مقــر الغرفــة مــع وفــد مــن مجلــس
الشــاحنني الفلســطيني برئاســة عضــو مجلــس ادارة املجلــس طــارق ســقف احليــط  ،والوفــد املرافــق لــه
املكــون مــن كل د .محمــود اخلفيــف  ،ود .ســعيد اخلالــدي  ،ود .عنــان عــودة  ،ود .نــزار ايــوب  ،ورنــدة جمــال.
وحضــر اللقــاء امــن ســر الغرفــة عثمــان مصلــح  ،ونائــب امــن الصندوق ســمير قــادري  ،ومن اعضــاء الهيئة
العامــة كل مــن احمــد الشــنار  ،وزاهــي عــودة  ،وممثلــن عــن شــركة الزملوط  ،وشــركة احلجاوي للقرطاســية.
وتركــز احلديــث يف اللقــاء حــول اخلدمــات التــي يقدمهــا مجلــس الشــاحنني الفلســطيني جلمهــور التجــار
ورجــال االعمــال املصدريــن واملســتوردين.
ورحــب عمــر هاشــم بالوفــد  ،مقدمــا شــكره للحضــور علــى مشــاركتهم يف هــذه اجللســة التــي تبحــث مشــاكل
وقضايــا ذات متــاس مباشــر بحيــاة واعمــال اعضــاء الهيئــة العامــة يف قطاعــي التصديــر واالســتيراد ،
ولالطــاع علــى اخلدمــات التــي يقدمهــا مجلــس الشــاحنني بعــد ان مت افتتــاح الدائــرة القانونيــة باملجلــس
بهــذا اخلصــوص مــن اجــل محاولــة الوصــول الــى حلــول للمشــاكل القانونيــة التــي يتعــرض لهــا املســتوردين
واملصدريــن علــى املعابــر واملوانــئ االســرائيلية .واشــار هاشــم ان الغرفــة ترحــب بكافــة اشــكال التعــاون مــع كل اجلهــات التــي ترغــب بتقــدمي خدماتهــا
العضــاء الهيئــة العامــة يف الغرفــة  ،والتــي يســتفيد منهــا القطــاع اخلــاص واملســتوردين واملصدريــن عمومــا .واضــاف ان احتــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة
الزراعيــة افتتــح مؤخــرا وحــدة قانونيــة واقتصاديــة مــن اجــل العمــل علــى تلبيــة احتياجــات القطــاع اخلــاص الفلســطيني املتناميــة.
مــن جهتــه  ،اكــد طــارق ســقف احليــط ان مجلــس الشــاحنني يعمــل علــى الشــراكة مــع الغرفــة مــن اجــل خدمــة املســتوردين واملصدريــن  ،كمــا يعمــل
علــى حــل معظــم املشــاكل االجرائيــة وجوانبهــا التــي انهكــت التجــار وتعيــق اعمالهــم وتنفيذهــا بالســرعة الالزمــة .واضــاف ان مجلــس الشــاحنني افتتح
دائــرة قانونيــة حلــل تلــك املشــاكل وتبنيهــا والتصــدي لهــا مــن خــال طاقــم قانونــي لتقــدمي االستشــارات والتغطيــة القانونيــة .ونــوه ان املجلــس يــرى
بالغرفــة عنوانــا للتعــاون والعمــل املســتقبلي  ،وســنعمل علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم معهــا قريبــا .واكــد ان عــدم معرفتنــا بالقوانــن املطبقــة هــي احــد
املشــاكل الرئيســية التــي تواجهنــا جميعــا  ،منوهــا اننــا ومــن خــال الوحــدة القانونيــة نســتطيع احــداث اختــراق مــن خــال ذلــك حلــل كثيــر مــن القضايا
الشــائكة يف مجالي االســتيراد والتصدير.
ونــوه مديــر الوحــدة القانونيــة د .عنــان عــودة ان مجلس الشــاحنني قام مؤخــرا بإنشــاء وحــدة قانونيــة تهــدف الــى تقــدمي اخلدمــات القانونيــة املختلفــة
لقطــاع املســتوردين واملورديــن  ،ولتقــدمي خدمــات قانونيــة مــن خــال تشــخيص وحتديــد أهــم اإلشــكاليات واملعيقــات القانونيــة التــي تواجههــم  ،كمــا
ســنقدم التعريــف والتوعيــة لــدور الوحــدة  ،وماهيــة املســائل القانونيــة الهامــة  ،وكيفيــة معاجلتهــا كمجلس شــاحنني للتعامــل معهــا  ،لنكــون أقــدر علــى
عــرض خدمــات تتــاءم مــع متطلبــات التجــار  ،وتكــون مجديــة حتقــق النتائــج العمليــة املرغوبــة علــى أرض الواقــع.
وجــرى يف اللقــاء حديــث واســتعراض مســهب مــن جميــع املشــاركني حــول قضايــا ومشــاكل معينــة تــؤرق اعضــاء الهيئــة العامــة يف الغرفــة يف اعمالهــم ،
واجمعــوا ان تلــك املشــاكل بحاجــة الــى فهــم وحتليــل ومتابعــة وايجــاد احللــول القانونيــة والفنيــة لهــا  ،مبســاعدة اخلبــراء القانونيــن مــن خــال وضــع
اطــار عــام يحكــم العمل مع كافة املشــاكل  .
واتفــق يف نهايــة االجتمــاع علــى توقيــع مذكــرة التفاهــم املشــتركة بــن الغرفــة واملجلــس قريبــا  ،وعقــد ورشــة عمــل موســعة بحضــور مســتوردين
ومصدريــن مــن نابلــس ومحافظــات الشــمال.

توقيع مذكرة تفاهم

بني احتاد نقابات عمال فلسطني واحتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

يف مؤمتــر صحفــي عقــده االحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطني بالشــراكة مــع احتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة يف فلســطني وقــع شــاهر
ســعد األمــن العــام الحتــاد نقابــات عمــال فلســطني واحلــاج حســام حجــاوي نائــب رئيــس مجلــس إدارة احتــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة
الفلســطينية مذكــرة تفاهــم بــن الطرفــن بحضــور منيــر قليبــو ممثــل منظمــة العمــل الدوليــة يف فلســطني وعــدد من اعضــاء اللجنة التنفيذيــة واالمانة
العامــة الحتــاد النقابــات.
وقــال احلــاج حســام حجــاوي قبــل التوقيــع علــى االتفاقيــة :إن هــذه االتفاقيــة تهــدف خلدمــة االقتصــاد الفلســطيني والعمــال علــى حــد ســواء من
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منطلــق ضــرورة االســتثمار يف اإلنســان الفلســطيني الذي يحتــاج إلــى مزيــد
مــن االهتمــام والرعايــة يف شــتى املجــاالت واضــاف احلجــاوي إنهــا املــرة
األولــى التــي يتــم فيهــا توقيــع اتفــاق مشــترك بــن الغــرف التجاريــة واحتــاد
نقابــات العمــال وبرعايــة منظمــة العمــل الدوليــة خلدمــة العمــال وإيجــاد لغــة
مشــتركة بــن القطــاع اخلــاص واالحتــاد الــذي يســتظل بظلــة مئــات آالف
العمــال الفلســطينيني.
مــن جهتــه اعتبــر شــاهر ســعد هــذا اليــوم بأنــه غيــر عاديــا يف حياتنــا
كنقابيــن فلســطينيني وهــو نقلــة نوعيــة يف مجــال العمــل النقابــي ،وأشــار
ســعد إلــى أهميــة هــذا االتفــاق لتطويــر وحمايــة االقتصــاد الفلســطيني يف
ظــل املنافســة الشرســة التــي يشــنها االقتصــاد اإلســرائيلي ضــد االقتصــاد
الفلســطيني ,ودعا ســعد املســتثمرين الفلســطينيني إلى مزيد من االســتثمار
يف فلســطني مــن اجــل إتاحــة املجــال أمــام املزيــد مــن فــرص العمــل يف
الوطــن ,وتطــرق ســعد يف مداخلتــه إلــى التحريــض اإلعالمــي الــذي تخوضــه
إســرائيل ضــد عمالنــا عبــر نشــرها اليــوم االثنني تقريرا موســعا يف صحيفة
يديعــوت احرونــوت حرفــت فيــه تصريحــات لعمــال فلســطينيني يعملــون يف
املســتوطنات مــن اجــل تبييــض صفحتهــا أمــام املجتمــع الدولــي الــذي بــدأ
مبقاطعــة مــا تنتجــه املســتوطنات اإلســرائيلية مــن بضائــع ومنتجــات وقــال
ســعد :إن عمالنــا وشــعبنا مــع مقاطعــة صناعــة املســتوطنات ومتنــى ســعد
أن يأتــي يــوم يســتطيع فيــه العامــل الفلســطيني تــرك العمــل يف املســتوطنات
واملســاهمة يف بنــاء اقتصادنــا الوطنــي وأشــار يف مداخلتــه إلــى معاناة العمال
الفلســطينيني داخــل إســرائيل والــى حادثــة ســقوط العامــل مــن عائلــة عــدوان
مــن ســكان قلقيليــة الــذي ســقط عــن الطابــق اخلامــس عشــر يف إحــدى
الــورش االســرائلية .
ومــا يذكــر أن االتفاقيــة املوقعــة متــت بحضــور حشــد مــن النقابيــن ووســائل
اإلعــام وهــي تهــدف إلــى إنشــاء جلنــة توجيهيــة مــن الفريقــن خــال مــدة
أقصاهــا ســتة أشــهر مــن تاريــخ التوقيــع وجتتمــع هــذه اللجنــة دوريــا وتقــدم
توصياتهــا كل ملجلــس إدارتــه مــن اجــل الوصــول إلــى تفاهمــات.
كمــا نصــت االتفاقيــة علــى أهميــة التعــاون لتحقيــق املصالــح املتوازنــة

للفريقــن مبــا ينســجم مــع األعــراف واملســؤوليات االجتماعيــة
واملســاءلة وحتقيــق التنميــة املســتدامة واملســاهمة يف بنــاء االقتصــاد
الوطنــي مــن خــال التعــاون يف مجــاالت عــدة أهمهــا :قانــون العمــل
وأنظمتــه وتعليماتــه ونظــام الضمــان االجتماعــي والصحــة والســامة
املهنيــة النــوع االجتماعــي وتعزيــز دور املــرأة يف ســوق العمــل وتبــادل
املعلومــات وتشــجيع املؤسســات الصغيــرة والصغيــرة جــدا والتدريــب
املهنــي والتشــغيل والتحكيــم وحــل النزاعــات العماليــة وعلــم أن هــذه
االتفاقيــة مدتهــا ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد
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تعلن عن سلسلة من التسهيالت املقدمة على معرب اجللمة
ومعرب ارتاح
اعلنــت غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس عــن سلســلة مــن التســهيالت مت احلصــول عليهــا مؤخــرا مــن اجلانــب
االســرائيلي يف اطــار متابعــة الغرفــة احلثيثــة مــع ممثلــي الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة، USAID  
وذلــك مــن خــال املشــروع املنفــذ مــع شــركة ديليــوت بالتعــاون مــع الغرفــة.
جــاء ذلــك يف اجتمــاع جــرى يف مقــر الغرفــة شــارك فيــه ك ٌل مــن نائــب رئيــس الغرفــة عمــر هاشــم ،
ـي الوكالــة االمريكيــة جريــر الديرينــي  ،ومشــروع
واالعضــاء طايــل احلــواري  ،وبشــير حننــي  ،مــع ممثلـ ْ
تســهيل التجــارة عبــد املعــز احلمــوري يف اطــار التنســيق املشــترك  ،ونقــل الصــورة لهــم باســتمرار مــن قبــل
الغرفــة عــن اوضــاع املعابــر.
وجــاءت تلــك التســهيالت لتوفــر للقطــاع اخلــاص حتســينات وفــرص اضافيــة مــن اجــل تطويــر وتعزيــز
اعمالــه االقتصاديــة علــى صعيــد التصديــر واالســتيراد علــى حــد ســواء  ،وتخفيــف االعبــاء املاليــة ،
والتكاليــف املاديــة  ،وتوفيــر الوقــت واجلهــد لذلــك.
ورحــب نائــب رئيــس الغرفــة عمــر هاشــم بالوفــد  ،معتبــرا ان تلــك
التســهيالت هــي مــن مخرجــات مشــروع تســهيل التجــارة احلالــي املنفــذ
مــن قبــل ديلويــت لالستشــارات  ،والهــادف الــى تعزيــز ودعــم قــدرات
القطــاع اخلــاص علــى االســتيراد والتصديــر .كمــا وضــع هاشــم الوفــد يف
صــورة الوضــع االقتصــادي بنابلــس.
بدورهمــا  ،اطلــع الديرينــي واحلمــوري ممثلــي الغرفــة علــى مجمــل وقائــع
االجتمــاع االخيــر مــع ممثلــي اجلانــب االســرائيلي  ،والــذي جــرى فيــه
طــرح ومناقشــة العديــد مــن املواضيــع والقضايــا التــي تهــم رجــال االعمــال
والتجــار .واضافــا ان تلــك التســهيالت اشــتملت علــى القضايــا التاليــة:
1 .1املوافقــة مــن اجلانــب االســرائيلي علــى دخــول وخــروج احلاويــات
القادمــة مــن املوانــئ مــن خــال معبــر اجللمــة.
2 .2املوافقــة مــن اجلانــب االســرائيلي علــى تعبئــة احلاويــات املعــدة
للتصديــر( )Containersيف موقــع الشــركة املصــدرة (مناطــق
الســلطة الوطنيــة الفســطينية).
3 .3الســماح بزيــادة ارتفــاع (املشــاتيح) املوضوعــة علــى شــاحنات
مســطحة مــن  1.60ســم الــى  1.86ســم (ال ســيما بالنســبة
للشــحنات املصــدرة الــى غــزة).
4 .4الســماح بوضــع اثنــن مــن (املشــاتيح) علــى بعضهمــا البعــض داخــل

احلاويــة (ســعة حاويــة كاملــة) شــريطة وجــود فاصــل خشــبي.
5 .5الســماح بوضــع مشــاتيح (مختلطــة الســلع) علــى شــاحنات مســطحة
 ،مــن خــال وجــود صفــن علــى شــاحنات مســطحة  ،شــريطة أن يتم
حتميــل كل مشــتاح حصريــا مبنتــج واحــد فقط.
6 .6اجــراء جتربــة فوريــة لشــحنة مــن زيــت الزيتــون حاويــات علــى
شــكل (.)Bulk Containers
7 .7اجــراء جتربــة فوريــة لشــحنة مــن زيــت الزيتــون بواســطة صهاريــج
(.)Flexi Containers
8 .8توفــر االمكانيــة لالخــوة عــرب الداخــل بحمــل مــا يصــل إلــى  10متــر
مــن البــاط يف ســياراتهم اخلاصــة عنــد االنتقــال عبــر معبــر اجللمة
املخصص للمركبات (اســتخدام شــخصي).
حساســة
9 .9اعطــاء األولويــة علــى املعبــر مبــرور املنتجــات التــي تعتبــر ّ
للظــروف اجلويــة (احلــرارة) مثــل احللويات والســكاكر (الشــوكوالته).
1010تقــدمي وعــود مــن اجلانــب االســرائيلي لتحســن معاملــة الســائقني
علــى املعابــر.
ومت التأكيــد يف ختــام االجتمــاع مــن كال اجلانبــن علــى مواصلــة العمــل
املشــترك مــن اجــل احلصــول علــى مزيد مــن التســهيالت االخرى ملصلحة
القطــاع اخلــاص.

عمان
بتنسيق وتعاون بني غرفة جتارة نابلس وغرفة صناعة ّ

وفد نقابة اصحاب مشاغل اخلياطة يف نابلس يعود من زيارة اىل اململكة االردنية الهاشمية

عــاد الــى نابلــس وفــد نقابــة اصحــاب مشــاغل اخلياطــة يف نابلــس بعــد زيــارة ناجحــة اســتمرت اربعــة ايــام الــى اململكــة االردنيــة الهاشــمية هدفــت الــى
بحــث التعــاون املشــترك مــع اجلهــات ذات العالقــة يف العاصمــة االردنيــة عمــان .وضــم الوفــد كل مــن رئيــس النقابــة بســام عرفــات  ،ونائبــه ديــاب عبــد
العزيــز  ،وســامر ريحــان امــن الصنــدوق  ،ووائــل السوســي عضــو الهيئــة االداريــة.
وجــاءت الزيــارة بتخطيــط مــن غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس مــن اجــل الرقــي بــاداء النقابــة وتوســيع افــاق عملهــا ومنتجاتهــا  ،وبتنســيق مــع غرفــة
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صناعــة ع ّمــان التــي ابــدت كل تعــاون مــن اجــل حتقيــق اهــداف الزيــارة.
وشــملت الزيــارة لقــاء مــع املديــر التنفيــذي لغرفــة صناعــة عمــان د .نائــل
احلســامي  ،ولقــاء مــع ممثــل قطــاع االلبســة يف غرفــة جتــارة األردن
اســعد القواســمي جــرى يف مقــر غرفــة جتــارة االردن  ،كمــا اجــرى وفــد
النقابــة لقــاء مــع رئيــس نقابــة واعضــاء جتــار االلبســة يف غرفــة جتــارة
االردن  ،وقــام بزيــارة ميدانيــة الــى بعــض مصانــع احمليــكات يف منطقــة
ماركا .كمــا عقــد الوفــد اجتمــاع مع نقابة أصحــاب احمليــكات يف وســط
العاصمــة االردنيــة  ،وقام بزيــارة عــدد مــن مشــاغل اخلياطــة فيهــا  ،كمــا
التقى مــع القائــم بأعمــال مركــز تصميــم االلبســة وخدمــات التدريــب
م .عميد عبد القادر .

يف العمــل علــى خدمــة الهيئــة العامــة بكافــة قطاعاتهــا االقتصاديــة ،
مقدمــا شــكره العميــق لألخــوة رئيــس غرفــة صناعة عمــان زياد احلمصي
واعضــاء مجلــس ادارة الغرفــة وطاقمهــا التنفيــذي  ،مؤكــدا ان الزيــارة
كانــت ايجابيــة للعمــل علــى الرقــي بصناعــة وانتــاج املالبــس بنابلــس.
وبــن ان الغرفــة تبــذل اقصــى جهودهــا خلدمــة املجتمــع االقتصــادي
يف محافظــة نابلــس مــن اجــل احــداث مزيــد مــن التنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة  ،واضــاف ان الزيــارة جــاءت حتقيقــا لرســالة الغرفة التــي
تعمــل علــى تنميــة قــدرات اصحــاب االعمــال  ،وترويــج املنتــج الوطنــي ،
وتنفيــذا الهــداف الغرفــة االســتراتيجية بالعمــل علــى تطويــر الصناعــة
احملليــة واقامــة مشــاريع اســتثمارية مشــتركة  ،وتنشــيط احلركــة التجارية
يف احملافظــة.

وعقــد الوفــد يف ختــام زيارتــه لقــاء اقتصاديــا مــع رئيــس واعضــاء مجلــس
ادارة غرفــة صناعــة ع ّمــان ،حيــث بحــث اجلانبــان ســبل وآفــاق التعــاون وعبــر رئيــس نقابــة اصحــاب مشــاغل اخلياطــة يف نابلــس بســام عرفــات
املشــترك  ،وناقــش نتائــج زيــارة الوفــد الــى عمــان .كمــا اقامــت الغرفــة عــن شــكره وامتنانــه لغرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس رئيســا واعضــاء ،
مؤكــدا ان الوفــد وجــد يف العاصمــة االردنيــة كل تعــاون مــن كافــة اجلهــات
حفــل غــداء تكرميــا للوفــد الضيــف.
التــي زارهــا والتقــى معهــا  ،مــا يؤكــد عمــق العالقــة االقتصاديــة مــع
وع ّبــر وفــد النقابــة يف كافــة اللقــاءات التــي اجراهــا يف عمــان عــن شــكره االشــقاء يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية  ،موضحــا ان نتائــج الزيــارة ســوف
لغرفــة صناعــة عمــان علــى جهودهــا يف ترتيــب الزيــارة والتــي جــاءت يف تظهــر قريبــا  ،وســتنعكس ايجابــا علــى قطاع اخلياطة والنســيج يف نابلس
اطــار جهــود غرفــة جتــارة نابلس لدعم قطاع النســيج واخلياطة يف نابلس والعاملــن فيــه .وقــدم عرفــات شــكره باســم الوفــد الــى غرفــة صناعــة
والتفكيــر يف تطويــر مشــاغل اخلياطــة ومنتجاتهــا .وقــام الوفــد بالتعريــف عمــان الســتضافة رئيــس واعضــاء النقابــة  ،واعــداد برنامــج لزيارتــه ،
بواقع الصناعة يف فلســطني ومجاالت التعاون املشــترك واهداف النقابة ومرافقته طيلة ايام اقامته      .
وغاياتهــا وانشــطتها ّ ،
واطلــع الوفــد علــى طــرق التصنيــع املتطــورة التــي
اجلديــر ذكــره هنــا ان مديــر العالقــات العامــة يف غرفــة صناعــة ع ّمــان
تشــهدها املصانــع االردنيــة يف هــذا القطــاع احليــوي.
ويف ســياق تعليقــه علــى الزيــارة ونتائجهــا  ،اوضــح رئيــس مجلــس ادارة محمــد الصالحــات التــي اســتضافت الوفــد رافــق الوفــد طيلــة فتــرة
غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي ان الغرفــة لــن تألــو جهــدا اقامتــه يف عمــان للتعــرف علــى قطــاع املنســوجات وااللبســة االردنــي.
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غرفة جتارة نابلس واملشروع الياباين

لتطوير خدمات االعمال يختتمان الدورة التدريبية حول "مهارات
واسرتاتيجيات التسويق"
جــرى يف غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس تخريــج املشــاركني واملشــاركات مــن مــدراء وموظفي الغــرف التجارية
واالحتــادات والشــركات الصناعيــة يف دورة مهــارات واســتراتيجيات التســويق  ،والتــي عقــدت خــال الفتــرة
مــن  2014/3/26 - 19يف قاعــة غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس  ،وذلــك بحضــور رئيس مجلــس ادارة الغرفة
حســام حجــاوي  ،وامــن الســر عثمــان مصلــح  ،ونائبــه طايــل احلــواري  ،ورئيــس فريــق املشــروع د .اوزاوا،
واملــدرب د .فوجيتا .وجــاءت الــدورة التدريبيــة ضمــن مشــروع تطويــر قــدرات موظفــي الغــرف التجاريــة
واالحتــادات والشــركات الصناعيــة علــى تقــدمي خدمــات متقدمــة يف مجــال تطويــر األعمــال  ،والــذي ينفــذ
بدعــم مــن الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي (جايــكا)  ،وبالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي  ،واحتــاد
الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية  ،واالحتــادات الصناعيــة التخصصيــة واحتادهــا العــام.
وقــد القــى رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي كلمــة يف حفــل التخريــج شــكر فيهــا احلكومــة اليابانيــة الصديقة ،
والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي  ،واجلهــات الشــريكة  ،كمــا قــدم شــكره
للمــدرب الدكتــور فوجيتــا وطواقــم العمــل واملترجمــن .كمــا شــكر خاللهــا
املتدربــن علــى حســن التزامهــم  ،وحرصهــم علــى حتصيــل املعلومــة
املفيــدة  ،والتــي تخــدم أعضــاء الهيئــات العامــة ملؤسســاتهم .كمــا تطــرق
الى الصداقة الفلســطينية اليابانية والدعم الياباني للشــعب الفلســطيني
 ،مؤكــداً علــى ضــرورة اســتثمار هــذه العالقــات الطيبة للمزيــد من الفائدة
علــى املســتوى الوطنــي  ،خاصــة مــا يتعلــق بتدريــب والتأهيــل الكــوادر
الفلســطينية علــى أيــدي اخلبــراء اليابانيــن احملترفــن.
من جهته  ،شــكر د .اوزاوا الغرفة على االســتضافة والتعاون  ،واملتدربني
يف الــدورة  ،منوهــا الــى ان املشــروع يهــدف الــى تطويــر كــوادر ومنشــآت
القطــاع اخلــاص  ،مــن خــال تقــدمي دورات فعالــة  ،مؤكــدا ان الــدورات
ستســتمر خــال االشــهر القادمــة وســيكون هنــاك تدريــب عملــي يف
منشــآت اقتصاديــة  ،مؤكــدا ان دعــم القطــاع اخلــاص وتعاونــه مــع ادارة
املشــروع هــو ســبب النجــاح لــه.
وأعــرب املــدرب اليابانــي شــينوبو فوجيتــا عــن شــكره وتقديــره لغرفــة
جتــارة نابلــس علــى اســتضافتها للــدورة وكــرم الضيافــة فيهــا  ،مبــاركا
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للمتدربــن ،منوهــا الــى التــزام املتدربــن باحلضــور اليومــي  ،مؤكــدا ان
ذلــك يعكــس الرغبــة باالســتفادة  ،مشــيدا بالعــروض التقدمييــة التــي
قدمهــا املشــاركون يف الــدورة  ،كمــا أشــار إلــى أن جــودة واداء التدريــب
لــم تــأت فقــط مــن خبرتــه كمــدرب  ،ال بــل مــن نوعيــة املشــاركني
واملشــاركات يف الــدورة التدريبيــة الذيــن عبــر عــن فخــره بهــم.
بــدوره  ،اشــاد مديــر غرفــة جتــارة وصناعــة رام اهلل صــاح العــودة
يف كلمــة لــه باســم املتدربــن بالــدورة  ،مؤكــدا انهــا جــاءت اكثــر مــن
التوقعــات  ،مــن خــال اخلبــرات العمليــة التــي ميلكهــا املــدرب فوجيتــا
الــذي يعــد ثانــي افضــل مستشــار يف التســويق يف اليابــان  ،مبينــا ان
التطبيــق العملــي لألفــكار واالســتراتيجيات التســويقية ســينعكس ايجابــا
علــى منشــآت القطــاع اخلــاص .وقــدم شــكره الــى كل مــن غرفــة جتــارة
نابلــس  ،وادارة املشــروع  ،وفريــق جايــكا  ،واملترجمــن واملتدربــن.
ويف نهايــة الورشــة  ،مت توزيــع شــهادات املشــاركة يف الــدورة التدريبيــة
علــى اخلريجــن.

بتنظيم من احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
غرفة جتارة نابلس تستضيف ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني

اســتضافت غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس ورشــة عمــل خاصــة بقانــون العمــل الفلســطيني  ،وذلــك بتنظيــم مــن احتــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة
الزراعيــة الفلســطينية  ،يف اطــار جهــوده لعــرض أبــرز مجهــودات االحتــاد يف إطــار احلــوار االجتماعــي  ،وتقــدمي املقترحــات األوليــة للتعديــات علــى
القانــون  ،كمــا يرتئيهــا اصحــاب االعمــال  ،ومبــا يحقــق التــوازن واملصلحــة الوطنيــة يف تعزيــز فــرص التنميــة والشــراكة االقتصاديــة املرجوة .وحضــر
الورشــة رئيــس واعضــاء الغرفــة  ،وممثلــي الغــرف التجاريــة يف ســلفيت وقلقيليــة وطولكــرم  ،وعــدد مــن املدعويــن مــن اعضــاء الهيئــات العامــة وممثلــي
االحتــادات والنقابــات مــن القطــاع اخلــاص.
ويكتســب عقــد الورشــة أهميــة خاصــة حيــث أنهــا تأتــي يف إطــار اســتعدادات االحتــاد يف متثيــل منظمــات أصحــاب العمــل لعــرض موقــف القطــاع
اخلــاص مــن القانــون املذكــور يف احلــوارات الثالثيــة مــع أطــراف االنتــاج  ،وبشــكل خــاص النقابــات العماليــة  ،ووزارة العمــل  ،حــول التعديــات
والتشــريعات املتعلقــة به.
ورحــب رئيــس غرفــة جتــارة نابلــس ونائــب رئيــس احتــاد الغــرف التجاريــة الفلســطينية حســام حجــاوي باحلضــور  ،منوهــا الــى جهــود احتــاد الغــرف
التجاريــة الفلســطينية بصفتــه كممثــل للقطــاع اخلــاص يف جلنــة السياســات العماليــة  ،منــذ العــام املاضــي علــى تعديــل قانــون العمــل احلالــي من وجهة
نظــر القطــاع اخلــاص .واطلــع حجــاوي احلضــور علــى هــدف الورشــة املتمثــل باســتعراض القضايــا التــي طرحــت يف الورشــات الســابقة مــع القطــاع
اخلــاص  ،والتــي اجريــت يف كافــة الغرفــة التجاريــة يف احملافظــات الفلســطينية  ،متهيــدا للحــوار املنتظــر حــول تعديــل قانــون العمــل احلالــي.
وتطــرق املستشــار االقتصــادي الحتــاد الغــرف التجاريــة د .احمــد الفــرا الــى االوضــاع االقتصاديــة احلاليــة والســابقة ومــدى تأثيرهــا علــى القطــاع
اخلــاص  ،كمــا تنــاول ابــرز القضايــا التــي طرحهــا أصحــاب العمــل يف الورشــات الســابقة  ،وحتديــد موقــف القطــاع اخلــاص منهــا  ،وانعــكاس ذلــك
علــى الواقــع االقتصــادي ومنشــآت القطــاع اخلــاص التــي تشــغل اكبــر نســبة مــن العمالــة يف فلســطني.
بــدوره  ،اســتعرض املستشــار القانونــي الحتــاد الغــرف التجاريــة د .نعيــم ســامة مــواد قانــون العمــل املــراد تعديلهــا مبــا يتناســب ومصالح القطــاع اخلاص
الفلســطيني  ،ومدى شــموليتها وقانونيتها  ،وآثار تطبيقها  ،لضمان التوازن من اجل احلفاظ على اســتمرار عمل املنشــآت االقتصادية يف فلســطني  .
وشــهدت الورشــة مداخــات واستفســارات مــن اصحــاب العمــل املشــاركني حــول كافــة القضايــا املطروحــة  ،االمــر الــذي يؤكــد معانــاة القطــاع اخلــاص
مــن تطبيــق بعــض مــواد قانــون العمــل احلالــي.
وخرجــت الورشــة بعــدة مطالــب ومالحظــات محــددة للقطــاع خلــاص تتعلــق بعقــد جلســات للقطاعــات التخصصيــة  ،واعفــاء القضايــا العماليــة مــن
الرســوم  ،وعقــد العمــل  ،وعقــد املقاولــة وشــروطه  ،واالجــازات الســنوية  ،والفصــل التعســفي  ،واحلــد االدنــى لألجــور  ،وامــراض املهنــة.
وطالــب الفــرا وســامة يف ختــام الورشــة اصحــاب العمــل احلضــور بتزويــد احتــاد الغــرف التجاريــة مــن خــال الغرفــة التجارية بالقضايــا واملشــاكل
اخلاصــة يف منشــآتهم عنــد تطبيــق قانــون العمــل احلالــي لالســتناد اليهــا  ،مــن اجــل تضمينهــا والعمــل عليها مع الشــركاء االجتماعيــن  ،تعزيزا ملوقف
احتــاد الغــرف التجاريــة يف احلــوارات القادمــة.
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الزيارة تسفر عن نتائج ايجابية للقطاع اخلاص

سفري اململكة االردنية الهاشمية يف فلسطني يحل ضيفا على
غرفة جتارة نابلس
اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي يف مقــر الغرفــة ســفير اململكــة االردنيــة
الهاشــمية يف فلســطني خالــد الشــوابكة  ،يرافقــه نائبــه للشــؤون االقتصاديــة محمــد الشــبار .وقــد حضــر
اللقــاء كل مــن محافــظ محافظــة نابلــس جبريــن البكــري ونائبتــه عنــان االتيــرة  ،واعضــاء مجلــس االدارة
عمــر هاشــم  ،عثمــان مصلــح  ،ســمير قــادري  ،طايــل احلــواري  ،فايــق دروزة  ،بشــير حننــي  ،رائــد الزملــوط،
سامر فتوح.
وتركــز احلديــث يف  محطــات الزيــارة علــى املواضيــع والشــؤون االقتصاديــة بشــكل عــام  ،إضافــة الــى بحــث
شــؤون الســياحة الطبية والعالجية  ،والترفيهية يف نابلس.

يف غرفة التجارة والصناعة

ورحب حسام حجاوي بالضيف  ،شاكرا له تلبية الدعوة  ،منوها الى ان الزيارة تأتي للبناء على ما
مت احلديث بشأنه اثناء زيارة معالي وزير التجارة والصناعة االردني
د .حامت احللواني لنابلس مؤخرا  ،وذلك من اجل مزيد من تطوير
العالقة االخوية والتشبيك االقتصادي.واشار حجاوي الى ان مجلس
ادارة غرفة جتارة وصناعة نابلس ينوي زيارة اململكة االردنية الهاشمية
قريبا لاللتقاء مع نظرائنا من اجلهات االردنية الشقيقة  ،مطالبا بتعاون
السفارة يف االعداد للزيارة  ،مؤكدا ان هناك ترتيبات إلقامة امللتقى
االردني الفلسطيني الثاني يف االسبوع االول من نيسان  ، 2014بالتعاون
بني هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية  ،وهيئة تشجيع االستثمار
االردنية  ،حيث مت ترشيح عدد من اصحاب املنشآت االقتصادية بنابلس
حلضور امللتقى.
وشدد حجاوي على ضرورة اقامة معرض الصناعات االردنية يف
فلسطني  ،منوها الى ان احتاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية
اقام معرض الصناعات الفلسطينية يف العاصمة االردنية ع ّمان  ،سعيا
وبي حجاوي ان الغرفة تقوم
وراء رفع نسب التبادل التجاري الثنائيّ .
اآلن بترتيب وتنسيق زيارتني الى العاصمة االردنية العضاء من الهيئة
العامة للغرفة من اجل مزيد من التشبيك وتبادل اخلبرات.
على صعيد آخر  ،طالب حجاوي بالضغط املشترك على اجلانب
االسرائيلي لزيادة تبادل الزيارات ذات الطابع االقتصادي  ،والتي يقف
اجلانب االسرائيلي عائقا امامها حيث ان بعض الشركات االردنية لم
حتصل على تصاريح دخول الى  فلسطني  ،عالوة على تفعيل اتفاقية
املركز اللوجستي لتسهيل وتعظيم حركة التجارة على اجلسر وكافة
االتفاقات ومذكرات التفاهم املبرمة .وطالب حجاوي بالتعاون من اجل
ايجاد نافذة لتسهيل دخول رجال االعمال والتجار من خالل اعتماد
بطاقة الغرف التجارية يف عملية السفر على معبر امللك حسني .واكد
حجاوي ضرورة العمل من اجلانبني على زيادة التبادل التجاري من
خالل اقامة املشاريع االستثمارية املشتركة  ،متطلعني الى رؤية
البضائع االردنية يف السوق الفلسطينية  ،كما نتطلع الى رؤية البضائع
الفلسطينية يف السوق االردنية  ،االمر الذي يؤدي الى رفع منسوب
حركة التصدير واالستيراد املتبادلة التي من املفترض ان تتناسب مع
حميمية العالقة االخوية.
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ونوه الى ضرورة العمل على عدم تأخير اصدار «عدم املمانعة» لتجار غزة
 ،واعتماد ذلك عن طريق الغرف التجارية  ،والعمل على تسهيل دخول
بعض رجال االعمال الفلسطينيني املمنوعني الى االردن الشقيق .وث ّمن
حجاوي موقف االردن ملكا وحكومة وشعبا جتاه الشعب الفلسطيني ،
مطالبا باسغالل عالقاته الدولية يف توفير احلماية للمسجد االقصى ،
يف ظل الهجمة االخيرة التي متارس ضد القدس واملقدسات .كما شدد
على اهمية مساندة االردن يف الضغط على اجلانب االسرائيلي بخصوص
استغالل املناطق املسماه (ج) مما ميكن من التوسع يف البناء واالستثمار
فيها  ،واستغالل ثرواتها .واوضح ضرورة التعاون املشترك يف مجال نقل
اخلبرات املشتركة االردنية والفلسطينية.
يف مداخلته  ،رحب محافظ نابلس اللواء جبرين البكري بحرارة بالسفير
االردني  ،مؤكدا ان ذلك يدل على اهتمامه بنابلس لدفع عجلة االقتصاد
الى االمام .واعرب البكري عن ثقته بقدرتنا على جتاوز املرحلة احلالية
والقادمة يف ظل القيادتني احلكيمتني يف فلسطني واالردن  ،منوها الى
تأثير احلراك السياسي املشترك بسبب الوضع السياسي الراهن .وشدد
البكري على تناغم العمل املشترك من خالل املشاركة يف التجربة واخلبرة ،
مؤكدا ان حالة االستقرار السائدة تساعد على اغناء العمل الثنائي لينعكس
ايجابا على االقتصاد الفلسطيني .واوضح ان مؤسسات نابلس تعمل جنبا
الى جنب  ،مؤكدة على اصرار الشعب الفلسطيني على جتاوز املرحلة التي
منر بها حاليا  ،معبرا عن االمل بان تكون زيارة السفير اليوم الى نابلس
مثمرة ومفيدة.
من جهته  ،اكد نائب رئيس الغرفة عمر هاشم على ضرورة رفع نسب
الصادرات السلعية البينية بني االردن وفلسطني من اجل الوصول الى حجم
جتاري يتناسب والعالقات الثنائية االخوية  ،مؤكدا على اهمية بناء اقتصاد
فلسطيني مستقل  ،مشيرا الى االجراءات االسرائيلية التي حتد من النمو
االقتصادي  ،مبينا ان الزيارات املتبادلة بحاجة الى اتفاقات عمل لتنفيذها.
واوضح هاشم ان الشعب الفلسطيني متمسك بوطنه وال مجال للتفكير
بوطن بديل  ،منوها الى اننا نعتبر االردن الرئة التي نتنفس من خاللها
مع العالم.
يف حديثه  ،ع ّبر السفير االردني خالد الشوابكة عن سعادة ال توصف

بزيارة نابلس العزيزة  ،مؤكدا انها تتمتع مبكانة خاصة يف حياته ،
مقدما الشكر للغرفة على دعوته  ،منوها الى حرصه على متكني العمل
االقتصادي بني االردن وفلسطني  ،مرحبا بكافة االفكار التي طرحها
رئيس الغرفة حسام حجاوي  ،معبرا عن اهتمامه بها .وشدد على ان
موقف االردن من املسجد االقصى ملكا وحكومة وشعبا يعبر عن ثبات
املوقف االردني الرسمي جتاهه .وعبر عن االهتمام بزيارات القطاع
اخلاص يف نابلس الى االردن يف املستقبل القريب  ،مؤكدا ان ذلك يعزز
العالقات االقتصادية ويعمل على تنميتها .واشار الشوابكة الى قرب
انعقاد اللجنة االردنية الفلسطينية املشتركة التي سيتمخض عنها مزيدا
من توقيع اتفاقيات العمل الثنائي .ونوه الى ان اجلانب االسرائيلي ما
زال يضع العقبات امام انسياب البضائع بني البلدين  ،مبينا ان العمل
جاري لتحويل جسر االمير محمد ملعبر البضائع بني فلسطني واالردن
وتوسيع مساحته .واعلن الشوابكة يف االجتماع عن موافقته على قيام
الغرفة بارسال كشف باسماء رجال االعمال املمنوعني واملسجلني بشكل
حقيقي يف الغرفة من اجل تسهيل معامالتهم ودخولهم الى االراضي
االردنية  ،وموافقته على فتح نافذة على اجلسر من اجل ذلك شريطة
وجود اعداد حقيقية من رجال االعمال  ،وان يتم ذلك عبر محافظ
نابلس خاصة ملن عليه قيود امنية .وجدد الشوابكة دعوته لزيادة التبادل
التجاري من خالل االتفاقيات الثنائية  ،معلنا ان السفارة االردنية برام
اهلل سوف تفتتح مكتب ملؤسسة تنمية الصادرات يف االردن يف مقرها
لتسهيل التبادل التجاري .اما بشأن رجال االعمال يف غزة  ،فقد اعلن
ان املوافقة االردنية مت تقليصها الى  48ساعة لطلبات رجال االعمال
وكل فئات املجتمع .كما اعلن ان جتديد جواز السفر االردني او اصدار
جواز جديد سيتم عن طريق السفارة يف رام اهلل وان تتم املعاملة من
خالل الغرفة كونها املرجعية يف التصديق على تلك املعامالت .وشدد
الشوابكة يف ختام مداخلته على ان الغرف التجارية متثل شريحة مهمة
من املجتمع ولها كل التقدير واالحترام  ،مؤكدا ان السفارة االردنية
وجدت خلدمة ابناء الشعب الفلسطيني.

بني أبناء الشعبني ويف كافة املجاالت العلمية وعلى كافة املستويات .من جانبه،
قدم الشوابكة الشكر جلامعة النجاح الوطنية على استقباله  ،مشيدا بالدور
الوطني والعلمي الذي تقوم به اجلامعة يف بناء جيل متعلم ميتاز باخلبرة
والكفاءة  ،وأضاف أن جامعة النجاح الوطنية جامعة متميزة على صعيد
البرامج العلمية والشهادات والكوادر العلمية فيها .وجرى يف اللقاء استعراض
العالقات التي تربط اجلامعة بالغرفة التجارية يف اآلونة احلالية.

يف مستشفى النجاح الوطني اجلامعي

بعد ذلك  ،زار الوفد مستشفى النجاح الوطني اجلامعي  ،والتقى مع
د .فاروق زعيتر وهاني النابلسي عضوي مجلس امناء املستشفى ،واملسؤولني
االداريني فيه  ،الذين أطلعوه على أقسامه وجتهيزاته  ،مقدمني الشكر
للمملكة االردنية الهاشمية على تدريب كوادره واطبائه .كما اشاروا الى
خطط توسعة املستشفى يف املراحل املقبلة  .وقد عبر السفير الشوابكة
عن تقديره العالي ملا تقوم به اجلامعة من خدمات يف مجال الطب يخدم
جميع ابناء الشعب الفلسطيني  ،معبرا عن اعجابه يف جولة داخل اروقة
املستشفى مبا شاهده يف املستشفى من تطور على صعيد تقدمي اخلدمة
الطبية الضرورية محليا البناء الشعب الفلسطيني.

يف متنزه سما نابلس

وزار الوفد متنزه سما نابلس  ،حيث استقبلهم هناك عضو مجلس بلدية
نابلس عاصم سالم  ،ورجل االعمال حسام قرش  ،الذيْن قدما للوفد شرحا
وافيا عن مجريات االمور التطويرية يف املتنزه  ،والتي تنفذ ضمن اتفاقية
مع القطاع اخلاص  ،والهادفة الى تطوير املوقع سياحيا وترفيهيا.
ويف ختام الزيارة تناول السفير الشوابكة والوفد املرافق له طعام الغداء على
غسان الشكعة  ،ونائب
مائدة الغرفة بحضور ومشاركة رئيس بلدية نابلس ّ
رئيس اجلامعة د .محمد حنون.

يف جامعة النجاح الوطنية

والتقى السفير خالد الشوابكة يف جامعة النجاح الوطنية مع القائم
باعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية االستاذ الدكتور ماهر النتشة ،
وذلك ضمن زيارته الى نابلس  ،حيث رافقه فيها رئيس غرفة جتارة
وصناعة نابلس حسام حجاوي  ،وعدد من اعضاء الغرفة .وشارك
يف االجتماع من جانب اجلامعة كل من  ،نائب رئيس اجلامعة للشؤون
اإلدارية د .محمد حنون  ،واملدير املالي للجامعة رشيد الكخن  ،والقائم
باعمال مدير دائرة العالقات العامة خالد مفلح .وخالل اللقاء  ،رحب
أ .د .النتشة بالسفير والوفد املرافق له من غرفة جتارة وصناعة نابلس
مقدما حملة عن تاريخ اجلامعة  ،ونشأتها  ،والتطور الذي حصل عليها
يف طرح العديد من البرامج األكادميية التي تخدم السوق احمللي والعربي،
باإلضافة الى تقدمي الدكتور النتشة شرحا عن أهم احملطات املضيئة
يف تاريخ اجلامعة ومسيرتها األكادميية املميزة .كما عبر د .النتشة عن
شكره لسعادة السفير على زيارته  ،وثمن دور الشقيقة اململكة األردنية
الهاشمية والشعب األردني الشقيق يف دعم القضية الفلسطينية ويف حق
الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة  ،مشيدا بالعالقات الثنائية
العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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تبحث آفاق التعاون املشرتك مع وفد من جمهورية لتوانيا
اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي يف مقــر الغرفــة وفــد مــن وزارة اخلارجيــة يف
جمهوريــة لتوانيــا  ،ترافقهــم ممثلــة لتوانيــا لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .وحضــر اللقــاء نائــب رئيــس
الغرفــة عمــر هاشــم  ،ونائــب امــن الصنــدوق ســمير قــادري  ،وعضــو مجلــس االدارة فايــق دروزة  ،كمــا
شــارك يف اللقــاء حكيــم ابــو عيشــة مــن قســم العالقــات العامــة يف محافظــة نابلــس.
وجرى يف اللقاء استعراض آفاق العمل املشترك على الصعيد االقتصادي يف كافة القطاعات االقتصادية.
ورحــب رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي بالوفــد الضيــف  ،منوهــا الــى اهــداف الغرفــة يف املرحلــة احلاليــة
لتطويــر القطــاع اخلــاص ومنشــآته  ،مؤكــدا اننــا نتطلــع الــى بنــاء قاعــدة اقتصاديــة متينــة يف نابلــس ،
مبينــا حــرص الغرفــة علــى مــد جســور التعــاون لتطويــر العالقــات مــع كافــة الــدول الصديقــة  ،موضحــا
ان تقويــة وتعزيــز الصناعــة احملليــة  ،ومتكــن صاحبــات االعمــال  ،والعمــل علــى تطويــر التدريــب املهنــي
مــن اولويــات الغرفــة .وشــدد حجــاوي ان القطــاع اخلــاص يعيــش ظــروف
صعبــة يف اســتثماراته  ،مؤكــدا علــى ضــرورة اعطــاء املســتثمر الفلســطيني
واخلارجــي الفرصــة للعمــل يف فلســطني بــكل حريــة وبــدون معوقــات.
كمــا اطلــع حجــاوي الوفــد علــى بعــض املشــاريع االســتثمارية ذات البعــد
الوطنــي مثــل مصنــع االســمنت والصناعــات التحويليــة  ،والســياحة الدينيــة
والطبيــة  ،باإلضافــة الــى التدريــب املهنــي  ،مؤكــدا جديــة القطــاع اخلــاص
يف االســتثمار املشــترك مستشــهدا بقصــص جناحــه  ،ومنوهــا علــى
اهميــة االســتثمار يف املنطقــة املســماة (ج) التــي تشــكل  %62مــن االراضــي
الفلســطينية وفيهــا إمكانيــات اســتثمارية كبيــرة.
وقدمــت مديــرة دائــرة امريــكا الالتينيــة وافريقيــا وآســيا يف وزارة اخلارجية
اللتوانيــة اينــا مارتشــيوليونت شــكرها للغرفــة علــى االســتضافة  ،مؤكــدة ان
لتوانيــا معنيــة بتعــاون ثنائــي مــع القطــاع اخلــاص الفلســطيني  ،لتطويــر
االقتصــاد الفلســطيني  ،مبينــة ان الزيــارة تهــدف الــى االطــاع علــى
ماهيــة االســتثمار  ،واولويــات العمــل والتشــبيك مــع لتوانيــا .واوضحــت
ان لتوانيــا هــي دولــة زراعيــة وذات قــدرة تنافســية  ،وتتميــز بقطاعــات
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االثــاث  ،وتكنولوجيــا املعلومــات  ،وصناعــة املعــدات الطبيــة الليزريــة
 ،باإلضافــة الــى قطــاع الســياحة  ،مؤكــدة ان التســهيالت واخلدمــات
موجــودة ومتوفــرة لرجــال االعمــال مــن اخلــارج.
مــن جهتــه  ،طالــب عمــر هاشــم الوفــد اللتوانــي بتزويــد الغرفــة بالبرامــج
الســياحية  ،ومعلومــات عــن التأشــيرة الــى جمهوريــة لتوانيــا وكيفيــة
احلصــول عليهــا  ،والعمــل علــى التعــاون والتشــبيك يف مجــال قطــاع
االثــاث  ،خاصــة رفــع قــدرات العاملــن فيــه مــن ناحيــة اكتســاب وتبــادل
اخلبــرات واملعــارف اجلديــدة لتطويــر القطــاع محليــا مــن اجــل زيــادة
قدرتــه علــى التصديــر.
بــدوره  ،اشــار فايــق دروزة الــى ضــرورة إطــاع الغرفــة والتواصــل معهــا
بخصــوص املعــارض التجاريــة والصناعيــة والتخصصيــة املقامــة يف
جمهوريــة لتوانيــا  ،وخاصــة املتعلقــة بقطــاع املفروشــات واالثــاث بســبب
اهميــة هــذا القطــاع يف نابلــس.
ومت االتفــاق يف ختــام اللقــاء علــى عقــد لقــاءات الحقــة مــع مكتــب التمثيل
جلمهوريــة لتوانيــا يف رام اهلل مــن اجــل وضــع كافــة القضايــا املطروحــة
حيز التنفيذ  ،كما جرى تبادل الهدايا التذكارية   .

غرفة جتارة وصناعة نابلس

يوقعان مذكرة تفاهم مشرتكة
وجملس الشاحنني الفلسطيني
ّ

جــرى يف مقــر غرفــة جتــارة نابلــس توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس ومجلــس الشــاحنني الفلســطيني تســتهدف
العمــل املشــترك ومأسســة التعاونوترســيخ الــرؤى والتوجهــات مــن اجــل خدمــة القطــاع اخلــاص.
وقــد وقــع املذكــرة كل مــن رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي  ،ورئيــس مجلــس الشــاحنني الفلســطيني مهــا ابــو شوشــة
بحضــور اعضــاء مجلــس ادارة الغرفــة ســمير قــادري وبشــير حننــي مــن جانــب الغرفــة ،  وعضــو مجلــس ادارة املجلس طارق ســقف احليط
ومديــره العــام د .ســعيد اخلالــدي.
وقــد جــاءت مذكــرة التفاهــم باعتبــار الغرفة متثــل القطــاع اخلــاص يف محافظــة نابلــس ملختلف القطاعــات التجارية والصناعيــة والزراعية
واخلدماتيــة وغيرهــا مــن انشــطة القطــاع اخلــاص  ،وتعمــل علــى تقــدمي اخلدمــات لهــم والدفــاع عــن مصاحلهــم  ،والعمــل علــى حتســن
بيئــة العمــل وزيــادة القــدرة التنافســية لهــم  ،وبنــاء قدراتهم .كمــا جــاءت لكــون مجلــس الشــاحنني الفلســطيني يولــي اهتمامــات التجــار
والشــاحنني الفلســطينيني والعمــل مــن أجــل توفيــر اخلدمــات الفنيــة والقانونيــة التــي يحتاجونها  ،وحل املشــاكل املختلفة التــي تواجه قطاع
الشــحن  ،باإلضافــة إلــى مســاعدتهم يف تعامالتهــم مــع مــزودي خدمــات النقــل ومــوردي اخلدمــات الداعمــة لقطــاع الشــحن.
واتفــق الطرفــان يف املذكــرة علــى التعــاون يف مجــاالت التقــدم مبشــاريع مشــتركة للطرفــن بنــاء علــى اتفاقيــات تفصيليــة الحقــة  ،وتقــدمي
اخلدمــات االستشــارية يف املجــاالت املشــتركة ذات الصلــة التقنيــة واحلقوقيــة واللوجســتية وغيرهــا مــن خــال تأســيس فرق عمل مشــتركة
املناصــرة واحلشــد والتشــبيك يف القضايــا املشــتركة  ،والعمــل علــى مجــال التدريــب واالرشــاد  ،اضافــة الــى تبــادل املعلومــات ونشــرها.
ورحــب رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي بالوفــد  ،مثمنــا توقيــع االتفاقيــة التــي تهــدف بالدرجــة الرئيســية الــى خدمــة القطــاع اخلــاص  ،مــن
خــال تنفيــذ انشــطة مشــتركة بالتعــاون بــن الطرفــن .كمــا حتــدث حجــاوي بخصــوص التعــاون املشــترك علــى صعيــد مؤسســات القطــاع
اخلــاص الفلســطيني وضــرورة توحيــد الــرؤى واجلهــود علــى الصعيــد الوطنــي .كمــا شــدد حجــاوي علــى موضــوع تعظيــم التبــادل التجــاري
بــن فلســطني واألردن والتحــرك ســويا علــى هــذا الصعيــد مبــا يحقــق املصلحــة املشــتركة.
بدوره  ،اقترح عضو مجلس ادارة الغرفة بشــير حنني ان يتم التعاون مع جامعة النجاح بخصوص املادة التدريبية اخلاصة باللوجســتيات
ليتم تقدميها لطلبة وخريجي كليات االدارة واالقتصاد.
مــن جهتهــا  ،عبــرت رئيــس مجلــس الشــاحنني الفلســطيني عــن ســعادتها بتوقيــع مذكــرة التفاهــم  ،مؤكــدة ان اهــداف املجلــس تلتقــي مــع
اهــداف الغرفــة حلمايــة ودعــم التاجــر املســتورد واملصــدر مــن خــال تقــدمي حزمــة مــن البرامــج التدريبيــة لتحســن الواقــع االقتصــادي من
خــال جهــد مشــترك وموحــد .كمــا نوهــت الــى موضــوع الدراســات واالستشــارات القانونيــة والزيــارات التثقيفيــة التــي يقــوم بهــا املجلــس
بشــكل دوري خدمــة للقطــاع اخلــاص.
وقــال عضــو مجلــس ادارة مجلــس الشــاحنني طــارق ســقف احليــط ان املجلــس يركــز علــى قضايــا متــس عصــب العمــل بالنســبة للقطــاع
اخلــاص  ،مشــددا علــى موضــوع التدريــب مــن خــال مناهــج تعليميــة وتدريبيــة  ،منوهــا الــى ان تأثيــر ذلــك ســيكون مباشــرا علــى النهــوض
بواقــع القطــاع اخلــاص ومنشــآته وكــوادره العاملــة.
واتفق يف ختام االجتماع على البدء بسلسلة من االنشطة يف املستقبل القريب من اجل الشروع يف تنفيذ مذكرة التفاهم     .
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حمافظ سلطة النقد الفلسطينية
يزور غرفة جتارة نابلس

اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي يف مقــر الغرفــة محافــظ ســلطة النقــد
الفلســطينية د .جهــاد الوزيــر  ،وحضــر اللقــاء كل مــن عثمــان مصلــح امــن ســر الغرفــة  ،ونائبــه طايــل
احلــواري  ،وامــن الصنــدوق محمدســامح طبيلــة  ،ونائبــه ســمير قــادري  ،وعضــو املجلــس بشــير حننــي.
وقــد جــرى خــال اللقــاء اطــاع مجلــس ادارة الغرفــة علــى كافة القوانــن واالجراءات والتدابيــر واخلطوات
التــي تتخذهــا ســلطة النقــد الفلســطينية للحفــاظ علــى اجلهــاز املصــريف الفلســطيني  ،كمــا مت تبــادل
وجهــات النظــر حيــال سلســلة مــن القضايــا ذات العالقــة بعمــل القطــاع اخلــاص الفلســطيني وتعامالتــه
اليوميــة مــع املصــارف احملليــة.
ورحــب حســام حجــاوي بالدكتــور جهــاد الوزيــر  ،شــاكرا لــه زيارتــه للغرفــة  ،مثمنــا خطــوات ســلطة النقــد
الفلســطينية جتــاه تنظيــم اعمــال املصــارف يف فلســطني  ،واثــر ذلــك علــى الواقــع االقتصــادي بشــكل خاص
والواقــع الفلســطيني عمومــا .واثــار حجــاوي قضيــة مديونيــة احلكومة للقطــاع اخلاص الفلســطيني واثرها
علــى النمــو االقتصــادي وارتبــاط ذلــك باالســتقرار يف املشــهد االقتصــادي  ،مؤكــدا ان احلكومــة يجــب
ان تولــي ذلــك االهتمــام الــازم وتقــوم بدفــع مســتحقات القطــاع اخلــاص بشــكل منتظــم ودوري  ،مــن اجــل ضمــان دوران عجلــة االقتصــاد احمللــي
واحلفــاظ علــى قدراتــه التشــغيلية واالنتاجيــة.
كمــا تنــاول اعضــاء مجلــس ادارة الغرفــة سلســلة مــن القضايــا التــي تواجــه القطــاع اخلــاص والتــي مــن املمكــن ان تؤثــر على املشــهد االقتصــادي احمللي
وقدرتــه علــى العمــل  ،اضافــة الــى االوضــاع الســيئة التــي يعيشــها القطــاع اخلــاص يف ظــل انخفــاض معــدالت النمــو االقتصــادي  ،اضافــة الــى قضايــا
املقاصــة  ،ومتديــد الفتــرة الزمنيــة الســتقبال الشــيكات يف البنــوك  ،والعطــاءات التــي تطرحهــا احلكومــة علــى القطــاع اخلاص.
مــن جهتــه  ،وخــال اســتعراضه لألوضــاع املصرفيــة يف فلســطني  ،وضــع د .الوزيــر مجلــس ادارة الغرفــة يف صــورة القوانــن واالجــراءات التــي
تنتهجهــا ســلطة النقــد الفلســطينية حلمايــة الوضــع املالــي الفلســطيني  ،وطمأنــة املودعــن علــى ايداعاتهــم مــن خــال اطــاق مؤسســة ضمــان الودائع
الفلســطينية التــي تضمــن حقــوق  %93مــن املودعــن بســقف مقــداره عشــرة آالف دوالر .وع ّبــر الوزيــر عــن ســعادته بالتواصــل مــع كافــة اجلهــات ذات
العالقــة الطالعهــا علــى جملــة السياســات واخلطــوات والســيناريوهات املتخــذة مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية  ،منوهــا الــى ان اجلهــاز املصــريف
يف فلســطني قــوي ويتمتــع بالســامة واملتانــة .واشــار الوزيــر الــى ان ســلطة النقــد قــد اســتصدرت قانــون املدفوعــات الوطنــي  ،وهــي تعمــل ايضــا علــى
مشــروع املفتــاح الوطنــي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة التواصل والعمل املشترك من اجل خدمة االقتصاد الوطني الفلسطيني بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة.
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وفد من جتمع صاحبات االعمال التابع لغرفة جتارة نابلس
يزور عدد من املؤسسات االقتصادية يف اململكة االردنية الهاشمية

اختتــم وفــد جتمــع صاحبــات االعمــال التابــع لغرفــة جتــارة وصناعــة نابلس
زيــارة رســمية إلــى اململكــة االردنيــة الهاشــمية اســتمرت ملــدة ثالثــة ايــام ،
والتــي جــاءت بقــرار مــن مجلــس إدارة غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس.
وضم الوفد كل من معالي ســعادة  ،سوســن الســلعوس  ،ســعاد الســركجي ،
عــا تفاحــة  ،وايرينــا ابــو زنــط  ،ومبشــاركة رميــا املصــري ممثــل عــن غرفــة
جتــارة وصناعــة نابلس.
وزار الوفــد كال مــن نــادي صاحبــات االعمــال واملهــن االردنــي  ،وملتقــى
ســيدات االعمــال واملهــن االردنــي  ،ومؤسســة تشــجيع االســتثمار االردنيــة ،
وغرفــة جتــارة عمــان.
وجــرى خــال الزيــارة مــن خــال اللقــاءات التــي مت عقدهــا مــع مســؤولي
تلــك املؤسســات االطــاع علــى اهــم االجنــازات واالعمــال التــي قدمتهــا
املؤسســات االردنيــة املذكــورة يف مجــال دعــم ومتكــن املــرأة يف كافــة

املجــاالت  ،وبحــث ســبل التعــاون املشــترك  ،مبــا يخــدم مصلحة التجمع
والســيدات املنتســبات لغرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس.
واثنــاء الزيــارة مت التوقيــع علــى مذكــرة تفاهم ما بني التجمع ومؤسســة
تشــجيع االســتثمار االردنيــة لتحقيــق تعــاون مثمر يف مجــاالت التدريب ،
والتطويــر  ،وتبــادل املعلومات.
وقــال رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي يف ســياق تعليقــه علــى الزيــارة ان
مجلــس ادارة  الغرفــة وقيامــا بــدوره خلدمــة اعضائــه ورعاية مصاحلهم
اتخــذ قــرار زيــارة جتمــع صاحبــات االعمــال الــى املؤسســات الشــقيقة
وذات العالقــة يف اململكــة االردنيــة الهاشــمية  ،مــن اجــل رفــد االخــوات
باخلبــرات واالطــاع علــى التجــارب العربيــة يف اطــار متكــن ســيدات
وصاحبــات االعمــال ،  كمــا عبــر عــن شــكره وامتنانــه الــى ســعادة رئيــس
غرفــة جتــارة عمــان التــي ابــدى كل تعــاون إلجنــاح الزيــارة املذكــورة  .

وزير الزراعة وليد عساف يزور غرفة جتارة نابلس
اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي مســاء اليــوم
وزيــر الزراعــة م .وليــد عســاف والوفــد املرافــق لــه الــذي ضــم كال مــن محمد
فطايــر  ،ورائــد ابــو خليــل  ،واحمــد الفــارس  ،ومجــدي عــودة  ،وماجد اخلراز
 ،واحمــد حجــاج  ،وحســام الــدالل  ،ونهــاد صالحــات .وحضــر االجتمــاع
اعضــاء مجلــس االدارة ســمير قــادري وطايــل احلواري وبشــير حنني وياســن
دويــكات  ،وعــدد مــن اعضــاء الهيئــة العامــة للغرفــة مــن جتــار اخلضــار
والفواكــه مــن اســواق اخلضــار يف كل مــن نابلــس وبيتــا.
وقــد جــرى يف اللقــاء احلديــث عــن اولويــات عمــل الــوزارة يف كل الوطــن ،
ومعانــاة جتــار اخلضــار والفواكــه  ،ومت فيــه اســتعراض الوجــه التعــاون بــن
الغرفــة والــوزارة  ،يف ســبيل حــل تلــك القضايــا واملشــاكل  ،واحــداث حالــة من
التواصــل مــع الــوزارة مــن اجــل تلبيــة متطلبــات عمــل القطــاع اخلــاص.
ورحــب حســام حجــاوي بالوزيــر وليــد عســاف والوفــد املرافــق لــه  ،شــاكرا
للوزيــر تلبيــة دعــوة الغرفــة لزيارتهــا  ،مؤكــدا ان الغرفــة معنيــة بالتواصــل مــع
كافــة الــوزارات ذات الصلــة بعمــل القطــاع اخلــاص مــن اجــل تلبيــة متطلبــات
عملــه  ،كمــا حتــرص الغرفــة علــى اســتضافة اللقــاءات ودعــوة الــوزراء
واملســؤولني املعنيــن اليهــا يف ســبيل ايجــاد احللــول لكافــة املشــاكل الناشــئة ،
وقيامــا بدورهــا يف رعايــة مصالــح وشــؤون القطــاع اخلــاص .واكــد ان الغرفــة
تهــدف مــن وراء عقــد اللقــاء الــى احــداث حالــة مــن العمــل املشــترك الــذي
يلبــي احتياجــات الــوزارة والتاجــر واملســتهلك علــى حــد ســواء بتعــاون مــن
جميــع املعنيــن .واكــد ان الغرفــة تولــي القطــاع الزراعــي اهميــة خاصــة نظرا
الهميتــه علــى الواقــع االقتصــادي خاصــة يف ظــل فــرص النهــوض بــه مــن
خــال تكريــس االهتمــام الــازم بــه خصوصــا يف ظــل الهجمــة علــى االرض
الفلســطينية .وثمــن حجــاوي عاليــا جهــود وزيــر الزراعــة املهنــدس عســاف
وطواقــم الــوزارة املختلفــة يف ســعيهم الــدؤوب لرفعة هــذا القطاع االقتصادي
الهــام واالهتمــام بــاالرض وجاهزيــة الــوزارة للتعــاون الثنائــي.

مــن جهتــه  ،قــدم املهنــدس وليــد عســاف شــكره للغرفــة علــى اللقــاء
 ،مســتعرضا بشــكل مســهب اولويــات عمــل الــوزارة يف الفتــرة الراهنــة
واملشــاريع املنفــذة يف كافــة محافظــات الوطــن  ،ومــا قدمتــه الــوزارة
للمزراعــن يف الفتــرة الســابقة  ،معبــرا عــن اســتعداد الــوزارة للتعــاون
التــام يف خدمــة االرض واملــزارع علــى حــد ســواء  ،مشــيرا الــى سلســلة
االجنــازات املتحققــة علــى هــذا الصعيــد يف االونــة االخيــرة  ،داعيــا
القطــاع اخلــاص لالســتثمار يف القطــاع الزراعــي الــذي اصبــح ذو مردود
مــادي وفيــر يف الســنوات االخيــرة بفضــل سياســات ومشــاريع وتشــجيع
الوزارة املتمثلة بتقدمي االشــتال واالشــجار واالرشــاد واخلبراء واحلماية
والرقابــة مــن اجــل ازدهــار القطــاع الزراعــي .ونــوه عســاف ان املــزراع
الفلســطيني هــو امانــة يف رقابنــا وحمايتــه وتقــدمي املســاعدة لــه تعــد
اولويــة يف عمــل الــوزارة .واشــار الــى اهتمــام الــوزارة بالثــروة احليوانيــة
وجهــود الــوزارة للنهــوض بهــا من خالل حتســن ســاالت االبقار وحماية
قطــاع الدواجــن واحلبــش وتوفيــر الســاالت احملســنة مــن االغنــام .وبني
انــه ســيجتمع مــع بلديــة نابلــس االســبوع القــادم مــن اجــل بحــث اولويــات
العمــل معهــا يف نابلــس علــى صعيــد الــوزارة .واضــاف ان قانــون تشــجيع
االســتثمار الــذي عــدل مؤخــرا يعفــي القطــاع الزراعــي مــن الضرائــب.
واوضــح ان وزارة الزراعــة تعمــل حاليــا علــى مشــروع اســتراتيجي وهــو
تخضيــر فلســطني مبينــا ان معاملــه ســوف نراهــا بعــد خمســة ســنوات.
ولفــت عســاف الــى ان الــوزارة قامــت بصرف تعويضات للقطــاع الزراعي
مــن االضــرار االخيــرة التــي اصابتــه اثنــاء العاصفــة الثلجيــة  ،مؤكــدا
ان فــرق العمــل يف الــوزارة قامــت بجهــود كبيــرة حلصــر كافــة االضــرار
الزراعيــة مبهنيــة عاليــة .واكــد عســاف ان الــوزارة تتخــذ بــن الفينــة
واالخــرى قــرارات حلمايــة القطــاع الزراعــي يف فلســطني وخاصــة علــى
صعيــد مقاطعــة بضائــع املســتوطنات وعــدم اغــراق االســواق احملليــة
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ببضائــع رديئــة .واعتبــر ان محطــة التنقيــة الغربية يف نابلس هي مدعاة لالســتثمار يف القطــاع الزراعي داعيا
الى اســتغالل تلك الفرصة  ،مشــيدا بتعاون اململكة االردنية الهاشــمية الشــقيقة بالســماح للمنتجات الزراعية
الفلســطينية بالدخــول الــى اراضيهــا وفــق االتفاقيــات املوقعــة  ،وعبــر الوزيــر عســاف عــن جاهزيتــه للعمــل مع
القطــاع اخلــاص مــن اجــل مصلحة القطاع الزراعي الفلســطيني واتخاذ القرارات املناســبة يف مجلــس الوزراء
لتحقيــق مصالــح هــذا القطــاع والنهــوض بــه.
واســتمع الوزيــر باهتمــام الــى مداخــات بعــض التجــار احلضــور الــذي اســتعرضوا باســهاب سلســلة مــن
املشــاكل والقضايــا التــي يعانــون منهــا وهــي اســعار الســلع الزراعيــة  ،والتصاريــح التــي يحصــل عليهــا التجــار
مــن الــوزارة  ،والرســوم املفروضــة عليهــم وضــرورة تخفيضهــا  ،والــزام جميــع اســواق اخلضــار كمــا هــو احلــال
عليــه يف اســواق نابلــس  ،واســعار امليــاه املعاجلــة مــن اجــل االســتخدام الزراعــي.
وركــز حســام حجــاوي يف ختــام االجتمــاع علــى اســتعداد الغرفــة للتعــاون مــن اجــل متابعــة مــا مت االتفــاق
عليــه واملشــاركة بــأي جهــد يســاعد يف حتقيــق النمــو االقتصــادي  ،واتفــق يف اللقــاء الــذي اتســم بالوضــوح
والشــفافية والتعــاون علــى عقــد جلســة يف مقــر غرفــة جتــارة نابلــس تضــم جتــار اخلضــار والفواكــه مــن اجــل
وضــع اولوياتهــم حــول املشــاكل التــي تواجههــم وباشــراف الغرفــة ملتابعتهــا مــع الوزيــر الذي اكد نيته عــرض اي
مقتــرح ايجابــي ويخــدم القطــاع الزراعــي علــى احلكومــة مــن اجــل اقــراره.

بالشراكة مع غرفة جتارة وصناعة نابلس

جامعة النجاح الوطنية تعقد املؤمتر الثاين حول جتليات حركة التاريخ يف املدينة
عقــد يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يــوم االربعــاء املوافــق  2014/4/16املؤمتــر الثانــي حــول جتليــات حركــة التاريــخ يف مدينــة نابلــس «ماض عريــق  -حاضر
متجدد  -مســتقبل واعد».
وحضــر املؤمتــر أ .د .ســامي جبــر ،نائــب رئيــس اجلامعــة للشــؤون االكادمييــة ،والســيد حســام حجــاوي ،رئيــس الغرفــة التجاريــة واعضــاء مــن مجلــس
ادارتهــا  ،والدكتــور علــي عبــد احلميــد ،مقــرر اللجنــة التحضيريــة للمؤمتــر ،والعديــد مــن ممثلــي املؤسســات واجلمعيــات يف مدينــة نابلــس ،وأعضــاء مــن
الهيئــة التدريســية يف اجلامعــة ،وحشــد مــن طلبــة اجلامعــة.
والقــى د .علــي عبــد احلميــد كلمــة املؤمتــر رحــب فيهــا بالضيــوف واملشــاركني وقــدم الشــكر للجامعــة وللغرفــة التجاريــة يف مدينــة نابلــس علــى دعمهــا
للمؤمتــر واملؤسســات.
وأضــاف إن مدينــة نابلــس ومبــا تنطــوي عليــه يف جنباتهــا مــن معالــم وآثــار وذخائــر يصعــب تغطيتــه يف مؤمتــر واحــد ،ولهــذا الســبب جــاء هــذا املؤمتــر
الســتكمال صفحــات التاريــخ املختلفــة واستشــراف مســتقبل املدينــة وفــرص تطويرهــا واحلفــاظ علــى أرثهــا القيمــي واحلضــاري.
وقــد د .عبــد احلميــد شــكر اللجنــة التحضيريــة واللجنــة العلميــة واللجنــة االستشــارية الــى كل مــن أســهم يف إجنــاح هــذا املؤمتــر؛ وشــكر الباحثــن
املشــاركني بــأوراق عمــل مــن داخــل الوطــن ومــن خارجــه ،وشــكر املؤسســات الراعيــة لهــذا املؤمتــر.
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ويف كلمــة أ .د .القائــم بأعمــال رئيــس اجلامعــة التــي القاهــا بالنيابــة عنــه أ .د .ســامي جبــر ،رحــب بالضيــوف واملشــاركني يف هــذه املؤمتــر ،واشــار الــى ان
عنــوان هــذا املؤمتــر دليــل علــى املاضــي لهــذه املدينــة مــع املــدن التــي اشــتهرت عبــر العصــور املاضيــة  ...ويف احلاضــر فإنهــا تتجــدد باســتمرار وتتواصــل
لتحافــظ وتؤكــد معادلــة املاضــي ووصلهــا باحلاضــر ونحــن معـاً أســرة واحــدة نعمــل كل ما بوســعنا مع األخيار والطيبني ليكون املســتقبل امتــداداً للماضي
واحلاضــر بــل يكــون مســتقب ً
ال مشــرقاً يعكــس القيمــة احلقيقيــة واألهميــة الكبيــرة ،واحلضــارة والثقافــة واملعادلــة االقتصاديــة التــي شــكلت عنوانـاً لهــذه
املدينــة الطيبة.
وأضاف قائ ً
ال « إن جامعة النجاح الوطنية التي اســتمر عطاؤها يف ميادين العلم والبحث والتجديد عبر ما يزيد على تســعة عقود أدركت مســؤولياتها
جتــاه املجتمــع احمللــي يف نابلــس ويف مختلــف مــدن وقــرى ومخيمــات األرض الفلســطينية فقدمــت وتقــدم الدعــم الفنــي والتقنــي واإلرشــادي مــن خــال
اخلبــراء والكفــاءات يف مراكزهــا العلميــة ووحــدات عملهــا املتخصصــة بــل إن اجلامعــة تبــادر وتشــارك يف كل نشــاط من شــأنه خدمة املجتمع ومؤسســاته
الرســمية واألهليــة مــن أجــل احلفــاظ علــى املنجــزات يف املاضــي واحلاضــر ،واجلامعــة كمــا عهدمتوهــا علــى اســتعداد للتعــاون والتنســيق مــع كافــة
القطاعــات واملؤسســات يف املدينــة واحملافظــة وعلــى مســتوى الوطــن ملــا فيــه املنفعــة والفائــدة إســهاماً يف بنــاء ورفعــة وازدهــار الوطــن الغالــي».
وألقــى حســام حجــاوي كلمــه ان اشــاد بهــا اجلهــود املبذولــة مــن اجــل نابلــس ،للمحافظــة علــى تاريخهــا مــن خــال توثيقــه ونشــره لتســتفيد منــه االجيــال
القادمــة ،وتزويــد دائــرة املعــارف الفلســطينية باجلامعــة بــكل جديــد مــن ابحــاث مح ّكمــة علميــا.
وأضاف « يأتــي املؤمتــر يف ســياق التعــاون الطيــب ويف اطــار اطــاع االجيــال علــى تاريــخ نابلــس املجيــد ،وتســليط الضــوء علــى نابلــس ماضيــا وحاضــرا
ومســتقبال مــن خــال االقتــداء مباضيهــا املشــرق ،ونعمــل علــى بنــاء واقعهــا الراهــن رغــم كل التحديــات ،وصــوال الــى مســتقبل افضــل لهــا وألجيالهــا .كمــا
ان ســعي املؤمتــر إلــى حتقيــق األهــداف املرســومة لــه  ،ومــن خــال محــاور املؤمتــر االربعــة تعبــر عــن جهــد اكادميــي تســعى اجلامعــة من خالله الســتدامة
ارث نابلــس احلضــاري علــى مــر العصــور».
وهــدف املؤمتــر الــى توفيــر فــرص اللتقــاء الباحثــن واخلبــراء واملســؤولني املعنيــن باحلفــاظ علــى إرث املدينــة القيمــي واحلضــاري وتنميتهــا وتطويرهــا،
لتبــادل اخلبــرات واآلراء ،ومراجعــة تقييميــة للجهــود التنمويــة الســابقة وابــراز نقــاط القــوة ومواقــع الضعــف فيهــا والفــرص املتاحــة ،إضافــة الــى تقــدمي
تصــورات حــول إمكانــات وفــرص إحيــاء وتنميــة إرث املدينــة القيمــي واحلضــاري ،وتقدمي تصورات ومقترحات ملســتقبل التنمية احمللية يف املدينــة ،وأدوار
املؤسســات العامــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع احمللــي فيهــا ،والتعــرف علــى الفــرص التنمويــة واالســتثمارية املمكنــة يف املدينــة وآليــات تســويقها ،إضافــة
الــى املســاهمة يف تعزيــز التعــاون املشــترك بــن مؤسســات املدينــة ودعــم مشــاركة القطــاع اخلــاص واملجتمــع احمللــي يف التنميــة.
وناقــش املؤمتــرون خــال جلســات املؤمتــر إحيــاء وتنميــة إرث املدينــة القيمــي واحلضــاري ،والفــرص التنمويــة واالســتثمارية يف املدينــة ،وفــرص التطويــر
العمرانــي واخلدماتــي واإلداري للمدينــة ،ودور مؤسســات املدينــة والقطــاع اخلــاص واملجتمــع احمللــي يف التنميــة .وتخلــل املؤمتــر فقــرة شــعريه مميــزة
للشــاعر ســميح قشــوع بعنــوان أيــا نابلــس.
وأوصــى املؤمتــر بضــرورة التكامــل بــن القطاعــات التنمويــة املختلفة يف املدينة ،وانســجام التخطيط االســتراتيجي والعمرانــي وااللتزام باملتابعة والتنفيذ
علــى ارض الواقــع ،والعمــل علــى احيــاء وترميــم املواقــع االثريــة والتاريخيــة يف املدينــة ،وتعزيــز التكامــل بــن القطــاع االكادميــي والقطــاع اخلدماتــي
واملؤسســاتي يف املدينــة.
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وعدد من اعضاء هيئتها العامة يزورون ميناء حيفا

نظمــت غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس زيــارة ميدانيــة ملينــاء حيفــا بالترتيــب والتعــاون مــع ادارة املينــاء ،
وشــارك فيهــا رئيــس واعضــاء مــن مجلــس ادارة الغرفــة اضافــة لعــدد مــن رجــال اعمــال جتــار محافظــة
نابلــس املســتوردين.
وقــد جــاءت الزيــارة مببــادرة مــن غرفــة جتــارة نابلــس بهــدف االطــاع علــى آليــات العمــل واإلجــراءات
املتبعــة يف مينــاء حيفــا بشــكل عــام  ،يف ســياق تعريــف الهيئــة العامــة للغرفــة علــى ذلــك.
وكان يف اســتقبال وفــد الغرفــة التجاريــة والتجــار الرئيــس التنفيــذي ملينــاء حيفــا وطواقــم العمــل يف املينــاء
 ،اضافــة الــى رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة الناصــرة واجلليــل عامــر صالــح ومديرهــا العــام هانــي الفــار
 ،وجــرى ترتيــب وتنســيق الزيــارة بتعــاون مــع مكتــب االرتبــاط املدنــي يف نابلــس ومديــره مهنــد شــاور الــذي
رافــق الوفــد يف الزيــارة .
ونــوه رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي باســم اعضــاء
الغرفــة والوفــد املرافــق الــى العديــد مــن املشــاكل التــي تواجــه املســتوردين
مــن حيــث عــدم تكامــل الفحــص االمنــي واجلمــارك واخلدمــات اللوجســتية
(التخزيــن والتحميــل والنقــل)  ،وتأخيــر اجــراءات اجلمــرك ممــا يــؤدي الــى
زيــادة التكلفــة علــى التاجــر  ،والبيروقراطيــة يف ارســال الســلع والبضائــع
للفحــص الــى معهــد املواصفــات يف تــل أبيــب  ،وتشــغيل معبــر اجللمــة
وارتباطــه بســرعة التخليــص مــن مينــاء حيفــا .وطالــب حجــاوي بضــرورة
اعطــاء ميــزات وحوافــز للتاجــر مــن اجــل التعامــل مع ميناء حيفــا  ،وضرورة
العمــل علــى عــدم تأخيــر الفحــص يف معهــد املواصفــات  ،كمــا طالــب
بضــرورة عقــد ورشــة عمــل خاصــة مــع املكــوس واجلمــارك االســرائيلية
واالطــراف ذات العالقــة مــن اجلانــب الفلســطيني.
ويف حديثــه  ،رحــب الرئيــس التنفيــذي للمينــاء بوفــد غرفــة جتــارة نابلــس
رئيســا واعضــاء وجتــار  ،واثنــى علــى هــذه الزيــارة الهامــة مقــدرا اإلرادة
القويــة والظــروف الصعبــة التــي يعمــل بهــا التاجــر الفلســطيني .وقــدم
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عرضــا مســهبا تفصيليــا للمزايــا التــي يتمتــع بهــا مينــاء حيفــا  ،وقــال
ان مينــاء حيفــا وادارتــه علــى جاهزيــة لتقــدمي كل املســاعدة للتجــار
واملســتوردين الفلســطينيني ســواء يف تصديــر بضائعهــم او اســتيرادها.
وقــد جــرى خــال هــذا اللقــاء طــرح العديــد مــن االســئلة واالستفســارات
مــن قبــل رجــال االعمــال والتجــار املســتوردين حــول مواضيــع متعــددة
ذات عالقــة بالتخليــص اجلمركــي للبضائــع  ،والفحوصــات املطلوبــة
للســلع  ،واملعوقــات املتعلقــة بإغــاق احلواجــز خــال فتــرة التخليــص
للحاويــات مــن املينــاء  ،وتولــت ادارة املينــاء االجابــة عليهــا.
ويف نهايــة اللقــاء  ،قــام الوفــد بزيــارة ميدانيــة للمينــاء للتعــرف علــى
آليــات الفحــص االمنــي  ،كمــا مت االطــاع عــن كثــب علــى طريقــة املســح
الضوئــي للحاويــات  ،وقــد مت التأكيــد علــى ان تســريع تخليص احلاويات
للوصول الى اصحابها يف موعدها احملدد   .
واتفــق يف نهايــة الزيــارة علــى قيــام االخــوة املســتوردين باســتيراد شــحنة
واحــدة مــن اجــل جتربــة آليــات العمــل علــى الواقــع.

وفد من وزارة العمل يزور غرفة جتارة نابلس
اســتقبل رئيــس غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس حســام حجــاوي يف مقــر الغرفــة وفــدا مــن وزارة العمــل برئاســة وكيــل الــوزارة ناصــر القطامــي  ،وضــم
الوفــد كال مــن اســماء حنــون  ،وشــعبان فضــل  ،وعمــر عــوض  ،وباســم بغــدادي .وحضــر اللقــاء نائــب امــن ســر الغرفــة طايــل احلواري ،ومســؤول قســم
الدراســات والعالقــات العامــة خالــد مصلــح .وبحــث املجتمعــون قضايــا العمــل املشــترك والعمــل الثنائــي مبــا يعمــل علــى تعزيــز العالقــة بــن الغرفــة
والــوزارة علــى صعيــد امللفــات ذات االهتمــام املشــترك.
ورحــب حســام حجــاوي بالوفــد الضيــف  ،مشــيدا بالتعــاون اجلــاري مــع مديريــة عمــل نابلــس والتنســيق املشــترك  ،وناقــش مــع الوفــد سلســلة مــن
القضايــا واملســائل التــي يتــم العمــل عليهــا حاليــا  ،مبينــا موقــف القطــاع اخلــاص منهــا  ،وعلــى رأســها موضــوع الضمــان االجتماعــي ومراحــل العمــل
التــي جــرت حتــى اليــوم  ،واحلــد االدنــى لألجــور واجــراءات تطبيقــه  ،وقانــون العمــل التــي مــن املتوقــع ان جتــري تعديــات عليــه قريبــا والتــي وضــع
القطــاع اخلــاص مالحظاتــه عليــه اســتعدادا لذلــك  ،وموضــوع البطالــة وتصاعــد نســبها وعــدم القــدرة علــى ايجــاد فــرص التشــغيل بســبب عــدم توفــر
القــدرات الذاتيــة لذلــك  ،باإلضافــة الــى عضويــة الغرفــة يف مجلــس التشــغيل والتدريــب بنابلــس وتنفيــذ املشــروع االوروبــي لدعــم التعليــم والتدريــب
املهنــي والتقنــي الهــادف الــى تطويــر مؤسســات التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي يف نابلــس وغيرهــا  ،مبــا يعمــل علــى رفــد ســوق العمــل بكفــاءات
بشــرية مهنيــة تلبــي االحتياجــات املتناميــة يف املنشــآت الصناعيــة .كمــا نــوه حجــاوي الــى اهميــة التعــاون مــع احتــاد نقابــات عمــال فلســطني  ،مشــيرا
الــى اتفاقيــة التعــاون املوقعــة بــن احتــاد الغــرف التجاريــة واحتــاد النقابــات لغايــات الوصــول الــى تفاهمــات مشــتركة تلبــي مصالــح جميــع االطــراف.
  
مــن جهتــه  ،اعــرب ناصــر القطامــي عــن ســعادته باللقــاء  ،وحتــدث عــن دور الــوزارة علــى كافــة محــاور العمــل يف الــوزارة وعلــى رأســها العمــل مــع
القطــاع اخلــاص الفلســطيني باعتبــاره احــد الشــركاء االجتماعيــن  ،مؤكــدا ان عالقــة وطيــدة تربــط الطرفــن مــن اجــل اجــراء التدخــات املناســبة.
وحتــدث عــن برامــج العمــل املشــتركة اخلاصــة بالتشــغيل  ،والتدريــب املهنــي  ،والضمــان االجتماعــي  ،واحلــد االدنــى لألجــور  ،وتشــغيل اخلريجــن يف
فلســطني وخارجهــا .واعتبــر ان العالقــة مــع القطــاع اخلــاص قائمــة علــى التعــاون املشــترك  ،مبينــا ان كافــة جهــات التشــغيل يف فلســطني ال تســتطيع
اســتيعاب االعــداد الكبيــرة مــن اخلريجــن  ،ولذلــك يجــب العمــل املشــترك مــن اجــل توفيــر فــرص عمــل داخليــة وخارجيــة حلــل معضلــة البطالــة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة العمل على اهتمامات الطرفني مبا يضمن حتسني بيئة الواقع الفلسطيني اجتماعيا واقتصاديا   .
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يف اجتماع مع حمافظ نابلس

مؤسسات القطاع اخلاص يف نابلس تضع مطالبها ومواقفها  
وضعت غرفة جتارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس سلسلة من املطالب واملواقف جتاه قضايا
اقتصادية امام محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب يف لقاء جرى يف مقر الغرفة التجارية .وقد حضر االجتماع
رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة  ،ورئيس واعضاء مجلس ادارة ملتقى رجال اعمال نابلس  ،وعدد من
التجار واحملاسبني القانونيني.
وقد رحب رئيس الغرفة حسام حجاوي باسم احلضور باحملافظ الرجوب  ،شاكرا له تلبية الدعوة للمشاركة
يف اللقاء املنعقد اليوم مع ممثلي القطاع اخلاص  ،اثر جلسة عقدت يف مقر الغرفة التخاذ موقف جتاه
قضايا ذات بعد اقتصادي ولها تأثير على منشآت القطاع اخلاص يف نابلس  ،وعلى رأسها ملف وحدة التدقيق
الالحق  ،وامللفات الضريبية للشركات الكبرى.
وقد تال حسام حجاوي رسالة باسم مؤسسات القطاع اخلاص يف نابلس سلمت للمحافظ اكرم الرجوب يف
االجتماع  ،جاء فيها:
«إننا ويف ظل االوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع اخلاص والوطن
عموما  ،ويف الوقت الذي ال يألو القطاع اخلاص جهدا يف القيام بدوره
االقتصادي واالجتماعي والتنموي  ،خاصة يف محافظة نابلس  ،تخرج
علينا قرارات وتصرفات غير مسؤولة من قبل البعض من مسؤولي الدوائر
احلكومية يف نابلس ضد ابناء القطاع اخلاص من التجار ورجال االعمال
تكاد تعصف بالعالقة التي يجب ان تكون قائمة على االحترام املتبادل بني
ابناء الوطن الواحد.
واضاف «ويف ظل تفاقم تلك االجراءات ضد بعض التجار مؤخرا  ،تداعت
مؤسسات القطاع اخلاص (غرفة جتارة وصناعة نابلس وملتقى رجال
اعمال نابلس) ومبشاركة عدد من االخوة التجار واحملاسبني القانونيني
الى اجتماع يوم امس يف مقر الغرفة التجارية تدارست فيه وقائع ما جرى
على االرض يف االيام االخيرة  ،وبعد التداول  ،متخض االجتماع عن
املواقف التالية:
اوال :املطالبة باحلفاظ على القطاع اخلاص يف نابلس باعتباره الركيزة
االولى للتنمية  ،وبالتالي حفظ كرامة ابنائه من التجار ورجال االعمال.
ثانيا :رفض ما يس ّمى بـ (التدقيق الالحق) للبيانات اجلمركية والعمل على
وقف هذه السياسة.
ثالثا :رفض سلوكيات بعض مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية
واجلمركية مع التجار ووقفها  ،واملطالبة بعدم ابتزاز التاجر املستورد.
رابعا :عدم قيام اي جهة بحجز اي بضاعة للمكلفني يف نابلس حتت اي
ظرف من الظروف.
خامسا :املطالبة بإعادة امللفات الضريبية للشركات الكبرى من رام اهلل
الى نابلس.
سادسا :تطبيق مبدأ العدالة الضريبية بني كل احملافظات الفلسطينية.
وقال «اننا يف مؤسسات القطاع اخلاص نرى ان التمادي يف تطبيق وانتهاج
تلك السياسات سيؤدي الى اضعاف احلركة االقتصادية  ،وسيُبقي
االقتصاد الفلسطيني مرتهنا من اآلخرين  ،يف الوقت الذي نسعى جميعا
الى اقتصاد وطني مستقل .وقد ضاق ابناء القطاع اخلاص ذرعا من تلك
التدابير واملمارسات  ،خاصة يف ظل عدم اقرار تلك القوانني واالجراءات
من قبل املجلس التشريعي الفلسطيني.
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واوضح حجاوي «اننا ونحن نعبر عن جاهزيتنا حلل اي اشكال ينشأ  ،ويف الوقت
الذي نتقدم بشكرنا الى مسؤولي الدوائر احلكومية على تعاونهم السابق
معنا  ،فإننا نتطلع الى تطبيق تلك املطالب العادلة بالسرعة املمكنة  ،ويف حال
عدم تلبيتها  ،فان القطاع اخلاص يف نابلس سيضطر آسفا الى اتخاذ اجراءات
تصعيدية.
وبينت الرسالة ان السلطة الوطنية الفلسطينية وكما نأمل منها يجب ان تكون
خير عون من اجل بناء اقتصاد وطني مستقل  ،وبالتالي من املفترض ان حتافظ
سياساتها واجراءاتها على القطاع اخلاص املساهم االكبر يف التنمية والتشغيل
واملسؤولية املجتمعية.
واختتمت الرسالة بالتطلع الى اتخاذ احملافظ اجراءاته واصدار تعليماته الى
اجلهات ذات العالقة بخصوص املواضيع املطروحة اعاله» .
وحتدث يف اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة وملتقى رجال االعمال حول الواقع
االقتصادي احلالي وما يعيشه القطاع اخلاص يف نابلس  ،كما حتدث بعض
التجار ورجال االعمال واحملاسبني الذي تعرضوا ملضايقات مؤخرا من قبل
وحدة التدقيق الالحق شرحوا فيها بشكل مفصل للمحافظ وقائع وتطورات
االمور معهم.
وقد استمع احملافظ الرجوب باهتمام الى وقائع احلديث  ،ووعد املجتمعني يف
ختام اللقاء بان تتم املتابعة شخصيا من قبله مع وزارة املالية حول كافة القضايا
التي طرحت  ،مبديا تفهمه لها  ،مؤكدا حاجتنا جميعا لتطبيق العدالة الضريبية،
موضحا ان القانون يخضع له اجلميع.

كلمة السيد عمر هاشم حملة اغيثوا اهلنا يف غزة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
االخوات واالخوة  ،اعضاء منصة الشرف  ،ك ٌل باسمه ولقبه ،،،
احلضور الكرمي  ،مع حفظ االلقاب واملناصب ،،،
يشــرفني ان ارحــب بكــم باســمي وبالنيابــة عــن اخوانــي رئيــس واعضــاء غرفــة جتــارة وصناعــة نابلــس يف لقاء اليــوم  ...لقــاء الواجــب واملســؤولية
وااللتــزام  ...الــذي يأتــي حلشــد مزيــد مــن التبرعــات لالخــوة واالهــل يف غــزة هاشــم مــن اخوانهــم يف القطــاع اخلــاص يف محافظــة نابلــس.
نابلــس كانــت دومــا يف الطليعــة لتقــدمي املزيــد مــن الواجــب الدينــي والوطنــي واالنســاني جتــاه جــزء عزيــز وغالــي مــن الوطــن  ،وكانــت نابلــس حاضــرة
دائمــا بهيئاتهــا ومؤسســاتها وجمعياتهــا وجتارهــا ومواطنيهــا واهلهــا يف جميــع االزمــات التــي تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني  ،واثبتــت ذلــك مؤخــرا
يف تبرعــات القطــاع اخلــاص يف محافظــة نابلــس لألشــقاء يف مخيــم اليرمــوك مــن خــال احلملــة الشــعبية إلغاثــة مخيــم اليرمــوك  ،واليــوم فقــد
تنــادت مؤسســات وفعاليــات نابلــس (مدينــة وريــف ومخيمــات) الــى العمــل معــا مــن اجــل غــزة الشــرف والصمــود  ،وباحتضــان مــن محافظــة نابلــس.
وجــودوا مبــا انعــم اهلل بــه عليكــم  ،ولنشــاهد اليــوم عطاؤكــم الســخي الــذي عودمتونــا عليــه
ان غــزة تناديكــم يــا ابنــاء القطــاع اخلــاص  ،فل ّبــوا نداءهــا ُ ،
 ...والــذي كان ومــا زال وســيبقى محــل تقديــر واحتــرام.
وجودِ كــم جتــاه االهــل يف غــزة الذيــن يتعرضــون يوميــا الــى تدميــر بيــوت املواطنــن والذيــن اصبحوا مشــردين ال مــأوى لهم وتدمير
فإننــا نعتمــد كرمكــم ُ
البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء وميــاه وصــرف صحــي عــاوة علــى آالف الضحايــا بــن شــهيد وجريــح اضافــة الــى النازحــن الذيــن بلــغ تعدادهــم حتــى
اليــوم مــا يزيــد عن نصف مليــون مواطن  .
اســمحوا لــي يف اخلتــام ان اقـ ّدم الشــكر والتقديــر الــى جميــع املؤسســات والفعاليــات والشــخصيات  ،وان اقــدم الثنــاء واالمتنــان لألفــراد والطواقــم
علــى جهدهــم الوافــر يف ســبيل اجنــاح احلملــة  ،ونخــص بالذكــر شــبابنا املتطوعــن وشــاباتنا املتطوعــات الذيــن نفخــر بانتمائهــم وبعطائهــم.
اشكركم  ،والسالم عليكم  ،ورحمة اهلل وبركاته.
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غرفة جتارة نابلس

تعقد ورشة تدريبية بعنوان " مهارات البيع والتفرد التسويقي"
عقدت غرفة جتارة وصناعة نابلس اليوم ورشة تدريبية بعنوان «مهارات البيع والتفرد التسويقي» بالتعاون مع
مركز رسبيكت للتدريب والدراسات واالبحاث  ،وذلك مبشاركة عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة .وحاضر
يف الورشة د .اديب الصيفي مدير عام املركز.
وتركزت الورشــة التدريبية التي عقدت يف قاعة الغرفة وبشــكل مفصل على محاور رئيســية ثالثة هي مفهوم
التفــرد البيعــي والتســويقي  ، USPودورة حيــاة املنتــج وآليــات اطالتــه  ،ومفهــوم اخلطــة التســويقية ومحــددات
اعدادها.
وقد تفاعل املشاركون واملشاركات بشكل جيد مع احملاضر الذي قام بتزويدهم باملادة النظرية مقرونة بأمثلة
ومناذج عملية وواقعية من حياة بعض املنشآت االقتصادية التي عملت على تنمية مبيعاتها من خالل متيزها
مبنتجات عالية اجلودة يف االسواق الداخلية واخلارجية  .
وق ّدم رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي شكره للدكتور الصيفي على الورشة التدريبية التي جاءت يف سياق التعاون املميز مع املركز  ،وخدم ًة للهيئة
العامة يف الغرفة والعاملني لديها  ،مبا يعمل على تنمية مهارات البيع والتسويق  ،وتعزيز كفاءة وتنافسية املنشآت االقتصادية يف كافة القطاعات االقتصادية.
وقال حجاوي ان الغرفة تولي التدريب اهتماما خاصا لرفع قدرات اعضاء الهيئة العامة وممثليهم من خالل التعاون مع كافة اجلهات التدريبية.
وع ّبر الدكتور اديب الصيفي يف ختام الورشة عن تقديره للغرفة ومجلس ادارتها  ،مؤكداً استعداده الدائم للتعاون يف الدورات والبرامج والورش التدريبية التي
تقدم اجلديد لعالم املال واالعمال يف فلسطني بشكل عام ونابلس بشكل خاص .وقال ان هناك سلسلة من البرامج التدريبية املميزة سيعمل على توفيرها
قريبا للقطاع اخلاص يف نابلس من خالل الغرفة.
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مبشاركة غرفة جتارة وصناعة نابلس

ندوة اعالمية بعنوان التدريب املهني والتقني بني الواقع والتحديات

نظمت مديرية التربية والتعليم يف محافظة نابلس ندوة إعالمية خاصة
للحديث عن التعليم املهني والتقني بني الواقع والتحديات  ،حيث تناولت
الندوة أهمية التعليم املهني للطلبة الفلسطينيني وأهمية هذا التخصص يف
تلبية احتياجات سوق العمل الفلسطيني .
استهل اللقاء الذي أداره اسحق رضوان السامري بالسالم الوطني الفلسطيني
والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاحتة على أرواح الشهداء ثم حتدث مدير
التربية والتعليم الدكتور محمد عواد الذي رحب باحلضور وشكرهم على تلبية
الدعوة مؤكداً أن االستثمار بالتعليم هو أهم نتاجات الفرد الفلسطيني
حيث انه ليس لدينا استثمار آخر إال يف التعليم وعن واقع التعليم والتحديات
التي يعاني منها التعليم املهني يف نابلس شدد مدير التربية والتعليم أن ما
نسبته اقل من  %2يتوجهون إلى الصناعة بينما يف دول العالم املتقدمة تفوق
النسبة  %77وذلك بسبب أننا نعاني من نقص يف الكوادر املؤهلة و أضاف
عواد أن املتقدمني لوظيفة معلم يفوق العدد  6500طلب يف مديريتي نابلس
وجنوب نابلس علماً بان املراكز املطلوبة ال تتعدى  150مركز وختم بالقول
بأننا نأمل أن تخرج الورشة مبا هو مفيد ونافع.
وحتدث السيد عصام دويكات باسم وزارة التربية والتعليم فأكد على سعي
الوزارة اجلاد لتطوير التعليم الصناعي من خالل تهيئة الكوادر وتوسيع املشاغل
وإيجاد تخصصات مالئمة لإلناث وكل ما من شأنه تطوير التعليم املهني يف
فلسطني إلى أفضل السبل .
من جهتها  ،حتدثت السيدة ليلى العالول باسم عطوفة محافظ نابلس أن
نابلس بدأت بحراك اقتصادي بعدة اجتاهات من شأنها االعتماد على الذات
وليس على الدعم الدولي او العربي وأننا نسعى إلى تطوير اقتصادنا من خالل
الشراكات مع الدول املتقدمة بهدف تطوير البنية التحتية للتدريب ورفد سوق
العمل مبا يتالءم واالحتياجات احلقيقية مؤكدة على أهمية متابعة التطورات
العلمية العاملية إليجاد مستقبل صناعي يف بالدنا حيث ان نشر ثقافة العمالة
املاهرة تعد مسؤولية وطنية وأخالقية شاكرة القائمني على هذه الورشة
متمنية لها النجاح والتوفيق.
بــدوره  ،قــدم الســيد رائــد الزملــوط عضــو غرفة جتــارة وصناعة نابلــس ورقة
عمــل نيابــة عــن رئيــس الغرفــة حيــث أشــار فيهــا إلــى مــا أولتــه غرفة جتــارة
وصناعــة نابلــس مــن اهتمــام بالــغ يف تطويــر مدرســة الصناعــة منــذ مطلــع
تســعينات القرن املاضــي ودعــم املدرســة مبعــدات جديــدة للتدريــب وحتدثت
الورقــة عــن ســبل تطوير ورفــع مســتوى الصناعــة مــن خــال الكــوادر املؤهلــة
ورفــع مســتوى املناهــج واخلريجني وفتــح اآلفــاق أمام العمالــة املدربة وتطوير
املنشــآت وتوفيــر املــوارد املادية والبشــرية  ،وقــدم شــكره العميــق للداعمــن
واملمولــن لقطــاع التدريــب املهنــي وعلى رأســهم GIZ,BTC,EU,ETF,SDC
وغيرهــم الذيــن يقدمــون الدعــم املــادي  ،وشــكر وزارتي التربيــة والتعليــم
والعمــل  ،وقــدم مــن خــال الورقــة بعــض التوصيــات.

مبكرة لدراسة العلوم املهنية وضرورة دمج الدراسة األكادميية باخلبرة
التطبيقية ومشاركة القطاع اخلاص يف متويل ودعم مؤسسات التدريب
ووضع السياسات والقوانني التي بدورها تساهم يف دعم وتعزيز التعليم
املهني وشكر القائمني على الندوة متمنيا ان تصل إلى األهداف املنشودة
وقدمت أوراق عمل من قبل مدير التشغيل يف وزارة العمل ومدير مركز
التدريب املهني بحيث سلطت الضوء على دعم وتطوير التعليم املهني
ورفده بالكوادر املؤهلة وتنفيذ اخلطط اإلستراتيجية التي يتم دائما
اتخاذها يف هذا الصدد .
من جانبه حتدث عميد كلية هشام حجاوي الدكتور سامر ميالة عن
الهموم الكبيرة  التي يعاني منها التعليم املهني ومن أهمها الدعم املادي ،
قلة وجود اخلبرات  ،استمرارية الدراسة إال يف اخلارج بعد إنهاء الدبلوم
 ،وان سوق العمل ال يستوعب جميع اخلريجني علما بأنه يقومون بالعمل
ليس بناء على شهادتهم وتخصصهم وهذا يؤثر على اختيار نوع التعليم
وعدم وجود جودة حقيقية الختيار نوع التعليم.

وأكد املهندس عمر دياب مدير مدرسة الصناعة على تطور مدرسة
الصناعة والعديد من مشاغلها على مدى السنوات ولكن هي بحاجة
للتطوير أكثر فأكثر والدعم وان يتم استيعاب الطلبة املميزين وليس فقط
ممن فقد سبل النجاح يف الفروع األخرى.
بعد ذلك دار هناك نقاش بني احلضور ومت وضع التوصيات التالية:
1 .1تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للتعليم
والتدريب املهني لتكون اجلهة الوحيدة املخولة باألشراف على قطاع
التعليم املهني؟
2 .2توفير موارد مالية سنوية حكومية لدعم قطاع التعليم املهني من
اجل توفير كل السبل للتقدم والتطور.
3 .3توفير الدعم املادي ملؤسسات القطاع اخلاص لتدريب وتأهيل
متطلبات سوق العمل.
4 .4تشكيل جمعية أصدقاء ملدرسة الصناعة لالرتقاء بها.
5 .5تفعيل دور أولياء األمور ومدراء املدارس يف تشجيع الطلبة على
دراسة العلوم املهنية.

من جهته  ،قدم السيد نضال البزرة رئيس جمعية ملتقى رجال األعمال
ورقة عمل تطرق خاللها إلى أن التعليم املهني مرحلة حتضيرية تسبق
دخول األيدي العاملة مجال العمل وطالب بضرورة توعية الطالب يف مراحل
العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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وفد غرفة جتارة نابلس يعود اىل نابلس
بعد زيارة ناجحة اىل مدينتي ازمري واستنبول يف
اجلمهورية الرتكية

عـاد الـى املدينـة وفـد غرفـة جتـارة وصناعـة نابلـس بعـد زيـارة ناجحـة الـى اجلمهوريـة التركية اسـتمرت
عدة ايام  ،زار خاللها مدينتي ازمير واستنبول .وترأس الوفد رئيس مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة
نابلس حسام حجاوي  ،وضم كل من امني صندوق الغرفة محمدسامح طبيلة  ،وعضوي مجلس االدارة
رائـد الزملـوط وفايـق دروزة  ،وممثلـي شـركتي التـل االخضـر سـمير ونايف شـناعة  ،ومؤسسـة السـلعوس
للماكينـات واملعـدات نضـال السـلعوس .ورافـق الوفـد مسـؤول قسـم الدراسـات والعالقـات العامـة خالـد
مصلـح .وجـاءت زيـارة الوفـد الـى تركيـا بدعـوة مـن جمعيـة رجـال االعمـال االتـراك العـرب (تـراب) يف
ازميـر ،واحتـاد رجـال االعمـال الفلسـطينيني االتراك يف اسـتنبول.
وقـد حضـر الوفـد يف مدينـة ازميـر معـرض ومؤمتر الغـذاء وتكنولوجيا
الصناعـات الغذائيـة (قمـة الغـذاء الثانيـة) التـي تنظمهـا سـنويا جمعية
(تـراب) حيـث شـارك الوفـد يف حفـل افتتاح املؤمتر واملعرض  ،بحضور
كوكبـة مـن املسـؤولني والسـفراء العـرب واالتـراك ورجـال االعمـال مـن
معظم الدول العربية  ،والذي تضمن ايضا كلمات لعدد من املسـؤولني
االتـراك والعـرب  ،كمـا شـارك الوفـد يف افتتـاح املعـرض الـذي ضـم يف
أرجائـه اكثـر مـن  100جنـاح لشـركات تركيـة توزعـت علـى قطاعـات
الغذاء واخلدمات املسـاندة له  ،حيث زار العديد منها واجرى احاديث
خاصـة مـع ممثلـي تلـك الشـركات واملصانـع  ،ومت احلصـول علـى
معلومـات ونشـرات خاصـة منهـم سـتعمل الغرفـة علـى اطلاع القطـاع
اخلـاص يف نابلـس عليهـا.
وخلال تواجـد الوفـد يف ازميـر  ،حضـر الوفـد ندوة ونقـاش مفتوح بني
ممثلـي القطـاع اخلـاص العربـي وممثلـي غرفة جتـارة ازميـر بحضـور
رئيـس جمعيـة (تـراب) صبوحـي عطـار .واطلـع حجـاوي احلضـور يف
مداخلـة لـه علـى تاريـخ واوضاع الغرفة  ،وعـدد اعضائها  ،والقطاعات
االقتصادية التي تشتهر فيها نابلس  ،كما طالب باستثمارات تركية يف
فلسـطني ونابلـس  ،وقـدم شـكره للحكومـة التركيـة علـى اقامتهـا مدينة
جنين الصناعيـة التـي نأمـل ان تشـكل نهضـة صناعيـة يف السـنوات
القادمة يف فلسطني .ويف نهاية الندوة و ّقع رئيس غرفة جتارة وصناعة
نابلـس مـع رئيـس جمعية (تراب) صبوحي عطار اتفاقية تعاون (تراب)
تهـدف الـى توطيـد أواصـر التعـاون الثنائـي  ،وتقوية التنسـيق املسـتمر،
وتعزيـز آفـاق العمـل املشـترك بينهمـا لتحقيـق أهدافهمـا يف التنميـة
االقتصاديـة املشـتركة بصفـة عامـة  ،وتنميـة التعاون املتبـادل يف خدمة
ابنـاء املجتمـع االقتصـادي  ،والعمـل احلثيـث بينهمـا هـو السـبيل إلـى
زيـادة قدرتهمـا علـى حتقيـق أهدافهما املشـتركة.
وقـد تضمنـت االتفاقيـة ثمانية مواد تركـزت على أهمية عقد الندوات،
وورش العمـل  ،واملؤمتـرات ملـا لهـا مـن دور يف تبـادل اآلراء  ،وتوضيـح
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الـرؤى املختلفـة  ،والعمـل علـى إيجـاد احللـول ملواضيـع ملحة تتناول الشـأن
االقتصـادي .واتفـق علـى ان يقـوم كل طـرف بدعـوة الطـرف اآلخـر عنـد
اقامـة أي منها .كمـا اسـتملت االتفاقيـة مـادة عن أهميـة التدريـب وصـوالً
الـى تنميـة قـدرات القـوى واملـوارد البشـرية  ،واتفـق الطرفان على التنسـيق
والترتيـب بخصـوص عقـد اللقـاءات والـورش التدريبيـة خاصـة يف تركيـا ،
وايلاء اهميـة خاصـة يف مجـال التدريـب املهني.كمـا اولـى الطرفان أهميـة
إلقامـة املعـارض  ،لترويـج السـلع والبضائـع الوطنيـة الفلسـطينية وصـوالً
الـى تعريـف املسـتهلك بهـا  ،حيـث تعمـل الغرفـة واجلمعيـة علـى التنظيـم
والتنسـيق لهذه املعارض سـنوياً  ،ويتم التنسـيق بني الغرفة واجلمعية حول
ٍ
معـرض جتـاري او صناعـي او تخصصـي قبـل فتـرةٍ محـددةٍ
ومعقولـة
أي
ٍ
مـن تاريـخ إقامته.كمـا اتفـق الطرفـان علـى ان تعقـد الغرفـة واجلمعيـة
ٍ
ٍ
دوريـة ويجريـان زيـارات علـى مسـتوى املسـؤولني املعنيين
اجتماعـات
فيهمـا  ،كلمـا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك  ،بغـرض متابعـة وتخطيط وتنسـيق
وتنفيـذ املشـاريع والنشـاطات املشـتركة  ،بهـدف دراسـة كافـة املالحظـات
املتعلقـة بالتنفيـذ والبحـث دومـاً يف سـبل تعزيـز وتوثيـق التعـاون املشـترك
بينهما .كمـا سـتعمل الغرفة واجلمعيـة علـى حـل االشـكاليات والنزاعـات
واخلالفات التجارية الناشئة بني التجار ورجال االعمال من كال الطرفني،
ومبـا يضمـن حقـوق املتخاصمين  ،وذلـك وفـق آليـات التحكيـم التجـاري
املعتمـد .وتعزيـزاً للتعـاون الثنائـي  ،ووفـق االتفاقيـة تعمـل اجلمعيـة وتبذل
كافـة اجلهـود املمكنـة إلعطـاء الـوكاالت التجاريـة التركيـة حصريـا للتاجـر
واملسـتورد الفلسـطيني وخاصـة يف نابلس .ولتعزيـز حضـور املنتجـات
احملليـة الفلسـطينية يف االسـواق اخلارجيـة وخاصـة السـوق التركيـة ،
حتـرص اجلمعيـة علـى الترويـج لتلـك املنتجـات يف تركيـا وخاصـة املنتـج
احمللـي النابلسـي.
وشارك الوفد يف ندوة اقتصادية اقيمت خالل املعرض تركزت على تفعيل
دور اجلهـات الرسـمية وشـركات القطـاع اخلـاص العربيـة لدعـم موضـوع
االمن الغذائي  ،حيث تخلل الندوة مداخالت ملختصني عرب واتراك حول
القضيـة  ،اكـدت يف مجملهـا علـى ضرورة تضافـر اجلهود العربية والتركية

للنهـوض بالواقـع االقتصـادي العربـي واسـتعداد اجلانـب التركـي لتقـدمي خبراتـه العلميـة والعمليـة للعالـم العربـي .كمـا بينـت النـدوة السياسـات التـي
اتبعتهـا الـدول املشـاركة مـن اجـل النهوض بواقع القطـاع الغذائي.
وعبـر رجـال االعمـال والتجـار الذيـن حضـروا املعـرض واملؤمتـر عـن شـكرهم وامتنانهـم للغرفـة علـى دعوتهـم حلضـور هذا احلـدث االقتصـادي الذي
يضـم فرصـا عديـدة للتاجـر والصانـع واملسـتورد الفلسـطيني مـن اجـل مزيـد من التشـبيك والنجـاح يف اعمالهم.
واثناء الزيارة مت تبادل الدروع والهدايا التذكارية بني غرفة جتارة وصناعة نابلس وجمعية (تراب) وغرفة جتارة وصناعة ازمير.
ويف اجتمـاع كان علـى جانـب بالـغ مـن االهميـة  ،التقـى رئيـس واعضـاء مجلـس ادارة الغرفـة يف اليوم اخلامس للزيارة رئيس مجلـس ادارة احتاد رجال
االعمال الفلسـطينيي التركي مازن احلساسـنة واعضاء املجلس  ،وذلك يف مقر االحتاد يف مدينة اسـتنبول.

وبحث الطرفان آفاق وسـبل التعاون الثنائي  ،والزيارات املتبادلة واالسـتثمارات املشـتركة وخاصة يف فلسـطني  ،وتسـهيل دخول املسـتثمر التركي الى
فلسـطني ونابلس بشـكل خاص  ،كما جرى حديث بخصوص االتفاق على ايجاد حلول لإلشـكاليات واخلالفات التجارية الناشـئة (التحكيم التجاري)
وتشـجيع منـح الـوكاالت احلصريـة للتاجـر واملسـتورد الفلسـطيني  ،واملشـاركة يف االنشـطة والفعاليـات الثنائيـة وتنشـيط االسـتيراد مـن فلسـطني
وبالعكـس  ،والتعـاون يف مجـال التعليـم املهنـي والتقنـي وارسـال بعثات تخصصية يف التدريب املهني والتقني  .
ويف نهايـة اللقـاء  ،و ّقـع الطرفـان مذكـرة تفاهـم نصـت علـى توطيـد العالقـات الثنائيـة يف سـائر القطاعـات االقتصاديـة مبـا يخـدم االقتصـاد الوطنـي
الفلسـطيني  ،والعمل على تشـجيع املشـاريع االسـتثمارية املشـتركة  ،ودعوة اعضاء الطرفني للمشـاركة يف االحداث والفعاليات االقتصادية يف شـتى
انحاء العالم  ،وعقد اجتماعات سنوية بني الطرفني  ،وتنظيم زيارات متبادلة الستكشاف فرص التعاون املمكنة .كما تبادل الوفدان الدروع والصور
التذكارية.
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ويف اطـار تعليقـه  ،اعتبـر حسـام حجـاوي ان الزيـارة التـي اسـتمرت خمسـة ايـام حققـت اهدافهـا املتمثلـة بالتشـبيك مـع اجلهـات اخلارجيـة مبـا يفيد
اعضـاء الهيئـة العامـة للغرفـة  ،كمـا نـوه الـى ان وفـد الغرفـة املشـارك يف ازميـر والزائـر الـى اسـتنبول حظـي باهتمـام خـاص مـن كافـة اجلهـات التـي
التقـى معهـا .واوضـح حجـاوي ان سياسـات مجلـس ادارة الغرفـة واجراءاتهـا تهـدف الـى خدمة اعضاء الهيئة العامـة ورفع قدراتهم مبا ينعكس ايجابا
عليهـم .ونـوه الـى أهميـة اتفاقيـة التعـاون ومذكـرة التفاهـم اللتين جـرى التوقيـع عليهمـا اثنـاء الزيـارة  ،مؤكـدا ان االمـور بحاجة الـى متابعة حثيثة من
قبـل الغرفـة لتنفيـذ تلـك البنـود التـي مت االتفـاق عليهـا .وبين حجـاوي ان املباحثـات التـي اجراها الوفد يف الزيارتني عكسـت مدى اهمية املشـاركة يف
تلـك االحـداث االقتصاديـة .واختتـم حجـاوي حديثـه ان الغرفـة معنيـة بتطويـر عالقاتهـا اخلارجيـة ومـد جسـور التعـاون مـع كافـة اجلهـات التـي تهتـم
باالقتصادالفلسطيني  .
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غرفة جتارة نابلس

تتربع ب  ٢٠٠،٠٠٠شيكل دعما ألهلنا يف غزة

عقد مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة نابلس جلسة بحث فيها مساهمة الغرفة املادية يف حملة « اغيثوا اهلنا
يف غزة « التي اطلقت يف محافظة نابلس مؤخرا.
وتبادل رئيس واعضاء املجلس افكار ومقترحات بناءة عديدة حول مساهمة الغرفة لدعم حملة « اغيثوا اهلنا يف
غزة « كمساهمة من القطاع اخلاص يف محافظة نابلس.
وبعد بحث وتداول حول املوضوع  ،كان حجم الدعم املالي املقدم للحملة تخصيص مبلغ (٢٠٠،٠٠٠شيكل) من
الغرفة لشراء مستلزمات ومواد للحملة وتُصرف مبوجب فواتير مشتريات رسمية من جلنة مشتريات احلملة
وحسب حاجة قطاع غزة .وشدد املجتمعون على ضرورة صرف املبلغ املذكور يف نابلس وشراء تلك االحتياجات واللوازم
من جتار املدينة .وقرر املجلس وضع صندوق تبرع يف مقر الغرفة حلث املراجعني للتبرع من اجل احلملة.
وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة حسام حجاوي ان هذا املبلغ هو مساهمة من الغرفة إلغاثة االهل يف غزة هاشم
يف هذه الظروف الصعبة  ،معبرا باسم مجلس ادارة الغرفة عن شكره للقطاع اخلاص يف محافظة نابلس الذي
بادر للتبرع بسخاء ألهلنا يف غزة .واضاف حجاوي ان الغرفة عضو يف جلنة مؤسسات وفعاليات نابلس املشرفة
على احلملة  ،اضافة الى عضويتها يف جلان املتابعة واملالية واملشتريات والسكرتاريا.

وفد من غرفة جتارة نابلس يزور مدرسة نابلس الصناعية

قام رئيس مجلس ادارة غرفة جتارة وصناعة نابلس حسام حجاوي بزيارة
الى مدرسة نابلس الثانوية الصناعية  ،رافقه فيها مديرها العام عصام ابو
زيد  ،وخالد مصلح مسؤول قسم الدراسات والعالقات العامة .والتقى الوفد
مع مدير املدرسة عمر ذياب  ،ونائبه محمد احلمامي ،ومسؤول املشاريع
عامر الششتري .وقد جاءت الزيارة بهدف التواصل والتشبيك  ،والتأكيد
على العالقة التاريخية بني الغرفة واملدرسة  ،والبحث يف سبل التعاون
املشترك.
وعبر حسام حجاوي عن االهتمام الكبير الذي توليه الغرفة ملدرسة نابلس
الصناعية باعتبارها احدى قواعد التعليم املهني والتقني يف الوطن  ،مؤكدا ان
اهتمام القطاع اخلاص نابع من اهمية التعليم املهني والتقني ملنشآته واهمية
تخريج كفاءات مهنية قادرة على العمل يف منشآته  ،مقترحا تنظيم نشاط
بني الغرفة واملدرسة من اجل التواصل مع اصحاب املنشآت الصناعية .ونوه
الى جاهزية الغرفة للعمل مع املدرسة من اجل تلبية االحتياجات املطلوبة
ضمن االمكانيات والعالقات املتاحة .واشار حجاوي الى دور العالقات التي
تتمتع فيها الغرفة مع كافة االطراف داخليا وخارجيا لالستفادة من ذلك
يف دعم املدرسة .وناشد حجاوي وزارة التربية والتعليم مبزيد من االهتمام

بهذه القطاع والعمل على تطوير املعدات واالجهزة يف املدرسة بعدما ساهمت
الغرفة يف حتديثها قبل سنوات.
من جهته  ،رحب ذياب بوفد الغرفة  ،شاكرا لهم الزيارة التي تعبر عن مدى
االهتمام وجتسد عمليا العالقة مع الغرفة التجارية  ،مطالبا الغرفة مبزيد من
العمل مع املدرسة لتلبية متطلباتها يف بعض املجاالت ذات االهمية وعلى رأسها
احتياجات املدرسة يف بعض التخصصات املهنية  ،وموضوع النظرة الدونية
للتعليم املهني  ،وتعاون منشآت القطاع اخلاص يف تدريب الطلبة والطالبات
 ،كما تطرق الى موضوع املشروع االوروبي والبلجيكي التي استفادت منهما
املدرسة مؤخرا .كما طالب الغرفة بعمل توأمة مع مدرسة يف اخلارج من اجل
استفادة الطلبة منها يف مجال تدريبهم على التقنيات احلديثة.
وجتول وفد الغرفة يف اقسام تدريب االناث يف املدرسة وهي االتصاالت واحلاسوب
والتجميل  ،حيث قدمت املدربات فكرة موجزة عن عملية التدريب فيها.
ويف نهاية الزيارة  ،وعد رئيس الغرفة باملتابعة مع املدرسة حول كافة املواضيع
املطروحة من اجل محاولة اجنازها  ،مبا يعمل على تعزيز دور املدرسة يف
احلصول على تدريب متقدم للطلبة والطالبات  ،ومبا يرفد القطاع اخلاص
بكفاءات بشرية مهنية مؤهلة لسوق العمل.
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مقاالت اقتصادية

بقلم :د .يحيى صالح
مدير مركز النجاح لالبتكار
والشراكة الصناعية
جامعة النجاح الوطنية  -نابلس

دور البحث العلمي في التطور الصناعي
تصنف غالبية الشركات الصناعية والخدماتية العاملة في فلسطين على انها شركات
صغيرة ومتوسطة من حيث عدد العمال والموظفين العاملين في تلك الشركات
 ،االمر الذي يجعل تلك الشركات غير قادرة على تمويل انشاء مراكز خاصة بها تعنى
بعملية البحث والتطوير في تلك الشركات  ،حيث ان تلك المراكز تحتاج ايضا إلمكانات
مادية وبشرية إلنشائها.
وبالتالي  ،فان االعتماد في عملية البحث والتطوير يقع بشكل تلقائي واساسي على
كاهل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بشكل عام والجامعات الفلسطينية
بشكل خاص  ،حيث ان معظم الجامعات الفلسطينية تضم في كلياتها المختلفة
الكوادر البشرية من حملة الدرجات العليا والتي تمتلك من الخبرات العلمية والفنية
االختصاصية والمعرفة المكتسبة من الغرب بشكل خاص والقادرة على القيام بأبحاث
علمية تطبيقية في المراكز الجامعية البحثية ومختبراتها .ولكن نتيجة الفجوة الكبيرة
ما بين الجامعات والشركات الخدماتية تحول دون استغالل نتائج البحوث العلمية في
حل المشكالت التي تعاني منها تلك المؤسسات .وبالتالي فان الدور الذي يمكن ان
تؤديه الجامعات من خالل تعاونها مع الشركات الصناعية والخدماتية للقيام بأبحاث
علمية موجهة لحل المشكالت المعروضة من تلك الشركات يسهم بشكل كبير في
تحقيق توفير اقتصادي في تلك المؤسسات ويساهم في تطورها  ،ومن جهة اخرى
يعود بالنفع على الجامعات من خالل تعزيز دورها الريادي ومسؤوليتها االجتماعية
 ،وكذلك يسهم في تطوير خططها التدريسية  ،وتحسين جودة خريجيه وطاقمها
التدريسي مما يعزز مكانتها وسمعتها محليا واقليميا وعالميا.
ولتحقيق هذا النفع المتبادل  ،فان الجامعات والشركات الفلسطينية مدعوة لتحقيق
تعاون اكبر من خالل عمل شراكات مستدامة يتم من خاللها وضع اطار للتعاون يتمثل
في تشكيل فرق بحث وتطوير من الجامعات والشركات لتحديد محاور التعاون بين
الطرفين .ويتمثل احد هذه المحاور بالتقدم لمشاريع بحثية تطبيقية موجهة للجهات
المانحة من اجل الحصول على تمويل لتنفيذ تلك المشاريع .ومن المحاور الهامة ايضا
التي يجب العمل على تحقيقها ايضا هو تعزيز ونشر ثقافة االبداع واالبتكار والريادة
لدى الطلبة والباحثين في الجامعات  ،وكذلك في الشركات التي تسعى دوما لحل
مشكالتها باستمرار بطرق مبتكرة.
وهنا يجب التنويه الى الدور المحوري الذي يجب ان تضطلع به المؤسسات الحكومية
والمتمثلة بالوزارات ذات الصلة من خالل سن وتعديل التشريعات الخاصة والضرورية
في حماية الملكية الفكرية لنتائج االبحاث العلمية  ،وكذلك من خالل توفير مانحين
لتوفير دعم للمشاريع الريادية ما بين الجامعات والشركات بما يسهم بالتطور
الصناعي واالكاديمي و االقتصادي متمثال بتقليل البطالة ما بين خريجي الجامعات
الفلسطينية وخلق فرص عمل لهم في تلك الشركات او من خالل دعم مشاريعهم
الريادية الخاصة بهم .وادراكا منها ألهمية هذا الموضوع  ،فقد كانت جامعة النجاح
الوطنية سباقة في انشاء مركز النجاح لالبتكار والشراكة الصناعية من اجل مأسسة
وتحقيق تعاون وشراكات مع الشركات الفلسطينية المختلفة من خالل تنفيذ مشاريع
بحثية مشتركة من ناحية  ،ومن اجل تعزيز ثقافة الريادة واالبداع واالبتكار لدى طلبتها
وكادرها االكاديمي من ناحية اخرى.
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القطاع الصناعي ودوره في بناء
االقتصاد الفلسطيني
تحتل الصناعة مكانة مميزة في البناء االقتصادي ألي بلد لما لها من أهمية في االسهام في
الناتج المحلي اإلجمالي ،وفي تشغيل األيدي العاملة ،وحل مشكلتي البطالة والفقر ،وزيادة
حصيلة الصادرات وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات ،وتحقيق االستقالل االقتصادي ورفع
مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الصناعية .لذلك يعد القطاع الصناعي هدف ًا رئيس ًا لتحقيق
التنمية االقتصادية المرجوة في مختلف المجتمعات ،ويساعد في تحقيق معدل نمو اقتصادي
عال (منتدى األعمال الفلسطيني.)2014 ،
لقد عانى القطاع الصناعي الفلسطيني كغيره من القطاعات االقتصادية األخرى تحت نير
االحتالل اإلسرائيلي من مشاكل ومعوقات جمة ،مما جعل بناء صرح صناعي في ظل تلك
الظروف أمراً بالغ الصعوبة ،وقد نجم عن هذه السياسات تضاؤل اسهام القطاع الصناعي
في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة من جهة وإلى تغيير جوهري في هيكل الصناعة
الفلسطينية من جهة أخرى .يتكون القطاع الصناعي الفلسطيني من ( )14849منشأة95% ،
منها تقوم بأنشطة صناعية تحويلية ،ويستوعب القطاع الصناعي ( )90ألف عامل بواقع %12
من القوى العاملة الفلسطينية في العام  2012بينما كانت  %18في العام (1995جلسة الطاولة
المستديرة ،االقتصاد الفلسطيني بعد عشرين عام ًا من اتفاقية أوسلو ،ماس .)2013 ،كما بلغت
الصادرات الصناعية حوالي  %33من إجمالي الصادرات الفلسطينية البالغة ( )719مليون
دوالر في العام  ،2012وبلغ إنتاج القطاع الصناعي (  )1,612.8مليون دوالر مشك ً
ال حوالي  %21من
إجمالي النشاط االقتصادي في العام  ،2007وارتفع إلى حوالي ( )1,897مليون دوالر ليشكل ما
نسبته  %23من إجمالي النشاط االقتصادي عام  ،2008وقد استمر اإلنتاج الصناعي باالرتفاع حتى
العام  2009ليصل إلى أعلى قيمة له بمقدار ( )2,015مليون دوالر وبمعدل  .%23وانخفض اإلنتاج
في العام  2010إلى ( )1,842مليون دوالر أي حوالي  %19.4ليشكل معدل االنخفاض في اإلنتاج
من عام  2009إلى  2010حوالي  .%3.6وقد استمر االنخفاض خالل العام  2011ليبلغ حوالي ()1,787
مليون دوالر بما نسبته  ،%17.2وهذا االنخفاض يعود إلى ارتفاع قيمة اإلنتاج في القطاعات
االقتصادية األخرى التي أصبحت تسهم بنسب أكبر من اسهام القطاع الصناعي في االقتصاد
الفلسطيني ،ونظراً لمنع االحتالل دخول المدخالت الصناعية .أما القيمة المضافة -والتي
تعرف على أنها مجموع القيم التي تضاف إلى قيمة المواد األولية الالزمة للصناعة في جميع
مراحل العملية اإلنتاجية حتى تصبح هذه المواد سلعة نهائية -فإنه ينظر إلى مؤشرها أنه
أفضل من مؤشر اإلنتاج كونه يعكس االسهام الحقيقي للقطاع الصناعي في الناتج المحلي
اإلجمالي ،فقد بلغ في العام  2007حوالي ( )696مليون دوالر ،وأن مساهمة القيمة المضافة
ارتفعت في العام  2008لتصل إلى ( )761مليون دوالر واستمر االرتفاع حتى العام  ،2009حيث
بلغت نحو ( )747مليون دوالر .وفي العام  2010بدأت القيمة المضافة باالنخفاض حيث وصلت
إلى نحو ( )686مليون دوالر ،بينما عاد مؤشر القيمة المضافة باالرتفاع مجدداً ليصل إلى ()774
مليون دوالر في العام  .2011ويرجع اختالل أداء القطاع الصناعي خالل السنوات  2007 – 2011إلى
تردي األوضاع السياسية والتي أثرت على مجمل النشاط االقتصادي الفلسطيني  ،إضافة على
الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة نهاية العام  2008حيث أثرت على مجمل النشاط الصناعي
في القطاع بنسبة أكبر من الضفة الغربية  ،ويتضح ذلك من خالل نسبة القيمة المضافة
التي بلغت في قطاع غزة عام  2009حوالي ( )92مليون دوالر مقارنة ب ( )123مليون في العام
 .2008وبخصوص مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت  %15.3في العام
 ،2007وارتفعت إلى  %15.6في العام  2008إال أن االرتفاع لم يدم طوي ً
ال فقد انخفض في العام
 2009ليصل إلى  .%14.3وفي العام  2010 – 2011انخفضت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي
اإلجمالي إلى ما يقارب  ،%12ويعود سبب هذا االنخفاض إلى العديد من العوامل الداخلية
والخارجية ومنها :استمرار قيود اتفاق باريس االقتصادي ،وتعقيدات االحتالل اإلٍسرائيلي ،إضافة

مقاالت اقتصادية

بقلم :أ .د .ذياب جرار
أستاذ العلوم اإلدارية
جامعة القدس المفتوحة  ،رام اهلل
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إلى ميل رأس المال إلى تحقيق الربح السريع عبر المشاريع الخدمية
وليس الصناعية .وتمثل الصناعات التحويلية القطاع األكبر من
المؤسسات الصناعية الفلسطينية ،حيث بلغ عدد المنشآت
نهاية العام  2011حوالي ( )13,731منشاة لتشكل حوالي  %90من
إجمالي عدد المنشآت الصناعية الفلسطينية ،وتشمل الصناعات
التحويلية العديد من الصناعات أهمها :صناعة المالبس (2058
منشأة) في العام  ،2011وصناعة منتجات المعادن الالفلزية ()4518
منشأة ،وصناعة األثاث ( )12954منشأة ،وصناعة المنتجات الغذائية
( )2258منشأة ،وصناعة المشروبات ( ) 48منشأة في العام نفسه
(منتدى األعمال الفلسطيني ،مركز الدراسات واألبحاث .)2014 ،ويتميز
هيكل الصناعة الفلسطينية بالجمود والبدائية ،وعلى الرغم
من أن هناك مشاريع عدة أسست في األعوام الماضية ،إال أنها ال
تزال إلى حد بعيد ،تشبه مؤسسات في المراحل األولية  -الجينية
من حيث تعاملها في السوق .فمعظم المؤسسات الصناعية
لم تطور أسماء تجارية معروفة ،وتنتج سلع ًا غير مميزة ،وتنافس
على األساس السعري ،كما أن معظم هذه المؤسسات تركز
على مناطق تسويقية جغرافية ضيقة ،ما يقلل عنصر المنافسة
فيما بينها ،حيث يقتصر تسويق معظم المنتجات الصناعية على
السوق المحلية باستثناء الصناعات القائمة على أساس التعاقد
يصدر اإلنتاج من
من الباطن مثل األحذية والجلود والمالبس ،حيث ّ
هذه الصناعة إلى السوق اإلسرائيلي ويعاد تصديرها على أنها
منتجات إسرائيلية.

محددات نمو الصناعة الفلسطينية وأسباب ضعف
مساهمتها في التنمية االقتصادية:

مما سبق يتضح أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعاني من
اختالالت في بنيته ويواجه مشاكل ومعيقات عدة  ،تحد من تطوره
ومساهمته في التنمية االقتصادية الفلسطينية .هذه المعوقات
بعضها ناتج عن سياسات االحتالل المتمثلة في السيطرة على
مختلف جوانب االقتصاد  ،والبعض اآلخر ذاتية ناتجة عن ضعف
مقومات الصناعة وعدم جاهزية وفاعلية األنظمة والقوانين
والتشريعات المنظمة للنشاط االقتصادي .ويمكن تقسيم
محددات نمو القطاع الصناعي الفلسطيني إلى اآلتية:
1.1سيطرةاالحتاللاإلسرائيليعلىمقدراتالشعبالفلسطيني
واستخدام األساليب القمعية التي من شأنها منع أي تطوير
للقطاع الصناعي الفلسطيني ،وبلغ استخدام القوة ضد
أشده عند اندالع انتفاضة األقصى عام
المنشآت الصناعية
ّ
 ،2000وفرض الحصار على قطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام
والوسيطة الالزمة للقطاع الصناعي ،وشن الحرب على قطاع
غزة نهاية العام  2008ومنتصف العام  2014وتدمير ما يزيد عن 1000
منشأةصناعيةهناك .كمامارستإسرائيلحاالتإغراقللسوق
الفلسطيني بالمنتجات اإلسرائيلية ،ومنع تصدير المنتجات
الفلسطينية إلى األسواق الخارجية .وفي الوقت نفسه حاربت
إسرائيل الصناعات التي قد تشكل عنصر منافسة للصناعات
اإلسرائيلية ،وأدى ذلك إلى اعتماد الصناعة الفلسطينية

52

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

بشكل كبير ( )%85على المواد الخام والمدخالت الصناعية
الخارجية ،سواء من إسرائيل أو غيرها ،األمر الذي جعلها عرضة
للتقلبات اإلسرائيلية واألجنبية (مكحول وعطياني ،2014 ،أبو
ظريفة ،2006 ،مركز الدراسات واألبحاث.)2004 ،
2.2ضعف الترابطات األمامية والخلفية بين المنشآت الصناعية
وبينها وبين القطاعات األخرى ،وذلك بسبب اعتماد القطاع
الصناعي على عالقات التعاقد من الباطن من جهة،
واإلجراءات اإلسرائيلية من جهة أخرى ،ما عمل على إضعاف
الحافز لدى الفلسطينيين في تطوير حلقات أو عناقيد التصنيع،
حيث يسيطر اإلسرائيليون على أهم هذه الحلقات (مكحول
وعطياني.)2004،
3.3تُعد المنشآت الصناعية الفلسطينية صغيرة الحجم أو
متناهية الصغر ،إذ أن  %90من المنشآت توظف أقل من عشرة
عمال ،ومعظم هذه المنشآت ( )%87هي مؤسسات فردية ،ما
أضعف قدرتها على التأقلم مع المتغيرات المحلية واإلقليمية
والعالمية.
4.4يعاني القطاع الصناعي الفلسطيني انخفاض في نسبة
الكفاءة اإلنتاجية وجودة المنتجات الصناعية من جانب ،وارتفاع
تكلفة اإلنتاج من جانب آخر ،نتيجة عدم استخدام التكنولوجيا
المتطورة .كما أن االحتالل يضع قيوداً على استيراد اآلالت
والمعدات الجديدة ،بسبب القيود الجمركية والفحص األمني
غيرالمبرر.
5.5ارتفاع تكاليف المعامالت الخاصة باالستيراد والتصدير من
وإلى األراضي الفلسطينية ،حيث تفرض السلطات اإلسرائيلية
قيوداً
مشددة على االستيراد والتصدير ،هذا باإلضافة إلى ارتفاع
ّ
تكاليف النقل سواء كان للسلع والخدمات أو المدخالت
الصناعيةالالزمةللصناعة.
6.6تفتقر الصناعة الفلسطينية إلى المؤسسات المالية
المتخصصة ،األمر الذي أدى إلى اعتماد الصناعة على التمويل
الذاتي والمدخرات الشخصية والمساعدات الخارجية المحدودة
( %90من المنشآت) ،مما ترتب عليه قلة حجم االستثمارات في
القطاع الصناعي وصغر حجم المنشآت الصناعية ،ولتأكيد
ذلك ،بلغت حصة القطاع الصناعي من عمليات التمويل
والقروض التي يقدمها الجهاز المصرفي الفلسطيني  %9أو
أكثر بقليل من مجمل التسهيالت االئتمانية المقدمة (سلطة
النقد الفلسطينية ،نشرات إحصائية لسنوات مختلفة).وتجدر
اإلشارة إلى أن صافي االستثمارات الصناعية لمعظم السنوات
كان سالب ًا ،أي أن االستثمار اإلجمالي يقل عن مخصصات
االهتالك.
7.7تعانيالمنتجاتالصناعيةالفلسطينيةمنمحدوديةأسواقها
الخارجية وذلك من جراء القيود والعراقيل التي تضعها إسرائيل
أمام تصدير المنتجات ،حيث شكلت إسرائيل الوجهة األولى
للمنتجات الفلسطينية  ،واستحوذت على  %86من الصادرات
الفلسطينية في العام  ،2011بعد أن كانت تشكل أكثر من %94
في العام  .1996وكان انخفاض نسبة الصادرات إلى إسرائيل

لصالح المجموعات الدولية األخرى كالدول العربية ()%10.3
واألوروبية ( )%2.1ودول أمريكا الشمالية ((.)%1.5الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني ،إحصاءات التجارة الخارجية .) 2011 ،كما أن
عملية الفصل بين شطري الوطن قلل من حجم السوق المتاح
أمامالصناعيينالفلسطينيين،ويجبأنالننكرأنهناكقصوراً
من قبل الصناعيين الفلسطينيين في هذا المضمار ،فهناك
اتفاقيات تجارية أبرمتها السلطة الفلسطينية مع بعض الدول
منها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ودول اآلفتا
والنافتا ودول عربية كثيرة ،وفيها منحت المنتجات الفلسطينية
امتيازات تفضيلية للدخول إلى أسواق هذه الدول بدون رسوم
جمركية أو برسوم منخفضة ،إال أن منشاتنا الصناعية لم
تستفد الكثير من هذه المزايا وان المطلب األوحد للصناعيين
أصبح يتمثل في توفير الحماية والرعاية الحكومية دون محاولة
استغالل الفرص المتاحة.
8.8إن غياب السياسة العامة المشجعة للصناعة وضعف البيئة
االستثمارية  ،وضعف البنية التحتية القانونية والمادية  ،وعدم
وجود سياسة عامة واضحة المعالم تعمل على تنظيم عملية
االستيراد والتصدير  ،وعدم إلزام الشركات بتطبيق نظم الجودة
المختلفة ،وضعف الرقابة العامة وتغيب الدعم الواضح للبحث
والتطوير ،كل ذلك أدى إلى وجود خلل في هيكل القطاع
الصناعيوبنيته.
9.9يفتقر قطاع الصناعة الفلسطيني إلى عناصر البنية التحتية
الالزمة مما يؤثر على كفاءة القطاع ويرفع من تكلفة اإلنتاج
ويؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات في األسواق العالمية.
أن خدمات البنية التحتية تشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو
االقتصادي والتنمية االقتصادية واالجتماعية الي بلد.
في ضوء ما تقدم ،نؤكد أن تحسن ًا قد حصل في إسهام القطاع
الصناعي في االقتصاد الفلسطيني وهذا ما تؤكده المؤشرات
االقتصادية والصناعية التي تم إبرازها في مقدمة الورقة ،ولكن
يبقى من الضرورة تحديد استراتيجية التصنيع المالئمة للظروف
القائمة في فلسطين .وعليه ،فإننا نرى مستقبل القطاع الصناعي
مرتبط بشكل رئيس باستراتيجية التصنيع التي يجب تبنيها وآلية
العمل لتنفيذها ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة لالقتصاد
الفلسطيني،ولقدأجمعبعضاالقتصاديينأنإستراتيجيةالتصنيع
المالئمة للظروف القائمة في فلسطين يجب أن تمر بثالث مراحل:
األولى ،مرحلة إحالل الواردات السهلة ،والتي تبدأ عادة بالسلع
االستهالكية غير المعمرة مثل األغذية والمالبس والمشروبات
والدخان واألثاث واألحذية والجلود وغيرها .وتقوم الدولة في هذه
المرحلة بتقديم تسهيالت في التمويل ،ومساعدة في الحصول
على الخبرات الفنية ،إضافة إلى فرض تعرفة جمركية على الواردات
لحماية مثل هذه الصناعات .أما المرحلة الثانية ،فهي التحول إلى
التصدير السهل ،والتي تقوم على أساس رفع الحماية عن السلع
التي تم إنتاجها في المرحة األولى وتقديم المساعدة الحكومية
لتصديرها ،مثل المساعدات الفنية في مجال التسويق ،وتوفير

معلومات عن أسواق التصدير ،وتقديم قروض بفوائد منخفضة
لتمويل عمليات التصدير وغيرها ،وتتركز هذه اإلستراتيجية
على تصدير السلع االستهالكية التي كان يتم إنتاجها في
مرحلة إحالل الواردات السهلة .أما المرحلة الثالثة واألخيرة ،
فهي مرحلة التوسع الصناعي التي ترتكز على اختيار صناعات
معينة كالكيماويات والمعدات الثقيلة او غيرها .وفي هذه
المرحلة تقدم الحكومة حماية كافية لتلك الصناعات تحميها
من المنافسة األجنبية .ويتم بعد ذلك استبدال الصادرات من
السلع االستهالكية تدريجي ًا بالصادرات السلعية المتطورة.
(النقيب ،2002 ،نصر .)2004 ،ولكن في الحقيقة يبقى تنفيذ هذه
االستراتيجيات أو غيرها مرهون بالوضع السياسي الفلسطيني
والذي أجمعت كافة األدبيات أن نجاح أية إستراتيجية يتطلب
االستقالل السياسي واالقتصادي الفلسطيني من نير االحتالل.
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مقاالت اقتصادية

بقلم :د .هشام جبر

البنوك االسالمية ودورها في االقتصاد الوطني
يعد الجهاز المصرفي المحرك الرئيس للتنمية االقتصادية في البلد ،إذ يعتمد النظام
االقتصادي في نموه وتطوره على وجود جهاز مصرفي ،حتى أصبح البنك مؤسسة ال
يمكن االستغناء عنها في أي نظام اقتصادي .وظهرت الحاجة إلى الخدمات المصرفية
مع استعمال النقود وسيطا في المبادالت .فعرفها السومريون والبابليون ،واإلغريق
والرومان ،وبأشكال مختلفة .وقدم المسلمون خدمات جليلة لتطوير العمل المصرفي،
فاقت ما قدمه الرومان ،وما اعتبره األوروبيون بداية العمل المصرفي الحديث .فكانت
مكة المكرمة مدينة آمنة ،تسير منها القوافل وإليها شماال وجنوبا ،في رحلتي الشتاء
والصيف .وتقوم األعمال المصرفية على الثقة واألمان والضمان واالستقرار .فكان
طبيعيا أن تظهر في مكة المكرمة صور من التعامل في مجال إيداع األموال واستثمارها.
فكانت تودع األموال عند من يتصف باألمانة والوفاء ،فتم إيداع األموال عند رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،قبل بعثته ،وكان يسمى األمين .ولما هاجر إلى المدينة ،ترك
سيدنا علي بن أبي طالب كرّم اهلل وجهه ،في فراشه ،ليرد األمانات إلى أصحابها .وكان
الزبير بين العوام رضي اهلل عنه أول من ابتكر طريقة لإليداع تمنع االكتناز المحرم في
اإلسالم ،وتتيح للمودع لديه حرية التصرف في الودائع ،وهو المعمول به حاليا ،فكان ال
يقبل الودائع إال على سبيل القرض.فيقول« :ال ،بل سلف وذلك لألسباب التالية:
 .1حق التصرف في الودائع ،باعتباره قرض ًا وليس أمانة.
 .2إعطاء ضمان مؤكد لصاحب المال ،كونه قرض ًا ،ومن األعمال المصرفية التي كانت
سائدة ايام الرسول صلى اهلل عليه وسلم المضاربة ،حيث خرج الرسول صلى اهلل عليه
وسلم بمال خديجة ،رضي اهلل عنها ،مضاربا إلى الشام .كما أن حادثة أمير البصرة،
أبي موسى األشعري ،مع ولدي سيدنا عمر بن الخطاب عبد اهلل وعبيد اهلل ،رضي اهلل
عنهم ،عندما خرجا في جيش إلى العراق تدل على وجود المرابحة ،إذ أعطاهم ماال ألمير
المؤمنين (من مال المسلمين) وقال لهم أسلفكما إياه ،فتبتاعان به من مناتج العراق،
ثم تبيعانه في المدينة ،فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ولكما الربح .ورفض
سيدنا عمر إعطاءهم الربح إال بعد مشورة أحد جلسائه ،فجعله قراض ًا (مضاربة) وأخذ
رأس المال ،ونصف ربحه .وأعطى ولديه النصف اآلخر .وعرف المسلمون الصرافة .فكان
عبدا هلل بن عمر رضي اهلل عنهما يبيع اإلبل بالبقيع ،فيبيع بالدراهم ويقبض بالدنانير،
ويبيع بالدنانير ويقبض بالدراهم فشق في نفسه ،فسأل رسول اهلل عن مدى شرعية هذا
التعامل ،فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم »:ال بأس يا ابن عمر ،ولكن بسعر
يومهما» .وهذا يدل على أن حدد أسس التعامل بالصرافة .وكان الزبير بين العوام ،رضي
اهلل عنه ،يجري الحواالت عن طريق أبنائه في البصرة والكوفة واإلسكندرية ،واستخدم
المسلمون الشيكات ،فكان سيف الدولة الحمداني ،واليا على حلب منذ ما يزيد على
ألف عام ،وذهب إلى إحدى دور حانات بغداد ،فأطعموه وخدموه ،وقبل أن يخرج أخرج من
جيبه رقعة ،كتب عليها إلى أحد الصرافين يأمره فيها بتسليم صاحب الحانة مبلغا من
المال ،ولما سلم صاحب الحانة الرقعة للصراف ،ناوله المبلغ في الحال.
وكان المسلمون أول من عرف البطاقات االئتمانية  ،Credit Cardsحيث ورد في « كتاب
المبسوط» لالمام شمس الدين السرخسي المتوفى عام  483هـ ،فكرة البطاقة
االئتمانية في الجزء العشرين من كتابه في باب الكفالة .ووضع لها شروطا ثمانية،هي
نفس شروط بطاقة االئتمان الحالية ما عدا فائدة التاخير.
ولم يتم وضع العمل المصرفي اإلسالمي في صورة مؤسسة إال في الستينيات من
القرن الماضي .حيث نشر البروفسور محمد عزير كتابه بنوك بال فوائد Interest-less
 bankingفي أمريكا عام  ،1955الذي أثبت فيه إمكانية إنشاء بنوك بال فوائد ،مبينا
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مساويء استخدام الفائدة في اإلقراض ،وبدأ المفكرون في
دراسة إمكانية إنشاء بنك إسالمي ،وبدت الفكرة صعبة ،بل
مستحيلة المنال لألسباب التالية:
1.1ال يوجد في تلك الفترة علماء متخصصون في االقتصاد
اإلسالمي.فكان المتخصصون في الدراسات االقتصادية
تعوزهم المعرفة في الدراسات اإلسالمية المتعمقة،
والمتخصصون في الدراسات اإلسالمية ،تنقصهم
المعرفة المصرفية الفنية.
2.2وجد علماء الدين صعوبات في تخريج األصول الفقهية
للمسائل المصرفية.
وجاءت قرارات المؤتمر اإلسالمي الثاني بشأن المعامالت
المصرفية ،كما يلي:
*الفائدة على القروض سواء أكانت استهالكية أم إنتاجية
كلها ربا محرم.
*كثير الربا وقليله حرام شرعا.
*اإلقراض أو االقتراض بالربا محرم ال تبيحه حاجة ،وال ضرورة.
*أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات
وخطابات االعتماد والكمبياالت الداخلية التي يقوم
عليها العمل بين التاجر والبنك في الداخل ،كلها جائزة
شرعا.
*تعتبر كافة المعامالت المصرفية التي تحمل فائدة من
المعامالت الربوية.
والربا محرم في كافة األديان السماوية .استباحه اليهود
في تعاملهم مع غيرهم من األجناس ،وكانوا يقولون
كما قال تعالى « ليس علينا في األميين سبيل» صدق اهلل
العظيم .ولم تتعامل به الكنيسة إال بعد النهضة األوروبية،
حيث تخلصت أوروبا من القيود الدينية ،فتعاملت بالربا ،ثم
انتقل إلى جميع أنحاء العالم ،ودخل بالدنا مع المستعمرين
األوروبيين .وتعتبر البنوك اإلسالمية بنوكا تتقيد بأحكام
الشريعة اإلسالمية ،في قيامها بتقديم الخدمات المصرفية،
وتعمل كمنظمة لنظام المدفوعات في االقتصاد القومي،
وكوسطاء ماليين.
يمكن تعريف البنوك اإلسالمية بأنها« :بنوك ال تتعامل
بالفائدة أخذا وال عطاء ،وتقبل الودائع كأي بنك آخر ،وتقدم
الخدمات المصرفية األخرى ،ولكنها تتحمل مخاطر المشاركة
في االستثمار مع عمالئها».
وتقوم البنوك االسالمية بعمليات تساهم بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة في تسريع عجلة التنمية االقتصادية ومنها:
*تجميع المدخرات المبعثرة :فتنظم عملية قبول الودائع
بطريقة شرعية ،فتقبل الودائع تحت الطلب ،وودائع
التوفير وألجل على أسس إسالمية خالية من الفوائد
الربوية ،وتسميها الودائع االستثمارية ،وتربط أرباح هذه
الودائع بأرباح استثماراتها.
*تمويل االستثمارات عن طريق المشاركة في رؤوس

أموال المشروعات ،والمضاربة وعمليات المرابحة،
والتأجير المنتهي بالتمليك واالستصناع وبيع السلم
وغيرها .فتعمل على زيادة عدد المشروعات في
البلد ،وتوسيع القائم منها ،وزيادة فرص التشغيل ،و
تخفيض مشكلة البطالة ،ورفع مستوى المعيشة.
*تشجيع التجارة الخارجية بتقديم التمويل غير المباشر
بفتح االعتمادات المستندية الالزمة لعمليات
االستيراد والتصدير.
*المساعدة على تنفيذ المشروعات الكبيرة بإصدار
الكفاالت بالنيابة عن المقاولين لتسهيل قيامهم
بعملهم.
*تسهيل إجراء الحواالت وتسليمها للمواطنين،
فيقلل من مخاطر نقل النقود.
*حفظ أموال األفراد ،وتسهيل معامالتهم دون الحاجة
لحمل النقود ،باستخدام الشيكات ،وبطاقات
الصرف اآللي ،وبطاقات االئتمان ،وغيرها من أدوات
الدفع المستحدثة.
*تقديم جميع الخدمات المالية الالزمة ألعمال
المؤسسات واألفراد.
*تعمل على إنشاء المشروعات الجديدة ،فتعمل
على خلق فرص عمل جديدة.
*تعمل على منع االكتناز المحرم في اإلسالم ،فتتيح
الفرصة للكثير من الناس الستثمار أموالهم.
ويمكن تلخيص طرق االستثمار التي يقوم بها البنك
االسالمي بما يلي:
المشاركة وهي:
 1.1المشاركة على أساس الصفقة :يستثمر البنك جزءا
من المال في صفقة معينة مع أحد الشركاء تنتهي
بمجرد انتهاء الصفقة والمحاسبة عن نتيجة أعمالها.
2.2المشاركة المنتهية بالتمليك :كأن يتفق البنك مع
سائق سيارة على مشاركته في شراء سيارة ،فيقدم
البنك المال الالزم لشرائها بقيمة عشرة آالف دينار
مثال ،على أن يعمل عليها السائق مقابل أجر معين،
(مائة دينار شهريا مثال) ،ويعطى فرصة المشاركة في
السيارة ،على حصة متفق عليها (مناصفة مثال) .ويتم
تحديد صافي الربح في نهاية كل سنة مثال،حيث
يدفع السائق جزءا من الربح الخاص به لقاء حصة
في السيارة ،كلما دفع جزء من الربح ازدادت حصته
ونفصت حصة البنك الى ان تصبح السيارة ملكا
كانال للسائق .فالعملية مفيدة السائق حيث يتملك
السيارة من حصيلة أرباحها ،دون حاجة ألموال لشرائها.
ويحصل البنك على عوائد استثمار المال على شكل
أرباح سنوية بدال من الفوائد الربوية تكون عادة أكبر
من الفائدة فيما لو منح السائق قرضا بفائدة.
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بيع المرابحة لآلمر بالشراء :لتمويل أو شراء سلع وبضائع
يطلبها منه أحد العمالء وبمواصفات يحددها الطالب،
ويلتزم الطالب لهذه البضاعة أو السلعة بشراء ما أمر به
البنك ،وذلك بالثمن األصلي مضافا اليه ربح متفق عليه.
المضاربة :وهي شراكة في الربح بين صاحب المال،
والعامل  ،والربح على ما اتفقا عليه ،والخسارة على المال.
د .نشاطات استثمارية أخرى :ومنها:
1.1االيجار المنتهي بالتمليك :تقوم البنوك اإلسالمية
بإنشاء مشروعات سكنية ،ثم تبيعها بيعا تأجيريا،
فتعقد مع المشتري عقد إيجار لعدد من السنوات،
فإذا قام بدفع اإليجارات المحددة في مواعيدها،
والتي تحسب كأقساط من ثمن الشقة السكنية،
يتم تحويل عقد اإليجار إلى عقد بيع .
2.2االستصناع.
3.3بيع السلم  :وهو بيع آجل بعاجل ،وقد استخدم
كثيرا في تطوير الزراعة في السودان.
 4.4تأسيس منشآت أعمال تجارية وعقارية وصناعية
وتعدينية وخدمات ،أو بالمشاركة مع الغير.
 5.5شراء األوراق المالية واالتجار بالذهب والفضة
والعمالت األجنبية بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.
6.6خدمات مصرفية :يقوم البنك اإلسالمي بتأدية
خدمات مصرفية مقابل عموالت يتقاضاها :مثل:
*عمليات تحصيل الشيكات لحساب عمالئه.
*إجراء الحواالت
*تحصيل الكمبياالت بالنيابة عن الغير.
*فتح االعتمادات المستندية وتعديلها وتبليغها
وتعزيزها.
*التحصيالت المستندية
*قبول الكمبياالت
*بيع وشراء األوراق المالية وحفظ األوراق المالية
*تحصيل واستالم أرباح األسهم بالنيابة عن العمالء
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*القيام بتسهيل عمليات االكتتاب في األسهم
*تأجير الخزائن الحديدية
*إصدار الكفاالت بالنيابة عن العمالء
*بيع وشراء العمالت األجنبية لحسابه أو لحساب عمالئه،
وذلك على أساس السعر الحاضر ،وليس السعر اآلجل..
فقد ذهب عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما مرة إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل:
إني أبيع اإلبل بالبقيع بالدراهم فأقبض بالدنانير ،وأبيع
بالدنانير وأقبض بالدراهم فشق في نفسي .فقال
صلى اهلل عليه وسلم :ال بأس يا ابن عمر ،ولكن بسعر
يومهما.
 7.7تقديم أية خدمات أخرى مثل إدارة صناديق األمانات
وصناديق الزكاة ،ومنح القروض الحسنة ،وإصدار
بطاقات االئتمان والتعامل بها بدون الفائدة.
8.8الخدمات االجتماعية :يلعب البنك اإلسالمي دورا
هاما في التنمية االجتماعية على المستوى الوطني
واإلسالمي ككل من خالل أنشطة متعددة مثل:
*إدارة صندوق الزكاة.
*إعطاء التبرعات والهبات من إيرادات البنك ،للجمعيات
الخيرية والتعليمية والصحية.
*تقديم القروض الحسنة للمحتاجين في حاالت معينة
ألغراض إنتاجية بهدف استثمارها.
*تقديم القروض بدون فوائد للمحتاجين في حاالت
معينة .
*إدارة صناديق خاصة للمشروعات الخيرية واالجتماعية.
9.9تقديم الخدمات االستشارية والعلمية :مثل دراسات
الجدوى والتحليل المالي للمشروعات ،وإعداد دراسات
لتطوير مؤسسات مالية إسالمية مثل تطوير نظام
تأمين إسالمي.
والجدير بالذكر انه يجب ان يكون لكل بنك اسالمي هيئة
رقابة شرعية مستقلة.

مرتكزات تمكين االقتصاد الفلسطيني في
بيئة من التقلبات االقتصادية  -االجتماعية
ّ
ممكنة بمكوناتها المختلفة التشريعية والمؤسساتية
إن تَ َو ُّفر بيئة اقتصادية
ّ
والتنظيمية يعتبر أحد أهم محفزات النشاط االستثماري للقطاع الخاص في أي دولة
 ،وتشكل هذه البيئة أحد دعائم تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية (من سلع وخدمات).
استثناء  ،بل على العكس ربما يكتسب توفير هذه البيئة أهمية
وفلسطين ليست
ً
خاصة في حالتنا نظراً للتعويل الكبير الذي توليه الحكومة والمجتمع بمختلف
مكوناته على دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل وخصوص ًا
لفئة الشباب.

مقاالت اقتصادية

ويعتبر الواقع االقتصادي التي تعيشه فلسطين المحتلة واقع ًا معقداً يدخل في
تشكيله عدة عوامل مجتمعة على رأسها استمرار االحتالل اإلسرائيلي  ،وما ينعكس
بسببه من سياسات إسرائيلية معيقة الستقاللية االقتصاد الفلسطيني  ،وبالتالي تؤثر
سلب ًا على تطوره الطبيعي من حيث التوسع داخلي ًا نحو مختلف المحافظات والمدن
الفلسطينية وبينها وخارجي ًا مع االقليم المحيط والعالم.
إ ّلا أن هناك عوامل أخرى بينتها التجربة الفلسطينية خالل ما يفوق العشرين عام ًا
الفائتة منذ توقيع اتفاقية إعالن المبادئ – أوسلو والتي أنشأت السلطة الفلسطينية
وبموجبها أنيطت بها مسؤولية إدارة أجزاء من األرض الفلسطينية المحتلة  ،حيث
عكست هذه التجربة أن هناك جانب مهم في إعاقة النمو االقتصادي السليم يرتكز
وبشكل على السياسات والتشريعات الوطنية المقرة والجهود المقدمة من قبل
الحكومات المتتالية ومن قبل العديد من مؤسسات السلطة الفلسطينية نتيجة
عدم التحامها الفاعل مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ومنشآته للتمكن
الفعلي من المساهمة في بناء اقتصاد فلسطيني قادر ومستقل مبني على مبدأ
الدفاع االقتصادي عن مصالح العاملين فيه من منشآت بمؤسساتها وأفرادها وإتاحة
المجال لها للتوسع واإلبداع وفق ما هو متاح القتصاد يرزح تحت االحتالل.

بقلم :أحمد فاروق الفرا
الخبيــر االقتصــادي فــي شــؤون
تطوير القطاع الخاص
المستشــار االقتصــادي التحــاد
الغرف التجارية الفلسطينية

إن أبرز ما يعكس التحوالت البنيوية االقتصادية هو تغير مساهمة األنشطة االقتصادية
المختلفة في االقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص في الناتج المحلي اإلجمالي
خالل الفترة منذ نشأة السلطة الفلسطينية حتى اليوم  ،فقد شهدت تركيبة االقتصاد
الفلسطيني تحو ًال هام ًا تمثل في تراجع القطاعات االنتاجية نحو تعزيز القطاعات
الخدماتية ونمو قطاع اإلنشاءات .فقد تراجعت مساهمة قطاع التعدين والصناعة من
 %20.8للعام  1995إلى  12.9للعام  2013مشك ً
ال تراجع ًا بنحو نصف ما كان هذا القطاع
يساهمه في الناتج المحلي اإلجمالي .وقد تراجع قطاع الزراعة وصيد األسماك من
 %11.6إلى  %4.2لنفس الفترة .أما قطاع اإلنشاءات فقد سجل نمواً في مساهمته من
 %5.4للعام  1995إلى  %15.4مما يعكس تضاعفه ثالث مرات حتى العام  .2013كل ذلك
مع محافظة قطاع الخدمات والفروع األخرى على نسب مساهمة مرتفعة بسبب
طبيعة الظروف االقتصادية السائدة من سهولة تداول الخدمات وانتقالها في األرض
الفلسطينية المحتلة وإلى الخارج ومن أمثلة ذلك النمو المسجل في قطاع خدمات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحلي .وبالتزامن مع هذه التحوالت البنيوية في
االقتصاد الفلسطيني ،فقد شهدت ظاهرتي الفقر والبطالة تزايداً مضطرداً على مر
مشك ً
ّ
لة أثراً اجتماعي ًا بارزاً للخلل البنيوي.
هذه السنوات ،
ونتيجة لكل ما سبق  ،فإن االقتصاد الفلسطيني يحتاج لورشة إصالح هيكلي تعتمد
على مراجعة مجموعة من السياسات واإلجراءات االقتصادية والمالية بهدف بلورة
سياسات إصالحية تعتمد مبدأ النمو الشمولي “ ”Inclusive Growthوتكرس
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وتمكن من توفير بيئة اقتصادية داعمة لمفاصل األعمال الفلسطينية  ،مما يعزز دورها تجاه مجتمعها والمساهمة في
مواجهة الظواهر المتفاقمة من الفقر والبطالة  ،وبما يعزز من الصمود الوطني في واقع اقتصادي واجتماعي يرزح تحت
احتالل منذ عقود.
وتتمثل أبرز مرتكزات دعم وتمكين االقتصاد الفلسطيني لتعزيز استقالليته وتكريس قدرته على الصمود في مجموعة
من الخطوات والعوامل  ،نلخصها فيما يلي:
أو ًال :دراسة وتحليل القطاعات واألنشطة االقتصادية والخروج بمجموعة من األولويات وفق الفرص الحقيقية المتوفرة
لمجموعة من هذه القطاعات والعمل على بلورة استراتيجيات وبرامج تشاركية لدعمها وتعزيز تنافسيتها وطني ًا وخارجي ًا.
ثاني ًا :إجراء مراجعة شاملة للقوانين والسياسات والنظم واإلجراءات بشقيها االقتصادي والمالي وتحليل أثرها االجتماعي
ضمن منظومة شمولية تكرس االنتاج والتشغيل كمنهج عمل وتطور ضمن بيئة من المحددات السياسية والعملياتية
تكريس لمقدرات المجتمع الفلسطيني نحو التحرر واالستقالل.
وفي
ٍ
ثالث ًا :إنشاء وتفعيل واعتماد مجلس اقتصادي _ اجتماعي مهني ومتخصص يُناط به العمل على تحديد النماذج االقتصادية
التي تتواءم مع طبيعة الظرف الوطني الفلسطيني بكل مكوناته الرازحة بمجملها تحت االحتالل اإلسرائيلي ،والعمل
نحو توفير بيئة دافعة للصمود والنمو تمكن الجميع من القيام بمسؤولياته االقتصادية االجتماعية .على أن يتم اعتماد
هذا المجلس كإطار وأرضية حوار وطني ممنهج ومستمر بين مختلف مكونات الحالة الفلسطينية بكل فئاتها.
إن االقتصاد الفلسطيني وعلى الرغم من محدودية موارده وتعاظم التحديات التي تواجهه  ،إنما يمتلك العديد من الفرص
واإلمكانات التي تتيح له التطور وتدعم تنميته واستدامته .وتعد أقصر الطرق لتمكين االقتصاد الفلسطيني  -في بيئة من
التقلبات االقتصادية االجتماعية _ وتحقيق االستدامة الحقيقية له هي تحقيق الشراكة االستراتيجية بين مختلف األطراف
الفاعلة في الحالة االقتصادية _ االجتماعية الفلسطينية كمطلب ُملح وهام لمواجهة التحديات المزمنة التي يواجهها
القطاع الخاص الفلسطيني  ،وبالتالي االقتصاد الفلسطيني نحو تعزيز انتاجيته وتنافسيته على مختلف الصعد.
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اتحاد المقاولين الفلسطينيين ودوره في بناء
االقتصاد الوطني
تأسس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عام  1994في تونس بمصادقة الرئيس الراحل
ياسر عرفات  ،ويضم االتحاد مجموعة شركات تعمل في اراضي السلطة الوطنية
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد هذه الشركات ما يقارب  420شركة في
الضفة الغربية و  250شركة في غزة تشكل في مجملها اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
ويتم التناوب على رئاسة االتحاد بين الضفة وغزة بشكل دوري .ويوجد فروع لالتحاد في
جميع محافظات الوطن تعمل على معالجة هموم ومشاكل المقاولين في الضفة
الغربية وقطاع غزة  ،علم ًا بأن االتحاد هو المؤسسة الوحيدة التي ال تزال موحدة وتعمل
بشكل فاعل دون اي مؤثرات خارجية من اجل توحيد شطري الوطن.
تشكل شركات المقاوالت العاملة في فلسطين زخم ًا اقتصادي ًا هائ ً
ال يقدر ب %20
من اقتصاد الوطن ويساهم بشكل مباشر في التقدم العمراني والنمو االقتصادي
ورفع مستوى الدخل القومي .وتعمل هذه الشركات في كافة المجاالت االنشائية
والبنية التحتية وتعبيد الطرق وانشاء االبنية والمدارس والمستشفيات ومقرات ومراكز
وشبكات مياه وصرف صحي وغير ذلك .وهذا يساهم باالعمار والبناء واالزدهار من
جانب  ،ومن جانب آخر يقوم بعمل دورة مالية لتحريك السوق الفلسطينية من خالل
تشغيل العمال والموظفين والمهنيين وانعاش الحركة التجارية من خالل شراء
البضائع ومتطلبات العمل والمواد مما يؤثر ايجاب ًا على الحركة االقتصادية  ،وهذا
يعني ان اهمية هذا القطاع تكمن في زيادة الدخل القومي ومعالجة وتأهيل البنية
التحتية والخدماتية  ،والمساهمة في حل ازمة الخريجين من خالل توظيف المهندسين
والمحاسبين واالداريين بما يؤدي الى المساهمة في حل ازمة البطالة.

مقاالت اقتصادية

بقلم :أ .بشير حنني
عضــو مجلــس ادارة غرفــة
تجــارة وصناعــة نابلــس

كما نود االشارة هنا بان شركات المقاوالت تعمل على تنفيذ المشاريع المطروحة من
قبل السلطة الفلسطينية والمشاريع الممولة من الدول المانحة وكل ذلك يخضع
لمناقصات محلية واحيان ًا دولية وفق ًا للشروط العامة لهذه العطاءات وحسب قدرة
ومؤهالت وتصنيف هذه الشركات  ،علم ًا بأن هذه المشاريع الحيوية تساهم بشكل
مباشر في التنمية واالعمار والتشغيل ومعالجة معظم القضايا التي لها عالقة في
بناء االقتصاد الوطني .ويظهر ذلك جلي ًا من خالل تشغيل البنوك والمؤسسات
التجارية والموظفين والمهنيين والعمال والعالقات التجارية المحلية والدولية التي
تؤثر بشكل مباشر على انعاش االقتصاد.
اما بخصوص المشاريع الممولة من السلطة الوطنية فيتم طرحها من خالل الوزارات
او البلديات او المجالس المحلية  ،فمعظم العطاءات يتم طرحها من خالل لجنة
العطاءات المركزية او وزارة االشغال العامة ووزارة الحكم المحلي والتربية والتعليم
ووزارة الصحة وسلطة المياه الفلسطينية ويتم رصد ميزانية التمويل لدى وزارة المالية
 ،ويتم االيعاز للمالك بطرح العطاء سواء كان بلدية او مجلس قروي او مؤسسة
حكومية لتوقيع العقود وتحديد طاقم االشراف الهندسي واالستالم والتسليم
ومتابعة االجراءات المالية .وفي معظم االحيان يتم العمل مباشرة مع الوزارات ذات
العالقة وتوقيع العقود معها .اما العطاءات الممولة من الدول المانحة وهي االكبر
من حيث القيمة فهي تخضع لمناقصات محلية واحيان ًا دولية او ائتالف محلي دولي
ويكون العمل في هذه العطاءات بالتنسيق مع السلطة الوطنية حول طريقة الطرح
واالشراف الهندسي والمساهمة في التمويل احيان ًا واالشراف المشترك في معظم
االحيان .ويكون التمويل لهذه المشاريع من الدول ذات العالقة السياسية االقتصادية
مثل وكالة التنمية االمريكية  USAIDوبنك التنمية االلماني  KFWووكالة التنمية
الفرنسية  AFDوالصناديق العربية  ،وبنك التنمية االسالمي في جدة  ،والصندوق
العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

59

الكويتي  ،ومجموعة من المنح المتفرقة والتي تأتي من مصادر مختلفة.
وتساهم السلطة الوطنية بدفع ضريبة القيمة المضافة لهذه المشاريع لحساب المقاول الن هذه العطاءات يتم منحها
معفاة من الضريبة وعلى السلطة الوطنية تغطية النفقات الضريبية المترتبة على المشروع .وتساهم هذه المشاريع
المنفذة بشكل مباشر في تحريك عجلة االقتصاد واحداث دورة مالية لدى كافة المؤسسات ولدى القطاع الخاص  ،علم ًا
بانها تعتبر مشاريع خدماتية وليست مشاريع انتاجية.
وأخيراً وليس آخراً  ،نتمنى على المسؤولين في الحكومة الفلسطينية ٌ ،
كل حسب موقعه  ،ايالء هذا القطاع العناية
القصوى من خالل الدعم والمساندة وازالة المعوقات التي تعترض سبيله لما له من دور اساسي في بناء المؤسسات
الوطنية  ،والحد من الضائقة االقتصادية التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني .كما نطالب بالعمل على ان يكون
تنفيذ جميع المشاريع ايا كانت واينما كانت في هذا الوطن من خالل شركات مقاوالت مرخصة ومصنفة ومعتمدة  ،وذلك
للحفاظ على ديمومتها  ،وبالتالي ضمان الحصول على دقة متناهية للتنفيذ وحسن االداء وجودة عالية تدوم فترة طويلة
أسوة بشركات المقاوالت العاملة في شتى بلدان العالم.

مع ًا وسوي ًا لدعم البناء االقتصادي في فلسطين
وفق اإلمكانيات والسبل المتاحة.
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المسؤولية االجتماعية في مجموعة االتصاالت
الفلسطينية
يشرّفنا في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ان نكون معكم في هذا العدد من
مجلة غرفة تجارة وصناعة نابلس  ،والذي يجمل كافة نشاطات مؤسستكم العريقة
واالنجازات االقتصادية في محافظة نابلس  ،وانه لفخر لنا ان نتحدث عن مسؤوليتنا
االجتماعية عبر بوابة نابلس االقتصادية  ،ولتكون هذه المجلة طريق جديد للتواصل
مع ابناء المحافظة من االقتصاديين سواء تجار او صناع او زراعيين ورجال اعمال كل في
تخصصه.
ال بد من التطرق الى االنجازات العديدة لمسؤوليتنا االجتماعية ولبرامجنا التنموية التي
استهدفت شرائح واسعة  ،حيث واصلنا العمل في اتجاهين متوازيين وفق استراتيجية
مدروسة  ،البرامج التنموية المستدامة والدعم الطارئ  ،حتى نتمكن من اإلسهام في
تلبية مختلف الشرائح واالحتياجات.
كما سعت المجموعة لتطوير برامجها بحيث تدخل شرائح جديدة من المستفيدين
بقوائمها  ،حيث واصلت المجموعة تقديم المنح الجامعية لطلبة الجامعات
الفلسطينية المتفوقين من غير المقتدرين  ،وقبل ايام قليلة من كتابتي لهذه الكلمة
احتفلنا بتسليم  400منحة دراسية  ،حيث خصصنا جزءا منها لذوي االحتياجات الخاصة
والطلبة األيتام  ،وذلك من أجل ضمان توفير فرصة التعليم لمختلف الشرائح الطالبية
األمس حاجة للمنحة.
ومن اهم مبادراتنا مبادرة من «طالب إلى طالب» والتي تأتي ضمن برنامج المنح
الجامعية  ،وتهدف إلى غرس وتحفيز روح العمل التطوعي في مجتمعنا .كذلك
واصلت المجموعة دعمها التكنولوجي للمؤسسات التعليمية وللجامعات
والمدارس الحكومية  ،وتمثل ذلك في دعم تشييد مختبرات التكنولوجيا وربط عدد
من المؤسسات بشبكة اإلنترنت.
كذلك حرصت المجموعة على تكثيف دعمها المجتمعي  ،سواء من خالل برنامج
«حياة كريمة»  ،والذي يهدف إلى تمكين األسر المستورة عبر إيجاد مشاريع صغيرة مدرة
للدخل  ،وتدريب هذه األسر لتتمكن من إدارة المشاريع وضمان استدامتها  ،أو تقديم
الدعم التكنولوجي للمؤسسات المدنية والمجتمعية حتى تتمكن بدورها من خدمة
المجتمع المحلي.

مقاالت اقتصادية

بقلم :السيد عماد اللحام
مديــر ادارة العالقــات العامــة
فــي مجموعــة االتصــاالت
ا لفلســطينية

ولم يتوقف عند هذا الحد  ،فقد واصلت المجموعة دعمها لقطاع الصحة عبر دعم شراء
األجهزة الطبية لعدد من المشافي الفلسطينية بهدف تمكينها من تقديم الخدمات
الطبية الحديثة للمواطنين .حيث قامت المجموعة خالل السنوات الماضية بدعم
العديد من المراكز الهامة التي خدمت االالف من ابناء شعبنا من الشمال حتى الجنوب
 ،باالضافة الى برامجنا لتمكين المرأة التي ضربت مثاال للعمل والعطاء والتنمية  ،فقد
استطعنا ان ننفذ العديد من المشاريع التي نجحت نجاحا باهرا وتعمل لغاية االن
وتعيل العديد من العائالت .
وفي ختام كلمتي  ،اود التطرق الى اعادة تأهيل قاعة الشهيد ظافر المصري في الغرفة
التجارية والتي ستخدم قطاع واسع من ابناء محافظة نابلس  ،وقد قمنا بالشراكة مع
غرفة تجارة وصناعة نابلس بتدشين هذه القاعة  ،ألننا نعتبر ذلك جزء اساسي من عملنا
التنموي  ،فنبارك للجميع هذا االنجاز .
وألننا جزء من هذا الوطن الغالي  ،ندرك اهمية دعم كافة قطاعاتنا صاحبة االولوية ،
وبإذن اهلل سنواصل مسيرتنا بهذا االتجاه للمساهمة في تمكين مجتمعنا من مواجهة
التحديات ومواصلة البناء نحو دولتنا .
العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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محافظة نابلس في أرقام
(ملخص تنفيذي)

»
»
»
»
»
»

بقلم :السيد وحيد الشحروري
مدير دائرة شمال الضفة الغربية
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»بلغ عدد السكان ( )1في منتصف عام  2014في محافظة نابلس  372,621نسمة منهم
 189,305نسمة ذكور ،و 183,316نسمة من اإلناث .وبلغت نسبة الالجئين الفلسطينيين
المقيمين في محافظة نابلس  %26.3من مجموع سكان المحافظة نهاية عام .2007
»بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية ( )2خالل العام 2013
في محافظة نابلس  3,558عقداً ،وبلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة في المحاكم
الشرعية  614واقعة طالق.
»بلغ عدد المستشفيات عام  2013في محافظة نابلس  7مستشفيات ،وقد بلغ عدد األسرّة
 532سريراً بمعدل  1.4سرير لكل  1000شخص.
»بلغت نسبة األفراد المصنفين داخل القوى العاملة ( 15سنة فأكثر) عام  2013في محافظة
نابلس  ،%50.9كما تشير النتائج إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين
في القوى العاملة بلغت .%14.6
»بلغ عدد المدارس ورياض األطفال في العام الدراسي  2014/2013في محافظة نابلس 297
مدرسة و 166روضة أطفال.
»بلغ عدد المواليد أحياء المسجلون في العام  2012في محافظة نابلس  9,504مولود حي،
وبلغ عدد الوفيات المسجلة في المحافظة لنفس العام  1,098حالة وفاة.
»بلغ عدد المنشآت العاملة في محافظة نابلس  15,870منشأة ( منها  14,933منشأة
عاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية) حسب نتائج تعداد
المنشآت .2012
»بلغت مساحة األراضي في محافظة نابلس  605كم 2عام .2013
»بلغت المساحة المزروعة خالل العام الزراعي  2011/2010من أشجار البستنة  102,992دونم،
والمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية  29,334دونم ،وبلغت المساحة المزروعة
بالخضراوات  6,914دونم(.)٣
»بلغ عدد رؤوس األبقار في محافظة نابلس  5,063رأس وعدد رؤوس الضأن  99,236رأـس
وعدد رؤوس الماعز  17,430رأس وذلك في يوم العد  .2013/10/01وبلغ عدد الدجاج الالحم
 3,524,829طير وعدد الدجاج البياض  117,069طير وذلك خالل العام الزراعي .)4 (2013/2012
»بلغ عدد المساكن المأهولة في محافظة نابلس  58,750مسكن ًا في عام .2007
» بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن للعام  2013في محافظة نابلس  3.2غرفة في
حين كان متوسط كثافة السكن  1.7فرد للغرفة
»بلغ عدد رخص* البناء الصادرة عن السلطات المحلية والتنظيم المحلي عام  2013في
محافظة نابلس  2,281رخصة بناء ،حيث بلغت المساحة المرخصة للبناء  758.1ألف متر
مربع.
»بلغ عدد التجمعات السكانية في محافظة نابلس التي يتوفر فيها شبكة رئيسية للمياه
 46تجمع ًا ،و 18تجمع ًا بدون شبكة مياه ،أما بالنسبة للتجمعات السكانية التي يتوفر
فيها شبكة رئيسية للكهرباء فهناك  64تجمع ًا وذلك في العام .2013
»بلغ عدد المركبات المرخصة عام  2013في محافظة نابلس  23,726مركبة.
»بلغ عدد الفنادق العاملة في محافظة نابلس  10فنادق في العام  2013يتوفر فيها  121غرفة
و 325سريراً ;كما بلغ عدد النزالء  15,746اقاموا 15,808ليالي مبيت.
»ارتفعت قيمة الواردات السلعية المرصودة في محافظة نابلس عام  2013بالمقارنة مع
عام  2012بنسبة %6.7حيث بلغت قيمتها  645.3مليون دوالر أمريكي.
»حققت الصادرات السلعية المرصودة في محافظة نابلس عام  2013ارتفاعا مقارنة مع
عام  2012بنسبة % 16.1حيث بلغت قيمتها  121.3مليون دوالر أمريكي.
»هناك عجز في الميزان التجاري السلعي لمحافطة نابلس في العام  2013بقيمة 0524.
مليون دوالر أمريكي.
* ال تشمل رخص األسوار.

المراجع
» »المصدر :1الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام
للسكان والمساكن والمنشآت .2007 ،رام اهلل  -فلسطين.
» »المصدر :2الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،قاعدة بيانات الزواج والطالق  ، 2013رام اهلل -فلسطين.
» »المصدر :3الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2012 ،مسح االحصاءات الزراعية .2011/2010 ،النتائج الرئيسية .رام اهلل -
فلسطين.
» »المصدر :4الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،مسح الثروة الحيوانية .2013 ،النتائج الرئيسية.
» »رام اهلل  -فلسطين.
» »المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،مسح النشاط الفندقي في الضفة الغربية  .2013النتائج الرئيسية.
رام اهلل  -فلسطين.
» »المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2014 ،
قاعدة بيانات إحصاءات رخص األبنية  ، 2013رام اهلل-
فلسطين.
» »المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2014 ،
قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية  ، 2013رام اهلل-
فلسطين.
» »المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.2014 ،
احصاءات النقل واالتصاالت في فلسطين :التقرير
السنوي .2013 ،رام اهلل -فلسطين
» »الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .2014 ،كتاب
محافظات شمال الضفة الغربية االحصائي السنوي،
 .2013رام اهلل  -فلسطين.
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مشروع مبنى غرفة تجارة وصناعة نابلس
وصــف المشــروع :يقــع المقــر الجديــد لغرفــة تجــارة وصناعــة نابلس في احــد أهم شــوارع مدينة
نابلــس التجاريــة وأكثرهــا حيويــة مقابل الحرم الجامعــي الجديد لجامعة النجــاح الوطنية.
أهميــة المشــروع :ضمــن توجهاتهــا لتحقيــق أهــداف تنميــة وتطويــر ورفعــة القطــاع الخــاص
فــي محافظــة نابلــس  ،وإســهاما منهــا فــي رســم مالمــح مســتقبل اقتصــادي واعــد  ،والتزامــا منهــا
فــي تقديــم خدمــة مميــزة للقطــاع الخــاص الــذي تمثلــه  ،وفــي إطــار ســعيها لبنــاء جيــل يقــود ســفينة
االقتصــاد النابلســي خاصــة والفلســطيني عامــة مــن خــال تنميــة مهاراتــه ومعارفــه وتطويــر منشــآته
 ،ومــن منطلــق حرصهــا الدائــم لتوســيع آفــاق العمــل االقتصــادي باعتبــار ذلــك مــن متطلبــات العصــر
الحديــث بمــا يحملــه مــن آمــال وأحــام تمثــل قصــص نجــاح منتظــرة تحقــق مبتغيــات القطــاع الخــاص
تبنــت غرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس ممثلــة بمجلــس
فــي محافظــة نابلــس خاصــة وفلســطين عامــة ّ ،
إدارتهــا فكــرة إنشــاء صــرح اقتصــادي يليــق بعاصمــة فلســطين االقتصاديــة ليكــون محــورا للعمــل
والنشــاط االقتصــادي  ،وليكــون اســتثمارا للمــوارد البشــرية الفلســطينية التــي تخطــط وتصبــو الــى
مســتقبل واعــد إن شــاء اهلل  ،واألمــل معقــود فــي االنتهــاء مــن تشــييد هــذا الصــرح لتعميــم خدماتــه على
المحافظــة خاصــة  ،وعلــى الوطــن علــى وجــه العمــوم  ،ليحقــق نقلــة نوعيــة لطالمــا انتظرهــا مجتمــع
المــال واألعمــال النابلســي والفلســطيني.
أهـداف المشروع:
1.1تعزيز مكانة محافظة نابلس االقتصادية.
2.2تعزيــز دور الغرفــة التجاريــة باعتبارهــا رائــدة العمــل االقتصــادي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي
المحافظة.
3.3توســيع العمــل والنشــاط االقتصــادي مــن خــال فتــح آفــاق جديــدة وتطويــر منظومــة وبيئة هــذا العمل
والنشــاط بمــا يواكــب متطلبات العصر ومســتجداته.
4.4تطويــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مــن خــال عقــد دورات تثقيفيــة وتدريبيــة تخصصيــة ترتبــط
باحتياجــات الســوق الفلســطيني.
5.5تقديم تسهيالت وخدمات إضافية للقطاع الخاص تؤدي الى تطوير النشاط االقتصادي.
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وقــد كان تسلســل العمــل فــي المشــروع علــى النحــو
التالــي:

1.1قامــت غرفــة صناعــة وتجــارة نابلــس بشــراء قطعــة االرض رقم
( ) 5+4+3/54حــوض ( -11رفيديــا) مــن اراضــي نابلــس.
2.2قامــت الغرفــة التجاريــة بطــرح عطــاء انشــاء طابقــي التســوية
وتــم التنفيذ.
3.3قامــت الغرفــة التجاريــة بطــرح عطــاء الجــدران المحيطــة
بالمشــروع  ،وقــد تــم انجازهــا.
4.4بعــد توقــف المشــروع قليــا  ،تــم اســتكمال عمليــة االنشــاء
 ،ووجــدت الغرفــة التجاريــة بمجلــس ادارتهــا الحالــي انــه ال بــد
مــن إعــادة تصميــم للمشــروع ليصبــح ذو جــدوى اقتصاديــة
 ،ويتماشــى مــع متطلبــات المرحلــة وإمكانيــات الغرفــة
التجاريــة  ،وقــد قامــت الغرفــة بتكليــف مكتــب هندســي
باعــداد تصميــم جديــد وقــد تــم ذلــك.
5.5تمــت عمليــة اعــادة رســم المخططــات وترخيصهــا مــن بلدية
نابلــس حســب االصول.
6.6جرى طرح عطاء لتنفيذ الطوابق الثالثة (االرضي+االول+الثاني)
كمرحلــة أولــى  ،وتمــت ترســية العطــاء لتنفيــذه  ،حيــث
ســيتم االنتهــاء مــن ذلــك فــي أواخــر شــهر نيســان ســنة 2015
(مرحلــة العظــم فقــط).

المواصفــات والتفاصيــل الفنيــة للمبنى:
7.7يتكــون الطابــق االرضــي مــن  13محــا تجاريــا تتراوح مســاحتها
مــن  26.67م 2الــى 258.74م 2ومســاحة المحــات االجمالــي
بــدون الخدمات والممــرات هــي 1200.92م.2
8.8يتكــون الطابــق االول مــن  20محــا تجاريــا تتــراوح مســاحتها
مــن  24.57م 2الــى 113.41م 2ومســاحة المحــات االجماليــة
بــدون الخدمــات والممــرات هــي 1466.79م.2
9.9يتكــون الطابــق الثانــي مــن  19محــا تجاريــا تتــراوح مســاحتها
مــن  24.57م 2الــى 113.41م ، 2ومســاحة المحــات االجماليــة
بــدون الخدمــات والممــرات هــي  1432.45م.2
1010يتكــون الطابــق الثالــث مــن مقــر الغرفــة التجاريــة بمســاحة
 517.92م  2ومــن  7محــات تجاريــة تتــراوح مســاحتها مــن
 48.96م 2الــى 63م ، 2ومــن مطعــم مســاحته  509.51م ، 2
ومســاحة المحــات مــع المطعــم والغرفــة التجاريــة االجمالية
بــدون الخدمــات والممــرات هــي 1386.46م.2
1111يتكــون الطابــق الرابــع والخامــس مــن مقــر الغرفــة بمســاحة
 1500م  ، 2ومكاتــب بمســاحة  700م.2
1212الحركــة الرأســية بالمشــروع تتــم عبــر درجيــن رئيســين
احدهمــا غربــي واالخــر شــرقي مــع وجــود مصعديــن لــكل
منهمــا ُ ،يضــاف الــى ذلــك وجــود درجيــن كهربائيــن لالنتقــال
مــن الطابــق االرضــي الــى االول وكذلــك مــن االول للثانــي.
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كلمة السيد حسام حجاوي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُ
احلمد هلل القائلُ :
"وقل اعملوا فسريى اهلل
عملكم ورسو ُله واملؤمنون"  ،والصالة والسالم
ومن وااله:
على نبي الرحمة  ،سيدنا حممد  ،وعلى آله وصحبه َ ،
اصحاب السعادة اخواين رؤساء واعضاء جمالس ادارة الغرفة ٌ ،
كل باسمه ولقبه ،،،
االخوات واالخوة موظفات وموظفي الغرفة احملرتمني ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يسعدين ان نلتقي اليوم يف هذا احلفل لتكرمي رؤساء واعضاء جمالس ادارة الغرفة وعدد من
االخوة العاملني فيها  ،هذا احلفل الذي جاء تقديرا ملن خدم وساهم يف تطوير هذه املؤسسة
الوطنية يف نابلس.

اخواين  ،اخواتي ،،،

لقــد حظيــت الغرفــة  ،ومنــذ تأسيســها  ،بنخبــة مــن ابنــاء نابلــس مــن رياديــي وقــادة القطــاع اخلــاص
 ،حيــث جــرى انتخابهــم عــام  1992وبذلــوا كل مــا باســتطاعتهم لتمثيــل وخدمــة القطــاع اخلــاص يف
احملافظــة  ،والبعــض منهــم مــا زالــوا علــى الدرب ســائرون  ،ومن حقهم علينــا ان يحظوا بالتكــرمي الالئق
 ،خاصــة ان الغرفــة قــادت العمــل علــى كافــة املســتويات يف ظــل ظــروف قاســية وصعبــة ومعوقــات
كثــرة وضعهــا االحتــال وقدمــت الكثــر مــن اخلدمــات للمواطنــن اضافــة اىل اعضــاء الهيئــة العامــة
 ،لعــل يف ذلــك ملســة مــن الوفــاء والتقديــر جتــاه ســنوات مــن العمــل قدموهــا خلدمــة مــن اوالهــم
الثقــة  ،وخــال تلــك الفــرة شــهدت املؤسســة تطــورًا كبـرًا وواضحا بفضل اجلهــود املتواصلــة للزمالء
العاملــن يف املؤسســة يســتحقون عليهــا الشــكر  ،مــع توســع االقتصــاد حجمــً ونوعــا.
ونحــن نلتقــي اليــوم  ،نســتذكر ارواح مــن غــادروا احليــاة وانتقلــوا اىل الرفيــق االعلــى  ،ونخــص بالذكــر
املرحوم ْيــن عــزت العالــول عضــو جملــس االدارة املنتخــب  ،وتــاج الديــن البيطــار مديــر الغرفــة االســبق
 ،كمــا نرتحــم علــى املؤسســن االوائــل مــن الرؤســاء واالعضــاء والعاملني  ،وســنبقى نذكرهــم باإلجالل
واالكبــار ملــا قدمــوه لوطنهــم.
وأود ان أعــر عــن تقديرنــا الكبــر ملــا يبذلــه العاملــون يف الغرفــة مــن جهــد  ،ومــا يتبنــاه البعــض منهــم
ـادرات نحــو التطويــر خلدمــة االهــداف الطموحــة ولالرتقــاء مبؤسســتهم  ،واقــول  ...نحــن ّ
حقــا
مــن مبـ ٍ
فخــورون بكــم  ،وكلنــا ثقــة يف قدرتكــم علــى العطــاء  ،وندعوكــم اىل العمــل واملثابــرة واالجتهــاد
خلدمــة الهيئــة العامــة  ،وأقــول للمكرمــن منكــم :بوركتــم  ،وبوركــت جهودكــم التي بذلتموها علــى مدار
اعــوام طويلــة يف خدمــة املؤسســة بــكل امانــة واخــاص  ،وعليه فإنكم تســتحقون شــرف التكــرمي .وهنا
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ندعــو اىل التحلــي دومــا بالتنافــس لتحقيــق مزيــد مــن الرياديــة واالنتاجية واالبــداع  ،ممــا ســينعكس
علــى رفــع مســتوى االداء مــن خــال الــدورات التدريبيــة اخملتلفــة التــي تتوفــر مــن خــال عــدة جهــات
ويشــارك بهــا موظفــو الغرفــة .

احلفل الكرمي ،،،

حتــرص الغرفــة علــى العمــل  ،وبالتعــاون مــع شــركاء التنميــة  ،لالرتقــاء بإســهامات القطــاع اخلــاص
التنمويــة ومســؤولياته االجتماعيــة  ،ضمــن خطــط اســراتيجية لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة
واالقتصاديــة  ،وعلــى الصعيــد الداخلــي للمؤسســة  ،فــان العمــل ال زال جاريــً للوصــول اىل اعلــى
املســتويات يف االداء واخلدمــات.
ان نابلــس امانــ ٌة يف اعناقنــا  ،ودعونــا ٌ ،
كل مــن موقعــه  ،للعمــل علــى خدمتهــا وتطويرهــا وزيــادة
االســتثمار فيهــا  ،وصــوال اىل االهــداف التــي نتطلــع اليهــا لتكــون دومــا يف املقدمــة.
ختامــا  ،جنــدد وفاءنــا املفعــم باالعتــزاز وشــكرنا العميق لرؤســاء املؤسســة  ،واعضــاء جمالــس ادارتها
 ،والعاملــن املكرمــن يف هــذا احلفل.

لقاء آخر من لقاءات اخلري والوفاء والعطاء ،،،
واىل ٍ
لكم جميعا مني كل احملبة والتقدير ،،،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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قائمة املكرمني
االسم

املنصب

الفرتة

الرقم
1

معاذ ماجد النابلسي

الرئيس

ايار  - 1992حزيران 2005

2

باسل حمدي كنعان

الرئيس

حزيران  - 2005متوز2011

3

عمر حممود هاشم

الرئيس

متوز -2011متوز 2013

رؤساء الغرفة

اعضاء الغرفة 1992ايار – متوز2011
٤

عمر حممود هاشم

نائب رئيس

ايار  - 1992متوز2011

٥

حسام عبد الرحمن حجاوي

أمني السر

ايار  - 1992متوز2011

٦

نشأت علي الشعار

نائب أمني السر

ايار  - 1992متوز2011

٧

سمري صادق قادري

أمني الصندوق

ايار  - 1992متوز2011

٨

«حممد سامح» روحي طبيلة

نائب أمني الصندوق

ايار  - 1992متوز2011

٩

عثمان حممد مصلح

عضو

ايار  - 1992متوز2011

١٠

أحمد سليمان الشنار

عضو

ايار  - 1992متوز2011

١١

نور الدين رضا دروزة

عضو

ايار  - 1992متوز2011

١٢

باسم صديق مكاوي

عضو

ايار  - 1992متوز2011

١٣

سمري حسن الوادي

عضو

ايار  - 1992متوز2011

املوظفني
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١٤

خليل سعيد الزبيدي

موظف

شباط  - 1983كانون اول 2004

١٥

هشام رفيق الطنبور

موظف

حزيران  - 1993نيسان 2013
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أعلــن فــي نابلــس ،أليــوم ،عــن إطــاق التكتــل
العنقــودي اإلبداعــي لقطــاع األثــاث فــي
نابلــس  ،وذلــك فــي إطــار المشــروع اإلقليمــي
لمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية
 ،بعنــوان (دعــم تطويــر الصناعــات والتكتــات
العنقوديــة الثقافيــة واإلبداعيــة فــي دول جنــوب
البحــر المتوســط) .جــاء ذلــك خــال لقــاء عقــد فــي
غرفــة تجــارة وصناعــة نابلــس ،امــس ،شــارك فيــه
رئيــس غرفــة تجــارة نابلــس حســام حجــاوي واالعضــاء
ســمير قــادري وبشــير حننــي وســامر فتــوح  ،وممثلــة
االتحــاد األوروبــي باتريــس كامبودونيكــو ،وممثــل الســفارة
اإليطاليــة ماركــو أزالينــي  ،وممثلــة وزارة االقتصــاد الوطنــي منــال
فرحــان  ،وممثــل منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (يونيــدو)
أحمــد الفــرا  ،ومديــر وزارة االقتصــاد الوطنــي فــي نابلــس بشــار الصيفــي  ،وممثلــي
اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الفلســطينية  ،واعضــاء التجمــع العنقــودي فــي غرفــة تجــارة نابلــس مــن اصحــاب منشــآت
قطــاع االثــاث والمفروشــات وممثلــي عــدد مــن الجهــات ذات العالقــة.
وأوضــح حجــاوي ان هــذا المشــروع يأتــي ثمــرة للجهــد الــذي قادتــه الغرفــة بالتعــاون مــع أصحــاب وممثلــي سلســلة مــن
المنشــآت ذات العالقــة الوثيقــة بصناعــة وإنتــاج األثــاث والمفروشــات الــذي تشــتهر وتتميــز بــه نابلــس  ،معبــرا عــن شــكره
لالتحــاد االوروبــي ،والقنصليــة اإليطاليــة ،واليونيــدو ،ووزارة االقتصــاد الوطنــي ،واتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة  ،واعضــاء التجمع
العنقــودي فــي نابلــس علــى جهدهــم وجديتهــم والتزامهــم بإنجــاح المشــروع  ،متمنيـ ًا ان يبــدأ التطبيــق علــى الفــور بعــد فــوز
المشــروع بنابلــس ضمــن المســابقة المهنيــة التــي جــرت مؤخــراً .واكــد حجــاوي ان هــذا االنجــاز يأتــي فــي اطــار اســتعادة نابلــس
وتطويرهــا لدورهــا االقتصــادي الريــادي علــى المســتوى الوطنــي  ،وأن فــوز الغرفــة بهــذا المشــروع يأتــي انســجام ًا مــع توجهــات
وسياســة مجلــس إدارتهــا مــن خــال رســالته واهتمامــه بالصناعــة مــن خــال تنميــة قــدرات أصحــاب األعمــال وترويــج المنتــج
خاصــة فــي ظــل تراجــع الصناعــة فــي الســنوات االخيــرة فــي فلســطين بشــكل عــام  ،وفــي نابلــس
الوطنــي  ،والــذي يعتبــر أولويــة ّ
بشــكل خــاص  ،نتيجــة الســتمرار االحتــال وإجراءاتــه  ،كمــا يأتــي ذلــك فــي اطــار حــرص ممثلــي منشــآت قطــاع االثــاث علــى
النهــوض بمنشــآتهم وأعمالهــم وإنتاجهــم بالتعــاون مــع المؤسســة التــي تمثلهــم  ،وهــذا يجســد قــدرة القطــاع الخــاص
علــى العمــل والتحــدي واإلنجــاز فــي ظــل ظــروف غيــر طبيعيــة محليــة وإقليميــة ودوليــة .واضــاف :ان هــذا الفــوز هــو إنجــاز
علــى طريــق التنميــة االقتصاديــة الشــاملة فــي فلســطين ،ويأتــي ذلــك عــن طريــق تعاطــي واســتفادة القطــاع الخــاص مــن
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كافــة المشــاريع التــي تهــدف الــى االرتقــاء بمنشــآته وانتاجــه ،
ويأتــي هــذا المشــروع تتويج ـ ًا الهتمــام الغرفــة بهــذا القطــاع
االقتصــادي الهــام بعــد تنظيمهــا لمعــرض (أيــام االثــاث)
العــام  ، 2012والــذي شـ ّ
ـكل عالمــة فارقــة فــي تاريــخ المعــارض
الصناعيــة فــي فلســطين  ،وهــو المعــرض الــذي تــرك نتائــج
ايجابيــة علــى العديــد مــن المنشــآت .وعبــر عــن املــه بــأن
يســتفيد هــذا القطــاع المتميــز والواعــد مــن سلســلة
األنشــطة المنهجيــة التــي تتمحــور حــول تعزيــز قــدرات
مجموعــة المنشــآت فــي مجــاالت مــن أبرزهــا تعزيــز قــدرات
التصميــم اإلبداعــي ألعضــاء التكتــل العنقــودي  ،وتحســين
عمليــات اإلنتــاج وتخفيــض التكلفــة بمــا يعــزز مــن قدرتهــم
علــى المنافســة  ،وتوفيــر الدعــم الــازم لتعزيــز التواجــد
والحصــص التســويقية فــي األســواق المحليــة والخارجيــة.
واشــاد حجــاوي بالمنهجيــة المجربــة والخبــرة العميقــة لــدى
منظمــة (اليونيــدو) المتخصصــة فــي التنميــة الصناعيــة ومــن
خــال تجاربهــا الهامــة حــول العالــم وبمــا يكفــل الخصوصيــة
الفلســطينية الداخليــة والمحيطــة  ،ورأى فــي الدعــم األوروبــي
وااليطالــي بشــكل خــاص فرصــة هامــة لمــد الجســور فيمــا
بيــن التجمعــات العربيــة وكذلــك التجمعــات العنقوديــة فــي
أوروبــا ،وبشــكل خــاص تلــك التخصصيــة فــي إيطاليــا واكــد أن
االلتفــاف والتواجــد المحلــي القــوي والعالقــات المتميــزة لغرفة
تجــارة نابلــس فــي الســوق المحلــي والخارجــي ســتكون منصبة
علــى تعزيــز الدعــم النوعــي لهــذا التكتــل  ،وتفتــح لــه كافــة
األبــواب للتعــاون وبشــكل خــاص مــع الهيئــات األكاديميــة
وعلــى رأســها جامعــة النجــاح الوطنيــة والهيئــات المحليــة
المتخصصــة .واعــرب عــن أملــه بــان يشــكل المشــروع الحالــي
منعطفــ ًا تحوليــ ًا فــي حيــاة قطــاع األثــاث فــي نابلــس  ،وأن
تنعكــس مخرجاتــه علــى تطويــر القطــاع والعامليــن فيــه مــن
كافــة النواحــي  ،مثمن ـ ًا جهــد الجميــع فــي المســاهمة بإنجــاح
العمــل خــال ســنوات تطبيقــه.

وفــي كلمتهــا  ،اكــدت منــال فرحــان ان وزارة االقتصــاد
الوطنــي تعتــز بهــذا القطــاع وتولــي اهتمامــا كبيــرا لهــذا
القطــاع  ،وقــد عملــت الــوزارة مــع شــركائها فــي القطــاع
الخــاص لوضــع اســتراتيجية وطنيــة للتصديــر فــي قطــاع
االثــاث الــى الــدول العربيــة ،نظــرا لقــدرة هــذا القطــاع علــى
المنافســة فــي االســواق العربيــة والعالميــة .واشــارت فرحــان
الــى ان المشــروع ســيعود بالفائــدة علــى اعضــاء التجمــع لبنــاء
قدراتهــم النتــاج منتجــات ابداعيــة  ،وشــددت علــى اهميــة
النجــاح فــي هــذا المشــروع االقليمــي التجريبــي الن النجــاح
بــه ســيعطي الفرصــة للفــوز بمشــاريع لتجمعــات عنقوديــة
اخــرى فــي فلســطين  ،واوضحــت ان المشــروع تشــاركي  ،وان
القائميــن عليــه ســيكون دورهــم توجيهــي وســينفذون مــا
يحــدده اعضــاء التجمــع العنقــودي ومــا يضعونــه مــن خطــط.
امــا ممثلــة االتحــاد االوروبــي باتريشــيا  ،فاشــارت الــى ان
هــذا المشــروع هــو نمــط جديــد متبــع فــي العالــم للتنميــة
 ،مؤكــدة اهميــة هــذا المشــروع فــي فلســطين نظــرا
للتهديــدات االجتماعيــة واالقتصاديــة ممــا يتطلــب االبــداع.
واوضحــت ان المشــروع يهتــم بالصناعــة الخضــراء والحفــاظ
علــى البيئــة  ،كمــا يهتــم بالفئــات المجتمعيــة المهمشــة
وذوي الدخــل المحــدود  ،وان تركيــز المشــروع ليــس فقــط
علــى الربــح وانمــا علــى الحفــاظ علــى البيئــة ايضــا.
مــن جانبــه  ،قــال ممثــل القنصليــة اإليطاليــة والتعــاون
الفنــي االيطالــي فــي القــدس ماركــو ازالينــي ان هــذا المشــروع
هــام لتكويــن التكتــات العنقوديــة فــي فلســطين ؛ نظــرا
الن المشــروع يكمــل المشــاريع االيطاليــة مــع الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة فــي القــدرات الماليــة وغيرهــا  ،واشــار
الــى اهميــة اختيــار قطــاع االثــاث الــى جانــب قطاعــات اخــرى
كالحجــر والزيتــون .واعــرب عــن اســتعداد الجانــب االيطالــي
لتوفيــر خبيــر تصميــم ايطالــي وكذلــك خبيــر فــي المعــدات
للعمــل مــع المشــروع.
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وعبــر احمــد الفــرا عــن املــه بــان يخــرج المشــروع بنتائــج ملموســة قريبــا  ،وقــام بتســليم رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة
ـدم حجــاوي هدايــا
رســالة نجــاح وقبــول التكتــل العنقــودي االبداعــي لقطــاع االثــاث فــي نابلــس مــن جانــب الشــركاء  ،فيمــا قـ ّ
لممثلــي المؤسســات الشــريكة.
وجــرى فــي اللقــاء تقديــم عــرض مــن قبــل احمــد الفــرا اشــتمل علــى أبــرز مراحــل نشــأة المشــروع واختيــار التكتــات المشــاركة
 ،وتــم اإلعــان رســميا عــن التكتــات المختــارة  ،وعــرض خطــة عمــل المشــروع لســنة .2015
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كمــا قــدم كل مــن ايــاد بريــك منســق المشــروع فــي الغرفــة وايمــن حنــون ممثــل التجمــع عرضــا تقديميــا حــول تكتــل قطــاع
األثــاث فــي نابلــس تنــاوال فيــه خطــوات العمــل التــي جــرت طيلــة الفتــرة الماضيــة تحضيــرا لفــوز نابلــس بــه.
وفــي نهايــة اللقــاء  ،دار نقــاش شــارك فيــه رئيــس الغرفــة حســام حجــاوي  ،ومنــال فرحــان ممثلــة الــوزارة  ،وخبيــر مشــروع
التجمعــات العنقوديــة الفرنســية  ،و د .يحيــى صالــح ممثــل جامعــة النجــاح الوطنيــة حــول دور كل منهــم وجاهزيتــه للتعــاون ،
اضافــة الــى أبــرز األنشــطة المشــتركة للتكتــل العنقــودي  ،وعــرض الخطــوات القادمــة للمشــروع.
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بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي والحكومــة اإليطاليــة ،تنفــذ منظمــة األمــم المتحدة للتنميــة الصناعيــة (يونيدو)
مشــروع «تطويــر التكتــات العنقوديــة للصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة فــي منطقــة جنــوب البحــر المتوســط»
وهــو مشــروع إقليمــي ينــدرج ضمــن إطــار اآلليــة األوروبيــة للتعــاون بيــن دول الجــوار (  )ENPIوينســجم بشــكل
كامــل مــع منهجيــات العمــل نحــو تعزيــز النمــو الشــمولي من خالل تطبيــق أهداف االتحــاد من أجل المتوســط.
يســعى هــذا المشــروع إلــى تعميــق مفهــوم التكتــات العنقوديــة كمنهجيــة عمــل ترعاهــا اليونيــدو فــي
الصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة والــذي يعتبــر بحــد ذاتــه تطــورًا منهجيــً قــد تبنــى عليــه فــرص التميــز فــي تحقيــق
النتائــج واألهــداف مــن قبــل المنظمــة الدوليــة ذات االختصــاص فــي التنميــة الصناعيــة بمختلــف أشــكالها علــى
المســتوى العالمــي .ويمثــل إعتمــاد هــذه المنهجيــة فرصــة هامــة لتحقيــق التنميــة الصناعية الشــمولية نحو
تعزيــز مســتويات الدخــل والتشــغيل فــي دول جنــوب البحــر المتوســط .ومــن خــال البنــاء علــى االبــداع واالبتــكار
المتأصــل فــي ثقافــة وتــراث الــدول المشــاركة ،ســيقوم المشــروع علــى تعزيــز فــرص التنــوع وتحســين األداء
االقتصــادي لهــذه الــدول.
لقــد انطلــق المشــروع بإجــراء مســح شــامل لكافــة الفــرص المتاحة إلنشــاء التكتــات العنقودية في فلســطين
المحتلــة  ،ومــن ثــم تــم اإلعــان عــن مســابقة الختيــار أفضــل تجمعيــن عنقودييــن مــن بيــن المتســابقين ضمــن
إطــار مــن المهنيــة والشــفافية العاليتيــن .وقــد تــم اختيــار التجمــع العنقــودي لألثــاث اإلبداعــي فــي محافظــة
نابلــس وتجمــع كنــوز بيــت لحــم اإلبداعــي فــي محافظــة بيــت لحــم ضمــن منهجيــة اختيــار تشــاركية محليــة
وإقليمية.
ســوف يعمــل المشــروع علــى تقديــم الدعــم الفنــي للريادييــن وتطويــر المنتجــات والمســاهمة فــي فتــح
األســواق بالتشــبيك المحلــي ،اإلقليمــي ،والدولــي ســعيًا نحــو تحقيــق األهــداف والنتائــج المتوقعــة التاليــة:
1.1مســح شــامل للتكتــات العنقوديــة القائمــة وسالســل القيمــة فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي
البلــدان المســتهدفة للمشــروع مــن جنــوب البحــر األبيــض المتوســط.
2.2تقديــم الدعــم التقنــي لتكتليــن عنقودييــن فــي الدولــة المســتهدفة والفائزيــن بالمبــادرات إلنشــاء
التكتــات العنقوديــة.
3.3تقديــم الخدمــات االستشــارية الفنيــة والتجاريــة المتعلقــة بالتكتــات العنقوديــة والمســاعدة التقنيــة
المقدمــة إلــى مجموعــات  CCIمختــارة.
4.4شراء معدات جديدة و/أو تطوير معدات حالية مختارة لتعزيز التنافسية للتكتالت العنقودية المختارة.
5.5تطويــر خطــط للحكومــات الوطنيــة لتوطيــن أنشــطة المشــروع ،وإيجــاد روابــط مــع المؤسســات الماليــة
وشــركاء التنميــة اآلخريــن علــى المســتويات المحليــة والخارجيــة.
6.6إنشــاء مراكــز  CCIلتكــون بمثابــة مســتودعات للمعرفــة لزيــادة الخبــرات الوطنيــة واإلقليميــة المتعلقــة
بالتعــاون مــع المؤسســات الداعمــة مــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة والمنظمــات ذات العالقــة باإلضافــة
للخبــراء فــي مجــاالت تطويــر التكتــات العنقوديــة المحلييــن والدولييــن.
للمزيــد مــن المعلومــات حــول المشــروع ،يرجــى زيــارة الموقــع  www.cci-clusters.orgأو التواصــل عبــر البريــد
اإللكترونــي A.ELFARRA@unido.org
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العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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80

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

لقاء على هامش معرض الصناعات الفلسطينية  2014في دولة الكويت

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

81

ورشة عمل عن (التجارة االلكترونية  ..ضرورة وتحديات) بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة
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العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

لقاء مع ممثلي القطاع الخاص حول تعديل قانون العمل الفلسطيني

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

83

لقاء مع وزير الزراعة وتجار سوق الخضار في نابلس وبيتا

84

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

ورشة عمل مع سلطة جودة البيئة حول قطاع صناعة الحجر والرخام

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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لقاء مع محافظ نابلس حول االجراءات والسياسات المالية والضريبية

86

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

لقاء عمل مع وفد تركي بشأن مدينة جنين الصناعية

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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لقاء ارشادي مع اعضاء التجمع العنقودي االبداعي لالثاث

88

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

ورشة عمل بالتعاون مع معهد الحكومة الفلسطيني حول معيقات االستثمار في المنطقة المسماة (ج) في محافظة نابلس

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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ورشة عمل للتجمع العنقودي االبداعي لالثاث مع ممثل (اليونيدو)
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العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥

لقاء توقيع اتفاقية تشييد المبنى الجديد للغرفة

العدد الثاني  -آذار ٢٠١٥
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