اإلقتصـــــادي
برعاية وزير االقتصاد

وزارة املالية تعزو السبب الى عدم التزام الدول العربية باملطلوب منها

الرواتب :ثلث املوازنة

وأضاف 'الرواتب تشكل عصب االقتصاد ،وفاتورتها مرتفعة جدا وتصل
إلى  2مليار دوالر مع ملحقاتها ،وتشكل ثلثي املوازنة ،ما يجعل احلكومة
أمام خيار صعب فإما أن تخفض فاتورة الرواتب أو تعظم اإليرادات ،وهذا
لن يتأتى إال من خالل زيادة القاعدة الضريبية ،وهذا خيار صعب في
احلالتني ،ولن يحل املشكلة ألنها متوارثة'.
ويختلف نصر مع أبو احلمص في الرأي ،ويقول 'جزء من األزمة لم
يبدأ اليوم ،والكل كان يعرف باألزمة' ،ويعتقد أنه جرى إدارة األزمة
وليس معاجلتها ،ويرى أن هناك ً
فرقا بني السياسة املالية وإدارة األزمة
املالية ،منتقدا طريقة التعامل مع حتويالت املانحني.
وأضاف 'يجب أن يكون هناك إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه
األزم��ة ،ونحن نفتقد ملثل ه��ذه اإلستراتيجية أو على األق��ل هي غير

واضحة لدى املواطن ،ما يضع عالمات استفهام حول السياسة املالية
للسلطة الوطنية'.
وال يعرف املوظف ومعه السلطة أيضا ما إذا كان سيناريو النصف
راتب هذا سيتكرر الشهر القادم ،أم ستجد السلطة نفسها غير قادرة
على توفير أي نسب من الراتب ،خاصة حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها
بعدم حتويل عائدات الضرائب حال توجه القيادة الفلسطينية إلى
األمم املتحدة للحصول على االعتراف الدولي الكامل بالدولة في أيلول
املقبل.
وتعاني موازنة السلطة من عجز متويلي تراكمي منذ عام  2010يقدر
بحوالي  535مليون دوالر ،في حني انخفضت املساعدات املقدمة من اخلارج
حلوالي الثلث ،إذ تسلمت احلكومة منذ بداية العام اجلاري إلى اليوم نحو
 331مليون دوالر من أصل  900مليون دوالر كانت متوقعة.

اموال الضرائب  ...والدول املانحة

وال تستطيع السلطة الوطنية التحكم بنفقاتها اجلارية أو التشغيلية
العتمادها بصورة رئيسية على أموال الضرائب وعلى أموال الدول املانحة،
كما ال تتحكم سوى مبا جتبيه محليا من ضرائب ورسوم معامالت ،لكنها
ال تتجاوز  50مليون دوالر شهريا وبقيمة ال تتجاوز  %25من االنفاق.
وحتاول مؤسسات السلطة العمل على التخفيف من تأثير هذه األزمة
على االقتصاد.

محافظ سلطة النقد

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير لـ'وفا' إن 'أزمة الرواتب قدمية
جديدة وال يتغير عليها شيء'الفتا إلى أن البنوك ستقوم باقتطاع نصف
قيمة القروض فقط ،وستتعامل مع الشيكات املرجتعة كل وفق حالته،
بهدف مساعدة املواطنني والتخفيف عنهم'.
ويرى الوزير أن وضع القطاع املصرفي ما زال قويا (البنوك منحت
السلطة ق��روض��ا تصل قيمتها حل��وال��ي  900مليون دوالر) ،لكنه لم
يعد قادرا على املزيد من اإلقراض للحكومة ،في حني ما زالت عملية
اإلقراض للموظفني (تصل قروض املوظفني من القطاع املصرفي حلوالي
 330مليون دوالر) والقطاع اخلاص مستمرة ،ولم نصل للمرحلة التي
نوقف فيها القروض.
وقال' :القطاع املصرفي اليوم قادر على حتمل مثل هذه الهزات ،وحاله
أفضل بكثير ما كان عليه احلال في العام  ،2006حيث كان رأس مال
البنوك وقتها حوالي  220مليون دوالر ،في حني يصل رأسمالها اليوم
إلى  1.20مليار ،وإن سلطة النقد رفعت من حجم املخاطر اجليوسياسية
بنسبة  %15من األرباح ،وهي مبالغ احتياطية للحاالت الطارئة'.
ويعول الفلسطينيون على دعم الدول العربية حلل هذه األزمة خاصة
وأن الدول املانحة األوروبية تفي بتعهداتها املالية جتاه موازنة السلطة.

تقصير عربي

وتعزو وزارة املالية أزمة هذا الشهر ،وبحسب بياناتها ،إلى عدم التزام
ال��دول العربية مبا هو مطلوب منها ،وما وصل منها حتى اليوم يصل
حلوالي  78مليون دوالر من املبلغ املرصود في موازنة السلطة واملفروض
أن يصل إلى  250مليون دوالر حتى منتصف العام اجلاري ،بعد أن خفضت
من حجم هذا الدعم من  960مليون دوالر إلى  500مليون دوالر.

بدعم املاني ورعاية بنك فلسطني والشركة العربية لالخشاب

االعالن عن اكتمال الترتيبات
الفتتاح املعرض الوطني لالثاث املنزلي في غزة
غزة  -عالء املشهراوي  -اعلن احتاد الصناعات اخلشبية عن اكتمال
الترتيبات النهائية ال�لازم��ة لتنظيم املعرض الوطني لالثاث الذي
ينظمه احتاد الصناعات الفلسطينية  ،واحتاد الصناعات اخلشبية ،
ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"
وقال علي احلايك رئيس االحتاد العام للصناعات الفلسطينية ان
املعرض سيتم افتتاحه في  2011-7-10و ملدة  4ايام في قاعة الشاليهات
في مدينة غزة  ،وذل��ك بالتعاون مع مشروع تطوير القطاع اخلاص،
املنفذ من قبل مؤسسة التعاون األملاني للتنمية ، GIZبدعم من الوزارة
اإلحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية  BMZوبرعاية بنك
فلسطني والشركة العربية لالخشاب.
وأف ��اد احل��اي��ك " ب��ان هناك  20شركة اث��اث ستشارك ف��ي املعرض
مبختلف انواع املنتجات اخلشبية واالثاث " .
من جهة ثانية ذكر مجاهد السوسي رئيس احتاد الصناعات اخلشبية
 ،ان املعرض سيضم معروضات مختلفة من األثاث املكتبي واملنزلي وغرف
األطفال وغيرها من منتجات هذه الصناعة.
وتوقع السوسي ان املعرض سيشهد اقباال كبيرا من قبل اجلمهور خاصة
ان هناك مجموعة من موديالت االثاث احلديثة اصبحت موجودة بالسوق

ويتم انتاجها للسوق احمللي بنفس املواصفات التصديرية التي كانت
الشركات احمللية تنتجها لألسواق اخلارجية قبل توقف عجلة تصدير
االثاث من قطاع غزة الى اخلارج .
وعن اخلطط املستقبلية لقطاعات التصديرية والتي تعتبر اخلشبية
من أهمها أشار خضر شنيورة مدير االحتاد العام للصناعات الفلسطينة
أن االحتاد باشر باعداد دراسة مسحية للقطاعات التصديرية اضافة
الى دراسة متخصصة شملت اعداد استراتيجية لقطاع األثاث من حيث
احتياجاته ومتطلبات النهوض به.
و أوضح شنيورة أن االحتاد يعتزم تنظيم بعثات جتارية الى أسواق
أوروبية يشارك فيها عدد من ممثلي القطاعات االنتاجية لبحث فرص
تصدير هذه املنتجات مبجرد أن ينفذ االحتالل تعهداته بتسهيل عملية
التصدير للقطاعات االنتاجية املختلفة .
ويذكر أن املعرض الوطني لالثاث هو الثالث الذي يتم اقامته في
غزة حيث اقيم في عامي  2003و  2005املعرض االول والثاني ويعتبر
املعرض فرصة هامة للشركات العارضة التي سيتاح أمامها املجال لتسويق
منتجاتها محليا وابرام صفقات جتارية باالضافة الى ما سيضمه املعرض
من فعاليات ترويجية أخرى.

Job Vacancy

ز)19(7/5

With humanitarian NGO
Islamic Relief (IR) is a humanitarian NGO working in Palestine since 1998. Islamic
Relief helps the needy people without regard to creed, race, gender, or ethnicity. It works
on achieving economic and social welfare through its joint development and emergency
programmes with the local community. Islamic Relief announces the following vacancy for
its office in Hebron.
Title: Site Engineer.
Ref: SE-WB-24-2011
Location: Hebron Office
)Duration: six months (full time
Deadline: Wednesday 13 July 2011
Overall Responsibilities: Site Engineer will be responsible for conducting needs assessment,
preparing bills of quantities for school, preparing tender documents, participating in selection
of contractor, preparing contracts, and supervising the implementation of the works by the
contractors on the project sites, keeping records of all project documents and preparing
periodic reports on the project.

Candidates must possess the following competencies:

B.Sc. Degree in Civil Engineering.
Related experience of three years, preferably in supervising schools
rehabilitation and / or construction projects.
Project management skills.
Technical reports writing skills.
Working knowledge of engineering software and MS office applications.
Interpersonal and communication skills.
English skills (written and spoken).

حتت رعاية دولة رئيس الوزراء

اضخم معرض واحتفال يشهده
منتدى سيدات االعمال – فلسطني
"موفينبك" لشركتي بيكو وسبيتاني يعقد مؤمتره السنوي بعنوان «املرأة وريادة االعمال»

خبراء في االقتصاد :أزمة الرواتب
تثير املخاوف من ركود اقتصادي

رام الله -وفا  -يخشى اقتصاديون وخبراء من امتداد تأثير أزمة
الرواتب ،بعد قرار احلكومة دفع نصف فاتورة رواتب شهر متوز اجلاري،
إلى قطاعات أخرى مسببة حالة من الركود االقتصادي.
وقال اخلبير املالي عدنان أبو احلمص في حديث لـ'وفا'' :أزمة الرواتب
ستخفض من حجم السيولة في السوق إل��ى النصف ،وبالتالي تقلل
السيولة عند املستثمرين أنفسهم ،ما يشير إلى وجود حالة من عدم
االستقرار في االقتصاد ،فالسوق املالي مرآة لالقتصاد ما يعني أن السوق
املالي لن يظل بعيدا عن تأثيرات هذه األزمة إذا ما طالت'.
وأوضح أستاذ االقتصاد محمد نصر أنه 'إذا استمرت األزمة حتى أيلول
سيدخل االقتصاد في حالة ركود عميق خاصة أن نتائج الربع األول لم
تكن مشجعة وبالذات في الضفة التي شهدت انخفاضا في الناجت القومي
وتراجعا في أسعار األسهم في السوق املالي'.
وأض��اف أن 'تأثير ه��ذه األزم��ة املباشر سيكون على الطلب الكلي،
وستتراجع ا ل�ق��وة الشرائية للموظفني وستقتصر على األساسيات،
وسيكون التأثير في القطاعات غير األساسية هو األكبر كما ستؤثر على
االستثمار في فلسطني على املدى القريب واملتوسط'.
ولفت إلى أن ما يفاقم األزمة في القطاع التجاري تكديس البضائع
من قبل التجار استعدادا لرمضان ،متخوفا من وصول البنوك إلى وقت
تتحفظ فيه على عمليات اإلق ��راض ،ألنها تتخوف م��ن ح��االت عدم
االستقرار ،ما يعني تخفيف التسهيالت للتجار واملواطنني.
وكان رئيس ال��وزراء سالم فياض أعلن يوم أمس األول ،أن احلكومة
ستصرف  %50من رواتب املوظفني ،األربعاء غدا ،مبا ال يقل عن 1400
شيقل ،وال يزيد على  4500شيقل ،على أن تستكمل فور ورود ما يكفي
من مساعدات خارجية ،دون حتديد موعد لذلك.
ويعتبر إعالن فياض مبثابة إشهار رسمي لألزمة التي تعانيها السلطة
الوطنية ،وعملت على إدارتها حلوالي عام ،لكنها وعلى ما يبدو وصلت إلى
نقطة ال تستطيع فيها االستمرار بالتعامل مع األزمة بذات الطريقة.
وحول تعامل احلكومة مع أزمة الرواتب ،قال أمني عام مجلس الوزراء
نعيم أبو احلمص':إن اخليارات املتاحة أمام احلكومة محدودة وصعبة ،وال
توجد لديها حلول أخرى ،وإن موازنتها تعتمد بشكل كبير على الدعم
والتمويل اخلارجي'.
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Interested applicants should get a copy of Islamic Relief Job Application Form available
on the link http://www.irpal.ps/app.doc Applications must be completed and returned to
hrm@irpal.ps by Wednesday 13 July 2011. CVs are not accepted as an application but
can be attached with the application.
Only candidates possessing relevant experience will be short listed.

رام الله  -حتت رعاية وزير االقتصاد الوطني د .حسن ابو لبدة  ،ينطلق في فندق موفينبك
في رام الله بعد ظهر غد االربعاء ،معرض "بيكو" الضخم واحدث االجهزة الكهربائية للشركة
العاملية لعام  2011بحضور كبار مدراء الشركة ومدراء شركة اكرم سبيتاني واوالده.
ويتخلل االحتفال الكبير توزيع اجلوائز القيمة وهي عبارة عن سيارتي فولكسفاجن غولف
في اطار حملة  ( 2010اشتري من بيكو والسيارة بني ايديكو) .
وسيشمل احلفل الضخم اضافة الى السحب على السيارتني الفخمتني جوائز قيمة وثمينة
الفساح املجال امام اكبر عدد من املشاركني للفوز بها وهي عبارة عن جوائز راقية من تلفزيونات
وشاشات "بيكو".
ويبدأ املعرض في الساعة الثالثة ويستمر حتى اخلامسة مساء لتبدأ فعاليات االحتفال
االض �خ��م م��ن ن��وع��ه ف��ي فلسطني عند ال�س��اع��ة اخل��ام�س��ة وال�ن�ص��ف وح�ت��ى السابعة م��ن مساء
االربعاء.
وحثت شركة اك��رم سبيتاني وأوالده كل من ش��ارك في احلملة وجميع املعنيني واملهتمني
احلضور وزيارة املعرض واملشاركة في السحب الذي سينطلق في االحتفال الذي سيعقب معرض
(بيكو) الكبير .

د .جهاد الوزير
يستقبل عمدة مدينة لندن

البيرة  -استقبل الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد في مكتبه امس ،اللورد البريطاني
ميشيل بير عمدة مدينة لندن والوفد املرافق له وأطلعهم على مستجدات العمل داخل سلطة
النقد وأبرز التطورات على أداء اجلهاز املصرفي الفلسطيني ،وناقش معهم سبل التعاون املشترك
بني سلطة النقد ومدينة لندن.
وجتدر اإلشارة إلى أن مدينة لندن قدمت منحة دراسية تدريبية ألحد موظفي سلطة النقد
ملدة  6أشهر لدى إحدى املؤسسات املالية العاملة في املدينة.
وشارك في االجتماع عن سلطة النقد احملافظ ونائبه والعديد من املدراء التنفيذيني فيها.
ً
ً
نوعيا في العالقات املشتركة والتشبيك بني سلطة النقد
حدثا
وتعد زيارة اللورد ميشيل
واملؤسسات الدولية الرسمية وغيرها وتأتي في إط��ار التعريف بالدور الهام لسلطة النقد في
املجال الدولي.

اإلغاثة الزراعية توزع مبيدات
عضوية على مزارعي ميثلون

جنني ـ علي سمودي ـ وزعت جمعية التنمية الزراعية (االغاثة الزراعية) بالتعاون مع جمعية
ميثلون التعاونية ونادي نسوي ميثلون وجمعية املرأة التعاونية للتوفير والتسليف ،امس ،مبيدات
عضوية على املزارعني املستفيدين من برنامج انتاج وحتسني البذور البلدية في القرية.
وذكر املهندس عمر دمج ،ان عدد املزارعني الذين حصلوا على هذه املبيدات بلغ  55مزارعا،
مضيفا" :ان هذا النشاط يأتي في اطار برنامج حتسني البذور البلدية ضمن مشروع "نحو احلد
من الفقر" من خالل إتباع تقنيات صديقة للبيئة واملمول من وزارة الشؤون اخلارجية حلكومة
لوكسمبورغ وال��ذي يهدف ال��ى تطوير البذور البلدية واحلفاظ عليها من االن��دث��ار والتدهور
من خالل دعم املزارعني املنتجني لهذه االصناف وانتاجها بطريقة امنة وخالية من املبيدات
الكيماوية وحفظ كميات من هذه البذور في بنك البذور احمللي التابع لالغاثة في مركز الشهيد
نعيم خضر في بلدة الزبابدة.
بدوره ،قدم املهندس دمج شرحا وافيا عن كيفية استخدام هذه املبيدات بطريقة صحيحة
على املزارعني املستفيدين ملكافحة االفات الزراعية وبني اهمية استخدام هذه املواد الطبيعية
واالبتعاد عن املبيدات الكيماوية في احلصول على بذور جيدة وسليمة وغذاء امن وصحي وخال
من متبقيات املبيدات الكيماوية.

دورة تدريبية في بيت حلم حول
"إدارة املشتريات والعقود والعطاءات"

بيت حلم  -نظمت وزارة احلكم احمللي دورة تدريبية في بيت حلم في مجال إدارة املشتريات
والعقود والعطاءات.
وأفاد املهندس وليد حاليقة مدير عام مجالس اخلدمات املشتركة بأن هذه الدورة تتم بالتعاون
مع منظمة العمل الدولية وبرنامج دعم البلديات املمول من احلكومة اإليطالية ،وهذا جزء من
برنامج متكامل لدعم قدرات الوزارة ومجالس اخلدمات املشتركة جلنوب الضفة الغربية.
وحضر افتتاح الدورة باإلضافة لوزارة احلكم احمللي كل من منير قليبو ممثل منظمة العمل
الدولية ،وانطونيو الروكا مدير برنامج دعم البلديات الفلسطيني ،وجورج جدعون من معهد
ً
علما بأن املستهدفني من الدورة ()20
التدريب التابع ملنظمة العمل الدولية في تورينو  -إيطاليا،
متدرباً من وزارة احلكم احمللي ومجالس اخلدمات املشتركة.

وفد من مديرية عمل رام الله
يتفقد مدينة الروابي

رام الله -احمد سليم  -قام وفد من مديرية عمل محافظة رام الله والبيرة بزيارة ميدانية
بناء على دعوة من شركة بيتي.
ملشروع الروابي ً
ومتثل وفد املديرية من عبدالله ربيع مدير دائرة التفتيش ،حازم حنني مدير دائرة التشغيل
واملفتش أمجد مرعي.
وكان في االستقبال كل من أمير الدجاني نائب مدير الشركة وحسني أبو عون مدير املنطقة
الصناعية واملهندسة مها أبو لنب مسئولة قسم التخطيط والسالمة العامة.
وقدم الدجاني شرحا مفصال عن املشروع ومراحله املختلفة ،أما أبو لنب قدمت شرحا" حول
السالمة العامة في جميع املرافق خالل اجلولة التفتيشية.
من جانبه ثمن ربيع اجلهود املبذولة من قبل الشركة فيما يتعلق ببنية العمل وظروفه
واشتراطات السالمة املختلفة ،مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بني الطرفني،
والعمل على اجناز ورشات عمل حول السالمة في الوقت القريب تستهدف العمال وجلنة السالمة
في املوقع.
أما حنني فقدم عرضا حول خدمات دائرة التشغيل في املديرية من حيث فرص العمل املطلوبة
ً
وأيضا موائمة
للسوق احمللي ومتابعة الباحثني عن العمل من خالل التسجيل املباشر في املديرية،
فرص العمل والباحثني عن عمل.
وقال رامي مهداوي مدير عام مديرية العمل ،أن مثل هذه الزيارات امليدانية للمنشآت املختلفة
تأتي ضمن سياسة وخطة املديرية لهذا العام التي تنسجم مع خطة ال��وزارة وستقوم املديرية
بزيارات متعددة للقطاعات املختلفة اإلنشائية واإلنتاجية في احملافظة من أجل ضمان تعزيز
العالقة بني املجتمع احمللي واملديرية وبالتالي تقدمي خدمات مميزة للعمال الفلسطينيني.

بلدية جنني تعقد ورشة عمل بعنوان
"حتديد القضايا التنموية ذات األولوية"

جنني ـ علي سمودي ـ عقدت البلدية امس ،في قاعة جمعية بيت املسنني ورشة العمل االولى
حتت عنوان"حتديد القضايا التنموية ذات االولوية" بحضور رئيس البلدية علي محمد شاتي
نبهان ورئيس الغرفة التجارية هشام مساد وممثلي اصحاب العالقة واللجان املتخصصة اضافة
لـ  45شخصية اعتبارية.
وقدم منسق اللجان املهندس اسامة ابو سيف موجزا عن هدف اللقاء وترتيب اجندة كما شرح
عن النشاطات التي متت بعد اللقاء املجتمعي االول وصوال الى تاريخ عقد هذه الورشة.
بدوره ،عرض منسق اللجان باسم فريق التخطيط التنموي مضمون التقرير التشخيصي الذي
مت اعداده مبشاركة جميع اللجان التخصصية واهدافه واملنهجية التي مت اتباعها في العمل وصوال
الى تشخيص مجاالت التنمية والتحليل االستراتيجي لها.
وقام منسقو اللجان التخصصية بعرض سريع للتحليل االستراتيجي للجانهم(نقاط الضعف
والقوة والفرص والتهديدات،واالحتياجات والقضايا االساسية).
وقام خبير التنمية املهندس مازن غنام واملكتب االستشاري لبناء القدرات" "ABCبعرض
اهمية الفقرة التالية وهي توزيع احلضور على اربع مجموعات لتحديد القضايا التنموية ذات
االولوية وشرح افضل الطرق لتحديدها.
وقد مت توزيع اوراق بهذا اخلصوص حول القضايا التنموية وحتديد اهم خمس قضايا.
واستغرقت املجموعات حوالي  60دقيقة كما هو مخطط له في االجندة ،وقام منسق كل مجموعة
بعرض القضايا ذات االولوية ملجموعته.
وبعد عقد اجتماعات املجموعات لتحديد الرؤيا لكل مجموعة مت عقد لقاء مشترك بينها
الختيار الرؤيا املتفق عليها من قبل اجلميع.

رام الله  -ملراسل ے اخل��اص  -إفتتح
الدكتور س�لام فياض رئيس ال��وزراء املؤمتر
السنوي ملنتدى سيدات األعمال ال��ذي عقد
ف��ي ع �م��ارة «ب��ري�ك��و ه���اوس» ب��رام ال�ل��ه يوم
اخلميس  2011/6/30بحضور وزي��ر العمل
ووزيرة الشؤون اإلجتماعية ووزير السياحة
واآلث ��ار ومحافظة رام الله والبيرة ورئيسة
بلدية رام الله وع��دد من ممثلي املؤسسات
ال��دول�ي��ة وال�ق�ط��اع اخل��اص وال �ع��ام باإلضافة
لسيدات أعمال ورياديات من كافة محافظات
الضفة.
ويسعى منتدى سيدات األعمال من خالل
هذا املؤمتر إلى بلورة جهوده وأهدافه املتمثلة
ف��ي م�س��اع��دة ص��اح�ب��ات امل�ش��اري��ع وال�ش��رك��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة وال��ري��ادي��ات وت�ق��دمي
ال��دع��م بكافة أشكاله ل��رف��ع مستوى أدائ�ه��ن
ومت�ك�ي�ن�ه��ن م ��ن م��واج �ه��ة امل �ش �ك�لات وك��اف��ة
الصعوبات التي م��ن املمكن أن تواجههن في
بداية طريقهن وذلك من خالل نشر الثقافة
الريادية والترويج لثقافة اإلرش��اد في عالم
األع��م��ال وتسخير ق��وة ال�ت��وج�ي��ه واإلرش���اد
ف��ي فلسطني م��ن خ�لال تغذية روح امل�ب��ادرة
وتعزيز الطموح لبناء اقتصاديات مستدامة
وتوفير وايجاد الوظائف والفرص الفاعلة في
تنمية املجتمع.
وأش � ��اد ال��دك �ت��ور ف �ي��اض بكلمته ب��دور
منتدى سيدات األعمال بتعزيز دور املرأة في
االقتصاد الفلسطيني  ،و شدد على ضرورة
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى وض��ع ال �ق��وان�ين والتشريعات
واألنظمة التي تهدف إلى حتسني مناخ العمل
م��ن ناحية تنظيمية وإداري ��ة وقانونية مع
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى خ �ص��وص �ي��ة امل � ��رأة وض� ��رورة
تثقيف مجتمع األع�م��ال مبضمون القيمة
اإلجتماعية واالقتصادية لألفكار الريادية
وغ �ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ودور اإلع �ل��ام ف ��ي نشر
الريادية وأهمية الدميقراطية في ايجاد
مفاهيم أف �ك��ار ب �ن��اءة ف��ي املجتمع وك��ذل��ك
التركيز على التعليم الريادي للذكور واإلناث
في مجتمعنا الفلسطيني على السواء.

بدورها رحبت رئيسة املنتدى املهندسة امل
مصري املغربي في حتسني البيئة االقتصادية
لسيدات األعمال والوصول إلى كافة الرياديات
في الضفة الغربية وقطاع غزة وسعي املنتدى
امل�ت��واص��ل لتوسيع نشاطه وب��رام�ج��ه لتشمل
قطاع غ��زة و طالبت بتوحيد اجلهود لفك
احلصار اجلائر على أهلنا في غزة ،كما تطرقت
املغربي إلى انتخابات الغرف التجارية القادمة
و ض ��رورة وج��ود س �ي��دات أع �م��ال ف��ي مجالس
إدارتها ودور وحدات سيدات األعمال القائمة
فيها ف��ي حت�س�ين البيئة االق �ت �ص��ادي��ة .كما
شاركت املهندسة املغربي احلضور بأهم برامج
املنتدى ودورها في تعزيز قدرات وزيادة كفاءات
النساء في القطاع االقتصادي.
وت�ض�م��ن امل��ؤمت��ر ث�ل�اث ج�ل�س��ات ح��واري��ة
استضافت نخبة من اخلبراء املتميزين في
مجال الريادية واملناصرة والتأثير والتوجيه
واإلرش � � ��اد ف ��ي ع��ال��م األع� �م ��ال م ��ن فلسطني
وم�ن�ط�ق��ة ال��ش��رق األوس� ��ط وش��م��ال إف��ري�ق�ي��ا
والواليات املتحدة .و تناول املتحدثون مفهوم
ريادية األعمال ودورها في تغذية روح االبتكار
واملبادرة في املجتمع وأثرها في تشجيع بناء

مشاريع وأعمال حتقق التنمية االقتصادية
في فلسطني.
وإختتم املؤمتر باصدار توصيات أهمها
التوعية بدور املرأة وكسر النمطية السائدة
حول األدوار التي تقوم بها املراة في املجتمع
وض� ��رورة ت��وف �ي��ر ال�ت�م��وي��ل ل��دع��م ال�ب��رام��ج
ال��ري��ادي��ة ف��ي فلسطني وال�ع�م��ل على زي��ادة
خدمات مراكز تطوير األعمال وإزالة العقبات
أمام مشاركة النساء في قطاع األعمال اسوة
برجال األعمال في هذا املجال.
ه��ذا وق��د نظم منتدى س�ي��دات األع�م��ال
معرضا ملنتجات بعض مستفيدات مركز
تطوير األعمال التابع للمنتدى مت خالله
ع��رض منتجاتهن أم��ام املشاركني في املؤمتر
وذل��ك بهدف تشجيعهن وترويج منتجاتهن
التي القت إستحسان احلضور وإعجابهم وتتقدم
رئيسة واعضاء املنتدى ببالغ الشكر والتقدير
ل �ص �ن��دوق االس �ت �ث �م��ار ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي لدعمه
وم ��ؤازرت ��ه الجن ��اح امل��ؤمت��ر وك��ذل��ك لسيدات
االع�م��ال ف��ي ال�ش��رق االوس��ط وش�م��ال افريقيا
ومركز املشروعات الدولية اخلاصة ومؤسسة
االصوات احليوية.

ابو لبدة يترأس االجتماع الثاني للمجلس الوطني
لرعاية املنشآت املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة

رام الله  -ترأس وزير االقتصاد الوطني د.
حسن أبولبده امس االجتماع الثاني للمجلس
ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة امل�ن�ش��آت متناهية الصغر
والصغيرة واملتوسطة.
واس �ت �ه��ل ال��وزي��ر االج �ت �م��اع ال���ذي ج��رى
بحضور ممثلني عن القطاعني العام واخلاص
بالتأكيد على أهمية دع��م ق�ط��اع املنشآت
متناهية الصغر ،الصغيرة واملتوسطة كونها
مت�ث��ل ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ل�لاق�ت�ص��اد الوطني
والسمة العامة لهيكله ،م�ش��ددا ف��ي الوقت
ذاته على أن السلطة الوطنية ستواصل القيام
بكل ما من شأنه تطوير وتنمية هذا القطاع
ألهميته في توسيع القاعدة االقتصادية،
وتنشيط احل��رك��ة التجارية ،وتوفير فرص
العمل للمواطنني وحتقيق التنمية املتوازنة.
بدوره قدم محمود كحيل خالل االجتماع
عرضا تقدمييا حول التعريفات والتصنيفات
العاملية وا ل��دو ل�ي��ة والفلسطينية للمنشآت
امل �ت �ن��اه �ي��ة ال �ص �غ��ر ،ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة

.مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التعريف
والتصنيف ك��ون��ه يضمن ات �س��اق وفعالية
السياسات التي تستهدف القطاع ،وتسهيل
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �ق �ط��اع وب��رام�ج��ه
مما يسهل عملية املراقبة ،مؤكدا ان وجود
تعريف للمنشآت متناهية الصغر ،الصغيرة
يحسن م��ن ف��رص احل�ص��ول على
واملتوسطة
ٌ
راس امل ��ال ال ��ذي يشكل أك �ب��ر امل �ش��اك��ل التي
تواجه هذه املنشآت ،باالضافة الى التسهيل
واملساهمة في عملية احلصول على املعلومات
وامل ��ؤش ��رات االق �ت �ص��ادي��ة ،وت�س�ه�ي��ل عملية
حتديد املستفيدين ويضمن وص��ول ادوات
املساعدة والدعم لتلك الشركات.
وناقش املجتمعون مقترحا لتبني تصنيف
محدد للمنشآت املتناهية الصغر ،الصغيرة
واملتوسطة في فلسطني آخذين بعني االعتبار
طبيعة وتكوين االقتصاد الفلسطيني.
وف��ي ن�ه��اي��ة االج �ت �م��اع ص ��ادق امل�ش��ارك��ون
ع �ل��ى ال�ت�ص�ن�ي��ف امل �ق �ت��رح م��ع األخ� ��ذ بعني

االعتبار بعض احلاالت التي ال تندرج ضمن
التصنيف ،وال�ت��ي سيتم دراس�ت�ه��ا وإق��راره��ا
ب�ن��اء على السياسة املتبعة للهيئة ،وبناء
على التصنيف اجلديد تعتبر املنشآت هي
كيانات أعمال جتارية مستقلة ومختلفة يتم
إدارتها من قبل مالك واحد أو أكثر .ميكنها
أن تكون منظمة بشكل رسمي أو غير رسمي
وتنتهج هياكل قانونية وتنفيذية مختلفة:
مبلكية عائلية ،مالك وحيد ،شراكة ،شركة،
تعاونية ومنظمة غير حكومية .ومن شأنها
أن تكون كيانات مستقلة ،أو ف��روع أو شركة
تابعة وان تعمل ف��ي أي قطاع اق�ت�ص��ادي أو
قطاع فرعي/تابع ال سيما الزراعة .و باإلمكان
تصنيف املشاريع اخلاصة في فلسطني في
أرب��ع مجموعات حجميه :متناهية الصغر،
صغيرة ،متوسطة وكبيرة احلجم .وتنطبق
ثالثة معايير لتعرف املشاريع هي :التوظيف(
عدد العمال) ،وحجم املبيعات السنوي ورأس
املال املسجل.

فلسطني تشارك باملنتدى اإلحصائي في عمان
عمان  -وفا  -افتتح في عمان ،ام��س ،املنتدى
اإلحصائي اخلامس لتعزيز القدرات اإلحصائية ،
ودعت رئيس اإلحصاء الفلسطيني عال عوض ،إلى
ضرورة العمل على تعزيز الشراكة بني وسائل اإلعالم
وأجهزة اإلحصاء وجسر الهوة مع صانعي السياسات،
لضمان استخدام فعال للبيانات اإلحصائية في
التخطيط وصناعة ال�ق��رار ،وتعزيز دور اإلحصاء
في اإلع�لام وصنع السياسات بشكل ع��ام ،انطالقا
من التوصية التي أكدها املشاركون في أعمال املنتدى
الرابع بضرورة توسيع مشاركة املؤسسات اإلعالمية
وبقية الشركاء في أعمال املنتدى العربي اخلامس.
وأضافت أن هذا املنتدى يهدف إلى جسر الهوة
بني صانعي السياسات واألجهزة اإلحصائية والتأكيد
ع�ل��ى مت�ك�ين اإلح�ص��ائ�ي�ين ف��ي ال � ��وزارات لتغطية

هذه الفجوة واملزاوجة بني إنتاج واستخدام الرقم
اإلح�ص��ائ��ي ،وت��وف�ي��ر ال�ف��رص للشركاء الوطنيني
ل�ت�ح��دي��د ط ��رق ووس��ائ��ل دع ��م وت��رس �ي��خ األنظمة
اإلحصائية الوطنية ،وحتسني التنسيق بني عناصر
النظام اإلحصائي الوطني .
وأشارت عوض إلى أن انعقاد هذا املنتدى يأتي
في ظل االهتمام املتزايدِ بالعملِ اإلحصائي الرسمي
ف��ي املنطقةِ العربيةِ وت��زاي��دِ امل�ق��ارب��ةِ ب�ين العملِ
اإلحصائي والبعدِ السياسي ،ما يتطلب متكينا أكبر
ملهنية العملِ اإلحصائي واستقالليته ،وقدرته على
ِ
ِ
للبيانات اإلحصائية،
احتياجات املستخدمني
تلبية
في الوقت الذي تتسارع فيه ثورة املعلومات ،وتتعدد
املصادر التي تتداول البيانات واملعلومات ،وإتاحتها
لالستخدام العام على مستوى الكوكب.

وعرض اإلعالمي الفلسطيني فتحي البرقاوي،
خ�ل�ال اجل�ل�س��ة األول ��ى ورق �ـ��ة عـمـل ح�ـ�ـ��ول تـعـاون
اإلح�ـ�ص�ـ��اء ووس�ـ��ائ�ـ��ل اإلع �ـ�لام فــي نـشـر البيانـات
اإلحـصـائـيـة  ،ت�ط��رق فيها إل��ى ع��دة موضوعات
تتمحور حول اإلحصاء واإلعالم وكيفية التواصل
م��ع وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،وجتنيدها ف��ي نشر البيانات
اإلحصائية والتعامل مع اإلعالميني .
ويذكر أن ع��وض ،تترأس وف��د دول��ة فلسطني
في أعمال هذا املنتدى وال��ذي يتكون من د .حسن
أبولبدة وزير االقتصاد  ،وسمير عبدالله مدير عام
معهد أبحاث السياسات االقتصادية 'ماس' ،وعمان
شنان عضو املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
ومدير عام األحوال املدنية بوزارة الداخلية ،وفتحي
البرقاوي من إذاعة أجيال .

اإعالن بيع اأثاث مكتبي م�ستعمل بالظرف املختوم
تعل��ن الإدارة الإقليمي��ة لبنك القاهرة عم��ان – رام الله عن رغبتها بيع اأثاث مكتبي م�س��تعمل بحالة
جي��دة ،وميك��ن للراغبني بال���راء معاينة الأثاث يومي الأربع��اء املواف��ق  2011/07/06واخلمي�س املوافق
( 2011/07/07من ال�ساعة  02:30حتى  )03:30يف كل من:
مقر فرع �أريحا �لقدمي (�لكائن يف عمارة �لبلدية و�سط �لبلد بالقرب من مركز �رشطة �ملدينة مبدينة �أريحا)
مقر فرع �سارع �لقد�س (�لكائن يف �سارع �لقد�س مبدينة ر�م �لله)
مقر مكتب جنني (�سارع �أبو بكر مبدينة جنني)
علما بان �أخر موعد لتقدمي عرو�س �رش�ء بالظرف �ملختوم �إىل مكتب مدير �ل�سوؤون �لإد�رية يف �لإد�رة �لإقليمية يف متام
�ل�ساعة  02:00من بعد ظهر يوم �لأحد �ملو�فق .2011/07/10

ملزيد من املعلومات اأو ال�ستف�سارات خالل �ساعات الدوام الر�سمي:
•اأث��اث فرع اأريحا :يرجــى مر�جعة �ل�سيد عمر�ن يا�ســيني على هاتف رقم  ،02-2323627جــو�ل رقم .0599-836514
�أو �ل�سيد �أحمد �أبو ع�سيبة على هاتف  ،02-2322103جو�ل رقم 0598-586361
•اأثاث فرع �س .القد�س :يرجى مر�جعة �ل�سيد جالل �حلاج على هاتف رقم  ،02-2977287جو�ل رقم .0599-878218
•اأثاث فرع جنني :يرجى مر�جعة �ل�سيد عمر فزع على هاتف رقم  ،04-2503636جو�ل رقم .0597-945809

مالحظات:
•تقدم عرو�س �ل�رش�ء بالظرف �ملختوم مو�سحا ً عليها �ملو�سوع وموجهة �إىل مكتب مدير �ل�سوؤون �لإد�رية يف �لإد�رة
�لإقليمية  -ر�م �لله � -ملا�سيون.
•يجب �أن ي�ستمل �لعر�س على كفالة بنكية �أو �سيك م�سدق بن�سبة  5%من قيمة �ملبلغ �لو�رد يف عر�س �ل�سعر.
•لن يتم قبول �أي عر�س يرد بعد تاريخ .2011/07/10
•يتم ت�سمني �ل�سم �لثالثي للمتقدم يف �لعر�س مع بيانات �لت�سال.
•�لبنك غري ملزم بالبيع لأعلى �لأ�سعار.
•من حق �لبنك �إلغاء �ملز�يدة دون �إبد�ء �لأ�سباب.
•�لدفع نقد� ً قبل �لت�سليم.
•ميكن �لبيع ب�سكل جزئي و�/أو كلي.
•ر�ســوم �لإعــالن على �جلهة �لتي تفوز باملز�يدة و يف حال �لبيع ب�ســكل جزئي يتم حتميل ر�سوم �لإعالن على �أ�سا�س
ن�سبي.

