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االحتفال بوضع الحجر األساس للمرحلة الثانية من مشروع منطقة بيت لحم الصناعية
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد :وضعت
وزي���رة االقتص���اد الوطني عبي���ر عودة؛
رئيس���ة مجل���س إدارة هيئ���ة الم���دن
الصناعي���ة والمناط���ق الصناعية الحرة،
والقنصل الفرنس���ي العام بيير كوشارد،
أمس ،الحجر األس���اس لب���دء العمل في
تطوي���ر المرحل���ة الثانية ،من مش���روع
مدينة بيت لحم الصناعية على مس���احة
 40ألف متر مربع ،س���تضم مبنى صناعيًا
على مساحة  16ألف متر مربع و 12مصنعًا
جديدًا.
وتوقع الجانبان خالل حفل وضع الحجر
األس���اس ،بحضور ممثلين عن القطاعين
الع���ام والخاص الفلس���طيني ورؤس���اء
المؤسس���ات والهيئات ومنظمات األمم
المتحدة ،بأن تكون هذه المرحلة حاضنة
ألكثر من  1500يد عاملة ،وأن تصل قيمة
االس���تثمار مع نهايتها إلى  150مليون
دوالر ،وستس���اهم في إنتاج العديد من
السلع والبضائع المحلية.
واعتب���ر الجانبان بدء تنفي���ذ المرحلة
الثاني���ة انج���ازًا كبي���رًا ،ويخل���ق فرصًا
استثمارية جديدة لمستثمرين جدد في
المدينة الصناعي���ة ويعزز من إمكانيات
فتح آفاق األعمال وزيادة االس���تثمارات
ً
في الم���دن الصناعية ،وه���ي تعد مثاال
يحتذى به باحتضان المستثمرين ورواد
األعم���ال ومس���اعدتهم وتمكينهم من
دخول األس���واق المحلي���ة العالمية على
حد سواء.
واوضح���ت عودة ،أن مدين���ة بيت لحم
الصناعي���ة من إحدى الم���دن الصناعية
الحديثة المتكاملة على مستوى الشرق
األوس���ط ،التي تحظى باهتمام كبير من
قبل المس���تثمرين المحليين واألجانب،

جانب من حفل االفتتاح.

لمميزاتها العدي���دة ،قربها من المعابر،
إضاف���ة إل���ى توف���ر جمي���ع الخدم���ات
الضرورية فيها ،والتي تش���مل المرافق
الخدمية واألساس���ية كافة وبمواصفات
ومعايير قياسية دولية.
واشادت عودة دور فرنسا المحوري من
أجل المضي قدمًا في هذا المشروع الرائد
الذي يع���د نموذجًا للتنمية االقتصادية
والتعاون الوثيق بين فلس���طين وفرنسا،
ولجميع العاملين والطواقم التي تساهم
في إنجاح نم���وذج المناط���ق الصناعية
وتحقي���ق رؤيتنا في تنمي���ة اقتصادية
وتشغيل األيدي العاملة.
وقال���ت :إن مدينة بي���ت لحم هي جزء
من البنية التحتية التي تعمل الحكومة
الفلس���طينية عل���ى تطويره���ا من أجل
ح���ث القط���اع الخ���اص والمس���تثمرين
على االس���تثمار في فلس���طين وتحويل

التحدي���ات الت���ي نواجهه���ا خاصة في
صف���وف البطالة إلى فرص تع���زز النمو
وتخلق فرص عمل.
وأش���ارت عودة إلى مس���اعي الحكومة
وبشكل مس���تمر إلى تحديث المنظومة
القانونية والتنظيمية التي من ش���أنها
تحس���ين بيئ���ة األعم���ال وتس���هيل
اإلجراءات ،استنادًا إلى أجندة السياسات
الوطني���ة واإلس���تراتيجية االقتصادية،
ً
الفت���ة إل���ى رزم���ة الحواف���ز الت���ي تم
إقرارها في ه���ذا الخصوص من أجل حث
االستثمار في قطاع الطاقة واالتصاالت،
والحوافز الخاصة بالمناطق الصناعية.
وم���ن جانبه ،أك���د القنصل الفرنس���ي
الع���ام بيير كوش���ارد أن ب���دء العمل في
تطوير المرحلة الثانية من مشروع مدينة
بيت لحم الصناعية سيس���اهم بش���كل
مباش���ر في التنمية االقتصادية الشاملة

والمس���تدامة في فلس���طين ،وسيحقق
مزيدا من فرص العمل لخريجي الجامعات
ومؤسس���ات التعليم والتأهيل ،وسيخلق
بيئة استثمارية جاذبة لالعمال.
ب���دوره ،أك���د محافظ بيت لح���م كامل
حميد على أهمية المشروع في التخفيف
من البطالة واالنفت���اح على العالم معربًا
عن شكره لفرنس���ا على دعمها المستمر
على كافة المستويات ونتطلع إلى مزيد
من دور فرنسا في القضية الفلسطينية
واالعتراف بالدولة الفلسطينية ،الفتًا إلى
سياس���ات وإجراءات االحتالل التي تحد
من امكانية إحداث تنمية اقتصادية.
ودع���ا المحاف���ظ ،إل���ى مزي���د م���ن
االس���تثمارات في المناط���ق الصناعية،
مبينًا ان هناك رزمة من المش���اريع التي
اقرها الرئيس لمحافظة بيت لحم ،سواء
عل���ى صعي���د البنية التحتي���ة واألمنية

والخدمات وغيرها قريبًا.
من جانبه ،اس���تعرض س���مير حزبون
رئيس مجلس ادارة شركة تطوير مدينة
بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات
واقع المدين���ة الصناعية والمرحلة التي
مرت بها المدين���ة الصناعية وترجمتها
إلى واق���ع وحقيقة واحتضانها لعدد من
االستثمارات ،مؤكدًا على أهمية افتتاح
أعمال المرحلة الثانية والتي ستس���هم
في تخفيض نسب البطالة وعلى تكريس
الشراكة مع كافة الجهات.
يذك���ر أن المرحل���ة األول���ى للمدينة
الصناعي���ة ت���م تطويره���ا بالكامل على
مس���احة  60أل���ف مت���ر مرب���ع بواقع 16
مصنعا قائما وعامال ،مطابقة للمواصفات
العالمية بالتصميم والتش���غيل ،والتي
كان لها األثر األكبر بجلب االس���تثمارات
وتش���غيل األيدي العامل���ة ،وخالل هذه
المرحلة تم تش���غيل م���ا يقارب  700يد
عاملة بش���كل مباش���ر ،من فنيين مهرة
وخريجي جامعات ،وبلغ حجم االس���تثمار
فيها ستين مليون دوالر.
وفرت المدينة الصناعي���ة في مراحل
تطويرها وتشغليها منذ اربع سنوات ما
يقارب  700يد عاملة ما بين فنيين مهرة
وخريجي جامعات وبحجم استثماري يبلغ
ً
قرابة  60ملي���ون دوالر محتضنة مصانع
من النوع الفريد والقادرة على المنافسة
باألس���واق العالمية ،والتي كانت حاضرة
بجميع المعارض الدولية والعالمية.
وم���ن الجدير ذكره انه تم إنش���اء أربع
مناطق صناعية في أريحا وفي قطاع غزة،
وجنين ،ويجري العمل حاليا على تطوير
مدينة ترقوميا ومناطق أخرى قيد البحث
والتطوير.

قيمتها  6ماليين دوالر

"البنك الوطني" يوقع اتفاقية إلدارة حزمة تمويل من "األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
رام الله " -األيام" :أعلن البنك األوروبي
إلع���ادة اإلعم���ار والتنمي���ة ( )EBRDعن
إطالق خط تسهيالت ائتمانية للشركات
الصغيرة والمتوس���طة بقيمة  5ماليين
دوالر أميركي للبن���ك الوطني ،باإلضافة
إل���ى مرفق لتمويل التجارة بقيمة مليون
دوالر أميركي لتيس���ير التجارة في إطار
برنامج تيس���ير التج���ارة ( )TFPالخاص
بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
جاء ذلك خالل احتفال أقيم في سلطة
النقد في رام الله بحضور محافظ س���لطة
النقد عزام الش���وا ،ورئيس مجلس إدارة
البن���ك الوطني طالل ناص���ر الدين ،جرى
خالل���ه التوقيع عل���ى االتفاقية من قبل
مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية هايكي
هارمجارت والمدير العام للبنك الوطني
أحمد الحاج حسن.
ً
ً
ويمثل القطاع الخاص ش���ريحة كبيرة
م���ن االقتص���اد المحل���ي ،ويعتب���ر هذا
االستثمار الجديد للبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية الثالث للبنك في الضفة
الغربية وقطاع غزة وسيس���هم في خلق
المزيد من فرص العمل إضافة إلى تطوير
القطاع الخاص .وأشاد الشوا بتوقيع هذه
االتفاقي���ة ،مؤك���دًا عل���ى أهميتها في
تلبية احتياجات االقتصاد المحلي ،ودعم
قطاع المنش���آت الصغيرة والمتوس���طة
ومتناهي���ة الصغر ،والتي تش���كل أكثر
من  %95من االقتصاد المحلي ،وأثر ذلك
في المس���اهمة باس���تدامة هذا القطاع،
وخلق مزيد من فرص العمل ،ودفع عجلة
التنمي���ة ،وتعزيز الش���مول المالي في
فلسطين.
وأكد الشوا أن هذه االتفاقية ستعمل
عل���ى فت���ح أس���واق جديدة للمش���اريع
الوطنية من خالل منحها س���قف تمويل
للتجارة الخارجي���ة بقيمة  1مليون دوالر،
ما يسهم في تنشيط االقتصاد الوطني،
متقدمًا بالش���كر للبن���ك األوروبي إلعادة

جانب من توقيع االتفاقية.

االعم���ار والتنمية عل���ى مبادراته لزيادة
اس���تثماراته ف���ي فلس���طين ،وجهوده
المس���تمرة في دعم القط���اع المصرفي
واالقتصاد الفلسطيني.
بدوره ،أعرب طالل ناصر الدين ،رئيس
مجلس إدارة البنك الوطني ،عن سعادته
به���ذا االتف���اق المش���ترك م���ع البنك
األوروبي إلع���ادة اإلعم���ار والتنمية ألنه
س���يزيد من محفظة إقراض المش���اريع
الصغيرة والمتوس���طة التي تعد أساس
االقتص���اد الفلس���طيني ،م���ا يؤك���د أن
الش���ركات الصغي���رة والمتوس���طة هي
واحدة من أهم األركان األساس���ية التي
يعتمد عليها االقتصاد الفلسطيني.
وقال ناصر الدين :إن مش���روع التعاون
هذا س���يدعم نمو االقتصاد الفلسطيني
وسيس���اهم في خلق فرص عمل جديدة،

باإلضاف���ة إلى المس���اهمة ف���ي تعزيز
الشمول المالي وتمكين إطالق المزيد من
المشروعات الريادية.
وبهذه المناس���بة ،قال���ت هارمجارت:
"نح���ن س���عداء للغاي���ة بإط�ل�اق ه���ذا
االستثمار الثالث لنا في الضفة الغربية
وقطاع غزة والثاني ال���ذي يدعم القطاع
المصرف���ي الفلس���طيني .يعتب���ر هذا
االستثمار المش���ترك مع البنك الوطني
ف���ي غاي���ة األهمي���ة لزي���ادة إمكانية
حصول المش���اريع الصغيرة والمتوسطة
في جمي���ع القطاع���ات االقتصادية على
ً
التمويل ،فضال عن دعم أنشطة التمويل
التجاري للشركات المحلية".
وبموجب مرفق تمويل التجارة ،سيعمل
البنك الوطني كبنك إصدار وس���يحصل
على ضمان���ات لتمويل التجارة من البنك

األوروبي إلعادة اإلعم���ار والتنمية لدعم
أنشطة االس���تيراد والتصدير للشركات
المحلية .ويتوق���ع البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية مشاركة شركات محلية
من مجموعة واس���عة م���ن القطاع تمثل
الصناعات التحويلية ،واألعمال التجارية
الزراعي���ة ،والبني���ة التحتي���ة ،فضال عن
قطاعات أخرى من االقتصاد المحلي.
وستس���اعد حزم���ة مس���اعدات فنية
يموله���ا الصن���دوق االئتمان���ي للضفة
الغربية وقطاع غزة ف���ي البنك األوروبي
إلع���ادة اإلعم���ار والتنمي���ة ف���ي تعزيز
سياس���ات إقراض المش���اريع الصغيرة
والمتوسطة في البنك الوطني ،باإلضافة
إلى توفي���ر دورات تدريبية متقدمة في
مجال التمويل التجاري.
يهدف برنامج تيسير التجارة الخاص

بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية،
والذي أطلق عام  ،1999إلى تعزيز التجارة
الخارجية بين االقتصادات التي يستثمر
فيه���ا البنك ،من خ�ل�ال توفير ضمانات
للبنوك الدولية المعززة وتقديم قروض
قصيرة األجل لبنوك وش���ركات تخصيم
مختارة م���ن أج���ل إق���راض المصدرين
والمستوردين والموزعين المحليين.
يض���م برنامج تيس���ير التج���ارة حاليًا
أكثر من  100بنك شريك في  29دولة ،مع
حدود تمويلية تج���اوز مجموعها الـ 1.5
ُ
عزز في
ملي���ار يورو وأكثر من  800بنك م ِ
جميع أنحاء العالم.
في عام  ،2017واف���ق مجلس محافظي
البنك األوروبي إلع���ادة اإلعمار والتنمية
على دخ���ول البنك إلى الضف���ة الغربية
وغزة .وقد ت���م حت���ى اآلن التوقيع على
مش���روعين يتضمن���ان خ���ط ائتم���ان
للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك
القاهرة عمان (فرع فلسطين) بقيمة 4.1
مليون يورو ،وقرض بقيمة  2مليون يورو
لمجموعة االستشارات المخبرية "مدالب"
لتوس���يع عملياتها ف���ي الضفة الغربية
من خالل فتح  10ف���روع جديدة وتقديم
خدمات طبية أفضل للسكان المحليين.
ويعتبر البنك الوطني أسرع المصارف
الفلس���طينية نموًا ،وثاني أكبر مجموعة
مصرفي���ة تق���دم خدمات مالية ش���املة
ومتكاملة لقطاعات الش���ركات والتجزئة
واالس���تثمار والتمويل متناهي الصغر.
وفي ظل وجود أكثر من  9000مس���اهم،
يمتل���ك البنك أكبر قاعدة للمس���اهمين
في القطاع المصرفي الفلس���طيني ،من
ضمنه���ا العديد م���ن الش���ركات البارزة
والناجح���ة .وفي العام  ،2015اس���تحوذ
البن���ك الوطني على عمليات بنك االتحاد
األردني في فلس���طين .وف���ي عام ،2018
قاد البنك الوطني ائتالفًا اس���تحوذ على
حصة مس���يطرة ف���ي البنك اإلس�ل�امي
الفلسطيني.

جنين :االحتفال بإطالق الحملة الوطنية لزراعة أشتال المورينجا في فلسطين
كتب محمد بالص:
أطلق���ت هيئ���ة األعم���ال الخيري���ة،
أم���س ،الحمل���ة الوطنية لزراعة أش���تال
"المورينج���ا" في فلس���طين ،بالش���راكة
م���ع وزارة الزراعة وجمعي���ة مربي النحل
التعاوني���ة ف���ي محافظة جني���ن ،وذلك
في إطار مش���روع تطوير قطاع النحل في
فلسطين ،والذي قال مفوض عام الهيئة
في فلس���طين ،إبراهيم راشد ،إن الهيئة
رصدت له مبلغ  50ألف دوالر.
وجرى إطالق ه���ذه الحملة ،خالل حفل
نظ���م في بل���دة الس���يلة الحارثية غرب
جني���ن ،بمش���اركة راش���د ،ومدي���ر عام
الزراعة ،الدكتور باس���م حم���اد ،ورئيس
جمعية مرب���ي النح���ل التعاونية ،ناصر
جرادات ،ومنس���ق الشؤون اإلنسانية في
المحافظ���ة ،محمد الحبش ،وذلك بحضور
ممثلي���ن ع���ن الجمعيات المس���تفيدة
من الحملة .وقال راش���د ،إن هذه الحملة
تش���تمل في مرحلتها األولى على توزيع
عش���رة آالف ش���تلة "مورينج���ا" عل���ى
المزارعي���ن والجمعيات ومربي النحل في

كافة المحافظات.
وأشار إلى أن توزيع األشتال جاءت في
إطار مش���روع متكامل يهدف إلى تطوير
قطاع النحل في فلسطين ،والذي رصدت
هيئ���ة األعمال الخيري���ة لصالح تنفيذه
مبل���غ خمس���ين أل���ف دوالر ،ويش���تمل
على توزيع أش���تال "المورينجا" ،وإقامة
المعرض الس���نوي الثاني لمنتج العسل
في فلس���طين ،إلى جان���ب توزيع خاليا
النحل على الشرائح المستهدفة ،وذلك
بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية مربي
النحل الفلسطيني.
وأكد راش���د أن هيئة األعمال الخيرية
أولت دعم وإس���ناد القط���اع الزراعي في
فلس���طين أهمي���ة خاص���ة ،لم���ا له من
أهمية كبرى في تعزيز صمود اإلنس���ان
الفلس���طيني في أرضه ،من خالل تنفيذ
رزم���ة مش���اريع هدف���ت إل���ى تمكي���ن
المزارعين م���ن الوصول إل���ى أراضيهم
واستغاللها وفالحتها ،ودعم صمودهم
ف���ي مواجهة ج���دار الفص���ل العنصري
واالس���تيطان ،وتمكي���ن العائ�ل�ات
المستهدفة من العمل واإلنتاج وتوفير

بعض احتياجاتها ،وخلق فرص عمل ،بما
يسهم في محاربة ظاهرة الفقر والبطالة،
وتحس���ين الوضع االقتص���ادي والصحي
والبيئ���ي ،وخل���ق ف���رص عم���ل ،وزيادة
رقع���ة األراض���ي الزراعية ف���ي المناطق
المستهدفة.
م���ن جهته ،قال حماد :إن وزارة الزراعة
باشرت في تجربة زراعة نبات "المورينجا
والتي تسمى بأس���ماء كثيرة لفائدتها،
واعتماد فئات كثيرة من الشعوب عليها،
فهي تس���مى "ش���جرة الرحمة" ،وشجرة
"اليسر" ،و"غصن البان" ،و"الحبة الغالية"،
وشجرة الرواق.
ولفت حماد إلى أن وزارة الزراعة أجرت
سلسلة من التجارب العلمية عبر محطات
التج���ارب التابعة لها لزراعة "المورينجا"
والتي تش���جع على زراعته���ا على نطاق
واس���ع من أجل رفع الكف���اءة اإلنتاجية
لألرض الزراعية .
وبين ،أن ش���جرة "المورينجا" تتكيف
مع أية بيئ���ة ،وال تحتاج إلى مياه كثيرة
سوى مياه األمطار ،بحيث تزرع في الجبال
والصح���ارى ،وتتميز بقدرته���ا العالية

عل���ى تحمل الجف���اف ،ول���ذا فهي تنمو
ف���ي األراض���ي القاحلة والح���ارة ونصف
الجافة والجافة ،وفي المناطق المعتدلة
والدافئة ،وتعتبر من أسرع األشجار نموا
في العالم ،حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر
من مترين في أقل من شهرين ،وأكثر من
ثالثة أمتار في أقل من عشرة أشهر.
وثم���ن الدع���م ال���ذي قدمت���ه هيئة
األعم���ال الخيري���ة لصالح توزيع عش���رة
آالف شتلة من أش���تال "المورينجا" على
المزارعي���ن والجمعي���ات ،وذلك في إطار
سلس���لة مبادرات تنفذها الهيئة وتأتي
منسجمة مع سياس���ات وتوجهات وزارة
الزراعة.
ب���دوره ،قال ج���رادات إن هذا النوع من
األش���تال يكتس���ب أهمي���ة خاصة في
توفير الغذاء لقط���اع النحل الذي يواجه
تحديات كثيرة.
وبين ج���رادات أن زيت ه���ذا النوع من
األش���تال يتمي���ز باحتوائه عل���ى مواد
مضادة للبكتريا تس���تخدم في األغراض
الطبي���ة والعالجي���ة ،ويتمي���ز بع���دم
قابليته للتزن���خ ،واحتراقه بغير انبعاث

دخ���ان منه ،وعدم وجود طع���م مميز له،
م���ا يجعله م���ن أفضل ب���ل وأوائل زيوت
الطعام ،ويتم استخالصه من البذور يتم
بعد تحميصها وجرش���ها ،ثم غليها في
الماء ،فيما يستخدم ما يتبقى من البذور
كمخصب للتربة.
وأشاد بالشراكة اإلستراتيجية القائمة
ما بي���ن جمعية مربي النح���ل التعاونية
ومجل���س النحل الفلس���طيني مع هيئة
األعمال الخيرية ف���ي تنفيذ العديد من
المب���ادرات الهادف���ة إل���ى تطوير قطاع
النحل ودعم وتعزيز صمود المربين.
من جانبه ،وصف الحبش هيئة األعمال
الخيري���ة بأنه���ا ش���ريك إس���تراتيجي
للس���لطة الوطنية في تنفيذ الكثير من
المبادرات والمش���اريع التي تسهم في
تعزيز الصمود الوطني وتحقيق التنمية
المستدامة.
وش���دد على ضرورة تكثيف التدخالت
الهادف���ة إل���ى دع���م القط���اع الزراعي
باعتب���اره ركي���زة أساس���ية م���ن ركائز
االقتصاد الوطني ،وصمود الفلس���طيني
فوق أرضه.
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"حماية المستهلك" تدعو الجهات الرقابية
إلى متابعة حمالت الجوائز والتنزيالت
رام الله – "األيام" :دع���ا ،أمس ،ائتالف جمعيات حماية
المس���تهلك الوزارات والهيئات غير الوزارية إلى تشديد
الرقابة على حس���ن س���ير حم�ل�ات الجوائ���ز والتنزيالت
بمختل���ف مس���مياتها وعناوينه���ا ،حرصًا عل���ى حقوق
المستهلك وعدم تعرضها للغبن ،من جراء هذه الحمالت
الت���ي قد يعلن ع���ن نهايته���ا دون ما ي���دل على تلقي
المس���تهلك لجوائزه أو الحس���ومات المطروحة ،وضرورة
التركيز على عدم قانونية عبارة "خاضع لش���روط الحملة"
بخط صغير غير منس���جم مع حجم خ���ط بقية اإلعالن عن
الحمل���ة ،وكأن اله���دف اصطي���اد المس���تهلك ،ومن ثم
تنبيهه بعد أن يتم الصفقة.
وأض���اف االئتالف ،ف���ي بيان أص���دره ،أم���س :إن هذا
ينس���حب على اإلعالن عن حسومات وتنزيالت وجوائز عبر
الش���بكة العنكبوتية ومواقع التواص���ل االجتماعي ،دون
اإلعالن عن السعر األصلي ،وعندما يسأل المستهلك يقال
له :التواصل ش���خصي ،وليس على الصفح���ة ،األمر الذي
يضاعف الشكوك ،خصوصًا أن هذا النوع من التجارة غير
متابع لسعة مجاله.
وأضاف البيان :إن هناك ش���ركات تجارية ومصرفية ومالية
وتجارة عامة ومس���توردين أعلنوا عن جوائز مغرية ،وقمنا في
الجمعيات بتحذيرهم من ع���دم منطقية هذه الحمالت التي
تش���مل هدايا بمبالغ كبي���رة ،وقد يتم تعثر ف���ي إتمامها،
خصوصًا إذا كنا نتحدث عن عدد كبير من السيارات واألجهزة
اإللكترونية والكهربائية والرح�ل�ات الخارجية ،إال أن الجواب
كان أن الحمالت مغطاة من وزارات وهيئات االختصاص.
وشدد االئتالف على ضرورة تقسيم العمل والتخصص
بي���ن الجه���ات المنظم���ة للحم�ل�ات والجوائ���ز ،بحي���ث
تك���ون المرجعي���ة واحدة ومراع���اة الفروق ف���ي طبيعة
عمل المؤسس���ات وتخصصه���ا التي تعلن ع���ن الجوائز

والتخفيضات ،س���واء البنوك وشركات التأمين أو المتاجر
والش���ركات التجاري���ة والصناعي���ة أو ش���ركات األجهزة
الكهربائية واإللكترونية.
وق���ال محمد داود ،عض���و س���كرتارية االئتالف ،رئيس
الجمعي���ة في محافظة قلقيلية :إن ه���ذا الملف يجب أن
يولى عناية خاصة م���ن قبل وزارات االختصاص ،خصوصًا
أن هن���اك كثاف���ة في اإلع�ل�ان عن حم�ل�ات وجوائز وبات
المستهلك يقرأ إعالنًا عن اختتام حملة هنا ،وحملة هناك
دون توثيق مراس���م إتمام الحملة ،وف���ي كل دول العالم
تمنح تلك الحمالت أرقامًا للموافقة من جهة االختصاص
ويتم الرقابة عليها وحس���ن تنفيذها ،إذ ال يعقل أن يتم
تسجيل الحملة بعد إطالقها ومباشرة العمل ضمنها.
وأضاف داود :إننا نعمل على رصد ش���كاوى المستهلك
به���ذا الخص���وص ومتابعتها م���ع جه���ات االختصاص
ونح���ن نعلم أن تعدد مصادر اإلع�ل�ان عن حمالت وجوائز
يزيد العبء على الجهات الرقابي���ة المنظمة ،ولكن األمر
يس���تدعي ش���روطًا واضحة معلنة يتم االلتزام بها ليس
فقط من قبل الشركات الكبرى بل من الجميع.
وأفادت رانية الخيري ،أمين س���ر الجمعية في محافظة
رام الل���ه والبيرة ،بأن الحمالت التي تق���دم عبر اإلنترنت
ومواق���ع التواص���ل االجتماعي هي األكث���ر خطورة ،وهذا
ينس���حب بالتالي على اإلعالن ع���ن انتهاء الحملة وتوزيع
جوائزها دون إعالن أسماء الفائزين أو كيف تم هذا األمر،
أو إص���دار بيان صحافي ب���أن الش���ركة الفالنية احتفلت
بمناسبة معينة وتم توزيع الجوائز على أكبر نسبة سحب
من قبل التجار دون معرفة الشروط وال المرجعيات.
وأضافت :إن بعض الش���ركات أعلنت عن مسابقات لعام
كامل وجرى توثيق أول شهرين ومن ثم غاب األمر عن أي
وسيلة تواصل مع الجمهور.

وفد من "غرفة تجارة نابلس" يبحث مع غرفتي
صناعة "األردن" ّ
و"عمان" تعزيز التعاون المشترك

المشاركون في الزيارة.

نابل���س " -األي���ام" :اختتم وفد من مجل���س ادارة غرفة تجارة
وصناع���ة نابل���س ،زي���ارة عم���ل ال���ى األردن ،حي���ث التقى مع
المس���ؤولين في غرفتي صناعة األردن ّ
وعمان ،وزار عدة منشآت
اقتصادية وصناعية.
ً
وضم الوف���د كال من رئيس مجلس إدارة الغرفة عمر هاش���م،
واألعضاء طايل الح���واري ،وزاهي عنبتاوي ،وياس���ين دويكات،
وبشير حنني.
ّ
واطلع الوفد خالل جولة ميدانية له بمنطقة الموقر الصناعية
على المس���توى الرفيع الذي وصلت الي���ه الصناعة األردنية ،ما
جعلها تنافس في اكثر من  130سوقا حول العالم.
واعرب هاش���م في اللقاء عن اعت���زازه بالعالقات األخوية التي
تربط األردن وفلس���طين ،وهي امتداد للعالقات التاريخية بين
الشعبين .واش���ار الى ان دولة االحتالل االسرائيلي بممارساتها
خاصة فيما يس���مى "بروتوكول باريس" ،قننت من حجم التبادل
التجاري المش���ترك بين فلس���طين واالردن كونها تسيطر على
االقتصاد الفلسطيني.
وقال هاشم" :نس���عى من خالل هذه الزيارات الى زيادة حجم
التب���ادل التجاري بي���ن البلدين وتس���هيل انس���ياب البضائع
وانشاء االس���تثمارات وبما يخدم مصالحنا المشتركة والتكامل
االقتصادي بين البلدين".
وعبر عن امله بفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري المشترك
مع الجانب األردني ،الفتا الى انه س���يتم تنظيم زيارات متبادلة
ف���ي القريب العاجل لبلورة رؤية لعالق���ات البلدين االقتصادية
وتطبيقها على أرض الواقع.

من جانبه ،اكد النائب االول لرئيس غرفة صناعة االردن محمد
الرفاعي عل���ى متانة العالقات األخوية بين األردن وفلس���طين،
موضح���ا ان حجم التبادل التجاري بي���ن البلدين ال يعكس حجم
العالقات الثنائية المميزة ،ما يتطلب تعزيز العالقات التجارية
وإقامة مش���اريع اس���تثمارية مش���تركة بين رجال األعمال من
الجانبين.
واش���ار ال���ى ان االردن يس���عى لدع���م وتمكي���ن االقتص���اد
الفلس���طيني وامداده بالس���لع المختلفة ،واقامة االستثمارات
المش���تركة ،والتغل���ب عل���ى المعيق���ات التي تفرضه���ا دولة
االحتالل وفرضها حصص (كوتات) على الصادرات األردنية إلى
السوق الفلسطينية.
بدوره ،اش���ار عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان قاس���م ابو
صالحة ال���ى ان زيارة وفد غرفة تج���ارة وصناعة نابلس تهدف
ال���ى االطالع والتع���رف على الصناع���ة الوطني���ة ومزايا األردن
االستثمارية ،وبحث س���بل التغلب على العراقيل التجارية بين
البلدين.
ولفت الى أهمية الزيارات الثنائية المتبادلة وضرورة مشاركة
رج���ال األعمال م���ن فلس���طين بالمعارض األردنية لما يش���كله
السوق الفلسطيني من أهمية كبيرة بالنسبة لألردن ،خاصة في
ظل تناغم األنماط واألذواق االستهالكية بين الشعبين.
وت���م تنظيم جول���ة ميدانية للوفد حيث زار مصانع ش���ركات
بت���را للصناعات الهندس���ية ،والتقنية للصناع���ات الحديدية،
و"المبدعون الع���رب للس���جاد والموكيت" ،واألردني���ة لصناعة
وطباعة الصفيح والعبوات المعدنية.

"غرفة تجارة رام الله والبيرة" تحتفل بتخريج
 92مشاركًا في دوراتها التدريبية العام الحالي
البي���رة " -األيام" :احتفلت غرفة تجارة وصناعة محافظة
رام الله والبي���رة بتخريج تس���ع دورات تدريبية ،بحضور
مدي���ر دائرة التدريب وتطوير األعم���ال في الغرفة ايمن
الميمي ممث�ل�ا لرئيس مجلس إدارة الغرف���ة خليل رزق،
وبحض���ور مدربي الدورات ط���ارق ثابت ،وعدنان قاس���م،
والدكتور رياض جدال.
وتم خ�ل�ال الدورات تخريج  92مش���اركا ومش���اركة من
أعضاء الهيئة العامة والعاملين لديهم الذين شاركوا في
الدورات التي نظمتها الغرفة خالل العام الحالي.
وتم عقد ثالث دورات ف���ي اللغة التركية للمدرب رامي
صب لبن ،ودورة استراتيجيات التسويق المربحة لمنشآت
األعم���ال لمدربين ذوي خبرة في التس���ويق أيمن الميمي
ورزق السيد ،وصالح العودة ،ودورة تطبيق قانون الضمان
االجتماعي في منش���آت األعمال للمدرب د .غس���ان خالد،
ودورة في ميكانيك الس���يارات الحديث���ة للمدرب عدنان
قاس���م والتي نظمت بالتعاون مع مركز التدريب المهني
التابع لالتحاد اللوثري ،ودورة في اللغة العبرية مس���توى
مبتدئ للمدرب عليان الهندي ،ودورة إدارة سالمة األغذية
استنادًا للمعايير الدولية  ISO22000بالتعاون مع شركة
جو جلوبال ،إضافة إلى دورة التسويق االلكتروني لمنشآت
األعمال للمدرب طارق ثابت.
وفي بداي���ة الحفل ،أكد الميمي أهمي���ة هذه الدورات
للمش���اركين ومساعدتهم في تحس���ين أدائهم وتطوير

أعمالهم في ش���ركات القطاع الخاص في ظل المنافس���ة
ومتغيرات بيئة األعمال في السوق الفلسطيني.
وأوضح أن برنامج الدورات الت���ي تقدمه الغرفة ينطلق
من االحتياج���ات التدريبية للقطاع الخ���اص والتحديات
الت���ي يواجهها حيث يتم تحديدها م���ن خالل التواصل
الفعال مع أعضاء الهيئة العامة بطرق مختلفة.
وأكد العالقة االس���تراتيجية مع المؤسس���ات التي تم
تنفيذ بعض ال���دورات بالتعاون معه���ا كمركز التدريب
المهني التابع لالتحاد اللوثري وشركة جو جلوبال.
كما شكر المدربين على جهودهم وتعاونهم في تنفيذ
ال���دورات ،وتحدث مدير عام ش���ركة جو جلوبال ،مش���يدًا
بالتعاون م���ع الغرف���ة التجارية لخدمة القط���اع الخاص
وهنأ المشاركين والمش���اركات في الدورات شاكرًا محمد
الش���عيبي منس���ق وحدة التدريب المهني ف���ي الغرفة
التجارية على جهوده في نجاح هذه الدورات واالستعداد
ً
مستقبال لتطوير التعاون مع الغرفة التجارية ،بما يحقق
تدريبًا نوعيًا ألعضائها.
كم���ا تح���دث عم���ر أمي���ن ع���ن المتدربي���ن ش���اكرا
الغرف���ة التجاري���ة وطاقمه���ا المش���رف عل���ى تنفي���ذ
ه���ذه ال���دورات النوعي���ة والمتمي���زة ف���ي مخاطبته���ا
الحتياجات القط���اع الخاص والمش���اكل التي يواجهها.
وف���ي نهاية اللقاء ،ق���ام مدير دائ���رة التدريب وتطوير
األعمال والمدربين بتوزيع الشهادات على المشاركين.

