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البنك اإلسالمي العربي يعلن عن الفائزين
في برنامج توفير العمرة لشهر آذار

رام الله  -أعلن البنك اإلسالمي العربي عن الفائزين باجلوائز اليومية في برنامج توفير
العمرة عن شهر آذار  ،2013ضمن جوائز التوفير التي أطلقها البنك لعمالئه أصحاب حسابات
التوفير املتنوعة والتي تلبي مختلف االحتياجات احلياتية ،ويقدم من خاللها جوائز يومية،
شهرية ،ربع سنوية ،نصف سنوية ،وسنوية ،وقد فاز بجوائز العمرة كل من  :خالد ميالة من
نابلس ،جعفر أبوجعفر من نابلس ،عطاف برهم من قلقيلية ،اسماعيل حالحلة من اخلليل،
هيام قاسم من البيرة ،مرمي زبيدات من جنني ،رأفت خلف من البيرة ،جهاد شكعة من نابلس،
محمد ناصر من جنني ،القاصر /أدهم حتة بوالية والده من طولكرم ،عطا احميدات من اخلليل،
عايشة عسود من جنني ،تيسير اخلالدي من غزة ،محمد عبدربه من نابلس ،عامر شعراوي من
اخلليل ،فاطمة داود من قلقيلية ،فرج حجاب من نابلس ،علي عبادي من جنني ،رندة بشير من
طولكرم ،رائد اتيم من البيرة.
وأكد سامي صعيدي املدير العام للبنك أن البنك يتيح من خالل تنوع برامج التوفير لديه
الفرصة للعمالء لالستفادة بأكبر عدد ممكن من اجلوائز ،إضافة إلى توفير أفضل اخلدمات
وأفضل العروض وبأعلى مستويات اجل��ودة التي تخدم مختلف شرائح املجتمع الفلسطيني،
وقد جرى السحب في مقر اإلدارة العامة للبنك في البيرة ،بحضور مندوبني عن دوائر البنك
املختلفة ذات الصلة.

"بالتل" تطلق حملة جديدة
ملشتركي خدمة خط النفاذ
ADSL Access
نابلس  -اعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" عن اطالق حملة تركيبات جديدة
خاصة بخدمة خط النفاذ  ADSL Accessوخدمة الهاتف الثابت للفئة املنزلية والتجارية
بنظام الفاتورة بعنوان "عيش ايامك".
وصرح ابراهيم خرمان مدير ادارة التسويق في الشركة أن احلملة جاءت تقدير ًا ملشتركي
ً
وتشجيعا للمواطنني لتركيب خدمة خط النفاذ ADSL Accessوالتمتع باملزايا
بالتل احلاليني
املجانية التي تقدمها "بالتل" ملشتركيها اجلدد من خالل تقدمي خدمات عالية اجلودة بأمان
وخصوصية ملختلف فئات املشتركني.
وعن املزايا التي تقدمها احلملة أكد خرمان انه بامكان املشتركني اجلدد التمتع بتركيب خدمة
ً
ً
مجانا بخدمة خط
مجانا باإلضافة للحصول على اشتراك شهر
خط النفاذ وخدمة الهاتف الثابت
النفاذ ،ودخول السحب على 1000اشتراك مجاني باخلدمة وملدة سنة كاملة ،وتقدير ًا ملشتركي خط
ً
تلقائيا ضمن احلملة اجلديدة،
النفاذ  ADSL Accessاحلاليني ،فستدخل ارقام هواتفهم السحب
ً
ايضا زيادة فرصتهم بالربح من خالل رفع سرعة خط النفاذ لديهم.
وبامكانهم
وعن كيفية االشتراك باحلملة اكد خرمان انه باالمكان االشتراك من خالل زيارة اقرب مركز
اتصاالت او شبكة املوزعني املعتمدين ،أو أحد مزودي خدمة االنترنت املرخصني ،وللمزيد من
ً
مجانا من الهاتف الثابت او زيارة موقع
املعلومات واالستفسار باالمكان االتصال على الرقم 199
الشركة االلكتروني. www.paltel.ps
وأضاف أن االشتراك باحلملة يبدأ من تاريخ  2013/4/8ويستمر لغاية  ،2013/5/8مع العلم
أن رسوم االشتراك للمشتركني اجلدد باحلملة ستكون  10شيكل غير شاملة لضريبة القيمة
املضافة وتدفع ملرة واحدة فقط .

سلطة املياه تنظم ورشة العمل الثانية
حول "اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه"

رام الله – نظمت سلطة املياه ومجموعة الهيدرولوجني الفلسطينية ،لليوم الثاني على التوالي،
ورشة العمل الثانية حول "اإلدارة املتكاملة ملصادر املياه" ضمن مشروع ( ،)SWMEDالذي يضم
دوال من منطقة حوض البحر املتوسط مثل ايطاليا ومالطا وتونس.
وضمن فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل ،حتدث د .صبحي سمحان عن الفعاليات التي
ستقوم بها سلطة املياه خالل مشروع ( )SWMEDفي السنة االولى على املستوى احمللي ،ومستوى
الشركاء من دول البحر املتوسط.
بدوره ،عرض د .سمحان املعايير التي يجب اعتمادها في اختيار مناطق الدراسة ،التي سيتم
فيها توزيع ادوات توفير املياه ،على ان يتم تطبيقها بعد الدراسة االولية املنوي عملها للمناطق
املستهدفة.
وب �ع��د ذل��ك حت��دث د .امي��ن ال��راب��ي ع��ن االن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا مجموعة
الهيدرولوجيني الفلسطينني وكيفية مشاركة املستهدفني من املشروع ،عن طريق استعراض
العوائق التي تواجههم وكيفية حلها في املستقبل.
ومن ثم قام املشاركون بزيارة ميدانية لعددٍ من احملطات التي مت عملها من قبل مجموعة
الهيدرولوجني الفلسطينني في منطقة دير قديس وخربثا بني ح��ارث ،حيث قام املزارعون
باستخدام املياه املعاجلة الرمادية في ري امل��زروع��ات بعد اتباع احمل��ددات اخلاصة بالسالمة
العامة.

مؤشر القدس
يغلق منخفضا  11.59نقطة

ً
منخفضا 11.59
رام الله -بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة تداول امس  450.92 ،نقطة،
نقطة ( )%2.51-عن إغالق اجللسة السابقة.
وأوضحت بورصة فلسطني أنه مت تداول  433,111سهما بقيمة إجمالية بلغت 1,503,662.38
دوالرا أميركيا ،نفذت من خالل  200عقد.
وأش��ارت إلى أنه مبقارنة أسعار اإلغ�لاق للشركات املتداولة ليوم امس  ،والبالغ عددها 16
ً
ارتفاعا في أسعار أسهمها ،وست شركات أظهرت
شركة مع إغالقاتها السابقة ،أظهرت ثالث شركات
ً
انخفاضا في أسعار أسهمها.
ً
ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي GCOM :بنسبة
وبالنسبة للشركات اخلمس األوائ��ل األكثر
( UCI ،)%3.33بنسبة ( WATANIYA ،)%1.72بنسبة (.)%0.92
ً
انخفاضا في أسعار أسهمها فهي JPH :بنسبة (،)%-4.91
أما الشركات اخلمس األواخر األكثر
 PALTELبنسبة ( TNB ،)%-4.88بنسبة ( PADICO ،)%-3.33بنسبة (BOP ،)%-2.25
بنسبة (.)%-2.14

البدء مبشروع "تصريف مياه
األمطار" قرب املسلخ البلدي في جنني

جنني  -علي سمودي  -بدأت بلدية جنني بتنفيذ مشروع "عبارات تصريف" ملياه األمطار،
في املنطقة الواقعة قرب املسلخ البلدي ،باالضافة لتوسعة جلسر خروبة.
واوضح رئيس بلدية جنني وليد ابو مويس ،أن تنفيذ املشروع جاء كمساعدة طارئة من قبل
وزارة احلكم احمللي بقيمة  150الف شيقل ،إلصالح األضرار التي خلفها املنخفض اجلوي.
وذكر أن املشروع يشمل عبارات تصريف مياه األمطار ملنطقة املسلخ البلدي بطول  75مترا
وقطر  120سم لكل عبارة تصريف ،مع عمل توسعة جلسر خروبة ليصبح بعرض إجمالي  9امتار
وطول  12مترا بارتفاع  3متر لكل عبارة.
وأشار أبو مويس إلى وجود مشروع أخر لتصريف مياه األمطار مع إعادة تأهيل طرق داخلية
وسط املدينة بتمويل من الوكالة األمريكية.

بحث سبل حل أزمة املياه
في بلدة بيت أوال

اخلليل  -مراسل ے اخلاص  -بحث ممثلون عن أهالي بيت أوال امس سبل حل أزمة املياه
اخلانقة التي تتعرض لها بلدتهم مع مسؤولة البلديات في احملافظة آمنة اخليل وبحضور ممثل
سلطة مياه في اجلنوب نبيل ابو عقيل.
وقال عيسى العملة منسق اللجنة الشعبية ملقاومة اجلدار في بيت أوال ،أنهم توجهوا للمحافظ
في خطوة سريعة حلل مشكلة شح املياه التي تكاد أن تعطل الكثير من أمور احلياة اليومية و
حتديدا باقتراب موعد الصيف.
وأشار العملة إلى مشاكل املياه الرئيسية التي تتمثل بشبكة املياه القدمية منذ العام ، 1976
وهي بحاجة إلى جتديد حيث يعتريها الصدأ و تلوث املياه ،باإلضافة إلى تعديات القرى األخرى
مثل اجلبعة وصوريف و نوبا و خاراس حيث تصل املياه إلى تلك املناطق قبل بلدة بيت أوال.
وأكد العملة على مطلب آخر لألهالي بتوفير احلكم احمللي صهاريج كحل سريع حتى يتم إيصال
املياه إلى السكان بشكل سريع و ال تنقطع من بيوتهم ،مشيرا إلى أن العام املاضي وصل سعر الكوب
إلى  300شيكل .وناشد العملة باسم أهالي بيت أوال ،اجلهات املختصة بضرورة التسريع في حل
هذه املشكلة حيث تعتبر املياه عصب احلياة .

غرفة جتارة بيت حلم تفتتح
دورة حول اجراءات التصدير والتسويق العاملي
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جامعة بيرزيت والبنك اإلسالمي
يبحثان سبل التعاون املشترك

بير زيت  -بحث رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي محمد زكارنة،
امس  ،مع نائب رئيس جامعة بيرزيت لشؤون التنمية واالتصال غسان
اخلطيب ،ونائب رئيس اجلامعة للشؤون املالية بشارة دب��اح ،ومديرة
مكتب تعزيز امل��وارد منال عيسى  ،سبل تعزيز التعاون والتواصل بني
البنك واجلامعة.
وقدم اخلطيب نبذة تعريفية عن اجلامعة ونشأتها وكلياتها ومرافقها
وطلبتها ،وأطلع إدارة البنك على آخر املستجدات املتعلقة بالبنى التحتية
واألكادميية والبحث العلمي ،وتطرق إلى برنامج التعليم التعاوني الذي
تبنته اجلامعة مؤخرا ،وهو برنامج يدمج بني التعليم والعمل أثناء فترة
الدراسة اجلامعية ،مبينا أهميته للطلبة وسوق العمل على حد سواء.
من جهته أبدى زكارنة  ،إعجابه مبا وصلت إليه اجلامعة من تطورات
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا ،وأعرب عن استعداد البنك
لتقدمي يد العون للطلبة ،خاصة في مجال املنح الدراسية ،وتشجيع
أواصر التعاون والتواصل مع اجلامعة.

وقدم مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك سامر مفارجة ،شرحا
مفصال عن البنك ونشأته وتطوره وعن صيغ التمويل اإلسالمية ومدى
التزام البنك بأحكام الشريعة اإلسالمية ،باإلضافة إلى دور البنك في
املسؤولية االجتماعية وم��دى ح��رص البنك على تقدمي املساعدات
وخاصة في مجاالت التعليم والصحة.
وشرح دباح األوضاع املالية في اجلامعة ،وقدم تصورات عدة ملجاالت
التعاون كإستحداث برنامج إلقراض الطلبة بطرق ال تشكل عبئا على
الطالب ،وحتى ال يكون املال عائقا أمام الطلبة في إكمال تعليمهم.
وأش��ارت عيسى إلى أن مكتب تعزيز امل��وارد في اجلامعة يسعى إلى
حتقيق رؤى وأهداف اجلامعة لتعزيز أواصر التعاون بني اجلامعة واملجتمع،
م��ن خ�لال تقدمي م �ب��ادرات رائ��دة ف��ي توطيد العالقة م��ع اخلريجني
واألصدقاء ،إضافة إلى جمع التبرعات وجتنيدها ،إضافة إلى بناء عالقات
ومد جسور طويلة األمد مع أفراد ومنظمات املجتمع احمللي والدولي مبا
يخدم ويطوّر اجلامعة.

في الذكرى  18لتأسيسه

بيت حلم  -جورج زينه  -افتتحت غرفة جتارة وصناعة احملافظة ،

امس  ،دورة تدريبية حول اجراءات التصدير والتسويق العاملي ينظمها
مجلس تنمية االقتصاد احمللي ( )LEDبتمويل من الوكالة األملانية
للتعاون الدولي ( )GIZبالتعاون مع شركة اخلدمات واحللول التصديرية

املتكاملة ملجاالت انتاجية متعددة التخصصات.

رح��ب ع�لاء عديلي – املدير العام باحلضور ،
وف��ي بداية اللقاء ّ ،

ونوه بجودة
وشكر اجلهات املنظمة على جهودها في تنظيم هذه الدورة ّ
املنتج الفلسطيني ال��ذي أصبح يتبع املواصفات العاملية التي تؤهله
لدخول األسواق الدولية واملنافسة فيها  ،مشير ًا إلى محدودية السوق

استكمال هذه الدورة واالستفادة منها ملا لها من أهمية كبرى في تطوير
املنتجات احمللية  .على صعيد آخر  ،أكدت جانيت برهوم عضو مجلس
ً
أيضا  ،رفع مستوى التنمية االقتصادية
التنمية  ،أن من أهداف املجلس

في احملافظة من خ�لال رف��ع الوعي ل��دى أصحاب املنشآت الصناعية
بخصوص اج��راءات التصدير  ،وأن املجلس ّشدد على اختيار محاضر

محلي العطاء هذه الدورة حتى يتمكن املشاركون من االستفادة بشكل
ملموس من خبراته و جتاربه في هذا املجال ،وشكرت الوكالة األملانية
للتعاون الدولي على متويلها لهذه الفعالية.
وأوضح ابراهيم النجار احملاضر في الدورة ،أن هذه االخيرة مختلفة

الفلسطيني وض��رورة ايجاد أس��واق جديدة لتلك املنتجات  .واوض��ح
أيض ًا أن أهمية هذه الدورة تكمن في معرفة االجراءات الالزمة والطرق

من تبادل اخلبرات واألفكار بني املشاركني واحملاضر ،وتتلخص بثالث

االقتصاد  ،نبذة موجزة حول تاريخ املجلس وأهم األهداف التي يسعى

دولي والتخصيص والدخول إلى أعماق الشركات واملؤسسات ،والثالثة

املختلفة لدخول هذه األسواق.
م��ن جانبه ق� ّ�دم املهندس ض��رار عابدين – رئيس مجلس تنمية

إلى حتقيقها  ،أبرزها محاربة البطالة التي تعاني منها محافظة بيت
حلم من خالل توفير فرص عمل في املشاريع االنتاجية والبحث عن
أسواق دولية لتصدير منتجاتنا احمللية إليها ،كما متنى على املشاركني

وبعيدة ع��ن املصطلحات واملعلومات فقط  ،وستأخذ منحى جديدا
مراحل أولها احلديث عن االجراءات التصديرية والتكاليف واملعلومات
التجارية وأهم العناصر والكيفية ،والثانية عن كيفية عمل تسويق
ستتحدث عن كيفية زيادة االستفادة من املعارض الدولية والتفاوض
وزيادة االنتاج وتدريب الفريق املشارك في املعرض وأصول املشاركة .يشار
الى ان الدورة تستمر ثالثة اسابيع .

جهاز اإلحصاء يعلن
عن انطالق مسح املالية والتأمني للعام 2012

رام الله -أعلن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،أن��ه سيشرع
اعتبارا من اليوم  ،ومل��دة ثالثة شهور  ،بتنفيذ مسح املالية والتأمني
للعام .2012
وأوض��ح اإلح�ص��اء ف��ي بيان ل��ه ،ام��س  ،إن ه��ذا املسح يغطي معظم
األنشطة الواقعة ضمن التصنيف الصناعي القياسي ال��دول��ي لكافة
األنشطة االقتصادية (التنقيح الرابع) ( )4-ISICالصادر عن األمم
املتحدة ،والتي تشمل العديد من األنشطة الفرعية ،وميارس منها بشكل
عملي في فلسطني األنشطة التالية :الوساطة املالية ،وشمل سلطة النقد،
والبنوك التجارية ،والبنوك اإلسالمية ،ومؤسسات اإلقراض املتخصصة
،وشركات األوراق املالية ،وبورصة فلسطني ،مبينا أن أنشطة التأمني
تشمل :التأمني على احلياة ،وأن��واع التأمني األخ��رى ،التي مت��ارس من
قبل شركات التأمني.
وقالت رئيسة جهاز اإلحصاء عال عوض ،إن النشاط املالي من األنشطة
االقتصادية الهامة في االقتصاد الفلسطيني ،نظر ًا ملا طرأ على هذا
النشاط من تطور بعد العملية السلمية ،حيث مت افتتاح العديد من
املؤسسات املالية وشركات التأمني بعد أن كان االقتصاد شبه محروم من
هذه املؤسسات نتيجة لسياسة االحتالل ،مبينة أن افتتاح هذه املؤسسات
أدى إلى زيادة مساهمة النشاط املالي في االقتصاد ،وكذلك إلى استيعاب

العديد من القوى العاملة الفلسطينية.
وأش��ارت إلى أن هذا املسح يهدف بصفة عامة إلى توفير البيانات
التالية :عدد املؤسسات العاملة في أنشطة املالية والتأمني حسب النشاط
االقتصادي ،وعدد العاملني بتصنيفاتهم املختلفة ،وتعويضات العاملني
في املؤسسات العاملة بأنشطة املالية والتأمني ،وقيمة اإلنتاج من األنشطة
الرئيسية والثانوية حسب األنشطة املختلفة ،وقيمة االستهالك الوسيط
(مستلزمات اإلنتاج) من السلع واخلدمات املستخدمة في أنشطة املالية
والتأمني املختلفة ،والقيمة املضافة ومكوناتها املختلفة ومدى مساهمة
األنشطة املشمولة باملسح بالناجت احمللي اإلجمالي ،وقيمة املدفوعات
والتحويالت املتنوعة املقبوضة واملدفوعة من املؤسسات املشمولة باملسح،
وحركة املوجودات والتكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لكافة أنشطة
املالية والتأمني املشمولة باملسح.
ون��وه��ت ع��وض ب��أن ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي س�ي��وف��ره��ا ه��ذا امل�س��ح س�ت��ؤدي
إل��ى حتقيق املساهمة ف��ي توفير البيانات األساسية ال�لازم��ة إلع��داد
احلسابات القومية ،مبا يتعلق بأنشطة مسح املالية والتأمني املختلفة،
وتوفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل االقتصادي ،وتوفير
البيانات الالزمة ملتخذي القرارات واملخططني واملهتمني بأنشطة املالية
والتأمني.

مجدالني :احلد األدنى لألجور
لم ينفذ على مصانع النسيج ورياض األطفال
رام ال �ل��ه -م��راس��ل " ے" اخل ��اص  -ع��رض وزي ��ر ال�ع�م��ل أحمد
مجدالني ،امس  ،الصعوبات واملعيقات التي تعترض تنفيذ قانون احلد
األدنى لألجور ،وذلك خالل اجتماع موسع للجنة الوطنية لألجور وجلان
احملافظات لألجور.
وقال مجدالني' ،بعد مصادقة مجلس الوزراء على ما مت االتفاق عليه
في اللجنة الوطنية ،أصبح احلد األدن��ى لألجور ج��زءا من تشريعات
العمل السارية املفعول ،واصبح ملزما تطبيقه مع التعليمات التي
تصدرها وزارة العمل'.
وأضاف' ،عند التنفيذ واجهتنا مشكلة التطبيق في قطاعي رياض

األطفال واملدارس اخلاصة وفي قطاع النسيج والذين يعملون في الباطن
لصالح منتجني إسرائيليني وبالتالي يبحثون عن أرخص األسعار'.
وأشار مجدالني إلى أن هذه املشاكل لم تفاجئهم بل كانت مدركة في
املفاوضات التي قادتها احلكومة جلسر الهوة بني القطاع اخلاص ونقابات
العمل حول احلد األدنى لألجور.
وبني أن الوزارة حاولت خالل الفترة التي منحتها ألصحاب القطاع
اخلاص لتصويب أوضاعهم منذ إقرار مجلس الوزراء للحد األدنى لألجور
منتصف شهر تشرين األول املاضي حتى نهاية العام  ،وأنه جلس مع ممثلي
هذين القطاعني ،ومع وزارة االقتصاد الوطني ومع الغرف التجارية
ملعاجلة هذا املوضوع ،مشيرا إلى أن البحث جار عن طريقة لضمان املوازنة
بني مصالح العمال وأصحاب العمل.
وأكد أن هذين القطاعني لم يطبق عليهما احلد األدنى لألجور ،في

حني مت تطبيقه في كافة القطاعات ،مسترشدا ببحث ميداني قامت به
مديرية العمل في مدينة بيت حلم ،والفتا النظر إلى عمل  13ألف عامل
في قطاع النسيج و 8آالف عامل في رياض األطفال واملدارس اخلاصة ،دون
أن يعني ذلك أن كلهم يتلقون راتبا اقل من احلد األدنى لألجور.
ودع��ا مجدالني إلى الفصل بني ري��اض األطفال وامل��دارس اخلاصة،
معتقدا أن املدارس اخلاصة عليها دفع رواتب للمعلمني أعلى من رواتب
احلكومة' ،ألننا نفترض أنها تقدم خدمة أفضل من املدارس احلكومية،
وإال ما مبرر وجودها'.
وقال مجدالني' ،قمت بتشكيل جلان األجور للمحافظات والتي ينص

القانون على تشكيلها من مدير مديرية العمل حيث يوجد مديريات
ومن ممثل عن قطاع العمال وآخر عن القطاع اخلاص ،وسنلجأ ملثل هذه
السياسات طاملا أن القطاعات لم تتفق على ممثليها وال ننتظركم سنوات
حتى ال يتم تعطيل مصالح العمال'.
وأضاف' ،دور هذه اللجان يقوم على جمع املعلومات اخلاصة باحلد
األدنى لألجور وتوجيه توصياتها للجنة الوطنية لألجور'.
وجرى خالل اللقاء  ،نقاش من قبل ممثلي القطاع اخلاص والعمال،
واتضح أن هناك احتجاجا كبيرا من قبل ممثلي العمال على عدم تطبيق
احلد األدنى لألجور على عمال مصانع النسيج ورياض األطفال الذين
استهدفهم القانون ،ويشكلون حوالي % 30من العمال املتوقع أن يطالهم
احل��د األدن��ى ل�لأج��ور ،قائلني إن الفترة املاضية كانت كافية إليجاد
احللول املناسبة لهم.

مصلحة مياه محافظة القدس
تناقش قضية حتصيل الديون
رام الله -عقد امس  ،اجتماع موسع في مصلحة مياه محافظة القدس
ملنطقة رام الله والبيرة ضم املدير العام عبد اخلالق الكرمي ومسؤولي
الدائرة االدارية وقسم خدمات املشتركني واجلباة واحملصلني كافة .
ومت خالل االجتماع  ،مناقشة موضوع ديون املشتركني وطرق حتصيلها
وم��ا آل��ت اليه االم��ور بعد كل اجلهود التي ُبذلت واالساليب التي مت
تطبيقها في الفترات السابقة .
وافتتح الكرمي اجللسة  ،مذكرا مبا كان عليه االمر قبل سنتني من
تراجع وضعف في عملية حتصيل الديون  ،مما أدى الى زيادة مديونية
املصلحة ،وهذا عكس نفسه على أدائها وفقدانها للقدرات الذاتية على
تطوير االداء وجتديد الشبكات القدمية وفتح املشاريع التطويرية التي
حتتاجها املصلحة  ،فمحور املصلحة وروح جناحها هو عملية التحصيل
وتوفير السيولة الالزمة للتطوير .
وأشاد بالروح العالية لدى موظفي املصلحة والتي استجابت لندائه
في حينها وأدى ذلك الى انقاذ املصلحة ووضعها على الطريق الصحيح
الذي سار بها نحو النجاح في اخلروج من األزمة  ،وحتسني االداء  ،وتغيير
اجتاه املؤشر املالي من حالة الهبوط الى حالة الصعود .
وأك��د ايضا  ،أن محور عملية النجاح هو املوظف ذات��ه  ،لذلك فإن
االدارة تولي املوظف كل اهتمامها من حيث الوفاء بكل التزاماتها نحو
حقوقه وتوفير العيش الكرمي له وألبنائه  ..وأن أي اجراء تقوم به ادارة
املصلحة يعود بالنفع على املشتركني واملوظفني بصورة جيدة مثل ما

قامت به االدارة من اجراءات على نظام التأمني الصحي والذي من شأنه
أن يحمي املوظف صحيا وفي نفس الوقت يحقق اعتماد صندوق التأمني
الصحي على نفسه .
وف��ي ختام كلمته أه��اب باملوظفني ب��ذل أقصى ما لديهم من جهد
ومثابرة من أجل املضي قدما في كل مشاريع االصالح والتطوير اجلارية
ف��ي املصلحة وال ��ذي حتما سينعكس على وض��ع املصلحة بشكل عام
وسيستفيد من ذلك املوظفون واملشتركون على حد سواء .
ثم فتح املجال كي يبدي املوظفني آراءهم ومتت االجابة على عدة
استفسارات تساءل عنها املوظفون ،ومداخالت بروح نقدية ذات مسؤولية
عالية استهدفت املصلحة العامة التي حتقق املزيد من التقدم والنجاح
في عملية التحصيل التي تقوم بها املصلحة ..
وف��ي ن��داء وجهه الكرمي جلمهور املشتركني أه��اب بهم التعاون مع
محصلي وجباة املصلحة ملا يعود بالنفع على كل املستفيدين من املياه ،
والتي ُيبذل من أجل دميومتها أقصى ما لدى املوظفني من جهد  ،واوضح
مسألة في غاية االهمية وهي أن املصلحة ال تستهدف الربح النها مؤسسة
غير ربحية وامن��ا تغطية تكاليف التشغيل وتكاليف اي�ص��ال املياه
وأثمان الكميات التي تشتريها من دائرة مياه الضفة الغربية  .لذلك
فإن االلتزام بدفع الفواتير عبارة عن مسؤولية جماعية ووطنية من
شأنها أن حتقق النفع للجميع وتسهم في التخفيف من أزمة املياه التي
تعصف بنا كل صيف.

بنك القدس يرعى اليوم الطبي لأليتام في بيت حلم
رام الله  -احمد سليم  -احتفل بنك القدس بالذكرى  18لتأسيسه
التي تزامنت مع يوم اليتيم العربي والفلسطيني ،برعاية اليوم الطبي
لأليتام بجمعية رعاية الطفل الفلسطيني اليتيم املريض في بيت حلم
للسنة الرابعة على التوالي.
واستقبال وف��د البنك  ،الدكتور وائ��ل ابوسنينه رئيس اجلمعية
والدكتور ماهر مشاعله امني الصندوق وعدد من األطباء واالختصاصيني
الذين تبرعوا بعمل يوم طبي مجاني .وقال الدكتور ابوسنينة ان رعاية
األيتام واجب تقوم به اجلمعية على مدار السنني بفضل أهل اخلير من

املتبرعني امثال بنك القدس والقائمني عليه.
وشارك في الفعالية عشرات االطفال واالمهات ،وقدم املسؤولون عن
البنك هدايا لالطفال املشاركني.
وقال "محمد نبيل" حمدان مدير عام بنك القدس إن هذه الفعالية
يرعاها البنك سنويا في اطار اخلدمة املجتمعية التي كانت وما زالت من
أولويات البنك الذي عقد العزم على تبنى املسؤولية املجتمعية كأساس
لتعميق تواصله مع كافة فئات املجتمع ومنها اجلمعيات اخليرية لدورها
املجتمعي البناء .

وزير االشغال وممثل اليابان
يبحثان آفاق التعاون املشترك

رام الله -التقى وزي��ر األشغال العامة واإلسكان ماهر غنيم امس ،
ممثل اليابان لدى دولة فلسطني جونيا ماتسوورا ،وتباحثا في إمكانيات
التعاون املشترك في قطاعات عمل الوزارة ،التي تشمل الطرق واإلسكان
واإلنشاءات واملباني العامة.
وأكد غنيم  ،على عمق العالقات الفلسطينية  -اليابانية ،مشيرا إلى
التعاون مع الوزارة وتزويدها بآليات ومعدات ثقيلة.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر للوطن كوحدة واحدة ،وتبني خططها على
أساس حتمية إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطني على األراضي احملتلة
مبا فيها القدس ،ونركز على املناطق املصنفة (ج) والتي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من أراضي دولة فلسطني ،ونسعى جلعلها منطقة جذب عكس ما
يرغب االحتالل بتحويلها ملناطق طاردة للسكان.

وشدد غنيم على أولوية قطاع الطرق كمدخل أساسي من مداخل
التنمية الشاملة في دولة فلسطني واالحتياجات املتزايدة في قطاع
الطرق.
وأشار إلى أهمية اآلليات واملعدات وضرورة حتديثها ،خصوصا وأنها
تلعب دورا مهما في معاجلة األضرار الناجمة عن الظروف اجلوية أو أية
طوارئ أخرى ،ومساهمتها في توفير البنية التحتية ملشاريع اإلسكان
التعاوني.
من جهته ،أكد السفير ماتسوورا على عمق العالقة الفلسطينية
 اليابانية ،ومساهمة اليابان في عديد املشاريع التنموية املقدمةللشعب الفلسطيني ،وعبر عن اهتمامه بالتعاون مع وزارة األشغال
العامة واإلسكان.

إطالق «مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال»
لرصد تذبذب النشاط االقتصادي في فلسطني

رام الله -مراسل "القدس" اخلاص  -قالت سلطة النقد  ،إن دائرة
األبحاث والسياسات النقدية قامت بتطوير 'مؤشر سلطة النقد لدورة
األعمال' في فلسطني ،ضمن سعيها لتعزيز االستقرار املالي والنقدي
في فلسطني.
وأضافت في بيان اصدرته امس  ،أنه سيتم نشر املؤشر بشكل شهري
للجمهور ،ويهدف إلى رصد التذبذبات في النشاط االقتصادي ،مبا في
ذلك اإلنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على االقتصاد الفلسطيني.
وأشارت إلى أن البنوك املركزية في العالم تقوم بإحتساب هذا املؤشر
ألهميته في توفير معلومات آنية حول االقتصاد ،وبالتالي مساعدتها
في رسم السياسات النقدية املالئمة دون احلاجة النتظار صدور املؤشرات
االقتصادية التي حتتاج إلى فترة زمنية أطول لصدورها.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير ،إن أهمية هذا املؤشر تكمن
في اعتباره أداة هامة ملراقبة الوضع االقتصادي وكمدخل للتنبؤات
قصيرة األمد للناجت احمللي اإلجمالي ،ما يوفر معلومات متكن صانعي
السياسات ومتخذي القرار في قطاع األعمال من تقييم الوضع االقتصادي
على املستويني القطاعي واجلغرافي ،باإلضافة إلى معرفة االجتاهات
املستقبلية لالقتصاد.
وأضاف أن سلطة النقد تسعى عند توفر سلسلة زمنية مناسبة حول
قيم هذا املؤشر ،إلى استخدامه كأحد املتغيرات اخلارجية الرئيسية في
النماذج االقتصادية التي مت تطويرها في سلطة النقد للتنبؤ باملؤشرات
الرئيسية في االقتصاد الفلسطيني.
وب�ين مدير دائ��رة األبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد

محمد عطا الله ،أن قيمة هذا املؤشر تتراوح من سالب  100إلى موجب
 ،100بحيث إذا كانت القيمة موجبة فإن األوضاع االقتصادية جيدة،
وكلما كبرت هذه القيمة واقتربت من  100كان الوضع أفضل ويسير
نحو التحسن .ولكن إذا كانت القيمة سالبة فإن األوض��اع االقتصادية
سيئة ،وتزداد سوءا كلما اقتربت من سالب  ،100وكلما اقتربت القيمة
من صفر فإن ذلك يعني أن األوضاع على حالها ،وال يبدو أنها ستتغير
في املستقبل القريب.
وأش��ارت النتائج الصادرة إلى أن قيمة هذا املؤشر قد بلغت 1.42-
( 6.06-في الضفة الغربية و 2.84في قطاع غزة) خالل شهر آذار 2013
ما يدل على أن النشاط االقتصادي في فلسطني ليس بحالة جيدة.
ولكن عند مقارنته مع أول قيمة مت احتسابها لهذا املؤشر (التي كانت
لشهر تشرين الثاني  )2012والبالغة حينها  22.54-( 14.06-في الضفة
الغربية و 9.14في قطاع غزة) ،يالحظ أن األوضاع االقتصادية آخذة في
التحسن منذ ذلك التاريخ .وعلى املستوى اجلغرافي ،يالحظ أن األوضاع
االقتصادية في حتسن في الضفة الغربية ولكنها في تراجع في قطاع
غزة منذ شهر تشرين الثاني .2012
وبهدف إصدار هذا املؤشر ،وقعت سلطة النقد مذكرة تفاهم مع االحتاد
العام للصناعات الفلسطينية ،يتولى مبوجبها االحت��اد جمع بيانات
تتعلق بوتيرة نشاط األعمال من خالل مسح شهري للشركات واملؤسسات
الصناعية في فلسطني ،وفق عينة عشوائية طبقية منتظمة من مجتمع
الصناعات املسجل واملعتمد لدى االحتاد العام للصناعات ،تأخذ بعني
االعتبار حجم املنشأة ،والصناعة ،والتوزيع اجلغرافي.

د .ناصر الدين" :زنار" منتج وطني بامتياز
يستقطب اهتمام الدول احمليطة

رام الله -أعلنت د .صفاء ناصر الدين وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات اعتماد إطار التبادل البيني "زنار" كوثيقة مرجعية في جميع
الوزارات واملؤسسات احلكومية من قبل مجلس الوزراء وتشكيل الفريق
الوطني لزنار بقيادة وزارة االتصاالت وعدد من الوزارات األخرى.
وقالت إنه منتج وطني بامتياز اعتمد على جهود خبراء محليني
والفريق الوطني املكون من الوزارات واملؤسسات احلكومية وقد حتدثت
عدة دول معنا للتعرف على جتربة زنار ونقلها إليهم .مؤكدة أن هذا
القرار يعني الزام جميع املؤسسات احلكومية اعتماد زنار عند بناء أي
نظام أو قاعدة بيانات وضمن عمليات الشراء احلكومية.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي نظم في االمانة العامة ملجلس الوزراء
في رام الله صباح االثنني.
ً
أيضا عن تشكيل الفريق الوطني لزنار بقيادة
وأعلنت الوزيرة
وزارة االتصاالت وتكليفه بإعداد النظام الداخلي من أجل عرضه على
مجلس الوزراء للمصادقة عليه ،والذي بدأ أولى اجتماعاته امس فور
االنتهاء من املؤمتر الصحفي.
وأوضحت أن��ه :نظر ًا العتماد فلسطني دول��ة غير عضو في األمم
املتحدة ،فإن ذلك يتطلب منا إيجاد برامج محلية مبعايير وأسس
ً
دوليا ،مؤكدة أن الوزارة تقوم باإلعداد واملتابعة
عالية ،ليتم اعتمداها
لكل م��ا يتعلق ب�ه��ذا امل��وض��وع ،م��ن تقنيات للمعلومات واإلن�ت��رن��ت
واالتصاالت وغيرها ،لذا فإن أي مؤسسة أو وزارة تريد عمل نظام معني
فيها يتطلب عليها الرجوع ملعايير 'زنار' .كما أشارت إلى أن زنار يقدم
تسهيالت لـ  %70من فلسطينيي الشتات والفلسطينيني داخل أرجاء
الوطن من خالل خدمات احلكومة اإللكترونية والتي يعتبر زنار أحد
األسس السليمة التي تساهم في انشاءها ،كما أنه يعزز من مفاهيم
الشفافية والنزاهة.
وأش��ارت إلى أن تسمية زنار جاءت من م��وروث فلكلوري فلسطيني
بحت حيث يشير إلى احلزام املطرز والذي ترتديه النساء الفلسطينيات
ً
جماال وحتافظ على متاسكه كما تخفي في طيه مقتنياتها
لتزيد الثوب
الثمينة ،وهو بهذا يشير إلى عملية الربط والتي هي جوهر "زنار" فهو
مجموعة من األطر واملقاييس التي حتكم عمليات تبادل املعلومات
لضمان تبادل الكتروني سليم بني املؤسسات احلكومية ومع املؤسسات
الدولية وعند تصميم أو شراء أنظمة معلومات حديثة.
وح��ول جوهر مكونات زن��ار أف ��ادت أن��ه يتكون م��ن خمسة أج��زاء
هي "األنطولوجيا" وهي قاعدة بيانات تتضمن وصف دقيق جلميع
املصطلحات واملفاهيم احلكومية ،و"خادم الكينونات" وهو قاعدة حتوي
الترميزات والتسميات العربية واالجنليزية جلميع التصنيفات التي
تستخدمها املؤسسات احلكومية ،و"سجل العناوين" وهو مجموعة من
الرموز البريدية ،و"سجل اخلدمات احلكومية" وتتضمن وصف كامل

للخدمات احلكومية ،واملكون اخلامس هو "سجل قواعد البيانات"
املوجودة في جميع املؤسسات.
ب ��دوره د .مصطفى ج��رار عضو اللجنة الوطنية ل��زن��ار ورئيس
أكادميية احلكومة اإللكترونية أكد أن اعتماد زنار سيمكن املؤسسات
والوزارات من تقدمي اخلدمات للمواطنني أي أن املواطن استفاد بطريقة
ً
وبدال من التنقل بني املؤسسات احلكومية لتنفيذ
غير مباشرة من زنار،
معاملة ،تسطيع املؤسسات امللتزمة بزنار االت�ص��ال فيما بينها ً
آليا
واالستعالم عن أي معلومة.
وأوضح من خالل عرض على البروجيكتر أن االلتزام بزنار يعني أنه
ً
ً
ورقيا مع مؤسسات حكومية أوخاصة أو
إلكترونيا أو
عند تبادل بيانات
دولية تلتزم املؤسسة املرسلة بالتسميات والتصنيفات واألنطولوجيا
املقرة من قبل جلنة التبادل البيني .وعند تطوير أو شراء برمجيات
جديدة تلتزم املؤسسة املرسلة بالتسميات والتصنيفات واملواصفات
املقرة من قبل جلنة التبادل البيني.
ً
أيضا أنه عند إصدار خدمة ويب جديدة
وأضاف أن االلتزام يعني
أو تعديل خدمة موجودة تلتزم املؤسسة املصدرة بتسجيل هذه اخلدمة
حسب املواصفات املقرة من قبل جلنة التبادل البيني .وعند استحداث
سجل أو قاعدة بيانات جديدة أو إجراء تعديل جوهري على سجل قائم
تلتزم املؤسسة بتسجيل هدا السجل حسب املواصفات املقرة من قبل
جلنة التبادل البيني.
وح��ول مهمات جلنة التبادل البيني الفلسطيني أش��ار ج��رار أنها
تتضمن إصدار األطر الفنية واملفاهيمية واإلدارية التي متكن املؤسسات
احلكومية من تبادل البيانات واخل��دم��ات .واالش ��راف على عمليات
تبادل البيانات واخلدمات بني املؤسسات احلكومية واملؤسسات اخلاصة
والدولية ،واالش��راف على استخدام هذه األطر وااللتزام بها .واصدار
التسميات وامل��واص�ف��ات املتعلقة بالبيانات واخل��دم��ات واالج ��راءات
احلكومية .إضافة إلى مهمة االشراف على سجل العناوين الفلسطيني
ومتابعة استعماله من قبل جميع املؤسسات ،وإدارة سجالت البيانات
احلكومية ومتابعة التزام املؤسسات بذلك ،وسجل اخلدمات واالجراءات
احلكومية وتوثيقها وتطويرها بشكل دائم .مضيفا أن اللجنة حتدد
االحتياجات القانونية املتعلقة بتبادل البيانات واخلدمات احلكومية،
ونشر الوعي بني جميع املؤسسات احلكومية واخلاصة بضرورة تبني زنار
ومساعدتهم على ذلك.
وح��ول إذا ما كان على الشركات والبلديات واجلامعات تبني زنار
أجاب" :نعم ،إذا أرادت تبادل بيانات مع مؤسسات حكومية .وال ،ولكن
مستحسن ،إذا أرادت تبادل بيانات فيما بينها .وإذا أرادت الشركات
والبلديات واجلامعات والبنوك وشركات التأمني واملستشفيات ..وغيرها
ستكون جلنة زنار على استعداد لتنظيم ذلك.

