
Friday 30/11/2018 Issue No.8264 Volume 23الجمعة 2018/11/30 الموافق 22 ربيع األول 1440 هـ العدد  8264 السنة الثالثة والعشرون 18

"التنمية االقتصادية: دروس من عهد ما بعد الحرب الباردة" 

"ماس" ينظم محاضرة يوسف صايغ التنموية 2018
رام الل���ه - "األي���ام": نظ���م معه���د أبحاث السياس���ات 
االقتصادية الفلسطيني )ماس(، أول من أمس، المحاضرة 
السنوية العاشرة تخليدًا لذكرى االقتصادي الفلسطيني، 

الدكتور يوسف عبد الله صايغ. 
وافتتح المحاضرة د. نبيل قس���يس مدي���ر عام "ماس" 
بكلمة تطرق إلى خلفية سلس���لة محاضرات يوسف صايغ 
التنموي���ة، كتقليد متبع في المعهد للعام العاش���ر على 
التوال���ي؛ تقديرًا له���ذا االقتصادي الفلس���طيني البارز 
واإلس���هامات التي قدمه���ا في مجال الفكر والممارس���ة 

االقتصادية. 
كما عّبر قس���يس عن التقدير العميق لشركة جوال على 

دعمهم لهذا النشاط لهذا العام. 
وق���ّدم محاض���رة ه���ذا العام تح���ت عن���وان: "التنمية 
االقتصادي���ة: دروس من عهد ما بعد الح���رب الباردة"، د. 
إيريك راينرت، أستاذ حوكمة التكنولوجيا وإستراتيجيات 
التنمية، جامعة تالين للتكنولوجيا – أس���تونيا، ورئيس 

مجلس إدارة مؤسسة االقتصاد اآلخر، النرويج. 
وقّدم راينرت قراءته لمس���ار تط���ور الفكر االقتصادي 
العالم���ي ح���ول دور التجارة في التنمية، باالس���تناد إلى 
منهجية المفك���ر ابن خلدون ح���ول التعاقب الدوري في 

تفسير التاريخ. 
واس���تعرض األفكار األولى ح���ول االقتص���اد والتجارة 
منذ نش���أة علم االقتصاد بأوروبا في الق���رن ال�17، وصواًل 
إلى التحوالت الكبيرة التي تش���هدها السياسة التجارية 
للواليات المتحدة تحت إدارة ترامب، ورأى في وحدة أوروبا 
االقتصادية، ما يش���ير إلى تراجع هيمنة عقيدة التجارة 
الحرة التي س���يطرت على الفكر االقتص���ادي في مراحل 
تاريخية معينة ث���م تراجعت تحت ضغوطات اقتصادية 

واجتماعية عالمية. 
وذكر راينرت أن عقيدة التج���ارة الحرة تواجه تحديات 
م���ن اليمين واليس���ار في آن واح���د، ما ين���ذر باللحظات 
التاريخية السابقة التي انهارت فيها األنظمة السياسية 
واالقتصادية القائمة والنظري���ات المجردة التي لم يعد 

لها صلة بواقع الحال االقتصادي العالمي. 

ز أيضًا على أن التخبط األيديولوجي الس���ائد اليوم 
ّ
ورك

ح���ول التجارة يع���ود إلى فجوات وأوجه قصور أساس���ية 
ف���ي النظريات االقتصادية التي تحاول أن تبس���ط األمور 
من خ���ال تجريدها أكثر فأكثر إلى درجة قد تحافظ على 
دقته���ا العلمية، لكنها غير مفيدة على اإلطاق في فهم 

االقتصاد الحقيقي ومعالجة قضايا تنميتها.
ثم تط���رق راينرت إلى األزمة االقتصادية التي انطلقت 
في العالم الثالث لتمتد إل���ى الدول المتقدمة، المتمثلة 
في نكوص التصنيع، وتراجع مستويات األجور الحقيقية 
وانحسار الطبقة الوسطى في أميركا، وقوى التفكك التي 
تلقي بظالها على مشروع الوحدة االقتصادية األوروبية. 
وبحسب فهمه للمسار التاريخي ودوريته، يرى راينرت 
أن ما يجري اآلن بين المفكرين االقتصاديين بمثابة إعادة 
اكتش���اف للدور الحيوي للصناعات التحويلية في توليد 
الثروة ودف���ع عجلة التنمية ألوس���ع القطاعات والطبقات 
الممكنة، بعدما كانت ه���ذه الحقيقة مغفلة في عصر ما 

بعد الحرب الباردة. 
وحض���ر اللقاء ممثل���ون ع���ن الجهات الرس���مية وغير 
الرس���مية ومن ذوي االختص���اص وعدد م���ن المهتمين 
والطلب���ة، وركزت مداخاته���م حول أنه عل���ى الرغم من 
أهمية عمل اب���ن خلدون، إال أنه تع���رض للنقد لنظريته 

التي تقول بدورية التاريخ. 
كما تس����اءل بعض الحضور عن دور الحكومة في التنمية 
االقتصادية ودورها في توفير الحماية للصناعات المحلية، 
وعن س����عر الفائدة وإلى أي مدى يس����تطيع البنك المركزي 

رفع سعر الفائدة وكيف سيؤثر ذلك على االقتصاد. 
م���ن جانبه، أجاب راينرت عن أس���ئلة الحضور، مؤكدًا أن 
ارتفاع الفائدة ليس بالضرورة أن يعني اقتصادًا قويًا، بل 
العكس فإن تخفيض سعر الفائدة هو الذي ينعكس على 

األداء الجيد لاقتصاد.
جدي���ر بالذك���ر أن المعهد ب���ادر بإع���ادة طباعة كتاب 
األس���تاذ يوس���ف صايغ بعنوان "الخبز مع الكرامة" الذي 
ص���در في الع���ام 1961، وقام بتوزيعه عل���ى الحضور في 

مناسبة محاضرة يوسف صايغ التنموية العاشرة.

جانب من المحاضرة.

خالل مشاركتها في اسطنبول بمعرض منتجات الحالل

عودة تدعو دول "التعاون اإلسالمي" 
إلى االستثمار في فلسطين

إس���طنبول - "وفا": دعت وزيرة االقتص���اد الوطني عبير 
عودة، أمس، الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي، 
والمش���اركة ف���ي المعرض الس���ادس لمنتج���ات الحال، 
المنظم بمدينة إس���طنبول التركية، إلى زيارة فلسطين، 
واالطاع عل���ى الفرص االس���تثمارية المتاحة في منطقة 
جنين الصناعي���ة وغيرها من المناطق، وعقد الش���راكات 
واالس���تثمار بي���ن القطاع الخ���اص م���ن كا البلدين في 

مختلف القطاعات االستثمارية المتاحة.
وأش���ارت ال���ى االس���تفادة م���ن المزايا االس���تثمارية 
التي يتيحها الس���وق الفلس���طيني )في قطاع السياحة 
والتكنولوجيا والطاقة والصناع���ة، وغيرها(، بما تتضمن 
االس���تفادة من العمالة الفلسطينية المدربة والمتعلمة، 
إضافة إلى االس���تفادة من االتفاقيات الدولية واإلقليمية 
التي وقعتها فلس���طين، نظرًا لما توفره هذه االتفاقيات 
م���ن ف���رص اس���تثمارية وتصديرية واس���عة لش���ركاء 
فلس���طين، وبخاصة تلك االتفاقي���ات التي تتيح تصدير 
البضائع ذات المنش���أ الفلس���طيني إلى عدة أسواق دون 
أي رسوم جمركية مثل السوق العربي واألوروبي واالتحاد 

األوراسي، وغيرها.
ودعت عودة المش���اركين إلى تنظي���م المعرض القادم 
على أرض فلس���طين، الفتة الى الحضور المميز للشركات 
الفلس���طينية المش���اركة في هذا المعرض والتي تمثل 
بالمنتجات  الممثل���ة  الح���ال  القطاع���ات االقتصادي���ة 
الغذائية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات ومستحضرات 
التجميل، وي���دل ذلك على مدى اهتمامن���ا وحرصنا على 

تطوير هذه العاقة وتجسيدها.
وقالت: ان المشاركة في هذا المعرض هي رسالة صمود 
وإصرار من الش���عبين الفلس���طيني ومؤسس���ات قطاعنا 
الخاص، على أننا مس���تمرون بجهودنا لتجس���يد سيادة 

دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف���ت: تأتي أهمية المش���اركة في ه���ذا المعرض 
باعتب���اره فرصة للتعريف بمنتجاتنا الفلس���طينية التي 
استطاعت أن تتميز بجودتها، استطاعت دخول أكثر من 
80 دولة، ويندرج ذلك ضمن خطة الحكومة الفلس���طينية 
والسياس���ات التي تنتهجها من خال الش���راكة الكاملة 
م���ع القطاع الخ���اص، والتس���هيل عليه بإج���راءات البدء 
باألعمال وتطوير المناخ االس���تثماري، من أجل تحس���ين 
القدرة التنافسية ودخول األس���واق الخارجية، وذلك من 
خال توجيه عاقتنا مع ش���ركائنا لغاي���ة تنويع التجارة 
وتحويله���ا بش���كل أكث���ر كف���اءة واس���تدامة، وتفعيل 
العاق���ات التجارية وتطويرها بما يس���اهم في الحد من 

التبعية القتصاد االحتال.
وتطرق���ت عودة إل���ى عقد أعم���ال المجل���س االقتصادي 
الفلس���طيني التركي األول الذي يهدف إلى مأسس���ة هذه 
العاقة وتوس���يع حجم التعاون بما يخدم مصلحة ش���عبينا 
واقتصادن���ا، واالتف���اق على تذليل جمي���ع الصعوبات التي 
قد نواجهها، مش���يرة الى التوقيع على ملحق عقد االمتياز 
ToBB- لمنطقة جنين الصناعية مع المطور التركي ش���ركة
BIS، وبن���اء عليه س���يتم اس���تكمال تنفيذ أعم���ال البنية 
التحتية الداخلية للمشروع في الربع األول لعام 2019 تزامنا 
مع البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية.

وسيش���ارك ف���ي المع���رض، ال���ذي يقام تحت ش���عار 
"الحال والمعيش���ة الصحية: توعية واستدامة"، ممثلون 
عن مؤسس���ات وهيئات من أكثر م���ن 70 دولة، وممثلون 
ع���ن عالم األعمال وعلماء مختصون ف���ي مجاالت متنوعة، 
وس���ينعقد، على هامش المع���رض، مؤتم���ر علمي حول 
األغذية الحال وأهمية التمويل اإلسامي في االستثمار 

واإلنتاج.

رام الله: ندوة تبحث مخاطر عدم التزام 
الهيئات المحلية بتسديد مستحقات الكهرباء

رام الله - "األيام": نظمت شركة النقل الوطنية للكهرباء 
أمس، ندوة لمناقش���ة مخرجات دراسة المخاطر المرتبطة 
بقدرة الهيئات المحلية على تسديد مستحقات الكهرباء، 
بحضور رئيس س���لطة الطاقة والموارد الطبيعية؛ رئيس 
مجلس إدارة الش���ركة المهندس ظافر ملحم، ومدير عام 

الشركة المهندس نشأت أبو بكر.
وتم إعداد الدراسة، بدعم من الوكالة االميركية للتنمية، 
ووزارة التنمي���ة الدولية البريطاني���ة، وتنفيذها من قبل 
مجموعة كي���و أي دي الذين قاموا بعرضها ومناقش���تها 
أم���س، مع ممثلي ال���وزارات المعنية وه���ي: وزارة الحكم 

المحلي، وزارة المالية والتخطيط، وزارة االقتصاد الوطني، 
ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء.

وقامت الدراس���ة بتحليل الوضع المالي لخدمة الكهرباء 
والهيئ���ات عمومًا لتحديد العوام���ل التي تؤدي إلى عدم 
االلتزام بالس���داد، وكذلك تلك التي تس���اعد على تعزيز 
االلت���زام من قبل الهيئ���ات التي نجحت ف���ي دفع كامل 
مس���تحقاتها الس���نوية، واتباع السياس���ات واإلجراءات 
القانونية المطلوبة؛ بهدف اتخاذ القرارات المس���تقبلية 
بشأن اتفاقية ش���راء الطاقة الكهربائية واتفاقيات البيع 

لنقاط الربط.

ل��ق��اء ف���ي ن��اب��ل��س ي��ب��ح��ث ع����ددًا م���ن ش��ك��اوى 
ال���ت���ج���ار ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإلج�����راءات ال��ض��ري��ب��ي��ة

نابلس - "األيام": نظمت غرف���ة تجارة وصناعة نابلس، بمقرها 
أمس، لقاء مع مدراء الضريبة في المدينة، بحضور رئيس مجلس 
ادارة الغرفة عمر هاشم، واالعضاء: عثمان مصلح، وسمير قادري، 
وياسين دويكات، وبمشاركة المحاس���بين القانونيين ومدققي 
الحسابات ومستشاري الضرائب، وممثلين عن نقابة الخياطين. 

وش���ارك في اللقاء مدي���ر الضريبة المضافة هايل مش���اقي، 
ومدي���رة الجمارك ريم غزال، ومدي���ر الضابطة الجمركية المقدم 

مصطفى غنيمات.
وقال هاش���م: إن اللقاء ه���و اجتماع دوري وتش���اوري من أجل 
التواص���ل بين ممثل���ي الدوائ���ر اإليرادية، والغرف���ة التجارية، 
والمحاس���بين ومدققي الحسابات ومستش���اري الضرائب؛ نظرًا 
للمعاناة التي تعيش���ها محافظ���ة نابلس والوط���ن عموما على 

الصعيد االقتصادي. 
وأضاف: إن اللق���اء جاء من اجل طرح كل المش���اكل الموجودة 
بالدوائ���ر والمتعلقة بالقضايا اإلجرائي���ة اليومية، والعمل على 
إيجاد الحل���ول المناس���بة، والتوصل إلى تفاه���م متوافق عليه 
ح���ول العاقة بين طرفي المعادلة وهم���ا الدائرة وممثل التاجر، 
أو التاج���ر والمكلفين عمومًا، وذلك بس���بب ظهور تململ وتذمر 
واستام الغرفة التجارية شكاوى، مؤخرًا، من مجموعة كبيرة من 
المحاس���بين ومدققي الحسابات ومستش���اري الضرائب والتجار 

المكلفين لدى مراجعتهم للدوائر. 
وأوضح أن اللقاء يأتي للتأكيد على أن الغرفة متواصلة بشكل يومي 
مع الدوائر الضريبية والجهات الرقابية الحكومية للوصول إلى حلول 

مناسبة للمشاكل اليومية والعالقة لرفع الضغط عن المكلفين. 

وش���دد هاش���م على موقف الغرفة برفض المداهمات ورفض 
حجز سيارات المكلفين. 

وقّدم هاش���م جملة من الش���واهد واألدلة أمام مدراء الضريبة 
من معاناة التجار التي تصل للغرفة، مش���ددًا على أهمية تفهم 
الدوائر الضريبية لهموم الناس ومعاناتهم، داعيًا إلى تبس���يط 

اإلجراءات في الوطن ونابلس بشكل خاص. 
م���ن جهته، اعتب���ر دوي���كات أن الغرفة تح���رص على ترتيب 
هذا اللقاء دوريا من أجل إس���ماع المش���اكل لمدراء الضريبة في 
أس���وأ مرحلة تمر فيها نابلس اقتصاديًا، إضافة إلى استعراض 
المش���اكل المتعلق���ة بالعمل اليوم���ي بين الدوائ���ر الضريبية 

وممثلي المكلفين. 
وق���ال: إن ع���دة قضايا يج���ب العم���ل على حله���ا وهي حجز 
السيارات، والمكلف الذي تعرض إلجراءات الضريبة، والمخالفات 

المفروضة، والوقت بالنسبة للمكلف. 
وأك���د دوي���كات أن نق���ص الجباي���ة ال يعني قص���ورًا من قبل 
المكلفي���ن أو المحاس���بين أو الموظفي���ن، وإنما بس���بب الوضع 

االقتصادي السيئ الذي يعاني منه المكلفون. 
كما أك���د أن األصل ف���ي اإلنجاز ف���ي دوائر الضريب���ة مرتبط 

بتبسيط اإلجراءات والقضاء على الروتين.
بدوره، شكر مشاقي الغرفة على اللقاء، ووصفها بحلقة الوصل 

بين المكلف والدائرة الضريبية. 
وأض���اف: إننا نعلم أن الوضع االقتصادي والسياس���ي س���يئ، 
منوه���ا إلى أنن���ا نق���وم بتوفير الح���د األدنى م���ن المصاريف 

التشغيلية للسلطة الوطنية. 

وعبر عن اس���تعداده وزمائه للمكاش���فة والمصارحة من أجل 
خدم���ة مصالح الجميع، مبينًا أن الدائرة تحرص على إيجاد حلول 

ة التاجر.
ّ
لكافة القضايا العالقة بالحلول الوسط التي ترجح كف

واوض���ح غنيمات اجراءات جهاز الضابطة الجمركية في نابلس 
وفق القان���ون والمتمثلة بفحص االوراق، والس���يارة، والبضاعة، 
والفاتورة، مشددا على أهمية حل المشاكل العالقة في نابلس. 

كما شدد على أهمية التعاون مع الجهاز وإدارته وعناصره من 
أجل حل كافة المشاكل وتفاديها قبل أن تحصل.

وتناول مش���اركون في اللقاء قضايا متعلق���ة بالعمل اليومي 
منها فواتي���ر المقاصة، والغرامات، ومل���ف المكلف، والتعميم 
الص���ادر الذي يربط الحصول على الخدمة بب���راءة الذمة المالية، 
وعدم رب���ط الخدمات بالضريب���ة المضافة والدخ���ل، وعدم ربط 
الخدم���ات المقدم���ة بالتس���وية، والش���رائح الضريبي���ة، وحجز 
الس���يارات الخاصة والتجاري���ة ببضائعها واس���تدعاء المكلف 
ووقت���ه، وقضايا الضابط���ة الجمركية بالضريب���ة، واذن الطباعة 
لفواتير الضريبة واإلرساليات، وتقسيط مبلغ الضريبة، وتبسيط 
اإلجراءات، والمعايي���ر المتغيرة، وتقيي���م البيانات الجمركية، 

وتهريب البضائع، وبيانات ما قبل العام 2012. 
وش���دد الحضور على أهمية عقد جلسات دورية، واالتفاق على 
تبس���يط اإلجراءات، والعمل على تنفي���ذ التفاهمات التي قامت 
بها جمعية المحاس���بين ومدققي الحس���ابات مع اإلدارة العامة 
للضرائب ف���ي وزارة المالية التي أعلن عنه���ا في اللقاء ممثلها 
بشار فتوح، وإيجاد حلول مرضية لقضايا الطرفين بأقصى سرعة 

ممكنة.  

"القدس المفتوحة" تنظم يوم "تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال� 12"

الحمد الله: الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير البيئة التكنولوجية في فلسطين
 رام الله - "األيام": قال رئيس الوزراء 
د. رام����ي الحمد الله إن "الحكومة أولت 
أهمية كب����رى مؤخرًا لتطوي����ر البيئة 
التكنولوجية في فلس����طين، من خال 
إصدار ع����دة قواني����ن منه����ا: قانون 
وقان����ون  اإللكتروني����ة،  المعام����ات 
الجرائ����م اإللكترونية، كم����ا أن العمل 
جار عل����ى إصدار قانون حفظ البيانات 

الشخصية".
جاء ذلك خال افتتاحه، أمس، "يوم 
تكنولوجي����ا المعلوم����ات واالتصاالت 
ال����ذي نظم����ه مركز  الثان����ي عش����ر" 
تكنولوجي����ا المعلوم����ات واالتصاالت 
بجامع����ة الق����دس المفتوح����ة، تحت 
عنوان: "التكنولوجي����ا المالية"، وذلك 
في فندق "جراند ب����ارك" بمدينة رام 
الله، وعبر نظ����ام "الفيديوكونفرنس" 
في قاعة غزة في فندق الروتس، وذلك 
بدعم من ش����ركة االتصاالت الخليوية 

"جوال".
وأض����اف: "نيابة عن الرئيس محمود 
عباس، أش����كر الجهود التي تبذلونها 
لتطوير التكنولوجي����ا كأداة للتنمية 

والتطور وخلق فرص العمل"، 
وقال الحم����د الله "ال يمكن للحكومة 
إال أن تك����ون ش����ريكًا وداعم����ًا لهذه 
الفعالي����ة الت����ي ته����دف إل����ى جمع 
الخبراء المختصين ف����ي التكنولوجيا 
بهدف  واألكاديميي����ن،  واالقتص����اد 
تطوي����ع التكنولوجي����ا لخدمة القطاع 
الرئيس����ي لاقتصاد  المحرك  المالي، 

الوطني".
وتاب����ع رئي����س ال����وزراء: "إن ه����ذه 
المنصة الت����ي تفردونها للحديث عن 
المالي����ة لها تأثير على  التكنولوجيا 
تسهيل وتس����يير المعامات المالية، 
المال����ي  للش����مول  محف����ز  وكعام����ل 
وبالتال����ي للنمو، وال يمك����ن للحكومة 
إال أن تك����ون داعمًا وش����ريكًا في هذا 
المنب����ر ال����ذي تجمع����ون م����ن خاله 
الخب����راء والمختصين ف����ي القطاعين 
وخب����راء  والتكنولوج����ي  المصرف����ي 
التعليم. ونيابة ع����ن الرئيس محمود 
عباس، أش����كر الجهود المخلصة التي 
والممارسات  القيود  لتجاوز  تبذلونها 
التكنولوجيا،  وتطوي����ع  االحتالي����ة، 
خاصة المالية، كأداة للتنمية والتطور 

وخلق فرص العمل".
"نش����ارككم  الل����ه:  الحم����د  وأردف 
فعاليات ي����وم تكنولوجيا المعلومات 
الح����رص على رفد مس����يرة  بمنتهى 
تكنولوجي����ا المعلومات ودعم الفرص 
الت����ي تتمخ����ض عنها،  التطويري����ة 
أمنها وأخطارها،  إدارة  والتشارك في 
حيث انصبت جهودن����ا خال األعوام 
الماضي����ة عل����ى التح����ول اإللكتروني 
الحكومي����ة،  والدوائ����ر  للمؤسس����ات 
وتهيئ����ة وتجهيز بني����ة تكنولوجية 
قوية متط����ورة. ولقد ص����ادق مجلس 
الوزراء العام الماضي على إطاق عشر 
خدم����ات حكومي����ة إلكترونية، ووافق 
على عق����د حزمة حوافز اس����تثمارية 
لش����ركات تكنولوجي����ا  وتش����جيعية 
ليس����تفيد  واالتصاالت،  المعلوم����ات 
منه����ا أكث����ر من س����بعين مش����روعًا 

لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة".
واس����تطرد رئيس الوزراء: "ولضمان 
بيئ����ة  وتأمي����ن  المعلوم����ات  أم����ن 
تش����ريعية للحماية المصرفية، عملنا 
عل����ى إص����دار الق����رار بقانون بش����أن 
المعامات اإللكترونية، الذي يعد أحد 
متطلبات التج����ارة اإللكترونية، حيث 

جانب من فعاليات يوم »تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الـ12«.

اإللكتروني  والدف����ع  التوقيع  يعال����ج 
كأدوات معتم����دة قانوني����ًا للتب����ادل 
المالي، ويسهم في ترسيخ موثوقية 
المستندات والشهادات اإللكترونية، 
كم����ا جاء قانون الجرائ����م اإللكترونية 
الذي أصدره رئيس دولة فلسطين في 
نيسان الماضي لمكافحة االنتهاكات 
المواطني����ن  ض����د  واالعت����داءات 
وحقوقه����م الش����خصية والمالية في 
س����امة  وضمان  االفتراضي،  العال����م 
والعمل  والمالي����ة،  األمني����ة  الدول����ة 
ج����ار إلقرار قان����ون حماي����ة البيانات 
الش����خصية، لتعزي����ز ثق����ة المواطن 
اإللكترونية،  والتج����ارة  الخدمات  في 
وترجم����ة لذل����ك فقد أسس����ت وزارة 
المصادق����ات  وح����دة  االتص����االت، 
اإللكترونية، تطبيقًا لقانون المعامات 
للمعامات  وتس����هيًا  اإللكتروني����ة، 
النقدي����ة والقضائية، وتعزيز التوجه 
واعتمدت  اإللكترونية،  التج����ارة  نحو 
الدفع اإللكتروني كخدمة أساسية في 

مكاتب البريد".
واس����تدرك الحمد الله: "لقد صادق 
االس����تراتيجية  على  ال����وزراء  مجلس 
الوطني����ة لمكافح����ة غس����ل األم����وال 
واإلره����اب، لحماية االقتصاد الوطني، 
وتعزي����ز النزاه����ة والش����فافية ف����ي 
القطاع المالي، وقطاع األعمال والمهن 
غي����ر المالي����ة المح����ددة. ولذلك تم 
تش����كيل لجنة وطنية لضمان تنفيذ 
الخطة لدى كل قطاع، وبناء مواصفات 
قياس����ية ومتطلبات وطنية في مجال 

أمن المعلومات".
وأضاف رئي����س ال����وزراء: "ولحماية 
بيان����ات الدول����ة بكافة مؤسس����اتها، 
أطلقن����ا المرحلة األولى من "مش����روع 
منصة  لتوفير  الس����حابية"،  الحوسبة 
اإللكترونية  للخدم����ات  وآمنة  موحدة 
الوطنية، وأسس����نا فريق  وللبيان����ات 
فلسطين لاستجابة لطوارئ الحاسوب 
ومواجهة  اإللكتروني  الفضاء  لحماية 
اإللكتروني����ة على منظومة  الهجمات 

المعلومات الفلسطينية".
وتاب����ع الحم����د الل����ه: "ف����ي ض����وء 
التطورات التي نشهدها، تعتبر بادنا 
مكانًا رحبًا لنش����وء واتساع االبتكارات 
المالي����ة ونم����و الش����ركات الناش����ئة 
العامل����ة ف����ي التكنولوجي����ا المالية، 
خاصة أن 29.2% من مجموع الس����كان 
هم من الشباب المتنامي في تطويعه 
ألدوات التكنولوجي����ا الحديثة، ولهذا 
الحاضنة  الفلس����طينية  البيئ����ة  فإن 
للتكنولوجيا، خاص����ة المالية، ال تزال 
في صي����رورة وتطور ودراس����ة، ونحن 
نع����ول كثيرًا على ما س����يتمخض عن 
فعاليتكم ه����ذه من مقترحات وحلول 

إلث����راء تجرب����ة فلس����طين ف����ي هذا 
المجال".

ف����ي الس����ياق ذات����ه، ق����ال محافظ 
سلطة النقد عزام الشوا: إن هذا اليوم 
مفصلي في عمل التكنولوجيا المالية 
في فلسطين، الفتًا إلى أن تكنولوجيا 
المعلوم����ات أصبح����ت جزءًا أساس����يًا 
م����ن القط����اع المصرف����ي والمالي في 

فلسطين وفي العالم.
الت����ي   التحدي����ات  إن  وأض����اف: 
فرضته����ا التكنولوجيا عل����ى البنوك 
المركزية في ظل تطورها السريع هو 
الهم األكبر لس����لطة النق����د، مبينًا أن 
من يواكب هذه التكنولوجيا بش����كل 
دؤوب ومكثف هم فرس����ان، ونريد أن 
المنطقة  نكون مواكبين لنظرائنا في 

والعالم.
وأكد ضرورة اعتماد أنظمة وقوانين 
ومعايير تضمن وس����ائل تكنولوجية 

آمنة للخدمات والحراك المالي.
وتاب����ع: "العال����م ش����هد ث����ورة غير 
اإللكترونية  الحرك����ة  ف����ي  طبيعي����ة 
المالي����ة، وظه����رت لن����ا مجموعة من 
فرضت  التي  اإللكتروني����ة  التحديات 
نفس����ها لحماية مؤسس����اتنا المالية 
والقوانين  األنظم����ة  وف����ق  وعمله����ا 

العالمية".
وأوضح أن سلطة النقد حرصت على 
نقل المؤسسات المصرفية إلى مرحلة 
إلكترونية متقدمة م����ن خال إدخال 
إلكترونية كثي����رة، موضحًا  خدم����ات 
أن فلس����طين س����تتحول م����ع نهاية 
هذا العام م����ن المقاصة اليدوية إلى 

المقاصة اإللكترونية.
 وأض����اف: "نس����عى لتقديم أفضل 
الخدم����ات المصرفي����ة ألبناء ش����عبنا 
ف����ي مختلف المج����االت، خصوصًا في 
مج����ال التكنولوجيا المالية"، مش����يرًا 
إلى اهتمام س����لطة النقد بتحس����ين 
البيئة التشريعية، والذي تجلى بإقرار 
سيادة الرئيس محمود عباس لقانون 

المعامات اإللكترونية في فلسطين.
إلى ذلك، قال وزير التربية والتعليم 
العال����ي د. صبري صي����دم: "إن جامعة 
القدس المفتوحة قد أفردت لنفسها 
مساحة نوعية حتى تخط طريقًا لنقل 
المجتمع الفلس����طيني من مستهلك 

للمعرفة إلى منتج لها".
وأضاف: "إن وزارة التربية والتعليم 
ستكون س����ندًا لهذه الجامعة ومعول 
بناء فيها"، مؤكدًا على الش����راكة بين 
ال����وزارة والجامع����ات لارتق����اء بواقع 

التعليم العالي في فلسطين.  
من جانبه، ق����ال رئيس مجلس أمناء 
جامعة الق����دس المفتوحة المهندس 
عدنان سمارة، إن "القدس المفتوحة" 

تقوم بواجبها نحو مجتمعها وتسلط 
الض����وء عل����ى القضاي����ا الت����ي تهم 
مجتمعه����ا، فالتكنولوجي����ا المالي����ة 
موض����وع مه����م، ونح����ن نعيش عصر 
الث����ورة الصناعي����ة الرابع����ة، ومن لم 
يلتحق بالقطار سيتخلف عن الركب".

إلى ذلك، أشار د. يونس عمرو رئيس 
الجامع����ة، إل����ى أن هذا الي����وم )يوم 
تكنولوجي����ا المعلوم����ات واالتصاالت 
الثاني عش����ر( يأت����ي لتكريس ثقافة 
للمساهمة  المجتمع  في  التكنولوجيا 
ف����ي تطوير هذا القطاع ليكون ميدانًا 

لخدمة فلسطين.
الي����وم  موض����وع  إن  وأض����اف: 
"التكنولوجي����ا المالي����ة" ج����اء لحاجة 
التكنولوجيا فيما  لتطوي����ر  مجتمعنا 
يتعلق بقط����اع المال، وهو قطاع مهم 
والعال����م يهتم بهذا  ألبناء ش����عبنا، 
القطاع بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا 
اليوم يعقد بالتزامن مع يوم التضامن 
م����ع الش����عب الفلس����طيني ف����ي ظل 
الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا 
وقيادتن����ا للدفاع عن حقوقنا الوطنية 
المستقلة، فنحن نقف خلف قيادتنا 
وعلى رأس����ها رئيس دولة فلس����طين 

فخامة السيد محمود عباس أبو مازن.
من جانبه، حي����ا الرئيس التنفيذي 
لمجموع����ة االتصاالت أ. عم����ار العكر، 
جامعة القدس المفتوحة على دورها 
الفلس����طيني  الطال����ب  ف����ي تزوي����د 
بأح����دث وس����ائل التكنولوجي����ا ف����ي 
عملية التعليم، وه����ي طورت الكثير 
التكنولوجي  التعلي����م  أس����اليب  من 

العصري في فلسطين. 
وش����كر عكر إدارة جامع����ة القدس 
المفتوحة على تنظيم هذا اليوم الذي 
يقدم إضاف����ة نوعية للتكنولوجيا في 

فلسطين.
وأضاف إن "االتصاالت لها دور فاعل 
ف���ي تطوير الجان���ب التكنولوجي في 
فلس���طين، ونحن س���عيدون بما يجري 
تناوله ف���ي هذا المؤتمر، مش���يرًا إلى 
أهمية التطرق لآلثار اإليجابية وبعض 
اآلث���ار الس���لبية للتكنولوجي���ا عل���ى 
القاطعات الناشئة، مؤكدًا أهمية وجود 
نقاش���ات حول تأثير الشركات الكبرى 

العالمية على الشركات الناشئة". 
وقال: علينا أن نوفر هامش����ًا لتوخي 
 للمؤسس����ات والشركات 

ً
الحذر حماية

الناشئة، خاصة أن هنالك على سبيل 
المث����ال ال الحص����ر انتش����ارًا للدعاية 
واإلعام باس����تخدام وسائل وشبكات 
الذي  األم����ر  االجتماع����ي،  التواص����ل 
يدفع بتصدي����ر جزء م����ن رأس المال 
الوطني إلى هذه الش����ركات العالمية 
بدل االستفادة منها من قبل شركات 

وطنية محليًا.
وف����ي خت����ام الجلس����ة االفتتاحية، 
القدس  أطلق مس����اعد رئيس جامعة 
تكنولوجي����ا  لش����ؤون  المفتوح����ة 
واإلنت����اج  واالتص����االت  المعلوم����ات 
اإلعامي،  د. إس����ام عم����رو،  فعاليات 
المعلوم����ات  تكنولوجي����ا  ي����وم 

واالتصاالت الثاني عشر.
وقال إنه يأتي "اس����تكمااًل لمسيرة 
الق����دس  جامع����ة  خطته����ا  مهم����ة 
المفتوحة لهذه السلس����لة من األيام 
المهم����ة لجامعة الق����دس المفتوحة 
ولفلس����طين، يهدف ه����ذا اليوم إلى 
جمع قادة الرأي في فلسطين والعالم 
في قطاع مح����دد للحديث عن موضوع 
يهم الش����عب الفلسطيني، ثم نبحث 
عن إيجاد نس����خة وطنية من الحاجات 
المس����تجدة في اإلط����ار الدولي، وبدأ 
الحدي����ث في عام 2005 ع����ن التعليم 
اإللكترون����ي، وتم توظي����ف نتاج هذا 
الي����وم ف����ي اس����تراتيجية التعلي����م 

الوطني اإللكترونية".

جلسات المؤتمر
وعقدت جلس����تان علميت����ان أمس، 
األولى تح����دث خالها د. مراد آرطغرل 
ع����ن اس����تخدام تقني����ات الهات����ف 
المالية،  بالشؤون  للتثقيف  المحمول 
فيما تح����دث  فارس الهن����دي، مدير 
مشروع التكنولوجيا المالية في سلطة 
النق����د، عن االس����تثمار بالتكنولوجيا 
إيجابيات وتحديات. وتحدث  المالية: 
د. رائ����د رش����يد، وه����و أكاديمي في 
الجامعة اإلسامية في قطاع غزة، عن 
سلسلة الكتل وإنترنت األشياء. فيما 
قدم د. يوسف دراغمة، وهو أكاديمي 
ف����ي جامع����ة فلس����طين التقني����ة –

خض����وري، ورقة حول أبح����اث محتملة 
الكت����ل.  تكنولوجي����ا سلس����لة  ف����ي 
وتحدث د. محمد أبو طه، هو أكاديمي 
في جامعة بوليتكنك فلس����طين، عن 
التشفير وسلسلة الكتل. ثم تحدث د. 
يحيى حسن، وهو أكاديمي من جامعة 
النج����اح الوطني����ة، عن قضاي����ا األمن 
والخصوصية في البنوك اإللكترونية.

الثاني����ة، تح����دث  الجلس����ة  وف����ي 
إبراهي����م أبو بكر مدي����ر مركز الفريق 
الوطن����ي لط����وارئ أم����ن المعلوم����ات 
م����ن وزارة االتص����االت وتكنولوجي����ا 
الحكومة  المعلوم����ات، عن جهوزي����ة 
في خدم����ات الدف����ع اإللكتروني. كما 
تحدث ليث قسيس عضو مجلس إدارة 
في المجلس األعل����ى لإلبداع والتميز، 
ع����ن بناء الق����درات ف����ي التكنولوجيا 
المالية في فلس����طين. وتحدث صخر 
النمري رئي����س دائ����رة ذكاء األعمال 
التكنولوجيا  بنك فلس����طين، عن  في 
في بنك فلس����طين. وتحدثت س����ام 
المعلومات  تكنولوجيا  خانجي مديرة 
في شركة )Green Tomorrow ( عن 
سلس����لة الكتل وأثرها في القطاعات 
النق����ل. وتحدث  المختلف����ة، وخاصة 
تيس����ير ش����قليه المدير التنفيذي ل� 
) Inspire IT Solution( ع����ن مفهوم 
العقد الذكي وتطبيقه. ثم تحدث عبد 
الس����ام الزين وهو مطور تطبيقات ل� 
)Inspire IT Solution ( ع����ن تطبيق 
العق����ود الذكي����ة لسلس����لة الكت����ل 
وأخيرًا  االس����تثمار.  واستخدامها في 
تحدث د. محمد أبو عمر وهو أكاديمي 
من جامعة الق����دس المفتوحة تحدث 

عن تكنولوجيا العمات المشفرة.


