الحاضنات وبيئة االستثمار بغزة

بحثت جمعية رجال األعامل الفلسطينيني يوم األربعاء  2019_10_23مع خبري دويل موفد من حاضنة يوكاس التابعة للكلية
التكنولوجية ،آليات تطوير بيئة االستثامر يف املشاريع الريادية يف قطاع غزة وتطوير عمل الحاضنات.

خالل لقاء حواري مع إعالميين وخريجين

جمعية رجال األعمال تبحث سبل النهوض بالتنمية االقتصادية وإنهاء بطالة الخريجين

عقدت جمعية رجال األعامل الفلســطينيني
يف قطــاع غــزة يــوم االثنــن  2019-10-14بالرشاكة
مــع مركــز اإلعــام املجتمعــي ،لقــاء حــواري مــع
مجموعــة مــن اإلعالميــن والطــاب والخريجــن،
حــول توجهــات القطــاع الخــاص نحــو التنميــة
االقتصاديــة وتوفــر فــرص عمــل للخريجــن.
وبحــث الجمعيــة مــع الحضورســبل دمــج
بالشــباب والخريجــن يف ســوق العمــل ،ونشــاطات
القطاعــن العــام والخــاص ،والحــد مــن املشــاكل
التــي يعانــون منهــا ،يف ظــل تواصــل الحصــار
اإلرسائيــي واالنقســام الفلســطيني.
ورحــب الســيد عــي الحايــك ،رئيــس الجمعيــة،
بالحضــور مؤكــدا ً عــى رضورة تبنــي سياســات
عادلــة لحــل األزمــات االقتصاديــة واإلنســانية
املتفاقمــة يف قطــاع غــزة ،الســيام فئــات الشــباب
والخريجــن ،الذيــن أصبحــوا يعانــون مــن ظــروف
مأســاوية جــراء الحصــار واالنقســام ،وغيــاب
الخطــط والربامــج الحكوميــة.
وقــال الحايــك ،إن القطــاع الخــاص ال يــزال
يعلــب دورا ً مهـاً تجــاه النهــوض بواقــع الشــباب

والخريجــن ،انطالقــا مــن مســئوليته املجتمعيــة،
رغــم الخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا عــى مــدار
ســنوات الحــروب والحصــار اإلرسائيــي ،مشــددا ً
عــى رضورة وجــود خطــة متكاملــة إلنجــاح أي
مشــاريع مــن شــانها خدمــة الرياديــن وتشــغيل
الشــباب والخريجــن يف قطــاع غــزة.
مــن جهتهــا شــكرت منســقة الورشــة خلــود
الســواملة جمعيــة رجــال االعــال عــى دعمهــا
املتواصــل لفئــات الشــباب والخريجــن مؤكــد ًة
عــى الــدور البــارز للقطــاع الخــاص يف الحــد مــن
املشــاكل اإلنســانية واالقتصاديــة يف قطــاع غــزة .
ومثنــت الســواملة الجهــود املتواصلــة للقطــاع
الخــاص تجــاه ســكان القطــاع ،ودعــم املشــاريع

التنمويــة ،يف ظــل غيــاب الــدور الحكومــي يف
تحقيــق الضــان االجتامعــي ،وتوفــر فــرص عمــل
للشــباب والخريجــن.
وأوىص الحضوربـــرورة العمـــل عىل تأســـيس
وبنـــاء قاعـــدة بيانـــات للخريجـــن املتعطلني
وكذلـــك لربامـــج التشـــغيل للتوزيـــع العـــادل
للخريجـــن وفق التخصصـــات املطلوبة،مبا يكفل
زيادة فرص التشـــغيل من خـــال تقديم برامج
جديدة خـــال الفـــرة القادمة.

نسخـة تجريبيـة

جــاء ذلــك خــال لقــاء عقــد مبقــر الجمعيــة،
بحضــور ممثلــن عــن القطــاع الخــاص ،واتحــاد
الصناعــات الفلســطينية.
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة رجــال
األعــال املهنــدس نبيــل أبومعيلــق ،إن الجمعيــة
تجمعهــا رشاكــة مــع حاضنــة يــوكاس ،تهــدف
للوصــول ألفضــل مامرســات األعــال القامئــة عــى
الريــادة واالبتــكار ،وخلــق اقتصــاد.
أن الشــباب واملبتكريــن يواجهــون العديــد مــن
املشــاكل يف قطــاع غــزة ومــن أبرزهــا صعوبــة
التنقــل خــارج الوطــن عــر املعابــر ،ونقــص
الســيولة النقديــة بســبب الضعــف يف القطــاع

الخــاص ،والــذي يعتــر رشيــك رئيــي يف عمــل
حاضنــات األعــال ،مؤكــدا ً عــى رضورة توفــر
برامــج لتوفــر قــروض ميــرة للشــباب مــن خــال
البنــوك الفلســطينية ،وأن يلعــب املانحــن دور
أكــر مــن خــال زيــادة دعمهــم املــايل.
مــن جهتــه وعــد الخبــر الــدويل يف مجــال تطويــر
حاضنــات األعــال» ،« Olivier Personnicبأخــذ
املشــاكل التــي قدمهــا رجــال األعــال ضمــن
رؤيتــه للنهــوض باألفــكار االبتكاريــة واإلبداعيــة
يف قطــاع غــزة.
ومثن الخبـــر التي حققهـــا الشـــباب املبتكرين
والحاضنـــات املحليـــة عـــى صعيـــد النهوض

باملشـــاريع الجديـــدة وتطويرهـــا  ،وأخذهـــم
باالعتبـــار املعايـــر واملواصفـــات الدولية.
ومــن الجديــر بالذكــر  ،أن جمعيــة رجــال األعــال
الفلســطينيني يجمعهــا اتفاقيــة تعــاون مشــرك مع
حاضنــة يــوكاس التكنولوجيــة بالكليــة الجامعيــة،
جــرى عــى إثرهــا إطــاق شــبكة املســتثمرين يف
الــركات الناشــئة بغــزة ،والتــي تهــدف لخلــق
بيئــة تواصــل فعالــة بــن املســتثمرين ورواد
األعــال نحــو بنــاء ال ـراكات الناجحــة ،وتوفــر
الفــرص االســتثامرية املناســبة لرجــال األعــال،
وتشــجيع االســتثامرات العربيــة واألجنبيــة للعمــل
يف قطــاع غــزة.

أخبــار و نشاطــــات الجمعيــة

جمعية رجال األعمال تبحث مع موفد دولي تطوير عمل

إلنهاء االنقسام ومشاكل غزة

جمعية رجال األعامل تهنئ مرص بالذكرى
 46النتصار أكتوبر

الحايك :القطاع الخاص يعمل بطاقة ال تتجاوز الـ% 15

هنأت جمعية رجال األعامل الفلسطينيني يف قطاع غزة يوم السبت ،2019_10_5
جمهورية مرص العربية مبناسبة الذكرى السادسة واألربعني النتصار حرب أكتوبر .
وتقــدم الســيد عــي الحايــك ،رئيــس الجمعيــة ،بالتهنئــة الحــارة للرئيــس عبــد
الفتــاح الســييس ،وقيــادة القــوات املرصيــة املســلحة ،معـرا ً عــن تقديــره الكبري
للتضحيــات الغاليــة التــي قدمهــا شــعب مرص وجيشــها العظيم يف ســبيل تحرير
أرضه،وخدمــة قضايــا األمــة العربية العادلــة ،ويف مقدمتها القضية الفلســطينية.

قــال رئيــس جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني عــي الحايــك ،يــوم الخميــس
 ،2019-10-24إن القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة يعمــل بطاقــة إنتاجيــة ال تتجــاوز
الـــ %15جـراء اســتمرار االنقســام الفلســطيني والحصار اإلرسائيــي للعــام الثالث عرش.
وأوضــح الحايــك أن اقتصــاد القطــاع يعــاين مــن عجــز هــو األكــر عــى صعيــد أعــداد
املنشــآت االقتصاديــة واالســتثامرات الجديــدة ،وتشــغيل األيــدي العاملة،الفتــاً إىل
أن بقــاء األوضــاع عــى حالهــا دون أي تدخــل عاجــل ينــذر مبزيــد مــن األزمــات
والتعقيــدات االقتصاديــة الســيام عــى صعيــد أعــداد الفقـراء والعاطلــن عــن العمــل.
وأضــاف الحايــك أن قطــاع غــزة بحاجــة لالنفتــاح عــى العــامل الخارجــي إلنهــاء
أزماتــه الكبــرة ،خصوصــاً يف ظــل تراكــم عوامــل الضعــف ،وعــدم وجــود أي
تدخــات حقيقيــة لحلهــا ،ومــن أهمهــا الرتاجــع الغــر مســبوق يف الدعــم
الــدويل ،وأزمــات الســيولة النقديــة والبطالــة والفقــر واالنعــدام الغــذايئ.
وشــدد الحايــك عــى أهميــة «تحقيــق وإنجــاز املصالحــة الفلســطينية كأحــد
املخــارج اإلســراتيجية واألساســية ،ألنهــا قــد ترفــع األعــذار يف مــا يتعلــق
بالحصــار اإلرسائيــي ،وتعيــد عمــل املؤسســات الدوليــة بشــكل أو بآخــر».

نسخـة تجريبيـة

أكــد عــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني يف
قطــاع غــزة يــوم الخميــس 2019-10-31عــى رضورة إنجــاح االنتخابــات،
كمدخــل أســايس إلعــادة ترتيــب البيــت الداخــي وتطبيــق املصالحــة
الوطنيــة ،وإنهــاء مشــاكل غــزة.
ورحــب الحايــك يف ترصيــح صحفــي ،بالجهــود املبذولــة إلجـراء االنتخابات
العامــة يف فلســطني ،الفتـاً إىل أنهــا تشــكل مدخـاً أساســياً إلعــادة ترتيــب
النظــام الســيايس الفلســطيني ،ومواجهــة التحديــات واألخطــار املحدقــة
بالقضية.

وأضــاف الحايــك ،أن املرحلــة القادمــة تتطلــب مــن جميــع األطــراف
تغليــب املصلحــة الوطنيــة ،وتعزيــز الرشاكــة السياســية واالنفتــاح عــى
الــكل الوطنــي عــى قاعــدة فلســطني أوالً ،مبــا يليــق بتطلعــات شــعبنا
وحجــم املخاطــر املحدقــة بقضيتــه العادلــة.
وأكــد عــى رضورة تهيئــة املنــاخ الوطنــي لالنتخابــات مبــا يضمــن النزاهــة
والشــفافية واملشــاركة الفاعلــة لجميــع أطيــاف الشــعب الفلســطيني،
والتــي تعكــس بنتائجهــا إرادة الشــعب ،وتعــزز مــن الثقــة املتبادلــة بــن
جميــع األط ـراف الوطنيــة.

أخبــار و نشاطــــات الجمعيــة

جمعية رجال االعمال تؤكد أهمية إنجاح االنتخابات

ورحــب رئيــس البلديــة الــراج بزيــارة وفــد الجمعيــة
مؤكــدا ً حــرص إدارتــه عــى تعزيــز الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص
للنهــوض بالخدمــات املقدمــة للمواطنني.وأكــد ســعي البلديــة
الجــاد للتعــاون مــع القطــاع الخــاص يف حــل مشــكلة النفايــات
بيا نــا ت

إ خبـــا ر ية

و صحفيــة

جمعية رجال األعمال طالبت

الحكومة بوضع مشاكل غزة على
سلم زيارتها للقاهرة

دعــا عــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني يف
قطــاع غــزة  ،يــوم الخميــس  ، 2019_10_3الحكومــة الفلســطينية
برئاســة الدكتــور محمــد اشــتيه لوضع قضايا ومشــاكل غزة عىل ســلم
مباحثاتهــا املقــرر إجراءها مع الجانب املرصي خــال الزيارة القادمة.

وأكــد الحايــك أن تطويــر التبــادل التجــاري بــن مــر والقطــاع
وطالــب الحايــك يف ترصيــح صحفــي ،ببــذل املزيــد مــن الجهــود أصبــح رضورة ملحــة ،يف ظــل تواصــل الحصــار االرسائيــي ،مثمنــاً
التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن املعانــاة اإلنســانية يف قطــاع غــزة ،الجهــود املرصيــة املتواصلــة يف الدفــاع عــن الحقــوق والقضايــا
الفتـاً إىل أن ســكان القطــاع أصبحــوا يعيشــون يف ظــروف اقتصاديــة الوطنيــة والحــرص الدائــم عــى تطبيــق املصالحــة الفلســطينية.
هــي األصعــب منــذ بدايــة الحصــار اإلرسائيــي قبــل  13عامــاً.
وشــكر الحايــك جهــود الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس والقيــادة
وحث الحايك الحكومة عىل رضورة صياغة برامج تنمية اقتصادية
املرصيــة يف الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني،
واجتامعية طارئة؛ إلنقاذ االقتصاد املنهار ،وتوفري فرص عمل يف ظل ومتابعــة االحتياجــات اإلنســانية يف قطــاع غــزة ،مطالبــاً
االرتفاع الغري مسبوق يف نسب البطالة والفقر ،وانهيار وافالس رجال القيــادة املرصيــة مبواصلــة مســرتها الداعمــة لغــزة ,والعمــل
االعامل والتجار.
عــى تطبيــق الوحــدة الفلســطينية وإنهــاء االنقســام.
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أجــرى وفــد مــن جمعيــة رجــال االعــال الفلســطينيني يف قطــاع
غــزة يــوم الســبت زيارة ملقر بلديــة غزة  ،و كان يف اســتقبالهم رئيس
البلدية د .يحيى الرساج وأعضاء املجلس البلدي  ،و تم مناقشة سبل
التعــاون املشــرك واليــات االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة للمواطنــن،
و خلــق رشاكة بني البلدية والقطاع الخاص ،تحقيقاً للمصلحة العامة.

الصلبــة ،وإعــادة تدويرهــا ،بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.
وأطلــع الــراج الحضــور عــى سياســات املجلــس
البلــدي وتوجهاتــه الجديــدة يف االنفتــاح الحقيقــي عــى
املجتمــع ،وإرشاكــه يف عمليــة صناعــة القــرار وتنفيــذه،
وتطويــر الخدمــات األساســية املقدمــة للمواطنــن.
وتــم االتفــاق عــى التعــاون املشــرك مــا بــن الجمعيــة والبلديــة
ملــا يخــدم املواطــن الغــزي وكذلــك القطــاع الفلســطيني.

أخبــار و نشاطــــات الجمعيــة

جمعية رجال االعمال تبحث مع بلدية غزة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

معرب ايرز

معرب رفح

االخبار االجتماعية
أجرت جمعية رجال االعامل يف قطاع غزة سلسلة من الزيارات االجتامعية يف إطار تواصلها الدائم مع رجال األعامل والقطاع الخاص
ومشاركتهم األفراح واألتراح.
تقــدم رئيــس جمعيــة رجــال األعــال وأعضــاء
مجلــس اإلدارة وأعضــاء الهيئــة العامــة ومديــر
وموظفــو الجمعيــة بأجمــل آيــات التهــاين
والتربيــكات مــن االخ عضــو الجمعيــة رجــل االعــال
 /خميــس ضبــان « ابــو ناهــض « مبناســبة زفــاف
نجلــه العريــس « ناهــض» متمنــن لــه حيــاة زوجيــة
ســعيدة.

كــا بــارك رئيــس واعضــاء مجلــس االدارة واعضــاء
الهيئــة العامــة ومديــر وموظفــوا جمعيــة رجــال
االعــال لعضــو الجمعيــة رجــل االعــال  /ماجــد
الحايــك (ابــو نــادر) بافتتــاح مطعــم Neapolitana
 ، - pizzaمتمــن لــه دوام التقــدم والتوفيــق.

وتقــدم عــي الحايــك رئيــس جمعيــة رجــال األعــال
وأعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء الهيئــة العامــة
ومديــر وموظفــو الجمعيــة بأجمــل آيــات التهــاين
والتربيــكات مــن االخ عضــو الجمعيــة رجــل
االعــال  /وليــم صبيــح « ابــو حســن « مبناســبة
زفــاف نجلــه العريــس « زكريــا « متمنــن لــه حيــاة
زوجيــة ســعيدة.
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يف األونــة االخــرة تــم تشــكيل لجنــة مــن القطــاع الخــاص بغــزة للتواصــل مــع
التجــار والصناعيــن وأعضــاء مؤسســات القطــاع الخــاص لتقديــم تصاريــح لهــم
ومراجعــة ملفاتهــم ،علـاً بــأن الجمعيــة هــي عضــو يف هــذه اللجنــة باالضافــة
اىل الغرفــة التجاريــة واالتحــاد العــام للصناعــات واتحــاد املقاولــن.

ســهلت جمعيــة رجــال االعــال يف قطــاع غزة ســفر العديد من اعضــاء الجمعية
خــال شــهر أكتوبــر عــر معرب رفــح الربي جنــوب قطاع غــزة ،حيث يبلغ شــهرياً
حــوايل  15عضــو وذلــك ملتابعــة أمورهــم التجاريــة واالقتصاديــة خــارج البــاد.
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المعابر  ,و حركة المسافرين

استمراراً إلعامل التشطيب إلقامة املقر الدائم لجمعية رجال االعامل ،حيث انهت الجمعية أعامل تأسيس السباكة وأعامل الكهرباء وأعامل القصارة
واقرتبت من االنتهاء من أعامل التبليط وذلك يف مدخل والطابق االول للجمعية .وقريبا ستنفذ أعامل تركيب الجبس والدهان.
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مبنــى ا لجمعيــة
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