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 قيام مكتب السيد وكيل الوزارة بـ :تشكيل لجنة فنية اقتصادية لمتابعة المشاكل االقتصادية ,تكريم
موظفات الوزارة بمناسبة "يوم المرأة" وتوزيع عدد من الدروع لهم ,زيارة وفد وزارة االقتصاد
الوطني برئاسة وكيل الوزارة لبنك فلسطين ,اجتماع اللجنة االقتصادية العليا بحضور االخ وكيل
الوزارة مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص لبحث الواقع االقتصادي ,تشكيل لجنة اقتصادية عليا من
الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لرسم السياسات االقتصادية والخطط االستراتيجية وايجاد الحلول
المناسبة للخروج من األزمات االقتصادية في قطاع غزة ,استقبال الوفود المختلفة ,عقد لقاءات
عطوفة االخ الوكيل مع أركان الوزارة  ,وعقد لقاءات مع القطاع الخاص ( الغرف التجارية ,
االتحادات الصناعية) ,عقد لقاءات مع الوفود الخارجية ,اجتماعات مع اتحادات الصناعات النسيجية
والمالبس حول موضوع عرض األزياء ,تمت متابعة وإنجاز المعامالت التي تخص اإلدارات العامة
في الوزارة مع مكتب الوكيل والجهات الخارجية حيث بلغ عدد الملفات مايقارب ( )031معاملة
وانجازها مع اإلدارات المختلفة( اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية ,اإلدارة العامة للشركات,
الوحدة القانونية ,اإلدارة العامة لحماية المستهلك ,وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ,اإلدارة
العامة للدراسات والتخطيط ـ الخ).
 أعدت االدارة العامة للدراسات والتخطيط تقرير حول اآلثار السلبية على تسليم المعابر ,تقرير حول
عن تأثيرات االنتفاضة الراهنة على االقتصاد اإلسرائيلي ,تقرير حول الحصار االسرائيلي وتأثيره
على القادم واالجراءات األخيرة من قبل السلطة ,تقرير حول عقوبات السلطة الفلسطينية في غزة,
تقرير انجازات وزارة االقتصاد الوطني لشهر ديسمبر ,يناير ,فبراير + ,ملخص اإلنجازات ,التقرير
السنوي إلنجازات وزارة االقتصاد الوطني  +المخلص ,دراسة حول مخاطر االنهيار االقتصادي في
قطاع غزة ,ورشة عمل حول مخاطر االنهيار االقتصادي في قطاع غزة ,تقرير حول آلية اعمار
قطاع غزة ,تقرير المعابر لألعوام  ,8101 – 8102تقرير حول اآلثار السلبية لتسليم المعابر ,تقرير
التجارة الخارجية لعام 8101م ,النشرة االقتصادية اليومية ,حضور ورش وعمل ندوات ,تزويد
القطاع الخاص وطلبة الجامعات بالمعلومات.
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 مجموع المعامالت المنجزة للالدارة العامة للشركات خالل الربع األول من العام 8102
( )80,810,823معاملة ,مجموع المواطنين الذين راجعوا اإلدارة خالل الربع االول ()3321
مواطن ,مجموع اإلجراءات المنفذة خالل الربع االول( )0111إجراء ,مجموع الشركات المسجلة
خالل الربع االول ( )01شركات ,مجموع السجل الفردي المسجل خالل الربع االول ( ,)99مجموع
الملفات التجارية المسجلة خالل الربع االول ( )011ملف ,مجموع المعامالت التجارية ()181
معاملة ,حضور جمعيات عمومية ( شركات مساهمة وغير ربحية) عدد ( ,)02دراسة تقارير االدارية
والمالية للشركات قبل حضور الجمعية العامة عدد ( ,)02استكمال االجراءات القانونية لملفات
الشركات للتجهيز للجمعيات العامة عدد ( ,)21الزيارات الميدانية للشركات المساهمة وغير الربحية
( )0زيارة ,مراسالت لتصويب الوضع القانوني للشركات واستكمال اجراءاتها ( ,)3متابعة الستكمال
االجراءات القانونية للشركات ( ,)12تسجيل شركات صرافة عدد ( ,)30تجديد تراخيص شركات
صرافة للعام .)0( 8102
 بلغ إجمالي الكميات الكلية المرحلة من األراضي الحكومية والطابو ( )311281متر مكعب ,واجمالي
كميات الرمال المباعة بالسعر المخفض حكومي وطابو ( )82121متر مكعب.
 قامت االدارة العامة لحماية المستهلك بفحص وتحليل ( )380عينة مواد غذائية )10( ,عينة مواد
كيميائية ومنظفات ,حيث وجد ( )801عينة مطابقة للمواصفات في حين ( )20عينة غير مطابقة
للمواصفات ,وفحص وتحليل ( )10عينة من مواد كيميائية ومنظفات حيث وجد ( )31عينة مطابقة
للمواصفات )00( ,عينة غير مطابقة ,اجمالي الكميات المضبوطة ()1099018.80كجم ,اجمالي
الكميات المتلفة ()031182.20كجم.
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 تتمثل أنشطة الموازين في زيارات ميدانية ( ,)822ختم ( )001ميزان ,دمغ ( )21ميزان ,وتتمثل
أنشطة المكاييل ب ( )20زيارة ميدانية ,ختم (.)001
 اجمالي عدد المعامالت للعالمات التجارية خالل الربع األول من العام  )8818( 8102معاملة.
 بلغ عدد محاضر معبر كرم أبو سالم ( )29محضر )10( :محضر تحفظ )02( ,محضر ضبط.
 عدد اذونات االستيراد على المعابر :معبر رفح البري ( )81إذن ,معبر كرم أبو سالم ( )00إذن ,إذن
تصدير كرم أبو سالم ( ,)3إذن استيراد الشريط الحدودي ( ,)1إذن تصدير الشريط الحدودي (.)3
 العمل على متابعة المصانع من خالل سياسة إحالل الواردات ,والمتابعة والتواصل واالجتماعات
واللقاءات الخارجية بما يخدم مصلحة الوزارة والمواطن ,بلغ عدد الشكاوي والمتابعات (,)21
و( )891افادة اضرار )002( ,موافقات تراخيص )031(,افادة تراخيص )231( ,استقبال مراجعين
 )3(,دراسات وتقارير فنية  )81(,اجتماعات ولقاءات ومعارض )03(,محاضر ضبط)0( ,محاضر
تحفظ )0( ,محاضر اتالف,اخطارات ترخيص صناعي ( )301( ,)8زيارات ترخيص وتجديد
ومتابعة وتفتيش ونصح وارشاد وتقدير خسائر صناعية ,متابعة استثناءات ( ,)83رخصة تشغيل
( ,)99رخصة اقامة (.)3
 قيام وحدة التنسيق والقطاع الخاص بــ :لقاء مع مدير بال تريد لبحث اثر تسليم المعابر على حركة
التصدير ونقل البضائع الى الضفة ,التواصل مع االستشاري في  undpللنقاش حول سياسة دعم
المنتج الوطني في غزة واالوضاع االقتصادية في غزة وخاصة قطاع الصناعة ,اجتماع اللجنة
االقتصادية العليا بحضور االخ وكيل الوزارة مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص لبحث الواقع
االقتصادي ,الذهاب مقر النيابة–االموال العامة ممثل عن وزارة االقتصاد الوطني وذلك لإلدالء
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بشهادة الوزارة فيما يخص اشكاليات اتحاد الصناعات البالستيكية وتسليم النيابة تقرير الوزارة
بالخصوص ,االجتماع مع االدارة التنفيذية التحاد الصناعات البالستيكية واتحاد الصناعات الورقية
لبحث حقوق الطباعة والعالمات التجارية و اوضاع االتحادات التخصصية ,عقد سلسلة اجتماعات
مع ممثلي المؤسسات و الوفد المشكل لزيارة مصر لبحث التبادل التجاري و العالقات االقتصادية و
عمل ورق عمل لكل قطاع على حدى و دراسة مصغرة عن واقع التبادل التجاري المصري –
الفلسطيني ومستقبل العالقات االقتصادية ,اجتماع مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد صناعات الخشبية
حيث تم نقاش وضع الصناعة الخشبية في غزة ومعدالت الصادرات واشكاليات المصدرين ,زيارة
وفد من الوزارة لشركة الوطنية موبايل لبحث نشاطات الشركة وخدماتها للمواطنين والمسؤولية
االجتماعية الواقعة على الشركة تجاه ابناء قطاع غزة وزيارة المقر ,االجتماع مع االخ  /خضر
شنيورة لبحث وضع اجندة انتخابات االتحادات التخصصية واالتحاد العام للصناعات الفلسطينية لعام
 8102وتشكيل اللجان المختصة لالنتخابات وتحضير منظم لكل االتحادات وتنفيذ االستحقاقات
القانونية االنتخابية ,االجتماع مع رئيس اتحاد الصناعات البالستيكية لبحث مستجدات االتحاد وحل
المشكلة القانونية القائمة بين مجلس االدارة ,حضور لقاء تشاوري حول دعم المنتج الوطني وخاصة
المنتجات الغذائية ,االجتماع مع امين سر غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى لبحث وضع
الغرفة والتنسيق مع دوائر الوزارة لتحسين خدمات الوزارة في المحافظة الوسطى خاصة مع دائرة
المكاييل والموازيين والتي قامت بدورها بالقيام بمعايرة حاويات ضخ مياه في المحافظة الوسطى,
لقاء االخ وكيل الوزارة مع اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية لالطالع على اعضاء اللجان المشكلة
و التعرف على طبيعة اللجان و مهامها في االتحاد ونشاطات المجلس الجديد لالتحاد خالل الفترة
السابقة وتقديم التقارير االدارية والمالية لالتحاد عن عام  ,8101اجتماع يجمع بين وكالء وزارات
(االقتصاد الوطني – المالية – االشغال ) مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص (االتحاد العام للصناعات
الفلسطينية – اتحاد المقاولين – جمعية رجال االعمال) لبحث تداعيات االزمة االقتصادية في قطاع
غزة ,اجتماع د.ايمن عابد مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص لبحث دور القطاع الخاص في ظل
االزمة االقتصادية في قطاع غزة ,احتفال غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة حفل تكريم كبار التجار
و رجال االعمال ,لقاء االدارة التنفيذية التحادي الصناعات الكيمائية واتحاد الصناعات البالستيكية,
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اجتماع مع ممثلي اتحاد المؤسسات الشبابية لمساعدتهم للتواصل مع القطاع الخاص لعمل حملة شعبية
اجتماعية لمساعدة االسر المعوذة في قطاع غزة ,زيارة االخ وكيل وزارة االقتصاد والوفد المرافق
له التحاد الصناعات الهندسية والمعدنية ,اجتماع االخ وكيل الوزارة مع رئيس اتحاد المقاولين لبحث
التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص ,ومع رؤساء اتحادي الصناعات
البالستيكية واتحاد الصناعات الخشبية ,اجتماع بين وحدة التنسيق مع القطاع الخاص والوحدة
القانونية ورئيس اتحاد الصناعات البالستيكية لبحث الوضع القانوني لمجلس إدارة اتحاد الصناعات
البالستيكية ورفع توصيات لألخ وكيل الوزارة ,الذهاب التحاد الصناعات البالستيكية إلثبات حالة
اغالق مقر االتحاد بتعليمات من االخ الوكيل ,عقد ورشة عمل بعنوان (مخاطر االنهيار االقتصادي
في قطاع غزة).
 دمغ ( )810,021جرام من الذهب والفضة ,اجمالي الكميات الواردة من الذهب والفضة
( )110,12371جرام ,سبائك صادرة للضفة ( )302,111جرام ,تفتيش ( )010محل )11( ,جولة
تفتيشية ,مشغوالت الضفة المستوردة والمدموغة ( ,)3081279كسر ()022178جرام ,مسترد
( )001171جرام.
 إحالة عدد ( )098قضية للنائب العام بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات
االقتصادية ,إجراء عدد ( )01تسوية مالية وتصالح مع عدد من التجار وذلك بتسويات مالية الرتكابهم
مخالفات وتجاوزات للقوانين والتعليمات الفنية اإللزامية المعتمدة ,إعداد وصياغة عدد ( )00قرارات
إدارية ,المشاركة في عدد ( )0لجنة تحقيق ,إعداد ( )11مذكرة للنيابات المتخصصة بشأن وقف
تعقب أشخاص قاموا بتسوية مخالفاتهم لدى الوزارة ,تنظيم وتحرير عدد ( )020سند إقرار وتعهد
على أشخاص قاموا بارتكاب مخالفات للقوانين واألنظمة والقرارات الوزارية وذلك بعد ورود
محاضر ضبط بشأنهم للوحدة القانونية واستدعائهم بهذا الخصوص ,المشاركة في اجتماعات لجنة
العطاءات الحكومية بشكل دوري أسبوعي ,المشاركة في عضوية المكتب الفني للمجلس األعلى
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للقضاء ,عقد لقاء مع نيابة مكافحة جرائم األموال ومتابعة شكوى الوزارة ضد تجاوزات أعضاء
مجلس إدارة اتحاد الصناعات البالستيكية ,معالجة العديد من المحاضر الواردة بشأن مخالفات قانون
حماية المستهلك.
 التغطية االعالمية واالخبارية لــ :إتالف مواد غذائية غير صالحة لالستهالك اآلدمي في محافظة
الشمال ,إتالف مبيض قهوة في المحافظة الوسطى ,اتالف سمك مجمد في محافظة غزة ,إتالف
أحشاء داخلية منتهية الصالحية في محافظة غزة ,إتالف معسل مغشوش في محافظة الشمال ,ضبط
بويات ودهانات منتهية الصالحية في محافظة غزة ,ضبط سمك معروض في الشمس وكيك منتهي
الصالحية في محافظة خانيونس ,حمالت مكثفة لحماية المستهلك في محافظة الشمال ,حملة تفتيشية
على المطاعم في محافظة غزة ,تكريم أعضاء غرفة تجارة وصناعة غزة ,مجلس وزارة االقتصاد
الوطني يزور اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية,
 اجتماع لتحسين عملية الرقابة على المنشآت الغذائية في المحافظة الوسطى ,مكتب رفح يتلف مواد
غذائية منتهية الصالحية ,حملة تفتيشية على مخابز محافظة رفح ,حملة تفتيشية على محطات الغاز
في محافظة الوسطى ,افتتاح مقر محافظة خانيونس – االدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية
المستهلك ,زيارة وفد وزارة االقتصاد الوطني برئاسة وكيل الوزارة لبنك فلسطين ,زيارة أعضاء
الغرفة التجارية لمكتب الوكيل ,اجتماع مدير مباحث التموين الجديد مع وكيل الوزارة والنشر على
الموقع ,شركة الوطنية موبايل والنشر على الموقع ,تكريم الموظفات والنشر على الموقع.
 تنزيل بعض االخبار المتفرقة والدراسات الهامة على موقع الوزارة وصفحتها على موقع التواصل
االجتماعي سواء كانت عمليات اتالف او مصادرة او ضبط او تصريحات تخرج باسم الوزارة,
التواصل مع االعالم الخارجي لخروج بعض شخصيات الوزارة على االعالم وذلك للحديث عن
بعض االجراءات او بعض االليات وغيرها فيما يخص الوزارة ,توزيع مجلة الوزارة على المؤسسات
والبنوك والدوائر الحكومية ,اعداد وتجهيز مجلة اقتصادنا التابعة للوزارة العدد  ,31نشر التعازي
والتهاني والمناسبات الخاصة بالموظفين ,الخروج في جوالت ميدانية مع الوزارة ,عقد المقابالت
الشخصية والتقارير مع المدراء العامون في الوزارة.
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