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انتخاب عبده إدريس رئيسا التحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
الزراعية  التجارية الصناعية  الغرف  التحاد  انتخب عبده إدريس رئيساً 
للرئيس، وعمر ابو بكر  الفلسطينية، فيما انتخب عائد ابو رمضان نائباً 

أميناً للصندوق والدكتور سمير حزبون أمينا للسر.
وزارة  بمقر  االتحاد،  إدارة  مجلس  مناصب  توزيع  انتخابات  وجرت 
االقتصاد تحت إشراف وزير االقتصاد خالد العسيلي، وبحضور رئيس 
اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السابق عمر هاشم، ومدير عام 

وحدة القطاع الخاص إيهاب الحاج ياسين.
وأعرب مجلس االتحاد عن شكره وتقديره لوزارة االقتصاد الوطني التي 
رغم  مراحلها  مختلف  في  االنتخابية  العملية  إلنجاز  جهودها  كل  بذلت 
الصعوبات والتحديات، مؤكدا العمل على وضع الخطط التي من شأنها 

أن تستجيب للمتطلبات تنمية االقتصاد الوطني.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السابق عمر هاشم عن 
شكره وتقديره الكبير للحكومة الفلسطينية ووزير االقتصاد الوطني على 
طاقم  مثمنا  وشفافية،  مهنية  بكل  جرت  والتي  االنتخابية  العملية  إجراء 
وزارة االقتصاد واالتحاد العام في الغرف التجارية الصناعية والقضاء 
التجارية  الغرف  أداء  على  إيجابا  ستنعكس  التي  المهمة  هذه  إنجاز  في 

واالقتصاد الوطني.
بدوره أكد رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المنتخب عبده إدريس على 
"المضي قدما في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا نحو تطوير وتحسين أداء الغرف 

التجارية الصناعية، واإليفاء بااللتزامات التي تعهدنا بها لمنتسبي الغرف 
التجارية الصناعية واستكمال مسيرة التطوير".

الخليل،  محافظة  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  منصب  إدريس  ويشغل 
وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها برئاسة المجلس، كما ان 
هذه هي المرة األولى التي يفوز فيها رئيس غرفة الخليل برئاسة االتحاد 
منذ تأسيسه في العام 1989. في حين يشغل أبو رمضان منصب رئيس 
غرفة غزة، فيما يشغل ابو بكر منصب رئيس غرفة جنين، فيما يشغل 

الدكتور حزبون منصب رئيس غرفة بيت لحم.
االعتبارية  بالشخصية  القانون  وفق  الفلسطينية  الغرف  اتحاد  ويتمتع 
الصناعية  التجارية  للغرف  الوطنية  المظلة  وهو  وإدارياً  مالياً  المستقلة 
الفلسطينية ويتولى تمثيل الغرف واألعضاء المنتسبين فيها أمام الجهات 
رعاية  على  االتحاد  يعمل  كما  ودولياً.  محلياً  الرسمية  وغير  الرسمية 
مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صياغة ومراجعة 
والتي  االقتصادي  الطابع  ذات  واإلجراءات  واألنظمة  القوانين  وتعديل 
المواتية  البيئة  وتوفير  الفلسطيني  الخاص  القطاع  عمل  بتسهيل  تتعلق 
إلى  استناداً  تنافسية  بيئة  في  الخاص  القطاع  أداء  وضمان  لالستثمار 
األعراف والممارسات التجارية الفضلى، إضافة إلى رفع كفاءة وقدرات 

الغرف التجارية الصناعية وتطوير وتنويع خدماتها.
المصدر )اتحاد الغرف الفلسطينية، بتصّرف(



Abdo Idris was elected President of the Federation 
of Palestinian Chambers of Commerce, Industry, and 
Agriculture, while Aideh Abu Ramadan was elected Vice 
President, Omar Abu Bakr was elected Treasurer and Dr. 
Samir Hazboun was elected Secretary.
The elections for the distribution of the positions of 
the Board of Directors of the Union were held at the 
headquarters of the Ministry of Economy under the 
supervision of Minister of Economy Khaled Al-Osaily, and 
in the presence of the former President of the Federation of 
Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, Omar 
Hashem, and the Director General of the Private Sector 
Unit, Ihab Hajj Yassin.
The Federation Council expressed its thanks and 
appreciation to the Ministry of National Economy, which 
exerted all its efforts to complete the electoral process in 
its various stages despite the difficulties and challenges, 
stressing the work to develop plans that would respond 
to the requirements of the development of the national 
economy.
The former President of the Federation of Chambers of 
Commerce and Industry Omar Hashem expressed his 
thanks and great appreciation to the Palestinian government 
and the Minister of National Economy for conducting the 
electoral process, which took place with professionalism 
and transparency, praising the staff of the Ministry of 
Economy and the General Federation in the Chambers of 
Commerce and Industry and the judiciary in accomplishing 
this task, which will reflect positively on the performance 
of the Chambers of Commerce and the national economy.
The Elected President of the General Federation of Chambers 
of Commerce, Abdo Idris, stressed "moving forward in 
achieving our goals and vision towards developing and 

improving the performance of the Chambers of Commerce 
and Industry, fulfilling the commitments we made to the 
members of the Chambers of Commerce and Industry and 
completing the development process."
Idris is the President of the Hebron Chamber of Commerce 
and Industry, the second consecutive time he has won the 
presidency of the Council, and this is the first time that the 
President of the Hebron Chamber has won the presidency 
of the Federation since its establishment in 1989. Abu 
Ramadan is the head of the Gaza Chamber, Abu Bakr is the 
head of the Jenin Chamber, and Dr. Hazboun is the head of 
the Bethlehem Chamber.
The Federation of Palestinian Chambers enjoys, in 
accordance with the law, a legal personality that is 
financially and administratively independent, and is 
the national umbrella of the Palestinian Chambers of 
Commerce and Industry, and represents the chambers and 
their affiliated members before official and non-official 
bodies locally and internationally. The Union also works 
to take care of the interests of its members, defend their 
rights, participate in the drafting, review and amendment 
of laws, regulations and procedures of an economic nature, 
which are related to facilitating the work of the Palestinian 
private sector, providing an enabling environment for 
investment, ensuring the performance of the private sector 
in a competitive environment based on best commercial 
norms and practices, in addition to raising the efficiency 
and capabilities of chambers of commerce and industry, 
developing and diversifying their services.
Source (Union of Palestinian Chambers, Edited)
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تاتيانا جفيالفا تفوز بـ "جائزة القائدة الحكيمة" ضمن أعمال القمة العالمية لرائدات األعمال 
انعقدت القمة العالمية لرائدات 
في   )WWES( األعمال 
العربية  )اإلمارات  ظبي  أبو 
المتحدة( خالل الفترة 10-11 
تحت  وذلك   ،2023 مارس 
رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت 

مبارك الكتبي "أم اإلمارات".
حضر القمة 400 مندوبة من 
ممثالت  بينهم  من  دولة   38
النسائية  األعمال  لمجتمعات 
وغانا  ومصر  روسيا  من 
والبحرين  والبرازيل  والهند 
وقيرغيزستان  وأوزبكستان 
في  شارك  كما  وأذربيجان. 

معالي  بينهم  من  شخصياً،  المميزين  الضيوف  من  عدد  القمة 
وزير التسامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان، وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد 
الزيودي، وممثلي سمو الشيخة فاطمة الكتبي، ووزيرة دولة في 
الشامسي،  بنت سالم  ميثاء  الشيخة  د.  اإلمارات سعادة  حكومة 
ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة عبدهللا المزروعي.
ونّظم مجلس األعمال الروسي العربي والمنظمة العامة لعموم 
روسيا "سيدات األعمال"، مشاركة الوفد الروسي في القمة الذي 
تألف من 66 من قادة مجتمع األعمال من 13 منطقة في روسيا 

االتحادية.

وُعقد على هامش القمة، أعمال 
الجمعية العالمية لتطوير ريادة 
سيدات  مجلس  األعمال 
)WBC(الذي  األعمال  
العربي  األعمال  مجلس  أنشأه 
الروسي واتحاد الغرف العربية 
سيدات  مجلس  مع  بالتعاون 
 . )EWBC(أعمال اإلمارات
من  مندوبون  وقّع  كذلك 
وقيرغيزستان  أوزبكستان 
وأذربيجان على انضمام دولهم 
كما   .WBC عضوية  إلى 
مبادرة  الروسي  الجانب  قدم 
األعمال  مجلس  بين  مشتركة 
العربي الروسي واتحاد الغرف العربية وهي عبارة عن منصة 
المفترض  من  والتي  المعلومات،  لتكنولوجيا  الوظائف  متعددة 
أن تعمل كأداة لتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية الروسية 

العربية.
كذلك جرى تنظيم حفل توزيع الجوائز لتشجيع وتكريم أكثر قادة 
المجتمعات النسائية الدولية نشاطا وبروزا، حيث قام معالي وزير 
التسامح بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان شخصياً بتسليم تاتيانا جفيالفا "جائزة القائدة الحكيمة"، 
في  الكبيرة  ومساهمتها  المتميزة  القيادية  صفاتها  على  مؤكداً 

منظمة WWES وتعزيز الحوار الروسي - اإلماراتي.
المصدر )مجلس األعمال العربي الروسي، بتصّرف(

The World Women Entrepreneurs Summit (WWES) 
took place in Abu Dhabi (UAE) from 10-11 March 
2023, under the patronage of Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak Al Ketbi, "Mother of the Nation".
The summit was attended by 400 delegates from 38 
countries including representatives of women's business 
communities from Russia, Egypt, Ghana, India, Brazil, 
Bahrain, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Azerbaijan. The 
summit was also attended by a number of distinguished 
guests in person, including His Excellency Sheikh 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance 
of the United Arab Emirates, Minister of State for Foreign 
Trade Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, representatives of 
Her Highness Sheikha Fatima Al Ketbi, and Minister 
of State in the UAE Government, His Excellency Dr. 
Sheikha Maitha bint Salem Al Shamsi, and President 
of the Federation of UAE Chambers of Commerce and 
Industry Abdullah Al Mazrouei.
The Russian-Arab Business Council and the All-Russian 
General Organization "Businesswomen" organized the 
participation of the Russian delegation in the summit, 
which consisted of 66 leaders of the business community 
from 13 regions of the Russian Federation.
On the sidelines of the summit, the work of the Global 

Association for the Development of Entrepreneurship 
was held by the Businesswomen Council (WBC), which 
was established by the Arab-Russian Business Council 
and the Union of Arab Chambers in cooperation with 
the Emirates Businesswomen Council (EWBC).
Delegates from Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Azerbaijan 
also signed their countries to join the WBC. The 
Russian side also presented a joint initiative between 
the Arab-Russian Business Council and the Union of 
Arab Chambers, which is a multifunctional information 
technology platform, which is supposed to serve as a 
tool for strengthening Russian-Arab trade and economic 
relations.
The awards ceremony was also organized to encourage 
and honor the most active and prominent leaders of 
the international women's communities, where His 
Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 
Minister of Tolerance of the United Arab Emirates, 
personally handed Tatyana Gveleva the "Wise Leader 
Award", emphasizing her outstanding leadership 
qualities and her significant contribution to WWES and 
the promotion of Russian-Emirati dialogue.
Source (Arab-Russian Business Council, Edited)

Tatyana Gvelava wins "Wise Leader Award" at the Global Women Entrepreneurs Summit



مجلس النواب المصري يقّر اعتمادا إضافيا للموازنة 5.3 مليارات دوالر
أقّر مجلس النواب المصري في جلسته العامة، مشروع قانون مقدم 
من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة 
المالية 2023-2022 بقيمة 165 مليار جنيه )نحو 5.3 مليارات 
دوالر(، وذلك لتغطية العجز في العديد من بنود الموازنة، ومنها 

األجور وشراء السلع والخدمات.
فخري  النائب  المجلس،  في  والموازنة  الخطة  لجنة  رئيس  ونّوه 
إلى  يعود  الموازنة  في  اإلضافي  االعتماد  "فتح  أّن  إلى  الفقي، 
التحديات التي تواجهها البالد بفعل األزمات العالمية، وفي مقدمتها 
الحرب الروسية األوكرانية، وما خلفتها هذه الحرب من تداعيات 
وآثار سلبية على االقتصاد المصري"، معتبرا أّن "الحكومة ساهمت 
في التخفيف من حدة األزمة االقتصادية على المواطنين، من خالل 
موضحا  االجتماعية"،  الحماية  إجراءات  من  جديدة  حزمة  إتاحة 

لباب  جنيه  مليارات   10 تخصيص  يشمل  اإلضافي  "االعتماد  أّن 
األجور، و70 ملياراً لشراء السلع، باإلضافة إلى 85 مليار جنيه 

لتغطية خدمة الدين".
وتنّص المادة 124 من الدستور المصري على أن تشمل الموازنة 
ويُعرض  استثناء،  دون  إيراداتها ومصروفاتها  كافة  للدولة  العامة 
مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على األقل من بدء 
موافقة  وتجب  عليها.  بموافقته  إال  نافذة  تكون  وال  المالية،  السنة 
المجلس )البرلمان( على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب 
على  زائد  أو  بها،  وارد  غير  مصروف  كل  وعلى  الموازنة، 

تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المصدر )صحيفة العربي الجديد، بتصّرف(

In its plenary session, the Egyptian House of 
Representatives approved a draft law submitted by the 
government to open an additional appropriation in the 
state's general budget for the fiscal year 2022-2023 worth 
165 billion pounds (about 5.3 billion dollars), in order to 
cover the deficit in many budget items, including wages 
and the purchase of goods and services.
The Chairman of the Planning and Budget Committee 
in the Council, MP Fakhry El-Feki, noted, "The opening 
of the additional appropriation in the budget is due 
to the challenges faced by the country due to global 
crises, foremost of which is the Russian-Ukrainian 
war, and the negative repercussions and effects of this 
war on the Egyptian economy." Considering that "The 
government contributed to alleviating the severity of 
the economic crisis on citizens, by providing a new 

package of social protection measures," explaining that 
"the additional appropriation includes the allocation of 
10 billion pounds for Bab wages, 70 billion pounds for 
the purchase of goods, in addition to 85 billion pounds 
to cover debt service."
Article 124 of the Egyptian Constitution stipulates 
that the general budget of the State shall include all its 
revenues and expenditures without exception, and its 
draft shall be submitted to the House of Representatives 
at least ninety days before the beginning of the fiscal 
year, and shall not be effective unless approved by it. 
The transfer of any amount from one section of the 
budget to another, and any expenditure not contained 
therein or in excess of its estimates, must be approved 
by Majlis, and approval shall be issued by law.
Source (Al-Arabi Al-Jadeed Newspaper, Edited)

Egypt's House of Representatives approves an additional $5.3 Billion Budget Appropriation


