بيان صحفي

"ماس" يوقع اتفاقية شراكة مع بنك فلسطين لدعم وتطوير مشاريع املعهد والقنوات إلاعالمية له

 41كانون ثاني  .4141وقع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" اتفاقية شراكة مع بنك فلسطين
وذلك لدعم املشاريع البحثية والنوافذ املعلوماتية والاعالمية للمعهد ،حيث جرى حفل التوقيع في مقر املركز الرئيس ي
لإلدارة العامة لبنك فلسطين بمدينة رام هللا .ووقع الاتفاقية كل من السيد هاشم الشوا ،رئيس مجلس إلادارة واملدير
العام لبنك فلسطين ،ود .نبيل قسيس ،مدير عام "ماس" ،بحضور ماهر فرح ،عضو مجلس إدارة البنك ،وهاني ناصر،
وسوزان خوري مساعدا املدير العام ،وثائر حمايل ،رئيس دائرة العالقات العامة والتسويق في البنك ،والسيد رامي رزق
هللا ،املدير املالي والاداري للمعهد ،والسيدة دانيال اندريفسكا ،منسقة املشاريع في ماس ،وعدد من املسؤولين من كال
الجانبين.
وتنص الاتفاقية على دعم البنك للمعهد خالل السنوات الخمس القادمة ،في إطار مسؤوليته الاجتماعية حيال تطوير
ودعم املؤسسات واملشاريع البحثية في املجاالت الاقتصادية وقضايا الاستيراد والتصدير والنمو والتشغيل والبحث عن
ً
السبل الكفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي ،فضال عن البحث في ألاسباب والصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني،
ورفع توصيات واقعية بشأن معالجتها الى صناع القرار على املستويات املختلفة .كما تشمل الاتفاقية ،تطوير النوافذ
ً
ً
الاعالمية لـ "ماس" على الشبكة العنكبوتية ،لتكون مرجعا اولويا للباحثين والدارسين في الشأن الاقتصادي.
كما تطرق الجانبان الى واقع الاقتصاد الفلسطيني والتطورات ألاخيرة ،املتعلقة بعمليات التبادل التجاري بين غزة
والضفة ،وسبل دعم بعض الشرائح الاقتصادية في القطاع ،ال سيما الصيادين ،واملقاولين واملنشآت الصناعية التي
تضررت خالل العدوان ألاخير على القطاع .وواصلت العمل رغم الدمار الهائل الذي لحق بها .وأكد السيد هاشم الشوا
على أهمية دعم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني من أجل القيام بمهامه البحثية ،التي تقدم التحليل
ماس ،مشاريع

 ،بيان صحفي للنشر الفوري

واملعرفة الضرورية القتراح سياسات اقتصادية فعالة مستندة للتجربة املحلية والدولية من أجل الوصول الى مستويات
عالية من الاستدامة في مختلا القطاعات الاقتصادية ،بااضفافة الى تعاون املعهد مع مختلا املؤسسات املحلية
والعاملية من أجل الاسهام في حل املشاكل واملعيقات املتعلقة بالتبادالت التجارية ما بين فلسطين والعالم .كما عبر السيد
ً
الشوا عن رغبته في التشاور والبحث في فرص تعاون أخرى بين البنك و"ماس" معربا عن فخره لتعاون بنك فلسطين مع
املعهد الذي يعتبر املؤسسة البحثية الاولى في قضايا الاقتصاد الوطني.
بدوره ،عبر د .نبيل قسيس عن سعادته لتوقيع اتفاقية هي ألاولى من نوعها بين املعهد وشركة وطنية عريقة من شركات
القطاع الخاص .وقال قسيس بأن املعهد سيوظا الدعم املشكور املقدم من بنك فلسطين في انجاز العديد من
الدراسات وألابحاث والنشاطات التي ستسهم في رفع مستويات الوعي الاقتصادي ،وتطوير جودة السياسات الاقتصادية
الهادفة لتحسين املناخ الاستثماري وتنافسية الاقتصاد الفلسطيني ،وتطوير القدرات الذاتية لتقليص تبعية الاقتصاد
ً
الفلسطيني .وقدر عاليا دعم بنك فلسطين وعبر عن تطلعه الى املزيد من التعاون الهادف الى الارتقاء باالقتصاد
الفلسطيني.
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