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مة
قد

مقدمةم

يشمل هذا التقرير الخامس الذي تصدرة جمعية رجال االعمال الفلسطينيين كالعادة إجماال بايجاز لكافة نشاطات الفترة 
التي يغطيها هذا التقرير مدعما بالصور ومعرفا باالهداف العامة للجمعية التي تتطور باستمرار حسب الخبرة المكتسبة 

وتماشيا مع المرحلة واحتياجاتها .
كذلك يحتوي على التقريرين االداري والمالي والميزانيات العمومية المصدقة .
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بروفايل الجمعية
     

  تعمل الجمعية بشكل عام على ما يلي:

دعم ومناصرة مصالح القطاع الخاص واقتصادنا الوطني:
توفر  التي  االقتصادية  السياسات  ولرسم  االعمال  رجال  ومناصرة  مصالح  لدعم  دؤوبا  باستمرار جهدا  الجمعية  تقدم   
المستويات من  أعلى  اللقاءات على  الجمعية  االقتصادي وجلب االستثمارات، حيث تعقد  للنمو  المالئمة  البيئة  بدورها 
مكتب فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ووزراء االقتصاد الوطني والعمل والمالية والوزراء المعنيين بالقطاع الخاص، 
النيابية والبلديات والمحافظين وغيرهم بشكل  النقد والمجلس التشريعي والكتل  ورؤساء صناديق االستثمار وسلطة 

دوري.

توفير تسهيالت وخدمات مميزة لألعضاء :
لسيدات  المميزة  بالبطاقات  تزويدهم  وكذلك  وعائالتهم  لالعضاء  المعابر  عبر  السفر  تسهيل  خدمات  الجمعية  توفر 
ورجال االعمال BMC وشهادات العضوية في الجمعية وبطاقة اتحاد جمعيات رجال االعمال التي نعمل على تمييزها 
بشكل خاص هذا العام واعتمادها من جهات ومؤسسات مختلفة على مستوى الوطن، وبطاقة اتحاد رجال االعمال العرب، 

وإمكانية الحصول على تأشيرات الدخول الى  بعض الدول العربية واالجنبية.

رحالت عمل ووفود زائرة وفرص تجارية:
الثنائية B2B وكذلك توفير فرص  اللقاءات  أعمالهم: من خالل عقد  لتطوير  الممكنة  الفرص  الجمعية العضائها  توفر 
تجارية والدخول في شراكات و العمل على نقل التكنلوجيا وتطوير األعمال والتشبيك مع رجال االعمال الفلسطينيين في 

الشتات ، ومع نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة.

ندوات ، معارض،مؤتمرات وأيام دولية: 
القطاعات  في  األداء  مستوى  ورفع  لتطوير  اإلقتصادي«  »الذراع  الخاص  القطاع  تطوير  مركز  خالل  من  الجمعية  تعمل 
االقتصادية والقطاع الخاص، وتوفر الجمعية الندوات وورشات عمل ولقاءات طاولة مستديرة لنقاش أهم ما يستجد على 
الساحة االقتصادية واالجتماعية والمالية واالستثمارية، و المشاركة في العديد من المؤتمرات االقتصادية واالستثمارية 

والمعارض المتخصصة والشاملة و االيام االستثمارية المتخصصة.

شعارنا 
“ لنجمع الطاقات لريادة اقتصادية واجتماعية فاعلٌة “

نرفع هذا الشعار في هذه المرحلة الصعبة جدا في مسيرة القطاع الخاص الفلسطيني والتي تزداد تعقيدا لنجمع القوى 
ونضاعف الجهود ونوجد الشراكة والتكامل بين القطاعين العام الخاص من اجل الدعم والمناصرة والتمكين لجميع القطاعات 
واالقتصادية  االستثمارية  البيئة  وتوفير  التشريعات  ونشارك في سن   ، التنمية  الخاص محرك  القطاع  في  المختلفة  
المالئمة للدخول في شراكات وجلب االستثمارات وبما يحقق االزدهار االقتصادي الذي يينبثق عنه مسؤوليات اجتماعية 

وبيئية مختلفة .
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مؤتمرات صحفية وقواعد بيانات ومعلومات:بر
ومع  االتحاد  مظلة  تحت  أو  االخرى  االتحاد  مؤسسات  مع  بالتعاون  أو  منفردة  الصحفية  المؤتمرات  بعقد  الجمعية  تقوم 
مؤسسات القطاع الخاص االخرى للتضامن او االحتجاج أو اطالق المبادرات حول االوضاع العامة والسياسية واالقتصادية 
في فلسطين وكذلك تزويد رجال االعمال بعناوين الكترونية وغيرها لقواعد بيانات ومعلومات لصناديق أو مؤسسات عربية 

وأجنبية وستعمل على بناء وتوفير قواعد المعلومات المطلوبة لمجالس االعمال الرئيسية.

دراسات وبحوث /نشرات ومطبوعات
تجمع الجمعية بشكل مباشر من أعضائها أو مشاركاتها الخارجية في المؤتمرات والمعارض واجتماعات مجالس االعمال 
الدراسات  والمختصين  الخبراء  خالل  من  أو  لها  التابع  الخاص  مركزتطويرالقطاع  خالل  من  وتوفر  المختلفة،  المعلومات  
التي تصدرها أو تحصل عليها  من  المختلفة والمطبوعات  النشرات  المطلوبة والبحوث االقتصادية واالجتماعية وكذلك 

مصادرها  وتعممها على اعضائها والمهتمين.

دورات تدريبية وتطويرية:
تقوم الجمعية بعقد عدة دورات سنوية في الداخل والخارج بناء على احتياجات االعضاء حول مواضيع تهم رجال االعمال 

والعاملين لديهم وبما يتوفر من خالل مظالت مجالس االعمال المشتركة.

تشبيك ونسج عالقات عربية ودولية:
هناك جهود هامة تقوم بها الجمعية لتوفير فرص التشبيك ونسج العالقات محليا ودوليا من خالل الفعاليات الدورية 
لمجالس األعمال المشتركة العربية والدولية التي تنسجها الجمعية، واللقاءات السنوية لمجتمع األعمال العربي ومع منظمة 
العالم اإلسالمي وكذلك توفير فرص اللقاءات والتعاون والمناسبات من خالل األدوات اإلعالمية كموقع الجمعية اإللكتروني 

ومجلة رجل األعمال الفلسطيني. 

مركز تطوير القطاع الخاص:
يعمل المركز بشكل متواصل على توفير بيئة عمل مواتية ومحفزة إلستثمارات القطاع الخاص الفلسطيني ، سواء كان 
ذلك من خالل تطوير منظومة التشريعات اإلقتصادية اللوائح التنفيذية المنبثقة منها أو من خالل المشاركة الفاعلة في 
رسم السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية المتوازنة والعادلة لمصالح جميع أطراف اإلنتاج أو من خالل رفع الوعي اإلقتصادي 
العام لدى شرائع المهتمين في المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص في أوساط القطاع الخاص بالقضايا والتحديات التي 
تواجه اإلقتصاد الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، يقوم المركز بإعداد أوراق سياسات 
بالتشبيك  ويقوم  كبير  إهتمام  ذات  قضايا  تتناول  التي  المختصة  العمل  وورشات  الندوات  وبعقد  اقتصادية  ومواقف 

والتعاون مع باقي األطراف المعنية باإلقتصاد .
وال شك بأن المركز يقوم بمهامه بتنسيق تام مع الجمعية وفي إطار خططها وأولوياتها .  
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مجلة رجل األعمال الفلسطيني
تعتبر مجلة  عنوانا بارزًا ومميزًا لمجتمع األعمال في فلسطين وال تعكس فقط نشاطات الجمعية واالتحاد  
ولكن أداء ونشاطات قطاعنا الخاص الفلسطيني والقطاع العام وتفاعالتنا مع مجتمعات رجال االعمال العرب والمسلمين 
والعالم، وقد اصدرت الجمعية 29  عددا لتاريخه غطت فيها كافة الفعاليات االقتصادية على الساحة الفلسطينية والعربية 

والدولية .

األهداف
تشكيل منبر يجمع رجال األعمال القادمين من خلفيات وقطاعات مختلفة للتعبير عن أرائهم بخصوص القضايا اإلقتصادية 
واإلجتماعية ذات االختالف التي تهمهم. وتزويد القارئ بالمعلومات الضرورية، ومراجعة األبحاث، والدراسات والسياسات 
وعمليات صنع القرار، وأحيانًا تكون تحليلية بمنهجها. كما تعكس وتختبر التكنولوجيات الجديدة وتتابع اإلستثمارات وما 

هو جديد في عالم اإلقتصاد والمال.

أسرة التحرير
ماجد معالي - رئيس التحرير

زكي أبو الحالوة - مدير التحرير
جهاد عقل - مساعد إداري
محمد العزة - مصمم فني

يارا الدويك - مراسلة صحافية
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المجلس التأسيسي للجمعية

• المرحوم•إبراهيم•عبد•الهادي	

• السيد•خالد•عسيلي	

• المرحوم•خليل•الفار	

• السيد•زياد•عنبتاوي	

• السيد•شكري•بشارة	

• السيد•مازن•قبطي	

• السيد•محمد•مسروجي	

• السيد•هاني•أبو•دية	

• السيد•يوسف•بازيان	

• السيد•يوسف•غانم	
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أعضاء مجلس اإلدارة »الدورة الخامسة«

محمد مسروجي
الرئيس

فؤاد جبر
أمين السر

محمد العامور
أمين الصندوق

محمد كمال حسونة
نائب الرئيس

أسامة عمرو
عضو

بسام ولويل
عضو

حسن أبو شلبك
عضو

حسن بدران
عضو

خضر الجراشي
عضو

راغب الحاج حسن
عضو

عطية شنانير
عضو

كمال تيم
عضو

يوسف النتشة
عضو

رة
دا

اإل
س 

جل
 م

اء
ض

أع



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس10

ربا أيوب
مساعدة إدارية

هيئة الرقابة

رياض سعد عبد العزيز

الموظفون

زياد عنبتاوي       محمود الترابيكامل مجاهد

ماجد مصطفى معالي
المدير العام

د. نصر عبد الكريم
مدير مركز تطوير القطاع 

الخاص

جهاد عقل
IT منسق دائرة

والعالقات العامة

زكي أبو الحالوة
منسق إعالمي ومدير 

تحرير مجلة رجل األعمال
دوام جزئي

نادر حلوه
موظف خدمات 

ماهر ريان
منسق دائرة العضوية 

والنشاطات
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التقرير االداري
ابريل 2011- ايلول 2012

أوال ، على الصعيد الوطني:
وبامكاناتها  كافة  الصعد  على  والجدية  المواظبة  روح  بنفس  عملها  في  الفلسطينيين  األعمال  رجال  جمعية  استمرت 
المتواضعة ومع جميع االطراف في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبالرغم من المصاعب العديدة التي تواجه 
االقتصاد الفلسطيني بسبب تفاقم االزمات الداخلية والعالمية والظروف االقليمية المحيطة ، فإن دور الجمعية يتعاظم 
خاصة للجهد والمشاركة الدؤوبة من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة والمدير العام وكذلك كونها مقرًا إلتحاد 
جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين وتقود نشاطاته، وقيادتها لدفة مؤسسات القطاع الخاص العشر المنضوية تحت 
مظلة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص كأمانة للسر في مرحلة كانت شديدة االهمية والتأثير على مصالح 

القطاع الخاص.
في هذه المرحلة دعمت الجمعية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس االدارة وكادر الموظفين والمنتسبين فيها خطاب الرئيس 
ابو مازن في االمم المتحدة، ودعمت مبادراته في انشاء الصناديق التي شكلت لدعم أهلنا في مخيمات لبنان والمستشفيات 
، وطلب من  أهلنا في سوريا  إغاثة  اعضائها. وكذلك  والمالية عن طريق  والدوائية  العينية  المساعدات  وتقديم  والطلبة 

االعضاء في رمضان تحويل قيمة تكاليف اقامة االفطارات الى مساعدات عينية للمحتاجين.
كما ان الجمعية دعمت وأيدت جهود المصالحة والتوجه النهاء االنقسام الداخلي ،  وترى انها ضرورة ملحة للصالح العام ، 
وأيضا شاركت الجمعية في اعتصامات دعم إضراب االسرى في سجون االحتالل في معركة االمعاء الخاوية وامتناعهم عن 

الطعام، من أجل نيل حقوقهم الكاملة في التخلص من نير اإلحتالل البغيض.

ثانيا، إجتماعات الهيئة العامة ومجلس اإلدارة 
عقد اإلجتماع األخير للهيئة العامة العادي بتاريخ 2012/4/21 وشكل مجلس إدارة جديد بالتزكية للدورة الخامسة. وقد عقد 
مجلس اإلدارة أول إجتماعاته في نفس اليوم في فندق الموفنبك ووزعت فيه المناصب اإلدارية وفي اإلجتماع الثاني انتدب 
بالتصويت ممثلي الجمعية في اتحاد جمعيات رجال األعمال وأختير أيضًا أمينًا للصندوق ألن أمين الصندوق السابق لم 
يرشح نفسه للدورة الحالية ، هذا وقد دخل ستة أعضاء جدد المجلس الجديد،وكذلك انتخبت هيئة رقابة بالتزكية أيضًا من 

أربعة أشخاص في إجتماع الهيئة العامة المشار إليه.
لقد عقد مجلس اإلدارة الحالي حوالي عشرة إجتماعات حتى اآلن تركزت منذ البداية على إعادة النظر وإجراء مراجعة شاملة 

في آليات العمل وهيكليته المعمول بها في الجمعية.
وكذلك إدارة مرحلة زاخمة باألزمات والمواضيع والسياسات الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني والوطن والمواطن 

بشكل عام.

لجنة التعديالت 
 شكلت لجنة مصغرة من مجلس اإلدارة للعمل على تحديد هذه التعديالت المطلوبة للتطوير. وقد اجتمعت اللجنة أكثر 
من خمسة اجتماعات وكانت تقوم بالتواصل من خالل الشبكة العنكبوتية وذلك لمراجعة النظام الداخلي ودراسته وإدخال 
التعديالت التي من شأنها تطوير عمل الجمعية لخدمة مصالح أعضائها بالتوافق مع النظام األساسي للجمعيات المعتمدة 

في وزارة الداخلية. واستعانة اللجنة بالمستشار القانوني للجمعية األستاذ أحمد الصياد.
أما فيما يخص آليات العمل فقد استدرجت اللجنة أكثر من ثالثة عروض ضمن TOR  واضح من شركات خبرة للمراجعة 
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واإلطالع من طرف خارجي على الجوانب اإلدارية والمالية والهيكلية المعمول بها في الجمعية ووضع التعديالت المطلوبة ال
للتطوير. وقد تم ارساء العطاء على شركة تك سلوشن بإدارة  د. محمد صرصور وكنتيجة  لذلك تم: 

1. وضع التعديالت المطلوبة على النظام األساسي واقرارها في إجتماع للهيئة العامة غير العادي الذي عقد في 2011/10/13 
2. وضع دليل عمل وهيكلية جديدة واجراءات إدارية ومالية وتنظيم آلليات عمل المجالس المشتركة ومركز التطوير ومجلة 

رجل األعمال. 
 

ثالثا، عضوية المجالس واللجان والصناديق الوطنية:

 تشارك الجمعية بثقل كبير وتحت مظلة االتحاد وعلى مستوى مجالس االدارة واالدارة العليا ومن خالل اشراك اعضاء من 
الهيئة العامة في عضوية المجالس واللجان التي تشكل على المستوى الرسمي والمشترك لبلورة وعكس مصالح القطاع 
الخاص الفلسطيني في هذا الحراك الذي يهدف الى بناء وتقوية مؤسساتنا الفلسطينية الرسمية وشبه الرسمية وفي 

القطاع الخاص والمجتمع المدني لتقوم بدورها على أكمل وجه نحو قطاعاتها المتخصصة ونحو المواطن الفلسطيني.

 وعليه  نجد أن الجمعية / أواالتحاد ممثالن في الهيئات والمجالس والصناديق واللجان التالية:

* لجان مجلس الوزراء:
لجنة الحوار الوطني  -

لجنة تنظيم قطاع الكهرباء.  -
اللجنة الوطنية لتغيير المناخ.  -

اللجنة الوطنية للسكان   -
لجنة صندوق الضمان اإلجتماعي   -

عضوية اللجنة التوجيهية لمشروع سيادة )الملف الموحد »لاليرادات« والنافذة الموحدة »للمعابر«(. المشروع مجمد   -
اللجان الفرعية لمشروع سيادة:
لجنة الملف الموحد )االيرادات(  - 

لجنة عمل التطوير االداري.  -
لجنة عمل العالقات العامة واالتصاالت.  - 

لجنة الضابطة الجمركية وادارة المخاطر.   - 

* لجان وزارة االقتصاد الوطني:
الفريقين الوطني والفني النضمام فلسطين في منظمة التجارة العالمية.  -

)Lacs( لجنة الدول المانحة  -
صندوق الكرامة الوطنية  -
لجنة حماية المستهلك   -

لجنة تنظيم السوق الداخلي.  -
لجنة بناء المؤسسات.  -

لجنة إغاثة قطاع غزة. )مجمد(  -
لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  -

اللجنة الوطنية إلعداد الخطة االستراتيجية للوزارة.) منتهية(   -
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لجنة دعم المنتج الوطني.  -
لجنة دراسة البروتوكول وقواعد المنشأ مع تركيا وتفعيل التجارة الحرة.  -

لجنة وضع استراتيجية للتصدير.  -
لجنة تسيير وتسهيل التجارة للمنتجات الفلسطينية   -

عضوية كل من:
* المجلس األعلى لإلبداع والتميز.

مجلس ادارة هيئة تشجيع االستثمار.  *
جمعية الصداقة االلمانية الفلسطينية.  *

مجلس أمناء المجمع العربي لالدارة والمعرفة.  *
هيئة مكافحة الفساد  *

لجنة السياسات االجتماعية/ وزارة الشؤون االجتماعية.   *
اللجنة التوجيهية لمشروع أريحا “عشرة االف”/وزارة السياحة  *

لجنة تسهيل الحركة للقطاع الخاص وبطاقة BMC / وزارة الشؤون المدنية   *

* لجان وزارة العمل 
اللجنة الثالثية في وزارة العمل.  -

صندوق التشغيل والحماية االجتماعية /وزارة العمل.  -
اللجنة الوطنية لتشغيل النساء.  -

اللجنة الوطنية للحد االدنى لالجور.  -
اللجنة الفرعية / المحافظات للحد األدنى لألجور )بيت لحم، الخليل، رام الله، جنين(   -

لجنة السياسات العمالية.  -
لجنة الحوار اإلجتماعي  -

اللجنة الفرعية / المحافظات للحوار اإلجتماعي ) الخليل، بيت لحم، رام الله، جنين، نابلس(  -
اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي   -

* لجان وزارة الحكم المحلي:
اللجنة الوطنية العداد الخطة االستراتيجية عبر القطاعية /وزارة الحكم المحلي.) منتهية(  -

تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام  -

* لجان وزارة الزراعة:
مجلس االمن الغذائي الفلسطيني  -

مجلس درء المخاطر والتأمين الزراعي   -
مجلس مكافحة التصحر  -
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رابعًا ، على الصعيد الداخلي للجمعية: ال

الحركة  المعتادة لتسهيل  الخدمات  بتقديم  الجمعية بعمل ما هو ممكن وفيه تميز لصالح األعضاء  الخدمات: تستمر 
والتشبيك والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات واللقاءات الثنائية مع رجال األعمال العرب واألجانب... الخ 

الدورات: تقوم الجمعية بتوفير بعض الدورات الخارجية من خالل مجالس األعمال المشتركة وعقد بعض الدورات الداخلية  
ويأتي ذكرها مفصلة الحقًا. تحت عناوينها المختلفة. 

الشهادات والبطاقات:  قررت مؤسسات اإلتحاد هذا العام بعدم إصدار بطاقات لها بل التركيز على إصدار بطاقة موحدة 
بإسم اإلتحاد ألعضاء الجمعيات والملتقيات المنضوية تحت مظلته.

ونتطلع إلى تمييز هذه البطاقة وحاملها من خالل مجموعة من اإلمتيازات باإلتفاق مع مكاتب الرئيس ودولة رئيس الوزراء 
العامة.  الهيئة  المدنية والمعابر ومايتم اقتراحه في هذا اإلجتماع من قبل  الوطني والمالية والشؤون  ووزارات اإلقتصاد 

وستوزع هذه البطاقة في بداية العام 2013 في احتفال انطالقة اإلتحاد ومضي 15 عامًا على تأسيس الجمعية. 
أما الجمعية فقد قررت إصدار شهادات عضوية لنهاية العام 2013.

العضوية: تبذل الجمعية جهودًا إضافية لتوسيع قاعدة العضوية في الجمعية من خالل خدمة أكبر شريحة ممكنة من 
رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين، بالتوجه اليهم بكتب خاصة ودعوتهم لعضوية الجمعية كأعضاء فعالين وكذلك 

من خالل زيارتهم في مكاتبهم. 
كما نعمل على خدمة وضم مدراء الفروع وكبار اإلستشاريين والموظفين في الشركات المساهمة العامة كأعضاء مساندين 
العضوية  خالل  من  فلسطين  خارج  في  المقيمين  األعمال  رجال  عضوية  وتفعيل  العالقات  تأطير  على  نعمل  وكذلك 

اإللكترونية بشكل فردي. 

تطوير الموقع اإللكتروني للجمعية:
تسعى الجمعية بشكل دائم وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات وتعمل على تطوير موقع 
الجمعية اإللكتروني من حيث الشكل والمضمون بشكل دوري ضمن خطة موضوعة ونعمل حاليًا لكي يصبح بورتال إلتحاد 

رجال األعمال. 

التعميمات:
ستتوقف الجمعية بالكامل من تعميم النشاطات والتقارير خالل البريد اإللكتروني أو الفاكس وستكتفي بوضعها على 

الموقع اإللكتروني للجمعية ويمكن للعضو المسدد الحائز على كلمة مرور من اإلطالع عليها بشكل مباشر 

قواعد البيانات: 
نبني قواعد بيانات عن مجالس األعمال المشتركة التي توقعها الجمعية / اإلتحاد:

الفرص  وايجاد  والشراكات  التجاري  التبادل  فرص  لتوفير  المختلفة  المجالس  عن  المتوفرة  المعلومات  الموقع  سيوفر 
لإلستثمار داخليًا وخارجيًا و سبل تنظيمها من خالل روابط توفر المعلومات المطلوبة. 
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)BMC( رجال األعمال VIP ملف بطاقة
حدث تطوير إيجابي على هذا الملف خالل الستة أشهر الماضية إذ تقوم الجمعية تحت مظلة إتحاد الجمعيات برئاسة 
اللجنة المكونة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص العشر في المجلس التنسيقي وبشكل دائم، كذلك مسؤولية وضع 
القطاع  نيابة عن جميع مؤسسات  المدنية  الشؤون  وزارة  إلى  األسماء  ورفع  البطاقة  لمن يستحق هذه  المعايير  وتحديد 
الخاص. وقد ترأس اللجنة في المرحلة األولى السيد علي برهم ومنذ شهر آب 2012 يترأس اللجنة السيد بسام ولويل ونحن 
بصدد إحداث تغيير جذري على الملف بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية من خالل إعادة اإلحترام واإلمتيازات لحامل البطاقة 

ومن حيث عدد البطاقات الصادرة ومدتها ومدة تصاريحها.

قطعة أرض المؤسسات:
كما تعرفون فإن الجمعية شريك في قطعة أرض اشترتها ستة مؤسسات من القطاع الخاص مساحتها أكثر من ثالث 
دونمات تحت منطقة المقاطعة في رام الله هذا ويبلغ سعر المتر حاليًا 400 $ وتمتلك الجمعية نسبة 22 % منها، وتعمل 

المؤسسات حاليًا على تطويب األرض وبيعها لشراء أو بناء مقرات لها. 

مجلة رجل األعمال: 
تستمر الجمعية بإصدار مجلة رجل األعمال الفلسطيني التي تبذل اسرة التحرير كل ما بوسعها من أجل إخراجها بالشكل 

والمضمون المطلوبين والمحافظة على المستوى الالئق بمكانة الجمعية والقطاع الخاص الفلسطيني. 

مركز تطوير القطاع الخاص: 
إن المركز هو الذراع اإلقتصادي للجمعية ويعمل ضمن األهداف والغايات المشار إليها في مقدمة التقرير العام ضمن 

بروفايل الجمعية.
يدير المركز حاليًا الدكتور نصر عبد الكريم بدوام جزئي ابتداًء من تاريخ 2012/9/15. هذا ومن أجل وضع خطة عمل شاملة 

للمركز يسر مجلس ادارة الجمعية تخصيص كلمة خاصة للمركز في اجتماع الهيئة العامة هذا لتبادل األفكار واآلراء.
ويلعب المركز دورًا محوريًا في تحضير مذكرات وأوراق العمل والتقارير حول العديد من المواضيع الهامة.

قام المركز بإعداد مجموعة من أوراق العمل وأوراق الموقف خالل السنة الماضية هي:

• ورقة موقف حول األزمة المالية للسلطة وسبل الخروج منها 	
• ورقة موقف حول التعديالت التي جرت على قانون ضريبة العمل 	
• ورقة موقف حول الحد األدنى لألجور المطروح على طاولة اللجنة الوطنية لسياسات األجور.	
• ورقة عمل لملتقى مجلس األعمال التركي الفلسطيني المشترك حول تعزيز التعاون اإلقتصادي بين الطرفين. قام 	

بتقديمها السيد كمال حسونة، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية.
• ورقة عمل للقاء العماني الفلسطيني اإلقتصادي األول حول فرص وامكانيات اإلستثمار البيني. وقد قدمها السيد ماجد 	

معالي.
• مداخلة في ندوة عقدها مركز بيسان حول التنمية في فلسطين، وكانت بعنوان رؤية القطاع الخاص للتنمية ودوره 	

فيها. وقد قدمها د. محمد مسروجي 
قام المركز بالمشاركة في المنتدى العربي الهندي الثالث الذي انعقد في أبو ظبي / اإلمارات العربية المتحدة في شهر - 

حزيران 2012 ، وقدم مدير المركز د. نصر عبد الكريم ورقة احدى جلسات المنتدى بعنوان فرص ومعيقات تمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.
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قام المركز بتقديم الدعم الفني واإلستشاري لممثل جمعية رجال األعمال في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد السيد - ال
فيما  الفساد  لمكافحة  اآلن  إتخاذها حتى  تم  التي  واإلجراءات  بالتدابير  تتعلق  لوثيقة  إعداده  في  أبو شلبك  حسن 
المناقشات التي جرت حول اإلستراتيجية الوطنية لدعم الصادرات  المركز أيضًا في  بالقطاع الخاص وشارك  يتصل 

الفلسطينية الى حانب ممثل الجمعية في اللجنة التحضيرية السيد بسام ولويل.

أما على صعيد ورشات العمل، فقد عقد المجلس عدة ورشات وندوات تناولت مواضيع اقتصادية متفرقة أهمها: - 
• ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل المعدل 	
• ندوة حول اإلستثمارات الفلسطينية الخارجية	
• ورشة حول الحد األدنى لألجور 	
• ندوة حول صناديق التقاعد غير الحكومي 	
• ورشة حول تعرفة الكهرباء 	
• ندوة حول اتفاقية باريس اإلقتصادية	

خامسًا،على صعيد العالقات المؤسسية المحلية واإلقليمية والدولية 

١. مجالس األعمال المشتركة 
تم وضع آلية جديدة لعمل المجالس المشتركة من قبل اإلتحاد / الجمعية مبنية على انتداب لجان تنفيذية ورئيس مشارك 

من الجانب الفلسطيني لكل مجلس أعمال ضمن معايير خاصة وذلك للعمل على تفعيل هذه المجالس.
وقد وقعت آخر إتفاقية لتأسيس مجلس األعمال العماني الفلسطيني المشترك في حزيران 2012 ونحضر لتوقيع اتفاقية 

جديدة لمجلس أعمال بولندي فلسطيني مشترك في اكتوبر 2012 

قائمة بمجالس األعمال الموقعة: 
عملت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين منذ تأسيسها في العام 1996 وحسب المادة )15( في نظامها الداخلي في حينه 

لتشكيل مجالس األعمال المشتركة مع العديد من الدول منها:
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني األردني المشترك في العام 1996، - 
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني المصري المشترك في العام 1998، - 
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني التونسي في العام 1999.- 
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني التركي المشترك في العام 2000.- 
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني العراقي المشترك  في العام 2002. )غير مفعل(- 
تأسيس مجلس االعمال الفلسطيني القطري المشترك في العام 2006، - 
تم توقيع إتفاقيات مجالس إقتصادية مع دولة أوكرانيا ومجلس العمل الفلسطيني في دولة اإلمارات العربية في العام - 

2006
تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني السوري المشترك في العام 2007، - 
هذا ومنذ توحيد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين تحت مظلة اإلتحاد أصبحت هذه اإلتفاقيات توقع من قبل إتحاد - 

جمعيات رجال األعمال:
 ففي حزيران من العام 2007 وقع اإلتحاد أول إتفاقية له مع دولة الصين الصديقة بتأسيس مجلس األعمال الصيني - 

الفلسطيني المشترك. 
 ووقعت صيغة جديدة لمجلس االعمال االردني الفلسطيني  من قبل اتحاد جمعيات رجال األعمال في العام 2010. - 
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وفي العام 2008 وقع اإلتحاد إتفاقيات مجالس أعمال مشتركة مع كل من لبنان واليمن. - 
وفي العام 2009 تم توقيع اتفاقية مجلس االعمال الليبي الفلسطيني المشترك.- 
وتم توقيع اتفاقية مجلس أعمال ألماني-فلسطيني مشترك عام 2010.- 
وقد وقع في حزيران 2012 اتفاقية مجلس اعمال عماني – فلسطيني مشترك- 

من المجالس »تحت التأسيس«:
أعمال ايطالي فلسطيني  برازيلي – فلسطيني مشترك، مجلس  أعمال  أعمال هندي- فلسطيني مشترك، مجلس  مجلس 
جزائري  أعمال  ومجلس  مشترك،  فلسطيني  بولندي  أعمال  مجلس  مشترك،  فلسطيني  فرنسي  أعمال  مجلس  مشترك، 
فلسطيني مشترك. مجلس أعمال فيتنامي فلسطيني مشترك، مجلس أعمال كرواتي فلسطيني مشترك. ومجلس اعمال 

ماليزي – فلسطيني مشترك.

ومن فعاليات المجالس المشتركة:
• مجلس االعمال الصيني - الفلسطيني المشترك:	

تأشيرات الدخول متعددة السفرات الى جمهورية الصين الشعبية.- 
المشاركة في مؤتمر رجال االعمال الصينيين والعرب في الشارقه ابريل 2102- 
المشاركة في المعرض الصيني السابع في عمان في نوفمبر 1102 والثامن في سبتمبر 2102- 
تعميم عدة فعايات في جمهورية الصين الشعبية:- 

دعوة للمشاركة في ملتقى جونكينج الرابع عشر لالستثمار والتواصل العالمي في مدينة جونكين، الصين في - 
81-12 ايار 1102.

قمة التواصل العالمي 12-42 ايار في مدينة مانشان ، مقاطعة انهوي ، الصين.- 
الثاني -  الصيني  العربي  والتجاري  االقتصادي  والمنتدى  الدولية  والتجارة  الصين )Ningxia( لالستثمار  معرض 

1102  في الفترة 1102/9/52-12.
معارض مدينة قوانزو السنوية- 

الدورات: - 
التدريبية  1.  الدورة  في  لفلسطين  مقاعد   3 تخصيص  الصديقة   الشعبية  الصين  جمهورية  في  تدريبية  دورة 

)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتها في الدول العربية( التدريب في مدينة النشو والتطبيق في مقاطعة 
قانسو في جمهورية الصين الشعبية من تاريخ 1102/90/41 حتى 1102/11/80.(

دورة تدريبية للعاملين في مجال التجارة الدولية التي عقدت في مدينة بكين في الفترة 1102/4/7 -72 /1102/4 2. 
محافظة 3.    Qingdao مدينة  في  عقدت  التي  والتكنولوجيا  الفكرية وتطوير العلوم  حول نظام الملكية  دورة 

Shandong  في الفترة 1102/80/13 -1102/90/72.
• مجلس االعمال التركي الفلسطيني المشترك:	

لزيارة -  االتراك  االعمال  رجال  وفد من  انتظار  العام 1102 بسبب  المشترك في  للمجلس  الثامنة  الدورة  تأخر عقد 
فلسطين بمصاحبة مسؤول رسمي اجلت مواعيدها عدة مرات ،   ويتم التحضير لعقد الدورة القادمة في اسطنبول 
في شهر تشرين ثاني القادم بالتنسيق مع مكتب الرئيس ابو مازن الهتمامه الشخصي بهذا المجلس وتفعيله 

.DEIK و TOBB  وكذلك بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الوطني ووزارة الخارجية و شركائنا في تركيا
عقد دورة في اللغة التركية العضاء الجمعية وبالتعاون مع جمعية الصداقة التركية الفلسطينية ووكالة التنمية - 

التركية – تيكا – استمر فيها خمس مشاركين الى مستوى جيد.
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•ال مجلس االعمال العماني الفلسطيني المشترك: 	
عقد في شهر حزيران الماضي على هامش تاسيس المجلس المشترك الملتقى االقتصادي العماني الفلسطيني - 

البلدين وكذلك زيارة  االول عرضت فيه اوراق عمل من الطرفين وتمت فيه لقاءات ثنائية بين رجال االعمال في 
مجموعة من الوزارات والمؤسسات االقتصادية الحيوية في السلطنه، كم تم ترتيب زيارة الى مدينة وميناء صحار 
في شمال البالد على الحدود مع دولة االمارات العربية والتي تبعد 250 كم من مدينة مسقط. وكانت الزيارة ناجحة 

بكل المقاييس.

• التحضير لتوقيع اتفاقية مجلس اعمال بولندي – فلسطيني مشترك:	
االول  الفلسطيني  البولندي  االقتصادي  الملتقى  وعقد   ، الفلسطينيين  االعمال  رجال  من  وفد  لزيارة  التحضير  يتم   

وتوقيع اتفاقية مجلس اعمال مشترك وعقد لقاءات ثنائية في منتصف شهر تشرين أول القادم.

٢. اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين: 
تم الحصول على الترخيص بعد سنتين تقريبًا من تقديم الطلب وذلك في منتصف العام 2011 وعليه عقد إجتماع مباشرة 
في مدينة جنين وفيه تم دراسة طلب انضمام ملتقى رجال أعمال نابلس لإلتحاد وتمت الموافقة عليه، واعتمدت قائمة 
األسماء الجديدة في حينه كأعضاء مجلس ادارة لإلتحاد لغاية شهر حزيران 2012. وهي الفترة التي كان مقررًا اإلنتهاء 
من اجراء اإلنتخابات واجتماعات الهيئات العامة في كل من ملتقى/ الخليل وملتقى نابلس وقد تم آخرها في شهر حزيران 
الماضي وحاليًا يتم العمل على اعتماد مجلس إدارة جديد من قبل وزارة الداخلية ومخولين بالتوقيع لمتابعة فتح حسابات 
لإلتحاد في بنك فلسطين كما تقرر في اجتماع جنين. وتجري الجهود لتوحيد العضوية واإلندماج على مستوى مؤسسات 
الضفة الغربية حاليًا أو وضع معايير محددة لتحديد من يستحق عضوية اإلتحاد وبطاقة اتحاد جمعيات رجال األعمال التي 

تم التطرق لها سابقًا.

Affiliations:
تأطير العالقة مع رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين بشكل فردي كما جاء سابقًا من خالل العضوية 
الفلسطينيين  األعمال  رجال  ومجالس وهيئات وجمعيات  اتحادات  تأسيس وضم  وبشكل جماعي من خالل  اإللكترونية 
 Affiliates الموجودة في خارج فلسطين في بعض الدول كتركيا واإلمارات العربية وليبيا وسلطنة عمان وقطر كفروع أو
إلتحاد الجمعيات المركزي. وتجري حاليًا دراسة اآللية واإلطار المناسب للتواصل بين رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين 
في داخل الوطن مع اخوانهم رجال األعمال الفلسطينيين في الشتات حيث سيكونون جسورًا لرجال األعمال في البلدان 

التي يقيمون فيها مع إخوانهم في الوطن.

٣. اتحاد رجال األعمال العرب 
يشارك اإلتحاد / الجمعية في اجتماعات مجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال األعمال العرب وآخرها في الدوحة في شهر 

شباط 2012.
كذلك يشارك أعضاء الجمعية واإلتحاد في العديد من الملتقيات العربية الدولية مثل 

العربي الصيني الثالث الذي عقد في الشارقة
العربي الهندي الثالث الذي عقد في أبو ظبي
العربي الياباني الثالث الذي عقد في تونس

العربي التركي الليبي – طرابلس الغرب
العربية اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرها من  القمم  بأوراق عمل يرفعها ويشارك فيها في  العربي  اإلتحاد  هذا ويشارك 



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ي
ار

إلد
ر ا

رب
تق

ال

19

المؤتمرات الهامة على الصعيد العربي.
كما أن أعضائنا يشاركون في الملتقيات السنوية لمجتمع األعمال العربي حيث عقد الملتقى الرابع عشر في الدوحة، قطر 

وسيستضاف الملتقى الخامس عشر في دولة الكويت في شهر تشرين ثاني القادم.

OIC 4. اتحاد أصحاب األعمال الدولي
هذا وقد انضم اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين في شهر تموز /2012 إلى عضوية اتحاد أصحاب األعمال الدولي 
التابع لمنظمة العمل األسالمي الذي يضم 57 دولة وسنقوم قريبًا بربط موقعنا اإللكتروني مع BOU Portal  البورتال التابع 
لإلتحاد الدولي والذي سيوفر فرص تبادل المعلومات والسلع والخدمات والمشاريع مع العديد من رجال األعمال في الدول 

اإلسالمية.
     

على صعيد العالقة مع القطاع الخاص الفلسطيني والحكومات الفلسطينية 

التواصل مع الحكومات والجهات الرسمية
يقوم اإلتحاد / الجمعية بالتواصل والعمل بشكل مباشر من قبل  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

واألمين العام والمنتدبين مع الوزارات المختلفة من وزارة اإلقتصاد الوطني، والمالية والشؤون المدنية، الشؤون اإلجتماعية، 
والسوق  النقد،  اإلستثمار، وسلطة  ومؤسسات تشجيع  والزراعة،   ، والعدل   ، والعمل  المحلي،  والحكم  والصحة،  والسياحة، 
المالي، وهيئة المدن الصناعية، والمعايير والمقاييس، ووكالء الوزارات، وممثلي الكتل النيابية في المجلس التشريعي، 
والتجمع الحركي ، وملحقين تجاريين للصين وتركيا ومصر واألردن وضيوف من الخارج وغيرهم في لقاءات بعضها دولية. 

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص
ويضم هذا المجلس عشرة مؤسسات منها أربع مؤسسات عضويتها شاملة ومتنوعة من القطاعات المختلفة هي اتحاد 
جمعيات رجال األعمال واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني. وهذه المؤسسات 

األربعة تحظى بإدارة أمانة السر للمجلس بشكل دوري كل ستة أشهر.
ويضم المجلس أيضًا ستة مؤسسات تخصصية مثل اتحاد المقاولين الفلسطينيين وجمعية البنوك في فلسطين ومجلس 

الشاحنين واتحاد أنظمة المعلومات واتحاد شركات التأمين ومكتب تنسيق القطاع السياحي.
الداخلية ويحظى  أنظمتها  العمل حسب  والتخصص في  والتكامل  األدوار  المؤسسات مصفوفة توزيع  هذا وقد وضعت 

اتحاد رجال األعمال الفلسطينيين بمهمتين رئيسيتين: 
السياساتية  قضاياه  لدعم  المناسب  الضغط  وحشد  قضاياه  ومناصرة  الخاص  القطاع  مصالح  عن  الدفاع  هي  األولــى: 
والتشريعية واإلتفاقات التجارية واإلقتصادية التي تخدم بالمحصلة اقتصادنا الوطني وترفع مستوى الحياة والمعيشة 

لشعبنا.
المؤسسات  ومع  الفلسطيني  الخاص  القطاع  عن  نيابة  المشتركة  األعمال  مجالس  اتفاقيات  وتوقيع  تأسيس  والثانية: 
الرديفة في الدول العربية والصديقة. وينبثق عن المجلس التنسيقي عدة لجان تستعين فيها لحشد موافقته وينبثق 
عن المجلس التنسيقي عدة لجان مثل لجنة 18 وتضم رؤساء المؤسسات للتنسيقي وبعض رؤساء الشركات الكبرى ولجنة 
60 وتشمل عدد اكبر من الخبراء والمختصين وممثلي الشركات والمؤسسات الغير أعضاء في المجلس التنسيقي ، واللجنة 

الفنية من القطاع الخاص ممثلة من مدراء المؤسسات، لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
لجنة الحوار الوطني، لجنة تركيز السياسات المالية واإلقتصادية، ولجنة السياسات العمالية والحد األدنى لألجور وصناديق 

التقاعد غير الحكومي وغيرها.
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لمؤسسات ال التنسيقي  المجلس  أمانة سر  اإلتحاد   / الجمعية  ولغاية 2012/4/10 استلمت  تاريخ 2011/10/10  هذا ومنذ 
القطاع  إلى عدم تسديد ديون  المالية  واألزمة  للحكومة  واإلقتصادية  المالية  السياسات  وقد استحوذت  الخاص،  القطاع 
الخاص وإعادة الرديات في وقتها ورفع الرسوم والضرائب المختلفة والمطالبة بتحديد حد أدنى لألجور، وبناء نظام ضمان 
اجتماعي وصناديق تقاعد غير حكومي والقوانين المختلفة للشركات وضريبة الدخل مما يرفع العبئ الضريبي على الشركات 
الفلسطينية بنسبة أكبر منها في الدول المتقدمة ، وقد تطلب ذلك قيادة الحوار الوطني بإسم القطاع الخاص جاء ذلك بعد 

توقف مع الحكومة دام أكثر من سنتين. 
وعليه نشمل في التقرير العام الخامس تقريرًا مفصاًل لإلجتماعات واللقاءات على الصعيد اليومي بما يعكس حجم العمل 
وبما يعكس اللقاءات والفعاليات واإلجتماعات التي قامت بها أمانة السر للمجلس / اإلتحاد والتي زادت عن ثالثة عشر 
)13( إجتماعًا لمجلس ادارة المجلس التنسيقي وحوالي ستة )6( لقاءات مع الدكتور سالم فياض، ثالثة منها له مع القطاع 
الخاص على حدة وثالثة )3( ضمن الحوار الوطني مع بقية األطراف؛ وضمن الحوار الوطني مع الحكومة، تم اإلجتماع مع لجنة 
تسيير الحوار أكثر من ثمانية )8( إجتماعات وعقدت اللجنة المصغرة / المركزة لقانون ضريبة الدخل والسياسات المالية 

المنبثقة عن المجلس التنسيقي أكثر من سبعة عشر )17( إجتماعًا لتحضير أعمالها. 
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تقرير أهم نشاطات الجمعية
من ابريل /2011- أيلول/2012

للمسؤولين 	  الخاص  القطاع  مؤسسات  في  التجارة  لمسؤولي  الصديقة  الصين   جمهورية  في  تدريبية  دورة 

العاملين في القطاع الخاص في مجال التجارة المحلية والدولية التي تشرف عليها أكاديمية الصين لمسؤولي 

األعمال الدوليين التابعة لوزارة التجارة الصينية، التي عقدت في مدينة بكين في الفترة 2011/4/7 -2011/4/27 

و زيارة مدينتي تشانغشا، هونان شنتشن بمشاركة ثالث ممثلين من فلسطين.

المشاركة في إعتصام أمام مقر مجلس الوزراء يوم االثنين الموافق 2011/4/18 وذلك احتجاجًا على عدم دفع 	 

الحكومة المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص والتي أثرت سلبًا على أداء شركات القطاع الخاص وتضرر 

عمل الكثير منها.

عقد الهيئة العامة العادية وإجراء إنتخابات في الجمعية للهيئة اإلدارية والرقابة بتاريخ 2011/04/21	 

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )1( في فندق الموفمبيك رام الله بتاريخ 2011/04/21	 

حصر المستحقات المالية للقطاع الخاص واإلرجاعات الضريبية والمبالغ المالية المستحقة على القطاع الخاص 	 

بتاريخ 2011/05/04

دعوة للمشاركة في مؤتمر المال و األعمال الثاني  الذي نظمته مجلة المال و األعمال العربية الفلسطينية في 	 

مدينة الناصرة  بتاريخ 2011/05/11 في فندق غولدن كراون

تعميمات فعاليات في جمهورية الصين. 	 

1- THE 14 CHINA CHONGQING INTERNATIONAL INVESTMENT AND GLOBAL SOURCING FAIR 

)May 182011 ,21-, Chongqing City, China(.

2- THE 14 GLOBAL OUTSOURCING SUMMINT )May 212011 ,24-, MaAnShan City, Anhui 

Province, China(.

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )2( في مقر شركة العامور للمقاوالت بديا – سلفيت بتاريخ 2011/05/26	 

تعميم في 2011/05/30 تعليمات وزارة اإلقتصاد الوطني حول تنظيم عمل الوكالء التجاريين للعام 2011	 

تعميم في 2011/05/30 للمشاركة في معرض بغداد الدولي 38	 

تحضير قائمة بتاريخ 2011/06/12 للتسهيل السفر على المعابر المصرية.	 

التركية 	  الصداقة  وجمعية  )تيكا(  التركية  التنمية  وكالة  مؤسسة  مع  بالتعاون  التركية  اللغة  في  دورة  عقد 

الفلسطينية. بتاريخ 2011/6/8.

في 20121/06/20 تعميم للمشاركة في إجتماع موسع حول آخر التطورات في أندونيسيا والشرق األوسط 2011	 

المشاركة في احتفال عيد ميالد نيلسون مانديال 92 )2011/06/21(.	 

المشاركة في الدورة الثانية لمؤتمر التعاون العربي األورومتوسطية.	 

 اجتماع حول الصناعات الزراعية 2011/06/27 في مقر الجمعية بحضور السيد يجي كوبو ممثل الوكالة اليابانية 	 

  Industrial park النظر حول مشروع وتبادل وجهات  المشترك  التعاون  لبحث سبل   )JICA( الدولي  للتعاون 

والصناعات الزراعية في مدينة أريحا المنوي تنفيذه بتمويل من الحكومة اليابانية.
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تعميم حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة-ميالنو/ايطاليا. في الفترة 11- 2011/7/13.	 تق

 	 EU( دعوة للمشاركة في الحلقة الدراسية حول مكتب المساعدة األوروبي للتصدير إلى أسواق اإلتحاد األوروبي

EXPORT HELP DESK( والذي عقد يوم الثالثاء الموافق 2011/07/12.

في 2011/07/14 دعوة ألعضاء الجمعية لزيارة الفلل النموذجية لشركة اإلتحاد لإلعمار واإستثمار.	 

تعميم المذكرة التي وصلت من وزارة اإلقتصاد الوطني من المنظمة العربية للتنمية والتعدين حول برامجها 	 

بتاريخ  الفنية  والمعونات  التدريبية  الــدورات  من  الشركات  إحتياجات  تحديد  وطلب   2011،2012 للعامين 

.2012/07/24

في 2011/7/26 تعميم للمشاركة في المؤتمر والملتقى الدولي ألعمار وتنمية فلسطين والذي عقد في األردن 	 

خالل الفترة 24-2011/10/27 والذي تم تنظيمه من قبل اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزه.

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )3( في مقر الجمعية بتاريخ 2011/07/26.	 

في 2011/08/1 دعوة أطلقها اتحاد جمعيات رجال األعمال مناشدة بتحويل إفطارات الشركات إلى طرود غذائية 	 

لألسر المحتاجة وتكرر ذلك في العام ٢٠١٢.

في ٢٠١١/8/2 تعميم حول خصخصة المشاريع الحكومية من قبل الحكومة البلغارية وتوزيع قائمة لها والدعوة 	 

إلجتماع مع ممثل الحكومة البلغارية.

في ٢٠١١/8/3 تعميم دعم فعاليات جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا في شهر رمضان المبارك.	 

اإلقتصادي 	  المجلس  تأسيس  في  تجربتهم  إلستطالع  بلغاريا  دولة  الى  الزيارة  في  اإلتحاد  ممثل  مشاركة 

واإلجتماعي في 8/٢٠١١.

تعميم  برنامج دعم القطاع الخاص الفلسطيني القرض الميسر من الحكومة اإليطالية 2011/8/4.	 

تعميم دعوة الدكتور أحمد مجدالني وزير العمل حول توجه الحكومة الفلسطينية لمنح رجال األعمال الفلسطينيين 	 

فرصة اإلستفادة من خصخصة المشاريع في دولة مولدوفا الحكومية 2011/8/4.

عقد خمسة إجتماعات للجنة التعديالت في الجمعية إبتداءا من 2011/09/6 الى تاريخ إجتماع الهيئة العامة 	 

غير العادي بتاريخ 2011/10/13 وإقرار النظام األساسي للجمعية والتعديالت عليه.

تحديث البيانات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة الجديد على موقع الجمعية اإللكتروني بتاريخ 2011/09/13.	 

في 2011/9/29 تعميم المعلومات حول رسوم ربط التيار الكهربائي المقترح في كافة مناطق الضفة الغربية.	 

تقديم ورقة تشمل مالحظات اإلتحاد حول دليل اإلجراءات للمجلس التنسيقي.	 

دورة تدريبية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة )في اطار التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية 	 

الصديقة وتحت مظلة مجلس االعمال الفلسطيني الصيني المشترك، بتخصيص 3 مقاعد لفلسطين في الدورة 

النشو  مدينة  في  التدريب  وكان  العربية(  الدول  في  وتطبيقاتها  الرياح  وطاقة  الشمسية  )الطاقة  التدريبية 

والتطبيق في مقاطعة قانسو في جمهورية الصين الشعبية والدورة من تاريخ 2011/09/14 حتى 2011/11/08(.

والتجاري 	  االقتصادي  المنتدى  الدولىة  والتجارة  لالستثمار   )Ningxia( الصين  معرض  في  للمشاركة  الدعوة 

العربي الصيني الثاني 2011 )2011/9/25-21(.

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )4( في مقر الجمعية بتاريخ 2011/09/27.	 

دورة حول نظام الملكية الفكرية وتطوير العلوم والتكنولوجيا تحت مظلة مجلس االعمال الفلسطيني الصيني 	 

المشترك التي عقدت في مدينة Qingdao  محافظة Shandong  في الفترة 2011/08/31 -2011/09/27.
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في 2011/10/3 عقد إجتماع لمدراء مؤسسات المجلس التنسيقي حول مسائل تخص القطاع الخاص.	 

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )5( في مقر الجمعية بتاريخ 2011/10/09.	 

في 2011/10/11 تعميم قانون ضريبة الدخل الجديد المعدل على أعضاء الجمعية واإلتحاد.	 

في 2011/10/11 تعميم قانون الشركات الفلسطيني على أعضاء الجمعية واإلتحاد.	 

في 2011/10/13 عقد إجتماع الهيئة العامة غير العادي وإقرار التعديالت على النظام األساسي للجمعية.	 

التاريخية 	  والمعالم  الطبيعية  الموارد  لحماية  فلسطين   لدولة  المكاني  الوطني  المخطط  إعداد  في  المشاركة 

بتاريخ 2011/10/19.

استالم أمانة السر لمؤسسات المجلس التنسيقي في 2011/10/24.	 

في 2011/10/30 تم تعميم قانون ضريبة الدخل المعدل على مؤسسات التنسيقي وطلب مالحظاتها.	 

تم في 2011/11/13 عقد اجتماع في مقر االتحاد لمناقشة قانون الشركات وجمع المالحظات من ممثلي مؤسسات 	 

المجلس وتركيزها من قبل د. نصر عبد الكريم مدير مركز تطوير القطاع الخاص لرفع وجهة نظر موحدة في 

اجتماعات المقاطعة باشراف مكتب الرئيس ابو مازن لتعديل القانون.  

ارسال كتاب للدكتور سالم فياض قبل اصدار الشرائح الجديدة بتاريخ 2011/11/22 وطلب تحديد موعد منه 	 

لحضور مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل في ورشة متخصصة.

عقد االجتماع االول لرؤساء وممثلي المؤسسات بتاريخ 2011/11/23 في مقر اتحاد الجمعيات لمناقشة موضوع 	 

البنوك في غزة.

البنوك في غزة 	  النقاش حول موضوع  لمتابعة  بتاريخ 2011/11/29  التنسيقي  للمجلس  الثاني  االجتماع  عقد 

وكذلك طرح موضوع ديون القطاع الخاص وحجز أموال الفلسطينيين من قبل اسرائيل.

عقد اجتماع تحضيري للجنة الفنية الفلسطينية التركية في وزارة االقتصاد في 2011/11/30.	 

الملتقى الرابع لإلستثمار في المناطق الحرة والتنموية 3-2011/12/4 ُعمان.	 

تركيا 	  اسطنبول-   2011 األول  كانون  ديسمبر/   -7-6 التركي  العربي  الصناعي  التعاون  مؤتمر  في  المشاركة 

ومشاركة السيد كمال حسونة الرئيس المشارك لمجلس األعمال المشترك بكلمة خاصة بإسم اإلتحاد.

12/10/ 2011  الساعة 11 قبل الظهر اجتماع الفريق الوطني لمنظمة التجارة العالمية في مقر وزارة االقتصاد 	 

الوطني.

الوفد -  الستقبال  للتحضير  االستثمار  تشجيع  هيئة  مقر  في   المؤسسات  لمدراء  اجتماع  ظهرا   ١٢ الساعة 

االردني 

االجتماع الثالث لرؤساء وممثلي المؤسسات في مقر االتحاد في الساعة 2 بعد الظهر بتاريخ 2011/12/18 قبل 	 

اللقاء مع الدكتور سالم فياض. 

االجتماع االول مع دولة رئيس الوزراء الساعة 3 بعد ظهر 2011/12/18 في مقر مجلس الوزراء واالتفاق على  -

اجتماعات دورية.

وفي 2011/12/19 عقد اجتماع لمجلس ادارة اتحاد جمعيات رجال االعمال في الساعة 12 ظهرا لمناقشة قانون 	 

الضريبة ومواضيع اخرى ، ثم عقد االجتماع الرابع لممثلي المجلس في مقر االتحاد في تمام الساعة الواحدة بعد 

الظهر لمناقشة عدة مواضيع اهمها اللقاء مع وزير الشؤون المدنية.
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اليوم 2011/12/١٩ اجتماع  ممثلي المؤسسات مع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لتنظيم - تق في نفس 

شؤون وزارته مع القطاع الخاص.

العدل علي 	  الظهر اجتماع في فندق النكرز سويتس وبدعوة من وزير  الساعة 11 قبل  عقد في 2011/12/29 

الخشان وحضوره لجلسة تقييم لموضوع التحكيم في فلسطين.

االقتصاد -  وزارة  مقر  التنسيقي في  المجلس  المؤسسات في  وممثلي  رؤساء  اجتماع  الساعة ١٢ ظهرا  وفي 

لمناقشة موضوع الحوار القائم مع الحكومة والقضايا ذات االهتمام المشترك، واستكماال للقاء مع الدكتور 

سالم فياض ولتفعيل وتنشيط الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. 

وفي الساعة 2 بعد الظهر اجتماع مجلس ادارة صندوق التشغيل للعمال. - 

في  29/ 2011/12 ارسلت دراسة تطوير العمل للمؤسسات المجلس التنسيقي لوضع مالحظاتها عليها ، ومن ثم 	 

دعوة المجلس الجتماع خاص بخصوصه في 19/ 3/ 2012 لتقرير التوجه المنشود لتطوير العمل ، وعلية انتدبت 

لجنة من السادة محمد مسروجي وابراهيم برهم ود. سمير حزبون  لوضع التصور وآليات  التطوير واالتفاق عليها 

لتنفيذها في أقرب فرصة ممكنة لتثبيت وتقوية االداء للمجلس واالستفادة من التجربة الحالية للمجلس التي 

وأوراق  الدراسات  توفير  الجارية وكذلك  المصاريف  لتغطية  المالية  والمصادر  الوظيفي  الكادر  توفر  تقتضي 

العمل المطلوبة. 

- تعميم قرار وزارة اإلقتصاد الوطني رقم 01 لسنة ٢٠١١ بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين.

دعوة ممثلي المؤسسات لالجتماع االول في 8/ 1/ 2012 مع التجمع الحركي في فندق موفمبيك حول السياسة 	 

المالية للحكومة والوضع الراهن.

في 2012/1/14 االجتماع الرابع لرؤساء المؤسسات وممثليهم في مقر مركز التجارة – بالتريد لتقريب وجهات 	 

النظر بين المؤسسات، ودراسة الشرائح الجديدة لقانون ضريبة الدخل الصادرة  عن الحكومة وتقرر نتيجة لهذا 

الوضع ان يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم. وتشكيل لجنة مصغرة   من السادة:  محمد العامور، ابراهيم 

برهم، خليل رزق، توفيق نصار واياد جوده لمتابعة االزمة.

2012/1/15 عقد مركز تطوير القطاع الخاص ورشة العمل رقم )1( حول قانون ضريبة الدخل المعدل في الهالل 	 

االحمر بالتعاون مع جمعية االقتصاديين ودعوة جميع مؤسسات التنسيقي والشركات الكبرى والمعنيين.

2012/1/16 الساعة 2 بعد الظهر االجتماع الخامس لرؤسا ء وممثلي مؤسسات المجلس في مقر االتحاد للتشاور 	 

حول االجتماع المزمع بالدكتور سالم فياض.

في 2012/1/١٦ الساعة 3 بعد الظهر االجتماع الثاني مع دولة رئيس الوزراء في مقر مجلس الوزراء بوفد مقلص - 

وتسليمه رسالة موقف من القطاع الخاص تعبر عن رفضهم للقانون وتعديالته 

 في 2012/1/17 االجتماع االول للجنة المصغرة  التي اجتمعت )9( اجتماعات في مقر االتحاد للتحضير وتركيز 	 

المالحظات حول القانون والسياسات المالية واالقتصادية للحكومة حتى تاريخ 2012/2/12.

وضع أمانة السر في 2012/1/18 لبيان صحفي في الجرائد المحلية، القدس، االيام والحياة الجديدة حول رفض 	 

المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لقانون ضريبة الدخل المعدل وعدم االمتثال للشرائح الصادرة 

عنه. 

 --81 والصينيين  العرب  األعمال  رجال  مؤتمر  في  الجمعية  من  أعمال  ورجال  حسونة  كمال  السيد  مشاركة 

2102/10/91 في الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة.
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في 2012/1/22 الساعة 11 قبل الظهر اجتماع مجلس ادارة الجمعية / االتحاد حول الضريبة.	 

الساعة ١٢ ظهرا االجتماع السادس لرؤساء وممثلي المؤسسات في المجلس”في اجتماع موسع” ضم اكثر - 

المعدل  الضريبة  قانون  الموقف من  للتشاور حول  الكبرى  والشركات  التنسيقي  من 40 شخصا من ممثلي 

والشرائح والسياسات المالية واالقتصادية للحكومة والخطوات المطلوبة.

الساعة 1 بعد الظهر عقد ورشة العمل الثانية لمركز تطوير القطاع الخاص في الهالل االحمر الفلسطيني - 

بالتعاون مع الملتقى الفكري العربي حول ” االستثمارات في فلسطين ”.

2012/1/23 الساعة 11 إجتماع رؤساء وممثلي المؤسسات مع الكتل النيابية في المجلس التشريعي. 	 

االجتماع في 2012/1/25 للجنة الفنية التركية الفلسطينية مع الملحق التجاري التركي فاتح الديم في مقر وزارة 	 

اإلقتصاد الوطني.

في 2012/1/26 االجتماع مع وكيل الوزارة السيد عبد الحفيظ نوفل  للتشاور حول سبل تفعيل الحوار الوطني.	 

في 2012/1/29 الساعة 11 االجتماع الثاني مع التجمع الحركي وحضور د. محمد شتيه في قاعة )الليدرز(.	 

الوزراء وقبول -  الوزراء د. سالم فياض في مقر مجلس  الثالث مع دولة رئيس  الظهر االجتماع  الساعة 3 بعد 

المشكلة من قبل  الحوار لالجتماع  لجنة تسيير  االزمة، وحضور  للخروج من  الوطني  الحوار  لمؤتمر  التحضير 

الدكتور سالم فياض من: الدكتور سمير عبد الله، د. نبيل قسيس، د.عزمي الشعيبي.

في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر االجتماع رقم )7( لرؤساء وممثلي المؤسسات في 2012/1/٢٩ قبل التوجه - 

الى اللقاء مع الدكتور سالم فياض.

في 2012/1/31 بيان من المجلس التنسيقي وترحيب شامل بالحوار.	 

اللجنة 	  من تاريخ 2012/2/2  حتى 2012/2/23  )5( اجتماعات تحضيرية  مع  لجنة تسيير الحوار  عقدت مع 

المصغرة وحضور امين السر الغلبها في مقر ماس للتوافق على اليات الحوار والتفاصيل.

اجتماع امين السر واللجنة المصغرة مع شركة اعالم تام السيد كامل الحسيني واركان مكتبه في 2/ 2012/2 	 

لمناقشة الحملة االعالمية للقطاع الخاص حول الحوار الوطني واالزمة مع الحكومة. 

في 5/ 2 خبر حول اجتماع تشاوري بين ممثلي المجلس التنسيقي والدكتور سالم فياض رئيس الوزراء للتخفيف 	 

من حدة الشارع. 

للبحث عن 	  الحكومة  الخاص يدعو  القطاع   2012/ و2/7   2  /6 الوطني في  الحوار  بيانات صحفية حول جلسات 

اسباب االزمة المالية الرئيسية ومعالجتها. 

االجتماع رقم )8( للمجلس التنسيقي في 2012/2/6 الساعة 1 بعد الظهر لوضع مذكرة باسم القطاع الخاص 	 

ارسلت الى لجنة تسيير الحوار موقعة من رؤساء المؤسسات.  

في الساعة 3 بعد ظهر نفس اليوم عقد اللقاء االول لمؤتمر الحوار في مقر ماس بحضور د. سالم فياض - 

في 8/ 2/ 2012 اجتماع موسع للجنة المصغرة وممثلي الشركات وامين السر لتحديد سقف زمني واطارللحوار.	 

 	  JICA ممثلي مع  الخاص  القطاع  تطوير  مركز  ومدير  اإلتحاد  عام  أمين  اجتماع   10:30 الساعة   2012/2/9 يوم 

اليابانية في مقر اإلتحاد . 

الساعة 11 اجتماع مجلس ادارة الجمعية واالتحاد من الضفة الغربية حول السياسات المالية للحكومة.- 

الساعة 1 االجتماع رقم )9( للمجلس التنسيقي يوم 9/ 2102/2 قبل االجتماع مع د. سالم فياض ولجنة تسيير - 

الحوار، ومتابعة التفاصيل المطروحة . 
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في 9/ 2/ 2102 الساعة 3 بعد الظهر االجتماع الرابع مع الدكتور سالم فياض ولجنة تسيير الحوار في - تق

مقر مجلس الوزراء واالتفاق على تنزيل الشرائح وبث الخبر على تلفزيون فلسطين ووسائل االعالم االخرى. 

في 14/ 2/ 2012 الساعة 1 بعد الظهر االجتماع رقم )10( لرؤساء وممثلي المجلس لمناقشة مدى التزام الحكومة 	 

بالحوار، وتقرر تشكيل ثالث لجان اقتصادية ومالية وقانونية مساعدة للجنة المركزة للحوار التي تم توسيعها 

بدل اللجنة المصغرة من السادة : محمد العامور، عادل عودة، توفيق نصار، جوزيف نسناس، خليل رزق، ابراهيم 

برهم. 

والقطاع -  العمالية  الجهات  ممثلي  الحوارمع  للجنة تسيير  االول  الموسع  االجتماع  الظهر  بعد   3 الساعة  في 

الخاص وبقية الشركاء حيث وضعت الية واضحة بتمديد الحوار حول تعديل القانون حتى 2012/٤/١٥ وضرورة 

تزويد لجنة تسيير الحوار بمالحظات الجهات المختلفة حول تعديل القانون قبل 2012/٢/٢ وحول السياسة 

المالية واالقتصادية قبل ٢/٢٢/2012.   

السر 	  امانة  بتزويد  التنسيقي  الخاص ومن خارج  القطاع  التعميم على رؤساء مؤسسات  /2/ 2012 تم  في 15 

بمالحظاتهم على القانون والسياسة المالية للحكومة حسب االتفاق معها، لكي ترفع ورقة موقف من القطاع 

الخاص قبل 2/22/ 2012.

في 2012/2/19 اجتماع للجنة المركزة وجميع ممثلي اللجان القانونية واالقتصادية والمالية المساندة لها، في 	 

غرفة تجارة رام الله للخروج بورقة موقف موحدة وشاملة بسبب سفرنا إلى قطر .

مساء يوم 2/١٩ مشاركة الرئيس وأمين سر وامين عام اتحاد جمعيات رجال األعمال في اجتماع مجلس ادارة - 

اتحاد رجال األعمال العرب في الدوحة

وفي 2012/2/20 المشاركة في فعاليات الملتقى الرابع عشر لمجتمع األعمال العربي في الدوحة /  قطر 	 

في 21/ 2/ 2012 أرسلت ورقة موقف باسم القطاع الخاص حول قانون ضريبة الدخل رقم )8( سنة 2011  للجنة 	 

تسيير الحوار.

في 2012/2/22 عقد اجتماع أول للجنة تسيير الحوار مع اللجنة المصغرة من المجلس حول التقشف الحكومي  	 

وبحضور مفاجئ للدكتور سالم فياض لالجتماع.

23/ 2012/2 االجتماع الموسع الثاني للجنة الحوارمع جميع الشركاء ومناقشة بنود القانون بندًا بندًا.	 

في 2012/2/26 االجتماع رقم 11 لرؤساء وممثلي المجلس بعد العودة من قطر حيث تم جسر  الخالفات الداخلية 	 

بين اعضاء اللجنة المركزة، واالطالع على ورقة الموقف حول القانون المعدة من قبل القطاع الخاص في 2012/2/21 

وورقة أخرى حول اهم العناوين حول السياسة المالية للحكومة، وتقرر فيه ارسال كتاب يطلب فيه من لجنة 

تسيير الحوار االجتماع مع ممثلي القطاع الخاص على حدة.

الموفنبيك يتألف من 35 شخصًا يرافقهم 	  الصينيين في فندق  2012/2/28 استقبال وفد من رجال األعمال 

السفير الفلسطيني في بكين. 

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )6(  وإنضمام ممثلين من مؤسسات إتحاد جمعيات رجال األعمال في مقر 	 

الجمعية / االتحاد بتاريخ 2012/02/29.

في 2012/3/4 اجتماع د. حازم الشنار مقرر اللجنة الفنية للقطاع العام ومسؤول ملف الحوار في  وزارة االقتصاد 	 

مع ماجد معالي مقرر اللجنة الفنية من القطاع الخاص، واستكمال اللقاء في 3/5 لتحديد التوجهات والخطوات 

المستقبلية للملف.
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في 2012/3/5 عقد االجتماع مع لجنة تسيير الحوار واللجنة المركزة على حدة ، واجتماع آخر في ماس بتاريخ 	 

3/13/ 2012 وبدأ في هذا االجتماع التحدث بلغة مشتركة.

الخاص مع ممثلي EU  في مقر 	  القطاع  امين عام االتحاد ومدير مركز تطوير  في يوم 2012/3/11 اجتماع 

االتحاد .

باالجتماع مع وزير الشؤون المدنية طلب من المؤسسات انتداب ممثلين عنها في هذه اللجنة والتي عين مقررا 	 

لها السيد علي برهم لتنظيم ملف  BMC بالشكل المقبول وعقدت اجتماعات اللجنة اجتماعها األول  في 18/ 

3 في مقر اإلتحاد.

في 2012/3/13 عقد اجتماع لرؤساء وممثلي المجلس مع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي رفيق النتشة.حول 	 

أهمية التعاون بين الهيئة والمجلس في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

في 2012/3/14 عقد مركز تطوير القطاع الخاص ورشة عمل رقم 3 في مقر االتحاد حول دراسة صناديق التقاعد 	 

غير الحكومية  وخرج بورقة ارسلت الى وزارة االقتصاد الوطني.

2012/03/14 اجتماع اللجنة الفنية للحوار في وزارة االقتصاد.	 

 في 2012/3/15 اجتماع لجنة تسيير الحوار باجتماع موسع مع جميع الفرقاء.وتقرر فيه استكمال مراجعة البنود 	 

الواردة في رد وزارة المالية في اجتماع تكميلي يوم 2012/3/21، وآخر للقطاع الزراعي يوم 2012/3/18.

في 3/15 الساعة 9 صباحا فتح العطاءات من اللجنة  المكونة من ) د.حازم الشنار، عماد الجالد بيان عابد ، وماجد 	 

معالي( في البيت االلماني الختيار بيت الخبرة لالشراف على الحوار بين القطاعين العام والخاص. 

2012/3/20 االجتماع مع نائب وزير خارجية البيرو في وزارة االقتصاد الوطني بحضورالسيد عبد الحفيظ نوفل 	 

وكيل الوزارة ومدراء المؤسسات في المجلس.

 رفع رسالة لوزير العمل حول الحد االدنى لالجور وعدم التزام المجلس بتاريخ 2012/5/1.	 

الحد االدنى 	  المركز حول   عقد مركز تطوير القطاع الخاص ورشة عمل رقم 4 حول ورقة الموقف التي اعدها 

لالجور في مقر االتحاد في 25/ 3 /2012، وتزويد لجنة الحد االدنى لالجور بنتائجها.

عمل 	  تطوير  موضوع  تناول  الذي    - التنسيقي  المجلس  وممثلي  لرؤساء   )12( رقم  االجتماع   2012/3/27 في 

المجلس التنسيقي والدراسات واألبحاث وسبل تمويلها وكذلك ملف الحوار مع الحكومة.

27-2012/3/26 دورات لمشروع منظمة التجارة العالمية العضاء الفريقين الوطني واالستشاري.  	 

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )7( في مقر الجمعية بتاريخ 2012/03/28.	 

29/ 3/ 2012 اجتماع اللجان الفنية المشتركة من القطاعين وفي 5/ 4 بحضور رؤساء المجلس.	 

في 2/ 2012/4 اجتماع ماجد معالي عن اللجنة الفنية للقطاع الخاص للتحضير الجتماعات اللجنة االقتصادية 	 

المشتركة في مالطا المقترح في 5/11.

في2012/4/3 الساعة 3 بعد الظهر اجتماع للجنة المركزة للقانون بحضور السيد محمد مسروجي امين السر في 	 

مقر االتحاد قبل اللقاء مع د. سالم فياض .في الساعة 4 بعد الظهر.

االجتماع مع الدكتور سالم فياض في مقر ماس والتوافق على اكثر من %90 من المالحظات المقدمة من - 

القطاع الخاص. و نسخة معدلة للقانون من قبل الخبراء.

لدراسة تفاصيل 	  الله  رام  الديم في مكتبه في  التركي فاتح  التجاري  الملحق  العام لالتحاد مع  األمين  اجتماع 

وتعليمات اصدار الفيز المتعددة والسفرات الجديدة وغيرها من األمور التي تهم العالقة مع تركيا. 
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في 9/ 4/ 2012 اجتماع أمين السر واللجنة المصغرة مع السيد سمير حليلة تحديد الدراسات واالتعاب المترتبة 	 تق

على المجلس.

بتاريخ 2012/4/10 رسالة من السيد محمد مسروجي أمين السر الى دولة الدكتور سالم فياض حول ديون القطاع 	 

الخاص.

حول 	  ورشة  في  العالمية  التجارة  لمنظمة  فلسطين  النضمام  الوطني  الفريق  اعضاء  تدريب   2012/4  /11 في 

التجارة الخارجية مع الدكتور الياس غطاس في فندق سيزر.

في 2012/04/12 اإلجتماع الثاني للجنة BMC  في مقر اإلتحاد.	 

في 2012/04/13 إستقبال وفد ياباني متخصص في هيئة تشجيع االستثمار من قبل مدراء المؤسسات.	 

يومي 16 و17 /2012/04 مشاركة أمين عام اإلتحاد مع الدكتور حازم الشنار في فعاليات لقاء برشلونة / إسبانيا 	 

لدول اليورو متوسطية لتقوية جمعيات رجال األعمال.

القانون 	  تعديل  وضع صيغة  بخصوص  ماس  في  الحوار  تسيير  لجنة  مع  السابع  االجتماع   2012  /4  /18 في 

ومراجعتها مع ممثلي القطاع الخاص.

في 2012/04/18 كلمة ألمين السر السيد محمد مسروجي في ورشة عمل خاصة لحشد األموال لصندوق تشغيل 	 

العمال وتقديم ورقة عمل في الورشة من قبل السيد توفيق نصار عن وجهة نظر القطاع الخاص وتشغيل عمال 

المستوطنات في القطاع الخاص الفلسطيني

في 2012/04/18 اإلجتماع الثالث للجنة BMC  واإلتفاق على قائمة موحدة وتم ختمها من المؤسسات وتوقيعها 	 

من أمين السر وإرسالها بكتاب تغطية الى وزير الشؤون المدنية.

 	-24 قمرت(   ( البالص  فندق   – تونس   ( والمتوسطة  الصغيرة  للصناعات  السادس  العربي  الملتقى  تعميم 

 )2012/04/26

2012/4/28 المشاركة في إعتصامات األسرى في منطقة رام الله.	 

لقاءات تلفزيونية / تلفزيون نابلس مع السيد محمد مسروجي امين السر، تلفزيون فلسطين برنامج عالمكشوف 	 

السادة محمد مسروجي وابراهيم برهم ، وإذاعية مختلفة فلسطين، رايه ف. م وغيرها. وحملة إعالمية من قبل 

شركة إعالم تام /  السيد كامل الحسيني وكادر الشركة أثناء فترة الحوار الوطني.

تسليم أمانة سر المجلس التنسيقي في 2012/04/30.	 

تعميم زيارة أربيل / العراق  )في األسبوع األول من أيار 2012(.	 

عقد  الملتقى اإلقتصادي العماني الفلسطيني األول )2012/05/5 ( في مسقط / سلطنة ُعمان.	 

أيضا في 2102/5/5 توقيع إتفاقية مجلس اعمال ُعماني فلسطيني مشترك.- 

في 2102/5/6 زيارة مؤسسات ووزارات ُعمانية في مدينة مسقط.- 

في 2102/5/7 زيارة مدينة صحار بالقرب من مضيق هرمز الميناء الُعماني الواعد والذي يبعد 250 كيلو متر - 

عن مسقط.

المعرض التجاري العالمي للشريك والعالمة المميزة  قطر خالل الفترة ٦-٢٠١٢/٥/٨	 

تعميم مؤتمر التعاون العربي التركي »الدورة الثانية« والمعرض المصاحب  ) طرابلس – ليبيا ٧-٢٠١٢/٥/٨(.	 

تعميم معرض السيارات وتجهيز ورشات الميكانيك وقطع الغيار  وجمعية صفاقص الدولي ) تونس – قصر 	 

المعارض( )٨-٢٠١٢/٥/٢١(.
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عقد دورة تدريبية حول تحرير تجارة الخدمات للفريق الوطني WTO بتاريخ 2012/05/15-14.	 

تعميم معرض قبرص الدولي ال 37 نيقوسيا قبرص 2012/05/27-18.	 

تعميم معرض الفالحة والصناعات الغذائية  لجمعية صفاقص الدولي، ) تونس – قصر المعارض( من )23-	 

 )2012/05/26

مشاركة رئيس وأمين عام إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين في حفل إطالق وتأسيس إتحاد رجال 	 

األعمال الفلسطيني التركي في إسطنبول في 2012/05/26.

معرض الجزائر الدولي الجزائر ٥/٣٠-٦/٥/2012.	 

الجراشي 	  الجمعية رقم )8( في فندق اإلنتركوننتيننتال بيت لحم بضياقة السيد خضر  إدارة  إجتماع مجلس 

بتاريخ 2012/06/20.

فندق 	  في  الديم  فاتح  التجاري  والملحق  توالنالر  شاكر  السيد  التركي  السفير  إستقبال   2012/06/20 في 

اإلنتركوننتيننتال مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية على غداء عمل بضيافة مجموعة شركات الجراشي.

عقد خلوة في أريحا يومي الجمعة والسبت بتاريخ 2012/06/22،23 ألعضاء الفريق الوطني والفني لدخول فلسطين 	 

منظمة التجارة العالمية إلعتماد الوثائق الفنية لطلب فلسطين لإلنضمام كمراقب في المنظمة الدولية.

المنتدى العربي األسترالي  ) سدني –أستراليا 2012/6/6-5(. 	 

وتوقيع 	  المشتركة  اإلقتصادية  اللجنة  إجتماعات  عقد  حول  بولندا  تجارة  وغرفة  الخارجية  وزارة  مع  مراسالت 

إتفاقية مجلس أعمال مشترك في أكتوبر /2012.

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )9( في مقر الجمعية بتاريخ 2012/06/26.	 

تعميم عقد ورشة عمل التجارة الخارجية بإستخدام اإلعتمادات المستندية 2012/07/3 في االتحاد)تم تأجيلها(	 

عقد ورشة عمل نظمها مركز تطوير القطاع الخاص حول »اتفاق باريس اإلقتصادي« – فندق السيزر 2012/07/17	 

تعميم جلسة الطاولة المستديرة »سياسة االتحاد األوروبي تجاه منتجات المستوطنات اإلسرائيلية« 2012/07/17	 

تعميم دعم فعاليات رمضان حملة شهر الخير والبركة لمرضى الثالسيميا 2012/07/17.	 

حملة اغاثة سوريا 2012/07/30.	 

في 2012/08/12 اجتماع تشاوري لالتحاد مع وزارة المالية حول منطقة الميناء الجمركي الفلسطيني على حدود 	 

العام 67.

للمصاعد 	  الدورية  والفحوصات  التشغيل  وفحوصات  الصيانة  اسعار  لدراسة  الفنية  اللجنة  تشكيل  اعادة 

2012/08/05/ مجلس الوزراء.

المشاركة في المؤتمر العربي الهندي / ورقة من قبل الدكتور نصر عبد الكريم مدير مركز تطوير القطاع الخاص 	 

في أبو ظبي.

تعميم قانون اإلقامة الجديد في تركيا.	 

بيان بإسم المجلس حول ملتقى رجال أعمال فلسطين  في رام الله ورفع المسؤولية عن المشاركة فيه.	 

التجاري 	  الملحق  مع   بالتعاون  الصديقة  الشعبية  الصين  إلى جمهورية  الدخول  تأشيرات  إصدار  على  العمل 

السيد ساو مينشوان  و وزارة الخارجية الصينية في بكين وبإستثناء أعضاء إتحاد رجال األعمال الفلسطينيين 

من قرار الممثلية بوقف إصدار التأشيرات متعددة السفرات والمستعجلة. ومساعدة رجال األعمال للحصول على 

تأشيرات متعددة السفرات ولمدة عام كامل.
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تحديث المعلومات في المنظومة السابقة من قبل مؤسسات المجلس التنسيقي حول آلية الحوار بين القطاعين 	 تق

العام والخاص

إجتماعات دورية بين األمين العام لإلتحاد ومدير مركز تطوير القطاع الخاص مع جهات مانحة دولية للتحضير 	 

  USAID،Deliotes ، ICI ألعمال ومشاريع للجمعية واإلتحاد ومركز تطوير القطاع الخاص في العام المقبل منها

وغيرها 

إجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم )10( بتاريخ 2012/09/12.	 

تعميم فعاليات منتدى األعمال الدولي )16( ومعرض الموصياد )14( الذي سيعقد في إسطنبول في  	 

2012/10/14-11

المشاركة في الحوار الوطني مع الدكتور سالم فياض والعديد من وزراء الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني 	 

والنقابات العمالية في معهد ماس حول اإلعتصامات واإلضرابات األخيرة بسبب الغالء والبحث عن وضع حلول 

لألزمة بتاريخ 2012/9/9.

اللجان 	  في  وممثلينا  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  االتحاد/الجمعية  لرئيس  الهامة  المشاركات  من  العديد  هناك 

المتعددة التي لم نتمكن من ذكرها في هذا التقرير لعدم تزويدنا بالتفاصيل عنها.
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التقرير المالي 
عن العام 2011

الزميالت و الزمالء المحترمين 

تحية طيبة و بعد ,
تجدون بين ايديكم ميزانية عام 2011  مفصلة حيث تعكس تفاصيل االيرادات 

و المصروفات و االصول الثابتة و غيرها للجمعية في هذا العام  .

بيان  و  الدخل  بيان  منه شامال   األول  كانون  عام  كما في 31  لكل  العامة  للميزانية  المالية   البيانات  إعداد وعرض  يتم 
و  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  عادية  بصورة  المرفقة  و  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات 

السياسات المحاسبية المالئمة والتقديرات المحاسبية المعقولة الالزمة إلعداد  البيانات المالية.
وعليه نستعرض اهم البنود الواردة فيها .

أوال، االيرادات : 
ان جميع ايرادات الجمعية هي نتيجة دخل من رسوم االنتساب و االشتراك السنوي و الخدمات التي تقدمها الجمعية    )1

، حيث ان الوضع المالي للجمعية دائما ممتاز و يحقق وفرات بشكل سنوي .
 

هناك انخفاض في حجم االيرادات في العام 2011 عن العام 2010 بنسبة ملحوظة ولكن ليست بتاثير كبير حيث عادت    )2
االيرادات الى مستواها الطبيعي ما قبل 2009 ، حيث كان االقبال مميز بالسنة المالية 2009  لحاجة المنتسبين الى 
بطاقات رجال االعمال وتحسن الوضع اإلقتصادي العام.كما ان لجنة العضوية إستمرت بالتشديد في تدقيق الطلبات 
الجديدة للتاكد من توافقها مع الشروط الموضوعه. باالضافة الى وجود اعضاء اكثر من المعتاد لم يسددوا إشتراكاتهم 

السنوية حيث نقوم بمطالبتهم، لعدم تراكم ذممهم.

ثانيا، المصروفات : 
لقد ازدادت مصروفات الجمعية زيادة ضئيلة و ذلك بسبب ازدياد التزاماتها  

ثالثًا، المساهمة في شراء قطعة األرض: 
تظهر البيانات المساهمة في شراء قطعة أرض كما بينا سابقا تملك الجمعية نسبة %22 من األرض والمدفوع من الجمعية 
بإسم  األرض  بإجراءات تطويب  اإلدارية، وتقوم حاليا  الهيئة  ما إستلفته من  الجمعية  ألف دوالر وقد سددت  مبلغ 122 

المؤسسات.
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رابعًا، فصل األعضاء غير المسددين والمنقطعين:ا
توصي الهيئة اإلدارية الهيئة العامة في إجتماعها القادم فصل كل من التالية أسماؤهم بسبب إنقطاعهم وتراكم الرسوم 
السنوية عليهم ألكثر من عامين متتاليين وقد أرسلت لهم رسائل موجهة من أمين الصندوق وادارة الجمعية لحضهم على 
تسديد ما عليهم من مستحقات مالية ويتضح أن لديهم ظروف خاصة بهم تمنعهم من مواصلة تفعيل عضويتهم في 

الجمعية وتسديد ما عليهم من ديون.

خامسا، تحليل الميزانية للعام 2011 مع سابقتها للعام 2010 :
 

و بعد تحليل الميزانية العامة تبين التالي :

البنوك كان في نهاية عام 2011 184,439  شيقل اي  بنقصان بمقدار 59,833 . 1 النقد في الصندوق ولدى  مجموع 
شيقل عن العام 2010 بنسبة 25% .

بلغ مجموع الموجودات المتداولة  1,420,757  شيقل اي بزيادة  134,219 عن العام 2010 بنسبة 10%.. 2
مجموع الموجودات الثابتة زاد بمبلغ 10,828 شيقل  عن العام   2010  بنسبة 4,56% .. 3

 مجموع المطلوبات المتداولة زاد عن السنة السابقة 2010 بمبلغ 285,204  شيقل بنسبة  48% .4. 
 

و بعد تحليل بيان الدخل تبين التالي :

ايرادات اشتراكات سنوية قلت بمبلغ 51,736 شيقل عن العام 2010، وهنالك زيادة في عدد غير المسددين إلشتراكتهم . 1
والذين تتم المتابعة معهم لعدم تراكم الذمم عليهم.

 بالنسبة إلى حساب مجلة رجل االعمال الفلسطيني للعام 2011 يظهر ثبات ارباحها، و كان صافي الربح 47,216  شيقل 2. 
.

هذا و تتوجه الجمعية لزيادة الدخل في جانب الخدمات و خاصة من خالل موقع الجمعية االلكتروني و اإلعالن عليه ، . 3
كذلك من خالل تنشيط االشتراك  االلكتروني فيما سيسمح لزيادة عدد االعضاء مكن الفلسطينيين في الخارج و من 

ضمن المعايير الموضوعة .
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إجتماعات الهيئة العامة لجمعية رجال األعمالإ

إجتماع لجنة 
االنتخابات

قبيل الهيئة 
العامة

إجتماع الهيئة العامة العادي في فندق موفينبيك - رام الله بتاريخ ٢٠١١/٤/٢١
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رام الله

إجتماع مجلس 
إدارة بضيافة 
شركة العامور 

الصناعية في بديا

إجتماع
في مقر الجمعية
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في مقر الجمعية

إجتماع في فندق االنتركونتيننتال بيت 
لحم بضيافة مجموعة شركات الجراشي

اإلجتماع العاشر في مقر الجمعية
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إجتماع مجلس إدارة اإلتحاد بضيافة منتدى رجال األعمال في جنين

إجتماع مجلس إدارة اإلتحاد قبل اللقاء بوزير الشؤون المدنية 

إجتماع مجلس إدارة اإلتحاد لبحث السياسات المالية للحكومة واللقاء بدولة رئيس الوزراء
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في القاهرة

في الدوحة

إجتماعات مجلس إدارة إتحاد رجال األعمال العرب 
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الرئيس أبو مازن في جهود المصالحة 

وتوجهه لألمم المتحدة

اللقاء مع دولة رئيس الوزراء د. سالم فياض
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مجلس إدارة إتحاد رجال األعمال 

العرب يلتقي عمرو موسى األمين 

العام للجامعة العربية

وفد من المجلس 

التنسيقي لمؤسسات 

القطاع الخاص يلتقي 

رئيس هيئة مكافحة 

الفساد



43جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

ا جمعية الصداقة األلمانية الفلسطينية

د. جواد ناجي وزير االقتصاد الوطني

مع حسن أبو لبدة وزير االقتصاد الوطني السابق



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس44

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

لقاء حسين الشيخ وزير الشؤون المدنيةا

تكريم د. لؤي عيسى 

السفير الفلسطيني 

في سلطنة عمان

تكريم السيد شاكر 

تولنالر السفير 

التركي لدى السلطة 

الوطنية الفلسطينية



45جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

ا تكريم السيد ماريك 

زيلنسكي الملحق 

التجاري البولندي

كاترينا كاردينالي  

الملحق التجاري 

االيطالي ونادر عكرة 

مندوب مكتب البعثة 

التجارية االيطالية في 

عمان

لقاء مع الكتل 

النيابية في المجلس 

التشريعي

لقاء مع  وزير التصدير 

واالستثمار الدومنيكاني  



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس46

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

ا

إستقبال 

الوفد 

األردني

إستقبال وفود

إستقبال الوفد 

الياباني في هيئة 

تشجيع االستثمار



47جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

ا

إستقبال 

الوفد 

الصيني

لقاءات مع وفد 

سيريالنكي



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس48

ور
ص

ي 
 ف

ت
كا

ار
ش

م
وال

ت 
طا

شا
لن

مشاركات رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأمين عام جمعية / إتحادا

اللقاء مع د. أحمد مجدالني وزير العمل 
ود. علي القاضي رجل أعمال فلسطيني مقيم في 

دولة مولدوڤا

استقبال السفير التركي شاكر تورنالر والملحق 

التجاري فاتح الديم لدى السلطة الوطنية

مشاركة رئيس االتحاد محمد مسروجي بورقة عمل 

حول سياسات تشغيل  العمال في فلسطين

اللجنة التنفيذية لصندوق تشغيل العمال

اللقاء مع لجنة العالقات العامة لمحافظة نابلس 

وضم جهود رئيس وأمين عام اإلتحاد لدعم تنفيذ 

استراتيجية المحافظة
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الجمعية / إتحاد الجمعيات ومركز 

التجارة الفلسطيني

لقاء مع وكيل وزارة االقتصاد 

لبحث السياسات المالية للحكومة

أعضاء الفريقين الوطني والفني لدخول 
فلسطين منظمة التجارة العالمية

مع منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية 

في فلسطين
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أحد اجتماعات لجنة أرض المؤسسات

إجتماع الهيئة العامة للمؤسسة الفلسطينية 

)PEFE ( للتعليم من أجل التوظيف

BMC أحد اجتماعات

عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة االقتصاد الوطني 

ICI وماهر حمدان مدير مشروع

فؤاد جبر أمين سر جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيين يشارك في زيارة وفد فلسطيني إلى 

بلغاريا
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اراشاد هرموزلو مستشار الرئيس 

التركي د. عبد الله غول

محافظ سلطة 

النقد الفلسطينية 

د. جهاد الوزير
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ممثلي جايكا اليابانية في اجتماعين مختلفين
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الفلسطيني المشترك من قبل إتحاد الجمعيات

جناح المنتجات 
الفلسطينية في 
معرض الشارقة
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ملتقى القطاع الخاص الرابع 
عشر لتنمية التجارة بين البلدان 

اإلسالمية في الشارقة

الملتقى الرابع عشر لمجتمع األعمال 
العربي في الدوحة في قطر

 IBF منتدى األعمال الدولي
في اسطنبول
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مع وكيل وزارة االقتصاد العماني
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الفلسطينية في مسقط
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والملحق التجاري أسامة العبسي والوفد الفلسطيني 

المشارك

زيارة السوق المالي العماني
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خطة العمل القادمة أيلول 2012-/ ديسمبر- 2013 
جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

مقدمة، النشاطات والخدمات:
يصعب على فلسطين تعويض ما يفوتها من فرص وما يفرض عليها من كوابح إلقتصادها نتيجة لما تعانيه من ضريبة 
االحتالل واالنقسام أو ما يتوصل اليه العالم من تقدم تكنولوجي يتراكم يوميا بشكل نوعي، سواء عن السنوات الماضية أو 

من خالل وضع استراتيجيات مستقبلية للتحول الى دولة مزدهرة  بصراحة تمتزج بااللم العالم لم ولن ينتظرنا.
فما هو المطلوب من قادة هذا المجتمع عملة وما يقع على عاتقهم من مسؤولية مركَبة على الصعد جميعها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وغيرها من وضع تصور لرؤيا استراتيجية متكاملة لتحقيق االصالحات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية المطلوبة لالسترشاد بها ويمكن لكل طرف القيام بما هو مطلوب منه. 
من هذا االحساس بالواقع االليم نجد انه بات يصعب وضع استراتيجية تضيء لنا الطريق ويمكن االلتزام بها او تنفيذ الجزء 

االكبر منها ، وما ينفذ يكون بصعوبة وبعد ان نجتهد ونؤقلمها للظروف المواتية.
نحن لسنا جمعية لتقديم الخدمات SERVICE PROVIDER التي نقوم عليها، بل يجب ان تعمل الجمعية من أجل المساهمة 
في صياغة وتحقيق الرؤيا الوطنية التي يجب ان تعمل على توفير بيئة االعمال المالئمة لجلب وانجاز المشاريع من رجال 
مؤسسات  في  واالستثمار  الشتات،  او  الداخل  في  كثر سواء  وهم  فلسطين،  والى  في  الطموحين  والمستثمرين  االعمال 

للصالح العام وتليق بمقدرات الجمعية واعضائها المنتسبين اليها.     
 لقد برهن القطاع الخاص المحلي على قدرته على التأقلم وتوفرالرغبة واإلرادة لديه لمواكبة التطور الحاصل في العالم، ولكن 
يقر القادة اإلقتصاديون أن عملية تحسين الفرص اإلقتصادية والنمو والقدرة على المنافسة في السوق الفلسطيني تجري 
ببطء شديد وذلك السباب ال تخفى على احد. وبالرغم من تبني الجمعية والقطاع الخاص الفلسطيني لنشاطات متواضعة، 
ولمفهوم الحوار من أجل الشراكة مع القطاع العام، وغيرهم من الساعين إلى صيانة المصلحة العامة، وضرورة دعم التدريب 
والتطوير، وكذلك تبني منهج التنوع والممارسة القائمة على التكنولوجيا لتحسين وجذب فرص أكثر للمشاريع اإلقتصادية 

محليًا، ورفع مستوى البرامج والقدرات للشركات وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص. 

اقتصادية  لــريــادة  الطاقات  “لنجمع  شعارنا  رفــع  فــي  االســتــمــرار  أواًل، 
واجتماعية فاعلة”   

تبذل جمعية رجال األعمال الفلسطينيين ما تستطيع من جهود للمساعدة في تقوية النمو اإلقتصادي، وبناء روح التعاون 
والثقة ورص الصفوف بين رجال األعمال المحليين وفي الشتات ، وجلب المستثمرين الفلسطينيين والعرب والمهتمين 
وتجميع الطاقات . وستشارك الجمعية في عدد من المبادرات المتميزة إليجاد بنية وحوار أفضل للمساعدة في تطوير البيئة 
اإلقتصادية. فهي تعمل على تقوية فرص نمو اإلقتصاد وذلك من خالل الدعم والمناصرة والقيادة إليجاد الضغط المطلوب 
على الحكومة لتوفير السياسات المالية واالقتصادية المناسبة ، وتوفير المعلومات، واإلتصاالت وتوفير اللقاءات الثنائية 

بين رجال االعمال في الدول المختلفة في الخارج من خالل عالقاتها العربية والدولية.
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ثانيا، االستمرارفي المشاركة المجتمعية والحكومية : ا
فهي تشارك في اكثر من أربعين لجنة او هيئة او مجلس . إنها محفزات ضرورية  إليجاد أساس صلب لتطويرالقطاع الخاص 

الفلسطيني وتنميته إقتصاديًا من خالل توفير سياسات واجراءات التعيق ذلك من قبل المشرع او المجتمع.

القطاع  التعاون مع مؤسسات  او  أوالبحث عن مقر جديد  المقر: شراء  ثالثًا، 
الخاص لبناء مقرات لها في قطعة األرض المشتركة او بيعها وشراء بناء جاهز.

رابعًا، مركز أعمال ومعلومات:
في العام القادم نطمح ليصبح مقر الجمعية »مركزًا تجاريًا« و«مركزًا للمعلومات” متصل بمراكز المعلومات الدولية المتواجدة 
في مواقع مختلفة في هذا العالم. كما سيتم إقامة قواعد بيانات لكل من المجالس المشتركة وربطها بالمواقع اإللكترونية 

بنظرائنا الشركاء في الدول المختلفة.
 العمل على بناء قاعدة بيانات شاملة لرجال األعمال وربطها بكافة الجمعيات والملتقيات لرجال األعمال بالداخل والخارج 
أعمالهم حيث يمكن ألي عضو من  البعض وعلى مجاالت  التعرف على بعضهم  القاعدة لرجال األعمال  حيث تتيح هذه 
أعضاء اإلتحاد التعرف بأي عضو من األعضاء من خالل عدة خيارات )اإلسم، إسم الشركة ، القطاع، المدينة ، مجال العمل، 
المشتركة فيما بينهم؛  العمل  العمل وإيجاد فرص  التعرف على نظرائهم في  االهتمامات( وبهذا يسهل على األعضاء 
ويمكن تطوير هذه portal في المستقبل لربطه بكافة رجال األعمال في الوطن العربي وذلك بالتنسيق مع إتحاد رجال 

األعمال العرب  وربطه ايضا مع portal اتحاد األعمال الدولي في العالم االسالمي.

خامسًا، الدوائر ونطاق العمل:
في خطة عام 2012-2013 وحسب الهيكلية المقترحة للتطوير االداري والوظيفي لتوسيع نطاق العمل حسب ما جاء في 
دليل عمل الجمعية الجديد ولجنة التعديالت وبشكل تدريجي، ستعين الجمعية ثالثة موظفين رئيسيين : مدير/ة مشاريع 
التابع  الخاص  القطاع  تطوير  مركز  مع  والتعاون  المانحة،  الدول  مع  والتواصل  المشاريع  تنفيذ  مسؤولية  سيتولى  الذي 

للجمعية وكأحد موظفيه.
الحكومية،  غير  المنظمات  مع قطاعات  التنسيق  إجراء  عمله   الذي سيكون  الدولية  والعالقات  التنسيق  لدائرة   ومدير/ة 

والقطاعين الخاص والعام على المستوى المحلي ومتابعة عمل مجالس االعمال المشتركة إقليميًا ودوليًا.
ومدير/ة تنفيذي : ضمن الوصف الوظيفي الموضوع له ، ولتخيف االعباء عن المدير العام.

العضوية: 
أسست هذه الجمعية لتصبح الجهة األولى التي يقع عليها إختيار رجال األعمال الفلسطينيين المتفهمين والملتزمين في 
تنمية ثقافة التميز، والخدمة العامة وأخالقيات العمل وااللتزام المجتمعي ، ودعم التنمية الشاملة في فلسطين وذلك من 

خالل التنسيق المتبادل الداعم لرجال وسيدات األعمال.
ووتعمل الدائرة على الحفاظ وتوسيع العضوية من خالل الزيارات الميدانية وارسال الكتب الخاصة لدعوة رجال االعمال 
المميزين لالنتساب للجمعية، وتنفيذ قرار الهيئة العامة في العام الماضي من تمكين الشركات المساهمة العامة والمساهة 
الخصوصية برأسمال خمسماية دينار فما فوق من تنسيب 1-5 اعضاء مساندين لالستفادة من الخدمات وال يحق لهم 
حق الترشيح واالقتراع. كما نعمل على تفعيل العضوية من خارج فلسطين ايضا كجزء هام من استراتيجية الجمعية على 

توطيد عالقاتها وحشد رجال االعمال في الشتات والتواصل معهم.
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إصدار شهادة عضوية 
التركيز على بطاقة رجل األعمال BMC وحق كل عضو فيها واإلستفادة من ان رئاسة اللجنة لهذا الملف لدينا .

لقاءات ثنائية وتشبيك :
عقد لقاءات دورية توفر فرص العمل والمشاركة والتشبيك في فلسطين والخارج، بالمشاركة والمساهمة المباشرة لتطوير 

قطاع األعمال الفلسطيني.. 

الجهة المنظمة  / المرسلة التعميمات / النشاط
فترة النشاط / 

المقترح

 / الصينية  للمنتجات   2012 الصيني  الدولي  المعرض 
عمان االردن

9-9/12  و 17-9/20غرفة تجارة عمان 

ملتقى االعمال واالقتصاد / براغ – دولة التشيك
OIC سفراء منظمة العالم االسالمي

18-2012/9/19المجلس التنسيقي

والملتقى  المشترك  االعمال  )مجلس  وارسو/بولندا 
االقتصادي االول

16-2012/10/18اتحاد جمعيات رجال االعمال 

11-2012/10/13مركز التجارة الفلسطيني - بال تريدمعرض حالل الدولي الثالث - كازاخستان

منتدى االعمال الدولي IBF السادس عشر
ومعرض الموصياد الرابع عشر / اسطنبول تركيا

11-2012/10/14الموصياد ومنظمة العالم االسالمي

الفلسطيني  التركي  االعمال  لمجلس  الثامنة  ــدورة  ال
المشترك / اسطنبول

تشرين ثاني/2012اتحاد جمعيات رجال االعمال 

تشرين ثاني/2012اتحاد جمعيات رجال االعمال العربمجتمع االعمال العربي الرابع عشر / الكويت

8-2012/12/9منتدى االعمال الفلسطيني/لندنمنتدى االعمال الفلسطيني الثالث في تونس

الياباني  العربي  االقتصادي  المنتدى  في  المشاركة 
/ طوكيو 

والقنصلية  الوطني  االقتصاد  وزارة 
اليابانية واتحاد رجال االعمال العرب

2012/12/20- 19

الدورات:
وعليه تعمل الجمعية بال كلل من خالل دائرة العضوية والنشاطات من اجل الحفاظ  على وتعزيز قدرات األعضاء من خالل 
توفير فرص التدريب وستنظم دورات يشارك في كل واحدة منهن -15 20 عضوًا لتدريب أعضائها على ترويج الصادرات، 
والتجارة االلكترونية، ومعايير خدمات التصدير واإلنتاج العالمي، والمشاريع المشتركة، ومنظمة التجارة العالمية، وإتفاقيات 
ودورات  التجارية  ووالمستندات  اليورومتوسطية  واإلتفاقات  والجمارك،  والضرائب،  األطراف،  ومتعددة  الثنائية  التجارة 

دورية في اللغتين التركية والصينية وغير ذلك.
 كذلك توفير بعض الدورات األخرى في الخارج.
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المالية والمحاسبة:ا
سيتم تطبيق قرارالهيئة العامة باعتماد عملة الدينار بدل الشيقل في ميزانية العام 2012

العالقات العامة واإلعالم واإلنترنت:
تعمل الجمعية على تطوير أداء هذه الدائرة الهامة ايضا من خالل وضع تصور مقترح كما يلي:

العالقات العامة: 
الجمعية وسفرات  بالتواصل مع مدير  الخاص  للقطاع  التنسيقي  المجلس  الدائرة حاليا بتنفيذ مهام واعمال  تقوم هذه 
مجالس االعمال المشتركة بالتعاون مع دائرة العضوية والنشاطات والمدير العام . ومتابعة تفاصيل التحضير الجتماعات 

الهيئة العامة.

التحضير لتنفيذ برنامج »صنع في فلسطين« 
المحلي  المنتج  دعم  في  فلسطين  تلفزيون  شاشة  على  بعرضه  فلسطين  في  صنع  برنامج  وإعداد  انشاء  فكرة  تتمحور 
وتشجيع المواطن على إعطاء األولوية للمنتج المحلي وترسيخ ثقة المستهلك بالمنتج الوطني ويتمثل ذلك في تسليط 
الضوء في كل حلقة على شركة وطنية يتم من خاللها عمل لقاءات مع المسؤلين وبيان جودة المنتج هذا وقد قدمت خطة 

عمل كاملة للبرنامج وهي مدرجة على خطة عمل دائرة العالقات العامة وقيد البدء بالتنفيذ.

الترويج واالعالم:
اصدار اعداد مجلة رجل االعمال الفلسطيني والتقارير السنوية والدائرة متعاقدة مع موظفين آخرين بدوام جزئي هما   *
السادة زكي ابو الحالوة  كمدير لتحرير المجلة ومتابعة اخبار الجمعية اعالميا ومحمد العزه لتصميم ومنتجة المجلة . 

ويتم تحميل مجلة رجل االعمال الفلسطيني على الموقع االلكتروني للجمعية، 
وهناك اتفاق مبدئي مع مشروع تطوير بيئة االعمال ICI إلعداد ملحق او ملف خاص بالستثمار بشكل دوري وفصلي في   

اعداد مجلة رجل االعمال القادمة. 
وسيتم تخصيص مساحات إعالنية وترويجية للمنتجات والنشاطات والمشاريع.... للمهتمين وكذلك بعد بدء العمل على   *
برنامج » صنع في فلسطين« سيتيح الموقع االلكتروني للجمعية زاوية خاصة العادة بث الحلقات بعد بثها على التلفزيون 

لمدة شهر.
كما تعمل الجمعية من خالل لجنة خاصة للعمل على وضع خطة اعالمية  Road map  للنشاطات ودور الجمعية لنهاية   *

العام الحالي والعام 2013.

الموقع األلكتروني للجمعية:
تسعى الجمعية بشكل دائم وتحرص على مواكبة كل ماهو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات وتعمل على تطوير موقع 
الجمعية اإللكتروني من حيث الشكل والمضمون بشكل دوري ونعمل حاليًا لكي يصبح بورتال إلتحاد رجال األعمال ضمن 

خطة موضوعة أهم عناصرها:

أ- التعميمات والتواصل:
موقع  إلى  الدخول  من  العام  بداية  في  السنوي  المسدد إلشتراكه  للعضو  الفرصة  اتاحة  على  العام  نهاية  قبل  سنعمل 
الجمعية  بإسم مستخدم وكلمة مرور لإلطالع على التعميمات اليومية حول النشاطات والسفرات واللقاءات وسيتم التوقف 
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عن إرسال التعميمات التقليدية التي أصبحت مرهقة ومزعجة.
كما أن العضو باستطاعته اإلطالع أيضًا على قاعدة المعلومات الذاتية والمالية الخاصة به والدفعات والمبالغ المتبقية عليه 

وكذلك يتمكن من تعديل وادارة بياناته الخاصة.

ب- التعريف باألعضاء على الموقع اإللكتروني:
أو  الموقع بحيث تمكين وضع وصف موجز عن كل شركة ورفع ملفات تعريفية أو منشورات  كذلك سنعمل على تطوير 

فيديوهات عن منتجات الشركة ونشاطاتها وربط موقع الشركة بموقع الجمعية. 

ج- غرف المحادثة: 
يتم التحضير إلى تطوير غرف محادثة قطاعية لرجال األعمال لطرح قضايا أو مشاكل معينة تتقاطع مع آخرين وتقديم 
وجهات نظر ومقترحات تجاه القضية. ويمكن بهذه الخدمة معرفة من هم المتواجدون حاليًا في هذه الغرفة والتحدث 

معهم مباشرة من خالل الموقع.

د- قواعد البيانات: 
قواعد بيانات عن مجالس رجال األعمال المشتركة التي توقعها الجمعية / اإلتحاد:

الفرص  وايجاد  والشراكات  التجاري  التبادل  فرص  لتوفير  المختلفة  المجالس  عن  المتوفرة  المعلومات  الموقع  سيوفر 
لإلستثمار داخليًا وخارجيًا أو سبل تنظيمها من خالل روابط توفر المعلومات المطلوبة. 

سادسا ، مجالس األعمال المشتركة  والبعد الدولي:
ولما لهذه المجالس المشتركة من فعالية، فستركز الجمعية على  تشكيل مجالس أخرى جديدة لما في ذلك من خدمة 
إلقتصادنا وحاجاته، وضمن الصيغة المقترحة للتطوير وتشكيل لجان تنفيذية ضمن المعايير الموضوعة لها وانتداب 
رؤساء مشاركيين لكل مجلس ، ويتم التركيز على مجموعة محددة تكون مدخال السواق اقليمية رئيسية. مثل مصر، االردن، 

الصين، سلطنة عمان، تركيا، بولندا، المانيا.....

سابعا، مركز تطوير القطاع الخاص:
•  االستمرار في عقد ورشات العمل والندوات التي تناقش قضايا ملّحة ذات اهتمام للقطاع الخاص. وقد يكون من المفيد 	

اعطاء اهتمام خاص لجوانب الشراكة مع للقطاع العام في رسم السياسات وتحديد أولويات أجندة العمل اإلقتصادي 
للحكومات الفلسطينية القادمة.

• اعداد دراسات تتعلق ببيئة عمل القطاع الخاص الراهنة من حيث التشريعات والنظم ومن حيث حالة األسواق المحلية 	
ودرجة تنافسية المنتجات المحلية فيها ومعيقات تطور القطاعات اإلنتاجية الفلسطينية المختلفة وغيرها. وقد جرى 

مناقشة هذه الرؤية مع ممثلين عن USAID في اطار ترويج التجارة المنوي تنفيذها قريبًا.
• االستمرار في جهود تعزيز الروابط والتشبيك بين المركز وباقي مؤسسات البحث والدراسات األخرى ومع الجان الدولية 	

والمحلية المانحة للتمويل ومن مؤسسات القطاع الخاص التمثيلية والفردية. وقد يكون من المفيد بهذا العدد عقد 
لقاء لعدد مختار من ممثلي القطاع الخاص لمناقشة سبل التعاون بينهم وبين المركز وماهو المرور المتوقع كمركز في 

خدمتهم ودفع أجندتهم لألمام.
• السياسات واألولويات لتطوير 	 الخاص على صعيد  القطاع  والتوافق على أجندة  القادم على وضع  العام  المركز خالل 

وتحديث قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واالنشاءات وغيرها.
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عناوين ورشات عمل / ندوات مقترحة للمستقبلا
الشراكة بين القطاعين العام والخاص : أين وصلت وكيف يمكن تطويرها؟. 1
تأثير تأخير دفع الحكومة لمستحقات القطاع الخاص على الدورة اإلقتصادية المحلية. 2
أولويات أجندة العمل اإلقتصادي للحكومة الفلسطينية من وجهة نظر القطاع الخاص؟. 3
نحو تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي : الفرص والتحديات!. 4
الحد األدنى لألجور: ما له وما عليه من منظور أطراف اإلنتاج؟. 5
القطاع الخاص الفلسطيني بين دعوات المسؤولية اإلجتماعية ومحدودية إمكانياته!. 6
كيف يقيم القطاع الخاص إتفاقيات التجارة الحرة بين السلطة وعدد من دول العالم؟ . 7
تمويل من مشروع تطوير بيئة اإلستثمار الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الخاص في مناطق السلطة بالتركيز على . 8

المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض تحديد أجندة أولويات القطاع الخاص في حواره مع القطاع العام في المستقبل. 
تمويل نفس الجهة، المركز بصدد الحصول على موافقة إلعداد اوراق عمل سياساتية حول الجوانب المختلفة التفاق . 9

باريس اإلقتصادي. وستهدف هذه األوراق الى تحديد األوجه الفنية التي يمكن تطويرها في اإلتفاق لخدمة القطاع 
الخاص الفلسطيني الى حين تعديل أو الغاء االتفاق.

ثامنًا، اتحاد  جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين:
وإلنجاح هذه الجهود يجب توفير الموارد المالية الالزمة ببناء قدرات الجمعية وبناء مركز المعلومات واالعمال داخل مبنى 
الجمعية الذي هو في نفس الوقت مقر إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين سابقا ولكن بعد التأسيس الرسمي 
المسؤولية  ستكون   2013 يناير  شهر  في  الجمعية  مسيرة  على  سنة  عشر  خمسة  ومرور  االتحاد  انطالق  حفل  واطالق 

مضاعفة، وبحاجة لتضافر جميع الجهود من مجالس االدارة والهيئات العامة والكادر االداري.
هناك اجماع لدى مؤسسات االتحاد بضرورة قيادة الحوار من قبل اتحاد الجمعيات واالستعانة بمركز تطوير القطاع الخاص.

ونظرًا لألهداف المشتركة والواحدة بين مختلف جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين فإن توجه الهيئات اإلدارية والعامة 
لهذه الجمعيات هو نحو اإلندماج الكامل وسوف تعمل الجمعية على تحقيق ذلك.

AFFILAITIONS:
تأطير العالقة مع رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين بشكل فردي كما جاء سابقًا من خالل العضوية 
الفلسطينيين  األعمال  رجال  ومجالس وهيئات وجمعيات  اتحادات  تأسيس وضم  وبشكل جماعي من خالل  اإللكترونية 
 Affiliates الموجودة في خارج فلسطين في بعض الدول كتركيا واإلمارات العربية وليبيا وسلطنة عمان وقطر كفروع أو
إلتحاد الجمعيات المركزي. وتجري حاليًا دراسة اآللية واإلطار المناسب للتواصل بين رجال األعمال الفلسطينيين المقيمين 
في داخل الوطن مع اخوانهم رجال األعمال الفلسطينيين في الشتات حيث سيكونون جسورًا لرجال األعمال في البلدان 

التي يقيمون فيها مع إخوانهم في الوطن.

هذا وسيعمل االتحاد على ما يلي:
• اصدار بطاقة موحدة في شهر يناير 2013 نكون قد اجرينا اإلتصاالت المطلوبة لتمييزها وحاملها ببعض الحقوق مثل:	

-  الحق في بطاقة BMC  تلقائيًا.  
            - الحق في تنسيق على المعابر الفلسطينية من خالل الشؤون المدنية.

            - معاملة مميزة VIP لحاملها كمستثمر ورجل أعمال ناجح لدى الوزارات الفلسطينية المختلفة.
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• التحضير إلطالق نادي خاص من عضوية االتحاد VIPClub بامتيازات وضمن معايير خاصة ورسوم اشتراك مختلفة .	
.“ Whoswho “ اصدار دليل رجال األعمال

تاسعًا، إتحاد رجال األعمال العرب والبعد العربي:
المشاركة في اجتماعات مجالس ادارة اإلتحاد.- 
مشاركة األعضاء في مجتمع األعمال العربي الرابع عشر في الكويت في تشرين ثاني 2012.- 
الربط والتشبيك فيما يخص قواعد المعلومات والتجارة االلكترونية.- 
المشاركة في الزيارات للدول العربية والملتقيات الدولية.- 

عاشرًا، إتحاد األعمال الدولي والبعد اإلسالمي:
لقد انضمت جمعية/اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين في شهر تموز /2012 إلى عضوية اتحاد أصحاب األعمال 

الدولي التابع لمنظمة العمل األسالمي )OIC( وعليه:
سيتم المشاركة في الملتقيات السنوية التي ينظمونها.- 
الربط والتشبيك بين موقعنا اإللكتروني مع BOU Portal  البورتال التابع لإلتحاد الدولي لتبادل المعلومات والسلع - 

والخدمات والمشاريع مع العديد من من رجال األعمال في الدول اإلسالمية.
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الهيكلية اإلدارية - المرحلة األولى

جمعية رجال األعمال

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

مدقق الحساباتهيئة الرقابة

مركز التطوير اإلقتصاديالمستشار القانوني

سكرتيرة تنفيذية
العضوية والنشاطات
التخطيط والتطوير

األمور المالية

الشؤون اإلدارية
العالقات العامة
اإلعالم والنشر

مدير عام الجمعية

مدير تنفيذي
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جمعية رجال األعمال
الهيكلية اإلدارية - المرحلة النهائية

جمعية رجال األعمال

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

مدقق الحساباتهيئة الرقابة

مركز التطوير اإلقتصاديالمستشار القانوني

سكرتيرة تنفيذية

مدير تنفيذي

الشؤون اإلدارية

شؤون الموظفين
الصيانة العامة
الخدمات العامة

المشتريات
أمن المؤسسة

التواصل مع المجتمع
التواصل مع رجال 

األعمال
التنسيق مع 

المؤسسات

متابعة العضوية
نشاطات الجمعية

خدمة األعضاء

استرتيجية الجمعية
توجيه اللجان والعمل 

معها
تنفيذ برامج تدريبية

خدمات البريد
I.T

المطبوعات
واإلعالنات

مجلة رجل األعمال

االشتراكات ورسوم 
موازنة الجمعية

التنسيق مع مدقق 
الحسابات
اإليرادات

والمصروفات

العالقات والتنسيق التخطيط والتطويرالعضوية االدائرة الماليةالمعلومات والنشر

مدير عام الجمعية
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البيانات المالية  للسنتين المنتهيتين

في ٣١ كانون األول ٢٠١١ و ٢٠١٠

وتقرير مدققي الحسابات

نادر دجاني

)مدقق فخري(
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 1 

 
 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

 القدس
 

 
 

 
 فهـــرس
 ـــــــ
 
 

 صفحــة نبيـــا 
   
 2  تقرير مدققي الحسابات  -
   
 1 أ 2111و  2111كانون األول  11كما في  موميةالميزانية الع  -
   
و  2111كاااانون األول  11للسااانتين المنتييتاااين فاااي  الاااد لبياااان   -

2111 
 
 ب

 
4 

   
كااانون األول  11بيااان التاادفقات النقديااة للساانتين المنتييتااين فااي   -

 2111و  2111
 
 جـ

 
5 

   
 12 - 6  (  14عدد ) إيضاحات حول البيانات المالية   -
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 السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين
 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين 

 فلسطين – القدس
 

 مقدمة
كما في  ومية ملقد دققنا البيانات المالية المرفقة لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين والتي تتكون من الميزانية الع

بيان التدفقات النقدية للسانة المنتيياة فاي  لات التااريخ ومل صاا   و كال من بيان الد ل و 2111كانون األول  11
 .ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ه ه البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بيا

 
 عن البيانات المالية جمعيةمسؤولية إدارة ال

 
رض البيانات المالية المرفقة بصورة عادية وفقا  لمعايير التقاارير المالياة الدولياة هاي مان مسا ولية إن إعداد وع
، وتشاامل هاا ه المساا ولية تصااميم وتطبيااب ندااام رقابااة دا لااي ييااد  إلاا  إعااداد وعاارض الجمعيااةمجلااإ إدارة 

طااأ أو ،اام، كمااا تشاامل البيانااات الماليااة بصااورة عاديااة و اليااة ماان أيااة أ طااان جوهريااة سااوان كاناات نتيجااة  
مس ولية مجلاإ اإلدارة ا تياار وتطبياب السياساات المحاسابية المالاماة والتقاديرات المحاسابية المعقولاة الالزماة 

 .إلعداد البيانات المالية
 

 تقرير مدققي الحسابات
 مسؤولية مدقق الحسابات

 
نات التادقيب الدولياة والتاي تتطلاب االتازام إن مس وليتنا هي إبدان رأينا حول البياناات المالياة اساتنادا  إلا  إجارا

بقواعد السلوت الميني والت طايط لعملياة التادقيب بياد  الحصاول علا  درجاة معقولاة مان القناعاة باأن البياناات 
كماااا تشااامل إجاارانات التااادقيب الحصاااول علااا  بيناااات حاااول المباااال  . الماليااة ا تتضااامن أياااة أ طاااان جوهرياااة

تساتند إجارانات التادقيب الم تاارة إلا  تقادير مادقب الحساابات وتقييما  . ت الماليةواإليضاحات الواردة في البيانا
إن تقياايم الماادقب لياا ه . لم اااطر وجااود  أ طااان جوهريااة فااي البيانااات الماليااة سااوان كاناات نتيجااة  طااأ أو ،اام

وهاو . عادلاة الم اطر يتضمن دراسة إجرانات الرقابة الدا لية المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية بصاورة
ييد  إل  ا تياار إجارانات التادقيب المناسابة وا يياد  إلا  إبادان رأا حاول فاعلياة نداام الرقاباة الدا لياة فاي 

تتضمن إجرانات التدقيب أيضا  تقييم مدى مالامة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات . جمعيةال
وفاي اعتقادناا أن بيناات . د البيانات المالية وتقييما  عاما  لطريقة عرضيااليامة التي استندت إلييا اإلدارة في إعدا

 . التدقيب التي حصلنا علييا كافية ومناسبة إلبدان رأينا حول البيانات المالية
 

 الرأي
 

فاي رأينااا أن البيانااات الماليااة المرفقااة تديار بعدالااة ماان كافااة النااواحي الجوهرياة المركااز المااالي لجمعيااة رجااال 
وأدااياا الماالي وتادفقاتيا النقدياة للسانة المنتيياة فاي  لات   2111كاانون األول  11عمال الفلساطينيين كماا فاي األ

 . نوصي اليياة العامة بالمصادقة علييا التاريخ، وفقا  للقانون ولمعايير التقارير المالية و
 
 
 
 
 
 

  نادر دجاني 
 2111 ايار  22رام هللا في 
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 1 

 
 ل الفلسطينيينجمعية رجال األعما
 القدس

 
 

 1131و  1133كانون األول  13ة كما في يمموالميزانية الع
 بيان أ                        (بالشيقل اإلسرائيلي) 

 
 

 1131 1133 اإليضاح 
    

    الموجودات 
    موجودات متداولة 

 244,242 134,411 1 نقد في الصندوب ولدى البنوت 
 121,111 121,361 4  مم مدينة

 113,511 533,155 5 عضان اأاشتراكات  مم 
 414,551 414,551 6 دفعات عل  مجمع م سسات القطاع ال اص

 22,434 21,351  مصاري  مدفوعة مقدما  
 321162,11 3271121,1  مجموع الموجودات المتداولة 

    
    موجودات الثابتة 

 214,246 243,114  التكلفة 
 (215,111) (225,131)  المتراكم ااستيالت 

 ,11211 112117 4 صافي القيمة الدفترية 
 321312131 327712713  مجموع الموجودات 

    
    المطلوبات والوفر المرحل 

    المطلوبات المتداولة 
 - 21 3 بنت داان 

 2,141-   قروض اعضان اليياة اادارية
 2,141 -  ال مم  الداانة
 141,251 251,556 1 ا رىداانة   أرصدة مستحقة ومصاري  

 44,116 21,144  ايرادات اشتراكات مقبوضة مقدما 
-  11,455  صندوب التوفير

 113,511 533,155  ،ير مقبوضةمستحقة اشتراكات إيرادات 
 5121,1, 1112163  مجموع المطلوبات المتداولة 

    
 11,21,6 111,,6,  بيان ب -وفر مرحل 

 321362111 32771,713  مجموع المطلوبات والوفر المرحل 
 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزنا  من ه ه البيانات"

 
 
 

 امين الصندوق رئيس الهيئة االدارية
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 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
 القدس                                        

 
 

 1131و  1133كانون األول  13في  للسنتين المنتهيتين الدخلبيان 
 بيان ب                       (بالشيقل اإلسرائيلي) 

 
 
 

 1131 1133 اإليضاح 
    

    اإليرادات 
 511,451 453,421 11 إيراد رسوم انتساب واشترات 

 41,643 1,545  م تمرات   إيراد  دمات
 1,452 5,612  أ رى   ات إيراد

 14,411 -  إيراد تبرعات 
    

 512115, 7612511  مجموع اإليرادات 
    

 (261,515) (144,314) 11 الرواتب و ملحقاتيا
-  (21,116)  رواتب مركز التطوير

 (236,131) (216,552) 12 إدارية وعمومية  مصاري  
 (24,154)   ( 31,666)    نياية ال دمة  م صص تعويض

 1,336  11,661   فروقات عملة 
 (1,111) -  م صص ديون معدومة

 (1,445)   (645)      صافي مصاري  الفوااد البنكية
 (45,411) -  تبرعات مصروفة  
 (6612311) (6112111)  مجموع المصاريف

    
 41,141 44,216 11 ارباح  مجلة رجال ااعمال

    
 (162616) (3,72533)  السنة  (عجز) صافي

    
 5,411 (5,625)  سابقة  تعديالت سنوات

 444,112 425,456  سنوات سابقة من وفر مدور 
 11,21,6 6,2111,  بيان أ -الوفر المرحل 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزنا  من ه ه البيانات"

 
 
 
 
 
 

 امين الصندوق رئيس الهيئة االدارية
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 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
 القدس 

 
 

  1131و  1133كانون األول  13نقدية للسنتين المنتهيتين في بيان التدفقات ال
 بيان جـ (بالشيقل اإلسرائيلي) 

 
  

 1133 1131 
   

   التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
 (21,246) (154,111) السنة ( عجز)صافي 

 11,444 14,454  و م صصات استيالكات
التغيير في بنود رأس  التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل

 المال العامل 
(37123,1)  312361 

   
   في الموجودات المتداولة ( الزيادة)النقص 

 (112,415) (131,462)  مم اشتراكات أعضان 
 (1,145) (6,524)  مم مدينة 

 24,115 1,114 مصاري  مدفوعة مقدما  
 (,311211) (35721,1) في الموجودات المتداولة ( النقص)صافي الزيادة 

   
   في المطلوبات المتداولة( النقص)الزيادة 

 (41,661) (5,313)  مم داانة 
 (2,241) 123,461 مصاري  مستحقة وأرصدة داانة أ رى 

 216,145 162,121  و اشتراكات إيرادات مستحقة
 ,363211  11,2311 في المطلوبات المتداولة ( النقص)صافي الزيادة 

   
 1,151  (75,116) التدفقات من عمليات التشغيل صافي 

   
   التدفقات النقدية من عمليات االستثمار 

 (11,111) (11,323) موجودات ثابتة
   

   التدفقات النقدية من عمليات التمويل 
 (24,244) 21 بنت داان 

 (1,2115) (52111,) في النقد( النقص)الزيادة 
 231,151 244,242 النقد في بداية السنة 

 1772111 3172715 النقد في نهاية السنة 
 

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزنا  من ه ه البيانات"
 
 
 
 

 امين الصندوق رئيس الهيئة االدارية
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 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
 القدس

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 (بالشيقل اإلسرائيلي)
 
 

 أهدافها تأسيس الجمعية و  - 3
 

 3 لاادى وزارة الدا ليااة الفلسااطينية فاايQR130/B تحاات رقاام   يريااة  كجمعيااة  تسااجيل الجمعيااة تاام 
 .2111لسنة  1وفب احكام قانون الجمعيات ال يرية و اليياات ااهلية رقم  1111ايار

 
مراقاب  ، اا ان1115ا و قد كانت الجمعية مساجلة لادى مراقاب الجمعياات العثمانياة بالقادإ منا  سانة  ه

 . الجمعيات قام بشطب الجمعية من  لت السجل قبل سنوات
 

 أهدافها حسب ما ورد في النظام الداخلي 
 
تيد  الجمعية  إل  الحفاد عل  مصالح القطاع ال اص وتوفير المناخ المالام ال ا يمكن  مان أدان دوره  

المياام ااقتصاادية وااجتماعياة الريادا بتجانإ وتكامل،  وحفاز رجاال األعماال وتنديمااتيم علا  تأدياة 
التااي ماان شااأنيا  دمااة مصااالح الم سسااات والشااركات وأفااراد القطاااع ال اااص، والوصااول بااقتصاااد 

 .الفلسطيني إل  مرحلة ااستقالل
 
 
 السياسات المحاسبية الهامة   - 1
 

 :أسإ إعداد البيانات المالية . أ
 

تااام إعاااداد البياناااات المالياااة المرفقاااة وفقاااا  للمعاااايير الصاااادرة عااان مجلاااإ معاااايير المحاسااابة الدولياااة 
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولياة للتقاارير المالياة المنبثقاة عان مجاـلإ معاايير 

  .المحاسبة الدولية 
 

  
 .األندمة المرعية في مناطب السلطة الفلسطينية تم إعداد البيانات المالية المرفقة وفقا  للقوانين و -

  
و ااسااتحقاب فيمااا عاادا اياارادات  ة وفقااا  لمباادأ التكلفااة التاري يااةتاام اعااداد البيانااات الماليااة المرفقاا -

 .اشتراكات ااعضان التي تسجل بموجب المبدأ النقدا
 

 .جمعيةل العملة الرايسية لليمث و هوهو عملة اديار القواام المالية الموحدة الشيكل ااسراايلي إن  -
 
 :النقد وما في حكم  . ب

 
يمثل النقد وما في حكم  ، النقد في الصندوب وأرصدة الحسابات الجارية لدى البناوت والوداااع لادى البناوت 

 .التي تستحب  الل ثالثة أشير والشيكات برسم القبض التي تستحب  الل ثالثة أشير
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 :ال مم المدينـة. ج
 

المدينة بالصاافي بعاد طارح م صاص الا مم المشاكوت فاي تحصايليا ، وياتم تحدياد الم صاص  تدير ال مم
الالزم لمواجية أية  ساار متوقعة جران عدم إمكانية تحصيل  مم مديناة مان قبال اإلدارة ، ووفاب معطياات 

 .ودرو  كل  مة
 
 

 :تحقب اايرادات وااعترا  بالمصاري . د 
 
رساوم اانتسااب واشاتراكات األعضاان واإليارادات النقادا حياي ياتم قياد ساإ يتم تحقب اايرادات عل  أ     -

اما اايرادات ،ير مدفوعة فتسجل ك مم علا  ااعضاان  .و عند قبضيا فعال األ رى وفقا  لألساإ النقدا
 .مستحقة ،ير مقبوضةاشتراكات و كإيرادات 

 
 .يتم ااعترا  بالمصاري  عل  أساإ ااستحقاب  -
 
 
 :  ودات الثابتةالموج. هـ
 

تدير الموجودات الثابت  بالتكلف  بعد طرح ااستيالت المتراكم ، ويتم احتساب ااستيالت بإتبـاع  طريقاة القساط 
 : الثابت مبنيا  عل  مدى العمر اانتاجي المقدر لعناصر الموجودات الثابتة وفـــب النسب الماوية التالية 

 
 %21 األثاي والمفروشات 

 %11 األجيزة 
 %21 برامج كمبيوتر 

 
    

عندما يقل المبل  الممكن إسترداده من أا من الموجودات الثابتة عن صافي قيمتيا الدفترية ، فإن  يتم ت فيض 
 .قيمتيا إل  القيمة الممكن إستردادها وتسجل قيمة التدني في بيان الد ل

 
 
 :   تحويل العمالت ااجنبية. و
 

،  ويتم تحويل المعاامالت التاي تاتم باالعمالت شيكل ااسراايلي حاسبية بالسجالتيا الم جمعيةتمست ال
األ اارى  ااال   لاات وفقااا  اسااعار الصاار  الساااادة بتااواريخ اجااران المعااامالت ، كمااا يااتم تحوياال 

فاي خ ار السانة شيكل ااساراايلي أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األ رى  ال  ال
وفب اسعار الصر  الساادة ب لت التاريخ وياتم ادراج الفروقاات الناتجاة عان يلي شيكل ااسرااال  ال

 :أما أسعار التحويل فكانت ما يلي . التحويل في بيان الد ل
 
 

 0212 0211 العملة
   

 2,,593 5911,3 وار اامريكي  الد
 3921,2 395,32 دينار ااردني ال
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 است دام التقديرات . ز
 

د البياناات المالياة المرفقاة إجاران تقاديرات واجتياادات لابعض البناود فاي البياناات المالياة مان  االل يتطلب إعادا
تطبيب السياسات المحاسابية ومان أمثلاة  لات تقادير قيماة م صاص الاديون المشاكوت فاي تحصايليا ونياة اادارة 

ات وتادني قيمتياا ، وتقاوم اادارة اديار ااستثمارات المالية لحاين ااساتحقاب وتقيايم العمار اانتااجي للموجاود
ايضا باجران تقديرات مستقبلية لألمور ،ير الم كدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج عنياا م ااطر هاماة 
ومن الممكن أن ت دا ال  تعديالت جوهرية فاي أرصادة الموجاودات والمطلوباات الدااهرة فاي البياناات المالياة 

ومن أمثلة  لت تقدير قيمة الم صصات الم تلفة واالتزامات التاي مان المحتمال أن . مة  الل السنة المالية القاد
 .، وتعتقد اإلدارة أن تقديراتيا ضمن القواام المالية الموحدة معقولة  الجمعيةتطرأ عل  

 
 
 
 لدى البنوك  نقد في الصندوق و-  1
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي   
 1133 1131 
   

 1,114  1,164  وب نقد في الصند
 -  1,511  الشيكات في الصندوب

 241,165 141,445 نقد لدى البنوت 
 1772111 3172715 المجموع

 
 
 

 :و يتمثل هذا البند من العمالت التالية
 

 1133 1131 
   

 43,535 51,411   الشيكل ااسراايلي
 51,425 61,433  الدوار اامريكي
 111,162 61,551 الدينار ااردني

 1772111 3172715 المجموع
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 ذمم مدينة -  7
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 11,111 14,121 ملتق  رجال اعمال ال ليل
 4,416 4,444 منتدى رجال اعمال جنين

 112,121 111,466  (تعويض ترت ال دمةم صص سلفة عل  ) ماجد معالي
 121-   مم متنوعة
 1,451 -   مم المجلة

   
 3112115 3152161 المجموع

 
 
 : ذمم االعضاء -,
 

حت  تاريخ انتيان السنة يمثل ه ا البند رسوم العضوية السنوية المستحقة من ااعضان المسجلين و لم تدفع 
تم   عال و بنانا عليف  المحاسبية للجمعية فانيا تقوم بتسجيل اايراد عند قبض اسات و ه ا بموجب السي. المالية

 .تسجيل الرسوم المستحقة ضمن بند اايرادات المستحقة ،ير المقبوضة
 
 
 :مجمع مؤسسات القطاع الخاص -6
 

ممثلة بالجمعية ، م سسة بالتريد ،اتحاد الصناعات ، ) بنانا عل  ااتفاب ال ا تم بين م سسات القطاع ال اص 
ن قطعة ارض من اراضي رام هللا انشان مبن  و مجمع اعل  شرفقد تم ااتفاب ( اتحاد المقاولين و ا رين
كامل حصتيا من حساب شران اارض و بل  المبل  المدفوع قامت الجمعية بدفع . لم سسات القطاع ال اص

ه ا و تم الحصول عل  وكاات دورية ،ير قابلة للعزل باسم ر سان م سسات . ال  دوار امريكي 122
و تم تسديدها من  اليياة اادارية نتمويل جزن من ه ا المبل  بواسطة قروض من اعضاكما تم  .القطاع ال اص

 .اشتراكاتيم السنوية
 
 
 الموجودات الثابتة -  1
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي  
 

 البيـــان 
 

 التكلفة
 

 االستهالك المتراكم 
 

 صافي القيمة الدفترية
 1133 1133 1133 1131 
     

 5,461 1,141 11,161 41,111  برامج كمبيوتر
 25,661 11,132 111,111 124,112 أجيزة مكتبية 
 341 1 31,411 31,411 أثاي مكتبي 

 ,11211 112117 11,2111 1712317 المجموع 
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 :الدائنةالبنوك -  1
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي   
 1133 1131 
   

 - 21 بنت القاهرة عمان
   

 - 13 المجموع
 
 
 

 :و يتمثل هذا البند من العمالت التالية
 

 1133 1131 
   

 - 21  الشيكل ااسراايلي
 - - الدوار اامريكي
 - - الدينار ااردني

 - 13 المجموع
 
 
 
 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى-  5
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 141,251 221,116 م صص تعويض ترت ال دمة 
-  16,441 مستحقات صندوب التوفير
 - 11,111 المصاري  المستحقة

   
 37321,1 6,,1,12 المجموع

 
 

 إيرادات رسوم انتساب واشتراك -  31
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 431,131 441,643  ات السنويةإيرادات اشتراك
 24,146  14,145  إيرادات رسوم انتساب

   
 3127,5, 7,12111 المجموع
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 :الرواتب و ملقاتها   -33
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 261,515 114,334 رواتب وأجور
-  11,314 المدفوعة اإلجازات

-  16,441 م صصات صندوب التوفير
-  16,431 ة الرواتببضري

-  4,311 المكافأت
   

 ,1652,3 1172111 المجموع
 
 

 مصاريف إدارية وعمومية   -31
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 41,544 13,151 و ضريبة المعار  إيجارات
 5,445 15,131  و مطبوعاتقرطاسية 

-  4,441 برامج محوسبة
 11,444 21,141 استيالكات 

 5,432 12,411 كيربان ومياه وتدفاة 
 1,161 1,433 صيانة مكتب وأجيزة 
 23,114 21,163 بريد وبرب وهات  
 13,611 6,212 مواصالت وتنقالت

 16,152 4,324 ضيافة 
 1,565 1,121 تنديفات 

 13,351 1,143  رسوم واشتراكات 
 6,335 - تأمينات

 51,611 11,514 و م تمراتسفريات وميمات 
-  21,144 مصاري   اجتماعات اليياات العامة

 1,341 2,421 بطاقات أعضان
 5,116 411 مصاري  متفرقة 
-  11,151 اتعاب دليل الجمعية

 14,541 13,214 ادوات دعااية اعضان الجمعية
-  2,441 اليدايا

 5,434 2,136 مصاري  تطوير قاعدة البيانات
 - 411 مصاري  قانونية و استشارات

 1,154 4,135 دعاية و اعالن
   

 1162111 1,,1162 المجموع
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 :مجلة رجال االعمال ارباح    -31
 

 :يتأل  ه ا البند مما يلي
 1133 1131 
   

 215,514 151,341 ايرادات اعالنات و ااشتراكات
 (45,111) (14,411) مصاري  طباعة المجلة

 (12,516) (12,351) رايإ التحريرم صصات 
 (1,116) (11,422) م صصات المساعد اادارا

 (11,511)-  نالدعاية و ااعال
 (3,111) (4,111) مصاري  تصميم المجلة
 (51,516) (16,111) مصاري  تحرير المجلة
 (4,654) (4,114) مصاري  توزيع المجلة

 (2,461) (1,351) ترجمة و اكراميات
   

 712371 712136 االرباح 
 
 
 
 

 عام - 37
 

 .قرب شيقل إسراايلي صحيحريب األرقام الداهرة في البيانات المالية إل  أقتم ت  -
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 المبلغ

اإليرادات
115,000 عضو230إيراد رسوم  اشتراك

10,000 عضو20إيراد رسوم انتساب  عضو كامل
6,250 عضو25ايراد عضو مساند

6,250 عضو25إيراد رسوم انتساب  عضو مساند
3,500 عضو50إيراد خدمات مؤتمرات

11,500صافي ايراد بطاقات  و شهادات
8,400ايراد تحميل المركز جزء من الرواتب

160,900مجموع اإليرادات

162,845مصاريف إدارية وعمومية
1,000صافي مصاريف الفوائد البنكية

163,845مجموع المصاريف

(2,945)صافي ايراد اعمال الجمعية
4,750ارباح  مجلة رجال االعمال

1,805فائض اعمال الجمعية

1,600وفر مركز التطوير

3,405صافي  وفر السنة

الفلسطينين االعمال رجال جمعية

2013 المالية للسنة المتوقع الدخل
االردني بالدينار المبالغ كافة

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

الدخل المتوقع للسنة المالية  
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 30,000.00ايرادات المركز

(17,000.00)رواتب مدير المركز
(2,400.00)سكرتيرة للمركز

(6,000.00)مساعد للمركز
(2,000.00)الدعاية و االعالن
(1,000.00)مصاريف ادارية

 0.00مصاريف الدراسات

 1,600.00عجز المركز

التطوير مركز مصروفات و ايرادات
االردني بالدينار المبالغ كافة

 32,000.00اعداد 4ايرادات اعالنات و االشتراكات
(10,000.00)مصاريف طباعة المجلة

(1,000.00)الدعاية و االعالن
(2,500.00)مصاريف تصميم المجلة
(6,000.00)مصاريف تحرير المجلة
(2,500.00)مصاريف توزيع المجلة

(500.00)مصاريف اخرى

 9,500.00فائض المجلة
 4,750.00(من االرباح% 50 )مخصصات هيئة التحرير و المساعد االداري

4,750.00ارباح المجلة المستحقة للجمعية

المجلة مصروفات و ايرادات
االردني بالدينار المبالغ كافة

إيرادات ومصروفات مركز النطوير

إيرادات ومصروفات المجلة



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيين

المصاريف اإلدارية والعمومية المتوقعة
للسنة المالية 

 34,000رواتب ماجد معالي
 9,345رواتب جهاد عقل
 8,500رواتب ماهر ريان
 5,500رواتب ربى ايوب
 4,300رواتب نادر حلوة

 16,800راتب مدير مشاريع و عالقات دولية
 3,000ضريبة الدخل على الرواتب

 8,800صندوق التوفير
 3,600التأمين الصحي للموظفين

 8,800إيجارات و ضريبة المعارف
 1,200قرطاسية و مطبوعات

 2,500كهرباء ومياه وتدفئة
 1,000صيانة مكتب وأجهزة

 6,000بريد وبرق وهاتف
 10,000مواصالت وتنقالت

 4,000ضيافة
 500تنظيفات

 2,000رسوم واشتراكات
 1,500تأمينات

 12,000سفريات ومهمات و مؤتمرات
 1,000مصاريف متفرقة

 2,000تبرعات
 1,000مصاريف تطوير قاعدة البيانات
 1,000مصاريف قانونية و استشارات

 1,000دعاية و اعالن
 6,500مصروف نهاية الخدمة

 7,000استهالكات

 162,845المجموع

الفلسطينين االعمال رجال جمعية

2013 المالية للسنة المتوقعة العمومية و االدارية المصاريف
االردني بالدينار المبالغ كافة






