التقــرير الـعــــام السـابـع

2014
كانون الثاني
جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -الـقـــــــدس

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
الـقـــــــدس

التقـريـر العـام السابع  -كانون الثاني 2014

فخامة
الرئيس
محمود
عبـاس
«أبو مازن»

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

1

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
التقرير العام السابع
كانون الثاني 2014

المحتويات
بروفايل الجمعية..........................................................................................................................................

4

أعضاء مجلس اإلدارة «الدورة السادسة» ...................................................................................................

6

هيئة الرقابة واملوظفني ................................................................................................................................

7

التقرير اإلداري ............................................................................................................................................

10

.............................................................................................................

26

التقرير املايل .................................................................................................................................................

30

نشاطات جمعية  /إتحاد رجال األعمال يف صور ......................................................................................

34

الهيكل التنظيمي واملنظور للجمعية...........................................................................................................

57

البيانات املالية للجمعية ...............................................................................................................................

61

تقرير أهم النشاطات والتعميمات

بروفايل الجمعية

مقدمة
تصدر جمعية رجال األعمال الفلسطينيني تقاريرها السنوية أو الفصلية بحيث تشمل كافة نشاطاتها عن الفرتة التي يغطيها التقرير بإيجاز
ومدعمة بالصور لتبقى يف ذاكرة األيام ولتعكس توافق النشاطات مع األهداف العامة املوضوعة للجمعية وتطورها وتراكمها.
يحتوي أيضا هذا التقرير املرقم ( )7السابع عىل التقريرين اإلداري واملايل وامليزانية العمومية املصدقة وأهم النشاطات والتعميمات يف صور.

شعارنا

ٌ
فاعلة“
“لنجمع الطاقات لريادة إقتصادية وإجتماعية
نستمر يف رفع هذا الشعار يف هذه املرحلة املفصلية يف مسرية القطاع الخاص الفلسطيني والتي تزداد أهمية لنجمع القوى ونضاعف الجهود
ونوجد الرشاكة والتكامل بني رجال األعمال الفلسطينيني يف جميع أنحاء العالم وبني القطاعني الخاص والعام يف الداخل من اجل الدعم
واملنارصة والتمكني لجميع القطاعات االقتصادية املختلفة يف القطاع الخاص محرك التنمية  ،واملشاركة يف سن الترشيعات وتوفري البيئة
االستثمارية واالقتصادية املالئمة  ،من تجميع لإلمكانيات والقدرات يف الداخل والخارج للدخول يف رشاكات وتوطني االستثمارات وبما يحقق
االزدهار االقتصادي الذي ينبثق عنه رفع ملستوى املعيشة للمواطن الفلسطيني ،كذلك اإللتزام باملسؤوليات اإلجتماعية والبيئية املطلوبة.

بروفايل الجمعية
تعمل الجمعية بشكل عام عىل ما ييل:
دعم ومنارصة مصالح القطاع الخاص واقتصادنا الوطني:
تقدم الجمعية باستمرار جهدا دؤوبا لدعم ومنارصة مصالح رجال األعمال ولرسم السياسات االقتصادية التي توفر بدورها البيئة املالئمة
للنمو االقتصادي وجلب االستثمارات  ،حيث تعقد الجمعية اللقاءات عىل أعىل املستويات من مكتب فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء
ووزراء االقتصاد الوطني والعمل واملالية والوزراء املعنيني بالقطاع الخاص ،ورؤساء صناديق االستثمار وسلطة النقد واملجلس الترشيعي
والكتل النيابية والبلديات واملحافظني وغريهم بشكل دوري.

توفير تسهيالت وخدمات مميزة لألعضاء:
توفر الجمعية خدمات تسهيل السفر عرب املعابر لالعضاء وعائالتهم وكذلك تزويدهم بالبطاقات املميزة لسيدات ورجال األعمال BMC
وشهادات العضوية يف الجمعية وبطاقة اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني التي لها ميزات خاصة لتسهيل تنقالت أعضاء اإلتحاد
ومعامالتهم بشكل خاص  ،وبطاقة اتحاد رجال األعمال العرب  ،وإمكانية الحصول عىل تأشريات الدخول اىل العديد من الدول العربية
واالجنبية.

رحالت عمل ووفود زائرة وفرص تجارية:
توفر الجمعية العضائها الفرص املمكنة لتطوير أعمالهم :من خالل عقد اللقاءات الثنائية  B2Bوكذلك توفري فرص تجارية والدخول يف
رشاكات و العمل عىل نقل التكنلوجيا وتطوير األعمال والتشبيك مع رجال األعمال الفلسطينيني يف الشتات  ،ومع نظرائهم يف الدول الشقيقة
والصديقة.

ندوات ،معارض،مؤتمرات وأيام دولية:
توفر الجمعية الندوات وورشات عمل ولقاءات طاولة مستديرة لنقاش أهم ما يستجد عىل الساحة االقتصادية واالجتماعية واملالية واالستثمارية،
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مؤتمرات صحفية وقواعد بيانات ومعلومات:
تقوم الجمعية بعقد املؤتمرات الصحفية منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات االتحاد وتحت مظلتة ومع مؤسسات القطاع الخاص االخرى
للتضامن أو االحتجاج أو اطالق املبادرات حول األوضاع العامة والسياسية واالقتصادية يف فلسطني وكذلك تزويد رجال األعمال بعناوين
الكرتونية وغريها لقواعد بيانات ومعلومات لصناديق أو مؤسسات عربية وأجنبية وستعمل عىل بناء وتوفري قواعد املعلومات املطلوبة ملجالس
األعمال الرئيسية.

بروفايل الجمعية

و املشاركة يف العديد من املؤتمرات االقتصادية واالستثمارية واملعارض املتخصصة والشاملة و االيام االستثمارية املتخصصة ،وتعمل الجمعية
من خالل مركز تطوير القطاع الخاص «الذراع اإلقتصادي» لتطوير ورفع مستوى األداء يف القطاعات االقتصادية والقطاع الخاص.

دراسات وبحوث /نشرات ومطبوعات
تجمع الجمعية بشكل مبارش من أعضائها أو من مشاركاتها الخارجية يف املؤتمرات واملعارض واجتماعات مجالس األعمال املعلومات
املختلفة التي توفرها ألعضائها واملهتمني و من خالل مركزتطويرالقطاع الخاص التابع لها أو من خالل الخرباء واملختصني الدراسات املطلوبة
والبحوث االقتصادية واالجتماعية وكذلك إصدار النرشات املختلفة واملطبوعات التي تصدرها أو تحصل عليها من مصادرها وتعممها عىل
أعضائها واملهتمني.

أوراق موقف:
تقوم الجمعية بالتعاون مع مركز تطوير القطاع الخاص التابع لها بإعداد وتقديم اوراق موقف الجمعية واإلتحاد يف العديد من القضايا
اإلقتصادية الهامة التي تتموحور ما بني الحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني.

دورات تدريبية وتطويرية:
تقوم الجمعية بعقد عدة دورات سنوية يف الداخل والخارج بناء عىل احتياجات االعضاء حول مواضيع تهم رجال األعمال والعاملني لديهم
وبما يتوفر من خالل مظالت مجالس األعمال املشرتكة.

تشبيك ونسج عالقات عربية ودولية:
هناك جهود هامة تقوم بها الجمعية لتوفري فرص التشبيك ونسج العالقات محليا ودوليا من خالل الفعاليات الدورية ملجالس األعمال
املشرتكة العربية والدولية التي تنسجها الجمعية ،واللقاءات السنوية ملجتمع األعمال العربي ومنظمة العالم اإلسالمي وكذلك توفري فرص
الرتويج للقاءات والتعاون واملناسبات املختلفة من خالل األدوات اإلعالمية كموقع الجمعية اإللكرتوني ومجلة رجل األعمال الفلسطيني.

مركز تطوير القطاع الخاص:
يعمل املركز بشكل متواصل عىل توفري بيئة عمل مواتية ومحفزة إلستثمارات القطاع الخاص الفلسطيني  ،سواء كان ذلك من خالل تطوير
منظومة الترشيعات اإلقتصادية واللوائح التنفيذية املنبثقة منها أو من خالل املشاركة الفاعلة يف رسم السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية
املتوازنة والعادلة ملصالح جميع األطراف أو من خالل رفع الوعي اإلقتصادي العام لدى رشائع املهتمني يف املجتمع الفلسطيني وبشكل خاص
يف أوساط القطاع الخاص بالقضايا والتحديات التي تواجه اإلقتصاد الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص ويف سبيل تحقيق هذه األهداف،
يقوم املركز بإعداد أوراق سياسات ومواقف اقتصادية وبعقد الندوات وورشات العمل املختصة التي تتناول قضايا ذات إهتمام كبري ويقوم
بالتشبيك والتعاون مع باقي األطراف املعنية باإلقتصاد.
وال شك بأن املركز يقوم بمهامه بتنسيق تام مع الجمعية ويف إطار خططها وأولوياتها.
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التقرير اإلداري

التقرير اإلداري
لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين  /القدس
حزيران  – 2013ديسمبر 2014

شعارنا
«لنجمع الطاقات لريادة إقتصادية وإجتماعية فلسطينية فاعلة»
نوجز يف هذا التقرير أهم ما قامت به الجمعية ممثلة بمجلس إدارتها الحايل وهيئتها العمومية واللجان املختلفة واملنتدبني منهما
وكادرها اإلداري خالل الفرتة الزمنية املشار إليها عىل املحاور واملستويات التالية :

محور العالقات الوطنية والعربية والدولية:

أو ً
ال الصعيد الوطني:
إستمرت جمعية رجال األعمال الفلسطينيني بعملها الدؤوب بنفس الروح املؤثرة وعىل كافة الصعد وبكافة إمكانياتها من أجل املساهمة
يف صياغة وتحقيق الرؤيا الوطنية لتوفري بيئة االعمال املالئمة لجلب االستثمارات وانجاز املشاريع يف داخل فلسطني من قبل رجال االعمال
الفلسطينيني الطموحني يف الداخل والشتات ،وبالرشاكة مع القطاع العام وبقية مؤسسات القطاع الخاص يف دفع عجلة اإلقتصاد اىل األمام،
فدور الجمعية يتعاظم يف التأثري واالمتداد خاصة بعد الجهود التي بذلتها الجمعية ممثلة برئيسها ومجلس ادارتها وأعضاءها وموظفيها يف
قيادة أمانة رس املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص املنضوية تحت مظلة املجلس يف مرحلة كانت شديدة االهمية والتأثري عىل مصالح
القطاع الخاص ،حيث تم بتاريخ  2014/02/05عقد مؤتمر الحوار االقتصادي الوطني الرابع ما بني القطاعني العام والخاص ،وما أرفده
املؤتمر من نتائج إيجابية عىل ارض الواقع وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار مع الحكومة التي تساهم يف حل العديد من القضايا العالقة ما
بني القطاعني العام والخاص ولجان أخرى منبثقة عنها كلجنة ملف الرضائب والتعديالت عىل قانون رضيبة الدخل املعدل ولجنة دعم املنتج
املحيل.
كما لم يقترص جهد الجمعية واالتحاد يف املشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص يف جهود دعم صمود شعبنا ومؤسساتنا يف قطاع غزة يف
جميع مراحل العدوان االرسائييل علية باملشاركة يف مسريات الغضب والعمل عىل اصدار بيانات الشجب واالستنكار وتقديم املساعدات النقدية
والعينية من ادوية ومواد غذائية ومستلزمات مدرسية وبطانيات وغريها من خالل املؤسسات العاملة يف القطاع كجمعية رجال االعمال ووكالة
غوث الالجئني الفلسطينيني.
استمرار التواصل ايضا مع الجهات الرسمية حيث تلعب الجمعية واإلتحاد الدور املثابر العتبارات املكانة التي اكتسباها كمرجعية أساسية يف
القطاع الخاص الفلسطيني حيث لهما عالقات مبارشة من مكتب الرئيس إىل ديوان مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي والكتل النيابية وخاصة
اللجنة اإلقتصادية يف املجلس الترشيعي ،والوزارات املختلفة وأهمها الخارجية ،اإلقتصاد الوطني ،املالية  ،السياحة ،التعليم العايل ،الشؤون
اإلجتماعية ،الشؤون املدنية ،الزراعة ،الحكم املحيل ،الصحة ،املرأة ،الشباب وغريها .والهيئات شبه الرسمية من هيئة تشجيع اإلستثمار واملعايري
واملقاييس وسلطة النقد وهيئة سوق رأس املال وهيئة املدن الصناعية ومجلس القضاء االعىل  ،والتجمع الحركي  ،وامللحقني التجاريني وسفراء
العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
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التقرير اإلداري

وكذلك مع جهات رسمية دولية سواء يف الداخل أو خالل زياراتنا الخارجية.
ويف هذه املرحلة قامت الجمعية /االتحاد باصدار البيانات الصحفية والتعبري عن تأييد ودعم حكومة التوافق الوطني وجهود
املصالحة الوطنية يف كل املناسبات ملا للمصالحة من آثار ايجابية عىل الشعب الفلسطيني بشكل عام وعىل اإلقتصاد الفلسطيني
بشكل خاص.
وتدعى وتشارك الجمعية يف مناسبات اجتماعية أهمها تقديم التعازي باسم أعضاءها يف مناسبتي وفاة الزعيمني الكبريين نلسون
مانديال رئيس دولة جنوب افريقيا السابق وهوغوشافيز الرئيس الفنزوييل ووفاة والد السفري االردني خالد الشوابكة.
ومشاركة دول صديقة اعيادها الوطنية كعيد الجلوس امللكي للمملكة االردنية الهاشمية الشقيقة واململكة املتحدة ومملكة هولندا،
ويوم االستقالل لرتكيا وللواليات املتحدة االمريكية ويوم الباستيل لفرنسا واالعياد الوطنية لجمهورية الصني الشعبية وايطاليا
وبولندا والربازيل وغريها.

ثاني ًا ،الصعيد العربي والدولي:
أهم اإلنجازات:

تأسيس إتحاد أصحاب األعمال الفلسطيني العالمي :
عملت الجمعية/اإلتحاد عىل اإلتصال والتشبيك مع جهات متعددة مثل مجالس عمل ،نوادي رجال األعمال ،إتحادات ،مجالس
اقتصادية و جاليات فلسطينية يف الشتات للوصول اىل مؤسسات األعمال فيها و توقيع بروتوكوالت تعاون معها لتأسيس اتحاد
اصحاب اعمال فلسطيني عاملي ،الهدف الرئييس االهم لتأسيس اإلتحاد هو التوافق عىل املصالح االقتصادية واالجتماعية بني
رجال األعمال الفلسطينيني يف الوطن ويف جميع دول الشتات بما يخدم مصالحهم يف الدول التي يقيمون فيها واملصلحة الوطنية
الفلسطينية لجلب االستثمارات اىل داخل االرايض الفلسطينية كأولوية .وكذلك التعاون مع رجال األعمال يف البلدان التي يقيمون
فيها ،وتأسيس رشاكات لالستثمار والتطوير يف مجاالت وقطاعات تهم أي من الجانبني وإيجاد عالقات ورشاكات فيما بني أعضاء
االتحاد والتعاون يف مجاالت االسترياد والتصدير واالستثمار املشرتك .وفيما ييل قائمة بالربوتوكوالت املوقعة:
1.1بروتوكول تعاون مع املجلس اإلقتصادي الفلسطيني األملاني :حيث تم توقيعه يف اسطنبول بتاريخ .2014/3/16
2.2بروتوكول تعاون مع إتحاد رجال األعمال الفلسطيني الرتكي :حيث تم توقيعه يف اسطنبول بتاريخ .2014/3/16
3.3اتفاقية تعاون معدلة مع مجلس األعمال الفلسطيني/دبي واإلمارات الشمالية :حيث تم توقيعها يف اسطنبول بتاريخ
.2014/3/16
4.4بروتوكول تعاون مع نادي رجال األعمال الفلسطيني /فرنسا :حيث تم توقيعه يف رام الله بتاريخ .2014/1/23
5.5بروتوكول تعاون مع مجلس العمل الفلسطيني /ابو ظبي :حيث تم توقيعه يف رام الله بتاريخ .2014/1/13
6.6اتفاقية تعاون أولية مع مجلس األعمال الفلسطيني/دبي واإلمارات الشمالية :حيث تم توقيعه يف رام الله بتاريخ .2014/1/13
وتوقيع اتفاقية أخرى مطورة يف اسطنبول بتاريخ 2014/3/16
ويتطلع االتحاد لتوقيع اتفاقيات إضافية مع جمعية رجال االعمال الفلسطينيني  /فرع الجزائر ومجلس العمل الفلسطيني يف
البحرين وغريها .حيث يعمل االتحاد حاليا بالتعاون مع بعض مؤسسات القطاع الخاص عىل مرشوع مسح للجاليات الفلسطينية
يف اكثر من عرشين دولة يف العالم والرتكيز عىل امكانية توفر مجتمعات لالعمال فيها او املساعدة من اجل تشكيل كيانات لذلك.
كما سيتم حرص رجال االعمال الفلسطينيني يف العالم وعمل دليل خاص بهم واصدار بطاقة عضوية من االتحاد العاملي لهم
بمواصفات مميزة.
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عقد مؤتمرات :
ساهمت الجمعية وشاركت بشكل مبارش يف عقد أكثر من اربعة مؤتمرات كبرية يف هذه الفرتة هي مال وأعمال فلسطني االول 2014
يف رام الله  ،ومؤتمر تنمية العالقات االقتصادية الهولندية الفلسطينية يف مدينة بيت لحم  ،ومؤتمر الحوار االقتصادي الرابع بني
القطاعني العام والخاص يف رام الله  ،ومؤتمر تركيا بوابة فلسطني اىل العالم يف اسطنبول من حيث التخطيط ووضع جداول االعمال
املناسبة وتحديد املتحدثني ومقدمي االوراق ودعوة املشاركني...الخ

لقاءات:
كما تم لقاء الرئيس السرييالنكي ورئيس الوزراء الهولندي ورئيس الوزراء البولندي واستقبال وفود رجال اعمال شاركتهم يف زيارة
فلسطني .ولقاءات خاصة مع وزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليانا بوملن ونائبة وزيرة التجارة البولندية ألونا انتونيزاين كالك.
•وقد تكللت املرحلة املشار اليها بالنجاح يف توقيع عدد من اتفاقيات مجالس االعمال املشرتكة الجديدة مع كل من الدول
التالية :هولندا  ،بولندا  ،اندونيسيا  ،ورومانيا.

محور االجتماعات واللقاءات الداخلية :
عقدت الجمعية اخر اجتماع لهيئتها العامة السنوي بتاريخ  2013/10/09يف فندق الجراند بارك ،كذلك اجتمع مجلس ادارة
الجمعية اكثر من ستة اجتماعات خالل العام  2013بما يتماىش مع النظام األسايس.
لجنة السياسات :إجتمعت لجنة السياسات املنبثقة عن مجلس اإلدارة عدة إجتماعات ملتابعة نشاطات الجمعية ورسم سياساتها
وآليات عملها ووضع خطة عملها واإلرشاف عىل تنفيذها حيث قدمت توصياتها ملجلس إدارة الجمعية..
لجنة العضوية :تجتمع اللجنة دوريا ً للنظر يف طلبات العضوية الجديدة قبل رفعها ملجلس اإلدارة التخاذ قرارات القبول للطلبات
املستوفية للرشوط.
ً
لجنة األرض  :ويرأسها حاليا السيد حسن أبو شلبك عضو مجلس اإلدارة وهي مؤلفة من ممثلني عن املؤسسات الرشيكة يف األرض
وتجتمع عند الحاجة وتتابع موضوع األرض.
لجنة  : BMCويرأسها السيد بسام ولويل عضو مجلس اإلدارة وهي مؤلفة من ممثلني عن مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني
لتنظيم القوائم ورفعها لوزارة الشؤون املدنية .وقد شكلت مؤخرا من رؤساء مجالس ادارة بعض مؤسسات التنسيقي وبرئاسة
اتحادنا.
اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني :اجتماع واحد رسمي ومشاركات عديدة يف اجتماعات ولقاءات مختلفة منها اجتماع
تشاوري للمؤسسيني التحاد اصحاب االعمال الفلسطيني العاملي يف اسطنبول.
املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص :اجتمع مجلس ادارة املجلس التنسيقي خالل فرتة تسلمه أمانة الرس ثمانية ()8
اجتماعات وعقد أكثر من ثمانية ( )8لقاءات رسمية من مستوى مكتب الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة اإلقتصاد الوطني وغريها.

محور نطاق عمل الجمعية وخدماتها :
بناء القدرات:
تعمل الجمعية عىل املستوى الداخيل يف تطبيق ما جاء يف الدليل الخاص بعملها عىل املستوى اإلداري واملايل وإلستكمال هيكليتها
عىل مراحل وإستحداث دائرة العالقات الدولية ملتابعة عمل مجالس األعمال املوقعة مع كافة دول العالم ومدير تنفيذي ملساعدة
املدير العام.
تعاقدت الجمعية  /االتحاد باتفاقية مع مرشوع التجارة املمول من وكالة الدعم االمريكية لتقوية قدرات االعضاء عىل تخفيض
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الشهادات والبطاقات:
إستمرت الجمعية يف العام  2013يف إصدار شهادات عضوية ألعضائها سارية املفعول لنهاية العام  .2013وتصدر البطاقات
التالية:
•بطاقة اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني  :بدأ االتحاد باصدار بطاقة موحدة التحاد الجمعيات يف بداية العام 2013
وهدف اإلتحاد اىل تمييز هذه البطاقة عىل املستوى الرسمي ورسوم البطاقة هي بمثابة رسوم اشرتاك سنوي لالتحاد لتوفري
الدعم املايل له .ونعمل حاليا عىل التحضري لبطاقة اتحاد اصحاب االعمال العاملي وتمييزها باحرتام الشخص الهام واملستثمر
الكبري يف الوطن والشتات وستحدد من هو رجل االعمال عىل املستوى الوطني  ، WHOsWHOوالذي يحصل عليها سيضاف
اسمه اىل دليل أصحاب االعمال الفلسطينيني العاملي يف العام .2015
•بطاقة اتحاد رجال االعمال العرب :وتصدرها الجمعية  /االتحاد ضمن معايري متفق عليها مع االتحاد العربي .وهذه البطاقة
لها ترتيبات متميزة عىل املستوى العربي لم تسمح الظروف القائمة بتطبيقها.
•بطاقة رجل االعمال الهام  : BMCوتصدر ضمن معايري متفق عليها عىل املستوى الوطني ،وتقوم الجمعية  /اإلتحاد حاليا ً
برئاسة لجنة تمثل القطاع الخاص الفلسطيني ممثالً من مؤسسات املجلس التنسيقي العرش لتنظيم هذا امللف وقد رفعت قوائم
لوزارة الشؤون املدنية بعد توقيعها من املؤسسات ضمن املعايري التي اتفق عليها بني املؤسسات ووزارة الشؤون املدنية .يرتأس
اللجنة حاليا ً السيد بسام ولويل .وقد رفعت اللجنة مطالبة برفع عدد حاميل البطاقة تدريجيا.

التقرير اإلداري

تكاليف التصدير واالسترياد من واىل الخارج بنسبة كبرية من خالل مرشوع تنفذه الجمعية /االتحاد مع اعضائها/ءه.
كما وفرت الجمعية العضائها فرصة االستفادة من املشاريع الهولندية لبناء قدرات الرشكات واملصانع واالعمال يف فلسطني.

العضوية:
تحرص الجمعية دائمأ عىل حشد رجال األعمال املميزين لعضويتها من خالل رسائل ترسل لهم وفق املعايري والرشوط املنصوص
عليها يف نظامها الداخيل  ،ويف العام  2013استطاعت الجمعية توسيع قاعدة العضوية من رجال األعمال املقيمني يف الوطن سواء
بمراسلتهم بالكتب الخاصة أو زيارتهم يف مكاتبهم أو من خالل تزكية اعضاء من مجلس االدارة لهم .والتواصل مع رجال أعمال
من خارج فلسطني أيضا ً وكذلك متابعة األعضاء املنقطعني من أجل املحافظة عىل عضويتهم.

الخدمات:
تقدم الجمعية ما هو ممكن ألعضائها ومتميز من تسهيل الحركة والحصول عىل البطاقات الخاصة بذلك وتوفري خصومات يف
العديد من شبكات الفنادق يف فلسطني والخارج  ،وكذلك التشبيك ومشاركة أعضاء الهيئة العامة يف املؤتمرات املحلية والدولية
وورش العمل والدورات واللقاءات الثنائية مع رجال أعمال من دول مختلفة من الوطن العربي والدول الصديقة ،وأهمها توقيع
إتفاق رشاكة مع رشكة مياورينت الجهة املنظمة للمعارض للمنتجات الصينية يف العالم بتوفري خدمات مميزة وخاصة بأعضاء
الجمعية واإلتحاد ،كما حصلت الجمعية عىل املوافقة الخطية من وزير الداخلية االردنية بتسهيل سفر عدد وضمن معايري متفق
عليها من اعضاء الجمعية  /االتحاد اىل االردن بسياراتهم ولكن املوضوع مؤجل بسبب االوضاع االخرية.

توفير التمويل المالي والخبراتي المالئم للشركات:
تقوم الجمعية باالتصال بعدة جهات للبحث عن املنح والصناديق التي توفر بعض التمويل امليرس لالعضاء ومشاريعهم مثل املنحة
االيطالية واملنحة الفرنسية سابقا وتوفري املعلومات عنها وعقد لقاءات مع القائمني عليها لرشح سبل االستفادة منها .وتوفرياملعلومات
واملشاركة يف ورش عمل توضح برامج الدعم الفني والخرباتي والتموييل الهولندية  ،وسفر مجموعة من االعضاء الذين لبو رشوط
هذه املشاريع اىل هولندا يف شهر اكتوبر  2013والتقوا برجال اعمال ورشكات هولندية يف امسرتدام والهاي ومناطق مختلفة من
هولندا ،واستقبلت املجموعة االوىل باالضافة اىل الرشكات التي انضمت للمرشوع الحقا يف اجتماعات واللقاءات الثنائية بني الرشكات
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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يف مدينة بيت لحم بتاريخ  2013/12/7اثناء زيارة رئيس الوزراء الهولندي لفلسطني وعقد امللتقى االقتصادي الفلسطيني
الهولندي االول.

الموقع اإللكتروني:
تم وضع تصور ملرشوع إنشاء موقع الكرتوني ضخم التحاد اصحاب االعمال الفلسطيني العاملي لربط كافة رجال األعمال
الفلسطينيني يف مختلف دول العالم وبورتال خاص لرجال األعمال الفلسطينيني يف كافة دول العالم للتواصل مع بعض ،حيث جاء
ذلك بعد عقد إجتماعات إنطالقة إتحاد اصحاب األعمال العاملي يف اسطنبول ويتم املتابعة بتنفيذ هذا املرشوع بالرشاكة مع مجلس
العمل الفلسطيني األملاني يف برلني.

التعميمات:
إستمرت الجمعية بإرسال التعميمات عرب الربيد اإللكرتوني الخاص بالعضو وكذلك تم إعطاء كلمة مرور خاصة لكل عضو تمكنه
من اإلطالع عىل كافة تعميمات الجمعية حيث يتمكن العضو املسدد إلشرتاكاته السنوية من الحصول عىل كلمة املرور الخاصة
بالتعميمات عىل املوقع اإللكرتوني للجمعية.

قواعد البيانات:
نبني قواعد بيانات عن مجالس األعمال املشرتكة التي توقعها الجمعية  /اإلتحاد :
يوفر املوقع املعلومات املتوفرة عن املجالس املختلفة لتوفري فرص التبادل التجاري والرشاكات وايجاد الفرص لإلستثمار داخليا ً
وخارجيا ً من خالل روابط توفر املعلومات املطلوبة.

قطعة أرض المؤسسات:
جمعية رجال األعمال رشيك يف قطعة أرض مع خمسة مؤسسات اخرى من مؤسسات املجلس التنسيقي للقطاع الخاص وتملك
نسبة  22%من مساحتها التي تبلغ أكثر من ثالثة دونمات تقريباً.
ويمثل الجمعية يف هذا امللف السيد حسن أبو شلبك وهو رئيس اللجنة املرشفة عىل املوضوع من املؤسسات الرشيكة للمتابعة تم
االنتهاء من اعادة هيكلة خرائط االرض بشكل يساعد عىل استثمارها والعمل جار لدفع رسوم تخمني تطويب األرض بأسماء
املؤسسات وسيتم إنهاء التطويب يف الفرتة القريبة القادمة.

محور العالقات المؤسسية المحلية:
إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين:
اجتمع مجلس إدارة اإلتحاد اجتماعني يف املرحلة السابقة وقد جرت انتخابات مؤخرا ً يف جمعية رجال األعمال الفلسطينيني يف
محافظات قطاع غزة ملدة أربعة سنوات أخرى  2017-2014وقد زود اإلتحاد باألسماء الجديدة لعضوية اإلتحاد.
بدأ اإلتحاد رسميا ً بإصدار بطاقة عضوية إختيارية ألعضاءه يعمل اإلتحاد عىل تميزها.
تم تفعيل إستيفاء رسوم العضوية من املؤسسات وأعضاء مجلس اإلدارة ورسوم البطاقات ألول مرة يف العام  2013وتفعيل حساب
اإلتحاد يف بنك فلسطني وكذلك إدارة حسابات منفردة.
يعمل اإلتحاد حاليا ً عىل صياغة عدة اتفاقيات رشاكة ومذكرات تفاهم مع كل من هيئة تشجيع اإلستثمار والسوق املايل وسلطة النقد
لتطوير التعاون املشرتك نحو رشاكة حقيقية مع هذه املؤسسات .
وقع اإلتحاد أربعة اتفاقيات مجالس أعمال ثنائية مشرتكة مع دول هولندا  ،بولندا  ،اندونسيا  ،رومانيا.
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المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص:
تسلم إتحاد جمعيات رجال األعمال أمانة رس املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص يف الفرتة ما بني ( 2013/11/17
 )2014/05/25حيث يعمل هذا املجلس الذي كانت الجمعية أحد املؤسسني له يف العام  2000عىل التعاون والتنسيق بني
مؤسسات القطاع الخاص وتوحيد مواقفها اتجاه القضايا التي تمس مصالح القطاع الخاص واإلقتصاد الوطني ويضم هذا املجلس
عرشة مؤسسات منها أربعة مؤسسات عضويتها شاملة ومتنوعة من القطاعات املختلفة هي اتحاد جمعيات رجال األعمال واتحاد
الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني .وهذه املؤسسات األربعة تحظى بإدارة أمانة الرس
للمجلس بشكل دوري كل ستة أشهر.
ويضم املجلس أيضا ً ستة مؤسسات تخصصية مثل اتحاد املقاولني الفلسطينيني وجمعية البنوك يف فلسطني ومجلس الشاحنني
واتحاد أنظمة املعلومات واتحاد رشكات التأمني ومكتب تنسيق القطاع السياحي.
هذا وقد وضعت املؤسسات مصفوفة توزيع األدوار والتكامل والتخصص يف العمل حسب أنظمتها الداخلية ويحظى اتحاد رجال
األعمال الفلسطينيني /جمعية رجال االعمال بمهمتني رئيسيتني:

التقرير اإلداري

يرشف اإلتحاد عىل ملف بطاقة  BMCمن خالل ترأسه للجنة من رؤساء مؤسسات املجلس التنسيقي.
يعمل اإلتحاد حاليا ً عىل متابعة جهود توقيع بروتوكوالت تفاهم وتعاون مع املؤسسات الفلسطينية لرجال األعمال يف دول الشتات
للوصول إىل مرحلة إكتمال الجهود لتأسيس اتحاد أصحاب األعمال الفلسطيني الدويل وتسجيله وتفعيله.

األوىل  :الدفاع عن مصالح القطاع الخاص ومنارصة قضاياه وحشد الضغط املناسب لدعم قضاياه السياساتية والترشيعية واملشاركة
يف وضع اإلتفاقات التجارية واإلقتصادية التي تخدم باملحصلة اقتصادنا الوطني وترفع مستوى املعيشة ورفاهية الحياة لشعبنا.
والثانية  :تأسيس وتوقيع اتفاقيات مجالس األعمال املشرتكة نيابة عن القطاع الخاص الفلسطيني ومع املؤسسات الرديفة يف الدول
العربية والصديقة .حيث تم التوافق عىل ارشاك مؤسسات املجلس يف اجتماعات هذه املجالس.
وينبثق عن املجلس التنسيقي عدة لجان تستعني فيها لحشد موافقتها مثل لجنة  18وتضم رؤساء املؤسسات وبعض رؤساء
الرشكات الكربى ولجنة  60وتشمل عدد اكرب من الخرباء واملختصني وممثيل الرشكات واملؤسسات الغري أعضاء يف املجلس التنسيقي،
واللجنة الفنية من القطاع الخاص ممثلة من مدراء املؤسسات ،ولجنة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،ولجنة الحوار الوطني،
ولجنة تركيز السياسات املالية واإلقتصادية ،ولجنة السياسات العمالية والحد األدنى لألجور وصناديق التقاعد غري الحكومي ودعم
املنتج املحيل وغريها.
هذا وتتداول املؤسسات األربعة األوىل أمانة الرس كل ستة أشهر ،يف  2013/11/17تسلم إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني
أمانة رس املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص من إتحاد الغرف التجارية وإجتمع املجلس التنسيقي خالل فرتة تسلمه أمانة
الرس لغاية  2014/5/25ثمانية ( )8اجتماعات وعقد أكثر من ثمانية ( )8لقاءات رسمية من مستوى مكتب الرئيس ورئاسة
الوزراء ووزارة اإلقتصاد الوطني وغريها.
ويف تاريخ  2014/02/05عقد املجلس التنسيقي بارشاف اتحادنا عىل مؤتمر الحوار الوطني وتخللت هذه الفرتة إصدار العديد
من البيانات الصحفية وعقد العديد من املؤتمرات الصحفية وكذلك تم توجيه أوراق موقف تتعلق بالسياسات اإلقتصادية والتوجه
املستقبيل لها.
هذا وعقد املجلس ورشات عمل يف مختلف القضايا والتي كان أهمها ورشة عمل قانون الضمان اإلجتماعي وورشة عمل حول
مرشوع املوازنة للعام  2014وورشة عمل حول تقييم املناخ اإلستثماري يف فلسطني وغريها باإلضافة اىل انتداب ممثلني عن املجلس
يف العديد من اللجان واهمها الفريق الوطني ملكافحة الفقر ولجنة قانون اللوازم والعطاءات لللعام  2014هذا وقد عممت أمانة
الرس أكثر من مئة ( )100تعميم (مرفق قائمة أهم التعميمات يف النشاطات يف صور).

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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التقرير اإلداري

محور العالقات الثنائية الدولية والمؤسسات االقليمية:
مجالس األعمال المشتركة :

تم يف الفرتة املنظورة توقيع أربعة إتفاقيات جديدة لتأسيس مجالس أعمال مشرتكة تحت مظلة اإلتحاد حيث يصبح مجموع
املجالس املوقعة حوايل عرشين مجلسا وهذا يتطلب املتابعة اليومية لهذه املجالس إلفادة أعضاء الجمعية /االتحاد من اإلتفاقيات
التي توقع مع تلك الدول  ،وأيضا تم وضع آلية جديدة لعمل املجالس املشرتكة من قبل اإلتحاد  /الجمعية مبنية عىل انتداب لجان
تنفيذية ورئيس مشارك من الجانب الفلسطيني لكل مجلس أعمال ضمن معايري خاصة وذلك للعمل عىل تفعيل هذه املجالس .لذلك،
وبنا ًء عىل توصية من مجلس إدارة الجمعية وتماشيا مع خطة تنفيذ التنظيم الهيكيل للجمعية فقد تم يف العام  2014تعيني مديرة
لدائرة العالقات الدولية مسؤولة عن متابعة نشاطات مجالس األعمال املشرتكة.

* قائمة بمجالس األعمال املوقعة:

عملت جمعية رجال األعمال الفلسطينيني منذ تأسيسها يف العام  1996وحسب املادة ( )15يف نظامها الداخيل يف حينه واالتحاد حاليا لتشكيل
مجالس األعمال املشرتكة مع العديد من الدول ،فيما ييل قائمة بمجالس األعمال املوقعة لتاريخه:
#
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الجهة املوقعة

مجلس األعمال املشرتك

الدولة

التأسيس

1

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -األردني املشرتك

األردن

1996

2

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -املرصي املشرتك

مرص

1998

3

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -التونيس

تونس

1999

4

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -الرتكي املشرتك

تركيا

2000

5

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -العراقي املشرتك

العراق

2002

6

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -القطري املشرتك

قطر

2006

7

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

توقيع اتفاقية مجلس اقتصادي مع دولة اوكرانيا

اوكرانيا

2006

8

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

توقيع اتفاقية مجلس اقتصادي مع مجلس العمل الفلسطيني -االمارات

اإلمارات

2006

9

جمعية رجال األعمال الفلسطينيني

تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -السوري املشرتك

سوريا

2007

 10إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني تأسيس مجلس األعمال الفلسطيني  -الصيني املشرتك

الصني

2007

 11إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -اللبناني املشرتك

لبنان

2008

 12إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -اليمني املشرتك

اليمن

2008

 13إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -الليبي املشرتك

ليبيا

2008

 14إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -األردني املشرتك (تجديد بإسم اإلتحاد) األردن

2010

 15إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -األملاني املشرتك

أملانيا

2010

 16إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -العماني املشرتك

عمان

2012

 17إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -البولندي املشرتك

بولندا

2013

 18إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -الهولندي املشرتك

هولندا

2013

 19إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني توقيع إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -الروماني املشرتك

رومانيا

2014

 20إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني إتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني  -األندونييس املشرتك

أندونيسيا 2014

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

مجلس األعمال الفلسطيني – الهولندي:
•تم انتداب رئيس مشارك من الجانب الفلسطيني السيد زياد عنبتاوي.
•تم اجراء بعض اإلتصاالت و إرسال عدة رسائل اىل السيد سليم رباني (رئيس مجلس أعمال الرشق األوسط– الهولندي)،
لتفعيل مجلس األعمال الفلسطيني -الهولندي وتحديد موعد شهر آذار  2015لزيارة وفد فلسطيني ال امسرتدام والهاي.

مجلس األعمال الفلسطيني – الروماني:

التقرير اإلداري

ومن فعاليات املجالس املشرتكة :

•تم انتخاب السيد اسامة عمرو كرئيس مشارك من الجانب الفلسطيني والسيد (إياد عنبتاوي) كنائب رئيس ومقرر.
•بتاريخ  2014/6/19تم اعداد و إرسال رسائل لتفعيل مجلس العمل الفلسطيني الروماني وتحديد أعضاء اللجنة التنفيذية
الفلسطينية وطلب تحديد اسماء لجنة الجانب الروماني اىل جميع املعنيني.
•بتاريخ  2014/6/30تم إرسال رسالة لرئيس الغرفة التجارية الجديد لتهنئته باملنصب الجديد وإعالمه برغبتنا بتفعيل
مجلس األعمال الفلسطيني الروماني وإبالغه بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الفلسطينية باإلضافة اىل طلب تعيني الرئيس
املشارك وأعضاء اللجنة من طرفهم.

مجلس األعمال الفلسطيني – البولندي:
•يف شهر ترشين ثاني  2013تم توقيع اتفاقية تعاون مشرتك مع نائب رئيس الغرفة التجارية البولندية ( السيد ماريك
كلوكزكو).
•بتاريخ  2014/7/14تم عقد اجتماع ما بني األمني العام ،مديرة العالقات الدولية ،منسق العالقات العامة ومحرر مجلة رجال
األعمال مع امللحق التجاري البولندي يف تل أبيب (السيد كريزيستوف بارتوسز) يف مقر الجمعية وتم مناقشة سبل التعاون
املشرتك واملساهمة يف تفعيل مجلس األعمال الفلسطيني البولندي .كما تم مناقشة موضوع كيفية نرش إعالناتهم ومقاالتهم يف
مجلة رجال األعمال عدد  38وتكاليفها وآخر موعد لتسليم مواد اإلعالنات واملقاالت.
•بتاريخ  2014/7/16تم عقد اجتماع ما بني األمني العام ومديرة العالقات الدولية مع ممثلة جمهورية بولندا لدى فلسطني
الجديدة السيدة (الكساندرا بوكوفسكا –ماكيب) يف مقر املمثلية البولندية .حيث تم التعارف ومناقشة سبل التعاون املشرتك
لتفعيل مجلس األعمال الفلسطيني البولندي .والتنسيق للفعاليات واملؤتمرات املستقبلية .كما أكدت رضورة بأن يكون اللقاء
األول عىل شكل بعثة رسمية اىل بولندا بشهر ايلول .2014
• تم تنظيم زيارة يف  2014/9/17اىل وارسو وعقد لقاءات رسمية للمجلس املشرتك حرضها سفرينا السيد عزمي ابو دقة ومن
قبل وزارة االقتصاد الوطني الدكتور حازم الشنار ممثال عن الدكتور محمد مصطفى ورئيس واعضاء اتحاد رجال االعمال
ورئيس مجلس العمل يف ابو ظبي وحرض من الجانب البولندي رئيس الغرفة واعضاء برملان ومن وزارتي الخارجية واالقتصاد
ولقاءات ثنائية بني رجال االعمال يف البلدين وزيارة وزارة الخارجية يف اليوم الثاني.

مجلس األعمال الصيني  -الفلسطيني المشترك:
•االستمرار بتوفري العضاءنا اصدار تأشريات الدخول متعددة السفرات اىل جمهورية الصني الشعبية.
•التعميم للمشاركة يف مؤتمر رجال االعمال الصينيني والعرب يف مقاطعة نغيشيا ،مدينة ينشوان ابريل 2013
•عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة ميأورينت الوسسة الصينية املسؤولة عن تنظيم املعارض الخارجية للمنتجات الصينية وذلك
من اجل منح اعضاءنا املشاركني فيها خدمات مميزة.
•معارض مدينة قوانزو السنوية.
•اللقاءات الدورية مع السفري الصيني واملستشار االقتصادي يف السفارة الصينية يف رام الله من اجل تطوير العالقات االقتصادية
والتجارية الثنائية بني البلدين.
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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التقرير اإلداري

مجلس األعمال التركي الفلسطيني المشترك:
 تعثرعقد الدورة التالية للمجلس املشرتك التي كان من املفرتض عقدها يف فلسطني ولكن بسبب االوضاع العامة التي حالت دونزيارة وفود رسمية او قطاع خاص للوطن  ،وبالرغم من التنسيق مع مكتب الرئيس ابو مازن الهتمامه الشخيص بهذا املجلس
وتفعيله وكذلك بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الوطني ووزارة الخارجية و رشكائنا يف تركيا  TOBBو .DEIK
 يجري العمل عىل تحديد عقد هذا اللقاء يف اسطنبول  ،تركيا يف االشهر املقبلة  ،حيث جرى انتخاب ريس مشارك جديد من الجانبالرتكي.

مجلس األعمال العماني الفلسطيني المشترك:
 تم انتداب اعضاء اللجنة التنفيذية والرئيس املشارك السيد محمد العامور من الجانب الفلسطيني  ،ورفعت للجانب العمانيبالتنسيق مع وزارتي الخارجية واالقتصاد الوطني وسفارتنا يف مسقط .وننتظر انتداب اللجنة التنفيذية من الجانب العماني  ,حيث
تم تغيري يف مجلس ادارة الغرفة مؤخرا مما أخر انتداب اللجنة من طرفهم.

مجالس أعمال مشتركة «تحت التأسيس» :
سيتم العمل خالل عام  2015- 2014عىل تأسيس مجالس أعمال مع دول أخرى مثل:

مجلس األعمال الفلسطيني – الفرنيس:

سيتم إعداد بعض املراسالت واجراء بعض اإلتصاالت لتأسيس مجلس أعمال فلسطيني فرنيس والبدء بالعمل عىل تفعيله مع بداية
العام .2015

من املجالس» تحت التأسيس» :

مجالس أعمال مشرتكة مع الهند ،الربازيل  ،الجزائر ،فيتنام ،كرواتيا  ،ماليزيا  ،املغرب  ،سويرسا وغريها.

إتحاد رجال األعمال العرب:
شاركت الجمعية /االتحاد يف اجتماعات مجلس ادارة اتحاد رجال االعمال العرب يف شهر كانون أول  2013يف الكويت ويف فعاليات
امللتقى الخامس عرش يف الكويت وشارك اعضاء الجمعية واالتحاد الفلسطيني يف العديد من امللتقيات العربية يف دول مختلفة اخرى.

إتحاد أصحاب األعمال الدولي :OIC
انضم اتحاد جمعيات رجال االعمال اىل عضوية اتحاد اصحاب االتحاد الدويل التابع ملنظمة العمل االسالمي  ،حيث يمكن املشاركة يف نشاطات
االتحاد عىل مستوى الدول االسالمية ال  57االعضاء يف املرحلة القادمة بعد تسديد رسوم العضوية من قبل إتحاد جمعيات رجال األعمال
الفلسطينيني.

المؤتمر الدولي لألعمال  IBFوجمعية رجال األعمال والصناعيين المستقلين
األتراك « الموصياد»:
يشارك اعضاء الجمعية  /االتحاد الفلسطيني يف امللتقيات واملعارض التي تقام سنة يف تركيا واالخرى يف دولة عربية او اسالمية حيث ستكون
هذه النشاطات يف اسطنبول يف شهر نوفمرب .2014
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

مجلة رجل األعمال:

تستمرأرسة تحرير املجلة باصدارها واملحافظة عىل شكل ومضمون املجلة التي تلقى استحسانا ً كثريا ً وأصبح لها سمعة ايجابية
تراكمية.
ً
وتحرص أيضا عىل توزيعها عىل جميع الوزارات واملدراء العاملون فيها وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وجميع الجامعات والبلديات
ومجالس الحكم املحيل والغرف التجارية وكذلك السفارات يف الداخل وخارج فلسطني وجميع الصناديق العربية ومؤسسات الجامعة
العربية وجمعيات رجال األعمال العرب ،وكذلك إرسالها الكرتونيا لكافة الرشكاء يف دول العالم.

التقرير اإلداري

محور المشاريع الهامة في الجمعية:

مركز تطوير القطاع الخاص :
توزعت أنشطة املركز خالل هذه الفرتة بني حزيران  -2013والعام  2014عىل خمسة مسارات رئيسية هي:
 املسار األول :تحضري أوراق عمل ومداخالت لرئيس مجلس اإلدارة بغرض إلقائها يف مؤتمرات وورشات عمل محلية وعربية.ومن هذه األوراق :البطالة يف العالم العربي وسبل مواجهتها ،التنمية من منظور القطاع الخاص  ،قطاع تكنولوجيا املعلومات وآفاق
تطويره يف فلسطني ،التأثريات اإلقتصادية لإلنضمام إلتفاقية منظمة التجارة العاملية عىل القطاعات اإلقتصادية الريادية .كما قام
املركز بكتابة موقف القطاع الخاص من التعديالت األخرية عىل قانون رضيبة الدخل .كما قام املركز بمراجعة العديد من الدراسات
والتقارير الصادرة عن جهات محلية ودولية بغرض مساعدة الجمعية عىل تحديد موقف منها.
 املسار الثاني :تحضري ورقة موقف للقطاع الخاص حول السياسات املالية واإلقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية ،وذلك يفإطار اإلستعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني اإلقتصادي الرابع ،واإلسهام أيضا ً يف صياغة ورقة املوقف النهائية املستندة عىل أوراق
املوقف املتعددة املقدمة من مؤسسات القطاع الخاص .ويف صياغة اإلعالن النهائي الصادر عنه.
 املسار الثالث :إعداد مقرتحات عمل وتقديمها للجهات واملؤسسات املانحة وعقد إجتماعات مع بعضها ملناقشة فرص التعاونمع املركز .ويف هذا السياق فقد تم تقديم مقرتحني متكاملني هم:
 .1مقرتح ل  GIZملتابعة تنفيذ عدد من توصيات مؤتمر الحوار الرابع مثل تعديل قانوني رضيبة الدخل والعمل.
 .2مقرتح ملرشوع التجارة املنفذ من قبل إحدى الرشكات العاملية حول تقييم فعالية مجالس األعمال املشرتكة وسبل تطويرها.
 املسار الرابع  :انجاز جميع متطلبات الدراسة حول محددات اإلستثمار الخاص يف فلسطني واملمول من مرشوع تحسني اإلستثمار( .)ICIوقد تم اعداد تقرير نهائي باللغتني العربية واإلنجليزية ونرشه وعمل ورشة عمل إلعالن نتائج وتوصيات الدراسة بمشاركة
جميع األطراف املعنية.
 املسار الخامس :املشاركة يف جميع اجتماعات مجلس إدارة الجمعية ولجنة السياسات املنبثقة عنه وحضور اجتماعات ولقاءاتللجان تم تسمية املركز كعضو فيها مثل اللجنة الوطنية للمفاوضات مع اإلتحاد األوروبي للرشاكة الكاملة يف مجلس الوزراء،
واللجنة الوطنية لتطوير منشآت األعمال الصغرية واملتوسطة يف وزارة اإلقتصاد الوطني.

خطة العمل املستقبلية للمركز:

عقد ورشات عمل حول القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها:
•سبل تعزيز حصة املنتج الوطني يف السوق املحيل.
•منظومة الضمان اإلجتماعي املقرتحة يف فلسطني بني األعباء اإلضافية عىل القطاع الخاص ومسؤوليته اإلجتماعية
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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•تقييم تأثريات إتفاقيات التجارة الحرة املعقودة بني فلسطني ودول العالم االخرى عىل أداء اإلقتصاد الكيل والقطاع الخاص.
•املتأخرات املالية للقطاع الخاص عىل الحكومة وتأثريها عىل فرص إستقرار وتطور منشآت األعمال.
•التحديات اإلقتصادية واملالية التي تواجه حكومة التوافق يف هذه املرحلة السياسية.
ـ ـإستمرار إعداد درسات وأوراق عمل تتعلق ببيئة عمل القطاع الخاص وبالجوانب املختلفة إلتفاقية باريس االقتصادية،
وذلك بتمويل من بعض املؤسسات الدولية .وقد تم إعداد مشاريع بحثية وتقديمها للجهات املانحة ،وتم اإلجتماع مع عدد
منهم ملناقشة آفاق التعاون بني الطرفني.
ـ ـاالستمرار يف جهود املركز يف تعزيز الروابط والتشبيك مع باقي مؤسسات البحث والدراسات االخرى ومع اللجان املحلية
والدولية املانحة للتمويل .باإلضافة اىل عقد لقاءات مع ممثيل القطاع الخاص لبحث سبل التعاون بينهم وبني املركز.
ـ ـمتابعة اإلتصال بالجهات املمولة التي قدمت لها مقرتحات املشاريع مثل  GIZومرشوع التجارة حتى يتم التوقيع عىل
اتفاقيات عمل والرشوع بإجراء هذه الدراسات

محورالمشاريع قيد التنفيذ للجمعية /واالتحاد :
 .1مرشوع تسهيل التجارة /مرشوع تنفذه الجمعية/اإلتحاد

يهدف مرشوع  USAID/ Trade Projectبالتعاون مع مجلس الشاحنني وإتحاد جمعيات رجال األعمال اىل تسهيل التجارة
وخفض تكاليف التصدير واإلسترياد وحل املشاكل اللوجستية لدى الرشكات أعضاء اإلتحاد بالعمل عىل :
1-1

2-1
3-1
4-1

اإلجتماع مع املهتمني من أعضاء اإلتحاد يف ثالث ورشات يف رامالله ونابلس والخليل وفريق الخرباء لبيان اية توضيحات
او تسهيالت جديدة من املوانئ أو املواصفات واملقاييس اإلرسائيلية سواء بالحصول عىل أية خصومات مالية أو تسهيالت
لوجستية لعملهم.
متابعة فريق الخرباء لبعض الرشكات عىل املستوى الفردي  one to oneاذا احتاج األمر ذلك للوصول اىل خفض حقيقي
للتكاليف.
توثيق خفض التكاليف مع أعضاء اإلتحاد.
اإلستفادة من  Grantملدة ستة أشهر عىل األقل ملتابعة تفاصيل املرشوع أو النتائج للتوثيق وتوظيف موظف لتحقيق
ذلك.

 .2مرشوع املنارصة : Advocacy

أ .اإلجراءات املطلوبة وطنيا ً لتسهيل التجارة
ب .التعديالت املطلوبة عىل قانون الصناعة
ج .تفعيل مجالس االعمال وجلب االستثمارات بإشرتاك الجمعية /اتحاد رجال األعمال مع الفريق الوطني لكل منها

 .3تشارك الجمعية /اإلتحاد يف مرشوع  /Diaspora Mappingمع مؤسسة Palestinian Market
Development Programme –PMDP/DAI

بعد حضور االجتماع االول والثاني من قبل االمني العام ماجد معايل تم تحويل امللف ملديرة العالقات الدولية السيدة «ايفلني عامر»
لتقوم بتمثيل اإلتحاد وحضور االجتماعات املستقبلية واملساهمة يف أعمال املرشوع بمراحله الثالث التي تمتد ملدة ثمانية اشهر
والذي يهدف اىل انشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات حول الشتات الفلسطيني يف دول العالم املختلفة بحيث تستفيد منها
املؤسسات الفلسطينية التي تعمل يف مجال التنمية اإلقتصادية واىل توحيد جهود مؤسسات القطاع الخاص وتقليل التكلفة والجهد
املرتبط بإنشاء قاعدة بيانات منفصلة لكل مؤسسة .حيث ستتمكن كل مؤسسة من استخدام هذه املعلومات يف نشاطاتها الخاصة
بشكل منفصل.
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 .4مرشوع استقطاب الكفاءات املغرتبة نحو التنمية يف فلسطني

تشارك الجمعية /اتحاد الجمعيات يف مرشوع اقليمي جديد تنسق عمله جمعية  ANIMA Investment Networkالفرنسية يف
مرشوع اقليمي يضم االردن ولبنان وفلسطني وهو متشابه يف التوجه يف هذه البلدان  ،ويضم املرشوع ايضا مؤسسات محلية معنية
باالستثمار وخاصة مؤسسات تشجيع االستثمار فيها لتعزيز االتصال والحوار مع جاليات االعمال يف املهجر من اجل حشد الكفاءات
املحلية من رياديني ودعمهم من شخصيات ناجحة يف املهجر يف مجاالت اهتمامهم.

التقرير اإلداري

ـ ـاملؤسسات املشاركة هي:
•إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني.
•هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطينية.
•اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
• -مركز التجارة الفلسطيني -بالرتيد.
• .DAI -

محور عضوية المجالس واللجان والصناديق الوطنية :
يشارك أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة العامة وادارة الجمعية واإلتحاد يف عضوية مجموعة من املجالس واللجان الوطنية والصناديق
التي تشكل عىل املستوى الوطني ،وذلك لعكس مصالح القطاع الخاص الفلسطيني فيها ،وتهدف هذه املجالس إىل مأسسة عمل
القطاعني العام والخاص واملجتمع األهيل للقيام يف خدمة ورفع مستوى املعيشة للمواطن الفلسطيني ،وتطوير القطاعات اإلقتصادية
املتخصصة.
وعليه نجد أن الجمعية  /أواالتحاد ممثالن يف الهيئات واملجالس والصناديق واللجان التالية :

لجان مجلس الوزراء:
•لجنة الحوار الوطني
•لجنة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة الفلسطيني.
•اللجنة الوطنية لتغيري املناخ.
•اللجنة الوطنية للسكان
•لجنة صندوق الضمان اإلجتماعي
•عضوية اللجنة التوجيهية ملرشوع سيادة (امللف املوحد»لاليرادات» والنافذة املوحدة» للمعابر») .املرشوع (مجمد)
•واللجان الفرعية التالية ملرشوع سيادة ( :مجمدة)
•لجنة امللف املوحد (االيرادات)
•لجنة عمل التطوير االداري.
•لجنة عمل العالقات العامة واالتصاالت.
•لجنة الضابطة الجمركية وادارة املخاطر.
•اللجنة الفنية ملراجعة الوثائق القياسية ملناقصات اللوازم

لجان وزارة االقتصاد الوطني:
•الفريقني الوطني والفني النضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية.
•لجنة الدول املانحة ()Lacs
•صندوق الكرامة الوطنية
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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•لجنة حماية املستهلك
•لجنة تنظيم السوق الداخيل.
•لجنة بناء املؤسسات.
•لجنة إغاثة قطاع غزة.
•لجنة املشاريع الصغرية واملتوسطة.
•اللجنة الوطنية إلعداد الخطة االسرتاتيجية للوزارة (.منتهية)
•لجنة دعم املنتج الوطني.
•لجنة دراسة الربوتوكول وقواعد املنشأ مع تركيا وتفعيل التجارة الحرة.
•لجنة وضع اسرتاتيجية للتصدير.
•لجنة تسيري وتسهيل التجارة للمنتجات الفلسطينية
•الفريق الوطني ملراجعة اإلسرتاتيجية الوطنية  2013-2011ووضع اسرتاتيجية جديدة 2016-2014

لجان وزارة العمل:
•اللجنة الثالثية يف وزارة العمل.
•صندوق التشغيل والحماية االجتماعية /وزارة العمل.
•اللجنة الوطنية لتشغيل النساء.
•اللجنة الوطنية للحد االدنى لالجور.
•اللجان الفرعية  /املحافظات للحد األدنى لألجور (بيت لحم ،الخليل ،رام الله ،جنني)
•لجنة السياسات العمالية.
•لجنة الحوار اإلجتماعي
•اللجان الفرعية  /املحافظات للحوار اإلجتماعي ( الخليل ،بيت لحم ،رام الله ،جنني ،نابلس)
•اللجنة التحضريية لتأسيس املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي
•الفريق الوطني للخطة اإلسرتاتيجية لقطاع العمل
•اللجنة الوطنية لخدمات تطوير أعمال املنشآت املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة

لجان وزارة الحكم المحلي:
اللجنة الوطنية العداد الخطة االسرتاتيجية عرب القطاعية /وزارة الحكم املحيل.
تعزيز الرشاكة بني الهيئات املحلية والقطاعني الخاص والعام

لجان وزارة الزراعة:
مجلس االمن الغذائي الفلسطيني
مجلس درء املخاطر والتأمني الزراعي
مجلس مكافحة التصحر.

هيئة المنظمات االهلية
اللجنة الوطنية لتمكني املنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات املستعمرات اإلستيطانية
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وعضوية كل من :
•مجلس ادارة هيئة تشجيع االستثمار.
•جمعية الصداقة االملانية الفلسطينية.
•مجلس أمناء املجمع العربي لالدارة واملعرفة.
•هيئة مكافحة الفساد
•لجنة السياسات االجتماعية /وزارة الشؤون االجتماعية.
•اللجنة التوجيهية ملرشوع أريحا «عرشة االف»/وزارة السياحة (منتهية)
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نشاطات
وتعميمات
الجمعية

تقرير أهم النشاطات والتعميمات

تقرير أهم نشاطات وتعميمات الجمعية
من حزيران  - 2013كانون الثاني 2014
أهم النشاطات وإستقبال الوفود
•هناك العديد من املشاركات الهامة لرئيس االتحاد/الجمعية وأعضاء مجلس اإلدارة وممثلينا يف اللجان املتعددة التي لم نتمكن من ذكرها
يف هذا التقرير لعدم تزويدنا بالتفاصيل عنها.
• 2013/6/11ورشة عمل حول تأثريات دخول فلسطني عضو مراقب يف  WTOتم عقد ورشة العمل يف مقر الجمعية
• 2013/7/24إجتماع إتحاد رجال االعمال مع القنصل االيطايل (تم االجتماع مع سعادة القنصل العام السيد دافيد السيليا.
• 2013/7/27إستقبال وفد إتحاد رجال االعمال الفلسطينيني األتراك -توقيع اتفاقية تعاون مشرتك
• 2013/7/28رعاية إفطارات سنوية عىل رشف مرىض الثالسيميا (رام الله ،نابلس والخليل)
• 2013/11/16-13املشاركة يف مؤتمر القمة الغذائية وتكنولوجيا الصناعات الغذائية /إزمري ،تركيا ( 12مشرتك)
• 2013/12/8-7مؤتمر العالقات االقتصادية الهولندية الفلسطينية وتوقيع إتفاقية مجلس االعمال املشرتك
• 2013/12/12-11امللتقى العربي لإلستثمار-فجوة جاذبية االستثمار وملتقى رجال االعمال العرب الخامس عرش /الكويت
• 2014/02/5مؤتمر الحوار الوطني ما بني القطاعني العام والخاص
• 2014/1/13مؤتمر مال وأعمال /فلسطني األول 2014
• 2014/3/16-15مؤتمر تركيا بوابة فلسطني اىل العالم /إسطنبول
• 2014/2/14-12توقيع مجلس األعمال الفلسطيني-الروماني املشرتك
• 2014/3/1-2014/2/28مؤتمر سيباد /جكارتا-أندونيسيا وتوقيع إتفاقية مجلس أعمال مشرتك
• 2014/3/30املؤتمر الوطني لتمكني املنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات املستوطنات
• 2014/5/1-2014/4/28ملتقى مستلزمات البناء وتكنولوجيا التطوير اإلنشائي /إزمري
•( 2014/09/ )8-7و  2014/09/18-15معرض الصناعات الصينية يف األردن
• 2013/6/21-2013/6/20إجتماعات املؤتمر اإلقتصادي البولندي الفلسطيني األول وتوقيع إتفاقية مجلس األعمال املشرتك.
• 2013/6/26ورشة عمل حول محددات االستثمار الخاص يف فلسطني عقدها مركز تطوير القطاع الخاص.
•السماح باسترياد السلع واملنتجات الفلسطينية من اململكة العربية السعودية.
• 2014/10/20املشاركة يف اإلجتماع التأسييس للرشكة العربية املشرتكة القابضة لألسماك.

أهم التعميمات-:
•  2013/10/30-28معرض الخليج للزراعة والثروة السمكية والحيوانية  /سلطنة عمان ( تعميم)
• 2013/7/7ورشة عمل حول قانون الرشكات الجديد الصادر يف غزة باملقارنة مع قوانني الرشكات الحالية ( ماس)
• 2013/9/19-15املشاركة يف املعرض واملنتدى التجاري االقتصادي بني الصني ومنظمة التعاون اإلسالمي (مدينة يينتشوان-عاصمة
منطقة نينغسا هيو املستقلة ،جمهورية الصني الشعبية)
• 2013/10/10-2013/10/8معرض السوسنة الدويل الثامن ( 2013معرض السيارات الدويل-طريق املطار ،االردن)
• 2013/7/15ورشة عمل فرض تعرفة إضافية  53%ضد اإلغراق :هل هو قرار مفيد؟ هل هو قابل للتطبيق؟» ( ماس)
• 2013/11/21-20املشاركة يف معرض صفاقص الدويل /صالون املؤسسة «زووم عىل الفرانشيز» ( تونس)
• 2013/11/10-1تعميم دعوة للمشاركة يف أعمال معرض بغداد الدويل ( )40العراق
• 2013/7/28املشاركة يف حفل اإلفطار السنوي الذي يقام عىل رشف مرىض الثالسيميا  /جمعية اصدقاء مرىض الثالسيميا
•« 2013/7/27دعوة خاصة» املشاركة يف اإلفطار الرمضاني وإستقبال وفد إتحاد رجال االعمال الفلسطينيني األتراك  /إتحاد جمعيات
رجال االعمال الفلسطينيني
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تقرير أهم النشاطات والتعميمات

• 2013/7/30تعميم الدعوة لدعم املكتبات النموذجية لألطفال يف قطاع غزة والقدس وقرى الضفة الغربية املحارصة بالجدار
واملستوطنات  /جمعية عطاء فلسطني الخريية
• 2013/10/12-11املشاركة يف أعمال مؤتمر القمة العاملي الرابع لألعمال الحرة /ماليزيا
•2013/10/6-3املشاركة يف املعرض الثالث لتكنولوجيا صناعة االملنيوم ALUEXPO 2013
• 2013/11/12-11دعوة للمشاركة يف أعمال املنتدى االقتصادي العربي االفريقي /الكويت
• 2013/11/17-15دعوة للمشاركة يف مؤتمر بناء الجسور  /دولة البريو (تأجيل)
• 2013/11/14-12دعو للمشاركة يف منتدى االعمال لدول الكومنولث  /سريالنكا
• 2013/11/21-18دعوة للمشاركة يف معرض أربيل الدويل (الزراعي ،الغذائي ،السياحي) /أربيل-العراق.
• 2013/12/18-16املشاركة يف املعرض الثاني ملنتجات الحالل للدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي /اإلمارات العربية
• 2013/12/17-16الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي العربي الياباني /طوكيو
• 2014/1/21-20املشاركة يف معرض القطاع الخاص االستثماري الصناعي األول /سلطنة عمان
•  2014/2/6-2014/1/30معرض الخرطوم الدويل /الخرطوم
• 2014/2/25-20امللتقى الثقايف واإلقتصادي املغاربي الرتكي /تونس
• 2014/3/14-13ملتقى رجال األعمال اليونانيني-العرب /اليونان
• 2014/3/25-23املنتدى اإلقتصادي العربي-الهنغاري الثاني /الرياض
• 2014/4/12-2الدورة  42ملعرض طرابلس الدويل  /مركز التجارة الفلسطيني-بالرتيد
• 2014/4/15-14املنتدى اإلقتصادي الدويل لتنمية الجنوب /األقرص ،مرص  /مجلس األعمال العربي أمريكا الالتينية ومحافظ األقرص
• /24th Vietnam International Trade Fair/1 / 2014/09/19-16فيتنام
• 2014/4/18/17املنتدى األوراسيوي األول لألعمال /كازخستان
• 2014/4/24-23مؤتمر آفاق اإلستثمار يف املدن واملناطق الصناعية العربية /إلتحاد العربي للمدن واملناطق الصناعية العربية
• 2014/4/29-28املؤتمر اإلقليمي للمنشآت الصغرية واملتوسطة /القاهرة
•الجولة اإلرشادية مليناء حيفا  /مجلس الشاحنني 2014/4/29 /
• 2014/5/6-5امللتقى الثالث لرجال األعمال العرب /املغرب  /رشكة كونفكس الدولية وإتحاد الغرف اإلقتصادية للمغرب العربي
• 2014/5/8-5معرض الرياض الدويل مشاركة  48شخص
• /th Pyongyang Spring International Trade Fair7 14102 /5/51-21كوريا الشمالية
• / 2014/6/6-4امللتقى الدويل  19للقاءات األعمال  /Futuralliaالرون آلب ،فرنسا
• / 2014/6/7-4املعرض الدويل  11ملنتجات وتقنيات الرخام /تركيا
• / 2014/6/13-12الدورة الرابعة ملنتدى تونس لإلستثمار /تونس ( 8مشاركني)
• / 2014/6/7-4املعرض الدويل  11ملنتجات وتقنيات الرخام /تركيا
• / 2014/6/13-12الدورة الرابعة ملنتدى تونس لإلستثمار /تونس
• /The 18th International Exhibition for Food / 2014/09/13-10فيتنام
• /10th Pyongyang Autumn International Trade Fair / 2014/09/25-22كوريا الشمالية
•نيسان – ترشين األول  2014قائمة املعارض الدولية يف جمهورية أوزباكستان (تم نرش القائمة يف املجلة)
•2014/11/4-3املؤتمر العربي الدويل الثاني للعالقات العامة – بفيينا – النمسا
• 2014/11/14-11تعميم دعوة للمشاركة يف مؤتمر قمة الغذاء (تركيا  /أزمري)
•15th MUSIAD international fair 2014/11/30-26
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التقرير المالي
عن السنة المالية 2013
الزميالت والزمالء املحرتمني
تحية طيبة وبعد ,
تجدون بني ايديكم ميزانية العام  2013حيث تعكس تفاصيل االيرادات واملرصوفات واالصول الثابتة وغريها للجمعية يف هذين العامني.
يتم إعداد وعرض البيانات املالية للميزانية العامة لكل عام كما يف  31كانون األول منه شامال بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية للسنة
املنتهية يف ذلك التاريخ واملرفقة بصورة عادية وفقا ً ملعايري التقارير املالية الدولية والسياسات املحاسبية املالئمة والتقديرات املحاسبية
املعقولة الالزمة إلعداد البيانات املالية.
وعليه نستعرض اهم البنود الواردة فيها.

أو ً
ال ،اإليرادات:
1.1ان جميع ايرادات الجمعية هي نتيجة دخل من رسوم االنتساب واالشرتاك السنوي والخدمات التي تقدمها الجمعية ومنها حساب املجلة
الذي يدار من خالل حساب خاص ،اما مركز تطوير القطاع الخاص الذراع االقتصادي للجمعية فجميع ايراداته عادة تاتي من مؤسسات
تمويلية دولية ،ولكن يف العام  2013غطت الجمعية عجز ميزانيته.
2.2حصل مركز تطوير القطاع الخاص عىل منحة تمويلية من مرشوع تطوير املناخ االستثماري بقيمة  19,500دوالر اي ما يعادل
 13,806دينار.
3.3هناك انخفاض يف حجم االيرادات يف العام  2013نتيجة عدم قيام بعض االعضاء بتسديد الرسوم السنوية املرتاكمة عليهم بالرغم من
مخاطبتهم واإلتصال بهم عدة مرات بهذا الخصوص.

ثاني ًا ،المصروفات:
لقد طرأ زيادة عىل مرصوفات الجمعية لهذا العام نتيجة الزدياد نشاطاتها والتزاماتها كما تجدون يف التحليل املايل الحقا ،وبعض املصاريف
التي لها عالقة يف مركز تطوير القطاع الخاص.

ثالث ًا ،المشاركة في شراء قطعة أرض في رام الله:
شاركت الجمعية مع بعض مؤسسات القطاع الخاص يف رشاء حصة من قطعة ارض لها بنسبة تقدر ب  22%من قطع االرايض رقم (،18
و ) 19من الحوض ( )19حي الحساسنة رقم ( )29يف رام الله مع ستة مؤسسات من القطاع الخاص وذلك لبناء مقرات لها .املبلغ الكيل
املدفوع  555,000دوالر واملدفوع من الجمعية  122,000دوالر ،علما بان القيمة السوقية لهذه الحصة تفوق املبلغ املدفوع باضعاف.
املؤسسات الست هي جمعية رجال االعمال ،مركز التجارة  -بالرتيد ،اتحاد الصناعات ،اتحاد املقاولني ،اتحاد رشكات انظمة املعلومات -بيتا،
اتحاد رشكات التامني.
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وبتحليل ميزانية العام  2013ومقارنتها مع امليزانية السابقة عن عام  2012يتضح ما ييل:
1.1مجموع النقد يف الصندوق ولدى البنوك كان يف نهاية عام  37,855 , 2013دينار اي بانخفاض بمبلغ  16,600دينارعن العام 2012
بنسبة .30%
2.2بلغ مجموع املوجودات املتداولة  286,175دينار اي بارتفاع  20،318دينار عن العام  2012بنسبة .7,65%
3.3مجموع عجز راس املال العامل للجمعية يف العام  2013بلغ ( )42,125دينار
4.4زاد العجز السنوي يف العام  2013عن العام  2012بمبلغ  23,336دينار
5.5تم تغطية العجز يف العام  2013من الوفر املرحل من السنوات السابقة والبالغ  85,878دينار لغاية نهاية العام .2012
6.6بلغ مجموع املطلوب لصناديق التوفري وتعويض نهاية الخدمة ملوظفي الجمعية لغاية عام  2013مبلغ  76،621دينار ،يطرح منها
السلفة املدفوعة للمدير العام والبالغة  20,532دينار ليصبح املستحق غري املغطى  56,089دينار.
7.7ايراد االشرتاكات واالنتساب السنوية انخفضت بمبلغ  27,394دينار عن العام  2012بنسبة  .،23,11%بالرغم من زيادة اعضاء
الجمعية خالل سنة  2013حيث تم إضافة  21عضوفعال و 8مؤازين.

التقرير المالي

رابع ًا ،تحليل الميزانية للعام  2013مقارنة مع سابقتها للعام :2012

يويص مجلس االدارة الهيئة العامة باملوافقة وحسب النظام الداخيل للجمعية املواد ( )9و( )10حول حقوق العضووواجباته وتطبيق احكام
املادة ( )10فقرة ( )2الخاصة بالغاء عضوية االعضاء املتخلفني عن سداد أقساطهم السنوية ألكثر من عامني متتاليني.
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نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور
34

إجتماعات  /هيئة عامة  /مجالس إدارة

اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
وغير العادي
إجتماع الهيئة العامة لجمعية رجال األعمال بتاريخ 2013/10/09
يف فندق الجراند بارك  /رام الله
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نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور
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إجتماعات
مجلس إدارة
الجمعية

إجتماع مجلس إدارة إتحاد رجال
األعمال الفلسطينيني
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نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

إجتماع اللجنة التحضريية األول
إلتحاد أصحاب األعمال الفلسطيني
العاملي األول  /إسطنبول

توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس
تكتل إقتصادي كبري ألصحاب األعمال
الفلسطينيني مع مجلس العمل يف أبو ظبي
ومجلس العمل يف دبي واإلمارات الشمالية

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

إتحاد أصحاب األعمال الفلسطينيني العاملي
يوقع إتفاقية تعاون مع نادي األعمال
الفلسطيني الفرنيس

إتحاد أصحاب األعمال الفلسطيني يوقع
إتفاقيات لتشكيل اإلتحاد العام مع إتحاد
رجال األعمال الفلسطينيني األتراك ومجلس
العمل الفلسطيني يف أملانيا

إجتماعات مجلس إدارة
إتحاد رجال األعمال العرب
يف الكويت والبحر امليت
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إجتماع لجنة الحوار
الوطني األول

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

إجتماع إنتقال أمانة رس املجلس
التنسيقي من إتحاد رجال األعمال
الفلسطينيني اىل مركز التجارة
الفلسطيني بالرتيد

وفد من إتحاد رجال األعمال
الفلسطنيني يجتمع برئيس مجلس
القضاء األعىل لبحث سبل تطوير
الجهاز القضائي

املشاركة يف إجتماعات الهيئة العامة للمؤسسة
الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

لقـــــاءات
اللقاء املوسع مع الرئيس محمود عباس أبو مازن ورجال
األعمال الفلسطينيني حول األوضاع الداخلية السياسية
واإلقتصادية يف مقر الرئاسة  /رام الله

وفد من إتحاد أصحاب األعمال
الفلسطيني العاملي يزور مقر وزارة
الخارجية البولندية يف وارسو
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لقاء بني الدكتور محمد مصطفى
ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص
لبحث الخطة اإلقتصادية املقدمة من
الرباعية لفلسطني

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

لقاء الرئيس
السريالنكي
ماهيندا
راجاباكسا ووزير
خارجيته جاميني
باكشمان يف
بيت لحم

استقبال السفري الفلسطيني يف فرنسا السيد هايل الفاهوم يف رام الله

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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لقاء مع نائب رئيس ميديف يف باريس
لتعزيز العالقات اإلقتصادية بني البلدين
بمشاركة وزير املالية شكري بشارة ونائب
رئيس الجمعية السيد كمال حسونة وأمني
عام اإلتحاد السيد ماجد معايل

إستقبال السفري األردني خالد الشوابكة
ونائبه محمد الشبار

زيارة السفري االردني خالد
الشوابكة يف مكتبه يف رام الله
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اللقاء مع وزيرة التجارة الهولندية

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

اللقاء مع رئيس الوزراء الهولندي والقطاع الخاص الفلسطيني ونظريه الهولندي
يف فندق قرص جارس بيت لحم

اللقاء مع نائبة وزير التجارة البولندي
يف بيت لحم

لقاء بني رجال األعمال الفلسطينيني
والبولنديني بحضور الدكتور محمد مصطفى

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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لقاء وزير الشؤون املدنية
حسني الشيخ

اللقاء مع السيدة اليكساندرا بوكوفسكا ماكيب
ممثلة جمهورية بولندا الجديدة يف رام الله

لقاء مع امللحق التجاري البولندي الجديد السيد
كريستوف بارتوز

مجالس أعمال مشتركة
توقيع إتفاقية لتأسيس مجلس أعمال فلسطيني
بولندي مشرتك يف فندق قرص جارس بيت لحم

توقيع إتفاقية إلنشاء مجلس أعمال فلسطيني
هولندي مشرتك أيضا ً يف بيت لحم
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الرئيس أبو مازن يستقبل أعضاء اللجنة
اإلقتصادية العليا األردنية الفلسطينية املشرتكة

اجتماع اللجنة اإلقتصادية الفلسطينية األردنية
املشرتكة من القطاعني العام والخاص

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

إجتماعات اللجنة اإلقتصادية الفلسطينية األردنية المشتركة

اللقاء األول مع وزير الصناعة والتجارة األردني
الدكتور حاتم الحلواني بحضور وزير اإلقتصاد
الوطني السابق الدكتور جواد ناجي وممثيل
القطاع الخاص يف البلدين عىل عشاء عمل
بضيافة الجمعية عىل هامش اجتماع اللجنة
االقتصادية الفلسطينية االردنية املشرتكة
اللقاء الثاني مع وزير الصناعة والتجارة األردني
الدكتور حاتم الحلواني بحضور وزير اإلقتصاد
الوطني السابق الدكتور جواد ناجي وممثيل القطاع
الخاص يف البلدين عىل عشاء عمل بضيافة الجمعية
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014
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46

زيارة الوفد
الفلسطيني لتفعيل
إتفاقية التعاون مع
الغرفة التجارية
البولندية يف وارسو

زيارة اللجنة الفنية ملنارصة القطاع
الخاص الفلسطيني اىل السوق
االوروبية  /بروكسل

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

مؤتمرات إقتصادية وصحفية ومعارض

عقد مؤتمر الحوار الوطني
الرابع بني القطاعني
العام والخاص بتاريخ
 2014/2/5والذي
نظمته وزارة اإلقتصاد
الوطني وأمانة رس املجلس
التنسيقي  /إتحاد جمعيات
رجال األعمال الفلسطنيني

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

47

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

املشاركة يف التنظيم
مللتقى ملتقى مال
وأعمال فلسطني 2014
الذي عقد بتاريخ
 2014/01/13يف
فندق املوفمبيك رام الله

من فعاليات املؤتمر

48

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

املشاركة يف أعمال امللتقى الخامس عرش ملجتمع
األعمال العربي تحت عنوان «معوقات اإلستثمار
يف الوطن العربي»

49

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور
50

املشاركة يف املنتدى الذي
نظمته الغرفة التجارية
العربية الفرنسية بتاريخ
 2013/11/13يف معهد
العالم العربي يف باريس
تحت عنوان «اإلستثمار يف
فلسطني فرص واعدة»

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

املشاركة
يف مؤتمر
«تركيا بوابة
فلسطني» يف
اسطنبول

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

51

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

املشاركة يف املؤتمر الوطني الفلسطيني
الخامس للثالسيميا تحت عنوان
«الثالسيميا  ..تحديات جديدة»

املشاركة يف مؤتمر إيكو
األول تحت عنوان «اإلعالم
والتسويق األخرض آفاق
وتحديات»

52

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

معرض املنتجات الصينية عمان

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

مؤتمر صحفي للمجلس
التنسيقي ملؤسسات
القطاع الخاص حول
قانون رضيبة الدخل

53

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

حفالت إستقبال /وفود إقتصادية محلية ودولية
املشاركة يف إحتفال ممثلية هولندا بيوم امللك

املشاركة يف حفل إستقبال بمناسبة مرور  25عاما
عىل العالقات الدبلوماسية بني فلسطني والصني

وفد فرنيس من رجال األعمال يزور روابي
ويجتمع مع رجال أعمال ومستثمرين فلسطينيني

زيارة بعثة
تجارية
فلسطينية
اىل هولندا

54

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

املشاركة يف ورشة عمل لتعزيز الحوار ما بني
القطاعني العام والخاص التي عقدت يف عمان ما بني
2013/12/3-1

املشاركة يف ورشة عمل بعنوان
الحوكمة يف الرشكات املدرجة يف
بورصة فلسطني الواقع الراهن
ومتطلبات التحديث
املشاركة يف ندوة
نظمتها لجنة
الصداقة الفلسطينية
الصينية لبحث سبل
تطوير العالقات
اإلقتصادية الصينية
الفلسطينية

نشاطات الجمعية  /إتحاد رجال األعمال في صور

ورشات عمل وندوات

املشاركة يف ورشة عمل حول القرض اإليطايل امليرس للمشاريع الصغرية واملتوسطة بالتعاون مع هيئة تشجيع اإلستثمار
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

55

الهيكلية
اإلدارية
المرحلة األولى

الهيكلية اإلدارية  -المرحلة األولى

جمعية رجال األعمال
الهيئة العامة
مدقق الحسابات

هيئة الرقابة
مجلس اإلدارة
املستشار القانوني

مركز التطوير اإلقتصادي

الهيكلية اإلدارية  -المرحلة األولى

جمعية رجال األعمال

مدير عام الجمعية
العضوية والنشاطات
التخطيط والتطوير
األمور املالية

سكرترية تنفيذية
مدير تنفيذي

الشؤون اإلدارية
العالقات العامة
اإلعالم والنرش

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

57

الهيكلية اإلدارية  -المرحلة األولى

جمعية رجال األعمال
الهيكلية اإلدارية  -المرحلة األولى

جمعية رجال األعمال
الهيئة العامة
مدقق الحسابات

هيئة الرقابة
مجلس اإلدارة
املستشار القانوني

مركز التطوير اإلقتصادي
مدير عام الجمعية

مدير تنفيذي

سكرترية تنفيذية

الشؤون
اإلدارية
 -شؤون املوظفني -الصيانة العامة -الخدمات العامة -املشرتيات- -أمن املؤسسة

58

العضوية
 -متابعة العضوية -نشاطات الجمعية- -خدمة األعضاء

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

املعلومات
والنرش
 -خدمات الربيد I.T- -املطبوعات -واإلعالنات- -مجلة رجل األعمال

العالقات الخارجية
والتنسيق
 -التواصل مع املجتمع -التواصل مع رجالاألعمال
 -التنسيق معاملؤسسات

التخطيط
والتطوير

الدائرة املالية

 -اسرتتيجية الجمعية - -االشرتاكات ورسوم -توجيه اللجان والعمل موازنة الجمعية -التنسيق مع مدققمعها
الحسابات
 -تنفيذ برامج تدريبية -اإليرادات- -واملرصوفات

البيانات المالية
للجمعية
للعام 2013

البيانات المالية للعام 2013

جمعية رجال األعمال
القدس

البيانات المالية للسنتين في  31كانون األول  2013و 2012
وتقرير مدققي الحسابات

نادر الدجاني
(مدقق فخري)

60

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013

جمعية رجال األعمال
القدس

التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

61

البيانات المالية للعام 2013
62

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

63

البيانات المالية للعام 2013
64

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

65

البيانات المالية للعام 2013
66

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

67

البيانات المالية للعام 2013
68

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

69

البيانات المالية للعام 2013
70

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

البيانات المالية للعام 2013
التقرير السنوي العام السابع  -تشرين الثاني 2014

71
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مبادرة القطاع اخلاص من أجل فلسطني

)Palestinian Executive No. (13

�∫œbF�« nK

«�øs¹√ v�≈ wMOD�KH�« d¹bB²

نداء قيادات الرأي العام الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية
لقاء وفد جمعية رجال األعمال مع الدكتور عزيز الدويك

√{W¹bM�u³�« WOMOD�KH�« W¹œUB²�ô« U�öF�« vKŽ ¡«u
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©18® dAŽ s�U¦�« œbF�« ¨ ?¼ 1428 Vł— Ø Â 2007 “u9

«ÆÆÆ »dF�« ‰ULŽô« ‰Uł— œU%
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«�U¹—U& W¹bM�u³�« WOMOD�KH�« U�öF

«½5D�K� ‰ULŽ« «bOÝ Èb²M� ‚öD

مل ــف الش ـ ـ ــركـات
زيت الزيتون الفلسطيني في طريقه إلى غزو األسواق العاملية
البـ ـ ـ ــيانـات املــاليـ ـ ــة تعـكـس ازده ـ ــار الب ـ ـ ــنوك الفلسطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنية

�©19® dAŽ lÝU²�« œbF�« ¨ ?¼ 1429 Âd×� Ø Â 2008 w½U¦�« Êu½U

أيـ ــار  2008م  /جمادى األولى  1429هـ  ،العدد العشرون ()20

«�∫÷UO� ÂöÝ —u²�b

شباط  2009م  /صفر  1430هـ  ،العدد الثاني والعشرون ()22

أيلول  2008م  /رمضان  1429هـ  ،العدد الواحد والعشرون ()21

العدد برعاية

العدد برعاية

الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

ﻧﺒﺬل ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ
إغاثة غزة . . .

الدكتور سالم فياض:

مجموعة عنبتاوي للتنمية و االستثمار

سنقيم احتفال
والعالم مدعو إليه

إعادة بناء وتفعيل
شركة القدس للمستحضرات الطبية

Jerusalem Pharmaceuticals Co. Ltd

)Palestinian Executive No. (19

«ÆÆÆwMOD�KH�« œUB²�ô
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«½‰Uł— œU%« ‚öD
«5OMOD�KH�« ‰ULŽô
«��‰ULý w� WŠUO
«�WOÐdG�« WHC

العملة الفلسطينية هل الظروف مواتية إلصدارها

*

ملف الشركات:

ممثلي القطاع اخلاص يلتقون ميتشيل
املبعوث االمريكي لعملية السالم
اطالق املبــادرة الوطنــية لتعــزيـز
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺒﺎدرة
ﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟ
ﻨﺘ
ﻟﻤ
ا

ﻴﺔ
ﻨ

اﻟﻤ
ﺒﺎدر
ة اﻟ

ﻮﻃ

ﻔﻠ
ﺴﻄ
ﻴﻨ
ﻲ

«وطني»
املنــتج احمللي
ّ

ﻟﺘﻌ
ﺰﻳﺰ

«½sL{Ë wMOD�KH�« wMÞu�« Z²M*« WOL¼√ s� U�öD
—nK²�� s� WBB�²� WŽuL−� q³� s� W�öš W¹ƒ
«�ULEM�Ë W�U)«Ë WO�uJ(« t³ýË WO�uJ(« UŽUDI
«*œUB²�ô« l�«Ë vKŽ »d� sŽ WFKD�Ë ¨w½b*« lL²−
«�W¹œUO� W¹dJ� …«u½ œU−¹≈ - ¨UN³½«uł W�U� s� wMOD�KH
UO−Oð«d²Ýô« l{ËË —UJ�_« …—uKÐ vKŽ bŽU�ð
—UÞ≈ w� wMOD�KH�« wMÞu�« Z²M*« rŽb� cOHM²�« WFÐU²�Ë
WI�²�Ë WłdŠb²�Ë WLEM� WKLŠ sL{Ë bŠu� wMÞË
»UD�√ vKŽ eO�d²�« l� ¨qł_« WK¹uÞË WK�UýË
«�ÆpKN²�*«Ë Z²M*«Ë W�uJ(« ∫Àö¦�« WOKLF

اﻟﺮؤﻳﺎ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

نأمل من املؤسسات والقطاع اخلاص
دعم جهودنا لتطوير اجلمارك

الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

شريكي
شريكي

تموز  2011م  /شعبان  1432هـ  ،العدد الثالثون ()30

Jerusalem Pharmaceuticals Co. Ltd

س � �ن � �ع � �م� ��ل م � � � ��ن أج � � � � ��ل أن ن� � ��رى
ت��أس �ي��س دول� � ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة آم �ن��ة
م �س �ت �ق �ل��ة ف � ��ي ال � �ق� ��ري� ��ب ال� �ع ��اج ��ل

اإلقتصاد الفلسطيني ميتاز بالفرص املتاحة ومقاومته للصدمات
االحتفال بإطالق «صندوق الكرامة الوطنية»
لتنظيف السوق الفلسطينية من منتجات املستوطنات

*%.729+"71 /
*092 4)991, !*7'8.:)2$

فرصة استثمارية حقيقية
موقع ممتاز في محافظة بيت حلم
تصميم هندسي فريد
متلك وإستأجر :
( أفخم املكاتب – مقرات الشركات
قناصل –بنوك – محالت )
املبنى مجهز بكافة وسائل الراحة
مواقف سيارات تتسع األكثر من  120سيارة
نظام مراقبة وحراسة مركزية على مدار  24ساعة
مرافق صحية لذوي اإلحتياجات اخلاصة

السـفير التـركي السابق  /د .أرجان اوزير:

رئيس مجلس اإلدارة
كرمي قدميات
جوال 0599303083:

كانون األول  2011م  /صفر  1433هـ  ،العدد الواحد الثالثون ()31

المصـالحـة والتـوجـه لألمـم المـتـحـدة

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

تموز  2012م  /رمضان  1433هـ  ،العدد الثاني والثالثون ()32

توقيع إتفاقية إنشاء مجلس
أعمال عماني فلسطيني مشترك

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

كانون الثاني  ٢٠١٣م  /ربيع األول  ١٤٣٤هـ  ،العدد الثالث والثالثون ()٣٣

نيسان  ٢٠١٣م  /جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ  ،العدد الرابع والثالثون ()٣٤

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

نابلس ..الوضع اإلقتصادي إلى أين؟

د .سالم فياض يستعرض
أسباب األزمة المالية

جمعية رجال االعمال الفلسطينيين

تعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي

»:
كريستيان برغر لـ «
ادعو مجتمع االعمال الفلسطيني الى
المثابرة والتعلم من تجارب االخرين

كنيسة برقين في جنين

«دوار البطيخ» في جنين

رئيس الوزراء د .سالم فياض يستقبل ممثلي

مؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص

ملف العدد:

»:
د .محمد اشتية لـ «
نحث المستثمرين والبنوك على منح
قروض اسكان في القدس

توصيات الملتقى الرابع عشر
لمجتمع االعمال العربي

األزمـة المـاليـة المحـليـة

ملف العدد

مقابلة العدد :
»

اوخوديك لـ «

العالقات الفلسطينية
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة ت ــت ــم ــي ــز
ب ــال ــص ــداق ــة وال ــت ــع ــاون
المـثــمــــر فـــي مخــتــلــــــف الـمـجــــــــاالت

تأثير قطع المساعدات على االقتصاد الفلسطيني
:

مازن سنقرط لـ

علـى المـؤسـسات العربيـة واإلسـالميـة

مسجد فاطمة خاتون «جامع جنين الكبير»

دعـم قطـاع اإلسـكان للمقـدسـيين

الشـركـة المتحـدة لتجارة السيارات

آفاق اإلستثمار في مدينة القدس

وزير اإلقتصاد الوطني لـ «

»:
العدد برعاية

اإلحتالل أهم مشكلة يواجهها

العدد برعاية

اإلقتصاد الفلسطيني

وزير اإلقتصاد الوطني د .جواد ناجي:

العالقات اإلقتصادية والتجارية بين فلسطين وصربيا
ستشهد تطور ًا ملموس ًا

وكيل وزارة المواصالت
يكشف استراتيجية تطوير
قطاع نقل الركاب
6

ملف العدد  :قانون ضريبة الدخل الجديد
يثير صراعا بين الحكومة والقطاع الخاص

Das Auto.

وزيرة السياحة روال معايعة:

القطاع السياحي الفلسطيني قطاع واعد
6
آخذ بالتطور والتقدم

كانون الثاني  ٢٠١٣م  /ربيع األول  ١٤٣٤هـ  ،العدد ()٣٣

ع
دد
خا
ص

أيلول  ٢٠١٣م  /ذو القعدة  ١٤٣٤هـ  ،العدد الخامس والثالثون ()٣٥

ملف العدد

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

محافظة طولكرم :ترسم هويتها
السـيـاحـيـة ،الـزراعـيــة واإلسـتـثـمـاريــة

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

كانون الثاني  2014م  /ربيع األول  ١٤٣٥هـ  ،العدد السادس والثالثون ()36

تأسيس تكتل إقتصادي كبير
يضم رجال األعمال الفلسطينيين

مجلـة إقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

آب  2014م  /شوال  ١٤٣٥هـ  ،العدد السابع والثالثون ()٣٧

غزة بعد العدوان
فتح المعابر ورفع الحصار وإعادة اإلعمار

اإلستثمار في فلسطين:
د .محمد مصطفى:

د .ناجي وزير اإلقتصاد الوطني:

السلطة الفلسطينية تسلمت خطة «الرباعية»
و«كيري» لتطوير االقتصاد الفلسطيني

«سنتخذ المزيد من اإلجراءات
الكفيلة بحماية المنتج الوطني»

الدكتور محمد مصطفى ل «

العدد برعاية

مقابلة العدد

72

Pantone 186
Pantone 187

شركة فلسطين
لتمويل الرهن العقاري

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين  -القدس

ملف العدد

السفير هايل الفاهوم يتحدث لـ

حول العالقات الفلسطينية الفرنسية

نسعى لتطوير إستراتيجية مبنية على أساس اإلحترام المتبادل
والشراكة وإكتشاف الطاقات الكامنة بالشعب الفلسطيني

»:

ح ـجــم ال ـخ ـســائــر اإلقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـنــاج ـمــة ع ــن الـ ـع ــدوان
اإلســرائ ـي ـلــي ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ت ـت ـجــاوز  6م ـل ـيــار دوالر

المشهد اإلقتصادي في أريحا

إت ــح ــاد رج ـ ــال األعـ ــمـ ــال ي ــوق ــع إتــفــاقــيــات ج ــدي ــدة نحو

صادرات التمور تحقق نجاح ًا مميز ًا عربي ًا وعالمي ًا

تشكيل إتحاد عام فلسطيني عالمي ألصحاب األعمال

لتجارة السيارات

Das Auto.

شركة فلسطين
لتمويل الرهن العقاري

gallerycar@hotmail.com

Pages 103-89

مجلـة اقتصادية فلسطينيـة متخصصـة

لقاء العدد :د .علي شعث :
يكشف مالمح المخطط الشمولي العام للطرق
والنقل والمواصالت

ال� � �ف� � �ل� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي � ��ون م� � ��اض� � ��ون
ف� � � ��ي ال� � �ت� � �خ� � �ل � ��ص م� � � ��ن ب � �ض� ��ائ� ��ع
امل� � � � � � � � �س� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��وط� � � � � � � � �ن � � � � � � � ��ات

الشـركـة المتحـدة

بروفايل النجاح  :شركة التأمين الوطنية
األسلوب العلمي الذي اختطه الشركة في عملها
مكنها من تبوء مركز الصدارة في صناعة التأمين

فلسطني – بيت حلم – بيت جاال
بجانب مستشفى احلسني احلكومي
هاتف 2741780 00970 :
فاكس2777565 00970 :

الع � � ��دد برع� � � ��اي � � � ��ة

*929+#* *4

Look Over the Investment File ... in English

م � � � � � � � � � � � � �ل� � � � � � � � � � � � ��ف ال � � � � � � � � � � � � � � � �ع� � � � � � � � � � � � � � � ��دد:
م� � � �ج� � � �ل � � ��س ح � � � �م� � � ��اي� � � ��ة امل� � �س� � �ت� � �ه� � �ل � ��ك

المشاريع االقتصادية المشتركة
مقابلة العدد :وزير العمل د .احمد مجدالني :
الوزارة اقرت إستراتيجية جديدة للتشغيل في فلسطين

جلري مول ( جلري العقارية)

 " 2 * /3. 9

أشجع رجال األعمال الفلسطينيني للتواصل مع نظرائهم األتراك

شركة القدس للمستحضرات الطبية

ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ف� � ��ي ف� �ل� �س� �ط ��ن:

( / +.9

بروفايل النجاح  /طالل أبو غزالة:

مجموعة شركات طالل أبو غزالة

الفلسطينية تسهـم في تنفيـذ

 16+ 7&-9/
9 2*092 $2.

اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين

اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين من جنين يطلق مبادرة

« الهجوم على غزة من اجل
فك الحصار ودعـم جهـود
المصالحـة وإعادة االعمـار »

أب������������و م�����������������ازن :ج���م���ي���ع
ط������������اق������������ات ش����ع����ب����ن����ا
مستنهضة وت��ع��م��ل بجد

 !. *, !* 09.:7$+8

المستوطنات من

يدعم ويساند جهود الرئيس أبو مـازن لتحقيق
الطريق الذي يصل جنين بحيفا

مؤتمر فلسطين لإلستثمار :2010

اجتماعـات الهيـئة العليا االردنيـة

*65.4/  9 !*(4

السوق الفلسطيني

مدير عام اجلمارك واملكوس حامت يوسف:

wMOD�KH�« wMÞu�« ZÓ²MÔ *« rŽœ
�sL{Ë ¨bŠu� wMÞË —UÞ« w
WLEM� ÊuJð b�ô« WK¹uÞ WKLŠ
WK�UýË Wł—b²�Ë

حزيران  2010م  /محرم  1431هـ  ،العدد السادس  -السابع والعشرين (عدد خاص)

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  2010م  /ذو اﻟﻘﻌﺪة  1431ﻫـ  ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮون )(28

العام 2010

صورة الغالف:

شركة فلسطني للتأمني

�WO�UŽ WO��UMð …—bIÐ l²L²¹ wMÞË ZÓ²MÔ
�WOł—U)«Ë WOKš«b�« ‚«uÝô« w

مجان ًا

احصل على بروفايل النجاح

جلري الرتفيهية
اأكرب مدينة مالهي
داخلية يف فل�سطني
كانون الثاني  2011م  /صفر  1432هـ  ،العدد التاسع والعشرون ()29

  ( !*( / :

شجرة زيتون الوجلة عمرها  5550سنة

جمعية التنمية الزراعية تقدم لوحة
فنية للرئيس االمريكي اوباما (ص )88

$ 59,769,737 :

 حملة تعريفية حول صندوق االستثمار الفلسطيني -انطالق صندوق التعليم الفلسطيني

عام كنس منتجات

الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

ﹰ

$ 20,579,398

دد
ع

أي ــار  2009م  /جمادى األول  1430هـ  ،العدد الثالث والعشرون ()23

ملتقى األعمال العربي األمريكي اجلنوبي

يطالب بدعم صمود
الشعب الفلسطيني
واستنكار الحصار

الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

ﹰ
ﹰ

ﹰ

ﹰ.

$ 847,650,800

ص
خا

مجانا احصل على بروفايل النجاح

أيلول  2009م  /رمضان  1430هـ  ،العدد الرابع والعشرون ()24

ﹰ

ﹰ

لإلعمار والتطوير

ملف العدد:

مؤمتر فلسطني لإلستثمار حدث هام لتحسني مستوى احلياة للفلسطينيني

كانون الثاني  2010م  /محرم  1431هـ  ،العدد اخلامس والعشرون ()25

الهيئة العامة لجمعية رجال
األعمال تقر تأسيس إتحاد رجال
األعمال الفلسطينيين

ﹰ

هل تؤدي ضريب ــة القيـمة املضـ ـ ــافـة
الى هجـ ـ ــرة رؤوس االم ــوال الى الـخـ ـ ــارج؟

«�’U)« ŸUDI
w�dB*« “UN'«Ë

مجانا احصل على بروفايل النجاح

ﹰ

برنامج شامل

تدشني مركز فلسطني للتحكيم الدولي

صندوق االستثمار الفلسطيني يقر مجموعة من املشاريع

اﻟﺪوﻻر إﻟﻰ أﻳﻦ؟؟؟

القطاع الخاص

ما بيـ ـ ـ ــن الطم ـ ـ ــوح الواع ـ ـ ـ ــد
والوعـ ـ ـ ــود املتع ـ ـ ـ ـثـرة

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع اخلاص يطالب برفع احلصار االسرائيلي

—UB(« X% …ež

الع ـ ـ ــدد برعـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــة

ﹸ

.1960
ﹰ

e
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البيانات المالية للعام 2013
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األوضاع اإلقتصادية وتداعياتها في الظروف املستجدة
تشكيل جلنة صياغة دائمة اإلنعقاد ملتابعة األوضاع الطارئة
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نيسان  2006م  /ربيع األول  1427هـ  ،العدد اخلامس عشر ()15

الـقـط ـ ــاع الـخـ ــاص الفـلـسـطـي ـ ـ ـ ـ ــني
على اإلقتصاد
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كانون الثاني  ٢٠١٣م  /ربيع األول  ١٤٣٤هـ  ،العدد ()٣٣

