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 :أهداف جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين 

 فلسطين ات الىالاستثمار وجلب  وتطوير تشجيع. 

  فلسطين والدول العربية وإلاسالمية والصديقةتطوير عالقات اقتصادية وخدماتية بين. 

 تعزيز الخبرات الفلسطينية في املجاالت املهنية والاقتصادية. 

 تطوير لوبي ضاغط لتعزيز وتطوير سياسات اقتصادية رسمية متطورة وايجابية. 

 تعزيز العالقة الاقتصادية مع الجاليات الفلسطينية في الشتات. 

  تأخذ في الاعتبار ألابعاد املالية والقانونية في فلسطين والدول املجاورةخلق قاعدة بيانات استثمارية. 

  البحث عن فرص استثمارية مناسبة لألعضاء. 

 تعزيز العالقة مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية ذات الاهتمام املشترك.                    

 

 

 "فلسطينية  فاعلةلنجمع الطاقات لريادة اقتصادية واجتماعية "  شعارنا

 

على توفير بيئة تحقيق الرؤيا الوطنية من أجل املساهمة في صياغة و بالعمل الجمعية  تستمر  :العمل  ملجاالت مقدمة

مال الفلسطينيين واملستثمرين رجال الاعقبل من داخل فلسطين وانجاز املشاريع الاستثمارات  الاعمال املالئمة لجلب

 .وبالتعاون مع الجهات الحكومية املختصة ،الشتاتمن الداخل و الطموحين 

وكذلك والاستثمار املشترك، املختلفة  قطاعاتالتعاون في البالاتحاد /وإيجاد عالقات وشراكات فيما بين أعضاء الجمعية 

 طوير في مجاالتوالت ن فيها، وتأسيس شراكات لالستثمارفي البلدان التي يقيمو الفلسطينيين  التعاون مع رجال ألاعمال

و  مؤسسات ألاعمال الفلسطينية في هذه البلدانوالاتصال والتشبيك مع خاصة في فلسطين ، الجانبين  وقطاعات تهم

عالمي، يعطي امال في التغيير وقدرة على توقيع بروتوكوالت تعاون معها الستكمال تأسيس اتحاد اصحاب اعمال فلسطيني 

 .التأثير

وتشارك الجمعية ايضا في عدد من املبادرات املتميزة للتواصل ومأسسة العالقة مع مجتمعات الاعمال في دول العالم 

مع نظرائهم في الدول بين رجال الاعمال الفلسطينيين ، ونسج عالقات تحت مظلة مجالس الاعمال املشتركةاملختلفة 

، مع اهتمام في رسم سياسات ونشاطات مبادرة الحزام والطريق مثل الصين و املشاركة العربية والاسالمية والصديقة

 .   خاص في السوق الاوروبية وامريكا الالتينية وآلاسيوية واملغرب العربي وغيرها

لتووووفير املعلوموووات، واللقووواءات الثنائيوووة بوووين رجوووال  هوووودج موووا تسوووتطيع مووونبجمعيوووة رجوووال ألاعموووال الفلسوووطينيين تقووووم إذ 

بوين والتشوبيك وتجميوع الطاقوات التعاون والثقوة ورص الصوفو  ، وبناء روح الاعمال الفلسطينيين في الداخل والخارج 

 .الووووى فلسووووطين والعوووورب واملهتمووووين الخووووارج  موووونالفلسووووطينيين  ، وجلووووب املسووووتثمرينوفووووي الشووووتات  رجووووال ألاعمووووال املحليووووين

أفضووووول للمسووووواعدة فوووووي تطووووووير البيئوووووة الووووووطني الاقتصوووووادم موووووع الحكوموووووات املتتاليوووووة بشوووووكل حووووووار تفعيووووول الشووووواركة فوووووي املو 

موون خووالل املشوواركة فووي الفريووق للمسوواعدة فووي تحقيووق النمووو إلاقتصووادم املنشووود ووالاجتماعيووة الفلسووطينية  إلاقتصووادية
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 القيوووادةالووودعم واملناصووورة و فهوووي تعمووول علوووى تقويوووة فووورص نموووو إلاقتصووواد وذلوووك مووون خوووالل  ،الووووطني للتنميوووة الاقتصوووادية

  .سات املالية والاقتصادية املطلوبهلتوفير السيا على الحكومات إليجاد الضغط املطلوب

فوووي  رهن القطووواع الخووواص املحلوووي علوووى قدرتوووه علوووى التوووأقلم وتووووفر الرغبوووة وإلارادة لديوووه ملواكبوووة التطوووور الحاصووولهوووذا ويبووو

 .الخارجوالتشبيك مع والاستفادة من فرص الاحتكاك  العالم

  

اعضوواء مجلووس الادارة  واعضوواء الهيئووة العامووة  اممووا يتطلووع اليهووفووي تحقيووق ذلووك موون طموحووات واهوودا   والنجوواح الجهووود

 سونويةخطوو  عريةوة لةطوة اسوتراتيجية ينعنوا عططوا خطوف عمول تفصويلية يجب بلوورة والادارة العامة للجمعية ، 

باشراك و املوظفين  لس الادارة وكادرامتوافق عليها بمشاركة جميع الاطرا  واقرارها لتكون البوصلة الرئيسية لعمل مج

 . للتأقلم مع املستجدات هذه الخطط مع مراعاة توفير مرونة في سنوات قادمةلعدة  و. للهيئة العامة فيها

 

موون لتحديوود الوضووع الووراهن وبيئتهووا الداخليووة   ومقومووات الجمعيووةللبوودء بووذلك تجوودون مراجعووة تفصوويلية الهووم جوانووب 

وهوووذا يجوووب مراجعتوووه والاضوووافه  .وأخوووذها كمحووواور للخطوووة القادموووة لجعلهوووا فرصوووا للتطووووير معيقوووات والحلوووول املطروحوووة 

،  عليوه مون مجلوس الادارة ومجموعوة منتقوواه مون الهيئوة العاموة ومون الوووزارات واملؤسسوات ذات العالقوة بعمول الجمعيووة

 .باشرا  خبراء في بلورة الاستراتيجيات وخطط العمل" خلوة"يتم ذلك في يوم عمل 

 

  : الحالي غير مناسب املقر  ،املقر، أوال

املشووووتركة مووووع قطعووووة الار   ثموووونفووووي  ويمكوووون ذلووووك موووون ريووووع حصووووة الجمعيووووة  اموووور ملوووو ،  مقوووور مناسووووبللجمعيووووة  أن يكووووون 

 املرصدة لصناديق اتعاب نهاية الخدمة وصوندوق التووفير للمووظفين بعد اعادة املبالغلكن مؤسسات القطاع الخاص، و 

  .وأكثر  لذم سيأتي من الار  يغطي هذه الجوانبواملبلغ ا  .للحفاظ على الشعور باالمان الوظيفي لهم

 

 :واملدير العا  الادارة واللجان الداخلية واملنتدبين لهيئات ولجان خارجيةمجلس  ،ثانيا

 :الوضع الراهن

 .واللجان الداخليةت الدورية ملجلس الادارة اانتظام الاجتماععدم  -

فووي العديوود موون النشوواطات الرئيسووية للجمعيووة وهووذا والهيئووة العامووة ايضووا عوودم مشوواركة اعضوواء مجلووس الادارة  -

 .يؤثر على الصورة العامة للجمعية وفعالية نشاطاتها

الاولية  العامة والادارة العامة للجمعية برفع التقاريرال يوجد آلية ملزمة للمنتدبين من مجلس الادارة والهيئة  -

  .والدورية عن مشاركاتهم كممثلين للجمعية في هذه املؤسسات والهيئات واللجان

نجاز ال  موظفي الدوائر  ساعدتهمن خالل ماليومي تفاصيل وحيثيات العمل  بمتابعة الكثير مناملدير العام  قيام -

قيامه بمهامه في التطوير وبحث سبل تفعيل  يعيق مما، د على موظف واحد اعمالهم حيث ان كل دائرة تعتم

 .وغيرهادور الجمعية محليا ودوليا ووضع الخطط ورسم السياسات 
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 : مقترحات تطويرية

باعمال ونشاطات  يجب  تحديد مواعيد دورية الجتماعات مجلس الادارة  وتعظيم مشاركات واهتمام املجلس

في جميع نشاطاتها  ةواشراك الهيئة العام ،لداخلي بالنسبة لحضور الاجتماعاتالنظام ااحكام الجمعية وتطبيق 

وامكاناتها املالية وتوفير الكادر  وضع الجمعية وقدراتهامما سينعكس على   وعقد اجتماعات للهيئة العامة سنويا،

 .الوظيفي املطلوب  ، ويعطي كادر العمل ألامان الوظيفي مما سيمكن املدير العام من القيام بدورة

 

  :الدوائر ونطاق العملشؤون املوظفين و ، ثالنا

 :الوضع الراهن

الادارة العامة، دائرة العضوية والنشاطات،  دائرة العالقات الدولية واملالية، دائرة العالقوات : الدوائر الحالية  -

 .العامة وتكنولوجيا املعلومات والاعالم والنشر

 .بمدير عام وثالث موظفين أساسيين وموظف خدمات  الجمعية حاليا تعمل -

 .اساسيين الستكمال العمل كما كان سابقا ملوظفين لدينا شواغر   -

 .مركز تطوير القطاع الخاص وموظفيه مجمد كليا -

كمووا يجووب ويوووؤثر علووى النتووائ ، وال يسووومن  ممووا ال يسوومن بانجوواز العمووول. ى كوول موظوووفيوجوود مجووم عموول كبيووور علوو -

 . ريحيةاملرضية والسنوية بأمنن الاجازات ب

حقوق املوظف الاساسية مثل الزيادات السنوية حتى ال يسمن حاليا بمنن حوافز او لي بدون فائض الوضع املا -

والرضوىى  سونوات، مموا يوؤثر علوى الشوعور بااموان الووظيفي زيادات ماليوة للمووظفين منوذ خمسوة اذ لم تمنن اية

 . لدى املوظفين

 

 املقترحةالحلول التطويرية 

   عدد الاعضاء امللتزمين بين  لرفع  8102 في العام القادممن قبل مجلس الادارة والادارة العامة موحد وضع هد

املطلوب لتغطية جميع جوانب املالي سيوفر للجمعية الفائض مما  8102العام  نهاية عضوا فعاال في 000 -071

قديرية للعام تالتي سنتطرق اليها ، كما ستوض  ذلك املوازنة الالتطوير التي ستاتي عليها املقترحات التطويرية 

   . املرفقة 8102
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  تطوووووير الهيكليووووة إلاداريووووة للجمعيووووة وتحسووووين الوضووووع املووووالي للموووووظفين، وهووووذا يسووووتد ي تطوووووير النظووووام الووووداخلي

بووووورام  للجمعيووووة بنووووواء علوووووى رسوووووالة ورؤيووووا واسوووووتراتيجية جديووووودة مووووون قبووووول مختصووووين تحووووودد الحاجوووووات للووووودوائر وال

 .واملشاريع املطلوبة نتيجة لذلك

  للجمعية والعمل على توسيع الكادر الوظيفي بما يالئم إجتياجات  تطوير عمل طاقم الادارة العامة واملوظفين

ة ، وذلك لتمكين املدير العام من توزيع املهام /ة تنفيذم/على تعيين مدير 1028في العام بالعمل الجمعية 

 .والتفرغ ملسؤولياته

بمعرفة في مجال تكنولوجيا املعلومات ملتابعة  ة/صحفي ة/مراسل .ة خدمات/ وظفوالحاجة حسب الاولويه مل

. ة/ ومحاسب. الاخبار والنشاطات التي تقوم بها الجمعية ونشرها على وسائل الاعالم ومواقع التواصل الاجتما ي

 .ة للمشاريع، للمساعدة  في عمل املجالس املشتركة/وموظف

  نظام تأمين اوقفت ، ومن املحفزات التي من زيادة راتب  وغالء معيشة  اعطاء املحفزات والعالوات السنوية

 .وغيرها من املحفزات هاتف نقال لبقية الدوائر ، وعدم وجود خطوط للموظفين صحي

  وضع هيكل جديد يأخذ بعين إلاعتبار التغيرات الهيكل الوظيفي الخاص بالجمعية و إعادة النظر في كما يجب

مع اتحاد وهيكلي عند دم  الجمعية  لتجنب خلق تضارب وظيفياملتوقعة الهيكلية والوظيفية الجديدة 

، كما يجب أن تكون الرؤيا املستقبلية واضحة للهيكل الوظيفي املقترح الاتحاد العالمي الحقامع و  ،الجمعيات

كنتاج جهد ملختصين يتمخض وعلى مراحل قبليين ضمن رؤيا الى اين نحن ذاهبون للموظفين الحاليين واملست

 . واستراتيجية معتمدة عن خطط عمل

 :الدوائر

  :دائرة العةوية والتشعيك والنشاطات (0

 

 :الوضع الراهن واملعيقات 

  عضوية الجمعية لعدة أسباب منها عزو  ألاعضاء عن الجمعية وإنسحابهم من: 

عدم إشراكهم في نشاطات و ، BMCوخاصة ملف ال  من الخدمات التي تقدمها الجمعيةعدم  إستفادتهم  -

، وكذلك عدم مشاركتهم حسب ادعائهم الجمعية حيث إقتصرت املشاركات في الفعاليات الهامة على فئة معينة

 .وغيرها من الادعاءات  بشكل واض   في اللجان املنبثقة عن الجمعية

 .في املدن  املختلفة وانسحاب الاعضاء من الجمعية لالنتساب فيها  وجود ملتقيات لرجال الاعمال -



6 

 

  في استقطاب الاعضاء الجدد بشكل والادارة التنفيذية دور لجنة العضوية ومجلس الادارة ضعف

 .، وتوظيف موظف متمرس في مجال العضوية ممنهج

 أكثر غم من تقديم العديد من الخدمات الا انه يجب تطويرها وتمييزهار بال. 

 :ترحات التطويريةقالحلول وامل

  تفعيل دور لجنة العضوية وقبول الطلبات بالتمرير . 

و الاعتذار من وقبول ا) يوم عمل  21وضع جدول زمني لالنتهاء من استكمال الطلبات للشروط وكتب املعرفين  -

ويتم اعتماد الطلبات املقبولة في الاجتماع (  الى لجنة العضوية يوم عمل عن طريق التمرير   21قبول الطلبات 

  .الذم يلي قبولهم الاول ملجلس الادارة

اشراك لجنة العضوية ومجلس إلادارة في تنسيب وترشين أعضاء جدد للجمعية على ان تكون الية الترشين  -

 .تنطبق عليهم الشروطمن كل القطاعات واملحافظات و  أشخاص لشركات أو

 بحيث تكون البطاقة معرفة لدى الدوائر واصدار بطاقات الاتحاد الفلسطيني والعربي  الجمعية تفعيل بطاقة

ومتابعة اصدار . حاملهااملعامالت الخاصة للتسهيل و . وغيرها  DCO+ واملؤسسات الرسمية ، املحلية والدولية 

 .جواز السفرالفلسطيني  لرجل الاعمال

 من  املعابر، الجمارك، التخليص، الضرائب وغيرها ألاعمال معاكل التي يواجهها رجال متابعة القضايا واملش

 . خالل استبيانات دورية

 إضافة  جدد بمثابةدخول أعضاء و . العضوية الفاعلة هي القوة الالزمة لدعم أنشطة وأهدا  ورسالة الجمعية

 االرتقاء بمستوى الخدماتبعمل دائرة العضوية  ويجب تطوير، ضاء الحاليين يجب املحافظة عليهمنوعية والاع

الاستمرار في تطبيق البرام  والعمل على التواصل مع الاعضاء من خالل احدث الوسائل، و ألعضاء الهيئة العامة

للعمل الكترونيا ت الالزمة لتحقيق أهدافنا لدائرة العضوية الحالية عن طريق إضافة التحسينات والتعديال 

مرور تعطى بداية العا  للعةو الذي يسدد اشتراكه السنوي من بالكامل وتمكين العةو من خلل كلمة 

الاطلع ومزاولة جميع حقوق وشؤون العةوية واملالية والتعرف على التعميمات والنشاطات من خلل 

التعميمات اليومية وادعاء  في ارسالدائرة العةوية  مما يخفف العبىء على. املوقع الالكتروني للجمعية

في بداية  تسديد الاشتركات اء علىطر الاعةةوي ومما سيساعد الكنير من الاعةاء بعد  وصولها لهم ، 

 .، ويخفف الاعباء بمحاوالت ومراسلت تحصيل الرسو العا  تلقائيا
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 خدمات(2توفر بحيث والعالقات الدولية دائرة العضوية  منفصلة عن العمل على تأسيس دائرة خدمات 

 :كما يلي لالعضاء املحليين

a. تحدد الحقا وبرسوم التنسيق إلصدار التصارين للدخول الى اسرائيل لإلفراد والبضائع. 

b.  مختلفة تتميز باسعار  وبنوك تحاد من شركاتالا/ توفير بعض العرو  الخاصة باعضاء الجمعية

 .العضاء الجمعية فريدةوخدمة 

c. كما كان سابقا  لنشاطات الجمعية ولقائاتهاامام الشركات والاعضاء باب الرعاية  تنظيم 

d.  مقر الجمعية فيالصدارها يستطيع العضو إستالم البطاقات وشهادة العضوية بشكل سريع. 

ورجال الاعمال الاجانب  الخارج الاتحاد فيالعضاء  SERVICE IN THE OFFICE“  "خدمات تسهيل الاعمال (1   

الذين يريدون التشبيك مع شركات محلية ، فيتم ترتيب اللقاءات والاجتماعات لهم قبل قدومهم، وتوفير 

الخدمات التي يطلبونها من وسائل تنقل ، مرافقين ، ترجمة، مكان لالجتماع في مكاتب الشركة املراد التشبيك 

 .الخ....، دراسات معها، مجز الفندق ، تذاكر 

 وضع آلية وضم اعضاء من مؤسسات القطاع الخاص الاخرى املزيد من رجال الاعمال و  تقطابالعمل على اس

ا وذلك من خالل ورشات العمل على استقطاب أعضاء جدد لإلنتساب إلى الجمعية كأعضاء فيه في الجمعية

 .الخ  ...لقاءات العمل، ال

ن خالل م عليها شروط العضوية ومراسلتهمنطبق التي تاملحلية جمع املعلومات عن رجال الاعمال والشركات  -

 .كتاب خاص كرجل أعمال مميز

 .يكون دور اكبر للعنصر النسائي في الجمعية ر بإستقطاب سيدات ألاعمال بحيثإلاهتمام بشكل اكب  -

الكبرى للتعريف للمؤسسات والشركات لالعضاء من قبل املدير العام و الزيارات امليدانية الاستمرار في  -

 .ها الجمعيةالتي تقدم بالجمعية وأهدافها وعر  الخدمات املتنوعة

 من   خالل  بشكل فردمتأطير العالقة مع رجال ألاعمال الفلسطينيين املقيمين خارج فلسطين  -
ً
كما جاء سابقا

ن في الشتات والعمل على استقطاب وجمع معلومات عن رجال ألاعمال الفلسطينيي ، العضوية إلالكترونية

وبناء قاعدة بيانات ضخمة لهم تضا  الى معلومات رجال ألاعمال الحاليين الخاصة بمؤسسات إلاتحاد في 

 . رجل أعمال 2100-2100الضفة والقطاع والتي تضم حوالي 

 .تحت مظلة اتحاد الجمعيات تأسيس منتدى شباب الاعمال الفلسطينيينل استقطاب العناصر الشابةمتابعة  -

  ألعةاء الهيئة العامةالهامة التنسيا لعمل النشاطات املختلفة : 

a . وتشعيك ، قيادة  لقاءات دورية: 
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الوووذم تقووووم بوووه لووودى ألاعضووواء والجهوووات مووون خوووالل دائرتوووي العضووووية والعالقوووات الدوليوووة تعزيوووز أهميوووة دور الجمعيوووة          

إسوتمزاج ارائهوم و ها اتمشواركتهم الدوريوة فوي نشواطذوم العالقة وترسيخ ثقتهم بجمعيتهم ويكون ذلوك مون خوالل 

 .في تطوير عمل الجمعية باستبيانات دورية

بهوووود  التشووووبيك وتطوووووير  ج مووووع رجووووال الاعمووووالاملشوووواركة والتشووووبيك فووووي فلسووووطين والخووووار قوووود لقوووواءات دوريووووة توووووفر عو          

إلاتحوووواد املتعلقووووة بتنميووووة الاقتصوووواد الفلسووووطيني و /العالقوووات مووووا بووووين رجووووال ألاعمووووال لتحقيووووق أهووودا  الجمعيووووة

 . تشجيع الاستثمار في فلسطين بشكل عام 

ين يعقد فوي فلسوط" كمؤتمر استنمار دوري" مطلوب تنظيم فعالية خاصة بالجمعية على الاقل كل سنتين وايضا          

  .ولفلسطين للجمعية brandingيكون رمز وعنوان 

 .قيادة القطاع الخاص الفلسطيني في مواضيع الحوار الاقتصادم الوطني               

للجمعية  اعضاء الهيئة العامةأهمية التشبيك بين مع صناع القرار والخبراء و " شهرية" لقاءات دورية وعقد 

  .والاقتصادية في املجاالت املهنية لتعزيز الخبرات الفلسطينيةانفسهم 

تنظيم فعالية و  .تعزيز العالقة الاقتصادية مع الجاليات الفلسطينية في الشتات، وخلق قاعدة بيانات استثمارية 

 سنوية تجمع بين العمل والاستجمام مقترح دول مثل جنوب افريقيا ، ماليزيا، وغيرها 

 :واملعيقات الوضع الراهن

إلاتحاد وهي /وتطوير العالقات ما بين رجال ألاعمال غير متوفرة بالشكل الفعال في الجمعية إن عملية التشبيك -

ات مجلس إلادارة بناء على النشاطات التي تصل املدير العام املنبثقة عن تعليم مقتصرة على تعليمات

إلاتحاد في مجال /يةللجمع، حيث ال يوجد دور ممنهج واستراتيجي (ية تكون بطريقة عشوائ)إلاتحاد و/الجمعية

وفي أغلب ألاحيان تكون عملية التشبيك . توفير الفرص بين رجال ألاعمال الفلسطينيين ونظرائهم في دول العالم

 بحاجة الى آلية عمل واضحةالس ألاعمال املشتركة الخاصة بمج B2Bمن خالل اجتماعات 
ً
ألنها  والتي هي أيضا

تعيين الرئيس /لعدم تفعيل دور ) الثنائية وال يوجد من يتابعها ويطورها في أغلب ألاحيان تنتهي بانتهاء اللقاءات

 (.املشارك واللجنة الخاصة

 .إلاتحاد/عدم وجود خطة و آلية واضحة للتشبيك وتطوير العالقات تندرج تحت استراتيجية الجمعية -

 .عدم وجود موارد مالية وبشرية للتطوير والتنفيذ -

 .د تحت مجالس ألاعمال وتحت مظلة إلاتحاد من قبل اللجنةالتي تعق B2Bعدم متابعة لقاءات  -

 :ر التشبيكلتطويمقترحات           

 ق من ضرورة إعداد آلية واضحة ومعتمدة لطرق واجراءات التشبيك وتطوير العالقات بين رجال ألاعمال تنبث

 .والاتحاد لجمعيةالخطة الاستراتيجية ل

  للتنفيذضرورة توفير موارد مالية وكادر وظيفي. 
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   ضرورة اعتماد إجراء ملتابعة لقاءاتB2B الجمعية لألخذ بعين إلاعتبار الفرص /التي تعقد بإسم إلاتحاد

املطروحة وتعميمها على ألاعضاء ورجال ألاعمال باإلضافة الى التعر  على املعيقات التي يواجهونها أو 

 .مار والعمل على ايجاد طرق ملعالجتهاسيواجهونها مع الدولة املستهدفة املتعلقة بالتجارة والاستث

  ضرورة إلاسراع في تنفيذ خطة املوقع إلالكتروني املقترحة لإلتحاد الذم سيكون له دور فعال في عملية

واملؤسسات الاوروبية    PTU portal، والتشبيك مع بشكل اوسع التشبيك وتعميم الفرص وتطوير العالقات

 .مثل بيزنس يوروب ، وبلجم انتربرايس البلجيكية  وميديف الفرنسية وغيرها

   إلاتحاد مثل مشروع الو الجمعية وإلاستغالل الامثل للمشاريع املتاحة لتحقيق اهدا"Diaspora Mapping." 

 ات تنظم العمل مع الوزارات وضع آلية لعمل املجالس املشتركة واعتمادها وتنظيم أسس التنفيذ باتفاقي

 .والهيئات املعنية

. bالدورات: 

تووفير فورص التودريب  تعزيوز قودرات ألاعضواء مون خواللعلوى يوتم العمول من خوالل دائورة العضووية والنشواطات   

 لتودريب أعضوائن 10 -21منهوا  م دورات يشوارك فوي كول واحودةينظوتو 
ً
كاسووتخدام ادوات  ا فوي مجواالت هاموهعضووا

مثول اللغوة ، لغوات  لز الدولية والتجارة الالكترونيةواستخدامات البورتا الاجتما ي في املجال التجارم التواصل 

 رات فووي الخووارجو كووذلك توووفير بعووض الوودو الكفوواءة الاداريووة والجووودة ، ،  الصوويني والتركيووة والانكليزيووة والفرنسووية

  .والهند وغيرهاخاصة في الصين 

 

 .c          الهامة البطاقات:  

اتحاد رجال  وبطاقات. الاولوية في الحصول عليهاوتنظيمه واعطاء اعضاءنا  BMCال بطاقة متابعة ملف  

  .العرب  اتحاد رجال الاعمالالاعمال الفلسطينيين و 

 :الدائرة املالية  (7

 

 :أهدا  الدائرة املالية

  اعماله ، اما في جوانب الحوكمة النزاهة والشفافية واملساءلة حيث ان املدير املالي يتبع املدير العام في

 .فيتبع رئيس الجمعية

 اعداد نظام مالي متطور وشامل للجمعية 

 إلاتحاد بشكل يضمن الاستمرارية/يةتوفير الدعم املالي وزيادة ايرادات الجمع. 

 ضبط املصاريف من خالل اعداد املوازنات ، والتحليل املالي لزيادة الايراد و لتخطيط املالي السليم ا

 .إلاتحاد/التقديرية السنوية وإلاشرا  على ادارتها بشكل فعال بالشكل الذم يحقق اهدا  الجمعية 

  اعداد امليزانيات السنوية والتقارير املالية في الوقت املناسب كونها إلاثبات إلادارم والقانوني للجهات

، وكونها تعتبر وسيلة مهمة لتوفير إلاتحاد خالل السنة املالية/معيةاملختصة واملهتمين التي تعكس أداء الج

   .ملتخذم القرار   املعلومات املالية
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 :واملعيقات الوضع الراهن 

 باإلضافة الى مهام العالقات الدولية، 
ً
 بمهام املحاسب واملدير املالي معا

ً
تقوم مديرة العالقات الدولية حاليا

 أنه ال يوجد محاسب للجمعية  باإلضافة الى ذلك تم تسليمها مهام إلادارة املالية لحسابات
ً
، علما

ً
إلاتحاد ايضا

 وتقع مسؤولية ومهام إدارة حسابات الجمعية وإلا
ً
 على عاتقها ، أو إلاتحاد حاليا

ً
مما يعيق تحقيق تحاد معا

من أهم املعيقات و . وإلاتحاد ويؤثر على إلانجازات الاهدا  الخاصة بدائرة العالقات الدولية الرئيسية للجمعية

 :تؤثر بشكل سلبي على الدائرة املالية وإنجازاتها ما يليالتي 

عدم وجود نظام مالي وإدارم جيد ومكتوب ومعتمد لإلتحاد لغاية آلان، باإلضافة الى ضعف النظام املالي الحالي  -

 .وعدم مصادقته بشكل رسمي لتاريخه من قبل مجلس إلادارة الخاص بالجمعية

بط املصاريف في الجمعية بشكل رسمي مثل إلالتزام بتطبيق املوازنة عدم تطبيق آلية التخطيط املالي وض  -

 
ً
 بعد مصادقتها من مجلس إلادارة رسميا

ً
 .التقديرية السنوية للجمعية باإلضافة الى تطبيقها في إلاتحاد أيضا

ير عدم وجود خطة مالية معتمدة من مجلس إلادارة توض  كيفية زيادة ايرادات الجمعية وإلاتحاد وآلية توف -

وتحقيق إلاتحاد و الجمعية موارد مالية أخرى مثل املشاريع  والاستثمارات التي من شأنها أن تساهم في تطوير 

 .أهدافهم

 على انجازات  -
ً
عدم وجود محاسب متفرغ يساعد في ألامور املحاسبية الروتينية للجمعية وإلاتحاد مما يؤثر سلبا

  .دائرة العالقات الدولية والدائرة املالية

 

 :توصيات ومقترحات للتطوير

  ضرورة إعادة صياغة والتعديل على النظام املالي الحالي الخاص بالجمعية لكونه املرجعية الرسمية

مجلس إلادارة في عملية الضبط أمين الصندوق و املدقق الخارجي و و للمدير املالي، لالدارة العامة و 

 .بل تطبيقهاعتماده ومصادقته بشكل رسمي قعلى والعمل وإلاتحاد والتقييم إلدارة حسابات الجمعية 

  ضرورة تطبيق أداة التخطيط املالي والضبط املتعار  عليها وهي املوازنة التقديرية السنوية للجمعية

 وإلالتزام بها بالتزامن مع الخطة الاستراتيجية السنوية
ً
 .وإلاتحاد ومصادقتها سنويا

  ايرادات الجمعية وإلاتحاد والبحث عن مصادر العمل على إعداد خطة مالية توض  كيفية زيادة

 .تمويل جديدة تساهم في تطوير إلاتحاد والجمعية وتحقيق أهدافهم

 الجمعية باإلضافة الى تحقيق أهدا  /فتن باب تجنيد ألاموال وإعداد املشاريع لزيادة ايرادات إلاتحاد

 .إلاتحاد من خالل تلك املشاريع/ الجمعية

  غ يساعد في ألامور املحاسبية الروتينية للجمعية وإلاتحادضرورة تعيين محاسب متفر. 

  ضرورة أخذ قرار بإعدام الذمم املتراكمة لألعضاء قبل إصدار امليزانية وليس بعدها ليتم تحميل السنة

 .املالية بما يخصها من الذمم حسب النظام الداخلي
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 عاب نهاية الخدمة  لتطابق ضرورة تغذية الحسابات البنكية الخاصة بصندوق التوفير ومخصص أت

 . بشكل سنوم بعد بيع قطعة ار  املؤسسات ثم أرصدتها مع ما هو مسجل في البرنام  املحاسبي 

  التوجووووه للشووووركات واملؤسسووووات لرعايووووة نشوووواطات الجمعيووووة ومشوووواريعها ليووووتم املباشوووورة فووووي تنفيووووذ هووووذه

 . املشاريع

 

 والاعل  والنشر ITدائرة العلقات العامة و (3

 :الراهن  الوضع 

 .موظف واحد يقوم بمهام عدة دوائر  ، دون توفر موظف مساعد ملتابعة التفاصيل  -

 .باالضافة ملتابعة أعباء امانة سر املجلس التنسيقي مع املدير العام ملدة ستة اشهر عند استالمها  -

جلة وعلى املوقع محدودية التجاوب من قبل اعضاء الهيئة العامة مع  نشاطات الجمعية مثل الاعالن في  امل -

 .ومما يؤخر اصدار الاعداد في موعدها. الالكتروني مما يقتضىي تدخل املدير العام 

 

 :املقترحات التطويرية

  من الضرورم عملclips Two  دقيقة لكل منهما 21خاصين عن الجمعية والاتحاد ملدة: 

الفلسووووطينية مجووواالت الاسووووتثمار القائمووووة يبينوووان  نشوووواطاتهما ولقاءاتهموووا ويعكسووووا عراقتهمووووا ، ومووون الوجهووووة 

وقيوود الانشوواء عقاريووا وصووناعيا، والفوورص الواعوودة فووي قطاعووات السووياحة والزراعووة وتكنولوجيووا املعلومووات 

وغيرهووووووا، واملنوووووواطق الصووووووناعية ، والسوووووووق املووووووالي وجوانووووووب عديوووووودة ملقومووووووات القطوووووواع الخوووووواص الفلسووووووطيني 

 .الاستثماروبالتعاون مع هيئة تشجيع  .والاقتصاد الوطني

  الى مركز أعمال ( الجديد)استكمال تطوير البيئة الالكترونية في الجمعية للوصول الى تحويل املقر

 :ومعلومات

يجب الاسوتفاده مون ريوع التوروي  للشوركات علوى . بعد تنفيذ  املرحلة الاولى من تطوير موقع الجمعية الالكتروني -

 .الذم لم يتم حتى آلان املوقع مما يساعد في توفير دخل اضافي للجمعية

 للمعلومووووات"الاتحوووواد  / بجهووووود جعوووول مقوووور الجمعيووووة 1022 – 1028 نسووووتمر فووووي الاعوووووام القادمووووة -
ً
متصوووول  ”مركووووزا

 . بمراكز املعلومات الدولية املتواجدة في مواقع مختلفة في العالم

بنظرائنوووووا الشوووووركاء فوووووي الووووودول إقاموووووة قواعووووود بيانوووووات لكووووول مووووون املجوووووالس املشوووووتركة وربطهوووووا بووووواملواقع إلالكترونيوووووة  -

 .املختلفة

العمل على بناء قاعدة بيانات شاملة لرجال ألاعمال الفلسطينيين في فلسطين والعالم الحقا وربطها بكافة  -

الجمعيات وامللتقيات لرجال ألاعمال بالداخل والخارج حيث تتين هذه القاعدة لرجال ألاعمال التعر  على 

  .الهم من خالل بورتال خاص على موقع الكتروني متطور بعضهم البعض وعلى مجاالت أعم

لتبادل املعلومات والخبرات فيما بين رجال ألاعمال املدرجين " ملتقى إلكتروني"باإلضافة الى ذلك نطمن بإنشاء  -

في قاعدة البيانات، مما سيتين لنا الفرصة كجمعية وإتحاد بالتعر  على مشاكلهم واملعيقات التي يواجهونها 
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عامل مع الشركات أو الجانب الرسمي للدولة املستهدفة، سواء في مجاالت الاستيراد والتصدير، الاستثمار أو بالت

وذلك من خالل متابعة هذا امللتقى من قبل . في جلب الاستثمارات والدخول في شراكات في السوق الفلسطيني

ى الشخص املسؤول للعمل على إيجاد املشاكل عل/ إلاتحاد وعر  أهم هذه املعيقات /أحد موظفي الجمعية 

 .الحلول أو التسهيالت املالئمة لذلك

 

 مشروع إنشاء موقع  انشاء موقع الكتروني حديث يشمل بورتل خاص لرجال الاعمال وقواعد بيانات

   "للقتراح للتنفيذمشروع جاهز "الكتروني إلتحاد أصحاب ألاعمال الفلسطيني العاملي 

  التشبيك مع مواقع الكترونية محلية ودولية ذات صلة ( هنالك عر  مقدم منEuro monitor ) لإلستفادة

التابعة ملنظمة   PTUمن قاعدة بياناتهم على املستوى الدولي والشبك مع إتحاد رجال ألاعمال العرب و

، وتعظيم الاستفادة  موقعالعالم إلاسالمي، هذا وسيتم إلاستمرار في توسعة وجمع املصادر ذات الصلة لل

من موقع فلسطينيي الشتات اذم يتم العمل عليه مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص وهيئة 

 .تشجيع الاستثمار

  ، ألارشفة الالكترونية ، تم العمل على أرشفة ملفات الجمعية الكترونيا بإستخدام الشبكة الداخلية

خاص بارشفة كافة ملفات الجمعية القديمة لتسهيل  على جلب برنام  1028ونتطلع للعمل في العام 

 .الوصول اليها وحفظها واملحافظة عليها

  بإعطاء ألاعضاء كلمات سر خاصة لهم للدخول الى موقع الجمعية تستمر الجمعية بتنفيذ خطتها باالستمرار

البند الحقا لبيان سيتم الرجوع لهذا )  .إلالكتروني لإلطالع على كافة التعميمات والنشاطات بشكل يومي

 (اهميته

 تفعيل دائرة اعالمية بصورة أشمل وانتداب متحدث اعالمي. 

خاصة بالجمعية ، ونشر أخبار الجمعية والنشاطات التي تقوم بها من خالل  Face Bookبعد تطوير صفحه  -

منل الوسائل إلاعالمية املتاحة و مواقع التواصل إلاجتما ي الاخرى  يجب البحث عن مجال اعالمي جديد 

 .محطة فةائية للجمعية والاتحاد الحقا

 .وتصفحها الكترونيا soft copyمجلة رجل الاعمال الفلسطيني ، يتم حاليا توفير نسخ  -

 . للمحافظة على اصدارها في مواعيدهامن خالل املساهمة في ملفاتها والاعالن فيها  للمجلة ال بد من توفير دعم  -

تطور مأسسة إلاتحاد العام الصحاب الاعمال الفلسطيني العالمي وعكس  1028ستواكب املجلة في العام   -

 حيث يمكن توزيعها من خالل الفروعأخبار الفروع في الدول املختلفة وتوسيع دا
ً
 .ئرة توزيعها خارجيا أيضا

 .الاستمرار في اصدار التقارير السنوية للجمعية لالعوام القادمة -

 .اعداد دليل الصحاب الاعمال الفلسطينيين في العالم -
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 :دائرة العلقات الدولية (4

تنشووويط الاتحوواد فووي / العوووام ومجلووس الادارة فووي تنفيووذ خطوووة الجمعيووة  املووديربالتعوواون مووع تقوووم دائوورة العالقووات الدوليوووة 

مجووالس الاعمووال املشووتركة ، ونشوواطات اتحوواد جمعيووات رجووال الاعمووال ، والاسووتمرار فووي تأسوويس اتحوواد اصووحاب الاعمووال 

 .، واملؤسسات الدولية والاقليمية.الفلسطيني العالمي

   

 : مجالس الاعمال املشتركة  أوال،

مؤسسات رجال اعمال في الدول العربية /إلاتحاد على تكوين مجالس اعمال مشتركه مختلفه مع جمعيات/الجمعيةتعمل 

أو ألاجنبية ، وذلك بهد  تطوير وتنشيط العالقات التجارية وإلاستثمارية بين فلسطين وهذه الدول باإلضافة الى تزويد 

املجالس باملساعدة املمكنة والخدمات التي يطلبونها، وتعريفهم  رجال ألاعمال الفلسطينيين ، العرب و ألاجانب و أعضاء

 .بفرص ألاستثمار والتجارة والتمويل املتاحة في فلسطين ، والتعر  على ما لديهم من نفس الفرص

املوضووعة لهووا تشوكيل لجووان تنفيذيوة ضومن املعووايير و للمجوالس املشووتركة العمول  آليووات لتطووير ضومن الصويغة املقترحووة و  

 : زيادة فاعلية هذه املجالس في التأثير مما سيتم وانتداب رؤساء مشاركيين لكل مجلس ، 

 .رة مجلس مشترك والعمل على تحقيقهرفع شعار خاص لكل دو ب -

وضوووع قائموووة بهوووا حسوووب الخطوووة التنفيذيوووة و تووووفير تغطيوووة ملصووواريف اجوووراء الدراسوووات عووون الاسوووواق املختلفوووة ،  -

 .لدائرة العالقات الدولية

ة مشوووووووواركة الوووووووورئيس املشووووووووارك موووووووون الجانووووووووب الفلسووووووووطيني الم مجلووووووووس مشووووووووترك فووووووووي اجتماعووووووووات اللجووووووووان ضوووووووورور  -

 .الاقتصادية املشتركة مع هذه الدول وفلسطين

ضوورورة مشوواركة الوورئيس املشووارك للمجووالس املشووتركة موون فلسووطين فووي امللتقيووات العربيووة الدوليووة مثوول امللتقوووى  -

  الخ...الصيني العربي الهندم ، العربي التركي ، العربي 

  .ووضع استراتيجية وطنية لذلكللمجالس املشتركة اعتماد آلية تفعيل  -

 

 

  :  الحالية وتأسيس اخرى  تفعيل مجالس ألاعمال 

على مستوى اقليمي وتأسيس اخرى  وضع خطة تفصيلية لدائرة العالقات الدولية لتفعيل مجموعة من املجالس املشتركة

مجلس الادارة ونحن أان بصدد وضع الاستراتيجية الوطنية من  اعتمدتترحة والتي مق وضعت آلية تفعيل) . الهميتها

 .(للعمل

  

 :واملعيقوات الوضع الراهن

ولكن لألسف بعضها  أعمال مشتركة مع عدة دول على توقيع اتفاقيات مجالس  2221منذ عام إلاتحاد /عمل الجمعية ت

  قد تم تجميده بسبب الظرو  السياسية وبعضها
ً
 لعدة أسباب معيقة سيتم وبعضها غير مفعل نهائييتم تفعيله حاليا

ً
ا
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وبعد مراجعة تاريخها منذ مرحلة التأسيس، يبدو بأن  ومن واقع العمل على مجالس ألاعمال . تحت بند املعيقاتطرحها 

أهدافها أهم قيق مجالس ألاعمال اقتصرت على توقيع إلاتفاقيات وعقد مؤتمرات أو زيارات للدول الشريكة دون تح

    .  إلضافة الى عوامل أخرى متعددةألاساسية املوضحة أعاله وذلك ألسباب عديدة منها السياسية، إلادارية، املالية با

 : معيقات داخلية 

مجالس ألاعمال املشتركة مفصلة املطلوب في عمل  متطورة تواكب التغيير (Procedure)عمل  آليةعدم وجود  -

 .ومعتمدة من مجلس إلادارة 

للدول املستهدفة سواء لتوقيع اتفاقيات جديدة معها أو لتفعيل مجالس ( Action Plan)عدم وجود خطة سنوية  -

عمل خاصة اذا جاء قرار التفعيل مع دولة معينة بشكل مفاجيء الألاعمال حيث يؤثر ذلك بشكل سلبي على سير 

 .ر على دقة ألاداء والنتائ كما يؤث

مستوفاة عن كل دولة مستهدفة مما يؤثر  ختصة إلعداد دراساتالبشرية أو جهات م/عدم توفر إلامكانات املادية -

 على عملية تفعيل املجال
ً
 قبل التفعيل مع أم دولة ملعرفة  هذه الدراسات، حيث أن وجود س سلبا

ً
يعتبر ضروريا

 . باإلضافة الى املعيقاتتاحة املمجاالت إلاستثمار والتعاون 

مجالس ألاعمال املوقعة مما أعاق عملية تفعيلها باإلضافة الى لجميع تنفيذية تنسيب رئيس مشارك ولجنة  عدم -

، وهذا يؤدم الى تجميد عملية التفعيل بشكل كلي كونها من الطرفين  عدم تحديد جدول زمني لعملية التنسيب

 كما حدث مع سلطنة عمان أول خطوة يجب أخذها بعد التوقيع

 .شارك ودور اللجنة التنفيذية وتوضين مهامهمعدم تفعيل دور الرئيس امل -

بشكل دورم كما تنص عليه الاتفاقيات املوقعة حيث هي ألاساس لتفعيل  عدم تفعيل إلاجتماعات بين ألاطرا  -

 .دور مجالس ألاعمال والتي بدونها ال يوجد أهمية لإلتفاقيات

 .بشكل ممنهج التوصيات والنتائ عدم متابعة  -

 .توفر كادر مناسب للقيام باملهمات التي تتعاظم -

 معيقات خارجية     

طر  الشريك الخارجي من حيث سرعة التواصل والرد على مراسالتنا واتصاالتنا تصل الهناك معيقات من 

 إلى أشهر رغم التواصل الدائم معهم من طرفنا
ً
عدم وجود : العدم تجاوبهم منهوهناك عدة احتماالت . أحيانا

مة عن أهمية دور ، عدم توفر املعلومات الالز دم اقتناعهم بالتعامل مع فلسطينالتزام أو اهتمام من طرفهم لع

، عدم القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والسمعة السيئة لتدخل القطاع العام واملبالغ فيها

 .م العمل على إيجاد حلول لهاالتي تحول دون تفعيل تجارتهم ومشاريعهم وعدالنظر في املعيقات ألاساسية 
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 : معيقات سياسية   

 معيقات الوضع السياسىي الراهن في فلسطين ومعيقات 
ً
باإلضافة الى املعيقات املوضحة أعاله، هناك أيضا

ن بالنسبة للدول ألاخرى باإلضافة الى إلاحتالل إلاسرائيلي التي قد تحول دون تشجيع إلاستثمار في فلسطي

ألاوضاع السياسية في الدول املوقعة الشريكة والتي أحالت دون تفعيل دور مجالس ألاعمال معهم مما أدى الى 

 .  تجميدها لحين تحسن ألاوضاع السياسية فيها

 

 : معيقات إقتصادية

في فلسطين يقف عائق أمام عملية جذب إلاستثمارات وزيادة نسبة  غير مشجعإن الوضع إلاقتصادم ال

 . الصادرات وبالتالي له دور سلبي على عملية تفعيل مجالس ألاعمال املشتركة في بعض ألاحيان

         

 :وصيات ومقترحات للتطويرت  

 التساؤالت وتحقق املطالب ألاعمال تجاوب على الكثير من مجالس لعمل واضحة وآلية استراتيجية ورؤية  اعتماد

   .التي تأتي من مجلس الادارة واعضاء الجمعية 

     عمل  آليةوضع(Procedure ) واضحة ملجالس ألاعمال املشتركة مفصلة ومعتمدة من مجلس إلادارة لتكون

 .عند عملية التنفيذالعامة مرجعية لإلدارة 

 فلسطيني بالدول املستهدفة والقطاعات التي يجب لدراسة اهتمامات الاعضاء والسوق ال د استبيان دورمإعدا

 .التركيز عليها وذلك للمساعدة في إعداد الخطة السنوية بناًء على النتائ 

  إعداد دراسة مفصلة ومطبوعات عن فرص الاستثمار في فلسطين واملشاريع املتاحة لرفع جودة الخدمات

 . هتمة بعملية التفعيل والاستثمارإلاتحاد للجهات املعنية والدول املالجمعية واملقدمة من 

  إعداد خطة سنوية(Action Plan )يل مجالس للدول املستهدفة سواء لتوقيع اتفاقيات جديدة معها أو لتفع

 .ألاعمال املوقعة معها حسب الاستراتيجية وآلية العمل 

 للتنفيذ البشرية و /العمل على توفير إلامكانيات املادية .   

  وتوضين مهامهم بشكل رسمي ومكتوب باإلضافة  التنفيذية  الرئيس املشارك ودور اللجنة العمل على تفعيل دور

 .ملجلس الادارة واعضاء الهيئة العامة رفع التوصياتعلى  إلى العمل 

  العمل على تفعيل الاجتماعات بين ألاطرا  املوقعة وذلك من خالل تحديد جدول زمني لتلك الاجتماعات بين

 .الطرفين

 متابعة التوصيات والنتائ  املنبثقة عن إلاجتماعات ورفعها إلى الجهات املختصة ملعالجة املعيقاتى العمل عل . 

  إلاتحاد في تفعيل مجالس ألاعمال املشتركة من الجمعية وبأهمية دور  املؤسسات الشريكة في فلسطينتعريف

و التي توض  ( ث إلى خمس سنواتمن ثال )إلاتحاد الجمعية وخالل مشاركتهم بالخطة الاستراتيجية الخاصة ب

 باإلضافة إلى تحديد ألاهدا  املرجوة من كل دولة خالل فترة معينة
ً
 .الدول املستهدفة سنويا
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  عقد مؤتمرات وندوات باإلضافة الى توزيع كتيبات ومنشورات بناء قواعد معلومات عن هذه الدول الشريكة و

توض  فرص الاستثمار في فلسطين واملشاريع املتاحة  (أو من خالل مجالس ألاعمال)على الشريك الخارجي 

واملهتمين بالتبادل  بالرغم من العقبات السياسية وإلاقتصادية وذلك لجذب اهتمام املستثمرين الخارجيين 

 .التجارم 

  وزارتي الخارجية والاقتصاد الوطني وتحديد آليات العمل والاهدا  والتوافق على توقيع مذكرات تفاهم مع

 .يات في خطة وطنية واحدة ملجالس الاعمال وتفعيلهاالاولو 

 

 :جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، اتحاد ثانيا

 

 : أهداف إلاتحاد

والتي لم تأتي من على الرغم من تحديد أهدا  اتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين في النظام الداخلي 

الى الحاجة املاسة لتحديد موقف لي بحاجة الى تطوير وبالتالألسف ال يزال النظام الداخلي إال انه و  ، فراغ 

والذم في حال التنازل عنه سيكلف  املحافظه على اتحاد الجمعياتمجلس إلادارة بخصوص توجههم نحو 

لتقيات الاخرى بمزاحمة الجمعية التي هي مركزية الاتحاد جميع املكتسبات السابقة وستبدا الجمعيات وامل

يضعفها امام الاتحادات ، مما سيهمش دورها جميعا و هذه املكتسبات ومنافستها  مالجمعية على تقاس

الحاسم ، ولكن املطلوب اخذ القرار  الاخرى او فس  املجال الخرى كي تظهر القطاع الخاص ؤسسات وم

مما ي تأسيس إتحاد رجال ألاعمال الفلسطيني العالماالستمرار في جهود بالحفاظ على هذا الاتحاد بل تطويره ب

ووضع الرؤيا والخطة سيقوم ويمأسس لعمل مجتمع اعمال فلسطيني فاعل كما هو شعار جمعيتنا واتحادنا ، 

 .  ستراتيجية الخاصة بهالا 

 

 :الوضع الراهن

 
ً
على تأطير العالقة مع امام جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص و على الرغم من أن إلاتحاد يعمل حاليا

 من خالل إلاتصال والتشبيك مع جهات متعددة و رجال ألاعمال 
ً
الفلسطينيين في الشتات وتفعيل دوره دوليا

جاليات فلسطينية في الشتات للوصول الى مؤسسات ألاعمال فيها و توقيع بروتوكوالت تعاون معها لتأسيس 

تحاد ال يزال لديه اتحاد اصحاب اعمال فلسطيني عالمي، وعلى الرغم من توقيع بعض إلاتفاقيات ، إالا أن إلا

على وتوقيع اتفاق يرة أثرت بشكل سلبي على ادائه، حيث يجب الانتهاء من موضوع التوافق نقاط ضعف كث

  .وبشكل سريعملؤسسات الاتحاد في فلسطين خالل فترة ثالث سنوات الاندماج التدريجي 

 :املعيقوات   

 من أهم املعيقات التي أثرت وت              
ً
     الاتحاد/ وبالتالي أضعفت عمل الجمعية على جودة الاداء ؤثر سلبيا

 :بشكل كبير هي             
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وشروط مستوى  او ء مع بعض الشخصيات القائمة عليها مواجهة بعض املشاكل مع مؤسسات الاتحاد سوا -

  .املختلفة عن الجمعية العضوية 

  .العالمياملحلىي و نحو إلاتحاد  عدم تحديد املوقف بشكل نهائي وسريع بخصوص التوجه -

 .املحلي ثم الاتحاد العالميإعادة صياغة النظام الداخلي لإلتحاد عدم  -

 . نتقال التدريجي ملوظفي الجمعية الى الاتحادباال  واضحة لإلتحادوضع هيكلية إدارية جديدة و عدم  -

 .عدم وجود نظام مالي وإدارم مكتوب ومعتمد لإلتحاد -

 . والذم بدوره يؤدم الى إضعا  صورته الئق باإلتحاد عدم وجود مقر  -

ماذا يستفيد رجل ألاعمال )عدم وجود خدمات مميزة لألعضاء تميز إلاتحاد عن غيره من إلاتحادات الاخرى  -

 (.الفلسطيني من إلانضمام لإلتحاد؟

السابقة ملتابعة ألامور  عدم تحديد اجتماعات دورية لإلتحاد أو إلالتزام باملواعيد التي طرحت في إلاجتماعات -

 .العالقة لإلتحاد

واعتماد بطاقة الاتحاد  1022خاصة بها في العام مؤسسات الاتحاد بوقف العمل بالبطاقات ال يةعدم التزام بق -

 .كما عملت جمعية القدس

 عدم التزام مؤسسات الاتحاد بتحويل املخصصات املالية السنوية املترتبة عليها لالتحاد  -

 

 :ومقترحات للتطويرتوصيات 

 

  العمل في املرحلة القادمة على تقوية الجمعية وتوسيع قاعدة العةوية فيطا لتحديد العلقة بين

وإيجاد الصيغة املطلوبة والتي ال بد  7102الجمعية والاتحاد وازالة الالتباس قبل نطاية العا  الحالي 

 ل وعلى فترة زمنية محددة خلل ثلثمططا والتوافا عليطا لدمج جمعيات وملتقيات الاتحاد في الداخ

على مراحل، واذا فور التوقيع و يتم الانتطاء فيطا من الاندماج الكلي الذي يبدأ على الاكثر  سنوات

 لتوفرت النية للندماج الفوري فهو الافة

  تمهيدا الستكمال تشكيل الاتحاد العا  الصحاب الاعمال الفلسطيني العاملي ولكي نكون على قدر من

املستوى والقدرة واملسؤولية املطلوبة أما  املؤسسات الفلسطينية في الةارج التي تنةم للتحاد 

بشكل فردي، ومن خلل تأسيس وضم اتحادات ومجالس وهيئات وجمعيات رجال ألاعمال 

 :ي بعض الدول كفروع لإلتحاد العا  مطلوب ما يليفلسطينيين املوجودة خارج فلسطين فال

 .عادة صياغة النظام الداخلي لإلتحاد بأسرع وقت ممكنا-

 .من املؤسسات وفتن للفروع تحديد شروط ومعايير واضحة لعضوية إلاتحاد-

وض  فيها دوائر إلاتحاد التي تعكس خطته ة إدارية جديدة تهيكليوضع خطة استراتيجية ورؤيا لالتحاد و -

خدمات مميزة لألعضاء تميز  وتوفير  إعداد نظام مالي وإدارم مكتوب ومعتمد لإلتحادو . الاستراتيجية
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ماذا يستفيد رجل ألاعمال الفلسطيني من إلانضمام )إلاتحاد عن غيره من إلاتحادات واملؤسسات الاخرى 

 (.لإلتحاد؟

والتعاون معهم في   DAIمع مؤسسة الو  ( Diaspora Mapping)مثل ملشروع الو لعمل على الاستغالل ألا -

إلاتجاه الذم يدعم خطة عمل ورؤية إلاتحاد وخاصة في موضوع تمويل الدراسات إلاقتصادية للدول 

مدة املشروع خمس )املستهدفة أو تمويل جانب معين يعمل على تطوير إلاتحاد ودائرة العالقات الدولية 

 . (سنوات

 

 :ثالنا، اتحاد اصحاب الاعمال الفلسطيني العاملي 

a. ووضع هد  لضم معظم  .العمل على تحديد شروط عضوية جديدة ألعضاء إلاتحاد العالمي املستقبليين

 .القطاع الخاص في الداخل الاعضاء في املجلس التنسيقي ليصبن اتحادا مؤثرا وقويا وفاعالمؤسسات 

b.  في  وانظمة ادارية ومالية وهيكلية جديدة لالتحاد العام املركزم والفروعتيجية وخطة عمل اوضع استر

 .الداخل والخارج

c.  التنسيق لعمل نشاطات ومؤتمرات في شتى أنحاء العالم و في املجاالت التي تهم أعضاء إلاتحاد العالمي

ارية عضويتهم وذلك لجذب اهتمامهم من خالل توفير فرص تجارية واستثمارية لهم واملحافظة على استمر 

 .واستمرارية إلاتحاد العالمي

d. باإلتحاد العالمي وأهدافه وخدماته املميزة العمل على التعريف. 

 :هذا وسيعمل الاتحاد على ما يلي

 على املستوى   وتمييزها تحاد أصحاب الاعمال الفلسطيني العالمي اصدار بطاقة موحدة ال 

 :مثل املميزة الحقوق  اومنن حاملها من الاعضاء املحليين بعضاملحلي والاقليمي والدولي                

 لالعضاء في الداخل  BMCالحق في بطاقة   -  
ً
 .تلقائيا

 ملن ال  DCOالحق في إجراء التنسيقات الالزمة لتسهيل حركة حامليها على املعابر والجسر ومعبر  -                  

 . من خالل الشؤون املدنية لالعضاء في الداخلو  BMCيحملون بطاقات                     

                      لحامل بطاقة الاتحاد كمستثمر ورجل أعمال مميز يحظى بالرعاية  VIPالحق في معاملة مميزة  -               

 .الوزارات الفلسطينية املختلفةاملؤسسات الرسمية و لدى                   

  عمال الفلسطينيين في العالم اصدار دليل لرجال ألا“ Whoswho “ 

 موووون عضوووووية الاتحوووواد  التحضووووير إلطووووالق نووووادم خوووواصVIPClub  ضوووومن معووووايير ورسوووووم اشووووتراك مختلفوووووة

وبامتيووووازات خاصووووة مثوووول السووووفر بالسوووويارات الشخصووووية الووووى الخووووارج واسوووورائيل والحصووووول علووووى جووووواز سووووفر 

 .الخ.....او تجارم خاص عربي من الجامعة العربية/ دبلوماسىي فلسطيني 

  فووي جلووب ( قوواالووذم تتطوورق لووه الخطووة بالتوضووين تحووت بنوود املشوواريع الح)سيسوواعد مشووروع مسوو  الشووتات

  PMDPوالوووذم يقوووووم بتنسووويقه فريووووق عمووول الووووو  العديووود موووون الاعضووواء علووووى املسوووتوى الفووووردم واملؤسسوووواتي
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الجانوووب  حيوووث تعكوووس قاعووودة البيانوووات هوووذه. ومؤسسوووات القطووواع الخووواص الشوووريكة DAIبالتعووواون موووع الوووو  

يني وإلاتصووال املباشوور إلايجووابي لفلسووطين وآفوواق التنميووة إلاقتصووادية فيهووا، والوصووول الووى الشووتات الفلسووط

معهوووم والحصوووول علووووى آرائهوووم حووووول إلاقتصووواد الفلسووووطيني وإمكانيوووة إلاسووووتثمار فوووي فلسووووطين فوووي املسووووتقبل، 

كمووووا يمكوووون إلاسووووتفادة مووووون الشووووتات فووووي توسوووويع هوووووذه . وإبقووووائهم مووووواكبين لتطووووورات إلاقتصوووواد الفلسوووووطيني

. بيانوات أو تسوهيل التواصول معهومالقاعدة من خالل إقتراح اسماء وشخصيات يمكون إضوافتهم لقاعودة ال

عووون دول ومؤسسوووات مختلفوووة فووي شوووتى انحووواء العووالم وأهوووم قطاعوووات إلاسوووتثمار كمووا سووويتم تووووفير معلومووات 

 .فيها لتساعد في زيادة فرص إلاستثمار والتبادل التجارم بينهم

  ثوووم موووؤتمرات دوريوووة كووول سووونتين مووورة فوووي فلسوووطين ومووورة فوووي دولوووة فوووي  عقووود موووؤتمر مركوووزم النطوووالق الاتحووواد

 .الخارج

 بالتعوواون بووين الاتحوواد ووزارة الخارجيوووة  عقوود مووؤتمر للشووتات الفلسووطيني فووي امريكووا الجنوبيوووة فووي نيجوواراغوا

 .1028في العام  ومكتب الرئيس ووزارة الاقتصاد

 

 :اتحاد رجال الاعمال العرب والبعد العربي، رابعا

 املشاركة في اجتماعات مجالس ادارة إلاتحاد  -

    ةألاعمال العربي اتمشاركة ألاعضاء في مجتمع -

 قواعد املعلومات والتجارة الالكترونيةالربط والتشبيك فيما يخص  -

 املشاركة في الزيارات للدول العربية وامللتقيات الدولية -

 

 :، اتحاد الاعمال الدولي والبعد الاسلميخامسا

عضوية اتحاد أصحاب ألاعمال الدولي التابع ملنظمة العمل ألاسالمي في   1028للعام  الفلسطيني الاتحاد دفع رسوم

((OIC وعليه: 

 .1028في العام  سيتم املشاركة في امللتقيات السنوية التي ينظمونها -

البورتال التابع لإلتحاد الدولي لتبادل املعلومات   BOU Portalالربط والتشبيك بين موقعنا إلالكتروني مع  -

 .17ال من رجال ألاعمال في الدول إلاسالمية والخدمات واملشاريع مع العديد والسلع

 .املشاركة في مؤتمرات الكومسيك بما يخص تطوير القطاع الخاص الفلسطيني  -

انع واملشاريع التي يمكن ان تقدمها استفادة القطاع الخاص الفلسطيني من امكانيات الدعم للشركات واملص -

 .الكومسيك ومنظمة العمل الاسالمي لفلسطين

 

 :، البعد الاوروبي  سادسا

 :والتأثير في صانعي القرار الاقتصادم من خالل من الضرورم العمل على تشبيك وتقوية العالقة مع الاوروبيين

 .تقوية العالقة مع ممثلي الاتحاد الاوروبي في فلسطين -
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العالقة والتواصل مع السفير والقنصل السياسىي والاقتصادم في ممثلية مملكة بلجيكا في القدس وتل  تقوية -

 .ابيب الن بلجيكا مدخال الى اوروبا كاملة

عقد  املفو  العام بامللف الفلسطيني من قبل الاتحاد الاوروبي لتنفيذ lee petersاستكمال التنسيق مع السيد  -

القطاع الخاص مؤسسات الحقا بالتنسيق مع  افلسطين تقرر محاورهادية لاستثمارية واقتص  اتمؤتمر 

 .سنويا اثناء انعقاد قمم الاعمال الاوروبية في بروكسل الفلسطيني والحكومة

 العمل على مشاركة اعضاء الجمعية والاتحاد العالمي في مؤتمر الاعمال الاوروبي السنوم  -

 Europian Business Summit 

 :الامريكي والكندي ، البعد سابعا

 :من الضرورم العمل على تأسيس عالقات مميزة وفتن آفاق للعمل والتعاون 

 .مع الفسطينيين والعرب الذين يعملون في السوقين الامريكية والكندية  -

 .   املحافظات املزدهرةالواليات و مع الامريكيين والكنديين على مستوى  -

 :الةاص املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع، ثامنا

لجنة الحوار الوطني تشكيل  لالستفادة منأمانة سر املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص  التعاون مع استمرار        

 .واللجان املنبثقة عنها. مع الحكومة تابعة امللفات الساخنةاع العام ملوالقط املشكلة من القطاع الخاص الاقتصادي

بصراحة ارى ان تأسيس اتحاد اصحاب الاعمال العالمي سيكون البديل الامثل ملأسسة املجلس التنسيقي، وبعد ان          

يصبن لدينا اتحاد عالمي قوم فإن مؤسسات القطاع الخاص الاخرى ستكون مستعدة للدخول في الاتحاد ألنه 

ر والتامين وغيرها، اما في الوضع الراهن فهم االعقسيكون فيه مؤسسات كبرى في تكنلوجيا املعلومات والبنوك و 

 .يعتبروا مؤسساتهم ليست بحاجة لنا 

 

 : في املشاركة املجتمعية والحكومية  الاستمرار، تاسعا

إنهوووا محفوووزات ضووورورية  إليجووواد أسووواس صووولب . تشوووارك الجمعيوووة فوووي اكثووور مووون أربعوووين لجنوووة او هيئوووة او مجلوووس   -

ت ال تعيووووق عملووووه موووون قبوووول وتنميتووووه موووون خووووالل توووووفير سياسووووات واجووووراءا القطوووواع الخوووواص الفلسووووطيني لتطوووووير

 .املجتمعاملشرع و 

منهوا جمعيوة  ؤسسة مجتمع مدني أو شريحة مهمشة في فلسوطين بوسوائل مختلفوةملالجمعية  الاستمرار في دعم -

 .وربما اخرى  في فلسطين مرضىى التالسيميا

 

 : تأسيس املؤسسات التالية ، العمل علىعاشرا

 .تحت مظلة الاتحادتأسيس منتدى شباب الاعمال  . أ
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 . إلاتحاد / صندوق للتكافل إلاجتما ي في الجمعية .  ب   

 

 :مع مشترك ، التحةير لتوقيع اتفاقيات تعاون  حادي عشر 

 السوق املالي  -

 هيئة تشجيع الاستثمار -

 وغيرها -

 

 : املشاريع ، عشر ثاني

 في مشروع حاليا إلاتحاد /الجمعية شارك تDiaspora Mapping/  مع مؤسسةPalestinian Market 

Development Programme – PMDP/DAI. 

الى انشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات حول الشتات الفلسطيني في دول العالم املختلفة بحيث املشروع يهد    

تستفيد منها املؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال التنمية إلاقتصادية والى توحيد جهود مؤسسات القطاع الخاص 

حيث ستتمكن كل مؤسسة من استخدام . مؤسسة وتقليل التكلفة والجهد املرتبط بإنشاء قاعدة بيانات منفصلة لكل

 . هذه املعلومات في نشاطاتها الخاصة بشكل منفصل

 :املؤسسات املشاركة هي

 .إتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين .2

 .بالتريد -مركز التجارة الفلسطيني .1

 . هيئة تشجيع إلاستثمار الفلسطينية .0

 .الفلسطينيةاتحاد الغر  التجارية الصناعية الزراعية  .2

1. DAI. 

 وزارتي الخارجية والاقتصاد .1

 اضافة منتدى سيدات الاعمال .7

قام إلاتحاد باختيار خمسة دول و  .من قبل املؤسسات املشاركةولة مستهدفة لتكون موضع الدراسة د 10حيث تم تحديد 

م ث. تحاد العالميتركة وتشكيل الاملجالس الاعمال املشبما يخدم اهدافة  .إلامارات ، ألاردن، هولندا، فرنسا وأملانيا: وهي

  ملسحهادولة اخرى  10 تم اضافةمؤخرا و اضافة سويسرا ونيكاراغوا 
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 من قبل الامريكانمجمد  مشروع/ مشروع تسهيل التجارة: 

بالتعاون مع مجلس الشاحنين وإتحاد جمعيات رجال ألاعمال الى تسهيل التجارة  Trade Project /USAIDيهد  مشروع 

 :وخفض تكاليف التصدير وإلاستيراد وحل املشاكل اللوجستية لدى الشركات أعضاء إلاتحاد بالعمل على 

الخبراء لبيان هللا ونابلس والخليل وفريق  إلاجتماع مع املهتمين من أعضاء إلاتحاد في ثالث ورشات في رام  2-2

اية توضيحات او تسهيالت جديدة من املوانئ أو املواصفات واملقاييس إلاسرائيلية سواء بالحصول على أية 

 .خصومات مالية أو تسهيالت لوجستية لعملهم

اذا احتاج ألامر ذلك للوصول   one to oneمتابعة فريق الخبراء لبعض الشركات على املستوى الفردم  2-1

 .لتكاليف الى خفض حقيقي ل

 .توثيق خفض التكاليف مع أعضاء إلاتحاد  2-0

ملدة ستة أشهر على ألاقل ملتابعة تفاصيل املشروع أو النتائ  للتوثيق وتوظيف   Grantإلاستفادة من  2-2

 .موظف لتحقيق ذلك

 

  مشروع املناصرةAdvocacy  ،مجمد: 

 لتسهيل التجارة . أ
ً
 إلاجراءات املطلوبة وطنيا

 التعديالت املطلوبة على قانون الصناعة . ب

 لكل منهما اتحاد رجال ألاعمال مع الفريق الوطني/بإشتراك الجمعية 

  

 الاتحاد مبدئيا مع مشروع/ اتفقت الجمعية PMDP  / DAI  لثالث  على وضع استراتيجية وخطة عمل

اتحاد أصحاب الاعمال الفلسطيني العالمي للجمية واتحاد الجمعيات وانتهاء بتأسيس سنوات ونظام مالي وادارم 

 .خالل املرحلة القادمة

وبالتعاون مع هيئة دقيقة لكل مططما للجمعية والاتحاد  01وتقديم مشروع النجاز فيلمين قصيرين مدة  -

 .    ول الاتحاد مع  بعض الد/ وملةصات قصيرة عن العلقة التاريخية بين الجمعية. تشجيع الاستنمار

على أسس علمية وتوفير املوظفين   الاتحاد/ دائرة للمناصرة ولوبي ضاغف في الجمعية  البدء بتأسيس -

 .القديرين في هذا الجانب

استطلعي واستنماري في عدة دول ذات اهمية نحددها بالتعاون مع الجهات   Road Showالتحةير ل -

 .املحلية املعنية معنا منل هيئة تشجيع الاستنمار وغيرها
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 :واملعيقات التي تواجهها الجمعية بشكل عا املشاكل 

 رى وانا ا،  املتعلقة بموضوع التوجه نحو تفعيل دور إلاتحاد وإلاتحاد العالمي أم ال عدم وضوح الرؤيا :الرؤيا 

وستفقد وستزاحمها كل املؤسسات ، جميع مكتسباتها الجمعية ستخسر ا تخلينا عن هذه الرؤيا باننا اذ

يسألوننا عند اللقاء بهم ماذا انجزتم في  ونزورهم في مواقعهماعضائها حيث الاعضاء الذين زرناهم الجمعية 

 .؟.. حتى الان الوقت يمرهذا الاتجاة 

 إلاتحاد/عدم وجود خطة استراتيجية للجمعية :الخطة الاستراتيجية. 

   للمؤسسة والتحسين عليها وليس تعديلهابتنفيذ الخطط الاستراتيجة والعمل املوضوعة التزام مجالس الادارة. 

  عدم افراز خطط العمل ملشاريع مدرة للدخل للمؤسسة. 

 وتوسيع مجم   إلاتحاد بشكل رسمي/عدم تطبيق آلية املوازنة التقديرية السنوية للجمعية :التخطيط املالي

 .ازنة طرديا والبحث املمنهج عن تغطية للمصاريف الاضافية و امل

 عدم تميز خدمات الجمعية وإلاتحاد عن غيرهم من املؤسسات والذم ينعكس بشكل سلبي على ألاداء  :الخدمات

 .وإلانجازات

 كافية لتحقيق أهدا  الجمعية وإلاتحاد(كادر وظيفي)عدم وجود موارد مالية وبشرية  :املوارد املالية والبشرية. 

 وتضارب املهام واملسؤوليات فيه وعدم ( واملالي إلادارم )عدم كفاءة الدليل الخاص بالجمعية  :دليل الجمعية

 .اعتماده بشكل رسمي

  ال تعتبر بيئة عمل ومكاتب الجمعية مكان صحي ومناسب لعمل املوظفين أو حتى الجتماعات  (:املقر)بيئة العمل

ي على كما يؤثر بشكل سلب. رجال ألاعمال وال يعكس مكانته كونه جمعية تضم كبار رجال ألاعمال الفلسطينيين

 . إلانتاجية 

 إلاتحاد مبني على أساس الشهادات واملؤهالت /عدم وجود سلم وظيفي للرواتب معتمد للجمعية :سلم الرواتب

 .العلمية والخبرات العملية في عملية تحديد الرواتب للموظفين

 آلية تقييم ألداء املوظفين معتمدة ومطبقة بشكل سنوم  تنفيذعدم  :آلية التقييم. 

 آلية معتمدة للزيادة السنوية على رواتب املوظفين والتي من املفتر   تطبيقعدم  :ة الرواتب السنويةآلية زياد

 .ربطها مع آلية التقييم السنوية املبنية على أساس جودة أداء املوظفين

 عدم إلالتزام بصر  نسبة الزيادة الخاصة بغالء املعيشة بشكل سنوم  :غالء املعيشة. 

 تقوم انتمائهم سواء كانت معنوية أوماليةللموظفين عدم وجود حوافز تشجيعية  :الحوافز. 

 عدم توفير دورات لبناء قدرات املوظفين وتلبية احتياجاتهم الوظيفية :بناء القدرات. 
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 :  على الصعيد الداخلي مقترحات لتطوير أداء الجمعية 

 واخذ قرار الاندماج إلاتحاد وإلاتحاد العالمييل دور تحديد توجه إلادارة ورؤيتهم بخصوص تفع 

 (.  من ثالث الى خمس سنوات)إلاتحاد /إعداد خطة استراتيجية للجمعية 

 العمل على تمييز خدمات الجمعية وإلاتحاد عن غيرهم من املؤسسات. 

  حاديق أهدا  الجمعية وإلاتالالزمة لتحق(كادر وظيفي)العمل على توفير املوارد املالية والبشرية. 

  من خالل الفريق الذم سيضع ( إلادارم واملاليالدليل )مراجعة و إعادة صياغة الدليل الخاص بالجمعية

من مجلس  بشكل رسمي قبل التطبيق( مصادقته)باإلضافة الى ضرورة اعتماده الاستراتيجية وخطط العمل، 

 الادارة 

  استراتيجيته الجديدةإعادة بناء  الهيكلية إلادارية الخاصة بالجمعية بناء على. 

  و شراء تجهيزات واثاث جديدإلاتحاد/تغيير مقر الجمعية. 

 استكما ل البيئة الالكترونية املنظورة. 

 إلاتحاد واعتمادها بشكل رسمي/تطبيق آلية املوازنة التقديرية السنوية للجمعية. 

 مية الشهادات واملؤهالت العلإلاتحاد لتحديد رواتب املوظفين على أساس /إعتماد سلم وظيفي للجمعية

 .آلية تقييم ألداء املوظفين تطبق بشكل سنوم والخبرات العملية التي لديهم، و 

  اعتماد آلية للزيادة السنوية الخاصة برواتب املوظفين والتي من املفتر  ربطها مع آلية التقييم السنوية املبنية

وإلالتزام بصر  نسبة الزيادة الخاصة بغالء املعيشة  (.لدى الدائرة املالية )فين على أساس جودة أداء املوظ

 .بشكل سنوم 

 وعمل نشاطات ترفيهية لهم .توفير دورات لبناء قدرات املوظفين وتلبية احتياجاتهم الوظيفية. 

 امتيازات للموظفين مثل تأمين صحي، رصيد جوال و  ،(معنوية ومالية)شجيعية للموظفين توفير حوافز ت

بالعمل، باإلضافة الى أحقية حصولهم على الامتيازات والخدمات التي تقدمها لإلتصاالت املتعلقة 

  .وذلك لرفع مستوى الرضىى الوظيفي و إلانتماء لديهم( وغيره BMCمثل تصارين، ) إلاتحاد ألعضائها /الجمعية
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  .: بشكل عا  توجه الجمعية في لمواضيع الهامة التي يجب إعطاؤها أولويةملةص ل

ووضع هد  موحد من قبل  في املرحلة القادمة على تقوية الجمعية وتوسيع قاعدة العةوية فيطا العمل -2

لرفع عدد الاعضاء امللتزمين بين   1028مجلس الادارة والادارة العامة والهيئة العامة للعمل معا في العام القادم 

املالي املطلوب لتغطية جميع جوانب  مما سيوفر للجمعية الفائض 1028عضوا فعاال في نهاية العام  000 -170

 .   املرفقة 1028التطوير التي ستاتي عليها املقترحات التطويرية، كما ستوض  ذلك املوازنة التقديرية للعام 

 . وضع وتنفيذ الاستراتيجيات للجمعيات والاتحاد وعملية الاندماج التدريجي وقرارات مجلس الادارة بهذا الشأن -1

يكلة ادارة الجمعية بحيث يتناسب عدد وكفاءة املوظفين مع تطلعات الجمعية لتطوير مما سيسمن بإعادة ه -0

 .وتنفيذ وتوفير الدخل الالزم لذلك

وإيجاد الصيغة  7102يجب تحديد العلقة بين الجمعية والاتحاد وازالة الالتباس قبل نطاية العا  الحالي  -4

ات وملتقيات الاتحاد في داخل الوطن ولو على مستوى املطلوبة والتي ال بد مططا والتوافا عليطا لدمج جمعي

الةفة الغربية اوال، وعلى فترة زمنية محددة خلل ثلث سنوات على الاكثر يتم الانتطاء فيطا من الاندماج 

الكلي الذي يبدأ فور التوقيع على مذكرة تفاهم بطذا الاتجاه وعلى مراحل، واذا توفرت النية للندماج 

 .فةلالفوري فهو الا 

اعطاء املدير العام الصالحيات املطلوبة للعمل بهذا الاتجاه لوضع خطة تفصيلية لذلك وكيفية تحقيق  -1

 .الاندماج على مراحل بين مؤسسات الاتحاد املحلية ، وتأطير العالقة الخارجية اقليميا لالتحاد العالمي

نتاج الكليبات املشار البها ، ا قترحونها ايضا مثللحصول على الدعم املالي لتنفيذ املشاريع املقترحة والتي تالعمل ل -1

تطوير املوقع الالكتروني ومواقع املعلومات للمجالس وترجمة املوقع ،   و  Road Showوالاستراتيجيات ،و 

 . ، والدوائر الجديده لالنكليزية  وانشاء البورتال

 للصناديق من ريع الار  بعد بيعهامعالجة الوضع املالي للجمعية وضرورة تحويل املبالغ املرصدة  -7

 .مجلة رجل ألاعمال وتطويرهاالاستمرار في اصدار  -8

تفاهمات مع مؤسسات اخرى  وتوقيع "توفير الخدمات في املكتبخدمة "منها تطوير الخدمات في الجمعية   -2

ارة املناسبة ة وايجاد الاد.كالبنوك وشركات الاتصاالت الخلوية  والعادية لتقديم تسهيالت وخدمات لالعضاء

 . لتوفير املوارد املالية الالزمة لتشغيله

 اعادة تفعيل مركز تطوير القطاع الخاص التابع للجمعي -20

مجالس الاعمال  حيث ان هذه املجالس هي الاداة  للوصول الى اهدا  الجمعية واعضائها لية تفعيل اعتماد آ -22

وضمن آلالية الجديدة التي يتم طرحها وتطويرها بما يتناسب النها تجيب على معظم ما طرح في الاجتماعات 

  .انب ووضع استراتيجية للعمل مع الشركاء في هذا الج من طلبات الاخيرة العضاء مجلس الادارة 
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املؤتمر املركزم لتأسيس الاتحاد العالمي ومؤتمرات دورية لالستثمار :  ات وفعاليات هامةتنظيم وعقد مؤتمر   -21

يعقد في " كمؤتمر استثمار دورم والتشبيك بين رجال الاعمال الفلسطينيين في العالم واملستثمرين الاجانب

  .للجمعية ولفلسطين brandingفلسطين يكون رمز وعنوان 

للشتات الفلسطيني في امريكا الجنوبية في نيجاراغوا بالتعاون بين الاتحاد ووزارة الخارجية عقد مؤتمر مركزم  

 ..وكذلك مؤتمر خاص باالستثمار في مدينة القدس 1028ومكتب الرئيس ووزارة الاقتصاد في العام 

والحزام الذم طريق الفي مشروع  العام الحالي شاركتطوير العالقة املميزة مع دولة الصين الشعبية حيث سن -20

 بالتعاون مع املمثلية الصينية في رام هللا ومؤسسة كأداة ومدخل للتنمية في الدول املعنية ، الصين تتبناه 

CCPIT الصينية. 

تطوير العالقات الاستثمارية الفلسطينية مع اوروبا  من خالل التوصل لعقد لقاء سنوم لفلسطين اثناء قمة 

ومع ميديف وهولندا ومع مؤسسات اخرى قيد املتابعة مثل جراند  .وبية السنوية في بروكسل الاور الاعمال 

 . ودول هامة اخرى والبرازيل والهند وجنوب افريقيا الشمالية  امريكاومع .  مونتانا في موناكو وغيرها

رجال الاعمال العرب  الاتحاد مع املؤسسات الفاعلة على املستوى العربي كاتحاد / تطوير عالقات الجمعية

 .دولة اسالمية 17ومنظمات العمل الاسالمي  مثل اتحاد اصحاب الاعمال الدولي من 

 .الاتحاد/ قيع مذكرات التفاهم املقترحة لتوسيع شبكة عالقات الجمعيةو ت  -22

من خالل الرسوم تحصيل اليات  بتحسين  ، وذلكحل مشكلة العسر املالي التي لم تكن قبل السنوات الاخيرة     -21

تطبيق اعطاء كلمة سر للدخول ملوقع الجمعية لالعضاء املسددين الشتراكاتهم وربط تقديم الخدمات بتسديد 

 .في بداية العامالاشتراك السنوم 

 02/21/1028وبالتعاون  على تحقيق  الهد  الذم وضعناه لعدد الاعضاء امللتزمين املطلوب في الجمعية حتى 

والتي سمحت باضافة مجموعة من املوظفين مع تبعاتهم املالية  1028كما جاء في املوازنة التقديرية للعام 

مع تغطية جميع املصاريف املتوقعة وفي النهاية يبقى %  10وشراء اجهزة ورفع قيمة املصاريف الاخرى بنسبة 

، وهذا الامر ليس رسوم بطاقات محتملةو سيتم تأسيسها    ريع دائرة خدمات جديدة دون احتسابلدينا فائض 

 .بالصعب او املستحيل تحقيقة اذا تكاتف الجميع لتحقيق الهد 

الاجهزة والاثاث  ءتطويب ار  املؤسسات وبيعها وتوفير املقر املناسب للجمعية ، وشرامن  ءمتابعة الانتها  -21

 .  والتوفير في الجمعية املطلوب ، وكذلك تغطية قيمة املبالغ املكشوفة للصناديق نهاية الخدمة

 .العمل على اصدار البطاقات الهامة لالعضاء ومتابعة جواز السفر الخاص -27

فاعل في جانب السياسات الاقتصادية واملالية ، وقيادة القطاع الخاص في بشكل الاتحاد تفعيل دور الجمعية و -28

 ." العام والخاصبين القطاعين توصيات املؤتمر الرابع للحوار " الحوار الاقتصادم الوطني 


