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التقرير اإلداريال
لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين / القدس

2016 – 2015

شعارنا
»لنجمع الطاقات لريادة إقتصادية وإجتماعية فلسطينية فاعلة«

ــا  ــن منهم ــان  واملنتدب ــة واللج ــا العمومي ــا وهيئته ــس إدارته ــة بمجل ــة ممثل ــه الجمعي ــت ب ــا قام ــم م ــر أه ــذا التقري ــز يف ه نوج

ــة : ــتويات التالي ــاور واملس ــى املح ــا ع ــار إليه ــة املش ــرة الزمني ــال الف ــا اإلداري خ وكادره

محور الهيئة العامة واالنتخابات : 
ــه هيئتيهــا العامــة العاديــة وغــر العاديــة  عقــدت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينين  يف فنــدق بــازا فلســطن بمدينــة رام الل

بتاريــخ 2014/11/23 وأجــري خــال إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي إنتخابــات لعضويــة مجلــس إدارة الجمعيــة وإنتخبــت 13 

ثاثــة عــر عضــوا ملجلــس ادارة الجمعيــة » الــدورة الســابعة » لألعــوام الثاثــة القادمــة وســط اجــواء ديمقراطيــة بنــاءة وايجابيــة. 

وعقــد  املجلــس الجديــد إجتماعــه األول  وتــم التوافــق عــى مناصــب هيئــة املكتــب وانتخــاب رئيــس جديــد بحيــث اصبحــت املناصــب 

االداريــه يف الجمعيــة واملجلــس الجديــد كمــا ييل: 

أسامة عمرو نائبا للرئيس        سمري زريق رئيسا 

كامل مجاهد أمينا للرس                                                       كمال تيم أمينا للصندوق  

وعضويــة كل مــن د. أمــن حــداد ، جوزيــف نســناس ، خــر الجــرايش ، زيــاد عنبتــاوي ، د. ســالم أبــو الخيــزران، عمــاد 

اللحــام ، عنــان عنبتــاوي ، محمــد العامــور، ويعقــوب حســونة. 

ــا  ــه رئيس ــاع تعيين ــة باالجم ــة العام ــررت الهيئ ــد ق ــي فق ــد مرسوج ــيد محم ــابق الس ــس االدارة الس ــس مجل ــود رئي ــرا لجه وتقدي

فخريــا للجمعيــة مــدى الحيــاة تقديــرا لجهــوده املتواصلــة عــى مــدار ســنوات طويلــة يف تاســيس وخدمــة الجمعيــة واعضاؤهــا. 

ــيل  ــام الداخ ــود يف النظ ــض البن ــر بع ــى تغي ــة ع ــه واملوافق ــت في ــم التصوي ــا ت ــة ايض ــة العام ــادي للهيئ ــر ع ــاع غ ــد اجتم وعق

ــة. للجمعي

هذا وقد عقد مجلس االدارة الحايل أحد عر اجتماعا  منذ استامه ملهامه ولنهاية العام 2016. 

وتم انتداب لجنة عضوية جديدة مكونة من السادة سمر زريق، أسامة عمرو، كمال تيم، محمد العامور، خرض الجرايش. 

وانتــداب الســيد كمــال تيــم عضــو مجلــس اإلدارة للجنــة أرض املؤسســات عــن الجمعيــة وهــو مقــرر لهــذه اللجنــة املؤلفــة مــن 

ــن عــن املؤسســات الريكــة يف األرض. ممثل

والدكتــور أمــن حــداد عضــو مجلــس اإلدارة للجنــة BMC   عــن الجمعيــة /واتحــاد الجمعيــات وهــو مقــرر  لهــذه اللجنــة املؤلفــة 

مــن ممثلــن عــن مؤسســات القطــاع الخــاص الفلســطيني . 
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ال محور نطاق عمل الجمعية وخدماتها : 

تطوير البنية الداخلية للجمعية 
1- تطوير البيئة اإللكرونية للجمعية :  تم تشكيل لجنة لتطوير البيئة اإللكرونية يف الجمعية برئاسة السيد عماد اللحام عضو مجلس اإلدارة 

وعملت اللجنة عى إطاق موقع الكروني حديث للجمعية يعكس املوقع أهمية الجمعية ودورها عى املستوى الوطني ويتيح ألعضائها 

اإلستفادة من كافة خدمات الجمعية بشكل سهل وعرصي حيث يشكل املوقع نواه لتطوير بوابة الكرونية شاملة لكل املعلومات والخدمات 

التي تهم قطاع االعمال يف فلسطن والشتات، وبوابة هادفة إىل تعزيز جلب االستثمارات الخارجية إىل أرض فلسطن، يف املرحلة القادمة. 

وقد تم تطوير أدوات إعامية خاصة بالجمعية من خال مواقع التواصل اإلجتماعي حيث تم إنشاء صفحة خاصة للجمعية عى موقع   

التواصل اإلجتماعي )Face book( ويتم نر كافة نشاطات الجمعية واإلتحاد عليه. 

العامة  الهيئة  املحمول  ألعضاء  الهاتف  إرسال رسائل نصية عرب  يتم  القصرة حيث  الرسائل  استخدام خدمة  الجمعية عى  كما عملت   

إلطاعهم عى نشاطات الجمعية وفعالياتها وإرشاكهم فيها.

مراجعة شاملة للنظام اإلداري واملايل للجمعية : قامت الجمعية بطرح عطاء لركات التدقيق الداخيل ملراجعة شاملة للنظام اإلداري واملايل   -2

وتم اإلتفاق مع رشكة معايعة للتدقيق الحسابات واالستشارات لعمل ذلك بهدف تطوير عمل الجمعية إداريا وماليا، وتمت االستفادة من 

تقريرها الذي تمت مراجعته ودراسته من قبل مجلس ادارة الجمعية للخروج  بتوصيات واضحة للعمل بها يف الجمعية.

تفعيل املنتدبن واللجان : تم مراجعة كافة اللجان املنبثقة عن الجمعية وإنتداب ممثلن عن الجمعية يف هذه اللجان من مجلس االدارة   -3

والهيئة العامه ومؤسسات االتحاد ) مرفق ملخص ملمثيل هذه اللجان يف نهاية التقرير(.

العضوية : 
ــة دائمــأ عــى حشــد رجــال األعمــال املميزيــن لعضويتهــا وفــق املعايــر والــروط املنصــوص عليهــا يف نظامهــا  تحــرص الجمعي

الداخــيل ، ويف العــام 2015 و 2016 اســتطاعت الجمعيــة ولجنــة العضويــة الجديــدة توســيع قاعــدة العضويــة مــن رجــال األعمــال 

املقيمــن يف الوطــن ســواء بمراســلتهم بالكتــب الخاصــة أو زيارتهــم يف مكاتبهــم مــن قبــل املديــر العــام أو مــن خــال تزكيــة اعضــاء 

مــن مجلــس االدارة لهــم . والتواصــل مــع رجــال أعمــال مــن خــارج فلســطن أيضــاً .

ــل األعضــاء  ــة إلعــادة تفعي ــة ملتابعــة األعضــاء املنقطعــن مــن أجــل املحافظــة عــى عضويتهــم ، وبحــث آلي ــك اعطــاء اهمي وكذل

ــل  ــة بالتواص ــوم الجمعي ــأن تق ــرر ب ــنوات، وتق ــاث س ــن ث ــر م ــن أكث ــد ع ــدة تزي ــة مل ــباب مختلف ــة الس ــن الجمعي ــن ع املنقطع

مــع كافــة األعضــاء املســتنكفن واملنقطعــن عــن الجمعيــة لحثهــم عــى إعــادة تفعيــل عضويتهــم بالجمعيــة، وأتخــذ مجلــس ادارة 

الجمعيــة قــرارا العطــاء فرصــة العــادة تفعيــل ملفاتهــم خــال العامــن 2015 و2016 مــن خــال تقديــم طلــب إنتســاب للجمعيــة 

متضمنــا البيانــات املحدثــة، عــى أن يتــم تســديد رســوم اشــراك لســنتن ســابقتن وســنة حاليــة فقــط.

كمــا انضــم )19( تســعة عــر عضــوا جديــدا يف العــام 2015، و )33( ثاثــة وثاثــون عضــوا جديــدا خــال العــام 2016، هــذا وقــد 

اجتمعــت لجنــة العضوية ســتة اجتماعــات يف العامــن 2015 و2016

التواصل مع األعضاء : 
ــاء  ــم ولبن ــب حاجاته ــم حس ــات له ــل الخدم ــم أفض ــم لتقدي ــة آرائه ــاء ومعرف ــل دور األعض ــة تفعي ــة بأهمي ــن الجمعي ــا م إيمان

ــايل  ــد مع ــام ماج ــر الع ــق للمدي ــمر زري ــيد س ــة الس ــس الجمعي ــز رئي ــد اوع ــة فق ــة للجمعي ــنوات القادم ــل للس ــراتيجية عم إس

بالتواصــل وترتيــب زيــارات ميدانيــة العضــاء الهيئــة العامــة لجمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينين يف جميــع محافظــات الوطــن.

و تــم زيــارة العديــد مــن أعضــاء الجمعيــة يف مختلــف املحافظــات وهدفــت هــذه الزيــارات اىل اإلســتماع ملطالــب األعضــاء ورفعهــا 

 ،BMC ملجلــس إدارة الجمعيــة لدراســتها وتطبيقهــا حيــث شــملت هــذه املطالــب عــى تنــوع الخدمــات املقدمــة لألعضــاء )كبطاقــة

وجــوازات الســفر الدبلوماســية(، وتكثيــف اللقــاءات بــن أعضــاء الجمعيــة ملناقشــة قضايــا اقتصاديــة مختلفــة فضــا عــن املطالبــة 
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ــح القطــاع ال ــة مصال ــات رجــال األعمــال الفلســطين لحماي ــل دور إتحــاد جمعي ــة وتفعي بوضــع اســراتيجية عمــل شــاملة للجمعي

الخــاص والقطاعــات اإلقتصاديــة املختلفــة.

حيــث ان هــذا الجهــد ســيبقى متواصــا للوصــول اىل كافــة اعضائنــا يف مواقعهــم وعــى مراحــل ، ويتــم تغطيــة هــذه الزيــارات يف كل 

مرحلــة يف اعــداد مجلــة الجمعيــة ، ونأخــذ بماحظاتهــم الهامــة لرســم السياســات ووضــع الخطــط واســراتيجيات العمــل الحاليــة 

واملســتقبلية للجمعيــة.

الشهادات والبطاقات : 
إســتمرت الجمعيــة يف العامــن 2015 و 2016 يف إصــدار كتــب شــهادات عضويــة ألعضائهــا، وبطاقــة الجمعيــة مجانــا، اضافــة اىل 

البطاقــات التاليــة:

· بطاقــة اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال الفلســطينين : بــدأ االتحــاد باصــدار بطاقــة موحــدة التحــاد الجمعيــات يف بدايــة 	

العــام 2013 وهــدف اإلتحــاد اىل تمييــز هــذه البطاقــة عــى املســتوى الرســمي ورســوم البطاقــة هــي بمثابــة رســوم اشــراك 

ســنوي لاتحــاد لتوفــر الدعــم املــايل لــه.  

· بطاقــة اتحــاد رجــال االعمــال العــرب: وتصدرهــا الجمعيــة / االتحــاد ضمــن معايــر متفــق عليهــا مــع االتحــاد العربــي. 	

وهــذه البطاقــة لهــا ترتيبــات متميــزة عــى املســتوى العربــي لــم تســمح الظــروف القائمــة يف الوطــن العربــي بتنفيذهــا، 

وتصــدر بنــاء عــى طلــب مــن العضــو » بطاقــة إختياريــة« وبرســوم تدفــع اىل اتحــاد رجــال االعمــال العــرب.

· بطاقــة رجــل االعمــال الهــام BMC: وتصــدر ضمــن معايــر متفــق عليهــا عــى املســتوى الوطنــي، وتقــوم الجمعيــة / اإلتحاد 	

حاليــاً برئاســة لجنــة تمثــل القطــاع الخــاص الفلســطيني يف مؤسســات املجلــس التنســيقي لتنظيــم هــذا امللف. 

· وجــاري العمــل عــى التحضــر لبطاقــة اتحــاد اصحــاب االعمــال العاملــي وتمييزهــا باحــرام الشــخص الهــام واملســتثمر 	

الكبــر يف الوطــن والشــتات وســتحدد مــن هــو رجــل االعمــال عــى املســتوى الوطنــي  WHOsWHO ، والــذي يحصــل عليهــا 

ســيضاف اســمه اىل دليــل أصحــاب االعمــال الفلســطينين العاملــي. 

التعميمات والتسهيالت : 
ــعى  ــن 2015 و2016 ، وتس ــاص يف العام ــي الخ ــد اإللكرون ــرب الربي ــات ع ــال التعميم ــة بإرس ــتمرت الجمعي ــات : إس التعميم
الجمعيــة لتعزيــز التواصــل مــع أعضائهــا مــن خــال املوقــع اإللكرونــي الجديــد حيــث يتمكــن األعضــاء مــن تســجيل الدخــول 

للموقــع واإلطــاع عــى كافــة التعميمــات والنشــاطات واملشــاركة فيهــا بشــكل مبــارش.  ويف العــام 2016 اســتخدمت الجمعيــة خدمــة 

ــة العامــة إلطاعهــم عــى نشــاطات  ــة عــرب الهاتــف املحمــول  ألعضــاء الهيئ ــم إرســال رســائل نصي ــث يت الرســائل القصــرة حي

ــة وفعالياتهــا وإرشاكهــم فيهــا. الجمعي

التســهيالت: إســتمرت الجمعيــة بتوفــر كتــب تســهيل الســفر عــى معــرب الكرامــة الفلســطيني مــن خــال مراســلة مديــر دائــرة 
املعابــر العميــد  نظمــي مهنــا لألعضــاء الذيــن ال يحملــون بطاقــة BMC  لتســهيل ســفرهم وعائاتهــم خاصــة يف فــرات االزدحــام، 

ويف العــام 2016 تــم إيقــاف كافــة التنســيقات عــى معــرب الكرامــة وحرصهــا بخدمــة VIP  مدفوعــة الثمــن.

ــز املختلفــة وخاصــة املتعــددة الســفرات  ــة لتســهيل حصــول االعضــاء عــى الفي ــب للســفارات املختلف ــة كت ــك تصــدر الجمعي كذل

وملــدد مفتوحــة.

وأيضــا توفــر خصومــات خاصــة باعضــاء الجمعيــة مــن مجموعــة مــن الفنــادق املحليــة واالردن العضــاء الجمعيــة . وعــروض تذاكــر 

طــران وفنــادق اثنــاء املشــاركة يف نشــاطات الســفر للــدول املختلفــة.
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ال الموقع اإللكتروني : 
أطلقــت جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين / القــدس موقعهــا اإللكرونــي بحلتــه الجديــدة باللغــة العربيــة ، حيــث تــم تطويــره 

باســتخدام احــدث تكنولوجيــا تطويــر املواقــع االلكرونيــة بمــا يتوافــق مــع االجهــزة الذكيــة وبشــكل عــرصي حديــث بمــا يوائــم 

متطلبــات العمــل يف الجمعيــة ويعكــس مكانتهــا ودورهــا الهــام عــى املســتوى الوطنــي ويأتــي إطــاق املوقــع اإللكرونــي الجديــد 

ــا  ــع أعضائه ــل م ــز التواص ــة تعزي ــة، وأهمي ــة للجمعي ــة اإللكروني ــر البيئ ــد بتطوي ــس اإلدارة الجدي ــة مجل ــذاً لخط ــة تنفي للجمعي

وتطويــر خدماتهــا، حيــث يشــكل املوقــع حاضنــة لنشــاطات األعضــاء وقصــص نجاحهــم التــي ســاهمت يف إرســاء أســس اإلقتصــاد 

الفلســطيني، إضافــة إىل خصائصــه التقنيــة املتطــورة يأتــي لتحقيــق أهــداف الجمعيــة الرئيســية املتعلقــة بتقديــم أفضــل الخدمــات 

ــل  ــن التواص ــة م ــن االدوات القديم ــص م ــارج والتخل ــن والخ ــطينين يف الوط ــال الفلس ــال األعم ــيدات ورج ــف س ــا وملختل ألعضائه

معهــم.

  :  B2B التشبيك واللقاءات الرسمية  واللقاءات الثنائية
 توفــر فــرص التشــبيك ومشــاركة أعضــاء الهيئــة العامــة يف املؤتمــرات املحليــة والدوليــة وورش العمــل والــدورات واللقــاءات الثنائيــة 

مــع رجــال أعمــال مــن دول مختلفــة مــن الوطــن العربــي والــدول الصديقــة وأهمهــا خــال العامــن 2015 و2016:

لقاء القطاع الخاص الفلسطيني برئيس دولة فلسطن محمود عباس.  )2016/08/22(  -1

شارك وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطين  يف اللقاء الذي عقد يف املقاطعة يف مدينة رام الله بتاريخ 22-8-2016 مع سيادة رئيس   

دولة فلسطن محمود عباس.

اإلجتماع مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله )2016/8/8(  -2

اللقاء الذي عقد مع دولة رئيس  شارك رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينين سمر زريق ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص يف   

الوزارء الدكتور رامي الحمد الله لبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص وما تاه من لقاءات دورية اخرى.

الفلسطيني ورجال  الرئيس محمود عباس: عقد لقاء اقتصادي بن القطاع الخاص  48 ونظرائهم مع  لقاء رجال االعمال يف منطقة   -3

االعمال الفلسطينين من داخل االرايض 48  يف مدينة رام الله واجتماعهم بالسيد الرئيس محمود عباس يف مقر الرئاسة. إضافة إىل عقد 

لقاء برعاية ومشاركة معايل وزير االقتصاد السابق الدكتور محمد مصطفى لبحث آفاق االستثمار املشرك بن الفلسطينين عى جانبي 

الخط األخرض. 

قمة األعمال االوروبية يف بروكسل:   -4

مشاركة نائب رئيس الجمعية أسامة عمرو واملدير العام للجمعية ماجد معايل يف قمة األعمال األوروبية يف بروكسل  لفتح آفاق تعاون   

واسعة مع مملكة بلجيكا والدول االوروبية بشكل عام امام اعضاء الجمعية واالتحاد.

للمنتجات  املنظمة ملعارض  الجهة  إتفاق رشاكة وعقود سنوية مع رشكة مي اورينت  الصينية: توقيع  التعاقد مع رشكة مي اورينت   -5

الصينية يف عمان ودبي  املنتجات  املشاركن يف معرض  واإلتحاد  الجمعية  بأعضاء  مميزة وخاصة  بتوفر خدمات  العالم  يف  الصينية 

وإسطنبول.

ورشتي عمل حول سبل تنشيط العاقات االقتصادية الفلسطينية البولندية: عقدت ورشتي عمل واحدة يف رام الله والثانية يف مدينة   -6

نابلس حول زيادة التبادل التجاري واالستثمارات بن بولندا وفلسطن وتم استعراض الوضع القائم ومناقشة سبل تطوير التعاون 

املشرك. 

لقاء طاولة مستديرة يف الهاي« حول سبل التعاون االقتصادي الفلسطيني الهولندي« : عقد اجتماع بتاريخ 2015/10/30 عى هامش   -7

منتدى التعاون الفلسطيني الهولندي الثاني يف الهاي- هولندا حيث تمت مناقشة سبل التعاون االقتصادي الفلسطيني الهولندي و آلية 

تفعيل مجلس األعمال الفلسطيني الهولندي املشرك. 

زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينين ملقر جمعية رجال األعمال األردنين واإلجتماع برئيس الجمعية   -8

حمدي الطباع وأعضاء مجلس اإلدارة، حيث تم يف االجتماع دعوة  رجال األعمال األردنين لزيادة حجم استثماراتهم يف فلسطن وتم 

التأكيد عى أهمية تطوير التجارة بن البلدين وفتح آفاق جديدة أمام رجال األعمال الفلسطينين ونظرائهم اإلردنين.

منتدى قضايا االستثمار يف الوطن العربي  يف العقبة، االردن :  شارك وفد كبر من اعضاء الجمعية واالتحاد  يف هذا املنتدى الذي عقد يف   -9

مدينة العقبة يف اململكة االردنية الهاشمية.
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10- مؤتمر تركيا بوابة فلسطن إىل العالم: ال

11- اللقاء االقتصادي مع MEDEF وتوقيع اتفاقية مجلس األعمال الفلسطيني الفرنيس املشرك: 

لقاء شخصيات هامة:
لقاء السيد سمري زريق مع السيد كريي وزير الخارجية االمريكي يف واشنطن اثناء زيارة الوفد الفلسطيني يف جولة  ترويجية يف   -1

الواليات املتحدة، و لقاء السيد سمر زريق مع السيد توني بلر مبعوث اللجنة الرباعية للرق االوسط يف رام الله ، و لقاء السيد زياد 

عنببتاوي مع وزير االقتصاد الهولندي اثناء زيارته اىل فلسطن، ولقاء املدير العام ماجد معايل مع وزير التجارة البلجيكي يف رام الله.

ادارة   القدس  باعضاء مجلس  الفرنيس هاريف ماجرو  يف  السفر  عى عشاء عمل يف مقر   الفرنيس واركان سفارته  السفري  لقاء   -2

الجمعية يف 2015/12/23 ، حيث بحثت سبل تنشيط العاقة بن القطاع الخاص يف البلدين  والتشبيك بينهما  ، ومساعي فرنسا لدعم 

صندوق لضمان االستثمارات يف فلسطن مع رشكاء آخرين، وآخر املستجدات عى املنطقة الصناعية يف بيت لحم.

لقاء مجلس إدارة الجمعية  مع الدكتور محمد مصطفى  وزير االقتصاد السابق  -3

تم خال اللقاء األشارة إىل الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعية عى املستوى املحيل والدويل، بتمثيلها لكافة القطاعات االقتصادية،    

دائمة  رشاكة  وتحقيق  والخاص  العام  القطاعن  بن  ما  العاقة  صياغة  إلعادة  يلزم  ما  كل  لتقديم  تام   إستعداد  عى  الجمعية  وأن 

فيما بينهما. والخاص من خال مأسسة الحوار االقتصادي الوطني وتنفيذ ما يتم اإلتفاق عليه لتحقيق اإلصاحات املنشودة، ووضع 

اإلجراءات واآلليات والسياسات اإلقتصادية املناسبة، وتطوير السياسة الرضيبية املتقدمة، باإلضافة اىل العمل سويا وبشكل متواصل 

لوضع الخطط واإلسراتيجيات للنهوض باملنتج الوطني، للخروج برؤيا موحدة حول كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص والقطاع 

العام الفلسطينين.

اإلجتماع  مع وزيرة اإلقتصاد الوطني السيدة عبري عودة   -4

إجتمع مجلس إدارة الجمعية مع وزيرة اإلقتصاد الوطني وتم التأكيد عى رضورة التعاون والتكامل بن وزارة االقتصاد وجمعية رجال   

األعمال الفلسطينين يف سبيل رسم السياسات والخطط االقتصادية الوطنية،  مؤكدين عى وجود توافق كبر بن رؤية جمعية رجال 

االعمال ووزارة االقتصاد الوطني حيال العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني.

اللقاء مع وزير املالية شكري بشارة   -5

تم اللقاء مع وزير املالية د. شكري بشارة  ، بحضور كبار موظفي وزارة املالية، وقد أطلع بشارة خاله ممثيل القطاع الخاص عى   

تطورات املالية العامة للسلطة الوطنية يف عدة لقاءات.

وأعلن وزير املالية شكري بشارة خال أحد اللقاءات أن الوزارة ستبدأ برصف مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص   

بنظام وبرنامج جديد كخطوة إلنهاء هذا النوع من الديون من املديونية العامة.

إستقبال سفري فلسطن لدى تركيا الدكتور فائد مصطفى يف رام الله  -6

التقى اعضاء مجلس ادارة الجمعية سعادة الدكتور فائد مصطفى سفر دولة فلسطن لدى تركيا،  وجاء يف هذا اللقاء الذي عقد يف مدينة   

رام الله بهدف تبادل األفكار واملقرحات الهادفة إىل تطوير العاقات االقتصادية بن فلسطن وتركيا. 

وتم االتفاق عى تطوير العاقات االستثمارية والتجارية والصناعية مع تركيا ومجتمع االعمال الركي تحت مظلة مجلس االعمال الركي   

الفلسطيني املشرك، وتفعيل اللجنة االقتصادية العليا الركية الفلسطينية بشكل دوري.

لقاء ممثيل القطاع الخاص مع رئيس بلدية أمسرتدام يف بلدية رام الله  -7

شاركت الجمعية يف سلسلة لقاءات نظمتها البلدية خال زيارة وفد من بلدية امسردام، بحضور رئيس البلدية م. موىس أبو حديد،   

ورئيس جمعية رجال االعمال الفلسطينين سمر زريق  ورئيس بلدية أمسردام افرهارد فان دير الن والوفد املرافق له،  وممثلن عن 

القطاع الخاص وجاء اللقاء لبحث التعاون بن الطرفن من أجل خدمة مدينة رام الله. واستعراض أبرز التحديات واملعيقات التي تواجه 

عمل القطاع الخاص يف فلسطن، واالستثمار يف املدينة بشكل خاص .

اللقاء مع القنصل السيايس البلجيكي   -8

إستقبل السيد جان دي باو القنصل السيايس يف سفارة مملكة بلجيكا يف القدس يف مقر الجمعية  حيث اطلع عى الجوانب العديدة التي   
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ال تواجه اإلقتصاد الفلسطيني ومجتمع األعمال، وعن الخطوات التي يقوم بها الجانبن الحكومي والقطاع الخاص للتخفيف من األعباء 

التي تواجه الطرفن والشعب الفلسطيني كافة يف ظل اإلجراءات اإلرسائيلية املستعرة عى الحكومة والشعب الفلسطيني من أجل الصمود 

أمام  الضغوطات وبحث ما يمكن إتخاذه من الجانب الفلسطيني إلضعاف املوقف اإلرسائييل وإيجاد بدائل للوضع الحايل.

هذا وتم مناقشة الجهود املستقبلية املطلوبه ملأسسة العاقة بن القطاع الخاص الفلسطيني ونظره البلجيكي، وإعتبار بلجيكا جرسا   

لفلسطن اىل اوروبا كاملة.

اللقاء بالقنصل املجري يف فلسطن السيد جيزا ميهايل  -9

استقبل القنصل املجري يف فلسطن السيد جيزا ميهايل يف مقر الجمعية واتفق معه عى احياء وتفعيل املنتدى االقتصادي الفلسطيني   

املجري، واستكمال الخطوات لتأطر العاقة بن القطاع الخاص الفلسطيني ونظره يف املجر. 

اللقاء مع ممثل دولة التشيك يف فلسطن ونائبه سرييل بومباليك وذلك يف مقر وزارة الخارجية   -10

تم إستعراض  آفاق التعاون املشرك بن البلدين وكيفية تنظيمها وأهمية تشكيل املجالس واللجان املشركة ملأسسة العمل عى املستوى   

اإلقتصادي واإلستثماري والتي توفر فرص لقاءات لوفود مختلفة من البلدين بشكل عام أو قطاعي بشكل خاص و التعاون مع رجال 

األعمال التشيك والفلسطينين والعرب املقيمن يف دولة التشيك ايضا. وتم التأكيد عى رضورة  تطوير فريق عمل فني لرتيب وتطوير 

العاقة بن الجانبن لدراسة االحتياجات لدى الطرفن والعمل عى بناء استثمار تشاركي بن فلسطن ودولة التشيك يف كافة املجاالت.

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري القربيص  -11

اجتمع مجلس إدارة جمعية رجال االعمال الفلسطينين برئاسة سمر زريق، مع السفر القربيص لدى فلسطن سافاس فاديمرو يف   

مقر نادي رجال أعمال برام الله جرى خاله بحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بن البلدين. 

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري التونيس  -12

إجتمع مجلس إدارة جمعية رجال االعمال الفلسطينين برئاسة سمر زريق مع سفر جمهورية تونس لدى دولة فلسطن الحبيب بن   

فرح وبحثوا معه سبل تعزيز وتقوية العاقات الفلسطينية التونسية يف املجاالت االقتصادية والتجارية.

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري الصيني  -13

تشن  فلسطن  دولة  لدى  الصيني  السفر  مع  زريق  سمر  برئاسة  الفلسطينين  االعمال  رجال  جمعية  ادارة  مجلس  اعضاء  بحث   

االقتصادي بن  التعاون  تعزيز وتوطيد عاقات  البلدين وأهمية  التجاري واالقتصادي بن  التعاون  اوجه  املرافق  والوفد  شينغزهونغ 

البلدين

اإلجتماع مع السفري األردني خالد الشوابكة  -14

الشوابكة يف مقر  السفر األردني خالد  الفلسطينيني برئاسة سمر زريق سعادة  إدارة جمعية رجال األعمال  زار أعضاء من مجلس   

اإلقتصاد  لرفعة  العمل  فلسطن وسبل  األعمال يف  تهم قطاع  التي  املواضيع  من  العديد  يف  التباحث  وتم  الله  رام  األردنية يف  السفارة 

الفلسطيني واألردني والتأكيد عى أهمية التبادل التجاري بن البلدين الشقيقن.

جمعية رجال األعمال الفلسطينين تؤكد عىل أهمية فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص يف قطاع غزة   -15

شارك وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطينين يف الزيارة التي قام بها وفد إقتصادي كبر من الضفة اىل قطاع غزة بتنظيم من سلطة   

النقد وجمعية البنوك والتي استمرت ثاثة ايام، حيث هدفت الزيارة اىل دعم التنمية يف غزة والتشديد عى دور القطاع املرصيف  يف دعم 

القطاع الخاص من خال تقديم التسهيات الازمة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني والحد من نسبة البطالة.

زيارة نائب رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينين – القدس اىل قطاع غزة   -16

األعمال  رجال  جمعية  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  وبن  القدس  الفلسطيني  األعمال  رجال  جمعية  رئيس  نائب  بن  لقاء  عقد  تم   

الفلسطيين- غزة وذلك يف مقر الجمعية يف غزة وقد تم نقاش العديد من القضايا التي تهم رجال  االعمال يف شطري الوطن، وعى وجه 

الخصوص تفعيل دور إتحاد رجال األعمال الفلسطيني ليكون  رافعه العضاءه وصوتاً قوياً يعرب عن مصالحهم.

مؤتمرات  هامه: مثل سلسلة مؤتمرات مال واعمال فلسطن  ،املنتدى العربي الصيني  والعربي الهندي والعربي الياباني وغرها.  -17

املشاركة يف ورشة عمل حول التوعية يف أدوات مؤسسات البنك اإلسامي للتنمية واملؤسسات العربية   -18
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شارك وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطينين يف ورشة عمل حول التوعية يف أدوات مؤسسات البنك اإلسامي للتنمية واملؤسسات ال  

العربية لضمان اإلستثمار والتي نظمت من قبل هيئة تشجيع اإلستثمار وبتمويل من البنك اإلسامي للتنمية وعقدت يف العاصمة األردنية 

عمان  وتم التأكيد يف الورشة عى رضورة تقديم مقرحات ملنتجات متخصصة وتتوافق مع الوضع الفلسطيني واإلستفادة من برامج 

التدريب املتخصصة لدى مؤسسات البنك وأن يتم متابعة تسويق املنتج الفلسطيني خصوصا يف دول الخليج.

مؤتمرات صحفية وأوراق موقف 
مؤتمر صحفي حول اإلجراءات املتبعة عىل معرب جرس الكرامة ) 2016/7-14(  -

عقد إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينين مؤتمراً صحفيا يف مقر اإلتحاد حول اإلجراءات املتبعة عى معرب جرس الكرامة اعرب فيه   

عن رفضه الجراءات السفر الجديدة عى معرب الكرامة وما تبعها من تعامل مع املواطنن ورجال االعمال من »اذالل وتعطيل متعمد« يف 

اجراءات السفر، ما تسبب بازمة خانقة ، الجبارهم عى استخدام خيار وخدمة السفر باستخدام خدمة VIP، وبرسوم مبالغ فيها، ما 

يشكل ابتزازا سافرا لكل املواطنن.

املطالبة بإلغاء منع 5 منتجات فلسطينية من دخول القدس  2016/03/29  -

تم إرسال رسالة للسفارات والبعثات الدبلوماسية األجنبية يف فلسطن حول إستنكار القطاع الخاص الفلسطيني للقرار اإلرسائييل بمنع   

دخول خمسة منتجات فلسطينية اىل القدس واملطالبة بالتدخل العاجل لدى الجانب اإلرسائييل من أجل إلغاء هذا القرار، والعمل عى 

إنهاء الحصار االقتصادي املفروض عى الشعب الفلسطيني يف مختلف أماكن تواجده.

ورقة موقف حول املعيقات اإلرسائلية أمام حركة التبادل التجاري مع األردن  -

أمام تعزيز حركة  املعيقات اإلرسائيلية  العرب وورقة موقف حول  األعمال  إتحاد رجال  الطباع رئيس  إرسال كتاب ملعايل حمدي  تم   

التبادل التجاري مع األردن وتضمنت الورقة ملخصا بأهم املتطلبات الازمة لتعزيز العاقة اإلقتصادية مع املمملكة األردنية الهاشمية 

وتعزيز التبادل اإلقتصادي بن فلسطن واألردن ومختلف دول العالم عن طريق معرب الكرامة وسبل تفعسل مجلس األعمال املشرك 

بن البلدين.

تطوير الخدمات :
تنوع يف الخدمات التي تقدمها الجمعية : تسعى الجمعية دائما للبحث عن أفضل الخدمات ليستفيد منها رجل   -1

األعمال الفلسطيني حيث تعمل الجمعية عى توقيع إتفاقيات تعاون مع الركات الخدماتية لتقديم ما هو أفضل 

ألعضائها ) رشكة جوال والركة الوطنية موبايل، البنك العربي برنامج ايليت، ... وغرها(

تم توفر دورات يف العديد من املجاالت داخليا وخارجيا خال العامن 2015،2016 وكان ابرزها:   -1

تنظيم دوارت تدريبية يف الصن  ألعضاء الجمعية  ـ

نظمــت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينين بالتعــاون مــع ســفارة جمهوريــة الصــن الشــعبية 

ــع  ــة يف مواضي ــة العضــاء الجمعي ــدورات التدريبي ــد مــن ال ــة فلســطن العدي ــدى دول ــة ل الصديق

اقتصاديــة واســتثمارية مختلفــة يف عــدة مــدن يف الصــن خــال العــام 2016 

دورة تدريبية حول مستقبل االسواق العاملية ـ

شــاركت جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين يف دورة تدريبيــة ملــدراء مؤسســات القطــاع الخــاص 

ــواق  ــم االس ــاث لتقيي ــات واالبح ــول الدراس ــة  ح ــة االيطالي ــة التجاري ــا امللحقي ــركات عقدته وال

العامليــة وافــاق تطورهــا حتــى العــام 2030.
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ال قواعد البيانات: 
نبني قواعد بيانات عن مجالس األعمال املشرتكة التي توقعها الجمعية / اإلتحاد :

يوفر املوقع املعلومات املتوفرة عن املجالس املختلفة لتوفر فرص التبادل التجاري والراكات وايجاد الفرص لإلستثمار داخلياً وخارجياً  من 

خال روابط توفر املعلومات املطلوبة . وبناء بروفايل ملجموعة من الدول من مروع مسح الشتات حاليا.

قواعد بيانات حول الشتات الفلسطيني 
إنشاء 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 تتمكن كل مؤسسة من إستخدام هذه املعلومات يف نشاطاتها الخاصة بشكل منفصل.

إجتماعات اللجان والمنتدبين 
إجتماعات الفريق الوطني للتنمية اإلقتصادية  -1

شــارك ســمر زريــق رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين يف إجتماعــات الفريــق الوطنــي للتنميــة اإلقتصاديــة   

برئاســة دولــة رئيــس  الــوزراء د.رامــي الحمــد اللــه يف مكتبــه بــرام اللــه، حيــث تــم تشــكيل الفريــق الوطنــي بمرســوم 

مــن الســيد الرئيــس محمــود عبــاس، بهــدف متابعــة وتنفيــذ توصيــات مؤتمــر مــاس االقتصــادي، يف إطــار املســاعي 

ــة املنشــودة. ــة االقتصاديــة الوطني لتحقيــق التنمي

مجلس إدارة صندوق الضمان اإلجتماعي  -2

تــم عقــد العديــد مــن اجتماعــات ملجلــس إدارة صنــدوق الضمــان اإلجتماعــي الذي يشــمل رؤســاء مؤسســات مــن القطاع   

الخــاص منهــا جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين، حيــث يجــري العمــل يف املرحلــة الحاليــة عــى اتمــام املتطلبــات 

الفنيــة الازمــة لعمــل مؤسســة الضمــان االجتماعــي.

قطعة أرض املؤسسات/ لجنة أرض املؤسسات :  -3

جمعيــة رجــال األعمــال رشيــك يف قطعــة أرض مــع خمســة مؤسســات اخــرى مــن مؤسســات القطــاع الخــاص وتملــك   

ــات. ــة دونم ــن ثاث ــر م ــغ أكث ــي تبل ــاحتها الت ــن مس ــبة 22% م نس

ويمثــل الجمعيــة يف هــذا امللــف الســيد كمــال تيــم وهــو مقــرر اللجنــة املرفــة عــى املوضــوع مــن املؤسســات الريكــة   

ــة االوىل مــن تطويــب األرض بنقــل ملكيــة االرض مــن اصحــاب االرض االصليــن  ،حيــث تــم العمــل عــى تنفيــذ املرحل

لاســماء يف الــوكاالت الدوريــة ممثــيل املؤسســات وتبقــى املرحلــة الثانيــة مــن نقــل امللكيــة مــن ممثــيل املؤسســات اىل 

ــات .   املؤسس

لجنة تفعيل مجالس األعمال املشرتكة   -4

ــخ  ــر بتاري ــاً أخ ــخ 2016/4/3 وإجتماع ــا بتاري ــاً له ــركة إجتماع ــال املش ــس األعم ــل مجال ــة تفعي ــدت لجن عق  

2016/10/6 يف مقــر الجمعيــة حيــث بحثــت ســبل تفعيــل مجالــس األعمــال املشــركة القائمــة بــن فلســطن ودول 

مختلفــة منهــا تركيــا، الصــن، األردن، مــرص، اندونيســيا، ُعمــان وهولنــدا وكذلــك مــن خــال اســتهداف دول اقليميــة 

ــا،  ــنغافورة، ماليزي ــتان، س ــك، كازاخس ــنة والهرس ــرب، البوس ــييل، املغ ــل، تش ــارات، الربازي ــا، اإلم ــل فرنس ــدة مث جدي

ســويرسا وبريطانيــا. وكذلــك دعــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء الهيئــة العامــة للمشــاركة يف قيــادة اللجــان التنفيذية 

ــع  ــا م ــق عليه ــل متواف ــتحدثة للعم ــة مس ــراتيجية وآلي ــع اس ــة اىل وض ــطيني. باإلضاف ــرف الفلس ــن الط ــس م للمجال
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وزارتــي اإلقتصــاد والخارجيــة للعامــن 2016-2017. مؤكديــن عــى أهميــة هــذه املجالــس يف تعزيــز وتنميــة العاقــات ال

ــة. ــدول الريك ــطن وال ــن فلس ــا ب ــتثمارية م ــة واالس ــة والتجاري اإلقتصاديّ

هيئة تشجيع اإلستثمار :  -5

يشارك عضو مجلس إدارة الجمعية املهندس محمد العامور منتدب الجمعية يف مجلس إدارة هيئة تشجيع اإلستثمار   

يف إجتماعات الهيئة ونشاطاتها.

لجنة العضوية:   -6

عقدت لجنة العضوية عدة إجتماعات لتوسيع قاعدة العضوية يف الجمعية وتطوير خدمات األعضاء.  

محور العالقات الوطنية في الداخل والشتات والمؤسسات العربية واالقليمية: 

أواًل العالقات على الصعيد الوطني المحلي:
إســتمرت جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين بعملهــا الــدؤوب بنفــس الــروح املؤثــرة وعــى كافــة الصعــد وبكافــة إمكانياتهــا مــن 

أجــل املســاهمة يف صياغــة وتحقيــق الرؤيــا الوطنيــة لتوفــر بيئــة االعمــال املائمــة لجلــب االســتثمارات وانجــاز املشــاريع يف داخــل 

فلســطن مــن قبــل رجــال االعمــال الفلســطينين الطموحــن يف الداخــل والشــتات، وبالراكــة مــع القطــاع العــام وبقيــة مؤسســات 

القطــاع الخــاص يف دفــع عجلــة اإلقتصــاد اىل األمــام.

ــم الجمعيــة /وإتحــاد رجــال األعمــال  ــداد ونســج العاقــات اإلقتصاديــة خاصــة بتنظي ــة يتعاظــم يف التأثــر واالمت  فــدور الجمعي

الفلســطينين لقــاء اقتصــادي بــن القطــاع الخــاص الفلســطيني مــع فخامــة الرئيــس أبــو مــازن ولقــاء اخــر ضــم رجــال االعمــال 

الفلســطينين مــن داخــل االرايض 48  ويف مدينــة رام اللــه ولقــاء املجتمعــن بالرئيــس محمــود عبــاس يف مقــر الرئاســة،  واملشــاركة 

يف قمــة االعمــال االوروبيــة الول مــرة ممــا يفتــح آفاقــا جديــدة عــى املــرسح االوروبــي امــام اعضائنــا، واالســتمرار يف تنظيــم العاقــة 

الثنائيــة مــع الــدول الصديقــة مــن خــال مجالــس االعمــال املشــركة.

واســتمرار التواصــل ايضــا مــع الجهــات الرســمية حيــث تلعــب الجمعيــة/ اإلتحــاد الــدور املثابــر العتبــارات املكانــة التــي اكتســباها 

كمرجعيــة أساســية يف القطــاع الخــاص الفلســطيني حيــث لهمــا عاقــات مبــارشة مــن مكتــب الرئيــس إىل ديــوان مجلــس الــوزراء 

واملجلــس التريعــي والكتــل النيابيــة وخاصــة اللجنــة اإلقتصاديــة يف املجلــس التريعــي، والــوزارات املختلفــة وأهمهــا الخارجيــة، 

اإلقتصــاد الوطنــي،  املاليــة ، الســياحة، التعليــم العــايل، الشــؤون اإلجتماعيــة، الشــؤون املدنيــة، الزراعــة، الحكــم املحــيل، الصحــة 

،املــرأة، الشــباب وغرهــا. والهيئــات شــبه الرســمية مــن هيئــة تشــجيع اإلســتثمار واملعايــر واملقاييــس وســلطة النقــد وهيئــة ســوق 

رأس املــال وهيئــة املــدن الصناعيــة ومجلــس القضــاء االعــى ، وامللحقــن التجاريــن وســفراء العديــد مــن الــدول الشــقيقة والصديقة.

التعــاون الدائــم مــع مؤسســات القطــاع الخــاص يف ولعــب دور مفصــيل للــذود عــن مصالــح القطــاع الخــاص ودعــم خصائــص 

االقتصــاد الفلســطيني.
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ال ثانيا، صعيد العمل المؤسساتي المحلي :  
اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينين :

االســتمرار يف ادارة إتحــاد رجــال األعمــال الفلســطينن  مــن مقــر جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينين / القــدس. حيــث وقعــت 

جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين / القــدس عــام 2003 إتفاقيــة تأســيس اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال وادارتــه مــن مقرهــا 

بالتعــاون مــع جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين /غــزة، ومنتــدى رجــال األعمــال يف جنــن، و يف العــام 2007 وقــع هــذه اإلتفاقية 

ملتقــى رجــال األعمــال يف الخليــل، ويف عــام 2011 إنضــم ملتقــى رجــال األعمــال نابلــس اىل اإلتحــاد.

يرف اإلتحاد عى ملف بطاقةرجل االعمال الهام BMC  من خال ترأسه للجنة من رؤساء مؤسسات املجلس التنسيقي.   

 يعمــل اإلتحــاد حاليــاً عــى متابعــة جهــود توقيــع بروتوكــوالت تفاهــم وتعــاون مــع املؤسســات الفلســطينية لرجــال األعمــال يف دول 

الشــتات للوصــول إىل مرحلــة إكتمــال الجهــود لتأســيس اتحــاد أصحــاب األعمــال الفلســطيني الــدويل وتســجيله وتفعيلــه. 

املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص : 

يعمــل هــذا املجلــس الــذي كانــت الجمعيــة أحــد املؤسســن لــه يف العــام 2000 عــى التعــاون  والتنســيق بــن مؤسســات القطــاع 

الخــاص وتوحيــد مواقفهــا اتجــاه القضايــا التــي تمــس مصالــح القطــاع الخــاص واإلقتصــاد الوطنــي، ويف الحقيقــة  يتعاظــم دور 

املجلــس او ينخفــض ويتفــاوت ذلــك بــن اســتام امانــة الــرس مــن قبــل مؤسســة و اخــرى.

ــيقي  ــس التنس ــة رس املجل ــطينين أمان ــال الفلس ــال األعم ــات رج ــاد جمعي ــة/ إتح ــلمت الجمعي ــام 2016 تس ــي الع فف

ملؤسســات القطــاع الخــاص مــن إتحــاد الغــرف التجاريــة بتاريــخ 2016/01/01 وملــدة ســتة أشــهر، وخــال هــذه الفرة 

عقــد املجلــس التنســيقي ســتة اجتماعــات رســمية عــى مســتوى رؤســاء املؤسســات، إضافــة إىل العديــد مــن االجتماعــات 

الرســمية عــى مســتوى رئاســة الــوزراء و وزارة اإلقتصــاد الوطنــي و وزارة املاليــة وغرهــا، واجتماعــات دوريــة ومكثفــة 

للجــان املتخصصــة ) لجنــة مراجعــة قانــون الــركات، املجموعــة االستشــارية العــداد أجنــدة السياســات الوطنيــة، لجنــة 

إدارة املخاطــر والكــوارث يف فلســطن، لجــان قانــون الضمــان االجتماعــي وغرهــا (. 

ــف  ــة موق ــركات، وورق ــون ال ــودة قان ــي، ومس ــان اإلجتماع ــون الضم ــول قان ــف ح ــن أوراق املوق ــد م ــس العدي ــدر  املجل و أص

بخصــوص قــرار الحكومــة بمنــع ادخــال منتجــات بعــض الــركات االرسائيليــة للســوق الفلســطيني، ومراســات متعلقة بالسياســات 

اإلقتصاديــة وعاقــة القطــاع الخــاص مــع الحكومــة، كمــا خاطــب املجلــس التنســيقي ممثــيل القنصليــات والبعثــات الدبلوماســية 

ــة بإلغــاء القــرار اإلرسائيــيل بمنــع منتجــات خمســة رشكات فلســطينية مــن الدخــول اىل القــدس.  ــة للمطالب لــدى الســلطة الوطني

ــات  ــن البيان ــد م ــيقي العدي ــس التنس ــدر املجل ــة. وأص ــات املختلف ــمية للجه ــات الرس ــات والخطاب ــن املراس ــد م ــة إىل العدي إضاف

ــان االجتماعــي، ومســودة  ــون الضم ــة بقان ــر، الســيما املتعلق ــس التنســيقي بعــض الدراســات والتقاري ــا أعــد املجل ــة. كم الصحفي

قانــون الــركات، وأولويــات القطــاع الخــاص عــى أجنــدة السياســات الوطنيــة وغرهــا. وشــارك املجلــس التنســيقي يف بعــض ورش 

العمــل وأهمهــا املتعلقــة بقانــون الــركات. 

وإنتــدب املجلــس العديــد مــن املمثلــن يف اللجــان املختلفــة ومنهــا ) لجنــة مراجعــة مســودة قانــون الــركات، املجموعــة االستشــارية 

ألجنــدة السياســات الوطنيــة ومراجعــة أولويــات القطــاع الخــاص، واللجنــة الوطنيــة للســكان، والفريــق الوطنــي لقيــادة وتنســيق 

الجهــود لتنفيــذ خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030م، الفريــق اإلستشــاري الــدويل لتطويــر البيئــة القانونيــة واإلطــار 

املؤسســاتي إلدارة مخاطــر الكــوارث. وغرهــا مــن اللجــان (.

هذا وانضم منتدى سيدات األعمال إىل عضوية املجلس التنسيقي، لتصبح عدد مؤسسات املجلس أحد عر مؤسسة. 

وتــم إجــراء مراســيم تســليم أمانــة رس املجلــس مــن اتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينين إىل مركــز التجــارة الفلســطيني 

بالريــد. 2016/07/1  بحضــور وزيــرة اإلقتصــاد الوطنــي يف مقــر الــوزارة حيــث تــم التأكيــد عــى الراكــة مــا بــن القطاعــن 

العــام والخــاص، حيــث أشــادت الوزيــرة باالنجــازات التــي حققهــا املجلــس خــال فــرة تســلم إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال 
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ألمانــة رس املجلــس، خاصــة مــن خــال املشــاركة يف إعــداد قانــون الــركات وقانــون الضمــان االجتماعــي، مشــرة اىل جهــود املجلس ال

ــكرها  ــن ش ــه ع ــت ذات ــة يف الوق ــطينية، معرب ــادرات الفلس ــة الص ــيل وتنمي ــوق املح ــه يف الس ــع حصت ــي ورف ــج الوطن ــم املنت يف دع

لرئيــس املجلــس الســابق ســمر زريــق عــى جهــوده الدؤوبــة.

يذكــر أن املجلــس التنســيقي للقطــاع الخــاص يضــم يف عضويتــه اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال الفلســطينين، مركــز التجــارة 

ــة البنــوك، اتحــاد  ــة، االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية، جمعي الفلســطيني – بــال تريــد،  اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعي

ــس  ــطينين، مجل ــن الفلس ــاد املقاول ــن، اتح ــاد رشكات التام ــة، اتح ــادق العربي ــة الفن ــا، جمعي ــات – بيت ــة املعلوم رشكات انظم

الشــاحنن الفلســطيني ومنتــدى ســيدات االعمــال. فيمــا تنتقــل أمانــة الــرس دوريــا لــدى كل مــن املؤسســات األربــع الرئيســية كل 

ســتة اشــهر وهــي اتحــاد رجــال األعمــال الفلســطينين ومركــز التجــارة الفلســطيني »بالريــد« واتحــاد الغــرف التجاريــة واتحــاد 

الصناعــات الفلســطينية. 

ثالثا، صعيد مجتمع االعمال الفلسطيني يف الشتات : 

تأسيس اتحاد أصحاب االعمال الفلسطيني العاملي :

ــات رجــال األعمــال الفلســطينين تــم اإلهتمــام  ــة إتحــاد جمعي ــات األعمــال يف فلســطن تحــت مظل ــات وملتقي بعــد توحيــد جمعي

ــال الفلســطينين يف الشــتات.  والتواصــل مــع مجتمعــات وأصحــاب األعم

ــاد  ــع الجمعية/االتح ــارج تتطل ــطينية يف الخ ــال الفلس ــات االعم ــع مجتمع ــابقا م ــة س ــوالت املوقع ــة الربوتوك ــة اىل قائم وباالضاف

ــطينين يف  ــال الفلس ــال االعم ــن رج ــة م ــع مجموع ــيق م ــر  بالتنس ــرع الجزائ ــطينين / ف ــال الفلس ــال االعم ــة رج ــيس جمعي لتأس

الجزائــر ومــع الســفر الفلســطيني الدكتــور لــؤي عيــى. وهنــاك توجــه لــدى مجموعــة اخــرى يف الكويــت لتأســيس جمعيــة رجــال 

االعمــال الفلســطينين فــرع الكويــت.  وســيتم توقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع مجلــس العمــل الفلســطيني يف البحريــن يف ايــة فرصــة 

مواتيــة، ويتــم التشــاور مــع جهــات مختلفــة للوصــول اىل مجتمعــات االعمــال الفلســطينية يف كل مــن تشــييل والربازيــل والســويد 

وأمريــكا الشــمالية واســراليا ونيوزلنــد وكنــدا  وغرهــا.  

ويعمــل االتحــاد حاليــا بالتعــاون مــع بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص عــى مــروع مســح للجاليــات الفلســطينية يف اكثــر مــن 

أربعــة وعريــن دولــة يف العالــم والركيــز عــى امكانيــة توفــر مجتمعــات لاعمــال فيهــا او املســاعدة مــن اجــل تشــكيل كيانــات 

لذلــك. وعنــد اإلنتهــاء مــن التحضــرات املطلوبــة لتأســيس اإلتحــاد ســيتم عقــد مؤتمــر مركــزي إلنطاقتــه، كمــا ســيتم حــرص رجال 

االعمــال الفلســطينين يف العالــم وعمــل دليــل خــاص بهــم واصــدار بطاقــة عضويــة مــن االتحــاد العاملــي لهــم بمواصفــات مميــزة. 

رابعا، صعيد اتحاد رجال االعمال العرب : 

تعتــرب جمعيــة/ إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينين عضــو مؤســس إلتحــاد رجــال األعمــال العــرب الــذي هــو 

عضــو يف املنظمــات التابعــة لتقويــة العمــل العربــي املشــرك يف جامعــة الــدول العربيــة، والجديــر ذكــره هنــا  أن الســيد 

ســمر زريــق رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين ورئيــس اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال الفلســطينين يشــغل 

منصــب نائــب رئيــس اتحــاد رجــال األعمــال العــرب  والــذي اعتمــد خــال املشــاركة يف اجتماعــات مجلــس ادارة إتحــاد 

رجــال األعمــال العــرب يف العقبــة بتاريــخ 2015/12/16 ومشــاركة وفــد مــن الجمعيــة / االتحــاد يف فعاليــات منتــدى 

االعمــال العربــي الــذي عقــد يف العقبــة يف نفــس الفــرة. 

 .Lacs خامسا، الرباعية و الدول املانحة

يتم التواصل من خال اللقاءات واالجتماعات الدورية للدول املانحة والرباعية.

:OIC سادسا، منظمة التعاون االسالمي

اتحاد اصحاب االعمال الدويل:
انضم اتحاد جمعيات رجال االعمال اىل عضوية اتحاد اصحاب االتحاد الدويل التابع ملنظمة العمل االسامي ، حيث يمكن املشاركة يف 

نشاطات االتحاد عى مستوى الدول االسامية ال 57 االعضاء يف املرحلة القادمة بعد تسديد رسوم العضوية من قبل إتحاد جمعيات رجال 

األعمال الفلسطينين.
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ال محور العالقات الثنائية الدولية  : 

مجالس األعمال المشتركة :   
  ان هــذه األدات لهــي أهــم خاصيــة عمــل تتميــز بهــا الجمعيــة واالتحــاد ويجــب العنايــة بهــا واعطائهــا االهتمــام املطلــوب 

يف املرحلــة القادمــة عــى الصعيــد الحكومــي ومجالــس ادارة الجمعيــة واالتحــاد واالدارة العامــة فيهــا ، حيــث ان املجالــس 

ــر شــبكة مــن  ــب لاســتثمارات مــن الخــارج اىل فلســطن وتطوي ــة مــن جل ــق اهــداف الجمعي ــة لتحقي هــي اداة تنفيذي

العاقــات الثنائيــة مــع مختلــف الــدول الشــقيقة والصديقــة، وهــي منــرب ملتابعــة تقييــم االتفاقيــات مــع الــدول ووســيلة 

ــط  ــر الضغ ــك توف ــة ، وكذل ــة املختلف ــات االقتصادي ــل القطاع ــيط عم ــا لتنش ــة معه ــة وامللح ــات املطلوب ــة السياس ملعرف

واملنــارصة لهــا مــع االطــراف املعنيــة  يف الداخــل والخــارج.  ولهــذا ســيقوم مجلــس ادارة الجمعيــة واملديــر العــام ومديــرة 

دائــرة العاقــات الدوليــة وبالتنســيق مــع الرؤســاء املشــاركن للمجالــس مــن الجانــب الفلســطيني وبــارشاك الهيئــة العامــة 

بمتابعــة وتفعيــل مجالــس األعمــال املشــركة. ويجــري العمــل عــى وضــع آليــة جديــدة لتفعيــل عمــل املجالــس املشــركة 

مــن قبــل الجمعيــة / واالتحــاد.    

مجالس األعمال المشتركة الموقعة: 
ــه  ــيل يف حين ــا الداخ ــادة )15( يف نظامه ــب امل ــام 1996 وحس ــها يف الع ــذ تأسيس ــطينين من ــال الفلس ــال األعم ــة رج ــت جمعي عمل

ــن  ــة م ــاد مجموع ــة واالتح ــت الجمعي ــد وقع ــدول، وق ــن ال ــد م ــع العدي ــركة م ــال املش ــس األعم ــكيل مجال ــا لتش ــاد حالي واالتح

االتفاقيــات لتأســيس هــذه املجالــس نــرت يف تقاريرنــا الســابقة، وفيمــا يــيل أهــم مــا جــرى خــال العامــن  2015 و2016  مــن 

ــركة: ــس املش ــذه املجال ــاطات له ــات ونش فعالي

 ملتقى األعمال الفلسطيني الفرنيس املشرتك:	

ــخصيات 	  ــن الش ــد م ــم العدي ــر ض ــدا كب ــطينين وف ــال الفلس ــال األعم ــات رج ــاد جمعي ــتقبل إتح إس

ــي  ــور رام ــوزراء الدكت ــس ال ــة رئي ــت رعاي ــطيين، تح ــين والفلس ــال الفرنس ــال االعم ــمية ورج الرس

الحمــد اللــه وقــع اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال الفلســطينين مــع كونفدراليــة االعمــال الفرنســية” 

MEDEF “ اتفاقيــة تعــاون مشــرك لتعزيــز العاقــات اإلقتصاديــة والتجاريــة بــن الجانبــن، بحضــور 

رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي الحمــد اللــه ووزيــر العمــل مأمــون ابــو شــها، ورئيــس مجلــس ادارة 

االتحــاد ســمر زريــق ورئيــس الكونفدراليــة بيــر غاتــاس، والقنصــل الفرنــيس العــام يف القــدس هــاريف 

ماجــرو، وعــدد مــن ممثــيل القطــاع الخــاص الفرنــيس والفلســطيني. 

 مجلس األعمال الفلسطيني – الهولندي:	

تم انتداب رئيس مشارك من الجانب الفلسطيني السيد زياد عنبتاوي. 	 

بتاريــخ 2015/10/30 عقــد اجتمــاع عــى هامــش منتــدى التعــاون الفلســطيني الهولنــدي الثانــي يف 	 

الهــاي- هولنــدا للرؤســاء املشــاركن مــن البلديــن ملجلــس االعمــال املشــرك، وبحضــور وزيــرة اإلقتصــاد 

ــطيني  ــاد الفلس ــر االقتص ــنقرط وزي ــازن س ــدس م ــدي، واملهن ــر الهولن ــرة التطوي ــطيني، وزي الفلس

ــدي،  الســابق وممثــيل مؤسســات ورشكات فلســطينية ، ورئيــس اتحــاد رشكات القطــاع الخــاص الهولن

ــث تمــت مناقشــة ســبل التعــاون االقتصــادي  ومجموعــة مــن ســيدات ورجــال أعمــال هولنديــن. حي

ــدي املشــرك.  ــل مجلــس األعمــال الفلســطيني الهولن ــة تفعي ــدي و آلي الفلســطيني الهولن

وتــم اإلتفــاق عــى رضورة إعــداد رســالة مــن وزيــرة اإلقتصــاد الفلســطيني اىل وزيــرة التطويــر الهولنــدي ليتــم 

الضغــط وبشــكل رســمي لتعامــل الــركات الهولنديــة بشــكل مبــارش مــع الــركات واملؤسســات الفلســطينية 

ــالها  ــي إلرس ــليم ربان ــيد س ــطيني للس ــات الفلس ــاد الجمعي ــن اتح ــاب م ــال كت ــم إرس ــطاء وأن يت ــدون وس وب

ــاك ومتابعتهــا.  ــة هن للجهــات املعني
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االتفــاق عــى إجــراء زيــارة رســمية لوفــد هولنــدي مــن ســيدات ورجــال أعمــال ورشكات هولنديــة لزيارة فلســطن ال   

يف العــام 2016 املقبــل بهــدف طــرح معيقــات التجــارة واالســتثمارما بــن الطرفــن والعمــل عــى تذليــل املعيقــات 

ــا.  ــبة له ــول املناس ــاد الحل وايج

 مجلس األعمال الفلسطيني – الروماني:	

ــه 	  ــي يف رام الل ــطيني الرومان ــال الفلس ــس األعم ــل مجل ــاع األول لتفعي ــد اإلجتم يف 2015/4/22 عق

ــة(،  ــس إدارة الجمعي ــو مجل ــداد )عض ــن ح ــارك(، د. أم ــس مش ــرو )رئي ــامة عم ــادة: أس بحضورالس

أيــون ميهــاي )امللحــق التجــاري الرومانــي –تــل أبيــب(، كارمــن موكانــو )نائــب رئيــس بعثــة الشــؤون 

السياســية(، د. حســام الديــن ابــو الــرب )موظــف يف الســفارة الرومانيــة-رام اللــه(، األمــن العــام ماجــد 

ــال  ــس األعم ــل مجل ــاق تفعي ــة آف ــم مناقش ــث ت ــر. حي ــن عام ــة ايفل ــات الدولي ــرة العاق ــايل ومدي مع

ــرك .   ــي املش ــطيني – الرومان الفلس

ــور 	  ــطينين بحض ــال الفلس ــال األعم ــات رج ــاد جمعي ــر إتح ــاع يف مق ــد اجتم ــخ 2016/4/6 عق بتاري

مديــر العاقــات الخارجيــة الرومانــي الســيد Virgil Googa ، الســيدة  Carmen Mocanu  نائــب رئيــس 

ــه(، رئيــس  ــة يف رام الل ــة الروماني ــة و الدكتــور حســام الديــن ابــو الــرب )مــن املمثلي ــة الروماني البعث

ــن  ــة م ــة التنفيذي ــاء اللجن ــو اليف، وأعض ــم اب ــدس هاش ــة املهن ــطينية الروماني ــة الفلس ــة الصداق جمعي

الطــرف الفلســطيني الســادة  أســامة عمــرو )رئيــس مشــارك( ونائبــه الســيد إيــاد عنبتــاوي ومديــرة 

العاقــات الدوليــة يف اإلتحــاد الســيدة ايفلــن عامــر.  ملناقشــة اليــة تفعيــل مجلــس األعمــال الفلســطيني 

الرومانــي املشــرك.

 مجلس األعمال الفلسطيني – البولندي:	

ــادل 	  ــة بالتب ــة املهتم ــركات البولندي ــة بال ــات الخاص ــوص املعلوم ــاء بخص ــى االعض ــم ع ــم التعمي ت

التجــاري مــع الــركات الفلســطينية ومنهــم رشكــة KAN الخاصــة بتمديــدات التدفئــة وانابيــب امليــاه 

ورشكــة ALUSTIC املتخصصــة بتصنيــع األملنيــوم. كمــا تــم التشــبيك مــا بينهــم وبــن بعــض األعضــاء 

املهتمــن.  

تخصيص ملف االستثمار يف العدد 39 من مجلة رجل األعمال ملؤسسة استثمر يف بولندا . 	 

ــرص 	  ــاري وف ــادل التج ــادة التب ــول زي ــس ح ــل يف نابل ــة عم ــد ورش ــم عق ــخ 2016/10/26 ت بتاري

ــدا.    ــع بولن ــرك م ــتثمار املش االس

 مجلس االعمال الصيني - الفلسطيني املشرتك:	

ــعبية 	  ــن الش ــة الص ــفرات اىل جمهوري ــددة الس ــول متع ــرات الدخ ــدار تأش ــر واص ــتمرار بتوف االس

ــا. العضاءن

 التعميم للمشاركة يف مؤتمر رجال االعمال الصينين والعرب يف لبنان مايو العام 2015 .	 

عقــد اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة مــي أورينــت املؤسســة الصينيــة املســؤولة عــن تنظيــم املعــارض 	 

الخارجيــة للمنتجــات الصينيــة وذلــك مــن اجــل منــح اعضاءنــا املشــاركن فيهــا خدمــات مميــزة.

املشاركة يف معرض املنتجات الصينية يف عمان بوفد كبر ويف القسمن .	 

املشاركة يف دورات تدريبية يف الصن بعدد محدود يف العام 2015.	 

اللقــاءات الدوريــة مــع الســفر الصينــي واملستشــار االقتصــادي يف الســفارة الصينيــة يف رام اللــه مــن 	 

اجــل تطويــر العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة الثنائيــة بــن البلديــن.

تــم تجديــد توقيــع إتفاقيــة تعــاون بــن إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينين ورشكــة مــي 	 

ــام 2016 . ــال الع ــي خ ــا ودب ــة يف األردن وتركي ــات الصيني ــارض املنتج ــة ملع ــة املنظم ــت الرك أورين
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ال بتاريــخ 2016/12/15 تــم ارســال مقرحــات لــوزارة الخارجيــة بخصــوص تفعيــل اإلتفاقيــات مــع 	 

الجانــب الصينــي.

 مجلس االعمال الرتكي الفلسطيني املشرتك:	

بتاريــخ 2015/2/1 تــم ارســال رســالة مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة / اإلتحــاد الســيد ســمر 	 

ــش  ــى هام ــهر 2015/2 ع ــاءه يف ش ــد للق ــد موع ــردان لتحدي ــر ف ــيد عم ــس DEIK الس ــق اىل رئي زري

ــة  ــة آلي ــارة ملناقش ــيق للزي ــم التنس ــا ت ــطنبول كم ــم« يف اس ــطن اىل العال ــة فلس ــا بواب ــر »تركي مؤتم

ــرك. ــال املش ــس األعم ــل مجل تفعي

عــى هامــش مؤتمــر »تركيــا بوابــة فلســطن اىل العالــم« الــذي عقــد يف شــهر 2015/2، تــم اإلتفــاق عى 	 

اســتقبال رئيــس DEIK وأعضــاء مــن مجلــس اإلدارة والســكرتر العــام واللقــاء مــع أعضــاء الجمعيــة 

/اإلتحــاد يف فلســطن عــى هامــش زيــارة وزيــر اإلقتصــاد الركــي لفلســطن يف شــهر ابريــل 2015 .  

ــد 	  ــه( 29-2016/05 وعق ــك –رام الل ــدق املوفمبي ــراك ) فن ــال األت ــال األعم ــن رج ــد م ــتقبال وف إس

إجتماعــات وفعاليــات الــدورة الحاديــة عــر ملجلــس األعمــال املشــرك، عقــدت منهــا لقــاءات يف رام اللــه 

ونابلــس

ــرك 	  ــي املش ــطيني الرك ــال الفلس ــس االعم ــرة ملجل ــة ع ــدورة الثاني ــدت ال ــخ 2016/11/8 عق بتاري

يف اســطنبول مــع مجلــس العاقــات اإلقتصاديــة الخارجيــة الركــي )الدايــك( بالتنســيق مــع الســفارة 

ــر  ــم اكث ــذي ض ــور ال ــد العام ــدس محم ــطيني املهن ــد الفلس ــرأس الوف ــث ت ــره، حي ــطينية يف انق الفلس

ــة  ــاءات قطاعي ــدت لق ــا عق ــن. كم ــات الوط ــع محافظ ــن جمي ــال م ــل اعم ــيدة و رج ــن س ــن اربع م

ثنائيــة B2B بــن املشــاركن كل حســب تخصصــه واهتمامــه و انجــزت العديــد مــن الــراكات التجاريــة 

ــف املجــاالت. املشــركة يف مختل

بتاريــخ 2016/12/4 تــم توجيــه رســالة لوزيــرة اإلقتصــاد الوطنــي الســيدة عبــر عــودة بخصــوص 	 

مشــاركة الرئيــس املشــارك للمجلــس الفلســطيني الركــي املشــرك يف اللجــان املشــركة العليــا.

 مجلس االعمال العماني الفلسطيني املشرتك: 	

ــب 	  ــن الجان ــور م ــد العام ــيد محم ــارك الس ــس املش ــة والرئي ــة التنفيذي ــاء اللجن ــداب اعض ــم انت  ت

ــي  ــاد الوطن ــة واالقتص ــي الخارجي ــع وزارت ــيق م ــي بالتنس ــب العمان ــت للجان ــطيني ، ورفع الفلس

وســفارتنا يف مســقط والســفر الجديــد احمــد رمضــان. وننتظــر انتــداب اللجنــة التنفيذيــة مــن الجانــب 

ــرا. ــة مؤخ ــس ادارة الغرف ــر يف مجل ــم تغي ــث ت ــي , حي العمان

ــي 	  ــعيد الكيوم ــيد س ــان الس ــة ُعم ــارة وصناع ــة تج ــس غرف ــلة رئي ــم مراس ــخ 2016/10/5 ت بتاري

وســفر فلســطن يف ُعمــان بهــدف عقــد الــدورة الثانيــة ملجلــس االعمــال الفلســطيني الُعمانــي املشــرك 

خــال شــهر2016/12.  وتــم تأجيــل عقــد الــدورة لحــن جهوزيــة الجانــب الُعمانــي وإعتمــاد أعضــاء 

مجلــس األعمــال مــن الجانــب الُعمانــي.

 مجلس االعمال الفلسطيني األردني املشرتك:	

يف 2015/4/12 تــم عقــد اجتمــاع مــا بــن مجلــس إدارة جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينين ومجلــس 	 

ــطيني  ــال الفلس ــس األعم ــل مجل ــبل تفعي ــث س ــان لبح ــن يف عم ــال األردني ــال األعم ــة رج إدارة جمعي

ــطن  ــة يف فلس ــتثمارات االردني ــم االس ــادة حج ــة زي ــى أهمي ــد ع ــم التأكي ــث ت ــرك.   حي ــي املش األردن

ومعاملــة املســتثمر الفلســطيني يف االردن معاملــة تفضيليــة والعمــل عــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري 

بــن البلديــن الشــقيقن.

تــم إرســال كتــاب ملعــايل حمــدي الطبــاع رئيــس إتحــاد رجــال األعمــال العــرب وورقــة موقــف حــول 	 
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ــا ال ــة ملخص ــت الورق ــع األردن وتضمن ــاري م ــادل التج ــة التب ــز حرك ــام تعزي ــة أم ــات اإلرسائيلي املعيق

بأهــم املتطلبــات الازمــة لتعزيــز العاقــة اإلقتصاديــة مــع املمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتعزيــز التبــادل 

ــق معــرب الكرامــة وســبل تفعســل  ــم عــن طري ــف دول العال اإلقتصــادي بــن فلســطن واألردن ومختل

مجلــس األعمــال املشــرك بــن البلديــن.

 مجلس االعمال الفلسطيني اإلندونييس املشرتك:	

ــا- 	  ــة جاكارت ــة اىل جمهوري ــمية ناجح ــارة رس ــاد زي ــم االتح ــرة 11-2016/10/14 نظ ــال الف خ

اندونيســيا، وقــد التقــى الوفــد الفلســطيني يف لقــاءات مكثفــة ومنفصلــة مــع كل مــن وزيــرة الخارجيــة 

اإلندونيســية » ريتنــو مارســودي« .  حيــث قــدم الجانــب األندونيــيس إعفــاء  للمنتجــات الفلســطينية مــن 

الجمــارك وتســهيل عمليــة دخــول البضائــع الفلســطينية للســوق األندونيــيس .

تــم اســتقبال الســفر اإلندونيــيس يف رام اللــه وتــم التأكيد عــى تعزيز العاقــات الفلســطينية اإلندونيســية 	 

يف مختلــف املجــاالت كمــا أوىص الســفر تيجــو واردويــو بــرضورة تقديــم احتياجــات الجانب الفلســطيني 

مــن الجانــب اإلندونيــيس كتابيــاً ورفعهــا لهــم عــن طريــق الــوزارات الفلســطينية كاإلقتصــاد والخارجية 

الفلســطينية  والتــي حتمــاً ســتؤثر بشــكل عمــيل و إيجابــي عــى إقتصــاد الدولتن. 

مجالس أعمال مشرتكة »تحت التأسيس”:
 ــرب 	 ــل بتأســيس مجالــس أعمــال جديــدة  خــال العــام 2017 حيــث تعت ــة التفعي ــل لجن ــة مــن قب تــم التوصي

فرصهــم قويــة )اقليميــاً(: وهــي بريطانيــا وايطاليــا كدولــة أوروبيــة، اإلمــارات كدولــة عربيــة آســيوية، الربازيــل 

ــا، البوســنة  ــا مــن قــارة افريقي ــة، املغــرب وجنــوب افريقي ــة، تشــييل مــن أمريــكا الاتيني مــن امريــكا الجنوبي

والهرســك وكازاخســتان مــن أوروبــا الرقيــة، وســنغافورة، ماليزيــا كــدول هامــة.

ــع 	  ــدول لتوقي ــد مــن ال يجــري العمــل  عــى تأســيس هــذه املجالــس خــال التواصــل ومراســلة العدي

ــات  ــع إتفاقي ــات مجالــس أعمــال مشــركة مــع دول هامــة أو توقي ــل إتفاقي ــدة أو تفعي ــات جدي إتفاقي

ــات مجالــس مشــركة . ــا إلتفاقي ــي ترقــى الحق تعــاون ثنائ

محور المشاريع في الجمعية/ االتحاد :

مجلة رجل األعمال 
تستمرأرسة تحرير املجلة باصدارها واملحافظة عى شكل ومضمون املجلة التي يلقى استحساناً كثراً وأصبح لها سمعة ايجابية تراكمية ، 

وتأتي كتب االطراء من العديد من الجهات وخاصة سفاراتنا يف الخارج.

وتحرص أيضاً عى توزيعها عى جميع الوزارات واملدراء العاملون فيها وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وجميع الجامعات والبلديات ومجالس 

الحكم املحيل والغرف التجارية وكذلك السفارات يف الداخل وخارج فلسطن وجميع الصناديق العربية ومؤسسات الجامعة العربية وجمعيات 

رجال األعمال العرب، وكذلك إرسالها الكرونيا لكافة الركاء يف دول العالم. 

1. مرشوع تسهيل التجارة/ مرشوع تنفذه الجمعية/اإلتحاد) مجمد(: 
يهدف مروع USAID/ Trade Project بالتعاون مع مجلس الشاحنن وإتحاد جمعيات رجال األعمال اىل تسهيل التجارة وخفض تكاليف 

التصدير واإلستراد وحل املشاكل اللوجستية لدى الركات أعضاء اإلتحاد بالعمل عى :

1-1  اإلجتماع مع املهتمن من أعضاء اإلتحاد يف ثاث ورشات يف رامالله ونابلس والخليل وفريق الخرباء لبيان اية توضيحات او تسهيات 

جديدة من املوانئ أو املواصفات واملقاييس اإلرسائيلية سواء بالحصول عى أية خصومات مالية أو تسهيات لوجستية لعملهم.
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ال متابعة فريق الخرباء لبعض الركات عى املستوى الفردي one to one  اذا احتاج األمر ذلك للوصول اىل خفض حقيقي  1-2

للتكاليف.

توثيق خفض التكاليف مع أعضاء اإلتحاد . 1-2

 اإلستفادة من Grant  ملدة ستة أشهر عى األقل ملتابعة تفاصيل املروع أو النتائج للتوثيق وتوظيف موظف لتحقيق ذلك. 1-2

2.   مرشوع املنارصة Advocacy ) مجمد(:

اإلجراءات املطلوبة وطنياً لتسهيل التجارة  أ.  

التعديات املطلوبة عى قانون الصناعة ب.  

تفعيل مجالس االعمال وجلب االستثمارات بإشراك الجمعية /واتحاد رجال األعمال يف الفريق الوطني  ج.   

:Palestinian Market Development Program –PMDP/DAI مع مؤسسة /Diaspora Mapping 3. مرشوع

ــتات  ــول الش ــات ح ــم معلوم ــة تض ــات مركزي ــدة بيان ــاء قاع ــدف اىل انش ــذي يه ــروع  ال ــذا امل ــاد يف ه ــة واإلتح ــارك الجمعي تش

الفلســطيني يف دول العالــم املختلفــة بحيــث تســتفيد منهــا املؤسســات الفلســطينية التــي تعمــل يف مجــال التنميــة اإلقتصاديــة. كمــا 

ــكل  ــة ل ــات منفصل ــط بإنشــاء قاعــدة بيان ــد املرتب ــة والجه ــل التكلف ــد جهــود مؤسســات القطــاع الخــاص وتقلي يهــدف اىل توحي

مؤسســة. حيــث ســتتمكن كل مؤسســة مــن املشــاركة يف اســتخدام هــذه املعلومــات يف نشــاطاتها الخاصــة بشــكل منفصــل. 

كمــا يهــدف املــروع مــن خــال اســتهداف الشــتات الفلســطيني اىل خلــق مشــاريع اســتثمارية يف فلســطن تعمــل عــى خلــق فــرص 

عمل وجــذب االســتثمارات وتشــجيع الصــادرات الفلســطينية.

املؤسسات املشاركة هي:

o .جمعية/إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينين

o  .هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطينية

o .اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

o .مركز التجارة الفلسطيني- بالريد

o .DAI

o .منتدى سيدات األعمال

ــة  ــدة ثماني ــدت مل ــي امت ــاث الت ــه الث ــروع بمراحل ــذ امل ــر يف تنفي ــن عام ــيدة ايفل ــة الس ــات الدولي ــرة العاق ــارك مدي ــث تش حي

اشــهر خــال عامــي 2014 - 2015 )وهــو مســتمر حاليــاً( بمســاعدة متدربــة وفرهــا القائمــون عــى املــروع مــن خــال توظيفهــا 

ملــدة ثاثــة شــهور ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة ملتدربــة أخــرى ملــدة ثــاث شــهور أخــرى للمســاعدة يف عمليــة جمــع املعلومــات عــن 

فلســطينيي الشــتات ومؤسســاتهم وادخالهــا عــى قاعــدة البيانــات املركزيــة. 

كمــا يشــارك الســيد ماجــد معــايل أمــن عــام اإلتحــاد والســيدة ايفلــن عامــر يف حضــور االجتماعــات الدوريــة الخاصــة باملــروع 

واملســاهمة يف تطويــره ووضــع اســراتيجيته املســتقبلية.

حاليــاً، يســتمر العمــل عــى ادخــال املعلومــات عــى قاعــدة بيانــات الشــتات، والعمــل عــى تحديــث هــذه املعلومــات باســتمرار مــن 

قبــل املؤسســات الريكــة لتاريخــه. باإلضافــة اىل اســتكمال العمــل عــى الرســائل املوحــدة املســتخدمة يف البعثــات الرويجيــة والتــي 

تحتــوي عــى اجابــات موحــدة ألســئلة محتملــة مــن قبــل فلســطينيي الشــتات وغرهــم بهــدف إعطــاء صــورة ايجابيــة عــن الوضــع 

االقتصــادي الفلســطيني لجــذب االســتثمار وتشــجيع التبــادل التجــاري.

 This Week( ــة ــة( عــن املؤسســات املشــاركة يف املــروع لنرهــا يف مجل  كمــا تــم العمــل عــى تجميــع معلومــات )مــواد تعريفي

in Palestine( خــال عــام 2016 بهــدف تعريــف فلســطينيي الشــتات باملؤسســات الفلســطينية وخلــق فــرص للتواصــل بهــدف 

تعزيــز التبــادل التجــاري وتشــجيع االســتثمار يف فلســطن.

ــتات  ــتهدف الش ــادرات تس ــدة ملب ــكار جدي ــم اف ــل لتقدي ــق العم ــات فري ــام مؤسس ــال ام ــح املج ــأن الـــ DAI/PMDP  فت ــاً ب علم

ــجيع  ــطن وتش ــتثمارات اىل فلس ــذب االس ــل وج ــرص عم ــق ف ــو خل ــادرات ه ــذه املب ــن ه ــدف م ــون اله ــى ان يك ــطيني، ع الفلس

ــددة. ــة ومح ــج واضح ــق نتائ ــة بتحقي ــادرات مرتبط ــذه املب ــون ه ــطينية، وأن تك ــادرات الفلس الص
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كمــا أن الجمعيــة/ اإلتحادحاليــاً بصــدد تحضــر Proposal  مقــرح ملــروع من عــدة مكونــات ســيقدم لـــ DIA/PMDP  للحصول ال

ــل لتنفيذه. ــى تموي ع

 : MedGeneration4- مرشوع استقطاب الكفاءات املغرتبة نحو التنمية يف فلسطن
تشــارك الجمعيــة /اتحــاد الجمعيــات يف مــروع اقليمــي جديــد تنســق عملــه جمعيــة  ANIMA Investment Network الفرنســية 

يف مــروع اقليمــي يضــم االردن ولبنــان وفلســطن وهــو متشــابه يف التوجــه يف هــذه البلــدان ، ويضــم املــروع مؤسســات محليــة 

مثــلPicti / Pita وهيئــة تشــجيع االســتثمار PIPA    لتعزيــز االتصــال والحــوار مــع جاليــات االعمــال يف املهجــر مــن اجــل حشــد 

الكفــاءات املحليــة مــن رياديــن ودعمهــم مــن شــخصيات ناجحــة يف املهجــر يف مجــاالت اهتمامهــم. 

محور عضوية المجالس واللجان والصناديق الوطنية : 

ــة  ــان الوطني ــس واللج ــن املجال ــة م ــة مجموع ــاد يف عضوي ــة واإلتح ــة وادارة الجمعي ــة العام ــس اإلدارة والهيئ ــاء مجل ــارك أعض يش

والصناديــق التــي تشــكل عــى املســتوى الوطنــي، وذلــك لعكــس مصالــح القطــاع الخــاص الفلســطيني فيهــا، وتهــدف هــذه املجالس 

ــام يف خدمــة ورفــع مســتوى املعيشــة للمواطــن الفلســطيني،  إىل مأسســة عمــل القطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع األهــيل للقي

وتطويــر القطاعــات اإلقتصاديــة املتخصصــة .

وعليه نجد أن الجمعية / أواالتحاد ممثان يف الهيئات واملجالس والصناديق واللجان الفاعلة التالية :

املمثل الجهة 

مكتب الرئيس 

سمر زريق الفريق االستشاري الدويل لتطويرالبيئة القانونية واإلطار املؤسيس إلدارة مخاطر الكوارث    

ماجد معايل 

محمد مرسوجي املجلس األعى لإلبداع والتميز 

لجان مجلس الوزراء 

سمر زريقلجنة مراجعة مسودة قانون الركات لسنة 2014

ماجد معايل املجموعة اإلستشارية ألجندة السياسات الوطنية 

بثينة دقماقاللجنة الوطنية لتشغيل النساء

أسامة عمرو لجنة صندوق الضمان اإلجتماعي 

محمد العاموراللجنة الفنية ملراجعة الوثائق القياسية ملناقصات اللوازم اء 

جهاد عقل 

لجان وزراة اإلقتصاد الوطني 

سمر زريق لجنة قانون الضمان االجتماعي  

 اسامه عمرو 

د. عاطف عاونه 

زياد عنبتاوي لجنة أكسبو ميان 

سمر زريقالفريقن الوطني والفني إلنضمام فلسطن ملنظمة التجارة العاملية 

ماجد معايل 

عنان عنبتاوياملجلس الفلسطيني للصادرات 

 )Lacs ( ماجد معايل   لجنة الدول املانحة 

ماجد معايل لجنة تسير وتسهيل التجارة للمنتجات الفلسطينية / املجلس التنسيقي
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ال USAID /ماجد معايل الفريق الوطني الفني ملنارصة القطاع الخاص / وزارة االقتصاد

ماجد معايل الراكة اليورو متوسطة 

عضوية كل من 

سمر زريقالفريق الوطني للتنمية اإلقتصادية 

سمر زريقمجلس إدارة صندوق الضمان اإلجتماعي

سمر زريقصندوق االستثمار الفلسطيني

محمد العامور  مجلس إدارة هيئة تشجيع اإلستثمار

حسن أبو شلبكهيئة مكافحة الفساد 

ماجد معايل 

خرض الجرايشمجلس إدارة حماية املستهلك 

ماجد معايل مؤسسة التعليم من أجل التوظيف 

د. أمن حدادلجنة تسهيل الحركة للقطاع الخاص وبطاقة BMC  / وزارة الشؤون املدنية 

ماجد معايل  

ماجد معايلالفريق الوطني الفني الخاص بمتابعة تقييم اإلتفاقيات والعاقات التجارية الفلسطينية 

لجان وزارة العمل 

يوسف النتشة صندوق التشغيل والحماية اإلجتماعية 

حسام حجاوي اللجنة الوطنية للحد األدنى لألجور 

أيمن نروخ لجنة السياسات العمالية 

سمر زريق اللجنة التحضرية لتأسيس املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي

وزارة األشغال العامة واإلسكان

محمد العامور املجلس اإلستشاري الخاص بوزارة األشغال العامة واإلسكان 

لجان داخلية

كمال تيم / مقرر اللجنةلجنة أرض املؤسسات 

تيم،   لجنة العضوية  كمال    ، عمرو  أسامة  زريق،  سمر 

خرض الجرايش، محمد العامور 

زياد لجنة تفعيل مجالس األعمال املشركة  ، العامور  محمد   ، عمرو  اسامه 

عنبتاوي

سلطة النقد / هيئة سوق رأس املال

محمد العامور مجموعات العمل الخاصة باإلسراتيجية الوطنية للشمول املايل 

هيئة املنظمات األهلية 

اللجنة الوطنية لتمكن املنتجات الفلسطينية 

ومقاطعة منتجات املستعمرات اإلستيطانية

ماجد معايل


