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واملنتدبين منهما لجان وهيئتها العمومية والممثلة بمجلس إدارتها نوجز في هذا التقرير أهم ما قامت به الجمعية                

 املستوياتجميع  علىو   8102العام خالل  واملدير العام واملوظفينلعضوية الوزارات واملجالس والصناديق املختلفة ، 

 :ونخص بذلك

  الاقليميةالعربية وواملؤسسات  الشتاتمع الوطنية في الداخل و العالقات : 

ثيل اصحاب الاعمال واملساهمة املستوى الوطني في تم علىتعمل  إستمرت جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين

وبالشراكة مع  الاستثماراتجلب و عمال لال الئمة مة لتوفير بيئة وتحقيق الرؤيا الوطنيالسياسات صياغة في 

من اجل تحقيق نمو مقبول ومؤثر اقتصاديا ينعكس ايجابا   مؤسسات القطاع الخاصالقطاع العام و 

 .اجتماعيا وعلى مستوى حياة الفرد في فلسطين

  

 
ً
 :املحليصعيد الوطني العالقات على الأوال

لدعم خالل محنة اغالق املسجد الاقص ى، وذلك  لقدس الشريفدينة االنشاطات املساندة ملاملشاركة في  -

للمشاركة في  الدعوة، ومنها  ص ىاملسجد ألاقاملجحفة عن  إلاحتاللورفع الاجراءات ومساندة اهلنا في القدس 

 من أجل نصرة ألاقص ى وقضايانا العادلة  82/2/8102 بتاريخ إلاعتصام على دوار املنارة في مدينة رام هللا 

 . سيرات التي قامت مدينة القدس والتي توجهت الى قلنديا وغيرهاواملشاركة في امل

ية التي تخص او على الجهات الدولية حول الاحداث املحلية والعامل أوراق موقفتوزيع مؤتمرات صحفية و  عقد -

 :وشعبها وقضيتها واقتصادها تؤثر على فلسطين

 على ليبرماناتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين الجمعية و صرح سمير زريق رئيس 
ً
بأن القطاع " ردا

الخاص الفلسطيني يطالب بازاحة الاحتالل الاسرائيلي الجاثم فوق أرضنا والذي يعمل وفق خطط ممنهجة 

ان مثل هذه التصريحات وألاالعيب : "وأضاف ." لتعطيل مصالحنا والتضييق على أبناء شعبنا بكافة شرائحه

 ."سرائيلية مكشوفة وتهدف إلى حرف الاهتمام عن قضيتنا املركزية ويي القدسالا 

 من مكونات شعبنا  
ً
 أصيال

ً
 وطنيا

ً
وأن القطاع الخاص الفلسطيني سيبقى كما كان على الدوام مكونا

 ."الفلسطيني

مة إلسرائيل، إعالن الرئيس الامريكي ترامب القدس عاص  رئيس الجمعية زريق شجب سمير كذلك وفي بيان آخر 

 إعالن ترامب وما يترتب عليه، وأنه ملتزم وداعم ملا تقرره القيادة 
ً
وأن القطاع الخاص في فلسطين يرفض قطعا

بأن القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته يقف خلف قيادته و   "الفلسطينية ملواجهة هذا الاعالن املشؤوم

 .تخذها يس في كافة الخطوات التي الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عبا

أن القطاع الخاص الفلسطيني هو جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهو ملتزم باالستمرار في ."وأكد زريق 

دوره الوطني بمواجهة مختلف التحديات واملؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقيادته، وهو مصمم على القيام 

  ."العمل ألبناء شعبنا وتمكينهم وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهمبواجباته ومسؤولياته بتوفير فرص 

 .مشاركة رئيس الجمعية في الاجتماعات الدورية للفريق الوطني للتنمية برئاسة دولة رئيس الوزراء -
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ع رؤساء مؤسسات القطا الذي يضم بعض من إلاجتماعي مجلس إدارة صندوق الضماناجتماعات املشاركة في  -

 .الخاص

بحضور  هاعنإلاعالن  التي تم 8188-8102ؤتمر إطالق أجندة السياسات الوطنية لألعوام الجمعية في م شاركت -

، والتي عملت الجمعية في فترة التحضيرات على  88/8/8102بتاريخ  دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا

لوضع  ها مع اعضاء الفريق الوطنيومناقشت هطالباص في وضع وتجميع ورقة العمل ومقيادة جهود القطاع الخ

 .الاجندة الوطنية 

 

 :    (B2B)بين رجال الاعمال التشبيك واللقاءات الثنائية و  اللقاءات الرسميةثانيا، 

التشبيك ومشاركة أعضاء الهيئة العامة في املؤتمرات املحلية والدولية وورش العمل والدورات واللقاءات توفير فرص  

 :8102العام ا خالل أهمه، رجال أعمال من دول مختلفة من الوطن العربي والدول الصديقة الثنائية مع

والوفد " تيجو واردويو" السفير إلاندونيس ي لألردن وفلسطين مجلس ادارة الجمعية استقبل  0/8102في شهر  -0

وزارة الخارجية، وكان في استقباله الرئيس املشارك ملجلس  في مرافق له في رام هللا بعد لقاءهإلاندونيس ي امل

نائب رئيس ألاعمال الفلسطيني إلاندونيس ي املشترك زياد عنبتاوي ونائب رئيس املجلس املهندس محمد العامور و 

فلسطين مها أبو شوشة وأمين  املهندس أسامة عمرو وعطوفة القنصل الفخري العام إلاندونيس ي في الجمعية

  ايفلين عامر، ديرة دائرة العالقات الدوليةاجد معالي و متحاد معام إلا

من إعفاء اندونيسيا للمنتجات الفلسطينية من الجمارك باإلضافة  أهم النقاطمراجعة الل هذا اللقاء وتم خ

اقشة إمكانية استفادة القطاع الخاص الفلسطيني من برنامج بناء القدرات التي توفره دولة نالى ذلك تم م

ندونيسيا و تسهيل عملية دخول البضائع الفلسطينية للسوق إلاندونيس ي حيث وعد سعادة السفير بمتابعة إ

 .هذه ألامور من خالل منصبه الجديد

اللقاء مع وزير املالية السيد شكري بشارة في إجتماع موسع مع القطاع الخاص الفلسطيني ملناقشة موازنة  -8

 .ية التي شكلت ملتابعة تفاصيل العالقة بين الاطراف، ولقاءات اللجنة املال  8102العام 

اللقاء مع السفير الكندي في فلسطين السيد دوغلس سكوت براودفوت لبحث سبل تفعيل التعاون بين فلسطين  -3

 .وكندا

 ضم نخبة من املستثمرين والخبراء في مجالي ألابحاث  80/5/8102في   -
ً
 كنديا

ً
تم تنظيم واستقبال وفدا

باإلضافة الى نخبة مميزة من رجال ألاعمال " فيليب كويار"والابتكارات ترأسه رئيس وزراء مقاطعة كيبك 

رائهم الكنديين كل حسب كما عقدت لقاءات ثنائية بين رجال ألاعمال الفلسطينيين ونظ. الفلسطينيين

قطاعه، بهدف التعاون في مجالي ألابحاث والابتكارت وتبادل املعلومات بين البلدين لتعزيز وتطوير العالقات 

 . الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار بينهما

كما قدم إتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين ملف توضيحي كامل للمشاركين يحتوي على بروشورات 

والابتكار البيئي و محفزات الاستثمار   ICTريفية عن القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الواعدة مثل قطاع تع

بهدف ( ج)والتبادل التجاري فيها، باإلضافة الى ابحاث عن معيقات الاستثمار في فلسطين خاصة في منطقة 
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غم املعيقات املفروضة من الجانب تعزيز رسالتنا التي تؤكد على وجود فرص استثمارية هامة في فلسطين ر 

 . الواعدة( ج)الاسرائيلي وخاصة في منطقة 

   .8102/رح في شهر مايومجلس إدارة جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين يلتقي السفير التونس ي الحبيب بن ف -4

  حيث أن هذا اللقاء الثاني ملجلس إدارة الجمعية بالسفير التونس ي
ً
الوقت ليبدأ  أنه حانعلى الذي أكد مجددا

بالعمل بشكل ممنهج ضمن خطط  الجهات الرسميةرجال ألاعمال الفلسطينيين والتونسيين وكافة 

على أهمية و  ر العالقات املميزة بين البلدين،واستراتيجيات عملية واضحة لتعزيز التبادل التجاري واستثما

 . في هذا الاطار التواصل بين جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين والسفارة

 85بمناسبة مرور  عقد املشاورات السياسية ما بين تركمنستان وفلسطين باإلضافة لعقد عدد من الفعاليات -5

 على إنشاء العالقات الثنائية ما بين دولة فلسطين وتركمنستان
ً
 أيار حيث الفعاليات التي عقدت في شهر  عاما

تنظيم لثقافية وعقد منتدى إقتصادي، باإلضافة  اتليفعا ورات سياسية، الى جانبعقد جلسة مشاو  8102

 .تفعيل العمل باإلتفاقيات املوقعة بين الجانبينو  ، B2Bزيارة وفد من رجال ألاعمال الفلسطينيين لعقد لقاءات 

  الجمعية تنظم 2/8102في شهر  -2
ً
و رئيس ألاردن  -في عمان" أندي رحمايانتو"مع السفير إلاندونيس ي إجتماعا

ملناقشة املستجدات الخاصة باملطالب التي تم  الغرفة التجارية إلاندونيسية فخري ثيب و نائبه مفتي حسن 

تحت مظلة مجلس ألاعمال  8102طرحها في إلاجتماع ألاول الذي تم عقده في جاكارتا خالل شهر اكتوبر 

جاري وفرص إلاستثمار بين فلسطين الفلسطيني إلاندونيس ي املشترك والذي يهدف الى تعزيز التبادل الت

  .وإندونيسيا

إلاتحاد مشاركة وفود من رجال ألاعمال الفلسطينيين من كافة / ظمت الجمعية ن: معارض املنتجات الصينية  -2

الجمعية اتفاقية تعاون / محافظات الوطن في معارض املنتجات الصينية وتأتي هذه املشاركة بعد توقيع إلاتحاد 

مي أورينت الصينية لتنظيم معارض املنتجات الصينية في مختلف دول العالم حيث تم مشتركة مع شركة 

 08/8102ودبي في شهر  2/8102املشاركة في معرض املنتجات الصينية في عمان في شهر  8102خالل العام 

اعات مجموعة من الشركات الروسية من مختلف القطتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال ألاعمال الفلسطينيين و  -2

بالتنسيق مع املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص ووزارة   2017 /08/2-00 في رام هللا بتاريخالاقتصادية 

 .الاقتصاد الوطني

إلاتحاد مشاركة وفد من رجال ألاعمال الفلسطينيين / نظمت الجمعية : التجاري ألاندونيس ي  38معرض اكسبو  -2

 8102التجاري ألاندونيس ي  38معرض إكسبو تحت مظلة مجلس ألاعمال الفلسطيني ألاندونيس ي املشترك  في 

في املعرض تسليط  تمحيث .05/01/8102-00في مدينة بانتين ألاندونيسية خالل الفترة ما بين  تم إقامتهوالذي 

لضوء على افضل املنتجات ألاندونيسية في مختلف القطاعات وأبرزها الصناعة والتعدين واملنتجات الزراعية ا

لتعزيز التبادل التجاري بين ..والحرفية وغيرها، وشكل املعرض فرصة لإلطالع على املنتجات ألاندونيسية املختلفة

  .أندونيسيا وفلسطين

عدة لقاءات واجتماعات واملشاركة بوفد كبير من رجال ألاعمال  تحاد إلا/ ت الجمعيةعقد 8102/في شهر نوفمبر -01

وتم التركيز  الفلسطينيين في أعمال الدورة الرابعة عشر ملجلس ألاعمال التركي الفلسطيني املشترك في اسطنبول 

ية للمجلس املشترك وأهم 8102على تفعيل الخطوط العريضة لخطة العمل للعام  هذه الدورةاجتماعات  في 
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تحقيق ألاهداف من خالل اللقاءات الثنائية الدورية املنتظمة والتي جرت كذلك خالل الثالث سنوات ألاخيرة 

 .والتي انعكست وأعطت نتائج ايجابية على حجم التبادل التجاري وإلاستثماري بين البلدين

 8102/ 80/00 ي عقد بتاريخالذ في املنتدى الاول لشبكة التعاون للمنظمات الاهلية لطريق الحرير  املشاركة -00

املنتدى الاول النطالق شبكة عاملية لتعاون املنظمات الاهلية والقطاع الخاص من ستين دوله في اسيا واوروبا 

بمبادرة الحزام والطريق "وافريقيا والواقعة على مبادرة الحزام البحري والطريق البري لطريق الحرير التي تعرف 

الرئيس الصيني ش ي جينغبينغ واملسؤولين في اللجنة املركزية الصينية للمؤتمر الوطني برعاية خاصة من " حاليا

العام، ورعاية السيد انطونيو خواريز الامين العام لالمم املتحدة الذي ارسل مندوبا عنه ، ومشاركة شخصيات 

صية متخصصة في عاملية من رؤساء وزارات ووزراء خارجية وممثلي دول سابقين، ومشاركة حوالي مئتي شخ

العمل الاهلي من هذه الدول ، وقد شارك املهندس محمد العامور ممثال التحاد جمعيات رجال الاعمال 

مسؤول ملف جمهورية الصين الشعبية في الاتحاد ، رافقة السيد ماجد معالي أمين عام الاتحاد / الفلسطينيين 

  .شرة ايامفي اجتماعات املنتدى وبرنامج الزيارة الذي امتد ملدة ع

فعاليات اسبوع املصدر التركي وعقد لقاءات ثنائية بناءه بين الشركات في  82/00/8102-82في املشاركة  -08

إذ . شخص في إسبوع املصدر التركي 41ملشاركة حوالي  بطلب وتنظيم مسبق في اسطنبول  الفلسطينية والتركية

كما تم التعميم على ألاعضاء . ميع املشاركينلتركيا لج( التذاكر وإلاقامة)تم تغطية جميع مصاريف السفر 

 .بالشركات التركية املهتمة بالتبادل التجاري مع تركيا عند العودة

 في الدول التالية روسيا،  -03
ً
إصدار تعميم ملجلس إلادارة والهيئة العامة لتعريفهم بدور الكادر التجاري املعين حديثا

 .ومعلومات التواصل معهمأملانيا، هولندا، بريطانيا، أميركا والكويت، 

 

 :ثالثا ، الصعيد املؤسساتي املحلي

 :تحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين ا 

من مقر جمعية رجال الاعمال  رجال ألاعمال الفلسطينين جمعيات إتحاد الاستمرار في ادارة شؤون  -

 .  القدس/ الفلسطينيين 

من خالل ترأسه للجنة من رؤساء مؤسسات املجلس   BMC رجل الاعمال الهاميشرف إلاتحاد على ملف بطاقة

    .التنسيقي

على متابعة جهود توقيع بروتوكوالت تفاهم وتعاون مع املؤسسات الفلسطينية لرجال  عمل إلاتحادستمر ي  -

ألاعمال في دول الشتات للوصول إلى مرحلة إكتمال الجهود لتأسيس اتحاد أصحاب ألاعمال الفلسطيني الدولي 

 . وتسجيله وتفعيله

 : املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص  

على التعاون  والتنسيق بين مؤسسات  8111أحد املؤسسين له في العام كلجمعية ا عملت يعمل املجلس الذي   -

 القطاع الخاص وتوحيد مواقفها اتجاه القضايا التي تمس مصالح القطاع الخاص وإلاقتصاد الوطني

  بال تريد، –في عضويته اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني  ويضم املجلس  -

اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك، اتحاد شركات انظمة 
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بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التامين، اتحاد املقاولين الفلسطينيين، مجلس  –املعلومات 

فيما  قي الحسابات الفلسطينيينجمعية مدقو  منتدى سيدات الاعمال، وانضم حديثا الشاحنين الفلسطيني

تنتقل أمانة السر دوريا لدى كل من املؤسسات ألاربع الرئيسية كل ستة اشهر ويي اتحاد رجال ألاعمال 

  .واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية" بالتريد"الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني 

لعب دور مفصلي للذود عن مصالح القطاع الخاص ودعم في م مع مؤسسات القطاع الخاص دائالتعاون ال

 .من خالل العديد من املشاركات واللجان خصائص الاقتصاد الفلسطيني

 

 :   املختلفة الدول مع العالقات الثنائية ، رابعا 

   :مجالس ألاعمال املشتركة  منصات       

ان هذه ألادات لهي أهم خاصية عمل تتميز بها الجمعية والاتحاد ويجب العناية بها واعطائها الاهتمام املطلوب في املرحلة  

القادمة على الصعيد الحكومي ومجالس ادارة الجمعية والاتحاد والادارة العامة فيها ، حيث ان املجالس يي اداة تنفيذية 

تثمارات من الخارج الى فلسطين وتطوير شبكة من العالقات الثنائية مع مختلف لتحقيق اهداف الجمعية من جلب لالس

ملتابعة تقييم الاتفاقيات مع الدول ووسيلة ملعرفة السياسات املطلوبة وامللحة  منصاتالدول الشقيقة والصديقة، ويي 

ا مع الاطراف املعنية  في الداخل معها لتنشيط عمل القطاعات الاقتصادية املختلفة ، وكذلك توفير الضغط واملناصرة له

وبالتنسيق مع الرؤساء املشاركين ولجنة تفعيل املجالس واملدير العام مجلس ادارة الجمعية  يقومولهذا .  والخارج

جديدة ضع آلية و تم و . مجالس ألاعمال املشتركةتفعيل متابعة للمجالس من الجانب الفلسطيني وباشراك الهيئة العامة ب

وضع استراتيجية شاملة للمجالس وخطة   وايضا بصدد ،  والاتحاد/ ملجالس املشتركة من قبل الجمعية عمل التفعيل 

عمل تنفيذية لعدة سنوات وخطط عمل لكل مجلس منفرد حسب خصوصيته ضمن التوجه العام، وباشراك 

الس التي لهم اهتمام في شخصيات اعتبارية في القطاع الخاص الفلسطيني من غير الاعضاء ودعوتهم لقيادة هذه املج

 .الدولة التي يتم اختيارها منهم

 : مجالس ألاعمال املشتركة املوقعة

 في نظامها الداخلي( 05)وحسب املادة  0222عملت جمعية رجال ألاعمال الفلسطينيين منذ تأسيسها في العام 

وقد وقعت الجمعية والاتحاد في حينه والاتحاد حاليا لتشكيل مجالس ألاعمال املشتركة مع العديد من الدول، 

  أهم ما جرى خالل العامفيما يلي و فاقيات لتأسيس هذه املجالس نشرت في تقاريرنا السابقة، مجموعة من الات

  :املشتركةمن فعاليات ونشاطات لهذه املجالس   8102

 

  الاعمال التركي الفلسطيني املشتركمجلس: 

عقدت الدورة الثالثة عشرة ملجلس الاعمال الفلسطيني التركي املشترك في رام هللا التي  04/15/8102بتاريخ  -

ترأسها من الجانب الفلسطيني الرئيس املشارك للمجلس السيد أسامة عمرو مع مجلس العالقات 
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تي  ضمت اكثر من خمسين سيدة و رجل اعمال فلسطيني وتركي، ، وال(الدايك)إلاقتصادية الخارجية التركي 

كما عقدت لقاءات  حيث طرحت خطة العمل املستقبلية لألمور التي تم مناقشتها في الاجتماعات السابقة،

بين املشاركين كل حسب تخصصه واهتمامه وانجزت العديد من الشراكات التجارية   B2Bقطاعية ثنائية

 .جاالتاملشتركة في مختلف امل

عدة لقاءات واجتماعات واملشاركة بوفد كبير من رجال  إلاتحاد / ت الجمعيةعقد 8102/في شهر نوفمبر -

 ألاعمال الفلسطينيين في أعمال الدورة الرابعة عشر ملجلس ألاعمال التركي الفلسطيني املشترك في اسطنبول 

للمجلس  8102على تفعيل الخطوط العريضة لخطة العمل للعام  هذه الدورةاجتماعات  وتم التركيز في 

املشترك وأهمية تحقيق ألاهداف من خالل اللقاءات الثنائية الدورية املنتظمة والتي جرت كذلك خالل 

الثالث سنوات ألاخيرة والتي انعكست وأعطت نتائج ايجابية على حجم التبادل التجاري وإلاستثماري بين 

 .البلدين

 

  8102/منتدى ألاعمال الفرنس ي الفلسطيني الثاني شباطعقد : 

والذي امتد لفترة  الوزاري على هامش الاجتماع الفلسطيني الفرنس ي الثاني عقدت فعاليات املنتدى إلاقتصادي  -

يومين  ونظمه إتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين بالتعاون مع البعثة الفلسطينية لدى فرنسا واتحاد 

 .عمل الفرنس ي امليديف الدولي والقنصلية الفرنسية في القدسارباب ال

، وترأس نائب رئيس سلطة املياه املهندس ربحي الشيخومشاركة معالي عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني ترأسته 

يحيى الذي ضم  سمير زريق رئيس إتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين وفد القطاع الخاص الفلسطيني 

والعديد من رجال  الشاحنين الفلسطينيينو هاني قرط رئيس مجلس اتحاد أنظمة املعلومات، السلقان رئيس 

 .وسيدات ألاعمال من القطاعات وإلاختصاصات املختلفة

 

 02/8/8102رام هللا،  الاول  ملتقى ألاعمال الفلسطيني إلايطالي 

مع توقيع اتفاقية تعاون فلسطيني إيطالي مشترك و  8102تم استقبال الوفد الايطالي في رام هللا في شباط   -

ملتقى ألاعمال  على هامش عقد في فندق املوفينبيك في رام هللا،كونفدرالية شباب الاعمال الايطاليين 

إلاتحاد ملتقى ألاعمال الفسطيني إلايطالي / وعقدت الجمعية   02/8/8102رام هللا،  في الاول  الفلسطيني إلايطالي

لفلسطين  وفد شباب ألاعمال إلايطاليين زيارةألاول بحضور وزيرة إلاقتصاد الوطني عبير عودة حيث استغرقت 

بالتعاون مع وزارة إلاقتصاد الوطني والقنصلية  اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينييننظمها اربعة ايام 

نابلس، أريحا، بيت في العديد من املدن الفلسطينية  الوفد تجول يطالية في القدس وبنك فلسطين ، وزار و إلا 

و نظمت ئية كما عقدت لقاءات ثنافيها ،  والتقى برجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية والتجاريةلحم والقدس 

القنصلية الايطالية في  وبمشاركة ميدانية من املدن الفلسطينية  في هذهوبرنامج مفصل للوفد زيارات ميدانية 

بعد إنطباعهم  همية تطوير العالقات الاقتصادية بين البلدينأعلى املشاركون وأكد  ، القدس وبنك فلسطين

 إلايجابي في نهاية الزيارة عن فلسطين

  .الايطالي  انتداب السيد هاشم الشوا رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين من الجمعية لترأس ومتابعة امللف -
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  مجلس الاعمال الفلسطيني الاندونيس ي: 

 :اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس املشترك -

إلاتحاد مشاركة وفد من رجال ألاعمال الفلسطينيين تحت مظلة مجلس ألاعمال الفلسطيني / نظمت الجمعية 

في مدينة بانتين  إقامتهتم والذي  8102التجاري ألاندونيس ي  38معرض إكسبو ألاندونيس ي املشتترك  في 

في املعرض تسليط الضوء على افضل املنتجات  تمحيث .05/01/8102-00ألاندونيسية خالل الفترة ما بين 

شكل ت الزراعية والحرفية وغيرها، و ألاندونيسية في مختلف القطاعات وأبرزها الصناعة والتعدين واملنتجا

  .لتعزيز التبادل التجاري بين أندونيسيا وفلسطين..املختلفةاملعرض فرصة لإلطالع على املنتجات ألاندونيسية 

وقد اجرى رئيس الوفد الفلسطيني السيد زياد عنبتاوي عدة لقاءات مع الوزراء املشاركين في املعرض والرئيس 

 اجتماعات الدورة الثالثة للمجلساملشارك الاندونيس ي للمجلس املشترك ورئيس الغرفة التجارية الاندونيس ي في 

ومتابعة تطورات ونتائج أعمال املجلس إلاندونيس ي الفلسطيني املشترك حيث تمت املوافقة على إعفاء املشترك  

 
ً
 .زيت الزيتون والتمور من الضرائب والاتفاق على إدراج منتجات أخرى مستقبال

ا إلاندونيسية وبناء على مطالب املجلس املشترك وقعت وزيرة إلاقتصاد الوطني عبير عودة الحقا مع نظيرته -

مذكرة تفاهم بشأن تسهيل دخول املنتجات الفلسطينية الى السوق إلاندونيس ي و إزالة رسوم الاستيراد من قبل 

 
ً
 .الجانب إلاندونيس ي عن زيت الزيتون والتمور ومن ثم إدراج بضائع اخرى مستقبال

الفلسطيني املشترك ومقترح زيارة يتم التنسيق لعقد اجتماعات الدورة الرابعة ملجلس ألاعمال ألاندونيس ي  -

  .8102الوفد إلاندونيس ي الى فلسطين في الاسبوع ألاول من شهر ايلول 

 

 2/00/8102روما،   الثاني  ملتقى ألاعمال الفلسطيني إلايطالي 

إتحاد جمعيات رجال عقد : 2/00/8102 فيروما،  في  الثاني  ملتقى ألاعمال الفلسطيني إلايطاليعقد   -

الفلسطنيين أعمال الدورة الثانية ملنتدى ألاعمال الفلسطيني إلايطالي في مدينة روما بحضور وزيرة ألاعمال 

منتدبة عن  إلاقتصاد الوطني عبير عودة وممثلة رئيس مجلس ألاعمال الفلسطيني إلايطالي سوزان خوري

ئيس مركز التجارة عرفات عصفور ر و  جمعيات رجال الاعمال إتحاديد هاشم الشوا وعن بنك فلسطين و الس

، ونائب أول رئيس إتحاد املقاولين  الذي ترأس وفد القطاع الخاص الفلسطيني" بالتريد"الفلسطيني 

الفلسطينيين تاج الدين جمعة، ،والقنصل إلايطالي العام في القدس فابيو سوكولويتز ، ورئيس رابطة كبار 

تي، ورئيس كونفيندوستريا شباب ألاعمال إلايطالي رجال ألاعمال إلايطاليين في اسيا وافريقيا جيوفاني أوتا

مدير العالقات العامة في إتحاد و ونائب رئيس مجلس ألاعمال الفلسطيني إلايطالي املشترك اليسيو روس ي، 

جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين جهاد عقل، وبمشاركة العديد من رجال ألاعمال الفلسطينيين 

  .ونظرائهم إلايطاليين

من أجل التحضير لتوقيع اتفاقية مجلس  "الكبار"التواصل مع كونفدرالية رجال ألاعمال إلايطاليين كما تم 

 .8102في العام  للوفد إلايطالي الى فلسطين رتقبةمشترك أثناء الزيارة املايطالي فلسطيني أعمال 
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  ستحت التأسي"مجالس أعمال مشتركة": 

 :  تفاقية مع طرف املانياتوقيع  -

مقترح )بحتة واقوى جهة أملانية مع  لتفعيل العالقة 8101في العام املوقعة  ةتفاقيإلاإعادة النظر في سيتم  -

 (.اتحاد الغرف التجارية ألاملانية

لبحث امكانية استعداده  " اتحاد الغرف التجارية ألاملاني"مع اعضاء في السيد زياد عنبتاوي  يتواصل -

 .الاتحاد/ الجمعية  مشترك مع مالاع ي لتوقيع اتفاقية مجلسشريك أملانك

املشتركة في الاقتصادية والوزارية  تم بحث استراتيجية العالقة مع أملانيا وإرسال التوصيات للجنة العليا -

 .البلدين

 في مراحل تأسيس مجلس -
ً
، حيث تم جديد  هناك تواصل مع السفير التونس ي الحبيب بن فرح للمض ي قدما

  02/5/8102لقاءه بتاريخ 
ً
انتهاز )   مع مجلس ادارة الجمعية وتم بحث زيارة وفد فلسطيني الى تونس مستقبال

 . جديد للتوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس أعمال تونس ي فلسطيني مشترك( الفرصة املواتية 

اد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونس ي مراسلة السيدة ودالجمعية  حيث تم / جاري البحث عن جهة رديفة لالتحاد

 .للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك لتحديد موعد من طرفهم لزيارة تونس

 .رحب رئيس وزراء كيبك بتأسيس مجلس أعمال فلسطيني كندي مشترك لدعم وتسهيل التعاون بين البلدين -

 . الكندي العربيجلس ألاعمال موقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع تهناك مراسالت ل -

جلس مع اعضاء م في القدس فيليب هول  الجديدالعام البريطاني قنصل مع ال  4/01/8102بتاريخ تم اللقاء  -

مازن سنقرط ممثل إلاتحاد ملتابعة تجديد إلاتفاقية  املهندسو  املشترك القديم من الجانب الفلسطيني الاعمال 

 .مع الجانب البريطاني

شركة استرا عضو جمعية رجال الاعمال / املهندس خالد يحيى مع  8102التواصل في اواخر العام تم  -

تواصل مع يحيث , بادرة تأسيس مجلس أعمال فلسطيني سعودي مشتركملالفلسطينيين املقيم في الرياض 

بفكرة انشاء رحب  للشؤون الخارجية الذي ألاستاذ وليد العرينان مساعد ألامين العام ملجلس الغرف السعودية

واقترح البدء باتفاقية تفاهم مشتركة ملدة سنة وعقد لقاء مبدئي في  ،مجلس أعمال فلسطيني سعودي مشترك

  .الرياض يتبعها عدة انشطة ولقاءات ثنائية للمض ي قدما نحو تأسيس املجلس

وللبدء بتنفيذ ما سبق فان مجلس الغرف السعودي يطلب تقديم خطاب موجه له من سعادة سفير دولة 

فلسطين في الرياض ألاستاذ باسم الاغا ملعالي ألامين العام ملجلس الغرف السعودي ألاستاذ سعود بن عبد 

رجال جمعيات ال او اتحاد العزيز املشاري لطلب توقيع الاتفاقية املذكورة بين املجلس وجمعية رجال الاعم

 ينألاعمال الفلسطيني

  . اعمال فلسطيني روس ي مشترك مجلس الجهود مستمرة لتأسيس -

 

 : مجتمع الاعمال الفلسطيني في الشتات ، "خامسا

 اتحاد اصحاب الاعمال الفلسطيني العالميعلى جهود تأسيس  8102لم يطرأ اي جديد في العام 
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 : اتحاد رجال الاعمال العرب ،سادسا

الذي هو عضو في املنظمات التابعة و إتحاد رجال ألاعمال العرب في ؤسس معضو يستمر تعاون اتحادنا وجمعيتنا ك

، ونشاطاته ومساهماته على املستوى الدولي ايضا من خالل  ركلتقوية العمل العربي املشتجامعة الدول العربية ل

 .املنتديات الدولية العربية مع الصين والهند وجنوب افريقيا وتركيا وغيرها

يشغل منصب نائب رئيس ورئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين  جمعيةالس رئيالسيد سمير زريق كما ان  

   .اتحاد رجال ألاعمال العرب

 

 . Lacsالدول املانحة سابعا، 

في مقر وزارة الاقتصاد الوطني وكذلك  يتم التواصل من خالل اللقاءات والاجتماعات الدورية للدول املانحة والرباعية

    اجتماع اللجان القطاعية

 : OICالاسالمي، منظمة التعاون ثامنا

 :(في جدة ( اتحاد اصحاب الاعمال الدولي 

ذي يفتح ملنظمة العمل الاسالمي ، الالدولي التابع  عمالال الى عضوية اتحاد اصحاب الا رجال الاعمانضم اتحاد جمعيات 

 تسديد رسوم العضوية، وهذا مرهون بالاعضاء 52ال في نشاطات الاتحاد على مستوى الدول الاسالمية  فرصة املشاركة

  .من قبل إتحاد جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيين السنوية

 

  ومشاريعها نطاق عمل الجمعية وخدماتهاعلى مستوى:  

 بمدينة رام هللا هيئتيها الكرمل في فندق  عقدت جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين :  الهيئة العامة والانتخابات

إقرار التقارير إلادارية واملالية  و خالل إجتماع الهيئة العامة العادي تم 82/12/8102بتاريخ العامة العادية 

وإبراء ذمة مجلس إلادارة وتم  8102 -8104وإقرار امليزانيات املدققة للجمعية لألعوام  8102و  8105لألعوام 

مجلس الادارة م وقد كر  هذا .8102إعتماد مدقق الحسابات القانوني السيد نادر الدجاني  للجمعية للعام 

 . في الفترة السابقةإدارة الجمعية في تأسيس و وده الرئيس الفخري للجمعية السيد محمد مسروجي على جه

  املقيمين في الوطن سواء املميزين توسيع قاعدة العضوية من رجال ألاعمال تم العمل على  8102في العام

أو من خالل تزكية اعضاء من مجلس من قبل املدير العام بمراسلتهم بالكتب الخاصة أو زيارتهم في مكاتبهم 

  والتواصل مع رجال. الادارة لهم 
ً
تجديد قرار مجلس  8102هذا وتم خالل العام . أعمال من خارج فلسطين أيضا

تقديم و   املحافظة على عضويتهمإلادارة املتعلق بإعطاء فرصة لألعضاء املنقطعين ومتابعة ملفاتهم من أجل 

 8012لعام رسوم اسنتين سابقتين و شتراك اتسديد رسوم و بيانات املحدثة، المتضمنا  جديدطلب إنتساب 

 .للجمعية 8102ستة عشر عضوا جديدا في العام  02انضم حيث .
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    العضاء الهيئة العامة لجمعية رجال الاعمال إلاستمرار بالتواصل وترتيب زيارات ميدانية  8102تم خالل العام

، وهدفت هذه الزيارات الى إلاستماع ملطالب ألاعضاء ورفعها ملجلس الفلسطينيين في جميع محافظات الوطن

 .   إدارة الجمعية والعمل على تنفيذها

  الجمعية مجانا، اضافة  ةوبطاق ،شهادات عضوية ألعضائهاكتب في إصدار   8102العام إستمرت الجمعية في

ويي إختيارية  رجال الاعمال العرببطاقة اتحاد ، و بطاقة اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين الى 

 .BMC بطاقة رجل الاعمالو  ،وبرسوم محددة

 ورفع هذه التعميمات على املوقع ،  8102في العام يمات عبر البريد إلالكتروني الجمعية بإرسال التعم ستمرار إ

عبر الهاتف املحمول   القصيرةالجمعية خدمة الرسائل  إلالكتروني الخاص بالجمعية، باإلضافة الى استخدام

 .لجمعية وفعالياتها وإشراكهم فيهاألعضاء الهيئة العامة إلطالعهم على نشاطات ا

  اصدار الجمعية كتب للسفارات املختلفة لتسهيل حصول الاعضاء على الفيز املختلفة وخاصة املتعددة

 .السفرات وملدد مفتوحة

 فنادق املحلية وفي الاردن العضاء الجمعية توفير خصومات خاصة باعضاء الجمعية من مجموعة من ال .

 .وعروض تذاكر طيران وفنادق اثناء املشاركة في نشاطات السفر للدول املختلفة

 تطوير الخدمات   : 

 :  8102 خالل العام االتفي العديد من املجتوفير دورات  -0

 دولة لدى الصديقة الشعبية جمهورية الصين سفارة مع بالتعاون  الفلسطينيين الاعمال رجال جمعية نظمت                  

 مدن في عدة في مختلفة واستثمارية اقتصادية مواضيع في الجمعية التدريبية العضاء الدورات من العديد فلسطين

  2017: العام خالل الصين

بينجي في  مدينةالتي عقدت في  للدول النامية دورة تدريبية في تطبيق التكنولوجيا الحيوية في صناعة ألاغذية -

 .02/01/8102 -83/2لواقعة ما بين في الفترة ا الصين

التي  في جمهورية الصين الشعبية 8102لعام  دورة تدريبية إلدارة املشروعات املتوسطة والصغيرة للدول العربية -

مدينة  في من املسؤولين الحكوميين والاداريين واملعنيين من الدول العربية وفلسطين، 85بمشاركة حوالي عقدت 

 .8102يوليو  02-4ي الفترة ما بين شنغهاي وزيارة بعض املدن الصينية أثناء فترة التدريب، وذلك ف

 .توفير دورات متنوعة في الهند  -

 

 إلاتحاد / نبني قواعد بيانات عن مجالس ألاعمال املشتركة التي توقعها الجمعية  : قواعد البيانات -8

  .روابط توفر املعلومات املطلوبةمن خالل املختلفة لدول املعلومات املتوفرة عن املوقع يوفر ابحيث                   

إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات حول الشتات الفلسطيني :  قواعد بيانات حول الشتات الفلسطيني -

التنمية إلاقتصادية في مجال في دول العالم املختلفة بحيث تستفيد منها املؤسسات الفلسطينية التي تعمل 

توحيد جهود مؤسسات القطاع الخاص وتقليل التكلفة والجهد املرتبط بإنشاء قاعدة بيانات منفصلة لكل و 
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كذلك   .مؤسسة، حيث تتمكن كل مؤسسة من إستخدام هذه املعلومات في نشاطاتها الخاصة بشكل منفصل

 .ينيالفلسطمشروع مسح الشتات بروفايل ملجموعة من الدول في بناء 

 

 :  املشاريع  -3

 : مجلة رجل الاعمال -

أصبح لها سمعة ايجابية بحيث  فظة على شكل ومضمون املجلةتستمرأسرة تحرير املجلة باصدارها واملحا

 .، وتأتي كتب الاطراء من العديد من الجهات وخاصة سفاراتنا في الخارج تراكمية

على جميع الوزارات واملدراء العاملون فيها وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وجميع الجامعات  ع مجاناوتوز 

وكذلك السفارات في الداخل وخارج فلسطين وجميع الصناديق لجامعات لس الحكم املحلي واوالبلديات ومجا

نيا لكافة الشركاء في العربية ومؤسسات الجامعة العربية وجمعيات رجال ألاعمال العرب، وكذلك إرسالها الكترو

 . دول العالم

  :   Palestinian Market Development Program –PMDP/DAIمع مؤسسة / Diaspora Mappingمشروع  -
هدف الى انشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات و  هذا املشروع منذ بدايتهإلاتحاد في و الجمعية شاركت 

تنمية تستفيد منها املؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال الللفلسطيني في دول العالم حول الشتات ا

خلق مشاريع استثمارية في فلسطين تعمل على خلق في ات الفلسطيني استهداف الشتالى  كما هدف، إلاقتصادية

، نتعاون في املرحلة الاخيرة للمشروع في تقييم ارات وتشجيع الصادرات الفلسطينيةفرص عمل وجذب الاستثم

، 8102/  2ة ودراسة ما يمكن عمله بهذه الداتا  وفي اي مؤسسة تحفظ بعد انتهاء املشروع في شهر التجرب

اتحاد الغرف  ،جمعيات رجال ألاعمال الفلسطينيينإتحاد /جمعية: تشارك املؤسسات التالية في املشروع

يئة ه ،منتدى سيدات ألاعمال ،بالتريد-مركز التجارة الفلسطيني ،فلسطينيةالتجارية الصناعية الزراعية ال

 .ووزارتي الاقتصاد والخارجيةDAI ، تشجيع إلاستثمار الفلسطينية

 :(مجمدشبه )  Advocacy Private Sectorمشروع املناصرة  -

 لتسهيل التجارة . أ
ً
 إلاجراءات املطلوبة وطنيا

 التعديالت املطلوبة على قانون الصناعة. ب

 تفعيل مجالس الاعمال وجلب الاستثمارات .  ج

 . الفريق الوطني في عضوية املدير العام تحاد والا/الجمعية يمثل 

 

  والداخليةعضوية املجالس واللجان والصناديق الوطنية  محور : 

 

الداخلية يشارك أعضاء مجلس إلادارة والهيئة العامة وادارة الجمعية وإلاتحاد في عضوية مجموعة من املجالس واللجان 

الوطنية والصناديق التي تشكل على املستوى الوطني، وذلك لعكس مصالح القطاع الخاص الفلسطيني فيها، وتهدف و 

واملجتمع ألاهلي للقيام في خدمة ورفع مستوى املعيشة للمواطن هذه املجالس إلى مأسسة عمل القطاعين العام والخاص 

 .القطاعات إلاقتصادية املتخصصة الفلسطيني، وتطوير 
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 :الداخليةإجتماعات اللجان 

 : لجنة تفعيل مجالس ألاعمال املشتركة -0

 8102اجتماعاتها في العام 

 املشتركةتم عقد إلاجتماع الثالث للجنة تفعيل املجالس  02/5/8102بتاريخ 

 .تم عقد الاجتماع الرابع للجنة تفعيل املجالس  31/5/8102بتاريخ 

 :لهذه الاجتماعات من اهم التوصيات املعتمدة

 اعتماد آلية تفعيل املجالس املشتركة املقترحة واقرارها من مجلس الادارة. 

  تم التوصية بالتواصل مع الدول تحت التأسيس ملعرفة وتحديد الجهة الرسمية املخولة للتوقيع معهم على اتفاقيات

 : مجالس أعمال مشتركة وتحديد اسماء السفراء الفلسطينيين هناك وتفاصيل إلاتصال الخاصة بهم

 ة بشكل مباشر مع الشركات تم التوصية بضرورة التأكيد والضغط بشكل رسمي على تعامل الشركات الدولي

واملؤسسات الفلسطينية وبدون وسطاء حيث تولى متابعة هذا املوضوع السيد زياد عنبتاوي مع وزيرة إلاقتصاد 

 .الوطني بتوجيه كتاب رسمي بذلك 

  مدى حاجة يوص ي الرئيس املشارك للمجلس املعني قرار مشاركة سفر مقرري املجلس أو عدمه باعتباره املطلع على

 .ركة املقرر مشا

  حيث تم تم التوافق على أسماء ليكونوا مرشحين في اللجان التنفيذية من الطرف الفلسطيني لبعض الدول ،

انتداب السيد مازن . انتداب السيد صالح عطا هللا ليترأس مجلس ألاعمال الفلسطيني البولندي املشترك

تداب السيد زياد عنبتاوي ملتابعة موضوع سنقرط ليترأس مجلس ألاعمال الفلسطيني البريطاني املشترك، ان

كما تم تفويض السيد كامل مجاهد بطرح موضوع تأسيس . بحته  تأسيس مجلس أعمال مع مؤسسة أملانية

 .سالم ابو خيزران مع الجانب القبرص ي. مجلس أعمال مشترك مع سفير دولة أورغواي، وأن يتابع د

   ئيس إلاتحاد السيد سمير زريق بخصوص اعتماد الرؤساء املشاركين كما تم إرسال رسالة الى وزيرة إلاقتصاد من ر

  .في اللجان إلاقتصادية العليا املشتركة" ومنها تركيا"للمجالس املشتركة مع الدول 

 : لجنة العضوية -8

 .عقدت لجنة العضوية عدة إجتماعات لتوسيع قاعدة العضوية في الجمعية وتطوير خدمات ألاعضاء

 : لجنة أرض املؤسسات /قطعة أرض املؤسسات -3

جمعية رجال ألاعمال شريك في قطعة أرض مع خمسة مؤسسات اخرى من مؤسسات القطاع الخاص وتملك 

 .من مساحتها التي تبلغ أكثر من ثالثة دونمات% 88نسبة 

اللجنة املشرفة على املوضوع من املؤسسات الشريكة  مقرر وهو  كمال تيمويمثل الجمعية في هذا امللف السيد 

،حيث تم العمل على تنفيذ املرحلة الاولى من تطويب ألارض بنقل ملكية الارض من اصحاب الارض الاصليين 

لالسماء في الوكاالت الدورية ممثلي املؤسسات وتبقى املرحلة الثانية من نقل امللكية من ممثلي املؤسسات الى 

 .  املؤسسات 

 

والاتحاد ممثالن في الهيئات واملجالس والصناديق / الجمعية   : نيةقائمة الهيئات واللجان والصناديق واملجالس الوط

 :التالية الفاعلة واللجان 
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 املمثل  الجهة 

  عضوية كل من 

 سمير زريق الفريق الوطني للتنمية إلاقتصادية 

 سمير زريق مجلس إدارة صندوق الضمان إلاجتماعي

 سمير زريق صندوق الاستثمار الفلسطيني

 محمد العامور   إدارة هيئة تشجيع إلاستثمارمجلس 

 ن أبو شلبكحس هيئة مكافحة الفساد 

 ماجد معالي 

 خضر الجراش ي مجلس إدارة حماية املستهلك 

 ماجد معالي  مؤسسة التعليم من أجل التوظيف 

وزارة الشةؤون /   BMCلجنةة تسةهيل الحركةة للقطةاع الخةاص وبطاقةة 

 املدنية 

 أمين حداد. د

  ماجد معالي 

الفريةةةةق الةةةةوطني الفنةةةةي الخةةةةاص بمتابعةةةةة تقيةةةةيم إلاتفاقيةةةةات والعالقةةةةات 

 التجارية الفلسطينية 

 ماجد معالي

  مكتب الرئيس 

الفريةةةةةق الاستشةةةةةاري الةةةةةدولي لتطويرالبيئةةةةةة القانونيةةةةةة وإلاطةةةةةار املؤسسةةةةة ي 

 إلدارة مخاطر الكوارث    

 سمير زريق 

 ماجد معالي 

  سمير زريق املجلس ألاعلى لإلبداع والتميز 

  لجان مجلس الوزراء 

 سمير زريق 8104لجنة مراجعة مسودة قانون الشركات لسنة 

 ماجد معالي  املجموعة إلاستشارية ألجندة السياسات الوطنية 

 بثينة دقماق اللجنة الوطنية لتشغيل النساء

 أسامة عمرو  لجنة صندوق الضمان إلاجتماعي 

 محمد العامور   ائق القياسية ملناقصات اللوازم اللجنة الفنية ملراجعة الوث

 جهاد عقل 

  لجان وزراة إلاقتصاد الوطني 

 سمير زريق    لجنة قانون الضمان الاجتماعي

 اسامه عمرو  

 عاطف عالونه . د

 عنبتاوي  زياد لجنة أكسبو ميالن 

 سمير زريق الفريقين الوطني والفني إلنضمام فلسطين ملنظمة التجارة العاملية 

  ماجد معالي
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 عنان عنبتاوي   املجلس الفلسطيني للصادرات

   ماجد معالي   ( Lacs) لجنة الدول املانحة 

املجلةةةةةةةةةةس / لجنةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةيير وتسةةةةةةةةةهيل التجةةةةةةةةةةارة للمنتجةةةةةةةةةات الفلسةةةةةةةةةطينية 

 سيقينالت

 ماجد معالي 

/ وزارة الاقتصةةةةةةةاد/ الفريةةةةةةةق الةةةةةةةوطني الفنةةةةةةةي ملناصةةةةةةةرة القطةةةةةةةاع الخةةةةةةةاص 

USAID 

 ماجد معالي 

 ماجد معالي  الشراكة اليورو متوسطة 

  لجان وزارة العمل 

 يوسف النتشة  صندوق التشغيل والحماية إلاجتماعية 

 حسام حجاوي  اللجنة الوطنية للحد ألادنى لألجور 

 أيمن نيروخ  لجنة السياسات العمالية 

  سمير زريق اللجنة التحضيرية لتأسيس املجلس إلاقتصادي وإلاجتماعي

  وزارة ألاشغال العامة وإلاسكان

 محمد العامور  املجلس إلاستشاري الخاص بوزارة ألاشغال العامة وإلاسكان 

  هيئة سوق رأس املال/ سلطة النقد 

 محمد العامور  مجموعات العمل الخاصة باإلستراتيجية الوطنية للشمول املالي 

  هيئة املنظمات ألاهلية 

 اللجنة الوطنية لتمكين املنتجات الفلسطينية 

 ومقاطعة منتجات املستعمرات إلاستيطانية

 ماجد معالي

  لجان داخلية

 مقرر اللجنة/ كمال تيم  لجنة أرض املؤسسات 

سةةةمير زريةةةق، أسةةةامة عمةةةرو ،  كمةةةال تةةةيم،   خضةةةر  لجنة العضوية 

 الجراش ي، محمد العامور 

 اسامه عمرو ، محمد العامور ، زياد عنبتاوي  لجنة تفعيل مجالس ألاعمال املشتركة


