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مقدمةب
تصدر جمعية رجال األعمال الفلسطينيني تقاريرها السنوية أو الفصلية بحيث تشمل كافة نشاطاتها عن الفرتة التي يغطيها التقرير بإيجاز 

ومدعمة بالصور لتبقى يف ذاكرة األيام ولتعكس توافق النشاطات مع األهداف العامة املوضوعة للجمعية وتطورها وتراكمها.

يحتوي أيضا هذا التقرير املرقم )8( الثامن عىل التقريرين اإلداري واملايل وامليزانية العمومية املصدقة وأهم النشاطات والتعميمات والنشاطات 

يف صور.

شعارنا 
»لنجمع الطاقات لريادة إقتصادية وإجتماعية فاعلٌة«

نستمر يف رفع هذا الشعار يف هذه املرحلة املفصلية يف مسرية القطاع الخاص الفلسطيني والتي تزداد أهمية لنجمع القوى 

ونضاعف الجهود ونوجد الرشاكة والتكامل بني رجال األعمال الفلسطينيني يف جميع أنحاء العالم وبني القطاعني الخاص 

والعام يف الداخل من اجل الدعم واملنارصة والتمكني لجميع القطاعات االقتصادية املختلفة يف القطاع الخاص محرك التنمية، 

الداخل  املالئمة، من تجميع لإلمكانيات والقدرات يف  االستثمارية واالقتصادية  البيئة  الترشيعات وتوفري  واملشاركة يف سن 

والخارج للدخول يف رشاكات وتوطني االستثمارات وبما يحقق االزدهار االقتصادي الذي ينبثق عنه رفع ملستوى املعيشة 

للمواطن الفلسطيني، كذلك اإللتزام باملسؤوليات اإلجتماعية والبيئية املطلوبة.

بروفايل الجمعية
تعمل الجمعية بشكل عام عىل ما ييل:

دعم ومنارصة مصالح القطاع الخاص واقتصادنا الوطني:

تقدم الجمعية باستمرار جهدا دؤوبا لدعم ومنارصة  مصالح رجال االعمال ولرسم السياسات االقتصادية التي توفر بدورها البيئة املالئمة 

الوزراء  الرئيس ودولة رئيس  املستويات من مكتب فخامة  أعىل  اللقاءات عىل  الجمعية  ، حيث تعقد  االستثمارات  االقتصادي وجلب  للنمو 

ووزراء االقتصاد الوطني والعمل واملالية والوزراء املعنيني بالقطاع الخاص، ورؤساء صناديق االستثمار وسلطة النقد واملجلس الترشيعي 

والكتل النيابية والبلديات واملحافظني وغريهم بشكل دوري.

توفير تسهيالت وخدمات مميزة لألعضاء :
 BMC االعمال  ورجال  لسيدات  املميزة  بالبطاقات  تزويدهم  وكذلك  وعائالتهم  لالعضاء  املعابر  عرب  السفر  تسهيل  الجمعية خدمات  توفر 

وشهادات العضوية يف الجمعية وبطاقة اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيني التي لها ميزات خاصة لتسهيل تنقالت أعضاء اإلتحاد 

ومعامالتهم  بشكل خاص ، وبطاقة اتحاد رجال االعمال العرب، وإمكانية الحصول عىل تأشريات الدخول اىل  العديد من الدول العربية 

واالجنبية .

رحالت عمل ووفود زائرة وفرص تجارية :
B2B وكذلك توفري فرص تجارية والدخول يف  الثنائية  اللقاءات  املمكنة لتطوير أعمالهم: من خالل عقد  الفرص  الجمعية العضائها  توفر 

رشاكات و العمل عىل نقل التكنلوجيا وتطوير األعمال والتشبيك مع رجال االعمال الفلسطينيني يف الشتات، ومع نظرائهم يف الدول الشقيقة 

والصديقة.
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ب ندوات ، معارض،مؤتمرات وأيام دولية : 
توفر الجمعية الندوات وورشات عمل ولقاءات طاولة مستديرة لنقاش أهم ما يستجد عىل الساحة االقتصادية واالجتماعية واملالية واالستثمارية 

وتعمل  املتخصصة،  االستثمارية  االيام  و  والشاملة  املتخصصة  واملعارض  واالستثمارية  االقتصادية  املؤتمرات  من  العديد  يف  املشاركة  و   ،

الجمعية من خالل مركز تطوير القطاع الخاص » الذراع اإلقتصادي« لتطوير ورفع مستوى األداء يف القطاعات االقتصادية والقطاع الخاص.

مؤتمرات صحفية وقواعد بيانات ومعلومات : 
تقوم الجمعية بعقد املؤتمرات الصحفية منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات االتحاد و تحت مظلتة ومع مؤسسات القطاع الخاص االخرى 

للتضامن او االحتجاج أو اطالق املبادرات حول االوضاع العامة والسياسية واالقتصادية يف فلسطني وكذلك تزويد رجال االعمال بعناوين 

الكرتونية وغريها لقواعد بيانات ومعلومات لصناديق أو مؤسسات عربية وأجنبية وستعمل عىل بناء وتوفري قواعد املعلومات املطلوبة ملجالس 

االعمال الرئيسية.

دراسات وبحوث /نشرات ومطبوعات
تجمع الجمعية بشكل مبارش من أعضائها أومن  مشاركاتها الخارجية يف املؤتمرات واملعارض واجتماعات مجالس االعمال املعلومات  املختلفة 

املطلوبة  الدراسات  واملختصني  الخرباء  من خالل  أو  لها  التابع  الخاص  مركزتطويرالقطاع  من خالل  و  واملهتمني  توفرها ألعضائها  التي 

والبحوث االقتصادية واالجتماعية وكذلك إصدار النرشات املختلفة واملطبوعات التي تصدرها أو تحصل عليها  من مصادرها  وتعممها عىل 

اعضائها واملهتمني.

أوراق موقف :
تقوم الجمعية بالتعاون مع مركز تطوير القطاع الخاص التابع لها بإعداد وتقديم اوراق موقف الجمعية واإلتحاد يف العديد من القضايا 

اإلقتصادية الهامة التي تتموحور ما بني الحكومة والقطاع الخاص الفلسطيني.

دورات تدريبية وتطويرية :
تقوم الجمعية بعقد عدة دورات سنوية يف الداخل والخارج بناء عىل احتياجات االعضاء حول مواضيع تهم رجال االعمال والعاملني لديهم 

وبما يتوفر من خالل مظالت مجالس االعمال املشرتكة.

تشبيك ونسج عالقات عربية ودولية :
األعمال  ملجالس  الدورية  الفعاليات  من خالل  ودوليا  محليا  العالقات  ونسج  التشبيك  فرص  لتوفري  الجمعية  بها  تقوم  هامة  هناك جهود 

املشرتكة العربية والدولية التي تنسجها الجمعية، واللقاءات السنوية ملجتمع األعمال العربي ومنظمة العالم اإلسالمي وكذلك توفري فرص 

الرتويج للقاءات والتعاون واملناسبات املختلفة من خالل األدوات اإلعالمية كموقع الجمعية اإللكرتوني ومجلة رجل األعمال الفلسطيني.
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أسامة عمرو
نائب الرئيس

أمين حداد
عضو مجلس إدارة

حسن أبو شلبك
عضو مجلس إدارة

خضر الجراشي
عضو مجلس إدارة

زياد عنبتاوي
عضو مجلس إدارة

د. سالم ابو خيزران
عضو مجلس إدارة

عماد اللحام
عضو مجلس إدارة

عنان عنبتاوي
عضو مجلس إدارة

محمد العامور
عضو مجلس إدارة

بثينة دقماق
عضو مجلس إدارة

كمال تيم
أمني الصندوق

كامل مجاهد
أمني الرس

سمير زريق
الرئيس

أعضاء مجلس اإلدارة
»الدورة السابعة«
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ربا أيوب
منسقة دائرة العضوية 

والنشاطات

هيئة الرقابة

رياض سعد عبد العزيز

اإلدارة التنفيذية

الموظفون

ماجد مصطفى معالي
املدير العام

إيفلين عامر
مديرة دائرة العالقات 

الدولية ومديرة مالية

زكي أبو الحالوة
مدير تحرير مجلة رجل األعمال

)دوام جزئي(

نادر حلوه
موظف خدمات 

جهاد عقل
IT منسق دائرة
والعالقات العامة

محمد العزة
املصمم الفني ومخرج مجلة رجل األعمال

)دوام جزئي(



التقرير اإلداري
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ال التقرير اإلداري
لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين / القدس

2016 – 2015

شعارنا
»لنجمع الطاقات لريادة إقتصادية وإجتماعية فلسطينية فاعلة«

ــا  ــني 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 ــىل املح ــا ع ــار إليه ــة املش ــرتة الزمني ــالل الف ــا اإلداري خ وكادره

محور الهيئة العامة واالنتخابات : 
ــه هيئتيهــا العامــة العاديــة وغــري العاديــة  عقــدت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيني  يف فنــدق بــالزا فلســطني بمدينــة رام الل

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

ثالثــة عــرش عضــوا ملجلــس ادارة الجمعيــة » الــدورة الســابعة » لألعــوام الثالثــة القادمــة وســط اجــواء ديمقراطيــة بنــاءة وايجابيــة. 

وعقــد  املجلــس الجديــد إجتماعــه األول  وتــم التوافــق عــىل 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 عــىل مــدار ســنوات طويلــة يف تاســيس وخدمــة الجمعيــة واعضاؤهــا. 

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

ــة. للجمعي

هذا وقد عقد مجلس االدارة الحايل أحد عرش اجتماعا  منذ استالمه ملهامه ولنهاية العام 2016. 

وتم انتداب لجنة عضوية جديدة مكونة من السادة سمري 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 

ــني عــن املؤسســات الرشيكــة يف األرض. ممثل

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

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

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

وعملت اللجنة عىل إطالق موقع الكرتوني حديث للجمعية يعكس املوقع أهمية الجمعية ودورها عىل املستوى الوطني ويتيح ألعضائها 

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

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

وقد تم تطوير أدوات إعالمية خاصة بالجمعية من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي حيث تم إنشاء صفحة خاصة للجمعية عىل موقع   

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

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

إلطالعهم عىل نشاطات الجمعية وفعالياتها وإرشاكهم فيها.

مراجعة شاملة للنظام اإلداري واملايل للجمعية : قامت الجمعية بطرح عطاء لرشكات 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 املنتدبني واللجان : تم مراجعة كافة اللجان املنبثقة عن الجمعية وإنتداب ممثلني عن الجمعية يف هذه اللجان من مجلس االدارة   -3

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

العضوية : 
ــة دائمــأ عــىل حشــد رجــال األعمــال املميزيــن لعضويتهــا وفــق املعايــري والــرشوط املنصــوص عليهــا يف نظامهــا  تحــرص الجمعي

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

املقيمــني يف الوطــن ســواء بمراســلتهم بالكتــب الخاصــة أو زيارتهــم يف مكاتبهــم مــن قبــل املديــر العــام أو مــن خــالل تزكيــة اعضــاء 

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

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

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

مــع كافــة األعضــاء املســتنكفني واملنقطعــني عــن الجمعيــة لحثهــم عــىل إعــادة تفعيــل عضويتهــم بالجمعيــة، وأتخــذ مجلــس ادارة 

الجمعيــة قــرارا العطــاء فرصــة العــادة تفعيــل ملفاتهــم خــالل العامــني 2015 و2016 مــن خــالل تقديــم طلــب إنتســاب للجمعيــة 

متضمنــا البيانــات املحدثــة، عــىل أن يتــم تســديد رســوم اشــرتاك لســنتني ســابقتني وســنة حاليــة فقــط.

كمــا انضــم )19( تســعة عــرش عضــوا جديــدا يف العــام 2015، و )33( ثالثــة وثالثــون عضــوا جديــدا خــالل العــام 2016، هــذا وقــد 

اجتمعــت لجنــة العضوية ســتة اجتماعــات يف العامــني 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 ــمري زري ــيد س ــة الس ــس الجمعي ــز رئي ــد اوع ــة فق ــة للجمعي ــنوات القادم ــل للس ــرتاتيجية عم إس

بالتواصــل وترتيــب زيــارات ميدانيــة العضــاء الهيئــة العامــة لجمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيني 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 عــىل تنــوع الخدمــات املقدمــة لألعضــاء )كبطاقــة

وجــوازات الســفر الدبلوماســية(، وتكثيــف اللقــاءات بــني أعضــاء الجمعيــة ملناقشــة قضايــا اقتصاديــة مختلفــة فضــال عــن املطالبــة 

ــح القطــاع  ــة مصال ــات رجــال األعمــال الفلســطيني لحماي ــل دور إتحــاد جمعي ــة وتفعي بوضــع اســرتاتيجية عمــل شــاملة للجمعي

الخــاص والقطاعــات اإلقتصاديــة املختلفــة.
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ال حيــث ان هــذا الجهــد ســيبقى متواصــال للوصــول اىل كافــة اعضائنــا يف مواقعهــم وعــىل مراحــل ، ويتــم تغطيــة هــذه الزيــارات يف كل 

مرحلــة يف اعــداد مجلــة الجمعيــة ، ونأخــذ بمالحظاتهــم الهامــة لرســم السياســات ووضــع الخطــط واســرتاتيجيات العمــل الحاليــة 

واملســتقبلية للجمعيــة.

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

البطاقــات التاليــة:

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

العــام 2013 وهــدف اإلتحــاد اىل تمييــز هــذه البطاقــة عــىل املســتوى الرســمي ورســوم البطاقــة هــي بمثابــة رســوم اشــرتاك 

ســنوي لالتحــاد لتوفــري الدعــم املــايل لــه.  

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

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

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

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

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

· وجــاري العمــل عــىل التحضــري لبطاقــة اتحــاد اصحــاب االعمــال العاملــي وتمييزهــا باحــرتام الشــخص الهــام واملســتثمر 	

الكبــري يف الوطــن والشــتات وســتحدد مــن هــو رجــل االعمــال عــىل املســتوى الوطنــي  WHOsWHO ، والــذي يحصــل عليهــا 

ســيضاف اســمه اىل دليــل أصحــاب االعمــال الفلســطينيني العاملــي. 

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

للموقــع واإلطــالع عــىل كافــة التعميمــات والنشــاطات واملشــاركة فيهــا بشــكل مبــارش.  ويف العــام 2016 اســتخدمت الجمعيــة خدمــة 

ــة العامــة إلطالعهــم عــىل نشــاطات  ــة عــرب الهاتــف املحمــول  ألعضــاء الهيئ ــم إرســال رســائل نصي ــث يت الرســائل القصــرية حي

ــة وفعالياتهــا وإرشاكهــم فيهــا. الجمعي

التســهيالت: إســتمرت الجمعيــة بتوفــري كتــب تســهيل الســفر عــىل معــرب الكرامــة الفلســطيني مــن خــالل مراســلة مديــر دائــرة 
املعابــر العميــد  نظمــي مهنــا لألعضــاء الذيــن ال يحملــون بطاقــة BMC  لتســهيل ســفرهم وعائالتهــم خاصــة يف فــرتات االزدحــام، 

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

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

وملــدد مفتوحــة.

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

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

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

متطلبــات العمــل يف الجمعيــة ويعكــس مكانتهــا ودورهــا الهــام عــىل املســتوى الوطنــي ويأتــي إطــالق املوقــع اإللكرتونــي الجديــد 

ــا  ــع أعضائه ــل م ــز التواص ــة تعزي ــة، وأهمي ــة للجمعي ــة اإللكرتوني 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 ــطينيني يف الوط ــال الفلس ــال األعم ــيدات ورج ــف س ــا وملختل ألعضائه

معهــم.

  :  B2B التشبيك واللقاءات الرسمية  واللقاءات الثنائية
 توفــري 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 خــالل العامــني 2015 و2016:

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

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

دولة فلسطني 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 الفلسطينيني سمري زريق ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص يف   

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

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

االعمال الفلسطينيني 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 املشرتك بني الفلسطينيني عىل 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  املشاركني يف معرض  واإلتحاد  الجمعية  بأعضاء  مميزة وخاصة  بتوفري خدمات  العالم  يف  الصينية 

وإسطنبول.

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

نابلس حول زيادة التبادل التجاري واالستثمارات بني بولندا وفلسطني وتم استعراض الوضع القائم ومناقشة سبل تطوير التعاون 

املشرتك. 

لقاء طاولة مستديرة يف الهاي« حول سبل التعاون االقتصادي الفلسطيني الهولندي« : عقد اجتماع بتاريخ 2015/10/30 عىل 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 املشرتك. 

زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيني ملقر جمعية رجال األعمال األردنيني واإلجتماع برئيس الجمعية   -8

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

التأكيد عىل أهمية تطوير التجارة بني البلدين وفتح آفاق جديدة أمام رجال األعمال الفلسطينيني ونظرائهم اإلردنيني.
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ال منتدى قضايا االستثمار يف الوطن العربي  يف العقبة، االردن :  شارك وفد كبري من اعضاء الجمعية واالتحاد  يف هذا املنتدى الذي عقد يف   -9

مدينة العقبة يف اململكة االردنية الهاشمية.

املؤتمر الثاني )تركيا بوابة فلسطني إىل العالم (:  -10

عقد يف اسطنبول يف شهر شباط 2015 مؤتمر نظمه اتحاد رجال االعمال الفلسطيني الرتكي وبمشاركة وفد من اتحاد جمعيات رجال   

الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس  املؤتمر وبحضور  الذي كان له كلمة يف هذا  السيد سمري زريق  االعمال  برئاسة رئيس االتحاد 

الوزراء وزير االقتصاد ومشاركة الدكتور محمد شتية رئيس بكدار واملؤسسات الفلسطينية من الضفة وغزة والشتات. 

عقد منتدى األعمال الفلسطيني الفرنيس االول : بالتعاون مع MEDEF اتحاد االعمال الفرنيس تم خالله توقيع اتفاقية تعاون مشرتكة   -11

فلسطينية فرنسية: 

الفرنسيني  االعمال  ورجال  الرسمية  الشخصيات  من  العديد  ضم  كبريا  وفدا  الفلسطينيني  األعمال  رجال  جمعيات  إتحاد  إستقبل   

مع  الفلسطينيني  االعمال  اتحاد جمعيات رجال  وقع  الله  الحمد  رامي  الدكتور  الوزراء  رئيس  رعاية وحضور  والفلسطينيني. وتحت 

كونفدرالية االعمال الفرنسية« MEDEF » اتفاقية تعاون مشرتك لتعزيز العالقات اإلقتصادية والتجارية بني الجانبني، ومشاركة وزير 

العمل مأمون ابو شهال والقنصل الفرنيس العام يف القدس هاريف ماجرو، وعدد من ممثيل القطاع الخاص الفرنيس والفلسطيني، وقعها 

رئيس مجلس ادارة االتحاد سمري زريق ورئيس الكونفدرالية الفرنسية بيري غاتاس. 

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

يف الواليات املتحدة، و لقاء السيد سمري زريق مع السيد توني بلري مبعوث اللجنة الرباعية للرشق االوسط يف رام الله ، و لقاء السيد 

زياد عنببتاوي مع وزير االقتصاد الهولندي اثناء زيارته اىل فلسطني، ولقاء املدير العام ماجد معايل مع وزير التجارة البلجيكي يف 

رام الله.

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

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

صندوق لضمان االستثمارات يف فلسطني مع رشكاء آخرين، وآخر املستجدات عىل املنطقة الصناعية يف بيت لحم.

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

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

دائمة  رشاكة  وتحقيق  والخاص  العام  القطاعني  بني  ما  العالقة  صياغة  إلعادة  يلزم  ما  كل  لتقديم  تام   إستعداد  عىل  الجمعية  وأن 

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

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

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

العام الفلسطينيني.

اإلجتماع  مع وزيرة اإلقتصاد الوطني السيدة عبري عودة   -4

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

األعمال الفلسطينيني يف سبيل رسم السياسات والخطط االقتصادية الوطنية،  مؤكدين عىل وجود توافق كبري بني 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 خالله ممثيل القطاع الخاص عىل   

تطورات املالية العامة للسلطة الوطنية يف عدة لقاءات.

وأعلن وزير املالية شكري بشارة خالل 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.
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إستقبال سفري فلسطن لدى تركيا الدكتور فائد مصطفى يف رام اللهال  -6

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

رام الله بهدف تبادل األفكار واملقرتحات الهادفة إىل تطوير العالقات االقتصادية بني فلسطني وتركيا. 

وتم االتفاق عىل تطوير العالقات االستثمارية والتجارية والصناعية مع تركيا ومجتمع االعمال الرتكي تحت مظلة مجلس االعمال الرتكي   

الفلسطيني املشرتك، وتفعيل اللجنة االقتصادية العليا الرتكية الفلسطينية بشكل دوري.

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

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

ورئيس جمعية رجال االعمال الفلسطينيني سمري زريق  ورئيس بلدية أمسرتدام افرهارد فان دير الن والوفد املرافق له،  وممثلني عن 

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

عمل القطاع الخاص يف فلسطني، 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 عىل الجوانب العديدة التي   

تواجه اإلقتصاد الفلسطيني ومجتمع األعمال، وعن الخطوات التي يقوم بها الجانبني الحكومي والقطاع الخاص للتخفيف من األعباء 

التي تواجه الطرفني والشعب الفلسطيني كافة يف ظل اإلجراءات اإلرسائيلية املستعرة عىل 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 العالقة بني القطاع الخاص الفلسطيني ونظريه البلجيكي، وإعتبار بلجيكا جرسا   

لفلسطني اىل اوروبا كاملة.

اللقاء بالقنصل املجري يف فلسطن السيد جيزا ميهايل  -9

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

املجري، واستكمال الخطوات لتأطري العالقة بني القطاع الخاص الفلسطيني ونظريه يف املجر. 

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

تم إستعراض  آفاق التعاون املشرتك بني البلدين وكيفية تنظيمها وأهمية تشكيل املجالس واللجان املشرتكة ملأسسة العمل عىل املستوى   

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

األعمال التشيك والفلسطينيني والعرب املقيمني يف دولة التشيك ايضا. وتم التأكيد عىل رضورة  تطوير فريق عمل فني لرتتيب وتطوير 

العالقة بني الجانبني لدراسة االحتياجات لدى الطرفني والعمل عىل بناء استثمار تشاركي بني فلسطني ودولة التشيك يف كافة املجاالت.

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري القربيص  -11

اجتمع مجلس إدارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيني برئاسة سمري زريق، مع السفري القربيص لدى فلسطني سافاس فالديمريو يف   

مقر نادي رجال أعمال برام الله جرى خالله بحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين. 

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري التونيس  -12

إجتمع مجلس إدارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيني برئاسة سمري زريق مع سفري جمهورية تونس لدى دولة فلسطني الحبيب بن   

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

اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع السفري الصيني  -13

بحث اعضاء مجلس ادارة جمعية رجال االعمال الفلسطينيني برئاسة سمري زريق مع السفري الصيني لدى دولة فلسطني تشن شينغزهونغ   

والوفد املرافق اوجه التعاون التجاري واالقتصادي بني البلدين وأهمية تعزيز وتوطيد عالقات التعاون االقتصادي بني البلدين

اإلجتماع مع السفري األردني خالد الشوابكة  -14

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

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

الفلسطيني واألردني والتأكيد عىل أهمية التبادل التجاري بني البلدين الشقيقني.
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ال جمعية رجال األعمال الفلسطينين تؤكد عىل أهمية فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص يف قطاع غزة   -15

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

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

القطاع الخاص من خالل تقديم التسهيالت الالزمة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني والحد من نسبة البطالة.

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

األعمال  رجال  جمعية  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  وبني  القدس  الفلسطيني  األعمال  رجال  جمعية  رئيس  نائب  بني  لقاء  عقد  تم   

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

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

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

املشاركة يف ورشة عمل حول التوعية يف أدوات مؤسسات البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسات العربية   -18

شارك وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطينيني يف ورشة عمل حول التوعية يف أدوات مؤسسات البنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسات   

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

عمان  وتم التأكيد يف الورشة عىل رضورة تقديم مقرتحات 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 الفلسطينيني مؤتمراً صحفيا يف مقر اإلتحاد حول اإلجراءات املتبعة عىل معرب جرس الكرامة اعرب فيه   

عن رفضه الجراءات السفر الجديدة عىل معرب الكرامة وما تبعها من تعامل مع املواطنني ورجال االعمال من »اذالل وتعطيل متعمد« 

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

يشكل ابتزازا سافرا لكل املواطنني.

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

تم إرسال رسالة للسفارات والبعثات الدبلوماسية األجنبية يف فلسطني 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 عىل 

إنهاء الحصار االقتصادي املفروض عىل 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 الالزمة لتعزيز العالقة اإلقتصادية مع املمملكة األردنية الهاشمية 

وتعزيز التبادل اإلقتصادي بني فلسطني واألردن ومختلف دول العالم عن طريق معرب الكرامة وسبل تفعسل مجلس األعمال املشرتك 

بني 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 عىل توقيع إتفاقيات تعاون مع الرشكات الخدماتية لتقديم ما هو أفضل 

ألعضائها )رشكة جوال والرشكة الوطنية موبايل، البنك العربي برنامج ايليت، ... وغريها(

تم توفري دورات يف العديد من املجاالت داخليا وخارجيا خالل العامني 2015،2016 وكان ابرزها:   -2
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تنظيم دوارت تدريبية يف الصن  ألعضاء الجمعية  ـال

نظمــت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيني بالتعــاون مــع ســفارة جمهوريــة الصــني الشــعبية 

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

اقتصاديــة واســتثمارية مختلفــة يف عــدة مــدن يف الصــني خــالل العــام 2016 

دورة تدريبية حول مستقبل االسواق العاملية ـ

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

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

العامليــة وافــاق تطورهــا حتــى العــام 2030.

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

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

خالل روابط توفر املعلومات املطلوبة . وبناء بروفايل ملجموعة من الدول من مرشوع 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 ســمري زريــق رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيني 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 الفلســطينيني، حيــث يجــري العمــل يف املرحلــة الحاليــة عــىل اتمــام املتطلبــات 

الفنيــة الالزمــة 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 ثالث 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 املرشفــة عــىل املوضــوع مــن املؤسســات الرشيكــة   

ــة االوىل مــن تطويــب األرض بنقــل ملكيــة االرض مــن اصحــاب االرض االصليــني  ،حيــث تــم العمــل عــىل تنفيــذ املرحل

لالســماء 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 ــرتكة إجتماع ــال املش ــس األعم ــل مجال ــة تفعي ــدت لجن عق  

2016/10/6 يف مقــر الجمعيــة حيــث بحثــت ســبل تفعيــل مجالــس األعمــال املشــرتكة القائمــة بــني فلســطني ودول 
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ال مختلفــة منهــا تركيــا، الصــني، األردن، مــرص، اندونيســيا، ُعمــان وهولنــدا وكذلــك مــن خــالل 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 ــرتاتيجية وآلي ــع اس ــة اىل وض ــطيني. باإلضاف ــرف الفلس ــن الط ــس م للمجال

وزارتــي اإلقتصــاد والخارجيــة للعامــني 2016-2017. مؤكديــن عــىل أهميــة هــذه املجالــس يف تعزيــز وتنميــة العالقــات 

ــة. ــدول الرشيك ــطني وال ــني 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 الفلســطينيني بعملهــا الــدؤوب بنفــس الــروح املؤثــرة وعــىل كافــة الصعــد وبكافــة إمكانياتهــا مــن 

أجــل املســاهمة يف صياغــة وتحقيــق الرؤيــا الوطنيــة لتوفــري بيئــة االعمــال املالئمــة لجلــب االســتثمارات وانجــاز املشــاريع يف داخــل 

فلســطني مــن قبــل رجــال االعمــال الفلســطينيني الطموحــني يف الداخــل والشــتات، وبالرشاكــة مــع القطــاع العــام وبقيــة مؤسســات 

القطــاع الخــاص يف دفــع عجلــة اإلقتصــاد اىل األمــام.

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

الفلســطينيني لقــاء اقتصــادي بــني القطــاع الخــاص الفلســطيني مــع فخامــة الرئيــس أبــو مــازن ولقــاء اخــر ضــم رجــال االعمــال 

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

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

الثنائيــة مــع الــدول الصديقــة مــن خــالل مجالــس االعمــال املشــرتكة.

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

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

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

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

ــة  ــد وهيئ ــلطة النق ــس وس ــري واملقايي ــتثمار واملعاي ــجيع اإلس ــة تش ــن هيئ ــمية م ــبه الرس ــات ش ــا. والهيئ ــباب وغريه ــرأة، الش ،امل

ســوق رأس املــال وهيئــة املــدن الصناعيــة ومجلــس القضــاء االعــىل ، وامللحقــني التجاريــني وســفراء العديــد مــن الــدول الشــقيقة 

والصديقــة.

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

االقتصــاد الفلســطيني.

ثانيا، صعيد العمل المؤسساتي المحلي :  
اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينين :

االســتمرار يف ادارة إتحــاد رجــال األعمــال الفلســطينني  مــن مقــر جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيني / القــدس. حيــث وقعــت 

جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيني / القــدس عــام 2003 إتفاقيــة تأســيس اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال وادارتــه مــن مقرهــا 
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بالتعــاون مــع جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيني /غــزة، ومنتــدى رجــال األعمــال يف جنــني، و يف العــام 2007 وقــع هــذه اإلتفاقية ال

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

يرشف اإلتحاد عىل ملف بطاقةرجل االعمال الهام BMC  من خالل ترأسه للجنة من رؤساء مؤسسات املجلس التنسيقي.   

 يعمــل اإلتحــاد حاليــاً عــىل 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 املؤسســني لــه يف العــام 2000 عــىل التعــاون  والتنســيق بــني مؤسســات القطــاع 

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

املجلــس او ينخفــض ويتفــاوت ذلــك بــني اســتالم امانــة الــرس مــن قبــل مؤسســة و اخــرى.

ــيقي  ــس التنس ــة رس املجل ــطينيني 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، وخــالل هــذه الفرتة 

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

الرســمية عــىل مســتوى رئاســة الــوزراء و وزارة اإلقتصــاد الوطنــي و وزارة املاليــة وغريهــا، واجتماعــات دوريــة ومكثفــة 

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

إدارة املخاطــر والكــوارث يف فلســطني، لجــان قانــون الضمــان االجتماعــي وغريهــا (. 

ــف  ــة موق ــرشكات، 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 الــرشكات االرسائيليــة للســوق الفلســطيني، ومراســالت متعلقة بالسياســات 

اإلقتصاديــة وعالقــة 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 ــالت 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 الــرشكات، وأولويــات القطــاع الخــاص عــىل أجنــدة السياســات الوطنيــة وغريهــا. وشــارك املجلــس التنســيقي يف بعــض ورش 

العمــل وأهمهــا املتعلقــة بقانــون الــرشكات. 

وإنتــدب املجلــس العديــد مــن املمثلــني يف اللجــان املختلفــة ومنهــا ) لجنــة مراجعــة مســودة قانــون الــرشكات، 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. وغريهــا مــن اللجــان (.

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

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

بالرتيــد. 2016/07/1  بحضــور وزيــرة اإلقتصــاد الوطنــي يف مقــر الــوزارة حيــث تــم التأكيــد عــىل الرشاكــة مــا بــني القطاعــني 

العــام والخــاص، حيــث أشــادت الوزيــرة باالنجــازات التــي حققهــا املجلــس خــالل فــرتة تســلم إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال 

ألمانــة رس املجلــس، خاصــة مــن خــالل املشــاركة يف إعــداد قانــون الــرشكات وقانــون الضمــان االجتماعــي، مشــرية اىل جهــود املجلس 

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

لرئيــس املجلــس الســابق ســمري زريــق عــىل جهــوده الدؤوبــة.

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

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

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

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

ســتة اشــهر وهــي اتحــاد رجــال األعمــال الفلســطينيني ومركــز التجــارة الفلســطيني »بالرتيــد« واتحــاد الغــرف التجاريــة واتحــاد 

الصناعــات الفلســطينية. 
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ال ثالثا، صعيد مجتمع االعمال الفلسطيني يف الشتات : 

تأسيس اتحاد أصحاب االعمال الفلسطيني العاملي :

ــات رجــال األعمــال الفلســطينيني تــم اإلهتمــام  ــة إتحــاد جمعي ــات األعمــال يف فلســطني تحــت مظل ــات وملتقي ــد جمعي بعــد توحي

ــال الفلســطينيني 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

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

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

االعمــال الفلســطينيني 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 واســرتاليا ونيوزلنــد وكنــدا  وغريهــا.  

ويعمــل االتحــاد حاليــا بالتعــاون مــع بعــض مؤسســات القطــاع الخــاص عــىل مــرشوع مســح للجاليــات الفلســطينية يف اكثــر مــن 

أربعــة وعرشيــن دولــة يف العالــم والرتكيــز عــىل امكانيــة توفــر مجتمعــات لالعمــال فيهــا او املســاعدة مــن اجــل تشــكيل كيانــات 

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

االعمــال الفلســطينيني 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 الفلســطينيني عضــو مؤســس إلتحــاد رجــال األعمــال العــرب الــذي هــو 

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

ســمري زريــق رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيني ورئيــس اتحــاد جمعيــات رجــال االعمــال الفلســطينيني يشــغل 

منصــب نائــب رئيــس اتحــاد رجــال األعمــال العــرب  والــذي اعتمــد خــالل 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 الفــرتة. 

 .Lacs خامسا، الرباعية و الدول املانحة

يتم التواصل من خالل 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 االسالمي ، حيث يمكن املشاركة يف 

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

األعمال الفلسطينيني.
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محور العالقات الثنائية الدولية  : ال

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

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

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

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

ــط  ــري 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 العالقــات الدوليــة وبالتنســيق مــع الرؤســاء املشــاركني للمجالــس مــن الجانــب الفلســطيني وبــارشاك الهيئــة العامــة 

بمتابعــة وتفعيــل مجالــس األعمــال املشــرتكة. ويجــري العمــل عــىل وضــع آليــة جديــدة لتفعيــل عمــل املجالــس املشــرتكة 

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 ــطينيني 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 ــرتكة م ــال املش ــس األعم ــكيل مجال ــا لتش ــاد حالي واالتح

االتفاقيــات لتأســيس هــذه املجالــس نــرشت يف تقاريرنــا الســابقة، وفيمــا يــيل أهــم مــا جــرى خــالل العامــني  2015 و2016  مــن 

ــرتكة: ــس املش ــذه املجال ــاطات له ــات ونش فعالي

 ملتقى األعمال الفلسطيني الفرنيس املشرتك:	

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

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

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

MEDEF “ اتفاقيــة تعــاون مشــرتك لتعزيــز العالقــات اإلقتصاديــة والتجاريــة بــني الجانبــني، بحضــور 

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

االتحــاد ســمري زريــق ورئيــس الكونفدراليــة بيــري 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 عــىل هامــش منتــدى التعــاون الفلســطيني الهولنــدي الثانــي يف 	 

الهــاي- هولنــدا للرؤســاء املشــاركني مــن البلديــن ملجلــس االعمــال املشــرتك، وبحضــور وزيــرة اإلقتصــاد 

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

الســابق وممثــيل مؤسســات ورشكات فلســطينية ، ورئيــس اتحــاد رشكات القطــاع الخــاص الهولنــدي، 

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

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

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

الضغــط وبشــكل رســمي لتعامــل الــرشكات الهولنديــة بشــكل مبــارش مــع الــرشكات 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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ال االتفــاق عــىل إجــراء زيــارة رســمية لوفــد هولنــدي مــن ســيدات ورجــال أعمــال ورشكات هولنديــة لزيارة فلســطني    

يف العــام 2016 املقبــل بهــدف طــرح معيقــات التجــارة واالســتثمارما بــني الطرفــني والعمــل عــىل 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 ــني 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(، األمــني العــام ماجــد 

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

ــرتك .   ــي املش ــطيني – الرومان الفلس

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

مديــر العالقــات 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 

العالقــات الدوليــة يف اإلتحــاد الســيدة ايفلــني عامــر.  ملناقشــة اليــة تفعيــل مجلــس األعمــال الفلســطيني 

الرومانــي املشــرتك.

 مجلس األعمال الفلسطيني – البولندي:	

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

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

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

املهتمــني.  

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 ــرتك م ــتثمار املش االس

 مجلس االعمال الصيني - الفلسطيني املشرتك:	

ــعبية 	  ــني الش ــة الص ــفرات اىل جمهوري ــددة الس ــول متع ــريات الدخ ــدار تأش ــري واص ــتمرار بتوف االس

ــا. العضاءن

 التعميم للمشاركة يف مؤتمر رجال االعمال الصينيني 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 املشــاركني فيهــا خدمــات مميــزة.

املشاركة يف معرض املنتجات الصينية يف عمان بوفد كبري ويف القسمني .	 

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

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

اجــل تطويــر العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة الثنائيــة بــني البلديــن.

تــم تجديــد توقيــع إتفاقيــة تعــاون بــني إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينيني ورشكــة مــي 	 

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

الجانــب الصينــي.

 مجلس االعمال الرتكي الفلسطيني املشرتك:	

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

ــش  ــىل 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 ــطني اىل العال ــة فلس ــا بواب ــر »تركي مؤتم

ــال املشــرتك. ــس األعم ــل مجل تفعي

عــىل هامــش مؤتمــر »تركيــا بوابــة فلســطني اىل العالــم« الــذي عقــد يف شــهر 2015/2، تــم اإلتفــاق عىل 	 

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

/اإلتحــاد يف فلســطني عــىل هامــش زيــارة وزيــر اإلقتصــاد الرتكــي لفلســطني 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 عــرش ملجلــس األعمــال املشــرتك، عقــدت منهــا لقــاءات يف رام اللــه 

ونابلــس

ــرتك 	  ــي املش ــطيني الرتك ــال الفلس ــس االعم ــرشة ملجل ــة ع ــدورة الثاني ــدت ال ــخ 2016/11/8 عق بتاري

يف اســطنبول مــع مجلــس العالقــات اإلقتصاديــة الخارجيــة الرتكــي )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 ــني س ــن اربع م

ثنائيــة B2B بــني املشــاركني كل حســب تخصصــه واهتمامــه و انجــزت العديــد مــن الــرشاكات التجاريــة 

ــف املجــاالت. املشــرتكة يف مختل

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

مشــاركة الرئيــس املشــارك للمجلــس الفلســطيني الرتكــي املشــرتك يف اللجــان املشــرتكة 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 والســفري الجديــد احمــد رمضــان. وننتظــر انتــداب اللجنــة التنفيذيــة مــن الجانــب 

ــرا. ــة مؤخ ــس ادارة الغرف ــري 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

وســفري فلســطني يف ُعمــان بهــدف عقــد الــدورة الثانيــة ملجلــس االعمــال الفلســطيني الُعمانــي املشــرتك 

خــالل شــهر2016/12.  وتــم تأجيــل عقــد الــدورة لحــني جهوزيــة الجانــب الُعمانــي وإعتمــاد أعضــاء 

مجلــس األعمــال مــن الجانــب الُعمانــي.

 مجلس االعمال الفلسطيني األردني املشرتك:	

يف 2015/4/12 تــم عقــد اجتمــاع مــا بــني مجلــس إدارة جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيني ومجلــس 	 

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

ــطني  ــة يف فلس ــتثمارات االردني ــم االس ــادة حج ــة زي ــىل أهمي ــد ع ــم التأكي ــث ت ــرتك.   حي ــي املش األردن

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

بــني البلديــن الشــقيقني.

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

بأهــم املتطلبــات الالزمــة لتعزيــز العالقــة اإلقتصاديــة مــع املمملكــة األردنيــة الهاشــمية وتعزيــز التبــادل 

ــق معــرب الكرامــة وســبل تفعســل  ــم عــن طري ــف دول العال اإلقتصــادي بــني فلســطني واألردن ومختل

مجلــس األعمــال املشــرتك بــني البلديــن.

 مجلس االعمال الفلسطيني اإلندونييس املشرتك:	

ــا- 	  ــة جاكارت ــة اىل جمهوري ــمية ناجح ــارة رس ــاد زي ــم االتح ــرتة 11-2016/10/14 نظ ــالل 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 الســفري اإلندونيــيس يف رام اللــه وتــم التأكيد عــىل تعزيز العالقــات الفلســطينية اإلندونيســية 	 

يف مختلــف املجــاالت كمــا أوىص الســفري 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 عــىل إقتصــاد الدولتني. 

مجالس أعمال مشرتكة »تحت التأسيس”:
 ــرب 	 ــل بتأســيس مجالــس أعمــال جديــدة  خــالل 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 الالتيني مــن امريــكا الجنوبي

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

ــع 	  ــدول لتوقي ــد مــن ال يجــري العمــل  عــىل تأســيس هــذه املجالــس خــالل التواصــل ومراســلة العدي

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

ــات مجالــس مشــرتكة . ــا إلتفاقي ــي ترقــى الحق تعــاون ثنائ

محور المشاريع في الجمعية/ االتحاد :

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

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

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

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

رجال األعمال العرب، وكذلك إرسالها الكرتونيا لكافة الرشكاء يف دول العالم. 

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

التصدير واإلسترياد وحل املشاكل اللوجستية لدى الرشكات أعضاء اإلتحاد بالعمل عىل :

1-1  اإلجتماع مع املهتمني من أعضاء اإلتحاد يف ثالث ورشات يف رامالله ونابلس والخليل وفريق الخرباء لبيان اية توضيحات او تسهيالت 

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

للتكاليف.

توثيق خفض التكاليف مع أعضاء اإلتحاد . 1-2

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

2.   مرشوع املنارصة Advocacy ) مجمد(:

اإلجراءات املطلوبة وطنياً لتسهيل التجارة  أ.  

التعديالت املطلوبة عىل قانون الصناعة ب.  

تفعيل مجالس االعمال وجلب االستثمارات بإشرتاك 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 ــرشوع  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 املــرشوع مــن خــالل اســتهداف الشــتات الفلســطيني اىل خلــق مشــاريع اســتثمارية يف فلســطني تعمــل عــىل خلــق فــرص 

عمل وجــذب االســتثمارات وتشــجيع الصــادرات الفلســطينية.

املؤسسات املشاركة هي:

o .جمعية/إتحاد جمعيات رجال األعمال الفلسطينيني

o  .هيئة تشجيع اإلستثمار الفلسطينية

o .اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

o .مركز التجارة الفلسطيني- بالرتيد

o .DAI

o .منتدى سيدات األعمال

ــة  ــدة ثماني ــدت مل ــي امت ــالث الت ــه الث ــرشوع بمراحل ــذ امل ــر يف تنفي ــني عام ــيدة ايفل ــة الس ــات الدولي ــرة العالق ــارك مدي ــث تش حي

اشــهر خــالل عامــي 2014 - 2015 )وهــو مســتمر حاليــاً( بمســاعدة متدربــة وفرهــا القائمــون عــىل املــرشوع مــن خــالل توظيفهــا 

ملــدة ثالثــة شــهور ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة ملتدربــة أخــرى ملــدة ثــالث شــهور أخــرى للمســاعدة يف عمليــة جمــع املعلومــات عــن 

فلســطينيي الشــتات ومؤسســاتهم وادخالهــا عــىل قاعــدة البيانــات املركزيــة. 

كمــا يشــارك الســيد ماجــد معــايل أمــني عــام اإلتحــاد والســيدة ايفلــني عامــر يف حضــور االجتماعــات الدوريــة الخاصــة باملــرشوع 

واملســاهمة يف تطويــره ووضــع اســرتاتيجيته املســتقبلية.

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

قبــل املؤسســات الرشيكــة لتاريخــه. باإلضافــة اىل اســتكمال العمــل عــىل الرســائل املوحــدة املســتخدمة يف البعثــات الرتويجيــة والتــي 

تحتــوي عــىل اجابــات موحــدة ألســئلة محتملــة مــن قبــل فلســطينيي الشــتات وغريهــم بهــدف إعطــاء صــورة ايجابيــة عــن الوضــع 

االقتصــادي الفلســطيني لجــذب االســتثمار وتشــجيع التبــادل التجــاري.

 This Week( ــة ــة( عــن املؤسســات املشــاركة يف املــرشوع لنرشهــا يف مجل  كمــا تــم العمــل عــىل تجميــع معلومــات )مــواد تعريفي

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

تعزيــز التبــادل التجــاري وتشــجيع االســتثمار يف فلســطني.

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  ــطني وتش ــتثمارات اىل فلس ــذب االس ــل وج ــرص عم ــق ف ــو خل ــادرات ه ــذه املب ــن ه ــدف م ــون اله ــىل 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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ال كمــا أن الجمعيــة/ اإلتحادحاليــاً بصــدد تحضــري Proposal  مقــرتح ملــرشوع من عــدة مكونــات ســيقدم لـــ DIA/PMDP  للحصول 

ــل لتنفيذه. ــىل تموي ع

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

يف مــرشوع اقليمــي يضــم االردن ولبنــان وفلســطني وهــو متشــابه يف التوجــه يف هــذه البلــدان ، ويضــم املــرشوع مؤسســات محليــة 

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

الكفــاءات املحليــة مــن رياديــني 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 عــىل املســتوى الوطنــي، وذلــك لعكــس مصالــح القطــاع الخــاص الفلســطيني فيهــا، وتهــدف هــذه املجالس 

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

وتطويــر القطاعــات اإلقتصاديــة املتخصصــة .

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

املمثل الجهة 

مكتب الرئيس 

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

ماجد معايل 

محمد مرسوجي املجلس األعىل لإلبداع والتميز 

لجان مجلس الوزراء 

سمري زريقلجنة مراجعة مسودة قانون الرشكات 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 

سمري زريق لجنة قانون الضمان االجتماعي  

 اسامه عمرو 

د. عاطف عالونه 

زياد عنبتاوي لجنة أكسبو ميالن 

سمري زريقالفريقني الوطني والفني إلنضمام فلسطني ملنظمة التجارة العاملية 

ماجد معايل 

عنان عنبتاوياملجلس الفلسطيني للصادرات 

 )Lacs ( ماجد معايل   لجنة الدول املانحة 
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ماجد معايل لجنة تسيري وتسهيل التجارة للمنتجات الفلسطينية / املجلس التنسيقيال

USAID /ماجد معايل الفريق الوطني الفني ملنارصة القطاع الخاص / وزارة االقتصاد

ماجد معايل الرشاكة اليورو متوسطة 

عضوية كل من 

سمري زريقالفريق الوطني للتنمية اإلقتصادية 

سمري زريقمجلس إدارة صندوق الضمان اإلجتماعي

سمري 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. أمني حدادلجنة تسهيل الحركة للقطاع الخاص وبطاقة BMC  / وزارة الشؤون املدنية 

ماجد معايل  

ماجد معايلالفريق الوطني الفني الخاص بمتابعة تقييم اإلتفاقيات والعالقات التجارية الفلسطينية 

لجان وزارة العمل 

يوسف النتشة صندوق التشغيل والحماية اإلجتماعية 

حسام حجاوي اللجنة الوطنية للحد األدنى لألجور 

أيمن نريوخ لجنة السياسات العمالية 

سمري زريق اللجنة التحضريية 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،  سمري 

خرض الجرايش، محمد العامور 

اسامه عمرو ، محمد العامور ، لجنة تفعيل مجالس األعمال املشرتكة

زياد عنبتاوي

سلطة النقد / هيئة سوق رأس املال

محمد العامور مجموعات العمل الخاصة باإلسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل 

هيئة املنظمات األهلية 

اللجنة الوطنية لتمكني املنتجات الفلسطينية 

ومقاطعة منتجات املستعمرات اإلستيطانية

ماجد معايل



نشاطات
الجمعية / إتحاد 

رجال األعمال
في صور
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اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي وغير العادي
عقدت جمعية رجال األعمال الفلسطينيني إجتماعات هيئتها العامة غري العادية والعادية يف فندق بالزا فلسطني بمدينة رام الله بتاريخ 

2014/11/23 وإنتخبت 13 ثالثة عرش عضواً ملجلس إدارة الجمعية »الدورة السابعة«
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اإلجتماع األول ملجلس إدارة جمعية رجال األعمال الذي تم خالله توزيع املناصب اإلدارية للمجلس

وإنتداب ممثيل الجمعية يف مجلس إدارة اإلتحاد وبحث سبل تطوير عمل الجمعية واإلتحاد.

اإلجتماع الثاني ملجلس اإلدارة  يف مقر الجمعية بمدينة 

رام الله ناقش خالله عدة قضايا تهدف اىل تقوية عمل 

الجمعية للمرحلة القادمة و اإلطار اإلسرتاتيجي لعمل 

املجلس الجديد.

اإلجتماع الثالث ملجلس اإلدارة  

يف مقر نادي رجال األعمال يف رام الله 
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إجتماعات مجلس اإلدارة يف مقر الجمعية

إجتماع مجلس اإلدارة  يف املستشفى اإلستشاري يف ضاحية الريحان

إجتماع مجلس اإلدارة 

يف فندق إنرتكونتيننتال بيت لحم 
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إجتماع مجلس اإلدارة 

يف نادي رجال األعمال / الطرية 

إجتماع مجلس اإلدارة  رقم )11(

زيارة مجلس اإلدارة  إىل ملتقى 

رجال األعمال يف الخليل

إجتماع مجلس اإلدارة 

رقم )10( 
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لقاء رجال االعمال يف منطقة 48 ونظرائهم مع 

الرئيس محمود عباس  الذي نظمته الجمعية بهدف 

بحث آفاق التعاون وتطوير العالقة اإلقتصادية 

املشرتكة وآلية مأسستها.

اإلجتماعات الرسمية
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أثناء لقاء وفد من القطاع الخاص الفلسطيني 

مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يف مقر رئاسة الوزراء 

مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

اللقاء األول
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أثناء لقاء وفد من القطاع الخاص الفلسطيني 

مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يف مقر رئاسة الوزراء 

مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

اللقاء الثاني
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اللقاء مع معايل وزير املالية د. شكري بشارة، 

بحضور كبار موظفي وزارة املالية، حيث تم 

خالل اللقاء اإلعالن عن البدء برصف مستحقات 

موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص 

بنظام وبرنامج جديد.

مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيني يلتقي نائب رئيس الوزراء للشؤون اإلقتصادية ووزير اإلقتصاد الوطني 

السابق الدكتور محمد مصطفى حيث أكد املجلس عىل أن الجمعية تمثل الجسم املركزي لرجال األعمال الفلسطينيني  يف 

الخارج والداخل و رضورة تفعيل الرشاكة ما بني القطاعني العام والخاص.

مجلس إدارة الجمعية يجتمع مع وزيرة اإلقتصاد الوطني السيدة عبري عودة حيث تم خالل اإلجتماع التأكيد عىل 

رضورة التعاون والتكامل بني وزارة االقتصاد وجمعية رجال األعمال الفلسطينيني يف سبيل رسم السياسات والخطط 

االقتصادية الوطنية.
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زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال الفلسطينيني ملقر جمعية رجال األعمال األردنيني واإلجتماع 

برئيس الجمعية حمدي الطباع وأعضاء مجلس اإلدارة.

لقاء السيد سمري زريق مع السيد كريي وزير الخارجية االمريكي يف واشنطن اثناء زيارة الوفد الفلسطيني يف جولة  

ترويجية يف الواليات املتحد ة.

اللقاءات والتشبيك
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مشاركة السيد سمري زريق رئيس جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني و السيد عمار العكر ورئيس مجموعة 

اإلتصالت الفلسطينية ومعايل مازن سنقرط  رئيس 

مجموعة سنقرط العاملية يف اجتماع مصغر مع السيد 

توني بلري مبعوث اللجنة الرباعية يف الرشق األوسط.

لقاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني مع السفري الفرنيس هاريف 

ماجرو واركان سفارته عىل عشاء عمل 

يف مقر  السفارة يف القدس   

اجتماع مع السفري القربيص يف رام الله

اجتماع مع السفري التونيس يف رام الله

اجتماع مع السفري الصيني يف رام الله
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شاركت الجمعية يف سلسلة لقاءات نظمتها 

البلدية خالل زيارة وفد من بلدية امسرتدام، 

بحضور رئيس البلدية م. موىس أبو حديد، 

ورئيس جمعية رجال االعمال الفلسطينيني 

سمري زريق  ورئيس بلدية أمسرتدام 

افرهارد فان دير الن والوفد املرافق له،  

وممثلني عن القطاع الخاص

اجتماع مع السفري االندونييس يف رام الله

اجتماع مع السفري االردني يف رام الله
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إستقبال السيد جان دي باو القنصل السيايس يف سفارة مملكة بلجيكا يف القدس يف مقر الجمعية  و إطالعه  عىل العديد 

من الجوانب التي تواجه اإلقتصاد الفلسطيني ومجتمع األعمال الفلسطيني.

خالل اللقاء مع  القنصل املجري يف فلسطني جيزا ميهايل 

يف مقر جمعية رجال االعمال الفلسطينيني يف رام الله الذي 

تم فيه التأكيد عىل تعزيز العالقات اإلقتصادية املبارشة 

ما بني القطاع الخاص الفلسطيني واملجري، والتشبيك ما 

اللقاء مع ممثل دولة التشيك يف فلسطني راديك بني رجال األعمال يف البلدين

روبيش ونائبه سرييل بومباليك يف مقر وزارة 

الخارجية لبحث سبل تفعيل العالقة اإلقتصادية 

الثنائية بني دولة التشيك وفلسطني.
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أثناء مشاركة وفد كبري من اعضاء الجمعية 

واالتحاد  برئاسة السيد سمري زريق 

يف فعاليات منتدى قضايا االستثمار يف الوطن 

العربي  يف العقبة – األردن

مؤتمرات ومعارض وورشات عمل
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مؤتمر تركيا بوابة فلسطين
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مشاركة السيد اسامة 

عمرو نائب رئيس الجمعية 

والسيد ماجد معايل مدير 

الجمعية يف قمة االعمال 

االوروبية التي عقدت يف 

بروكسل التي عقدت 

يف  2015/5/7،6   

قمة األعمال األوروبية
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لقاء القطاع الخاص 

الفلسطيني مع رجال األعمال 

الفلسطينيني يف الداخل
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مشاركة رئيس الجمعية السيد سمري زريق ووفد كبري من رجال األعمال الفلسطينيني يف ملتقى مال وأعمال فلسطني الثاني 

الذي عقد يف مدينة بيت لحم

مشاركة وفد من الجمعية برئاسة السيد زياد عنبتاوي عضو مجلس اإلدارة  كرئيس مشارك من الطرف الفلسطيني 

ملجلس االعمال الفلسطيني الهولندي املشرتك، يف منتدى التعاون الفلسطيني الهولندي الثاني يف الهاي- هولندا حول 

سبل التعاون االقتصادي الفلسطيني الهولندي.
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مؤتمر ماس 
اإلقتصادي

ملتقى مال 
وأعمال دبي 2016
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مشاركة عدة وفود من جمعية/إتحاد رجال األعمال 

الفلسطينيني يف معارض املنتجات الصينية يف عمان، 

اسطنبول ودبي وجاءت هذه املشاركات بعد توقيع 

اتفاقية تعاون بني الجمعية ورشكة مي اورينت 

الرشكة املنظمة ملعارض املنتجات الصينية يف العالم.
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معارض
األردن

تركيا



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس 50

ور
ص

ي 
 ف

ال
م

ألع
ل ا

جا
د ر

حا
/إت

ة 
عي

م
لج

ت ا
طا

شا
ن

دبي

مشاركة أعضاء الجمعية يف دورات متخصصة يف جمهورية الصن الشعبية

دورات
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مشاركة أعضاء الجمعية يف دورات 
متخصصة يف جمهورية الصني 

الشعبية
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نشاطات املجلس التنسيقي ومؤسسات القطاع الخاص خالل فرتة تسلم الجمعية / اإلتحاد أمانة الرس
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لقاء لتنسيق العالقة بني القطاع الخاص ووزارة االقتصاد الوطني
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في اسطنبول

مجالس األعمال المشتركة
مجلس األعمال الفلسطيني التركي المشترك

إجتماعات الدورة رقم )10( لمجلس األعمال الفلسطيني التركي المشترك
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إجتماعات الدورة رقم 
)11( لمجلس األعمال 
الفلسطيني التركي 

المشترك 

في رام الله
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إجتماعات الدورة رقم )12( لمجلس األعمال الفلسطيني التركي المشترك

في القدس

في نابلس

في 
اسطنبول
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مجلس األعمال البولندي الفلسطيني المشترك

في نابلس
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مجلس األعمال الروماني الفلسطيني المشترك

في جاكرتا

في رام الله
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مجلس األعمال الفرنسي الفلسطيني المشترك

في رام الله
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شارك وفد من جمعية رجال األعمال 

الفلسطينيني يف ورشة عمل حول 

التوعية يف أدوات مؤسسات البنك 

اإلسالمي للتنمية واملؤسسات العربية 

لضمان اإلستثمار والتي نظمت 

من قبل هيئة تشجيع اإلستثمار 

الفلسطينية وبتمويل من البنك 

اإلسالمي للتنمية وعقدت يف العاصمة 

األردنية عمان.

املؤتمر الصحفي 

حول االجراءات 

عىل معرب الكرامة

ورشات عمل
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ورشة عمل حول سبل تنشيط العالقات االقتصادية الفلسطينية البولندية بمشاركة السيدة الكساندرا بوكوسكا ممثل 

جمهورية بولندا لدى فلسطني  وامللحق التجاري البولندي يف تل أبيب السيد كريزيستوف بارتوش يف فندق فلسطني بالزا 

يف رام الله ومجموعة كبرية من رجال األعمال األعمال. 

الفريق الوطني 

للتنمية 

االقتصادية

إجتماعات اللجان والمنتدبين
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أحد إجتماعات لجنة العضوية يف مقر جمعية رجال 

األعمال الفلسطينيني

لجنة مكافحة الكوارث الطبيعية

لجنة تفعيل املجالس املشرتكة

لجنة الضمان االجتماعي

لجنة أرض املؤسسات

لجنة قانون الرشكات
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زيارة أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال األعمال الفلسطينيني يف جميع محافظات الوطن بهدف التواصل املبارش معهم 

واإلطالع عىل إحتياجاتهم واألخذ بمالحظاتهم حول أداء الجمعية وتطلعاتهم املنشودة مستقبالً. 

مع أسامة خلف صاحب مطعم دارنا مع أسعد الجعربي مدير عام رشكة ملار لالٕسترياد والتسويق

مع املهندس مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط العاملية  مع املهندس أديب دار عيل

مع أيمن قدح  - رشكة دواجن فلسطني  مع أيمن الفاخوري صاحب مؤسسة توب سيستم لالمٔلنيوم

التواصل مع الهيئة العامة
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مع جمال ملحم مدير مجموعة طالل أبو غزالة مع باسم العكر صاحب رشكة العمارة لالٕنشاءات الهندسية

مع عيى قسيس مدير عام بنك االٕستثمار الفلسطيني مع عمر درويش رشكة درويش للسايحة والسفر 

مع طارق الدييس مدير عام رشكة ضمان التأمني مع سامي وسميح هدهد رشكة الهدهد للتجارة العامة

مع سأيد دحادحة مدير مصنع نصكو للفرشات مع حسن أبو شلبك مدير رشكة أرابتك جردانة
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مع محمد زملط مدير عام فندق الجراند بارك مع كمال حسونة صاحب مصنع االٕلكرتود

مع محمد عفيف القواسمي - 

مجموعة رشكات ركن االٕستثمار الفلسطيني

مع عاكف حموضة صاحب رشكة حموضة للصناعة والتجارة وحسن 

القييس رٔييس الغرفة التجارية السابق يف طولكرم

مع وائل قسيس مدير عام رشكة أرامكس مع مدحت عورتاني صاحب رشكة مراد ديكور
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مع محمد صبيح - رشكة غرغور - رام الله

املهندس محمود عبد الله - مركز دراسات الهندسة املدنية والبيئية - رام الله

مع مأمون السعد-الرشكة الهندسية للتكيف والتربيد - نابلس

مع محمد أسعد الجوهري
رشكة الجوهري لإلسترياد والتصدير - اريحا

مع محمد جوهر - رشكة الجوهر التجارية 
الصناعية  - اريحا



ور
ص

ي 
 ف

ال
م

ألع
ل ا

جا
د ر

حا
/إت

ة 
عي

م
لج

ت ا
طا

شا
ن

67التقرير السنوي العام الثامن - آب 2017

مع غالب الحاج حسن وبشار عجاوي  - جنني

يف رشكة العجاوي - جنني

مع محمود أبو ربيع رشكة محمد أبو ربيع وأوالده للتوريدات 
والخدمات 
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االثنين 2015/3/2

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة 12

في ورشة عمل نظمتها مؤسسة »بال ثينك« للدراسات:

تشكيل قائمة انتخابية عربية واحدة للكنيست يهدف للمحافظة على الهوية الفلسطينية
أك����د أكاديمي����ون ونخب سياس����ية وممثل����و قوائم كتب فايز أبو عون:

انتخابي����ة في داخل الخ����ط االخضر وكت����اب ومحللون 
سياسيون، أن تشكيل الفلسطينيين في الداخل قائمة 
عربية واحدة لخوض انتخابات الكنيس����ت اإلسرائيلي، 
هو رد طبيعي ومتوقع على س����ن الكنيست قانونا رفع 
بموجبه نسبة الحسم للدخول للكنيست، كخطوة لقطع 
الطريق أمام األح����زاب العربية من خ����وض االنتخابات 
للكنيست في حال بقيت مشرذمة.وعدم تجاوزها نس����بة الحس����م الت����ي تؤهلها للدخول 

واشاروا إلى أن تشكيل هذه القائمة من أربعة أحزاب 
مختلف����ة البرامج واأليديولوجي����ات والتوجهات، وهي 
"الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة، حزب التجمع 
الوطني، الحركة اإلسالمية في الداخل، الحركة العربية 
للتغيير"، لم يكن باألمر الس����هل أو اليسير، ولكنه جاء 
من منطلق الحف����اظ على الهوية الفلس����طينية داخل 
أراضي العام 48 التي حاولت جميع األحزاب والحكومات 
اليمينية المتطرفة في إس����رائيل طمسها ودمجها في 
وعن محيطه العربي ثانيًا.المجتمع اإلس����رائيلي لعزل الفلسطيني عن شعبه أواًل، 

نوا أن جميع األحزاب اإلسرائيلية بما فيها أحزاب  وبيَّ
اليس����ار تراهن على الدم الفلسطيني سواء في الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، وعلى بقاء االنقس����ام كما هو عليه 
اآلن، وعلى ما يحدث في العالم العربي من ثورات جاءت 
بنتائج عكس����ية غير التي كان يتوقعها الجميع، وهي 
ب����روز أحزاب ومنظمات دينية متطرفة، باإلضافة إلى ما 
وتونس واليمن وسورية.يحدث من اقتتال داخلي كما هو الحال في مصر وليبيا 

جاء ذلك خالل ورش����ة عم����ل نظمتها مؤسس����ة "بال 
ثينك" للدراس����ات اإلس����تراتيجية بالتعاون مع مؤسة 

فيردريش إيبريتن، أمس، في قاعة االجتماعات بفندق 
غراند ب����االس بمدينة غ����زة، بعنوان "مش����روع تقديم 
فلس����طين إلى العالم... وتقديم العالم إلى فلسطين"، 
بمش����اركة الكاتب والمحلل السياس����ي أكرم عطا الله، 
ومدير مؤسس����ة "بال ثينك" عمر شعبان، ومدير مدير 
البرامج بمؤسسة فيردريش ايبريتن بغزة أسامة عنتر، 
وأس����تاذ العلوم السياس����ية في جامعة حيفا الدكتور 
أس����عد غانم، وع����دد كبير من ق����ادة الفصائل الوطنية 

واإلسالمية.
وب����دأت الورش����ة التي أداره����ا ش����عبان، بكلمة عنتر 
قدم فيها ش����رحًا مختص����رًا عن المؤسس����ة قال فيها، 
إنه����ا أنجزت خ����الل العامي����ن الماضيي����ن العديد من 
البرامج والمشاريع بالتنس����يق مع المؤسسات المحلية 
إضافة إل����ى تمويل اإلصدارات البحثي����ة الفكرية، وإن 
من بين البرامج التي ت����م تنفيذها برنامج منتدى غزة 
للدراسات السياس����ية واإلستراتيجية بمركز التخطيط 
الفلس����طيني حول االنتخابات وتطوير وتفعيل منظمة 
التحرير الفلس����طينية فيما تم تنفيذ برنامج مش����روع 
إثراء النقاش السياسي لمؤسسة "بال ثينك" للدراسات 
اإلس����تراتيجية، إضافة إلى مش����روع تعزي����ز مفاهيم 
تحويل النزاع لدى الشباب ومش����روع تنمية المهارات 

القيادية لدى الكادر النسوي وكذلك برنامج اإلعالم.
وش����دد عنت����ر على أهمي����ة تفعيل ال����دور الحقيقي 
لمؤسس����ات المجتمع المدن����ي والتركي����ز على العمل 
التطوع����ي ألنه ال يجوز أن تأخذ تلك المؤسس����ات دورا 
اكب����ر من دورها الطبيع����ي أو ال تلتزم بدورها الحقيقي 
خاص����ة وانه يوج����د ثالثة أنواع من المؤسس����ات منها 
مؤسس����ات تقليدية ومؤسس����ات تعم����ل ضمن خطة 
إس����تراتيجية لكنها سرعان ما تتحول عن رؤيتها وفق 
وجهة المؤسسات الدولية فيما توجد مؤسسات تلتزم 
بالخطة الموضوعة لها بغض النظر عن الرؤى الدولية.

م����ن جهتها، قالت عايدة توما س����ليمان، المرش����حة 
الخامس����ة ف����ي "القائم����ة العربي����ة المش����تركة" عن 
الجبهة الديمقراطية للس����الم والمساواة، عبر الفيديو 
كونفرنس، إّن األحزاب اإلس����رائيلية تشّن حملة شرسة 
عل����ى األص����وات العربية، وتح����اول اللعب عل����ى الوتر 
الطائفي، كم����ا أن األحزاب اإلس����رائيلية تتعامل معنا 
بعقلية استعالئية، فبالنسبة لهم نحن مخزون أصوات، 
ومجموعة طوائ����ف وملل، يمكن تأليبه����ا ضد بعضها 
"فّرق تسد" االستعمارية المعروفة.البعض، وتخويفها من بعضها البعض. إنها سياس����ة 

وأضافت توما: مجّرد تس����مية "المعسكر اإلسرائيلي" 
هي تسمية إقصائية هدفها مغازلة اليمين، متسائلة 
ما هو موقف هرتس����وغ وليفني من "قان����ون القومية" 
ومن "يهودية الدولة"؟ ليفني هي مهندسة "يهودية 
الدولة"! وماذا كان موقف "ميرتس" من العدوان الدموي 
على غ����زة؟ لقد الذت زهاف����ا غلئون بالصم����ت المطبق 
ورف����ض حزبها التظاهر معنا ضد الحرب أو حتى إصدار 
موقف ضد قتل األطفال والنساء! هل أعلن هرتسوغ أنه 
لن يرتمي في أحضان نتنياهو؟ هل س����اعد التصويت 
له����ذه األحزاب بإح����داث أي تغيير أو إحق����اق أي حق؟ 
ه����ل اهتمت هذه األح����زاب حتى بقضايان����ا اليومية؟ 
بالتعلي����م؟ بتش����غيل النس����اء؟ بالس����لطات المحلية؟ 

بالعنف؟!.
للقائم����ة  التصوي����ت  "فق����ط  بالق����ول:  واختتم����ت 
المش����تركة هو الضم����ان للموقف الوطني المس����ؤول 
في جميع القضايا القومية واليومية، كما أن تش����كيل 
الفلس����طينيين في الداخل اإلس����رائيلي قائمة عربية 
واحدة لخوض انتخابات الكنيس����ت اإلسرائيلي، هو رد 
فلس����طيني طبيعي ومتوقع على سن الكنيست قانونا 
رفع بموجبه نسبة الحس����م للدخول للكنيست، كما أنه 
رد عل����ى جميع األحزاب والحكومات اليمينية المتطرفة 

ف����ي إس����رائيل التي حاول����ت وتحاول طم����س الهوية 
الفلس����طينية ودمجها في المجتمع اإلسرائيلي لعزل 

الفلسطيني عن شعبه أواًل، وعن محيطه العربي ثانيًا.
ب����دوره، أكد د. أس����عد غان����م أهمية دراس����ة الواقع 
اإلس����رائيلي، وفهم التحوالت التي تشهدها الخريطة 
السياسية والحزبية في إسرائيل على أبواب االنتخابات 
اإلس����رائيلية العامة، مضيف����ًا، "ألن الص����راع العربي - 
اإلس����رائيلي قد يطول هناك حاجة موضوعية لدراسة 
الحالة اإلس����رائيلية وفهمها بكل أبعادها وجوانبها"، 
الس����يما في ظل التح����والت السياس����ية المتزامنة مع 
اقت����راب موع����د االنتخاب����ات البرلماني����ة )للكنيس����ت 
اإلس����رائيلي( وما نتج ع����ن تلك التح����والت من انهيار 

أحزاب وحركات سياسية قائمة وقيام أحزاب جديدة.
وخلص د. غانم إلى القول إن االنتخابات اإلس����رائيلية 
الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي".المق����ررة "مصيري����ة وتقت����رب من لحظة الحس����م بين 

من جانبه، ق����ال عطا الله، أس����ابيع قليلة تفصلنا عن 
االنتخابات اإلس����رائيلية، وس����ط تباين����ات واضحة في 
استطالعات الرأي وتكوين التحالفات اإلسرائيلية على 
صعيد التكتالت الحزبية، وصعود أحزاب وسقوط أخرى 
ووصول أخرى لتكون العبا أساس����يا ومؤثرا في تشكيل 
االئت����الف الحكومي المنتظر، فما هي الس����يناريوهات 
على المشهد السياسي.اإلس����رائيلية القادمة على المسرح االنتخابي وتأثيرها 

وأضاف، "إنه وباإلشارة إلى السيناريوهات المحتملة 
والمتوقعة في االنتخابات اإلس����رائيلية فإن المش����هد 
السياس����ي ف����ي إس����رائيل ال يحمل أي ثواب����ت إال بعد 
االنتخابات، مش����يرا إلى أن ما يقوله السياس����يون في 
إس����رائيل قبل االنتخابات عن التحالف����ات تتغير وفقا 
للعروض والمصالح التي تنش����ط بع����د االنتخابات على 
الس����احة السياس����ية في إس����رائيل، وبالتالي فإنه من 

المس����تحيل تحال����ف حزب العم����ل والليك����ود بقيادة 
نتنياهو ألن نتنياهو يعتبر نقيضا طبيعيا لسياس����ة 
ح����زب العمل، ويك����ن كراهي����ة كبيرة للح����زب تتعلق 
بالبعد السياس����ي، حيث يعتبر أن اتفاق "أوسلو" الذي 
وقع����ه حزب العم����ل هو نكب����ة كبيرة إلس����رائيل، وأن 
مهمت����ه التاريخي����ة "نتنياهو" هي إنقاذ "إس����رائيل" 
من المفاوضات واتفاق "أوس����لو"، وأنه تاريخيا هو أتى 
لمعالجة تلك الكارثة أو "المصيبة" التي أحدثها حزب 

العمل، وإنقاذ إسرائيل من نكبة اتفاق "أوسلو".
وأش����ار إلى أن الس����يناريو األبرز يكم����ن في تحالف 
بينيت مع نتنياهو، مستندًا الى ما كتبه نتنياهو وأشار 
فيه إل����ى أن حزب البيت اليهودي هو ش����ريك طبيعي 
لليكود، وأن الحكومة القادمة قد تتش����كل من الليكود 
والبي����ت اليهودي، وأنه من الممك����ن أن ينتج التقارب 
لهذين الحزبين اليمينيين.بي����ن الحزبين في حالة التحالف عما يقارب ال�40 مقعدا 

وعن المشهد السياسي اإلسرائيلي في عهد نتنياهو، 
أوضح عطا الله أنه من المعروف عن نتنياهو أنه يراوح 
مكانه وينتهج سياس����ة عدم التغيير، وهذا نش����ر في 
كتاب صدر مؤخرا في إس����رائيل، وبالنسبة لليفني وردا 
على توقعات البعض فهي ج����زء من حزب العمل وجزء 
من هرتسوغ وعدد مقاعدها ال تؤهلها، أما ليبرمان فكل 
استطالعات الرأي األخيرة أش����ارت إلى تراجعه بنسبة 
كبيرة خصوصا بعد الهزة القوية التي تعرض لها بعد 
الكش����ف عن فضيحة مديرة عام وزارة الخارجية ووزير 

السياحة.
وأش����ار إل����ى أن االنتخاب����ات السياس����ية ع����ادة م����ا 
تنعكس نتائجها على المش����روع الفلسطيني، ويبقى 
الفلسطينيون في حالة ترقب دائم حتى حسم النتائج 
النهائية لالنتخابات، لتحديد التوجهات والعمل على 

تطوير آليات المواجهة لتتناسب مع حجم الصراع. 

خالل مشاركته بمسيرة »للديمقراطية« في غزة بذكرى انطالقتها الـ46

زيدان يدعو المجلس المركزي لوضع خارطة طريق إلنهاء االحتالل
انطلقت امس، في غزة مس���يرة حاشدة نظمتها الجبهة كتب حسن جبر:

الديمقراطية لمناسبة الذكرى ال� 46 النطالقتها.
وتحركت المس���يرة من متنزه البلدي���ة وصوال إلى ميدان 
الجندي المجهول بالمدينة يتقدمها كوادر وقادة الجبهة 
الديمقراطية وقادة من فصائل العمل الوطني واالسالمي.

ورفع المشاركون في المسيرة رايات الديمقراطية واعالم 
المستمر على االراضي الفلسطينية.فلس���طين ورددوا هتاف���ات منددة بالعدوان اإلس���رائيلي 

والق���ى صالح زيدان عض���و المكتب السياس���ي للجبهة 
الديمقراطية كلم���ة طالب فيها المجل���س المركزي وضع 
خارطة طريق إلنقاذ غزة من جحيم الدمار والحصار وكوارث 
األزمات المتفاقمة والمتزايدة وعلى جميع المس���تويات، 
خارطة طريق تنقل الش���عب الفلسطيني من االحتالل إلى 

وضع االستقالل.
ودعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير لإلس���راع بوضع 
آلية مدروس���ة لالنفكاك المتاح، األمن���ي واالقتصادي عن 
االحت���الل، الفتًا إل���ى أن من يريد وض���ع التحديات الكبرى 
للش���روع بالتخلص م���ن االحتالل، علي���ه أن يحصن الحالة 
الداخلي���ة وبمقوم���ات الصمود  بالوح���دة  الفلس���طينية 

المجتمعي.
واك���د زيدان أن الح���رب على غزة وجه���ت ضربة قاصمة 
القتص���اد غزة المنه���ار وارتفعت معها مع���دالت البطالة 
والفق���ر إل���ى ما يزيد ع���ن 50% وخاصة بطال���ة الخريجين 

والنساء.
واضاف: إن الخدم���ات التعليمية واالجتماعية والصحية 
وأزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية 
تتدهور وترتفع األسعار ويزداد فرض مزيد من الضرائب، 
بم���ا فيها فتح قطاع غزة أمام المنتجات اإلس���رائيلية بدل 
مقاطعتها، وصواًل إلى عدم صرف رواتب أسر شهداء حروب 
غزة األخيرة ومعها استمرار الغبن الالحق بالموظفين سواء 
موظفي الس���لطة الفلس���طينية أو موظفي حكومة حماس، 

واستمرار الخلل والتقصير في خدمات وكالة الغوث.

وأك���د زيدان أن االحتالل يتحمل مس���ؤولية النكبة التي 
يعيش���ها قطاع غزة، ولكن االنقس���ام بس���نواته العجاف 
الثمانية يتحمل المسؤولية األساسية عن اآلثار المدمرة، 
الفتا إلى أن ال إعمار في غزة وال كسر للحصار دون مصالحة.

وش���دد على أن الخروج من مأزق االنقس���ام وطي صفحته 
الس���وداء لن يكون بالحل الثنائي بين فتح وحماس وليس 
باتفاقات جدي���دة بل بآليات لتنفي���ذ اتفاقات المصالحة 
وح���ل المس���ائل المباش���رة لقطاع غ���زة، والت���ي تتطلب 
حضورًا مباش���رًا لحكومة التوافق الوطني واطالعها بكامل 
التعطيل المتعمد ألعمالها.مس���ؤولياتها ومهم���ا كان���ت المالحظات عل���ى دورها او 

وطال���ب بعق���د اجتماع عاج���ل لإلطار القي���ادي المؤقت 
ل�منظم���ة التحرير لوض���ع خطة تطبيق اتف���اق المصالحة 
في 2011/5/4 بمحاوره الخمس���ة، خطة تطبيقية الستعادة 
الوحدة الداخلية، تنعكس س���ريعًا على توس���يع التمثيل 
السياس���ي في المؤسسات الفلس���طينية خاصة المجلس 
المرك���زي واللجنة التنفيذي���ة، وتكريس انتظ���ام أعمال 
تلك المؤسس���ات واحت���رام قراراتها بعي���دًا عن التجاهل 

والتعويم.
وش���دد على أهمية الدعوة النتخابات متزامنة لرئاس���ة 
السلطة الفلسطينية وللمجلس الوطني والتشريعي بنظام 
التمثيل النس���بي الكامل، وبما يطور من بناء المؤسس���ات 
الفلسطينية وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني 

التي تقادمت.
ودعا إلى االستفادة من تجربة ابناء الشعب الفلسطيني  
في مناطق 48 الذين توحدوا يساريين وقوميين وإسالميين 
في الئح���ة انتخابية واح���دة لمواجهة سياس���ة اإلقصاء 
والعزل، الفتًا إلى أن شرعية النظام السياسي الفلسطيني 
تعرض���ت للتآكل بفعل تعطل عمل المجلس التش���ريعي، 
وتأخره���ا عن االحتكام لصندوق االقت���راع، كما باتت هذه 
الش���رعية عرضة للتآكل نتيجة لعدم وجود قوى سياسية 

رئيسية ذات تمثيل شعبي وازن في الهيئات الوطنية.
ودعا الوفد الذي شكلته اللجنة التنفيذية ل� م.ت.ف مؤخرًا 
وبعضوي���ة جميع الفصائل بما فيه حركتا حماس والجهاد 

إلى اإلس���راع بالتوجه إلى القطاع لمساندة جهد الحكومة 
من خالل حوار ش���امل إلزالة العقبات، وخاصة حل مش���كلة 
الموظفين س���واء موظفي حم���اس أو 2005 أو المفصولين 
وس���وى ذلك، وانطالقًا من اتفاقي���ات المصالحة وخريطة 
الطري���ق السويس���رية وغيرها من المبادرات واس���تيعاب 
ثالثة أالف عنصر من منتس���بي األجهزة األمنية السابقة 
والقائمة في قطاع غزة على أن يزداد العدد تدريجيًا حتى 
إجراء االنتخابات التش���ريعية واس���تالم حكومة التوافق 
للمعاب���ر بصالحيات كاملة. كما دعا حركة حماس للتعاطي 
االيجابي م���ع الحكومة والمقترحات إلزال���ة العقبات التي 

تقف أمامها.
وطال���ب زيدان حكومة التوافق الوطني بمعالجة ش���املة 
ألزمات غزة من اعتماد مخصصات ألس���ر ش���هداء الحروب 
الثالثة إل���ى معالجة لمش���كالت الفق���ر والبطالة وخاصة 
بطال���ة الخريجي���ن والش���باب، وتخفيض كلف���ة التعليم 
وإنشاء صندوق الطالب ووقف التدهور في البنية التحتية 
والتعليم والصحة والش���ؤون االجتماعي���ة ومعالجة جادة 

لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي وغير ذلك.
ودع���ا إل���ى ح���وار فلس���طيني مص���ري لصياغ���ة اآللية 
الفلس���طينية المصرية لتش���غيل معبر رفح بشكل يومي 
وبما يعزز العالقة بين الجانبين.ومنتظم وتطوير وظائفه وبناء ش���ريط للتعاون المشترك 

وطالب بتعبئة الطاقات الفلسطينية في الوطن والشتات 
الفتًا إلى أهمية الوحدة الداخلية بتعبئة الطاقات وحش���د 
الموارد المتوافرة لكي تصب جميعها في اتجاهات العمل 
الرئيس���ية المتوافق عليها واالرتقاء بالنضال الوطني إلى 
موحدة في غزة بمرجعية سياسية واحدة.مس���توى االنتفاضة الشعبية الشاملة وبناء جبهة مقاومة 

واك���د زي���دان أن القرار ال���ذي اتخذت���ه محكمة مصرية 
باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية قرار متس���رع ويأتي 
في ظروف غير اعتيادية خاصة أن حماس تمثل جزءًا كبيرًا 
من الشعب الفلس���طيني وتلعب دورًا نضاليًا هامًا، مؤكدًا 
أن مقاومة ش���عبنا ليست إرهابًا، فاالحتالل اإلسرائيلي هو 

اإلرهاب بعينه.

األعمال من فلسطينيي الداخلالرئيس يستقبل وفدًا من رجال

رام الله - "وفا": اس���تقبل الرئي���س محمود عباس، بمقر 
الرئاس���ة ف���ي رام الل���ه، أمس، وف���دًا من اتح���اد الغرف 
رجال األعمال الفلسطينيين.التجارية الصناعية في الناصرة والوسط العربي وجمعية 

وأكد الرئيس أهمية التعاون االقتصادي بين الجانبين، 

االقتصاد الفلسطيني.واالس���تفادة م���ن الممي���زات المهمة الت���ي يتمتع بها 
وأش���ار إل���ى أن األراض���ي الفلس���طينية ترح���ب بكل 
الفلسطيني لتشجيع االستثمار.المستثمرين لالستفادة من المزايا التي يوفرها القانون 

الرئيس خالل استقباله الوفد.

في ندوة نظمها »نادي األعمال« بالتعاون مع »مدار« في رام الله
عودة : حصول "القائمة المشتركة" على 15 مقعدًا

كـفـيل بمنـع إقـامـة حكـومـة يمينيـة في إسـرائيل
رام الله - "األي���ام": اعتبر رئيس "القائمة المش���تركة" 
النتخابات الكنيس���ت، األمين العام للجبهة الديمقراطية 
للس���الم والمس���اواة، أيمن ع���ودة، أن حص���ول "القائمة 
المش���تركة" عل���ى 15 مقع���دًا، في ح���ال ارتفاع نس���بة 
التصوي���ت بين الفلس���طينيين في إس���رائيل، يمكن أن 
يمنع إقامة حكومة يمينية عقب االنتخابات المقررة بعد 

17 يومًا.
وقال عودة في لقاء نظم���ه "نادي األعمال" بالتعاون مع 
المركز الفلس���طيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، وجود 
فروق مهمة بين معس���كر اليمين ال���ذي يقوده نتنياهو 
وبين "المعسكر الصهيوني"، رغم وجود تقاطعات كبيرة 
بينهم���ا، معتبرًا أن العالم���ة الفارقة بين المعس���كرين 
تتمثل بالتحريض اليميني المباش���ر على الفلسطينيين 
في إس���رائيل، ابتداًء من ش���خص رئي���س الحكومة الذي 
يعتبرهم خط���را على الدولة، وصواًل إل���ى وزير خارجيته 
)ليبرمان( الذي يريد طردهم م���ن مربع المواطنة، وإعادة 
يشكل خطرًا وجوديًا على الفلسطينيين.رس���م الحدود بما يضم���ن إبقاءهم خارجه���ا، األمر الذي 

واض���اف ع���ودة إن مس���اهمة الفلس���طينيين كأقلية 
ل اليمين مسؤولية وطنية وأخالقية. أصالنية في منع تغوُّ

وأوضح ع���ودة أن انضواء األح���زاب العربية تحت مظلة 
واحدة نت���اج لعملية تراكمية، وعبرت عن احتياج جماعي 
المجتمع  الس���لطة، ومخططاته���ا لتفتي���ت  لمواجه���ة 
الفلس���طيني، األم���ر الذي اتض���ح بقوة ف���ي االنتخابات 
المحلي���ة وم���ا عّبرت عنه م���ن ارتكاس قوي نح���و البنية 
العائلية والمناطقية على حس���اب المش���ترك السياسي 

والحزبي.

وأضاف ع���ودة إن األحزاب العربية اكتش���فت في هذه 
المرحل���ة ان ما يجمعها على المس���توى االس���تراتيجي 
أكثر مما يفرقها، وقّدم نجاحها الفلس���طينيين كشعب 
وكجماعة قومية، بحيث باتت القوى اإلسرائيلية واإلعالم 

اإلسرائيلي يتعاملون معها بجدية غير مسبوقة.
وأوضح ع���ودة أن "القائم���ة" بكافة مكّوناتها س���تركز 
اس���تراتيجيًا عل���ى مس���تويين، أولها، الكف���اح من أجل 
القضاي���ا المعّبرة ع���ن االنتماء القوم���ي، كقضايا النكبة 
والتهجير والتصدي للخدمة المدنية، إلى جانب االنخراط 
في المشهد السياسي على أساس المواطنة، وطرح أفكار 
للخروج من حالة انعدام المس���اواة المتعلقة بمس���توى 
وسائر الحقوق المدنية.المعيش���ة وبالخرائط الهيكلية للق���رى والمدن العربية 

وعّب���ر عودة ع���ن طموحه بأن تش���كل القائم���ة قاعدة 
لمعسكر ديمقراطي حقيقي َعبر االنحياز للمضطهدين، 
بما ال يمّس باالنتماء القوم���ي، إنما بما يرفده، خاتمًا بأن 
إسرائيل ليس سهاًل أيضا.النضال من أج���ل القضايا المدنية غير األيديولوجية في 

وكان مدير وحدة المشهد اإلسرائيلي في "مدار" الكاتب 
انطوان ش���لحت ق���ّدم قراءة عميقة ف���ي أحدث معطيات 
المش���هد االنتخاب���ي اإلس���رائيلي، وما يحمل���ه الحراك 
المرتبط بالعالقة مع الفلسطينيين.االنتخابي من دالالت، خاصة على المس���توى السياس���ي 

وأوضح ش���لحت أن الموضوع السياسي غير موجود على 
البن���ود األولى في أجندات األحزاب اإلس���رائيلية، وال في 
ص���دارة البرامج المعلن عنه���ا، فبرنامج يئير لبيد حديث 
النش���ر ال يتطرق للموضوع السياسي على سبيل المثال، 

فيما يرك���ز الليكود عل���ى الرؤية األمنية ويج���ّر الجميع 
باتجاهها.

وأضاف ش����لحت إن "المعس����كر الصهيوني" يركز دعايته 
على قدرته على حش����د الدعم الدولي لما يس����مى احتياجات 
إسرائيل األمنية، والدفاع عن الجنود أمام "الجنائية الدولية"، 
وترمي����م العالق����ة مع الوالي����ات المتحدة لصالح ما يس����ميه 
حرب إس����رائيل على االرهاب، والتصدي للهجوم السياس����ي 

الفلسطيني، انتهاء بالذهاب المشروط لعملية سياسية.
واعتب���ر ش���لحت أن الخ���الف بي���ن المعس���كرين حول 
الموضوع الفلس���طيني يتركز عل���ى كيفية أداء نتنياهو 
ف���ي إدارة الصراع، وليس على حّل الصراع من عدمه، إذ إن 
بعض أقطاب "المعسكر الصهيوني" تعتقد أيضا بغياب 

الشريك.
وق���ال ش���لحت إن المؤش���رات المتوفرة ح���ول النتائج 
الممكنة تعتمد أساس���ًا على االستطالعات، وهي ال تشير 
إلى أي انقالب سياس���ي محتمل لصالح "الوسط اليسار"، 
وأن الحراك في عدد المقاعد يتركز في داخل المعسكرين، 

وليس بينهما.
وبّين شلحت وجود تغير ديمغرافي مرتبط باالنتخابات 
الحالية، أب���رز مالمحه، زيادة ق���وة "الحريديم" )أكثر من 
10% من الس���كان(، ازدي���اد حجم ما يس���مى المتدينين 
والمتمس���كين بالدين )35% من حجم السكان(، أما الذين 
ف���ون أنفس���هم كعلمانيين فهم أقل م���ن الثلث، ما  ُيعرِّ
يفس���ر جانبًا من الجدل الداخلي عش���ية االنتخابات حول 

يهودية الدولة.
نظام أقل ديمقراطية وأكثر دينية.وختم شلحت أن إسرائيل وفق هذه التغيرات تسير نحو 

المناطق الحدودية بحثًا عن الحديد والحطببيت الهيا: فتية وعمال يقضون وقتهم في 
اضط����ر ع����دد م����ن الفتية لجم����ع ما تمكن����وا م����ن القضبان كتب خليل الشيخ:

الحديدي����ة، وعادوا أدراجهم مس����تخدمين عربة "كارو" بعد أن 
تعرضوا إلطالق نار إسرائيلي، شمال بيت الهيا، أول من أمس.

كان الهدوء يلف المكان في محيط المنطقة الحدودية التي 
تواجد فيها هؤالء الفتية، وش����جعهم التحس����ن الملحوظ في 
األحوال الجوية على الُمضي بعملهم والتقدم باتجاه الس����ياج 
الح����دودي، لكنهم تراجعوا وعادوا مس����رعين عندما س����معوا 
إط����الق نار من قبل قوات االحت����الل المتمركزة في مكان قريب 

من السياج.
اثن����ان من هؤالء الفتية حاوال اس����تخالص بع����ض القضبان 
سماع صوت لطلقين ناريين في الهواء.الحديدية من ركام بناية مدم����رة، لكنهما توقفا عن ذلك فور 

ويس����عى هؤالء الفتي����ة إلى جم����ع أكبر كمي����ة ممكنة من 
المعادن والقضبان الحديدية، لبيعها وكس����ب قليل من المال، 

خصوصًا في ظل الظروف المادية المتردية ألسرهم.
في مكان قريب انشغل عدد قليل من العمال في جمع الخردة 
والبالستيك كما انشغل آخرون بجمع الحطب من أشجار مقتلعة 
سابقًا في المنطقة القريبة من المزارع والبساتين شمال شرقي 

بلدة بيت الهيا، أيضا.
المنطقة، كلما ساد الهدوء أكثر فأكثر.واعت����اد هؤالء أن ينش����طوا أثناء مزاول����ة عملهم في محيط 

ق����ال الفتى عبد الله صب����ح )14عامًا(، إنه يتوج����ه يوميًا إلى 
هذا المكان، ويبذل جه����دًا كبيرًا في جمع القضبان الحديدية 
المتناث����رة بي����ن ركام منازل مدمرة، مس����تخدمًا أداة حديدية 
لهدم أجزاء بس����يطة من الركام. وأض����اف ل�"األيام"، إنه يجمع 
األسبوع بمبلغ ال يقل عن مائتي شيكل.المع����ادن ويخزنها ف����ي منزله في بيت الهي����ا، لبيعها نهاية 

وأوضح أن إطالق النار الذي وقع باألمس، عرقل عمله المعتاد 
لبضع ساعات يوميًا، لكنه سيستمر في محاولة جمع أكبر كمية 

ممكنة من الحديد طالما استمر تحسن األحوال الجوية.
وتعتبر تجارة هذا النوع م����ن المعادن من التجارات الرائجة 
في غزة، في الفترة الراهنة السيما مع حاجة المواطنين إلعادة 

الشحيح لإلسمنت إلى القطاع.إعمار منازلهم التي تض����ررت جزئيًا من العدوان، ومع الدخول 
مصدرًا لدخل أسرته المكونة من تسعة أفراد.وقال "صب����ح"، إن ما يجمعه نهاية األس����بوع م����ن مال، يعد 

رحل���ة ه���ؤالء الفتي���ة ال تنته���ي إال عندم���ا يجمعون عش���رات 
الكيلوغرامات من القضبان الحديدية، أو ما يعادل ثمنها من الحصى 
المستخدم في تعبيد الطرق لُيعاد استخدامه في البناء واإلنشاءات، 

لكنها قد تنتهي فجأة إذا أحاطتها المخاطر على حياتهم. 
فقال الفتى سليم أبو خاطر )15 عامًا( الذي يسكن في مخيم 
جباليا، إن المناطق الحدودية من أكثر المناطق التي يوجد بها 
وقد يطلق نحونا النار في أي وقت.ما نبحث عنه، لكن جيش االحتالل ال يس����مح لنا بالوصول إليها، 

واس����تذكر عدة مرات تعرض����وا فيها إلطالق الن����ار، دون أن 
يصابوا بأذى، لكنهم تعرضوا لخطر حقيقي، موضحًا أن إطالق 
ايضًا، ما أجبرنا على التوقف ومغادرة المكان.النار الذي وقع للتو )أمس( كان مباش����رًا ولم يسفر عن إصابات 

أيضًا ما يجدونه من البالستيك واألحطاب.وال يقتصر عمل هؤالء الفتية على جمع الحديد، بل يجمعون 
قال الفتى جالل معروف )14 عامًا( من بيت الهيا، ويسكن في 
ويتجول في المنطقة، بحثًا عما يمكن بيعه.م����كان قريب من مكان العمل، انه يتوجه منذ س����اعات الصباح 

وأضاف، إنه قد يجد الحديد، والبالس����تيك، وبعض األنابيب 
التالفة المس����تخدمة في ال����ري الزراعي، مش����يرًا إلى أن هذه 
األدوات تع����د من البضائع التي يمك����ن بيعها لتجار وأصحاب 

محالت الخردة.
وأك����د أن ه����ذا العمل ال يخل����و من المخاط����ر خصوصًا عندما 
يقتربون من المناطق التي تمنع قوات االحتالل الدخول إليها.

ويحرص الفتية على تفادي هذه األخطار، ويواصلون عملهم 
تهددهم بإطالق النار، منها.بعي����دًا عن األماك����ن التي تس����يطر عليها ق����وات االحتالل أو 

وأض����اف معروف، "أحيان����ًا نعلق العمل إما بس����بب تصعيد 
االحتالل أو س����قوط المطر، وحتى مع اشتداد موجة البرد، لكن 
تكون أيام عمل كاملة.األيام التي تش����هد صفاء الجو من الغيوم واعتداءات االحتالل 
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إعالن نتائج مسابقة "نهائي مؤسسات التعليم العالي" للمشاريع الريادية

رام الله: "العمل" و"فلسطين من أجل عهد جديد" 
تختتمان فعاليات أسبوع فلسطين الثالث للريادة والتشغيل 

هنا هي "أن نعمد األم���ل بالعمل"، موضحًا 
أن ثالثة مشاريع فازت من أصل 65 نافست 
ف���ي نهائي الجامعات، لك���ن وزارة التربية 
والتعلي���م العال���ي س���تدعو إل���ى تكريم 
المتقدمي���ن كافة حتى ال يش���عر الباقون 

بأي إحباط.
أم���ا أبو ش���هال فقد أش���اد بالمش���اريع 
المش���اركة، مؤكدًا أن وزارة العمل لن تدخر 
جهدًا ف���ي إيجاد حلول للحد م���ن البطالة، 
ولجم���ع الرياديين والمؤسس���ات الريادية 
تحت مظلة واحدة لمس���اعدة الشباب على 
الري���ادة واإلبداع، كاش���فًا ع���ن أن صندوق 
التش���غيل الفلس���طيني س���يقدم قروضًا 
بفوائ���د قليلة وبفت���رات س���ماح معقولة 
ألصحاب المش���اريع الريادية، كي يتمكنوا 
من أن يخطوا الخطوة األولى نحو تأس���يس 
مش���اريعهم الخاص���ة، مؤك���دًا أن الوزارة 
س���تقدم له���م كل الدعم المال���ي والفني 

واللوجستي حتى ترى مشاريعهم النور.
من جانبه، أوضح عمرو أن الجامعة تمكنت 
من تعميم التعلي���م وتوفيره للفئات التي 
كانت حرمت منه ألسباب مالية أو اجتماعية 
أو سياس���ية، معربًا عن اس���تعداد الجامعة 
لتقدي���م كل الع���ون الممك���ن ف���ي خدمة 
الفلسطينيين، مبينًا أن )50%( من خريجي 
"القدس المفتوحة" حصل���وا على وظائف، 
وأن نس���بة كبيرة ممن لم يوظفوا يعملون 

في أعمال حرة.
وأش���اد د. أندري���اس كون���ش، ممثاًل عن 
مؤسس���ة )GIZ( األلماني���ة، بالجه���د الذي 
بذلت���ه الجهات المنظمة ألس���بوع الريادة 
قنبلة  البطالة  "تمث���ل  قائاًل:  والتش���غيل، 
موقوت���ة ف���ي كثي���ر من ال���دول، ل���ذا من 
الضروري التص���دي لها والحد م���ن آثارها 
الخطي���رة، فالبطال���ة في فلس���طين طالت 
عددًا كبي���رًا من الش���باب، وخاصة خريجي 
الجامع���ات، األمر الذي يس���تدعي تضافر 
جهود كل الجهات للحد منه من خالل دعم 

الريادة واإلبداع". 
وشّدد على ضرورة التركيز على شخصية 
الش���باب ك���ي نتمكن م���ن تحفي���ز فكره 
الريادي وتوفير البيئ���ة الداعمة له، داعيًا 
إلى التركي���ز أيضًا على العنصر النس���وي 
الذي يشكل جزءًا مهمًا من الريادة وأدوات 

الحد من البطالة.

نتائج المسابقة
وش���ملت المرحلة األولى من المس���ابقة 
)65( مش���روعًا، اختير منها )20( مش���روعًا 
للتصفيات النهائية، لتفوز عشرة مشاريع 
العش���ر األولى، والمش���اريع  المراك���ز  في 
األول���ى فازت  الثالثة  بالمرات���ب  الفائ���زة 
بجهاز حاسوب ش���خصي محمول "البتوب"، 
إضافة إلى ذلك حصلت المش���اريع العشرة 

على تمويل على ش���كل قرض حس���ن دون 
فائدة يصل لغاية )5000( دوالر للمشاريع 

العشرة.
جه���از  مش���روع  األول  بالمرك���ز  وف���از 
)إكس���ترا( للطالب���ة ربى النتش���ة والطالب 
نظمي العامودي من المجلس األعلى لإلبداع 
والتميز، وف���از في المركز الثاني مش���روع 
الطالب أس���امة نعيرات من جامعة القدس 
المفتوحة - فرع جني���ن حول تربية النحل، 
وإنت���اج النحل والعس���ل، وحب���وب اللقاح، 
الخلية،  المل���كات، وكل منتج���ات  وغ���ذاء 
وإنت���اج مل���كات النح���ل، من خ���الل محطة 

متخصصة للمرة األولى في فلسطين. 
وفي المركز الثالث فاز مش���روع "ترشيد 
للطلبة  الطاق���ة الكهربائي���ة"  اس���تهالك 
محمد أب���و زر، وس���هيل فرارجة، وس���المة 
العصا، وأحمد دغش، وجهاد رزق، من مركز 

التدريب المهني في بيت جاال.
وفي المرتبة الرابعة فاز مشروع "تصنيع 
بودرة سحب األس���الك المعدنية" للطالبين 
رناد ش���ناعة، وتسنيم س���رحان من جامعة 

النجاح الوطنية. 
وفي المرتبة الخامس���ة مشروع "تصميم 
وتصني���ع ماكينة تش���كيل )البيتي فور(" 
للطالب حس���ن دويك من جامعة بوليتكنك 

فلسطين بالخليل. 
 Taxi" وفي المرتبة السادس���ة مش���روع

جانب من حفل االختتام.

رام الله - "األيام": اختتمت وزارة العمل 
ومؤسسة "فلسطين من أجل عهد جديد"، 
فعاليات أسبوع فلسطين الثالث للريادة 
والتش���غيل، ونهائي مسابقة مؤسسات 
التعلي���م العال���ي الريادية، ف���ي جامعة 
الق���دس المفتوحة - كلية مس���قط برام 
الله، أمس، بحضور وزيري العمل والتربية 
والتعليم العالي، ورئيس جامعة القدس 
المفتوح���ة، د. يونس عم���رو، وأندرياس 
األلمانية،   )GIZ( م���ن مؤسس���ة  كونش، 

ومشاركة أكاديميين وطلبة.
وخالل الحف���ل، تم اإلعالن ع���ن نتائج 
الطلبة الرياديين الفائزين في مس���ابقة 
العالي"  التعلي���م  مؤسس���ات  "نهائ���ي 
للمش���اريع الريادية، حيث ف���از بالمركز 
األول مش���روع جهاز )إكس���ترا( للطالبين 
رب���ى النتش���ة ونظم���ي العام���ودي من 
المجلس األعل���ى لإلب���داع والتميز، فيما 
حل ثانيًا مش���روع الطالب أسامة نعيرات 
م���ن جامع���ة الق���دس المفتوح���ة - فرع 
جنين حول تربية النحل، وإنتاج العسل، 
وفي المركز الثالث جاء مش���روع "ترشيد 
اس���تهالك الطاقة الكهربائي���ة" للطلبة 
محمد أبو زر، وس���هيل فرارجة، وس���المة 
العص���ا، وأحمد دغش، وجه���اد رزق، من 
مركز التدريب المهن���ي ببيت جاال، فيما 
ت���م تكريم الطلب���ة الفائزي���ن بالمراتب 

العشر األولى.

65 مشروعًا شاركت
 في المسابقة

لجنة  رئي���س  أوض���ح  وف���ي كلمت���ه، 
الوطنية ألسبوع  اللجنة  المسابقة وعضو 
الريادة والتش���غيل، د. محمد شاهين أن 
المس���ابقة ركزت على مش���اريع ريادية 
لفتح آفاق ريادية واس���تثمارية جديدة 
للجه���ات الحاضن���ة ولطلب���ة الجامعات 
والتدريبية، حتى  التقني���ة  والم���دارس 
تصب���ح أدوات فاعل���ة للحد م���ن البطالة، 
مبينًا أن عدد المش���اريع المش���اركة في 
المس���ابقة بلغ 65 مش���روعًا من مختلف 
الجامع���ات والكلي���ات ومراك���ز التدريب 

المهني في المحافظات الفلسطينية.
من جهته، أك���د صيدم ضرورة التحلي 
باألمل وتجنب اليأس، مبينًا أن الرس���الة 

Finder" للطالبتين رجاء عمر، ووالء سليم 
من جامع���ة الق���دس المفتوح���ة - فرع 

قلقيلية. 
وف���ي المرتبة الس���ابعة "وحدة إلعادة 
الزراعية  المخلف���ات  تدوير واس���تخدام 
تغذي���ة  ف���ي  الغذائي���ة  والصناع���ات 
الحيوان���ات المزرعي���ة" للطلب���ة محم���د 
س���عدية، وراغب القهوجي، وس���عيد أبو 
مرس���ة، وحمدي رمض���ان، وإيمان راضي، 

من جامعة األزهر بغزة. 
وفي المرتبة الثامنة مش���روع "عايشة 
للطالبة عائش���ة دوي���كات من  دزاي���ن" 

منتدى سيدات األعمال.
وف���ي المرتبة التاس���عة فاز مش���روع 
"الس���ترة الذكية لغسيل مرضى الكلى - 
كلية صناعية" للطلبة رمزي القواس���مي، 
وم. هيا س���لهب، وم. رن���دة جعبري، وم. 
أن���وار أب���و خريبة م���ن المجل���س األعلى 
لإلب���داع والتمي���ز - جامع���ة بوليتكنك 

فلسطين. 
وفي المرتبة العاش���رة "إنتاج أش���تال 
زيتون مطعمة على أصل بذرة برية خالل 
ع���ام واحد" للطال���ب صال���ح عطاونة من 

جامعة القدس المفتوحة - فرع الخليل.
تجدر اإلش���ارة إلى أن أسبوع فلسطين 
للعام  الذي ينعقد  للريادة والتش���غيل، 
الثال���ث عل���ى التوالي، ج���اء بتنظيم من 
وزارة العمل ومؤسس���ة فلسطين من أجل 
عه���د الجدي���د PNB، إضاف���ة إلى وجود 
مجموعة كبيرة من الداعمين والش���ركاء 
من القطاع الخ���اص واألهلي والجامعات 
إقليمية ودولي���ة وإعالمية  ومؤسس���ات 

محلية.
كم���ا أن تنظي���م ه���ذه الفعالية على 
لتس���ليط  الماضية جاء  الس���نوات  مدار 
الضوء على أهمي���ة الريادة في المجتمع 
الفلس���طيني، ودع���م األف���كار الريادية 
وإبرازه���ا، وتحفي���ز الرياديين والطاقات 
للمساعدة  اإلبداعية  واألفكار  الش���بابية 
في توجيه مث���ل هذه األفكار وترجمتها 
إلى مش���اريع ريادية منتجة ومستدامة، 
وعرضها على المس���تثمرين والش���ركات 
إلتاح���ة إمكاني���ة تبنيه���ا وتطويره���ا 
ولتك���ون ج���زءًا م���ن عملي���ة التنمي���ة 

االقتصادية في فلسطين.

رام الله: عودة تبحث مع وفد أميركي سبل 
تعزيز التعاون لتطوير االقتصاد الفلسطيني

رام الله – "وفا": بحثت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، في 
رام الله، أمس، مع نائب المبعوث الخاص لعملية الس���الم هادي 
عمرو، ووفد من القنصلية األميركي���ة، أمس، إمكانيات التعاون 
المشترك في دعم مش���اريع وبرامج الوزارة الرامية إلى تحسين 

الوضع االقتصادي الراهن.
ووضعت ع���ودة الوفد ف���ي صورة الوض���ع االقتص���ادي الراهن 
والتحديات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق 
بالمعيق���ات اإلس���رائيلية التي تحول دون إح���داث نمو اقتصادي 

حقيقي، وتشكل تحديًا في تنفيذ خطط وبرامج الحكومة.
وش���ددت على الجهود التي تبذله���ا الحكومة لتعزيز صمود 
المواطنين، وتوس���يع القاعدة االستثمارية بما يمكن من خفض 

مع���دالت البطالة والفق���رة، داعية الجانب األميرك���ي إلى دعم 
البرامج والمشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها، خاصة في 
مجال الصناعة والتجارة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر.
واس���تعرضت مجموعة البرامج والمشاريع التي تحرص الوزارة 
على تنفيذها، والهادفة إلى دمج فلس���طين في النظام التجاري 
العالمي، وتحس���ين بيئ���ة األعمال، وتعزيز القدرة التنافس���ية 
للمنتجات الفلسطينية، وتنمية الصادرات الفلسطينية للخارج.
بدوره، أبدى الوفد األميركي اس���تعداده لدراسة المقترحات 
الت���ي قدمت خالل اللقاء بش���أن تنمية االقتصاد الفلس���طيني 

ودعم مشاريع وبرامج وزارة االقتصاد.

جانب من اللقاء.

"جمعية رجال األعمال/القدس" تطلق
موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة 

القدس � أطلقت جمعية رجال األعمال الفلس����طينيين / القدس 
موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة باللغتين العربية واإلنجليزية 
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وت���م تطوير الموق���ع باس���تخدام احدث تكنولوجي���ا تطوير 
المواق���ع االلكتروني���ة بما يتوافق مع االجهزة الذكية وبش���كل 
عصري حديث بما يوائم متطلبات العمل في الجمعية، ويعكس 

مكانتها ودورها الهام على المستوى الوطني والعالمي. 
وقال سمير زريق رئيس مجلس إدارة الجمعية أن اطالق الموقع 
اإللكترون����ي يأت����ي متوافقًا مع اس����تراتيجية الجمعي����ة الخاصة 
بتطوير البيئة اإللكترونية، وتعزيز التواصل مع أعضائها وتطوير 
خدماتها، مضيفًا أن هذا الموقع بما يحتويه من معلومات متنوعة، 
وبما يش����كله من حاضنة لنش����اطات األعضاء وقص����ص نجاحهم 
التي س����اهمت في إرساء أس����س االقتصاد الفلس����طيني، إضافة 
إلى خصائص����ه التقنية المتطورة يأتي لتحقيق أهداف الجمعية 
الرئيسية المتعلقة بتقديم  أفضل الخدمات ألعضائها ولمختلف 

سيدات ورجال األعمال الفلسطينيين. 
وأش���ار زريق إل���ى أن هذا الموقع يش���كل ن���واة لتطوي���ر بوابة 
الكترونية ش���املة ل���كل المعلوم���ات والخدمات الت���ي تهم قطاع 
االعمال في فلس���طين والش���تات، وبوابة هادفة إل���ى تعزيز جلب 
االستثمارات الخارجية إلى أرض فلسطين، من خالل توفير معلومات 
مستفيضة عن الفرص االستثمارية المتاحة، والعمل على التشبيك 

بين مختل���ف مكونات القطاع الخاص الفلس���طيني م���ع نظرائهم 
الفلسطينيين في الشتات ورجال األعمال من مختلف دول العالم. 

بدوره، ق���ال عماد اللحام عض���و مجلس إدارة الجمعي���ة أن الموقع 
الجديد يحت���وي على معلوم���ات متكاملة عن الجمعية وأنش���طتها 
وأعمالها، ويش���مل ذلك مختل���ف أخبار ونش���اطات الجمعية، وأهم 
التقارير والدراسات االقتصادية التي يتم تحديثها بشكل متواصل. 
وأضاف اللح���ام أن الموقع يوفر ألعض���اء الجمعية والجمهور 
بشكل عام إمكانية االطالع على مختلف الخدمات التي تقدمها 
الجمعية وطلبها بشكل آلي وسهل بما يوفر الوقت والجهد على 
المتصفحين، كما يتيح لألعضاء إمكانية االطالع على بياناتهم 
الش���خصية وتحديثها في أي وقت يش���اؤون بسهولة وبشكل 
يتناس���ب مع مختلف فئات األعضاء، إضافة إلى امكانية التقدم 
بطلبات المشاركة في مختلف النشاطات التي تنظمها الجمعية 

بدون الحاجة إلى زيارة الجمعية بشكل شخصي. 
كم����ا نوه اللح����ام إلى أن الموق����ع يتيح ل����زواره إمكانية االطالع 
على مختلف األح����داث والتعرف على الجمعية وابرز نش����اطاتها 
وإنجازاته����ا والخدم����ات الت����ي تقدمها لمنتس����بيها، إضافة إلى 
امكانية التقدم بطلبات االنتساب والحصول على الخدمات العامة 
المقدمة من الجمعية من خالله.  كما يحتوي الموقع على مس����احة 
خاصة لعرض أبرز أخبار ونش����اطات اتح����اد جمعيات رجال األعمال 

الفلسطينيين والذي ترأسه جمعية رجال االعمال/القدس. 

الحمد الله يبحث مع مجلس إدارة صندوق 
التشغيل سبل تخفيض نسبة بطالة الخريجين

رام الل���ه � "األيام": التقى رئي���س الوزراء د. رامي الحمد 
الل���ه، أمس، في مكتب���ه برام الله، مجل���س إدارة صندوق 
التش���غيل برئاس���ة وزير العمل مأمون ابو ش���هال، لبحث 
آلي���ات النهوض بواقع الصندوق، وتقليل نس���بة البطالة 
في صفوف خريجي الجامعات س���واء في الضفة الغربية 

أو في قطاع غزة.
وأش���ار رئي���س ال���وزراء إلى الجه���ود التي تق���وم بها 
الحكومة لدعم عمل الصندوق، بما يشمل تعزيز الشراكة 
مع القط���اع الخاص، إلقامة مش���اريع ريادية تخلق فرص 
عم���ل جديدة في الس���وق، بما يعمل على خفض نس���بة 

البطالة في أوساط الخريجين.
وناق���ش الحم���د الل���ه م���ع المجتمعين آخ���ر األوضاع 
االقتصادي���ة، وأطلعه���م عل���ى تأثير انخف���اض الدعم 

الخارجي لفلس���طين على االقتصاد الوطني، كما أطلعهم 
عل���ى جهود الحكومة في حش���د الدع���م خاصة من خالل 
ال���دول العربي���ة لصالح إقام���ة مش���اريع تنموية تخدم 

الشباب في فلسطين. 
وأك���د الحمد الل���ه على ض���رورة اضط���الع الجامعات 
والمؤسسات التعليمية في فلس���طين بتوجيه الطلبة 
إلى اختي���ار التخصص���ات العلمية الت���ي تتوافق مع 
احتياجات السوق، والتي تسهل لهم إيجاد فرص عمل 

مستقبلية. 
م���ن جانبهم، اطل���ع مجلس اإلدارة رئي���س الوزراء على 
احتياجات الصندوق، وعل���ى أهم التحديات المالية التي 
تواج���ه الصندوق، والمس���اعي المبذول���ة  لتطوير عمله 

وتنفيذ مشاريع جديدة.

الحمد الله خالل اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق التشغيل.

فلسطين تشارك في كوريا الجنوبية بالمنتدى
العالمي لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

س���يئول – "األي���ام": ش���ارك وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
المعلوم���ات د. عالم موس���ى، في المنت���دى العالمي لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلوم���ات 2015، الذي انعقد في كوريا الجنوبية، 

بتنظيم من الوكالة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات الكورية.
ويهدف المنت���دى لتطوير التعاون والش���راكة بين األطراف 
الدولية المتعددة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
والتحول اإللكتروني وأثره في تحس���ين ج���ودة الحياة، وتطوير 

االقتصاد والتنمية المستدامة.
وناقش المؤتمر، دور تكنولوجيا المعلومات في توفير بيئة تمكينية 
للخدمات العامة، وتحس���ين االتصاالت ذات النطاق العريض والشبكات 
األساس���ية، وبناء الم���دن الذكية ودوره���ا في التنمية المس���تقبلية 
المس���تدامة، ناهيك عن النتائج والطريق للتعاون المستقبلي، وشمل 

العديد من مجموعات نقاش ومحاور متعددة في المنتدى.
وأش���اد موس���ى خالل كلمته بال���دور الذي تلعب���ه جمهورية 
كوريا الجنوبية والش���عب الك���وري على المس���توى الدولي من 

تقدي���م الدعم الفن���ي والتكنولوج���ي ونقل وبن���اء خبرات في 
شتى المجاالت واإلس���هام في تقدم البشرية، وبخاصة التعاون 
والدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته لبناء دولة 
فلس���طين الحديثة، مشيدًا باإلنجازات التي حققتها كوريا على 
صعي���د تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي س���اهمت في 

تطوير االقتصاد في البالد.
واس���تعرض موس���ى كل القيود والمعيقات الت���ي يفرضها 
االحت���الل اإلس���رائيلي، مؤك���دًا في الوق���ت ذات���ه أن المجتمع 
الفلسطيني لديه اإلرادة والطموح، ويمتلك مجموعة من الثروات 
الطبيعية التي تشكل مقومات متميزة لالستثمار في البالد إذا 

ما أحسن استغاللها واالستفادة منها.
كما ش���ارك موس���ى ف���ي العديد م���ن النقاش���ات والحوارات 
والج���والت الميداني���ة في ع���دد من مراك���ز اإلب���داع والتطوير 
التكنولوجي والشركات الناجحة، حيث اطلع على إنجازات كوريا 

في هذا المجال.

موسى خالل مشاركته في المنتدى.

ضمن حملة "حياتي"

"البنك الوطني" و"دنيا التخصصي ألورام النساء" 
ينظمان ندوة في بيرزيت حول سرطان الثدي

رام الله � نظم البنك الوطني وش����ريكه اإلس����تراتيجي، مركز 
دنيا التخصصي ألورام النس����اء التابع لمؤسس����ة لجان العمل 
الصحي ندوة توعوية مش����تركة بالتعاون مع جمعية سيدات 
بيرزيت، بهدف نش����ر الوعي حول مرض س����رطان الثدي وطرق 
الكش����ف المبكر عنه والوقاية منه باإلضافة الى تقديم ش����ق 
توعوي ح����ول الخدمات الت����ي تقدمها البن����وك والطرق التي 
تس����تطيع المرأة االس����تفادة من ه����ذه الخدم����ات وتجييرها 

لصالحها بغية تطوير نفسها وقدراتها. 
وقدم����ت المدي����ر الطب����ي واإلداري لمركز دني����ا التخصصي 
الدكتورة نفوذ مس����لماني، ش����رحا وافيا حول س����رطان الثدي 
وأعراض وعالمات اإلصابة به باإلضافة الى طرق وأهمية الكشف 
المبكر عنه، مشيرة الى ان 9 من 10 نساء يشفون تماما في حال 
الكشف المبكر عن المرض، وعرضت الدكتورة مسلماني كذلك 
أهمية اجراء الفحوصات بش����كل دوري ومس����تمر والتي ينفرد 

المركز بتقديمها.
وتعليق����ا عل����ى الن����دوة، قال����ت مس����لماني: إن مرك����ز دنيا 
التخصص����ي ه����و المرك����ز األول والوحيد في فلس����طين الذي 
يعد مالذا للنس����اء الباحثات عن فحوصات تشخيصية متميزة 
ومتخصصة، الفتة الى ان هنالك تزايدا مس����تمرا النتشار هذا 
المرض الخطير والمركز يعمل كل ما في جهده لنشر التوعية 
تجاه����ه للوقاية منه والمس����اعدة على الكش����ف المبكر عنه، 
مشيرة الى ان نس����بة الش����فاء في المراحل األولى من المرض 

تصل ال����ى 98%، مؤكدة على اهمية اجراء الفحوصات بش����كل 
دوري ومستمر.  

من جهته، قدم البنك الوطني ش����رحا مفص����ال عن الخدمات 
المصرفية الت����ي تقدمها البنوك، وأنواع الحس����ابات البنكية 
والق����روض وأهمية االدخ����ار واألمور المتعلقة بالش����يكات وما 
يترتب على كفال����ة القروض باإلضافة الى الخدمات المصرفية 

األخرى. 
كما قدم البنك الوطني شرحا مفصال عن برنامج التوفير األول 
للمرأة الفلسطينية "حياتي" والهادف الى تمكينها اقتصاديا 
واجتماعي����ا من خالل رزم����ة الجوائز المطروح����ة ضمنه والتي 
تحاكي الحاجة األساس����ية الفعلية للمرأة الفلسطينية، وهي 

األمان المالي المستقبلي.
يذك����ر ان هذه الن����دوة هي واحدة من سلس����لة من الندوات 
التي يجريها الطرفين بش����كل مس����تمر والتي بدء يشارك بها 
البنك الوطني في األشهر األوائل من العام الحالي بعد توقيعه 
ومرك����ز دني����ا التخصصي ألورام النس����اء على مذك����رة تفاهم 
اعلن على اثرها الطرفان عن بدء ش����راكة وطنية اس����تراتيجية 
لدعم النس����اء الفلس����طينيات، وبموجب هذه الش����راكة يقوم 
البنك الوطن����ي بالتبرع بدوالر واحد مقابل كل حس����اب توفير 
"حياتي" يت����م فتحه لصالح مركز دنيا دعما لمحاربة س����رطان 
الثدي ومساندة الحاالت االجتماعية من النساء الفلسطينيات 

لتشخيص المرض األكثر انتشارا بينهن.  

جانب من الندوة.

فلسطين تشارك في تونس بالندوة العربية
حول إدارة العمل والحوكمة الرشيدة

تونس - "وفا": شاركت فلس���طين، أمس، بافتتاح أعمال الندوة العربية حول 
'إدارة العمل والحكومة الرش���يدة في الدول العربي���ة' التي تنعقد في تونس 
لثالثة أي���ام، وينظمها المركز العربي إلدارة العمل والتش���غيل، بالتعاون مع 
منظمة العم���ل العربية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة الش���ؤون االجتماعية 

بتونس.
وترأس وكيل وزارة العمل ناصر قطاني، جلسة العمل األولى للندوة العربية، 
وعرض التجربة الفلس���طينية في موضوع الحوكمة ف���ي قطاع العمل، وتجربة 
الحوار االجتماعي من حيث مش���اركة األطراف المختلفة االجتماعية، ومفهوم 
الحوكمة الرش���يدة وفوائدها وكيفي���ة تطبيقها، والح���وار االجتماعي كأداة 

لتكريس الحوكمة الرشيدة ودور الوزارة في المجال.
وستناقش الندوة إدارات العمل العربية والتحديات وسبل لتطوير، وإدارات 
العمل والحوكمة الرش���يدة الواقع واآلف���اق، ودور منظمات أصحاب العمل في 
تكريس الحوكمة، ودور منظمات العمال في الغرض، ودور اإلعالم في المجتمع 
المدني وتكريس الحوكمة، وتج���ارب الدول األعضاء وإدارات العمل في الدول 

العربية في تكريس الحوكمة الرشيدة.
ومن المقرر أن تخرج الندوة بعدد من التوصيات والقرارات للمش���اركين في 
ه���ذه الندوة لتقديمها لل���دول األعضاء لمناقش���تها وإمكانية اعتمادها في 

اجتماع وزراء العمل العرب القادم، للعمل بها في الدول العربية األعضاء.
واجتم���ع قطاني على هامش مش���اركته بالندوة مع المدي���ر العام لمنظمة 
العمل العربية فايز المطيري، لمناقشة المواضيع ذات االهتمام المشترك بين 
الجانب الفلس���طيني والمنظمة العربية، وسبل تطوير العالقات بين الجانبين، 
وحشد الموارد المالية لصالح صندوق التشغيل، من أجل المساهمة في تمويل 

برامج العمل ألجل الحد من البطالة في فلسطين.

اجتماع في جنين يناقش اإلستراتيجية
الوطنية للبحث العلمي الزراعي

المشاركون في االجتماع.

جني���ن - "األيام": ناقش مش���اركون في اجتماع عقد في المق���ر العام للمركز الوطني 
الفلسطيني للبحوث الزراعية جنوب جنين، أمس، اإلستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 

الزراعي.
وأش���اروا إلى أن هذه اإلستراتيجية أقرت ضمن أنش���طة دراسة ممولة من الصندوق 
العرب���ي للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية 

في األراضي الجافة "إيكاردا"، حول إستراتيجية البحث العلمي الزراعي في فلسطين.
وش���ارك في االجتماع الخبير الدولي البروفيسور هوارد، الخبير في أنظمة وسياسات 
البح���ث الزراعي، والخبير المحل���ي، الدكتور عبد الحميد البرغوث���ي، ومدير عام المركز 

الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور محمد أبو عيد، وعدد من الباحثين في المركز.
واس���تعرض الخبي���ر الدولي هوارد، ود. أب���و عيد، أهداف الدراس���ة والرؤية الوطنية 
ألهمية إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي الزراعي تنطلق من الواقع نحو تحقيق 
أهداف تنموية وطنية تس���هم في رفع كفاءة البحث العلمي، وذلك بالشراكة مع كافة 
المؤسسات الفاعلة باتجاه تحقيق تنمية اقتصادية وطنية وجمعها تحت مظلة واحدة 

تخدم المزارع والوطن ككل.

Wednesday 16 December 2015

٢٢ ا�قتصـــــادي

مسؤول التبغ في جمارك المعابر لـ "�": 

القانون يسمح لكل مسافر راشد ادخال 

"جروز" دخان و٦٠٠ غرام معسل كحد أعلى

ورشة عمل تبحث سبل التشبيك بين رجال 

األعمال الفلسطينيين ونظرائهم البولنديين 

بنك األردن يعيد اطالق حملة

 القروض الشخصية للمدنيين ومتقاعدي السلطة

خالل مشاركته في الجلسة الثانية من المنتدى االستراتيجي العربي 

فياض: تراجع أسعار النفط سيحفز

 االهتمام واالستثمار في القطاعات غير النفطية

هيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تمول

 مشروع تأهيل مدرسة بنات مركة الثانوية

التأمين الوطنية تطلق حملة 

المجيد  الميالد  عيد  "هدايا 

بتربحها من عنا أكيد"

سفارة فلسطين تقيم البازار 

الخيري السنوي في بيالروسيا

تسليم مجلس الجفتلك 

مضخة وخطا ناقال للمياه

حلقة دراسية حول

 استقطاب الكفاءات 

الفلسطينية المغتربة 
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طلع جمعية رجال األعمال على خطة 
ُ

تهيئة البيئة القانونية والترويجية لالستثمار في فلسطينوزيرة االقتصاد ت

رجال األعمال الفلسطينيين، مشددة على أهمية استمرار عل���ى عمق واس���تراتيجية العالقة بين ال���وزارة وجمعية إلى تطوير االقتصاد الوطني الفلس���طيني، وأكدت عودة الوزارة الخاصة بتطوير السياس���ات االقتصادية الهادفة القانونية والترويجية لالس���تثمار في فلس���طين، وخطط خالل المرحلة المقبلة، ال سيما على صعيد تهيئة البيئة واستعرضت الوزيرة عودة اهم مالمح خطة عمل الوزارة االقتصاد الوطني عبير عودة في مقر الوزارة في رام الله. إدارة جمعي���ة رج���ال األعم���ال الفلس���طينيين مع وزيرة القطاع الخاص الفلسطيني، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس االقتص���اد الوطني حيال العديد م���ن القضايا التي تهم وجود تواف���ق كبير بين رؤية جمعية رجال األعمال ووزارة رئيس اتحاد جمعيات رجال األعمال الفلس���طينيين على والخط���ط االقتصادية الوطني���ة، فيما أكد س���مير زريق رجال األعمال الفلس���طينيين في سبيل رسم السياسات ض���رورة التعاون والتكامل بي���ن وزارة االقتصاد وجمعية رام الل���ه: أكدت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة على 
والنزاعات التجاري���ة، وتكون مخصصة للنظر في القضايا محاك���م اقتصادية تخصصية تعنى بالنظر في الخالفات والسياس���ات الخاصة باالقتصاد الوطني، وطالب بإنش���اء تش���كل المرجعية واألساس لمختلف القرارات والقوانين األعمال لتطوير اس���تراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، كامل���ة بي���ن وزارة االقتص���اد الوطن���ي وجمعي���ة رجال كما عرض زريق على الوزيرة المباش���رة بالعمل بش���راكة بهدف خدمة وتطوي���ر االقتصاد الوطني الفلس���طيني، تعزي���ز جل���ب االس���تثمارات الخارجي���ة إلى فلس���طين، الوقت ذات���ه إلى اس���تراتيجية الجمعي���ة الهادفة إلى تش���جيع وتحفيز االس���تثمار في فلس���طين، مشيرًا في األعمال المحليين واألجانب، كخطوة أساس���ية في سبيل بهدف تسهيل وتس���ريع كافة اإلجراءات الخاصة برجال مختلف الوزارات وذلك في مقر هيئة تشجيع االستثمار، الدوائر واألطراف الحكومية ذات العالقة باالس���تثمار من من ناحيته طالب زريق بإنشاء نافذة موحدة تضم كافة هذه الشراكة وتطويرها. 

منطقة صناعية في محافظ���ة رام الله على غرار المناطق مؤسسات القطاع الخاص، كما نوه زريق إلى ضرورة إنشاء الجمعية كمرحلة أولية، على أن يتم تعميمها الحقًا على الخاص���ة برجال األعمال الفلس���طينيين، ال س���يما أعضاء 
رجال األعمال الفلس���طينيين م���ع نظرائهم في مختلف أهمية هذه المجالس في تعزيز العالقة االقتصادية بين إلنش���اء مجموعة جديدة منها مع دول أخرى، مش���يرًا إلى مستعرضًا عددًا من المجالس القائمة إضافة إلى التوجه م���ع المؤسس���ات الرديف���ة ف���ي مختل���ف دول العالم، اختصاص الجمعية في إنشاء مجالس األعمال المشتركة من ناحيته أشار أسامة عمرو نائب رئيس الجمعية، إلى الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم. 

مختلف اللقاءات الرس���مية بي���ن وزارة االقتصاد والوفود مش���يرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إش���راك الجمعية في االقتص���اد الوطني والحكومات في مختل���ف دول العالم، الجمعية في اللج���ان االقتصادية المش���تركة بين وزارة وطالب كمال تيم عضو مجلس إدارة الجمعية بإش���راك دول العالم. 
مختل���ف المحافظات، به���دف التوعية بقانون تش���جيع االس���تثمار الهادفة إلى تنفيذ ن���دوات وورش عمل في إدارة الجمعية خطة التعاون بين الجمعية وهيئة تشجيع فيما اس���تعرض الدكتور سالم أبو خيزران عضو مجلس االقتصادية من مختلف الجهات والدول. 

والتي ترتكز بش���كل رئيس���ي إلى خدمة القطاع الخاص مالمح خط���ة واس���تراتيجية الجمعية لألع���وام القادمة، وعرض عماد اللح���ام عضو مجل���س إدارة الجمعية أبرز االستثمار وتعديالته. 
الوزارة األخ���ذ بكافة المالحظات ودراس���تها للعمل على مؤكدة تقديرها لكل ما تم مناقشته خالل االجتماع وعزم االقتصاد الوطني وجمعية رجال األعمال الفلس���طينيين، االجتم���اع الذي يجس���د العالق���ة التكاملية بي���ن وزارة وف���ي الختام عب���رت الوزيرة عن س���عادتها بعقد هذه واالقتصاد الوطني الفلسطيني. 

تنفيذها. 

التجارة الخارجية الصينية تواصل تراجعها في آب  
المرتقب���ة لالقتص���اد الصيني ال���ى تراجع الق���وة االقتصادية الص���ادرات وانكف���اء كبير للواردات، فيما تش���ير آخ���ر االرقام ف���ي اب عل���ى ما اف���ادت الجمارك، ام���س، مع اس���تمرار تراجع بكين - أ ف ب: واصلت التج���ارة الخارجية الصينية تراجعها 

التج���اري ب�20,1%، بحس���ب ما اعلن���ت الجم���ارك الصينية على بالي���وان( الى 136,6 ملي���ار دوالر، وازداد الفائ���ض في الميزان دوالر، فيم���ا تراجعت الواردات بالدوالر بنس���بة 13,8% )14,3% بال���دوالر )6,1% باليوان( بالمقارنة م���ع اب 2014 الى 196,9 مليار وتقلص���ت الص���ادرات الصينية بنس���بة 5,5% اذا احتس���بت الثانية في العالم.
وتشكل الصادرات الصينية المحرك التقليدي لنمو االقتصاد تموز حين شهدت الصادرات الصينية تراجعا حادا بلغ 8,9%.بلومبرغ نيوز والبالغ 6,6%، وهي تش���ير الى تحسن بالنسبة الى التوقعات التي وضعتها مجموعة من خبراء االقتصاد من وكالة ونسبة تراجع الصادرات البالغة 5,5% ادنى بكثير من متوسط موقعها االلكتروني.

االستثمارات في البنى التحتية التي تشكل الركيزة التقليدية نموذجها االقتص���ادي من خالل تطوير االس���تهالك والحد من في ه���ذا البلد. وتس���عى الس���لطات الصينية لتغيي���ر توازن 
بلومبرغ التي قدرت ب�7,9% نس���بة تراجع الواردات المحتس���بة الى انحسار حاد بعد 8,1% في تموز، وجاء اكبر من توقعات وكالة ويش���ير تراجع الواردات بنسبة 13,8% بالمقارنة مع اب  2014 لكن عمليات الشحن الى االتحاد االوروبي واليابان في تراجع".المتحدة ورابطة دول جنوب ش���رقي اسيا )اسيان( تواصل النمو وقالت الجمارك الصينية في بيان ان "الصادرات الى الواليات الثانية لنموها.

االستهالكية. وهو عاشر شهر على التوالي تسجل فيه الواردات وب���ررت الجم���ارك ذل���ك بانخف���اض ع���ام الس���عار الم���واد بالدوالر.
وبلغ فائض الميزان التجاري لشهر اب 60,2 مليار يوان بحسب الصينية تراجعا.

الجمارك التي لم تورد الرقم بالدوالر.

أداء متباين للدوالر مع تراجع الين واليورو 
من ش���باط حيث ربما يعلن مجلس االحتياطي االتحادي "البنك المركزي ويقول محللون ان من المستبعد أن يشهد الدوالر تحركات كبيرة قبل 17 وارتفع الدوالر أمان الين بينما تراجع أمام الجنيه االس���ترليني واليورو. والتي دعمت اليورو والين في االونة االخيرة.مبررات لتقليص االس���تثمارات التي تنطوي على ع���زوف عن المخاطرة االس���هم العالمية وبيانات اقتصادية ألمانية قوية أعطت المستثمرين نيوي���ورك - رويترز: تباي���ن أداء الدوالر، امس، في ظل ارتفاع أس���واق 

ضعيف���ة من الصين ع���ززت االمال ف���ي مزيد من اج���راءات التحفيز من وارتفعت االس���هم االميركية نحو 5ر1 بالمئة بع���د بيانات اقتصادية االميركي" عن زيادة أسعار الفائدة.
كما ارتفع المؤشر يوروفرست 300 السهم كبرى الشركات االوروبية 5ر1 وأنهت االس���هم الصيني���ة التعامالت مرتفعة بنح���و ثالثة في المئة الحكومة الصينية.

صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا ال تزال قوية برغم التباطؤ في الصين في حيث القيمة في تموز فيما يشير الى أن شهية االجانب للسلع من الدولة وحققت الصادرات والواردات األلمانية مستويات قياسية مرتفعة من بالمئة.
المشتركة استفادت في شهور االضطرابات الماضية من وضعها كمالذ وعادة ما تدعم البيانات االيجابية من ألمانيا اليورو لكن العملة االوروبية حين ال يزال الطلب المحلي متماسكا أيضا.

وتعاف���ى اليورو من خس���ائره في بداية التعام���الت وارتفع في أحدث امن لالستثمارات.
س���لة عمالت رئيس���ية - في نطاق ضيق وفي أح���دث تعامالت نزل 2ر0 وجرى تداول مؤش���ر الدوالر - الذي يقيس أداء العملة االميركية مقابل ونزل اليورو 5ر0 بالمئة مقابل الجنيه االسترليني.وتراجع الين 6ر0 بالمئة مقابل العملة االميركية الى 120 ينا للدوالر.تداوالت 1ر0 بالمئة الى 1184ر1 دوالر.

لكن تلك التوقعات انحس���رت مع تزايد المخاوف بشأن أوضاع االقتصاد الحالي عن أول زيادة في س���عر الفائدة االميركية في نحو عش���ر سنوات الق���ادم. وكان كثيرون يتوقعون أن يعلن المجلس في اجتماع الش���هر ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي في االسبوع بالمئة.
العالمي.

توقعات بنمو قوي في قطر
رغم انخفاض أسعار النفط 

الخليجية سينمو بنسبة تقترب من 7% في كل من العامين 2016 و2017 بالرغم الدوحة - "أ.ف.ب": أظهرت دراسة نشرها بنك قطر الوطني أن اقتصاد الدولة 
جديدة وشبكة سكك حديدية، ضمن االس���تعدادات الستضافة كأس العالم مدعومًا بقوة من مش���اريع البنية التحتية الضخمة بما في ذلك إنش���اء مدينة وتعتمد قطر على عائدات النفط والغاز، إال أن إجمالي الناتج المحلي سيكون من تراجع أسعار الخام.
الناتج المحلي القطري بنس���بة 4,6% هذه الس���نة و6,4% في كل من السنتين وبفض���ل برنامج يتضمن إنف���اق حوال���ى 226 مليار دوالر، س���ينمو إجمالي لكرة القدم في 2022.

وقال المصرف في الدراس���ة التي نشرها: "نتوقع أن يبقى النمو قويًا بالرغم المقبلتين، بحسب مصرف قطر الوطني.
وتضيف الدراس���ة: "إن الحكومة لطالما أك���دت التزامها باإلبقاء على برنامج من انخفاض أسعار النفط".

وليس النهيار أس���عار الخام أثر كبير على قطر التي تملك أصواًل تفوق 315 االستثمار وجهود تنويع االقتصاد".
األسبوع أن قطر س���تمضي قدمًا في مشاريعها االستثمارية حتى ولو أن دول وكان وزي���ر الم���ال القطري علي ش���ريف العمادي أكد في وقت س���ابق هذا مليار دوالر مع دين عام شبه معدوم.

الخليج األخرى تخفض إنفاقها.

صندوق النقد الدولي يدعو تونس 
إلى مواصلة "ورشة اإلصالحات الكبرى"

الهجومي���ن "الفظيعين" على متحف باردو وفندق سوس���ة "وظرف دولي غير ورئي���س الحكوم���ة الحبيب الصي���د "أبدى االقتص���اد التونس���ي مرونة" رغم وقالت الغارد للصحافيين عقب محادثات مع الرئيس الباجي قائد السبس���ي نفسه ب�"مرونة" اقتصادها الذي يواجه صعوبات عدة.الغارد، امس، تونس الى مواصلة "ورش���ة االصالحات الكبرى" منوهة في الوقت تون���س - أ ف ب: دعت المدي���رة العامة لصندوق النقد الدولي كريس���تين 
يجب في آن واح���د الحفاظ على االمن، واالس���تقرار االقتصادي الكلي والمالي وأضافت "للحفاظ على النمو وخلق ش���روط االزدهار وخصوصا توفير وظائف، في أقرب اآلجال في ورشة االصالحات الكبرى التي يجب تنفيذها".وأفادت "خالل مناقشاتنا مع رئيس الحكومة، اتفقنا على ضرورة إحراز تقدم مساعد".

السياسي واالمني واالجتماعي، وتواصل حالة الركود في االتحاد االوروبي، أول علي، تراجعت في تونس معدالت النمو االقتصادي بسبب حالة عدم االستقرار وبعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن وقالت الغارد إنها "واثقة )..( من قدرة تونس على رفع هذه التحديات".أعمال أكثر مالءمة للمنافسة إضافة الى نظام عصري للحماية االجتماعية".ال���ى الحاجة الى "دولة وقطاع عام ناجعين، ونظام ضريبي عادل وفعال، ومناخ وتابعت "للقيام بذلك من البديهي ان يكون النظام المصرفي قويا" مش���يرة بهدف استعادة الثقة".
وتبن���ى تنظيم الدولة االس���المية المتطرف الهجومي���ن اللذين كان االكثر سوسة )وسط شرق( واسفرا عن مقتل 59 سائحا اجنبيا.الماضيي���ن متحف باردو وس���ط العاصم���ة تونس، وفندقا س���ياحيا في والية وتضرر االقتصاد التونسي من الهجومين اللذين استهدفا في آذار وحزيران شريك اقتصادي للبالد.

دوالر على عامين بهدف دعم االنتقال الديمقراطي في هذا البلد.وفي 2013 من���ح صندوق النقد الدولي تونس خط ائتم���ان بقيمة 1,7 مليار دموية في تاريخ تونس الحديث.

50 مليار دوالر حجم التبادل التجاري
بين اإلمارات والصين في 2014

المستوى العالمي والمستجدات في قطاع االستثمارات الصناعية"."أهميت���ه أيضًا في اس���تعراض الطرق الواعدة في تدف���ق رؤوس األموال على مزيد من االس���تثمارات األجنبية وإقامة ش���راكات تجارية جديدة"، مشيرًا إلى يشكل منصة جيدة لتعزيز الش���راكات االقتصادية بين البلدين، واستقطاب وق���ال آل صالح، في بيان صدر ع���ن وزارة االقتص���اد، إن "المعرض الصيني تستضيف اإلمارات نحو 4200 شركة صينية".ش���يامن الصينية، أن "الصين تمثل ثاني أكبر ش���ريك تجاري لإلمارات، فيما الصي���ن الدولي، والذي يقام في الفترة من 8 إل���ى 11 أيلول الحالي في مدينة وأضاف آل صالح في كلمة على هامش افتتاح جناح دولة اإلمارات في معرض اإلمارات والصين وصل إلى حدود 50 بليون دوالر خالل العام الماضي".الخارجية والصناع���ة عبدالله آل صالح امس، بأن "حج���م التبادل التجاري بين أبو ظبي - األناض���ول: أفاد وكيل وزارة االقتصاد اإلماراتية لش���ؤون التجارة 

البستنة الشجرية من محافظات الوطن " زراعة بيت لحم" تستضيف خبراء 

فطافطة مدير المش���روع الدنماركي ف���ي وزارة الزراعة، في مقر في وزارة الزراعة المهندس أش���رف بركات، والمهندس محمود من مديريات محافظات الوطن، ومدير دائرة البس���تنة الشجرية لحم المهندس صالح الدين البابا، مرش���دي البس���تنة الشجرية بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: التقى مدير مديرية زراعة بيت 
عن واق���ع الزراعة في المحافظة، وأكد على أهمية دور المرش���د ورح���ب المهندس الباب���ا بالحض���ور، وقدم لهم نب���ذة عامة المديرية في محافظة بيت لحم.

المحافظات بالتخصصية، وإدخال اصناف جديدة تدعم القطاع وأوضح المهن���دس بركات، ان خطة عمل ورؤي���ة الدائرة لكل الزراعي بدعم القطاع الزراعي.
امامه، وانجازاته بقطاع البستنة الشجرية، واهم المعوقات التي بالجمي���ع من قبل الم���زارع الصراص الذي ع���رض اهم التحديات الصراص، ورئيس مجلس القروي بيت اسكاريا، حيث تم الترحيب وكان في اس���تقبال وفد وزارة الزراعة، في بيت اسكاريا المزارع  المهددة باالستيطان وتبلغ مساحتها 60 دونما.الش���جرية تعود للمزارع جهاد الصراص، في قرية بيت اسكاريا وق���ام الوفد بجولة زراعية ميدانية لمزرعة ريادية بالبس���تنة الزراعي وتزيد تنوعه.

قسم البس���تنة الش���جرية في المحافظة، تنفيذا الستراتيجية في االرض. وأوض���ح المهندس صبارنة اه���م إنجازات وأهداف المشروع باس���تالمه اكثر من 400 شتلة عنب ولوزيات وزراعتها مش���روع تخضير فلس���طين، والذي كان المزارع احد مستفيدي لح���م المهندس عودة صبارن���ة على الدور الفع���ال الذي قدمه واكد مدير دائرة الخدمات االرش���ادية في مديرية زراعة بيت يتعرض لها من قبل المستوطنات المحاذية الرضه.
المزارع، لتحقيق هدف الجول���ة الميدانية بتبادل الخبرات بين واللوزي���ات والزيتون والتين، والعملي���ات الزراعية المتبعة عند الشجرية المهندس حسين صبح لتعريفهم على أصناف العنب وقام الوفد بالتجول في المزرعة بمرافقة رئيس قسم البستنة اإلرشاد في وزارة الزراعة.

األمن الغذائي، تطبيقا الستراتيجية وزارة الزراعة الفلسطينية.ورفع مس����توى إمكانيات المزارع، ودع����م المنتج المحلي، وتحقيق خمسة عشر عاما، التي ساهمت بزيادة الدخل االقتصادي الوطني، يقوم المش����روع بدعمها، وعرض اهم إنجازات المشروع على مدار محم����ود فطافطة عن أهمية إقامة هذه الج����والت الميدانية الذي وفي نهاية الجولة تحدث مدير المشروع الدنماركي المهندس المهندسين في مديريات الزراعة.

خبراء البستنة في بيت اسكاريا.

بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليون دوالر
يبدآن بتنفيذ اتفاقية تمويل مشاريع اإلسكانالبنك اإلسالمي للتنمية والمجلس الفلسطيني لإلسكان 

من اتفاقية تمويل مش���اريع اإلس���كان في القدس الش���ريف للتنمية االقتصادية العربية، ع���ن بدء تنفيذ المرحلة األولى اإلس���المي للتنمية بصفته مديرًا لمنح���ة الصندوق الكويتي رام الل���ه: أعل���ن المجل���س الفلس���طيني لإلس���كان والبنك 
وتشمل البرامج تقديم قروض ميسرة لذوي الدخل المحدود الفلسطيني لإلسكان في تموز من العام الماضي. اإلس����المي للتنمية قد بدأ بتنفيذ االتفاقية الموقعة مع المجلس القدس الش����ريف والضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك يكون البنك )15( مليون دوالر أمريكي موزعة بالتساوي لدعم برامج اإلسكان في أميركي وهو ما يعادل 20% من القيمة المحددة للمشروع والبالغة األولى إلى حس����اب المجلس والبالغة قيمتها )ثالثة ماليين( دوالر جاء ذلك بعد قيام البنك اإلسالمي للتنمية بتحويل قيمة الدفعة والضفة وقطاع غزة. 

في فلس���طين وتوفير فرص العم���ل آلالف العمال، إلى جانب من المشروع، األمر الذي يس���اهم في تعزيز قطاع اإلنشاءات ظروفهم المعيش���ية ومن المتوقع استفادة حوالي 400 أسرة وقط���اع غ���زة مع التركي���ز عل���ى المناطق الريفية لتحس���ين األس���ر الفلس���طينية في القدس الش���ريف والضفة الغربية أو بناء مس���اكن أو تش���طيب أو ترميم وحدات سكنية لصالح ممن لديهم المقدرة على الس���داد بهدف تمكينهم من شراء 
االستفادة، ومن المتوقع وحسب خطة العمل للبرنامج أن يتم المش���روع وذل���ك لتمكي���ن المواطني���ن من تقدي���م طلبات القادم���ة وعبر وس���ائل اإلع���الم المختلفة عن الب���دء بتنفيذ المجلس الفلس���طيني لإلسكان أكد أنه سيعلن خالل األيام تعزيز صمود األسر الفلسطينية على األرض.

تنفيذه خالل عامين بحد أقصى.  

سبيتاني الوكيل الحصري

"ASUS" تعلن عن سلسلة جديدة
 "ZenPad " من األجهزة اللوحية

– يتأل���ف من زجاج تغطية، ولوحة لمس، 
وفجوة هوائية، ووحدة LCD إلى تصميم 
مك���ون م���ن طبقتي���ن، وبإض���اءة كاملة 
يتخلص من الفج���وة الهوائية، ما ينتج 
عنه شفافية بصرية أعلى ليمنحك ألوانا 

رائعة وسطوعا أفضل. 
يعتبر  المذهلة،  للشاش���ة  واستكمااًل 
الجه���از ZenPad أول جه���از لوحي على 
 DTS  مس���توى العالم يضم تكنولوجيا
Premium Sound™ الصوتية ليمنحك 
صوتا مذهال. ويقدم المشفر- جهاز فك 
الشفرة DTS-HD )الكودك( المدمج جودة 
صوت عالي���ة في جميع أنواع الوس���ائط 
المتعددة، ويتيح للمستخدمين تشغيل 
أو بث األفالم والموس���يقى بقنوات تصل 
 DTS إل���ى 5.1 م���ن الص���وت المحيط���ي
المتصلة. كما يش���تمل  ألنظمة الصوت 
 DTS Sound على األداة ZenPad الجهاز
Studio™ التي تق���وم بتحويل الصوت 
س���تيريو إلى صوت محيط���ي إفتراضي 
يتمتع به المس���تخدمون إما عبر مكبرات 
الصوت في الجهاز أو باستخدام سماعات 
الرأس للحصول على تجربة ترفيه غامرة 

في المنزل أو أثناء التنقل.
  ZenPad السلس���ة  تتمي���ز  كم���ا 

بالتصميم الجذاب واألنيق بخطوط أنيقة 
واضحة، ولمسات نهائية المعة محسنة 
بالنمط الجمال���ي الدقيق، والحواف ذات 
القطعات الماس���ية الرائعة، ونقوش���ات 
الجلود المزخرف���ة، وتصميم متميز جدًا 
مثل الحقائب أوالمحافظ ليمنحك مظهرا 
فاخ���را فري���دا م���ن نوعه بي���ن األجهزة 
المحمول���ة. ومن الس���هل حم���ل الجهاز 
الدائري���ة  الح���واف  بفض���ل   ZenPad
المريح���ة، ويضي���ف اإلط���ار المعدن���ي 

المصقول ميزة بصرية جريئة.
يعتب���ر الجه���از ZenPad  أول جهاز 
العال���م يتميز  عل���ى مس���توى  لوح���ي 
القاب���ل  االبت���كاري  الغط���اء  بتصمي���م 
للتبدي���ل وال���ذي يتيح للمس���تخدمين 
اللوحي  الجه���از  تخصي���ص  بس���هولة 
الخ���اص بهم باس���تخدام أغطية الظهر 
الت���ي يريدونها. ويمك���ن أن يقدم هذا 
مميزات إضافية وخيارات لونية إضافية. 
 ASUS س���تتوفر األجه���زة اللوحي���ة
ZenPad  ف���ي فلس���طين، عب���ر ش���ركة 
أكرم س���بيتاني وأوالده الوكيل الحصري 
والوحي���د لمنتجات ASUS في الس���وق 
الفلسطيني، باإلضافة إلى مراكز صيانة 

معتمدة منذ أكثر من 3 أعوام.

الرائدة  العالمية   ASUS أعلنت ش����ركة 
في تصني����ع أجهزة الحاس����وب واألجهزة 
المنتجات  الذكية واللوحية والكثي����ر من 
ذات التقني����ات العالي����ة ع����ن السلس����لة 
ZenPad وه����ي سلس����لة أجه����زة لوحية 
متميزة تجمع بي����ن األناقة المصقولة مع 
قدرات الترفيه واإلنتاجية المذهلة إلعادة 
تعري����ف تجربة الجه����از اللوحي وتقديم 
للمس����تخدمين.  الحقيقي����ة  الرفاهي����ة 
وستتوفر بثالثة أحجام مختلفة – الجهاز 
ZenPad 7.0 قي����اس 7 بوص����ة، والجهاز 
ZenPad 8.0 قي����اس 8 بوص����ة، والجهاز 
ZenPad S 8.0  الم����زود بقل����م اختياري، 
والجه����از ZenPad 10.1 قياس 10.1 بوصة 
الم����زود بلوح����ة مفاتيح اختياري����ة ، فإن 
السلسلة ZenPad متواجدة لتالئم أي نوع 

من أنواع المستخدمين. 
 ZenPad وقد ت���م تصميم السلس���لة
لتقديم تجرب���ة ترفيه غي���ر اعتيادية. 
وتتمتع السلسلة بشاشة فسيحة عالية 
الوضوح بتكنولوجيا IPS تتميز بمجموعة 
 ASUS Visual Master تكنولوجي���ات 
التحس���ين  تكنولوجيات  تض���م  الت���ي 
و   ASUS Tru2Life تش���مل  البص���ري  
تكنولوجي���ا  تق���دم  الت���ي    TruVivid
متط���ورة في معالجة الص���ور في أجهزة 
التلف���از المتطورة موج���ودة  في جهاز 
لوحي ألول مرة من أجل أن تقدم تحسينا 
 ASUS بصريا ش���امال. وتقوم تكنولوجيا
Tru2Life بتحليل كل بكسل في الصورة 
قبل عرضها وعم���ل تعديالت ذكية في 
التباين والوضوح لتعزيز النطاق الحيوي، 
كاشفة عن أدق التفاصيل لضمان تجربة 

رؤية واقعية بشكل مذهل.
 ASUS TruVivid تعم���ل تكنولوجي���ا
على تحس���ين وضوح الشاشة والسطوع، 
التصميم  بتحوي���ل  اللمس  واس���تجابة 
التقليدي للشاش���ة المكون من 4 طبقات 

ظهورها األول عالميًا في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات`جاكوار تقّدم لمحة عن سيارة F-PACE الجديدة كليًا قبل

من خالل نش���ر صورة وفيلم حصريين له���ا، قبل عرضها على منصة وعرضت الش���ركة لمحة عن س���يارة F-PACE الجدي���دة المذهلة المتخصصة بتصنيع السيارات الفاخرة والرياضية.س���يارة كروس أوفر أدائية من إنتاج الش���ركة البريطانية الشهيرة جاكوار F-PACE الجديدة كليًا. وس���وف تكون جاكوار F-PACE أول للس���يارات 2015، في فعالية مميزة تكش���ف خاللها عن س���يارتها الذي يمت���د لثمانين عامًا، وذلك خالل مع���رض فرانكفورت الدولي تستعد شركة جاكوار لالحتفال بمستقبلها الواعد وتراثها الغني 
من أكث���ر الطرق تحديًا في العالم. إنها س���يارة كروس أوفر أدائية في مراكز اختبارات جاكوار الند روفر في دبي وشمال السويد، وعددًا للدراجات، متجاوزة أكثر من ربع مليون ميل من االختبارات القاسية والتحك���م بها من خالل دعم فريق "Team Sky" في س���باق فرنس���ا الجديدة كليًا لالستخدامات اليومية والجودة االستثنائية لقيادتها وقد ش���وهدت بالفعل نماذج أولية ممّوهة أثبتت مرونة F-PACE جاكوار طيلة فترة المعرض )17-27 ايلول(.

التواصل االجتماعي الذين يتابعون الحدث مباش���رة التحديثات عبر الجديد كليًا ومزايا بنيته خفيفة الوزن. وس���يرى مس���تخدمو وسائل أوفر أدائية من جاكوار، س���يتم اس���تعراض مدى رشاقة هذا الطراز وكج���زء من خطط الكش���ف ألول مرة عالميًا عن أول س���يارة كروس مصممة خصيصًا لعشاق القيادة.

لع���ام 2016، والتي تش���مل اآلن خيارات نظام دف���ع رباعي مع ناقل وستتألق في المعرض أيضًا تش���كيلة موديالت جاكوار F-TYPE سبتمبر، إلى جنب سيارة جاكوار XE الجديدة الحائزة على الجوائز.ص���االت العرض لدى الوكالء في جميع أنحاء أوروبا اعتبارًا من ش���هر المحّس���ن لعام 2016، وXF الجديدة كليًا، واللتان سيتم طرحهما في فرانكف���ورت ثالثة من منتجات جاكوار الجديدة – موديل جاكوار XJ أدائية من إنتاجنا". وستنضّم إلى سيارة جاكوار F-PACE في معرض ونحن اليوم فخورون للغاية بإطالق F-PACE، أول س���يارة كروس أوفر المبتكرة، تليها مباشرة سيارة XF الجديدة كليًا الرائدة في فئتها. خالله الش���ركة تط���ورات مذهلة. أواًل، مع تقديم س���يارة جاكوار XE الس���نوية الثمانين ل���والدة عالمة جاكوار، وكان عامًا مميزًا ش���هدت خط إنتاج س���يارات جاكوار الند روفر: "يص���ادف العام 2015 الذكرى اإلنترنت باس���تخدام الوس���م #FPACE. وقال كيفن س���ترايد، مدير 
وس���يتم طرح س���يارة جاكوار F-PACE الجديدة كلي���ًا للبيع حول لوسائل اإلعالم في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.10:30 بتوقيت وس���ط أوروب���ا الصيفي يوم 15 س���بتمبر المخصص الجديدة كليًا، بما في ذلك المواصفات التقنية واألسعار في الساعة وس���يتم تأكيد التفاصيل الكاملة حول س���يارة جاكوار F-PACE حركة يدوي في تصاميم كوبيه وقابلة للكشف.

العالم اعتبارًا من العام 2016.

عودة مع وفد جمعية رجال األعمال.
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تراجع مبيعات المنازل األميركية القائمة أكثر من المتوقع
رويترز - تراجعت إعادة بيع المنازل األميركية أكثر من المتوقع في 
أكتوبر تشرين األول وتركزت االنخفاضات بالمناطق التي شهدت 
زيادات كبيرة في األسعار لكن االتجاه العام ما زال يشير إلى أداء 
قوي بسوق اإلسكان. وقالت الجمعية الوطنية للعقاريين يوم امس 
إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.4 بالمئة إلى معدل سنوي 
بلغ 5.36 مليون وحدة. وظلت قراءة سبتمبر أيلول دون تعديل عند 

5.55 مليون وحدة وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2007.

األسهم األميركية دون تغير يذكر عند الفتح
رويترز - فتحت األسهم األميركية مستقرة يوم أمس بعد مكاسبها 
القوية في األسبوع الماضي حيث ارتفعت شركات السلع االستهالكية 
بينمــا تراجعت أســهم شــركات الطاقة.وارتفع المؤشــر داو جونز 
الصناعي 2.14 نقطة بما يعادل 0.01 بالمئة ليصل إلى 17825.95 
نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.2 نقطة 
أو 0.01 بالمئة ليســجل 2089.37 نقطة وصعد المؤشــر ناسداك 

المجمع 1.11 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 5106.03 نقطة.

مؤشر بورصة فلسطين يرتفع بنسبة 0.35 %
رام اهللا - الحياة االقتصادية - ســجل المؤشــر الرئيســي في بورصة فلســطين، يوم أمس، 
ارتفاعا بنسبة 0.35 %. وشهدت جلسة األمس تداول (684,004) سهما بقيمة إجمالية بلغت 

(1,970,500.97) دوالرا أميركيا، نفذت من خالل (170) عقدا.
وبلغ مؤشر القدس عند اغالق الجلسة (511.15) مرتفعاً (1.80) نقطة (0.35 %) عن إغالق 

الجلسة السابقة.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة والبالغ عددها (20) شركة مع إغالقاتها السابقة، 

فقد أظهرت (11) شــركة ارتفاعاً في أسعار أســهمها، وأظهرت شركتان انخفاضاً في أسعار 
أسهمها.

وبالنسبة للشركات األكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي البنك التجاري الفلسطيني، واالتحاد 
لإلعمار واالستثمار، ومصانع الزيوت النباتية، والبنك الوطني، ومطاحن القمح الذهبي.

أمــا الشــركات األكثر انخفاضاً فهي: الفلســطينية للتوزيع والخدمات اللوجســتية، وموبايل 
الوطنية الفلسطينية لالتصاالت.

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع البورصة ليقوم 
بمهام «الحافظ األمين» لألوراق المالية للمستثمرين

رام اهللا - الحياة االقتصادية - وقع بنك فلسطين يوم أمس اتفاقية مع 
بورصة فلسطين ليتولى بموجبها البنك تنفيذ مهام «الحافظ األمين» 
ألســهم المســتثمرين في البورصة. وتتيح االتفاقيــة تقديم خدمات 
الحفظ األمين لجموع المستثمرين األجانب والمحليين في البورصة، 
وحصل البنك على شهادة الترخيص كحافظ أمين للسندات واألسهم 

من هيئة سوق رأس المال منذ العام الماضي 2014. 
وتتلخص عملية الحفظ األمين بأن يقوم البنك بفتح حسابات خاصة 
للمستثمرين لدى مركز اإليداع والتحويل في بورصة فلسطين، ولدى 
قيام أحدهم بشــراء أية أوراق مالية مدرجة بواســطة إحدى شركات 
األوراق المالية (الوســطاء)، يتم إيداعها مباشرة وحفظها في حسابه 
لدى الحافظ األمين. ويأتي توقيع بنك فلسطين لهذه االتفاقية انطالقاً 
من ايمانه بضرورة تطوير خدماته على المستوى المحلي واالقليمي، 
وانسجاماً مع رؤيته بدعم سبل االستثمار في فلسطين ودعم البورصة 
الفلســطينية واستقطاب مستثمرين فلسطينيين ومغتربين وأجانب 
الى االســتثمار في األسهم الفلسطينية ما يصب في تعزيز االقتصاد 
الوطني وتحفيز نموه. كما تندرج هذه االتفاقية في تكريس ممارسة 
التعليمات وقوانين الحوكمة واإلدارة الرشــيدة في فلسطين، وهو ما 
يتيح ظهور فلســطين كبلد أمن لالستثمار يمارس المعايير العالمية 

في إدارة االستثمارات واألوراق المالية واالسهم والسندات. 
ويمكــن لبنك فلســطين بموجب هــذه االتفاقية تقديــم العديد من 
الخدمات لجموع المستثمرين باإلضافة إلى حفظ األوراق المالية تحت 
ســيطرته؛ ومنها على سبيل المثال ال الحصر تنظيم وحفظ سجالت 
دقيقــة لعمالئه، وقبض ثمــن األوراق المالية المباعة من الوســيط 
ودفــع ثمن األوراق المالية المشــتراة الى الوســيط البائــع نيابة عن 
عمالئه. كما ســيقوم «بنك فلســطين» كحافظ أمين بإرسال تقارير 
دوريــة الى عمالئه عن محافظهم والحســابات النقدية الخاصة بهم 
وإعالمهــم بكافة اإلجراءات المتخذة من قبل مصدري األوراق المالية 
والمتعلقة بالفوائد واألرباح والحقوق العائدة لألوراق المالية الخاصة 
بهم، إضافة إلى قبض األربــاح والمتحصالت العائدة لألوراق المالية 
الخاصة بعمالئه، وأية خدمات أخرى ال تتعارض مع القانون واألنظمة 

والتعليمات المعمول بها في البورصة.

تونس: فلسطين تشارك في ندوة 
حول إدارة العمل والحوكمة الرشيدة

تونس - وفا - شــاركت فلســطين، يوم أمس، بافتتــاح أعمال الندوة 
العربيــة حول «إدارة العمل والحكومة الرشــيدة فــي الدول العربية» 
التــي تنعقد فــي تونس لثالثة أيام، وينظمهــا المركز العربي إلدارة 
العمل والتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل العربية, ومنظمة العمل 
الدولية, ووزارة الشؤون االجتماعية بتونس. وترأس وكيل وزارة العمل 
ناصر قطاني, جلســة العمل األولى للندوة العربية، وعرض التجربة 
الفلســطينية في موضوع الحوكمة فــي قطاع العمل, وتجربة الحوار 
االجتماعي من حيث مشاركة األطراف المختلفة االجتماعية, ومفهوم 
الحوكمة الرشيدة وفوائدها وكيفية تطبيقها, والحوار االجتماعي كأداة 

لتكريس الحوكمة الرشيدة ودور الوزارة في المجال.
وســتناقش النــدوة إدارات العمل العربية والتحديات وســبل لتطوير, 
وإدارات العمل والحوكمة الرشيدة الواقع واآلفاق, ودور منظمات أصحاب 
العمل في تكريس الحوكمة، ودور منظمات العمال في الغرض، ودور 
اإلعالم في المجتمع المدني وتكريس الحوكمة, وتجارب الدول األعضاء 

وإدارات العمل في الدول العربية في تكريس الحوكمة الرشيدة.
ومن المقرر أن تخرج الندوة بعدد من التوصيات والقرارات للمشاركين 
في هذه الندوة لتقديمها للدول األعضاء لمناقشتها وإمكانية اعتمادها 
فــي اجتماع وزراء العمل العــرب القادم, للعمل بها في الدول العربية 
األعضــاء. واجتمع قطاني على هامش مشــاركته بالندوة مع المدير 
العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري, لمناقشــة المواضيع ذات 
االهتمام المشترك بين الجانب الفلسطيني والمنظمة العربية، وسبل 
تطوير العالقات بين الجانبين, وحشد الموارد المالية لصالح صندوق 
التشغيل، من أجل المساهمة في تمويل برامج العمل ألجل الحد من 

البطالة في فلسطين.

تجدها عند مجموعة مسلماني

مكانس سامسونج الكهربائية بامتالكها تمتلك الراحة
رام اهللا - ال يجادل في فاعلية مكانس سامسونج إتنان، الن 
شركة سامســونج العالمية تقدم مكانس كهربائية تتمتع 
بقوة شفط أكبر من أنظمة المكانس التقليدية التي تعمل 
بالنفخ، وهي تحافظ على تلك الطاقة حتى بعد استخدامها 
لفترات طويلة، والشفط الزائد يعني حماية زائدة لعائلتك، 
فهــذه المكانس ال تحافظ على نظافــة األرضية والمظهر 
الجيد للســجاد لديك فحسب، بل تساعدك ايضا في تقليل 
نسبة الغبار، والقضاء على البكتيريا التي قد تنشط داخل 
منزلك. صممت هذه المكانس خصوصا لجعل حياتك أسهل، 
ألنهــا تعــد المكانس األمثــل في خلــق التوازن بيــن التقنية 
والوظائف، فبواســطة مكانس سامسونج ستتمكنين سيدتي 
من تنظيف المنزل بشكل أكثر كفاءة وفعالية دون عناء، ولهذا 

فإن هذه المكانس هي االضافة الرائعة لكل منزل.

مستويات الصوت الخالية من الضوضاء
فــي مكانس سامســونج ال تحصل على قوة شــفط فقط بل 
يمكــن أيضــاً الحد والتحكــم في الصوت المزعــج الصادر من 
المكانــس الكهربائيــة دون أن تفقــد تلــك قوة، ويتــم إنجاز 
ذلك ليس فقط عن طريق خفض مســتويات الضجيج، ولكن 
أيضا من خالل تصميم يســاعد على التخلص من الضوضاء 
عالية التردد من المحرك إلى الفرشــاة. ومن خالل التحسينات 

المختلفــة مثل التقنيات الديناميكيــة الهوائية لغطاء المحرك 
وشكل المروحة، يمكنك الحصول على مستوى ضجيج ال يزيد 

عن 73 ديسيبل فقط.
ويضــاف الى مميزات هذه المكانــس أنها مزودة بتقنية النانو 
سيلفر التى تساعد في الحفاظ على نظافة الحاوية والمرشحات 
من خالل منع البكتريا من التكون والتكاثر من بين ذرات الغبار 

والجسيمات المثيرة للحساسية. 
وقد أثبتت نتائج االختبــارات وأكدت أن «المكانس الكهربائية 
ا ممتازا مضادا  المزودة بمكون النانو سيلفر قد أظهرت نشاطً
للميكروبات مقارنة بتلك القيمة التي يتم الحصول عليها عند 

تنظيف األتربة الملوثة بدون استخدام تقنية النانو سيلفر».
وكما عودتنا سامسونج على التطوير والتحديث المستمر، فإنها 
لم تقف عند كل هذ الحد فقد كشــفت مؤخراً عن مكنســتها 
 Smart Tango الكهربائيــة فائقة الذكاء، أطلقت عليها اســم
Corner Clean، حيث تعد هذه المكنســة ذكية بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى، وهي تعد األولى من نوعها، تأتي مع فرشاة 
منبثقة، تســاعد في إخراج األوســاخ العالقة فــي زوايا الغرف 
الضيقة، كما تم تزويد المكنســة بكاميرا تقوم بعمل رســم 
خرائــط تصوري لبيئة العمل التي تقوم بتنظيفها، فضال عن 
شاشــة تحكم باللمس لضبط المكنسة، وإظهار األخطاء التي 

تواجه ربة المنزل.

الخليل: االتفاق على تشكيل لجنة 
مشتركة لتنفيذ عدد من المشاريع

الخليل - وفا - قال المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط 
نيكوالي مالدينوف، إنه جرى االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ 

عدد من المشاريع والدعم لمحافظة الخليل.
وأضاف مالدينوف خالل اجتماع موســع عقد امس، في مقر محافظة 
الخليــل لكافة المنظمــات والهيئات التابعة لألمــم المتحدة مع طاقم 
المحافظة والمؤسســات والبلديات، «هــذه زيارتي الثانية للمحافظة، 
وفي زيارتي األولى شاهدت مدينتين األولى تدب فيها الحياة والحيوية 
واألخرى التي تخضع للسيطرة االسرائيلية هي عبارة عن مدينة أشباح 
ومن المؤســف رؤية االغالقات في البلدة القديمة، ومشــاهدة 5000 

طالب يمرون من خالل الحواجز العسكرية للوصول الى المدارس».
وقال: «قررنا العودة مرة أخرى لرؤية ما يمكن تقديمه، من خالل األمم 
المتحدة لمساعدة الخليل واالقتصاد والخدمات وحماية حقوق اإلنسان 
ووقــف معاناة األطفال وحمايتهم خصوصا في المدارس، ويجب فتح 
البلدة القديمة من الناحية االقتصادية واستعادة الجثامين المحتجزة».
بدوره، شــرح محافظ الخليــل كامل حميد، الوضع العــام في المحافظة، 
خاصة بعــد اجراءات العقاب الجماعي واالنتهاكات واالعتداءات المتواصلة 
مــن قبل قوات االحتالل والمســتوطنين التي كان آخرهــا مهاجمة منازل 
ومركبات المواطنين ليلة أمس. واســتعرض حميد وممثلي المؤسســات 
والبلديات في المحافظة سبل التخفيف من معاناة المواطنين والضغط على 
االحتالل لوقف اعتداءاته، خصوصا في البلدة القديمة والمناطق المحاذية 
للمســتوطنات، إضافة الى بحثهم سبل تنفيذ عدد من المشاريع والدعم 
ألبنــاء الخليل. وعقب االجتماع عقد المحافظ ومالدينوف مؤتمرا صحفيا، 
قال حميد: «هذا االجتماع هو االول من نوعه مع جميع طواقم ومؤسسات 
األمــم المتحدة لالطــالع على االوضاع فــي الخليل، وقدمنا شــرحا حول 
االحتياجات والمعاناة والهجمة العسكرية على الخليل بإدارة نتنياهو، ونؤكد 
أن الخليــل ليســت بحاجة لجيوش وال الحتــالل الن االحتالل قائم بالفعل 
والخليل بحاجة لتخفيف المعاناة واســتئصال أســبابها وهي االستيطان، 
ونطالب بتدخل عاجل من المجتمع الدولي واالمم المتحدة لوقف االستيطان 
واالعتداءات فــي المحافظة». وتابع: «قدمنا خرائط وتفاصيل ومعلومات 
حول كل ما تعانيه المحافظة بما فيها استرداد جثامين الشهداء المحتجزة 
واغالق المؤسسات معبرا عن شكره على هذه الزيارة وهذا االجتماع». يذكر 
أن مالدينوف قام بتقديم رسالة حول الوضع في فلسطين وخصوصا في 
الخليــل، لألمين العام لألمم المتحدة، قال فيها: «الخليل اصبحت النقطة 
المركزية للعنف ويجب معالجة هذه األمور»، موجها دعوته باسم األمين 
العام لكافة األطراف إلدانة العنف ووقف التحريض وتخفيف التوتر للعودة 

الى مفاوضات جدية وتطبيق حل الدولتين.

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في القدس 
تطلق موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة

القــدس المحتلــة - أطلقــت جمعيــة رجــال األعمال الفلســطينيين 
فــي القدس موقعهــا اإللكتروني بحلتــه الجديدة باللغتيــن العربية 
واإلنجليزية على الرابط (www.pba.ps)، حيث تم تطويره باستخدام 
احدث تكنولوجيا تطوير المواقــع االلكترونية بما يتوافق مع االجهزة 
الذكية وبشكل عصري حديث بما يوائم متطلبات العمل في الجمعية 

ويعكس مكانتها ودورها الهام على المستوى الوطني والعالمي.
 وقال عماد اللحام عضو مجلس إدارة الجمعية إن الموقع الجديد يحتوي 
على معلومات متكاملة عن الجمعية وأنشطتها وأعمالها، ويشمل ذلك 
مختلف أخبار ونشاطات الجمعية، وأهم التقارير والدراسات االقتصادية 

التي يتم تحديثها بشكل متواصل. 
وأضاف اللحام أن الموقع يوفر ألعضاء الجمعية والجمهور بشكل عام 
إمكانية االطالع علــى مختلف الخدمات التي تقدمها الجمعية وطلبها 
بشكل آلي وسهل بما يوفر الوقت والجهد على المتصفحين، كما يتيح 
لألعضاء إمكانية االطالع على بياناتهم الشــخصية وتحديثها في أي 
وقت يشــاءون بســهولة وبشكل يتناســب مع مختلف فئات األعضاء، 
باإلضافة إلى امكانية التقدم بطلبات المشاركة في مختلف النشاطات 
التي تنظمها الجمعية بدون الحاجة إلى زيارة الجمعية بشكل شخصي. 
كما نوه اللحام إلى أن الموقع يتيح لزواره إمكانية االطالع على مختلف 
األحداث والتعرف على الجمعية وابرز نشــاطاتها وإنجازاتها والخدمات 
التي تقدمها لمنتسبيها، إضافة إلى امكانية التقدم بطلبات االنتساب 
والحصول على الخدمات العامة المقدمة من الجمعية من خالله. كما 
يحتوي الموقع على مساحة خاصة لعرض أبرز أخبار ونشاطات اتحاد 
جمعيات رجال األعمال الفلسطينيين الذي ترأسه جمعية رجال االعمال/ 
القدس.  بدوره قال سمير زريق رئيس مجلس إدارة الجمعية ان اطالق 
الموقــع اإللكتروني يأتــي متوافقاً مع اســتراتيجية الجمعية الخاصة 
بتطويــر البيئــة اإللكترونية، وتعزيز التواصل مــع أعضائها وتطوير 
خدماتهــا، مضيفاً أن هذا الموقع بما يحتويــه من معلومات متنوعة، 
وبما يشــكله من حاضنة لنشــاطات األعضاء وقصص نجاحهم التي 
ساهمت في إرساء أسس اإلقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى خصائصه 
التقنيــة المتطورة يأتي لتحقيق أهداف الجمعية الرئيســية المتعلقة 
بتقديــم أفضل الخدمات ألعضائها ولمختلف ســيدات ورجال األعمال 

الفلسطينيين. 
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الهيكلية اإلدارية
 -

المرحلة األولى
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مركز التطوير اإلقتصادياملستشار القانوني

سكرترية تنفيذية
العضوية والنشاطات
التخطيط والتطوير

األمور املالية

الشؤون اإلدارية
العالقات العامة
اإلعالم والنرش

مدير عام الجمعية

مدير تنفيذي

جمعية رجال األعمال
الهيكلية اإلدارية - المرحلة األولى
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جمعية رجال األعمال

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

مدقق الحساباتهيئة الرقابة

مركز التطوير اإلقتصادياملستشار القانوني

سكرترية تنفيذية

مدير تنفيذي
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املشرتيات -
أمن املؤسسة -

التواصل مع املجتمع -
التواصل مع رجال  -

األعمال
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املؤسسات

متابعة العضوية -
نشاطات الجمعية -
خدمة األعضاء -

اسرتتيجية الجمعية -
توجيه اللجان والعمل  -

معها
تنفيذ برامج تدريبية -

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

االشرتاكات ورسوم  -
موازنة الجمعية

التنسيق مع مدقق  -
الحسابات

اإليرادات -
واملرصوفات -

العالقات الخارجية 
والتنسيق

التخطيط العضوية
والتطوير

املعلومات 
والنرش

الدائرة املالية

مدير عام الجمعية

جمعية رجال األعمال
الهيكلية اإلدارية - المرحلة األولى
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
القدس

صفحــة بيـــان   

2 -  تقرير مدققي الحسابات  

 3 أ  -  الميزانية العمومية كما في 31 كانون األول 2014 و 2013 

 4 ب  -  بيان الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2014 و 2013 

5 جـ  -  بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2014 و 2013  

11 - 6 -  إيضاحات حول البيانات المالية  

فهـــرس
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
القدس

صفحــة بيـــان   

2 -  تقرير مدققي الحسابات  

 3 أ  -  الميزانية العمومية كما في 31 كانون األول 2015 

 4 ب  -  بيان الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2015 و 2014 

5 جـ  -  بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2015 و 2014  

11 - 6 -  إيضاحات حول البيانات المالية  

فهـــرس
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القدس

صفحــة بيـــان   

2 -  تقرير مدققي الحسابات  

 3 أ  -  الميزانية العمومية كما في 31 كانون األول 2016 و 2015 

 4 ب  -  بيان الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2016 و 2015 

5 جـ  -  بيان التدفقات النقدية للسنتين المنتهيتين في 31 كانون األول 2016 و 2015  

11 - 6 -  إيضاحات حول البيانات المالية  

فهـــرس
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