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الثالث الذي ي�صمل جممل املعلومات  اأن ت�صدر تقريرها العام  ي�صر جمعية رجال الأعمال الفل�صطينني / القد�س  

التعريفية والعامة باجلمعية واأهدافها واأهم ن�صاطاتها املدعمة بال�صور وكذلك التقريرين الداري واملايل وامليزانيات 

العمومية امل�صدقة عن ال�صنوات التي يغطيها التقرير لالأعوام 2006 و2007 و 2008. حيث �صي�صدر التقرير 

العام الرابع يف نهاية العام 2009 ويغطي ن�صاطات اجلمعية  عن العام 2009 بال�صافة اىل ح�صيلة ن�صاطاتها 

على مدى ع�صرة �صنوات.

رفعنا �صعار » �صارك ال�صف�ة يف ريادة ق�ة اقت�صادية  م�ؤثرة وناحجة « يف العوام ال�صابقة.

والآن نرفع �صعار » لنجمع الطاقات لريادة اقت�صادية واجتماعية فاعلة «

اإننا يف هذه الظروف التي تزداد �صعوبة اأ�صبحنا يف اأ�صد احلاجة لكي ن�صافر وجنمع جهودنا ونعمل  �صويا لكي تبقى 

اجلمعية تعمل لال�صتفادة من وتعظيم خربات وجتارب اع�صائها من اجل خدمة م�صالح جمتمع الآعمال الفل�صطيني 

ودعم  ومنا�صرة جمتمع رجال العمال والقطاع اخلا�س وقطاعاته املختلفة ون�صاطاته  لتحقيق الهداف التنموية 

امل�صتدامة والبيئة ال�صتثمارية املطلوبة لقت�صادنا الوطني.

التقرير العام الأول

2000
التقرير العام الثاين

2005
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بروفايل الجمعية

تعمل اجلمعية ب�صكل عام على ما يلي:

دعم ومنا�صرة مل�صالح القطاع اخلا�ص واقت�صادنا ال�طني:

 تقدم اجلمعية با�صتمرار جهدا دوؤوبا لدعم ومنا�صرة  م�صالح رجال العمال ولر�صم ال�صيا�صات القت�صادية التي توفر بدورها البيئة املالئمة 

للنمو القت�صادي وجلب ال�صتثمارات. حيث تعقد اجلمعية اللقاءات مع فخامة الرئي�س اأبو مازن ودولة رئي�س الوزراء  الدكتور �صالم فيا�س، ووزير 

القت�صاد الوطني ال�صيد كمال ح�صونة والوزراء املعنيني. وروؤ�صاء �صناديق ال�صتثمار و�صلطة النقد واملجل�س الت�صريعي والبلديات واملحافظني 

وغريهم ب�صكل دوري.

ت�فري ت�صهيلت وخدمات مميزة للأع�صاء:

 BMC توفر اجلمعية خدمات ت�صهيل ال�صفر عرب املعابر لالع�صاء وعائالتهم وكذلك تزويدهم بالبطاقات املميزة ل�صيدات ورجال العمال

وبطاقات اجلمعية واحتاد رجال العمال العرب. واإمكانية احل�صول على تاأ�صريات الدخول اىل  بع�س الدول العربية والجنبية.

هذا و�صيتم تزويدهم ببطاقة احتاد رجال العمال الفل�صطينيني هذا العام.

رحلت عمل ووف�د زائرة وفر�ص جتارية:

توفر اجلمعية لع�صائها الفر�س املمكنة لتطوير اأعمالهم: من خالل اللقاءات الثنائية B2B وكذلك فر�س جتارية و�صراكات  ونقل للتكنلوجيا 

والتطوير مع نظرائهم اأو ح�صب اهتماماتهم مع الوفود الزائرة لفل�صطني من رجال العمال يف  اخلارج.

ندوات. معار�ص،م�ؤمترات واأيام دولية: 

توفر اجلمعية ب�صكل مبا�صر او من خالل مركز التطوير للقطاعات القت�صادية والقطاع اخلا�س ندوات وور�صات عمل ولقاءات طاولة م�صتديرة 

لنقا�س اأهم ما ي�صتجد على ال�صاحة القت�صادية والجتماعية واملالية وال�صتثمارية. والعديد من املوؤمترات القت�صادية وال�صتثمارية واملعار�س 

املتخ�ص�صة وال�صاملة و اليام ال�صتثمارية املتخ�ص�صة.

م�ؤمترات �صحفية وق�اعد بيانات ومعل�مات: 

تقوم اجلمعية بعقد املوؤمترات ال�صحفية منفردة اأو بالتعاون مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س الخرى للت�صامن او الحتجاج اأو اطالق املبادرات 

ومعلومات  بيانات  لقواعد  وغريها  الكرتونية  باأرقام  العمال  رجال  تزويد  وكذلك  فل�صطني  والقت�صادية يف  وال�صيا�صية  العامة  الو�صاع  حول 

ل�صناديق اأو موؤ�ص�صات عربية واأجنبية.

درا�صات وبح�ث /ن�صرات ومطب�عات

جتمع اجلمعية ب�صكل مبا�صر من اأع�صائها اأو م�صاركاتها اخلارجية يف املوؤمترات واملعار�س املعلومات. وتوفر من خالل مركز التطوير التابع لها 

اأو من خالل اخلرباء واملخت�صني الدرا�صات املطلوبة والبحوث القت�صادية والجتماعية وكذلك الن�صرات املختلفة واملطبوعات التي ت�صدرها اأو 

حت�صل عليها  من م�صادرها  وتعممها على اع�صائها واملهتمني.
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دورات تدريبية وتط�يرية:ب

تقوم اجلمعية بعقد عدة دورات �صنوية يف الداخل واخلارج بناء على احتياجات الع�صاء حول موا�صيع تهم رجال العمال والعاملني لديهم.

ت�صبيك ون�صج علقات عربية ودولية:

التعاون  العناوين وفر�س  الت�صبيك ون�صج العالقات حمليا وعربيا ودوليا من خالل توفري  هناك جهود هامة تقوم بها اجلمعية لتوفري فر�س 

واملنا�صبات �صواء من خالل موقع اجلمعية على النرتنت او جملة رجل العمال الفل�صطيني اأو اللقاءات ال�صنوية ملجتمع العمال العربي واملواقع 

تن�صجها  التي  والعاملية  العربية  امل�صرتكة  العمال  ملجال�س  الدورية  الفعاليات  �صمن  وكذلك  العربية  وال�صناديق  اجلهات.  لهذه  اللكرتونية 

اجلمعية.

خدمات و�صاطة وت�فيق وحتكيم جتاري:

تعمل اجلمعية منذ �صنوات لتاأ�صي�س مركز التحكيم يف فل�صطني اإن هذا املركز م�صروع تعمل اجلمعية اإىل اإجناز ت�صجيله مل�صاعدة جهاز الق�صاء 

الفل�صطيني يف حل العديد من الق�صايا وال�صراعات التي تنتظر قرار املحاكم فيها منذ وقت طويل. �صي�صبح التحكيم و�صيلة مهمة من و�صائل 

وثقافية خمتلفة يف حل  قانونية  خلفيات  من  لأط��راف  لي�صمح  التطور  اآخذ يف  اليوم  التحكيم  اإن  املنطقة.  البديلة يف  بالطرق  النزاعات  حل 

نزاعاتهم دون احلاجة اإىل �صكليات الأنظمة القانونية ال�صمنية.

مكافحة التزوير والتزييف 

نعمل حاليًا نحو اإقامة دائرة ملكافحة التزييف والتزوير والإحتيال. �صتتطور هذه الدائرة تدريجيًا لت�صبح مركزًا متخ�ص�صًا. ونتعاون يف هذا 

املجال مع الإحتاد العربي ل�صبط اأعمال التزييف والتزوير يف العامل العربي.
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تامر اللوزي

مرا�سل

وائل ق�سي�ضريا�ض �سعد عبد العزيز حممود الرتابيكامل جماهد

ماجد م�سطفى معايل

املدير العام

ليلى �سمارة

م�ساعد من�سق

عالقات عامة

حممد ح�سا�ض - اآذن )بوظيفة جزئية(�سهري اأبو �سربة - �سكرترية تنفيذيةتهاين جردانة - حما�سبة من�سقة م�ساريع

د. ه�سام عورتاين

مدير مركز تطوير القطاع اخلا�ص

جهاد عقل

IT من�سق

وم�ساعد اإداري

مراد �سالح

مدير دائرة الع�سوية 

والن�ساطات

و�سابط مالية

زكي اأبو احلالوة

من�سق اإعالمي ومدير حترير 

جملة رجل الأعمال

دوام جزئي
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التقرير االداري الموجزالت
مقدمة:

اإن ر�صالة اجلمعية هي يف الدرجة الأوىل للنهو�س باملجتمع الفل�صطيني ككل من خالل النهو�س بالإقت�صاد ورفع م�صتوى رجل الأعمال وتهيئته لكي 

يكون مبادرا يف خلق الأجواء والفر�س من اأجل بناء موؤ�ص�صات اإقت�صادية قوية وفاعلة . وقد اأخذت اجلمعية دورها الرئي�صي يف الدفاع عن القطاع 

اخلا�س من خالل درا�صة القوانني وم�صاريع القوانني املختلفة واملتعلقة بالإقت�صاد حيث �صاهمت يف تاأ�صي�س املجل�س التن�صيقي للقطاع اخلا�س 

وبناء اجل�صور مع ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية وفتح باب احلوار معها مما اأدى اىل توطني العالقات والفهم امل�صرتك لالأمور.

كما قامت اجلمعية من خالل ذراعها الإقت�صادي مركز تطوير القطاع اخلا�س بعقد ندوة خالل هذه الفرتة كما بحثت فيها خمتلف الق�صايا 

التي تهم القطاع اخلا�س .

وانعكا�صات ذلك على اجلانب القت�صادي  التاريخية  الفل�صطيني وايجاد حل لزمته  ال�صيا�صي  الو�صع  انفراج على  وبالرغم من عدم ح�صول 

وا�صتمرار الجراءات ال�صرائيلية املعيقة للتنمية وبناء اجلدار وعزلنا عن اخلارج وما و�صلت اليه الو�صاع الداخلية الفل�صطينية  من انق�صام 

داخلي اأ�صعف املوقف الفل�صطيني على جميع ال�صعد ،

كذلك الو�صاع القليمية والعربية وحروب املنطقة والو�صاع املالية  العاملية ومدى تاأثري ذلك على ون�صاط اجلمعية ورجل العمال، ال اأن اجلمعية 

تعمل بال كلل بالعتماد على الذات بال�صتمرار يف خدمة اع�صائها وم�صاحلهم واقت�صادنا الوطني من خالل اخلدمات التي تقدمها ومن اأهم  

اجنازاتها ما يلي :

اأوال ، ملف  الت�صهيلت واخلدمات :

توفري ا�صعار خا�صة ملجموعة من الفنادق يف الداخل واخلارج .  )1
متابعة ملف بطاقة �صيدة و رجل العمال املميز BMC التي ت�صدرها وزارة القت�صاد وهيئة ال�صوؤون املدنية من خالل ال�صلطات ال�صرائيلية،   )2
حيث و�صعت عدة قوائم متت متابعتها للح�صول على اكرب عدد من البطاقات لع�صائنا، ونتيجة التالعب يف هذا امللف من اجلهات املختلفة، 

تابعنا ال�صغط من اأجل معاجلة هذه املخالفات واإعطاء �صاحب كل ذي حق حقه وجل�صنا عدة جل�صات مع وزير القت�صاد الوطني وممثلي 

الوزراء الذي خ�ص�س جلنة و�صعت  اأن �صّلم امللف  اىل جمل�س  للملف.  اىل  ال�صوؤون املدنية و د.�صائب عريقات  يف فرتة ا�صتالمة  هيئة 

اآلية  ومعايري ملن تنطبق عليهم �صروط احل�صول على هذه البطاقة ، واجلمعية تعمل الن للم�صاهمة يف و�صع قائمة ت�صمل جميع اع�صائها 

وامل�صتحقني من القطاع اخلا�س.

التن�صيق لالع�صاء الذين ل يحملون بطاقة BMC  وعائالتهم لل�صفر من خالل ادارة املعابر الفل�صطينية.  

تقدمي طلبات ال�صفر بال�صيارة لرجال العمال اىل الردن وت�صهيل حركتهم على اجل�صور من خالل �صباك خا�س.  )3
املطالبة بجواز �صفر جتاري لرجال العمال الفل�صطينيني.  )4

ت�صهيل حركة رجال العمال العرب والفل�صطينيني  بني الدول العربية الع�صاء يف احتاد رجال العمال العرب حيث ار�صلت عدة مذكرات   )5
اىل وزراء الداخلية العرب بذلك.

اإمكانية ا�صدار جواز �صفر  جتاري لرجال العمال العرب اأو اعتماد بطاقة خا�صة من اجلامعة العربية  ومتت املوافقة املبدئية على ذلك ولكن   )6
الو�صاع ال�صيا�صية والعامة تطغى على املو�صوع  وتوؤجله اىل ا�صعار اآخر .

عقدت  اجلمعيه جمموعه من الدورات املتخ�ص�صة يف الداخل واخلارج .  )7

واجلمعية تتابع با�صتمرارللح�صول على هذه المتيازات لع�صائها واأكرث.  

ثانيا  ، نعمل با�صتمرار لتط�ير مقر اجلمعية وتزويده  بالجهزة وال�صبكات والربامج واملوقع اللكرتوين املحدث و�صبل الت�صال املتقدمة 

وقواعد البيانات من اأجل رفع اأداء اجلمعية وطريقة تقدمي خدماتها لأع�صائها .كذلك ا�صتطاعت اجلمعية �صراء قطعة اأر�ص  يف رام اهلل 

حوايل 3،250م² مع موؤ�ص�صات املجل�س التن�صيقي للقطاع اخلا�س الفل�صطيني لبناء مقرات وا�صتثمارها م�صتقبال ، ودفعت ن�صبة ح�صتها كاملة 

مائة واإثنان وع�صرون الف  دولر اأمريكي  حوايل %22،5  مببلغ 122،000 
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الت التن�صيقي  املجل�س  الخرى من خالل  القطاع اخلا�س  موؤ�ص�صات  للتن�صيق مع   2003 العام  تعمل اجلمعية منذ  التن�صيقي  املجل�ص   ، ثالثا 

ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س وانتقال امانة ال�صر لها عدة  مرات ، حيث تعمل من خالل هذه املنابر على حمل هموم وم�صاكل رجال العمال والقطاع 

اخلا�س وما ي�صتجد على الو�صع القت�صادي العام ، من خالل و�صع احللول املنا�صبة  ومعاجلة وتوحيد املواقف بني اطراف جمتمع العمال 

الفل�صطيني والتن�صيق مع الوزارات واملوؤ�ص�صات العامة للدولة.

رابعا ، احتاد جمعيات رجال االعمال الفل�صطينيني تعمل اجلمعية منذ العام 2004 كمقر لالحتاد  يف الوطن وقد مت يف العام 2007 

توقيع اتفاقية ووقع النظام الأ�صا�صي لالحتاد حيث اعلن ر�صميا عن انطالق احتاد رجال الأعمال الفل�صطينيني، واملكون من جمعية رجال الأعمال 

الفل�صطينيني بالقد�س و جمعية رجال الأعمال يف قطاع غزة و منتدى رجال الأعمال يف جنني و ملتقى رجال الأعمال الفل�صطينيني يف اخلليل، 

ليكون تاأكيدا على حلمة �صطري الوطن الفل�صطيني. ،بح�صور روؤ�صاء املوؤ�ص�صات الأربعة و ح�صد كبري من رجال الأعمال يف فندق امليزان مبدينة 

اخلليل .

خام�صا ، جملة رجل االعمال الفل�صطيني   

اأ�صبحت هذه املجلة عنوانا بارزا ومميزا ملجتمع رجال العمال يف فل�صطني تعك�س لي�س فقط ن�صاطات اجلمعية والحتاد  ولكن اأداء ون�صاطات 

قطاعنا اخلا�س الفل�صطيني والقطاع العام وتفاعالتنا مع جمتمعات رجال العمال العرب وامل�صلمني، ا�صدرت اجلمعية ثالثة وع�صرين عددا 

منها و�صيتم ا�صدار عدد خا�س و�صامل لكل ال�صدارات يف العام 2009 .

�صاد�صا مركز تط�ير القطاع اخلا�ص :

اأهم املراكز البحثيه والتنموية يف القطاع اخلا�س الفل�صطيني حيث يعمل من خالل الندوات التي يعقدها يف خمتلف املدن  يعترب املركز من 

الفل�صطينية على دعم القطاعات الإقت�صادية املختلفة واإيجاد احللول مل�صاكلها كما يعمل على بحث مواطن اخللل لدى موؤ�ص�صات الدولة املختلفة 

وت�صليط الأ�صواء على الثغرات وال�صلبيات من اأجل اإ�صالحها.

ان مركز تطوير القطاع اخلا�س هو احدى املوؤ�ص�صات التابعه للجمعية حيث اتخدت الهيئه الداريه قرارا بتا�صي�س املركز يف �صهر اذار 2001. 

ويوجد مقر ادارة املركز يف مدينه نابل�س ال ان ن�صاطاته تتم يف كافه املناطق الفل�صطينيه .

اإىل  تهدف  للجمعية داعمة  ومهنية   اقت�صادية  اإليه كذراع  وينظر  الفل�صطينيني،  الأعمال  اإدارة جمعية رجال  املركز جمل�س  ي�صرف على هذا 

حت�صني املناخ الإقت�صادي يف فل�صطني، ورفع م�صتوى املناف�صة بني ال�صركات التجارية. ومن الأهداف الرئي�صة له اأي�صًا تعزيز احلكم الر�صيد، 

واأخالقيات العمل الإقت�صادي يف املوؤ�ص�صات املحلية والعامة، والإلتزام مبباديء اإقت�صاد ال�صوق.  يتوقع م�صاركة هذا املركز يف جميع الأن�صطة 

اأي�صًا عملية الإ�صالح املت�صارعة لهذه  التي تقّيم اأداء موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س، التي يوليها جمتمع العمال اأهمية خا�صة، ويدعم 

موؤ�ص�صات  بني  العالقات  و�صجل  م�صار  ويراقب  موؤ�ص�صات،  اأو  حمددة،  اإقت�صادية  قطاعات  على  تركز  التي  العمل  ور�صات  وتنظيم  املوؤ�ص�صات 

القطاعني اخلا�س والعام، وينظم املوؤمترات التي تهدف اإىل حت�صني املناخ الإقت�صادي، وزيادة تدفق راأ�س املال اإىل فل�صطني كاملوؤمترات التي 

تعقد حول الأزمات الإقت�صادية يف القد�س، واأخرى يف نابل�س. واإجراء درا�صات مناف�صة ذات �صلة بقطاعات اإقت�صادية حمددة.  ويدعم هذا 

املركز البحث امل�صتقل،واملناق�صات لل�صيا�صات املتعلقة يف الق�صايا الإقت�صادية والإجتماعية يف الداخل واخلارج على ال�صواء. ي�صع برامج واأن�صطة 

املركز مديره الدكتور ه�صام عورتاين بالتوافق مع جمل�س اإدارة املركز.

�صابعاً : امل�صاركة يف ر�صم ال�صيا�صات االقت�صادية واملالية واالجتماعية �صاركت اجلمعية مع وزارة التخطيط والقت�صاد الوطني يف جهود 

و�صع خطط التنمية املتو�صطة املدى لل�صنوات 2005-2007 و لالأعوام  2006-2008 ، و 2007-2009، و 2010-2008.

هذه  يف  اعتمادها  يتم  التي  وامل�صاريع  الفل�صطيني  اخلا�س  القطاع  احتياجات  درا�صة  يتم  بحيث  وال�صالح  التنمية  خطط  و  الت�صغيل  وخطط 

اخلطط . كما ان اجلمعية �صاركت يف اللجان التي تابعت مع الدول املانحة درا�صة  كيفية تقدمي امل�صاعدات القت�صادية لفل�صطني وتوجيهها 

للقطاعات املحتاجة ، و�صاركت اي�صا يف  اللجنة امل�صغرة لذلك Task Force وخطط اعادة العمار يف غزة مابعد احلرب.
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وكذلك امل�صاركة على م�صتوى اخلرباء يف و�صع خطط و�صيا�صات اجتماعية �صاملة لفل�صطني من خالل ما تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الت

الدويل و وزارة القت�صاد الوطني .

ثامنا: تاأ�صي�ص وبناء امل�ؤ�ص�صات واملراكز احلي�ية م�صاركة اجلمعية يف جهود تاأ�صي�س جمعية الرواد ال�صباب  ومنتدى �صيدات العمال يف 

فل�صطني ب�صكل م�صتقل من خالل تعاون م�صتمر وم�صاركة يف فعالياتها وكذلك ت�صتمر يف  تاأ�صي�س املراكز املختلفة املطلوبة  مثل مركز التحكيم 

التجاري، وم�صروع دائرة / مركز مكافحة الف�صاد والتزييف والتزوير وتتطلع  لتاأ�صي�س  دائره هامة هذا العام حلماية امل�صتهلك.

تا�صعا : ع�ص�ية جمال�ص ادارة م�ؤ�ص�صات و�صناديق خمتلفة :

اجلمعية تنتدب  ممثلني عنها يف املوؤ�ص�صات التالية :

ع�صو يف  جمل�س ادارة هيئة ت�صجيع ال�صتثمار 

ع�صو يف  جلنة املعابر .

ع�صوية يف  جمل�س ادارة �صندوق اجلودة لوزاة الرتبية والتعليم العايل.

PINGO ع�صو يف  �صبكة املنظمات غري احلكومية

ع�صو يف  اللجنة الثالثية يف وزارة العمل .

ع�صو يف جمل�س اأمناء املجمع العربي لالإدارة واملعرفة

ع�صو يف اللجنة الوطنية للجمارك واملكو�س

ع�صو يف �صندوق دعم البلديات

ع�صو يف جلنة تنمية املجال�س املحلية / با�صراف وزارة احلكم املحلي .

عا�صرا، تاأ�صي�ص مركز حتكيم جتاري اإن مركز التحكيم الفل�صطيني �صيعمل بوجهة نظرعلمية جلمع اخلربة ، واملهنيني العقالنيني الذين 

ي�صعون اإىل اإيجاد طرق تعزيز التعاون املتبادل والتوفيق والو�صاطة والتحكيم يف حل النزاعات. و يف هذا امل�صمار، عملت اجلمعية بالت�صال 

مع مركز التحكيم الدويل يف روما ومتت دعوتنا للم�صاركة يف اجتماعات املركز يف بريوت يف العام 2006 ولكن ب�صبب الظروف العامة مل 

ن�صتطع ال�صفر واحل�صول على فيزا الدخول للبنان حتى من خالل املركز الدويل، اما يف العام 2007 فقد مت زيارة المارات العربية املتحدة 

حيث  وقع الإحتاد اإتفاقية تعاون مع مركز دبي للتحكيم الدويل، ومت بناء عالقات للتعاون مع مركز اأبوظبي للحكيم التجاري ، كما ومت ان�صمام 

الأردنية يف  العا�صمة  الذي عق�د يف  الدويل  للتحكيم  ال�صاد�س  الدورة واملوؤمتر  التحكيم خالل يف  العربي ملراكز  مركز فل�صطني اىل  الحتاد 

الفرتة الواقعة ما بني 19-22 /12/ 2008 حيث �ص�اركت اجلمعية  حتت عنوان »الجتاه�ات احلديثة لو�ص�ائل ت�ص�وية منازع�ات التجارة 

وال�صتثمار يف الدول العربي����ة« 

اأحد ع�صر ، جمال�ص االعمال امل�صرتكة :

اإنطالقًا من الإلتزام يف دعم وتعزيز امل�صاريع احلرة من جهة، والتعاون مع القطاع العام من اجلهة الأخرى، ت�صعى اجلمعية اإىل تعزيز ال�صراكة 

والتعاون القت�صادي مع البلدان العربية ال�صقيقة والبلدان ال�صديقة املختلفة. ولتحقيق هذا الهدف، مت اإن�صاء جمال�س العمال امل�صرتكة، و 

منها: الأردن، تركيا، م�صر ، قطر ، لبنان ، العراق ، ال�صني ، اليمن ، ليبيا ، �صوريا ،اأوكرانيا .

ومنها ما زال قيد الإن�صاء: املغرب، جنوب اأفريقيا ، بولندا ، بلغاريا ، رومانيا، الت�صيك ، تون�س ، ودول اأخرى ، وذلك بهدف تطوير العالقات 

القت�صادية بني القطاع اخلا�س الفل�صطيني والبلدان اآنفة الذكر، بع�س هذه املجال�س ت�صكل منذ اكرث من ثمان �صنوات حيث يتم تبادل اللقاءات 

 ممكنًا.  كما 
ً
والزيارات الدورية �صنويا وقد اأظهرت هذه املجال�س جناحها لأنها جتعل التبادل التجاري، واملعلومات الإجتماعية املطلوبة اأمراأ

متكن �صبل مناق�صة الطرق والو�صائل امل�صتخدمة يف تعزيز التبادل التجاري، وامل�صاريع امل�صرتكة، وتبادل التكنولوجيا، والإن�صمام اإىل الأ�صواق 

العاملية، وتقوي الإقت�صاد الفل�صطيني اإقليميًا ودوليًا من خالل ت�صجيع البعثات التجارية، والإت�صالت املبا�صرة. وتنظم اجلمعية لقاءات للبعثات 

التجارية التي تزور فل�صطني، والتي ت�صم اأع�صاء من القطاعات املختلفة، مع نظرائهم الفل�صطينيني، وتقوم بالعمل نف�صه يف حال توجه الوفود 
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الت الفل�صطينية اإىل بلدان هوؤلء ال�صركاء.  

حيث وقعت اجلمعية يف العوام  2006،2007،2008  جمال�س العمال التالية : 

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني القطري امل�صرتك عام 2006.

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني ال�صوري امل�صرتك عام 2007

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني ال�صيني امل�صرتك عام 2007.

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني الليبي امل�صرتك عام 2008.

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني اللبناين امل�صرتك عام 2008.

ت�صكيل جمل�س الأعمال الفل�صطيني اليمني امل�صرتك عام 2008.

ثاين ع�صر، عظمت اجلمعية من دورها يف ع�صوية احتاد رجال العمال العرب وب�صفتها نائب رئي�س الحتاد وللدورة الرابعة على التوايل ، 

مما يعطي اجلمعية دورا موؤثرا يف ن�صاطات جمتمع العمال العربي  للتفاعل والعمل لتقوية العمل القت�صادي والجتماعي العربي، ومن خالل 

ع�صويتها يف الجتماعات الدورية ملجل�س ادارة احتاد رجال العمال العرب ال�صنوية ، حيث اأن الحتاد العربي هو اأحد الحتادات النوعية التابعة 

للجامعة العربية التي تعمل جاهدة للتطوير يف هذا املجال.

وكذلك اإعطاء اأع�صائنا فر�صة للم�صاركة يف ن�صاطات الحتاد ال�صنوية من خالل امل�صاركة يف  موؤمترات جمتمع العمال العربية يف اأرجاء الوطن 

العربي الكبري.

اأي�صا اجلمعية ع�صو وت�صارك يف امللتقيات ال�صنوية التابعة ملنظمة العمل ال�صالمي OIC  التي تعقد لقاءاتها  عاما يف ا�صطنبول والعام الذي 

يليه يف مدينة عربية اأو ا�صالمية اأخرى.

خطة عمل 2009-2010   من تطلعات اجلمعية و من خالل مظلتها لحتاد جمعيات رجال العمال يف فل�صطني تعمل على تفعيل جمال�س 

العمال امل�صرتكة يف العامني 2010-2009.

حيث �صتن�صئ دائرة  التن�صيق و العالقات الدولية التي �صتتوىل اإجراء التن�صيق مع قطاعات املنظمات غرياحلكومية، والقطاعني اخلا�س والعام 

على امل�صتوى املحلي ومتابعة عمل جمال�س العمال امل�صرتكة اإقليميًا ودوليًا. وملا لهذه املجال�س امل�صرتكة من فعالية، ف�صرتكز اجلمعية على  ت�صكيل 

جمال�س اأخرى جديدة ملا يف ذلك من خدمة لإقت�صادنا واحتياجاته.

ويف هذه اخلطة نطمح يف اأن ي�صبح مقر اجلمعية »مركزًا لالأعمال واملعلومات« مت�صل مبراكز املعلومات الدولية املتواجدة يف مواقع خمتلفة يف 

هذا العامل. كما �صيتم اإقامة قواعد بيانات لكل من املجال�س امل�صرتكة وربطها باملواقع الإلكرتونية بنظرائنا ال�صركاء يف الدول املختلفة.

و�صتجري اجلمعية / الحتاد  10-12 مقابلة ومناق�صة مع �صخ�صيات رئي�صة موؤثرة يف ال�صاحة الإقت�صادية واملالية وال�صيا�صية و الجتماعية 

حول الق�صايا ال�صاخنة.

و�صتنظم  ور�صات ودورات ي�صارك يف كل واحدة منها 15- 20 ع�صوًا لتدريب اأع�صائها على ترويج ال�صادرات، والتجارة اللكرتونية، ومعايري 

وال�صرائب   الأطراف،  ومتعددة  الثنائية  التجارة  واإتفاقيات  العاملية،  التجارة  ومنظمة  امل�صرتكة  وامل�صاريع  العاملي،  والإنتاج  الت�صدير  خدمات 

واجلمارك، والإتفاقات اليورومتو�صطية وغريها. و�صيكون اأولها حول الأزمة العاملية ومدى تاأثريها على فل�صطني .

و�صتعمل على حتديث املوقع الإلكرتوين للجمعية وان�صاء اآخر لالحتاد مبا�صرة بعد الت�صجيل الر�صمي  من خالل م�صروع لدائرة العالقات العامة 

واإقامة ن�صخة عربية على املوقع الإلكرتوين اإ�صافًة اإىل تغطية اإعالمية مكثفة ت�صمن و�صول ر�صالته على اأو�صع نطاق. كما اأن هناك خطة متطورة 

لتحديث جملة رجل العمال لتغطية نطاق عمل اجلمعية والحتاد الذي يت�صع با�صطراد.
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التقرير الماليالت

عن السنوات 2007،2006، 2008

الزميالت و الزمالء املحرتمني 

حتية طيبة و بعد ،

جتدون بني ايديكم ميزانيات العوام 2006 ،2007 ، 2008 منف�صلة حيث تعك�س تفا�صيل اليرادات 

و امل�صروفات و ال�صول الثابتة و غريها للجمعية يف هذه العوام الثالث .

يتم اإعداد وعر�س البيانات املالية  للميزانية العامة لكل عام  كما يف 31 كانون الأول منه �صامال  بيان الدخل و بيان التدفقات النقدية لل�صنة 

املحا�صبية  والتقديرات  املحا�صبية املالئمة  ال�صيا�صات  و  الدولية  املالية  التقارير  املرفقة ب�صورة عادية وفقًا ملعايري  و  التاريخ  املنتهية يف ذلك 

املعقولة الالزمة لإعداد  البيانات املالية.

وعليه ن�صتعر�س اهم البنود الواردة فيها .

أوال، االيرادات : 
1( ان جميع ايرادات اجلمعية هي نتيجة دخل من ر�صوم النت�صاب و ال�صرتاك ال�صنوي و اخلدمات التي تقدمها اجلمعية و منها ح�صاب املجلة 

الذي يدار من ح�صاب خا�س . 

 

2( هناك ازدياد يف حجم اليرادات يف العامني 2007 و 2008 نتيجة القبال املميز على طلب الع�صوية بالرغم من ان جلنة الع�صوية تدقق 
يف الطلبات اجلديدة للتاكد من توافقها مع ال�صروط املو�صوعه و مل يكن يف اية حلظه هدفنا جمع الع�صاء باي ثمن ، و نتيجة ت�صديد العديد 

من الع�صاء التي تراكمت عليهم ديون �صابقة و عملوا ت�صويات مالية و عددهم يزيد عن 15 ع�صوا ، كما مت زيادة ر�صم ال�صرتاك ال�صنوي 

50 دينار من 450 دينار اىل 500 دينار يف العام 2007 .                                                                                                             

ثانيا، املصروفات: 
لقد ازدادت م�صروفات اجلمعية نتيجة ازدياد ن�صاطاتها و التزاماتها  كما جتدون يف التحليل املايل الالحق .

ثالثا، املساهمة في شراء قطعة ارض في رام الله : 
�صاركت اجلمعية يف �صراء ح�صة لها تقدر ب %22 من قطعة الر�س مع موؤ�ص�صات من القطاع اخلا�س و ذلك لبناء مقرات لها . املبلغ الكلي 

املدفوع 555،000 دولر و املدفوع من اجلمعية 122،000 دولر ، و قد اقرت�صت اجلمعية مبلغ 21،312 دولر من اع�صاء الهيئة الدارية 

و العامة لتكملة املبلغ املطلوب، و اجلمعية ب�صدد ت�صديد ن�صف قيمة الدين للهيئة الدارية  كدفعة اوىل يف نهاية �صهر حزيران 2009 و الن�صف 

الثاين يف نهاية �صهر كانون الول 2009 .

رابعا، تبرعات اجلمعية : 
قامت اجلمعية كو�صيط بني رجال العمال و م�صت�صفى فتى التخ�ص�صي يف غزه بتقدمي م�صاعدات مالية و عينية كاجهزة حا�صوب و غريها  ب�صكل 

مبا�صر حيث ا�صدر  م�صت�صفى فتى التخ�ص�صي �صندات قب�س و ا�صتالم مبا�صرة لرجل العمال املتربع  و كذلك بنف�س الطريقة التربع،  بع�صرة 
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الت اجهزة كمبيوتر و طابعة و�صكانر اىل م�صت�صفى ابقراط لمرا�س الدم يف رام اهلل وقد تربعت اجلمعية من ح�صابها مببلغ 5000 خم�صة الف 

دينار ل�صراء كتب ار�صلت لتثقيف اخواننا املعتقلني يف ال�صجون ال�صرائيلية و قد ا�صرف عليها مكتب حملة القائد مروان الربغوثي.

خامسا، حتليل امليزانية للعام 2008 مع سابقتها للعام 2007 :
 

و بعد حتليل امليزانية العامة تبني التايل :

221،885 �صيقل اي بزيادة مببلغ 152،065. 1 �صيقل عن العام  جمموع النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك كان يف نهاية عام 2008 

2007 بن�صبة 68% .
. بلغ جمموع املوجودات املتداولة  997،387 �صيقل اي بزيادة  148،660عن العام 2007  بن�صبة 14.9%. 2

جمموع املوجودات الثابتة زاد مببلغ 20،073 �صيقل  عن العام   2007  بن�صبة %9 اي من  197،069 اىل   217،142. 3 �صيقل .

 جمموع املطلوبات املتداولة فقد  نق�س عن ال�صنة ال�صابقة 2007   مببلغ 29،466 �صيقل بن�صبة  6.3%. 4 .

را�س املال العامل للجمعية يف العام 2008 بلغ  526،935. 5 �صيقل .

وافر مرحل زاد مببلغ 154،440 �صيقل عن العام 2007 بن�صبة %27.7  من 12،732 اىل  167،172. 6 �صيقل .

و بعد حتليل بيان الدخل تبني التايل :

ايرادات ا�صرتاكات �صنوية زادت مببلغ 83،120 �صيقل عن العام 2007 بن�صبة 15.26%. 1 .

ايرادات ر�صوم النت�صاب زادت مببلغ 104،020 �صيقل عن العام 2007 بن�صبة 87.5%. 2 .

 3 .150،223 2008 يظهر  حت�صن ملوحظ يف زيادة اليرادات حيث بلغت  بالن�صبة اىل ح�صاب جملة رجل العمال الفل�صطيني للعام 

�صيقل، و كان �صايف الربح 54،059 �صيقل للعام 2008 .

 سادسا، احلسابات اخلتاميه ملركز تطوير القطاع اخلاص : 
 

يتمتع مركز تطوير القطاع اخلا�س بال�صتقالل املايل عن اجلمعية ، حيث ل ت�صاهم اجلمعية بتغطيه تكاليفه، ويح�صل املركز على التمويل الالزم 

للم�صاريع التي تعدها ادارته ويوافق عليها جمل�س الداره من بع�س املوؤ�ص�صات املعنيه بالن�صاطات املقرتحة وقد تركزت م�صادر التمويل خالل 

 Private  International  for  Center : املركز الدويل مل�صاريع القطاع اخلا�س  العوام القليله املا�صيه مب�صدرين اثنني هما 

Enterprise ، وموؤ�ص�صه فريدر�س ناومان  الملانيه . وفيما يلي ملخ�صا لهم املعطيات املاليه والداريه اخلا�صه باملركز كما هي يف �صنه 
2008 ، مع مقارنتها  مع �صنه 2007 .

1. بلغت اليرادات الكليه للمركز خالل عام 2008  ما يعادل 81،177 $ دولر، وذلك  مقارنه مع 96،267$ دولر يف �صنه 2007.
2. بلغت امل�صاريف الكليه للمركز خالل عام 2008 ما جمموعه 86،213$ دولر، وذلك  باملقارنه مع 101،499 دولر لعام 2007.
3. يحتفظ املركز بح�صابات بنكيه خا�صه به، ويتم التوقيع على ال�صيكات ال�صادره عنه من قبل  رئي�س جمل�س ادارة املركز وامني ال�صندوق .

وفي اخلتام :
تتوجه اجلمعية لزيادة الدخل يف جانب اخلدمات وخا�صة من خالل موقع اجلمعية اللكرتوين وكذلك املجلة وال�صرتاك فيها عن بعد، كذلك 

من خالل تن�صيط النت�صاب اللكرتوين للجمعيه فيما �صي�صمح لزيادة عدد الع�صاء ولكن �صمن املعايري املو�صوعة. و اي�صا تتطلع اجلمعية يف 

العامني 2010،2009 اىل تطوير دوائر مركزيه فيها )دائرة مكافحة التزيف و التزوير ودائرة التن�صيق والعالقات العربيه والدولية ودائره 

العديد من  لذلك مع  املطلوب  الدعم  لتوفري  و�صنعمل  الدويل،  للتحكيم  فل�صطني  لتا�صي�س مركز  ان اجلهود م�صتمرة  امل�صتهلك(، كما  حمايه 

املوؤ�ص�صات الدولية املانحة.
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واتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين
2008،2007،2006

في صور

اجتماع الهيئة العامة ال�سابق

اجتماعات ولقاءات الهيئة االدارية لجمعية رجال االعمال الفلسطينيين
خالل العوام املن�صرمة 2008،2007،2006 ا�صتمرت اجتماعات جمل�س الدارة ب�صكل دوري ملتابعة جمريات المور على ال�صاحة الداخلية باجلمعية 

وما يرافقه من احداث على ال�صاحة الوطنية والقت�صادية الفل�صطينية والتي تنعك�س بدورها على ماهية الفعاليات يف اجلمعية وخطط العمل، وكما كانت 

دوما اجلمعية رائدة يف التفاعل مع القطاع العام واحلكومات الوطنية املنتخبة وما تبعها من احداث، وانطالقا من امل�صوؤولية الوطنية و الجتماعية التي 

تتبناها اجلمعية واع�صائها توا�صلت الجتماعات واللقاءات امل�صتمرة مع كبار القادة ال�صيا�صيني واملوؤثرين يف احلكومة والواقع القت�صادي الفل�صطيني 

وامل�صوؤولني الجانب، لبحث كافة امل�صتجدات على ال�صاحة ولأخذ دور فّعال لرجال العمال وللقطاع اخلا�س وللتاأثري ولعب دور ريادي يف التنمية وال�صالح 

بالتعاون مع كافة الطراف املعنية، بال�صافة اىل تنظيم ور�س العمل واملوؤمترات بالتعاون مع مركز تطوير القطاع اخلا�س التابع للجمعية وموؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�س الخرى.

ومناق�صة اخلدمات والت�صهيالت التي تقدمها اجلمعية لالأع�صاء، بال�صافة اىل دور اجلمعية املتعاظم حتت مظلة احتاد جمعيات رجال العمال 

الفل�صطينني حيث التمثيل على م�صتوى كامل الوطن، ويف املجل�س التن�صيقي للموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س، مما يعطي للجمعية زخما وم�صوؤوليات 

اإ�صافية.
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 اجتماعات الهيئة الإدارية

لقاءات مع فخامة الرئي�س  حممود عبا�س “ اأبو مازن”  و�سخ�سيات اإعتبارية :
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الفل�سطيني و د.  نا�سر القدوة 

وزير اخلارجية الفل�سطيني و وزير 

القت�ساد الوطني م. مازن �سنقرط 

يف ا�ستقبال وزير اخلارجية الرتكي 

عبد اهلل غول.

افتتاح النافذة 

ال�ستثمارية يف 

هيئة ت�سجيع 

ال�ستثمار

اجتماع اللجنة 

التوجيهية ملوؤمتر 

ال�ستثمار يف بيت حلم  

مع دولة رئي�س الوزراء 

د. �سالم فيا�س 

دولة د. �سالم فيا�س 

رئي�س الوزراء 

الفل�سطيني يلتقي 

اللجنة الوطنية ملتابعة 

الو�ساع يف قطاع غزة.
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لقاء اأع�ساء الحتاد على هام�س جمتمع 

العمال العربي العا�سر يف اجلزائر  

بدولة رئي�س الوزراء اجلزائري عبد 

العزيز بلخادم الذي طالب بدعم �سمود 

ال�سعب الفل�سطيني واعطاء الولوية 

للمنتج الفل�سطيني من قبل رجال 

العمال العرب، وقدم رئي�س اجلمعية 

له درع الأق�سى.

ال�سيخ حمد بن 

جا�سم اآل ثاين نائب 

رئي�س الوزراء ووزير 

اخلارجية القطري 

يحاوره الدكتور حمد 

بن عبد العزيز الكواري 

يف لقاء مع رجال 

العمال العرب.

ح�سور حما�سرة لوزير املالية امل�سري د. يو�سف 

بطر�س غايل حول الزمة املالية العاملية يف القاهرة
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لقاء مع وزير التخطيط د. غ�سان اخلطيب

اع�صاء الهيئة الدارية جلميعة رجال العمال الفل�صطينيني يلتقون الدكتور �سائب عريقات رئي�س دائرة املفاو�سات وم�سوؤول ملف املعابر 

الفل�سطينية يف مقر اجلمعية ، حيث مت تبادل الآراء ووجهات النظر حول اهم املوا�صيع ال�صيا�صية والقت�صادية على ال�صاحة الفل�صطينية.

لقاء يجمع معايل وزير القت�ساد الوطني  حممد كمال ح�سونة 

والدكتور ح�سن ابو لبدة املدير التنفيذي ملوؤمتر ال�صتثمار يف فل�صطني 

مع اأع�صاء جمل�س اإدارة احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني  وممثلني 

من  املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف مقر اجلمعية.

الدكتور �سمري عبد اهلل وزير العمل والتخطيط الفل�سطيني وال�سفري الأردين يحيى القرالة و د.مروان عبد احلميد  من 

مكتب الرئا�سة و د.�سميح العبد م�ست�سار �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني وحممد م�سروجي رئي�س اجلمعية  واأع�صاء من جمل�س 

اإدارة اجلمعية ورجال اعمال يف لقاء خا�س على ع�صاء عمل مع اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اأرابتك جردانة يف فل�صطني.
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التقى وفد احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني 

الردين  والتجارة  ال�صناعة  وزير  اخلزاعلة  د.�صامل 

العالقات  مناق�صة  2007/2/19، حيث مت  بتاريخ 

القت�صادية و�صبل تنميتها والعمل على جتاوز العقبات 

وال�صلع   التي ي�صعها اجلانب ال�صرائيلي امام الفراد 

م�صاريع  اق��ام��ة  ف��ر���س  بحث  مت  كما   ، امل��ع��اب��ر  على 

واملنطقة  ال�صناعية  املنطقة  يف  م�صرتكة  ا�صتثمارية 

احلرة على احلدود، واكد اخلزاعلة على اهمية تفعيل 

امل�صرتك  الفل�صطيني  الردين  الع��م��ال  جمل�س  دور 

يف  الثنائية  القت�صادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  واهمية 

املجالت  التجارية وال�صتثمارية.

يلتقي اأع�صاء احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني  وزراء الداخلية الردنيني ومنهم معايل قفطان املجايل و معايل �صمري احلبا�صنة 

اآخر لقاء مع معايل الوزير عيد الفايز  وغريهم ب�صكل دوري من خالل احتاد رجال العمال العرب وجمعية رجال العمال الردنيني. ويف 

العمال  رجال  تواجه  التي  وال�صعوبات  الق�صايا  بع�س  تت�صمن  و  امل�صرتك  الفل�صطيني  الردين  العمال  جمل�س  قبل  من  مذكرة  له  قدمت 

الفل�صطينيني على املعابر ويف ق�صايا ال�صتثمار يف الردن، وطلب الوزير من حمدي الطباع رئي�س جميعة رجال العمال الأردنيني، اأن يكون 

املرجعية لوزارة الداخلية  لكافة الق�صايا التي تهم اجلانب الفل�صطيني بالتن�صيق مع نظريه الفل�صطيني حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال 

الأعمال الفل�صطينيني.

لقاءات مع وزراء الداخلية الردنيني 

لقاء مع وزير ال�سناعة والتجارة الردين 

لقاء وزراء الداخلية الفل�سطينيني

يلتقي اأع�صاء الهيئة الإدارية واملدير العام للجمعية ب�صكل دوري وزراء الداخلية الفل�صطينيني وروؤ�صاء هيئة/ وزارة ال�صوؤون املدنية الفل�صطينية 

للعمل على ت�صهيل حركة رجال الأعمال الفل�صطينيني عرب املعابر الفل�صطينية واإعطاء اأع�صاء اجلمعية  اإمتيازات مثل احل�صول على جوازات 

�صفر دبلوما�صية، جتارية، )VIP( واإعتماد كتاب اجلمعية من قبل ق�صم اجلوازات يف وزارة الداخلية ملنح حامله لقب رجل اأعمال يف جواز 

ال�صفر الفل�صطيني، و�صفر الأع�صاء ب�صياراتهم اىل الأردن عرب اجل�صر وغريها من الت�صهيالت.
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حممد  برئا�صة  الفل�صطينني  الع��م��ال  رج��ال  جمعية  م��ن  وف��د  زار 

الدكتورعزيز  الداري���ة،  الهيئة  واع�صاء  اجلمعية  رئي�س  م�صروجي 

بتاريخ  اهلل  رام  يف  الفل�صطيني  الت�صريعي  املجل�س  مقر  يف  الدويك 

2006/3/2 ، حيث قدم م�صروجي تعريفا عاما باجلمعية كما مت 
الفل�صطيني  القطاع  ودور  القت�صادية  الق�صايا  من  العديد  مناق�صة 

ودور اجلمعية ومركز تطوير القطاع اخلا�س التابع لها وما ينظمه من 

ور�صات عمل تتعلق بالواقع القت�صادي الفل�صطيني ، كما اكد م�صروجي 

على دعم اجلمعية خلطة ال�صالح التي تنتهجها احلكومة بال�صافة 

اىل تقدمي عدد من القرتاحات وال�صتعداد للتعاون لإجناحها والتي 

ثمنها الدكتور الدويك.

ليييقييياء ميييع حيييافيييظ اليينييميير اليي�ييسييفييري 

الفل�سطيني ال�سابق يف بولندا 

ال�سفري الفل�سطيني يف اجلزائر احمد 

عبد الرازق وامللحق التجاري حممد 

الكيالين يف ا�ستقبال الوفد الفل�سطيني.

زيارة للدكتور عزيز الدويك رئي�س املجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 
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ال�سفري الفل�سطيني نبيل معروف يف اأنقره والقن�سل 

التجاري الفل�سطيني يف ا�سطنبول عبد الكرمي 

اخلطيب مع اأع�ساء الوفد الفل�سطيني .

ع�ساء عمل يجمع  ال�سفري البلغاري بيرت دراجنيف يف 

عمان و اأع�ساء الهيئة الدارية للجمعية  

واملدير العام.

ال��ت��ق��ى حم��م��د م�����ص��روج��ي رئ��ي�����س احت����اد رج����ال الع��م��ال 

الفل�صطينيني ال�صفري الكوري لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

ون �صب بارك بتاريخ  2007/12/24 وذلك ل�صتعرا�س 

بع�س املقرتحات واملجالت القت�صادية التي ميكن للحكومة 

وقد  القت�صادي  اجلانب   يف  عليها  العمل  اجلنوبية  الكورية 

�صارك اأمني عام الحتاد ماجد معايل يف هذا اللقاء .

زيارة مقر اجلمعية 

من قبل  اأركان �سفارة 

جنوب اأفريقيا لدى 

ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية يف 

رام اهلل 

وجبة افطار رم�سانية على �سرف ال�سفري الأردين يحيى القرالة 

التقى جمل�س ادارة اجلمعية على وجبة افطار رم�صانية على �صرف �صعادة ال�صفري الردين يحيى القرالة واأركان �صفارته  

يف رام اهلل يف رم�صان العام 2007 . وجرى تبادل الآراء حول تفعيل قرارات جمال�س العمال امل�صرتكة وايجاد ار�صية 

م�صرتكة للتعاون التجاري بني البلدين وتفعيل العالقة بني جمعية رجال العمال وال�صفارة الردنية يف رام اهلل .

لقاء  ال�سفري  الكوري  اجلنوبي ون  �سب  بارك



24 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ور
ص

ي 
 ف

ت
طا

شا
لقاء مع رئي�س موؤ�س�سة ت�سجيع ال�ستثمار الردنية د. معن الن�سورالن

اجتماع وفد من احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني مع د. معن الن�صور رئي�س جمعية ت�صجيع ال�صتثمار الردنية بتاريخ 2007/2/18  

حيث مت بحث حجم ال�صتثمارات الفل�صطينية  وال�صعوبات التي تواجه امل�صتثمر الفل�صطيني يف الردن وعرب الطرفان عن رغبتهم بتا�صي�س 

�صركات ا�صتثمارية قاب�صة م�صرتكة تتمتع بالعديد من املزايا والت�صهيالت .

للجمعية  العام  واملدير  والرقابة  الإداري��ة  الهيئة  اأع�صاء  التقى 

بتاريخ  للجمعية  التابع  اخلا�س  القطاع  تطوير  مركز  ومدير 

2006/9/18 على غداء عمل بويرت بوختا ال�صفري البولندي 
لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية و اأندريا لي�س امللحق التجاري 

يف ال�صفارة البولندية بتل اأبيب حيث رحب رئي�س اجلمعية حممد 

التعاون  تطوير  اأهمية  اىل  م�صريا  البولندي  بالوفد  م�صروجي 

على  موؤكدا  وفل�صطني،  بولندا  بني  البينية   والتجارة  التجاري 

العالقة املتميزة بني ال�صعبني عرب ال�صنني ودعم بولندا ال�صديقة 

مل�صالح ال�صعب الفل�صطيني ب�صكل دائم. ومت نقا�س �صبل تطوير 

اإ�ستقبال ال�سفري وامللحق التجاري يف ال�سفارة البولندية 

التعاون التجاري وت�صجيع ال�صترياد املتبادل واملبا�صر بني البلدين وتطوير ال�صياحة ملا لها من اهمية بني اجلانبني. 
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�صّرف �صعادة ال�صفري الرتكي واأركان �صفارته  الهيئة الإدارية وهيئة الرقابة للجمعية واملدير العام ومدير مركز تطوير القطاع اخلا�س / جمعية رجال 

العمال الفل�صطينيني بتاريخ 2006/3/20 على غداء عمل يف مقر اجلمعية حيث رحب رئي�س اجلمعية حممد م�صروجي بال�صيوف الكرام واأكد 

ا�ستقبال د. اأورجان اوزير ال�سفري الرتكي واأركان �سفارته يف مقر اجلمعية

ا�ستقبال اع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية 

ريت�سارد كرمير املدير التنفيذي 

اجلديد ملركز تطوير القطاع اخلا�س 

CIPE يف وا�سنطن

على العالقة التاريخية واملتميزة بني تركيا وفل�صطني واأهمية ا�صتمرارها 

وتطويرها ،  وقدم تعريفا بجمعية رجال العمال الفل�صطينيني ودورها 

يف القطاع اخلا�س، و دعا ال�صفري الرتكي اأثناء الزيارة اإىل زيادة التعاون 

الفل�صطينيني  ونظرائهم  الأتراك  الأعمال  رجال  بني  املعلومات  وتبادل 

الفل�صطيني  اخلا�س  للقطاع  الدعم  لتقدمي  تركيا  ا�صتعداد  على  واأكد 

وخا�صة قطاع رجال الأعمال، من خالل تفعيل جمل�س الأعمال الرتكي 

الفل�صطيني امل�صرتك املوقع منذ العام 2000.
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زار امللحق التجاري يف ال�صفارة البلغارية بتل ابيب  فزلني مانوف بتاريخ 2006/12/13 جمعية رجال العمال الفل�صطينيني واجتمع مع 

رئي�صها حممد م�صروجي واع�صاء الهيئة الدارية وقد �صارك باللقاء وزير الدولة الفل�صطيني ال�صابق اأحمد جمدلين و �صمري حرب رئي�س جمعية 

ال�صداقة العربية الفل�صطينية البلغارية وقد مت خالل اللقاء بحث زيارة وفد من جمعية رجال العمال الفل�صطينيني اىل بلغاريا لتعزيز التعاون 

القطاع  يتمتع  ، حيث  وال�صترياد منها  بلغاريا  الت�صدير اىل  امكانيات  ودرا�صة  بلغاريني  اعمال  والجتماع برجال  التجاري  التبادل  وتن�صيط 

الزراعي والت�صنيع الزراعي يف بلغاريا مبيزة تناف�صية عالية وو�صع جيد كما ابدا امللحق التجاري ال�صيد مانوف اإعجابه باملنتجات الفل�صطينية 

اي�صا .

التقى اع�صاء الهيئة الدارية يف جمعية رجال العمال الفل�صطينيني بتاريخ 2008/7/27 ال�صفري امل�صري ا�صرف عقل وامل�صت�صار ال�صيا�صي 

يف ال�صفارة امل�صرية، وتركز الجتماع حول �صبل تفعيل تو�صيات اجتماعات الدورة الرابعة ملجل�س العمال امل�صري الفل�صطيني امل�صرتك حيث 

ار�صلت هذه التو�صيات اىل ال�صفري بعد عودة الوفد الفل�صطيني من القاهرة ومت  دعوته ملتابعة تنفيذ هذه التو�صيات التي ت�صمل خطة ملدة ثالث 

اع�ساء الهيئة الدارية يف جمعية رجال العمال يلتقون بال�سفري امل�سري ا�سرف عقل

زيارة امللحق التجاري يف ال�سفارة البلغارية  مقر جمعية رجال العمال الفل�سطينيني

�صنوات �صيعمل املجل�س على تنفيذها. وتتطرق الجتماع ل�صبل التعاون املختلفة لتطوير العالقات القت�صادية امل�صرية الفل�صطينية ، ومت نقا�س 

بع�س الو�صاع احلالية وخا�صة يف قطاع غزة، واكد احل�صور على اهمية العالقة بني ال�صعبني ال�صقيقني و�صرورة تطويرها.
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امل�صت�صارة  ا�صتقبال  يف  للجمعية  العام  املدير  معايل  ماجد  �صارك 

يف   Christina Agor المريكية   القن�صلية  يف  القت�صادية 

التجاري  امللحق  مع  لقاءات  عدة  يف  امل�صاركة  وكذلك  اجلمعية  مقر 

ال�صابق MS. Amy Shadel Power  ومع امللحق العالمي 

بالقن�صلية Micaela Schweitzer-Bluhm ، مبنا�صبات 

القن�صلية  تقيمها  التي  ال�صحافة  حلرية  العاملي  اليوم  وخا�صة  عدة 

وكذلك الحتفالت بيوم ال�صتقالل.

لقاء جمل�س اإدارة اجلمعية على غداء عمل مع امل�ست�سار القت�سادي يف املمثلية ال�سينية �سونغ  لينجي 

وامللحق التجاري ال�سيني يل مان�سينغ يف مقر اجلمعية 

م�ساركات املدير العام يف فعاليات القن�سلية الأمريكية:

التقى فوؤاد جرب امني �صر اجلمعية و مدير عام جمعية  رجال العمال 

و د. ه�صام عورتاين مدير مركز تطوير  الفل�صطينيني ماجد معايل  

ال�صلطة  لدى  امل�صري   ال�صفري  اأ�صرف عقل  بال�صيد  القطاع اخلا�س 

الوطنية الفل�صطينية ، وبحثا معه �صبل تطوير العالقات  القت�صادية 

رجال  تهم  عمل  ور�صات  تنظيم  على  والعمل   ، الفل�صطينية  امل�صرية 

يف  وذلك  كمتحدث  عقل  ال�صفري  وا�صت�صافة  الفل�صطينيني،  العمال 

الفعاليات اىل حني  تاأجيل هذه  2009 ولكن  مت  اأيار  او  اآذار  �صهر 

تعيني �صفري جديد ، حيث انتهت فرتة عمل ال�صفري عقل لدى ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية .

لقاء عمل  مع ال�سفري امل�سري ا�سرف عقل يف ال�سفارة امل�سرية  يف رام اهلل:
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قام حممد م�صروجي رئي�س جمعية  رجال العمال الفل�صطينيني واأمني �صر اجلمعية فوؤاد جرب وماجد معايل مدير عام اجلمعية بزيارة  ال�صفري 

امل�صري اأ�صرف عقل يف مقر املمثلية امل�صرية برام اهلل يف اواخر �صهر ابريل 2009، وتاأتي هذه الزيارة مبنا�صبة انتهاء فرتة عمله ك�صفري 

جلمهورية م�صر العربية لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية  وتقديرا لدوره املميز يف تعزيز العالقات الفل�صطينية امل�صرية ودعمه حلقوق ال�صعب 

الفل�صطيني ، حيث قدم م�صروجي لل�صفري عقل درع الق�صى تقديرا له .

 Nigel  سركة برتي�س غاز الربيطانية�

  Barron Michaelو  Shaw
Erik Ludtlutdke و

واملدير املقيم لل�سركة ع�سو اجلمعية وائل 

ابو ليلى .

لقاء وزير 

العدل 

الدكتور علي 

اخل�سان يف 

مكتبه

لقاء اأع�ساء الهيئة الدارية للجمعية 

وممثلني عن موؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

الأخرى مع ممثلني من 
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اتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين

بالتعاون مع جمعية رجال  العمال  تاأ�صي�س احتاد جمعيات رجال  اإتفاقية   2003 القد�س عام   / الفل�صطينيني  الأعمال  وقعت جمعية رجال 

2007 وقع هذه الإتفاقية ملتقى رجال الأعمال يف اخلليل،  الأعمال الفل�صطينيني /غزة، ومنتدى رجال الأعمال يف جنني، ويف نهاية العام 

الفل�صطينيني/ العمل واملقر احلايل جلمعية رجال العمال  اإن فريق عمل الحتاد ومقره هما فريق  الأ�صول.  الت�صجيل جارية ح�صب  وعملية 

القد�س  مما �صي�صع على كاهل اجلمعية اآفاق ومتطلبات وحتديات اإ�صافية.

جمل�س ادارة احتاد جمعيات رجال العمال الفل�سطينيني يجتمع يف القاهرة

اإجتماعات جمل�س الإدارة:

الفل�صطينيني  العمال  رج��ال   جمعيات  احت��اد  ادارة  جمل�س  عقد   

اجتماعا له يف القاهرة بتاريخ 2006/6/2 على هام�س اجتماعات 

جمل�س العمال امل�صري الفل�صطيني امل�صرتك حيث ح�صر الجتماع 

ممثلني عن  اجلمعيات املن�صوية حتت مظلة الحتاد ، وجرى خالله 

دور  تفعيل  كيفية  وبحث  وخطته  الحتاد  ا�صرتاتيجية  اآفاق  مناق�صة 

القطاع  حلماية  املن�صود  التطويري  دوره  اأداء  من  ومتكينه  الحت��اد 

اخلا�س واعطائه القوة املطلوبة ، وجرى بحث اعداد موازنة تقديرية 

لالحتاد بال�صافة اىل موا�صفات الع�صوية و�صروطها لالع�صاء الذين 

�صيحملون بطاقته.
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جمل�س ادارة احتاد جمعيات رجال العمال الفل�سطينيني يلتقي  يف عّمان الن

الفل�صطينيني  العمال  رجال  جمعيات  ادارة  ملجل�س  اجتماع  عقد  مت 

يف العا�صمة الردنية عمان بتاريخ 2007/2/17 بح�صور ممثلني 

الحتاد  دور  اهمية  احل�صور   ا�صتعر�س  وقد  الحت��اد  موؤ�ص�صات  عن 

املمثل احلقيقي  ان ي�صبح هو  ال�صفوف و�صرورة  يف جتميع وتوحيد 

رئي�صا  دورا  وليلعب  القت�صادية  القطاعات  وجميع  العمال  لرجال 

ومركزيا يف املجل�س التن�صيقي وان يكون قوة دافعة ولوبي موؤثر للقطاع 

الرئي�س  مكتب  ومع  ال�صيا�صية  الو�صاع  م�صار  يف  وخا�صة  اخلا�س 

ورئا�صة الوزراء وتعظيم دور الحتاد على امل�صتوى العربي وال�صالمي 

والعاملي كما مت مراجعة اجتماعات الحتاد مع جمل�س العمال الردين 

الفل�صطيني امل�صرتك التي متت يف اليوم التايل  و�صارك يف الجتماع 

ممثلي ملتقى رجال العمال الفل�صطينيني يف اخلليل ودر�صت جوانب 

بع�س  ومعاجلة  الفل�صطينية  الردنية  القت�صادية  العالقة  تطوير  يف  املتاحة  المكانات  درا�صة  اي�صا  متت  وقد  الحتاد،  اىل  امللتقى  ان�صمام 

الق�صايا مع اجلانب الردين .

 اأعلن يف اخلليل ر�صميا بتاريخ 2007/9/11 عن دخول ملتقى رجال 

الأعمال  رجال  جمعيات  احتاد  تاأ�صي�س  اتفاقية  اخلليل  يف  العمال 

الفل�صطينيني، لي�صبح مكونا من جمعية رجال الأعمال الفل�صطينيني 

رج��ال  منتدى  و  غ��زة  ق��ط��اع  يف  الأع��م��ال  رج���ال  جمعية  و  القد�س 

التوقيع يف اخلليل على النظام ال�سا�سي  لحتاد جمعيات رجال العمال الفل�سطينيني

الأعمال  و ملتقى رجال  الأعمال يف جنني 

تاأكيدا  ليكون  اخلليل،  يف  الفل�صطينيني 

على حلمة �صطري الوطن الفل�صطيني وقد 

 ، الأربعة  املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  النظام  وقع 

الدكتور  اخلليل  حمافظ  عطوفة  بح�صور 

ح�صني الأعرج ورئي�س البلدية خالد ع�صيلي 

فندق  يف  الأعمال  رجال  من  كبري  وح�صد 

امليزان باملدينة .
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اأع�ساء جمل�س اإدارة اإحتاد رجال العمال الفل�سطينيني ال�سابق

رام اهلل  الحت����اد يف  م��ق��ر  ع��ق��د  يف 

اجتماع   2008/10/29 بتاريخ 

رج����ال  ج���م���ع���ي���ات  ادارة  جم��ل�����س 

وق��د  مت  يف    ، الفل�صطينيني  العمال  

ه���ذا  الإج��ت��م��اع  ب��ح��ث  ال��ع��دي��د  من  

للقطاع   الإهتمام   ذات   املو�صوعات  

اخل��ا���س،  وت��ن��اول  احل�����ص��ور  ب�صكل  

ج����ّدي  وم��و���ص��وع��ي  اأه��م��ي��ة  اإن�����ص��اء  

جمال�س  اأعمال  م�صرتكة  مع  القطاع  

اخلا�س  يف  ال��دول  التي  ترتبط مع  

من   اإقت�صادية   ب��ع��الق��ات   الحت���اد  

اأجل  تعزيز  تلك  العالقات  والإنفتاح  

ع��ل��ى  ال���ع���امل،  وق���د  اأق����ر  احل�صور  

وبالإجماع  على  اأن  تاأ�صي�س  وت�صكيل  

�صلب   م��ن   ه��ي   امل�صرتكة   املجال�س  

واأولويات  عمل  اإحتاد  رجال  الأعمال  

وبالتن�صيق  مع  اجلهات  ذات  العالقة  

يف  املوؤ�ص�صات  الر�صمية  والقطاع  اخلا�س. وقد  تناول  احل�صور  مو�صوع  امل�صاركة  يف  املوؤمترات  الإقت�صادية  ذات  الطابع  الر�صمي  واأن  

لالإحتاد  الدور  الأبرز  يف  تعزيز  ال�صراكة  بني  القطاع  العام  واخلا�س  لكونه  ي�صم  وميثل  كافة  قطاعات  اأن�صطة  القطاع  اخلا�س  بال  

ا�صتثناء.

اجتماع  جمل�س  ادارة احتاد  جمعيات  رجال  العمال  الفل�سطينيني يف رام اهلل.
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جرى على هام�س موؤمتر فل�صطني لال�صتثمار اجتماع 

من  وجمموعة  الفل�صطينيني  الع��م��ال  رج��ال  ب��ني 

رجال العمال ال�صينيني بتاريخ 2008/5/22، 

الفل�صطيني  التعاون  اإمكانية  الطرفان  تبادل  حيث 

تعاطف  كل  ال�صيني  اجلانب  اأب��دى  وقد  ال�صيني 

وا�صتعداده  الفل�صطينيني  الأعمال  لرجال  وت�صجيع 

الوفد  وك��ان   ، مميز  م�صتوى  على  والعمل  للدعم 

ال�صيني قد  �صم ممثلني لقطاعات خمتلفة اهمها 

الن�صاءات وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت  ، ومت 

ال�سينيني العييمييال  رجييال  من  وجمموعة  الفل�سطينيني   العييمييال  رجييال  احتيياد  اع�ساء  بني  لقاء 

الفل�صطينيني  الع��م��ال  رج��ال  جمعيات  احت��اد  مقر  يف  عقد 

ادارة  جمل�س  لع�صاء    2008/7/28 بتاريخ  الجتماع  

الحت��اد  جمعيات  ع��ن  وممثلني  روؤ���ص��اء  ح�صر  حيث  الحت���اد 

د�صن  الذي  خ�صان  علي  د.  العدل  وزير  معايل  ا�صتقبال  ومت   ،

تاأ�صي�س مركز فل�صطني للتحكيم الدويل مثمنا الدور الهام الذي 

ميكن ان يلعبه هذا املركز يف حل املنازعات املالية و التجارية 

واخت�صار  املحاك�م  على  الكبري  الع�بئ  وتخفيف   ، وامل�صرفي�ة 

ال�وق�ت وتوفي�ر الأم�وال على كافة الأطراف، كما  مت نقا�س عدة 

نقاط على جدول الجتماع. من اهمها متابعة ت�صجيل الحتاد 

والرتتيبات املالية ودور الحتاد يف املجل�س التن�صيقي والو�صاع 

الفل�صطينية ال�صائدة.

جمل�س  ادارة  احتاد جمعيات رجال  العمال  الفل�سطينيني و د. علي اخل�سان يد�سنون افتتاح تاأ�سي�س  

مركز فل�سطني للتحكيم الدويل 

لقاءات جمل�س اإدارة الإحتاد:

تعرتف  ل  والتي  بها  املعرتف  ال�صهادات  مثل  ال�صني  من  ال�صترياد 

يكون  بان  ال�صيني  ال�صفري  تعهد  ، وقد  ال�صكاوي  وبع�س  ا�صرائيل  بها 

و�صيطا حلل اية ا�صكالت قد تقع بني املورديني ال�صينيني وامل�صتورديني 

الفل�صطينيني وكذلك العمل على ت�صجيع ت�صدير املنتجات الفل�صطينية 

واهمها احلجر الفل�صطيني . وعلى �صوء هذا اللقاء بعث ماجد معايل 

مقرر جمل�س العمال ال�صيني الفل�صطيني امل�صرتك و امني عام احتاد 

رجال العمال الفل�صطينيني مبذكرة اىل يل مان�صينغ امللحق التجاري 

ت�صمل  الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  لدى  ال�صعبية  ال�صني  ممثلية  يف 

ال�صيني. للجانب  الفل�صطيني  املقدمة من اجلانب  واملطالب  امل�صاكل 

التاأكيد على اأهمية التعاون امل�صتمر حتت مظلة جمل�س العمال ال�صيني 

الفل�صطيني امل�صرتك وخالل الجتماع قدم رجال العمال الفل�صطينيني 

بخ�صو�س  ال�صكاليات  ببع�س  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ط��روح��ات  م��ن   ع��دد 
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اجتمع  رئي�س  احتاد جمعيات رجال  العمال  الفل�صطينيني حممد 

م�صروجي  وامني  عام  الحتاد  ماجد  معايل  بال�صفري  ال�صيني يانغ  

2009/2/2 لدى  ال�صلطة  الفل�صطينية  بح�صور   وي  قوه  بتاريخ 

امللحق  القت�صادي  والتجاري  ال�صيني  يل  مان  ت�صنغ  وامل�صت�صار  

لني  ت�صه  مينغ  حيث  تركز  الجتماع  حول  �صبل  تطوير  العالقات  

التجارية  والقت�صادية  ما  بني  اجلانبني.  وقدم  ال�صفري  ال�صيني  

خالل  الجتماع  الذي  جرى  يف  مقر  مكتب  املمثلية  ال�صينية  برام  

اهلل  �صكره  على  اهتمام  احتاد  رجال  العمال  لتطوير  العالقات  

وال�صيني   الفل�صطيني   ال�صعبني   بني   ما   والقت�صادية   التجارية  

لقاء حممد  م�سروجي  رئي�س  احتاد جمعيات  رجال العمال  الفل�سطينيني   بال�سفري  ال�سيني يانغ  وي  قوه  

احتاد جمعيات رجال العمال الفل�سطينيني  ي�ستقبل ال�سفري البلغاري لدى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

قام احتاد رجال العمال الفل�صطينيني غداء عمل على �صرف �صعادة نيكولي 

نيكولوف ال�صفري البلغاري لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية ، وذلك يف مقر 

جميعة رجال العمال الفل�صطينني يف رام اهلل بتاريخ 2008/10/29 

واآفاق  وال�صتثمارية  العالقات  التجارية  تدعيم  �صبل  مناق�صة  خاللها  مت 

يف  الدخول  وامكانية  ال�صديقني   البلدين  بني  امل�صرتك  التجاري  التعاون 

�صراكات عمل وترتيب لقاءات لوفود جتارية  لرجال العمال يف البلدين ، 

وقد �صبق ذلك زيارة وفد  من الحتاد ل�صفارة اجلمهورية البلغارية يف رام 

اهلل لتهنئة ال�صفري بتعيينه والرتحيب به يف فل�صطني. 

غداء عمل يجمع احتاد جمعيات رجال العمال الفل�سطينيني واركان ال�سفارة البولندية

التقى حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال 

العمال الفل�صطينيني وراغب احلاج ح�صن 

م�صوؤول العالقات الداخلية و فوؤاد جرب اأمني 

�صر جمعية رجال العمال الفل�صطينيني و 

ماجد معايل اأمني عام الحتاد مع ال�صفري 

البولندي لدى ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

امل�صت�صار القت�صادي  بيرت بوختا وكل من 

البولندية  ال�صفارة  يف  التجاري  وامللحق 

ومارك  �صزجلو�صكي  ري��زارد  ابيب  تل  يف 

حيث   2009/4/22 بتاريخ  زلين�صكي  

البولنديني  بال�صدقاء  م�صروجي  رح��ب 

م�صريا اىل اأهمية تطوير التعاون التجاري 

على  التفاق  ومت   ، وفل�صطني  بولندا  بني 

ترتيب زيارة متبادلة اىل بولندا يقوم بها جمموعة من رجال العمال الفل�صطينيني املهتمني يف ال�صتثمار يف بولندا وعقد لقاءات ثنائية مع رجال 

العمال البولنديني يتم خاللها توقيع برتوكول ملجل�س اعمال بولندي فل�صطيني م�صرتك ، بال�صافة اىل  عمل زيارة حج لالرا�صي املقد�صة  لوفد 

بولندي من رجال العمال اىل فل�صطني كنوع من ت�صجيع ال�صياحة الدينية وعقد لقاءات مع نظرائهم  رجال العمال الف�صطينيني  .
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مبديا  ا�صتعداده  للتعاون  مع  احتاد  رجال  العمال  الفل�صطينيني  الن

يف  جمالت  كثرية  من  اجل  خدمة  القت�صاد  الفل�صطيني. وو�صف  

بانها  ممتازة   ال�صينية   الفل�صطينية   العالقات   ال�صيني   ال�صفري  

وتعود  اىل  �صنوات  ال�صتينات  اي  منذ  انطالقة  الثورة  الف�صطينية.  

ومت �صكر ال�صفري للجهود  الدوؤوبة  من  قبل اركان ال�صفارة ال�صينية  

لتوفريهم  العديد  من  الدورات  املتخ�ص�صة  التي  عقدت  يف  انحاء  

جمهورية  ال�صني  ال�صعبية  ال�صديقة  يف  العام  2008  كما  جرى  

التفاق  على  اهمية  تفعيل  اللجنة  القت�صادية  ال�صينية  الفل�صطينية  

امل�صرتكة و تفعيل  جمل�س  العمال    ال�صيني  الفل�صطيني  امل�صرتك. 

ن��ظ��م احت����اد ج��م��ع��ي��ات رج����ال الع��م��ال 

اخلليل  مدينة  اىل  زي���ارة  الفل�صطينيني 

�صفري  برفقة    2009/3/24 بتاريخ 

ال�صلطة  ل��دى  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية 

الوطنية الفل�صطينية يانغ وي فوة  وامللحق 

ال��ت��ج��اري وامل�����ص��ت�����ص��ار الق��ت�����ص��ادي يف 

الوفد  ا�صتقبل  حيث  اهلل  رام  يف  ال�صفارة 

الع��رج  ح�صني  الدكتور  اخلليل  حمافظ 

مب�صاركة وفد من الحتاد  برئا�صة  حممد 

غازي  وحممد  الحت��اد   رئي�س  م�صروجي 

لالطالع  وذل��ك   امللتقى  رئي�س  احلرباوي 

على الو�صاع القت�صادية يف املدينة وبحث 

بني  القت�صادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  �صبل 

فل�صطني وال�صني.

لقاء ال�سفري ال�سيني ووفد الحتاد مبحافظ اخلليل  د. ح�سني العرج 
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يلتقي ماجد معايل امللحق التجاري ال�صيني يل مان�صيغ 

ومع بيرت بوختا ال�صفري البولندي وغريهم  ب�صكل دوري 

وكذلك مع الأجهزة الإعالمية وممثلني عن املوؤ�ص�صات 

وال�صناديق املانحة يف الوطن واخلارج من اجل توجيه 

على  وللتاأكيد  الفل�صطيني  لالقت�صاد  وامل�صاندة  الدعم 

دور اجلمعية والحتاد يف تعزيز التعاون وفر�س ال�صتثمار 

والت�صبيك بني الأطراف ذات الهتمام امل�صرتك. 

لقاءات اأمني عام الحتاد ماجد معايل
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مت عقد اجتماع  ملجل�س ادارة احتاد رجال العمال العرب 

2006/11/17 مب�صاركة  يف مدينة اجلزائر بتاريخ  

وفد فل�صطيني برئا�صة حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال 

املن�صوية  املوؤ�ص�صات  عن  وممثلني  الفل�صطينيني  العمال 

الفل�صطينني،  العمال  حتت مظلة احتاد جمعيات رجال 

ون�صاطات  حيث جرى خالل الجتماع بحث عدة ق�صايا 

كانت على جدول العمال اهمها الطالع على نتائج زيارة 

التي  الرتتيبات  مناق�صة  كما مت  الهند،  اىل  الحتاد  وفد 

العا�صر ملجتمع العمال  امللتقى  يجري حت�صريها لقامة 

لرجال  الثاين  القت�صادي  واملنتدى  اجلزائر  يف  العربي 

اجتماع جمل�س اإدارة احتاد رجال العمال العرب اجلمهورية  اجلزائرية الدميوقراطية

 مت عقد اجتماع ملجل�س ادارة احتاد رجال العمال 

بتاريخ  ال�صقيقة  قطر  دول��ة  يف  الدوحة  يف  العرب  

رجال  احت��اد  رئي�س  مب�صاركة   2005/12/12
وماجد  م�صروجي  حممد  الفل�صطينيني  الع��م��ال 

الجتماع  يف  نوق�صت   حيث   ، العام  الأم��ني  معايل  

العربية  ال�صاحة  على  القت�صادية  امل�صتجدات  اأهم 

يف  العربية  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة  اط���الق  مثل 

العربي  اجلمركي  الإحت��اد  واإن�صاء   2006 العام 

يف عام 2010 وال�صوق العربية امل�صرتكة يف العام 

.2015

اإجتماعات جمل�س الإدارة:-

اجتماع جمل�س اإدارة احتاد رجال العمال العرب – الدوحة ، دولة قطر 

الفل�صطينيني  العمال  رج��ال  جمعيات  احت��اد  يعترب 

ع�صو موؤ�ص�س يف اإحتاد رجال الأعمال العرب و يحتل 

رئي�صه من�صب نائب رئي�س اإحتاد رجال الأعمال العرب 

للدورة الثالثة على التوايل وي�صارك الحتاد واع�صائه 

احت��اد  رع��اي��ة  حت��ت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الفعاليات  مبعظم 

رجال العمال العرب ومن �صمنها ملتقيات  جمتمع 

عوا�صم  يف  دوري  ب�صكل  تقام  التي  العربية  العمال 

امل�صتجدات القت�صادية على  عربية وتبحث خمتلف 

ال�صاحة العربية  بال�صافة للموؤمترات امل�صرتكة بني 

البلدان العربية والجنبية .

اتحاد رجال االعمال العرب

العمال العرب وال�صينيني يف عمان، واملنتدى العربي-الهندي الول، بال�صافة اىل مناق�صة الو�صع القت�صادي العربي واهمية ازالة العراقيل لتاحة الفر�صة 

لتعزيز التعاون وتفعيل اتفاقيات التجارة احلرة العربية وحت�صني مناخ ال�صتثمار يف الدول العربية حتى تتمكن من جذب املال العربي.
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����ص���ارك وف����د احت�����اد ج��م��ع��ي��ات رج�����ال الع���م���ال 

رجال  احتاد  ادارة  جمل�س  اجتماع  يف  الفل�صطينيني 

العمال العرب والذي عقد يف مدينة القاهرة بتاريخ 

2008/11/14 ومثل الحتاد يف الجتماع كل من 
القوا�صمي  وخ�صر  الحت��اد  رئي�س  م�صروجي  حممد 

ال��ع��ام. و جرى  اأم���ري ال�صر وم��اج��د م��ع��ايل الأم���ني 

العرب  العمال  رجال  احتاد  م�صاركة  على  الط��الع 

القت�صادية  للقمة  للتح�صري  الت�صاوري  الجتماع  يف 

الكويت،  يف   2009 اأوائ��ل  يف  �صتعقد  التي  العربية 

اجتماع جمل�س اإدارة احتاد رجال العمال العرب جمهورية م�سر العربية

اجتماعا  ال��ع��رب  الع��م��ال  رج��ال  احت��اد  جمل�س  عقد 

فعاليات  خ��الل   2007/11/13 بتاريخ  دم�صق  يف 

العا�صمة  يف  ع�صر  احل����ادي  الع��م��ال  رج���ال  ملتقى 

رج��ال  جمعيات  احت���اد  م��ن  وف��د  مب�صاركة  ال�����ص��وري��ة 

الق�صايا  العديد من  بحث  ومت   ، الفل�صطينيني  العمال 

القت�صادية خالل الجتماع ، وتناول اي�صا امكانية تقوية 

العالقات التجارية املتبادلة بني الدول العربية وخا�صة 

ت�صجيع ال�صادرات الفل�صطينية ودعم املنتج الفل�صطيني 

ا�صتثمار  كيفية  اىل  بال�صافة   ، اجلمارك  من  واعفائة 

امل�صاريع  باقامة  وا�صتغاللها  العربية  املالية  الفوائ�س 

لتوظيف اليدي العاملة العربية والتغلب على البطالة .

اجتماع جمل�س اإدارة  احتاد رجال العمال العرب اجلمهورية العربية ال�سورية 

الجتماعات  يف  الحت��اد  م�صاركة  الجتماع  وبحث 

اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات  املو�صعة  التح�صريية 

الكويت. يف  القت�صادية  للقمة  للتح�صري  العربية 

هذا وقدم احتاد رجال العمال العرب مذكرة حول 

اآليات ا�صتيعاب وتوطني ال�صتثمارات املالية العربية 

الئتمان  ازم��ة  ح��ول  اأخ��رى  مذكرة  اىل  بال�صافة 

وتاأثريها على ال�صواق املالية العربية  مت تقدميهما 

العربية  القت�صادية  للقمة  التح�صريية  اللجنة  اىل 

التي �صتعقد يف الكويت.



38 جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - القدس

ور
ص

ي 
 ف

ت
طا

شا
ملتقيات وموؤمترات احتاد رجال العمال العرب:الن

ملتقيات جمتمع العمال العربي

امللتقى التا�سع ملجتمع  الأعمال العربي يف الدوحة

الفل�صطينيني  الأعمال  �صارك وفد من احتاد جمعيات رجال 

فعاليات  يف  م�صروجي  حممد  ال�صيد  الحتاد  رئي�س  برئا�صة 

امللتقى التا�صع ملجتمع الأعمال العربي يف الدوحة  خالل الفرتة 

العمال  رج��ال  احت��اد  من  بدعوة   2005/12/14-13

�صعار  حتت  العرب 

ال���ص��ت��ث��م��ار يف   “
ع������امل م��ن��ف��ت��ح “ 

من  كرمية  برعاية 

حمد  ال�صيخ  �صمو 

بن  خليفة  اآل ثاين 

قطر  دول�����ة  اأم�����ري 

حيث ناق�س املوؤمتر 

وان�����ط�����الق�����ا م��ن 

اله��م��ي��ة ال��ك��ربى 

ل���ال����ص���ت���ث���م���ارات 

رف��ع  يف  ال��ع��رب��ي��ة 

النتاجية  الطاقات 

لق��ت�����ص��ادي��ات��ه��ا  

الأي��دي  وا�صتيعاب 

ال��ع��ام��ل��ة وزي�����ادة 

ال���رتاك���م ال���راأ����س 
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الفل�صطينيني  الأع��م��ال  رج���ال  جمعيات  احت���اد  م��ن  وف��د  ���ص��ارك 

برئا�صة رئي�س الحتاد ال�صيد حممد م�صروجي يف فعاليات امللتقى 

-14 الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  العربي  الأعمال  ملجتمع  العا�صر 

من  ب��دع��وة   2006/12/16
احتاد رجال العمال العرب حتت 

» اجلزائر ملتقى ال�صتثمار  �صعار 

رئي�س  فخامة  برعاية   « العربي 

اجلمهورية اجلزائرية عبد العزيز 

بوتفليقة حيث ركز امللتقى على فر�س الإ�صتثمار يف اجلزائر والتعاون القت�صادي بني م�صرق الوطن العربي ومغربه ومن 

اهم النتائج التي حققها وفد رجال الأعمال الفل�صطينيني يف اجلزائر اعفاء الب�صائع الفل�صطينية من الر�صوم اجلمركية 

ابتداءا من بداية عام 2007.

وقد قدم حممد م�صروجي ورقة عمل حول القت�صاد الفل�صطيني يف ظل احل�صار » الواقع والتحديات » وعن تاأثري ال�صغوط ال�صرائيلية على القت�صاد 

الفل�صطيني لبتزاز تنازلت �صيا�صية من اجلانب الفل�صطيني كما �صرح دور القطاع اخلا�س الفل�صطيني املثمر والبناء يف دعم �صمود ال�صعب والتقريب بني 

الف�صائل املتناحرة كما وتقدم بال�صكر لكافة املوؤ�ص�صات والأثرياء العرب الذين �صاهموا يف دعم موؤ�ص�صات الزكاة واجلمعيات اخلريية الفل�صطينية التي 

�صاهمت يف التخفيف من معاناه ال�صعب الفل�صطيني.

امللتقى العا�سر  ملجتمع  الأعمال العربي يف اجلزائر 

الفقر  م�صاكل  على  للتغلب  احلكومات  وجهود  م��ايل 

جمتمع  لتحمل  وا�صتمرارا  املعي�صة  م�صتويات  وت��دين 

العمال العربي م�صوؤولية امل�صاركة الفاعلة يف التنمية 

بالقت�صاد  والنطالق  ال�صاملة  العربية  القت�صادية 

القت�صادي  التكامل  وحتمية  اأو�صع  اآفاق  نحو  العربي 

العربي  العمل  موؤ�ص�صات  تطوير  نحو  وال�صعي  العربي 

عملها   اآل��ي��ات  وتفعيل  ب��اأدائ��ه��ا  والرت���ق���اء  امل�����ص��رتك 

الع�صر  وروح  منها  املرتقب  ال���دور  م��ع  يتنا�صب  مب��ا 

والتطورات العاملية من حولنا.

ال��دك��ت��ور ���ص��ربي �صيدم وزي���ر الت�����ص��الت  و���ص��ارك 

امللتقى  فعاليات  يف  الفل�صطيني  املعلومات  وتكنلوجيا 

وال�صتثمار  للتنمية  فل�صطني  موؤمتر  لجن��اح  للرتويج 

يف مدينتي بيت حلم وغزة الذي كان مزمعا عقده يف 

يف  ال�صتثمار  مناخ  حول  جل�صة  ويف   ،2006 ني�صان 

منفتح  عامل  يف  املناف�صة  على  وقدرتها  العربية  الدول 

وحتديات  واق��ع  تناولت  كلمة  م�صروجي   حممد  األقى 

جمتمع رجال العمال  الفل�صطينيني .
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امللتقى احلادي ع�سر ملجتمع العمال العربي يف دم�سق الن

�صارك وفد من احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني برئا�صة رئي�س الحتاد  حممد م�صروجي يف فعاليات امللتقى احلادي ع�صر ملجتمع العمال العربي يف دم�صق 

بتاريخ 14-2007/12/16 وحتت �صعار » ال�صتثمار العربي ي�صرق يف �صوريا« ، وقد عقد امللتقى برعاية كرمية من الرئي�س ال�صوري ب�صار ال�صد حيث مثله عبد اهلل 

الدردري ممثال عنه مع وزراء ال�صوؤون الجتماعية والعمل وم�صاركة نحو 800 رجل اعمال عربي من عدد كبري من الدول العربية وقيادات العمل القت�صادي العربي 

، حيث ركز على �صرورة توظيف الفوائ�س املالية العربية يف الوطن العربي ل�صالح الجيال العربية احلالية وامل�صتقبلية، وحتدث م�صروجي يف كلمته عن الو�صاع 

ال�صيا�صية والقت�صادية وال�صغوط التي ت�صعها ال�صلطات ال�صرائيلية يف جميع الجتاهات ومع هذا ي�صر ال�صعب الفل�صطيني على �صموده لذلك دعا اىل تدعيم هذا 

ال�صمود بايجاد الوظائف لاليدي العاملة الفل�صطينية لدى املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة يف  الدول العربية بال�صافة اىل ت�صجيع ال�صادرات الفل�صطينية واللتزام بقرار 

القمة العربية باعفاء املنتجات الفل�صطينية من كافة انواع الر�صوم وال�صرائب مع ت�صجيع ال�صتثمار يف الأرا�صي الفل�صطينية.

حممد م�صروجي

عبد اهلل الدردري

من اليمني عبد اهلل الدردري وال�صيخة ح�صة ال�صباح رئي�صة �صيدات الأعمال العرب

من اليمني ثائر دريد حلام مدير جمعية 

رجال و�صيدات الأعمال ال�صورية
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اقيم امللتقى الثاين ع�صر ملجتمع العمال العربي يف العا�صمة امل�صرية 

القاهرة بتاريخ  2008/11/16-15

رجال  جمعيات  احت��اد  رئي�س  م�صروجي  حممد  فيه  �صارك  حيث   

وماجد  الحتاد  �صر   اأمني  القوا�صمة  وخ�صر  الفل�صطينيني  الأعمال 

معايل امني عام الحتاد ووفد �صم اكرث من 50 م�صارك من احتاد 

يف  العرب  القادة  املجتمعون  نا�صد   ، الفل�صطينيني  العمال  رج��ال 

قمتهم القت�صادية العربية املقررة بالكويت يف كانون ثاين 2009 

تبني ا�صرتاتيجيات التكامل القت�صادي العربي والوحدة القت�صادية 

العربية امل�صرتكة وت�صجيع اخلطوات  ال�صوق  اإن�صاء  وت�صريع خطوات 

الهادفة لزيادة التجارة وال�صتثمار بني الدول العربية وتوفري الدعم 

الطاقة  ميادين  يف  ال�صرتايجية  القت�صادية  للم�صروعات  ال��الزم 

والغذاء واملياه والزراعة وال�صناعة . و اأو�صى امل�صاركون يف امللتقى 

م�صتوياتها  بكافة  الجتماعية  والرعاية  ال�صحة  قطاعات  بتطوير 

برامج  وحت�صني  العمل  وظ��روف  العمالية  وال�صالمة  وموؤ�ص�صاتها 

ال�صمان والتقاعد والتاأمني وال�صحة وال�صكان احل�صري والريفي 

وقد  العربي.  املواطن  اإنتاجية  ا�صتقرار  على  ايجابيا  ينعك�س  مبا 

حتدث م�صروجي حول القت�صاد الفل�صطيني والدعم العربي املطلوب 

ال�صنوات  خالل  ا�صرائيل  فر�صتها  التي  الهائلة  ال�صغوط  ان  واكد 

املوؤ�صرات  بالن�صبة جلميع  تراجعات حادة  اأ�صفرت عن  املا�صية قد 

القت�صادية وان هنالك امكانية كبرية لدعم القت�صاد الفل�صطيني 

بفتح باب ال�صترياد للمنتجات الفل�صطينية وت�صغيل اليدي العاملة 

الفل�صطينية املدربة حيث ان خف�س ن�صبة البطالة هو ال�صبيل الوحيد 

حديثه  يف  واكد  الفل�صطيني  والقت�صاد  الفل�صطيني  ال�صعب  لدعم 

لرجال الأعمال العرب و حثهم على التوجه اىل فل�صطني لالإ�صتثمار 

فيها لتحقيق غاييتني ا�صا�صيتني اولهما دعم هذا ال�صعب امل�صتهدف 

بوجوده والثاين هو ا�صتثمار الفر�س املوؤاتية.

امللتقى الثاين ع�سر ملجتمع العمال العربي يف القاهرة 
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م�صاركة عدد من اع�صاء احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني يف زيارة عمل اىل الهند بتاريخ

هذه  تهدف  كانت  حيث  العرب  العمال  رجال  احتاد  من  و�صلتنا  بدعوة  و   2006/2/27-20  

الزيارة اىل ار�صاء  تفاهم  اف�صل باجتاه دعم وتطوير  العالقات التجارية والقت�صادية وال�صتثمارية 

بني الدول العربية والهند.

زيارة عمل اىل الهند 

ملتقى العمال العربي ال�سيني الثاين 

�صارك احتاد رجال العمال الفل�صطينيني يف املوؤمتر العربي – ال�صيني 

الثاين لرجال العمال الذي عقد يف عمان بتاريخ 2007/6/21-17، 

نظمته المانة العامة جلامعة الدول العربية بالتعاون مع احتاد رجال 

العمال العرب واملجل�س ال�صيني لتنمية التجارة الدولية، حيث تراأ�س 

الوفد الفل�صطيني رئي�س الحتاد حممد م�صروجي ومب�صاركة امني �صر 

امل�صاركون املجتمع الدويل لنقاذ القت�صاد الفل�صطيني  وتوفري �صبل 

التعاون مع ال�صني  ، ورفع م�صتوى  الفل�صطيني  ال�صعب  الدعم خلدمة 

اىل م�صتويات متقدمة، وقد مت يف نهاية املوؤمتر عقد جل�صة للتوقيع على 

التفاقيات والعقود بني املوؤ�ص�صات وال�صركات العربية وال�صينية.

الحتاد خ�صر القوا�صمي واأمني عام الحتاد  ماجد معايل وعدد من 

رجال العمال من بينهم وزير القت�صاد ال�صابق مازن �صنقرط ورئي�س 

احتاد الغرف التجارية احمد ها�صم الزغري بال�صافة لعدد من رجال 

العمال الفل�صطينيني. وقد بحث املوؤمتر عدة حماور اهمها �صبل تعميق 

واآفاق  الردن  ال�صتثمار يف  ومناخ  ال�صيني، وفر�س  العربي-  التعاون 

والتكنولوجيا  املعلومات  تكنولوجيا  ال�صيني يف جمال  العربي  التعاون 

املتقدمة واملقاولت وال�صياحة  وقد اقيمت العديد من اللقاءات الثنائية 

بني رجال العمال العرب وال�صينيني امل�صاركني. ويف ختام املوؤمتر دعا 
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فى  الثالث  ال�صيني  العربي  العمال  مبلتقى  الفل�صطينيني  العمال  رجال  من  جمموعة  �صارك  

مدينة هانغت�صو يف مقاطعة ت�صجيانغ ب�صرق ال�صني  يف الفرتة ما بني 19-2009/4/21 يعترب 

هذا امللتقى منربا هاما للحوار والتعاون بني اجلانبني، حيث �صهد التعاون القت�صادى والتجارى 

الفوز  التحديات لتحقيق  امللتقى حتت �صعار »مواجهة  بني اجلانبني تطورات كبرية، واقيم  هذا 

اأعمال موؤمتر  وت�صمن جدول  تن�صيطها  و�صبل  امل�صرتكة  التعاون  امل�صرتك« وجرى بحث  جمالت 

واآفاق  واقع  تناول  واحليوية، حيث  الهامة  املو�صوعات  ال�صتثمار عددا من  وندوة  الأعمال  رجال 

ال�صتثمارات العربية ال�صينية وانعكا�صات الأزمة العاملية ، الفر�س والتحديات ، وتطوير التعاون 

العربي ال�صيني يف جمال ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة واآفاق التعاون املايل العربي ال�صيني ، 

و�صبل تطوير التجارة العربية ال�صينية يف ظل الأزمة املالية .كما عقدت لقاءات ثنائية بني رجال 

الأعمال العرب وال�صينيني ، وتراأ�س اجلانب العربي د.  اأحمد جويلي رئي�س املجل�س القت�صادي 

الجتماعي يف جامعة الدول العربية.

ملتقى العمال العربي ال�سيني الثالث

امللتقى القت�سادي الرتكي العربي الثاين – ا�سطنبول 

�صارك وفد من احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني برئا�صة نائب رئي�س اجلمعية والرئي�س امل�صارك للمجل�س الرتكي الفل�صطيني امل�صرتك 

حممد كمال ح�صونة يف ن�صاطات امللتقى الإقت�صادي الرتكي – العربي الثاين الذي اقيم يف فندق جيالن انرتكونتننتال  ا�صطنبول – تركيا يف 

الفرتة ما بني 8-6/9/ 2006 بتنظيم من موؤ�ص�صة القت�صاد والعمال وهيئة الدايك الرتكية وبا�صرتاك احتاد رجال العمال العرب، حيث 

افتتح امللقى رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان مب�صاركة رئي�س الوزراء اللبناين فوؤاد ال�صنيورة واأمني عام جامعة الدول العربية عمرو 

مو�صى بالإ�صافة اىل نخبة من امل�صوؤولني ورجال العمال العرب والتراك وعدد من امل�صاركني من اأكرث من 20 بلدا عربيا واجنبيا ، حيث مت 

طرح العالقات العربية الرتكية و�صبل تطويرها وحتقيق اللتقاء بني �صانعي ال�صيا�صات وقادة ال�صركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة .

�صارك وفد برئا�صة حممد م�صروجي رئي�س اإحتاد جمعيات 

�صر  امني  القوا�صمي  وخ�صر  الفل�صطينيني   الأعمال  رجال 

الحتاد وحممد العامور ع�صو جمل�س الدارة وماجد معايل 

المريكي  العربي  الع��م��ال  ملتقى  يف  الحت���اد  ع��ام  ام��ني 

رفع  وال��ذي  قطر  الدوحة  يف  عقد   ال��ذي  الثاين   اجلنوبي 

العربية  للدول  الثانية  القمة  يف  ملناق�صتها  للقادة  تو�صياته 

ودول امريكا  اجلنوبية  والتي عقدت على هام�س اجتماعات 

القمة العربية احلادية والع�صرين.

العالقات  هامة حول  مو�صوعات  عدة  امللتقى  تدار�س  وقد   

ملتقى العمال العربي المريكي اجلنوبي 

وزير التجارة والأعمال القطري

القت�صادية بني الدول العربية ودول امريكا اجلنوبية من  اهمها ابراز فر�س النمو ال�صرتاتيجي واملوؤ�صرات القت�صادية وابراز النتائج القت�صادية ومناخ وفر�س 

جدول  ت�صمن  ،كما  املنطقتني  يف  ال�صتثمار  امكانية 

يف  العمال  اأ�صحاب  جناح  لق�ص�س  مناذج  العمال 

عدد من الدول العربية ودول امريكا اجلنوبية ولقاءات 

ثنائية بني ا�صحاب العمال يف املجالت ذات الهتمام 

امل�صرتك.
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منتدى الأعمال الدويل العا�سر 

ومعر�س جمعية رجال العمال  

وال�سناعيني »املو�سياد«

ال�صيد  اجلمعية  مدير  برئا�صة  وف��د  �صارك 

الفل�صطيني  ال��وف��د  ���ص��م��ن  م��ع��ايل  م��اج��د 

امل�������ص���ارك يف ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ت��دى الع��م��ال 

الع��م��ال  رج����ال  جمعية  وم��ع��ر���س  ال����دويل 

-23 الفرتة  يف  “ املو�صياد”  وال�صناعيني 

ال��وف��د  ق����دم  ح��ي��ث   ،2006/11/26

ملتقيات العمال  مع العامل ال�سالمي والدويل

منظمة المؤتمر اإلسالمي وجمعية الموصياد

الو���ص��اع  ع��ن  مف�صال  عر�صا  الفل�صطيني 

وعن  تواجهها  التي  والتحديات  الفل�صطينية 

ال��رتك��ي  اجل��ان��ب  م��ع  ال��ع��الق��ة  خ�صو�صية 

وال�صالمي عامة . 

تطوير  وا���ص�����س  �صبل  امل��ن��ت��دى  ن��اق�����س  وق���د 

وامل�صلمني  ال��ع��رب  الع��م��ال  رج���ال  فاعلية 

من  ال���ص��الم��ي  ال��ع��امل  م�صاكل  معاجلة  يف 

التنمية  �صعف  ومعاجلة  المية  وحمو  الفقر 

والتجارة البينية ووجود الفجوات بني م�صتوى 

اق��ت�����ص��ادي��ات ه���ذه ال����دول و����ص���رورة و�صع 

و�صارك  ملعاجلتها،  واخلطط  ال�صرتاتيجيات 

فل�صطينية  �صركة   12 املعر�س  فعاليات  يف 
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�صارك  وفد من اجلمعية يف منتدى الأعمال الدويل احلادي ع�صر يف الفرتة  26-2007/11/29 يف دولة الإمارات العربية 

 ، وا�صالمية  60 دولة عربية  اأكرث من  فيه  و�صاركت  ال�صالمي  املوؤمتر  اأقيم حتت رعاية منظمة  الذي  اأبو ظبي  – ولية  املتحدة 

وذلك لتحقيق التعاون التجاري وال�صناعي وال�صتثماري بني رجال العمال امل�صلمني يف خمتلف انحاء العامل ، وقد اقيم بالمارات 

العربية املتحدة لرتويج الفر�س فيها على م�صتوى الدول ال�صالمية وابراز الفر�س ال�صتثمارية املتاحة وامل�صتقبلية التي تتمتع بها 

منتدى الأعمال الدويل احلادي ع�سر – اأبو ظبي

امل�صاحب  املعر�س  يف 

كافة  بيع  ومت  للمنتدى 

يف  املعرو�صة  املنتجات 

اجلناح الفل�صطيني. 

وق�����د خ�����رج امل��ن��ت��دى 

اأهمها  م��ن  بتو�صيات 

ت�����ص��ج��ي��ع ال���ص��ت��ث��م��ار 

وال�صراكات القت�صادية 

بني دول منظمة املوؤمتر 

والتخطيط  ال�صالمي 

وكذلك  م�صرتكة  ل�صوق 

يف  امل�صلمني  دور  تفعيل 

مل�صاكل  ح��ل��ول  اي��ج��اد 

الع�صر.
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معر�س املو�سياد الدويل التجاري الثاين ع�سر و موؤمتر منتدى العمال الدويل الثاين ع�سر ا�سطنبول- تركيا 

تلقت اجلمعية دعوة من مكتب امللحق التجاري يف القن�صلية العامة جلمهورية تركيا للم�صاركة يف هذا املعر�س الذي جرى عقده يف الفرتة  

26-2008/10/22 و مت تعميمها على الع�صاء حيث  �صارك جمموعة من رجال العمال الفل�صطينيني.

يف الو�صط وزير التجارة الرتكي

الوفد  تراأ�س  وق��د   . الم���ارات  دول��ة 

�صر  اأم���ني  ج��رب  ف���وؤاد  الفل�صطيني 

مدير  معايل  ماجد  و�صم  اجلمعية 

عام اجلمعية والدكتور فاروق زعيرت 

وزي��د عثمان  اأب��و احلم�س  وع��دن��ان 

وغريهم .
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مجالس األعمال المشتركة
يرتبط احتاد جمعيات رجال الأعمال الفل�صطينيني بعالقات مميزة عربيا ودوليا ي�صعى من خاللها اىل التعاون الدائم وخلق الفر�س القت�صادية 

وترويج ال�صتثمار وت�صجيع التبادل التجاري بني رجال الأعمال  الفل�صطينيني ونظرائهم يف الدول الخرى حتت مظلة اتفاقيات وجمال�س الأعمال 

امل�صرتكة التي يحر�س الحتاد على تنظيم دوراتها دوريا مع اطرافها ومتابعة تنفيذ تو�صيات اجلل�صات.

ما  الفرتة  يف  القاهرة  يف  امل�صريني  العمال  رجال  جمعية  يف  عقد 

العمال  ملجل�س  امل�صرتكة  الثالثة  ال���دورة   2006/6/2-1 بني 

رجال  جمعية  رئي�س  الناظر  جمال  بح�صور  الفل�صطيني  امل�صري 

العمال الفل�صطينيني، و حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال العمال 

العمال  ورج��ال  امل�صوؤولني  من  العديد  وح�صرها   الفل�صطينيني، 

امل�صري  الثنائي  التعاون  بتنمية  املهتمني  وامل�صريني  الفل�صطينيني 

الفل�صطيني  منهم امل�صت�صارة راندا لبيب مديرة ادارة �صوؤون فل�صطني 

بوزارة اخلارجية وال�صفري منذر الدجاين �صفري فل�صطني بالقاهرة، 

وقد تركزت املناق�صات على تنمية التعاون امل�صرتك يف جمالت قطاع 

املقاولت والت�صييد وقطاع التجارة اخلارجية وحركة رجال العمال 

من  وف��د  بني  اجتماع   2007/11/25 بتاريخ  القاهرة  يف  عقد 

نظائهم من جمعية  مع  الفل�صطينيني  العمال  احتاد جمعيات رجال 

ح�صر  وقد  القاهرة  يف  اجلمعية  مقر  يف  امل�صريني  العمال  رج��ال 

واملهتمني  العمال   رجال  من  وجمموعة  م�صريني  م�صوؤولني  اللقاء 

بتنمية التعاون الثنائي امل�صري الفل�صطيني من كال الطرفني. حيث 

واهمية  العالقات  تعميق  على  الطرفني  حر�س  على  امل�صاركون  اأكد 

الدورة  ا�صتعرا�س تو�صيات  ، ومت  امل�صرتك من خالل املجل�س  العمل 

الثالثة ملجل�س العمال التي عقت يف حزيران 2006. ومت التو�صية 

خالل اجلل�صة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين 

م�صرية  قاب�صة  �صركة  تا�صي�س  ملتابعة  الر�صمية  اجلهات  مع  والعمل 

وال�صياحة والزراعة حيث او�صت الدورة يف نهاية اجتماعاتها باهمية تا�صي�س �صركة قاب�صة تعمل يف م�صر وفل�صطني وان�صاء خط �صياحي بحري 

بني م�صر وغزة.

اي�صا  تدعو  التي  العديدة  التفاقيات  وفق  الب�صائع يف الجتاهني  ت�صهيل مرور  العمل على  اىل  بال�صافة  فل�صطينية مدعومة من احلكومتني  

اىل اعفاء الب�صائع الفل�صطينية من اجلمارك وت�صهيل عبورها اىل الدول العربية ، كما جرى  بحث ااقامة مناطق جمركية حرة حدودية على 

اجلانبني ، وطالب امل�صاركون بالعمل على ت�صهيل عبور رجال العمال الذين يحملون بطاقة الحتاد دون اعاقتهم باجراءات املرور ، كما مت بحث 

اجراء موؤمتر ا�صتثماري م�صري فل�صطيني يعقد يف القاهرة بح�صور ودعم ر�صمي لتنفيذ كافة التو�صيات، هذا وتراأ�س الوفد الفل�صطيني عاهد 

ب�صي�صو نائب رئي�س الحتاد .

الدورة الرابعة ملجل�س العمال امل�سري الفل�سطيني امل�سرتك

جمل�س الأعمال الفل�سطيني امل�سري امل�سرتك 

عقد الدورة الثالثة ملجل�س العمال امل�سري الفل�سطيني 
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الثامنة   ال��دورة  اجتماعات  الفل�صطينيني  العمال  رجال  احتاد  عقد 

ملجل�س العمال الأردين الفل�صطيني امل�صرتك يف الفرتة ما بني 18-

2007/2/19. وتراأ�س الوفد الفل�صطيني حممد م�صروجي رئي�س 
الحتاد و�صم كل من زياد عنبتاوي وفوؤاد جرب وحممد العامور وخ�صر 

النت�صه وماجد  ويو�صف  القوا�صمي وعودة �صحادة  اجلرا�صي ومعاوية 

معايل واخرين. يف حني تراأ�س الجتماعات عن اجلانب الردين حمدي 

الطاهر  ثابت  و�صم  الأردنيني  العمال  رجال  جمعية  رئي�س  الطباع 

وعوين ال�صاكت وعلي يو�صف واآخرين . وقد ناق�س املجتمعون يف هذه 

الدورة العالقات الثنائية بني رجال العمال الردنيني والفل�صطينيني 

و�صبل تطويرها، كذلك م�صاركة رجال العمال الردنيني والعرب يف 

2008 يف  موؤمتر ال�صتثمار يف فل�صطني الذي �صيعقد يف �صهر ايار 

عقد اجتماعات الدورة ال�صابعة ملجل�س العمال الردين الفل�صطيني 

بني  م�صرتكة  برئا�صة   2007/2/19-18 الفرتة  يف  امل�صرتك 

معايل احلاج حمدي الطباع رئي�س جميعة رجال العمال الردنيني 

حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال العمال الفل�صطينيني  وم�صاركة 

الحتاد  �صر  امني  القوا�صمة  خ�صر  و  الرئي�س  نائب  ب�صي�صو  عاهد 

رجال  من  كبري  ع��دد  وح�صور  الحت��اد  ع��ام  اأم��ني  معايل  وماجد 

اأكد م�صروجي على اهمية  والفل�صطينيني، حيث  العمال الردنيني 

العالقات الردنية الفل�صطينية امل�صرتكة وعلى حر�س الحتاد على 

دائما  لوقوفه  الردن  دور  ثمن  وقد  ال�صراكة  هذه  وتوثيق  ا�صتمرار 

ب�صرورة   واأو�صى  ودوليا،  عربيا  الفل�صطينية  الق�صية  جانب  اىل 

التجاوب ملطالب رجال العمال الفل�صطينيني و ان يتم التعاون والعمل على حتقيق الأهداف امل�صرتكة لرجال الأعمال يف الردن  وفل�صطني 

ومن هذه املطالب ت�صهيل عبور رجال العمال الفل�صطينيني الذين يحملون بطاقة احتاد رجال العمال العرب عرب املعابر الردنية، وعدم 

VIP على اجل�صور، بال�صافة اىل  اعاقتهم باجراءات الفح�س المني والت�صجيل الداري لتوفري الوقت وبحث نقلهم بوا�صطة حافالت 

التعاون  دعم  على  كبرية  اأهمية  من  لها  ملا  والعقارات  المالك  وت�صجيل  التملك  وحق  ال�صتثمار  جمال  يف  معاملته  يف  الفل�صطيني  متييز 

والتبادل التجاري بني الطرفني والعمل على ازالة ال�صعوبات والعوائق التي توؤدي اىل احلاق اكرب �صرر يف القت�صاد الردين والفل�صطيني 

ل�صالح القت�صادي ال�صرائيلي .

جمل�س الأعمال الأردين الفل�سطيني امل�سرتك

اجتماعات الدورة ال�سابعة ملجل�س الأعمال الأردين الفل�سطيني امل�سرتك

اجتماعات الدورة الثامنة ملجل�س الأعمال الأردين الفل�سطيني امل�سرتك

مدينة  بيت حلم، وتقدمي كل الت�صهيالت املطلوبة واملمكنة من اجلانب الأردين لتمكينهم من امل�صاركة الفاعلة يف هذا املوؤمتر كما مت نقا�س 

ت�صهيل حركة رجال الأعمال الفل�صطينيني  عرب املعابر على مدار العام و�صبل �صبط هذه الرتتيبات حلاملي بطاقة احتاد رجال العمال العرب 

وتخ�صي�س �صباك خا�س اأو من خالل العالقات العامة لت�صهيل اإجراءات الفح�س الأمني والت�صجيل الإداري لتوفري الوقت . وتقرر يف اللقاء 

درا�صة القوائم واملنتجات امل�صموح ت�صديرها وا�صتريادها من الأردن وفل�صطني والعمل لل�صغط على اجلانب الإ�صرائيلي لتو�صيع هذه القوائم 

وت�صهيل حركة التبادل التجاري بني الأردن وفل�صطني من خالل مراجعة احلكومة الأردنية لإجراءات عبور الب�صائع املفرو�صة من اإ�صرائيل .
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مت توقيع مذكرة تفاهم وتاأ�صي�س جمل�س 

اعمال قطري فل�صطيني م�صرتك خالل 

ال�صيد  برئا�صة  اجلمعية  وف��د  زي���ارة 

حممد م�صروجي رئي�س اجلمعية ملدينة 

 2006/11/19 بتاريخ  اجلزائر 

وذلك من اجل دعم وتعزيز العالقات 

الع��م��ال  حجم  وزي���ادة  القت�صادية 

التجارية  الوفود  وتبادل  البلدين  بني 

تعريف  اىل  امل�صرتك  املجل�س  ويهدف 

رجال العمال من كال اجلانبني بفر�س 

الآخر  اجلانب  لدى  املتوفرة  العمال 

وت�صجيع اقامة امل�صاريع امل�صرتكة ، كما 

تهدف اىل توطيد العالقات ال�صخ�صيه 

توقيع مذكرة تفاهم وتاأ�سي�س جمل�س اعمال قطري فل�سطيني م�سرتك

ب��ني رج���ال الع��م��ال م��ن خ��الل 

تن�صاأ  التي  واللقاءات  الت�صالت 

مما  ال�صنوية  الجتماعات  اثناء 

وبناءه  عمليه  افكارًا  عنها  ينتج 

بربامج  اله��ت��م��ام  اإن  للتعاون. 

اجلانني  ب��ني  املمكنه  ال��ت��دري��ب 

�صي�صاعد  التكونولوجيا  ون��ق��ل 

ع��ل��ى حت�����ص��ني ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي ، 

اخلدمات  املجل�س  �صيوفر  كما 

والفيز والبيانات لرجال العمال 

املهتمني.
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العمال  و�صيدات  رجال  وجمعية  الفل�صطينيني  العمال  رجال  جمعيات  احتاد  وقع 

التجارية  العالقات  تقوية  بهدف  اعمال م�صرتك  لتا�صي�س جمل�س  اتفاقية  ال�صورية 

اجلانب  عن  التفاقية  وقع  حيث   ،  2007/12/2 بتاريخ  وفل�صطني  �صوريا  بني 

رئي�س اجلمعية  ال�صوري  الإحتاد وعن اجلانب  رئي�س  الفل�صطيني حممد م�صروجي 

هيثم جود ، وذلك على هام�س امللتقى احلادي ع�صر ملجتمع العمال العربي الذي اقيم 

يف العا�صمة ال�صورية دم�صق ، وتن�س التفاقية على تطوير العالقات بني ا�صحاب 

العمال يف البلدين وزيادة التبادل التجاري وتعزيز ال�صتثمارات وعقد املوؤمترات 

وال�����ن�����دوات، وور�����س 

التي  القطاعية  العمل 

التعاون  تعزيز  تخدم 

الق����ت���������ص����ادي ع��ل��ى 

وقوانني  انظمة  حول  املعلومات  تبادل  وكذلك  البلدين  بني  العمال  قطاع  م�صتوى 

التجارة وال�صتثمار واية م�صائل قد تكون مو�صع اهتمام رجال العمال بني البلدين، 

وتهدف التفاقية اىل تقدمي امل�صاعدة لوفود العمال والبعثات التجارية من اجلانبني 

املعرفة  نقل  امكانية  وتطوير  نظرائهم  للقاء  الالزمة  الت�صهيالت  كافة  وتقدمي 

ال�صياحية  الن�صاطات  والعمل على تطوير  واتفاقيات منح الرتاخي�س  والتكنولوجيا 

بني فل�صطني و�صوريا.

اجتمع وفد فل�صطيني مكون من الرئي�س امل�صارك كمال ح�صونة ملجل�س العمال الرتكي 

الفل�صطيني امل�صرتك  و يا�صر عبا�س وكمال تيم عن قطاع التجارة والتاأمني وال�صتثمار 

بتاريخ  امل�صرتك  املجل�س  من�صق  و ماجد معايل  الزراعي  القطاع  ادعيق عن  وا�صماعيل 

عن  وممثلني  امل�صرتك  املجل�س  رئي�س  الرتكي  اجلانب  من  ح�صر  وقد   ،2006/6/9
القطاع النفطي واملقاولت والغاز والتجارة وال�صتثمار وذلك بح�صور ال�صفري الفل�صطيني 

يف تركيا واملمثل يف القن�صلية الفل�صطينية يف ا�صطنبول حيث بحث الوفدين العديد من 

الق�صايا التي تهم اجلانبني و�صبل تطوير العالقات التجارية بني فل�صطني وتركيا ودعوا 

اىل حت�صني هذه العالقات 

م����ن خ�����الل ت��ا���ص��ي�����س 

تركية  معلومات  مراكز 

يف جمعية رجال العمال لتزويد امل�صدرين وامل�صتوردين مبعلومات عن ال�صركات الرتكية 

وكالت  منح  على  ال�صركات  هذه  ت�صجيع  اىل  بال�صافة  والتجارة  ال�صناعة  الرائدة يف 

دعا  كما  ال�صرائيليني  للوكالء  فرعيني  كوكالء  عملهم  لتجنب  الفل�صطينية  لل�صركات 

اجلانبان اىل تنظيم زيارات عمل اىل تركيا للم�صاركة باملعار�س التجارية وذلك حتت 

مثل هذه  تن�صيق  هاما يف  دورا  يلعب  الذي  امل�صرتك  الرتكي  الفل�صطيني  املجل�س  مظلة 

الزيارات .

جمل�س العمال الرتكي الفل�سطيني امل�سرتك

العمال  رجال  جمعيات  احتاد  فيها  ي�صارك  اقت�صادية  وفعاليات  ن�صاطات  عدة  يعقد  امل�صرتك  الفل�صطيني  الرتكي  العمال  جمل�س  مظلة  حتت 

الفل�صطينيني وعدد من اع�صائه ، وي�صعى الطرفان اىل توثيق ال�صالت  وال�صراكة عرب هذه الفعاليات �صواء بامللتقيات القت�صادية واملعار�س كمنتدى 

العمال  وال�صناعيني الدويل “املو�صياد” الذي يعقد دوريا يف تركيا وي�صارك به الحتاد او عن طريق التعاون امل�صرتك عرب موؤ�ص�صاته يف فل�صطني.

توقيع اتفاقية تاأ�سي�س جمل�س اأعمال �سوري فل�سطينيي م�سرتك 

اجتماع الدورة اخلام�سة ملجل�س العمال الرتكي الفل�سطيني امل�سرتك يف ا�سطنبول
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اهلل  رام  اىل  الرتكي عبد اهلل غول   وزير اخلارجية  زي��ارة  على هام�س 

من  ممثلني  ا�صتقبال  مت 

جم��ل�����س  يف  ���ص��رك��ائ��ن��ا 

الع��������م��������ال ال�����رتك�����ي 

ال��داي��ك«   « الفل�صطيني 

وع����ق����دت اج���ت���م���اع���ات 

للدورة ال�صاد�صة للمجل�س 

من  ال��ع��دي��د  ف��ي��ه  بحثت 

الدورة ال�ساد�سة ملجل�س العمال الرتكي الفل�سطيني امل�سرتك يف رام اهلل

جمل�س اعمال تون�سي فل�سطيني م�سرتك

متت الت�صالت مع  جمعية روؤ�صاء املوؤ�ص�صات يف تون�س  لرتتيب توقيع جمل�س اعمال تون�صي فل�صطيني م�صرتك  و�صيقوم الحتاد  بتوقيع هذه 

التفاقية يف اقرب فر�صة تتم فيها زيارة دولة تون�س ال�صقيقة .

الدورة ال�سابعة ملجل�س العمال الرتكي الفل�سطيني امل�سرتك 

هذا وقد اعدت التح�صريات املبدئية يف 2009/1/8 لعقد الدورة ال�صاد�صة ملجل�س العمال الرتكي الفل�صطيني امل�صرتك وا�صتقبال وفد من 

رجال العمال التراك كمرافقني  للرئي�س الرتكي عبد اهلل غول، ولكن مت تاأجيل ذلك، وننتظر حتديد موعد جديد لعقد الدورة ال�صابعة للمجل�س 

على هام�س زيارة وفد فل�صطيني من رجال العمال اىل تركيا وعقد موؤمتر ال�صتثمار يف فل�صطني املزمع عقده يف تركيا يف امل�صتقبل القريب.

الق�صايا التجارية وامكانية التح�صري لزيارة لرجال العمال الفل�صطينيني اىل تركيا.

اأعمال �صيني فل�صطيني م�صرتك مع املجل�س ال�صيني لرتويج التجارة الدولية يف عمان على هام�س اجتماعات الدورة الثانية ملوؤمتر رجال الأعمال 

العرب وال�صينيني، يهدف املجل�س من خاللها الزام الطرفني بتوفري املعلومات حول قوانني التجارة وكذلك توفري امل�صاعدة للحمالت التجارية 

وت�صجيع التبادل التجاري يف كافة القطاعات وخا�صة احل�صول على التكنولوجيا ونقلها بالإ�صافة اىل تعزيز الفر�س املحتملة لال�صتثمار امل�صرتك.

توقيع اتفاقية تا�سي�س جمل�س اعمال �سيني فل�سطيني م�سرتك

جمعيات  احت���اد  ق���ام 

رج����������ال الأع������م������ال 

بتوقيع  الفل�صطينيني 

ات����ف����اق����ي����ة ب���ت���اري���خ 

 2 0 0 7 /6 /2 0
تعاون وتاأ�صي�س جمل�س 
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جمل�س اأعمال بولندي فل�سطيني م�سرتك حتت التاأ�سي�سالن

ت�سكيل جمل�س اقت�سادي اوكراين- فل�سطيني م�سرتك 

قام احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني بتاريخ 2006/11/3  ممثال بنائب الرئي�س كمال ح�صونة بت�صكيل 

بح�صور  الوكرانية  القت�صاد  لوزراة  بها  قام  زيارة  خالل  وذلك  وفل�صطني  اوكرانيا  بني  م�صرتك  اقت�صادي  جمل�س 

للتعرف  الزيارات   لتبادل  العمل  على  التفاق  مت  اللقاء  وخالل  اوكرانيا  يف  فل�صطني  �صفري  عريقات  خالد  الدكتور 

على القت�صاد الوكراين ولتبادل اخلربات وتا�صي�س م�صاريع م�صرتكة. وخالل الزيارة مت التوقيع مع احدى ال�صركات 

د. خالد عريقات الوكرانية ل�صراء مواد خام ل�صركة الزيوت املعدنية الفل�صطينية برتوبال.

انطالقا من تعزيز التعاون امل�صرتك بني البلدين وبناءا على الزيارات العديدة املتبادلة مع اركان ال�صفارة البولندية وملحقيها التجاريني وا�صتقبال 

عدة وفود جتارية ورجال اعمال من بولندا وزيارة وفد من رجال العمال الفل�صطينيني اىل مدينتي وار�صو وبوزنان يف بولندا، وعقد جمموعة 

من اللقاءات املختلفة مع ممثلي ال�صفاة البولندية يف رام اهلل وتل اأبيب، ي�صعى الحتاد اىل موا�صلة هذا التفاعل مع اجلانب البولندي من خالل 

عقد ور�صات العمل واللقاءات لي�صال ا�صتف�صارات رجال العمال الفل�صطينيني وايجاد فر�س للتبادل التجاري وال�صتثمار بن البلدين، ومن اأجل 

التو�صل اىل توقيع اتفاقية لتاأ�صي�س جمل�س اعمال بولندي فل�صطيني م�صرتك مع جهة رديفة لالحتاد يف بولندا .

توقيع بروتوكولت تعاون لتا�سي�س جمال�س اعمال

ليبية ولبنانية ومينية - فل�سطينية م�سرتكة

رجال  كل من جمل�س  مع  م�صرتكة  اعمال  لتاأ�صي�س جمال�س  التعاون  برتوكولت  الفل�صطينيني عدد من  العمال  رجال  احتاد جمعيات  وقع 

جمل�س الأعمال الليبي الفل�صطيني امل�صرتك جمل�س الأعمال اللبناين الفل�صطيني امل�صرتك
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اللبنانية وجمعية   القت�صادية   ال��ن��دوة   و  الليبيني  الع��م��ال 

ال�صناعيني  اليمنيني وذلك على هام�س امللتقى الثاين ع�صر ملجتمع 

15-2008/11/16 يف  الفرتة  الذي عقد يف  العربي  الأعمال 

القاهرة، وياأتي توقيع هذه  الربتوكولت انطالقا من �صعي الحتاد 

بني  الأعمال  وزيادة حجم  القت�صادية  العالقات  وتعزيز  اىل دعم 

دولة فل�صطني والدول العربية والعمل على ت�صجيع ال�صادرات وتبادل 

ال�صلع واخلدمات من خالل الت�صالت لإقامة امل�صروعات امل�صرتكة 

ذات الطابع احليوي وذلك بالتعرف على اف�صل �صبل التمويل املتاحة، 

تلك  باقامة   املهتمني  العمال  لرجال  واخلدمات  البيانات  وتوفري 

امل�صروعات عن طريق عقد  اجلل�صات امل�صرتكة وتبادل املعلومات.

زيارة وفد فل�سطيني م�سّغر اىل بلغاريا يف جولة ا�ستطالعية لال�ستثمار ولدرا�سة امكانية تاأ�سي�س جمل�س اأعمال م�سرتك

جمل�س اأعمال بلغاري فل�سطيني م�سرتك حتت التاأ�سي�س

امللحق  مع  متت  التي  وال��ل��ق��اءات  ال��زي��ارات  من  جمموعة  على  بناء 

التجاري وال�صفري البلغاري ملقر احتاد رجال العمال الفل�صطينيني وبعد 

اأبداه العديد من رجال العمال الفل�صطينيني للتعاون  الهتمام الذي 

معايل  ماجد  الحتاد  عام  اأمني  تكليف  بلغاريا مت  دولة   مع  التجاري 

بزيارة  الفل�صطينية  البلغارية  ال�صداقة  جمعية  رئي�س  حرب  �صمري 

ا�صتطالعية  بجولة  والقيام   2007/5/12-6 الفرتة  يف  لبلغاريا 

بني  التعاون  اآفاق  وبحث  ال�صتثمارية  الج��واء  على  كثب  عن  للتعرف 

البلدين ، حيث مت عقد عدة لقاءات ر�صمية مع برملانيني وممثلني يف وزارة اخلارجية البلغارية ، وغري ر�صمية مع رئي�س الوزراء ال�صابق ووزراء 

اقت�صاد وا�صحاب �صركات ورجال اعمال و�صفراء، قدموا �صرحا وافيا عن حجم ال�صتثمارات والجراءات املتعلقة بذلك، حيث وعدوا بتقدمي 

ت�صهيالت كبرية للم�صتثمرين الفل�صطينيني ومت التفاق على تكليل هذه الزيارات بالقيام بتوقيع اتفاقية تاأ�صي�س جمل�س اعمال فل�صطيني بلغاري 

م�صرتك يعقد حتت مظلته العديد من الفعاليات والن�صاطات القت�صادية .
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نشاطات الجمعية واالتحاد والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاصالن

اإجتماع لروؤ�ساء وممثلي 

املوؤ�س�سات يف املجل�س 

التن�سيقي

اإ�ستالم وت�سليم لأمانة ال�سر يف املجل�س التن�سيقي

ت�صلمت اجلمعية امانة �صر املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س مرتني خالل الفرتة ال�صابقة حيث تتبادل املوؤ�ص�صات الربعة يف القطاع 

اخلا�س كل �صتة اأ�صهر اأمانة ال�صر وهي احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني واحتاد الغرف التجارية، ومركز التجارة الفل�صطيني، واحتاد 

ال�صناعات الفل�صطينية، وي�صم املجل�س ع�صرة موؤ�ص�صات يف القطاع اخلا�س.

اإعت�سام وحمالت ت�سامن:

» النداء من اجل فل�سطني «

النداء من اجل  بيان   التن�صيقي وجمموعة من اع�صائها يف ا�صدار  الفل�صطينيني مع موؤ�ص�صات املجل�س  �صارك احتاد جمعيات رجال العمال 

فل�صطني الذي وقعه اكرث من 250 �صخ�صية بتاريخ 2006/2/18 والتي  رفعت اىل فخامة الرئي�س حممود عبا�س »ابو مازن« رئي�س ال�صلطة 

الوطنية الفل�صطينية واىل حركة التحرير الوطني فتح وحركة املقاومة ال�صالمية  حما�س واىل كافة القوى الوطنية والدميوقراطية الفل�صطينية  

الفل�صطينية  التحرير  منظمة  بربنامج  تلتزم  امل�صتقلة  الكفاءات  من  وطني  وتوافق  اإجماع  حكومة  بت�صكيل  النداء  على  املوقعون  طالب  حيث  

وقرارات ال�صرعية الدولية والثوابت الوطنية. 

حملة » جرحكم جرحنا «

بتاريخ   “ جرحنا  جرحكم   “ اللبناين  ال�صعب  لدعم  الفل�صطينية  الوطنية  احلملة   يف  الفل�صطينيني   العمال  رجال  جمعيات  احتاد  �صارك 

قامت  حيث  لبنان   على  ال�صر�صة  ال�صرائيلية  الع�صكرية  احلملة  �صوء  يف  اللبناين  لل�صعب  العاجلة  امل�صاعدات  قدمت  والتي   2006/8/9
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احلملة بجمع حمولة اكرث من ع�صرين �صاحنة  من امل�صاعدات العينية 

املرة  هي  هذه  وكانت  امريكي  دولر  الف   300 مبلغ  اىل  بال�صافة 

الوىل التي ي�صمح بدخول منتجات فل�صطينية لعتبارات ان�صانية اىل 

الرا�صي اللبنانية عرب الرا�صي الردنية.

واأع�صاءها  الفل�صطينيني  العمال  رجال  جمعيات  احتاد  �صارك  كما 

وموظفيها بالفعاليات الذي نظمها املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع 

اخلا�س بتاريخ  2007/5/20  كتعبري عن رف�س القتتال الداخلي 

والفلتان الأمني واغاثة قطاع غزة.

حملة “كفى”

لوقف القتتال الفل�سطيني والتناحر الداخلي 

�صهر  يف  القت�صاد  حلماية  “كفى”  حملة  اخلا�س  للقطاع  التن�صيقي  املجل�س  وموؤ�ص�صات  الفل�صطينيني  العمال  رجال  جمعيات  احتاد  اأطلق 

حزيران2007 مببادرة من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، وذلك بهدف العمل على و�صع حد لالعتداءات امل�صتمرة على 

املوؤ�ص�صات الفل�صطينية. واأعلن عن ذلك، حممد م�صروجي 

املجل�س  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  وذل��ك  الحت��اد  رئي�س 

روؤ�صاء  من  مب�صاركة  اهلل  ب��رام  ب��ارك  غراند  فندق  يف 

موؤ�ص�صات املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ، 

حيث اأعلن اأن هذه احلملة ت�صمل ت�صكيل جلنة طوارئ من 

التن�صيقي  املجل�س  اإطار  عرب  اخلا�س  القطاع  موؤ�ص�صات 

ملوؤ�ص�صات هذا القطاع، وت�صم اإىل ع�صويتها ممثلني عن 

النقابات املهنية. حيث   موؤ�ص�صات املجتمع املدين واحتاد 

اإن احلملة ت�صمل كذلك اإطالق حملة اإعالمية حتّرم الدم 

الفل�صطيني وتهدف اإىل تو�صيح �صورة ما يجري من اعتداءات ب�صبب الفلتان الأمني وحالة الفو�صى والعبث امل�صت�صرية والتي �صتوؤدي يف حال 

ا�صتمرارها اإىل انهيار القت�صاد الوطني وال�صلم الأهلي.

موؤمتر �سحفي

احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني بال�صرتاك مع موؤ�ص�صات املجل�س التن�صيقي يقيم اعت�صاما وموؤمترا �صحفيا للت�صامن مع قطاع غزة 

واملطالبة بفتح املعابر ووقف احل�صار 

طالب احتاد رجال العمال الفل�صطينيني واع�صاء  املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف فل�صطني املجتمع الدويل مبا فيها هيئة الأمم 

املتحدة واللجنة الرباعية والحتاد الأوروبي برفع احل�صار الإ�صرائيلي عن قطاع غزة. جاء ذلك خالل العت�صام الذي جرى بح�صور ممثلني 

2008/1/24 ، رفع خالل  عن موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س وذلك امام مقر احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني يف رام اهلل بتاريخ 

العت�صام العديد من ال�صعارات واليافطات التي تطالب برفع الغالق املفرو�س على املعابر وبوقف العدوان على الفل�صطينيني وال�صروع باحلوار 

الوطني.

 حيث تال عاهد ب�صي�صو نائب رئي�س احتاد رجال العمال الفل�صطينيني بيانا �صحافيا �صادرا عن املجل�س التن�صيقي امام و�صائل العالم اكد فيه 

ان املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف فل�صطني ي�صتنكر املمار�صات الإ�صرائيلية �صد اأهلنا يف قطاع غزة ويف املحافظات الفل�صطينية 
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رة، الن املتكرَّ الإ�صرائيلية  الع�صكرية  العتداءات  ذلك  يف  ومبا  الأخ��رى، 

وعمليات الغتيال ال�صيا�صي، والعتقال اجلماعي، واحل�صار الع�صكري 

�صدَّ  واجل��رائ��م  احل��رب،  جرائم  من  ن��وع  يعترب  ال��ذي  والقت�صادي 

الإن�صانية ، فاملجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف فل�صطني 

واللجنة  املتحدة  الأمم  هيئة  ذلك  و�صمن  ويل،  ال��دَّ املجتمع  لُينا�صد 

الرباعية والحتاد الأوروبي ودول العامل، اأْن تبادر اإىل موقٍف حا�صم 

اإ�صرائيل وال�صتمرار يف  ومتوا�صل ُيوقف اندلع الكارثة، ويحول دون 

جتذير  غري  �صيئًا  تنتج  ل  التي  الوح�صية  املمار�صات  هذه  يف  الإمعان 

اأمن  اأمد ال�صراع وتو�صيع نطاقه، وتهديد  احلقد والكراهية، واإطالة 

ال�صرق الأو�صط والعامل باأ�صره مبخاطر جدية غري م�صبوقة.

م�ساركات جمال�س الإدارة ومدراء املوؤ�س�سات:

الفل�صطينيني  الأعمال  رجال  اإحتاد  ومنها  اخلا�س  للقطاع  التن�صيقي  املجل�س  موؤ�ص�صات  وم��دراء  الدارة  جمال�س  عن  ملمثلني  اجتماعات  عدة   عقد  مت 

واجلمعية ومت بحث عدة حماور  اثتاء هذه الجتماعات من اأهمها متابعة و�صع م�صاريع خطة الطوارئ وخطة الت�صغيل وم�صاريع خطة التنمية  متو�صطة 

املدى لل�صنوات املختلفة وتزويدها �صنويا بالتعاون مع وزراتي القت�صاد الوطني والتخطيط وممثلي الدول املانحة والبنك الدويل . وكذلك يف لقاءات ثنائية 

مع ممثلي الدول املانحة لالطالع على �صيا�صات الدعم املايل والفني لهذه الدول وحماولة التاأثري فيها وتوجيهها ل�صالح حاجات القت�صاد الفل�صطيني. 
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PSW اجتماع جلنة القطاع اخلا�س

مع الدول املانحة يف مقر البنك الدويل

يف �ساحية الربيد .

لقاء اأو�سكار وي�ستنغر 

ممثل النم�سا لدى 

ال�سلطة الوطنية

غداء عمل يجمع ممثل عن وزارة اخلارجية وعن القطاع 

اخلا�س يف دولة ت�سيلي

موؤمتر العمل العربي يف جمهورية م�سر العربية 

�صارك وفد من  املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف الدورة اخلام�صة والثالثني ملوؤمتر العمل العربي يف مدينة �صرم ال�صيخ يف الفرتة 

مابني 2/23-3/1/ 2008  .وقد تراأ�س الوفد  ح�صام حجاوي ممثل ال�صيا�صات العمالية والجتماعية  وحممد اليازجي نائب رئي�س احتاد 

رجال العمال الفل�صطينيني.

لقاء اأريحا 

�صارك احتاد رجال الأعمال الفل�صطينيني واجلمعية ممثال برئي�صها ال�صيد حممد م�صروجي  وال�صيد فوؤاد جربامني �صر اجلمعية و ماجد معايل امني عام 

الحتاد  بور�صة  عمل  للقطاع  اخلا�س  الفل�صطيني لتحديد برنامج  احلوار  القت�صادي  الوطني  يف  فندق  النرتكونتننتال  يف  اأريحا  بتاريخ 3-1/ 

2008/4، حيث  مت  التفاق  وحتديد  الأولويات  الإ�صرتاتيجية  للحوار  القت�صادي  الوطني و التفاق  على  قائمة  من  الأولويات  املحددة  التي  ميكن 
حتقيقها  من  احلوار  مع  احلكومة  واإ�صدار  قانون  ت�صجيع  ا�صتثمار  للمناطق  ال�صناعية و التفاق  على  اآليات  العمل  فيما  يتعلق  باحلوار  الداخلي  

واحلوار  مع  القطاع  العام.

وانتداب  ال�صيد  ماجد  معايل  ممثل  املجل�س  التن�صيقي  يف  اللجنة التوجيهية  اخلا�صة  مب�صروع  ت�صهيل  التجارة  عرب  املمرات  التجارية  احلدودية.

موؤمترات العمل الدولية – جنيف 

م�صاركة  املجل�س  التن�صيقي  يف  ع�صوية  وفد  فل�صطني  يف  الدورات املختلفة ال�صابقة والدورة ال�صابعة والت�صعني الخرية ، ملوؤمتر  العمل  الدويل  يف  

جنيف  يف الفرتة 5/28-2008/6/13 وقد  �صم  وفد  املجل�س  التن�صيقي  الذي  رافق  معايل  د.  �صمري  عبد  اهلل  وزير  العمل  كل  من  ال�صادة  

ح�صام  حجاوي  عن  احتاد رجال العمال والغرف التجارية  وخالد  الوادية  عن  جمل�س  ال�صاحنني  و  طارق  �صقف  احليط  عن  بالرتيد.
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زيارة اإىل اجلزائر مع دولة رئي�س الوزراءالن

لرئي�س  املرافق  الفل�صطيني  بالوفد  التن�صيقي   املجل�س  �صارك 

كمال  الوطني حممد  القت�صاد  وزير  و  فيا�س  �صالم  د.  ال��وزراء 

 ،2008/7/1-6/27 مابني  الفرتة  يف  اجلزائر  اىل  ح�صونة 

حيث مت توقيع اتفاقية اعفاء جمركي للمنتجات الفل�صطينية والتي 

ال�صوق  اىل  الفل�صطينية  املنتجات  جميع  ت�صدير  �صيتم  مبوجبها 

اجلزائري بدون ر�صوم جمركية  وبدون رخ�س ا�صترياد مل�صتوردين 

من اجلزائر. 

زيارة موؤازرة ملدينة نابل�س

قام  وفد  من  املجل�س  التن�صيقي  بزيارة  موؤازرة  ملدينة  نابل�س بتاريخ 

ال�صرائيلية   الج���راءات   طبيعة   على   للوقوف     2008/7/22
�صد  موؤ�ص�صات  املجتمع  املدين  وبع�س  موؤ�ص�صات  القطاع  اخلا�س  

افل�صطيني،  وا�صتنكارا  لكل  الجراءات  الظاملة .

اتفاقية جتارية مع اليمن

الر�صمي  الفل�صطيني  الوفد  �صمن  التن�صيقي   املجل�س  من  وفد  �صارك 

تعاون بني  اتفاقية  توقيع  و مت  لليمن  زيارته  اثناء  الوزراء  رئي�س  برئا�صة 

التن�صيقي  واملجل�س  اليمنية  وال�صناعية  التجارية  للغرف  العام  الحتاد 

التجاري  التعاون  افاق  لتطوير   ، الفل�صطيني  اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات 

بني  العالقات  وتطوير  التجارية  املعلومات  وتبادل  اليمني  الفل�صطيني 

يف  الفل�صطينية  املنتجات  ترويج  ودع��م  الفل�صطيني  اخلا�س  القطاعني 

ال�صوق اليمني.

لقاء مع رجال اعمال بريطانيني 

لرئي�س  املرافق  الربيطاين  العمال  رج��ال  وفد  مع  اجتماع  عقد 

الوزراء جوردان براون اثناء زيارته اىل فل�صطني وذلك على هام�س 

الزيارة بني وزير القت�صاد الفل�صطيني ووزير التجارة اخلارجية 

الربيطانية حيث مت التفاق على عقد موؤمتر خا�س بال�صتثمار يف 

لندن.

زيارة اجلمهورية الت�سيكية 

الذي  الوزراء  رئي�س  برئا�صة  حكومي  بوفد  التن�صيقي  املجل�س  �صارك 

الت�صيكية،  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الفعاليات  عن  مبمثلني  التقى 

للتعاون  الت�صيكي  اخلا�س  القطاع  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   مت  وقد 

وتطوير العالقات التجارية الفل�صطينية الت�صيكية وتفعيل ال�صادرات  

الفل�صطينية اىل جمهورية الت�صيك.

موؤمتر  احلوار  الوطني  القت�سادي  الثالث  

�صارك وفد من احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني يف مدينة 

اريحا يف موؤمتر احلوار الوطني القت�صادي الثالث يف خمتلف اللجان 

التح�صريية والفنية للموؤمتر وذلك  بتاريخ 2008/10/5، مب�صاركة 

ما يزيد عن 400 �صخ�س ميثلون وزارات وموؤ�ص�صات القطاعني العام 

واخلا�س، ورجال اأعمال وم�صتثمرين و�صناعيني فل�صطينيني، وبدعم 

من الوكالة ال�صويدية للتنمية والتعاون الدويل )�صيدا( وا�صتهل املوؤمتر 

حتت �صعار )حوار.. �صراكة.. تنمية( وذلك من اأجل ماأ�ص�صة العالقة 

بني القطاعني العام واخلا�س.

�صارك اأمني عام احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني ماجد معايل يف لقاء وفد من�صاوي رفيع امل�صتوى  زار مدينة رام اهلل  مكون من 

جمموعة من رجال الأعمال والعلماء النم�صاويني وممثلني عن القطاع العام ؛  والذي جاء لالطالع على الأو�صاع القت�صادية يف فل�صطني بتاريخ 

2008/12/16، حيث كان با�صتقبالهم وزير القت�صاد الوطني والأ�صغال العامة معايل ال�صيد حممد كمال ح�صونة، وال�صيد نا�صر طهبوب 
ال�صندوق وذلك  العبد م�صت�صار  �صميح  والدكتور  ال�صتثمار،  املوؤ�ص�صية يف �صندوق  العالقات  وال�صيد جمال حداد مدير  القت�صاد  وزارة  وكيل 

بح�صور عدد من ممثلي موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س 

الفل�صطينيني،  الأع��م��ال  رج��ال  من  وع��دد  وال��ع��ام 

حول  مف�صاًل  �صرحًا  النم�صاوي  للوفد  قدم  حيث 

اإليه  اآل��ت  وم��ا  فل�صطني  يف  القت�صادية  الأو���ص��اع 

وال�صيا�صات  امل�صتمر  والإغ���الق  احل�صار  ظل  يف 

الفل�صطينية،  الأرا�صي  على  املفرو�صة  الإ�صرائيلية 

اأي م�صاريع  اأمام  ُت�صكل عقبة  املمار�صات  واأن هذه 

ت�صعى احلكومة الفل�صطينية لتنفيذها يف الأرا�صي 

الفل�صطينية.

لقاء وفد من�ساوي رفيع امل�ستوى يزور الأرا�سي الفل�سطينية 
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اأغيثو غزة

التن�صيقي  املجل�ص  م�ؤ�ص�صات  مع  باال�صرتاك  الفل�صطينيني  االعمال  رج��ال  احت��اد 

ي�صارك  باحلملة ال�طنية الفل�صطينية الغاثة قطاع غزة 

بعد اأن ا�صبح  قطاع غزة منطقة منكوبة من النواحي الإن�صانية والقت�صادية وال�صحية 

والجتماعية ب�صبب العدوان الإ�صرائيلي الذي بداأ اأواخر �صهر كانون اول عام 2008  

ا�صت�صهاد وجرح اللف.   اإىل  واأدى وفق الح�صاءات  والذي طال كل مناحي احلياة، 

لقاء اقت�سادي يف تون�س 

�صارك وفد من احتاد رجال العمال الفل�صطينيني بالوفد املرافق لدولة رئي�س الوزراء د. �صالم فيا�س يف زيارته اىل دولة تون�س يف الفرتة 

17-2008/12/18 مع وفد من القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س من املجل�س التن�صيقي بهدف تعزيز العالقات الثنائية على امل�صتوى 
الر�صمي وال�صعبي والقت�صادي، وقد �صارك من الحتاد كل من ال�صادة ف�صل اجلرو ويعقوب حاكورة وطارق عمر ال�صقا من اع�صاء الحتاد يف 

قطاع غزة، وامين نريوخ ع�صو الحتاد من  اخلليل.

�سراء قطعة اأر�س يف رام اهلل

دخلت جمعية رجال الأعمال الفل�صطينيني / القد�س ك�صريك مع املجل�س التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س بتاريخ 2007/9/11 ل�صراء 

قطعة ار�س يف حي الإر�صال يف مدينة رام اهلل، بهدف بناء مقرات لالأع�صاء امل�صاركني يف املجل�س من موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س امل�صاهمني.

 اجتماع اللجنة الوطنية لإغاثة غزة 

اخلا�س  القطاع  ملوؤ�ص�صات  التن�صيقي  املجل�س  ا�صدر 

على  ال�صرائيلي  العدوان  فيه  ادان  بيانا  الفل�صطيني 

بكل  ال��دويل  املجتمع  فيه  املجل�س   يطالب  غزة  قطاع 

هيئاته من هيئة المم املتحدة  وجمل�س المن واللجنة 

عند  ال��وق��وف  وغ��ريه��ا  الوروب����ي  والحت���اد  الرباعية 

وحقوقه  الفل�صطيني  ال�صعب  جتاه  كاملة  م�صوؤولياتهم 

ال��ع��دوان  ان��ه��اء  اج��ل  م��ن  ال��ف��وري  والعمل  امل�صروعة 

الغا�صم، وحتميل ا�صرائيل كامل امل�صوؤولية عما ترتكبه 

بال�صافة  وتخريب  دم��ار  من  ت�صببه  وم��ا  جم��ازر  من 

وال�صماح  غ��زة  قطاع  عن  احل�صار  رف��ع  ���ص��رورة  اىل 

لكل م�صتلزمات احلياة دخول القطاع . و�صدد املجل�س 

كما اأدى العدوان اإىل تدمري البنية التحتية لقطاعات اخلدمة العامة وتدمري مباين املوؤ�ص�صات العامة واجلمعيات واملمتلكات اخلا�صة، كما اأدى 

اإىل �صلل كامل يف احلياة الجتماعية والقت�صادية. 

التن�صيقي ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س يف بيانه على الهمية وال�صرورة الق�صوى للمبا�صرة بتطبيق قرارات امل�صاحلة الوطنية واحلوار الوطني 

ال�صامل دون قيد او �صرط مبا ي�صع امل�صلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. كما ومت اطالق  احلملة الوطنية لغاثة غزة  بتكليف وزارة القت�صاد 

الوطني بالتن�صيق مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س واملجتمع املدين التي قررت �صرف م�صاعدات للمت�صررين يف القطاع  ، حيث مت ت�صكيل اللجان 

ملتابعة جمريات احلملة و�صمان  والوزارات  الهيئات احلكومية  الهلية  وممثلني عن  واملنظمات  التن�صيقي  املجل�س  موؤ�ص�صات  املتخ�ص�صة من 

و�صول امل�صاعدات العينية واملالية للمت�صررين.
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�صلم  حممد م�صروجي رئي�س احتاد رجال العمال الفل�صطينيني ر�صالة �صكر اىل ال�صفري الرتكي د. اورجان اوزير ليقوم باي�صالها  اىل رئي�س الوزراء 

بتاريخ  وذلك  دافو�س  موؤمتر  يف  وموقفه  غزة  على  احلرب  اأثناء  وخا�صة  الفل�صطينية  للق�صية  الداعم  ملوقفه  تقديرا  اردوغ��ان  رجب  طيب  الرتكي 

رفيق  اجلديد  املوؤ�ص�صة  رئي�س  بح�صور  “تيكا”  الرتكية  والتنمية  التعاون  موؤ�ص�صة  مقر  يف  عقد  الذي  اللقاء  خالل  م�صروجي  وقال   .2009/3/3
�صتينكيا ان ال�صعب الفل�صطيني فخور ويقدر عاليا املوقف الرتكي الدائم الذي ي�صاند الق�صية الفل�صطينية م�صريا اىل ان املواقف الرتكية تعرب عن عز 

وكربياء وتاخي بني ال�صعبني ال�صقيقني ، كما ا�صاد مبوقف اردوغان يف موؤمتر دافو�س وو�صفه بانه كان �صجاعا ميثل مواقف تركيا ال�صحيحة موؤكدا ان 

الفل�صطينيني يفخرون مبثل تلك املواقف. وجرى خالل اللقاء ا�صتعرا�س وبحث ال�صبل الكفيلة لرفع املعاناة عن الفل�صطينيني وحل م�صاكلهم القت�صادية 

ودور رجال العمال يف هذا اخل�صو�س. من جهته �صكر ال�صفري الرتكي د.اأورجان اأوزير  احتاد رجال العمال على هذه اخلطوة  موؤكدا وقوف تركيا اىل 

جانب ال�صعب الفل�صطيني يف حمنته وا�صتعداد حكومته لتخفيف ال�صائقة التي مير بها ال�صعب الفل�صطيني يف هذه املرحلة وخا�صة يف قطاع غزة.

ر�سالة �سكر 

اأوزير لدى ال�صلطة الفل�صطينيية ر�صالة تقدير لدولة رئي�ص ال�زراء  اأركان  احتاد رجال االعمال الفل�صطينيني ي�صلم ال�صفري الرتكي د. 

رجب طيب اردوغان 

الفل�صطينيني  طواقم  قناة  اجلزيرة   ك��رم احت��اد  رج��ال  الأع��م��ال  

الف�صائية  يف  الأرا�صي  الفل�صطينية  تقديرا  جلهود  القناة  يف  تغطيتها    

للحرب  الإ�صرائيلية  على  قطاع  غزة  طوال  23  يوما  متوا�صلة.

وج��اء  التكرمي  يف  اط��ار  الزيارة  التي  قام  بها  وفد  من  الحتاد  

دروع تقديرية 

احتاد رجال العمال الفل�سطينيني يكرم طواقم قناة اجلزيرة  الف�سائية

اهلل   رام   مدينة   يف   القناة   مقر   اىل   م�صروجي   حممد   برئا�صة  

وليد   قناة  اجلزيرة   الوفد  مدير  مكتب   ا�صتقبال   ك��ان  يف   حيث  

العمري  وطاقم  العاملني  فيها من مرا�صلني وفنيني وقدمت لهم الدروع 

لتميزهم يف تغطية  اأحداث  احلرب  وف�صح  النتهاكات  الإ�صرائيلية  

الكبرية  حلقوق  الإن�صان  من  قتل  وتدمري.
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�صارك رئي�س الحتاد حممد م�صروجي يف امللتقى الذي نظمه جمل�س العمل الفل�صطيني برعاية كرمية من ال�صيخة لبنى 

القا�صمي وزيرة القت�صاد الماراتي يف ق�صر الإمارات يف ابوظبي بتاريخ 2006/6/21 وذلك بح�صور وفد فل�صطيني 

�صم املهند�س مازن �صنقرط وزير القت�صاد الفل�صطيني ومروان الطربي رئي�س ادارة جمل�س العمل الفل�صطيني ونخبة من 

رجال املال والعمال من المارات وال�صعودية وقطر وفل�صطني وعدد من كبار امل�صوؤولني يف دولة المارات حيث مت اطالق 

ملتقى “ نظرة ا�ست�سرافية “ موؤمتر فل�سطني  للتنمية وال�ستثمار - ابوظبي وعمان

املنتدى الثاين لال�ستثمار يف ال�سرق الو�سط و�سمال اأفريقيا

 م�صاركة وفد من اجلمعية والحتاد باأعمال املنتدى الثاين لال�صتثمار يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا والذي عقد يف القاهرة يف الفرتة بني 

26-2007/11/28 بتنظيم من منظمة OECD واحتادات وجمعيات رجال الأعمال يف املنطقة حتت عنوان »اإ�صالح املناخ ال�صتثماري 
للنمو وزيادة فر�س العمل« حيث خ�ص�س  اليوم الأول لجتماعات رجال الأعمال واليوم الثاين لالجتماعات الوزارية.

فعاليات موؤمتر فل�صطني لال�صتثمار يف منطقة اخلليج العربي لبحث 

الوجه  يعرب عن  املوؤمتر  ان هذا  فل�صطني حيث  ال�صتثمار يف  وترويج 

الخر لفل�صطني املتمثل باحلر�س على اللتزام والبناء والعمار.

 وقام الوفد اي�صا باطالق حملة وفعاليات م�ؤمتر فل�صطني لل�صتثمار 

يف االردن بح�صور وزير ال�صناعة والتجارة الردين  د.عامر احلديد.

ال�صيخة

لبنى القا�صمي

موؤمتر فل�سطني لال�ستثمار يف مدينة بيت حلم  

مؤتمرات االستثمار المحلية والدولية

يف اأبو ظبييف عمان
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�صارك احتاد رجال العمال الفل�صطيينيني  يف موؤمتر فل�صطني لال�صتثمار يف مدينة بيت حلم بتاريخ  21-2008/5/23 ، �صارك الحتاد  

يف اللجنة التوجيهية ملوؤمتر  فل�صطني لال�صتثمار، حيث �صاركت موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س والعديد من ال�صركات الفل�صطينية والعربية باملوؤمتر 

ومعر�س املنتجات الفل�صطينية ) Palestine of Best ( الذي اقيم  على هام�س املوؤمتر، وقد تراأ�س وفد الحتاد حممد م�صروجي  واأع�صاء 

جمل�س ادارة الحتاد واجلمعية ووفد يزيد عن 50  رجل اعمال من اع�صائه من ال�صفة الغربية  وقطاع غزة حيث �صاركوا من خمتلف القطاعات 

النتاجية واخلدماتية ا�صافة اىل ا�صتعرا�س للجوانب الرتاثية والثقافية.كما ومت عقد لقاءات ثنائية وعدة جل�صات متخ�ص�صة والقيام بجولت 

ميدانية للم�صاركني يف القد�س وبيت حلم وعدة مدن اأخرى، ومت خالل املوؤمتر ا�صدار اعلن بيت حلم  حول احلوار وتنظيم العالقة وال�صراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س يف فل�صطني  واعتماد املحاور الثالث التي مت حتديدها يف لقاء اأريحا .

موؤمتر ت�سجيع ال�ستثمار يف  فل�سطني ولية جورجيا الوليات املتحدة المريكية

الفل�صطينيني  مبوؤمتر ت�صجيع ال�صتثمار يف فل�صطني الذي عقد يف ولية جورجيا  العامور ع�صو احتاد جمعيات رجال العمال  �صارك حممد 

المريكية بتاريخ 2008/12/2 وياأتي موؤمتر جورجيا تباعا للموؤمترات التي �صبقته بخ�صو�س ال�صتثمار يف فل�صطني .

عقد يف لندن منتدى العمال للتجارة وال�صتثمار يف فل�صطني بتاريخ 15-2009/12/16 بح�صور كل من رئي�س الوزراء د. �صالم فيا�س 

و وزير القت�صاد الوطني كمال ح�صونة  ورئي�س الوزراء الربيطاين جوردون براون  و وزير  التجارة الربيطاين لورد ماندل�صن و وزير الدولة 

للتجارة وال�صتثمار غاريث توما�س وتوين بلري مبعوث اللجنة الرباعية ، وعدد كبري من ممثلي القطاع اخلا�س الفل�صطيني والربيطاين،  حيث  

دعا امل�صاكرون اىل بناء عالقات اقت�صادية وثيقة بني القطاعني اخلا�س الفل�صطيني والربيطاين ، واأكد �صالم فيا�س على دعم احلكومة الكامل 

اأعمال فل�صطيني بريطاين م�صرتك يعمل على  للقطاع اخلا�س الفل�صطيني ودعمه ل�صتقبال امل�صتثمرين ،كما مت العالن عن تا�صي�س جمل�س 

ت�صجيع التجارة وال�صتثمار بني البلدين.  

منتدى العمال يف لندن للتجارة وال�ستثمار يف فل�سطني:
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�صارك  احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني يف 

موؤمتر  فل�صطني  لال�صتثمار )ملتقى  ال�صمال( بتاريخ  

من  بوفد  نابل�س  مدينة  يف   2008  /11/23-22

موؤمتر فل�سطني لال�ستثمار “ملتقى ال�سمال “ يف مدينة  نابل�س

املوؤمتر اخلام�س لرجال العمال و امل�ستثمرين الردنيني املغرتبني

دعي الحتاد من قبل جمعية رجال العمال الردنيني ووزارة اخلارجية الردنية و موؤ�ص�صة ت�صجيع ال�صتثمار للم�صاركة يف هذا املوؤمتر الذي 

�صاركنا يف املوؤمترات ال�صابقة له ، ولكن قرر جمل�س ادارة الحتاد عدم امل�صاركة يف هذا املوؤمتر للتعبري عن عدم الر�صى و ال�صتياء من الوعود 

املتكررة من اجلانب  الر�صمي  الأردين بالنظر يف ق�صايا امل�صتثمرين الفل�صطينيني يف الأردن و هي متعددة اجلوانب ، و قد �صبق بحث هذه 

املعوقات يف اأكرث من لقاء اأردين فل�صطيني و على م�صتوى اجتماعات جمل�س الأعمال امل�صرتك، وقد رفعت مذكرة حول ذلك با�صم احتاد رجال 

الأعمال الفل�صطينيني اإىل الإخوة يف جمعية رجال الأعمال الأردنيني و ذلك لنقلها اإىل اجلهات الر�صمية يف جانبهم ومل تنتج اجنازات ملمو�صة 

عن ذلك. 

تنمية  ل  اأن��ه  على  املوؤمتر  اأك��د  حيث  العمال،  رج��ال 

فعلية وم�صتدامة يف ظل الحتالل .
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موؤمتر ال�سناريوهات امل�ستقبلية للفل�سطينيني

 امل�صاركة مبوؤمتر ال�صناريوهات امل�صتقبلية للفل�صطينيني – فر�س قيام دولة فل�صطينية دميقراطية قابلة للحياة – بتنظيم مركز التعاون وال�صالم 

الدويل وموؤ�ص�صة فريدر�س اليربت / يف فندق جراند بارك يف رام اهلل والذي عقد بتاريخ 2007/9/4.

الفل�صطينيني وحتت  الع��م��ال  رج���ال  احت���اد  م��ن   وف��د  ���ص��ارك 

ال�صيني  بامللتقى  الفل�صطيني  ال�صيني  العمال  جمل�س  مظلة 

الفرتة   يف  ع�صرة   الثانية  ب��دورت��ه  وال�صتثمار  للتجارة  ال��دويل 

8-2008/9/11 حيث يعترب هذا امللتقى من اهم الفعاليات 
امل�صتوى  على  ال�صعبية  ال�صني  لدولة  وال�صتثمارية  القت�صادية 

معايل  ماجد  الوفد  ت��راأ���س  وق��د  وال���دويل.  والقليمي  الداخلي 

اأمني عام احتاد رجال العمال الفل�صطينيني ووفد فل�صطيني من 

رجال العمال. وافتتح امللتقى وانغ ت�صي �صان نائب رئي�س جمل�س 

كبري  وع��دد  ال�صيني  الدولة 

املختلفة،  ال��دول  روؤ���ص��اء  من 

وك��ذل��ك ���ص��م��ل امل��ل��ت��ق��ى كما 

على  ال�صابقة  ال�����ص��ن��وات  يف 

املعر�س الذي فاق يف حجمه 

ل��ه��ذه ال������دورة م��ث��ي��الت��ه يف 

ال�صنوات ال�صابقة وبلغ حجما 

وجلب  و���ص��ل  اإذ  ل��ه  مثيل  ل 

�صركات وموؤ�ص�صات اقت�صادية حملية واقليمية ودولية من 104 دولة ومنطقة.

املوؤمتر ال�سيني الدويل الثاين ع�سر للتجارة وال�ستثمار يف مدينة �سيامن ال�سينية 
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ع��ق��د احت����اد ج��م��ع��ي��ات رج����ال الع���م���ال ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني ب��ت��اري��خ 

2006/12/19 مببادرة من مركز تطوير القطاع اخلا�س وبالتعاون 
مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س موؤمترا حول” الزمة ال�صيا�صية الراهنة 

بعد النتخابات وانعكا�صاتها على القت�صاد الوطني” وقد جاء انعقاد 

املوؤمتر يف الوقت الذي كان يتعر�س  فيه القت�صاد الفل�صطيني والقطاع 

والداخلية  اخلارجية  املوؤثرات  من  معقدة  ل�صبكة  بالتحديد  اخلا�س 

ال�صرائيلي على جميع  التي فر�صتها �صلطات الحتالل  القيود  جراء 

الثانية يف  النتفا�صة  اندلع  منذ  الفل�صطيني  التجاري  العمل  جوانب 

العام 2000. وكان القت�صاد هو احدى ال�صحايا الرئي�صة للعدوان 

ال�صرائيلي. وقد مت تقدمي ومناق�صة العديد من اوراق العمل من قبل 

قيادات القطاع اخلا�س الفل�صطيني والتي تخ�س كافة القطاعات على 

موؤمتر الزمة ال�سيا�سية الفل�سطينية بعد النتخابات وانعكا�ساتها على القت�ساد الوطني

مؤتمرات اقتصادية

ال�صاحة الفل�صطينية وت�صمنت عر�صا موجزا لو�صاع هذه القطاعات 

القت�صادية وقد حتدث حممد م�صروجي رئي�س الحتاد عن مظاهر 

اخللل يف الطار التنظيمي والقانوين . وخرج املوؤمتر بتو�صيات عدة 

على  والعمل  الداخلي  القتتال  عن  التوقف  ل�صرورة  التو�صية  اهمها 

كما  الفل�صطينية،  الف�صائل  بني  الحتقان  مظاهر  جميع  تخفيف 

فل�صطني  يف  الدميوقراطية  باملمار�صة  فخرهم  عن  امل�صاركون  عرب 

واحرتامهم الكامل لنتائج النتخابات الت�صريعية كما اجمع امل�صاركون 

على �صرورة قيام القيادات الفل�صطينية على كافة امل�صتويات باتخاذ 

موؤ�ص�صات  ان  ،كما  المني  النفالت  ا�صكال  جميع  ازاء  حازم  موقف 

مع  اعمق  و�صراكة  اك��رب  دور  لها  يكون  ان  ت�صعى  اخل��ا���س  القطاع 

املوؤ�ص�صات احلكومية املخت�صة فيما يتعلق بالق�صايا القت�صادية.
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 بتنظيم من مركز درا�صات القد�ص ومركز تط�ير القطاع اخلا�ص التابع جلمعية رجال العمال الفل�صطينيني  وبالتن�صيق مع املجل�س التن�صيقي 

ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س،  عقد  موؤمتر عن الأو�صاع القت�صادية والتجارية يف القد�س العربية بتاريخ 2007/3/27 يف جامعة القد�س ابو دي�س  

برعاية رئي�س الوزراء اأحمد قريع “ اأبو العالء” حيث ركز يف هذا املوؤمتر على الو�صاع القت�صادية وحماولة للخروج با�صرتاتيجية قادرة على دعم 

�صمود املواطنني يف مدينة القد�س وحت�صني او�صاعهم الجتماعية والقت�صادية والثقافية. و قد  �صارك باملوؤمتر عدد من ممثلني عن الفعاليات 

القت�صادية والجنبية ، وقد �صارك الدكتور ه�صام عورتاين مدير مركز تطوير القطاع اخلا�س الذي حتدث عن مقومات �صمود اهايل القد�س .

امل�ساركة باأعمال امللتقى القت�سادي العربي الأملاين العا�سر

بتنظيم من بيت القت�صاد الملاين يف برلني وبرعاية وزير القت�صاد والتكنولوجيا الحتادي الملاين  ميت�صل جلو�س مت عقد امللتقى القت�صادي العربي 

الملاين  العا�صر يف الفرتة مابني  11-7/13/ 2007 ، والذي بحث اطر واآفاق التعاون العربي الأملاين يف العديد من جل�صات العمل التي تغطي 

خمتلف جمالت ال�صتثمار ونقل التكنولوجيا وم�صاريع  البنية التحتية واملياه والطاقة وغريها، بال�صافة اىل امكانيات  التعاون بني �صيدات العمال 

العرب والملان ، وقد �صارك بالوفد حممد م�صروجي رئي�س اجلمعية وحممد كمال ح�صونة وحممد العامور وزهري �صيد احمد و جنالء �صهوان.

املنتدى  الثالث ملجتمع العمال العربي واتفاقيات منظمة التجارة العاملية 

بريوت  يف   2007/7/4-3 بتاريخ  اقيم  الذي  العاملية  التجارة  منظمة  واتفاقيات  العربي  الأعمال  ملجتمع  الثالث  املنتدى  باأعمال  امل�صاركة 

بتنظيم من اللجنة القت�صادية والجتماعية لغربي اآ�صيا )ال�صكوا( والحتاد العام لغرف التجارة وال�صناعة والزراعة للبالد العربية وبالتعاون 

من غرفة جتارة الكويت ، حيث �صارك فيه نخبة من رجال العمال العرب ووزراء وروؤ�صاء �صناديق ومنظمات وموؤ�ص�صات اقليمية عربية واجنبية 

وقد تناول املوؤمتر عدة حماور حول جمتمع العمال العربي يف اطار مفاو�صات منظمة التجارة العاملية وكيفية زيادة ال�صادرات من خالل القطاع 

اخلا�س وموا�صيع عدة حول التجارة يف قطاع اخلدمات والزراعة وال�صياحة.

املوؤمتر القت�سادي الول  للدول العربية وتركيا

�صارك وفد من جمعية رجال العمال الفل�صطينيني  باملوؤمتر القت�صادي الول  للدول  العربية وتركيا وبتنظيم من احتاد رجال العمال التراك 

29-2007/3/31،حيث �صاركت فيه العديد من الدول العربية وعدد من رجال  اأزمري يف تركيا يف الفرتة  )تراب( الذي اقيم يف مدينة 

العمال وال�صناعيني العرب والأتراك  .

اأيام املوؤ�س�سة

امل�صاركة يف Days Enterprise The يف الفرتة مابني 11/30 – 12/1 /2007 تون�س بدعوة من املعهد العربي للقيادات الإدارية املنبثق 

عن املعهد العربي لروؤ�صاء املوؤ�ص�صات الذي ي�صارك فيه روؤ�صاء وزراء وقيادات القطاع اخلا�س واملوؤ�ص�صات الإدارية والبحثية والتنموية يف اأ�صيا واأفريقيا 

والعامل مثل رئي�س وزراء ماليزيا ماهتري حممد ورئي�س وزراء ايطاليا �صيلفيو بر�صلكوين وكويف عنان وغريهم  وقد �صارك حممد م�صروجي رئي�س احتاد 

جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني ك�صيف يف الدورة الثانية والع�صرين لأيام املوؤ�ص�صة الذي اقيم حتت عنوان » املوؤ�ص�صة املغاربية والبلدان الآ�صيوية: 

التحديات والآفاق«.

موؤمتر حول الأو�ساع القت�سادية والتجارية يف مدينة  القد�س
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معر�س الأردن 2006 

�صاركت جمموعة من اع�صاء اجلمعية يف معر�س الردن  2006 » يف الفرتة ما بني 24-2006/5/29 يف معر�س عمان الدويل / مرج 

احلمام«  لعر�س منتجات يف الزاوية الفل�صطينية من املعر�س  والذي عقد �صمن احتفالت اململكة الردنية الها�صمية بالعيد ال�صتني لال�صتقالل، 

ومت خالل املعر�س ترتيب لقاءات ثنائية بني الوفود الزائرة وممثلي اجلهات القت�صادية الردنية من القطاعني العام واخلا�س.

معر�س املنتجات الغذائية »زادنا« 

�صاركت جمعية رجال العمال الفل�صطينيني وعدد من اع�صائها يف معر�س املنتجات الغذائية » زادنا« يف الفرتة ما بني 2007/6/28-26 

للتنمية،  الإ�صالمي  البنك  وبدعم من  تريد  بال  الف�صلطيني  التجارة  بالتعاون مع مركز  الفل�صطينية  الغذائية  ال�صناعات  والذي نظمه احتاد 

حيث �صارك يف املعر�س 34 �صركة من كربيات ال�صركات امل�صنعة للمنتجات الغذائية الفل�صطينية، وح�صر حفل الفتتاح عدد كبري من كبار 

ممثلي الفعاليات القت�صادية والوطنية وعدد من قنا�صل الدول الأجنبية. حيث اأن املعر�س هو من اهم اجنازات احلركة الإنتاجية الفل�صطينية 

املتوا�صلة رغم الظروف ال�صعبة التي حتياها، وتاأكيد على ف�صل الحتالل يف منع ال�صعب الفل�صطيني من التطور والرقي ب�صناعاته رغم العوائق 

التي يفر�صها عليه.والتي يجب العمل من اجل خلق الظروف الأف�صل كي يتطور القت�صاد الوطني، وتزداد م�صاركته يف الدخل القومي الوطني. 

هذا ومت امل�صاركة يف املعار�س ال�صنوية الدورية لهذا املعر�س .

مـعـــارض

معر�س  يف  واع�صائها  الفل�صطينيني  العمال  رجال  جمعية  �صاركت 

ال�صناعات الفل�صطينية عام 2007 يف قاعات جمعية الهالل الحمر 

الفل�صطيني يف الفرتة مابني 20-2007/8/22 ، وللمعر�س الذي 

اقيم حتت �صعار » �صنع يف فل�صطني »  اهمية كربى حيث �صاركت فيه 

85 �صركة من كافة القطاعات ال�صناعية من خمتلف مناطق ال�صفة 
التقدم  ومدى  الوطنية  بال�صناعات  التعريف  اىل  يهدف   ، الغربية 

الذي و�صلت اليه.

معر�س ال�سناعات الفل�سطينية 2007 الذي عقد يف مدينة البرية

موؤمتر و معر�س المتيازالتجاري  الول- الفرن�سايز – الريا�س

بني1- ما  الفرتة  يف  الريا�س  يف  ال�صناعية  التجارية  الغرفة  من  دع��وة  اجلمعية  تلقت 

2008/6/3  للم�صاركة يف هذا املعر�س و  مت تعميمها على الع�صاء  حيث �صارك بع�س 
رجال العمال يف هذا احلدث ومعظمهم اأدى منا�صك العمرة اي�صا .

Expotec معر�س
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م�ساركات اأع�ساء اجلمعية / الحتاد يف عدة معار�س لدولة ال�سني ال�سعبية:الن

معر�س كانتون ) معر�س ال�سني لال�سترياد والت�سدير (  1 .

الذي يقام يف مدينة قواجنو �صنويا، وي�صتمل املعر�س على خمتلف املنتوجات ال�صحية وال�صتهالكية والهدايا والآلت .. 

ومعر�س ال�سني الدويل للمنتجات ال�ستهالكية  وغريها من املعار�س املتخ�س�سة  .

حيث �صارك بهذه املعار�س عدد من اع�صاء الحتاد ميثلون خمتلف القطاعات وال�صناعات .

امل�ساركة يف اأ�سبوع التجارة ال�سيني الأوروبي - قرب�س. 2 .

�صارك وفد من اع�صاء احتاد جمعيات رجال العمال الفل�صطينيني  باملعر�س  الذي عقد يف نيقو�صيا يف الفرتة ما بني 2007/11/25-18 

والذي كان فر�صة لتوطيد العالقات ال�صينية الأوروبية الفل�صطينية والبحث يف توفري فر�س لإنعا�س الو�صع القت�صادي الفل�صطيني.

املعر�س اخلام�س للمنتجات ال�سينية الذي  عقد يف مدينة عمان  3 .

�صارك وفد من  احتاد رجال العمال الفل�صطينيني يف املعر�س يف الفرتة 2-2008/12/5 ممثال باأمني عام الحتاد ال�صيد ماجد معايل  

وجمموعة من اع�صاء الحتاد يف املعر�س الذي ا�صتمر اربعة اأيام وقد ا�صتمل املعر�س على اأربعة اأجنحة:  الدوات الكهربائية وو�صائط النقل 

ومواد البناء والتعمري والآليات ال�صناعية.  وقد افتتح املعر�س وزير ال�صناعة والتجارة الردين بالوكالة ماهر مدادحة وقد �صارك فيه ال�صفراء 

واأ�صوة   ، املحيطة  العربية  املنطقة  التجاريني يف  وامللحقني  ال�صينيني 

ال�صلطة  ل��دى  ال�صيني  التجاري  امللحق  مان�صينغ  يل  �صارك  بذلك 

اآخر  على  املعر�س   يف  امل�صاركون  اطلع  وق��د  الفل�صطينية  الوطنية 

املبتكرات ال�صناعية واحلرفية ال�صينية، وقد التقى الوفد الفل�صطيني 

بال�صفري ال�صيني يف عمان يوهوجنيانغ وامللحق التجاري ال�صيني يف 

عمان، الذين رحبا بالوفد واأعربا عن �صعادتهم  لتواجدنا معهم.
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معر�س ال�سناعات 

الفل�سطينية يف المارات 

العربية

�صارك اع�صاء اجلمعية يف معار�س 

خمتلفة لل�صناعات الفل�صطينية عقدت 

يف مدينة دبي وال�صارقة يف المارات 

العربية املتحدة.

معر�س التكنولوجيا و مواد البناء  ومعار�س اأخرى يف تركيا 

تلقت اجلمعية دعوات  حل�صور معر�س التكنولوجيا و مواد البناء يف تركيا  وكذلك معر�صا للعطور واأدوات التجميل ومعر�صا لل�صيارات وقطع 

ال�صيارات وغريها من امللحق التجاري يف ال�صفارة الرتكية يف القد�س  و مت تعميمها على الع�صاء  و �صاركت جمموعة من ال�صركات املحلية 

فيها.

معر�س احلالل يف ماليزيا

ي�صارك اأع�صاء اجلميعة يف معار�س احلالل يف 

ماليزيا الذي تنظمه بالرتيد �صنويا.

 Buildex معر�س
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اخلليل  برعاية �صركة �صهم لال�صتثمار ، حيث ح�صر  اللقاء ح�صد 

كبري من رجال العمال والقت�صاديني ومدراء البنوك يف املحافظة 

، ون�صق الندوة ماجد معايل اأمني عام الحتاد وحتدث يف الندوة 

كل من د. ح�صن باولبدة وخ�صر القوا�صمي وجري�س ق�صي�س وكمال 

ح�صونة وجربيل النت�صة الذين دعوا يف كلماتهم اىل اعتماد احلوكمة 

وال�صفافية و�صن الت�صريعات والقوانني وادراج ال�صركات امل�صاهمة 

العامة  يف ال�صوق جلذب ال�صتثمارات الداخلية واخلارجية.

ندوات وور�سات عمل

تنظيم ندوة حول  �سوق فل�سطني لالأوراق املالية يف اخلليل

ورشات عمل ودورات ومساهمات أخرى للجمعية واالتحاد

ور�سة عمل  حول �سبل تطوير العالقات القت�سادية والتجارية بني بولندا وفل�سطني 

عقد احتاد رجال الأعمال الفل�صطينيني مع ال�صفري البولندي لدى ال�صلطة الفل�صطينية بيرت بوختا و امللحقان التجاري والقت�صادي البولنديان 

يف ال�صفارة البولندية يف تل ابيب لقاءا اقت�صاديا  يف فندق ب�صت اي�صرتن برام اهلل بتاريخ 2008/11/3، ح�صر اللقاء جمموعة من رجال 

العمال الفل�صطينيني املهتمني وتراأ�صه حممد م�صروجي رئي�س الحتاد، وهدف اللقاء اىل ايجاد قاعدة جيدة للتعاون القت�صادي بني بولندا 

وفل�صطني، وتعريف رجال العمال بفر�س ال�صتثمار والتبادل التجاري مع بولندا التي بدورها تتمتع مبنتجات جيدة ميكن العمل على  ت�صويقها   

يف فل�صطني والدول املحيطة. واأو�صح م�صروجي ان الحتاد يتطلع اىل زيادة او اإيجاد عالقات جتارية جيدة ومنظمة مع بولندا كما دعا اىل 

ا�صتعداد  عن  م�صروجي  واع��رب   ، البلدين  بني  متبادلة  ا�صتثمارات 

الحتاد لت�صكيل وفد لزيارة بولندا ويف نف�س الوقت ا�صتقبال اي وفود 

جتارية  عالقات  بناء  اجل  من  فل�صطني  يف  بولنديني  اعمال  لرجال 

الحتاد  عن  الحت��اد  �صر  امني  القوا�صمي  خ�صر  حتدث  كما  قوية. 

امل�صاركون يف  واو�صى  الفل�صطيني،  ال�صتثمار  تواجه  التي  واملعوقات 

رجال  بني  م�صرتك  اعمال  تاأ�صي�س جمل�س  على  بالعمل  اللقاء  نهاية 

الأعمال الفل�صطينيني والبولنديني لتظيم و تن�صيط هذه العالقات.

جمعيات  احت����اد  اأق�����ام 

رج�������������ال الع�������م�������ال 

بالتعاون  الفل�صطينيني 

م�����ع �����ص����وق ف��ل�����ص��ط��ني 

ل�����الوراق امل��ال��ي��ة ن���دوة 

فل�صطني  �صوق   « بعنوان 

الواقع   : لالوراق املالية  

ب��ت��اري��خ   « وامل�����ص��ت��ق��ب��ل 

2006/9/7 يف قاعة 
مبدينة  امل���ي���زان  ف��ن��دق 
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املدين  امللتقى  موؤ�ص�صة  و  الفل�صطينيني  الأعمال  رجال  جمعية  نظمت 

»العالقة  بعنوان  عمل  ور�صة  نومان  فريدري�س  موؤ�ص�صة  من  وبتمويل 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلا�س  والقطاع  املحلية  الهيئات  بني  التكميلية 

بتاريخ  اهلل   رام  مبدينة  التجارية  الغرفة  قاعة  يف  وذل��ك  امل��دين« 

املحلية  واملجال�س  البلديات  عن  ممثلني  بح�صور   2007/4/30
العمل  ور���س  من  �صل�صلة  اإط��ار  الور�صة  يف  اأت��ت  الأع��م��ال.و  ورج��ال 

والفعاليات والن�صاطات واللقاءات التي تهدف اىل تعزيز العالقة بني 

و�صول  اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  املحلية  الهيئات 

ح�صب  كل  الفل�صطيني  املجتمع  خلدمة  الأداء  يف  تكاملية  عالقة  اىل 

ت�صل  اإ�صرتاتيجية  �صراكة  لتحقيق  واأهدافه  واخت�صا�صه  اهتمامه 

اىل فهم حاجة كل طرف حلاجات الطرف الآخر و�صول اإىل م�صاريع 

م�صرتكة تنه�س بالقت�صاد الفل�صطيني، وقد اأدار الور�صة املدير العام 

امل�صاركني ا�صرف عكة من�صق  للجمعية ماجد معايل وكان من �صمن 

اهلل  رام  بلدية  رئي�صة  ميخائيل  جانيت  و  اهلل  رام  يف  املدين  امللتقى 

وعبد النا�صر احلايف ع�صو الهيئة الدارية يف جمعية رجال العمال 

الهلية.  الهيئات  �صبكة  عن  التميمي  الرحمن  وعبد  الفل�صطينيني 

العمل  اهمها  تو�صيات  عدة  املجتمعني  عن  �صدر  الور�صة  نهاية  ويف 

وموؤ�ص�صات  القروية  واملجال�س  البلديات  ين  عمل  ور�صة  ترتيب  على 

املجتمع املدين و�صركة الكهرباء وايجاد مركز تدريب لكادر البلديات 

وايجاد  امل�صتدامة  التنمية  ت�صاعد يف  بيانات  قاعدة  لنتاج  واملجال�س 

�صندوق من قبل رجال العمال لدعم البلديات ال�صغرية يف م�صاريع 

املواطنة وعمل دورات  لن�صر ثقافة  تنموية وايجاد اذاعة متخ�ص�صة 

متخ�ص�صة يف ادارة التغيري يف ال�صرة نحو بناء فكر فعال والهتمام 

الحتياجات اخلا�صة وخ�صو�صا  الثالث يف دعم ذوي  الطراف  من 

الثالث  القطاعات  بني  م�صرتك  وعمل  التن�صيق  ،و  العقلية  العاقة 

وتوفري اخلدمات اجليدة للتجمعات ال�صكانية البعيدة بتكلفة معقولة ،و 

الهتمام بالهيئات املحلية البعيدة والتي تتعر�س لنهب ارا�صيها جراء 

واملجال�س  الكبرية  البلديات  بني  املثمر  والتعاون  واجلدار  ال�صتيطان 

من  عينية  م�صاعدات  وتقدمي  توفريه.  ميكن  مبا  ودعمها  ال�صغرية 

قبل القطاع اخلا�س اىل الهيئات املحلية من اجل ا�صتخدامها لتحفيز 

املواطنني لدفع ما هو م�صتحق عليهم من ديون.

ال�صيني  ال�صفري  بح�صور   العمال  رجال  ملتقى  مقر  ور�صة عمل يف  اخلليل  زيارة  2009/3/24 خالل  بتاريخ  الإحت��اد  نظم 

وامللحق التجاري وامل�صت�صار القت�صادي يف ال�صفارة ال�صينية يف رام اهلل  وحمافظ 

ور�سة عمل حول العالقة التكميلية بني الهيئات املحلية والقطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين

ور�سة عمل ولقاء اقت�سادي مع اركان ال�سفارة ال�سينية يف مدينة اخلليل 
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م�صروجي الن حممد  الحت��اد  ورئي�س  اخلليل 

ادارة  جمل�س  واع�صاء  رئي�س  وم�صاركة 

ك��ب��ري من  وع���دد  الع��م��ال  رج���ال  ملتقى 

العالقات  ت��رك��زت ح��ول  الع��م��ال  رج���ال 

القت�صادية بني ال�صني وفل�صطني، حتدث 

م�صروجي  حممد  الحت��اد  رئي�س  خاللها 

احل��رب��اوي  غ��ازي  حممد  امللتقى  ورئي�س 

الفل�صطينية  القت�صادية  العالقات  عن 

مع   ودع��م��ه��ا  تفعيلها  ���ص��ب��ل   و  ال�صينية 

نظرائهم ال�صينيني ومع امل�صتوى الر�صمي 

رجال  معامالت  ت�صهيل  اجل  من  ال�صيني 

العمال، بال�صافة اىل امل�صاكل التي تواجه 

امل�صتورد الفل�صطيني  من ال�صني.

 كما مت تقدمي  بع�س القرتاحات كتفعيل دور 

ودعوة رجال  فل�صطني  ال�صينية يف  ال�صفارة 

العمال ال�صينيني لعمل �صراكات مع القطاع 

اخلا�س الفل�صطيني ودعوة احلكومة ال�صينية 

لفتح فروع لبع�س امل�صانع اململوكة للحكومه 

ال�صينية يف فل�صطني لت�صغيل اليدي العاملة 

وم�صاعدة  دع��م  �صندوق  لن�صاء  بال�صافة 

كما  العربية.  الدعم  ب�صناديق  ا�صوة  �صيني 

اجلنيدي  م�صنع  اىل  زيارة  اجلولة  وتخللت 

روي��ال  وم�صنع  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل����واد  ل��الل��ب��ان 

واح��دى  البال�صتيكية  امل��وا���ص��ري  ل�صناعة 

املحاجر يف منطقة تفوح.
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م�ساركات يف ور�سات عمل

ور�سة عمل يف عمان حول القت�ساد الفل�سطيني و اإ�سكالت التنمية القت�سادية يف فل�سطني 

�صارك رئي�س اجلمعية  حممد م�صروجي يف فندق الرادي�صون �صا�س يف عمان بور�صة عمل حول مدخالت القت�صاد الفل�صطيني واإ�صكالت التنمية 

ال�صرق الو�صط حيث قدم حممد م�صروجي ورقة عمل  و بتنظيم من مركز درا�صات   2006/2/28 بتاريخ  القت�صادية يف فل�صطني وذلك 

بعنوان  “دور رجال العمال الفل�صطينيني يف ال�صتات ورجال العمال العرب يف ا�صناد القت�صاد الفل�صطيني يف الداخل  “ حيث يتطلب الدعم 

بطريقة  فيه  املدرجة  الفل�صطينية  ال�صركات  ويف  املايل  ال�صوق  ال�صتثمار يف  اما عن طريق  املقيمني  العمال  رجال  واملجدي مب�صاركة  الفعلي 

الفل�صطيني  العمال  يكون رجل  الطرق  ، فبهذه  الفل�صطينية  العاملة  الأيدي  توظيف  او عن طريق   ، �صبه م�صمون  وامكانية جناحها  مدرو�صة 

والعربي قد �صاهم يف دعم القت�صاد الفل�صطيني ودعم بقاءه على ار�صه .

ور�سة عمل وجولة يف ميناء ا�سدود

م�صاركة اأع�صاء من اجلمعية يف ور�صة عمل وجولة يف ميناء اأ�صدود نظمها جمل�س ال�صاحنني الفل�صطيني

 بتاريخ 28-2006/6/29 ، وذلك حول ال�صترياد والت�صدير والفئة امل�صتهدفة هي امل�صتوردين وامل�صدرين وهذه اجلولة هي اجلولة الثانية 

التي ينظمها جمل�س ال�صاحنني الفل�صطيني وت�صارك فيها اجلمعية. 

ور�سة عمل مع دول الفتا 

�صاركت جمعية رجال العمال وجمموعة من اع�صائها بور�صات عمل نظمتها  وزارة القت�صاد الوطني حيث تركزت حول ت�صجيع ال�صادرات مع 

دول الفتا)�صوي�صرا،الرنويج،اأي�صلندا، وليختن�صتاين(، بتاريخ2-2008/12/3، وذلك يف فندق جراند بارك ، مب�صاركة  ممثل �صكرتارية 

دول الفتا جري اأول و وزير القت�صاد الوطني حممد كمال ح�صونة و مدير عام العالقات القت�صادية الدولية يف الوزارة د.زياد كرابليه ورجال 

الأعمال وممثلي موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س واملنتجني وامل�صدرين وامل�صنعني والتجار، والغرف التجارية، وذوي الخت�صا�س الذين لهم عالقة يف 

تطوير العالقات القت�صادية مع دول الفتا وخا�صة وزارتي القت�صاد الوطني والزراعة واجلمارك حيث اأكد  ح�صونة وزير القت�صاد الفل�صطيني 

على الأهمية القت�صادية وال�صيا�صية لن�صمام فل�صطني كمراقب يف منظمة التجارة العاملية. وقد مت ا�صتعرا�س بع�س املنتجات التي ميكن تبادلها 

بال�صافة اىل تف�صري اأهم بنود التفاقية مع دول الفتا من اأجل زيادة الوعي لدى امل�صاركني، وكيفية اإقامة الن�صاط القت�صادي ول �صيما مع 

�صوي�صرا والرنويج ب�صكل خا�س، وبقية دول الرابطة ب�صكل عام، واملعايري املطلوبة للو�صول اإىل تلك الأ�صواق واعرب امل�صاركون عن اأملهم يف زيادة 

ن�صبة ال�صادرات والواردات التبادلية بني دول الفتا وفل�صطني يف امل�صتقبل. 

ور�سات عمل اأخرى متعددة:

�صاركت اجلمعية والحتاد يف ور�صات عمل متعددة مع جهاز الح�صاء الفل�صطيني ومركز »ما�س« املعهد الفل�صطيني لالأبحاث ومركز »اأمان« 

لل�صفافية وامل�صاءلة ومكافحة الف�صاد وكذلك مركز »مدار« املركز الفل�صطيني للدرا�صات ال�صرائيلية ومراكز وموؤ�ص�صات وجامعات اأخرى مثل 

جمعية املراأة العاملة ومواطن، ال�صوق املايل، هيئة �صوق راأ�س املال، جامعة بريزيت، جامعة النجاح، جامعة القد�س اأبو دي�س ومراكز التدريب 

املهني ومركز امل�صاريع ال�صغرية وغريها.
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م�صاكل  دورة حول  ومديرية اجلمارك   ال�صاحنني  مع جمل�س  بالتعاون   2006/11/14 بتاريخ  الفل�صطينيني  العمال  رجال  نظمت جمعية 

ال�صترياد والت�صدير وقد افتتح الور�صة حممد م�صروجي رئي�س اجلمعية ومها ابو �صو�صة  رئي�صة جمل�س ال�صاحنني  حيث تطرقت الور�صة اىل  

موا�صيع خمتلفة  تخ�س الجراءات اجلمركية ونظام حو�صبتها  وكافة المور اللوج�صتية املتعلقة بال�صحن ونوعية ال�صاحنني، ويف ختام الور�صة 

مت توزيع ال�صهادات على امل�صاركني .   

دورة عن م�ساكل ال�سترياد والت�سدير

تنظيم دورات:

مت تنظيم دورة  يف مقر جمعية رجال الأعمال الفل�صطينيني يف رام اهلل يف الفرتة 24-2007/5/25 حتت عنوان 6 �صجما لتح�صني 

الأداء وم�صتوى تقدمي اخلدمات واملنتجات باإ�صراف با�صل طه مدير خماطر العمليات يف البنك العربي وقد �صارك يف الدورة العديد من 

مدراء �صركات  القطاع اخلا�س ورجال اأعمال من اأع�صاء اجلمعية ، ويف ختام الدورة مت توزيع ال�صهادات على امل�صاركني .

دورة 6 �سجما يف ادارة اجلودة
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دورات متخ�س�سة  يف ال�سني 

 ار�صلت اجلمعية جمموعة من املهند�صني الفل�صطينيني املتخ�ص�صني للم�صاركة يف دورة متخ�ص�صة يف جمهورية ال�صني ال�صعبية مدفوعة التكاليف ملدة 

فل�صطني. اىل   Solar Energy صهر كامل للتخ�ص�س  ونقل التكنولوجيا يف جمال�

وكذلك اإر�صال جمموعة من الفنيني للتدريب يف جمال ال�صناعات الدوائية ملدة 3 اأ�صهر يف ال�صني مدفوعة التكاليف من اجلانب ال�صيني.

مقرها  يف  اجلمعية  ع��ق��دت   

 28-27 بتاريخ  اهلل   رام  يف 

/2007/3 دورة تدريبية حول 

متطلبات واإجراءات ال�صترياد 

لتطبيق  والتح�صري  والت�صدير 

ال�صراكة  �صمن  الرتاكم  مبداأ 

ال��ذي مت  املتو�صطية  الأوروب��ي��ة 

تطبيقه حديثًا بني دول املنطقة 

املوقعة على التفاقية، وحا�صر 

خ�����ص��ر  ال���������دورة حم���م���د  يف 

للجمعية  امل�صت�صار القت�صادي 

الذي قدم �صرحًا واأمثلة عملية 

القرار  اتخاذ  متطلبات  ح��ول 

ال�صترياد  عمليات  يف  لل�صروع 

التي  وامل�����ص��اك��ل  وال��ت�����ص��دي��ر 

ت��ع��رت���ص��ه��ا واإي����ج����اد احل��ل��ول 

ا�صتعر�س  كما   ، لها  املمكنة 

كيفية اإمكانية ا�صتفادة امل�صتوردين وامل�صدرين من التفاقية اجلديدة اليورو متو�صطية لال�صتفادة من تطبيق مبداأ الرتاكم �صمن ال�صراكة 

الأوروبية املتو�صطية التي تفتح اأفاقًا وا�صعة جديدة اأمام رجال الأعمال ، و�صارك يف الدورة ممثلي ال�صركات املختلفة من اأع�صاء جمعية 

رجال الأعمال الفل�صطينيني املعنيني بق�صايا ال�صترياد والت�صدير ، وقد وزعت ال�صهادات على امل�صاركني يف ختام الدورة التي ا�صتغرقت 

يومني بواقع 9 �صاعات.

دورة حول متطلبات واجراءات ال�سترياد والت�سدير
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�صمن  الفل�صطينيني  الع��م��ال  رج��ال  جمعية  �صاهمت  م��ا  اه��م  م��ن 

فتى  م�صت�صفى  اىل  الرئي�صية  وتربعاتها  الجتماعية  م�صوؤوليتها 

التخ�ص�صي لتاأهيل املعاقني يف قطاع غزة بامل�صاعدات املالية والعينية 

وكذلك التربع بع�صرة اأجهزة كومبيوتر وطابعتني و�صكانر اىل مركز 

اىل  بالكتب  والتربع  اهلل  رام  يف  ال��دم  ثال�صيميا  لأم��را���س  ابقراط 

ال�صرى  وتثقيف  توعية  حملة  �صمن  الربغوثي  م��روان  القائد  حملة 

الفل�صطينيني يف ال�صجون ال�صرائيلية.

تربعات اجلمعية

�سركات قاب�سة

اجتماع يف اخلليل لبحث تاأ�صي�س �صركة اجلنوب القاب�صة 

م�ساركة اجلمعية يف اعياد ال�ستقالل واليام الدولية للدول  العربية و ال�صديقة منها كندا ، جنوب افريقيا ، الوليات 

املتحدة المريكية ،  بولندا ، بلغاريا  الردن، الهند، والربازيل ، م�صر وغريها
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توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الغرفة التجارية 

الأوروبية للتجارة والقت�ساد وال�سناعة 

قامت جمعية رجال العمال الفل�صطينيني بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون 

مع الغرفة التجارية الأوروبية للتجارة والقت�صاد وال�صناعة » جتمع 

امل�صالح القت�صادية الأوروبية يف رام اهلل بتاريخ 2007/6/16، 

حيث وقع عن اجلمعية الرئي�س حممد م�صروجي وعن الغرفة رئي�صها 

الداري��ة  الهيئة  اع�صاء  من  ع��دد  بح�صور  وذل��ك   ، اخلطيب  �صخر 

للجمعية واع�صاء بالغرفة التجارية الوروبية .

تد�سني منتدى �سيدات العمال  يف فل�سطني

زيارات املدير العام اإىل املحافظات املختلفة 

يف نابل�س

يف طولكرم

يف اخلليل

يف جنني
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تعترب جملة  عنوانا بارزًا ومميزًا ملجتمع الأعمال يف فل�صطني ول تعك�س فقط ن�صاطات اجلمعية والحتاد  ولكن اأداء ون�صاطات 

قطاعنا اخلا�س الفل�صطيني والقطاع العام وتفاعالتنا مع جمتمعات رجال العمال العرب وامل�صلمني والعامل، وقد ا�صدرت اجلمعية 23  عددا 

لتاريخه غطت فيها كافة الفعاليات القت�صادية على ال�صاحة الفل�صطينية والعربية والدولية .

جميييييييلة

الأهداف

ت�صكيل منرب جلميع رجال الأعمال القادمني من خلفيات خمتلفة للتعبري عن اأرائهم بخ�صو�س الق�صايا الإقت�صادية والإجتماعية ذات الختالف 

الوا�صع التي تهمهم. و تزويد القارئ باملعلومات ال�صرورية، ومراجعة الأبحاث، والدرا�صات وال�صيا�صات وعمليات �صنع القرار، واأحيانًا تكون 

حتليلية مبنهجها. كما تعك�س وتخترب التكنولوجيات اجلديدة والإ�صتثمارات وما هو جديد يف عامل الإقت�صاد واملال.

اأ�سرة التحرير

ماجد معايل - رئي�س التحرير

زكي اأبو احلالوة - مدير التحرير

جهاد عقل - م�صاعد اإداري

حممد العزة - ت�صميم واإخراج فني
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نيسان 2006 م / ربيع األول 1427 هـ ، العدد اخلامس عشر )15(

الـقـطـــــاع الـخــــاص الفـلـسـطـيـــــــــــني

وعني على السياسة

ملـــف الشـــــــركـات

زيت الزيتون الفلسطيني في طريقه إلى غزو األسواق العاملية

البــــــــيانـات املــاليــــــة تعـكـس ازدهـــــار البـــــــنوك الفلسطيــــــــــــــنية

مبادرة القطاع اخلاص من أجل فلسطني

نداء قيادات الرأي العام الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية

لقاء وفد جمعية رجال األعمال مع الدكتور عزيز الدويك

األوضاع اإلقتصادية وتداعياتها في الظروف املستجدة

تشكيل جلنة صياغة دائمة اإلنعقاد ملتابعة األوضاع الطارئة

على اإلقتصاد
©±≤® d?A?Ž w?½U?¦?�« œb?F?�« ≠ ‡?¼ ±¥≤µ Âd?×� Ø Â ≤∞∞µ w½U¦�« Êu½U�

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

إغاثة غزة . . .

إعادة بناء  وتفعيل

القطاع الخاص 

برنامج شامل 

لإلعمار والتطوير

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

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

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

ما بيــــــــن الطمـــــــوح الواعـــــــــد
والوعــــــــود املتعــــــــثـرة

تدشني مركز فلسطني للتحكيم الدولي 
ملف العدد: 

هل تؤدي ضريبـــة القيـمة املضــــــافـة
الى هجــــــرة رؤوس االمـــوال الى الـخــــــارج؟

ملف الشركات:
- حملة تعريفية حول صندوق االستثمار الفلسطيني

- انطالق صندوق التعليم الفلسطيني

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

العـــــــدد برعــــــــايـــــــــة

واستنكار الحصارالشعب الفلسطيني يطالب بدعم صمود 

احصل على بروفايل النجاح مجانا

ملتقى األعمال العربي األمريكي اجلنوبي

اطالق املبــادرة  الوطنــية لتعــزيـز املبعوث االمريكي لعملية السالم ممثلي القطاع اخلاص يلتقون ميتشيل 
املنــتج احمللي »وطنّي«

شركة فلسطني للتأمني

عالمات بارزة للجمعية
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حيادي  متثيلي  وف��رع  مركز  تاأ�صي�س  بحث  مت 

النزاعات يف فل�صطني  التجاري وحل  للتحكيم 

مع مركز التحكيم التجاري يف اأبو ظبي وذلك 

للم�صاهمة يف حل الق�صايا واخلالفات والقيام 

املجالت  جميع  يف  النزاعات  وف�س  بالتوفيق 

القت�صادية واملالية والتجارية.. ولن�صر الوعي 

ذلك  فل�صطني،و  يف  التجاري  التحكيم  لهمية 

فوؤاد  اجلمعية  �صر  امني  بها  قام  زي��ارة  خالل 

جرب ومديرها العام ماجد معايل اىل دولة المارات اواخر �صهر نوفمرب من العام 2007  مت خالله لقاء ال�صيخ عون اجلنابي مدير عام مركز التحكيم 

التجاري يف ابو ظبي حيث مت ابداء الدعم الكامل منهم 

لتا�صي�س مركز حتكيم دويل يف فل�صطني.

 2007/11/29 بتاريخ  الزيارة  نف�س  كما جرى يف 

حيادي  متثيلي  وف���رع  م��رك��ز  تا�صي�س  اتفاقية  توقيع 

النزاعات يف فل�صطني مع مركز  الدويل وحل  للتحكيم 

انطالقة  لدعم  تعاون  واتفاقية  ال��دويل  للتحكيم  دبي 

وتاهيل  اع��داد  بغية  ومهنيا  فنيا  الفل�صطيني  املركز 

حم��ك��م��ني وخ����رباء م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات لتوفري 

الفل�صطيني  اخلا�س  القطاع  خلدمة  المكانات  اف�صل 

والقت�صاد الوطني.

مركز فلسطين للتحكيم الدولي
تلقت جمعية رجال العمال الفل�صطينيني  دعوة من مركزADR الوروبي يف روما حلل النزاعات للم�صاركة يف موؤمتر متخ�ص�س يف التحكيم 

وحل النزاعات التجارية الدولية والذي عقد يف الفرتة ما بني 9-2006/5/10 يف بريوت حيث متت متابعة الدعوة والرتتيبات  حل�صور وفد 

برئا�صة رئي�س اجلمعية حممد م�صروجي ولكن مل نتمكن من احل�صول على فيزا للم�صاركني من احلكومة اللبنانية بالرغم من جميع املحاولت 

وخا�صة من اجلانب الوروبي .

توقيع اتفاقية تاأ�سي�س وتعاون 

تد�سني مركز فل�سطني 

للتحكيم الدويل

من قبل وزير العدل 

د. علي اخل�سان 
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رج��ال  جمعية   / اخل��ا���س  القطاع  تطوير  مركز  نظم 

ور�صة   2008/8/24 بتاريخ  الفل�صطينيني  العمال 

للنزاعات  حتكيم  م��رك��ز  تاأ�صي�س  اأه��م��ي��ة  ح��ول  عمل 

اخل�صان  علي  د.  العدل  وزي��ر  بح�صور  وذل��ك  التجارية 

وحممد م�صروجي رئي�س اجلمعية  وم�صاركة فوؤاد جرب 

د.  بح�صور  و  العام   املدير  معايل  وماجد  ال�صر  اأم��ني 

اخلا�س،  القطاع  تطوير  مركز  رئي�س  عورتاين  ه�صام 

الفل�صطينيني،  املقاولني  احت��اد  من  عطاهلل  وجري�س 

ور�سة عمل حول اأهمية تاأ�سي�س مركز حتكيم للنزاعات التجارية 

ولبنى كاتبة من جمموعة ايكوتي القانونية، عالوة على ح�صور عدد من املهتمني من باحثني وقانونني ورجال اأعمال.

ملراكز  العربي  الحت��اد  اىل   للتحكيم   ال��دويل  فل�صطني  اإن�صم مركز 

التحكيم خالل م�صاركة الحتاد  يف الدورة واملوؤمتر ال�صاد�س للتحكيم 

الدويل الذي عق�د يف العا�صمة الأردنية يف الفرتة الواقعة ما بني 19-

22 /12/ 2008 حتت عنوان »الجتاه�ات احلديثة لو�ص�ائل ت�ص�وية 
منازع�ات التجارة وال�صتثمار يف الدول العربي����ة« 

املوؤمتر ال�ساد�س للتحكيم الدويل  العربي 

تراأ�س د.علي اخل�صان وزير العدل الفل�صطيني وفدا م�صغرا �صارك فيه فوؤاد جرب اأمني �صر اجلمعية و الذي ي�صرف على تاأ�صي�س مركز فل�صطني 

للتحكيم الدويل حتت مظل��ة ات�ح��اد رجال الأع�م�ال الفل�صطينيني وماجد معايل اأمني عام الحتاد وجري�س عطا اهلل اأمني �صر اإحتاد املقاولني 

واآخرين يف الدورة واملوؤمتر ال�صاد�س للتحكيم الدويل العربي الذي عقد يف العا�صمة الردنية عمان يف الفرتة 2008/12/22-19، 

حيث ت�صمن برنامج املوؤمتر عدة حماور ا�صا�صية اهمها قواعد التحكيم الدولية ومدى احلاجة لتفعيل وتطوير التفاقيات العربية املتعلقة 

عقود  يف  املنازعات  ف�س  جمال�س  ودور  الهند�صي  والت�صييد  املقاولت  عقود  يف  التوازن  ومعايري  وال�صتثمار  التجارة  منازعات  بح�صم 

والهند�صية  الن�صائية  امل��ق��اولت 

وان�صاء مراكز التحكيم الع�صوائية 

يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي وال��و���ص��ائ��ل 

البديلة لف�س املنازعات كالتوفيق 

والو�صاطة.

يف  التحكيم  اتفاق  بعنوان  دورة 

العق�ود عموماآ ويف عقود املقاولت 

بوج��ه  الهند�صية   / الن�صائية 

حما�صرات  يف  و�ص�ارك  خ��ا�س 

ه��ذه ال���دورة نخبة م��ن اخل��رباء 

واملخت�صني .

التجاري  للتحكيم  العربي  الن�سمام اىل الحتاد 

يف كانون اأول 2008�س
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ي�صكل جمل�س اإدارة جمعية رجال الأعمال الفل�صطينيني جمل�س اإدارة تطوير القطاع اخلا�س، وينظر اإليه كذراع اقت�صادية ومهنية  للجمعية داعمة 

تهدف اإىل حت�صني املناخ الإقت�صادي يف فل�صطني، ورفع م�صتوى املناف�صة بني ال�صركات التجارية. ومن الأهداف الرئي�صة له اأي�صًا تعزيز احلكم 

الر�صيد، واأخالقيات العمل الإقت�صادي يف املوؤ�ص�صات املحلية والعامة، والإلتزام مبباديء اإقت�صاد ال�صوق.  يتوقع م�صاركة هذا املركز يف جميع 

الأن�صطة التي تقّيم اأداء موؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�س، التي يوليها جمتمع العمال اأهمية خا�صة، ويدعم اأي�صًا عملية الإ�صالح املت�صارعة 

لهذه املوؤ�ص�صات وتنظيم ور�صات العمل التي تركز على قطاعات اإقت�صادية حمددة، اأو موؤ�ص�صات، ويراقب م�صار و�صجل العالقات بني موؤ�ص�صات 

القطاعني، اخلا�س والعام، وينظم املوؤمترات التي تهدف اإىل حت�صني املناخ الإقت�صادي، وزيادة تدفق راأ�س املال اإىل فل�صطني كاملوؤمترات التي 

اإقت�صادية حمددة.  ويدعم هذا  تعقد حول الأزمات الإقت�صادية يف القد�س، واآخرى يف نابل�س. واإجراء درا�صات مناف�صة ذات �صلة بقطاعات 

املركز البحث امل�صتقل، واملناق�صات لل�صيا�صات املتعلقة يف الق�صايا الإقت�صادية والإجتماعية يف الداخل واخلارج على ال�صواء. ي�صع برامج واأن�صطة 

املركز مديره الدكتور ه�صام عورتاين بالتوافق مع جمل�س اإدارة املركز.

 Cramer لقاء جمل�س اإدارة املركز مع ال�سيد

CIPE املدير التنفيذي لي

ور�سة عمل حول اإعادة الإعمار

يف قطاع غزة

اجتماعات موؤمتر MDF5 يف بريوت

مركز تطوير القطاع الخاص

ور�سة عمل حول �سندوق ال�ستثمار الفل�سطينيلقاء عمل يف نابل�س
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ور�سة عمل حول القطاع الزراعي

ور�سة عمل حول تطوير النظام الق�سائي يف فل�سطني

دائرة جديدة مكافحة التزييف والتزوير والإحتيال

نتوجه حاليًا نحو اإقامة دائرة جديدة يف اجلمعية ملكافحة التزييف والتزوير والإحتيال. �صتتطور هذه الدائرة تدريجيًا لت�صبح مركزًا متخ�ص�صًا 

ونتعاون يف هذا املجال مع الإحتاد العربي ملكافحة اأعمال التزييف والتزوير.

ن�سرات املركز

باللغة الإجنليزية
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مركز تطوير القطاع اخلا�س

جمعيية رجيال الأعمال الفل�سطينييين-القد�س

ور�س العمل التي عقدها مركز تطوير القطاع اخلا�س

2008 - 2007 - 2006
 

�سنة 2008

احل�كمة يف اجلهاز امل�صريف الفل�صطيني: ال��صع الراهن ومتطلبات التحديث  .1
املتحدثون: د. جهاد الوزير، ال�صيد ريا�س اأبو�صحاده، ال�صيد نبيل اأبودياب، ال�صيد مازن �صنقرط

متطلبات حتديث احل�كمة يف املن�صاأت التجارية   .2
املتحدثون: ال�صيد با�صل كنعان، الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. عاطف عالونه، د. �صائد الكوين

م�صروع قان�ن ال�صركات: ملحظات تقييمية   .3
املتحدثون: ال�صيد با�صل كنعان، الأ�صتاذ هيثم الزعبي، الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. اأمني دوا�س

احل�كمة يف املن�صاآت التجارية العائلية يف حمافظة اخلليل: »ال��صع الراهن ومتطلبات التحديث«   .4
املتحدثون: الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. عاطف عالونه، د. �صريف اأبوكر�س

واقع وفر�ص تفعيل دور البن�ك يف التم�يل الزراعي   .5
املتحدثون: د. ه�صام عورتاين، ال�صيد ويليام فيلب�س

االأو�صاع التجارية يف حمافظة جنني: املع�قات والتطلعات   .6
املتحدثون: احلاج كمال �صمودي، ال�صيد عبداحلفيظ نوفل، د. عاطف عالونه، ال�صيد راغب العارف، ال�صيد ن�صر عطياين

قان�ن الك�صب غري امل�صروع   .7
املتحدثون: د. �صعدي الكرنز، د. حممود اأبوالرب، ال�صيد ماهر امل�صري، ال�صيد حممد امل�صروجي، د. عزمي ال�صعيبي، 

ال�صيد عبداحلفيظ نوفل، الأ�صتاذ ثائر اأبوبكر، العقيد حممد اأبوعني، الأ�صتاذ عبدالرحيم طه، د. ه�صام عورتاين

حتديث احل�كمة يف البن�ك التجارية   .8
املتحدثون: ال�صيد با�صل كنعان، د. جهاد الوزير، ال�صيد ريا�س اأبو�صحاده، د. عزام ال�صوا، ال�صيد زياد عنبتاوي

قطاع االإن�صاءات يف فل�صطني - اإىل اأين؟  .9
املتحدثون: ال�صيد اأ�صرف علي، م. هاين النجوم، م. �صميح طبيله، د. �صمري اأبوعي�صه، م. عفيف ا�صعيد

10. تدريب م�ظفي البن�ك يف جمال الت�صليف
11. حتديث احل�كمة يف البن�ك التجارية

املتحدثون: ال�صيد ها�صم النت�صه، ال�صيد ريا�س اأبو�صحاده، ال�صيد حممود التكروري، م. خ�صر القوا�صمه

12. تاأ�صي�ص مركز حتكيم للنزاعات التجارية
املتحدثون: د. علي خ�صان، الأ�صتاذ لبنى كاتبه، املهند�س جري�س عطااهلل، ال�صيد فوؤاد جرب

13. املجل�ص الزراعي الفل�صطيني
املتحدثون: د. اإ�صماعيل دعيق، د. ه�صام عورتاين  

14. جمل�ص قطاع االإن�صاءات
15. التجارة ال�صلعية بني فل�صطني واالأردن

املتحدثون: ال�صيد اإبراهيم النجار، ال�صيد عبداحلفيظ نوفل، ال�صيد حممد خ�صر، د. ماهر الطراونه، ال�صيد ماهر امل�صري
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16. حمافظة ط�با�ص و�صمال االأغ�ار: »االأو�صاع االقت�صادية الراهنة ومتطلبات اال�صتثمار والتط�ير«
املتحدثون: د. �صامي م�صلم، ال�صيد عقاب دراغمه، ال�صيد فوزي عينبو�صي، م. طارق اأبوخيزران، 

ال�صيد معن �صوافطه، م. فايز م�صلماين

17. م�ص�دة مدونة ح�كمة ال�صركات يف فل�صطني
املتحدثون: د. عاطف عالونه، د. ه�صام عورتاين

18. االجتماع التاأ�صي�صي للمجل�ص الزراعي
املتحدثون: د. اإ�صماعيل دعيق، د. ه�صام عورتاين

19. مدونة احل�كمة يف ال�صركات امل�صاهمة
املتحدثون: د. عاطف عالونه، د. اأمني دوا�س، د. ه�صام عورتاين

20. ن�صاطات اأخرى:
اأ. م�صاركة يف اللجنة التح�صريية ملوؤمتر ال�صتثمار يف حمافظات ال�صمال

ب. م�صاركة يف اللجنة التح�صريية للملتقى ال�صنوي الثاين ل�صوق راأ�س املال

ج�. م�صاركة يف موؤمتر عن احلوكمة والدميقراطية يف اأملانيا )بدعوة من موؤ�ص�صة ناومان(

�سنة 2007

التجارة الزراعية مع اإ�صرائيل: االأهمية الن�صبية، امل�صكلت، االآفاق املتاحة  .1
املتحدثون: اإ�صماعيل دعيق، �صعيد امل�صري، عميد امل�صري

م�ؤمتر ح�ل: االأزمة ال�صيا�صية الراهنة وانعكا�صاتها على االقت�صاد ال�طني والقطاع اخلا�ص  .2
املتحدثون: با�صم خوري، حممد م�صطفى، حممد امل�صروجي، اأحمد ها�صم ال�صغري، حممد احلرباوي،  

ه�صام عورتاين، رائد �صعاده، وليد الأحمد، نبيل اأبودياب، مازن �صنقرط

م�ؤمتر ح�ل: االأو�صاع االقت�صادية والتجارية يف القد�ص العربية   .3
املتحدثون: اأحمد قريع، با�صم خوري، خلود دعيب�س اأبوديه، رائد �صعاده، راجي خوري، عمر حنون، 

عزام اأبوال�صعود، حممد قّر�س، ن�صاأت طهبوب، هانز فليك، ه�صام عورتاين

م�صتقبل الزراعة الفل�صطينية: تقييم اإ�صرتاتيجي   .4
املتحدثون: ح�صام اأبودقه، وليد عبد ربه، ه�صام عورتاين

دور القطاع اخلا�ص يف التنمية الزراعية   .5
املتحدثون: طالل دويكات، اإ�صماعيل دعيق، اأمني حداد، عزام طبيله

االإقرا�ص الزراعي يف فل�صطني: ال��صع الراهن ومتطلبات التط�ير   .6
املتحدثون: عالء جمعه، خليل �صيحه، �صامي ال�صعيدي

االإطار امل�ؤ�ص�صي للزراعة يف فل�صطني   .7
حترير: د. ه�صام عورتاين

م�صروع قان�ن اإيجار امل�صاكن والعقارات التجارية-املربرات واملحاذير   .8
املتحدثون: �صميح العبد، حممد ال�صبعاوي، عبدالرحيم طه

االإطار القان�ين والتنظيمي حلماية امل�صتهلك: مراجعة نقدية   .9
املتحدثون: غ�صان خالد، ن�صال من�صور، فوؤاد الأقرع، فالح �صلمان

10. م�صروع قناة البحرين: تقييم اأويل من منظ�ر فل�صطيني
املتحدثون: �صداد العتيلي، فادية دعيب�س، �ص�صميح العبد، عبدالرحمن التميمي، جميل املطور
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11. دي�ان الرقابة املالية واالإدارية: مع�قات العمل واآفاق امل�صتقبل
املتحدثون: ح�صن خري�صه، �صمري اأبوعي�صه، حممود اأبوالرب، عدنان عمرو، عزمي ال�صعيبي

12. املناطق ال�صناعية – ال��صع الراهن واالآفاق امل�صتقبلية
املتحدثون: كمال ح�صونه، اأحمد ح�صا�صنه، با�صم خوري، ن�صال اإ�صماعيل، كازوهيكو �صاكاموتو

13. �صركة �صندوق اال�صتثمار الفل�صطيني: نح� اإنطلقة جديدة
املتحدثون: حممد م�صطفى، �صرغام مرعي، حممد امل�صروجي، حممد الن�صر

م�صادر الطاقة الكهربائية يف فل�صطني: تقييم للبدائل املتاحة  .14
املتحدثون: عمر كتانه، عماد بريك، علي حموده

ال�صياحة يف �صمال ال�صفة الغربية: الفر�ص اال�صتثمارية، املع�قات، االقرتاحات  .15
املتحدثون: خلود دعيب�س اأبوديه، جمال املحي�صن، عمر ها�صم، ماجد اأبوالرب، �صامي بركات

�سنة 2006

الت�جهات االقت�صادية امل�صتقبلية: نح� اإجماع وطني على الث�ابت االأ�صا�صية  .1
املتحدثون: مازن �صنقرط، جورج العبد، حممد امل�صروجي، نظام عطايا

ال�ص�ق املايل يف فل�صطني: تقييم للأو�صاع احلالية واالآفاق امل�صتقبلية   .2
املتحدثون: ح�صن اأبولبده، عاطف عالونه، حممد قر�س

القطاع اخلا�ص الفل�صطيني: امل�صكلت الراهنة واالأول�يات امل�صتجدة   .3
املتحدثون: حممد امل�صروجي، مازن �صنقرط، ديفيد كريج، ه�صام عورتاين

�صيا�صات اخل�صخ�صة يف فل�صطني: املنجزات، امل�صكلت، التطلعات امل�صتقبلية   .4
املتحدثون: حممد ن�صر، ماهر امل�صري، كمال ح�صونه، حممد م�صطفى

القي�د االإ�صرائيلية على النقل: االنعكا�صات االإن�صانية واالقت�صادية   .5
املتحدثون: خالد ال�صاحلي، �صعد عبداحلق، ه�صام اللبدي

انتخابات الغرف التجارية: االإطار القان�ين ومتطلبات التغيري   .6
املتحدثون: حممد اأمني، �صمري حزبون، ماهر امل�صري، كاظم املوؤقت

جمل�ص الدواجن الفل�صطيني: نح� انطلقة جديدة   .7
املتحدثون: ه�صام عورتاين، عبداحلليم �صاور، عزام طبيلة، عبدالفتاح عوده، عثمان الديك

مع�قات الت�ص�يق الزراعي يف منطقة االأغ�ار   .8
املتحدثون: جاد ا�صحق، نادر هرميات، عماد قمحاوي
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اإ�سدارات املركز 

التوجهات القت�صادية امل�صتقبلية: نحو اإجماع وطني على الثوابت الأ�صا�صية

املتحدثون: مازن �صنقرط، جورج العبد، حممد امل�صروجي، نظام عطايا

���������ص��������ب��������اط 

2006
ال�صوق املايل يف فل�صطني: تقييم لالأو�صاع احلالية والآفاق امل�صتقبلية

املتحدثون: ح�صن اأبولبده، عاطف عالونه، حممد قر�س

���������ص��������ب��������اط 

2006
القطاع اخلا�س الفل�صطيني: امل�صكالت الراهنة والأولويات امل�صتجدة

املتحدثون: حممد امل�صروجي، مازن �صنقرط، ديفيد كريج، ه�صام عورتاين

اآذار

2006
�صيا�صات اخل�صخ�صة يف فل�صطني: املنجزات، امل�صكالت، التطلعات امل�صتقبلية

املتحدثون: حممد ن�صر، ماهر امل�صري، كمال ح�صونه، حممد م�صطفى

اآذار

2006
القيود الإ�صرائيلية على النقل: النعكا�صات الإن�صانية والقت�صادية

املتحدثون: خالد ال�صاحلي، �صعد عبداحلق، ه�صام اللبدي

ني�صان

2006
انتخابات الغرف التجارية: الإطار القانوين ومتطلبات التغيري

املتحدثون: حممد اأمني، �صمري حزبون، ماهر امل�صري، كاظم املوؤقت

متوز

2006
جمل�س الدواجن الفل�صطيني: نحو انطالقة جديدة

املتحدثون: ه�صام عورتاين، عبداحلليم �صاور، عزام طبيلة، عبدالفتاح عوده، عثمان الديك

اأيلول

2006
معوقات الت�صويق الزراعي يف منطقة الأغوار

املتحدثون: جاد ا�صحق، نادر هرميات، عماد قمحاوي

اأيلول

2006

�صل�صلة تقارير االأبحاث

التجارة الزراعية مع اإ�صرائيل: الأهمية الن�صبية، امل�صكالت، الآفاق املتاحة

املتحدثون: اإ�صماعيل دعيق، �صعيد امل�صري، عميد امل�صري

�صباط

2007
م�صتقبل الزراعة الفل�صطينية: تقييم اإ�صرتاتيجي

املتحدثون: ح�صام اأبودقه، وليد عبد ربه، ه�صام عورتاين

�صباط

2007
دور القطاع اخلا�س يف التنمية الزراعية

املتحدثون: طالل دويكات، اإ�صماعيل دعيق، اأمني حداد، عزام طبيله

�صباط

2007
الإقرا�س الزراعي يف فل�صطني: الو�صع الراهن ومتطلبات التطوير

املتحدثون: عالء جمعه، خليل �صيحه، �صامي ال�صعيدي

اآذار

2007
الإطار املوؤ�ص�صي للزراعة يف فل�صطني

حترير: د. ه�صام عورتاين

ني�صان

2007
م�صروع قانون اإيجار امل�صاكن والعقارات التجارية-املربرات واملحاذير

املتحدثون: �صميح العبد، حممد ال�صبعاوي، عبدالرحيم طه

ني�صان

2007
الإطار القانوين والتنظيمي حلماية امل�صتهلك: مراجعة نقدية

املتحدثون: غ�صان خالد، ن�صال من�صور، فوؤاد الأقرع، فالح �صلمان

اأيار

2007
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م�صروع قناة البحرين: تقييم اأويل من منظور فل�صطيني

املتحدثون: �صداد العتيلي، فادية دعيب�س، �ص�صميح العبد، عبدالرحمن التميمي، جميل املطور

اأيار

2007
ديوان الرقابة املالية والإدارية: معوقات العمل واآفاق امل�صتقبل

املتحدثون: ح�صن خري�صه، �صمري اأبوعي�صه، حممود اأبوالرب، عدنان عمرو، عزمي ال�صعيبي

حزيران

2007
املناطق ال�صناعية – الو�صع الراهن والآفاق امل�صتقبلية

املتحدثون: كمال ح�صونه، اأحمد ح�صا�صنه، با�صم خوري، ن�صال اإ�صماعيل، كازوهيكو �صاكاموتو

متوز  2007

�صركة �صندوق ال�صتثمار الفل�صطيني: نحو اإنطالقة جديدة

املتحدثون: حممد م�صطفى، �صرغام مرعي، حممد امل�صروجي، حممد الن�صر

متوز  2007

م�صادر الطاقة الكهربائية يف فل�صطني: تقييم للبدائل املتاحة

املتحدثون: عمر كتانه، عماد بريك، علي حموده

اآب

2007 

ال�صياحة يف �صمال ال�صفة الغربية: الفر�س ال�صتثمارية، املعوقات، القرتاحات

املتحدثون: خلود دعيب�س اأبوديه، جمال املحي�صن، عمر ها�صم، ماجد اأبوالرب، �صامي بركات

اآب

2007 

اآبالعالقات القت�صادية مع اإ�صرائيل

2006 

احلوكمة يف اجلهاز امل�صريف الفل�صطيني: الو�صع الراهن ومتطلبات التحديث

املتحدثون: د. جهاد الوزير، ال�صيد ريا�س اأبو�صحاده، ال�صيد نبيل اأبودياب، ال�صيد مازن �صنقرط

كانون الثاين

 2008

متطلبات حتديث احلوكمة يف املن�صاأت التجارية

املتحدثون: ال�صيد با�صل كنعان، الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. عاطف عالونه، د. �صائد الكوين

�صباط

2008

م�صروع قانون ال�صركات: مالحظات تقييمية

املتحدثون: ل�صيد با�صل كنعان، الأ�صتاذ هيثم الزعبي، الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. اأمني دوا�س

�صباط

2008

احلوكمة يف املن�صاآت التجارية العائلية يف حمافظة اخلليل: »الو�صع الراهن ومتطلبات التحديث«

املتحدثون: الأ�صتاذ نظام اأيوب، د. عاطف عالونه، د. �صريف اأبوكر�س

�صباط

2008

واقع وفر�س تفعيل دور البنوك يف التمويل الزراعي

املتحدثون : د. ه�صام عورتاين، ال�صيد ويليام فيلب�س

ني�صان

2008

الأو�صاع التجارية يف حمافظة جنني: املعوقات والتطلعات

املتحدثون: احلاج كمال �صمودي، ال�صيد عبداحلفيظ نوفل، د. عاطف عالونه، ال�صيد راغب العارف، ال�صيد ن�صر عطياين

ني�صان 

2008

قانون الك�صب غري امل�صروع

ال�صعيبي،  امل�صروجي، د. عزمي  ال�صيد حممد  ال�صيد ماهر امل�صري،  اأبوالرب،  الكرنز، د. حممود  املتحدثون: د. �صعدي 

ال�صيد عبداحلفيظ نوفل، الأ�صتاذ ثائر اأبوبكر، العقيد حممد اأبوعني، الأ�صتاذ عبدالرحيم طه، د. ه�صام عورتاين

ني�صان 

2008

حتديث احلوكمة يف البنوك التجارية

املتحدثون: ال�صيد با�صل كنعان، د. جهاد الوزير، ال�صيد ريا�س، اأبو�صحاده، د. عزام ال�صوا ،ال�صيد زياد عنبتاوي

ايار 

2008
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قطاع الإن�صاءات يف فل�صطني - اإىل اأين؟

املتحدثون: ال�صيد اأ�صرف علي، م. هاين النجوم، م. �صميح طبيله، د. �صمري اأبوعي�صه، م. عفيف ا�صعيد

متوز

2008

تدريب موظفي البنوك يف جمال الت�صليف

حتديث احلوكمة يف البنوك التجارية

املتحدثون: ل�صيد ها�صم النت�صه، ال�صيد ريا�س اأبو�صحاده، ال�صيد حممود التكروري، م. خ�صر القوا�صمه

اب 

2008
تاأ�صي�س مركز حتكيم للنزاعات التجارية

املتحدثون: د. علي خ�صان، الأ�صتاذ لبنى كاتبه ،املهند�س جري�س عطااهلل، ال�صيد فوؤاد جرب

اب 

2008
املجل�س الزراعي الفل�صطيني

املتحدثون : د. اإ�صماعيل دعيق، د. ه�صام عورتاين

ت�صرين اول 

2008
ت�صرين اول جمل�س قطاع الإن�صاءات

2008
التجارة ال�صلعية بني فل�صطني والأردن

املتحدثون: ال�صيد اإبراهيم النجار، ال�صيد عبداحلفيظ نوفل ،ال�صيد حممد خ�صر، د. ماهر الطراونه ،ال�صيد ماهر امل�صري

ت�صرين ثاين

2008
حمافظة طوبا�س و�صمال الأغوار: 

»الأو�صاع القت�صادية الراهنة ومتطلبات ال�صتثمار والتطوير

املتحدثون: د. �صامي م�صلم، ال�صيد عقاب دراغمه، ال�صيد فوزي عينبو�صي، م. طارق اأبوخيزران ،ال�صيد معن �صوافطه، م. فايز م�صلماين

ت�صرين ثاين

2008

م�صودة مدونة حوكمة ال�صركات يف فل�صطني

املتحدثون : د. عاطف عالونه، د. ه�صام عورتاين

كانون اول

2008
مدونة احلوكمة يف ال�صركات امل�صاهمة

املتحدثون : د. عاطف عالونه ،د. اأمني دوا�س، د. ه�صام عورتاين

كانون اول 

2008

اأ. م�صاركة يف اللجنة التح�صريية ملوؤمتر ال�صتثمار يف حمافظات ال�صمال ن�صاطات اأخرى: 

ب. م�صاركة يف اللجنة التح�صريية للملتقى ال�صنوي الثاين ل�صوق راأ�س املال   

ج�. م�صاركة يف موؤمتر عن احلوكمة والدميقراطية يف اأملانيا )بدعوة من موؤ�ص�صة ناومان(   

�صل�صلة امل�ؤمترات

الأزمة ال�صيا�صية الراهنة وانعكا�صاتها على القت�صاد الوطني والقطاع اخلا�س

املتحدثون: با�صم خوري، حممد م�صطفى، حممد امل�صروجي، اأحمد ها�صم ال�صغري، حممد احلرباوي

            ه�صام عورتاين، رائد �صعاده، وليد الأحمد، نبيل اأبودياب، مازن �صنقرط

�صباط 2007

الأو�صاع القت�صادية والتجارية يف القد�س العربية

املتحدثون: اأحمد قريع، با�صم خوري، خلود دعيب�س اأبوديه، رائد �صعاده، راجي خوري، عمر حنون 

عزام اأبوال�صعود، حممد قّر�س، ن�صاأت طهبوب، هانز فليك، ه�صام عورتاين

ن������ي�������������ص������ان 

2007

�صل�صلة امل�ص�حات االقت�صادية

حتديث احلوكمة يف املن�صاآت التجارية الفل�صطينية

الطبعة الأوىل

اأيار

2006
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جمعيـة رجـال األعمـال الفلسطينييـنا

القـدس

البيانات المالية للثالث سنوات المنتهية في 31 كانون األول 2006 و 2007 و2008
وتقرير مدققي الحسابات

نادر دجاني 
)مدقق فخري(
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ت ا
انا

لبي
ا جمعيـة رجـال األعمـال الفلسطينييـن

القـدس

تقرير مدققي احل�صابات  

امليزانية العامة كما يف 31 كانون الأول 2006 و 2007 و 2008  

بيان الدخل للثالث �صنوات املنتهية يف 31 كانون الأول 2006 و 2007 و 2008  

بيان التدفقات النقدية للثالث �صنوات املنتهية يف 31 كانون الأول 2006 و 2007 و 2008  

اإي�صاحات حول البيانات املالية ) عدد 13 (  
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)(
41,863413,169)59,840(

)37,113(6,345)70,245(
)1,345(6485,676

)(3,405420,162)124,409(

)(
-)24,528(

)850(850-
20,864)34,720()948(

)41,863()413,169(59,840
)()21,849()447,039(34,364

179,755142,834)104,049(

-)497,550(-
)20,073()20,803()56,922(
)20,073()518,353()56,922(

)1,045(89,397-
)6,572(15,54413,301

)(152,065)270,578()147,670(
69,820340,398488,068

221,88569,820340,398
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إيضاحات حول البيانات المالية
)بال�صيقل الإ�صرائيلي(

1 -  تأسيس الجمعية وأهدافها 

قانون  احكام  وفق   1999 ايار    8 الفل�صطينية يف   الداخلية  وزارة  QR130/Bلدى  رقم    ت�صجيل اجلمعية  كجمعية  خريية  حتت  مت 

اجلمعيات اخلريية و الهيئات الهلية رقم 1 ل�صنة 2000.

هذا و قد كانت اجلمعية م�صجلة لدى مراقب اجلمعيات العثمانية بالقد�س منذ �صنة 1995، ال ان مراقب اجلمعيات قام ب�صطب اجلمعية من 

ذلك ال�صجل قبل �صنوات. 

اأهدافها ح�صب ما ورد يف النظام الداخلي 

 تهدف اجلمعية  اإىل احلفاظ على م�صالح القطاع اخلا�س وتوفري املناخ املالئم الذي ميكنه من اأداء دوره الريادي بتجان�س وتكامل،  وحفز 

القطاع  واأفراد  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  م�صالح  �صاأنها خدمة  من  التي  والجتماعية  القت�صادية  املهام  تاأدية  على  وتنظيماتهم  الأعمال  رجال 

اخلا�س، والو�صول بالقت�صاد الفل�صطيني اإىل مرحلة ال�صتقالل.

2 -  السياسات المحاسبية الهامة 

اأ�ص�ص اإعداد البيانات املالية:

مت اإعداد البيانات املالية املرفقة وفقًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�صبة الدولية والتف�صريات ال�صادرة عن جلنة تف�صريات املعايري 

الدولية للتقارير املالية املنبثقة عن جم�ل�س معايري املحا�صبة الدولية . 

 

•مت اإعداد البيانات املالية املرفقة وفقًا للقوانني والأنظمة املرعية يف مناطق ال�صلطة الفل�صطينية . 	
•مت اعداد البيانات املالية املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية. 	

•اإن الدينار الردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة بينما ان ال�صيكل ال�صرائيلي ميثل العملة الرئي�صية للموؤ�ص�صة. 	

النقد وما يف حكمه:

ميثل النقد وما يف حكمه ، النقد يف ال�صندوق واأر�صدة احل�صابات اجلارية لدى البنوك والودائع لدى البنوك التي ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر 

وال�صيكات بر�صم القب�س التي ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر.

جمعيـة رجـال األعمـال الفلسطينييـن - القدس
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تظهر الذمم املدينة بال�صايف بعد طرح خم�ص�س الذمم امل�صكوك يف حت�صيلها ، ويتم حتديد املخ�ص�س الالزم ملواجهة اأية خ�صائر متوقعة 

جراء عدم اإمكانية حت�صيل ذمم مدينة من قبل الإدارة ، ووفق معطيات وظروف كل ذمة.

د . حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف:

وفقًا  قيدها  يتم  الأخرى حيث  والإي��رادات  الأع�صاء  وا�صرتاكات  النت�صاب  ر�صوم  با�صتثناء  ال�صتحقاق  اأ�صا�س  اليرادات على  •يتم حتقق  	
لالأ�صا�س النقدي و عند قب�صها فعال.

•يتم العرتاف بامل�صاريف على اأ�صا�س ال�صتحقاق . 	

ه�. امل�ج�دات الثابتة : 

تظهر املوجودات الثابته بالتكلفه بعد طرح ال�صتهالك املرتاكم ، ويتم احت�صاب ال�صتهالك باإتب�اع  طريقة الق�صط الثابت مبنيًا على مدى العمر 

النتاجي املقدر لعنا�صر املوجودات الثابتة وف���ق الن�صب املئوية التالية : 

%20الأثاث واملفرو�صات 
%10الأجهزة 

%20برامج كمبيوتر 

املمكن  القيمة  اإىل  قيمتها  تخفي�س  يتم  فاإنه   ، الدفرتية  قيمتها  �صايف  عن  الثابتة  املوجودات  من  اأي  من  اإ�صرتداده  املمكن  املبلغ  يقل  عندما 

اإ�صرتدادها وت�صجل قيمة التدين يف بيان الدخل.

و. حت�يل العملت االجنبية :  

مت�صك ال�صركة �صجالتها املحا�صبية بال�صيكل ال�صرائيلي ،  ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأخرى خالف ذلك وفقًا ل�صعار ال�صرف 

ال�صائدة بتواريخ اجراء املعامالت ، كما يتم حتويل اأر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأخرى خالف ال�صيكل ال�صرائيلي يف اآخر 

ال�صنة اىل ال�صيكل ال�صرائيلي وفق ا�صعار ال�صرف ال�صائدة بذلك التاريخ ويتم ادراج الفروقات الناجتة عن التحويل يف بيان الدخل. اأما اأ�صعار 

التحويل فكانت ما يلي :

200820072006العملة
3،8053،8504،180الدولر المريكي  

5،3755،4405،900الدينار الردين 
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يتطلب اإعداد البيانات املالية املرفقة اإجراء تقديرات واجتهادات لبع�س البنود يف البيانات املالية من خالل تطبيق ال�صيا�صات املحا�صبية ومن 

اأمثلة ذلك تقدير قيمة خم�ص�س الديون امل�صكوك يف حت�صيلها ونية الدارة لظهار ال�صتثمارات املالية حلني ال�صتحقاق وتقييم العمر النتاجي 

للموجودات وتدين قيمتها ، وتقوم الدارة اي�صا باجراء تقديرات م�صتقبلية لالأمور غري املوؤكدة يف تاريخ البيانات املالية والتي قد ينتج عنها 

اأر�صدة املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف البيانات املالية خالل ال�صنة املالية  اأن توؤدي اىل تعديالت جوهرية يف  خماطر هامة ومن املمكن 

القادمة . ومن اأمثلة ذلك تقدير قيمة املخ�ص�صات املختلفة واللتزامات التي من املحتمل اأن تطراأ على ال�صركة ، وتعتقد الإدارة اأن تقديراتها 

�صمن القوائم املالية املوحدة معقولة .

نقد في الصندوق و لدى البنوك   - 3

10

.

.

.

3-

:
200820072006

2242,322)43(
12,52513,366-

209,13654,132340,441
221,88569,820340,398

:

200820072006

42,37211,048966
24,36625,24491,566

155,14733,528247,866
221,88569,820340,398

4-

:
200820072006

1,4001,4001,400
-2,5002,500

56,00056,00056,000
40,8404,0005,750
2,773

-
-
-4,595

101,01363,90070,245

ذمم مدينة   - 4
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ميثل هذا البند ر�صوم الع�صوية ال�صنوية امل�صتحقة من الع�صاء امل�صجلني و مل تدفع حتى تاريخ انتهاء ال�صنة املالية. و هذا مبوجب ال�صيا�صة املحا�صبية 

للجمعية فانها تقوم بت�صجيل اليراد عند القب�س الفعلي و بناءا عليه مت ت�صجيل الر�صوم امل�صتحقة �صمن بند اليرادات امل�صتحقة غري املقبو�صة.

6- مجمع مؤسسات القطاع الخاص:

بناءا على التفاق الذي مت بني موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س ) ممثلة باجلمعية ، موؤ�ص�صة بال تريد ،احتاد ال�صناعات ، احتاد املقاولني و اخرين( 

فقد مت التفاق على �صراء قطعة ار�س من ارا�صي رام اهلل لن�صاء مبنى و جممع ملوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س. قامت اجلمعية بدفع كامل ح�صتها 

من ح�صاب �صراء الر�س و بلغ املبلغ املدفوع  122 الف دولر امريكي.  هذا و مت احل�صول على وكالت دورية غري قابلة للعزل با�صم روؤ�صاء 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س. كما مت متويل جزء من هذا املبلغ بوا�صطة قرو�س من اع�صاء الهيئة الدارية.

7 - الموجودات الثابتة 

11

5-:

.

.

6-:

)
(

.122.
.

.

7-

:

20082008200820072006

24,98515,6909,2956,362644
113,61662,37851,23852,30048,312
78,54162,84115,70028,52535,198

217,142140,90976,23387,18784,154

8-:

:
200820072006

22,27328,84513,301

22,27328,84513,301

:

200820072006

9,0397,04712,216

البنوك الدائنة   - 8

12

13,23421,7981,085

22,27328,84513,301

9-

:
200820072006

106,123101,80076,935
21,81915,193-

-
=
=
=

9,650
=
=
=

9,650
34,183
72,638
22,935

127,942126,643216,341

10-

:
200820072006

544,827461,707458,729
118,84014,820-

--)1,462(
663,667476,527457,267

11-

:
200820072006

268,319224,367216,773
40,14044,67856,083
20,8705,11726,410
30,86417,7709,971
6,9019,09814,000
3,8938,1757,938

33,65429,92230,910
10,5299,84410,565
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13,23421,7981,085

22,27328,84513,301

9-

:
200820072006

106,123101,80076,935
21,81915,193-

-
=
=
=

9,650
=
=
=

9,650
34,183
72,638
22,935

127,942126,643216,341

10-

:
200820072006

544,827461,707458,729
118,84014,820-

--)1,462(
663,667476,527457,267

11-

:
200820072006

268,319224,367216,773
40,14044,67856,083
20,8705,11726,410
30,86417,7709,971
6,9019,09814,000
3,8938,1757,938

33,65429,92230,910
10,5299,84410,565

9 - مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

10 - إيرادات رسوم انتساب واشتراك 

11- مصاريف إدارية وعمومية
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13

23,02520,52118,477
2,6462,200-
1,6071,9692,056

19,26215,79722,500
7,013--

37,959
-

74,266
-

82,877
2,821

3,3973,6833 540
5,039

-
3,254

-
5,651

-
-4,5006,270

11,669--
53,742--

-24,865-
10,25322,93616,800

-4,0169,900
590,782526,978543,542

12-)(:

:
200820072006

141,81852,93488,400
8,405366473

)37,750()32,206()37,850(
)8,900()4,165()6,725(
)46,903()19,949()38,415(
)2,611()3,697()3,010(

)(54,059)6,717(2,873

13-

-.

12- ارباح )خسائر( مجلة رجال االعمال:

13- عام
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نابلــس - فلـسـطـين

البيانات المالية وتقرير مدققـي الحسـابات

كما في 31  كانون  األول لالعوام 2008/2007/2006 
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نابلــس - فلـسـطـين

جدول المحتويات
تقرير مدققي احل�صابات

املركز املايل كما يف 31 كانون الأول2008/2007/2006

بي�ان الن�صاط لل�صنوات املنتهية يف 31 كانون الأول 2008/2007/2006

بيان التدفقات النقدية لل�صنوات املنتهية يف 31 كانون الأول 2008/2007/2006

اإي�صاحات حول البيانات املالية
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:200820072006

317.01633.10841,005

1.788--

-
-

846
-

-
1 188

249802.7124,444

19.78436.66646 637

:

7.6397.4774,185

2.5581.5573,148

)(

22.803

-

14.075

-

24,700

)4,647(

6.78413.557-

19.78436.66646,637

-1-
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)()6.773()1.047()4,647(
1.7321.7321,962

)11.272()10.625(6,725
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1623.292)1,394(
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:
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-
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-
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4/2001

4/1/2001.
.
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.

-4-
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المركر:   - 1

ملخص ألهم السياسات المحاسبية:   - 2
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.
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.

31:-

200820072006
1.4121.4131,412
0.2640.2590,238

3.:
:

200820072006
:-

-1062826
16.91033.08040,979

17.01633.10841,005

-5-

نقد في الصندوق ولدى البنوك:   - 3
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4.:
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820072002006

9.1008.9139.1007.8136,713 9,100

2.7182.5092.7182.1012,7181,693
2.23401.652.2341.4262,2341,202

14.05213.07214.05211.34014,0529,608
9802.7124,444

5.:

:-

200820072006
)(57.81574.99799,996

16.20014.24515,823

)(
7.162

-
7.025

-
-

4,035
81.17796.267119,854

-6-

الموجودات الثابتة:   - 4

المنح:   - 5
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7.:

:-
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