
التقرير اإلداري
Annual Report
2021 - 2020

جمعية رجال األعمال
الفلسطينيين

القدس

خالل الفترة الممتدة 
من شهر 2020/01

وحتى نهاية شهر 2021/07



جمعية رجال األعمال
الفلسطينيين

القدس



الفهرس :

كلمة رئيس مجلس اإلدارة  	1
مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة الحالي  	1
نبذه عن الجمعية  	1
مقدمة 	1
أبرز المحطات خالل العام 2020 و 2021  	1
إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  	1
أنشطة وفعاليات الجمعية  	1



كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

بسم الله الرحمن الرحيم

األخوة واألخوات أعضاء الهيئة العامة المحترمين،،
في البداية يسعدني ويشرفني أن أتقدم منكم جميعا كل باسمه ولقبه بأسمى 
آيات الشكر والتقدير لدعمكم الدائم والهام لمسيرة جمعيتكم الرائدة والتي هي 
وبإسم  بإسمي  فلكم  الفلسطيني  األعمال  مجتمع  في  بتمثيلكم  تفخر  بحق 

إخوانكم وزمالئكم في مجلسي اإلدارة والرقابة كل التحية والتقدير.
إن ما واجهته فلسطين والعالم من أحداث هامة خالل الفترة الماضية والمتعلقة 
اإلقتصادية   المناحي  كافة  على  سلبيًا  تأثيرا  أثرت  والتي  وتبعاتها  كورونا  بجائحة 
ووضعت الجمعية أمام تحدي كبير للقيام بما هو متاح من أجل نقل معاناتكم 
األزمة  هذه  من  للخروج  الالزمة  والدراسات  المقترحات  وتقديم  صوتكم  ونقل 
والحد من تأثيراتها السلبية والتي سيشار لها في هذا التقرير بتفاصيلها،  وكذلك 
مؤسسات  أمام  الجمعية  بصورة  متعلق  اخر  تحدي  من  جمعيتكم  واجهته  ما 
القطاع الخاص األخرى والمتمثل في حل الحكومة إلتحاد جمعيات رجال األعمال 
بالطريقة  تعالج  لم  والتي  القانونية  الثغرات  بعض  بسبب  وذلك  الفلسطينيين 
في  الحقًا  ذكرها  سيأتي  والتي  الداخلية  اإلدارية  األمور  بعض  وكذلك  المناسبة، 

التقرير.
رغم كل الظروف فقد عمل مجلس اإلدارة وبالتنسيق والتوافق مع مجلس الرقابة 
لمعالجة هذه التحديات بالطريقة المناسبة واإلصرار على إبقاء صورة جمعيتكم 
أمام المؤسسات األخرى الخاصة والحكومية بالطريقة التي تليق بأعضائها الكرام، 
وعمل مجلس اإلدارة على مواكبة تحقيق أهداف الجمعية من خالل النشاطات 
الفترة  خالل  والقائمة  الصعبة  الظروف  ورغم  المختلفة،  والبرامج  والفعاليات 
الماضية إال أنه ومن خالل اإلصرار والتحدي فقد تم تسجيل إنجازات رائعة من خالل 

مجالس األعمال المشتركة والفعاليات المختلفة.
وأخيرا وليس اخراً نعتذر ألي تقصير أو إخفاق إن وجد،،،

الفلسطيني  الخاص  القطاع  في  تمثيلكم  في  رائدة  جمعيتكم  ودامت  ودمتم 
وعلى المستوى األقليمي والدولي 

م. محمد العامور 
رئيس مجلس إدارة 

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين – القدس 







مجلس اإلدارة الحالي:

المهندس محمد العامور
رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال 

السيد كامل مجاهد
نائب الرئيس 

المهندس محمود الزلموط
أمين الصندوق 

المهندس زياد عنبتاوي
عضو مجلس إدارة 

المهندس نجيب ناصر
عضو مجلس إدارة 

السيد أنور الشنطي
عضو مجلس إدارة 

الدكتور سالم أبو خيزران
عضو مجلس إدارة 

السيد خضر الجراشي
عضو مجلس إدارة 

المهندس عدنان قرش
عضو مجلس إدارة 

السيد أحمد مشعشع
أمين السر 



مجلس الرقابة:

السيد مأمون عبد العزيز 
)السعد(

عضو مجلس رقابة

السيد محمود الترابي
عضو مجلس رقابة

السيد رائد سالمة
عضو مجلس رقابة

السيد كمال تيم
رئيس مجلس الرقابة الحالي 
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نبذه عن الجمعية: 

تأسســت جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين- القــدس فــي كانــون أول ســنة 1997 
كمؤسســة مســتقلة غيــر حكوميــة وتســعى إلــى النهــوض باإلقتصــاد الوطنــي 
والدفــاع عــن مصالــح رجــال األعمــال الفلســطينيين. وتضــم فــي عضويتهــا نخبــة 
مميــزة مــن رجــال األعمــال الفلســطينيين مــن مختلــف محافظــات الوطــن ومــن 
جميــع القطاعــات اإلقتصاديــة مثــل، الصناعــة بكافــة قطاعاتهــا، الزراعــة، التجــارة، 
اإلســتثمار، التأميــن، البنــاء، الفنــادق، الســياحة، تكنولوجيــا المعلومــات، المواصــالت، 

ــاري. ــاع العق والقط

منــذ نشــأتها فــي أواخــر التســعينيات، أخــذت جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينين 
علــى عاتقهــا مهمــة توحيــد جهــود القطــاع الخــاص الفلســطيني لتوفيــر الحمايــة 

لمصالحــه، وتعزيــز قدراتــه، وطاقاتــه اإلنتاجيــة فــي ظــروف أكثــر موائمــة.

 تمثــل الجمعيــة أعضاءهــا فــي اإلجتماعــات واإلتصــاالت التــي تعقدهــا مــع جمعيــات 
إقليميــة، وأجنبيــة مثيلــة وفــي المحافــل الدوليــة.

تعمــل الجمعيــة بطاقاتهــا المختلفــة علــى تقويــة االقتصــاد الفلســطيني وكقــوة 
مؤثــرة فــي توجيــه القــرار اإلقتصــادي، والمشــاركة فــي صياغــة وإصــدار القوانيــن ذات 
الصلــة وتعزيــز صمــود المواطــن الفلســطيني علــى أرضــه مــن خــالل تحســين البيئــة 

اإلقتصاديــة واإلســتثمارية وخلــق فــرص عمــل جديــدة.

 للجمعيــة دور بــارز فــي التعــاون والتنســيق مــع مؤسســات الدولــة الفلســطينية 
علــى كافــة المســتويات مــن أجــل تعزيــز وإظهــار دور رجــال األعمــال الفلســطينيين 

ــطيني.  ــع الفلس ــي المجتم ــة ف ــة اليومي ــه اإلقتصادي ــى األوج ــي عل ــر االيجاب للتأثي

الجمعيــة هــي المؤسســة الوطنيــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الــوزراء وبالتوافــق 
مــع جميــع مؤسســات القطــاع الخــاص األخــرى والمخولــة لتأســيس مجالــس األعمال 

المشــتركة مــع مختلــف الــدول الصديقــة والشــقيقة.

الهيئــات  مــن  العديــد  القــدس   الفلســطينيين-  األعمــال  رجــال  جمعيــة  أسســت 
واألجســام اإلقتصاديــة الهامــة محليــا ودوليــا  وســاهمت فــي تأســيس إتحــاد رجــال 
األعمــال العــرب حيــث يحتــل رئيســها منصــب نائــب رئيــس إتحــاد رجــال األعمــال العــرب 

ــي.  ــى التوال ــة عل ــدورة السادس لل
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أهداف الجمعية:  

العمل على ترويج االستثمار في فلسطين.   

تطوير عالقات اقتصادية وخدماتية بين فلسطين والدول العربية   
واإلسالمية والصديقة. 

تعزيز الخبرات الفلسطينية في المجاالت المهنية واالقتصادية.   

تطوير لوبي ضاغط لتعزيز وتطوير سياسات اقتصادية رسمية   
متطورة وايجابية. 

تعزيز العالقة االقتصادية مع الجاليات الفلسطينية في الشتات.   

خلق قاعدة بيانات استثمارية تأخذ في االعتبار األبعاد المالية    
والقانونية في فلسطين والدول المجاورة. 

البحث عن فرص استثمارية مناسبة لألعضاء والدفاع عن   
مصالحهم. 

  تعزيز العالقة مع مؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية ذات 
االهتمام المشترك. 
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العام 2020:

الداخلــي  المســتوى  علــى  والصعوبــات  بالتحديــات  مليئــاً  عامــاً   2020 العــام  كان  لقــد 
والخارجــي فعلــى الرغــم مــن تفشــي وبــاء ) كوفيــد-19( ومــا تســبب بــه مــن شــلل وتعطيــل 
الصعيــد  آثــار جســيمة علــى  تركــه مــن  العالــم ومــا  الحيــاة فــي دول  لمعظــم مناحــي 
اإلقتصــادي واإلجتماعــي والحياتــي وأثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى ســير العجلــة 
ــت  ــد عمل ــر. فق ــكل كبي ــة بش ــة الهام ــات اإلقتصادي ــن القطاع ــد م ــرر العدي ــة وتض اإلقتصادي
الجمعيــة علــى تحويــل هــذا التحــدي الــى فرصــة للمســاهمة بشــكل واضــح وكبيــر والــذي 
تمثــل فــي رســم خطــة اإلنعــاش اإلقتصــادي حيــث أخــذت الجمعيــة زمــام المبــادرة وبــدأت 
العمــل بالتعــاون مــع جميــع األطــراف لوضــع خطــة شــاملة متكاملــة لإلنعــاش اإلقتصــادي 
وكان إلطــالق هــذه المبــادرة صــدى وتأثيــر كبيــر علــى توجهــات الحكومــة والقطــاع الخــاص 

ــة. ــة القادم ــر  للمرحل ــر مباش ــر وغي ــكل مباش بش

مقدمة ال بد منها:
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هــذا ولــم تتوانــى الجمعيــة عــن توظيــف كافــة إمكانياتهــا فــي ســبيل العــودة للعمــل 
لجميــع القطاعــات اإلقتصاديــة والتخفيــف مــن آثــار اإلغالقــات المصاحبــة وإبتــكار أســاليب 
تواصــل جديــدة لعقــد المؤتمــرات واللقــاءات المحليــة والدوليــة وفتــح األســواق الخارجيــة 
ــور  ــد وحض ــن بع ــل ع ــاليب التواص ــالل أس ــن خ ــام م ــكل ع ــال بش ــاع األعم ــا وقط ــام أعضائه أم

االفتراضيــة.  والنــدوات  المعــارض 

ــة  ــات إال أن الجمعي ــاكل وتحدي ــات ومش ــن معيق ــة م ــروف العام ــب الظ ــا واك ــم مم ــى الرغ عل
الهامــة  اإلقتصاديــة  الملفــات  مــن  العديــد  فــي  ملموســة  ونجاحــات  إنجــازات  حققــت 
واســتطاعت أن تعقــد العديــد مــن الفعاليــات التــي تأتــي تحــت مظلــة مجالــس األعمــال 
المشــتركة وعملــت علــى التشــبيك بين رجــال األعمــال الفلســطينيين من مختلــف القطاعات 
ــتركة. ــال مش ــس أعم ــات مجال ــا اتفاقي ــة معه ــت الجمعي ــي وقع ــدول الت ــن ال ــم م ونظرائه

العام 2021:

كانــت بدايــة العــام 2021 نقطــة تحــول بــارزة فــي مســيرة الجمعيــة تمثلــت فــي سلســلة 
نشــاطات ونجاحــات هامــة رغــم الصعوبــات والتحديــات الكبيــرة التــي واجهتهــا والتــي تمثلــت 
فــي إســتقالة بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة ونتيجــة للجهــود الكبيــرة والجبــارة التــي بذلــت 
للحفــاظ علــى إســتمرارية عمــل الجمعيــة فقــد تــم إعــادة توزيــع المناصــب اإلداريــة وتــم ترتيــب 
البيــت الداخلــي للجمعيــة ووضــع خطــة عمــل وهيكليــة اداريــة جديــدة للعــام 2021، مواصلــة 
بذلــك مســيرتها الناجحــة بــكل خطــى واثقــة منــذ مــا يزيــد عــن ثالثــة وعشــرون عامــا مــن 
العطــاء والتميــز تلبيــة لطمــوح وتطلعــات أعضــاء هيئتهــا العامــة ومجتمــع األعمــال واإلقتصــاد 

ــي.  الوطن

الفعاليــات  مــن  سلســلة  إطــالق  تــم   2021 العــام  خــالل  الجمعيــة  عمــل  خطــة  وضمــن 
والنشــاطات الهادفــة الــى تعظيــم دور الجمعيــة الهــام علــى كافــة المســتويات ونســج 
المجتمــع  ومؤسســات  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  مــع  محليــا  العالقــات 
ــتراتيجي  ــة دور إس ــال وكان للجمعي ــع األعم ــات مجتم ــع مؤسس ــا م ــي ودولي ــي واألهل المدن
فــي الحفــاظ علــى وحــدة مؤسســات رجــال األعمــال فــي جميــع محافظــات الوطــن والعمــل 
بشــكل مشــترك لتحقيــق مطالــب وتطلعــات رجــال األعمــال والقطــاع الخــاص الفلســطيني، 

وخاصــة بعــد إجــراءات الحكومــة الرســمية فــي حــل إتحــاد رجــال األعمــال الفلســطينيين.

ومــن أجــل توطيــد العالقــة اإليجابيــة بيــن مجلــس إدارة الجمعيــة واألجهــزة التنفيذيــة فيهــا 
والســادة أعضــاء الهيئــة العامــة فقــد أطلقــت الجمعيــة سلســلة مــن الجــوالت والزيــارات 
الميدانيــة ألعضــاء الجمعيــة فــي مختلــف محافظــات الوطــن بهــدف تســليط الضــوء وإبــراز 
دورهــم الهــام فــي بنــاء اإلقتصــاد الوطنــي وتعزيــز صمــود المواطــن الفلســطيني علــى أرضــه 
ــراء  ــى اج ــة ال ــة، باإلضاف ــة الناجح ــاريعهم الريادي ــالل مش ــن خ ــدة م ــل جدي ــرص عم ــر ف وتوفي
حــوارات ميدانيــة معهــم لبحــث المشــاكل والمعيقــات والتحديــات التــي تواجــه نشــاطاتهم 
وأعمالهــم والمســاهمة فــي ايجــاد حلــول موضوعية لهــا، ونقل هــذه المشــاكل والتحديات 

الــى الجهــات المختصــة.
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أبرز محطات الجمعية 
خالل العام 2020 - 2021

ــة  ــل المحوري ــراءات والمفاص ــن اإلج ــة م ــام 2021 مجموع ــام 2020 و الع ــالل الع ــرزت خ ب
ــي  ــاء الت ــيرة العط ــى مس ــر عل ــر مباش ــر وغي ــكل مباش ــرت بش ــة أث ــيرة الجمعي ــي مس ف

ــا: ــنة وكان أهمه ــن 24 س ــر م ــذ اكث ــدت من امت

الــى  اللــه  رام  العــام 2020 نقــل مقــر الجمعيــة مــن المصيــون –  تــم فــي بدايــة   .1
شــركة  تبرعــت  حيــث  اللــه  رام   – القــدس  شــارع   – للتأميــن  ترســت  عمــارة  مبنــى 
ترســت العالميــة للتأميــن ممثلــة بالســيد أنــور الشــنطي مشــكورا عضــو مجلــس 
إدارة الجمعيــة  بمقــر مؤقــت للجمعيــة لمــدة ســنتين لحيــن البحــث عــن مقــر ملــك 

. للجمعيــة

بســبب جائحــة كورونــا تــم خــالل العــام 2020 تغييــر منهجيــة النشــاطات وتحويلهــا مــن   .2
ــة.  ــال الحديث ــات اإلتص ــتخدام تقني ــد بإس ــن بع ــد ع ــاطات تعق ــات ونش ــى فعالي ــة ال وجاهي

تــم خــالل العــام 2020 عقــد إجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي بتاريــخ 2020/10/30   .3
عــن بعــد وتــم خاللــه إقــرار التقاريــر اإلداريــة والماليــة للجمعيــة )عــن الفتــرة(

تــم اعــادة هيكلــة اإلدارة التنفيذيــة فــي الجمعيــة والتــي تــم فيهــا تكليــف الســيد   .4
جهــاد عقــل قائمــا بأعمــال مديــر عــام الجمعيــة خلفــا للســيد ماجــد معالــي الــذي 

قــدم إســتقالته مــن الجمعيــة بتاريــخ 2020/10/30

فــي نهايــة العــام 2020 وتحديــدا بتاريــخ 2020/10/20 صــدر قــرار مؤســف بحــل إتحــاد   .٥
األعمــال  رجــال  جمعيــة  أسســته  الــذي  الفلســطينيين  األعمــال  رجــال  جمعيــات 

طويلــة.  لســنوات  وقادتــه  القــدس  الفلســطينيين- 

مواجهة وإدارة التحدي المتعلق بإستقاالت بعض أعضاء مجلس اإلدارة:  .٦

فــي بدايــة العــام 2021 كانــت نقطــة التحــول فــي مســيرة الــدورة الســابعة لمجلــس   
ــض  ــم بع ــي تقدي ــل ف ــدا تمث ــا جدي ــس اإلدارة تحدي ــه مجل ــث واج ــة حي إدارة الجمعي
أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا فيهــم رئيــس الجمعيــة وأميــن الســر وأميــن الصنــدوق 
مــن  سلســة  عقــد  اســتدعى  ممــا  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  مــن  اســتقالتهم 

وتداعياتهــا.  إســتقالتهم  حيثيــات  لبحــث  اإلدارة  لمجلــس  الطارئــة  اإلجتماعــات 

وقــد تــم إدارة الموضــوع بشــكل يليــق بمســتوى الجمعيــة وثقــة أعضــاء الهيئــة   
العامــة وســمعتهم، وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة الداخليــة للجمعيــة وفــق األصــول 
ــطين  ــي فلس ــة ف ــة الهام ــة العريق ــة الوطني ــذه المؤسس ــى ه ــا عل ــا وحفاظ حرص
التــي لديهــا رصيــد تاريخــي مشــرق ومشــرف. حيــث تــم تــدارك المواقــف وتوحيــد 
كافــة  الجميــع  يبــذل  أن  بضــرورة  القــادم  التوجــه  وتحديــد  الصــدع  ورأب  الجهــود 
مواجهــة  مــن  والتمكــن  المؤسســة  هــذه  علــى  الحفــاظ  ســبيل  فــي  الجهــود 

القادمــة  التحديــات 
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وبعــد عقــد سلســلة مــن االجتماعــات التــي نتــج عنهــا قــرارات وتوجهــات هامــة تمثلــت   
فــي اعــادة توزيــع المناصــب فــي مجلــس اإلدارة لمعالجــة والتعامــل مــع الحالــة الناتجــة 
عــن اصــرار بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة  علــى تقديــم إســتقالتهم، وقــد تــم اعــادة توزيع 

المناصــب اإلداريــة بالتنســيق والتشــاور مــع وزراة الداخليــة.

إدارة  لمجلــس  رئيســا  العامــور  محمــد  المهنــدس  اختيــار   2021/02/01 بتاريــخ  وتــم   
ــع  ــد مشعش ــيد أحم ــدوق والس ــا للصن ــوط أمين ــود الزلم ــدس محم ــة و المهن الجمعي
جديــدة  إنتخابــات  وإجــراء  القــادم  العامــة  الهيئــة  إجتمــاع  عقــد  لحيــن  للســر  أمينــا 

األصــول. وفــق  الشــأن  بهــذا  المختصــة  الــوزارات  مراســلة  وتــم  اإلدارة  لمجلــس 

وبتاريــخ 2021/02/14 تــم إصــدار قــرار رقــم )138٥( مــن قبــل وزارة الداخليــة والقاضــي   .7
ــب  ــع المناص ــادة توزي ــوص بإع ــذا الخص ــس اإلدارة به ــرارات مجل ــاد ق ــة وإعتم بالمصادق

الجمعيــة. إدارة  اإلداريــة فــي مجلــس 

وباشــر المجلــس الجديــد أعمالــه فــوراً بتصويــب المســار والنهــوض بالجمعيــة التــي   .8
تعتبــر مــن أهــم مؤسســات القطــاع الخــاص وحاميــاً لرجــال األعمــال وبــدأ العمــل بوضــع 

ــي: ــا يل ــت بم ــي تلخص ــام 2021 والت ــل للع ــة عم خط

وتوحيــد  الفلســطينيين  األعمــال  رجــال  جمعيــات  إتحــاد  ملــف  تصويــب  إعــادة  أ. 
مؤسســات رجــال األعمــال فــي مختلــف محافظــات الوطــن تحــت مظلــة واحــدة 
وتشــكيل جســم جديــد يوائــم بيــن متطلبــات وإحتياجــات الجميــع ويكــون الجســم 
الوحيــد الــذي يمثــل رجــال األعمــال الفلســطينيين وتــم تكليــف لجنــة خاصــة بذلــك 
برئاســة الســيد محمــد مســروجي الرئيــس الفخــري للجمعيــة وخرجــت اللجنــة 
بنتائــج إيجابيــة تقــود الــى تأســيس إتحــاد جديــد يضــم جميــع مؤسســات رجــال 
األعمــال فــي الوطــن بصــورة عصريــة وحديثــة وســنذكر مخرجــات هــذه اللجنــة 

ــر  ــذا التقري ــي ه ــا ف الحق

عقــدت الجمعيــة سلســة مــن النشــاطات والفعاليــات التــي تهــم قطــاع األعمــال  ب. 
ورجــل األعمــال الفلســطيني منهــا عقــد سلســة لقــاءات مــع الــوزارات المختصــة 
ومؤسســات القطــاع الخــاص األخــرى وتــم إطــالق سلســة مــن الزيــارات الميدانيــة 
يقــوم عليهــا مجلــس اإلدارة ألعضــاء الهيئــة العامــة للجمعيــة الهادفــة الــى 
الــى  واإلســتماع  ونجاحاتهــم  وإنجازاتهــم  نشــاطاتهم  علــى  الضــوء  تســليط 
التحديــات التــي يواجهونهــا ليتــم العمــل معــا علــى تذليلهــا، وكانــت اإلنطالقــة 

ــن. ــة جني ــن محافظ م

تمثيل الجمعية في كافة المحافل والمؤتمرات المحلية والدولية  ج. 

تفعيــل مجالــس األعمــال المشــتركة والعمــل علــى التشــبيك بيــن رجــال األعمــال  د. 
الفلســطينيين ونظرائهــم فــي الــدول المختلفــة 

اإلقتصاديــة  السياســات  رســم  فــي  الهــام  الجمعيــة  دور  تعزيــز  علــى  العمــل  هـ. 
ــال  ــال األعم ــح رج ــن مصال ــاع ع ــي والدف ــاد الوطن ــوض باإلقتص ــى النه ــة ال الهادف
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والشــركات  الضريبــة  بقوانيــن  العالقــة  ذات  القوانيــن  مشــاريع  فــي  وخاصــة 
وغيرهــا.

العمــل علــى إشــراك أعضــاء الهيئــة العامــة فــي رســم توجهــات الجمعيــة  و. 
القادمــة مــن خــالل األخــذ بآرائهــم ومقترحاتهــم فــي العديــد مــن المواضيــع 
. والقضايــا المحوريــة المختلفــة  ووضعهــم بصــورة نشــاط الجمعيــة بإســتمرار 

ــالم  ــائل اإلع ــع وس ــي جمي ــة ف ــاطات الجمعي ــار ونش ــة اخب ــى تغطي ــل عل العم ز. 
ــة  ــة وخاص ــع ذوي العالق ــات م ــن اإلجتماع ــد م ــد العدي ــم عق ــد ت ــة وق المختلف
تلفزيــون فلســطين بهــدف تســليط الضــوء علــى نشــاطات وفعاليــات الجمعيــة 

ــراف. ــع األط ــع جمي ــتركة م ــة مش ــة إعالمي ــع خط ــى وض ــل عل والعم

إتخــذت الجمعيــة مواقــف وإجــراءات رياديــة متقدمــة فــي العديــد مــن القضايــا  ح. 
المحوريــة وأهمهــا تقديــم مقترحــات للحكومــة وجهــات اإلختصــاص بشــأن 
اإلغالقــات الناجمــة عــن جائحــة كورونــا وقدمــت مقترحــا حــول اإلغــالق الذكــي 
واإلغــالق التقليــدي وتــم األخــذ بجــزء هــام مــن التوصيــات مــن قبــل الحكومــة، 
باإلضافــة إلــى بيــان موقــف الجمعيــة مــن العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى 
القــدس وغــزة والضفــة،  وعقــد عــدة إجتماعــات مشــتركة بيــن مؤسســات 
اإلتحــاد واألخــذ بتوصياتهــم حــول التدخــالت والتحــركات المطلوبــة فــي ســبيل 
إعــادة إعمــار غــزة، وكذلــك الخــروج بــأوراق عمــل مشــتركة بيــن مؤسســات 

اإلتحــاد بخصــوص مشــاريع القوانيــن الجديــدة وتعديالتهــا.

ــة  ــة العضوي ــا لجن ــة ومنه ــة المختلف ــان التخصصي ــكيل اللج ــس تش ــاد المجل أع ط. 
التــي عملــت بنهــج جديــد بحيــث اصبحــت تتخــذ إجراءاتهــا وترفــع توصياتهــا 
العضويــة،  قاعــدة  توســيع  علــى  والعمــل  ســريعة  بصــورة  اإلدارة  لمجلــس 
وكذلــك لجنــة تفعيــل مجالــس األعمــال المشــتركة التــي باشــرت بتنفيــذ خطــة 
عمــل المجالــس وعملــت علــى توقيــع إتفاقيــات ومذكرات تعــاون جديــدة وفتح 
ــة  ــات العام ــة العالق ــطينيين، ولجن ــال الفلس ــال األعم ــام رج ــدة أم ــواق جدي أس
واإلعــالم التــي عملــت علــى وضــع خطــة عمــل للمشــاركة فــي برامــج مختلفــة 
ومنهــا سلســلة حلقــات مصــورة حــول دور الجمعيــة الهــام فــي تأســيس 
مجالــس األعمــال المشــتركة وإنعــكاس نتائجهــا علــى بيئــة األعمــال وقطــاع 

األعمــال فــي فلســطين.

تم وضع هيكلية إدارية جديدة ووصف وظيفي لموظفي الجمعية. ي. 
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ونوجــز فــي هــذا التقريــر أهــم اإلنجــازات والنشــاطات والمشــاركات واللقــاءات خــالل 
الفتــرة المشــار اليهــا اعــاله:  

إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة:

· عقــد مجلــس اإلدارة ثمانيــة إجتماعــات خالل العــام 2020 و أربعــة إجتماعات 	
خالل العــام 2021

· اللجنــة االقتصاديــة: شــكلت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين اللجنــة 	
االقتصاديــة وذلــك لمتابعــة جميــع االنشــطة االقتصاديــة فــي فلســطين 
والخــارج واخــذ القــرارات فيهــا، وكان مــن اهــم انجــازات اللجنــة هــي ورقــة 
الموقــف الخاصــة برؤيــة جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين للخــروج 
مــن االزمــة االقتصاديــة والماليــة فــي ظــل جائحــة كورونــا وغيــاب التنســيق 

االمنــي فــي حينــه. 

وقــد عقــدت اللجنــة 6 اجتماعــات خــالل العمــل علــى ورقــة الموقــف مــن ضمنهــا االجتماع 
مــع المستشــار الــذي ســاهم بإخــراج الورقــة فــي شــكلها النهائي. 

· لجنــة تفعيــل مجالــس االعمــال المشــتركة: انبثقــت لجنــة تفعيــل مجالــس 	
ــة  ــل متابع ــن اج ــك م ــة وذل ــس ادارة الجمعي ــن مجل ــتركة ع ــال المش االعم
 ٥ اللجنــة  عقــدت  وقــد  المشــتركة.  االعمــال  مجالــس  جميــع  اعمــال 

 .2021 و   2020 العــام  خــالل  اجتماعــات 
· تــم تشــكيلها لمتابعــة موضــوع حــل االتحــاد. وقــد 	 لجنــة ملــف االتحــاد: 

اجتمعــت اللجنــة موضــوع حــل االتحــاد ٥  مــرات خــالل هــذه الفتــرة.
· لجنــة العضويــة: إســتمرت لجنــة العضويــة بعقــد إجتماعاتهــا الدوريــة  خــالل 	

العــام 2020 و2021 وبحثــت العديــد مــن طلبــات العضويــة الجديــدة ورفعــت 
توصياتهــا لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.

الدراسات وأوراق الموقف

خطة تعافي االقتصاد الفلسطيني في مواجهة التحديات الصحية   .1
والسياسية المعدة من مكتب رئيس الوزراء:

شــاركت الجمعيــة فــي االجتماعــات التــي عقدهــا مكتــب رئيــس الــوزراء لمناقشــة خطــة 
تعافــي االقتصــاد الفلســطيني فــي موجهــة التحديــات الصحيــة والسياســية المعــدة 
مــن مكتــب رئيــس الــوزراء مــن خــالل الدكتــور نصــر عبــد الكريــم والتــي تهــدف الــى التقليــص 
ــالت  ــد التدخ ــن وتحدي ــي الراه ــع السياس ــا والوض ــة كورون ــة لجائح ــات االقتصادي ــن التبع م

ــة:  ــاط التالي ــن النق ــة ضم ــة مداخل ــة. وكان للجمعي الحكومي
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· أهمية إعداد خطة تعافي سريعة وفورية لإلنعاش االقتصادي.	
· اهميــة التركيــز بالخطــة خــالل عــام علــى االجــراءات الحكوميــة للخــروج 	

مــن االزمــة بأقــل االضــرار.
· ــى 	 ــى عل ــة األول ــرا بالدرج ــة مقتص ــرادات وزارة المالي ــز اي ــون  تعزي أن ال يك

كاهــل القطــاع الخــاص .
· تعزيــز مــوارد الخزينــة بالتحصيــل الضريبــي علــى ان يكــون افقيــا وليــس 	

عموديــا والنظــر بآليــات جديــدة لزيــادة ايــرادات الخزينــة.
· اهمية التركيز على حل مشكلة البطالة.	
· ان القطــاع الخــاص ســوف يتعامــل بإيجابيــة وشــراكة حقيقيــة مــع 	

الحكومــة فــي هــذا المجــال. 
· ضرورة توجيه السياسات اإلقتصادية والمالية لخدمة أهداف التنمية 	

المستدامة.

رؤية جمعية  رجال االعمال الفلسطينيين حول سبل الخروج من   .2
األزمة االقتصادية والمالية:

· قطــاع 	 مــن  ممثليــن  مــع  القطاعيــة  الجلســات  مــن  سلســلة  عقــد 
رؤيــة الجمعيــة  الزراعــة، والســياحة حــول  الصناعــة، الصحــة،  التجــارة، 
ــادي  ــاش اإلقتص ــة اإلنع ــة وخط ــة والمالي ــة اإلقتصادي ــن األزم ــروج م للخ
التــي  الرؤيــة  نتائــج  متابعــة  إســتمر  حيــث  كورونــا  جائحــة  ظــل  فــي 
وضعتهــا الجمعيــة علــى مــدار العــام 2020، وقــد تــم اإلعــالن عنهــا 
ــة  ــالم المحلي ــائل اإلع ــف وس ــور مختل ــي بحض ــر صحف ــالل مؤتم ــن خ م

والدوليــة وتــم ترجمتهــا الــى اللغــة اإلنجليزيــة.
· متابعــة توصيــات ورقــة الموقــف حيــث عقــد إجتمــاع مــع وزارة الزراعــة 	

لجنــة  تشــكيل  االجتمــاع  هــذا  مخرجــات  مــن  وكان  الفلســطينية، 
الزراعــة  ووزارة  الجمعيــة  عــن  منبثقــة  الزراعــي  بالقطــاع  متخصصــة 
لمتابعــة توصيــات الرؤيــة المتعلقــة فــي القطــاع الزراعــي. باالضافــة 
ــك  ــة بن ــطينية ومجموع ــد الفلس ــلطة النق ــع س ــاع م ــد اجتم ــى عق ال
لمناقشــة  القــدس  كهربــاء  وشــركة  البنــوك،  وجمعيــة  فلســطين 

الورقــة.  مخرجــات 
· ــاد 	 ــوزراء، وزارة االقتص ــس ال ــة رئي ــع: دول ــف م ــة الموق ــاركة ورق ــم مش ت

ــجيع  ــة تش ــة، هيئ ــياحة، وزارة المالي ــد، وزارة الس ــلطة النق ــي، س الوطن
التنســيقي،   المجلــس  ،مؤسســات  االتحــاد  مؤسســات  االســتثمار، 

الهيئــات العامــة المختلفــة.
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مناقشة القرارات الحكومية فيما يخص جائحة كورونا:  .3
تــم عقــد عــدة لقــاءات بين مؤسســات وجمعيــات رجــال االعمال الفلســطينيين لمناقشــة 
الصحفيــة  البيانــات  اعــداد  وتــم  كمــا  كورونــا،  جائحــة  يخــص  فيمــا  الحكوميــة  القــرارات 
لمطالــب القطــاع الخــاص، وحيــث اصــدرات مؤسســات وجمعيــات رجــال االعمــال بيانــا 
صحفيــا لمطالبــة الحكومــة بعــدم اللجــوء الــى االغــالق الكلــي والســماح لجميع المنشــآت 
االقتصاديــة بالعمــل جميــع ايــام االســبوع بمــا فيهــا يومــي الجمعــة والســبت، والتعهــد 
بااللتــزام بإجــراءات الوقايــة الصحيــة للتقليــل مــن انتشــار  فايــروس COVID-19. باالضافــة 
الــى المطالبــة بتعييــن ممثليــن عــن القطــاع الخــاص فــي لجنــة الطــوارئ العليــا، وجميــع 
ــتفادة  ــا واالس ــي تنفيذه ــاهمة ف ــرارات والمس ــاذ الق ــهيل اتخ ــة لتس ــان ذات العالق اللج

ــات. ــي إدارة االزم ــاص ف ــاع الخ ــرة القط ــن خب م

اجتماعات مع المؤسسات الدولية

· المشاركة في عدة اجتماعات مع	
 OECD )The Organization for Economic Co-operation and Development( 

وتعريفهــا بعمــل الجمعيــة واالوضــاع االقتصاديــة فــي فلســطين واهــم 
احتياجــات القطــاع الخــاص. 

· عقــد إجتمــاع مــع ممثــل اإلتحــاد األوروبــي مســؤول ملــف القطــاع الخــاص ، 	
والــذي تــم فيــه مناقشــة القضايــا المهمــة للقطــاع الخــاص والتــي قامــت 

الجمعيــة بالعمــل عليهــا والتــي كان مــن اهمهــا قانــون الشــركات. 
· اإلستشــاري 	 المجلــس  اجتمــاع  فــي  المشــاركة  تــم   2021/04/٥ بتاريــخ 

 )F4J( الخــاص للشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص واألهلــي ضمــن برنامــج
بهــدف تعزيــز مشــاركة أعضــاء الجمعيــة لتقديــم طلبــات الحصــول علــى 

منــح لتمويــل مشــاريعهم الرياديــة.
· ــة 	 ــي ورش ــي ف ــدث رئيس ــة كمتح ــاركة الجمعي ــم مش ــخ 2021/04/14 ت بتاري

عمــل حــول فــرص التبــادل التجــاري بيــن فلســطين وإيطاليــا بتظيــم مــن 
»النشــاطات  حــول  ورقــة  تحضيــر  وتــم  فلســطين  ايــد  أكشــن  مؤسســة 

اإلســتثمارية فــي فلســطين والعالقــات اإلقتصاديــة مــع ايطاليــا«.
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أهم المشاركات والنشاطات واللقاءات والمؤتمرات

خالل العام 2020 والعام 2021

· قبــل 	 مــن  والمنفــذ  التجارييــن  للممثليــن  الخــاص  التدريــب  فــي  المشــاركة 
منهــم  بعــض  مــع  فرديــة  اجتماعــات  عقــد  الــى  باالضافــة  الــوزراء  رئاســة 
وتزويدهــم بالمعلومــات التــي يحتاجونهــا. حيــث تــم تقديــم عــرض عــن دور 
الجمعيــة فــي تشــجيع التجــارة واالســتثمار فــي االســواق الخارجيــة مــن خــالل 

المشــتركة.  االعمــال  مجالــس 
· عقــد إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي لجمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين 	

- القــدس 
· المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للريادة والتقنية في فلسطين.	
· المشــاركة فــي نــدوة الدكتــور جهــاد الوزيــر عبــر اإلنترنــت: التوقعــات االقتصادية 	

اإلقليميــة لفيــروس كوفيــد -19 والتحديــات المحلية.
· مشــاركة أعضــاء الهيئــة العامــة فــي البرنامــج التدريبــي حــول »تطبيــق المعيــار 	

الدولــي لنظــام إدارة الطاقــة« للمنشــآت واألفــراد فــي الصناعــات الفلســطينية 
.)٥0001 ISO(

· المشاركة في مؤتمر الحوار اإلجتماعي الذي عقد بتاريخ )2021/03/4-3( .	
· تــم بتاريــخ 2021/02/2٥   اســتقبال غرفــة تجــارة وصناعــة رام اللــه فــي مقــر 	

الجمعيــة وبحــث آفــاق التعــاون المشــترك .
· ــي 	 ــاف ف ــد عس ــيد احم ــي الس ــع معال ــاع م ــد إجتم ــم عق ــخ 2021/03/29 ت بتاري

ــترك. ــاون المش ــاق التع ــث آف ــطين لبح ــون فلس ــى تلفزي مبن
· بتاريــخ 2021/04/20 تــم عقــد ورشــة عمــل حــول نتائــج مســح أثــر جائحــة كورونــا 	

ــي  ــارك ف ــام 2020، وش ــطين لع ــي فلس ــاص ف ــاع الخ ــات القط ــى مؤسس عل
الورشــة عضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس محمــود الزلمــوط.

· بتاريــخ 2021/04/19 تــم التعميــم علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة 	
للجميعــة مــن خــالل ممثــل الجمعيــة الســيد محمــود الزلمــوط فــي مجلــس 
إدارة المجلــس األعلــى لإلبــداع والتميز للمشــاركة فــي ورشــة عمــل »تطويــر 
ــدان  ــي البل ــق ف ــر الصواع ــن مخاط ــف م ــتراتيجيات التخفي ــي اس ــات ف السياس

ــي«. ــض األرض العال ــة ومي ذات كثاف
· المشــاركة فــي اجتماعــات المجلــس التنســيقي لمؤسســات القطــاع الخــاص 	

وبحــث العديــد مــن القضايــا الهامــة.
· ــدة 	 ــة جدي ــل بعنوان»صفق ــة عم ــي ورش ــاركة ف ــخ 2021/04/28 المش ــم بتاري ت

مــن المســاعدات االمريكيــة لفلســطين« التــي نظمهــا معهــد مــاس .
· ــة 	 ــس إدارة الجمعي ــل مجل ــن قب ــة م ــارة ميداني ــد زي ــخ 2021/0٥/31 عق ــم بتاري ت

لمحافظــة جنيــن بهــدف تســليط الضــوء علــى النشــاطات االقتصاديــة فــي 
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المحافظــة، وتأتــي هــذه الزيــارة ضمــن سلســلة مــن الزيــارات الميدانيــة ألعضــاء 
ــن . ــات الوط ــف محافظ ــي مختل ــة ف ــة العام الهيئ

· مشــاركة الجمعيــة عــن بعــد  فــي ورشــة عمــل تدريبيــة لمؤسســات القطــاع 	
ــرة  ــة عاب ــارة اإللكتروني ــول التج ــام  ح ــرة أي ــدة عش ــة لم ــدول العربي ــي ال ــاص ف الخ
 )CCPIT( ــة ــارة الدولي ــز التج ــي لتعزي ــس الصين ــن المجل ــم م ــوة وتنظي ــدود بدع الح
المشــترك،  الصينــي  الفلســطيني  األعمــال  مجلــس  فــي  الجمعيــة  شــركاء 
ــة  ــي الجلس ــة ف ــور مداخل ــد العام ــدس محم ــة المهن ــس الجمعي ــدم رئي ــد ق وق

اإلفتتاحيــة حــول أهميــة تعزيــز العالقــة اإلقتصاديــة بيــن فلســطين والصيــن.
· ــى 	 ــدة عل ــالت الجدي ــد  والتعدي ــركات الجدي ــون الش ــول  قان ــل ح ــة عم ــد ورش عق

قانــون ضريبــة الدخــل بتاريــخ 2021/06/23 .
· اعداد مذكرة تفاهم بين جمعية رجال االعمال الفلسطينيين وجمعية 	

الصداقة الصينية الفلسطينية على أن يتم التحضير لتوقيعها بشكل رسمي.

مجالس االعمال المشتركة:

مقدمة: 
مجالــس االعمــال المشــتركة هــي اتفاقيــات تعــاون دولــي طورتهــا جمعيــة رجــال االعمــال 
والــدول  فلســطين  بيــن  االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  بهــدف  القــدس   – الفلســطينيين 
االخــرى، وتركــز مجالــس االعمــال المشــتركة علــى تحقيــق اهــداف التنميــة االقتصاديــة 

وتعزيــز العالقــات التجاريــة واالســتثمارية ونقــل المعرفــة والتكنولوجيــا. 

وعملــت جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين – القــدس منــذ نشــأتها علــى تأســيس 
ــة  ــة مجموع ــت الجمعي ــث وقع ــدول، حي ــن ال ــد م ــع العدي ــتركة م ــال المش ــس األعم مجال
مــن االتفاقيــات لتأســيس هــذه المجالــس. وكانــت أولــى اتفاقياتهــا مــع األردن فــي العــام 
1997، وقــد جــددت اإلتفاقيــة فــي العــام 201٥ بإســم مــع جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن، 

ومــع جمهوريــة مصــر العربيــة فــي العــام 1998.

مجالــس  تأســيس  الخــاص  القطــاع  مســؤوليات  ضمــن  الجمعيــة  مســؤوليات  مــن  وان 
الفلســطيني.  الــوزراء  االعمــال المشــتركة بقــرار صــادر عــن مجلــس 

وبلــغ عــدد اتفاقيــات مجالــس االعمــال المشــتركة الموقعــة 18 إتفاقيــة، منهــا 6 اتفاقيــات 
تعــاون يتــم العمــل علــى تطويرهــا الــى اتفاقيــات مجالــس اعمــال مشــتركة. ويوجــد لــدى 

الجمعيــة حاليــا 18 مجلــس اعمــال قيــد التأســيس. 

ــال  ــة رج ــذ جمعي ــراف وتنفي ــت اش ــدة تح ــترك جدي ــال مش ــس اعم ــة مجل ــون أي اتفاقي تك
االعمــال الفلســطينيين - القــدس  فــي حــال تــم المبادرة بها مــن قبل إحدى المؤسســات 

الشــريكة. 



22

مجالس األعمال المشتركة التي أسستها الجمعية:

قائمة مجالس األعمال المشتركة 

فهرس

اتفاقيات مجالس األعمال المشتركة
مجلس األعمال مجلس األعمال مجلس األعمال

تركيا  هولندا أندونيسيا
رومانيا األردن مصر 

بريطانيا قطر ُعمان
لبنان سويسرا قبرص

 

اتفاقيات التعاون
الصين كندا
ايطاليا فرنسا 
روسيا بولندا

 

مجالس األعمال قيد التأسيس
ماليزيا البوسنة والهرسك سنغافورة

تشيلي البرازيل اوروغواي
جنوب افريقيا كازاخستان السعودية

المغرب تونس  ألمانيا
اإلمارات اذربيجان
اليونان الهند
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أهم فعاليات ونشاطات مجالس األعمال المشتركة
خالل العام 2020 والعام 2021

مجلس االعمال الفلسطيني - الهولندي المشترك:	 
ــع  ــاون م ــطين بالتع ــن لفلس ــال هولنديي ــال اعم ــد رج ــارة وف ــم لزي ــاركة والتنظي المش
الممثليــة الهولنديــة واتحــاد الغــرف التجاريــة خــالل شــهر شــباط 2020، باالضافــة الــى 

ــن. ــطينيين والهولنديي ــال الفلس ــال االعم ــن رج ــبيك بي ــل للتش ــاء عم ــم عش تنظي

مجلس االعمال الفلسطيني – السويسري:  	 
وزيــر  بحضــور  المشــترك  السويســري   – الفلســطيني  االعمــال  مجلــس  إطــالق  تــم  
ــرية  ــة السويس ــن الممثلي ــم م ــي وبتنظي ــاد الوطن ــر االقتص ــري ووزي ــة السويس الخارجي
فــي فلســطين   بتشــرين الثانــي 2020. كمــا تــم عقــد العديــد مــن اللقــاءات مــع ممثــل 
ــطيني  ــال الفلس ــس األعم ــل لمجل ــة عم ــع خط ــطين ووض ــة فلس ــدى دول ــرا ل سويس

السويســري المشــترك.

مجلس االعمال الفلسطيني – التركي المشترك: 	 
عقــدت إجتماعــات الــدورة )18( لمجلــس األعمــال الفلســطيني التركــي المشــترك فــي 
شــهر آذار 2021 تحــت رعايــة وحضــور معالــي وزيــر اإلقتصــاد الوطنــي حيــث شــارك فيــه 
أكثــر مــن 60 رجــل وســيدة أعمــال أتــراك وتــم عقــد اإلجتمــاع بإســتخدام تقنيــة زووم، 
حيــث كان مــن اهــم توصيــات مجلــس االعمــال هــو دعــم االقتصــاد الفلســطيني، كمــا 
تــم التشــبيك بيــن الشــركات الفلســطينية والتركيــة.  كمــا تم عقــد إجتماع مــع الملحق 
ــن  ــاون بي ــى التع ــق عل ــم التواف ــه ت ــن خالل ــذي م ــطين، وال ــي فلس ــي ف ــاري الترك التج
جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين والســفارة التركيــة وتوفيــر تســهيالت خاصــة 

بإصــدار فيــزا الســفر ألعضــاء الجمعيــة. 

مجلس االعمال الفلسطيني – الماليزي المشترك )قيد التأسيس(: 	 
عقــد االجتمــاع األول لتأســيس مجلــس األعمــال الفلســطيني الماليــزي مــع مركــز التجــارة 
الماليــزي MATRADE بشــهر نيســان 2021 بحضــور ومشــاركة ســفير دولــة فلســطين لــدى 
وتأســيس  التعــاون  ســبل  لبحــث  علــي  أبــو  وليــد  الســيد  وبرونــاي  والمالديــف  ماليزيــا 
مجلــس أعمــال فلســطيني ماليــزي مشــترك. كمــا حضــر االجتمــاع مجموعــة مــن رجــال 
االعمــال الفلســطينيين والماليزييــن. ويتــم مشــاركة مســودة اتفاقيــة مجلــس االعمــال 

مــع الجانــب الماليــزي لمراجعتهــا والتوافــق عليهــا والتحضيــر لفعاليــة التوقيــع. 

مجلس االعمال الفلسطيني – االيطالي المشترك: 	 
عقــد مجلــس إدارة الجمعيــة لقــاء مــع القنصــل اإليطالــي العــام فــي القــدس  الســيد 
جوزبيــه فيديلــي فــي مقــر الجمعيــة بهــدف بحــث ســبل تفعيــل مجلــس األعمــال 
ــات  ــز العالق ــاون وتعزي ــبل التع ــة س ــك لمناقش ــترك  وذل ــطيني المش ــي الفلس اإليطال
ــال  ــس االعم ــن مجل ــة م ــدورة الرابع ــد ال ــى عق ــق عل ــى التواف ــة ال ــا، باالضاف ــع ايطالي م
ــاري  ــق التج ــع الملح ــر  م ــاع آخ ــد اجتم ــم عق ــا ت ــترك كم ــي المش ــطيني االيطال الفلس
ــال  ــس االعم ــال مجل ــة اعم ــك لمتابع ــي وذل ــا روس ــيدة كاتي ــي الس ــي االيطال والثقاف

الفلســطيني االيطالــي المشــترك..  
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مجلس االعمال الفلسطيني – الصيني المشترك: 	 
ــس االدارة م.  ــس مجل ــل رئي ــن قب ــف م ــر الهات ــي عب ــفير الصين ــع الس ــل م ــم التواص ت
محمــد العامــور لنقــاش االوضــاع الحاليــة وبحــث ســبل التعــاون. باالضافــة الــى عقــد 
اجتمــاع مــع جمعيــة الصداقــة الفلســطينية الصينيــة وذلــك للتعــاون في النشــاطات 
المســتقبلية. باالضافــة الــى مشــاركة الجمعيــة بالــدورة التدريبيــة حــول موضــوع 
التجــارة االلكترونيــة عبــر الحــدود والــذي تنفــذه مؤسســة CCPIT شــريك الجمعيــة فــي 

مجلــس االعمــال المشــترك وذلــك خــالل الفتــرة 2021/6/28-18.

مجلس االعمال الفلسطيني – الفرنسي المشترك: 	 
عقــد اجتمــاع مــع القنصــل العــام الفرنســي لمناقشــة تعزيــز العالقــات االقتصادية بين 

فرنســا وفلســطين وتفعيل مجلس االعمال الفلســطيني الفرنســي المشــترك. 

مجلس االعمال الفلسطيني – االندونيسي المشترك: 	 
تحــت مظلــة مجلــس االعمــال تــم التنســيق لتدريــب حــول زيــادة قــدرة منظمــي 
الغــذاء والــدواء الفلســطينيين لمجموعــة مــن المشــاركين مــن القطــاع الصحــي 

بفلســطين. حيــث ان هــذا التدريــب مقــدم مــن الســفارة االندونيســية.

تحضيــر اللوائــح الداخليــة آلليــات عمــل مجالس األعمــال المشــتركة والبــدء بتطبيقها 	 
والتــي تشــرح االســس العامــة لعمــل مجالــس االعمــال المشــتركة ودور كل مــن 

القائميــن عليهــا. 
تــم بتاريــخ 2021/04/08 تســجيل الحلقــة األولــى مــن سلســلة حلقــات حــول مجالــس 	 

األعمــال المشــتركة بالتعــاون مــع مجلــة الســفير االقتصــادي ومؤسســها الســيد 
طلعــت علــوي وكانــت عــن مجلــس األعمــال الفلســطيني التركــي المشــترك وتــم 
تصويــر الحلقــة فــي مكتــب الســفارة التركيــة فــي رام اللــه بحضــور المهنــدس محمــد 
العامــور والســفير التركــي فــي القــدس احمــد رضــا ديميــر والــذي القــى الضــوء علــى 

ــا.  ــطين وتركي ــن فلس ــة بي ــات االقتصادي العالق
اجتمــاع مــع ســعادة الســفير الفلســطيني د. تيســير جــرادات، ســفير دولــة فلســطين 	 

فــي ســلطنة ُعمــان بتاريــخ 2021/8/4 وذلــك لمناقشــة اعــادة تفعيــل مجلــس االعمال 
الفلســطيني الُعمانــي المشــترك والــذي تأســس عــام 2012.

ــاء 	  ــور اعض ــخ 2021/08/17 بحض ــطين بتاري ــي فلس ــيلي ف ــفير التش ــع الس ــاع م االجتم
مــن مجلــس االدارة، وبنــك فلســطين والبــدء لتأســيس مجلــس اعمــال فلســطيني 

تشــيلي مشــترك.
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إتحاد جمعيات رجال االعمال الفلسطينيين:

تأسيس اإلتحاد : 

· األعمــال 	 رجــال  جمعيــات  إتحــاد  إنطالقــة  كانــت   2003/12/1٥ بتاريــخ 
الفلســطينيين حيــث تــم التوقيــع علــى مذكــرة التأســيس لإلتحــاد مــن قبــل 
ثــالث مؤسســات : جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين/القدس وجمعية 
رجــال االعمــال الفلســطينيين/ قطــاع غــزة ومنتــدى رجــال االعمــال فــي 
مدينــة جنيــن، كمــا انضــم الــى االتحــاد ملتقــى رجــال االعمــال فــي الخليــل 
ربحيــة  غيــر  كمؤسســة  رســميا  االتحــاد  تأســس  وقــد   ،2006/4/30 فــي 
 ،)EC-22732-RA( رقــم  تحــت   2011  /4/18 فــي  الداخليــة  وزارة  فــي  وســجل 
انضــم بعدهــا مباشــرة الــى اإلتحــاد ملتقــى رجــال االعمــال الفلســطينيين 
ــطينيين –  ــال الفلس ــال األعم ــة رج ــت جمعي ــام 2011،وتول ــي الع ــس ف / نابل
القــدس ملــف إدارة إتحــاد الجمعيــات حيــث ترأســته منــذ التأســيس وأخــذت 
الجهــات  أمــام  ودوليــا  محليــا  مؤسســاته  جميــع  تمثيــل  عاتقهــا  علــى 

الرســمية ومؤسســات القطــاع الخــاص.

حل اإلتحاد : 

· تــم بتاريــخ 2021/10/20 إصــدار قــرار مــن قبــل معالــي وزيــر الداخليــة بحــل 	
إتحــاد جمعيــات رجــال األعمــال الفلســطينيين ألســباب تعــود لعــدم تقديــم 

ــابقة. ــوام الس ــة لألع ــة ومالي ــر اداري تقاري
· باشــر مجلــس إدارة الجمعيــة بعقــد إجتماعــات متواصلــة إلعــادة تفعيــل 	

االتحــاد وتــم تشــكيل لجنــة مــن مؤسســات اإلتحــاد برئاســة الســيد محمــد 
ــة. ــري للجمعي ــس الفخ ــروجي الرئي مس

· وقدمــت 	 اإلجتماعــات  مــن  العديــد  اإلتحــاد  ملــف  متابعــة  لجنــة  عقــدت 
أبرزهــا  وكان  اإلتحــاد  مؤسســات  إدارة  لمجالــس  التوصيــات  مــن  العديــد 
بإعــادة تشــكيل إتحــاد جديــد يضــم الجميــع ويؤســس بصــورة عصريــة يواكــب 

تطلعــات المرحلــة المقبلــة .
· تــم وضــع مذكــرة المبــادئ األساســية ومســودة النظــام الداخلــي الجديــد 	

لإلتحــاد.
· سيتم إطالق إعادة تشكيل اإلتحاد قريباً.	
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اتحاد رجال االعمال العرب:

· تعتبــر جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين – القــدس مــن الشــركاء 	
الجمعيــة  ســاهمت  حيــث  العــرب  األعمــال  رجــال  إلتحــاد  الرئيســيين 

مشــتركة. وفعاليــات  نشــاطات  تنظيــم  فــي  وتســاهم 
· جمعيــة 	 تترأســه  الــذي  الفلســطينيين  األعمــال  رجــال  إتحــاد  يشــغل 

رجــال األعمــال الفلســطينيين – القــدس منصــب نائــب رئيــس إتحــاد رجــال 
األعمــال العــرب، ويشــارك بصــورة دوريــة فــي إجتماعــات مجلــس إدارة 

اتحــاد رجــال األعمــال العــرب.

أهم االنجازات السابقة خالل الدورة السابعة لمجلس االدارة:

ــة . 1 ــة ومكافح ــود الحوكم ــي جه ــي ف ــاص ف ــاع الخ ــر »دور القط ــد مؤتم ــم وعق تنظي
الفســاد« بالتعــاون مــع هيئــة مكافحــة الفســاد ووزارة االقتصــاد الوطنــي فــي شــهر 
2018/12 تحــت رعايــة وحضــورة الرئيــس محمــود عبــاس )ابــو مــازن(. كمــا شــاركت 
بالعــام الــذي يليــه )2019( بورقــة بحثيــة  بعنــوان »الميثــاق الفلســطيني للنزاهــة 

والشــفافية ومكافحــة الفســاد، الواقــع والتطلعــات«.
ــترك،تحت . 2 ــي المش ــطيني االيطال ــال الفلس ــس االعم ــن مجل ــة م ــدورة الثالث ــد ال عق

رعايــة وحضــور دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية وبحضــور وزيــرة التجــارة االيطاليــة 
ــخ 2019/12/1 ــك بتاري ــي وذل ــاد الوطن ــر االقتص ووزي

عقــد الــدورة الســابعة عشــر مــن مجلــس االعمــال الفلســطيني النركــي المشــترك . 3
ــرة 2019/11/13-12 ــالل الفت ــطنبول خ ــي اس ف

دولــة . 4 برئاســة  االقتصاديــة  للتنميــة  الوطنــي  الفريــق  إجتماعــات  فــي  المشــاركة 
رئيــس الــوزراء د. محمــد اشــتية حيــث عقــدت هــذه اإلجتماعــات بشــكل دوري لتنــاول 
ــطينية وكان  ــة الفلس ــات االنتاجي ــم القطاع ــبل دع ــاكل وس ــل والمش ــم المفاص اه

ــق. ــذا الفري ــل ه ــج عم ــي نتائ ــارز ف ــة دور ب للجمعي
زيــارة وفــد مــن جمعيــة رجــال االعمــال الفلســطينيين الــى قبــرص لتوطيــد العالقــات . ٥

األعمــال  رجــال  أمــام  جديــدة  إســتثمارية  فــرص  وخلــق  المشــتركة  االقتصاديــة 
الفلســطينيين والتشــبيك مــع نظرائهــم فــي قبــرص

مشــاركة الجمعيــة فــي دورة تدريبيــة حــول التجــارة االلكترونيــة عابــرة الحــدود فــي . 6
الصيــن خــالل شــهر تشــرين الثانــي 2019.

شــاركت الجمعيــة بورقــة عمــل فــي القمــة العربيــة االوروبيــة فــي أثينــا قدمهــا . 7
الدكتــور ســالم ابــو خيــزران بتاريــخ 2019/10/29

مشــاركة الجمعيــة فــي ملتقــى مجتمــع االعمــال العربــي الســابع عشــر فــي لبنــان . 8
ــرة 2019/4/18-17 ــي الفت ف
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المشاركة في المنتدى االول وتأسيس شبكة التعاون للمنظمات االهلية لطريق الحرير.. 9
المشاركة في مؤتمر سيباد وبحث سبل التعاون وتعزيز التجارة واالستثمار.. 10
المشاركة في افتتاح معرض المنتجات الصينية بدبي وعمان.. 11

اطالق استراتيجة تفعيل مجالس االعمال المشتركة.. 12
اطالق تأسيس مجلس االعمال الفلسطيني الكندي المشترك.. 13
عقــد اجتماعــات الــدورة 1٥ لمجلــس االعمــال الفلســطيني التركــي المشــترك فــي . 14

اســطنبول.
عقد الدورة الثانية من مجلس االعمال الفلسطيني االيطالي المشترك في روما.. 1٥
تنظيم برنامج ىزيارات للسفير االندونيسي تحت مظلة مجلس االعمال الفلسطيني . 16

االندونيسي المشترك.

جهاد عقل
قائم بأعمال المدير العام

أحمد مشعشع
أمين سر الجمعية

م. محمد العامور
رئيس مجلس إدارة الجمعية

انتهى التقرير
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التقرير المالي

عن السنة المالية المنتهية

في

2019/12/31  و  2020/12/31
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التقرير المالي

عن السنة المالية المنتهية

في

2019/12/31 و 2020/12/31

الثابتــة  الموجــودات  و  المصروفــات  و  االيــرادات  تفاصيــل  الماليــة  البيانــات  تعكــس 
والمتداولــة المتعلقــة بنتائــج أعمــال جمعيــة رجــال األعمال الفلســطينيين لهــذا العام.

ــون  ــي 31 كان ــا ف ــام  كم ــكل ع ــة ل ــة العام ــة  للميزاني ــات المالي ــرض البيان ــداد وع ــم إع يت
األول منــه شــامال  بيــان الدخــل و بيــان التدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك 
ــر الماليــة الدوليــة و السياســات  التاريــخ و المرفقــة بصــورة عاديــة وفقــاً لمعاييــر التقاري
البيانــات  إلعــداد   الالزمــة  المعقولــة  المحاســبية  والتقديــرات  المالئمــة  المحاســبية 

ــة. المالي

وعليه نستعرض أهم البنود الواردة فيها.

أوالً، االيرادات : 

إن جميــع ايــرادات الجمعيــة عبــارة عــن دخل من ايرادات رســوم االنتســاب و االشــتراك   )1
الســنوي لألعضــاء باإلضافــة الــى الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة ومنهــا حســاب 

المجلــة الــذي يــدار مــن حســاب خــاص.

عنــد مقارنــة حجــم اإليــرادات مــا بيــن الســنوات  2019 و 2020  نالحــظ بــأن هنــاك   )2
انخفــاض ملحــوظ فــي حجــم االيــرادات الكلــي خــالل العــام 2020 مقارنــة مــع عــام 
2019 وذلــك نتيجــة جائحــة الكورونــا. وانخفضــت نســبة طلبــات اإلنتســاب لعضويــة 

الجمعيــة مــن قبــل أعضــاء جــدد مقارنــة بيــن العاميــن 2019 و2020.

كمــا أن حجــم اإليــرادات الناتجــة عــن تســديد اشــتراكات العضويــة لعــام 2020 انخفضــت 
مقارنــة مــع تســديد اشــتراكات عــام 2019 .

ثانيًا، المصروفات :

ارتفعــت مصاريــف الجمعيــة بســبب قيمــة ايجــار مقــر الجمعيــة الجديــد و اخــذ مخصصــات 
خاصــة للديــون .
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ثالثًا، أرض مجمع مؤسسات القطاع الخاص : 

بنــاًء علــى االتفــاق الــذي تــم بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص )ممثلــة بالجمعية، مؤسســة 
ــركات  ــاد ش ــطينين ، اتح ــن الفلس ــاد المقاولي ــطينية ، اتح ــات الفلس ــاد الصناع ــد، اتح بالتري
التأميــن، واتحــاد شــركات انظمــة المعلومــات( فقــد تــم االتفــاق علــى شــراء قطعــة ارض 
رقــم 67 و 68 مــن حــوض 19 بحــي الحساســنة )حــي 29( بأراضــي رام اللــه النشــاء مبنــى 

ــم. ــع لمؤسســات القطــاع الخــاص وبلغــت مســاحتها االجماليــة 3.13٥ دون ومجم

قامــت الجمعيــة بدفــع كامــل حصتهــا مــن مــن ثمــن شــراء االرض )والبالــغ حصــة الجمعيــة 
منهــا 22%( وبلــغ المبلــغ المدفــوع 138917 دوالر امريكــي. هــذا وتــم الحصــول علــى وكاالت 
دوريــة غيــر قابلــة للعــزل بإســم رؤســاء مؤسســات القطــاع الخــاص. وهــذا تــم فتــح معاملة 

اعــادة تســجيل االرض بإســم المؤسســات وفرزهــا.

تــم تقييــم األرض خــالل ســنة 2019 وحســب تقريــر ثالثــة خبــراء فــإن قيمــة الســوقية لــألرض 
تتــراوح مــا بيــن ادنــى تقييــم بقيمــة 189489 دينــار اردنــي واعلــى تقييــم بقيمــة 249469 

دينــار اردنــي. 

قامــت ادارة الجمعيــة بشــهر تشــرين اول 2020 بالتنــازل عــن كامــل القطعــة 67 لصالــح 
الســيد ماجــد معالــي ضمــن مخالصــة تعويــض تــرك الخدمــة عــن فتــرة خدمتــه بالجمعيــة 

ــي. ــار اردن ــة 68442 دين ــا بقيم ــازل عنه ــاحة المتن ــك المس ــت تل وقيم

 

رابعًا، تحليل الميزانية للعام 2020 مع سابقتها للعام 2019 :

و بعد تحليل الميزانية العامة تبين التالي :

مجمــوع النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك كان فــي نهايــة عــام 2020 . 6067 دينــار . 1
ــبة %6.79. ــام 2019 أي بنس ــن الع ــغ  3٥1٥0 دينارع ــض بمبل اي انخف

بلــغ مجمــوع الموجــودات المتداولــة  312339 دينــار بســنة 2020 اي ارتفــع بقيمــة ٥8440 . 2
دينــار عــن العــام 2019 اي بنســبة 23%  وذلــك بســبب ارتفــاع قيمــة األرض.

 مجمــوع المطلوبــات المتداولــة قــد ارتفــع مــا بيــن ســنة 2019 و 2020 بمبلــغ 28122 . 3
دينــار أي بنســبة 11.٥6% نتيجــة ارتفــاع رســوم االشــتراكات الغيــر المســددة.

لموظفــي . 4 الخدمــة  نهايــة  وتعويــض  التوفيــر  لصناديــق  المطلــوب  مجمــوع  بلــغ 
ــة  ــلف المدفوع ــا الس ــرح منه ــار، يط ــاوي ٥0204 دين ــام 2020 يس ــة ع ــة لنهاي الجمعي

الغيــر مغطــى 47084 دينــار. والبالغــة 3120 دينــار ليصبــح المســتحق 

ــام 2019 . ٥ ــي الع ــز ف ــد أن كان عج ــار بع ــغ )1677٥( دين ــزاً بمبل ــام 2020 عج ــالل ع ــكل خ تش
ايــرادات  انخفــاض  نتيجــة  وذلــك  دينــار   136٥0 بمبلــغ  العجــز  زاد  أي  دينــار   31٥2 بمبلــغ 

الجمعيــة عــن مصاريفهــا فــي العــام 2020 بعكــس العــام 2019.

خامسًا، تحليل بيان الدخل للعام 2020 مع سابقتها للعام 2019:
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و بعد تحليل بيان الدخل تبين التالي :

ايــرادات االشــتراكات الســنوية انخفضــت مــن مبلــغ 10٥8٥0 دينــار ســنة 2019 الــى . 1
ــتراكات  ــوم واالش ــل الرس ــص تحصي ــرت بنق ــي تأث ــنة 2019 ، والت ــار س ــغ 74٥23 دين مبل

بســبب االغالقــات. 

ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية للجمعية بنسبة  18.3%  عن العام 2019.. 2

سادسًا :  مخالصة المدير العام السابق السيد محمد ماجد معالي 

بشــهر تشــرين اول 2020 وبموجــب التفاهــم المشــترك مــا بيــن رئيــس مجلــس ادارة 
الجمعيــة )الســابق الســيد أســامة عمــرو(  و اميــن الصنــدوق ) الســابق الســيد منتصــر 
ــى  ــل ال ــم التوص ــد ت ــي فق ــد معال ــد ماج ــيد محم ــابق الس ــام الس ــر الع ــة(  والمدي بدارن

انتهــاء التعاقــد الوظيفــي ومنحــه كافــة حقوقــه بموجــب التالــي: 

حقوقــه بمخصــص تعويــض تــرك الخدمــة بمبلــغ 70203 دينــار )وهــي المخصــص المــدور 
مــن عــام 2019 والبالــغ 67603 دينــار باالضافــة الــى 22٥3 دينــار عــن ســنة 2020(.

حقوق بصندوق التوفير بمبلغ 42108 دينار اردني.

اي بإجمالي حقوق بمبلغ 112311دينار اردني.

تــم خصــم منهــا القــرض الممنــوح لــه مــن ســنوات ســابقة والبالــغ 20٥61 دينــار وتســديد 
الباقــي علــى النحــو التالــي: 

التنــازل عــن حصــة الجمعيــة بالقطعــة 67 مــن ارض مجمــع مؤسســات القطــاع الخــاص 
اســتناداً الــى التقييــم المعــد و بقيمــة 68442 دينــار ودفــع الرصيــد بدفعــات شــهرية. 

وبناًء عليه اصبح الرصيد المتبقي له كما في 31 كانون اول 2020 مبلغ 8734 دينار.
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التوصيات:

بنــاء علــى المعطيــات والتحليــل المالــي الخــاص بالقوائــم الماليــة 2020 و 2019  الموضحــة 
أعــاله نوصــي بمــا يلــي: 

الــى تمييــز نشــاطاتها وخدماتهــا لزيــادة . 1 بــأن الجمعيــة بحاجــة ماســة  يبــدو جليــاً 
فــرص اقبــال انتســاب أعضــاء جــدد للجمعيــة، وفــي حــث األعضــاء الحالييــن علــى دفــع 
اشــتراكاتهم المتراكمــة عليهــم مــن ســنوات ســابقة وإعــادة تفعيــل عضويتهــم 

باإلضافــة الــى اإلســتمرار بمتابعــة الملفــات الخاصــة بالمنقطعيــن منهــم. 

هنــاك ضــرورة للعمــل علــى زيــادة عــدد اإلصــدارات خــالل العــام لمجلــة رجــل األعمــال . 2
الفلســطيني.

الخدمــة . 3 نهايــة  وأتعــاب  التوفيــر  صناديــق  حســابات  تغذيــة  علــى  العمــل  ضــرورة 
فرصــة. بأقــرب  الجمعيــة  لموظفــي 

هنــاك حاجــة ملحــة لوضــع خطــة اســتراتيجية وخطــط تنفيذيــة ســنوية لتحســين األداء . 4
وزيــادة اإليــرادات.
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيي     
القدس 

2020كانون األول   31كما في ركز المالي  الم
 ( بالدينار االردني )

بيان أ   

20202019اإليضاح

 الموجودات  
 موجودات متداولة  

ي الصندوق ولدى البنوك  
36,06741,217 نقد ف 

49,96134,404 ذمم مدينة 
اكات ال ذمم  5141,57076,800 عضاء  اشت 

6122,06598,354 ارض مجمع مؤسسات القطاع الخاص
3,124-ذمم تحمل مجلس اإلدارة بتكلفة اجتماع الهيئة العامة 

-32,676 مصاريف مدفوعة مقدمًا  
312,339253,899 وجودات المتداولة  الم وعممج

 موجودات الثابتة  
46,69446,112 التكلفة  

اكم   ( 46,111)( 46,111) الستهالك المت 
ية   75831صافي القيمة الدفت 
312,922253,900مجموع الموجودات  

 المطلوبات والوفر المرحل  
 المطلوبات المتداولة  

293799 ت اآلجلة يكا الش
8,7342,645 الذمم الدائنة 

3,400- ذمم دائنة المجلة 
58- مدفوعة مقدما  ايرادات بطاقات

822,91884,015 اخرى  دائنة  أرصدة
ع اليجارات  -31,909 ايرادات تتر

928,40754,871 صندوق التوفت  
اكات إيرادات  141,57076,800غت  مقبوضةمستحقة  اشت 

233,831222,588ة  ات المتداولمجموع المطلوب

-64,554ارباح تقييم ارض مجمع مؤسسات القطاع الخاص 
14,53731,312 ب  بيان -وفر مرحل 

312,922253,900 لمرحل مجموع المطلوبات والوفر ا

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات" 

مجلس االدارةرئيس    امي   الصندوق    مدير عام الجمعيةمحاسب الجمعية
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البيانات المالية

للسنة المنتهية

في 31 كانون األول 2020

وتقرير 

مدققي الحسابات
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صفحة بيان   

   تقرير مدققي الحسابات 

2 أ     المركز المالي كما في 31 كانون األول 2020 

3 ب      بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 

4 ج     بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020 

14-٥    إيضاحات حول البيانات المالية )عدد14(  

فهرس
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بيان أ   

20202019اإليضاح

 الموجودات  
 موجودات متداولة  

ي الصندوق ولدى البنوك  
36,06741,217 نقد ف 

49,96134,404 ذمم مدينة 
اكات ال ذمم  5141,57076,800 عضاء  اشت 

6122,06598,354 ارض مجمع مؤسسات القطاع الخاص
3,124-ذمم تحمل مجلس اإلدارة بتكلفة اجتماع الهيئة العامة 

-32,676 مصاريف مدفوعة مقدمًا  
312,339253,899 وجودات المتداولة  الم وعممج

 موجودات الثابتة  
46,69446,112 التكلفة  

اكم   ( 46,111)( 46,111) الستهالك المت 
ية   75831صافي القيمة الدفت 
312,922253,900مجموع الموجودات  

 المطلوبات والوفر المرحل  
 المطلوبات المتداولة  

293799 ت اآلجلة يكا الش
8,7342,645 الذمم الدائنة 

3,400- ذمم دائنة المجلة 
58- مدفوعة مقدما  ايرادات بطاقات

822,91884,015 اخرى  دائنة  أرصدة
ع اليجارات  -31,909 ايرادات تتر

928,40754,871 صندوق التوفت  
اكات إيرادات  141,57076,800غت  مقبوضةمستحقة  اشت 

233,831222,588ة  ات المتداولمجموع المطلوب

-64,554ارباح تقييم ارض مجمع مؤسسات القطاع الخاص 
14,53731,312 ب  بيان -وفر مرحل 

312,922253,900 لمرحل مجموع المطلوبات والوفر ا

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات" 
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3

طينيي   عمال الفلس األ  لجار  جمعية
القدس      

2020كانون األول   31في ة المنتهي ة للسن الشاملالدخل بيان 
 ( دينار االردني )بال

بيان ب  

2019 2020 حيضا اإل 

 اإليرادات  
اك  سوم انتإيراد ر  1077,010124,659ساب واشت 

342142    خدماتاد إير 
31,910879 مصاريف  الايراد المشاركة ب

109,262125,680مجموع اإليرادات  

( 88,600)  ( 91,972)  11 الرواتب وملحقاتها 
( 20,192)  ( 50,996)  12 وعمومية    إداريةمصاريف 

-    ( 2,695)   اتعاب الستشارات
( 624)    ( 469)  ارض المجمع  يفمصار 

( 3,124)   مصاريف الهيئة العامة السابقة 
( 7,444)    ( 4,455)  الخدمة نهاية مخصص تعويض

( 2,538)    ( 2,253)   تعويض ترك الخدمة المدفوع 
-  ( 3,855)   ة ديون معدوم

ي تحصيلهاخ م
( 15,700)    ( 5,500) صص ديون مشكوك ف 

4,349   10,548  فروقات عملة  
( 305)   ( 258) ية نكلبوالعمولت ا ائد الفو 

( 131,054) ( 155,029)مجموع المصاريف 

ي ايراد 
2,222 131,393مجلة رجال العمال  صاف 

-27,599االرضتنازل عن جزء من قة من تمتحق ارباح

( 3,152) ( 16,775)ة  سنال )عجز(  صافي 

31,31234,464ت سابقة  وا سنمن ر مدور  وف
14,53731,312 أ   بيان-الوفر المرحل 

"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات" 

مجلس االدارة رئيس    امي   الصندوق  مدير عام الجمعيةمحاسب الجمعية
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فلسطينيي   الجمعية رجال األعمال 
 القدس  

2020  األول كانون   31في   المنتهيةة سنللنقدية دفقات ال بيان الت 
بيان جـ  ( دينار االردني )بال

20202019

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 
ي 
( 3,152)( 16,775) )عجز( السنة  فائض صاف 

( 3,152) ( 16,775) مل  س المال العابنود رأ يت  في التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغ

 في الموجودات المتداولة  ( ادةلزيالنقص )ا
اكات أعضاء   34,200( 64,770)  ذمم اشت 

27,56712,622   مدينة  ذمم 
-( 32,676) مصاريف مدفوعة مقدماً 

46,822( 69,879) في الموجودات المتداولة   (الزيادة )  النقص صافي 

قص( في المطلوبات المتداولة ة )النالزياد
( 1,534)2,631  نات والما دائنة  م ذم

( 2,839)( 26,464) صندوق التوفت  
( 5,925)( 61,097) أرصدة دائنة أخرى  

اكات  إيرادات  ( 34,200)  96,679    مستحقة مقبوضة مقدما واشت 
( 44,498)11,749 صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات المتداولة  

( 828)( 74,905) تشغيل  ليات العم  دفقات منصافي الت

 عمليات االستثمار  التدفقات النقدية من 
-40,261 ييم بعد طرح التق   اع الخاصمؤسسات القطوارض مجمع   موجودات ثابتة

ن عمليات التمويل  التدفقات النقدية م
( 572)( 506) الشيكات اآلجلة  

( 1,400)( 35,150) النقص( في النقد الزيادة )
41,21742,617 السنة  ة اي بد النقد في 
6,06741,217 هاية السنة  في ن النقد 

هذه البيانات" فقة تشكل جزءًا من  "إن اإليضاحات المر 

4
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جمعية رجال األعمال الفلسطينيي   
 القدس 

إيضاحات حول البيانات المالية 
 ( االردني ار دين)بال

ها  ية وأهدافجمعال تأسيس - 1

ية ة كجمعيالجمعية  تسجيل تم  وفـ  احكـام  1999ايـار 8 لـدى واارة الداخليـة الفلسـطي ية في QR130/B رقـم  تحـ خت 
ية قانون ا   . 2000لسنة  1رقم  والهيئات الهليةلجمعيات الخت 

عيات قام ن مراقب الجم، ال ا 1995القدس منذ سنة الجمعية مسجلة لدى مراقب الجمعيات العثمانية ب  وقد كان هذا 
  ات. لك السجل قبل سنو من ذ بشطب الجمعية

أهدافها حسب ما ورد في النظام الداخلي 

دوره الريــــاد   الح القطــــاع الخــــاص وتــــوفت  المنــــاك المالئــــم الــــذ  يمكنــــ  مــــن أداءعــــ  مصــــ الحفــــا  الجمعيــــة إلدف تهــــ 
ــا س  ــز بتجـ ــل، وحفـ ــ وتكامـ ــال األعمـ ــاترجـ ــة ا ال وتنظيمـ ــهم عـــ  تةديـ ــام القتصـ ي لمهـ ــ   ــة الـ ــ ادية والجتماعيـ ةنها خدمــــة مـــن شـ
كات وأفراد القطاع الخاص، والوصول بؤسسالممصالح  ي إلات والشر  مرحلة الستقالل. القتصاد الفلسطي  

اسبية  المح اساتيالس  -2

اإلعدادأسس  1  ,2

ات  والتفة الدولية الصادرة عن مجلس معايت  المحاسبة الدولية   التقارير الماليالية وفقًا لمعايت  تم إعداد القوائم الم ست 
ات الدا لجنة  الصادرة عن ات معايت  جنئمة لمجلس معايت  المحاسبة الدولية ول التفست   ة.  يدول التقارير المالية الة تفست 

البيانات المالية للمؤسسات  ة المحاسبية وعرض  هات محددة للمعالجتحتو  معايت  التقارير الدولية ع  توجي  ، ل حالياً 
لذلك، للربــح.  الهادفة  ا   غت   ا تم  السياسات  اللمحاسبعتماد  استنادًا  العامةية  المبادئ  معامالت مماثلة وع   معايت   ل   

المالية الدولية.  التقارير 

 . فقًا لمبدأ الكلفة التاريخيةئم المالية و القوا  داد عإ  مت

ي بالدينار ا الية  إعداد القوائم المتم 
 . جمعيةالذ  يمثل عملة األساس لل  و  لردن 

 28بتاريخ    عيةمجلل  مجلس اإلدارةمن قبل    2020نون األول  كا  31كما في    ةجمعيلل  المالية  قوائم لا  ماد اعتتم  
2021    تموز

ات في  2  ,2 بية لمحاس السياسات االتغت 

ي سياسات المحا الن إ 
ي اعداد القاعداد القوائم المالية  سبية المتبعة ف 

ي اتبع  ف  للسنةالية الم  موائمتفقة مع تلك ال  
ي تهية المن

 . 2019كانون األول   31ف 

ي    1لتعديالت التالية ابتداء من معايت  وا بتطبي  الالجمعية   قام 
: 2018كانون الثان 

٥
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اليةاالدوات الم - (9الدولي رقم )  التقارير الماليةار معي

اف والقيا   لمالية: ت ا وا داأل (  39رقم )  بة الدولي المحاسمعيار  بداًل من ( 9مالية الدولي رقم )يحل معيار التقارير ال  سالعت 
من   ي    1اعتبارًا 

الثان  المحاسبية  2018كانون  الجوانب  المال   لجميع  باألدوات  المتعلقة  والقيا الثالثة  التص يف  س ية: 
ي ومحاسب

 ة التحوط. والتدن 
ماستب المالية  دل  التقارير  ) عيار  رقم  المال  -(  9الدولي  نمو األدوات  الخية  الئ ذج  المتسارة  وفتكبد مانية  لمقة  عيار  ا 

اف . وتضمن نموذجًا شام(39 رقم ) المحاسبة الدولي  محاسبة  وتسجيل الخسائر الئتمانية المتوقعة وأطار  اًل آللية العت 
لقياس. طلبات التص يف وا التحوط، ومت

المبس  عية جم ال   قام الطريقة  لتسجيل  بتطبي   المعيار  الئتما طة من  المتوقعة ع  الخسائر  أدو   نية  ،  ين الد ات  جميع 
الئتمان الخسائر  أدوا وحساب  عمر  ع  كامل  المتوقعة  قامية  الدين.  ة   الجمعية   ت  الختر إل  تستند  دراسة  بةعداد 

 ديني   والبيئة القتصادية. قبلية الخاصة بالمامل المستتبار العو الع نية مع األخذ بعي   ة للخسارة الئتما التاريخي

ي الموجود  ( ع  الرصيد 9قم ) ر الدولي  ية  اللمر ا لتقاريا عيار  ر لتطبي  مل يوجد أث
ي  الفتتاحي لبنود صاف 

كانون    1ات كما ف 
ي  
 . 2018الثان 

المتوقع إن   الئتمانية  م  ةالخسائر  المستح   غ ع   مانحة  جو ن جهات  القوا ت   ع   قيدها  هرية  يتم  المالية، حيث  ئم 
ن المبالغ    المشاريــــع مالرصف ع ل حرص  خال  نمالئتمان    من مخاطر   جمعيةلا مقيدة مؤقتًا. تحد    مقابل حساب المنح
ي من حساب    الجهات المانحة، وعلي  يتم قيد النقدية المحولة من  

نحة مقابل    من جهات ما ستح المأ  استبعاد أو تدن 
 مقيدة مؤقتًا.  اب منح  حس

 مع العمالء ات من العقود اإليراد -( 15لدولي رقم ) معيار التقارير المالية ا

المع   ل يح المتقارييار  )ال ر  رقم  الدولي  ب15ية  الدو(  ي  المحاس ر المعيار  من  ) داًل  رقم  وم 11لي  اإل شاءات  عقود  عيار  ( 
( الدولي  الير 18المحاسبة  ا (  والتفست  وي ادات  الصلة  ذات  إيرادا نطب  عت  تكن    جميع  لم  ما  العمالء،  هذه  ت عقود 

ي ن
اف باإليرادات  خط  خمسن  م  نموذجاً   ار الجديد المعي  . يحدد ىطاق معايت  أخر العقود ف  الناتجة عن العقود  وات لالعت 

العمالء.  )  مع  رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  ب15بموجب  اف  العت  يتم  بقيم(  المبلغ  اإليرادات  تمثل  ت ة  توقع  الذ  
 ت إل العميل. أو تقديم الخدما بل نقل البضاعة ن تحقق  مقا الم شةة أ

من  المعيا يتطلب   التاستخدا   ية ع الجمر  العت يراتقدم  بعي    األخذ  مع  ذات  ،  والظروف  الحقائ   عند  بار جميع  الصلة 
ا  العت  المعيار  باإليراد ف  تطبي  خطوات  يحدد  المتع المحاسب  الجةمعال. كما  بالتكالي ية  للحلقة  اإلضافية  ع   ف  صول 

ةالالعقد والتكاليف   .المرتبطة بتنفيذ العقد مباشر

أث تطبإن  ا ر  الل ي  معيار  )الدو  ماليةتقارير  المالية  ع     جوهر   ( غت  15لي  المحاسبية  السيا وع     للجمعيةالقوائم  سة 
اف باإليرادات  .لالعت 

( عقود االيجار  16) معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الدولي   م مجلس معايت  ا ق ) بإصدار معالمحاسبة  الدولي رقم  المالية  التقارير  الو خالل كان  عقود اليجار   -  (16يار  ي  ثا ن 
ن 

والفصا   2016 والعرض  والقياس  اف  العت  مبادئ  يحدد  اليجارالذ   عقود  عن  م تشاب     .ح  التقمتطلبات  ارير  عيار 
ي معيار المحاسبة الدولمؤ المحاسبية ل للمتطلبات    كبت    حد   لا (  16المالية الدولي رقم )

(. وفقا لذلك،  17 رقم ) لي جر ف 
المؤجر   ا يستمر  عقود  تص يف  ي 
بمعا  انه  يجار ع  ل ف  يقوم  بحيث  تمويلية،  ايجار  او عقود  تشغيلية  ايجار  الجة  عقود 

 ختلف.  من العقود بشكل م ي   ن النوعيهذ

اف  ةجر ان يقوم با ( من المست16رقم ) ولي  الد  الماليةيتطلب معيار التقارير   لجميع عقود   باتوالمطلو   بالموجودات لعت 
ي تزيد مدت ال   ا   12ها عن  اليجار  إذا كا ل شهر،  ي    صلال   ن 

اف بحق  ف  المستةجر العت  ذو قيمة منخفضة. ويتطلب من 
اف باس ي العت 

ام الناتج المتمثلتخدام الصل والمتمثل ف   بدفعات اليجار.  األصل المستةجر واللت  
ي  انون الثك  1يار اعتبارا من    هذا المعتطبي يتم 

 . 2019ان 
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. ينطب  عليها   (16)رقم    ة الدولي يللتقارير المال ر معیا  ان الجمعيةل تعتقد 

ات األسس والتقدير  3.2

اضات ت  ةمعي الج ية يتطلب من  قوائم المالإن إعداد ال وفات  المرص دات و يرا إل ا   ؤثر ع  مبالغ استخدام عدة تقديرات وافت 
اما  قد  اضات كد من هذه التقديرات والفت  ت المحتملة. ان عدم التة والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اللت  

تعديالت   تتطلب  نتائج  ال  الدجوهرية  يؤد   القيمة  يع   المطلوبفت  او  للموجودات  ات ة  الفت  في  رة  المترص  ات 
 المستقبلية. 

: القوا ة في تضمنم الإن التقديرات  ئم المالية كان  ع  النحو التالي

تلكات والمعدات م مللاألعمار اإلنتاجية  

اية كل سنة مالية، إن  لتعديالت في نهوتقوم بإجراء ا   ت والمعدات ر النتاجية للممتلكا بإعادة تقييم األعما   جمعية لا تقوم  
 لمر. لزم ا 

   توايــــع المصاريف

والعامة بناًء ع  تقديرات اإلدارة. طة اإلدارية واأل شيــــع ر شا صاريف بي   الميتم توايــــع الم

ية المتوقعة الئتمانالخسائر مخصص 

ي  مر   يتم
تدن  مخصص  وف   ودات  الموج اجعة  ر المالية  الدولي  المالية  التقارير  )معيار  يتطلب  9قم  تحديد مخصص (. 

أحكا   اإلدارةمن    المتوقعةنية  اإلئتما   الخسائر  هامم  إصدار  مبا تقد لة  واجتهادات  التدفقات  ير  المستقبلية  لغ  النقدية 
أ  تقدير  إل  باإلضافة  المخا وأوقاتها،  ي 

ف  جوهرية  ايادة  ا طر     العت  بعد  المالية  للموجودات  بها،  اإلئتمانية  ي 
المبدن  ف 

 . ة المتوقعةئر اإلئتمانيقبلية للخسا عتبار معلومات القياس المستاألخذ بعي   ال باإلضافة إل 

قولة. ات والفرضيات المستخدمة معن التقدير ةتعتقد اإلدارة ب

 سبيةملخص ألهم السياسات المحا 4  ,2

إيرادات الفوائد 

التدفقات  ريقة العستخدام طا د عند تحققها بإثبات إيرادات الفوائ  يتم  ، بناًء ع  المعدل المستخدم لخصم  ائد الفع ي
ي الم  عة خالل العمر ستقبلية المتوقالنقدية الم ي قيتوقع للموجود المالي  سباإلنتاحر

ية. ة إل صاف   مت  الدفت 

يف المصار  ققتح

مبدأ الستحقاق. يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا ل

 متداول الغت  ول و المتدا تصنيفات 

أساس  جمعيةالقوم  ت ع   المالي  المركز  قائمة  ي 
ف  والمطلوبات  الموجودات  غت  تص يفها كمتدا   بعرض  أو  متداولة.    ولة 

ي الح لموجودات متداولة تكون ا 
 الت التالية: ف 

شغيل العادية الت عملياتفي   استهالكها بيعها أو م تيتحق  أو  ت  من المتوقع أن−
 ض المتاجرة محتفظ بها لغر −
ة  ن تتحق  خاللمن المتوقع أ − ي فت    بعد تاريــــخ القوائم المالية، عشر شهراً   إث  
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ة    يط مطلوبات ل لتبادل أو المستخدم لتقس ا قد المقيد ألغراض  ثناء الناستد المعادل بالنقد والنق − ي ث إ تتجاوا فت      
 . اريــــخ القوائم الماليةًا بعد تعشر شهر 

−  
ي الموجودات األخرى فيتم أما 

 اولة. تص يفها موجودات غت  متدباف 
ي الحالت التالية:  

 تكون المطلوبات متداولة ف 
 
 ادية عيل الالتشغعمليات ن من المتوقع تسديدها ضم −
 محتفظ بها لغرض المتاجرة  −
ة مستحقة الدفع ض − ي من فت   ، ئم الماليةريــــخ القوا تا رًا بعد  عشر شه إث  
وط   − ي ل تتجاوا لتةجيل تسديد المطلوبات بمدة  ل يوجد قيود أو شر  يــــخ القوائم المالية. عشر شهرًا بعد تار  إث  
−  

ي المطلوبات األخرى فيتم تص يفها مطل
 لة. وبات غت  متداو أما باف 

 
ي ال 

 موجودات المالية تدن 
 

ي نها 
ي أصــل كــان هنــاك  ذا ليــة لتحديــد مــا إ يــة كــل ســنة ما يــتم إجــراء تقيــيم ف 

 محــدد. إذا وجــد مــالي  دليــل موضــوثي يتبــ  تــدن 
ي الموجودات. فإن  يتم إثبا  مثل هذا الدليل،

ي صاف 
ي ضمن قائمة ال شاطات والتغت  ف 

 ت أية خسارة تدن 
 

 البنوك  أرصدة لدى النقد و 
 

النقدية،  التف  قائمة  ألغراض و قدات  النقد  ا يتكون  لدى  الن  لبنوكأرصدة  الصندوققد  من  ي 
ا صدة  أر و   ف  لبنوك  لدى 

ة األجل ا والودائ ة ثالثة شهور أو ع قصت  ي تستح  خالل فت  يل ل    النقد مقيد السحب، إن وجد.  أقل بعد تت  
 

 المستحق من جهات مانحة 
 

بق  مانحة  من جهات  المستحقات  التعتظهر  غت  يمة  بعالمشر   هد  غت  وط  والتعهدات  المستلمة  المبالغ  يل  تت   القابلة    د 
 حصيل. للت 
 

 ية ضو رسوم الع
 

اكات األعقد  حيث يتم قيد النيتم تحق  اليرادات ع  أساس    وفقاً دات األخرى ضاء واإليرا رسوم النتساب واشت 
  . فعال  وعند قبضها  لألساس النقد 

 
اكاتوكإيرادات اشع  العضاء دفوعة فتسجل كذمم اما اليرادات غت  م  . مستحقة غت  مقبوضة ت 

 
 دات ت ومعلكا ممت
 
يل   تالممتلكا  هر تظ اكم وخ هالكالستوالمعدات بالكلفة بعد تت   ي الم المت 

. تشمل كلفة  وجدتإن   ،اكمة ت  سائر التدن 
التمويل للمشاريــــع ممتلكات والمعدات ومصاريف من مكونات ال  أ لستبدالالممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة 

وط ا  اف. اإل شائية طويلة األجل إذا تحقق  شر ي  ميع ا ثبات جيتم إ   لعت 
ي  ت  لتغال شاطات وا قائمة لنفقات األخرى ف 

 ف 
ي ال
ي المتوقع    الستهالكيتم احتساب   . ا قهموجودات عند تحقصاف  باستخدام طريقة القسط الثاب  وفقًا للعمر اإلنتاحر
:  كما   ي ي
 

  
 % 20 ت ا األثاث والمفروش

 % 10 األجهزة 
 % 20 برامج كمبيوتر 
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شطب   وا   أ  يتم  الممتلكات  من  جوهبند  أجزاء  وأ   التخل لمعدات  عند  منها  منفعة  رية  وجود  عدم  عند  أو  منها  ص 
  ، والذ  يمثل ند بأو التخلص من . يتم قيد أ  ربــح أو خسارة ناتجة عن شطب ال  بند ة من استخدام المتوقع   اقتصادية
ية ل لعائد ا الفرق بي    ي القيمة الدفت 

ي قائمة ا لبند من التخلص وصاف 
ي ص، ف 

ي الموجودات. ل شاطات والتغت  ف 
 اف 

 
ي كل سنة مالية ويتم تعديلها لحقاً   هالكالستواألعمار اإلنتاجية وطرق    للموجوداتقية مراجعة القيم المتبتتم 

إن لزم   ف 
 األمر. 

 
 دوات المالية القيمة العادلة لل 

 
ي لعادلة لن القيم ا إ 

ية  شكل كبت  لقيمها الدف ز المالي هي مقاربة بقائمة المرك  لموجودات والمطلوبات المالية المسجلة ف  ت 
ة األجوذلك لكون ت ات سداد أو تحصيل قصت  ل. عندما ل يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات  لك األدوات ذات فت 

خالل  من  المالية  ال شط  والمطلوبات  تحاألسواق  يتم  القية،  التد ديد  تشمل  تقييم  طرق  خالل  من  العادلة  فقات  مة 
المخصومة  النقدية لهالمستقبلية  المدخالت  أخذ  تم  أس.  من  النماذج  ي  ذه 

ف  ولكن  المكان،  قدر  مالحظتها  يمكن  واق 
 لها. لقيمة العادلة ن الرجوع إل المعلومات السوقية غت  مجد ، فإن ذلك يتطلب درجة تقدير لتحديد ا حالة أ

 
ي  بة الدخل  ض 
 
يبة الدخل ع     ةعغت  خاض  ا إنهللربــح، لذلك ف  ةغت  هادف  الجمعيةعتتر  ت وط  ا أن تتوفر فيهلرص  لقانون    الالامة وفقاً   الشر

 . ي يبة الدخل الفلسطي    ض 
 

 قات  ذمم دائنة ومستح
 

ي المستقبل مقابل البضائع أ
لم تتم  واء تم  أو  تلمة سو الخدمات المس يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد ف 

 المطالبة بها من قبل المورد.  
 مخصصات  ال
 

إذا كيتم   المخصصات  ال   جمعيةالان ع   إثبات  ي أ  
)قانون  ام  تكلفة    ت   تكون  أن  ناتج عن حدث ساب  ع   أو متوقع( 

ام محتملة ويمكن قياسها تسو    ية اللت  
 

 العمالت األجنبية 
 

ي  ألسعار    وفقاً   ائي ي الشيقل اإلش إل  خالل السنة    اإلشائي ي   الشيقلغت   خرى  األ تتم بالعمالت    يتم تحويل المعامالت ال  
ي تستح  القبض أو الدتم تحويل ا ة بتاريــــخ المعاملة. ي الرصف السائد فع بالعمالت  لموجودات والمطلوبات النقدية ال  

إل   السنة  نهاية  ي 
ف  اإلشائي ي األخرى  الرصف   الشيقل  بتاريــــ  وفقًا ألسعار  الماليةا خ  السائدة  أو  .  لقوائم  أرباح  إظهار  يتم 

ي قائمة خسائر فروقات العم
ي  لة ف 

ي الموجودات. ال شاطات والتغت  ف 
 صاف 

 
 

 2019 2020 العملة 
   
 0,7090 0,7090 ولر المريكي  الد

 0,2095 0,2205 الشائي ي  الشيكل
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ي الصندوق  نقد  - 3
   لبنوك الدى و ف 

 
: يتةلف هذا الب     ند مما ي ي

 2020 2019 
   

ي الصندوق  نقد 
 479  479  ف 

 - 1,203 شيكات بالصندوق 
 40,738 4,385 نقد لدى البنوك 

   
 41,217 6,067 المجموع 

 
 
 

 البند من العمالت التالية:  ويتمثل هذا 
 

 2020 2019 
   

 22,083 1,694   ائي ي الشيكل الش 
 5,507 305 المريكي الدولر 
ي الدي

 13,627      4,068      نار الردن 
   

 41,217 6,067 المجموع 
 
 
 
 ذمم مدينة   - 4
 

: هذا ا يتةلف   لبند مما ي ي
 2020 2019 
   
 2,659 - تق  رجال اعمال الخليل ل م

 886 - منتدى رجال اعمال جني   
 20,561 -   ة(ية الخدم ع  مخصص تعويض نها   ماجد معالي )سلفة
 3,078 3,120 ة( دم   مخصص تعويض نهاية الخجهاد عقل ) سلفة ع

 22,141 28,041 ل اتحاد جمعيات رجال العما 
كاء الرض( مؤسسات ال  469 - قطاع الخاص )شر
 215 - ذمم متنوعة 
 95 -   ذمم المجلة

ي تحصيلها
 ( 15,700) ( 21,200) مخصص ديون مشكوك ف 

   
 34,404 9,961 المجموع 

 
دارة فقد تم شطب ذمة ملتق  رجال اعمال الخليل و منتدى رجال اعمال جني   بالكامل لعدم  استنادا ال قرار مجلس ال 

 حصيل الدين. امكانية ت
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  ضاء: االع ذمم-5
 

  نتهاء السنة المالية. ح   تاريــــخ ا  ولم تدفع يمثل هذا البند رسوم العضوية السنوية المستحقة من العضاء المسجلي    
تم تسجيل الرسوم    علي   وبناءا تقوم بتسجيل اليراد عند قبض  فعال  فإنها للجمعية  ةالسياسات المحاسبي  هذا بموجبو 

 مقبوضة. لت  ا ت المستحقة غند اليرادا المستحقة ضمن ب 
 
 
 مجمع مؤسسات القطاع الخاص:  ارض-6
 

يد مؤسسة   ية، بالجمع )ممثلة الخاص   بناءا ع  التفاق الذ  تم بي   مؤسسات القطاع  عاتالصنا  ، اتحاد بالت 
،  اتحاد المقاولي    الفلسطي ية،  كا  الفلسطي يي   كاتت التةمي    اتحاد شر التفاق ع   فقد تم   ات(المعلومانظمة  واتحاد شر

ي (  29) حي  الحساسنة   بحي   19حوض   من 68و  67رقم طعة ارض  قاء  شر 
  مؤسساتومجمع لمب      إل شاءرام هللا  بةراض 

 . دونم 3,135تها الجمالية  و بلغ  مساح  القطاع الخاص
 
اء الرض ثمندفع كامل حصتها من قام  الجمعية ب  دفوع  الم  المبلغ وبلغ%(  22الجمعية منها   )والبالغ حصة شر

. هذا  ر دول 138,917 ص.  باسم رؤساء مؤسسات القطاع الخا قابلة للعزل ع  وكالت دورية غت    وتم الحصولامريكي
 . وفراها سات ة اعادة تسجيل الرض باسم المؤسفتح معامل وهذا تم

 
اء فان قيمة ثالثة  حسب تقرير و   2019خالل سنة    األرضم تم تقيي   اوح ما بي   ادن  تقييم بقيمة تت   لألرضلسوقية ا ختر

ي و اع  تقييم  189,489
. دينار   249,469 بقيمةدينار اردن  ي

 اردن 
 

ين اول قام  ادارة الجمعية  يد ماجد معالي ضمن مخالصة  لصالح الس  67القطعة  كاملال عن  بالتنا  2020بشهر تشر
ة خدمت  بالجمعية و قيم  تلك المساحة . ددينار ار  68,442ل عنها بقيمة ناا المت  تعويض ترك الخدمة عن فت  ي

 ن 
 
 
 
 دات الثابتة  الموجو  - 7
 

   :  يتةلف هذا البند مما ي ي
 

ــان    البيـ
 

 التكلفة 
 

اكم    االستهالك المت 
 

ي 
ية صاف   القيمة الدفت 

 2020 2020 2020 2019 
     

 - - 7,470 7,470 بيوتر  برامج كم 
 - 582 23,722 24,304 أجهزة مكتبية  

ي  أثاث مك  1 1 14,919 14,920 ت ر
 1 583 46,111 46,694   عمو المج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 11 

  ضاء: االع ذمم-5
 

  نتهاء السنة المالية. ح   تاريــــخ ا  ولم تدفع يمثل هذا البند رسوم العضوية السنوية المستحقة من العضاء المسجلي    
تم تسجيل الرسوم    علي   وبناءا تقوم بتسجيل اليراد عند قبض  فعال  فإنها للجمعية  ةالسياسات المحاسبي  هذا بموجبو 

 مقبوضة. لت  ا ت المستحقة غند اليرادا المستحقة ضمن ب 
 
 
 مجمع مؤسسات القطاع الخاص:  ارض-6
 

يد مؤسسة   ية، بالجمع )ممثلة الخاص   بناءا ع  التفاق الذ  تم بي   مؤسسات القطاع  عاتالصنا  ، اتحاد بالت 
،  اتحاد المقاولي    الفلسطي ية،  كا  الفلسطي يي   كاتت التةمي    اتحاد شر التفاق ع   فقد تم   ات(المعلومانظمة  واتحاد شر

ي (  29) حي  الحساسنة   بحي   19حوض   من 68و  67رقم طعة ارض  قاء  شر 
  مؤسساتومجمع لمب      إل شاءرام هللا  بةراض 

 . دونم 3,135تها الجمالية  و بلغ  مساح  القطاع الخاص
 
اء الرض ثمندفع كامل حصتها من قام  الجمعية ب  دفوع  الم  المبلغ وبلغ%(  22الجمعية منها   )والبالغ حصة شر

. هذا  ر دول 138,917 ص.  باسم رؤساء مؤسسات القطاع الخا قابلة للعزل ع  وكالت دورية غت    وتم الحصولامريكي
 . وفراها سات ة اعادة تسجيل الرض باسم المؤسفتح معامل وهذا تم

 
اء فان قيمة ثالثة  حسب تقرير و   2019خالل سنة    األرضم تم تقيي   اوح ما بي   ادن  تقييم بقيمة تت   لألرضلسوقية ا ختر

ي و اع  تقييم  189,489
. دينار   249,469 بقيمةدينار اردن  ي

 اردن 
 

ين اول قام  ادارة الجمعية  يد ماجد معالي ضمن مخالصة  لصالح الس  67القطعة  كاملال عن  بالتنا  2020بشهر تشر
ة خدمت  بالجمعية و قيم  تلك المساحة . ددينار ار  68,442ل عنها بقيمة ناا المت  تعويض ترك الخدمة عن فت  ي

 ن 
 
 
 
 دات الثابتة  الموجو  - 7
 

   :  يتةلف هذا البند مما ي ي
 

ــان    البيـ
 

 التكلفة 
 

اكم    االستهالك المت 
 

ي 
ية صاف   القيمة الدفت 

 2020 2020 2020 2019 
     

 - - 7,470 7,470 بيوتر  برامج كم 
 - 582 23,722 24,304 أجهزة مكتبية  

ي  أثاث مك  1 1 14,919 14,920 ت ر
 1 583 46,111 46,694   عمو المج
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  ضاء: االع ذمم-5
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 ى أرصدة دائنة أخر  - 8
 

 :  يتةلف هذا البند مما ي ي
 2020 2019 
   

 84,015 21,797 الخدمة  ة نهاي مخصص تعويض 
 - 1,121 مستحقة المصاريف ال

   
 84,015 22,918 المجموع 

 
 

 : كما ي ي   2020ل عام    مخصص تعويض ترك الخدمة خالع  و كان  الحركات  
 

 2020 
  

 84,015   الرصيد الفتتاحي 
 4,455 مخصص السنة  

 ( 67,950) مخالصة السيد ماجد معالي 
 1,277 فروقات عملة 

  
 21,797 المجموع 

 
 

ين اول  ب ك ما بي   و بموجب التف 2020شهر تشر و السيد امي   الصندوق  مجلس ادارة رئيس  اهم المشت 
تيب مع محامي الجمعية  ماجد معالي محمد  السيد  و المدير العام الساب   كممثلي   للجمعية الجمعية  

و بالت 
ي هاء التعاقد الو تتوصل ال انلفقد تم ا 

: و منح  كافة حقوق  بموجب الللسيد محمد ماجد معالي ظيق   تالي
 

و البالغ   2019نار ) و هي المخصص المدور من عام دي 70,203حقوق  بمخصص تعويض ترك الخدمة بمبلغ 
 ( 2020دينار عن سنة  2,253لضافة ال  دينار با   67,603

 
ي  42,108حقوق بصندوق التوفت  بمبلغ  

 دينار اردن 
 
.  112,311باجمالي حقوق بمبلغ   ا  ي

 دينار اردن 
 

:   20,561تم خصم منها القرض الممنوح ل  من سنوات سابقة و البالغ  ي ع  النحو التالي
 دينار و تسديد الباف 

 
من ارض مجمع مؤسسات القطاع الخاص استنادا ال التقييم المعد و   67بالقطعة التناال عن حصة الجمعية 

ي  دفع الرصيد  دينار و  68,442بقيمة 
 . دفعات شهرية بالمتبق 

 
ي ل  استنادا ال ما اعاله  فان  و  

ي     الرصيد المتبق 
 . دينار  8,734مبلغ    2020كانون اول    31كما ف 
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صندوق التوفت   - 9

% من 7,5بتخصيص   وبالمقابل تقومموظفي   الشهرية  واتب المن ر % 5تقوم الجمعية باقتطاع ما  سبت   
كي  اقد معهم بالدولر المريزء من الموظفي   تم التعج  حيث ان و  دوق. نالح هذا الصالرواتب الشهرية لص
 ائي ي فان  يتم التخصيص لهذا الصندوق بموجب تلك العقود. الش  والبقية بالشيكل

 : يتةلف هذا البند مما ي ي
20202019

8,4446,546المخصص بالشيكل الشائي ي
19,96348,325األمريكي المخصص بالدولر 

28,40754,871المجموع 

اك  إيرادات رسوم انتساب وا - 10 شت 

: يتةلف هذا ال  بند مما ي ي
20202019

اك 105,850  74,523  ات السنويةإيرادات اشت 
18,809  2,487  ساب رسوم انتإيرادات 

77,010124,659المجموع 

: وتوابعها  الرواتب-11

: هيتةلف  ذا البند مما ي ي
20202019

82,72781,576 وأجور رواتب
6,3273,666فت  صصات صندوق التو مخ 

يبة الرواتب  2,9183,358 ض 

91,97288,600المجموع 
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 :يلي مما البند اهذ يتألف
0202 0233 

 060,0 146112 المعارف ضريبة و إيجارات
 4,,36 ,3613   ومطبوعات قرطاسية

 06135 36144  ةوتدفئ ومياه هرباءك
 015 06,42  وأجهزة مكتب صيانة
 ,1632 16435  وهاتف وبرق بريد

 610 132 وتنقالت مواصالت
 36550-   ضيافةال

 395 36029  تاتنظيف
 36495-  مؤتمراتو ومهمات سفريات
-  36954  متفرقة مصاريف

-  16104 الجديد للمقر النقل يفرمصا
 04, 36294 النواع دعاية

 02,330 92,334 المجموع

 :االعمال رجال مجلة ارباح -31

 :يلي مما البند هذا يتألف
0202 0233 

 66932 969,5 تاالعالنا ايراد

 (06,22) (16263) المجلة طباعة ريفمصا
-  (36006) التحرير رئيس مخصصات
-  (029)االدار  المساعد مخصصات

 (04,) (04,) المجلة ميتصم فمصاري
 (4,,36) (4,,36) المجلة تحرير يفمصار

 (022) (566) المجلة توزيع مصاريف

 3,1310,000 الصافية االرباح

 معا- 36

.حصحي أردني دينار أقرب إلى المالية البيانات في الظاهرة األرقام يبرقت تم  -
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