
لن يكتمل حلمنا
إال بـِك يا قـــدس



 

فخامة رئيس دولة فلسطين
محمود عباس «أبو مازن»



بسم هللا الرحمن الرحيم
جمعية رجال األعمال الفلسطينيين - محافظات غزة

التقرير اإلداري والمالي
2022/04/16

اإلخوة الزمالء / رجال األعمال أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال األعمال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

غزة،  قطاع  في  االعمال  رجال  لجمعية  دائم  مقر  ببناء  قطعناه  الذي  بالوعد  والوفاء  اإلنجازات  من  أعوام  بعد 
نستكمل وإياكم مسيرة البناء والتطوير وجعل الجمعية الحاضنة الدائمة واألكبر للقطاع الخاص، والوجهة األولى 
والرئيسية للجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية لحل مشاكل القطاع الخاص، وتعزيز دورها في بناء 

االقتصاد الوطني.
ورغم الظروف االستثنائية التي عايشتها إدارة الجمعية نتيجة التعطيل المؤقت للعملية االنتخابية، وما نتج عنها 
رجال األعمال  على صعيد استمرار نشاطات  عملها كالمعتاد، السيما  على سير  من معيقات، حافظت الجمعية 
المالية واالقتصادية، وضمان حركة تنقلهم داخل وخارج قطاع غزة، ومشاركتهم في المؤتمرات والورش المحلية 

والدولية، وتنمية قدراتهم وخبراتهم المعرفية حول فرص االستثمار والمشاريع الجديدة.

ولعل أبرز مالمح نجاحات الجمعية خالل هذه المدة، تزويد المقر بأحدث التقنيات التكنولوجية واألثاث والمكاتب، 
وتسريع حصول رجال األعمال على الموافقات للخروج من قطاع غزة عبر معبري إيرز ورفح، وإزالة القيود المفروضة 
أعلى  على  لقاءات  وعقد  األعمال،  رجال  يقودها  التي  االقتصادية  للمشاريع  الالزمة  الخام  المواد  بعض  على 
المستويات الحكومية في غزة ورام هللا، والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية واألممية، بهدف حشد الدعم 
لرجال األعمال والقطاع الخاص، والتأكيد على ضرورة أن تنصب كافة الجهود نحو تعزيز صمود قطاعات االقتصاد 

الوطني في قطاع غزة.

وبالتوازي مع ذلك زمالئنا األعزاء، نعمل حاليًا على استكمال خطتنا للطوابق العلوية في مبنى الجمعية، التي تشمل 
إقامة حاضنة ريادية لصغار رجال األعمال والشباب والخريجين، بما يعزز من البيئة االستثمارية في قطاع غزة ويفتح 

آفاق جديدة، ويخفف على أبناء شعبنا على صعيد مشكلتي البطالة والفقر.

كما لم يغب عنا، الضغط لحل مشاكل القطاع الخاص المتعلقة بعملية إعادة إعمار غزة والضغط المستمر إللغاء 
نظام GRM، ومحاولة توفير الدعم المالي للقطاع الخاص من خالل لقاءات حثيثة مع المانحين والجهات الحكومية 

والمؤسسات الدولية، كما يوضح التقرير.

ونسعى بكم ومعكم لالستمرار بمشوارنا اإلنساني وحمل رسالة أبناء شعبنا المكلوم من خالل رعايتنا المباشرة 
والمتواصلة للكثير من األنشطة اإلنسانية واالجتماعية، سواء المتعلقة بجائحة كورونا، وتوفير الرعاية ألبناء شعبنا 

من المحتاجين، ومرضى األمراض المزمنة كالسرطان وغيرها. 
ختامًا، واصلت جمعية رجال األعمال دورها في تعزيز االقتصاد الوطني في قطاع غزة، والوقوف لجانب الفئات 
الفقيرة والهشة من أبناء شعبنا، ودعم الطلبة والخريجين والعمال، من خالل مشاريع التدريب والتأهيل والتشغيل 

المؤقت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمانحة.
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التقـرير
اإلداري 1



عقد لقاءات مع االتحاد األوروبي لبحث احتياجات القطاع الخاص

عقدت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، عدة لقاءات مع مسئولين بارزين من االتحاد األوروبي، 
لبحث سبل دعم القطاع الخاص والنهوض بمؤسساته.

والثقافي دانييال سفيرسيك، وتشارلز  التجاري أورست توكاتش،  بالملحق  الممثلة،  الوفود  ناقشت الجمعية مع 
رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية االقتصادية والمياه والطاقة في مكتب االتحاد في فلسطين، التدخالت 

المطلوبة من االتحاد األوروبي للنهوض بالقطاع الخاص وتوفير الدعم المباشر لمؤسساته.

برامج  وإيجاد  المتضررة  للقطاعات  التعويضات  األخيرة، وصرف  الحرب  إعمار ما دمرته  أهمية  على  التأكيد  وتم 
داعمة للقطاع الخاص بما يمكنه من ممارسة دوره الطبيعي في التنمية االقتصادية والحد من مشكلتي البطالة 

والفقر.

وشددوا على أهمية مساهمة االتحاد بتقديم المنح والقروض للقطاع الخاص والمساعدات المالية وتعويضه عن 
الخام  المواد  أصناف  كافة  بإدخال  والسماح  للمعابر،  كامل  وفتح  الحصار  لرفع  والضغط  تكبدها،  التي  الخسائر 

واآلالت.
ودعوا لضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية األخرى وأال تقل حصته 

عن ٥٠٪ من هذه المشاريع.

غزة  قطاع  مشاكل  لحل  الخاص  القطاع  مع  التعاون  على  حرصهم  االوروبي،  االتحاد  موفدو  أكد  جهتهم  من 
ومساعدة سكانه.

وأكدوا أن االتحاد األوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم 
على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقروض ألصحاب المشاريع واألعمال والمصانع والتجار.

�



الجمعية تبحث مع المنسقة اإلنسانية لألراضي الفلسطينية مشاكل القطاع الخاص بعد العدوان

لين هاستينغز مشاكل  لألراضي الفلسطينية  رجال األعمال الفلسطينيين مع المنسقة االنسانية  بحثت جمعية 
القطاع الخاص بعد العدوان األخير على قطاع غزة وسبل النهوض باألوضاع االقتصادية واالنسانية.

الشركات  وأصحاب  الخاص  القطاع  من  لفيف  بحضور  الجمعية  لمقر  هاستينغز  نفذتها  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
والشخصيات االقتصادية، وأكدت الجمعية على أهمية شراكة القطاع الخاص مع المؤسسات الدولية واالتحاد 

األوروبي في شتى المجاالت التي تخدم سكان قطاع غزة.

العاجل  الدعم  تقديم  وضرورة   ،GRM بنظام  للعمل  الخاص  للقطاع  المطلق  الرفض  على  الجمعية،  وشددت 
ألصحاب المنشآت االقتصادية المدمرة، وتعويض القطاع الخاص عن خسائرها التي تكبدها على مدار سنوات 

الحصار والحروب.
 

وأشارت الجمعية إلى أن قطاع غزة بحاجة لمشاريع تنموية وليس مساعدات إنسانية لما لها من دور في نهوض 
االقتصاد والقطاع الخاص وتشغيل أكبر عدد من األيدي العاملة في ظل االرتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر.
من جهتها، وعدت المنسقة االنسانية لألراضي الفلسطينية لين هاستينغز بنقل مشاكل ومطالب القطاع الخاص 
وإقامة  والواردات  الصادرات  بحرية  والسماح  الحصار  برفع  تتعلق  التي  السيما  األممية  والجهات  لألوروبيين 

المشاريع التنموية واالقتصادية.

وأشارت إلى أنهم يعملون دائمًا على تأمين أكبر قدر من المساعدات اإلنسانية والمواد الالزمة لسكان غزة والبحث 
عن سبل جديدة للحد من تدهور األوضاع بالقطاع.

واستمعت هاستينغز لعدد من شركات القطاع الخاص وأهم المشاكل التي يعانون منها في ظل األوضاع الحالية 
خصوصًا التي تتعلق بمنع دخول المواد الخام وضرورة حماية منشآت غزة االقتصادية بما يمكنها من المباشرة 

بنشاطاتها االنتاجية وتصدير منتجاتها للخارج دون قيود.

�



الجمعية تبحث مع وكالة التنمية البلجيكية النهوض بالمشاريع التنموية بغزة

بحثت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، مع وكالة التنمية البلجيكية (Enabel) سبل تعزيز التعاون 
المشترك بمجال مشاريع التشغيل والتدريب والتأهيل والتطوير لمهارات الخريجين والعمال في قطاع غزة بالشراكة 

مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خالل زيارة نفذها وفد من وكالة التنمية البلجيكية برئاسة الممثل المقيم كريستيل جوكيه، ومديرة مشروع 
تمكين مهارات شباب فلسطين شاري جيزيلين، ومسئول برنامج غزة في الوكالة حنين أبو نحلة، ومجموعة من 

الخبراء في مجال تطوير المهارات لمقر الجمعية، بحضور لفيف من شخصيات القطاع الخاص.

وأكدت الجمعية، على أهمية التعامل مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي في المشاريع الدولية والمحلية والذي 
يعتبر الحاضنة األكبر للنشاطات االقتصادية في فلسطين، وبقطاع غزة بشكل خاص.

على  قادرة  وتكون  الخاص،  القطاع  تخدم  وتشغيلية  تنموية  لمشاريع  بحاجة  غزة  قطاع  أن  الجمعية،  وشددت 
معالجة أزمات البطالة والفقر في البالد.

وأشارت إلى أن جميع المشاريع التي نفذت خالل السنوات الماضية بدون مشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه 
باءت بالفشل ولم تنجح بالنهوض باألوضاع االقتصادية واالنسانية في القطاع.

بدورها، أشادت كريستل جوكيه الممثل المقيم لوكالة التنمية البلجيكية، بجهود القطاع الخاص للنهوض بالمشاريع 
التدريبية والتشغيلية في قطاع غزة.

جانب  إلى  الخاص كشريك أساسي  القطاع  القادمة مع  المرحلة  للعمل خالل  الوكالة تسعى  أن  وأكدت جوكيه 
الحكومة الفلسطينية والمانحين.

�



الرباعية الدولية تبحث مع جمعية رجال األعمال النهوض بأوضاع غزة

بحثت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين مع وفد من اللجنة الرباعية الدولية برئاسة مايكل نيوويرث مدير قسم 
التجارة والحركة، ورامي صيام مستشار التنمية االقتصادية باللجنة، سبل النهوض باألوضاع االقتصادية في قطاع 

غزة وحل مشاكل القطاع الخاص.

جاء ذلك خالل زيارة أجراها وفد الرباعية لمقر الجمعية الجديد بحضور رئيس و أعضاء الجمعية، وأكدت الجمعية على 
ضرورة لعب اللجنة الرباعية لدور أكبر في التحسين من األوضاع االقتصادية بالقطاع وإنهاء الحصار.

وتم التأكيد خالل اللقاء على أن غزة بحاجة لتنمية شاملة في كافة القطاعات االقتصادية لضمان فترة طويلة من 
الهدوء واالستقرار، والتشديد على أهمية فتح كامل المعابر أمام حركة األفراد والبضائع والمواد الخام واآلالت 

الالزمة للنهوض بالصناعات الفلسطينية.

وأكد الحضور على ضرورة إعادة إعمار وتعويض المنشآت االقتصادية المدمرة وتحريك عجلة اإلنتاج فيها حيث 
البطالة  مقدمتها  وفي  اإلنسانية  المشكالت  من  والحد  غزة  بقطاع  باألوضاع  للنهوض  قصوى  أهمية  يشكل 

والفقر.
المحلية  الجهود  تظافر  أهمية  على  الرباعية،  باللجنة  والحركة  التجارة  نيوويرث مدير قسم  مايكل  أكد  جهته،  من 

والدولية للتحسين من أوضاع سكان غزة.

ودعا نيوويرث، لضرورة إيجاد رؤية موحدة للنهوض بأوضاع غزة والتخفيف من سوء األوضاع اإلنسانية. 
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جمعية رجال األعمال تبحث مع الـ UNOPS تسهيل دخول المواد الخام لغزة

بحثت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين مع وفد من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ( (UNOPSمشاكل 
بند االستخدام  الخام المصنفة تحت  والمواد  على حركة اآلالت  القيود المفروضة  إنهاء  الخاص، وسبل  القطاع 

المزدوج على معابر قطاع غزة، والتدخالت المطلوبة.

جاء ذلك خالل زيارة نفذها الوفد برئاسة مديرة مكتب غزة في الـ(UNOPS) سيمونا كالفيتر، لمقر الجمعية غرب 
مدينة غزة، بحضور لفيف من رجال األعمال والمقاولين والصناعيين، ورحبت الجمعية بالوفد، مؤكدًة على أهمية 
إنهاء نظام GRM بشكل نهائي، لما له من أثار سلبية كبيرة على التحسين من أوضاع غزة االقتصادية، وتسريع 

عمليات إعادة اإلعمار.

خام  مواد  إدخال  منع  غزة من خالل  اقتصاد قطاع  على   GRM نظام خلفها  التي  السلبية  لألثار  التطرق  وجرى 
أساسية لعدد من المشاريع التنموية والتي تخدم بدرجة أولى القطاع الخاص والسكان.

تنفيذ مشاريع  وحرمه من  الخاص  للقطاع  بمشاكل كبيرة  نظام GRM تسبب  أن  الخاص،  القطاع  وأكد أعضاء 
استراتيجية من خالل منع دخول العديد من المواد األساسية للتنفيذ، مما تسبب بانسحاب العديد من رجال األعمال 

والمقاولين من مناقصات عدد من المشاريع.

ودعوا جميع األطراف الدولية والمانحين للوفاء بالتزاماتهم تجاه رفع الحصار وإعادة اإلعمار لضمان فترة طويلة 
من الهدوء االستقرار.

من جهتها، وعدت مديرة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) سيمونا كالفيتر ببذل أقصى الجهود 
واستمرار  األخرى،  والمشاريع  للصناعة  الالزمة  الخام  المواد  دخول  وتسهيل  غزة  في  الخاص  القطاع  لمشاكل 

االجتماعات لتذليل كافة العقبات.

��



جمعية رجال االعمال تبحث مع وفد أممي مشاكل قطاع غزة االقتصادية واالنسانية

بحثت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين مع سيليا ريتشاردسون، رئيسة وحدة التنسيق التابعة لمنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ووفد مرافق لها، مشاكل قطاع غزة، وانعاش األوضاع االقتصادية.

ورحب علي الحايك بالوفد، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات جدية إلنهاء معاناة أكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع 
غزة يعانون من تفشي نسب البطالة والفقر واالنعدام الغذائي، وغالء األسعار.

وأكد الحايك أن إنعاش اقتصاد غزة يتطلب السماح بإدخال جميع أصناف المواد الخام والماكينات واآلالت الثقيلة 
وقطع الغيار.

وشدد على أهمية انتظام إدخال عمال قطاع غزة للجانب اإلسرائيلي، ومنحهم تصاريح تحت مسمى" عامل" وليس 
"احتياجات اقتصادية"، لضمان حقوقهم المالية والمكافآت، وبدل اإلصابات والوفاة، وتلبية اشتراطات بعض 

الشركات اإلسرائيلية بأن يكون العامل حاصًال على تصريح عمل.

ودعا الحايك لضرورة حرية الصادرات والواردات وحركة التجار ورجال األعمال على المعابر والسماح بدخول أهلنا في 
الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلنعاش السياحة الداخلية، ورفد مزيد من األموال لالقتصاد الوطني.

واإلنسانية  االقتصادية  غزة  أوضاع قطاع  لتحسين  المتحدة  األمم  على سعي  ريتشاردسون،  أكدت  جهتها،  من 
والتعليمية. ووعدت ببذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة سكان القطاع، وحل مشاكلهم.

��



الوفد المصري المسئول عن المنحة المصرية يزور جمعية رجال االعمال

أجرى الوفد المصري المسئول عن االشراف على المنحة المصرية إلعمار غزة برئاسة المستشار وائل سليم والوفد 
المرافق له، عدة زيارات لمقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين للتباحث في مستقبل عمل المنحة المصرية مع 

القطاع الخاص، وتسهيل مهام بناء المدن السكنية والجسور، والمشاريع األخرى في قطاع غزة.

وحضر اللقاءات السيد علي الحايك رئيس الجمعية وأعضاء الجمعية ذات العالقة في المنحة المصرية، ولفيف 
واسع من رجال األعمال والشخصيات االقتصادية واالعتبارية. 

وأشاد الحضور بالجهود المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسير قدمًا في ملف إعادة إعمار غزة من 
خالل المنحة المصرية، وتخفيف المعاناة االنسانية عن سكان القطاع ومد غزة بالمواد الغذائية واالنسانية وفتح 

معبر رفح.

إعطاء القطاع الخاص أولوية في مشاريع اإلعمار، وأن تتولى الشركات المحلية وعمال  وتم التباحث بخصوص 
قطاع غزة مهمة اإلعمار.

عملية  قيادة  الخاص في  والقطاع  األعمال  رجال  لجميعة  البارز  الدور  على  المصرية  الوفود  جهتها، شددت  من 
اإلعمار.

الشعب  ألبناء  العون  يد  لتقديم  مباشرة  تعليمات  أصدرت  المصرية  القيادة  إن  سليم  وائل  المستشار  وقال 
الفلسطيني.

وهنأ سليم جمعية رجال األعمال بمناسبة افتتاح مبناها الجديد معربًا عن سعادته بوجوده بين أبناء فلسطين ورجال 
أعمال غزة.

وفي ختام الزيارة، كرمت جمعية رجال األعمال المستشار وائل سليم والوفد المرافق على جهود مصر في الوقوف 
لجانب القضية الفلسطينية وسكان غزة.

��



الحايك يجتمع مع وزيري الداخلية والعمل في رام هللا

عقدت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين، اجتماعيين مع وزير الداخلية الجديد اللواء زياد هب الريح ووزير العمل 
نصري أبو جيش الطالعهم على صورة األوضاع في قطاع غزة.

وأكد رئيس الجمعية علي الحايك خالل لقاءه مع وزيري الداخلية والعمل في مدينة رام هللا، على أهمية توطيد 
العالقة والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يخدم وينهض باالقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على ضرورة زيادة الجهود الحكومية للتحسين من أوضاع غزة االقتصادية واإلنسانية، السيما 
على صعيد التخفيف من مشكلتي البطالة والفقر.

وبناء مؤسسات الدولة  للقطاع الخاص في استقرار االقتصاد الوطني  البارز  على الدور  من جهتهم، أكد الوزراء 
الفلسطينية.

للتخفيف من األزمات االنسانية  يلزم  غزة وتقديم كل ما  بمعالجة مشاكل قطاع  التزام الحكومة  على  وشددوا 
بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية.

��



 

حلس يؤكد على دور رجال األعمال في التنمية وبناء مؤسسات الدولة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، على أهمية الدور البارز لرجال األعمال والقطاع الخاص في بناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية، والنهوض باالقتصاد الوطني، وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام.

جاء ذلك خالل زيارة نفذها حلس برفقة وفد قيادي من حركة فتح لمقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين، بحضور 
لفيف واسع من رجال األعمال والتجار والصناعين والشخصيات الوطنية والتنظيمية في حركة فتح.

وشدد حلس أن القطاع الخاص جزء أساسي وأصيل لرسم الصورة االقتصادية للشعب الفلسطيني وتعزيز قدرته 
في النهوض باالقتصاد الوطني.

على مجمل األوضاع الفلسطينية، وكان أبرز ضحاياه  أثار كارثية  إلى أن االنقسام الفلسطيني ترك  وأشار حلس 
القطاع الخاص، الذي تكبد خسائر فادحة على مدار سنوات استمراره.

له  المرافق  والوفد  احمد حلس  بالسيد/  رجال االعمال  ادارة جمعية  رئيس مجلس  الحايك  علي  رحب  جانبه،  من 
وبقيادات حركة فتح، مؤكدًا على أهمية تبنى الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص في غزة، والدفاع عن قضاياه 
بباقي  ومساواته  والحصار،  الحروب  سنوات  مدار  على  خسائره  عن  بتعويضه  المتعلقة  السيما  مشاكله،  وحل 

محافظات الوطن.

واستعرض الحايك أبرز مشاكل القطاع الخاص في غزة، من سياسات االزدواج الضريبي وعدم صرف تعويضات 
الحروب واالرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين، وعدم شموله في المشاريع التنموية، وعدم حل معيقات تنقل 

كبار التجار ورجال األعمال عبر المعابر.
وشكر الحايك السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتيه على توجيهاتهم بمعالجة مشاكل قطاع 

غزة وضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، وعد حلس القطاع الخاص بإيصال همومهم ومشاكلهم للقيادة ولرئيس الحكومة الفلسطينية 
محمد اشتيه لوضعها على سلم أولوياتها لحلها.

��



  

جمعية رجال األعمال تكرم الصوراني لتعينه محكمًا في الهاي

الصوراني  راجي  السيد  االنسان  لحقوق  الفلسطيني  المركز  مدير  الفلسطينيين،  األعمال  رجال  جمعية  كرمت 
بمناسبة تعيينه محكمًا في محكمة التحكيم الدولية الدائمة في الهاي.

جاء ذلك خالل زيارة نفذها وفد من الجمعية لمقر المركز الفلسطيني لحقوق االنسان، وأكدت الجمعية أن تعيين 
الصوراني في المحكمة خطوة مهمة لتعزيز الموقف الفلسطيني الحقوقي، والدفاع عن قضايا شعبنا العادلة.

وشددت الجمعية، أن قرار تعيين الصوراني يؤكد صوابية الموقف الفلسطيني تجاه الحقوق الوطنية، والنزاهة 
الكبيرة التي تتمتع بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية.

لنيل  ونضالهم  الفلسطينيين  لحقوق  المتواصل  دعمها  على  األعمال  رجال  جمعية  الصوراني  شكر  جهته،  من 
حقوقهم في شتى المجاالت اإلنسانية واالقتصادية.

رجال األعمال حافلة في دعم حقوق االنسان في فلسطين من خالل  إلى أن مسيرة جمعية  وأشار الصوراني، 
حرصها على توفير العيش الكريم ألبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوق أبناء القطاع الخاص.

��



وزير األشغال واالسكان العامة يزور مقر جمعية رجال األعمال بغزة

زار وزير األشغال واالسكان العامة في فلسطين محمد زيارة مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبحث الوزير زيارة مشاكل القطاع الخاص وتطورات عملية إعادة اإلعمار بحضور لفيف واسع من رجال األعمال 

والمقاولين والصناعين والقطاع الخاص.

الحكومة  وممارسة  الخاص  القطاع  بين  التعاون  تعزيز  أهمية  على  زيارة مؤكدين  بالوزير  الجمعية  أعضاء  ورحب 
لدورها الوطني في معالجة االزمات االقتصادية واالنسانية بغزة وحمل هموم القطاع الخاص وعلى رأسها صرف 
الحقوق المالية والعمل على تعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب المتكررة على 

غزة.

وشدد األعضاء على أهمية الحفاظ على أولوية عمل الشركات والمصانع المحلية والمقاولين في عمليات إعادة 
اإلعمار والضغط لرفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع بشكل كامل والسماح بحرية دخول مواد وأموال المانحين 

الخاصة باإلعمار.

بدوره، استمع الوزير زيارة لمشاكل منتسبي القطاع الخاص ووعد بنقل همومهم إلى الحكومة الفلسطينية.
وقال زيارة، إن موقف الحكومة واضح بضرورة عدم تكرار الحروب االسرائيلية على قطاع غزة من وقت آلخر وتكرار 

عمليات اإلعمار، مشيرًا إلى أن االعمار لم يبدأ بشكل حقيقي بعد.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لمعالجة االزمات االنسانية واالقتصادية بغزة من خالل التنسيق مع 

جميع الجهات الدولية واألمم المتحدة.

وثمن زيارة جهود القطاع الخاص في خدمة االقتصاد الوطني وتعزيز صمود سكان القطاع على مدار ١٥ عامًا من 
الحصار اإلسرائيلي على غزة.

 

��



  
 

رئيس بلدية غزة وأعضاء المجلس البلدي يزورون جمعية رجال األعمال

زار رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في 
قطاع غزة.

وكان في االستقبال السيد علي الحايك رئيس جمعية رجال األعمال، وأعضاء مجلس اإلدارة ولفيف واسع من رجال 
الخاص فيما  يعاني منها القطاع  التي  الجانبان المشاكل  والشخصيات االقتصادية، وبحث  والصناعيين  األعمال 

يتعلق بالتراخيص، والضرائب المفروضة على المنشآت االقتصادية والمصانع.

وأكد رجال األعمال، على أهمية تقديم تسهيالت وإعفاءات للقطاع الخاص من التراخيص لفترة زمنية محددة، 
السيما المنشآت والمصانع والشركات التي تعرضت لخسائر على مدار سنوات الحصار والحروب على قطاع غزة، 

وجائحة كورونا.

المشاكل  لحل  الخاص  القطاع  مع  بالشراكة  االقتصادية  التنمية  في  البلديات  مساهمة  ضرورة  على  وشددوا 
اإلنسانية واالقتصادية، وفي مقدمتها مشكلتي البطالة والفقر.

ترتيب  على  للمنشآت االقتصادية من شأنه مساعدتها  واإلعفاءات الضريبة  التسهيالت  إلى أن، تقديم  ولفتوا 
أوضاعها وعودتها للعمل بقوة في األسواق الفلسطينية.

وأشادوا بالتطور الكبير في عمل بلدية غزة ومتابعتها للمشاكل في قطاع غزة السيما بعد العدوان اإلسرائيلي 
األخير الذي تسبب بخسائر فادحة في البنى التحتية والطرق.

بدوره، أكد رئيس بلدية غزة الدكتور يحي السراج، على عمق العالقة التي تجمع البلدية بالقطاع الخاص كشريك 
استراتيجي في الوصول إلى التنمية االقتصادية.

��



 

وقال السراج، إن البلدية حققت إنجازات كبيرة على صعيد تطوير األسواق المحلية والمسلخ البلدي، وإعمار البنى 
التحتية المتضررة من العدوان األخير في مدينة غزة، الفتًا إلى أن البلدية تتجه حاليًا لخصخصة األسواق وتسليم 

أجزاء منها للقطاع الخاص، باإلضافة لخصخصة عمليات تنظيف األحياء ورفع النفايات منها.

رخصة  بين  الفصل  عدم  أبرزها  وأصحابها،  االقتصادية  المنشآت  تواجه  التي  المشاكل  أهم  الحضور  واستعرض 
الخاصة،  الملكية  داخل  المصالح  أسماء  تحمل  التي  اليافطات  على  الضرائب  وفرض  القائم،  والمبنى  الحرفة 

وضرورة أن تقابل الضرائب بخدمات مقدمة من البلديات.

ووعد رئيس البلدية، بتنفيذ مطالب القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تعزيز الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على استمرار اللقاءات مع البلدية ووزارة الحكم المحلي لمحاولة حل جميع 

اإلشكاليات.

��



جمعية رجال األعمال بغزة تهنئ المستشار ضياء المدهون بمنصبة الجديد

هنأت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين المستشار ضياء المدهون على توليه رئاسة المحكمة العليا والمجلس 
األعلى للقضاء في قطاع غزة.

جاء ذلك خالل زيارة نفذها وفد من الجمعية، للتأكيد على عمق العالقة بين القطاع الخاص والهيئات القضائية 
والنيابة العامة.

وشدد الوفد على أهمية سيادة القانون وضرورة إنفاذه مع مراعاة الظروف االقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
من جهته، رحب المستشار المدهون بوفد رجال األعمال، مؤكدًا على أهمية تعزيز دور رجال األعمال في النهوض 
الحصار  استمرار  ظل  في  االجتماعي  األمن  وتحقيق  عمل  فرص  وتوفير  غزة،  بقطاع  االقتصادية  باألوضاع 

اإلسرائيلي والحروب المتكررة.

وفي ختام الزيارة، كرم وفد جمعية رجال األعمال المستشار المدهون، بدرع الجمعية، متمنين له التوفيق والسداد 
في تعزيز دور السلطة القضائية والذي يساهم في توفير بيئة تنموية حقيقية تخدم المواطن الفلسطيني.

 

 

��



جمعية رجال األعمال تزور النائب العام الجديد المستشار محمد النحال

زار وفد من جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، النائب العام الجديد المستشار محمد النحال.
رجال األعمال  يحقق مصالح القطاعين العام والخاص وحل مشاكل  بما  وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك 

وتسهيل مهامهم، السيما في ظل االوضاع االقتصادية الخاصة التي يعيشها قطاع غزة.

النزاعات  حل  لجان  خالل  من  الخاص  القطاع  قضايا  وحل  المشترك  التعاون  استمرار  أهمية  على  الجانبان  وأكد 
بيئة  خلق  في  المتواصل  ودورها  والقضائية  القانونية  الجهات  مع  المباشر  وتواصلها  الجمعية  عن  المنبثقة 

متسامحة تحقق رؤية جمعية رجال االعمال في النهوض باالقتصاد الوطني.

رغم  عملها  العامة في تحقيق العدالة في المجتمع، ومواصلة  النيابة  رئيس الجمعية، جهود  الحايك  علي  وثمن 
التحديات والظروف التي يمر بها قطاع غزة من حصار مستمر وفي ظل انتشار جائحة كرونا.

المختلفة  للقضايا  المستمرة  ومتابعته  زيارته  على  األعمال  رجال  وفد جمعية  النحال  المستشار  جانبه، شكر  من 
وإجراءات تنفيذ القوانين، مؤكدًا على جهوزية النيابة العامة على تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدل بين أفراد 

المجتمع الفلسطيني.

القضايا  لحل  القضائية  والجهات  الجمعية  بين  للتعاون  استكماًال  الجديد  العام  النائب  مع  الجمعية  لقاء  ويأتي 
والمشاكل التي قد تواجه أعضاء الجمعية والقطاع الخاص.

وفي ختام الزيارة كرمت جمعية رجال األعمال النائب العام على جهود النيابة العامة والجهات القضائية في تحقيق 
االستقرار واالمن العام في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

��



 

بنك القدس يزور جمعية رجال األعمال بغزة

زار وفد رفيع من اإلدارة العامة لبنك القدس مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بمدينة غزة. 

علي الحايك رئيس جمعية رجال  عام بنك القدس، السيد  باستقبال الوفد الذي ترأسه صالح هدمي مدير  وكان 
االعمال ولفيف واسع من أعضاء الجمعية والقطاع الخاص والشخصيات االقتصادية واالعتبارية، ورحب الحايك 

بالوفد مؤكدًا على العالقة التكاملية بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي الفلسطيني.

وقال الحايك إن بنك القدس والقطاع المصرفي لعبوا دورًا بارزًا في تعزيز صمود االقتصاد الوطني وسكان قطاع 
غزة رغم الظروف السيئة الناتجة عن الحصار والحروب اإلسرائيلية المتكررة. 

وأضاف الحايك، أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود من البنوك الفلسطينية لتعزيز االقتصاد الوطني 
ودعم القطاع الخاص السيما مع انطالق عمليات إعادة اإلعمار.

بالخدمات التي يقدمها البنك وضرورة  واستمع وفد بنك القدس لمقترحات ومطالب القطاع الخاص للنهوض 
على تحصيل الشيكات واإليداع اليومي لألموال، وتطوير  على القروض ونسبة العمولة  تخفيض نسبة الفوائد 

السياسات المصرفية بما يتالءم مع واقع األوضاع في قطاع غزة والمنطقة.

الفلسطيني  لالقتصاد  الداعم  الوطني  بدوره  ملتزم  البنك  أن  القدس صالح هدمي،  بنك  عام  أكد مدير  بدوره 
والقطاع الخاص في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وشدد هدمي على استعداد البنك للوقوف بجانب القطاع الخاص وتقديم التسهيالت الالزمة للنهوض بقطاعاته 
االقتصادية السيما على صعيد الخدمات المصرفية في قطاع غزة.

��



دورات تدريبية



 

 

جمعية رجال األعمال ووزارة المالية بغزة تختتمان دورة في التخليص الجمركي

اختتمت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بالتعاون مع وزارة المالية في قطاع غزة، دورة في التخليص الجمركي 
لـ ٤٩ مندوبًا من شركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خالل حفل أقامته الجمعية في مقرها غرب مدينة غزة، بحضور علي الحايك رئيس مجلس إدارة جمعية 
ومدير  بسيسو،  زيد  المحاسبين  نقابة  ورئيس  بكرون،  إياد  المالية  وزارة  الجمارك في  عام  ومدير   ، رجال األعمال 

الجمعية م.محمد مشتهى، ولفيف واسع من القطاعين الخاص والعام والشخصيات االقتصادية والمحاسبين.
إنجاح  بالحضور، مثمنًا جهود وزارة المالية ونقابة المحاسبين في  ورحب مدير الجمعية المهندس محمد مشتهى 

الدورة التدريبية.

بدوره، أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال األعمال، على حرص الجمعية على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص 
ووزارة المالية بما يساهم بتعزيز قدرات أبناء القطاع الخاص، وآليات العمل على معابر غزة.

الجمركي  التخليص  العاملين في مجال  أبناء القطاع الخاص  لتأهيل  بدرجة أولى  الدورة تهدف  إن  الحايك،  وقال 
ومساعدتهم في الحصول على المعرفة وااللمام باللوائح والقوانين واالجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي وعمل 

المعابر.

متميزة  جمركية  تخليص  خدمات  وتقديم  القطاع،  بهذا  العاملين  اداء  كفاءة  رفع  الدورة من شأنها  أن  وأضاف 
لجمهور المتعاملين وتسهيل اإلجراءات.

لزيادة التعاون مع شتى  بالتعاون مع وزارة المالية  على نجاح هذه الدورة  إلى أن الجمعية ستبنى  وأشار الحايك 
الجهات الحكومية للنهوض في االقتصاد الوطني.

��



من جهته، وصف مدير عام الجمارك في وزارة المالية إياد بكرون، إتمام دورة التخليص الجمركي باإلنجاز الوطني 
الذي يحقق الفائدة للقطاعين العام والخاص.

وقال بكرون، إن "هذه الدورة تمثل لبنة أساسية لتنظيم آليات التخليص الجمركي على معابر غزة، السيما معبر 
كرم أبو سالم".

وأضاف بكرون أن جميع الفئات ستلمس تحسنًا بآليات العمل الجمركي على كرم أبو سالم خالل الفترة القادمة.
إنجاح الدورة وسعيها الدائم للنهوض باالقتصاد الوطني وتسهيل  وثمن بكرون جهود جمعية رجال األعمال في 

عمل منتسبي القطاع الخاص.

وفي ختام الحفل، شكر المتدربين جمعية رجال االعمال ووزارة المالية ونقابة المحاسبين، على دورهم الكبير في 
إنجاح هذه الدورة التي تعتبر أساسًا للنهوض بالقطاع الخاص والعمل الجمركي على معابر القطاع.

��



 

جمعية رجال األعمال بغزة تعقد دورة في اللغة العبرية لرجال األعمال وأبنائهم

عقدت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة دورة تدريبة لرجال األعمال وأبنائهم في اللغة العبرية.
على  وأبنائهم  األعمال  رجال  تدريب  على  الجمعية  مقر  في  الصوراني  أحمد  المدرب  قدمها  التي  الدورة  وركزت 
أساسيات القراءة والكتابة السليمة، وقواعد اللغة العبرية، والتي ستفيدهم في معامالتهم االقتصادية والتجارية، 

وفي حياتهم المهنية، وتخدمهم في التواصل مع الموانئ اإلسرائيلية والمخلصين.

وتعكس الدورة حرص الجمعية على تسهيل معامالت رجال األعمال وأبناءهم التجارية على اعتبار أن قطاع غزة 
يستورد قرابة ٨٣٪ من حاجاته من الجانب اإلسرائيلي.

مع التأكيد على دور الجمعية في تعزيز قدرات رجال األعمال وأبنائهم وتنمية مهارتهم في شتى المجاالت، السيما 
الجوانب المتعلقة بالنشاطات االقتصادية.

��



إنهاء معامالت إصدار الفيزا ألعضاء الجمعية لكافة الدول العربية واألوروبية.

 

 

تواصل جمعية رجال األعمال مسيرتها الرائدة في تقديم أفضل النشاطات والخدمات ألعضائها،
ومن أبرزها التالي:

تعمل الجمعة على مدار الساعة إلصدار التصاريح التجارية وBMC لألعضاء وأسرهم للدخول إلى الجانب 
اإلسرائيلي عبر حاجز إيرز، من خالل التنسيق مع الشؤون المدنية والجهات ذات العالقة.

 

��



إتمام معامالت األعضاء في كافة الوزارات الحكومية والمؤسسات الدولية،
خصوصًا المتعلقة بوزارة الداخلية وتسهيل حركة رجال األعمال.

تسهيل حركة األعضاء على معبر رفح البري من خالل وضعهم في صدارة كشوفات السفر.

��

 



حل مشاكل األعضاء المالية مع أطراف داخلية او خارجية عبر لجنة حل النزاعات،
واستخدام نفوذ مجلس إدارة الجمعية مع جميع األطراف. 

إجراء زيارات دورية للمؤسسات المحلية والدولية، السيما الداعمة لنشاطات القطاع الخاص ورجال األعمال.

عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع العديد من المؤسسات والجامعات لتوطيد العالقات لخدمة رجال األعمال.

متابعة يوميًا وعلى مدار الساعة مع األعضاء من قبل إدارة الجمعية بما يخص احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم.

مشاركة أعضاء الجمعية، والقطاع الخاص األفراح واألتراح، والزيارات الدورية لألعضاء المرضى.
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الشخصيات والمؤسسات المهنئين بمقر جمعية رجال االعمال الفلسطينيين

زارت سلسلة من الوفود الحكومية الرفيعة المستوى،
والمؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني 

جمعية رجال األعمال للتهنئة بافتتاح المقر الجديد.
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الطاقم التنفيذي لجمعية رجال األعمال الفلسطينيين
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التقـرير
املـالـي 2
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حضرات السادة / أعضاء الجمعيــــة العموميـــــة          المحترمين
حضرات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة        المحترمين

نوضح إليكم التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
أوال : التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

على  (زيادة اإليرادات  2021 فائضا  31 ديسمبر  (بيان اإليرادات و المصروفات) المنتهي في  بيان األنشطة  حقق 
المصروفات) مبلغ قدره (41,252 شيكل) حسب البيان التالي:

1. بلغت إجمالي اإليرادات في 31 ديسمبر 2021
 677,822 شيكل 

2. بلغت إجمالي المصروفات في 31 ديسمبر 2021
636,570 شيكل 

ثانيا : المركز المالي للجمعية في 31 ديسمبر 2021
1. النقد والنقد المعادل: 

��

البيانات

النقد في الصندوق

بنك فلسطين - جاري دوالر

بنك فلسطين - جاري شيكل

شيكات برسم التحصيل 

شيكات برسم الدفع 

إجمالي النقد والنقد المعادل

معادل دوالر أمريكيشيكل 

7,872

115,691

10,483

29,870

(1,420)

162,496

2,531

37,200

3,371

9,605

(457)

52,250



2. الممتلكات واآلالت والمعدات بالصافي:  

حيث ظهرت قيمة المبنى الجديد بالصافي بمبلغ   2,056,341شيكل بعد خصم مجمع االستهالك بمبلغ  41,966 
شيكل كما وتم استبعاد قيمة بئر المياه المقام على أرض المقر القديم وكذلك تحسين مأجور.

3. الجدول التالي يوضح اإليرادات والمصروفات عام 2021 بالمقارنة مع العام السابق 2020 - حسب المراكز المالية 
الصادرة والمدققة من قبل المدقق الخارجي السادة طالل أبو غزالة وشركاه.

المبنى  الى  الجمعية  مقر  نقل  ألسباب   2020 مع  بالمقارنة   2021 للعام  المصروفات  قيمة  زيادة  ترجع  مالحظة: 
الجديد (المقر الدائم) حيث تم عمل استهالك كامل لقيمة تحسين المأجور الخاصة بالمقر القديم المستأجر وكذلك 

استهالك للمبنى الجديد بنسبة 2% من قيمته االجمالية تحسب كاستهالك تحمل على المصروفات لكل عام.

مبانى                                               2,056,341 

أثاث                                                  13,927

أجهزة ومعدات                                                  38,952 

برامج                                                  4,778 

مجموع الممتلكات واآلالت والمعدات بالصاف           2,113,998

��

اإليرادات

المصروفات

الفائض

شيكل 

677,822

636,570

41,252

561,135

490,968

70,167

شيكلشيكلالبيانات
20212020

أمين المالية / حمادة توفيق اليازجي



تقرير مدقق
الحسابات والبيانات

٣١ ديسمبر - ٢٠٢١

3



جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
غزة – فلسطين 

البيانات المالية 
وتقرير المدقق المستقل للسنة  

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

طالل أبوغزاله وشركاه العالمية 
"محاسبون قانونيون"

��



��



��



��



تقرير المدقق المستقل

بيان المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بيان األنشطة والتغيرات في صافي األصول للسنة
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

إيضاحات حول البيانات المالية 

جمعية رجال األعمال الفلسطينيين
غزة – فلسطين 

المحتويات

بيان صفحة

1

4

5

7

14-18

-

-

( أ )

( ب )

( ج )
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11 

 
6-  

  31  

  2021  2020 
  1,862,137.19  1,286,080.89 

  319,335.40  576,056.30 
  – 6/1(  2,181,472.59  1,862,137.19 

   – 5(  )2,181,472.59 (  - 

–    -  1,862,137.19 

 
6/1-     

  31  

  2021 
1/1    1,862,137.19 

  250,335.40 
 – )9(  69,000.00 

–  6(  2,181,472.59 

 
7-    

  31  

  2021  2020 
  2,880.00  835.20 

  1,610.00  2,254.00 
  -  624.96 

–    4,490.00  3,714.16 
 

8-   

  2021  2020 
1/1    237,285.24  218,396.24 

  18,889.00  18,889.00 
–    256,174.24  237,285.24 

 

9- ( 

  2021  2020 
1/1    327,750.00  - 

–   )6(  69,000.00  327,750.00 
   –   )8,393.23(  - 

–    388,356.77  327,750.00 
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10-  

  31  

  2021  2020 
  104,000.00  60,375.00 

  449,769.50  405,556.50 
 –    553,769.50  465,931.50 

 
 
 
 

11-   

  31  

  2021  2020 
–    3,150.00  30,634.00 

  800.00  - 
  16,000.00  - 

   -  3,200.00 

–    19,950.00  33,834.00 
 
 

12-  

  31  

  2021  2020 
  235,006.00  234,418.00 

  5,700.00  6,300.00 
  18,889.00  18,889.00 

–    259,595.00  259,607.00 
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13-   

  31  

  2021  2020 
  12,800.00  51,750.00 

  6,691.64  12,645.62 
  20,936.80  14,818.20 

   31,942.00  43,080.00 
  2,880.00  2,254.00 

  11,429.20  14,347.00 
  3,520.00  - 
  4,952.00  3,739.00 

  1,095.34  907.76 
   1,790.00  7,835.00 

  20,437.00  - 
  8,045.80  10,056.25 

  7,163.00  - 
  6,590.00  8,255.00 

  4,419.00  3,500.00 
  3,684.00  1,692.00 

  2,627.00  4,353.00 
–    151,002.78  179,232.83 

 

14-  

 
 
 
 
 
 

  31  

  2021  2020 
  1,510.00  7,058.00 

   2,050.00  - 
-  4,416.00  - 

  1,340.00  - 

  –    9,316.00  7,058.00 
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