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بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية رجال األعامل الفلسطينيني_ محافظات غزة
التقرير اإلداري واملايل بتاريخ 18/05/2019

األخوة الزمالء  /رجال األعامل أعضاء الهيئة العامة لجمعية رجال األعامل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ن رجال االعامل يف القطاعات كافة ،كانوا أكرث
ســنة اقتصادية وسياســية صعبة مرت عىل فلســطني بشــكل عام ،وعىل قطاع غزة بشــكل خاص.وال شــك أ َ
ن رجــال األعامل مــن العمل الــدؤوب للحفــاظ عىل أعاملهــم ومصالحهــم ،والحفاظ
فئــات املجتمــع تأثــرا ً بهــذه األوضــاع الصعبــة ورغــم قســاوتها ،مل يتــوا َ
عــى دورهــم الريــادي يف خدمة االقتصاد الوطني مع متســكهم بالثوابت والقيم الوطنية ،وخالل العامــن املنرصمني  2017و  2018قامت جمعية رجال

األعــال بالعديــد مــن اللقــاءات مــع الجهــات املســؤولة املحليــة والدوليــة لــرح صعوبــة األوضــاع مــن وجهــة نظرنــا وطــرح حلــول لتحســينها ،ولكــن نتائــج

معظــم هــذه اللقــاءات مل تتحقــق جميعـاً ،وبقيــت متواضعــة ،وذلــك ألســباب خارجــة عــن إرادتنا حيث يعلــم الجميــع الضغــوط والعقوبــات االقتصادية التي
متــارس عــى الــكل الفلســطيني يف هــذه املرحلة الصعبة من حياة شــعبنا ،لكن هذا مل مينعنا من مواصلــة العمل للخروج بنتائج أكــر إيجابية بفضل الله.

الزمالء االعزاء..

لقــد كان مــن املتوقــع أن يتــم االنتهــاء مــن تشــطيب جميــع أدوار ومرافــق املبنــى الخــاص بالجمعيــة ،ولكــن التمويــل و الظــروف املحيطــة بنــا أدت إىل
تأجيــل االنتهــاء منــه ،و نأمــل أن نتمكــن مــن إنجــازه هــذا العــام.

ويف هــذه املناســبة يتقــدم مجلــس اإلدارة لكــم جميع ـاً بالشــكر عــى الثقــة والدعــم املعنــوي واملــادي الــذي قدمتمــوه للجمعيــة ،لتتمكــن مــن

االســتمرار بتأديــة دورهــا الريــادي يف خدمــة رجــال األعــال وتطويــر االقتصــاد الفلســطيني يف القطاعــات كافــة ،كــا تجــدد الجمعيــة عهدهــا لكــم

بالعمــل يف املجــاالت كافــة لتطويــر ودعــم االقتصــاد الفلســطيني ملواكبــة االقتصــاد العاملــي خدمــة للوطــن واملواطــن ،مــع متســكنا بثوابتنــا وحقوقنا
الوطنيــة يف إنشــاء دولتنــا الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس ورفــع الحصــار عــن شــعبنا الفلســطيني.

وهــا نحــن نضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي للجمعيــة الــذي يعكــس إنجازاتهــا يف املجــاالت كافــة ،كــا نشــكر الطاقــم التنفيــذي للجمعيــة الــذي مل

يوفــر أي جهــد لتلبيــة احتياجــات األعضــاء والحفــاظ عــى الجمعيــة.

كام نشكر لكم حضوركم ،وآملني أن نجتمع العام القادم يف املبنى الخاص بالجمعية يف ظل أوضاع اقتصادية أكرث استقرارا.
مجلس إدارة

جمعية رجال األعامل الفلسطينيني يف محافظات غزة
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مجلس إدارة جمعية رجال األعامل
الفلسطينيني – محافظات غزة

عىل الحايك
رئيس مجلس اإلدارة

م  .نبيل أبو معيلق
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بشارة شحادة
عضو مجلس اإلدارة

سعدي سالمة
عضو مجلس اإلدارة

خالد لبد
أمني الرس

عوين أبو يوسف
عضو مجلس اإلدارة

نارص اليازجي
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مقر الجمعية الدائم

إنجاز املرحلة النهائية يف بناء مقر الجمعية الدائم

استمرارا ً إلعامل البناء إلقامة املقر الدائم لجمعية رجـال االعامل ،استكملت الجمعية بنـاء
الطابق الخامـس و الـرووف خـالفـاً للطابـق االول الـذي سيكون املبنى اإلداري للجمعية،
وذلـك تحقيقاً لـلـحلـم الـذي رواد جـمـيـع أعـضـاء الجمعيــة مـنـذ تـأسيسها عــام .1995
وتأيت هذه الخطوة املباركة بعد أن بـذل مجلس اإلدارة جهودا ً جبارة للوصول الـى تحقيق
هذا الهدف االسرتاتيجي رغـم الصعاب التي اعرتضت طريقه ،خاصة فـي دخول مـواد البناء
وتوفري املستلزمات اإلنشائية.
و يتمتع املبنى بـخدمـات مستقلة لـكـل مـؤسسـة ( جمعيـة رجـال األعمـال الفلسطينيني
واالتحاد العام للصناعات) مبا يتناسب مع احتياجات األعضاء ،ويوفر لهم التسهيالت الالزمة.
وجـاري العـمـل إلـى تشطيب الطابـق االول بـأعلــى الجـودة مبـا يتناسـب مـع التطـورات
التكنولوجيا الحديثة ،واالنتقال اىل املقر الجديد لتقديم الخدمـة االفضـل لـرجـال األعمـال.
الجديـر ذكـره أن الطابـق األرضـي مشتـرك مقـام مبساحـة 700م ، 2ويضم قاعة مؤمترات
مجهـزة بـاإلمـكـانــات والتقنيات الحديثـة ،وقـاعــة استقبال مستقلة ،فيـمـا تـم تقسيـم
الطابق األول الخـاص بالجمعية إلـى قاعات لالجتامعات ،وقاعة للربـط التلفزيوين “ فيديو
كونفرنس” ومصىل ،وقاعة خاصة الستخدامات األعضاء جميعاً.
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إجتامعات ولقاءات
دور جمعية رجال األعمال في دعم المصالحة الفلسطينية
مــع بــروز االنقســام الفلســطيني الداخــي عــام  ، 2007اتجهــت مجمــل األوضــاع االقتصاديــة يف غــزة نحــو حالــة مــن الرتاجــع االقتصــادي ،وانعكــس ذلــك
عــى أداء رجــال األعــال والتجــار ،مــا أدى إىل انخفــاض القــدرة الرشائيــة للمواطنــن ،واتســاع حجــم نســب البطالــة و الفقــر  ،األمــر الــذي حتــم عــى
القطــاع الخــاص بشــكل عــام وجمعيــة رجــال األعــال بشــكل خــاص  ،لــي تســعى للبحــث عــن حلــول لهــذه املشــكالت واألثــار الخطــرة الناتجــة عــن الوضــع
االقتصــادي املــردي ،والعمــل عــى إعــادة تأهيــل االقتصــاد الفلســطيني املتهالــك بفعــل حالــة االنقســام والحصــار االرسائيــي والحــروب املتكــررة
 ،لخلــق بيئــة اقتصاديــة مناســبة يف غــزة تعمــل عــى تحســن األوضــاع املعيشــية للمواطنــن ،والعمــل مــع الجهــات الدوليــة واملانحــة عــى إعــادة
إعــار مــا دمــره االحتــال االرسائيــي خــال حروبــه املتكــررة عــى قطــاع غــزة.
وكغــره مــن القطاعــات األخــرى ،تعــرض القطــاع الخــاص الفلســطيني يف قطــاع غــزة للمعانــاة مــن سياســة االزدواج الرضيبــي بــن شــطري الوطــن،
والحجــز عــى أمــوال وحقــوق الــركات والعاملــن يف االقتصــاد الغــزي ،ورفــض طــريف االنقســام ،تعويــض القطــاع الخــاص عــن خســائره املاليــة بفعــل
الحصــار واالنقســام والحــروب االرسائيليــة ،وجــراء ذلــك ســعت الجمعيــة للتقريــب بينهــا مــن جهــة والضغــط مــن جهــة أخــرى لتحقيــق املصالحــة الداخليــة
وبقــوة ،وذلــك إلعــادة اللحمــة الوطنيــة التخفيــف عــن القطــاع الخــاص وأهــايل غــزة.
وتحملــت جمعيــة رجــال األعــال جــزءا ً كبــرا ً مــن املســؤولية الوطنيــة يف محاولــة لتطبيــق املصالحــة يف مراحلهــا كافــة ،وخاصــة بعــد االتفــاق األخــر
يف القاهــرة ،انطالقــا مــن قناعتهــا التامــة بــأن الحــل األمثــل لجميــع املشــكالت الفلســطينية يــأيت مــن خــال الوحــدة الوطنيــة ،وتشــكيل حكومــة تتــرف
مبســؤولية عاليــة تجــاه أهلنــا يف غــزة ،وخاصــة القطــاع الخــاص الــذي هــو رافعــة رئيســة يف االقتصــاد الوطنــي ،وســعت الجمعيــة لذلــك مــن خــال
مجموعــة مــن الخطــوات واللقــاءات التــي جــاءت كــا يــي:
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عقد لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني د .رامي الحمد الله
ووزراء الحكومة يف قطاع غزة

عرضــت جمعيــة رجــال األعــال خــال اللقــاء مــع رئيــس الــوزراء أبــرز مشــاكل القطــاع الخــاص بغــزة ،والخطــوات املطلوبــة مــن الحكومــة وطــريف
االنقســام إلعــادة تأهيــل البنيــة االقتصاديــة يف القطــاع ،وتلبيــة احتياجــات رجــال األعــال والتجــار يف القطاعــات االســتثامرية كافــة ،واســتعرض
رئيــس الــوزراء د .رامــي الحمــد للــه خطــة الحكومــة املقبلــة ،ورغبتهــا يف التواصــل مــع القطــاع الخــاص ،وتبــادل اآلراء ،وعــى رأســها جمعيــة رجــال
األعــال لتحديــد األوليــات ضمــن أجنــدة السياســات الوطنيــة عــل مــدار خمســة ســنوات مــن .2017-2022
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الجمعية تستضيف طاقم وزارة
الشؤون املدنية

ســعت جمعيــة رجــال األعــال
للتنســيق مــع وزارة الشــؤون
املدنيــة والتواصــل معهــا بشــكل
دائــم بعــد اســتالم حكومــة
الوفــاق املعابــر يف قطــاع غــزة،
وذلــك لتعزيــز الرشاكــة املتبادلــة
يف خدمــة رجــال األعــال والقطــاع
الخــاص الفلســطيني ،بهــدف
تســهيل حركتهــم ،وتنقلهــم عــى
املعابــر وتحســن آليــة اســتصدار
التصاريــح الخاصــة بهــم ،وتســهيل
الحصــول عــى التنســيقات الالزمــة
لهــم.
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االجـتمـاع مـع وزيــر النقل
واملواصـالت سميح طبيلة

شمل اللقاء استعراض جمعية رجـال
األعــال لرؤيتهــا لتطويــر البنيــة
التحتيــة لقطــاع النقــل واملواصالت
بـالـشـراكـة مـع رجـال االعـمـال فـي
قـطـــاع غــــــزة و وقـــف ازدواجــيـه
الرضائـب و الـجـمـارك و حــل قـضيـة
تــراخــيــص الـسـيــارات  ،وتـسـهـيـل
استيـراد السـيـارات وتـوحيد قـانـون
املواصالت.
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بحث سبـل متثيل القطاع

الخـاص فـي مـؤسسـات
السلـطـة الفلســطينيـة

مع عضو اللجنة املركزية
ومفوض حركـة فتح فـي

املحافـظـات الجنوبـيــة
أحمد حلس

نقلت الجمعية من خالل اجتامعها
بـالسيد أحمد حـلـس عـضـو اللجنة
املركـزيـة لحركــة فـتـح مـوقفهـا
الـداعـم للمصالحـة الفلسطينيـة،
وأكـــدت عـلـى ضـرورة إتـمـامـهـا
وإعادة بناء قطاع غزة بشكل عام
والقطاع االقتصادي بشكل خـاص،
ورضورة متثيل القطاع الخاص يف
مؤسسـات السلطة الفلسطينية،
وطـرح هـمـومـه عـلـى أجـنـدتها،
والتأكـيـد عـلـى أن القطاع الخاص
عـلـى اسـتـعـداد لدعم أيـة حلول
اقتصاديـة حكوميـة تساهم فـي
حـل مشكالت غـزة ،والتخفيف مـن
معاناة أهلها ،ال سيام أن القطاع
الخاص يعد أكبــر الخارسيـن جــراء
االنـقـسـام والـحـصـار والـحــروب .
12
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لقاء محافظ سلطة النقد
عزام الشوا

عملــت جمعية رجـال األعـمـــال عــىل
مطالبة سلطة النـقـد بتوفيـر املـزيـد
مـن التسـهـيـالت الـمـصـرفيـة لـرجــال
األعــمـــــال بـغــزة ،وذلــك مـســـاواة
بنظرائهم بالضفة الغربية ،والتواصـل
مع رشكاء محليني ودوليني ،مـن أجــل
إنجاح تشجيع االستثامر يف مشاريـع
إعامر قطاع غزة التي تدهورت بفعل
الـحصـار واالنـقـسـام ودمـار الـحروب.
وحـصـلـت الجمعيـة علــى وعــود مـن
محافظ سلطـة الـنقـد بـالعمـل عــىل
تـذليـل العقبات بـالتعاون مـع البنـوك
مـن أجــل تحسيـن أداء رجـال األعمـال،
وإدخـال املزيد مـن التسهيالت الـتـي
يطالبون بهـا فيام يتعلق بـالـحـواالت
املالـيـة الـبـنـكـيـة ،واملشـاكـل التـي
يالقونهـا بالسيولـة الالزمـة ،وكـذلـك
بالعمل عىل تقليل العموالت ،ونسبة
الفوائد لتعويض رجـال األعامل والتجار
بعض الخسائـر التـي لحقت بهم جـراء
الحصار والحروب عـىل قطـاع غـزة.
التقرير اإلداري واملايل 2018 - 2017
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عقد لقاء مع مدير عام الرضائب واملكوس بوزارة املالية يف رام الله
لؤي حنش

طالبت الجمعية خالل اللقاء مع السيد لؤي حنش مدير عام الرضائب واملكوس بإجراء تسهيالت
لرجال األعامل يف غزة مساواة بالضفة الغربية ،فيام يتعلق بالرسوم والرضائـب ،وإلغاء الدفع
املسبق عن قطاع املحروقات التي تصل قطاع غــزة عـن طـريـق املعابــر الرسمية والقانونية .
َ

كام تم التوافق عىل عدم أخذ أي قرار يتعلق بالقطاع الخاص إال بعد مشاورته ،ألنه هو الركيزة
يف تنمية االقتصاد الفلسطيني ،وأن يتم إعفاؤه من مديونياته الرضيبية كافـة ،وسيتم إصـدار
فواتري تصدير بضائع تجار غزة للضفة الغربية ،وسيتم تسـهيـل التصديـر وتكثيف التبادل التجاري
بني شقي الـوطن ،ووعد بتخفيض رضيبة القيمة املضافة عـىل البضائع التـي تدخـل قطاع غـزة
عن طريق املعابر الفلسطينية كام وعـد –أيضاً -بخصوص قطـاع التكنولوجيا ،بأنـه لـن يتـم فـرض
أي رسـوم إضافية لتشجيعه وتطويره ،ووعد أيضاً بـأن التاجر فـي غـزة لن يضطر إلـى فتح ملف
14
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رضيبي فـي الضفـة الغربية ،بل سـيتـم تسهيـل أمـوره علـى املعابر.

جمعية رجال األعامل تستقبل
محافظ غزة“أبو النجا”

جــراء تــأزم األوضــاع بقطــاع غــزة بســبب بطــئ
تطبيــق إتفــاق املصالحــة ،أطلعــت جمعيــة رجــال
األعــال محافــظ غــزة الســيد إبراهيــم أبــو
النجــا عــى أهــم املشــاكل التــي يعــاين منهــا
القطــاع الخــاص بفعــل األثــار الكارثيــة لالنقســام
الداخــي والحــروب اإلرسائيليــة عــى غــزة،
ودعــم أيــة حلــول اقتصاديــة حكوميــة تســاهم
يف حــل مشــكالت غــزة ،والتخفيــف مــن معانــاة
أهلهــا عــر تشــغيل منشــآتها االقتصاديــة،
والحــد مــن نســبة البطالــة وإيجــاد فــرص عمــل،
وأكــدت الجمعيــة كذلــك عــى التفــاف القطــاع
الخــاص بغــزة حــول الرئيــس محمــود عبــاس يف
ظــل الضغــوط الدوليــة التــي يتعــرض لهــا دفاعـاً
عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني وعــى رأســها
قضيــة القــدس.
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جمعية رجال األعامل

تبحث مع رئـيـس سلطة

الطاقـة سـبل معالجة أزمـة
الكهربـاء بغزة

بادرت جمعية رجال األعامل انطالقاً
من أهمية قطاع الطاقة والكهرباء
لتشغيل املنشآت االقتصادية ،لدعوة
رئيس سلطة الطاقة زياد ملحم إىل
مقرها ،وطرحت رؤيتها بالنسبة لقطاع
الكهرباء ومدى حاجتهم لساعات
إضافية من ساعات وصل الكهرباء وحل
مشكلة انقطاعها إلعادة دوران عمل
محركات املصانع الفلسطينية للنهوض
باالقتصاد الفلسطيني املتهالك يف
قطاع غزة ،ودعم مسرية املصالحة
الداخلية وضامن تنفيذ مشاريع
مستدامة تخدم قطاع الطاقة
والكهرباء مبا يساهم يف توفري
الحياة الكرمية ألهايل غزة .

16
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وزير التنمية االجتامعية يزور

مقر جمعية رجال األعامل بغزة
عملت جمعية رجال األعامل بعد توقيع
اتفاق املصالحة ضمن سعيها الدائم
للتخفيف من األثار الكارثية التي تركها
االنقسام الفلسطيني عىل حياة شعبنا،
عىل تقديم مقرتح لوزارة التنمية
االجتامعية ممثلة بالوزير إبراهيم
الشاعر ،ووكيل وزارته يوسف إبراهيم،
والطاقم الفني للوزارة  ،لتطبيق
منظومة حامية اجتامعية متكاملة تحمي
حقوق املواطنني بالرشاكة ما بني القطاع
الحكومي والخاص مبا يساهم بتحسني
أوضاع السكان وتزيد من املساهامت
الالزمة لعائالت القطاع الفقرية
واملهمشة خصوصاً العامل .
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جمعيـة رجـال األعـمـال تستقبل وفـدا ً مـن
رشكة “جوال” وآخر مـن رشكـة “أوريدوو”

مبقرهـا بـغـزة

استقبلت جمعية رجـال األعمـال الفلسطينيني وفديـن مـن
رشكتي الوطنية “أوريـدوو” و “جـوال” مبقرها فـي غــزة.
ورحــب عـلـي الـحايـك رئـيـس مجلـس إدارة جمعيــة رجــال
األعامل بـزيـارة وفـد “أوريدوو” مؤكدا ً عىل أهمية الـدور
الريادي للرشكات يف دعم صمـود االقتصاد الفلسطيني،
وتعزيز روح املنافسة الرشيفة علـى صعيد جـودة املنتج
والخدمـات ،وطالبت الجمعية الرشكـة الوطنية “أوريـدوو”
برضورة تخصيص برامج تراعي حاجات ومهام رجال األعامل
واملـواطنيـن فـي قـطـاع غـزة ،داعـيـاً إيـاهـم للخروج عـن
املألـوف فـي نشاطاتها وخدماتها املقدمـة للمواطنني.
مـن جهـة أخـــرى ،استضافـت الجمعيـة وفــدا ً مـن شـركـة
“جـوال” وطاقم عملها ،ودعـتـهـا إلـى رضورة بـذل مـزيـد
من الجهود يف دعـــم صمود أهالـــي غـزة –خصوصـاً -مـع
اشـتـداد الحصـار اإلرسائيـيل علــى القطـاع وارتفـاع نـسـب
البطالة والفقر يف البالد.
مـــن جهتـهمـــا أكـــد الـوفـــدان علـــى حــــرصهم الدائــم
عـلـــى دعم القطاع الخاص ،مشيدين بالدور البارز لجمعية
رجال األعامل يف التخفيف مـن حجم األزمـات االقتصاديــة
واإلنسانية التي تطال سكان قطاع غزة.

18
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بالتعاون مع الكلية الجامعية

الجمعية تطلق شبكة للمستثمرين وتشارك بحدث عاملي

ومخيم للريادة بغزة

عـقــدت جمعيـة رجـال األعـمــال الفلسطينيني بالرشاكــة مـع الكليــة الجامعيـة
للعلـوم التطبيقيـة ،سلسـلـة مـن النشاطـات والفعـالـيـات الخـاصـــة بالنـهـوض
بقطاع ريادة األعامل يف قطاع غزة ،وتطوير القطاع الخاـص ،جــرى عـىل إثرهـا
عقد اتفاقية تعاون مشتـرك ،تضمنت إطالق شبكة املستثمريـن فـي الشـركـات
الناشئة بغزة ،واملشاركة مبؤمترات خارجية يف تركيا ،وتنظيم مخيامت رياديـة
فـي الـقـطـاع.
ويف التفاصيل ،أطلقت الجمعية بالرشاكة مع مـركـز الكويت للتطوير والحاضنـة
التكنولوجية “يوكاس” التابعة للكلية ،أعامل شبكة املستثمريـن فـي الرشكـات
الناشئـة فـي قطـاع غـزة .وجـرى توقيـع االتفاقية بيـن الجانبني خـالل حفـل تـم
تنظيمه عىل هامش اختتام فعاليات معرض فلسطني التكنولوجـي “اكسبوتـك
“  ،بحضـور معالـي وزيـر الرتبيـة والتعليم د .صبـري صيـدم ،ومستشـار الرئيـس
محـمـود عـبـاس د.كـمـال الرشافــي ،ووكـيـل وزارة االتصاالت م.سهيــل مـدوخ،
ورئيس مجلـس إدارة الجمعيـة علـي الحايـك ،ورئيـس الكليـة د .رفـعـت رسـتـم،
ومديــر عــام رشكــة “جــوال” فـي غـزة ا .عـمـر شمـالـــي.
وأكد رئيس الجمعية عيل الحايك حرص الجمعية عىل املساهمة يف إطالق
املشاريع والشبكات التي من شأنها دعم االقتصاد الفلسطيني ،وتشجيع
االستثامر الداخيل والخارجي للرشكات وريادي األعامل .
وتـهـدف الشبكـة إليـجـاد بيئـة عـمـل فعالــة بـيـن املستثمريـن ورواد األعمــال
لبناء الرشكات الناجحة ،وتوفري الفرص االستثامريـة املناسبـة لـرجــال األعـمــال،
واستقطاب االستثامرات العربيـة واألجنبيـة للعمل فـي الرشكـات الناشئـة فــي
قطــاع غــزة وتعزيــز العالقــات معـهــا.
التقرير اإلداري واملايل 2018 - 2017

19

الحدث العاملي Startup Istanbul 2018
ويف ذات السـياق ،شاركــت الجمعيـة فــي فعالـيـات الحــدث
العاملي  Startup Istanbul 2018املقام فـي تـركـيـا ،كممـثـل
عن مستثمري قطاع غزة.
وتأيت املشاركـة ضـمـن ترتيباـت اتفاقـيـة التـعـاون املوقـعـة
بني الجمعية وحاضنـة “يـوكــاس” التكنولوجيـة التابعـة للكليـة
مسبقـاً ،والـتـي تـهـدف لتوسيـع
الجامعية للعلوم التطبيقية
َ

أفـق تجـارب االستثامر املحلية فـي املشاريع الرياديـة ونـقـل

الخربات الخارجية ،ودعم ومساندة قطاع رياديي األعامل فـي
املجتمـع الفلسطينــي بشكـل عــام وفـي غـزة بشكـل خــاص.
مثل الجمعية يف املؤمتر الذي شاركت فيه  65دولـة ،نائـب
و َ

رئـيـس مـجـلـس اإلدارة املهنـدس نبيـل درويـش أبـو معيـلـق.

ويهـدف املؤمتـر إلـى تـعـزيـز معرفـة املستثمريـن بطبيـعـة
املشاريع الريادية والنامذج االستثامريـة املستخدمة عامليـاً،
وتوعيـة رواد األعـمــال بنمـاذج عملـيـات االستثمـار الـفـعـالـة،

20
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إطالق مخيم رواد األعامل
إىل ذلــك ،أطلقــت الكليــة الجامعيــة بحضــور ومشــاركة الجمعيــة ممثلــة
بنائــب رئيــس مجلــس إدارتهــا املهنــدس نبيــل أبــو معيلــق بفعاليــات مخيــم
رواد األعــال التابــع لحاضنــة “يــوكاس” التكنولوجيــة.
وأكــد نائــب رئيــس الجمعيــة أبو معيلــق خالل كلمــة له عــى رضورة الوصول
إىل خطــة وطنيــة للنهــوض بريــادة األعــال يف املجتمــع الفلســطيني
كوســيلة فعالــة للنهــوض يف االقتصــاد الفلســطيني وتطويــره يف ظــل
سياســات االحتــال املتواصلــة لخنقــه.
وقــال“ :إن ريــادة األعــال متثــل إحــدى الوســائل الفعالــة يف التغلــب
عــى العقبــات التــي تعــرض منــو االقتصــاد الفلســطيني ،الســيام صغــر
حجــم الســوق ،وعــدم متكــن الفلســطينيني مــن الســيطرة عــى ثرواتهــم
ومامرســة أعاملهــم بحريــة بســبب االحتــال”.
وأكــد أبــو معيلــق عــى اســتعداد الجمعيــة التــام لدعــم املشــاريع
واألفــكار الرياديــة التــي مــن شــأنها خلــق اقتصــاد فلســطيني قــوي ،قــادر
عــى خلــق اســتثامرات جديــدة تحســن مــن حيــاة الســكان وتدعــم التنميــة
املســتدامة يف الوطــن ،والتــي تعتــر مــن الركائــز األساســية يف تطويــر
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جمعية رجال األعامل تجتمع مع الوفد املرصي
لدعم جهود املصالحة بغزة

بحــث وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني مــع الوفــد
املــري املمثــل يف القنصــل العــام لــدى فلســطني خالــد ســامي،
والعميــد يف املخابــرات العامــة املرصيــة هــام أبــو زيد ،املشــاكل
التــي يعــاين منهــا االقتصــاد الفلســطيني يف قطــاع غــزة يف ظــل
االنقســام والحصــار اإلرسائيــي وتطــورات املصالحــة الفلســطينية
بــن حركتــي فتــح وحــاس.
وكان اللقــاء عقــد يف فنــدق املشــتل عــى شــاطئ بحــر غــزة بحضور
نخبــة مــن رجــال األعــال  ،ويف كلمتهــم شــكر وفــد الجمعيــة ورجــال
األعــال مــر عــى دورهــا البــارز يف خدمــة فلســطني ودفــع عجلــة
املصالحــة واالقتصــاد يف قطــاع غــزة ،مطالبــاً مبزيــد مــن الضغــط
عــى طــريف االنقســام إلمتــام املصالحــة بشــكل كامــل.
كــا طالبــوا الوفــد املــري بــرورة الضغــط عــى الجهــات املختصة
إللغــاء نظــام ( )GRMالخــاص بالرقابــة عــى مــواد اإلعــار الداخلــة
لغــزة ،ورضورة إيجــاد متثيــل دائــم للجانــب املــري يف القطــاع.
وأكــد العميــد يف املخابــرات العامــة املرصيــة هــام أبــو زيــد أن
غــزة ســتتجه نحــو األفضــل ،وأن املصالحــة الفلســطينية ســتنجح يف
النهايــة رغــم وجــود معيقــات.
وأشــار إىل أن هنــاك إرصارا ً مرصيــاً لحــل قضيــة غــزة بســبب وجــود
خطــورة عــى القضيــة الفلســطينية ،وتوجــه إرسائيــي لفصــل غــزة
عــن الضفــة وتفريــغ فلســطني مــن أهلهــا ،وهــو مــا ترفضــه مــر.
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قدموا الشكر لجاللة امللك عبد الله الثاين

وفد من جمعية رجال األعامل يزور املستشفى امليداين

األردين بغزة

زار وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني املستشــفى امليــداين األردين
بغــزة  ،وذلــك لتقديــم التهنئــة لجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين مبناســبة جلوســه
عــى الكــريس ،وقدمــوا خاللــه الشــكر لجاللتــه ،وكذلــك للقامئــن عــى املستشــفى
الــذي يقــدم الخدمــة املجانيــة ألهــايل قطــاع غــزة ،ولجهودهــم يف مســاندة
أهــايل القطــاع.
وأشــاد الوفــد بخدمــات املستشــفى ومــا يبذلــه مــن جهــود متواصلــة مــن أجــل
تقديــم الخدمــة العالجيــة واملســتلزمات الطبيــة واملســاعدات اإلنســانية ألهــايل
غــزة ،والتــي وصلــت إىل حــوايل  2مليــون و 200ألــف مواطــن مــن ســكان قطــاع غــزة
خــال العــرة ســنوات املاضيــة.
ومثنــت الجمعيــة جهــود جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين يف رسعــة الوقــوف إىل
جانــب القضايــا الوطنيــة الفلســطينية ،وعــى رأســها تقديــم املســاعدة اإلنســانية
لغــزة ،وحاميــة املســجد األقــى ومدينــة القــدس مــن االعتــداءات اإلرسائيليــة.
وعــر الوفــد عــن امتنانــه للمواقــف األردنيــة املرشفــة تجــاه الشــعب الفلســطيني
خصوصـاً األخــرة التــي صــدرت عــن امللــك عبــد الله الثــاين من خــال موقفــه املرشف
يف التصــدي لقــرار ترامــب بنقــل الســفارة االمريكيــة للقــدس رغــم الضغــوط الكبــرة
التــي تعــرض لهــا ،ويف نهايــة اللقــاء كرمــت الجمعيــة قائــد املستشــفى األردين
وطواقمــه عــى مجهوداتهــم وخدماتهــم.
يذكــر أن جمعيــة رجــال األعــال أرســلت برقيــة شــكر وتقديــر لجاللــة امللــك عبــد
اللــه الثــاين لجهــوده يف دعــم القضيــة الفلســطينية ،واســتقبال األردن ملصــايب
مســرة العــودة يف املستشــفيات األردنيــة وإرســال الطواقــم الطبيــة لقطــاع غــزة.
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وفد من جمعية رجال األعامل يهنئ عصام يونس

بتعينه رئيساً ملفوضية حقوق اإلنسان يف فلسطني
زار وفــد مــن مجلــس إدارة جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة الســيد
عصــام يونــس لتهنئتــه بانتخابــه رئيســاً ملفوضيــة الهيئــة املســتقلة لحقــوق
اإلنســان يف فلســطني.
و أكــد الوفــد خــال زيارتــه عــى دور الهيئــة املحــوري يف الوقــوف بجانــب
همــوم شــعبنا يف قطــاع غــزة ،وتبنــي قضايــاه اإلنســانية والحقوقيــة العادلــة.
وكرمــت الجمعيــة الســيد يونــس عــى دوره وخطواتــه املثمــرة والناجحــة يف

تعزيــز مبــدأ حقــوق االنســان يف قطــاع غــزة ،مطالبــ ً
ة إيــاه باالســتمرار بهــذا
النهــج الوطنــي .
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جمعية رجال األعامل تستقبل العامل ورجل االعامل

مجل
ّ
الفلسطيني عدنان

اســتقبلت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة رجــل األعــال
مجــي.
ّ
والعــامل الفلســطيني الربوفيســور عدنــان
وبحــث أعضــاء الجمعيــة خــال اللقاء ســبل دعــم االقتصاد الفلســطيني
يف قطــاع غــزة ،وتشــجيع االســتثامرات التــي مــن شــأنها املســاهمة
يف تثبيــت أهــايل غــزة –خصوصــاً -يف قطاعــات الكهربــاء والصحــة
والتعليــم ،وأكــدت الجمعيــة عــى رضورة جــذب االســتثامرات ورؤوس
األمــوال الخارجيــة للعمــل يف غــزة وإقامــة مشــاريع تنمويــة فيهــا
ـي.
مبســاعدة العــامل مجـ َ
ـي بالعمــل من خــال عالقاتــه العربيــة والدولية
وطالبــت الجمعيــة مجـ َ
للضغــط عــى طــريف االنقســام إلمتــام املصالحــة الفلســطينية
وإنهــاء الحصــار االقتصــادي عــن غــزة.
مجــي ســبل تشــكيل نــواه مكونــة مــن
َ
وناقــش رجــال األعــال مــع
أصحــاب رأس املــال الفلســطيني يف الداخــل والخــارج مهمتهــا حــل
مشــاكل قطــاع غــزة بشــكل خــاص ،وفلســطني بشــكل عــام ،عــر شــحذ
الدعــم العــريب والــدويل مــن خــال تعريفــه مبشــاكل وهمــوم
الشــعب الفلســطيني.
مجــي،
ّ
ويف ختــام الزيــارة ،كرمــت الجمعيــة الربوفيســور عدنــان
ومنحتــه درع ـاً وعضويــة الجمعيــة الفخريــة ،لــدوره يف تعزيــز البحــث
العلمــي يف فلســطني يف مجــال الطــب واألدويــة وتعزيــز صمــود
الفلســطينيني يف الداخــل والخــارج.
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الجمعية توقع اتفاقية تعاون مع الـ UNDP
وتكرم مديرها اإلقليمي

وقعــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة اتفاقيــة
تعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ يف الــدول
العربيــة ( )UNDPلتطويــر االقتصــاد الفلســطيني إيجــاد
جــو اقتصــادي للقطــاع الخــاص وتخفيــف أزمــات قطــاع غــزة
االقتصاديــة ،جــاء ذلــك عــى إثــر زيارتــن نفذهــا وفــد مــن
( )UNDPإىل مقــر الجمعيــة.
وتهــدف االتفاقيــة التــي وقعتهــا الجمعيــة مــع نائــب
املمثــل الخــاص للمديــر العــام لعمليــات برنامــج األمــم
املتحــدة اإلمنــايئ يف األرايض الفلســطينية خالــد شــهوان،
إىل التعــاون اإلداري والتنفيــذي ،وحشــد الدعــم املــايل
مــن الــدول املانحــة إلقامــة مشــاريع تنمويــة يف قطــاع غــزة
للتخفيــف مــن مشــاكل القطــاع االقتصاديــة وعــى رأســها
البطالــة والفقــر.
واتفــق الطرفــان عــى إقامــة اجتامعــات مشــركة وفرديــة
بــن ( )UNDPوالجمعيــة واملشــاركة يف املعلومــات
والوثائــق الخاصــة بالوضــع االقتصــادي وحالــة القطــاع الخــاص
يف غــزة ،وتجنيــد املــوارد املطلوبــة لتأمــن الدعــم الفنــي
لتطويــره.
وأكــد الجانبــان عــى رضورة تفعيــل برامــج تنمويــة وتشــغيلية
قــادرة عــى النهــوض باألوضــاع االقتصاديــة يف قطــاع غــزة.
ويف ختــام الزيــارة كرمــت جمعيــة رجــال االعــال الســيد
شــهوان عــى دوره يف دعــم صمــود أهــايل غــزة.
26
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تكريم املدير اإلقليمي
كــا كرمــت الجمعيــة ،املديــر اإلقليمــي لربنامج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ( )UNDPباســل نــارص،
تقديــرا ً لجهــوده الكبــرة وبصمتــه الواضحــة
يف خدمــة االقتصــاد الفلســطيني و أهــايل
غــزة ،بحضــور لفيــف واســع مــن الشــخصيات
االقتصاديــة واملجتمــع املــدين.
ومثــن عــي الحايــك رئيــس الجمعيــة الــدور
البــارز للســيد نــارص يف دعــم صمــود الشــعب
الفلســطيني ،ووقوفــه الدائــم بجانــب القطــاع
الخــاص ،وإرشافــه عــى العديــد مــن املشــاريع
التــي خدمــت فئــات واســعة مــن املواطنــن
يف قطــاع غــزة.
وقــال الحايــك إن “الســيد نــارص” كان خريا ً وســندا ً
للقطــاع الخــاص عــى مــدار  25عامـاً مــن العمــل،
ويف مرحلــة تعــد األســوأ يف تاريــخ الشــعب
الفلســطيني ،فــكان خــر مثــال للرجــل املعطــاء
لوطنــه يف املجــاالت واألوقــات كافــة.
مــن جهتــه ،عــر الســيد نــارص عــن ســعادته
وفخــره بهــذا التكريــم ،مؤكــدا ً اعتــزازه برجــال
األعــال الذيــن يلعبــون دورا ً بــارزا ً يف خدمــة
ومتكــن أعمــدة االقتصــاد الفلســطيني ،رغــم
املشــاكل واألزمــات املتواصلــة الســيام يف
قطــاع غــزة.
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رجال األعامل بغزة تبحث مع القنصلية اإلسبانية سبل تعزيز

العالقات التجارية

بحــث وفــد جمعيــة رجــال األعــال مــع القنصليــة اإلســبانية ســبل تعزيــز العالقــات
التجاريــة ،و ذلــك خــال زيــارة أجراهــا القنصــل وامللحــق التجـــاري ،بحضــور رجــال
األعـــال و األعضــاء ،والذيــن أطلعوهــم عــى املشــاكل التــي تواجههــم لــدى
اســترياد البضائــع يف املعابــر واملوانــئ االرسائيليــة ،ورغبتهــم يف الحصــول
عــى وكاالت تجاريــة إســبانية مبــارشة ،وتنفيــذ رشاكات مــع رجــال األعــال اإلســبان
يف املجــاالت االقتصاديــة كافــة.
وبدورهــا دعــت الجمعيــة إســبانيا للمســاهمة يف التخفيــف مــن املعانــاة
االنســانية واالقتصاديــة يف ظــل الحصــار االرسائيــي املفــروض ألكــر مــن  12عامـاً،
والضغــط عــى الجانــب االرسائيــي إللغــاء نظــام (.)GRM
وطالــب الحضــور القنصــل تقديــم مزيــد مــن التســهيالت اإلضافيــة لهــم ،مــن خــال
فصــل الوكيــل اإلرسائيــي عــن الفلســطيني ،وإقامــة معــرض للمنتجــات اإلســبانية،
واســتقدام رجــال األعــال بــن البلديــن.
وأكــد القنصــل أن بــاده ســتقدم التســهيالت الالزمــة للتجــار ورجــال األعــال–
خصوصـاً -عــر إصــدار التأشــرات املمنوحــة للدخــول للمــدن االســبانية ،وشــدد عــى
أن إســبانيا تســعى لزيــادة آفــاق التعــاون املبارش مــع الجانــب الفلســطيني لزيادة
التعــاون االقتصــادي وتوطيــد العالقــات بينهــا ،و أن قيمــة األعــال التجاريــة بــن
“إرسائيــل” وإســبانيا تقــدر بـــ( 2ونصــف مليــار دوالر) وأن جــزءا ً كبــرا ً منهــا خــاص
بالفلســطينيني نظــرا ً لتداخــل االقتصــاد الفلســطيني مــع نظــره االرسائيــي.
وأشــار إىل أن املرحلــة القادمــة ستشــهد عقــد لقــاءات مبــارشة بــن رجــال أعــال
إســبان وآخريــن مــن غــزة للتعــرف عــى فــرص التعــاون املختلفــة.
ويف الختــام ،قدمــت الجمعيــة للوفــد درعــاً ،تقديــرا ً لــدور إســبانيا يف دعــم
القضيــة الفلســطينية وقضايــا الشــعب الفلســطيني العادلــة.
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جمعية رجال األعامل تسلم االتحاد األورويب رسالة عاجلة
إلنقاذ القطاع الخاص بغزة

ســلمت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة رســالة عاجلــة موجهــة مــن
القطــاع الخــاص إىل االتحــاد األورويب حــول اجتــاع لجنــة االرتبــاط الخاصــة بدعــم
الشــعب الفلســطيني ( )AHLCتطالبــه فيهــا بالتدخــل الفــوري إلنقــاذ االقتصــاد
الفلســطيني يف قطــاع غــزة مــن حالــة االنهيــار الكامــل التــي ســتطاله يف ظــل
اســتمرار الحصــار االرسائيــي ،وعــدم تقديــم أي مســاعدة وحلــول إلنعاشــه.
و خــال لقــاء رئيــس الجمعيــة ،ونائبــه مبديــر مكتــب االتحــاد األوريب يف غــزة ،طالبا
باســم املجلــس التنســيقي ملؤسســات القطــاع الخــاص مفوضية االتحــاد االورويب
بــرورة تقديــم املســاعدة العاجلــة للقطــاع الخــاص الــذي يعــد املشــغل الرئيــس
بنســبة  70%يف ظــل وجــود آالف العاطلــن عــن العمــل ،ومعانــاة أربــاب العمــل
مــن أزمــات ماليــة تهددهــم بخطــر اإلغــاق.
وجــاء يف الرســالة أن تعقيــد آليــة االعــار ( )GRMإضافــة اىل قوائــم املــواد
املعرفــة مزدوجــة االســتخدام جعــل مــن املســتحيل االســتفادة مــن فرصــة بنــاء
املنــازل واملنشــآت االقتصاديــة والتجاريــة امل ُدمــرة ،وأدى إىل عرقلــة معظــم
جهــود إعــادة البنــاء مــا أدى إىل فقــدان أكــر مــن  70ألــف فرصــة عمــل يف مجال
اإلنشــاءات وإغــاق العديــد مــن رشكات البنــاء”.
ودعــا املجلــس الضغــط إللغــاء القــرارات الهادفــة للتضيــق عــى نشــاطات األونــروا
يف غــزة ،وحجــب املســاعدات عنهــا ،ومحاولــة املســاس بقضيــة الالجئــن ،يف
ظــل الظــروف الصعبــة واملعقــدة التــي ميــر بهــا شــعبنا و قضيتــه ،الســيام بعــد
القــرار األمريــي القــايض نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس.
وأعــرب املجلــس عــن أملــه برفــع الحصــار االرسائيــي ،وفتــح املعابــر أمــام حركــة
األفــراد والبضائــع ،للحــد مــن معانــاة أهــايل غــزة عــى صعيــد توفــر فــرص عمــل
والحــد مــن نســب البطالــة والفقــر.
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خالل اجتامع القطاع الخاص مع األمم املتحدة

الحايك :مالدينوف وعد بتحسني أوضاع غزة
وطالبناه بإلغاء ()GRM

قدمــت مؤسســات القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة رســالة
إىل مبعــوث األمــم املتحــدة إىل الــرق األوســط نيكــوالي
مالدينــوف ،تطالبــه بالضغــط إللغــاء العمــل بربنامــج ()GRM
الخــاص بعمليــة إعــادة إعــار قطــاع غــزة ،ورفــع قيــود منــع
إدخــال املــواد الخــام املمنوعــة.
جــاء ذلــك خــال اجتــاع جمــع الطرفــن مبقــر األمــم املتحــدة
بغــزة  ،وتــم الطلــب بتقديــم برامــج إغاثيــة وتنمويــة عاجلــة
للقطــاع الخــاص ،إلعــادة إحيــاء نشــاطاته االقتصاديــة ،ومتكينــه
مــن املســاهمة بالنهــوض يف اقتصــاد قطــاع غــزة املنهــار
بفعــل اســتمرار الحصــار االرسائيــي ،ورضورة إعطــاء القطــاع
الخــاص أولويــة لرســم السياســات االقتصاديــة القادمــة،
وإرشاكــه فيهــا باعتبــاره املتــرر األكــر عــى مــدار ســنوات
الحصــار والحــروب عــى قطــاع غــزة.
وتــم التأكيــد عــى رضورة توفــر مشــاريع تنمويــة للتخفيــف
مــن نســب البطالــة والفقــر يف البــاد ،الســيام فئــة الخريجــن
والعــال ،ورضورة الضغــط لحــل مشــكلة الكهربــاء مــن خــال
خــط  ،161وإقامــة مناطــق صناعيــة ،وتســهيل حركــة الصــادرات
والــواردات مــن وإىل قطــاع غــزة.
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جمعيتا رجال األعامل يف غزة ورام الله
تبحثان سبل النهوض باالقتصاد

بحثــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني يف قطــاع غــزة
مــع نظريتهــا يف مدينــة رام اللــه ســبل التعــاون املشــرك،
والنهــوض باألوضــاع االقتصاديــة يف شــطري الوطــن.
جــاء ذلــك خــال زيــارة وفــد مــن الجمعيــة بغــزة إىل رام
اللــه ،حيــث كان يف اســتقبالهم األســتاذ ســمري زريــق رئيــس
اتحــاد جمعيــات رجــال األعــال الفلســطينيني الســابق ،وأعضــاء
مجلــس إدارة الجمعيــة يف رام اللــه.
وعقــد اللقــاء بــن الجمعيتــن ملناقشــة أبعــاد األزمــة
االقتصاديــة املتفاقمــة يف القطــاع يف املناطــق
الفلســطينية كافــة ودراســة ســبل التخفيــف منهــا ،ومــا ميكــن
للمؤسســات وللقطــاع الخــاص الفلســطيني التعــاون للحــد
مــن تفاقمهــا ،وايجــاد الحلــول ،والبدائــل التــي تعمــل عــى
تحســن األوضــاع االقتصاديــة بشــكل شــامل وخاصــة يف قطــاع
غــزة ،وتــم التأكيــد عــى رضورة متابعــة مثــل هــذه الزيــارات
املتبادلــة ،وحــث رجــال األعــال يف الضفــة الغربيــة زيــارة
قطــاع غــزة مــع عائالتهــم.
ويف نهايــة اللقــاء تــم التأكيــد عــى تعــاون الجمعيــة يف
الضفــة الغربيــة مــع خطــة رئيــس الــوزراء الدكتــور رامــي
الحمــد اللــه الســابق التــي تتضمــن تنفيــذ ثالثــة مشــاريع
حيويــة يف القطــاع ،يف مجــال بنــاء محطــة تحليــة للميــاه،
ومــروع الغــاز ،وبنــاء ( )100مدرســة حديثــة.
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معايل وزير اإلسكان م .مفيد الحسانية

يلتقي رجال األعامل يف مقر الجمعية
نظمت جمعية رجال األعامل لقا ًء مشرتكاً بني وزير

اإلسكان واألشغال العامة م .مفيد الحساينة وأعضاء
الهيئة العامة للجمعية ،وذلك يف مقر الجمعية
بغزة ،ودعا الوفد الوزير إىل رضورة قيام الحكومة
بتحسني أوضاع أهايل قطاع غزة املعيشية ،ومساعدة
رجال األعامل والتجار عىل النهوض مبنشآتهم
االقتصادية  ،وتعويضهم عن خسائرهم التي تكبدوها
بفعل الحروب والحصار اإلرسائييل.
وتــم التأكيــد عــى رضورة إعطــاء أولويــة للمنتــج
املحــي يف أي أيــة مشــاريع ســيجري تنفيذهــا
خــال املرحلــة القادمــة و الوقــوف إىل جانــب القطــاع
الخــاص ،والضغــط عــى جميــع الجهــات املعنيــة
لتســهيل نشــاطاته االقتصاديــة.
وتــم طلــب رضورة حــل قضيــة ملــف اإلرجاعــات الرضيبيــة
الخاصــة مبقــاويل غــزة ورجــال األعــال والتــي ثبــت
دخولهــا إىل ميزانيــة حكومــة الوفــاق الوطنــي ،كــون
ذلــك يســاهم مــن تخفيــف الضغــوط املاليــة التــي
يتعرضــون لهــا يف ظــل حجــم الخســائر الكبــرة التــي
تكبدوهــا عــى مــدار الســنوات املاضيــة.
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جمعية رجال األعامل تبحث النهوض باألوضاع
االقتصادية وتدعيم العالقات الخارجية

عقــدت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بقطــاع غــزة
اجتامعــا موســعاً ألعضائهــا ،ملناقشــة ســبل النهــوض
باألوضــاع االقتصاديــة ،وتدعيــم عالقــات القطــاع الخــاص
الخارجيــة ،وحــل مشــاكله يف ظــل اســتمرار االنقســام
والحصــار اإلرسائيــي .
ورحــب عــي الحايــك رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة باألعضــاء
 ،مثمنـاً دور القطــاع الخــاص يف تعزيــز التنميــة االقتصاديــة،
ودعــم صمــود أهــايل غــزة رغــم الظــروف الســيئة وحالــة
اإلنهيــار املتواصــل يف القطاعــات اإلنتاجيــة.
وأبــدى الحايــك اســتعداد الجمعيــة الكامــل للعمــل بالتعــاون
مــع جميــع الجهات املختصــة ،لتقدم املقرتحات واملســاعدة
يف النهــوض باألوضــاع االقتصاديــة ،وإخــراج قطــاع غــزة مــن
حالــة الشــلل التــام.
وأكــد عــى رضورة حــل مشــاكل القطــاع الخــاص ،ودعمــه
ومتثيلــه يف املؤسســات الرســمية والدوليــة ،وتقديــم
التســهيالت الالزمــة إلعــادة النهــوض بقطاعاتــه ،وتعويضــه
عــن خســائره املاليــة التــي تكبدهــا عــى مــدار ســنوات
الحصــار والحــروب عــى غــزة.
وشــدد عــى رضورة تطبيــق املصالحــة الفلســطينية كمخــرج
أســايس ملشــاكل غــزة األساســية ،مثمنـاً الجهــود املرصيــة
املتواصلــة لتطبيقهــا ،والتخفيــف مــن حــدة تــردي األوضــاع
اإلنســانية يف القطــاع.
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وفد من جهاز اإلحصاء يزور مقر جمعية رجال

األعامل بغزة

زار وفــد مــن جهــاز االحصــاء الفلســطيني ممث ـاً بالدكتــورة
عــا عــوض ،والطاقــم اإلداري والفنــي مقــر الجمعيــة .
ورحــب عــي الحايــك رئيــس الجمعيــة بالوفــد ،مثمن ـاً الــدور
البــارز لإلحصــاء يف تقديــم بيانــات إحصائيــة شــاملة عــن
الخصائــص الدميوغرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة يف
فلســطني.
وأكــد الحايــك عــى اســتعداد القطــاع الخــاص للتعــاون
مــع برامــج جهــاز اإلحصــاء مبــا يســاهم يف تقديــم أرقــام
وإحصــاءات وتقاريــر دقيقــة حــول األوضــاع االقتصاديــة يف
قطــاع غــزة ،وأعــداد املنشــآت االقتصاديــة العاملــة يف
القطــاع وطبيعــة النشــاطات واألعــال التــي تقــوم بهــا.
بدورهــا شــددت رئيســة الجهــاز عــى أهميــة التعــاون مــع
الجمعيــة والقطــاع الخــاص إلنتــاج ونــر اإلحصــاءات الرســمية
املتعلقــة بقطــاع األعــال واألنشــطة الصناعيــة والتجاريــة
يف غــزة ،مســتعرضة أهميــة العالقــة التــي تربــط االقتصــاد
الفلســطيني وجهــاز اإلحصــاء مــن خــال طــرح الواقــع
االقتصــادي مــن جوانبــه املختلفــة ،وفقـاً إلحصــاءات دقيقــة
وشــاملة.
ويف ختــام الزيــارة  ،كرمــت الجمعيــة د .عــا عــوض ،واتفــق
الطرفــان عــى عقــد لقــاء لبحــث ســبل تعزيــز الرشاكــة،
ووضــع اســراتيجية حــول النشــاطات االقتصاديــة والقطــاع
الخــاص يف غــزة.
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الجمعية ترشع يف خطة للرشاكة مع مركز (معاً) التنموي
رشعــت جمعيــة رجــال األعــال بالرشاكــة مــع مركــز (مع ـاً) التنمــوي يف تنفيــذ خطــة شــاملة للنهــوض بالعالقــات االســتثامرية واالقتصاديــة بــن
القطــاع الخــاص والعــام.
وتقــوم الخطــة عــى تطويــر وتســهيل األعــال االقتصاديــة املتعلقــة باألســواق املركزيــة والنهــوض باســتخدام امليــاه املعالجــة وإدارة النفايات
الصلبــة ،وتوليــد الطاقــة البديلــة ،وزيــادة املســاحات الخــراء ،وتنظيــم عمليــات ذبــح اللحــوم البيضــاء مــن خــال إرشاك رشكات القطــاع الخــاص
والعــام.
وفيــا يتعلــق باألســواق املركزيــة ،تنــص الخطــة عــى تطويــر العالقــة بــن املتضمنــن لألســواق والبلديــات ،ملــدة ثالثــة أعــوام  ،ومببلــغ أقــل
مقابــل تطويــر املســتثمر ملرافــق الســوق املركــزي .
وعــى صعيــد اســتخدام امليــاه املعالجــة ،تقــوم الخطــة عــى تخصيــص امليــاه املعالجــة مــن محطــة الشــال إلحــدى رشكات القطــاع الخــاص،
عــى أن تقــوم الرشكــة ببيــع امليــاه للمزارعــن.
وحــول إدارة النفايــات الصلبــة ،تنــص الخطــة تخصيــص عمليــات اإلدارة ،خاصــة إدارة املكبــات إلحــدى رشكات القطــاع الخــاص مقابــل اســتفادتها مــن
صناعــة الســاد ،كــا تنــص االتفاقيــة عــى تخصيــص أســطح املرافــق العامــة لرتكيــب معــدات توليــد الطاقــة البديلــة مقابــل توليــد القطــاع الخــاص
لهــذه الطاقــة وبيعهــا وتخصيــص جــزء بســيط منهــا لتشــغيل املرافــق العامــة .
وتقــرح الخطــة تخصيــص جــزء مــن األرايض الحكوميــة ،وتوفــر جــزء مــن املــواد الالزمــة للعمــل لتعزيــز اإلنتــاج املحــي لألعــاف الخــراء ،ويشــمل
ذلــك زراعــة (املورينجــا) التــي متثــل أحــد أهــم األعــاف الخــراء وتوفــر مســاحات كبــرة مــن الزهــور لزيــادة إنتــاج العســل ،وتقنيــات الشــعري
املســتنبت ،وإنشــاء مســلخ دواجــن لصالــح رشكــة مــن القطــاع الخــاص ،ويســتفيد القطــاع العــام مــن تنظيــم عمليــة ذبــح الداوجــن وفــق معايــر
صحيــة عاليــة.
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رجــال األعــال بغــزة تبحــث مــع الربغــويث ســبل إنهــاء االنقســام
وحــل مشــاكل غــزة

بحثــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بقطــاع غــزة مــع األمــن العــام لحركــة املبــادرة
الوطنيــة د.مصطفــى الربغــويث ،ســبل النهــوض باألوضــاع اإلنســانية واالقتصاديــة بقطــاع غــزة،
والعمــل للوصــول إىل مصالحــة حقيقــة تنهــي االنقســام الداخــي.
جــاء ذلــك خــال زيــارة للربغــويث إىل مقــر الجمعيــة ،حيــث أكــد عــي الحايــك رئيــس الجمعيــة
عــى رضورة تطبيــق املصالحــة كمخــرج أســايس لألزمــات االقتصاديــة واإلنســانية ،يف ظــل
اســتمرار الحصــار اإلرسائيــي ،وحالــة االنهيــار الكامــل يف املنشــآت االنتاجيــة والقطــاع الخــاص.
وأضــاف أن قطــاع غــزة ميــر بظــروف مأســاوية غــر مشــهودة عــى صعيــد االرتفــاع غــر
املســبوق يف نســب الفقــر والبطالــة ،واالنهيــارات املتتاليــة يف منــو املنشــآت التجاريــة
واالقتصاديــة.
وأشــار الحايــك إىل أن اقتصــاد غــزة بحاجــة ملحــة إلنهــاء مشــكلة الســيولة النقديــة ،وتوقــف
املشــاريع الدوليــة والتنمويــة ،والبــدء مبشــاريع تشــغيل فعليــة تســاهم يف حــل مشــكلتي
الفقــر والبطالــة.
مــن جهتــه قــال الربغــويث إن األوضــاع اإلنســانية يف قطــاع غــزة أصبحــت ال تطــاق يف ظــل حالة
االنهيــار الكامــل التــي يشــهدها االقتصــاد الفلســطيني بفعــل تواصــل االنقســام والحصــار
االرسائيــي.
وأكــد عــى رضورة تقديــم تســهيالت رسيعــة ألهــايل غــزة ورفــع اإلجــراءات املتخــذة بحقهــم،
مطالبـاً الفصائــل الفلســطينية بــرورة التحــرك العاجــل لتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة كمخــرج
أســايس لرتتيــب البيــت الفلســطيني ،وإنهــاء حالــة االنقســام الداخــي املتواصــل بــن حركتــي
فتــح وحــاس.
وطالــب املجتمــع الــدويل والحكومــة رضورة دعــم القطــاع الخــاص والتخفيــف مــن حــدة األزمات
االنســانية يف القطــاع ،مثمنـاً دور رجــال األعــال يف تعزيــز صمــود االقتصــاد الوطني.
36
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جمعيــة رجــال األعــال تســتقبل وفــدا ً مــن
جامعــة القــدس املفتوحــة بغــزة

اســتقبلت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني يف
محافظــات قطــاع غــزة وفــدا ً إداريـاً وأكادمييـاً مــن جامعــة
القــدس املفتوحــة بغــزة.
وبحــث الجانبــان ســبل التعــاون املشــرك وتحســن الرشاكة
والتنســيق مــا بــن مؤسســات القطــاع الخــاص والجامعــة،
مبــا يخــدم مصالــح الطــاب الخريجــن وســوق العمــل
الفلســطيني ،يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي
يعيشــها أهــايل قطــاع غــزة.
ورحــب رئيــس الجمعيــة بالوفــد برئاســة محمــد أبــو الجبــن،
مؤكــدا ً حــرص الجمعيــة عــى دعــم قطــاع التعليــم ،وإعطاء
أولويــة لتدريــب وتشــغيل طــاب الجامعــات الخريجــن يف
مؤسســات القطــاع الخــاص ،مبــا يســاعدهم عــى االنخــراط
يف ســوق العمــل املحــي.
بــدوره قــال أبــو الجبــن :إن الجمعيــة لهــا بصمــة يف
دعــم نشــاطات الجامعــات الفلســطينية يف مجــاالت
التدريــب والتأهيــل والتشــغيل ،ومســاعدة الفئــات الفقــرة
واملهمشــة مــن الطــاب ،مؤكــدا ً حــرص الجامعــة عــى
التعــاون مــع الجمعيــة يف مجــال التدريــب والتشــغيل
للطــاب ،والتنســيق إلقامــة مؤمتــرات وورش علميــة تخدم
القطــاع الخــاص.
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الجمعية تبحث مع نقابة املحامني بغزة
سبل التعاون املشرتك

زار وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني
بقطــاع غــزة مقــر نقابــة املحامــن يف غــزة.
وبحــث الجانبــان ســبل تعزيــز التعــاون املشــرك،
والتخفيــف مــن حجــم املعانــاة اإلنســانية التي يعيشــها
أهــايل غــزة ،يف ظــل اســتمرار االنقســام الفلســطيني
والحصــار اإلرسائيــي.
وقــال رئيــس الجمعيــة عــي الحايــك ،إن الزيــارة تهــدف
لتعزيــز التعــاون املشــرك بــن القطــاع الخــاص والنقابــة
مؤكــدا ً حرصهــا عــى تعزيز وحدة الشــعب الفلســطيني،
والحــد مــن حجــم املعانــاة املتواصلــة  ،مثمن ـاً الجهــود
التــي تبذلهــا النقابــة عــى الصعيــد املهنــي إلنهــاء
االنقســام القانــوين بــن شــطري الوطــن.
مــن جهتــه رحــب أمــن ســر النقابــة الســيد زيــاد النجــار،
بزيــارة وفــد رجــال األعــال ،مؤكــدا ً عــى رضورة توحيــد
املؤسســات الوطنيــة والنقابيــة يف القطــاع.
ويف ختــام الزيــارة ،كرمــت الجمعيــة نقابــة املحامــن
عــى جهودهــا املتواصلــة يف تقديــم أفضــل الخدمــات
ألهــايل غــزة ووقوفهــم الدائــم إىل جانــب قضايــاه
الوطنيــة العادلــة ،وقــدم وفــد الجمعيــة درع ـاً للنقابــة
تقديــرا ً لدورهــا.
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املجلس التنسيقي
جمعية رجال األعامل تشارك مؤسسات القطاع الخاص
فعالياتها االحتجاجية ضد االنهيار االقتصادي

شــاركت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة يف عــدد مــن
الفعاليــات التــي نظمتهــا مؤسســات القطــاع الخــاص احتجاجـاً عــى تراجــع
األوضــاع و األنشــطة االقتصاديــة يف قطــاع غــزة.
و قــام املئــات مــن رجــال األعــال والتجــار برفقــة باقــي مؤسســات
القطــاع الخــاص بسلســلة مــن الفعاليــات والوقفــات االحتجاجيــة لعــدة
أيــام يف ســاحة الجنــدي املجهــول ،وأخــرى أمــام مقــر مجلــس الــوزراء
الفلســطيني ،وأمــام معــر بيــت حانــون حاجــز “إيــرز” شــال القطــاع،
وطالــب املحتجــون بــرورة تقديــم حلــول رسيعــة ملشــاكل القطاعــات
االقتصاديــة التــي أثــرت عــى مناحــي الحيــاة كافــة يف قطــاع غــزة،
محذريــن مــن انهيــار كامــل ســيطال القطــاع الخــاص يف ظــل غيــاب الحلــول
والخطــط االســراتيجية الالزمــة إلعــادة دوران العجلــة االقتصادية للمنشــآت
التــي أغلقــت غالبيتهــا أبوابهــا بســبب الحصــار االرسائيــي ،وآثار االنقســام
التــي طالبــت بإنهائــه وامتــام املصالحــة.
ودعــا القطــاع الخــاص املجتمــع الــدويل والســلطة الفلســطينية واألحــزاب
السياســية تحمــل مســئولياتهم الوطنيــة إلنقــاذ القطــاع الخــاص مــن دمــار
كبــر ســيطال قطاعاتــه كافــة ،والتدخــل بشــكل عاجــل لحــل أزمــات البطالــة
والفقــر والكهربــاء وإنهــاء العمــل بنظــام أليــة إعــار غــزة ( ،)GRMووقف
سياســية ســحب التصاريــح ،ورضورة تعويــض أصحــاب املصانــع واملنشــأة
االقتصاديــة.
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الـلـــــجـــان
جمعية رجال األعامل تفعل اللجان
للمشاركة يف اتخاذ القرارات

عقــب اختيــار مجلــس إدارة جمعيــة رجــال
عمــد
األعــال يف االنتخابــات األخــرةَ ،

املجلــس عــى تفعيــل أعــال اللجــان الخاصــة
بالجمعيــة ومشــاركة جميــع األعضــاء يف
اتخــاذ القــرارات مبــا يتالئــم مــع احتياجــات
رجــال األعــال والرؤيــة املســتقبلة للجمعيــة،
وفقــاً لهيكليــة إداريــة وتنفيذيــة متكاملــة
تضمــن ســر العمــل اإلداري دون أي مشــاكل
وعوائــق وفقــاً الختصــاص كل لجنــة ،إثــر ذلــك
أنشــأت الجمعيــة غرفــة خاصــة بعمــل اللجــان
لتســهيل مهــام أعضائهــا ،وضــان تقدميهم
أفضــل الخدمــات لجميــع املنتســبني.
وقــد تــم تســمية هــذه اللجــان وهــي اللجنــة
اإلعالميــة ،واللجنــة االقتصاديــة ،واللجنــة
الرياضيــة ،واللجنــة االجتامعيــة والثقافيــة،
ولجنــة حــل النزاعــات ،ولجنــة املعابــر
والتصاريــح والســفر  ،ولجنــة العالقــات العامــة
والخارجيــة  ،ولجنــة اســتكامل املبنــى.
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لجنة حل النزاعات تتمكن من حل مجموعة من املشاكل التجارية

تســعى جمعيــة رجــال األعــال لضــان اســتمرار نشــاطات أصحــاب األعــال دون أي معوقــات
فيــا بينهــم وايجــاد بيئــة تعاونيــة تحقــق رؤيــة جمعيــة رجــال األعــال يف النهــوض

باالقتصــاد الفلســطيني ،عــر تحديــد طبيعــة اإلشــكاالت التــي قــد تنشــأ بينهــم ،ودراســة
أبعادهــا وايجــاد الحلــول املناســبة لهــا وتطبيق ـاً لذلــك شــكلت لجنــة لحــل النزاعــات ،وهــي

لجنــة تختــص بحــل خالفــات أعضــاء الجمعيــة املاليــة والتجاريــة بالطــرق الســلمية والقانونيــة
مبــا يســاهم بحفــظ مبــدأ العدالــة والتســامح والرتابــط بــن جميــع األطــراف.

وتهــدف اللجنــة للحفــاظ عــى حقــوق األعضــاء والوقــوف بجانبهــم يف قضاياهــم
ومشــاكلهم ،حيــث تعتمــد اللجنــة يف عملهــا عــى الوســائل القانونيــة بشــكل أســايس،

مبوجــب قــرارات تصــدر منهــا ويصــادق عليهــا مــن قبــل املحاكــم يف قطــاع غــزة ،مــع
االســتعانة بأربــاب خــرة مــن داخــل وخــارج الجمعيــة .وكانــت ادارة الجمعيــة عــى يقــن مــن

صعوبــة املهمــة النهــا تســعى اىل احقــاق الحــق واعــادة الحــق ال يــريض اثنــن ,لذلــك

تشــرط اللجنــة يف عملهــا عــى توقيــع طــريف النــزاع عــى ســند تحكيــم مــايل وأخــذ
أقــوال الفرقــاء مكتوبــة مبوجــب محــارض جلســات واســتدعاء الشــهود إن أوجــب ،بهــدف
دراســة الخــاف وتقريــب وجهــات النظــر متهيــدا ً للوصــول لحــل ودي متوافــق عليــه بــن

الجميــع ،وعنــد الوصــول إىل حــل تحــرر اللجنــة ســند اتفــاق مصــادق عليــه مــن النيابــة العامــة
 ،ومعمــول بــه لــدى جميــع محاكــم غــزة .وبتوفيــق مــن اللــه اســتطاعت اللجنــة اليجــاد حلــوالً

للعديــد مــن القضايــا التــي تخــص اعضــاء الجمعيــة

ومــع مــرور الوقــت كســبت اللجنــة ثقــة النيابــة العامــة ،فأصبــح يحــال لهــا بعــض الشــكاوى

منهــا حــول أشــخاص لهــم قضايــا مــع أعضــاء مــن الجمعيــة ،وآخــرون ليســوا مــن األعضـــاء،
النهــا تتحــرى املهنيــة واملوضوعيــة واالجرائــات القانونيــة وهــم مــن فئــة التجـــار و أصحــاب

األموال,ونجحــت اللجنــة يف إيقــاف عــدد كبــر مــن أوامــر التوقيــف التــي كانــت صــادرة بحــق
أعضــاء مــن الجمعيــة ملــدة شــهر متهيــدا ً لتســويتها نهائي ـاً.

ونجحــت اللجنــة التــي يرأســها رجــل األعــال أحمــد دلــول يف حــل  20قضيــة منــذ تشــكيل

مجلــس اإلدارة األخــر ،توزعــت مــا بــن قضايــا صغــرى وكــرى ،وتوجــت هــذة املجهــودات
برســالة شــكر وتقديــر موجهــة مــن النيابــة لرئيــس واعضــاء مجلــس اإلدارة واىل اللجنــة
ملجهوداتهــا .
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لجنة العالقات العامة بجمعية رجال

األعامل تلتقي برئيس بلدية الزوايدة

ناقشــت لجنــة العالقــات العامــة بجمعيــة رجــال
األعــال مــع مجلــس بلديــة الزوايــدة فكــرة تنفيــذ
مشــاريع حياتيــة د .إرشاف البلديــة مبــا يحقــق
املنفعــة العامــة.
وتــم عمــل جولــة ميدانيــة لجميــع األماكــن التــي
ترغــب البلديــة تنفيــذ مشــاريع اســتثامرية ،وذلــك
بحضــور رجــال األعــال لإلطــاع عــى التفاصيــل
الفنيــة واملاليــة والقانونيــة.
يشــار إىل أن البلديــة عرضــت فكــرة االســتثامر
والتعــاون واملشــاركة وإنشــاء خدمــات عــى ســاحة
 2600مــر عــى شــاطئ البحــر وعــدة قطــع أرايض
يف الزوايــدة ،كــا عرضــت مشــاريع أخــرى مثــل:
تطويــر املنطقــة الصناعيــة ،ومناطــق ترفيهيــة،
وتجاريــة ،مــن أجــل تحســن الخدمــات يف املدينــة .
وجــرى التأكيــد عــى حــرص الجمعيــة للتعــاون مــع
البلديــة عــى تشــجيع إقامــة مشــاريع اســتثامرية
تخــدم ســكان الزوايــدة واملجتمــع املحــي ،وقــدم
الوفــد مجموعــة مــن االقرتاحــات للنهــوض مبدينــة
الزوايــدة تتعلــق بشــق طــرق داخليــة وتطويرهــا،
مبــا يشــجع رؤوس األمــوال إلقامــة مشــاريع
تنمويــة تنهــض باحتياجــات املواطنــن داخــل إطــار
البلديــة.
42
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وفد من جمعية رجال األعامل يزور منزل الشهيد

الرئيس يارس عرفات يف غزة

زار وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني منــزل الشــهيد
الخالــد الرئيــس يــارس عرفــات “أبــو عــار” الكائــن غــرب مدينــة
غــزة ،حيــث كان يف اســتقبال الوفــد اللــواء عــرايب كلــوب رئيــس
مؤسســة يــارس عرفــات وعــدد مــن القامئــن .
وقــال رئيــس الجمعيــة عــي الحايــك إن الشــهيد عرفــات كان
مبثابــة صــام لشــعبنا فيــا يتعلــق بتحقيــق وحدتــه الوطنيــة
التــي كان يجســدها بــن جميــع الفصائــل الفلســطينية ،وإن
الرئيــس عرفــات زرع يف قلوب الفلســطينيني روح النضــال والكفاح
والتمســك بالثوابــت والقيــم الوطنيــة ،وكان مبثابــة األب الحنــون
لجميــع أطيــاف الشــعب الفلســطيني.
إىل ذلــك أكــد املهنــدس نبيــل أبــو معيلــق نائــب رئيــس الجمعيــة
(مســؤول لجنــة العالقــات العامــة يف الجمعيــة) أن الرئيــس
عرفــات لــه الفضــل يف رفــع اســم فلســطني عالي ـاً ،ويعــد مفجــر
الثــورة الفلســطينية وأول املدافعــن عــن حقــوق شــعبنا الــذي
يضعــه يف ذاكرتــه ولــن ينســاه.
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني سيســر عــى خطــى الرئيــس
عرفــات نحــو تحريــر فلســطني وإنشــاء دولتهــا املســتقلة
وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.
مــن جهتــه قــال اللــواء كلــوب إن لرجــال األعــال الفلســطينيني
دورا ً بــارزا ً يف خدمــة قطــاع االقتصاديــن ورجــال األعــال ،حيــث
كان أبــو عــار يعتــز بهــم دومــاً.
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املوقع اإللكرتوين
جمعية رجال االعامل تطلق موقعها االلكرتوين
بحلته الجديدة

اطلقــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بغــزة  ،موقعهــا
االلكــروين الرســمي بحلتــه الجديــدة عــى الشــبكة العنكبوتيــة
تحــت عنــوان ()www.pba-gaza.ps
وحرصــت الجمعيــة أن يكــون املوقــع شــامالً ،يلبــي حاجــة
املهتمــن مــن رجــال األعــال والتجــار واملتابعــن  ،حيــث يتضمــن
األخبــار االقتصاديــة واملاليــة واملحليــة والعربيــة والدوليــة
وحــركات أســواق املــال والبورصــة.
ويشــمل املوقــع أقســام ألخبــار الجمعيــة ،وكذلــك أخبــار
االقتصــاد ،والبورصــة وأســواق املــال ،واملعابــر ،والتكنولوجيــا،
واألخبــار االجتامعيــة” .
ويقــدم املوقــع خدمــة إخباريــة عــى مــدار الســاعة ،شــاملة
األحــداث واملجريــات كافــة التــي تشــملها أقســام املوقــع
الســتة الســابقة.
يشــار اىل أن املوقــع اإللكــروين للجمعيــة هــو النافــذة
الرســمية لرجــال األعــال وميثــل سياســات الجمعيــة ومواقفهــا
املعتمــدة ،ويــأيت يف إطــار زيــادة مســاحات التواصــل ،كــا
أطلقــت الجمعيــة حســاباتها الرســمية عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي ( فيــس بــوك) بالتزامــن مــع إطــاق املوقــع.
والجديــر ذكــره أن املوقــع يتــم زيارتــه مــن  1000-1500شــخص
يوميــاً ،وهنــاك زيــادة مســتمرة ،وســيتم العمــل عــى تطويــر
أقســامه خــال الفــرة املقبلــة مبــا يتناســب مــع متطلبــات
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ورشات عمل ومعارض
بنك فلسطني ينظم ورشة عمل لرجال
األعامل بالتعاون مع الجمعية

شــارك عــدد مــن أعضــاء جمعيــة رجــال األعــال
الفلســطينيني يف قطــاع غــزة يف ورشــة عمــل نظمهــا
بنــك فلســطني إلطــاق بطاقــات ائتامنيــة جديــدة.
وجـ�اءت الورشـ�ة ضمـ�ن حفـ�ل إلطـلاق بطاقتـ�ي ” �signa
 ”tureو”أميــايل االئتامنيــة” الخاصــة برجــال وســيدات
األعــال يف فلســطني.
وخــال ورشــة العمــل ،تــم الرتكيــز عــى توعيــة رجــال
األعــال بأعــال البنــك واألدوار التنمويــة واالجتامعيــة
التــي يقــوم بهــا ،وتوضيــح مفاهيــم العمــل املــريف
والخدمــات املاليــة التــي تقــدم مــن خــال القطــاع
املــريف بأنواعهــا ،وكيفيــة االســتفادة منهــا
لتطويــر املشــاريع ومنهــا :التعريــف بخدمــات البنــك،
وحاجــة رجــال األعــال للخدمــات املرصفيــة ،وســبل
الوصــول إليهــا مثــل :الحســابات البنكيــة والودائــع
والشــيكات والتســهيالت االئتامنيــة ،وأنــواع البطاقــات،
واســتخداماتها ،ومزاياهــا ،والحــواالت املاليــة الدوليــة
ومزاياهــا ،والخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة والخدمــات
األخــرى .
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هيئة سوق رأس املال تناقش مع رجال االعامل

مشاكل التأمينات بغزة والنهوض برأس املال

عقدت هيئة سوق رأس املال الفلسطينية ،وجمعية رجال االعامل بغزة اجتامعاً ناقشت فيه
سبل ارتقاء وتطوير قطاعات رأس املال غري املرصفية ،واملشاكل التي تواجه قطاع التأمينات
بغزة.
ويــأيت اللقــاء بعــد عــدة مطالبــات بــرورة تواجــد الهيئــة بغــزة ألداء مهمتهــا املنــاط بهــا
وهــي :تنظيــم ســوق املــال ،والتعــرف عــى مشــاكل الجهــات االقتصاديــة مــن رؤوس أمــوال
ورشكات بغــزة.
وأوضــح أ .بــراق النابلــي مديــر عــام الهيئــة أن اللقــاءات تهــدف لتحديــد مشــاكل قطــاع التأمني
الــذي يعــد أحــد القطاعــات التــي تأثــرت بفعــل االنقســام  ،ومــدى الحاجــة الرضوريــة لتفعيــل
عمــل رشكات التأمــن بغــزة ،مبــا يكفــل توفــر تغطيــة تأمينــه لألفــراد والــركات.
و أوضــح م .نبيــل أبــو معيلــق نائــب الرئيــس أن العديــد مــن املواطنــن وقعــوا ضحايــا إلعاقــات
وإصابــات مــن حــوادث الطــرق عــى مــدار  10ســنوات مــن االنقســام الداخــي ،مطالبـاً الســلطة
بــرورة تعويضهــم عــن األرضار التــي لحقــت بهــم مــن خــال صنــدوق تعويــض مصــايب حــوادث
الطــرق الفلســطيني ،مؤكــدا ً عــى رضورة توحيــد القوانــن والترشيعــات يف ظــل املشــاكل
املنتــرة يف املحاكــم بغــزة ،والتــي تحتــاج إىل حلــول .مــا يــؤدي إىل اختــاف يف تكلفــة
التأمــن بــن شــطري الوطــن.
وكشــف أبــو معيلــق أن ثلثــي الســيارات بغــزة غــر مؤمنــة لعــدم وجــود متابعــة مــن الرشطــة
يف قطــاع غــزة أثنــاء فــرة االنقســام وحالــة الفقــر التــي تســيطر عــى عــدد كبرية مــن األهايل.
مــن جهتــه طالــب مديــر جمعيــة رجــال األعــال م .محمــد مفيــد مشــتهى بــرورة فتــح مكتــب
لهيئــة رأس ســوق املــال بغــزة والتواصــل مــع الــركات ورجــال االعــال للبــدء بــأداء مهامهــا
املنوطــة بهــا مــن التوعيــة واإلرشــاد ودورهــا الرقــايب عــى الــركات بغــزة.
كــا متنــى مديــر الجمعيــة مــن رشكات التأمــن توفــر تأمــن صحــي لرجــال األعــال بغــزة
مبواصفــات عاليــة مبــا يحقــق لهــم مســتوى مالئــم مــن الرعايــة الطبيــة.
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الجمعية تشارك بثالثة معارض

للمنتجات الصينية باألردن واإلمارات
شــاركت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني
بغــزة بثالثــة معــارض للمنتجــات الصينيــة يف
دولتــي األردن واالمــارات الشــقيقتني.
وقــد حــر وفــد مــن الجمعيــة املعــارض الثالثــة،
حيــث اطلــع عــى منتجــات متنوعــة كاملالبــس
والنســيج واإللكرتونيــات ومــواد البنــاء واألثــاث
واألغذيــة واإلضــاءة والهدايــا واألدوات املنزلية.
وبحــث الوفــد ســبل تبــادل الخــرات ،وتعزيــز
االســتثامرات الداخليــة والخارجيــة ،والدخــول
اىل األســواق الصينيــة والتشــبيك بــن رجــال
األعــال الفلســطينيني والصينيــن مــن خــال
عقــد صفقــات تجاريــة واقتصاديــة بــن البلديــن.
يذكــر أن جمعيــة رجــال األعــال بغــزة أعــادت
تفعيــل مشــاركتها باملؤمتــرات الخارجيــة،
وشــاركت

يف

العديــد

مــن

املعــارض

واملؤمتــرات العربيــة والدوليــة ،حيــث يربطهــا
تعــاون وثيــق مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية
يهــدف توطيــد وتوثيــق عالقــات رجــال األعــال
بالخــارج ،لتشــجيع االســتثامر يف األرايض
الفلســطينية وفتــح أبــواب األعــال وتســهيل
حركــة االســترياد والتصديــر.
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جمعية رجال األعامل ترشع مبرشوع تشغيل أمهات أيتام عدوان 2014
نفــذت جمعيــة رجــال األعــال بالتعــاون مــع مركــز “معــاً التنمــوي” مرشوعــاً لتمكــن أمهــات
أيتــام العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى غــزة  ،2014وكذلــك يومــاً توظيفــاً ألوائــل منحــة
الفاخــورة ،وذلــك بفنــدق الروتــس بغــزة.
واســتهدف املرشوعــان توظيــف عــدد كبــر مــن أمهــات األيتــام وأوائــل منحــة الفاخــورة ،وجــرى
توزيعهــم عــى املؤسســات والــركات يف غزة.
وأجــرى ممثلــو عــدد مــن الــركات املنتســبة مقابــات شــخصية مــع عــدد مــن الخريجــن ،للتعرف
عــى خرباتهــم ومهاراتهــم املتوفــرة لالندمــاج يف ســوق العمــل ،وفقـاً ملتطلبــات وطبيعــة
العمــل يف كل رشكــة.
وقــال عــي الحايــك رئيــس الجمعيــة إن املــروع يــأيت ضمــن املســؤولية االجتامعيــة لجمعيــة
رجــال األعــال الهادفــة إليجــاد فــرص عمــل جديــدة يف قطــاع غــزة ،وتعزيــز دور ومتكــن أرس
الشــهداء والخريجــن يف ســوق العمــل املحــي مبــا يضمــن حيــاة كرميــة لهــم.
وأكــد الحايــك عــى أهميــة دعــم املشــاريع الرياديــة للخريجــن والــركات وصياغــة خطــة
متكاملــة للتشــغيل بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص.
مــن جانبــه ذكــر م .محمــد مشــتهى مديــر الجمعيــة أن الجمعيــة لــن تتــواىن يف تقديــم
الدعــم ألهــايل غــزة كافــة ،لتحســن مــن أوضاعهــم االقتصاديــة واملعيشــية يف ظــل الحصــار
اإلرسائيــي واآلثــار الكارثيــة التــي خلفتهــا الحــروب اإلرسائيليــة عــى غــزة.
وأشــار مشــتهى إىل أن مســؤولية الجمعيــة يف املــروع ترتكــز عــى توفــر مشــغلني مــن
رجــال األعــال وأصحــاب الــركات للفئــة املســتهدفة مــن أمهــات األيتــام ،حيــث اســتفاد مــن
هــذا املــروع العديــد مــن الــركات األعضــاء.
وأكــد مشــتهى حــرص الجمعيــة عــى ايجــاد فــرص عمــل مناســبة للباحثــن عــن عمــل مــع الرتكيــز
عــى الخريجــن الشــباب والفئــات املهمشــة للمســاهمة يف تقليــل نســب البطالــة والفقــر،
وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة ،والوصــول إىل مســتوى أفضــل للتنميــة.
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اجتامعيات
جمعية رجال األعامل تقيم

مأدبة افطار رمضانية ألعضائها
يف أجواء إميانية و أخوية

اســتضافت جمعيــة رجــال األعــال بغــزة
أعضاءهــا عــى مأدبــة إفطــار رمضانيــة
يف أجــواء ســادتها املحبــة واألخــوة
والفقــرات اإلميانيــة ،حيــث كان عــى رأس
املســتقبلني ،عــي الحايــك رئيــس مجلــس
اإلدارة ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة  ،وذلــك
يف مطعــم الروتــس بغــزة.
وهنــأ الحايــك الحضــور بحلــول هــذا الشــهر
الكريــم ،شــهر املغفــرة والطاعــة ومتنــى
لهــم صيامــا مقبــوال ،وأن يعيــد اللــه
عليهــم رمضــان ،وقــد زال الحصــار وتوحدت
صفــوف شــعبنا .
كــا هنــأ العضويــن ناهــض ضبــان بســامة
خروجــه مــن ســجون االحتــال ،ووســام
بريكــة عضــو مجلــس اإلدارة مبناســبة
ســامته ،مؤكــدا ً بــأن الجمعيــة ســتظل
مــؤازرة ومســاندة ألعضائهــا يف الظروف
كافــة .
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الجمعية تستقبل أعضاءها لتبادل التهاين
بأعياد الفطر واألضحى املباركني

اســتقبلت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني بقطــاع غــزة
 ،أعضــاء الجمعيــة ،وعــرات مــن الشــخصيات املجتمعيــة
والنقابيــة يف مقرهــا بغــزة ،وذلــك مبناســبة أعيــاد الفطــر
واألضحــى عــى مــدار العامــن الســابقني.
وخــال االســتقبال ،رحــب رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة
الجمعيــة بالحضــور بهــذه املناســبات الطيبــة ،وتبادلــوا
معهــم التهــاين والتربيــكات ،متمــن لهــم دوام الصحــة
والعافيــة.
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املساهمة املجتمعية
جمعية رجال األعامل تزور قرية األطفال األيتام يف رفح
وتقيم مأدبة إفطار لأليتام

زار وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني ،مقــر قريــة األطفــال األيتــام ““ SOSمبدينــة رفــح
جنــويب قطــاع غــزة.
وتفقــد الوفــد املكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والهيئــة العامــة ،وموظفــي الجمعيــة الظــروف
الحياتيــة لألطفــال والربامــج التــي يقدمهــا لهــم املســؤلون عــن القريــة ،وطبيعــة النشــاطات التــي
يؤدونهــا لإلندمــاج ضمــن املجتمــع الفلســطيني ،وتــم توزيــع مجموعــة مــن الهدايــا عــى األطفــال
مؤكديــن دعمهــم الكامــل للفئــات التــي تعيــش أوضاعــاً معيشــية صعبــة خاصــة يف قطــاع غــزة.
وأقامت الجمعية مأدبة إفطار ألطفال القرية مبشاركة أعضائها خالل شهر رمضان املبارك.
وأكــد نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة م .نبيــل أبــو معيلــق عــى رضورة دعــم املؤسســات التــي ترعــى برامــج
األرس البديلــة خاصــة فئــات األطفــال التــي تعيــش ظروفـاً خاصــة ناتجــة عــن غيــاب اإلهتامم األســـري
واملشاكل االجتامعية التي تؤثر عىل طبيعة ظروفهم املعيشية.
وقــال أبــو معيلــق ندعــم منــوذج قريــة األطفــال برفــح كنمــوذج ناجــح يف رعايــة النــىء ،والــذي يجــب
أن يالقــي دعـاً مبــارشا ً مــن جميــع الفئــات أبنــاء شــعبنا”.
مــن جهتــه رحــب م .ســامي عجــور مديــر القريــة بوفــد رجــال األعــال مؤكــدا ً عــى دورهــم البــارز يف
مســاعدة الفئــات التــي تعيــش ظروف ـاً خاصــة عــى مــدار تأســيس القريــة منــذ العــام .2001
وشــكر عجــور الجمعيــة عــى دعمهــا املتواصــل لنشــاطات القريــة ،داعيــاً جميــع أطيــاف الشــعب
الفلســطيني مــد يــد العــون إىل هــذه الفئــات املهمشــة ،والتــي تعيــش ظروفــاً صعبــة وفقــدت
معيلهــا ،ومــن يقــدم لهــا املــكان والعطــف.
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أقامت مأدبة إفطار

جمعية رجال األعامل تزور مركز الوفاء للمسنني
وضمــن دورهــا االجتامعــي ملتابعــة فئــات شــعبنا عــى اختالفهــا،
زار وفــد مــن جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني مركــز الوفــاء
لرعايــة املســنني الواقــع يف مدينــة الزهــراء وســط قطــاع غــزة،
بهــدف اإلطــاع والتعــرف عــى املركــز وخدماتــه ومتابعــة أوضــاع
املســنني الصحيــة واملعيشــية ،وطبيعــة الخدمــات املقدمــة
لهــم ،وتقديــم املســاعدات الالزمــة للمركــز واملســنني.
وأكــد الوفــد الــذي ضــم أعضــاء مجلــس اإلدارة ،والهيئــة العامــة،
ومديــر الجمعيــة رغبتــه بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة املركــز مبا
يخــدم رشيحــة املســنني ،ويضمــن لهــم حيــاة كرميــة كباقــي
أفــراد املجتمــع الفلســطيني.
وقــدم الوفــد مجموعــة كبــرة مــن املســاعدات العينيــة
للمســنني توزعــت مــا بــن احتياجــات أساســية ومســتلزمات طبيــة
يعــاين املركــز مــن نقصهــا يف خطــوة الســتمرار تقديــم خدمــات
للمســنني.
وتــى ذلــك إقامــة الجمعيــة مأدبــة افطــار لجميــع املنتســبني
والعاملــن يف مركــز الوفــاء خــال الشــهر الكريــم  ،ويشــار إىل
م جمعيــة رجــال األعــال عــى دورهــا يف
أن مركــز الوفــاء كــر َ
دعــم وخدمــة الفئــات املهمشــة يف قطــاع غــزة –خصوصــاً-
فئــة املســنني ،واالســتجابة العاجلــة الحتياجاتهــم اإلنســانية
واالجتامعيــة.
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جمعية رجال األعامل تنجز مجموعة من الفعاليات الخريية واإلنسانية
عىل مدار العام  ،بقيت أبواب جمعية رجال األعامل يف قطاع غزة مرشع ً
ة  ،معلنة الطوارئ إليصال
املساعدة لكل إنسان يعاين الفقر ،وإلدخال الفرحة عىل وجه كل يتيم حرم من رؤية األهل من خالل
سلسلة من الفعاليات اإلنسانية ،فمن رفح جنوباً إىل بيت حانون شامالً  ،طافت طواقم الجمعية لبث روح
التكافل بني األهايل ،ملساعدتهم بكل السبل للتغيري من أوضاعهم نحو األفضل ،وتوفري القليل لهم
لرسم البسمة عىل وجوههم- ،خصوصاً -يف ظل سوء األوضاع االقتصادية الناتجة عن الحصار اإلرسائييل
املتواصل للعام الثاين عرش عىل التوايل  ،مام تسبب يف تفيش البطالة والفقر.
وتوزعــت الفعاليــات مــا بــن الحمــات الرمضانيــة واالســتجابة للمناشــدات اإلنســانية ملجموعــة مــن األرس
الفقــرة ،وفئــات أخــرى مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ( املعاقــون) ،ودعــم فــرص نهــوض ودمــج وتشــغيل
الشــباب يف املجتمــع.
قدمــت الجمعيــة بالتنســيق مــع إدارة مدرســة هايــل عبــد الحميــد لعائلــة كفيفــة مــن شــال قطــاع غــزة
جهــاز لوحــي يعمــل بطريقــة “برايــل” يتيــح لهــم القــدرة عــى قــراءة النصــوص والرســوم البيانيــة.
إىل ذلــك ،قدمــت الجمعيــة مســاعدات عاجلــة لعائلــة كانــت تنــوي حــرق نفســها بخــان يونــس ،عبــارة عــن
جملــة مــن املســاعدات النقديــة والعينيــة لــرب األرسة .
كــا تربعــت الجمعيــة لشــاب مــن غــزة مبســتلزمات إقامــة مــروع صغــر يحتاجــه لتأمــن مصاريفــه اليومية،
حيــث افتتــح الشــاب مرشوعـاً صغــرا ً لبيــع املرشوبــات الســاخنة يف منطقــة الجنــدي املجهــول وســط غزة.
كــا قدمــت العديــد مــن املســتلزمات البيتيــة كاألجهــزة الكهربائيــة مــن غســاالت وثالجــات و أفــران غــاز
لــأرس الفقــرة  ،كذلــك مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
ويف الســياق ،ذاتــه نفــذت الجمعيــة حملــة الخري يف شــهر رمضــان املبارك ملســاعدة الفقراء واملســاكني
واأليتــام تجســيدا ً النتامئهــا للمجتمــع ،وشــملت الحملــة توزيــع الطــرود الغذائيــة عــى األرس الفقــرة
واملحتاجــة ،وتوفــر األدويــة ألصحــاب االمــراض املســتعصية كالرسطــان .
يشــار إىل أن الجمعيــة تواصــل ســنوياً مبادراتهــا اإلنســانية ودعمهــا لربامــج الرعايــة االجتامعيــة ،إميانــاً
منهــا بدورهــا يف تجســيد املســؤولية االجتامعيــة مــا يــرك أثرهــا الفعال يف خدمــة املجتمــع واألهايل،
كــا أنهــا تعكــس الــدور الريــادي الــذي يؤديــه رجــال األعــال يف هــذا املجــال منــذ عقــود طويلــة.
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الجمعية تكرم أبناء رجال األعامل

الناجحني يف الثانوية العامة لعامي
2017-2018

ودعــا الحايــك الطلبــة الناجحــن ،ألن يكونــوا ســفرا ًء
لفلســطني ،أينــا توجهــوا إلكــال دراســتهم
الجامعيــة ،مؤكــدا ً عــى رضورة توفــر منــح دراســية
للمتفوقــن ،ودعــم طلبــة الجامعــات يف الضفــة

كرمــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني مبحافظــات والقطــاع.
قطــاع غــزة أبنــاء رجــال األعــال الناجحــن يف الثانويــة بــدوره أبــرق الوزيــر بالتهاين للناجحــن يف الثانوية
العامــة لعامــي  ،2017-2018جــاء ذلــك خــال تنظيمهــا العامــة ،مؤكــدا ً أن نجاحهــم هــو تحـ ٍ
ـد لالحتــال رغــم
حفلــن للطلبــة الناجحــن يف مقرهــا عــى مــدار عــدة كل الظــروف التــي مــر بهــا طلبــة قطــاع غــزة مــن
أيــام ،بحضــور وزيــر األشــغال واإلســكان العامــة د .مفيــد حصــار وعــدوان.

الحســاينة  ،ولفيــف واســع مــن التجــار ورجــال األعــال واعتــر الحســاينة أن النجاحــات التــي يحققهــا
وعائالتهــم ،تخللهــا عــدد مــن الفقــرات الفنيــة ،وتوزيــع أبنــاء فلســطني يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي
الــدروع والهدايــا والشــهادات التقديريــة عــى الطلبــة يعــاين منهــا شــعبنا مــن احتــال وحصــار وأوضــاع
الناجحــن والداعمــن للحفــل.
اقتصاديــة واجتامعيــة صعبــة ،هــي تعبــر عــن

ورحــب املهنــدس محمــد مشــتهى مديــر الجمعيــة اإلرادة والعزميــة ألجيالنــا الفلســطينية ،وعــى أن
بالحضــور ،مؤكــدا ً حــرص إدارتــه مشــاركة الطــاب فلســطني تختــزن الكثــر مــن اإلبداعــات والعقــول
فرحتهــم رغــم األوضــاع املعيشــية التــي ميــر بهــا التــي بحاجــة إىل اســتثامرها وتوجيههــا واالعتنــاء
قطــاع غــزة ،واالعتــداءات اإلرسائيليــة املتواصلــة التــي بهــا ،كونهــا تصــب يف النهايــة بخدمــة األهــداف
تــرك بظاللهــا عــى املواطنــن.

الوطنيــة واملجتمعيــة.

مــن جهتــه ،هنــأ عــي الحايــك رئيــس الجمعيــة ،الطلبــة وأكــد أن التمســك بســاح التعليــم ،هــو معركــة
الناجحــن يف الثانويــة العامــة ،مؤكــدا ً أن الهــدف مــن األجيــال ضــد سياســة القهــر وكــر اإلرادة والعدوان
التكريــم هــو مشــاركة الطــاب وأهاليهــم فرحتهــم اإلرسائيــي عــى شــعبنا ،مشــيدا ً بالوقت ذاتــه بأداء
ودعمهــم يف مســرتهم التعليميــة الهادفــة لتخريــج الطــاب الفلســطينيني وإرصارهــم عــى التفــوق

جيــل وا ٍ
ع مــن أبنــاء رجــال األعــال قــادرا ً عــى حمــل والنجــاح عــى رغــم الظــروف الصعبــة ،واصف ـاً ذلــك
رســالة آبائهــم ،ومواصلــة طريــق نجاحهــم ،ليصبحــوا بالتحــدي الكبــر ذلــك لــكل مــن يحــارص غــزة ،الســيام
رجــال أعــال ناجحــن يف املســتقبل.
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أن الحــرب اآلن هــي حــرب عقــول و علــم .
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جمعية رجال األعامل تكرم اللجنة املرشفة
عىل انتخاباتها لدورة 2017-2020

كرمــت جمعيــة رجــال األعــال الفلســطينيني يف قطــاع
غــزة ،اللجنــة االنتخابيــة التــي أرشفــت عــى انتخابــات
الجمعيــة دورة الوحـــدة الوطنيــة .2017-2020
وشــكرت الجمعيــة اللجنــة ممثلــة برئيســها املهنــدس
حســام العالــول وأعضائهــا ،األســتاذ ناظــم عويضــة
واملهنــدس محمــد الوزيــر ،واملهنــدس منيــب أبــو غزالــة،
واألســتاذ إســاعيل مطــر عــى دورهــا البــارز يف نجــاح
ســر العمليــة الدميقراطيــة عــى أكمــل وجــه دون أي
مشــاكل ومعيقــات بعمليــة االقــراع والفــرز.
وحيــا رئيــس الجمعيــة عــي الحايــك الطواقــم العاملــة
يف لجنــة االنتخابــات كافــة التــي واصلــت الليــل بالنهــار
لتســجيل رجــال األعــال والتجــار وتحديــث بياناتهــم.
وقــال الحايــك “ :لقــد ملســنا يف هــذه االنتخابــات دورا ً
متميــزا ً للجنــة مــن حيــث نزهاتهــا ومهنيتهــا وحيادتيهــا،
مشــيدا ً بــاألداء اإليجــايب للجنــة يف تقديــم صــورة ناصعــة
للعمليــة الدميقراطيــة ،ومؤكــدا ً عــى أهميــة اســتمرار
هــذا التعــاون و الرشاكــة ســوياً”.
يشــار إىل أن هــذا التكريــم جــاء للجنــة كونهــا أرشفــت عىل
االنتخابــات الســابقة للجمعيــة ،وجــرى قــراءة الفاتحــة
عــى روح الراحــل م .ســعد خرمــا ،أحــد أعضــاء اللجنــة
الســابقني وكذلــك عــى روح جميــع شــهداء فلســطني.
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توزيع أجندة جمعية رجال

األعامل وإمساكية شهر
رمضان اإللكرتونية

وزعــت جمعيــة رجــال األعــال
ضمــن جهودهــا للتواصــل مــع
أعضائهــا أجنــدة مؤرخــة عــى
منتســبيها والــركات الكــرى
والــوزارات والســفارات ،متيــزت
بجودتهــا العاليــة ،ومالمئتها ألداء
جميــع املذكــرات واملالحظــات.
كــا أصــدرت إمســاكية إلكرتونيــة
مبناســبة شــهر رمضــان املبــارك،
توفــر لهــم مواعيــد وأوقــات
االفطــار واإلمســاك والصلــوات
الخمــس

بطريقــة

ســهلة

وميــرة .
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ودعــت الجمعيــة كوكبــة مــن رجــال األعامل
واألعضـــاء واملؤسســن ،حيــث شــارك
مجلــس اإلدارة واعضــاء الهيئــة العامــة
وادارة الجمعيــة يف تشــييع جثامنهــم،
وكذلــك تقديــم التعــازي كواجــب للتعبــر
عــن الــدور الــذي قدمــوه للجمعيــة
والقطــاع الخــاص واالقتصــاد الوطنــي،
وشــاطرت الجمعيــة ذويهــم برحيلهــم،
معربيــن عــن حزنهــم العميــق بوفاتهــم.
رجل األعامل فقيد الجمعية /محمد توفيق حسني اليازجي “ أبو الرائد”

رجل األعامل فقيد الجمعية

رئيس جمعية رجال األعامل الفلسطينيني “ األسبق”

رفيق محمد خليل حسونة” أبو حاتم”

رجل األعامل فقيد الجمعية
سامي سعيد يوسف ضيازاده” أبو ماهر”
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رجل األعامل فقيد الجمعية

رجل األعامل فقيد الجمعية  /حسني رمضان حسن

يعقوب غطاس يعقوب حاكوره “ أبو غطاس”

أبو شعبان” أبو بسام”

الطاقم التنفيذي لجمعية رجال األعامل الفلسطينيني

م .محمد مفيد مشتهى
املدير التنفيذي

شادي املالحي

املسؤول اإلداري

محمود جعرور
سكرتري
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ثانياً :تقرير مدقق الحسابات والبيانات

املالية للسنوات املنتهية 2018 - 2017
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تقرير املدقق املستقل
السادة  /أعضاء الجمعية العمومية املحرتمني

جمعية رجال األعامل الفلسطينيني
غزة  -فلسطني

تقرير حول تدقيق القوائم املالية
الرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة لجمعية رجال األعامل الفلسطينيني  -غزة -املبينة يف الصفحات من  4إىل رقم  ،14والتي تتكون من بيان
املركز املايل للجمعية كام يف  31ديسمرب  ،2017وبيان األنشطة وبيان التغريات يف صايف األصول وبيان التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية
يف  31ديسمرب  ، 2017واإليضاحات حول القوائم املالية ،مبا يف ذلك ملخصاً للسياسات املحاسبية الهامة.
إن القوائم املالية املرفقة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية املركز املايل للجمعية كام يف  31ديسمرب  ،2017وأدائها املايل
وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاَ للسياسات املحاسبية املوضحة يف اإليضاح رقم ( )2وملتطلبات قانون الجمعيات الخريية
والهيئات األهلية رقم  1لسنة  2000وقرار وزارة الداخلية رقم (  )6/2009بشان اعتامد القانون واملطبق يف املناطق الفلسطينية ( قطاع غزة).
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق .إن مسئولياتنا مبقتىض تلك املعايري مرشوحة بصورة أشمل ضمن فقرة مسئوليات مدقق
الحسابات حول تدقيق القوائم املالية من هذا التقرير.
نحن مستقلون عن الجمعية وفقاً ملدونة قواعد السلوك املهني ملدققي الحسابات املسجلني يف مجلس املهنة ،وهو ما يتفق مع مدونة
السلوك األخالقي للمحاسبني املزاولني املسجلني يف جمعية مدققي الحسابات القانونيني الفلسطينية ،جنباً إىل جنب مع املتطلبات األخالقية
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املتصلة بتدقيقنا للقوائم املالية يف فلسطني ،وقد وفينا مسئولياتنا األخالقية وفقاً لهذه املتطلبات .نعتقد أن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا
عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا.
أمور التدقيق الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي بحسب حكمنا املهني كانت األكرث أهمية بالنسبة لتدقيقنا للقوائم املالية للسنة الحالية .لقد تم معالجة
هذه األمور يف سياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل ويف تكوين رأينا حول تلك القوائم املالية ،وإننا ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.

معلومات أخرى

إن اإلدارة مسئولة عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من تقرير اإلدارة وتقرير لجنة التدقيق وأية معلومات أخرى مطلوبة مبوجب

قانون الجمعيات والقوانني ذات الصلة األخرى ،والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات والتي من املتوقع أن تصبح متاحة لنا بعد ذلك
التاريخ.
ال تتضمن املعلومات األخرى القوائم املالية وتقريرنا حولها ،كام أن رأينا حول القوائم املالية ال يغطي املعلومات األخرى ،حيث أننا ال نبدي أي شكل
من أشكال التأكيد أو االستنتاج بهذا الشأن.
فيام يتعلق بتدقيقنا للقوائم املالية ،فإن مسئوليتنا أن نقوم بقراءة املعلومات األخرى ،ومن خالل ذلك نقوم بتقدير فيام إذا كانت املعلومات
األخرى غري متناسقة بشكل جوهري مع القوائم املالية أو مع املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بالتدقيق ،أو إذا احتوت عىل أخطاء جوهرية.
استنادا ً للعمل الذي قمنا به عىل املعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات ،وإذا توصلنا إىل أنه يوجد أخطاء جوهرية
يف املعلومات األخرى ،فإننا مطالبون باإلبالغ عن تلك الحقيقة وليس لدينا أي مالحظات حولها.
مسئوليات اإلدارة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مسئولة عن إعداد هذه القوائم املالية وعرضها بصورة عادلة وفقاَ للسياسات املحاسبية املوضحة يف اإليضاح رقم ( )2ومتطلبات قانون
الجمعيات يف فلسطني وتشمل هذه املسئولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة رضورية لتمكنها من إعداد القوائم املالية بصورة
عادلة خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناشئة من احتيال أو عن خطأ.
يف إعداد القوائم املالية ،فإن اإلدارة مسئولة عن تقييم قدرة الجمعية عىل االستمرار كمنشأة مستمرة ،واإلفصاح حيثام كان ذلك مناسباً ،عن
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املسائل ذات الصلة بقدرة الجمعية عىل االستمرار وعن استخدام أساس مبدأ االستمرارية يف املحاسبة ما مل تكن اإلدارة تقصد تصفية الجمعية أو
وقف العمليات أو ليس لديها أية بدائل حقيقية إال القيام بذلك.
إن اإلدارة مسئولة عن اإلرشاف عىل عملية التقارير املالية.
مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم املالية
تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت القوائم املالية مأخوذة ككل خالية من األخطاء الجوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال
أو عن خطأ ،وإصدار تقريرنا حولها الذي يتضمن رأينا الفني .إن التأكيد املعقول هو إعطاء درجة عالية من الثقة ،ولكنه ليس ضامناً بأن التدقيق وفقاً
للمعايري الدولية للتدقيق سوف يؤدي دامئاً للكشف عن الخطأ الجوهري عندما يحصل .ميكن لألخطاء أن تظهر بسبب احتيال أو بسبب خطأ مرتكب،
وتعترب جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو باملجمل ميكن أن يتوقع منها أن تؤثر يف القرارات االقتصادية للمستخدمني لهذه القوائم املالية.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق فنحن منارس الحكم املهني ونستخدم الشك املهني من خالل التدقيق ،باإلضافة إىل أننا
نقوم أيضاً:
بتحديد مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية ،سواء الناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،ونصمم وننفذ إجراءات تدقيق للرد عىل تلك املخاطر،
ونحصل عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا .إن الخطر من عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناشئة عن االحتيال أكرب من الخطر
الناجم عن عدم الكشف عن الخطأ املرتكب ،كون االحتيال قد ينطوي عىل تواطؤ ،أو تزوير ،أو حذف مقصود للمعلومات ،أو حاالت غش أو تحريف،
أو تجاوزات ألحكام وقواعد الرقابة الداخلية .بالحصول عىل فهم لعمل الرقابة الداخلية بشكل يتصل بأعامل التدقيق وذلك بهدف تصميم إجراءات
التدقيق املناسبة حسب الظروف ،ليس بهدف إبداء الرأي فيام يتعلق بفعالية الرقابة الداخلية لدى الجمعية.
بتقييم مالمئة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية املعدة من قبل اإلدارة واإليضاحات املتعلقة بها.
باستخالص مدى مالمئة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية استنادا ألدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيام إذا كان هنالك حاالت من عدم التيقن
بوجود أحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكاً كبرية حول قدرة الجمعية عىل االستمرار كمنشاة مستمرة .فيام إذا تم االستخالص بوجود مثل هذه
الحاالت ،نحن مطالبون بأن نلفت انتباه اإلدارة ضمن تقريرنا كمدققي حسابات إىل اإلفصاحات ذات الصلة الواردة يف القوائم املالية ،أو إذا كانت تلك
اإلفصاحات غري كافية ،فنحن مطالبون بتعديل رأينا .إن استخالصنا يعتمد عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها لغاية تاريخ تقريرنا كمدققي
حسابات ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تجعل الجمعية تتوقف عن االستمرار كجمعية مستمرة.
بتقييم العرض العام ،وبنية ومحتوى القوائم املالية ،مبا يف ذلك اإلفصاحات ،وفيام إذا كانت القوائم املالية متثل املعامالت واألحداث ذات العالقة
بطريقة تحقق العرض العادل.
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لقد تم تواصلنا مع اإلدارة حول نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق الهامة مبا يف ذلك أي نقاط ضعف هامة يف الرقابة الداخلية
التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعية األخرى

برأينا أيضا أن الجمعية تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،كام وقد حصلنا عىل كافة املعلومات واإلفصاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا ويف
حدود املعلومات التي توافرت لدينا ،مل تقع خالل السنة املالية مخالفات إلحكام وترشيعات أو وملتطلبات قانون الجمعيات الخريية والهيئات األهلية
رقم  1لسنة  2000وقرار وزارة الداخلية رقم (  )6/2009بشان اعتامد القانون واملطبق يف املناطق الفلسطينية ( قطاع غزة) عىل وجه يؤثر بشكل
جوهري يف نشاط الجمعية أو مركزها املايل.
إن املفوض عن تدقيق هذه العملية والذي قام بالتوقيع عىل تقرير مدقق الحسابات املستقل هو املدير التنفيذي منري محمد «عىل حسن»
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