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مقدمه
هذا التقرير تم إعداده من قبل الطاقم التنفيذي لالتحاد العام للصناعات الفلسطينية ليغطي أعمال ونشاطات االتحاد خلالل الفتلرة
كللانون نللان  2014إلللك كللانون أول  ،2014مقللدم الجتمللا مجلللس اإلدارة فللي  .2015/06/15إن مللا ميللل عمللل االتحللاد خللالل
هللذه الفت لرة هللو كنافللة العمللل والللور واللقللاتات الخارجيللة خللالل هللذه الفت لرة .أمللا علللك الصللعيد الللداخلي فتميللل فللي مجموعللة م لن
النشاطات المتعلقة بحوكمة االتحاد والعمل علك تقوية قدراته واعادته إلك مصاف مؤسسات القطا الخاص الفعالة
التقرير السنوي علك عرض عن خلفية االتحاد العام ليشمل الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية ،كملا يتنلاول التقريلر األنشلطة
والمشاريع التي تم العمل عليها ،باإلضافة إلك مستقبل االتحاد العام للصناعات الفلسطينية،
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خلفية عن االتحاد العام للصناعات الفلسطينية

النشأة والتأسيس
تأسس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في العام  1999كمؤسسة وطنية تمنل القطاعات الصناعية الفلسطينية من خالل
اتحاداتها التخصصية بموجب قانون االتحاد العام للصناعات واالتحادات التخصصية ،ينضوي تحت االتحاد العام  13اتحاد
صناعي وهي الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعة الورق والكرتون وصناعة الحجر والرخام والصناعات النسيجية
والصناعات الجلدية و الصناعات التقليدية والحرفية والصناعات البالستيكية والصناعات الكيميائية والصناعات الهندسية
والمعدنية وصناعة المعادن النمينة والصناعات اإلنشائية والصناعات الخشبية.
يتمنللل دور االتحللاد العللام فللي تمكللين عمليللة التطللوير الصللناعي باعتبارهللا أحللد أسللس تطللوير األدات االقتصللادي والتمنيللل الفعللال
لألعضات والدفا عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية واإلقليميلة والدوليلة واللدفا وتوصليل قليم التطلوير والمسلؤولية
االجتماعية والصلناعة المنافسلة عللك المسلتوى العلالمي ،وأيضلا إدارة تطلوير سياسلات صلناعية فاعللة تخلدم المصلال الصلناعية
وتساهم في تنمية االقتصاد الوطني.
تقوم إستراتيجية االتحاد العام للصناعات الفلسطينية للتطوير الصناعي من خالل االتحادات الصناعية التخصصية إلك وجود
اتحادات قوية تقوم علك العضوية الفاعلة وتقدم الخدمات الهامة لألعضات وتطوير فاعل للسياسات والتواصل المتكامل.
يضم القطا الصناعي في فلسطين أكنر من  14000شركة مسجلة في الضفة الغربية وقطا غلة ،معظم هذه الشركات هي
شركات مملوكة عائليا ،حوالي  100شركة فقط توظف أكنر من  100موظف وعامل .تبلغ مساهمة القطا الصناعي
في الناتج القومي المحلي ما يقارب  ،%17وكذلك يوظف هذا القطا حوالي  %16من القوى العاملة.
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الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية

الـــرؤية
"اقتصاد وطني حر هويته هي صناعة صناعة وطنية منافسة عالمياً"

رسالة االتحاد العام
"نحو صناعة فلسطينية متطورة ومنافسة"

األهداف اإلستراتيجية



التطوير المؤسسي للمنشآت الصناعية في دعم تحقيق أهدافهم.



اإلدارة الفعالة للسياسات الصناعية لخدمة مصال األعضات والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني.



التمنيل الفعال لألعضات ومصالحها في الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية

5

الهيكل التنظيمي

الخدمات التي يقدمها االتحاد العام للصناعات
يهدف االتحاد العام إلك تحقيق اقتصاد وطني حر هويته صناعة وطنية منافسة عالمياً من خالل العديد من األنشطة والخدمات
التي يقدمها والتي من أهمها:


تطوير وتنظيم النشاط الصناعي



نسج وبنات عالقات بالتعاون مع اتحادات الصناعات في الدول العربية



جمللع المعلومللات الصللناعية ،وتنظيمهللا وتبويبهللا وتلويللد الجهللات الرسللمية بهللذه البيانللات واآلرات الصللناعية والتعللاون مللع
مركل اإلحصات الفلسطيني في ذلك



المشاركة في المؤتمرات الصناعية واالقتصادية



إبدات الرأي والمشورة حول القوانين واللوائ الخاصة بالصناعة



المشاركة في رسم السياسة العامة حول الصناعة



تعليل التعاون بين االتحادات التخصصية



إعداد وتنظيم السجل الوطني للوصف الصناعي (الباركود) وانشات هيئة الترقيم



اإلشراف علك مركل تحديث الصناعة



التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة خاصة الغرف التجارية ومؤسسات القطا الخاص

وتقوم االتحادات التخصصية بتقديم مجموعة من الخدمات ألعضائها من خالل:


توفير الدورات التدريبية ودراسة االحتياجات للقطا الصناعي والمنشآت الصناعية الفردية.



ليادة الوعي داخل المنشأة الصناعية.



ليادة وعي المجتمع حول الصناعات الفلسطينية.



ترويج المنتجات محلياً وعالمياً.



تحسين اإلنتاجية عن طريق تنفيذ برامج فنية وبالتالي ليادة تنافسية المنتج.



توفير االستشارات والدعم والحشد.



تمنيل مصال ومطالب القطا الصناعي وحشد الضغوط علك الحكومة من أجل تلبية هذه المطالب.



توفير التسهيالت للمشاركة في المحاضرات وورشات العمل والمعارض محلياً وعالمياًً .
توفير االستشارات القانونية والخدمات اللوجستية.



تسهيل الوصول إلك قاعدة بيانات صناعية متخصصة.





تنظيم المعارض الصناعية والتجارية والوفود.



التشبيك مع النظرات المحليين والدوليين.



تشجيع االستنمار في الصناعة في فلسطين.
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نشاطات ومشاريع فترة التقرير
 .1القانون والنظام الداخلي


تللم العمللل علللك تعللديل القللانون والنظللام الللداخلي لالتحللاد العللام واالتحللادات التخصصللية ،حيللث تللم عقللد ورشللات عمللل
بحضور ممنلين عن مجلس إدارة االتحاد العلام واالتحلادات التخصصلية الصلناعية وو الرة االقتصلاد اللوطني وبمشلاركة
كللل مللن مستشللار الللو الرة القللانوني ومستشللار االتحللاد العللام ،حي لث تللم رفللع الصلليغة النهائيللة لللولير االقتصللاد مللن أجللل
اعتمادها من قبل مجلس الولرات ،وقد تم اعتماد النسخة النهائية من النظام.



تم إعداد مسودة نظام داخلي نموذجي موحد لالتحادات التخصصية.

 .2الترقيم الفلسطيني والباركود


تم التقدم بطلب العضوية ملرة أخلرى وذللك لمواجهاتنلا عوائلق اللرفض وذللك بذريعلة عوائلق سياسلية وقانونيلة ،وملا الللت
و الرة الخارجية من خالل سفارة فلسطين ببلجيكا تقلوم بمتابعلة الموضلو ملع الحكوملة البلجيكيلة واالتحلاد األوروبلي وتلم
اللقات معهم في بروكسل مرة اخرى في شهر كانون ناني 2014



علك ضوت قرار مجلس اإلدارة في جلسته بتاريخ  ،2014/2/10تم البدت في إجراتات التسجيل القانونية للهيئة كشركة
غير ربحية برأس مال قدره خمسة عشر إلف دوالر أمريكلي سلتول عللك االتحلاد العلام واالتحلادات التخصصلية ،حيلث
تم إعداد النظام الداخلي وعقد التأسيس ويجري العمل علك االنتهات من إجراتات التسجيل.



تم البدت بتنفيذ الباركود علك المنتجات المحلية كمرحلة أولك.



العمل جنباً إلك جنب مع دائرة التنميلة الصلناعية فلي و الرة االقتصلاد التلي شلاركت فلي اللقلات ملع هيئلة التلرقيم األردنيلة
وفي ورشات العمل ،حيث تم التأكيد علك دور االتحاد العام في إنشات هيئة الترقيم الفلسطينية.

 .3تجنيد األموال وتسديد الديون وااللتزامات


تللم تسللديد جلللت م ل ن الللديون مللن تبرعللات القطللا الخللاص ومسللاهمة عضللوية االتحللادات التخصصللية ،حيللث تللم تسللديد
حوالي  60ألف دوالر لغاية نهاية عام .2013



تأمين الحد األدنك من مصروفات االتحاد العام ،بحيث حافظ االتحاد العام علك استم ارريته خالل العاميين الماضيين.



قامللت غالبيللة االتحللادات التخصصللية بتسللديد المسللتحقات التللي عليهللا ،لكللن ما اللللت بعللض االتحللادات التخصصللية لللم
تسدد االشتراكات ،خاصة المستحقة عن عام.2014
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قام االتحاد العام بتنفيذ مشرو تطلوير األعملال – المرحللة النانيلة المملول ملن البنلك اإلسلالمي للتنميلة بقيملة  78اللف
دوالر امريكي وتم تقديم طلب الستكمال المرحلة النالنة.



ت للم تجدي للد العق للد ليق للوم االتح للاد الع للام بتنفي للذ مش للرو تط للوير مؤشل لرات اقتصللادية المم للول م للن س لللطة النق للد الفلس للطينية
وبالتعاون معها ،حيث يهدف هذا المشرو إلك توفير معلومات آنية حول وضع االقتصاد بشكل عام وقطا الصلناعة
بشكل خاص .وهذه المؤشرات تشمل علك مؤشرات قيادية متلامنة ،باإلضلافة إللك مؤشلرات مسلوع األعملال ،ومؤشلرات
نقة المستهلك ،ومسوع االستنمار خاصةً في القطا الصناعي.



تم انتهلات العملل إلنجلال مشلرو تطلوير قلدرات قطلاعي الجللود والنسليج المملول ملن  ،GIZوذللك بالشلراكة بلين االتحلاد
العام واتحاد صناعة الجلود واألحذية وصناعة النسيج والمالبس.



تنفيذ معرض المنتجات الوطنية الرابع حيث تم التعاون مع الجامعة اإلسالمية في غلة وكلية التجارة فيها سلنوياً إلقاملة
معرض داخل حرم الجامعة خاص بالمنتجلات الوطنيلة للدعم تسلويق هلذه المنتجلات وتعريلف فئلة الشلباب عللك مسلتوى
تطور المصانع الفلسطينية لترسيخ النقة في المنتجات الوطنية لدى المتسوق الفلسطيني.



إعادة تفعيل برنامج التشغيل المؤقت في غله بعد توقف دام حوالي عام ونصف والذي يستفيد منه حوالي  250مصنعاً
من أربع فرو صناعية ولحوالي  7آالف عامل.



قام االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبالشراكة مع االتحادات الصناعية التخصصية بتطوير برنامج خاص بالنسلات
العامالت في القطا الصلناعي فلي فلسلطين وذللك بهلدف تطلوير قلدراتهن وتعليلل دورهلن فلي هلذا القطلا االقتصلادي
الهام ،حيث تم إعداد دراسة علك واقع واحتياجات العامالت في القطا الصناعي وذلك من خالل دراسة مسحية لعينة
من هؤالت العامالت ،وذلك من اجل استخدام هذه المعلومات في تطوير برنامج خاص بقطا المرأة في الصناعة



تم االجتما مع منتدى سيدات األعمال لبحث كيفية االستفادة ملن هلذه المسلوع وتلم االتفلاق عللك إعلداد مقتلرع لتمويلل
مشللرو عللن واقللع الملرأة العاملللة وخاصللة فللي القطللا الصللناعي لتقللديمها للجهللات المانحللة والحصللول علللك تمويللل لهللذا
المشرو .



شركة مع بالتريد بإعداد ورقة مشلرو تشلخيص وتقيليم الشلركات الصلناعية
قام االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبال ا
في مجلال التصلدير مملول ملن ال Company Diagnosis and Export Readiness Assessment ( USAID
.)Program



إعداد ورقة مشرو لتعليل التدريب المهني والتعليم التقني لتلبية احتياجات الصناعات الفلسطينية وتلم تقلديمها لمؤسسلة
هاني القدومي للمن الدراسية في األردن.



إعداد ورقة مشرو االنبعانات البيئية في القطا الصلناعي فلي فلسلطين والتكيلف ملع تلدابير الصلحة والسلالمة المهنيلة
وتم تقديمها لمؤسسة  GEFالدولية.
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 .4العالقة بين االتحادات التخصصية واالتحاد العام


تمل للت المتابعل للة مل للع االتحل للادات التخصصل للية لتحل للديث وتطل للوير الخطل للط اإلسل للتراتيجية والخطل للط التنفيذيل للة لالتحل للادات
التخصصللية الت للي لللديها خطللط ،حيللث يللتم العمللل مللع نالنللة اتحللادات تخصصللية مللن خللالل مش للرو التجللارة /شللركة
.Deloitte



تقلوم الوكاللة اليابانيلة للتعلاون الللدولي (جايكلا) وو الرة االقتصلاد اللوطني بتنفيلذ مشللرو تحسلين خلدمات تطلوير األعمللال
) (BDSبالشراكة مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الغرف التجارية الصناعية اللراعية الفلسطينية لمدة 3
سنوات من  2013إلك  2015لتعليل أدات المؤسسات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة ،من خالل خلق بيئة مناسبة
لتطللوير مهللارات وخب لرات مللوظفي االتحللادات الصللناعية التخصصللية فللي مجللال التسللويق والمبيعللات والجللودة والتطللوير
المؤسس للي واإلنتاجي للة ،حي للث س لليتم ت للدريب حل لوالي  20مت للدرباً م للن م للوظفي االتح للاد الع للام واالتح للادات الص للناعية
التخصص للية بش للكل مكن للف ف للي كاف للة من للاطق الض للفة عل للك ه للذه البل لرامج م للن قب للل خبل لرات ياب للانيين ذوي خبل لرة واس للعة،
باإلضللافة إلللك التللدريب العملللي فللي الشللركات الصللناعية حتللك يتمكنلوا مللن تقللديم الخللدمات بشللكل كفللؤ وفعللال للشللركات
الصناعية المنضوية تحت اتحاداتهم التخصصية .ومن المتوقع أنة يشمل المشرو الحقاً المحافظات الجنوبية.



قام االتحلاد فلي تنفيلذ دورات تدريبيلة لبنلات قلدرات العلاملين فلي المصلانع والشلركات ،حيلث تلم تنفيلذ العديلد ملن اللدورات

اإلدارية بالتعاون مع شركة  ISO PLUSلرفع كفاتة العاملين في االتحاد العام في غزة.


تم إنجال مشرو تلدريبي لطلاقم ملوظفي االتحلاد العلام والملدرات التنفيلذيون باالتحلادات الصلناعية التخصصلية فلي غلله
بعنلوان " ملدير مشلاريع محتلرف " بتمويلل ملن مؤسسلة التعلاون اإلنملائي األلملاني  GIZوبتنفيلذ ملن مؤسسلة Career
للتدريب والتطوير.



شللارك اللميللل عللودة شللحادة واللميلللة آالت بريللك ومللدرات االتحللادات التخصصللية فللي دورة حللول إدارة الجللودة الشللاملة
باستخدام نظام ال KAIZENفي ماليليا لمدة أسبوعين.



شلارك كللل ملن اللميللل علودة شللحادة واللميلل خضللر شللنيورة فلي ليللارة تعريفيلة إلللك تركيلا لد ارسللة تجربلة عمللل مؤسسللات
تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التركية.



شاركت اللميلة آالت بريك في دورة تدريبية في تطوير البنية التحتية للجودة وربطها بالتجارة العالمية في السويد



شللاركت اللللميالت آالت وميسللات باإلضللافة لم لدرات االتحللادات الصللناعية التخصصللية (ح لوالي  10مشللاركين) فللي دورة
تدريبية حول السلسلة العنقودية التي نظمها معهد ماس.



تم منذ بداية العلام الجديلد نقلل مقلر االتحلاد العلام للصلناعات الفلسلطينية فلي غلله إللك مقلر جديلد ،ونقلل كافلة المعلدات
واألجهلة المطلوبة.
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تنفيذ دراسة كاملة وشلاملة الحتياجلات قطلا الصلناعات الخشلبية واألنلاث فلي غللة ،حيلث تلم تنفيلذ هلذه الد ارسلة بشلكل
كامللل بالتعللاون مللع شللركة  ،ISO PLUSوقللد تللم وضللع النتللائج التللي مللن خاللهللا سللوف يسللتطيع اتحللاد الخشللبية تحديللد
المشكالت التي تحتاج إلك تنمية وتطوير في هذا القطا .



تلم عقلد ورشلة عملل مركللة فلي رام ا بالمشلاركة ملع شلركة أبعلاد لالستشلارات المنفلذة لمشلرو  Trade Projectفلي
مجال سياسة الحشد والتأييد ألعضلات االتحلاد العلام وهلم االتحلادات التخصصلية الصلناعية لتحديلد طبيعلة العالقلة بلين
االتحاد العام للصناعات واالتحادات التخصصية ومدى رضا االتحادات التخصصية عن أدات االتحاد العام والخلدمات
التي يقدمها لألعضات.



تم علك األقل عقد  4اجتماعات بين اإلدارة التنفيذية لالتحاد العام واالتحادات التخصصية



قللام االتحللاد العللام فللي غ للة بعمللل مس ل علللك المنشللآت الصللناعية بهللدف التعللرف علللك المشللكالت التللي تواجلله هللذه
المنشآت في مجاالت التأمين والسالمة المهنية وادارة األلمات وكذلك قضايا العمل.



يق للوم االتح للاد الع للام باالس للتمرار ب للاطال االتح للادات التخصص للية عل للك كاف للة المس للتجدات ويش للرك موظفيه للا ف للي كاف للة
النشاطات وخاصة التمنيلية.



يقوم االتحاد العام بتعميم كافة الدعوات والرسائل واألنشطة التي يقوم بها والتي تلرده ملن المؤسسلات األخلرى إلشلراكهم
في هذه النشاطات.



يللوفر االتحللاد العللام لالتحللادات التخصصللية مقللر لالجتمللا واسللتخدام م لوارد خاصللة كنظللام الفيللديو كللونفرنس وقاعللة
االجتماعات.

 .5حوكمة االتحاد العام واالتحادات التخصصية


تم عقد انتخابات لعدد من االتحادات التخصصلية فلي الضلفة وغللة ،منهلا اتحلاد الورقيلة والمعدنيلة والغذائيلة كملا قاملت
بعض االتحادات علك ضوت نتائج هذه االنتخابات بتغيير ممنليها المنتدبين لعضوية مجلس إدارة االتحاد العام.



شارك االتحاد العلام ملع و الرة االقتصلاد اللوطني اإلشلراف عللك اجتملا الهيئلة العاملة وانتخابلات اتحلاد صلناعة الجللود
واألحذية والدي عقد في مقر غرفة تجارة الخليل بتاريخه .2014/2/23



اجتمع رئيس االتحاد واألملين العلام ملع مجللس إدارة اتحلاد الصلناعات الحرفيلة فلي مقلر اتحلاد صلناعة الحجلر والرخلام
فللي بيللت لحللم لتللدارس أوضللا االتحللاد المسللتقبلية وتللم االتفللاق علللك عقللد اجتمللا الهيئللة العامللة واجلرات االنتخابللات فلي
نهاية شهر نيسان القادم ،علك أن يقوم االتحاد بالتعميم علك أعضاته.



اجتمع رئيس وأمين عام االتحاد العام مع رئيس وعلدد ملن أعضلات مجللس إدارة اتحلاد النسليج والمالبلس وذللك لتلدارس
موعد عقد اجتما الهيئة العامة من حيث المبدأ علك منتصف شهر نيسان القادم.
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عقد مجلس إدارة االتحلاد العلام نالنلة اجتماعلات لمجللس اإلدارة ،كملا باشلر منلذ بدايلة العلام الحلالي  2014اجتماعلات
مجلس إدارة دورية شهرية.



خاطللب االتحللاد العللام كافللة االتحللادات التخصصللية طالب لاً منهللا عقللد اجتماعللات هيئاتهللا العامللة واج لرات انتخابللات فللي
مجالس إدارتها في موعد أقصاه  3شهور.



طالب االتحاد العام وبنات علك المتطلبات السنوية لو الرة االقتصاد الوطني من االتحادات التخصصية تلويلده بالتقلارير
السنوية والميلانيات المالية المرفقة.

 .6المشاركة في السياسات العامة


المشاركة في إعداد ومراجعلة مجموعلة ملن القلوانين التلي تسلاهم فلي تطلوير القطلا الصلناعي (قلانون الملكيلة الفكريلة،
وقللانون الضللمان االجتمللاعي وقللانون الحللد األدنللك مللن األجللور ،وقللانون التللاجر التمللويلي ،وقللانون المجلللس االقتصللادي
واالجتماعي ،قانون تشجيع االستنمار وقانون العمل ...إلخ).



االستمرار في العمل ضمن الفريق الوطني لتحسين إجراتات بدت العمل في فلسطين وفقاً لمؤشرات البنك الدولي ،حيث
م للن المتوق للع أن يك للون له للذه اإلجل لراتات األن للر المباش للر ف للي تط للوير األعم للال خاص للة فيم للا يتعل للق بإنش للات الش للركات
الصناعية.



المساهمة بشكل فعال في تطوير خطة وطنية لتشجيع المنتج الفلسطيني مع و الرة االقتصاد والجهات ذات العالقة.



استمرار العمل ضمن الفريق الوطني إلعداد سياسة لمجلس الجودة الفلسلطيني واللذي يكلون ملن أولويلات عملله تطلوير
المنتجات الفلسطينية بما يتواكب مع المواصفات المحلية والدولية.



إنشات وحدة السياسات والمناصلرة داخلل االتحلاد العلام التلي مهمتهلا حشلد تأييلد القطلا الصلناعي والمشلاركة فلي إعلداد
ومراجعة القوانين واألنظمة المتعلقة بالصلناعة واالقتصلاد ،وتمنيلل االتحلاد فلي الجهلات المختلفلة ،وذللك ضلمن مشلرو
تطوير القطا الخاص الممول من  ،GIZحيث تقدم الوحدة مجموعة من الخدمات:
 .1المشللاركة فللي تطللوير الخطللط اإلسللتراتيجية لكللل مللن قطللا العللدل والتنميللة االقتصللادية ووضللع سياسللة الجللودة فللي
فلسطين.
 .2مراجعللة واعللداد مس للودات ق لوانين مختلف للة أهمهللا ق للانون تشللجيع االسللتنمار ،ق للانون العمللل ،ق للانون هيئللة المن للاطق
الصناعية وغيرها من القوانين.
 .3متابعة القضايا المتعلقة بمشاكل قانونية تمس قطاعات صناعية منل مشلكلة التمنيلل المحللي للصلناعات المعدنيلة
لشركات عالمية.
 .4استمرار العمل ضمن الفرق الفنية إلعداد المواصفات.
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قام االتحاد العام للصلناعات الفلسلطينية بعقلد العديلد ملن ورشلات العملل فيملا يخلص تطبيقلات قلانون العملل الفلسلطيني
وادارة األلمات والسالمة المهنية ،وذلك بتمويل من مؤسسة التعاون اإلنمائي األلماني .GIZ

 .7مشروع البوابة الصناعية اإللكترونية


ضمن العمل المشترك مع  ،GIZتم بدت العمل علك تطوير مشرو البوابة الصناعية اإللكترونية ،وذلك باختيار خمسلة
قطاعللات صللناعية البللدت بتوليللع االسللتمارات الخاصللة بالقطاعللات الصللناعية هللي الغذائيللة ،الدوائيللة ،الجلللود واألحذيللة،
النسلليج والمالبللس ،الحجللر والرخللام ،حيللث تللم التعاقللد مللع شللركة محليللة قامللت بتطللوير برنللامج إلكترونللي خللاص لهللذا
المشرو .



تللم تصللميم اسللتمارات مسللحية بالشللراكة مللع االتحللادات التخصص للية الخمسللة الت للي تحللدد العمللل معه للا بهللدف تجمي للع
المعلومات من أعضاتها



يشمل المشرو تطوير الصفحات اإللكترونية لالتحاد العام واالتحادات التخصصية.

 .8مركز تحديث الصناعة


قللام مركللل تحللديث الصللناعة بتنفيللذ مشللرو تطللوير المنشللآت الصللناعية الممللول مللن البنللك اإلسللالمي للتنميللة ،حيللث تللم
االستفادة من هذا المشرو  20منشأة صناعية في الضفة وغلة ملن مختللف القطاعلات الصلناعية ،إضلافة إللك تلدريب
حوالي  200موظف إداري وفني.



قلام االتحلاد العلام للصللناعات الفلسلطينية بتقلديم احتياجلات الشللركات الصلناعية التلي اسلتفادت مللن المرحللة األوللك ملن
مشرو تطوير األعمال الممول من البنك اإلسالمي للتنمية كمرحلة نالنة للمشرو .



قام االتحاد في غلة بإعادة إعمار المصانع وتحديد أهلم الخطلوات القادملة ملن ضلمنها اسلتئناف مشلرو المكلن والعملل
علك تنفيلذ مشلرو الد ارسلة للمنشلآت التلي للم يلتم تعويضلها .بعلد االنتهلات ملن المسل والتقيليم الخلاص بالمشلرو بشلكل
كامللل ووضللع كافللة النتللائج التللي خلصللت إليهللا تحللت تصللرف االتحللاد العللام لتقللديمها للجهللات المانحللة للحصللول علللك
تمويل لتنفيذ مشرو لتدعيم القطا الصناعي ،حيث تم البدت بتعويض قطا الخياطة.



تم االنتهات من تنفيذ الدفعة األولية ضمن التخصيص الناني من المشلرو باسلتننات عقلد أخيلر وهلو عقلد شلركة لبلد ملع
المستفيد عودة.



قللام االتحللاد العللام ممللنالً بمركللل تحللديث الصللناعة بتنفيللذ العديللد مللن الللور فللي المنللاطق المختلفللة منللل نللابلس ورام ا
والخليل وبيت لحم لتحديد احتياجات حوالي  100منشأه صناعية في مشرو التحديث الصناعي ملع البرنلامج الفرنسلي
وو الرة االقتصاد.
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وصللل مشللرو تحللديث الصللناعة الممللول مللن الحكومللة الفرنسللية ( )AFDإلللك م ارحللل متقدمللة حيللث يجللري اآلن بحللث
موضو آليات التنفيلذ ،حيلث سليتعاقد عللك المشلرو ملع و الرة االقتصلاد اللوطني وسليقوم بتنفيلذه كلل ملن االتحلاد العلام
(الجوانب الفنية والجودة ونقل التكنولوجيا) واتحاد الغرف التجارية (التمويل) وبالتريد (التصدير) .إن المشرو يسلتهدف
عينة من  50شركة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية ومولعة جغرافياً ،حيث سليتم وضلع آليلات الختيلار هلذه
الشركات هذه الحقاً.



ق للام مرك للل تح للديث الص للناعة ف للي غل للة مم للنال بمهندس لليه ببل للورة الخط للوط العريض للة لتنفي للذ مش للرو تص للنيف المنش للآت
الصللناعية التصللنيف ل لمنشللآت الصللناعية بشللكل كامللل ضللمن تصللنيفات محللددةد حيللث تللم منللذ بدايللة العللام العمللل علللي
تنفيذ بعض المهام ضمن هذا المشرو :
 .1تم االنتهات من وضع تصور مكتوب للمشرو وما هي آليات تنفيذ المشرو في حال إق ارره من الجهات
المختصة.
 .2تم االجتما مع عدد من ممنلي االتحادات الصناعية التخصصية وذلك للتباحث ومناقشة هذا المشرو وآناره
علي القطا الصناعي.

 .3تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية والمسئولة عن إقرار هذا المشرو وتم خالل هذه االجتماعات تسليم هذه
الجهات تصور كتابي للمشرو .
 .4جاري العمل علي تنفيذ بعض المالحظات التي تقدمت بها الجهات المسئولة وذلك إلنجاع المشرو .



تم عقد  focus group meetingفلي نلالث منلاطق نلابلس ورام ا والخليلل وذللك لتحديلد المعيقلات والتحلديات التلي
تواجلله القطللا الصللناعي ف للي فلسللطين ،حيللث ت للم اللقللات مللع رؤسللات االتح للادات التخصصللية الص للناعية ومللع م للدرات
الشركات الصناعية.



تم عقد ورشة عمل حول فرص تطوير القطا الصناعي فلي فلسلطين وفقلاً لملا فلي ورد ملؤخ اًر ملن خطلط دوليلة ملؤخ اًر
وذلك من ممنلي الرباعية الدولية.



تم العمل علك تطوير قدرات قطا الجلود واألحذية من خالل تشخيص وتقييم  15منشاة صناعية مولعين فلي الضلفة
والقطا لتحديد احتياجات القطا المادية والفنية.



كما تم العمل علك تطوير قدرات قطا النسليج والمالبلس ملن خلالل تشلخيص وتقيليم  15منشلاة صلناعية ملولعين فلي
الضفة والقطا لتحديد احتياجات القطا المادية والفنية.



كما تم العمل علك إعداد دراسات تشخيصية لإلتحادين واعداد خطط لتطوير قدراتها.



تنفيذ دراسة كاملة وشاملة الحتياجات قطا الخشبية واألناث في قطا غلة.



تلم توليلع اسلتبيان عللك شلريحة ملن المنشلآت الصلناعية بهلدف التعلرف عللك المشلكالت التلي تواجله هلذه المنشلآت فللي
مجاالت التأمين والسالمة المهنية وادارة األلمات وكذلك قضايا العمال.
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 .9مشروع TEMPUS


يقوم االتحاد العام وبالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي خاصة الجامعات الفلسطينية ،جامعة بيرليت وجامعلة النجلاع
الوطنيلة بتنفيلذ مشلرو  ME-ENG TEMPUSوبالشلراكة أيضلاً ملع مجموعلة ملن الجامعلات العربيلة واألوروبيلة ،بتنفيلذ
مشللرو يهللدف إلللك تعليللل مفهللوم الش لراكة بللين مؤسسللات التعللليم العللالي والقطللا الصللناعي المحلللي.من خللالل تصللميم
برنامج ماجستير يلبي حاجة السوق المحلي في مجال "الهندسة المستدامة" ُليطرع في جامعة بيرليت ،وفي صلدد ذللك
تللم عقللد ورشللة عمللل بعن لوان التعللليم المسللتمر فللي هندسللة االسللتدامة يللوم اإلننللين الموافللق  2014/03/24فللي جامعللة

بيرليلت ،حيلث هللدفت هلذه الورشللة إللك نقلا

بعللض اللدورات التدريبيلة للتعلليم المسلتمر التللي تلم تطويرهللا للكلادر الفنلي

المحلي في إطار المشرو


تم االتفاق علك فت مركل تدريب مشترك موجه للقطا الصناعي في جامعة بيرليت كما وتلم تشلكيل لجنلة مكونلة ملن
ممنلين عن االتحاد العام للصناعات الفلسطينية وممنلين عن كلية الهندسة ،حيث يهلدف المركلل لرفلع مسلتوى المعرفلة
والمهللارات لللدى طللالب الد ارسللات العليللا والمللوظفين التقنيللين ف للي مجللال الص للناعة التكنولوجيللة لتتماش للك مللع المعللايير
العالميللة وذلللك مللن خللالل تنفيللذ الللدورات التدريبيللة المعتمللدة وور العمللل والحلقللات الد ارسللية ،والخللدمات االستشللارية
المتخصصة ،ومشاريع التخرج المتعلقة بطالب الهندسة الحتياجات ومتطلبات الصناعة المحلية ،باإلضافة إللك العملل
علللك الموضللوعات البحنيللة التللي تهللدف إلللك حللل المشللاكل الصللناعية ،وفللي صللدد تونيقلله فللي مللذكرة تفللاهم بللين االتحللاد
وجامعة بيرليت بتاريخ .2014/03/24

 .10نشاطات مع المؤسسات المحلية


شارك االتحلاد العلام مملنالً بلاإلدارة ومهندسليه بالعديلد ملن االجتماعلات النقاشلية وكلذلك ورشلات العملل التلي تلم تنفيلذها
ضللمن مشللرو تنميللة محليللة اقتصللادية مبتك لرة بتمويللل مللن مؤسسللة التعللاون اإلنمللائي  GIZحيللث يعتبللر االتحللاد العللام
شريك رئيسي للبلديات في تنفيذها لهذا المشرو وبذلك تم إنجال بعض المهام أبرلها.
 .1إتمام عرض توضيحي بلدية  30من بلديات القطا يوض بعض جوانب عمل االتحاد العام وكيف ُيمكن إنجاع
المشاريع التي سوف يكون االتحاد العام شريك فيها.

 .2المشاركة في الورشات النقاشية لعرض واقع الصناعة الفلسطينية وكيف ُيمكن دعم الصناعة الفلسطينية ضمن
هذا المشرو .

 .3سوف يتم االجتما خالل الفترة القادمة مع ممنلي بعض البلديات التي تم اختيارها لتنفيذ المشاريع الصناعية.
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يقوم االتحاد العام بتنفيذ مشرو دعم المناهج التعليمية التقنية بتمويل من مؤسسة التعاون اإلنمائي األلماني  GIZالذي
يهدف إلك ربط المناهج التقنية بعدد من المهن الصناعية وذللك لتطلوير هلذه الحلرف وجعلهلا أكنلر قابليلة للواقلعد حيلث
تم عقد بعض ورشات العمل واالجتماعات لعرض وجهة النظر الصناعية بالمناهج التقنية وكيلف يمكلن تطويرهلا لتلبلي
احتياجات القطا الصناعي.



شللارك االتحللاد وبفعاليللة فللي التحضللير لمللؤتمر الح لوار االقتصللادي بللين القطللاعين العللام والخللاص مللن خللالل اللجنللة
التحض لليرية ،كم للا ش للارك ف للي إع للداد وبل للورة أوراق ومواق للف القط للا الخ للاص م للن كاف للة مح للاور الم للؤتمر ،إض للافة إل للك
المش للاركة ف للي إدارة جلس للات الم للؤتمر .حي للث ك للان م للن مخرج للات الم للؤتمر تش للكيل لجن للة حل لوار دائم للة يك للون رؤس للات
المؤسسات أعضات بها كممنلين عن القطا الخاص الفلسطيني.



يشللارك األمللين العللام فللي العديللد مللن ليللارات الدوليللة ،حيللث شللارك األمللين العللام مللع وكيللل و الرة االقتصللاد الللوطني د.
تيسير عمرو في ورشلة العملل الدوريلة للجنلة الشلراكة الورومتوسلطية حلول القطلا الصلناعي فلي بروكسلل ،كملا شلارك
ف للي تق للديم ع للرض للجن للة فلس للطين ف للي برلم للان االتحللاد األوروب للي ع للن المعيق للات اإلسل لرائيلية وف للرص تط للور االقتص للاد
الفلسطيني في مقر البرلمان في بروكسل.



كمللا لار األمللين العللام غرفللة التجللارة والصللناعة فللي مالطللا وذلللك مللن أج لل ترتيللب ليللارة وفللد مللن الصللناعيين ورجللال
األعمللال الفلسللطينيين لمالطللا وااللتقللات مللع نظ لرائهم المللالطيين .كمللا لار قنصللل مالطللا مقللر االتحللاد العللام ونللاق

م لع

األمين العلام إمكانيلة ليلارة الوفلد الفلسلطيني خلالل عقلد لقلات رجلال األعملال الليبيلين والتونسليين ملع نظلرائهم الملالطيين
في مالطا في شهر .2014/5

 .11مشروع إحالل الواردات


تم تنفيذ دراسة شاملة لتحديد أنر تجارة اإلنفاق علي المنتجات المحلية وتحديد مدي فعاليتها في المنافسة.



لللم يتوقللف مشللرو إحللالل ال لواردات مللع الجهللات المسللئولة والمعنيللة بالمشللرو حيللث تللم البللدت بالتنفيللذ لحمايللة بعللض
المنتجات بقطا الغذائية.



جاري دراسة بعض القطاعات منل قطا البالستيك والغذائية لدراسة وتشخيص القطاعات المنبنقلة ملن هلذه القطاعلات
كل علك حدى وذلك لتحديد االحتياجات والمشاكل واإلجراتات الاللمة للتأهيل إلحالل الواردات.



يقوم االتحاد العام بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية بالموضو وذلك إلطالعهم علك مجريات المشرو .



يتم تقييم القطاعات التي تم تطبيق نظام إحالل الواردات عليهلا وذللك لتحديلد نقلاط القلوة والضلعف لتطلوير آليلة إحلالل
الواردات لتتالتم بشكل أفضل.
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 .12تطوير القدرات الداخلية لالتحاد العام


تم تعيين كل من أمين عام لالتحاد العام ،باإلضافة إلك موظف إداري (سكرتيرة) ،ومهندسة صناعية – منسقة الب ارمج
والمشاريع.



تم االتفاق علك نظام مالي مختلط (حساب رئيسي وحسابات فرعية).



ق للام االتح للاد ف للي غل للة بعق للد مجموع للة م للن االجتماع للات وور العم للل م للع  GIZواتح للاد الص للناعات النس لليجية لتحدي للد
احتياجللات االتحللاد العللام  ،حيللث تللم اعتمللاد مجموعللة مللن الللدورات التدريبيللة الخاصللة باتحللاد الصللناعات النسلليجية علللك
احدث التقنيات بما يتناسب ملع احتياجلات السلوق ومتطلبلات الجلودة والمواصلفات واالنتاجيلة حتلك يلتم اسلتخدام تقنيلات
حساب الكميات والتصميم االلكتروني للمنتجات.



قام األمين العام بنالنة ليارات لمقر االتحاد في غله لمتابعة وتنسيق األعمال ،حيث اجتمع ملع أعضلات مجللس اإلدارة
ورؤسات ومدرات االتحادات التخصصية.

 .13الميزة التنافسية للصناعة الفلسطينية


تم تقديم مقترع مشرو إلنشات مختبر مركلي للصناعات الفلسطينية إلك مؤسسة JICA



المملول ملن وكاللة التنميلة اليابانيلة  ،JICAللدعم الجلودة فلي
تلم إعلداد مشلرو تطبيلق نظلام الجلودة الفلسلطينية ُ PS 15

القطللا الصللناعي فللي غ للة ،حيللث يعتبللر هللذا المشللرو امتللداد لمشللرو سللابق تللم تنفيللذه فللي االتحللاد العللام للصللناعات

الفلسللطينية علللك ان يللتم العمللل علللك التعريللف بمفللاهيم الجللودة الفلسللطينية لعللدد  200ممنللل عللن المنشللآت الصللناعية
الفلسللطينية بمللا فيهللا االتحللاد العللام واالتحللادات الصللناعية التخصصللية .حيللث ومنللذ بدايللة العللام تللم العمللل علللي انجللال
بعض المهام واإلجراتات التي سيتم من خاللها تنفيذ هذا المشرو  ،ويمكن تلخيص هذه المهام بالتالي:
 .1تم االجتما

مع الوفد الياباني الممنل للوكالة اليابانية لتنمية بمقر االتحاد العام وتوضي

جدوى تنفيذ هذا

المشرو علي القطا الصناعي.
 .2تم االجتما مع االتحادات الصناعية التخصصية وذلك إلكمال بعض اإلجراتات المتعلقة بالمشرو .
 .3جاري العمل بمركل تحديث الصناعة علك وضع المعايير والشروط الرئيسية والتي سيتم من خاللها اختيار
المصانع المستفيدة من هذا المشرو .
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مش للرو الل لربط ب للين القط للا األك للاديمي والقط للا الص للناعي ال للذي يه للدف إل للك تقري للب المن للاهج الد ارس للية الت للي تُ للدرس
بالجامعات والمعاهلد التقنيلة لتكلون قريبلة جلداً ملن الواقلع الصلناعي  ،وقلد تلم إنجلال بعلض المهلام ضلمن هلذا المشلرو
واالجتما مع عدد من ممنلي الجامعات الفلسطينية لعرض وجهة النظر الصناعية بالمناهج التعليمية.



صدر قرار عن الحكومة الفلسطينية في تأجيل العمل لالستفادة من قانون تشلجيع االسلتنمار بسلبب األلملة الماليلة كملا
تم تشكيل لجنة مشتركة من القطا العام والخاص لدراسة القانون والعمل علك تعديله.



لات عل للك طل للب م للن و الرة اإلقتص للاد ال للوطني مجموع للة قل ل اررات متعلق للة ب للدعم المن للتج
أص للدرت الحكوم للة الفلس للطينية وبن ل ً
الفلس للطيني ،حي للث ت للم ف للرض الجم للارك لغاي للة  %30عل للك البض للائع المس للتوردة الت للي تش للكل حال للة إغل لراق ف للي الس للوق

الفلسطيني.


محاربلة البضلائع المقللدة والملللورة وذللك ملن خلالل العمللل الميلداني اللدؤوب للدائرة حمايللة المسلتهلك فلي و الرة االقتصللاد
الوطني ومالحقة البضائع الفاسدة والملورة.



كملا تلم التأكيلد عللك قلرار الحكوملة عللك إعطلات األفضللية للمنتجلات الفلسلطينية فلي العطلاتات الحكوميلة بواقلع %15
عن األسعار المنافسة



تللم التواصللل مللع وكالللة الغللوث مللن خللالل عقللد عللدة اجتماعللات ألخللذ موافقللة الوكالللة بتفضلليل المنللتج المحلللي فللي شللتك
المنفذة من الوكالة.
العطاتات ُ



تللم التواصللل مللع و الرة االقتصللاد فللي غ للة لتفعيللل برنللامج إحللالل اللواردات ومنللع اسللتي ارد العديللد مللن المنتجللات فللي عللدة
قطاعات ابرلها الخياطة والنسيج.



الموقعلة
مشرو دعلم المصلانع ملن ال  Mercy Corpفلي غلله :تلم نهايلة العلام الماضلي انتهلات العملل بملذكرة التفلاهم ُ

بين مؤسسة  Mercy Corpواالتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،حيث تم تمديد العمل خالل بداية العمل لملدة شلهر
غير مدفو األجر وذلك إلنجال بعض المهام العالقة كان من ضمنها دراسة وتحديد احتياجات المصانع من الخريجين
ذوي الخبرة للعمل بالمصانع خالل المرحلة القادمة من المشرو .


تللم عقللد عللدة جلسللات واجتماعللات بحضللور ممنلللي االتحللادات الصللناعية التخصصللية وممنلللي عللن عللدد مللن المصللانع
وذلللك لتوضللي آليللة العمللل ضللمن هللذا المشللرو  ،وتشللجعيهم عللك التسللجيل بالمشللرو لمللا للله مللن آنللر بتطللوير خطللوط
اإلنتاج وليادة كفاتتها ورفع قدرتها اإلنتاجية.



قام االتحاد العام بغلة بإقامة معرض المنتجات الوطنية الرابع بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية وكلية التجارة داخل حلرم
الجامعة للدعم تسلويق هلذه المنتجلات وتعريلف فئلة الشلباب عللك مسلتوى تطلوير المصلانع الفلسلطينية لترسليخ النقلة فلي
المنتجات الوطنية لدى المتسوق الفلسطيني.
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 .14مشروع تشغيل الالجئين الفلسطينيين


تم إكمال العمل ضمن مشرو التشغيل اللذي تنفلذه وكاللة الغلوث وتشلغيل الالجئلين الفلسلطينيين وبالشلراكة ملع االتحلاد
العام للصناعات الفلسطينية حيث تم منذ بداية العمل إنجال بعض المهام واألنشطة ضمن هذا المشرو :
 .1تم االنتهات من الدورة األولك للمشرو خالل نهاية العام  2013حيث تم تقييم المرحلة األولك والعمل علي تجنب
بعض التجاولات التي حصلت بالمرحلة األولك ،حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من المشرو  224شركة
باإلضافة إلك توفير  1000فرصة عمل مولعين بين المسجلين ضمن وكالة الغوث والعاملين في المصانع.
 .2بدت العمل ضمن المرحلة النانية للمشرو منذ بداية العام الحاليد حيث تم التوقيع مع عدد من الموظفين ضمن
هذا المشرو وذلك باالتحاد العام واالتحادات الصناعية التخصصية وتم التوقيع مع عدد من المدرات التنفيذيون
ضمن بنود هذا المشرو .
 .3تم إسناد العديد من المهام والمسؤوليات للموظفين الجدد وذلك للعمل علك إنجالها ضمن الخطة اإلستراتيجية
التي وضعها االتحاد العام خالل  3سنوات من تنفيذ هذا المشرو .
 .4تم عقد بعض االجتماعات مع ممنلين مع وكالة الغوث واالتحاد العام وذلك لمتابعة سير العمل وتجاول بعض
األلمات إلنجاع المشرو .

 .15مشروع التمويل للمنشآت الصغيرة


فيما يخص مشرو التمويل واإلقراض للمنشآت الصناعية في غله ضمن برنامج تطلوير الشلركات الفلسلطينية الصلغيرة
والمتوسطة تم إنجال بعض المهام منها:
 .1تم عقد اجتما مع ممنلين عن مشرو تطوير الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة بمقر االتحاد بغلة وذلك
بغرض العمل علك تقريب وجهات النظر بين هذا البرنامج واالتحاد العام بصفته ممنالً عن القطا الخاص.
 .2تم بتاريخ  2014-3-5عقد اجتما مع ممنلي البرنامج واالتحاد العام وممنلين عن بعض البنوك حيث تم
عرض نماذج عن منشآت صناعية تحتاج إلك القروض لتنمية قدراتها.



سيعمل االتحاد خالل الفترة القادمة للبدت بحملة لتوعية القطاعات الصناعية بأهمية هذا المشرو .



سيتم بدت العمل به بعد االنتهات من إعداد النظام المحوسب

 .16تقوية العالقات مع الصناعيين
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من خالل تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية للمصلانع ودعلوات المشلاركة فلي المعلارض المحليلة والدوليلة والمشلاركة فلي
الدورات الخارجية.



كما تم حث االتحادات التخصصية علك تفعيل آلياتها بالتواصل مع القطاعات الصناعية وذلك بغرض ليادة العضوية
بتلك االتحادات.

 .17تقوية العالقات مع الشركاء والمانحين وأصحاب العالقة


قللدم االتحللاد عللدد مللن المقترحللات التمويليللة للبنللك اإلسللالمي للتنميللة منه للا :تط للوير قللدرات االتحللاد العللام واالتحللادات
التخصصللية ،تنفيللذ معللارض محليللة للصللناعات الفلسللطينية ،تنفيللذ مجموعللة مللن البعنللات الخارجيللة للصللناعيين ،دعللم
الصناعة الفلسطينية في القدس ،كما تم تجهيل مجموعة من مقترحات المشاريع في الضفة والقطا :
.1

هيئة الترقيم الفلسطيني

.2

تطوير القدرات لإلتحاد العام واالتحادات التخصصية

.3

إنشات مراكل التسوق للمنتجات الفلسطينية.

.4

المناصرة وحشد التأييد

.5

إقامة المعارض المتنقلة للمنتجات الفلسطينية

.6

إصدار مجلة الصناعي الفلسطيني

.7

برامج تحديث الصناعة

.8

البوابة الصناعية اإللكترونية

.9

الرقابة الصناعية

 .10مشرو بنات واعادة تأهيل المنشآت المتضررة من الحروب علك قطا غلة،
 .11مشرو تطوير بعض المنشآت التي تعتبر بحاجة ماسة لتطوير خطوط إنتاجها
 .12مشرو بنات مختبر مركلي يجمع القطاعات الصناعية كافة
 .13مشرو تطوير مركل تحديث الصناعة وبنات قدراته اإلدارية بشكل كامل
 .14مشرو تقديم دورة متطورة لتدعيم قطا الخياطة بأساليب تصميم األليات الحدينة
 .15مشرو دعم التجارة الداخلية والعمل علي إحالل الواردات في قطا الخياطة
 .16مشرو بنات أنظمة جودة محلية لعينة من المنشآت تحوي أكتر من  30مصنع في قطا غلة
 .17مشرو دور المرأة في الصناعة
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 .18مشللرو االنبعانللات البيئيللة فللي القطللا الصللناعي وتللدابير الصللحة والسللالمة المهنيللة وكيفيللة التكيللف معهللا فللي
فلسطين
 .19مشرو تعليل التدريب والتعليم المهني والتقني لمواكبة احتياجات السوق الفلسطيني

التحديات التي يواجهها االتحاد العام للصناعات
ال شك في إن االتحاد العام استطا تخطي العديد من التحديات والتي كان آخرها ما يتعلق باسلتم ارريته وتواجلده ،إال أن االلتللام
والعليمة التي ظهرت في خلوة شهرة نيسان 2012في مدينة أريحا ونتائجها والنظلرة اإلسلتراتيجية للدى مجللس إدارة االتحلاد العلام
وهمللة جهللاله التنفيللذي والللدعم التللي تلقللاه مللن الصللناعيين واالتحللادات التخصصللية و و الرة االقتصللاد الللوطني والشللركات الللدوليين
والمحليين ،كل ذلك ساهم في عملية اإلنقاذ واعادة الحياة لواحدة من أهم مؤسسات القطا الخاص الفلسطيني .وبالرغم من ذلك
ما لال هناك مجموعة من التحديات التي ماللنا بحاجة لمواجهتها والتغلب عليها والتي أهمها:
تحديات داخلية-:


استم اررية العمل علك تقوية العالقات الداخلية وخاصة مع االتحادات التخصصية.



استمرار العمل علك تطوير القدرات الداخلية لالتحاد العام وتقديم خدمات نوعية ألعضات االتحاد.



العمل علك تسوية المستحقات وااللتلامات المالية من اجل التركيل علك العمل المستقبلي.



استمرار العمل علك تطبيق مفاهيم وقواعد الحوكمة وتعليل الشفافية والمسائلة.



تعليل التفاف االتحادات التخصصية وتقديم التلاماتها لالتحاد العام.
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استحداث برامج ونشاطات تساهم في تعليل االستدامة لالتحاد العام واالتحادات التخصصية.

تحديات خارجية-:


العم للل المس للتمر والمس للاهمة ف للي تط للوير منظوم للة القل لوانين واإلجل لراتات الناظم للة للص للناعة بش للكل خ للاص واالقتص للاد
الفلسطيني بشكل عام.



العمل المشترك مع مؤسسات القطا الخاص والوصل إلك تفاهمات عملية لتحديد الصالحيات وتقسيم األدوار بينها.



اسللتم اررية العمللل بش لراكة مللع الحكومللة وتحديللداً و الرة االقتصللاد الللوطني ومؤسسللاتها وغيرهللا مللن الللو الرات والمؤسسللات
الحكومية ذات العالقة وذلك بهدف خدمة القطا الصناعي.



تطللوير وترسلليخ العالقللة مللع الشللركات المحليللين والللدوليين وتوجيلله مسللاهماتهم وتللدخالتهم لخدمللة للقطللا الصللناعي
ومؤسساته.
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