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المقدمة
فــي اطــار المتغيــرات المتالحقــة التــي تشــهدها بيئــة االعمــال محليــا واقليميــا
وعالميــا ،كان علــى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم أن تواكــب هــذه
التطــورات والمتغيــرات لتتماشــى مــع توجهــات الغرفــة االســتراتيجية فــي تحقيــق
تنميــة اقتصاديــة مســتدامة ،وتلبيــة متطلبــات أعضــاء الهيئــة العامــة بكفــاءة
وفعاليــة ،حيــث تركــزت نشــاطات الغرفــة التجاريــة خــال العــام المنصــرم علــى
تمثيــل القطــاع الخــاص وتعزيــز ورفــع مســتوى االداء والجــودة للشــركات المحليــة
ّ
ولعــل
وتوطيــد الروابــط والعالقــات التجاريــة مــع غــرف تجاريــة محليــة وخارجيــة،
أهــم مــا م ّيــز نشــاطات هــذا العــام متابعــات قضايــا االعضــاء مــع مختلــف الجهــات
المعنيــة ،وتوقيــع مذكــرات تفاهــم وتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي
والمســاهمة الفاعلــة فــي تحســين بيئــة االعمــال بالمحافظــة.
عملــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى تحقيــق عــددٍ كبي ـ ٍر مــن
أهــداف الجــودة للعــام  2015والتــي تمثلــت فــي زيــادة عــدد االعضــاء المنتســبين اليهــا
مــن خــال اســتقطاب أعضــاء جــدد ،كما بــدأت بخطــوات تمهيديــة لتقديــم خدمات
الكترونيــة ،واتبــاع أســاليب ترويجيــة جديــدة لزيــادة عــدد زوار المعــرض الدائــم،
وتنظيــم دورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة الموظفيــن وأعضــاء الهيئــة العامــة ،واشــراك
أعضــاء الهيئــة العامــة فــي النشــاطات المحليــة والخارجيــة لترويــج أعمالهــم
ومنتجاتهــم مــن خــال بعثــات تجاريــة ومعــارض محليــة وخارجيــة ومهرجانــات
دوليــة وإنشــاء صنــدوق المســؤولية االجتماعية،ومبــادرة الهيئــة االداريــة لتنشــيط
مركــز صاحبــات االعمــال.
أمــا علــى المســتوى االداري فقــد تــم تطويــر االنظمــة االداريــة لمــا فيــه مصلحــة
العمــل لتقديــم افضــل الخدمــات لمجتمــع االعمــال فــي المحافظــة ،ونضــع بيــن
أيديكــم ملخصــً ألهــم الخدمــات التــي تــم تقديمهــا وأبــرز النشــاطات والفعاليــات
التــي شــاركت فيهــا ونظمتهــا ،آمليــن أن نحقــق فــي العــام القــادم أهدافــً تعـ ّ
ـذر
علينــا تحقيقهــا خــال عــام .2015
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة | رسالة الى االعضاء
االخوات واالخوة االفاضل ،
كل عــام تفتخــر غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم
بتقديــم تقريرهــا الســنوي ألنــه يعكــس انجــازات حقيقيــة
و نشــاطات ذات اهميــة علــى المســتويين االقتصــادي و
االجتماعــي .ويســتعرض التقريــر الســنوي لهــذا العــام أهــم
اإلنجــازات والمبــادرات والفعاليــات التــي تمــت خــال العــام
 ،2015والتــي جــاءت فــي مجملهــا لتتماشــى مــع األولويــات
اإلســتراتيجية للغرفــة والتــي تتمحــور حــول اســتمرار الغرفــة
فــي طليعــة داعمــي السياســات والتوجهــات المســاندة
للقطــاع الخــاص فــي المحافظــة.

د .سمير حزبون
رئيس مجلس االدارة

تم ّيــزت ســنة  2015علــى جميــع األصعــدة؛ فكانــت ســنة مثمــرة اكملــت فيهــا الغرفــة
التجاريــة مســيرة العطــاء التــي بدأتهــا منــذ خمســينات القــرن الماضــي ،و قدمــت
فيهــا المزيــد مــن الخدمــات المميــزة ألعضــاء الهيئــة العامــة و النشــاطات النوعيــة.
عملــت الغرفــة خــال العــام  2015علــى تنظيــم بعثــات تجاريــة و المشــاركة فــي
العديــد مــن المؤتمــرات والمعــارض اإلقليميــة والدوليــة واســتقبال رجــال االعمــال،
وقــد ّ
نظمــت الغرفــة العديــد مــن الفعاليــات توزعــت بيــن المؤتمــرات وورش العمــل
والنــدوات المتخصصــة ،كمــا وقعــت عــدة اتفاقيــات و مذكــرات تعــاون مــع غــرف
تجاريــة اخــرى و مؤسســات مختلفــة.
و لــم تنــس غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم واجباتهــا تجــاه المجتمــع
فقامــت بالعديــد مــن النشــاطات ذات الصلــة بالمســؤولية االجتماعيــة ،كما اســتمرت
فــي تطويــر كادرهــا الوظيفــي و اســتقطاب كفــاءات واالســتثمار بأحــدث التقنيــات و
الوســائل التكنولوجيــة لرفــع مســتوى االداء فــي الغرفــة و تطويــر الخدمــات .و أولــت
الغرفــة اهتمامــا خاصــا بالمــرأة فارتقــت بمســتوى الخدمــات و االستشــارات التــي
يقدمهــا المركــز لســيدات و صاحبــات االعمــال.
ان وتيــرة النشــاطات كانــت متســارعة و كثيــرة و متنوعــة ،وال يمكــن ان نوفيهــا حقها
بالكامــل فــي هــذا التقريــر ،آمليــن ان يكــون عــام  2016عامــا مزدهــرا يحمــل نجاحــات
اكبــر للغرفــة و يشــهد نشــاطات مميــزة وانجــازا نوعيــا علــى مختلــف المســتويات
وتطويــرا لالقتصــاد المحلــي علــى طريــق بنــاء الدولــة المســتقلة وخدمــة األعضــاء
والمواطنيــن.
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مجلس االدارة

د .سمير حزبون
رئيس مجلس االدارة
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نبذة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة
ذات نفــع عــام ،وهــي تمثــل القطــاع الخــاص فــي المحافظــة ،حيــث تلعــب الغرفــة
دورًا مهمــً فــي المجــال االقتصــادي فــي المحافظــة كونهــا تعتبــر مــن المؤسســات
الرائــدة فــي تعزيــز االقتصــاد مــن خــال جــذب اســتثمارات جديــدة وذلــك بالتعــاون
مــع مؤسســات اســتثمارية لتحقيــق التنميــة المســتدامة علــى الرغــم مــن كل
المعيقــات ،حيــث تبــذل الغرفــة كافــة الجهــود لمســاعدة أعضــاء الهيئــة العامــة
المنتســبين إلــى عضويتهــا علــى تحمــل الظــروف الصعبــة وتشــجيعهم علــى
االســتمرارية والتطــور.
ّ
إن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم عضــو أصيــل فــي مجلــس إتحــاد
الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية ومقــره المؤقــت رام اهلل ،ويضــم
 18غرفــة فــي فلســطين .وقــد تأسســت أول غرفــة تجاريــة صناعيــة فــي محافظــة
بيــت لحــم فــي أوائــل الخمســينات مــن القــرن العشــرين ،حيــث تــم انتخــاب أول
مجلــس إدارة بتاريــخ  ،1952/4/16وفــي  1965/8/30تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد
أكمــل مســيرة العطــاء والبنــاء .ومــع قــرب البــدء باحتفــاالت األلفيــة الثانيــة ودخــول
المحافظــة فــي مرحلــة جديــدة مــن البنــاء واالعمــار أصــدر معالــي وزيــر االقتصــاد
الفلســطيني قــرارًا بتعييــن مجلــس إدارة جديــد فــي عــام  1999ضــم نخبــة مــن رجال
األعمــال واالقتصادييــن إلدارة شــؤون الغرفــة .
وفــي تمــوز مــن عــام  ،2011جــرت ثالــث انتخابــات فــي تاريــخ الغرفــة ،حيــث بلــغ عــدد
أعضــاء مجلــس االدارة المنتخــب عشــرة أعضــاء يعملــون جميعــً علــى خدمــة
أعضــاء الغرفــة وتطويــر برامجهــا ،ويضــم المجلــس المنتخــب ألول مــرة العنصــر
النســائي لتكــون غرفــة بيــت لحــم أول غرفــة تضــم ســيدة فــي عضويــة مجلــس
إدارتهــا علــى مســتوى الوطــن .وقــد تعهــد المجلــس الجديــد برئاســة االقتصــادي د.
ســمير حزبــون الــذي شــغل هــذا المنصــب فــي الفتــرة الســابقة بالمضــي قدمــً لرفع
مســتوى أداء الغرفــة ولتقديــم أفضــل الخدمــات ألعضــاء الهيئــة العامــة ،ودعــم
الصناعــات والمنتجــات المحليــة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة المســتدامة.
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الرؤية ،الرسالة واألهداف االستراتيجية
الـرؤيـــة
غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

الرسالــــة
تعمــل الغرفــة علــى تقديــم أفضــل الخدمــات لألعضــاء والمجتمــع المحلــي مــن
خــال االرشــاد والتوجيــه ،وتطويــر القــدرات باســتخدام األســاليب التكنولوجيــة.
كمــا تعمــل علــى التمثيــل الفعــال ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم ،وتفعيــل
الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي والقطــاع العــام ،واالهتمــام بأصحــاب
االحتياجــات الخاصــة والمــرأة والشــباب.
كمــا تعمــل الغرفــة علــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع المنتــج الوطنــي واالهتمام
بتنميــة الــكادر العامــل فيهــا ،وتحقيــق أعلــى معاييــر الشــفافية واالنفتــاح وحريــة
الــرأي.

الفلســـفة والقيــم
تقــوم فلســفة الغرفــة علــى تشــجيع روح التعــاون والمبــادرة بيــن األعضــاء
والموظفيــن والتعــاون المؤسســاتي لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي
المجتمــع المحلــي .وتعتبــر الغرفــة أن نشــاطاتها مشــتقة مــن احتياجــات وأولويــات
األعضــاء .وقــد ألزمــت الغرفــة نفســها بمجموعــة مــن القيم تســاعدها فــي تحقيق
رؤيتهــا ،وهــذه القيــم هــي :النزاهــة ،المســاءلة ،الشــفافية ،التكامليــة ،التغييــر
والتأقلــم ،االنفتــاح ،المســئولية االجتماعيــة ،المهنيــة والتقيــد بالمعاييــر الدوليــة فــي
األداء.

األهـــداف االســـتراتيجيـــة
 .1تعزيز النشاط االقتصادي لمجتمع األعمال في المحافظة.
 .2تحسين تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع األعضاء.
 .3زيادة فاعلية وكفاءة أداء الغرفة التجارية.
 .4تحسين الموارد المالية للغرفة.
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اللجان القطاعية | (الصناعية  ،التجارية  ،لجنة صاحبات االعمال)
عدد اجتماعات اللجان القطاعية لعام 24 | 2015
منــذ مباشــرتها بتشــكيل لجــان قطاعيــة  ،حرصــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى متابعــة أمورهــا ومهماتهــا
مــن خــال نظــام داخلــي ألعمــال كل لجنــة ،ويهــدف تشــكيل اللجــان إلــى:
•تمثيل أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ضمن قطاعات تخصصية.
•العمــل علــى تقويــة الصــات والروابــط بيــن القطــاع التخصصــي والغرفــة التجاريــة فــي محافظــة بيــت لحــم وتأســيس
منبــر للتواصــل والحــوار الدائــم فيمــا بينهمــا لخدمــة ذلــك القطــاع والدفــاع عــن مصالحــه.
•العمل مع الغرفة للنهوض بالقطاع التخصصي وتنميته.
•الوقــوف علــى األنظمــة والقوانيــن واإلجــراءات ومراجعتهــا وصياغــة مقترحــات لتحســينها مــن خــال رفــع التوصيــات
المتعلقــة بذلــك إلــى الجهــات المختصــة.
•مواكبــة األحــداث المهمــة والتطــورات االقتصاديــة العالميــة وذلــك بتنظيــم النــدوات والمحاضــرات واالســتفادة مــن
الخبــرات المحليــة والعالميــة ذات الصلــة بالقطــاع التخصصــي.
•متابعة مشاكل القطاع المعني وبالتنسيق مع الغرفة لمعالجتها ومتابعتها لدى الجهات المعنية وذات العالقة.
وقــد عملــت اللجــان خــال عــام  2015علــى الســعي لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تشــكيل تلــك اللجــان القطاعيــة ،وقامــت
بتنفيــذ العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات .و تتطلــع غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم إلــى تطويــر عمــل اللجــان
القطاعيــة  ،وزيــادة عددهــا لتشــمل قطاعــات اقتصاديــة أخــرى فــي األعــوام القادمــة.

اجتماع اللجنة الصناعية

اجتماع لجنة صاحبات األعمال

اجتماع اللجنتان الصناعية والتجارية
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العضوية والخدمات
عدد أعضاء الهيئة العامة 1222

إحصائيات الغرفة لعام 2015
عضوية غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

عدد األعضاء الجدد 151
عدد الخدمات لعام 12.689 | 2015

ســجلت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ارتفاعــاً فــي عضويــة الهيئــة العامــة خــال عــام  2015وصــل إلــى %6.5
مقارنــة مــع عــام  ، 2014وتزايــداً نســبته  %36فــي االنتســاب الجديــد إلــى عضويــة الهيئــة العامــة ،والرســم البيانــي رقــم ()1
يوضــح حركــة العضويــة خــال أعــوام .2015 ،2014 ،2013

عضوية الهيئة العامة خالل الثالث سنوات

حجم الصادرات $19,486,217
عدد شهادات المنشأ 1161

الصادرات :
بلــغ اجمالــي الصــادرات مــن المحافظــة بنــاء علــى شــهادات المنشــأ الصــادرة عــن الغرفــة  19.486.217دوالر وبزيــادة
نســبتها  %13عــن العــام .2014
قيمة الصادرات $

%

طبيعة المنتجات
الصناعات الخشبية واالثاث

22,208.00

%0.1

حجر مرابيع

124,221.00

%0.6

حجر منشور

15,131,933.00

%77.7

كيماويات

3,342,269.12

%17.2

مشغوالت يدوية

581,310.05

%3.0

معدات وماكنات وآالت

10,000.00

%0.1

منتجات معدنية

221,792.76

%1.1

منسوجات

5,000.00

%0.0

مواد غذائية ومشروبات وتبع

47,484.00

%0.2

19,486,217.93

%100.0

مجموع الصادرات

قيمة صادرات المحافظة للعام  2015بدون السلع المصدرة لالتحاد االوروبي بشهادة (يورو)1

8

التقرير السنوي

العضوية والخدمات
والخدمــات

العضويــة
توزيع أعضاء الهيئة العامة لعام  2015حسب الدرجات والقطاعات

الدرجة
القطاع

الخاصة

الممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

مجموع القطاعات

نسبة القطاعات

تجاري

2

121

184

303

126

736

0.60

صناعي

2

101

54

114

33

304

0.25

خدمات

22

26

10

22

7

87

0.07

مقاوالت

1

35

8

5

1

50

0.04

حرف

0

4

7

10

5

26

0.02

زراعي

0

1

7

6

5

19

0.02

مجموع الدرجات

27

288

270

460

177

1222

نسبة الدرجات

0.02

0.24

0.22

0.14 0.38

توزيع أعضاء الهيئة العامة لعام  2015حسب الدرجات والقطاعات
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تنظيم لقاءات مع أعضاء الهيئة العامة
عملــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى التشــبيك بيــن الجهــات المســؤولة وبيــن أصحــاب المنشــآت االقتصادية
مــن اجــل تقريــب وجهــات النظــر وايجــاد الحلــول للمشــاكل والعقبــات التــي تحــول دون مزوالــة نشــاطهم االقتصــادي بالشــكل
المعتــاد و تمثيــل مصالــح األعضــاء والدفــاع عنهــا أمــام الجهــات الرســمية ،كمــا عملــت علــى تشــبيك اعضــاء الهيئــة العامــة
بشــركات اجنبيــة بهــدف تطويــر منتجاتهــم وفتــح أســواق جديــدة.

أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية بالتعاون مع جمعية
المحكمين الفلسطنيين

تنظيم لقاء توعوي حول ضريبة القيمة المضافة نظمتها مديرية القيمة المضافة
والجمارك والمكوس في المحافظة

استضافة ورشة عمل حول تسهيل الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين بتنظيم من
مجلس الشاحنين الفلسطيني وبالتعاون مع اللجنة الرباعية:

عدد ورشات العمل 30
عدد الحضور 1000
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التقرير السنوي

شركاء في التنمية
ســعياً منهــا فــي االســتمراريه لرفــع مســتوى التنميــة االقتصاديــة فــي محافظــة بيــت لحــم مــا زالــت غرفــة تجــارة وصناعــة
محافظــة بيــت لحــم تشــارك فــي العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات ،وقــد تميــزت هــذه المشــاركات فــي عــام  ٢٠١٥فــي تعزيــز
دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــال المنطقــة الصناعيــة ،ومجلــس تنميــة االقتصــاد المحلــي ومجلــس التشــغيل المحلــي
والتدريــب  ،LETباالضافــة إلــى أدوار أخــرى شــاركت فيهــا الغرفــة التجاريــة مــع مختلــف الجهــات الرســمية.
مجلس تنمية االقتصاد المحلي :LED
تأســس مجلــس تنميــة االقتصــاد المحلــي فــي محافظــة بيــت لحــم عــام  2008بهــدف المســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد المحلــي
وتعزيــز الميــزة التنافســية لمحافظــة بيــت لحــم والمســاهمة فــي بنــاء إقتصــاد محلــي تنافســي مــن خــال الشــراكة الفاعلــة بيــن
المؤسســات الحكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي والتــي بدورهــا ســترقى بمســتوى المعيشــة
للمجتمــع المحلــي .قــام المجلــس خــال فتــرة عملــه بالعديــد مــن األنشــطة
والفعاليــات التــي هدفــت لالرتقــاء بالوضــع االقتصــادي فــي المحافظــة ولتعزيــز
ميزتهــا التنافســية ،خــال هــذه الفتــرة اعتمــد المجلــس علــى مجهــودات اعضائــه
ومقــدرات مؤسســاتهم ،وقــد كان لغرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم
الــدور الطليعــي فــي المجلــس الــذي بــرز مــن خــال رئاســة مجلــس االدارة منــذ
تأســيس المجلــس حتــى اآلن .فلــم يتوقــف دور غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة
بيــت لحــم علــى ذلــك فقــط ،بــل امتــد ليشــمل اآلتــي:
•المشــاركة فــي اللقــاءات الفنيــة للتخطيــط والعمــل علــى المشــروع المشــترك بيــن مجلــس التدريــب والتشــغيل ومجلــس
تنميــة االقتصــاد المحلــي محافظــة بيــت لحــم والــذي مــن المتوقــع أن يخــدم شــريحة واســعة مــن الخريجيــن الجامعييــن
والمراكــز المهنيــة والريادييــن.
•المشاركة في اللقاءات الفنية للعمل على صياغة مقترحات المشاريع المنبثقة من خطة عمل المجلس.
•إستضافة مكتب مجلس التنمية المحلية االقتصادية.
•استضافة إجتماعات أعضاء مجلس تنمية االقتصاد المحلي -محافظة بيت لحم.
مجلس التشغيل  LETو مجلس تنمية االقتصاد المحلي :LED
ّ
إن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم هــي عضــو فــي كل مــن مجلــس التشــغيل والتدريــب فــي محافظــة بيــت
لحــم LETومجلــس تنميــة االقتصــاد المحلــي  LEDوتكمــن أهميــة المجلســين فــي محاربــة البطالــة والعمــل علــى النمــو
االقتصــادي فــي المحافظــة مــن خــال مشــاريع متنوعــة.
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شركاء في التنمية
مشروع المنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم :
ضمــن مســاعيها فــي تحقيــق رؤيتهــا االســتراتيجية فــي التنميــة االقتصاديــة ،واصلــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت
لحــم اهتمامهــا فــي مشــروع المنطقــة الصناعيــة منــذ تأسيســها عــام .2009
المنطقــة الصناعيــة فــي بيــت لحــم هــي شــراكة عامــة -خاصــة فرنســية -فلســطينية يقــوم بتطويرهــا كل مــن شــركة منطقــة بيــت
لحــم الصناعيــة المتعــددة التخصصــات  ،الوكالــة الفرنســية للتنميــة ،الهيئــة العامــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحرة،
وســلطة الميــاه الفلســطينية .وقــد ســاهمت الغرفــة التجاريــة بنســبة  % 2.5مــن أســهم شــركة منطقــة بيــت لحــم الصناعيــة المتعددة
التخصصــات مــن أجــل تشــجيع االســتثمار فــي المحافظــة  ،وقــد تــم تشــغيل  5مصانــع خــال الســنوات الســابقة ،كمــا وســيتم
العمــل علــى توفيــر فــرص عمــل تصــل الــى مــا يقــارب  500فرصــة للتقليــل مــن نســبة البطالــة داخــل المحافظــة.

مؤسسة  VISالتي تمثل مركز الساليزيان الفني ومدرسة الساليزيان الصناعية
يشــمل هــذا المشــروع نشــاطات عــدة مــن ضمنهــا تشــكيل منتــدى يمثــل كافــة القطاعــات الحرفيــة فــي المحافظــة لتعزيــز
امكانيــة ترويــج المنتجــات الحرفيــة و تســويقها فــي اوروبــا ،و اصــدار كتالــوج لكافــة المنتجــات الحرفيــة التقليديــة كخطــوة
اولــى للتســويق ،و تحديــث الدراســة المتكاملــة التــي اعدتهــا الغرفــة ســابقا حــول القطــاع الحرفــي ،والتشــبيك لخلــق فــرص
عمــل لخريجــي مدرســة الســالزيان للتدريــب المهنــي و ترويــج اشــغال خريجــي مركــز الســالزيان مــن خــال التســويق عبــر
االنترنــت و التســويق المباشــر .وقــد وقعــت الغرفــة التجاريــة اتفاقيــة تعــاون ضمــن مشــروع تقدمــت بــه مؤسســة VIS
لمقاطعــة «ترنتــو» االيطاليــة لتطويــر القطــاع الحرفــي.
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شركاء في التنمية
مشــروع إعــداد الخطــة التنمويــة اإلســتراتيجية لمحافظــة بيت لحــم لجنة التجــارة والخدمات
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي مشــروع العــداد خطــة تنمويــة اســتراتيجية مكانيــة لمحافظــة بيــت
لحــم بتمويــل مــن وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة  DFIDبــإدارة  UNDP/UN HABITATتحــت اشــراف محافظــة بيت
لحــم ،حيــث يتضمــن المشــروع تحديــد المجــاالت التنمويــة واالحتياجــات ذات األولويــة فــي المحافظــة لرســم الرؤيــة واألهــداف
االســتراتيجية ومــن ثــم اختيــار المشــاريع التطويريــة التنمويــة فــي مختلــف المجــاالت ذات األولويــة مكانيــاً ،وتمثلــت مشــاركة
الغرفــة التجاريــة فــي هــذا المشــروع مــن خــال لجنــة التجــارة والخدمــات ،حيــث تولــت آليــة التنســيق فيمــا بيــن أعضــاء
اللجنــة المكونــة مــن ممثليــن عــن البنــوك وشــركات التأميــن ووزارة االقتصــاد وجمعيــة المســتهلك ،ونقابــة أصحــاب المهــن
الميكانيكــة ،وتعتبــر المشــاركة فــي هــذا المشــروع مشــاركة مجتمعيــة لتطويــر المحافظــة فــي مختلــف المجــاالت مــن خــال
ثــاث مراحــل أساســية:
•المرحلة األولى :تشخيص الوضع القائم في المحافظة.
•المرحلة الثانية :تحديد األولويات والرؤية واألهداف.
•المرحلة الثالثة :تحديد المشاريع والبرامج لتحقيق الرؤية واألهداف.

تنظيم دورة للغة التركية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم:
نظمــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم دورة اللغــة التركيــة لثالثــة مراحــل بالتعــاون والتنســيق مــع جمعيــة هــل
مــن مغيــث التركيــة (.)Kimse Yok Mu
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شركاء في التنمية
تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة انديانا االمريكية :
تم تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة انديانا االمريكية ق ّدمها محاضرون متخصصون وذوو خبرات مميزة،
وهدفت الورشة الى تطوير القطاع الخاص وتعزيز مهارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شركاء في التنمية

تنظيم تدريب بعنوان «خطوات انشاء المشروع الصغير من الفكرة لغاية التطبيق»
تم تنظيم التدريب بالتعاون مع مجموعة من المستشارين و رجال و سيدات االعمال الناجحين من الواليات المتحدة االمريكية
ضمن وفد ترأسه القس كيفن براون .وهدفت الى اعطاء النصائح و االرشادات الخاصة بكل فكرة كي تبصر النور و كل
مشروع قائم لتطويره ومناقشة معظم المعيقات التي يواجهها مجتمع االعمال المحلي و محاولة التركيز على الفرص و نقاط
القوة.
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تمكين سيدات وصاحبات االعمال
عملــت الغرفــة خــال  2015علــى تمكيــن ســيدات وصاحبــات االعمــال و تعزيــز مشــاركة المــرأة وإبــراز انجازاتهــا فــي
التنميــة اإلقتصاديــة مــن خــال عقــد ورشــات تدريبيــة ولقــاءات توعويــة ورفــع مســتوى مشــاركة النســاء فــي المؤتمــرات
والفعاليــات .كمــا شــهد عــام  2015التنســيق بيــن مختلــف الجهــات والســيما فــي القطــاع الخــاص ،والتشــبيك مــع الجهــات
المانحــة لدعــم مشــاريع النســاء فــي محافظــة بيــت لحــم ،ممــا اتــاح الفرصــة للســيدات وصاحبــات األعمــال المشــاركة فــي عالــم
االعمــال والعمــل االقتصــادي الحــر وإقامــة المشــاريع الخاصــة بهــم.
استضافة لقاء حول النهوض بمشاريع المرأة في فلسطين بتنفيذ مؤسسة الشرق األدنى
اســتضافت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم لقــا ًء حــول النهــوض بمشــاريع المــرأة فــي فلســطين بتنفيــذ مــن مؤسســة
الشــرق األدنــى وتمويــل مؤسســة شــيري بليــر ،لمناقشــة نقــل صاحبــات األعمــال مــن القطــاع غيــر الرســمي إلــى القطــاع
الرســمي مــن خــال التســجيل فــي عضويــة الغــرف التجاريــة الصناعيــة و العمــل علــى تعزيــز مهــارات ســيدات وصاحبــات
األعمــال والرياديــات مــن خــال تشــبيكهن بأســواق جديــدة ،وخلــق فــرص عمــل.

المشاركة في افتتاح معرض منتجات نسوية في طولكرم بمناسبة الثامن من آذار
شــارك عــد ٌد مــن ســيدات وصاحبــات األعمــال فــي افتتــاح المعــرض الســنوي لدعــم المنتجــات النســوية الوطنيــة المنظــم تحــت
رعايــة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي طولكــرم وبالتعــاون مــع االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية واتحــاد لجــان المــرأة للعمــل
االجتماعــي بمناســبة الثامــن مــن آذار كمــا وتخللــت زيــارة محافظــة طولكــرم جولــة فــي مصنــع حجــاز للشــوكالته.
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تمكين سيدات وصاحبات االعمال
لقاء مع مركز النشاط النسوي في مخيم الدهيشة
اســتقبلت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مركــز النشــاط النســوي فــي مخيــم الدهيشــة ،وناقــش الطرفــان ســبل
التعــاون المســتقبلي وتســهيل تقديــم خدمــات للســيدات المنتجــات فــي المخيــم ،والعمــل علــى عقــد لقــاءات مــن أجــل التوعيــة
ورفــع الكفــاءة ،واالســتفادة مــن خدمــات الغرفــة التجاريــة.

تنظيم حلقة استشارية لسيدات وصاحبات األعمال
ّ
نظــم مركــز صاحبــات االعمــال فــي غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيت لحــم حلقة استشــارية حــول « التوابع والمســؤوليات
القانونيــة للشــريك/ة فــي المنشــآت التجاريــة والصناعيــة » بحضــور عــدد من ســيدات وصاحبــات االعمال فــي المحافظة.
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أهم مشاريع 2015
مشاريع عام 2 | 2015
مشروع المسح االقتصادي لمحافظة بيت لحم:
اصــدرت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم دراســة بعنــوان «قــراءة تحليليــة لنتائــج المســح االقتصــادي» ،و
تهــدف الدراســة الســتعراض اهــم نتائــج المســح االقتصــادي التــي اطلقتهــا الغرفــة التجاريــة فــي شــهر آذار  ،2015و تقـ ّدم
قــراءة تحليليــة ألهــم األرقــام واالحصــاءات ،كمــا تقـ ّدم تحليــا للواقــع االســتثماري فــي المحافظــة ،حيــث بامــكان المســتثمر
بعــد االطــاع علــى المنشــآت القائمــة فــي كل منطقــة جغرافيــة فــي المحافظــة و عددهــا اتخــاذ القــرار المناســب بخصــوص
طبيعــة النشــاط االقتصــادي الــذي سيســتثمر فيه.وهــذا المســح االول مــن نوعــه علــى مســتوى محافظــات الوطــن .

مشروع التجمعات العنقودية :
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي مســابقة التجمعــات العنقوديــة ضمــن برنامــج تطويــر التكتــات
العنقوديــة للصناعــات الثقافيــة واالبداعيــة فــي دول جنــوب البحــر المتوســط ،الــذي تشــرف عليــه منظمــة األمــم المتحــدة
للتنميــة الصناعيــة «يونيــدو» ،واالتحــاد مــن أجــل المتوســط ،وبتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي والتعــاون االيطالــي ،حيــث
كانــت مشــاركتها مــن خــال الحرفييــن والمؤسســات ذات العالقــة تحــت مســمى « كنــوز بيــت لحــم» وقــد فــازت غرفــة
تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم بهــذا التجمــع ،وتــم مباشــرة نشــاطاته وفعالياتــه هــذا العــام.
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مشاركات محلية ودولية
مشاركة رئيس وأعضاء مجلس االدارة والطاقم التنفيذي

مشاركة رئيس مجلس االدارة في المؤتمر الثامن للحوار بين القطاع الخاص والعام
(كوبنهاجن  -الدنمارك)

مشاركة رئيس وأعضاء مجلس االدارة في المؤتمر
الرابع للهيئة العامة التحاد الغرف الفلسطينية  -أريحا
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مشاركات محلية ودولية
بعثة تجارية الى بريطانيا :
أوفــدت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم بعثــة تجاريــة الــى بريطانيــا بهــدف تكويــن عالقــات تجاريــة و بحــث
امكانيــة اســتيراد و تصديــر بعــض المنتجــات المحليــة الــى الســوق البريطانــي ،ممثلــة بالســيد عيســى موســى اميــن ســر مجلــس
ادارة الغرفــة التجاريــة والســيدة فيــروز خــوري نائــب المديــر العــام ،والســيدة جانيــت برهــوم المديــر المالــي لشــركة الرائــد
لمــواد التجميــل و الســيد ريتشــارد اليــاس المديــر التنفيــذي لشــركة الجولــدن جيــت للســياحة و الســفر ،كمــا شــارك وفــد البعثــة
فــي معــرض بــاث اكســبو حيــث تــم عــرض مــواد اعالميــة و ترويجيــة للمنتجــات الفلســطينية الصناعيــة و الحرفيــة.

ورشة عمل حول الضمان االجتماعي وقانون العمل -االردن:
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ممثلــة بــكل مــن الســيدة ماجــدة سلســع –عضــو مجلــس االدارة ،والســيد
عــاء عديلــي – المديــر العــام فــي ورشــة عمــل فــي االردن حــول الضمــان االجتماعــي وقانــون العمــل بتنظيــم مــن منظمــة
العمــل الدوليــة التحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الفلســطينية حيــث هدفــت مشــاركة الغرفــة الــى تعميــق فهــم نظــام الضمــان
االجتماعــي وقانــون العمــل الفلســطيني ،وتوضيــح موقــف منظمــات أصحــاب العمــل مــن مســودة قانــون الضمــان االجتماعــي.
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مشاركات محلية ودولية
المشاركة في دورة تدريبية حول سجل أضرار الجدار:
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ممثلــة باآلنســة داليــا حســين– مديــرة قســم العضويــة والخدمــات فــي دورة
تدريبيــة عقــدت فــي مدينــة العقبــة حــول ســجل األمــم المتحــدة لألضــرار الناشــئة عــن إقامــة الجــدار فــي األرض الفلســطينية
المحتلــة .

المشاركة في مؤتمر االستثمار االوروبي  -االوسطي  -بروكسل
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ممثلــة بالســيدة فيــروز خــوري  -نائــب المديــر العــام فــي مؤتمــر
االســتثمار االوروبــي – االوســطي الــذي اقيــم فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل ،و تــم اســتعراض جميــع المشــاريع التــي
ينفذهــا االتحــاد االوروبــي لتطويــر القطــاع الخــاص و علــى وجــه الخصــوص المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة فــي منطقــة
حــوض البحــر المتوســط ،واالتفاقيــات و التســهيالت التجاريــة المقدمــة لــدول حــوض المتوســط ،اضافــة الــى كل مــا يخــص
التعــاون الصناعــي و المشــاريع الخاصــة بتطويــر الصناعــة بيــن اوروبــا و منطقــة المتوســط.
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مشاركات محلية ودولية
مشاركات أعضاء الهيئة العامة في المعارض التخصصية الدولية:
تطبيقــا لمــا ورد مــن اهــداف فــي خطــة عــام  2015و تحديــدا لهــدف تعزيــز النشــاط االقتصــادي فــي محافظــة بيــت لحــم،
ســعت الغرفــة التجاريــة مــن خــال مركــز ترويــج التجــارة الــى تشــجيع مشــاركة اعضــاء الهيئــة العامــة فــي المعــارض
المحليــة و الدوليــة  ،و نجحــت الغرفــة فــي تســهيل مشــاركة العديــد مــن اعضــاء الهيئــة العامــة فــي معــارض فــي مجــاالت
مختلفــة تــم تنظيمهــا فــي تركيــا.

مشاركة السيد.سليم اسطفان في المعرض الدولي لاللمنيوم وتكنولوجيا االلمنيوم.

)(Aluexpo 2015

عدد المعارض الدوليةالتي تم تعميمها 35
عدد المشاركين 8
2015
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توقيع اتفاقيات
اتفاقيات عام 10 | 2015
شــهد عــام  2015التوقيــع علــى العديــد مــن مذكــرات التفاهــم والتعــاون مــع مؤسســات وجمعيــات محليــة ودوليــة فــي مجــاالت
العمــل المشــترك ،وذلــك تدعيمــاً الواصــر التنســيق والتعــاون بيــن الغرفــة والعديــد مــن الجهــات بمــا يخــدم أهدافهــا وتوجهاتهــا.

عدد اإلتفاقيات الموقعة ١٠
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لقاءات واستقبال شخصيات محلية و اجنبية

البارونة البريطانية بتريشيا موريس مبعوثة التجارة إلى
فلسطين المحتلة واألردن والكويت.

وفود المانية من مدينة كولون للتعرف على الوضع
االقتصادي في محافظة بيت لحم

2015
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لقاءات واستقبال شخصيات محلية و اجنبية

منسق القدس في جمعية «هل من مغيث» التركية من أجل استحداث خدمات
جديدة ،واالستفادة من التجربة التركية في التدريب المهني والتقني

مدراء تنفيذيون لشركات أمريكية

لقاء عمل ثنائي بين رجال أعمال من بيت لحم و
جمهورية التشيك

24
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لقاءات واستقبال شخصيات محلية و اجنبية

وفد طالبي اسباني للتعرف عن كثب على الوضع السياسي
في فلسطين و مدى تاثيره على االقتصاد الفلسطيني

مجلس الشاحنين واللجنة الرباعية

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني لمناقشة نتائج
المسح الميداني

2015
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لقاءات واستقبال شخصيات محلية واجنبية

قائد االرتباط العسكري الفلسطيني والوفد المرافق له
والتعريف بالوضع االقتصادي الراهن

وفد من وزارة الزراعة االردنية ومديرية زراعة بيت لحم واالطالع
على منتجات المحافظة

محافظ سلطة النقد

قائد االمن الوطني  -محافظة بيت لحم
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تنظيم و استضافة ورشات عمل

تنظيم ورشة عمل ألعضاء الهيئة العامة مع االدارة االقليمية
للبنك العربي

استضافة لقاء لنقابة المحامين الفلسطينيين – بيت لحم

استضافة ورشة عمل لمؤسسة الشرق االدنى

2015
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تنظيم و استضافة ورشات عمل

تنظيم لقاء ألصحاب المصانع مع مجلس تنظيم الكهرباء
لمناقشة العقبات والمعيقات و التعرفة.

استضافة ورشة عمل لشركة سبيتاني (سبيتاني شباب)

استضافة ورشة عمل سلطة النقد مع الصيارفة
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تنظيم و استضافة ورشات عمل

استضافة ورشة عمل لمديرية الزراعة حول النباتات المخدرة

استضافة لقاء تعريفي حول دليل فلسطين الشامل

المشاركة في ورشة عمل حول دمج ذوي االحتياجات الخاصة
في سوق العمل

2015
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تنظيم و استضافة ورشات عمل

تنظيم لقاء مع المحاسبين لمناقشة وضع المكلفين مع
ضريبة الجمارك و المكوس و القيمة المضافة

استضافة لقاء تدريبي حول تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكل من
غرفة شمال الخليل وجنوب الخليل وغرفة بيت لحم بالتعاون مع اتحاد الغرف
التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية
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نشاطات مجلس االدارة والطاقم التنفيذي
اجتماعات مجلس االدارة 13
اجتماعات الطاقم التنفيذي 42
اجتماعات الموظفين 12

مباراة كرة قدم بين مجلس االدارة و طاقم الغرفة ومكتب
سمير السحار للتدقيق

اجتماع مجلس االدارة مع الموظفين لتقييم خطة عمل
الغرفة للعام  2015والتحضير لخطة عمل 2016

2015
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المعرض الدائم
عدد زوار المعرض الدائم 800
تأســس المعــرض الدائــم بهــدف ترويــج وتســويق مختلــف المنتجــات المحليــة مــن أجــل ترويــج الصناعــات المحليــة وتطويرها.
ويتميــز المعــرض الدائــم بمواصفــات عالميــة ،ويعتبــر األداة الترويجيــة األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين مــن حيــث عــرض
جميــع المنتجــات التــي تصنــع فــي المحافظــة وتعريــف المجتمــع المحلــي واإلقليمــي والدولــي بهــا.

تعاميم عام 103 | 2015
أصدقاؤنا على صفحة فيسبوك 1674
الرسائل القصيرة ١٠٣٥٤
زوار صفحة 2471 YouTube
عدد النشرات االلكترونية 4
عدد الزوار على صفحة الغرفة 1300
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المسؤولية االجتماعية
عدد الطرود الغذائية 300
عدد االلعاب 250
إن دور غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ال يقتصــر علــى تقديــم الخدمــات ألعضائهــا فقــط ،وإنمــا يمتــد دورهــا
ليطــال كافــة شــرائح المجتمــع ومؤسســاته العامــة والخاصــة وكل مــن يحتــاج للمســاعدة والعــون .وهــذا يأتــي مــن وعــي
يتوجــب علــى الغرفــة أن تؤديــه تجــاه المجتمــع والــذي ينبــع مــن إيمانهــا بأننــا
مجلــس االدارة بأهميــة الــدور االنســاني الــذي َ
ال نعيــش فــي فــراغ اجتماعــي بــل نحــن مــن نســيج مجتمعــي كلــي لــه طابعــه االجتماعــي واالقتصــادي المميــز .وقــد تمثّــل
دورهــا فــي عــام  2015بجمــع التبرعــات النقديــة والعينيــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة علــى النحــو التالــي:
توزيع طرود غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك:
تــم توزيــع  ٣٠٠طــرد غذائــي بمناســبة شــهر رمضــان الفضيــل علــى األرامــل واأليتــام فــي المحافظــة بالتعــاون مــع جمعيــة
الرحمــة لرعايــة األيتــام ،وتأتــي هــذه الخطــوة كمبــادرة مــن غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي التخفيــف مــن
األعبــاء االقتصاديــة المترتبــة علــى هــذه العائــات بمســاهمة أعضــاء الهيئــة العامــة فــي تقديــم التبرعــات لدعــم هــذه المبــادرة.

توزيع طرود غذائية على مدرسة SOS

2015
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المسؤولية االجتماعية
توزيع العاب وهدايا بمناسبة أعياد الميالد المجيدة على أطفال برنامج الطفل المقدس:

رسالة شكر من االطفال على الهدايا المق ّدمة لهم
مساعدات أخرى:
قدمــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مســاعدات عينيــة ونقديــة أخــرى لعديــد مــن مؤسســات و أفــراد ،معتمــدة
علــى دراســة الحــاالت المتقدمــة للحصــول علــى نوعيــة المســاعدة.
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لجنة التكافل االجتماعي
ان غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم هــي عضــو فــي لجنــة التكافــل االجتماعــي لمحافظــة بيــت لحــم ،و تعمــل
جنبــا الــى جنــب مــع المؤسســات التــي لهــا عالقــة بالعمــل الخيــري ،لمــا فيــه مــن خدمــة محافظــة بيــت لحــم وخلــق مزيــد مــن
التواصــل مــع المجتمــع المحلــي ،والعمــل علــى ايجــاد امكانيــات ومســاعدات بكافــة أشــكالها لخدمــة الفئــات المحتاجــة ،وذلــك
فــي إطــار رؤيــة ومســعى مجلــس ادارة الغرفــة وبمســاهمة ســخية مــن أعضــاء الهيئــة العامــة.

احدى نشاطات لجنة التكافل االجتماعي في محافظة بيت لحم

2015
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إدارة الجودة ( تدقيق اآليزو )
تدقيق اآليزو:
أجــرت شــركة مــاك انترناشــيونال التدقيــق الخارجــي علــى طــرق العمــل المتبعــة فــي غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت
لحــم والتــي شــملت طــرق عمــل تمثيــل االدارة للجــودة  ،وطــرق العمــل المتبعــة فــي تقديــم الخدمــات لــدى قســم العضويــة
والخدمــات ومركــز ترويــج التجــار ِة ،حيــث تــم اجــراء التدقيــق الخارجــي مرتيــن فــي عــام  2015بتاريــخ  ،5/2و .11/14
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التدقيق المالي
التدقيق المالي:
اجــرى مكتــب اتــش ال بــي ســمير ســحار مدققــو حســابات – ممثــل شــركة اتــش ال بــي الدوليــة ( وهــي شــبكة دوليــة لمكاتــب
تدقيــق مســتقلة متواجــدة فــي اكثــر مــن  130دولــة موزعــة علــى  600مكتــب حــول العالــم ويعمــل لديهــا مــا يزيــد عــن
( 19000موظــف) تدقيقــا لحســابات غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31كانــون
االول  2015بموجــب المعاييــر الدوليــة للتدقيــق  ) )ISAاصــدرت البيانــات الماليــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
( ،)IFRSحيــث أبــدت رأيــاً غيــر متحفظــاً بخصــوص تلــك البيانــات وذلــك بتاريــخ  19شــباط .2016

فريق سمير السحار أثناء عملية التدقيق الخارجي

2015
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التقرير المالي

Samir B. Sahhar
Certified Public Accountants

غرفت حجارة وصىاعت محافظت بيج لحم
بيج لحم – فلسطيه

الــبــيــاوــاث الــمــالــيــت
للسىت المىخهيت في  13كاوىن األول 5132
بشأوها وحقرير مدققي الحساباث
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التقرير المالي
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التقرير المالي

2015
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التقرير المالي
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