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التقرير السنوي
كلمة رئيس مجلس اإلدارة | رسالة الى االعضاء
االخوات واالخوة االفاضل ،
حــرص مجلــس ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم
علــى اعتمــاد خطــة اســتراتيجية واضحــة للعمــل ضمــن رؤيــة ورســالة
وأهــداف انعكســت فــي تنفيــذ خطــة عمــل وموازنــة مرصــودة لعــام
 ،2016اســتهدفت خدمة األعضاء من أصحاب وصاحبات المشــاريع
المتوســطة والصغيــرة ،باالضافــة إلــى خدمــة رجــال وســيدات
األعمــال ضمــن تصنيــف الدرجــات الخاصــة والممتــازة ،كمــا وحرصــت
االدارة إلــى الســعي نحــو االنتقــال النوعــي فــي مختلــف الخدمــات
التــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات األعضــاء و مجتمــع األعمــال ،كمــا
تمثلــت فــي تعزيــز العالقــات مــن خــال التواصــل مــع المؤسســات د .سمير حزبون
الحكوميــة واألهليــة والتفاعــل ايجابي ـاً مــن أجــل العمــل ســوياً علــى رئيس مجلس االدارة
حمايــة حقــوق قطــاع األعمــال ،ورســم السياســات االقتصاديــة
للمســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة تعمــل علــى تعزيــز وتطويــر اقتصــاد محافظــة بيــت
لحــم.
وضمــن مســاعي مجلــس ادارة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة فــي تطويــر اإلداء اإلداري
للمؤسســة ،تــم العمــل علــى اعتمــاد مدونــة الحوكمــة الهادفــة إلــى تعزيــز الشــفافية
والرقابــة الداخليــة ،حيــث تشــكل هــذه المدونــة خطــوة هامــة فــي تعزيــز البنــاء المؤسســاتي،
كمــا وتــم العمــل علــى اســتحداث وحــدة التدريــب المهنــي والتقنــي لتلبيــة احتياجــات ســوق
العمــل فــي مواجهــة البطالــة وتوفيــر فــرص عمــل للفئــات الشــابة لــدى أربــاب العمــل نحــو
تحقيــق التنميــة المســتدامة ضمــن إطــار مبــدأ التكامليــة مــع المؤسســات المحليــة.
إن التزامنــا بمفهــوم المســؤولية االجتماعيــة والعمــل علــى تطويــره وتوســيع دائــرة
ّ
االســتفادة لتشــمل شــرائح مختلفــة مــن مؤسســات وأفــراد فــي المحافظة ،حيث شــهد عام
 2016نشــاطاً ملحوظ ـاً لخدمــة الفئــات المهمشــة وذلــك بجهــود طاقــم الغرفــة ومجلــس
إدارتهــا ،والتبرعــات الســخية مــن أعضــاء الهيئــة العامــة ،ومشــاركة المواطنيــن أيضـاً لتعزيــز
هــذا المفهــوم.
إنّنــا نضــع بيــن ايديكــم ملخصــا الهــم النشــاطات و االنجــازات التــي قامــت بهــا الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة عــام  2016لتحقيــق كل مــا تطمــح بــه مــن اهــداف تصــب فــي مجــال
تنميــة االقتصــاد المحلــي ،مقدريــن و مثميــن دور الطاقــم التنفيــذي و اعضــاء مجلــس
االدارة الفاعــل فــي المضــي قدمــا بتقديــم المزيــد مــن االنجــازات و رفــع رايــة الغرفــة التجاريــة
الصناعيــة خفاقــة نحــو مســتقبل اقتصــادي مشــرق فــي المحافظــة رغــم كل الظــروف.
فــي الختــام ال يســعنا إلــى أن نؤكــد علــى التزامنــا نحــو تحقيــق أعلــى درجــات التطــور،
واالرتقــاء فــي مجتمــع األعمــال ،وتعزيــز مكانــة الغرفــة بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص  ،من
خــال العمــل الــدؤوب وتعزيــز التعــاون المحلــي والدولــي ،وذلــك علــى طريــق بنــاء القاعــدة
االقتصاديــة للدولــة الفلســطينية المســتقلة.
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أعضاء مجلس االدارة

د .سمير حزبون
رئيس مجلس االدارة

السيد صقر رمضان

م .خالد الدرعاوي

السيد سامي ثلجية

نائب أول للرئيس

نائب أول للرئيس

نائب ثاني للرئيس
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السيد ربيع الحلو

السيد سامي أبو عيطة

أمين السر
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أمين الصندوق

السيد اياد الحروب

السيدة ماجدة سلسع

م .ضرار عابدين
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عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة
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نبذة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحم مؤسســة مســتقلة غيــر ربحية
ذات نفــع عــام ،وهــي تعمــل علــى تمثيــل القطــاع الخــاص فــي المحافظــة،
حيــث تلعــب الغرفــة التجاريــة الصناعيــة دوراً مهمـاً فــي المجــال االقتصــادي
كونهــا تعتبــر مــن المؤسســات الرائــدة فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،و تبــذل
الغرفــة كافــة الجهــود لمســاعدة أعضــاء الهيئــة العامــة المنتســبين إلــى
عضويتهــا علــى تحمــل الظــروف الصعبــة وتشــجيعهم علــى االســتمرارية
والتطــور.
تنــدرج غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم تحــت مظلــة إتحــاد الغــرف
التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية ومقــره المؤقــت فــي رام اهلل،
ويضــم  18غرفــة فــي فلســطين.
وفــي تمــوز مــن عــام  ،2011جــرت ثالــث انتخابــات فــي تاريــخ الغرفــة ،حيــث بلــغ
عــدد أعضــاء مجلــس االدارة المنتخــب عشــرة أعضــاء يعملــون جميع ـاً علــى
خدمــة أعضــاء الغرفــة وتطويــر برامجهــا ،ويضــم المجلــس المنتخــب ألول
مــرة ســيدة فــي عضويــة الهيئــة االداريــة علــى مســتوى الوطــن ،وقــد تعهــد
المجلــس الجديــد برئاســة االقتصــادي د .ســمير حزبــون الــذي أشــغل هــذا
المنصــب فــي الفتــرة الســابقة بالمضــي قدم ـاً لرفــع مســتوى أداء الغرفــة
ولتقديــم أفضــل الخدمــات ألعضــاء الهيئــة العامــة ،ودعــم الصناعــات
والمنتجــات المحليــة لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة المحليــة المســتدامة.
تعمــل غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم كل ســنة علــى اعــداد خطــة
عمــل تضــم نشــاطات وفعاليــات ضمــن مؤشــرات تحقــق ،وذلــك مــن أجــل
االلتــزام فــي تنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية  ،وفــي هــذا التقريــر نضــع بيــن
أيديكــم أهــم االنجــازات واألعمــال التــي قــام بهــا مجلــس االدارة والطاقــم
التنفيــذي خــال العــام .2016
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الرؤية ،الرسالة واألهداف االستراتيجية
ا
الـرؤيـــة
غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

الرسالــــة
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 والقطاعيــن العــام والخــاص ،إضافــة
الــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع المنتــج الوطنــي ،واالهتمــام بأصحــاب
االحتياجــات الخاصــة والمــرأة والشــباب.
كمــا تعمــل الغرفــة علــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع المنتــج الوطنــي
واالهتمــام 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
القيــم تســاعدها فــي تحقيــق رؤيتهــا ،وهــذه القيــم هــي :النزاهــة ،المســاءلة،
الشــفافية ،التكامليــة ،التغييــر والتأقلــم ،االنفتــاح ،المســئولية االجتماعيــة،
المهنيــة والتقيــد بالمعاييــر الدوليــة فــي األداء.

األهـــداف االســـتراتيجيـــة
 .1تشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات المختلفة في المحافظة.
 .2رفع مستوى االداء العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم .
 .3تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة والمجتمع المحلي
     والمؤسسات  المانحة .
 .4تطوير الموارد المالية للغرفة.
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التقرير السنوي
أرقــام و إحصائيــات غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيت لحم
خالل عــام 2016

 1282عضو هيئة عامة

 163عضو جديد

 50خبر صحفي في
وسائل االعالم المختلفة

  150متدرب ومتدربة
 6/تدريبات مختلفة

 13853رسالة قصيرة
ألعضائنا

 2374اعجاب على
صفحة Facebook

 1275زائر لصفحتنا
االلكترونية

 1980زائر لصفحة
YOUTUBE

 5ورشات عمل
 500مشارك

 78تعميم للمعارض
التجارية والصناعية

 300زائر للمعرض
الدائم

 4نشرات اخبارية
الكترونية
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2016
عضوية الهيئة العامة في عام 2016
توزيع عضوية الهيئة العامة ضمن تصنيفات القطاعات االقتصادية والدرجات
تصنيف حسب
القطاع االقتصاي

تصنيف حسب الدرجة
الخاصة

الممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

المجموع
حسب القطاع
االقتصادي

التجاري

4

163

193

305

111

749

الصناعي

2

108

62

121

28

321

الخدمات

21

29

19

33

13

115

المقاوالت

0

35

9

6

0

50

الزراعي

0

4

7

5

3

19

الحرف

0

4

7

10

7

28

27

316

297

480

162

1282

المجموع حسب
تصنيف الدرجة

توزيع عضوية الهيئة العامة ضمن تصنيفات القطاعات االقتصادية والدرجات
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التقرير السنوي
إحصائيات شهادات المنشأ :
شــهد عــام  2016انخفاضـا ً فــي قيمــة شــهادات المنشــأ وقيمــة الصــادرات مقارنــة بالعــام  2015وقــد شــكلت صــادرات الحجــر
المنشــور أعلــى نســبة صــادرات مــن المحافظــة تلتهــا نســبة صــادرات المنتجــات الدوائيــة والكيماويــات ،حيــث تــم اصــدار
 1052شــهادة منشــأ فــي هــذا العــام بقيمــة  15,244,007,70دوالر ،مقارنــة بالعــام  2015الــذي بلغــت فيــه عــدد شــهادات
المنشــأ  1161بقيمــة  19.0486.217دوالر.
قيم شهادات المنشأ لعام 2016
بلغت:

$US
15,224,007.70

البند

القيمة

%

كيماويات

2,311,461.83

%15.18

حجر مرابيع

40,749.00

%0.27

منتجات معدنية

183,057.01

%1.20

منسوجات

20.00

%0.00

حجر منشور

12,139,446.59

%79.74

مشغوالت يدوية

508,990.39

%3.34

معدات وماكنات وآالت

8,883.00

%0.06

الصناعات الخشبية واالثاث

31,399.88

%0.21

المجموع

15,224,007.70

%100.00

عدد شهادات المنشأ

1,052

مالحظة :تجدر االشارة إلى أن هذه األرقام ال تشمل الصادرات إلى دول االتحاد األوروبي (.)Euro1
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2,000,000.00
ﻣﺷﻐوﻻت
ﻣﻌدات
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
ﯾدوﯾﺔ
اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ وﻣﺎﻛﻧﺎت وآﻻت
واﻻﺛﺎث
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2016
دور غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي متابعــة
شــؤون وقضايــا أعضــاء الهيئــة العامــة:
تحــرص غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى متابعــة شــؤون وقضايــا أعضــاء الهيئــة العامــة المســجلين لــدى
الجهــات الحكوميــة و الرســمية ،وحــل األمــور العالقــة بمــا يتناســب مــع القانــون المتبــع فــي دولــة فلســطين وذلــك بنــا ًء علــى
الــدور التمثيلــي الــذي تلعبــه فــي تمثيــل مصالــح أعضــاء الهيئــة العامــة أمــام الجهــات الحكوميــة والرســمية ،حيــث تمثــل الغرفــة
التجاريــة أصحــاب المنشــآت االقتصاديــة الذيــن لديهــم بعــض المعيقــات والتحديــات التــي تواجــه أعمالهــم وتقــوم علــى متابعتهــا
مــع صنــاع القــرار حســب مراكزهــم ومواقعهــم ،ومــن األمثلــة التــي قامــت الغرفــة التجاريــة بمتابعتهــا موضــوع التصاريــح
التجاريــة الموقوفــة حيــن واجــه التجــار قــراراّ مــن الجانــب االســرائيلي بوقــف تلــك التصاريــح وعــدم اســتخدامها للمــرور
مــن خــال المعابــر ،حيــث عملــت الغرفــة علــى متابعــة الموضــوع مــع االرتبــاط المدنــي الفلســطيني و تــم إعــادة اصــدار
التصاريــح ،كمــا وتدخلــت الغرفــة التجاريــة فــي حــل األمــور العالقــة لــدى مكاتــب الضريبــة فــي مختلــف أنواعهــا ( ضريبــة
الدخــل /القيمــة المضافــة /الجمــارك) مــن أجــل تســهيل الحصــول علــى خدمــات للمكلفيــن بــدون عوائــق ،باإلضافــة إلــى متابعــة
قضايــا لــدى الدفــاع المدنــي حــول الرســوم الماليــة المترتبــة علــى المنشــآت االقتصاديــة ،والشــروط واالجــراءات التــي يجــب
اتباعهــا فــي تطبيــق الســامة العامــة.

اللجان القطاعية:
(اللجنة الصناعية /اللجنة التجارية)
مــن منطلــق دورهــا كأداة يمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى أوضــاع القطــاع الخــاص بشــكل مســتمر ومشــاكله ومعوقاتــه والعمــل
علــى متابعتهــا مــع جهــات االختصــاص وايجــاد الحلــول لهــا ،نظمــت كل مــن اللجنــة التجاريــة واللجنــة الصناعيــة عــدة لقــاءات
مــع جهــات االختصــاص لبحــث شــؤون التجــار والصناعييــن كاللقــاء مــع مديــر ضريبــة القيمــة المضافــة فــي بيــت لحــم  ،ومديــر
مديريــة العمــل لبحــث المشــاكل التــي تواجــه أصحــاب العمــل والعمــال علــى حــد ســواء ،والمســاعدة فــي حــل االشــكاالت فــي
قضايــا العمــل ،والدفــاع المدنــي  ،ومديريــة االقتصــاد الوطنــي.
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تشبيك ولقاءات اعمال:
تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم إلــى تعزيــز وخلــق فــرص ولقــاءات تشــبيكية بيــن الغــرف التجاريــة
العالميــة والشــركات األجنبيــة وأعضــاء هيئتهــا العامــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون المشــترك وزيــادة فــرص االســتثمار والتبــادل
التجــاري واالقتصــادي بينهــم ،وقــد شــهد عــام  2016العديــد مــن الفعاليــات وكان أبرزهــا:

اســتقبال بعثــة تجاريــة مــن جزيــرة كريــت
اليونانيــة شــمل برنامجهــا لقــاءات عمــل
ثنائيــة بيــن عــدد مــن الشــركات اليونانيــة،
وأعضــاء مــن الهيئــة العامــة مــن اجــل
تشــجيع فــرص االســتيراد والتصديربيــن
الطرفيــن فــي مجــاالت المالبــس واألغذيــة
ومــواد التنظيــف.

توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع غرفــة هيراكليــون
فــي جزيــرة كريــت اليونانيــة ،كمحاولــة
لتكويــن عالقــات تجاريــة وفتــح اســواق
جديــدة لترويــج المنتــج المحلــي وتشــجيع
فــرص االســتيراد والتصديــر.

اســتقبال بعثــة تجاريــة مــن جمهوريــة التشــيك وعقــد
لقــاءات عمــل ثنائيــة مــع شــركات تشــيكية رائــدة
فــي مجــال البنــاء وشــركات الهندســة والمقــاوالت
وعــزل االســطح وشــركات انتــاج مــواد بنــاء مــن
مــواد معــادة التدويــر ،باإلضافــة الــى بحــث ســبل
التعــاون وامكانيــة االســتيراد والتصديــر وتبــادل
الخبــرة والمعرفــة فــي مجــال قطــاع البنــاء.
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2016
تنظيــم بعثــة تجاريــة الــى التشــيك ضمــت عــدداً
مــن اعضــاء الهيئــة العامــة مــن المصدريــن
والمســتوردين والمعنييــن باســتيراد بعــض
المنتجــات التشــيكية ومحاولــة تصديــر المنتجات
المحليــة الــى جمهوريــة التشــيك.

اســتقبال ســفير ســاحل العــاج و بحــث امكانية
تنظيــم بعثــات تجاريــة لتشــجيع التبــادل
التجــاري بيــن البلديــن.

اســتقبال وفــد رفيــع المســتوى مــن مكتــب
الرباعيــة الدوليــة لمناقشــة دور الرباعيــة
فــي تطويــر القطــاع الخــاص وبحــث امكانيــة
تنظيــم بعثــة تجاريــة الــى ســلطنة عُمــان.

مشــاركة د.ســمير حزبــون رئيــس مجلــس االدارة
فــي الملتقــى الهنغــاري الفلســطيني ممثــاً عــن
اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة
الفلســطينية وتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع الغــرف
التجاريــة الهنغاريــة والفلســطينية.
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مشــاركة غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي مؤتمــر المغتربيــن الــذي نظمتــه بلديــة بيــت لحــم حيــث كانــت الغرفــة
التجاريــة احــدى المؤسســات الشــريكة فــي التنظيــم للمؤتمــر خاصــة فيمــا يتعلــق بترتيــب لقــاءات العمــل الثنائيــة.

المشــاركة فــي ورشــة عمــل فــي االردن حــول نظــام األفضليــات التجاريــة فيمــا بيــن الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون
اإلســامي وقضايــا التجــارة الدوليــة.
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شركاء في التنمية:
مجلــس التشــغيل والتدريــب  / LETمجلــس تنميــة
االقتصــاد المحلــي  : LEDتســعى غرفــة تجــارة
وصناعــة محافطــة بيــت لحــم بالتعــاون والتنســيق
مــع المؤسســات المحليــة لحشــد الجهــود للقضــاء
علــى البطالــة و التشــبيك فيمــا بينهــا والمتابعــة
فــي القضايــا الخاصــة بالمجتمــع ،باالضافــة الــى
تطويــر االقتصــاد المحلــي مــن خــال المشــاريع
المتنوعــة التــي تدعــم المجتمــع وتعــزز قدراتــه.
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك ّ
فــإن غرفــة بيــت لحــم
هــي عضــو أساســي فــي مجلــس التشــغيل والتدريــب LETو مجلــس تنميــة االقتصــاد المحلــي  LEDلمــا لهذيــن المجلســين
مــن أهميــة فــي محاربــة البطالــة ،والعمــل علــى النمــو االقتصــادي فــي المحافظــة ،وعقــدت الغرفــة عــدة اجتماعــات عــام
 2016ســعيا ً لتحقيــق هــذه االهــداف.
منتــدى الحرفيــن  : VISتســعى غرفــة تجــارة
وصناعــة محافظــة بيــت لحــم لتطويــر القطــاع
الحرفــي وتعزيــز امكانيــة ترويــج المنتجــات
الحرفيــة وتســويقها فــي اوروبــا ،حيــث تــم اصدار
كتالــوج لكافــة المنتجــات الحرفيــة التقليديــة
كخطــوة اولــى للتســويق مــن خــال تشــكيل منتــدى
الحرفيــن  ،VISوتــم عقــد عــدة اجتماعــات عــام
 2016لتطويــر أداء المنتــدى ورســم سياســاته
المســتقبلية.
مشــروع كنــوز بيــت لحــم  :شــارك أعضــاء التكتــل العنقــودي «كنــوز
بيــت لحــم» فــي أســواق عيــد الميــاد فــي النمســا ،حيــث انهــا المشــاركة
األولــى مــن نوعهــا فــي اســواق ألتــس آكهــا وقصــر شــونبرون فــي فيينا،
وتوفــر هــذه االســواق المرموقــة الفرصــة الستكشــاف القيــم الخاصــة
للمنتجــات الفريــدة والمميــزة بمــكان ومنشــأ عيــد الميــاد المجيــد مــن
خــال اســتضافة الحرفييــن الفلســطنيين االعضــاء فــي تكتــل « كنــوز
بيــت لحــم» والــذي تــم تطويــره بدعــم مــن برنامــج تطويــر التكتــات
العنقوديــة فــي الصناعــات الثقافيــة واالبداعيــة جنــوب البحــر األبيــض
المتوســط واالتحــاد األوروبــي والوكالــة االيطاليــة للتنميــة ،والمنفــذ مــن
قبــل منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم.
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تعزيز وتطوير الكفاءات :
إن مــن أهــم أهــداف غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم تطويــر وتعزيــز قــدرات أعضائهــا لمواكبــة التطــورات الحاصلــة
فــي مجتمــع االعمــال ،مــن هــذا المنطلــق فقــد تــم تخريــج  150متــدرب ومتدربــة مــن اعضــاء الهيئــة العامــة التحقــوا بــدورات
مختلفــة بتنظيــم مــن وحــدة التدريــب المهنــي كــدورات مدربيــن فــي الصحــة والســامة العامــة ،واإلدارة بالنتائــج ،ومهــارات
االتكيــت والبروتوكــول فــي العمــل ،دورة التســويق االلكترونــي ،دورة تســويق المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .كمــا عملــت
غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى عقــد مجموعــة مــن ورشــات العمــل التوعويــة العضــاء الهيئــة العامــة مثــل
ورشــة عمــل حــول مواضيــع ضرائبيــة وتجاريــة وماليــة وورشــة عمــل بالتنســيق مــع الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني.

14

2016
سيدات وصاحبات االعمال:
شــهد عــام  2016تســجيل  11ســيدة مــن صاحبــات االعمــال فــي عضويــة الهيئــة العــام ،ليصــل العــدد الكلــي ل  65ســيدة ،فقــد
شــهد العــام  2016عــدة نشــاطات هدفــت الــى تمكيــن ســيدات وصاحبــات االعمــال و تعزيــز مشــاركة المــرأة وإبــراز انجازاتها
فــي التنميــة اإلقتصاديــة مــن خــال عقــد ورشــات تدريبيــة ولقــاءات توعويــة ورفــع مســتوى مشــاركة النســاء فــي المؤتمــرات
والفعاليــات ،والتشــبيك مــع الجهــات المانحــة لدعــم مشــاريع النســاء فــي محافظــة بيــت لحــم.

توزيــع صاحبــات األعمــال في عضويــة الهيئة العامــة ضمن تصنيفــات القطاعات
االقتصادية والدرجات
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حفل استقبال سيدات االعمال

15

التقرير السنوي

زيارة المنطقة الصناعية  -بيت لحم

اجتماع سيدات االعمال مع خبراء هولنديين

زيارة غرفة تجارة وصناعة رام اهلل والبيرة
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تطوير كفاءات العاملين في الغرفة:
مشــاركة منســقة وحــدة التدريــب المهنــي والتقنــي
فــي جولــة تدريبيــة فــي المانيــا لالســتفادة مــن
الخبــرات االلمانيــة فــي مجــال التعليــم و التدريــب
المهنــي مــن خــال برنامــج مفصــل شــمل
التعــرف علــى دور غرفــة كولــون الحرفيــة،
المتدربيــن ،الحــرف ،عــدد الشــركات ،حجــم
االســتثمار اضافــة لدراســة العقــود و الشــهادات
الخاصــة بالتدريــب المهنــي .

دورة المعايير المهنية في رام هللا

مشــاركة مديــرة قســم العضويــة والخدمــات فــي دورة تدريبيــة حــول كيفيــة اجــراء التدقيــق الخارجــي ضمــن مشــروع اعــداد
مدققيــن محلييــن ضمــن مشــروع  TVETعلــى مركــز الكفايــات للتصنيــع الغذائــي فــي كليــة العــروب ،باالضافــة الــى مركــز
الكفايــات لتكنولوجيــا الســيارات ،التابــع لمركــز التدريــب المهنــي والتقنــي المتعــدد االغــراض فــي حلحــول.

مشــاركة منســقة وحــدة التدريــب المهنــي و التقنــي فــي التدريــب المنظــم مــن قبــل الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي  JICAفــي
عــدد مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات و االستشــارات ألعضــاء الغــرف التجاريــة.
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تعزيز التواصل مع اعضاء الهيئة العامة:
ضمــن مســاعي غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتــي منهــا تعزيــز التواصــل
مــع أعضــاء الهيئــة العامــة ،وفــي إطــار حرصهــا علــى تقديــم خدمــات متكاملــة ومتميــزة لقطاعــات األعمــال ،قامــت غرفــة
تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة للمنشــآت االقتصاديــة فــي المحافظــة ،بهــدف تفقــد أوضاعهــم
واالســتماع لهــم ،ومتابعــة شــؤونهم مــع اصحــاب االختصــاص.
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اتفاقيات تعاون:
وقّعــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم عــدة اتفاقيــات مــع جهــات ومؤسســات مختلفــة باالضافــة الــى انشــاء وحــدة
التدريــب المهنــي والتقنــي اليجــاد نظــام تعليمــي تدريبــي قــادر علــى تعزيــز المهــارات المناســبة للشــباب تهــدف لخلــق فــرص
عمــل ورفــع مســتويات المعيشــة.

♦ ♦ توقيــع اتفاقيــة مــع وحــدة تدريــب الخريجيــن
فــي جامعــة فلســطين االهليــة ضمــن برنامــج
تدريــب الخريجيــن.

♦ ♦توقيــع اتفاقيــة مشــروع التدريــب بهــدف التشــغيل الممــول مــن  :GIZلتوفيــر فــرص عمــل مــن خــال دورات تدريبيــة
قصيــرة االمــد مــع مركــز تدريــب مهنــي حلحــول متعــدد االغــراض و اتفاقيــة مــع أصحــاب المهــن الميكانيكيــة لمشــروع
التدريــب بهــدف التشــغيل (تجليــس هيــاكل الســيارات ودهــان الســيارات) حيــث يهــدف المشــروع لرفــع كفــاءة 20
شــخص عاطــل عــن العمــل مــن المناطــق المهمشــة علــى أن يتــم تشــغيلهم الحق ـا ً بعــد انتهــاء الفتــرة التدريبيــة وســتقوم
نقابــة أصحــاب المهــن الميكانيكيــة باالشــراف والمتابعــة لتشــغيل المســتفيدين الحق ـاً.
♦ ♦توقيــع اتفاقيــة مــع  :PMDPحصلــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم بموجبهــا علــى منحــة لفتــح أســواق
جديــدة للمنتجــات الفلســطينية ،باالضافــة إلــى العمــل علــى تطويــر عمــل المنتجــات الحرفيــة مــن النواحــي التســويقية بمــا
يتناســب مــع متطلبــات األســواق األوروبيــة ،كمــا ولعبــت الغرفــة التجاريــة دوراً مهمـا ً فــي تســهيل تصديــر تلــك المنتجــات
مــن خــال اصــدار شــهادة اليــورو 1مــن دائــرة الجمــارك فــي وزارة الماليــة فــي بيــت لحــم ،مســاندة ودعــم منهــا ألصحاب
المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر.
♦ ♦توقيــع مذكــرة تعــاون مــع مؤسســة  :HCEFتــم توقيــع هــذه االتفاقيــة مــع مؤسســة االراضــي المقدســة المســيحية
المســكونية ضمــن ســياق مشــروع قــادة رجــال اعمــال المســتقبل الــذي يهــدف الــى تعزيــز وتقويــة االقتصــاد الفلســطيني
مــن خــال تســهيل التجــارة  ،تطويــر األعمــال ،و تشــجيع االســتثمار فــي فلســطين.
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لقاءات مع وفود محلية :

استقبال سعادة النائب العام
ومجموعة من النواب العامين

مدير البنك العربي  -جنوب الضفة

مدير الضابطة الجمركية

لقاء مع مدير االتباط العسكري

لقاء مع االمن الوطني

لقاء مع مديرة موقع لك سيدتي
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مسؤوليتنا االجتماعية:
يحتّــل مفهــوم «المســؤولية االجتماعيــة وخدمــة المجتمــع» موقعـا ً متقدمـا ً وعنوانـا ً بــارزاً ضمــن ســلم أولويــات غرفــة تجــارة
وصناعــة محافظــة بيــت لحــم وأجنــدة اهتماماتهــا ،وتســعى جاهــدةً إلــى ترســيخ هــذا المفهــوم باعتبــاره قاعــدة رئيســية مــن
قواعــد تميّــز غرفــة بيــت لحــم فــي المحافظــة ،ومصــدراً لبلــورة معانــي االنتمــاء والــوالء لهــذه المحافظــة وأبنائهــا ،وقــد شــهد
العــام  2016العديــد مــن الحمــات والمســاهمات والمســاعدات النقديــة والعينيــة.

حملة شجرة االماني :
حققــت حملــة «شــجرة االمانــي» امانــي  165طفــا
مــن ذوي االعاقــة فــي  5مؤسســات مــن محافظــة بيــت
لحــم ،حيــث تمكنــت الغرفــة التجاريــة بتبرعــات ســخية
مــن اهــل الخيــر مــن تحقيــق امانــي االطفــال الصــم مــن
مؤسســة «افتــا» ،و امانــي اطفــال كل مــن بيــت الرجــاء
لــذوي االعاقــات الحركيــة و العقليــة ،و مدرســة الشــروق
لالطفــال المكفوفيــن ،اضافــة الــى اطفــال مــن مدرســة
ســيرا ممــن يعانــون مــن بطــىء التعلــم ،و اطفــال برنامــج
الطفــل المقــدس.
هدفــت الحملــة الــى رســم االبتســامة علــى وجــوه االطفــال
ذوي االعاقــة ،و تعزيــز التواصــل بيــن الغرفــة التجاريــة
و مؤسســات المجتمــع المحلــي و تعزيــز دور الغرفــة
التجاريــة فــي المجتمــع المحلــي و مجتمــع االعمــال مــن خــال واجباتهــا ضمــن المســؤولية االجتماعيــة.
تلخصــت فكــرة الحملــة بجمــع امانــي االطفــال ذوي
االعاقــة مــن خــال المؤسســات الرســمية و تعليقهــا
علــى شــجرة فــي مدخــل الغرفــة التجاريــة ضمــن حملــة
تــم االعــان عنهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
الخاصــة بالغرفــة و صفحتهــا االلكترونيــة ،بحيــث يتــم
اختيــار امنيــة عشــوائية عــن الشــجرة و تحقيقهــا للطفــل
او التبــرع بقيمتهــا للغرفــة و تقــوم الغرفــة بتحقيــق
االمنيــة ،و قــد انحصــرت امانــي االطفــال بااللعــاب و
القرطاســية و المالبــس.
حظيــت الحملــة باهتمــام كبيــر مــن وســائل االعــام
المحليــة المرئيــة و المســموعة وذلــك لتميــز فكرتهــا
و اختالفهــا عــن فكــرة جمــع التبرعــات التقليديــة ممــا
ســرّع فــي عمليــة جمــع و تحقيــق امانــي االطفــال.
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دعم المؤسسات المحلية المختلفة:
قدمــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم
فــي العــام  2016عــدة مســاعدات ضمــن مســؤوليتها
االجتماعيــة كتوفيــر أغطيــة شــتوية (حرامــات)
للمســنين مــن خــال مديريــة الشــؤون االجتماعيــة
فــي المحافظــة ،باالضافــة الــى دعــم مدرســة العــودة
وتوفيــر مبلــغ مالــي لســفر طالباتهــا الــى المانيــا،
ومســاعدة مدرســة الشــروق للمكفوفيــن فــي دفــع
رســوم تأشــيرة ســفر للمشــاركة فــي المهرجــان
الدولــي للموســيقيين المكفوفيــن الــى تونــس وتقديــم
مســاعدات عينيــة غذائيــة وطواقــي لمخيمــات صيفيــة
وأحذيــة رياضيــة لفريــق كــرة قــدم والتبــرع بجهــاز
حاســوب لنــادي االســير الفلســطيني.

حملة الطالب المحتاج في شهر رمضان المبارك :
تــم تنظيــم حملــة شــهر رمضــان المبــارك لدعــم الطالــب الجامعــي المحتــاج  ،شــملت طلبــة كل مــن جامعــة بيــت لحــم وجامعــة
القــدس المفتوحــة وجامعــة فلســطين االهليــة باالضافــة الــى مؤسســة قــرى االطفــال .
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لجنة التكافل االجتماعي-محافظة بيت لحم :
تفتخــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم
بعضويتهــا فــي لجنــة التكافــل التــي شــكلتها محافظــة
بيــت لحــم لدعــم الفقــراء فــي المحافظــة مــن خــال
مشــروع تكيــة ســتنا مريــم الــذي ينفّــذ مــن خــال
جمعيــة أمــان الخيريــة التــي توفــر الوجبــات
الســاخنة والصحيــة للعائــات الفقيــرة والمهمشــة
فــي كافــة المناطــق الجغرافيــة فــي المحافظــة ،
وتوزيــع الوجبــات علــى المؤسســات والمستشــفيات
والجمعيــات ،وتقديــم وجبــة افطــار خــال شــهر
رمضــان فــي مقــر التكيــة.
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الحوكمة :
تــم تشــكيل لجنــة حوكمــة مــن أعضــاء مجلــس ادارة الغرفــة التجاريــة تُعنــى بالقواعــد واإلجــراءات التــي يتــم بموجبهــا إدارة
المؤسســة والرقابــة عليهــا ،عــن طريــق تنظيــم العالقــات بيــن مجلــس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذيــة ،أعضــاء الهيئــة العامــة
واآلخريــن مــن أصحــاب المصالــح ومراقبــة مــدى التــزام الغرفــة التجاريــة باالطــر القانونيــة والتشــريعية والتعليمــات
الصــادرة مــن الجهــات المســؤولة و ذلــك للوصــول الــى الحكــم و االدارة الرشــيدة فــي غرفتنــا ،لــذا فقــد تــم تصميــم اســتبانة
تضمنــت خمســة معاييــر أساســية تــم تعبئتهــا مــن قبــل مجلــس االدارة والموظفيــن  ،وعينــة عشــوائية مــن أعضــاء الهيئــة
العامــة تمثــل كافــة القطاعــات االقتصاديــة الســتطالع االراء حــول مــدى التــزام الغرفــة بتطبيــق معاييــر الحوكمــة.

ادارة الجودة ISO 9001:2008
تواصــل غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم منــذ العــام  2002محافظتهــا علــى شــهادة الجــودة فــي تقديــم الخدمــات
كمــا تعمــل علــى تحديــث طــرق العمــل باســتمرار لتتناســب مــع احتياجــات أعضــاء الهيئــة العامــة ،حيــث يتــم التدقيــق علــى
االجــراءات مــن قبــل شــركة مــاك انترناشــيونال ممثلــو شــركة  Lloydsالبريطانيــة.
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الخاتمة:
فــي ختــام تقريرنــا الســنوي لعــام  ،2016فإننــا فــي غرفــة تجــارة وصناعــة
محافظــة بيــت لحــم أوجزنــا األنشــطة والفعاليــات والتــي تغطــي العديــد مــن
أعمالنــا التــي تخــدم أعضــاء الهيئة العامة ضمن جميع القطاعــات االقتصادية
والدرجــات المصنفــة حســب رأس المــال ،والتــي ارتأينــا أنهــا تصــب فــي مصلحــة
مجتمــع األعمــال فــي محافظــة بيــت لحــم  ،ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نســعى
لعــام  2017لتحســين و تطويــر أداءنــا مــن أجــل الوفــاء بجميــع المســؤوليات
والواجبــات المناطــة بنــا اتجــاه القطــاع الخــاص ،واالهتمــام أكثــر بقضايــا
وشــؤون المنشــآت االقتصاديــة ،والدفــاع عنهــا أمــام الجهــات الرســمية،
لتحقيــق رؤيتنــا فــي ازدهــار اقتصــادي مســتدام ،يضــم جميــع الشــرائح
واألطــراف ذات العالقــة.
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التقرير المالي
غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
بيان األنشطة

(بالشيكل اإلسرائيلي)
اإليرادات
ايرادات اشتراكات االعضاء
ايرادات ورسوم خدمات
ايرادات مهرجانات وتأجير اكشاك ومرافق
ايرادات مالية ,صافي
مجموع االيرادات
الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة
مجموع االيرادات والموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة
المصاريف
مصاريف األنشطة المباشرة
الرواتب و توابعها
مصاريف ادارية وعمومية
مصاريف مالية ,صافي
االستهالكات
مجموع المصاريف

إيضاح

2016

2015

10
11
12

602,751
749,598
10,763
1,363,112
190,118
1,553,230

609,246
703,477
26,884
2,272
1,341,879
64,455
1,406,334

14
15
16

334,307
703,293
215,281
10,425
160,012
1,423,318

197,683
618,638
239,594
160,395
1,216,310

صافي التغييرات في الموجودات الصافية

129,912

اعادة تصنيف الموجودات الصافية غير المقيدة الى المقيدة مؤقتا
تعديالت سنوات سابقة
التغييرات في الموجودات الصافية غير المقيدة

129,012
258,924

160,395
()7
350,412

322,236
)(190,118
)(129,012
3,106

()64,455
()160,395
()224,850

التغييرات في الموجودات الصافية المقيدة مؤقتا
المنح و التبرعات المقيدة مؤقتا الواردة
الموجودات الصافية المحررة من القيود المؤقتة
اعادة تصنيف الموجودات الصافية غير المقيدة الى المقيدة مؤقتا
التغييرات في الموجودات الصافية المقيدة مؤقتا
التغييرات في الموجودات الصافية

13

262,030

190,024

125,562

-إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البيانات المالية
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التقرير المالي
غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
بيان التغييرات في الموجودات الصافية
(بالشيكل االسرائيلي)

الموجودات الصافية
غير المقيدة
العام

الموجودات الصافية
المقيدة مؤقتا
للموجودات الثابتة
للمشاريع

المجموع

الرصيد كما في 2014/12/31

133,052

68,353

4,291,971

4,493,376

تعديالت سنوات سابقة
اإليرادات
المجموع

()7
1,341,879
1,341,872

-

-

()7
1,341,879
1,341,872

المصاريف
إعادة تصنيف
التحرير من القيود المؤقتة
المجموع

()1,216,310
160,395
64,455
)(991,460

()68,353
)(68,353

()160,395
3,898
)(156,397

()1,216,310
)(1,216,310

التغييرات خالل السنة

421,405

)(68,353

)(156,497

125,562

الرصيد كما في 2015/12/31

483,464

-

4,135,474

4,618,938

تعديالت سنوات سابقة
اإليرادات
المجموع

1,363,112
1,363,112

322,236
322,236

-

1,363,112
322,236
1,685,348

المصاريف
إعادة تصنيف
التحرير من القيود المؤقتة
المجموع

()1,233,200
129,012
)(1,104,188

()190,118
)(190,118

()129,012
)(129,012

()1,233,200
()190,118
)(1,423,318

التغييرات خالل السنة

258,924

132,118

)(129,012

262,030

الرصيد كما في 2016/12/31

742,388

132,118

4,006,462

4,880,968

-إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البيانات المالية
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التقرير المالي
غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016
بيان التدفقات النقدية

(بالشيكل االسرائيلي)

2016

2015

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغيرات في صافي الموجودات للسنة المالية
تعديالت لتسوية التغييرات في الموجودات الصافية للسنة الحالية مع صافي
النقد المتوفر من (المستعمل في) األنشطة التشغيلية
االستهالك
(الزيادة) النقص في المخزون
(الزيادة) النقص في التبرعات المستحقة
(الزيادة) النقص في الذمم المدينة
النقص (الزيادة) في المصاريف المدفوعة مقدما
الزيادة (النقص) في ذمم دائنة و اخرى
(النقص) الزيادة في شيكات اجلة الدفع
(النقص) الزيادة في المصاريف المستحقة
الزيادة (النقص) في صندوق توفير الموظفين
الزيادة (النقص) في تعويضات الموظفين المتراكمة عند نهاية الخدمة
صافي التدفقات النقدية المتوفرة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

262,030

125,562

160,012
)(1,600
)(207,750
)(23,052
23,802
71,746
)(55,041
)(8,027
7,531
40,865
270,516

160,395
68,353
()10,450
()31,904
()317,162
60,346
()27,304
56,075
51,416
135,327

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء موجودات ثابتة
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) األنشطة اإلستثمارية

)(31,000
)(31,000

()3,898
()3,898

الزيادة (النقص) في النقد و أشباه النقد
النقد و أشباه النقد  -بداية السنة
النقد وأشباه النقد  -نهاية السنة

239,516
963,392
1,202,908

131,429
831,963
963,392

-إن االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من البيانات المالية
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