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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
األخوات واألخوة األفاضل،
نطل عليكم مجددا من خالل تقريرنا السنوي والذي نفتخر كل عام
باصداره بحيث ُنمل لكم أهم االجنازات التي حققتها الغرفة خالل
العام  2017والتي لها أهمية على املستويني االقتصادي واالجتماعي.
شهد عام  2017نشاطا ً مكثّفا ً في مختلف النواحي خاصة تلك
الواردة في خطة عمل الغرفة أو املبادرات اآلنية ،حيث مت عقد جملة
من االجتماعات و اعداد التقارير و برامج التدريب الهادفة ،كل ذلك
أدّى الى تراكم نشاط الغرفة و تعزيز عضويتها الفاعلة محليا ّ و
مع الشبكات الدولية التي تُعنى باالقتصاد و التجارة و تبادل اخلبرة،
حيث أدّيا الى تعزيز مكانة الغرفة كمرجعية مهنية اقتصادية ،ما
وسع دائرة تأثيرها و شبكة عالقاتها و شراكاتها احمللية و الدولية مع
ّ
مؤسسات االقتصاد و صنّاع القرار.
وضمن مساعي مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في تطوير اإلداء اإلداري للمؤسسة ،مت العمل على اعتماد مدونة
احلوكمة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية ،حيث تشكل هذه املدونة خطوة هامة في تعزيز البناء املؤسساتي،
كما ومت العمل على تفعيل وحدة التدريب املهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل في مواجهة البطالة وتوفير فرص
عمل للفئات الشابة لدى أرباب العمل نحو حتقيق التنمية املستدامة ضمن إطار مبدأ التكاملية مع املؤسسات احمللية.
كما شهد عام  2017نشاطا ً ملحوظا ً ملسؤوليتنا االجتماعية خلدمة الفئات املهمشة في اجملتمع احمللّي و ذلك بجهود طاقم
الغرفة ومجلس إدارتها ،والتبرعات السخية من أعضاء الهيئة العامة ،ومشاركة املواطنني أيضا ً لتعزيز هذا املفهوم ،فإننا
نسعى باستمرار لتطوير وتوسيع دائرة االستفادة لتشمل شرائح مختلفة من مؤسسات وأفراد احملافظة.
نلخص اجنازاتنا في تقريرنا السنوي هذا ،ننظر بعني القلق الى استمرار تعرّض اقتصاد احملافظة الى التضييق على
إنّنا و إذ ّ
املصادر الطبيعية و محدودية احلركة و صعوبة القيام بالنشاطات االقتصادية في مناطق “ج” باالضافة الى ارتفاع نسبة
البطالة.
في اخلتام ال يسعنا إلى أن نؤكد على التزامنا نحو حتقيق أعلى درجات التطور ،واالرتقاء في مجتمع األعمال ،وتعزيز مكانة
الغرفة بني مؤسسات القطاع اخلاص ،من خالل العمل الدؤوب وتعزيز التعاون احمللي والدولي ،وذلك على طريق بناء القاعدة
االقتصادية للدولة الفلسطينية املستقلة.

د .سمير يوسف حزبون
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أعضاء مجلس اإلدارة

د .سمير حزبون
رئيس مجلس االدارة

السيد سامي أبو عيطة
أمني الصندوق

م .خالد الدرعاوي
نائب أول للرئيس

السيد سامي ثلجية
نائب ثاني للرئيس

م .عيسى موسى
أمني السر

السيد ربيع احللو
نائب أمني السر

السيد صقر رمضان
عضو مجلس ادارة

السيد اياد احلروب
نائب أمني الصندوق

السيدة ماجدة سلسع
عضو مجلس ادارة

م .ضرار عابدين
عضو مجلس ادارة
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رؤيتنا
غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام

رسالتنا
الوثيقــة االســتراتيجية

تقدمي أفضل اخلدمات لألعضاء و اجملتمع احمللي من خالل االرشاد
والتوجيه ،وتطوير القدرات باستخدام األساليب التكنولوجية.
كما تعمل على التمثيل الفعال ألعضائها والدفاع عن مصاحلهم،
وتفعيل الشراكة مع مؤسسات اجملتمع احمللي والقطاعني العام
واخلاص ،إضافة الى رفع كفاءة وجودة وتشجيع املنتج الوطني،
واالهتمام بأصحاب االحتياجات اخلاصة واملرأة والشباب.

أهدافنا االستراتيجية
تشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات اخملتلفة في احملافظة.
رفع مستوى األداء العام لغرفة جتارة و صناعة محافظة بيت حلم.
تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة واجملتمع احمللي و املؤسسات املانحة.

تطوير املوارد املالية للغرفة.
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فلسفتنا و قيمنا
تقوم فلسفة الغرفة على تشجيع روح التعاون واملبادرة بني األعضاء
واملوظفني والتعاون املؤسساتي لتحقيق التنمية االقتصادية
املستدامة في اجملتمع احمللي .وتعتبر الغرفة أن نشاطاتها مشتقة
من احتياجات وأولويات األعضاء .وقد ألزمت الغرفة نفسها
مبجموعة من القيم تساعدها في حتقيق رؤيتها ،وهذه القيم هي:
النزاهة ،املساءلة ،الشفافية ،التكاملية ،التغيير والتأقلم ،االنفتاح،
املسئولية االجتماعية ،املهنية والتقيد باملعايير الدولية في األداء.

الوثيقــة االســتراتيجية

شعارنا
جهد متكامل و عطاء متواصل
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مقدمة
تعتبر غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم املمثّل الرئيسي للقطاعات االقتصادية
اخملتلفة في احملافظة ،و الصوت املعبر عن مجتمع األعمال بأنشطته وقطاعاته اخملتلفة
بعراقتها املمتدة ألكثر من  65عاما ً منذ تأسيسها عام 1952م ،وقد تطور دور الغرفة كما ً
ونوعا ً كواحدة من أقدم الغرف التجارية في فلسطني ،حيث واكبت جميع مراحل النمو
والتطور اإلقتصادي واإلجتماعي التي شهدتها محافظة بيت حلم علىمر السنني ،وتعاظم
هذا الدور وتنوع مع منو قطاعات األعمال وتزايد أهميتها في هيكل اإلقتصاد الوطني.
تؤدي غرفة جتارة و صناعة محافظة بيت حلم دورها الريادي والوطني من خالل تكامل
و تضافر جهود مجلس إدارتها وطاقمها التنفيذي باالضافة الى اللجان القطاعية
التخصصية و مساندة الهيئة العامة لها ،حيث تعمل الغرفة ضمن استراتيجية
ّ
واضحة لتحقيق األهداف املرجوة منها ضمن امكانياتها املادية و البشرية املتاحة،
و استطاعت في العام  2017من تنفيذ العديد من النشاطات االقتصادية ،و في
هذا التقرير سنستعرض أهم االجنازات التي شهدتها الغرفة خالل العام .2017
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احصائيات خالل 2017

تقدمي  10,000خدمة

نشر  50خبر صحفي

تنفيذ  7دورات مهنية و ادارية

اصدار  4نشرات الكترونية

عقد  10ورشات عمل
ذات طابع اقتصادي

ارسال  17099رسالة قصيرة

 3500اعجاب بصفحة
الفيسبوك

تعميم  36معرض
تخصصي دولي

 1538زيارة للصفحة االلكترونية

التصاريح التجارية
( 2973جتديد) | ( 204جديد)
باالضافة الى متابعة رفع املنع األمني عن  6أعضاء من الهيئة العامة
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خالل العام 2017
العضوية2017
حركة العام
حركة العضوية خالل

 117عضو جديد

 117عضو جديد
تدريبية

عضو
1294
عضو
1294
تدريبية

والدرجات لعام 2017
توزيع عضوية الهيئة العامة ضمن تصنيفات القطاعات االقتصادية
توزيع عضوية الهيئة العامة ضمن تصنيفات القطاعات االقتصادية والدرجات لعام 2017
تصنيف حسب الدرجة

تصنيف حسب

المجموع حسب

القطاع االقتصادي

الخاصة

الممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

القطاع االقتصادي

التجاري

4

143

199

301

104

751

الصناعي

2

121

70

116

27

336

الخدمات

20

28

21

35

10

114

المقاوالت

0

32

9

5

0

46

الزراعي

0

4

8

5

6

23

الحرف

0

4

7

9

4

24

المجموع حسب تصنيف الدرجة

26

332

314

471

151

1294

9
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احصائيات شهادات المنشأ
احصائيات شهادات المنشأ

شهد عام  2017ارتفاعا في قيمة شهادات املنشأ وقيمة الصادرات مقارنة بالعام 2016وقد
صادرات املنتجات
شكلت صادرات احلجر املنشور أعلى نسبة صادرات من احملافظة تلتها نسبة
شهد عام  2017ارتفاعا في قيمة شهادات المنشأ وقيمة الصادرات مقارنة بالعام  2016وقد شكلت
16,156,593.23
نسبةهذا
منشأ في
 1068شهادة
حيث مت
بقيمة الدوائية
العامالمنتجات
صادرات
المحافظة تلتها
اصداررات من
نسبة صاد
والكيماويات،أعلى
الدوائيةالحجر المنشور
صادرات
 15,224,007.70دوالر.
املنشأ 1052
بلغت فيه
مقارنة
ودوالر،
بقيمة دوالر ،مقارنة
16,156,593.23
شهاداتبقيمة
عدد هذا العام
منشأ في
الذي شهادة
10682016
بالعاماصدار
حيث تم
الكيماويات،
بالعام  2016الذي بلغت فيه عدد شهادات المنشأ  1052بقيمة  15,224,007.70دوالر.

البند

حركة الصادرات خالل العام 2017

2,856,491.35

17.68%

حجر مرابيع

140,810.16

0.87%

منتجات معدنية

206,128.12

1.28%

12,141,083.46

75.15%

717,570.90

4.44%

320.00

0.00%

الصناعات الخشبية واالثاث

2,400.00

0.01%

منتجات الورق والكرتون والورق الصحي

91,789.24

0.57%

16,156,593.23

100.00%

كيماويات و أدوية

حجر منشور
مشغوالت يدوية
صناعات بالستيكية ومطاطية واالسفنج

المجموع
بلغ عغغدد شغغهادات المنشغغأ الصغغادرة عغغن غرفغغة تجغغارة و
صناعة محافظة بيت لحم خالل العام 2017

1,068

مالحظة( :الجدول أعاله ال يشمل التصدير الى دول االتحاد األوروبي و إسرائيل)

مالحظة( :اجلدول أعاله ال يشمل التصدير الى دول االحتاد األوروبي و إسرائيل)
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حركة الصادرات خالل العام 2017

القيمة $

%

دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في متابعة
شؤون و قضايا أعضاء الهيئة العامة
عقد ورشات عمل توعوية و تثقيفية ألعضاء الهيئة العامة

حترص غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم على متابعة شؤون وقضايا أعضاء الهيئة
العامة املسجلني لدى اجلهات احلكومية و الرسمية ،وحل األمور العالقة مبا يتناسب مع
القانون املتبع في دولة فلسطني وذلك بنا ًء على الدور التمثيلي الذي تلعبه في متثيل
مصالح أعضاء الهيئة العامة أمام اجلهات احلكومية والرسمية ،حيث متثل الغرفة
التجارية أصحاب املنشآت االقتصادية الذين لديهم بعض املعيقات والتحديات التي
تواجه أعمالهم و تقوم على متابعتها مع صناع القرار حسب مراكزهم ومواقعهم،
حيث تدخلت الغرفة التجارية في حل األمور العالقة لدى مكاتب الضريبة في مختلف
أنواعها ( ضريبة الدخل /القيمة املضافة /اجلمارك) من أجل تسهيل احلصول على
خدمات للمكلفني بدون عوائق ،كما مت متابعة موضوع رفع املنع األمني عن بعض أعضاء
الهيئة العامة من خالل االرتباط املدني الفلسطيني ،و متابعة اعادة اصدار التصاريح
التجارية املوقوفة حني واجه التجار قرارا ّ من اجلانب االسرائيلي بوقف تلك التصاريح وعدم
استخدامها للمرور من خالل املعابر ،حيث عملت الغرفة على متابعة املوضوع مع االرتباط
املدني الفلسطيني و مت إعادة اصدار التصاريح ،باإلضافة إلى متابعة أزمة رفع رسوم
النفايات في مدينة بيت حلم و أزمة ارتفاع سعر الدجاج في احملافظة ،و اجراءات وزارة املالية
بخصوص بنك الفواتير و متابعة قضايا لدى الدفاع املدني حول الرسوم املالية املترتبة على
املنشآت االقتصادية ،والشروط واالجراءات التي يجب اتباعها في تطبيق السالمة العامة.

عقد ورشة عمل حول التشريعات العمالية ما بني االستثمار الناجح و ضرورة التعديل القانوني.

11

دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في متابعة شؤون
و قضايا أعضاء الهيئة العامة

عقد ورشات عمل توعوية و تثقيفية ألعضاء الهيئة العامة

عقد لقاء مع أعضاء الهيئة
العامة املتقدمني بطلبات
للحصول على بطاقة BMC
و مناقشة آخر مستجدات
املوضوع و االجابة على
استفسارات االعضاء و توضيح
آلية املتابعة بهذا اخلصوص.
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دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في متابعة شؤون
و قضايا أعضاء الهيئة العامة

عقد لقاء مع ممثلي املزارع بخصوص أزمة ارتفاع سعر الدجاج ،حيث مت بعدها عقد
موسع بحضور ممثلني عن وزارة االقتصاد الوطني و وزارة الزراعة و أصحاب املزارع.
لقاء ّ

عقد اللقاءات مع أعضاء الهيئة العامة و بحث قضاياهم مع
جهات االختصاص
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عقد اللقاءات مع جهات االختصاص لمتابعة شؤون و قضايا أعضاء
الهيئة العامة
استضافت غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم ورشة عمل مركزية شارك
فيها ممثلو اإلدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة املالية و عدد من رؤساء الغرف
التجارية في غرف كل من اخلليل ،جنوب اخلليل و شمال اخلليل و رئيس احتاد
احلجر والرخام ومدراء الدوائر الضريبية في جنوب الضفة الغربية وكذلك مدير
الضابطة اجلمركية في بيت حلم وأمني سر جمعية مدققي احلسابات وعدد من
ممثلي اللجان القطاعية اخملتلفة و اعضاء من الهيئة العامة جلمعية مدققي
احلسابات في جنوب الضفة وذلك بدعوة من احتاد الغرف التجارية الصناعية
الزراعية الفلسطينية و جمعية مدققي احلسابات القانونيني الفلسطينية.

استقبال المسؤولين و مناقشة المعيقات التي تعترض
مسيرة القطاع الخاص
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تواصل غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مع أعضاء الهيئة العامة
ُ

عقد لقاء مع أعضاء الهيئة العامة املتقدمني بطلبات للحصول على بطاقة  BMCو مناقشة آخر
مستجدات املوضوع و االجابة على استفسارات االعضاء و توضيح آلية املتابعة بهذا اخلصوص.

عقد اللقاءات التوضيحية مع أعضاء الهيئة العامة
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تواصل غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مع أعضاء الهيئة العامة
ُ
تنظيم لقاء ألعضاء الهيئة العامة حول وظيفة بنك الفواتير ،حيث هدف اللقاء إلى
استعراض هذا املفهوم الذي دعت وزارة املالية الفلسطينية املكلفني إلى االلتزام به ،ومت
توضيح العديد من األمور املتعلقة به و اخلروج مبجموعة توصيات و اقتراحات من شأنها
أن تساهم في حتديد موقف القطاع اخلاص أمام اجلهات الرسمية من بنك الفواتير.

عقد ورشات عمل توعوية و تثقيفية ألعضاء الهيئة العامة

16

تواصل غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مع أعضاء الهيئة العامة
ُ

عقد ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة املواصفات و املقاييس الفلسطينية حول “أهمية
تطبيق املواصفات في حياتنا اليومية”.

عقد ورشة عمل حول التشريعات العمالية ما بني االستثمار الناجح و ضرورة التعديل القانوني.

عقد ورشات عمل توعوية و تثقيفية ألعضاء الهيئة العامة
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التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي و بحث سبل تعزيز التعاون و
العمل المشترك بين القطاعين الخاص و العام

زيارة بلديتي بيت حلم والدوحة لبحث سبل التعاون املشترك في قضايا عامة و خاصة

استقبال مدير جهاز األمن الوقائي

زيارة مدير الضابطة اجلمركية

و بحث سبل التعاون املشترك

للتباحث في شؤون القطاع التجاري

زيارة وزارة السياحة و اآلثار للتباحث
في شؤون القطاع احلرفي

زيارة المسؤولين لحل المعيقات التي تعترض مسيرة القطاع
الخاص
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عقد لقاءات مع جهات خارجية لتشجيع التبادل التجاري
انطالقا من الهدف االستراتيجي للغرفة بتشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات اخملتلفة
في احملافظة و تنمية وتطوير االقتصاد احمللي ،سعت غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم
لتشجيع التبادل التجاري مع الدول اخلارجية و فتح أسواق جديدة للتجارة اخلارجية من خالل
تنظيم لقاءات عمل ثنائية و لقاءات كان من أبرزها:

تنظيم لقاءات عمل ثنائية ألعضاء
من الهيئة العامة مع رجال أعمال
أملان ضمن بعثة جتارية من مدينة
كولون األملانية.

تنظيم لقاءات عمل ثنائية ألعضاء
من الهيئة العامة مع وكيل شركة
“كوىي اي نور” التشيكية ملنتجات
القرطاسية و االلعاب و الديكوارت.

تنظيم لقاءات عمل ثنائية ألعضاء من الهيئة العامة مع رجال
أعمال من دول أجنبية أجنبية
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عقد لقاءات مع جهات خارجية لتشجيع التبادل التجاري

استقبال رجال اعمال من املكسيك ضمن زيارة جلنة الصداقة البرملانية املكسيكية-
الفلسطينية و التعريف باالقتصاد املكسيكي و عقد لقاءات عمل ثنائية.

تنظيم لقا ًء حول املنتجات االكوادورية و فرص االستيراد و االستثمار بالتعاون مع ممثلية
ّ
جمهورية االكوادور لدى دولة فلسطني.

عقد لقاءات تعريفية باألسواق الدولية
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عقد لقاءات مع جهات خارجية لتشجيع التبادل التجاري

لقاء مع سفير مملكة هولندا لدى دولة فلسطني

لقاء مع نائب القنصل االسباني وامللحق التجاري

لقاء مع رئيس بعثة دولة اجملر في فلسطني ونائبه

لقاء مع امللحقة التجارية من القنصلية االيطالية

عقد لقاءات عمل مع الممثليات األجنبية
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الفعاليات الدولية

المشاركة في المعارض و المؤتمرات الدولية

لقاء مع سفير مملكة هولندا لدى دولة فلسطني

مشاركة م .ضرار عابدين عضو مجلس االدارة في امللتقى التركي العربي
ملستلزمات وتكنولوجيا البناء  -تركيا.

مشاركة عالء عديلي املدير العام

مشاركة م .عيسى موسى أمني السر في البرنامج

في املؤمتر االقليمي للتكتالت

املشترك جمللس أوروبا و االحتاد األوروبي “نحو حوكمة

العنقودية  -اجلزائر.

دميقراطية معززة في جنوب املتوسط”  -فرنسا
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المهرجانات و المعارض

املشاركة في تنظيم مهرجان قطف الزيتون السنوي السابع عشر

تنظيم المهرجانات
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المهرجانات و المعارض

املشاركة في معرض الصناعات و املنتجات االردنية

املشاركة في معرض الصناعات الفلسطينية

المشاركة في المعارض المحلية
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شركاء في التنمية
تسعى غرفة جتارة وصناعة محافطة بيت حلم بالتعاون والتنسيق مع املؤسسات احمللية حلشد
اجلهود للقضاء على البطالة و التشبيك فيما بينها واملتابعة في القضايا اخلاصة باجملتمع،
باالضافة الى تطوير االقتصاد احمللي من خالل املشاريع املتنوعة التي تدعم اجملتمع وتعزز قدراته.
ومن أجل حتقيق ذلك فإ ّن غرفة بيت حلم ترأس مجلس تنمية االقتصاد احمللي  LEDملا لهذا اجمللس
من أهمية في محاربة البطالة ،والعمل على النمو االقتصادي في احملافظة ،و شهد العام 2017
عدة اجتماعات لتحقيق هذه االهداف.

مجلس تنمية االقتصاد المحلي

25

توقيع مذكرات تعاون
انطالقا من إمياننا بتقدمي خدمات نوعية ألعضاء الهيئة العامة من القطاعات اخملتلفة ،و نظرا
لتزايد الطلب أليدي عاملة مدرّبة على أهم املهارات في أداء األعمال ولرفع كفاءة العاملني،

وقّعت غرفة جتارة و صناعة محافظة بيت حلم اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مختلفة من أجل
تطوير مهارات العاملني في املنشآت اخملتلفة في احملافظة و تعزيز دور التدريب املهني و تغطية
االحتياجات التدريبية املتزايدة في سوق العمل.

توقيع مذكرة تفاهم مع املؤسسة

توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة السالزيان

الفلسطينية لتشجيع املنشآت الصغيرة

الصناعية الستحداث برامج تدريبية استنادا

واملتوسطة “بلسمي” لالرتقاء بواقع املشاريع

الحتياجات أعضاء الهيئة العامة ،و التعاون

الريادية واملنشآت متناهية الصغر والصغيرة

في مشاريع لتطوير مهارات االيدي العاملة.

واملتوسطة في محافظة بيت حلم.
توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة VIS
االيطالية لتنفيذ مشروع تدريبي في الصحة
والسالمة املهنية للمشاغل احلرفية في
احملافظة.

MOUs
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بناء القدرات و التدريبب
إن من أهم أهداف غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة
العامة و رفد املنشآت باأليدي العاملة املدرّبة و املؤهلة لتلبية احتياجات القطاع اخلاص ،كما
تسعى الغرفة التجارية لبناء قدرات الشباب العاطلني عن العمل و خاصة من املناطق املهمشة
من أجل ايجاد فرص عمل لهم و بالتالي خفض نسبة البطالة في محافظة بيت حلم ،و قد
شهد العام  2017تنظيم دورات ادارية و مهنية تخرّج منها  100متدرب ومتدربة.

التدريب المهني
أطلقت غرفة جتارة و صناعة محافظة بيت حلم املشروع األول من نوعه في احملافظة “التدريب
املمول من قبل  GIZوبتنظيم و متابعة
بهدف التشغيل” في مجال جتليس و دهان السيارات
ّ
وحدة التدريب املهني والتقني في الغرفة ،بالشراكة مع مركز تدريب مهني حلحول و نقابة
اصحاب املهن امليكانيكية .واستهدف املشروع الشباب من عمر  16وحتى  29عاما من العاطلني
املهمشة ،لرفع كفاءة الشباب وتوفير
عن العمل ،غير األكادمييني والذين يقطنون في املناطق
ّ
فرص عمل لهم ،من باب املساهمة في تقليل نسبة البطالة في احملافظة وذلك من خالل
تصميم برامج تدريبية بناء على احتياج السوق.
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بناء القدرات و التدريبب

دورة اجراءات النقل و ادارة عملية التخليص اجلمركي

دورة تدريبية في اللغة العبرية – املستوى األول

الدورات االدارية

28

دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في تمكين صاحبات األعمال
يعتبر مركز صاحبات األعمال أول مركز نسائي مستقل على مستوى الغرف في فلسطني ،حيث
يقدم لصاحبات األعمال اخلدمات املميزة ،وقد حقق املركز العديد من االجنازات خالل العام 2017
منها تنظيم احملاضرات و ورشات العمل التي تهم سيدات و صاحبات األعمال ،و تنظيم برامج
تدريبية و املشاركة في عدد من املعارض احمللية.

سوق بتير الشعبي االول

سوق امليالد في الناصرة

محلية
التنسيق لمشاركة صاحبات األعمال في معارض و أسواق
ّ
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دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في تمكين صاحبات األعمال

تنظيم فعاليات و نشاطات مختلفة لصاحبات األعمال

زيارة السيدة فاطمة بريجية عضو الهيئة
العامة الوحيدة التي تعمل بالزراعة
لتكرميها على صمودها في أرضها ودورها
كامرأة فلسطينية فاعلة ،بصحبة
مجموعة من صاحبات األعمال.

تنظيم ندوة بعنوان “مفاتيح النجاح في
مجال األعمال” عن مهارات البيع وتطوير
املهارات األساسية املطلوبة في عالم
األعمال.
تنظيم جلسة حوار ونقاش مبناسبة يوم
املرأة العاملي ملناقشة التحديات التي
تواجه صاحبات األعمال في بيئة األعمال
والبيئة احمليطة.

زيارة تعاونية سيدات بتير اإلنتاجية
والتعرف على مجموعة من صاحبات
املشاريع الصغيرة في القرية.
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الرقابة الداخلية و الحوكمة
نواصل في غرفة جتارة وصناعة محافظة بيت حلم منذ العام  2002محافظتنا على شهادة
اجلودة في تقدمي اخلدمات كما نعمل على حتديث طرق العمل باستمرار لتتناسب مع احتياجات
أعضاء الهيئة العامة ،حيث يتم التدقيق على االجراءات من قبل شركة ماك انترناشيونال
ممثلو شركة  Lloydsالبريطانية بشكل دوري ،و شهد العام  2017خطوات عملية من أجل
االنتقال الى املواصفة اجلديدة من نظام األيزو  ، 9001:2015حيث شارك مجلس االدارة و الطاقم
تخصصية حول معايير املواصفة اجلديدة .
التنفيذي في ورشات عمل
ّ

ISO 9001:2015
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الرقابة الداخلية و الحوكمة
استمرارا ملا بدأنا به في العام املاضي من تشكيل جلنة من مجلس االدارة لتطبيق نظام
احلوكمة ،و اعتمادنا مدونة القواعد والسلوكيات الواجب تبنيها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
وجميع العاملني في الغرفة للتأكد من سالمة آلية ممارسة الغرفة ملهامها واعتمادها لإلجراءات
السليمة في ممارسة صالحياتها ،وأن تكون متفقة مع نصوص ومنهجيات احلوكمة السليمة
للمؤسسات وتوفر اإلطار املناسب التخاذ القرارات احلكيمة والتي تصب في مصلحة الغرفة
وحتقيقها ألهدافها ،و من أجل حتقيق أعلى معايير الشفافية في العمل ،مت عقد اجتماع ملندوبي
الهيئة العامة و الذي يعتبر املبادرة األولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية الصناعية
الفلسطينية ،حيث مت في االجتماع تالوة التقريرين االداري و املالي للغرفة لعام  2017و مت
استعراض خطة عمل الغرفة لعام 2018

الحوكمة
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مسؤوليتنا االجتماعية
اخذت غرفة جتارة و صناعة محافظة بيت حلم على عاتقها وعلى مدار السنوات السابقة
املبادرة لتكون قدوة قطاع األعمال في التنمية اجملتمعية واملشاركة الفاعلة في العمل اخليري
واالجتماعي ،وتبلور ذلك بشكل ملموس من خالل تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى توطيد العالقة
باجملتمع احمللي و رعاية بعض النشاطات االجتماعية ،و قد شهد العام  2017العديد من احلمالت
و املساهمات و املساعدات الفعاليات ضمن مسؤوليتنا االجتماعية.

التبرّع بجهاز لصدمات القلب الكهربائي ة �De
 fibrillator DC Shockالى مستشفى بيت جاال
احلكومي تنفيذا حلملة اخلير في شهر اخلير
التي أطلقتها الغرفة في شهر رمضان املبارك.

التبرع بجهاز حاسوب ملدرسة احلرية اخملتلطة /
تقوع

التبرع بطباعة بروشورات للدفاع املدني
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مسؤوليتنا االجتماعية

التبرع بألعاب لألطفال ضمن
قوات
الفعالية التي ّ
نظمتها ّ
األمن الوطني لألطفال.

التبرع مبكاتب وجهاز حاسوب
لنادي جناته الرياضي

تقدمي تبرعات عينية
ملدرسة بنات املسعودي
للغرف الصفية في املدرسة

تعزيز التكافل و التعاون بين أفراد و مؤسسات المجتمع الفلسطيني
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مركزنا المالي
التقرير المالي لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
لعام 2017

