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أعضاء جملس الدارة 8102

د .مسري حزبون
رئيس جملس الدارة
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عضو جملس ادارة

الس يد صقر اجلرايش
عضو جملس ادارة
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رساةل رئيس جملس الدارة
يرسين وابلانبة عن اخواين أعضاء جملس ادارة غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم أن نضع بني أيديمك التقرير الس نوي للغرفة
لعام .8102
لقد وضع جملس الادارة نصب عينيه ومنذ توليه همامه عىل حتقيق رساةل وأهداف الغرفة الساس ية واليت تعكس الطبيبيبعبة
احلقيقية لعملها يف قيادة القطاع اخلاص يف اﶈافظة ومن هذا املنطلق سعى ا�لس اىل حتقيق أهداف خطة العمل وخبدمبة
العضاء واملسامهة الفعاةل يف معلية التمنية الاقتصادية عىل الصعيدين اﶈيل والوطين وكذكل خدمة العضاء عىل أفضل وجه
وتطوير الاكدر الاداري واس تحداث الربامج والاقسام اليت تليب احتياجات العضاء خاصة التطوير الالبكبرتوين ووةبدة
التدريب املهين من أجل تقدمي أفضل خدمة للعضاء وغريمه من جممتع العامل.
لقد واصلنا تعزيز منوذج اعاملنا هبدف تقدمي أفضل اخلدمات لعضائنا وحتسني وتطوير خدماتنا وبراجمنا خالل هذا العام ،حيث
ةافظنا عىل زايدة العضوية وتوس يع اخلدمات كام الزتمنا ابخلطة الاسرتاتيجية ابلتوسع والانتشار وكذكل حتفزي جممتع الاعامل عىل
اليدء مبشاريع تمنوية رايدية قادرة عىل خلق فرص معل وتعزيز دوران يف معلية اليناء الاقتصادي الفلبسبطبيبين عبىل مسب بتبو
اﶈافظة.
كام شهد هذا العام تنظمي الانتخاابت اخلاصة ابلغرفة بناء عىل القانون الفلسطيين رمق  9لعام  8100ومع ًال بقرار وزيرة الاقتصاد
الوطين وجملس الوزراء ،مما سامه يف جتديد ادلماء واعطاء الفرصة لكوكية جديدة من رجال الاعامل للمشاركة يف قبيبادة هبذا
الرصح الاقتصادي الوطين.
أود أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير من الاخبوة أعضباء جمبلبس الادارة
والادارة التنفيذية واكفة موظفي الغرفة ومنارصهيا عىل هجودمه املبيبذوةل يف
تطوير وتنفيذ مهنجية العمل وتطوير الاداء ونؤكد لمك الزتاهما بأن تيقى غرفة
جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم مس مترة يف العمل ملا فيه املصبلبحبة البعبامبة
للعضاء والوطن ول ننىس أن نشكر مجيع أعضاء الهيئة العامة عىل البقبقبة
اليت اولوها لنا ولكنا أمل أن نس متر ابمليض قدم ًا يف طريق النجاح.

رئيس جملس الدارة
د .مسري حزبون
4
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الوثيقة الاسرتاتيجية
الرؤية
غرفة ممتزية الداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مس تدام

الهداف الاسرتاتيجية
 .0تشجيع النشاط الاقتصادي للقطاعات اجملتلفة يف اﶈافظة.
 .8رفع مس تو الاداء العام لغرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم .
 .3تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة وا�متع اﶈيل و املؤسسات املاحنة .
 .4تطوير املوارد املالية للغرفة.

الرساةل
تقدمي أفضل اخلدمات للعضاء وا�متع اﶈيل من خالل الارشاد والتوجيه ،وتطوير القدرات ابس تخدام الساليب التكنولوجية.
كام تعمل عىل المتقيل الفعال لعضاهئا وادلفاع عن مصاحلهم ،وتفعيل الرشاكة مع مؤسسات ا�متع اﶈبيل والبقبطباعبني البعبام
واخلاص ،اضافة اىل رفع كفاءة وجودة وتشجيع املنتج الوطين ،والاهامتم بأحصاب الاحتياجات اخلاصة واملرأة والش بيباب كبام
تعمل الغرفة عىل رفع كفاءة وجودة وتشجيع املنتج الوطين والاهامتم بتمنية الاكدر العامل فهيا وحتقيق أعىل معايبري الشبفبافبيبة
والانفتاح وحرية الرأي.

الفلسفة والقمي
تقوم فلسفة الغرفة عىل تشجيع روح التعاون وامليادرة بني العضاء واملوظفني والتعاون املؤسسايت لتحقيق التمنية الاقتصباديبة
املس تدامة يف ا�متع اﶈيل .وتعترب الغرفة أن نشاطاهتا مش تقة من احتياجات وأولوايت العضاء .وقد ألزمت الغبرفبة نبفبسبهبا
مبجموعة من القمي تساعدها يف حتقيق رؤيهتا ،وهذه القمي يه :الزناهة ،املساءةل ،الشفافية ،التاكملية ،التغيري والتأقمل ،الانفتاح،
املسؤولية الاجامتعية ،املهنية والتقيد ابملعايري ادلولية يف الداء.

5

4

مقدمة
تعد غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم املمقل الرئييس للقطاع التجاري والصناعي والزراعي يف اﶈافظة ،والصوت املعرب عن جممتع
املال والعامل بأنشطته وقطاعاته اجملتلفة بعراقهتا املمتدة لكرث من  65عام ًا منذ تأسيسها عام 0958م ،وقد تطور دور الغرفبة كبامً
ونوع ًا كواةدة من أقدم الغرف التجارية يف فلسطني ،حيث واكيت مجيع مراةل المنو والتطور الاقتصادي والاجامتعي اليت شهدهتبا
حمافظة بيت حلم عىل مر الس نني ،وتعاظم هذا ادلور وتنوع مع منو قطاعات العامل وتزايد أمهيهتا يف هيلك الاقتصاد الوطين.

تؤدي الغرفة دورها الرايدي والوطين من خالل جملس ادارهتا وطامقها التنفيذي والاداري ابلضافة اىل اللجان القطاعية ( التجارية
والصناعية وس يدات الاعامل) واليت متقل خمتلف القطاعات .

ويشلك مجيع ذكل وغريه كيا ًان متاكم ًال ومرتابط ًا من أجل تقدمي اخلدمات اجملتلفة والقيام بدورها املعين  .ذلكل فان الغرفة ويف هبذا
الطار تقوم ابدلفاع عن مهوم ومصاحل القطاع اخلاص وتعمل عىل ابداء مواقفها من لك القضااي اليت ميكن أن تؤثر عىل نشاط وحيوية
هذا القطاع  ،والعمل عىل تقدمي واقرتاح خمرجات احللول ملشالكه والتحدايت اليت تواهجه ابلتعاون والتنس بيبق والرشباكبة واحلبوار
امليارش مع خمتلف اجلهات وكذكل الهيئات الرمسية املعنية ،ابلشلك اذلي يسهم يف مساعدة القطاع اخلاص عىل جتاوز أزماته أو احلد
من تأثرياهتا السليية ورفع قدراته واماكنياته وزايدة نس ية مساهامته يف حتسني وتمنية وتطوير الوضع الاقتصادي والاجامتعي ﶈافظة
بيت حلم .

وسنس تعرض يف تقريران الس نوي للعام  8102امه الاجنازات اليت شهدهتا الغرفة خالل هذا العام.
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حركة العضوية واخلدمات خالل العام 8102
لن يكون أداء غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم مكمت ًال ما مل يقرتن ذكل بتوفريها خدمات للعضاء عىل أعىل مس تو  .ومن هنا يربز
تصممي غرفتنا يف حتقيق التفوق يف جمال خدمة العضاء ،والعمل عىل تقدمي ادلمع لعضاهئا مما أهلّها لتحقيق أفضل النتاجئ يف جمبال رضبا
العضاء عن أداهئا ،ويعترب قسم العضوية واخلدمات يف غرفتنا حمطة التواصل الوىل مع الراغيني يف الاس تفادة من خدماتنا .وذلكل فان
ادلور اذلي يؤديه القسم يعترب أساس ي ًا وجوهر ًاي لتحقيق أهداف الغرفة ومتكيهنا من أداء رسالهتا عىل أمكل وجه.

العضوية

أعضاء جدد

وصل عدد العضاء
الفاعلني يف العام
0356 8102
عضو

انضم اىل عضوية
الهيئة العامة 044
عضو جديد

اخلدمات
شهادات للسفارات
وواثئق أخر

 01834مجموع خدماتنا
املقدمة للعام 8102

0105

بطاقات أعضاء

934

تصديق كفالت

معامالت جواز
سفر اردين

0414

( جتارية ،عدلية ،دراس ية )

581

57

شهادات عضوية
واثيات همنة
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شهادات املنشأ

8077

تصارحي جتارية

4087
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تقس مي الهيئة العامة يف غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم حسب القطاعات الاقتصادية وادلرجات

التجاري
الصناعي
اخلدمات
املقاولت
الزراعي
احلرف
ا�موع حسب
ادلرجة

اخلاصة املمتازة الوىل

القانية

القالقة ا�موع حسب
القطاع الاقتصادي

4
8
80
-

046
083
33
38
4
4

881
70
09
9
9
7

315
080
40
5
08
9

012
87
9
9
6

723
344
083
46
34
86

87

348

335

493

059

0356

رمس بياين ّ
يوّض تقس مي العضوية خالل العام :8102
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شهادات املنشأ

شهد عام  8102ارتفاعا يف قمية الصادرات مقارنة ابلعام  2017وقد شلكت صادرات احلجر املنشور أعىل نس يبة صبادرات
من اﶈافظة تلهتا صادرات املنبتبجبات ادلوائبيبة والبكباميوايت اصبدار  934شبهبادة مبنبشبأ يف هبذا البعبام ببقبميبة
 15,521,547,91دولر ،مقارنة ابلعام  2017اذلي بلغت فيه قمية الصادرات  11,253,483, 73دولر

القمية $

%

كاميوايت ومنتجات دوائية
جحر مرابيع
منتجات معدنية
جحر منشور
مشغولت يدوية
الصناعات اخلشبية
منتجات الكرتون

866486678.51
686101.11
8426491.57
0368036669.29
3586905.89
826911.11
766929.71

05.91%
1.37%
0.49%
79.42%
8.08%
1.07%
1.46%

ا�موع

0666856647.95

011%

اليند

مالحظة( :اجلدول أعاله ل يشمل التصدير اىل دول الاحتاد الورويب و ارسائيل)
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العام 2018

أمه الفعاليات خالل
تنظمي معرض الصناعات الردنية الرابع

نظمت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم وابلتعاون مع غرفة صبنباعبة ّمعبان
معرض الصناعات الردنية بنسخته الرابعة يف خالل الفرتة الواقعة بني
 8102 /01/ 4-8مشالك بذكل ةد ًاث اقتصاد ًاي هاما ومؤسس ًا لعبالقبة جتباريبة
اقتصادية عىل املس تويني الرمسي واخلاص.

هببدف املعببرض اىل ت بسهيل حركببة التيببادل التجبباري واقامببة املببشاريع
الاستامثرية بني اجلانيني ،ابلضبافة اىل تفعيبل دور القطباع اخلباص يف
اليدلين لتعزيز العالقات القنائية وحسن اس تخدام فبرص الاسبتامثر القا،بة،
اىل جانب تسهيل حركة رجال الاعامل.

افتتح معرض الصناعات واملنتجات الردنية الرابع يف مدينة بيت حلم ابوابه مبشاركة ما يقارب  61رشكة أردنية من خمتلف القطاعات،
حبضور معايل وزيرة الاقتصاد الوطين الفلسطيين عيري عودة ومعايل وزير
الصناعة والتجارة والمتوين الردين الس يد طارق امحلوري ورئيس غرفة
صناعة عامن العني زايد امحليص وحضور انئب رئيس غرفة صناعة عامن
عدانن غيث وحمافظ بيت حلم الس يد اكمل محيد ورئيس غرفة صناعة
وجتارة حمافظة بيت حلم ادلكتور مسري حزبون وحبضور الوفد الرمسي املرافق
من اجلانيني ,وعدد من الشخصيات الاعتيارية واملؤسسات وممقلني عن
الغرف التجارية والينوك الفلسطينية وكرب املصانع الفلسطينية .
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شهد املعرض عىل مد القالث اايم حضور مبا يبقبارب 006111
زائر ،حيث اكن اغلهبم احصاب مصانع ورشاكت او ممقلني عهنم وقد
اكن اغلب الزوار ممن يرغيون بأخذ واكلت و توقيع عبقبود معبل
واتفاقيات لعدد كيري من املشاركني.

و عىل هامش املعرض توقيع مبذكبرة تبفبامه ببني غبرفبة جتبارة
وصناعبة ببيبت حلبم وغبرفبة صبنباعبة عبامن يف جمبال تبيبادل
املعلومات واخلربات والتدرييات وتنظمي املعارض املشرتكة.

وقد مشلت فعاليات املعرض لقاء مبعبايل وزيبر البتبجبارة والبمتبويبن
والصببنبباعببة الردين ادلكببتببور طببارق امحلببوري مببع رجببال أعببامل
فلسطينيني من خمتلف القطاعات يف قاعة قرص املبؤمتبرات ،حبيبث
عقد اللقاء ليحث س يل التعاون وتعزيز الرشاكة املسب بتبقبببلبيبة ببني
القطاعني الصناعي والتجاري يف اليدلين.
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لقاءات معل ثنائية بني رجال العامل الفلسطينيني و نظراهئم الردنيني
ليحث س يل التعاون وتعزيز الرشاكة املس تقبلية بني القطاعني الصناعي
والتجاري يف اليدلين

13

تكرمي الرشاكت الاردنية
املشاركة يف املعرض
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تنظمي واملشاركة يف فعاليات ونشاطات وهمرجاانت
مرشوع التكتل العنقودي ”كنوز بيت حلم“

كنوز بيت حلم ” سوق امليالد املومسي“

هدف مرشوع التكتل العنقودي منذ انشائه لتعزيز القدرة التنافس ية للمنشأت الصغرية واملتبوسبطبة لبزايدة حصبهتبا السبوقبيبة يف
السواق اﶈلية و/أو اس تكشاف أسواق جديدة للتصدير وذكل من خالل دمع واعادة هيلكة للقطاعبات الانبتباجبيبة والبقبطباعبات
الفرعية ذات الفرص العالية المنو ،و انشاء الروابط بني خمتلف اجلهات ذات العالقة يف نفس سلسةل القبميبة وحتسبني احلبوار ببني
القطاعني العام واخلاصة يف منطقة جغرافية حمددة وذكل من خالل مهنجية التجمعات العنقودية .ويف العام  8102و انطالق ًا من دور
غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم يف دمع ومتكني املرأة واحلرفيني الفلسطينيني اقتصاد ًاي ،وتعزيز ماكنهتم ومشباركبهتبم يف البقبطباع
اخلاص ،تنظمي سوق امليالد املومسي لتسويق املنتجات احلرفية اجملتلفة اكملطرزات وخشب الزيتون.
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همرجان بيت جال ادلويل للسالم

همرجان قطف الزيتون الس نوي القامن
مشاركة احلرفيات املنتس يات للغرفة يف همرجان قطف الزيتون ،حيث قامت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم ابلتربع ابلكشاك
وتوزيع هدااي عىل املزارعني .
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متكني صاحبات الاعامل
منذ نشأته ،هدف مركز صاحبات الاعامل اىل متابعة شؤون صاحبات العامل وتطوير قدراهتن وتعزيز وجودهن كعضو فعال يف
الغرفة ،حيث مض املركز صاحبات العامل الصغرية و متناهية الصغر واحلرفيات اللوايت يعملن يف بيوهتن ومل يصلن اىل مبرةبةل
الانتساب للغرفة بعد ،وهدف املركز اىل احتضان أعامل النساء واملساعدة يف تروجي أعاملهن وتبقبدمي ادلمع واملسباعبدة بن
الماكنيات املتاةة لتسويق وتطوير أعاملهن .ذلا وانطالقا من دور غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم يف دمع ومتبكبني املبرأة
الفلسطينية اقتصاد ًاي ،وتعزيز ماكنهتا ومشاركهتا يف القطاع اخلاص ،تنظمي سوق رمضان للمنتجات النسائية �موعة من نساء
ومشباغبلبهبن الصبغبرية يف
بيوهتبن
حمافظة بيت حلم ،و اذلي هدف اىل تروجي وبيع املنتجات اليت تنتجها صاحبات العامل يف
ّ
ّ
اﶈافظة.
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اتفاقيات ومذكرات تفامه
توقيع مذكرة تعاون بني غرفة جتارة وصناعة حمافظة ببيبت
حلم وغرفة صناعة عامن ،انطالقا من مبدأ تعزيز البتبعباون
املشرتك بني منظامت أحصاب البعبمبل ملبا فبيبه مصبلبحبة
للقطاعات الاقتصادية اجملتبلبفبة شبلك عبام و البقبطباع
الصناعي شلك خاص ،و من أجل دمع الصناعة الوطنيبة
و تشجيع التيادل التجاري و فبتبح السبواق اجلبديبدة و
اجياد فرص استامثرية جديدة و تيادل اخلربات ببني كبوادر
منظامت أحصاب العمل يف الردن و فلسطني.
توقيع مذكرة تفامه بني غرفة جتارة وصناعة حمافظبة
ييت حلم مع التحالف الوطين الفلسطيين لتشغيبل
الشخاص ذوي العاقة لنشاء جلنة لتشغيلهم يف
حمافظة بيت حلم تضم عدة مؤسبسبات مبن ا�بمتبع
اﶈيل هبدف تعزيز التنس يق والتعاون املشرتك ببني
هذه املؤسسات انطالقا من حق الشخاص ذوي
العاقة يف المتتع حبيباة كبرميبة خبالبيبة مبن البمتبيبزي
والاقصاء.
توقيع اتفاقية بني غرفة جتارة وصناعة حمافظة
بيت حلم مع نقابة املهندسني هبدف تنظبمي ببرامبج
تدريبية متخصصة استناد ًا لالحتياجات البتبدريبببيبة
والتعاون يف تنفيذ ورشات معل توعوية وختصصبيبة
يف قضااي ذات اهامتم ومتكني وبناء قبدرات واعبادة
تأهيل خرجيي اجلامعات من املهندسني لتوفري كوادر
رشية مؤهةل مبا يتناسبب مبع احبتبيباجبات سبوق
العمل اﶈيل و تيادل املعلبومبات و الاحصبائبيبات
املتوفرة دل الطرفني .
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وساطة يف خدمة جممتع الاعامل
تقوم غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم بدور همم يف تعزيز فرص التيادل التجاري بني أعضاهئا والسواق اخلارجيبة وببنباء
قدرات الاعضاء ،وتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية مع ادلول العربية والجنيية وتطوير س يل و أليات التعاون يف عدد
مببن ا�ببالت الببتببجبباريببة ،ويف عببام  8102تببنببظببمي عببدة فببعببالببيببات هبببذا اخلصببوص واكن أبببرزهببا :

تنظمي فعالية اليوم الهنغاري (ا�ري)
انطالقا من هنبج دخبول السبواق ادلولبيبة وتبعبزيبز فبرص
الاستامثر اخلاريج و عقد لقاءات معل مع رجال العبامل لبعبقبد
الصفقات التجارية و تنش يط البتبيبادل البتبجباري ،و كبخبطبوة
حتضريية لتنظمي بعقة جتارية اىل هنغاراي (ا�ر).

ورشة معل ختصصية يف بناء قدرات املصدرين
اجلدد لمتكيهنم من تطوير منتجاهتم شلك يبتبالءم
واحتياجات الاسواق املس هتدفة وحتويل املصدرين
اﶈمتلني اىل مصبدريبن جبدد و كبذكل تبفبعبيبل
املصدرين اجلدد مما يسامه يف زايدة عدد املصدريبن
الفلسطينيني ،و املسامهة يف زايدة جحم الصبادرات
الفلسطينية اىل السواق املس هتدفة.
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شؤون و قضااي أعضاء الهيئة العامة
حققت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم عدد ًا من الجنازات املهمة خالل عام  ،8102حيث واصلت متقيل ودمع وحامية
مصاحل جممتع العامل وادلفاع عن مصاحلهم يف حمافظة بيت حلم عرب مجموعة من الفعاليات .مفن خالل اللجان القطاعية اجملتلفة
عقد العديد من اللقاءات ومتابعة ومعاجلة العديد من القضااي ابلتعاون مع هجات رمسية وغري رمسية خمتلفة.
لقاء جيمع هجاز الضابطة امجلركية و هيئة اليرتول مع
أحصاب حمطات الوقود يف اﶈافبظبة لبالطبالع عبىل
مهوم و املعيقات اليت تعرتض معل هذا القطاع.

لقاء مع اللجنة التأسيس بيبة لحصباب حمبالت املبواد
المتوينية و الاس هتالكية لتحديد الهبداف لبلبجبنبة و
رمس اخلطط و وضع نظام داخيل لها.

لقاء مع مدير الضابطة امجلركية ملنباقشبة اجلبهبود البيت
تيذلها لتحقيق المن الاقتصادي يف اﶈبافبظبة و مبنبع
هتريب اليضائع التالفة واملنهتية الصالحية.

لقاء مع أحصاب الفنادق و املطامع الس ياحبيبة ملبنباقشبة
الوضاع العامة للمنشأت الاقتصادية العامةل يف البقبطباع
الس يايح وحبث سب بيبل البتبعباون املشبرتك ببني مجبيبع
الطراف لتنش يط القطاع الس يايح يف اﶈافظة.
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لقاء حواري مبناس ية يوم املرأة وعيد املرأة تبكبرميب ًا
لصاحبات العامل و تأكيد ًا عبىل أمهبيبة البتبواصبل
معهن.
والتشبيك َّ

عقد ورشات معل توعوية
متخصصبة حبول قبانبون الضبامن الاجبامتعبي
ورشة معل ّ
لتوضيح الطار العام لقانون الضامن الاجامتعي ورشح أحاكمه
وتفاصيهل ملنشأت القطاع اخلاص.

ةلقة نقاش بؤرية بعنوان "دراسة حول حتليبل البقبطباعبات
الاقتصادية يف فلسطني“ ن برانمج تعزيز وصول البنبسباء
اىل الفرص الاقتصادية املتاكفئة والعمل الالئق.

ورشة معل حول خفض تاكليف التجارة الفبلبسبطبيبنبيبة
لتسهيل اجراءات التجارة الفلسطينية يف الاسب بتبرياد و
التصدير و توفري مجيع املعلومات اليت قد حيتاهجبا البتباجبر
الفلسطيين خالل قيامه بعملية الاس ترياد أو التصدير مبن
خالل املوقع الالكرتوين "بوابة التجارة الفلسطينية".
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اس تقبال وفود
اس تقبلت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم عدد ًا من الوفود اخلارجية واﶈلية سعي ًا مهنا لجياد أليات تعزيز وتوس يع التعاون
و تنفيذ نشاطات مشرتكة تسهم يف حتسني ظروف ا�متع اﶈيل يف حمافظة بيت حلم .

اس تقبال وفد من اللجنة ادلولية للصليب المحر
لبلبتبعبرف عبىل
ّ
الوضع الاقتصادي يف حمافظة بيت حلبم و احبتبيباجباهتبا و حببث
اماكنيات التعاون املشرتك يف اكفة ا�الت وذكل خلبدمبة أببنباء
شعينا الفلسطيين.

اس تقبال وفد من مجعية الوئام اخلريية  -صوريف لبالطبالع
عىل خدمات ونشاطات الغرفة التجارية واملشاريع القا،ة فهيبا،
للتأكيد عىل أمهية التواصل والتشبببيبك وتبنبفبيبذ نشباطبات
ومشاريع مشرتكة تُسهم يف حتسني ظروفهن.

اس تقبال وفد من ادلفاع املدين وتقدمي درع ًا تكرميي ًا اىل
د .مسري حزبون تقدير ًا و عرفا ًان عىل تعاون الغرفة معهم
يف رعاية بعض النشاطات اليت قام هبا ادلفاع املدين.

اس تقبال وفد من مجعية الهالل المحر الفبلبسبطبيبين
وحبث اماكنيات التعاون املشرتك.
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اس تقبال وفد من مجهورية تش ييل لتعزيز التعاون ادلويل
و فتح جمالت الاستامثرات املشرتكة بني رجال أعبامل و
مستمثرين حمليني و دوليني و تنش يط الوضع الاقتبصبادي
يف اﶈافظة .

اس تقبال سفري دوةل جنوب افريقيا لبيبحبث أفباق البتبعباون
املشرتك بني دوليت فلسطني و جنوب افريقيا ورضورة تقبويبة
الروابط امليارشة مع رجال العامل الفلسطينيني.

اس تضافة وفد من املبمبقبلبيبة السبويرسبيبة لبيبحبث
اماكنيات التعاون الاقتبصبادي املشبرتك وتبنبشب بيبط
الوضع الاقتصادي بني الطرفني .

اس تقبال ممقل مجهورية مالطا دل دوةل فلسطبني لبيبحبث سب بيبل
تطوير وتعزيز العالقات القنائية بني اجلانيني يف ا�الت الاقتصاديبة
و اماكنية اس تقبال وارسال بعقات جتارية لرجال أعامل من مجهوريبة
مالطا وحمافظة بيت حلم.
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التدريب وبناء القدرات
تسعى غرفة جتارة و صناعة حمافظة بيت حلم اىل تعزيز قدرات اعضاء الهيئة العامة دلهيا و تطوير اماكنياهتم من خالل تبقبدمي
خدمات نوعية لعضاهئا من خمتلف القطاعات ذلا ارتأت الغرفة من خالل مركز التدريب املهين و التقين اىل تبقبدمي خبدمبة
التدريب لعضاهئا حرصا مهنا عىل تطوير قدرات العاملني و رفع كفاءهتم يف املنشأت مبا يواكب التغيريات يف سوق العمل و ذكل
من خالل دراسة الاحتياجات التدريبية لعضاء الهيئة العامة و تأكيدا عىل تعزيز التواصل فامي بيهنم حيث قبام املبركبز ببعبدة
دورات تدريبية خالل العام  8102و مهنا:
تنظمي دورة تدريبية يف " اسباسب بيبات وهمبارات احلباسبوب
"لس يدات من املراكز واملؤسسات النسوية املنتجة مبن ريبف
حمافظة بيت حلم الرشيق والغريب هببدف اكبتبسباب املبعبرفبة
والسس الالزمة لكيفية التعامل مع هجاز احلباسبوب وببراجمبه
اجملتلفة .

دورة التسويق اللكرتوين هبدف تطوير همارات و بناء قدرات
أحصاب املنشأت الاقتصادية و موظفهيم ،و توس يع نطاق العمل
للمنشأت التجارية و الصناعية والوصول بطريقة أفضل و أرسع
اىل الفئة املس هتدفة سواء داخل ةدود الوطن أو خارجه.

ورشة معل تدريبية لصيانة الس يارات الهجينبة حبيبث
اطالع املشاركني عىل أجزاء الس يارة الهجبيبنبة ومبكبوانهتبا
وكيفية التعامل معها وتأميهنا يف ةال البعبطبل أو احلبوادث
وابلتايل صيانهتا شلك أمن ودقيق.

تنظمي ورشة معل تدريبية بعنوان " الصبحبة والسبالمبة
املهنية يف ماكن العمبل ابلرشباكبة مبع مبؤسبسبة VIS
وابلتعاون مع مجعية الارايض املقدسة للحرف التبعباونبيبة
اس هتدفت  81مشغل حريف لتحديد الاحتبيباجبات و
الصعوابت اليت تواهجهم يف حتقيق وتطييق معايري الصحبة
والسالمة املهنية يف اماكن معلهم وورشهم.
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تنظمي ورشة معل بعنوان " مدربني يف ماكن العمل" هببدف
تدريب موظفني يمت ترش يحهم من قببل املبنبشبأت العضباء
ليصيحوا مدربني يف اماكن معلهم و تقليل التاكليبف املبرتتبيبة
عىل هذه املنشأت و عدم اضطرارمه لس تقطاب مدربني من
خارج منشاهتم.

ببنباء عبىل دراسبة
تنظمي دورة لغة عربية مس تبو أول
ً
الاحتياجات التدريبية لعضاء الهيئة العامة .

تنظمي دوريت تيليط ومتديدات الصحية من خالل تدريب مجموعة
من الشخاص يف أمور التيليط والمتديدات الصحية هبدف رفبع
الكفاءات املهنية يف حمافظة بيت حلم وتشبغبيبلبهبم يف البقبطباع
اخلاص من أجل املسامهة يف المنو الاقتصادي للمحافظة ،بن
مشاريع التدريب هبدف التشبغبيبل ،تبدريبيبات قصبرية المبد،
ابلتعاون مع GIZ
تببنببظببمي دوريت صببيبانببة مبباكببنببات صببنبباعببيببة اوىل و
اثنية لتدريب همندسني و فنيني عبىل صبيبانبة و ببرجمبة
املاكنات الصناعية ،واملهندسني العاطلني عن البعبمبل و
توفري فرص تدريب معلية هلم يف الرشاكت الصناعية ملبدة
شهرين ،ابلتعاون مع غرفة كولون احلرفية.

تنظمي دورة صيانة أهجزة خلوية ابلتعاون مع غرفة كولون
احلرفية.
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تعزيز التواصل مع مؤسسات ا�متع اﶈيل
زايرة رشكة منطقة ببيبت حلبم الصبنباعبيبة
املتعددة التخصصات

زايرة قائد منطقة بيت حلم

زايرة بدلية بيت جفار

زايرة احتاد احلجر والرخام
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نظام اجلودة (الايزو)

اجتازت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم التدقيق اخلاريج لليزو اذلي نفذته رشكة ماك انرتانشوانل ممقةل رشكة
 ،Lloyd's Registerوحصولها عىل املواصفة اجلديدة  .9110-8105و يعترب معيار ادارة اجلودة هذا املعيار ادلويل أيزو
 9110:8105اﶈور السايس اذلي تقوم عليه املؤسسات خصوص ًا بعد تركزيه يف هذا الصدار اجلديد عىل تعزيز مبدأ
القيادة ،ادارة اجملاطر واس مترارية العامل  ،مما يسمح للمؤسسات مبواءمة توهجاهتا الاسرتاتيجية مع نظام الدارة املطيق
هبدف حتسني الداء.
فلضامن اس مترار العامل بنجاح جيب التأكيد عىل أن تقوم املؤسسات بتحقيق متطليات الاعضاء شلك دامئ ،وهذا ما
يقدمه املعيار ادلويل لدارة اجلودة أيزو .9110:8105
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انتخاابت جملس ادارة غرفة جتارة و صناعة حمافظة بيت حلم
8188-8102
شهدت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم يف هناية عبام 8102
مرةةل انتقالية جتسدت يف اعالن معايل وزيرة الاقتصباد البوطبين
الفلسطيين تنظمي الانتخاابت اخلاصة بغرفة بيت حلم  .وتوىل هبذه
العملية جلنة ارشاف تضم لك من رئيس حممكة ببدايبة ببيبت حلبم
ومدير عام الغرفة التجارية وممقال عن اﶈافظة وممقلني عن القبطباع
.

اخلاص

معلت جلنة الارشاف عىل تدقيق ملفات أعضاء الهيئة
العامة اذلين حيق هلم املشاركة يف الانبتبخباابت وفبقبا
لرشوط العضوية و اعامتد ملفات العضوية وفقا للقانون
و نظام الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية و تدقيبق
الطليات املقدمة من املرحشني و اعداد جداول ببأسبامء
الناخبني و املرحشني و ذكل من أجل اعالهنا يف املوعد
اﶈدد استنادا اىل جدول تسلسل العملية الانتبخباببيبة
لغرفة جتارة و صناعة حمافظة بيت حلم .

و اعامتد جملس ادارة جديد لبغبرفبة جتبارة و
صناعة حمافظة بيبت حلبم ابلبزتكبيبة و تبوزيبع
املناصب الداريبة لبدلورة اجلبديبدة -8102
.8188
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أعضاء جملس الدارة اجلديد
لدلورة 8188-8102
د.مسري حزبون
رئيس جملس الادارة

الس يد خادل الرعاوي
انئب الرئيس

الس يد ماجد محيده
أمني الرس

الس يد عادل الهوديل
أمني الصندوق

املهندس عيىس موىس
عضو جملس ادارة

الس يد يوسف رةال
انئب أمني الرس

الس يد جامل حنضل
انئب أمني الصندوق

الس يد خرض خري
عضو جملس ادارة

الس يد عيل ثوابتة
عضو جملس ادارة

الس يد رجوان ابدير
عضو جملس ادارة

الس يد موىس احلروب
عضو جملس ادارة
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تطوير مرافق الغرفة
بناء املصعد
ارتأت غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلبم اضبافبة

مصعد للميىن و ذكل هببدف تبقبدمي البتبسبهبيبالت
اللوجستية لعضاء الهيئة العامة واملراجعني تبأكبيبدا
و حرصا مهنا عىل توفري اخلدمات املس مترة و التطوير
من مرافقها.
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مسؤوليتنا الاجامتعية
ن مساعهيا يف ترس يخ مفهوم املسؤولية الاجامتعية ،و اس تكامل محلالهتا الانسانية ملساندة الفئات املهمبشبة مبن
جممتعنا اﶈيل و دمع املؤسسات اخلدماتية يف اﶈافظة ومن منطلق تعزيز التاكفل و التعاون بني أفراد و مؤسبسبات
ا�متع الفلسطيين فقد شهد العام  8102العديد من امحلالت واملساهامت واملساعدات النقدية والعينية.

تربعات عينية :
 مديرية الرتبية والتعلمي
 روضة مجعية زعرتة اخلريية  /التعامرة
 مؤسسة سديل للمسامهة يف املهرجان الوردي لرسطان القدي
 اجملمي الكشفي �موعة كشافة السالزياين
مؤسسة John Paul 2

تربعات مادية :
 مدرسة سريا ذلوي الاحتياجات اخلاصة
 اعادة اعامر خممي الريموك
 همرجان سوق حاكية وشعةل تذاكر  /بدلية بيت ساحور
 اجملمي الكشفي �موعة كشافة السالزياين
 النادي الساليم  /بيت حلم
 التربع لصندوق الطالب اﶈتاج
توفري قاعات لعقد ورشات معل واجامتعات لعدة مؤسسات حملية مهنا:
 نقابة املهندسني  /فرع بيت حلم
 مؤسسة املواصفات واملقاييس ووزارة الاقتصاد الوطين
 مجعية الارشاد النفيس والاجامتعي للمرأة
 الهيئة املس تقةل حلقوق الانسان والامن الوطين
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اخلامتة
يف ختام تقريران الس نوي لعام  ،2018فاننا يف غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم أوجزان النشطة والفعاليات اليت

تغطي العديد من أعاملنا اليت ختدم أعضاء الهيئة العامة ن مجيع القطاعات الاقتصادية وادلرجات املصنفة حسبب
رأس املال ،واليت ارتأينا أهنا تصب يف مصلحة جممتع العامل يف حمافظة بيت حلم ،ومن هذا املنطلق فاننا نسعى لعام
 2019لتحسني و تطوير أدائنا من أجل الوفاء جبميع املسؤوليات والواجبات املناطة بنبا اجتباه البقبطباع اخلباص،
والاهامتم أكرث بقضااي وشؤون املنشأت الاقتصادية ،وادلفاع عهنا أمام اجلهات الرمسية ،لتحقيق رؤيتبنبا يف ازدهبار
اقتصادي مس تدام ،يضم مجيع الرشاحئ والطراف ذات العالقة.
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التقرير املايل
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التقرير املايل
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التقرير املايل
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التقرير املايل
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التقرير املايل
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التقرير املايل

38

37

Financial Report

17

17

Financial Report

16

16

Financial Report

15

15

Financial Report

14

14

Financial Report

13

13

Financial Report

12

12

Conclusion
2018 was a fruitful year for the Bethlehem Chamber of Commerce and Industry,
whereby the activities and events that were implemented served the interests of the
business community in the Bethlehem governorate, mainly members of the General
Assembly who represent the various economic sectors and who are classified based on
their capital.
For 2019, we seek to improve and develop our performance and fulfill all our responsibilities and duties towards the private sector. We will also endeavor to pay more
attention to the affairs and issues of economic establishments and defend their interests before official bodies, in order to achieve our vision for a sustainable and prosperous economy that engages all relevant sectors and stakeholders.
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Women Empowerment
Several activities were implemented during 2018, which aimed to empower businesswomen, promote their participation and achievements in economic development through the
implementation of training workshops and awareness meetings, and increase their participation in conventions and events, as well as encourage networking with donor organizations to support women’s projects implemented in the Bethlehem governorate.

Capacity Building and Development
Among the main goals of the BCCI is developing the capacities of its members so that
they are able to rival developments within the business community. Based on that, a graduation was held for 215 trainees members in the General Assembly who enrolled in various training courses that were organized by the Vocational Training Unit. Trainees received training on health and public safety, results-based management, etiquette skills and
work protocols, electronic marketing, and marketing small and medium-sized enterprise.
The BCCI also implemented several awareness workshops for members of the General
Assembly including a commercial, financial and tax-related workshop, and one in coordination with the Palestinian Bureau of Statistics.

Corporate Social Responsibility
Corporate social responsibility and serving the community is one of the major priorities
on the agenda of the BCCI. The latter works diligently to anchor this concept, considering it the main basis that distinguishes it from other entities and a source for developing
its sense of belonging and loyalty to the Bethlehem governorate and its citizens. The year
2016 witnessed several campaigns, contributions and in-kind and financial assistance.

Internal Monitoring and Corporate Governance
ISO 9001-2015
Since 2002, the BCCI has maintained its certificate for quality in the provision of services, and continuously updates its work mechanisms to respond to the needs of members of the General Assembly. Mac International, representative of Lloyds, conducts the
auditing on all processes.
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Members of the Board of Directors 2018-2022

Dr. Samir Hazboun
Chairman of the Board

Mr. Adel Hodali

Mr. Majed Hamideh

Mr. Khaled Al Dara’wi

Treasurer

Secretary

Senior Vice President

Mr. Jamal Handal

Mr. Yousef Rahhal

Eng.Issa Moussa

Deputy Treasurer

Deputy Secretary

Board Member

Mr. Rajwan Ibdeir

Mr. Ali Thawabteh

Mr. Khader Kheir

Board Member

Board Member

Board Member

Mr. Moussa Hroub

Board Member
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General Assembly Memberships during 2018 according to Economic sectors classification and Grades
Special Excellent
Commercial
Industrial
Services
Contracting
Agricultural
Handicrafts
Total

First

Second

Third

Total based on Economic
Sector

4
2
21
-

146
123
33
32
4
4

220
71
19
9
9
7

305
121
41
5
12
9

108
27
9
9
6

783
344
123
46
34
26

27

342

335

493

159

1356

Certificate of Origin
The year of 2018 witnessed an increase in the value of certificates of origin and the value of exports compared with 2017. Cut stone exports recorded the highest rate of exports from the governorate, followed by pharmaceutical and chemical exports, whereby a
total of 934 certificates of origin were issued this year in the amount of $16,625,647.95
compared with the ones issued in 2017 in the amount of $15,263,483.73.
Item

Amount

%

Pharmaceuticals
Tiles
Metals
Cut stone
Handicrafts
Wood and furniture
Cardboard &Paper products

2,642,672.50
62,010.00
248,490.57
13,213,669.89
352,915.29
28,900.00
76,989.70

15.90%
0.37%
1.49%
79.48%
2.12%
0.17%
0.46%

Total

16,625,647.95

100%
8
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Membership & Services
BCCI seeks to provide the highest level of services to its General assembly in order to
achieve the best outcomes and members satisfaction throughout the Membership and services department .

New Members

Membership

144

1356

Services
10234 Provided

Certificate of
Origin

Consulates
certificates

services of 2018

934

1015

Authentication of guarantees
520
Commercial Permits
4127

7

Jordanian Passports
57

Members cards
1404

Membership certificates
2177
7

6

Brief
The Bethlehem Chamber of Commerce & Industry (BCCI) is an independent and nonprofit organization with public benefit, which represents the private sector in the governorate, and has an important role in the economic scope of work as well. BCCI is one of
the leading associations that strengths the economy in the governorate, and in spite of all
obstacles it is attracting new investments in collaboration with investment associations to
achieve sustainable development. It dedicates all efforts to help members of its General Assembly to withstand the hard conditions and encourage them to grow and expand.
BCCI board of directors headed by Dr. Samir Hazboun and its executive team pledge to
raise the performance level of the Chamber, present the best services to its members, and
support the local industries and products in order to achieve sustainable local economic development.
Since the BCCI represents the interests of members of the General Assembly towards governmental and official entities, it is always concerned with following up on their issues and
affairs as well as solving any pending matters in accordance with the laws applicable in Palestine
The BCCI represents owners of these economic establishments whose businesses are confronted with obstacles and challenges, and follows up with decisions makers based on their
ranks and locations .
This annual report reveals the most important achievements and activities conducted by the
BCCI Board and executive team during 2018.
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BCCI Strategic Document
Vision

A Chamber with an outstanding performance to achieve sustainable economic prosperity.

Mission
We strive to provide high quality services to our members and the local community
through the provision of counseling, guidance and capacity development using technological methods. We represent our members effectively, as well as protect their interests.
We also work on initiating partnerships with civil society organizations and the private
and public sectors, raise the capacity and quality of local products and promote them,
and focus on persons with special needs, women and youth.

Philosophy and Values
BCCI’s philosophy is to encourage the spirit of teamwork and initiative among members,
employees and institutional cooperation, to achieve sustainable economic development in
the local community. BCCI believes that its activities are the derivative of members’ needs
and priorities, and has therefore committed itself to a set of values that assist it in achieving its vision. These value include but are not limited to, integrity, accountability, transparency, integration, change and adaption, openness, social responsibility, professionalism
and adherence to international standards in performance.

Strategic Goals
1. To encourage economic activities in the various sectors in the governorate.
2.To raise the performance level of BCCI in the governorate.
3. To promote communication between Board members, the local community and donor organizations.
4. To develop and expand BCCI’s financial resources.
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Letter from the Chairman of the Board
Bethlehem Chamber of Commerce and Industry is proud of marking more than
67 years of accomplishments and achievements in trade, services and economic
development. As we evolved and grow, we remain committed to our mission, and
respond to our member’s needs. The board of directors at BCCI adopted several
initiatives and designed programs to assist the business community and facilitate
its development, also developed a strategic plan to conduct its activities based on
a clear vision, and objectives that were reflected during the implementation of a
work plan and budget during 2018.
We’ve continued in strengthen communication with governmental and civil
society organizations, in order to create a positive partnership and a productive
interaction to maintain the rights of the private sector. Throughout our vision we
committed to contribute in promoting the concepts of transparency and
international monitoring, as part of the integration with local organizations. As
we move forward towards strong sustainable business opportunities, we give a
chance to enhance entrepreneurship and conduct programs responding with the
labor market needs.
The year of 2018 witnessed the elections of Bethlehem Chamber of Commerce
and Industry board. The new board consists 11 members representing different
economic sectors in the governorate, who are all working to serve the members of
the General Assembly to enhance local economic programs.
On behalf of myself, our Board, we would like to thank our
executive management, team and partners for being strongly
committed to achieve a high level of performance in achieving
the chamber’s goals. We look forward to continue working
with all relevant entities and organizations from the public
and private sectors to help us carry on achieving our mission
in enhancing the local economic development at Bethlehem
governorate.
Dr. Samir Hazboun
Chairman of the Board
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Members of the Board of Directors 2018

Dr. Samir Hazboun
Chairman of the Board

Eng. Issa Musa
Secretary

Mr. Sami Thaljiyeh
Second Vice President

Mr. Khaled Al Dara’wi
Senior Vice President

Mr. Iyad Al Hroub
Deputy Treasurer

Mr. Sami Abu Aita
Treasurer

Mr. Rabee Al Hilu
Deputy Secretary

Mr. Saqer Ramadan
Board Member

Eng. Dirar Abdeen
Board Member

Mrs. Majedah Salsa
Board Member
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