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رسالة رئيس مجلس االدارة   
حضرات السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين،

يســعدين ان اوجــز لكــم بعــض االنجــازات التــي قامــت غرفتكــم بتحقيقهــا خــال العــام 2019 و ذلــك بقيــادة مجلــس االدارة 

الجديــد   الــذي تبنــى خطــة عمــل مميــزة و جنــد األرصــدة املطلوبــة و شــكل لجــان االختصــاص املختلفــة لتلبــي احتياجــات 

و تطلعــات االعضــاء،  كــا بــادر اىل عقــد مجموعــة مــن اللقــاءات مــع عــدد كبــر مــن اعضــاء الهيئــة العامــة يف إطــار تعزيــز 

ــة  ــة التجاري الرشاكــة و االســتاع عــن قــرب ملشــاكلهم و احتياجاتهــم وتوقعاتهــم مــن مجلــس االدارة،  حيــث عملــت اللجن

بالتعــاون مــع قاعــدة واســعة مــن التجــار و خاصــة االخــوة اصحــاب املــواد الغذائيــة كذلــك قامــت اللجنــة الصناعيــة بزيــارات 

ميدانيــه و متابعــة العقبــات والبحــث عــن حلــول، كــا إن وحــدة التدريــب املهنــي نظمــت مجموعــة كبــرة مــن الــدورات 

ــة  ــة الزراعي ــة الصناعي ــع اتحــاد الغــرف التجاري ــة م ــك بالرشاك ــة و ذل ــات املختلف ــي احتياجــات املنشــآت والقطاع ــي تلب الت

الفلســطينية وغرفــة كولــون و مركــز التدريــب املهني/بيــت جــاال و العديــد مــن الــرشكاء.  هــذا وقــد بــادر مركــز صاحبــات 

ــة  االعــال مبجموعــة مــن النشــاطات و املعــارض و تكللــت مبســابقة »أفضــل قالــب كيــك«،  يف حــن اســتمر قســم العضوي

بتطويــر املتابعــة و املعالجــة ملشــاكل االعضــاء ودراســة احتياجاتهــم و تلبيــة متطلباتهــم و اعــداد الدراســات والخطــط التــي 

ــة  ــارة وصناع ــة تج ــات غرف ــاء بخدم ــوده يف االرتق ــات جه ــا املعلوم ــم تكنولوجي ــع قس ــا تاب ــة.  ك ــات املقدم ــزز الخدم تع

محافظــة بيــت لحــم اىل مراكــز متقدمــة،  و قامــت لجنــة الحوكمــة بعمــل متميــز يف اطــار تعزيــز الحكــم الرشــيد والرقابــة 

الداخليــة و تطبيــق القانــون و ذلــك باالنســجام مــع تجديــد شــهادة الجــودة الشــاملة 2020 و تحصــن العمــل االداري الســليم 

والشــفافية العاليــة.

لقــد متيــز عــام 2019، بالعطــاء و التواصــل حيــث اكملــت الغرفــة مســرتها التــي بــدأت يف خمســينيات القــرن املــايض، كــا 

اســتمرت بااللتــزام مبســؤولياتها االجتاعيــة اتجــاه املجتمــع املحــي و تعزيــز عملهــا مــع املؤسســات الحكوميــة واالهليــة يف 

ــع  ــي بشــكل عــام و توقي ــا يخــدم مصلحــة االقتصــاد الوطن ــن مل ــرشكاء الدولي ــر أوارص التعــاون مــع ال ــك تطوي الوطــن، كذل

العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون و الرشاكــة و برامــج تطويــر املعلومــات التــي تخــدم الجميــع بشــكل عــام.

ان املجلــس الجديــد و بقدراتــه و طموحــه ســوف ينتقــل بالغرفــة اىل مرحلــة أعــى وســيكون وفيــاً يف موقفــه لخدمــة األعضــاء  

اإلقتصــاد الوطنــي مــن اجــل اقامــة الدولــة املســتقلة وعاصمتهــا القــدس.

د. سمير حزبون
رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة 

وصناعة محافظة بيت لحم

بإحرتام،،
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مقدمة
تعتــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم املمثــل الرئيــي للقطاعــات االقتصاديــة املختلفــة يف املحافظــة،  والصــوت 

املعــر عــن مجتمــع املــال واألعــال بأنشــطته وقطاعاتــه املختلفــة بعراقتهــا املمتــدة ألكــر مــن 65 عامــاً  منــذ تأسيســها عــام 

1952م، وقــد تطــور دور الغرفــة كــاً ونوعــاً كواحــدة مــن أقــدم الغــرف التجاريــة يف فلســطن، حيــث واكبــت جميــع مراحــل 

النمــو والتطــور االقتصــادي واالجتاعــي التــي شــهدتها محافظــة بيــت لحــم عــى مــر الســنن، وتعاظــم هــذا الــدور وتنــوع مــع 

منــو قطاعــات األعــال وتزايــد أهميتهــا يف هيــكل االقتصــاد الوطنــي.

تــؤدي الغرفــة دورهــا الريــادي والوطنــي مــن خال مجلــس إدارتهــا وطاقمهــا التنفيــذي واالداري باإلضافــة اىل اللجــان القطاعية 

)التجاريــة والصناعيــة والســياحية ولجنــة صاحبــات االعــال ( واللجــان املنبثقــة عــن مجلــس االدارة  )لجنــة التدريــب و لجنــة 

االيــزو والحوكمــة واملاليــة( .

 ويشــكل جميــع ذلــك وغــره  كيانــاً متكامــاً ومرتابطــاً مــن أجــل تقديــم الخدمــات املختلفــة والقيــام بدورهــا املعنــي . لذلــك 

ــن كل  ــا م ــداء مواقفه ــل عــى إب ــح القطــاع الخــاص وتعم ــوم ومصال ــن هم ــاع ع ــوم بالدف ــة ويف هــذا اإلطــار تق ــإن الغرف ف

القضايــا التــي ميكــن أن تؤثــر عــى نشــاط وحيويــة هــذا القطــاع ، والعمــل عــى تقديــم واقــرتاح مخرجــات الحلــول ملشــاكله 

والتحديــات التــي تواجهــه بالتعــاون والتنســيق والرشاكــة والحــوار املبــارش مــع مختلــف الجهــات وكذلــك الهيئــات الرســمية 

املعنيــة، بالشــكل الــذي يســهم يف مســاعدة القطــاع الخــاص عــى تجــاوز أزماتــه أو الحــد مــن تأثراتهــا الســلبية ورفــع قدراتــه 

وإمكانياتــه وزيــادة نســبة مســاهاته يف تحســن وتنميــة وتطويــر الوضــع االقتصــادي واالجتاعــي ملحافظــة بيــت لحــم .

 

ونعرض يف تقريرنا السنوي للعام 2019 أهم االنجازات التي شهدتها الغرفة خال هذا العام.

الوثيقة االستراتيجية

الرؤية 
غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام 

 

االهداف االستراتيجية
1.  تشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات املختلفة يف املحافظة.

2. رفع مستوى االداء العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم .

3. تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة واملجتمع املحي و املؤسسات املانحة .

4. تطوير املوارد املالية للغرفة. 

الرسالة
تقديــم أفضــل الخدمــات لألعضــاء واملجتمــع املحــي مــن خــال االرشــاد والتوجيــه، وتطويــر القــدرات باســتخدام األســاليب 
التكنولوجيــة. كــا تعمــل الغرفــة عــى التمثيــل الفعــال ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم، وتفعيــل الرشاكــة مــع مؤسســات 
املجتمــع املحــي والقطاعــن العــام والخــاص، إضافــة اىل رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع املنتــج الوطنــي، واالهتــام بأصحــاب 
االحتياجــات الخاصــة واملــرأة والشــباب كــا   تعمــل الغرفــة عــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع املنتــج الوطنــي واالهتــام 

بتنميــة الــكادر العامــل فيهــا وتحقيــق أعــى معايــر الشــفافية  واالنفتــاح وحريــة الــرأي.

 الفلسفة و القيم
تقــوم فلســفة الغرفــة عــى تشــجيع روح التعــاون واملبــادرة بــن األعضــاء واملوظفــن والتعــاون املؤسســايت لتحقيــق التنميــة 
االقتصاديــة املســتدامة .وتعتــر الغرفــة أن نشــاطاتها منبثقــة مــن احتياجــات وأولويــات األعضــاء. وقــد ألزمــت الغرفــة نفســها 
ــر  ــة، التغي ــم هــي: النزاهــة، املســاءلة، الشــفافية، التكاملي ــا، وهــذه القي ــق رؤيته ــم تســاعدها يف تحقي ــن القي ــة م مبجموع

والتأقلــم، االنفتــاح، املســؤولية االجتاعيــة، املهنيــة والتقيــد باملعايــر الدوليــة يف األداء. 
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قسم العضوية و الخدمات 

عدد الرسائل القصيرة 
المرسلة

االعجاب لصفحة 
الفيسبوك لمركز 
صاحبات االعمال

االعجاب بصفحة
الفيسبوك الخاصة بالغرفة

عدد التعاميم

عدد زوار موقعنا 
على اليوتيوب

عدد الدورات التدريبية

عدد زوار صفحة 
الغرفة االلكترونية

عدد اتفاقيات التعاون

احصائيات لخدمات الغرفة 

بلغ عدد االعضاء الفاعلن لعام 2019  1449 عضو ،  منهم  201 عضو جديد  ،حيث شكلت نسبة الزيادة يف عدد االعضاء لهذا 

العام مقارنة بالعام السابق  نسبة  %8.3 و فيا يي جدول رقم)1( يظهر توزيع أعضاء الهيئة العامة للعام 2019  بناء عى 

القطاعات االقتصادية املختلفة و درجات التصنيف.

* جدول رقم 1 

املجموعالرابعةالثالثةالثانيةاالوىلاملمتازةالخاصة

31622373101190831التجاري

313176133252370الصناعي

0411228045الزراعي

0311150047املقاوالت

21362336131130الخدمات

03697126الحرف

2736736451517241449املجموع

الدرجة القطاع

 1287

6

1860

8

5102

116

58713

676



8

القطاع
التجاري

القطاع
الصناعي

القطاع
الزراعي

قطاع
المقاوالت

قطاع
الخدمات

قطاع
الحرف

831 370 4547130 26

* جدول رقم 2

نسبة التغيرعام 2019عام 2018الخدمة

%5-934884شهادات منشأ

%52059114تصديق كفاالت)عدلية، دراسية، تجارية(

%412743145تصاريح تجارية

%566211معامات جواز سفر أردين

%140415007بطاقات أعضاء

%10917863شهادات عضوية و إثبات مهنة

%134813661شهادات ووثائق أخرى

%1568174811انتساب و تجديد اشرتاك

%10,06610,6436املجموع

امــا بالنســبة للخدمــات املقدمــة خــال العــام 2019 فقــد بلغــت 10,643 خدمــة و الجــدول رقــم )2( يوضــح مقارنتهــا لعامــي  

2018 و 2019.

شهادات منشأ

تصديق كفاالت

تصاريح تجارية

بطاقات أعضاء

 شهادات ووثائق
أخرى

 انتساب و تجديد
اشتراك

 شهادات عضوية
و إثبات مهنة

 معامالت جواز
سفر أردني

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019-5%

14%

11%

5%

7%

63%

1%

11%

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019



9

تشكل الصادرات عنرصاً مها لاقتصاد الوطني بشكل عام و ملحافظة بيت لحم بشكل خاص و هي تلعب دورا مهاً يف مواجهة 

العجز يف امليزان التجاري ، و فيا يي ملخص ألهم حركة الصادرات:

)ماحظة: الجدول اعاه ال يشمل التصديراىل دول االتحاد االورويب وارسائيل(

شهد عام 2019 انخفاضأً عى قيمة الصادرات  مقارنة بالعام 2018 . «

شكلت صادرات الحجر املنشور اعى نسبة صادرات  من املحافظة تلتها صادرات الكياويات و املنتجات الدوائية. «

تم اصدار 884 شهادة منشأ يف عام 2019 بقيمة 16,528,571.23 دوالرمقارنة بالعام 2018 والذي بلغت فيه قيمة    «

      الصادرات 17,625,649.29 دوالر  .

حركة الصادرات

النسبة)$( 2019)$( 2018البند

%11,853,698.5512,470,206.5475حجر منشور

%2,642,673.753,517,217.1321كياويات وأدوية

%352,915.38319,415.862مشغوالت يدوية

%1,466,504.1298,380.120.60منتجات معدنية

%76,989.7062,062.700.38منتجات الورق والكرتون و الورق الصحي

%1,203,967.7942,240.000.26حجر مرابيع

%28,900.0016,491.680.10الصناعات الخشبية واالثات

%2,257.200.01-مخبوزات وحلويات

%300.000.002-مواد غذائية ومرشوبات وتبغ

%17,625,649.2916,528,571.23100املجموع

حجر منشور

حجر مرابيع الصناعات الخشبية واالثات مخبوزات وحلويات مواد غذائية ومشروبات وتبغ

كيماويات وأدوية مشغوالت يدوية منتجات معدنية  منتجات الورق والكرتون
و الورق الصحي

75% 21% 2% 0.60% 0.38%

0.26% 0.10% 0.01% 0.002%
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ــرة لغرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم حرصــا عــى  ــاال و تنوعــا ملحوظــا لكافــة الوفــود الزائ شــهد عــام 2019 اقب

ــة يف املحافظــة. ــة االقتصادي ــة لدفــع العجل ــا الغرف ــي تبذله الجهــود الت

واقــع  عــى  لاطــاع  اســتويٌن   وفــٌد  اســتقبال   -

االخرتاعــات واالبتــكارات والتكنولوجيــا التــي توصــل 

ــا عــدد مــن الرياديــن يف محافظــة بيــت لحــم و  له

بحــث امكانيــة التعــاون بــن الطرفــن يف تطويــر هــذا 

ــال.  املج

لبحــث  االيطاليــة  التجاريــة  امللحقــة  اســتقبال   -

ســبل التعــاون و تعزيــز التبــادل التجــاري و تنظيــم 

ــن. ــن الطرف ــة ب ــاءات ثنائي لق

استقبال وفود اجنبية

استقبال وفود

ــس  ــرص مجل ــطينية ح ــرف الفلس ــام الغ ــون و نظ ــع قان ــجاما م انس

إدارة غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة  بيــت لحــم عــى عقــد 

ــة  ــة  للمتابع ــات الشــهرية  املنتظمــة و االجتاعــات الطارئ االجتاع

املســتمرة لســر أعــال الغرفــة مبــا يتــاىش مــع أهدافهــا االســرتاتيجية 

ــة و  ــتجدات االقتصادي ــة  املس ــة اىل مناقش ــنوية اضاف ــا الس وخطته

ــاطات  ــة، والنش ــة يف املحافظ ــة املختلف ــات االقتصادي ــع القطاع وض

املســتقبلية التــي تســعى الغرفــة لتحقيقهــا وتقديــم أفضــل الخدمــات 

ــي. ــع املح ــاء و املجتم لألعض

حيــث بلــغ عــدد اجتاعــات مجلــس االدارة خــال العــام 2019  اربعة 

عــرش اجتاعــا منهــم اثنــى عــرش اجتاعــا دوريــا و اثنان طــارىء.

مجلس االدارة النبض الحي لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم

استقبال مؤسسات امنية فلسطينية
- اســتقبال وفــد مــن جهــاز املخابــرات العامة مديريــة محافظة 

بيــت لحــم وحــدة االمــن االقتصــادي بهــدف اســتمرار التعاون 

و التشــاور الــدوري و تبــادل االحصائيــات و املعلومــات التــي 

تخــدم التطــور االقتصــادي للوطــن و املحافظــة .
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ــة  ــايئ يف املحافظ ــن الوق ــاز األم ــن جه ــد م ــتقبال وف - اس

املعيــي  األمــن  فــرض  الجهــاز يف  دور  عــى  للتاكيــد 

ــدا  ــر القطــاع الخــاص و تاكي ــره يف تطوي واالقتصــادي و اث

ــزة  ــن األجه ــل ب ــاون و التواص ــتمرار التع ــى رضورة اس ع

األمنيــة والغرفــة التجاريــة باعتبارهــا  ممثــا للقطــاع 

ــاص الخ

- اســتقبال مديــر الضابطــة الجمركيــة تاكيــدا عــى حــرص 

ــات  ــع مؤسس ــل م ــز التواص ــى تعزي ــة ع ــة التجاري الغرف

القطــاع العــام ملــا فيــه مصلحــة للتاجــر و املســتهلك 

الفلســطيني اضافــة اىل دور الضابطــة الجمركيــة يف مكافحة 

االقتصــادي  األمــن  عــى  للحفــاظ  الرضيبــي  التهــرب 

ــن. للوط

- اســتقبال قيــادة األمــن الوطنــي اســتمراراً للتواصــل 

ــادة األمــن  ــة وقي ــة التجاري ــن الغرف والتعــاون املشــرتك ب

الوطنــي يف املحافظــة، وذلــك تاكيــدا عــى رضورة اســتمرار  

تكريــس االهتــام لتوفــر االمــن و االمــان للمواطــن 

الفلســطيني.

ــم  ــدين و تقدي ــاع امل ــة الدف ــن مديري ــد م ــتقبال وف - اس

درع تقديــري لغرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم 

عــى مجهودهــا املتواصــل مــع الدفــاع املــدين.
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 بهــدف التعريــف بطبيعــة عمــل الغرفــة التجاريــة والخدمــات النوعيــة  التــي تقدمهــا كافــة مراكــز و اقســام الغرفــة ملجتمــع 

القطــاع الخــاص يف املحافظــة.

طاب جامعة فلسطن األهلية طالبات مدرسة بنات بيت فجار الثانوية

استقبال وفود طالبية من مؤسسات تعليمية

القــدس  بنــك  مــن  وفــد  اســتقبال    -

ــف املشــرتك لتحســن الوضــع  بهــدف التكات

والتخفيــف  قطاعاتــه  بكافــة  االقتصــادي 

ــه  ــي تواج ــر الت ــة والفق ــدل البطال ــن مع م

املجتمــع الفلســطيني خاصــة للفئات الشــابة 

بالوضــع  النهــوض  يف  التعــاون  واســتمرار 

االقتصــادي للمحافظــة وســبل تطويــره .

االســتثار  بنــك  مــن  وفــد  اســتقبال   -

ــاء عــى دور املؤسســات  الفلســطيني  و الثن

الفلســطيني و  املاليــة يف دعــم االقتصــاد 

النهــوض  و  املرجــوة  األهــداف  تحقيــق 

للمحافظــة.  االقتصــادي  بالوضــع 

استقبال مؤسسات مصرفية
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مبادرات نوعية لتعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة

ــا  ــة قطاعاته ــة بكاف ــا العام ــاء هيئته ــع أعض ــل م ــز التواص ــى تعزي ــام 2019 ع ــنوية لع ــا الس ــن خطته ــة ضم ــت الغرف حرص

اإلقتصاديــة مــن جانــب واملجتمــع املحــي  مــن جانــب اخــر و تطويــر عملهــا وســعيها الدائــم لتقديــم كل مــا يســهم يف تحســن 

ــاءان عشــاء عمــل ملجموعــة مــن رجــال األعــال يف املحافظــة مــن  ــة لق ــة التجاري الوضــع االقتصــادي  حيــث نظمــت الغرف

أعضــاء الهيئــة العامــة ، وتعتــر مثــل هــذه اللقــاءات مرحلــة أساســية يف التشــارك والتواصــل والتشــبيك مــع أعضــاء الهيئــة 

العامــة ضمــن سلســلة مــن الفعاليــات لاعــوام القادمــة لتوطيــد العاقــات مــا بــن رجــال األعــال مــن اعضــاء الهيئــة العامــة 

والغرفــة التجاريــة يف املحافظــة.

ــت لحــم و  ــة محافظــة بي ــة تجــارة و صناع ــة  بغرف ــة العام ــل أعضــاء الهيئ ــة بتفعي ــدور االســايس للجــان القطاعي ــل ال يتمث

متثيلهــم ضمــن قطاعــات تخصصيــة مــع مراعــاة خصوصيــة كل فــرع و نشــاط اقتصــادي و متابعــة احتياجاتهــم حيــث تعتــر 

هــذه اللجــان منــر للتواصــل و الحــوار الدائــم  بــن  القطاعــات التخصصيــة و مجلــس ادارة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة لخدمــة 

ذلــك القطــاع و الدفــاع عــن مصالحــه. و مــن ابرزهــذه النشــاطات:

زيارة عدد من املنشات الصناعية يف املحافظةزيارة منطقة بيت لحم الصناعية

مبادرات نوعية لتعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة

اللجان القطاعية  لمجلس االدارة 

اللجنة الصناعية
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اللجنة التجارية
-زيارة لبعض املصانع الوطنية احياء ليوم

املنتج الوطني 

-اجتاع  ملناقشة الئحة االسعار االسرتشادية 
للمنتجات الغذائية يف شهر رمضان

- لقاء مع ملتقى مستوردي وتجار املركبات / بيت 
لحم 

-جولة تفقدية للمحات التجارية يف منطقتي السينا 
واملدبسة

- زيارة لجهاز الضابطة الجمركية

-تكَريم مجموعة من التجارالذين شاركوا يف عملية 
إطفاء الحريق الذي شَب يف السوق القديم عشية عيد 

الفطر السعيد.

-زيارة السوق املركزي ملحافظة بيت لحم
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تنظيم و مشاركات في فعاليات - مهرجانات - نشاطات

مهرجان قطف الزيتون السنوي التاسع عرش

املشــاركة يف تنظيــم املهرجــان وتوزيــع عــدد مــن الهدايــا 

ــم.  ــم يف أرضه ــز صموده ــم و تعزي ــدف دعمه ــن به للمزارع

مهرجان بيت جاال الدويل للسام

مشــاركة الغرفــة يف االجــواء الثقافيــة و الرتفيهيبــة  يف مهرجــان 

بيــت جــاال الــدويل للســام انطاقــاً مــن مبــدأ تعزيــز املشــاركة 

مــع املؤسســات املحلية.والتعريــف بالخدمــات النوعيــة التــي 

تقدمهــا ملجتمــع األعــال يف املحافظــة.

سوق جامعة بيت لحم التعليمي

االستشــارات  تقديــم  اىل  املشــاركة  هــذه  هدفــت  حيــث 

للطــاب والزائريــن وتوزيــع الكتيبــات التعريفيــة عــن الغرفــة 

ــة التجاري

مهرجــان الجنــوب للتســويق الزراعــي الخامــس يف الظاهريــة 

و الــذي يســلط الضــوء عــى أهميــة املنطقــة الجغرافيــة 

ــي. ــا الوطن وتاريخه
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خيمة عنب الخرض

ــم  ــة الخرضلدع ــع بلدي ــاون م ــويقية بالتع ــام تس ــم اي تنظي

املزارعــن وتشــجيعهم وتعزيــز صمودهــم يف اراضيهــم و 

تســويق منتجاتهــم مــن محصــول العنــب الســنوي. 

مهرجان العنب الفلسطيني الثامن يف حلحول

ــب الفلســطيني  ــا ملنتوجــات العن ــذي تضمــن عــدة زواي و ال

ــهم يف االرض . ــن و انغراس ــود املزارع ــز صم ــدف تعزي به

معــرض فلســطن الغــذايئ PAL EXPO 2019 يف الخليــل 

والــذي يعــرض أحــدث املنتجــات والتقنيــات والخدمــات 

املتعلقــة باألغذيــة.
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المشاركة في معارض محلية و دولية

زيارة معرض الصناعات األردنية الخامس يف جنن 

ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــة ب ــل ثنائي ــاءات عم ــد لق ــم عق ــث ت حي

العامــة مــع نظرائهــم األردنيــن يف مجــاالت مختلفــة  بهــدف 

التعــرف عــى املنتجــات األردنيــة و تعزيــز التعــاون والتبــادل 

التجــاري مــا بــن البلديــن الشــقيقن  .

املشاركة يف معارض متخصصة يف تركيا

مشــاركة عــدد مــن أعضــاء الهيئــة العامــة املتخصصــن يف 

مجــال مســتحرضات التجميــل واملابــس مــع مســؤويل اللجنــة 

التجاريــة يف معــرض بيــويت إســطنبول 2019 ومؤمتــر إســطنبول 

ــع  ــة م ــل ثنائي ــاءات عم ــد لق ــم عق ــث ت ــة 2019 حي موض

ــة. ــع الرتكي ــرشكات واملصان ال

املشاركة يف معرض أبو ظبي للتمور واملواد الغذائية 2019

مشــاركة عــدد مــن اعضــاء الهيئــة العامــة املتخصصــن يف  

ــذي  ــاح الفلســطيني وال ــة يف  الجن ــات الغذائي مجــال الصناع

شــهد تنوعــاً للمنتجــات الوطنيــة الفلســطينية ,للتعريــف بهــا 

ــرتك . ــام املش ــة ذات االهت ــل املتنوع ــاءات العم ــد لق وعق

الفلســطينية  الروســية  اللجنــة  اجتاعــات  يف   املشــاركة 

-روســيا والتجــاري  االقتصــادي  للتعــاون 

مشــاركة أحــد أعضــاء الهيئــة العامــة يف لقــاءات العمــل 

ــم  ــي ت ــة الت ــاءات العمــل الثنائي ــن يف لق ــن البلدي ــة ب الثنائي

تنظيمهــا مــع الجانــب الــرويس مــن أجــل تعزيــز الرشاكــة يف 

القطاعــات االقتصاديــة ، وزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن 

ــن. البلدي
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تحــرص الغرفــة التجاريــة الصناعيــة ملحافظــة بيــت لحــم خــال مســرتها عــى تعزيــز التعــاون مــع املؤسســات املختلفــة  بهــدف 

ــا  ــز رشاكاته ــة عــى تعزي ــت الغرف ــث عمل ــر هــذه الخدمــات ، حي ــة العامــة و تطوي ــم افضــل الخدمــات العضــاء الهيئ تقدي

مــع مختلــف الجهــات و املؤسســات املجتمعيــة مــن خــال توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات و مذكــرات التعــاون الداعمــة لفئــة 

الشــباب و النســاء و منشــاّت القطــاع الخــاص .و تــأيت هــذه املبــادرات ضمــن  مســاعي الغرفــة لتعزيــز دورهــا يف عمليــة البنــاء 

االقتصــادي الفلســطيني.

 اتفاقيات و مذكرات تعاون

توقيــع اتفاقيــات بــن غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة 

بيــت لحــم  و محطــات االذاعــة يف محافظــة بيــت لحــم 

وهــي راديــو بيــت لحــم 2000 وراديــو بلدنــا وراديــو مــوال 

كخطــوة جديــدة  و مميــزة  بهــدف البقــاء عــى تواصــل دائــم 

ــع  ــراً للواق ــم وتطوي ــاً له ــة ودع ــة العام ــاء الهيئ ــع أعض م

االقتصــادي يف املحافظــة . 

توقيــع مذكــرة تعــاون بــن غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة 

ــم  ــت لح ــة يف بي ــالزيان الصناعي ــة الس ــم  ومدرس ــت لح بي

ضمــن اطــار الســعي الدائــم اىل دعــم التدريــب املهنــي 

والتقنــي يف املحافظــة وبنــاء قــدرات ورفــع كفــاءة األشــخاص 

ــة.  ــة والتقني ــي املهني ــن النواح م

ــة  ــة تجــارة و صناع ــن غرف ــاون مشــرتك ب ــرة تع ــع مذك توقي

محافظــة بيــت لحــم  ومؤسســة كــر الدوليــة وتتضمــن 

ــدة  ــر قاع ــدف توف ــات به ــك معلوم ــاء بن ــى انش ــل ع العم

ــي  ــة الت ــة املختلف ــة والتجاري ــات االقتصادي ــات للمعلوم بيان

ــج  ــارات وبرام ــر استش ــن وتوف ــتثمرين واملواطن ــدم املس تخ

ــة. ــب متنوع تدري
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توقيــع مذكــرة تعــاون بــن غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة 

بيــت لحــم وهيئــة مكافحــة الفســاد لتعزيــز التعــاون املشــرتك 

ــة  ــرتاتيجية الوطني ــذ اإلس ــة وتنفي ــوم الحوكم ــق مفه و تطبي

ــر  ــة وع ــة الزراعي ــة الصناعي ــرف التجاري ــة الغ ــل كاف يف عم

ــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد . ــة لتعزي القطاعــات املختلف

توقيــع مذكــرة تعــاون بــن غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة 

بيــت لحــم وجمعيــة الثقافــة الفرنســية يف بيــت لحــم بهــدف 

التعــاون وتعزيــز كفــاءة الــدورات التدريبيــة باللغة الفرنســية 

ــة  ــة وتوســيع مهاراتهــم اللغوي ــة العامــة للغرف ألعضــاء الهيئ

لتســهيل عمليــة التواصــل التجــاري مــع الــدول املختلفــة..

توقيــع مذكــرة تعــاون بــن غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة 

ــع  ــدف رف ــة به ــة املدني ــار الثقافي ــبكة دي ــم وش ــت لح بي

الفلســطيني  الشــباب  لــدور  والثقافــة  الوعــي  مســتوى 

وأهميــة دعمهــم يف فلســطن.  وكذلــك التنســيق لتنفيــذ 

مجموعــة مــن األنشــطة والرامــج املتعلقــة بالشــباب.



20

لقــاء مــع معــايل وزيــرة الســياحة واآلثــار روال معايعــة 

تكليفهــا  اعــادة  مبناســبة  والتريــكات  التهــاين  لتقديــم 

ــن  ــا ب ــز التواصــل م ــار وتعزي ــة وزارة الســياحة واآلث بحقيب

القطــاع العــام والخــاص وبحــث مزيــداً مــن ســبل التعــاون 

والتشــبيك  مــا بــن القطاعــن.

اســتقبال دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتية 

بهــدف  تطويــر االقتصــاد ودعــم كافــة قطاعاتــه و تطويرهــا 

ــا. ــة فئاته بكاف

لقاءات مع الجهات الرسمية و الحكومية

اســتقبال معــايل وزيــرة االقتصــاد الوطنــي عبــر عــودة 

وذلــك لاطــاع عــى اّخــر مســتجدات االوضــاع االقتصاديــة 

ــر  ــاص وتطوي ــاع الخ ــز دور القط ــدف تعزي ــة به يف املحافظ

االقتصــاد الفلســطيني . 
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 غرفــة تجــارة و صناعــة جنــوب الخليــل بهــدف تطويــر 

العاقــات الثنائيــة املتميــزة بــن الطرفــن.

 مركــز حفــظ الــرتاث الثقــايف لبحــث خطــوات التشــبيك 

والتعــاون نحــو الريــادة املجتمعيــة والتعــاون يف خلــق 

مبــادرات داعمــة للشــباب .

بلديــة الخــرض بهــدف التعــاون لدعــم ومناقشــة االمــور 

ــة الخــرض ورضورة  ــة الســياحية ملدين ــة التجاري الزراعي

تكثيــف النشــاطات والفعاليــات فيهــا.

ــة املهندســن بهــدف مناقشــة  لقــاء تنســيقي مــع نقاب

ــة  ــاد معــرض و  مؤمتــر الهندســة املدني ــات  انعق ترتيب

ــاين . ــدويل الث ال

لقــاء مــع إدارة ماراثــون فلســطن الــدويل لبحــث 

مشــاركة الغرفــة يف املاراثــون الــدويل للعــام  2019. 

سبل تعاون مع مختلف الجهات
تســعى غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم اىل تحقيــق اهدافهــا الرئيســية  و املتمثلــة بتعزيــز التواصــل مــع اعضــاء 

هيئتهــا العامــة و املجتمــع املحــي و املؤسســات املانحــة حيــث عملــت خــال العــام 2019 عــى زيــادة التواصــل مــع عــدة 

جهــات و منهــا :

اتحــاد الصناعــات الباســتيكية/الخليل ملناقشــة اهــم 

املعوقــات التــي يواجههــا قطــاع الصناعــات الباســتيكية و 

كيفيــة رفــع كفــاءة وبناء قــدرات العاملــن يف هــذا املجال.
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ــع  ــه م ــق ل ــمي مراف ــد رس ــايل ووف ــل اإليط ــع القنص ــاء م لق

ــة العامــة و رجــال االعــال  بهــدف  عــدد مــن أعضــاء الهيئ

التطويــر املســتمر وتعزيــز العاقــات السياســية واالقتصاديــة 

ــة و  ــف باألنظم ــن و التعري ــن البلدي ــة ب ــة والثقافي والتجاري

ــا. ــر يف ايطالي ــتراد و التصدي ــة باإلس ــن الخاص القوان

تنظيــم لقــاٌء تعريفــي بالســوق املاليــزي ملجموعــة مــن رجــال 

األعــال يف املحافظــة مبشــاركة ســفر دولــة فلســطن يف 

ــو عــي. ــد أب ــا الســيد ولي ماليزي

تنظيــم لقــاءات عمــل ثنائيــة  بــن رجــال أعــال فلســطينين     

مــع جمهوريــة التشــيك بالتنســيق مــع املمثليــة التشــيكية يف 

رام اللــه لتعزيــز العاقــات التجاريــة االقتصاديــة بــن البلديــن 

و فتــح افــاق تجاريــة جديــدة  .

لقاءات عمل ثنائية و تعريف باألسواق الدولية 
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تنظيــم لقــاء تشــاوري لــوزارة االقتصــاد الوطنــي ورشكــة 

املرشوبــات الوطنيــة كوكاكــوال وتجــار املــواد الغذائيــة يف 

املحافظــة بهــدف دعــم املنتــج الوطنــي وتشــجيعه مــن خــال 

سياســات الدعــم املختلفــة ومناقشــة عــدة قضايــا تهــم التجار 

ــة. ــات الوطني ــة املرشوب مــع رشك

ــل  ــون العم ــود قان ــن بن ــة م ــة مجموع ــاٌء ملناقش ــم لق تنظي

الخــاص  القطــاع  الفلســطيني الســاري مــن وجهــة نظــر 

بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة الخليــل 

ــدف  ــل به ــوب الخلي ــة جن ــة و زراع ــارة و صناع ــة تج و غرف

ــون. ــاح القان ــول اص ــف ح ــة موق اعــداد ورق

تنظيــم لقــاء تشــاوري بالتعــاون مــع رشكــة “رشاكات” التابعــة 

ــي  ــتثار الزراع ــول االس ــطيني ح ــتثار الفلس ــدوق االس لصن

وســبل النهــوض بقطــاع الزراعــة والصناعــات الغذائيــة يف 

املحافظــة ، واستكشــاف الفــرص االســتثارية لزيــادة وتحســن 

ــة.  املنتجــات الزراعي

عقــد ورشــة عمــل حــول التجــارة اإللكرتونيــة بالتعــاون مــع 

ــة النمــو  ــة ،بهــدف مواكب ــةEsells للتجــارة االلكرتوني أكادميي

الرسيــع يف التجــارة اإللكرتونيــة واالقتصــاد الرقمــي و لدعــم 

ــدات األعــال . رواد ورائ

لقاءات توعوية و تشاورية
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اســتمرارأ و تاكيــدا عــى رغبــة الغرفــة برفــع مســتوى الكفــاءة لــدى اعضــاء الهيئــة العامــة والعاملــن يف منشــاّتهم، تواصــل 

ــم و  ــع احتياجاته ــاءم م ــي تت ــدورات و الت ــم اهــم ال ــوايل تقدي ــى الت ــث ع ــام الثال ــي للع ــي و التقن ــب املهن وحــدة التدري

احتياجــات ســوق العمــل ملواكبــة التطــورات يف مختلــف املجــاالت ، و مــن أبــرز هــذه الــدورات و التــي قــام املركــز بتنظيمهــا 

خــال  عــام 2019  و التــي شــارك مــا يقــارب 70 شــاب و شــابة  :
دورة التسويق االلكرتوين	 

دورة محادثة لغة عرية	 

دورة آلية التعامل مع مستحرضات التجميل والعناية بالجلد والبرشة	 

دورة صيانة أجهزة خلوية	 

دورة تصوير فوتوغرايف	 

دورة نظام الخايا الضوئية	 

دورة صيانة ماكنات صناعية	 

التدريب المهني و التقني و بناء القدرات 

تنظيــم ورشــة عمــل حــول أهميــة االدخــار وتنــوع االســتثار 

ــطن  ــال وبورصــة فلس ــوق رأس امل ــة س ــع هيئ ــاون م بالتع

ــدف  ــم ، به ــت لح ــي يف بي ــاد املح ــة االقتص ــس تنمي ومجل

تعزيــز الوعــي ورفــع مســتوى الثقافــة ألهميــة االدخــار 

وتنــوع االســتثار ال ســيا للرياديــات مــن النســاء وصاحبــات 

ــطة.  ــرة واملتوس ــاريع الصغ املش

عقــد ورشــة تدريبيــة للتعريــف برنامــج  SUNREF بالتعاون 

مــع ســلطة الطاقــة الفلســطينية / املركــز الفلســطيني ألبحــاث 

الطاقــة والبيئــة ورشكــة منطقــة بيــت لحــم الصناعيــة بهــدف 

دعــم مشــاريع الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة.
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شــهد العــام 2019 العديــد مــن النشــاطات و الفعاليــات الخاصــة مبركــز صاحبــات االعــال و التــي مــن خالــه تســعى غرفــة 

ــر  ــطيني،  وتطوي ــع الفلس ــاء املجتم ــاء  يف بن ــة النس ــر دور ومكان ــز وتطوي ــم اىل تعزي ــت لح ــة بي ــة محافظ ــارة و صناع تج

مهاراتهــن القياديــة يف ادارة منشــآتهن، والوصــول إىل مراكــِز صنــعِ القــرار، حيــث اقــر مجلــس ادارة الغرفــة  خــال هــذا  العــام 

اســتحداث الدرجــة الرابعــة للســيدات بهــدف زيــادة التواصــل و تعزيــز مبــدا املشــاركة معهــن. مــن اهــم  هــذه  النشــاطات 

و الفعاليــات:

تنمية، ازدهار و تمكين اقتصادي للنساء

ــات األعــال  ــز صاحب ــاريف ملنســقات مراك ــاء تع اســتضافة لق

ــم  ــن الطواق ــارف ب ــدف التع ــوب به ــة الجن ــرف منطق يف غ

التنفيذيــة يف الغــرف الفلســطينية و تبــادل الخرات والتشــارك 

يف تنظيــم فعاليــات ونشــاطات مشــرتكة ملــا فيــه خدمــة 

ــاص. ــاع الخ ــة للقط ومصلح

لقــاء تعــاريف مــع صاحبــات األعــال بهــدف  تعزيــز التواصــل 

مــع صاحبــات األعــال و التعريــف باملركز والرؤيــة واألهداف 

والخدمــات التــي يقدمهــا للعضوات واملنتســبات.

ــات  ــدى االستشــاري لعضــوات الهيئ ــن املنت ــد م اســتقبال وف

املحليــة يف فلســطن )التكامــل( مــن أجــل بحــث ســبل التعاون 

ــذ  ــبيك وتنفي ــل والتش ــة التواص ــى أهمي ــد ع ــرتك وتأكي املش

نشــاطات ومشــاريع مشــرتكة تُســهم يف تعزيــز الــدور النســوي 

يف محافظــة بيــت لحــم
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ــز  ــريف والتطري ــاع الح ــر القط ــل لتطوي ــة عم ــتضافة ورش اس

و تحديــد التوجهــات االســرتاتيجية لتطويــر هــذا القطــاع 

والخــروج مبســودة ورقــة موقــف لتحســن البيئــة الناظمــة لــه 

ــل منظمــة كــر  ــادر املنفــذ مــن قب ــك ضمــن مــرشوع أب وذل

ــن. ــا املحلي ــة ورشكاؤه الدولي

ــة  ــات واإلجــراءات املتبع ــل ملناقشــة اآللي ــم ورشــة عم تنظي

ــز ومتكــن املــرأة يف القطــاع االقتصــادي بالتعــاون مــع  لتعزي

ــط ــة والتخطي ــي واملالي ــاد الوطن وزاريت االقتص

الرتشــح  طلبــات  تقديــم  لكيفيــة  تعريفيــة  ورشــة  عقــد 

ملــرشوع “الرياديــون مــن النســاء والشــباب يقــودون التغيــر- 

ــاريع  ــات املش ــات صاحب ــاء الريادي ــة النس ــن فئ ــادر” ضم أب

القامئــة املتوســطة، والصغــرة ومتناهيــة الصغــر و الجمعيــات 

الخدماتيــة  االنتاجيــة  املشــاريع  ذات  النســوية  التعاونيــة 

ــة. الربحي

ــان  ــن رسط ــة م ــوان الوقاي ــة بعن ــل تثقيفي ــة عم ــد ورش عق

ــز  ــع وتعزي ــايئ يف املجتم ــرص النس ــم العن ــدف دع ــدي به الث

أو  االجتاعيــة  أو  االقتصاديــة  الناحيــة  مــن  ســواء  دوره 

الصحيــة. 

ورشات عمل و دورات للسيدات
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دورة البيع عر الفيسبوك لصاحبات األعال 

املشــاركة يف فعاليــات مهرجــان عيــد األم القطــري التاســع 

ــة يف املحافظــة و  ــة التجاري ــذي هــدف اىل تنشــيط الحرك وال

دعــم االقتصــاد املحــي  مبشــاركة ســيدات مــن مناطــق عــرب 

الداخــل

املشــاركة يف مهرجــان قلقيليــة للجوافــة مــن خــال ركــن 

لبيــع املنتجــات اليدويــة املتنوعــة مــن التطريــز والكروشــيه 

ملجموعــة مــن الســيدات واملســتفيدات مــن مركــز صاحبــات 

ــال.  األع

القديــس  عيــد  مبناســبة  للتســوق  الخــرض  بــازار  تنِظيــم 

مارجريــس واســتقباالً لشــهر رمضــان املبــارك عــى أرض مدينة 

الخرض.بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة يف املدينــة وتشــجيع 

ــة .  ــياحة الداخلي الس

مشاركة السيدات في مهرجانات و اسواق 
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ــال  ــات األع ــات لصاحب ــج حلوي ــل ُمنت ــابقة أفض ــم ُمس تنظي

دعــاً و متكينــاً للمــرأة و تعزيــزاً ملشــاركتها يف االقتصــاد املحــي.

و ذلــك بــإرشاف لجنــة تحكيــم مختصــة  مكونــة مــن أســاتذة يف 

فنــون صناعــة الحلويــات والطهــي األســتاذ بيــرت هرمنتــاس مــن 

جامعــة بيــت لحــم واألســتاذ باســم حزبــون مــن كليــة مجتمــع 

طاليثــا قومــي واألســتاذ محمــد األطــرش مــن كليــة دار الكلمــة 

ــق  ــن مناط ــيدة م ــرشة س ــدى ع ــابقة اح ــارك يف املس ــث ش حي

ــم. ــت لح ــة بي ــة يف محافظ مختلف

عــززت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم التزامهــا باملســؤولية االجتاعيــة عــر باقــة مــن املبــادرات املختلفــة خــال عام 
2019 ، و التــي متثلــث مبشــاركاتها يف احتفــاالت االعيــاد املختلفــة يف محافظــة بيــت لحم: 

 اطــالق حملــة فرحــة االعيــاد مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك وعيــد الفطــر الســعيد لنــرش الخــر وإدخــال الفرحــة اىل 
قلــوب األطفــال املحتاجــن حيــث هدفــت  الحملــة اىل جمــع املســاهات و تخصيصهــا لــرشاء هدايا وألعــاب ومســتلزمات األطفال 
اضافــة اىل توزيــع طــرود غذائيــة لبعــض مــن املؤسســات املجتمعيــة يف املحافظــة و ذلــك مبشــاركة عــدد مــن الرشكات واملؤسســات 
املحليــة يف املحافظــة و أعضــاء الهيئــة العامــة حيــث حققــت الحملــة أهدافهــا بتوزيــع مــا يزيــد عــى ســبعائة هديــة و كوبــون 

رشايئ عــى أكــر مــن عرشيــن منطقــة جغرافيــة شــملت الريفــن الرشقــي و الغــريب و املخيــات داخــل محافظــة بيــت لحــم.  

المشــاركة فــي احتفــاالت عيــد الفصــح المجيــد مــن خــال توزيــع الشــموع عــى مناطــق التجمــع التــي شــهدت توافــدا 
كبــراً مــن الجمــوع الســتقبال النــور املقــدس املنبثــق مــن كنيســة القيامــة إيذانــا ًباالحتفــال بعيــد الفصــح املجيــد، وذلــك بهــدف 
تعزيــزا لتواصــل مــع املجتمــع املحــي يف عمــل  فعاليــات وأنشــطة متنوعــة ومختلفــة يف جميــع أنحــاء املحافظــة وعى مــدار العام.

تنظيم عدة فعاليات خاصة بعيد الميالد المجيد :
مشاركة الغرفة يف احتفاالت عيد القديس مار نيكوالوس يف مدينة بيت جاال وتوزيع الهدايا عى االطفال  o

توزيع الهدايا عى االطفال امام مقر الغرفة التجارية   o
تسليم هدايا االطفال لبلدية بيت ساحور لتوزيعها عى االطفال ذوي االحتياجات الخاصة يف املدينة.  o

توزيع هدايا رمزية عى أبناء الطائفة االرثوذوكسية و الرسيان يف محافظة بيت لحم.  o

مساهمات مجتمعية لغرفة مسؤولة

الفائزة باملركز األول

الفائزة باملركز الثالثالفائزة باملركز الثاين
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تبرعات عينية:
ملركز بيت فجار لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة  •

ملدرسة بنات التعامرة  •
لطاب جامعين من محافظة بيت لحم  •

لحركة الشبيبة الطابية يف جامعة فلسطن األهلية  •
•  لفريق كرة القدم للبنات /طاليثا قومي

انشاء ارضية قاعة املرسح الخاصة مبعسكر عمليات قوات االمن الوطني  •
لبلدية الخرضلتزين بوابة الخرض  •

ملجلس اتحاد الطلبة يف جامعة بيت لحم  •
بدالت رياضية لقدامى العبي منتخب الجزائر لكرة القدم من فلسطن  •

افطاراً رمضانياً لقوات األمن الوطني الفلسطيني يف بيت لحم  •

تبرعات نقدية:
ملجموعة من املؤسسات الخاصة و العامة يف محافظة بيت لحم   •
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يف ختــام تقريرنــا الســنوي لعــام 2019، فإننــا يف غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم أوجزنــا األنشــطة والفعاليــات التــي 

ــة العامــة ضمــن جميــع القطاعــات االقتصاديــة والدرجــات املصنفــة  ــا التــي تخــدم أعضــاء الهيئ تغطــي العديــد مــن أعالن

حســب رأس املــال، والتــي ارتأينــا أنهــا تصــب يف مصلحــة مجتمــع األعــال يف محافظــة بيــت لحــم،  ومــن هــذا املنطلــق فإننــا 

نســعى لعــام 2020 لتحســن و تطويــر أدائنــا مــن أجــل الوفــاء بجميــع املســؤوليات والواجبــات املناطــة بنــا اتجــاه القطــاع 

الخــاص، واالهتــام أكــر بقضايــا وشــؤون املنشــآت االقتصاديــة، والدفــاع عنهــا أمــام الجهــات الرســمية، لتحقيــق رؤيتنــا يف 

ازدهــار اقتصــادي مســتدام، يضــم جميــع الرشائــح واألطــراف ذات العاقــة.

الخاتمة






