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أعضاء مجلس اإلدارة

3

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
د .سمير يوسف حزبون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األخوات واألخوة األفاضل،

نتقدم من حضراتكم مجددا بتقريرنا السنوي و الذي نفتخر كل عام على االلتزام بإصداره،
فعلى الرغم من التجربة الصعبة التي شهدها هذا العام بسبب جائحة كورونا و تأثيراتها

كلمة رئيس مجلس االدارة

على مختلف القطاعات االقتصادية في فلسطين بشكل عام و على محافظة بيت لحم
بشكل خاص و التي ظهرت فيها أول حاالت إصابة بالفايروس منذ الخامس من شهر
آذار و ما نتج عنها من اغالقات متتالية للمحافظة أثرت على جميع مناحي الحياة فيها،
سجلنا و حققنا العديد من االنجازات خالل العام  2020و التي لها أهمية على المستويين
اال أننا و بكل فخر و اعتزاز ّ
االقتصادي واالجتماعي.

شهد عام  2020نشاطا لتحقيق األهداف الواردة في خطة عمل الغرفة إضافة الى استحداث مبادرات و تنفيذ نشاطات لم
للتكيف مع الوضع العام المستجد ،ما ّأدى الى تعزيز مكانة الغرفة كمرجعية مهنية
تكن مدرجة ضمن خطة العمل و ذلك ّ

صناع القرار.
وسع دائرة تأثيرها و شبكة عالقاتها و شراكاتها المحلية و اإلقليمية مع مؤسسات االقتصاد و ّ
اقتصادية ،و ّ

وضمن مساعي مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في تطوير اإلداء العام للمؤسسة ،تم العمل على استحداث المنصة
االلكترونية للترويج و بيع المنتجات الحرفية ،كما تم تفعيل و اطالق المجلس الشبابي االقتصادي و تشكيل لجنة من
مجلس اإلدارة لفض النزاعات التجارية ،و تفعيل مدونة الحوكمة الهادفة إلى تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية ،حيث تشكل
هذه المدونة خطوة هامة في تعزيز البناء المؤسساتي ،كما تم من خالل وحدة التدريب المهني والتقني تنفيذ العديد من
الدورات المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل في مواجهة البطالة ،كذلك تنفيذ العديد من الفعاليات و األسواق التي تُعنى

بتمكين صاحبات األعمال اقتصاديا ،كما اجتازت الغرفة التدقيق الخارجي على نظام الجودة  ISO 9001:2015دون

تسجيل أي مالحظة ثانوية أو جوهرية ،مما يؤكد على اتباع الغرفة و تطبيقها ألعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات
ألعضاء الهيئة العامة.
كما شهد عام  2020نشاطا ملحوظا لمسؤوليتنا االجتماعية لمواجهة جائحة كورونا و ذلك بجهود مجلس إدارة الغرفة و
طاقمها ،والتبرعات السخية من أعضاء الهيئة العامة ،ومشاركة المواطنين أيضا لتعزيز هذا المفهوم.
في الختام ال يسعنا إلى أن نؤكد على التزامنا نحو تحقيق أعلى درجات التطور ،واالرتقاء في مجتمع األعمال ،وتعزيز

مكانة الغرفة بين مؤسسات القطاع الخاص ،من خالل العمل الدؤوب وتعزيز التعاون المحلي والدولي ،وذلك على طريق

بناء القاعدة االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقلة.

4

مقدمة
ّ
تعتبر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الممّثل الرئيسي للقطاعات االقتصادية
المختلفة في المحافظة ،و الصوت المعبر عن مجتمع األعمال بأنشطته وقطاعاته
المختلفة بعراقتها الممتدة ألكثر من  65عاما منذ تأسيسها عام 1952م ،وقد تطور
دور الغرفة كما ونوعا كواحدة من أقدم الغرف التجارية في فلسطين ،حيث واكبت
جميع مراحل النمو والتطور االقتصادي واالجتماعي التي شهدتها محافظة بيت لحم
على مر السنين ،وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو قطاعات األعمال وتزايد أهميتها
في هيكل االقتصاد الوطني.
تؤدي غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم دورها الريادي والوطني من خالل
تكامل و تضافر جهود مجلس إدارتها وطاقمها التنفيذي باإلضافة الى اللجان
التخصصية و مساندة الهيئة العامة لها ،حيث تعمل الغرفة ضمن
القطاعية
ّ
استراتيجية واضحة لتحقيق األهداف المرجوة منها ضمن امكانياتها المادية و البشرية
المتاحة ،و استطاعت في العام  2020تنفيذ العديد من النشاطات االقتصادية ،و في
هذا التقرير سنستعرض أهم االنجازات التي شهدتها الغرفة خالل العام .2020

غرفة تجارة و صناعة
محافظة بيت لحم
جهد متكامل وعطاء
متواصل
تدريبية

5

الوثيقة االستراتيجية
رؤيتنا

الهدف

غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

رسالتنا
تقديم أفضل الخدمات لألعضاء و المجتمع المحلي من خالل االرشاد والتوجيه ،وتطوير

القدرات باستخدام األساليب التكنولوجية .اكما تعمل على التمثيل الفعال ألعضائها والدفاع عن

مصالحهم ،وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص ،إضافة الى
رفع كفاءة وجودة وتشجيع المنتج الوطني ،واالهتمام بأصحاب االحتياجات الخاصة والمرأة
والشباب.

الوثيقة االستراتيجية

فلسفتنا و قيمنا
تقوم فلسفة الغرفة على تشجيع روح التعاون والمبادرة بين األعضاء والموظفين والتعاون
المؤسساتي لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في المجتمع المحلي .وتعتبر الغرفة أن نشاطاتها
مشتقة من احتياجات وأولويات األعضاء .وقد ألزمت الغرفة نفسها بمجموعة من القيم تساعدها في
تحقيق رؤيتها ،وهذه القيم هي :النزاهة ،المساءلة ،الشفافية ،التكاملية ،التغيير والتأقلم ،االنفتاح،
المسؤولية االجتماعية ،المهنية والتقيد بالمعايير الدولية في األداء.

أهدافنا االستراتيجية
تشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات المختلفة في المحافظة.

رفع مستوى األداء العام لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم.

تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة والمجتمع المحلي و الدولي.

تطوير الموارد المالية للغرفة.

نسبة اإلنجاز في العام 2020
%61.7

6

أبرز اإلنجازات في مجال تحقيق التوجهات االستراتيجية
منها خالل العام  2020بنسبة تحقيق %45.8
تضمن الهدف األول  15نشاط تم تنفيذ 11
الهدف
الرقم

الهدف األول.:تشجيع النشاط االقتصادي للقطاعات المختلفة في المحافظة

1

النشاط
اشتتتتت ار  100عضتتتتو فتتتتي حملتتتتة
"مّنا و فينا"

2

تنظيم معرض تجاري

3

تنظيم بعثتين تجاريتين خالل العام

4

مصدرة
جائزة أفضل شركة
ّ

النتائج

نسبة اإلنجاز

تم تنفيذ نشاط بديل يتماشى مع هدف الحملة تمّثل بتوقيع 4
اتفاقيات لمنح خصم لألعضاء على رسوم الخدمات الطبية و

%25

تشمل رسوم الجراحة ،األشعة ،المختبرات ،العيادات.
للمصنعين و
تم االعداد لتنظيم معرض لمستحضرات التجميل
ّ
المستوردين.

%25

ا

تمت مشاركة  2من اعضاء الهيئة العامة في معرض هوريكا
أزمير لمستلزمات الفنادق و المطاعم في شهر شباط ( 2020ما

قبل جائحة كورونا).

%50

و تم الغاء معرض أزمير للرخام من الجهة المنظمة و الذي كان
من المقرر تنظيمه في شهر نيسان . 2020
مصدرة من أعضاء
تم اعداد مجموعة معايير لمنح الجائزة ألفضل شركة
ّ
غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم.

%10

لم تتم المشاركة في المعارض الدولية بسبب انتشار فايروس
5

المشتتتتاركة فتتتتي معرضتتتتين دوليتتتتين كورونا عالميا و الغاء المعارض الدولية و انما تم العمل على تنفيذ
للمنتجات الحرفية

6

تنظيم سوق العنب

7

تنظيم مهرجان الزيت و الزيتون

8
9

10

11

نشاط بديل و هو استحداث خدمة المنصة االلكترونية بهدف دعم
القطاع الحرفي و الترويج للمنتجات الحرفية في محافظة بيت لحم

تم تنظيم السوق من تاريخ  2020/09/14 – 10في ساحة
حمدان – البالوع  /الخضر

تم تنظيم فعالية االيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية
 2020بتاريخ  2020/11/13 - 12في ساحة بلدية بيت جاال.

تنظتتتتيم معتتتترض  /بتتتتازار لمنتجتتتتات تم بيع منتجات صاحبات األعمال في األسواق الزراعية التي
صاحبات األعمال

نظمتها الغرفة (سوق العنب و سوق الزيت و الزيتون)

مشتتاركة صتتاحبات األعمتتال فتتي  2المشاركة في  3أسواق( :سوق نبع الخيرات – بيت جاال ،مهرجان

سوق

الزيتون السنوي– بيت لحم ،سوق الميالد السنوي – بيت لحم).

%100
%100
%100
%150

تم التنسيق لعقد دورة اسعافات أولية للسيدات ،بالتعاون مع جمعية

تنفيتتتتتتتتذ  4دورات لبنتتتتتتتتاء قتتتتتتتتدرات الهالل األحمر الفلسطيني و تم الترتيب لكافة االمور الخاصة بهذه
صاحبات االعمال

%25

الدورة و تسجيل  35سيدة اال أنه لم يتم تنفيذ الدورة بسبب انتشار

%12.5

الفايروس و اعالن حالة الطوارئ.

تنفيتتتذ نشتتتاطين للمجلتتتس الشتتتبابي تم تشكيل و اطالق المجلس الشبابي و تم تنفيذ نشاط خاص
بالمجلس (مسار) و اعداد خطة عمل.
االقتصادي

%90

7

أبرز اإلنجازات في مجال تحقيق التوجهات االستراتيجية
الهدفا خالل العام  2020بنسبة تحقيق %71.2
تضمن الهدف الثاني  11نشاط تم تنفيذ  10منه
الرقم
1

الهدف الثاني :رفع مستوى األداء العام لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم.

2

3

تم توقيع اتفاقيات مع كل من GIZ :و و ازرة العمل
الفلسطينية و مدرسة السالزيان الصناعية

مشتتتتتاركة مجلتتتتتس اإلدارة و المتتتتتوظفين فتتتتتي  6تمت مشاركة الموظفين في دورتين حول قضايا النوع

دورات

انشاء صفحة جديدة لمركز صاحبات االعمتال و

اطالقها

االجتماعي

%100
%33

تم البدء بإنشاء صفحة جديدة للمركز في شهر كانون

ا

األول  2020و من المتوقع االنتهاء من تصميمها و

%50

اطالقها مع نهاية شهر شباط 2021.
تم تقديم خدمات المركز مثل تعميم المعارض الوجاهية

4

تفعيل مركز ترويج التجارة

5

زيارة غرفة اوروبية لتبادل الخبرات

6

تطبيق األرشفة االكترونية

7

اعداد خطة استراتيجية للغرفة

و االفتراضية كما تم تقديم مقترح إلعادة ترتيب

%25

المعرض الدائم اال أنه لم يتم.

كان الهدف من هذا النشاط أن يتم االطالع على
تجربة غرف أوروبية في تطبيق إجراءات الحوكمة
فيها ،اال أنها لم تتم بسبب الجائحة ،في حين تم تبادل

%75

أنظمة و إجراءات إدارية و مالية مع غرف فلسطينية.
ق ااام قس اام العض ااوية و الخ اادمات بأرش اافة جمي ااع ملف ااات
أعضا اااء الهيئا ااة العاما ااة خا ااالل العا ااام  2020كما ااا يا ااتم

%100

أرشفة خدمات القسم يوميا.
تم اعداد خطة سنوية للعام  2021و ليس خطة
استراتيجية و تم إقرارها من قبل مجلس اإلدارة

%50

8

اعداد احصائيات و تقارير اقتصادية.

تم اعداد  3تقارير اقتصادية

%100

9

عمل دراسة حسب احتياجات المحافظة.

تم عمل  3دراسات بحثية

%150

تم استحداث و اعداد برنامج الكتروني لمتابعة مهام
10

8

النشاط
توقيع اتفاقيتين خاصة بالتدريب

النتائج

نسبة اإلنجاز

استتتتتحدان برنتتتتامج الكترونتتتتي لمتابعتتتتة تكليتتتت
المهام و تنفيذ الخطة.

العمل اليومي للموظفين في نهاية شهر كانون األول

التدرب على استخدامه و سيتم
 2020و مباشرة
ّ
اعتماد تطبيقه في شهر شباط .2021

% 100

أبرز اإلنجازات في مجال تحقيق التوجهات االستراتيجية
منها خالل العام  2020بنسبة تحقيق %52
تضمن الهدف الثالث  14نشاط تم تنفيذ 8
الهدف
الرقم

النتائج

النشاط

الهدف الثالث :تعزيز التواصل مع أعضاء الهيئة العامة والمجتمع المحلي.

تم عقد ندوة اقتصادية عدد  1و استضافة مؤتمر عدد

نسبة اإلنجاز

1

تنظيم  4ندوات اقتصادية

2

تنظيم  7حلقات مسائية لجميع الدرجات

ا

3

عقد  7ورشات عمل و لقاءات

تم عقد  2لقاء (البنك األوروبي و )UNDP

%29

4

تنفيذ تكريم للهيئة العامة

تم تكريم  114شخص
َّ

%100

5

توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة نسوية.

6

تنظيم فعالية توعوية مشتركة للنساء.

1

تم عقد  7اجتماعات لنشاطات اقتصادية تخصصية
لمناقشة تأثيرات جائحة كورونا على هذه النشاطات

تم توقيع اتفاقيات تعاون عدد ( 2مؤسسة ابتكار و
جمعية أصالة) بنسبة انجاز  %100لكل اتفاقية

%50

%100

%200

تم تنظيم فعاليات توعوية عدد ( 2صندوق استدامة
لتمويل المشاريع النسوية ،فعالية شهر أكتوبر الوردي)

%200

بنسبة انجاز  %100لكل فعالية
تم تخصيص صفحة داخلية من الصفحة االكترونية
لمركز صاحبات االعمال تتضمن ركن خاص بالترويج

7

تفعيل ركن خاص على صفحة مركز صاحبات لمنتجات السيدات ،و لم يتم تطبيقه بعد بسبب عدم

األعمال لترويج منتجات النساء.

االنتهاء من العمل على صفحة المركز كما يتم

%25

الترويج لبعض منتجات السيدات من خالل المنصة

االلكترونية.

تم تفعيل صفحة لمركز صاحبات االعمال على
الفيسبوك و عمل مجموعة نسوية ( 500عضوة)

8

تفعيل ركن خاص على صفحة الغرفة يحتوي لترويج منتجات لسيدات المحافظة من عضوات و
على روابط او معلومات عن منشآت األعضاء.

غير عضوات لدعمهم خالل فترة جائحة كورونا.

%25

(الوزن النسبي لالنجاز هو  %25لصالح العضوات

من )%50
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أبرز اإلنجازات في مجال تحقيق التوجهات االستراتيجية
ها جميعها خالل العام  2020بنسبة تحقيق
تضمن الهدف الرابع  8نشاطات تم تنفيذ
الهدف
%77.7
الرقم

النتائج

النشاط

نسبة اإلنجاز

بلغ عدد األعضاء الجدد المنتسبين لعضوية الهيئة
1

الهدف الرابع :تطوير الموارد المالية للغرفة.

2

3

4

العامة من تاريخ  2020/1/1حتى :2020/12/31

استقطاب  150عضو جديد

ا

 124عضو

تعديل رسوم بعض الخدمات المقدمة لغير تم خالل العام  2020تعديل رسوم بعض الخدمات

األعضاء

تفعيل الدرجة الرابعة للمشاريع متناهية الصغر

%83

المقدمة لغير األعضاء.

%100

تم تسجيل منشاة واحدة فقط في الدرجة الرابعة لسيدة

%4

تم اصدار  31بطاقة 26 :بطاقة شريك و  5بطاقات
اصدار بطاقة الغرفة للشركاء و الموظفين َّ

%21

( 20عضو و  5صاحبات أعمال)

()150

5

تنفيذ  9دورات ألعضاء الهيئة العامة

6

تنفيذ  2مشروع على األقل

7

اعداد  4مقترحات مشاريع

8

تأجير مكتبين من مكاتب الغرفة

موظف

تم تنفيذ  3دورات وجاهية ،و  14دورة من خالل
منصة زوم.
تم مباشرة تنفيذ مشروع لتدريبات المنيوم ،دهان،
جفصين بتمويل من GIZ
تم اعداد  5مقترحات مشاريع و تقديمها للجهات
المانحة

%189

%50

%125

تم توقيع اتفاقية مع مركز تقديم خدمة التأشيرة الى

10

اسبانيا  BLSلمدة سنة واحدة و مع انتشار فايروس
كورونا تم اغالق المكتب.

%50

احصائيات خالل 2020

تقديم  6467خدمة

نشر  135خبر صحفي

تنفيذ

 17دورة مهنية و إدارية

وجاهية و عبر منصة زووم

تدريبية

تدريبية

اصدار  145نشرة توعوية

عقد  12ورشة عمل و ندوة و

ارسال  9265رسالة قصيرة

تدريبية

لقاء ذات طابع اقتصادي

تدريبية

تدريبية

 6884اعجاب بصفحة

تعميم  23معرض تخصصي دولي

 16017زيارة للصفحة

الفيسبو

االلكترونية

تدريبية

تدريبية

إصدارات الغرفة خالل العام 2020
تقارير اقتصادية 3 :تقارير
دراسات بحثية 3 :دراسات

تدريبية

تزويد المعلومات و االحصائيات و الدراسات
ألغراض البحث العلمي 10 :مرات
تدريبية

11

حركة العضوية خالل العام 2020

 124عضو جديد
تدريبية

 1678عضو
تدريبية

توزيع عضوية الهيئة العامة ضمن تصنيفات القطاعات االقتصادية والدرجات لعام 2020
تصني

حسب

القطاع االقتصادي

الخاصة الممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

التجاري

4

177

263

353

140

الرابعة

القطاع االقتصادي

937

الصناعي

4

142

86

140

27

2

401

الخدمات

24

49

34

62

24

2

195

المقاوالت

34

12

5

الزراعي

4

12

28

15

الحرف
المجموع حسب تصني
الدرجة

12

تصني

حسب الدرجة

المجموع حسب

32

51
59

3

9

12

10

1

35

409

416

600

216

5

1678

احصائيات شهادات المنشأ و الخدمات المقدّمة
شهد عام  2020انخفاضا في عدد شهادات المنشأ و قيمة الصادرات مقارنة بالعام  ،2019و قد شكلت
صادرات الحجر المنشور خالل العام  2020أعلى نسبة صادرات من المحافظة تلتها نسبة صادرات
المنتجات الدوائية والكيماويات ،و تم في هذا العام اصدار  699شهادة منشأ بقيمة 11,051,475.38
دوالر ،مقارنة بالعام  2019الذي بلغ فيه عدد شهادات المنشأ  884بقيمة  17,041,020.06دوالر.

البند

حركة الصادرات خالل العام 2020

القيمة $

%

كيماويات و أدوية

3,139,214.00

28.40%

حجر مرابيع (خام)

46,671.00

0.42%

منتجات معدنية

181,139.00

1.64%

7,517,666.89

68%

مشغوالت يدوية

120,194.25

1.10%

منتجات الورق والكرتون والورق الصحي

37,524.22

0.34%

حلويات و مخبوزات

9,066.02

0.10%

11,051,475.38

100.00%

حجر منشور

المجموع
بلغ عدد شهادات المنشتأ الصتادرة عتن غرفتة تجتارة و
صناعة محافظة بيت لحم خالل العام 2020

699

مالحظة( :الجدول أعاله ال يشمل التصدير الى دول االتحاد األوروبي و إسرائيل)
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الخدمات التي تم تقديمها خالل العام 2020
إصدار شهادة إعادة التصدير

اسم الخدمة

خدمات قسم العضوية و الخدمات خالل العام 2020

بطاقه عضو
تجديد االشتراك السنوي
شهاده منشأ  -عربي
شهادة تصريح مفوض بالتوقيع
شهادة تصريح عضو غرفة تجارية اخرى
الكفاالت التجارية
شهادة تصريح عضو مسجل
شهادة تصريح موظف يعمل لدى
طلب انتساب
المصادقة على ختم و توقيع العضو
إضافة عضو جديد في الغرفة
شهادة شريك
شهادة عضو
شهادة موظف
شهادة عضو للسفارة
شهادة إثبات مهنة تاجر في جواز السفر
شهادة عضوية
طلب معاملة جواز سفر أردني
شهادة منشأ -انجليزي
شهادة غرف تجارية اخرى
إضافة شريك إلى المنشأة
اصدار شهادة رجل اعمال
تغير معلومات المنشاة
حذف شريك
إغالق ملف منشأة
شهادة إعادة تصدير

المجموع

14

1

العدد
1408
1369
659
596
419
357
341
263
168
133
124
119
97
74
73
60
46
42
39
23
19
14
12
8
3
1

6467

دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في متابعة شؤون و قضايا أعضاء
الهيئة العامة
تحرص غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم على متابعة شؤون وقضايا أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى الجهات
الحكومية و الرسمية ،وحل األمور العالقة بما يتناسب مع القانون المتبع في دولة فلسطين وذلك بناء على الدور التمثيلي
الذي تلعبه في تمثيل مصالح أعضاء الهيئة العامة أمام الجهات الحكومية والرسمية ،حيث تمثل الغرفة التجارية أصحاب
المنشآت االقتصادية الذين لديهم بعض المعيقات والتحديات التي تواجه أعمالهم و تقوم على متابعتها مع صناع القرار حسب
مراكزهم ومواقعهم ،و على ضوء تطورات األوضاع االقتصادية الصعبة التي واجهت أصحاب المنشآت االقتصادية في محافظة

عقد اللقاءات لتحديد هموم النشاطات االقتصادية التخصصية

الصحية الناتجة عن انتشار فايروس كورونا ،عقد رئيس و أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة
بيت لحم و مستجدات الظروف
ّ

و صناعة محافظة بيت لحم سلسلة لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاعات االقتصادية المختلفة في المحافظة لمناقشة نتائج

االغالقات المتكررة التي شهدتها األراضي الفلسطينية بسبب الجائحة و االطالع على مطالب التجار و مقترحاتهم ،وتم بحث
هموم القطاع الخاص من أجل تقديم المساندة والدعم الضروريين،
و نتج عن هذه اللقاءات تقديم مجموعة اقتراحات عملية عملت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم على متابعتها مع
جهات االختصاص الرسمية للحفاظ على استمرار القطاع الخاص في ممارسة نشاطه و تجّنبا للمزيد من الخسائر االقتصادية
في المحافظة.

أصحابقضايا
لقاء معلمتابعة
القطاع .و األحذية و
هذاالمالبس
محالت

أصحاب المطاعم و المقاهي و القاعات و الصاالت.

لقاء مع قطاع محالت مواد التجميل و محالت الهدايا و
النثريات و أصحاب المكتبات.

15

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

لقتتتاء متتتع أصتتتحاب محتتتالت المالبتتتس و األحذيتتتة و



أصحاب المطاعم و المقاهي و القاعات و الصاالت.

عقد اللقاءات لتحديد هموم النشاطات االقتصادية التخصصية

لقاء مع ممثلتي القطتاع الصتناعي بمشتاركة ممثلتين



عن اتحاد صناعة الحجر و الرختام و اتحتاد صتناعة

المالبتتتتس و النستتتتيج و الصتتتتناعات البالستتتتتيكية و
الغذائيتتتتتة و الكيماويتتتتتة و مستحضتتتتترات التجميتتتتتل و
الصناعات الحرفية التقليدية و الصناعات االنشتائية
و اللوحتات الكهربائيتة و مشتتاغل األلمنيتوم و غيرهتتا
من النشاطات الصناعية.



لقتتتاء متتتع مجموعتتتة متتتن عضتتتوات الهيئتتتة العامتتتة و



لقتاء متع لجنتتة تجتار المتواد الغذائيتة و االستتتهالكية

صاحبات المشاريع النسوية الصغيرة.

التابعتتتة للغرفتتتة التجاريتتتة الصتتتناعية لمحافظتتتة بيتتتت
لحم.
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تطوير عالقات التعاون مع المؤسسات الرسمية و األهلية و المجتمع المحلي
انطالقا من الهدف االستراتيجي للغرفة بتعزيز التواصل و الشراكة بين القطاعين الخاص والعام و مع المجتمع المحلي بهدف
تطوير سبل التعاون المشتر  ،سعت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ممثلة بالدكتور سمير حزبون رئيس مجلس

اللقاء مع المسؤولين و مناقشة المعيقات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص

اإلدارة و أعضاء المجلس ال ى عقد عدة لقاءات مع جهات االختصاص في الو ازرات و المديريات و مع ممثلي المؤسسات
األهلية و المصرفية و االتحادات التخصصية و المجالس البلدية لمناقشة المواضيع ذات االهتمام المشتر بما يحقق
مصلحة الوطن و المواطن و يلبي احتياجات أصحاب المنشآت االقتصادية في محافظة بيت لحم ،و من اهم هذه اللقاءات:

 لقاء د .سمير حزبون رئيس مجلس اإلدارة مع وكيل وزارة العمل الفلسطينية األستاذ سامر سالمة و مدير عام
مديرية عمل بيت لحم األستاذ أيمن عودة ،حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا التي تهم العمل والعمال
وأصحاب المنشآت االقتصادية.



لقاء مع مدير مديرية وزارة االقتصاد الوطني في بيت
لحم السيد ماهر القيسي حيث تم مناقشة مواضيع
التكامل و التعاون في مجال البرامج و المشاريع
الهادفة لتنمية و تطوير االقتصاد الوطني.



المقدم أمجد براهمة مدير جهاز الضابطة
لقاء مع
ّ
الجمركية في مقر الجهاز في بيت لحم ،حيث تم
التأكيد على أهمية التعاون المشتر

بين القطاع

الخاص و المؤسسات األمنية لما فيه مصلحة للتاجر

و المستهلك الفلسطيني.
17

تطوير عالقات التعاون مع المؤسسات الرسمية و األهلية و المجتمع المحلي

شركاء في التنمية

 عقد اجتماع مع وفد من البعثة البابوية في القدس (بعثة قداسة الباب لالغاثة و التنمية) بهدف بحث فرص التعاون و
العمل المشتر لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة في محافظة بيت لحم وكيفية ايجاد آليات لمواكبة التوجه االلكتروني و
توجيه الشباب و الشابات الرياديات الستغالل هذا التطور.

 عقد لقاء تشاوري مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية لبحث سبل التعاون المشتر  ،و المساهمة في دعم و تطوير
النساء اقتصاديا من خالل مركز صاحبات االعمال التابع للغرفة التجارية الصناعية بهدف اتاحة الفرصة للنساء
لتطوير مشاريعهن وزيادة و تحسين مستوى الدخل من خالل االستفادة من خدمات المؤسسة المصرفية.
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تطوير عالقات التعاون مع المؤسسات الرسمية و األهلية و المجتمع المحلي
عقد في مقر غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم اجتماعا بين ممثلي فصائل العمل الوطني في المحافظة
وممثلي الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة بيت لحم ،واتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين و اتحاد الصناعات
النسيجية الفلسطينية ،حيث استعرض المجتمعون األوضاع االقتصادية واالجتماعية في المحافظة وآثار جائحة
كورونا على مختلف نواحي الحياة كذلك استعرضوا حالة عدم االلتزام باألنظمة والقوانين واحترام الهيئات المسؤولة

اجتماع القطاع الخاص مع ممثلي فصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم

وخاصة استخدام السالح في الخالفات العائلية واألفراح إضافة إلى ظاهرة انتشار المخدرات وتوابعها األخالقية
واالجتماعية ،وأكد المجتمعون على استمرار تعرض القضية الوطنية سياسيا إلى مؤامرات مختلفة وكذلك استمرار
نهج المصادرة والضم.
و تم االتفاق على ضرورة تكثي

العمل المشتر وتعزيز الحوار وعلى أن تأخذ القوى والفصائل الوطنية دورها

المتوقع في مواجهة هذه الحالة غير الطبيعي ة التي تمر بها المحافظة والدعوة لعقد مؤتمر عام لمواجهة حالة
الفلتان والحفاظ على السلم األهلي.
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تطوير عالقات التعاون مع المؤسسات الرسمية و األهلية و المجتمع المحلي
عقد لقاء مع اتحاد صناعة الحجر و الرخام في فلسطين و
مناقشة مواضيع عدة ذات االهتمام المشتر  ،و منها تنظيم
لقاءات و ورشات عمل مشتركة ،و المشاركة في المعارض
الدولية التخصصية ،و تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا
و هموم قطاع الحجر و الرخام تشكل نواة العمل المشتر ،
كما تم مناقشة موضوع تصدير الحجر و الرخام و شهادات
المنشأ الخاصة به و ضبطه.

عقد لقاءات مع اتحادات تخصصية و نقابات مهنية

عقد لقاء مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين و مناقشة أثرتفشي
فايروس كورونا على قطاع المقاوالت و مدى تأثر مجريات
العمل و نسبة التشغيل في هذه المنشات ،اضافة الى االزمات

التي تواجهم في ظل الظروف االقتصادية الراهنة.

اللقاء مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية /محافظة بيت
لحم و االطالع على واقع المرأة الفلسطينية العاملة في
محافظة بيت لحم و بشكل خاص تلك الفئة المعيلة
لعائلتها ،و مدى تضررها في ظل انتشار فايروس كورونا
في المحافظة.
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تطوير عالقات التعاون مع المؤسسات الرسمية و األهلية و المجتمع المحلي

عقد لقاء مع رئيس و أعضاء مجلس بلدي
بيت ساحور بحث العديد من القضايا ذات
الفعال
اإلهتمام المشتر بين الطرفين والتنسيق ّ

لتنظيم فعاليات ونشاطات في المناسبات الدينية
والمواسم السياحية من شأنها أن تسهم في

عقد لقاءات مع الهيئات المحلية و نقابات مهنية

دفع العجلة اإلقتصادية وتنشط الحركة التجارية
والسياحية في المدينة وتنفيذ مشاريع تنموية
مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في مقر الغرفة لقاء موسعا مع تجمع النقابات المهنية فتي محافظتة بيتت لحتم لمناقشتة
االوضتتاع االقتصتتادية الصتتعبة التتتي يعيشتتها التتوطن بشتتكل عتتام والمحافظتتة بشتتكل ختتاص فتتي ظتتل تتتداعيات جائحتتة الكورونتتا
وتأثيراتهتتا علتتى جميتتع منتتاحي الحيتتاة وكيفيتتة تعزيتتز القتتدرة علتتى الصتتمود فتتي مواجهتتة هتتذه الجائحتتة والنهتتوض بالوضتتع
االقتصادي في المحافظة.
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المشاركة في المعارض المحلية و الدولية

المشاركة في معرض هومي / 2020ايطاليا المتخصص بمستلزمات و ديكورات االثان المنزلي و المطابخ

المشاركة في المعارض المحلية و الدولية
مشاركة رئيس مجلس االدارة الدكتور سمير حزبون و اعضاء المجلس السادة عادل الهودلي و يوسف
رحال و عيسى موسى في افتتاح معرض  HOTEX 2020المتخصص بمستلزمات الفنادق و المطاعم
و المستشفيات و المقاهي و الذي تم افتتاحه في فندق قصر جاسر -بيت لحم.
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تنظيم  /استضافة  /المشاركة في ندوات ،ورشات عمل و مؤتمرات
تسعى غرفة تجارة وصناعة محافطة بيت لحم بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية لحشد الجهود

للقضاء على البطالة و التشبيك فيما بينها والمتابعة في القضايا الخاصة بالمجتمع ،باالضافة الى

تطوير االقتصاد المحلي من خالل المشاريع المتنوعة التي تدعم المجتمع وتعزز قد ارته ،و شهد العام

 2020تنظيم و استضافة و المشاركة في ورشات عمل و مؤتمرات لتحقيق هذه االهداف.
التأقلم االستراتيجي للشركات الصغيرة و المتوسطة خالل األزمات:

تنظيم  /استضافة ورشات عمل و مؤتمرات

تم تنظيم ندوة بعنوان التأقلم االستراتيجي للشركات الصغيرة و المتوسطة خالل األزمات وبالتعاون مع البنك االوروبي
إلعادة اإلعمار و التنمية  /االردن و ذلك من خالل منصة زوم االلكترونية ،بحضور د .سمير حزبون رئيس مجلس
االدارة و السيد فيليب ترو وورت المدير التنفيذي لمنطقة الشرق االوسط  /البنك االوروبي ،والطاقم االداري لكال
الطرفيين ،وبوجود عدد من أعضاء الهيئة العامة التابعة لغرفة بيت لحم التجارية الصناعية.

التجربة التشيكية في تدوير المخلفات و إعادة استخدامها:
تم تنظيم مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين تشيكيا و فلسطين تحت رعاية ممثل الجمهورية التشيكية لدى السلطة
الفلسطينية في رام هللا السفير بيتر ستاري و بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة في بيت لحم و شركة
 LAVARISالتشيكية لألبحان والتطوير واالبتكار و ذلك بهدف نقل المعرفة وخبرات التجربة التشيكية الرائدة عالميا
في تدوير المخلفات وإعادة استخدامها ،و ذلك بحضور د .سمير حزبون رئيس مجلس االدارة و السيد انطون سلمان
رئيس بلدية بيت لحم و رئيس مجلس الخدمات المشتر و السيد سليمان مفرح مدير عام دائرة مجالس الخدمات
المشتر في وزارة الحكم المحلي و السيد اياد ابو ردينة المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتر لدارة النفايات الصلبة
في محافظة بيت لحم و عدد من رؤساء البلديات في محافظة بيت لحم و عدد من اعضاء الهيئة العامة.
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تنظيم  /استضافة  /المشاركة في ندوات ،ورشات عمل و مؤتمرات
رئاسة الجلسة الثالثة للمؤتمر الثاني الدولي لهيئة مكافحة الفساد:
ترأس د .سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم الجلسة الثالثة للمؤتمر الثاني الدولي
لهيئة مكافحة الفساد تحت عنوان سياسات النزاهة و الشفافية و المساءلة في القطاع الخاص ،بمشاركة نائب رئيس

مجلس اإلدارة السيد خالد الدرعاوي ،و أعضاء المجلس السادة عادل الهودلي األمين المالي ،عيسى أبو الريش مسؤول

لجنة الحوكمة ،يوسف رحال مسؤول اللجنة التجارية ،جمال حنضل و الياس خير مسؤولي اللجنة السياحية.

اقيم المؤتمر عبر منصة زوم من المقر الرئيسي لقاعة بلدية مدينة رام هللا و شار فيه مجموعة من ممثلي الدول

العربية و االجنبية بهدف تبادل الخبرات و السياسات.

المشاركة في مؤتمرات دولية
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و من الجدير بالذكر ان الغرفة التجارية الصناعية كانت قد وقعت قبل عام و نصف مذكرة تعاون مع هيئة مكافحة

الفساد الفلسطينية بهدف تعزيز التدابير الوقائية في الغرف التجارية الصناعية ،وتعزيز الحوكمة لدى القطاع الخاص،
ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخالقيات العمل.

تنظيم  /استضافة  /المشاركة في ندوات ،ورشات عمل و مؤتمرات
تنظيم ندوة اقتصادية حول االقتصاد و صفقة القرن وجائحة كورونا

ظمت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم ندوة اقتصادية تخصصية تحدن فيها د .سمير
نّ

حزبون رئيس مجلس االدارة حول االقتصاد و صفقة القرن و جائحة كورونا.

تنظيم ندوة اقتصادية لرجال األعمال في المحافظة

شار في الندوة التي أدارها السيد خالد الدرعاوي نائب رئيس مجلس اإلدارة و بحضور اعضاء

المجلس ،عدد من رجال األعمال و األكاديميين و ممثلي المؤسسات األهلية و المدنية و المهتمين
بموضوع الندوة ،باإلضافة الى مشاركين محليين و دوليين من خالل منصة زوم.
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توقيع اتفاقيات تعاون
مدربة على أهم
انطالقا من إيماننا بتقديم خدمات نوعية ألعضاء الهيئة العامة من القطاعات المختلفة ،و نظ ار لتزايد الطلب أليدي عاملة ّ

المهارات في أداء األعمال ولرفع كفاءة العاملين ،وّقعت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مختلفة من
أجل تطوير مهارات العاملين في المنشآت المختلفة في المحافظة و تعزيز دور التدريب المهني و تغطية االحتياجات التدريبية المتزايدة في
سوق العمل.

توقيتتتع متتتذكرة تعتتتاون متتتع مؤسستتتة

اتفاقيات تعاون في مجال التدريب المهني

العمتتتتل ضتتتتد الجتتتتوع بهتتتتدف تنفيتتتتذ
مشروع" مبادرة تحسين ستبل العتيش
لتعزيتتتتتز فتتتتترص التوظيتتتتت

االعمتتتتتتتتتال للفلستتتتتتتتتطينيين -حيتتتتتتتتتاة
فلسطين".

توقيع مذكرة تعاون مع مدرسة السالزيان الصناعية الستحدان برامج تدريبيتة
استتتنادا الحتياجتتات أعضتتاء الهيئتتة العامتتة ،و التعتتاون فتتي مشتتاريع لتطتتوير
مهارات االيدي العاملة.
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و ريتتتتتادة

توقيع اتفاقيات تعاون
منح خصومات على رسوم الخدمات الصحية ألعضاء الهيئة العامة

توقيتتع متتذكرات تعتتاون متتع المؤسستتات الصتتحية فتتي
المحافظة "جمعية بيت لحم العربية للتأهيتل و جمعيتة
بيت ساحور التعاونية للضمان الصحي و نقابة الطب
المخبتتتتري – بيتتتتت لحتتتتم و مستشتتتتفى اليمامتتتتة لمتتتتنح
خصومات على رستوم الختدمات الطبيتة و العالجيتة و
الرعايتتة الصتتحية ألعضتتاء الهيئتتة العامتتة المستتجلين
لتتتدى غرفتتتة تجتتتارة و صتتتناعة محافظتتتة بيتتتت لحتتتم و
المستتتتددين اشتتتتتراكاتهم الستتتتنوية و التتتتذين يحملتتتتون
بطاقات عضوية سارية المفعول.

توقيع مذكرة تعتاون متع مؤسستة ابتكتار – فلستطين
بهتتتتدف تنفيتتتتتذ مجموعتتتتة متتتتتن األنشتتتتطة والبتتتتترامج

/

التدريبية التي تعنى بتطوير النساء الرياديات وتقديم

اتفاقيات تعاون لتمكين النساء

الدعم الفني و االداري و تمكيتنهن اقتصتاديا واتاحتة
الفرصتتة لهتتن لتتدخول ستتوق العمتتل و تتتوفير مصتتدر
دختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل

لهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن.

توقيع مذكرة تعاون مع الجمعية الفلسطينية

لصاحبات

االعمال-آصالة

بهدف

تمكين

النساءاقتصادياَ في محافظة بيت لحم و رفع الوعي

المجتمعي باهمية المشاريع النسوية و توليد االفكار

النوعية.
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بناء القدرات و التدريب
من أهداف غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تطوير وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة العامة و رفد المنشآت باأليدي
المدربة و المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الخاص ،كما تسعى الغرفة التجارية لبناء قدرات الشباب العاطلين عن
العاملة ّ
العمل و خاصة من المناطق المهمشة من أجل ايجاد فرص عمل لهم و بالتالي خفض نسبة البطالة في محافظة بيت

لحم ،و قد شهد العام  2020تنظيم دورات وجاهية و أخرى عبر تطبيق زوم و ذلك تماشيا مع بروتوكوالت وزارة الصحة
لل محافظة على السالمة العامة للمشاركين في ظل تفشي و انتشار فايروس كورونا ،كما تم عقد مجموعة لقاءات
لمناقشة آليات تطوير مركز التدريب المهني و التقني في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم.

عقد عدة اجتماعات بين غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وغرفة كولون

التدريب المهني

الحرفية االلمانية لمناقشة آليات تطوير مركز التدريب المهني والتقني

تنظيم دورة تصميم البيتوت الذكيتة و التتي هتدفت التى اكستاب
المشتتتتتاركين المهتتتتتارات الالزمتتتتتة لبرمجتتتتتة وتصتتتتتميم البيتتتتتوت
وتحويلها الى بيوت ذكيتة فتي ظتل التحتول التكنولتوجي الكبيتر
والحاجتتة التتتي ظهتترت متتؤخ ار التتى تتتوفير مثتتل هتتذه التتتدريبات
والمهارات.

اختتتتتام تتتتدريبات التوظيتتت

و الريتتتادة بالتعتتتاون متتتع

منظمتتة العمتتل ضتتد الجتتوع بمشتتاركة  45مشتتتر
مشتركة.
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و

دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في تمكين صاحبات األعمال
يعتبر مركز صاحبات األعمال أول مركز نسائي مستقل على مستوى الغرف في فلسطين ،حيث يقدم
لصاحبات األعمال الخدمات المميزة ،وقد حقق المركز العديد من االنجازات خالل العام  2020منها
تنظيم المحاضرات و ورشات العمل التي تهم سيدات و صاحبات األعمال ،و تنظيم برامج تدريبية و

التنسيق لمشاركة صاحبات األعمال في معارض و أسواق محليّة

المشاركة في عدد من المعارض المحلية.

تنظيم فعاليات األيام التسويقية للزيت والزيتون والمنتجات النسوية بالتعاون مع بلدية بيت جاال
دعما وتعزي از لصمود المزارع الفلسطيني والسيدات في محافظة بيت لحم

تنظيم سوق العنب الثاني" خيمة العنب"
والمنتجات النسوية في الخضر
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دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في تمكين صاحبات األعمال
تنظي م ورشة تدريبية بعنوان " صيانة األجهزة المنزلية
للسيدات " تم تنفيذها بالتعاون مع شركة أكرم سبيتاني
وأوالده ،تضمنت التعرف على آلية استخدام األدوات
المنزلية بالطرق السليمة وكيفية تشخيص األعطال
البسيطة فيها والتعامل معها وصيانتها دون الحاجة الى
اللجوء الى أطراف خارجية.

تنظيم فعاليات و نشاطات مختلفة لصاحبات األعمال
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تنظيم فعالية توعية بشهر اكتوبر الوردي في قرية
الولجة حيث شار في الفعالية ما يقارب  25سيدة من
محافظة بيت لحم من مختلف القطاعات االقتصادية و
الحكومية .حيث تناول اللقاء جوانب متعددة منها
االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و شملت جولة
تعريفية في قرية الولجة.

تنظيم ورشة عمل توعوية حول برنامج صندوق استدامة
لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
التي تديرها النساء وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف
التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية و سلطة النقد.

الرقابة الداخلية و األيزو
نواصل في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم منذ العام  2002محافظتنا على شهادة الجودة في تقديم الخدمات
كما نعمل على تحديث طرق العمل باستمرار لتتناسب مع احتياجات أعضاء الهيئة العامة ،حيث يتم التدقيق على
االجراءات من قبل شركة ما انترناشيونال ممثلو شركة  Lloydsالبريطانية بشكل دوري ،و شهد العام 2020
التدقيق على اجراءات العمل المتبعة و نظام الجودة حسب المواصفة الجديدة من نظام األيزو  ،9001:2015حيث
المطبق في الغرفة.
اجتازت الغرفة التدقيق الخارجي دون تسجيل أي مالحظة ثانوية أو جوهرية على نظام الجودة
ّ

ISO 9001:2015
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من ال يشكر الناس ال يشكر هللا
نّفذت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم بيت لحم خالل شهر أيلول  2020حملة لتكريم أعضاء الهيئة
العامة و جهات أخرى من غير األعضاء بهدف تقديم الشكر لجميع المساهمين في تعزيز دور الغرفة و
زيادة جهودها في المسؤولية االجتماعية  ،و قامت الغرفة بتوزيع  114شهادة شكر وهدايا تقديرية ضمن
اطار التفاعل و التواصل مع أعضاء الهيئة العامة و بتوجيهات من رئيس مجلس االدارة الدكتور سمير
حزبون ،حيث أتت هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تسعى غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
الى تحقيقها متمثلة بخدماتها المميزة ودائمة التطوير التي تقدمها باستمرار الى أعضاء الهيئة العامة و

شكر و تقدير و عرفان

المجتمع المحلي .

جميع المساهمين و المتبرعين
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مبادرات نوعية
انسجاما مع رسالة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في دعم الفئة الشابة و تعزيز عملية التنمية االقتصادية ،و

المساهمة في تأهيل و رفع كفاءة كادر شبابي قادر على المشاركة في قيادة القطاع الخاص و توفير الفرصة للشباب و

الشابات للمشاركة في صنع القرار والعمل على خلق فرص عمل للحد من البطالة في المحافظة ،و انطالقا من دور الغرفة

المجلس الشبابي االقتصادي "المبادرة الشبابية األولى بين الغرف الفلسطينية "

في تعزيز تواصلها مع المجتمع المحلي بكافة فئاته اضافة الى دعم وتمكين الشباب اقتصاديا و اظهار دورهم بكافة نواحي
الحياة ،شهد العام  2020اعالنا لبدء التحضيرات الخاصة بانطالق المجلس الشبابي االقتصادي في محافظة بيت لحم و
تنفيذ عدة اجتماعات و فعاليات ألعضاء المجلس الشبابي.

تنظيم فعالية "مسار بتير" لتعري

اعضاء

المجلس الشبابي بالواقع الفلسطيني وفرص
االستثمار في نواحي و مناطق فلسطين
المختلفة.

عقد سلسلة لقاءات لبلورة خطة عمل المجلس الشبابي االقتصادي و تشكيل لجان فرعية منبثقة عن
المجلس بمشاركة د .سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و
رحال و موسى الحروب.
مسؤولي المجلس الشبابي من أعضاء مجلس اإلدارة السادة يوسف ّ
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مبادرات نوعية
اطالق المنصة االلكترونية على الصفحة االلكترونية الخاصة بالغرفة
اطلقت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم منصة البيع االلكترونية الخاصة بها من خالل موقعها
االلكتروني www.bethlehem-chamber.org/online-platformحيث باشرت الغرفة التجارية

الصناعية بهذه المبادرة على ضوء الظروف االقتصادية التي تعاني منها محافظة بيت لحم وانتشار فايروس

كورونا و الركود االقتصادي الذي يعاني منه معظم القطاعات في المحافظة وذلك بهدف دعم جميع

المنصة االلكترونية
تشكيل لجان تخصصية
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المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اعضاء الهيئة العامة و غير االعضاء لغرض البيع عبر المنصة
اإللكترونية للوصول لعدد أكبر من الزبائن والبيع بشكل أفضل.
و تعتبر هذه المبادرة االولى من نوعها بين الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية التي تنفرد بها
غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لخدمة اعضائها و المجتمع المحلي و ال سيما السناد القطاع

السياحي والذي كان له الحصة االكبر من الضرر نتيجة لتفشي فايروس كورونا.

تشكيل لجنة فصل المنازعات و الخالفات التجارية
كونة من أعضاء مجلس االدارة السادة عادل الهودلي و
ّ
شكلت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لجنة م ّ
ماجد الياسيني و موسى الحروب ،حيث تولت اللجنة خالل العام  2020متابعة عدد من الخالفات التجارية
ألعضاء الهيئة العامة و المتعلقة بأمور تجارية مختلفة ،و تمكنت اللجنة من مساندة أعضائها وتسوية هذه

الخالفات ،مؤكدة على استعدادها التام الستمرار عملها في خدمة أعضاء الغرفة التجارية عمال بما ينص عليه
نظام الغرف التجارية لعام .2013

دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في مواجهة جائحة كورونا
منذ أن ظهرت في األسبوع األول من شهر آذار من العام  2020حاالت إصابة بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم ،و ما
تبعها من اعالن حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية و اتخاذ سلسلة اإلجراءات االحت ارزية و الوقائية للحد من انتشار
الفايروس ،كان لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم حضور و مشاركة فاعلة في الميدان منذ اللحظات األولى للجائحة و
ذلك من خالل عضويتها في لجنة الطوارئ العليا و لجنة االسناد و غيرها من اللجان و ذلك بالتعاون و التنسيق مع عطوفة

محافظ محافظة بيت لحم و الجهات األخرى لتنفيذ توجيهات القيادة الفلسطينية بما يخدم مصلحة الوطن و المواطن .و وضعت
غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم خطتها الخاصة للتعامل مع األزمة على كافة األصعدة من تسهيل حركة دخول و خروج

البضائع األساسية من و الى المحافظة كذلك ساهمت من خالل مسؤوليتها االجتماعية على توفير المواد و المستلزمات األساسية

للتعقيم لمختلف المؤسسات األهلية و األجهزة األمنية و المديريات و الهيئات المحلية في مختلف المواقع الجغرافية في محافظة
بيت لحم و توفير الطرود الغذائية للعائالت المحجورة و األدوية و المساهمة في توفير أجهزة تنفس و توفير متطلبات بناء غرفة
غسيل في المركز الوطني للتأهيل و غيرها العديد من المساهمات النقدية و العينية الالزمة لمواجهة تفشي و انتشار الفايروس،

مسؤوليتنا االجتماعية

كذلك عملت على توظيف شبان عاطلين عن العمل لتعقيم الشاحنات و السيارات الخارجة من المحافظة للمساهمة الفاعلة في
عدم نقل الفايروس الى المحافظات األخرى .من جانب آخر عملت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم على نشر الوعي و
االرشادات الكترونيا للمواطنين و توزيع إشارات توعوية على جميع المنشآت االقتصادية في المحافظة ،و من أبرز تدخالت غرفة
تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في إدارة األزمة:




التنسيق لدخول البضائع التجارية من خضار و فواكه و مواد غذائية و تموينية الى المحافظة.

التنسيق لخروج البضائع الى عدة مناطق خارج المحافظة.

التنسيق مع الغرف التجارية في منطقة الجنوب ،لدخول البضائع من محافظة الخليل.



عتتدة متابعتتات متتع مديريتتة االقتصتتاد التتوطني فتتي محافظتتة بيتتت لحتتم ودائتترة الجمتتار والمكتتوس لتستتهيل اصتتدار شتتهادات المنشتتأ



مجموعة من النشاطات االسنادية والمساعدة للجان الطوارئ في المحافظة.

للمصدرين.





متابعة توفر المواد الغذائية واالساسية في المحافظة.

نشر وتعميم نشرات التوعية و االعالنات المصورة الخاصة بطرق الوقاية الصحية من فيروس كوفيد  19كورونا .

متابعة التقارير األولية االقتصادية حول مخزون السلع الغذائية و الرئيسية و االحتياطي في المحافظة.



المتابعة مع قيادة العمليتات المشتتركة فتي محافظتة بيتت لحتم لتنستيق دختول و ختروج الشتاحنات عبتر الحتواجز األمنيتة الفلستطينية



عدة متابعات لتوفير المواد التموينية و الغذائية األساسية لمحافظة بيت لحم و اللحوم الحمراء و الدجاج.

المنتشرة على مداخل المحافظة.



التنستتيق متتع الغتترف التجاريتتة الصتتناعية الزراعيتتة فتتي المحافظتتات المختلفتتة لتتدخول شتتاحنات التتدعم و االستتناد القادمتتة متتن تلتتك



اصدار أذونات الحركة لشاحنات البضائع المغادرة و القادمة من و الى محافظة بيت لحم بالتنسيق مع مكتب المحافظ.

المحافظات الى محافظة بيت لحم و متابعة تسليمها الى لجنة االسناد العليا في المحافظة.



تعقتتيم شتتاحنات نقتتل البضتتائع و الم تواد المختلفتتة القادمتتة و المغتتادرة لمحافظتتة بيتتت لحتتم متتن المتتدخل الجنتتوبي و المتتدخل الشتترقي



التبرع بمبلغ نقدي لدعم حملة صندوق وقفة عز و صندوق طوارئ محافظة بيت لحم ،كما قام موظفو الغرفتة بالمستاهمة بتأجر يتوم



التسوق اآلمن.
تنظيم حملة توعية و وقاية تهدف الى مراعاة التباعد االجتماعي في األسواق من أجل تطبيق مفهوم
ّ

للمحافظة.

عمل لدعم الصندوق و ذلك تاكيدا منهم على تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء المحافظة.
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دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في مواجهة جائحة كورونا

دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في مواجهة جائحة كورونا

استالم لجنة االسناد العليا لمواجهة فيروس
كورونا في محافظة بيت لحم و من خالل
غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
صحية و تعقيم و
شحنات مواد غذائية و مواد
ّ
مياه مقدمة من الغرف التجارية الفلسطينية في

كل من الخليل و شمال و جنوب الخليل،
طوباس ،قلقيلية و ذلك في إطار الدعم و
المساندة للعائالت التي تخضع للحجر الصحي
في محافظة بيت لحم بسبب انتشار الفيروس.

تعقيم جميع شاحنات نقل البضائع و المواد
المختلفة القادمة و المغادرة لمحافظة بيت لحم من
المدخل الجنوبي و المدخل الشرقي للمحافظة.

لمراعاة التباعد
توزيع إشارات توعوية ألصحاب المحالت التجارية ُ
االجتماعي بين الزبائن ،و حرصا على ضرورة اتباع إجراءات الصحة
والسالمة واتخاذ التدابير الالزمة والتقيد بالبروتوكول الصحي حفاظا

على صحة و سالمة المواطنين.
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دور غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في مواجهة جائحة كورونا
ضمن مسؤوليتنا االجتماعية
أختتذت غرفتتة تجتتارة و صتتناعة محافظتتة بيتتت لحتتم علتتى عاتقهتتا وعلتتى متتدار الستتنوات الستتابقة المبتتادرة لتكتتون قتتدوة قطتتاع
األعمال فتي التنميتة المجتمعيتة والمشتاركة الفاعلتة فتي العمتل الخيتري واالجتمتاعي ،و قتد ترّكتزت مستاهمات الغرفتة ختالل

العام  2020ضمن مسؤوليتها المجتمعية على تقديم العديد من المساعدات النقدية و العينية و التي نذكر منها:
الرقم

البند

العدد

صابون يدين

 500عبوة

2

مواد تعقيم ومعقم يدين

 1827عبوة

3

مالبس داخلية

 808طقم

4

كلور

 146عبوة

5

كلور  %4.5معطر  4لتر

 25عبوة

6

محارم معقمة

783

7

بدالت طبية

 200بدلة

1

تعزيز التكافل و التعاون بين أفراد و مؤسسات المجتمع الفلسطيني

بدالت خفيفة طبية ازرق

 50بدلة

9

أكياس نفايات

 25ربطة

10

كفوف طبية

 523علبة

11

كمامات

 1047علبة

12

كمامات استخدام مرة واحدة

 120كمامة

13

طرود صحية

8

 325طرد

مضخة رش يدوي  8لتر

5

15

مضخة رش كهربائية

1

16

جهاز فحص اشعة الكتروني على الوجه

2

17

حقيبة مدرسية ألبناء العاملين في األمن الوطني

18

طباعة نماذج لمديرية صحة بيت لحم

19

مواد بناء

14

20
21

عز
صندوق وقفة ّ
صندوق طوارئ محافظة بيت لحم

 70حقيبة
 120000نسخة
بقيمة  3480شيكل
 50000شيكل
 50000شيكل
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الخاتمة

قد ال يعكس هذا التقرير كل ما أنجزته غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم خالل عام  ،2020حيث يعد ما جاء فيه
ملخصا ألبرز النشاطات والفعاليات التي تم تنفيذها إال أنه في المحصلة النهائية تعبير بليغ وصادق عن أعمال منظمة
ومجهود وثمرة تعاون فيما بين مجلس االدارة والطاقم التنفيذي لتحقيق األهداف االستراتيجية التي تسعى ادارة غرفة تجارة
وصناعة محافظة بيت لحم إلنجازها على الرغم من كل المعيقات و العقبات التي سببتها جائحة كورونا و تأثيراتها على جميع
مناحي الحياة محليا و دوليا.
فكل التحية واالحترام والتقدير لكل العقول والسواعد التي تعمل على رفع مستوى أداء العمل في غرفة تجارة وصناعة محافظة
بيت لحم من أجل االستمرار في تنفيذ البرامج والدورات واللقاءات ،ورسم الخطط للمناقشة والبحث وتقديم الحلول والتصورات
للقضايا في كافة المجاالت االقتصادية وشؤون القطاع الخاص في محافظة بيت لحم.
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