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رسالة رئيس مجلس االدارة
نبــدأ مرحلــة جديــدة فــي مســيرة غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فــي ظــل التحضيــرات لمناســبة ذكــرى
الســبعون عامــا ً علــى تأسيســها وكذلــك العشــرون عامــا ً علــى الحصــول علــى شــهادة الجــودة ISO 9001:2015
واســتمرارها ونجاحنــا بالفحوصــات الدوريــة ،كذلــك اســتمرار التــزام مجلــس اإلدارة بمبــدأ الشــفافية والحوكمــة والحكــم
الرشــيد.
إننــا نســتمر فــي توجهنــا العتبــار رجــال االعمــال وأعضــاء الهيئــة العامــة علــى رأس أولوياتنــا واهتمامنــا ،كمــا نعتــز
باســتمرار هــذا النهــج ،كذلــك تعزيــز دور الغرفــة بالقضايــا ذات الشــأن االقتصــادي وبخاصــة مــا يتعلــق بالقوانيــن
والتعليمــات واألنظمــة والتــي تؤثــر علــى اعمــال القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مثــل قانــون الشــركات وتعديــات
قانــون القيمــة اإلضافيــة  ....وغيرهــا.
لقــد ســعينا بــأن تبقــى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم متميــزة فــي أدائهــا وعملهــا ،وســوف نســتمر فــي دورنــا
المأمــول مــن حيــث تســخير كل اإلمكانيــات لخدمــة التاجــر وبخاصــة فــي ظــل الظــروف والتحديــات التــي يواجههــا
االقتصــاد ،والتــي القــت بظالهــا علــى حركــة التجــارة والخدمــات والصناعــة ،ممــا يتطلــب وضــع حلــول خاقــة تخفــف
مــن األعبــاء وتمهــد لعــودة الحيــاة لألســواق التجاريــة وخاصــة قطــاع الســياحة والخدمــات المرتبطــة بــه.
إن مجلــس إدارة الغرفــة التجاريــة ،أخــذ علــى عاتقــه وضــع خطــة عمــل واضحــة لمواجهــة كل التحديــات لجميــع الفــروع
االقتصاديــة مــن ســياحة ،تجــارة ،صناعــة ،زراعــة وخدمــات بهــدف الوصــول إلــى إســتراتيجية واضحــة لمعالجــة
العقبــات مــن خــال الشــراكة مــع مختلــف مديريــات الــوزارات والمؤسســات الرســمية والتمثيليــة انطاق ـا ً مــن ايمــان
المجلــس بأهميــة الشــراكة بيــن القطاعيــن والقائمــة علــى مصلحــة االقتصــاد الوطنــي ،ممــا يســهم فــي تســيير اعمــال
القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة.
إننــا نتحمــل جــزء هــام مــن مســؤولية النهــوض باقتصــاد المحافظــة وعملنــا علــى اشــراك أعضــاء الهيئــة العامــة فــي
رســم مســتقبل الغرفــة واالقتصــاد والبنــاء علــى مــا تحقــق مــن إنجــازات ،كذلــك توســيع الخدمــات المقدمــة ألعضائنــا
وللقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة وتوفيــر كل وســائل الدعــم للنقابــات واالتحــادات التخصصيــة لتحقيــق المكتســبات
ومواجهــة أي قــرارات قــد تؤثــر علــى أعمــال االقتصــاد.
كذلــك اســتمر العمــل الــدؤوب فــي اســناد صاحبــات االعمــال ووضــع الخطــط والبرامــج لغــرض تحقيــق االســتقال
االقتصــادي للمــرأة ،وكمــا تركــزت جهودنــا فــي تعزيــز برامــج التدريــب المهنــي المختلفــة لتلبيــة حاجــة القطاعــات
االقتصاديــة المختلفــة مــن كــوادر مؤهلــة ولمواجهــة البطالــة المرتفعــة فــي المحافظــة .االمــر الــذي كان لــه اثــر كبيــر
فــي تحقيــق نســبة عاليــة جــدا ً مــن خطــة عمــل الغرفــة للعــام الماضــي وترافــق ذلــك بالتــزام كامــل بالموازنــة ،وتمييــز
مشــاركتنا علــى مختلــف األصعــدة فــي المحافظــة مــن منطقــة صناعيــة ،صنــدوق الطــوارئ ،مجلــس استشــاري أو
تعــاون مــع النقابــات المهنيــة والتجمعــات التخصصيــة أو مؤسســات التعليــم العالــي والمهنــي والمدرســي ....
لقــد اســتمرت الغرفــة بتحمــل مســؤولياتها المجتمعيــة بإســناد مختلــف المؤسســات واألفــراد فــي إطــار تحقيــق التنميــة
المســتدامة مــن خــال مكافحــة الفقــر والبطالــة ....
أردنــا أن يكــون هــذا التقريــر بمثابــة تقييــم شــامل لمــا تــم إنجــازه خــال العــام الســابق واســتعدادا ً لعــام قــادم نعمــل
مــن خالــه علــى تطويــر خدماتنــا الموجهــة لمجتمــع االعمــال وتعزيــز شــراكات الغرفــة مــع كافــة الجهــات الحكوميــة
والمحليــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.
يســعدني أن أتوجــه بالشــكر والتقديــر لمجلــس إدارة الغرفــة وموظفيهــا وكذلــك أعضــاء اللجــان المختلفــة ومســانديها ....
آمليــن أن نكــون قــد اوفينــا الجميــع حقهــم وســاهمنا فــي رســم الخطــط المســتقبلية االقتصاديــة لمحافظتنــا الشــامخة.

معا ً وسويا ً نحو تعزيز اقتصادنا.
د .سمير حزبون
رئيس مجلس االدارة
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المقدمة
تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم الممثــل الرئيســي للقطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي المحافظــة،
والصــوت المعبــر عــن مجتمــع المــال واألعمــال بأنشــطته وقطاعاتــه المختلفــة بعراقتهــا الممتــدة منــذ تأسيســها عــام
1952م ،وقــد تطــور دور الغرفــة كمـا ً ونوعـا ً كواحــدة مــن أقــدم الغــرف التجاريــة فــي فلســطين ،حيــث واكبــت جميــع
مراحــل النمــو والتطــور االقتصــادي واالجتماعــي التــي شــهدتها محافظــة بيــت لحــم علــى مــر الســنين ،وتعاظــم هــذا
الــدور وتنــوع مــع نمــو قطاعــات األعمــال وتزايــد أهميتهــا فــي هيــكل االقتصــاد الوطنــي.
تــؤدي الغرفــة دورهــا الريــادي والوطنــي مــن خــال مجلــس إدارتهــا وطاقمهــا التنفيــذي واالداري باإلضافــة الــى
اللجــان القطاعيــة (التجاريــة والصناعيــة والســياحية ولجنــة صاحبــات االعمــال ) واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة
(لجنــة التدريــب و لجنــة االيــزو والحوكمــة والماليــة) والتــي تشــارك فــي اعــداد خطــة عمــل الغرفــة و عملهــا و متابعاتهــا
اليوميــة الحتياجــات االعضــاء.
ويشــكل جميــع ذلــك وغيــره كيان ـا ً متكام ـاً ومترابط ـا ً مــن أجــل تقديــم الخدمــات المختلفــة والقيــام بدورهــا المعنــي .
لذلــك فــإن الغرفــة وفــي هــذا اإلطــار تقــوم بالدفــاع عــن همــوم ومصالــح القطــاع الخــاص وتعمــل علــى إبــداء مواقفهــا
مــن كل القضايــا التــي يمكــن أن تؤثــر علــى نشــاط وحيويــة هــذا القطــاع  ،والعمــل علــى تقديــم واقتــراح مخرجــات
الحلــول لمشــاكله والتحديــات التــي تواجهــه بالتعــاون والتنســيق والشــراكة والحــوار المباشــر مــع مختلــف الجهــات
وكذلــك الهيئــات الرســمية المعنيــة ،بالشــكل الــذي يســهم فــي مســاعدة القطــاع الخــاص علــى تجــاوز أزماتــه أو الحــد مــن
تأثيراتهــا الســلبية ورفــع قدراتــه وإمكانياتــه وزيــادة نســبة مســاهماته فــي تحســين وتنميــة وتطويــر الوضــع االقتصــادي
واالجتماعــي لمحافظــة بيــت لحــم.
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الوثيقة االستراتيجية
الرؤية

غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام .

االهداف االستراتيجية

 .1تشــجيع النشــاط االقتصــادي للقطاعــات المختلفــة فــي
المحافظــة.
 .2رفــع مســتوى االداء العــام لغرفــة تجــارة وصناعــة
محافظــة بيــت لحــم .
 .3تعزيــز التواصــل مــع أعضــاء الهيئــة العامــة والمجتمع
المحلــي و المؤسســات المانحة .
 .4تطوير الموارد المالية للغرفة.

الرسالة

تقديــم أفضــل الخدمــات لألعضــاء والمجتمــع المحلــي
مــن خــال االرشــاد والتوجيــه ،وتطويــر القــدرات
باســتخدام األســاليب التكنولوجيــة .كمــا تعمــل علــى
التمثيــل الفعــال ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم،
وتفعيــل الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي
والقطاعيــن العــام والخــاص ،إضافــة الــى رفــع
كفــاءة وجــودة وتشــجيع المنتــج الوطنــي ،واالهتمــام
بأصحــاب االحتياجــات الخاصــة والمــرأة والشــباب
كمــا تعمــل الغرفــة علــى رفع كفــاءة وجودة وتشــجيع
المنتــج الوطنــي واالهتمــام بتنميــة الــكادر العامــل فيها
وتحقيــق أعلــى معاييــر الشــفافية واالنفتــاح وحريــة
الــرأي.

الفلسفة و القيم

تقــوم فلســفة الغرفــة علــى تشــجيع روح التعــاون والمبــادرة بيــن األعضــاء والموظفيــن والتعــاون المؤسســاتي لتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة المســتدامة .وتعتبــر الغرفــة أن نشــاطاتها منبثقــة مــن احتياجــات وأولويــات األعضــاء .وقــد ألزمــت
الغرفــة نفســها بمجموعــة مــن القيــم تســاعدها فــي تحقيــق رؤيتهــا ،وهــذه القيــم هــي :النزاهــة ،المســاءلة ،الشــفافية،
التكامليــة ،التغييــر والتأقلــم ،االنفتــاح ،المســؤولية االجتماعيــة ،المهنيــة والتقيــد بالمعاييــر الدوليــة فــي األداء.
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ارقام ودالالت لعام 2021

ﺗﻘﺪﯾﻢ 9034
ﺧﺪﻣﺔ

ﻧﺸﺮ 298
ﺧﺒﺮﺻﺤﻔﻲ

إﺻﺪار 79
ﻧﺸﺮات ﺗﻮﻋﻮﯾﺔ

إرﺳﺎل 9,56
رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﯿﺮة

إﻋﺠﺎب8,310
ﺑﺼﻔﺤﺔ اﻟﻔﯿﺴﺒﻮك

ﺗﻌﻤﯿﻢ 26
ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺼﺼﻲ
دوﻟﻲ

ﻟﻠﺼﻔﺤﺔ
اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔ

ﺗﻨﻔﯿﺬ  15دورة
ﻣﻬﻨﯿﺔ و ادارﯾﺔ

ﺗﺰوﯾﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت
واﻟﺪراﺳﺎت ﻻﻏﺮاض
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺮة 13
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ﻋﻘﺪ  13ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
و ﻧﺪوة و ﻟﻘﺎء ذات
ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي

2021
عام 2021
خالل عام
الخدمات خالل
و الخدمات
العضوية و
العضوية
بلغ عدد االعضاء للعام 1733 :2021
بلغ عدد االعضاء للعام 1733 :2021
 152عضو جديد
 152عضو جديد

القطاع
القطاع
التجاري
التجاري
الصناعي
الصناعي
الخدمات
الخدمات
المقاوالت
المقاوالت
الزراعي
الزراعي
الحرف
الحرف
المجموع
المجموع
حسب
حسب
الدرجة
الدرجة

التصنيف حسب الدرجة
التصنيف حسب الدرجة
الخاصة
الخاصة

الممتازة
الممتازة

األولى
األولى

الثانية
الثانية

الثالثة
الثالثة

الرابعة
الرابعة

5
5
4
4
22
22
0
0
0
0
0
0

189
189
149
149
53
53
34
34
5
5
3
3

287
287
85
85
33
33
14
14
13
13
7
7

356
356
141
141
54
54
6
6
26
26
11
11

141
141
30
30
29
29
0
0
15
15
11
11

0
0
6
6
2
2
0
0
0
0
2
2

31
31

433
433

439
439

594
594

226
226

10
10

المجموع
المجموع
حسب
حسب
القطاع
القطاع
االقتصادي
االقتصادي
978
978
415
415
193
193
54
54
59
59
34
34
1733
1733
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شهادات المنشأ و الخدمات المقدمة
تشــكل الصــادرات عنصــرا ً مهمــا لاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام و لمحافظــة بيــت لحــم بشــكل خــاص و هــي تلعــب
دورا مهم ـا ً فــي مواجهــة العجــز فــي الميــزان التجــاري  ،و فيمــا يلــي ملخــص ألهــم حركــة الصــادرات ،حيــث شــهد
عــام  2021ارتفاعــا علــى قيمــة الصــادرات مقارنــة بالعــام  2020وقــد شــكلت نســبة صــادرات الحجــر المنشــور اعلــى
نســبة صــادرات مــن المحافظــة تلتهــا نســبة صــادرات الكيماويــات و االدويــة ،فــي حيــن تــم اصــدار 564شــهادة منشــأ
فــي عــام  2021بقيمــة 11,932,903.33دوالرمقارنــة بالعــام  2020والــذي بلغــت فيــه عــدد الشــهادات  699شــهادة
بقيمــة  11,051,475.38دوالر .

البند
كيماويات وأدوية
حجر مرابيع
منتجات معدنية
حجر منشور
مشغوالت يدوية
صناعات باستيكية
ومطاطية واسفنج
معدات وماكنات وآالت
منتجات الورق والكرتون
والورق الصحي
مود غذائية ومشروبات
وتبغ
مخبوزات وحلويات

المجموع
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2020

2021

3,139,214.00
46,671.00
181,139.00
7,517,666.89
120,194.25
0

3,416,495.59
30,460.04
195,196.22
7,817,455.63
381,202.42
29,585.44

28.63%
0.26%
1.64%
65.50%
3.20%
0.25%

0
37,524.22

10,053.30
46,694.69

0.08%
0.39%

0

5,760.00

0.05%

9,066.02

0

0%

11,051,475.38

11,932,903.33

النسبة المئوية لعام
2021

100%

شهادات المنشأ و الخدمات المقدمة
الخدمات المقدمة خالل عام 2021
عدد الخدمات خالل عام 2021
اسم الخدمة

بطاقة عضو
بطاقة شريك
بطاقة موظف
تجديد االشتراك السنوي
شهادة منشأ -عربي
شهادة منشأ  -انجليزي
شهادة تصريح مفوض بالتوقيع
شهادة تصريح شريك
شهادة تصريح موظف
شهادة تصريح عضو غرفة تجارية اخرى
الكفاالت التجارية
طلب انتساب
المصادقة على ختم وتوقيع العضو
اضافة عضو جديد في الغرفة
شهادة شريك
شهادة عضو
شهادة موظف
شهادة غرف تجارية اخرى
شهادة عضو للسفارة
شهادة اثبات مهنة تاجر في جواز السفر
شهادة عضوية
طلب معاملة جواز سفر اردني
اضافة شريك الى المنشأة
اصدار شهادة رجل اعمال
تغيير معلومات المنشأة
حذف شريك
اغاق ملف المنشأة
شهادة اعادة التصدير
شهادات لغير االعضاء

المجموع

1353
91
12
1551
526
38
951
399
356
543
427
166
178
152
415
710
318
388
115
121
60
60
17
22
15
11
2
1
36

9034
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13
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ﻗــﺪ ورﺷــﺔ ﺑﻌﻨــﻮان أھﻤﯿــﺔ اﻻﺳــﻢ
اﻟﺘﺠــﺎري واﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ ﻓــﻲ
ﺗﻌﺰﯾــﺰ اﻟﻤﯿــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون
ﻣــﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮطﻨــﻲ
ﺑﮭــﺪف ﺗﻮﻋﯿــﺔ أﺻﺤــﺎب اﻟﺸــﺮﻛﺎت
واﻟﻤﻨﺸــﺂت ﺑﺄھﻤﯿــﺔ اﻟﻠﻮاﺋــﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭــﺎ اﻷﺳــﻤﺎء
اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ واﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ
واﻷﺛــﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑــﻲ اﻟــﺬي ﯾﺘﺮﻛــﮫ ﻟــﺪى
اﻟﻤﺴــﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺣــﻮل اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺸــﺮﻛﺔ
وﺿــﺮورة ﺣﻤﺎﯾﺘﮭــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺗﺴــﺠﻠﯿﮭﺎ ﻓــﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼــﺎد
اﻟﻮطﻨﻲ
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ﺗﻮﻗﯿــﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿــﺎت ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺸــﺮق ﻟﻠﺘﺄﻣﯿــﻦ وذﻟــﻚ ﻋــﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻨــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻤﺒﻨــﻰ و ﻣﻤﺘﻠــﻜﺎت
اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ و ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﺻﺤــﻲ
ﻟﻜﺎﻓــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة و
ﻣﻮظﻔــﻲ اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ و
ﻋﺎﺋﻼﺗﮭــﻢ وذﻟــﻚ ﺗﺎﻛﯿــﺪا ً ﻋﻠــﻰ
اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭــﺎ
اﻟﻐﺮﻓــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭــﺎ و
اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

2020

2021
ﺗﻮﻗﯿــﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿــﺔ ﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ
ﺑﯿــﺖ اﻟﻜﮭﺮﺑــﺎء  /ﺑﺸــﺎر ھــﻮم و
ذﻟــﻚ ﺑﮭــﺪف ﺗﻘﺪﯾــﻢ اﻟﻌﺮوﺿــﺎت و
اﻟﺘﺴــﮭﯿﻼت و اﻟﺨﺼﻮﻣــﺎت
ﻷﻋﻀــﺎء اﻟﮭﯿﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓــﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﯾــﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿــﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺔ ﺑﯿــﺖ
ﻟﺤــﻢ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﯿــﻊ اﻷﺟﮭــﺰة
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿــﺔ و اﻷﺛــﺎث اﻟﻤﻨﺰﻟــﻲ ﻓــﻲ
ﻓــﺮوع اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻤﺴــﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸــﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺗﻮﻗﯿــﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿــﺔ ﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ ﺟﺒﺮﯾــﺔ
ﻟﻤﻨــﺢ
ﺳــﻨﺘﺮ
اﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﯿــﻚ
ﺧﺼﻮﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻷﻋﻀــﺎء
اﻟﮭﯿﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋﻠــﻰ ﺟﻤﯿــﻊ اﻷﺟﮭــﺰة
اﻟﺨﻠﻮﯾــﺔ و أﺟﮭــﺰة اﻟﺤﺎﺳــﻮب و
اﻻﻛﺴﺴــﻮارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ و اﻟﻘﻄــﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔــﺮوع اﻟﺜﻼﺛــﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
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: GIZ
مع الحكومة
تعزيزالتعاون و
 تعزيزالحكومة االلمانية GIZ
االلمانيةمع
الشراكة
الشراكة و
التعاون
 -١تنفيــذ  12دورة تدريبيــة مــن خــالل مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني – جزئيــة
تدريبــات قصيرة االمد
دورات المنيوم ،جفصين ،طراشة ودهان بالتعاون مع مركز تدريب مهني بيت جاال
دورة نجارة وايبوكسي بالتعاون مع دير ومؤسسة السالزيان ومركز بتشريلو للحفاظ على الحرف اليدوية
دورة صدف وفسيفساء بالتعاون مع مركز فسيفساء بيت لحم
دورة خياطة وتصميم بالتعاون مع معهد بيت ساحور لازياء و التصميم
دورة ماكينات التحكم الرقمي  CNCوالخراطة بالتعاون مع دير ومؤسسة السالزيان
دورة حلويات شرقية بالتعاون مع كلية مجتمع طاليثا قومي
دورة زراعة مائية بالتعاون مع ديركريمزان
دورة برمجة وتصميم المواقع االلكترونية والمنفذة في مقر الغرفة التجارية
دورة شبكات الحاسوب وتمديداتها المنفذة في مقر الغرفة التجارية
دورة تنسيق زهور وتنظيم المناسبات المنفذة في مقرالغرفة التجارية

19

- -٢اســتقبال ممثلــة مشــروع ال  GIZضمــن مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني
وتنفيــذ زيــارة ميدانيــة لمواقــع التدريبــات والــدورات الممولــة التــي ينفذهــا مركــز التدريــب المهنــي
والتقنــي فــي الغرفــة التجاريــة ضمــن المشــروع.

 -٣تنظيــم حفــل تخــرج مجموعــة مــن المســتفيدين/ات مــن الــدورات التدريبيــة المهنيــة والتقنيــة ضمــن
مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني المنفــذ مــن  GIZبالنيابــة عــن الحكومــة األلمانية
حيــث تــم تخريــج  193متــدرب ومتدربــة فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة المتنوعــة والتــي يتــم تنفيذها
بنــا ًء علــى حاجــة الســوق المحلــي حيــث يهــدف المشــروع بشــكل عــام لرفــع كفــاءة األيــدي العاملــة فــي
الســوق المحلــي ورفــده بمجموعــة مــن العامليــن فــي المجــاالت الجديــدة والمتميــزة وذلــك لدعــم الفئــات
األقــل حظ ـا ً مجتمعيــا بمــا يشــمل العاطليــن عــن العمــل والمتســربين مــن المــدارس ومخيمــات اللجــوء
ومناطــق ج.
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مع الوكالة
التعاون و
 تعزيز:ENABLEالبلجيكية للتنمية
للتنميةالوكالة
البلجيكية مع
الشراكة
الشراكة و
التعاون
تعزيز
تنفيــذ دورات تدريبيــة فــي مجــال الكهربــاء و ميكانيــكا الســيارات  ،والطاقــة الشمســية و الكهربــاء
 ENABLEالعملــي والنظــري وســوق العمــل مــن خــال
العامــة بواقــع  600ســاعة لــكل دورة تقســم مــا بيــن التدريــب

الكهربــاء المنفــذة مــن قبــل وزارة العمــل و وكالــة التنميــة البلجيكيــة،
مجــال فلســطين
فــي شــباب
مهــارات
تمكيــن
مشــروع
تدريبيــة
دورات
تنفيــذ
يهــدف مشــروع تمكيــن مهــارات شــباب فلســطين إلــى تعزيــز
حيــث
البلجيكيــة
الحكومــة
مــن
بدعــم
و ميكانيــكا الســيارات  ،والطاقــة الشمســية و
صمــود الشــباب الفلســطيني
الكهربــاء العامــة بواقــع  600ســاعة لــكل دورة
مــن خــال تطويــر مهــارات
مــعـري وســوق
الشــابـي-والنظـ
التدريــب العملـ
تقســم مــا
وقــدراتبيــنالجيــل
تمكيــن مهــارات
خــال
التركيــزمــن
العمــل
مشــروع  -مــن
فئــة االنــاث
علــى
وزارة العمــل
بيــنمــن قبــل
المنفــذة
خــال فلســطين
شــباب
القطــاع
الشــراكة
تزويــدـن الحكومــة
بهــدفبدعــم مـ
البلجيكيــة،
الخــاصالتنميــة
و وكالــة
والعــام،
ومهنيــةــن مهــارات
فنيــةـروع تمكي
ـدف مشـ
الشــبابـة حيــث يهـ
البلجيكيـ
بتدريبــات
صمــود الشــباب
فلســطين إلــى
تعزيــز تتعلــق
وتدريبــات
شــبابجانــب،
مــن
ـارات وقــدرات
ـ
مه
ـر
ـ
تطوي
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـطيني
ـ
الفلس
بالريــادة والمهــارات الحياتيــة
آخــر.ــى فئــة االنــاث  -مــن خــال الشــراكة بيــن القطــاع الخــاص والعــام ،بهــدف تزويــد
التركيــز عل
مــن مــع
والرقميــةــاب -
الجيــل الش
جانــب
الشــباب بتدريبــات فنيــة ومهنيــة مــن جانــب ،وتدريبــات تتعلــق بالريــادة والمهــارات الحياتيــة والرقميــة مــن جانــب آخــر.

 -استقبال طاقم مشروع تنمية مهارات شباب فلسطين  ENABELو تنفيذ زيارات ميدانية

تنظيــم زيــارة لمركــز تدريــب مهنــي بيــت جــاال
لتهنئــة المهنــدس محمــد ابــو زر بمناســبة توليــه
ادارة مركــز مهنــي بيــت جــاال و ذلــك تاكيــدا
علــى علــى االســتمرار فــي التعــاون المشــترك
وتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المشــتركة
بمــا يهــدف الــى خدمــة المجتمــع وفئاتــه ورفــع
كفــاءة األيــدي العاملــة ورفــد الســوق بالمهــارات
المطلوبــة
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مــع بلديــة تقــوع بهــدف نقــل
الخبــرات و تبــادل المعلومــات و
االحصائيــات ،و تنفيــذ مشــاريع
مشــتركة و االســتفادة مــن مذكــرات
التعــاون و التوأمــة التــي توقعهــا
الغرفــة و البلديــة مــع الجهــات
الخارجيــة ،و امكانيــة تنفيــذ دورات
تدريبيــة مــن خــال وحــدة التدريــب
الخاصــة بالغرفــة التجاريــة حســب
احتياجــات طاقــم البلديــة
مــع نقابــة المهندســين – فــرع بيــت
لحــم حيــث تــم طــرح و مناقشــة
العديــد مــن مجــاالت التعــاون
المختلفــة و تبــادل الخبــرات و
التكامــل بيــن الطرفيــن لمــا فيــه
مصلحــة و خدمــة للقطــاع الخــاص
و امكانيــة تنفيــذ نشــاطات و مشــاريع
مشــتركة مــن شــأنها أن تســاعد فــي
خلــق فــرص عمــل و تســاهم فــي
تحســين الوضــع االقتصــادي.
مــع اإلدارة العامــة للتدريــب
المهنــي بهــدف تعزيــز اإلنتاجيــة
والمســاهمة فــي تمكيــن الشــباب
وتعزيــز انتمائهــم ،مــن خــال تنفيــذ
مشــاريع ودورات تدريبيــة مهنيــة
وتقنيــة تســتهدف فئــات الشــباب ال
ســيما العاطليــن عــن العمــل فــي
محاولــة للتقليــل مــن نســب البطالــة
فــي المحافظــة ورفــد الســوق
المحلــي باأليــدي العاملــة والمهارات
المطلوبــة مــع التأكيــد علــى أهميــة
رفــع نســب مشــاركة النســاء فــي
الجوانــب التدريبيــة والعمليــة
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مــع ُممثلــي شــركة البدائــل
التطويريــة بهــدف دعــم تعافــي
القطــاع الســياحي فــي ال ُمحافظــة مــن
خــال تنفيــذ مشــاريع و مبــادرات
تخــدم القطــاع الســياحي

مــع رئيــس بلديــة الخضــر بهــدف
تنظيــم الفعاليــة الســنوية المشــتركة
اليــام العنــب التســويقية وذلــك لدعــم
المزارعيــن و تمكيــن و مســاعدة
صاحبــات األعمــال

مــع مديريــة الشــؤون المدنيــة
الفلســطينية لمنطقــة بيــت لحــم و
ذلــك فــي اطــار تعزيــز التواصــل و
التعــاون بيــن مؤسســات القطاعيــن
الخــاص و العــام و بهــدف تنظيــم
و تنســيق آليــة تجديــد التصاريــح
التجاريــة.

مــع مديــر الضابطــة الجمركيــة
و مديــر العاقــات العامــة فــي
جهــاز االمــن الوقائــي تاكيــدا علــى
التعــاون المتبــادل فــي تحقيــق االمــن
االقتصــادي فــي المحافظــة و تعزيــز
دور الغرفــة فــي التواصــل مــع
مؤسســات القطــاع العــام للحفــاظ
علــى مصلحــة التاجــر و المســتهلك
الفلســطيني بالتوافــق علــى ضــرورة
االلتــزام الكامــل بالقانون الفلســطيني
.
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زيارات تكريم و تقدير لجهود الغرفة التجارية

زيــارة تكريــم للغرفــة التجاربــة
الصناعيــة مــن قبــل فصائــل العمــل
الوطنــي لجهودهــا فــي مجابهــة
جائحــة كورورنــا

زيــارة تكريــم للغرفــة التجاربــة
الصناعيــة مــن رجــال األعمــال
فــي الريــف الشــرقي علــى جهودهــم
الدائمــة و مســاندتهم المســتمرة
لرجــال األعمــال فــي المحافظــة و
تســهيل معاماتهــم التجاريــة

اســتقبال و فــود مــن مختلــف المؤسســات االمنيــة فــي المحافظــة بمناســبة حلــول األعيــاد المجيــدة
ورأس الســنة الميالديــة تاكيــدا علــى ترابــط العالقــات و توحدهــا فيمــا بينهــم.
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مشــاركة الغرفــة فــي ورشــة عمــل
تمهيديــة حــول التقييــم المؤسســاتي والخطــة
االســتراتيجية التحــاد الغــرف الفلســطينية
والتــي نظمتهــا منظمــة العمــل الدوليــة مــن
خــال مكتــب التمثيــل للمنظمــة فــي القــدس
التحــاد الغــرف الفلســطينية والغــرف
األعضــاء فــي المحافظــات الشــمالية وذلــك
بهــدف صياغــة خطــة اســتراتيجية قصيــرة
او متوســطة المــدى وذلــك بعــد عقــد عــدة
لقــاءات مــع رؤوســاء و اعضــاء مجالــس
الغــرف و مدرائهــا لتقييــم منهجيــة العمــل
و التقييــم المؤسســاتي لهــا حيــث تــم تشــكيل
فريــق فنــي مــن مجموعــة مــن ممثلــي الغرف
التجاريــة الصناعيــة واالتحــاد للمتابعــة مــع
المستشــار لهــذه الغايــة
المشــاركة فــي تنظيــم مهرجــان قطــف
الزيتــون الســنوي الحــادي و العشــرون
بالتعــاون مــع مركــز الســام  -بلديــة بيت لحم
ومركــز التعليــم البيئــي و وزارة الزراعــة
ومعهــد األبحــاث التطبيقيــة القــدس (أريــج)،
وجمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة حيــث قامــت
الغرفــة بتقديــم الهدايــا للمزارعيــن بهــدف
دعمهــم وتعزيــز صمودهــم فــي أرضهــم
ويعتبــر مهرجــان قطــف الزيتــون الســنوي
مناســبة لاحتفــال بالتــراث الفلســطيني مــن
خــال مجموعــة مــن الفعاليــات والنشــاطات
المحليــة
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البيانات المالية
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الخاتمة
قــد ال يعكــس هــذا التقريــر كل مــا أنجزتــه غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم خــال عــام  ، 2021حيــث يعــد مــا
جــاء فيــه ملخصــا ألبــرز النشــاطات والفعاليــات التــي تــم تنفيذهــا إال أنــه فــي المحصلــة النهائيــة تعبيــر بليــغ وصــادق عــن
أعمــال منظمــة ومجهــود وثمــرة تعــاون فيمــا بيــن مجلــس االدارة والطاقــم التنفيــذي لتحقيــق األهــداف االســترا تيجيــة
التــي تســعى ادارة غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم إلنجازهــا علــى الرغــم مــن كل المعيقــات و العقبــات التــي
ســببتها جائحــة كورونــا و تأثــي تاثيراتهــا علــى جميــع مناحــي الحيــاة محليــا و دوليــا.
فــكل التحيــة واالحتــرام والتقديــر لــكل العقــول والســواعد التــي تعمــل علــى رفــع مســتوى أداء العمــل فــي غرفــة تجــارة
وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مــن أجــل االســتمرار فــي تنفيــذ البرامــج والــدوا رت واللقــاءات ،ورســم الخطــط للمناقشــة
والبحــث وتقديــم الحلــول والتصــوارت للقضايــا فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة وشــؤون القطــاع الخــاص فــي محافظــة
بيــت لحــم .
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Conclusion
This report may not reflect everything that Bethlehem Chamber of Commerce and Industry
accomplished during the year 2021, as stated previously this is a summary of the most
prominent activities and events that were implemented, but eventually it is an eloquent and
honest expression of organized work, effort of cooperation between the Board of Directors
and the staff to achieve the strategic goals that the management of the Chamber seeks to
achieve despite all the obstacles caused by the Corona pandemic and its effects on all aspects
of life locally and internationally.
Respect and appreciation to all our team that work to raise the level of performance in the
Chamber in order to continue implementing programs, courses and meetings, and conducting
plans for discussion, research, and providing solutions and visions for issues in all economic
fields and private sector affairs in Bethlehem Governorate.
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Financial Statements
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Good Governance
Bethlehem Chamber of Commerce and Industry has been keen since the beginning of 2018
to implement the governance policies within the internal administrative system in the
Chamber, due to that the Board of Directors took the decision to establish the Governance
Committee on 13/11/2018 and approve the Code of Governance and define the most important
scope of work. As it began during the year 2021 to transfer its experience and consolidate
the concept of governance among its companies from the members of the General Assembly
in cooperation with the Office of Assistance and Technical Support (Monsha’ti) , through
many direct activities in this scope or centered in support of governance programs and
applications, which had a great impact on the companies.

Social Responsibility
Over the past years, the Chamber of Commerce has sought to ensure the continuity of its
contribution to social responsibility towards the local community and its institutions through
many contributions and initiatives that emphasize the consolidation of the concept of social
connection and human interdependence between members of society on the one hand and
the business sector and the local community on the other. Such as:
Contributing a computer to the Syndicate of Journalists, emphasizing thecommitment
of the Chamber of Commerce and Industry in consolidating the concept of community
partnership with the local community and its continuous and permanent cooperation with
national institutions, as well as in appreciation of the efforts of the journalists and their
union, as well as the risks and difficulties faced by journalists in carrying out their mission.
Presenting four Smart TV screens to Al-Sakhrah Elementary School in Beit Fajjar,
emphasizing the importance of communicating with educational institutions in the different
geographical locations in the governorate and the need to spread awareness for school
students about national industries and introduce private sector institutions, in line with the
Palestinian curricula related to national and social upbringing.
Providing medical supplies to the emergency committee of Aida camp in support of
the efforts of the popular committee and the institutions of Aida camp in launching this
initiative and establishing a medical emergency committee to follow up on all cases infected
with Corona virus inside the camp and its surrounding areas, and emphasizing the need to
transfer the experience to other areas in the governorate to benefit, this is in light of the
increasing cases of infection with the virus and the inability of health and medical institutions
to maintain the capacity to deal with the number of infections.
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Sectoral Committees
Referring to Article No. 53 of the
Palestinian Chambers of Commerce,
Industry, and Agriculture system, as
approved by the Palestinian Council
of Ministers decision which states:
“The Chamber shall form sectoral
committees in it, to coordinate with
the Federation Council, with
specialized federations and relevant
authorities that represent various
specialized economic sectors within
and establish mechanisms for their fair representation in sectoral committees,”. These
committees were formed by the Chamber with the goal of maintaining constant communication
with members of the General Assembly and their representation within various economic
sectors. They are also involved in the formulation of general policies and strategic goals, as
well as participating in many of the Chamber’s activities.

Internal Monitoring “ISO 9001:2015”
Passing the ISO 9001:2015 quality system external audit for the nineteenth year in a row
without recording any substantive or secondary observations, as this specification is one of
the basic axes upon which institutions are built to enhance the principles of leadership, risk
management, and business continuity in order to serve strategic directions with the goal of
continuously improving and meeting the needs of the members of the General Assembly.
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Certificate of Origin
Exports constitute an important element for the Palestinian national economy in general and
for Bethlehem Governorate in particular, which plays an important role in facing the deficit
in the trade balance. The following is a summary of the most important export movement,
as the year 2021 witnessed an increase in the value of exports compared to the year 2020,
and the percentage of stone exports formed the highest percentage of exports from the
governorate, followed by the percentage of exports of chemicals and medicines, while 564
certificates of origin were issued in 2021 with a value of 11,932,903.33 dollars compared to
2020, in which the number of certificates amounted to 699 certificates, with a value of
11,051,475.38 dollars.

Total
Total

50

Membership and Services for the year 2021
Total number of BCCI’s members 1733
152 New Member
General Assembly Memberships during 2021 according to Economic sectors classification
Third

Forth

5
4
22
0
0
0
31

189
149
53
34
5
3
433

287
85
33
14
13
7
439

356
141
54
6
26
11
594

141
30
29
0
15
11
226

0
6
2
0
0
2
10

Total based
on Economic
Sector
978
415
193
54
59
34
1733

Handicrafts

Second

Agricultural

First

Contracting

Excellent

Services

Special

Industrial

Commercial
Industrial
Services
Contracting
Agricultural
Handicrafts
Total
Based on
Classification

Economic Sectors Classification

Commercial

Economic
sectors

Members classifications upon grades
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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 values 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.
2.
3.
4.

To encourage economic activities in the various sectors in the governorate.
To raise the performance level of BCCI in the governorate.
To promote communication between Board members, the local community
and donor organizations.
To develop and expand BCCI’s financial resources.
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Introduction
Bethlehem Chamber of Commerce and Industry is the governorate’s principal representative
of several economic sectors, as well as the voice that expresses the financial and business
community’s numerous activities and sectors, with a long history since its establishment in
1952 AD. The Chamber’s role has evolved quantitatively and qualitatively as one of
Palestine’s oldest chambers of commerce, as it has kept up with the Bethlehem Governorate’s
various stages of expansion and economic and social development over the years.
The Chamber plays its pioneering and national role through its board of directors and its
executive and administrative staff, in addition to the sectoral committees (commercial,
industrial, tourism and businesswomen’s committee) and committees emanating from the
board of directors (training committee, ISO, governance and financial committee), which
participate in preparing the chamber’s work plan, work and daily follow-up the member’s
needs.
All of these, and more, constitute to form an integrated and interconnected entity that can
deliver a variety of services and perform its relevant role. Therefore, the Chamber, in this
context, defends the concerns and interests of the private sector and works to state its
positions on all issues that may affect the activity and vitality of this sector. And work to
present and suggest solutions to the problems and challenges in cooperation, coordination,
partnership and direct dialogue with various authorities as well as relevant official bodies, in
a way that contributes to support the private sector overcome its crises, raise its capabilities
and capabilities, and increase the percentage of its contributions to improving and developing
the economy.
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Letter from the Chairman of the Board of Directors
In light of the preparations for the chamber’s 70th anniversary, as well as the twenty years of
obtaining the ISO 9001:2015 quality certificate and its continuity and success with periodic audits,
and our Board of Directors’ continued commitment to the principles of transparency and good
governance, we begin a new chapter in our journey at Bethlehem Chamber of Commerce and
Industry.
We at the Chamber continue to place our members of the General Assembly at the forefront of our
priority and interest list, as well as expanding the Chamber’s role in dealing with economic issues,
particularly those involving laws, instructions, and regulations that affect the work of various
economic sectors, such as the Corporates Law and the amendments to the Additional Value Law....
and others
We’ve worked hard to make Bethlehem Chamber stand out in its performance and work, and we’ll
continue to do so in terms of utilizing all available resources to serve the business community,
particularly in light of the economic conditions and challenges that have cast a pall over trade,
services, and industry, necessitating the development of innovative solutions.
The Chamber of Commerce’s Board of Directors has taken it upon itself to develop a clear action
plan to address all challenges facing all economic branches, including tourism, trade, industry,
agriculture, and services, in order to reach a clear strategy to address obstacles through collaboration
with various ministry directorates and official and representative institutions, based on the Council’s
belief in the importance of private-public partnerships.
We have worked to involve members of the General Assembly in the Chamber’s future and
successes, as well as expanding the services provided to our members and the various economic
sectors, and providing all means of support to unions and specialized federations to achieve gains
and face any decisions that may affect the business community and the governorate’s economy.
The diligent work also continued in supporting female business owners and developing plans and
programs for the purpose of achieving economic independence for women. Our efforts also focused
on strengthening various vocational training programs to meet the needs of the various economic
sectors for qualified cadres and to confront the high unemployment in the governorate, Which had
a significant impact in achieving a very high percentage of the Chamber’s work plan for the past
year, and distinguishing our participation at various levels in the governorate such as being a member
of the Governorate Emergency Fund, the advisory board and cooperation with professional
syndicates, specialized groups or institutions of higher education.
The Chamber has continued to fulfill its societal obligations by assisting numerous institutions and
individuals in the pursuit of sustainable development through the reduction of poverty and
unemployment.
We are presenting this report as a comprehensive assessment of what has been accomplished in the
previous year, as well as a plan for the coming year, in which we will work to expand our business
community services and strengthen the Chamber’s partnerships with all government and local
agencies, as well as private sector institutions.
I am glad to express my gratitude to the Chamber’s Board of Directors and employees, as well as
the members and supporters of all those committees.... We hope that we have met everyone’s
expectations and contributed to the establishment of a solid economic foundation.
Together, towards strengthening our economy.

Dr. Samir Hazboun
Chairman
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Members of the Board of Directors

Dr. Samir Hazboun
Chairman of the Board

Mr. Khaled Al Dara’wi
Senior Vice President

Mr. Khader Kheir
Board Member
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Mr. Majed Hamideh
Secretary

Mr. Adel Hodali
Treasurer

Mr. Yousef Rahhal
Deputy Secretary

Mr. Ali Thawabteh
Board Member

Eng. Issa Moussa
Board Member

Mr. Jamal Handal
Deputy Treasurer

Mr. Moussa Hroub
Board Member

Mr. Rajwan Ibdeir
Board Member
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