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رسالة رئيس مجلس االدارة
ــرات لمناســبة ذكــرى  ــي ظــل التحضي ــت لحــم ف ــة تجــارة وصناعــة محافظــة بي ــي مســيرة غرف ــدة ف ــة جدي ــدأ مرحل نب
  ISO 9001:2015 ــودة ــهادة الج ــى ش ــول عل ــى الحص ــاً عل ــرون عام ــك العش ــها وكذل ــى تأسيس ــاً عل ــبعون عام الس
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 
ــن  ــق بالقواني ــا يتعل ــة م ــادي وبخاص ــأن االقتص ــا ذات الش ــة بالقضاي ــز دور الغرف ــك تعزي ــج، كذل ــذا النه ــتمرار ه باس
ــات  ــون الشــركات وتعدي ــل قان ــة مث ــة المختلف ــال القطاعــات االقتصادي ــى اعم ــر عل ــي تؤث والتعليمــات واألنظمــة والت

ــة .... وغيرهــا. ــون القيمــة اإلضافي قان
لقــد ســعينا بــأن تبقــى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم متميــزة فــي أدائهــا وعملهــا، وســوف نســتمر فــي دورنــا 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــي ظــل الظــروف والتحدي ــة التاجــر وبخاصــة ف ــات لخدم ــث تســخير كل اإلمكاني المأمــول مــن حي
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 
ــة  ــة لمعالج ــتراتيجية واضح ــى إس ــدف الوصــول إل ــات به ــة وخدم ــة، زراع ــارة، صناع ــياحة، تج ــن س ــة م االقتصادي
العقبــات مــن خــال الشــراكة مــع مختلــف مديريــات الــوزارات والمؤسســات الرســمية والتمثيليــة انطاقــاً مــن ايمــان 
ــة الشــراكة بيــن القطاعيــن والقائمــة علــى مصلحــة االقتصــاد الوطنــي، ممــا يســهم فــي تســيير اعمــال  المجلــس بأهمي

ــة المختلفــة. القطاعــات االقتصادي
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 
ــبات  ــق المكتس ــة لتحقي ــادات التخصصي ــات واالتح ــم للنقاب ــائل الدع ــر كل وس ــة وتوفي ــة المختلف وللقطاعــات االقتصادي

ومواجهــة أي قــرارات قــد تؤثــر علــى أعمــال االقتصــاد.
ــق االســتقال  ــال ووضــع الخطــط والبرامــج لغــرض تحقي ــات االعم ــي اســناد صاحب ــدؤوب ف ــل ال ــك اســتمر العم كذل
ــة حاجــة القطاعــات  ــة لتلبي ــي المختلف ــب المهن ــز برامــج التدري ــي تعزي ــا ف ــا تركــزت جهودن االقتصــادي للمــرأة، وكم
االقتصاديــة المختلفــة مــن كــوادر مؤهلــة ولمواجهــة البطالــة المرتفعــة فــي المحافظــة. االمــر الــذي كان لــه اثــر كبيــر 
فــي تحقيــق نســبة عاليــة جــداً مــن خطــة عمــل الغرفــة للعــام الماضــي وترافــق ذلــك بالتــزام كامــل بالموازنــة، وتمييــز 
ــس استشــاري أو  ــدوق الطــوارئ، مجل ــة، صن ــة صناعي ــن منطق ــي المحافظــة م ــدة ف ــف األصع ــى مختل ــاركتنا عل مش

ــي والمدرســي .... ــي والمهن ــم العال ــة أو مؤسســات التعلي ــات التخصصي ــة والتجمع ــات المهني ــع النقاب ــاون م تع
لقــد اســتمرت الغرفــة بتحمــل مســؤولياتها المجتمعيــة بإســناد مختلــف المؤسســات واألفــراد فــي إطــار تحقيــق التنميــة 

ــة .... المســتدامة مــن خــال مكافحــة الفقــر والبطال
ــل  ــادم نعم ــام ق ــام الســابق واســتعداداً لع ــم إنجــازه خــال الع ــا ت ــم شــامل لم ــة تقيي ــر بمثاب ــذا التقري ــون ه ــا أن يك أردن
مــن خالــه علــى تطويــر خدماتنــا الموجهــة لمجتمــع االعمــال وتعزيــز شــراكات الغرفــة مــع كافــة الجهــات الحكوميــة 

ــة ومؤسســات القطــاع الخــاص. والمحلي
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.

معاً وسوياً 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،  
ــذ تأسيســها عــام  ــدة من ــا الممت ــة بعراقته ــه المختلف ــال بأنشــطته وقطاعات ــال واألعم ــع الم ــر عــن مجتم والصــوت المعب
1952م، وقــد تطــور دور الغرفــة كمــاً ونوعــاً 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.

ــى  ــة ال ــذي واالداري باإلضاف ــا التنفي ــا وطاقمه ــس إدارته ــن خــال مجل ــي م ــادي والوطن ــا الري ــة دوره ــؤدي الغرف  ت
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.

ــام بدورهــا المعنــي .  ــم الخدمــات المختلفــة والقي ــاً متكامــاً ومترابطــاً مــن أجــل تقدي ويشــكل جميــع ذلــك وغيــره  كيان
لذلــك فــإن الغرفــة وفــي هــذا اإلطــار تقــوم بالدفــاع عــن همــوم ومصالــح القطــاع الخــاص وتعمــل علــى إبــداء مواقفهــا 
ــراح مخرجــات  ــم واقت ــى تقدي ــة هــذا القطــاع ، والعمــل عل ــى نشــاط وحيوي ــر عل ــي يمكــن أن تؤث ــا الت مــن كل القضاي
ــات  ــف الجه ــع مختل ــر م ــوار المباش ــراكة والح ــيق والش ــاون والتنس ــه بالتع ــي تواجه ــات الت ــاكله والتحدي ــول لمش الحل
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 .

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 
ــم هــي: النزاهــة، المســاءلة، الشــفافية،  ــا، وهــذه القي ــق رؤيته ــي تحقي ــم تســاعدها ف ــن القي ــة نفســها بمجموعــة م الغرف

ــم، االنفتــاح، المســؤولية االجتماعيــة، المهنيــة والتقيــد بالمعاييــر الدوليــة فــي األداء.  التكامليــة، التغييــر والتأقل

الرسالة
تقديــم أفضــل الخدمــات لألعضــاء والمجتمــع المحلــي 
ــدرات  ــر الق ــه، وتطوي ــاد والتوجي ــال االرش ــن خ م
ــى  ــل عل ــا تعم ــة. كم ــاليب التكنولوجي ــتخدام األس باس
التمثيــل الفعــال ألعضائهــا والدفــاع عــن مصالحهــم، 
ــي  ــع المحل ــات المجتم ــع مؤسس ــراكة م ــل الش وتفعي
رفــع  الــى  إضافــة  والخــاص،  العــام  والقطاعيــن 
ــي، واالهتمــام  ــج الوطن ــاءة وجــودة وتشــجيع المنت كف
ــباب  ــرأة والش ــة والم ــات الخاص ــاب االحتياج بأصح
كمــا   تعمــل الغرفــة علــى رفع كفــاءة وجودة وتشــجيع 
المنتــج الوطنــي واالهتمــام بتنميــة الــكادر العامــل فيها 
ــة  ــاح وحري ــر الشــفافية  واالنفت ــى معايي ــق أعل وتحقي

ــرأي. ال

االهداف االستراتيجية
1.  تشــجيع النشــاط االقتصــادي للقطاعــات المختلفــة فــي 

المحافظــة.
ــة  ــارة وصناع ــة تج ــام لغرف ــتوى االداء الع ــع مس 2. رف

ــم . ــت لح ــة بي محافظ
3. تعزيــز التواصــل مــع أعضــاء الهيئــة العامــة والمجتمع 

المحلــي و المؤسســات المانحة .
4. تطوير الموارد المالية للغرفة. 
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ارقام ودالالت لعام 2021

تقدیم 9034
خدمة

نشر 298
خبرصحفي 

إصدار 79
نشرات توعویة

تعمیم 26
معرض تخصصي

دولي

إرسال 9,56
رسالة قصیرة 

للصفحة
اإللکترونیة

   إعجاب8,310
بصفحة الفیسبوك

تنفیذ 15 دورة
 مهنیة و اداریة

تزوید املعلومات
واالحصائیات

والدراسات الغراض
البحث العلمي

مرة 13

عقد 13 ورشة عمل
و ندوة و لقاء ذات

طابع اقتصادي
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العضوية و الخدمات خالل  عام 2021 

 القطاع
 المجموعالتصنيف حسب الدرجة

 حسب
 القطاع

 االقتصادي
 الرابعة الثالثة الثانية األولى الممتازة الخاصة

51892873561410978 التجاري
414985141306415الصناعي
22533354292193 الخدمات
0341460054 المقاوالت
05132615059الزراعي
0371111234الحرف

 المجموع
 حسب
 الدرجة

31433439594226101733

بلغ عدد االعضاء للعام 2021:  1733

152 عضو جديد

العضوية و الخدمات خالل  عام 2021 

 القطاع
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 حسب
 القطاع
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51892873561410978 التجاري
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22533354292193 الخدمات
0341460054 المقاوالت
05132615059الزراعي
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 حسب
 الدرجة

31433439594226101733

بلغ عدد االعضاء للعام 2021:  1733

152 عضو جديد
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شهادات المنشأ و الخدمات المقدمة

تشــكل الصــادرات عنصــراً مهمــا لاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام و لمحافظــة بيــت لحــم بشــكل خــاص و هــي تلعــب 
دورا مهمــاً فــي مواجهــة العجــز فــي الميــزان التجــاري ، و فيمــا يلــي ملخــص ألهــم حركــة الصــادرات، حيــث شــهد 
عــام 2021 ارتفاعــا علــى قيمــة الصــادرات  مقارنــة بالعــام 2020 وقــد شــكلت نســبة صــادرات الحجــر المنشــور اعلــى 
نســبة صــادرات  مــن المحافظــة تلتهــا نســبة  صــادرات الكيماويــات و االدويــة ،فــي حيــن تــم اصــدار564 شــهادة منشــأ 
فــي عــام 2021 بقيمــة11,932,903.33    دوالرمقارنــة بالعــام 2020 والــذي بلغــت فيــه عــدد الشــهادات 699 شــهادة  

ــة  11,051,475.38 دوالر  . بقيم

النسبة المئوية لعام 
2021

2021 2020 البند 

28.63% 3,416,495.59 3,139,214.00 كيماويات وأدوية 
0.26% 30,460.04 46,671.00 حجر مرابيع 
1.64% 195,196.22 181,139.00 منتجات معدنية 

65.50% 7,817,455.63 7,517,666.89 حجر منشور 
3.20% 381,202.42 120,194.25 مشغوالت يدوية 
0.25% 29,585.44 0 صناعات باستيكية 

ومطاطية واسفنج 
0.08% 10,053.30 0 معدات وماكنات وآالت 
0.39% 46,694.69 37,524.22 منتجات الورق والكرتون 

والورق الصحي 
0.05% 5,760.00 0 مود غذائية ومشروبات 

وتبغ 
0% 0 9,066.02 مخبوزات وحلويات 

100% 11,932,903.33 11,051,475.38 المجموع 
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شهادات المنشأ و الخدمات المقدمة

الخدمات المقدمة خالل عام 2021 
عدد الخدمات خالل عام 2021  اسم الخدمة 

1353 بطاقة عضو 
91 بطاقة شريك 
12 بطاقة موظف 

1551 تجديد االشتراك السنوي 
526 شهادة منشأ -عربي
38 شهادة منشأ - انجليزي 

951 شهادة تصريح مفوض بالتوقيع 
399 شهادة تصريح شريك
356 شهادة تصريح موظف 
543 شهادة تصريح عضو غرفة تجارية اخرى 
427 الكفاالت التجارية 
166 طلب انتساب 
178 المصادقة على ختم وتوقيع العضو 
152 اضافة عضو جديد في الغرفة 
415 شهادة شريك 
710 شهادة عضو 
318 شهادة موظف
388 شهادة غرف تجارية اخرى 
115 شهادة عضو للسفارة 
121 شهادة اثبات مهنة تاجر في جواز السفر
60 شهادة عضوية 
60 طلب معاملة جواز سفر اردني
17 اضافة شريك الى المنشأة 
22 اصدار شهادة رجل اعمال 
15 تغيير معلومات المنشأة 
11 حذف شريك 
2 اغاق ملف المنشأة 
1 شهادة اعادة التصدير 

36 شهادات لغير االعضاء 
9034 المجموع 
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ــم ــة االس ــوان   أھمی ــة بعن ــد ورش  ق
 التجــاري والعالمــة التجاریــة فــي
 تعزیــز المیــزة التنافســیة   بالتعــاون
الوطنــي االقتصــاد  مدیریــة    مــع 
ــركات ــاب الش ــة أصح ــدف توعی  بھ
 والمنشــآت بأھمیــة اللوائــح واألنظمة
 التجاریــة وفــي مقدمتھــا األســماء
التجاریــة والعالمــات   التجاریــة 
 واألثــر اإلیجابــي الــذي یتركــھ لــدى
 المســتھلكین حــول المنتج أو الشــركة
خــالل مــن  حمایتھــا   وضــرورة 
االقتصــاد وزارة  فــي   تســجلیھا 

الوطني
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ــم ــة االس ــوان   أھمی ــة بعن ــد ورش  ق
 التجــاري والعالمــة التجاریــة فــي
 تعزیــز المیــزة التنافســیة   بالتعــاون
الوطنــي االقتصــاد  مدیریــة    مــع 
ــركات ــاب الش ــة أصح ــدف توعی  بھ
 والمنشــآت بأھمیــة اللوائــح واألنظمة
 التجاریــة وفــي مقدمتھــا األســماء
التجاریــة والعالمــات   التجاریــة 
 واألثــر اإلیجابــي الــذي یتركــھ لــدى
 المســتھلكین حــول المنتج أو الشــركة
خــالل مــن  حمایتھــا   وضــرورة 
االقتصــاد وزارة  فــي   تســجلیھا 

الوطني
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2020

 2021

شــركة مــع  اتفاقیــات   توقیــع 
عــن وذلــك  للتأمیــن   المشــرق 
ــكات ــى و ممتل ــة لمبن ــات عام  تأمین
ــن صحــي ــة و تأمی ــة التجاری  الغرف
االدارة و  لكافــة أعضــاء مجلــس 
و التجاریــة  الغرفــة   موظفــي 
علــى تاكیــداً  وذلــك   عائالتھــم 
تقدمھــا التــي  النوعیــة   الخدمــات 
و لموظفیھــا  التجاریــة   الغرفــة 

اعضاء مجلس االدارة

ــركة ــع ش ــاون م ــة تع ــع اتفاقی  توقی
 بیــت الكھربــاء / بشــار ھــوم  و
ــات و ــم العروض ــدف تقدی ــك بھ  ذل
الخصومــات و    التســھیالت 
للغرفــة العامــة  الھیئــة   ألعضــاء 
 التجاریــة الصناعیــة لمحافظــة بیــت
األجھــزة جمیــع  علــى   لحــم 
ــي فــي ــاث المنزل ــة و األث  الكھربائی
ــروع الشــركة الخمســة المنتشــرة  ف

 في المحافظة

ــة ــع جبری ــاون م ــة تع ــع اتفاقی  توقی
لمنــح ســنتر   الیكترونیــك 
ألعضــاء خاصــة   خصومــات 
ــة العامةعلــى جمیــع األجھــزة  الھیئ
و الحاســوب  أجھــزة  و   الخلویــة 
 االكسســوارات المختلفــة و القطــع
 االلكترونیــة فــي الفــروع الثالثــة

المنتشرة في بیت لحم
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١- تنفيــذ 12 دورة تدريبيــة مــن خــالل مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب  الفلســطيني – جزئيــة 
ــات قصيرة تدريب

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 CNC والخراطة 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	 

GIZ تعزيز التعاون و الشراكة مع الحكومة االلمانية
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٣- تنظيــم حفــل تخــرج مجموعــة مــن المســتفيدين/ات مــن الــدورات التدريبيــة المهنيــة والتقنيــة ضمــن 
مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني المنفــذ مــن GIZ بالنيابــة عــن الحكومــة األلمانية 
حيــث تــم تخريــج 193 متــدرب ومتدربــة فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة المتنوعــة والتــي يتــم تنفيذها 
بنــاًء 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 حظــاً مجتمعيــا بمــا يشــمل العاطليــن عــن العمــل والمتســربين مــن المــدارس ومخيمــات اللجــوء 

ومناطــق ج.

٢- -اســتقبال ممثلــة مشــروع ال  GIZ ضمــن مشــروع مزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني  
ــي  ــب المهن ــز التدري ــي ينفذهــا مرك ــة الت ــدورات الممول ــات وال ــع التدريب ــة لمواق ــارة ميداني ــذ زي وتنفي

والتقنــي فــي الغرفــة التجاريــة ضمــن المشــروع.
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تعزيز التعاون و الشراكة مع الوكالة البلجيكية للتنمية 
 ENABLE

الكهربــاء  مجــال  فــي  تدريبيــة   دورات  تنفيــذ 
و  الشمســية  والطاقــة   ، الســيارات  ميكانيــكا  و 
ــكل دورة  ــاعة ل ــع 600 س ــة بواق ــاء العام الكهرب
تقســم مــا بيــن التدريــب العملــي والنظــري وســوق 
العمــل مــن خــال   مشــروع تمكيــن مهــارات 
ــل  ــل وزارة العم ــن قب ــذة م ــباب فلســطين المنف ش
ــة التنميــة البلجيكيــة، بدعــم مــن الحكومــة  و وكال
البلجيكيــة حيــث يهــدف مشــروع تمكيــن مهــارات 
شــباب فلســطين إلــى تعزيــز صمــود الشــباب 
الفلســطيني مــن خــال تطويــر مهــارات وقــدرات 

ــد  ــام، بهــدف تزوي ــن القطــاع الخــاص والع ــاث - مــن خــال الشــراكة بي ــة االن ــى فئ ــز عل ــل الشــاب - مــع التركي الجي
الشــباب بتدريبــات فنيــة ومهنيــة مــن جانــب، وتدريبــات تتعلــق بالريــادة والمهــارات الحياتيــة والرقميــة مــن جانــب آخــر. 

- استقبال طاقم مشروع تنمية مهارات شباب فلسطين ENABEL و تنفيذ زيارات ميدانية 

تنظيــم زيــارة لمركــز تدريــب مهنــي بيــت جــاال 
ــه  ــو زر بمناســبة تولي ــدس محمــد اب ــة المهن لتهنئ
ادارة مركــز مهنــي بيــت جــاال و ذلــك تاكيــدا 
ــاون المشــترك  ــي التع ــى االســتمرار ف ــى  عل عل
وتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة المشــتركة 
ــع  ــه ورف ــع وفئات ــة المجتم ــى خدم ــدف ال ــا يه بم
كفــاءة األيــدي العاملــة ورفــد الســوق بالمهــارات 

ــة المطلوب
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 :ENABLE تعزيز التعاون و الشراكة مع الوكالة البلجيكية للتنمية -
الكهربــاء  و  الشمســية  والطاقــة   ، الســيارات  نيــكا  ميكا و  الكهربــاء  مجــال  فــي  تدريبيــة   دورات  تنفيــذ 
لتدريــب العملــي والنظــري وســوق العمــل مــن خــال    600 ســاعة لــكل دورة تقســم مــا بيــن ا قــع  العامــة بوا
لبلجيكيــة،  لتنميــة ا لــة ا مشــروع تمكيــن مهــارات شــباب فلســطين المنفــذة مــن قبــل وزارة العمــل و وكا
تعزيــز  لــى  إ فلســطين  شــباب  مهــارات  تمكيــن  مشــروع  يهــدف  حيــث  لبلجيكيــة  ا الحكومــة  مــن  بدعــم 

لفلســطيني  ا الشــباب  صمــود 
مهــارات  تطويــر  خــال  مــن 
مــع   - الشــاب  الجيــل  وقــدرات 
ــن  ــاث - م ــة االن ــى فئ ــز عل التركي
القطــاع  بيــن  الشــراكة  خــال 
تزويــد  بهــدف  لعــام،  وا الخــاص 
ومهنيــة  فنيــة  بتدريبــات  الشــباب 
تتعلــق  وتدريبــات  جانــب،  مــن 
الحياتيــة  والمهــارات  بالريــادة 

آخــر. جانــب  مــن  والرقميــة 
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نقــل  بهــدف  تقــوع   بلديــة  مــع 
و  المعلومــات  تبــادل  و  الخبــرات 
مشــاريع  تنفيــذ  و  االحصائيــات، 
مشــتركة و االســتفادة مــن مذكــرات 
توقعهــا  التــي  التوأمــة  و  التعــاون 
الجهــات  مــع  البلديــة  و  الغرفــة 
ــذ دورات  ــة تنفي ــة، و امكاني الخارجي
تدريبيــة مــن خــال وحــدة التدريــب 
ــب  ــة حس ــة التجاري ــة بالغرف الخاص

البلديــة  طاقــم  احتياجــات 

ــت  ــرع بي ــة المهندســين – ف مــع نقاب
لحــم حيــث  تــم طــرح و مناقشــة 
التعــاون  مجــاالت  مــن  العديــد 
و  الخبــرات  تبــادل  و  المختلفــة 
فيــه  لمــا  الطرفيــن  بيــن  التكامــل 
ــة للقطــاع الخــاص  مصلحــة و خدم
و امكانيــة تنفيــذ نشــاطات و مشــاريع 
مشــتركة مــن شــأنها أن تســاعد فــي 
خلــق فــرص عمــل و تســاهم فــي 

االقتصــادي. الوضــع  تحســين 

للتدريــب  العامــة  اإلدارة  مــع 
المهنــي بهــدف  تعزيــز اإلنتاجيــة 
الشــباب  تمكيــن  فــي  والمســاهمة 
وتعزيــز انتمائهــم، مــن خــال تنفيــذ 
مشــاريع ودورات تدريبيــة مهنيــة 
ــباب ال  ــات الش ــتهدف فئ ــة تس وتقني
فــي  العمــل  العاطليــن عــن  ســيما 
ــة  ــل مــن نســب البطال ــة للتقلي محاول
الســوق  ورفــد  المحافظــة  فــي 
المحلــي باأليــدي العاملــة والمهارات 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــع التأكي ــة م المطلوب
رفــع نســب مشــاركة النســاء فــي 

والعمليــة التدريبيــة  الجوانــب 
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البدائــل  شــركة  ُممثلــي  مــع 
تعافــي  دعــم  بهــدف  التطويريــة 
القطــاع الســياحي فــي الُمحافظــة مــن 
خــال تنفيــذ مشــاريع و مبــادرات  

الســياحي القطــاع  تخــدم 

ــدف  ــر به ــة الخض ــس بلدي ــع رئي م
ــتركة  ــنوية المش ــة الس ــم الفعالي تنظي
اليــام العنــب التســويقية وذلــك لدعــم 
مســاعدة  و  تمكيــن  و  المزارعيــن 

صاحبــات األعمــال

المدنيــة  الشــؤون  مديريــة  مــع 
الفلســطينية لمنطقــة بيــت لحــم  و 
ذلــك فــي اطــار تعزيــز التواصــل و 
ــن  ــات القطاعي ــن مؤسس ــاون بي التع
الخــاص و العــام و بهــدف تنظيــم 
التصاريــح  تجديــد  آليــة  تنســيق  و 

التجاريــة.

الجمركيــة  الضابطــة  مديــر  مــع 
فــي  العامــة  العاقــات  مديــر  و 
ــى  ــدا عل ــي تاكي ــن الوقائ ــاز االم جه
التعــاون المتبــادل فــي تحقيــق االمــن 
االقتصــادي فــي المحافظــة و تعزيــز 
مــع  التواصــل  فــي   الغرفــة  دور 
للحفــاظ  العــام  القطــاع  مؤسســات 
ــى مصلحــة التاجــر و المســتهلك  عل
الفلســطيني بالتوافــق علــى ضــرورة 
االلتــزام الكامــل بالقانون الفلســطيني 

.
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زيارات تكريم و تقدير لجهود الغرفة التجارية

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

كورورنــا   جائحــة 

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

التجاريــة معاماتهــم  تســهيل 

ــدة  ــاد المجي ــول األعي ــبة حل ــة بمناس ــي المحافظ ــة ف ــات االمني ــف المؤسس ــن مختل ــود م ــتقبال و ف اس
ــم. ــا بينه ــا فيم ــات و توحده ــط العالق ــى تراب ــدا عل ــة تاكي ــنة الميالدي ورأس الس
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عمــل  ورشــة  فــي  الغرفــة  مشــاركة 
ــم المؤسســاتي والخطــة  ــة حــول التقيي تمهيدي
الفلســطينية  الغــرف  االســتراتيجية التحــاد 
ــن  ــة م ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــي نظمته والت
ــدس  ــي الق ــة ف ــل للمنظم ــب التمثي خــال مكت
والغــرف  الفلســطينية  الغــرف  التحــاد 
ــك  ــمالية وذل ــي المحافظــات الش األعضــاء ف
ــرة  ــتراتيجية قصي ــة اس ــة خط ــدف صياغ به
ــدة  ــد ع ــد  عق ــك بع ــدى وذل ــطة الم او متوس
لقــاءات مــع رؤوســاء و اعضــاء مجالــس 
الغــرف و مدرائهــا لتقييــم منهجيــة العمــل 
ــم تشــكيل  ــم المؤسســاتي لهــا حيــث ت و التقيي
فريــق فنــي مــن مجموعــة مــن ممثلــي الغرف 
ــة مــع  ــة واالتحــاد للمتابع ــة الصناعي التجاري

ــة ــذه الغاي ــار له المستش

قطــف  مهرجــان  تنظيــم  فــي  المشــاركة 
العشــرون  و  الحــادي  الســنوي  الزيتــون 
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 
ــنوي  ــون الس ــف الزيت ــان قط ــر مهرج ويعتب
ــن  ــطيني م ــراث الفلس ــال بالت ــبة لاحتف مناس
خــال مجموعــة مــن الفعاليــات والنشــاطات 

ــة المحلي
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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 2021 ، حيــث 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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الخاتمة
قــد ال يعكــس هــذا التقريــر كل مــا أنجزتــه غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم خــال عــام 2021 ، حيــث 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

49



48

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.

 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.
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Sectoral Committees

Internal Monitoring “ISO 9001:2015”

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.

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



Membership and Services for the year 2021

Economic 
sectors 

Economic Sectors Classification Total based 
on Economic 

SectorSpecial Excellent First Second Third Forth

Commercial 5 189 287 356 141 0 978
Industrial 4 149 85 141 30 6 415
Services 22 53 33 54 29 2 193
Contracting 0 34 14 6 0 0 54
Agricultural 0 5 13 26 15 0 59
Handicrafts 0 3 7 11 11 2 34
Total 
Based on 
Classification

31 433 439 594 226 10 1733

Total number of BCCI’s members 1733

152 New Member

General Assembly Memberships during 2021 according to Economic sectors classification

53

C
om

m
er

ci
al

 

In
du

st
ri

al
 

Se
rv

ic
es

 

C
on

tr
ac

tin
g 

A
gr

ic
ul

tu
ra

l 

H
an

di
cr

af
ts

 

Members classifications upon grades



Figures and Indications for the Year 2021
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Vision
 A Chamber with an outstanding performance to achieve sustainable economic prosperity.

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.

BCCI Strategic Document

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.

Strategic Goals
1. To encourage economic activities in the various sectors in the governorate. 
2. To raise the performance level of BCCI in the governorate.
3. To promote communication between Board members, the local community
 and donor organizations.
4. To develop and expand BCCI’s financial resources.
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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.

Introduction
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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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