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اإبراهيم عليه ال�سالم امللقب )خليل الرحمن(  اإلى نبي اهلل  �سميت اخلليل بهذا اال�سم ن�سبة 
بعد اأن وطاأت اأقدام �سيدنا اخلليل عليه ال�سالم اأر�ض اخلليل منذ �ستة اآالف �سنة، ثم اأقام فيها 
معظم  وبنوا  الكنعانيون  العرب  اأن جاءها  اإلى  والهك�سو�ض  والكلدانيون  والبابليون  االأ�سوريون 
معاملها االأثرية القدمية وهناك العديد من االأ�سماء واالألقاب للمدينة من بينها مدينة الكروم. 
�سطح  بع�سهاعن  ارتفاع  يبلغ  حيث  اخلليل  حمافظة  يف  ال�سائدة  هي  اجلبلية  الطبيعة  اإن 
البحراأكرثمن 1032 مرتا، وتعد �سل�سلة جبال اخلليل االأكرب يف فل�سطني حيث متتد من برية 
اخلليل �سرقا اإلى ال�ساحل الفل�سطيني غربا ومن بيت اأمر �سماال حتى الظاهرية جنوبا، وترتاوح 
ارتفاعات اجلبال يف املحافظة بني 300م يف الغرب يف بيت جربين وحتى ما يزيد عن 1000 

مرت يف الو�سط يف حلحول وال�سيوخ.
متتازاملحافظة باعتدال مناخها، اإذ يبلغ معدل حرارة اأ�سهرال�سيف 21 درجة مئوية ينخف�ض 
املعدل اإلى 7 درجات مئوية �ستاءا، ومعدل مطرها ال�سنوي ي�سل اإلى 589 ملم، حيث اأن مناخ 
حمافظة اخلليل هو نف�سه مناخ حو�ض البحراالأبي�ض املتو�سط كما تعترب حمافظة اخلليل التي 
يعود تاريخيها الأكرث من �سبعة اآالف �سنة اأر�سا مقد�سة يف الديانات الثالث فهي ت�سم مقامات 
الكثري من االأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم والعديد من مقامات ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم 
واملعامل  الدينية  والزوايا  والروابط  القدمية  التاريخية  امل�ساجد  من  العديد  فيها  يوجد  كما 
االأثرية والتاريخية و من اهمها امل�سجد االإبراهيمي ال�سريف ويوجد فيه مقام �سيدنا اإبراهيم 
اخلليل عليه ال�سالم ومقام �سيدنا ا�سحق ومقام �سيدنا يعقوب ومقام �سيدنا يو�سف ومقامات 
اأف�سل  عليهم  ا�سحق  �سيدنا  زوجة  رفقة  ال�سيدة  ومقام  اإبراهيم  �سيدنا  زوجة  �سارة  ال�سيدة 

ال�سالة والت�سليم.

2.1 ال�سكان 
750 الف ن�سمة . من  اأكرث  اخلليل  حمافظة  يقطن  	•

250 الف ن�سمة . حوايل  اخلليل  مدينة  يف  يعي�ض  	•
60% من �سكان اخلليل هم من جيل ال�سباب. من  اأكرث  	•

. اقت�ساديا  وزنا  االكرب  و  جغرافيا  و  دميوغرافيا  االكرب  املحافظة  اخلليل   تعترب  	•
3 جامعات و يقدر عدد اخلرجني باكرث من 4000 خريج �سنويا. اخلليل  يف  يوجد  	•

2.2 املوؤ�سرات االقت�سادية 
ت�ساهم اخلليل بحوايل 38 - 40% من الناجت املحلي االإجمايل الفل�سطيني. 	•

معظمها يخت�ض يف االأن�سطة التجارية وال�سناعية الفل�سطينية.  -
يوجد يف اخلليل اأكرث من 3200 من�ساأة �سناعية وحرفية. 	•

98% منها تعتربمن املن�ساآت وامل�ساريع ال�سغرية.  -
معظمها متلكها �سركات عائلية.  -

يوجد يف اخلليل ما ال يقل عن 17,000 من�ساة اقت�سادية. 	•
معدل البطالة %22. 	•

2.3 م�ساهمة حمافظة اخلليل يف االقت�ساد الفل�سطيني 
38 - 40% من الناجت املحلي االإجمايل الفل�سطيني. 	•

55% من اجمايل االأن�سطة التجارية يف فل�سطني. 	•
28% من حجم انتاج قطاع ال�سناعات الزراعية واالغذية. 	•

60% من احتياطيات احلجر الطبيعي. 	•
45% من القدرة االنتاجية  للقطاع ال�سناعي يف فل�سطني. 	•

75% من حجم  قطاع االأحذية وال�سناعات اجللدية. 	•
22% من عدد املن�ساآت ال�سناعية. 	•

60% من القدرة االنتاجية  لقطاع �سياغة  واملجوهرات. 	•
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3.1 روؤية الغرفة
اخلليل قلعة االقت�ساد الوطني بريادة غرفة متميزة.

3.2 ر�سالة الغرفة
غرفة متميزة االداء ومب�ستوى عاملي، متثل القطاع اخلا�ض بكفاءة وفعالية، وت�ساهم يف قيادة 
التنمية امل�ستدامة يف املحافظة ومب�سئولية جمتمعية. وتقدم اخلدمات االبداعية ملجتمع االعمال 
اعمال  بيئة  لتحقيق  التقنيات  احدث  ومبواكبة  موؤهلة  كوادر  خالل  من  م�ساحله  عن  وتدافع 

منا�سبة وحت�سني قدراته التناف�سية.

3.3 االهداف اال�سرتاتيجية
تطوير البناء املوؤ�س�ساتي.  .1

تقدمي اخلدمات املتميزة لالع�ساء.  .2
امل�ساهمة يف حت�سني بيئة االعمال يف املحافظة.  .3

حت�سني ال�سورة الذهنية للغرفة.  .4
زيادة وتطوير الع�سوية.  .5

3.4 املبادرات و التوجهات امل�ستقبلية 
	 اإعادة اإحياء البلدة القدمية يف اخلليل وحتويلها الى منطقة جاذبة للت�سوق.•
	 امل�ساهمة يف اإن�ساء منطقة �سناعية حديثة، ذات بنية حتتيه متطورة وقادرة على ا�ستعياب •

الطلب املتزايد.
	 امل�ساهمة يف تا�سي�ض مركز و طني للمعار�ض واملوؤمترات يف اخلليل.•
	 الرتكيز على تنمية امل�ساريع ال�سغرية خا�سة ال�سناعية منها.•
	 تاأ�سي�ض حا�سنة لالعمال يف املحافظة.•
	 ت�سجيع وتوجيه اال�ستثمار يف م�ساريع ا�سرتاتيجية يف املحافظة.•
	 امتتة العمل يف الغرفة التجارية و�سوال للغرفة التجارية االلكرتونية االولى يف فل�سطني.•
	 امل�ساهمة يف تاأ�سي�ض خمترب مركزي لفح�ض املنتجات.•

34
برعاية كرمية من فخامة رئي�ض دولة فل�سطني االخ حممود عبا�ض »ابو مازن« حفظه اهلل تتطلع غرفة  
جتارة  و�سناعة حمافظة اخلليل، و�سمن �سعيها لتحقيق روؤيتها »اخلليل قلعة االقت�ساد الفل�سطيني 
بقيادة غرفة متميزة« وبال�سراكة مع عدد من املوؤ�س�سات املحلية والدولية لعقد موؤمتر وجتمع اقت�سادي 
ن�شاط  فل�شطني وحتديدا حمافظة اخلليل كمركز  ال�شوء على  لت�شليط  يهدف  متميز  ودويل  اإقليمي  
اقت�سادي متميز، يتمتع بامكانيات واعدة. وتاأتي هذه التظاهرة االقت�سادية الهامة يف ذكرى مرور 

�ستني عامًا على تاأ�سي�ض الغرفة،  والذي ي�سادف يوم 2013/5/21.
بال�ساأن  املعنية  املوؤ�س�سات  متطلبات  تلبية  اعينها  ن�سب  احلدث  لهذا  كمنظم  التجارية  الغرفة  ت�سع 
االقت�سادي لتطوير �سبكة عالقاتها و االطالع على جتارب االخرين لتبادل اخلربات و املعرفة  لنبدا 
من حيث انتهوا، كما تتطلع لال�ستجابة لطموحات رجال االعمال بااللتقاء بنظرائهم من رجال االأعمال 
والتجمع   املوؤمتر  هذا  ف�سيكون  وعليه   امل�سرتك،  التعاون  افاق  لبحث  والدوليني  واالقليميني  العرب 
والنتائج  واملحتوى،   احل�سور،   حيث  من  متميزة   دولية  اقت�سادية   تظاهرة   الدويل   االقت�سادي 
املتوقعة. حيث تعمل الغرفة على ح�سد موؤ�س�سات اقت�سادية  وغرف  جتارية  و�سخ�سيات  اعتبارية، 

ا�سافة لرجال االأعمال املحليني والعرب  واالقليميني  والدوليني  للم�ساركة  الفاعلة.
كما �سيعقد على هام�ض هذه التظاهرة االقت�سادية الدولية عدة فعاليات ال تقل يف فحواها اهمية عن 
املوؤمتر، واأهمها معر�ض لل�سناعات املحلية، ولقاءات اعمال ثنائية جتمع بني رجال االأعمال املحليني 

ونظرائهم  من املنطقة العربية ودول العامل املختلفة.
4.1 االأهداف العامة

كبرية  بامكانيات  يتمتع  متميز،  اقت�شادي  ن�شاط  كمركز  اخلليل  حمافظة  على  ال�شوء  ت�شليط   .1
وم�ستقبل واعد.

اإتاحة الفر�سة لرجال االأعمال لتو�سيع �سبكة عالقاتهم، وفتح اآفاق وفر�ض ا�ستثمارية م�سرتكة مع   .2
نظرائهم العرب واالقليميني والدوليني.

بناء عالقات �سراكة ا�سرتاتيجية مع غرف جتارية و موؤ�س�سات اقت�سادية عربية  واقليمية  ودولية.  .3
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4.2 حماور املوؤمتر
مع  بالتكامل  امل�ستدامة،  االقت�سادية  التنمية  يف  الزراعية  ال�سناعية  التجارية  الغرف  دور   .1

املوؤ�س�سات ذات العالقة:
ودولية  واقليمية   عربية   جناح  ق�س�ض  و  عمل  ومناذج  جتارب  عر�ض  	•

حملية جتارب  عر�ض  	•
زراعية  و  و�سناعية  جتارية  لغرف  جناح  وق�س�ض  جتارب  وعر�ض  نقا�ض  اإلى  املحور  هذا  يهدف 
وموؤ�س�سات اقت�سادية رديفة يف دعم قطاع االأعمال ودفع عجلة التنمية االقت�سادية امل�ستدامة كل يف 
على  واالطالع  �ستى  جماالت  يف  منها  والعرب  الدرو�ض  وا�ستخال�ض  متطلباته،  مع  يتالءم  ومبا  بيئته 

التجربة املحلية وبحث اآفاق التعاون امل�سرتك وتبادل املعرفة.
اال�ستثمار   .2

اخلليل حمافظة  يف  املتاحة  اال�ستثمارية  الفر�ض  	•
اال�ستثمار  ت�سجيع  اآليات  	•

حمليا منها  اال�ستفادة  فر�ض  و  املتاحة  اال�ستثمارية  االدوات  	•
الفل�سطيني  الو�سع  ظل  يف  املتاحة  اال�ستثمار  �سمان  اآليات  	•

اإقليميا  املتاحة  اال�ستثمارية  واالأدوات  املتداولة  اال�ستثمار  ت�سجيع  اآليات  وعر�ض  نقا�ض  اإلى  املحور  هذا  يهدف 
ودوليا )Private Equity, PPP, Hedge Funds ..etc( وفر�ض اال�ستفادة منها حمليا، كما يعر�ض الآليات �سمان 
اال�ستثمار املتاحة يف ظل الو�سع الفل�سطيني وحتديدا �سمان اال�ستثمار �سد املخاطر ال�سيا�سية، كما �سيتم عر�ض 
عدد من الفر�ض اال�ستثمارية يف حمافظة اخلليل لعدد من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني واملحلي.

القطاعات ال�سناعية واالنتاجية:   .3
وفر�ض  ودوليا   اقليميا   )SMEs( واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  وت�سجيع  دعم  اآليات  	•

اال�ستفادة منها حمليا
ال�سادرات. حتفيز  يف  امل�ساهمة  	•

ن�سبة  وزيادة  اخلا�ض  القطاع  دعم  يف  الدولية  الدعم  وم�ساريع  املانحة  الدول  دور  	•
ال�سادرات يف فل�سطني

اأهمية القطاعات ال�سناعية االإنتاجية واليات دعم وت�سجيع امل�ساريع  اإلى نقا�ض وعر�ض  يهدف هذا املحور 
التجارب  على  واالطالع  املنطقة  يف  االقت�سادية  املن�سّات  ملعظم  الغالبة  ال�سفة  وهي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اإلى  االإقليمية والدولية يف هذا املجال واإمكانيات اال�ستفادة من هذه االأدوات حمليا. كما �سيتطرق النقا�ض 
اآليات حتفيز ال�سادرات واأدواته املتاحة والتجارب االإقليمية والدولية يف هذا امل�سمار وفر�ض نقل املعرفة بني 
احل�سور. كما يعر�ض هذا املحور اإلى احلالة الفل�سطينية اخلا�سة ودور الدول املانحة يف دعم القطاع اخلا�ض 
عموما وال�سادرات خ�سو�سا من خالل عر�ض عدد من جتارب وكاالت التنمية العاملية مل�ساريعها واجنازاتها.



ان الهدف اال�سا�سي من دعم ورعاية املوؤمتر واملعر�ض هو تاأكيد الدعم لل�سركات 
وامل�سانع الفل�سطينية ودعم قطاع ال�سناعات ب�سكل خا�ض يف منطقة اخلليل مما 

يعود بفائدة على االقت�ساد الفل�سطيني ككل.
هذا اإ�سافة الى الفائدة التي �ستعود على الراعي يف املجاالت التالية:

دعم  يف  دورها  ابراز  خالل  من  الراعية  لل�سركات  املجتمعي  الدور  تاأكيد  	•
احلدث.

التغطية االإعالمية و مبا يتالءم و حجم احلدث و الرعاية.  	•
التوا�سل املبا�سر مع امل�ستهلك. 	•

ال�سورة الذهنية للرعاة و االثر االيجابي على قدراتهم الت�سويقية.  	•

لماذا الرعاية

المشاركون في المعرض والمؤتمر
من املتوقع ان ي�سارك العديد من ال�سخ�سايت االقت�سادية وال�سيا�سية من الداخل واخلارج يف 

فعااليت املوؤمتر. حيث �شيقام هذا الن�شاط برعاية �شخ�شية

من رئي�ض دولة فل�سطني، االخ حممود عبا�ض
وبح�سور �سيكون االو�سع لل�سخ�سيات الر�سمية الف�سطينية. 

ويف املعر�ض، �سي�سارك ما يقارب 60-80 �سركة م�سنعة وخدماتية وحتلويلية من املحافظة، 
ا�سافة الى العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية واالهلية املحلية.  حيث من املتوقع ان يزور املعر�ض 

اكرث من 30 الف مواطن طيلة ايام العر�ض. 

الحملة االعالمية للمؤتمر والمعرض
�ستعمل الغرفة التجارية و ال�سركاء املنظمون على اإطالق حملة ت�سويقية وترويجية متكاملة يتم 
فيها ا�ستخدام العديد من العنا�سر الفعالة التي �ستعمل على اإي�سال ر�سالة املعر�ض اإلى اأكرب 

عدد من اجلمهور امل�ستهدف، حيث �سيتم ا�ستخدام الو�سائل الرتويجية واالإعالمية التالية:
•		ال�سحف املحلية 

•		االإذاعات املحلية التي تغطي معظم االأرا�سي الفل�سطينية.
•		لوحات خارجية.

•		فاليرز وكاتالوج للمعر�ض وبو�سرتات.
•		مقاالت ومقابالت اعالمية )راديو وتلفزيون و�سحف(.

•		�سفحات التوا�سل االجتماعي

موقع المؤتمر والمعرض
املركز الكوري الفل�سطيني التابع لبلدية اخلليل/ وغرفة جتارة و�سناعة حمافظة اخلليل



رزم الرعاية
أوال رعاية المعرض والمؤتمر:

ال�سركاء الداعمون: )5-4( 
�سعر الرزمة: 40.000 دوالر

مينح حامل هذه الرزمة امليزات التالية:
يكون ال�سريك الداعم جزءًا من اللجنة التوجيهية للموؤمتر واملعر�ض. 	•

تكرمي ال�سركة الداعمة يف احلفل اخلتامي للموؤمتر 	•
اإظهار ا�سم الراعي الر�سمي يف كل الطبوعات املتعلقة باملعر�ض و املوؤمتر. 	•

ذكر ا�سم الراعي الرئي�ض يف كل االإعالنات املرئية وامل�سموعة. 	•
تخ�سي�ض م�ساحة 9 مرت مربع ل�سالح الراعي يتم فيها و�سع مرئيات ال�سركة، وميكن  	•

اأن يقوم الراعي بعر�ض منتجات ل�سركته اإذا كانت تتالءم مع طبيعة املعر�ض العامة.
بحجم  واملوؤمتر  للمعر�ض  الرئي�سية  اليافطة  على  الر�سمي  الراعي  �سعار  و  ا�سم  اإبراز  	•

كبري.
املوؤمتر قبل  و  باملعر�ض  املتعلقة  ال�سحفية  البيانات  الر�سمي يف كل  الراعي  ا�سم  اإبراز  	•

واأثناء وبعد املعر�ض واملوؤمتر.
اإلى �سفحة اإعالنية اأخرى على  اإ�سافة  اإعالن داخلي �سفحة كاملة يف كتالوج املعر�ض  	•

�سكل مقالة تعّرف بالراعي بال�سورة التي يراها منا�سبة. 
توفري 10 بطاقات  دعوة حل�سور االفتتاح.  	•

يتم ذكر اإ�سم الراعي ب�سكل دوري يف االإذاعة الداخلية للمعر�ض)اإن وجد(. 	•
مينح الراعي اأ�سعارًا تف�سيلية يف حال قرر �سراء رزم رعاية اأخرى اأو م�ساحات عر�ض  	•

اأكرب.

ثانيا: رعاية الفعاليات و رعايات اخرى:

عدد الرعايات: 
رعاية املوا�سالت  .1

رعاية التاأمني   .2
رعاية االقامة   .3
رعاية التذاكر  .4
رعايات اخرى  .5

�سعر الرزمة:  10.000 دوالر 

مينح حامل هذه الرزمة امليزات التالية:
	 ذكر ا�سم الراعي يف االعالنات ال�سحفية.•
	 اإظهار ا�سم و�سعار الراعي على كل املطبوعات اخلا�سة باملعر�ض.•
	 تكرمي ال�سركة الداعمة يف احلفل اخلتامي للحدث•
	 ال�سركة، حيث يكون • ت�ستخدم ملرئيات  الراعي  5 مرت مربع ل�سالح  تخ�سي�ض م�ساحة 

باإمكان الراعي عر�ض منتجات ل�سركته اإذا كانت تتالءم مع طبيعة املعر�ض العامة.
	 وبعد • واإثناء  قبل  باملعر�ض  املتعلقة  ال�سحفية  البيانات  بع�ض  يف  الراعي  ا�سم  اإبراز 

املعر�ض.
	 اإعالن ن�سف �سفحة داخلية يف كتالوج املعر�ض. •
	 توفري 5 بطاقات دعوة ل�سالح راعي الفعاليات يدعو فيها لالفتتاح من يراه منا�سبًا. •



غرفة جتارة و�سناعة اخلليل
م. ج�اد ال�صيد  احلرباوي

من�سق عام املوؤمتر )الرئي�ض التنفيذي للغرفة التجارية(
هاتف: 2228218 2 970 +
فاك�ض: 2227490 2 970 +

جوال: 770099 597 970 +
Conferemce@hebroncci.org :بريد اإلكرتوين


