
 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 جھد متكامل وعطاء متواصل  

 النشرة اإلخبارية 

	2013/ 1العدد    -   2013شھر أيار 



	كلمة مجلس اإلدارة

يسعدني أن أقدم لكم عددنا األول من النشرة اإلخبارية االلكترونية لغرفة تجارة وصناعة محافظـة 
بيت لحم؛ والتي تعتبر مبادرة جديدة لتزويد أعضاء الھيئة العامة والمھتمين بالمعلومات الكتـرونـيـا 
بصفة دورية لتحقيق االستفادة من المعلومات والبيانات التي تتوفر لدى غرفـة تـجـارة وصـنـاعـة 
محافظة بيت لحم من أجل تحقيق ھدفنا االستراتيجي والمتمثّل بتعزيز وزيادة االتصال والتـواصـل 

 . مع أعضاء الھيئة العامة
 

تشمل ھذه النشرة االلكترونية أھم النشاطات والفعاليات التي نظّمتھا غرفـة تـجـارة وصـنـاعـة 
وستوفّر األعداد الشھـريـة الـقـادمـة جـمـيـع  2013محافظة بيت لحم خالل الثلث األول من عام 

 . أحداث الغرفة واإلحصائيات االقتصادية الخاصة بمحافظة بيت لحم
 

كما نؤكد في ھذه النشرة للسيدات والسادة أعضاء الھيئة العامة على أھمية الدور المنوط بـھـم 
تجاه ھذه المؤسسة العتيدة والعريقة التي تحرص على تمثيلھم من خالل التـعـاون والـتـفـاعـل 
والتواصل معھا والحرص على المشاركة في جميع فعالياتھا وأنشطتھا ومّدھا باألفكار والتـصـورات 
التي تحقق أھداف وتطلعات أعضائھا، فنحن رغم تقديرنا واعتزازنا الكبيرْين بالـتـعـاون والـتـجـاوب 
اللذين عھدناھما من قبل قطاع واسع من األعضاء مع الغرفة، والمتمثل في الحضور والمـشـاركـة 
في فعاليات الغرفة من اجتماعات ولقاءات وندوات والمشاركة في اللجان التخصصية، إال أننا مازلنا 
نتطلع إلى المزيد من االلتفاف والتعاون من قبلھم مع الغرفة، ألن مثل ھـذا الـتـفـاعـل ھـو أمـر 
ضروري لدفع ھذه المؤسسة العريقة إلى مستوى اآلمال المعقودة عليھا من قبل القطاع الخاص 

 .في المحافظة ومن أجل الوصول إلى الغايات المنشودة
نرّحب باقتراحاتكم لتطوير محتوى ھذه النشرة ونرّحب أيضا باستقبال المعلومات االقتصادية التـي 
ترونھا مناسبة لتعميمھا من خالل ھذه النشرة لتعم الفائدة على الجميع ونتطلع دائما لـتـقـديـم 

      .  كل ما ھو جديد ومفيد من أجل خدمتكم
 المدير العام         
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 إعداد وتصميم

 الطاقم التنفيذي للغرفة التجارية

 عيد العمال 
 أيار  1

نحو بناء مستقبل 
 أفضل

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 النشرة اإلخبارية 

 عالء عديلي 
�المدير العام 

غرفة متميزة األداء لتحقيق إزدھار 
 إقتصادي مستدام

سعياً منا نحو تحقيق أھدافنا االستراتيجية المتعلقة في تعزيز التواصل مع أعضاء الھيئة الـعـامـة،  
فقد ارتأينا اعداد نشرة الكترونية تھدف إلى نشر أھم النشاطات والفعاليات التي تقوم الغرفة على 
تنفيذھا من أجل اعالمھم اخبارياً حولھا، حيث تأتي ھذه الخطوة إضافة نوعية لخدمتـھـم وخـدمـة 
مجتمع األعمال في المحافظة، وجھداً مميزاً لطاقمھا التنفيذي، وتأكيداً على أھمية االستمرار في 

 .تطوير رؤية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في عملة التنمية االقتصادية نحو بناء اقتصاد متطور
 

نأمل أن تشكل ھذه النشرة خطوة ايجابية نحو تعزيز وتمتين عالقة الغرفة مع أعضاء الھيئة العـامـة 
 .ونبراساً لجميع المعنيين بالنھوض باقتصاد وطني متميز وديمومة تطوره

 مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
 محافظة بيت لحم

	الكلمة الترحيبية

mailto:bc@bethlehem-chamber.org�


 حملة دعم للمنتج الوطني
 
 

، 2013في السابع عشر من شھر شباط 
وضمن فعاليات حملة دعم المنتج الوطني 
نظم مركز ترويج الـتـجـارة يـومـاً لـتـذوق 

ماركة  –منتجات شركة معكرونة أبو عيطة 
األرنب، حيث تأتي ھذه الفعالية لـتـرويـج 
المنتجات الغذائية التـي تـقـوم الشـركـة 
بانتاجھا بمـخـتـلـف األنـواع مـن بـاسـتـا 
وسباغتي، وقام طاقم من طـھـاة فـنـدق 
براديس باعداد أطباق شھية مـع أطـيـب 

وتسـعـى .  الصلصات وتقديمھا للمدعـويـن
غرفة تجارة وصناعة محافظة بـيـت لـحـم 
إلى االرتقاء بمستـوى الـخـدمـات الـتـي 
تقدمھا لألعضاء ضمن حملة دعم المـنـتـج 
الوطني من خالل تنفيذ نشاطات وفعاليات 
متعددة ذات ارتباط وثيق بأھداف خـطـتـھـا 
االستراتيجية التي تتمـحـور حـول تـعـزيـز 
. النشاط االقتصادي لـمـجـتـمـع األعـمـال

حضر الفعالية معالي الوزير  عبد الـفـتـاح و
حمايل محافظ محافظة بيت لـحـم، وعـدد 
من الشخصيات االعتبارية والرسميـة مـن 
المحافظة  وأعضاء الھـيـئـة الـعـامـة فـي 

 .المعرض الدائم في مقر الغرفة التجارية
 
 

 
   يوم المرأة العالمي

بيت لحم، سلّط فيه الضـوء —نظّم مركز صاحبات األعمال احتفاالً بعيد المرأة في فندق اإلنتركونتيننتال
وشملت توقيع اتفاقية بين الغـرفـة الـتـجـاريـة وصـنـدوق .  على نجاحات المرأة في المجال االقتصادي

التنمية الفلسطيني بھدف اطالق مبادرة اقتصادية تتمثل بتوفير قروض ميسرة لـلـنـسـاء حـرصـاً مـن 
كما وتخـلـلـت الطرفين على دعم مسيرة المرأة االقتصادية ومساعدتھا في تطوير مشاريعھا الصغيرة، 

الفعالية عرض فيلم أنتجته الغرفة التجارية يتناول قصص نجاح لسيدات وصاحبات أعمال من المحافظـة 
مصّممات فلسطينيات ضمن إطار دعم األعمال اإلبداعـيـة لـلـنـسـاء، وعرض أزياء لمجموعات وتصاميم 

وحضر الحفل عدد من الشخصيات االعتبارية وعلى رأسھم رئيسة بلدية بيت لحم السيدة فيرا بـابـون 
ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية وامينھا العام وممثلين عن الـغـرف الـتـجـاريـة 

باإلضافة إلى أعضـاء مـن  الفلسطينية، وممثالت عن المؤسسات النسوية وسيدات وصاحبات األعمال
 .  الھيئة العامة
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اللجان القطاعية للغرفة 

 التجارية

تطبيقاً لـنـظـام الـغـرف الـتـجـاريـة 
كـانـون  29المصادق عليه بـتـاريـخ 

، قـرر مـجـلـس إدارة  2013ثاني 
الغرفة التجاريـة  تشـكـيـل لـجـان 

 :قطاعية تھدف إلى

تمثيل أعضاء الھـيـئـة الـعـامـة  •
لغرفة تجارة وصناعة محـافـظـة 
بيـت لـحـم ضـمـن قـطـاعـات 

 تخصصية

العمل عـلـى تـقـويـة الصـالت  •
والروابط بين القطاع التخصصـي 
والغرفة في محافظة بيت لحـم 
وتأسيس منبر للتواصل والحـوار 
الدائم فيما بينھما لخدمة ذلـك 

 القطاع والدفاع عن مصالحه

العمل مع الـغـرفـة لـلـنـھـوض  •
 بالقطاع التخصصي وتنميته

الوقوف على األنظمة والقوانين  •
واإلجراءات ومراجعتھا وصيـاغـة 
مقترحات لتحسينھا من خـالل 
رفع التوصيات المتعلقـة بـذلـك 

 إلى الجھات المختصة

مــواكــبــة األحــداث الــمــھــمــة  •
والتطورات االقتصادية العالمـيـة 
ــدوات  ــن ــم ال ــي ــظ ــن ــت ــك ب وذل
والمحاضرات واالسـتـفـادة مـن 
الخبرات المحلية والعالمية ذات 

 الصلة بالقطاع التخصصي

مــتــابــعــة مشــاكــل الــقــطــاع  •
المعني وبالتنسيق مع الغرفة 
لمعالجتھا ومـتـابـعـتـھـا لـدى 
 الجھات المعنية وذات العالقة

 



 

	2013احصائيات وأرقام من الغرفة التجارية لعام 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 شباط آذار نيسان المجموع
كانون 
  ثاني

 أعضاء الھيئة العامة     

 تجديد إشتراك سنوي 610 131 59 35 835

 إنتساب جديد 34 23 14 7 78

 قسم الخدمات     

 شھادات المنشأ 73 87 96 97 353

 كفاالت تجارية 56 45 51 57 209

معامالت جواز سفر  9 21 27 20 77
 اردني

 قسم العضوية والخدمات
 

يعتبر  العمود الفقـري لـلـغـرفـة، 
فھو يضم في عضويـتـه أصـحـاب 
وصاحبات المنـشـآت الـمـرخصـة 
رسمياً في قطاع األعمال، فبـعـد 
أن كان االنتساب لعضوية الھيـئـة 
العامة اختيارياً يعتمد علـى قـرار 
صاحب الـمـنـشـأة، أصـبـح اآلن 
الزامياً بـعـد أن صـادق رئـيـس 
السلطة الوطنية الفلسـطـيـنـيـة 
على قرار قانون الغرف التـجـاريـة 
الصناعية الفلسطينية الذي مـن 
شأنه أن يعمل على نمو الغـرفـة 
اقتصادياً مـن خـالل زيـادة عـدد 
األعضاء، وبالتالي العـمـل عـلـى 
تقديم أفضل الخدمات التـي مـن 
شأنھا تلبية احتياجاتھم وتحقيق 
 .مصالحھم بما يتالءم مع ارادتھم
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في ھذا القطاع يتم التصنيف حسب نوع البيع سـواء بـالـجـمـلـة أو :  القطاع التجاري •
 التجزئة

يتم التصنيف حسب نوع الصناعة اذا كانت ثقيلة مثـل الصـنـاعـات :  القطاع الصناعي •
الكيماوية أو صناعة الحجر أو النسيج وغيرھا من الصناعات التي تحتاج امكانيات كـبـيـرة 
في عملية االنتاج، أو حرفية مثل مشاغل خشب الزيتون أو الصدف، أو مھنية مثل صنـع 

 .األلمنيوم أو النجارة أو الحدادة
وتشمل في تسجيلھا السياحة من حيث الفنادق ومكاتب السيـاحـة :  قطاع الخدمات •

 .والسفر، وشركات التأمين، والمصارف المالية ، والمطاعم، والبث االذاعي والتلفزيوني
وتشمل الشركات والمكاتب ذات العالقة بأعمال البناء والـتـعـھـدات :  قطاع المقاوالت •

 .العامة
وتشمل المنشآت االقتصادية ذات العالقة بتربية المواشي واألبـقـار :  القطاع الزراعي •

 .والدواجن
 



 ضيف ھذا العدد
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جاءت فكرة تأسيس مركز تطـويـر 
لتوسـيـع  2008األعمال في عام 

نطاق الخدمات الـتـي تـقـدمـھـا 
الغرفـة الـتـجـاريـة والصـنـاعـيـة 
لألعضاء وليكون بـمـثـابـة الـذراع 
التقني لـلـغـرفـة فـي مـتـابـعـة 
أصحاب المنـشـآت اإلقـتـصـاديـة 
ومساعدتھم على التـكـيـف مـع 
تحديات العمل في الـمـنـطـقـة، 
وذلك من خالل تقـديـم خـدمـات 
جديدة ومتميزة وبعيدة عن نطاق 

ويوفر المركـز .   الخدمات الروتينية
ــرات  ــب ــخ ــن ذوي ال ــم م ــاق ط
المتخصصة لتقديم االستشـارات 
والنصائح ألصـحـاب الـمـنـشـآت 

 . التجارية والصناعية

 تعزيز وتمكين تنمية وإزدھار تشبيك و تواصل دعم وتطوير

	 شركة دبدوب للتجارة و الصناعة
 

، النـتـاج االيـروسـول مـثـل 1975تأسست شركة دبدوب للتجارة والصناعة في عام 
فالك و فاليتوكـس *  المبيدات الحشرية لالستعمال المنزلي والصحة العامة تحت اسم 

سـبـراي سـيـلـيـكـون لـقـوالـب   -*  سبراي ديـودورنـت   -*  ايال *  سبراي الشعر   -*  
 الخ* ... البالستيك 

 
بدأت شركة دبدوب بتسويق المواد الخام للصناعات الكـيـمـاويـة فـي  1980وفي عام 

تستورد شركة دبدوب المواد األولـيـة لصـنـاعـة االيـروسـول .  الضفة الغربية وقطاع غزة
والمواد الخام الكيماوية من األسواق األوروبية مباشرة ، كـمـا تسـتـورد أيضـاً بـعـض 
المعقمات القوية والفعالة ضد مرض انفلونزا الطيور الستـعـمـالـھـا لـتـعـقـيـم الـمـزارع 

 . والفقاسات كاجراء وقائي 
 

ومن أھم الصناعات الكيماوية التي تتعامل معھا الشركة ھـي الصـنـاعـات الـدوائـيـة، 
المنظفات، الصناعات الغذائية،البالستيكية، مواد التجميل، الدھانات، المواد الـالـصـقـة،  

 . محالت الدراي كلين، مصانع الشمع، مصانع النسيج والخياطة والمستشفيات
 

 .منتجات شركة دبدوب للتجارة والصناعة توزع في جميع المناطق الفلسطينية 
 

شركة دبدوب للتجارة والصناعة يملكھا ويديرھا السيد عبـد هللا دبـدوب ونـخـبـة مـن 
 . المھنيين

 
تتقدم شركة دبدوب بالشكر واالحترام لغرفة تجارة وصناعة محافظة بـيـت لـحـم إدارة 
وموظفين لجھودھم البنّاءة والمستمرة لدعم المنتج الوطني وتنظيم الحـمـالت لـدعـم 

 .التجار ومنتجاتھم من خالل المعارض والحمالت واالجتماعات الدورية
 

 لمزيد من المعلومات    
 :الرجاء االتصال بنا

 شركة دبدوب للتجارة والصناعة
 شارع سيرا                                                                       

 ٢٢٣: ص ب   
 بيت لحم فلسطين                  

 
 +٩٧٠ ٢ ٢٧٤٣٢١٦: ھاتف
 +٩٧٠ ٢ ٢٧٤١٧٧٤: فاكس

 com.dabdoublimited@management 
ltd.Dabdoub/com.facebook.www 

 
 
 

mailto:management@dabdoublimited.com�
http://www.facebook.com/Dabdoub.ltd�
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رئيس غرفة بيت لحم يكرم  رئيس 
 جمعية  سان منياتو اإليطالية 

تسعى الغرفة إلى مواكبة التطـورات 
الحاصلة فـي مـخـتـلـف الـمـجـاالت 
وعكسھا على آلية عملھا وخدماتھا، 
وذلــك لــإلرتــقــاء بــھــذه الــخــدمــات 

 . وتقديمھا بأفضل جودة
تواكباً مـع تـطـور بـيـئـة األعـمـال و

وبسبب صعوبة السـفـر وتـكـالـيـفـه 
 الباھظة،

نوفر لكم اليوم في خدمة المكالمـات 
ــة  ــي ــرئ ــم ــة ال ــي ــاع ــجــم  Video( ال

Conference Call  ( بأحدث التقـنـيـات
المسموعة والمرئية في قاعة خاصة 
مجھزة لنسھل عليكم التواصـل مـع 

 : سوق األعمال
 بسرعة ومرونة وإتقان •
الوصول إلى فرص مـتـاحـة فـي  •

 األسواق الجديدة
اتمام صفقات األعـمـال بـنـجـاح   •

 وبشكل أسرع و إنتاجية عالية 
الحفاظ على عـالقـات االعـمـال  •

 وتحسينھا

 من عالم األعمال 
 المطلوب جرأة الرياديين و مھنية المسؤولين

 
 استيبان كويروس، شركة بروكتر أند جامبل: بقلم 
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إن تشغيل المؤسسة ليس باألمر السهل كما 

يتصوره البعض، ولكن كون المسؤول يعتبر 

قدوة و منارة األمل لموظفيه هو من األمور 

التحلي .  المهمة التي يجب التركيز عليها

بروح القيادة هو من السمات القيمة خاصة 

 .في داخل المؤسسة

العمل في بيئة اقتصادية متقلبة صعبة يسودها 

التعقيد والغموض هو جزء من ممارسة 

األعمال التجارية في معظم المؤسسات 

الكثير من .  والشركات إن لم يكن في جميعها

الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية قد 

أخذت نصيبها من تفاقم األزمة اإلقتصادية 

إن .  على الصعيد المحلي، اإلقليمي والعالمي

اإلجراءات المتخذة من قبل المسؤولين 

وتصريحاتهم اتجاه السياسات المتبعة في 

العمل هي مهمة أكثر من أي وقت مضى، 

حيث أنها تعتبر النسيج الذي يرسم الطريق 

 .المؤدي إلى نجاح المؤسسة أو فشلها

من الممكن أن ننسى أن األزمات هي جزء من 

حياتنا، سواء كان ذلك على المستوى 

ولكن يجب تعلم كيفية .  الشخصي أو المهني

التصرف وٕاتخاذ القرار الذي يشكل فرقًا كبيرا 

روح .  في حياتنا وحياة الذين يعتمدون علينا

القيادة والريادة أمر ضروري لمعرفة كيفية 

السير بطريقة منظمة في األوقات الصعبة 

إن سلوكيات المسؤولين .  واألزمات اإلقتصادية

البناءة ساعدت مؤسساتهم اجتياز المراحل 

الصعبة بنجاح وأيضا اإلجراءات المتخذة من 

قبل بعض المسؤولين دمرت بعض الشركات 

 .وأدت إلى إفالسها

 

نستطيع أخذ دروس واضحة يمكن العمل بها 

 .للحفاظ وتجنب إنهيار وٕافالس المؤسسات
 

تقبل التغيير؛ عدم التردد في تحديد وٕاتخاذ 

ينظر إلى التغيير على أنه .  مسار جديد

ضعف أو غياب القيادة، لكن في الواقع إن 

القدرة على التكيف مع بيئة العمل المتقلبة 

باستمرار هو سمة من السمات الواجب توافرها 

و يبدو واضحًا و .  لدى الرياديين والمسؤولين

جليًا بان التغيير مطلوب عند وجود إجراء 

متبع يؤثر سلبًا على المؤسسة، و في كثير من 

األحيان يتم اكتشاف هذا اإلجراء و ما يتبعه 

من إشكاليات بعد فوات األوان و ال يكون 

 .هنالك مقدرة على إحداث تغيير إيجابي

 

تحديد استراتيجية هادفة، والتركيز على 

اإلحتياجات المطلوبة للتغيير وتحفيز 

ليس من  .الموظفين لتنفيذ ما هو مطلوب

السهل مجابهة األزمات أو التفكير بوضوح في 

. حل مشاكل العمل وخصوصا أثناء فترة العمل

ومن هنا تظهر الحاجة لوجود قياديين لديهم 

الجرأة في إتخاذ روح المبادرة والقرارات 

من الضروري جدًا أن يكون هنالك .  السليمة

وضوح في األفكار التي ستبنى عليها 

االستراتيجيات الجديدة و إعادة ترتيب الوضع 

. الداخلي للمؤسسات بما يخدم المصلحة العامة

وأيضا يجب أن يكون هنالك المقدرة لدى 

القياديين على تحفيز موظفيهم على التركيز 

(  ( 7يتبع صفحة 
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هذا يعتبر .  على األولويات الجديدة والبقاء في المسار الصحيح

 .اختبار لقدرات أي موظف، مسؤول أو صاحب قرار
 

حاول أن تهدء من روع الجميع  .كن الشعلة وال تكن النار

وامتصاص غضب الجميع من حولك، و إن كان الجو العام في 

العمل يسير بشكل بطيء واألمور ال تسير كما هو مطلوب فقم 

القيادي الذي ال يمكن .  بعمل ما يلزم لتحفيز وٕايقاد شعلة العمل

أن يحافظ على روح القيادة لديه فهو معرض ال محالة للخطر 

والخطأ في اتخاذ القرارات وبالتالي الوصول إلى نتائج مدمرة 

وعلى عكس ذلك فإن القيادي الذي يبقى مسترخيا في .  للمؤسسة

مكتبه وال يتخذ اإلجراءات المناسبة لتسيير العمل حسب أولويات 

المصلحة العامة وما تحتاجه المؤسسة فهذا يقود لنتائج سيئة 

 .للطرفين
 

هذا يعد من أكثر السلوكيات .  ال تقوم بلعب دور المظلوم

فهو يخلق شعور عام بأن الشخص .  المدمرة في مكان العمل

ضحية وليس قادر على السيطرة على وضعه لتسيير األمور 

إن التركيز على ما يقوم به الموظفين من .  باالتجاه الصحيح

أخطاء والتغاضي على ما يجب القيام به من قبل الجميع من 

 . موظفين أو مسؤولين هو مضيعة وقت ومصادر المؤسسة

إن قيام المسؤولين بتوجيه اصابع االتهام ألعضاء مجلس اإلدارة 

ولومهم على وضعهم السيء في المؤسسة و أيضا التصادم فيما 

بينهم والبحث عن كبش فداء بينما تلتهم النيران  ما حولهم، 

وحين التوقف عن عمل ذلك  قد يفوت األوان إلصالح ما تم 

 .إفساده من قبلهم
 

إذا قمنا بالنظر في .  كن وفيًا لمبادئك وقيمك وحافظ على الثقة

ماهية األشياء التي قامت المؤسسة بتقديمها لنا، فيجب معرفة 

بان الضربة التي أثرت سلبًا علينا ليس في تنفيذ القرارات المالية 

وٕانما خيانة المبادىء األساسية من قبل القائمين على إتخاذ تلك 

إن تبعات أفعالهم ونتائج قراراتهم هي بسبب عدم وجود .  القرارات

الثقة وضياعها لديهم، الثقة التي يجب الحفاظ عليها للعمل في 

المسار الصحيح وفي البدائل الموجودة والتي تتماشى مع 

انعدام الثقة وخيانة المبادىء األساسية يؤدي .  مصلحة العمل

إلى اإلنهيار الداخلي للمؤسسة حيث أن ذلك شي حتمي ال 

وهذا ما حصل في عملي السابق .  محالة ومسألة وقت ليتم ذلك

 .في البنك
 

يجب .  قم بعمل ما في وسعك للحفاظ على المواهب التي لديك

القيام بخلق جو عمل مريح يضم أصحاب الكفاءات وتجنب 

فالعمل كالسفينة فإذا قام ربان السفينة ).  كل من أيده أله(مقولة 

بالقفز منها في الوقت غير المناسب فذلك يشل مصداقية 

 . المؤسسة وقدرتها على البقاء في مواجهة األزمات

فألول وهلة القيام بذلك شي سهل ولكنه يحتاج إلى بعض الخبرة 

والشجاعة لمواجهة العقبات وهي سمة من السمات الضرورية 

التي يجب على القياديين الحقيقيين الحفاظ عليها وصقلها 

 . وتنميتها

فهنالك حاجة لمثل هؤالء القادة في وقتنا هذا وخالل األزمات 

 .التي تعصف بسوق العمل

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 
 تتمة -من عالم األعمال



متطلبات تسجيل الشركات في 
 عضوية الھيئة

 
يلزم تسجيل الشركات في عضوية الھيئة 

 :العامة
 
 أوراق مراقب الشركات •

 عقد تأسيس الشركة •

 النظام الداخلي للشركة •

 عقد اإليجار •

 صورة ھويات الشركاء •

 رخصة الحرف والصناعات •

 
 

	إستفساراتكم

يھدف مركز صاحبات األعـمـال 
إلى دعم وتشجـيـع مشـاركـة 
سيدات وصـاحـبـات األعـمـال 
خاصة الرياديات في النشاطات 
االقتصادية، وإنطالقاً مـن رؤيـة 
الغرفة التجارية فـي تـحـقـيـق 
تنمية اقتـصـاديـة مسـتـدامـة، 
يعمل الـمـركـز عـلـى تـعـزيـز 
وجودھن وتـمـكـيـنـھـن، ورفـع 

 . كفاءتھن

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تأسس مركز ترويج التجـارة فـي 
 2004شھر نـيـسـان مـن عـام 

كمركز غير ربحي، وذلـك تـحـت 
اشراف الغـرفـة وبـالـتـعـاون مـع 
جھات مـخـتـلـفـة بـھـدف دعـم 
الصناعات والمنتجات الـمـحـلـيـة 
كـافـة وتــطـويـرھـا، وتـرويـجـھــا، 
وتسويقھا،  ومن أھدافه األخـرى 
تــنــظــيــم الــمــصــالــح الــتــجــاريــة 
والصـنـاعــيـة لـلـقــطـاع الـخــاص 

ھذا، ويتميـز الـمـركـز .  وتطويرھا
بوجود معرض دائـم بـمـواصـفـات 

 .  2م 450عالمية تبلغ مساحته 
 

ويعد المعرض األداة الـتـرويـجـيـة 
األولى من نوعھا في فلسطيـن، 
إذ يــھــدف إلــى عــرض جــمــيــع 
المـنـتـجـات الـتـي تصـنـع فـي 
المحافظة وتعريفھا لـلـمـجـتـمـع 

 . المحلي واإلقليمي والدولي

	مقتطفات من نشاطات الغرفة التجارية 
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يفتـتـحـون 
—معرض شركة ھوم الين للمفروشات 

 فرع بيت جاال 

مشــاركــة عــدد مــن أعضــاء 
الھـيـئـة الـعـامـة فـي دورة 
تدريبية حول إجراءات التصدير 

 والتسويق الدولي

لقاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بوكيل وزارة 
الخارجية السلوفاكية للغرفة التجارية وبـحـث 

 سبل التعاون المشترك

 

 معارض محلية ودولية
  جنين/ 2013معرض الصناعات الوطنية •

18-22  /5 /2013 
 ألمانيا/ نوريمبيرغ —3702ستون تيك •

29-5 /1-6 /2013 
com .tec-stone.www 

 تركيا/ تقنيات الزيتون —2013أوليف تيك  •
16-19  /5 /2013 

tr.com.izfas.olivtech.www 
 تركيا/ للزراعة العضوية—2013أورغانيك  •

16-19  /5 /2013 
com.ekolojiizmir.www 

 تركيا -معرض مينيكس•
 الموارد الطبيعية وتقنيات الجيولوجية

23-25 /5 /2013 
tr.com.izfas.minex.www 

 
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على البريد 

 :اإللكتروني
 info@bethlehem‐chamber.org	
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