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 مقدمةال

ة بيت لحم، كان عمى غرفة تجارة في محافظ وعالمياً  قميمياً او  محمياً  األعمال بيئة تشيدىا التي المتالحقة المتغيرات إطار في

تحقيق تنمية توجيات الغرفة االستراتيجية في  مع لتتماشى و المتغيرات ن تواكب ىذه التطوراتأصناعة محافظة بيت لحم و 

الغرفة التجارية خالل العام المنصرم نشاطات ركزت تو  ،وفعالية عضاء الييئة العامة بكفاءةأ تمبية متطمباتاقتصادية مستدامة، و 

العالقات التجارية مع غرف الروابط و  وتوطيد المحمية لمشركات والجودة األداء مستوى ورفع وتعزيز الخاص القطاع تمثيل عمى

 متابعات قضايا ومشاكل االعضاء مع مختمف الجيات المعنية،نشاطات ىذا العام  زمي   ما أىم ولعل   محمية وخارجية،تجارية 

 بالمحافظة. األعمال بيئة تحسين في الفاعمة المساىمةو  تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنيمذكرات تفاىم و توقيع و 

التي تمثمت في زيادة و  2012ىداف الجودة لمعام أمن  كبيراً  عدداً  ممت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عمى تحقيقع

نجحت لتقديم خدمات الكترونية، و  ت بخطوات تمييداً أعضاء جدد، كما بدألييا من خالل استقطاب إعضاء المنتسبين عدد األ

زيادة ساليب ترويجية جديدة لأاتباع فعاليات الغرفة، و ل المشاركة في نشاطات و ال من خالبزيادة فعالية مركز صاحبات االعم

ئة العامة في عضاء الييأ شراكاالعامة، و عضاء الييئة أت تدريبية لرفع كفاءة الموظفين و تنظيم دوراعدد زوار المعرض الدائم، و 

 ميرجانات دولية.تجارية ومعارض محمية وخارجية و  منتجاتيم من خالل بعثاتعماليم و أالخارجية لترويج النشاطات المحمية و 

أما عمى المستوى االداري فقد تم تطوير األنظمة والتعميمات لما فيو مصمحة العمل لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع األعمال في 

نظمتيا، و  ركت فيياالفعاليات التي شابرز النشاطات و أألىم الخدمات التي تم تقديميا و  يديكم ممخصاً أتضع بين ظة ، و المحاف

 .2012عام مينا تحقيقيا خالل تعذر ع ىدافاً أن نحقق في العام القادم أممين آ
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سنوي ألنو يعكس انجازات صناعة محافظة بيت لحم بتقديم تقريرىا الغرفة تجارة و  خرتل عام تفك
 السنوي لتقريرا ويستعرض االجتماعي.ىمية عمى المستويين االقتصادي و أنشاطات ذات حقيقية و 
 في جاءت ، والتي2012عام  خالل تمت التي والفعاليات والمبادرات نجازاتاال أىم ليذا العام
 طميعة في الغرفة وضع حول تتمحور والتي لمغرفة ستراتيجيةاال األولويات مع لتتماشى مجمميا

  في المحافظة. الخاص لمقطاع المساندة والتوجيات داعمي السياسات
 

كممت فييا الغرفة التجارية مسيرة أ ى جميع األصعدة؛ فكانت سنة مثمرةعم 2012 تمي زت سنة
المميزة  قدمت فييا المزيد من الخدماتالقرن الماضي، و العطاء التي بدأتيا منذ خمسينات 

 والترويج يةاالستثمار  الخريطة عمى الشركات في المحافظة تواجد تعزيز بيدفو   النشاطات النوعية.ألعضاء الييئة العامة و 
 المؤتمرات من العديد في المشاركة ارسال بعثات تجارية  عمى 2012عام  خالل الغرفة المتاحة؛ عممت االستثمارية لمفرص

 وورش المؤتمرات بين الغرفة العديد من الفعاليات توزعت نظمتو  االقتصادية، الوفود والدولية واستقبال اإلقميمية والمعارض
، كذلك مؤسسات مختمفةخرى و أغرف تجارية مذكرات تعاون مع اتفاقيات و  صة، كما وقعت عدةالمتخص والندوات العمل

 االستمرار في تحمل المسؤولية المباشرة في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية لممحافظة.
 

ى تتمكن من حت ،أعمال البناء في الطابق الثانيبمتابعة  2012عام خالل  غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم استمرت 
متنوعة وذلك من أجل اتاحة الفرصة لتنفيذ أكبر عدد من النشاطات والفعاليات التي وردت في الستخدامات  أكثر مرافقتوفير 

  .خطتيا االستراتيجية متوسطة المدى التي رسمتيا مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفمسطينية
 

 الصمة بالمسؤولية االجتماعية تيا تجاه المجتمع فقامت بالعديد من النشاطات ذاتلم تنس الغرفة التجارية واجبامن ناحية أخرى 
فال الذي من شأنو أن يدخل البيجة والسرور فعممت عمى تنفيذ ما جاء باالتفاقية مع الجانب النمساوي في اقامة ميرجان األط

وسائل الاالستثمار بأحدث التقنيات و و  وظيفي واستقطاب كفاءاتتطوير كادرىا العمى  يضاً أعممت ، و ألطفال بيت لحم
بالمرأة فارتقت بمستوى الخدمات  خاصاً  ولت الغرفة اىتماماً أو ، تطوير الخدماتداء الغرفة و أالتكنولوجية لرفع مستوى 

نية ، باالضافة إلى متابعة معالجة مشاكل األعمال مع الدوائر المععمالحبات األصاالمركز لسيدات و االستشارات التي يقدميا و 
  والوزرات ذات العالقة بيدف توفير مناخ استثماري مالئم.

 

 2013ن نوفييا حقيا بالكامل في ىذا التقرير آممين ان يكون عام أال يمكن متنوعة و وكثيرة و  وتيرة النشاطات كانت متسارعة ن  إ
لالقتصاد  عمى مختمف المستويات وتطويراً  ياً نوع وانجازاً  مميزةكبر لمغرفة التجارية ويشيد نشاطات أيحمل نجاحات  مزدىراً  عاماً 

الذين نتقدم منيم بالتقدير والشكر والعرفان عمى مساندتيم  مستقمة وخدمة األعضاء والمواطنينالمحمي عمى طريق بناء الدولة ال
 وعمميم من أجل تطوير االقتصاد الوطني والحفاظ عمى موقع الغرفة رائدة العمل القطاع الخاص.

 د. سمير حزبون 
 رئيس مجمس اإلدارة

 كممة رئيس مجمس اإلدارة
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 جارة وصناعة محافظة بيت لحمتعن غرفة  ذةنبــــ

 
القطاع  ومسؤولة عن تمثلىي ذات نفع عام، و غير ربحية تعتبر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مؤسسة مستقمة 

، حيث تمعب الغرفة دورًا ميمًا في المجال االقتصادي في المحافظة كونيا تعتبر من المؤسسات الرائدة ص في المحافظةاالخ
تعزيز االقتصاد من خالل جذب استثمارات جديدة وذلك بالتعاون مع مؤسسات استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة عمى في 

الرغم من كل المعيقات، حيث تبذل الغرفة كافة الجيود لمساعدة أعضاء الييئة العامة المنتسبين إلى عضويتيا عمى تحمل 
 ة وتشجيعيم عمى النمو والتوسع.الظروف الصعب

 
 14ويضم  ،رام اهللالفمسطينية ومقره  الصناعية تحاد الغرف التجاريةاتندرج غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تحت مظمة 

  .من القرن العشرين تأسست أول غرفة تجارية صناعية في محافظة بيت لحم في أوائل الخمسيناتوقد  ،غرفة في فمسطين
 

، حيث بمغ عدد أعضاء مجمس االدارة لمجمس االدارة  بات في تاريخ الغرفة، جرت ثالث انتخا2011تموز من عام  في
، ويضم المجمس المنتخب ألول مرة العنصر خدمة أعضاء الغرفة وتطوير برامجياجميعًا عمى  يعممونالمنتخب عشرة أعضاء 

 ى الوطن. مجمس إدارتيا عمى مستو  تضم سيدة في عضويةتجارية النسائي لتكون غرفة بيت لحم أول غرفة 
 

د المجمس الجديد بالمضي قدمًا لرفع مستوى أداء الغرفة ولتقديم أفضل الخدمات ألعضاء الييئة العامة، ودعم وقد تعي  
 االقتصادية المحمية المستدامة.  الصناعات والمنتجات المحمية لتحقيق التنمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حشبيك وحىاصم حعسيس وحًكين حنًيت وإزدهبر دعى وحطىير
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 د. سمير حزبون
 رئيس مجمس اإلدارة

 

 السيد صقر رمضان
 رئيسأول لم نائب

 (2013حزيران  – 2011) تموز 

 م. خالد الدرعاوي
 رئيسأول لم نائب
 (2015 – 2013) تموز 

السيد سامي أبو عيطة 
 أمين الصندوق

 

 ىم. عيسى موس
 أمين السر

 

  السيد ربيع الحمو
 نائب أمين السر

 

  السيد سامي ثمجية
 ثاني لمرئيس نائب

 

 السيد اياد الحروب
 نائب أمين الصندوق

 

 السيدة ماجدة جاد اهلل
 لجنة صاحبات األعمال 

 م. ضرار عابدين
 عضو

 

  دارةاإلأعضاء مجمس 
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 أىدافنا االستراتيجية
 صادي لمجتمع األعمال في المحافظةتعزيز النشاط االقت 
 خدمات وتعزيز التواصل مع األعضاءتحسين تقديم ال 
 مية وكفاءة أداء الغرفة التجاريةزيادة فاع 
 تحسين الموارد المالية لمغرفة 

 
 

 عــامـــة ال دا ـــاألى
المصالح التجارية والصناعية لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظة المنتسبة لمغرفة، ورعاية شؤونيا وتمثيميا لدى . تنظيم 1

مختمف الجيات المعنية في داخل وخارج الوطن، والدفاع عنيا في شتى القضايا ذات العالقة بالضرائب، والجمارك، 
 واالستيراد والتصدير والقوانين واألنظمة.

 طوير الصناعات المحمية )استشارات، دورات تدريبية، معارض(..  دعم وت2
قامة عالقات تجارية متينة مع ا3 لغرف التجارية والصناعية .  تنمية وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية لمخارج، وا 

 واألجنبية.العربية 
 لنشرات والكتيبات التجارية..  تعزيز ثقافة القطاع الخاص من خالل إصدار وتبادل وتوزيع البيانات وا4
 .  القيام بأعمال التحكيم بالخالفات التجارية. 5

 رسالتنا
 لألعضاء الخدمات أفضل تقديم عمى الغرفة تعمل

و، والتوجي االرشاد خالل من المحمي والمجتمع
، تكنولوجيةال األساليب ستخداماب القدرات وتطوير

 والدفاع عضائياأل الفعال التمثيل عمى تعمل كما
 مؤسسات مع الشراكة تفعيلم، و مصالحي عن

 واالىتمامم، العا والقطاع المحمي المجتمع
 والشباب والمرأة الخاصة حتياجاتاال بأصحاب

 

 وتشجيع وجودة كفاءة رفع عمى الغرفة تعمل كما
 العامل الكادر بتنمية واالىتمام الوطني المنتج

 نفتاحواال الشفافية معايير وتحقيق أعمىا، فيي
 الرأي وحرية

 فمسفتنا وسقيمنا
 التعاون روح تشجيع عمى الغرفة فمسفة تقوم

 والتعاون والموظفين األعضاء بين والمبادرة
 االقتصادية التنمية لتحقيق المؤسساتي

 وتعتبر، المحمي المجتمع في ستدامةالم
 حتياجاتامن  مشتقة نشاطاتيا أن ةالغرف

 نفسيا الغرفة وقد ألزمت، ءاألعضا وأولويات
 تحقيق في تساعدىا القيم من بمجموعة
 المساءلة، النزاىة، ىي: القيم وىذه، رؤيتيا

 االنفتاح، والتأقمم، التغيير التكاممية، الشفافية،
 والتقيد المينية ،االجتماعية ليةؤو المس

 داءاأل في الدولية بالمعايير

 رؤيتنا
 

 ازدىار لتحقيق داءاأل متميزة غرفة
 مستدام اقتصادي



 
 المجــان المنبثقـة عـن مجمـس االدارة  

 نبذة عن المجان 
خدمة القطاعات االقتصادية المتنوعة، والتي بدورىا تساىم في تنمية االقتصاد المنبثقة عن مجمس االدارة إلى  المجانتيدف 

تعتبر أداة من األدوات التي يمكن من خالليا وىي محافظة.  فقد تم تشكيل عدد من المجان القطاعية المتخصصة المحمي في ال
متابعتيا مع جيات االختصاص وايجاد قاتو والعمل عمى يكمو ومعالتعرف عمى أوضاع القطاع الخاص بشكل مستمر ومشا

عددًا من رجال األعمال المنتسبين لعضوية  ،مجمس اإلدارة وتشمل عضوية ىذه المجان إضافة إلى أعضاء من  .الحمول ليا
 الغرفة ضمن ىذه القطاعات المختمفة.

 
 المجان تشكيلاليد  من 

 معنية لحل تمك المشاكل والصعوبات.  الوقوف عمى الصعوبات التي تواجييا القطاعات االقتصادية والتنسيق مع الجيات ال1
 فة ومنتسبييا من خالل التعريف بالخدمات التي تقدميا الغرفة ودور المجان في ذلك.  تقوية االتصال والعالقة بين الغر 2
 ندوات وغيرىاالعمل و ات ال.  النيوض بأداء القطاع الخاص من خالل تنظيم ورش3
 المساىمة في تحقيق الرؤية االقتصادية لممحافظةمن .  تمكين القطاع الخاص 4
 ضل الخدمات ألعضاء الييئة العامةالخاص وتقديم أف.  تعزيز دور الغرفة في تمثيل القطاع 5
 
 

  المجان المنبثقة عن المجمس
 :وتضمدعم مجمس اإلدارة والتنسيق معو،  عمل عمىتلجان خمس انبثق عن مجمس اإلدارة 

  التجاريةالمجنة 
  الصناعيةالمجنة 
  الزراعيةالمجنة 
  السياحةالمجنة 
  التحكيملجنة 
  صاحبات األعمالجنة 

 
 افة إلى لجان االعالم والعالقات العامة، والوصف الوظيفي والكادر، والمالية، والبناء.باالض
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 وفعاليات المجاننشاطات أبرز 

 المجنة التجارية

 شارع بولص السادس "المدبسة"تفقد أوضاع تّجار 
مدير مكتب وزارة االقتصاد  –ون رئيس المجنة التجارية، و م.طاىر دن –عمل جولة تفقدية ضمت كل من السيد سامي ثمجية 

رئيس لجنة حماية المستيمك لمتعرف عمى أىم العقبات التي تواجو التجار في الشارع من أجل  -والسيد فؤاد األطرش الوطني
 متابعتيا مع الجيات الرسمية المختصة وايجاد الحمول المناسبة ليا.

 

 

 
 

 ادق التي تبيع المشروبات الروحيةاجتماع مع أصحاب المحالت التجارية والمطاعم والفن
أوضح االجتماع دور الغرفة التجارية من خالل المجنة التجارية في تأجيل تنفيذ قرار الزامية وضع الالصق عمى عبوات 
المشروبات الروحية، واعطاء فرصة لمتجار لعمل جرد لمخزون تمك المشروبات ووجوب وضع ممصق الجمارك الفمسطينية عمى 

 ف المباعة في األسواق المحمية.كافة األصنا
 
 
 
 
 
 
 

 

 االجتماع الدوري لمجنة التجارية
تناول االجتماع أىم األمور والقضايا فيما يخص موضوع منع 
استيراد البطيخ والبطاطا من اسرائيل، وموضوع اجراءات الدفاع 
المدني والطرق الواجب توافرىا ألسباب السالمة العامة، وكيفية 

مع وزارة االقتصاد الوطني في تنفيذ الزيارات والجوالت  التنسيق
الميدانية لممنشآت التجارية، والعمل عمى وضع خطة عمل 
لتنظيم أعمال المجنة لمقيام بالميمات والمسؤوليات عمى أكمل 
وجو فيما يخدم مصالح التجار في المحافظة بالتعاون مع 

 المؤسسات الرسمية والجيات المعنية.
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 لجنة التحكيم   

 تعريفيًا حول التحكيم في األراضي الفمسطينية م لقاءتنظي  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 زراعيةالمجنة ال

 تنظيم لقاء تشاوريًا مع التجار في القطاع الزراعي
ىدف المقاء إلى مناقشة التعاميم الواردة من وزارة الزراعة حول منع ادخال 
بعض المنتجات الزراعية من اسرائيل إلى األسواق الفمسطينية ، والتعرف 
عمى ىموم القطاع الزراعي في محافظة بيت لحم، حيث استيدف ىذا 

تجار الخضار والفواكو والثروة الحيوانية، حيث قام م. خالد درعاوي المقاء 
رئيس المجنة الزراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوضيح وتفسير ما  –

ورد في التعاميم، مع التأكيد عمى حرص التاجر عمى مراعاة أمور عدة 
قاء ومن أىم توصيات ىذا الم عند التعامل التجاري مع الجانب االسرائيمي

ضرورة العمل عمى تشكيل جسم لمقطاع الزراعي في محافظة بيت لحم 
بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لمتابعة وحل المشاكل 

 والقضايا في ىذا القطاع.

استيدف المقاء أصحاب المنشآت المسجمة ضمن قطاعات المقاوالت والصناعي 
قديم عرضًا مفصاًل من قبل الميندس والتجاري في الدرجة الممتازة، حيث تم ت

فيو أىمية التحكيم رئيس المجنة وأمين سر اتحاد المقاولين تناول  –جريس عطا اهلل 
كنظامًا قضائيًا خاصًا مستقل عن نظام القضاء الساري في المجتمع الفمسطيني، 

بو مازن بتكميف أاسي من فخامة الرئيس محمود عباس رئالمرسوم وأشار الى ال
المحامين واتحاد  ةنقابو  نقابة الميندسين،و  يين من اتحاد المقاوليين،مندوب

ييالت المقدمة والتي تعتبر احدى التس غرفة التحكيم الفمسطيني الصناعات لتأسيس
 القطاع الخاص. لمنشآت
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 صناعيةجنة الملا
 سقانون الضريبة الجديدورشة عمل حول 

قرار الحكومة الفمسطينية  تناولت الورشة موضوع
قانون جديد يقضي برفع قيمة الضريبة بشكل اعتماد 

 .2011لمعام  8انون الذي حمل رقم عام وىو الق

 
 جتماع دوري لمجنة الصناعيةا

 
 
 

 
 لجنة صاحبات األعمال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

رئيس/ة لجنة صاحبات  –قدمت السيدة ماجدة سمسع 
األعمال وعضو مجمس االدارة عرضًا مفصاًل حول 

رفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في مجال تجربة غ
النوع االجتماعي في حفل توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد 
الغرف الفمسطينية ومؤسسة أصالة لالقراض والتي 
تيدف إلى دعم وتمكين المرأة الريادية صاحبة المشاريع 
الصغيرة وتشجيعيا لمتسجيل ضمن القطاع الرسمي، 

رفة تجارة وصناعة وأشارت في عرضيا إلى أن غ
محافظة بيت لحم ىي أول من بادر في تشكيل لجنة 
سيدات أعمال عمى مستوى الغرف الفمسطينية، وكيفية 

لتقديم تطور آلية عمل المجنة لتصبح مركزًا متخصصًا 
 .صاحبات األعماللسيدات و  خدمات نوعية

تناول االجتماع قضايا قانونية المجان في 
المستقبل وآلية تنظيميا، وتفعيل نشاط المجنة 

الصناعيين المشاركة فييا،  وحث األعضاء
وموضوع المقاصات وضريبة القيمة المضافة، 
ومناقشة قانون ضريبة الدخل والحد األدنى 
لألجور، وتحديد موعد لزيارة المنطقة الصناعية 

 في بيت لحم.
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I. عضوية والخدماتسقسم ال  
يعتبر قسم العضوية والخدمات العمود الفقري لمغرفة، 
فيو يضم في عضويتو أصحاب المنشآت المرخصة 
رسميًا في قطاع األعمال، فبعد أن كان االنتساب 
لعضوية الييئة العامة اختياريًا يعتمد عمى قرار صاحب 
المنشأة، أصبح اآلن الزاميًا بعد أن صادق رئيس 

طنية الفمسطينية عمى القرار بقانون الغرف السمطة الو 
التجارية الصناعية الفمسطينية الذي من شأنو أن يعمل 
عمى نمو الغرفة اقتصاديًا من خالل زيادة عدد 
األعضاء، وبالتالي العمل عمى تقديم أفضل الخدمات 
التي من شأنيا تمبية احتياجاتيم وتحقيق مصالحيم بما 

 متطمباتيم.يتالءم مع 

  غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحمأسقسام ومراكز 

 أرسقام واحصائيات

العضوية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم باإلضافة إلى طبيعة الخدمات يرصد ىذا القسم من التقرير السنوي حركة 
يتم تسجيل األعضاء من أصحاب الشركات والمصانع والمحالت التجارية والمشاغل الحرفية والمينية في و  المقدمة من خاللو،

 عضوية الييئة العامة حسب :
 نوع القطاع االسقتصادي   ♦

 ات موزعة كما يمي:أنواع من القطاع ةخمس تشملو 
 

 في ىذا القطاع يتم التصنيف حسب نوع البيع سواء بالجممة أو التجزئةالقطاع التجاري:  .1
 عات الكيماوية أو صناعة الحجر أوالقطاع الصناعي: يتم التصنيف حسب نوع الصناعة اذا كانت ثقيمة مثل الصنا .2

عممية االنتاج، أو حرفية مثل مشاغل خشب الزيتون أو  النسيج وغيرىا من الصناعات التي تحتاج امكانيات كبيرة في

 الصدف، أو مينية مثل صنع األلمنيوم أو النجارة أو الحدادة.
 شركات التأمين،و  الفنادق ومكاتب السياحة والسفر،قطاع الخدمات: وتشمل في تسجيميا السياحة من حيث  .3

 البث االذاعي والتمفزيوني.والمصارف المالية ، والمطاعم، و 
 التعيدات العامة.اتب ذات العالقة بأعمال البناء و قطاع المقاوالت: وتشمل الشركات والمك .4

 القطاع الزراعي: وتشمل المنشآت االقتصادية ذات العالقة بتربية المواشي واألبقار والدواجن. .5
 

  خدمات سقسم العضوية والخدمات
 :تشملو  تقدم الغرفة خدمات أساسية ألعضائيا،

 دة إثبات الشخصية ومزاولة المينةعداد وتصديق شياا.  1
 يك / موظف لمحصول عمى تصريح تاجرصدار شيادة عضو / شر ا.  2
 عداد شيادة المنشأا.  3
 عداد معامالت جواز السفر األردنيا.  4
 (موظفو  .  تصديق الكفاالت بأنواعيا )عدلية، عطل وضرر، طالب5
 شات عمل تيتم بشؤون القطاع الخاصتدريبية وور  قامة وتنظيم دوراتا.  6
 بيك بينيم .  تنظيم لقاءات لرجال وسيدات أعمال، والعمل عمى التش7

 وبين المؤسسات المحمية
 بأعضاء الييئة العامة  .  نشر وتعميم المعمومات والبيانات المتعمقة8

 عند الطمب
 اقات تعريف ألعضاء الييئة العامةصدار بطا.  9



2102التقرير السنوي   |13 

 

   تصني  الدرجات ♦

 

 

 

  

 

 

 

 

 ...2012حتى نياية عام العضوية 

مشترك  1038حوالي  2012العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حتى نياية عام بمغ عدد أعضاء الييئة 
 ومشتركة موزعين حسب القطاعات االقتصادية والدرجات التالية:

 

 انهيئت انعبيت يىزعين حسب درجت انخصنيف وانقطبع االقخصبدي أعضبءجذول يبين عذد 

 

 حسب الدرجاتالمجموع  القطاعات االسقتصادية درجة التصني 
 زراعي يقبوالث خذيبث صنبعي حجبري

 25 0 1 21 1 2 الخاصة

 244 1 31 17 89 106 الممتازة

 228 5 6 8 54 155 االولى

 383 4 5 17 113 244 الثانية

 158 2 1 7 35 113 الثالثة

 1038 12 44 70 292 620 المجموع حسب القطاعات

 

 مشترك ومشتركة 8301

 وزارة االسقتصاد الوطني الدرجات في عضوية الييئة العامة حسب رأس المال المصرح بو في أوراق مراسقب الشركات أو شيادة تسجيل التاجر الصادرة عن تصن 

 ثرمال يقدر بمميون دينار أردني واكالدرجة الخاصة: كل منشأة اسقتصادية ذات رأس 
 دينار أردني وأسقل من مميون دينار أردني 70000يقدر ب  الدرجة الممتازة: كل منشأة اسقتصادية ذات رأس مال

 دينار أردني 70000دينار أردني وأسقل من  25000الدرجة األولى: كل منشأة اسقتصادية ذات رأس مال يقدر ب 
 دينار أردني 25000دينار أردني وأسقل من  10000الدرجة الثانية: كل منشأة اسقتصادية ذات رأس مال يقدر ب 

 دينار أردني 10000دينار أردني وأسقل من  5000لثة: كل منشأة اسقتصادية ذات رأس مال يقدر ب الدرجة الثا
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، والتي تعتبر زيادة نسبة أعضاء 2012قيق أىداف الجودة حسب نظام الجودة لعام تحسعى قسم العضوية والخدمات إلى 
%، وىذه نسبة متواضعة ولكننا نطمح لزيادة ىذه النسبة 9الييئة العامة أحد أىم ىذه األىداف، حيث ارتفعت النسبة إلى حوالي 

 :الييئة العامة حسب القطاعات االقتصاديةالمبين أدناه يبين مقارنة بين عدد األعضاء في  الرسمفي العام المقبل، و 

 

 

 



2102التقرير السنوي   |15 

 

حصائيات خدمات  2012الغرفة التجارية  لعام  وا 
قامة الندوات. قابات لعقد االجتماعات والمقاءاتر عددًا من قاعاتيا إلستخدام األعضاء والمؤسسات والنيتوف  .1  وا 
تماعية في مختمف المناسبات واألعياد، مثل: العديد من النشاطات والفعاليات االقتصادية واالجوالمشاركة في م يتنظ  .2

ميرجان الزيتون، ميرجان األعياد، وحممة تشجيع المشتريات في األعياد، وغيرىا من النشاطات التي تروج المنتجات 
  الحرفية والصناعية المحمية وتعكس المسؤولية االجتماعية لمغرفة تجاه المجتمع.

 يات إلى الجيات المعنية.عقد لقاءات قطاعية متخصصة ورفع التوص  .3
 تطوير خطط تساىم في تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة.  .4
 من خالل المستشار القانوني. تقديم استشارات قانونية لألعضاء المنتسبين لعضوية الغرفة .5
 لممؤسسات والجيات الرسمية المحمية واألجنبية المتعمقة بعضوية الييئة العامة. تقديم المعمومات .6

 

 اء في عضوية الييئة العامةنس

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحبات األعمال وتطوير لجنة لحم عمى االىتمام بشؤون سيدات و  عممت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت
يم نشاطات وفعاليات من شأنيا رفع كفاءة سيدات األعمال لتصبح "مركز صاحبات األعمال" يعمل عمى تنظ

، فـإننا نحرص قديم خدمات متميزة وتخدم األىدافوميارات السيدات في قطاع األعمال، وحرصًا منا عمى ت
عمى توفير احصائيات متجددة حول أعداد النساء في عضوية الييئة العامة فيما اذا كانت مفوض بالتوقيع أي 

 :مك المنشأةلمنشأة أو شريكة في تصاحبة ا
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 خدمات العضوية
يحرص قسم العضوية والخدمات عمى تقديم الخدمات اليومية التي يحتاجيا أعضاء الييئة العامة لتسيير معامالتيم مع الجيات 

خدمة موزعة  6006الي إلى حو  2012الحكومية واألىمية بجودة عالية ، حيث وصل مجموع الخدمات المقدمة حتى نياية عام 
 التالي:ك
 
 

 

 

 

 

 

أن ىناك ارتفاع ممحوظ في عدد صاحبات األعمال ضمن فئة الشريك في عضوية الدرجة الممتازة  نالحظ من الرسم البياني
حيث تجدر االشارة ىنا إلى تركيز تشارك المرأة مع زوجيا أو عائمتيا ضمن الشركات المساىمة الخصوصية أو العامة وترجع 

 Family) ة الثقافة المجتمعية السائدة في محافظة بيت لحم من ناحية األعمال العائميةىذه الظاىرة بتفسيرىا لخصوصي
Business) كما ونالحظ أنو ال يوجد شراكة ضمن تصنيف الدرجة الثالثة ألنيا مخصصة لفرد واحد وليس لممشاركة حسب ،

 االجراءات المعمول بيا في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

 خدمة  6336تقديم 
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 صادرات المحافظة حسب شيادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 

تشتير محافظة بيت لحم بعدة قطاعات انتاجية تقوم عمى تصنيع منتجات ذات جودة عالية  تستدعي تصديرىا إلى خارج 
الجدول التالي يبين صادرات المحافظة حسب شيادات ين المنتجات األخرى في العالم، و سطينية لميزتيا التنافسية باألراضي الفم

 المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم والتي تعطي مؤشرات لحركة صادرات المحافظة.
 

 يةالنسبة المئو  بالدوالر االمريكي سقيمة الصادارات طبيعة المنتجات

 %83 9,179,209 الحجر والرخام

 %11 1,245,480 كيماويات)أدوية ومواد تجميل، صابون، مواد تنظي ..الخ(

 %3 372,993 فضة..الخ( نحاس، زيتون، خشب ، مشغوالت يدوية عدا المطرزات)تح  صد

 %2 213,384 منتجات معدنية بما فييا األثاث المعدني

 %0.18 20,300 معدات وماكنات وآالت

 %0.16 17,258 الصناعات الخشبية واألثاث

 %0.11 11,770 منتجات الورق والكرتون والورق الصحي

 %0.06 6,088 المنسوجات والمالبس بما فييا المطرزات

 %100 11,066,481.68 مجموع الصادرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 1ي بشيادة )يورو تجدر االشارة إلى أن شيادة المنشأ تشمل المنتجات المصدرة إلى الدول العربية واألجنبية، وتستثنى السمع المصدرة إلى االتحاد األوروب
 التي يتم إصدارىا من سقبل دائرة والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.
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تدريبية متخصصة  تنظيم دورات  ♦
تعنى بزيادة الوعي لدى األعضاء 
في مواضيع اقتصادية مختمفة، 
وكذلك ورشات عمل متخصصة 
لتحسين العمل االداري داخل 

 الشركات والمنشآت المحمية.

 صدار بطاقات تعريفا ♦ ♦
لممشاركين في المعرض من غير 

رويج المنتسبين لمغرفة لتسييل ت
 منتجاتيم في الخارج. 

قامة ميرجانات ا ♦
ترويجية متخصصة 

ومعارض محمية لمتجار 
المحميين من أجل 
انعاش التسويق 

 الداخمي لممنتجات.

.IIمركز ترويج التجارة   
كمركز غير ربحي، وذلك تحت إشراف الغرفة وبالتعاون مع جيات  2004ن عام تأسس مركز ترويج التجارة في شير نيسان م

ومن أىدافو األخرى، تنظيم المصالح وتطويرىا، وترويجيا، وتسويقيا.  مختمفة بيدف دعم الصناعات والمنتجات المحمية كافة
  .التجارية والصناعية لمقطاع الخاص وتطويرىا

متر  450ذو مواصفات عالمية بمساحة  ىذا، ويتميز المركز بوجود معرض دائم
، ويعد المعرض األداة الترويجية األولى من نوعيا في فمسطين، إذ ييدف إلى مربع

عرض جميع المنتجات التي تصنع في المحافظة وتعريفيا لممجتمع المحمي 
 واإلقميمي والدولي. 

 
 

 خدمـات مركـز ترويـج التجـارة 
م العديد من الخدمات المتميزة لألعضاء والتي يعمل مركز ترويج التجارة عمى تقدي

جات، تيدف إلى ترويج منتجات محافظة بيت لحم والمساعدة في تسويق ىذه المنت
 :حيث تشمل تمك الخدمات

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترويج المنتجات المحمية من  ♦
الل عرضيا في المعرض خ

الدائم، حيث يزور المعرض 
وفود محمية؛ طمبة المدارس 
وبعض الزوار المحميين، 

 ووفود أجنبية.  

رات، وكتيبات، صدار نشا ♦
وكتالوجات متخصصة لمتعريف 

 بالصناعة المحمية.

تدريب خريجي الجامعات  ♦
الجدد بيدف تعزيز مياراتيم 
كسابيم خبرة  العممية وا 
تساعدىم في إيجاد فرص 
عمل. تشجيع وتسييل 

 االستثمار المحمي والدولي.

دارة ورعاية المعارض، ♦   تنظيم وا 
والبعثات التجارية والتعاقدات 
التجارية لممساىمة في فتح 
أسواق تجارية وتشجيع 

 التبادالت التجارية. 
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 نشاطات المركز
 

 (4/1381/ 03 -18) ايطاليا -مهرجان اليخوت/ غايتافي  المشاركة 

محافظة بيت لحم في ميرجان اليخوت الذي تنظمو خمس غرف  شاركت غرفة تجارة وصناعة
وتميزت مشاركة  ،لمجيات المشاركة في ىذا الميرجانبراز الجانب الثقافي ايدف ب، تجارية ايطالية 

 الغرفة باألمور التالية:

 " لمدير العام في نائب ا –واقع وتحديات" من قبل السيدة فيروز خوري  –القطاع الخاص تقديم ورقة اقتصادية بعنوان
 المؤتمر االقتصادي عمى ىامش المؤتمر.

 خشب الزيتون والصدف، نتجات يدوية وتقميدية من الفضة و عرض م
لغرفة تجارة بيت لحم وفمسطين بشكل عام  وتوزيع مواد دعائية وترويجية

 .وبيت لحم بشكل خاص في المعرض

  تذوق عكس الجانب الثقافي لفمسطين من خالل المشاركة في فعالية
المأكوالت الفمسطينية مثل ) المقموبة، مقبالت، الفالفل، الكفتة، السمطة، 
والخبز(، حيث تم تكريم الطب اخ الفمسطيني صالح محاميد درعًا لتقديمو 

 أفضل طبق من بين األطباق المشاركة.

 (6/1381/ 10 -11)  مهرجان االطفال

 

 
 
 
 
 
 
 
 

لحم عمى القيام بميماتيا اتجاه المسؤولية االجتماعية، شاركت في تنظيم ميرجان حرصًا من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت 
األطفال األول مع مؤسسة نمساوية في ساحة الميد الدخال الفرحة عمى قموب أطفال بيت لحم، حيث تخمل الميرجان عروضًا 

 اتجاه ساحة الميد.ترفييية وموسيقية، ومسيرة كشفية استعراضية ابتدأت من دوار العمل الكاثوليكي ب
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 (9/1381/ 13 -81) مهرجان السالم

ضمن فعاليات  تولى مركز ترويج التجارة تنظيم معرض السالم عمى أرض النادي األرثوذكسي العربي الرياضي في بيت جاال
بيت جاال  –ي الذي تنظمو المؤسسات الشبابية في بيت جاال خاصة النادي االرثوذكسي العربي الرياضسبوع السالم العالمي ا

 لى ما يمي:إمشاركة الغرفة في تنظيم المعرض  ىدفتو  وبالتعاون مع قسم الشباب في بمديتي اوبرفيميييو الفرنسية وجينا األلمانية
  التأكيد عمى جودة المنتج المحمي وانخفاض سعره مقارنة منتجات المصانع المحمية و ترويج خدمات المؤسسات و

 ي السوق.بالمنتجات األخرى المتوفرة ف
 .التأكيد عمى أىمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة 
  بيع منتجاتيم الحرفية التقميدية.دعم الحرفيين من خالل تسويق و 
 .تعزيز العمل االجتماعي كجزء أساسي من رسالة الغرفة 
  تحقيق دخل مباشر في المحافظة.و تحسين االقتصاد المحمي 
 صناعة محافظة بيت لحم كممثل لمقطاع الخاص في المحافظة.و غرفة تجارة  تعزيز دور 

 

 (81/1381/ 81 -81)  معرض سوق الميالد في الناصرة

ة حمول أعياد صناعة محافظة بيت لحم في معرض سوق الميالد الذي أقيم عمى ىامش االحتفاالت بمناسبشاركت غرفة تجارة و 
قيم في ساحة كنيسة أبيع منتجاتيم في المعرض الذي رفيين والمنتجين لعرض و رسال الحإ فيالمشاركة تمثمت الميالد المجيدة، و 

( دعم مشاركة الحرفيين بالتعاون مع برنامج تطوير القطاع LEDمجمس تنمية االقتصاد المحمي بيت لحم ) وتولى ،البشارة
 .BMZوالممول من الوزارة األلمانية لمتطوير االقتصادي والتنمية  GIZالخاص التابع ل 

 التي تزامنت مع فعاليات أخرى في ساحة الكنيسة.ألف شخص عمى طول فترة المعرض و  30تم تقدير عدد الحضور بأكثر من 
 لى:إىدفت المشاركة في المعرض و 

  بيع منتجاتيم الحرفية التقميديةدعم الحرفيين من خالل تسويق و 
  الغرفةتعزيز العمل االجتماعي كجزء أساسي من رسالة 
 تصادية مستدامة عمى المدى البعيدالتعاون المؤسساتي لتحقيق تنمية اقو  تعزيز العمل 
 ي وتحقيق دخل مباشر تحسين االقتصاد المحم 
  كممثل لمقطاع الخاص في المحافظة صناعة محافظة بيت لحمتعزيز دور غرفة تجارة و 
 رفع اسم غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عمى مستوى الوطن 
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عمل مركز ترويج التجارة عمى تنظيم بعثة تجارية إلى سموفاكيا 
رئيس مجمس االدارة، وم. عيسى  –ضمت كل من د.سمير حزبون 

المدير العام، ونخبة من  –أمين السر، والسيد عالء عديمي  –موسى 
انب رجال األعمال، وىدفت البعثة إلى تكوين عالقات تجارية مع الج

السموفاكي من خالل لقاءات عمل مع أصحاب شركات ومصانع 
مواقع  عدةسموفاكية في مختمف المجاالت الصناعية، وزارت البعثة 

الصمبة في محاولة مصانع لتدوير النفايات انشائية ومصانع سيارات و 
 تطبيقيا في محافظة بيت لحم.لنقل التجربة و 

ي الوكالة السموفاكية لمتجارة ف ىاماً  شمل برنامج أعضاء البعثة لقاءً و 
تكممت جيود أعضاء البعثة بتوقيع اتفاقية واالستثمار )ساريو(، و 

تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وغرفة تجارة  تعاون بين غرفة
 صناعة مقاطعة ترنافا حضرىا العديد من المسؤولين الرسميين.و 

 
 (6/1381/ 11 -14)  تجارية الى سلوفاكيا تنظيم بعثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .III مركز صاحبات األعمال   
    

، 2007بادرت الغرفة إلى تشكيل لجنة سيدات األعمال في عام 
حيث تعتبر ىذه المجنة أول لجنة تختص بشؤون سيدات األعمال 
عمى مستوى الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفمسطينية. 

ىذه المجنة إلى متابعة شؤون سيدات األعمال وتطوير تيدف 
وعممت  الغرفة عمى توفير نظام خاص يتالءم مع قانون الغرف ينظم عمل  ،عزيز وجودىن كعضو فعال في الغرفةقدراتين وت

 غرف التجارية والصناعية األخرى.لجنة سيدات األعمال، وعممت عمى نقل ىذه التجربة إلى ال

 

متناىية لتشمل صاحبات األعمال الصغيرة و  دأ التوجو إلى توسيع نشاط المجنة، ب2011وفي عام 
الصغر والحرفيات المواتي يعممن في بيوتين ولم يصمن إلى مرحمة اإلنتساب لمغرفة بعد، حيث 

حتضان أعمال النساء والمساعدة في ترويج أعمالين وتقديم الدعم والمساعدة اييدف ىذا التوجو إلى 
دأ التخطيط ، ب2012ومع بداية عام ، أعمالين احة لتسويق وتطويرالمت اتضمن اإلمكاني

 نشاء مركز صاحبات األعمال لمعمل عمى تحقيق ىذه الرؤية وىذا التوجو.والتحضير في الغرفة ال
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  التي تختص القيام بالدراسات واألبحاث في المجاالت
 صاحبات األعمال بأعمال

  ترتيب النشاطات والفعاليات المختمفة التي تيدف إلى
 األعمال مجتمعدمج سيدات وصاحبات األعمال في 

  في كافة  شراك سيدات وصاحبات األعمالاالعمل عمى
 نشاطات وفعاليات الغرفة

 األعمال من خدمات ستفادة سيدات وصاحبات الترتيب ال
 األقسام األخرى

  االت تيم يبية وورش عمل في عدة مجتنظيم دورات تدر
 السيدات صاحبات األعمال

  الترتيب لمشاركة السيدات صاحبات األعمال في
 ارض والمؤتمرات المحمية والدوليةالمع

  رية لتطوير أعمال صاحبات ستشااتقديم خدمات
 األعمال

 ات المساعدة في فيم السوق وتطوير منتجات صاحب
 األعمال لمالءمة حاجة السوق

 خدمات مركز صاحبات األعمال   
يرىن من المشاركات في المعرض، يعمل مركز صاحبات األعمال عمى دعم وتطوير مشاريع خاصة بالسيدات من العضوات وغ

 وذلك بالتعاون مع باقي أقسام ومراكز الغرفة، وذلك من خالل:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012آذار  -ضمن شير المرأةنشاطات وفعاليات مركز صاحبات أعمال غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
 ام مركز صاحبات األعمال في غرفة تجارة بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد األم المذان صادفا في شير آذار ق

وصناعة محافظة بيت لحم بتنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات الخاصة بصاحبات األعمال والرياديات في 
محافظة بيت لحم تكريمًا لين، حيث كانت بدايتيا في اطالق حممة تشجيع المشتريات المحمية الثانية تحت عنوان 

آذار، وجرى السحب عمى جوائز الحممة في مقر الغرفة  21شباط لغاية  7تي استمرت من شير المرأة" وال -"آذار
 رئيس مجمس االدارة وعدد من التجار المتبرعين لمحممة. –بحضور د.سمير حزبون 

 
  تمت ىذه الحممة اقامة حفل استقبال تحت رعاية رئيس وأعضاء مجمس االدارة عمى شرف الثامن من آذار حضره

سيدات وصاحبات األعمال والرياديات والمينيات المواتي يشغمن مناصب قيادية في المؤسسات المحمية،   عددًا من
ويأتي اليدف من اقامة ىذا الحفل االعالن عن انشاء مركز متخصص لخدمة النساء في قطاع األعمال بشكل عام، 

العمل في المركز والخدمات  ض آليةوتم استعراوالنساء المسجالت ضمن عضوية الييئة العامة بشكل خاص، كما 
التي سيقوم بتزويدىا، وأشارت السيدة سمسع من خالل كممة المجمس الى دور الغرفة في دعم المبادرات النسوية 

 لتشجعيين في الدخول الى عالم األعمال.
 

   نظ م المركز وبمبادرة منو معرضًا لممنتجات الحرفية بالتعاون مع
جارة وصناعة محافظة نابمس في تجمع سيدات أعمال غرفة ت

بيدف  اسقتصادنا يحاكي تراثنا"" مجمع بمدية نابمس تحت عنوان
دعم سيدات وصاحبات األعمال في كل من نابمس وبيت لحم 

المشيد االقتصادي في  المواتي يشكمن جزءًا كبيرًا من
 .المحافظتين
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اليدوية والتراثية، حيث ساىمت كل من مؤسسة  واشتمل المعرض الذي استمر لمدة يوم واحد عمى العديد من الحرف 
، والوكالة الكندية لمتنمية الدولية وشركة عقارات الدارة المجمعات التجارية وغرفة تجارة GIZالتعاون الفني األلماني 

 تمويل ىذا المعرض.ببيت لحم 
 

 حممة لتشجيع المشتريات المحمية تنظيم 

الحممة  ، نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة"... شير المرأةآذار.شعار " تحتعيد األم بمناسبة يوم المرأة العالمي و 
، حيث ىدفت ىذه الحممة الى  2012آذار  21شباط واستمرت لغاية  7الثانية لتشجيع المشتريات المحمية من تاريخ 

  .ني فيياحافظة ودعم االقتصاد الوطمواصمة تشجيع المواطنين عمى شراء المنتجات المحمية من أسواق الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V . مركز تكنولوجيا المعمومات     

ه تسعى الغرفة إلى مواكبة التطورات الحاصمة في مختمف المجاالت وعكسيا عمى آلية عمميا وخدماتيا، وذلك لإلرتقاء بيذ
مركز تكنولوجيا  ومن أىم ىذه المجاالت مجال تكنولوجيا المعمومات، حيث أسست الغرفة، الخدمات وتقديميا بأفضل جودة

الخدمات المعمومات لتقديم الدعم لكافة أقسام الغرفة وتحويل آلية عمميا لطرق متطورة تواكب تطورات العصر في مجال اإلدارة و 
كما يعمل المركز عمى تقديم الدعم واإلستشارات في ىذا المجال لألعضاء المنتسبين لمغرفة بالتعاون مع األقسام ، والتكنولوجيا

 األخرى.
 نتجات المحمية عبر شبكة اإلنترنتترويج وتسويق الم       

 Video Conference االتصال المرئيودوليًا لألعضاء، وذلك عن طريق  تسييل وسائل اإلتصال محمياً  
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 2012 امغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لع نشاطات أبرز

 

 ندوات -لقاءات  - عمل ورشات

 السفارة السموفاكية بالتعاون مع االسقتصادية وبيئة االعمال في جميورية سموفاكيا  ورشة عمل حول البيئة
تقديم عرض متكامل حول البيئة االقتصادية وبيئة األعمال في الجميورية السموفاكية واستعراض أىم القطاعات االقتصادية 

جاري مع سموفاكيا، وتناولت الورشة أىمية تنشيط واالجراءات الخاصة باالستيراد والتصدير والممرات التجارية لمتبادل الت
 العالقات التجارية بين الجميورية السموفاكية وفمسطين.

 
 
 
 
 
 
 

 ورشة عمل حول التوعية الخاصة بمشروع تطوير القطاع الخاص / التجمعات العنقودية
من  تمويلسطينية ووزارة االقتصاد الوطني و الغرف الفم ن اتحادبتنظيم م 

تم عقد ورشة عمل حول التجمعات العنقودية لقطاعات  الفرنسية لمتنميةالوكالة 
 في مقر الغرفة. الحجر والرخام والسياحة والصناعات الحرفية

حول سقانون العمل الفمسطيني بتنظيم من لجنة الحوار  توعوياً  لقاءً  تنظيم
 االجتماعي في المحافظة 

دياب استعرض السيد و . المطاعم السياحيةاستيدف المقاء أصحاب الفنادق و 
أىم المواد في مدير دائرة التفتيش وحماية العمل من مديرية العمل  -عوض

  .العماليني ىو لمصمحة أصحاب العمل و عمى أن قانون العمل الفمسط مؤكداً  قانون العمل الفمسطيني

 ورشة عمل حول مفاىيم وسقواعد التجارة الدولية استضافة
التجارة العالمية وأىم اتفاقياتيا، والخطوط  شرحًا حول دليل منظمة تضمنت

العريضة التي تناولتيا تمك االتفاقيات، والتفاصيل االضافية بالنسبة لمسمع 
 والخدمات تحت ممحقات اتفاقية الجات، واالجراءات التي اتبعتيا المنظمة

  الجمركية وقواعد المنشأ. في مكافحة االغراق والحواجز غير
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 ية المقترحة لمغر  الفمسطينيةالخطط االستراتيج

 – 2013خطة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم االستراتيجية ألعوام  المدير العام، - السيد عالء عديمي استعرض
في ورشة عمل نظميا اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفمسطينية لمناقشة الخطط االستراتيجية، تحت رعاية معالي  2015

أعضاء ر محافظ محافظة بيت لحم ورؤساء و وبحضو  CIDAو  GIZلوطني د.جواد الناجي وبتمويل من وزير االقتصاد ا
 مجالس ادارات الغرف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
 افتتاح ورشة العمل الوطنية لمتجمعات العنقودية في بيت لحم

نظ م اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفمسطينية بالشراكة مع وزارة 
قتصاد الوطني وتمويل من الوكالة الفرنسية لمتنمية وبتنفيذ شبكة اال

التجمعات العنقودية الفرنسية ورشة العمل الوطنية لمتجمعات 
وشارك  .العنقودية في الضفة الغربية والتي عقدت في بيت لحم

منشأة صغيرة ومتوسطة ممثمة بـ  90في ىذه الورشة ما يزيد عن 
، من مختمف المحافظات الفمسطينية تجمع عنقودي محتمل 14

وخبيرين دوليين من شبكة التجمعات العنقودية الفرنسية والخبير 
تطوير القطاع الخاص  إلىالمشروع  حيث ييدفالمحمي لممشروع.

زيادة ال منتمكنييم و وتحقيق التواصل بين التجمعات العنقودية 
  .سية في مواجية التحديات الخارجيةالتناف

 رفيعة المستوىدبموماسية  استقبال وفود

  انفهسطينيت انًهحق انخجبري انخركي نذي انسهطت انىطنيت 
 مفصل شرح ، وتقديموالوفد المرافق لوالسيد فاتح ألدم الفمسطينية  الممحق التجاري التركي لدى السمطة الوطنيةاستقبال 

وجميورية جارية بين السمطة الوطنية الفمسطينية عمى أىمية تفعيل االتفاقيات الت والتأكيد، محافظة بيت لحم حول اقتصاد
 .جولة في معرض الصناعات الدائم في مقر الغرفة وعمل ،تركيا

 
  انًهحق انخجبري نجًهىريت سهىفبكيب 

سار يلو الممحق التجاري لجميورية سموفاكيا السيد بيتر ك ستقبالا
 بادل التجاريالعمل المشترك لتعزيز التلبحث سبل تعزيز التعاون و 

الطرفان عمى عقد لقاء تعريفي باالقتصاد  اتفاقو تبادل الخبرات. و 
فاق عمى تنظيم زيارة وفد االتو  ،المحافظة عمالأالسموفاكي لرجال 

صناعي من غرفة بيت لحم إلى سموفاكيا لالطالع عن تجاري و 
بحث إمكانية التعاون المشترك قرب عمى الواقع االقتصادي ىناك و 

 الخاص.  مع نظرائيم من القطاع
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 ًبعىد انخبص نرئيس جًهىريت سريالنكبان  

 تقديمو  ،المعرض الدائم  وزيارة، المرافق لو والوفدالمبعوث الخاص لرئيس جميورية سريالنكا السيد نمال راجباكسو  استقبال
 خالل الجولة.حافظة الوضع االقتصادي في الم شرح حول

 

 رئيست بهذيت يىنبهييه  
 عمى المستجدات المتعمقةواطالعيا مونبمييو الفرنسية التي زارت الغرفة برفقة وفد رفيع المستوى،  رئيسة بمديةاستقبال 

لت إقامة ىذا المشروع الضخم، بالمنطقة الصناعية ال سيما و  الوضع  حول وتقديم شرحأن الحكومة الفرنسية قد مو 
دورىا الفعال في التنسيق لمشروع إقامة التجارية و عمى جيود الغرفة ثنت رئيسة البمدية االقتصادي في المحافظة، حيث أ

توطيد العالقات التجارية بين غرفتي إلى ضرورة تعزيز و  والدعوةمتيا، المنطقة الصناعية منذ بداية المشاورات حول إقا
 يت لحممونبمييو وب

 

  القنصل االيطالي العام 
في مقر  القنصل االيطالي العام جيانباولو كانتيني  استقبال

زيارة المعرض الدائم واط مع القنصل عما تنتجو و غرفة ال
وتقديم شرح لحم من منتجات صناعية وحرفية  محافظة بيت
 واالطالع عمىع االقتصادي في محافظة بيت لحم حول الوض

عمى ضرورة تفعيل مذكرات التفاىم  والتأكيدانجازات الغرفة، 
مجمس  نشاءاو ايطالية، قعة بين مدن ومؤسسات فمسطينية و المو 

 .ايطالي –عمال فمسطيني أرجال 

 سفير الجميورية التونسية لدى السمطة الوطنية الفمسطينية 
الحبيب بن فرح المستشار لطفي المم ولي ونائبو السي د سفير الجميورية التونسية  لدى السمطة الوطنية الفمسطينية  استقبال

وغرفة تونس في مجال القطاعات رة وصناعة محافظة بيت لحم تجاالحديث عن سبل التعاون بين غرفة و  والوفد المرافق لو
 اتن الغرفتين، وتنظيم زيار ياالقتصادية ذات االىتمام المشترك، والعمل عمى وضع خطوات لتوقيع مذكرة تفاىم وتعاون ب

 .لوفود من رجال أعمال تونسيين وفمسطينيينمتبادلة 

 مية الرسمية واألىميةعقد لقاءات مع االتحادات التخصصية والمؤسسات المح
 غرفة تجارة وصناعة بيت لحممقر صحاب محطات الوسقود في محافظة بيت لحم في أ لنقابة اجتماع الييئة االدارية 

نقابة  استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اجتماع الييئة االدارية ألصحاب محطات الوقود الذي نظمتو
يأتي االجتماع من اجل استمرار التواصل بين الييئة االدارية لمنقابة و  لتجارية. ا الغرفةاصحاب محطات الوقود في مقر 

رح ب  حيث يعاني منيا أصحاب محطات الوقود.مع جميع أصحاب المحطات في الوطن واالطالع عمى المشاكل التي 
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تعاون مع النقابة بما فيو بي ن ان الغرفة عمى استعداد وجاىزية لمالغرفة بالحضور و  رئيس مجمس ادارة -د.سمير حزبون
   مصمحة األعضاء في النقابة والمنتسبين لعضوية الييئة العامة لمغرفة التجارية.

 

 

 

 

 

 نابمسدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة استقبال مجمس إ 
مجمس ادارة غرفة  31/1/2012 بتاريخاستقبل رئيس وأعضاء مجمس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

واستعرض تجربة بيت اعة نابمس، رح ب د. سمير بالحضور صن
لحم في اقامة المعرض الدائم لممنتجات المصنعة في المحافظة، 

 األعمالوتشكيل وحدة خاصة تيتم بشؤون سيدات وصاحبات 
الى الوضع االقتصادي الذي تمر بو محافظة بيت  كما واشار

ن من خالل الجانبي لحم، وتناول المقاء بحث سبل التعاون بين
ة عقد ميرجانات تسوق لتنشيط الحركة التجارياقامة معارض و 

 . بيت لحملتجار محافظتي نابمس و 

 غرفة تجارة وصناعة الناصرة والجميل  استضافة وفد من 
لنشاطات االجتماعية لبحث سبل التعاون المستقبمي في تنفيذ بعض االجميل صناعة الناصرة و و وفد من غرفة تجارة استقبال 

 لطرفين.من خالل مذكرة التفاىم الموقعة بين ا الغرفتينلمتعاون القائم بين  وتأتي ىذه الزيارة استكماالً  االقتصادية،لثقافية و وا

 

 مدير عام المؤسسة المصرفية الفمسطينية  استقبال 
حداد مدير عام أمين  وصناعة محافظة بيت لحم السيد نائب رئيس مجمس ادارة غرفة تجارة رمضانلسيد صقر استقبل ا

من أجل التباحث بالخدمات المصرفية التي يمكن تقديميا لدعم القطاع الخاص بحضور عدد صندوق التنمية الفمسطيني 
 من رجال األعمال وأصحاب الشركات في المحافظة.
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 لقاء تشاوري مع مجمس الشاحنين الفمسطيني استضافة 
دل التجاري" بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني ومؤتمر االمم المتحدة ضمن مشروع "تنمية القدرات لتسييل عممية التبا 

" والذي ييدف الى بناء قدرات المجمس `االونكتادلمتجارة والتنمية "
القانونية والموجستية بما يخدم  يعكس التوسع في االنشطة والخدماتل

احتياجات المستوردين والمصدرين واصحاب شركات ومكاتب الشحن 
 حضر ص ويعزز قدرات المؤسسات الوطنية ذات العالقة.والتخمي

المقاء مجموعة من المستوردين والمصدرين واصحاب شركات ومكاتب 
وتم الشحن والتخميص المسجمين ضمن عضوية الييئة العامة، 

 قات التي يتم مواجيتيا مع وزاراتالمشكالت والمعياستعراض أبرز 
 .مكاتب االسرائيمية عمى الميناءاليمية من حيث القوانين والتخميص من خالل السمطة الفمسطينية، واالجراءات االسرائ

 
  وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيميةاستقبال  

بحث سبل تفعيل مذكرة التفاىم الموقعة بين غرفتي بيت لحم والبرازيل 
لتعزيز وتوثيق عالقات التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين 

ق البرازيمية، اسو ة عمى بحث مشاكل االستيراد من األعالو  ،البمدين
 ىمية التبادل التجاري المشترك. أو 

 
 
 
 "مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في القطاع الصناعي" ورشة عمل حول 

استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ورشة عمل حول " مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في القطاع 
" نظمتيا مؤسسة اليف جيت لتأىيل المعاقين بيدف التوعية الصناعي

لمستقبل أفضل لدعم وتفعيل دور األشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة في القطاع الصناعي الفمسطيني، حيث تركزت محاور 
الورشة عمى توعية أرباب العمل والمصانع ألىمية تعاونيم وتنبيييم 

وقيم وأىمية دمج ىذه الفئة لقوانين العمل الفمسطينية التي تحمي حق
وشارك في ورشة  لمقطاع الصناعي من أجل بناء مجتمع متكامل.
  العمل مجموعة من أرباب العمل ورجال األعمال.
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عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اجتماعيا األول مع مندوبي الييئة العامة لمناقشة التقرير االداري السنوي، 
إلى قانون الغرف التجارية الصناعية الفمسطينية الجديد رئيس مجمس االدارة االجتماع باألشار  –بون افتتح د.سمير حز و 

لى النظام الداخمي الجديد لمقانون الذي يقضي بتشكيل 2011المصادق عميو من قبل سيادة الرئيس محمود عباس عام  ، وا 
اركة مع أعضاء الييئة االدارية في التخطيط لجان قطاعية متخصصة من الييئة العامة تستطيع المساىمة والمش

دقق االستراتيجي، حيث يعتبر ىذا االجتماع المبادرة األولى من نوعيا عمى مستوى الوطن، وتضمن االجتماع تالوة تقرير م
أمين سر المجمس عرضًا  –، واستعرض م. عيسى موسى 2012تقرير نصف السنة من عام و  2011الحسابات المالي لعام 

 حول التقرير االداري ألعمال مجمس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لنفس الفترة. موجزاً 

 
 "ورشة عمل حول" ادارة النفايات الصمبة في المحال التجارية وامكانيات التدوير 

 

 

 

 

 

  اجتماع مندوبي الييئة العامة األول 

 

  

 

 

ورشة عمل حول "ادارة النفايات الصمبة في المحال التجارية وامكانيات  حمغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لضافت است
التدوير" نظميا كل من مجمس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصمبة وجمعية ميندسي الصرف الصحي الفمسطينية، 

حدى فعاليات الحممة التوعوية من إتعتبر ىذه الورشة  ت لحم.حيث استيدفت ىذه الورشة تجار شارع بولس السادس في بي
مشروع " تقوية القدرات المالية لمجمس الخدمات المشترك الدارة النفايات الصمبة وحممة التوعية والمشاركة المجتمعية" بتمويل 

لمشروع إلى تحسين أداء ييدف ىذا او " PMSPمن القنصمية االيطالية في القدس ضمن برنامج دعم البمديات الفمسطينية 
 .ادارة النفايات الصمبة لمحافظة بيت لحم ورفع وعي المواطنين في مجال البيئة بشكل عام والنفايات الصمبة بشكل خاص
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 ورشات عمل دولية – ت تجاريةبعثا

  غرف تجارية لسبع دول عربية في مسقط / سلطنة ُعمان وإدارةبناء حول عمل ة ورش في المشاركة

تحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية العام األمين الو  ،شارك مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عالء عديمي
دارةدور منظمات العمل والغر  التجارية والصناعية في بناء ل حول عم الفمسطينية جمال جوابره في ورشة  غر  تجارية وا 

لسبع دول عربية في مسقط / سمطنة ُعمان وذلك من خالل مشروع مدعوم من قبل منظمة العمل الدولية لتطوير الغرف 
 التجارية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذكرات تعاونتوسقيع اتفاسقيات و 

 بيت جاال – ع وزارة العمل الفمسطينية/ مركز التدريب المينيتوسقيع اتفاسقية تعاون م

يعمل ن أفمسطينية/ مركز التدريب الميني ونصت االتفاقية عمى توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العمل ال 23/1/2012تم بتاريخ 
ميني بما يضمن المصمحة الفعاليات المتعمقة بموضوع التدريب النشطة و خر في  تنفيذ األكل طرف عمى مساندة الطرف اآل

 المشتركة بينيما.
 

 

 

التعريف بدور منظمات أصحاب العمل إلى وىدفت الورشة 
وتعزيز مفيوم اإلدارة الرشيدة لمحكم في ىذه المؤسسات 
ودورىا في الضغط والمناصرة والتأثير عمى صناعة القرار 

 األعضاء، إضافة إلى التفكير جماعياً والدفاع عن مصالح 
في تفعيل دور الغرف وتمكينيا من استقطاب األعضاء من 
خالل اقتراح خدمات نوعية تعزز من ثقة مجتمع األعمال 

 الذي تمثمو. 

غرفة عدة لقاءات مع مدراء غرف كل من المدير عام  وعقد
ُعمان والبحرين والسعودية واليمن وتم بحث آفاق التعاون 

جسور التواصل لخدمة االقتصاد الوطني والقطاع ومد 
 الخاص الفمسطيني.
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 لمتكنولوجيا المتقدمة " ليو" توسقيع اتفاسقية تعاون مع شركة 

يعمل كل طرف عمى ن أنصت االتفاقية عمى شركة ليو لمتكنولوجيا المتقدمة و توقيع اتفاقية تعاون مع  23/1/2012تم بتاريخ 
التكنولوجيا بما يب الميني التي تتعمق باألتمتة و ات المتعمقة بموضوع التدر الفعالينشطة و ألتنفيذ اخر في مساندة الطرف اآل

 يضمن المصمحة المشتركة بينيما.
 

 مع غرفة تجارة و صناعة ترنافا/ سموفاكياتعاون توسقيع اتفاسقية 

مقاطعة ترنافا  صناعةتجارة وصناعة محافظة بيت لحم وغرفة تجارة و  توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة 27/6/2012تم بتاريخ 
العديد من المسؤولين الرسميين، لى سموفاكيا حيث حضر التوقيع إخالل زيارة البعثة التجارية التي نظمتيا الغرفة التجارية 

لمناخ االستثماري بين تشجيع االمجاالت االقتصادية والتجارية، و  شممت ىذه االتفاقية بنود عدة تمخصت بالتعاون في كافةو 
كوين معمومات االتصال الخاصة بأعضاء الييئة العامة بين الغرفتين لتاإلحصائية، و معمومات التجارية و ال تبادلالبمدين، و 

نيا تشجيع العالقات التجارية بين رجال األعمال في أتنظيم عدة نشاطات من شلتجارب، و اعالقات تجارية، وتبادل الخبرات و 
 البمدين.

 
 توسقيع اتفاسقية ميرجان السالم

النادي بين الغرفة التجارية و  14/9/2012ع ىذه االتفاقية بتاريخ تم توقي
نصت االتفاقية عمى تعاون بيت جاال و  األرثوذكسي العربي الرياضي في

الغرفة التجارية مع النادي في تنفيذ ميرجان السالم بمناسبة يوم السالم 
العالمي بتنظيم المؤسسات الشبابية في بيت جاال، وبالتعاون مع قسم 

تمثل دور الغرفة و  ،يميييو الفرنسية وجينا األلمانيةلشباب في بمديتي اوبرفا
التجارية وفق ما نصت عميو االتفاقية بتنظيم معرض السالم ضمن فعاليات 

 الميرجان.
 

 SEDIPتوسقيع اتفاسقية 
وقد  ،مباركة من وزارة العملالتجارية باتحاد الغرف ا بين مؤسسة يوحنا بولس الثاني و توقيع اتفاقية م 20/9/2012تم بتاريخ 

وتنص االتفاقية عمى ، عن االتحاد عند الضرورةتنفيذ االتفاقية فو ض االتحاد غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لمتابعة 
المتوسطة، بحيث يكون من خالل دعم المؤسسات الصغيرة و  نشاء مؤسسة تيدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية في فمسطينا

شركاء أساسيين وىم السمطة الوطنية الفمسطينية )تمخصت بمباركة من وزير العمل بدل الشراكة الفعمية(، اتحاد  فييا ثالث
نشاء ىذه المؤسسة المستقمة خدمة اوالغاية من  ،مؤسسة يوحنا بولس الثانيالغرف التجارية الصناعية  الزراعية الفمسطينية، و 

ثراء وتعزيز اة في تحقيق التنمية االقتصادية و ور استراتيجي ييدف إلى المساىماالقتصاد الفمسطيني، والعمل ضمن إطار منظ
 تسخير موارد سياسية واقتصادية ومينية جديدة في التنمية.ي في  فمسطين والبحث عن وتنظيم و األداء المؤسساتي االقتصاد
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 توسقيع اتفاسقية تنفيذ مشروع اليافطات في محافظة بيت لحم

لتنفيذ مشروع اليافطات في محافظة بيت لحم الممول من الوكالة االمريكية  اتفاقية 26/9/2012رية بتاريخ تجاوقعت الغرفة ال

نواع من أ. والمشروع يشمل ثالث وبالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار DAIلمتنمية من خالل مشروع كومبيت لتطوير السياحة/ 

 ،ف بيذه المواقعسياحية واألثرية والدينية اليامة، ومنيا المعموماتية والتي تعر  الشاخصات منيا االرشادية لمداللة عمى المواقع ال

من مواصفات ومعايير دولية وتوضح سبل الوصول ليا، ومنيا الترحيبية عمى مداخل المحافظة، وقد نفذت ىذه الشاخصات ض

والذي تم اقرارىا في السابق بحيث  في بيت لحم""خطة تطوير السياحة ول مشاريع أتت اتفاقية ىذا المشروع لتنفيذ أوقد  ،معتمدة

 .تشمل  آليات إلطالة فترة إقامة السياح في بيت لحم وتطوير المسارات السياحية، وأنماط سياحة جديدة وتنظيم الوضع السياحي

 

 

 

 توسقيع اتفاسقية مع الخارجية السموفاكية لتمويل تأثيث مختبر الحاسوب 
ر السموفاكي رادوفان يافوركيك، الخارجية السموفاكية مثميا السفياالتفاقية بين الغرفة التجارية و  توقيع ىذه 9/10/2012تم بتاريخ 

 مختبر الحاسوب في الطابق الثاني. تأثيثتنص االتفاقية عمى و 
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 خاتمة التقرير السنوي

حيث تناولت البيانات محافظة بيت لحم  نشاطات وفعاليات شيدتيا غرفة تجارة وصناعة 2012عام ليعكس التقرير السنوي 

المراكز المتخصصة التابعة لمغرفة كما وتعكس ىذه األرسقام تطورات ذات أىمية كبيرة في تقديم أداء األسقسام و والجداول 

خدمات من حيث الكمية والنوعية ألعضاء الييئة العامة شيدتيا الغرفة خالل العام الماضي، كما وشيدت الغرفة حركة عمل 

 يود مخمصة من شأنيا رعاية مصالح وخدمة القطاع الخاص واالسقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم .وج

 

، حيث يعد ما جاء فيو 2012قد ال يعكس ىذا التقرير في صورة فوتوغرافية وبكامل التفاصيل كل ما أنجزتو الغرفة خالل عام 

في المحصمة النيائية تعبير بميغ وصادق عن أعمال منظمة  ممخصًا ألبرز النشاطات والفعاليات التي تم تنفيذىا إال أنو

ومجيود أمين وثمرة تعاون فيما بين مجمس االدارة والطاسقم التنفيذي لتحقيق األىدا  االستراتيجية التي تسعى ادارة غرفة 

الخدماتية تجارة وصناعة محافظة بيت لحم النجازىا لما فييا خدمة مصمحة أصحاب المنشآت التجارية والصناعية و 

 واالنشائية والزراعية في المحافظة.

 

فكل التحية واالحترام والتقدير لكل العقول والسواعد التي تعمل عمى رفع مستوى أداء العمل في غرفة تجارة وصناعة محافظة 

قديم الحمول بيت لحم من أجل االستمرارية في في تنفيذ البرامج والدورات والمقاءات ، ورسم الخطط لممناسقشة والبحث وت

 ة المجاالت االسقتصادية وشؤون القطاع الخاص في محافظة بيت لحم.فوالتصورات لمقضايا في كا

 




