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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

توجيات الغرفة االستراتيجية في تحقيق تنمية  مع لتتماشى ن تواكب ىذه التطورات و المتغيراتأيت لحم صناعة محافظة بو 

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

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

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

 بالمحافظة. األعمال بيئة تحسين في الفاعمة المساىمة و مذكرات تفاىم و تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

التي تمثمت في زيادة عدد و  2013ىداف الجودة لمعام أعدد كبير من  عممت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عمى تحقيق

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

ساليب ترويجية جديدة لزيادة عدد زوار أاتباع فعاليات الغرفة، و ال من خالل المشاركة في نشاطات و ية مركز صاحبات االعمفعال

عضاء الييئة العامة في النشاطات أ شراكاالعامة، و عضاء الييئة أت تدريبية لرفع كفاءة الموظفين و المعرض الدائم، و تنظيم دورا

 ميرجانات دولية.تجارية ومعارض محمية وخارجية و عماليم و منتجاتيم من خالل بعثات أالمحمية و الخارجية لترويج 

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

  .ظةالمحاف

ن أممين آ، غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم نظمتياو  ركت فيياالفعاليات التي شاالنشاطات و ألىم  يديكم ممخصاً أضع بين ن

 .2013عام مينا تحقيقيا خالل تعذر ع ىدافاً أنحقق في العام القادم 
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جمل لكم أىم كل عام باصداره بحيث ن  خر تفنطل عميكم مجددا من خالل تقريرنا السنوي والذي ن
 االجتماعي. ىمية عمى المستويين االقتصادي و أ والتي لياام خالل العالغرفة  حققتياالتي نجازات اال

عام ل تم تنفيذىا استنادا لخطة عمل الغرفة التي المبادرات أىم ليذا العام السنوي التقرير يستعرض
 . 2015من أجل تحقيق األىداف االستراتيجة التي تسعى الغرفة الى تحقيقيا مع نياية عام  2013

 

 مزيدا 2013خالل العام و قدمت وصناعة محافظة بيت لحم مسيرة العطاء  لقد أكممت غرفة تجارة
  ألعضاء الييئة العامة. النوعيةمن الخدمات 
واستقبمت والدولية  اإلقميمية والمعارض المؤتمرات من العديد فيوالمشاركة بعثات تجارية حيث عممت الغرفة التجارية عمى تنظيم ال

غرف مع وتفاىم مذكرات تعاون اتفاقيات و  وقعت عدة والمتخصصة،  العمل ورشالندوات و يد من العد نظمتو  االقتصادية، الوفود
 .تجارية اخرى ومؤسسات مختمفة

تم انشاء قاعة مؤتمرات متعددة االستخدامات استكماال ألعمال البناء في الطابق الثاني لمبنى الغرفة حيث  2013شيد العام كما 
تخدم القطاع التي والدورات من أجل تنفيذ أكبر عدد من النشاطات والفعاليات سائل التكنولوجية ومركز تدريب مجي ز بأحدث الو 

 الخاص. 
 

غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بتنفيذ العديد من النشاطات التي ترى أنو لزاما قامت  وعمى صعيد المسؤولية االجتماعية فقد
وأولت اىتماما كبيرا لممرأة من خالل تنفيذ وظيفي تطوير كادرىا العمى  يضاً أعممت  عمييا القيام بيا تجاه المجتمع المحمي، كما

من خالل مع الجيات المعنية األعضاء  شؤونباالضافة إلى متابعة الدورات المتخصصة لرفع وبناء قدرات صاحبات األعمال 
 التي تم تشكيميا. المجان القطاعية المتخصصة 

 

 والعريقة العتيدة المؤسسة ىذه تجاه بيم المنوط الدور أىمية عمىلمتأكيد  العامة الييئة أعضاء والسادة اتلمسيد الكممة ىذه فيأتوجو 
 ومد ىا وأنشطتيا فعالياتيا جميع في المشاركة عمى والحرص معيا والتواصل والتفاعل التعاون خالل من تمثيميم عمى تحرص التي

 عيدناىما الذْين والتجاوب بالتعاون الكبيرْين واعتزازنا تقديرنا رغم فنحن أعضائيا، توتطمعا أىداف تحقق التي والتصورات باألفكار
 وندوات ولقاءات اجتماعات من الغرفة فعاليات في والمشاركة الحضور في والمتمثل الغرفة، مع األعضاء من واسع قطاع قبل من

 التفاعل ىذا مثل ألن الغرفة، مع قبميم من والتعاون االلتفاف من دالمزي إلى نتطمع مازلنا أننا إال التخصصية، المجان في والمشاركة
 الوصول أجل ومن المحافظة في الخاص القطاع قبل من عمييا المعقودة اآلمال مستوى إلى العريقة المؤسسة ىذه لدفع الزم أمر ىو
 .المنشودة الغايات إلى

          
 

 كممة رئيس مجمس اإلدارة

 د. سمير حزبون
 رئيس مجمس اإلدارة
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 لحـجارة وصناعة محافظة بيت تعف غرفة  نبػػػػذة
 

ص االقطاع الخ 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 في تعزيز في المحافظة

ت جديدة وذلك بالتعاون مع مؤسسات استثمارية لتحقيق التنمية المستدامة عمى الرغم من كل االقتصاد من خالل جذب استثمارا
ة المعيقات، حيث تبذل الغرفة كافة الجيود لمساعدة أعضاء الييئة العامة المنتسبين إلى عضويتيا عمى تحمل الظروف الصعب

 وتشجيعيم عمى النمو والتوسع.
 

 14ويضم  ،رام اهللالفمسطينية ومقره  الصناعية تحاد الغرف التجاريةات لحم تحت مظمة تندرج غرفة تجارة وصناعة محافظة بي
  .من القرن العشرين تأسست أول غرفة تجارية صناعية في محافظة بيت لحم في أوائل الخمسيناتوقد  ،غرفة في فمسطين

 
حيث بمغ عدد أعضاء مجمس االدارة المنتخب  ،لمجمس االدارة  ، جرت ثالث انتخابات في تاريخ الغرفة2011تموز من عام  في

، ويضم المجمس المنتخب ألول مرة العنصر النسائي لتكون خدمة أعضاء الغرفة وتطوير برامجياجميعًا عمى  يعممونعشرة أعضاء 
 مجمس إدارتيا عمى مستوى الوطن.  تضم سيدة في عضويةتجارية غرفة بيت لحم أول غرفة 

 
بالمضي قدمًا لرفع مستوى أداء الغرفة ولتقديم أفضل الخدمات ألعضاء الييئة العامة، ودعم الصناعات د المجمس الجديد وقد تعي  

 االقتصادية المحمية المستدامة.  والمنتجات المحمية لتحقيق التنمية
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 أعضاء مجمس اإلدارة 
 كل من: 2011يضم مجمس اإلدارة الذي تم انتخابو في تموز 

 

 رئيس مجمس اإلدارة  . سمير حزبون.  د1
 (2013حزيران  – 2011) تموز  رئيسأول لم نائب  .  السيد صقر رمضان2
 (2015 - 2013تموز ) رئيسأول لمنائب   م. خالد الدرعاوي  .3
 ثاني لمرئيس  نائب  .  السيد سامي ثمجية4
 أمين السر  .  م. عيسى موسى5
 رنائب أمين الس  .  السيد ربيع الحمو6
 أمين الصندوق  .  السيد سامي أبو عيطة7
 نائب أمين الصندوق   .  السيد اياد الحروب8
 لجنة صاحبات األعمال  .  السيدة ماجدة جاد اهلل9

 عضو  .  م. ضرار عابدين 10
 
 

 

 
 دولة فمسطيفمحمود عباس رئيس رئيس الفخامة  في ضيافة ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـمجمس 
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 أىدافنا االستراتيجية

 .تعزيز النشاط االقتصادي لمجتمع األعمال في المحافظة 
 .تحسين تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع األعضاء 
 .زيادة فاعمية وكفاءة أداء الغرفة التجارية 
 .تحسين الموارد المالية لمغرفة 

 عػػامػػػة ال داؼػػػاألى
لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظة المنتسبة لمغرفة، ورعاية شؤونيا وتمثيميا لدى . تنظيم المصالح التجارية والصناعية 1

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

 .، لقاءات مع رجال أعمال، ندوات(ارات، دورات تدريبية، معارض.  دعم وتطوير الصناعات المحمية )استش2
قامة عالقات تجارية متينة مع الغرف التجارية والصناعية العربية 3 .  تنمية وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية لمخارج، وا 

 واألجنبية.
 والنشرات والكتيبات التجارية..  تعزيز ثقافة القطاع الخاص من خالل إصدار وتبادل وتوزيع البيانات 4
 .  القيام بأعمال التحكيم بالخالفات التجارية. 5

 رؤيتنا
 

 ازدىار لتحقيق داءاأل متميزة غرفة
 مستدام. اقتصادي

 رسالتنا
 لألعضاء الخدمات أفضل تقديم عمى الغرفة تعمل

و، والتوجي االرشاد خالل من المحمي والمجتمع
، التكنولوجية 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 وقيمنا
 التعاون روح تشجيع عمى الغرفة فمسفة متقو 

 والتعاون والموظفين األعضاء بين والمبادرة
 االقتصادية التنمية لتحقيق المؤسساتي
 وتعتبر، المحمي المجتمع في المستدامة

 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



   القطاعيةالمجػػاف 
 

 نبذة عف المجاف 
خدمة القطاعات االقتصادية المتنوعة، والتي بدورىا تساىم في تنمية االقتصاد المحمي في المحافظة.  إلى القطاعية  المجانتيدف 

تعتبر أداة من األدوات التي يمكن من خالليا التعرف عمى أوضاع وىي ان القطاعية المتخصصة فقد تم تشكيل عدد من المج
وتشمل عضوية   .متابعتيا مع جيات االختصاص وايجاد الحمول لياالقطاع الخاص بشكل مستمر ومشاكمو ومعوقاتو والعمل عمى 

 ال المنتسبين لعضوية الغرفة ضمن ىذه القطاعات المختمفة.ىذه المجان إضافة إلى أعضاء من مجمس اإلدارة عددًا من رجال األعم
 

 نشاء المجافااليدؼ مف 
 معنية لحل تمك المشاكل والصعوبات.  الوقوف عمى الصعوبات التي تواجييا القطاعات االقتصادية والتنسيق مع الجيات ال1
 مات التي تقدميا الغرفة ودور المجان في ذلك.  تقوية االتصال والعالقة بين الغرفة ومنتسبييا من خالل التعريف بالخد2
 ندوات وغيرىاالعمل و ات ال.  النيوض بأداء القطاع الخاص من خالل تنظيم ورش3
 المساىمة في تحقيق الرؤية االقتصادية لممحافظةمن .  تمكين القطاع الخاص 4
 لييئة العامةضل الخدمات ألعضاء ا.  تعزيز دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص وتقديم أف5
 
 

 التي تـ تشكيميا9 القطاعية الرئيسيةالمجاف 
 

 التجارية 
 الصناعية 
 الزراعية 
 التجاري التحكيـ 

 
 كما أن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم: 

 مجمس تنمية االقتصاد المحمي في المحافظة  ترأسLED 

  عضو في مجمس التشغيؿ والتدريب الميني والتقنيLET 

 بيت لحـ –ارة مركز السالـ عضو في مجمس اد 
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 نشاطات وفعاليات اللجان

 المجنة التجارية

  ار لمتعرف عمى أىم العقبات التي تواجو التجار في الشارع من أجل متابعتيا  شارع بولص السادس "المدبسة"تفقد أوضاع تج 
 مع الجيات الرسمية المختصة وايجاد الحمول المناسبة ليا.

 
  استيدفت أصحاب الشركات والمصانع المسجمة في عضوية الييئة العامةان "فن التفاوض" تنظيم ورشة عمل بعنو.  

 
 لمناقشة المعيقات المختمفة التي يواجييا تجار المحافظة في اجراءات نقل في بيت لحم  المدني االرتباط اجتماع مع مدير

 البضائع عبر المعابر والتخميص. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 الصناعيةالمجنة 

 من القضايا المتعمقة بالقطاع الصناعي.في بيت لحم وبحث العديد مدير دائرة الجمارك والمكوس والقيمة المضافة  اجتماع مع  
 

 .اجتماع مع مسؤول قطاع تنظيم الكيرباء لمناقشة تعرفة الكيرباء والمطالبة بالتعرفة الصناعية 
 

 لمناقشة جباية الرسوم وترخيص المباني القديمة وأمور أخرى تيم القطاع الصناعي اجتماع مع مدير مديرية الدفاع المدني. 
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 أرقاـ واحصائيات

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

 عضوية الييئة العامة حسب :
 أنواع من القطاعات موزعة كما يمي: ةخمس تشملو   9تصادينوع القطاع االق ♦

 في ىذا القطاع يتم التصنيف حسب نوع البيع سواء بالجممة أو التجزئةالقطاع التجاري:  .0
 عات الكيماوية أو صناعة الحجر أوالقطاع الصناعي: يتم التصنيف حسب نوع الصناعة اذا كانت ثقيمة مثل الصنا .2

اعات التي تحتاج امكانيات كبيرة في عممية االنتاج، أو حرفية مثل مشاغل خشب الزيتون أو النسيج وغيرىا من الصن
 الصدف، أو مينية مثل صنع األلمنيوم أو النجارة أو الحدادة.

والمصارف  شركات التأمين،و  الفنادق ومكاتب السياحة والسفر،قطاع الخدمات: وتشمل في تسجيميا السياحة من حيث  .3
 البث االذاعي والتمفزيوني.طاعم، و المالية ، والم

 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

   تصنيؼ الدرجات ♦

 

 

 

 

  

 

 

 رالدرجة الخاصة9 كؿ منشأة اقتصادية ذات رأس ماؿ يقدر بمميوف دينار أردني واكث
 دينار أردني وأقؿ مف مميوف دينار أردني 61111الدرجة الممتازة9 كؿ منشأة اقتصادية ذات رأس ماؿ يقدر ب 
 دينار أردني 61111دينار أردني وأقؿ مف  14111الدرجة األولى9 كؿ منشأة اقتصادية ذات رأس ماؿ يقدر ب 
 دينار أردني 14111دينار أردني وأقؿ مف  01111الدرجة الثانية9 كؿ منشأة اقتصادية ذات رأس ماؿ يقدر ب 

 دينار أردني 01111دينار أردني وأقؿ مف  4111ة اقتصادية ذات رأس ماؿ يقدر ب الدرجة الثالثة9 كؿ منشأ
 
 
 

 
 

 3842:  مشترك ومشتركة 4801

 وزارة االقتصاد الوطني عضوية الييئة العامة حسب رأس الماؿ المصرح بو في أوراؽ مراقب الشركات أو شيادة تسجيؿ التاجر الصادرة عفتصنؼ الدرجات في 

 3843: مشترك ومشتركة 4820
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 ...1102اـ حتى نياية عالعضوية 

مشترك ومشتركة  1084حوالي  2013بمغ عدد أعضاء الييئة العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حتى نياية عام 
 موزعين حسب القطاعات االقتصادية والدرجات التالية:

 

 درجة التصنيؼ
 القطاعات االقتصادية 

 المجموع حسب الدرجات
 مقبوالث خذمبث صىبعً حجبري

 حرف
 راعًز

 25 0 0 1 20 2 2 الخاصة

 248 1 3 30 20 92 102 الممتازة

 227 7 7 6 8 51 148 االولى

 412 6 11 5 23 107 260 الثانية

 172 2 4 1 10 26 129 الثالثة

 1084 16 25 43 81 278 641 المجموع حسب القطاعات

 

 

 الخدمات المقدمة9

دمات اليومية التي يحتاجيا أعضاء الييئة العامة لتسيير معامالتيم مع الجيات يحرص قسم العضوية والخدمات عمى تقديم الخ
  .الحكومية واألىمية بجودة عالية

 

 

قدمت خالل العام خدمة  6006 مقارنة بتقديمخدمة  9347 حوالي 2013حتى نياية عام  تقدمتي وصل مجموع الخدمات ال
2012 

 

 

 3842: خدمة  7219

 3843خدمة :  6886
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 مادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحصادرات المحافظة حسب شهادات المنشأ الص

 

تشتير محافظة بيت لحم بعدة قطاعات انتاجية تقوم عمى تصنيع منتجات ذات جودة عالية  تستدعي تصديرىا إلى خارج األراضي 
  .ين المنتجات األخرى في العالمالفمسطينية لميزتيا التنافسية ب

 

مجموع الصادرات  من ونسبتيا المؤيةوقيمتيا بالدوالر األمريكي من محافظة بيت لحم ة طبيعة المنتجات المصدر الجدول التالي يبين 
 :2013لعام 

 النسبة المئوية )$( قيمة الصادارات طبيعة المنتجات

 %83.24 10,303,364.28 الحجر والرخاـ

 %11.62 1,438,052.38 كيماويات)أدوية ومواد تجميؿ، صابوف، مواد تنظيؼ..الخ(

 %3.65 451,612.99 فضة..الخ( نحاس، زيتوف، خشب ،ؼوالت يدوية عدا المطرزات)تحؼ صدمشغ

 %1.00 123,970.08 منتجات معدنية بما فييا األثاث المعدني

 %0.01 986.00 معدات وماكنات وآالت

 %0.02 3,091.94 الصناعات الخشبية واألثاث

 %0.12 14,993.95 منتجات الورؽ والكرتوف والورؽ الصحي

 %0.34 42,224.76 المنسوجات والمالبس بما فييا المطرزات

 %100 12,378,296.38 مجموع الصادرات

  .حسب شيادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحمبيت لحم جدول يبين صادرات محافظة 

 

 
 
 
 

لمصدرة إلى االتحاد األوروبي تجدر االشارة إلى أن شيادة المنشأ لممنتجات المصدرة إلى الدول العربية واألجنبية، وتستثنى ا
 ( بسبب اعدادىا من قبل دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.1)يورو 
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     1102احصائيات أخرى خالؿ العاـ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SMS    /News Letter/ Bcci Website/انرسبئم انقصٍرة  Face Bookانمرسهت /صفحت عذد انخعبمٍم  جذول ٌبٍه 
2 

 

 300 عدد التعاميـ المرسمة لمييئة العامة
 
  

انخبصت   Facebookعهى صفحت  بثعذد انمشبرك

 ببنغرفت

Iwww.facebook.com/Bethlehem.BCC 
1136 

 

  
ألعضبء انهٍئت  SMSعذد انرسبئم انقصٍرة انمرسهت 

 رسبنت   29000 انعبمت
 

  
 االنكخرووٍت خىبصفحنعذد انسوار 

http://www.bethlehem-chamber.org 453 
 

 
 

 9 ب انخً حم اصذاره اإلنكخرووٍتاالخببرٌت عذد انىشراث 

http://www.facebook.com/Bethlehem.BCCI
http://www.facebook.com/Bethlehem.BCCI
http://www.bethlehem-chamber.org/
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 9والتدريبية ستشاريةالا الخدمات

 
 الدورات وكمية نوعية خالؿ مف 1102 عاـ خالؿ متميزة إنجازات القسـ حقؽ والخدمات، العضوية قسـ إنجازات صعيد عمى

 لمغرفة9 القانوني المستشار مع بالتعاوف متعددة مجاالت في العضائيا نظمتيا التي التدريبية
 

. 

 

ة الشخصية لمدير الشركة والمساىمين، في لمسؤوليا
 الشركات الفمسطينية

 

 

 تحديات واشكاليات قانون العمل الفمسطيني
 

 
 

 

 "والمينية الشكمية الناحية من "بحث العقود ابرام
 

 
 ا

 

 (والشراء البيع)  الدولية التجارية والصفقات التوظيف عقود
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تنظيم دورات تدريبية متخصصة   ♦
تعنى بزيادة الوعي لدى األعضاء 
في مواضيع اقتصادية مختمفة، 
وكذلك ورشات عمل متخصصة 
لتحسين العمل االداري داخل 

 الشركات والمنشآت المحمية.

صدار بطاقات تعريف لممشاركين ا ♦
سبين في المعرض من غير المنت

لمغرفة لتسييل ترويج 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  2004ويج التجارة في شير نيسان من عام تأسس مركز تر 

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

، متر مربع 450تميز المركز بوجود معرض دائم ذو مواصفات عالمية بمساحة ىذا، وي
ويعد المعرض األداة الترويجية األولى من نوعيا في فمسطين، إذ ييدف إلى عرض 
 جميع المنتجات التي تصنع في المحافظة وتعريفيا لممجتمع المحمي واإلقميمي والدولي. 

 
 

 خدمػات مركػز ترويػج التجػارة 
مركز ترويج التجارة عمى تقديم العديد من الخدمات المتميزة لألعضاء والتي تيدف يعمل 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ترويج المنتجات المحمية من  ♦
خالل عرضيا في المعرض 
الدائم، حيث يزور المعرض 

دارس وفود محمية؛ طمبة الم
وبعض الزوار المحميين، ووفود 

 أجنبية.  

صدار نشرات، وكتيبات، ا ♦
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 المركزأىـ 
 

 حمالت دعم المنتج الوطني

 شركة معكرونة أبو عيطة تحت شعار" خم ي غذاءك من إنتاج بالدك" . تنظيم يوم لتذوق منتجات 1102شباط 
 

                               
 
 

 
 
 
 

 األدوية صناعة تخصصيا لقطاع معرضا تنظيم 1102نيساف 
بمشاركة شركة دبدوب لمتجارة و  الكيماوية والمواد التجميل ومواد

رائد الكة الصناعة، شركة بيت جاال لصناعة االدوية،  شر 
  ت.لصناعة مواد التجميل و التنظيف، و مصنع مارشال لمدىانا
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 .III مركز صاحبات األعماؿ      

 
  

 

 
 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـ في عماؿ األنشاطات وفعاليات مركز صاحبات 
 

 المشاركة في مهرجانات ومعارض محلية
معارض المحمية والميرجانات التي سمحت لصاحبات األعمال المنتفعات من المركز شارك مركز صاحبات األعمال بعدد من ال

عرض منتجاتين وترويجيا بيدف التسويق والبيع. كما كان لممركز دور في تشبيك النساء وتسييل عممية مشاركتين في معارض 
 أخرى مع جيات داعمة ومانحة من أبرزىا:

  في رام اهلل حيث دعمميرجان التسوق الشتوي الثاني الذي أقيم LED   .مشاركة المشاريع النسائية من بيت لحم 
  معرض عيد الميالد السنوي الذي تنظمو القنصمية األمريكية في القدس والذي يعرض منتجات النساء الحرفية من مختمف

 المحافظات الفمسطينية.
  بالتعاون مع غرفة  الحياة البرية في فمسطينجمعية و   بمدية بيت ساحورالذي نظمتو  الفقوس الساحوري السادسوميرجان

 .تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 .ميرجان الباذنجان البتيري 
  من مجمس قروي بتير، وبالتعاون مع وزارة الحكم المحمي، ومتحف بتير ميرجان االباذنجان البتيري تنظيم المشاركة في

شراك . حيث كان لممركز دور في الالبيئي، ومنتدى شارك الشبابي سيدة من المنتفعات من المركز  12ترتيب لمفعالية وا 
 في المعرض الذي أقيم عمى ىامش الميرجان.  

 
 

 وورشات عمؿ لسيدات وصاحبات األعماؿ9 فعاليات إحتفالية
سيدة يأتي من  35 لل تنظيم حفل إستقبال بمناسبة أعياد الميالد المجيدة والعام الجديد حيث شارك في حفل اإلستقبال عدد من سيدات األعما

حرص  المركز عمى تقوية العالقات االجتماعية والتعارف بين سيدات األعمال في المحافظة لإلستفادة من تجارب اآلخرين لمنيوض بمستوى 
ىذه النشاطات  تنظيم مثل النالمشروعات واألنشطة التجارية التي يمارسنيا بما يسيم في تعزيز دورىن في التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 فيما بينيا. ل التواصليتعزز الدور القيادي لممرأة في المجتمع وتمكنين وتفتح آفاق واسعة لمتعريف بالشركات واألعمال الخاصة بين وتسي
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 جهست حىعىٌت نسٍذاث األعمبل حىل سرطبن انثذي:

ركز الذي اليقتصر عمى تمكين وتوعية المرأة في تنظيم  فعالية خاصة لمتوعية حول سرطان الثدي ألىمية الموضوع ودور الم
نما تمكينيا عمى مختمف أصعدة الحياة لتكون سيدة أعمال وأم واعية مثقفة، وبذلك يكون المركز قد  المجاالت اإلقتصادية فقط وا 

ية والدعم وتقديم من أجل رفع التوع 2006شارك ضمن المبادرة العالمية التي بدأ العمل بيا عمى المستوى الدولي في أكتوبر 
 سيدة. 80المعمومات والمساندة ضد ىذا المرض بمشاركة 

 

 

 الريادية والتخطيط في األعماؿ
 

عقد مركز صاحبات األعمال في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
ورشة عمل بعنوان "الريادية والتخطيط في األعمال" ضمن إطار التعاون 

سيدة أعمال من  30القدس، بحضور  –مع القنصمية األمريكية العامة 
محافظة بيت لحم مع االخصائية السيدة سميرة كوك نائب الرئيس في 
عادة االستثمار والمؤس سة  االئتالف الوطني الجماعي لتطوير األعمال وا 
لمركز سيدات األعمال في واشنطن،لمناقشة التخطيط االستراتيجي 

 .لالعمال
 

 

:1102 احتفاؿ بيوـ المرأة العالمي  
تضمن توقيع  اقيم في فندق قصر جاسر احتفاالنظ مت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم من خالل مركز صاحبات االعمال 

فيمم انتجتو . وكذلك عرض بيدف إطالق مبادرة اقتصادية تتمثل بتوفير قروض ميسرة لمنساء اتفاقية مع صندوق التنمية االقتصادي
تخمل الفعالية عرض ازياء لممصممة ناديا و  ،جاح لسيدات و صاحبات اعمال من محافظة بيت لحمالغرفة التجارية يتناول قصص ن

 .عرضا لمجموعة ازياء لممصصمة ىايدي خيرو  ،حزبون

  

. 

 :دورة تدريبية حوؿ" أىمية اإليتيكيت الميني والبروتوكوؿ لسيدات االعماؿ
ل باعتباره أىم تناولت الدورة دور االتيكيت والبروتوكول في مجال العم

األصول االستراتيجية لممؤسسات التجارية والصناعية، واستعرضت أيضَا 
طباعات أولية مجموعة من الوصايا والنصائح العممية حول كيفية تكوين ان

ايجابية، وأسموب قراءة لغة الجسد في الفعاليات االجتماعية في القسم األول 
من التدريب، أما القسم الثاني فاشتمل عمى التطبيق العممي آلداب المائدة 

 .المينية
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 2013 اـغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـ لع نشاطات أبرز

 

  تنظيـ ورشات عمؿ
رفع مستوى كفاءة أعضائيا ومستوى الوعي بالقضايا التي تيـ المجتمع مف الى ناعة محافظة بيت لحـ تسعى غرفة تجارة وص

 خالؿ تنظيـ لقاءات بيف الجيات المؤثرة في تمؾ القضايا والجيات المعنية. 
 
  ً9لمشباب عمؿ فرص توفير حوؿ لقاء 
 

توحيد جتماعية حول تبادل المعمومات والخبرات من اجل لقاًء بالتعاون مع الصندوق الفمسطيني لمتشغيل والحماية االتنظيم 
 .توفير فرص عمل لمشبابالجيود الوطنية اليادفة ل

 
 

o ورشة عمؿ حوؿ الرىف العقاري 
 

، CHFتنظيم ورشة عمل حول الرىن العقاري بالتعاون مع المعيد المصرفي الفمسطيني و مؤسسة االسكان التعاوني الدولية
 البريطانية.عم من وكالة التنمية وبد
 
 

o  ورشة عمؿ حوؿ االنضماـ لمنظمة التجارة العالمية 
 

ومدى انعكاس  فوائد وآليات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية واآلثار المترتبة عمى ذلكحول  يةو توعتنظيم ورشة عمل 
  .ذلك عمى القطاع الخاص الفمسطيني
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 دولية9ات مشارك
 

 اقميمية في األردفورشة عمؿ 
 
عمل اقميمية نظ متيا منظمة العمل الدولية في األردن حول المناصرة وكسب التأييد بمشاركة خمس دول عربية شاركة في ورشة الم

مساعدة ممثمي أصحاب األعمال من الغرف التجارية والصناعية في بيدف ىي فمسطين، األردن، العراق، سمطنة ع مان واليمن 
والتعريف بدور منظمات  ثير الفع ال عمى صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنيةالدول العربية عمى تحسين قدرتيم لمتأ

 ء.أصحاب العمل وتعزيز دورىا في الضغط والمناصرة والتأثير عمى صناعة القرار والدفاع عن مصالح األعضا
 
 

 غرؼ ايطاليا9في جولة استطالعية 
 

عمى الخدمات النوعية التي تقدميا الغرف التجارية االيطالية إلى األعضاء ىدفت إلى التعرف المشاركة في جولة استطالعية 
أربع غرف تجارية منيا غرفة تجارة و صناعة فاريسو، كومو، ميالن، و روما، باالضافة إلى حيث تم زيارة المنتسبين في عضويتيا، 

طالية من خدمات ومن أبرزىا غرفة تكنولوجيا اتحاد غرف تجارة و صناعة مقاطعة لومباردي، وما تقدمو الغرف التجارية االي
المعمومات التي تعنى بخدمة الغرف التجارية االيطالية وخدمة السجل التجاري الذي يضم معمومات عن جميع الشركات المنتسبة 

 لعضوية الغرف التجارية االيطالية عبر الشبكة االلكترونية.
 

 في الغرؼ الفمسطينية في العاصمة األردنية عماف9ة وأميف السر قات العامالعال وظفيمبناء القدرات لممدراء العاميف و دورة 
 

ضمن مشروع السر وموظفي العالقات العامة في الغرف الفمسطينية  ناءلممدراء العامين وأمفي األردن ات مختمفة دور  3المشاركة في 
 GIZغرف التجارية الفمسطينية بتمويل من مؤسسة الـ تطوير قدرات الغرف الفمسطينية وطواقميا التنفيذية والذي ينفذه اتحاد ال

إكساب المتدربين ميارات متقدمة في مجاالت االتصال الفعال وميارات البروتوكول واالتيكيت في الى األلمانية. والتي ىدفت 
 وبناء القدرات االدارية.  االعمال والعالقات العامة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



21 

 

 :انخخصصٍت هقبءاثانوحىظٍم  االجىبٍتانمحهٍت و انىفىد  اسخقببل

والتعاون والشراكة التجارية بين أصحاب االعمال الفمسطينين  في إطار تنمية العالقات التجارية وفتح قنوات جديدة من التواصل
بيدف بحث سبل تطوير  المحمية واألجنبيةالعديد من الوفود  2013ونظرائيم من الدول الصديقة، فقد استقبمت الغرفة خالل عام 

 التي تعترض النيوض بتمك العالقات. العقباتالعالقات االقتصادية وتذليل 

 
 استقباؿ وفد مف جمعية ساف منياتو اإليطالية 9

لتفعيل وتوسيع التعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لممساىمة  
د في حل الصعوبات والتحديات التي تواجو أبناء محافظة بيت لحم عمى الصعي

االقتصادي و دور العالقة التي تجمع بين الغرف التجارية والجمعية في توفير الدعم 
التقني والفني والمادي لصغار المستثمرين لمعديد من المشاريع في جعميا مشاريع مفيدة 
ومجدية بيدف خمق فرص عمل جديدة، وتعزيز عممية  البناء والتنمية االقتصادية لمفئات 

 المستيدفة.
 
 
 

 
 9وفد سموفاكي رفيع المستوىتقباؿ اس
بحث سبل استمرارية التعاون و العمل المشترك لتعزيز التبادل التجاري و ل 

تبادل الخبرات ال سيما و انو قد تم في تنظيم بعثة تجارية الى سموفاكيا  و 
 .توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي ترنافا و بيت لحم

 
 
 
 

 ـ التشغيؿ في وزارة العمؿ 9استقباؿ السيد سامر سالمة مدير عا
  لبحث سبل التعاون بين الوزارة والغرفة و ضرورة التعاون الوثيق بين القطاع الخاص و وزارة العمل لمحاولة الحد من ظاىرة البطالة.

 
تنظيم دورات عمى اعداد و سويًا والعمل  ين الغرفة التجارية ونقابة المحاسبين،بحث سبل التعاون بل 9 نقابة المحاسبيفاستقباؿ 

 من شأنيا رفع وعي المكمفين بالشؤون المحاسبية والضريبية.وندوات مشتركة 
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 ـ لقاًء حوؿ " المراجعات الضريبية لممكمفيف"يتنظ
سيد اللقاًء حول " المراجعات الضريبية لممكمفين" بالتعاون تنظيم تم 

ضمن كان من  الذيبيت لحم،  –ضريبة الدخل  ياسر السالمين مدير
عضاء الييئة العامة و ألمة لقاءات تنظميا الغرفة التجارية سمس

مسؤولين في الدوائر الرسمية لمناقشة قضايا ومسائل ليا عالقة 
  .بأعماليم التجارية والصناعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انقبوىوً  -نقبء انحىار االقخصبدي

مناقشة قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني و قانون ىدف المقاء الى 
وافز لممشاريع المتوسطة ار والظروف االقتصادية السائدة والحاالستثم

و األىداف والفرص والتحديات التي تعيشيا منشآت القطاع  .والصغيرة
الخاص، والمنظومة القانونية لألعمال ذات الطبيعة االقتصادية وأثرىا 

 .القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة عمى منشآت
 
 

 
 
 9في بيت لحـ الرائد خميفة التالحمة يالدفاع المدن مدير ستقباؿا

، سبل التعاون المشترك بين الطرفين لما فيو خدمة تجار المحافظة لبحث
و تعزيز عالقات التواصل مع أعضاء الييئة العامة  الىالغرفة  يسع و

الكاممة في التعاون مع الدفاع المدني في تنفيذ العديد  ة المديرية جاىزي
قانون الدفاع المدني وورشات عمل توعوية حول من النشاطات والفعاليات 

واجراءات السالمة والوقاية التي من شأنيا خدمة أصحاب المنشآت 
 .التجارية والصناعية

                
 



23 

 

 
 

 
 وزيري الزارعة األردني والفمسطيني                                    القنصؿ البريطاني العاـ السير فنسنت فيف

 
 
 

 
 الفمسطيني الدكتور أحمد مجدالني زير العمؿو 
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 9 1102خالؿ العاـ  غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـالتي نفذتيا  المشاريعأىـ 

 
 مع بالتعاون و الثاني بولس يوحنا مؤسسة من بدعم ذلك و الفمسطيني العمؿ قانوف احكاـ و بنود ببعض لمتوعية مطبوعات إصدار
 الواردة المينية الصحة و السالمة باحكام المتعمقة البنود تطبيق بضرورة لمتوعية بوسترات لحم. شممت بيت ظةمحاف في العمل مديرية
 YMCAوسالمتيم، وحقوق المعاقين بالتعاون مع  االحداث عمل وتنظيم ، العاممة المرأة الفمسطيني،وحقوق العمل بقانون

 

 

 
 مشروع القنصمية االمريكية9

ضم عددا من صاحبات  والذي القدس، في األمريكية القنصمية من ت االعمال وتطوير مشاريعين بتمويلمشروع  تمكين صاحبا
 إلىىذه الدورات  تيدفو  االنجميزية والمحاسبة والتغميف. الحاسوب والمغةمجاالت في  التدريبية المقاءات من االعمال ضمن سمسمة

  .مشاريعين وتطوير األعمال صاحبات تمكين
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 9السياحيةاليافطات  مشروع

 
الى ابراز المواقع  DAI من خالل مشروع كومبيت لتطوير السياحة USAIDىدف ىذا المشروع الممول من الوكالة االمريكية لمتنمية 

الدينية و االثرية و المسارات السياحية في المحافظة خاصة في بيت لحم، بيت جاال، بيت ساحور، العبيدية، الخضر، ارطاس، و 
  بتير.

يافطة توجييية الرشاد و توجيو السياح و الزوار  176و تم تركيب اليافطات عمى مرحمتين حيث شممت المرحمة االولى تركيب 
 المحميين والدوليين في المناطق المذكورة وفق معايير و مواصفات دولية. 

 

 
لحم و بيت جاال و بيت ساحور، كما شممت تركيب اما المرحمة الثانية و النيائية فشممت تركيب يافطات ترحيبية في كل من بيت 

يافطات معموماتية تحوي خارطة اضافة الى معمومات عن ابرز االماكن السياحية و الدينية و التاريخية في عدة اماكن من 
 المحافظة. 

نظيم حركة السير و و قد جاء تنفيذ ىذا المشروع ضمن اطار خطة تطوير السياحة في بيت لحم، كما ىدف المشروع ضمنيا الى ت
 تخفيف الضغط عن بعض المفارق و الطرق. 
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 مذكرات تعاوفتوقيع اتفاقيات و 

التوقيع  1102بما يخدـ أىدافيا وتوجياتيا ، فقد شيد عاـ التنسيؽ والتعاوف بيف الغرفة والعديد مف الجيات  الواصر اً تدعيم
 يات محمية ودولية في مجاالت العمؿ المشترؾ وغيرىا.عمى العديد مف مذكرات التفاىـ والتعاوف مع مؤسسات وجمع

 
 

 دار الكممة 9 
مشروع دعم االتحاد االوروبي لتطوير التعميم والتدريب الميني والتقني  ضمنمذكرة تفاىم مع كمية دار الكممة  توقيع 27/2/2013

دمة قطاع االعمال برفد سوق العمل ، وانسجاما مع أىداف وتطمعات غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في خفي فمسطين
 بالكوادر البشرية الفنية وااليدي العاممة التي تتوائم واحتياجات السوق.

 
 

 صندوؽ التنمية الفمسطيني9
توقيع مذكرة تفاىم مع صندوق التنمية الفمسطيني بيدف إطالق مبادرة اقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة لمنساء من  14/3/2013

مويل المطموب لممشاريع االنتاجية والخدماتية  المؤىمة من قبل غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لصاحبات خالل تقديم الت
االعمال في المحافظة تتمثل بتوفير قروض ميسرة لمنساء حرصا من الطرفين عمى دعم مسيرة المرأة االقتصادية و مساعدتيا في 

  تطوير مشاريعيا الصغيرة.
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 االٌطبنٍت VIS مؤسست

ػام  بإػذادُاالغزفة  الحي قاهثااليطالية لححذيث دراسة ػي القطاع الحزفي  VISاجفاقية جفاُن هغ هؤسسة  جْقيغ 11/7/2013

لوقاطؼة "جزًحْ" االيطالية بالحؼاّى هغ الغزفة الحجارية  VIS. ّيأجي جْقيغ ُذٍ االجفاقية ضوي هشزّع جقذهث بَ هؤسسة 2002

الحزفي حيث يشول ُذا الوشزّع ًشاطات ػذة هي ضوٌِا جشكيل هٌحذٓ يوثل كافة القطاػات الحزفية في الوحافظة  لحطْيز القطاع

اصذار كحالْج لكافة الوٌحجات الحزفية الحقليذية كخطْة اّلٔ ّلحؼزيز اهكاًية جزّيح الوٌحجات الحزفية ّ جسْيقِا في اّرّبا، 

 للحسْيق. 

 

 

 

 الفمسطينية في يـو التوظيؼاالتفاقية مع وزارة العمؿ 

 وزارة تقدميا نوعية خدمات تحقيق إطار ضمن االتفاقية توقيع ويأتي ، الفمسطينية العمل وزارة مع تفاىم توقيع مذكرة 25/09/2014
 بتزويد المكتب سيقوم حيث العمل، عن لمباحثين الفمسطيني العمل سوق نظام عمى التسجيل خدمة خالل من الفمسطينية العمل

 اإلعالن يتم وظائف إلى الحاجة حين العمل سوق في دمجيم اجل من عمل، فرص عن الباحثين حول الالزمة بالبيانات لغرفةا
 . العمل أصحاب قبل من عنيا
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 االجتماعية مسؤوليتنا

 

 

 

 عمى الغرفة أف تؤديو تجاه المجتمعأىمية الدور االنساني الذي يتوَجب ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـ يعي إف مجمس 
 عي كمي لو طابعو االجتماعي واالقتصادي المميز. مال نعيش في فراغ اجتماعي بؿ نحف مف نسيج مجت فنحف المحمي

 
 نشر ثقافة التنوع والدمج في بيئات العمؿ داخؿ شركات ومؤسسات القطاع الخاص .0

لنشر ثقافة التنوع والدمج في بيئات العمل داخل الشركات بإقامة ورشة عمل  برنامج التأىيل –التعاون مع جمعية الشبان المسيحية 
ي والمؤسسات التي تمثل  القطاع الخاص وذلَك لتحفيزىم عمى المساىمة في تحسين واقع المشاركة الكاممة والَفع الة لألشخاص ذوي اإلعاقة ف

 .شخاص ذوي اإلعاقة في بيئات العمل في القطاع الخاصوأىمية تغيير المفاىيم السائدة النمطية حول دمج األ، سوق العمل
 
 حممة تبرعات لمؤسسة يميمو لذوي االحتياجات الخاصة .2

رسمية لممؤسسة لتسميم بعض التبرعات االخرى مثل زيت بزيارة  والقيام  شراء و تركيب وحدة تدفئة في المؤسسةلجمع مبمغ من المال 
 و الشوكالطة و غيرىا.  الزيتون، شجرة عيد الميالد، بعض االحذية،

 
 زيارة لمؤسسة اليف جيت لتأهيل المعاقين .2

زيارة مؤسسة اليف جيت لتعزيز العالقات بين مؤسسات المجتمع المدني وتعريف أعضاء الييئة العامة عمى نوعية التدريب الميني 
 وق العمل.الموجود في المحافظة لتطوير ميارات ذوي االحتياجات الخاصة والعمل عمى ادماجيم في س

 

 :مببدرة نخخفٍض االسعبر قبٍم رمضبناطالق  .4

بادرت الغرفة بالسعي لعمل خطة اقتصادية عممية عمى ارض الواقع لممساىمة في تخفيض اسعار المنتجات االساسية لممواطن من جية 
  .باألسواق من الجية االخرى بما يسمح بالسيطرة عمى االسعار ةوتوفير ىذه المواد حتى تكون متوفر 
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 11029خالؿ العاـ  مشاركات رئيس وأعضاء مجمس االدارةأىـ 
 الين ىوم لمفروشات الجديد المعرض حاافتت.  
  الفمسطينية ةأالمر  دور وتفعيل تطوير اليات بحثل مازن ام عباس محمود الرئيس عقيمة االولى فمسطين سيدةزيارة.  
 في كمية فمسطين االىمية الجامعية  الفرنسية" ايزير" محافظة عن وممثمين" جرنوبل" جامعة من المستوى رفيع وفد استقبال. 
 مؤسسة من الممول والمالبس النسيج اعاتصن قطاع قدرات تطوير" مشروع اطالق حفل GIZ "الصناعات اتحاد والمنظم من 

  .الجامعية االىمية فمسطين في كمية الفمسطينية لمصناعات العام واالتحاد الفمسطينية النسيجية
 الدولية الندوة دار في اقيم المنظم من قبل ديار والذي" عالمي تراث لحم بيت"  كتاب اطالق حفل. 
 كنتاكي دجاج مطعم ح افتتا حفل KFC في بيت لحم. 
 الفمسطيني المستيمك يوم فعاليات . 
 الجديد فمسطين بنك مبنى افتتاح حفل. 
 ارطاس قرية في عشر التاسع الخس ميرجان.  
 لحم بيت بمدية دار في اقيم الذي الفرنسي التضامن وفد استقبال. 
 تنزيالت سبيتاني افتتاح حفل. 
 الثاني بولس يوحنا البابا لتطويب السنوية الذكرى بمناسبة المتميز اءالعط جائزة تسميم احتفالية.  
 بولندا لجميورية الوطني العيد بمناسبة الخاص االستقبال حفل. 
 الميد ساحة في اقيمت التي 65 النكبة ذكرى في الوطنية الفعالية. 
 لحم بيت بمدينة الرئاسة طائرات ميبط في مأقي الذي 2013 لعام فمسطين بطولة من الثانية لمجولة لمسيارت السرعة سباق.  
 فمسطين في البرية الحياة جمعية نظمو الذي الساحوري الفقوس ميرجان. 
 الخميل جنوب وزراعة تجارة غرفة مع بالتعاون دورا زراعة مديرية نظمتو الذي الثاني التسويقي الزراعي المعرض . 
 والسالم االديان تسامح لوحة"  بدوان جمال الفمسطيني لمفنان العالم في زيتية لوحة اكبرعن  الستار ازاحة حفل ". 
 المورد لااستقب Robert Skidelsky المحافظة في االقتصادية االوضاع  عمى لالطالع.  
 سميمان برك ليالي ميرجان في" الرمضانية األمسيات و الرمضاني السوق" افتتاح حفل.  
 لحم بيت جامعة في عقدت التي" فمسطين في السياحي بالقطاع المتعمقة السياسات" حول عمل ورشة. 
 لالتين، الذي أقامتو بمدية بيت جاال. البشارة قاعة في اقيم الذي والتكنولوجيا لمصناعة التشيكي المعرض افتتاح حفل 
 نظمتو بمدية بيت جاال  الذي" لمسالم الدولي جاال بيت ميرجان"  افتتاح حفل.  
 الثاني البتيري لباذنجانا ميرجان فعاليات افتتاح حفل.  
 لمجوافة الثاني قمقيمية ميرجان.  
 الفمسطيني العنب ميرجان افتتاح حفل.  
 لحم بيت لجامعة االربعين اليوبيل بمناسبة االستقبال حفل. 
 الذي نظمتو بمدية بيت لحم. الميالد عيد شجرة اضاءة حفل  
 افنمند لدولة االستقالل عيد بمناسبة الخاص االستقبال حفل.  
 الذي نظمتو بمدية بين ساحور. الميالد عيد شجرة اضاءة حفل 
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 خاتمة التقرير السنوي

حيث تناولت البيانات نشاطات وفعاليات شيدتيا غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحـ  1102عاـ ليعكس التقرير السنوي 

ه األرقاـ تطورات ذات أىمية كبيرة في تقديـ خدمات مف المراكز المتخصصة التابعة لمغرفة كما وتعكس ىذأداء األقساـ و والجداوؿ 

حيث الكمية والنوعية ألعضاء الييئة العامة شيدتيا الغرفة خالؿ العاـ الماضي، كما وشيدت الغرفة حركة عمؿ وجيود مخمصة 

 مف شأنيا رعاية مصالح وخدمة القطاع الخاص واالقتصاد الوطني في محافظة بيت لحـ .

 

، حيث يعد ما جاء فيو 1102التقرير في صورة فوتوغرافية وبكامؿ التفاصيؿ كؿ ما أنجزتو الغرفة خالؿ عاـ قد ال يعكس ىذا 

ممخصًا ألبرز النشاطات والفعاليات التي تـ تنفيذىا إال أنو في المحصمة النيائية تعبير بميغ وصادؽ عف أعماؿ منظمة ومجيود 

لتنفيذي لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية التي تسعى ادارة غرفة تجارة وصناعة وثمرة تعاوف فيما بيف مجمس االدارة والطاقـ ا

محافظة بيت لحـ النجازىا لما فييا خدمة مصمحة أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدماتية واالنشائية والزراعية في 

 المحافظة.

رفع مستوى أداء العمؿ في غرفة تجارة وصناعة محافظة فكؿ التحية واالحتراـ والتقدير لكؿ العقوؿ والسواعد التي تعمؿ عمى 

بيت لحـ مف أجؿ االستمرار في تنفيذ البرامج والدورات والمقاءات، ورسـ الخطط لممناقشة والبحث وتقديـ الحموؿ والتصورات 

 لمقضايا في كافة المجاالت االقتصادية وشؤوف القطاع الخاص في محافظة بيت لحـ.
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 ة وصناعة محافظة بيت لحمغرفة تجار 
 شارع د. جماينر   95صندوق بريد   –بيت لحم  

 ₊52999227779ف اكس:   ₊52999279279تلفون:  
chamber.org-@bethleheminfo  chamber.org-www.bethlehem 
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