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المقدمة 

ــا  ــال محلي ــة االعم ــهدها بيئ ــي تش ــة الت ــرات المتالحق ــار المتغي ــي اط ف
واقليميــا وعالميــا ، كان علــى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت 
لحــم أن تواكــب هــذه التطــورات والمتغيــرات لتتماشــى مــع توجهــات 
الغرفــة االســتراتيجية فــي تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة، وتلبيــة 
تركــزت  العامــة بكفــاءة وفعاليــة، حيــث  الهيئــة  متطلبــات أعضــاء 
نشــاطات الغرفــة التجاريــة خــالل العــام المنصــرم علــى تمثيــل القطــاع 
الخــاص وتعزيــز ورفــع مســتوى االداء والجــودة للشــركات المحليــة 
محليــة  تجاريــة  غــرف  مــع  التجاريــة  والعالقــات  الروابــط  وتوطيــد 
ــز نشــاطات هــذا العــام متابعــات قضايــا  وخارجيــة، ولعــّل أهــم مــا مّي
ــم  ــرات تفاه ــع مذك ــة، وتوقي ــات المعني ــف الجه ــع مختل ــاء م االعض
وتعــاون مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمســاهمة الفاعلــة فــي 

ــة.  ــال بالمحافظ ــة االعم ــين بيئ تحس

عملــت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم علــى تحقيــق عــدٍد 
ــدد  ــادة ع ــي زي ــت ف ــي تمثل ــام 2013 والت ــودة للع ــداف الج ــن أه ــٍر م كبي
ــا  ــدد، كم ــاء ج ــتقطاب أعض ــالل اس ــن خ ــا م ــبين اليه ــاء المنتس االعض
بــدأت بخطــوات تمهيــدًا لتقديــم خدمــات الكترونيــة، ونجحــت بزيــادة 
فعاليــة مركــز صاحبــات االعمــال مــن خــالل المشــاركة فــي نشــاطات 
ــدد زوار  ــادة ع ــدة لزي ــة جدي ــاليب ترويجي ــاع أس ــة، واتب ــات الغرف وفعالي
المعــرض الدائــم، وتنظيــم دورات تدريبيــة لرفــع كفــاءة الموظفيــن 
وأعضــاء الهيئــة العامــة، واشــراك أعضــاء الهيئــة العامة في  النشــاطات 
المحليــة والخارجيــة لترويــج أعمالهــم ومنتجاتهــم مــن خــالل بعثــات 

ــة. ــات دولي ــة ومهرجان ــة وخارجي ــارض محلي ــة ومع تجاري

أمــا علــى المســتوى االداري فقــد تــم تطويــر االنظمــة االداريــة لمــا فيــه 
مصلحــة العمــل لتقديــم افضــل الخدمــات لمجتمــع االعمــال فــي 
ــم  ــي ت ــات الت ــم الخدم ــً أله ــم ملخص ــن أيديك ــع بي ــة، ونض المحافظ
تقديمهــا وأبــرز النشــاطات والفعاليــات التــي شــاركت فيهــا ونظمتهــا، 
آمليــن أن نحقــق فــي العــام القــادم أهدافــً تعــّذر علينــا تحقيقهــا 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

االخوات واالخوة االفاضل ، 

فــي  زمالئــي  عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة 
محافظــة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة  مجلــس 
ــا  ــم تقريرن ــدم لك ــي أن أق ــمحوا ل ــم، اس ــت لح بي
شــهد  الــذي  العــام  هــذا   .2014 للعــام  الســنوي 
قاعــة  مــن  الجديــدة  الغرفــة  مرافــق  تدشــين 
العمــل،  وورشــات  والنــدوات  للمؤتمــرات  حديثــة 
ــر الحاســوب  ــا المعلومــات ومختب مركــز تكنولوجي
ومركــز تطويــر االعمــال وكذلــك مركــز صاحبــات 
االعمــال، باإلضافــة الــى قاعــة اجتماعــات مميــزة 

الرســمية. لالجتماعــات 

وعلــى الرغــم مــن أن البيئــة االقتصاديــة والسياســية الســائدة تعتبــر 
االســتقالل  نحــو  الفلســطيني  النضــال  تاريــخ  فــي  صعوبــة  االكثــر 
ــر وال يــزال  والدولــة، لذلــك فــإن الوضــع االقتصــادي للمحافظــة قــد تأّث
متأثــرًا ســلبً بجميــع تلــك التطــورات. رغــم ذلــك، نجحــت غرفتنــا األبيــة 
فــي أن تخطــوا خطــوات واســعة نحــو تحقيــق أهدافهــا وترجمــة 
رســالتها فــي عمــل لجانهــا المختصــة ومشــاركتها العديــد مــن اللجــان 
ــبات  ــع المناس ــي جمي ــا ف ــد حضوره ــة، وتأكي ــتوى المحافظ ــى مس عل

ــة. ــة والخاص ــة والعام الوطني

ــرز  ــن أب ــدًا م ــة واح ــة الصناعي ــة التجاري ــّكل الغرف ــك، تش ــى ش ودون أدن
حيــث  مــن  والمحافظــة  الوطــن  فــي  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 
تركيبــة هيكليتهــا ونمــط إدارتهــا واالشــراف عليــه، ولــم يكــن لصمودنــا 
ــوال  ــق ل ــة أن يتحق ــروف الراهن ــت الظ ــو تح ــاء والنم ــي البن ــتمرارنا ف واس
ــع  ــب م ــى جن ــً ال ــة جنب ــالة الغرف ــم برس ــتمر وايمانك ــم المس دعمك
جهــود أســرة العامليــن بهــا، حيــث كان لهمــا أثــر كبيــر فــي الخطــوات 
التــي قطعناهــا نحــو تحديــث تجربــة القطــاع الخــاص فــي المحافظــة 

ــي. ــا الوطن ــاء اقتصادن ــي بن ــة ف ــاهمة الفاعل والمس

فــي الختــام ، ال يســعني اال ان انتهــز هــذه المناســبة لكــي أشــكر نيابــة 
ــى  ــكر عل ــل الش ــم بجزي ــدم لك ــس االدارة وان اتق ــاء مجل ــم أعض عنك
التصميــم الــذي تبدونــه لدعــم اهدافنــا رغــم المشــقة والصعــاب التــي 

تواجهنــا جميعــَا فــي أداء مهامنــا اليوميــة .

د. سمير حزبون 
رئيس مجلس االدارة  
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نبذة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تعتبــر غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم مؤسســة مســتقلة 
القطــاع  عــن  ومســؤولة  تمثــل  وهــي  عــام،  نفــع  ذات  ربحيــة  غيــر 
الخــاص فــي المحافظــة، حيــث تلعــب الغرفــة دورًا مهمــً فــي المجــال 
االقتصــادي فــي المحافظــة كونهــا تعتبــر مــن المؤسســات الرائــدة في 
تعزيــز االقتصــاد مــن خــالل جــذب اســتثمارات جديــدة وذلــك بالتعــاون 
ــم  ــى الرغ ــتدامة عل ــة المس ــق التنمي ــتثمارية لتحقي ــات اس ــع مؤسس م
مــن كل المعيقــات، حيــث تبــذل الغرفــة كافــة الجهــود لمســاعدة 
أعضــاء الهيئــة العامــة المنتســبين إلــى عضويتهــا علــى تحمــل الظــروف 

ــور. ــتمرارية والتط ــى االس ــجيعهم عل ــة وتش الصعب

 تنــدرج غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم تحــت مظلــة إتحــاد 
الغــرف التجاريــة الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية ومقــره المؤقــت رام اهلل، 
ويضــم 18 غرفــة فــي فلســطين. وقــد تأسســت أول غرفــة تجاريــة 
صناعيــة فــي محافظــة بيــت لحــم فــي أوائــل الخمســينات مــن القــرن 
العشــرين، حيــث تــم انتخــاب أول مجلــس إدارة بتاريــخ 1952/4/16، وفــي 
1965/8/30 تــم انتخــاب مجلــس إدارة جديــد أكمــل مســيرة العطــاء 
والبنــاء. ومــع قــرب البــدء باحتفــاالت األلفيــة الثانيــة ودخــول المحافظــة 
ــر االقتصــاد  ــاء واالعمــار أصــدر معالــي وزي فــي مرحلــة جديــدة مــن البن
ــم  ــام 1999 ض ــي ع ــد ف ــس إدارة جدي ــن مجل ــرارًا بتعيي ــطيني ق الفلس

ــة. ــؤون الغرف ــن إلدارة ش ــال واالقتصاديي ــال األعم ــن رج ــة م نخب

 وفــي تمــوز مــن عــام 2011، جــرت ثالــث انتخابــات فــي تاريــخ الغرفــة، 
أعضــاء  عشــرة  المنتخــب  االدارة  مجلــس  أعضــاء  عــدد  بلــغ  حيــث 
برامجهــا،  وتطويــر  الغرفــة  أعضــاء  خدمــة  علــى  جميعــً  يعملــون 
ويضــم المجلــس المنتخــب ألول مــرة العنصــر النســائي لتكــون غرفــة 
بيــت لحــم أول غرفــة تضــم ســيدة فــي عضويــة مجلــس إدارتهــا علــى 
مســتوى الوطــن. وقــد تعهــد المجلــس الجديــد برئاســة االقتصــادي د. 
ســمير حزبــون الــذي أشــغل هــذا المنصب فــي الفتــرة الســابقة بالمضي 
قدمــً لرفــع مســتوى أداء الغرفــة ولتقديــم أفضــل الخدمــات ألعضــاء 
الهيئــة العامــة، ودعــم الصناعــات والمنتجــات المحليــة لتحقيــق التنمية 

ــتدامة.  ــة المس ــة المحلي االقتصادي
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الرؤية، الرسالة واألهداف االستراتيجية

الرؤية
غرفة متميزة األداء لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام.

الرسالة
ــع  ــاء والمجتم ــات لألعض ــل الخدم ــم أفض ــى تقدي ــة عل ــل الغرف  تعم
ــتخدام  ــدرات باس ــر الق ــه، وتطوي ــاد والتوجي ــالل االرش ــن خ ــي م المحل
األســاليب التكنولوجيــة. كمــا تعمــل علــى التمثيــل الفعــال ألعضائهــا 
والدفــاع عــن مصالحهــم، وتفعيــل الشــراكة مــع مؤسســات المجتمع 
ــة  ــات الخاص ــاب االحتياج ــام بأصح ــام، واالهتم ــاع الع ــي والقط المحل

ــباب. ــرأة والش والم

المنتــج  الغرفــة علــى رفــع كفــاءة وجــودة وتشــجيع  كمــا تعمــل 
أعلــى  العامــل فيهــا، وتحقيــق  الــكادر  بتنميــة  الوطنــي واالهتمــام 

الــرأي. وحريــة  واالنفتــاح  الشــفافية  معاييــر 

الفلســـفة والقيــم
تقــوم فلســفة الغرفــة علــى تشــجيع روح التعــاون والمبــادرة بيــن 
التنميــة  لتحقيــق  المؤسســاتي  والتعــاون  والموظفيــن  األعضــاء 
االقتصاديــة المســتدامة فــي المجتمــع المحلــي. وتعتبــر الغرفــة أن 
نشــاطاتها مشــتقة مــن احتياجــات وأولويــات األعضــاء. وقــد ألزمــت 
الغرفــة نفســها بمجموعــة مــن القيــم تســاعدها فــي تحقيــق رؤيتهــا، 
وهــذه القيــم هــي: النزاهــة، المســاءلة، الشــفافية، التكامليــة، التغييــر 
والتأقلــم، االنفتــاح، المســئولية االجتماعيــة، المهنيــة والتقيــد بالمعاييــر 

الدوليــة فــي األداء.

األهـــداف االســـتراتيجيـــة 
1. تعزيز النشاط االقتصادي لمجتمع األعمال في المحافظة.

2. تحسين تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع األعضاء.
3. زيادة فاعلية وكفاءة أداء الغرفة التجارية.

4. تحسين الموارد المالية للغرفة.

5
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تدشين المبنى الجديد

فــي عــام 2٠١4  شــهدت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم الحــدث االبــرز واالهــم الــذي تمّثــل فــي تدشــين الطابــق 
الثانــي فيهــا والــذي يضــم قاعــة اجتماعــات عصريــة تتناســب مــع متطلبــات واحتياجــات األعضــاء ، وتوفيــر مراكــز تقنيــة 

متخصصــة مثــل مركــز صاحبــات األعمــال ومركــز تكنولوجيــا المعلومــات ومختبــر الحاســوب لتقديــم الــدورات التدريبيــة.

بهــذه المناســبة أقامــت الغرفــة احتفــااًل لتدشــين الطابــق الثانــي وتكريــم المتبرعيــن الذيــن ســاهموا فــي تجهيــز المبنــى بحضــور 
العديــد مــن الشــخصيات االعتباريــة وأعضــاء الهيئــة العامــة.
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العضوية والخدمات     

عضوية غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
ســجلت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ارتفاعــًا طفيفــًا فــي عضويــة الهيئــة العامــة خــال عــام 2٠١4 وصــل إلــى 
٦% مقارنــة مــع عــام 2٠١3 الــذي ســجّل ارتفاعــا يقــدر ب 4.4%، و تراجعــًا نســبته ١٠% فــي االنتســاب الجديــد إلــى عضويــة 

الهيئــة العامــة، والرســم البيانــي )١( يوضــح حركــة العضويــة خــال أعــوام 2٠١2، 2٠١3، 2٠١4.

إحصائيات الغرفة لعام 2014

عضوية الهيئة العامة

1148 1084 1038

107122
111

2014
2013

2012

مقارنة حول حركة العضوية خال 3 أعوام

انتساب جديدالعضوية العامة

رسم بياني )١( يوضح حركة العضوية خالل أعوام ٢٠١٢، 
٢٠١٣، و ٢٠١٤، واإلنتسابات الجديدة

عدد أعضاء الغرفة | 1148

عدد األعضاء الجدد 2014 | 111

عدد الخدمات لعام 2014 | 10,578

684

303
77402717

أعضاء الهيئة العامة موزعين حسب القطاع اإلقتصادي

جاري
ت

ناعي
ص

دمات
خ

حرفمقاوالت
راعي

ز

رسم بياني )٢( يوضح توزيع أعضاء الهيئة العامة
 خالل ٢٠١٤ حسب القطاع اإلقتصادي
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العضوية والخدمات

الصادرات
صادرات المحافظة حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم :

تشتهر محافظة بيت لحم بعدة قطاعات انتاجية تقوم على تصنيع منتجات ذات جودة عالية
 ُتصّدر الى خارج االراضي الفلسطينية لميزتها التنافسية بين المنتجات االخرى في العالم.

%قيمة الصادرات $طبيعة المنتجات

٧5%١3,224الحجر والرخام

١٠%١,٧٨2مرابيع

١١%١,٨٧١,٦4١كيماويات، أدوية ومواد تجميل، صابون، مواد تنظيف..الخ(

3%4٨5,٧٧4مشغوالت يدوية عدا المطرزات )تحف صدف،خشب زيتون،نحاس،فضة..الخ

١%2٠٦,3٩٠منتجات معدنية بما فيها األثاث المعدني

٠.١%١٠,٩٨3المنسوجات والمابس بما فيها المطرزات

١٠٠%١٧,٦٠٧,٩2٨مجموع الصادرات السلعية 2٠١4

قيمة صادرات المحافظة  للعام ٢٠١٤ بدون السلع المصدرة لالتحاد االوروبي بشهادة )يورو1(    

التواصل مع األعضاء

حجم الصادرات  $17,607,928

عدد شهادات المنشأ  1187

أعضاء الهيئة العامة موزعين حسب درجة التصنيف

الثالثة الثانية  األولى  الممتازة  الخاصة 

188

434

242 259

25

رسم بياني )٣( يوضح توزيع أعضاء الهيئة العامة 
حسب درجة التصنيف

تعاميم عام 2014 | 275
أصدقاؤنا على صفحة التواصل االجتماعي   1532

2316    YouTube زوار صفحة
عدد النشرات االلكترونية   5

الرسائل القصيرة  7779
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اللجان القطاعية

ــا  ــة أموره ــى متابع ــم عل ــت لح ــة بي ــة محافظ ــارة وصناع ــة تج ــت ادارة غرف ــة ، حرص ــان قطاعي ــكيل لج ــرتها بتش ــذ مباش من
ــى: ــدف إل ــة ويه ــال كل لجن ــي ألعم ــام داخل ــن خــال نظ ــا م ومهماته

• تمثيل أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ضمن قطاعات تخصصية.	
• العمــل علــى تقويــة الصــات والروابــط بيــن القطــاع التخصصــي والغرفــة التجاريــة فــي محافظــة بيــت لحــم وتأســيس منبــر 	

للتواصــل والحــوار الدائــم فيمــا بينهمــا لخدمــة ذلــك القطــاع والدفــاع عــن مصالحــه.
• العمل مع الغرفة للنهوض بالقطاع التخصصي وتنميته.	
• ــات 	 ــع التوصي ــى األنظمــة والقوانيــن واإلجــراءات ومراجعتهــا وصياغــة مقترحــات لتحســينها مــن خــال رف الوقــوف عل

المتعلقــة بذلــك إلــى الجهــات المختصــة.
• مواكبــة األحــداث المهمــة والتطــورات االقتصاديــة العالميــة وذلــك بتنظيــم النــدوات والمحاضــرات واالســتفادة مــن الخبــرات 	

المحليــة والعالميــة ذات الصلــة بالقطــاع التخصصــي.
• متابعة مشاكل القطاع المعني وبالتنسيق مع الغرفة لمعالجتها ومتابعتها لدى الجهات المعنية وذات العاقة.	

وقــد عملــت كل مــن اللجنــة الصناعيــة واللجنــة التجاريــة خــال عــام 2٠١4 علــى الســعي لتحقيــق األهــداف المرجــوة مــن تشــكيل 
تلــك اللجــان القطاعيــة، وقامــت بتنفيــذ العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات. و تتطلــع غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم 

إلــى تطويــر عمــل اللجــان القطاعيــة ، وزيــادة عددهــا لتشــمل قطاعــات اقتصاديــة أخــرى فــي األعــوام القادمــة.

2316    YouTube زوار صفحة
عدد النشرات االلكترونية   5

اجتماع مع الملحق التجاري التركي

اجتماع مع مدير مكتب الخدمات التجارية 
في القنصلية األمريكية 

اجتماع اللجنة الصناعية مع شركة الكهرباء
 لبحث التعرفة الصناعية
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قضايا التجار 

عمــل قســم العضويــة والخدمــات علــى التشــبيك بيــن الجهــات المســؤولة وبيــن التجــار مــن اجــل تقريــب وجهــات النظــر وايجــاد 
الحلــول للمشــاكل والعقبــات التــي تحــول دون مزوالــة نشــاطهم االقتصــادي بالشــكل المعتــاد و تمثيــل مصالــح األعضــاء والدفــاع 
عنهــا أمــام الجهــات الرســمية، والتواصــل مــع الحكومــة مــن اجــل بحــث مصالــح األعضــاء ومنشــآت األعمــال. وعملــت أيضــا 
علــى تشــبيك المعنييــن مــن اعضــاء الهيئــة العامــة بشــركات اجنبيــة بهــدف تطويــر منتجاتهــم والســعي نحــو ايجــاد فــرص جديــدة 

للعمــل فــي منــاح جديــدة، والمشــاركة فــي لجنــة الســامة العامــة وعمــل جــوالت تفقديــة فــي المحافظــة. 

لقاء مع تجار السوق القديم في بيت لحم
 تــم تنظيــم لقــاء مــع تجــار الســوق القديــم فــي بيــت لحــم بحضــور 
ممثليــن عــن محافظــة بيــت لحــم والهيئــة المســتقلة لحقــوق االنســان 
ــي  ــة ف ــطات التجاري ــات والبس ــاب المح ــم و أصح ــت لح ــي بي ف
الســوق و ذلــك علــى خلفيــة مباشــرة تنفيــذ مشــروع تاهيــل الســوق 
ــة و  ــا العام ــن الرؤي ــل المشــروع ضم ــاء تفاصي ــاول اللق ــث تن حي

النتائــج االيجابيــة بعــد تنفيــذه .

لقاء مع مدير ضريبة الدخل في بيت لحم
تــم تنظيــم لقــاء مــع مديــر ضريبــة الدخــل بهــدف تعزيــز التواصــل 
بيــن أعضــاء الهيئــة العامــة والمكلفيــن بــذات الوقــت لــدى ضريبــة 
الدخــل واســتعراض القضايــا العالقــة بيــن الطرفيــن مــن أجــل 
تعزيــز العاقــة والعمــل علــى توضيــح القوانيــن التــي تنفذهــا 
ضريبــة الدخــل، و تقديــم االستفســارات بخصــوص التعليمــات 

ــة. ــراءات المتبع واالج

لقاء حواري مع االدارة العامة للجمارك والمكوس 
وضريبة الدخل والقيمة المضافة

عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم لقــاء حواريــا مــع 
مديــر عــام الجمــارك والمكــوس الســيد لــؤي الحنــش مديــر وضريبــة 
الدخــل والقيمــة المضافــة، وضــم اللقــاء أعضــاء الهيئــة العامــة للغرفــة 
ومدققــي الحســابات فــي المحافظــة مبينــًا العاقــة التشــاركية بيــن 
القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص للوصــول إلــى اقتصــاد فلســطيني 

متيــن، وهــدف اللقــاء إلــى فتــح الحــوار المباشــر مــع المكلفيــن.

تنظيم مجموعة بؤرية لتحديد احتياجات اعضاء 
الغرفة التجارية بما يتعلق بمفهوم المناصرة ضمن 

.) Trade Project( مشروع التجارة
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أبرز النشاطات والفعاليات

مــن أهــداف غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم رفــع مســتوى كفــاءة أعضائهــا ومســتوى الوعــي بالقضايــا التــي تهــم 
المجتمــع مــن خــال تنظيــم لقــاءات والتشــبيك مــع الجهــات المؤثــرة فــي تلــك القضايــا والجهــات المعنيــة. 

استضافة ورشة عمل بعنوان النعام ) تربية واقتصاد(
علــى ضــوء قصــة نجــاح انشــاء أول مزرعــة نعــام فــي فلســطين فــي منطقــة دار صــاح فــي محافظــة بيــت لحــم تــم اســتضافة 
ــة زراعــة محافظــة بيــت لحــم  ــرة الخدمــات االرشــادية فــي مديري ــة واقتصــاد( نظمتهــا دائ ــوان النعــام ) تربي ورشــة عمــل بعن
ضمــن اســتراتيجية وزارة الزراعــة باالرشــاد والتنميــة الريفيــة حيــث تــم التطــرق إلــى االســتراتيجية الخاصــة باالرشــاد الزراعــي 
وضــرورة العمــل علــى ايجــاد األفــكار الجديــدة والمــدّرة للدخــل. وخــال الورشــة تــم تقديــم عــرض مفصــل حــول النعــام وأنواعــه، 

وطــرق تربيتــه، و عــرض فيلــم وثائقــي حــول تربيــة النعــام.

استضافة ورشة عمل تعريفية حول برنامج تطوير األسواق الفلسطينية
تــم اســتضافة ورشــة عمــل تعريفيــة حــول برنامــج تطويــر األســواق الفلســطيني الــذي تمولــه وزارة التنميــة الدوليــة البريطانيــة 
)DFID( واالتحــاد األوروبــي )EU(، بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي، ويهــدف البرنامــج الــى تحســين القــدرة التنافســية 
ــم المســاعدات التقنيــة عبــر منــح تقــدم لشــركات  للقطــاع الخــاص الفلســطيني ومعالجــة مشــاكل أنظمــة الســوق مــن خــال تقدي
ــًا أو دوليــًا، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تعزيــز الروابــط  ــًا أو إقليمي القطــاع الخــاص التــي ترغــب بدخــول أســواق جديــدة محلي

التجاريــة اإلســتثمارية والروابــط مــع الشــتات الفلســطيني مــن أجــل تعزيــز التنميــة اإلقتصاديــة. 

ورشة عمل تعريفية حول الدليل االرشادي للصرافين لمكافحة غسل األموال 
 نظمــت ســلطة النقــد الفلســطينية بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ورشــة تعريفيــة حــول الدليل االرشــادي 

للصرافيــن لمكافحــة غســل األمــوال، وأهميتــه فــي مســاعدة الصرافيــن علــى مكافحــة ظاهــرة غســل األموال.

استضافة ورشة عمل بعنوان » حوكمة 
الشركات العائلية في فلسطين«:

تــم اســتضافة ورشــة عمــل حــول تحديــث نظــام حوكمــة 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  فلســطين،  فــي  العائليــة  الشــركات 
عــدة  الورشــة  تناولــت  الفلســطيني.  الحوكمــة  معهــد 
جوانــب منهــا التوعيــة بمبــدأ الحوكمــة فــي ظــل االنتشــار 
تحتــاج  والتــي  فلســطين  فــي  العائليــة  للشــركات  الكبيــر 
فيهــا،  االداريــة  للهيــاكل  مســتمر  وتنظيــم  تطويــر  الــى 
 لتعزيــز القــدرة التنافســية لهــا وزيــادة حجــم اســتثماراتها.

 كما تناولت الورشة الجانب القانوني لحوكمة الشركات .

استضافة لقاء حول تطوير األداء في سلسلة التوريد 
 اســتضافت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم لقــاء تطويــر األداء فــي سلســلة التوريــد ضمــن مشــروع التجــارة الممــول 
ــركات  ــاندة الش ــاعدة ومس ــى مس ــة إل ــذه الجزئي ــال ه ــن خ ــدف م ــذي يه ــة USAID ال ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــن الوكال م
التجاريــة والصناعيــة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة فــي مجــال تخفيــض تكاليــف االســتيراد مــن الخــارج مــن خــال ثــاث آليــات 
رئيســية أهمهــا شــحن البضائــع، وتســهيل التخليــص الجمركــي والتخفيضــات فــي التخزيــن ومســاعدة التاجــر علــى فهــم اجــراءات 

معهــد المواصفــات االســرائيلي.

عدد ورشات العمل  18

عدد الحضور  1000
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لقاء حول آليات تنظيم السوق وحماية 
المنتجات الزراعية الوطنية

 تــم اســتضافة لقــاء حــول » آليــات تنظيــم الســوق وحمايــة المنتجــات 
ــت  ــة بي ــة محافظ ــة زراع ــه مديري ــذي نظمت ــة« ال ــة الوطني الزراعي
ــاء  ــر اللق ــة .حض ــة ذات العاق ــاركة مؤسســات تخصصي ــم بمش لح
بعــض تجــار الخضــار والفواكــه، والدواجــن واألســماك واللحــوم 
ــة  ــة ذات العاق ــي المؤسســات الحكومي ــن وممثل الحمــراء والمزارعي
والتخصصيــة، وهــدف اللقــاء الــى مناقشــة بعــض القضايــا التــي 
تواجــه التجــار و ضــرورة تذليــل العقبــات وتبســيط االجــراءات التــي 
مــن شــأنها تحســين الخدمــات لــكل مــن المــزارع والتاجــر الفلســطيني، 

ــم االســواق. ــة تنظي واهمي

لقاءات مع مندوبي شركات تشيكية 
 بالتعــاون مــع ممثليــة جمهوريــة التشــيك – رام اهلل تــم تنظيــم 
  Jett cosmetics لقــاء بيــن مندوبــي شــركة جــت كوزمتكــس
عنايــة  و  تجميــل  أجهــزة  بتصنيــع  المتخصصــة  التشــيكية 
مــن  المســتهدفة  الفئــة  مــن  محتمليــن  وكاء  مــع  بالبشــرة 

ــة .  ــة العام ــاء الهيئ أعض

كمــا تــم تنظيــم  لقــاء آخــر مــع شــركات تجاريــة تشــيكية 
بحضــور عــدد مــن أصحــاب الشــركات المختصــة فــي مجاالت 
األخشــاب، و المقــاوالت، و الكوابــل الكهربائيــة، واألبــواب و 
ــن الشــركات الفلســطينية  ــة بي ــات التجاري ــز العاق ــك لتعزي ذل
والشــركات التشــيكية، حيــث تســعى حكومــة التشــيك إلــى 
تقديــم يــد المســاعدة للفلســطنيين مــن خــال التبــادل التجــاري 
وتخفيــض أســعار المنتجــات المســتوردة مــن التشــيك للتاجــر 

ــطيني. الفلس

لقاء مع مديرية مكتب العمل
تــم تنظيــم لقــاء توعــوي حــول التعريــف بــدور مديريــة العمــل 
ودوائرهــا واالســتماع إلــى همــوم واحتياجــات أصحــاب العمــل 
ــتاذ  ــطينية االس ــل الفلس ــل وزارة  العم ــن وكي ــور كل م بحض
ــي  ــل ف ــة العم ــب مديري ــع مكت ــاون م ــي، وبالتع ــر قطام ناص

محافظــة بيــت لحــم تنظيــم 
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دورة الصادرات واالتفاقيات الدولية
 اســتضافت الغرفــة التجاريــة دورة تدريبيــة حــول الصــادرات واالتفاقيــات الدوليــة ضمــن مشــروع التجــارة الممــول مــن الوكالــة 
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف التجاريــة الصناعيــة، اســتهدفت المصدريــن مــن أعضــاء الهيئــة العامــة 
ليكــون المصــّدر علــى درايــة كبيــرة باجــراءات التصديــر، والعمــل علــى تشــجيع الصــادارات باعتبــاره الركيــزة الرئيســية لتنميــة 

االقتصــاد الفلســطيني.

جوالت تفقدية للمواد الغذائية في المحالت التجارية 
شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم بعــدة جــوالت تفقديــة للمــواد الغذائيــة فــي المحــات التجاريــة فــي المحافظــة 
ــظ المــواد  ــي حف ــة للتاجــر ف ــم االرشــادات الازم ــى تقدي ــي المحافظةوتهــدف هــذه الجــوالت إل ــة الســامة العامــة ف ضمــن لجن

االســتهاكية مــن أجــل ضمــان ســامة المســتهلك .

صورة وخبر

ورشة عمل بعنوان ” نحو بيئة نظيفة وجميلة ” 
في محافظة بيت لحم

لقاء عبر االتصال المرئي ) الفيديوكونفرنس( 
بين الممثلية التشيكية و جامعة األزهر

ورشة عمل بعنوان ” نحو بيئة نظيفة وجميلة ” 
في محافظة بيت لحم

المشاركة في مهرجان قطف الزيتون الرابع عشر حيث تحرص الغرفة التجارية على المشاركة بالمهرجان 
بشكل سنوي لدعم صمود المزارع الفلسطيني و المساهمة في تسويق منتجات شجرة الزيتون 
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مركز صاحبات االعمال 
عمــل المركــز خــال عــام 2٠١4 علــى تمكيــن ســيدات وصاحبــات االعمــال و تعزيــز مشــاركة المــرأة وإبــراز انجازاتهــا فــي 
التنميــة اإلقتصاديــة ضمــت عقــد ورشــات تدريبيــة ولقــاءات توعويــة ورفــع مســتوى مشــاركة النســاء فــي المؤتمــرات والفعاليــات. 
ــي القطــاع الخــاص، والتشــبيك مــع الجهــات المانحــة لدعــم  ــف الجهــات والســيما ف ــن مختل ــا شــهد عــام 2٠١4 التنســيق بي كم
مشــاريع النســاء مــن محافظــة بيــت لحــم، ممــا اتــاح الفرصــة للســيدات وصاحبــات األعمــال المشــاركة فــي عالــم االعمــال والعمــل 

االقتصــادي الحــر وإقامــة المشــاريع الخاصــة.

مشروع تطوير حاضنة االعمال الخاصة 
بالسيدات الحرفيات 

ــادرت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم  ب
ــيدات  ــة بالس ــال الخاص ــة األعم ــيس حاضن ــى تأس ال
 – األمريكيــة  القنصليــة  مــن  بتمويــل  الحرفيــات 
القــدس، حيــث اشــتمل المشــروع علــى سلســلة لقــاءات 
تدريبيــة فــي مواضيــع متعــددة تتــاءم مــع احتياجــات 
صاحبــات األعمــال لرفــع كفاءتهــن وتطويــر قدراتهن 
وتعزيــز المهــارات االداريــة لمشــاريعهن. و قــد اتــى هــذا المشــروع ضمــن رؤيــة مركــز صاحبــات األعمــال فــي الغرفــة 
التجاريــة فــي تمكيــن النســاء صاحبــات المشــاريع الصغيــرة وخلــق فــرص عادلــة فــي األســواق المحليــة، لتســويق منتجاتهــن 
مــن خــال عقــد نشــاط تســويقي لعــرض منتجــات الســيدات المشــاركات فــي الــدورات التدريبيــة والبالــغ عددهــن ١5 ســيدة. 

امــا ختــام المشــروع فــكان  بتنظيــم معرضــا للمنتجــات الحرفيــة لصاحبــات االعمــال فــي ســاحة المهــد و قــد تزامــن المعــرض 
مــع احتفــاالت الطوائــف المســيحية بأحــد الشــعانين، و تخلــل المعــرض فعاليــات ترفيهيــة لاطفــال.

لقاء توعوي حول سرطان الثدي
ــًا حــول الكشــف المبكــر عــن ســرطان  ــاًء توعوي ــم لق ــم تنظي ت
ــص  ــة للفح ــص للتوعي ــر المخص ــهر اكتوب ــبة ش ــدي بمناس الث
المبكــر، بالتعــاون مــع مديريــة الصحــة فــي محافظــة بيــت 
ــن  ــدد م ــاء، وع ــي ألورام النس ــا التخصص ــز دني ــم و مرك لح

صاحبــات األعمــال .
واتــى تنظيــم هــذا اللقــاء تماشــيًا مــع القيم التــي تســتند إليها غرفة 
بيــت لحــم لتعزيــز دور ومكانــة المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني 
والــدور الــذي يلعبــه مركــز صاحبــات األعمــال الــذي ال يقتصر 
فقــط علــى تمكيــن وتوعيــة المــرأة فــي المجــاالت االقتصاديــة 

وإنمــا علــى تمكينهــا فــي جميــع مجــاالت الحيــاة. 
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فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي
الثامن من آذار

ــاون  ــطينة بالتع ــة الفلس ــة الزراعي ــة الصناعي ــرف التجاري ــاد الغ ــم اتح  نظ
مــع غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم فعاليــة يــوم المــرأة بمناســبة 
الثامــن مــن آذار تضمنــت معرضــًا للمنتجــات الحرفيــة والصناعيــة النســوية، 
فــي المركــز الروســي للعلــوم والثقافــة فــي مدينــة بيــت لحــم تحــت رعايــة 
دولــة الدكتــور رامــي الحمــد هلل. تخلــل الفعاليــة العديــد مــن الفقــرات الفنيــة 

والفولكلوريــة وزيــارة أجنحــة معــرض المنتجــات الحرفيــة.

دورة أساسيات ومهارات الحاسوب 
ــارات  ــيات ومه ــول أساس ــة ح ــال دورة تدريبي ــات األعم ــز صاحب ــم مرك نظ
الحاســوب لصاحبــات األعمــال، حيــث نفــذ مركــز الدعــم الفنــي والتكنولوجــي 
فــي الغرفــة الــدورة بواقــع ١٨ ســاعة تدريبيــة خــال شــهر، و أتــت هــذه الدورة 
ضمــن ســعي مركــز صاحبــات األعمــال فــي تطويــر وتحســين المهــارات لــدى 
ــدورة  ــة ال ــي نهاي ــدرات. وف ــاء الق ــدم التكنولوجــي، وبن ــة التق الســيدات ومواكب

حصلــت الســيدات المشــاركات علــى شــهادات. 

المشاركة في معرض منتجاتنا الفلسطينية بأيدي نسوية
مشروع النهوض بمشاريع صاحبات األعمال في فلسطين رام اهلل
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أبرز النشاطات والفعاليات

زوار المعرض الدائم
تأســس المعــرض الدائــم بهــدف ترويــج وتســويق مختلــف المنتجــات المحليــة مــن أجــل دعــم الصناعــات المحليــة كافــة وتطويرهــا. 
ويتميــز المعــرض الدائــم بمواصفــات عالميــة، ويعــد األداة الترويجيــة األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين لهــدف عــرض جميــع 

المنتجــات التــي تصنــع فــي المحافظــة وتعريفهــا للمجتمــع المحلــي واإلقليمــي والدولــي. 

        زيارة تجمع العالقات العامة في محافظة بيت لحم   زيارة مجلس شباب الخليل للمعرض الدائم

زيارات طالب و طالبات من مدارس مختلفة من المحافظة والمحافظات االخرى للمعرض الدائم
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مشروع القروض الصغيرة الممول من مؤسسة 
سان منياتو االيطالية

ضمــن فعاليــات تطويــر القطــاع الخــاص مــن خــال دعــم وتطويــر 
المشــاريع القائمــة وأولئــك الذيــن يرغبــون فــي إنشــاء مشــروع جديــد 
ــة تجــارة وصناعــة محافظــة  ــت لحــم ، أجــرت غرف ــة بي ــي منطق ف
بيــت لحــم بالتعــاون مــع مؤسســة ســان منياتــو االيطاليــة اجتماعــات 
ــى  ــة ال ــو اضاف ــان منيات ــروض س ــج ق ــن برنام ــتفيدين م ــع المس م
زيــارات ميدانيــة  لرصــد وتقييــم أثــر المشــروع علــى تطويــر 
القطــاع الخــاص و توفيــر ســبل العيــش. حيــث لوحــظ التأثيــر االيجابــي الملمــوس لبعــض المشــاريع، وكخطــوة لتطويــر هــذه 
المشــاريع وعــدت مؤسســة ســان منياتــو بالمســاعدة فــي الترويــج للمنتجــات فــي الخــارج. تجــدر االشــارة الــى أن هــذه الــدورة 

الثالثــة علــى التوالــي التــي تنفذهــا الغرفــة ضمــن هــذا المشــروع.

مشروع المسح االقتصادي للمنشآت في محافظة 
بيت لحم

ــة،  ــة للتنمي ــة االمريكي ضمــن مشــروع التجــارة الممــول مــن الوكال
ــى منحــة  ــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم عل حصلــت غرف
ــي  ــع  المنشــآت الموجــودة ف ــذ مشــروع مســح اقتصــادي لجمي لتنفي
المحافظــة، حيــث يهــدف المســح الــى تحديــد العــدد الكلــي للمنشــآت 
المنتســبة و غيــر المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة الصناعيــة و 
ــح  ــدف المس ــا يه ــة للمحافظــة، كم ــل خارطــة اقتصادي ــا لعم موقعه

ــة مســتقبلية. ــاء سياســات اقتصادي ــك لرســم و بن ــي و ذل ــات التــي تواجــه االقتصــاد المحل ــى اهــم المعيق ــى الوقــوف عل ال
ــة  و تكمــن اهميــة هــذا المشــروع بانــه االول مــن نوعــه علــى مســتوى المحافظــة و يهــدف الــى توفيــر معلومــات احصائي

ــة. دقيقــة ستشــكل النــواة لقاعــدة بيانــات شــاملة و متكامل

مشروع التجمعات العنقودية
ضمــن برنامــج تطويــر التكتــات العنقوديــة للصناعــات الثقافيــة 
واالبداعيــة فــي دول شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة 
بيــت لحــم فــي مســابقة التجمعــات العنقوديــة ضمــن برنامــج تطويــر 
التكتــات العنقوديــة للصناعــات الثقافيــة واالبداعيــة فــي دول جنــوب 
البحــر المتوســط، الــذي تشــرف عليــه منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة 
الصناعيــة »يونيــدو«، واالتحــاد مــن أجــل المتوســط، وبتمويــل مــن 
االتحــاد األوربــي والتعــاون االيطالــي، حيــث كانــت مشــاركتها مــن 
خــال الحرفييــن والمؤسســات ذات العاقــة تحــت مســمى » كنــوز بيــت لحــم«، وتســعى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة 

بيــت لحــم إلــى الفــوز بهــذا التجمــع، حيــث مــن المتوقــع فــي حــال فوزهــا مباشــرة نشــاطاته وفعالياتــه عــام 2٠١5.

 VIS اطالق دراسة حول اهم الصناعات التقليدية في المحافظة بالتعاون مع مؤسسة    
أطلقــت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم و مؤسســة  VIS االيطاليــة دراســة حــول أهــم الصناعــات التقليديــة فــي المحافظــة و التــي 
جــاءت كتحديــث للدراســة التــي كانــت الغرفــة التجاريــة قــد اعدتهــا عــام 2٠٠٨.  و قــد القــت هــذه الدراســة اهتمامــا كبيــرا مــن قبــل المؤسســات 
المحليــة و الدوليــة و وســائل اإلعــام و الباحثيــن النهــا مــن اشــمل الدراســات التــي تــم اعدادهــا حــول القطــاع الحرفــي فــي المحافظــة و احدثهــا.

تكمــن اهميــة هــذه الدراســة  فــي تطويــر القطــاع الحرفــي و المشــاريع التــي يمكــن تصميمهــا لخدمــة هــذا القطــاع بنــاء علــى معطيــات الدراســة. 
و تــم اطــاق هــذه الدراســة ضمــن مشــروع تقــوده مؤسســة VIS و بتمويــل مــن مقاطعــة »ترنتــو« االيطاليــة و بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة 

بهــدف تطويــر القطــاع الحرفــي.

عدد المشاريع  4
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مشاركة أعضاء الهيئة العامة وطاقم الغرفة في المعارض الدولية والدورات التدريبية والمؤتمرات : 

المعارض:

معرض الصناعات الفلسطينية االول 
في دولة الكويت 

ــة  ــة الزراعي ــة الصناعي ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــم االتح  نّظ
ــت  ــة الكوي ــارة وصناع ــة تج ــع غرف ــاون م ــطينية بالتع الفلس
االول  المعــرض  الكويــت  فــي  فلســطين  دولــة  وســفارة 
للصناعــات الفلســطينية والــذي أقيــم فــي الفتــرة الواقعــة مــا بين 
د.ســمير  وشــارك   ،2٠١4/٠5/٠2 وحتــى   2٠١4/٠4/2٩
حزبــون – رئيــس مجلــس ادارة غرفــة تجــارة و صناعــة 
محافظــة بيــت لحــم فــي هــذا المعــرض ضمــن الوفــد الرســمي 

ــام . ــاد الع ــه االتح ــذي نظم ال

معرض موديكو لالثاث 2014 في ازمير- تركيا
تــم تنظيــم بعثــة تجاريــة لمجموعــة مــن التجــار و المصنعيــن المختصيــن 
بقطــاع االثــاث و الموبيليــا لحضــور المعــرض التجاري لاثــاث المنزلي 
و الديكــورات و التصاميــم )موديكــو 2٠١4( فــي مركــز ازميــر الدولــي 
للمعارض/تركيــا و ذلــك فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 2/2٦ و 2٠١4/3/2. 
ــن  ــم م ــع نظرائه ــرض م ــي المع ــاركين ف ــاءات للمش ــد لق ــم عق ــد ت وق
الجانــب التركــي. وقدمــت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم 

عــدة تســهيات للمشــاركين مــن أعضــاء الهيئــة العامــة. 

المشاركة في معرض فودكس
ــل  ــن قب ــة م ــا االغذي ــة و تكنولوجي ــم معــرض فودكــس لاغذي ــم تنظي ت
ــي  ــر الدول ــي مركــز ازمي ــم ف ــذي اقي مجموعــة جــودي للمعــارض و ال
للمعــارض فــي ازميــر- تركيــا مــن الفتــرة الواقعــة بيــن 23 و 2٦ 
العامــة  الهيئــة  تشــرين اول 2٠١4. حيــث شــارك بعــض اعضــاء 
المعنييــن بهــذا المعــرض. و قامــت شــركة جــودي المنظمــة للمعــرض 
بتســليم وفــد الغرفــة التجاريــة درعــا تقديــرا لجهــود الغرفــة التجاريــة و 
نشــاطها الدائــم و حرصهــا علــى ايفــاد اعضــاء الهيئــة العامــة المهتميــن 

ــا.  ــي تركي ــذه الشــركة ف ــا ه ــي تنظمه ــارض الت ــي المع للمشــاركة ف

المعارض الدولية  3
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جولة تدريبية في المانيا وبولندا 
 شــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم ممثلــة بمديرهــا 
ــب  ــس التشــغيل والتدري ــد مجال ــن وف ــي ضم ــام الســيد عــاء عديل الع
المهنــي والتقنــي فــي فلســطين مــن محافظــات بيــت لحــم، الخليــل 
ونابلــس فــي جولــة تدريبيــة فــي المانيــا وبولنــدا حــول مفهــوم التنميــة 
المحليــة فــي مجــال التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي، ونفــذت هــذه 
الجولــة برعايــة مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ  ضمــن 
برنامــج دعــم و تطويــر التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي 

فلسطين. 

و تضمنــت الجولــة عقــد لقــاءات مــع مــدراء عــدد مــن الغــرف التجاريــة و الصناعيــة والغــرف الحرفيــة مــن أجــل التعــّرف 
علــى الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه هــذه الغــرف فــي دعــم وتنظيــم ومراقبــة شــؤون التعليــم والتدريــب المهنــي.

المشاركة في دورة تدريبية في ماليزيا  
 ضمــن مشــروع خدمــة تطويــر األعمــال الــذي تنظمــه الوكالــة اليابانية 
للتعــاون الدولــي جايــكا شــارك الســيد عــاء عديلــي المديــر العــام فــي 
ــة للتحســين  ــزن الياباني ــة كاي ــا حــول منهجي ــي ماليزي ــة ف دورة تدريبي
ــدة  ــبوعين ع ــدة اس ــتمرت لم ــي اس ــدورة الت ــت ال ــتمر، و تضمن المس
ــذه  ــفة ه ــا حــول فلس ــان وماليزي ــن الياب ــراء م ــا خب محاضــرات قّدمه
المنهجيــة االداريــة وطــرق تطبيقهــا مــن خــال التخّلــص مــن أنــواع 
ــة للوصــول  ــات االنتاجي ــل و العملي ــع العم ــي مواق ــة ف ــدر المختلف اله
الــى الهــدف الرئيســي و هــو التحســين المســتمر واالبــداع فــي التفكيــر 

ــق.  والتطبي

وتجــدر االشــارة الــى أنــه شــارك فــي هــذه الــدورة التدريبيــة وفــد ضــم ممثليــن عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي و اتحــاد الغــرف 
التجاريــة الصناعيــة الزراعية الفلســطينية واتحــاد الصناعات الفلســطينية.

 المشاركة في اسبوع المراة الريادية في اليونان   
ــبوع  ــدى اس ــي منت ــام ف ــر الع ــب المدي ــوري- نائ ــروز خ ــاركت في ش
المــراة الرياديــة فــي دول البلقــان و حــوض المتوســط الــذي اقيــم فــي 
مدينــة تســالونيكي فــي اليونــان بتنظيــم مــن المنظمــة اليونانيــة للمــراة 
الرياديــة و عــدة منظمــات اخــرى و بدعــم مــن االتحــاد االوروربــي، 
و قامــت نائــب المديــر العــام بتقديــم ورقــة حــول واقــع المــراة الرياديــة 
التحديــات و  المتاحــة لهــا، و  الفلســطينية و اســتعرضت الحوافــز 
المعيقــات التــي تواجههــا، و تطرقــت الــى التوصيــات التــي مــن شــانها 
ــى  ــال عل ــة االعم ــي بيئ ــطينية ف ــراة الفلس ــاركة الم ــن مش ــد م ان تزي
المدييــن القريــب و البعيــد علــى مســتوى القطــاع العــام و القطــاع 

ــي. ــع المدن ــات المجتم الخــاص و مؤسس
 Euro Med Invest اضافــة الــى مشــاركتها فــي المنتــدى، شــاركت نائــب المديــر فــي مؤتمــر تشــجيع االســتثمار االوروبــي
الــذي اقيــم بالتــوازي مــع منتــدى اســبوع المــراة الرياديــة حيــث تــم التشــبيك مــع عــدة غــرف تجاريــة فــي منطقــة حــوض 
المتوســط و منظمــات و مؤسســات دوليــة اســتثمارية و اقتصاديــة و اخــرى تعنــى بشــؤون المــراة فــي بيئــة االعمــال، الذيــن 
عّبــروا عــن اهتمامهــم بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة و ضــرورة تنفيــذ نشــاطات مشــتركة اهمهــا تنظيــم البعثــات التجاريــة 

و لقــاءات العمــل الثنائيــة لتبــادل الخبــرات و المعلومــات.
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توقيع اتفاقيات

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة البوابة الذهبية 
للسياحة و السفر

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة البوابــة الذهبيــة للســياحة و الســفر حيــث 
تضّمنــت االتفاقيــة تقديــم بعــض التســهيات و اســعار مخفضــة جــدا العضــاء 
ــن  ــى مت ــة المســافرين عل ــة التجاري ــة الغرف ــة العامــة المنتســبين لعضوي الهيئ
الخطــوط الجويــة التركيــة للمشــاركة فــي بعثــات تجاريــة او معــارض دوليــة 

فــي تركيــا. 
و قــد اتــى توقيــع هــذه االتفاقيــة تنفيــذا لهــدف الغرفــة التجاريــة االســتراتيجي 
والمتعلــق بتعزيــز النشــاط االقتصــادي لمجتمــع االعمــال في المحافظــة و الذي 
تتمثــل مبادراتــه فــي تنظيــم البعثــات التجاريــة و المشــاركة فــي مؤتمــرات و 
ــز  ــة لتشــجيع و تحفي ــذه االتفاقي ــع ه ــرة توقي ــورت فك ــة. و تبل ــارض دولي مع
رجــال االعمــال علــى توســيع نشــاطهم االقتصــادي و التجــاري، تنظيــم بعثــات 
تجاريــة والمشــاركة فــي معــارض دوليــة بهــدف ترويــج المنتجــات المحليــة و 

دخــول اســواق جديــدة و تشــجيع العاقــات التجاريــة الخارجيــة.

اتفاقية توأمة مع غرفة الجديدة في المغرب 
هدفــت هــذه االتفاقيــة لتعزيــز التعــاون المشــترك بيــن الغرفتيــن 
ــرات  ــل الخب ــة، ونق ــة واالحصائي ــات التجاري ــادل المعلوم ، وتب
فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والمشــاركة فــي المعــارض 
فــرص  ، وايجــاد  بيــن رجــال االعمــال  لقــاءات  ، وتنظيــم 
القوانيــن  االســتثمار المشــترك ، واالعــام والتوثيــق حــول 
ــة، وحــول  ــن واالعــراف المتبع ــي البلدي ــا ف الجــاري العمــل به
ــة بالتجــارة  ــع االقتصــادي أو المتعلق ــا ذات الطاب ــع القضاي جمي

ــن.  ــة للبلدي الخارجي
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لقاءات واستقبال وفود محلية و أجنبية 

لقاءات:

لقاء مع مدير مديرية الدفاع المدني 
تــم بحــث وتعزيــز ســبل التعــاون المشــترك مــع مديــر مديريــة الدفــاع 
المدنــي فــي بيــت لحــم الرائــد خليفــة التاحمــة لخدمــة القطــاع الخــاص 
ــات  ــد ورش ــة عق ــة إمكاني ــم مناقش ــث ت ــم، حي ــت لح ــة بي ــي محافظ ف
عمــل دوريــة مــع أصحــاب المنشــآت التجاريــة فــي المحافظــة لمناقشــة 
ــي  ــواردة ف ــح ال ــًا للوائ ــة تبع ــامة العام ــي والس ــاع المدن ــون الدف قان
ــد محاضــرات  ــّم بحــث عق ــا وت ــي، كم ــاع المدن ــون ورســوم الدف القان
توعويــة تتعّلــق بطــرق التعامــل مــع الحــوادث المختلفــة والوقايــة منهــا 

وكيفيــة إطفــاء الحرائــق. 

 استقبال مدير مديرية الزراعة في بيت لحم
تجــارة وصناعــة  ادارة غرفــة  اســتقبل رئيــس وأعضــاء مجلــس 
ــة الزراعــة  ــر مديري ــا مدي ــدس صــاح الباب محافظــة بيــت لحــم المهن
فــي محافظــة بيــت لحــم فــي مقــر الغرفــة بهــدف بحــث ســبل التعــاون 
ــاع  ــم القط ــة لدع ــة الزراع ــة ومديري ــة التجاري ــن الغرف ــترك بي المش

ــة.   ــي المحافظ ــي ف الزراع

عدة اجتماعات مع مدير مكتب العمل 
 تــم االجتمــاع مــع مديــر عــام مديريــة عمــل محافظــة 
بيــت لحــم الســيد محمــد الشــالدة عــدة مــرات خــال 
عــام 2٠١4  لمناقشــة العديــد مــن القضايــا المشــتركة 
ــاب  ــى خدمــة ارب ــة العمــل عل ــدى الطرفيــن، واهمي ل
العمــل و العمــال فــي محافظــة بيــت لحــم و تفعيل دور 
المديريــة، و اهميــة التعــاون مــع المؤسســات التــي من 
شــأنها خدمــة أربــاب العمــل والعمــال بمــا يتــاءم مــع 
المصلحــة العامــة، وتفعيــل لجنــة الحــوار االجتماعــي 
ــة  ــة البطال ــكار متنوعــة لمحارب الثاثــي، ومناقشــة اف
ــى  ــن عل ــجيع الرياديي ــم، وتش ــت لح ــة بي ــي محافظ ف
ــة، و  ــي التنمي ــاهمة ف ــرة للمس ــاريع صغي ــاء مش انش

تشــغيل الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل.

 



التقرير السنوي 22

لقاءات واستقبال وفود محلية و أجنبية 

وفود اجنبية

عدة لقاءات مع وفود من مكتب الرباعية
ــة ضــم كا  ــع المســتوى مــن الرباعي ــد رفي ــم اســتقبال وف  ت
مــن الســيد مــارك ســينغلتون رئيــس بعثــة مكتــب الرباعيــة، 
و مستشــاره الخــاص الســيد مارتــن لوكاســن، و المستشــار 
الوفــد  اســتعرض  حيــث  فاربــر.  ســتيفن  الســيد  المالــي 
ــاص.  ــاع الخ ــة القط ــة لخدم ــا الرباعي ــي تبذله ــود الت الجه
قــدم د. ســمير حزبــون لمحــة عــن اخــر مســتجدات الوضــع 
ــراء  ــه ج ــا يعاني ــم و م ــت لح ــة بي ــي محافظ ــادي ف االقتص
ــن  ــدد م ــي ع ــداول ف ــم الت ــا ت ــرائيلية، كم ــات االس الممارس
االقتراحــات التــي تســاهم فــي تعزيــز االقتصــاد الفلســطيني 
والتكامــل مــع متطلبــات خطــة التنميــة الفلســطينية واالحتياجــات االقتصاديــة للمرحلــة القادمــة وذلــك فــي إطــار آليــة عمــل 

ــتركة. مش

ــة  ــة الدولي ــن الرباعي ــد م ــتقبال وف ــم اس ــر ت ــاء اخ ــي لق و ف
ــارة  ــرة التج ــار دائ ــارد مستش ــتوفر وينغ ــيد كريس ضــم الس
وتطويــر السياســات، والســيدة رنــان المظفــر مستشــارة 
تطويــر األعمــال فــي الرباعيــة الدوليــة حيــث هــدف اللقــاء 
ــى اخــر مســتجدات الوضــع االقتصــادي  ــى االطــاع عل ال
فــي محافظــة بيــت لحــم، وكمــا ان الرباعيــة بصــدد اعــداد 
دراســة فيمــا يتعلــق بجزئيــة قواعــد وشــهادات المنشــأ 
وأثرهــا علــى االقتصــاد الفلســطيني، خاصــة فيمــا إذا مــا تــم 

ــع إســرائيل. ــارة م ــى التج ــا عل تطبيقه

استقبال وفد بريطاني رفيع المستوى
تــم اســتقبال وفــد بريطانــي رفيــع المســتوى ضــم 
رافقهــم  المصمميــن  و  المهندســين  مــن  مجموعــة 
ــة ميشــيل  ــة البريطاني ــي القنصلي الملحــق التجــاري ف
ــارة و  ــة للتج ــة البريطاني ــن الوكال ــن ع ــة و ممثلي جل
ــاء  ــون العض ــمير حزب ــّدم د. س ــث ق ــتثمار، حي االس
و  التجاريــة  الغرفــة  عمــل  حــول  شــرحا  الوفــد 
الخدمــات التــي تقدمهــا و دورهــا فــي خدمــة القطــاع 
الخــاص فــي المجتمــع المحلــي، كمــا قــدم لهــم لمحــة 
عــن محافظــة بيــت لحــم مــن حيــث ديموغرافيتهــا و 
توزيعهــا الســكاني و موقعهــا الجغرافــي والوضــع 
قطاعاتهــا  واهــم  المحافظــة  فــي  االقتصــادي 
كمــا  فيهــا،  الموجــودة  والصناعــات  االقتصاديــة 
ــة و اســبابها. ــث عــن نســبة البطال ــى الحدي تطــرق ال
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لقاءات واستقبال وفود محلية و أجنبية 

وفود اجنبية

إطالع وفد ألماني من مدينة )براون سفايك( على األوضاع السياسية واإلقتصادية 
في محافظة بيت لحم

اجتماع مع السفير التركي السيد مصطفى سارنك لمناقشة الفرص االستثمارية بين الطرفين

 إجتماع مع الملحق التجاري التركي لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين 
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لقاءات واستقبال وفود محلية و أجنبية 

وفود اجنبية

وفود عربية 

زيارة وفد امريكي من جامعة انديانا لبحث سبل التعاون لدعم القطاع الخاص 
في المحافظة بالتعاون مع جامعة بيت لحم .

زيارة وفد كويتي لبحث امكانية تسويق بعض المنتجات المحلية في الكويت

مشروع Bath-links للتعاون بأنشطة لها عالقة بتشجيع التجارة مع بريطانيا
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نشاطات الطاقم التنفيذي

عرض حول التدقيق الداخلي لنظام الجودة )االيزو( قدمه المدير العام للموظفين

اجتماع الموظفين الشهري و توزيع هدية للموظفين بمناسبة عيد األضحى

يوم خلوة للطاقم التنفيذي ومجلس االدارة 
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زيارة مؤسسة اليڤ جيت للتأهيل

إستضافة لجنة التكافل اإلجتماعي لتعزيز العمل اإلجتماعي 
والخيري والتطوعي

زيارة مدرسة يميمة لذوي اإلحتياجات الخاصة

المسؤولية االجتماعية

تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم إلــى تطويــر عملهــا ضمــن المســؤولية االجتماعيــة، مــن خــال تحديــد أهــداف 
وخطــة عمــل لخدمــة هــذا المفهــوم الســامي، والفئــات المســتهدفة لاســتفادة مــن عمــل الصنــدوق، حيــث ســتبذل جميــع المســاعي 
ــي  ــة ف ــة التجاري ــت الغرف ــام 2٠١4 إنضم ــي ع ــا ف ــة منه ــه، وكبداي ــل والمباشــرة في ــورة العم ــام 2٠١5 لبل ــود خــال ع والجه

عضويــة لجنــة التكافــل التــي شــكلتها محافظــة بيــت لحــم لخدمــة هــذا المفهــوم.

دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في المسؤولية االجتماعية
ســاهمت غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم عــام 2٠١4 فــي العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات ذات العاقــة التــي تخــدم 
المســؤولية االجتماعيــة ســواًء علــى المســتوى الدولــي أو المحلــي بشــكل ضمنــي، حيــث تمّثــل دورهــا فــي جمــع التبرعــات النقديــة 

والعينيــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة علــى النحــو التالــي:

حملة »أغيثوا مخيم اليرموك« التي نظمها مجموعة من شباب المخيمات في األراضي الفلسطينية.. 1
 جمع تبرعات لتوفير وحدة تدفئة لمؤسسة يميمة لذوي االحتياجات الخاصة.. 2
 جمع تبرعات لشراء سماعة من أجل اجراء عملية زراعة قوقعة.. 3
 جمــع تبرعــات مــواد غذائيــة خــال شــهر رمضــان الفضيــل لعمــل ســلة غذائيــة واعــداد افطــارات رمضانيــة للمؤسســات . 4

الخيريــة والعائــات المحتاجــة.
 جمع تبرعات من مواد دهانات لترميم بيوت في المحافظة.. 5
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التقرير المالي
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التقرير المالي
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شهادة األيزو
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صورة وخبر

لقاء حول البرامج االقتصادية الهولندية

لقاء حول آليات تنظيم السوق وحماية المنتجات الزراعية

لقاء مع رئيس مؤسسة بيت لحم - باث البريطانية
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لقاء حول برنامج تطوير األسواق الفلسطيني

ورشة عمل حول الدليل اإلرشادي للصرافين

دورة مهارات حاسوب في مركز صاحبات األعمال

صورة وخبر


