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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 أخبارنا  في الربع الثاني
 اليونيدو تعقد لقاًء تحاورياً مع أعضاء التكتل العنقودي "كنوز بيت لحم" في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 
عقدت منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لقاًء تحاورياً مع مجموعة تكتل كنوز بيت لحم 
حم  يت ل العنقودي في محافظة بيت لحم وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة ب
ة في  ودي ق ن ع كتالت ال ت ر ال طوي امج ت رن المبادرة بالتكتل. ويأتي ھذا اللقاء ضمن إطار ب
ل من  وي م ت دو ب ي ون ي ل ال ب الصناعات اإلبداعية والثقافية في سبعة دول عربية المنفذ من ق
ة.  ي ال ط ة اإلي وم ك ح ن ال ة م م اھ س م ي وب اد األوروب ح  االت
ظة  وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبة من السيد عالء عديلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة محاف
ز  زي ع ة في ت جي ي رات ت ا االس بيت لحم أشار فيھا إلى دور الغرفة التجارية من خالل خطتھ
ى  عمل عل ل حم، ل يت ل وز ب ن ودي ك ق ن النشاط االقتصادي وذلك بمبادرة انشاء التكتل الع
ى  االرتقاء بالحرف اليدوية، واختراق األسواق الدولية، حيث يعمل نمو القطاع الحرفي عل
ة  ئ فرص تشغيل األيدي العاملة ورفع مستوى الدخل مما يؤدي إلى انعكاس ايجابي على البي

 االقتصادية في المحافظة، وفي نھاية كلمته أشاد عديلي بدور اليونيدو في تقديم الدعم الالزم لتحقيق ذلك. 
 

 تنظيم حلقة استشارية لسيدات وصاحبات األعمال 
 

نظّم مركز صاحبات االعمال في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حلقة 
استشارية حول " التوابع والمسؤوليات القانونية للشريك/ة في المنشآت التجارية 

 والصناعية " بحضور عدد من سيدات وصاحبات االعمال في المحافظة.
 

مدير قسم العضوية والخدمات بالحضور،  –في بداية الحلقة، رّحبت داليا حسين 
وقالت بأن ھذه الحلقة تھدف الى توعية السيدات الشريكات في الشركات وصاحبات 

المنشآت الفردية حول وضعھا القانوني والمسؤوليات والتوابع القانونية لھا، 
وأضافت أن ھذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة حلقات استشارية قانونية في مواضيع في 

 .مجال اھتمامات سيدات وصاحبات األعمال
األعمال  ولةمن جانبه قّدم المستشار القانوني للغرفة األستاذ سامي شحادة عرضاً مفصالً تناول فيه تعريف األعمال التجارية والكيان القانوني لمزا

رتبة على كل لمتالتجارية وأھمية التفرقة فيما يتعلق بالكيان القانوني لمزاولة أعمال التجارة وأنواع الشركات من شركات عادية ومساھمة والمسؤوليات ا
ص من االداريين ومجلس االدارة والشركاء أنفسھم، باالضافة الى قوانين تسجيل المنشآت في وزارة االقتصاد الوطني ووزارة المالية فيما يخ

 الضرائب، وتناول أيضاً مسألة االسم التجاري وضرورة تسجيله في وزارة االقتصاد لضمان الحماية.
وفي ختام الحلقة أشارت حسين إلى تواجد المستشار القانوني يوم السبت من كل اسبوع وأكدت على ضرورة طرح القضايا والمواضيع التي تخص 

  سيدات وصاحبات األعمال في أعمالھن من أجل زيادة الوعي القانوني لديھن.

 إستقبال منسق القدس في جمعية "ھل من مغيث" التركية
 

ظة  وصناعة  تجارة  غرفة  عام  مدير  عديلي  عالء  السيد  استقبل اف ح يت  م حم  ب د  ل ي م  الس ي راھ  أوز  أرى  اب
ان  أبو  سمير  السيد  و  التركية" مغيث من ھل" جمعية في القدس منسق ت ي ب ر  س دي ات  م عالق ة  ال ام ع  في  ال

 التجارية،  الغرفة  مع  بالتعاون  اھتمامھم  على  وشكرھم  بالضيوف،  عديلي  رّحب  اللقاء  بداية  وفي  الجمعية،
رار  امكانية  الى  وأشار  العامة،  الھيئة  ألعضاء  التركية  اللغة  لدورة  األولى  المرحلة  بتنظيم  بدأ  والذي م  است
ا.  تركيا  من  المستوردين  التجار  حاجة تلبي والتي المتقدمة بمستوياتھا الدورات ھذه عقد م ى  ك ن ي  أث ل  عدي
ة  الخدمات  واستعرض  الجمعية،  عمل  على تي  النوعي ا  ال ھ دم ق ة  ت رف غ ة  ال جاري ت ا  خالل  من  ال زھ راك  م

ً   وأشار  المختلفة، ز  في  التجارية  الغرفة  اھتمام  إلى  أيضا زي اون  تع ع ت ن  ال ي ن  ب ي طرف م  خالل  من  ال ظي ن  ت
اءات  وعمل  تركيا  في  تخصصية  معارض  في  العامة  الھيئة  أعضاء  مشاركة ق ة  ل ي ائ ن ال  رجال  مع  ث  أعم
درات  بناء  على  الجمعية مع العمل وامكانية أتراك، م  ق ة  طاق رف غ حداث  أجل  من  ال دة،  خدمات  است  جدي

ادة ف ت ن  واالس ة  م رب ج ت ة  ال ي رك ت ي  ال ب  ف دري ت ي  ال ن ھ م ي  ال ن ق ت  .وال
ع  من  به  تقوم  ما  و  فلسطين  في  تقدمھا  التي  والخدمات  الحكومية،  غير  التركية"  مغيث  من  ھل"   جمعية  عن  نبذة أوز أرى السيد قّدم جانبه من           و  مشاري

 .واألدبية العلمية التعليم مجاالت في تركيا إلى دراسية منح توفير  الى اضافة انشطة      
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 أخبارنا  في الربع الثاني
 استضافة لقاء تعريفي حول دليل فلسطين الشامل

 
تحت رعاية محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري استضافت غرفة تجارة وصناعة 

 –محافظة بيت لحم لقاء دليل فلسطين الشامل المنظم من قبل شركة رويال لالعالم التسويقي 
الناصرة في مقر الغرفة بحضور عدد من رجال وسيدات األعمال في المحافظة ومشاركة تجمع 

 العالقات العامة في بيت لحم.

رئيس مجلس االدارة بالحضور، وشكرھم للمشاركة في مثل  -في بداية اللقاء رّحب د.سمير حزبون
ھذا اللقاء كونه يعتبر أداة مھمة ومميزة لترويج المنشآت التجارية والصناعية في جميع المحافظات 

الفلسطينية والتعريف بھا للفئة المستھدفة من عرب الداخل، كما يعد ھذا اللقاء فرصة لتعزيز 
التجارة، والمعرفة لھم في مجاالت الثقافة واالقتصاد والتعليم، و تمنى أيضاً أن يكون ھذا اللقاء 

 .بداية لتعاون أكبر في مجاالت أخرى

 استضافة لقاء حول النھوض بمشاريع المرأة في فلسطين بتنفيذ مؤسسة الشرق األدنى
 

استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاًء حول النھوض بمشاريع المرأة في 
 .فلسطين بتنفيذ من مؤسسة الشرق األدنى وتمويل مؤسسة شيري بلير

من جانبھا رّحبت داليا حسين مدير قسم العضوية والخدمات بالحضور وشكرت مؤسسة 
الشرق األدنى الھتمامھا في التعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لما فيه 

خدمة سيدات وصاحبات األعمال، وتناولت تجربة وخبرة الغرفة في دعم ومساندة سيدات 
، وتحقيق األھداف المنشودة في ھذا المجال، والتي من أبرزھا نقل 2007األعمال منذ عام 

صاحبات األعمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من خالل التسجيل في 
 .المؤسسات الرسمية

عضوية مديرة المشروع، األھداف والمعايير المطلوبة للمشاركة في المشروع، والتي ترتكز على أھمية التسجيل في  -وخالل اللقاء استعرضت ھبة بقيلة
ال الغرف التجارية الصناعية بما يتالءم مع الشروط واالجراءات المتبعة، كما و أوضحت كيفية العمل على تعزيز مھارات سيدات وصاحبات األعم
 ينيوالرياديات من خالل ربطھن بأسواق جديدة، وخلق فرص عمل، باالضافة إلى التأكيد على دور المرأة الفلسطينية في االقتصاد الوطني الفلسط
كدة أن مؤ وأكدت السيدة بقيلة أن المشروع يھدف إلى تذليل العقبات التي تواجھھا صاحبات المشاريع خاصة المتعلقة برأس المال والوصول إلى السوق،

ى إل المشروع يعمل على تمويل المشاريع النسوية الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المستھدفة مثل التجارة واإلنتاج، والخدمات وغيرھا، إضافة
 .سيدة كل في مجالھا وتخصصھا 200العمل على عقد لقاءات تشبيكية بين سيدات األعمال في كافة المحافظات، و تدريب نحو 

 اختتام دورة اللغة التركية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 

 Kimseاختتمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم دورة اللغة التركية المرحلة األولى بالتعاون والتنسيق مع جمعية ھل من مغيث التركية (
Yok Mu.حيث أنھى المشاركون الدورة بتقديم امتحان قياس مھارات ، ( 

وتجدر االشارة إلى أن ھذه التجربة األولى التي يتم تنظيم فيھا مثل ھذه الدورة بناًء على 
مبادرة اللجنة التجارية احدى اللجان القطاعية، وذلك من أجل تلبية احتياجات التجار 

 المستوردين من تركيا.

وفي ختام الدورة أبدت ادارة الغرفة التجارية استعدادھا على تنظيم مثل ھذه الدورات، 
وااللتزام مع الجمعية التركية في تقديم جميع مراحل تعلم اللغة التركية، و ستقوم باالعالن 

 عن دورة جديدة بعد شھر رمضان الفضيل، والعمل على استكمال     
 المرحلة الثانية للمشاركين الذين أنھوا امتحان المھارات.       
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 أخبارنا  في الربع الثاني
 " استضافة لقاء تدريبي حول " تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 

استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاًء تدريبياً حول " تسجيل المنشآت 
اعة  جارة وصن ة ت الصغيرة والمتوسطة "جمع بين موظفيھا وموظفي كل من غرف
ي  ون ان ق شار ال ست م وزراعة شمال الخليل و غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل مع ال
ة الم م س ي ع ة د.ن ي ن ي ط س ل ف ة ال ي زراع ة ال ي اع ة الصن اري ج ت رف ال غ اد ال ح  .الت

 
ظة   –في بداية اللقاء، رحب السيد عالء عديلي  اف ح اعة م مدير عام غرفة تجارة وصن

ع  ع في إطار رف بيت لحم بالحضور وشكر االتحاد على عقد مثل ھذه اللقاءات التي تق
ة في  ع ب ت م ح االجراءات ال وضي ى ت قدرات موظفي الغرف التجارية والتي تھدف ال
ة  رف غ ة، وأضاف أّن ال جاري ت غرف ال وسطة في ال ت تسجيل المنشآت الصغيرة والم
وسطة  ت م رة وال ي التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم تسعى لدعم المشاريع الصغ
تي  ة ال ي ضمن االطار القانوني من خالل المتطلبات من حيث االوراق والجھات الرسم

ا أ ة سيتم التعامل معھا وأھمھا السجل التجاري الذي يشكل إجراء مھما يضمن للمنشأة المسجلة الحماية القانونية والقضائية في حال واجھتھ ات، ي وب صع
أة  ش ن م ان ال ي ك خارجي ب ي وال ويضمن اعتراف جميع المؤسسات والجھات الرسمية الحكومية ذات العالقة، والمؤسسات الخاصة على الصعيدين المحل

 .التجاري

ا المستشار القانوني التحاد الغرف بأداء موظفي الغرفة وباإلجراءات المتخذة في الغرفة وانسجامھا مع القوان -من جھته، أشاد د. نعيم سالمة ھ ت ين وسھول
ة جاري ت ة ال  في ووضوحھا لدى الجمھور. واستعرض آليات العمل المتبعة في تسجيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة االقتصاد الوطني والغرف

ا في  .عملية متسلسلة توضح تكامل أدوار المؤسستين في إعطاء الصيغة القانونية للمنشأة ھ ل ي كما وتناول ماھية الشركات التجارية وأنواعھا وآليات تسج
ام ع ة ت اف ا التكافة المؤسسات ذات العالقة وأكد على أن عملية تسجيل الشركات تعتبر خطوة مھمة نحو حفظ حقوقھا واعطائھا الصبغة الرسمية في ك ھ

ني السالمحلية والخارجية، وأضاف أّن تسجيلھا في الغرفة التجارية أيضاً يعطيھا الصيغة القانونية المناسبة التي تمكنھا من المنافسة ودخول  سطي وق الفل
 .و عراقيلد أبشكل يمكنھا من التمتع بكافة الحقوق التجارية واالقتصادية على الصعيد المحلي والخارجي كما ويضمن لھا الحماية الشرعية أمام أية قيو

 تنظيم لقاء توعوي حول ضريبة القيمة المضافة
 

ظة اف ح ة ، ونظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاًء توعوياً حول الحملة التي تنظمھا مديرية القيمة المضافة والجمارك والمكوس في الم داي في ب
ار جم ة ال ب رة ضري دي ي ك فاللقاء رّحب د.سمير حزبون رئيس مجلس االدارة بمدير ضريبة القيمة المضافة في بيت لحم عالء ابو ھالل وسمر تكروري م

يت لم المحافظة، والحضور من أعضاء الھيئة العامة والمكلفين المسجلين لدى مكاتب الضريبة، وأشار في بداية حديثه حول الوضع االقتصادي العام حافظة ب
خاطبة الجھات لم لحم وتطورھا جّراء األنظمة والقوانين التي تطبق فيھا أكثر من المحافظات األخرى، وأشار أيضاً إلى دور الغرفة التجارية كوسيط متعاون

والمساعدة أيضاً في ن، المسؤولة فيما يتعلق بمباشرة الجولة التوعوية التي تنظمھا وزارة المالية حيث يأتي ھذا اللقاء لسماع وتبادل وجھات النظر بين الطرفي
ة ى تالترتيب كون الغرفة ممثلة أصحاب العمل وتدافع عن مصالحھم، من ثم قام د.حزبون بطرح عدة قضايا ومسائل تھم المكلفين لمدير الضريبة حت تم االجاب

 عليھا و ازالة التخوفات لديھم.

ذه  ال أن ھ ن، وق ي ف ل ك م وم ال من جانبه شكر أبو ھالل دور الغرفة في متابعة قضايا وھم
دات  ائ ع ادة ال اني زي ث ي، وال الحملة الميدانية تأتي لھدفين رئيسيين األول االلتزام الضريب
ة  وعوي ة، وت ب ن مع الضري ي زم ت ل م ن ال الضريبية، وأشار أن ھذه الحملة لحماية المكلفي
ل،  ألصحاب المنشآت غير المسجلين إلى ضرورة مراجعة مكتب الضريبة وأھمية التسجي
ق أھداف  ي وتسعى أيضاً إلى مساواة العمل بين المشتغل المسجل وغير المسجل، وأن تحق
ھذه الحملة سوف ينعكس ايجاباً على حجم عمل المكلف الملتزم وتمنى على الجميع النظر 
حم  بايجابية إلى الحملة لما فيھا مصلحة المشتغل، وأشاد بدور المكلفين في محافظة بيت ل

 في تميزھم و التزامھم الدوري في دفع المستحقات الضريبية بشكل منتظم.
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

2015نشاطات الربع الثاني لعام   

المشاركة في ندورة تدريبية حول سجل األمم المتحدة لألضرار الناشئة عن تشييد الجدار في األرض الفلسطينية المحتلة 
 في مدينة العقبة 

 شباب –استضافة شركة سبيتاني 

 مركز صاحبات األعمال
 

يھدف مركز صاحبات األعمال إلى دعم 
ات  دات وصاحب ي ة س وتشجيع مشارك
األعمال خاصة الرياديات في النشاطات 
ة  رف غ االقتصادية، وإنطالقاً من رؤية ال
ة  صادي ت ة اق ي م ن ق ت ي التجارية في تحق
ز  زي ع ى ت مركز عل مستدامة، يعمل ال

 وجودھن وتمكينھن، ورفع كفاءتھن. 

 توقيع اتفاقية مع مؤسسة الرؤيا العالمية 
  بھدف تشغيل الخريجين العاطلين عن العمل

  زيارة مدراء تنفيذيين لشركات أمريكية



 

5 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

2015نشاطات الربع الثاني  لعام   

 مركز ترويج التجارة
 

ارة في شھر  ج تأسس مركز ترويج الت
ام  ر  2004نيسان من ع مركز غي ك

ة  رف غ حت اشراف ال ك ت حي، وذل رب
وبالتعاون مع جھات مختلفة بھدف دعم 
ة  اف ة ك ي ل ح م جات ال ت الصناعات والمن
وتطويرھا، وترويجھا، وتسويقھا،  ومن 
ة  أھدافه األخرى تنظيم المصالح التجاري
ا.   رھ والصناعية للقطاع الخاص وتطوي
وجود معرض  مركز ب ھذا، ويتميز ال
ه  ت اح غ مس ل ب ة ت ي دائم بمواصفات عالم

 .  2م 450
 

ى  ة األول ويعد المعرض األداة الترويجي
ى  ھدف إل ن، إذ ي من نوعھا في فلسطي
ع في  عرض جميع المنتجات التي تصن
ي  محل ع ال م جت م ل المحافظة وتعريفھا ل

 واإلقليمي والدولي. 

  دورات مؤسسة الشرق االدنى في مجال تطوير المنتج و التصوير الفوتوغرافي

 
 اجتماع مجلس تنمية االقتصاد المحلي مع مجلس التشغيل

  دراسة االوضاع االقتصادية والضريبية

 اجتماع منتدى الحرف التقليدية 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 قسم العضوية والخدمات
 

و يضم  يعتبر العمود الفقري للغرفة، فھ
ات  ب اب وصاح ه أصح ت ي عضوي ف
طاع  اً في ق ي م المنشآت المرخصة رس
اب  س ت ان االن د أن ك ع ب ال، ف م األع
د  م ت ع اً ي اري ي لعضوية الھيئة العامة اخت
ح اآلن  على قرار صاحب المنشأة، أصب
طة  يس السل الزامياً بعد أن صادق رئ
ون  ان رار ق ى ق ة عل الوطنية الفلسطيني
ة  ي ن ي سط الغرف التجارية الصناعية الفل
الذي من شأنه أن يعمل على نمو الغرفة 
دد  ادة ع الل زي ن خ اً م ادي ص ت اق
م  دي ق ى ت مل عل األعضاء، وبالتالي الع
ة  ي ب ل ا ت ھ أن أفضل الخدمات التي من ش
ا  م م ب حھ ق مصال ي حق م وت ھ ات احتياج

 يتالءم مع ارادتھم.

 نشاطات اللجان القطاعية 
 اللجنة الصناعية في غرفة تجارة بيت لحم تنظم لقاًء مع مدير القيمة المضافة والجمارك والمكوس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاكل وم نظّمت اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاًء مع مدير القيمة المضافة والجمارك والمكوس في بيت لحم لبحث قضايا
 المكلفين الصناعيين في المحافظة.

 
مكوس -في بداية اللقاء رّحب صقر رمضان ، عضو مجلس ادارة غرفة بيت لحم بالسيد عالء أبو ھالل مدير مكتب ضريبة القيمة المضافة والجمارك وال

ظ اف ح م ي ة فوشكره على حضوره لبحث قضايا الصناعيين مع اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية، وأشار إلى أن ھموم الصناعيين تختلف باختالف ال
 فلسطين، ولكن القاسم المشترك األكبر للجميع ھو المعاناة من موضوع االستيراد، والذي يؤثر سلباً على عمل القطاع الصناعي بشكل مباشر.

 
د ة وطالب م ال م ع ر و أّكد عادل الھودلي ممثل اللجنة الصناعية على أھمية القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني، باعتباره المشغل األكبر لل ة ي ب ضري

ا  م ا، ك االقيمة المضافة والمكوس بالتسھيل قدر اإلمكان على المكلفين الصناعيين بمنح العدد الكافي من المقاصات، كونھم أكثر مستخدم لھ لب أيضاً وط
خدام  ر، واست ي سع ابتفعيل دور وزارة االقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس في دعم المنتج الوطني من خالل تطبيق قانون اشھار الت ط ة ب ق

 البيان.  
 

يس ح ول ا من جانبه أشار عالء أبو ھالل أن دوائر الضريبة بكافة أنواعھا تسعى إلى تحقيق ھدف أن المكلف عند زيارته لمكتب الضريبة ھو راب سر خ
اشر ب م اون ال ع ت ل أي  مع على المدى البعيد، كما و أوضح أّن مكتب ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس في محافظة بيت لحم على استعداد تام ل

   مكلف وتلبية احتياجاته ضمن ما ھو ممكن للنھوض الصناعة الوطنية وبتظافر جميع الجھود.

 

 تقديم خدمات استشارية قانونية في المجال التجاري
 

تطوير بيئة االعمال في المحافظة و   حرصا منا في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم على
م   المنشآت العاملة في المحافظة و تعزيز تواجدھا و تطوير عملھا،  حماية حقوق و مصالح نذكرك

بتواجد المستشار القانوني في الغرفة التجارية ايام السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 
الواحدة بعد الظھر لتقديم خدمات استشارية قانونية في المجال التجاري، بموعد مسبق بالتنسيق مع 

  قسم السكرتارية.
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

لتلبية احتياجات الشباب من ذوي اإلعاقات الذھنية  2010في بيت ساحور، وبدأت العمل عام  2006جمعية المالذ جمعية خيرية غير ربحية تأسست عام 
 البسيطة والمتوسطة والشديدة  .

 
 :الرؤية

ق زتقديم التدريب الال  م للشباب من اصحاب االعاقات الذھنية حتى يتمكنوا من الوصول الى مستوى كاف من االستقاللية بقدر االمكان، وذلك عن طري
 برامج عالجية متكاملة تستھدف التأھيل الجسدي والعقلي والتزويد بمھارات الحياة اليومية.

 
 الفئة المستھدفة:

ة والتأخر ذھنيسنة وما فوق، والذين يعانون من االعاقة ال 16جمعية المالذ  الخيرية تستھدف فئة الشباب من المجتمع الفلسطيني الذين تزيد أعمارھم عن 
 في التطور.

 أھداف المؤسسة:
 تزويد الشباب ببرامج خارج المنزل بحيث تخلق بيئة تعزز رؤية المنتفع لذاته وتطورھا.- 1
 تقديم خدمات التأھيل من أجل تحقيق االستقاللية الجسدية والعاطفية. -2
 تعزيز التعلم والتطور لدى الشباب ضمن قدراتھم الخاصة. -3
 مساعدة الشباب على تطوير قدرات ومھارات جديدة مما يسھم في حصولھم على مھن مناسبة. -4
 تزويد فرصة للشباب لالندماج االجتماعي مع االخرين من خالل بناء عالقات تعزز مھارات االتصال والتواصل. -5
 تعليم وتشجيع السلوكيات المناسبة للشباب وتطوير أدائھم اليومي.-6
 

 البرامج والنشاطات الرئيسية لجمعية المالذ:
 .االحتياجات الشخصية وقدرتھميتم العمل مع المنتفعين ضمن جلسات فردية حسب  برنامج العالج الطبيعي:
ود في برنامج العالج الوظيفي ق ن خدام ال ة، است حالق ام،ال :  تدريب المنتفعين على مھارات الحياة اليومية التي تشمل : التنظيف،التغسيل، استعمال الحم

 المعامالت اليومية، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتھم الشخصية.
 الذي يھدف الى تزويد الشباب بمھارات الطبخ االساسية، وتأھيلھم وتدريبھم إلعداد الوجبات التي تقدم لھم يوميا. برنامج المطبخ:

ح  غرفة المؤثرات الحسية: روائ التي تضمن تعريض المنتفعين لبيئة متعددة االحساسات باستخدام مؤثرات االضاءة واأللوان واألصوات والموسيقى وال
 وذلك لتعزيز العالج واالسترخاء والتعلم.

 جلسات في اليوم. 7تتواجد أخصائية عالج النطق ثالثة ايام في االسبوع ويتم العمل معھم بشكل جلسات فردية بواقع برنامج عالج النطق: 
ة برنامج التأھيل المھني:  ن ي اك خدام م است ون ب ت زي اج خشب ال ت ة الن ي ع جم ل ع ل يھدف الى تزويدھم بمھارات جديدة من خالل العمل في المشغل التاب

 الليزر،ويتم تقسيمھم الى مجموعات كالتالي: تعبئة/لصق/دھان/تركيب مداليات. 
 : ويتضمن أنشطة موسيقية، ألعاب،إحتفاالت بأعياد الميالد،رحالت، ونزھات خارجية. البرنامج الترفيھي

 
 العنوان:

 مقر الجمعية : بيت ساحور / شارع الحاطوم
 2756895تلفون :

 info@malath.comالبريد الكتوني: 
 www.malath.psالموقع االلكتروني:

 
 يمكنكم التبرع مباشرة على حساب البنك التالي:

 جمعية المالذ الخيرية / بيت ساحور                                     

Bank Name: Palestine Investment Bank 
Branch number: 411 
Account name: Malath Charitable Society 
Account number: 79750 
Swift code: PINVPS22 
IBAN: PS15PINV041100797500020038000 

 المسؤولية االجتماعية 
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry          

 رمضان واالستھالك

 مقال

 مدير قسم العضوية والخدمات –بقلم داليا حسين 
 

تى يعتبر شهر رمضان الفضيل من الشهور المتميزة في التقويم الهجري، فهو شهر الصوم الذي يمتنع الناس فيه عن الطعام والشراب من الفجر وح.

بادئ و مغروب الشمس، ويتميز أيضًا بشعائره وفضائله الدينية، ولكّن العادات والسلوكيات المتبعة فيه لألسف الشديد تختلف اختالف كبير عن قيم 

ه وأوقاته سيترمضان التي جاء من أجلها، فكثير من الناس استبدل قيام الليل فيه بالسهر، وبدًال من الترشيد فيه االستهالك غير المنظم، واستغالل قد

عود بالنفع ي يالجليلة وعظمة فضائله بما ال يعود عليهم بالنفع، وذلك بممارستهم العديد من العادات والتقاليد السيئة، وعدم استثماروقته بالشكل الذ

 .والفائدة االقتصادية واالجتماعية على صاحبه حيث تشير كثير من الدراسات أن االنتاجية في الشرق األوسط خالل الشهر الفضيل متدنية جداً 
 

أن ون وفي رمضان تزداد العادات االستهالكية لدى الناس، والتي تعتبر عادات سيئة وليست ترشيدية، مع العلم أنه يجب أن يكون أقل استهالكًا ك

الغذائية  وادثالثة أرباع يومنا صيام، ويجب أن يكون فيه االستهالك مقنن، إال أن كثير من الناس تبالغ في مائدة رمضان، وتقوم بشراء الكثير من الم

في  ناسواالستهالكية مقارنة مع األيام العادية، حيث تعتبر ظاهرة االسراف الغذائي عادة صرف غير موجهة ومن العادات الخاطئة التي يمارسها ال

 1شهر رمضان الفضيل وهذه العادات تتنافى مع الهدف الذي وجد هذا الشهر من أجله وهو التقشف والشعور مع الفقراء والمحتاجين فيه.
 

د ومن بين السلوكيات والتصرفات الخاطئة، التي عادة ما يسلكها الناس في شهر رمضان الكريم، اإلفراط في المأكل والمشرب، حيث تشهد الموا

معينة من اع الغذائية زيادة االستهالك فيها مقارنة مع شهور أخرى من السنة ، مثل أنواع معينة من المأكوالت والمعجنات والمشروبات، إضافة إلى أنو 

لمواد الغذائية وا السلع االستهالكية التي لها عالقة بمواد التنظيف، هذا اإلقبال غير العادي والمتزايد من الناس على شراء السلع االستهالكية بشكل عام

أنواع عض بشكل خاص، يجده التجار فرصة سانحة لرفع األسعار، وبالذات السلع االستهالكية والمواد الغذائية ذات الطبيعة الموسمية ، باعتبار أن ب

عد تساوأصناف هذه السلع ال يقبل الناس على شرائها بشكل كبير سوى في شهر رمضان، بينما تشهد ركودًا غير عادي مقارنة مع بقية شهور العام، و 

مما يدفع   ،ئيةاالعالنات سواء كانت المتلفزة أو المذاعة في المذياع أو المنتشرة في الطرق  انتشار الثقافة االستهالكية لدى الناس على السلع الغذا
، مقارنة مع أشهر السنة، وخاصة الكميات المستهلكة لدى المستھليكن إلى االقبال الشديد على شرائھا فنالحظ ظاھرة ارتفاع األسعار بشكل جلي 

 شهرمحالت السوبر ماركت، ومحالت بيع اللحوم والدواجن، ومحالت الخضار والفواكه وغيرها من المحالت التجارية، اذا ما قورنت مع غيرها من أ

 2السنة لنجدها أضعاف مضاعفة.

ي تلبلذا فإننا ننصح مراعاة الترشيد ومراعاة الصرف في رمضان، أثناء عملية الشراء والحصول على المواد الغذائية الضرورية والرئيسية التي 

ًا عن عيداحتياجات الناس وتحقق التوازن الغذائي، واالبتعاد عن شراء المأكوالت المكشوفة، والمشروبات السكرية حرصًا على السالمة العامة، و  ب

رع مظاهر االسراف والتبذير، ونتمنى على تجارنا مراعاة األسعار وعدم رفعها بشكل ملفت للنظر، ليصبح شهر رمضان شهر عبادة وصوم وتفرغ وتض

 3هللا، وكذلك توفير واقتصاد في المأكل والمشرب، حتى ال يفقد الشهر الفضيل قدسيته وروحانيته الدينية والدنيوية على حد سواء.
 

 1-العربية نت -مكامن الخلل والحلول -رمضان واالستهالك

 2-اآللولة الثقافية -عادات تجبر األسرة على استهالك وشراء المواد الغذائية في رمضان

 3-ستار تايمز -في شھر رمضانثقافة االستهالك  -المجتمع والناس
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry          

 مھرجان حياة بيت لحم

 

 االعالن في المجلة الخاصة بمھرجان حياة بيت لحم و المشاركة في المھرجان من خالل استئجار كشك
 

عرض  30مع أكثر من  2015آب  9لغاية  6من جديد من تاريخ  Holy Land Trustستنطلق فعاليات مھرجان حياة بيت لحم الذي تنظمه مؤسسة 
 عروض مسرحية لألطفال، عروض موسيقية ورقص، عرض أفالم، معارض فنية باإلضافة الى ورشات عمل ومحاضرات. تشمل فني، 

غو ستساھم غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في ھذا المھرجان الذي يھدف الى إعادة احياء شارع النجمة وإعادة فتح المحال التجارية ا ة لم ق ل
أكثر من  2015عاما واستخدامھا خالل فترة المھرجان كمطاعم ومحالت لبيع منتوجات فنانين محليين، آملين ان نستقطب في العام  15منذ أكثر من 

 زائر محلي ودولي. 20.000
 

افي  5000كجزء من الخطة الترويجية للمھرجان سيتم تصميم وطباعة أكثر من  ق نسخة من مجلة "دليل بيت لحم " والتي ھي بمثابة دليل تاريخي وث
ف ل خت ة وم ي ل ح  وسياحي لمدينة بيت لحم باإلضافة الحتوائھا على شرح مفصل عن مھرجان حياة بيت لحم، و يستخدم كاداة ترويجية للمنتوجات الم

مؤسسات   .في المدينة وخارجھاالمطاعم والفنادق والمؤسسات والمحال التجارية  ستوزع المجلة قبل وخالل المھرجان ألكبر عدد من الشركات وال
 وبالطبع لزائري المھرجان المحليين واألجانب.

 
م ر اإلعالن في ال ةستمنحكم ھذه المجلة فرصة للترويج لمنشأتكم او منتوجكم من خالل شراء مساحة معينة من صفحات المجلة لھذه السنة. يعتب  جل

 .17*24فرصة ال تعوض للترويج لمنشأتكم او منتجكم، علما بان حجم المجلة   ليس فقط دعما لمھرجان حياة بيت لحم بل أيضا
صل كما بامكانكم االن حجز كشك لترويج منتجاتكم في المھرجان مع العلم ان عدد االكشاك محدود لذا بادروا بالحجز باسرع وقت ممكن، حيث سيح

 المشاركون من خالل الغرفة التجارية على تخفضيات.
ى موعد   استئجار كشك  على الراغبين باإلعالن في صفحات المجلة و/او دسة حت ق م التواصل مع السيدة الرا متري من مؤسسة امانة االراضي ال

 على العنوان التالي: 30/6/2015اقصاه 
Tel : +970 -2-2766002    Fax : +970 -2-2765931 
Email: Lara@holylandtrust.org 
www.HolyLandTrust.org  
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 مقال غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
 

  أھم نتائج المسح االقتصادي الذي شمل محافظة بيت لحم :
ام ع ة ال ئ ي ھ ي ة فھدف مشروع المسح االقتصادي الذي شمل محافظة بيت لحم إلى تحديد عدد المنشآت االقتصادية المنتسبة وغير المنتسبة لعضوية ال

لتي تواجه ت االغرفة التجارية وتوزيعھا الجغرافي ، من أجل استخدامھا في إعداد خارطة إقتصادية للمحافظة، باإلضافة إلى  معالجة المعيقات والتحديا
 اإلقتصاد المحلي لرسم سياسات إقتصادية مستقبلية ،فيما يلي استعراضاً ألھم نتائج المسح االقتصادي :

ة ( 1493منشأة، منھا  6374وصل عدد المنشآت  التجارية الصناعية المسجلة رسمياً في المحافظة إلى  ام ع ة ال ئ ي %  من  23.5منتسبة لعضوية الھ
ة 76.5غير منتسبة ( 4881االجمالي ) ، و  ي ات خدم ة وال اعي ة والصن % من االجمالي ) وصنفت حسب القطاعات االقتصادية في المحافظة : التجاري

 والحرفية والزراعية باالضافة إلى المقاوالت ، و في ما يلي توزيعھا :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة (   -أميركا -أوروبا  -األردن  -%من المنشآت المنتسبة تقوم باستيراد المواد الخام والبضائع الجاھزة من إسرائيل 5 •  87الصين وتركيا ، بنسب
 % بضائع الجاھزة ) .13( –% مواد الخام ) 

 

ي (9 • ل 50% من المنشآت المنتسبة تقوم  بعملية التصدير على النحو التال ي ى األردن 18 -% إلسرائ ا و9 -% ال رك ي ى ام ى 10% ال % ال
 اوروبا ) .

 

ق 28%  من المصدرين يعتبرون أن كلفة التصدير ھي أكبر المعيقات التي تواجھھم، بينما40 • ائ ع ر ھي ال تصدي رون أن إجراءات ال ب ت ع % ي
 الرئيسي  .

ة ، صادي ر، ال بيّنت النتائج ان أھم معيقات التوسع االقتصادي للمنشآت ھي فتح األسواق الجديدة ، باإلضافة إلى سوء األوضاع السياسية واالقت اب ع م
 صعوبة في الحصول على رأس المال .

 

 اءومن الجدير بالذكر أن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم تسعى إلى تحقيق األھداف المرجوة من ھذا المشروع لتقديم أفضل الخدمات ألعض 
 الھيئة العامة المنتسين و تلبية احتياجاتھم .

 القطاع اإلجمالي غير المنتسبين المنتسبين

 تجاري 3,552 2,685 867

 صناعي 1,019 673 346

 زراعي 58 44 14

 الخدمات 1,582 1,360 222

27 84 111 
الحرف 
 اليدوية

 المقاوالت 27 15 12

 غير معبأ 25 20 5
 اإلجمالي 6,374 4,881 1,493

 تطوير األنظمة االدارية
، و تـقـديـم خـدمـات سـامنسعى في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم باستمرار لتطوير االنظمة االدارية الخاصة بنا، و تطوير اساليب عـمـل كـافـة الـمـراكـز و االق

فقد كنا مـن الـغـرف  ال،جديدة العضاء الهيئة العامة، و من هنا جاء شعارنا "جهد متكامل و عطاء متواصل" ، كما اننا نولي اهتماما خاصا بسيدات و صاحبات االعم

ليقدم خدمات لتنمية و تطـويـر قـدرات سـيـدات و صـاحـبـات  2012و من ثم اسسنا مركزا لصاحبات االعمال عام  2007  السّباقة في انشاء  لجنة لسيدات االعمال عام

ة، و هـنـاك قصـص نـجـاح عاماالعمال و تطوير منتجاتهن و تشجيع الفئة االخيرة لالنتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم و االنتساب الى عضوية الهيئة ال

مجال االهتمام االقـتـصـادي في نفخر بها و نذكرها في كل مناسبة للتذكير بدور الغرفة التجارية ببناء قدرات سيدات و صاحبات االعمال. و تماشيا مع المفاهيم الجديدة 

 الغرفة التجارية.في بالمراة و رؤية اتحاد الغرف التجارية، فقد طورنا اداءنا في مجال خدمة سيدات و صاحبات االعمال من خالل وحدة النوع االجتماعي لدينا 

مـركـز تـطـويـر ل و على صعيد اخر، اننا نبذل كافة الجهود لتطوير بيئة االعمال في محافظة بيت لحم، لذا نحرص على تـقـديـم افضـل الـخـدمـات االسـتـشـاريـة مـن خـال

في ايام محددة. تجدر االشارة الى اننا  ال نهمل مسؤوليتنا االجتماعية تجاه االفراد و المؤسسـات، فـبـذلـنـا  rule االعمال، كما نقدم استشارات قانونية في المجال التجاري

 و االفراد الذين  ات الجهود لتأطير عملنا في هذا المجال باسلوب ممنهج و عملنا على صياغة نظام متكامل لضمان العدالة في التوزيع و وصول المساعدات للمؤسس

 يستحقونها.       
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 مقال غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
 

 قيم شھادات المنشأ في األشھر آذار/ نيسان / آيار 
( النشاط التجاري )  2015  -2014من األعوام    

وضح  ا ي ن الد، وھ ب إن حجم حركة البضائع من واردات وصادرات ھى المؤشر الوحيد لقياس مستوى التنمية اإلقتصادية في ال
ام   –نيسان  -الجدول أدناه و الشكل الممثل له ، اجمالي قيمة الصادرات لمحافظة بيت لحم في األشھر (آذار  ار) من ع  2014آي

 ، من خالل واقع شھادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم .2015و
ام   2015% خالل تلك الفترة من العام 5تشير تلك المقارنة بوضوح إلى إرتفاع قيمة إجمالي الصادرات إلى نسبة  ع مقارنة مع ال

ا   2014. و تبين التقارير انخفاض ملحوظ  في حركة الصادرات المحلية خالل شھر آذار من العام   2014 ي م ال ، حيث بلغ اجم
ه في شھر فقط ،بينما  دوالر   1,055,611.34 في ذلك الشھر إلىتم تصديره  ى ذروت ة إل ارتفع مؤشر حركة التجارة الخارجي

ى   1,850,150.25نيسان من نفس العام  ليصل إلى  خارجي عل ال ال ب جاري واالق ت شاط ال ن دوالر  ، مما يدل على عودة ال
 المنتجات الصناعية المحلية .

ر،   2015آيار ) من العام   –نيسان -ومن جھة أخرى فقد شھدت األشھر الثالث ( آذار تصدي ع وال ي نمواً ايجابياً في حركة التصن
 كماھو موضح في الجدول .

ر  طوي ة في ت ساھم م ل وانطالقاً من األھداف اإلستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم فإن الغرفة تعمل باستمرار ل
ومات  ل ع م خدمات وال م ال دي ق مختلف القطاعات االقتصادية في المحافظة وخاصة قطاعي التجارة والصناعة، وذلك من خالل ت
ة، ومن خالل  ي ن ھ م ة وال اعي والبيانات المتعلقة باإلستثمار وتطوير األعمال ألعضاء الھيئة العامه في األنشطة التجارية والصن

 التسھيالت التي قدمتھا في مجال إصدار شھادات المنشأ للتصدير وإعادة التصدير.
 

 السنة / الشھر آذار نيسان آيار إجمالي قيمة الصادات /دوالر

4,209,660.46 1,303,898.87 1,850,150.25 1,055,611.34 2014 
          

4,432,198.36 1,570,053.16 1,433,731.56 1,428,413.64 2015 

  2015 -2014رسم بياني يوضح قيم شھادات المنشأ لعام  

2015 

2014 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة  زمان 

سائي العربي  27/11/1963أخذت ھذه الصور في  اد الن ر اإلتح ة  في مق ة التجاري  –خالل حفل غذاء اقامته الغرف
تقباله  بيت لحم على شرف رئيس الوزراء األُردني السيد( بھجت التلھوني) أثناء زيارته للمحافظة ، حيث كان في اس
ك  ة في ذل ة التجاري السيد بشارة صالح القنواتي ، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من  أعضاء مجلس إدارة الغرف
د كامل ،  سيد عي ا وال سيد باسيل عط الوقت، وھم  السيدعبدالمجيد علي محمد علقم ، السيد رباح أحمد عابدين ، ال

 فضال عن بعض من وجھاء المدينة .
تثمارات  يما في ضوء اإلس ة المجاالت، الس ا في كاف دين ، ودفعھ ن البل إستھدف االلقاء تعزيز العالقات التجارية بي
ارة إطالع  ا تضمنت الزي صناعية . كم الفلسطينية المتنوعة في السوق األردني وأھمھا تصدير المواد الزراعية و ال
سراير ،  مصنع البالستيك ،  دك لل ا مصنع البن صناعية في المحافظة ، منھ الوفد الضيف على عدد من المنشآت ال

 أبوعيطة  باإلضافة إلى  مصنع الصدف لصاحبه السيد بشارة القنواتي .

 الغرفة زمان
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry Ramadan Kareem 

مبادرة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
بتوزيع سالت غذائية على األيتام واألرامل 

 بمناسبة الشھر الفضيل 



 

15 

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry   صفحة  اإلعالنات 

 

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرھا الغرفة التجارية
ة و   200يسرنا ان نعلمكم انه بامكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛  ل ام ك نصف  100شيكل للصفحة ال ل ل ك شي

ي:  ال ت وان ال ن ع ى ال ل ممدوح دعدره عل ي زم ل م ل ي تصم م ارسال االعالن جاھز من حيث ال ك ان ك ام صفحة، حيث ب
chamber.org-it@bethlehemفي قسم المالية و شؤون الموظفين .  ، على ان يتم دفع رسوم االعالن 

ر من الف عضو  ث و من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمھا على جميع اعضاء الھيئة العامة البالغ عددھم اك
 كما و يتم تعميمھا على كافة المؤسسات المحلية، و على الموقع االلكتروني للغرفة و صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.

 لجنة تحرير النشرة االلكترونية       



 

 صفحة اإلعالنات   غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

16 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 امكانية تأجير قاعات إجتماعات ومؤتمرات
 

ل   ي من حرصنا على توفير أفضل بيئة أعمال للرقي بالخدمات وتسھ
ة  راب ق سع ل  150اجتماعاتكم، قمنا بتجھيز  قاعة اجتماعات كبيرة تت

 شخص مزودة بمعدات الصوت والصورة الرقمية الحديثة.
 

 للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا من خالل :
 02 –2742742 : ھاتف 

 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

 
 

 

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 

طورات  ت ة ال ب واك تسعى الغرفة إلى م
االت  ج م ف ال ل ت خ ي م ة ف ل اص ح ال
ا،  ھ ات ا وخدم ھ ل وعكسھا على آلية عم
ا  ھ م وذلك لإلرتقاء بھذه الخدمات وتقدي

 . بأفضل جودة
وتواكباً مع تطور بيئة األعمال وبسبب 

 صعوبة السفر وتكاليفه الباھظة،
مات  ال ك م ة ال وم خدم ي م ال ك ر  ل نوف

 الجماعية المرئية
  )Video Conference Call (

ة  ي رئ م وعة وال بأحدث التقنيات المسم
م  ك ي ل في قاعة خاصة مجھزة لنسھل ع

 التواصل مع سوق األعمال: 
 بسرعة ومرونة وإتقان •
احة في  • ت ى فرص م الوصول إل

 األسواق الجديدة
جاح   • ن ال ب ات األعم ق اتمام صف

 وبشكل أسرع وإنتاجية عالية 
ال  • ات االعم ى عالق اظ عل الحف

 وتحسينھا


