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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

٢٠١٥أخبارنا  في الربع الثالث لعام   

  تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة انديانا االمريكية 
 

تم تنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع جامعة انديانا االمريكية قّدمھا محاضرون 
خاص  طاع ال ق ر ال طوي ى ت ورشة ال متخصصون وذوو خبرات مميزة، وھدفت ال

 .وتعزيز مھارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 

حم   –في البداية رّحب د. سمير حزبون  رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت ل
ة  ي ب بطاقم جامعة انديانا وشكرھم على اھتمامھم بتقديم المحاضرات والدورات التدري
حّدث  وسطة، وت ت م رة وال ي التي تسعى الى تطوير القطاع الخاص والمنشآت الصغ
ة  جاري ت ة ال رف غ ن ال ي ة ب م ائ ق اون ال ع ت معھم عن خطوات قادمة لتعميق عالقات ال

 .والجامعة
 

ا  ان دي ة ان ع ال في جام من جھته أبدى د. فريد شيغل المحاضر في كلية ادارة االعم
ارات  ھ م كسب ال ا ت دورھ تي ب سروره لتقديمه مثل ھذا النوع من ورشات العمل ال
رة  ي شآت الصغ ن م ر ال طوي والخبرات الجديدة في عالم ادارة االعمال وتسعى الى ت

  .والمتوسطة
 

ة، لموأبدى الحضور من اعضاء الھيئة العامة اھتمامھم الشديد بمواضيع الورشة التدريبية التي تمحورت حول التخطيط االستراتيجي، التسويق و ا  حاسب
ن ي شارك م ا عرض بعض ال م ن، ك ي شارك م  وأخالقيات المھنة. وكانت الورشة تتسم بالتفاعلية حيث تم فتح باب النقاش وطرح أسئلة عديدة من قبل ال

 .المشاكل التي يواجھونھا في ادارة منشآتھم، وقّدم لھم المحاضرون مقترحات لتخطي ھذه العراقيل وتطوير عملھم
راء تجافي نھاية اللقاء شكر المشاركون طاقم الغرفة التجارية على نشاطھم وأّكدوا على ضرورة عقد مثل ھذه الدورات التدريبية و االستفادة من  رب خب

 .دوليين متخصصين في تطوير االعمال

 استقبال قائد االرتباط العسكري الفلسطيني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة استقبل د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم و أعضاء مجلس االدارة والمدير العام في مقر الغرفة التجار واء ي ل ال
ه ق ل راف م د ال وف ي وال ن ي ط س ل ف ري ال ك س ع اط ال ب د االرت ائ ي ق وس ي ج اد ال ھ ن ج  .رك

ا م ھ واصل ت ني ل سطي مع ع اوفي بداية اللقاء، رحب د. حزبون بالضيوف مقدماً الشكر والتقدير للواء الركن الجيوسي وقيادة االرتباط العسكري الفل جت م ل
ينعكس  مماالمحلي ومؤسسات القطاع الخاص، كما أثنى على الدور الكبير الذي يبذله االرتباط العسكري الفلسطيني في فرض األمن المعيشي واالقتصادي 

ا طاع ق حم وال يت ل ظة ب ت ايجاباً على تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وقدم د. حزبون للضيوف لمحة عن آخر مستجدات الوضع االقتصادي في محاف
 .المختلفة وحركة الصادرات

 

ى  عن من جانبه أّكد اللواء ركن الجيوسي أن زيارته لمحافظة بيت لحم تأتي في إطار الزيارات الدورية المنتظمة لمحافظات الوطن وذلك لإلطالع كثب عل
اعة و  سير أوضاع المواطنين في المحافظات وما يتعرضوا له من جّراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، كما عبّر عن اعجابه بما تقدمه غرفة تجارة صن

 .محافظة بيت لحم من جھود في خدمة القطاع الخاص المحلي
تي دة وفي نھاية اللقاء قام الوفد الضيف بجولة في معرض الصناعات الدائم المقام في مقر الغرفة، واطلع على صناعات المحافظة المتنوعة والجو العالية ال

 .وصلت إليھا ھذه الصناعات
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 

 إستقبال وفد طالبي اسباني
 

 
دا  حم وف يت ل ظة ب اف ح استقبل د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة م
عرف  ت ل اسبانيا ضم مجموعة من الطلبة من جامعات مختلفة في اسبانيا، و ھدفت زيارة الوفد ل

 .عن كثب على الوضع السياسي في فلسطين و مدى تاثيره على االقتصاد الفلسطيني
 

ة و  ي ن في بداية اللقاء رّحب د. حزبون بالوفد الزائر و شكرھم على اھتمامھم بالقضية الفلسطي
ام و  ني بشكل ع سطي ل ف صاد ال تضامنھم مع الشعب الفلسطيني، و قّدم لھم شرحا حول االقت
ات  عالق ة و ال جاري ت ات ال اقتصاد محافظة بيت لحم بشكل خاص، كما تحدث عن اھم االتفاقي

ات ا جالتجارية مع االتحاد االوروبي و التسھيالت التي يقدمھا االتحاد لدخول بضائع فلسطينية محددة، اضافة الى تطرقه للحديث عن العالق ت ن ل ي ة ب اري
در ة وعن ق ي ال ة ع طال ة ب ة فلسطين و الدول المجاورة و الفرص االستثمارية، كما اسھب بالحديث عن الفرص االستثمارية على الرغم من وجود نسب

  .القطاع الخاص الفلسطيني على التأقلم رغم العقبات والمصاعب وارتفاع التكاليف
حكما تحدث د. حزبون عن عمل الغرفة التجارية و الخدمات التي تقدمھا و دورھا في خدمة القطاع الخاص في المجتمع المحلي، كما قدم للوفد  م ة عن ل
ما تطرق ، كمحافظة بيت لحم من حيث ديموغرافيتھا و توزيعھا السكاني و موقعھا الجغرافي و اھم قطاعاتھا االقتصادية و اھم الصناعات الموجودة فيھا
واجه ات الى الحديث عن نسبة البطالة و أسبابھا وفي نھاية اللقاء، قام د. حزبون باالجابة عن عدة استفسارات محددة من اعضاء الوفد حول المعيق التي ت

 .قطاعات صناعية معينة، و امور اخرى أبدى اعضاء الوفد فيھا اھتماما خاصا

مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية أھم المحاور التي تحدد   –استعرض السيد صالح الھدمي 
وجد  ا ي ھ طبيعة العمل في محافظة بيت لحم أولھا موقع المدينة على الخريطة الجغرافية المصرفية، وتماشياً مع أھميت

فروع موزعة في بيت لحم والخضر وبيت جاال، والمحور الثاني في تقسيمة وتواجد قطاع الشركات  ٣للبنك العربي 
ا أوضح  م ل، ك وي وأھم الخدمات الحاصل عليھا، والمحور الثالث يتمركز حول نوعية التسھيالت المقدمة وسقف التم
ة كون  م ي ل الھدمي أھمية المنافسة مع التأكيد على حرص البنك العربي على التمسك بالمعايير واألسس المصرفية الس

 .أن النظرة استراتيجية وليست مرحلية
 

ا  ھ دم ق وفي ختام اللقاء أجاب طاقم البنك على أسئلة واستفسارات رجال األعمال المتعلقة بالخدمات والتسھيالت التي ي
اش  ق ات ن البنك العربي، وأبدى الحوراني استعداد البنك العربي بعقد دورات تدريبية ولقاءات الطاولة المستديرة وحلق

 وجلسات حوار وتوفير خبراء مختصين لرجال األعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم.

 مركز ترويج التجارة
 

ارة في شھر  ج تأسس مركز ترويج الت
ام  ر  ٢٠٠٤نيسان 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

 .  ٢م ٤٥٠
 

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

 استضافة  لقاء البنك العربي
 

ال رجال األعم ا ل ھ دم ق تي ي ة ال ي مصرف خدمات ال ال عريف ب ت  .استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاًء توعوياً نظمه البنك العربي لل
حم ، وأشار  -في بداية اللقاء رّحب د.سمير حزبون يت ل رئيس مجلس االدارة بالحضور ، وقدم بعض المعلومات واإلحصاءات حول إقتصاد محافظة ب

ة أ ي ال ھات و اإلى أن البنوك وجدت لتوفر خبرتھا و امكانياتھا في خلق فرص استثمارية للتعامل مع الناس المبادرين، وايجاد التسھيالت سواء الم وجي ت ل
 .االدارية وتقديم االستشارة والمتابعة

 

في القدس، والرؤيا واألھداف  ١٩٣٠المدير االقليمي في البنك العربي مسيرة تأسيس البنك العربي منذ عام   –من جانبه استعرض السيد جمال الحوراني 
اء ق ل ذا ال أ التي ينفذھا، وأشار إلى انتشار فروعه عالمياً، من أجل توفير الخدمات المصرفية للمواطن العربي أينما كان، كما و أوضح أن ھ ي ضمن ي ت

مع ي اسلسلة لقاءات ينظمھا البنك العربي في الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية ، كونھا تعتبر أھم مؤسسات القطاع الخاص، وأن أي تتطور ف جت لم
يت ل ظة ب اف ح في حم أو المؤشرات التي تحدد سيره تأتي دائماً  من خالل الغرف التجارية الصناعية، وأشاد خالل حديثه بدور غرفة تجارة وصناعة م

  .المحافظة، وعالقتھا االستراتيجية مع البنك العربي باعتبارھا شريك يعتز به

٢٠١٥أخبارنا  في الربع الثالث لعام   
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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.

 

 استضافة ورشة عمل حول تسھيل الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين
 

 

 

 

 

 

ن ن استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ورشة عمل حول تسھيل الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين (اللنبي) بتنظيم من مجلس الشاح ي
ة  اإلضاف ن، ب ك حسي ل م ى جسر ال طورات عل ت ىالفلسطنيين وبالتعاون مع اللجنة الرباعية، والتي تھدف إلى تزويد المصدرين بمعلومات عن أھم ال  إل

 .اطالعھم على مزايا وآلية استخدام الحاويات في عملية التصدير من خالل الجسر نفسه

خاص و ىفي بداية الورشة رّحب د.سمير حزبون بالحضور وشكر كل من مجلس الشاحنين و اللجنة الرباعية على اھتمامھا بقضايا وشؤون القطاع ال  عل
 األخص القضايا الرئيسية فيما يتعلق بتسھيل حركة التجارة وبأسلوب مھني.

رمن جانبه قّدم د. ويليامز شرحاً مفصالً حول المبادرة التي وافقت عليھا إسرائيل مؤخراً، والقاضية بالسماح بتصدير واستيراد البضائع  ك  عب ل م جسر ال
حا فحص ال ة ل رام ك احسين من خالل تعبئة المنتجات في الحاويات أسوة بالمعابر الدولية ولتسھيل ذلك يتم تركيب جھاز ماسح ضوئي على معبر ال ت وي

ى والالمحملة بالبضائع والسلع المختلفة، ووضع جھاز آخر على الجانب األردني من الحدود لفحص الشاحنات القادمة، مما يوفر كثيراً من الوقت  د عل جھ
رى دول األخ ن وال ي ط س ل ن ف ي اري ب ج ت ادل ال ب ت وى ال ت ن مس ع م رف ن وي وردي ت س م ن وال دري ص م  .ال

ي، مؤكداً أن ئيلوأضاف د. ويليامز أن الجانب األمريكي دعم شراء الماسح الضوئي للجانب األردني، فيما قدمت ھولندا ماسحاً ضوئياً آخراً للجانب اإلسرا
د د ب ل أ بشھر تشرين ثاني القادم سيشھد تشغيل الجانب األردني لجھاز فحص الشاحنات وخالل شھر آب من العام القادم يكون الجانب اإلسرائيلي ق ي شغ ت

 .الجھاز من جانبه

ن مصدري ل ة ل جاري ت غرف ال ل حو وتأتي ھذه الورشة ضمن سلسلسة لقاءات توعوية وتعريفية ينظمھا مجلس الشاحنين بالتعاون مع اللجنة الرباعية و ال
 .ىامكانية التصدير باستخدام الحاويات المبردة أو العادية إلى األردن أو من خالله إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج ودول أخر

ون  ان اعي وق م ان االجت شاركت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في ورشة عمل في االردن  حول الضم
 المدير العام–عضو مجلس االدارة، والسيد عالء عديلي –العمل ممثلة بكل من السيدة ماجدة سلسع 

ة  اعي ة الصن جاري ت غرف ال اد ال ح ات ة ب ل ث م تأتي ھذه الورشة بتنظيم من منظمة العمل الدولية لمنظمات األعمال م
اعي  م ان االجت الفلسطينية والغرف التجارية والصناعية، وتھدف إلى تعميق فھم ألبرز تطورات نقاش نظام الضم
اش  وقانون العمل الفلسطيني، وتوضيح موقف منظمات أصحاب العمل من مسودة قانون الضمان االجتماعي قيد النق

 .٢٠١٦-٢٠١٣باالضافة إلى وضع تلك المناقشات في إطار واضح ضمن برنامج العمل الالئق األول للفترة 

 مشاركة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في ورشة عمل حول الضمان االجتماعي وقانون العمل

٢٠١٥أخبارنا  في الربع الثالث لعام   
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

  نشاطات اللجان القطاعية
 استضافة لقاًء توعوياً حول مجلس تنظيم قطاع الكھرباء الفلسطيني

 
 

ه، داف مجلس وأھ ي تم استضافة لقاء توعوياً تعريفياً نظمه مجلس تنظيم قطاع الكھرباء الفلسطيني  يھدف إلى توعية القطاع الخاص حول عمل ال ث ح
ن عضو مجلس االدارة ،  دي اب د ضرار ع حضر اللقاء السيد صقر الجراشي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ، والسي

 والسيد عالء عديلي المدير العام وممثلي اللجان القطاعية التجارية والصناعية وعدد من أعضاء الھيئة العامة.

ني  سطي ل ف اء ال رب في بداية اللقاء رّحب صقر الجراشي بممثلي مجلس تنظيم قطاع الكھ
جار  ت ة مشاكل ال وعي ن ن ي ب والحضور وشكرھم على ھذه المبادرة التي من شأنھا أن ت
اج،  ت اصر االن والصناعيين بشكل خاص، حيث تعتبر الكھرباء عنصر أساسي من عن
اء من أجل  رب ھ ك ة ال والتي نسعى كجھات مختصة في العمل للوصول إلى تخفيض كلف
خدم  ا ي م زيادة االنتاج، وأكد الجراشي في نھاية كلمته على أھمية التفاعل بين الطرفين ل

 .مصلحة األعضاء والصناعيين على وجه التحديد

ن في مجلس   –من جانبه شكر المھندس اسماعيل عالونة  مدير دائرة شؤون المستھلكي
اً  ّدم شرح اء، وق ق ل ذا ال ھ حم ل الكھرباء استضافة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت ل
ة  وعي ت مفصالً حول نشأة المجلس وأھدافه، وأشار إلى استراتيجية المجلس في نشر ال
ة،  ي وع ت بأعماله و رؤيته ،وضرورة البدء من الغرف التجارية الصناعية في نشر ھذه ال

و ان ق رار ب م (ن روتناول في تقديمه أن تشكيل مجلس تنظيم قطاع الكھرباء الفلسطيني جاء بموجب قرار رئاسي وفق ما نصت عليه المادة الخامسة للق ق
ار  ٢٠٠٩) لسنة ١٣ أسع ة وب ي ال جودة ع واطن ب ، ويھدف إلى مراقبة وتنظيم قطاع الكھرباء الفلسطيني من أجل ضمان توفير خدمات الكھرباء لكل م

 .عادلة، وأشار عالونه إلى أن المجلس يسعى إلى تحقيق توحيد التعرفة الكھربائية، ووضع منھجية واضحة ألسعار الكھرباء
 

ق  مع عن طري جت م ح ال واستعرض المھندس حمدي طھبوب آلية حصول شركات التوزيع على الرخص والخطوات المتبعة، وكيفية التواصل مع شرائ
ة وم ك ح ا ال ھ ع ي تض ت ات ال اس ي ذ الس ي ف ن ة ت ب راق ة م ي ف ي ي ك س ف ل ج م ل ال م ان ع ي ع ب س، م ل ج م ي ال ن ف ي ك ل ھ ت س م ؤون ال رة ش  .دائ

م عي على صعيد آخر قّدم عادل الھودلي ممثل اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مداخلة تبين واقع وتحديات القطاع الصنا وأھ
ا  نع،المشاكل والمعيقات التي تواجھه داخل محافظة بيت لحم ، والتي من أبرزھا عدم وجود آلية موحدة الستخدام التعرفة الصناعية لجميع المصا رھ وغي

 .من المعيقات األخرى التي تقف في وجه تطوير الصناعة
 

اد ي في ل اوفي نھاية اللقاء تم االتفاق على أن يتم التوجه إلى مجلس قطاع تنظيم الكھرباء الفلسطيني وتقديم الشكاوي له من خالل التنسيق مع ع ودل ھ ل
يالغرفة التجارية، والعمل على ترتيب اجتماع بحضور كل من أصحاب الشكاوي ومجلس الكھرباء وشركة كھرباء القدس لبحث تلك المشاكل وايجاد  ة آل

 .الحل

 لقاء اللجان القطاعية (الصناعية والتجارية) مع المركز الھندسي للطاقة
 

 
 

ر  ق ة في م طاق ل التقى ممثلو وأعضاء اللجان القطاعية مع خبراء من المركز الھندسي ل
م عرضاً  ال و س دس رامز أب ن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ، حيث قّدم المھ
ة  ي ف ي مفصالً حول خدمات المركز، والفرص المتاحة  في الطاقة الشمسية الغتنامھا، وك

 تنظيم وتوزيع الكھرباء.
طاع   م ق ظي ن في مع مجلس ت ري تجدر االشارة إلى أن ھذا اللقاء جاء نتيجة للقاء التع

 الكھرباء الفلسطيني .
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)٢٠١٥صورة وخبر ( الربع الثالث  لعام    
اناجتماع مجلس المنتدى الحرفي التابع  زي سال ل انت  ل ، حيث ك

ى  الغرفة التجارية من المؤسسين لھذا المنتدى الذي يھدف ال
 النھوض بالقطاع الحرفي و تطويره.

 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. 

ن  ي مع رئيس وأعضاء مجلس اجتماع مجلس الشاحن
روع االدارة  حث مش دف ب ھ ة ب ي اع رب ة ال ن ج ل وال

 التحسينات التجارية على معبر اللنبي.

دورة لسيدات األعمال بتنظيم من منتدى سيدات االعمال و   ورشة عمل توعوية  لوزارة الزراعة حول النباتات المخدرة
 التسويق واالعالن الحديث بالتعاون مع الغرفة التجارية حول 

  زيارة وفد من وزارة الزراعة األردنية
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)٢٠١٥صورة وخبر ( الربع الثالث  لعام    
 زيارة مدرسة بنات بيت ساحور الثانوية للمعرض الدائم

 

 

ة و   ٢٠٠يسرنا ان نعلمكم انه بامكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛  ل ام ك نصف  ١٠٠شيكل 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.

 

  استضافة محاضرة لنقابة المحامين

 استضافة وفد الماني مھتم بالتعرف على الوضع االقتصادي في محافظة بيت لحم

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرھا الغرفة التجارية
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تتقدم ھيئة التحرير بأحر التھاني والتبريكات للمدير العام السيد عالء عديلي بمناسبة حصوله على شھادة مدرب 
 ايطاليا ، في مجال الصحة والسالمة المھنية  -معتمد من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية تورين 

 تھنئة
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٨ 

  خدماتنا المميزة

 

ي املجال التجاري   تقديم خدمات استشارية قانونية 
 

ى ي غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم ع  مّنا 
ً
ي املحافظة و حماية حقوق و   حرصا تطوير بيئة الاعمال 

ي املحافظة و تعزيز تواجدها و تطوير عملها،  مصالح ي   املنشآت العاملة  نذكركم بتواجد املستشار القانوني 

الغرفة التجارية ايام السبت من الساعة العاشرة صباحا ح الساعة الواحدة بعد الظهر لتقديم خدمات 

ي املجال التجاري.  استشارية قانونية 
 

ى تحديد موعد مسبق من خالل  ى الاستشارة ير  للحصول ع

ى أرقام الهواتف   ٢٧٦٤٤٠١/٢٧٤٢٧٤٢الاتصال ع

روني:  ريد الالك  info@bethlehem-chamber.orgأو ال

 كما يمكن تحديد مواعيد أخرى بما يتناسب مع أوقات املستشارين
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٩ 

  خدماتنا المميزة

 للراغبين والراغبات في االلتحاق بالدورة يرجى التوجه إلى قسم المالية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم للتسجيل.
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 األوسطي -مؤتمر االستثمار األوروبي 
 

 

 

 

 

 

 

 مـع ان المشاركة في مؤتمرات االعمال العالمية امر ال غنى عنه خاصة لمؤسسات مـثـل الـغـرفـة الـتـجـاريـة لـمـا لـهـا مـن اهـمـيـة فـي الـتـشـبـيـك و الـتـواصـل

 ى ومؤسسات و منظمات عالمية و االستفادة من خبرات و تجارب الدول المتقدمة في بيئة االعمال، حيـث يـتـم بـالـعـادة الـتـشـبـيـك مـع غـرف تـجـاريـة اخـر 

 –ي منظمات و مؤسسات دولية استثمارية و اقتصادية و اخرى تعنى بشـؤون الـمـرأة فـي بـيـئـة األعـمـال، و هـذا مـا تـم خـالل مـؤتـمـر االسـتـثـمـار االوروبـ

الذي اقـيـم  ابقاالوسطي الذي اقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل و شاركت فيه  نائب المدير العام السيدة فيروز خوري الحقا لمشاركتها في المؤتمر الس

ون مـع تـعـافي تسالونيكي في اليونان العام الماضي. اضافة الى التشبيك مع عدة مؤسسات، ادت هذه المشاركة الى طرح امكانية توقـيـع تـوأمـة او مـذكـرة 

آت غرفة تجارية اخرى، و الدخول كشريك مع غرفة تجارة و صناعة بروكسل في مشروع مدعوم من االتحاد االوروبي لدعـم الـمـؤسـسـات الـمـسـانـدة لـلـمـنـشـ

اول يـن الصغيرة و المتوسطة، كما تم توجيه دعوة اخرى لنائب المدير العام لحضور مؤتمر االسـتـثـمـار الـقـادم فـي مـديـنـة مـيـالن بـايـطـالـيـا فـي شـهـر تشـر 

٢٠١٥. 

ة وسـطـتم في المؤتمر استعراض جميع المشاريع التي ينفذها االتحاد االوروبي لتطوير القطاع الخاص، و على وجه الخصوص المنشآت الصـغـيـرة و الـمـتـ

ي في منطقة حوض البحر المتوسط، كما تم استعراض المواصفات و المقاييس و الـتـشـريـعـات االوروبـيـة الـتـي تـخـص بـيـئـة االعـمـال و قـوانـيـن الـمـنـشـأ فـ

جـاريـة الـتـاالتحاد االوروبي و التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار عند تكوين عالقات تجارية مـع االتـحـاد،  كـمـا تـم اسـتـعـراض االتـفـاقـيـات و الـتـسـهـيـالت 

ط، المقدمة لدول حوض المتوسط، اضافة الى استعراض ما يخص التعاون الصناعي و المشاريع الخاصة بتطوير الصناعة بين اوروبا و مـنـطـقـة الـمـتـوسـ

التـحـاد و ة او شمل برنامج المؤتمر ايضا زيارة الى مقر البرلمان االوروبي حيث  تم تقديم شرح حول قنوات و مؤسسات االتحاد االوروبي و نبذة عن نشأ

 اقتصاده و سياساته.

لـخـاص ع اخالل المؤتمر، قدمت نائب المدير العام نبذة عن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و اقسامها و مراكزها و ما تقوم فـيـه  لـخـدمـة الـقـطـا

فـي ال في المحافظة و تطوير المنشآت الصغيرة و المتوسطة اضافة الى استعراضهـا آلخـر الـمـشـاريـع الـتـي نـفـذتـهـا الـغـرفـة الـتـجـاريـة لـخـدمـة بـيـئـة االعـمـ

ذل المحافظة و التي كان ابرزها المسح االقتصادي الذي شمل المحافظة و ما سيترتب عليه من سياسات  لتطـويـر الـقـطـاع الـخـاص فـي الـمـحـافـظـة  و بـ

 الجهود للعمل على تشجيع اكبر عدد من المنشآت غير المنظمة على االنضمام للقطاع الرسمي المنظم.

 بقلم فيروز خوري
 نائب المدير العام



 
 

١١ 

 ضيف العدد غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

  ضيف العدد

  أزمة ارتفاع أسعار اللحوم

سـوق ال مع اقتراب عيد األضحى المبارك، تشهد األسواق الفلسطينية ارتفاعًا ملحوظًا على أسـعـار الـلـحـوم الـحـمـراء نـاتـج عـن الـعـجـز فـي تـغـطـيـة إحـتـيـاج

 ٩٠شـيـكـل، فـيـمـا قـارب سـعـر كـيـلـو لـحـم الـخـروف إلـى  ٦٥المحلي  ، ففي اآلونة األخيرة وصل سعر  كيلو لحم العجل الطازج في الضفة الغربية  إلى 

 شيكل .

بيت لحم لمعرفة ما هي االستعدادات لتدارك هذا الموضوع قـبـل   –ومن أجل متابعة الموضوع تم االتصال مع كل من مدراء مديريات الزراعة و اإلقتصاد 

 حلول العيد :

 
 بيت لحم  -مدير مديرية زراعة 

 :  المھندس صالح البابا 
 

)  ال تقوم وزراة الزراعة سنويًا، و قبل موسم األضاحي، بمسح ميداني في كافة المحافظات حول توفر لحوم األضاحي ( عـجـول ، أغـنـام ، مـاعـز ، جـمـ

إسـرائـيـل  لسـد رج ليتم دراسة النتائج  واتخاذ القرارات المناسبة من حيث الحاجة الستيراد اللحوم من عدمه، و في هذا العام تم فتح بـاب اإلسـتـيـراد مـن خـا

مـن الـجـمـارك  فاةالعجز من خالل استخدام الكوتا الفلسطينية الستيراد اللحوم التي يتم ادخالها عن طريق تصاريح  صادرة من وزارة الزراعة الفلسطينية مع

) ألف رأس خروف بمعدل مليون كيلو غرام . كما ويـتـم اإلعـتـمـاد  إلـى حـد كـبـيـر ٢٥) ألف كيلو غرام ، و( ٥٠٠) عجل حي بمعدل(  ١٦٦٠،وعددها( 

،  بـابعلى شراء العجول من السوق اإلسرائيلي غير محصور بعدد . من جهة أخرى، يرى السيد صالح البابا أن ارتفاع  اسعار الـلـحـوم  يـرجـع لـعـدة اسـ

لسطينـيـن ال الفلكن من أهمها عدم وجود عجول و أغنام في االسواق المحلية  أو اإلسرائيلية تكفي االستهالك المحلي ، إضافة  إلى أن العديد من التجار 

 يحبذون اإلستيراد المباشر كونه مكلف جدًا في ظل عدم توفر اإلمكانيات المادية لديهم.

 وأضاف ، بأن دور الحكومة يكمن في فرض التوازن عن طريق منع ادخال اي منتج جديد في حال توفره  في السوق المحلي ، وعـلـى ذلـك يـوجـد جـهـاز 

 . رقابي متخصص في جميع المحافظات يقوم بالتنسيق مع الضابطة الجمركية من أجل حماية السوق و مراقبة تحركات أي منتج 
 

 بيت لحم  -مدير مديرية اإلقتصاد الوطني 

 باسم عدوان :السيد  

ن تـمـكـيرى السيد باسم عدوان أن إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء  في االسواق  الفلسطينية يـعـود إلـى إزديـاد حـجـم الـطـلـب و إنـخـفـاض الـعـرض، و حـتـى تـ

ن الحكومة من الحفاظ على أسعار السلع مناسبة للمستهلك يجب أن تقوم بعمل توازن ما بينهما من خالل خطـة تـغـطـي حـاجـة الـمـسـتـهـلـك الـفـلـسـطـيـنـي مـ

السـوق مـن اللحوم ،  ال سيما بأننا نواجه على أرض الواقع بعض العقبات ، مثل ارتفاع تكاليف تربية المواشي بسبب غـالء أسـعـار األعـالف الـمـسـتـوردة 

) . ويضـيـف بـأن  Cاالسرائيلي، باإلضافة إلى عدم سماح االحتالل للمزراع الفلسطيني إنشاء بركسات بغرض استغالل الـثـروة الـحـيـوانـيـة فـي مـنـاطـق  (

اصـة وخـ هنالك نوايا توجه جدي في موضوع استيراد المواشي من خارج الضفة لتغطية   احتياج السوق المحلي ، و بالتالي زيادة الـعـرض فـيـقـل السـعـر ،

 في مواسم األعياد و األعراس .

ايـة حـمـ أما عن دور الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم المتواصل ، يضيف بأن هنالك حمالت دائمـة تـقـام عـلـى مـدار الـعـام  بـالشـراكـة مـع جـمـعـيـة

 ن قبل جهات  ة مالمستهلك  الفلسطيني ، ُتكثف عشية المواسم و األعياد بسبب ازدياد الطلب على السلع للتاكد  بأن التجار ملتزمين بأسعار السلع المحدد

    االختصاص . 



 
 

١٢ 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة  زمان 

 الغرفة زمان

اذ  ٢٠٠٠/٦/٢٤أخذت ھذه الصورة في  ت خالل حفل أقيم تحت رعاية معالي وزير التجارة واإلقتصاد األسبق األس
ال   ماھر المصري، بمناسبة  إفتتاح مقر ف ت ذا اإلح غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم الجديد  .وشارك في ھ

ة  دي ل كل من السادة محافظ محافظة بيت لحم في ذلك الوقت اللواء محمد راشد الجعبري و السيد حنا ناصر رئيس ب
 بيت لحم ،باالضافة إلى عدد من الشخصيات اإلعتبارية و رجال األعمال  . 

 تلى االفتتاح حفل استقبال في فندق بيت لحم.

ى  ن ال ي م ي شاء( من ال ع ل ال أعضاء مجلس اإلدارة السابق برفقة وزير اإلقتصاد األستاذ ماھر المصري خالل حف
د  ي ل جراد ، الس شي ي د م اليسار ) : السيد وليد عزت الحروب ،السيد سامي أبوعيطة ، السيد فريمان البندك ، السي
ي  د عل ي ورة ، الس ن جودت سھيل ، الوزير ماھر المصري ، رئيس مجلس االدارة د.سمير حزبون ، السيد ماھر ب

  .ابودية ، السيد عبدهللا الحاج ، السيد أحمد عابدين 



 

١٣ 

 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  ١٥٠اجتماعاتكم، قمنا بتجھيز  قاعة اجتماعات كبيرة تتسع ل

 شخص مزودة بمعدات الصوت والصورة الرقمية الحديثة.
 

 للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا من خالل :
 ٠٢ –٢٧٤٢٧٤٢ : ھاتف 

 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

 معارض ومؤتمرات محلية ودولية خالل األشھر القادمة
 

 الدولي السادس والعشرين للزجاجيات واالدوات المنزلية (ZUCHEX) معرض  •
 تركيا –٢٠١٥تشرين أول  ٤ - ١مدة المعرض : 

 
 

  - ٢٠١٥المتخصص بقطاع االلمنيوم وتكنولوجياته / ألواكسبو  المعرض الدولي •
 تركيا  -مدينة إسطنبول  -  ٢٠١٥تشرين أول  ١٠ - ٨مدة المعرض : 

 
 

 المعرض الدولي الثالث عشر لجمع البذور  •
 تركيا  - مدينة بورصا - ٢٠١٥تشرين أول  ١٧ - ١٣مدة المعرض : 

 
 

 معرض بغداد الدولي  •
 العراق  -بغداد  – ٢٠١٥تشرين ثاني  ١٠ - ١مدة المعرض : 

 
 

 تركيا  -مدينة ازمير - ٢٠١٥معرض فوديكس ازمير  •
 ٢٠١٥تشرين ثاني  ٨ - ٥مدة المعرض : 

 
 

 مدينة أبو ظبي -المؤتمر السابع عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب  •
 ٢٠١٥تشرين ثاني  ١٧ - ١٦مدة المعرض : 

 

 العاصمة البرتغالية لشبونه -المنتدى العربي البرتغالي الثالث  •
٢٠١٥تشرين ثاني  ٢٤لغاية  ٢٣مدة المعرض : من         

 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


