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٢٠١٥أخبارنا  في الربع الرابع  لعام   

 اعتماد الخطة التنفيذية للتكتل العنقودي " كنوز بيت لحم" من قبل أعضاء التكتل
 

ة للصناعات وديبتمويل من االتحاد األوروبي والحكومة اإليطالية، تنفذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) مشروع "تطوير التكتالت العنق
وينسجم    (ENPI)اإلبداعية والثقافية في منطقة جنوب البحر المتوسط" وھو مشروع إقليمي يندرج ضمن إطار اآللية األوروبية للتعاون بين دول الجوار 

 .بشكل كامل مع منھجيات العمل نحو تعزيز النمو الشمولي من خالل تطبيق أھداف االتحاد من أجل المتوسط
 

دو في  ي ون ي ا ال اھ رع ة عمل ت جي ھ ن يسعى ھذا المشروع إلى تعميق مفھوم التكتالت العنقودية كم
ز في  ي م ت الصناعات اإلبداعية والثقافية والذي يعتبر بحد ذاته تطوراً منھجياً قد تبنى عليه فرص ال
لف  مخت ة ب اعي تحقيق النتائج واألھداف من قبل المنظمة الدولية ذات االختصاص في التنمية الصن

ة  .أشكالھا على المستوى العالمي اعي ة الصن ي ويمثل إعتماد ھذه المنھجية فرصة ھامة لتحقيق التنم
اء  .الشمولية نحو تعزيز مستويات الدخل والتشغيل في دول جنوب البحر المتوسط ن ب ومن خالل ال

ز  زي ع ى ت مشروع عل وم ال على االبداع واالبتكار المتأصل في ثقافة وتراث الدول المشاركة، سيق
 .فرص التنوع وتحسين األداء االقتصادي لھذه الدول

 
حدة  ت م م ال ة األم ظم ن واستمرارا في الشراكة النوعية بين غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وم
ل  ت ك ت ل للتنمية الصناعية (اليونيدو)، واستكماالً للتطورات الرئيسية في المشروع تم عقد اللقاء الثالث ل
اشرة من  العنقودي " كنوز بيت لحم" في مقر الغرفة بحضور أعضاء التكتل العنقودي، وبمشاركة مب
را ،  ف د ال د أحم ي امج الس رن ب ل وطني ل رئيس مشروع اليونيدو السيد جيراردو باتاكوني، والمنسق ال

 .وممثلين عن مؤسسة التعاون االيطالي
 

ل والفي بداية اللقاء استعرض السيد الفرا خطة عمل لألعوام القادمة تستند بشكل رئيس على مختلف الخطوات السابقة من تشخيص وتحليل الصناعة  ت ك ت
 .لنتائج المرجوةق االعنقودي ومروراً بالخيارات االستراتيجية المالئمة لدعم تنافسية التكتل وأعضائه وصوالً إلى أبرز األولويات للتدخالت الالزمة لتحقي

ولويات للتمويل األوستبدأ مرحلة التنفيذ لھذه الخطة التنفيذية خالل شھر تشرين ثاني ، خاصة بعد اعتماد أعضاء التكتل لھا حيث تم وبناًء على ذلك تحديد 
 من قبل مشروع التكتالت العنقودية في الصناعات الثقافية واالبداعية وخاصة قطاع الحرف اليدوية في فلسطين.

 
ل، وبحث   –وعلى ھامش اللقاء تم عقد اجتماع بين كل من د. سمير حزبون  م ع رئيس مجلس ادارة الغرفة وممثلي منظمة اليونيدو الستعراض خطة ال

ون في تعافرص تدريب موظفي الغرفة التجارية لرفع الكفاءات وتحسين المھارات في متابعة مشروع التكتالت العنقودية، باإلضافة إلى استعراض سبل ال
  .تطوير المنطقة الصناعية الخاصة ببيت لحم

 

 "اختتام دورة تدريبية بعنوان "خطوات انشاء المشروع الصغير من الفكرة لغاية التطبيق
 
 

اختتمت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم دورة تدريبية بعنوان "خطوات انشاء 
ن و  شاري ست م المشروع الصغير من الفكرة لغاية التطبيق" الذي قّدمه مجموعة من ال

ة   رجال و سيدات االعمال الناجحين من الواليات المتحدة االمريكية و بالتحديد من والي
راون ن ب ف ي قس ك رأسه ال د ي ن ضمن وف سطي ل ى ف وا ال دم   .نيوجيرزي، و الذين ق

ر و  زائ افتتح التدريب الدكتور سمير حزبون رئيس مجلس االدارة حيث رّحب بالوفد ال
ادرة في ظل  ب م ذه ال ل ھ ث ة م شكرھم على اھتمامھم في نقل تجاربھم و اّكد على اھمي
الظروف الراھنة. من ناحيته، اشار القس براون الى ما يمر به العالم حاليا من ازمات و 
ه السود في  ن ى م ذي عان اد ال ال االضطھ ضرورة السعي للتغلب عليھا و ضرب مث
الواليات المتحدة االمريكية على مدى سنوات و الذي انتھى بفضل الصمود و المثابرة و 

  .المقاومة التي تكلل نجاحھا بانتخاب رئيس اسود للواليات المتحدة االمريكية
 

ة المضمت الفئة المستھدفة للتدريب الخريجين الجدد، الرياديين، و جميع الراغبين بانشاء مشروعھم الصغير، اضافة الى عدد من اصحاب الشركات  ي حل
ب، با من اعضاء الھيئة العامة الذين رغبوا باالستفادة من المادة التدريبية التي قدمھا المدربون. و عبّر المشاركون في التدريب عن اعجابھم ساليب التدري

ة ي ل م ع م ال ھ رت ب م و خ ھ ع اري اء مش ي انش ة ف ن الشخصي ي درب م ارب ال ج ل ت ق ى ن ل دي، ع ي ل ق ت عرض ال ى ال ة ال االضاف دت ب م ت ي اع ت   .ال
 

 كما لجأ المدربون الى تقسيم المشاركين الى مجموعات وفق مرحلة تاسيس المشروع و اعطاء بعض النصائح و االرشادات الخاصة بالخطوات 
  .المقبلة لكل مرحلة، و انتھى التدريب بنقاش مفتوح تضمن عدة اسئلة من المشاركين و اجابات من المدربين
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 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

 واإلقليمي والدولي. 

٢٠١٥أخبارنا  في الربع الرابع  لعام   

 "اصدار دراسة بعنوان "قراءة تحليلية لنتائج المسح االقتصادي
 
 

ج "اصدرت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم دراسة بعنوان  ائ ت م ن عراض اھ دراسة الست قراءة تحليلية لنتائج المسح االقتصادي"، و تھدف ال
ع ٢٠١٥المسح االقتصادي التي اطلقتھا الغرفة التجارية في شھر آذار  واق ل يال ل حل ّدم ت ق ا ت م ام واالحصاءات، ك م األرق ة ألھ ي ل ي ل ح ، و تقّدم قراءة ت

المناسب  راراالستثماري في المحافظة، حيث بامكان المستثمر بعد االطالع على المنشآت القائمة في كل منطقة جغرافية في المحافظة و عددھا اتخاذ الق
 .بخصوص طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيستثمر فيه

 
ازا ج ت و قد اتى المسح االقتصادي نتيجة لسعي غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لعدة سنوات لتحقيق ھدف متميز يضيف الى رصيدھا من االن

ظة  في و يجعلھا تحافظ على مكانتھا المرموقة في قيادة القطاع الخاص في المحافظة، فقد تمكنت اخيرا من القيام بمسح شامل للمنشآت االقتصادية اف مح
ة ة ابيت لحم بھدف تحديد العدد االجمالي للمنشآت المنتسبة و غير المنتسبة لعضوية الغرفة التجارية، و موقعھا الجغرافي، وذلك العداد خارط صادي ت ق

ة ي ل ب ق ت ة مس ادي ص ت ات اق اس ي اء س ن م وب رس ك ل ي وذل ل ح م اد ال ص ت ه االق واج ي ت ت ات ال ق ي ع م م ال ى اھ ل وف ع وق ة، و ال ظ اف ح م ل  .ل
 

ى م د عل ن ت ھجو من الجدير بالذكر ان ھذا المسح االول من نوعه على مستوى محافظات الوطن حيث تم االلتزام بكافة معايير البحث العلمي و اس ة ن ي
س ت ن م ة،علمية متينة ابتدات بمراجعة االدبيات و الدراسات ذات العالقة، تالھا تصميم استبيان خاص بالمنشآت المنتسبة وآخر للمنشآت غير ال ومسح  ب

منشاة) تبعھا تعديل االستبيان، والحصول على الخرائط المستخدمة من قبل جھاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، و من ثم القيام بالمسح  ٦٠لعينة أولية (
رة  PISالشامل من قبل فريق شركة  ت ه ف ي لالستشارات المنفّذة للمشروع بمتابعة يومية من فريق الغرفة التجارية خالل تنفيذ المسح الذي استمر العمل ف

 .ثالثة اشھر
 

ة و  ١٤٩٣منشأة منھا  ٦٣٧٤اھم النتائج االولية اشارت الى ان العدد الكلي للمنشآت االقتصادية في المحافظة بلغ  جاري ت ة ال رف غ ة ال عضوي ة ل منتسب
ة و  ٤٨٨١ دوي ي غير منتسبة موزعة على أھم القطاعات االقتصادية في المحافظة: القطاع التجاري، الصناعي، الزراعي، الخدماتي، و قطاع الحرف ال

ة  جاري ذي يضم و االمقاوالت . و قد اشرف د.سمير حزبون رئيس مجلس االدارة على تحليل نتائج الدراسة التي قام بھا الطاقم التنفيذي في الغرفة الت ل
ا نولعالء عديلي المدير العام، و فيروز خوري نائب المدير العام، و داليا حسين مديرة قسم العضوية و الخدمات، وممدوح دعدره مسؤول مركز تك ي وج

 .المعلومات ،و ماھر مفدي مدير القسم المالي
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 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

ل  ١٠٠شيكل للصفحة الكاملة و   ٢٠٠يسرنا ان نعلمكم انه بامكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛  ك شي
ز  رك د ممدوح دعدره مسؤول م سي ل م ل ي تصم لنصف صفحة، حيث بامكانكم ارسال االعالن جاھز من حيث ال

ي:  ال ت وان ال ن ع ع رسوم chamber.org-it@bethlehemتكنولوجيا المعلومات على ال م دف ت ى ان ي ، عل
 في قسم المالية و شؤون الموظفين .  االعالن

ر من  ث م اك و من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمھا على جميع اعضاء الھيئة العامة البالغ عددھ
ا  ن ت ح ة و صف رف غ ل روني ل ت ك ع االل وق م الف عضو كما و يتم تعميمھا على كافة المؤسسات المحلية، و على ال

 الرسمية على الفيسبوك.

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرھا الغرفة التجارية 

 اللجان القطاعية في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 
 

، نفذت اللجان القطاعية عدة نشاطات وفعاليات متخصصة ذات عالقة باحتياجات وقضايا تھم أعضاء كل ٢٠١٣منذ تشكيلھا في عام 
 قطاع، ومن أبرز تلك اللجان، اللجنة الصناعية واللجنة التجارية.

 

ادة عدد يوبعد مرور عام زي رصة ل ف احة ال حم ات ن ونصف على عملھما، أرتأى مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت ل
دة خالل  دي اعات ج م د اجت ق أعضاء كل لجنة لتمثل عددا أكبر من النشاطات االقتصادية المختلفة لكل قطاع، ، وباشرت اللجان  ع

 .٢٠١٦، والعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ نشاطات وفعاليات جديدة في عام ٢٠١٥شھري تشرين ثاني وكانون أول 
 
 

ة  ل مرح م ال ي ي ق ى ت عمل عل كما وتم العمل على تخصيص لجنة لصاحبات األعمال المسجالت في عضوية الھيئة العامة، من أجل ال
ات  ة من صاحب جن ار ل ي ت م اخ ور، ت ذه األم السابقة من حيث النشاطات والفعاليات التي تم تنظيمھا لھن، وبعد عدة مناقشات في ھ

 .٢٠١٦األعمال، وتقديم خطة عمل تستھدف نشاطات وفعاليات لسيدات وصاحبات األعمال، حتى يتسنى متابعة تنفيذھا خالل عام 

  صورة من األرشيف الجتماع لجنة صاحبات األعمال
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)٢٠١٥صورة وخبر ( الربع الرابع  لعام    
لقاء مع البارونة البريطانية بتريشيا موريس مبعوثة التجارة إلى 
األراضي الفلسطينية المحتلة واألردن والكويت، والسيد ميشيل 

 جلة الملحق التجاري في القنصلية البريطانية

 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. 

 استمرارفعاليات دورة اللغة التركية 

  إعداد الخطة التنموية اإلستراتيجية لمحافظة بيت لحممشروع  -لجنة التجارة والخدمات 

 عرض نتائج تشخيص إجتماعات لجنة التجارة والخدمات في اللقاء الموسع للمشروع 
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)٢٠١٥صورة وخبر ( الربع الرابع  لعام    

 اجتماع أول مع مجلس االدارة و الموظفين
 ٢٠١٦لمناقشة خطة عمل عام  

 سعيا للتطور و استخدام الطاقة المتجددة..اجتماع مع شركة غرين بالستاين للطاقة الشمسية

اجتماع مع وفد الماني من مدينة كولون للتعرف على الوضع 
 االقتصادي في محافظة بيت لحم

 زيارة مدرسة حوسان الثانوية  للمعرض الدائم

 استكمال مناقشة خطة العمل
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)٢٠١٥صورة وخبر ( الربع الرابع  لعام    

ة  جاري ت غرف ال اد ال ح ة الت ام ع ة ال ئ ي ھ اع ال مشاركة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام في اجتم
  ٢٠١٥-١٢-١٦و  ١٥الصناعية الزراعية  الفلسطينية الذي عقد في مدينة اريحا بتاريخ 

عارض   ورشة عمل توعويه حول الخدمات المصرفية م ل ال مشاركة المدير العام في دورة تدريبية حول عمل دلي
  التجارية و لقاءات االعمال الثنائية في رام هللا



 
 

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 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

 

ا العامة،  ي تقديم أفضل الخدمات النوعية ألعضاء هيئ ا   لسع
ً
تعلن غرفة استكماال

 تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عن 

ي مجال تطوير ٔالاعمال  تقديم الخدمات الاستشارية 
  ٢:٠٠وح الساعة  ١٢:٠٠يوم أربعاء من الساعة  وذلك كل

ً
 ظهرا

 مركز تطوير ٔالاعمال. –ي مقر الغرفة التجارية 
 

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

 اعالن

٧ 



 

٨ 

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry          مقال 

 …ما بين المد و الجزر 
 

 الحركة التجارية في موسم االعياد
 

 

عياد ل ابقلق و ترقب يطالع اصحاب الفنادق و المطاعم و المحال التجارية االحصاءات المختلفة المتعلقة بالسياحة في محافظة بيت لحم مع قرب حلو 

ت التجارية محالالميالد المجيدة و راس السنة؛ فموسم االعياد بالنسبة لمعظم الّتجار يمّثل فترة ذهبية تعوضهم عن الركود االقتصادي الذي عانت منه ال

رحة؛ فما ي فمنذ النصف الثاني من هذا العام. لكن اعياد الميالد هذا العام تبدو مختلفة و تعكس مزاج الشارع الفلسطيني الذي فاقت معاناته ترّقب ا

 يمارسه االحتالل بحق شعبنا من قتل و تدمير و ظلم جعل بصيص االمل ضيقا في عيون الكثير من سكان المحافظة.

 ".تقول المواطنة م.ح من سكان مدينة بيت جاال عند سؤالها عند استعدادات العيد: "انو عيد..هو في عيد؟؟ مين اله نفس يعّيد في هيك اوضاع

 وال اجانب.....". ٤٨بالمقابل يقول احد اصحاب محالت المالبس:" واهللا كنا نستنى العيد عشان نبيع بس شكله ال راح يجي عرب 

و االقبال  وقفتبقى آراء الشارع الفلسطيني تجاه السياحة و الحركة التجارية المتوقعة في موسم االعياد مجرد تكهنات، و لمساعدة التجار في تقدير الم

ق وف المحتمل موسم االعياد، قمنا في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم باالطالع على احدث  االحصاءات في مجال السياحة و فيما يلي اهمها

يلول ر اما ورد في البيان الصحفي الذي اصدره الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة السياحة و اآلثار الفلسطينية في نهاية شه

٢٠١٥: 

مليون زيارة الى المواقع  ٢,٦٥ حركة زوار وافدين ومحليين نتج عنها ٢٠١٥شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول من العام 

وبالمقارنة مع ذات  مليون زيارة من قبل الزوار المحليين. ١,٦٥ السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة، منها مليون زيارة من قبل الزوار الوافدين، و

 %.٢%، وكذلك انخفضت الزيارات المحلية بنسبة ٣٢فقد انخفضت زيارات الوافدين بنسبة  ٢٠١٤الفترة من العام 

  

% لكل ١٢%، ثم محافظتي جنين والخليل بنسبة ٢٩%، يليها محافظة أريحا واألغوار بنسبة ٤٠ تركزت زيارات الوافدين في محافظة بيت لحم بنسبة

 منهما.

 )٢٠١٥-٢٠٠٨عدد زيارات الوافدين خالل النصف األول من األعوام (

 
 

 بقلم فيروز خوري
 نائب المدير العام

 يتبع 
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 الحركة التجارية في موسم االعياد
 

النصيب األكبر من الزيارات بنسبة  ١٩٤٨فيما يتعلق بأبرز جنسيات الزوار الوافدين، فقد كان للزوار الفلسطينيين المقيمين في األراضي المحتلة عام 

 % على التوالي.٣% و ٤%، ثم بولندا وٕاندونيسيا بنسبة ٥%، والواليات المتحدة األمريكية بنسبة ١٧%، يليها القادمون من روسيا االتحادية بنسبة ٣٨

  

 تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الزوار الوافدين والمحليين ال تشمل محافظة القدس وقطاع غزة.

  

ليلة مبيت، وبالمقارنة مع  ٧٠٩ ٧٦٤,نزيًال، حيث أقاموا ٤٨٤,٢٤٢نحو  ٢٠١٥بلغ عدد النزالء في فنادق الضفة الغربية خالل النصف األول من العام 

  %.٣٢، فقد انخفض عدد النزالء بنسبة ٢٠١٤النصف األول من العام 

  

%، ٢٧% من مجموع النزالء، يليها فنادق محافظة القدس بنسبة ٥٢وقد تركز تواجد النزالء في فنادق جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبتهم إلى 

، في حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة %١٤ وفي وسط الضفة الغربية (محافظتي رام اهللا والبيرة، واريحا واألغوار) بلغت نسبتهم

.%٧ الغربية
١

 

% ، اما هذا العام، و بعد الحديث مع عدد من ٩٠-٨٠ان نسبة الغرف الشاغرة في فنادق محافظة بيت لحم في مثل هذا الوقت من العام تكون بمعدل 

 % وذلك بسبب الغاء العديد من السواح و الزوار المحليين للحجوزات.٥٠-٤٠اصحاب الفنادق و مكاتب السياحة فمن المتوقع ان تنخفض النسبة الى 

ما  سبةيشهد الوضع االقتصادي في محافظة بيت لحم منذ بداية شهر تشرين اول تراجعا كبيرا بسبب االوضاع السائدة، اذ شهدت المحافظة انخفاضا بن

٪ في األنشطة االقتصادية، و من المتوقع على الرغم من الظروف السائدة ان يشهد اقتصاد المحافظة موسم االعياد بعض االرتفاع ٣٥إلى  ٣٠بين 

، و اذا استمر الوضع على ما هو عليه ستواجه المحافظة وضعا كارثيا ٢٠١٤خاصة بفطاع الخدمات و لكن بنسبة ضئيلة مقارنة مع موسم االعياد عام 

 و سترتفع نسبة البطالة الى حد كبير.

افضل على كافة االصعدة، و نتمنى لكم اعياد ميالد مجيدة و سنة جديدة اعادها اهللا عليكم و قد سطعت شمس  ٢٠١٦ختاما، نامل ان يكون عام 

 الحرية على كل شبر من تراب هذا الوطن، وكل عام و الجميع بالف خير!

1http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1492&mid=3265&wversion=Staging  
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 صفحة  اإلعالنات   غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
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 صفحة  اإلعالنات   غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
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 ضيف العدد غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 

 شركة ساجال لإلستثمار السياحي والعقاري 

 
 نبذة عن الشركة :

حيث تم تسجيلها لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية محدودة. تضم الشـركـة مسـاهـمـيـن مـن  ٢٠١١تأسست الشركة في مدينة بيت لحم عام 

لـهـا بيت جاال) ، حيث تكاثفت جهودهم من أجل إنشاء الشركة والـتـي كـانـت بـاكـورة أعـمـا -بيت ساحور -المدن الرئيسية الثالث في المحافظة (بيت لحم 

 ٤تصنـيـف  ٢٠١٤، الذي يعد واحدًا من أكبر الفنادق وأفخمها في المدينة، ُمنح الفندق في العام  ”Manger Square Hotel“إقامة "فندق ساحة المهد 

 نجوم من قبل اللجنة  المختصة بتصنيف الفنادق عالميًا . 
 

 الغاية و األھداف :
والمطـاعـم، خـدمـات  الفندقةت من أجلها الشركة ، لتشمل خدمات أتنوعت الغايات التي ُأنش

وكاالت السفر والسياحة، األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجاريـة واألنشـطـة 

 العقارية في الممتلكات المملوكة والمؤجرة .
 

 : (Manger Sqaure Hotel)فندق ساحة المھد 

 

يقع فندق ساحة المهد في قلب مدينة بيت لحم وعلـى بـعـد أمـتـار قـلـيـلـة مـن سـاحـة كـنـيـسـة 

ألـف  ٢٤المهد ، والتي يرجع إليها سبب التسمية. تبلغ مساحة مبنى الفندق الكلية أكثر من 

غرفة فندقية بطاقة إستـيـعـاب  ٢٢٠متر مربع موزعة على طوابقه العشر. يتكون الفندق من 

نزيل. يحتـوي الـفـنـدق عـلـى الـعـديـد مـن الـمـطـاعـم والـقـاعـات لـتـلـبـيـة  ٥٠٠تصل إلى حوالي 

إحتياجات النزالء إضافة إلى مسبح ومطعم وقاعة مناسبات قيد اإلنشاء. يـعـمـل فـي الـفـنـدق 

موظفا موزعين على أقسام متعددة كالحجوزات واإلستقبال، التدبير المنزلي، قسـم  ٥٠حوالي 

 دارة.الطعام والشراب، قسم الغسيل إضافة إلى الخدمات المساندة واإل
 

 التحديات :

 

كما هو الحال في القطاع السياحي بشكل عام فإن األوضاع السياسية تـلـقـي بـظـاللـهـا عـلـى 

الموسم السياحي في المنـطـقـة بشـكـل مـبـاشـر، وقـد كـان لـألحـداث الـتـي جـرت خـالل الـربـع 

األخير من هذا العام تأثيرًا واضحًاعلى النشاط السياحي بشكل خاص، حيث تـم إلـغـاء عـدد 

من الحجوزات أو تأجيلها،إضافة إلى عزوف السـيـاحـة الـداخـلـيـة والـتـي كـانـت تَـنـَشـط بشـكـل 

 كبير خالل موسم األعياد.

يتطلع الفندق إلى موسم سياحي جـيـد فـي الـعـام الـمـقـبـل مـن أجـل تـمـكـيـن دعـائـم اإلقـتـصـاد 

المحلي،وخصوصًا القطاع السيـاحـي الـذي يـحـتـاج إلـى أرضـيـة مـالئـمـة عـنـوانـهـا اإلسـتـقـرار 

 األمني والسياسي،ليعم السالم وتبقى بيت لحم قبلة لكافة المؤمنين في العالم.

 info@mangersquarehotel.com البريد االلكتروني :
 

 

  8888 277 2 970+ھاتف :
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة  زمان 

 الغرفة زمان

كمركز غير ربحي، وذلك تحت إشراف الغرفة  ٢٠٠٤التقطت ھذه الصور خالل حفل افتتاح مركز ترويج التجارة الذي تأسس في شھر نيسان من عام 
 التجارية وبالتعاون مع جھات مختلفة :

 )Provincia di Pisa، Instituzione Centro Nord Sud UTL ،(ConsulatoGeneraled’Italia in Gerusalemme  بھدف دعم
ومن أھدافه األخرى، تنظيم المصالح التجارية والصناعية للقطاع الخاص  .الصناعات والمنتجات المحلية كافة وتطويرھا، وترويجھا، وتسويقھا

، ويعد المعرض األداة الترويجية األولى من نوعھا في ٢م ٤٥٠ھذا، ويتميز المركز بوجود معرض دائم ذو مواصفات عالمية بمساحة  .وتطويرھا
   .فلسطين، إذ يھدف إلى عرض جميع المنتجات التي تصنع في المحافظة وتعريفھا للمجتمع المحلي واإلقليمي والدولي

 كل من:  و ساھم ايضا في ھذا اإلنجاز

 شركة نصار لالستثمار •

 شركة االتحاد للباطون الجاھز •

 شركة النجوم الخمس •

 لالستثمار  شركة مجموعة الجراشي •

 السيد خضر جراد •

 شركة موبيليات الياسيني •

 بيت جاال -شركة مطر للتجارة و المقاوالت •

• SIDA 

 البعثة البابوية . •
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 امكانية تأجير مرافق الغرفة 
 ( قاعات إجتماعات و مؤتمرات )

 
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
 

   ٢٠١٦معرض فاشينيست  •
   إسطنبول –٢٠١٦كانون ثاني  ١٦ - ١٤مدة المعرض : 

 
 ملتقى مال وأعمال فلسطين •

  فندق انتركونتيننتال – دبي –٢٠١٦كانون ثاني  ١٨مدة المعرض :  
 

 معرض الكويت الدولي •
  الكويت –٢٠١٦شباط  ٢٧ - ٢١مدة المعرض : 

 
  الدار البيضاء -المعرض الثالث للصحة للدول االعضاء في منظمة التعاون االسالمي •

 المغرب –٢٠١٦آذار  ٢٧ - ٢٤مدة المعرض : 

 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


