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 إعداد وتصميم

 الطاقم التنفيذي للغرفة التجارية

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 النشرة اإلخبارية 

بتنسيق من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني فيي 
بيت لحم، تم تنظيم جولة استطالعية  ضمت وفد ممثل عن اتحاد الغرف الفيسيسيطييينييية 
التجارية الصناعية الزراعية وممثسون عن غرف تجارة وصناعة كل من بيت لحم، واليليسيييل، 
ورام هللا، ونابسس، وقسقيسية، لستعرف عسى اللدمات النوعية التي تقدمها الغرف اليتيجياريية 
االيطالية ومن أبرزها حاضنة المشاريع، وتنظيم المعارض الدولية، والتحضير لمعرض اكسبو 

   .الدولي

الذي يعنى بالتنمية االقتصياديية واالجيتيمياعييية، SEDIP وتأتي هذة الزيارة ضمن مشروع 
حيث زار الوفد أربع غرف تجارية منها غرفة فاريسه، كومو، ميالن، وروميا، بياالضيافية إليى 

من ناحية أخرى، أعرب ممثسو الغرف االيطالية .  اتحاد غرف تجارة وصناعة مقاطعة لومباردي
عن اعتزازهم بزيارة الوفد الفسسطيني وتأكيد رغبتهم بالتعاون اليميسيتيقيبيسيي وتيوقيييع 

  .اتفاقيات توأمة وتبادل اللبرات وتنظيم البعثات التجارية ولقاءات تجارية ثنائية بين الطرفين

 اجتماع لمناقشة االجراءات التحضيرية الستقبال شهر رمضان
 

عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ووزارة االقتصاد الوطني وبحضور اليجيهيات  ات 
العالقة بالرقابة عسى االسواق إجتماعاً لمناقشة االجراءات المراد اتلا ها وتطبيييقيهيا خيالل 
شهر رمضان المبارك، والتي من شأنها تنظيم وضبط السوق الداخسي خاصة فييميا ييتيعيسيق 
بأسعار السسع األساسية، وستقوم الغرفة التجارية بالمساهمية فيي تيوفييير ميادة اليليبيز 
لسعائالت الفقيرة ومحدودة الدخل بموجب بطاقات توزع عسى الفيايات اليميسيتيهيدفية، كيميا 
واستعدت لتسديد كافة االلتزامات لألفران لقاء قيامها بتوفير  اللبز، وستعمل عسيى اتتصيال 
مع بعض الشركات المنتجة والموزعة لستمور لسحصول عسى تبرعات بهدف تقديمها ليسيعيائيالت 

 . المحتاجة

المواد التموينية واللضار والفواكيه واليسيحيوم   ومن توصيات االجتماع تكثيف الجهود لحث تجار
والدواجن وأصحاب األفران والمطاعم ومحالت بيع الحسويات عسى توفيير السيسيع اليرمضيانييية 
 .بكميات تسد حاجة المواطنين خالل الشهر الفضيل وتحول دون ارتفاع أسعارها أو احتكارها

 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
 تتقدم أسرة

 غرفة تجارة وصناعة   
 محافظة بيت لحم بأحر  

 التهاني والتبريكات
داعين اهلل عز وجل أن يعيده  

 عليكم بالخير والبركة  

mailto:bc@bethlehem-chamber.org
https://www.facebook.com/Bethlehem.BCCI
http://www.youtube.com/BethlehemChamber1952


 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

3  

 

 استعداداتنا الطالق حملة شهر رمضان الفضيل 
 

“ حسنات تتكاثر وذنوب تتننناثنر”  في موسم اللير تستعد غرفة بيت لحم الطالق حمسة 
تهدف إلى محارية غالء المعيشة وارتفاع االسعار ليتمكن المواطينييين مين شيراء اليميواد 

 . التموينية بأسعار مناسبة
 لمزيد من المعسومات زوروا موقعنا اتلكتروني
www.bethlehem-chamber.org 
  

  



 

 3102احصائيات وأرقام العام 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 شباط آ ار نيسان المجموع
كانون 

 ثاني
 حزيران أيار 

   أعضاء الهيئة العامة     

 25 44 تجديد إشتراك سنوي 016 131 55 35 100

 11 11 إنتساب جديد 34 23 14 4 011

   قسم الخدمات     

 42 47 شهادات المنشأ 43 74 50 54 312

 41 35 كفاالت تجارية 50 45 51 54 381

 34 10 معامالت جواز سفر اردني 5 21 24 26 021

 قسم العضوية والخدمات

 

يعتبر العمود الفقري لسغرفة، فهو 

يضييم فييي عضييويييتييه أصييحيياب 

وصاحبات المنيشي ت اليميرخصية 

رسمياً في قطاع األعمال، فبيعيد 

أن كان االنتساب لعضوية الهيياية 

العامة اختيارياً يعتمد عسيى قيرار 

صاحب اليمينيشيأة، أصيبي  ا ن 

الزامياً بيعيد أن صيادق رئيييس 

السسطة الوطنية الفسسيطييينييية 

عسى قرار قانون الغرف التيجياريية 

الصناعية الفسسطينية الذي مين 

شأنه أن يعمل عسى نمو الغيرفية 

اقتصادياً مين خيالل زييادة عيدد 

األعضاء، وبالتالي العيميل عيسيى 

تقديم أفضل اللدمات التيي مين 

شأنها تسبية احتياجاتهم وتحقيق 

 .مصالحهم بما يتالءم مع ارادتهم
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لسبسدان العربية وغير  2613وصست قيمة الصادرات من محافظة بيت لحم في شهر حزيران 

من ملتسف القطات اتنتاجية، وشمست قطاع اليحيجير $    1،626،541.64العربية لما يعادل 

. والرخام وقطاع المواد الكيماوية واالدوية والمنتجات المعدنية بما فيها االثيا  اليميعيدنيي

وتجدر االشارة إلى أن شهادة المنشأ تشمل المنتجات المصدرة إليى اليدول اليعيربييية 

اليتيي ييتيم (  1يورو ) واألجنبية، وتستثنى السسع المصدرة إلى االتحاد األوروبي بشهادة 

كما نالحظ من .  إصدارها من قبل دائرة المكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية

باالضافة الى ارتفاع %  33.3الرسم المبين أعاله  أن عدد شهادات المنشأ ارتفعت بنسة 

ميميا ييعيطيي %  03قيمة الصادارت بالدوالر االمريكي لتصل الى نسبة تقريبية حيواليي 

 .مؤشر جيد لوضع الصادرات في محافظة بيت لحم

إطالق الموقع اإللكتروني 

بحلة جديدة وخدمات 

 إضافية 



 ...من أخبارنا أيضا  
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والشركة االيطالية " المكو"غرفة بيت لحم تستضيف مراسم توقيع اتفاقية  
 للطاقة المتجددة 

"وكالة معا  اإلخبارية    "المواطن الصحفي واالعالم االجتماعي والمدونة المباشرة: 
في مقر الغرفة "  المواطن الصحفي واالعالم االجتماعي والمدونة المباشرة"  نظمت شبكة معاً دورة تدريبية بعنوان 

ويأتي الهدف من .  ممثل عن مؤسسات المحافظة الملتسفة والعامسين في مجال اتعالم وطالب جامعيين 25وبمشاركة 

هذه الدورة مساعدة المواطن الصحفي في تغطية القصص التي يتم االبالغ عنها ومناقشتها من خالل الوسائل 

االجتماعية، وتشجيع مشاركة مجتمع القراء والصحفيين المواطنين في هذه العمسية وبالتالي التقسيل بشكل فعال من 

 .احتمال نشر المعسومات اللطأ والشائعات

 "قواعد المنشأ التفصيلية العربية" 

بتنظيم من اتحياد اليغيرف اليتيجياريية الصينياعييية اليزراعييية 

، وضيمين GIZالفسسطينية وتمويل الوكالة األلمانية لستنيمييية 

خطة الغرفة إستراتيجية لتحسين اللدمات المقدمة لألعضياء، 

شارك قسم العضوية واللدمات في دورة تيدرييبييية بيعينيوان 

االردن —في مدينية عيميان“  قواعد المنشأ التفصيسية العربية" 

 .لمدة ثالل أيام متواصسة

 Earth, Wind, andوالشركة االيطالية "  المكو"تحت رعاية رئيس مجسس اتدارة، وقعت الشركة الهندسية الكهروميكانيكية 

Sun اتفاقية تفاهم لسبدء بتزويد االفراد والمؤسسات والمصانع المهتمة بنظام لتوليد  الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتأكيد ،

عسى أهمية الطاقة المتجددة واستلداماتها وتطبيقاتها وضرورة االستثمار فيها لتقسيل التكاليف عسى المدى البعيد وتحقيق 

 . تنمية اقتصادية مستدامة



 ضيف هذا العدد
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جاءت فكرة تأسيس مركز تطيويير 

لتوسيييع  2667األعمال في عام 

نطاق اللدمات اليتيي تيقيدميهيا 

الغرفية اليتيجياريية والصينياعييية 

لألعضاء وليكون بيميثيابية اليذراع 

التقني ليسيغيرفية فيي ميتيابيعية 

أصحاب المنيشي ت اتقيتيصياديية 

ومساعدتهم عسى التيكيييف ميع 

تحديات العمل في اليمينيطيقية، 

و لك من خالل تقيدييم خيدميات 

جديدة ومتميزة وبعيدة عن نطاق 

ويوفر المركيز .   اللدمات الروتينية

طيياقييم ميين  وي الييلييبييرات 

المتلصصة لتقديم االستشيارات 

والنصائ  ألصيحياب اليمينيشي ت 

 . التجارية والصناعية

 تعزيز وتمكين تنمية وإزدهار تشبيك و تواصل دعم وتطوير

 
 شركة بيت جاال لصناعة االدوية

 
 

لسيد حياجيات السيوق   1505تأسيسيت الشيركية عيام 

تيبينيت نيظيام . الفسسطيني من األدوية  ات الجودة العيالييية 

في مطيسيع اليتيسيعييينيات تياله   ISO 9001الجودة العالمية 

اللاصية بياليبييياية كيون   ISO 14001 الحصول عسى شهادة 

عيسيى شيهيادة اليتيصينيييع اليجيييد  2664حصست الشركة عيام .  الشركة صديقة لسبياة 

 . WHOوالذي أعد ليتوافق مع متطسبات منظمة الصحة العالمية   GMP الفسسطيني
 

األردنية وبالتالي سم  ليسيشيركية  GMP  -حصست الشركة عسى شهادة الي 2665وفي عام 

 .بتصدير منتجاتها الدوائية الى األردن 

األوروبية وهيي بصيدد تسيجيييل  GMP  -حصست الشركة عسى شهادة الي 2611وفي عام 

 .ادويتها في دول المجموعة األوروبية وأستراليا
 

ثمانون بالماة منهم من حمسية ,  يعمل في الشركة طاقم مؤلف من مائة وخمسون موظفاً 

الشهادات الجامعية  في الصيدلة والهندسة الكيميائية والكيمياء والبيولوجييا واليهينيدسية 

 .الميكانيكية وهندسة الكهرباء
 

تنتج الشركة مائة وخمسون مستحضراً دوائياً تسوق جميعها في فسسطين ويصدر حوالي 

من انتاج الشركة الى دول التصدير الملتسفة كاألردن والجزائر واليمن وُعميان وقيطير %  17

والشركة بصدد تسجيل منتجاتها الدوائية في بعض الدول .  والعراق  وكردستان وهونغ كونغ

 . األوروبية واستراليا وبعض دول افريقيا وجنوب شرق آسيا 
 

بدأت الشركة بتنفيذ مشروعاً جديداً تنتاج المستحضرات المعقمة والذي سيميول جيزئييياً 

من الحكومة الهولندية وسيتم تجهيز مبنى خاص لهذا النوع من المستحضرات وهو الحقن 

  -GMPوقطرات العيون ومراهم العيون بحيث سيتم اعداده ليييحيصيل عيسيى شيهيادة اليي

 .األوروبية الحقاً   GMP-الفسسطينية كلطوة أولى والتقدم بطسب لسحصول عسى الي
 

الشركة تعمل جنباً الى جنب مع شركائها من الموردين المحسيين والعالميين وتشترط مين 

مورديها ان يكونوا من حمسة الشهادات لتأهيسهم لإللتزام بتوريد منتجات بجودة عاليية هيذا 

وتلضع كل المواد اللام ومواد التعباة والتغسيف الى فحوصات في غاية األهمية ليقيبيوليهيا 

وإدخالها لتستلدم في العمسية اتنتاجية وتبقى  كل مستحضرات الشركة خاضعة لسرقابية 

حتى وهي عسى األرفف في الصيدليات طيسة فترة صالحية اتستلدام وحتى تاريي  نيفيا  

 . GMP  -الفاعسية و لك وفق متطسبات شروط التصنيع الجيد الي
 

انشأت الشركة فرعاً جديداً لها في إحدى العواصم األوروبية و لك لضرورة التسجيييل فيي 

 .دول المجموعة األوروبية والتصدير اليها الحقاً 

تعمل الشركة جاهدة عسى إدخال اصناف دوائية  ات قيمية إضيافييية ليسيسيوق اليدوائيي 

 .الفسسطيني يقوم عسى توفيرها طاقم من أصحاب اللبرة الواسعة في هذا المجال

Phone: +970-2-2742855 
Fax: +970-2-2741072 

info@beitjalapharma.com 

mailto:info@beitjalapharma.com
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تسعى الغرفة إلى مواكبة 

التطورات اليحياصيسية فيي 

ملتسف المجاالت وعكسها 

عييسييى آلييييية عييمييسييهييا 

وخدماتها، و لك ليإلرتيقياء 

بهذه اللدمات وتقيدييميهيا 

 . بأفضل جودة

تواكباً ميع تيطيور بييياية و

األعمال وبسبب صيعيوبية 

 السفر وتكاليفه الباهظة،

نوفر لكم اليوم في خيدمية 

الميكياليميات اليجيمياعييية 

 Video) الييييمييييرئييييييييية 

Conference Call  )  بأحيد

التقينيييات اليميسيميوعية 

والمرئية في قاعة خياصية 

مجهزة لنسهيل عيسيييكيم 

الييتييواصييل مييع سييوق 

 : األعمال

 بسرعة ومرونة وإتقان 

  الييوصييول إلييى فييرص

متاحة فيي األسيواق 

 الجديدة

   اتمام صفقات األعمال

بنجاح وبشكل أسيرع 

 وإنتاجية عالية 

  الحفاظ عسى عيالقيات

 االعمال وتحسينها

 :اتفاقيات اقتصادية

 “خضار وفواكه فلسطينية في أسواق األردن قريبا  ”

 

وقّعت السسطة الفسسطينية واألردن 

اتفاقيات لتصدير المنتجات الزراعية من 

الضفة الغربية إلى األسواق االردنية، مما 

يشكل فرصة النتعاش الزراعة الفسسطينية 

التي عانت بفعل سياسات االحتالل الرامية 

لمصادرة االراضي وخنق المزارعين عبر 

منعهم من تصدير مزروعاتهم واقتصارها 

 .عسى السوق المحسية

 

حيث أكد وزير الزراعة الفسسطيني 

المهندس وليد عساف إنه تم توقيع عدة 

اتفاقيات مع وزارة الزراعة األردنية لتصدير 

اصناف من المنتجات الزراعية الفسسطينية 

آالف طن من  0لألردن، وتنص عسى تصدير 

بحيث يبدأ ”  الحمراء“البطاطا الصناعية 

التصدير خالل األيام القادمة، إضافة إلى 

اتفاقية لتصدير ألف طن من الجزر، 

واتفاقيات لتصدير البرقوق والدراق والعنب 

من محافظة اللسيل، كذلك الفسفل المسون 

والبطاطا العادية، وبعد عشرين يوما ستبدأ 

السسطة بتصدير الجوافة واالفوكادو 

 .والسيمون

 

وخالل العام الحالي وزعت السسطة 

ألف شتسة ألصناف  466الفسسطينية مسيونا و

ملتسفة من االشجار المثمرة في إطار خطة 

تعادة االعتبار لسزراعة وتشجيع المزارعين 

عسى استصالح أراضيهم خاصة في 

 .المناطق المهددة بالمصادرة

 

وأكدت وزارة الزراعة أنها ستقدم 

التسهيالت الالزمة لجميع المزارعين من 

 أجل إتاحة الفرصة امامهم لتصدير 

 

منتجاتهم، مشيرا إلى أن بامكان حتى 

 صغار المزارعين المساهمة في التصدير، 

 

ومنع استغالل اتفاقيات التصدير الجديدة 

لألردن من قبل بعض التجار لتصدير منتجات 

إسرائيسية لذلك تشترط شهادة منشأ 

لسمنتوج إضافة إلى شهادة خسو من ا فات 

 .وتوفر الجودة العالية بالمنتج

 

وكشف وزير الزراعة عن ملططين تعمل 

وزارته عسى انجازهما لتطوير قطاع االنتاج 

والتصدير الفسسطيني، االول يقوم عسى 

انشاء مركز غسيل وتعباة وتلزين كبير 

لسبطاطا للمسة عشر مزارعا من كبار 

بالمائة من  46المزارعين ينتج حوالي 

االنتاج، ليبقى السوق المحسي لصغار 

أما الملطط الثاني فهو تقامة .  المزارعين

مركز لستعباة والتبريد لسجوافة واالفوكادو 

 .والسيمون بقسقيسية

 
 



 

 معارض محلية ودولية
 

 المانيا /ميونخ -معرض  إنتروسوالر 

 3102تموز /01-30
www.intersolar.de 

 

   المعرض الدولي السابع عشر لألحذية

 تركيا/ والنعال والحافظات الجلدية 
 3102تموز /7- 4

www.akort.com  
 

  المعرض الثالث للمنسوجات وخيوط النسيج

 تركيا( /تريكونفيكس)واأللبسة وتكنولوجياتها 

 3102أب /33-33
www.akort.com  

 
 

لمزيد من المعسومات الرجاء التواصل عبر البريد 

 :اتلكتروني
 info@bethlehem-chamber.org 

متطلبات معامالت تجديد جواز 

 :السفر االردني

 
  نسخة عن جواز السفر االردني

 القديم

  صورة عن الهوية الشخصية

 الفلسظينية

 2  (خلفية بيضاء) صور شخصية 

 
 

 استفساراتكم

يهدف مركز صاحيبيات األعيميال 

إلى دعم وتشيجيييع مشياركية 

سيييييدات وصيياحييبييات األعييمييال 

خاصة الرياديات في النشياطيات 

االقتصادية، وإنطالقياً مين رةيية 

الغرفة التجاريية فيي تيحيقيييق 

تنمية اقيتيصياديية مسيتيدامية، 

يعميل اليميركيز عيسيى تيعيزييز 

وجودهين وتيميكييينيهين، ورفيع 

 . كفاءتهن

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تأسس مركز ترويج التجيارة فيي 

 2664شهر نيييسيان مين عيام 

كمركز غير ربحي، و ليك تيحيت 

اشراف الغيرفية وبياليتيعياون ميع 

جهات ميليتيسيفية بيهيدف دعيم 

الصناعات والمنتجات اليميحيسييية 

كيافية وتيطيوييرهيا، وتيروييجيهيا، 

وتسويقها،  ومن أهدافه األخيرى 

تيينييظيييييم الييمييصيياليي  الييتييجييارييية 

والصينياعيييية ليسيقييطياع اليليياص 

هذا، ويتميز اليميركيز .   وتطويرها

بوجود معرض دائيم بيميواصيفيات 

 .  2م 456عالمية تبسغ مساحته 

 

ويعد المعرض األداة اليتيروييجييية 

األولى من نوعها في فسسطيين، 

إ  يييهييدف إلييى عييرض جييميييييع 

المينيتيجيات اليتيي تصينيع فيي 

المحافظة وتعريفها ليسيميجيتيميع 

 . المحسي واتقسيمي والدولي

 مقتطفات من نشاطات الغرفة التجارية 
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التحضير لتنشنكنينل النلنجنان النقنطناعنينة 

 التخصصية في الغرفة    

معا  لنتنمنكنينن النمنرأة فني ” تنظيم ورشة عمل بعنوان 

وبنالنتنعناون منع   GIZبدعم من  “  اإلقتصاد الفلسطيني

وزارة  اإلقتصناد النوطننني وإتنحناد النغنرف النتنجنارينة 

 الفلسطينية

إجتماع الممثلين عن القطاعنات 

المختلفة لبحث سبل مكنافنحنة 

غالء المعيشة في المنحنافنظنة 

 ووضع خطة عمل 

http://www.stonexpoafyon.com/

