
 

 

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

7112 - 1العدد   

 نشرتنا اإلخبارية  
 جهد متكامل وعطاء متواصل 

 للتواصل مع الغرفة التجارية:
 95صندوق بريد   –بيت لحم  

  +52999279279تلفون:            
info@bethlehem-chamber.org 

 شارع د. جماينر  / الكركفة             
 +52999227779ف اكس:

www.bethlehem-chamber.org 

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


 

 

 

 

 

  7112أخبارنا في الربع األول  لعام  1

 صورة وخبر  6

  مبادرات مختلفة ضمن مسؤوليتنا االجتماعية 9

 خدماتنا المميزة  11

عاما على تأسيس الغرفة 66مقال بمناسبة مرور  17   

  7112مقارنة عضوية الهيئة العامة في الربع األول لعام  13

 الغرفة زمان 14

 ضيف العدد )صلصال( 16

 صفحة االعالنات 16

 معارض دولية خالل األشهر القادمة  12

 نشرتنا اإلخبارية 

 إعداد وتصميم

 

التحرير في الغرفة التجارية هيئة  

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

7112 -1العدد   

1952- 2017 

 اقرأ في هذا العدد :



 

 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

Happy     & 

     Mother’s  

 
 

 Women’s  
Day ! 

 يتقدم  
 رئيس وأ عضاء جملس  ادارة 

 غرفة جتارة وصناعة حمافظة بيت حلم  واملدير العام  
 والطامق التنفيذي بأ مجل الهتاين والتربياكت

عيد الفصح اجمليد مبناس بة حلول     
   و لك عام وأ نمت خبري،،،،
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7112أخبارنا  في الربع األول  لعام   

 متابعات الغرفة التجارية بخصوص قرار رفع رسوم النفايات وضريبة المعارف
 

احتج عدد من تجار محافظة بيت لحم لدى الغرفة التجارية  علىلق الرار بلىلديلة 

بيت لحم حول رفع رسوم النفايات لبعض التصنيفات التجاريلة مل لا فاللفلنلاد   

المطاعم  األلبسة  السلوبلرملار لت  اللبلبلاضتف بلاى لافلة يللق رفلع  لريلبلة 

المعارف، وبدورها اامت الغرفة التجارية بتوجيه رسالة خطية للملجلىلد بلىلد  

بيت لحم، والمطالبة بعبد اجتماع طارئ للبلحلذ هللم اللملكلالىلة،  لملا وتلنلاول 

 اضجتماع بحذ اضايا اخرى يعاني منها التجار. 

و  من مساعيها ومتابعتها في حا أزمة رفع رسوم النفايات فلي ملديلنلة بليلت 

مدير مديرية اللحلالم  -لحم ، عبدت الغرفة التجارية اجتماعا مع شار  ردايدة 

مدير مجىد الخدمات المكترك للبلحلذ  -المحىي في بيت لحم، واياد أبو ردينة 

ارار مجىد بىدية بيت لحم حول رفع رسوم النفايات، بحضور ململ لىلي تلجلار 

المدينة في مبر الغرفة التجارية وأعضاء مجىد اضدارة، حيذ تم اضتلفلا  فلي 

هلا اضجتماع بان يبوم مدير الحام المحىي بترتيب اجتماع مع بىدية بليلت للحلم 

بحضور رئيد الغرفة التجارية ومدير مجىد الخدمات المكترك من أجا نلبلا 

 .مطالب التجار لهم، و و ع ااتراحات لحا هلم األزمة في مدينة بيت لحم

 

و بعد  ا الجهود  التي بللت لتسوية هلا المو وع و بعد جميع اضجتماعات التي تم عبدها جاء رد بىدية بليلت للحلم بلالتلا  يلبلي لن 

 : 511/315/32المنعبدة في تاريخ  562البرارات التي توصىت لها في جىستها رام 

 مركز ترويج التجارة
 

تأسد مر ز ترويج التلجلارة فلي شلهلر 
 لملر لز غليلر  2//5نيسلان ملن علام 

ربللحللي، وتلللا تللحللت اشللراف الللغللرفللة 
وبالتعاون مع جهات مختىفة بهدف دعلم 
الصناعات والمنلتلجلات اللملحلىليلة  لافلة 
وتطويرها، وترويجها، وتسويبها،  ومن 
أهدافه األخرى تنظيم المصالح التجاريلة 
والصناعية لىبطاع الخاص وتطلويلرهلا.  
هلا، ويتميز اللملر لز بلوجلود ملعلر  
دائم بمواصفات عالمليلة تلبلىلح مسلاحلتله 

 .  5م /22
ويعد المعر  األداة الترويجيلة األوللق 
من نوعها في فىسطليلن، يت يلهلدف يللق 
عر  جميع المنتجات التي تصلنلع فلي 
المحافظة وتعريفها للىلملجلتلملع اللملحلىلي 

 واىاىيمي والدولي. 
 لىتواصا عبر البريد اضلاتروني :

chamber.org-fayrouz@bethlehem 
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7112أخبارنا  في الربع األول  لعام   

 اطالق مشروع التدريب بهدف التشغيل
 

أطىبت الغرفة التجارية المكروع األول من نوعه في المحافظلة: مكلروع 

ل من ابا المؤسسة اللملانلحلة ال و  GIZ "التدريب بهدف التكغيا" الممو 

بتنظيم و متابعة وحدة التدريب المهني و التبني فلي اللغلرفلة اللتلجلاريلة و 

بالكرا ة مع مر لز تلدريلب ملهلنلي حلىلحلول و نلبلابلة اصلحلا  اللملهلن 

و حلتلق  36المياانياية . حيذ يستهدف هلا المكروع الكبا  ملن علملر 

عاما من العاطىين عن العما، غير األ اديميين و اللين يلبلطلنلون فلي  52

كة، و تلا لرفع  فاءة الكبا  و توفير فرص عما لهم، من با  المساهمة في تبىيا نسبة البطاللة فلي اللملحلافلظلة و  المناطق المهم 

  .تلا من خالل تصميم برامج تدريبية بناء عىق احتياج السو 

 استقبال وفد الماني
 

 من اطار التعاون مع مدينة  ولون في المانيا، تم اسلتلبلبلال وفلد ملن 

مستكارين و رجال اعمال ألمان، حيذ الد ملت فليلروز خلور  نلائلب 

المدير لهم شرحا حول محافظة بيت لحلم ملن حليلذ ديلملغلرافليلتلهلا و 

ااتصادها،  ما تطرات الق اهم الصناعات التي تكتهر بها اللملحلافلظلة 

و ما تواجهه من تحديات و معيبات جراء الممارسات اضسرائيىية،  ملا 

ادمت خور  شرحا عن الغرفة التجارية و ااسامها و اللخلدملات اللتلي 

 تبدمها.

 "تنظيم ندوة بعنوان "مفاتيح النجاح في مجال األعمال
 

نظ م مر ز صاحبات اضعمال في الغرفة التجارية ندوة ادمها الد تور طالب يد يدك أخصائي التنمية البكلريلة واللبلرملجلة اللىلغلويلة 

العصبية، حيذ تمحورت الندوة حول المهارات األساسية المطىوبة في عالم األعمال وفي مجال البيع و يفية تلطلويلرهلا واللتلطلر  

 .يلق فوائد أو مخاسر تطويرها أو عدمه، حيذ شار ت في الندوة مجموعة من صاحبات األعمال في محافظة بيت لحم
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7112أخبارنا  في الربع األول  لعام   

 استقبال بعثة تجارية من مدينة كولون في المانيا
 

 من اطار التعاون مع مدينة  ولون في المانيا، تم استلبلبلال وفلد ملن رجلال 

اعمال ألمان  من زيارة رسمية هدفت الق تاوين عالاات تجارية و التعرف 

عىق الو ع السياسي و اضاتصاد  في محافظلة بليلت للحلم بكلالا خلاص و 

فىسطين بكاا عام، و الاملت فليلروز خلور   نلائلب اللملديلر اللعلام بلتلبلديلم 

محا رة حول ااتصاد محافظة بيت لحم و اشهلر صلنلاعلاتلهلا  لملا تلطلرالت 

لىحديذ عما تواجهه هلا الصناعات من تحديات و معيبات جراء الململارسلات 

اضسرائيىية ،  ما ادمت معىومات عن الغرفة التجارية و عملىلهلا و اللخلدملات 

التي يبدمها  ا اسم و مر ز فيها، و من جانبه، ادم د. حزبون شرحا تفصيىيلا 

عن الو ع السياسي في فىسطين بتسىسا تلاريلخلي و تلو ليلحلي ملن خلالل 

 .خرائط تو يحية لمراحا اضحتالل

و من ثم، ادم السيد صالح العمىة مدير مكروع "بيد " و حا نة اعمال بيلت 

لحم شرحا حول الحا نة و اهم النكاطات التي تم تلنلفليللهلا  لملا تلحلد  علن 

 .اصص نجاح لمنكآت ناشئة

تال هلم المحا رات لباءات عما ثنائية بين رجال اضعمال اضلمان و نظرائهم 

من الجانب الفىسطيني، و في نهاية هلم اللىلبلاءات تلم اضتلفلا  علىلق  لرورة 

تنظيم زيارة الق  ولون لحضور احد المعار  و تبادل الخبرات بلملا يلتلعلىلق 

 .بالحا نات و المنكآت الناشئة

 BMC لقاء مع أعضاء الهيئة العامة لمناقشة موضوع بطاقة رجل أعمال
 

 .BMC عبدت الغرفة التجارية لباًء مع أعضاء الهيئة العامة لمنااكة آخر المستجدات حول الحصول علىلق بلطلاالة رجلا أعلملال

أو ح د. سمير حزبون أسبا  عبد هلا الىباء والل  جاء بناًء عىق طىب من المتبدمين بطلىلبلات بلهللا الكلأن، واللتلي ملن أهلملهلا 

محاولة اعطاء أجوبة عىق استفسارات األعضاء، وخاصة أن هناك أ  ر من مئة عضلو الد تلبلدم بلطلىلبلات اللحلصلول علىلق هللم 

البطااة، وأن حصة الغرفة التجارية لهلا العام  انت بطااتان بكاا فعىي، واد أ د الحضور عىق  رورة اللملتلابلعلة ملع اللجلهلات 

 . الفىسطينية المختصة والتعبير عن عدم الر ا وض سيما أن الغرفة هي أ بر مؤسسات البطاع الخاص في محافظة بيت لحم

 

و تم اضتفا  عىق أن تتولق غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت للحلم 

توجيه رسالة يلق اتلحلاد اللغلرف اللتلجلاريلة الصلنلاعليلة اللزراعليلة 

الفىسطينية لىمطالبة بعبد اجتماع مع رئيلد هليلئلة الكلؤون اللملدنليلة 

لىتعبير عن احتياجات أصحا  المنكآت اضاتصادية لىحصلول علىلق 

 هلم البطااة لتسهيا أعمالهم التجارية.
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 مشاركة المدير العام في جولة دراسية تدريبية في المانيا 
 

شار ت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مم ىة بمديرها اللعلام السليلد علالء 
ن من األمين العام ضتحلاد  عديىي في جولة دراسية تدريبية في المانيا  من وفد ماو 
الغرف الفىسطينية و مدراء الغرف و مم ىون عن وزارة العما الفىسطينية لالطلالع 

 .النظام األلماني في التعىيم و التدريب المزدوجعىق 
و تضمنت الجولة عبد لباءات مع مسؤولي غرفة  ولون الحلرفليلة و األمليلن اللعلام 

و زيلارات مليلدانليلة للملكلاغلا وزارة اضاتصاد لمباطعة نور  راين ويستلفليلىليلا، ل
التدريب المهني والتبني في بعض المدن األلمانية من أجا التعرف عىق السليلاسلات 
واألهداف المتبعة في تعزيز التنمية المحىية و األدوات العمىليلة اللملطلبلبلة فلي دعلم 
اضاتصاد المحىي وسو  العما واضطالع عىق النظام المزدوج للىلتلعلىليلم واللتلدريلب 

ف عىق دور الغرف اللتلجلاريلة والصلنلاعليلة و  المهني والل  يم  ا الخاصية التي يتسم بها التعىيم والتدريب المهني في المانيا و التعر 
الحرفية في دعم وتنظيم ومراابة شؤون التعىيم والتدريب المهني. وتأتي أهمية هلم الجولة التدريبية في بلنلاء الدرات ملدراء اللغلرف 
التجارية الصناعية الفىسطينية ونبا المعرفة من خالل اضطالع عىق تجار  عمىية واصص نجاح ساهمت في اللتلنلمليلة اللملحلىليلة و 

 خفض نسبة البطالة و تدريب عامىين مهرة في مجاضت مختىفة.

 استضافة السيدة امل ضراغمة المصري بمناسبة يوم المرأة 
 

نظم مر ز صاحبات األعمال في الغرفة التجارية "جىسة نباش وحوار" بمناسبة يوم المرأة العالمي عىق شلرف الضليلفلة اللملتلحلدثلة 
أما  راغمة المصر ، وبحضور ماجدة سىسع عضو مجىد يدارة الغرفة التجارية ومجموعة من صلاحلبلات األعلملال وململ لالت 

  .عن المؤسسات الحاومية واألهىية الفاعىة في محافظة بيت لحم

بعد  ىمات الترحيب من ابا منسبة المر ز السيدة سمر خىيا و عضو مجىلد اضدارة السليلدة ملاجلدة سلىلسلع،  هلنلأت السليلدة املا 

 راغمة المصر  نساء فىسطين بهلا اليوم، وتر زت  ىمتها حول أربعة محاور من أبلرزهلا اسلتلعلرا  و لع اللملرأة واللنلسلاء 

الرياديات وصاحبات األعمال وفباً لىتصنيفات العربية والعالمية، األمر الل  يكليلر يللق  لعل  و لع اللملرأة اللعلاملىلة وصلاحلبلة 

األعمال مبارنة بالرجا،  ما وتحدثت حول التحديات والمعيبات التي تواجه النساء بكاا عام وصاحبات األعمال بكالا خلاص فلي 

البيئة اضاتصادية واضجتماعية والتكريعية في فىسطين والتي تعود يلق نبص مصادر تمويا المكاريع اللنلسلويلة ملع اللتلر ليلز علىلق 

اضية الميرا  والبوانين المتعىبة بللا، باى افة يلق صغر حجم السو ، و ع  البوانين والتكريعات البائمة والتلي تلعلتلبلر غليلر 

منصفة لىمرأة وبحاجة يلق تعديا. هلا وأشارت يلق أهمية دعم النساء لبعضهن البعض وما يفتحه هلا التعاون من آفا  وفرص،  ملا 

  .واستعر ت في  ىمتها اصة نجاحها والمواا  المختىفة التي تعر ت لها  سيدة أعمال فىسطينية

وتال تلا جىسة نباش وحوار حول المحاور األساسية التي تم استعرا ها بملكلار لة فلاعلىلة لصلاحلبلات األعلملال واللململ لالت علن 

المؤسسات المحىية في جو من الدعم والحوار اىيجابي الفعال. وادمت ماجدة سىسع ولجنة صاحبات األعمال في اللغلرفلة اللتلجلاريلة 

درعاً تبديرياً لىسيدة أما  راغمة المصر  شا رين لها مكار تها الفاعىة في تلا اليوم، والام ملر لز صلاحلبلات األعلملال بلتلبلديلم 

 .الورود لىحضور وتهنئتهن بدورهن الرياد  المتميز
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 استضافة مدير عام ضريبة الدخل واتحاد الغرف التجارية
 وجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية 

 

بدعوة من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفىسطينية و جمعية مدابي الحسابات البانونيين الفىسطينية، تم استضافة ورشلة 
عما شارك فيها مم ىو اىدارة العامة لضريبة الدخا في وزارة المالية بحضور السيد عماد ابو صبحة مدير علام  لريلبلة اللدخلا و 
عدد من رؤساء الغرف التجارية في غرف  ا من الخىيا، جنو  الخىيا و شمال الخىيا و رئيلد اتلحلاد اللحلجلر واللرخلام وملدراء 
الدوائر الضريبية في جنو  الضفة الغربية و للا مدير الضابطة الجمر ية في بيت لحم وأمين سر جمعية مدابي اللحلسلابلات وعلدد 

 .من مم ىي الىجان البطاعية المختىفة و اعضاء من الهيئة العامة لجمعية مدابي الحسابات في جنو  الضفة
تناولت الورشة العديد من البضايا ومنها التعىيمات األخيرة الصادرة عن مدير عام  ريبة الدخا، باى افة يلق طرح اضايا تلتلعلىلق 
بايفية  مان استمرار المنكآت اضاتصادية وتخفيض العبئ الضريبي، واد وعد مدير عام  ريبة اللدخلا بلاللعلملا ملا املالن علىلق 
التسهيا عىق الماىفين،  ما وطالب الحضور بإعادة النظر في اانون تكجيع اضست مار من اجلا تكلجليلع اللملزيلد ملن اضسلتل لملارات 

 .5/36خاصة وان التصدير اد شما انخفا ا حادا في العام 

 

استكماالً لمطالب مزارعي وتجار الدجاج في محافظة بيت لحم، فيما يلي نتائج وتوصيات 
 االجتماع الذي ضم الجهات الرسمية والمزارعين والتجار

 في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم: 
 
 المطالبة بإلغاء التصريح الداخىي لىتجار داخا المحافظة . -
 .المطالبة بتوفير موظ  في مديرية الزراعة ىصدار تصاريح زراعية في الفترة المسائية بعد الدوام الرسمي -
 .المطالبة بتوفير جهات راابية عىق معبر تراوميا  ما هو عىيه األمر عىق حاجز العبيدية -
 .اعادة النظر في مسألة اضسترداد الضريبي والغاء  ريبة الدخا عىق المزارعين -
 .توفير تصريح سار  المفعول لفترة زمنية عىق األاا اسبوع لتجار بيض المائدة وليد لكحنة واحدة -
 تدخا الجهات الراابية في حال انخفا  أسعار الدجاج وليد فبط عند ارتفاعها لما فيه مصىحة المزارع. -



 

 

 6 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

( 7112الربع األول  لعام صورة وخبر )   

 لقاءات مشروع التكتل العنقودي

 لقاء تقييمي للمشروع من قبل مبعوث
خارجي من اليونيدو   لقاء تقييمي  للمشروع من قبل اعضاء التكتل 

 لقاء تقييمي آخر للمشروع
من قبل اعضاء التكتل   

لقاء لبحث نتائج اللقاءات الثنائية التي عقدها 
منسق اليونيدو لصالح اعضاء التكتل لمناقشة 

 النشاطات القادمة للمشروع

لقاء مفتوح بمناسبة يوم المستهلك 
 الفلسطيني تحت عنوان 

كن واع .. اعرف حقك تحمي نفسك   



 

 

 2 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

( 7112الربع األول  لعام صورة وخبر )   

 لقاء مع مؤسسة "بلسمي" 
التي تعنى بتشجيع المنشآت الصغيرة 

 والمتوسطة 
 لبحث امكانية توقيع مذكرة تعاون 

مشروع  دورة التجليس والدهانعطاءات فتح   
 لقاء مع ممثلي مزارع وتجار الدجاج  

 لبحث ازمة ارتفاع االسعار

باث -لقاء مع رئيس مؤسسة بيت لحم   
لبحث امور مختلفة   

زيارة طالبات الصف الحادي عشر من مدرسة 
رياض االقصى اإلسالمية  للتعرف على الخدمات 

 التي تقدمها الغرفة  و زيارة المعرض الدائم

( من أجل الترتيب لورشة عمل حول LEDعقد عدة اجتماعات لمجس تنمية االقتصاد المحلي )
 “في مقر الغرفة التجارية  7112114111البطالة والريادة في محافظة بيت لحم بتاريخ ” 



 

 

 8 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

( 7112الربع األول  لعام صورة وخبر )   

لقاء مع إدارة مستشفى بيت جاال الحكومي 
 لبحث سبل التعاون المشترك 

 اجتماع مع السيد علي الخطيب من البرازيل
 لبحث سبل التعاون المشترك 

  7102اجتماع موظفي الغرفة التجارية لتقييم خطة العمل خالل الربع األول من العام 

نظم مركز صاحبات األعمال زيارة للسيدة فاطمة بريجيةة أمم حسةنل لةتةكةريةمة ةا 
، 21/2/7102بمناسبة يوم األرض الذي تصادف ذكراه يوم الخمية  الةمةوافة  

حيث من السيدة مم حسن من قرية المعصرة هي عضوة ال يةةةة الةعةامةة الةوحةيةدة 
التي تعمل في مجال الزراعة كما من ا عضوة فعالة في لجةنةة صةاحةبةات األعةمةال 

 وتعتبر قدوة للمرمة الفلسطينية العصامية في مواقف ا وصمودها في مرض ا.
 



 

 

 9 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

( 7112الربع األول  لعام صورة وخبر )   

 جانب من االجتماع مع األستاذ محمد السيد المدقق الخارجي 
ISO 9111-7116  الذي قدم فيه شرحا عن شهادة و معايير نظام الجودة الجديد 

 .  7117تمت تجديد الشهادة للمرة الخامسة على التوالي منذ عام  7112كما تجدر االشارة إلى أن عام  

 مسؤوليتنا االجتماعية

  التبرع بجهاز حاسوب الى مدرسة الحرية األساسية المختلطة في تقوع

 

استاماض ضلتزامنا في ترسيخ مفهوم الملسلؤولليلة اضجلتلملاعليلة تلجلام 

المجتمع المحىي، تم التبرع بلجلهلاز حلاسلو  اللق ملدرسلة اللحلريلة 

األساسية المختىطة في تبوع و تلا دعما و مساندة لىمدرسة لموا لبلة 

ر التانولوجي، و شارت الملدرسلة ململ لىلة بلملديلرتلهلا السليلدة  التطو 

سميرة الكاعر الغرفة التجارية عىق تعلاونله و اسلتلجلابلتله بلاللتلبلرع 

بجهاز حاسو  لىمدرسة و اد مت درع شار و تبدير باسلم اللملدرسلة 

من منطلق املسؤولية الاجامتعية تربعت الغرفة التجارية مببلغ 
لإرسال رسائل نصية للتصويت لنجم اراب ايددل يدعدقدوب 
شاهني و ذكل من ابب احلرص عىل دمع فئة الشد دبداب   
اجملمتع و تقديرا للنجم عىل تعاونه مع الغرفة الدتدجداريدة  د ل 
مسريته الفنية قبل الربانمج، ممتنني للنجم املزيد من التأ لق و 
 النجاح لريفع امس فلسطني عاليا حمليا و دوليا. الف مربوك! 



 

 

 قسم العضوية والخدمات
 

يعتبر اسم العضوية واللخلدملات 
العملود اللفلبلر  للغلرفلة تلجلارة 
وصناعة ومحافظلة بليلت للحلم، 
ويعما عىق تسلجليلا اللملنلكلآت 
اضاللتللصللاديللة الللمللوجللودة فللي 
المحافظة فلي عضلويلة اللهليلئلة 
اللللعلللاملللة  لللملللن تصلللنللليلللفلللات 
البطاعات التجارية والصلنلاعليلة 
واللللخلللدملللاتللليلللة واللللزراعللليلللة 
والمبلاوضت،  لملا ويلبلوم علىلق 
تللبللديللم الللخللدمللات الللتللي تسللهللا 
أعللمللال أصللحللا  وصللاحللبللات 
المنكآت، والتي من شأنها تىلبليلة 
 احتياجاتهم وتخدم مصالحهم. 

شكيكككل  111شيكل للصفحة الكككامكلكة و   711يسرنا ان نعلمكم انه بإمكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛ 

لنصف صفحة، حيث بإمكانكم ارسال االعالن جاهز من حيكث الكتكصكمكيكم لكلكسكيكد مكمكدوح دعكدر  مسكؤول مكرككز 

، عكلكى ان يكتكم دفكع رسكوم chamber.org-it@bethlehemتكنولوجيا المعلومات على العنوان التكالكي: 

 في قسم المالية و شؤون الموظفين .  االعالن

و من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمها على جميع اعضاء الهيئة العامة الكبكالكد عكددهكم اككثكر مكن 

الف عضو كما و يتم تعميمها على كافة المؤسسات المحلية، و عكلكى الكمكوقكع االلكككتكرونكي لكلكغكرفكة و صكفكحكتكنكا  

 الرسمية على الفيسبوك.

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية 

 توفر قاعدة بيانات للمنشآت االقتصادية في محافظة بيت لحم 

ملنلكلأة  6122تعىن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم عن توفر ااعدة بيانات تكملا اسلملاء و ملعلىلوملات اضتصلال ل
ااتصادية موجودة في محافظة بيت لحم تكما المنكآت المنتسبة و غير المنتسبة لعضوية الهيئة العاملة ، حليلذ تلوفلرت هللم 

 الباعدة نتيجة مسح ااتصاد  شاما حديذ لىمحافظة. لىحصول عىق معىومات حول رسوم هلم الخدمة يرجق التواصا  

 .  chamber.org -info@bethlehem  :معنا عىق البريد اضلاتروني التالي

http:11www.bethlehem-chamber.org 
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 خدماتنا المميزة

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 اعالن

mailto:it@bethlehem-chamber.org


 

 

 

 

 لسعيها في تقديم أفضل الخدمات النوعية ألعضاء هيئتها العامة، 
ً
تعلن غرفة استكماال

 تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عن استمرار 

 تقديم الخدمات االستشارية في مجاالت 

 تطوير األعمال

 القانون التجاري  

 التدقيق املالي
 للحصول على االستشارة يرجى تحديد موعد مسبق من خالل 

 52622/315225225االتصال على أرقام الهواتف 

 info@bethlehem-chamber.orgأو البريد االلكتروني: 

Information Technology  Center 

Businesswomen  Center 
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 خدماتنا المميزة

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 وحدة التدريب المهني والتقني
 

تم ينكاء وحدة التلدريلب اللملهلنلي و 

التبني فلي غلرفلة تلجلارة وصلنلاعلة 

محافظة بيت لحم فلي شلهلر نليلسلان 

بلدعلم ملن  5/36من العام اللحلاللي 

 غرفة  ولون األلمانية.

بحيذ تهدف وحدة التدريب المهلنلي  

و التبني الق تلعلزيلز دور اللتلدريلب 

المهني في الملحلافلظلة، ا لافلة اللق 

تللطللويللر مللهللارات الللعللامللىلليللن فللي 

المنكآت المختىفة  في محافظة بليلت 

لحم وتغطية اضحتياجلات اللتلدريلبليلة 

المتزايلدة  فلي سلو  اللعلملا للرفلع 

 فاءات العامىين في سو  اللعلملا و 

 البطاع الخاص. 

 للتواصل عبر البريد االلكتروني :

chamber.org-TVET@bethlehem 
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 مقال بمناسبة مرور           عاماً على تأسيس غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

البلا هلا خمسة و ستون عاما عىق تأسيد هلا الصرح الكامخ الل  يحما راية تطوير ااتصاد محافظة بيت لحم خفااة.  لبد ابتدأت الغرفة التلجلاريلة علملىل

ا  ر من نص  ارن من الزمان حرفي ا "بغرفة" متوا عة عىق طرف ساحة المهد، و  ان دورها يتىخص بالمصاداة عىق بلعلض اللوثلائلق و ملعلاملالت 

ر عما الغرفة التجارية تدريجيا، و في عام  ارر مجىد اضدارة في تلا الوات بناء مبنق يىيق بالغرفة  3222العضوية الروتينية، و مع مرور السنين تطو 

رح حليل هلد ذ شلالتجارية و طبيعة عمىها الل  شهد نبىة نوعية، و بمساهمات شخصية من اعضاء المجىد تم بناء الصرح الحالي و الل  هو بدوام التلطلو 

تلاح ملعلر  افلتلمنل ثالثة اعوام بناء طاببين جديدين شمال ااعة مؤتمرات حدي ة بتصميم فريد. و  ان من ابرز انجازات الغرفة التجارية بمبناها الحالي 

 دائم تعر  فيه عي نات لمنتجات المحافظة الصناعية و الحرفية و الل  يعتبر المعر  اضول من نوعه عىق مستوى الوطن.

اللتلي تلطلورا فلي اللخلدملات  -و الل  يضم نخبة من رجال اضعلملال -لبد شهدت الغرفة التجارية منل اضنتخابات اضخيرة بمجىد ادارتها الحالي المنتخب

د خدمات روتينية، و سارت اللغلرفلة علىلق  ق طلريلتبدمها ضعضاء الهيئة العامة ضيمان اعضاء المجىد العميق ان مجتمع اضعمال يستحق ا  ر من مجر 

ار  للملعلتحبيق رؤيتها بتنمية ااتصادية مستدامة في المحافظةح فسعت الق فتح اسوا  جديدة، و تكجيع تصدير المنتج المحىي من خالل المكار ة فلي ا

ألعضلاء  عليلةالدولية و تنظيم البع ات التجارية،  ما نف لت عدة مكاريع ااتصادية في المحافظة. ا افة الق ما سبق، اد مت الغرفة التلجلاريلة خلدملات نلو

سلت للهللا أسل الهيئة العامة تم ىت بتبديم خدمات استكارية ادارية و فنية تتعىق بتطوير المنتج، استكارات اانونية، خدمات التلدريلب بلالافلة مسلتلويلاتله و

يلزة ملتلملالغر  وحدة التدريب المهني التي تبدم تدريبات ادارية و مهنية بمستويات متبدمة عىق ايد  امهر الخبراء و المدربليلن، ا لافلة اللق خلدملات 

 2//5تبدمها الغرفة التجارية لسيدات و صاحبات اضعمال حيذ  انت بفخر اول غرفة تجارية تعنق بهللا اللملو لوع ملنلل خلالل للجلنلة تلأسلسلت علام 

رت ضحبا الق مر ز يبدم خدمات نوعية لتعزيز دور المرأة اضاتصاد  في المحافظة.  تطو 

ر الل  وصىت اليه الغرفة التجاريةح فبد ر اعضاء سخ    ان لبعد رؤية مجىد اضدارة الحالي وعىق رأسه اضاتصاد  د. سمير حزبون ا بر اضثر في التطو 

ات لىعلملا فاءالمجىد خبراتهم في مجال اضعمال بتبديم افاار لنكاطات ااتصادية متمي زة،  ما عمىت الغرفة التجارية عىق مر السنوات عىق استبطا  الا

ISO 9001نظام ادارة الجودة)  من طاام الغرفة التنفيل  مما انعاد بكاا مىموس عىق تطوير اداء الغرفة، و حرصت الغرفة  التجارية عىق تطبيق 
تتبتر تتعت ( الذي يعتبر تطورا فكريا شامال يعتمد على تكامل الجهود المادية والبشرية المتاحة في المؤسسة، نحو تحقيق رؤيتها وسالتتتهتا، كتمتا  نتهتا2008-

اعتتبترت شتهتادة االيت و  2002ثقافة تنظيمية، تسعى إلشراك كافة المستويات االدارية من مجلس ادارة وموظفين لتحقيق األهداف االستراتيجية، فمنذ عام 
 من ضمن اولوياتها الرئيسية و تسعى لتجديدها سنويا. 

 

ن د مللبد  ان لي الكرف ان انضم  لطاام العامىين في الغرفة التجارية منل عكر سنوات مضت فوا بت  مسيرتها و تسارع اضحدا  فليلهلا علىلق ملدارعلبل

 هلا،الزمانح فبد شهدت عىق الا ير من اضنجازات و النكاطات و المكاريع، و ارى ان سبب نجاح هلم المؤسسلة هلو ادارتلهلا اللململيلزة و نلفلات بصليلرتل

ديلد علىلق الكلفكعارها الدائم " ن مستعدا". في الا ير من اضحيان،  نا نفار بحىول لمكا ا اطاعية محتمىة ابا ان يتم اثارتها وتلا من منطىق حرصلنلا 

مصلاللح علن مصىحة أعضاء الهيئة العامة، ضن دورنا اضساسي هو تم يا البطاع الخاص و الحكد و التأييد و المناصرة لحا اضايام و تطويرم و الدفلاع 

 التجار.

اسلاتله سيل نحن نعيش في ظا احتالل غاشم يسعق لىنيا من ا و يعيق تبدمنا، فالبطاع الخاص، ض سيما البطاع الصناعي، ينزف جراء ممارسات اضحتالل و

ملحلاوضت  عليلقالتعسفية، و بالتالي فإننا نواجه العديد من التحديات و العببات في عمىنا اليومي، فما يعيق تطور البطاع الخاص يعيق تطورنلا ايضلا و يل

منا و ايلملانلنلا عز سعينا الق جعا البطاع الخاص يفار بنبىة نوعية ضدائه، و لاننا نحاول ان نصنع من  ا هلم المعيبات جسرا لىنجاح و التبدم، فىن ي نينا

اللعلطلاء و تلبلديلم و  برسالتنا ان نستمر بالعطاء و التبدم عىق الرغم من  افة العراايا التي تواجهنا، و نأما بعون هللا ان تستمر الغرفة التجارية بلاللتلبلدم

اللملسلتلداملة. ية افضا الخدمات ألعضاء الهيئة العامة بما يتالءم مع رؤية الغرفة التجارية بالنهو  بالبطاع الخاص بالمحافظة و تحبيق التنمية اضاتصاد

 فاا عام و غرفتنا الموارة و اعضاء هيئتها العامة بأل  خير!

 بقلم فيروز خوري
 نائب المدير العام
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 مقارنات واحصائيات

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

2016 2017

تجديد االشتراك السنوي 1,044 1,081

عضوية جديدة 52 51

المجموع الكلي 1,096 1,132
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مقارنة عضوية ال يةة العامة في الربع األول

                                            

 مقارنة الربع االول لشهادات المنشأ
 70/2/7102لغاية  7102 2016  

 268 312 عدد شهادات المنشأ 

  3,153,858.65$         4,550,761.21$  قيمة شهادات المنشأ بالدوالر
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مقارنة الربع االول لش ادات المنش 

 مركز صاحبات األعمال
 

يهدف مر ز صاحبات األعمال يلق دعلم 
وتكجيلع مكلار لة سليلدات وصلاحلبلات 
األعمال خاصة الرياديات في النكاطلات 
اضاتصادية، وينطالااً من رؤيلة اللغلرفلة 
التجارية في تلحلبليلق تلنلمليلة االتلصلاديلة 
مستدامة، يعملا اللملر لز علىلق تلعلزيلز 

 وجودهن وتماينهن، ورفع  فاءتهن.
 

ومؤخراً عبد مر ز صاحلبلات األعلملال 

عدة اجتماعات مع مؤسلسلات ومكلاريلع 

تهدف لخدمة وتنمية صاحبلات األعلملال 

في محافظة بيت لحم،  ان منها اجلتلملاع 

مع مم ىليلن ملن اللبلنلصلىليلة األملريلاليلة 

ومللبللادرة الكللرا للة األمللريللالليللة الكللر  

أوسطية، باى افة لىتكبيا مع مكلروع 

الو الة البىجياية لىتنميلة اللخلاص بلدعلم 

حلا للنلات األعلمللال وبللرنلامللج تللطلويللر 

السو  اللفلىلسلطليلنلي اللل  تلبلوم علىليله 

تلللا لللبلحللذ سللبللا   DAIملؤسللسللة ال ل 

التعاون المكترك في خلدملة اللريلاديلات 

وصاحبلات األعلملال. ويلعلملا اللملر لز 

ً علىلق تلنلظليلم بلعلض اللنلكلاطلات  حاليلا

بهدف   التسويبية واضجتماعية والتكبياية

الللتللرويللج ألعللمللال صللاحللبللات األعللمللال 

وتوسيع ااعدة عما المر ز في محافلظلة 

 بيت لحم.

 لىتواصا عبر البريد اضلاتروني :

chamber.org-BC@bethlehem 
 

www.bethlehem.ps 
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 الغرفة زمان

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

استخدمت الغرفة منل تأسيد نظاماً يدوياً دايباً في اعداد وثائبها و سجالتها اليومية , حيذ اعلتلملدت علىلق اللتلدويلن 
 الخطي لعدم توفر األنظمة المحوسبة  آنلاك ، و نعر  لام بعض هلم  النماتج من ارشيفنا البديم : 

 ملف العضو  بطاقة تسجيل عضوية  

 محضر اجتماع هيئة عامة سجالت مالية 
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 ضيف العدد
 
 

 صلصال

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

فاتن نيروخ، إحدى رياديات محافظة بيت لحم. يقوم المشروع على إنتاج  السيدة والذي تملكه 7116بدأ مشروع "صلصال" إلنتاج الخزف عام 

ام عدة تخدالقطع الخزفية ألغراض الزينة واالستخدام المنزلي وذلك في الورشة الخاصة بها والتي تقع في مدينة بيت ساحور. يتم اإلنتاج يدوياً باس

 تقنيات مثل التشكيل اليدوي والتشكيل على الدوالب واستخدام القوالب، ويتم التزيين بالرسم الحر والنحت والطباعة الحريرية. 

 اصر.مع تعكس القطع الخزفية جماليات البيئة الفلسطينية  الغنية بالعناصر النباتية والحيوانية  باإلضافة إلى إبراز التراث الفلسطيني بأسلوب

وق يتم اإلنتاج بمساعد  نساء فلسطينيات، وكل واحدة منهن تختص يإنجاز مرحلة معينة في عملية اإلنتاج. ويتم االعكتكمكاد فكي الكتكسكويكق عكلكى السك

 المحلي باإلضافة إلى التصدير لبعض الدول األوروبية ومن خالل المشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية. 

يك  تكخكطكان نجاح اي مشروع ريادي يتطلب المهارة، المعرفة، القدرة على تحمل المخاطرة المدروسة واقتناص الفرص والمثابرة وااللتزام بالعمل والك

ين المكعكمكول وانالمنظم، إال أن المشاريع الريادية تواجهها العديد من التحديات كاألوضاع السياسية والمخاطر التسويقية  باإلضافة إلى التشريعات والق

 بها والتي يجب تعديلها بحيث تدعم المشاريع الصغيرة مثل اإلعفاءات الضريبية وتسهيل اإلجراءات التأسيسية.

 العناوين
  17 7224687هاتف : 

 1698917141جوال: 

  Faten_nayroukh@yahoo.comبريد الكتروني : 

 https:11www.facebook.com1salsal.palestineفيس بوك : 

 www.salsal.psالصفحة االلكترونية : 
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 صفحة اإلعالنات

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 



 

 

 امكانية تأجير مرافق الغرفة 
 ) قاعات اجتماعات و مؤتمرات (

 
من حرصنا عىق توفير أفضا بيئة أعمال لىراي بالخدمات وتسلهليلا  

 /32اجتماعاتام، امنا بتجهيز  ااعة اجتماعات  بيرة تتلسلع للبلرابلة 
 شخص مزودة بمعدات الصوت والصورة الرامية الحدي ة.

 
 للمزيد من المعلومات، 

 5/ –5225225 : هاتف يمكنكم التواصل معنا من خالل:
 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

 معارض دولية خالل األشهر القادمة

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 

تسلللعلللق اللللغلللرفلللة يللللق ملللوا لللبلللة 
التطورات الحاصلىلة فلي ملخلتلىل  
المجاضت وعاسها عىق آلية عمىهلا 
وخدملاتلهلا، وتللا للءرتلبلاء بلهللم 

 . الخدمات وتبديمها بأفضا جودة
وتوا باً ملع تلطلور بليلئلة األعلملال 
وبسبب صعلوبلة السلفلر وتلالالليلفله 

 الباهظة،
نوفر  لام اليوم خلدملة اللملالاللملات 

 الجماعية المرئية
  (Video Conference Call ف

بللأحللد  الللتللبللنلليللات الللمللسللمللوعللة 
والمرئية في ااعة خلاصلة ملجلهلزة 
لنسها عىيام اللتلواصلا ملع سلو  

 األعمال: 

 بسرعة ومرونة ويتبان 

  الوصول يلق فرص متاحة فلي
 األسوا  الجديدة

   اتمام صفبات األعمال بنلجلاح
 وبكاا أسرع وينتاجية عالية 

  الحفاظ عىق عالاات اضعلملال
 وتحسينها

 يرجى العلم اننا نقوم بتعميم المعارض الدولية على الصفحة االلكترونية الخاصة بالغرفة التجارية 

chamber.org1a1ViewCat.aspx?ID=EXH-http:11www.bethlehem 
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 www.facebook.com1Bethlehem.BCCI  اضافة الى صفحتنا على الفيسبوك

 الةتةالةي  العنوان  على  العام  المدير  ناةب –   خوري  فيروز  السيدة  مع  التواصل  معرض  اي  في  بالمشاركة  الراغبين  على

chamber.org-fayrouz@bethlehem  ذلةك  و  االلةكةتةرونةي  الةبةريةد  عةنةوان  في  المعرض  اسم  ذكر  يتم  ان  على 

 .المعرض انعقاد تاريخ من ش ر عن يقل ال ما قبل االشتراك طلب على للحصول

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewCat.aspx?ID=EXH
http://www.facebook.com/Bethlehem.BCCI
mailto:fayrouz@bethlehem-chamber.org

