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2102أخبارنا  في الربع الثاني لعام   

 عقد اجتماع مع مندوبي الهيئة العامة
 

عقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت اجتمتعتاعتا فت  متقتر 

الغرفة لعندوب  الهيئة العامة لكافة التقتعتاعتاق اادتمتوتاددتة و التدرجتاق 

المونيفية بحضور د. سعير حتببتور رستيتس متجتلتس اادارة و  عضتا  

 .التتتتعتتتتجتتتتلتتتتس و متتتتددتتتتر عتتتتا  التتتتغتتتترفتتتتة عتتتت   عتتتتددتتتتلتتتت 

بد  ااجمعاع بكلعة د. حببور مرحبتا بتالتحتضتور و ماتيترا الت   ر  ت ا 

ااجمعاع دأت  تعبيقا لتقتانتور التغترج التمتجتاردتة الوتنتاعتيتة التبراعتيتة 

الفلسعينية بعقد اجمعاع للهيئة العامة من اجل تعبدتب التمتواصتل متعتهتم و 

اط عهم عل  سير  ععال الغرفة و المباحث ف  القضادا الم  تهم األعضا ، و تفعيل دور اللجار القعاعية من الهيئة التعتامتة التمت  

تسمعيع العسا عة والعااركة مع  عضا  الهيئة ااداردة ف  المخعيط ااسمراتيج ، و   العبادرة األول  من نوعها عل  مستمتو  

الغرج المجاردة الوناعية الفلسعينية، كعا نّوه د. حببور ال   نه تم ارسال المقردردن ااداري و العال  ال  مندوب  الهيئة التعتامتة 

 .عبر البردد االكمرون  دبل ااجمعاع بفمرة كافية من  جل ااط ع عليهعا

، حيث ددّ   . عيس  موس   متيتن ستر متجتلتس ادارة التغترفتة 6102و تضعن جدول  ععال ااجمعاع ت وة المقردر ااداري لعا  

عرضاً موجباً ألبرز نااطاق و  ععال الغرفة و اللجار القعاعية، و تعّرق ال  تاكيل لجنة الحوكعة و الردابة ااداردة و العتالتيتة 

و ادارة الجودة و عقد العددد من اللقا اق مع ااتحاداق المخووية و العؤسساق العحلية الرسعية و األ لية و البتعتتتاق التمتجتاردتة 

الم  نظعمها الغرفة، ك لك توديع م كراق تعاور و عقد ورشاق الععل و تنظيم النااطاق و الفعالياق العخملفة، و اسمقتبتال التوفتود 

العحلية و األجنبية، كعا  شار ال  دور الغرفة ف  ممابعة العددد من القضادا المت  تتهتم  عضتا  التهتيتئتة التعتامتة، و عتقتد التدوراق 

 .المخووية تلبية احمياجاتهم، كعا تعّرق أل م الحع ق الم  نظعمها الغرفة ضعن مسؤوليمها ااجمعاعية تجاه العجمعتع التعتحتلت 

مسمعترضتا اادتراداق و التعتوتاردت  و  6102ثم ت  سعير السّحار مددق الحساباق القانون  العسمقل للغرفة المقردر العال  لعا  

  .اادضاحاق العمعلقة ببعض األمور العالية، و  جاب عل  ااسمفساراق العمعلقة بالمقردر
 مركز ترويج التجارة

 
تأسس مركب ترودج التمتجتارة فت  شتهتر 

كتعتركتب غتيتر  6112نيستار متن عتا  
ربتتحتت ، وتلتتك تتتحتتت اشتتراج التتغتترفتتة 
وبالمعاور مع جهاق مخملفة بهدج دعتم 
الوناعاق والعتنتمتجتاق التعتحتلتيتة كتافتة 
وتعودر ا، وترودجها، وتسودقها،  ومن 
  دافه األخر  تنظيم العوالح المجاردتة 
والوناعية للقعاع الخاص وتتعتودتر تا.  
  ا، ودمعيتب التعتركتب بتوجتود متعتر  
داسم بعواصفاق عالتعتيتة تتبتلتت مستاحتمته 

251  6  . 
ودعد الععر  األداة المرودجتيتة األولت  
من نوعها ف  فلستعتيتن، يت دتهتدج يلت  
عر  جعيع العنمجاق الم  توتنتع فت  
العحافظة وتعردفها لتلتعتجتمتعتع التعتحتلت  

 واإلدليع  والدول . 
 للمواصل عبر البردد االكمرون  :

chamber.org-fayrouz@bethlehem 

 اجتماعات مع جهات محلية :

كعا ددّ  ع   عددل  مددر عا  الغرفة عرضا حول الوثيقة ااسمراتيجية للغرفة و خعة ععلهتا لتعتا  

 .و   م النااطاق الواردة فيها و الم  تسع  الغرفة من خ لها لمحقيق   دافها ااسمراتيجية 6102

و تم ف  خما  ااجمعاع مناداة العددد من القضادا خاصة موضوع الضراسب و ااسمرداد الضردتبت  

و دانور الضعار ااجمعاع ، و  جاب د. حببور عل   سئلة و اسمفساراق الحضور، و دعا تم الت  

المواصل العسمعر مع الغرفة و طرح القضادا الم  تهعهم و التعتقتبتاق التمت  دتواجتهتونتهتا متن  جتل 

  ممابعمها مع جهاق ااخمواص.

http://www.bethlehem-chamber.org/UPLOAD/Files/AN-RE-2106-AR.pdf 
لالطالع على التقرير 

2106السنوي لعام   
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 استقبال وفد من مستشفى بيت جاال الحكومي
 

اسمقبل د. سعير حببور رسيس متجتلتس ادارة غترفتة تتجتارة وصتنتاعتة 

محافظة بيت لحم و  عضتا  متجتلتس اادارة الستيتدة متاجتدة ستلتستع و        

 . عيس  موس  و العددر العا  ع   عددل  وفدا من مسماف  بيت جتاا 

الحكوم  دمر سه الدكمورة غادة كّوع مددرة العسمافت ، و  تدج التلتقتا  

ال  بحث سبل المعاور بين الغرفة المجاردة و التعتستمتاتفت ، و تتم خت ل 

ااجمعاع اسمعرا  الخدماق الم  تقدمها الغرفة المجاردة و التمتحتددتاق 

الم  دواجهها مسماف  بيت جاا الحكوم  و خععه العسمقبلية لتمتعتودتر 

 .دسم الععلياق و األدسا  األخر  اسميعاب  عداد  كبر من العواطنين

 اجتماعات مع جهات أجنبية :

 بحث موضوع  تنظيم بعثة تجارية الى اسبانيا في اجتماع رسمي
 

المق  رسيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيتت لتحتم د. ستعتيتر 

حببور و ناسب العددر العا   فيروز خوري ك  من ناسب القنوتل ااستبتانت  و 

العلحق المجاري من السفارة ااسبانية وتلك لبحث الخعواق العتعتلتيتة لتمتنتظتيتم 

بعتة تجاردة تضم رجال اععال فلسعينيين من محافظة بيت لتحتم الت  استبتانتيتا 

لعقد لقا اق ثناسية و محاولة تكودن ع داق تجاردة تمعتل ف  توددر و اسميراد 

بعض العنمجاق ضعن دعاعاق ادمواددة مخملفة، و متن جتانتبته اكتد التعتلتحتق 

المجاري ااسبان  عل  ا معا  العددد من الاركاق ااستبتانتيتة لتقتا  نتظتيترتتهتا 

الفلسعينية، كعا اكد عل  اسمعداد وزارة اادمواد ااسبانية اسمضافة لقا اق الععل التناسية بين الاركاق و تنظيم زدتاراق متيتدانتيتة 

للمعرج ال  الاركاق و العوانع ااسبانية العااركة ف  لقا اق الععل و معادنة منمجاتها، كعا تم خ ل اللقا  ادمراح برنامج متبتدست  

 .للبعتة و ال ي من العمودع ار دسمعر اربعة ادا  و داعل اكتر من مددنة اسبانية

 بحث سبل تقوية التعاون التجاري مع ممثل دولة المجر و نائبه
 

المق  رسيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة متحتافتظتة بتيتت لتحتم د. ستعتيتر 

حببور و ناسب العددر العا   فيروز خوري ك  من رسيس بعتة دولتة التعتجتر فت  

فلسعين و ناسبه وتلك لبحث سبل تنايط المبادل المجاري بين البلددن، و كتار متن 

بين اافكار الم  طرحت ف  اجمعاع سابق ضعن   ا السياق تنظيم بعتتتة تتجتاردتة 

تضم رجال اععال فلسعينيين من محافظة بيت لحم ال  العجر لعقد لقا اق ثتنتاستيتة 

و محاولة تكودن ع داق تجاردة تمعتل ف  توددر و اسميتراد بتعتض التعتنتمتجتاق 

ضعن دعاعاق ادمواددة مخملفة، و من جانبه اكد رسيس البعتة عل  ضرورة تبامن   ه البعتة مع معر  او حتد   تا  فت  دولتة 

 .العجر و ادمرح عل  سبيل العتال ار دمم تنظيم   ه البعتة عل   امش العلمق  العرب  العجري
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 بحث سبل التعاون مع الملحقة التجارية االيطالية
 

المق  رسيس مجلس ادارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم د. سعيتر حتببتور 

و ناسب العددر العا   فيروز خوري العلحقة المجاردة من القنولية اادتعتالتيتة الستيتدة 

اليانورا داكوروس  وتلك لبحث الخعواق الععلية لعحاولة تعودر الع داق المجتاردتة 

و تاجيع توددر و اسميراد منمجاق ممنوعة ضعن دعاعاق ادمواددة مخملفة، و متن 

جانبها اكدق العلحقة المجاردة اادعالية عل  ا معا  العددد متن الاتركتاق اادتعتالتيتة 

بمكودن ع داق تجاردة مع نظيرتها الفلسعينية و زدارة بعض العوانع العتحتلتيتة، و 

به ا السياق اسمعر  العرفار معلوماق حول حجم المبادل المجاري بين فلسعتيتن و 

ادعاليا و تم تسليط الضو  عل  بعض العنمجاق الم  دمم اسميراد ا من ادعاليا، و متن جتانتبته اكتد د. حتببتور عتلت  رغتبتة بتعتض 

العونّعين من العحافظة توددر منمجاتهم ال  ادعاليا، كعا دد  د. حببور للعلحقة المتجتاردتة شترحتا حتول التوضتع اادتمتوتادي فت  

العحافظة و ا م صناعاتها و الععيقاق الم  تواجه تعور تلك الوناعاق، كعا دد  شرحا حول الوضع السياس  ف  العحافظة و لعتحتة 

 عن ددعوغرفيمها.

 بحث سبل التعاون التجاري مع غرفة تجارة مدريد
 

المقت ناسب العددر العا  ف  غرفة تجارة وصناعة متحتافتظتة بتيتت لتحتم 

بعسؤول الع داق الدولية ف  غرفة تجارة مدردد ميغيل بيردب و العلحق 

المجاري ف  السفارة ااسبانية خوسيه ماردا ب نكو لبحث سبل التمتعتاور 

العامرك، و ف  بدادة اللقا  دد  السيد بيردب شرحا حتول غترفتة تتجتارة 

مدردد و نعاق ععلها و الخدماق الم  تقدمها كعا تحد  عن عتعتل دستم 

الع داق الدولية ف  الغرفة المجاردة و الخدماق الم  دقدمها من تتنتظتيتم 

بعتاق تجاردة و العااركة ف  معار  دولية و غير ا، كعا تحد  عتن 

 ا م صناعاق مددنة مدردد و صادراتها.

من ناحيمها ددمت السيدة خوري شرحا حول محافظة بيت لحم و ددعوغرافيمها و ا م القعاعاق اادمتوتاددتة فتيتهتا و صتنتاعتاتتهتا و 

صادراتها و الععيقاق الم  تواجه تعور الوناعاق بسبب معارساق ااحم ل، كعا عبّرق عن رغبة عتدد متن رجتال ااعتعتال فت  

العحافظة باسميراد منمجاق من اسبانيا و الموددر اليها حيث تبلورق   ه الرغبة بالععل مع العلحق المجاري من  بضعة اشهتر عتلت  

تنظيم بعتة تجاردة ال  اسبانيا، و عر  مددر الع داق الدولية ف  غرفة مدردد اسمضافة الاركاق الفلسعينية العااركة ف  التبتعتتتة 

المجاردة ف  مقر غرفة تجارة مدردد و تنظيم لقا اق ععل ثناسية مع شركاق اسبانية و اتاحة العجال لععتل غرفة تتجتارة و صتنتاعتة 

محافظة بيت لحم العرافق للوفد الحددث عن اادمواد الفلسعين  و العناخ ااسمتعاري ف  فلسعين، كعا عر  امكانية توديع مت كترة 

تفا م بين غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و غرفة تجارة مدردد لمأطير المعاور العامرك . و ف    ا السياق عرضت ادضتا 

اسمعداد غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم اسمضافة بعتة تجاردة تنظعها غرفة تجارة مدردد و ترتيب برنامج للتقتا اق عتعتل 

 .ثناسية مع الاركاق الفلسعينية العهمعة ف  العحافظة ام  ف  تكودن ع داق تجاردة و تاجيع ااسميراد و الموددر بين البلددن
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 توقيع اتفاقيات تعاون :

المؤسسة الفلسطينية لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة توقيع مذكرة تعاون مع  
" بلسمي"    

 

 

 

 

 

 

 

 

تم توديع م كرة تعاور بين غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم والعؤسسة الفلسعينية لماجيتع التعتنتاتصق الوتغتيترة والتعتمتوستعتة 

"بلسع " بهدج تحقيق تعاور متعر بين العرفين ل رتقا  بوادع العااردع الرداددة والعناصق ممنا ية الوغر والوغيرة والتعتمتوستعتة 

 .ف  محافظة بيت لحم

رسيس مجلس ادارة بلسع ،  –رسيس مجلس ادارة غرفة بيت لحم، و د. حاز  الانار  –ودد ودع م كرة المعاور كل من د.سعير حببور 

متددتر دستم   –ناسب العددر العتا ، ودالتيتا حستيتن   –وحضر حفل الموديع عن الغرفة كل من ع   عددل  العددر العا ، وفيروز خوري 

عضوي مجلس اادارة، و الخبيرار محعد شردعة، وسليعار  -العضودة والخدماق، و عن بلسع  كل من محعد  بو دلو ، ونادر عقال، 

 .العارج

 توقيع مذكرة تعاون مع مدرسة السالزيان الصناعية
ودّعت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم معتلة برسيس مجلس ادارتها د. سعير حببور اتفادية تتعتاور متع متدرستة الستالتبدتار 

الوناعية معتلة بعددر ا العا  ااب دانيال بسال  و تلك بحضور ااسمات ابرا يم دداربكرل  من مدرسة السالبدتار و كت  متن متددتر 

عا  الغرفة المجاردة ع   عددل  و ناسب العددر العا  فيروز خوري ، و شتعتلتت 

ااتفادية عدة بنود منها تبادل الععلوماق و تتبودتد التغترفتة التمتجتاردتة لتلتعتدرستة 

بإحوا اق و مساحاق تمعلق باحمياجاق السوق من ااددي العاملة و القتعتاعتاق 

اادمواددة الواعدة و تلك اسمحدا  دوراق و تدردباق بنا  عليهتا، و التمتعتاور 

ف  اي مااردع من شأنها تعودر مهاراق ااددي العامتلتة، اضتافتة الت  مستاعتدة 

الغرفة المجاردة ف  المواصل مع القعاع الخاص خاصة العوانع إلدتجتاد فترص 

لمدردب ط ب مدرسة السالبدار الوناعية اضافتة الت  متحتاولتة ادتجتاد فترص 

للععل لهم ف    ه العوانع، كعا شعلت ااتفادية امكانية تعودر الكادر المدردتبت  

ف  العدرسة و رفع و تعودر مهاراته بعا دتمتنتاستب متع متمتعتلتبتاق الستوق متن 

الدوراق، وشعلت ااتفادية ادضا اتاحة العجال للعدرسة إلمكانية اسمخدا  مرافق 

و داعاق الغرفة المجاردة ألي دوراق او تدردباق باإلضافة ال  تبادل البداراق 

 .و تنظيم زداراق ميدانية للعوانع



 

 

 5 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

2102أخبارنا  في الربع الثاني لعام   

(2102تجديد شهادة نظام الجودة ) اآليزو    
للمرة الخامسة على التوالي   

 

عل   ر تكور شهادة األدبو من ضعن األولوداق الرسيسية للحوتول  6116حرصت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم من  عا  

تعيباً واضحاً ف  االمبا  بعترق التعتعتل فت   دستا  ومتراكتب  6102عليها لمقددم  فضل الخدماق اسمناداً لععادير الجودة، وداهد عا  

الغرفة الم  دمم اجرا  المدديق الخارج  عليها، حيث تم تجددد الاهادة للعرة الخامسة عل  الموال ، دور تسجيل  ي م حظة ف  تقردر 

 .التتعتتددتتق التتختتارجتت ، متتعتتا دتتؤكتتد عتتلتت  متتد  التتمتتبا  اادارة التتعتتلتتيتتا فتت  تتتحتتقتتيتتق جتتعتتيتتع متتمتتعتتلتتبتتاق  تت ه الاتتهتتادة

 

ير ادارة الجودة    تعور فكري شامل دعمعد عل  تكامل الجهود العاددة والباردة العماحة ف  العؤسسة، نحو تحقيق رؤدمها وسالمهتا، 

كعا  نها تعمبر ثقافة تنظيعية، تسع  إلشراك كافة العسموداق ااداردة من مجلس ادارة وموظفين لمحقيق األ داج ااسمراتيجية، حيتث 

، حتمت  تتظتل التغترفتة التمتجتاردتة متواكتبتة 6105-1110عل  اانمقال للحوول عل  النسخة الجدددة  6102تضعنت خعة ععل عا  

 .لتتتتتتلتتتتتتمتتتتتتعتتتتتتوراق والتتتتتتعتتتتتتستتتتتتمتتتتتتجتتتتتتداق التتتتتتمتتتتتت  متتتتتتن شتتتتتتأنتتتتتتهتتتتتتا  ر تتتتتتتحتتتتتتستتتتتتن متتتتتتن مستتتتتتمتتتتتتو  األدا 

تقو  مؤسسة لوددز العالعية ألنظعة الجودة باجرا  المدديق الدوري لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيتت لتحتم متن خت ل شتركتة متاك 

 .انمرناشيونال مرتين ف  كل عا ، ولمجددد شهادة الجودة دمم الععل عل  المدديق الدوري  ربع مراق دبل المجددد

 دورات تدريبية :

من خ ل دراسة احمياج القعاع الخاص ألددي عاملة تبين حاجة السوق العاسة ألددي عاملة مهرة و ممخووة ف   متور تتجتلتيتس و 

تتم التمتنتستيتق و تتودتيتع  GIZد ار السياراق، و ردا عل    ا ااحمياج ضعن ماروع المدردب بهدج الماغيل التعتعتول متن دتبتل ال

ااتفادياق بين غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و بالمحددد وحدة المدردب العهن  و المتقتنت  و متركتب تتدردتب متهتنت  كتمتعتدد 

األغرا  حلحول و نقابة  صحاب العهن العيكانيكية لععل الاراكة نحو تحقيق الهدج بمبودد التقتعتاع التختاص و ستوق التعتعتل فت  

 محافظة بيت لحم بأددي عاملة تاق كفا ة و مهارة ف   مور "تجليس و د ار السياراق". 

شخص ف   مور تجليس و د ار السياراق من سكار العناطق العهّعتاتة فت  متحتافتظتة بتيتت لتحتم  61دمخلل   ا العاروع رفع كفا ة 

عاما، عاطلين عن الععل و لم دمسن لهم اكعال تعليعهم األكتاددتعت . تتم  61-02،  و اجئين( ، تمراوح  ععار م بين  C )سكار منعقة

  شخاص لكل دورة تدردبية . 01شخص ،  61تدردب 

ساعة تدردبية و بمنتفتيت  الاتركتا  )متركتب تتدردتب  061بععدّل 

حلحول( تم تدردب الفئة العسمهدفة كخعوة  ول ، عتلت    –مهن  

 ر دمم تاغيل العمدّربور ف  الكراجتاق فت  التعتحتافتظتة بتعتقتود 

نقابية ا تقل مدتها عن سنة مدفتوعتة األجتر متن دتبتل صتاحتب 

الععل.  و  و العاروع األول متن نتوعته التعتختمتص بتمتدردتب 

الفئاق العهّعاة و العاطلين عن الععل بموجيههم لألمور العهنتيتة 

لاق طردق النجاح و العسا عة بالمال  ف  تقليل نسب البعالتة و 

 تعبدب دور العهن و الكفا اق العخموة بها ف  العحافظة.

 مشروع التدريب بهدف التشغيل )دورة التجليس والدهان(
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2102أخبارنا  في الربع الثاني لعام   

 دورات تدريبية :

 

 اختتام دورة تدريبية في " األوتوكاد "
 

تلبية لرغبة  عضا  الهيئة العامة و بالمحددد فئة النّجاردن العاملين ف  محافظة بيت لحم، اخممعت غرفة تجارة و صناعة محافظة بيتت 

لحم يحد   كتر الدوراق المدردبية احمياجا من دبل سوق الععل خاصة ف  الودت الحال ، حيث  ر يدخال التمتكتنتولتوجتيتا فت  األعتعتال 

اليومية للنجاردن و رفع كفا تهم من خ ل اسمخدا  البرامج الهندسية لرسم المواميم من شأنها  ر تلب  احتمتيتاج التببتور فت  متعترفتة 

 الاكل النهاس  للموعيم ما دبل المنفي .

ددّ  الدورة مهندس ددكور داخل  تو ختبترة واستعتة فت  التعتجتال و 

ساعة تدردبية عل  مد  شتهتر كتامتل، و تتنتاولتت  65عقدق بوادع 

 حد  اسمراتيجتيتاق استمتختدا  بترامتج التمتوتعتيتم، بتحتيتث  صتبتح 

العااركور دادردن عل  اسمخدا  ااوتوكاد و رسم المواميم ثنتاستيتة 

األبعاد، و رسم المواميم العبدسية الم  دد دسمخدمونها فت   عتعتالتهتم 

 باكل ممكّرر بإضافة المغييراق البسيعة بحسب توق الببور.

 اختتام دورة تدريبية بعنوان "إجراءات النقل وإدارة عملية التخليص الجمركي"
 

نظم مركب صاحباق األععال ووحدة المدردب العهن  والمقن  ف  غرفة تتجتارة 

وصناعة محافظة بيت لحم و بالمعاور مع مجلس الااحنين التفتلتستعتيتنت  دورة 

تدردبية بعنوار "يجرا اق النقل ويدارة ععلية المخليص الجعرك " حيث  دفت 

  ه الدورة المدردبية لمعودر ددراق القعاع الخاص الفلسعين  و عضا  الهيتئتة 

العامة ف  الغرفة المجاردة من خ ل تقددم الععرفة واألسس الت زمتة لت متمتتتال 

للقواعد واألنظعة العمبعة ف  يدارة سلسلة الموردد. ودد استمتهتدفتت  ت ه التدورة 

الاركاق الفلسعينية الم  تعن  بعتعتلتيتاق ااستمتيتراد والتمتوتددتر بتاإلضتافتة 

للعهمعين ف  المعرج  كتر يل  المتفتاصتيتل التعتحتيتعتة بتهت ه التعتعتلتيتاق. ودتد 

ستاعتة تتدردتبتيتة  01اسمعرق الدورة المدردبية لعدة ث ثة  دا  ممماليتة بتوادتع 

 .ماارك ومااركة 02وبحضور 

ودد دد  الدورة المدردبية األسمات دبدد زكارنة العسماار التمتقتنت  فت  متجتلتس 

الااحنين الفلسعين ، حيث شعلت مقدمة فت  التمتجتارة التدولتيتة واإلجترا اق 

المجاردة للبضاسع، باإلضافة يل  توضيح سلسلة الموردتداق والتعتراحتل التمت  

تعر بها، كعا  وضحت  ساليب الدفع ف  المجارة الدولية والعسمنداق والوثاسق الععلوبة له ه الععلية باإلضافة يل  يدارة شحن البضاستع 

ونقلها والعيباق المفضيلية لوساسل الاحن والنقل وآلية ممابعمها والعرادبة عليها، كعا تم المعرق إلجرا اق المخليص الجعرك  وآلتيتة 

احمساب البياناق الجعركية والعسمنداق والوثاسق ال زمة إلتعا    ه الععلية. ودد  ثر  النقاش ال ي ساد بين العااركين والعتاتاركتاق 

  .والعدرب   ه الدورة المدردبية وتلك من خ ل األمتلة الععلية والمعبيق الععل  للعواضيع الم  تم طرحها
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 حملة الخير في رمضان الخير

 مسؤوليتنا االجتماعية

 وحدة التدريب المهني والتقني
 

تم يناا  وحدة المتدردتب التعتهتنت  و 

المقن  ف  غترفتة تتجتارة وصتنتاعتة 

محافظة بيت لحم فت  شتهتر نتيتستار 

بتدعتم متن  6102من العا  الحتالت  

 غرفة كولور األلعانية.

بحيث تهدج وحدة المدردب العهنت   

و المقن  ال  تتعتبدتب دور التمتدردتب 

العهن  ف  العحتافتظتة، اضتافتة الت  

تتتعتتودتتر متتهتتاراق التتعتتامتتلتتيتتن فتت  

العناصق العخملفة  ف  محافظة بتيتت 

لحم وتغعية ااحمياجاق التمتدردتبتيتة 

العمباددة  فت  ستوق التعتعتل لترفتع 

كفا اق العاملين ف  سوق التعتعتل و 

 القعاع الخاص. 

 للتواصل عبر البريد االلكتروني :

chamber.org-TVET@bethlehem 

 التبرع بألعاب ألطفال مرضى السرطان و االطفال االيتام
ضمن مسؤوليتنا االجتماعية  في شهر رمضان    

 حيث تم توزيعها من خالل جهاز األمن الوطني
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( 2102الربع الثاني لعام صورة وخبر )   

 جانب من دورة إدارة المخاطر  جانب من اجتماع مجلس التنمية المحلي 

كتاب شكر من بيت لحم اكسبرس للغرفة التجارية 
 لجهودها في دعم القطاع الخاص

مقابالت توظيف  الختيار مدير لمنتدى الحرفيين ضمن 
 VISمشروع مشترك بين الغرفة التجارية و مؤسسة 

 زيارة مدرسة بنات التعامرة الثانوية للمعرض الدائم زيارة مدرسة بنات بيت لحم  الثانوية للمعرض الدائم

 جانب من اجتماع للتكتل العنقودي لبحث الخطط
و النشاطات المستقبلية للتكتل   
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( 2102الربع الثاني لعام صورة وخبر )   

 تكريم السيدة فاطمة بريجية "ام حسن" 
 من قرية المعصرة بمناسبة يوم االرض

 زيارة قرية بتير ضمن نشاط خاص بالسيدات نظمه مركز صاحبات االعمال في الغرفة التجارية

جانب من احتفال يوم التجارة العادلة العالمي 
الذي شاركت الغرفة التجارية في تنظيمه اضافة 
الى مؤسسات اخرى ضمن شراكتها مع مؤسسة 

VIS ضمن مشروع لدعم الحرفيين 

 لقاء مع منسق البعثة التجارية االيطالية

جانب من لقاء بين مبادرة الشرق األوسط 
لالستثمار و مجموعة من صاحبات االعمال 

 لالطالع على برامج المؤسسة
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( 2102الربع الثاني لعام صورة وخبر )   

جانب من مشاركة وفد غرفة تجارة بيت لحم في 
 معرض الصناعات الفلسطينية 

جانب من زيارة وفد الغرفة التجارية الى 
 معرض الصناعات والمنتجات االردنية

إفطار رمضاني أقامته الخطوط الجوية التركية ، حيث كرمت الغرفة السفير التركي بتقديم درع له 
 تقديرا للتعاون فيما بينهما  

 جانب من افطار رمضان الذي تنظمه الغرفة التجارية بشكل سنوي



 

 

 قسم العضوية والخدمات
 

دعمبر دسم العضودة والتختدمتاق 
الععود التفتقتري لتغترفتة تتجتارة 
وصناعة ومحافظتة بتيتت لتحتم، 
ودععل عل  تستجتيتل التعتنتاتصق 
اادتتمتتوتتاددتتة التتعتتوجتتودة فتت  
العحافظة فت  عضتودتة التهتيتئتة 
التتعتتامتتتة ضتتتعتتن توتتنتتتيتتفتتتاق 
القعاعاق المجاردة والونتاعتيتة 
والتتتختتتدمتتتاتتتتيتتتة والتتتبراعتتتيتتتة 
والعقاواق، كتعتا ودتقتو  عتلت  
تتتقتتددتتم التتختتدمتتاق التتمتت  تستتهتتل 
 عتتعتتال  صتتحتتاب وصتتاحتتبتتاق 
العناصق، والم  من شأنها تلتبتيتة 
 احمياجاتهم وتخد  موالحهم. 

شيكل لنصصصف صصفصحصة، حصيصث بصإمصكصانصكصم  011شيكل للصفحة الكاملة و   211يسرنا ان نعلمكم انه بإمكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛ 

، عصلصى ان يصتصم chamber.org-it@bethlehemارسال االعالن جاهز من حيث التصميم لمركز تكنولوجيا المعلومات على العنوان التالي: 

 في قسم المالية و شؤون الموظفين .  دفع رسوم االعالن

عصلصى  مهصاو من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمها على جميع اعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم اكثر من الف عضو كما و يتم تعمي

 كافة المؤسسات المحلية، و على الموقع االلكتروني للغرفة و صفحتنا  الرسمية على الفيسبوك.

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية 

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

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 

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

 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 

 6222210/6226226االتصال على أرقام الهواتف 

 info@bethlehem-chamber.orgأو البريد االلكتروني: 

mailto:it@bethlehem-chamber.org


 

 

 احصائيات
02 

 الدخول الى االسواق العالمية

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

ا شك ار العنمجاق الحرفية    اشهر منمجاق محافظة بيت لحم و لكن  الكتير من الناس دجهلور ار العتحتافتظتة تتنتمتج اضتافتة الت  

العنمجاق الحرفية  فخر العنمجاق الوطنية من الحجر ، الحددد، السمانلس سميل و االومنيو  بكافة اشكاله، العنمجتاق التكتيتعتاودتة متن 

مواد المنظي ، العبيداق الحاردة، متبماق الاعر، الد اناق ،العواد ال صقة و غير ا ، المجهيباق العبية، مواد المجعيل، التبتراغت ،  

الب سميك، ااثا ، و العنسوجاق و غير ا. اا ار العددد من   ه العنمجاق غير دابلة للموددر ألسباب مخملتفتة و متمتنتوعتة نتمتنتاول 

ا عها ف    ا العقال حيث نسلط الضو  عل  عاملين اساسيين ااول دملخص بعد  اسميفا  شروط ااسواق العسمهدفة لجودة العنمج و 

 نوعيمه، و التان  اا معا  بوساسل المرودج و المسودق الحددتة.
 

تضع الدول ااجنبية خاصة ااوروبية و الواداق العمحدة اامردكية ممعلباق و شروط معينة تمعلق بعحموداق العنتمتج و التعتنتاصتر 

الم  تدخل ف  تونيعه لضعار جودته وس ممه، و كلعا كار العنمج مخووا ل سمخدا  العباشر و ااسمتهت كت  زادق التعتعتادتيتر و 

الاروط و الم  من ا عها حوول الاركة العنمجة عل  شهاداق ضبط الجودة و موافقاق و وثاسق من الوزاراق و الجهاق العتعتنتيتة. 

و من خ ل ععلنا مع القعاع الخاص عل  مر السنواق، احظنا ا معاما ضئي  من دبل الاتركتاق التعتوتنتعتة استمتهتداج ااستواق 

العالعية اما لعد  القدرة عل  اسميفا  تلك الاروط و العمعلباق ماددا او بسبب ااكمفا  بالمسودق بالسوق العحل  نتا تيتك عتن التقتدرة 

اانماجية العحدودة، و الععيقاق الم  تواجهها   ه العوانع جرا  معارساق ااحم ل، اضافة الت  ااعتبتا  التعتاددتة التمت  تتمتكتبتد تا 

 العوانع و المباماتها العخملفة، و ارتفاع اسعار المكالي  التابمة و العمغيرة، اضافة ال  ضع  االعا  با عية المسودق ف  الدخول ال 

 ااسواق العالعية وزدادة القدرة المنافسية.
 

ار نجاح العنمج او عدمه دعمعد باكل اساس  عل  خعة تسودقية ممكاملة، وا نقود بالمسودق  نا الدعادتة و ااعت نتاق التمتجتاردتة  

فه ه تعمبر جبسية بسيعة من المسودق بعفهومه العمكامل و ال ي داعل تعودر العنمج باكل مسمعر و الدعادة و ااع ر بتعتفتا تيتعتهتا 

الحددتة و الم  تاعل تعودر محمو  اع م  و اع ن  ممكامل عن الاركة و العنمج، وجود صفحة الكمرونية والمرودج عبر وستاستل 

المواصل ااجمعاع ، طباعة بعاداق اععال لجعيع العاملين ف  اادارة، و اا معا  بوورة الاركة و الم  تاعل اضافة ال  مترافتق 

ج ابة جانب العسؤولية ااجمعاعية ال ي باق من العظا ر العهعة لمسليط الضو  عل  اي شركة محلية اضافة الت  رعتادتة ناتاطتاق 

 محلية، و غير ا.

دد تكور ممعلباق دخول ااسواق العالعية مكلفة عل  العد  القردب و لكنها ا شك مربحة عل  العد  البعيد و تضعن لك دوا  المقد  

و ااسمعرار، ل ا ابد من مواكبة ممعلباق ااسواق ااجنبية و الم  تمعلق بجودة العنمج، و مواكبة  استالتيتب التمتستودتق و التمترودتج 

الحددتة، فالخعوة ااول  لدخول اسواق اجنبية دد تكور من خ ل العااركة ف  اي معر  عالع  او اي حد  عالع  بعتد استمتيتفتا  

 شروط الموددر و ضرورة  توفر العواد المرودجية ال زمة.

 

نحن ف  غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم نؤكد من خ ل   ا العقال عل  المبامنا بمقددم ااسمااراق ال زمة لتلتوصتول الت  

العسمو  الععلوب للموددر و تابيك الاركاق الععنية مع معولين دسمهدفور العوانع لعساعدتهم عل  تعودر العتنتمتج و التحتوتول 

 عل  الوثاسق ال زمة لفمح اسواق جدددة. 

 

كصن دائصمصا لعالعا كار عضو الهيئة العامة ف  غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم معيبا و لك  تبق  داسعا معيبا ليكن شعتارك "

"، نعم كن مسمعدا ضعن ممعلباق السوق الم  توبح اكتر تعقيدا مع مرور الودت، فاركب دعار اازد ار و المعور دبل ار مستعدا

 دفوتك.

 بقلم فيروز خوري
 نائب المدير العام
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 الغرفة زمان

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة في رمضان على مر السنين 

حرصت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم  منذ تأسيسها على اقامة مأدبة االفطار الجماعي الرمضاني كتقليد سنوي  يهدف 

الى توثيق الصالت بين الموظفين و اعضاء مجلس االدارة ، و تدعيم روح الفريق في جو اسري تسوده اجواء المحبة بين الفريق 

 الواحد ، بما له من أثر طيب يعكس معاني ومضامين شهر رمضان الفضيل .
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 ضيف العدد
 
 

 حلويات فوانيس

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

خبرة في تصنيع الحلويات الشرقية ألكثر من عشرين عام حيث بدأ العمل في تأسيس هذه الشركة لتصنيع الحصلصويصات الشصرقصيصة   

صنصع  في مدينة بيت لحم واستمر التطوير بإضافة الحلويات الغربية وايضاً البوظة اإليطالية . نفتخر بان جميصع هصذه األصصنصاف تص 

يإيدي فلسطينية . يوجد لدينا العديد من األصناف وتشكيلة واسعة من الحلويات لجميع المناسبات واالحتياجات . تعتبر الحلصويصات 

الشرقية تراث فلسطيني أصيل وهي من األساسيات اليومية في كل بيت فلسطينصي ويصعصتصبصر شصهصر رمضصان شصهصر الصحصلصويصات و 

 القطايف بامتياز .

   viva_rajo_2075@hotmail.comبريد الكتروني : 12 –2244310العنوان : بيت لحم ، شارع القدس الخليل ، هاتف : 

 مقارنات واحصائيات

 الغربيتة،  الضفة  لعحافظاق  مناأ  شهادة 211  عل 6102 العا  من  دار شهر خ ل الوطن  اادمواد صاددت وزارة

 ثتم  ، ومتن %32.3  يلت   وصتلتت  بتنتستبتة  التعتنتاتأ  شتهتاداق  عتدد  حيتث من األول  العرتبة طوباس محافظة  واحملت

 العنتاتأ  شهاداق  ديعة  بلغت  كعا  ،%60.5 يل  وصلت بنسبة لحم بيت محافظة ، تلمها %62.2 بنسبة الخليل  محافظة

 الخليل  محافظة  ، تلمها%65.3 نسبمه بعا فيها لحم بيت محافظة سا عت ، تقردبا دوار مليور  1.2 الاهر   ا  خ ل

 . 00.1 بنسبة جنين محافظة ، ومن ثم 01.6%بنسبة

2102بيت لحم تتصدر أعلى قيمة صادرات بين محافظات الوطن ، أيار   

 مركز صاحبات األعمال
 

دهدج مركب صاحباق األععال يل  دعتم 
وتاجتيتع ماتاركتة ستيتداق وصتاحتبتاق 
األععال خاصة الردادداق ف  النااطتاق 
اادمواددة، وانع دا من رؤدتة التغترفتة 
المجاردة ف  تتحتقتيتق تتنتعتيتة ادتمتوتاددتة 
مسمدامة، دعتعتل التعتركتب عتلت  تتعتبدتب 

 وجود ن وتعكينهن، ورفع كفا تهن.
 

ومؤخراً عقد مركب صتاحتبتاق األعتعتال 

عدة اجمعاعاق مع مؤستستاق وماتاردتع 

تهدج لخدمة وتنعية صاحبتاق األعتعتال 

ف  محافظة بيت لحم، كار منها اجتمتعتاع 

مع معتتلتيتن متن التقتنتوتلتيتة األمتردتكتيتة 

ومتتبتتادرة الاتتراكتتة األمتتردتتكتتيتتة الاتترق 

 وسعية، باإلضافة للمابيك متع ماتروع 

الوكالة البلجيكية للمنعتيتة التختاص بتدعتم 

حتاضتتنتتاق األعتتعتتال وبترنتتامتتج تتتعتتودتتر 

الستوق التفتتلتستتعتيتتنت  الت ي تتقتتو  عتتلتيتته 

تلتتك لتتبتتحتتث ستتبتتل   DAIمتؤستتستتة ال تت 

المعاور العامرك فت  ختدمتة التردتاددتاق 

وصاحبتاق األعتعتال. ودتعتعتل التعتركتب 

ً عتلت  تتنتظتيتم بتعتض التنتاتاطتاق  حالتيتا

بهتدج   المسودقية وااجمعاعية والمابيكية

التتمتترودتتج ألعتتعتتال صتتاحتتبتتاق األعتتعتتال 

وتوسيع داعدة ععل العركب ف  محافتظتة 

 بيت لحم.

 للمواصل عبر البردد االكمرون  :

chamber.org-BC@bethlehem 
 

www.bethlehem.ps 



 

 

 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم  05



 

 

 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم  06



 

 

 امكانية تأجير مرافق الغرفة 
 ) قاعات اجتماعات و مؤتمرات (

 
من حرصنا عل  توفير  فضل بيئة  ععال للرد  بالخدماق وتستهتيتل  

 051اجمعاعاتكم، دعنا بمجهيب  داعة اجمعاعاق كبيرة تمتستع لتقترابتة 
 شخص مبودة بععداق الووق والوورة الردعية الحددتة.

 
 للمزيد من المعلومات، 

 16 –6226226 : هاتف يمكنكم التواصل معنا من خالل:
 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

 معارض ومؤتمرات دولية 

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 

تستتتعتتت  التتتغتتترفتتتة يلتتت  متتتواكتتتبتتتة 
المعوراق التحتاصتلتة فت  متختمتلت  
العجااق وعكسها عل  آلية ععلتهتا 
وختدمتاتتتهتا، وتلتتك لتتذرتتقتا  بتهتت ه 

 . الخدماق وتقددعها بأفضل جودة
ً متع تتعتور بتيتئتة األعتعتال  وتواكبا
وبسبب صتعتوبتة الستفتر وتتكتالتيتفته 

 البا ظة،
نوفر  لكم اليو  ختدمتة التعتكتالتعتاق 

 الجعاعية العرسية
  (Video Conference Call )

بتتأحتتد  التتمتتقتتنتتيتتاق التتعتتستتعتتوعتتة 
والعرسية ف  داعة ختاصتة متجتهتبة 
لنسهل عليكتم التمتواصتل متع ستوق 

 األععال: 

 بسرعة ومرونة ويتقار 

   الوصول يل  فرص مماحة فت
 األسواق الجدددة

   اتعا  صفقاق األععال بتنتجتاح
 وباكل  سرع وينماجية عالية 

  الحفاظ عل  ع دتاق ااعتعتال
 وتحسينها

Information Technology  Center 

Businesswomen  Center 

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

chamber.org/a/ViewCat.aspx?ID=EXH-http://www.bethlehem 
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 www.facebook.com/Bethlehem.BCCI  اضافة الى صفحتنا على الفيسبوك

 chamber.org-fayrouz@bethlehem التالي العنوان على التواصل معرض اي في بالمشاركة الراغبين على

 عرن  يرقرل  ال  مرا  قربرل  االشترراك  طلب  على  للحصول  ذلك  و  االلكتروني  البريد  عنوان في المعرض اسم ذكر يتم ان  على

 .المعرض انعقاد تاريخ من شهر

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

