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 إعداد وتصميم

 الطاقم التنفيذي للغرفة التجارية

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 النشرة اإلخبارية 

، 2013تولى السيد خالد الدرعاوي منصب النائب األول لرئيس مجلس االدارة إبتداًء مـن تـمـوز 
 2011حيث جاء ذلك تنفيذاً لالتفاق الذي وقّع بعد انتخابات الغرفة التجـاريـة الـتـي جـرت عـام 

 . باالجماع على استحقاق التناوب

بإسم أسرة الغرفة التجارية نتمنى للسيد الدرعاوي التوفيق في رسالته وخـدمـتـه لـمـجـتـمـع 
 .  األعمال في محافظة بيت لحم

 بدء العمل على تحديث دراسة الحرف التقليدية 

االيـطـالـيـة  VISسمير حزبون رئيس مجلس اإلدارة اتفاقية تفاھم مع مؤسسة . وقّع د
حيـث شـمـلـت .  يمثلھا السيد لويجي بيشيليا ،لتطوير القطاع الحرفي في المحافظة 

 2008ھذه االتفاقية على تحديث الدراسة التي أعدتھا الغرفـة الـتـجـاريـة فـي عـام 
والعمل على توزيعھا، وتنفيذ عدة نشاطات من أھمھا تشكيل مـنـتـدى يـمـثـل كـافـة 
القطاعات الحرفية لتعزيز امكانية ترويج المنتجات اليدوية وتسويقھا في أوروبا، والعـمـل 
على اصدار كتالوج للمنتجات التقليدية، وتشجيع فئة الشبـاب لـإلھـتـمـام بـالـقـطـاع 

 .الحرفي، وعقد ورشات عمل توعوية تثقيفية حول االتفاقية

وزير العمل يطلع على مشروع حملة توعية حول قانون العمل لصالح 
 لجنة الحوار االجتماعي
حزبون لمعالي وزير .خالل زيارته للغرفة التجارية قدم د

أحمد مجدالني فكرة بخصوص مشروع حملة .  العمل د
توعية حول قانون العمل لصالح لجنة الحوار 
االجتماعي، حيث سيقوم الجانب االيطالي بتمويل 
 .طباعة المواد التوعوية وورشات العمل في ھذا االطار

من جانبه أثنى وزير العمل على ما تقوم به الغرفة 
التجارية في متابعة مثل ھذه األمور، وأشار إلى دور 
الوزارة في تطبيق قانون العمل والحد األدنى من 

 .األجور

 الدرعاوي يتولى منصب النائب األول للرئيس 
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 مشروع اليافطات: السياحة في بيت لحم كقطاع اقتصادي ھام

 بقلم  فيروز خوري 
 مديرة مشروع اليافطات/ نائب المدير العام 

 

تعنى غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالقطاع السياحي 
كونه قطاعاً يلعب دوراً أساسياً وھاماً في اقتصاد الـمـحـافـظـة، 
حيث عملت في السنوات السابقـة عـلـى تـنـفـيـذ مشـاريـع 

اقتصادية لدعم وتشجيع بيئة األعمال وتدوير حـركـة   –سياحية 
االقتصاد المحلي، كان من أبرزھا مھرجان الزيـتـون، ومـھـرجـان 

، كما وعملت الغرفة التجارية عـلـى تـنـظـيـم 2009األعياد عام 
عدة مشاريع أخرى من شأنھا تنـشـيـط الـتـجـارة والسـيـاحـة 

 .الداخلية والخارجية في مختلف المناطق
 

واستمراراً لدعم مسيرة القـطـاع السـيـاحـي نـفـذت الـغـرفـة 
" مشروع اليافـطـات"  التجارية بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار 

الذي أقيم بتمويل من الوكالة األمريكية لـلـتـنـمـيـة مـن خـالل 
، والذي يھدف إلى تسھيل اقامة السياح في المحافظة، وتنظيم حركة DAIمشروع كومبيت لتطوير السياحة 

السير ضمنياً من خالل تخفيف الحركة عن بعض المفارق والطرق، وابراز المواقع الدينية واألثرية والـمـسـارات 
 .بيت لحم، بيت جاال، بيت ساحور، العبيدية ، الخضر، ارطاس، وبتير: السياحية في المحافظة خاصة في

 
من الجدير بالذكر أن ھذا المشروع اشتمل على ثالثة أنواع من الشاخصات منھا االرشادية لـلـداللـة عـلـى 
المواقع السياحية واألثرية والدينية الھامة ، والمعلوماتية التي تعرّف بھذه المواقع وتوضح سبل الوصول لـھـا، 
والترحيبية على مداخل المدن الرئيسة، وقد أشرف على محتوى ھذه اليافطات الـتـي تـعـتـمـد الـمـعـايـيـر 
والمواصفات الدولية وتحديد مواقعھا فريق عمل ضم باالضافة إلى الغرفة التجارية كـل مـن وزارة السـيـاحـة 
واآلثار وممثلين عن بلديات المحافظة ومجالسھا القروية المستفيدة من المشروع بـالـتـنـسـيـق مـع جـھـاز 

 .شرطة المرور –الشرطة الفلسطينية 
 

تعتبر غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مشروع اليافطات من أبرز المشاريع التي تم تنـفـيـذھـا لـقـطـاع 
السياحة، ألنه جاء تلبية لحاجة المحافظة الملِحة لوجود مثل ھذه اليافطات، والعتمادھا الكبـيـر عـلـى ھـذا 
القطاع، وتأمل الغرفة التجارية أن يكون ھذا المشروع فاتحة لمشاريع أخرى تأتي ضمن اطار مشـروع خـطـة 

 .تطوير السياحة في بيت لحم
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	2013احصائيات وأرقام العام 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 شباط آذار نيسان المجموع
كانون 
  ثاني

 أعضاء الھيئة العامة     

 تجديد إشتراك سنوي 610 131 59 35 928

 إنتساب جديد 34 23 14 7 108

 قسم الخدمات     

 شھادات المنشأ 73 87 96 97 598

 كفاالت تجارية 56 45 51 57 342

 معامالت جواز سفر اردني 9 21 27 20 157

 أيار

 

47 

11 

 

78 

39 

16 

 حزيران

 

29 

11 

 

72 

41 

37 

 تموز

 

17 

8 

 

95 

53 

27 

 قسم العضوية والخدمات
 

يعتبر العمود الفقري للغرفة، فھو 
يضــم فــي عضــويــتــه أصــحــاب 
وصاحبات المنـشـآت الـمـرخصـة 
رسمياً في قطاع األعمال، فبـعـد 
أن كان االنتساب لعضوية الھيـئـة 
العامة اختيارياً يعتمد علـى قـرار 
صاحب الـمـنـشـأة، أصـبـح اآلن 
الزامياً بـعـد أن صـادق رئـيـس 
السلطة الوطنية الفلسـطـيـنـيـة 
على قرار قانون الغرف التـجـاريـة 
الصناعية الفلسطينية الذي مـن 
شأنه أن يعمل على نمو الغـرفـة 
اقتصادياً مـن خـالل زيـادة عـدد 
األعضاء، وبالتالي العـمـل عـلـى 
تقديم أفضل الخدمات التـي مـن 
شأنھا تلبية احتياجاتھم وتحقيق 
 .مصالحھم بما يتالءم مع ارادتھم
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أتلفت مديرية وزارة االقتصاد الوطني وبالتعاون مع الضابطة الجمركيـه فـي الـمـحـافـظـة 
 .كميه من البضائع الفاسدة والمشكوك في صالحيتھا تقدر بأكثر من طن ونصف

وشملت المواد التي جرى ضبطھا واتالفھا من محالت تجاريه كثيرة في مناطق مختلـفـه 
من المحافظه على األرز والحليب المجفف بأنواعه وحليب االطـفـال والـرضـع والـحـالوه 
والطحينيه والزيوت والسمن النباتي والعصائر والمخلالت بأنواعھـا والـمـربـى والـبـھـارات 

واألجبان واأللبان، كما شـمـل 
إتالف  مستحضرات التجـمـيـل 
ــات  ــوھ ــب ــون والشــام ــاب والص
والكريمات وما الـى ذلـك مـن 
البـضـائـع والـمـنـتـجـات غـيـر 

 .الصالحة لإلستعمال
وتم ضبط بضائع مشكوك فـي 
صالحيتھـا وأخـرى مـخـالـفـه 
للمواصفه الفلسطينيه وبضائـع 
غير ملتزمه بشروط ومتطلبـات 
التخزين والعرض وبضائع تحمل 
أكثر من تاريخ صالحيه وأخـرى 

   .تم وضع الصق غير قابل لالزاله إلخفاء التواريخ المنتھية الصالحيه
 

 وكالة معاً : المصدر  

وزارة االقتصاد الوطني تتلف وتضبط كميات من البضائع 
 الفاسدة في بيت لحم

مركز صاحبات األعمال ينـظـم لـقـاًء 
يجمع السيدات مع صندوق التنميـة 

 الفلسطيني
 

في إطار تفعيل المبادرة اإلقتصادية التي 
  PDFأطلقناھا  في آذار الـمـنـصـرم مـع

بھدف دعم وتمويل المشاريع النسـائـيـة 
والســيــمــا فــي األوضــاع اإلقــتــصــاديــة 
الــراھــنــة، تــم بــحــث شــروط اإلقــراض 
والتمويل بـحـضـور عـدد مـن سـيـدات 
األعمال والحرفيات اللواتي أبدين اھتمام 
بتطوير أعـمـالـھـن أو اطـالق مشـاريـع 
. جديدة واإلستفادة من ھذة اإلتـفـاقـيـة

حيث تم عرض شرح مفصل حـول آلـيـة 
العمل وھدف اإلتفاقية ودور المركـز فـي 
تقديم الدعم  التقني لـلـسـيـدات فـي 
دراسة المشاريع وتطويرھا لإلـسـتـفـادة 

 . من كبر قدر ممكن من التمويل



تأسست شركة جولدن جيت للسياحة السفر في مدينة بيت لحم في فلسطيـن عـام 
 . كإحدى الشركات السياحية الرسمية المرخصة من قبل وزارة السياحة واآلثار 1999

منذ تأسيسھا، سعت شركة جولدن جيت للسياحة السفر إلى تحويـل الـرحـالت إلـى 
وعلى مر السنوات، أصبحت فـي عـداد .  األراضي المقدسة لجعلھا تجربة ثرية ال تنسى

شركات السياحة والسفر الرائدة في المنطقة من حيث توفير الزبائـن حـزم سـيـاحـيـة 
استثنائية على المستوى التاريخي والثقافي والديني تضمن راحة السائحـيـن وتـلـبـي 

   .كافة احتياجاتھم
 

تتكفل الشركة بكافة التدابير الجوية والبرية، بما في ذلك تأمين الـتـأشـيـرات لـمـعـظـم 
 .الدول، وتوفير الرزم السياحية للمجموعات واألفراد

 

طاقم العمل لدينا ھو أغلى ما نملك إذ مكننا من تعزيز سمعة مرموقة بـيـن الـجـمـھـور، 
السـفـر ويتحلى طاقم شركة جولدن جيت للسياحة .  واألھم من ذلك كسب المصداقية

بمھنية وخبرة عالية من حيث إدارة وتنظيم كافة األمور المتعلقـة بـالسـيـاحـة والسـفـر 
وتنفيذھا بشكل فعال يضمن للزبائن خدمة ممتازة وتعاون لم يسبق لھـمـا مـثـيـل فـي 

 .كافة المجاالت وعلى كافة المستويات
 

باإلضافة إلى تقديم رحالت سياحية ومجموعة كاملـة مـن مـنـتـجـات السـفـر الـواردة 
والصادرة على حد السواء، توفر شركة جولدن جيت للسياحة السـفـر خـدمـات أخـرى 

 :تشمل ما يلي
 تذاكر السفر •
 حجوزات الفنادق •
 وسائل المواصالت •
 استئجار المركبات •
 تأمينات السفر •
 الدليل السياحي •
 الرحالت  •

وألننا نسعى باستمرار لتطوير خدماتنا من أجل تلبية احتياجات زبائننا وكسب رضـاھـم، 
قمنا بتأسيس قسم جديد في الشركة يھدف إلى تفصيل رحالت خاصة لم يسبق لـھـا 

 .مثيل
 

 شركة جولدن جيت للسياحة السفر
 448. ب.شارع المھد ص

 2766045فاكس /  2766044ھاتف 
 بيت لحم

 ps.goldengatetours.www 
 

 ضيف ھذا العدد
 شركة الجولدن جيت للسياحة والسفر

 1999منذ عام                                                                                  
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جاءت فكرة تأسيس مركز تطـويـر 
لتوسـيـع  2008األعمال في عام 

نطاق الخدمات الـتـي تـقـدمـھـا 
الغرفـة الـتـجـاريـة والصـنـاعـيـة 
لألعضاء وليكون بـمـثـابـة الـذراع 
التقني لـلـغـرفـة فـي مـتـابـعـة 
أصحاب المنـشـآت اإلقـتـصـاديـة 
ومساعدتھم على التـكـيـف مـع 
تحديات العمل في الـمـنـطـقـة، 
وذلك من خالل تقـديـم خـدمـات 
جديدة ومتميزة وبعيدة عن نطاق 

ويوفر المركـز .   الخدمات الروتينية
ــرات  ــب ــخ ــن ذوي ال ــم م ــاق ط
المتخصصة لتقديم االستشـارات 
والنصائح ألصـحـاب الـمـنـشـآت 

 . التجارية والصناعية

 تعزيز وتمكين تنمية وإزدھار تشبيك و تواصل دعم وتطوير

http://www.goldengatetours.ps/index.php/contact-us�
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تسعى الغرفة إلى مواكبة 
التطورات الـحـاصـلـة فـي 
مختلف المجاالت وعكسھا 
ــا  ــھ ــل ــم ــة ع ــي ــى آل ــل ع
وخدماتھا، وذلك لـإلرتـقـاء 
بھذه الخدمات وتقـديـمـھـا 

 . بأفضل جودة
تواكبـاً مـع تـطـور بـيـئـة و

األعمال وبسبب صـعـوبـة 
 السفر وتكاليفه الباھظة،

نوفر لكم اليوم في خـدمـة 
المـكـالـمـات الـجـمـاعـيـة 

 Video( الــــمــــرئــــيــــة 
Conference Call  ( بأحـدث

التقـنـيـات الـمـسـمـوعـة 
والمرئية في قاعة خـاصـة 
مجھزة لنسھـل عـلـيـكـم 
الــتــواصــل مــع ســوق 

 : األعمال
 بسرعة ومرونة وإتقان •
الــوصــول إلــى فــرص  •

متاحة فـي األسـواق 
 الجديدة

اتمام صفقات األعمال   •
بنجاح وبشكـل أسـرع 

 وإنتاجية عالية 
الحفاظ على عـالقـات  •

 االعمال وتحسينھا

 :إقتصاد
 االستفادة من االتفاقيات االقتصادية بين فلسطين ودول العالم

 

دعا وزير االقتصاد الوطني جواد ناجي، مؤسـسـات الـقـطـاع الـخـاص ورجـال األعـمـال إلـى 
االستفادة القصوى من االتفاقيات التي وقعتھا دولة فلسطين في المجال االقتصادي والتجـاري 
مع مختلف دول العالم وما توفرھا من أفضليات وإعفاءات ضريبية تمكن المنـتـج الـوطـنـي مـن 

 .الوصول الى األسواق العالمية

وكانت دولة فلسطين قد وقعت مؤخراً مع عدد من دول العالم اتفاقيات اقتصادية وتجـاريـة مـن 
شأنھا أن تساھم في دعم المنتج الوطنـي وفـتـح مـزيـد مـن األسـواق أمـام الـمـنـتـجـات 

طن من الـتـمـور  1000الفلسطينية في أسواق ھذه الدول،حيث تم التوقيع على اتفاقية إعفاء 
الفلسطينية مع الجانب التركي، وتوقيع اتفاقية تـعـاون اقـتـصـادي مـع فـنـزويـال، وعـدد مـن 
االتفاقيات مع المملكة األردنية، وتجديد اتفاقية المنحة الھولندية لمنشآت القطاع الخاص حتى 

ماليين يـورو إضـافـيـة لـلـمـنـحـة  5العام المقبل، وتوسيع اتفاقية مع الجانب الفرنسي بقيمة 
الفرنسية لمنشات القطاع الخاص وبرنامج تحديث الصناعة والعمل على إعداد اسـتـراتـيـجـيـة 

 .للمناطق الصناعية

كما جرى التوقيع على اتفاقيتين مع الحكومة اليابانية وبـرنـامـج األمـم الـمـتـحـدة اإلنـمـائـي             
 )UNDP (  مـلـيـون دوالر،  1.5إلنشاء المبنى اإلداري لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بما يقارب

 .ألف دوالر 900وإنشاء محطة الكھرباء بقيمة 

من أجل دعم المشاريـع )  DFID( إضافة إلى توقيع إتفاقية مع الوكالة البريطانية للتنمية الدولية 
الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، والمباشرة بتنفيذ مشروع بناء القدرات من قبل االتـحـاد 
األوروبي لصالح وزارة االقتصاد الوطني، وما زال العمل جارياً أيضاً للتحضير لمشروع السياسـات 
التجارية وتحضير فلسطين لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، باإلضافة إلى التحضير لـبـرنـامـج 

 .حاضنات األعمال

كما واستطاعت الوزارة أيضاً تأسيس مجلس أعمال مشترك مع سلطنة عمان، وروسيا، وعقـد 
المنتدى االقتصادي الفلسطيني الروماني، إضافة إلى مجموعة من الزيارات الرسـمـيـة الـتـي 
نفذت بھذا الصدد من أجل تطوير وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري والتي كان آخـرھـا 

  .مع صربيا، ورومانيا، وجمھورية روسيا االتحادية

 

 وكالة وفا اإلخبارية: المصدر



 معارض محلية ودولية
 

 بيت لحم -“ برك سليمان”ليالي  •
 2013أيلول /1-9

 
 تركيا/ األسبوع الثقافي الفلسطيني   •

8/25 –9/7 /2013 
 

 تركيا-زراعة وبيطرة  /  2013معرض أغرو إكسبو  •
 2013ايلول /19-22

www.orionfair.com 
 

 المانيا/ لإللكترونيات  2013معرض  إیفا برلين  •
 2013أيلول /6-11

www.b2b.ifa-berlin.com 
 

 المانيا/ ھانوفر  – 2013معرض  إيمو  •
 2013أيلول /16-19

www.emo-hannover.de 
 

 فرنسا/ الدولي  2013معرض إیكویب أوتو  •
 2013ايلول /16-20

www.equipauto.com 
 

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر البريد 
 :اإللكتروني

 
 info@bethlehem-chamber.org 

تصدير المنتجات المحلية إلى 
 : الخارج
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 .للغرفة التجارية
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المنتج المحلي مـن دائـرة الـتـنـمـيـة 

 الصناعية في وزارة االقتصاد الوطني
الحصول على خـتـم دائـرة الـجـمـارك  .4

والمكوس على صورة الفاتورة مع ابـراز 
 :ما يلي

فاتورة أصلية استناداً إلى نظام  •
الــرســوم عــلــى الــمــنــتــجــات 

 .المحلية
 ).Packing List( بيان التعبئة  •
 .نموذج حساب التكاليف •

 

 

 استفساراتكم

يھدف مركز صاحـبـات األعـمـال 
إلى دعم وتشـجـيـع مشـاركـة 
ســيــدات وصــاحــبــات األعــمــال 
خاصة الرياديات في النشـاطـات 
االقتصادية، وإنطالقـاً مـن رؤيـة 
الغرفة التجاريـة فـي تـحـقـيـق 
تنمية اقـتـصـاديـة مسـتـدامـة، 
يعـمـل الـمـركـز عـلـى تـعـزيـز 
وجودھـن وتـمـكـيـنـھـن، ورفـع 

 . كفاءتھن

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تأسس مركز ترويج التجـارة فـي 
 2004شھر نـيـسـان مـن عـام 

كمركز غير ربحي، وذلـك تـحـت 
اشراف الغـرفـة وبـالـتـعـاون مـع 
جھات مـخـتـلـفـة بـھـدف دعـم 
الصناعات والمنتجات الـمـحـلـيـة 
كـافـة وتــطـويـرھـا، وتـرويـجـھــا، 
وتسويقھا،  ومن أھدافه األخـرى 
تــنــظــيــم الــمــصــالــح الــتــجــاريــة 
والصـنـاعــيـة لـلـقــطـاع الـخــاص 

ھذا، ويتميـز الـمـركـز .  وتطويرھا
بوجود معرض دائـم بـمـواصـفـات 

 .  2م 450عالمية تبلغ مساحته 
 

ويعد المعرض األداة الـتـرويـجـيـة 
األولى من نوعھا في فلسطيـن، 
إذ يــھــدف إلــى عــرض جــمــيــع 
المـنـتـجـات الـتـي تصـنـع فـي 
المحافظة وتعريفھا لـلـمـجـتـمـع 

 . المحلي واإلقليمي والدولي

	مقتطفات من نشاطات الغرفة التجارية 

8 

نتائج اإلستفتاء للمبادرة التي أطلقتھا 
الغرفة التجارية قبيل شھر رمضان 

من خالل الصفحة  2013الفضيل لعام 
اإللكترونية، علماً بأن تواصلكم معنا 

 ومالحظاتكم ترفع من كفاءتنا 

اإلجتماع التحضيري مع الشركاء 
 تحضيراً لفعاليات مھرجان بتير الثاني
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