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 الطاقم التنفيذي للغرفة التجارية

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 النشرة اإلخبارية 

 أعوام   10إحياء لمھرجان الباذنجان البتيري الثاني بعد 
أيلول وبرعاية وزارة السياحة واآلثار ووزارة الزراعة ومجلس قروي  7أقيم يوم السيت الموافق 

بتير في البلدة القديمة في قرية بتير وبالقرب من العين الرومانية،فعاليات المھرجان الذي 
أعوام  10يھدف  إلى إعادة إحياء ھذة المنطقة والتي نظم أھلھا مھرجان قبل ما يقارب 

 .لتدعم صمود المزارعين وتلفت األنظار المحلية والعالمية إلى روعة الطبيعة وجمال القرية
وحضر اإلفتتاح رئيس وبعض اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حيث 

نساء حرفيات  10أن الغرفة من القائمين والمنظمين للمھرجان، وساھمت أيضاً بإشراك قرابة 
من المحافظة والمنتفعات من خدمات مركز صاحبات األعمال لعرض وبيع المنتجات الحرفية 

 . اليدوية في أكشاك المعرض الذي أقيم على ھامش المھرجان
والجدير بالذكر، أن المھرجان وبالرغم من التحديات والصعوبات، أنجز أھدافه المترقبة وساھم 
في تعزيز مكانة القرية وأھميتھا على الصعيدين الزراعي والسياحي والسيما أن بتير حصلت 

موقعا من  30كأفضل موقع طبيعي وثقافي من بين  2011على جائزة ميلينا مير كوري لعام 
مختلف انحاء العالم بعد جھد استمر ألكثر من ثالث سنوات شارك فيه المجلس القروي 

وحفاظاً على التراث . وخبراء في التراث الفلسطيني وايطاليين ومؤسسات محلية ودولية
الطبيعي قامت وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مع المجلس القروي في بتير ومركز حفظ 
التراث في بيت لحم بإعداد ملف عن المدرجات الرومانية وعن القرية  وتسليمه إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية من اجل تقديم الملف إلى منظمة اليونيسكو إلدراجه على قائمة حفظ 

 . التراث العالمي 
وفي نھاية اإلفتتاح، سلك معظم الحاضرين من الشخصيات اإلعتبارية والحكومية وغيرھا   

في جولة في المسار السياحي للقرية تعرفوا من خاللھا على التحديات اإلقتصادية التي 
 . يواحھھا أھل القرية

 

 مشروع لحاضنات األعمال وفق حاجة السوق الفلسطيني
رئيس مجلس االدارة مستشارين من االتـحـاد االوروبـي بـرئـاسـة   -سمير حزبون. استقبل د

السيد انطوان منصور، لبحث ومناقشة اقامة مشاريع جديدة في فلسطين  من خالل انشـاء 
حاضنة أعمال تساعد دعم وتطوير المشاريع الحديثة وتساعد في خلق فرص عمل، وتقـلـيـل 

 .البطالة
 

صاحب شركة من ايرلندا، حول خبرته في مجال حـاضـنـات   –تحّدث السيد ريتشارد فيليبس 
األعمال ، وتقديم الشركة لخدمات مختلفة في أنحاء العالم، وأھمية نقل التجـربـة والـخـبـرة 

كـمـا .  إلى األسواق الفلسطينية لالستفادة من انشاء الحاضنات لتنمية المشاريع الـجـديـدة
وتناول االجتماع احتياجات السوق الفلسطيني في المجاالت التي تحتـاج لـوجـود حـاضـنـة، 
والتعريف ببرنامج حاضنات األعمال الذي يحتوي على الخدمات التي ستقدم للمشاريع، مثـل 
تقديم االستشارات ، والخدمات االلكترونية، التي تمكن وضع المشروع على الطريق الصحيـح 
ليصبح عمالً قادراً على المنافسة في السوق، كما من الممكن أن تسـتـفـيـد مـن خـدمـات 

 .الحاضنة مشاريع وأعمال قائمة
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 اللجان القطاعية 
 
 

حرصت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم علـى تشـكـيـل لـجـان قـطـاعـيـة فـي مـجـاالت الصـنـاعـة والـتـجـارة 
والخدمات،وصاحبات األعمال ، بعد مصادقة سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على النظـام الـداخـلـي، 
حيث تسعى الغرفة إلى جعل ھذه اللجان تساھم في رسم إستراتيجيتھا والعمل على تقديم الخطط الـمـسـتـقـبـلـيـة 

 الھادفة إلى دعم القطاع الخاص في المحافظة
 

 الوضع القانوني
يحق للغرفة تشكيل اللجان القطاعية التي تمثل مختلف نشاطاتھا بالتنسيق مع الجھات ذات الـعـالقـة ):  6(المادة رقم 

 .وفقاً ألحكام النظام
 

تقوم الغرفة بتشكيل لجان قطاعية فيھا، تتولى التنسيق مع مجلس االتحاد ومع االتحادات التخصصـيـة ):  53( المادة رقم 
والجھات ذات العالقة التي تمثل مختلف القطاعات االقتصادية التخصصية ضمن نطاق عمل الغرفة لتحديد أنواع القطاعات 

 .االقتصادية المختلفة ووضع آليات تمثيلھا في اللجان القطاعية بشكل عادل
 

 األھداف العامة من تشكيل اللجنة القطاعية
 .تمثيل أعضاء الھيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ضمن قطاعات تخصصية •
 
العمل على تقوية الصالت والروابط بين القطاع التخصصي والغرفة في محافظة بيت لحم وتأسيس منـبـر لـلـتـواصـل  •

 .والحوار الدائم فيما بينھما لخدمة ذلك القطاع والدفاع عن مصالحه
 
مواكبة األحداث المھمة والتطورات االقتصادية العالمية وذلك بتنظيم الندوات والمحاضرات واالستفادة مـن الـخـبـرات  •

 .المحلية والعالمية ذات الصلة بالقطاع التخصصي
 .متابعة مشاكل القطاع المعني وبالتنسيق مع الغرفة لمعالجتھا ومتابعتھا لدى الجھات المعنية وذات العالقة •
 

 نشاطات اللجان
حصر ودراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع التخصصي والعمل على اقتراح الحلول المناسـبـة واإلجـراءات  •

 .مع الغرفة لتحقيق ذلك مع الجھات المعنية
 
اقتراح الخدمات النوعية التي تخدم مجتمع األعمال في ذلك القطاع بشكل خاص ومجتمع األعمال بشكل عـام، أيـة  •

 .أمور أخرى تھم القطاع الخاص في محافظة بيت لحم أو على المستوى الوطني
 .المشاركة في النشاطات والفعاليات االقتصادية في المحافظة بعد التنسيق مع مجلس ادارة الغرفة •

  من أجل سالم عادل ومستقبل واعد: مھرجان بيت جاال الدولي للسالم
 

بدعوة من بلدية بيت جاال، قدمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم كجھة اختصاص 
الفلسطيني الصناعي  -التعاون الالزم مع البلدية فيما يتعلق بتنظيم المعرض التشيكي

، ومدت يد العون والمساعدة في .التكنولوجي الذي تم تنظيمه على ھامش مھرجان السالم
تزويد قوائم أعضاء الھيئة العامة من مصانع وشركات تعمل في مجاالت صناعية مختلفة من 
أجل المشاركة في مھرجان السالم الذي يتضمن المعرض التشيكي الفلسطيني الصناعي 
التكنولوجي والذي تنظمه بلدية بيت جاال، كما وعملت غرفة بيت لحم على تأكيد مشاركة 
تلك المنشآت والحضور، والعمل على اعداد نموذج عقد اشتراك للشركات والمصانع الراغبة 

 .بالمشاركة وتسليمه للبلدية
 

كما كان للغرفة التجارية دور ھام في تحفيز ھذه الشركات والمصانع في عرض منتجاتھا أمام الشركات التشيكية 
 .المتخصصة من أجل ايجاد فرص استثمارية لدى الجانبين، واالستفادة من خبرات التشيك في مجال الصناعات الثقيلة



 

	2013احصائيات وأرقام العام 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 شباط آذار نيسان المجموع
كانون 
  ثاني

 أعضاء الھيئة العامة     

 تجديد إشتراك سنوي 610 131 59 35 932

 إنتساب جديد 34 23 14 7 114

 قسم الخدمات     

 شھادات المنشأ 73 87 96 97 670

 كفاالت تجارية 56 45 51 57 386

 معامالت جواز سفر اردني 9 21 27 20 184
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 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

6 

دولة فلسطين تنظم مؤتمراً دولياً حول اإلحصاءات 
 24/9/2013الرسمية، يوم الثالثاء 

 
أعلنــت الــسيدة عــال عــوض، رئيــس اإلحــصاء الفلــسطيني، أن دولــة  فلــسطين 

" ابـو مـازن"ستنظم مؤتمراً دولياً،  تحت رعاية فخامة األخ الرئيس محمود عبـاس 
اإلحـصاء الفلـسطيني ومـسيرة عـشرون "حول اإلحصاءات الرسمية، تحت عنوان 

فـي قـصر رام هللا  24/09/2013، وذلـك  يـوم الثالثـاء "عاماً من البناء نحـو الدولـة
الثقافي بمدينة رام هللا، مضيفة أن تنظيـم ھـذا المؤتمـر يـأتي فـي سـياق مـرور 
عشرين عاماً على تأسيس اإلحصاء الفلـسطيني، وتزامنـاً مـع االحتفـال بالـسنة 

، 2018  –  2014وإطالق االستراتيجية الوطنيـة لإلحـصاءات  2013العالمية لإلحصاء 
ن انعقـاد ھـذا المؤتمـر يأتـي أحيث أ.   إضافة إلى إطالق نظام المراقبة اإلحصائي

ــرار وراســمي السياســات والخطــط  ــة  لتــشجيع صــناع الق مــن الحاجــة الوطني
الســتخدام اإلحــصاءات الرســمية فــي عمليــة صــنع القــرارات وفــي مراقبــة تأثيــر 
 السياسات االقتصادية واالجتماعية على مختلف جوانـب الحيـاة فـي فلـسطين،

وتساعد على مراقبة وقياس مدى تحقيق الخطط التنموية في مختلف القطاعـات 
  .لدولة فلسطين

 
لمزيد من المعلومات عن المؤتمر ، يرجى زيارة الموقع الكتروني للمؤتمر على الصفحة اإللكترونية لإلحصاء 
الفلسطيني، يتضمن كافة التفاصيل والموضوعات المتعلقة بالمؤتمر وجدول األعمال، والمشاركين، وأوراق العمل التي 

 .ستقدم خالل المؤتمر
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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

حيث تقدم  1995بيت لحم تأسست سنة   –شركة السبتي للتجارة و الصناعة 
خدماتھا فـي مجـاالت بيـع وتـسويق وصـيانة االجھـزة والمعـدات للمؤسـسات 
العامة والخاصة مثل الفنادق والمستشفيات والجامعات ومصانع األدوية والمـواد 

 :الغذائية وتختص في ما يلي
 
الفرنسية ذات  Permoأجھزة فلتره وتنقية وإزالة عسر الماء من إنتاج شركة  •

الخبرة العريقة فـي مجـال معالجـة وتنقيـة الميـاه للمستـشفيات ومـصانع 
األدوية ومـصانع المـواد الغذائيـة والمـشروبات الغازيـة ولالسـتخدام ألبيتـي 

 .والصناعي
 
الغــساالت والنــشافات ذات الــسعة واألحجــام الكبــيرة ومكــاوي المالبــس   •

 ومكاوي الشراشف
 
األفران والمقالي والثالجات والجاليات والطـاوالت وأجھـزة ومعـدات المطابـخ  •

 للمستشفيات والمؤسسات والفنادق
 
 اإليطالية Wegaماكينات القھوة واالسبريسو من إنتاج شركة  •
 
ماكينــات وأجھــزة المــصانع مثــل أفــران الخــبز االوروبــي وماكينــات التغليــف  •

 .ومواسير وخالطات وتنكات ومضخات ستانلس ستيل
 
مواد التعقيم والتنظيف ومضخات الصابون للغساالت والجاليـات للمؤسـسات  •

 Ecolab Zohar Dalia الخ من انتاج شركة ...والمستشفيات والفنادق
 
 

 شركة السبتي المساھمة المحدودة
 322. ب.شارع المھد ص

 2773112فاكس /  2773333ھاتف 
 بيت لحم

info@sab co.com 

 شركة الســبـتـي المساھـمة الـمحـدوة
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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

 
 

 

 حلقة استشارية حول قانون العمل الفلسطيني
 

تحديات " نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حلقة استشارية ثانية حول 
 ".واشكاليات قانون العمل الفلسطيني

مديرة قسم العضوية والخدمات في الحضور، وقالت أن  –في بداية الحلقة رحبت داليا حسين 
ھذه الحلقة ھي استمرارية للحلقات االستشارية التي تقدمھا الغرفة من ضمن الخدمات 
المقدمة ألعضائھا المسجلين في عضوية الھيئة العامة التي من شأنھا رفع مستوى المعرفة 
في األمور القانونية ذات العالقة بالعمل والعمال، كما وشكرت الحضور على التزامھم بالدعوة 

 .وحضورھم للمشاركة فيھا
 

المستشار القانوني نبذة عن قانون العمل الفلسطيني  –سامي شحادة .من جانبه ألقى أ
المطبّق في األراضي الفلسطينيي، والتبعات الناتجة عن صدور ھذا القانون، وأشار إلى البنود 
التي قد تشكل تحديات واشكاليات لدى صاحب العمل، وأخذ أسباب الحيطة والحذر عند 
التنفيذ، كما وتعرّض إلى الحقوق المميزة التي يتمتع بھا العامل والمواد الواردة في القانون 
التي يجب االنتباه لھا، وتناول العرض أيضاً أحكام ساعات العمل وساعات العمل االضافي 

 .وكيفية احتسابھا، وآلية انھاء عقد العمل الفردي
 

في نھاية الحلقة أثار الحضور العديد من األسئلة واالستفسارات والقضايا التي تتعلق 
بأعمالھم ومنشآتھم، وأعرب عن شكرھم للغرفة التجارية في عرض ھذا الموضوع الذي يھم 
جميع أرباب العمل ويجنبھم الوقوع في المتاعب والمشاكل المحتملة مع العمال نتيجة لسوء 

 .فھم أو تطبيق القانون الفلسطيني



 معارض محلية ودولية
 

 األردن -  معرض المنتجات الصينية العاشر •
 2013أيلول /16-19، 11 -8

www.jcpf.net  
 

 الصين -المنتدى االقتصادي العالمي   •
 

 2013أيلول /11-13
  

 األوروبي الثاني  -المنتدى االقتصادي العربي   •
 2013تشرين أول /3-4

 lb.org.uac.www 
 
 

  2013الھند  –نشرة معرض ومؤتمر البحرين  •
 2013تشرين أول /22-24

 
 

 :مزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر البريد اإللكتروني
 

 info@bethlehem-chamber.org 
 

. 
• . 

 

 

 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 
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إستكمال التحضيرات الخاصة 
 بمھرجان الباذنجان البتيري  الثاني 

جانب من الحلقة اإلستشارية حول قانون 
 العمل

 :للتصديق على الكفالة التجارية
 
أن يكون الكفيل عضو في الھيئة  •

 العامة للغرفة التجارية

 شيكل  100دفع رسوم التصديق  •

في حال عدم عضوية الكفيل في  •

الغرفة التجارية، يستلزم األمر 

طابو بيت أو / توفير طابو أرض 

 ترخيص سيارة من دائرة السير

 


