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 أخبارنا  في الربع األول
 المشاركة في ورشة عمل لتعزيز المشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل

 

ة حي سي م ان ال ة الشب ي ع  -شاركت الغرفة التجارية مع جمعية بيت لحم العربية للتأھيل وجم
ة في  اق برنامج التأھيل في ورشة عمل حول تعزيز المشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلع
سوق العمل بما يتفق مع قانون العمل الفلسطيني، وذلك في فندق غراند بارك في مدينة بيت 
لحم، حيث تناولت الورشة مناقشات حول مفاھيم التوظيف الجامع وأھمية التنوع والدمج في 
بيئات العمل، وذلك بحضور ممثلين عن الشركات والمؤسسات الخاصة واألھلية إلى جانب 

  ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الفلسطينية.

 بحث سبل التعاون مع الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

مسح  ل ة ل ي ج االول ائ ت ن ر اطالق ال ى اث استمرارا لردود الفعل االيجابية التي تلقتھا الغرفة التجارية عل
جارة  االقتصادي الذي اجرته و الذي شمل محافظة بيت لحم باكملھا، استقبل رئيس مجلس ادارة غرفة ت
ري  وصناعة محافظة بيت لحم د. سمير حزبون والمدير العام عالء عديلي في مقر الغرفة د. صالح الكف
ع  مدير عام االحصاءات االقتصادية في الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني والوفد المرافق له و أطل
ة في دعم  جاري د. حزبون الوفد على مستجدات الوضع االقتصادي في المحافظة وعلى دور الغرفة الت
م  ھ ع ا اطل م ة، ك ام ع االقتصاد المحلي والخدمات النوعية التي تقدمھا الغرفة التجارية العضاء الھيئة ال
ة من  جاري ت ة ال على نتائج المسح الميداني للمنشآت االقتصادية في محافظة بيت لحم والذي نفذته الغرف

 أجل رسم خارطة اقتصادية للمحافظة وزيادة فرص االستثمار وفرص العمل .

 المشاركة  في افتتاح معرض منتجات نسوية في طولكرم بمناسبة الثامن من آذار
 

ال  ات األعم دات وصاحب دداً من سي داً ضم ع نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وف
ة  رف غ ة ال اي للمشاركة في افتتاح المعرض السنوي لدعم المنتجات النسوية الوطنية المنظم تحت رع
رأة  م جان ال اد ل ح ة وات ي ن التجارية الصناعية في طولكرم وبالتعاون مع االتحاد العام للمرأة الفلسطي

  .للعمل االجتماعي بمناسبة الثامن من آذار
د  -وعلى ھامش الزيارة ُعقد اجتماع مع السيد حسن القيسى رئيس مجلس ادارة غرفة طولكرم، والسي

دات  محمد عورتاني عضو مجلس االدارة مع الوفد المشارك، حيث تم التعرف على طبيعة عمل السي
حة  خدم مصل ا ي م ي ن ف ي طرف ن ال المشاركات ، باالضافة إلى بحث سبل التعاون وتعزيز العالقة بي

 السيدات في المحافظتين. كما وتخللت زيارة محافظة طولكرم جولة في مصنع حجاز للشوكالته. 

استضافة وفد تشيكي     
 

روز  ي تم استضافة  وفد من الممثلية التشيكية في رام هللا ضَم عدداً من رجال األعمال وبحضور ف
ة ى . خوري نائب المدير العام ومستوردي أخشاب في المحافظة في مقر الغرف اء ال ق ل و ھدف ال

جات  ت ن خلق عالقات تجارية بين فلسطين وجمھورية التشيك، حيث تسعى الممثلية إلى ترويج الم
ل  ي شيك وتسھ ت ً في ال ة أيضا ي ن سطي ل ف التشيكية في فلسطين، مع التزامھا بترويج المنتجات ال
ل االعالم في  المشاركة في المعارض، والعمل على تغيير الصورة النمطية االمستمدة من وسائ

 .تغطية األحداث في فلسطين ،من خالل ارسال بعثات تجارية من التشيك إلى فلسطين

 لقاء مع  جمعية مركز النشاط النسوي في مخيم الدھيشة
شة، ح  ي دھ م ال ي خ ثاستقبلت كل من فيروز خوري نائب المدير العام  وداليا حسين مدير قسم العضوية والخدمات جمعية مركز النشاط النسوي في م  ي

د ق م ة ال وعي ة قّدمت حسين شرحاً مفصالً حول الخدمات التي تقدمھا غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ألعضاء الھيئة العامة، والخدمات الن من م
مية في أھ خالل المراكز المتنوعة في الغرفة والتي من أبرزھا مركز صاحبات األعمال، و مركز ترويج التجارة والمعرض الدائم، لما لھذه المراكز من

     في تقديم خدمات متميزة وباألخص لسيدات وصاحبات األعمال، كما ناقش الطرفان سبل التعاون المستقبلي وتسھيل تقديم خدمات للسيدات المنتجات
 المخيم، والعمل على عقد لقاءات من أجل التوعية ورفع الكفاءة، واالستفادة من خدمات الغرفة التجارية.        

 لقاءات متعدده :
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2015نشاطات الربع األول لعام   

 دورة في اللغة التركية

 مسابقة الشباب الريادي الفلسطيني

 زيارة مدرسة دار الكلمة للمعرض الدائم

 اطالق مشروع  التكتالت العنقودية 

 اطالق النتائج األولية للمسح االقتصادي لمحافظة بيت لحم

  مناقشة مسودة مذكرة التفاھم مع مؤسسة رؤيا عالمية

 مركز صاحبات األعمال
 

يھدف مركز صاحبات األعمال إلى دعم 
ات  دات وصاحب ي ة س وتشجيع مشارك
األعمال خاصة الرياديات في النشاطات 
ة  رف غ االقتصادية، وإنطالقاً من رؤية ال
ة  صادي ت ة اق ي م ن ق ت ي التجارية في تحق
ز  زي ع ى ت مركز عل مستدامة، يعمل ال

 وجودھن وتمكينھن، ورفع كفاءتھن. 
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2015نشاطات الربع األول لعام   
 زيارة سيدات وصاحبات األعمال الى مصنع شوكوالته البعثة التجارية الى بريطانيا

 في محافظة  طولكرم 

 ورشة عمل حول التحكيم
 التدقيق المالي على البيانات المالية للغرفة التجارية  في فض النزاعات المالية و التجارية 

 مركز ترويج التجارة
 

ارة في شھر  ج تأسس مركز ترويج الت
ام  ر  2004نيسان من ع مركز غي ك

ة  رف غ حت اشراف ال ك ت حي، وذل رب
وبالتعاون مع جھات مختلفة بھدف دعم 
ة  اف ة ك ي ل ح م جات ال ت الصناعات والمن
وتطويرھا، وترويجھا، وتسويقھا،  ومن 
ة  أھدافه األخرى تنظيم المصالح التجاري
ا.   رھ والصناعية للقطاع الخاص وتطوي
وجود معرض  مركز ب ھذا، ويتميز ال
ه  ت اح غ مس ل ب ة ت ي دائم بمواصفات عالم

 .  2م 450
 

ى  ة األول ويعد المعرض األداة الترويجي
ى  ھدف إل ن، إذ ي من نوعھا في فلسطي
ع في  عرض جميع المنتجات التي تصن
ي  محل ع ال م جت م ل المحافظة وتعريفھا ل

 واإلقليمي والدولي. 

 دورة العالقات العامة 
New Vision 

 اجتماع مع مؤسسة الشرق األدنى
 لبحث فرص التعاون 
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 قسم العضوية والخدمات
 

و يضم  يعتبر العمود الفقري للغرفة، فھ
ات  ب اب وصاح ه أصح ت ي عضوي ف
طاع  اً في ق ي م المنشآت المرخصة رس
اب  س ت ان االن د أن ك ع ب ال، ف م األع
د  م ت ع اً ي اري ي لعضوية الھيئة العامة اخت
ح اآلن  على قرار صاحب المنشأة، أصب
طة  يس السل الزامياً بعد أن صادق رئ
ون  ان رار ق ى ق ة عل الوطنية الفلسطيني
ة  ي ن ي سط الغرف التجارية الصناعية الفل
الذي من شأنه أن يعمل على نمو الغرفة 
دد  ادة ع الل زي ن خ اً م ادي ص ت اق
م  دي ق ى ت مل عل األعضاء، وبالتالي الع
ة  ي ب ل ا ت ھ أن أفضل الخدمات التي من ش
ا  م م ب حھ ق مصال ي حق م وت ھ ات احتياج

 يتالءم مع ارادتھم.

 نشاطات اللجان القطاعية 

 اللجنة الصناعية  تعقد اجتماعاً لمناقشة وبحث أمور  

 وقضايا  تھم القطاع الصناعي 

 

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرھا الغرفة التجارية
ل  100شيكل للصفحة الكاملة و   200يسرنا ان نعلمكم انه بامكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛  ك شي

وان  ن ع ى ال ل ممدوح دعدره عل ي زم ل لنصف صفحة، حيث بامكانكم ارسال االعالن جاھز من حيث التصميم ل
ع رسوم االعالنchamber.org-it@bethlehemالتالي:  ة و شؤون   ، على ان يتم دف ي ال م في قسم ال

 الموظفين .

ر من  ث و من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمھا على جميع اعضاء الھيئة العامة البالغ عددھم اك
ا  ن ت ح ة و صف رف غ ل روني ل ت ك ع االل الف عضو كما و يتم تعميمھا على كافة المؤسسات المحلية، و على الموق

 الرسمية على الفيسبوك.

 لجنة تحرير النشرة االلكترونية       

اللجنة التجارية تعقد اجتماعاً لمناقشة وبحث  
 أمور وقضايا تھم القطاع التجاري  

 لجنة صاحبات األعمال  تعقد اجتماعاً لمناقشة وبحث أمور  

 وقضايا تھم السيدات 
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  2015قيم شھادات المنشأ للربع االول 

 % القيمة البند

%8.39 331,136.85 كيماويات  

%1.07 42,088.50 حجر مرابيع  

%2.26 89,388.76 منتجات معدنية  

%87.48 3,454,529.85 حجر منشور  

%0.07 2,891.20 مشغوالت يدوية  

%0.25 10,000.00 معدات وماكنات وآالت  

%0.01 508.00 الصناعات الخشبية واالثاث  

%0.47 18,376.00 مواد غذائية ومشروبات وتبع  

%100.00 3,948,919.16 المجموع  

 243 عدد شھادات المنشأ

 كيماويات
4% 

 حجر مرابيع
 منتجات معدنية 1%

1% 

 حجر منشور
44% 

مشغوالت 
 يدوية
0% 

معدات 
وماكنات 
 وآالت
0% 

الصناعات 
الخشبية 
 واالثاث
0% 

مواد غذائية 
ومشروبات 

 وتبع
0% 

 المجموع
50% 

عدد شھادات 
 المنشأ
0% 

عدد التصاريح 
تصريح تاجر  الموافق عليھا

 تجديد

 تصريح تاجر جديد

 العدد البيان

 712 عدد التصاريح الموافق عليها

 649 تصريح تاجر تجديد

 63 تصريح تاجر جديد

	2015احصائيات حول تصريح تاجر للربع األول لعام 
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 مشروع المسح االقتصادي الذي شمل محافظة بيت لحم

ة حيث ھدف  جاري ت غرف ال وى ال قامت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بتنفيذ مشروع ھو االول من نوعه على مست
ة و من  ي ك المشروع الى اجراء مسح اقتصادي متكامل شمل محافظة بيت لحم، و المشروع ممول جزئيا من قبل الوكالة األمري
ة،  ي ل ح م ة وال خالل مشروع التجارة. و اطلقت الغرفة التجارية النتائج االولية للمسح بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الوطني

 .ومن أصحاب المنشآت التجارية والصناعية المسجلة في عضوية الھيئة العامة
 

مشروع  PIS و قامت شركة ات ال ي ث بتنفيذ ھذا المسح لصالح الغرفة التجارية باشراف حثيث من طاقم الغرفة التجارية على حي
ة  راجع ه في م ت حتى ادق تفاصيله حيث اشرف طاقم الغرفة التجارية على منھجية العمل المتبعة في المشروع، الذي كانت بداي
ا من  ھ ل صي ف ات، وت األدبيات والدراسات ذات العالقة، واآللية التي تم اتباعھا في تصميم االستبيانات المستخدمة في جمع البيان
ة  حيث منشآت منتسبة وغير المنتسبة، وتعديل ھذه االستبيانات بعد اجراء مسح لعينة أولية، و الحصول على الخرائط المستخدم
ون أول  ان ة ك اي ھ من الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اختتاما بتنفيذ المسح الشامل الذي امتد من شھر تشرين أول حتى ن

اب موجه  .2014 و قد سبق ھذا المسح اعالن في جريدة القدس لحث المجتمع المحلي على التعاون مع الباحثين الميدانيين و كت
 الى رؤساء البلديات و المجالس القروية في المحافظة لضمان اي تسھيالت للباحثين.

ا   ھ ع وق ة وم ام ع ة ال ئ ي ھ ة ال عضوي و ھدف ھذا المسح بشكل رئيسي الى تحديد العدد الكلي للمنشآت المنتسبة وغير المنتسبة ل
ات  حدي ت الجغرافي، من أجل اعداد خارطة اقتصادية للمحافظة، باالضافة إلى أھداف أخرى منھا الوقوف على أھم المعيقات وال

 التي تواجه االقتصاد المحلي لرسم سياسات اقتصادية مستقبلية.
ا  6374و تشير النتائج األولية إلى ان العدد الكلي للمنشآت االقتصادية في المحافظة يبلغ حوالي  ھ ن أة، م ش ن ة  1493م سب ت ن م

ة  4881لعضوية الھيئة العامة، و  اعي ة والصن جاري ت ظة : ال حاف م ة في ال صادي ت غير منتسبة، موزعة حسب القطاعات االق
ا سواء  ھ ي ن ف ي ل والخدماتية والحرفية والزراعية باالضافة إلى المقاوالت. و شمل المسح  تصنيف المنشآت ونوعھا وعدد العام
ا و  م اث، ك ة االن على الناحية االدارية أو الفنية، والتحصيل العلمي باالضافة إلى النوع االجتماعي من حيث نسبة الذكور ونسب
ادرة  ب ة، وعدم م دم ق م احتوى المسح على مدى رضا األعضاء المنتسبين للغرفة التجارية من حيث األداء ونوعية الخدمات ال

 .أصحاب المنشآت اآلخرين عن االنتساب لعضوية الھيئة العامة
ر  طاب اعضاء جدد من غي ق ة الست نتائج المسح االولية ھذه ستسھل على الغرفة التجارية رسم السياسات و رسم خطط معين

 المنتسبين لعضوية الھيئة العامة بھدف تنظيم القطاعات التجارية في المحافظة و نقلھا الى القطاع الرسمي.

 المشاريع
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 اھمية البعثات التجارية 
 البعثة التجارية االخيرة الى بريطانيا 

 

 نائب المدير العام  -بقلم : فيروز خوري 
ان خدمة تنظيم البعثات التجارية من اھم الخدمات التي تقدمھا الغرف التجارية الى اعضاء 
الھيئة العامة من المصّدرين و المستوردين بھدف تكوين عالقات تجارية و فتح اسواق جديدة، 
حيث تكون ھذه االھداف اسھل بتنسيق و تنظيم من منظمة ذات ثقل و اھمية كالغرفة التجارية، 
حيث تفتح البعثات التجارية امام االعضاء عدة ابواب منھا امكانية الوصول الى مسؤولين 
رفيعي المستوى واللقاء معھم لمناقشة بعض المعيقات التجارية، كما و انه من خالل لقاءات 
العمل الثنائية مع المصدرين و المستوردين المحتملين باالمكان تبادل الخبرات و المعرفة و 

 االستفادة من التجارب و االطالع على السوق الجديد و فھم متطلباته و القوانين المتعلقة فيه.
 
ن  9لغاية  3و في ھذه السياق، عاد حديثا الى ارض الوطن وفد البعثة التجارية التي نظمتھا الغرفة التجارية الى بريطانيا ، والتي امتدت من   وي ك ھدف ت آذار ،ب

اذ تم التنسيق من اث عالقات تجارية و بحث امكانية االستيراد و تصدير بعض المنتجات المحلية الى السوق البريطاني، و كانت المحطة االولى للوفد ھي مدينة ب
ذي  -باث الجتماعات عمل ثنائية ھناك، حيث التقى السيد عيسى موسى – قبل مؤسسة بيت لحم ي ف ن ت ر ال ابو الريش امين سر مجلس ادارة الغرفة التجارية و المدي

ا مستلشركة جاال كير بمصدرين محتملين لمواد التجميل و التنظيف، و التقت السيدة جانيت برھوم المدير المالي لشركة الرائد لمواد التجميل ب وردين محتملين. ام
اث و  ة ب كالسيد ريتشارد الياس المدير التنفيذي لشركة الجولدن جيت للسياحة و السفر فقد التقى مع وكالء سياحة و سفر و مطران كاثدرائي ة  ذل ي ان ك بحث ام ل
ة ة اترتيب برامج سياحية متكاملة للحجاج القادمين الى بيت لحم يشتمل اضافة الى زيارة كنيسة المھد التعرف على التراث الفلسطيني و الثقاف اف ى ك لفلسطينية عل

ة غرف .االصعدة ة كما شارك وفد البعثة في معرض باث اكسبو حيث عرض مواد اعالمية و ترويجية للمنتجات الفلسطينية الصناعية و الحرفية و القت مشارك
على ھامش فة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم في ھذا المعرض اھتماما كبيرا من كافة االوساط حيث اجتمعت فيروز خوري نائب المدير العام مع جھات مختل

  .ھذا المعرض

را اضركما قامت نائب المدير العام بالقاء محاضرة حول اقتصاد محافظة بيت لحم و نبذة عن الغرفة التجارية و الخدمات التي تقدمھا والقت المح ي ب ا ك ام م ت ة اھ
في استقبال ان خاصة من مدير و موظفي غرفة تجارة باث الذين اعربوا عن اعجابھم بمستوى الخدمات التي تقدمھا غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم. و ك
رئيس مجلسھا ود الوفد بعد مشاركته في المعرض سفير فلسطين في بريطانيا د. مانويل حساسيان الذي اشاد بنشاط غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و بجھ

لس ادارة مج سمير حزبون و اكد على ضرورة التواجد قدر االمكان في المعارض الدولية الھمية ذلك في تعزيز التجارة الخارجية لفلسطين، و قدم امين سر .د
 .ابو الريش درعا للسفير الفلسطيني تقديرا لجھوده -الغرفة التجارية السيد عيسى      موسى

ارة ا فكما زارت نائب المدير حاضنة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في جامعة باث للتعرف على الخدمات التي تقدمھا الحاضنة للرياديين و شاركتھ زي ذه ال ي ھ
دة نتاميساء الشاعر الريادية التي فازت في مسابقة الشباب الريادي الفلسطيني التي نظمتھا الوطنية موبايل، حيث اجتمعت مع ريادية في مجال ا اي ع م ات ال ج بطاق

ة ث ع ب ذه ال ة في ھ شارك م ل ة ل ل ام ة ك طي غ ل ت اي وب ة م ي وطن ا ال ھ ت ح ن ي م ت ة ال ادي ري ذه ال ه ھ دعت ب ذي اب مجال ال ذا ال رات في ھ خب   .المميزة لتبادل ال
ة اس و شمل برنامج البعثة ايضا زيارة لغرفة تجارة و صناعة بريستول، حيث التقى وفد البعثة مع رجال اعمال في لقاءات ثنائية مرتبة مسبقا و تعرض مدير غرف

ظة  ضرةبريستول الخدمات التي تقدمھا الغرفة و قدم شرحا حول اھم الصناعات في المنطقة، و في المقابل قدمت فيروز خوري نائب المدير العام محا حول محاف
ذه  وى ھ خبيت لحم و اقتصادھا و شرحا حول الغرفة التجارية و الخدمات التي تقدمھا الغرفة، و من ناحيتھم، اشاد موظفو غرفة بريستول بمست دوا ال دمات و اب

حم ال اعجابھم بفكرة المعرض الدائم، و تم االتفاق في نھاية اللقاء على الترتيب اليفاد بعثة تجارية تضم رجال اعمال من غرفة تجارة بريستول يت ل ى محافظة ب
 .لبحث امكانية استيراد و تصدير بعض المنتجات

 مقال
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 اھمية البعثات التجارية 
 

 مقال

اھمية تقوية الروابط لى و قد حظيت زيارة ھذه البعثة باھتمام محافظ باث السيد مارتن فيل الذي شارك شخصيا باالجتماع الذي عقد في غرفة تجارة بريستول و اكد ع
جارة و ة امع فلسطين السيما انه قد قام بزيارة في السابق لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و التقى بنخبة من رجال االعمال فيھا. و في نھاي ة ت للقاء في غرف

 .صناعة بريستول قدم اعضاء الوفد دروعا تقديرية لكل من محافظ باث و مدير الغرفة

وف م و د عالمحطة النھائية للبعثة كانت مدينة لندن، حيث اجتمع اعضاء الوفد مع نائب مدير غرفة تجارة لندن الذي استمع لشرح مفصل من اعضاء ال ھ ات ام م ت ن اھ
ظة قدموعدھم بتشبيكھم مع مصدرين و مستوردين محتملين. و قدمت في ھذا اللقاء نائب المدير العام شرحا حول الغرفة التجارية و الخدمات التي ت اف ھا و اقتصاد مح
رح تعابيت لحم، و قدم السيد ريتشارد الياس بدور نبذه عن السياحة في فلسطين خاصة في محافظة بيت لحم، و وعد نائب مدير غرفة تجارة لندن بال ت ون مستقبال و اق

 .امكانية ايفاد بعثة تجارية الى بيت لحم لبحث امكانية تكوين عالقات تجارية

ة  -كما التقى الوفد في لندن بالسيد انطوان مطر مدير المجلس التجاري الفلسطيني ي خارج ارة ال ج البريطاني على غذاء عمل تناول بحث كافة المعيقات التي تواجه الت
 لفلسطين .               

  
البعثة و مؤسس مؤسسة فد و من الجدير بالذكر انه تم رفض التاشيرة الثنين من رجال االعمال المرموقين الذين كان من المفترض ان يشاركوا بالبعثة، و قد استغل و

رة ع  –بيت لحم  اشي ت ى ال حصول عل ن بخصوص اجراءات ال ي ي ن ى باث ھذه الحادثة الثارة الراي العام ھناك و المطالبة بان يتم تطبيق ما ينطبق على الفلسطي ل
ة ام االسرائيليين ايضا، و اكد الوفد على ان االجراءات المعقدة و المتطلبات العديدة للحصول على تاشيرة لبريطانيا تؤثر تاثيرا سلبيا على جاري كانية تكوين عالقات ت

 .مع بريطانيا

  "صورة عن النشرة االخبارية لغرفة تجارة لندن"
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

 “الفكرة ھي ليست جوھر المشروع، في الحقيقة التنفيذ والتطوير المتواصل ھي كل شئ في المشروع ” 

مشروع  2005بدأ مشروع "صلصال" النتاج الخزف عام   وم ال ق حم. ي يت ل والذي تملكه  فاتن نيروخ، احدى رياديات محافظة ب
ا  دوي اج ي ت م االن ت يت ساحور. ي بانتاج القطع الخزفية الغراض الزينة واالستخدام المنزلي في الورشة الخاصة بھا والتي تقع في ب
اعة  طب نحت وال باستخدام عدة تقنيات مثل التشكيل اليدوي والتشكيل على الدوالب واستخدام القوالب، ويتم التزيين بالرسم الحر وال

 الحريرية. 
 

وب اسل  تعكس القطع الخزفية جماليات البيئة الفلسطينية  الغنية بالعناصر النباتية والحيوانية  باالضافة الى ابراز التراث الفلسطيني ب
 معاصر.

ة في  شارك م اقتصر االنتاج في البداية على تزويد المراكز الثقافية في بيت لحم والتي يعتير السياح من اكثر روادھا باالضافة الى ال
ة  ي جات خزف ت ن م خاصة ب المعارض، ثم ازداد الطلب على االنتاج وامتد الى المحافظات االخرى باالضافة الى تزويد المؤسسات ال

 تناسب مناسباتھم الخاصة.
 
رات   خب شارات وال ر االست ي وف ان االلتحاق بالعديد من البرامج التدريبية التي توفرھا المؤسسات الخاصة كان لھا دور فاعل في ت

ة  د من اعطاء صف ان ال ب طلب ك والتي ساھمت بشكل كبير في تطوير المنتج وفي ادارة المشروع. ومع تطور االنتاج وزيادة ال
فرص  ادة من ال ف ت ادة االس زي ك ل صال"  وذل رسمية للمشروع،  لذا تم تسجيل المشروع واعطاءه عالمة تجارية تحمل اسم "صل
يت  ظه ب حاف المتوفرة للمشاريع المسجلة وللتسھيل من االجراءات التصديرية ، كما تم االنضمام الى عضوية الغرفة التجارية في م
حمل  ى ت درة عل ق ة، ال رف ع م ارة، ال ھ م طلب ال ت لحم لالستفادة من الخدمات التي تقدمھا العضائھا ،ان نجاح اي مشروع ريادي ي
د من  دي ع ا ال ھ واجھ المخاطرة المدروسة واقتناص الفرص والمثابرة وااللتزام بالعمل والتخطيط المنظم، اال ان المشاريع الريادية ت
دعم  التحديات كاالوضاع السياسية والمخاطر التسويقية  باالضافة الى التشريعات والقوانين المعمول بھا والتي يجب تعديلھا بحيث ت

 المشاريع الصغيرة مثل االعفاءات الضريبية وتسھيل االجراءات التأسيسية.
 

Faten_nayroukh@yahoo.com   
www.facebook.com/salsal.palestine  

Tel : 02-2774582 

 

مشروع صلصال   

 ضيف العدد
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة  زمان 

و الذي عقد في مدينة  1977تم التقاط ھذه الصور خالل (مؤتمر غرف التجارة و الصناعة و الزراعة العربية ) عام 
ذا  200دمشق بحضور أكثر من  عب ھ ة. حيث ل مشارك ممثلين عن الغرف التجارية من مختلف الجنسيات العربي

ات  عالق ز ال زي ع المؤتمر السنوي دوراً ھاماً في توحيد الجھود المبذولة لتدعيم إقتصاد الدول العربية و العمل على ت
 فيما بينھا ، و تنظيم اللقاءات المشتركة للوقوف على كيفية ايجاد أُسس جديدة للتعاون .

 
يت  ظة ب ومن بين األشخاص الّذين يظھرون في الصور الوفد الذي حضر المؤتمر عن غرفة تجارة و صناعة محاف
وقت ،  ك ال لحم ممثالً بالسيد عبدالمجيد علي محمد علقم و السيد رباح أحمد عابدين ، عضوي مجلس اإلدارة في ذل
ن  ت ى م رات عل ف ة حلب وسد ال ن دي وعلى ھامش المؤتمر زارت الوفود المشاركة المنشآت الصناعية الھامة في م

 الطائرة  قبيل عودتھم إلى دمشق الستكمال فعاليات المؤتمر .
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

 شركة تراي للتجارة الدولية
TRI International Trading Company 

      Freight Forwarding & Customs Clearanceخدمات شحن و تخليص جمركي

Air & Ocean freight forwarding                                                        الشحن الجوي و البحري 

Customs Brokerage                                                                                       تخليص جمارك 

Marine Insurance                                                                                     التأمين بحري 

Import licenses                                                                                        رخص االستيراد 

Standards Institute                                                                         رخص معھد المواصفات 

inland transportation                                                                                            النقل البري  
ADIV CARGO Ltd. Representative  

 وكالء شركة  
ADIV – International Forwarding Agencies, Ltd 

www.adivcargo.com                    elias@adivcago.com  
 

JERUSALEM St. Beit Jala - Palestine  شارع القدس بيت جاال 
TEL :  02 - 2742127  FAX :  02-2742306  MOBILE : 0599120840 

 
Contact person: Elias Khalilieh  بادارة : الياس خليلية 

 صفحة  اإلعالنات  
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 صفحة اإلعالنات   غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry                                                     صفحة  اإلعالنات 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 امكانية تأجير قاعات إجتماعات ومؤتمرات
 

خدمات   ال رقي ب ل ال ل ة أعم ئ ي من حرصنا على توفير أفضل ب
سع  ت رة ت ي ب اعات ك وتسھيل اجتماعاتكم، قمنا بتجھيز  قاعة اجتم

ة  150لقرابة  ي م رق دات الصوت والصورة ال شخص مزودة بمع
 الحديثة.

 
ا من خالل ن ع واصل م ت م ال ك ن ك م ات، ي وم ل ع م اتف  للمزيد من ال ھ

 أو بريد إلكتروني: 2742742
 

info@bethlehem-chamber.org  

 
 

 معارض ومؤتمرات محلية ودولية خالل األشھر القادمة
 

 
 معرض الصناعات الفلسطينية الثاني •

 الكويت  - 2015نيسان /  11 - 8مدة المعرض : 
 

 معرض ايدما للتقنيات الخاصة بصناعة البسكوت، المعكرونة، البقوليات  •
 و ماكنات طحن العلف، البرغل، االرز، و السميد       

 إسطنبول . تركيا  - 2015نيسان /  26 - 23مدة المعرض : 
 

 
 

 

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 

طورات  ت ة ال ب واك تسعى الغرفة إلى م
االت  ج م ف ال ل ت خ ي م ة ف ل اص ح ال
ا،  ھ ات ا وخدم ھ ل وعكسھا على آلية عم
ا  ھ م وذلك لإلرتقاء بھذه الخدمات وتقدي

 . بأفضل جودة
وتواكباً مع تطور بيئة األعمال وبسبب 

 صعوبة السفر وتكاليفه الباھظة،
مات  ال ك م ة ال وم خدم ي م ال ك ر  ل نوف

 الجماعية المرئية
  )Video Conference Call (

ة  ي رئ م وعة وال بأحدث التقنيات المسم
م  ك ي ل في قاعة خاصة مجھزة لنسھل ع

 التواصل مع سوق األعمال: 
 بسرعة ومرونة وإتقان •
احة في  • ت ى فرص م الوصول إل

 األسواق الجديدة
جاح   • ن ال ب ات األعم ق اتمام صف

 وبشكل أسرع وإنتاجية عالية 
ال  • ات االعم ى عالق اظ عل الحف

 وتحسينھا


