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 يتقدم  
 رئيس وأ عضاء جملس  ادارة 

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

 عيد الفصح اجمليد 
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 تجديد العضوية
 

اعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحححم عحن محنح  لىحم عحلحال ررحك  ا  ح حرا  
لحل   حهحر  حبحا   % 51، و 6152% ح ال نهاية  هر كانكن الثانح  51السنكي بنسبة 

 43عضكاً، و بلغ عدد ا عضاء الجدد 5102و قد بلغ عدد الذين جددوا العضكية . 6152
  .6152عضكاً ح ال نهاية  هر  با  

 

استضافة ورشة التصميم االبداعي   

 

ار ضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ور ة ال ىميم ا بداعية 
كنكز  " بحضكر أعضاء ال ك ل العنقكدي 615215156يك  الثلثاء المكافق 

 .بيت لحم" والخبير المحل  أحمد الفرا ولبير ال ىميم ، وفريق المشروع

و تأت  هذه الكر ة م ابعةً لألنشطة ال نفيذية ال   تم إ لقها بالكر ة األولال 
لل ىميم اإلبداع  لقطاع  األثاث والحرف اليدوية ، ونظراً ألهمية مشاركة 
أعضاء ال ك لت العنقكدية ف  األنشطة المكجهة لخدمة األولكيات المحددة 
من قبلهم ف  الخطة ال نفيذية لدعم ال ك لت العنقكدية والمع مدة من قبل 

 .منظمة األمم الم حدة لل نمية الىناعية

وتركزت أهداف الكر ة علال عرض ونقاش المفاهيم األولال لل ىاميم ال   تم ال كصل إليها كمخرجات أولية لكر ة ال ىميم 
وتحديد المفاهيم ال   ركف يقع ا ل يار عليها لل نفيذ وتكفير ال فاصيل الفنية الم علقة بها، و  6151156اإلبداع  األولال لشهر

الربط ما بين المشاركين المه مين والمىممين المشاركين للبدء ببناء النماذج األولية لل ىاميم ، وتحديد ربل ال نفيذ والم ابعة 
 بمشاركة لبير ال ىميم وتطكير المن جات .

 إقبال مدارس محافظة بيت لحم على زيارة المعرض الدائم 
 

اقبا  ملحكظا من قبل مدارس المحافظة  6152 هد المعرض الدائم ف  غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم  منذ بداية عا   
ال   تكافدت لزيارته بعد تكاصل الغرفة ال جارية مع هذه المدارس من لل  مديرية ال ربية و ال عليم ف  محافظة بيت لحم منذ بدء 
العا  الدرار  الجديد ل شجيعهم علال زيارة المعرض الدائم ل عريف الطلب بجميع الىناعات ال   تن جها محافظة بيت لحم األمر 

 .الذي يساهم ف  ترريخ معظم المفاهيم الكاردة ف  منهاج ال ربية الك نية و المناهج ا لرى ذات العلقة
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6112أخبارنا  في الربع األول  لعام   

 

 استقبال وفد من البنك العربي
 

ار قبل د. رمير حزبكن رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصنحاعحة 
محافظة بيت لحم ف  مقر الغرفة وفدا من البنك العرب  فحرع بحيحت 
لحم برئارة السيد ابراهيم العيسة مدير الفرع ف  بيت لحم بحضحكر 
عضك مجلس ا دارة السيد رحامح  ثحلحجحيحة و الحمحديحر الحعحا  عحلء 
عديل ، و تم الحححديحن عحن مسح حجحدات الحكاحع ا قح حىحادي فح  
المحافظة و ما قامت به الغرفة مؤلرا من تطكير لحلحخحدمحات الح ح  

 تقدمها ألعضاء الهيئة العامة ل س جيب  ح ياجاتهم .

تحدث السيد ابراهيم العيسة حك  الخدمات الحجحديحدة والح حسحهحيحلت 
ال   يقدمها البنك العرب  و تطّرق الال أهمية بحن ربل ال عاون مع الغرفة كممثل للقطاع الخاص بما يخد  اهداف الطرفحيحن ويحححقحق 

 . مىال  المنشآت ا ق ىادية ف  المحافظة

 مناقشة خطوات تنفيذ مشروع خاص بتمكين الحرفيين الشباب مع مؤسسة يوحنا بولس الثاني
  

رعيا منها الال تعزيز الحرف ال قليدية ف  محافظة بيت لحم و تثبيت وجكدها و منع اندثارها و تطكيرها ، تقدمت محؤرحسحة يحكححنحا 
بكلس الثان  بمشروع الال الجهات المانحة يهدف الال تمكين الحرفيين الشباب و دعحمحهحم و ايحجحاد فحرص عحمحل لحهحم محن لحل  
المساعدة ف  تسكيق المن جات الحرفية، و ري م تنفيذ المشروع ب مكيل من قبل مقا عة تكرن ك ا يطالية من لل  مؤرحسحة فحريحنحه 
دي مي ز و من قبل مؤرسة كاريبلك، و ر قك  المؤرسة ب نفيذ هذا المشروع بال عاون مع غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحححم 
ال   ار ضافت بدورها ا ج ماع ا و  الذي يهدف الال مراجعة لطة تنفيذ المشروع. و حضر ا ج ماع عن مؤرسة يكحنا بكلحس 
الثان  رامر بابكن و ريكاردو امبيرت ، و عن الغرفة ال جارية رئيس المجلس الدك كر رمير حزبكن و فيروز لكري نائب المدير 
العا ، و تناقش الطرفان حك  الخطكات العملية للبدء ب نفيذ المشروع الذي يشمل عدة نشا ات لدعم القحطحاع الحححرفح  محنحهحا عحقحد 
برنامج تدريب  م خىص و م قد  للحرفيين ف  مجا  لشب الزي كن و الىدف يشمل دورات ف  ال ىميم، محبحادىء الحمحححارحبحة، 
مهارات ال كاصل، الحاركب، ال سكيق، و اعداد لطة انشاء مشروع، و ريحىل الحرفيكن المميزون ف  نهاية البرنامج ال دريبح  

 ا هر علال منحة للبدء بمشروعهم الىغير، كما ري خلل المشروع تدريب عمل  8الذي ريس مر 
 ف  المشاغل الحرفية الكبيرة، و زيارات ل باد  الخبرات بين الحرفيين الفلسطينيين و نظرائهم 
 ا يطاليين، ااافة الال فرصة المشاركة ف  معارض لارجية ل سكيق من جاتهم ، كما ري خلل 
 المشروع ان اج فيلم ل رويج الحرف ال قليدية و ك الكج.  
 

 كما تم ا تفاق لل  ا ج ماع علال ارورة تكقيع مذكرة تفاهم بين مؤرسة يكحنا بكلس الثان  
 و غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم ي م فيها تحديد دور كل منها لضمان تنفيذ جميع 

 . النشا ات الكاردة ف  المشروع علال اكمل وجه

 مركز ترويج التجارة
 

تأرس مركز ترويج الح حجحارة فح   حهحر 
كحمحركحز غحيحر  6112نيسحان محن عحا  

ربححححح ، وذلححك تحححححت ا ححراف الححغححرفححة 
وبال عاون مع جهات مخ لفة بهدف دعحم 
الىناعات والمحنح حجحات الحمحححلحيحة كحافحة 
وتطكيرها، وترويجها، وتسكيقها،  ومن 
أهدافه األلرى تنظيم المىال  ال جاريحة 
والىناعية للقطاع الخاص وتحطحكيحرهحا.  
هذا، وي ميحز الحمحركحز بحكجحكد محعحرض 
دائم بمكاصفات عالحمحيحة تحبحلحغ مسحاحح حه 

211  6  . 
 

ويعد المعرض األداة ال رويجحيحة األولحال 
من نكعها ف  فلسحطحيحن، إذ يحهحدف إلحال 
عرض جميع المن جات ال   تىحنحع فح  
المحافظة وتعريفها لحلحمحجح حمحع الحمحححلح  

 واإلقليم  والدول . 
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 بحث سبل التعاون المشترك مع الدفاع المدني
 

رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ف  مقر الغرفة الرائد لليفة ال لحمة محديحر   –ال قال د. رمير حزبكن 
مديرية الدفاع المدن  ف  بيت لحم بحضكر أعضاء مجلس ا دارة السادة رام  أبك عيطة، صقر رمضان، رام  ثلجية و المديحر 

 .العا  علء عديل 

و اتفق الطرفان علال ال عاون ف  تنظيم لقاءات تكعكية مع أصحاب المنشآت ا ق ىادية ف  المحافظة حسب القطاعات المخ حلحفحة 
 .لل عريف بطرق ال عامل مع الحكادث المخ لفة والكقاية منها وكيفية إ فاء الحرائق

 استقبال القائم بأعمال النائب العام و الوفد المرافق له
 

ار قبل د. رمير حزبكن رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ف  مقر الغرفة القائم بأعما  الحنحائحب الحعحا  د. 
أحمد برا  يرافقه ا ر اذ علء ال ميم  رئيس النيابة العامة و ا ر اذ رارم البدوي رئيس نيابة بيت لحم و ا ر اذ أ حرف مشحعحل 

 رئيس نيابة الخليل.

برا  و النيابة العامة ل كاصلها مع المج محع الحمحححلح   .وف  بداية اللقاء رّحب د. حزبكن بالكفد الضيف مقدماً الشكر وال قدير الال د
ومؤرسات القطاع الخاص، مثمنا جهكد النيابة العامة لدولة فلسطين ف  حفظ األمن واألمان للمكا ن الفلسطين  و ما ي رتب عليهحا 
من تحقيق األمان ا ق ىادي مما ينعكس ايجاباً علال تطكير القطاع الخاص الفلسطين ، كحمحا  حكحر الحكفحد الضحيحف عحلحال دورهحم 
القيادي ف  تعزيز مبدأ ريادة القانكن، و أ لعهم علال الكاع ا ق ىادي لمحافظة بيت لحم و مس جدات المنطقة الىناعية فحيحهحا و 

 .القضايا ذات الشأن ا ق ىادي

كما رافق د. حزبكن الكفد الضيف ف  جكلة تعريفية ألقسا  و مراكز الغرفة و أ لعهم علال الخدمات النكعية ال   تقدمها لمج مع 
 .األعما  ف  المحافظة

 
من جانبه أ اد د. أحمد برا  بالدور الريادي الذي تقك  به غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لدفع العجلة ا ق ىادية ف  

  .المحافظة، و أكد علال اهمية ال كاصل و ال عاون بين القطاعين العا  والخاص
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  نشاطات اللجان القطاعية
  6112تشكيل اللجنة الصناعية لعام 

 

، احمحت فح  615215155عقدت اللجنة الىناعية اج ماعها األو  ف  غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم يك  ا ثنين المكافق 

أعضاء من القطاع الىناع  المسجلين ف  عضكية الهيئة العامة السادة عاد  الهكدل  ، ابراهيم عكدة، جانحيحت بحرهحك   9عضكي ها 

،رائد بعبيش، البير جقمان ، اربل حنضل ،ابراهيم ديريه ،جما  حنضل،و  ابراهيم نيروخ، وتناو  ا ج ماع عدة بنكد محن أهحمحهحا 

، وار عراض النظا  الدالل  لعمل اللجان القطاعية ف  غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحححم، 6152واع لطة عمل اللجنة عا  

 وال يار ممثل اللجنة عاد  الهكدل  ونائبه ابراهيم عكدة.

وتجدر ا  ارة إلال أن غرفة تجارة وصناعحة محححافحظحة بحيحت لحححم بحادرت عحا  

إلال تشكيل اللجان القطاعية بهدف تمثيل أعضحاء الحهحيحئحة الحعحامحة احمحن  6152

قطاعات تخىىية، و الحعحمحل عحلحال تحقحكيحة الىحلت والحروابحط بحيحن الحقحطحاع 

ال خىى  والغرفة ال جارية ف  المحافظة ،وتأريس محنحبحر لحلح حكاصحل والحححكار 

الدائم فيما بينهما لخدمة ذلك القطاع والدفاع عن مىحالحححه، و الحعحمحل لحلحنحهحكض 

بالقطاع ال خىى  وتنمي ه، والكقكف عحلحال األنحظحمحة والحقحكانحيحن واإلجحراءات 

ومراجع ها وصياغة مق رحات ل حسينها من لل  رفع ال كصيات الم علقة بحذلحك 

إلال الجهات المخ ىة، ومكاكبة األحداث المهمة وال طكرات ا ق ىادية العالمية وذلك ب نظيم الندوات والمحاارات وا ر فادة محن 

الخبرات المحلية والعالمية ذات الىلة بالقطاع ال خىى ، وم ابعة مشاكل القطاع المعن  وبال نسيق مع الغرفة لمعالج ها وم ابع هحا 

 لدى الجهات المعنية وذات العلقة.

 علال السع  ل حقيق األهداف المرجكة من تشكيل تلك اللجان القطاعية.  6152و  6152وقد عملت اللجنة الىناعية لل  عام  

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنظم لقاًء مع مديرية االقتصاد الوطني
 

نظمت اللجنة ال جارية ف  غرفة تجارة وصناعة محافظة بحيحت لحححم لحقحاًء محع 

مديرية ا ق ىاد الك ن  و الضحابحطحة الحجحمحركحيحة احم عحدداً محن أصحححاب 

 .المنشآت الح حجحاريحة و الىحنحاعحيحة الحمحسحجحلحة فح  عضحكيحة الحهحيحئحة الحعحامحة

نحائحب رئحيحس محجحلحس ادارة الحغحرفحة   –و ف  بداية اللقاء رحب رام  ثحلحجحيحة 

بالحضكر مشيرا الال أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بين ممثل  القطاع العحا  محع 

ال جار و ال   من  أنها أن تثير القضايا و المعيقات ال   تكاجههم ف  أعمالحهحم 

اليكمية ، كما أ ار ثلجية الال دور اللجان القطاعية وآليحة عحمحلحهحا فح  الحغحرفحة 

 . 6152ال جارية منذ تأريسها عا  

مدير مديرية ا ق ىاد الك ن  ف  بيت لحم عمل المديرية، و الخدمات ال   تقدمها، وأ ار الال  –ومن جانبه ار عرض بارم عدوان 
أهمية تعزيز العلقة مع الغرفة ال جارية ، ل ككن علقة تكاملية من  أنها تنشيط الحركة ال جارية، كما وتحدث عن نية المديرية ف  

 .ل نظيم العمل ال جاري " تحدين لجنة تخىىية تحت مسمال " لجنة تنظيم السكق
 

لل  اللقاء أثار ال جار مشاكل بطاقة البيان ، و ال سعيرة ، و تسجيل العلمة ال جارية ،و البكا المديرية بايجاد الحلك  المناربة 
 .لحماية مىالحهم 

وتحدث النقيب فادي مخارزة من الضابطة الجمركية عن أهمية وجكد اررالية مع البضاعة عند نقلها حين اثار ال جار مشكلة 
 .ال هريب و ال هرب الضريب  ال   من  أنها ال أثير رلباً علال الحركة ال جارية

 
 .وف  نهاية اللقاء أكد السيد عدوان علال دور وزارة ا ق ىاد ف  حماية ال اجر و الُمَىنِّّع و المس هلك ف  محافظة بيت لحم       
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 1اجتماع اللجنة الصناعية 

 مركز صاحبات األعمال
 

يهدف مركز صاحبات األعما  إلال دعم 
وتشجيحع مشحاركحة رحيحدات وصحاححبحات 
األعما  لاصة الرياديات ف  النشا حات 
ا ق ىادية، وإنطلقاً من رؤيحة الحغحرفحة 
ال جارية ف  تحححقحيحق تحنحمحيحة اقح حىحاديحة 
مس دامة، يعمحل الحمحركحز عحلحال تحعحزيحز 

 وجكدهن وتمكينهن، ورفع كفاءتهن. 

 وكالة معا -برنامج الرئيس 

 رام هللا  -دورة المعايير المهنية  
 شارك بها المدير العام السيد عالء عديلي ، ونظمت من قبل إتحاد الغرف التجارية الصناعية 

اجتماع مسؤولي مراكز تكنولوجيا المعلومات 
 مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية

 استضافة مجلس الشاحنين 
 مشروع المحطة الواحدة لتطوير األعمال المستدامة
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry 

(6112صورة وخبر ) الربع األول  لعام    

 استضافة مؤسسة الشرق األدني في عدة نشاطات 

، وللصورة الثانية استكمال مناقشة الخطة للصورة الثانية 6102اجتماع أول لمناقشة خطة عمل   

 دورة تغليف المنتجات                                                      دورة تصوير                  

جتماع تحضيري للبعثة التجارية الى جمهورية  التشيكا  

 لقاءات التكتل العنقودي 

  اجتماع مع مديرالضابطة الجمركية اجتماع مع مديرة موقع سيدتي المحظوظة
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Bethlehem Chamber of Commerce & Industry          مقال العدد 

 
 ماذا يريد منّا اعضاء الهيئة العامة؟ 

 

 

رؤا  ي ردد بيننا كمكظفين كلما اج معنا بشكل ررم  او غير ررم  ل ناو  الفطكر او  ح ساء القهكة لحل  لحمحس 
دقائق نخ لسها ال لرا ك    ن الر عن تقديم الخدمة  ي مراجع..ماذا يريد منّا اعضاء الحهحيحئحة الحعحامحةر و يح حكحرر 

السؤا  عندما ن عرض  هانات بسبب مكاكع ال ىاري  من قبل بعض ا عضاء، و يزداد السؤا  الحاحا عندما نقارن بين تحفحاعحل 
 اعضاء الهيئة العامة مع دعكاتنا و نشا اتنا و تفاعل اعضاء الهيئة العامة ف  الغرف ال جارية ا لرى مع نشا اتها. 

 

لم نقّىر يكما، و لم ن كانال عن تقديم اي دعم و مساندة  عضاء الهيئة العامة. نحن نقد  عدة لدمات  عضاء الهيئة العامة و الح ح  
تشمل علال ربيل لمثا    الحىر الخدمات اليكمية ال   نقدمها من تىديق  المعاملت و  هادات المنشأ و الحكحفحا ت و محعحامحلت 
جكاز السفر ا ردن ،  لدمات تعميم المعارض المحلية و الدولية و تسهيل ا   را  بها،  تنظيم البعثات ال جارية، ااافة الال لدمة 
ا ر شارات القانكنية و ال طكيرية للمنشآت، ناهيك عن الخدمات ال رويجية ا لرى من تعريف بالمنشآت علال صفح نا ا لك رونية 
و ورائل ال كاصل ا ج ماع  و غيرها من ورائل ال رويج المخ لفة، الدورات بمخ لف مكاايعها، ااافة الال بذ  جحهحكد مضحنحيحة 
ف  مجا  ال اييد و المناصرة لىال  اعضاء الهيئة العامة من قبل رئيس و اعضاء المجلس مع المؤرحسحات و الحجحهحات الحححكحكمحيحة 
ا لرى، و م ابعة كافة المشاكل الملّحة مع الكزارات المعنية، كما  ن ابع بشكل حثين مكاكع ال ىاري  الخاصة بال جار و نحعحمحل 
ما بكرعنا ل سهيل حىكلهم عليها، و لكن علال ماذا نحىل بالمقابل من البعضر ان بعض اعضاء الهيئة العا ، و لحلحرحف، يحعحامحل 
مكظف  الغرفة علال انهم من يقكمكن بطباعة ال ىاري ، و يقلّكن من اح را  المكظف ب ىرفات   ت نارب مع عاداتنا و تحقحالحيحدنحا، 
كما اننا نلمس احيانا عد  ا ل زا  من جانبهم و اللمبا ة و ا ر خفاف بجهكد الغرفة؛ حين ن عرض لش ال انحكاع ا نح حقحادات الح ح  
تطا  ف  بعض ا حيان الررك  الخاصة ببعض الخدمات، و ال   نؤكد انها وردت بدليل ررك  الخدمات المفروض علينحا محن قحبحل 

 اتحاد الغرف ال جارية الىناعية الزراعية الفلسطينية.

بالمقابل، نحن نف خر ببعض اعضاء الهيئة العامة المل زمين و المساندين للغرفة ال جارية و الذين ي جاوبكن محع كحافحة نشحا حاتحنحا و 
 الذين يدعمكن و يساهمكن مع الغرفة ال جارية ف  مسؤولي ها ا ج ماعية.

ان اداء المكظف و دافعي ه للعمل و ا بداع ت اثّر بعد  تجاوب ا عضاء، كما ان المكظف له قدرة معينة علال ا ح ما ، فحهحك انسحان 
لديه همكمه و مشاكله الخاصة، فلماذا يجب ان ي حمل ايضا اغطا من نكع  آلر من المراجعين الحذيحن تىحل بحهحم الحجحرأة اححيحانحا 

 لل طاو  علال المكظف و اهان هر 

 

نحن نقد  الكثير  عضاء الهيئة العامة ولكن   نجاهر او نفالر بانجازاتنا..هل يا تحرى محن الحكاجحب اتحبحاع ارحلحكب الحمحفحالحرة و  
ال هكيل ح ال نحىل علال ال قدير الكاف  لجهكدنار هل تكمن المشكلة ف  عد  دراية بعض اعضاء الهيئة العامة بكافة الخدمات الح ح  
تقدمها الغرفةر ا  ب جاهلهار ا  بثقافة ال ّمّرد ال   اصبحت جزء من  خىية كل فرد ف  هذا المحجح حمحع نح حيحجحة محا عحانحاه محن قحمحع 
ا ح ل ر ا  ن يجة اغط عا  ي عرض له المكا ن فيىب جا  غضبه علال اي  خص امامهر ا  بثقافة اللمبا ةر   ادري..حاولحنحا 
كثيرا تحليل ا رباب و لم نخرج ب فسيرات..هل بامكانكم مساعدتنا با جابة عن تساؤ تنار! اين تكمن المشكلةر و ماذا تريدون منّحار 
نامل منكم ان تزيلكا ليك   با  العنكبكت عن صندوق ا ق راحات و الشكاوي و تمطرونا باق راحاتكم و ان قاداتكم و محلححظحاتحكحم 

 لنس مر ف  تحسين ادائنا و نقد  لكم افضل الخدمات ال   ت نارب مع اح ياجاتكم.

 بقلم فيروز خوري
 نائب المدير العام
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 قسم العضوية والخدمات
 

يع بر العمكد الفقري للغرفة، فهحك يضحم 
فحح  عضححكيحح ححه أصحححححاب وصححاحححبححات 
ً فح  قحطحاع  المنشآت المرلىة ررحمحيحا
األعححمححا ، فححبححعححد أن كححان ا نحح ححسححاب 
ً يحعح حمحد  لعضكية الهيئة العامة الح حيحاريحا
علال قرار صاحب المنشأة، أصبح  انن 
الزامياً بعد أن صحادق رئحيحس السحلحطحة 
الك نية الفلسطينحيحة عحلحال قحرار قحانحكن 
الغرف ال جارية الىناعية الفلحسحطحيحنحيحة 
الذي من  أنه أن يعمل علال نمك الغرفة 
ً محححن لحححل  زيحححادة عحححدد  اقححح حححىحححاديحححا
األعضاء، وبال ال  العحمحل عحلحال تحقحديحم 
أفضل الخدمات ال   محن  حأنحهحا تحلحبحيحة 
اح يحاجحاتحهحم وتحححقحيحق مىحالحححهحم بحمحا 

 ي لء  مع ارادتهم.

شةيةكةل  111شيكل للصفحة الكاملةة و   611يسرنا ان نعلمكم انه بامكانكم  ان تنشروا اعالناتكم برسوم رمزية؛ 

لنصف صفحة، حيث بامكانكم ارسال االعالن جاهز من حيةث الةتةصةمةيةم لةلةسةيةد مةمةدول دعةدر  مسةؤول مةركةز 

، عةلةى ان يةتةم دفةع رسةوم chamber.org-it@bethlehemتكنولوجيا المعلومات علةى الةعةنةوان الةتةالةي: 

 في قسم المالية و شؤون الموظفين .  االعالن

و من الجدير بالذكر ان النشرة االلكترونية يتم تعميمها على جميع اعضاء الهيئة العامة الةبةالةد عةددهةم اكةثةر مةن 

الف عضو كما و يتم تعميمها على كافة المؤسسات المحلية، و عةلةى الةمةوقةع االلةكةتةرونةي لةلةغةرفةة و صةفةحةتةنةا  

 الرسمية على الفيسبوك.

 امكانية االعالن بالنشرة االلكترونية التي تصدرها الغرفة التجارية 

 عالن عن توفر قاعدة بيانات للمنشآت االقتصادية في محافظة بيت لحم ا

محنحشحأة  2202تعلن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم عن تكفر قاعدة بيانات تشمل ارمحاء و محعحلحكمحات ا تىحا   
اق ىادية مكجكدة ف  محافظة بيت لحم تشمل المنشآت المن سبة و غير المن سبة لعضكية الهيئة العامة ، ححيحن تحكفحرت هحذه 

 القاعدة ن يجة مس  اق ىادي  امل حدين للمحافظة. للحىك  علال معلكمات حك  ررك  هذه الخدمة يرجال ال كاصل  

 .   info@bethlehem-chamber.org معنا علال البريد ا لك رون  ال ال 

 

حرصا من غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم علال دعم المنشآت المن سبة لعضكية الهيئة العامة بجميع درجاتها و رحعحيحا 
منها ل قديم لدمات مميزة بار مرار، لىىت الغرفة ال جارية مساحة علال الىفحة ا لك رونية و صفحة الفيحسحبحك  لحعحرض 
نبذة عن كل منشأة من سبة لعضكية الهيئة العامة لمدة اربكع، و ري م ال كاصل مع كل صاحب منشأة ف  حينحه  لحذ الحمحكافحقحة 

  .علال نشر النبذة و ال أكد من دقة المعلكمات و عرض صكرة واحدة اما للمن ج او المنشأة او  عارها او صاحبها

على الراغبين بان يكونوا من اوائل الشركات التي يتم عرض نبذة عنها ارسال نبذة باللغة العربية تشمل عناوين االتصاال و 
 fayrouz@bethlehem-chamber.orgنائب المدير العام على البريد االلكتروني التالي :    -صورة الى فيروز خوري

 

  حملة دعم و ترويج املنشآت املنتسبة لعضوية الهيئة العامة

http:11www.bethlehem-chamber.org 

  خدماتنا المميزة

mailto:it@bethlehem-chamber.org


 

 

Bethlehem Chamber of Commerce & Industry خدماتنا المميزة  

 

 تقديم خدمات استشارية قانونية في املجال التجاري 
 

 مّنا في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم على
ً
تطوير بيئة االعمال في املحافظة و حماية حقوق و   حرصا

نذكركم بتواجد املستشار القانوني في   املنشآت العاملة في املحافظة و تعزيز تواجدها و تطوير عملها،  مصالح

الغرفة التجارية ايام السبت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر لتقديم خدمات 

 استشارية قانونية في املجال التجاري.
 

 للحصول على االستشارة يرجى تحديد موعد مسبق من خالل 

 602221516026026االتصال على أرقام الهواتف 

 info@bethlehem-chamber.orgأو البريد االلكتروني: 

 كما يمكن تحديد مواعيد أخرى بما يتناسب مع أوقات املستشارين

 

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

 تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عن 

 تقديم الخدمات االستشارية في مجال تطوير األعمال
  6:11وحتى الساعة  56:11يوم أربعاء من الساعة  وذلك كل

ً
 ظهرا

 مركز تطوير األعمال. –في مقر الغرفة التجارية 
 

 للحصول على االستشارة يرجى تحديد موعد مسبق من خالل 

 602221516026026االتصال على أرقام الهواتف 

 info@bethlehem-chamber.orgأو البريد االلكتروني: 

 كما يمكن تحديد مواعيد أخرى بما يتناسب مع أوقات املستشارين
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 صفحة  اإلعالنات   غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 
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 ضيف العدد غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 

   هايدي فاشن           

 

 ،،  لمسة سحرية تنقلنا من كنوز الماضي إلى سحر الحاضر... تراثنا هويتنا’’             

ال راث والحداثة، الكلريك مع المكاة،هنا ت لخص فكرة مىممة األزياء هايدي حنكنة لير ف  مجاراة العىر الحححديحن بحمحلبسحه 
. ذات ال ىاميم العالمية بإاافة لمسة فلسطينية تثريه حساً فنياً بمطرزات ذات ألكان وأ كا   بيعية تنفرد بها الحمحرأة الحفحلحسحطحيحنحيحة

للف يات الفلسحطحيحنحيحات، فحإن   وال طاريز ال   تحب أن تلبُسها  ال ىاميم  ول َميُز فكرة ُمىممة األزياء هايدي وبراع ها ف  ررم وتنفيذ
 .إاافةً الال أعجاب الزوار اإلجانب بالفكرة واألقبا  علال اق ناء أعمالها ، العديد من السيدات يأتينها من جميع المدن الفلسطينية

 
 .الفكرة واالنطالقة للتميز

 

فكرة المزج  بين الماا  والحححااحر ومحجحارة    ا نطلقة وتطكر الرؤية بدأت ف  عرض أزياء أُقيم ف  مدينة را  هللا، هنا تبلكرت
او   يحمحثحل محديحنحةماعاناى   فار عانت باألثكاب القديمة المطرزة ال   ت ميز بأن لكل غرزة فيها.  الشابات  المكاة  من أجل أن ت قبلها

 .قرية الفلسطينية ما ، مؤكدة أنها تهدف من وراء فكرتها الحفاظ علال ال راث الفلسطين  من ا ندثار وإعادة إحيائه من جديد
 

 ..اختيار األلوان والتصاميم
 

ح ال   يس طع أحد تقليد أعمالها، إاافة الال ما تحجحده محن مح حعحة   األ كا  الهندرية بيديها  ول  ميز المىممة هايدي فإنها تقك  بررم
ف قك  بكاع ال ىاميم ف  حين تنفذ الرركمات  ابة تعحمحل  .ما يناربه من الكان عىرية لل  الررم ف  تخيل الثكب القديم وال يار

 . معها وعدد من السيدات اللكات  يطرزن القطع المطلكبة
 
 
 

 ... التحديات و الرؤية المستقبلية
 

هحنحالحك محن يحعحمحل : " ، وتحقحك    نظراً إلرتفاع تكاليف قيمة المشغك ت المطرزة يدوياً ، ي م بيع القطع بارعار مرتفعة بعض الش ء
ماكنة ليا ة تكلف ه عالية   بدون  اليدوية وال طريزالفلح  والكرو يه  المشغك ت  الكاحدة ألن القطعة ألكثر من  هر كامل ف  إن اج

 وأواحت بأن األرعار تخ لف بإل لف القطع، فه  ت ي  لمعظم زبحائحنحهحا ححريحة الح حيحارنحكع..". جداً فهك بحاجة الال دقة ف  ال نفيذ
 .و كل ال طريز

 
نحن لسنا أقل لبرة ومهارة من الُمىممين العالميين، :" وتأمل المىممة أن تىل الال األركاق العالمية من لل  تىاميمها ، وتقك  

مكاحة أن الحكاجز والمعابر المقامة بين المدن الحفحلحسحطحيحنحيحة  ". لكن ا ح ل  اإلررائيل  يُحدّ من رهكلة تحركاتنا ورفرنا للخارج
 .تُحدد أنكاع األقمشة الُمس خدمة ف  ال ىاميم

 

اإلن قادات  دلالها ال راث الفلسطين  علال الملبس  وبالرغم من ا عجاب وا قبا  الشديد علال ُمن جاتها ا  أن هايدي واجهت بعض
أح ر  أي ان قاد ، لكن لماذا تُر  ال راث وال طريحز الحفحلحسحطحيحنح  وأصحبح  " الحديثة بحجة أن ذلك يُفسد المكرثات القديمة، لكنها ترد 

 " . مجرد  عار يُ غنال به 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 الغرفة  زمان 

 الغرفة زمان

أخذت هذ  الصور خالل حفل افتتال معرض "انتفاضة األقصى للصناعات الوطنية الفلسطينية " الذي أُقيم تحت 
رعاية معالي وزير الصناعة األسبق الدكتور سعدي الكرنز و بالتعاون مع اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية في 

و تخلل المعرض عرض للعديد من المنتجات المحلية من بينها   ،611126268،65الفترة الواقعة  ما بين 
 الحرفية ، الغذائية ، الكيماوية ، والملبوسات  وغيرها من الصناعات األخرى.

 
و يعد هذا المعرض أحد نشاطات الغرفة التجارية التي كانت و مازالت تسعى إلى ترويج المنتجات الوطنية و 
ً من جهة أخرى، بهدف إحالل المنتج الفلسطيني  التعريف بها من جهة والتشبيك بين الشركات اإلنتاجية محليا

 مكان المستورد . 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 امكانية تأجير مرافق الغرفة 
 ) قاعات إجتماعات و مؤتمرات (

 
من حرصنا علال تكفير أفضل بيئة أعما  للرق  بالخدمات وتسحهحيحل  

 511اج ماعاتكم، قمنا ب جهيز  قاعة اج ماعات كبيرة ت سحع لحقحرابحة 
  خص مزودة بمعدات الىكت والىكرة الرقمية الحديثة.

 
 للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا من خالل :

 16 –6026026 : هاتف 
 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

 معارض ومؤتمرات محلية ودولية خالل األشهر القادمة
 
 

  الدولي الثاني عشر لمستلزمات  6112معرض بيوتي أوراسيا ملتقى مال 
 ومواد التجميل والجمال                             

 اسطنبول _ 1122نيسان  12 - 12فترة المعرض :    
 
 معرضIPHEX-2016  للصناعات الدوائية والصحية 

  _ مومباي ، الهند1122نيسان  12 - 12فترة المعرض : 
 
 

 المعرض التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي 
 مركز الرياض الدولي –1122ايار  12 - 11فترة المعرض :     
 للمؤتمرات والمعارض    

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 

تسعال الغرفة إلال محكاكحبحة الح حطحكرات 
الحححححاصححلححة فحح  مححخحح ححلححف الححمححجححا ت 
وعكسها علال آلية عحمحلحهحا ولحدمحاتحهحا، 
وذلك لإلرتقاء بهذه الخدمات وتقديحمحهحا 

 . بأفضل جكدة
وتكاكباً مع تطكر بيئة األعما  وبسبحب 

 صعكبة السفر وتكاليفه الباهظة،
نحكفحر  لحكححم الحيحك  لحدمححة الحمحكحالحمححات 

 الجماعية المرئية
  (Video Conference Call )

بأحدث ال قنيات المسحمحكعحة والحمحرئحيحة 
ف  قاعة لاصة مجهزة لنسهحل عحلحيحكحم 

 ال كاصل مع ركق األعما : 

 بسرعة ومرونة وإتقان 

   الكصك  إلحال فحرص مح حاححة فح
 األركاق الجديدة

    اتما  صحفحقحات األعحمحا  بحنحجحا
 وبشكل أررع وإن اجية عالية 

   الحححفحاظ عحلححال عحلقحات ا عحمححا
 وتحسينها


