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  بحث سبل التعاون املشرتك مع ممثلية سويرسا 

http://www.bethlehem-chamber.org/
a/ViewContent.aspx?ID=649 

http://www.bethlehem-chamber.org/
a/ViewContent.aspx?ID=656 

http://www.bethlehem-chamber.org/
a/ViewContent.aspx?ID=661 

  استقبال سفري دولة جنوب افريقيا

  استقبال ممثل جمهورية مالطا لدى دولة فلسطني

 لقاءات مع جهات أجنبية

  بحث سبل تعزيز التبادل التجاري مع السفري املجري 

http://www.bethlehem-chamber.org/
a/ViewContent.aspx?ID=662 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=675 

 ورشة عمل متخّصصة يف بناء قدرات الرشكات الصغرية
و املتوسطة من املصدرين الجدد و املحتملني    

  ورشة عمل حول خفض تكاليف التجارة الفلسطينية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=660 

 ورشات عمل 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=675
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=660
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=656
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=662
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=661
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=649
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 نشاطات مركز صاحبات األعامل

 الدفاع املدين يكرّم غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=641 http://www.bethlehem-chamber.org/a/

ViewContent.aspx?ID=644 

 بحث سبل التعاون املشرتك مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

 لقاءات مع املؤسسات األهلية واملدنية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=650 

  استقبال اللجنة الدولية للصليب األحمر

  تنظيم لقاء حواري مبناسبة يوم املرأة وعيد األم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=669 

 يتقدم
 رئيس وأعضاء مجلس  ادارة 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم  واملدير العام  
 والطاقم التنفيذي من أبناء شعبنا الفلسطيني بأجمل التهاين والتربيكات 

مبناسبة حلول  شهر رمضان املبارك    
   و كل عام وأنتم بخري،،،،

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=644
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=650
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=641
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=669
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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=674 

  دورة تدريبية يف "اساسيات ومهارات الحاسوب"

 دورات تدريبية 

  GIZنظمت وحدة التدريب املهني والتقني دورتني للتبليط والتمديدات الصحية بالتعاون مع مركز مهني بيت جاال وبدعم من 
 ضمن مرشوع التدريب بهدف التشغيل

 

استكامالً لسعيها يف تقديم أفضل الخدمات النوعية ألعضاء هيئتها العامة، 
 تعلن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عن استمرار 

 تقديم الخدمات االستشارية يف مجاالت 
 تطوير األعامل ، القانون التجاري ، التدقيق املايل

 للحصول عىل االستشارة يرجى تحديد موعد مسبق من خالل 
 2764401/2742742االتصال عىل أرقام الهواتف 

 info@bethlehem-chamber.orgأو الربيد االلكرتوين: 

 اعالن

 خدماتنا املميزة

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=674


 

4 

، وحصـلـت عـىل  Lloyd's Registerاجتازت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم التدقيق الخارجي لآليزو الذي نفذته رشكة ماك انرتناشونال ممثلة رشكـة 
 .9001-2015املواصفة الجديدة 

 
، ملـا فـيـه خـدمـة املوتعترب هذه املواصفة إحدى املحاور األساسية التي تقوم عليها املؤسسات لتعزيز مبادئ القيادة، وإدارة املخاطر، وضامن استمرارية األع

ــم. ــل دائ ــك ــة بش ــام ــع ــة ال ــئ ــي ــه ــاء ال ــات أعض ــب ــل ــتــط ــق م ــي ــق ــح ــني األداء، وت ــس ــح ــدف ت ــه ــة ب ــي ــج ــي ــرتات ــات االس ــه ــوج ــت  ال
، واسـتـمـرت بـالـعـمـل 2002تجدر االشارة إىل أن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم هي أول غرفة تجارية فلسطينية تحصل عىل شهادة اآليزو منذ عام 

 الدؤوب للمحافظة عليها حتى وقتنا الحارض.

9001-2015الحصول عىل شهادة آيزو    

2018أخبارنا يف الثلث األول لعام   
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شهادة بينام وصل عددها يف نفس الفرتة  435إىل  2017وصل عدد شهادات املنشأ  خالل الثلث األول من العام   - 
 شهادة. 341إىل  2018من العام 

منشـأة  60إىل  2017وصل عدد تسجيل املنشآت الجديدة يف عضوية الهيئة العامة خالل الثلث األول من العام  - 
 منشأة جديدة . 64إىل  2018جديدة بينام وصل عددها يف نفس الفرتة من  العام 

معـامـلـة بـيـنـام  1664إىل  2017وصل عدد معامالت التصاريح التجارية املقدمة خالل الثلث األول من العام  - 
 معاملة . 1798إىل  2018وصل عددها يف نفس الفرتة من  العام 

 مقارنات واحصائيات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
2018خالل الثلث األول من العام    

عدد املصانع الجديدة 
 املرخصة

بطاقة التعامل بالتجارة 
 الخارجية

 محافظة عدد التجار الجدد املسجلني يف السجل التجاري
 ذكور إناث املجموع بيت لحم 

 كانون ثاين 3 1 4 2 1

 شباط 12 1 13 3 0

 أذار 10 1 11 4 1

 املجموع 25 3 28 9 2

 2018عدد املصانع الجديدة املرخصة  يف محافظة بيت لحم خالل الربع األول  -بطاقة التعامل بالتجارة الخارجية  -احصائيات السجل التجاري 

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 قيم الصادرات بالدوالر  $  5,327,750.63

5,008,243.5  $ 
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 Brand Name  عالمة تجارية

وتتمتع العالمات التجارية بحامية قانونية  هو رمز يستخدم لتمييز أحد املنتجات التجارية عن املنتجات املشابهة التي ينتجها املنافسون.
 . من اعتداء الغري عليها يف القوانني الداخلية ويف القانون الدويل

 

 Import License  رخصة استرياد
هي رخصة أو ترصيح تصدرها إىل املستورد سلطة حكومية مختصة تسمح له مبوجبها بجلب كميات محددة من بضائع وسلع محـددة، ال 
ميكن استريادها إال مبثل هذه الرخصة. وهي أداة حكومية لضبط ومراقبة حركة التجارة عرب الحدود الوطنية، وهـي آلـيـة لـلـتـأكـد مـن 
السياسات التجارية وتنفيذها فيام يتعلق مبنح معاملة تفضيلية وضامن استيفاء متطلبات ما قبل املوافقة وكـذلـك مـتـطـلـبـات الصـحـة 

 . والسالمة اإلجبارية
 

 Rules of Origin  قواعد املنشأ
مجموعة من القواعد تتضمنها االتفاقيات التجارية بهدف تسهيل تحديد بلد املنشأ، حيث يستفاد من تحديـد 

 . بلد املنشأ يف الحصول عىل إعفاءات جمركية تفضيلية منصوص عليها يف اتفاقيات التجارة الحرة

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 مصطلحات تجارية

  ما هي شهادة املنشأ :
 

تصدر عن الغرف التجارية والصناعية  للبلد املُصّدر تبني ( منشأ البضاعة) أي مكان صنـع أو إنـتـاج  شهادة هي
البضاعة املراد تصديرها. وتعترب وثيقة رضورية للتعرف عىل جنسية البضاعة بهدف تقدير نسب الـرسـوم الـتـي 
ستفرض عليها أو املعامالت التفضيلية التي ستمنح لها يف بلد املقصد حسب االتفاقيات (الثنائـيـة أو مـتـعـددة 

 األطراف).

 شهادات املنشأ الفلسطينية :

 شهادة املنشأ املوحدة للدول العربية تصدرها الغرف التجارية الصناعية وتصادق عليها وزارة االقتصاد -1
 الوطني. وفقا التفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكربى.

 (يتم إصدارها من دائرة الجامرك الفلسطينية) . EURO1شهادة املنشأ إىل دول االتحاد األورويب: شهادة  -2

شهادة املنشأ الصادرة إىل باقي دول العامل عدا االتحاد األورويب (اللغة اإلنجليزية) تصدر من الغرف  -3
 الصناعية وتصادق عليها وزارة االقتصاد الوطني. التجارية

 عىل أن يقوم املصدر بتعبئة الطلب الخاص(تصادق الغرف عىل الفواتري الخاصة بالبضاعة) إعادة التصدير  -4
 بإعادة التصدير من مكاتب وزارة االقتصاد الوطني وتوفري كافة الوثائق املطلوبة.

 الحصول عىل شهادة املنشأ

 معلومات
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 املصدر : االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني .
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 املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 

2017التعداد السكاين يف فلسطني    
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  "نحن نحّول عطاءكم ألكرث الناس حاجة"
 

 اخواتنا و اخواننا املُحسنني الكرام،
 

عودمتونا دامئاً الوقوف إىل جانب الفقراء واملحتاجني، ونحن يف غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم، نضع أمامكم فرصة 
طيبة يف شهر رمضان الفضيل، لتكونوا عوناً إلخوة و أبناء لكم، وأرس كرمية، تعاين من قلة ذات اليد، ومحدودية الدخل، 

 لتمدوا لهم اليد الحانية، وتأخذوا بأيديهم إىل بر األمان.
 

اننا و ضمن مسؤوليتنا االجتامعية نستهدف الكثري من هؤالء، ممن تعففوا عن السؤال، أو ضاقت بهم األحوال فلم يجدوا 
 سندا أو مالذا يلجأون إليه، وعرفنا بأحوالهم ومدى حاجتهم، فسارعوا لتقدموا لهم ما تجود به أنفسكم.

 
إن غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم تلتزم سنويا باملساهمة من موازنتها السنوية يف صندوق املسؤولية االجتامعية 

 من أجل تعميق مفهوم التكافل و املسؤولية االجتامعية. 2015الذي بدأت به منذ العام 
 

 نأمل مشاركتكم و مساهمتكم معنا يف تحّمل املسؤولية سويا.
 

 ميكنكم التربّع من خالل رقم الحساب التايل:
 

 حساب غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
 اسم الحساب: صندوق املسؤولية االجتامعية

 فرع بيت لحم-بنك فلسطني
 376000حساب رقم: 

IBAN NIS : PS93 PALS 0450 0376 0000 9930 0200 7 
IBAN USD: PS81 PALS 0450 0376 0000 0130 0200 8 

 
 قسم املالية، للتربع مبارشة.   –أو التفّضل بزيارة مقر غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم 

 

 2742742 02ملزيد من املعلومات و لالستفسار، يرجى التواصل معنا عىل هاتف رقم 
 

  تربعكم = محّبة

 



 

 امكانية تأجير مرافق الغرفة 
 ( قاعات اجتماعات و مؤتمرات )

 
ل   ي ات وتسه من حرصنا على توفير أفضل بيئة عمل للرقي بالخدم

ة  راب ق ع ل س  150اجتماعاتكم، قمنا بتجهيز  قاعة اجتماعات كبيرة تت
 شخص مزودة بمعدات الصوت والصورة الرقمية الحديثة.

 
 للمزيد من المعلومات، 

 02 –2742742 : هاتف يمكنكم التواصل معنا من خالل:
 info@bethlehem-chamber.org    :بريد إلكتروني 

�معارض ومؤتمرات دولية 

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

chamber.org/a/ViewCat.aspx?ID=EXH-http://www.bethlehem 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 (قسم العضوية الخدمات)  يرجى زيارة الغرفة التجارية لتعبئة النماذج المطلوبة  معرض اي في بالمشاركة الراغبين على

http://ifocus.ps/virtualtour/bethlehemchamberofcommerce/bethlehemchamberofcommerce.html 

 للتعرف على أقسام ومرافق الغرفة التجارية 
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SECTORS CITY DATE 

Home Electronics İstanbul 20-23  June 2018 
Agriculture Samsun 26-30  September 2018 

Heating Technology İstanbul 2-7  October 2018 
Furniture Adana 2-7  October 2018 
Furniture Ankara 17-21  October 2018 

Construciton Materials and 
Technologies, Restoration Antalya 14-17  November 2018 

Food and Beverages Samsun 22-25  November 2018 

  2018قائمة بالمعارض التركية التي ستعقد في الفترة الواقعة ما بين شهري حزيران ونوفمبر 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=EXH

