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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=679 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=685 

غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و ممثلية هنغاريا يف فلسطني 
  تنظاّمن فعاليات اليوم الهنغاري (املجري)

  استقبال وفداً من جمهورية تشييل

 لقاءات مع جهات خارجية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=704 

غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم و اليونيدو تبحثان مع أعضاء التكتل 
  العنقودي "كنوز بيت لحم" املراحل القادمة للمرشوع

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=685
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=679
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=704
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ستقبال مدير رضيبة القيمة املضافة و مدير الضابطة الجمركيةا   

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=721 

 لقاءات مع املؤسسات األهلية واملدنية

 استضافة أصحاب الفنادق و املطاعم السياحية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=720 

فرع بيت لحم –توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة املهندسني     

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=728 

   بحث سبل التعاون املشرتك مع اتحاد صناعة الحجر و الرخام 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=683 

 غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم تزور منطقة بيت لحم الصناعية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=681 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=728
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=721
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=720
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=681
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=683
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http://www.bethlehem-chamber.org/
a/ViewContent.aspx?ID=715 

 مجلس شبايب اقتصادي

  تأسيس مجلس شبايب اقتصادي يف غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=694 

املستوى األول" –دورة تدريبية يف "اللغة العربية     

 دورات تدريبية 

 نشاطات مركز صاحبات األعامل

 تنظيم سوق رمضان للمنتجات النسائية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=696 

صوريف -استقبال وفد من جمعية الوئام الخريية    

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=713 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=696
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=713
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=715
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=694
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  معرض الصناعات األردنية يف بيت لحم

غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم و غرفة صناعة عاّمن تبارشان 
  االعداد لتنظيم معرض الصناعات األردنية يف بيت لحم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=705 

 معرض الصناعات األردنية الرابع ينطلق يف بيت لحم مطلع ترشين األول القادم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=727 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=705
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=727
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شهادة بينام وصل عددها يف نفس الفرتة  322إىل  2017وصل عدد شهادات املنشأ  خالل الثلث الثاين من العام   - 
 شهادة. 299إىل  2018من العام 

منشـأة  25إىل  2017وصل عدد تسجيل املنشآت الجديدة يف عضوية الهيئة العامة خالل الثلث الثاين من العام  - 
 منشأة جديدة . 30إىل  2018جديدة بينام وصل عددها يف نفس الفرتة من  العام 

معاملة بينام وصل  1630إىل  2017وصل عدد معامالت التصاريح التجارية املقدمة خالل الثلث الثاين من العام  - 
 معاملة . 1823إىل  2018عددها يف نفس الفرتة من  العام 

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

 

تعلن غرفة تجارة استكامالً لسعيها يف تقديم أفضل الخدمات النوعية ألعضاء هيئتها العامة، 
 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

2017 2018 
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  Commercial Invoiceفاتورة تجارية 
 فاتورة تبني كمية وقيمة البضائع املرسلة ومواصفاتها ورشط التسليم املقرتن بالسعر وتصدر عن املصّدر وتصّدق من قبل الغرف التجارية.

 

  Customs Declaration Form (CDF)منوذج بيان جمريك 
وثيقة رسمية يعدها وكالء تخليص معتمدون يقومون بتخمني واحتساب الرسوم الجمركية والرضائب التي ستقوم بجبايتها السلطات 

ويجب إعداد البيان الجمريك بشكل دقيق ومطابق لبيان حمولة الباخرة الذي يتم تقدميه من قبل رشكة النقل للسلطات  الجمركية.
 الجمركية تفاديا لغرامات جمركية.

 
  Pro-Forma Invoiceفاتورة أولية 

فاتورة يقوم بإعدادها املصّدر بناء عىل أمر بيع أو استفسار، واستالم املستورد لهذه الفاتورة ال تلزمه عىل رشاء 
وتحتوي هذه الوثيقة عىل وصف كامل للمنتجات، األسعار، مواصفات االسترياد، مواعيد التسليم  املنتجات.

وقد تكون هذه  املتوقعة، رشوط ومواعيد الدفع، الطريق املتبع، التعبئة، الشحن، التأمني، تفريغ البضائع.
 الوثيقة رضورية للمستورد للحصول عىل رخصة حكومية لالسترياد أو فتح اعتامد مستندي.

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 مصطلحات تجارية

 

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيع عدد من االتفاقيات التجارية عىل املستوى الدويل واإلقليمي من شانها 
تسهيل التبادل التجاري مع العامل الخارجي واالنفتاح عىل األسواق الخارجية , ونظرا للوضع االستثـنـايئ لـلـسـوق 
الفلسطينية والرتابط املعقد مع االقتصاد اإلرسائييل وعدم إمكانية الفصل التام بني السوقني، تم توقيع اتـفـاقـيـة 
باريس مع اإلرسائيليني والتي تنص عىل العمل من خالل اتحاد جمريك ينطبق عىل املستوردين من كال الجانـبـني , 
مع مراعاة احتفاظ السلطة الفلسطينية اتخاذ بعض اإلجراءات التي تتفق مع املصلـحـة االقـتـصـاديـة لـلـسـوق 

 .الفلسطينية
 مالحظات هامة

�يف حالة عدم وجود رقم االسترياد عىل املعابر بعد مرور فرتة األسبوعني عىل املستورد مراجعة دائرة االسترياد (حسب املحافظة). -

يقوم املستورد بعمل بطاقة تعامل بالتجارة الخارجية مرة واحدة فقط, ويبقى الرقم قائم يف املعابر برشط أن يستخدم مرة واحدة يف  -
 .السنة كحد أدىن وإال يتم إلغاء هذا الرقم

 

 رخص االسترياد
 -: منح رخص االسترياد عىل النحو التايل

 . : A1.A2 &Bرخص االسترياد حسب القوائم  :أوالً

 ).QUOTAرخص االسترياد حسب نظام الحصص ( ثانياً:

 ثالثاً: رخص استرياد املركبات.
 رخص االسترياد األخرى. رابعاً:

 االسترياد

 معلومات
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 املصدر : الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني .

2017جدول يبني عدد السكان يف محافظة بيت لحم حسب التجمع لعام  �
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عدد املصانع الجديدة 
 املرخصة

بطاقة التعامل بالتجارة 
 الخارجية

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

 أيار 11 3 14 6 2

 حزيران 6 1 7 5 0

 متوز 11 0 11 4 1

 املجموع 28 4 32 15 3

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

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 https://www.ssc.ps/#/home  -:الصفحة الرئيسية لقانون الضامن االجتامعي  -

 
 https://www.ssc.ps/#/bulletins  -نرشة تعريفيه عن قانون الضامن االجتامعي : -
 
 https://www.ssc.ps/#/faq/1 -اجوبة ألسئلة دارجة حول قانون الضامن االجتامعي : -

 قانون الضامن االجتامعي 
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 2018قامئة باملعارض التي ستقام يف تركيا حتى نهاية العام 

 من املعلومات، ميكنكم التواصل معنا من خالل : للمزيد
 )قسم العضوية والخدمات ( 02 –2742742 : هاتف 

 info@bethlehem-chamber.org: بريد إلكرتوين 



 

 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 

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

 للتعرف على أقسام ومرافق الغرفة التجارية 
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