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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=737 

 تنظيم ورشة عمل متخّصصة حول قانون الضامن االجتامعي

ىل  ايل و د  يف األ ا
 األرض السالم، وابلناس املرسة

 
ري  ام ؤانمت بألف   ولك 

2019 

 طاولة مستديرة ملؤسسات القطاع الخاص ملناقشة
قانون الضامن االجتامعي   

 استضافة ورشة عمل حول مكافحة املخدرات
بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة بيت لحم   

 ورشة عمل حول تشكيل املجلس االقتصادي
بالتعاون مع مديرية االقتصاد الوطني   

 ورشات عمل

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=737
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 زيارات / لقاءات / اجتامعات عمل

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=736 

 عقد اجتامع مع ممثيل رشكة رساج إلدارة صناديق االستثامر

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=757 

 استقبال مدير الضابطة الجمركية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=777 

 مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
يقّدم التهاين اىل قائد منطقة بيت لحم    

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=784 

  استقبال ممثيل مرشوع غرفة كولون الحرفية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=771 

 بحث سبل التعاون املشرتك مع بلدية بيت فّجار 

 اجتامع مع مؤسسة كري الدولية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=759 

 لقاء مع اللجنة التأسيسية ألصحاب محالت املواد التموينية و االستهالكية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=757
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=736
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=784
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=777
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=759
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=771
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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=752 

معرض الصناعات االردنية الرابع أعاد للمدينة رونقها 
 وأسس لرشاكة تجارية اردنية فلسطينية جديدة

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=749 

 من فعاليات معرض الصناعات واملنتجات األردنية يف بيت لحم

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=760 

 تكّريم الرشكات املساندة للغرفة التجارية
يف معرض الصناعات األردنية   

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=750 

 تسليم الجوائز للفائزين بالسحب عىل بطاقات الدخول للمعرض 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=752
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=760
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=749
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=750
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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=783 

التربع بجهاز كهربايئ  لجمعية زعرتة التعامرة الخريية   

 املسؤولية االجتامعية

كنوز بيت لحم -مرشوع التكتل العنقودي   

استكامال اللتزامها يف ترسيخ مفهوم املسؤولية االجتامعية تجاه املجـتـمـع 
املحيل، واصلت غرفة تجارة وصناعة مـحـافـظـة بـيـت لـحـم تـقـديـم 

  املساعدات واملساهامت للمؤسسات ضمن مسؤوليتها االجتامعية :
، الستخدامها يف John Paul 2توفري أكشاك الغرفة اىل مؤسسة -

 نشاطات أعياد امليالد املجيدة.
 التربع مببلغ مايل اىل نادي إسالمي بيت لحم الريايض .-
 لذوي االحتياجات الخاصة. SIRAالتربع مببلغ مايل اىل مدرسة -
 بيت ساحور .-التربع مببلغ مايل كمساهمة لتنظيم سوق الحكاية -
 املساهمة يف صندوق الطالب املحتاج (جامعة بيت لحم).-
 التربع بكرايس اجتامعات ملؤسسة من القطاع العام يف بيت لحم .-

 املشاركة يف مهرجانات

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=740 

 املشاركة يف مهرجان الزيتون الثامن عرش املشاركة يف مهرجان بيت جاال الدويل للسالم

ساحة املهد -سوق امليالد املوسمي   اجتامع مع اليونيدو  

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=783
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=740
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http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=758 

لجنة اإلرشاف عىل انتخابات غرفة تجارة و صناعة محافظة 
  بيت لحم تواصل تدقيق ملفات أعضاء الهيئة العامة

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=764 

اعتامد مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة و صناعة محافظة 
 بيت لحم و توزيع املناصب االدارية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=766 

قائد منطقة بيت لحم يُهنّىء غرفة تجارة و صناعة محافظة 
  بيت لحم بنتائج االنتخابات

 مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة محافظة
بيت لحم الجديد يستقبل املهنئني   

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=769 

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=772 

 مجلس اإلدارة الجديد لغرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
يتخذ عدة قرارات يف اجتامعه الرابع    

2018انتخابات مجلس اإلدارة   

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=764
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=758
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=766
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=769
http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=772
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 دورات تدريبية

http://www.bethlehem-chamber.org/a/
ViewContent.aspx?ID=773 

 صيانة السيارات الهجينة  رشكة بيت جاال لصناعة االدوية—)TOTدورة تدريب مدربني (

 دورة صيانة األجهزة الخلوية دورة التسويق االلكرتوين

 دورة التمديدات الصحية والبالط

http://www.bethlehem-chamber.org/a/ViewContent.aspx?ID=773
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2019اعالن خصم عىل سوم االشرتاك السنوي لعام   

 هدية غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم



 

8 

شهادة بينام وصل عـددهـا يف نـفـس  321إىل  2017وصل عدد شهادات املنشأ  خالل الثلث الثالث من العام   - 
 شهادة. 269إىل  2018الفرتة من العام 

 32إىل  2017وصل عدد تسجيل املنشآت الجديدة يف عضوية الهيئة العامة خالل الثلث الثالـث مـن الـعـام  - 
 منشأة جديدة . 45إىل  2018منشأة جديدة بينام وصل عددها يف نفس الفرتة من  العام 

معاملة بينام وصل  401إىل  2017وصل عدد معامالت التصاريح التجارية املقدمة خالل الثلث الثالث من العام  - 
 معاملة . 382إىل  2018عددها يف نفس الفرتة من  العام 

 مقارنات واحصائيات صادرة عن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
2018خالل الثلث الثالث 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
 املميزةخدماتنا 

2017 

2018 
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  Protective Tariffتعرفة للحامية الجمركية 
هي تعرفة تقرر لغرض حامية أو تشجيع صناعة محلية، وذلك عن طريق وضع نسبة جمركية عالية عىل البضائع املستوردة التي تنافس 
البضائع املامثلة املصنوعة محليا، ومثل هذه التعرفة تعمل عىل ترويج الصناعة الوطنية وتنويعها ولكنها يف نفس الوقت تعمل عىل رفع 

.كلفة اإلنتاج وتؤثر بالتايل عىل القوة الرشائية للمواطنني  
 

  Non -Tariff Barriersالحواجز غري الجمركية 
.هي الحواجز التي متنع حرية التجارة خالف الرسوم الجمركية كالقيود األخرى عىل السلع األجنبية مثل الدعم املحيل لبعض السلع الوطنية   

 

  Custom Brokerوسيط أو مخلص جمريك 
هو شخص طبيعي أو معنوي يتوىل تخليص املعامالت الرسمية الخاصة بالبضائع املستوردة وتخليصها من الجمرك وإعداد أوراق البضائع 
املعّدة للتصدير وتقدميها إىل السلطات الجمركية، وكذلك تقديم املستندات والوثائق األخرى التي تطلبها السلطات الحكومية يف البلدان 

 األجنبية.
  Customs Declarationترصيح جمريك 

لدى مرور البضائع املستوردة أو املصّدرة عىل نقاط التفتيش أو التخليص الجمركية ينبغي أن تكون مزودة 
 بتصاريح لتسهيل مرورها، والتصاريح الجمركية عدة مناذج تتناسب مع العملية الجمركية املحددة.

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 مصطلحات تجارية

 
 شهادة المنشأ:

 هي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل و ا زرة االقتصاد الوطني، تعكس البيانات
 الخاصة بالصادرات الوطنية المنشأ إلى الدول العربية ودول العالم األخرى عدا اسرائيل ودول االتحاد األوروبي. وتتضمن

 معلومات تفصيلية عن نوعية وكمية وقيمة البضاعة بحيث تتوافق مع الفاتورة والمرفقات معها، ولها أهمية في اإلعفاءات
 الجمركية حسب قواعد المنشأ المتفق عليها بين البلدين في االتفاقيات الموقعة بينهما.

 
 إعادة التصدير:

 هو تصدير البضائع أو السلع التي سبق وان استوردت من بلد أجنبي دون تصنيعها أو إحداث أي تغيير أساسي فيها،
 وتحدث هذه العملية ألسباب مختلفة منها حالة رفض البضاعة من قبل المستورد بسبب وجود مخالفات في شروط الشحن.
 ويتم كذلك إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ أو إلى أي بلد آخر في حالة رفض السلطات الجمركية والصحية التخليص

 عليها بسبب عدم صالحيتها لالستهالك البشري.
 
 

 العالمة التجارية:
 هي أية عالمة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع وذلك للداللة على أن تلك البضائع تخص صاحب

 العالمة بحكم صنعها أو انتخابها أو الشهادة أو االتجار بها أو عرضها للبيع.

 املفاهیم واملصطلحات

 معلومات
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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 

 أيلول 12 2 14 5 1

 ترشين أول 13 2 15 4 1

 املجموع 38 5 43 15 2

 ترشين ثاين 13 1 14 6 0

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

 .الصفحة االلكرتونية لوزارة االقتصاد الوطنياملصدر : 

 املعارض الدولية

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

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


 

 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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 كل عام وانتم بألف خري


