
منشأيت

تقــدم هــذه الخدمــات مــن منشــأيت مــن خــالل مكاتــب 
املســاعدة يف الغــرف التجاريــة واملنصــة االلكرتونيــة 
شــبكة  توفــري  اىل  باإلضافــة   www.monshati.ps
واســعة مــن الــرشكاء والخــرباء املحليــني، وحزمــة 
والتطويــر  الفنــي  الدعــم  خدمــات  مــن  متنوعــة 
تــم  التــي  التقنيــة،  واألدوات  واملــايل  اإلداري 
تطويرهــا ومأسســتها مــع الــرشكاء لتتناســب مــع 
االحتياجــات   املختلفــة للمنشــآت االقتصاديــة كتطويــر 

منتجاتها وخدماتها، وذلك: 

هي العنوان األول لتقديم خدمات اإلرشاد والدعم  
الفني واالداري املتخصص، وتسهياللوصول ملصادر 

التمويل املتاحة إلسناد وتطوير املنشآت: 

متناهية الصغر

الصغرية

املتوسطة

ــود ــف الجه ــالل تكات ــن خ ــا  م ــر أعامله ــك لتطوي  وذل
 الوطنيــة وخلــق شــبكة واســعة مــن الــرشكاء يف
ــذه ــة ه ــني بتنمي ــاص املهتم ــام والخ ــني الع  القطاع
الفلســطيني االقتصــاد  عصــب  كونهــا   املنشــآت 

واملكون األكرب فيه

خدماتنا

.

بهدف االستجابة لألسواق املحلية والدولية، ورفع 
إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، ورفع قدرتها لتصبح 

.أكرث مرونة يف مواجهة األزمات والتعايف من آثارها

.

,

,

خدمات التوجيه:   

االستشارات القانونية:   

تطوير املنتجات والخدمات والعمليات اإلنتاجية والتجارية
مبا يتناسب مع احتياجات األسواق املحلية والخارجية 

 تعزيز القدرة التسويقية وتقديم خدمات استشارية حول
توسيع نطاق عمليات املنشأة وسد فجوة املهارات

خدمات الدعم الفني املتخصصة:   

خدمات تطوير األعامل واإلدارة املالية:   

منصة "منشأيت" 

www.monshati.psستوفر املنصةاإللكرتونية

َمن املستفيدون ؟

ــار  ــن اآلث ــايف م ــة التع ــالل مرحل ــة خ ــا مدعوم خدماتن
ــطيني  ــاد الفلس ــىل االقتص ــا ع ــة كورون ــلبية لجائح الس
وذلــك إلســناد وتعزيــز صمــود املنشــآت املتناهيــة 

الصغر والصغرية واملتوسطة
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توفري البيانات واملعلومات حول الفرص والتحديات يف األسواق
.التخاذ القرارات االستثامرية الصحيحة 

تحسني قدرة أصحاب املنشآت عىل فهم األطر القانونية 
.والتنظيمية واإلرشادات الحكومية 

.

.

بناء القدرات وتطوير مناذج وخطط العمل للمنشآت

خدمات منشأيت التي تقدم من مكاتب املساعدة 

يف الغرف التجارية هي: 

.

 والقروض، باإلضافة إىل تيسري الوصول إىل مصادر وقنوات   
.التمويل املتاحة

تقديم خطط الوصول لألسواق والزبائن مبا يف ذلك
التسويق اإللكرتوين 

 
.

املشورة القانونية مبا يتعلق بعالقات العمل و العامل
.وصياغة العقود واالتفاقيات 

 متطلبات إجراءات الرتخيص والتصدير والتغلب عىل األزمات املالية 
.والنزاعات التجارية

 جميع خدمات اإلرشاد والدعم الفني الصحاب املشاريع
.الجديدة والقامئة لتساعدهم يف بناء وتطوير مشاريعهم

 تعبئة منوذج طلب الخدمة واملساعدة للتواصل مع الرشكاء
 املحليني ومنوذج طلب التمويل

  
.

 خدمات التدريب وورش العمل االفرتاضية لبناء القدرات

عرض منتجات املسجلني يف املنصة

نقدم خدماتنا لجميع املنشآت االعضاء يف الغرف التجارية
 ونرحب بغري االعضاء للتعرف واالستفادة من خدمات 

"منشأيت"

.

.

.

.

“قيد التطوير “

تطوير أو بناء القدرات  يف اإلدارة املالية و إدارة السيولة



ــار  ــن اآلث ــايف م ــة التع ــالل مرحل ــة خ ــا مدعوم خدماتن
ــطيني  ــاد الفلس ــىل االقتص ــا ع ــة كورون ــلبية لجائح الس
وذلــك إلســناد وتعزيــز صمــود املنشــآت املتناهيــة 

الصغر والصغرية واملتوسطة
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إلسناد وتطوير المنشآت

ميكنكم االستفسار واإلستفادة من خدمات "منشأيت" من 
خالل زيارة أو االتصال مع مكاتب املساعدة املحلية يف 

:الغرف التجارية التالية

كيف نحصل عىل خدمات منشأيت؟

Email-إمييل : helpdesk@hebroncci.org

Phone-تلفون : 02-2228218

Email-إمييل : helpdesk@bethlehem-chamber.org

: 02-2742742Phone-تلفون

Bethlehem 

Email-إمييل : helpdesk@nablus-chamber.org

Phone-تلفون : 09-2379615

Nablus 

Email-إمييل : Jericho.helpdesk7@gmail.com

Phone-تلفون : 02-2323313

Jericho 

Email-إمييل : lhd.gaza@gmail.com

Phone-تلفون : 08-2529223

Al Wosta Gaza 

إسناد. تطوير. ابتكار

الخدمات و آلية املساعدة

التواصل املبارش للمنشآت التي لديها استفسارات أو احتياجات
و التوجهإىل مراكز ومكاتب املساعدة يف الغرف التجارية

و الصناعية ..

التواصل مع الغرفة التجارية

 مركز خدمات الجمهور يستقبل املنشأة و يوجهها إىل
أحد موظفي املساعدة

يتم تعبئة طلب املساعدة مع صاحب املنشأة

 يتم تحديد احتياجات املنشأة باستخدام
منوذج التشخيص

يتم تقديم الخدمة املطلوبة أو تحويلها
للرشكاء وخرباء االختصاص 

Hebron الخليل

بيت لحم

نابلس

أريحا

قطاع غزّة/الوسطى

الرشكاء الرئيسيون: 

الرشكاء املساندون: 


