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 خدمات التدريب وبناء القدرات:
العمل  أساليب  إتقان  أو تطويرها بهدف  الجديدة  بالمعارف والمهارات والقدرات  الفرد  وتسليح  الى تزويد  الخدمات  تهدف هذه 

والتخطيط لزيادة االنتاجية ورفع جودة المنتجات وتحسين أداء الخدمة. وهي عملية مستمرة لضمان مواكبة التطورات في األساليب 

اة المنشآت وتطورها، وكذلك المساعدة في استخدام األدوات والتكنولوجيا الجديدة في مختلف  واألدوات والعمليات في دورة حي

من خدمات التدريب وبناء  المنشآت الصغيرة والرياديين من الشباب والنساء من الفئات األكثر استهدافاً  أنشطة األعمال، وتعتبر  

لحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية القدرات. أما عن مقدمي هذه الخدمات فنجدها لدى المؤسسات ا

 والشركات االستشارية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات.  

 

 وزارة العمل - اإلدارة العامة للتدريب المهني

 
من   أكثر  المهني  للتدريب  العامة  اإلدارة  العمل/  وزارة  برنامج    27تقدم 

الذكور واإلناث من خاللها على شهادة دبلوم  تدريبي يحصل المتدربون من  

مهني متخصص أو دورة تدريبية في مجاالت )التجميل، الخياطة وتصميم  

األزياء، تصميم جرافيكي، الحاسوب والشبكات، صيانة االجهزة المنزلية، 

الكهربائية  والتمديدات  والتصوير  والديكور  والنجارة  واأللمنيوم  الحدادة 

مسية وميكانيك وكهرباء وتجليس السيارات والتصوير والصحية والطاقة الش

حيث يتم التسجيل لاللتحاق ....الخ( ، وذلك وفقا لحاجة سوق العمل من المهن

 بالدورات المهنية الكترونياً وفقاً للمحافظات. 

  

 الختيار الدورة التدريبية على الرابط التالي: 

 ://bit.ly/4molVTC2021https 

 

 2800 298 2 970+ تلفون:

  pal.pna.ps-http://tvet :صفحة الكترونية

 pal.org-imsrahin@tvet :بريد الكتروني

 أرقام التواصل لمراكز التدريب المهني: 

 04-2504811 مركز تدريب مهني جنين •
 09-2384890مركز تدريب مهني نابلس  •
 09-2671242مركز تدريب مهني طولكرم  •
 09-2940006مركز تدريب مهني قلقيلية  •
 09-2515478مركز تدريب مهني سلفيت  •
 02-2487082مركز تدريب مهني بيت عور  •
 02-2792022مركز تدريب مهني العيزرية  •
 02-2744246  مركز تدريب مهني بيت جاال •
 02-2221040مركز تدريب مهني حلحول  •
 02-2227804مركز تدريب مهني الخليل  •
 02-2272390مركز تدريب مهني يطا  •

 

https://bit.ly/4molVTC2021
http://tvet-pal.pna.ps/
mailto:imsrahin@tvet-pal.org
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 الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال” أصالة”: 

المرأة   مهارات  تعزيز  إلى  أصالة  تهدف  فلسطينية  أهلية  مؤسسة  هي 

أجل  ومن  وتطوره،  المجتمع  في  مساهمتها  فرص  وتعزيز  الفلسطينية 

المساواة في الحقوق وفرص الوصول الى الموارد والى المؤسسات. وتقدم  

التدريب وبناء القدرات الالزمة لبدء وتطوير وإدارة المشاريع المدرة للدخل،  

الغذاء،    من إنتاج   ( في:  التطبيقية  التدريبات  من  المهارات  تعزيز  خالل 

وتوفر   وغيرها(،  الحيوانات  تربية  الصابون،  صناعة  النسيج،  الخياطة، 

مجموعة من المدربات في أصالة تلك التدريبات وبناء القدرات والمهارات  

نجاح  وبالتالي  والتوجيه،  الفردية  االستشارة  خدمات  إلى  باإلضافة 

  .اريعهنمش

تنظيم  خالل  من  المرأة  منتجات  وتسويق  الترويج  خدمة  أصالة  تقدم  كما 

 المعارض والبازارات المتخصصة في المنتجات النسوية.

إدراج   لضمان  والمناصرة  والتأييد  الحشد  برنامج  على  أصالة  تعمل  كما 

االقتصادية المرأة في المؤسسات الوطنية، واالعتراف بمساهمتها في التنمية  

والحصول على الموارد والمصادر التي تساعد في تمكين المرأة اقتصادياً 

في   في جميع أنحاء فلسطين، ومساعدتها للوصول إلى مراكز صنع القرار

 المؤسسات التمثيلية.

 رام هللا  العنوان:

 2985892 2 970+ تلفون:

 2742642 2 970 +  :فاكس

     pal.org-https://asala :صفحة الكترونية

  pal.org-pr@asala :بريد الكتروني

 

 غرفة تجارة وصناعة رام هللا والبيرة-مركز الريادة وتطوير األعمال

 
ينفذ المركز بشكل ذاتي أو من خالل شراكات مع مؤسسات مختلفة خدمات 

التدريبية  الدورات  منها  األعمال  قطاع  في  متعددة  مجاالت  في  التدريب 

وإدارة   وإنشاء  والريادة  االلكتروني  والتسويق  والتسويق  والتقنية  المهنية 

 المشاريع الصغيرة.

 رام هللا العنوان:

 29556043 2 970+ تلفون:

 2984691 2 970+  :اكسف 

 www.ramallahcci.org  :صفحة الكترونية

    info@ramallahcci.org :بريد الكتروني

http://rwds.ps/ar/
mailto:pr@asala-pal.org
http://www.ramallahcci.org/
mailto:info@ramallahcci.org
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 UNRWAمراكز التدريب المهني في األونروا 

 
متدرب    6,400تدريب مهني وفني تتسع لحوالي  تدير األونروا عشرة مراكز  

 :من النساء والشباب. أما طبيعة الدورات التي توفرها تلك المراكز

 .الدورات التجارية )المهنية( والتي مدتها عام واحد أو عامين •
 .دورات فنية شبه احترافية تدوم لمدة سنتين •
 دورات برامج تأهيلية تدوم لمدة عام واحد أو عامين •

 أسبوعا هدفها:  40إلى  8كما تقدم أيضا دورات قصيرة األجل مدتها من 

 تحسين المهارات الفنية الموجودة لدى الالجئين  •
 .توفير مستوى أساسي من المعرفة الفنية لألشخاص غير المدربين •
ويتم تنظيم تلك الدورات على أسس مخصصة استجابة لالحتياجات  •

 .غير الحكومية المحلية وذلك بالتعاون من المنظمات

 الشيخ جراح  –القدس  العنوان:

 90000 58 2 972+ تلفون:

 work-we-https://www.unrwa.org/ar/where :صفحة الكترونية

 كلية تدريب قلنديا:
 

رام هللا –طريق القدس  –قلنديا   
02 -2351825 تلفون:  

الطيرة –كلية مجتمع المرأة برام هللا   
http://rwtc.edu.ps/  

 
 

 جامعة بوليتكنك فلسطين:  –المستمر   مركز التميز والتعليم 
يقدم المركز حزمة متكاملة من الخدمات النوعية بهدف تعزيز فرص التمكين 

واالجتماعي على صعيد األفراد والمؤسسات من خالل برامج االقتصادي  

التأهيل والتدريب وبناء القدرات في شتى المجاالت وعلى مختلف المستويات  

المهنية، وبرامج التشغيل والتوظيف الدائم والمؤقت والتدريب مدفوع األجر، 

امج وبرامج التشغيل الذاتي وريادة األعمال واحتضان المشاريع الناشئة، وبر

 اإلرشاد المهني والوظيفي لطلبة المدارس والجامعات.

ويقدم المركز برنامج الدبلوم في المجاالت الفنية والتقنية الموجهة للشباب 

والنساء مثل )تصميم األزياء،التجميل وتصفيف الشعر،التصوير والمونتاج  

والتصميم،السكرتاريا وأتمتة المكاتب،صياغة الذهب والمجوهرات، صيانة 

التمديدات  ا الشمسية،  الخاليا  وصيانة  وتركيب  والمكتبية  الخلوية  ألجهزة 

اإلنذار  والتبريد،أجهزة  التكييف  الكهربائية،  والتمديدات  الصحية 

الخراطة   والجلود،  األحذية  صناعة  تكنولوجيا  الصناية،  والحماية،الـمتة 

 واللحام...وغيرها( 

 الخليل العنوان:

 2235550 2 970+ تلفون:

 2235551 2 970+  :فاكس

 https://ced.ppu.edu  :صفحة الكترونية

 cece@ppu.edu  :بريد الكتروني

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/
http://rwtc.edu.ps/
https://ced.ppu.edu/
mailto:ced@ppu.edu
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 جامعة دار الكلمة 
والتصميم  والثقافة  بالفنون  متخصصة  فلسطينية  جامعة  الكلمة  دار  جامعة 

أجيال من القادة الشباب المبدعين عبر برامج أكاديمية ذات ملتزمة بتخريج  

جودة متميزة مع إتاحة فرص للتعلم المستمر وتعزيز ثقافة الريادة والبحث  

المجتمعي والتفاعل  والدبلوم     .العلمي  البكالوريوس  الجامعة برنامج  وتقدم 

والسي الثقافي  اإلرث  األدائية،  الفنون  المرئية،  )الفنون  في  احي، المتوسط 

 الرياضة( 

 PALTISANAمبادرة/برنامج  
تطوير الصناعات الحرفية اليدوية، التدريب المهني للنساء والشباب )خشب  

الفضة   الفسيفساء،  السيراميك،  الزجاج،  والصوف،  التطريز  الزيتون، 

 وغيرها(، وتعزيز اإلنتاجية والمهارات اإلبداعية المهنية

 جامعة دار الكلمة –بيت لحم  العنوان:

 2757028 2 970+ تلفون:

 2756797 2 970+  :فاكس

 https://www.annadwa.org  :صفحة الكترونية

 nsalsa@daralkalima.edu.ps : بريد الكتروني

 

 : اللوثري العالمياالتحاد  -مركز التدريب المهني 
االتحاد  يقدمه  الذي  واالنساني  واالجتماعي  النفسي  الدعم  برامج  احد  هو 

اللوثري العالمي للشعب الفلسطيني منذ تاريخ النكبة في مجاالت الخدمات 

الصحية والطبية والتعليمية والمهنية. برامج تدريب مهنية لشبابه وشبّاته من 

 سواء من المدن اوالقرى او المخيمات.كافة المناطق الجغرافية والمحافظات  

برامج تدريب مهنية للشباب والشابات يتالءم مع متطلبات سوق    الخدمات:

وتقديم  وإعداد  اليدوية  واألشغال  الخزف  )فن  بينها  من  العمل 

 الطعام..وغيرها(.
 

 القدس –بيت حنينا  العنوان:

   5854102 2 972+ تلفون:

 :jerusalem.lutheranworld.org//https  :صفحة الكترونية

 jerusalem@lutheranworld.orginfo.  :بريد الكتروني

 

 

 :جهود للتنمية المجتمعية والريفية
.  2003مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في عام  جهود هي جمعية  

تلتزم جهود بدعم التنمية المجتمعية في المناطق المهمشة والريفية من خالل 

نهج  باستخدام  والمجتمعية،  المدنية  والمشاركة  االقتصادية،  التنمية  تعزيز 

تشاركي يهدف إلى االعتماد على الذات وتعزيز الشعور الوطني والمجتمعي 

 .ى الفئة المستهدفة من الشباب والنساءلد

التدريب المهني في مجاالت)النجارة وصنع األثاث والخياطة  الخدمات:

 والتنجيد( التسويق والمبيعات 

 رام هللا العنوان:

 2957201 2 970+ تلفون:

  https://www.facebook.com/Juhoud1 :صفحة الكترونية

 info@juhoud.org :بريد الكتروني

 

https://www.annadwa.org/
mailto:nsalsa@daralkalima.edu.ps
https://jerusalem.lutheranworld.org/
mailto:info.jerusalem@lutheranworld.org
mailto:info@lwfjerusalem.org
https://www.facebook.com/Juhoud1
mailto:info@juhoud.org
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 : المهني والتدريب للتكنولوجيا األسقفي المركز
 والتكنولوجي المهني والتدريب التعليم مجال في تعمل خاصة محلية مؤسسة

. 

التدريب المهني في المجال الفندقي وإعداد وتقديم الطعام والشراب   الخدمات:

 والحاسوب وخدمات اإلرشاد للشباب في المدارس حول مهنة المستقبل.
 رام هللا العنوان:
 2989172 2 970+ تلفون:

 https://www.facebook.com/ETVTC  :صفحة الكترونية
 info@etvtc.org  :بريد الكتروني

 

 : المسيحية الشبان جمعية
التأهيل والتدريب المهني للشباب، في تخصصات مهنية متنوعة   الخدمات:

 تتالءم مع احتياجات سوق العمل 

 شارع نابلس  –القدس  العنوان:

 6277966 2 972+ تلفون:

   ymca.org-https://www.ej :صفحة الكترونية

 ymca.org-abatarseh@ej :بريد الكتروني

 

 : جمعية الشابات المسيحية
ريادة   الخدمات: وتعزيز  القيادة  مهارات  وتطوير  المهني  التدريب  برامج 

حياة كريمة، إضافة إلى   األعمال لدى النساء والشابات حتى يتمكن من عيش

في  والتمثيل  القيادة  وفرص  الجنسين  بين  المساواة  وتعزيز  النساء  تمكين 

 المجتمع. 

 العنوان: رام هللا 

 2988609 2 970+ تلفون:

  6282082 2 970+:فاكس

 https://www.ywca.ps  :صفحة الكترونية

 council@ywca.ps : بريد الكتروني

 

 :  قومي طاليتا كلية
 

من خالل مركز التدريب المهني تقدم الكلية دورات تخصصيه في    الخدمات:

خدمة الطعام و الشراب ،مضيف مطعم،السكرتارية، إنتاج الطعام والشراب 

 والتدبير الفندقي

 : بيت جاال العنوان

 2741247 2 970+ ن:وتلف

  2 970+2741847: فاكس

 www.talithakumi.org  :صفحة الكترونية

 info@talithakumi.org : بريد الكتروني

https://www.facebook.com/ETVTC/
mailto:info@etvtc.org
https://www.ej-ymca.org/
mailto:abatarseh@ej-ymca.org
https://www.ywca.ps/
mailto:council@ywca.ps
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.talithakumi.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZfGcUDvygNBZKpwJUle8b2auhMwBJdIrQ5El_bzXGYTVIt7XBxKKb7PY&h=AT0KLl7X75wdsF9AAcdvOIk1YB08vlyTOK_48KjdE305HNGThSFpumf63D9tXrJUUGYnlI6w-7GLWFwTCbFdTZ1QrJEifqF_T7MnRWtOUECqSC4L1qjy90cYxGQmpa355Ss
mailto:info@talithakumi.org
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 Tomorrowsyouthمنظمة شباب الغد 
 

   الخدمات:

 تمكين الشباب والنساء من خالل تقديم التدريب وبناء القدرات  •

 الريادة واحتضان األفكار ودعمها  •

تزويد رواد األعمال الطموحين والناشئين بالتدريب في مجال تطوير   •

األعمال ، ومحو األمية المالية و "اللغة اإلنجليزية لألعمال" ، باإلضافة  

 ثقةإلى أنشطة التدريب والتوجيه وبناء ال

 : نابلس العنوان

 2380354 9 970+ تلفون:

 www.tomorrowsyouth.org : صفحة الكترونية

 info@tomorrowsyouth.org : بريد الكتروني

 

 جاالكسي للتدريب 
 

ومهنية  الخدمات:   ومالية  إدارية  مجاالت  في  والشابات  للشباب  التدريب 

تصميم   االلكتروني،  )التسويق  في  الدبلوم  يقدم  حيث  متعددة،  وتكنولوجية 

والتصميم  الديكور  المتعددة،  الوسائط  بالبشرة،  والعناية  التجميل  األزياء، 

التمديديات   والتبريد،  التكييف  والشبكات،  الحاسوب  صيانة  الداخلي، 

هربائية، السكرتاريا وإدارة المكاتب، التصميم الجرافيكي، ميكاترونيكس،   الك

المعمارية  مجاالت)الهندسة  في  تدريبية  دورات  إلى  إضافة  والطهي..الخ( 

والتصميم الداخلي، المحاسبة، الكهرباء، الصيانة، الصحة والجمال، البناء 

 رها( البرمجة والشبكات، صيانة المركبات، الطاقة البديلة..وغي

 رام هللا العنوان:

 1700666000 تلفون:

 2961912 2 970+ :فاكس

  https://new.galaxy.ps :صفحة الكترونية

 marketing@galaxy.ps: بريد الكتروني

 

 :  ريادة لالستشارات والتدريب 
التدريب وبناء القدرات في المجاالت اإلدارية والمالية والموارد    الخدمات:

 البشرية

 العنوان: رام هللا 

 2964989 2 970+ تلفون:

 2964985 2 970+: فاكس

 consulting.com-www.riyada  : صفحة الكترونية

 consulting.com-info@riyada : بريد الكتروني

 

 :  HRDشركة الموارد لتطوير القدرات البشرية 
 

والمالية    الخدمات: اإلدارية  المجاالت  مختلف  في  القدرات  وبناء  التدريب 

التخطيط   والنساء.  والشباب  والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  والمخصصة 

 االستراتيجي، تطوير خطط العمل، التسويق، التطوير المؤسسي وغيرها 

 العنوان: رام هللا 

 2970100 2 970+ تلفون:

 www.hrd.ps  :صفحة الكترونية

http://www.tomorrowsyouth.org/
mailto:info@tomorrowsyouth.org
mailto:marketing@galaxy.ps
http://www.riyada-consulting.com/
mailto:info@riyada-consulting.com
http://www.hrd.ps/
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 info@hrd.ps : بريد الكتروني

 
 

 

 

 

 :  سبارك لالستشارات والتدريب 
 

القدرات    الخدمات: والتدريب وبناء  اإلداري والفني،  المتخصص  التدريب 

 بناءاً على االحتياجات 

 العنوان: نابلس

 2351777 9 970+ تلفون:

 2351888 9 970+: فاكس

 www.spark.ps : صفحة الكترونية

 info@spark.ps : بريد الكتروني

 

 رتاج للحلول اإلدارية
 

وتقديم    الخدمات: الشخصية  وتطوير  للنساء  القيادية  المهارات  تطوير 

اإلدارية   المجاالت  مختلف  في  والشباب  للنساء  القدرات  وبناء  التدريب 

والمالية والتسويق والتسويق الرقمي ومهارات االتصال والمبيعات والعناية  

وير  بالزبائن، واللغة االنجليزية لألعمال باإلضافة إلى الخدمات المتعلقة بتط

 األعمال إدارياً ومالياً. 

 رام هللا العنوان:

 2961333 2 970+ تلفون:

 https://ritajms.com : صفحة الكترونية

 info@ritajms.ps : بريد الكتروني

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:info@hrd.ps
http://www.spark.ps/
mailto:info@spark.ps
https://ritajms.com/
mailto:info@ritajms.ps
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 : خدمات تطوير االعمال

تهدف خدمة تطوير األعمال والتحسين المستمر إلى تمكين القيادات اإلدارية من تنمية وتطوير مجاالت أعمال مؤسساتهم وتحديد 

فرص النمو المحتملة واستثمارها وفقاً ألفضل الممارسات الرائدة والناجحة ودعم تأسيس الشركات الناشئة، وبما ينعكس على 

الفاعل مع بيئة من خ  .زيادة االنتاجية والربحية الل تطوير اإلجراءات واألنظمة اإلدارية والمالية وإدارة المخاطر والتواصل 

األعمال المحيطة والزبائن والمجتمع. ويعمل في هذا القطاع العديد من المؤسسات األهلية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات 

 االستشارية التي تقدم خدمات تطوير األعمال:

 

 :عمالمنتدى سيدات األ
قدرات   على بناءتعمل    2006مؤسسة وطنية غير ربحية، أسست في عام  

 سيدات األعمال والريادية والرياديات الشابات. ويعمل على:

بناء قدرات سيدات األعمال ورائدات األعمال والشباب من خالل مركز  •

( األعمال  تطوير  لمؤسسة  BDCخدمات  الفني  الذراع   ،  )BWF   ،

 وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل المصممة خصيًصا. 

 تشجيع ريادة األعمال للنساء  •

المناصرة والترويج لقضايا المرأة في قطاع األعمال من خالل الدعوة  •

وصياغة أوراق الموقف ومذكرات السياسات المتعلقة برائدات األعمال 

لوصول إلى  ومساعدتهن على ا  المنتدى،من خالل وحدة المناصرة في  

 مراكز صنع القرار  

اللجنة  • ومنها  السياسات  لصياغة  الوطنية  الفرق  في  الفعالة  لمشاركة 

لتشغيل   الوطنية   المرأة،الوطنية  لالستراتيجية  الوطني  والفريق 

 للتصدير ، وغيرها. 

السيدات من خالل المعارض ومعرض    تمنتجا ويعمل المنتدى على ترويج  

منتجات الرياديات في مجال األزياء ضمن "طراز" من    االفتراضياألزياء  

 أبادر" -مشروع "الرياديون من النساء الشباب يقودون التغيير

 البالوع  – البيرة العنوان:

 2425612/3 2 970+ تلفون:

 2425614 2 970+  :فاكس

 http://www.bwf.ps :صفحة الكترونية

 info@bwf.ps  :بريد الكتروني

http://www.bwf.ps/
mailto:info@bwf.ps
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 Care International WBGمنظمة كير انترناشونال فلسطين 

. 1948 عام منذ غزة وقطاع الغربية الضفة في المساعدة كير منظمة تقدم

وكذلك مساعدة  المرأة وحقوق االقتصادي التمكين على برامجها وتركز

أكثر الفئات ضعفا في تلبية احتياجاتهم األساسية وطويلة األجل. يتمثل 

فإن النساء  ، 2030في أنه "من خالل  CARE WBG الهدف من تأثير

والشباب من المجتمعات الفلسطينية األكثر ضعفا بسبب االحتالل سوف 

يدركون حقوقهم ، ويصلون إلى إمكانات حياتهم الكاملة ويسهمون في 

 ".مجتمع فلسطيني نابض بالحياة ، ومنصف ، وخاضع للمساءلة

 خدمة األفراد واألسر في المجتمعات األكثر فقرا في العالم : مهمتها

 سعى إلى تسهيل التغيير الدائم، من خالل: ، وت

 عزيز القدرات لمساعدة الذات · ت •

 توفير الفرص االقتصادية ·  •

 تسليم اإلغاثة في حاالت الطوارئ ·  •

 التأثير على القرارات السياسية على جميع المستويات ·   •

 معالجة التمييز بجميع أشكاله  •
 

 رام هللا العنوان:

 2954949 2 972+ تلفون:

 2954945 2 972+  :فاكس

 /http://www.carewbg.org :صفحة الكترونية

 care@carewbg.org :بريد الكتروني

 

 : جامعة بيرزيت  –مركز التعليم المستمر 
يعمل مركز التعليم المستمر في مجالين رئيسيين )اجتماعي واقتصادي( من 

خالل التدريب، واإلستشارات، وخدمات تطوير األبحاث والدراسات لألفراد  

المختلفة المجتمع  الريادية من خالل    .ولمؤسسات  وتشجيع وصقل األفكار 

 "ملتقى اإلبداع واألعمال" 

 ارة الماسة شارع االرسال عم –رام هللا  العنوان:

 4810 298 2 970+ تلفون:

 4811 298 2 970+  :فاكس

affairs/institutes-https://www.birzeit.edu/ar/community-: صفحة الكترونية

neducatio-centers/continuing 

 cce@birzeit.edu  : بريد الكتروني

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.carewbg.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yBVD50w6cKBSwJS3v0vXS5EHEZy3Hfy5IVTTVjgqX6NltyOu4_DBclao&h=AT1xjh6CwHgsYErCewzuscUEbrHqy_a9IF13LgtFTI-bRWxM0hR8K_Cgn4edu3HMUa2KPWvlVoqLttBFTH1AqY0UJ73U_Rk66mzdcRz7lvCkgyCMrctvE02zP7T1enxFRkv7
mailto:care@carewbg.org
https://www.birzeit.edu/ar/community-affairs/institutes-centers/continuing-education
https://www.birzeit.edu/ar/community-affairs/institutes-centers/continuing-education
mailto:cce@birzeit.edu
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 MONSHATIمنصة منشأتي  
تعتبر منصة منشأتي اإلطار الوطني والعنوان األول لتقديم خدمات اإلرشاد 

التمويل   لمصادر  الوصول  وتسهيل  المتخصص،  واإلداري  الفني  والدعم 

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة المتاحة إلسناد وتطوير  

والمتوسطة، تقدم "منشأتي" من خالل شبكة واسعة من الشركاء والخبراء 

 المحليين حزمة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية واألدوات التقنية: 

)تأسيس المشروع، تطوير األعمال، التدريب، التمويل، االستشارات( وذلك  

من خالل االستجابة الحتياجات المشاريع الصغيرة المسجلة على المنصة  

بحيث يتم تصميم الخدمة وفقاً الحتياجات يتم تحديدها من خالل التذاكر على  

النصية أو   المنصة. وتتضمن المنصة مجموعة من المواد التدريبية المسجلة

 فيديوهات تدريبية ..الخ.

( الفلسطينية،    UNDPالشركاء  النقد  سلطة  الفلسطينية،  الغرف  اتحاد   ،

غرف تجارة وصناعة نابلس والخليل وبيت لحم وأريحا ودير البلح، العيادة  

بنك   الفلسطيني،  المصرفي  المعهد  الوطنية،  النجاح  جامعة  في  القانونية 

 فلسطين وبالتريد(. 

 مع طاقم منشأتي:للتواصل 

 https://monshati.ps : صفحة الكترونية

  info@monshati.ps : بريد الكتروني

 

 

 مركز العمل التنموي "معاً"  
"المهارات    الخدمات: من  والنساء  الشباب  وتنافسية  كفاءات  تحسين  ى 

تستهدف   التي  التنمية  برامج  خالل  من  العمل  لسوق  الالزمة  والمعرفة" 

 الشباب والمرأة والمناطق الريفية. 

 

 رام للا  -: المقر الرئيسي العنوان

 الطابق الخامس )فوق سوبرماركت برافو(  -عمارة النهضة 

 رام هللا -المصيون  ميل حبيبي ،إشارع 

 00 970-  2- 2954451  تلفون:

 ctr.org/-http://www.maan: صفحة الكترونية

  ctr.org-info@maan -mailto:info@maan : بريد الكتروني
ctr.org   

 

 

 : منتدى شارك الشبابي
الشباب  ويقودها  يديرها  فلسطينية  شبابية  منظمة  الشبابي،  شارك  منتدى 

الفلسطينيين، من خالل  والشابات  الفلسطيني  المجتمع  تعزيز  على  وتعمل 

 .تمكين الشباب من الجنسين

يعمل منتدى شارك على استهداف الشابات والشباب ودعم التمكين   الخدمات:

 االقتصادي لهم من خالل:  

 \ تنمية قدرات الشباب الفلسطيني وتزويدهم بالمهارات الفنية والحياتية   •

 مساعدتهم في الوصول إلى عمل مربح •

 إنشاء شركات ومشاريع جديدة  •

رات الضيوف  تعّرفهم على أفكار وفرص جديدة من خالل محاض •

 والرحالت الميدانية والتعلم التجريبي. 

 رام هللا  العنوان:
    2967741 2 00970 تلفون:

https://monshati.ps/page/contact/ar
mailto:info@monshati.ps
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maan-ctr.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tWPFk2nRpGvFhDb9B-Pdis1DSsQaKzQPVEWYTo3s17LgM4rbGfC4wgcE&h=AT1TqOtrVckIsxZ6BtP1Nlp594BA9FSsrECukFlZRpRofR9sjBH-bLkk37NHoRF25B-ZBjbA8N-tqGwBppAkIkyrr-KAn7d11Ph2kPxI2HRwcfFgcy0Z_SX7JDZ77IxqqQBp
mailto:info@maan-ctr.org
mailto:info@maan-ctr.org
mailto:info@maan-ctr.org
tel:00972%202%202967741
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 info@sharek.ps: بريد الكتروني
 http://sharek.ps : صفحة الكترونية

 

 :SECمركز المؤسسات الصغيرة  

مؤسسة فلسطينية غير ربحية، يقدم حلوال لنمو وتطوير الشركات الصغيرة  

 والمتوسطة القائمة والمحتملة في فلسطين.

 عمارة األمل   –شارع مكة  –البيره  العنوان:

 3326/7 242 2 970+ تلفون:

 2742642 2 970 +  :فاكس

     pal.org-www.sec :صفحة الكترونية

 pal.org-info@sec : بريد الكتروني

 

 

 

 :Palvision  الرؤيا الفلسطينية

الشباب   وتمكين  حشد  إلى  تهدف  ربحية،  غير  فلسطينية  أهلية  مؤسسة 

 ، الجماعية  الفلسطينية  هويتهم  على  والحفاظ  تطلعاتهم  لتحقيق  الفلسطيني 

وتعزيز التمكين االقتصادي للشباب من خالل ترسيخ مفهوم ريادة األعمال 

 والتوجه المهني وتعزيز التوجه للتعليم المهني. 

 عمارة الغرفة التجارية  –رع الرشيد العنوان: القدس، شا

 6285080 2 970+ تلفون:

 2742642 2 970 +  :فاكس

     https://palvision.ps:صفحة الكترونية

 info@palvision.ps : بريد الكتروني

 

 غرفة تجارة وصناعة الخليل  –حاضنة األعمال 

  تعمل الحاضنة على مساعدة إنشاء المشاريع الجديدة والتخفيف من مخاطر 

الفشل من خالل دعم أفكار المشاريع وتوجيهها وتوفير المساحة والتسهيالت  

والمرافق الخاصة بها في الغرفة وتقديم االستشارات والخدمات والتدريبات  

واإلرشاد الالزم لبدء األعمال الجديدة من خطط العمل ودراسات الجدوى  

 وتطوير المنتجات والتشبيك 

 د دوار ابن رش –الخليل  العنوان:

 2228218 2 970+ تلفون:

 2227490 2 970+ :فاكس

 http://hebroncci.org/incubator : صفحة الكترونية

 hbh1@hebroncci.org : بريد الكتروني

 

 

http://sharek.ps/en/1/23
http://sharek.ps/
http://www.sec-pal.org/
mailto:info@sec-pal.org
https://palvision.ps/
mailto:info@palvision.ps
http://hebroncci.org/incubator
mailto:hbh1@hebroncci.org
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 Leadersليدرز  
مؤسسة دولية تعمل في عمان ورام هللا تقدم خدمات مميزة في مجال دعم  

الناشئة  الشركات  من  العديد  في  تغييرا  أحدثت  األعمال.  ورواد  الشباب 

 .منظورهم العالمي في العملوساهمت في صعودهم من خالل 

التمويل  االحتضان الخدمات: التدريب،  عمل،  مساحة  توفير  التسويق،   ،

التوجيه واإلرشاد، التشبيك، والربط مع المستثمرين والتركيز على الرياديين 

والصغيرة  الميكروية  المشاريع  ولمختلف  والنساء  الشباب  فئات  من 

 محليين في مختلف المجاالت.  والمتوسطة من خالل مجموعة من الخبراء ال

 رام هللا  العنوان:

 2972930 2 970+  تلفون:

 http://www.leaders.ps  :صفحة الكترونية

 eaders@leaders.psl : بريد الكتروني

 

 

 Rawabi Tech-Hub- BADERحاضنة بادر 
 

في مدينة روابي، ويلعب مركز روابي للتكنولوجيا    تقع الحاضنة في كيوسنتر

دعم   خالل  من  المعرفة  على  قائم  ديناميكي  اقتصاد  بناء  في  حاسًما  دوًرا 

تكنولوجيا   قطاع  في  الناشئة  والشركات  الصغيرة  الشركات  وتطوير 

المعلومات واالتصاالت. ويعزز "بادر" استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع  

الفلسطيني وكقوة    التكنولوجيا  الفلسطيني  االقتصادي  للنمو  مهم  كمحرك 

 إقليمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  

المعلومات  الخدمات:   تكنولوجيا  مجال  في  الناشئة  الشركات  نمو  تحفيز 

من   تقديم    خالل:واالتصاالت  واإلرشاد،  التوجيه  التدريب،  االحتضان، 

 مساحة عمل، التشبيك، االستثمار

 مدينة روابي العنوان:

 7555 295 2 972+ تلفون:

 www.bader.ps : صفحة الكترونية

 hub.ps-info@tech : بريد الكتروني
 

 

 Fikra Innovation Hubفكرة 

 
الفلسطينية   االتصاالت  مجموعة  تأسيس  من  ريادة    يدعم   Paltelبرنامج 

األعمال ويوفر مكانًا يمكن لألفراد والمجموعات من خالله تنمية تقنياتهم  

وأعمالهم. ويشكل مساحة إبداعية ألصحاب األفكار المبتكرة الذين يحتاجون 

 للوصول إلى البنية التحتية المادية وبناء القدرات والتوجيه. 

م وتزويدهم إعداد رواد األعمال الكتشاف واستكشاف اهتماماته  الخدمات:

بالمعرفة والمهارات والبنية التحتية والتمويل الالزم لتنفيذ أفكارهم بنجاح.  

 وتقديم التدريب والتوجيه واإلرشاد والتشبيك للرياديين الشباب. 

 

 البالوع "جوال" – البيرة العنوان:

 2944004 2 970+ تلفون:

 www.fikra.ps : صفحة الكترونية

 info@fikra.ps : بريد الكتروني

http://www.leaders.ps/
mailto:leaders@leaders.ps
http://www.bader.ps/
mailto:info@tech-hub.ps
http://www.fikra.ps/
mailto:info@fikra.ps
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 جامعة بيرزيت -الحديقة التكنولوجية الفلسطينية 
تأسست الحديقة التكنولوجية الفلسطينية كمؤسسة غير ربحية في العام 

الدولية لمجمعات العلوم ومجاالت ، وهي عضو في الرابطة 2016

 االبتكار. 

 

تركز الحديقة على تطوير استخدامات التكنولوجيا الحديثة في فلسطين 

وتطوير االستفادة منها في القطاعات االقتصادية المختلفة، إلى جانب 

مساعدة المؤسسات العلمية والتجمعات الريادية والتقنية، وإنشاء بنية 

أعمال وريادة للمساعدة على تنمية فرص  وطنية أساسية وخلق بيئة

 (IASP). األعمال التجارية وتطويرها وتسويقها
 الخدمات: 

توفر الحديقة مساحة مالئمة لبيئة االبتكار من القاعات والمختبرات  •

من الشباب الرياديين ومطوري البرامج والعاملين عن   30تتسع لـ 

 بعد والمستشارين المستقلين

 للمساعدة في نمو األعمالحاضنة  •

 استيعاب وتطوير المشاريع الناشئة أثناء مراحل تطورها  •

توفير عدد من مراكز ومختبرات االبتكار كمنصات نموذجية متآزرة  •

،  Cleantech Hub ،Edtech Hubلريادة األعمال المحلية )

Palestine Creative Hub  ،Fabrication Lab ،Digital 

Art Lab ،Innovation LabAR/VR  ) 

 بيرزيت  -رام هللا  العنوان:

   www.technopark.ps: صفحة الكترونية

 info@technopark.ps : بريد الكتروني

 

 
 

 

 : اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

مؤسسة وطنية تنموية تعمل لتنمية القطاع وحشد و تطوير طاقات سكان 

الريف لتمكينهم من السيطرة على مصادرهم، ومن ضمن استراتيجيتها  

الزراعي واألمن  القطاع  مهم إلستقرار  الفلسطينية كعامل  بالمرأة  تهتم 

القدرات  رفع  خالل  من  وذلك  الطويل  المدى  على  وإستدامته  الغذائي 

النباتي  والتمكين   الزراعي  والتصنيع  والتسويق  والتشبيك  االقتصادي 

والحيواني. وتأسيس مسرعة المشاريع الزراعية الريادية ومركز تدريب  

 الزبابده :

 رام هللا  العنوان:

 2963840-2-00970 تلفون:

 /http://www.parc.ps: صفحة الكترونية

 arc.org-info@pal: بريد الكترونيلا

الرياديةأوالً:   الزراعية  المشاريع  المشاريع   :مسرعة  لدعم  تسعى 

اجحة وقابلة الزراعية االبداعية واالستثمار بها لتصبح شركات ناشئة ن

 للتطوير، من خالل:

http://www.technopark.ps/
mailto:info@technopark.ps
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parc.ps%2F%3Ffbclid%3DIwAR1J8dyrv_tN4PVeJqqetahAe_44d3w9Z6uBEo7_u9PB7oDDVkhhZydIIC4&h=AT2eVj1-CjM1XWbtOn57uQgRFZownwU4S39m-ICCqgMjOUq3bOFsET_eZgTcPq0sWrOo4PZ_ctDMlbyriC777OLmDoBXzzQcL49pm9vooRkKfSRhMI6ImeMZWumQI2L0tk9K
mailto:info@pal-arc.org
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والدعم للريادين الشباب من خالل بناء الشراكات مع توفير التوجيه   •

الخبرات المؤسسات واصحاب  العالقة  ذات  وصناديق   التنموية 

 .االستثمار ،باإلضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص

الشباب  توفير التمويل االستثماري األولي وخدمات التوجيه للرياديين   •

 .ذوي األفكار الواعدة

 بيرنباال  العنوان:

 2440409 02 970+ تلفون:

 www.agbusinesshub.ps : صفحة الكترونية

 info@agbusinesshub.ps : بريد الكتروني

 

 الزبابدة  –ثانياً: مركز نعيم خضر اإلغاثة الزراعية 

هو حاضنة األعمال الزراعية/مركز تدريبي تنموي مجتمعي يعنى بشؤون  

ريادة األعمال والتدريب والتنمية يقدم الخدمة الى جميع المؤسسات الدولية  

واالهلية والمؤسسات الرسمية والجامعات وجمعيات المزارعين والجمعيات 

 المجالس البلدية والقروية.النسوية و 

  :المركز أهم خدمات 

تنمية قدرات الرياديين الشباب واكسابهم المهارات الالزمة لتطوير  •

 انفسهم

احتضان األفكار الريادية وتوفير بيئة العمل المناسبة للرياديين   •

 .والمشاريع الناشئة

توفير بيئة تعليمية زراعية من خالل مشاهدات مشاريع زراعية في  •

 .المركز

تدريب الجمعيات النسوية والتعاونيات والمزارعات والمزاعين وتطوير  •

  .القيادات الشابة

 الزبابده  –جنين  العنوان:

 0461 251 4 970+ تلفون:

  فيسبوك:
 https://www.facebook.com/naim.khader.center/about 

http://www.agbusinesshub.ps/
mailto:info@mail.com
https://www.facebook.com/naim.khader.center/about
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 Flow مسرعة األعمال فلو
مسرعة األعمال فلو هي مبادرة تحويلية شاملة لكل القطاعات تدعم األفكار 

من  للتحقق  التجارية  الممارسات  أفضل  األعمال من خالل  الرائدة ورواد 

صحة سوق المشاريع وتقديم القيمة نحو اقتصاد فلسطيني يقوده المبتكرون.  

لى العقبات  تساعد المسرعة الشركات الناشئة في المراحل المبكرة للتغلب ع

فعال  استراتيجي  نهج  من خالل  لالستثمار  جاهزة  لتصبح  والتقنية  المالية 

المشاريع  تساعد  التي  الممارسات  أفضل  على  بناء  مؤثرة  ومنهجية 

النمذجة من خالل  النمو، ضمن عملية تطوير األعمال و  الفلسطينية على 

  .برامج االحتضان وما قبل التسريع

مع الخدمات:   والربط  التشبيك،  واإلرشاد،  التوجيه  التدريب،  االحتضان، 
 المستثمرين 

 رام هللا شارع إدوارد سعيد   العنوان:

 /http://www.flow.ps :صفحة الكترونية

 info@flow.ps  :بريد الكتروني

 /https://www.facebook.com/accelerator.Flow  فيسبوك:

 

 مركز القدس للتكنولوجيا وريادة األعمال في جامعة القدس 
حاضنة ومسرعة أعمال فلسطينية تنفذ برامجها في القدس والضفة 

الغربية. تسعى إلى تعزيز الفكر الريادي وتوجيه االقتصاد لالفضل من 

 خالل تقديم الدعم والتوجيه لرواد األعمال.

الرياديين، برامج تدريب متخصصة، مساعدتهم  تطوير أفكار الخدمات: 

حتضان للمشاريع الناشئة والرياديين في توظيف التكنولوجيا الحديثة، اال

 وتقديم التوجيه واإلرشاد، التشبيك 

 أبو ديس  –القدس العنوان: 

 2793817 2 00970  تلفون:

  /https://bcite.org: صفحة الكترونية

 

 UNDPمختبر التسريع الفلسطيني 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للوصول الى  تم انشاء المسرعة بدعم من 

حلول انمائية لتحسين االوضاع االقتصادية في فلسطين اضافةً الى تقديم  

 حلول محلية لمواجهة التحديات األكثر إلحاًحا في فلسطين

 التوجيه واالرشاد، التدريب، التمويل، االستثمار   الخدمات:

    /https://acceleratorlabs.undp.org: صفحة الكترونية

https://www.facebook.com/Palestinian-فيسبوك: 

-UNDP-Lab-Accelerator   

   ismail.abuarafeh@undp.org :بريد الكتروني

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.flow.ps%2F%3Ffbclid%3DIwAR3rTpJZ8vlSLbj2E698NCxA66RxQsNy8bcUmSSYvZUoR3uOhdfLZ1ShCkE&h=AT1xqefGDbgBbsZ8Fl_-HgOjeDN0muZooNCWmFiS9lPKMwy4BqJ19IKMfmMn62jk1bu2_QqTqMfmChnTo1O0-TYETgt6bWHIGNcbcOqn84ZlRniTrjv6wr-cobTrjTedLJLV
mailto:info@flow.ps
https://www.facebook.com/accelerator.Flow/?ref=page_internal
https://bcite.org/
https://acceleratorlabs.undp.org/
https://www.facebook.com/Palestinian-Accelerator-Lab-UNDP-112119533541221/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Palestinian-Accelerator-Lab-UNDP-112119533541221/?ref=page_internal
mailto:ismail.abuarafeh@undp.org
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 حاضنة بيت لحم لألعمال في جامعة بيت لحم
خدمات  المحتضنة،  الناشئة  للمشاريع  لألعمال  لحم  بيت  حاضنة  تقدم 

التشبيك  استشارية طوال فترة االحتضان وتشمل خدمات االرشاد وفرص 

وبرامج تدريبية بهدف مساعدة هذه الشركات في الحصول على استثمارات  

االحتضان بعد  المجتمع   .ما  بتوعية  لألعمال  لحم  بيت  حاضنة  تعنى  كما 

المحلي بمفهوم الريادة ونشره قدر اإلمكان وتشجيع من يملكون أفكار ريادية 

جنوب   كذلك تسعى الحاضنة لتكون منارة في منطقة .إلى تطويرها وتنميتها

 الضفة  

 االحتضان، التسويق، التدريب، التوجيه واإلرشاد، التشبيك الخدمات: 

 2741241 2 970+  تلفون:

  /c/bbi-https://www.bethlehem.edu/ar/i: صفحة الكترونية

 info@bethlehem.edu    :بريد الكتروني

 

 حاضنة أعمال جامعة بوليتكنك فلسطين 

حيث   تساعد رواد االعمال في تطوير أفكارهم إلنشاء شركاتهم التجارية ،

يتم تزويد المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالموارد والمصادر  

الالزمة وبالمهارات الفنية لزيادة قدرتهم على اإلبداع وتحويل أفكارهم إلى  

منتجات عالية الجودة وتلعب حاضنة األعمال دوراً حيويا في ربط هؤالء  

رغبون في تبني  المبدعين مع أصحاب األعمال والجهات المعنية الذين ي

 .ودعم وتمويل تلك المشاريع

االحتضان وتأسيس المشاريع، التدريب، التوجيه واإلرشاد،  الخدمات:

 توفير مساحة عمل، التمويل، التسويق، التشبيك والربط مع المستثمرين.

 الخليل  العنوان:

 2235550 2 970+ تلفون:

 us-https://incubator.ppu.edu/contact :صفحة الكترونية

 Incubator@ppu.edu :  بريد الكتروني

 

 UCASTIحاضنة يوكاس التكنولوجية 

يوكاس حاضنة  األفكار   تعمل  لديهم  تتوفر  الذين  الرياديين  ودعم  لبناء 

والفني  اإلداري  الدعم  توفير  خالل  من  الطموحة  والتطويرية  اإلبداعية 

 والمالي حتى تنمو وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع تجارية ناجحة. 

االحتضان ، توفير مساحة عمل، التدريب، التوجيه واإلرشاد،  الخدمات:

 التشبيك والربط مع المستثمرين.  التمويل، التسويق، 

 رام هللا العنوان:

  970+999 039 593 تلفون:

  /https://www.facebook.com/ucasti.orgفيسبوك: 

 /http://www.ucasti.ps :صفحة الكترونية

  info@ucasti.ps :بريد الكتروني

https://www.bethlehem.edu/ar/i-c/bbi/
mailto:info@bethlehem.edu
https://incubator.ppu.edu/contact-us
mailto:Incubator@ppu.edu
https://www.facebook.com/ucasti.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ucasti.ps%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LNAWnkYk-0l8XDNgCQ-Ugvo0Q-OOX-9kY0JqpL2A8aCly241Dzpfzooo&h=AT2xcycP6CWs97tcHhVlMpkt1Js-ldIumRgJjcZXv0vX8tlIiSTJkVYqzpsm4SA9tc4JKLhLnomIs7J007L4Pfvl-07ABY3IpCtrHEWBuvbAxONgy9-qXe4FSWBEozKPwTvQ
mailto:info@ucasti.ps
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 :جمعية التمكين االقتصادي للشباب
مؤسسة غير ربحية تستثمر في الشباب بهدف تطوير قدرات الشباب والنساء  

جهد   خالل  من  األعمال.  وريادة  العمل  مهارات  على  التدريب  خالل  من 

 تعاوني مع الشركات الفلسطينية والمؤسسات التعليمية والحكومة والمجتمع. 

يواجهونها  التوجيه ، قيادة ابتكارات الشباب وتذليل التحديات التي   الخدمات:

 من خالل األبحاث المناصرة 

 رام هللا العنوان:

 2967741 2 970+ تلفون:

 http://www.cyee.ps  :صفحة الكترونية

 info@cyee.ps :بريد الكتروني

 

 : الفلسطينيمجلس الشاحنين  
مجلس مجال    الشاحنين   يعتبر  في  الرائدة  الفلسطينية  المؤسسة  الفلسطيني 

تسهيل التجارة استيراداً وتصديراً، من خالل التوعية والتدريب في مواضيع 

مسائل   في  القانونية  واالستشارات  التوريد  وإدارة سالسل  التجارة  تسهيل 

 التجارة الدولية والعقود الدولية. 

 شارع القدس  –البيره  العنوان:

 2976286 2 970+ تلفون:

 http://www.psc.ps: صفحة الكترونية

 info@psc.ps : بريد الكتروني

 

 

 "المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد
مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تأسس في مدينة القدس متخصص في تمويل  

أهدافه العريضة في تنمية وتطوير القطاع المشاريع الصغيرة. وحدد المركز  

الزراعي ومساعدة صغار المزارعين من التدريب الفني واإلداري، تسهيل  

الزراعية،   الكيماويات  استخدام  تقليل  التمويل،  على  المزارعين  حصول 

 إعادة تدوير المخلفات، التشبيك وتحسين فرص التسويق. 

الصغيرة المدرة للدخل في أكثر تمويل المشاريع الزراعية  الخدمات:

المناطق الزراعية في فلسطين من خالل شركة أكاد للتمويل والتنمية، 

 .وتقديم خدمات فنية وبناء قدرات للمزارعين والمناطق الريفية المهمشة

 عمارة البردوني –رام هللا  العنوان:

 2960390 2 970+ تلفون:

 2982741 2 970+  :فاكس

 www.acad.ps : صفحة الكترونية

 info@acad.ps : بريد الكتروني

 

ABC  لالستشارات 
والتخطيط    الخدمات: المؤسسي  والتطوير  القدرات  وبناء  التدريب 

 االستراتيجي وتخطيط العمليات وإدارة التغيير ...الخ 

 رام هللا  العنوان:

 2973779 2 970+ تلفون:

 2973779 2 970+  :فاكس

 www.abc.ps : صفحة الكترونية

http://www.cyee.ps/
mailto:info@cyee.ps
mailto:info@psc.ps
http://www.acad.ps/
mailto:info@acad.ps
http://www.abc.ps/
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 waddah@abc.ps: بريد الكتروني

 

 حاضنة الجبل 
حاضنة الجبل هي حاضنة فلسطينية تستهدف النساء والرجال الذين 

عاًما ممن لديهم أفكار ومشاريع إبداعية او    29و  16تتراوح أعمارهم بين 

ريادية ولكن ليس لديهم وصول إلى الموارد والدعم لتطوير و اطالق 

  . افكارهم

التوجيه واإلرشاد، االحتضان، توفير مساحة عمل،التدريب،   الخدمات:

 توفير مساحات عمل، التشبيك وتقديم الحلول 

 

 رام هللا شار ع الكلية األهلية العنوان:

 2959994 2 00970 تلفون:

  /https://aljabal.ps: صفحة الكترونية

 aljabalpal@gmail.com : بريد الكتروني

 

 PICTIحاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الفلسطينية 
المعلومات   تكنولوجيا  قطاع  تنشيط  الى  بيكتي  االعمال  حاضنة  تسعى 

خدمات   تقديم  خالل  من  وذلك  له  المستدام  والنمو  فلسطين  واالتصاالت 

احترافية لرواد األعمال الفلسطينيين الذين لديهم افكارفي مجال تكنولوجيا  

 واعدة المعلومات واالتصاالت. على االفكار ان تتمتع بإمكانات سوقية قوية و

التشبيك،     الخدمات: التسويق،  واإلرشاد،  التوجيه  التدريب،  االحتضان، 

 التمويل. 

 رام هللا عمارة أوغاريتالعنوان: 

  225089 599 970+ تلفون:

  /http://picti.ps: صفحة الكترونية

 info@picti.ps : بريد الكتروني

 

 المركز الفلسطيني لتطوير وازدهار األعمال 
 

تطوير    الخدمات: مراحل  من  مرحلة  كل  في  الجودة  عالية  خدمات  سلسة 

األعمال،  وتطوير  )التسويق  المشاريع  وابتكار  وتوسيع  لتعزيز  األعمال 

 االبتكار والتكنولوجيا، التصميم، فحص المنتجات وغيرها( 

 مدينة أريحا الزراعية الصناعية  –أريحا العنوان: 

  /http://www.palpro.ps : صفحة الكترونية

  info@palpro.ps: بريد الكتروني

 

 الخليل  –  مركز مصادر التنمية الشبابية

 Masader Innovation Spaceمساحة مصادر لإلبداع 
 هي مساحة ابداعية للشباب تمكنهم من بناء وتطوير مشاريعهم الريادية

دعم وتطوير األفكار الريادية لدى الشباب، التدريب، االحتضان،    الخدمات:

 التمويل، التوجيه واإلرشاد

 راس الجورة  –الخليل العنوان: 

 4545 222 02 970+ تلفون:

  /https://www.ydrc.ps :صفحة الكترونية

 his@ydrc.ps  :بريد الكتروني

  /www.facebook.com/HEBRONIS فيسبوك:

 

mailto:waddah@abc.ps
https://aljabal.ps/
mailto:aljabalpal@gmail.com
http://picti.ps/
mailto:info@picti.ps
mailto:info@palpro.ps
https://www.ydrc.ps/
mailto:his@ydrc.ps
http://www.facebook.com/HEBRONIS/
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 دايمنشنز لالستشارات 
 

دراسات الجدوى، التخطيط االستراتيجي، خطط العمل، الوصول  :  الخدمات

 الى التمويل،خطط التسويق، بناء القدرات وغيرها 

 رام هللا العنوان: 

  6802 298 2 972+ تلفون:

 www.dimensionsconsulting.ps  :صفحة الكترونية

 info@dimension.ps  :بريد الكتروني

 

 جنرال لالستشارات والتدريب 

دراسات الجدوى، التخطيط االستراتيجي، وخطط العمل، تتنمية  الخدمات:  

 الموارد البشرية وغيرها 

 رام هللا العنوان: 

 2961391 2 970+ تلفون:

 www.dimensionsconsulting.ps  :صفحة الكترونية

 gct.com-info@general  :بريد الكتروني

 

 مجموعة جدارة  
 

التكنولوجيا  الخدمات:   التسويق،  إدارة  استراتيجيات  الرقمي،  والتحول 

 سالسل التوريد، االستشارات المالية، تطوير خطط األعمال. 

 رام هللا العنوان: 

 2956848 2 970+ تلفون:

   www.jadarahgroup.com :صفحة الكترونية

   ceo@jadarahgroup.com :بريد الكتروني

 

 :  HRDشركة الموارد لتطوير القدرات البشرية 
 

التخطيط االستراتيجي، تطوير خطط العمل، التسويق، التطوير   الخدمات:

 المؤسسي وغيرها 

 رام هللا العنوان:

 2970100 2 970+ تلفون:

 www.hrd.ps  :صفحة الكترونية

 info@hrd.ps : بريد الكتروني

 

K and K Capabilities 

التخطيط االستراتيجي، تطوير خطط العمل، التشبيك، التسويق،  الخدمات:  

 دراسات الجدوى، إدارة الجودة وغيرها.

 رام هللا العنوان:

 2959922 2 970+ تلفون:

 https://www.facebook.com/KandK  : صفحة الكترونية

 info@kandk.ps : بريد الكتروني

http://www.dimensionsconsulting.ps/
mailto:info@dimension.ps
http://www.dimensionsconsulting.ps/
mailto:info@general-gct.com
http://www.jadarahgroup.com/
mailto:ceo@jadarahgroup.com
http://www.hrd.ps/
mailto:info@hrd.ps
https://www.facebook.com/KandKCapabilities/?__cft__%5b0%5d=AZXh4qSTMDYInV7qVH3VjAMQD7-QR7KFyB8AP_yQCi9F2UVsBkChyHC2oKq86LuZzFH4RQTAhyFQaHKsp4E98kcLeF1eParnRZHndy3BiiryObEvKg9OT_xqpg3JsaQuhjefwY3F07WfUm3qPt0rLeTH&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/KandK/
mailto:info@kandk.ps
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 :  شركة حلول التنمية االستشارية
 

خطط   الخدمات: الجدوى،  العمل،دراسات  األعمال)خطط  خدمات 

 التسويق،العالمات التجارية(، خدمات إدارية، خدمات مالية.

 رام هللا العنوان:

 2970710 2 970+ تلفون:

 www.solutions.ps  :صفحة الكترونية

 info@ solutions.ps : بريد الكتروني

 

  

mailto:info@hrd.ps
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 : خدمات التسويق والتجارة االلكترونية

التسويق من أهم المراحل في دورة األعمال وهو العملية التي تتعلق بربط وتشبيك المشروع ومنجاته وخدماته بالمجتمع  يعتبر  

الوصول إلى المستهلك وبيع   البيئة المحيط ة أو خارجياً، وبدون خطة تسويق معدة جيداً ال تستطيع المنشآت من  والزبائن في 

ق التقليدي األداة الوحيدة في الترويج وتسويق المنتجات والخدمات، إال أن الثورة التكنولوجية  منتجاتها وتحقيق الربح، لم يعد التسوي

والتكنولوجيا الرقمية ألقت بظاللها على مجتمع األعمال، فأصبحت التجارة االلكترونية والتسويق الرقمي من أهم أدوات ووسائل  

 ستهلكين والزبائن محلياً ودولياً.التسويق التي تساعد في الوصول إلى شريحة واسعة من الم

 

 Falastinibrandفلسطيني براند 

 
وبيع   وتسويق  االلكترونية  بالتجارة  متخصص  فلسطيني  الكتروني  موقع 

والمطرزات  والمالبس   الفلسطينية  األثواب  من  الفلسطينية  المنتجات 

إلى  وشحنها  والهدايا  اليدوية  والمنتجات  واإلكسسوارات  والمجوهرات 

 مختلف أنحاء العالم.

 بيت حنينا  –القدس  العنوان:

 972545947572+ تلفون:

 www.falastinibrand.com : صفحة الكترونية

 info@falastinibrand.com  :بريد الكتروني

 

 Sallaسلة 
خدمة فلسطينية تجمع المتاجر المتاحة في الوطن في نقطة واحدة بحيث    سلة:

 يستطيع المستهلك تصفح المتاجر والمنتجات وطلب المنتجات التي يريدها

متخصص  الكتروني(  )متجر  موبايل  وتطبيق  الكتروني  تجاري  موقع 

ومنها   تالمنتجات  لمختلف  االنترنت  عبر  والبيع  االلكترونية  بالتجارة 

والمالبس  المنتجا المطرزات  من  النسائية  والمنتجات  الفلسطينية  ت 

 والمنتجات الغذائية والمشغوالت اليدوية

 رام هللا العنوان:

 2950842 2 972+ تلفون:

 www.salla.ps : صفحة الكترونية

  00970599666221واتس آب: 

 

 Sunbulaسنبله 

 
هي مؤسسة غير ربحية للتجارة العادلة وعضو في المنظمة العالمية سنبلة:  

العادلة   الفئات    WFTOللتجارة  مساعدة  على  تعمل  القدس  في  وتأسست 

المهمشة والنساء وتمكينهم من تحقيق دخل مناسب من خالل تطوير أعمالهم، 

وتتعاون المؤسسة مع الكثير من الحرفيين والخبرات في التصميم الجرافيكي 

وتسويق  و ترويج  على  سنبلة  وتعمل  والمجوهرات،  والمنسوجات  األزياء 

منتجات تلك الفئات الكترونياً ومن خالل المعارض الدولية والتشبيك بين تلك 

 الفئات والزبائن من مختلف أنحاء العالم. 

 القدس العنوان:

 6721707 2 972+ تلفون:

 www.sunbula.org  :صفحة الكترونية

 info@sunbula.org  :بريد الكتروني

http://www.falastinibrand.com/
mailto:info@falastinibrand.com
http://www.salla.ps/
http://www.sunbula.org/
mailto:info@sunbula.org
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 BFTAحرفيو بيت لحم للتجارة العادلة 
في   ربحية وعضو  غير  فلسطينية  مؤسسة  ربط   WFTOهي  على  تعمل 

العالمية،  العادلة  التجارة  الفلسطينيين بأسواق  الحرفيين والمنتجين  وتشبيك 

المنتجات   لمختلف  االنترنت  عبر  المباشر  والبيع  التسويق  خالل  من 

المنتجات   المطرزات،  الصدف،  السيراميك،  الزيتون،  )خشب  الفلسطينية 

 الجلدية، الزجاج وغيرها(.

 بيت ساحور  العنوان:

 2750365 2 972+ :تلفون 

 2750365 2 972+  :فاكس

 www.bethlehemfairtrade.org   :صفحة الكترونية

 info@bethlehemfairtrade.org  :بريد الكتروني

 

 

 بس بلدي 
والتعاونية   والزراعية  الريفية  المنتجات  بتسويق  تعنى  بلدي  بس  محالت 

فرص وصول   وتحسين  والحيوانية  النباتية  المنتجات  من  المرأة  ومنتجات 

النساء إلى األسواق من خالل إنشاء مركز تسوق "بس بلدي" يحتوي اكثر  

 صنف من المنتجات البلدية والزراعية.  200من 

 مخبز ماريو  مقابل –البيره  العنوان:

 1072 240 2 970+ تلفون:

 https://www.facebook.com/Bas.Baladi  فيسبوك:

 

 

 مركز تسويق المنتجات الريفية والز راعية والتعاونية 

 Mawaresموارس 
 PACUمركز تسويقي أنشأه اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية  

بالشراكة مع بلدية البيره ليكون مركز دائم لبيع منتجات الجمعيات التعاونية  

الجمعيات   منتجات  بيع  على  ويعمل  البيع،  نقاط  من  عدد  في  الزراعية 

 التعاونية والمزارعين والمنتجات النسائية 

 التصنيع الغذائيمنتجات  •

 األعمال اليدوية )األشغال الحرفية النسوية( •

 الخضار والفواكه •
 البيره  العنوان:

 2418999 2 970+ :فاكس تل

  www.pacu.org.ps: صفحة الكترونية •
 info@pacu.org.ps : بريد الكتروني 

 

 DARZAHدرزة 
على شهادة التجارة العادلة تعمل على تمكين    مؤسسة غير هادفة للربح حاثلة

بواسطة  منتجاتهن  وتسويق  وعائالتهن  للنساء  مادي  دخل  وتحقيق  النساء 

درزة من خالل البيع والتسويق االلكتروني لألشغال والمنتجات اليدوية من 

واألحذية  كالحقائب  المطرزه  والجلدية  الجلدية  والمنتجات  المطرزات 

المنزلي كالمخدات ومالبس  واإلكسسوارات والجزادي الديكور  ن ومنتجات 

المطبخ )المريلة والمآزر(، حيث تتيح "درزة" للنساء العمل من المنزل و 

تقوم درزة بتوصيل المواد إلى هؤالء النساء حتى يتمتعن بالحرية في كسب 

 الدخل والوفاء بالمسؤوليات الشخصية. للتواصل من خالل: 

 www.darzah.org : صفحة الكترونية

http://www.bethlehemfairtrade.org/
mailto:info@bethlehemfairtrade.org
https://www.facebook.com/Bas.Baladi/?ref=page_internal
http://www.pacu.org.ps/
mailto:info@pacu.org.ps
http://www.darzah.org/


29 
 

       /https://www.facebook.com/darzahdesigns:فيسبوك

 hello@darzah.org  :بريد الكتروني

 

Palestine in A Box 
موقع الكتروني متميز لبيع المنتجات الفلسطينية التقليدية واليدوية المصنوعة 

فلسطينية أصلية( من   يدوية  النساء والرجال )صناعة  الحرفيين من  بأيدي 

والخزف   الزجاج  وديكورات  منتجات  )مالبس  والمطرزات  والسيراميك 

 داخلية واكسسوارات( والمجوهرات وغيرها.

 الخليل العنوان:

 597282337 972+ تلفون:

  /https://palestineinabox.com :صفحة الكترونية

  /https://www.facebook.com/palestineinaboxفيسبوك: 

 hello@palestineinabox.com  :بريد الكتروني

 

 

 Wedeliverوي ديلفر 

 
" شركة فلسطينية رائدة  تقدّم خدمات توصيل تشاركي شركة "وي ديلفر

مخصص للشركات، تعتبر من أسرع الشركات الفلسطينية الناشئة نمواً، 

حيث تقوم الشركة بتطوير تكنولوجيا مبتكرة تساعد في االستفادة من 

المساحة المتوفرة في مركبات األشخاص المسافرين سواء داخل مدنهم أو 

دن في رحالتهم اليومية، من خالل تزويدهم بطلبات  أثناء التنقل بين الم

يستقبلونها عبر تطبيق ذكي من الشركات التي ترغب في توصيل بضائعها  

 لزبائنها 

توصيل الطرود والطلبات من كافة المناطق ومن كافة القطاعات  الخدمات:

 التجارية والصناعية والخدماتية.

 رام هللا العنوان:

 888444 595 970+ تلفون:

 /http://ps.wedeliverapp.com : فحة الكترونيةص

 hello@wedeliverit.co :بريد الكتروني

  /https://www.facebook.com/WeDeliverTech  فيسبوك:

 

 

 Deelzatديلزات 
 

عبارة عن منصة اجتماعية للتجارة اإللكترونية، تهدف بشكل   تطبيق ديلزات

إجتماعية  بميزات  المنصة  في  اإللكترونية  التجارة  جانب  بدمج  أساسي 

سيحصلون  الذين  المفضلين  بالبائعين  مباشرة  المشترين  لربط  مخصصة 

مباشرة  منتجاتهم  تسويق  إمتيازات  على  لذلك   نتيجة 

جات من المتاجر والمدن المختلفة مع دفع  يتمتع المشترون بامتياز شراء المنت

 رسوم توصيل 

 رام هللا العنوان:

 776 800 594 970+ تلفون:

 /http://www.deelzat.com  :صفحة الكترونية

 info@deelzat.com  :بريد الكتروني

 

https://www.facebook.com/darzahdesigns/?ref=page_internal
mailto:hello@darzah.org
https://palestineinabox.com/
https://www.facebook.com/palestineinabox/
mailto:hello@palestineinabox.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fps.wedeliverapp.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xlmqP0Y5dvQ87Iru_ajhNzeWUjiXT1c-dmqATji3goBlfGfi4MUvLwH0&h=AT2mcE0x4jkUsPQyLst_Gqz2Sju4nHzX4MxV35ugpaZFuoiInEkAft_ahpI47RdSK9ppdf5sZHNXw4R3uZmS46Kolq1KeqZkD7r8j4C22AqbBRqsYDNsbXLziLL5GYQTtNTL
mailto:hello@wedeliverit.co
https://www.facebook.com/WeDeliverTech/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.deelzat.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1zK9qUXxjlFObLZ3dG18AALpaSiAOdiO_3DjwIVBsMjBDlqhBQWkND3no&h=AT2Zuvx24ppQmw2P-xUq_0MbY1rHSmwZQSn201Kh20Jh7QFuJxy88yQ1bd7YxPlsC9b58quAd_XuZ4WYPRvb3UKU47FzFo9C7waN6-N6ZFEm0_66qJTeEuI63AeydJqOHCLv
mailto:info@deelzat.com
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  Balady.ps  –منصة بلدي 
منصة متخصصة في ترويج وبيع المنتجات الوطنية الفلسطينية بكافة 

فئاتها، من اجل دعم المنتجين الفلسطينيين من أصحاب المشاريع اإلنتاجية 

الخصوص، وتمكينهم من الوصول الصغيرة والمتوسطة على وجه 

للمستهلكين المحليّين عبر شبكة توصيل فعّالة تغطي جميع مدن الضفة  

 .الغربية وقطاع غزة

 

 5عمارة مول فلسطين، بجانب بالزا مول، الطابق  العنوان:

 www.balady.ps:  صفحة الكترونية

 

 

 Alnasherالناشر 

 

 والتسويق والعالقات العامة، الدعاية واإلعالنالخدمات: 

 رام هللا العنوان:

 2961911 2 970+ تلفون:

 2961912 2 970+  :فاكس

 www.enasher.com  :صفحة الكترونية

 info@enasher.com: بريد الكتروني

 

 

 مركز التراث الفلسطيني:  

بهدف إحياء   مها السقا  من قبل السيدة  1991تأسس المركز في بيت لحم سنة  

توفير فرص  به. كذلك بهدف  الفلسطيني والتعريف  التراث  وتوثيق ونشر 

عمل لعدد من النساء الفلسطينيات من خالل ممارسة اعمال التطريز الذي  

على   المركز  ويعمل  الفلسطيني.  تراثنا  في  مميزا  عنصرا  بيع يشكل 

وصنع   والسهرة،  والحناء  الزفاف  أثواب  تصميم  المالبس المطرزات، 

 التراثية للدبكة 

 بيت لحم العنوان:
 2742381 2 970 + تلفون:
 2742642 2 970 +  :فاكس

  http://phc.ps :صفحة الكترونية

 info@phc.pc : بريد الكتروني

http://www.balady.ps/
http://www.enasher.com/
mailto:info@enasher.com
http://phc.ps/
mailto:info@phc.pc
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 جمعية إنعاش األسرة:  
 " SYNDIANEHالمطرزات "سنديانهقسم 

يقارب   ما  تشغيل  في  القسم  هذا  التطريز   1000يساهم  مجال  في  عاملة 

النساء في بيوتهن   الفلسطينية، حيث تعمل  المناطق  الفلسطيني من مختلف 

 على انتاج قطع المطرزات او اجزاء منها. 

الخام  الخدمات:    المواد  وشراء  والتسويق  المطرزة  القطع  وإعداد  تجميع 

 التصاميم، التدريب المهني. 
 

 البيرة  العنوان:

 2409855 2 970+ تلفون:

 2401544 2 970+  :فاكس

  /https://inash.org: صفحة الكترونية

  info@inash.org :بريد الكتروني

 

 

 بال سيركلس –شركة الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة 

 

البرامج الخدمات:   وتصميم  وإدارة  االلكتروني  والتسويق  التسويق 

 التسويقية وحمالت الترويج والخدمات التصديرية

 رام هللا العنوان:

 2972624 2 970+ تلفون:

 2972623 2 970+  :فاكس

 http://palcircless.ps  :الكترونيةصفحة 

 info@palcircless.ps :بريد الكتروني

 

 

 VandVشركة 

 الدعاية واإلعالن والتسويق الخدمات: 

 رام هللا العنوان:

 2426480 2 970+ تلفون:

 www.vandv.ps :الكترونيةصفحة 

 info@vandv.ps :بريد الكتروني

 

 

 شركة ميدياتك 

 

التواصل  الخدمات:   شبكات  على  االلكتروني  والتسويق  التسويق 

 االجتماعي، تطوير الصفحات االلكترونية وتطبيقات الموبايل 

 رام هللا العنوان:

 2984330 2 970+ تلفون:

 http://palcircless.ps  :صفحة الكترونية

 info@mediaitech.ps :بريد الكتروني

 

https://inash.org/
mailto:info@inash.org
http://palcircless.ps/
mailto:info@palcircless.ps
http://palcircless.ps/
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 Collage Productionsكوالج 

 

 التصميم الجرافيكي وتصميم العالمات التجارية وإدارة الحمالت الخدمات:  

 رام هللا العنوان:

 0385 297 2 970+ تلفون:

 2971256 2 970+  :فاكس

  /www.facebook.com/CollageProductions :صفحة الكترونية
 info@collage.ps : بريد الكتروني

 

 

 مزايا لخدمات األعمال 

 خدمات التسويق والتسويق الرقمي ويناء القدرات. الخدمات: 

 رام هللا العنوان:

 2966969 2 970+ تلفون:

  www.mazaya.ps :صفحة الكترونية

 info@mazaya.ps: بريد الكتروني

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.facebook.com/CollageProductions/
mailto:info@collage.ps
http://www.mazaya.ps/
mailto:info@mazaya.ps
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 الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية  
 

الغرف الزراعية   تعمل  الصناعية  الخدمات   التجارية  أفضل  تقديم  على 

لألعضاء والمجتمع المحلي من خالل االرشاد والتوجيه، وتطوير القدرات  

الفعال ألعضائها  التمثيل  على  تعمل  كما  التكنولوجية.  األساليب  باستخدام 

المحلي   المجتمع  مؤسسات  مع  الشراكة  وتفعيل  مصالحهم،  عن  والدفاع 

 .م، واالهتمام بأصحاب االحتياجات الخاصة والمرأة والشبابوالقطاع العا
 

 الوطني.وجودة وتشجيع المنتج  تنافسيةكما تعمل الغرفة على رفع 
 

 الخدمات:

تنظيم المصالح التجارية والصناعية لمؤسسات القطاع الخاص  •

في المحافظة المنتسبة للغرفة، ورعاية شؤونها وتمثيلها لدى 

مختلف الجهات المعنية في داخل وخارج الوطن، والدفاع عنها  

في شتى القضايا ذات العالقة بالضرائب، والجمارك، واالستيراد 

 .والتصدير والقوانين واألنظمة

وتطوير الصناعات المحلية )استشارات، دورات تدريبية، دعم  •

 .معارض(

تنمية وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية للخارج،   •

وإقامة عالقات تجارية متينة مع الغرف التجارية والصناعية  

 .العربية واألجنبية

تعزيز ثقافة القطاع الخاص من خالل إصدار وتبادل وتوزيع   •

 .والكتيبات التجارية البيانات والنشرات

 القيام بأعمال التحكيم بالخالفات التجارية. •

 ومن اهم المركز المتواجدة في الغرف التجارية: 

 وحدات النوع االجتماعي.  •

 وحدات التدريب والتدريب المهني. •

 مكتب منشأتي.  •

 ركن التشغيل. •

 منشأتي.  –مكاتب الساعدة  •

لتدريبات  هذه الوحدات الى تقديم أفضل الخدمات من ا وتسعى

واالستشارات والتشبيك في كافة المجاالت التي تحتاجها المشاريع  

 . والشباب والنساء والمناطق المهمشة الصغيرة والمتوسطة

كافة المحافظات الوطن ولمعرفة المزيد عن عناوين الغرف التجارية   العنوان:

 : الرابط التالي  عبر لكترونيةالصفحة االيرجى الدخول على 

chambers.org-www.pal 

 2985556 2 970+تلفون: 
 chambers.org-info@pal بريد الكتروني: 

 

 

 

 
 

http://www.pal-chambers.org/
mailto:info@pal-chambers.org
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 . المؤسسات الحكوميةالوزارات و 
يتمثل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في تحسين المناخ االستثماري والتشريعات والقوانين واإلجراءات التي تعمل على  

تحسين أداء القطاع الخاص وتقديم الخدمات الالزمة لتنظيم تسجيل وممارسة األعمال في فلسطين وذلك وفقاً لطبيعة ونطاق عمل  

 الوزارة أو المؤسسة الحكومية  

 وزارة االقتصاد الوطني  
 

تتمثل رسالة وزارة االقتصاد الوطني في المساهمة في تحسين أوضاع الشعب 

تشكيل   على رفع    إطارالفلسطيني من خالل  تعمل  الخاص،  للقطاع  تنموي 

اقتصاديه   سياسة  رسم  من خالل  وذلك  ورفاهيته،  المواطن  معيشة  مستوى 

 رسمي للتعاون.  إطاربالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة، من خالل 

ذات   الوزارات  بمشاركة  الوزارة  تشاوريه العالقةتقوم  هيئات  بتكوين   ،

 . يةت االقتصادع الخاص لرسم السياسامشتركه مع القطا

 األهداف: 

سريعة،  تقديم خدمات مميزه للقطاع الخاص من خالل توفير خدمة   •

بسيط   بأسلوب والتعليماتومريحة ترتكز على تطبيق التشريعات  عادله

 .وثابت يرضي الجميع وخاصة القطاع الخاص

حماية   التجارة،تسهيل  الصناعة،توفير الخدمات المتعلقة بدعم   •

االقليمية والدولية،   المستهلك وخلق ارتباط متبادل مع المنظمات

 .لصالح القطاع الخاص التجاريةباإلضافة الى ابرام االتفاقات 

لمؤسسات القطاع   الفنيةوالمساعدات  الماليةالسعي لتوفير البرامج  •

 .خدمات مميزه للقطاع الخاص في هذه المجاالت الخاص. وتقديم

االلكترونية ونظام المعلومات االلكتروني، لتوفير خدمه   الخدمةاعتماد  •

 .سريعة ومناسبة، للمواطنين والشركات والمؤسسات الفلسطينية

تطبيق التشريعات والقوانين بأسلوب بسيط ومتناسق، وعلى مستوى   •

 يكون مرضيا ومحترما من القطاع الخاص. 

   الخدمات:

 الخارجية التعامل بالتجارة  •

 رخصة استيراد  •

 وإعادة التصدير  شهادة منشأ •

 ترخيص منشأة صناعية / توسعة مصنع •

 الشركات تسجيل  •

 األسماء التجارية  /تدقيق اسم شركة  •

 الوكاالت التجارية  •

 طلب اضافة على وكالة تجارية  •

 تجارية ال اتعالمالتسجيل  •

 تسجيل براءة اختراع  •

 

 منتشرة في كافة محافظات الوطن(. المديريات الالماصيون )و –رام هللا   العنوان:

  2 970+2977010 :تلفون

 2981270 2 970+ فاكس:

  https://www.mne.gov.ps/Default.aspx: صفحة الكترونية

 info@met.gov.ps بريد الكتروني: 

 

https://www.mne.gov.ps/Default.aspx
mailto:info@met.gov.ps
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 وزارة العمل الفلسطينية 

 
وتطوير    وضع  عبر  الفلسطيني  العمل  سوق  تنظيم  عن  المسؤولة  الوزارة  هي 

التشريعات والقوانين واألنظمة لتوفير التدريب المهني وخدمات التشغيل التي تمكن  

من التعامل مع التغيرات المستمرة في سوق العمل، ولتحقيق المشاركة الفعالة للقوى  

 العاملة في جميع القطاعات االقتصادية.

 

 الخدمات: 

 التدريب المهني عن طريق المراكز التدريب المهني التابعة للوزارة.  •

 االرشاد والتوجيه المهني.  •

 ترخيص مراكز التدريب المهني. •

خدمات التشغيل عن طريق البحث عن وظائف للخرجين المسجلين لدى   •

 دوائر التشغيل في مديريات الوزارة. 

 التقديم لتصاريح العمل داخل الخط األخضر.  •

 متابعة الحقوق االجتماعية للعاملين داخل الخط األخضر.  •

 متابعة الشكاوى العمالية.  •

 

 شارع االرسال.   –رام هللا   العنوان:

 02- 2982800  :تلفون

  /http://www.mol.pna.ps:صفحة الكترونية

 info@mol.pna.ps بريد الكتروني: 

 

 

 وزارة شؤون المرأة  
 

تعتبر وزارة شؤون المرأة الفلسطينية المرجعية الحكومية لقضايا المرأة وتعبر عن 

ومراجعة   الفلسطينية،  المرأة  بوضع  النهوض  خالل  من  بها  الحكومي  االلتزام 

واقتراح التعديالت، وإجراء الدراسات واألبحاث التي تساعد التشريعات والقوانين،  

في الكشف عن الفجوات، واقتراح السياسات التي تراعي قضايا المرأة، وإعداد فريق  

وطني من الخبراء والخبيرات والمستشارين والمستشارات في قضايا المرأة، وتعميم  

ا وتوفير  المجاالت،  كل  في  المرأة  حضور  ومتابعة  والمساندة  ومراقبة  لدعم 

المرأة  وتمثيل  بالمرأة،  الخاصة  الوطنية  التقارير  وكتابة  األهلية،  للمؤسسات 

 الفلسطينية في المحافل والمؤتمرات العالمية واالقليمية والمحلية. 

 

 وتعمل الوزارة على تنفيذ أربعة محاور أساسية: 

 مناهضة العنف ضد المرأة.  -

 مأسسة النوع االجتماعي. -

 ي. التمكين السياس -

 التمكين االقتصادي. -

 

 البالوع.  –رام هللا   العنوان:

  2 970+2429461  :تلفون

 /https://www.mowa.pna.ps: صفحة الكترونية

 info@mowa.pna.ps  بريد الكتروني:

 

 
 

 

http://www.mol.pna.ps/
mailto:info@mol.pna.ps
https://www.mowa.pna.ps/
mailto:info@mowa.pna.ps
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 االستثمار والمدن الصناعية هيئة تشجيع 
 

الفلسطينيين، وتوفير خدمات متطورة   بناء مستقبل أفضل لجميع  الهيئة على  تعمل 

الخاص   القطاع  بين  التواصل  عملية  وتسهيل  واألجانب،  المحليين  للمستثمرين 

والحكومة، وذلك عن طريق النافذة االستثمارية الموحدة لخدمات المستثمرين، ومنح  

مما حوافز   الترويج،  وسائل  بأحدث  جديدة  استثمارات  وجذب  لالستثمار  مجزية 

 يضمن وجود بيئة استثمارية منافسة في فلسطين. 

 

وتقدم الهيئة العديد من الحوافز االستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  

 للهيئة. صفحة الكترونيةالريادية، ولمعرفة المزيد عن الحوافز يرجى زيارة 

 

  عين مصباح رام هللا،  العنوان:

  250 250 1800:تلفون

  http://www.pipa.ps :صفحة الكترونية

 Info@pipa.gov.ps بريد الكتروني:  

 

 

 
 

 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس 
 

الوطني   الجسم  المواصفات  هي  وإصدار  بإعداد  المخول  فلسطين  في  المعتمد 

الفلسطينية. التي تعتبر من أهم المهام التي تقوم بها المؤسسة بهدف وضع المعايير  

والخدمات   والمنتجات  السلع  في  توفرها  الواجب  الفنية  والمتطلبات  واالشتراطات 

لك. حيث تحدد  لتحقيق الحد المقبول من الجودة للحفاظ على صحة وسالمة المسته

المواصفات خصائص المنتج او الخدمة وطرق الفحص، ويضمن تطبيق متطلبات  

 المواصفة رفع مستوى جودة المنتجات. 

 

المنتجات  الغذائية،  المواد  التالية:  المجاالت  ضمن  المواصفات  المؤسسة  وتُعد 

المنسوجات والبالستيكية،  الكيماوية  المواد  منتجات  التجميل،  مواد  ،  الزراعية، 

الهندسية من أجهزة  المنتجات  البناء واإلنشاءات،  النفطية، مواد  المنتجات  الجلود، 

الى   باإلضافة  والبيئة  واإلدارة  المعلومات  نظم  وهيدروليكية،  ميكانيكية  ومعدات 

 مواصفات الخدمات. 

 

 مقابل مجلس الوزراء.  - مجمع الدوائر الحكومية  - رام هللا  العنوان:

  2 970+2984144 :تلفون 

 : صفحة الكترونية

http://www.psi.pna.ps/ar/InformationCenter 

 

 

 

http://www.pipa.ps/arabic.php
mailto:Info@pipa.gov.ps
http://www.psi.pna.ps/ar/InformationCenter
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   :االتحادات الصناعية
االتحادات الصناعية هي مؤسسات قطاع خاص مختصة بتمثيل الصناعات قطاعيا، ويسعى كل اتحاد تخصصي الى تمثل قطاعه  

 والدفاع عنه وتقديم خدمات وتدريبات واستشارات مختصة بعمل القطاع.  

 

 

 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية 
 

فلسطين من  يعتبر المؤسسة الوطنية التي تمثل القطاع الصناعي في 

العام   االتحاد  ويعمل  كما  المتخصصة،  الصناعية  االتحادات  خالل 

على تطوير القطاع الصناعي، يتركز دور االتحاد العام الرئيسي في  

تأهيل وتدريب األعضاء وتمثيلهم بشكل فعال والدفاع عن مصالحهم  

يقول   كما  والدولية،  واإلقليمية  المحلية  والمؤسسات  الجهات  لدى 

ا الصناعي  االتحاد  القطاع  تطوير  في  فاعلة  سياسات  بتطوير  لعام 

 وتنمية االقتصاد المحلي. 

 

 البيرة  العنوان:

 2410505 :تلفون 

 2410504 :فاكس

 http://pfi.ps إلكترونية:صفحة 

 info@pfi.ps : بريد الكتروني

 

 

 اتحاد الصناعات الغذائية  
 

تم تأسيس االتحاد لخدمة األعضاء ومتابعة شؤونهم بهدف ضمان  

 تقديم الخدمات األفضل لألعضاء والتواصل المستمر 

وتمثيل مصالح شركات الصناعات الغذائية الفلسطينية ويسعى  

الل تعزيز وتطوير برامج خاصة  لتطوير صناعة الغذاء من خ

رفع القدرة االنتاجية للمنتج  فيبترويج المنتج الوطني والمساهمة  

الفلسطيني وتطوير ثقافة الجودة والسالمة الغذائية والمشاركة في  

صياغة وتعديل السياسات والتشريعات الخاصة بالصناعات  

 الغذائية وتطويرها وتشجيع االستثمار في القطاع. 

 

 البيرة.  العنوان:

  2 970+2403511 :تلفون 

  www.pfiu.org  :صفحة الكترونية

 g@pfiu.org-info  بريد الكتروني:

 

 اتحاد الصناعات النسيجية الفلسطينية  
 

واأللبسة    النسيجية  الصناعات  منتجي  لمساعدة  االتحاد  تأسيس  تم 

تواجههم   التي  والمشاكل  الصعوبات  على  والتغلب  والتطور  للنمو 

باإلضافة لمساعدتهم لدخول األسواق المحلية والعالمية حيث يعتبر 

والمصنعين   للمنتجين  القانونية  المظلة  النسيجية  الصناعات  اتحاد 

لمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل  ومعترف به في جميع ا

 .فلسطين وخارجها

والمالبس   النسيج  تطوير صناعة  فاعل على  بشكل  يعمل  واالتحاد 

 لتعزيز القدرة التنافسية في األسواق المحلية والخارجية. 

http://pfi.ps/
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ألعضائه    الخدمات  جميع  توفير  على  عمل  االتحاد  تأسيس  منذ 

ة واإلنتاج والتسويق  ومساعدتهم في الوصول إلى أحدث أسس اإلدار

المستخدمة عالمياً وخلق فرص التبادل التجاري مع األسواق العالمية  

 .وذلك من خالل رفع أداء وكفاءة أعضاء االتحاد

 

 بيت لحم.  :العنوان

 2754414 2 970+ :تلفون 

  ol.com-paltex@pالكتروني:بريد 

 

 

 

 اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية  
 

مؤسسة وطنية تمثل الصناعات الجلدية وتشمل جميع الشركات  

والمصانع التي تعمل في قطاع صناعة الجلود مثل ) األحذية و  

 .الشنط والمالبس الجلدية (

والدفاع عن مصالح األعضاء وتطويرها وتقديم الخدمات 

والتسهيالت من خالل مذكرات التفاهم الموقعة مع الوزارات  

 . والمحليةوالمؤسسات الدولية 

وتطوير قطاع الصناعات الجلدية من خالل إدخال األنظمة  

العمل   الصناعية الحديثة وتوجيه االستثمارات المحلية واألجنبية و

على صياغة برامج الحتياجات القطاع الصناعي وتوفير التمويل  

 الالزم لها سواء على الصعيد المحلي او الخارجي. 

 

 الخليل.  :العنوان

  5986 221:تلفون 

 info@pfli.ps: بريد الكتروني

 

 

 

 اتحاد الصناعات الورقية الفلسطينية 
 

تحاد الصناعات الورقية الفلسطيني أسس كمنظمة غير ربحية  

تعتمد على العضوية، يهدف إلى تنظيم الصناعات الورقية في  

فلسطين واالرتقاء بأداء المنشآت الصناعية الورقية وحماية  

مصالحهم بالتعاون والتنسيق مع االتحاد العام للصناعات  

الفلسطينية ووزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني والجهات األخرى  

ذات العالقة بمجال عمال االتحاد، ودعم مسيرة التنمية الصناعية 

والتطوير الصناعي بشكل عام بما في ذلك رفع شأن االقتصاد  

 الفلسطيني على المستوى المحلي والعالمي.

 

 العنوان: غزة

 تلفون: 2841544

  pfpi.gaza@gmail.com   :بريد الكتروني

mailto:paltex@p-ol.com
mailto:info@pfli.ps
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 االتحاد الفلسطيني للصناعات الكيميائية  
 

هو تجمع صناعي مهني يسعى الى تطوير قطاع الصناعات  

الكيماوية من خالل إدخال األنظمة الصناعية الحديثة وتوجيه  

االستثمارات المحلية واألجنبية والعمل على دعم وتقوية العالقة  

بين قطاع الصناعات المختلفة وبناء عالقات التنسيق والتعاون مع  

اتحادات الصناعية المحلية والعربية األجنبية والعمل على توفير  

مناسب وعمل الدارسات الصناعية المناخ االستثماري ال

واالقتصادية وجمع المعلومات والتنسيق مع جهات ذات  

االختصاص المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمحلية والعربية  

والدولية والعمل على صياغة برامج الحتياجات القطاع الصناعي  

 وتوفير التمويل الالزم لها سواء على الصعيد المحلي او الخارجي 

 

 2410505 :نوانالع

 2410505 :تلفون 

  http://pfi.ps:صفحة الكترونية

 

 

 اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية 
 

فلسطين هو مؤسسة غير   في  والسياحية  التقليدية  الصناعات  اتحاد 

تـأسس   لقد  الوطني  االقتصاد  وزارة  لدى  رسميا  ومسجلة  ربحية 

االتحاد ليكون الجسم المنسق لقطاع الصناعات التقليدية في الضفة  

من   االدارية  الهيئة  تتألف  حيث  غزة  وقطاع  اعضاء   9الغربية 

بفلس  المناطق  بعض  على  العامة  موزعين  هيئته  وتضم    60طين 

عضوا ومهمة االتحاد هو تنظيم مهني حرفي ليس له اية غايات او  

نشاطات سياسية او دينية حيث يقدم خدماته الى جميع اعضاءه دون  

استثناء على ان يكونو مسجلين في االتحاد وعاملين في القطاعات  

  :التالية

 

زجاج،  تطريز، جبس، فضة، خرز،  )خشب زيتون، صدف، شمع،

خيزران، بسط وسجاد يدوي، نحت   خزف وسيراميك، فخار،

 الحجر، صناعة القش اليدوي(. 

 

 بيت ساحور  العنوان:

  2768887 2 970+تلفون:

 

 

 اتحاد الصناعات الخشبية الفلسطيني 
 

  1999عام  (WIU) تأسس اتحاد الصناعات الخشبية الفلسطيني

بغرض النهوض بالصناعات الخشبية ليصبح قوة اقتصادية ذات  

ويعمل على تعزيز التعاون بين األعضاء وتنمية مسئولية اجتماعية 

 .عالقات االتحاد مع مؤسسات القطاع العام والخاص

 .تقديم برامج مميزة لخدمة األعضاء وتطوير قدراتهم

اق المحلية وفتح زيادة حصة قطاع الصناعات الخشبية في األسو

 .أسواق خارجية

 

 : البيرة.العنوان

 2410505 2 970+ :تلفون 

  /http://pfi.ps:صفحة الكترونية

http://pfi.ps/
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 اتحاد صناعة الحجر والرخام
 

  1996تأسس اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين في عام 

للربح مبنية على كمؤسسة مستقلة غير حكومية وغير هادفة 

العضوية، وبهدف الدفاع عن مصالح األعضاء والعمل على ترويج  

 وتنمية صناعة الحجر الفلسطينية.

 

ويهدف االتحاد الى تمثيل صناعة الحجر والرخام في فلسطين أمام  

المؤسسات الحكومية، والخاصة والدولية، والدفاع عن مصالح 

ات العامة المتعلقة  والتأثير في السياس .األعضاء واهتماماتهم

وتنمية وتطوير مهارات العاملين في هذه الصناعة فنياً  .بالصناعة

 .وإدارياً بهدف زيادة اإلنتاج وتشجيع الصادرات

تنظيم المشاركة الفلسطينية في المعارض الدولية والمؤتمرات  

 .والندوات المتعلقة بهده الصناعة 

ين الفلسطينيين وبين  أن يشكل االتحاد قناة اتصال فعالة بين المنتج

 .المستثمرين المحتملين والزبائن الخارجين

تقوية دور االتحاد كمصدر للمعلومات المتوفرة عن المنتجين وعن 

 .سوق الحجر في العالم

 

 بيت لحم. العنوان:

 2776393: تلفون

 pal.ps-www.usm: صفحة الكترونية

 pal.ps-info@usm : بريد الكتروني

 

 

 اتحاد الصناعات البالستيكية الفلسطينية
االتحاد هو تنظيم صناعي مهني ال يهدف إلى الربح، ويقدم خدماته  

إلى جميع األعضاء على السواء، وللمصلحة العامة ويسعى  

والوزارات والجهات األخرى  بالتعاون والتنسيق مع االتحاد العام 

ذات العالقة بمجال عمل االتحاد إلى دعم مسيرة التنمية للصناعات 

البالستيكية وتقديم أفضل الخدمات المبينة على احتياج قطاع  

 الصناعات البالستيكية من استشارات وتدريبات وفتح أسواق. 

 

الخليل.العنوان:   

 2292141 2 970+: تلفون

 www.ppiu.ps:  الكترونيةصفحة 

 info@ppiu.ps   بريد الكتروني:

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usm-pal.ps/
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   الخدمات المالية واالقراض

الدول  وتقوم  والمتوسطة،  والصغيرة  الناشئة  المشروعات  تواجه  التي  المعيقات  أكبر  التمويل من  إلى مصادر  الوصول  يعتبر 

المتقدمة والمهتمة بهذه المشروعات بتوفير العديد من األدوات وطرق التمويل من أجل تمكينها من النمو باعتبارها عنصراً رئيسياً 

استيعاباً وتوليداً لفرص العمل للشباب والنساء إضافة إلى أن الشباب والنساء هم المبادرون في تأسيس في التنمية والشريحة األكثر  

األعمال الناشئة وركيزة هامة في سالسل القيمة وسالسل التوريد للصناعات والخدمات المختلفة. وتختلف أدوات التمويل الختالف  

المصارف والبنوك التجارية واإلسالمية من األدوات التقليدية للتمويل، كما  الظروف االقتصادية في كل دولة، حيث يعتبر قطاع  

تلعب مؤسسات وشركات اإلقراض الصغير دوراً كبيراً في استهداف الفئات المهمشة والشباب والنساء نظراً للضمانات والشروط  

بغة التنموية التي تهتم بدعم المشروعات الصغيرة المخففة بالمقارنة مع البنوك، هذا باإلضافة إلى بعض الصناديق المالية ذات الص

والمتوسطة والناشئة والتي تتلقى دعماً مباشراً وتقوم بتصميم برامج دعم بفوائد شبه صفرية. كما أن البنوك والمصارف قد ال  

د الفلسطينية بالتعاون مع  تتوفر لديها جميعها برامج تمويل موجهة لهذه الشرائح من األعمال، وفي اآلونة األخيرة قامت سلطة النق

الحكومة وعدد من الشركاء الخارجيين بتصميم برامج إقراض لقطاع األعمال " استدامة" بفوائد مخفضة جداً وقروض للمشاريع  

 الصغيرة بفائدة صفرية وبالشراكة مع عدد من البنوك ومؤسسات اإلقراض. 

 بنك فلسطين 
 

طويلة في فلسطين يرجع تاريخها إلى  يتمتع بنك فلسطين بوجود وخبرة راسخة  

.وينمو على نحو مستمر حتى يصبح شامالً على المستوى المالي، 1960عام 

 ومسؤوالً اجتماعياً عن أحدث الممارسات المالية العالمية واإلبداع. 

 

يقدم العديد من الخدمات المالية وخدمات تطوير االعمال للمشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة. 

 

 هللا المقر الرئيسي وله فروع في كافة المدن الفلسطينية رام  العنوان:

 1700150150 تلفون:

 https://www.bankofpalestine.com:  صفحة الكترونية

 

 

 البنك العربي  
 

العام   له في  يتخذ من عمان، األردن، مقراً  البنك العربي والذي    1930تأسس 

وهو يمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد 

فرع موزعة عبر خمس قارات. ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة    600عن  

لتلبية احتياجات األفراد والشركات   المنتجات والخدمات المصرفية وجدت  من 

هذه وتشمل  العالمية.  المالية  المؤسسات  من  المصرفية    وغيرها  الخدمات 

الشركات والمؤسسات   لألفراد وخدمات  المصرفية  الخدمات  التالية:  المجاالت 

  .المالية وأعمال الخزينة

 

 اإلدارة العامة وله فروع في كافة مدن الفلسطينية.  –رام هللا  العنوان:

 1800333333 تلفون:

  https://www.arabbank.ps/ar :صفحة الكترونية

 

 

 
 

 

https://www.bankofpalestine.com/
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 البنك الوطني  
 

هو بنك فلسطيني من حيث رأس المال، وأحد أفضل   (TNB) البنك الوطني

مزودي الخدمات المصرفية الوطنية المتكاملة والشاملة لقطاعي الشركات  

للخدمات االستثمارية والخزينة وتمويل  واألفراد باإلضافة إلى تقديمه 

 .المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

 اإلدارة العامة وله فروع في كافة مدن الفلسطينية.  –رام هللا  العنوان:

  1800111000تلفون:

 https://www.tnb.ps/ar:  صفحة الكترونية

 

 

 األردن  بنك  
 

، ومنذ ذلك  1960بنك األردن من أوائل البنوك التي تأسست في األردن عام  

أنشطته   لكافة  المستمر  والتحسين  التطوير  نهج  األردن  بنك  تبنى  التاريخ 

التي  المتسارعة  التطورات  البنك  المالية والمصرفية وواكب  ومجاالت عمله 

عق خمسة  من  أكثر  مدى  على  المصرفية  الصناعة  على شهدتها  مضت  ود 

االستثمار  حركة  دعم  في  تأسيسه  منذ  وساهم  والدولي،  المحلي  الصعيدين 

والتطور االقتصادي األردني من خالل تقديم منتجات وخدمات مصرفية شاملة  

تلبي متطلبات واحتياجات العمالء والمتعاملين من مختلف فئات وشرائح األفراد  

ريع التنموية الوطنية ومشاريع والشركات والمؤسسات، وساهم بفعالية في المشا

 .القطاع الخاص

 

 رام هللا. العنوان:

 1700587777 تلفون:

 www.bankofjordan.com.ps/ar:  صفحة الكترونية

 

 

 

 بنك القاهرة عمان 
 

من خالل شبكة متميزة ومتكاملة من الفروع المصرفية في فلسطين، يقدم بنك 

القاهرة عمان لعمالئه مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي 

والمالية  المصرفية  احتياجاتهم  كافة  وتلبي  العمالء  شرائح  كافة  تناسب 

اإللكترونية من خالل  واالستثمارية. كما يقدم البنك باقة من الخدمات المصرفية  

التي توفر للعمالء إمكانية إجراء المعامالت    www.cab.psموقعه اإللكتروني  

المؤسسية   الهوية  المتميزة  الخدمات  هذه  وتعكس  تواجدوا.  أينما  المصرفية 

الجديدة للبنك، التي تجّسد روح الحداثة وقيم االنفتاح والتواصل لخدمة جميع  

 المتعاملين معه وتحقيق الفوائد القصوى بعيداً عن الحدود التقليدية. 

 

 رام هللا. العنوان:

 2977230 2 970+ تلفون:

 www.cab.ps/ar:  صفحة الكترونية
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 بنك القدس 
 

نمت أعمال بنك القدس ليصبح اليوم من أبرز  1995منذ تأسيسه في العام 

وأهم المؤسسات المصرفية في فلسطين؛ إذ يقدم للسوق الفلسطيني حزمة  

متكاملة من الخدمات المصرفية واالستثمارية والحلول التجارية المصممة  

لتلبية متطلبات العمالء من الشركات واألفراد على حد سواء والمشاركة في  

 دعم االقتصاد الوطني. 

 

 رام هللا العنوان:

 1700710710 تلفون:

  www.qudsbank.ps: صفحة الكترونية

 

 

 البنك اإلسالمي الفلسطيني 
 

يقوم البنك بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال االستثمار 

 80فرعا ومكتبا وأكثر من   44وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، من خالل 

فلسطين، مما يؤكد هويته كأكبر شبكة جهاز صراف آلي في جميع أنحاء 

مصرفية إسالمية في فلسطين، محققا رؤيته بأن يكون البنك الفلسطيني الرائد 

في أنشطة وخدمات الصيرفة اإلسالمية التي تلبي احتياجات ومتطلبات  

 العمالء.

 

 رام هللا وله فروع في كافة المحافظات.  العنوان:

 1700220220 تلفون:

  www.islamicbank.ps/ar:صفحة الكترونية

 

 

 البنك اإلسالمي العربي  
 

ويقوم بممارسة األعمال المصرفية وأعمال االستثمار  شركة مساهمة عامة،

الشريعة اإلسالمية من خالل المركز الرئيسي بمحافظة رام هللا وفقاً ألحكام 

 .والبيرة وفروعه المنتشرة في فلسطين

 

 رام هللا وله فروع في كافة المحافظات. العنوان:  

 1700222000 تلفون:

 www.aib.ps:  صفحة الكترونية

 

 

 مصرف الصفا 
تعمل   مصرفية  يبلغ  مؤسسة  السمحاء،  االسالمية  الشريعة  احكام  وفق 

مليون دوالر أمريكي، ويسعى مصرف الصفا   75رأس مال المصرف  

الى تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من الخدمات والمنتجات المصرفية  

االسالمية واستبعاداً للفائدة في جميع صورها وأشكالها. وكذلك ممارسة  

وير وسائل اجتذاب االموال والمدخرات اعمال التمويل واالستثمار وتط

ال  مصرفية  ووسائل  بأساليب  المنتج  االستثمار  في  المشاركة  نحو 

 تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

 رام هللا وله فروع في كافة المحافظات.  العنوان:

   1800666566:تلفون 

 www.safabank.ps/ar:  صفحة الكترونية

http://www.qudsbank.ps/
http://www.islamicbank.ps/ar
http://www.aib.ps/
http://www.safabank.ps/ar
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 بنك اإلسكان  
 

ويقدم خدمات مصرفية    1995بدأ اعماله في فلسطين سنة    هو بنك اردني

والمؤسسات  األفراد  قطاعي  في  للعمالء  عالية  جودة  ذات  مبتكرة، 

والشركات، تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم، وتتواكب مع المستجدات 

 في األسواق المالية والمصرفية. 

 

 رام هللا وله فروع في أغلب المحافظات. العنوان:

  2 970+2945500 تلفون:

  www.hbtf.ps/ar:صفحة الكترونية
 

 

 

 فيتاس  –شركة فيتاس فلسطين لإلقراض والخدمات المالية 
 

تسعى شركة فيتاس فلسطين لإلقراض والخدمات المالية إلى تمكين جميع  

حياتهم من الحصول  األشخاص الذين لديهم الرغبة والقدرة على تحسين 

قدراتهم  اظهار  على  لمساعدتهم  يحتاجونها  التي  المالية  الخدمات  على 

الكامنة لكي يصبحوا مشاركين فاعلين في الحياة االجتماعية واالقتصادية  

لمجتمعاتهم كما وتسعى الى توفير المنتجات والخدمات المالية التي تلبي 

لألفراد والشركات واألسر   احتياجات عمالئنا وتعزز التنمية طويلة األمد

 والمجتمعات التي يعيشون فيها. 

 

 العنوان: اإلدارة العامة رام هللا وله فروع في كافة المحافظات.

 2410510 تلفون:

  www.vitas.ps: صفحة الكترونية
 

 

 

 

 فاتن  -الشركة الفلسطينية لإلقراض والتمويل 
 

الفقر تسعى   محاربة  في  الفاعلة  للمساهمة  تأسيسها  منذ  فاتن  مؤسسة 

تمويلها   توجيه  خالل  من  وذلك  فلسطين،  في  البطالة  نسب  وتخفيض 

األقل  للفئات  األولوية  إعطاء  مع  المختلفة  اإلنتاجية  للمشاريع  المباشر 

خلق   في  ساهم  مما  المهمشة،  والمناطق  والمخيمات  األرياف  في  حظاً 

لل المساهمة فرص عمل جديدة  وبالتالي  فقراً  األكثر  الفلسطينية  عائالت 

 الحقيقية في تخفيض نسب الفقر والبطالة. 

 

 رام هللا وله فروع في كافة المحافظات.  العنوان:

 1700999555 :تلفون

  www.faten.org :صفحة الكترونية
 

http://www.hbtf.ps/ar
http://www.vitas.ps/
http://www.faten.org/
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 شركة ريف للتمويل  
 

شركة اقراض فلسطينية تقدم خدمات مالية تنموية وعادلة، عالية الجودة  

ومستمرة وفي متناول جميع الريفيين بالشراكة مع الجمعيات واألفراد في 

المناطق الريفية الفلسطينية باالعتماد على فريق عمل كفوء. وتقدم التمويل  

 اإلسالمي.  

 

 رام هللا.  :العنوان

  2951071 2 970+ :تلفون 

 https://www.reef.ps/ar: صفحة الكترونية

 

 

 

 واإلقراض  أصالة للتنمية
 

هي شركة تنموية فلسطينية تعمل على دعم وتمكين النساء والشباب من  

اإلنتاجية خالل تقديم خدمات مالية مناسبة لهم لتأسيس وتطوير المشاريع  

وخلق فرص عمل دائمة مما يساهم بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة 

اقتصاديا  المرأة  تمكين  في  المساهمة  الى  وتهدف  فلسطين،  في  الفقر 

واجتماعيا لضمان مشاركة فاعلة لها في المجتمع الفلسطيني والمساهمة 

 في تمكين الشباب اقتصاديا وخلق فرص عمل لهم. 

 

 العنوان: رام هللا.  

 2400532: تلفونرقم 

  /http://asala.demo.oyounmedia.com: صفحة الكترونية

 

 

 

 منصة تمويلي  
 

التمويل   ملتمسي  بين  الوصل  دور همزة  اليوم  “تمويلي”  تلعب منصة 

قصد   وذلك  المالية،  المؤسسات  مشاريعهم  ومختلف  تنفيذ  من  تمكينهم 

وإذ تجمع منصة “تمويلي” بين األمان والسرعة والسهولة،   .وتوسعتها

فإنها تهدف إلى الربط بين األطراف المعنية وتعمل على تسهيل عملية 

الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق 

رقمية   خدمة  بتقديم  وذلك  إفريقيا،  وشمال  تسهل  األوسط  وبديهية 

 .إجراءات الحصول على التمويل التي قد تصعب على هذه الشركات

وتمكين   التمويل  إلى  الوصول  لتسهيل  منصة  عن  عبارة  هي  تمويلي 

طلبات التمويل من الوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات المالية وذلك 

مستشاريها   خبرات  المنصة  تضع  كما  بسيطة.  بنقرات  القيام  بمجرد 

 .المساعدة التي ستحتاجها في جميع المراحللتزويدك ب
 

 العنوان: رام للا، عمارة المحسيري.

 1700373272:تلفون

  /https://tamweeli.ps :صفحة الكترونية

 

https://www.reef.ps/ar
http://asala.demo.oyounmedia.com/
https://tamweeli.ps/
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 األونروا   –دائرة التمويل الصغير 
 

التابعة لألونروا   الصغير  التمويل  بتوفير فرص مستدامة إلدرار  دائرة 

الدخل لالجئي فلسطين عالوة على المجموعات الفقيرة أو المهمشة التي  

 .تعيش وتعمل بالقرب منهم

 

وهي تقدم القروض والخدمات المالية التكميلية لألسر المنزلية وأصحاب 

األعمال الريادية وأصحاب األعمال الصغيرة. إن هذه االستثمارات تعمل 

ظائف وعلى استدامتها، وتقلل من الفقر وتعمل على تمكين  على إيجاد و

 عمالئنا، وتحديدا المرأة.

 

 664 940 562 972 + :تلفون

 https://www.unrwa.org/ar: صفحة الكترونية

 

 

 الصندوق الفلسطيني للتشغيل 

 
للتشغيل   الفلسطيني  الصندوق  والذراع يعتبر  للتشغيل  الوطنية  المظلة 

مجال  في  العمل  وزارة  وسياسات  الوطنية  التشغيل  لسياسات  التنفيذي 

والنساء  الشباب  للخريجين  مستدامة  عمل  فرص  خلق  بهدف  التشغيل 

والفئات المهمشة واألشخاص ذوي اإلعاقة والعاطلين عن العمل. وذلك 

ي وريادة األعمال، من  من خالل، اما توفير وظائف او دعم التشغيل الذات

 خالل توفير محفظة تمويلية متنوعة وتقديم الخدمات الفنية الالزمة.

 

ويقدم الخدمات التمويلية لدعم إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 

غير  اإلقراض  آلية  الصندوق  وينتهج  مستدامة.  عمل  فرص  وخلق 

ا والبنوك  اإلقراض  مؤسسات  مع  بالتعاون  وذلك  لفلسطينية،  المباشر، 

وبفوائد ومرابحة مخفضة. هذا باإلضافة إلى عدد من القروض الحسنة 

محددة ضمن  وقطاعات  فئات  تستهدف  متخصصة  ببرامج  والمرتبطة 

 األولويات الوطنية.

 

 رام هللا  العنوان:

 4184 298 2 970+ :تلفون 

 97022956550+س:  اكف 
  https://pfesp.ps/ar:صفحة الكترونية

 
 

 

 شركة أكاد للتمويل والتنمية 
 

أكاد للتمويل والتنمية هي شركة مساهمة خصوصية مسجلة في فلسطين 

تقدم خدمات تمويلية مميزة ومستدامة للنساء واألسر الفقيرة، وال سيما  

تعزيز التنمية االقتصادية والحد  في المناطق الريفية، بهدف المساهمة في  

 من الفقر.

تقديم   على  وتركيزها  المستفيدين  مع  الوثيقة  بعالقتها  الشركة  تتميز 

 الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتتالئم مع ثقافتهم وفقا للمعايير الدولية

تستهدف الشركة سوق االقراض الصغير ومتناهي الصغر المحلي بنسبة 

دقيقة على جودة المحفظة االئتمانية والنمو %، مع المحافظة ال10-15

 .المخطط له والمدروس

https://www.unrwa.org/ar
https://pfesp.ps/ar
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 المؤسسات /المنظمات الداعمة لقضايا للمرأة 
وتهدف هذه     تعتبر المؤسسات النسوية من أهم وأبرز المؤسسات التي تهتم وتركز على قضايا المرأة وقضايا النوع االجتماعي،

وتمكين     المؤسسات إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع الديمقراطي ومكافحة التمييز وتعزيز مبدأ المساواة المعتد على الجنس

سياسياً من خالل إدماجها في مختلف مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية في فلسطين  المرأة اقتصادياً واجتماعياً و

من خالل نشر التوعية وبناء القدرات والبناء المؤسسي وتقديم الخدمات التي تمكن النساء من المشاركة الفاعلة في المؤسسات 

ا مناصب في مراكز صنع القرار للدفاع عن مصالح وقضايا وهموم  الوطنية وتمكينها من المشاركة في التمثيل من خالل تبوئه

وتطلعات المرأة الفلسطينية التي عملت جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل في الميادين االقتصادية والنضالية واالجتماعية. وتختلف 

الح فمنها مؤسسات منبثقة عن  لمنطلقاتها ورؤيتها ورسالتها،  المرأة وفقاً  أو منظمات غير طبيعة مؤسسات  الفصائل  أو  كومة 

لها من بحثية وإغاثية واقتصادية واجتماعية وحقوقية وترتبط في   حكومية، كما تتنوع الوظيفي  التنوع  المرأة حسب  مؤسسات 

معظمها بعالقة وثيقة مع وزارة شؤون المرأة. وفي المحصلة تتلخص أهداف تلك المؤسسات في " بناء مجتمع ديمقراطي متعدد،  

حقوق اإلنسان وخاٍل من أي شكل من أشكال التمييز القائم على الدين والجنس واللون، والسعي إلى تطوير دور المرأة في  يحترم

 المجتمع، من خالل تعزيز وبناء قدراتها وتمكينها في مراكز صنع القرار، وفي العملية التنموية والسياسية الفلسطينية". 

 

 

 

وتصميم بعض المنتوجات على نظام الدورات من اجل تقديم المساعدة  

للفقراء وذوي الدخل المنخفض في الوصول إلى المصادر الماليّة حتى 

 .يتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة بكل سهولة
 

 الطابق الثالث  - عمارة البردوني - شارع يافا  - رام هللا العنوان:

  2 970+2960390/1/2:تلفون 

 /http://www.acad.ps: صفحة الكترونية

 

 اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 
 

هي إحدى عشرة جمعية توفير وتسليف بواقع جمعية على مستوى كل 

على  محافظة وتضم   يزيد  ما  الغربية  الضفة  في   5800في عضويتها 

عضو/ عضوة، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل للفئات المهمشة اقتصادياً 

العمل  وأخالقيات  مبادئ  على  قائم  الفلسطيني،  الريف  »في  خصوصاً 

اآلخرين  بالتعاون مع  الفئات  تلك  التعاوني، وتطوير مهارات وقدرات 

 .تخدم مصالحهممن أجل بناء مبادرات ريادية 

تمكين النساء من الوصول للمصادر والسيطرة عليها من خالل الخدمات:  

االدخار والذي يمكن النساء من بناء أصول خاصة بهن وتدويرها على  

 .شكل قروض للنساء بناء على إمكانياتهن

العنوان: اإلرسال، خلف وزارة العمل، دخلة الجميل سنتر، عمارة 

 عشتار، الطابق الخامس.

 5033 297 2 970+  :تلفون 

  https://www.ucasc.ps : صفحة الكترونية

  info@ucasc.ps  بريد الكتروني:

 

http://www.acad.ps/
mailto:info@ucasc.ps
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 المركز الفلسطيني لإلرشاد 
 

من  تأسس   مجموعة  أيدي  على  القدس  في  لإلرشاد  الفلسطيني  المركز 

ة ، كجمعي1983االختصاصيين النفسيين واالجتماعيين والتربويين في العام  

الفلسطيني المعرضين لألذى والعنف د المجتمع  عثمانية، للعمل مع جميع أفرا

مفهوم   وتطوير  لتحسين  والنفسي،  واالقتصادي  واالجتماعي،  السياسي، 

خدمات الصحة النفسية في فلسطين. حيث كان أول مركز يأخذ على عاتقه  

تخفيف العبء النفسي وتأثيرات العنف بأشكاله ً خاصة السياسية على الفرد  

المقدسي بشكل خاص والفلسطيني بشكل عام، وأول مؤسسة فلسطينية تعنى 

 .بالصحة النفسية خارج إطار الطب النفسي

 

عي، نفسي، تعليمي، المساواة المبنية على النوع : اجتمامجال عمل المؤسسة

المصابين  والبالغين  لألطفال  العالج  وتقديم  النساء.  وتمكين  االجتماعي 

 باالضطرابات النفسية، وبناء قدرات.
 

 رام هللا، القدس، نابلس، عزون. العنوان:

  2 970+2989788 :تلفون 

 jer.org/ar-https://www.pcc: صفحة الكترونية

 pcc@palnet.com  بريد الكتروني:

 

 اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
 

للنضال من أجل بناء   1980منظمة نسوية أهلية جماهيرية تقدمية تأسست في العام 

 .مدني ديمقراطي تقدمي خال من أشكال التمييز كافةمجتمع 

الخدمات: االرشاد االجتماعي، نفسي، تعليمي، اقتصادي، المساواة المبنية على 

 النوع االجتماعي وتمكين النساء.

 

 يت لحم، سلفيت، طولكرم، قلقيلية رام هللا، نابلس، الخليل، ب  العنوان:

  2 970+2987252 :تلفون 

  /http://upwc.org.ps :الكترونيةصفحة 

 upwc@palnet.com  بريد الكتروني:

 

 جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي
 

على يد فريق من المهنيين والقادة المجتمعيين، وتم   1996تأسست جذور في العام 

اختيار هذا االسم ألنه يعبر عن ارتباط الصحة بالجذور االجتماعية / االقتصادية 

التي تحددها من جهة، ويعكس التزام المؤسسة ببناء روابط متينة ومتأصلة مع 

المجتمعات المحلية من جهة أخرى، ويبرز الخبرات المتميزة لدى مجموعة 

في نشأة الحركة الصحية في    المهنيين الذين ساهموا في تأسيسها ودورهم الفعال

 .فلسطين من جهة ثالثة

 رام هللا،  العنوان:

 2414488 2 970+ :تلفون 

    www.juzoor.org :صفحة الكترونية

 info@juzoor.org  بريد الكتروني:

  

https://www.pcc-jer.org/ar
mailto:pcc@palnet.com
http://upwc.org.ps/
mailto:upwc@palnet.com
mailto:info@juzoor.org
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 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
 

العام   االتحاد  العام  تأسس  في  الفلسطينية  شعبي    1965للمرأة  تنظيم  وهو 

ديمقراطي يمثل المرأة الفلسطينية في جميع أماكن وجودها، ويعمل من أجل  

العودة وإقرار المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ويعمل 

على تعبئة طاقات المرأة الفلسطينية وتنظيمها في خدمة القضية الفلسطينية،  

واالجتماعية  والن السياسية  الحقوق  في  المساواة  تحقيق  أجل  من  ضال 

واالقتصادية، والربط بين التحرر االجتماعي للمرأة وقضية النضال من أجل  

 .تحرير الوطن

 

اجتماعي،  الحماية،  أشكال  من  شكل  أي  أو  إيواء  بيوت  حماية  الخدمات: 

النوع االجتماعي وتمكين  تعليمي، قانوني، اقتصادي، المساواة المبنية على  

 النساء.
 

 البالوع – البيرة :العنوان

 . 2423832 2 970+ :تلفون 

 www.gupw.net:  صفحة الكترونية

 info@gupw.net بريد الكتروني:

 

 

 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
 

تنموية، حقوقية، تعليمية، تسهم في تطوير  مؤسسة نسوية، جماهيرية، 

نضال النساء بأبعاده الوطنية واالجتماعية والتنموية. ويغطي نشاط جمعية  

المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وهي عضو فاعل في العديد من الشبكات واالئتالفات المحلية 

كة المنظمات غير الربحية الفلسطينية، وشبكة واإلقليمية والدولية كشب

 .النساء العربيات "عايشة" واالتحاد الدولي للتثقيف العمالي

 رام هللا والفروع )نابلس، جنين، طولكرم، بيت لحم، يّطا، غزة(  العنوان:

 2981977-02 970+تلفون: 
 https://pwwsd.org/ar   صفحة الكترونية:

 pwwsd@pwwsd.org  بريد الكتروني:

 

 

http://www.gupw.net/
https://pwwsd.org/ar
mailto:pwwsd@pwwsd.org
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 مؤسسة سوا 
 

العام   في  تأسست  رائدة  فلسطينية  الدعم  1998مؤسسة  بتوفير  وتلتزم   ،

وخدمات التوعية المجتمعية،  والحماية واإلرشاد االجتماعي لضحايا العنف، 

حيث تتمثل أولوية المؤسسة في مناهضة أشكال العنف واإلساءة واإلهمال 

تمعية ذات  لمج ضد النساء واألطفال، وتسعى للتشبيك مع الجهات واألطراف ا

النوع االجتماعي   قيم اإلنسانية والمساواة على أساس  لنشر وترويج  الصلة 

 مجتمع أكثر أمناً. بهدف إيجاد حياة كريمة لألفراد و

 

 الخدمات: 

النفسية  العيادة  خالل  من  االجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم  على  وتعمل 

االجتماعية المتنقلة، وتقدم اإلرشاد النفس والعالج من خالل برنامج قائم في  

المؤسسة لتقديم اإلرشاد النفسي وجهاً لوجه، وتقدم اإلرشاد الصحي من خالل 

يومين في األسبوع، وتعمل على التثقيف الصحي،    مركز االستماع على مدار

وتقدم اإلرشاد القانوني من خالل مركز االستماع فقط على مدار يومين في  

األسبوع، وتعمل على المساواة المبنية على النوع االجتماعي وتمكين النساء، 

 .وتمكين النساء من خالل برامج مبنية ومعدة لهذا الغرض
 

 القدس. :العنوان

 970594040121+  -  2418111 2 970+ :تلفون 

 www.sawa.ps: صفحة الكترونية

  info@sawa.ps  بريد الكتروني:

 

  

http://www.sawa.ps/
mailto:info@sawa.ps
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 الخدمات القانونية واالستشارية
 

 

 جامعة النجاح   –العيادة القانونية 

 
تقديم الخدمات القانونية للفئات ذات الدخل المحدود، من خالل  

 تقديم االستشارات القانونية.  
 

 . 6شارع سفيان ، عمارة الشنار ط –نابلس  لعنوان :ا

 23832119 9 970+ تلفون:

 + 592444317097 واتساب :

 legalclinic@najah.edu : بريد الكتروني

  

 كلية الرباط  –مركز االستشارات القانونية 

 
يوفر  متميزو  قانوني  مستشار  بواسطة  قانونية  االستشارة  يقدم 

ويبين   القانونية  الموضوعات  كامل  في  القانونية  االستشارات 

وجهة نظر القانون في المسألة القانونية التي تعرض، حيث يتم  

 .  صفحة الكترونيةتقديم االستشارة والرد عليها عن طريق 

 

فلسطين  –ة غز  -كلية الرباط الجامعية  العنوان:  

 592040608 970+: تلفون 

 https://rucc.moi.gov.ps: صفحة الكترونية

 
 

 DWRC -مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

 
العاملين في فلسطين عام   تم تأسيس مركز الديمقراطية وحقوق 

المحامين    1993 من  مجموعة  قبل  والنقابيين  من  واألكاديميين 

عن   للدفاع  الفلسطيني،  المجتمع  في  أخرى  بارزة  وشخصيات 

والعدالة   والمساواة  الديمقراطية  مبادئ  وتعزيز  العمال  حقوق 

 .االجتماعية في فلسطين

يستهدف المركز العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية، شرقي  

ويستهدف    القدس وقطاع غزة في القطاعين الخاص والعام، كما

 .القيادات العمالية والنقابية، والنشطاء من فئة الشباب

 

 الخدمات:  

االستشارات القانونية   يقدم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

المجانية للعاملين في القطاعين العام والخاص بحقوقهم العمالية 

 والتشريعية.  

 

 رام هللا، شارع االرسال، حي المصايف  العنوان:

 2952608 :تلفون

 http://dwrc.org/ar/1: صفحة الكترونية

 

 

mailto:legalclinic@najah.edu
https://rucc.moi.gov.ps/
http://dwrc.org/ar/1
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 ومعدات الخياطةموردي آالت 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

أبو العباس  

 األشهب 
     رام هللا

 الخليل  القواسمي 
محمد  

 القواسمي
mohammad.qawasma@gmail.com  ------- 0592896008 

شركة فينوس  

 تريد 
 الخليل 

حيان 

 القواسمي
hayyan@venusq.com 2-2220932  ------- 

 الخليل  بكير توكس 
نضال 

 السراوي 
nedal_s1900@hotmail.com 09-2376390 0598800051 

 الخليل  عدي القواسمي 
عدي  

 القواسمي
 -------  ------- 0598549300 

 hassan.alnajeeb@gmail.com 09-2379101 0599207021 حسن النجيب نابلس  النجيب كو 

أبو المنذر 

 الدبواني
 رام هللا

محمد  

 الدبواني
 ------- 02-2956637 0597403303 

 0599436804 2251362-02 -------  محمد الزرو الخليل  الزرو 

  2251362-02 -------  سليم فالح الخليل  بيت المقدس 

 نابلس  السداسية 
محمد  

 حجازي
hijazicoji@hotmail.com 09-2391002 0568000019 

 Mohyefaraj@yahoo.com  ------- 0599252373 محيي فرج  نابلس  ديما ستور 

 bkrshawar@gmail.com  ------- 0569272851 بكر شاور  الخليل  شاور التميمي

 رام هللا أبو امونه 
وهبة أبو 

 امونة
wahib.amouneh@gmail.com 02-2956958 0597138409 

 

 

 موردي معدات التصوير الفوتوغرافي

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 studio.com-almanar@almanar 02-2956771 5992507400 بسام رام هللا ستوديو المنار 

 pvs.com-sales@panorama 02-2988750 5991669690 اندريه عواد  رام هللا بانوراما 

 -------  Info@mt2x.com 09-2333742 ظاهرعنان أبو  نابلس  ميلنيوم تكنولوجي 

 alshorouqstudio@gmail.com  ------- 9932763805 أيمن رجوب  رام هللا ستوديو شروق 

 5993728260 -------  -------  عادل طويل  الخليل  االهرامات 

 osaidrozandahla@gmail.com  ------- 5997337840 أسيد دحله  جنين ستوديو روزان 

 

 

 

mailto:mohammad.qawasma@gmail.com
mailto:nedal_s1900@hotmail.com
mailto:hassan.alnajeeb@gmail.com
mailto:hijazicoji@hotmail.com
mailto:Mohyefaraj@yahoo.com
mailto:bkrshawar@gmail.com
mailto:wahib.amouneh@gmail.com
mailto:almanar@almanar-studio.com
mailto:sales@panorama-pvs.com
mailto:Info@mt2x.com
mailto:alshorouqstudio@gmail.com
mailto:osaidrozandahla@gmail.com
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 أجهزة كمبيوتر، طابعات، ورق ، احبار، انترنت(  ( موردي أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

BTC فادي  رام هللا fadi@btc.ps 02-2987479  ------- 

 -------  yazan@alsarisi.ps 02-2425066 يزن الساريسي رام هللا الساريسي

 -------  info@ghatatec.com 02-2950786 عنان قبهة رام هللا غطاشة

WESCO رام هللا  Ashraf@wesco.ps 09-2395363  ------- 

جلوبال تيك للحاسبات  

 -------  info@globaltech-ps.com 02-2985444 محمد ذوابة  نابلس  والتدريب 

Brothers for 

Technology & 

Computer 

 -------  info@btc.ps 02-2408077  رام هللا

 بيان معالي  رام هللا رواد للهندسة والحاسوب 
bayan@rowwad-it.ps  

sales@rowwad-it.ps 
 ------- 0568966652 

العالمية شركة حضارة 

 لالستثمار والتجارة 
 info@hpco.ps 02-2413701 0599987827 مهند  رام هللا

 -------  -------  ZHamarsheh@Pal-Tech.ps زياد حمارشة  رام هللا بال تيك 

PCNC  رنا بنورة بيت لحم rana@pcnc2000.com 02-2423080 0599041513 

Ihouse فدوى حمدان  رام هللا fadwa@ihouse.ps 02-6263090  ------- 

CMC محمد عابد رام هللا 
mohammad.abed@cmc-

center.com 
02-2950717 0599373228 

 -------  fsalhi@bis-pal.com 02-2412403  رام هللا بداوي 

 -------  -------  ibrahim@cylance.ps  إبراهيم الزغير  رام هللا سايلنس 

 -------  -------  Islam Samara islam.samara@mabco.net رام هللا مابكو

 

 

 

 موردي المواد الكيميائية ومعدات المختبرات 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

شركة هيلين 

 Helenللكيماويات 
 2311177-09 -------  ايمن الطويل نابلس 

0599208620 

 

شركة االخوة لتجارة  

 المواد االولية الكيماوية 

دير 

 شرف
 -------  ------- 09-2535477 0599674209 

PSM جنين  ------- sunpharm@sunpharm-pal.com 09-2311181  ------- 

mailto:yazan@alsarisi.ps
mailto:info@ghatatec.com
mailto:Ashraf@wesco.ps
mailto:info@globaltech-ps.com
mailto:info@btc.ps
mailto:bayan@rowwad-it.ps%20%20sales@rowwad-it.ps
mailto:bayan@rowwad-it.ps%20%20sales@rowwad-it.ps
mailto:fadwa@ihouse.ps
mailto:mohammad.abed@cmc-center.com
mailto:mohammad.abed@cmc-center.com
mailto:fsalhi@bis-pal.com
mailto:ibrahim@cylance.ps
mailto:islam.samara@mabco.net
mailto:sunpharm@sunpharm-pal.com
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Madi طارق ماضي  رام هللا tarekadelmadi@gmail.com  ------- 0598604040 

Nablus Medical  نابلس  nablusmedical@gmail.com  -------  ------- 

Bio Tech انغام درويش  رام هللا angham@biotech.ps  ------- 0595909974 

LabTech اشرف علوان طولكرم 

ceo@labtech.ps,admin@labtech.ps 

info@labtech.ps 

Sale@labtech.ps 
 -------  ------- 

AMIE عبير  رام هللا 
Info@amie.ps 

aladaa@amie.ps 
02-2959771  ------- 

 

 

 موردي معدات تربية النحل

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 -------  shehab988@hotmail.com -------  الخليل  مناحل األرض المقدسة
0599374759 

 

 -------  abokhader@yahoo.com -------  طولكرم وليد ابو دقة للتجارة 
0599673833 

 

 0599257953 -------  -------  -------  الخليل  مشتل نيروخ

 

 

 الماكينات واألدوات و لوازم الحرفيين موردي المعدات و

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

شركة السوق 

 الفلسطيني 
 -------  noorsbeih@gmail.com 02-2776821 نور صبيح  بيت لحم 

 qaisalwadi@live.com 09-2376549 5998695860 قيس قاضي  نابلس  شركة الوادي

 5993129620  -------  -------  طولكرم الخاروف 

 imec.ramallah@gmail.com 02-2960077 5929233000 احمد برهم رام هللا المصري 

شهاب الدين للتنمية 

 الصناعية 
 shihab_eddin@hotmail.com  ------- 5998409470 -------  نابلس 

 davidshahen123@hotmail.com  ------- 5260283690 ناصر بيرزيت  ناصر للمعدات

 

 
 

mailto:tarekadelmadi@gmail.com
mailto:nablusmedical@gmail.com
mailto:angham@biotech.ps
mailto:ceo@labtech.ps,admin@labtech.ps
mailto:info@labtech.ps
mailto:Sale@labtech.ps
mailto:Info@amie.ps
mailto:aladaa@amie.ps
mailto:shehab988@hotmail.com
mailto:abokhader@yahoo.com
mailto:noorsbeih@gmail.com
mailto:qaisalwadi@live.com
mailto:imec.ramallah@gmail.com
mailto:shihab_eddin@hotmail.com
mailto:davidshahen123@hotmail.com
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 موردي مواد وأدوات الفسيفساء 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 مركز الفسيفساء أريحا 

 
 mosaiccentre@yahoo.com 02-2326342 5952782230 اياد نجوم اريحا

مركز بيت لحم  

 للفسيفساء 
 khaldoun.balboul@yahoo.com  ------- 5993686130 خلدون بالبول  بيت لحم 

 ashraf@alsarisi.com  ------- 5698850580 اشرف  رام هللا الساريسي

 

 

 موردي عبوات زجاج و المرطبانات 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

الرابطة 

 المستقبلية
 Alrabeta.2019@hotmail.com 02-2263250 5686666620 فيصل بدارين  الخليل 

 goldenmachinecom@yahoo.com  ------- 5993155550  نابلس  جولدين ماشينز 

 info@technogreen.ps 02-2956942 5995048490 مصطفى داود  رام هللا تكنوجرين 

 

 

 

 موردي معدات رياض األطفال والمدارس 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 info@bookhouse.ps 02-2296863 5977779590 محمد دنديس  الخليل  دنديس 

 -------  info@alawael.ps 02-2969462 -------  رام هللا األوائل 

 bs.s1995@hotmail.com  ------- 5998383670 بيسان فسفوس  الخليل  جمعية المرح 

 -------  yousefkamalassaf@outlook.com 02-2955753 -------  رام هللا الشموع مول 

 

 

 موردي أدوات المطبخ 

 العنوان الشركة
الشخص اسم 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

شركة الطموح  

 للتوريدات الصناعية
 sales1@hotmail.com-attomooh  0597440022 حسن سلمان  رام هللا

  nassar.ps-Wadie@al 02-2901172 وديع نصار رام هللا شركة نصار 

 

mailto:mosaiccentre@yahoo.com
mailto:khaldoun.balboul@yahoo.com
mailto:ashraf@alsarisi.com
mailto:Alrabeta.2019@hotmail.com
mailto:goldenmachinecom@yahoo.com
mailto:info@technogreen.ps
mailto:info@bookhouse.ps
mailto:info@alawael.ps
mailto:bs.s1995@hotmail.com
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 موردي المستلزمات الزراعية

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 info@greenvalley.ps 09-2683320 5979410010 -------  طولكرم الوادي االخضر 

 -------  -------  aljunaidyco@yahoo.com ماهر الجنيدي نابلس  الجنيدي 

 5991514510 -------  -------  -------  نابلس  الخروبة 

 saaddagher@gmail.com  ------- 5977770030 سعد داغر رام هللا القيقب 

 

 

 موردي القرطاسية واللوازم المكتبية 

 العنوان الشركة

اسم 

الشخص  

 المسؤول

 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 -------  suhad@alsarisi.com 02-2987479 -------  رام هللا الساريسي

شركة مركز التجهيزات  

 العلمية
 pal.ps-khalid@ssc -------  رام هللا

02-2407418 
 ------- 

 -------  husary@yahoo.com 02-2956951 -------  رام هللا مكتبة الحصري 

 -------  abualhousain@hotmail.com 02-2989878 -------  رام هللا مكتبة الفاروق 

 tarefe@gmail.com 2-29899910 5993880550 -------  رام هللا شركة السرايا 

 -------  alasriya@gmail.com 2-29766220 -------  رام هللا الطريفي للمستلزمات  

 ramzi.c.naser@gmail.com 2-28123320 5997868490 -------  رام هللا شركة النصر 

 -------  24000560-2 -----------  -------  رام هللا شركة ديانكو  

 -------  28190900-2 ------------  -------  رام هللا شركة النبيل 

 -------  --------  iyad@globaltech.ps -------  رام هللا جلوبل تك 

 

 

 موردي خدمات الشحن والخدمات اللوجستية 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

الكمال للشحن  

 والتخليص الجمركي  
 deena@alkamalpal.com دينا خلف رام هللا

2-2988830 
5688005400 

First Logistic إبراهيم هباش  رام هللا i.habash@flc.ps 2957677 5993838830 

مساد كمال  رام هللا ارمكس   khalil.masad@aramex.com 2945400  ------- 

 -------  -------  info@rasilexpress.ps مجد عدوي  رام هللا راسل

La Sara نبيل صافي رام هللا gm@llc.ps  -------  ------- 

Hito Group  طارق الحيط  نابلس tareq_ziyad@hitopgroup.com 09-2345420 5992322330 

mailto:info@greenvalley.ps
mailto:aljunaidyco@yahoo.com
mailto:saaddagher@gmail.com
mailto:suhad@alsarisi.com
mailto:khalid@ssc-pal.ps
mailto:husary@yahoo.com
mailto:abualhousain@hotmail.com
mailto:tarefe@gmail.com
mailto:alasriya@gmail.com
mailto:ramzi.c.naser@gmail.com
mailto:iyad@globaltech.ps
mailto:deena@alkamalpal.com
mailto:i.habash@flc.ps
tel:(02)2957677
mailto:khalil.masad@aramex.com
mailto:info@rasilexpress.ps
mailto:gm@llc.ps
mailto:tareq_ziyad@hitopgroup.com
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 ssaleh@wassel.ps  02-2415161 5920702990 ساره صالح  رام هللا واصل

 info@lausanne.ps  ------- 5992066420 محمد خضر  رام هللا لوزان اكسبرس  

 

 

 

 موردي األجهزة الكهربائية وماكنات التعبئة والتغليف 

 العنوان الشركة
اسم الشخص 

 المسؤول
 الموبايل  تلفون  بريد الكتروني

 jeninpack@yahoo.com 04-2468565 5994328090 نهاد عزيز جنين جنين باك 

شركة حمزة 

 شاهين
 emad@shaheencom.com 02-2231449 5622300190 عماد شاهين  الخليل 

شركة سقا و 

 خضاري 
 aeleyan@sak1.com 02-2952240 5944446410 ادهم عليان  رام هللا

 hasad.com-info@al 02-2216148 5992002830 هشام الخليل  شركة الحسد

 solutions.com-eng@atheer 04-2435097 5929330910 زاهر جنين شركة االثير

 الخليل  شركة أبو فالن
إسماعيل 

 عوض 
info@fulan.ps 02-2292212 5699006060 

KMM رام هللا  kmmcompany513@gmail.com  ------- 5624332430 

شركة الرابطة 

 المستقبلية
 Alrabeta.2019@hotmail.com 02-2263250 5686666620 فيصل بدارين الخليل 

 aljunaidyco@yahoo.com  ------- 5988070060 ساهر الجنيدي  نابلس  شركة الجنيدي 

 -------  taha1234512345@yahoo.com 02-2951277 معاذ رام هللا شركة األقصى
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