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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
 النشرة اإلخبارية 

مسؤولية مدير الشركة والمساھمون "حلقة استشارية حول  
 "الشخصية في الشركات الفلسطينية

بحضور عدد من أصحاب الشركات المساھمة الخصوصية، قّدم المستشار القانوني للغرفـة األسـتـاذ 
سامي شحادة عرضاً مفصالً تناول فيه أنواع الشركات حسب القانوني الـفـلـسـطـيـنـي مـع بـيـان 

كما واستعرض  المستشار القانوني تطور االقتصاد والقضاء الفلسطيني التي تھم .  مسؤولية كل نوع
 . أصحاب الشركات لالطالع عليھا ومتابعتھا

أن الھدف من عقد مثل ھذه الحلقات ھو توعية أعضاء الھيئة العامة حول المستجـدات الـتـي تـطـرأ 
    .على الساحة من حيث القوانين وأحكام القضاء بخصوص الشركات المسجلة

ضمن حملة دعم المنتج الوطني نظم مركز ترويـج الـتـجـارة مـعـرضـا 
تخصصيا لقطاع صناعة األدوية ومواد التجـمـيـل والـمـواد الـكـيـمـاويـة 
بمشاركة شركة دبدوب للتجارة والصناعة، شركة بيت جـاال لصـنـاعـة 
االدوية، شركة رائد لصناعة مواد التجميل والتنظيف، ومصنع مـارشـال 

وتم تنظيم المعرض التخصصي في المعرض الدائم في مقـر .  للدھانات
الغرفة التجارية وذلك كي يتسنى للمدعوين امكانيـة االطـالع عـلـى 
عينات من كل منتجات محافظة بيت لحـم مـن الصـنـاعـات والـحـرف 
التقليدية، حيث يعمل المعرض الدائم كأداة ترويجية للمنتج المحـلـي، 
واستمر المعرض من الساعة الثانية بعد الظھر حتى الساعة السابعة 
مساء تخلله توزيع عينات مجانية وتقديم تخفيضـات مـمـيـزة وعـروض 

وتھدف الغرفة التجارية من خالل حـمـلـة دعـم .  خاصة بھذه المناسبة
المنتج الوطني إلى االرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمھا لـألعضـاء 
من خالل تنفيذ نشاطات وفعاليات متعددة ذات ارتباط وثـيـق بـأھـداف 

  .خطتھا االستراتيجية التي تتمحور حول تعزيز النشاط االقتصادي
سمير حزبون بكلمة ترحيبـيـة .  وافتتح المعرض رئيس الغرفة التجارية د

شرح فيھا اھمية دعم المنتج الوطني ضمن خطة السلطـة الـوطـنـي 
وحضـر الـمـعـرض .   الفلسطينية لدعم المنتجات والصناعات المحـلـيـة

العديد من الشخصيات االعتبارية  على راسھم محافظ محافظـة بـيـت 
لحم الوزير عبد الفتاح حمايل ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ورؤساء واعضاء المجالس البلدية في 
المحافظة وعددا من اعضاء الھيئة العامة الذين اعربوا عن فخرھم بغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وتقدريھم لـلـجـھـود 
التي تبذلھا في سبيل دعم المنتج الوطني، كما اثنوا على جھود رئيس واعضاء المجلس ولطاقم التنفيذي في تنظيم فعاليات 

 .وتقديم خدمات نوعية للھيئة العامة ولمجتمع االعمال
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تصاريح الدخول إلى 
 إسرائيل

 
  2013منذ مطلع شباط 

بدأت أزمـة الـتـصـاريـح 
الــمــمــنــوحــة لــلــتــجــار 
بالتفاقـم، ھـذه األزمـة 
الــتــي بــدت واضــحــة، 
حيث تواجه الغرفة يوميا 
العديد من الطلبات مـن 
قــبــل الــمــنــتــســبــيــن 
للحصول على تصـاريـح 
تجارية لمتابعة أعمالھم 

  .التجارية والمالية
 

فقد بلغ عدد التـصـاريـح 
الجـديـدة الـمـمـنـوحـة 
للغرفة التـجـاريـة مـنـذ 

ــع عــام    2012مــطــل
مـا  2013ولغاية شباط 

تصريح فقـط  200يقارب 
ويعتبر ھذا العدد قـلـيـل 
وال يتـالئـم مـع حـجـم 
الطلبات المقـدمـة مـن 

 .قبل تجار المحافظة 
وما زالت الغرفة تـتـابـع 

 الموضوع ؟؟؟؟

 عالء عديلي
 المدير العام

عادة ما ينتج الوضوح يف الكتابة عن الوضوح يف التفكري، لذا فكّر مبا                  
 .تريد قوله، ثم قل ما تريد بأبسط طريقة ممكنة

              -The Economist Style Guide 

 
 الُمنـــاصرة

 
تتطرق تقريباً معظم منظمات أصحاب األعمال في رسـالـتـھـا الـى 
الُمناصرة أو ممارسة الضغوط باسم أعضائھا بشكل يؤدي إلى سـن 
القوانين الكفيلة بحماية حـقـوق األعضـاء الـذيـن تـمـثـلـھـم ھـذه 

 . المنظمات، اال أنھا قلّما تھتم أو حتى أنھا ال تھتم بالُمناصرة
 

والُمناصرة ھي دور لممثلي القطاع الـخـاص فـي الـتـدخـل عـلـى 
مستوى السياسات والتشريعات والقضايا التي تھم القطاع الـخـاص 
. على المستوى الوطني فھو دور سياسي لمنظمات أصحاب العمل

وھذا الموضوع يتطلب أن يكون الشخص الُمكلّف بمتابعة ملف ما ذو 
خبرة، يستطيع التعامل مع الشأن العام والسياسة العـامـة ولـديـه 
قدرة في طرح الموضوع وإبراز األزمة وآثارھا، ومسلّح بالـمـعـلـومـات 
والمعرفة والدعم الكامل من منظمات أصحاب األعـمـال، ويـجـب أن 

كـمـا .  تكون الخبرة والمعرفة بالموضوع مبنية على أبحاث ودراسـات
يتطلب ذلك االستعانة بذوي الخبرة في الموضوع ذو الـعـالقـة، وأن 
يكون الشخص الممثل للقطاع الـخـاص لـديـه مـقـدرة عـلـى فـن 

فالمناصرة ليست علـم بـحـد ذاتـه بـل .  المخاطبة وتسويق الفكرة
يجب أن تكون فن وطريقة يختلفان باختالف الثقافة والمحتوى وفھم 

 .عقليات وقراءة األفكار للجانب المقابل
  

إن توافر أشخاص للمناصرة في الغرف التجارية يتيـح تـعـزيـز صـورة 
الغرف بين صانعي السياسات والتشريعات ومجتمع األعمال، ويؤدي 
األداء القوي في مجال الُمناصرة الى تعزيز مكانة وسـمـعـة الـغـرف 
التجارية وزيادة العضوية ويساعد في تعزيز العائـدات الـنـاتـجـة عـن 

وباخـتـصـار فـان االعـتـراف بـالـغـرف .  الخدمات التي تقدمھا الغرف
التجارية كمناصر فاعل ُينشئ حلقة إيجابية ّمما يـعـنـي نـمـوّ فـي 
العضوية وزيادة العائدات من اإلشتراكات وخدمات األعضاء وممارسـة 
ضغوط بشكل أفضل وبفعاليّة أكبر، مع توافر موارد إضـافـيـة وتـزايـد 

  .مستوى التمثيل
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 شباط آذار نيسان المجموع
كانون 
  ثاني

 أعضاء الھيئة العامة     

 تجديد إشتراك سنوي 610 131 59 35 882

 إنتساب جديد 34 23 14 7 89

 قسم الخدمات     

 شھادات المنشأ 73 87 96 97 431

 كفاالت تجارية 56 45 51 57 248

 معامالت جواز سفر اردني 9 21 27 20 93

 أيار

 

47 

11 

 

78 

39 

16 

 قسم العضوية والخدمات
 

يعتبر العمود الفقري للغرفة، فھو 
يضــم فــي عضــويــتــه أصــحــاب 
وصاحبات المنـشـآت الـمـرخصـة 
رسمياً في قطاع األعمال، فبـعـد 
أن كان االنتساب لعضوية الھيـئـة 
العامة اختيارياً يعتمد علـى قـرار 
صاحب الـمـنـشـأة، أصـبـح اآلن 
الزامياً بـعـد أن صـادق رئـيـس 
السلطة الوطنية الفلسـطـيـنـيـة 
على قرار قانون الغرف التـجـاريـة 
الصناعية الفلسطينية الذي مـن 
شأنه أن يعمل على نمو الغـرفـة 
اقتصادياً مـن خـالل زيـادة عـدد 
األعضاء، وبالتالي العـمـل عـلـى 
تقديم أفضل الخدمات التـي مـن 
شأنھا تلبية احتياجاتھم وتحقيق 
 .مصالحھم بما يتالءم مع ارادتھم
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استغالل متواصل للمواقع السياحية : قطاع السياحة
 الفلسطينية

 
 

يعتبر قطاع السياحة في فلسطين األكثر تضررا باإلجراءات اإلسرائيلية، المتـمـثـلـة 
باإلحتكار التام لقطاع السياحة واستئثار الشركات والمكاتب السياحية اإلسرائيلية 
بمجموعات الزوار الوافدين، والحجاج المسيحيين إلى كنيسة المـھـد واسـتـخـدام 
مواقعنا الدينية والتاريخية، وحسب معطيات وزارة السياحة الفلسـطـيـنـيـة، وصـل 

مـلـيـون   1.3الـى  2012عدد الحجاج المسيحيين الى كنيسة المھد خالل العام 
زائر، قدموا من خالل المعابر والحدود اإلسرائيلية، وبرفقـة الشـركـات والـمـكـاتـب 
السياحية اإلسرائيلية، مما حرم االقتصاد الفلسطيني من عوائد تقديم الـخـدمـات 
السياحية الالزمة لھؤالء السياح، وبالمقابل بلغ عدد الزوار الوافدين إلى إسـرائـيـل 

مليون زائر، أدخلوا إلى االقتصاد اإلسرائيلي ما يزيد عـن   3.5نحو  2012نھاية عام 
 .دوالر امريكيمليار  4.6

 : المصدر
الجھاز المركزي لـالحصـاء الـفـلـسـطـيـنـي، 

14/5/2013 
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 نقابة محاسبين  
 بيت لحم تزور الغرفة التجارة 

 
رئيس مجلس   -سمير حزبون.استقبل د

االدارة في مقر الغرفة أعضاء نقابة 
لبحث سبل   بيت لحم  -المحاسبين

التعاون بينھما والعمل سوياً على اعداد 
وتنظيم دورات وندوات مشتركة من 
شأنھا رفع وعي المكلفين بالشؤون 
المحاسبية والضريبية، وناقش الطرفان 
مواضيع اقتصادية ومحاسبية تھم أصحاب 

 .المنشآت التجارية والصناعية

 أھمية اإليتيكيت المھني والبروتوكول في مجال األعمال

نظم مركز صاحبات ورشة تدريبية بعنوان مھارات اإلتيكيت المھني والبروتوكول في قاعة فندق 
إنجلز بيت جاال واستضاف اإلستشارية المدربة السيدة ھيفاء الشوا، وبحضور نخبة من 

 . سيدات األعمال

وتم خالل اللقاء تقديم عرض لمختلف المواضيع التي تمس الحياة العملية واإلجتماعية 
للسيدات ومنھا فن التواصل مع اآلخرين والمصافحة المھنية، وطرق التعامل في اإلجتماعات 

وتحدثت السيدة الشوا خالل الورشة .  والمناسبات المھنية وإيتيكيت المائدة للمھنيين وغيرھا
التدريبية عن أھمية ودور فن االتيكيت والبروتوكول في مجال العمل باعتباره من أھم األصول 

كما قدمت  مجموعة من الوصايا والنصائح العملية حول .  اإلستراتيجية للمؤسسات التجارية
كيفية تكوين انطباعات أولية إيجابية وأسلوب قراءة لغة الجسد في الفعاليات اإلجتماعية في 

أما القسم الثاني من التدريب ، فشمل التدريب العملي آلداب .  القسم األول من التدريب
 .المائدة المھنية

وأكدت المشاركات على حاجة سيدات األعمال لمثل ھذة التدريبات في ھذا المجال وتطوير 
الذات على مستويات مھنية ، كما يعد الموضوع من األدوات األساسية لتحسين صورة سيدة 

 . األعمال وبالتالي صورة المؤسسة ككل

  

 "المراجعات الضريبية للمكلفين" لقاء حول 
 

بيت لحم وبحضور السيد ياسر سالمين مدير مكتب ضريبة الدخل، تم عقد لقاء ضمن   –بالتعاون مع مكتب ضريبة الدخل 
سلسلة لقاءات تنظمھا الغرفة التجارية بين أعضاء الھيئة العامة ومسؤولين في الدوائر الرسمية بھدف مناقشة قضايا ومسائل 
لھا عالقة بأعمالھم التجارية والصناعية والتي من شأنھا توثيق العالقة بين المكلفين ودائرة الضريبة، وازالة الحواجز بينھما فيما 

 .يتعلق بعدم االرتياح في التتابع في مراجعة الملفات الضريبية ، والعمل على تبادل وجھات النظر بين الطرفين

من جانبه أكد السيد سالمين على ضرورة مراجعة المكلفين لدائرة الضريبة لالطالع على ملفاتھم للتأكد من سالمتھا وأن 
 .بامكان المكلفين أصحاب المنشآت الفردية متابعة ملفاتھم الضريبية مباشرة مع الدائرة

 صوت المستقبل-المشاركة بمؤتمر قيادات نسائية شابة 
 

رام هللا كجزء من المبادرة —شارك مركز صاحبات األعمال بالمؤتمر الذي نظمه المنتدى العربي الدولي للمرأة في جامعة بير زيت
في عمان األردن، بيروت، لبنان ودبي، اإلمارات  2012اإلقليمية لسلسلة المؤتمرات التي عقدت في احداث مماثلة في عام 

العربية المتحدة  وأول مؤتمر يعقد في فلسطين يضم متحدثين بارزين وبھدف تمكين ومساعدة في المنطقة على تبادل 
 .المعارفھم والخبرات

ان المؤتمر قد الضوء على ثروة من المواھب والخبرات التي ھي   AIWFرئيسة ومؤسسة —وأكدت السيدة ھيفاء الكيالني
موجودة في فلسطين، والحاجة إلى تشجيع االستثمار في الشباب من خالل التعليم والتدريب وتنمية المھارات القيادية 
لمساعدة النساء على الوصول إلى مستويات جديدة من الكفاءة والثقة تجھيزاً التخاذ أدوار كقادة ومبدعين من أجل االنتعاش 

 .االجتماعي واالقتصادي للمجتمع والمنطفة بشكل كامل
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جاءت فكرة تأسيس مركز تطـويـر 
لتوسـيـع  2008األعمال في عام 

نطاق الخدمات الـتـي تـقـدمـھـا 
الغرفـة الـتـجـاريـة والصـنـاعـيـة 
لألعضاء وليكون بـمـثـابـة الـذراع 
التقني لـلـغـرفـة فـي مـتـابـعـة 
أصحاب المنـشـآت اإلقـتـصـاديـة 
ومساعدتھم على التـكـيـف مـع 
تحديات العمل في الـمـنـطـقـة، 
وذلك من خالل تقـديـم خـدمـات 
جديدة ومتميزة وبعيدة عن نطاق 

ويوفر المركـز .   الخدمات الروتينية
ــرات  ــب ــخ ــن ذوي ال ــم م ــاق ط
المتخصصة لتقديم االستشـارات 
والنصائح ألصـحـاب الـمـنـشـآت 

 . التجارية والصناعية

 تعزيز وتمكين تنمية وإزدھار تشبيك و تواصل دعم وتطوير

 
 الشركة العمرانية لمجموعة أحجار القدس

 
وھي شركة متخصصة في تشكيل  2002تأسست الشركة العمرانية لمجموعة أحجار القدس في العام 
ا .  جميع أنواع األحجار الطبيعية وتصديرھا لجميع أنحاء العالم ھ ي ك ال ل م ب ة من ق ويتم ادارة الشرك

 .المدير االداري—المھندس سھيل ثلجية مدير عام الشركة، والمھندسة اوريانا ناصر ثلجية
 

م  ن حيث ت ي اري م كما تضم مجموعة احجار القدس تخصصات ذات كفاءات عالية من المھندسين المع
اإلشراف .  تجھيز فريقنا للعمل على التصاميم ا ب ن دي فضال على ذلك يقوم المھندسون المتخصصون ل

تخصصة حيث  م ة ال ي ن ھ م على التشطيبات النھائية، باإلضافة لوجود الحرفيين من ذوي الخبرات ال
ج  ي ل خ ة ال طق ن تصدرت منتجاتنا لجودتھا بالھندسة المعمارية مجال اإلعمار في الواليات المتحدة و م

 . كافة، وتقدر بالمعيار االنتاجي بأثمن وأندر أحجار القدس المنافسة األصلية
 

أة  ش ن ى م ة إل اإلضاف ام، ب رخ دة ال للمجموعة مصنع مجھز بخطوط إنتاج رئيسية إلنتاج البالط وأعم
، علما بأن جميع اآلالت حديثة  (CNC) كبرى مجھزة بالمعدات الخاصة وآالت القطع الحجرية الفنية 

ه  ي تؤدي إلى خفض نسبة الغبار والصوت كما ان المصنع يوفر شروط السالمة بأعلى المقاييس لموظف
وقد فتحنا فرص عمل جديدة للعمال في المصنع الننا نھدف دائما إلى تجاوز توقعات عمالئنا من حيث 

 .التسليم، والجودة ، والتكلفة من خالل التحسين المستمر والتفاعل مع العمالء
 

ة، :  من منتجاتنا اري م ع م اصر ال ن ع ل البالط ، حجر تلبيس ، واأللواح، وكذلك قطع أجزاء مخصصة ل
حيث ) األشكال المحفورة( إضافة إلى ذلك نحن ننتج األعمدة واألفاريز  ب، ب طل على الحجارة حسب ال

رة من حجر  ي تتناسب مع احتياجات المشتري في نفس الوقت توفر لكم الشركة العمرانية مجموعة كب
 .القدس المصقول والتشطيبات، ويتم قطع كتل الحجر الجيري من الدرجة األولى

 

بالط  حجر وال نحن نسعى جاھدين للتفوق في كل المراحل؛ من حيث وسائل النقل بحيث يتم توصيل ال
ي، وفي .  بأمان ال ح ونحن متحمسون دائما لنوفر أفضل نوعيات الحجارة من العالم القديم في العصر ال

حاضر  ماضي وال ن ال ي الوقت الذي نفتح فيه آفاق جديدة نحو المستقبل ألن تصاميمنا الخاصة تربط ب
 .بانسجام، كما تلتزم الشركة أيضاً بتسليم المنتجات في الوقت المحدد مھما كان حجم المشروع

 
م  ودھ جھ ن ل ي وظف حم إدارة وم تتقدم الشركة العمرانية بالشكر لغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت ل
ا  ن البناءة والمستمرة في تسھيل إجراءات تصدير منتاجاتنا لكافة أنحاء العالم وعلى تواصلھم المستمر ل

 .وإعالمنا بكافة المستجدات من مؤتمرات و معارض عالمية
 

 
 
 الشركة العمرانية لمجموعة أحجار القدس 

 بيت ساحور المنطقة الصناعية
Tel: 02-2770063 Mobile: 0597 999966 

com .jerusalemstonegroup.www 
md@jerusalemstonegroup.com  
sales@jerusalemstonegroup.com 
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 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تسعى الغرفة إلى مواكبة 
التطورات الـحـاصـلـة فـي 
مختلف المجاالت وعكسھا 
ــا  ــھ ــل ــم ــة ع ــي ــى آل ــل ع
وخدماتھا، وذلك لـإلرتـقـاء 
بھذه الخدمات وتقـديـمـھـا 

 . بأفضل جودة
تواكبـاً مـع تـطـور بـيـئـة و

األعمال وبسبب صـعـوبـة 
 السفر وتكاليفه الباھظة،

نوفر لكم اليوم في خـدمـة 
المـكـالـمـات الـجـمـاعـيـة 

 Video( الــــمــــرئــــيــــة 
Conference Call  ( بأحـدث

التقـنـيـات الـمـسـمـوعـة 
والمرئية في قاعة خـاصـة 
مجھزة لنسھـل عـلـيـكـم 
الــتــواصــل مــع ســوق 

 : األعمال
 بسرعة ومرونة وإتقان •
الــوصــول إلــى فــرص  •

متاحة فـي األسـواق 
 الجديدة

اتمام صفقات األعمال   •
بنجاح وبشكـل أسـرع 

 وإنتاجية عالية 
الحفاظ على عـالقـات  •

 االعمال وتحسينھا

 !و لما اإلھتمام في ذلك؟: تفويض الصالحيات: من عالم األعمال
 ) CPA(مارسين جونسون، مدقق حسابات معتمد : بقلم          

 رئيس مركز الخدمات االستشارية المحاسبية والضريبية في ماريتا، جورجيا، الواليات المتحدة األمريكية          

تفويض الصالحيات هو مفيد لكم بقدر أنه مفيد لفريق العمل 

وكي تكون قيادي قوي، يجب أن يكون لديك .  الذي تعمل معه

إن تفويض الصالحيات ال يسمح .  مهارات تفويض الصالحيات

لك بأن تتطور وتنمو فقط وٕانما يعطي المجال لفريق عملك 

ال تسمح لألعذار أن .  القدرة على النجاح والنمو بنفس الوتيرة

 .تحول دون أن تصبح قيادي مميز ورائع

كي تكون قيادي فّعال يجب عليك أن تفوض من األعمال 

إن التفويض ال يساعد على التطور .  والصالحيات التي لديك

والنمو فقط وٕانما ُيثِبت أنك قيادي قادر على إنجاز العمل بكفاءة 

عالية، وأيضًا يساعد على دعم معنويات الموظفين والحفاظ على 

رضاهم الوظيفي، كما يتم من خالل عملية التفويض كسب 

احترام الموظفين لإلدارة والتحضير لقيادي المستقبل، باإلضافة 

إلى ان عملية التفويض تعمل على توسيع وجهات النظر 

 .والحصول على منهجيات وطرق عمل جديدة في نطاق العمل

التقصير في تفويض الصالحيات يؤثر سلبًا عليك وعلى فريق 

إن عملية التفويض تعطيك حماسة لوضع جهودك في .  العمل

العمل أكثر من أي وقت مضى وٕانجاز المهمات بكفاءة وفعالية 

حيث أن عدم تطبيق هذه العملية ُيفقدك الوقت، هنالك .  عالية

الكثير من المدراء الذين يتعاملون مع إدارة المخاطر معظم 

أوقاتهم بدل قيامهم بالعمل على التحليل االستراتيجي والتخطيط 

إن محاولتك لعمل كل شيء يضعك تحت الضغط .  للمستقبل

حيث أن فرصة تخلفك عن .  وتراكم العمل وبالتالي انهيارك

المواعيد النهائية لتسليم العمل تصبح أعلى ما يكون، كما يصبح 

لديك شعور عدم الرضى عن وظيفتك وبالتالي زيادة أوقات 

 .العمل وبنهاية األمر انهيار القسم الذي تعمل به

 لماذا نقوم بتفويض الصالحيات واألعمال؟

الناس بطبيعتهم ال تهتم بتفويض األعمال والصالحيات وذلك 

 عنإحدى النقاط التالية قمنا باستخدامها أو سمعنا .  لعدة أسباب

 :أحد زمالئنا قام باستخدامها لتجنب القيام بعملية التفويض

عدم وجود الوقت الكافي لتدريب شخص أخر للقيام  •

 .بالمهمات المطلوبة

 .ال أحد يستطيع القيام بالمهمام المنوطة بي •

 .أحب القيام بهذا العمل دون سواه •

 .الموظفين لدي غير قادرين على تحمل مسؤوليات إضافية •

ال أستطيع القيام بعملية التفويض وذلك كي أفهم العمل  •

 .بشكل كامل

 .ال يستطيع أحد غيري فهم كيفية القيام بالمهام المطلوبة •

إذا قام أحد الموظفين باإلخفاق في أداء المهام التي قمت  •

 .بتفويضه بها سيتم محاسبتي على أخطاءه

قد تبدو األسباب أعاله مقنعة ووجيهة، و لكنها ببساطة أعذار 

إن اتباع مثل تلك التصرفات .  ومسوغات لتصرفاتهم الغير مهنية

 .تؤثر سلبًا على فريق العمل وأداءه
 

عدم وجود الوقت الكافي لتدريب شخص أخر للقيام بالمهمات 

هل لديك الوقت الكافي للقيام بعملك على أكمل  .المطلوبة

إن استخدامك لهذا العذر يضع حمل وأعباء إضافية !  وجه؟

عليك من قبل الموظفين األخرين المتواجدين في فريق عملك 

وسيصبحون أكثر اتكاال عليك و يفتقرون ألي محفز يدفعهم 

إن مهمتك كمسؤول وقيادي هو .  بالقيام بعملهم واإلبداع به

إن لم يكن هنالك وقت .  مساعدة موظفيك على التطور والنمو

للقيام بهذه األمور فأنت ال تقوم بأداء عملك كما هو مطلوب 

 .وبمهنية
 

الجميع يسعى إلى .  ال أحد يستطيع القيام بالمهام المنوطة بي

الكمال، ولكن هذة الفرضية تتعلق بالمنافسة أكثر من السعي 

إذا قمت بتعيين مهمات لموظفيك وٕاعطاء الثقة .  نحو الكمال

وتحفيزهم على أداء تلك المهمات كما هو مطلوب، فسوف تراهم 

يقومون بتقديم أفضل ما لديهم وبالنتيجة سوف تحصل على 

 .نتائج
 

كل مسؤول له مكانة في  .أحب القيام بهذا العمل دون سواه

إعطاء .  نطاق العمل ال سيما وأننا نرى ونحصد ثمار عملنا

مسؤوليات لموظفيك تمنحهم فرصة التمتع بأداء عملهم وأيضا 

 .تحملهم مسؤوليات إضافية
 

هذا  .الموظفين لدي غير قادرين على تحمل مسؤوليات إضافية

صحيح في حال كان هنالك آلية تدريب فعالة وتدوير للوظائف 

يمكنك القيام بتجربة أداء مهمة .  داخل المؤسسة أو الشركة

ومعرفة الوقت الالزم للقيام بها ودراسة آلية تنفيذها وٕان كان 

. هنالك أي تحسينات أو طريقة لتنفيذها بكفاءة أفضل من المعتاد
(  ( 7يتبع صفحة 

 ال تعبر ھذة المقاالت عن رأي أو إستراتيجية غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم: مالحظة



هنالك عدة فوائد من تدوير الوظائف بين الموظفين ومنها كسب رضاهم الوظيفي  

من خالل تعلمهم ألمور جديدة ومختلفة عن نطاق عملهم األساسي وأيضًا 

ضمان أن فريق العمل لديه المام بالقيام بكافة المهام في حال أن هنالك موظف 

ال يمكن أن يتم ضبط األحداث الغير متوقعة وٕانما . لديه إجازة بما فيهم المسؤول

 .هنالك إمكانية التخطيط الفعال

تستطيع .  ال أستطيع القيام بعملية التفويض حتى أفهم آلية العمل بشكل كامل

القيام بذلك خالل االجتماعات الداخلية التي يتم طرح آليات عمل جديدة و 

مناقشة مدى فعاليتها، حيث أن خالل تلك االجتماعات تتمكن من معرفة قدرات 

وأيضا يمكنك تمييز .  الموظفين لمعرفة األفضل للقيام بالعمل بشكل صحيح

أفضل الموظفين خالل تلك االجتماعات القادرين على إنجاز آليات العمل 

 .الجديدة

لقد تم توظيف .  ال يستطيع أحد غيري فهم كيفية القيام بالمهام المطلوبة

الموظفين على أساس قدراتهم وكفاءتهم، ومن خالل إعطاءهم التوجيهات الالزمة 

للرد على اي استفسار )  باب مكتب المسؤول مفتوح(و تدريبهم وممارسة سياسة 

المسؤول هو القيادي .  لديهم سوف يتعلمون القيام بمهامتهم على اكمل وجه

والموجه والمعلم للموظفين وجزء من عمله هو عملية تدريب موظفيه للقيام بمهام 

 .العمل حسب األصول

إذا قام أحد الموظفين باإلخفاق في أداء المهام التي قمت بتفويضه بها سيتم 

إن هذا الخوف نابع من إمكانية عدم الحصول على  .محاسبتي أنا على أخطاءه

إن اإلجابة على هذه الفرضية هو كسر هاجس الخوف من .  ترقية أو حوافز

خالل تدريب المسؤول لموظفيه وأيضًا تفويضهم بالصالحيات الالزمة للقيام 

 .بالعمل، ال أن يتم عمل كافة األعمال والمهام من قبل المسؤول فقط

 ما هي األمور التي يجب أن يتم تفويض الصالحيات بها؟ 

عند إعطاء .  ما هي المهمات التي يجب النظر فيها لتفويضها للموظفين

عند التفكير .  الموظف مهمة جديدة يتطلب ذلك وقت من قبل الموظف للقيام بها

في تفويض الصالحيات والمهام يجب النظر إلى المهمات الروتينية التي يقوم 

إذا كانت .  المسؤول بها، حيث أن هذه المهام ال تطلب الوقت الكثير للقيام بها

المهمة غير أساسية  وتطلب مهارة معينة ال توجد لدى المسؤول فيجب تجنيد 

أحد الموظفين للقيام بها ويجب االنتباه عند القيام بذلك عدم وضع جدول زمني 

الموظفين قادرين على القيام بتلك المهمات دون الضغط .  إلنجاز تلك المهمة

كما يجب أن .  عليهم وأيضا يمكنهم تعلم مهارات عديدة مثل مهارة إدارة المشاريع

يتم النظر للمهارات التي لدى الموظفين حيث أن بتطور التكنولوجيا سوف تجد 

أن هنالك موظفين لديهم مهارات عديدة ليست موجودة لدى معظم المسؤولين مما 

باإلضافة .  يسهل على المسؤولين تفويض تلك المهمات والصالحيات للموظفين

إلى ذلك فإن عملية التفويض مرحلة تمكن الموظفين من التحضير الستالم 

إن الموظفين الذين يبدون اهتمام في .  مناصب مستقبًال في المؤسسة أو الشركة

إحدى األمور أو بعضها هم أكثر الموظفين نجاحًا ومقدرة على إنجاز المهمات 

إذا كانت عملية التفويض تساعد الموظف على اكتساب مهارة . بالشكل المطلوب

جديدة وآلية عمل مختلفة عن المتبع في الشركة فيجب أن يتم إعطاءه تلك 

قد تتضمن تلك المهمات و المهارات الجديدة القيام بالتنسيق والتحضير .  المهمة

الجتماعات مجلس اإلدارة أو تنسيق إدارة الوقت أو التنسيق مع أقسام مختلفة، 

حيث أن هذه المهارات تعد جزء من عملية تدريب الموظفين للوصول إلى 

هنالك مهمات يجب أن ال يتم تفويض الموظفين للقيام بها .  مناصب المسؤولين

وخصوصا تلك التي تعتبر مهينة وأيضا ال يوجد فائدة من القيام بها وال تخدم 

ال يوجد موظف يقبل أن يقوم بوظيفة ال تتالئم .  مصالح المؤسسسة أو الشركة

مع مؤهالته وأيضا ال يوجد فائدة منها في نطاق العمل، فهذا يعتبر مضيعة 

 .للوقت وعدم احترام الموظف من قبل مسؤوليه
 

 فن تفويض الصالحيات

عندما تقوم بعملية التفويض بشكل فعال وتتخطى مسألة وضع األعذار وهاجس 

الخوف، فأنت تقوم بتحسين عمل المؤسسة أو الشركة التي تعمل بها، كافة 

الموظفين على معرفة ودراية باحتياجات العمل لتحقيق األهداف المرجوة، وأيضا 

. تقوم بالتخطيط بشكل مهني وتقوم بتعزيز مهارات المسؤولين ومهارات الموظفين

من خالل تدريب الموظفين وتدوير وظائفهم يتسنى للمسؤولين معرفة احتياجات 

يجب على جميع العاملين في .  الموظفين وأيضا احتياجات المؤسسة بشكل عام

المؤسسة أو الشركة مسؤولين أو موظفين التخطيط للقيام بمهام أعمال موظفين 

أخرين وذلك لفتح فرص جديدة وقدرة على القيام بأعمال مختلفة عن العمل 

إن عملية التفويض تبرهن على مقدرتك على القيام .  األساسي ألي شخص

عند القيام بعملية التفويض بشكل صحيح .  بوظائف المستويات العليا في اإلدارة

فإن ذك يخلق جو من النجاح الداخلي للموظفين وزيادة رضاهم الوظيفي، حيث 

هنالك ثالثة فوائد غير .  أن نجاح الموظف هو نجاح المسؤولين في نفس الوقت

احترام الموظفين للمسؤولين واحترام ملموسة من عملية القيام بالتفويض وهي 

ال تهمل عملية التفويض، ألن .  المسؤولين للموظفين وتعزيز الرضى الوظيفي

 . قيامك بهذه العملية يؤكد على انك قيادي مسؤول وناجح

 

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

 تتمة -من عالم األعمال
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متطلبات تسجيل عضوية 
 الملكية الفردية

 
 شھادة تسجيل تاجر •

 عقد إيجار أو إثبات للملكية •

 صورة عن الھوية الشخصية •

 رخصة الحرف والصناعات •

	إستفساراتكم

يھدف مركز صاحبات األعـمـال 
إلى دعم وتشجـيـع مشـاركـة 
سيدات وصـاحـبـات األعـمـال 
خاصة الرياديات في النشاطات 
االقتصادية، وإنطالقاً مـن رؤيـة 
الغرفة التجارية فـي تـحـقـيـق 
تنمية اقتـصـاديـة مسـتـدامـة، 
يعمل الـمـركـز عـلـى تـعـزيـز 
وجودھن وتـمـكـيـنـھـن، ورفـع 

 . كفاءتھن

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم

تأسس مركز ترويج التجـارة فـي 
 2004شھر نـيـسـان مـن عـام 

كمركز غير ربحي، وذلـك تـحـت 
اشراف الغـرفـة وبـالـتـعـاون مـع 
جھات مـخـتـلـفـة بـھـدف دعـم 
الصناعات والمنتجات الـمـحـلـيـة 
كـافـة وتــطـويـرھـا، وتـرويـجـھــا، 
وتسويقھا،  ومن أھدافه األخـرى 
تــنــظــيــم الــمــصــالــح الــتــجــاريــة 
والصـنـاعــيـة لـلـقــطـاع الـخــاص 

ھذا، ويتميـز الـمـركـز .  وتطويرھا
بوجود معرض دائـم بـمـواصـفـات 

 .  2م 450عالمية تبلغ مساحته 
 

ويعد المعرض األداة الـتـرويـجـيـة 
األولى من نوعھا في فلسطيـن، 
إذ يــھــدف إلــى عــرض جــمــيــع 
المـنـتـجـات الـتـي تصـنـع فـي 
المحافظة وتعريفھا لـلـمـجـتـمـع 

 . المحلي واإلقليمي والدولي

	مقتطفات من نشاطات الغرفة التجارية 
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زيارة  مدير الدفاع المدني للغرفة التجـاريـة  
لبحث سبل  التعاون  المشترك لخدمة تجار 

 المحافظة

زيــارة طــالب مــدرســة طــالــيــتــا 
بيت جاال للمعرض الدائم —قومي

 في مقر الغرفة التجارية

المعرض التخصصي لـقـطـاع صـنـاعـة األدويـة 
 ومواد التجميل والمواد الكيماوية

 

 معارض محلية ودولية
 تركيا/ معرض معرض ايام الحقول الزراعية   -

13-16  /6 /2013 
http://www.tarlagunleri.com/ 

 تركيا/ معرض ستون اكسبو أفيون للرخام   -
13-6/16 /2013 

http://www.stonexpoafyon.com/ 
  تركيا/ معرض فيف الدولي التخصصي للدواجن -

13-15  /6 /2013 
/English/com.vivturkey.www://http

html.indexen 
 المانيا/ لآلليات الزراعية والمعدات 2013آغریتيكنيكا  -

12-16 /6 /2013 
com.agritechnica.www 

 تركيا/ لألحذية والحقائب 2013معرض أيكابي  -
20-23  /6 /2013 

tr.com.izfas.ayakkabiyaz.www 
 

لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل عبر البريد 
 :اإللكتروني

 info@bethlehem‐chamber.org	
 
 


