شروط االستفادة من المشاريع الصغيرة
الفئات المستهدفة

 .1العاطمون عن العمل ممن يمتمكون المهارات اإلدارية والفنية(.من كال الجنسين)
 .2أصحاب الحرف الصناعية والزراعية الراغبين في تطوير مشاريعهم.

 .3خريجي الجامعات ممن يمتمكون القدرات اإلدارية والفنية (.ال يتم تمويل الطالب)

الشروط المتعلقة بالمستفيدين من البرنامج:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أن يكون المستفيد متفرغا بشكل كامل لممشروع.
أن ال يكون المستفيد موظفاً حكومياً أو في وكالة الغوث أو في أي مؤسسة يتقاضى من خاللها راتب ثابت.
أن تتوفر في المستفيد القدرة الفنية واإلدارية الالزمة لتنفيذ المشروع (.شهادات عممية  ،تدريب وخبرات سابقة)
أن يكون المستفيد من المشروع فمسطيني الجنسية ومقيم إقامة دائمة في فمسطين.
أن ال يقل عمر المستفيد عند تقديم الطمب عن  22عام وال يزيد عن  62عام.
في حال وجود شركاء ممولين لممشروع يتم إبراز ما يثبت قيمة ونسبة المشاركة.
تعطى أفضمية لمن يقدم مساهمة فعمية لممشاركة بتمويل المشروع.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12

يتم تمويل كافة المشاريع ما عدا المشاريع التجارية ومشاريع األبقار واألغنام والدواجن الالحم والسيارات.
ال يتم قبول طمب تمويل غايته سداد دين سابق عالق بذمة مقدم الطمب أو زوجه.
أن يمثل المشروع المطموب تمويمه مصدر الدخل الرئيسي لممتقدم لمتمويل.
أن ال يتعمق المشروع بنشاط محرم شرعيا أو يتعارض مع األنظمة والقوانين المعمول بها في فمسطين.
أن ال يؤثر المشروع سمبا عمى البيئة والصحة والسالمة العامة.
أن يتيح المشروع عدد إضافي من فرص العمل "معدل تشغيل عالي".
أن تتميز منتجات المشروع بالجودة وسهولة التسويق و أن يكون لممشروع جدوى فنية واقتصادية مناسبتين.
أن ال تزيد مدة تنفيذ المشروع عن  6أشهر مع سهولة توفير المواد الخام واألجهزة والمعدات الالزمة لتنفيذ وتشغيل المشروع.
يفضل أن ال تزيد تكمفة العاممين في المشروع عن نسبة  %12من قيمة التمويل مع إمكانية االستمرار والتطوير.
ال يتم تمويل المشاريع التابعة لشركة مساهمة خاصة أو عامة.

الشروط المتعلقة بالمشروع:

الشروط المالية الخاصة بالمشروع:

 .1الحد األقصى لقيمة تمويل المشروع  12آالف دوالر ،وترتفع في المشاريع الصناعية ومشاريع الدفيئات الزراعية ومزارع الدجاج البياض لتصل إلى  15ألف دوالر.
 .2أن يكون السداد عمى أساس دفعات شهرية منتظمة.

 .3يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات تحدد حسب طبيعة المشروع.

 .4الحد األقصى لفترة القرض 36شه ار شاممة فترة السماح ،وتززداد فزي المشزاريع الصزناعية ومشزاريع الزدفيئات الزراعيزة ومززارع الزدجاج البيزاض لتصزل إلزى  52شزه اًر وذلزك
لممشاريع التي يزيد تمويمها عن  120222دوالر.

 .5فيما يتعمق بموظف وكالة الغوث ،أو مجموعة االتصاالت الفمسطينية ،أو السمطة الوطنية الفمسطينية ،يوقع عمزى شزيكات بقيمزة المبمز يزتم المجزوء إليهزا فزي حزال لزم يمتززم المسزتفيد
بالسداد.
الضمانات المالية للمشروع:

 .1ثالثة كفالء حكوميون عمى أن يكون أحدهم عمى األقل موظف مدني ،محولة رواتبهم عمى البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج والبريد "من نفس البنك".
 .2أو كفيل حكومي واحد مدني من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج والبريد ومعه كفيل آخر من إحدى الجهات التالية:



من القطاع الخاص "عمى أن يكون راتبه محول عمى البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج الفمسطيني
من موظفي وكالة الغوث او مجموعة االتصاالت الفمسطينية أو السمطة الوطنية الفمسطينية عمى أرس عممه( .يتم إحضارهم شخصياً بعد الموافقة عمى تمويل المشروع)
 في حال كان المبم المطموب  $3222فأقل يمكن االكتفاء بكفيمين حكوميين من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج والبريد.

األوراق المرفقة لطلب تمويل المشروع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12

صورة هوية المستفيد.
كافة الشهادات العممية وشهادات الخبرة إن وجدت.
دراسة جدوى لممشروع (مبسطة توضح التكاليف الخاصة بالمشروع والعائد المتوقع) .
عقد ممكية أو إيجار لممكان المحدد لممشروع ( المشاريع الجديد يتم إحضار عقد اإليجار بعد التمويل).
احضار عروض أسعار باألصول (اآلالت والمعدات )
استعالم سمطة النقد" .يجب احضارها من سمطة النقد".
كشف بأسماء العاممين في المشروع يحتوى عمى أسم العامل رقم الهوية ونوع العمل األجر الشهرى ( لممشروع القائم فقط)
صور هوية لمكفالء.
صور استمارة الراتب لمكفالء مختومة المدني من الرواتب والعسكري من الفرع المالي بالداخمية لمكفالء.
كشف حساب من البنك لمكفالء .
كشف تحميل مالي "التزامات" من البنك لمكفالء موقع من مسئول التمويل بإمكانية الكفالة.
فيما يتعمق بموظف القطاع الخاص ،يجب إحضار سند تعهد من المؤسسة التي يعمل بها.

المراجعة واالستفسار وتسليم الطلبات يومي األحد واالثنين
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