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 المتعمقة 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.

الشروط المتعمقة بالمشروع:

 يتم تمويل كافة أصناف المشاريع متناهية الصغر التي تقل تكمفتها عن  $ 10222بنظام القرض الحسن بشرط احضار كفيل واحد.
 يتم تمويل المشاريع التي تزيد تكمفتها عن  $10222بنظام القرض الحسن وفق الشروط التالية:
.1

أن يكون المشروع المطموب تمويمه حسب األصناف التالية:

(رياض األطفال ،صالونات التجميل ،ورش الصيانة "أجهزة محمول ،سخانات شمسية" ،مراكز تفصيل ومحالت صيانة المالبس ،بناشر ،محطة تحمية
مياه ،مغسمة ومشحمة سيارات ،المطابع ،المأكوالت الشعبية ،عيادات األسنان ،المخابز ،مزارع الدواجن البياض ،المشاتل الزراعية ،صناعة المنظفات لمن
يمتمك شهادة جامعية في نفس المجال ،الدفيئات المعمقة ،الدفيئات الذكية ،منحل ،الطاقة الشمسية لكل من "مزارع الدجاج-اآلبار الزراعية -وحدات
التبريد لحفظ المنتجات الزراعية" مكاتب المحاسبة  ،المحاماة  ،كتبة العرائض ،الدفيئات الزراعية  ،مختبرات التحاليل الطبية ).
.2

يكون التمويل وفق الشروط والضمانات المالية التالية:

الشروط المالية الخاصة بالمشروع:

.1
.2
.3
.4

الحد األقصى لقيمة تمويل المشروع  12آالف دوالر ،وترتفع في المشاريع الصناعية ومزارع الدواجن البياض لتصل إلى  15ألف دوالر.
أن يكون السداد عمى أساس دفعات شهرية منتظمة.
يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات تحدد حسب طبيعة المشروع.
الحد األقصى لفترة القرض 36شه ار شاممة فترة السماح ،وتزداد في المشاريع الصنناعية ومنزارع الندواجن البيناض لتصنل إلنى  52شنه اًر وذلنك لممشناريع التني يزيند
تمويمها عن ( )120222عشرة آالف دوالر.

الضمانات المالية لممشروع:

 .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 أو مجموعة االتصاالت الفمسطينية( .يتم إحضارهم شخصنياً بعد الموافقنة عمنى تموينل المشنروع) يوقنع عمنى شنيكات بقيمنة
المبمغ يتم المجوء إليها في حال لم يمتزم المستفيد بالسداد.
في حال كان المبمغ المطموب  $3222فأقل يمكن االكتفاء بكفيمين حكوميين من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك اإلنتاج والبريد" من نفس البنك".

األوراق المرفقة لطمب تمويل المشروع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13

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.
إفادة من و ازرة الزراعة خاصة بالمشاريع الزراعية.

المراجعة واالستفسار وتسميم الطمبات يومي األحد واالثنين

غـزة*الرمال الجنوبي*شارع القدس*دوار آلامين محمد
بناية رقم ()35Aالدور الرابع*تليفاكس4021462:

www.ipa.ps
info@ipa.ps
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