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 ٢٠١٠مارس 

 

  
  

  :الشروط المتعلقة بالمستفيدين من البرنامج

  .أن يكون المستفيد من المشروع فلسطيني الجنسية ومقيم إقامة دائمة في فلسطين .١
  . عام٦٠ عام وال يزيد عن ٢٠ل عمر المستفيد عند تقديم الطلب عن أن ال يق .٢
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٢

  .أن يكون المستفيد حسن السمعة األخالقية والمالية .٣
  )شهادات علمية ، تدريب وخبرات سابقة.( لتنفيذ المشروع ةأن تتوفر في المستفيد القدرة الفنية واإلدارية الالزم .٤
  . ما يثبت قيمة ونسبة المشاركةفي حال وجود شركاء ممولين للمشروع يتم إبراز .٥
 .هناك أفضلية لذوى االحتياجات الخاصة والجرحى وأسر الشهداء واألسرى .٦

 .أن تكون السيدة معيلة ألسرة كبيرة وتعاني من وضع اقتصادي سيئ  .٧

  .أن ال يكون زوج السيدة موظف حكومي أو لديه عمل يعود عليهم  .٨
  .يفضل من لديه مساهمة فعلية  .٩

  :ة بالمشروعالشروط المتعلق

  .در الدخل الرئيسي للمتقدم أن يمثل المشروع المطلوب تمويله مص .١
 .أن ال يتعلق المشروع بنشاط محرم شرعيا أو يتعارض مع األنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين .٢

 .أن ال يؤثر المشروع سلبا على البيئة والصحة والسالمة العامة .٣

 ".معدل تشغيل عالي"لعمل أن يتيح المشروع عدد إضافي من فرص ا .٤

 .أن تتميز منتجات المشروع بالجودة وسهولة التسويق .٥

 .روع جدوى فنية واقتصادية مناسبةأن يكون للمش .٦

 . للتكامل مع مشروعات تنموية أخرى على النطاق المحلىيتيح فرص .٧

 . شهور أو سنة٩ شهور وفى حال المشروعات الزراعية من الممكن أن تصل إلى ٦أن تكون مدة تنفيذ المشروع  .٨

 .ةسهولة توفير المواد الخام واألجهزة والمعدات الالزم .٩

 .إمكانية االستمرار والتطوير . ١٠

 . نوعية للمشاريع االقتصادية في البلد إضافةأن يكون المشروع  . ١١

 .أفضلية للمواقع المهمشة والفقيرة . ١٢

  :الشروط المالية الخاصة بالمشروع

  . دوالر١٠٠٠٠الحد األقصى لقيمة تمويل المشروع  .١
 .أن يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة .٢

 .يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات تحدد حسب طبيعة المشروع .٣

 . شهرا بدأ من تاريخ سداد أول دفعة مرتبطة بقيمة القرض٣٦الحد األقصى لفترة السداد  .٤

 .يتم الحصول على جميع الضمانات المطلوبة قبل البدء بالتنفيذ .٥

 .من قيمة القرض  % ١٥ال تتجاوز قيمة تجهيز المكان  نسبة أن  .٦

 .من قيمة القرض  % ٢٠أن ال تتجاوز قيمة أجور العاملين نسبة  .٧

 ) أي إنشاءات ( أن ال يشمل القرض شراء أرض أو استئجار مكان أو بناء مكان  .٨

  

  

  

  :الشروط الفنية الخاصة بالمشروع

ومثال على ذلك مـشروع   "  ثم مرحلة التسويقاإلنتاجحيث يشمل مرحلة " أن يكون المشروع مشروع إنتاجي بشكل عام        -١
مرحلـة التفـصيل والخياطـة      "  مرحلة اإلنتاج    – مرحلة التوريد المواد الخام      –مرحة التجهيز وإعداد المكان     ( الخياطة  

  ) مرحلة التجارة  مرحلة البيع والتسويق –وإعداد المنتج 
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٣

 ت  فتح سوبر مارك    –شراء سيارة   مثل مشروع   ) أي مشروع ال يتضمن مرحلة إنتاج        ( ة البحت ة التجاري اريعقبل المش ال ت  -٢
 )الخ ...  فتح محل تجاري –

 المتوقع من إنتاجها صغير وفتـرة التربيـة         الن تقبل المشاريع التي فترة إنتاجها كبيرة نسبيا مثل تربية المواشي وذلك             ال -٣
 .ودرجة المخاطرة كبير نسبيا  

 يع الموافق عليها وأمثله عنها  مجاالت المشار

  .الخ... ور وسماد ونايلون وبرابيش مويل شراء مستلزمات الزراعة من بذحيث يشمل القرض فقط ت  الزراعة بأنواعها •

 – األعمال اليدويـة  – صناعة المواد البالستيكية     – صناعة الورق    – مواد تنظيف    -مشروع الخياطة    ( التصنيع بأنواعه  •
  .ومثال على ذلك مشروع الخياطة ) الخ .....  صناعة األحذية – سباكة – محددة –منجرة  –صناعة الصابون 

 المعدات الالزمة من مكن ومستلزمات أخرى و المواد االستهالكية مثل الخيوط وقطع الغيار والـصيانة و                 يغطي القرض قيمة  
  .تمديدات كهربائية و أجور العاملين

   )خال...  حمام – وز – بط – حبش – أرانب –ياض دواجن لحم أو ب ( التربية بأنواعها •
 الحيوان أو الطير المراد تربيته ويشمل المعدات الالزمة للتربية مثل األقفاص العالفات والسقيات واألعالف   يغطي القرض قيمة  

  .الخ.... واألدوية 
   االخدمات بأنواعه •

   -:ذلك مشاريع تختص بتقديم خدمة للجمهور مقابل عائد مادي ومثال على 
الخ  وتعبئتها فـي أكيـاس نـايلون         ....  الكعك   - المفتول   - الجزر والخضار    – الباميا   –مشروع حفظ األغذية البازيال      -

  . وماكينة التغليف وأدوات التقطيع لمعدات المواد المطلوبة وايغطي القرض قيمةوبيعها بعد ذلك حيث 
 .الخ ... وسبورة وقرطاسيه حيث يشمل القرض شراء كراسي ) دروس تقوية ( التعليم  -

  )   حضانة ( مربية أطفال  -

  :الضمانات المالية للمشروع

  .كفيالن حكوميان  .١
  : األوراق المرفقة لطلب تمويل المشروع

 هوية السيدة وصورة هوية الزوج صورة  .١

  . مكان العمل– استمارة راتب – الرقم المالي الوظيفي – آخر كشف حساب –صورة هوية الكفالء  .٢
 ) .مبسطة توضح التكاليف الخاصة بالمشروع والعائد المتوقع( جدوى للمشروع دراسة .٣

 .عقد ملكية أو إيجار للمكان المحدد للمشروع .٤

 . لتنفيذ المشروعة زمنيخطة .٥

  
  
  
  

  عوامل قبول تمويل المقترح المقدم 

  .دقة ووضوح الدراسة الفنية ومدى مطابقتها للواقع  -١
 .المشروع دقة ووضوح دراسة التكاليف الخاصة ب -٢

 .تقديم دراسة جدوى وفق المعاير لمقترحات المشاريع  -٣
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٤

 .استكمال األوراق المطلوبة وضمان صحتها  -٤

 .االلتزام الحقيقي بتنفيذ المشروع  -٥

 .خبرة وأهلية صاحب المشروع مع المقترح المقدم  -٦

 .مناسبة المكان إلقامة المشروع المقترح  -٧

 .ارة البرنامج متابعة التوجيهات اإلدارية والمالية مع إد -٨

 .وضوح آلية التسويق وتنوعها  -٩

  عوامل استمرارية ونجاح المشروع المنفذ  

  .تنوع عمليات الترويج والتسويق  -١
 .جودة المنتج أو الخدمة المقدمة  -٢

 .منافسة المنتج أو الخدمة لعرض وطلب السوق  -٣

 .تحقيق رغبة ومتطلبات الزبون والسوق  -٤

لمعيقات المتوقعة ومثال على ذلك تخزين كمية من المواد الخام للمشروع المقدرة على وضع الحلول للمشاكل وا -٥
 .خوفا من انقطاع توريدها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 قرض حسن طلب نموذج
 

 " : صاحب المشروع " اسم الشخص 

  :اسم الزوج   :اسم السيدة 
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٥

  : رقم هوية الزوج   : رقم هوية الزوجة 

  :مشروعالعمر صاحب ال  :الحالة االجتماعية 

  :جوال صاحب المشروع   : هاتف 

  : جوال الزوج   : بريد الكتروني 

  :عدد األفراد   :المؤهل العلمي

  :العنوان بالتفصيل 

  :عنوان إقامة المشروع 

  :رقم هوية الكفيل   :اسم الكفيل 

  :جوال الكفيل   : هاتف الكفيل 

  :طبيعة عمل الكفيل  الرقم المالي للكفيل

  :عنوان الكفيل 

  ……………………………………………………………  : المشروعاسم  -١

  ……………………………………………………………  :موقع المشروع المقترح  -٢

  دوالر أمريكي.........................   : الميزانية الكلية  -٣

  دوالر أمريكي.........................   : المنحة المطلوبة  -٤

  دوالر أمريكي.............. ...........   : صاحب المشروعمساهمة  -٥

  :تاريخ بداية المشروع     : مدة تنفيذ المشروع -٦

  : ........................رجال   : ...................نساء   عدد العاملين بالمشروع -٧

  .þ توسيع لمشروع قائم ؟  يرجى وضع إشارة¤ برنامج تجريبي، ¤ جديد، ¤هل المشروع  -٨

   شروعكمأمام التصنيف المالئم لم) ü( وضع إشارة يرجى: شروع تصنيف الم
  

q مشروع زراعي  
q مشروع صناعي  
q  مشروع إنتاجي حيواني  
q مشروع خدماتي  

، كيف تطورت فكرة المشروع، موقع وصف عام موجز عن المشروع :مقدمــة عامـــة

   :المشروع، عناصره الرئيسية

......................................................................................................
......................................................................................................
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٦

......................................................................................................
......................................................................................................

..................................................................................................

  )رة األهداف على شكل قائمة وباختصاالرجاء كتاب(: مشروعأهداف ال  
١-   

٢-  

٣-   

٤-   

٥-   

  )وصف الفئات المستهدفة وتصنيفها إلى ذكور وإناثالرجاء (: المشروعلفئات المستهدفة من ا
  

  

  
  ؟ ما هي اآلثار المتوقعة لمشروعكم المقترح 

  

  

  

ما هي المشاكل التي يهدف المشروع إلى معالجتها؟  بين لماذا هناك حاجة لتنفيـذ  : مبررات المـشروع  
   المقترحة في معالجة المشاكل؟ المشروعي كيف يؤدي تنفيذ نشاطات/ وضحشروع؟الم

  

  

  

  
   

  

  )؟ما هو المنتج الرئيسي وما مدى حاجة السوق للمنتج وكيف ستتم االستمرارية  (إدارة المشروع 
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٧

، ومـا   ة القرابـة    اذكريهم وما درجة صل   فّرت الطاقم الالزم لتنفيذ المشروع ؟         هل و :  المشروع  فريق عمل  -٣
  )هي األعمال والمؤهالت المطلوبة ؟

  

  
  

  ؟ما هي آلية المتابعة ؟ وآلية التسويق

  

  

  

 .التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع والتي لم تذكر والمعوقات المنظورة المخاطر  -٢

  

  

  
  :الخبرة العملية لصاحب المشروع 

  

  

  
  " : نشاط جديد – جودة عالية" وضحي مميزات مشروعك ؟ 

  

  

  

  

  

  
  

  أية معلومات أخرى 

  : لم تتم تغطيتها ؟  الرجاء إضافتها إن وجدت  ونشاطاتهشروعهل توجد أية تفاصيل أخرى عن الم
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٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دراسة الجدوى االقتصادية
   التكاليف التأسيسية -:أوالً 

  

  اإلجمالي  السعر  العدد  المواد المطلوبة  م
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٩

          

          

          

          

          

          

          

    إجمالي تكاليف التأسيس

  

   التكاليف التشغيلية وأي مصاريف أخرى -:ثانياً
  

  اإلجمالي  السعر  العدد  المواد المطلوبة  م

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    إجمالي التكاليف التشغيلية 

  
  

  إجمالي التكاليف التشغيلية + إجمالي تكاليف التأسيس =  التكاليف الكلية -:ثالثاً 
  

  التكاليف التشغيلية  تكاليف التأسيس   مجموع التكاليف الكلية
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١٠

  
    سعر القطعة أو المنتج المعد للبيعXعدد المنتج في الشهر ) = اإليرادات المتوقعة  (  العائد-:رابعاً 

  العائد  رالسع  العدد  نوع المنتج  م

          

          

          

          

    إجمالي العائد في الشهر

   شهر ١٢  Xإجمالي العائد في الشهر =  إجمالي العائد في السنة 
  

   الربح الكلي المتوقع -:خامساً 
    إجمالي التكاليف الكلية –العائد  =  الربح  

   ......... = ....... -................    
  ى ما سبق من تحليل البيانات المالية السابقة فان الربح المتوقع خالل شهر بناء عل: النتائج 

  ...............والربح السنوي ....................                          يبلغ * 
  ..................خالل السنة .............                 اإلنتاج خالل الشهر * 

  ..........وسعر البيع للقطعة الواحدة .................     الواحدة تكاليف المنتج للقطعة 
" اذكري كم من الوقت هل بعد سنة مثال " إذا مدة استرداد رأس المال 

.........................................................  
  



  

  الخطة التنفيذية للمشروع

  …………………: تاريخ االنتهاء المتوقع  …………………: المتوقعتاريخ البدء    شهراً   ……………: مدة المشروع
 )����و�ر ا������(ا��
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� ا������� 
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 ر ا����� ا���8ــ�ع دو�   

  ):المخرجات تحصل نتيجة لتنفيذ نشاطات المشروع(  مخرجات المشروع

 وصف المخرج الوحــدة عــدد الوحدات

 
 

  

 
 

  

  

  


