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   الفلسطيني برنامج دعم القطاع الخاص
  لصالح الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة

  

  مليون يورو 25القرض الميسر من الحكومة اإليطالية بقيمة 
  

 ارشادات تقديم الطلبات
  

  لمحة عن البرنامج .1
السـلطة الوطنيـة  لصـالح لفلسـطينيةالمنظمـة التحريـر االحكومـة اإليطاليـة و  عـن نيابـة اإليطاليـة الشـؤون الخارجيـة قامـت وزارة

 لصـالح الفلسـطيني دعـم القطـاع الخـاص"برنـامج  يـةاتفاق بتوقيـع 2004تمـوز  22 الماليـة بتـاريخ وزارةبـ ممثلـة الفلسـطينية
   .كقرض ميسر مليون يورو 25 قيمةب"  الفلسطيني من خالل النظام المصرفي والمتوسطة الصغيرة الشركات

  

، وهـــو المؤسســـة الماليـــة وبنـــك ارتجنكاســـا االيطـــاليوزارة الماليـــة بـــين  2005 فـــي الخـــامس مـــن أيـــارتـــم توقيـــع اتفاقيـــة ماليـــة 

والتـي مـن جانبهـا تمـنح  التنمويـة نيابـة عـن وزارة االقتصـاد والماليـة االيطاليـة التعـاون مسـاعداتصـندوق  المسؤولة عـن ادارة

  .ذكورة أعالهالم المالية إلدارة االتفاقية الكاملة بنك ارتجنكاسا السلطة
  

الدارة هـذا  2010حزيـران فـي الثالـث مـن  مؤهلـة فلسـطينية  بنوكأربعة  قامت وزارة المالية بتوقيع اتفاقيات إعادة اقراض مع

فــي شــهر نافــذة ونهائيــة  إعــادة االقــراض أصــبحت اتفاقيــات. البرنــامج تماشــيًا مــع االتفاقيــات الموقعــة مــع الحكومــة االيطاليــة

الحصــول علــى قــرار موافقــة مجلــس كافــة االجــراءات االداريــة والقانونيــة المتعلقــة وأهمهــا  اســتكمالعــد ب 2010تشــرين األول 

  . الوزراء
  

  البرنامج هدف .2
يهـــدف برنـــامج القـــرض االيطـــالي الـــى دعـــم القطـــاع الخـــاص الفلســـطيني مـــن خـــالل مـــنح قـــروض ميســـرة للمشـــاريع الصـــغيرة 

انيــة تمويــل شــراء معــدات وخــدمات إيطاليــة المنشــأ وذلــك لتطــوير خطــوط ، حيــث ســيوفر البرنــامج إمكةوالمتوســطة الفلســطيني
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االنتاج الحالية أو ادخال خطوط انتاجية جديدة للمشـاريع ضـمن قطاعـات الصـناعة والصـناعة الغذائيـة والزراعيـة والخـدمات 

  .المتعلقة بتلك القطاعات
  

مـن قيمـة % 70ت منشـأ إيطـالي بمـا ال يقـل عـن اسـتيراد بضـائع وخـدمات ذاوتجدر المالحظة بـأن مبلـغ القـروض مشـروط ب
ذات ) أو أعمـال البنـاء(شراء خـدمات وبضـائع ل%) 30(الجزء المتبقي من القرض ، مع إمكانية تخصيص القرض المطلوب

العقــود الموقعــة مــع المــزودين ذلــك الجــزء ضــمن إدخــال  يــتمعلــى أن ) مــن فلســطين او البلــدان المجــاورة( غيــر إيطــاليمنشــأ 

   .يناإليطالي
  

مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، بشـــكل ، متعلقـــةالخـــدمات البضـــائع و ال) 1: (علمـــًا بأنـــه يمنـــع اســـتخدام هـــذه القـــروض لتمويـــل
الدوليـة الخاصـة بحمايـة البيئـة وسـالمة  بـالقوانين الملتزمـةبضائع غيـر ال) 3(هية، يرفتال سلعال) 2(باألنشطة العسكرية، 

  .منتجات وخدمات المستوطنات) 4(، العمال

  

  لقطاعات المستفيدة من البرنامجا .3
  :سوف تخصص القروض للقطاعات االقتصادية التالية

 .الصناعات التحويلية: المجموعة األولى -

 .الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية: المجموعة الثانية -

  .المتعلقة بالقطاعات المذكورة أعاله الخدمات: المجموعة الثالثة -

  

  إدارة البرنامج .4

الموافقـة مـنح المالية بتشكيل لجنة استشارية للمشروع وذلك بهدف االشراف والمتابعة على كافة انشطة البرنامج و قامت وزارة 
. والسـرية وعـدم التمييـزسـتقوم هـذا اللجنـة بـأداء أعمـال علـى مسـتوى عـاٍل مـن النزاهـة . لمشـاريع التـي سـيتم تمويلهـاالنهائية ل

هذه اللجنة وكذلك المتابعة والتنسـيق مـع كافـة االطـراف المعنيـة وتقـديم الـدعم للجنـة وحدة إدارة المشروع بتنفيذ قرارات  ستقوم

االدارة االستشــارية حســب مــا تــنص عليــه االتفاقيــة الموقعــة مــع الحكومــة االيطاليــة حيــث أن هــذه الوحــدة هــي ضــمن طــاقم 

  . في وزارة الماليةالعامة للعالقات الدولية والمشاريع 
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  :رية من مندوبين يمثلون الجهات التاليةاالستشااللجنة تتكون 

  ،)رئيس اللجنة(وزارة المالية  -
 ،)عضو(وزارة االقتصاد الوطني   -

 ، )عضو(سلطة النقد الفلسطينية  -

 ، )عضو( اتحاد الصناعات الفلسطينية -

 ،)عضو( اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة -

 .)عضو مراقب(تعاون االيطالي في القدس الحكومة االيطالية ممثلة بالقنصلية االيطالية ومكتب ال -

  

  شروط وأحكام االقراض .5
  .ألف يورو كحد أقصى 500 –ألف يورو كحد أدنى  50: قيمة القروض
  .متناقص كحد أقصى% 5: نسبة الفائدة

  .فقط لمرة واحدة% 0.5: العمولة

  .كحد أقصى سنة واحدة: فترة السماح
  .سنوات كحد أقصى 5: فترة القرض

  .سنوية نصف: الدفعات

  

  : مالحظات هامة

 .عملة القروض هي اليورو

 .جميع الشروط واالحكام مبنية على الوضع الراهن للسوق المالي

 .صممت الشروط واألحكام لضمان نسبة تذبذب محدودة في السوق

ي خطة مباشر بعقود التوريد الموقعة مع الموردين اإليطاليين، كما هو مبين فبشكل يجب ربط أي قرض موافق عليه 
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  .الموضحة أعاله االقراضحدود مبلغ وضمن  المقدمة العمل

خرى مثل رهن أراضي أو األضمانات من المتقدم للقرض أذا أمكن ذلك وتوفر التخضع جميع القروض إلى كفالة شخصية 
  . غيرهابنايات أو 

بأن أي  علماً وق في حينه، إال إذا استدعى ذلك وضع الس، شروط وأحكام القروض في يريمن غير المتوقع وجود أي تغ
 .المشاركةإبالغه إلى البنوك للمشروع والذي سيتم قرار من اللجنة التوجيهية  سيتطلبتغيير 

  

  آلية تقديم وتقييم الطلبات .6
فـي حـال تلبيتهـا مـن خـالل البنـوك الفلسـطينية المشـاركة  يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من من هذا البرنامج

دراســة كــل طلــب مشــروع داخليــا والموافقــة عليــه ســيتم . متطلبــات وشــروط الحصــول علــى القــروضو  ايير األهليــةمعــ لجميــع
بشــكل مبــدئي مــن قبــل البنــك ضــمن حــدود صــالحياته، علمــًا بــأن البنــوك ســتتحمل مســؤولية المخــاطرة التجاريــة، وعليــه فهــي 

   . لمشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الجهة التي تستطيع إتخاذ قرار للتمويل األولي بشأن منح القروض
  

يأخـذ البنـك . على طلب خاص للبنك لمنح قرض إلـى زبـون مؤهـل لتمويـل مشـروع مؤهـلبناءًا ُتمنح القروض الفرعية للبنوك 

تقوم بـه وحـدة اإلئتمـان المتوسـط األجـل سـقرار تقديم قرض فرعي على أسـاس تحليـل جـدارة المشـاريع وقابليتهـا للحيـاة، الـذي 

  . وحدة تقييم المخاطرو 
  

بحيث يـتم المضـي قُـُدما فـي عمليـة التقيـيم فقـط   يتضمن التقييم األولي للمشروع التأكد من إستيفاء كل طلب لمعايير األهلية

للطلبات التي تستوفي هـذه المعـايير، وفـي حـال عـدم اسـتيفاء أي طلـب للوثـائق الداعمـة الالزمـة، يـتم إبـالغ صـاحب الطلـب 
  . بذلك

  

لــدى البنــوك المحليــة بزيــارة لموقــع المشــروع، بهــدف تعميــق فهــم عمــل الشــركات وتوضــيح  والمقّيمــون موظفــو االقــراض ســيقوم

إن هـدف الزيـارات الميدانيـة وٕاجـراءات التقيـيم لكـل مشـروع هـو ضـمان اإلنسـجام . أو استفسـارات عالقـة/وتسوية أي قضـايا و
  . هداف الرئيسة للمشروعالفعلي مع معايير أولوية اإلحتياجات التي تلبي األ

  

ستقوم وزارة المالية، بمساعدة من وحدة إدارة المشروع، بالتأكد فيما إذا كانت إجراءات التقييم الداخلي لكل بنك ملتزمـة بـدليل 
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فـــي حـــال الشـــك بـــذلك، . المبـــادئ المصـــرفية الســـليمة وضـــمنالبرنـــامج،  عليـــه ضـــمن، كمـــا هـــو متفـــق ةالتشـــغيلياالجـــراءات 

األســعار صــحة مثــل التحقــق مــن (شــركة التــدقيق المختــارة مــن  ة الماليــة طلــب خدمــة إستشــارية خاصــة أوليــة تســتطيع وزار 

   .)وسالمة المشروع، إلخ
  

تقــوم اللجنــة التوجيهيــة للبرنــامج باتخــاذ القــرار النهــائي بخصــوص طلبــات القــروض، حيــث لــدى إتخــاذ اللجنــة التوجيهيــة قــرارا 

إدارة المشــروع بــابالغ القــرار الــى البنــك، حيــث ُيرســل البنــك القــرارات إلــى الشــركات بخصــوص طلبــات القــروض، تقــوم وحــدة 

  .الصغيرة والمتوسطة
  

، يــتم تســجيل الضــمان والتوقيــع علــى إتفاقيــة قــرض بــين ومــن اللجنــة التوجيهيــة مــن البنــك حالمــا تــتم الموافقــة علــى القــرض
والبنــك، إلعطــاء البنــك صــالحية ســحب  الماليــة وزارةشــروع بــين اقيــة قــرض لميــتم توقيــع إتف والبنــك، كمــا) العميــل(المســتفيد 

  .للبرنامج المبلغ المطلوب للمشروع من الصندوق الخاص

  

  النماذج والوثائق المطلوبة .7
يجب على األقل، توفير  .الطلبات الخاصة بها الغراض هذا البرنامجنماذج ستقوم البنوك المحلية المشاركة باستخدام 

  :عند تقديم طلبات القروضالمعلومات التالية 

 . للسنوات الثالث السابقة قائمة الدخل - 

 . للسنوات الثالث السابقة بيان المركز المالي  - 

 .عدد العاملين للسنوات الثالث السابقة - 

االقساط اإلستحقاق وبرنامج تسديد تاريخ ، بما في ذلك إسم البنك و الشركة لدى أي بنكتفاصيل عن قروض  - 

 .والفائدة

 .الضمانات المتوفرة/ تفاصيل الكفاالت - 

الموافقة على القرض  بيان التدفقات المالية المتوقعة والذي يعتمد على بما في ذلكالمالية والتبؤات  العملخطة  - 

 . قادمتينللسنة الحالية وسنتين 

 .نهاية السنتين القادمتين المتوقع مععدد العاملين  - 
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 .هات المختصة األخرىشهادة التسجيل لدى مراقب الشركات والج - 

 .أو من اللجنة التوجيهية /و من البنكأهمية يتم طلبها معلومات أخرى ذات  - 

 

  معايير أهلية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .8
  :الواردة أدناهكل شركة المعايير  تلبييجب ان 

 .على األقل من أسهمها أسهما خاصة% 65أن يكون  )1(

 .سهما فلسطينية خاصةعلى األقل من أسهمها أ% 40أن يكون  )2(

 .أن تكون مسجلة لدى سلطات الضرائب )3(

أنشطة خدماتية ذات أي أن تكون لديها أنشطة في التصنيع، أو إنتاج األغذية أو التصنيع الزراعي، أو  )4(
  .بتلك القطاعات صلة

 في المجال المطلوب تمويله خبرة تشغيلية مسبقةعلى الشركة أن تثبت جدارتها االئتمانية وأن تمتلك  )5(

  .والتي يفضل أن ال تقل عن سنتين

عن  -  (leverage ratio) رأس المالديون إلى النسبة أي  -لديها أن ال تزيد نسبة الرافعة المالية  )6(
3:1.  

نسبة : تحتسب على النحو التالي يكحد أدنى والت 1.25يجب ان ال تقل نسبة تغطية المديونية عن  )7(

التشغيلية وقبل دفع الفوائد واالقساط المستحقة إلى حجم التدفق  النقدي بعد خصم جميع المصاريف 
  .االقساط والفوائد المدفوعة

القائمة  االلتزامات لتغطية جميعالقرض الفرعي من عوائد و أن يكون لديها رأسمال تشغيلي كاٍف،  )8(

  .والمتوقعة
 استثناءب(بجنح  همها أو مديريها سجالت جنائية، أو تمت إدانتيمساهم/يكون لدى مالكيهاأي شركة  )9(

  .ستكون غير مؤهلة للحصول على قرض) السياسي االعتقال

  .ضمانات كافية لدعم القرض الفرعي للبنك لتقديمأن يكون المقترضون قادرين ومستعدين  )10(
  .الخاص من المشروع من رأسمالهم% 25إلى لتمويل نسبة تصل على المقترضين االستعداد  )11(
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مصادر الا للبيئة أو يؤدي إلى استنزاف ونضوب ضرر يجب أن ال يلحق النشاط اإلنتاجي للشركة  )12(

  .طبيعيةال

  .عمالة األطفال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة استخدامعدم  )13(
 بما في(او غير مباشر باألنشطة العسكرية أو األسلحة  متعلقة بشكل مباشرأن ال تكون أعمال الشركة  )14(

  ).العسكرية والمعدات والمواد العسكريةذلك األسلحة النارية الرياضية واألنظمة الدفاعية واألجهزة 
 

  معايير أهلية المشروع .9
  :على كل مشروع ان يستوفي المعايير التالية كحد أدنى

رأس  حصـــص مشـــروع قـــائم، أو زيـــادةأو تحـــديث ل أو تجديـــد ، اســـتثماراتاســـتخدام كـــل قـــرض فرعـــي لتمويـــل  )1(
  .مشروعالعامل لالمال 

 إنشــاءات صــغيرة ، أو يــةخدماتال المرافــق إصــالح ومــواد خــام، ويمكــن اســتخدام القــرض الفرعــي لشــراء معــدات  )2(

 .)لكل مشروع من مجمل القرض الفرعي% 30ال تزيد على بحيث 

  . بيان التدفقات النقديةدخل و ، وبيان وميزانية عامة ،يرفق كل طلب قرض فرعي بخطة عمل )3(
  .بحد أدنى %15عن فرعي  كل مشروعل) FIRR(على االستثمار   ال يقل معدل العائد المتوقعيجب أن  )4(

  . الحالية بيئيةالرشادات االلتزام باإلالمشاريع الفرعية  يطلب من )5(

غيـر أو استيراد بضائع /المحلية وتكاليف لتغطية الممنوح  القرضمن % 30 غاللاستيجوز للمشاريع الفرعية  )6(
العملــة المســتخدمة كــون ت طــاليين فقــط، وعلــى أنعلــى أن يــتم تمويلهــا مــن خــالل المــزودين اإليإيطاليــة المنشــأ 

  .هي اليورو
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  مقدمة المشروع –خلفية . أ

 المشروع ملخص  موجز حول.  

 مقدمة حول العمليات الحالية والخطط المستقبلية للشركة. 
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 راعيي المشروع تقرير حول. 

 يةفرص السوقال، األساسية لتنفيذ المشروع المبررات. 

 وسبب الحاجة للتمويل األساسية لعرض المشروع المقترح، البنود. 

 ل المقترح للبنكو وصية كيف. 

 تفاصيل حول المبلغ المطلوب واستخداماته. 
 

  أو خطط أعمالها/وصف االعمال الحالية للشركة و –األعمال . ب
  العملياتالعمل وٕاطار نوع. 

 تاريخ الشركة وأعمالها. 

 مصادر اإليرادات. 

  وضع الترخيص/ العالقة مع شركات وعالمات تجارية أخرى/ التكنولوجيا. 

 إليه الموقع وٕامكانية الوصول. 

 الموسمية أو دورية األعمال. 

  يةقدرات اإلنتاجاإلنتاج والعملية حول ملخص. 

  عناصر اإلنتاجكلفة وتتوفر . 

 قنوات البيع. 

 خطط التوسع. 
 

القائمة (الخدمات /ن خالل المنتجاتما هي طلبات السوق التي يمكن تلبيتها م –فرص السوق . ث
  )والمخططة

 أين السوق؟ 

  وبأي نسب مئوية؟ المنتجاتمن يشتري 

  الزبائن؟لدى  شراءالما هي معايير 

  والمقارنات ذات الصلةالمناطق المستهدفة تقديرات الطلب في ما هي. 

  المستقبلياتجاه نمو السوق. 

 يةحصة السوقال. 

  لتوسعافرص  – الملبىالطلب غير. 

 ملخص مقابالت الزبائن. 
 

  المنافسة. ج
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 تحليل المنافسين المباشرين. 

 مقارنة المقترض مع هؤالء المنافسين. 

 وجهة نظر المقترض حول المنافسة. 

 الميزة التنافسية. 

 التهديدات التنافسية المحتملة. 
 

  اإلدارة. ح
 وصف أعمال كل شريك في المشروع. 

 خلفية ومؤهالت اإلداريين الرئيسيين. 

 يتعاقب اإلدار ال. 
 

  التحليل المالي . خ
  سنوات 3 – 2( العامة للسنوات األخيرةيزانيات والمتحليل لكشوفات ونسب الربح والخسارة(. 

  العالقةاإليرادات والمصاريف وتأثيراتها األساسية، وهوامش العمل ذات توضيح أهم مصادر. 

 التنبؤات المالية المستقبلية فيالمستخدمة  الفتراضاتا. 

 المالية المستقبلية قدير التنبؤاتت: 

  .الميزانيات العامة -     
  .الربح والخسارة -     
  .التدفقات النقدية -     

  

  قضايا عامة. د
  .أعاله التطرق إليهامناقشة أي أعمال او قضايا مالية هامة لم يتم 

  

  البيئة. ذ
مثل اإلغالقات ومنع التجول والتراخيص تنفيذ المشروع وعمله وٕاستكماله أمور داخلية قد تؤثر على نجاح أي 
  .إلخ

  

  القرض المقترح. ر
 مبلغ القرض. 

 القرض كنسبة من إجمالي اإلستثمار. 

 الشروط. 
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 اإلستخدامات. 

 مساهمة أطراف أخرى. 
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  بنك فلسطين. 1

  رام اهللا - عين مصباح : العنوان
  سطينرام اهللا، فل 471صندوق بريد 
   www.bankofpalestine.com: موقع إلكتروني

محمد السيد هاني ناصر، السيد : الشخص المسؤول
  الخضري
  + 97222965010: هاتف
  +97222964703: فاكس

  :بريد إلكتروني
 hnaser@bankofpalestine.com 

khaled.masoud@bankofpalestine.com  
  

  بنك القدس. 2

  عمارة بنك القدس، شارع القدس: العنوان
  المصيون، رام اهللا

  رام اهللا، فلسطين 2471صندوق بريد 
  www.qudsbank.ps: موقع إلكتروني

  د محمد عيد، السيد ألبير حبشالسي: الشخص المسؤول
  + 97222979555: هاتف
  +97222979955: فاكس

 mohammed.eid@qudsbank.ps: بريد إلكتروني

Albier.Habash@qudsbank.ps  
  

  بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة. 3

  رام اهللا –عمارة الماسة : العنوان
  فلسطين –رام اهللا  700صندوق بريد 
   www.alrafahbank.ps: موقع إلكتروني

  السيد محمد سالمة: الشخص المسؤول
  + 97222978710: هاتف
  +97222978880: فاكس

  msalameh@alrafahbank.ps:  بريد إلكتروني

  

  البنك التجاري الفلسطيني. 4

 شارع النهضة ،مبنى البنك التجاري الفلسطيني: العنوان
  رام اهللا  ،الماصيون- 

  رام اهللا، فلسطين 1799صندوق بريد 
   www.pcb.ps: موقع إلكتروني

  السيد عيسى باشا: المسؤولالشخص 
  +97222979999: هاتف
  +97222979977: فاكس

  issa.basha@pcb.ps: بريد إلكتروني
  


