
هذا البرنامج بدعم من

”بتنفيذ من مؤسسة فلسطين للتنميةـ إحدى شركات صندوق االستثمار الفلسطيني“

برنامج القدس
لتمويل المشاريع

الصغيرة والمتوسطة 



تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة جوهر االقتصاد الفلسطيني لما لها من دور أساسي في عملية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. ومن هنا نؤمن أن اقتصاد مدينة القدس يعتمد كثيرا على كفاءة هذه المشاريع 
الموجودة فيها وتوسعها، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل رفع الكفاءة اإلدارية والمالية والتشغيلية 
لها مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل للمقدسيين ودعم النشاط التجاري واالقتصادي في المدينة، وهذا 
الفلسطيني من  االستثمار  قام صندوق  هذا  على  بناء  المقدسي.   المواطن  ويعزز صمود  يدعم  بدوره 
خالل مؤسسة فلسطين للتنمية وبتمويل من االتحاد األوروبي بإطالق المرحلة االولى من برنامج القدس 

لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بداية العام 2014 والذي امتد حتى نهاية 2017.

برنامج القدس لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وبعد النجاح المشهود خالل المرحلة األولى، قرر الصندوق واالتحاد األوروبي إطالق المرحلة الثانية من هذا 
البرنامج التمويلي الذي يستهدف األعمال المقدسية الصغيرة والمتوسطة العاملة بشكل أساسي ضمن 

عدد من القطاعات االقتصادية والتي تشمل:

يعمل البرنامج على توفير تمويل على شكل منح )ذات معايير( للمشاريع التي تثبت قدرتها على توظيف 
المنحة لتنفيذ خطتها التوسعية وتطوير نشاطاتها التجارية من أجل تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل 

الهلنا في المدينة المقدسة وضواحيها. 

تكنولوجياالتجارةالخدماتالصناعةالسياحة
المعلومات

الخدمات الورش
واالعمال الحرفية

والمواصالت
السياحية
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يقدم البرنامج التمويل لدعم ما يلي : 

لكي تكونوا مؤهلين لالشتراك بالبرنامج يجب األخذ بعين االعتبار أن هناك معايير عامة يجب توفرها 
في المشروع مثل :

• شراء المعدات واآلالت لتطوير او البدء بالمشروع

• التسويق وتطوير المنتج

• تحسين وتطوير الهيكلية القانونية، الضريبة والمحاسبية للمشروع

• المساهمة في توظيف عمال جدد من فئة الشباب )اناث وذكور( لفترة ال تزيد عن اشهر وفي 
حاالت تم خلق فرص جديدة عن طريق الحصول على تمويل

• خدمات استشارية كالتخطيط االستراتيجي، وتطوير االعمال والمنتجات، والتدقيق وغيرها

• مبادرات خضراء )تشجيع استخدامات الطاقة البديلة واعادة التدوير واستخدام المواد المتوفره محليا في االنتاج(

• رفع كفاءة القوى العاملة لدى المشاريع من خالل التدريب خصوصا في حاالت ادخال تكنولوجيا جديدة للمشروع

• تحسين واعادة تأهيل منشأة العمل  )في حال كان هناك اثر واضح يمكن قياسه على ايرادات المشروع(

• طلبات التمويل ذات الصفه االبداعية سيتم دراستها بشكل خاص من قبل اللجنة التوجيهية

ربحي  هامش  تحقيق  من  الشركة/المشروع  تمكن   – القائمة  للمشاريع  السليم  المالي  األداء   •
معقول نسبيا يحافظ على ديمومتها، فكرة اقتصادية مجدية/مربحة للمشاريع الجديدة

نمو  تحقيق  على  وتساعد  الحالي  المالي  االداء  تعزيز  على  قادرة  تكون  اقتصادية مجدية  فكره   •
مستدام في الحاالت التي ال يتوفر بها اداء مالي سليم

• سالمة الوضع القانوني، وعدم وجود معيقات قانونية قد تؤثر على سير المشروع وتؤثر على 
التمويل المطلوب

• توفر فرص نمو واثر تنموي معقول

• المساعدة في دعم وجود االعمال الفلسطينية في القدس

• الكفاءة اإلدارية، او قدرة االدارة على استيعاب معرفة جديدة بهدف تحسين االداء العام للمشروع

• تلبية متطلبات التمويل، خصوصا بما يتعلق بمطابقة الحد االدنى لمساهمة صاحب المشروع 
في التكلفة االجمالية للتطوير

• ان يكون المشروع موجود في مدينة القدس او يتركز عمله في مدينة القدس. علما ان حدود 
القدس تشمل داخل حدود البلدية وخارجها شامل ضواحي القدس وقراها
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حجم التمويل

الحجم االقصى للتمويل هو 50 الف يورو على ان يقوم المستفيد بتمويل الجزء المتعلق بمساهمته • 
حسب شروط البرنامج لكل غرض من اغرض التمويل والتي ممكن ان يصل لحد %45 من اجمالي 

تكلفة خطة التوسع.
 حجم التمويل قد يخضع لضريبة القيمة المضافة حسب القوانين المطبقة. • 

يجب تقديم طلب التمويل عن طريق النموذج الخاص على صفحة مؤسسة فلسطين للتنمية االلكترونية:

لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم باي طريقة اخرى غير الصفحة الرسمية او الطلبات التي ال تتوافق مع 
المعايير العامة والخاصة للبرنامج.

www.psdf.ps

معلومات االتصال

Ramallah- Al-Ersal St.- Amaar Building 12th floor
Palestine for Development Foundation Co. LTD-Palestine Investment Fund  Affiliate 

or )+972(-2-2969622 +970
or )+972(-2-2422183 +970

Info@psdf.ps

عملية التقدم والتقييم للحصول على تمويل

 اجتماعات ثنائية
 وزيارات ميدانية

للمشاريع المتقدمة

 مراجعة الطلبات
 من قبل فريق

البرنامج

 تقديم الطلبات عبر الصفحة
 االلكترونية للمشاريع

 المهتمة بالحصول على
التمويل

 يتم اتخاذ القرار النهائي
من قبل اللجنة التوجيهية

 
اعداد العقود واالتفاقيات

 تقديم التمويل على
دفعات حسب سير العمل

 المتابعة من خالل التقارير
والزيارات الميدانية

 المشاريع التي
 تتوافق مع المعايير
 العامة سيطلب منها
 تقديم وثائق اضافية
.تساعد على التقييم

 تقديم توصيات للجنة التوجيهية
 للبرنامج بقبول او رفض الطلبات مع

توضيح األسباب

 سيتم دراسة الطلبات بطريقة اكثر
 تفصيلية من النواحي المالية،

 االدارية والقانونية من قبل فريق
البرنامج
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Application and Award Procedures

interested 
applicants will have 
to apply through the 

Online Platform

Initial Screening 
By the facility 

Team

Face-to-face 
Meetings & 
Field Visits

Eligible Businesses 
will be asked provide 
further Details and 

supporting 
Documents.

Provide Grants in 
Tranches as specified in 

the agreement
Monitoring (Reports, field 

visits)

The Steering 
Committee make 

final Decision
Finalize legal 
agreements

Advanced Evaluation: Proposals 
will be evaluated by the facility 
team (Financial & Legal Due 

diligence)

The facility Team will 
recommendation to the steering 
committee to approve or reject 

the Grant

Funding Amount

• The maximum amount of funding is 50K EUR, under the condition that the 
beneficiaries meets the minimum contribution requirement which can reach up to 
45% of the total cost of action.

• The Financing might be subject to VAT according to applicable laws.

All interested applicants should apply through the online platform available on the website:

Applications that do not meet the facility's general and specific criteria will not be 
considered.

www.psdf.ps

Contacts Information

Ramallah- Al-Ersal St.- Amaar Building 12th floor

Palestine for Development Foundation Co. LTD-Palestine Investment Fund Affiliate

or )+972(-2-2969622 +970
or )+972(-2-2422183 +970

Info@psdf.ps
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Eligible Financing Uses:

The Eligibility Criteria, General View:

• Purchase of supplies, equipment and machinery

• Consulting Services

• New Hiring of Young Professionals

• Improving legal, tax and accounting structure

• Marketing and product development

• Going Green initiatives

• Human Resource Training

• Improving Business Premises

• Innovative requests from MSMEs

• Feasible business idea for start-ups, a proven business model and healthy financial 
position for existing venture

• Feasible business ideas that will be able to boost financial performance and help the 
businesses to become sustainable - in cases where no healthy financial performance is 
found/proven

• Acceptable growth and development potential

• Supporting and sustaining the existence of Palestinian businesses in East Jerusalem

• Capable and experienced management or have the tolerance to absorb new knowledge 
and improving toward institutional way of business

• Acceptable legal structure and registration

• Financing must be employed to eligible uses only

• Meet the matching requirement, seriousness of applicant and willingness to invest from 
their own resources

• The applicant must be owned by Palestinian Jerusalemites and registered in East 
Jerusalem – Including inside municipality areas, surrounding villages and districts

• Additional focus will be given to small scale businesses with higher impacts, projects that 
support preserving the city cultural/social heritage, preserving the Palestinian character in 
the city, eco-friendly projects and businesses adopting going green initiatives
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Given their vital role in economic and social development, small and medium-sized 
enterprises )SMEs( lie at the heart of the Palestinian economy. That is why, at PsDF, we 
believe the economy of the city of Jerusalem to be largely dependent on maintaining efficient 
and ever-growing SMEs. We also consider that such enterprises can only be sustained 
by enhancing their administrative, financial and operational efficiency, which, in turn, will 
increase employment opportunities for Jerusalemites, boost commercial and economic 
activity in the city and consolidate the steadfastness of its Palestinian residents.

Jerusalem Financing Facility - ( Matching Grant Program )

تكنولوجياالتجارةالخدماتالصناعةالسياحة
المعلومات

الخدمات الورش
واالعمال الحرفية

والمواصالت
السياحية
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As such, through PsDF, the Palestine Investment Fund )PIF( launched, in early 2014 till 
2017, the first phase of the EU-funded Jerusalem Facility to support small and medium-
sized enterprises. Following the success of the first stage, PIF and the European Union 
decided to launch a second phase of the Jerusalem Finance Facility, which targets the 
small and medium-sized Jerusalem businesses that operate mainly in a number of

The program provides financing in the form of matching-grants to businesses that prove 
their ability to implement its expansion plan and develop its business activities in order 
to achieve sustainable growth and sustain/create jobs for people in the Holy City and its 
surroundings.



هذا البرنامج بدعم من

“Implemented by Palestine Development Foundation (aPIF Subsidiary)”

Jerusalem Financing
Facility – (Matching
Grant program)


