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 اإلعاقة لذوي متناهية الصغر تمويل المشاريع برنامج 

 البرنامج"  دليل وإرشادات"

 مقدمة:  

.  لشراكة االستراتيجية بين وزارة العمل وبنك فلسطين برنامج تمويل المشاريع الصغيرة لذوي اإلعاقة ايجّسد  

 : هذا البرنامج والذي يهدف الىاإلدارة العامة للتشغيل   تنفذ 

 اإلعاقة ذوي  األشخاص الحد من نسب البطالة المرتفعة بين صفوف  •

 في سوق العمل الفلسطيني اإلعاقةذوي  األشخاص  إدماج •

 اإلعاقة ذوي  األشخاص واالبتكار لدى فئة  األبداعترسيخ ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع  •

 الصغيرة والريادية  األعمالدعم ورفع مستوى كفاءة  •

 الخالقة األفكارالناشئة التي تعتمد على تحفيز قيام المشروعات  •

 تشجيع استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المشروعات الناشئة  •

 زيادة أعداد المشروعات الناشئة في الوطن وما يترتب عليه من تحقيق التنمية المستدامة •

يسهم البرنامج في دعم التشغيل الذاتي وتأسيس األعمال والمشاريع الخاصة الصغيرة والناشئة من خالل  
الشروط  تنطبق عليهم  من الذين   منح قروض حسنة ميّسرة وبفائدة صفرية للرياديين من ذوي اإلعاقة

 . من تنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحالمهم وتوفير حياة اقتصادية كريمة لهم متمكنه التي  

 الشروط الواجب توفرها في المتقّدم لالستفادة من البرنامج التمويلي: 

 ( . LMISيكون مسجل على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني )  أن •

 أن يكون فلسطيني الجنسية .  •

 سنة.  40 – 22أن يكون عمر المتقدم من  •

 أن يكون متعطل / ة عن العمل أو عمالة فقيرة .  •

 . % 15 إعاقةشهادة من لجنة طبية معتمده ) وزارة الصحة ( بنسبة  •

 ( سنوات . 3فيه على األقل )يكون من أبناء الوطن والمقيمين   أن •

 أن يكون صاحب فكرة رياديه ولديه القدرة على تنفيذ وبما ال يتعارض مع إعاقته .  •

 أن يتعهد بالعمل في المشروع خالل الفترة الزمنية المساوية لفترة تسديد القرض على األقل.  •

 قيمة القروض: 

بفائدة صفرية )قرض حسن ميّسر( تصل قيمته •   بحد اقصى  تمنح المشاريع التي يتم اختيارها قرضاً 

 .دوالر  الف 10الى 

 في البرنامج والتقّدم لطلب القرض:  االشتراك

مديريات الفرعية لوزارة العمل في  إحدى المن خالل زيارة    االشتراكيستطيع الرياديون من ذوي اإلعاقة  
أ  أو  الضفة  محافظات  البرنامج    حد كافة  عن  لالستفسار  غزه  قطاع  في  فلسطين  بنك  طلب  فروع  واستالم 

الجدوى  االلتحاق لدراسة  مبسط  الريادي  حيث    ،ونموذج  المواقع  بدوره  يقوم  نفس  في  وتسليمها  بتعبئتها 
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،  االقتصاديةته على تنفيذه وجدواه  ز وتدعم مشروعه وتبين قدرأي وثائق تعز  الوثائق المطلوبة ومرفقاً معها  
 30/06/2022الموافق:   الخميس يوم هو   للتقديم الموعد النهائي يث ح

 تقييم الطلبات والمشاريع:  

سلفا  على معايير معد ة    وبناءً   بيئة تنافسية ضمن  يتم تقييم المشاريع والطلبات من قبل لجنة فنية متخصصة و
 -من خالل : وذلك

  وكافة المرفقات كافة الشروط للتقد م  تقييم الطلبات المقد مة ودراسات الجدوى، والتي تشمل كذلك استيفاء  
 سي ما ما يتعلق باألمور المالية وقدرة المقترض على التسديد.

 
 


