صندوق استدامة

برنامج المشاريع متناهية الصغر
بسقف تموي�ل يصل إلى $10,000

بدون
ت�كلفة

يهدف برنامج تموي�ل المشاريع متناهية الصغر لـِ:

10

مليون دوالر

تعزي�ز صمود أصحاب المهن والحرف والمحافظة على إنتاجهم
توفري فرص عمل جديدة للشباب والنساء والفئات المهمشة مع مراعاة النوع االجتماعي
تمكني المشاريع والمنشآت متناهية الصغر من االستمرار في دورة اإلنتاج
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48

شهر ًا

شهر ًا

فرتة سداد

بإمكانكم الحصول على التموي�ل من خالل زيارت�كم ألحد المصارف التالية:
www.pma.ps

فرتة سماح

خاضع لشروط وأحكام الصندوق

#لنمو مستقبلي

صندوق استدامة
برنامج تموي�ل القطاع الصحي
دون سقف أعلى للتموي�ل
يهدف إلى تطوي�ر القطاع الصحي الفلسطيني من خالل توفري التموي�ل لـِ:
االستجابة الطارئة لمواجهة فايروس كورونا ،وإبطاء نسب تفشي فايروس كورونا (كوفيد)19
والحد من انتشاره
تحسني وتطوي�ر قدرات المستشفيات و المراكز الطبية
تمكني خدمات الرعاية الصحية الشاملة والقدرات السري�رية المخصصة لمواجهة األمراض السارية

48

تمكــن مــزودي الخدمــات للمستشــفيات والمراكــز الصحيــة من توفري أفضــل األنظمة ،والمعدات
وجميــع المــواد الالزمــة لتطويـ�ر هــذا القطــاع وزيــادة فعاليــة النظام الصحي

www.pma.ps

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني www.pma.ps

12

شهر ًا

شهر ًا

فائدة متناقصة

فرتة سداد

فرتة سماح

خاضع لشروط وأحكام الصندوق

#لنمو مستقبلي

صندوق استدامة
برنامج تموي�ل قطاع التعليم اإللكرتوني
دون سقف أعلى للتموي�ل
يهــدف إلــى تحســن قــدرات التعليــم اإللكرتونــي وتعزي�ز االســتفادة مــن التطور
الت�كنولوجــي مــن خــال توفــر التموي�ل لـِ:
تطوي�ر األشكال اإللكرتونية للتعليم والرتكيز على التعليم التفاعلي
تطويـ�ر قــدرات المعلمــن فــي مجــال التعامل مع الوســائل اإللكرتونية والتفاعلية المناســبة
لتشــجيع التعليم اإللكرتوني

48

تطوي�ر الربامج والتطبيقات اإللكرتونية وتوفري الخدمات الالزمة لتطوي�ر خدمات اإلنرتنت

12

شهر ًا

شهر ًا

فائدة متناقصة

فرتة سداد

فرتة سماح

خاضع لشروط وأحكام الصندوق

www.pma.ps

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني www.pma.ps

#لنمو مستقبلي

صندوق استدامة
برنامج تموي�ل التحول الرقمي
دون سقف أعلى للتموي�ل
يهــدف إلــى االسـت�ثمار فــي مجــال التحــول الرقمــي وجلب الت�كنولوجيــا والخربة
الفنيــة والوظائــف إلــى الســوق المحلــي مــن خــال توفــر التموي�ل لـِ:
اعتماد التطورات الت�كنولوجية في سوق الخدمات المالية
االستفادة من الت�كنولوجيا في تطوي�ر آليات وأفكار مبت�كرة تسهم بالتنمية االقتصادية
رقمنة التجارة اإللكرتونية للحد من العقبات التي ُتسببها الحواجز المادية
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12

شهر ًا

شهر ًا

فائدة متناقصة

فرتة سداد

فرتة سماح

خاضع لشروط وأحكام الصندوق

www.pma.ps

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني www.pma.ps

#لنمو مستقبلي

صندوق استدامة
برنامج التعافي وتشجيع النمو
يهــدف إلــى مســاعدة المشــاريع وقطاعــات اإلنتــاج فــي التعافــي مــن
آثــار أزمــة فايــروس كورونــا مــن خــال توفــر تموي ـ�ل يعمــل علــى:

سقوف التموي�ل
سقف التموي�ل بالدوالر

الجهات المستفيدة

الحفاظ على استدامة المشاريع والمهن المتضررة واستمرار أعمالها

المشاريع الصغرية جدا

$50,000

زيادة فرص العمل عرب ت�أسيس مشاريع جديدة للريادي�ي والخرباء

المشاريع الصغرية

$100,000

المشاريع المتوسطة

$150,000

المشاريع األخرى

$300,000

ت�أســيس مشــاريع جديــدة واالســت�ثمار فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة
والربمجيــات والزراعــة والصناعــات التحويليــة وتدويــ�ر النفايــات
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12

شهر ًا

شهر ًا

فائدة متناقصة

فرتة سداد

فرتة سماح

خاضع لشروط وأحكام الصندوق

www.pma.ps

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوني www.pma.ps

#لنمو مستقبلي

