
بنكِك.. 
شريكِك المثالي
حزمة فلسطينية المميزة لسيدات األعمال

بمشـــروِعها..  التوســـع  إىل  تطمـــح  أعمــــــــال  كسيـــــــــــــدة  بـــِك  نعتـــــــــــــــز 
ونساندِك حتى النجاح 

مـــن خـــالل منتجاته والخدمات غير المالية  التي يقدمها للنســـاء الفلســـطينيات 
اللـــوايت لديهـــن الرغبـــة يف تطويـــر وتوســـيع مشـــاريعهن الصغيـــرة والمتوســـطة 

ولتلبية احتياجاتهن العائلية والعملية وزيادة الدخل العائلي

تميــــــــــزي وتوسعــــــي بمشروِعك ...

فوائد
منافسة
ومميزة

فترة سماح

لألمومة

شروط بسيطة:

تقديم مستندات  اساسية

قرض فلسطينية الممّيز

مميزات تالئم احتياجاتِك

رأس المال
العـــــــــامـــــــل

أو

حلول تمويلية
بضمان المشروع أو الذهب

أو التأمينات أو المعدات

األصول
الثابتــــة

 قيمةالتمويل
تتراوح من

$50,0000 - $30,000

- المشروع مملوك من ِقبل إمرأة أو مجموعة من النساء

   بنسبة ال تقل عن 51% ومدارة من قبل إمرأة

كثر من 5 سنوات  - عمر المشروع أ

- أن يكون مسجل لدى الغرفة التجارية أو وزارة االقتصاد

   منذ سنة على األقل عند تقديم الطلب

- صورة عن هوية مالكة المشروع

- رخصة الحرف والمهن سارية المفعول

عمالت
دوالر شيكل

دينار

خاضع لشروط الحملة وأحكام البنك



كثر من 3 سنوات)  إن كنت صاحبة مشروع صغير أو متوسط (أ

بنـــك فلســـطين صّمـــم "حزمـــة فلســـطينية" المميـــزة، ليضـــع بيـــن يديِك 
الخدمـــات البنكيـــة والمنتجات التمويلية واالستشـــارات حتـــى تتقدمي يف 

عالم األعمال والريادة وتحقيق النجاح.  
مع برامج فلسطينية، استفيدي من برامج 

الدعم األخرى المخصصة لك، وهي: 
- ورشات توعية مصرفية

- مقدمة يف دراسة الجدوى

- تدريبات إدارة مالية 

- التشبيك مع شركاء فلسطينية

- االنضمام اىل مجتمع فلسطينية

المستندات المطلوبة
- صورة عن هويِتك الشخصية

- إثبات عملِك من جهة محلية أو رسمية.

-أن يكون مشروِعك مسجل لدى الغرفة التجارية
أو وزارة االقتصاد.  

توفير لمستقبل عيلِتك ومشروِعك 

وفري وقتك وجهدك.. مع الخدمات البنكية الرقمية
على تطبيق بنكي واإلنترنت البنكي

المميزات والشروط:
حساب بنكي خاص بك لألعمال واستفيدي من إعفاء من نصف

عمولة إدارة الحساب لمدة 3 أشهر.

استخدمي الحواالت المالية اإللكترونية دون زيارة البنك، 
واستفيدي من إعفاء من عمولة إصدار حوالة بحد أقصاه 5 مرات 

خالل العام.

أطلبي دفتر شيكات، واحصلي على اإلعفاء من نصف عمولة 
إصدار دفاتر شيكات.

بطاقة الخصم والمشتريات وبطاقة اإلئتمان، اشتري وادفعي
للمتاجر المعتمدة واإللكترونية، واستفيدي من إعفاء نصف عمولة

إصدار البطاقة لمرة واحدة.

بطاقة الحياة سهلة Easy Life، قسطي مشترياتِك أو قسطي
سفرِك، بدون فوائد، واستفيدي من إعفاء نصف عمولة إصدار 

البطاقة لمرة واحدة.  

أطلبي خدمة قبول الدفعات الرقمية POS لمشروعك،
 واستفيدي من إعفاء العمولة الشهرية لمدة 3 أشهر.

أطلبي خدمة التجارة اإللكترونية E-Commerce، واستفيدي 
من إعفاء عمولة التركيب والعمولة الشهرية لمدة 3 أشهر.

حساب توفير لك أو ألطفالِك وبإدارتِك إنِت.

لتمويــــل

مشروِعك بيتطور.. وطموِحك بيكبر

ِكك يف الحزمة عند اشترا
إعفاءات مميزة

قرض
فلسطينية
لألعمال 

قرض
فلسطينية

المميز 

مشروِعِك

وضمـــان  مشـــروِعها  تطويـــر  إىل  تتطلـــع  أعمـــال  ســـيدة  لـــكل 
استمراريته.. واصلي مشوارك ونحن نساندِك

من خالل منتجاتنا والخدمات غير المالية التي يقدمها للنساء الفلسطينيات 
اللـــوايت لديهـــن الرغبـــة يف تطوير مشـــاريعهن الصغيرة والمتوســـطة، وتحويل 
مشـــاريعهن اىل القطـــاع المنظـــم ويجـــدن صعوبـــة يف الحصـــول على خدمات 
بنكيـــة لعـــدم قدرتهن على تقديم الضمانات المطلوبــــــــــــة والتـــــــــــي تناســـــــــــــب 

احتياجاتهــــــــن العائليـــــــــة والعمليـــــــة

مشروِعك بيتطور وطموِحك بيكبر ...

فوائد

منافسة
ومميزة

فترة سماح

لألمومة

شروط بسيطة:

تقديم مستندات  اساسية

قرض فلسطينية لألعمال

مميزات تالئم احتياجاتِك

رأس المال
العـــــــــامـــــــل

أو
حلول تمويلية

بضمان المشروع أو الذهب
أو التأمينات أو المعدات

األصول
الثابتــــة

تمويل يصل
حتى 30,000 دوالر

- صورة عن هوية مالكة المشروع

- رخصة الحرف والمهن سارية المفعول

عمالت
دوالر شيكل

دينار

- المشروع مملوك من ِقبل إمرأة أو مجموعة من النساء

   بنسبة ال تقل عن 51% ومدارة من قبل إمرأة

كثر من 3 سنوات  - عمر المشروع أ

- أن يكون مسجل لدى الغرفة التجارية أو وزارة االقتصاد

   على األقل عند تقديم الطلب


