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حزمة فلسطينية المميزة لرائدات األعمال



لـــكل رائـــدات األعمال الناشـــطات اقتصادياً والراغبات بتحســـين جودة حياتهن، 
ويعملـــن يف قطـــاع األعمـــال غيـــر المنظـــم ويجـــدن صعوبـــة يف الحصـــول علـــى 
خدمـــات بنكيـــة لعـــدم قدرتهـــن علـــى تقديـــم الضمانـــات المطلوبـــة يقـــدم بنـــك 

فلسطين قرض فلسطينية متناهي الصغر

إن كنت صاحبة مشروع صغير .. ال تتردي يف مواصلة المشوار..
بنـــك فلســـطين يقـــّدر أعمالـــك ويـــدرك احتياجاتـــك ، ولذلـــك، قـــّدم لـــك "حزمـــة 

التمويليـــة  والمنتجـــات  البنكيـــة  الخدمـــات  مـــن  المتكاملـــة  فلســـطينية" 

واالستشارات، لتتمكني من تطوير مشروعك، حتى تؤّمني مستقبلك وتساندي 

عائلتك .

بطاقة الخصم والمشـــتريات، اشتري وادفعي للمتاجر المعتمدة والمتاجر 
اإللكترونية، واستفيدي من اإلعفاء من عمولة إصدار البطاقة لمرة واحدة.

حســـاب بنكـــي خاص بك (بهـــدف األعمال)، واســـتفيدي من إعفـــاء عمولة 
إدارة الحساب لمدة 3 أشهر.

بطاقـــة الحيـــاة ســـهلة Easy Life، قســـطي مشـــترياتِك أو قســـطي ســـفرِك 
بدون فوائد، واستفيدي من اإلعفاء من عمولة إصدار البطاقة لمرة واحدة. 

مع برامج فلسطينية، استفيدي من برامج 
الدعم األخرى المخصصة لك، وهي: 

- ورشات توعية مصرفية

- مقدمة يف دراسة الجدوى

- تدريبات إدارة مالية 

- منصة مايكرومينتور

- اتفاقية مع وزارة االقتصاد

- التشبيك من خالل منشأيت

- االنضمام اىل مجتمع فلسطينية

المستندات المطلوبة
- صورة عن هويِتك الشخصية

- إثبات عملِك من جهة محلية أو رسمية.

ال تقلقي من الدفع لمشترياتِك..  مع فلسطينية الدفع والتقسيط
أسهل وأسرع

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

المميزات والشروط:

ِكك يف الحزمة عند اشترا
إعفاءات مميزة

قــــــرض فلسطينيـــــــــــة
متناهــــــــــــــي الصغـــــــــر

لتمويــــل
مشروِعِك

حسابك البنكي
بيـــن إيديكـي

مشروِعك مضمون.. بأقل الضمانات

قرض فلسطينية متناهي الصغر

شروط بسيطة:

مميزات تالئم احتياجاتِك

رأس المال
أوالعـــــــــامـــــــل

حلول تمويلية
بضمان المشروع أو الذهب

أو التأمينات أو المعدات

األصول
الثابتــــة

تمويل يصل
حتى 10,000 دوالر

- المشروع مملوك من ِقبل إمرأة أو مجموعة من النساء

   بنسبة ال تقل عن 51% ومدارة من قبل إمرأة

- عمر المشروع بين 1 سنة إىل 3 سنوات 

- ال يشترط أن يكون غير مسجل لدى أي جهة رسمية

حساب توفير إلِك أو ألطفالِك وبإدارتِك.

تقديم مستندات  اساسية
- صورة عن هوية مالكة المشروع

- رخصة الحرف والمهن سارية المفعول


