
مكتب و  الفلسطينية  المالية  وزارة  بين  مشتركة  مبادرة  هو  يورو  مليون   25 بقيمة  المتوسطة  و  الصغيرة  الفلسطينية  الشركات  تطوير   برنامج 
خدمات و/أو  معدات  شراء  لتمويل  منخفض  فائدة  بسعر  قروض  على  الحصول  يمكنك  حيث  فلسطينية،  بنوك  أربع  بمشاركة  االيطالي   التعاون 

ايطالية المنشأ با�ضافة الى ا�ستثمار في رأس المال التشغيلي

إن برنامج تطوير الشركات الفلسطينية الصغيرة و المتوسطة هو فرصتك الفريدة للوصول الى أحدث التقنيات، من خالل تسهيالت مالية عادلة و 
بأسعار معقولة. بادر ا±ن وقم بزيارة البنوك المشاركة لتحسين خطوط إنتاجك الحالية أو طرح منتوجات جديدة للوصول الى ا©سواق الفلسطينية 

و العالمية!

للمزيد من المعلومات يمكنكم ا�تصال بأحد موظفي وحدة التنمية ا�قتصادية، مكتب التعاون االيطالي في القدس: 

بريد الكتروني: sme@itcoop-jer.org; هاتف: 7447 532 2(0) 972+; فاكس:  2904 532 2(0) 972+

برنامج تطوير الشركات الفلسطينية الصغيرة و المتوسطة

قروض منخفضة 
عملك! لتعزيز  الفائدة 

500،000 – 50،000

٪5

7 – 3

60

30

بنسبة 1٪ من قيمة القرض كحد أقصى.عمولة لمرة واحدة



The Palestinian SME Development Programme is a joint initiative between the Ministry of Finance of the Palestinian National 
Authority and the Italian Development Cooperation. With a EUR 25 million credit line, participating Banks are currently 
offering low interest rate loans to finance the purchase of equipment and/or services of Italian origin as well as investments 
in working capital. 

Loan amount

Declining annual interest rate

Grace period

Loan Maturity

Italian origin of the equipment purchased

Investment in working capital

One time fee

Sectors

EUR 50,000 – 500,000

Max 5%

Up to 1 year

3-7 years 

Min 60% of the loan amount

Max 30% of the loan amount

Max 1% of the loan amount

Manufacturing industry; agriculture and 
agro-industry; related services

The Palestinian SME Development Programme is a unique opportunity for your business to access state-of-the-art technolo-
gies, through a fair and affordable financial facility. Improve your current production lines or introduce new products, to reach 
the Palestinian and global markets!

More information can be requested to the Economic Development Unit – Italian Development Cooperation Office in Jerusalem

email: sme@itcoop-jer.org tel: +972(0)2 532 7447 fax:+972(0)2 532 2904

Affordable credit 
to grow your business!

PALESTINIAN SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (SME) DEVELOPMENT PROGRAMME


