مركز

المقدسي لتطوير األعمال
تشهد مدينة القدس تراجعاً ملحوظاً في األوضاع االقتصادية ،وارتفاعاً كبيراً في نسبة الفقر والبطالة،
حيث يعيش أكثر من  %08من الفلسطينيين في مدينة القدس تحت خط الفقر ،مما يعني ارتفاع
نسبة الفقر إلى ما يزيد على  %21عن معطيات عام ( 1880تقرير الفقر السنوي ،مؤسسة التأمين
الوطني اإلسرائيلي  ،)1828ومن ناحية أخرى يشير تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني أنه خالل الربع الثاني من العام  ،1822وصلت نسبة البطالة في مدينة القدس إلى
 ،%2801علماً أن البطالة تزيد بشكل ملحوظ كل ّما اشتدت االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب
الفلسطيني ،كما أن الوضع االقتصادي في المدينة على حافة االنهيار والمستعمرات "اإلسرائيلية"
والجدار يعززان الحصار االقتصادي على القدس ،كما لم تعد سوق العمل اإلسرائيلية خياراً لكثير من
الفلسطينيين في مدي نة القدس ،بعد قيام االحتالل باستبدال العمال العرب بعمال أجانب من مختلف
أنحاء العالم0

عن المركز
جاءت فكرة إنشاء مركز المقدسي لتطوير األعمال استجابة للحاجة الملحة لتشجيع إقامة مشاريع
صغيرة جديدة ناجحة تساهم في إنعاش الحركة االقتصادية في مدينة القدس ،من خالل توفير
االستشارات والخبرات الفنية والمالية والمهنية ،والتسهيالت للمبادرين في األعمال الذين يسعون
لتنفيذ مشاريع استثمارية صغيرة ،إذ يقوم هذا المركز بمسح احتياجات السوق وتقديم اإلرشادات
والخدمات االستشارية المهنية والمالية ودراسات الجدوى وبناء القدرات لهؤالء المبادرين0

هدف المركز
تقديم اإلرشادات والخبرات الفنية والمالية والمهنية وإعداد دراسات الجدوى والتسهيالت الالزمة
لمساعدة وإنجاح المبادرين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس0

الخدمات واألنشطة
من خالل العمل مع طاقم يضم مستشارين وخبراء اقتصاديين ومرشدين وباحثين في مجال االقتصاد
والجدوى االقتصادية وإدارة األعمال ،فإن منهجية العمل تتضمن تقديم الخدمات التالية:

.1
 .2تقديم االستشارات المالية والفنية والتسويقية وعمل دراسات جدوى للمشاريع 0
 2.1تقديم االستشارات األولية

مسح احتياجات السوق والفرص المتاحة ،وبناء قاعدة بيانات حول نتائج المسح الميداني

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

دراسة جدوى اقتصادية 0
إعداد وتحضير خطط العمل0
التوجيه المهني والتقني والفني والمتابعة األولية 0
المعلومات التجارية 0
المساعدة في الحصول على وضع "مشروع تمت الموافقة عليه"
االستشارات المالية والضريبية 0
التراخيص والضرائب والقضايا القانونية 0

.2
 .2بناء قدرات المبادرين بالمشاريع 0
 .2التشبيك مع جهات ممولة وتسهيل الحصول على منح وقروض مالية 0
 .2تقديم منح وقروض مالية 0
التشبيك لتقديم التسهيالت المالية الالزمة 0

الفئات المستهدفة
فئات الشباب والنساء من المهنيين والمبادرين لألعمال في محافظة القدس

لإلتصال بالمركز
هاتف رقم 811740080 :أو 8117482221
فاكس رقم811740240 :
بريد الكترونيinfo@al-maqdese.org :
موقع الكترونيwww.msd-bdc.org :

