
یجب أن یساهم كل الدعم المطلوب بشكل مباشر في تعزیز تطویر منتج أو خدمة متعلقة بالسیاحة. ال یمكن تغطیة المساعدة الفنیة 
العامة لتطویر خطة العمل أو بناء القدرات العامة في إطار هذه البرامج. ومع ذلك ، یمكن تقدیم هذا الدعم من خالل برامج الدعم 
األخرى التي یقدمها EJTDP. یرجى زیارة www.ejtdp.info لمزید من المعلومات أو الكتابة إلى hello@ejtdp.info وشرح 

احتیاجاتك.
 

للحصول على الدعم المالي ، یرجى مالحظة ما یلي: ال یمكن منح الدعم المالي إال إذا كان سیدعم بشكل مباشر تطویر المنتج أو 
الخدمة في مرحلة حاسمة من عملیة التطویر. ال یمكن تغطیة التكالیف النموذجیة للعملیات التجاریة ، والنفقات التجاریة غیر 

المباشرة ، واإلیجار ، وتكالیف الموظفین ، وتغطیة الدیون ، والقروض ، أو مدفوعات الضرائب وما إلى ذلك ، فضًال عن النفقات 
الشخصیة العامة.

هل هناك قیود؟

كیفیة 
التقدیم؟ 

یجب تقدیم الطلبات عبر نموذج الطلب عبر اإلنترنت على www.ejtdp.info. ال یتم قبول الطلبات عبر البرید اإللكتروني أو 
وسائل االتصال األخرى. نموذج الطلب متاح باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة ویمكن تقدیم الطلبات بأي من اللغتین.

یجب أن تكون المنتجات أو الخدمات المدعومة متعلقة باألعمال التجاریة مع مسار واضح لتولید اإلیرادات وأن تستند إلى فكرة 
مجدیة من الناحیة المالیة. یمكن لبرنامج تطویر الفكرة أیًضا دعم تحلیل الجدوى لفكرة جدیدة أو موجودة فقط! بشكل عام ، ستعطى 

األولویة للمنتجات أو الخدمات المبتكرة ، أو اإلبداعیة ، أو التي تساهم في التنویع الذي یحركه الطلب لمحفظة السیاحة الموجودة 
بالفعل في القدس الشرقیة.

 
یجب أن تلبي المنتجات أو الخدمات المقترحة إحدى الخصائص التالیة على األقل: معالجة فجوة حرجة في عرض السیاحة الحالي 

في القدس الشرقیة (أي إنشاء شيء جدید) ؛ االستجابة لطلب جدید / موجود من جانب المسافرین ؛ أن تكون واعیة بیئًیا بشكل 
خاص و / أو مسؤولة اجتماعًیا (أي "خالیة من النفایات" ، أو تعتمد على االقتصاد الدائري ، أو تدعم المجتمعات المهمشة) ؛ لدیها 

القدرة على النهوض برقمنة قطاع السیاحة في القدس الشرقیة و / أو تقدیم مناهج رقمیة جدیدة للسیاحة ، ال سیما من منظور 
األعمال التجاریة (أي تولید المبیعات عبر اإلنترنت) ؛ المساهمة في تعزیز صورة القدس الشرقیة كوجهة سفر للمدینة الفلسطینیة.

ما هي معاییر 
االختیار 
الرئیسیة؟

برنامج تنمیة السیاحة
 (EJTDP) في القدس الشرقیة

ما نوع الدعم 
الذي یقدمه 
البرنامج؟

دعم الریادیین والمبدعین في قطاع السیاحة 
الفلسطیني والمساهمة في بناء مستقبل السیاحة 

الفلسطینیة في القدس الشرقیة

یوفر البرنامج تنمیة القدرات ودعم التصمیم الفني والمالي واالستراتیجي ألصحاب المشاریع السیاحیة بما في ذلك دعم خاص 
لرقمنة المنتجات والخدمات السیاحیة ، وتطویر قنوات المبیعات الرقمیة واكتساب العمالء الرقمي. یمكن أیًضا طلب الدعم لتولید 

المبیعات والتسویق لمنتج أو خدمة موجودة بالفعل فقط.

یدعم برنامج تنمیة السیاحة في القدس الشرقیة (EJTDP) الریادیین والمبدعین الفلسطینیین  في 
تطویر المنتجات والخدمات والحلول التقنیة لتمكین مستقبل قطاع السیاحة في القدس الشرقیة 
وللمساهة في تعافي السیاحة الفلسطینیة من األزمات المتتالیة ونضوجها كقطاع أكثر مرونة 

ومنافسة إقلیمیًا ودولیًا.

من یمكنه
التقدم بطلب؟

األعمال المتعلقة بالسیاحة والشركات الناشئة واألفراد 
(المستقلون والعاطلون عن العمل والخریجین الجدد) ؛ 

المبادرات المتعلقة بالسیاحة للمنظمات غیر الحكومیة أو 
الجمعیات أو ما شابه ذلك ؛ المشاریع السیاحیة المجتمعیة؛ 

األعمال غیر الرسمیة مع نموذج األعمال الحالي ؛ الكیانات 
التجاریة لسلسلة التورید السیاحیة الثانویة ذات الصلة الحاسمة 

لسلسلة القیمة األساسیة.

 هل لدیك رؤیة للسیاحة الفلسطینیة في القدس؟ هل أنت ریادي في مجال السیاحة تعمل
 على تطویر منتج أو فكرة عمل جدیدة؟ هل أنت شخص مبدع تعمل على فكرة خالقة

 في السیاحة الفلسطینیة؟

األعمال المتعلقة بالسیاحة (بما في ذلك الساحة المجتمعیة 
والمشاریع السیاحیة الناشئة ، وأصحاب المشاریع الفردیة ؛و 

المنظمات غیر الحكومیة أو الجمعیات التي توفر منتج أو 
خدمة متعلقة بالسیاحة قائمة أو جاهزة للسوق أو شبه جاهزة 

للسوق

یوفر برنامج دعم فكرة السیاحة المفتوحة دعًما تقنًیا واستراتیجًیا ومالًیا 
محدًدا للمشاریع السیاحیة في الخطوات األخیرة من تطویر منتج أو 

خدمة جدیدة وإدخالها في السوق.
 

الهدف من البرنامج هو مساعدة الریادیین في التغلب على التحدیات 
والعقبات في طریق  ادخال منتجاتهم لالسواق.

 
 

یمكن تقدیم الطلبات في أي وقت ألي نوع من المنتجات أو الخدمات 
السیاحیة بغض النظر عن نوع القطاع السیاحي.

ما هي مدة 
البرنامج؟

 برنامج فكرة
السیاحة المفتوحة

یتم تقدیم الدعم لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر ؛ عادة ما یتم 
تقدیم الدعم بشكل مستمر ولكن یمكن أیًضا أن یعتمد على 

تدخل لمرة واحدة. في الحاالت المبررة ، من الممكن فترات 
دعم أطول.

یوفر برنامج تطویر المنتج السیاحي الدعم الفني واالستراتیجي والمالي 
لتطویر أفكار تجاریة مبتكرة وفریدة من نوعها وتحویلها الى منتجات او 

خدمات سیاحیة ناضجة
 

یمكن تقدیم الدعم في جمیع مراحل تطویر المنتج أو التركیز على تحٍد 
معین یواجهه فریق عمل المشروع.

 
الهدف هو تحویل األفكار ، التي لدیها القدرة على اثراء وتعزیز 

القطاعات السیاحیة في القدس الشرقیة ، إلى منتجات أو خدمات قابلة 
للبیع (ربحیة).

 
یعتمد البرنامج على دعوات تنافسیة للمشاركة. تركز الجولة االولى 

(الحالیة) على خدمات اإلقامة و خدمات الطعام والشراب. ستقبل 
الطلبات حالیا من المشاریع المعنیة بهذین القطاعان  فقط.

یتم تصور الدعم لمدة تصل إلى 3 أشهر وعادة ما یتم تقدیمه 
كتدخل لمرة واحدة للتغلب على التحدي أو العقبة الحالیة. في 

الحاالت المبررة ، یمكن توفیر فترة دعم أطول

برنامج تطویر
المنتج السیاحي 

برنامج تطویر
 المنتج السیاحي

برنامج فكرة 
السیاحة المفتوحة

یمكننا مساعدتك في إحیاء أفكارك!

متى یتم
التقدیم؟

البرنامج مفتوح للتطبیقات من 05.08.2021 حتى 
15.09.2021. سیتم تسلیم اإلخطارات حول القبول في 

منتصف أغسطس.

المزید اكتشف   
الیوم طلبك  وقدم 

البرنامج مفتوح للتطبیقات من 05.08.2021. یمكن تقدیم 
الطلبات في أي وقت دون موعد نهائي محدد لتقدیم الطلبات. 

عادة ما یتم تقدیم اإلخطارات المتعلقة بالقبول في غضون 
أسبوعین بعد التقدیم.
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