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ما هي �همية �لرقابة ��لمتابعة في بر�مج �لتمويل �لمتناهي �لصغر؟
تتميز �لمشا*يع �لصغير& بأ� �لمر�قبة ��لمتابعة عليها يكونا� بشكل مستمر، �يتم �إلهتما� بأَ�� �لتفاصيل بشكل يكا� 
يكو� ;كبر من �إلهتما� بتفاصيل �لقر�9 طويلة �ألجل للمشا*يع �لكبير&. �لكن لما�3 يصر2 كل هذ� �لوقت في 
� �ألسباD ��ضحة �معر�فة، 3A يختلف �إلقر�9 �لمتناهي �لصغر عن �إلقر�9 �لمتد��> A متابعة �لقر�9 �لصغير&؟

لتمويل �ألعما> �لمتوسطه ��لكبير& بعد& ;مو* من ;همها:

يستفيد من �لقر�* �لمتناهية �لصغر مشا)يع تعمل في ظر�$ سياسية �"قتصا!ية غير مستقر� �متغير� �غالبًا 
.�ما تشكل هذ7 �لظر�$ تحديًا كما هو �لحا3 في �لضفة �لغربية �قطا0 غز

يرQ مسؤ�> �القر�9 من خال> Lيا*�ته �لمتكر*& كيف ;� �ألمو* تتغير فجأ& �باتجاهاJ مختلفة �ألسباD عد&. 
لذلك فإ� �لزيا*�J �لميد�نية لها ;همية كبير& من حيث: 

• ترA YنطباX قوW في 3هن �لمقتر9 بالجدية في �إللتز�� تجاV �لقر9
• �لوقو2 عن كثب �Y�*�A �لتغير�J في �لبيئة �لمحلية ��لمحيطة 

 Xللمشر� W*تغير في �لنمط �إل�� W; مالحظة •
Vستخد�� غير سليم للقر9 �عو�ئد� W; لىA Vإلنتبا� •

• مالحظة ;W تغير في تعامل �سلوY �لمقتر9 تجاV مسؤ�> �القر�9 �مع �لغير
• جمع �لمعلوماJ �لهامة J�3 �لعالقة باألمو* �لمالية �لتي تد> على صحة �لوضع �لمالي 

�صحاC �لمشا)يع �لصغير� غالبًا ما يكونو� �A ثقافة تمويلية محد�!�، �ال يد)كو� بشكل تا> �لمبا!;: �لعامة  
��لخاصة باإلقر�*.

لذلك تلقى على عاتق مسؤ�> �القر�9 مهمة Aيصا> �لفكر& �لخاصة بعملية �إلقر�9 �توضيح بنو� Aتفاقية �لقر9 
حتى يفهم �لمقتر9 كافة �لبنو� �مدQ جدية �;همية �ألمر.

� Y�*�A �لمقتر9 ;� �لجدية في �إللتز�� بسد�� �لقر9 يضمن له تا*يخًا �سجًال Aئتمانيًا �3 سمعة جيد& يكو� له A
ضمانة ;كيد& تؤهله للحصو> على قر�9 مستقبلية من ;جل تنمية �تطوير ;عماله بشكل ;�سع. لذلك فإ� �لمتابعة 

�لمتكر*& ��لمستمر& للمقتر9 تؤكد �ترسخ �لمفاهيم �لسابقة لديه.
� مسؤ�لي �القر�W�3 9 �لخبر& �لو�سعة يستطيعو� ;� يوضحو� للمقترضين بأ� فو�ئد �عو�ئد �لقر9 يتم �ستثما*ها A
من جديد ليتمكن برنامج �لتمويل من Aفا�& شريحة ;�سع من �ألعما> ��لمشا*يع. �بالتالي عد� �إللتز�� بالسد�� يمنع 
�لعديد من �ألعما> �ألخرQ من �إلستفا�& من �لقر�9. �كذلك فإ� توضيح ;همية �لد�* �لذW تلعبه بر�مج �لتمويل 

في بناj �تطوير �إلقتصا�، يسهم في �عم بر�مج �القر�9 ��ستمر�*يته.  

يجب �N تعمل بر�مج �لتمويل على تأسيس �تمكين �جو!ها ��هد�فها �"لتز�مها بتطوير �تنمية مجتمع �لمشا)يع 
�لصغير�. فاإلنتشا) �لو�سع للبرنامج في �لمجتمع ��لعمل على �N يكوN جز:ً� من مؤسساته �لفاعلة سيحقق 

�إلستقر�) ��ألهد�$.
 Jلميد�نية �جوال� J�*مسؤ�> �القر�9 هو سفير �لبرنامج في �لبيئة �لتي يعمل بها حيث باستطاعته من خال> �لزيا �A
بها، كذلك يعمل  �لتي يعمل  �لبرنامج ��لبيئة  بين  للبرنامج �;هد�فه �يخلق تو�صل ما   k�ّيسّو� �ير ��لمتابعة ;
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�لمسؤ�> على جذL Dبائن �مستفيدين جد�، �تساعدV هذV �لزيا*�J في جمع كافة �لمعلوماJ �لالLمة من ;جل 
 .mمحفظته بنجا &*��A

�الستفا!� من �لمعلوماT �لتي يجمعها مسؤ�لي �القر�* 
يجب على مسؤ�> �القر�9 ;� يوّثق كافة �لمعلوماJ �لتي يجمعها من خال> �لزيا*�J �لميد�نية ��لمتابعة �لمستمر&، 
 Jلمعلوما� Vيعمل على تحليل هذ �� يستخد� جد�ّال للمتابعة يوضح فيه �لهد2 من �لزيا*& �كافة �لتفاصيل �;;�

��لبياناJ من ;جل �الستفا�& منها ألهد�2 مختلفة.
ليس هناY صيغة محد�& لجد�> �لمتابعة �لمطلوD، �يمكن لكل برنامج ;� يصمم �لجد�> �لذW يناسب �يلبي 

�حتياجاته، ��لجد�> ;�ناV يوضح ;هم �لبنو� �لتي يجب ;� يتضمنها جد�> �لمتابعة �لميد�نية.

حءأل“›ٍ؛حء›حخمَّ

�سم �لعميل: 

�لزيا*�J (�سبوعية، شهرية، �لخ...):

مد& �لقر9:                   �لغر9 من �لقر9:

مسؤ�> �القر�9:

برنامج �إلقر�* �لمتناهي �لصغر
نموUA جد�3 متابعة

تقرير �لمتابعة

 تا)يخ �لزيا)� هد$ �لزيا)� حالة �لقر*
   جيد& / �حلذ*/ مشكلة
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