
خأل[ٌّ؛يİ[ن؛ذؤًْئ؛ءئؤ“[حتًن؛حء—نٌ›ٍ؛ُ؛خ[ءنَّ؛حء—ن›؛هّ؛حء‹هَّ؛حءن›خٌَّ؛ُيİ[ن؛نحلٍ

مفهو� قطا� تمويل �لمشا�يع �لصغير� ��لمتناهية �لصغر
صناعة تمويل �لمشا'يع �لصغير# ��لمتناهية �لصغر $��# فعالة للتنمية �إلقتصا�ية �تهد� �لى �لحد من �لفقر في �لمجتمع، 
حيث يعاني $صحا9 �لدخل �لمحد�� من قلة �لخدما2 �لمالية بسبب �إلستر�تيجيا2 �لتقليدية للبنو0، فهذ� �لقطا- 
يوفر خدما2 مالية $ساسية لشريحة ��سعة من $صحا9 �لمشا'يع بالقليل من �لضمانا2 �شر�? �إلئتما= $� بد�نها 
لتتالGH �مقد'تهم �إلقتصا�ية �لبسيطة، �هذF �لمقد'# ال تؤهلهم للحصوC على خدما2 مالية من �لبنو0، بحيث يتم 

�قر�P هذF �لمشا'يع ��لتي توظف عشر# عماC فأقل بشر�? �ضمانا2 بسيطة سعيًا لتنميتهم �تطويرهم.

�همية قطا� تمويل �لمشا�يع �لصغير� ��لمتناهية �لصغر
تشير �إلحصائيا2 في �لضفة �لغربية �قطا- غز# $= 95% من �ألعماC تصنف بأنها مشا'يع صغير# �متناهية �لصغر 

�تشكل  �لركيز# �ألساسية لإلقتصا� �لفلسطيني.
�إلقتصا�ية  �لطاقة  لها سيسخر   GZلال� �لتمويل  �توفير  �لصغر  ��لمتناهية  �لصغير#  �لمشا'يع  تمويل  بناH صناعة   =�
�لكامنة في �آلال� منها للمساهمة �لفاعلة في �عم �لناتج �لمحلي �إلجمالي، �توفير فرصة كبير# للحصوC على 
'$a �لماC �لعامل �لالGZ الستمر�' �تطوير�ألعماC �'فع مستو` �لمعيشة �خلق فر^ �لعمل، ��لتقليل من �إلعتما� 

على �لمساعد�2 �لخا'جية ��عم نمو �قتصا� ��ئم �مستقر.

�لمشر�� �لمتناهي �لصغر 
يستخدG خبر�H �لتنمية �إلقتصا�ية مصطلح �لمشر�- �لمتناهي �لصغر لوصف $عماC �نشاطا2 مشا'يع توظف عد��ً 

قليًال من �لعماC �توّلد �خًال محد��ً لمالكيها يوفر لهم �الحتياجا2 �الستهالكية �لبسيطة.

�صحا  �لمشا�يع �لمتناهية �لصغر
هم �ألشخا^ �لذين يملكو= مشا'يع متناهية �لصغر تد' �خًال يكا� يكو= كافيًا لسد $�نى �حتياجاتهم �ألساسية 
بر�مج  من  �ألساسيو=  �لمنتفعو=  هم  لذلك  ��لمأمن،  ��لمسكن  ��لملبس   Hلغذ�� لهم  توفر  بحيا# كريمة  ليحظو� 

�إلقر�P �لمتناهي �لصغر.

�لفر% بين �لمشا�يع �لصغير� ��لمتناهية �لصغر
تميز $�بيا2 �لتنمية $حيانًا بين مصطلحي صغير �متناهي �لصغر �عتما��ً على حجم �لعمالة في هذF �لمشا'يع �هذ� 
�لتمييز ليس ��ئمًا صحيحًا في بيئة مثل بيئة �إلقتصا� �لفلسطيني، حيث يو�جه معظم $صحا9 �ألعماC نفس �لعقبا2 

��لقيو� في �لحصوC على مصا�' �لتمويل �لالGZ لتطوير $عمالهم ��ستمر�'يتها �ال يملكو� �لضمانا2 �لالZمة.
�بشكل عاG فإ= سياسا2 �إلقر�P �لتقليدية تميز بين �لنوعين من �لمشا'يع �لصغير# ��لمتناهية �لصغر عند �لقر�' 
�إلئتماني �لذl يعتمد على مقد'# �صحا9 �لمشا'يع في ���'# $عمالهم �سجلهم �لتجا'l �لتا'يخي �توفير �لضمانا2 

�لالZمة للحصوC على �لتسهيال2 �لمطلوبة. 

†ُحت؛ح⁄ي›حمي؛حء—نٌ›؛ُحءؤرأل[آلّ؛
حء—ن›؛هّ؛†مؤ؛حءرألؤٌَّ؛ح⁄ير—[†ًَّ؛

�أل�لى �لنش�� 
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�سس ��ستر�تيجيا) �إلقر�& �لمتناهي �لصغر 
�إلقر�& لفتر�) /منية قصير� �ألمد.

سرعة �بساطة �سهولة �إلجر��5) للحصو4 على �لقر&.
ضماA @قر�& �لذين حصلو� على قر�& سابقة ��لتزمو� بسد�>ها ��ستغلو� �لقر�& �الستغال4 �ألمثل.

تغطية كافة �لمناطق �لجغر�فية �خاصة �لمناطق �لريفية �لنائية من خال4 توفير فر�� قريبة لكافة �لتجمعا) 
��سائل �خرM إليصا4 �لخدمة @ليهم.

خلق بر�مج لمجموعا) خاصة مستهدفة مثل �لنسا5. 

هل �لنجاR حليف بر�مج تمويل �لمشا�يع �لمتناهية �لصغر >�ئمًا؟ 
ال، ليس بشكل ��ئم، لذلك �ضعت �لشبكة �لفلسطينية لإلقر�P �لصغير ��لمتناهي �لصغر $�لوية كبير# لنشر �لمما'سا2 
�لفضلى �عتما��ً على سنو�2 من خبر# $عضائها في ���'# �لتمويل �لمتناهي �لصغر، �تقدG كذلك �لشبكة �لفلسطينية 
لالقر�P �لصغير ��لمتناهي �لصغر مساعد# تقنية تهد� �لى �عم �تطوير صناعة �لتمويل �لصغير ��لمتناهي �لصغر 

.nلتجربة ��لبرها= في �ثبا2 �لنجا� pفي �لضفة �لغربية �قطا- غز# معتمد# على طر

�ستمر��ية ��بحية بر�مج تمويل �لمشا�يع �لصغير� ��لمتناهية �لصغر
لقد جمع خبر�H �لتنمية في �لعالم ثر�# من �لمعلوما2 من خالC بر�مج �إلقر�P �لصغير �لمنتشر# في �لعالم �ظهر 

من هذF �لمعلوما2 $= $فضل تطبيق من $جل �لمحافظة على �الستمر�'ية ��لربحية يحقق �آلتي:
�لتغطية �لذ�تية للنفقا) ��لمصا�يف 

تجنب �لقر�& �لمدعومة �لتكاليف سو�5 من �لحكومة �� �لجها) �لمانحة 
�لتر�يج ��لوصو4 @لى �لشر�ئح �لمختلفة �لتي تحتاV هذU �لخدمة �لمالية 

 Xتطوير �لخدمة �مال5متها مع �حتياجا) �لقطا� �لمستهد
�هد�X �لبرنامج ��لتعهد باإللتز�� بها  Rلمصد�قية في شر�

�= �إل'تقاH ببر�مج �إلقر�P �لصغير �لى مستو` �يجابي مؤثر في �القتصا� �لمحلي سيحتاr �لى �لوقت ��لرصد 
للنشاطا2 �لتمويلية �متابعتها لتحقق �ألهد�� ��لخبر�2 �لسابقة تشير بوضوn $= �لبر�مج �لمخطط لها بشكل جيد 

��قيق ستحقق �ألهد�� �لمرجو#.

��قا� هامة
500 مليوA فقير في �لعالم يدير�� مشا'يع �$عما2�t C 'بحية.

95% من �ألعماC �لمؤسسة في �لضفة �لغربية غز# هي مشا'يع صغير# �متناهية �لصغر.
�لغربية  �لضفة  في  �لمقترضين  من   %23 �لى   Cبالوصو �لصغير   Pإلقر�� لبر�مج  �لحالية  �لجهو�  �ستطاعت 

�قطا- غز#. 
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