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خدمات التمويل األصغر
•
•
•
•

سوا-قروض صغيرة جدًّا غير مصرفيّة
 -CITI SYEتعزيز رائدات األعمال الشباب
صندوق قروض للمصالح التجاريّة التي يملكها
إثيوبي
إسرائيليّون من أصل
ّ
اإلنماء وتحسين مستوى المصالح التجارية  -خدمات
جارية

إنجازات
•  12,361قرضًا منذ انطالق البرنامج
ي مباشر
•  10,342قرضا صغيرا غير-مصرف ّ
• قروضًا بقيمة  117مليون شيكل

2018
•  1,531قرضًا
• دعم  2,083مستفيدة
التقييم الجاري*
• زيادة بنسبة  %30في تسجيل المصالح التجاريّة
• زيادة بنسبة  %34.39في مدخوالت المصالح
التجاري
ّ
*من  1,305شملهم االستطالع

سوا
في العام  ،2018تمكّن برنامج "سوا" من الوصول إلى أرقام
قياسيّة في ك ّل ما يتعلّق بعدد المستفيدات ،والقروض،
دخلت على المصالح التجاريّة.
والتحسينات التي أ ُ ِ

جرى تطوير برنامج "سوا" للعمل مع النساء العربيّات البدويّات
فقرا في البالد.
في النقب اللواتي يُعتبَرن الشريحة الس ّكانيّة األكثر ً
وبعد النجاح المنقطع النظير في النقب ،جرى توسيع البرنامج إلى
مناطق البالد كافّة ،ليشمل مزيدًا من النساء العربيّات وبعض
الشرائح الس ّكانيّة اليهوديّة .منذ ذلك الحين ،تم ّكن "سوا" من
ّ
ومساعدتهن في الوصول
الوصول إلى آالف النساء المه َّمشات
إلى االستقالليّة االقتصاديّة.
منذ العام  ،2011يحصل البرنامج على ميزانيّة حكوميّة مطابقة
صصة للعمل مع النساء
تصل إلى  %50من الميزانيّة المخ ّ
العربيّات.
4

عُال
عُال هي أ ّم أرملة لثالثة أبناء ،لذا فقد وجدت نفسها مرغَمة
على تربية أبنائها لوحدها .كافحت على امتداد السنين لتحقيق
حياة كريمة لها وألبناء عائلتها ،فعملت أجيرة يوميّة ،وبوظيفة
جزئيّة في أحد المطاعم ،لكنّها كانت تشعر َ
طوال الوقت بأنّها
ّ
تستحق أكثر من ذلك .عقدت العزم على تحقيق طموحها،
وافتتحت صالون تجميل بعد مشاركتها في عدد من الدورات
االحترافيّة وحصولها على التدريب المالئم.
عال كيف تدير اإلنفاق وتضع تسعيرة مالئمة ،وتعلّمت
تعلّمت ُ
ّ
تحتاجهن كي تصل إلى الدخل
ما هو عدد الزبونات اللواتي
عال القرض الذي حصلت عليه للترميم
المطلوب .استخدمت ُ
ّ
محطات العناية والتجميل.
وشراء الموا ّد وبناء مزيد من

تواصل عُال إدخال التحسينات على مصلحتها التجاريّة وهي
ً
مستقبال متينًا ألفراد عائلتها.
توفّر
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أسمهان
ي للبضائع والهدايا لعدّة سنوات،
أدارت أسمهان متجرها المنزل ّ
األول من بناية منزلها .تتمتّع أسمهان
وهو يقع في الطابق ّ
بذوق رفيع ،ويقصدها الزبائن لتلقّي نصائح حول تصميم
بيوتهم.
ألسمهان أربعة أبناء بالغين ،وهي تهت ّم بتعليمهم جميعًا .تعمل
ضا
جاهدة كي تعرض تحفًا فريدة وجميلة في متجرها ،وأغرا ً
تلقى روا ًجا واسعًا في بلدتها.
ي في مدخل بلدتها
ترغب أسمهان في فتح فرع صغير إضاف ّ
صة ،وهي تواصل في هذه األثناء إدارة
لبيع التحف الخا ّ
متجرها القائم وتوسيعه.
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فاطمة
ي ،ويوفّر األستوديو
درست فاطمة التصوير والتصميم الـﭼراف ّ
صورا بتقنيّة األستوديو ،وتقدّم خدمات تصوير
الذي تديره
ً
سسات المختلفة .تتميّز
ميدانيّة في الروضات والبساتين والمؤ ّ
بح َرفية عالية ومعاملة لطيفة.
الخدمة التي تقدّمها فاطمة ِ
ف
استخدمت فاطمة القرض الذي حصلت عليه لتوسيع مل ّ
أعمالها (پورتفوليو) ،وض ّم مزيدًا من الخلفيّات والـ ُمعَدّات التي
تم ّكنها من عرض مزيد من اإلمكانيّات على المدارس .تخ ّ
طط
فاطمة لتوسيع مصلحتها بحيث تشمل الطباعة على قماش
الكانڤاس وعلى البلوزات ،وبيع أنواع أخرى من الهدايا.
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 -CITI SYEبرنامج تعزيز رائدات
األعمال الشّابات
م ّكن برنامج  CITI SYEأكثر من  300فتاة عربيّة
ويهوديّة من الحصول على مهارات في مجال
ريادة األعمال ،وعلى كفاءات إدارة المصالح
التجاريّة ،وم ّك ّ
نهن كذلك من الوصول إلى فرص
ّ
ّ
ومناطقهن.
مدنهن
للتشبيك داخل
تمكّن  CITI SYEمن تأسيس موديل فعّال وناجع
لتطوير وتوسيع المشاريع التجاريّة في صفوف
المشاركات كان
الفتيات الشابّات .الوقع على
ِ
ي للمصالح
كبيرا ،وتج ّ
ً
سد في توسيع حقيق ّ
تطو َر من خالل
التجاريّة ،وفي خلق مجتمع داعم َّ
الشبكات التي قمنا ببنائها.
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أريج
أريج هي رائدة أعمال شابّة من منطقة المركز ،وستنهي
دراستها هذا العام على شهادة البكالوريوس .بدأت أريج ببيع
التحف الفنّيّة واإلكسسوارات ،بغية تسديد جزء من تكاليف
دراستها ،واستخدمت القرض الذي حصلت عليه لشراء
ي من "البضاعة".
المستلزمات الضروريّة ومخزون إضاف ّ
م ّكنها القرض من مواصلة إنتاج بضاعتها ،وتلبية متطلّبات
زبائنها ،وزيادة دخلها.

ليئيل
ي با ْسم "شاتكي" في مدينة بئر
افتتحت ليئيل مطعمها ال ُخضر ّ
السبع مع شريكتها شلوميت .قبل ذاك ،أدارت مصلحة للتزويد
ي الجاهز (كيتيرينـﭺ) .عندما انخرطت في
بالطعام ال ُخضر ّ
برنامج تعزيز المبادِرات ال ّ
شابات  ،CITI SYEحصلت على
الخاص .يشارك مطعم
أدوات م ّكنتها من فتح مطعمها
ّ
"شاتكي" في المناسبات والبرامج المحلّيّة ويساهم في تطوير
ي.
ي من خالل تعزيز الوعي االجتماع ّ
المجتمع المحلّ ّ
للمطعم مجموعة قويّة من الزبائن األوفياء ،عالوة على
الزبائن "عابري السبيل" ،وقد حصل على الكثير من
الحرفيّين ومواقع التواصل
اإلطراءات من ِقبَل نقّاد الطعام ِ
ي في المدينة.
االجتماع ّ
ّ
الخطة التي رسمتها
ليئيل رائدة أعمال ناجحة ،وهي تعمل َوفق
ي األعمال في برنامج  .CITI SYEليئيل
بالتعاون مع استشار ّ
وشلوميت قائدتان حقيقيّتان في مجالهما.

وشملت المعروضات
ي ،واأللبسة،
األنسجة ،والحل ّ
والصور ،وكتب األطفال
ي،
التربويّة ،والطعام ال ُخضر ّ
وأغراض فنون الـﭼرافيك.
اُفتُتِ َح المتجر بأمسية احتفاليّة
صة ،وواصل نشاطه على
خا ّ
امتداد أسبوع قبل عيد رأس
ي.
السنة العبر ّ
وفّر ﭼـاليري ومتجر پوب
أپ فرصة ممتازة لرائدات
األعمال الشابّات للتعاون
المشترك من أجل اإلعداد
لحدث من بدايته حتّى نهايته،
وحصلن على أدوات مهنيّة
للتخطيط والتسويق والتشبيك
وتحديد األسعار ،وحقّقن
مبيعات عالية على امتداد
األسبوع.

ﭼـاليري ومتجر پوب-أپ
ي
قامت مجموعة من المبادرات الشابات العرب واليهود من شمال ّ
البالد ببناء ﭼـاليري ومتجر پوب-أپ (متجر مؤقّت) لعرض
وبيع فنونهن ومنتجاتهن .

صندوق قروض للمصالح التجاريّة التي
ي
يملكها إسرائيليّون من أصل إثيوب ّ
على ضوء المظاهرات التي اندلعت في صفوف المجتمع
ي ،تبيّن ّ
أن أصحاب المصالح التجاريّة من
المحلّ ّ
ي األثيوب ّ
صفوف هذا المجتمع يواجهون صعوبة في الحصول على
القروض .وعلى ضوء نجاح الشراكة في برنامج "سوا"،
تو ّجهت وزارة االقتصاد إلى كوريت من أجل تنفيذ
مشروع يلبّي احتياجات أصحاب المصالح التجاريّة
األثيوبيّين في الحصول على االئتمان وتطوير مصالحهم.
قمنا بمال َءمة موديل "سوا" الحتياجات مجتمع األعمال
ضا تصل إلى  150,000شيكل.
ي ،وعرضنا قرو ً
األثيوب ّ
بدأ البرنامج بالعمل في كانون الثاني من العام ،2018
ويجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة االقتصاد َو "عوﭼـين".

في العام  2018وصلنا إلى أكثر من  100مصلحة
تجارية ،وقدمنا نحو  40قرضا.

بايوش
مدرسين
تعلّمت بايوش مهنة تصميم الشعر والتسريحات لدى ّ
محلّيّين ،واكتسبت خبرة وتدريبًا على امتداد العقد األخير .قامت
الخاص ،وعرضت
باستخدام القرض من أجل فتح صالونها
ّ
صة للمناسبات واالحتفاالت ،باإلضافة إلى
تسريحات وتصاميم خا ّ
تحو َل حلم بايوش إلى حقيقة
الصبغة
ّ
وقص الشعر وغير ذلكَّ .
بفضل تجربتها ومهاراتها وعالقاتها ،وبفضل القرض ،وتم ّكنت
من بناء سمعة طيّبة ،ولديها مجموعة من الزبونات الوفيّات.

ﭼـاالﭼـي
يسكن ﭼـاالﭼـي في منطقة الشمال ،وتعمل مصلحته التجاريّة في
يختص في بيع وتركيب مض ّخات الماء
مجال البناء ،وهو
ّ
ي .يملك ﭼـاالﭼـي تجربة غنيّة في العمل في هذا
والصرف الص ّح ّ
المجال وقام باستخدام القرض من أجل شراء ُمعَدّات م ّكنته من
صة وتوفير الخدمات لعدد كبير من المصانع
فتح مصلحته الخا ّ
والمصالح التجاريّة .على ضوء هذا االستثمار ،ت َ َح َّو َل ﭼـاالﭼـي
إلى مقاول مر ّخص ،وهو ما م ّكنه من التقدّم للعروض المختلفة
بأسعار تنافسيّة.

برنامج اإلنماء
قليلة هي البرامج التي تتمحور في توفير المهارات
صة
الالزمة إلنماء المشاريع الصغيرة .من خالل من ّ
للخدمات ،تر ّكز كوريت على تمكين النساء من
ّ
مصالحهن التجاريّة ،وخلق الوظائف ،والتأثير
توسيع
ّ
مجتمعاتهن المحلّيّة.
على بيئة المصالح التجاريّة في

استفادت نحو  253امرأة من هذه الخدمات خالل
العام ،وسيجري في الفترة الواقعة بين العامين
ُ
سع في هذا
2021-2019
تطبيق برنامج مو ّ
السياق.

كيرن
األول الذي حصلت عليه لغرض فتح
استخدمت كيرن القرض ّ
صالون تجميل في منزلها ،لكن الزيادة في عدد الزبونات
دفعتها لتوسيع الصالون ،وعليه فقد استخدمت القرض الثاني
من أجل إدخال الترميمات واقتناء مزيد من األجهزة والموا ّد.
تستطيع كارين دعم دخل العائلة من خالل أرباح مصلحتها
ّ
التجاريّة ،وهي
تخطط لتوسيع الخدمات لتشمل مكيا ًجا
للعرائس وعالجات .SPA

سهيلة
فتحت سهيلة مصلحتها التجاريّة بعد أن تبيّن لها وجود حاجة محلّيّة
حقيقيّة لد ّكان للهدايا واألدوات المنزليّة ،فكلّما أرادت أن تشتري هديّة
وجدت نفسها مرغَمة على السفر إلى خارج القرية .تواصل سهيلة
إدارة مصلحتها التجاريّة بنجاح ،متسلّحة بالعزيمة واإلصرار
والطموح واألدوات المهنيّة الضروريّة إلدارة مشروعها.

سهيلة أ ّم لخمسة أبناء وبنات ،ويساعد الدخل الذي تجنيه ك َّل واحد من
أبنائها في الحصول على شهادة أكاديميّة .سهيلة فخورة جدا ّ
أن الدخل
الذي تجنيه من مصلحتها التجاريّة يم ّكن أبنا َءها من االنخراط في
الدراسة.
حصلت سهيلة على ثالثة قروض ،وقامت بواسطة ك ّل واحد منها
ّ
تخطط اآلن لفتح فرع
بتطوير جزء من مصلحتها التجاريّة ،وهي
ي في مركز المدينة.
إضاف ّ
تؤمن سهيلة أنّه ال حدود ألحالمهاّ ،
وأن النساء يستطعن صنع
األعاجيب من خالل العزيمة والتصميم" .إذا امتلكنا األدوات
الصحيحة نستطيع تحقيق جميع أحالمنا".

تشبيك بين الزبونات
مشروع التسويق
في المراحل األولى من تطوير
المصلحة التجاريّة ،تبذل العديد من
الزبونات الكثير من الجهد لتسويق
منتجاتهن ،وعليه فقد جرى تطوير
خاص في المكاتب المحلّيّة،
مشروع
ّ
ويجري من خالله بيع أغراض
الزبونات في عدد من حوانيت الميني
ماركت والمتاجر المختارة في
منطقتهن.

تعمل الزبونات يدًا بيد لتغليف
منتجاتهن وتوصيلها للمتاجر.

في مطلع العام ّ ،2018
نظم الطاقم
ي في القدس
ي للفرع المركز ّ
الميدان ّ
زيارات لرائدات أعمال جدد للقاء
زبونات ناجحات من مدينة رهط في
النقب .قام هؤالء بالتجوال بين المصالح
التجاريّة ،وحصلوا على أدوات مهنيّة
في مجال اإلدارة ،وناقشوا التحدّيات
التي تواجه هؤالء الزبونات والطرق
التي اختاروها من أجل تحقيق النجاح.
ك ّل واحدة من الزبونات تواصل تطبيق
الدروس التي تعلّمتها في ذلك اليوم على
امتداد العام.

مخطّطاتّمستقبلية
ستواصل كوريت توفير خدمات "سوا" المه ّمة للنساء
العربيّات .ث ّمة حاجة إلى توسيع النشاط ،وعليه تعمل
كوريت من أجل إيجاد شركاء جدد للمساعدة في
الوصول إلى مستفيدات إضافيّات.
نعمل على المرحلة الثانية من برنامج CITI
(SYEبرنامج تعزيز رائدات األعمال الشابات) من أجل
تعزيز التأثير على حقل ريادة األعمال الشابّة.
سيتواصل التمويل المه ّم للمصالح التجاريّة األثيوبيّة.
نقوم بتوسيع العمل في مجال إنماء ورفع مستوى
المصالح التجاريّة القائمة عبر تزويد المشاركات
بخدمات إضافية وفقا الحتياجاتهن الخاصة
أحد المجاالت الجديدة التي نسعى إلى تطويرها هي
صات (برامج) ديـﭼـيتاليّة إلدارة األعمال واإلدارة
من ّ
الماليّة .يدور الحديث عن مسعى جديد يقوم باستخدام
ي قائم جرى تبنّيه ليالئم شرائح سكّانيّة
ابتكار محلّ ّ
مه َّمشة من الناحيتين الجغرافيّة واالقتصاديّة.

خاص~
~شكر
ّ
لم تكن هذه الخدمات ممكنة لوال الدعم
السخي الذي حصلنا عليه من المتبرعين
والدّاعمين ،ولوال الميزانيّات الحكوميّة.

