
















العالمية  والرحمة  فلسطين  ولجنة  الخيرية  الهيئة  من  كل  في  الخير  إرادات  اجتمعت 
والعوز  الفقر  لتأسيس صندوق فاعل لمحاصرة  الخيرية  النوري  الشيخ عبداهلل  وجمعية 
في غزة والضفة الغربية بفلسطين .. وكان لهم ما أرادوا حيث تأسس صندوق القرض 

الحسن برأس مال مليون ومائتي ألف دوالر.
وبتسهيل رب العالمين ثم بهمة الطيبين وبدعم المحسنين الكرام انطلق هذا المشروع 
يدعم كل محتاج ويؤسس لعمل خيري يرفع من كرامة اإلنسان ويعلي من قيمة العمل 

ويعزز روح البذل والمثابرة.
حيث قال المصطفىملسو هيلع هللا ىلص : )ألن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب 
على ظهره فيبيعها؛ فيكف اهلل بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه(.

وبهذه الشراكة استطاع الصندوق أن يوسع جهده ونشاطه ليشمل العديد من المستفيدين 
ذكورًا وإناثًا، حيث بلغوا المئات يعولون اآلن أنفسهم وأسرهم من كدهم وعرقهم.

من  عددًا  أكثر  ليشمل  الصندوق  هذا  نشاط  توسيع  إلى  الشراكة  بهذه  نتطلع  إننا 
المستفيدين والمستفيدات وليكونوا عناصر مؤثرة وفاعلة في مجتمعها تساهم في رقيه 

وتشترك في نهضته.
بارك اهلل في محسنينا الكرام وبارك اهلل في شراكتنا هذه وإلى األمام لمزيد من النجاحات.

كل مشروك مبروك

معالي الدكتور/ عبد الله معتوق المعتوق
رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية 



فلسطين __ للجنة  التنفيذية  اللجنة  قرار  على  بناًء  الشراكة  تشكيل صندوق  تقرر 
الخيرية في محضرها رقم 1431/10 بتاريخ 2010/09/21م وبحضور مدير عام 

الهيئة آنذاك.

التنفيذية __ اللجنة  قررت   2011/03/30 بتاريخ   1432/05 رقم  االجتماع  في 
للجنة فلسطين الخيرية إجازة عمل صندوق الشراكة لبرنامج المشاريع الصغيرة 
والمتناهية الصغر بميزانية مبدئية قدرها )600,000$( لصالح األسر الفقيرة في 

قطاع غزة، كشراكة مع كل من:-

_ الرحمة العالمية بمبلغ )300,000 $(. 	

_ الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بمبلغ )100,000 $(. 	

_ جمعية الشيخ عبداهلل النوري الخيرية بمبلغ )100,000 $(. 	

_ لجنة فلسطين الخيرية بمبلغ )100,000 $(. 	

خلفيــــة تاريخــــية:
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المشاريع __ إدارة  بتزويد  الخيرية  فلسطين  لجنة  تختص 
التنموية بالهيئة بالجهات العاملة في المجال بقطاع غزة.

والفني __ المالي  الجانب  التنموية  المشاريع  إلدارة  يسند 
واإلشراف  المشاريع  وإدارة  للجهات  واالعتمادات  والمتابعات 

عليها وفقاً لما لديها من لوائح وآلية تدير بها العمل.

تبدأ __ ثالثية  خطة  بوضع  اإلدارة  قامت  األساس  هذا  على 
من أبريل 2011م وحتى مارس 2014م وفق برامج زمنية 
تختص بالتنفيذ تحت شعار »نعمل من أجل تنمية مستدامة 
إلى  والوصول  واقتصاديًا«  بشريًا  وتنميتهم-  غزة  لفقراء 
برأس  ودوارًا  )350( مشروعًا مستديمًا  تنفيذ  تحقيق  هدف 
بنهاية  فقيرة  أسرة   )350( لصالح   )$  600,000( قدره  مال 
2014م، ما لم ترد أي تعليمات تفيد تطوير وتوسعة  عام 

البرنامج خالل تلك الفترة، وها نحن ماضون حتى اآلن.

آليـــــــة العمـــــل:
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وتوجد جهات أخرى يتم دراستها ومقتراحات لعمل شراكة تنفذ معها بكميات ومبالغ تصل 
إلى المعدل السابق وتزيد.

بدأت إدارة المشاريع التنموية بالتنفيذ من قبل الجمعيات المتعاونة معها 
في غزة والضفة على النحو التالي:-

قيمة العقد الجهة المنفذةالتاريخ
بالدوالر

عدد 
المشاريع

330,000230اإلغاثة اإلسالمية2010/9/26
79,00051جمعية التدريب التنموي والتأهيل األسري الفلسطيني2011/7/11
187,300265الجمعية الفلسطينية الكويتية للرعاية االجتماعية2012/8/1
488,750426مجموعة وافا الدولية لبناء القدرات والتمويل األصغر2013/6/4

85,07018جمعية الرياض الخيرية للتنمية المجتمعية2016/12/5
1,170,120990اإلجمالي

الخطوات التنفيذية:
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المبلغ المتبقي بالدوالرالمبلغ المتحصل بالدوالرالجهة

مسدد بالكامل300,000الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

مسدد بالكامل300,000جمعية الشيخ عبداهلل النوري الخيرية

مسدد بالكامل300,000لجنة فلسطين الخيرية

95,500 $204,500الرحمة العالمية

1,104,50095,500اإلجمالي

لجنة __ في  المنعقد  اجتماعهم  في  الشراكة  صندوق  أعضاء  اجتماع  توصيات  على  بناًء 
بين  بالتساوي  المحفظة  قيمة  زيادة  الشركاء  برغبة  2013/2/11م  بتاريخ  فلسطين 
األعضاء لتصل قيمتها إلى 1,200,000$ )مليون ومائتي ألف دوالر أمريكي( أي 300,000 
$ لكل عضو، وبالتالي تم إخطار جهات الشراكة الستكمال المبالغ المسددة لتصل إلى 

300,000 $ لكل عضو.

بلغت المبالغ المسددة من جهات الشراكة مبلغ )1,104,500 $(، وعلى النحو التالي:-__

الموقف المالي:
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برنامج المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بفلسطين )غزة - الضفة(

$ 1,104,500 المبلغ المحصل  مبلغ الصندوق 1,200,000 $

$ 2,083,119 قيمة المشاريع  990 مشروع عدد المشاريع

% 188,6 نسبة التدوير % 100 نسبة االسترداد

1,194 أسرة عدد األسر 6888 عدد المستفيدين 
المباشرين

$ 302 متوسط نصيب 
الفرد $ 2,104 متوسط قيمة 

المشروع

$ 1,433,819 قيمة الشاريع 
المملكة 666 عدد المشاريع 

المملكة
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تاريخ بداية المشروع عام )2010م(.__

تم تنفيذ عدد )990( مشروعًا في قطاع غزة والضفة بمبلغ إجمالي قدره )2,083,119 $(.__

بلغ عدد المستفيدين المباشرين من المشاريع )6,888( شخصًا.__

بلغ عدد األسر المستفيدة )1,194(__

 بيانات مختصرة عن المشاريع المنفذة في فلسطين
 من البداية وحتى 2017/6/30م:-

05

35

955

أصحاب الوظائف عاطلون عن العمل

 إجمالي املستفيدين املنفذين 
للبرنامج حسب احلالة الوظيفية

)990( مستفيداً

231

عدد اإلناث املستفيدات 
املنفذات للمشاريع 

عدد الذكور املستفيدين 
املنفذين للمشاريع 

 إجمالي املستفيدين املنفذين 
للبرنامج حسب اجلنس

 )990( مستفيداً
759
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بلغ متوسط قيمة المشروع )2,104 $(.__

متوسط نصيب الفرد من البرنامج )302 $(.__

تم تدوير المبالغ بنسبة 188،6 %.__

نسبة السداد للمشاريع المملكة %100.__

إجمالي عدد المشاريع التي تم تمليكها بعد سداد قيمتها بنظام القرض الحسن )666( __
مشروع بقيمة )1,433,819 $(.

8 7

309

667

 إجمالي املستفيدين املنفذين للبرنامج 
حسب احلالة االجتماعية 

)990( مستفيداً

مطلقون أرامل أعزب متزوج

 إجمالي املستفيدين املنفذين للبرنامج 
حسب احلالة التعليمية

)990( مستفيداً

أمي أساسي متوسط ثانوي جامعياً

393
421

122

531
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في االجتماع رقم 1437/20 للجنة فلسطين الخيرية بتاريخ 2016/06/27م وافق الحاضرون باالجماع على توسع صندوق الشراكة في الضفة 
الغربية على أن تكون نسبة فلسطين مقسمة بالتساوي ما بين الضفة والقدس 50%، وغزة 50% من إجمالي المبالغ المخصصة لفلسطين، وقد 

بدأ تنفيذ مشاريع التنمية المجتمعية بالضفة الغربية - فلسطين اعتبارًا من 2016/11/01م.
تاريخ بداية البرنامج عام )2016م(.__

تم تنفيذ عدد )29( مشروعاً في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي قدره )76,500 $(.__

بلغ عدد المستفيدين المباشرين من المشاريع )179( شخصًا.__

بلغ عدد األسر المستفيدة )29( أسرة.__
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يوجد العديد من الصور للمشاريع كذلك مقاطع فيديو معبرة عن المستفيدين
وقصص النجاح والتي تعكس األثر اإليجابي لهذه المشاريع في غزة والضفة وما واكبه من نجاح من 
خالل استفادة العديد من األسر الفقيرة والمعدمة والذي ساهم صندوق الشراكة في تحسين الوضع 

المعيشي للعديد من تلك األسر. 

لطالما رغب المستفيد منير نظمي أبو حمد 27 عامًا أن يطبق ما 
تعلمه في تخصصه الهندسة الزراعية على قطعة أرض صغيرة 

يزرعها بشتى أنواع المزروعات وفق أصول علمية صحيحة لتنتج 
له الزرع  بكميات وفيرة يستطيع معها سد رمق أسرته وكذلك بيع 

المحاصيل في السوق لجلب المال الذي يمكنه من تلبية احتياجات 
أسرته، باإلضافة إلى تربية المواشي ليحقق تكاماًل بين اإلنتاج النباتي 
والحيواني لكن ضيق الحال وقلة توفر الموارد المادية حال دون تطوير 

مشروعه لفترة طويلة. 

منير يمتلك من الحماس والدافعية الكثير فأكثر ما يفكر به في عمله 
هو التميز والنجاح يقول« بدأت العمل في قطعة أرض صغيرة ولكن 

بإمكانيات مادية بسيطة وكنت دائمًا أفكر كيف سأستطيع تطوير 
مشروعي الصغير ؟ كان حلمي أن أقوم بزراعة واستنبات الشعير ألنه 
سيقلل الكثير من األموال التي كنت أنفقها في شراء األعالف الالزمة 

لتربية الحيوانات من السوق.«

لم يستسلم منير لضائقة المال التي كانت تواجهه وإنما أخذ في 
البحث على طريقة تجلب له المال الكافي لتطوير مشروعه بطريقة 

تتناسب مع الشريعة اإلسالمية دون أن يضطر لدفع الربا . 

يتابع منير بفرح كبير » توجهت إلى اإلغاثة اإلسالمية واستطعت 
الحصول على قرض حسن مكنني من تطوير مشروعي الصغير وهنا 

أقوم بزراعة المحاصيل الزراعية واستنبات الشعير وكذلك أقوم 
بتربية المواشي لالستفادة من بيع لحومها ومنتجات ألبانها.«

منير الذي يعيل أسرته المكونة من أربعة أفراد بدأ يلمس تحسنًا 
يطرأ على دخله المادي فيقول » بتطوير مشروعي أتوقع أن يرتفع 
دخلي ليصل إلى ما يقارب من 500 دوالر وهي كافية لجعلي أتمكن 

من توفير كل ما تحتاجه أسرتي من مأكل وملبس.«

يحرص منير على االهتمام بمشروعه من خالل التكامل في اإلنتاج 
النباتي والحيواني حتى أصبح بإمكانه توفير فرص عمل لثالثة من 

العمال المزارعين الذين يعملون على معاونته في زراعة األرض 
واالهتمام بتربية المواشي.

تمويل مشروع منير الصغير دفعه للتفكير للعمل على توسيع  
استنبات الشعير وتطوير مشروع األغنام أيضًا باإلضافة إلى نقل 
خبرته إلى المهندسين اآلخرين يقول منير » نجاحي في استنبات 
الشعير شجعني للتفكير على تدريب المهندسين الزراعيين على 

موضوع االستنبات ألنه سيوفر على المزارعين الكثير من المصاريف 
التي بإمكانهم استثمارها في تطوير مشروعاتهم.«

توسعت فسحة األمل لدى منير بعد تطوير مشروعه وأصبح جل 
اهتمامه العمل للعيش حياة كريمة هو وأسرته.

المستفيد: منير نظمي أبو حمد 
المشروع: زراعة خضروات وتربية أغنام 

مكان المشروع: رفح 
يعيل عدد 4 أفراد من أسرته

قيمة القرض بالعملة المحلية: 7000 شيكل 

»تمويل المشاريع الصغيرة يساعدنا على 
التطور، أتمنى أن ال يتوقف دعمكم في 

تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة خاصة 
المشاريع الزراعية منها.« قال منير أبو حمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمستفيذ: محمذ اسماعيم حسىيه

 غزةسكان: 

 تربيت اغىامانمشروع: 

 أفراد مه أسرته 9يعيم 

 





مؤمن النملة شاب طموح ، لم يجد أي فرصة عمل في ظل الوضع االقتصادي الصعب 
والحصار المفروض على قطاع غزة.

 مؤمن  شارفت دراسته الجامعية على االنتهاء ولم يحَظ بأي فرصة عمل حتى لو 
قام  وأنه  حاجاتها  لقضاء  المال  توفير  في  أسرته  يساعد  إنه  مؤمن:  ويقول  مؤقتة 

بتأجيل أكثر من فصل بالجامعة لعدم توفر المال.

لجأ مؤمن  إلينا وشرح حاله المتعثر وخصوصاً أنه يساعد أسرته في مصروفها.

لشراء   $2000 وقدره  بمبلغ  حسن  قرض  بمشروع  بتمويله  وقمنا  لطلبه  استجبنا 
توكتوك والعمل عليه.

مؤمن اآلن يصارع الحياة ويعمل بكل جهد ويسدد أقساطه المستحقة بعد أن توفر له 
مصدر دخل، وعّبر مؤمن عن سعادته بعد أن هدأ باله ووجد مصدرًا للرزق  ألسرته 

يساعدهم في توفير احتياجاتهم.

08
قصص نجاح

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

المبادرات2000167122وسيلة نقلالنصيراتمؤمن فتحي النملة152/117
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وديع جرادات هو شاب في العشرينيات من عمره ويعيل أسرة مكونة من 5 أفراد ، 
وديع شاب ذو همة عالية، حيث لم تقف البطالة عقبة في وجهه؛ كما لم يقف عجزه 
عن إكمال دارسته حاجزًا أمام تحقيق أحالمه المستقبلية. يقول وديع: »أعيل أسرة 
مكونة من خمسة أفراد وأسعى جاهدًا لتحقيق احتياجاتهم بأعمال حرة متعددة وغير 
دورية ودائمًا كان لدي حلم امتالك سيارة خاصة ولكن قلة المال كانت العائق الذي 

يحول دون تحقيق حلمي«.

الخضراوات،  لنقل  بشراء سيارة  وقام   ،$2000 مبلغ قرض حسن  وديع حصل على 
ويوميًا يقوم بشراء بضاعة بمبلغ 230$ وبيعها بمعدل ربح يومي 20$. صافي الربح 
الشهري: 600$ )منهم 167$ قسط القرض( وديع اآلن أصبح لديه عمل وقدرة على 
توفير لقمة العيش  ألسرته ويتوّجه بالشكر للهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بعد اهلل 
والتي أتاحت له فرصة العيش الكريم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في 

قطاع غزة.

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

2000167125تجاريبيت حانونوديع إبراهيم جرادا ت117/177
الجمعية الفلسطينية 

الكويتية
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أمير عبد الناصر المكاوي يبلغ من العمر 25 عامًا يعيل أسرة مكونة من 10 أفراد ، 
كان يسعى جاهدًا لتوفير فرصة عمل له، وبعد البحث المستمر توجه إلينا واستمعنا 
إليه، فوافقنا على منحه مبلغ 2000$ ضمن مشاريع التنمية المجتمعية لكي ينشئ 

مشروعه الصغير الذي يسد به رمق عائلته.

أمير بدأ بتحضير مشروعه وهو ) محل جواالت (، كان في البداية صغيرًا ثم تطور 
حينما تم تمويل مشروعه فأصبح صافي الربح الشهري من المشروع: 450$ )منها 

167$ قسط القرض(.

أمير الذي تمّكن من إنجاح مشروعه لتوفير لقمة العيش ألسرته يتوّجه بالشكر للهيئة 
الكريم في ظل  العيش  له فرصة  أتاحت  العالمية بعد اهلل والتي  الخيرية اإلسالمية 

الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

المبادرات20001671210تجاريالمغازيامير مكاوي145/117
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الوضع  منها  و  بها  مرت  التي  الظروف  و  عماد  ريم  عانتها  التي  المعاناة  رغم   
من  بعضًا  فيه  تتجاوز  الذي  اليوم  يأتي  أن  أمل  على  كانت  أنها  إال  االقتصادي 
األزمات التي تعيشها ,كانت تحلم ريم بفتح محل بوتيك حريمي حيث إنها تمتلك 
الخبرة الكافية في آلية إدارة المحل خصوصًا و أنها تمتهن مهنة الخياطة و التطريز، 
محل  فتح  في  حلمي  يتحقق  أن  أتوقع  أكن  )لم  المحل  افتتحت  أن  بعد  فتقول: 

أعتاش منه و أسرتي في ظل عدم القدرة على توفير المال الالزم لذلك( .

 »أوجه شكري الجزيل للهيئة الخيرية اإلسالمية  العالمية على ما قدموه لي من 
دعم مادي و توجيه معنوي و تحفيزهم لي ألقوم بمشروعي« ، وتكمل فيما يميز 
الزبائن،  مزيدًا من  له  يجلب  ما  و هذا  امرأة«  تديره  و  نسائي  »أنه محل  محلها: 
وتقول عن أوضاعها بعد فتح المشروع: »الحمد هلل فأنا اآلن أسدد القسط الشهري 
الذي التزمت به و تحسنت ظروف حياة أسرتي بنسبة قليلة و لكن أأمل أن تتحسن 

أكثر في المستقبل مع تحسن أوضاع البلد«

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

2000167125تجاريبيت حانونوديع إبراهيم جرادات117/177
الجمعية الفلسطينية 

الكويتية

04 مشروع : محل مالبس وكريمات نسائية - غزة .
قيمة المشروع : 1200 $
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قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

2000167125تجاريبيت حانونوديع إبراهيم جرادات117/177
الجمعية الفلسطينية 

الكويتية

الشاب أحمد كامل خضيرة مواليد 1991 حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، 
هو مثال لقصص المعاناة التي يتعرض لها شباب غزة بسبب الواقع المرير الذي ُفرض 

عليهم.

اهلل  بفضل  انتهت  الرزق  على  للحصول  اليائسة  المحاوالت  من  العديد  ألحمد  كان 
عندما التجأ لمؤسسة وافا الدولية محاوالً حل المشكلة التي ظن يومًا أنها غير قابلة 

لالنتهاء، حيث حصل على مبلغ قدره 1800 دوالر.

قّدم أحمد مشروعه لمؤسسة وافا والتي قامت بدراسته بشكل جدي ثم قررت منحه 
الصغير وهو  لينفذ مشروعه  العالمية  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  بتمويل من  القرض 
سيارة تاكسي ليستطيع االستفادة من مدخولها في سد احتياجاته واحتياجات أسرته.

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

مجموعة وافا1800150123خدميقصاع غزةأحمد خضيرة122/150
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ريهام جمال وشاح شابة طموحة من مدينة النصيرات وذات مؤهل جامعي، قررت أن تكسر كل الحواجز 
المجتمعية التي تعيق عمل المرأة وتقدمت لمؤسسة وافا الدولية بفكرة عمل ليست جديدة أو مستحدثة 
وإنما هي نادرة ومطلوبة في سوق العمل في قطاع غزة حيث اقترحت ريهام عمل استديو للتصوير خاص 

بالسيدات.

وهي فكرة تمتلك احتماالت نجاح كبيرة جدًا حيث إن هذه المشاريع مطلوبة وبشكل كبير في الوسط 
الغزي المتحفظ. ولكن األهم هو أن ريهام لم تقدم طلب المشروع على سبيل التسلية أو ملء الفراغ وإنما 
الحاجة الملحة والظروف القاسية هي التي دفعتها للبحث عن مصدر للرزق تعتاش منه وزوجها وأوالدها.

األثر اإلقتصادي واالجتماعي:

التي تهتم ألمر عائلتها وتساعد زوجها في مواجهة __ الفاعلة  الفلسطينية  للمرأة  اصبحت ريهام مثاالً 
الظروف الصعبة.

ارتفع دخل أسرة ريهام وأصبح بإمكانها توفير معظم احتياجات أسرتها.__

زاد هذا المشروع من الترابط األسري حيث كانت تعاني من الضغوط النفسية الكبيرة  نتيجة للفقر والحاجة مما كان يؤثر عليها سلبًا.__

يمثل المشروع سهماً في اتجاه دعم األفكار البناءة والذكية التي تتناسب مع الواقع وبيئة العمل.__

تقوم ريهام بسداد دفعات قرضها بانتظام وهو مؤشر فّعال على أن أمورها تسير في  االتجاه الصحيح.__

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

مؤسسة وافا الدولية1600114,29145خدميقطاع غزةريهام وشاح122/162

06

24



كحال العديد من العاملين داخل الخط األخضر في فلسطين المحتلة فإن السيد محمود ياسين يعاني 
وطأة رعب البطالة والحاجة وتهديد الفقر. هده الفئة والتي تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع في غزة كانت 
والزالت تمثل العبء األكبر، وقد اتضح ذلك جليًا بعدما ألقى الحصار بظالله على أبناء الشعب الجريح 
في غزة، ولكن هنا نعرض مجددًا قصة تحدي جديدة حيث إن محمودًا لم يتراجع ولم يستسلم بل بحث 

عن مخرج ينقذه من شتات األمر. 

وفي إحدى األيام تقدم محمود لمؤسسة وافا الدولية طالبًا القرض الحسن، وقد قام بتقديم فكرته التي 
تتمحور في محل لبيع األدوات المنزلية، وأوضح بأن لديه القدرة على العمل وتطوير الفكرة لألفضل، 
الخيرية  الهيئة  قامت  المطروحة  النجاح  سبل  كل  االعتبار  بعين  أخذت  للمشروع  جدية  دراسة  وبعد 

اإلسالمية العالمية بتمويل المشروع والذي يعتبر اآلن من أحد المشاريع الناجحة.

األثر اإلقتصادي واالجتماعي:

توفير مصدر دخل إضافي ألسرة محمود التي كانت تعتمد على المعونات اإلنسانية__

المساهمة في الحد من انتشار البطالة ولو بالقدر الضئيل.__

إحداث ومضة أمل لهذه األسرة المسكينة التي فقد ربها عمله.__

تشجيع اآلخرين على التحّلي بروح الصبر ومقاومة الظروف والسعي لألفضل بكل الطرق.__

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

مؤسسة وافا الدولية2000200105تجاريقطاع غزةمحمود ياسين122/328
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السيد محمد أبو حمدة يعتبر مثاالً للرجل ذي اإلرادة، حيث لم يمنعه مؤهله العلمي البسيط من العمل 
بكد واالعتماد على حسه الفطري في اإلدارة ليتقدم بمشروع لمؤسسة وافا الدولية وهو عبارة عن بقالة 
متواضعة، هادفًا بذلك إلى إيجاد مصدر للرزق الحالل، ومتحديًا للظروف الصعبة التي تلقي بثقلها على 

كل أفراد المجتمع بال استثناء.

وهنا بدأ دور المؤسسة في دراسة المشروع بشكل جدي، وإلقاء الضوء على مقدم الطلب وقدرته على 
إدارة المشروع بالشكل الصحيح، لم تتواَن المؤسسة عن مساعدة السيد محمد، وقد منحته المبلغ بالتمويل 
المالئم  من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية، والذي يتكفل بتغطية كافة حاجات المشروع على الوجه 

الصحيح، وقد أثبت محمد قدرته على إدارة المشروع

األثر االقتصادي واالجتماعي:

يلتزم محمد بالسداد في موعده وهذا مؤشر جيد.__

فتح مصدر رزق له ولعائلته المعدمة.__

يسعى محمد اآلن الدخار جزء من عائدات المشروع الستخدامها في توسيع المحل وتنويع البضاعة.__

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

مؤسسة وافا الدولية2000143145تجاريقطاع غزةمحمد أبو حمدة122/168
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سمير الخطيب رجل وعلى قساوة ظروفه ال تفارق البسمة محّياه، وهو يمثل نموذجًا لرب األسرة الكادح، 
فهو يعيل أسرة من ثمانية أفراد على الرغم من أنه ولمدة عشر سنوات لم يمتلك وظيفة أو عماًل ثابتًا 
يمكنه من تحسين مستوى معيشته، كما أن مؤهله العلمي البسيط لم يسعفه في سوق العمل في قطاع 

غزة، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من أبناء الشعب الذين يعانون من البطالة وشح الوظائف.

الدولية راغبًا بذلك في إنشاء مشروع صغير وهو عبارة عن  تقدم سمير بطلب تمويل لمؤسسة وافا 
مطعم للمأكوالت الشعبية )فول وفالفل( فهو مجال قد عمل فيه لفترة ولديه الخبرة الكافية، وهو مادفع 
بالمؤسسة وبتمويل من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية أن تمنحه المبلغ المالئم هادفة بذلك إلى 

إنقاذه وانتشاله من مستنقع الفقر والبطالة.

األثر االقتصادي واالجتماعي:

حسن إدارة سمير لمشروعه وجودة عمله وابتسامته أكسبته شهرة كبيرة في منطقته. __

نوفير مصدر دخل ثابت لسمير وأسرته.__

المساهمة في الحد من البطالة.__

قيمة القرص نوع المشروعالعنواناسم المستفيدرقم المشروع 
)ع.م(

قيمة القسط 
)ع.م(

فترة السداد 
الضامنعدد األفراد)شهر(

مؤسسة وافا الدولية2000143145تجاريقطاع غزةسمير الخطيب117/169
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المستفيدة: منال محمد الزقزوق
المشروع: مكتبة

مكان المشروع: خانيونس
تعيل 3 أفراد في عائلتها

 

»حصلت منال على 
قرض حسن بقيمة 

 10000
شيكل)عملة محلية(«

المستفيدة: نجاح جابر خليفة 
المشروع: خاليا نحل

مكان المشروع: المحافظة الوسطى
تعيل 5 أفراد في عائلتها

 

»حصلت نجاح على 
قرض حسن بقيمة 

 10000
شيكل)عملة محلية(«

مالحظة / المستفيدة رفضت 
التصوير وتم التصوير مع زوجها

المستفيدة: ياسمين ربيع درويش
المشروع: بقالة

مكان المشروع: المحافظة الوسطى
تعيل 10 أفراد في عائلتها

»حصلت ياسمين على 
قرض حسن بقيمة 

8000 شيكل)عملة 
محلية(«

مالحظة / المستفيدة رفضت 
التصوير وتم التصوير مع أخيها 



29



30


