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نظام التمویل متناھي الصغر 

لدعم الشركات الناشئة في 

منطقة المتوسط



10%

90%

نبذة عن المشروع 

یرغب نظام MEDSt@rts في مساعدة الشباب الذین 
یمتلكون أفكار واعدة على تجاوز قیود االئتمان لیتمّكنوا من 

بدء مشاریعھم أو توسیع نطاقھا. 

في الواقع، سیعمل المشروع على تطویر نموذج دعم مبتكر 
لتیسیر الحصول على التمویل بالنسبة لألشخاص "غیر 

المؤھلین للحصول على قروض بنكیة" في منطقة البحر 
ا لمتوسط. 

ویتمثّل الھدف من ھذه العملیة في إنشاء برنامج مشترك 
عابر للحدود لیكون بمثابة نظام إقراض بدیل مستوحى من 

المبادئ األخالقیة للتمویل والتضامن، تشارك فیھ 
المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. 

یھدف نظام MEDSt@rts إلى مساعدة العاطلین عن 
العمل - ال سیما النساء والشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 
18 و 40 عاماً - والشركات التي تعمل في قطاع االقتصاد 

 غیر الرسمي. 
ستُشكل النشاطات الكشفیة، والتدریبیة، والتمویلیة الخطوات 

 .MEDSt@arts لرئیسیةالثالث لنھج نظام 

ما ھو ھدف المشروع؟ 

إّن تطویر نموذج جدید لدعم الشركات، مستوحى من 
المبادئ األخالقیة للتمویل والتضامن سیسمح للعدید من 

رّواد األعمال الشباب والنساء بإنشاء مشاریعھم الخاصة، 
وتطویرھا، وإدارتھا. 

سیؤدي المشروع إلى تكوین 75 شركة متناھیة الصغر، 
وصغیرة ومتوّسطة جدیدة (MSMEs) ویوفر  ما یقرب 

 من 225وظیفة جدیدة.  

 من ھم المستھدفون من المشروع؟ 
طالب 

المدارس الثانویة والجامعات 
اطال عنً العمل  75 شابّا عً

من رّواد األعمال الطموحین، 
 المشاریع التجاریة في مراحلھا المبكرة 

السلطات المحلیّة، والشركات متناھیة الصغر، 
والصغیرة، والمتوسطة، ومقّدمو خدمات التوظیف 

المحلیّة، والمراكز التجاریة، وغرف التجارة  
الجھات الفاعلة في التمویل متناھي الصغر مثل  

رعاة األعمال، وأصحاب 
رؤوس األموال، والمؤسسات المالیة 

الخاصة والعامة 

 

المیزانیة
 إجمالي المیزانیة 

2.831.039،71 یورو

 مساھمة اتحاد ا�وروبي:
یورو  2.547.935،73

 التمویل المشترك للمشروع:
283.103،98 یورو

المتوقعة 
اإلنجازات 

 1 قاعدة بیانات شاملة تتضّمن جمیع خطط التمویل 
متناھي الصغر المتوفرة في منطقة البحر المتوسط 
 انضمام 60 منظمة لتكون جزءاً من شبكة متوّسطیة 
للتمویل متناھي الصغر والقروض متناھیة الصغر 

بغرض تطویر األعمال  
 تحدید 75 فكرة تجاریة مبتكرة ودعمھا في قطاعات 

مختلفة (كالسیاحة المستدامة والحرف الیدویة) 
 15 حزمة تمویل متناھي الصغر تجمع بین الدعم 

المباشر (قرض فرعي) والتمویل الجماعي 
 15 مشروع جدید في كل بلد 


