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من  مؤسساتال في بناء أقر أنا مقدم هذه الرسالة إنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير

ارة له وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت اإلش.  جامعة القدس–برنامج التنمية الريفية 

  .حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  

  :التوقيع

  

  صباح مصطفى إخميس

  

  ٢٠٠٧-٠٧-٢٦:التاريخ
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  شكر وعرفان
  

إلى كل من ساهم في تقديم هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر المبحوثين الذين زودوني 

  . إلخراج هذه الدراسةبالمعلومات الوافرة

  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور أسامة شهوان لما بذله من حسن متابعة في 

  .إشرافه على إعداد هذه الرسالة

  

  . بالشكر الخاص للدكتور زياد قنام مدير البرنامج لما قدمه من مساعدة قيمةأتقدمكما 

  

  .مير حزبون على توفيره مواد هامة للبحثالدكتور سكما وأتقدم بالشكر الجزيل 

  

أتقدم بشكري أيضاً إلى المنظمات غير الحكومية اإلقراضية والعاملين فيها لما أبدوه من حسن 

المركز العربي للتطوير الزراعي، مؤسسة هوب، الجمعية الفلسطينية ( تعاون وأخص بالذكر

 غاثة الزراعية، مؤسسة اإلسكان التعاونياإل/ أصالة، جمعية التوفير والتسليف/ لسيدات األعمال 

CHFفاتن ،( .  

  

  صباح مصطفى إخميس
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  تعريفات
  

هي العملية التي من خاللها تتحقق في متوسط نصيب الفرد من الدخل   : التنمية االقتصادية

الحقيقي على مدار الزمن والتي تحدث من خالل تغييرات في هيكل 

ات المنتجة إضافة إلى إحداث تغيير في اإلنتاج ونوعية السلع والخدم

  .)٢٠٠٣لبد، .( هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء

التنمية البشرية 

  المستدامة

توسيع نطاق خياراتهم ليفعلوا المزيد من األشياء   تمكين الناس منهي   :

وليتجنبوا األمراض القابلة للعالج وليملكوا  وليعيشوا حياةً أطول وأفضل

وهكذا تصبح عملية . ما هنالك ون العالم من المعرفة وإلىالمفاتيح لمخز

الرفاه االقتصادي  التنمية عملية تطوير القدرات ال عملية تعظيم المنفعة أو

  .)٢٠٠٣ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (

هو تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل  بحيث تكون هذه   :  النمو االقتصادي

  .ة وليست نقدية وعلى المدى البعيدالزيادة  حقيقي
 الذي يقومون به من ل الفقراء ووصف للنشاط االقتصاديهو قطاع العما  :  الرسميغير القطاع

خالل ممارسته للحصول على دخل أقل وغير منتظم بسبب عدم توفير 

  .حكومات العالم الثالث لبعض المعونات و لمزايا في حالة البطالة

اد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبداً خالل فترة اإلسناد جميع األفر  :  البطالة

في أي نوع من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل أو قاموا 

  )٢٠٠٣الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، .( بالبحث عنه

التنمية االقتصادية 

واالجتماعية 

  الشاملة

تؤدي إلى .. يجاد تحوالت هيكليةوموجهة إل. عملية مجتمعية واعيةهي   :

وقدرات . وإطالق طاقة منتظمة في متوسط إنتاجية الفرد .تكوين قاعدة

يؤكد االرتباط بين . العالقات االجتماعية ضمن إطار من. المجتمع

مستهدفا توفير االحتياجات . المشاركة ويعمق متطلبات. المكافأة والجهد

عبد (واالجتماعي والقومي وموفرا ضمانات األمن الفردي. األساسية

  ).٢٠٠٣اهللا،

مفهوم إلى غياب أو عدم ملكية األصول أو حيازة الموارد أو اليشير   :  الفقر

الثورة المتاحة المادية وغير المادية، فإذا كان هذا النقص في الثروة 

المادية أو الدخل حيث يكون الفقر اقتصاديا يتمثل في عدم القدرة على 

بصورة كلية )  المسكنالمأكل و الملبس و(ولوجية باع الحاجات البيإش

أو في مستوى إشباع الحاجات األساسية وتدني ) بالفقر المطلق(ويسمى 
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المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات األفراد والجماعات داخل 

  ).٢٠٠٥ضبعان، ) (فقر نسبي(المجتمع 

  

 صغيرة جداً لتنمية مشاريعهم تزويد العائالت الفقيرة جداً بقروضهو   :  التمويل الصغير

  )٢٠٠٦محمد، يونس،(.المتناهية الصغر
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  المختصرات
  

أينما وردت المختصرات أدناه وفي أي جزء أو فص من هذه الرسالة فإنها تعني وتدل على المفاهيم 

  :التي تقابلها في الشرح أدناه
 

  عربية القائمة المختصرات
 

  اللةالد  :  المختصر

  

  .الجمعية العربية لسيدات األعمال  :  أصالة

  .معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  :  ماس

  .المركز العربي للتطوير الزراعي  :  أكاد

  .الالجئين المتحدة لغوث وكالة األمم  :  األنروا

  .الفلسطينية لإلقراض والتنمية  :  فاتن

  .شركة االتصاالت الفلسطينية  :  بال تيل

  .شركة فلسطين للتنمية واالستثمار  :  باديكو

  مؤسسة دولية غير حكومية لتقديم قروض صغيرة  مقرها فرنسا    بالنت فايننس

  

  ).اإلنجليزية:(قائمة المختصرات
 

Description 
 

 Abbreviation 

Cooperative  Housing Foundation : CHF 

Gaza Women Foundation Loans :  GWFL 

Netherlands Organization for International Development 
Cooperation 

:  NOVIB 

American Near East Refugee Aid :  ANERA 

United State Agency for International Development :  USAID 

Non Governmental Lending Organizations :  NِGLOs 
Consultative Group to Assist the Poor.  CGAP 
Small to Medium Enterprise.  SME 
International Fund for Agricultural Development.  IFAD 
International Energy Credit Association..  IECA 
Solidarity International for development and Investment.   SIDI 
The Kentuky Foundation For Women  KFW 
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 دراسة ملخص ال
  

 وإبراز الدعم اإلقراضية،تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المنظمات غير الحكومية 

المالي للمشاريع الصغيرة وكون هذا الدعم يهدف إلى المساهمة االقتصادية واالجتماعية سواء على 

  .مستوى الدولة أو على المستوى الشخصي ألصحاب المشاريع الصغيرة

  

بيت ( في منطقة الجنوب ٢٠٠٦ حزيران -٢٠٠٥لدراسة في الفترة الواقعة بين أيلول أجريت هذه ا

لقياس اتجاهات المبحوثين نحو المنظمات غير الحكومية اإلقراضية العاملة في منطقة ) لحم والخليل

  .وقد ارتكزت هذه الدراسة على أسئلة وفرضيات تقيس مستوى الرضا لدى المقترضين.الدراسة

  

، وقامت بجمع المعلومات الهامة لتحقيق أهداف الدراسة باستخدام لوصفيامنهج الباحثة استخدمت ال

في حين قامت بتحليل ومعالجة مخرجات االستبانة إحصائياً . االستبانة ومراجعة األدبيات السابقة

  .اإلحصائية   SPSSوعرضها بواسطة حزمة

  

 مساهمة تجاه مستوى متوسط من الرضا أظهرواالبية المبحوثين  أن غ:الدراسةوقد أظهرت نتائج 

القرض في توسيع وتطوير مشاريع جديدة و أيضاً في زيادة المبيعات أو الخدمات التي تقدمها 

 وجود أي تأثير على صعيد من الرضا تجاهمتدني إلى مستوى باإلضافة . للمشاريع الصغيرة

وتبين أن هناك مستوى .وعتأسيس مشروع جديد، زيادة في الدخل و زيادة العاملين في المشر

رضا على أن حجم الضمانات ال يتناسب مع قيمة المبالغ المقدمة كقرض لصغرها، ال  مرتفع من

ال بد من وجود نظام ضمانات يتناسب مع ف أن المبالغ هي قروض متناهية الصغر  إلىنظراً

  .احتياجاتهم خاصة أن هذه الفئة تجد صعوبة في توفير الضمانات

  

الفائدة :  المبحوثين بشكل سلبي جداً الشروط المفروضة عليهم وأوجه هذا التقييمةلبي غاقيمكما 

لى تسديد إالمرتفعة والغرامات المفروضة على التأخير، زيادة األعباء المالية للمقترضين بالنسبة 

المبلغ المقترض، في حين أن هذه الشروط حسب رأي المبحوثين تشكل قيوداً على إيجاد فرص 

أما فيما يتعلق . يث أبدى المبحوثين موافقتهم العالية في البحث عن مصادر أخرى لإلقراضعمل ح

باإلجراءات المفروضة على المقترضين جاءت النتائج لتؤكد على صعوبة إجراءات المنظمات غير 

ن وقد تبين هذا التقييم السلبي جداً على أن المقترض ال يستطيع أ. الحكومية اإلقراضية الفلسطينية

 تؤثر على خطته للبدء بتنفيذ العمل، باإلضافة إلى  قدينتظر وقتاً طويالً للحصول على قرض والتي
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أن اإلجراءات الصعبة ال تتناسب مع حجم المبالغ الصغيرة المقدمة لذا هناك موافقة عالية على أن 

  .محدوداًتلك اإلجراءات ال تخدم الفئات الفقيرة وبالتالي اإلقبال على أخذ القروض يكون 

  

مة هتمثل بعدم مساوالذي كما أكد غالبية المبحوثين عن عدم رضاهم عن الدعم الفني و اإلداري 

المقترضين بعد المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في توفير موظفين إداريين لمتابعة تطور أداء 

ت تدريبية مهمة  و عدم توفير دورا ال تكون عن دراسة جدية آلية اختيار المستفيدينالقرض،أخذ 

 كما ينصب اهتمام المنظمات غير الحكومية اإلقراضية .المشروعوتطوير خطة عمل للبدء بتنفيذ 

  . تقديم دعم مالي فقط وانعكاسه سلباً على آلية اختيار المستفيدين من القروضفي

  

مات  أهداف وسياسات المنظلدى المبحوثين تجاه مستوى متدن من الرضا هناكن أأظهرت النتائج 

دعم . مشروطية الدعم األجنبي لتلك المنظمات: غير الحكومية اإلقراضية وأوجه هذا التقييم

تأكيد . المشاريع الصغيرة القائمة فقط وتأثيره على عدم إيجاد فرص عمل أو تأسيس مشاريع جديدة

ي  القروض فلضآلة عددعلى أن هدفها ربحي، تناقض سياساتها وأهدافها مع الواقع الفلسطيني 

الوضع الحالي و عدم وجود تنافس إيجابي بين تلك المنظمات على تقديم تسهيالت مالية 

كما يؤكد غالبية المبحوثين على عدم توجيه المنظمات غير الحكومية اإلقراضية . للمقترضين

أهمية التنسيق بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية لكي . للمقترض إلى منظمات أخرى شبيهة

  .حتياجات المالية والفنية للمقترضينيدعم اال

  

تقديم خدمات مالية من المنظمات غير الحكومية :ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها الباحثة

تلبية احتياجات الفقراء من خالل التمعن بدراسة الشروط التي و.اإلقراضية لصغار المقترضين

 اإلقراضية من طبيعة غير الحكوميةات اقتراب المنظمو.تضعها المنظمات غير الحكومية اإلقراضية

 بسمعة الشخص المحلي في المجتمع أو عتبارخذ بعين االاألو.األنشطة االقتصادية الفلسطينية المحلية

عقد لقاءات دورية مع المقترضين و.بعض الضمانات الشخصية والجماعية كضمانات على القروض

ات الدوام الرسمي وذلك لتقديم  زيارتهم في أماكن عملهم حتى خارج ساع عن طريقسواء

إنشاء نظام للمعلومات يضم كل المؤسسات العاملة في مجال اإلقراض واإلدارة و.المساعدة

ارتباط الخدمات التمويلية بخدمات . واإلشراف على المشروعات ومتابعتها وتقديم الخدمات لها

متناهية الصغر بأنظمة التنمية ارتباط الخدمات المقدمة للمشاريع الصغيرة وال.أخرى إرشادية وفنية

تبسيط اإلجراءات في تقديم .االجتماعية واالقتصادية للمجتمع المحلي الفلسطيني والدولة

  .العمل على زيادة شفافية المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينيةو.القروض
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The Role of the Non-Governmental Lending Organizations in the 
Palestinian Economical Development 

  
Abstract 
 
This study aimed at throwing light on the role of the non-governmental lending 
organizations (NGLOs), and bringing into view the financial aid provided to the small 
projects, as this aid is expected to contribute to the socioeconomic development, both at the 
individual and national levels. 
 
This study has been conducted in the period between September 2005 and June 2006 in the 
southern part of the West Bank (Hebron and Bethlehem), to measure the attitudes towards 
NGLOs functioning in the study area. The study was based on questions and assumptions 
to measure the level of satisfaction and contentment of the beneficiaries (debtors). 
 
The researcher used the descriptive-analytical approach. To achieve the study objectives, 
the necessary data was gathered using the questionnaires as well as reviewing the previous 
literature. The gathered data was treated and analyzed using the SPSS statistical  package. 
 
The findings of the study were presented as the assessment of the role of the Palestinian 
NGLOs in the Palestinian development activities through its support to small projects. 
 
The majority of the investigated sample showed a moderate level of satisfaction about the 
contribution of the given loans in expanding and developing new projects and in increasing 
the sales or the services provided to the small projects. In addition to a low assessment in 
regard of the effects on establishing new projects, improving the income or increasing the 
number of employees of the project. 
 
The majority of the surveyed sample highly emphasized that the size of required warranties 
did not match with the value of the low given loans. Since the loans are extremely small, 
an appropriate warranty system should be introduced to match with their needs, as this 
group finds it highly difficult to provide the required guarantees. 
 
The majority of the examined sample assessed extremely negatively the conditions 
imposed on them as to: the high interest rate, as well as the fines and penalties required 
upon delaying payments, leading to increment of the financial burden on the beneficiary 
debtors. These conditions, according to the examinee, limited the opportunities to create 
new jobs, as the examinee demonstrated a high degree of agreement to search for 
alternative sources of lending. As to the measures or procedures imposed on the 
beneficiaries (debtors), the findings highlighted the complexity of the procedures adopted 
by the NGLOs to grant the loans. This negative assessment brought about as a result of the 
long and complicated procedures that affect or delay the plan to execute the project, in 
addition to the fact that these complicated procedures are not proportionate to the small 
values of the given loans. Therefore, there was a high degree of agreement between the 
examinee that these procedures did not work well for the poor groups, and consequently 
the interest or willingness in getting the loans was limited. 
 
The majority of the tested sample stressed their un-satisfaction about the technical and 
administrative support provided by the NGLOs. There was no contribution in assigning 
personnel to follow up the beneficiaries after getting the loans, weakness in the 
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mechanisms and standards of selecting the beneficiaries, and no provision of training 
courses and developing action plans to execute the projects. The main concern of the 
NGLOs was to provide the financial support, which was reflected negatively on the 
mechanism of selecting the beneficiaries. 
 
The findings also showed that the majority of the surveyed emphasized a low level of 
satisfaction in regard to the objectives and policies of the NGLOs. This assessment arise as 
to the conditional aid to these organizations provided by the foreign donors, and supporting 
the existing projects without establishing new ones or creating new job opportunities. The 
aims of these NGLOs are to gain profits, and their aims and policies are incompatible with 
the Palestinian situation as to the scarcity of the loans given currently and the absence of 
positive competition between these organizations to provide financial facilities to the 
debtors. The majority of the surveyed stressed that NGLOs did not direct or forward them 
to similar organizations, as it is important to organize and coordinate the activities of these 
organizations in order to support and meet the financial and technical needs of the debtors. 
 
Based on the results of the study, the researcher recommends that the necessity of 
providing financial services from NGLOs to small debtors, that meet the needs of the poor 
groups through careful or close examination of the conditions put by NGLOs.The necessity 
that the NGLOs activities being compatible with the local Palestinian economic activities. 
Other recommendations, minimizing or simplifying needed guaranties as to the sufficiency 
of the reputation of the selected beneficiary or certain individual or collective guarantees 
for the loans. The researcher recommends, holding periodical meetings with the 
beneficiaries including visiting them at their work places even outside regular working 
hours to provide assistance. Developing a data base encompassing all NGLOs as well as 
administering and following up the projects and providing the needed services to them. 
The researcher also recommends, connecting the financial services with other technical and 
counseling services,. Connecting the services provided to the small and infinitesimal 
projects with the socioeconomic development programs, both at the local and national 
levels. Simplification of the procedures of granting the debts., Enhancement of the 
transparency of the Palestinian NGLOs. 
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  الفصل األول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اإلطار العام للدراسة

  

  أهدافه، وفرضياته، مبرراته يتناول هذا الفصل مشكلة البحث، 

  

  دراسة مشكلة ال١,١

  

الرغم من مساهمة المنظمات غير الحكومية في التنمية االجتماعية واالقتصادية إال أن برامج على 

هذه المنظمات المتلقية للدعم والتمويل أحياناً تجد نفسها واقعة تحت ضغط شروط التمويل في 

تحديد برامجها وأنشطتها، يبرز التساؤل حول دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في دعم 

لمشاريع الصغيرة وبالتالي انعكاسه على التنمية االقتصادية الفلسطينية ؟ وما هو الحيز الذي يلعبه ا

دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في التأثير على قدرة المشاريع الصغيرة في مساهمتها في 

  .التوظيف وخلق فرص عمل

  

  الدراسةمبررات  ٢,١

  

 .ة حسب حدود معرفة الباحثندرة الدراسات حول موضوع الدراسة •

 .رغبة ذاتية لفهم ماهية المشاريع الصغيرة ودورها بالتنمية االقتصادية •

 . التي تواجه المشاريع الصغيرة المالية اإلقراضيةمعرفة العقبات •

  

  الدراسة أهداف ٣,١

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي
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براز الدعم المالي للمشاريع    تسليط الضوء على دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإ         •

الصغيرة ومن ناحية أخرى إبراز دور المـشاريع الـصغيرة فـي التنميـة االجتماعيـة                

 .واالقتصادية

الفلسطينية الفاعلة على صعيد دعم المشاريع       اإلقراضيةالحكومية  تقييم دور المنظمات غير      •

، حجم القـروض،    طبيعة القروض ( الصغيرة وتناول أدوارها وسياساتها وطبيعة الخدمات     

 .التي تقدمها للفئات المستهدفة) دعم فني، دورات ورشات عمل، تشغيل، زيادة الدخل

زيادة الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة وتعزيز االهتمام بها وبالتالي بلورة توصيات معينة             •

 .تنسجم مع دورها الوطني التنموي

  

  دراسة تساؤالت ال٤,١

  

  :وصول إلى نتائج علمية ال بد من طرح التساؤالت التاليةولغرض تحقيق أهداف الدراسة وال

  

هل تساهم المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينية في التنمية االقتصادية بشكل  •

 فعال؟

ما هي شروط المنظمات غير الحكومية الفلسطينية اإلقراضية العاملة في الضفة الغربية  •

 ؟لتقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة

هل يساهم الدعم المقدم من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية اإلقراضية العاملـة فـي               •

 الضفة الغربية في رفع مستوى المعيشة ألصحاب المشاريع الصغيرة؟

هل يساعد الدعم الفني واإلداري المقدم من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية اإلقراضية             •

 ير واقع المقترضين؟العاملة في الضفة الغربية على تغي

الفلسطينية الداعمـة للمـشاريع     اإلقراضية  الحكومية  هل هناك تنسيق بين المنظمات غير        •

 الصغيرة ؟

ما مدى رضا أصحاب المشاريع الصغيرة عن الخدمات المقدمة مـن المنظمـات غيـر                •

 الحكومية الفلسطينية اإلقراضية؟

التي تقـدمها المنظمـات غيـر       ما مدى استفادة أصحاب المشاريع الصغيرة من الخدمات          •

 الحكومية الفلسطينية اإلقراضية؟

مـع  هل يتطابق الدعم المقدم من قبل المنظمات غير الحكومية الفلـسطينية اإلقراضـية               •

 .احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة؟
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  دراسة فرضيات ال٥,١

  

 الفرعية، وقد استندت هذه الدراسة على الفرضية العامة باإلضافة إلى مجموعة من الفرضيات

  :كانت الفرضية الرئيسية كما يلي

  

في ظل الظروف الراهنة تساهم المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في التنمية االقتصادية 

  :أما الفرضيات الفرعية فهي .الفلسطينية

  

تأثير للقرض على تأسيس مشاريع جديدة و تحسين المستوى المعيشي ل إيجابي تأثيرهناك  •

  ).حاب المشاريع الصغيرة في محافظة بيت لحم والخليلللمقترضين أص

رضا من المبحوثين عن الضمانات المطلوبة من قبل المنظمات غير الحكومية عدم هناك  •

  ). اإلقراضية في محافظتي الخليل وبيت لحم

 المطلوبة من قبل المنظمات غير الحكومية الشروطهناك رضا من المبحوثين عن  •

  ). الخليل وبيت لحماإلقراضية في محافظتي 

 غير الحكومية نحو المنظمات اإلقراضية المبحوثين إلجراءات إيجابي منهناك تقييم  •

  .  أصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الدراسة

هناك تقييم إيجابي من المبحوثين للدعم الفني واإلداري الذي تقوم به المنظمات اإلقراضية  •

  .ريع الجديدة في منطقة الدراسةغير الحكومية للمقترضين أصحاب المشا

عن سياسات وأهداف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في من المبحوثين هناك رضا  •

  .منطقة الدراسة

  .هناك تقييم إيجابي للعالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في منطقة الدراسة •

  

ن على أسئلة الدراسة، فقد اعتمد للتعرف على تأثير خصائص عينة الدراسة على اتجاهات المبحوثي

  :الباحث على الفرضية اإلحصائية التالية

  

في إجابات المبحوثين   ) a=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         •

نحو دور المنظمات اإلقراضية غير الحكومية تعزى إلى، المحافظة، الجنس، العمـر،            

هل العلمي، عدد أفراد األسرة، طبيعة العمل، نوع        الحالة االجتماعية، مكان السكن، المؤ    

القرض، ملكية المشروع، تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، نـسبة الفائـدة، فتـرة             

 .التسديد، قيمة األقساط، مدة السماح والضمانات
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  الفصل الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الدراسةاإلطار النظري وخلفية
  

  المقدمة١,٢

  

بدأ العديد من العاملين في ميدان األعمال والصناعة يكتشفون أهمية المؤسسات الصغيرة في 

الصناعة واإلنتاج كعامل مساعد إلى جانب الشركات الكبرى منطلقين من نظرتهم إلى عالقة طردية 

  .بين توسع االقتصاد العالمي وازدياد قوة المؤسسات الصغيرة

  

ت الصغيرة تحديات عديدة في وجه آالعالمي، تواجه المنش  العولمة واالنفتاح التجاريوفي ظل

عالم غير مستقر وسريع التغيرات، حيث سيل السلع والخدمات الحديثة  المنشآت الواسعة النطاق في

المنافسة وبما أن هذه المشروعات تشكل غالبية المؤسسات العاملة في األسواق  تزيد من عبء

ة، فان السلطات المعنية ال بد أن تقوم بوضع إجراءات تنفيذية لدعم هذه المشروعات وجعلها العالمي

   .أقدر على المنافسة

  

تعد المشاريع الصغيرة جزءاً من المؤسسات الصناعية التي يمكنها، إذا ما توافرت شروط اقتصادية 

 من البطالة وتحقيق وقانونية ومؤسسية مالئمة، أن تساهم بشكل فاعل في امتصاص جزء كبير

معدالت النمو االقتصادي إلنعاش االقتصاد، وعلى الرغم من ضعف االهتمام بهذه المشاريع إال أنها 

ظلت تمارس نشاطها االقتصادي في مختلف الظروف وإن كان ذلك في حدود الممكن، وفي ظل 

اً على مجمل النشاط الظروف االقتصادية المعروفة التي كان من ابرز سماتها سيطرة الدولة مركزي
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وإذا كانت البطالة إحدى التحديات المهمة التي ينبغي مواجهتها .االقتصادي من خالل القطاع العام

  دوراً مؤثراً في معالجة هذه  بقوة خالل المرحلة القادمة، فان المشاريع الصغيرة يمكن أن تؤدي

 ،ع هي من نوع المشاريع كثيفة العملالمشكلة، السيما إذا ما أخذنا بعين االعتبار، أن هذه المشاري

التابعة لألمم المتحدة في مجال ) أسكوا(لذلك نجد أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 -٥(أي مؤسسة تشغل ما بين : سعيها لتحديد مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تؤكد على أنها

م تلك المشاريع وتطويرها تلبية لمتطلبات المرحلة  فإننا في الوقت نفسه بحاجة إلى دع،عامالً) ٢٥٠

  .الراهنة وحاجة االقتصاد الوطني

   أرقام حول البطالة عالمياً وإقليميا٢,٢

الصادرة عن مكتب العمل الدولي بجنيف بعنوان اتجاهات التشغيل في  ٢٠٠٤طبقاً إلحصاءات عام  

مليون فرد، عدد ١٨٥,٩ عن العمل نحو  كان إجمالي عدد العاطلين٢٠٠٣عام  نجد أنه حتى"العالم، 

مليون شاب ومن ٨٨,٢مليون، إجمالي الشباب ٧٧,٨مليون، عدد النساء  ١٠٨,١نحو الذكور منهم

  ).٢٠٠٤مكتب العمل الدولي،(."كيف أن البطالة تجتاح العالم وتنتشر بأعداد هائلة،  هنا يتضح

من أعلى معدالت البطالة في العالم وقد فتعتبر بطالة الشباب فيه  أما عن الحال في عالمنا العربي

  هذه الحقيقة، نفس التقرير الصادر عن منظمة العمل حيث تصل معدالت البطالة  أشار إلى

 وبلغ معدل البطالة في أوساط الشباب % ١٢،٢الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلي  في منطقة

 ١٤،٤ن معدالت البطالة للشباب في حي  %٦،٢ بالمعدالت العالمية سنجد أنها  وبمقارنتها،%٢٥،٦

 الشباب أوساطفي بطالة ة ال ونسب %٦،٨المعدالت فيها تصل الصناعية  أما في البلدان، %

 ىوعل  %١٨،٦ والشباب% 9,2 تصل معدالت البطالة إليفي االقتصاديات االنتقالية  و13,4%

وفي جنوب شرق  %٣،٣ا في شرق آسي العكس تماما تقل المعدالت كثيرا في البلدان اآلسيوية فهي

الصحراوية عند معدالت مرتفعة غير أنها  ، وتظل أفريقيا شبه%٤،٨وفي جنوب آسيا % ٦،٣آسيا 

نسبة إلي العدد اإلجمالي  % ١٠،٩حيث وصلت  ال تصل إلي المستوي الموجود في العالم العربي

   )٢٠٠٤،  الدولية منظمة العمل. (للسكان

مسبوق في   غيريألوسط وشمال أفريقيا مواجهة تحدشرق افرض على منطقة الت األرقام هوهذ

مليون شخص،  (104)  بلغ إجمالي عدد القوة العاملة في المنطقة٢٠٠٠ففي عام “ العقدين المقبلين، 

معنى ذلك أنه يتعين على  .2020 مليونا في العام) ١٤٦(ويتوقع لهذا الرقم أن يرتفع ليصبح 

مؤسسة أجفند ."(جديدة خالل العقدين القادمين  فرصة عمل مليون٨٠اقتصاديات المنطقة توفير 

  .)٢٠٠٤ الخليجية،
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   تعريف المشاريع الصغيرة٣,٢

  

فال يوجد تعريف رسمي موحد، للـصناعات        من الصعب تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة      

 إتباعهـا    حول المعايير الممكـن    الصغيرة والمتوسطة، بل يختلف التعريف الرسمي من دولة ألخرى        

لتعريف المؤسسات الصغيرة نظراً الختالف األهداف واختالف المناطق التي تجـري فيهـا هـذه               

األبحاث نتيجة للتفوق الصناعي الذي تتمتع به الدولة المعنية بالدراسـة إال أن هنـاك عنـصران                 

 األعمـال   وعليه يمكن وصفها بأنها   .أساسيان في التعريف هما األيدي العاملة وراس المال المستثمر        

 ،النابلـسي  (المالالتي يديرها أو يشغلها عدد قليل من الناس أو التي تحتاج إلى مبلغ قليل من راس                 

٢٠٠٥(.  

  

  : في دول مختارة منها للمشاريع الصغيرةيمكن إبراز بعض التعريفات

  

 مليون يـن    ١٠٠ عامل أو راس مال قدره       ٣٠٠أقل من   المشاريع التي يعمل فيها     : اليابان •

 مليـون يـن لـشركات    ٣٠ عامل أو ١٠٠ات العاملة في مجال الصناعة وأقل من   للمؤسس

 عامالً وعشرة ماليين ين للشركات العاملة في تجارة التجزئـة           ٥٠تجارة الجملة، وأقل من     

   )٢٠٠١، بكر، مهنا( . عاملين٥وفي قطاع التجارة والخدمات أقل من 

ات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي      الصناعيعرفون  منظمة العمل الدولية    والبنك الدولي    •

 عامـل فـي حالـة الـدول         ٥٠٠النامية وأقل من    الدول  عامل في حالة    ٥٠تستخدم أقل من  

  .)٢٠٠١، بكر، مهنا(.تقدمةالم

 في تصنيفها لهذا القطاع علـى معيـاري رأس           فاعتمدت  دول مجلس التعاون الخليجي    أما •

مدتهما منظمة الخليج لالستشارات الصناعية،     المال وعدد العمال، وهما المعياران اللذان اعت      

اعتبرت أن المنـشآت التـي   عدد العمال،  يخص وبما. في إعداد تقرير لها حول الموضوع    

يزيد عدد العمال فيهـا     صغيرة، وصنفت المنشآت التي ال      منشآت   عامالً   ٣٠ تشغل اقل من  

قد صنفت المنشآت التـي     أنها متوسطة، أما بالنسبة لرأس المال المستثمر، ف       ب عامالً   ٦٠ عن

يقل رأسمالها عن مليوني دوالر أميركي، بأنها صناعات صغيرة، والصناعات التي يتراوح            

، النابلسي(  ماليين دوالر أميركي، بأنها صناعات متوسطة٦ إلى اقل من ٢رأس مالها من 

٢٠٠٥(.  
 

واضـح ودقيـق    هناك صعوبات منهجية تعترض تحديد مفهوم       ومن التعريفات السابقة يتبين أن      

هذه الصعوبة إلى التنوع وغنى التجارب االقتصادية في قطاع األعمـال           وتعود  للمشاريع الصغيرة،   
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الصغيرة، فهناك المشاريع الصغيرة مثل مشاريع االقتصاد المنزلي، المشاريع الجماعية، والفرديـة            

 لكن في   .اية الصعوبة ومشاريع القطاع االقتصاد غير الرسمي مما يجعل إمكانية تعريفه أمراً في غ           

   .لتعريف المشاريع الصغيرةال وعدد العاملين هما المعياران العموم يبقى معيار رأس الم

  تطور المشاريع الصغيرة تاريخياً واقتصاديا ٤,٢

أدى  الدول المتخلفة ممافي أوضح التطور االقتصادي في دول العالم تدهور األوضاع االقتصادية 

ير منها، ولم تعد نظريات التنمية االقتصادية الشائعة تكفي لتحسين أوضاع إلى انتشار الفقر في كث

ولحسن الحظ بدأ اتجاه جديد يتعامل مباشرة مع الظاهر من خالل االحتكاك . هذه الدول الفقيرة

المباشر بالفقراء، وذلك لتحسين مستواهم االقتصادي ولدفعهم إلى حماية أنفسهم وبناء مستقبلهم من 

ويركز االتجاه األول على تدريب الناس على كيفية إنشاء المشروعات . تجاهاتخالل عدة ا

أما االتجاه الثاني فيركز على تقديم المعونات واالستشارات الفنية للفقراء ومن خالل . الصغيرة جداً

. منظمات تطوعية غير حكومية وذلك لبناء مهارات الناس في إنشاء وإدارة المنظمات الصغيرة جداً

مبرة المؤسسة .(ز االتجاه الثالث على تقديم الخدمات التمويلية لهذه المشروعات الصغيرة جداويرك

  ).٢٠٠٤العالمية للتنمية،

إن االستراتيجيات التقليدية للتنمية ومساعدة الفقراء قد أظهرت عدم كفاءة، وأن نتائجها ال تذهب 

القرن العشرين، والذي ساهمت فيها فبرامج التحديث والتنمية في الستينات من . مباشرة للفقراء

الدول الصناعية وحاولت من خاللها إحداث قفزة اقتصادية في الدول الساعية للنمو، وذلك من خالل 

  ).١٩٩٥مختار، ( إنشاء السدود العمالقة، والطرق ومشروعات الكهرباء وشق القنوات

 Greenالثورة الخضراء في السبعينيات قدمت الدول الصناعية والمتقدمة نموذجها الخاص بو

Revolution وفيما تم تقديم النموذج التنموي للدول المتقدمة في الزراعة من خالل استخدام ،

ماكينات الزراعة العمالقة واألسمدة والكيماويات بشكل ال يتناسب مع طبيعة الزراعة في الدول 

  .)١٩٩٥ مختار،.(الفقيرة حيث أن الملكيات محدودة الحجم

قامت األمم المتحدة والبنك الدولي وبعض الدول المتقدمة بدعم الدول الفقيرة من فانينات أما في الثم

ن هذه البرامج أإال . أفضل وتعليم وسكن أفضل للفقراءخالل برامج الرعاية الصحية لتوفير مياه

دة طويلة  تكلفتها العالية لم يستفد منها إال أعداد محدودة ولم يمكن اإلبقاء على هذه البرامج لمرغم

يالحظ أن األساليب التقليدية .)٢٠٠٤مبرة المؤسسة العالمية للتنمية، (.بسبب هذه التكلفة العالية

، حيث كان مركزيمن أعلى ألسفل وبشكل من الدولة أو المنظمات الدولية السابقة كانت تدار 

راء، وكان الفقراء م والوصي على مصالح الفقاإلداريون في هذه البرامج العمالقة يلعبون دور القي
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يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية أو أنهم حاالت تحتاج إلى الصدقة واإلحسان، ويؤدي 

وتنحصر االستفادة من هذه البرامج على هذه البرامج هم ذلك بالطبع إلى مزيد من االعتمادية من قبل

ويرفعون منظمات الدولية  ويتقاضون مرتبات عالية من ال من يعملون فيهاأوفي نخبة المجتمع 

 .البرامج اإلغاثيةمستوى حياتهم بينما يبقى الفقراء معتمدين على هذه 

ظهر في التسعينات من القرن العشرين نموذج جديد للتنمية االقتصادية واالجتماعية في العالم و

  :ويشار إليه )٢٠٠٤، مبرة المؤسسة العالمية للتنمية(الثالث 

  Microcenter Premiershipsالصغر ية في زيادة المشروعات المتناه •

  Micro enterpriseا المشروعات الصغيرة جد •

   Microfinanceالتمويل المتناهي في الصغر •

ولقد ظهر هذا االتجاه الجديد من االهتمام بقطاعات الفقراء الكادحة، وطريقة اكتسابهم إلى لقمة 

وأصبح   Informal Economyرسميالعيش، وهو ما يشار إليه اقتصاديا باالقتصاد غير ال

االقتصاديون يميلون إلى تقسيم االقتصاد إلى قطاع رسمي يحتوي على الشركات والمصانع 

والمكاتب الكبيرة واألجهزة المسجلة رسميا ومقيدة قانونيا في سجالت الدولة، وإلى قطاع غير 

 ومنتجاتهم على العربات رسمي ألولئك الكادحين وراء لقمة العيش في الشوارع ويقدمون خدماتهم

  .واألرصفة أو من محالت صغيرة أو أكشاك أو منازلهم مباشرة

ويعتمد النموذج الجديد والخاص باالعتراف بالقطاع غير الرسمي على آليات وطرق للتنمية 

  :االقتصادية واالجتماعية تستند على األساليب التالية

 .متناهية في الصغرتدريب الناس على كسب رزقهم من خالل المشروعات ال •

تقديم الخبرة والمشورة للناس في كيفية تمويل وتسويق وإدارة هذه المشروعات المتناهية في  •

 .الصغر

تقديم الخدمات المالية والتمويل في شكل قروض صغيرة جداً تتناسب مع هذه المشروعات  •

ياة الناس إلى الصغيرة، عمال بأن المساعدة القليلة المباشرة يمكنها أن تحدث الفرق في ح

  ).٢٠٠٤، مبرة المؤسسة العالمية للتنمية( .األفضل

 

لقد كان االقتصاديون ينظرون إلى القطاع غير الرسمي من االقتصاد باعتباره رد فعل مؤقت 

  لظواهر البطالة أو الكوارث االقتصادية واالجتماعية، أال أن الثابت اآلن هو أن هذا القطاع غير 
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والنمو في كثير من اقتصاديات دول العالم، بالقدر الذي ال  أ في االستقرارالرسمي من االقتصاد بد

يمكن تجاهله، وبالتالي يكون من األفضل للدولة والمنظمات االقتصادية واالجتماعية أن تعترف به، 

  ).١٩٩٧صيام، ( بل وتنظمه وتحكم تصرفاته حتى يمكن توفير حياه أفضل للفقراء والمحتاجين

   المتناهية في الصغرروعات خصائص المش ٥,٢

سنحاول والتي خصائص المشاريع المتناهية الصغر أو حددت بعض  عديدة تناولت تشير دراسات

  :التطرق إلى أهمها وهي 

  :  الحجم.١,٥,٢

 أفراد ١٠تم التعارف على أن المشروعات الصغيرة الحجم جدا ال يزيد مالكوها وعاملوها عن 

فرد واحد مالك للمشروع وهو العامل األوحد به، ولكن من والوضع األكثر شيوعا هو وجود 

لى المحتمل أن يساعد المالك وهو األب أو األم أفراد غير مدفوعي األجر كاألبناء، وقد يمتد األمر إ

 وقد تجد بعض المشروعات المتناهية في الصغر يملكها عدد من استئجار عاملين مدفوعي األجر،

 بها، مع احتمال وجود بعض األفراد غير المدفوعي األجر  وهم أيضا العاملون،الكينالم

   ). ١٩٩٨، عبد الهادي(.كاألبناء

  : الدخلقلة  .٢,٥,٢

اية، بل قد يتميز المالكون والعاملون في المشروعات المتناهية في الصغر بأنهم ذو دخل محدود للغ

تغيث الفقراء ومحدودي  وتظهر أهمية هذه المشروعات في أنها تحاول أن يصل ذلك إلى حد الفقر

  . الدخل وتنتشلهم من هذا الوضع

  : نشاط غير رسمي.٣,٥,٢

  تتميز المشروعات المتناهية في الصغر بعدم قدرة مالكيها على تسجيلها وإشهارها رسميا في أنظمة

 بالدولة وقد ينتقد البعض لعدم مساهمة هذه المشروعات  التسجيل التجارية والصناعية والزراعية

  .)١٩٩٧، صيام( التنميةع ضرائب للدولة تساعدها على في دف

  : الظروف الصعبة.٤,٥,٢

تتميز المشروعات المتناهية في الصغر بأن البيئة المحيطة بها تشير إلى ظروف غير مواتية لحياه 

عادية، بل تتسم بوجود دخل منخفض وفقر، أو كوارث طبيعية كالجفاف والفيضانات أو األعاصير، 
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ر بيئة صحية مثل عدم توافر الرعاية الصحية أو المياه النظيفة، وتهتم المنظمات الدولية أو عدم تواف

للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدول الفقيرة باختيار مواقع عملها التي تتميز بالفقر والظروف 

الصعبة لكي تعمل على تشجيع أفراد مثل هذه المجتمعات على إنشاء مشروعات صغيرة وعلى 

ل القروض واستثمارها، وذلك النتشال هؤالء األفراد من الظروف المجحفة بهم وتدربيهم على قبو

  .)٢٠٠٠المالكي،.(مواجهة الظروف الصعبة

  :العمل من خالل المنزل .٥,٥,٢

 أو منزل يتم إنتاج السلعة أو الخدمةففي ال. يمثل المنزل مكان العمل أو بداية االنطالق للعمل

تلفة للمشروع كالشراء  في العمليات المخملونكما أن أفراد األسرة يع. مكان آخرتجهيزها لبيعها في 

  )١٩٩٦ ، عودةهندية.( أو التجهيز أو البيع أو تمييزه من العملياتأو اإلنتاج

  : المردود المالي غير واضح .٦,٥,٢

 محددة أو  ما ال يحصل أفراد األسرة الذين يعيشون معا في منزل واحد على مخصصات ماليةغالباً

أجر واضح مقابل مشاركتهم في اإلنتاج، ومن أفضل األمثلة على ذلك قيام الزوجة بمساعدة زوجها 

  .من خالل إنتاجها ببعض المنتجات المنزلية

  :  الخبرة والتعليمقلة. ٧,٥,٢

تشير الدراسات إلى أن أصحاب المشروعات المتناهية في الصغر والعاملين فيها من ذوي التعليم 

دود وربما لم يتلقوا أي تعليم نظامي ولكنهم حريصون على تحسين أوضاعهم، أما من حيث المح

  .الخبرة والمهارة فعادة ما يتم اكتسابها بطريقة غير نظامي

   ): نسائيةأكثرية( الجنس .٨,٥,٢

تشارك المرأة بدور كبير في المشروعات المتناهية في الصغر، وذلك لطبيعة اإلنتاج المنزلي فعلى 

بيل المثال تعتبر حياكة المالبس والتطريز والمشغوالت اليدوية وصناعة المنتجات الزراعية س

  .)٢٠٠٥، القرق.(ومنتجات األلبان من صميم عمل المرأة وال يشترك فيها الرجل تقريًبا

  :ة التسويق غير منتظمعملية .٩,٥,٢

  : ويرجع السبب في ذلك إلى ما يلي
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 فقد تتم بمقابل مادي، أو من خالل المعروفة،لصور  عن ايختلفالبيع  المقابل من  •

  .أو خدمات أخرى، أو أنها قد تقدم على سبيل الهدايا وتبادل المجامالت سلعة معمقايضة ال

  . السوق الذي يتم فيه البيع ذو مكان متغير •

 تعتمد عملية ترويج اإلعالن عن البضاعة على المهارات الشخصية أو المعرفة باألشخاص  •

  ).لجيران، األصدقاء، الزمالء ا( مثل

تعتمد عملية التسعير على جهود شخصية وتقدير البائع كما أنها تعتمد على مساومة  •

لها أسس ثابتة أو علمية المشتري والسعر متحرك ومتغير وغير ثابت وليس هناك 

 )١٩٩٠ ،أسكوا.(لتحديدها

   للمشاريع الصغيرة اآلثار االقتصادية٦,٢

ة جزءاً من المؤسسات الصناعية التي يمكنها، إذا ما توافرت شروط اقتصادية            تعد المشاريع الصغير  

وقانونية ومؤسسية مالئمة، أن تساهم بشكل فاعل في امتصاص جزء كبير من البطالـة وتحقيـق                

وعلى الرغم من اختالف الخصائص المـذكورة فـان         .معدالت النمو االقتصادي إلنعاش االقتصاد    

تعد عامالً أساسياً للتطور االقتصادي، إذ أنها في كثير من الدول تـوائم             المشاريع الصغيرة عموماً    

بين الملكية الخاصة وأساليب اإلبداع في العمل، وهي األقدر على التكيف مع متغيرات السوق مـن                

المؤسسات الصناعية الكبيرة، والمصدر الرئيس لفرص العمل وتنوع النشاطات االقتـصادية، كمـا             

إن األهمية االقتـصادية  .ي الميزان التجاري وتحد من احتكار المؤسسات الكبيرة       تساهم بشكل كبير ف   

لهذه المشاريع تتحقق في ترجمتها على ارض الواقع الكثير من البيانات المتوافرة في عدد من الدول                

  :التي يمكن لن نذكر منها على سبيل المثال

لي الشركات في ألمانيا، كما من إجما%) ٨٥(مشاريع الصغيرة في الدول األجنبية تشكل ال •

 ما يقارب  المشاريع الصغيرة االقتصاد الياباني حيث يمثل إنتاجتشاركها في األهمية

وفي شيلي من إجمالي اليد العاملة، %) ٧١(من اإلنتاج الصناعي وكذلك تشغل %) ٥٠(

من األيدي %) ٤٣,٦(من القيمة المضافة، وفي البرازيل تساهم بتشغيل %) ٣٩(تولد 

   ).٢٠٠٥جبار، ( .عاملةال
 

كما من مجمل المؤسسات، %) ٩٨( األردن تشكل ما يقارب  أما في الدول العربية ومنها •

في مصر ففي منتصف التسعينيات، كان قطاع المشاريع الصغيرة يستخدم أكثر هو الحال 

من %) ٧٧(مليون مؤسسة، وهو يؤمن أكثر من ) ١,٥(مليون عامل في ) ٥, ٢(من 

   ).٢٠٠٥جبار، ( .ع غير الزراعي، وهكذا الحال لعدد آخر من الدولوظائف القطا
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 تسهم وبشكل أساسي    هاأن في   الصغيرةالمشاريع   هذهأهمية  تأتي  :ويقول خبراء اقتصاديون   •

 إجمالي العمالة المحلية، واإلنتاج الوطني، وتوفر فرص توظيف لألقل مهارة من هـذه  في

نحو العمل الرسـمي أو الوظيفـة       ي الجامعات    وخريج الشبابنظرة  تغير  العمالة، في ظل    

األقـل   ذوياألفـراد  الفردية والعائلية وشـركات   إلى العمل الحر وتالئم الملكيةواالتجاه 

تنويع الهيكل الصناعي، إذ تقوم بإنتاج السلع التـي   ، كما تلعب دورا مهما في مجالادخارا

لتي تحتاجها الصناعات الكبيـرة،  المكونات واألجزاء ا تحتاجها األسواق المحلية فضالً عن

  )٢٠٠٦، مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم(  .له وتقوم بدور الصناعات المغذية

 الصغيرة في النمو االقتصادي، فإننا نرى أن هذه المشاريع مهمة جداً لدور المشاريعونظراً 

  :لألسباب اآلتية

  .وجود نسبة كبيرة من القوى العاملة في حالة بطالة •

 االقتصادية ودعم قدراته التنافسية نشاطاته وتنوع  االقتصاد الوطني إلى توزيعحاجة •

  .واإلبداعية في المستقبل

  . عدم حاجة المشاريع الصغيرة إلى رؤوس أموال ضخمة لكونها كثيفة العمل •

وجود عدد كبير من الجامعات والمراكز البحثية التي يمكن أن تدعم هذه المشاريع من خالل  •

  .واالستشارات الفنيةالدراسات 

  .توافر المؤسسات والمراكز التدريبية التي يمكن أن تأخذ على عاتقها تدريب العاملين •

يمكن تنمية العالقة التشابكية بين مؤسسات الدولة ومشاريعها الصناعية مع المشاريع  •

  .الصغيرة لتطوير خبرات األخيرة ودعم االقتصاد

   المشاريع الصغيرة في فلسطين٧,٢

  :حقائق وأرقام ١,٧,٢

منهم في الضفة الغربية    % ٥٨,٧ ألف شخص سجل     ٢٠٨بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو        •

كما ارتفعت نسبة األسر التي تقع تحت خط الفقر في األراضي           . في قطاع غزة  % ٤٢,٣و  

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،        ( بناءاً على مستوى الدخل   % ٦٧الفلسطينية  

٢٠٠٥.( 

، .منها في الضفة الغربية   % ٧١يتركز  ). ٦٥٨١٦(مشاريع الصغيرة في فلسطين     بلغ عدد ال   •

من المشاريع تدار من    % ٤٨من المشاريع تدار بحجم استثمار أقل من ألف دوالر،          .% ٧٥

  )٢٠٠٤، برغوثي. (من المشاريع تشغل من البيوت% ٦٠قبل نساء، 
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الغربية وقطاع غزة إلى فة تصنف منظمة اونكتاد الدولية المشاريع الصغيرة في الض •

، مشاريع %٩٠أشخاص وتمثل حوالي  )٥( تشغل أقل من) مايكرو(مشاريع صغيرة جداً 

شهوان، %. (١في حين مشاريع كبيرة ال تتجاوز %. ٩وتشكل ) ١٩-٥(صغيرة تشغل 

٢٠٠٠( 

 كـان  ٢٠٠٣في عام  رسمياً في االقتصاد الفلسطيني غير المسجلةالتجارية  األعمال تزايد •

(  االنتفاضـة  منذ بدايـة     ٥٠،٠٠٠ عمل تجاري شكلي، أي زيادة       ١١٠،٠٠٠تقريبا  هناك  

 ).، غير منشور٢٠٠٦ ، رائيل، لويرخالد،

   خصائص المشاريع الصغيرة في فلسطين٢,٧,٢

 إمكانية التنمية فلسطينياً على الرغم من العراقيل السياسية االقتصادية          تالذي فتح و سلووأبعد اتفاقية   

ي تجعل من استراتيجية قطاع المشاريع الصغيرة نقطة بداية ممكنة أي كونها متناسبة             االجتماعية الت 

  .مع واقع فلسطين وخصوصيته

تقـوم  . من االستراتيجيات التنموية الهامة واألكثر شيوعاً اآلن هي استراتيجية األعمال الـصغيرة           

 الطوعية الدوليـة الخاصـة      العديد من المؤسسات التنموية المحلية واألجنبية والعديد من المؤسسات        

ال تختلف فلسطين في سمات قطاع  األعمال الصغيرة عن غيرها من            . والحكومية بدعم هذا االتجاه   

ـ             . الدول النامية     ةإال أن هناك ما يميزها عن غيرها خاصة خضوع االقتصاد الفلسطيني لهيمنة دول

 فـي    )٢٠٠١،علـي مهنـا   (هره  ويمكن إظهار الخصائص كما أظ    . االحتالل وتدمير للبنى التنموية   

  .دراسته كما يلي

  

 .أظهر قطاع األعمال الصغيرة قدرة كبيرة على تسهيل وخلق فرص عمل •

 .حاجة المشاريع الصغيرة إلى متطلبات مالية قليلة ال تخضع لمعيقات رأس المال •

 .دخولها إلى السوق لقدرات إدارية محدودة ومدخالت إنتاجية بالحد األدنى •

 .لخلق فرص عمل فردية لجمهور واسع من األفرادضرورة سياسية  •

اعتماد المشاريع الصغيرة على مصادر داخلية وتطوير آليات تنموية بناء علـى متطلبـات               •

 .المجتمع المحلي

الكثير من المشاريع المتوسطة والكبيرة الموجودة اآلن بدأت كمشاريع صـغيرة وطـورت              •

 .بالتدريج من قدراتها اإلنتاجية

وقلـة  غيرة هي أقل عرضة للهزات االقتصادية بسبب قلة التكاليف الجاريـة            المشاريع الص  •

 . الديون
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   المشاكل التي تواجه المشاريع الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة في فلسطين٨,٢

  

 .عدم االستقرار السياسي االقتصادي وما له من انعكاسات على االستثمار •

يلي وارتباطه بحاجات االقتـصاد اإلسـرائيلي       التبعية االقتصادية الكاملة لالقتصاد اإلسرائ     •

 .واإلبقاء على قنوات التسويق والتصدير بيد اإلسرائيليين

 ).نقل، كهرباء( بنية تحتية سيئة وانعكاسها على زيادة التكلفة  •

 .غياب األطر القانونية والمحفزات خاصة للمؤسسات الصغيرة •

ات الصغيرة المالية وغير الماليـة      ضعف المهارات المقدمة للخدمات التي تحتاجها المؤسس       •

 )١٩٩٥، حزبون(.على المستوى العام والخاص

ضعف المؤسسات التي تمثل هذا القطاع والتي تدافع عن مصالحه والقوانين والتـشريعات              •

كالضرائب وسياسات اإلقراض المتحفظة حيال المؤسسات الصغيرة واعتمادها على ضمان          

 .القروض

لـى   اإلدارية، التسويقية، نقص رأس المـال واالعتمـاد ع         عوامل ذاتية، ضعف المهارات    •

اده على التقليد ال التجديد     ـواعتموثقافة المشروع   لومـات  المدخرات الشخصية، نقص المع   

 ).٢٠٠١،بكر،مهنا( 
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  لثالفصل الثا

______________________________________________________  

  Micro finance اإلقراض متناهي الصغر

   مقدمة ١,٣

تضافرت جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفقر باعتباره هدفاً إستراتيجياً يسعى الجميع إلى تحقيقـه،              

حيث تصدر القضاء على الفقر قائمة األهداف التنموية لأللفية الثالثة بما يعكس تطلعات أمم العـالم                

ليمية والدولية من األهـداف األلفيـة       وقد اتخذت مؤسسات التنمية اإلق    . لحياة أفضل تنمية وتطويراً   

ة نبراساً تهتدي به وشعاراً تعمل من أجل تحقيقه، بلوغاً بهدف تعزيز مفهوم التنمية البشرية المستدام              

  .ونشرها في كافة أنحاء العالم

وقد أصبح اإلقراض متناهي الصغر توجهاً دولياً سائداً حيث درجت المنظمات والمؤسسات العاملة             

نمية تضمينه سياساتها وبرامجها، نظراً لما ثبت عن هذا التوجه من كونه األداة األقوى              في مجال الت  

واألكثر فاعلية لمكافحة الفقر وتحقيق الهدف الذي حددته قمة اإلقراض بالوصول إلى مائة مليـون               

بحلـول العـام    % ٥٠م وتخفيض نسبة الفقر إلى      ٢٠٠٥من أشد األسر فقراً في العالم بحلول العام         

  )٢٠٠٤مؤسسة أجفند الخليجية،.(م، إسهاماً في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة٢٠١٥

 تأكيـداً    هذا اإلعالن   يأتي .م سنة دولية لإلقراض متناهي الصغر،     ٢٠٠٥ المتحدة العام    األممحددت  

ـ   والدليل الذي يثبت جدوى   . الفقرالحد من   ألهمية هذه اآللية ودورها الحيوي في        اهي  اإلقراض متن

إنشاء العديد من قطاعات التمويل بهدف الوصول إلى ماليـين           هو   الصغر على المستوى الدولي،     

الفقراء على مستوى العالم، ونجاحها في تزويدهم بالخدمات المالية والتخفيف من حدة الفقر بيـنهم،               

 خـدمات   وبصورة خاصة بعد أن أثبتت التجارب أن شريحة أفقر الفقراء لها القدرة على اسـتخدام              

مـن  من االستفادة     الفقراء ةمما يبدد القناعات حول عدم قدرة شريح      االئتمان بتكلفة مالية محدودة،     

  . اإلقراض، وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات المالية إليهخدمات
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رغماً عن أهمية الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الـصغر، إال أن موضـوع                

زاوية في دعم تلك المشروعات، ومن هنا فإن مبررات ودوافع إنـشاء بنـوك       التمويل يعني حجر ال   

  :التاليةالفقراء في الوطن العربي يمكن أن توجز في األسباب 

 اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر في الدول النامية بشكل عام، والدول ازدياد الحاجة إلى •

  . الجتماعية الظروف االقتصادية وا بسبب سوءالعربية على وجه الخصوص،

أصبح اإلقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية معترف بها في كافة أنحاء العالم للتخفيف  •

من حدة الفقر، يمكنها الوصول إلى أفقر الفقراء ورفع مستوياتهم المعيشية، وخلق فرص 

  . العمل، وحفز النمو االقتصادي

كانت نسبة ما قدمه إليهم من أهمل القطاع المالي الرسمي نصف سكان البلدان النامية، و •

  . خدمات أقل مما هو مطلوب

تزايد اهتمام الجهات المانحة الدولية بالتمويل متناهي الصغر، حيث أصبحت الحاجة ماسة  •

، خليجية المؤسسة أجفند( الصغر ي متناهللتمويلميزات والمنافع المحتملة إلى فهم ال

٢٠٠٤(.  

 االقتصادية لمساعدة الفقراء غيـر القـادرين علـى           إحدى الوسائل  تمثل القروض متناهية الصغر   

، وذلك للقيـام    )بسبب عدم وجود ضمان   (الحصول على دعم مالي من الجهات المتخصصة كالبنوك         

كما تـستهدف معظـم بـرامج       . بمشروعات تدر عليهم دخال يساعد على تحسين أوضاعهم المالية        

الجتماعية والصحية والتعليمية، حيـث     القروض تحسين مستوى الدخل للفقراء، وتخفيف معاناتهم ا       

يعتبر نقص رأس المال سببا رئيسيا لعدم القدرة على اإلنتاج والحصول على عمل حر يدر دخـال،                 

   )٢٠٠٤طوسون، ( ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة من الفقر

  

   نشأة القروض متناهية الصغر٢,٣

  

ر محمد يونس الذي يدرس علم  الدكتوإلىفكرة القروض متناهية الصغر تبلور يرجع تاريخ 

 أن ما يدرسه ال يحل مشاكل الفقراء وال الذي أدركاالقتصاد بجامعة شيتاجونج في بنجالديش، 

 المرأة فقيرة يعود عليهم بالفائدة، فقرر أن يساعد بنفسه على حل هذه المشاكل، حيث أعطى قرضاً

بيعها، وفوجئ أن هذه المرأة تحتى  لصنع السالل موادتستطيع أن تشتري لكي  دوالرات ٦قدره 

استغلت القرض وقامت بصناعة وبيع السالل واستطاعت أن ترد المبلغ كامال؛ وهو ما أوحى له 

بنك القرية أو بنك  (Grameen Bankبإمكانية تطبيق البرنامج على مستوى أوسع فقام بتأسيس 

  . )٢٠٠٦، يونس.(١٩٧٦عام ) الفقراء
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 مار فهو إذن يحتاج إلى مال، وعلى تظهر أمامه فرصة لالستثحين يمر الفرد بضائقة مالية أو

، وهذا هو أصل التمويل أو االئتمان، )أو يقرضه أو يأتمنه على مال ( طرف آخر أن يحوله 

ظهر بظهور األموال، ما دامت هناك ضائقة مالية أو ) أو الحاجة إلى التمويل ( والحاجة إلى المال 

يوضح الصور المختلفة للتمويل الصغير عبر تطوره )  ١,٢(لفرصة استثمارية، وفيما يلي شك

  .التاريخي

  

 

  

مبـرة المؤسـسة العالميـة للتنميـة،     (  يمثل التطور التاريخي ألشكال التمويل الصغير : ١,٣شكل  

٢٠٠٤(  

  

  :اإلقراض الودي ١,٢,٣

  

شخص عون مالي في صورة إقراض ودي أو تسليف، على أن يرد المثل هذا النوع بتقديم ويت

، وبدون فائدة، وقد يكون ذلك مكتوباً، أو غير توفرهالمقترض المبلغ بعد فترة محددة، أو حين 

 يتميز هذا النوع بالبساطة ألنه يأتي كنوع من التكافل  .مكتوب، وقد يكون بشهود أو غير شهود

  .)٢٠٠٦لراجحي، ا(.االجتماعي بين الناس

  

  :)جمعيات التوفير الدوارة(  الجمعيات ٢,٢,٣

  

 أحدمنه  لكي تصبح مبلغاً أكبر يستفيد يتمحور حول قيام عدد من األفراد بادخار مبالغ صغيرة

حتى ) أو حسب المدة المتفق عليهاشهرياٌ تقريباً ( ويتم توزيع المبلغ المجموع  المدخرين، األشخاص

في المجموعة أي أن كل فرد ) المجتمع(يستفيد كل فرد من المجموعة بالحصول على المبلغ األكبر 

في الحصول على المبلغ المتجمع فإذا كان ) ولذلك فهي دوارة بين األشخاص(يأخذ دوره شهرياً 

 ٢٠ دوالرا فعلى كل شخص أن يدفع ١٦٠لتدبير " جمعية" أشخاص مستعدون للدخول في ٨هناك 

دخول في لل) في الغالب هو األكثر احتياجاً(دوالرا شهرياُ، ويحصل فرد معين على الدور األول 

  .)٢٠٠٦، لراجحيا(.مشروع صغير، يليه في الشهر التالي فرد آخر متفق عليه أو بالقرعة
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   : المرابون٣,٢,٣

  

 عالقة باستغالل الفقراء، وبأنهم يسعون للحصول على أرباح طائلـة علـى   هم األشخاص الذين لهم   

 السكان المحليين الـذين     حساب اآلخرين، وينتشر المرابون في كثير من أنحاء العالم، وهم عادة من           

، وعادة  )على سبيل الرهن  (يقومون بإقراض الغير، وقد يتم ذلك بضمان مادي كالذهب أو العقارات            

ما تتم عملية اإلقراض من المرابين بإجراءات توثيقية بسيطة ويلجأ الفرد إلى المرابي بسبب ضيق               

  .)٢٠٠٦، الراجحي( .قاءذات اليد، ولعدم وجود بدائل للتمويل الصغير من األهل واألصد

  

   : تجار الرهن٤,٢,٣

  

يلجأ بعض األفراد في محاولة لالقتراض إلى رهن بعض الموجودات والمنقوالت والعقارات لدى 

: أي الموجودات والمنقوالت والعقارات(أحد تجار الرهن الذي يضع يده على العين المرهونة 

) أو جزء(ن هذه العين المرهونة يتم دفع نسبة ، وبعد تثمي)كالذهب، والمواشي، واألراضي والمنازل

منها للفرد كقرض، ولكن عند السداد عليه أن يدفع قيمة أكبر من القرض وربما من قيمة العين 

  .)٢٠٠٦ ،لراجحيا(.المرهونة الستردادها

  

  :المنح والهبات ٥,٢,٣

  

هبات، وذلك لمساعدة المنح وتقديم الواالقتصادية المنظمات الدولية للتنمية االجتماعية عرف عن 

منها الفقراء، ولقد كانت الدول الغنية المانحة يتأثر  تمر بضائقة اقتصادية الدول التيالفقراء في 

الدول الفقيرة كأطراف أو غير حكومية في موال لمنظمات حكومية في األللمساعدات المالية تقدم 

مساعدة الفقراء على تحسين حياتهم عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل في مشاركة 

المعيشية مالياً وصحياً وتعليمياً، ولقد حاولت الدول والحكومات مواصلة الدعم للفقراء، إال أنه 

 مما ينعكس سلبياً علىألسباب سياسية أو اقتصادية كانت عمليات التمويل والدعم للفقراء تتوقف، 

والخطط وحتى اإلنشاءات الخاصة بهذه البرامج أحوال الفقراء، وتتدهور كافة الجهود والبرامج 

  والخطط كانت تتدهور، وبالرغم من تمتع جهود الدول المانحة للتمويل والهبات بالنوايا الحسنة، إال 

  

أن تدخل الجوانب السياسية كان سبباً في وقف المنح من وقت آلخر، وانهارت نظرية المنح نظراً 

  .)٢٠٠٦ لراجحي،ا(.صعباً أمر ، وأصبحت التنمية المستدامةلتوقفها
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وفقاً للنظرية الحديثة في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات الفقيرة، والتي تستند على التنمية 

المستدامة، أصبح التركيز على تحويل الهبات من مجرد كونها إعانة مالية واجتماعية البشرية 

عات المتناهية في الصغر، ورفع مهارات األسر في لألسر الفقيرة، إلى كونها وسيلة لتمويل المشرو

البقاء واإلنتاج بشكل مستمر يضمن لقمة العيش، واستمرارية المشروعات، وسداد القروض، أي 

مالي في مشروعات صغيرة وفي تعليم " استثمار"إلى كونها " صدقة"التحول من كون اإلعانة المالية 

  )٢٠٠٥ة العالمية للتنمية،مبرة المؤسس(.األفراد االعتماد على الذات

  

   تمويل المشروعات الصغيرة  منظمات٦,٢,٣

  

بعد أن قدم بنك جرامين نموذجه في بنجالديش، قامت منظمات غير حكومية، وكذلك حكومات في 

 حيث يراه الكثيرون على أنه الحل األمثل لعالج دول فقيرة وغنية بتبني هذه النموذج بصورة واسعة،

  .مشكلة الفقر

  

 يعتمد معاًالتنمية االقتصادية واالجتماعية،التنمية البشرية المستدامة التي تركز نظرية رجوع إلى وبال

في مشروعات صغيرة وفي تعليم " استثمار" المساعدات باعتبارهاتقديم المساعدات المالية للفقراء 

ن كونها مساعدة أو األفراد االعتماد على أنفسهم إلنشاء وإدارة هذه المشروعات الصغيرة، وبعيداً ع

  ".صدقة"

  

تقوم المؤسسات الخاصة بالتمويل المتناهي في الصغر بتكوين رأسمال مؤسس أو الحصول على 

رأسمال من جهة مانحة، ثم تقوم بإنشاء منافذ محلية ال مركزية وفروع في المناطق الفقيرة، 

عات أغلبها في القطاع وتقرض الفقراء ذوي الدخل المتدني قروضاً صغيرة، وذلك للبدء في مشرو

غير الرسمي من االقتصاد وفي القطاع المنزلي، ويعتمد اإلقراض على العالقات الشخصية 

 احتماالت السداد غير ضمانات يجعل  الذي يكون بدونواالجتماعية، وعادة ما يتم اإلقراض

لى المنح المالية أو  إال أن ذلك أفضل بكثير من النظرية التقليدية للتنمية التي كانت تعتمد عواضحة،

   .)٢٠٠٦مية،نبرة المؤسسة العالمية للتم (اإلتكاليةالصدقات التي ال ترد وتؤدي إلى نوع من 

  

   إيجابيات وسلبيات القروض٣,٣

 أن عملية اإلقراض تنطوي على سلبيات وإيجابيات ذكرها على )٢٠٠٤، طوسون( الباحث يرى

  :النحو التالي
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  :  إيجابيات القروض١,٣,٣

  

  .قليل من تأثير األزمات التي يتعرض لها الفقراءالت •

أدت برامج القروض الصغيرة إلى زيادة الدخل والتقليل من الفقر بسبب قلة            : زيادة الدخل  •

فعندما تنكـسر الحلقـة     . الدخل، حيث يميل المقترضون إلى زيادة دخولهم بمرور الوقت        

عديد مـنهم إلـى الـدخول فـي         المفرغة للفقر ويبدأ الفقراء في تحقيق دخل ثابت يميل ال         

  استثمارات تساعد على زيادة دخولهم

تكوين تجمعات من صناعات حرفية واحدة قريبة من بعضها البعض بحيث يمكن  •

 .)٢٠٠٤طوسون،(  .للقرويين أن يتشاركوا في الخبرات واأليدي العاملة

 

  : سلبيات القروض٢,٣,٣

 

ت الرئيـسية لبـرامج القـروض      تعتبر من المـشكال   .ساب فائدة أرباح على القروض    تحا •

الصغيرة؛ حيث إن حساب فائدة أو ربح أو رسوم خدمة عالية تماثل الفائدة على القـرض             

ينطوي على صعوبات متعددة للمشاركين في برنامج القروض، فيجب علـى المقتـرض             

  .ليس فقط أن يتحمل قسط الدين بل أيضا الفائدة المفروضة عليه

ي مشكلة شائعة حيث يستغل الرجل المرأة في الحصول استيالء الرجل على القروض وه •

قد يستخدم أو ال يستخدم في إفادة األسرة، وفي كل ) قليل الفائدة نسبيا(على قرض مالي 

األحوال ال تستفيد منه المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بينما تظل مسئولة عن سداد 

  .القرض

صول راء وعدم قدرتها على الوـمن الفقبرامج القروض الصغيرة بقطاع معين اهتمام  •

يم ـ حيث إنهم يعانون ضآلة الدخل وضعف الصحة والتعل،إلى أفقر الفقراء في المجتمع

( .والـات تدر عائدا معقـار القرض في مشروعـهم على استثمـوالذي يضعف قدرات

 .)٢٠٠٤ طوسون،

   عوامل نجاح مشروعات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر ٤,٣

  

شروط الواجب توافرها لتشكل قواعد أساسية الستمرارية مشروعات اإلقراض ومتناهية من ال

  : الصغر وتفعيل دورها في مكافحة الفقر، وضمان نجاحها في تحقيق أهدافها، ما يلي
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للحكومات دوراً مهماً في رسم سياسات اإلقراض المتناهي الصغر، والمساهمة في تلعب  •

ل القانونية لمؤسسات اإلقراض في الوطن العربي، من واقع بناء األطر التنظيمية والهياك

 . قناعتها بأن التمويل متناهي الصغر هو أحد الوسائل الفاعلة للحد من الفقر

تدخالت السياسية والحد من الالتزام الحكومات باستقاللية المؤسسات اإلقراضية  •

 . والبيروقراطية

، ممثلة مؤسسات اإلقراض إلى ية في الدولة التشجيع واالعتراف من الجهات االقتصادتقديم •

في وزارات المالية والبنك المركزي، والدعم الكافي من حيث اإلشراف على أداء تلك 

 . المؤسسات، واإلسهام في تطوير بنائها المؤسسي

سياسات اإلقراض الناجحة هي التي تقوم على االستثمار في اإلنسان والمؤسسات، أكثر من  •

 . يم الدعم المالي الدائم للمقترضين أو للمؤسسات اإلقراضيةاالعتماد على تقد

تعد المشاركة في مفاهيم أداء مؤسسات اإلقراض، المبنية على المحاسبة والشفافية مفتاحاً  •

 . رئيسياً لبناء راسخ دائم وإيجابي لتقديم الخدمات التمويلية اإلقراضية لشريحة أفقر الفقراء

 القرار في الدولة وقيادات مؤسسات اإلقراض على بناء  صانعي السياسات ومتخذياتفاق •

 . العناصر الرئيسية ألطر سياسات اإلقراض في الدولة

الحرص على أن تكون القوانين واألنظمة مشجعة لسلسلة من األطر والهياكل لتقديم خدمات  •

 . مالية لشريحة أفقر الفقراء

متناهي الصغر أفضل الممارسات لمؤسسات العاملة في ميادين اإلقراض الصغير وا تطبيق •

 . في هذا المجال

العمل على زيادة دعم الممولين والمانحين وفتح نوافذ تمويلية جديدة لدعم مشروعات  •

 .)٢٠٠٤ مبرة المؤسسة العالمية للتنمية،.(اإلقراض الصغير والمتناهي الصغر

رفي من قبل ينفذ اإلقراض األصغر على أفضل وجه عندما يتم تنفيذه على أنه نشاط مص •

 .منظمة قوية لإلقراض الصغير تكرس نفسها لتحقيق االكتفاء الذاتي التشغيلي

يتطلب نجاح اإلقراض الصغير انضباطاً من قبل العمالء وذلك بالسداد في المواعيد  •

المحددة، كما يتطلب انضباطاً مؤسسياً عبر وجود ممارسات تؤدي إلى االستدامة من جانب 

 )٢٠٠١كر، بيرس، بار (.اإلقراض الصغير
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  رابعلفصل الا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المنظمات غير الحكومية
  

   مقدمة١,٤

  

يوجد تأكيد واضح على الدور الذي تقدم به المنظمات غير الحكومية لسد الفجوة بين القطاع الخاص 

  :العالمي في حل التغيرات العالمية ومنهاوالحكومة المقابلة متطلبات التنمية على المستوى 

  .التحرير االقتصادي، تقليص دور الدولة، تحرير التجارة، التكتالت والتجمعات

تحتوي هذه .  غير الهادفة للربحهو المنظماتهناك تعريفات ومسميات لكن المصطلح األكثر أتساعاً 

ة دفة، الذي يشمل على منظمات هاعلى المنظمات التطوعية، و أيضاً هناك المنظمات غير الحكومي

  .)٢٠٠٢ ،عابدين،سمك(. صحية والتجارية والدينية الخاصةللربح مثل المؤسسات التعليمية وال

هناك اتفاق واختالف لمفهوم المنظمات غير الحكومية ألنها تأتي من مسميات عديدة ضمن سياقات 

لهادفة للربح، وهي ترتبط بالواليات ثقافية مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك مسمى المنظمات غير ا

هناك مسميات أيضاً   منظمات الهدف العام والصالح العام، وهو سائد في أوروبا الغربية،،المتحدة

حسب القطاع الذي تنتمي إليه منها القطاع الثالث، القطاع التطوعي، القطاع المستقل، وأخذ القطاع 

  .األهلي الذي يسود الدول العربية

  

  للمنظمات غير الحكومية لتعريفات بعض ا ٢,٤

  

تعريف البنك الدولي، تتضمن العديد من الجماعات والمؤسسات التي تكون مستقلة تماماً  •

 .وإلى حد كبير عن الحكومة ومنها أهداف إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهداف تجارية

   ).٢٠٠٢، عابدين سمك(
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 غير هادف للربح وأعضاؤه مواطنون أو هي التي تمثل كياناً: "تعريف األمم المتحدة •

،  بفعل اإلدارة الجماعية ألعضائهاجماعات ينتمون إلى دولة واحدة وتتحدد أنشطتهم

استجابة لحاجات أعضاء واحدة أو أكثر من الجماعات التي تتعاون معها المنظمة غير 

  .)٢٠٠٢، عابدين ،سمك(“الحكومية 

  

  :)حقائق وأرقام( منظمات غير الحكومية في فلسطين ال٣,٤

  

 في منتصف ٨٨١بلغ عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة  •

في غزة %) ٢٣,٤(في الضفة الغربية، والباقي %) ٧٦,٦( الجزء األكبر منها ٢٠٠٠العام 

 .)٢٠٠١، السعدي، المالكي، شلبي(

  منظمة٥٧٣موزعين على  عامالً بأجر ١٠٣٧٥يستوعب قطاع المنظمات غير الحكومية  •

(  موزعة على جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل في برامج مختلفة ومتعددة

برامج طفولة، مساعدات خيرية وإغاثة، رعاية مسنين ، تنظيم األسرة، قضايا المرأة، 

) وحقوق إنسان،  بيئة، تربية وتعليم، أنشطة بحثية، خدمات صحية، رعاية المعاقين،وغيرها

 ).٢٠٠١ السعدي، المالكي شلبي،(  لكل منظمة١٨,١بمعدل 
 
  أهمية المنظمات غير الحكومية في فلسطين ٤,٤

  

شهد عقد الثمانيات والتسعينات من هذا القرن، تنامياً مضطرداً في دور المنظمات األهلية العربية 

ظمات من تصورات عملية ومساهمتها اإليجابية في التنمية البشرية المستدامة، لما تطرحه تلك المن

حيث دأبت على مدى السنوات الماضية على ).٢٠٠١ ،المالكي(وحلول واقعية للمشكالت التنموية 

تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في شتى المجاالت التي لم تلقى االهتمام الكافي سواء الخدمات 

  .الطبية أو الزراعية، العمل، األسرة

  

دولي الذي يركز على حرية إطار اهتمام عالمي خاصة في ظل حظيت المنظمات غير الحكومية ب

السوق والخصوصية في دول العالم الثالث التي لم تحقق تنمية، ومن هنا برزت فكرة أن المنظمات 

غير الحكومية شريك رئيسي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مع تقليص دور الحكومة إلى 

  ).١٩٩٧الباز، .( ا على تقديم الخدمات االجتماعيةجانب القطاع الخاص، واقتصاره

  

   :٢٠٠١ في مؤتمر البناء الديمقراطي المقاوم الذي عقد في رام اهللا ،ومن هذا المنطلق
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طرحت آليات لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين في مجاالت عده في مقاومة "

 مفهوم التنمية الشاملة بجميع مقوماتها اإلحتالل، وصنع القرار وفي المجال االقتصادي، ترسيخ

التربوية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لدى المجتمع، توفير خدمات التأهيل والتدريب وسبل 

الوصول إلى األسواق لرفع مساهمة المجتمع المدني الفلسطينية في أسواق االستثمار وزيارة 

  ).٢٠٠١، شاللدة(."مساهمتها في قوة العمل والناتج المحلي اإلجمالي

  

يحتل موضوع التنمية بشكل عام أهمية خاصة في خطط السلطة الفلسطينية بالتعاون مع المنظمات 

غير الحكومية والقطاع الخاص، كون أن التنمية االجتماعية الشاملة تهدف إلى تنظيم التحوالت 

  .ع العمالة المنتجةاالجتماعية وإشباع االحتياجات األساسية للمواطنين، وتخفيف العوز وتوسي

  

حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية على تنفيذ العديد من السياسات والبرامج االجتماعية بالتعاون "

مع المؤسسات المدنية واألهلية والقطاع الخاص ووكالة غوث الالجئين الفلسطينيين باتخاذ إجراءات 

ة، مكافحة األمراض، ومحاولة توفير خاصة بالتنمية االجتماعية منها برامج متصلة بالرعاية الطبي

، حوراني" (فرص عمل مختلفة، وباإلضافة إلى برامج خاصة بالمعاقين وجرحى مقاومة االحتالل

٢٠٠٢(. 

  

تضاعفت جهود المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة الفقر ويمكن أن يطلق على 

ود هي تقليص البطالة، وتحقيق مستوى هذه الجهود بأنها غير منظمة، أن الهدف من هذه الجه

  .الفقرمعيشي جيد أال أن هذا العمل أو اإلستراتيجية تحتاج إلى إقرار خطة وطنية لمكافحة 

  

  .اإلقراضية في فلسطينالحكومية  المنظمات غير ٥,٤

  

أصبح المجتمع المدني قوة ال يستهان بها لتعرضه لكثير من القضايا الداخلية واإلقليمية 

بالنسبة للتنمية االقتصادية يتم إسناد تنفيذ مشروعات اإلقراض : إلقراض متناهي الصغرل.ةوالدولي

المتناهي الصغر إلى الجمعيات األهلية وتقدم جذورها بتوزيعها على المستفيدين، وهم األفراد الذين 

 على ال يستطيعون التعامل مع البنوك بسبب تدني المستويات المعيشية االجتماعية وعدم قدرتهم

  .)١٩٩٨، حامد (تقديم الضمانات البنكية المطلوبة

تعتبر مشكلة التنمية و البناء من أبرز التحديات التي  تواجه السلطة الفلسطينية، ألن التنمية هي التي 

توفر االستقالل االقتصادي إلزالة التشوهات التي فرضها ويفرضها االحتالل في السنوات على 

  . يعزز االستقالل السياسياالقتصاد الوطني الذي سوف
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اعية ألنه بدأت برامج اإلقراض في منتصف الثمانينات حيث دأبت على تطوير وإنشاء مشاريع زر

من الدخل القومي كان مصدره % ٣٨كان يتناسب مع الواقع اإلنتاجي الفلسطيني في قطاع غزة الن 

عبد (ذلك القطاعمن القوى العاملة كانت تعمل في % ٥٠القطاع الزراعي وكذلك حوالي 

تحول الدعم من مشاريع إنتاجية زراعية إلى تمويل مشاريع انتاجية في مختلف ).١٩٩٨الهادي،

نتيجة هذا الظرف . القطاعات االقتصادية من قبل مؤسسات اإلقراض مع بدء االنتفاضة األولى

  :السياسي الذي أوجد مناخاً اقتصادياً جديداً من أهم معالمه

  

 صناعية صغيرة الستيعاب األيدي العاملة التي كانت تعمل في داخل تعزيز إنشاء منشآت •

الخط األخضر، وأيضاً دعم للمنتجات الوطنية تنفيذاً للقرارات التي اتخذت لمقاطعة 

 .المنتجات اإلسرائيلية

قامت الدول العربية والمؤسسات غير الحكومية األجنبية على دعم المناطق المحتلة مالياً  •

 .سياسي المطلوب منها لدعم التنمية الصناعيةكبديل للدعم ال
 

ومن هنا وفي ظل غياب البنوك الوطنية في تلك الفترة، وجدت مؤسسات اإلقراض نفسها تعمل 

ومن ضمن مؤسسات اإلقراض . على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بيئة سياسية مهددة

 لتؤسس صندوق التنمية ١٩٩٦ام  والتي توحدت فيما بعد عالمحلية البارزة في تلك الفترة

الفلسطيني، هذه المؤسسات هي، المؤسسة العربية الفنية للتنمية، مجموعة التنمية 

انتقل قطاع اإلقراض خالل العديد من السنوات الماضية من  .االقتصادية،والشركة العربية لإلقراض

، ٢٠٠٥ نهاية أيلول ذمن والقروضأخرى من   أنواعتقديمإلى ) micro enterprise(  قروضتقديم

ستهالك، قروض  عبارة عن قروض اهيثلث القروض التي قدمت من مؤسسات اإلقراض الصغير 

 إقراض دمج اتجهت العديد من مؤسسات اإلقراض الفلسطينية إلى كما.سكنية و قروض صغيرة

. )SME( الحجم إلى مشاريع متوسطةوإقراض مشاريع صغيرة ) micro lending(صغير تقليدي

 نساء، أي أقل من المعدل اإلقليمي  هم %٥٠ القطاع اآلن أقل من منتفعي هذا أن  إلىإلضافة،با

، غير ٢٠٠٦رائيل ،  خالد، لوير، %)" (٦٠-٥٥تقريبا (قبل انتفاضة األقصى عليه كان ما موأقل 

  ).منشور

  

    اإلقراضأنواع وآلية ٦,٤

  

الثانية فعند بدء انتفاضة األقصى     . سابقاًطرأت تغيرات على آليات اإلقراض التي تميزت بالبساطة         

  أصبح الوضع السياسي واالقتصادي أكثر سوءاً وتعقيداً والذي ألقى بظالله على آليات  ٢٠٠٠عام 
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في الضفة الغربية وغـزة، علـى     اإلقراض للمؤسسات اإلقراض الصغير، آليةقومتتقديم القروض 

لفرديـة، قـروض سـكنية، قـروض        قروض المجموعة، القروض ا   : عرض تشكيلة من القروض   

  ).٢٠٠٢عبد الهادي، (إسالمية، قروض زراعية وقروض مستهلك للقروض الفردية، 
 

 والمؤسسات .إعطاء قروض مباشرة لألفراد مثالً من خالل بنوك اإلقراض الفردي أي  •

 .المالية األخرى

التي وهي تعمل على قاعدة الشراء المباشر للمواد :إقراض حسب الطريقة اإلسالمية •

وذلك ألنها .تحتاجها المشاريع ثم بيعها إلى أصحاب مضيفاً الربح المطلوب بدون أي فائدة

محرمة شرعياً كما أن بعض المؤسسات التمويلية اإلسالمية تدخل كشريك مع المستفيد 

  .لحين تسديد القرض

تضمن تشكيل مجموعات يعتمد باألخص من قبل مؤسسة فاتن ي: جماعيبضمان إقراض  •

 - ١٠٠تترواح قيمة القرض  . وتقوم المجموعة بكفالة السدادئها القروض،ة وإعطانسائي

وبعد  .)٢٠٠٦ وزارة شؤون المرأة،.( أشهر إلى سنة للمجموعة٦ دينار أردني لمدة ١٠٠٠

  . قروض فرديةألخذالسداد تستعد المجموعة 

ي كل عبارة عن تشكيل مجموعات ادخار أ:  جماعي مستند إلى االدخار بضمانإقراض •

فرد في المجموعة يقوم بوضع نفس المبلغ في الصندوق وتقوم المؤسسة اإلقراضية بوضع 

طلب من المقترضين إعطاء نوع من ي.مبلغ مماثل يتم بعد ذلك تزويد األفراد بالقروض

يعتمد هذا النموذج من قبل مؤسسة كير العالمية والذي يعتبر كنوع من التكافل . التأمين

 ).٢٠٠٢عبد الهادي،(ه جانب اقتصادي االجتماعي أكثر من
 

سند دين (هذا يتضمن بالدرجة األولى استعمال الصكوك المؤجلة الكمبيالة المسجلة"

راتب مقترض  من دخل شكل اإليداع المباشر طرف ثالث، أو ضمان شخصي من ،)منظم

ادخار إجباري باالرتباط مع  إلى حساب مصرفي،تقوم مؤسستي فاتن و أصالة بجمع

مؤسسات اإلقراض الصغير الفلسطينية  تبدأ من المحتمل أن. مج إقراض للمجموعةبرا

حاسوب لتسجيل  بأخذ ضمانات أكثر تقليدية على شكل أصول متعهدة بعد تأسيس مكتب

  )، غير منشور٢٠٠٦خالد،لوير،رائيل،".(لألصول المتحركة

  

  نظرة عامة حول مؤسسات اإلقراض الفلسطينية:٧,٤

  

 شركات مالية رهـن، شـركات تـأمين،         تتكون من تلفة من المؤسسات الفلسطينية     هناك أنواع مخ  

    ص إقراض ، صرمنظمات غير حكومية،    هاضمنمن   و افون و سوق أوراق مالية ،     مؤسسات تخص 
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أما عدد مقدمي خـدمات التمويـل المتنـاهي          .ة وتعاونيات االئتمان والمدخرات   ال ربحي وشركات  

 بنوك تجارية، شركة هادفـة      ٣هادفة للربح، مؤسستين أجنبيتين،      مؤسسات أهلية غير     ٧" الصغر  

وأهـدافها  .)٢٠٠٤،  برغـوثي ."(للربح و وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين        

  :هي

 .توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ومحاولة حل مشكلة البطالة •

 .اديةتشجيع النساء على االنخراط في عملية التنمية االقتص •

رفع المستوى المعيشي لألسر من خالل إقامة المشاريع اإلنتاجية المدرة للدخل والترويج  •

  .لها

  

  ):منظمة اإلغاثة الزراعية(  جمعية التوفير والتسليف.١,٧,٤

  

 اإلغاثة الزراعية وهي منظمة غير حكومية والتسليف،تأسس اثنا عشر فرع من جمعية التوفير 

ويصل منتسبيها إلى أكثر .موقع ١٣٢ناطق في الضفة الغربية وغزة بجميع المتعمل في راسخة، 

 قرض الزراعية حقيبةاإلغاثة  ،  كان لدى تعاونيات٢٠٠٥أيلول  بدايةمن .  عضو٥،٦٠٠من 

$ ١,٥وحملوا تقريبا ) جميعهم نساء( مقترض ١،٠٠٠مليون مع أكثر من $ ١,٨بارزة ألكثر من 

 هي أصبحتن أن التعاونيات أسست أثناء إنتفاضة األقصى بالرغم م. مليون في مدخرات األعضاء

خالد ( ,"نجاز أثناء هذه الفترة الصعبةاإلثاني أكبر منظمة إقراض غير حكومية بسرعة من ناحية 

  ).، غير منشور٢٠٠٦، لوير، رائيل

  

  ):أصالة(  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال.٢,٧,٤

  

مركز المشاريع النسوية، وتم تسجيلها كمنظمة غير هادفة  تحت أسم ١٩٩٧بدأت عملها منذ عام 

 تحت أسم جديد وهو الجمعية الفلسطينية ٢٠٠١للربح حسب قانون الجمعيات الفلسطينية األهلية عام 

وزارة (  تنشط الجمعية في القطاعات التجارية،الخدماتية، اإلنتاجية والزراعية.لصاحبات األعمال

  :ثالثة برامج لإلقراض أصالةتقدم  و).٢٠٠٦شؤون المرأة ،

  

-٣٠٠(مان الجماعي ويتراوح إقراض متناهي الصغر ويشمل قروض بالضبرنامج •

١٥٠٠$ ( 

 ).$٥٠٠٠-١٠٠٠(قروض فردية صغيرة جداً تتراوح من •

 ).$١٥٠٠٠-٦٠٠٠(برنامج اإلقراض الصغير وهو قرض فردي يتراوح •
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  ):فاتن(  الفلسطينية لإلقراض والتنمية.٣,٧,٤

  

بدأت عملها في عام لكن  ١٩٩٨تأسست عام ،  للربحسطينية مستقلة غير هادفةهي شركة فل

تعمل على توفير خدمات مالية مستدامة ألصحاب المشاريع الصغيرة المدرة للدخل من .١٩٩٩

  : االقتصاد الفلسطيني تقدم فاتن مجموعة من القروض وهيالمجاالت لتعزيزكافة 

 ).$١٥٠٠-٣٠٠( القرض تتراوح من برنامج اإلقراض بالضمان الجماعي قيمة •

 .)$٣٠٠٠-١٠٠٠(برنامج القروض الفردية للمرحلة األولى  •

 ).$٣٠٠٠-١٠٠٠(برنامج القروض الفردية المرحلة الثانية  •

برنامج قروض العائلة لمن يرغب بتطوير مشاريع قائمـة خدماتيـة زراعيـة              •

 ).$١٥٠٠٠-٦٠٠٠(وصناعية أو تجارية قيمة القرض

وهو لكل من يرغب بالحصول علـى قـرض ألغـراض           القرض االستهالكي    •

 ).$١٠٠٠-١٠٠(شخصية قيمته

 قروض تحسين السكن سواء لشراء أو بناء أو تـشطيب سـكن قـائم قيمتـه                 •

)١٥٠٠٠-١٠٠٠$.( 

  

  ):أكاد( المركز العربي للتطوير الزراعي .٤,٧,٤

  

قراض  في مجال اإلةمتخصص ١٩٩٣تأسست عام هو مؤسسة تنموية غير حكومية وغير ربحية 

إلى جانب تقديم الخدمات اإلرشادية والتدريبية الداعمة للمستفيدين للخروج من الفقر .الصغير

وقروض ) أجور عمال، إيجارات المشروع(تقدم قروض تشغيلية .وتحسين مستوى المعيشي لهم

 هي القروضومتوسط .  للمشروعأساسيةصغيرة الستثمارها في شراء آليات ومعدات ومستلزمات 

٤٥٠٠$   

  

  ):برنامج اإلقراض الصغير والصغير جداً(  وكالة الغوث٥,٧,٤

  

تأسس هذا البرنامج بهدف دعم وتعميق دور المرأة وذلك عن طريق تقديم قروض صـغيرة جـداً                 

 يقدم البرنامج سلسلة من المنتجات اإلقراضية وكذلك تدريب أصحاب المـشاريع            .للنساء الفقيرات 

  :سلة من القروض وهي كالتاليتقدم المؤسسة سل. والعاملين بها

 ).$٧٠٠٠-٣٠٠٠(  قرض لتأسيس وتطوير مشاريع جديدة قيمته تتراوح •

 ).$٤٠٠٠-٤٠٠(قتراض بالضمان الجماعي للنساء فقط وهي قروض متدرجة قيمتها اإل •
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 ).$٨٠٠٠-١٠٠٠( القروض التشغيلية السريعة للرجال وهي ايضاً قروض متدرجة قيمتها •

 . $١٠٠٠٠قروض اإلسكان حتى  •

  .القروض االستهالكية تبلغ ثالثة أضعاف الراتب للمقترض •

  

  :)CHF( مؤسسة اإلسكان التعاوني.٦,٧,٤

  

 بــدعم مــن وكالــة التنميــة ١٩٩٥تأســس برنــامج تحــسين الــسكن الخــاص  فــي عــام 

تقـدم  .  بهدف تحسين الظروف المعيشية لمتوسـطي ومنخفـضي الـدخل          ).USAID(األمريكية

كحد أقصى وهي قـروض تحـسين الـسكن، قـروض           $  ١٥٠٠٠المؤسسة عدة قروض لغاية     

  .المشاريع الصغيرة، إقراض إسالمي وقروض لشراء شقة أو قطعة أرض سكنية

  

  ):GWLF( جمعية الثقافة والفكر الحر، برنامج غزة لإلقراض النسائي.٧,٧,٤

  

فقـط فـي     الدولية، يعمل    ا قبل جمعية الثقافة والفكر الحر و مؤسسة أنير         من ١٩٩٥أنشأ في عام    

  :وأنواع القروض التي يقدمها البرنامج هي كالتالي.  يهدف إلى الحد من مشكلة البطالة.غزة

 .على شكل متدرج).$٥٠٠٠-١٠٠٠(اإلقراض الفردي غير المباشر وقيمته من •

  .)$١٠٠٠-٦٠٠(اإلقراض الفردي بضمان المجموعة اإلقراض المباشر وقيمته من •
 
   فلسطينبنك :٨,٧,٤

  

القـروض فـي   حيث بدأ بتقديم ، ٢٠٠٥طين ببرنامج اإلقراض الصغير في نيسان       مصرف فلس  بدء

يـدير  تقريباً  . نشيط مقترض ٤٠٠لديه    في نفس العام أصبح     وابتداءاً من منتصف شهر أيلول     .تموز

أغلب البنوك التجارية األخـرى بـإقراض       تهتم  . طبقا ألفضل الممارسات الدولية   التشغيلية  عملياته  

، )microlending(بدال من إقراض متناهي الصغر      ) SME( الحجم   ى متوسطة  إل مشاريع صغيرة 

خالـد  ( ".  بسبب غيـاب الـضمانات      ةروخطيشكل  يتعاملون معه على أنه مجال استثماري       والذي  

  :وهذه يفسر بشكل كبير إلى الموانع التالية.) غير منشور٢٠٠٦،لوير،رائيل

 .نقص دخول البنوك للقروض وحسابات التوفير •

مـصدر  وا  أنهم على األقل ليـس    على   غير مقبولة عن الفقراء      لبيةورة س صالبنوك  ل   تحم •

 . للعمل المربح، وبشكل كبير ال يملكون دخوالً مربحة للمصارف
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 صعوبات بالغة في الحركة عموما بـسبب حـواجز          السيئة هناك بسبب الظروف السياسية     •

يعيشون فـي المنـاطق   الذين  الفقراء  أنى إل،باإلضافة .الطرق، وجدار الفصل العنصري  

 التي تتواجد فـي    الفروع   لإليداع في البعيدة والمناطق الريفية ليس من السهل عليهم السفر         

 .المدن الرئيسية

 ،لوير،رائيل ،خالد(  تكلفة اإليداعات  على خفّض  في الضفة الغربية وغزة      البنوكتعمل  لم    •

٢٠٠٦(. 
 

  :بنك الرفاه ٩,٧,٤

  

شركة بيرزيت لصناعة  باديكو، بال تيل،(هي ل تجارية فلسطينية قيادية  أعمابل شركاتقتأسس من 

واإلقراض المتناهي الـصغر      )SME( إلى المتوسطة  للعمل في تمويل المشاريع الصغيرة    ) األدوية

)microfinance. (  مليـون،  $ ١٢,٢٥المؤسسون   التزم   .  عمله في المستقبل القريب    مباشرةيتوقّع

$ ٢٠أعلى بكثير مـن     (مليون  $ ٣٠ور، رأس المصرف المال االبتدائي      رض على الجمه  عوالباقي  

  )٢٠٠٦بنك الرفاه،(.ة سلطة النقد الفلسطيني.مليون حد أدنى يطلب من قبل
 

  : الشبكة الفلسطينية لإلقراض١٠,٧,٤

  

شبكة  لخلق   USAID تمويل من ب) ٢٠٠٤بالرغم من تسجيله رسمياً في نيسان        (٢٠٠٢أسست في   ت

  )microfinance(حكومية العاملة في اإلقراض المتنـاهي الـصغر         الالمنظمات غير   رابط بين   ت

أعضائه هم جميع المنظمات الفلسطينية     ). SME(الحجم    إلى المتوسطة  وإقراض المشاريع الصغير  

تعمل الشبكة علـى تنـسيق األعمـال        . لإلقراض ماعدا البنوك التجارية وإحدى المنظمات األجنبية      

أعضائه و ممثلين آخرين، وصنّاع السياسة المـاليين وتمييـز حاجـات قطـاع              واالتصاالت بين   

  :، هذه الحاجات تتضمن)microfinance(اإلقراض الصغير 

 .ات ألعضاء الشبكة تقني لبناء القدرتوفير تدريب •

 تطوير القطاع من خالل دعم الشبكة وأفـراد المؤسـسات اإلقراضـية باإلضـافة إلـى                 •

 .المؤسسات األخرى

 .ين البيئة القانونية للمؤسسات الفلسطينية اإلقراضية غير الحكومية تحس •

تحدده معطيات قلة األمـوال حاليـا،  ودفـع           والذي    جمع رأسمال الشبكة إلنجاز أهدافها     •

 )٢٠٠٤رغوثي، ب.(الموظفين والدعم المؤسساتي اآلخر
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  في قطاع اإلقراض الصغيرلمنظمات غير الحكومية اإلقراضية العاملة ال لعمالقانونيةبيئة  ال٨,٤
 

 تعمل المؤسسات الفلسطينية لإلقراض الصغير من خالل أشكال قانونية مختلفة
 

 غير الحكومية الفلسطينية اإلقراضية تحت مظلة قانون الجمعيات الخيريـة           اتمنظمالتعمل   •

، وتـسجل ويـشرف عليهـا وزارة الداخليـة          ٢٠٠١والمنظمات األهلية الفلسطيني لعـام      

 .ةالفلسطيني

جمعية التوفير والتسليف التابع لمنظمة اإلغاثة الزراعية حسب قـانون الجمعيـات             تعمل   •

 . التعاونية في غزة الضفة الغربية الذي يشمل جميع التعاونيات ليس فقط التعاونيات المالية

تحت قانون شركات غزة كما هو الحال للشركة الربحية، لكـن             الشركة غير الربحية   تعمل. •

 إلـى وزارة    تقاريرهاتقوم كلتا الشركتين بإرسال     . انون المنظمات غير الحكومية   بعد تبني ق  

  .(MONE)الشؤون األهلية الفلسطينية 

بالرغم من عدم تسجيل أي من المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينية أو األشراف عليهـا               

لـسطينية الحـالي يـسمح    ، إال أن قانون سـلطة النقـد الف  PMA)( من قبل سلطة النقد الفلسطينية

لكن ليـست    (بالتسجيل، وينظّم ويشرف على أي شركة مالية، التي يمكن أن تضم شركات إقراض،            

  ).  و جمعيات تعاونيةمنظمات غير حكومية

  

  لإلقراض الصغيرالتمويل األجنبي ٩,٤
 

 هام، الذي من تمويل المتبرعين ال   استفادت برامج اإلقراض الصغير خالل السنوات العشرة الماضية         

، الـذي زود  . ض والمعونة التقنيـة و مليون ألموال القر$٥٠تجاوز حسب تقديرات أولية للبعض،  

ـ  مليون حسب $ ٣٠بـ أكثره  يعتبر المتبرع األساسي الذي دعم تطوير       ، الذي USAID تقديرات ال

اصـل  كل مؤسسات اإلقراض الصغير وتو    اعتمدت  .قطاع التمويل الصغير في الضفة الغربية وغزة      

أي لم يحصل أي مـن      . ض الكبيرة و القروض الشغّالة    واالعتماد على المنح لتمويل كلتا تكلفة القر      

أما اليوم  . تلك المنظمات على التمويل التجاري من خارج برامج مدعومة من قبل المتبرع األجنبي            

 يزيـد   مما. ضلرأسمال القر ) مقابل المنح (ض على نحو متزايد     ويهتم المانحين بتزويد أموال القر    ف

 .)، غير منشور٢٠٠٦،لوير، رائيل ،خالد.( من الحاجة لتحسين الشفافية ومعدل اإلنتاج والكفاءة

  

. اإلقراض الصغير  برامجحول  واضح في تنسيق المانحين     وعلى أية حال، لم يكن هناك جهد سابق         

ت اإلقـراض   ومن المعلومات التي جمعت من قبل المؤلفين، حول الخطط الوشيكة لتمويل نـشاطا            

 :)، غير منشور٢٠٠٦، لوير، رائيل وآخرون خالد، . ( الصغير تتضمن
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. ٢٠٠٥ت الفلسطينية لإلقراض الصغيرة إلى فـاتن فـي عـام            اللمؤسس$ مليون ٥تقديم   •

بعـد أن زود    ( كان الممول الرئيسي لقطاع اإلقراض الفلسطيني        USAIDبالرغم من أن    

إلقراض و مصرفين ناجحين أوقفا البرامج قبـل         األجنبية إلى مؤسسات ا    اتمعظم المساعد 

 ).٢٠٠٦ لـ عامشغالة يعرامش لخططله ال يوجد  ،إنتفاضة األقصى

• IECA / الفلـسطينية   إلى المؤسسات  مليون يورو    ١٠ يصل إلى طّ ائتمان   خ  تقديم أسبانيا 

درة  للمعونة التقنية وبناية ق     يورو ٧٠٠،٠٠٠اإلقراضية سيدار من قبل بوزارة المالية، مع        

 .تلك المؤسسات الذي سيتضمنان كلفة مستشار التمويل الصغير

 مالية ومساعدة تقنية إلى اإلغاثة الزراعيـة لتغطيـة شـبكه مـن     مساعدة IFAD تقديم •

 .٢٠٠٦إن المشروع يتوقّع االنتهاء في عام . $ مليون١,١التعاونيات، مع منحة كلية 

 حيث تعتبره   . للمرحلة الجديدة لمصرف الرفاه   تقديم معونة تقنية    : المؤسسة المالية الدولية   •

 بـالقروض   األخرى المهتمـة  تقنية أيضا إلى البنوك     بمثابة معونة    المالية الدولية    المؤسسة

 .الصغيرة كاستثمار في مصرف الرفاه

ـ  : مصرف التنمية اإلسالمي   • الذي سـيحول   $ مليون٢و منحة   $  مليون ١٩اقترح قرض ب

رة العمل الفلسطينية إلى المؤسسات الفلسطينية لإلقـراض        خالل ترتيب متفق عليه مع وزا     

 .الصغير إلعطاء القروض إلى أفقر الفئات

ال تدخّل مباشر في اإلقراض الصغير بالرغم من أن بعض المنظمـات            : اإلتحاد األوروبي  •

التي تزود المنح إلى المنظمات اإلقراضـية       ) SIDI  ،NOVIB(غير الحكومية األوروبية    

 . مولة تحت برنامج المنظمات غير الحكومية العالمية األوروبيةالفلسطينية م

 ينظر إلى تزويد المعونة التقنية والتمويل إلى بعض المؤسـسات           مبادرة عبد اللطيف جميل    •

 ).٢٠٠٥عبد اللطيف، (الفلسطينية لإلقراض الصغير

• KFW: بمساعدة بنك االستثمار األوربي، صندوق ضمان      ٢٠٠٥,  في كانون األول   أسس  

 مليون يورو لتغطية جـزء خطـر        ٢٩االئتمان الفلسطيني األوروبي بـ رأسمال كلي من        

 كمـا  . إلقراض البنوك التجارية التي تتعامل مع إقـراض المـشاريع الـصغيرة            االئتمان

سيزودان معونة تقنية أيضا إلى البنوك المحلية لتحسين اإلنتاج والعمليات  في المـشاريع              

 .الصغيرة

 تطوير مشروع لتزويـد المعونـة التقنيـة إلـى المؤسـسات             -) فرنسا (نس  بالنت فاين " •

 .الفلسطينية لإلقراض الصغيرة ،شبكة التمويل المتناهي الصغر وبنك الرفاه

• Portland Trust) مشروع لتقوية قدرة تمويل  استعدادها حولأبدت ): المملكة المتحدة

 وينسق نشاطاته مع ،ربية وغزةالمؤسسات الفلسطينية لإلقراض الصغيرة في الضفة الغ

CGAP٢٠٠٦سينتهي المشروع أثناء الربع األول عام و.  ومانحون آخرون. 
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مؤسسات إقراض   تمويل    الجزء األكبر، ألغراض معينة و     ت خصص المانحين،بالرغم من أن أموال     

نوك حـسب   والب  بناء قدرة تلك المنظمات    للمانحين لتمويل فلسطينية معينة إال أن هناك فرص كبيرة        

 . احتياجات المنظمات الفلسطينية
 

   قطاع التمويل المتناهي الصغر الفلسطيني تأثير انتفاضة األقصى على ١٠,٤
 

حول احتياجات قطاع التمويل الصغير      )٢٠٠٦،خالد وآخرون (ونبناء على الورقة التي قدمها الباحث     

حكوميـة محليـة وأجنبيـة       غير   منظماتقبل  تأسس من    برامج اإلقراض الذي     .في فلسطين تعتبر  

 قـدمت حيـث   . مختلفة في الضفة الغربية وغزة قبل وأثناء االنتفاضة الفلسطينية األولى لها أهميتها           

 بشكل أولي إلـى الرجـال العـاطلين         موجهة) ٢٥،٠٠٠-$٥،٠٠٠(هذه البرامج قروض صغيرة     

مؤسـسة   بـدأت    ات،في أوائل التسعيني   أما   . نسب التسديد  فيستويات منخفضة عموما    بالرغم من م  

وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل لالجئين الفلسطينيين فـي          (UNRWA و ةإنقاذ الطفل الفلسطيني  

خالـد،  .(،) micro lending(برامجها باالنتقال نحو استدامة اإلقراض الـصغير  ) الشرق األدنى

  .)،غير منشور٢٠٠٦لوير، رائيل،
 

 هناك ثالثـة بـرامج تقليديـة        ، كان قراض الصغير  البنك الدولي لإل   مسح طبقا ل  ،٢٠٠٠عامبحلول  

تتبـع  .مقتـرض  ١٤،٠٠٠ الضفة الغربية وغزة بمجموع تقريبـا        في" جداإلقراض أعمال صغيرة    

خدمت هذه البـرامج حـوالًي   . النساءووجهت نشاطها نحو الفئات المهمشة وهن   أفضل الممارسات   

 عرف عن هذه البرامج قدرتها    . مليون$ )٢,١(بـ  حقيبة قرض بارزة    مع  .  مقترض نشيط  ٧،٢٦٤

مـن   %١٨أي  $ ٢٩٤متوسط القـروض     حين بلغ    في المنطقةعلى الوصول إلى أفقر الفقراء في       

  .) منشورر، غي٢٠٠٦، ، لوير، رائيلخالد.(تحت خط الفقر % ٤٢الناتج المحلي اإلجمالي و
 

العمـل فـي    كومية،   الفلسطينية اإلقراضية غير الح    المؤسساتجميع   مددت   ،  ٢٠٠٠ من عام    ابتدءاً

، )CHF(ماعدا مؤسسة اإلسكان التعـاوني   micro businesses)( مجال دعم لمشاريع الصغيرة

على . أنواع أخرى من القروض   تستحدث أي    لم   التيو فقط، السكنية   مجال القروض التي تعمل في    

 ٢٥،٠٠٠أية حال، طبقا لمسح البنك الدولي، خطّطت البرامج اإلقراضية الثالثـة للوصـول إلـى                

 .)٢٠٠٦،،لوير،رائيلخالد.(، باستهداف مجموعات جديدة ٢٠٠٤ بحلول عاممستفيد

  :هي كالتالي. على برامج اإلقراض الصغيرةانتفاضة األقصىتأثيرات جز إن ووبشكل م

  

  .الفلسطينية محفظة القروض لمنظمات اإلقراض غير الحكومية ة نوعي تدهور •
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اإلقراضـية   ةلمنظمات غير الحكومية الفلـسطيني  أثر على قدرة االقدرة على الحركة  عدم   •

 .النشيطينعدد الزبائن  تقليص  و القروضق إنفاعلى

 بشكل  ا عائداته كانت تعتمد بشكل رئيس على    والتي   هبطت العائدات الشغّالة لهذه البرامج       •

  ).نرواألا فاتنمثل ( رواتب موظّفيهم ونفقاتهم رئيسي لدفع

  

 يمكـن أن    ألخـرى والتـي    منظمة   وتأثيراتها من ل حول االنتفاضة    في الحقيقة، اختلفت ردود الفع    

 :تلخّص كالتّالي
 

بالرغم من أن البنوك واجهت بضعة سنوات من األداء الجيد وخطّطـت            : ةالبنوك التجاري  •

  .لتوسيع برامج اإلقراض الصغير إال أنها سرعان ما أغلقت هذا البرنامج
 

 الصغيرة وطلب ضـمانات     رة لألعمال الصغيقامت فاتن بطرح أعلى سقف من القروض         •

مقتـرض   )٥،٠٠٠ (فاتن تقريبـا  كان لدى   ", ١٩٩٩في نهاية عام    . أكثر وتأمينات أخرى  

بعـد  ). $٢١٨( متوسط ميزان القـرض   أما  دوالر  مليون  ) $١,١(نشيط مع حقيبة قرض   

 بحقيبــة قــرض بــارزة مقتــرض) ٣،٣١٩(خمــسة ســنوات، أصــبح لــدى فــاتن 

، زاد ٢٠٠٥بحلـول شـهر أيلـول     ). $٧١٨(قرض  متوسط   يقدمدوالر،  )٢،٣٨٣،٨٨٩(

،لـوير،  خالـد   ." (وحجم حقيبته تضاعف ثالث مرات    $ )١،٤٩٣ (متوسط القرض المقدم  

 .)، غير منشور٢٠٠٦،رائيل
 

 UNRWA، خفّـضت    االنتفاضةعلى النقيض من ذلك، أثناء السنوات الخمس منذ بداية           •

برامج إقراض متناهية   من  ذي أصبح   ال(حجم القرض المتوسط لنشاطات إقراضه الصغيرة       

الحكوميـة  ولذلك، أصبح هو المنظمة اإلقراضية غيـر        المستفيدين،  زاد عدد    مما   )الصغر

إبتـداءاً مـن أيلـول      . السوقمن   % ٤٣يسيطر على   و في الضفة الغربية وغزة،      األكبر

 في الضفة الغربية وغـزة أي مـا         مقترض) ١،٧٠٠(كان لدى األنروا أكثر من      , ٢٠٠٥

ومع . مليون دوالر )$ ٧,٦( مقترض نشيط مع حقيبة قرض       ) ٢٧،٠٠٠(موعه تقريبا   مج

.  القروض المنتهية  نسبة غير بسيطة من   ذلك، واصلت المعاناة من قضايا نوعية الحقيبة و         

  )، غير منشور٢٠٠٦خالد ،لوير، رائيل،(
 

عيـة  ، جم )ACAD(المركز العربي للتطوير الزراعـي      : المؤسسات اإلقراضية األخرى   •

 من   زادت كّل منها ) PARC(و اإلغاثة الزراعية  ) ASALA(سيدات األعمال الفلسطينية    

في الوقت  ). ٣٠٠-١٠٠( من مستوى    االنتفاضة قبل   عدد الزبائن النشيطين بشكل ملحوظ    
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المركز العربي للتطـوير     في حين أن     مقترض، ) ٢،٠٠٠( الحالي أصالة عندها أكثر من    

. بقليـل ) ١،٠٠٠( أكثر من    ا مقترض و اإلغاثة الزراعية له     )١،٤٠٠(الزراعي له تقريبا    

 سنوات مـن    أنجزت بعد في حالة المركز العربي للتطوير الزراعي وأصالة، هذه الزيادة          

من الناحية األخرى، أخذت اإلغاثة الزراعية طريقـة        . روض صغيرة الق في   المنفردالعمل  

 إحـدى   أي أصـبحت  .أثناء االنتفاضة مختلفة جداً وبدأت بتأسيس جمعية التسليف والتوفير        

مؤسسات التمويل الجماعي األكبر،وهم  الوحيدين القائمين علـى  االدخـار االختيـاري،               

ـ  ( األمر   عضو ) ٥،٦٠٠( ويصل أعضائها إلى   ثـاني المنظمـات الماليـة      ا  الذي يجعله

خالـد ،لـوير،    ( .األنروا عندما تقـاس بعـدد الزبـائن عمومـا          بعد   اإلقراضية األكبر   

  .)، غير منشور٢٠٠٦يل،رائ
 

  تمديد نشاطاتها إلى الضفة الغربية بعد أن حـددت عملهـا فـي      CHFقررت منظمة الـ     •

  .ا أيضا تخفيض حجم قروضهت كما قرر.قطاع غزة لسنوات

 على نفـس    ا عملياتهم واصال) GWLF(ض نساء غزة    ووصندوق قر ) ANERA(أنير   •

 . ضيقة جداًمع حدود: االنتفاضةالقاعدة قبل 
  

  الدراسات السابقة ١١,٤
  

تأثير القروض الصغيرة علـى الفقـر فـي         " ذكرت دراسة أعدت حول      :)٢٠٠٤،  طوسون أحمد (

أن الفقراء متوسطي الفقر هم المستفيدون الحقيقيين من برامج القروض الصغيرة أكثـر             " بنجالديش

ن مـن االسـتفادة مـن       كما أن أفقر الفقراء يحتاج إلى تدريب أكثر ليتمك        . من الفقراء شديدي الفقر   

البرنامج، وهو ما يتطلب حجم إنفاق أكبر من قبل المنظمات غير الحكومية العاملـة فـي بـرامج                  

 والالقروض الصغيرة؛ وهو ما يرفع تكلفة البرنامج، وحيث إن هذه المنظمات تعمل تحت ضغوط               

 هؤالء الفقراء غير    تعتمد على نفسها في تسيير برامجها من عائدها المادي فإن الحافز على مساعدة            

  .موجود باألساس
  

حيث اإلماراتية أبو ظبي،   نشرت في العاصمة: )٢٠٠٦واإلعالم، مركز اإلمارات للدراسات (

االقتصادي للدولة، وقالت   على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية البناءركزت

ن المفاهيم الشائعة في أوساط سوق الصغيرة والمتوسطة أصبح م إن مفهوم المشاريع"الدراسة، 

العديد من المتغيرات التي تختلف باختالف المكان والزمان والنظام االقتصادي  العمل، وباتت تحكمه

  .البشري المنتج في المؤسسة والعامل
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تناقش الدراسة أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم ) :٢٠٠٠مخيمر،(

تقدمة على حد سواء وذلك انطالقاً من الدور الحيوي لهذه الصناعات في تحقيق النامية والدول الم

 في التنمية االقتصاديةكما أكدت الدراسة على أن تحقيق ركائز . األهداف االقتصادية واالجتماعية

مجال التوظيف واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة بمستوياتها المهارية المختلفة والحد من 

  .لبطالة بين الشباب في معظم الدول العربيةظاهرة ا

  

تطرقت الدراسة من خالل استعراضها لتقارير الفقر بالمشاركة ومن خالل : )٢٠٠٢، عبد الهادي(

للدخل تقييم الفقراء لمؤسسات التمويل تناولت أهمية القروض في إنشاء مشاريع صغيرة جداً مدرة 

ضاً المشاكل التي يعاني منها الفقراء المقترضين فيما تناول في دراسته أي.  لمحاربة العوزللفقراء

، الضمانات، الشروطيتعلق بالخدمات المالية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية اإلقراضية مثل 

أيضاً خرج بتوصيات عديدة وأهمها استمرارية تأهيل . نسب الفائدة ومنهجية اإلقراض المختلفة

والتعامل مع آلية إقراض مختلفة تتناسب مع وضع أصحاب تلك المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً 

  .  المشاريع وبشروط ميسرة

  

دراسة عن الدور االقتصادي للجمعيات األهلية وحدود قدرتها على مواجهة اآلثار : )١٩٩٩، سمك(

السلبية لالقتصاد من خالل إقامة المشروعات الصغيرة ودور هذه المشروعات في تشجيع العمالة 

أن إجمالي متوسط "هذه الدراسة تستند إلى بحث ميداني وخرجت بنتائج .العملفرص وخلق 

إجمالي المستفيدين من من % ٠,٢المستفيدين من نشاط التدريب المهني في كافة المحافظات حوالي

كما جاءت بنتيجة تؤكد على أهمية مظلة مشروعات الصغيرة الممول . األنشطة األخرى للجمعيات

من المنظمات الدولية من خالل الجمعيات األهلية لما لها قدرة على تقديم مهارات إدارية وعملية 

  .تساعد على االعتماد الذاتي
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  خامسالالفصل 

______________________________________________________  

  منهجية وإجراءات الدراسة
  

  دراسةمنهج وأدوات ال ١,٥

  

، ألنـه يالئـم طبيعـة       ٢٠٠٦ و حزيران    ٢٠٠٥تم استخدام المنهج الوصفي في الفترة بين أيلول         

ي تساعد في فهـم     الدراسة وأهدافها معتمدة على البحث الميداني لتوفير أكبر قدر من المعلومات الت           

 التنميـة الفلـسطينية مـن وجهـة نظـر            في اإلقراضية الفلسطينية  غير الحكومية    دور المنظمات 

  .المبحوثين، ولهذا تم االستعانة باالستبانة لجمع البيانات

  

  أداة الدراسة ٢,٥

  

تم تتمثل أداة الدراسة باالستبانة بشكل رئيس و التي تم اعتمادها لتحقيق أهداف الدراسة، كما 

  :أقسام ةعلى عدتم تصميم استمارة تشتمل . االعتماد على األدبيات السابقة بشكل ثانوي

  

 :احتوى على عدد من الخصائص تتعلق بالبيانات الشخصية للمبحوثين: القسم األول •

المحافظة، الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، المؤهل 

 .عمل، نوع القرضاألكاديمي، طبيعة ال

تصنيف المشروع، رأسمال بيانات حول المشروع مثل ملكية المشروع، : القسم الثاني •

  .الدخلالمشروع و

بيانات حول المبالغ المقترضة، نسبة الفائدة على القرض، فترة تسديد القرض، : القسم الثالث •

  .قيمة األقساط المسددة شهرياً، مدة السماح والضمانات
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) ١,٤جدول (  محاور٧ فقرة موزعة على ٥٠ من مكونةأشتمل على أسئلة : القسم الرابع •

 الخماسي لإلجابات لتقدير درجة أهمية العبارة Likert Scaleكما تم اعتماد سلم ليكرت 

 : كالتالي

  

 .لإلجابة أوافق بشدة) ٥(القيمة الرقمية •

 .لإلجابة أوافق) ٤(القيمة الرقمية •

 .لإلجابة محايد) ٣(القمية الرقمية •

 .لإلجابة معارض) ٢(القيمة الرقمية  •

 .)١,٤(للمزيد من التفاصيل أنظر ملحق رقم. لإلجابة معارض بشدة) ١(القيمة الرقمية  •

تم احتساب الوسط الحسابي لقياس درجة رضا أفراد العينة عن فقرات االستبانة،  •

) ٢,٩-١( وبالتالي يكون المقياس من M=3ويفترض هذا المقياس أن الوسط الحسابي 

مستوى مرتفع ) ٥-٣,١(مستوى متوسط من الرضا،و ) ٣(مستوى متدن من الرضا و

 .من الرضا
 

  توزيع فقرات االستبانة على محاورها: ١,٥جدول

  

  عدد األسئلة  المحور  الرقم

  ١٠  تأثير القرض على المشروع والوضع المعيشي .١

  ٥  .ضمانات على القروض .٢

  ٧  .شروط القروض .٣

  ٥  .إجراءات القروض .٤

  ٨  .الدعم الفني واإلداري .٥

  ١٣  .أهداف وسياسة المنظمات اإلقراضية غير الحكومية .٦

  ٢  .العالقة بين المنظمات اإلقراضية غير الحكومية .٧

  

  صدق األداة ٣,٥

  

أيضاً تم األخذ بعين . تم عرض االستبانة على عدد من األساتذة المختصين لمراجعتها وتحكيمها

   .ر االستبانة ووضعها في شكلها النهائياالعتبار مالحظاتهم لهدف تطوي
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  ثبات األداة ٤,٥

  

 فرداً ممن سيتم توزيـع      ٣٠ قامت الباحثة بتوزيع عدد من االستبانة الرئيسية على عينة مصغرة من          

 إجراء  كما أنه تم    . االستبانة النهائية عليهم ثم أعيدت إليهم بعد فترة قصيرة لإلجابة عليها من جديد            

لقياس مدى ثبات المقيـاس  ) Cronbach Alpha(معامل كرونباخ ألفاحتساب اب التحليل اإلحصائي

وهي درجة عالية تشير إلـى تمتـع        ) ٠,٨٧( واالتساق الداخلي لفقرات االستبانة حيث بلغت قيمته      

إن الهدف من هذا التحليل إمكانية استخدام نفـس االسـتبانة     . االستبانة بثبات تفي بإغراض الدراسة    

  .اسةعند إعادة الدر

  

  إجراءات تطبيق الدراسة ٥,٥

  

  :تم إتباع اإلجراءات التالية بهدف جمع المعلومات لغرض الدراسة

بناء مؤسسات، كلية الدراسات العليا، جامعة / توجيه كتاب رسمي من قسم التنمية الريفية •

القدس إلى المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في منطقة الدراسة لغرض تسهيل عمل 

 .وتزويدها بالمعلومات عن مجتمع الدراسةالباحثة 

قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات على أفراد العينة في منطقة الدراسة بمساعدة بعض  •

  .الموظفين العاملين مع المنظمات اإلقراضية غير الحكومية

  

  المعالجة اإلحصائية ٦,٥

  

تمد في التحليل على اإلحصاء  اإلحصائية في تحليله للبيانات وقد اعSPSSحزمة  استخدمت الباحثة

  .الوصفي مثل التكرارات الحسابية والنسب المئوية واإلنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية

  إجابات أفراد عينةلمعرفة إذا كان هناك تشابه أو اختالف بين) T-Test(استخدم الباحث اختبار

  .الدراسة
 

 لمعرفة ANOVA(One Way Analysis of Variance(استخدام تحليل التباين األحادي •

 . مكون من أكثر من خيارينمتوسطات متغيرالفرو قات بين 

استخدام اختبار شيفيه لتحديد مصادر الفروقات بين أي خيارين من خيارات المتغيرات التي  •

  .ANOVAتم فحص الفرضيات على أساسها باستخدام اختبار 
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  حدود الدراسة  ٧,٥

  

  .٢٠٠٦ و حزيران ٢٠٠٥ل الحدود الزمنية بين أيلو

  .)بيت لحم والخليل( الحدود الجغرافية منطقة جنوب الضفة الغربية

  مجتمع وعينة الدراسة : الحدود البشرية

  

   الصعوبات التي واجهت الباحث٨,٥

  

عدم الحصول على عدد دقيق حول حجم العينة من إحدى المنظمات غير الحكومية  •

 .بسبب سرية المعلومات اإلقراضية العاملة في مدينة بيت لحم

 .عدم إفصاح الباحثين عن معلومات تتعلق بـ الدخل، رأسمال المشروع •

 .تشكك من قبل أغلبية المنظمات غير الحكومية اإلقراضية حول طبيعة البحث وأهدافه •

 . رفض كثير من المبحوثين اإلجابة على االستبانة ألسباب خاصة بهم •

 .صغيرة مقترضينصعوبات في الوصول إلى أصحاب مشاريع  •

  

  :مجتمع الدراسة ٩,٥

  

 :تكون مجتمع الدراسة ي

  

من المنظمات غير أصحاب المشاريع الصغيرة ) Active( جميع المقترضين الناشطين •

 الفلسطينية،وزارة الداخلية  في ة والمسجلالعاملة في منطقة الدراسة اإلقراضيةالحكومية 

 .دائرة الجمعيات األهلية الفلسطينية
 

  

  :عينة الدراسة ١,٩,٥

  

مقترض من المنظمات اإلقراضية غير ) ٢٠٠(بلغ حجم عينة الدراسة من المجتمع األصلي 

الحكومية العاملة في منطقة بيت لحم والخليل، حيث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع 

 ضية غيرين وفقاً للمنظمات اإلقرا توزيع أفراد العينة من المقترض:)٢,٥(وضح الجدول  ي.البحث

  .الحكومية في منطقة الدراسة
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توزيع أفراد العينة من المقترضين وفقاً للمنظمات اإلقراضية غير الحكومية في منطقة : ٢,٥جدول 

  .الدراسة

  
اسم المنظمة غير الحكومية 

  اإلقراضية
عدد 

  المقترضين

نسبة العينة من العدد   حجم العينة

  العام لالستمارات
  %٥٥  ١٠٩  ٥٧١  لزراعيالمركز العربي للتطوير ا

  %٦  ١٣  ٦٠   CHFمؤسسة اإلسكان التعاوني

  %٣٠  ٦٠  ٦٥٠  )فاتن(الفلسطينية لإلقراض والتنمية

  %٤  ٨  ٤٢  برنامج التوفير والتسليف

  %٥  ١٠  ٤٢  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال

  %١٠٠  ٢٠٠  ١٣٦٥  المجموع الكلي

  

 :خصائص عينة الدراسة ١٫١٫٩٫٥

  

لحم محافظة بيت هم من % ٥٩ر المحافظة، أوضحت النتائج أن غالبية المبحوثين فيما يتعلق بمتغي

  .يبين توزيع العينة حسب متغير المحافظة ) ١,٥(شكل.هم من مدينة الخليل%) ٤١(وأن 

  

الخليل, 
41%  ,81

بيت لحم , 
59%  ,119

  
  

  توزيع المبحوثين حسب المحافظة: ١,٥ شكل

  

ث هم من اإلناثين من المبحو%) ٥٢(أما فيما يتعلق بمتغير الجنس جاءت النتائج لتبين أن 

  .يظهر توزيع العينة حسب متغير الجنس) ٢,٥(شكل. هم من الذكور%) ٤٨(و
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  توزيع المبحوثين حسب الجنس:  )٢,٥(شكل

  

، يتبعها الفئة )٣٩-٣٠(هم من الفئة العمرية%) ٣٥(بالنسبة ألعمار المبحوثين أظهرت النتائج أن 

، ثم تليها الفئة %)٢٤(بنسبة) ٤٩-٤٠(ية، تليها الفئة العمر%)٢٥(بنسبة) ٢٩-٢٠(العمرية

  .يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر) ٣,٥( شكل %). ١٦(بنسبة)  سنة فأكثر٥٠(العمرية

  

  

  

  .توزيع الفئات العمرية للمبحوثين: ٣,٥شكل

  

هم %) ٣٨( من المدينة، في حين أن%) ٥٣(بالنسبة لمتغير مكان السكن، أظهرت النتائج أن حوالي

يبين عينة المبحوثين حسب مكان ) ٤,٥(شكل.سكان المخيم من%) ٩( ان القرية، ثم يتبعهاسك

 . السكن

20-29, 51, 
25%

 ,سنة فأآثر 50
31, 16%

30-39, 71, 
35%

40-49, 47, 
24%

ذآر, 
 ,96

48%

 أنثى, 
 ,104

52%
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مدينة, 106, 
53%

قرية, 76, %38

مخيم, 18, %9

 
  توزيع مكان السكن للمبحوثين: ٤,٥شكل 

  

هم متزوجون، في %) ٨٠( بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية أظهرت النتائج أن غالبية المبحوثيناأم

يظهر ) ٥,٥(شكل . هم عازبون%) ١٣(  حين أنهم من األرامل والمطلقون، في%) ١٤(حين أن

  .توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية

أرمل/مطلق, 
7%  ,14

أعزب, 26, 
13%

متزوج, 
80%  ,160

 
 .توزيع الحالة االجتماعية للمبحوثين: ٥,٥شكل 

  

 يتراوح عدد أفراد أسرته المبحوثين من %)٤٣(أما بالنسبة لعدد أفراد األسرة تظهر النتائج أن 

يتراوح عدد %) ٢٣(كما أن ). ٣-١(د أسرته يتراوح عدد أفرا%) ٢٧(، في حين أن)٦-٤(من

يبين  ) ٦,٥(شكل). ١٢-١٠(يبلغ عدد أفراد أسرته %) ٧(وما نسبته فقط). ٩-٧( أفراد أسرته 

  . توزيع عينة الدراسة حسب متغير أفراد األسرة
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 ,أفراد, 87 4-6
43%

 ,أفراد, 53 1-3
27%

 ,أفراد, 14 10-12
7%

 ,أفراد, 46 7-9
23%

 
  . توزيع فئات عدد أفراد األسرة للمبحوثين : ٦,٥شكل 

 
هم أقل من ثانوية %) ٣٤(تظهر النتائج أن غالبية المبحوثينأما ما يتعلق بمتغير المؤهل األكاديمي 

هم من حملة شهادة الدبلوم، وما %) ٢٣(ثم . حملة شهادة الثانوية العامة%) ٢٧(في حين أن .عامة

يظهر عينة الدراسة حسب ) ٧,٥( شكل. هم من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى%) ١٦(نسبته 

 .متغير المؤهل األكاديمي

ثانوية عامة, 55, 
27%

دبلوم, 45, %23

بكالوريوس 
فأعلى, 31, 

16%

أقل من ثانوية 
عامة, 69, %34

 
 .توزيع المؤهل العلمي للمبحوثين: ٧,٥شكل 

 
هم أصحاب %) ٢٥(هم تجار ومساوي له بالنسبة%) ٢٥(بالنسبة لطبيعة العمل أظهرت النتائج أن

هن نساء ربات %) ١٠(هم عاملون، و%) ١١(هم موظفين عامين، و%) ٢٠(وما نسبته. المشاريع

 حسب متغير طبيعة يبين توزيع عينة الدراسة) ٨,٥( شكل. موظفون خاصون%) ٩(بيوت و 

  . العمل
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ربة بيت, 
10%  ,20

موظف 
خاص, 17, 

9%

صاحب  
المشروع, 

25%  ,50 تاجر, 51, 
25%

عامل, 22, 
11%

موظف عام, 
20%  ,40

 
  

  .توزيع عينة الدراسة حسب متغير طبيعة العمل: ٨,٥شكل 
 

هي قروض فردية، في حين ما %) ٨٣(بالنسبة لمتغير طبيعة القرض أظهرت النتائج أن حوالي

يبين عينة الدراسة  ) ٩,٥(شكل. هي قروض إسالمية%) ٥(هي قروض جماعية و%) ١٢( نسبته

  .قرضحسب متغير طبيعة ال

فردي, 
 ,167

83%

نظام 
إسالمي, 9, 

5%

جماعي, 
12%  ,24

 
  .يبين عينة الدراسة حسب متغير طبيعة القرض: ٩,٥شكل

  

ذات ملكية %) ٥٧(أما فيما يتعلق بمتغير ملكية المشروع أظهرت الدراسة أن غالبية المشاريع

) ١٠,٥(شكل. هي مشاريع عائلية%) ١٩( مشاريع شراكة و %) ٢٤(خاصة، في حين أن حوالي

  .يبين عينة الدراسة حسب ملكية المشروع
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عائلي , 45, 
19%

خاص , 139, 
57%

شراآة, 57, 
24%

 
  .يبين عينة الدراسة حسب ملكية المشروع: ١٠,٥شكل

  

هي مشاريع تجارية، في حين %)٤٨(بالنسبة لمتغير تصنيف المشروع، أظهرت النتائج أن حوالي

يبين عينة الدراسة ) ١١,٥( شكل . هي مشاريع زراعية%) ٢٣(هي مشاريع خدماتية و%) ٢٩(أن 

  .حسب متغير تصنيف المشروع

خدماتي, 
29%  ,57

زراعي, 
23%  ,45

تجاري, 
48%  ,98

 
  .نة الدراسة حسب متغير تصنيف المشروعيبين عي: ١١,٥شكل 

  

من المبلغ المقترض يتراوح بين %) ٢٥( أما ما يتعلق بمتغير المبلغ المقترض، أظهرت النتائج أن

من المبلغ المقترض هي في %) ٢٥( نفس النسبة حين أندوالر في ) ٣٠٠٠-٢٥٠١( فئة

بالغ المقترضة تتراوح من الم%) ٢٠(دوالر، كما أظهرت النتائج أن )  فأكثر٣٠٠٠(الفئة

دوالر، في ) ٢٠٠٠-١٥٠١(من المبلغ المقترض يتراوح بين %) ١٩(دوالر، ) ١٥٠٠-١٠٠١(بين

من المبلغ المقترض %) ٦(  دوالر و ما نسبتهألفمن المبلغ المقترض هو أقل من %) ١٤(حين أن

  . المقترضيبين عينة المبحوثين حسب متغير المبلغ  ) ١٢,٥(شكل ). ٢٥٠٠-٢٠٠١(يتراوح بين
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 ,فأآثر 3000 
52, 25%

, 2501-3000 
49, 25%

, 2001-2500, 
12, 6%

 1501-2000, 
19, 10%

 1001-1500, 
40, 20%

 أقل من 1000 
دوالر, 28, %14

  
 . عينة المبحوثين حسب متغير المبلغ المقترض:١٢,٥شكل 

 
من قيمة الفائدة %) ٦٠(فيما يتعلق بمتغير نسبة الفائدة على المبلغ المقترض جاءت النتائج لتبين أن

من نسبة الفائدة السنوية على القرض %) ٣١(، وأن)فأكثر% ٦(المحسوبة على القرض سنوياً هي 

%) ٤(و% ٣من نسبة الفائدة هي اقل من %) ٥(سنوياً، في حين ما نسبته%)  ٦-٥(تتراوح بين

يبين عينة المبحوثين حسب متغير ) ١٣,٥( شكل. على المبلغ المقترض%) ٤-٣(نسبة الفائدة هي 

  نسبة الفائدة على المبلغ المقترض

  

  .توزيع المبحوثين حسب متغير نسبة الفائدة على المبلغ المقترض:١٣,٥شكل
 

يقومون بتسديد %) ٢٥(  يتعلق بمتغير فترة سداد القرض للمبحوثين أظهرت النتائج أن حواليفيما

يقومون بتسديد القرض في الفترة من %) ٢٠(شهر، و) ١٢-٧(القرض في الفترة التي تتراوح بين

5-6%, 58, 
31%

3-4.99%, 
8, 4%

أقل من %3, 
5% ,9

 ,فأآثر 6%
114, 60%
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( ، وما نسبته) شهر فأكثر٣٦(يقومون بتسديد القرض في الفترة % ) 17 (شهر، ) ٢٤-١٩(

يسدودن القرض %) ٩(أشهر،و) ٦-١( بتسديد القرض في الفترة التي تتراوح بينيقومون %) ١٠

) ١٤,٥(شكل  )٣٦-٣١( القرض في الفترة ما بينبتسديديقومون %) ٦(كما أن).٢٤-٢٥(في الفترة

 .توزيع عينة الدراسة حسب متغير فترة سداد القرضيبين 
  

 ,أشهر 1-6
20, 10%

 ,شهر 7-12
52, 25%

13-18 
 ,شهر, 25

13%

25- 30 
 ,شهر, 18

9%

اآثر من36 
شهر, 33, 

17%

31-36 
 ,شهر, 11

6%

19- 24 
 ,شهر, 39

20%

  
  .قرضتوزيع عينة الدراسة حسب متغير فترة سداد ال:١٤,٥شكل 

 
%) ٥٢(فيما يتعلق بمتغير قيمة األقساط المسددة شهرياً، جاءت النتائج لتبين أن غالبية المبحوثين

من المبحوثين %) ١٧(دوالر شهرياً، وحوالي)٢٠٠-١٠١(يقومون بدفع قيمة األقساط التي تتراوح

شهرياً  دوالر ١٠٠يدفعون مبلغ أقل من %) ١٤(وأن . دوالر شهرياً) ٣٠٠-٢٠٠١(يدفعون مبلغ

فقط يقومون بدفع مبلغ ) %٣,٧(و. دوالر فأكثر٥٠٠من المبحوثين يدفعون%) ١٤( وتساويه بالنسبة

 قيمة األقساط يبين توزيع العينة حسب متغير) ١٥,٥(شكل.دوالر شهرياً) ٤٠٠-٣٠١(يتراوح بين

  . المدفوعة شهرياً

301-400 
%دوالر, 7, 3

أآثر من 500, 
14%  ,32

201- 300 
 ,دوالر, 38

17%

أقل من 100 
دوالر, 32, 

14%

101-200 
 ,دوالر, 121

52%

  
  

  .هرياًتوزيع العينة حسب متغير قيمة األقساط المدفوعة ش) : ١٥,٥(شكل

  



 49

) ٢-١(من المبحوثين حصلوا على فترة سماح ما بين%) ٥٥(بالنسبة لمدة السماح، بينت النتائج أن 

من المبحوثين %) ١٥(و. من المبحوثين لم يحصلوا على فترة سماح%) ٣٠(شهر، في حين أن

يبين عينة المبحوثين حسب متغير ) ١٦,٥( شكل. أشهر) ٦-٣(حصلوا على مدة سماح تتراوح بين

  .مدة السماح

 ,أشهر 3-6
29, 15%

ال يوجد, 
30%  ,60

 ,شهر 1-2
111, 55%

  
  .توزيع المبحوثين حسب متغير مدة السماح :١٦,٥شكل

 
من المبحوثين ضماناتهم هي كفالء %) ٧٢(بالنسبة لمتغير الضمانات، جاءت النتائج لتظهر أن

%) ٢(وحوالي. من المبحوثين ضماناتهم عبارة عن شيكات بنكية وكفالء موظفين%) ٢٥(موظفين، 

فقط من المبحوثين ضماناتهم هي رهن %)  ١(ات بنكية، وحواليمن المبحوثين ضماناتهم هي شيك

  .يبين توزيع عينة المبحوثين حسب متغير الضمانات) ١٧,٥(شكل. عقاري

  

رهن, 2, %1

شيكات و 
آفالء عدد 2, 

25% شيكات بنكية , 49, 
2%  ,3

موظفين آفالء 
عدد 2, 
72%  ,144

  
  

  .توزيع  المبحوثين حسب متغير الضمانات: ١٧,٥شكل
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  سادسالفصل ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نتائج الدراسة 

  

  -:لفصل سيقوم الباحث بعرض ومناقشة نتائج تحليل االستبانة الرئيسيةفي هذا ا

  

  .أثر القرض على تأسيس مشاريع جديدة والوضع المعيشي ١,٦

  

حول تأثير القرض على تأسيس مشاريع جديدة والوضع المعيـشي للمقترضـين جـاءت إجابـات                

  ) ١,٦(المبحوثين ملخصة في الجدول 
 

 تأسـيس   فـي  القـرض    اك مستوى متدني من الرضا تجاه مساهمة      هنيتبين أن   ) ١,٦(من الجدول   

مشاريع جديدة وكذلك على تحسين الوضع المعيشي، وهذا ما يظهره المعـدل العـام للمتوسـطات                

 رفـض الفرضـية      وبهذا نأتي إلى   )٢,٩(الحسابية لإلجابات حول هذا المحور والذي جاءت قيمته         

ي للقرض على تأسيس مـشاريع جديـدة و تحـسين           هناك تأثير إيجاب  (الفرعية التي تنص على أن      

  ).المستوى المعيشي للمقترضين أصحاب المشاريع الصغيرة في محافظة بيت لحم والخليل

  

أما األوجه االيجابية فتمثلت في المجاالت التالية حيث كانت المتوسطات الحـسابية لهـا تتـراوح                

  :وأهمها) ٣,٤٥ و٣,٣١(بين

 .المعيشيمساهمة القرض في تحسين الوضع  •

 .مساهمة القرض في تغطية نفقات المشروع •

  

فـي بعـض المجـاالت حيـث جـاءت          . كما أظهرت النتائج أن هناك مستوى متوسط من الرضا        

  :وتمثلت في المجاالت التالية) 3.06 و٣,٠٤(المتوسطات الحسابية 
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 . المساهمة في توسيع المشاريع الصغيرة  •

 . المساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة •

 .يادة المبيعات و الخدمات التي تقدمها المشاريع الصغيرةز •

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول أثر القرض على          : ١,٦جدول

  .تأسيس مشاريع جديدة وعلى تحسين الوضع المعيشي للمقترضين

  

  الفقرة الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  ١,٢٢  ٢,٤٥  . ض في تأسيس مشروع جديد لديساهم القر  ١

  ١,٢٥  ٣,٠٤  . ساهم القرض في توسع مشروعي الحالي  ٢

  ١,٠٣  ٢,٦٥ .ساهم القرض في زيادة عدد العاملين في مشروعي  ٣

  ١,٣١  ٣,٠٤  .ساهم القرض في تطوير آالت مشروعي  ٤

  ١,٣١  3.45  .ساهم القرض في تحسين وضعي المعيشي  ٥

  ١,٢٢  ٣,٣١ .ية نفقات مشروعيساهم القرض في تغط  ٦

  ١,٥٦  ٢,٩٨  .ساهم القرض في زيادة دخلي من المشروع  ٧

 99.  2.52  .ساهم القرض في زيادة أجور العاملين لدي  ٨

  ١,٢٢ 3.06  .مبيعاتي/ ساهم القرض في زيادة خدماتي  ٩

  ١,٢٦٧  ٢,٦١  .ساهم القرض في تلبية احتياجات المشروع  ١٠

 0.62  ٢,٩  المعدل العام للمحور  

  

 على تأسـيس  قرضالتأثير تقييم متدني من وجهة نظر المبحوثين حول )  ١,٦( كما يظهر الجدول

  :تمثلت في المجاالت التاليةو) ٢,٩٨ و٢,٤٥(والتي أيدتها المتوسطات الحسابية مشاريع جديدة 

  

 .تأسيس مشروع جديد •

 .زيادة عدد العاملين وأجورهم •

 .زيادة الدخل •

 .روعتلبية احتياجات المش •
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  ) .٢,٦(وحول تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم فتظهر في الجدول 

  

 ألثر خصائص   (ANOVA)الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي      : ٢,٦جدول

  .عينة المبحوثين على إجاباتهم حول أثر القرض على المقترضين

  

  الداللة اإلحصائية  T/Fقيمة  صالخصائ  الداللة اإلحصائيةT/Fقيمة   الخصائص
  ٠٫٠٧٧  ٢٫٦٠١  ملكية المشروع  ٠٫٤٢٨  ٠٫٧٩٣  المحافظة

  ٠٫٤١٣  ٠٫٨٨٨  تصنيف المشروع  ٠٫٧٤١  ٠٫٣٣٢  الجنس

  ٠٫٥٨٦  ٠٫٧٥١  المبلغ المقترض  ٠٫٨٨٥  ٠٫٢١٦  العمر

  ٠٫٥٨٩  ٠٫٧٠٦  نسبة الفائدة  ٠٫٠٨٠  ٢٫٥٥٥  الحالة االجتماعية

  ٠٫١٣٢  ١٫٦٦٣  ة تسديد القرضفتر  ٠٫٥١٦  ٠٫٧٦٤  عدد أفراد األسرة

  ٠٫٥٠٦  ٠٫٨٣٢  قيمة األقساط  ٠٫٦٨١  ٠٫٣٨٤  مكان السكن

  ٠٫٤٦١  ٠٫٧٧٨  مدة السماح  ٠٫٨٦٨  ٠٫٢٤١  المؤهل األكاديمي

  ٠٫٨٤٢  ٠٫٢٧٦  الضمانات  ٠٫٥٤٧  ٠٫٨٠٦  طبيعة العمل

        ٠,٨١٠  ٠,٢١١  نوع القرض

  

لجنس، العمر، الحالة االجتماعيـة،  المحافظة، ا: أن جميع خصائص المبحوثين) ٢,٦(يظهر الجدول   

عدد أفراد األسرة، مكان السكن، المؤهل األكاديمي، طبيعة العمل، ونوع القرض، ملكية المشروع،             

تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، فترة تسديد القرض، قيمة األقساط، مدة الـسماح والـضمانات              

  مما يدل على عدم وجـود        0.05بر من   ليس لها تأثير على إجاباتهم حيث جاءت قيمة الدالالت أك         

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لخصائص المبحوثين وبالتالي فإن المقترضين يوافقون على عـدم              

حصول تأثير إيجابي للقرض عليهم وبالتالي يمكن قبول الفرضية القائلة ال توجد فروق ذات داللـة                

  .اتهم تعزى لتلك المتغيرات على إجاب0.05إحصائية عند مستوى 

  

   الضمانات المطلوبة على القروض٢,٦

  

بلغ المتوسط الحسابي العام إلجابات المبحوثين حول المحور المتعلق بتقييم الضمانات على القروض             

صـعوبة    لدى المبحوثين تجاه   الموافقةمن  أن هناك مستوى مرتفع     ) ٣,٦(يبين جدول كما  ). ٣,٧٧(

رة للحصول علـى القـروض مـن المنظمـات          الضمانات المطلوبة من أصحاب المشاريع الصغي     

أن هناك عدم رضا مـن      (اإلقراضية غير الحكومية، وبالتالي يمكن قبول الفرضية التي تنص على           



 53

المبحوثين عن الضمانات المطلوبة من قبل المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في محافظتي الخليل             

  ). وبيت لحم

  

ت المعيارية إلجابات المبحوثين حول تقييم الـضمانات        المتوسطات الحسابية واالنحرافا  : ٣,٦جدول

  .المطلوبة على القروض
 

  الرقم

  
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الضمانات المطلوبة من المنظمة المقرضة غير الحكوميـة          ١١

  .مبالغ بها

١,٢٠  ٣,٩٠  

  ١,١٦  ٣,٥٢  . الضمانات على القروض تشابه ضمانات البنوك  ١٢

ضمانات المطلوبة من قبل المنظمات اإلقراضية للحصول       ال  ١٣

 .على القروض متشابهه

١,٠٢  ٣,٨٢  

الضمانات المطلوبة من قبل المنظمات اإلقراضـية غيـر           ١٤

  الحكومية ال تتناسب وحجم القروض

١,٠٩  ٣,٩٠  

  ١,٠٤  ٣,٨٠  .الضمانات على القروض أكثر مما أحتمل  ١٥

 0.74  ٣,٧٧  المعدل العام للمحور  

  

) ٣,٩٠ و ٣,٥٢(ومن خالل المتوسطات الحسابية للفقرات والتي تتراوح بين          ) ٣,٦( يظهر الجدول 

  :لغ فيها وتتمثل فيما يليامبالمبحوثين على أن حجم الضمانات كبيرة والتأكيد من قبل 

  

كفالة (يشكل نظام الضمانات المتبع من قبل المؤسسات اإلقراضية غير الحكومية الفلسطينية             •

ن من الموظفين في السلطة الفلسطينية لهم معامالت في نفس فروع البنـوك التـي               عدد معي 

ال يمكـن التعامـل     ) توقع المنظمات غير الحكومية اإلقراضية اتفاقية معه، وشيكات بنكية          

معه، ويجد الفقراء والمقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة صعوبة في تـوفير هـذه              

 .الضمانات

مقدمة هي قروض متناهية الصغر موجهة للفقراء ال بد من وجود نظـام             نظراً ألن المبالغ ال    •

خاصة وأن هذه الفئة تجد صعوبة في تـوفير الكفـالء أو            . ضمانات يتناسب مع احتياجاتهم   

  .الشيكات البنكية ألن هذا يعتبر مجازفة عند البعض
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 م عـن الـضمانات  أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول عدم رضـاه 

  ) ٤,٦(المطلوبة من قبل المنظمات اإلقراضية غير الحكومية فتظهر في الجدول 

  

ألثر خصائص  ) ANOVA(الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي      : ٤,٦جدول  

  .عينة المبحوثين على إجاباتهم حول ضمانات القروض

  
  الداللة اإلحصائية  T/Fقيمة   ئصالخصا  الداللة اإلحصائيةT/Fقيمة   الخصائص

  ٠٫٦١٠  ٠٫٤٩٥  ملكية المشروع  ٠٫٥٥  ١٫٩٣٢  المحافظة

  ٠٫١٣٧  ٢٫٠١٠  تصنيف المشروع  ٠٫٧٠  ٠٫٣٨٦  الجنس

  ٠٫٠٥٤  ٢٫٢١٧  المبلغ المقترض  ٠٫٨٩٧  ٠٫١٩٩  العمر

  ٠٫٠٧٦  ٢٫١٥٣  نسبة الفائدة  ٠٫٨٠٤  ٠٫٢١٩  الحالة االجتماعية

  ٠٫٠١٨  ٢٫٦٢٠  ة تسديد القرضفتر  ٠٫٨٧١  ٠٫٢٣٦  عدد أفراد األسرة

  ٠٫١٤٣  ١٫٧٣٩  قيمة األقساط  ٠٫٦٠٢  ٠٫٥٠٩  مكان السكن

  ٠٫٥٨٥  ٠٫٥٣٧  مدة السماح  ٠٫٣٤٤  ١٫١١٧  المؤهل األكاديمي

  ٠٫٧٦٥  ٠٫٣٨٤  الضمانات  ٠٫٥١٨  ٠٫٨٤٧  طبيعة العمل

        ٠٫١٦٦  ٢٫١٧٧  نوع القرض

  

المحافظة، العمـر، الحالـة     : الخصائصأن قيمة الدالالت اإلحصائية لتلك      ) ٤,٦(يتبين من الجدول    

االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، المؤهل األكاديمي، طبيعة العمـل ، نـوع القـرض،                

، ٠,٠٥تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، قيمة األقساط، مدة السماح والضمانات جاءت أكبر من             

أي أننا نقبل الفرضـية     .ات المذكورة مما يظهر عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغير         

  التي تنص على عدم وجود فروق في رأي المبحوثين تعزي لتلك الخصائص 

  

كما يظهر الجدول أن متغير فترة تسديد القرض له تأثير على إجابات المبحوثين، حيث بلغ مستوى                

ـ       ٠,٠٥أي أقل من مستوى الداللة      ) ٠,٠١٨(الداللة   ة إحـصائية    مما يظهر وجود فروق ذات دالل

هم األكثـر   ) ٣٦-٣١(أظهر اختبار شيفيه أن تقييم المقترضين الذين يسددون في الفترة           و. تعزى له 

وهذا قد يعزى إلى أن هناك صعوبة بالغة لدى المقترض في تـوفير شـخص               . تأثيراً في اإلجابات  

أنه ليس هناك   مما يعني رفض الفرضية القائلة ب     . يضمن المقترض لفترات طويلة خوفاً من المجازفة      

  . تأثير لمتغير فترة تسديد القرض على إجابات المبحوثين
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   الشروط المفروضة على المقترضين٣,٦

  

 تأكيـدهم   فيما يتعلق بالشروط المفروضـة علـى المبحـوثين         )٥,٦( جدول   أظهرت نتائج الدراسة  

 اإلقراضـية لشروط التي تفرضها المنظمات غير الحكوميـة        األعلى من المتوسط بأن ا    مستوى  الوب

، وهذا يعني رفض    ) ٣,٢٠(ومما يؤكد ذلك المتوسط الحسابي العام للمحور      صعبة على المقترضين    

فـي منطقـة    .الفرضية القائلة أن هناك تقييم إيجابي لشروط المنظمات اإلقراضية غير الحكوميـة           

  .الدراسة

  

 حول تقيـيم الـشروط    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين       : ٥,٦جدول

  المفروضة على المقترضين
 

 الرقم
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  ١٫٢٤  ٤٫٠٠  .الفائدة على المبلغ المقترض كبيرة  ١٦

  ١٫٠٩  ٣٫٨٥  .فترة السماح لتسديد القرض قصيرة  ١٧

الغرامات المفروضة في حالة التأخير عن سـداد القـسط            ١٨

  .ألقساطتزيد من التزامي بدفع ا
١٫٠٨  ٢٫٢٥  

شروط تسديد القرض دفعتني للبحث عن مـصادر بديلـة            ١٩

  .لإلقراض
١٫٢٧  ٣٫٥٥  

  ١٫٣١  ٣٫٣٤  . شروط تسديد القرض زادت من أعبائي المالية  ٢٠

شروط االقتراض الذي تقدمها المنظمات اإلقراضية غيـر          ٢١

  .الحكومية تحد من خلق فرص عمل
١٫١٧  ٣٫٨٥  

 المنظمـات اإلقراضـية  غيـر        يوجد شرح جيد لشروط     ٢٢

  .الحكومية عند التوجه إليها
١٫٨٥  0.82 

 0.49  ٣٫٢٠  المعدل العام للمحور  

  

  :لذا يمكن إجمالها كالتالي) ٤-٣,٣٤(أما أوجه هذا التقييم فيظهر من خالل المتوسطات الحسابية 

  

ام بها في ظـل      يستطيع الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة االلتز       ال الفائدة المرتفعة التي   •

 .قروض قصيرة المدى
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هناك اختالف في نسب الفائدة بين المنظمات اإلقراضية غير الحكومية والتي تتراوح بـين               •

. في السنة مع فترة سماح قصيرة أو انعدام فترة السماح مثل مؤسـسة فـاتن              % ٢٤-%١٢

حالـة  يضاف إليها الغرامات في     .  سنوات ٣ أشهر و    ٦كذلك فترة سداد ديون قصيرة بين       

 .التأخير

زيادة األعباء المالية للمقترضين الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة بالنسبة إلـى تـسديد              •

القروض نظراً للشروط القاسية والذي أبدى المبحوثين موافقتهم في البحث عـن مـصادر              

 .أخرى للقروض

هذا زى   يع و . إيجاد فرص عمل   علىروط القروض   أشارة المبحوثين إلى التأثير السلبي لش      •

إلى عدم مالئمة تلك الشروط مع الواقع الفلسطيني الذي يشير إلى معدالت عالية من البطالة               

 . )٢٠٠٥، اإلحصاء الفلسطيني(حسب مستوى الدخل% ٦٧والفقر تصل

  

مستوى متدِن من الموافقـة     ) ٢,٢٥-١,٨٥(من خالل المتوسطات الحسابية     ) ٥,٦(كما يبين الجدول    

  :لتالية ويتمثل هذا في األوجه ا

  

ال يوجد فهم جيد وواضح لشروط القرض من قبل المنظمات غير الحكوميـة اإلقراضـية                •

 .بالنسبة للمقترضين

أيضاً ال تشكل حافزاً عنـد المبحـوثين لتـسديد دفعـات            ) الغرامات(زيادة األعباء المالية     •

 . القروض

  

مؤسسات اإلقراض بـسبب    حسب معظم تقارير المحافظات المتعلقة بالفقر، هناك تذمر واسع من           " 

يد في فترة قصيرة من      أو أكثر ألنه من الصعوبة توفير دخل جيد لمشروع جد          البعض لكفيل اشتراط  

  ).٢٠٠٢جميل، " ( أيضاً لقصر فترة السداد وارتفاع نسبة الفائدةالمشروع،بدء 

  

تتلخص في  أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول تقييم شروط القروض ف             

  .)٦,٦( جدول

  

المحافظـة،   :يتبين أن قيم الدالالت اإلحصائية لقياس اثر الخـصائص التاليـة           ) ٦,٦(من الجدول   

  المؤهل األكاديمي، طبيعة العمل    الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن،        

سبة الفائدة فترة تسديد القـرض،      ملكية المشروع تصنيف المشروع المبلغ المقترض ن       نوع القرض، 

  قيمة األقساط، مدة السماح و الضمانات على إجابات المبحوثين هي جميعها أكبر من مستوى الداللة 
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وبالتالي يمكن قبول الفرضية التي تنص بأنه ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجاباتهم              . ٠,٠٥

  .حول تقييمهم لشروط القروض في منطقة الدراسة

  

ألثر خصائص  ) ANOVA(الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي      : ٦,٦ول  جد

  .عينة المبحوثين على إجاباتهم حول شروط القروض

  

قيمة   الخصائص
T/F 

الداللة 

  اإلحصائية

قيمة   الخصائص
T/F  

الداللة 

  اإلحصائية

  ٠,٣١٤  ٠,٧٣١  ملكية المشروع  ٠,٠٥٥  ٢,٠٢٠  المحافظة

  ٠,٤٦١  ٠,٧٧٨  تصنيف المشروع  ٠,١٤٦  ١,٤٦٠  الجنس

  ٠,١٧٢  ١,٥٦٥  المبلغ المقترض  ٠,٨٩٤  ٠,٢٠٣  العمر

ــة  الحالــــ

  االجتماعية

  ٠,١٩٨  ١,٥١٩  نسبة الفائدة  ٠,٩٣٩  ٠,٠٦٣

ــراد   ــدد أف ع

  األسرة

ــسديد    ٠,٣٦٧  ١,٠٦٠ ــرة ت فت

  القرض

٠,٢١٧  ١,٤٠٠  

  ٠,٥٦٧  ٠,٧٣٨  قيمة األقساط  ٠,١٨٦  ١,٦٩٧  مكان السكن

ــل  المؤهـــ

  ديمياألكا

  ٠,٨٩٣  ٠,١١٣  مدة السماح  ٠,٩٠٣  ٠,١٩٠

  ٠,٤١٤  ٠,٩٥٧  الضمانات  ٠,٧٩٧  ٠,٤٧١  طبيعة العمل

        ٠,٧٨٦  ٠,٢٦٤  نوع القرض

  

   اإلجراءات المفروضة على المقترضين٤,٦

  

أما فيما يتعلق بنتائج دراسة اتجاهات المبحوثين حول إجراءات القـروض مـن قبـل المنظمـات                 

 )٧,٦(في الجدول أدنـاه   ) ٣,٢١( فقد جاءت قيمة المتوسط الحسابي العام        اإلقراضية غير الحكومية،  

صعوبة إجراءات المنظمـات اإلقراضـية غيـر        حول   أعلى من المتوسط  لتظهر أن هناك مستوى     

وبناًء عليه يمكن رفض الفرضية القائلة بأن هناك تقييم إيجـابي إلجـراءات المنظمـات               .الحكومية

  .صحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الدراسةاإلقراضية غير الحكومية نحو أ
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول تقييم اإلجراءات         : ٧,٦جدول  

  المفروضة على المقترضين

  

  الرقم
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

إجراءات المنظمات اإلقراضية الصعبة تزيد الطلب علـى          ٢٣

  .قروض المقدمة منهاال
١٫٠٤  ٢٫٠٨  

  ١٫٢٥  ٣٫٨٣  . إجراءات تسليم القرض متعبة  ٢٤

 ساهمت إجراءات المنظمات اإلقراضية بتأخيري عن بدء         ٢٥

  .المشروع
١٫٢٧  ٣٫٥٣  

ال تتناسب إجراءات المنظمات غير الحكومية اإلقراضـية          ٢٦

مع قيمة المبالغ التي تقدمها المنظمات اإلقراضية للمشاريع        

  غيرة الص

١٫٠٩  ٣٫٨٥  

  ١٫٣٢  ٢٫٧٥  . إجراءات اإلقراض الحالية تخدم مصالح الفئات الفقيرة  ٢٧

 0.46  ٣٫٢١  المعدل العام للمحور  

  

أن هناك تقييم سلبي بمـستوى      ) ٣,٨٥ و ٣,٥٣(من خالل المتوسطات الحسابية   ) ٧,٦(يظهر الجدول   

  :ية وتمثلت فيما يليمرتفع لإلجراءات التي تتبعها المنظمات اإلقراضية غير الحكوم

  

 تتوافـق مـع    إلجراءات تسلم القروض ال      تقييم المبحوثين نظراً لصغر المبالغ المقدمة فإن       •

إجراءاتها الصعبة، حيث تقوم المنظمات غير الحكومية بتحديـد إجـراءات معينـة علـى               

المقترضين وهي إتمام المعامالت في المحكمة الشرعية، خصم تكاليف المعامالت من نفس            

كخطوة يتم بعدها تسليم    . مبلغ الموافق عليه، أيضاً خصم التكاليف اإلدارية من نفس المبلغ         ال

 .المبلغ بعد فترة إلى المقترض

وهـذا يعـود إلـى      .   أن ينتظر وقتاً طويالً للحصول على القـرض        يستطيع المقترض ال   •

ن تـساهم   اإلجراءات المتبعة لدى هذه المنظمات اإلقراضية غير الحكومية والتي يمكـن أ           

 . تنفيذ المشروع أو تطويرهللبدء فيتعطيل خطة العمل 

  

 :أن هناك عدم موافقة حول ما يلي)  ٢,٧٥ و٢,٠٨( من خالل المتوسط الحسابيكما يظهر الجدول
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مالئمة اإلجراءات للفئات الفقيرة والتي هي الفئة المستهدفة من عملية اإلقراض وعليه فـإن           •

 .حدوداًماإلقبال على أخذ القروض يكون 

أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول تقييم إجراءات القروض فتتلخص              

  .)٨,٦(في جدول

  

ألثر خصائص  ) ANOVA(الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي      : ٨,٦جدول  

  .عينة المبحوثين على إجاباتهم حول إجراءات القروض

  
ــة   T/Fقيمة   الخصائص  الداللة اإلحصائية T/Fقيمة   الخصائص الداللــ

  اإلحصائية

  ٠٫٧٦٦  ٠٫٢٦٧  ملكية المشروع  ٠٫٧٧٧  ٠٫٢٨٤  المحافظة

  ٠٫٩٠٦  ٠٫٠٩٩  تصنيف المشروع  ٠٫٣٩٩  ٠٫٨٤٤  الجنس

  ٠٫٨٢٦  ٠٫٤٣١  المبلغ المقترض  ٠٫٩٦٨  ٠٫٠٨٥  العمر

  ٠٫٤١٤  ٠٫٩٩١  نسبة الفائدة  ٠٫٦٨٠  ٠٫٣٨٦  الحالة االجتماعية

  ٠٫٤٥٣  ٠٫٩٦١  فترة تسديد القرض  ٠٫٥٤١  ٠٫٧٦٧  راد األسرةعدد أف

  ٠٫٢٤٣  ١٫٣٧٨  قيمة األقساط  ٠٫٢١٠  ١٫٥٧٥  مكان السكن

  ٠٫٩٣٢  ٠٫٠٨١  مدة السماح  ٠٫٤٥  ٢٫٧٣٧  المؤهل األكاديمي

  ٠٫٢٠٢  ١٫٥٥٣  الضمانات  ٠٫٢٠٤  ١٫٤٦١  طبيعة العمل

        ٠٫٧٤  ٢٫٦٣٤  نوع القرض

  

المحافظـة،   :لدالالت اإلحصائية لقياس اثر الخـصائص التاليـة       يتبين أن قيم ا   ) ٨,٦(من الجدول   

الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن،المؤهل األكاديمي، طبيعة العمل            

ملكية المشروع، تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، نسبة الفائـدة، فتـرة تـسديد              ونوع القرض، 

ماح والضمانات على إجابات المبحوثين هي جميعها أكبر من مستوى          القرض،قيمة األقساط مدة الس   

ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات علـى إجابـاتهم         (  وبالتالي قبول الفرضية القائلة بأنه     ٠,٠٥الداللة  

  ) .حول تقييمهم إجراءات القروض في منطقة الدراسة

  

   الدعم الفني واإلداري ٥,٦

  

 المقدم من قبل المنظمات اإلقراضية غير الحكوميـة للمقترضـين           حول تقييم الدعم الفني واإلداري    

 الـدعم الفنـي واإلداري حـسب        حولأن هناك مستوى متدِن من الرضا       ) ٩,٦(يتضح من الجدول  
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وهذا ما يدعمه المتوسـط الحـسابي       . اتجاهات المبحوثين نحو المنظمات غير الحكومية اإلقراضية      

ن رفض الفرضية القائلة بأن هناك تقييم إيجابي للدعم الفنـي           وبناًء عليه يمك  . )١,٥٧(العام للمحور   

واإلداري الذي تقوم به المنظمات اإلقراضية غير الحكومية للمقترضين أصحاب المشاريع الجديـدة             

  .في منطقة الدراسة

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حـول الـدعم الفنـي            : ٩,٦جدول

  :صحاب المشاريع الصغيرةواإلداري أل

  

  الرقم
  لفقـــــــــراتا

المتوســـط 

  الحسابي

االنحـــــراف 

  المعياري

  ١٫٣٢٤  ٣٫٣٥  .تهتم المؤسسة المقرضة بتقديم دعم مالي فقط  ٢٨

تهتم المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في متابعـة          ٢٩

  .المشروع تطوير أدائي في إدارة
١٫٢٧٢  ٢٫٣٦  

ضية غير الحكومية في إجراء دراسـات       تساهم المنظمات اإلقرا    ٣٠

  .جدوى اقتصادية قبل الموافقة على قرض المشروع
١٫٣١  ٢٫٢٤  

تساهم المؤسسات اإلقراضية بتوفير عدد كافي مـن العـاملين            ٣١

  .لمتابعة تطور المشروع
١٫٢١  ٢٫٢١  

آلية اختيار المستفيدين في برامج اإلقـراض تخـضع لدراسـة             ٣٢

  .جدية
١٫٤٨٣  ٢٫٧٥  

  ١٫٢٤٦  ١٫٩٦  م المنظمة المقرضة بتقديم دورات تدريبية للمستفيدينتهت  ٣٣

  ١٫٠٠٤  ١٫٨٤  هناك اجتماعات دورية للمتابعة مع المقترضين  ٣٤

  ١٫٠٠٦  ١٫٧٧  .تساعد المنظمة المقرضة بإعداد خطة عمل للمشروع  ٣٥

 0.509  ١٫٥٧  المعدل العام للمحور  

  

والتي تدل على موافقة عالية     ) ٣,٣٥(لمتوسط الحسابي   أما أوجه هذا التقييم السلبي تظهر من خالل ا        

  . بالنواحي األخرىاالهتمام دون بأن االهتمام يتمحور حول إعطاء القروض فقط

  

أن هناك معارضة حول مساهمة المؤسـسات       ) ٢,٧٥-٢,٢٤(في حين تظهر المتوسطات الحسابية      

 :هذا اإلقراضية غير الحكومية بتوفير الدعم الفني واإلداري ويتمثل
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عدم توفير موظفين إداريين لمتابعة عمل وأداء المقترضين أصحاب المشاريع الصغيرة قبل             •

 . وبعد أخذ القرض

  . ضعف في آلية اختيار المستفيدين •

المنظمـات غيـر    يقرون بـأن    أن غالبية المبحوثين    ) ١,٩٦-١,٧٧(كما تبين المتوسطات الحسابية     

 : وتمثل ذلك في المجاالت التالية الالزم  الفني الدعمتقدمالحكومية اإلقراضية ال 

من أفراد العينة المتقدمين لبرامج اإلقـراض لتأسـيس مـشاريع           %) ٦١(غالبية المتقدمين    •

 أي ال يملكـون المهـارات التعليميـة أو          وأقل، حملة شهادة الثانوية العامة       من صغيرة هم 

 المقترضـين حـول      وهم يؤكدون على عدم وجود تدريب وإرشـاد        لهم،اإلدارية الالزمة   

إنشاء مشاريع صغيرة أو بعض الموضـوعات فـي اإلدارة الماليـة            : مواضيع هامة مثالً  

ذلك أن العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة يسعون لتحسين      .والتسويقية، التوفير من العائد   

 .وضعهم ومهارتهم

  .لمشاريعهمعدم موافقة المبحوثين على أن المنظمات اإلقراضية تساعدهم في وضع الخطط  •

أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حـول تقيـيم الـدعم الفنـي واإلداري            

   )١٠,٦(للمنظمات اإلقراضية غير الحكومية فتتلخص في جدول

  

 ألثـر ) ANOVA(األحـادي الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التبـاين     : ١٠,٦جدول  

باتهم حول الدعم الفنـي واإلداري للمنظمـات        خصائص عينة المبحوثين على إجا    

  اإلقراضية غير الحكومية
  الداللة اإلحصائية  T/Fقيمة   الخصائص  الداللة اإلحصائيةT/Fقيمة   الخصائص

  ٠٫١٣١  ٢٫٠٥٣  ملكية المشروع  ٠٫٠١٠ ٠٫٢٫٥٨٦  المحافظة

  ٠٫٢٠٦  ١٫٥٩٤  تصنيف المشروع  ٠٫٦٣٤  ٠٫٤٧٧  الجنس

  ٠٫٤١٦  ١٫٠٠٦  مقترضالمبلغ ال  ٠٫٩٤١  ٠٫١٣٢  العمر

  ٠٫٦٨١  ٠٫٥٧٥  نسبة الفائدة  ٠٫٠٧١  ٢٫٦٨٥  الحالة االجتماعية

  ٠٫١٠١  ١٫٨٠١  فترة تسديد القرض  ٠٫١٤٤  ١٫٨٢٢  عدد أفراد األسرة

  ٠٫٤٨٤  ٠٫٨٦٨  قيمة األقساط  ٠٫٢٨٨  ١٫٢٥٣  مكان السكن

  ٠٫٣٩٢  ٠٫٩٤١  مدة السماح  ٠٫١٨٧  ١٫٦١٥  المؤهل األكاديمي

  ٠٫٥٠٥  ٠٫٧٨٣  الضمانات  ٠٫٠٨٧  ١٫٩٥٢  طبيعة العمل

        ٠٫١٤٣  ١٫٩٦١  نوع القرض

 العمر،  ،الجنس: ، يتبين أن قيم الدالالت اإلحصائية لقياس اثر الخصائص التالية         )١٠,٦(من الجدول 

الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، طبيعة العمل ، نوع القرض، ملكية المـشروع،               

قترض، نسبة الفائدة، فترة تسديد القرض،قيمة األقساط، مـدة الـسماح           تصنيف المشروع، المبلغ الم   
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 وبالتـالي قبـول     ٠,٠٥والضمانات على إجابات المبحوثين هي جميعها أكبر من مستوى الداللـة            

الفرضية ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجاباتهم حول تقييمهم إجراءات القروض في منطقة              

  .الدراسة

  

مما يدل علـى    ) ٠,٠١٠(المحافظة حيث يظهر من الجدول أعاله بلغ مستوى الداللة          أما فيما يتعلق    

يمكـن أن   . وجود فروق تعزى إليه، حيث أظهر اختبار شيفيه أن الفرق جاء لصالح محافظة الخليل             

 كثير من المنظمات غير الحكومية اإلقراضية متمركزة في وسط الضفة الغربيـة              إلى أن  يعزى هذا 

وهذا ال يتناسب مـع     . عضها يقدم الخدمات من خالل موقع واحد أو موظف ميداني         وب. ومدينة غزة 

وبناًء عليه نأتي إلى رفض الفرضية التي تنص أنه ليس هنـاك  . عدد السكان الكبير لمحافظة الخليل  

  .تأثيراً لهذا المتغير على إجابات المبحوثين

  

   سياسات وأهداف المنظمات غير الحكومية اإلقراضية٦,٦

  

ما يتعلق بنتائج الدراسة حول تقييم المبحوثين لسياسة وأهداف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية              في

   ).١١,٦(فتتلخص في جدول

  

أن غالبية المبحوثين يؤكـدون     ) 2.85(يتضح من الجدول أدناه واستناداً إلى المتوسط الحسابي العام          

وعليـه  .  غير الحكومية اإلقراضية    عن أهداف وسياسات المنظمات    من الرضا على مستوى متدني    

يمكن أن نرفض الفرضية التي تقول أن هناك رضا عـالي عـن سياسـات وأهـداف المنظمـات                   

  .اإلقراضية غير الحكومية في منطقة الدراسة

  

الموافقة العالية من قبل المبحوثين على سياسة وأهـداف المنظمـات اإلقراضـية غيـر               أما أوجه   

  : التي تشير إلىللمجاالت) 3.985-3.13(وسطات الحسابية الحكومية يظهر من خالل المت

  

 .مستوى مرتفع من الموافقة حول تأكيد مشروطية الدعم األجنبي •

 .المبحوثين أنها منظمات هادفة للربح من وجهة نظر تأكيد على •

 بعض المنظمات غير الحكومية اإلقراضية تشترط وجود مشروع قائم للموافقة على تقـديم              •

 . الي يؤثر على خلق فرص عملالقرض وبالت
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين تقييم سياسات وأهداف         : ١١,٦جدول

  :المنظمات غير الحكومية اإلقراضية
 

 الرقم

  
  الفقرة

ــط  المتوس

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري
المنظمات اإلقراضية تعرف االحتياجـات الحقيقيـة ألصـحاب         ٣٦

  مشاريع الصغيرةال
2.32  1.163  

يثق أصحاب المشاريع الصغيرة بالمنظمات اإلقراضـية غيـرا           ٣٧

  .لحكومية

2.8  1.217  

 المنظمات اإلقراضية غير الحكومية تساهم في دعم المـشاريع           ٣٨

  .الصغيرة

2.82  1.294  

تعمل المنظمات اإلقراضية غير الحكومية على دعم المـشاريع           ٣٩

   شخص ٥٠-٢٠ي التي يعمل بها حوال
3.13  1.399  

تعمل المنظمات اإلقراضية على دعم المشاريع الكبيـرة التـي            ٤٠

  . شخص٥٠تشغل أكثر من 

2.7  1.2335  

أعتقد أن سياسة المنظمات غير الحكوميـة اإلقراضـية تجـاه             ٤١

  المشاريع الصغيرة تتالءم مع الواقع الفلسطيني
2.71  1.297  

  1.218  3.63  . دعم المشاريع القائمة فقطتعمل المنظمات اإلقراضية على  ٤٢

٤٣  
الهدف من برامج المنظمات اإلقراضية غير الحكومية هو خلق         

  .مشاريع جديدة
2.82  1.2020  

هدف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية المـساهمة بالتنميـة           ٤٤

  الفلسطينية االقتصادية

2.87  1.2953  

  1.2539  3.84  .ية هدفها ربحيأعتقد أن المنظمات غير الحكومية اإلقراض  ٤٥

تقدم المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في الظروف الحاليـة           ٤٦

  .عدداً جيًدا من القروض
1.985  0.8993  

تقديم الدعم المالي من المنظمات اإلقراضـية غيـر الحكوميـة             ٤٧

  .حسب رغبة الجهات الدولية المانحة
3.985  1.004  

ير الحكومية على تقديم تسهيالت     تتنافس المنظمات اإلقراضية غ    ٤٨

  .ألصحاب المشاريع الصغيرة
1.515  0.7158  

  0.3925  2.85  المعدل العام للمحور  
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للمجاالت التي مثلت معارضة من قبل المبحوثين       ) 2.87-2.7(كما تشير المتوسطات الحسابية التالية    

  :لسياسات وأهداف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية إلى ما يلي

 . لسياستها و أهدافها مع الواقع الفلسطيني من وجهة نظر المبحوثينتناقض •

رفض حول مساهمتها اإليجابية لدعم المشاريع الصغيرة وبالتالي تأثيرهـا علـى التنميـة               •

 .االقتصادية الفلسطينية

المجاالت التي أظهـرت معارضـة شـديدة مـن          ) 1.98و1.51(كما تظهر المتوسطات الحسابية     

  : بـالمبحوثين وتمثلت

 .ضآلة عدد القروض في الوضع الحالي •

 .ال تنافس بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية على تقديم تسهيالت مالية للمقترضين •

إن تنمية وتطوير المشروعات المتناهية في الصغر يستلزم تضافر جهود أطراف عديدة تحقق مثل              

 هادفة للربح، األمر الذي يجعل الـدعم        هذه التنمية منها منظمات التمويل العالمية أو منظمات غير        

كمـا أشـارت عـدة      . مشروطاً بظروف سياسية واقتصادية مالئمة لبيئة االستثمار األجنبي الداعم        

كمـا   .دراسات على عدم توافقه مع الواقع الفلسطيني التنموي وعدم درايتها بواقع الفئات المحتاجة            

مية سياسات أخرى نظراً لالتفاقيات المبرمة      أدى إلى اتخاذ بعض المنظمات اإلقراضية غير الحكو       

  .مع الجهات المانحة كتقليص المبلغ المقدم، أو إلى توقف عملية اإلقراض في الظروف الحالية

 بعض اإلنجازات على صعيد تمكـين الفقـراء والفئـات            في تحقيق  المساعدات الدولية ساهمت  

صاً الجزء الموجه للنساء ولذوي     المهمشة، وكان ذلك جلياً في برامج القروض الصغيرة وخصو        

لكن هذه المساعدات   .  البرامج اإلغاثية الطارئة، ومشاريع خلق فرص عمل       يالدخل المحدود وف  

ويؤخذ عليها أنها أخفقت    . ن بالقدر الكافي وبقيت الغالبية العظمى في دائرتي الفقر والبطالة         كلم ت 

 المؤسسات الرسمية واألهلية    ةتما دي اعفي تعزيز فرص االقتصاد الفلسطيني، وأخفقت في تقليل         

 )٢٠٠٥عبد الكريم،.(على المساعدات الخارجية

أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول تقييم سياسة وأهداف المنظمـات               

   )١٢,٦(اإلقراضية غير الحكومية فتتلخص في جدول
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ألثـر  ) ANOVA(لتبـاين األحـادي     الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل ا     : ١٢,٦جدول  

خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول تقييم سياسة وأهداف المنظمـات غيـر             

  .الحكومية اإلقراضية

  

 الداللة اإلحصائية T/Fقيمة   الخصائص الداللة اإلحصائيةT/Fقيمة  الخصائص

  ٠,٤٠١  ٠,٩١٩  ملكية المشروع  ٠,٦٩١  ٠,٣٩٩  المحافظة

  ٠,٤٧٤  ٠,٧٤٨  صنيف المشروعت  ٠,٧٤٤  ٠,٣٢٧  الجنس

  ٠,٨٠٥  ٠,٤٦٠  المبلغ المقترض  ٠,٥٧٨  ٠,٦٥٩  العمر

  ٠,١٤١  ١,٧٥٠  نسبة الفائدة  ٠,١٧٣  ١,٧٧٢  الحالة االجتماعية

  ٠,٥٩٩  ٠,٧٤٦  فترة تسديد القرض  ٠,٦٤٦  ٠,٥٥٤  عدد أفراد األسرة

  ٠,٩٧٢  ٠,١٢٩  قيمة األقساط  ٠,١٣٠  ٢,٠٥٩  مكان السكن

  ٠,١٠١  ٢,٣٢٤  مدة السماح  ٠,٦٧٣  ٠٥١٤  المؤهل األكاديمي

  ٠,٥٧٣  ٠,٦٦٨  الضمانات  ٠,٤٠٢  ١,٠٢٨  طبيعة العمل

        ٠,٢٠١  ١,٦١٨  نوع القرض

  

المحافظـة،   :يتبين أن قيم الدالالت اإلحصائية لقياس اثر الخـصائص التاليـة          ) ١٢,٦(من الجدول   

يعة العمل ، نوع القـرض،      الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، طب         

ملكية المشروع، تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، نسبة الفائدة، فترة التسديد، قيمـة األقـساط ،             

 وبالتالي  ٠,٠٥مدة السماح والضمانات على إجابات المبحوثين هي جميعها أكبر من مستوى الداللة             

يرات علـى إجابـاتهم حـول تقيـيمهم         يمكن قبول الفرضية القائلة بأنه ليس هناك تأثير لتلك المتغ         

  .إجراءات القروض في منطقة الدراسة

  

   العالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية٧,٦

  

فيما يتعلق بنتائج الدراسة حول تقييم المبحوثين للعالقة ما بين المنظمات اإلقراضية غير الحكوميـة               

 المبحـوثين    معظـم    يشير إلـى أن   ذا   وه 2.73)( المتوسط الحسابي العام      أن )١٣,٦( جدول يظهر

فض الفرضـية  نـر  وبالتالي  فيما بينهايؤكدون على سلبية العالقة بين تلك المنظمات غير الحكومية    

  .القائلة هناك تقييم إيجابي للعالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في منطقة الدراسة

  



 66

ية إلجابات المبحوثين العالقة بين المنظمات      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار   : ١٣,٦جدول

  .غير الحكومية اإلقراضية
 

  الرقم
  الفقرة

ــط  المتوسـ

  الحسابي

ــراف  االنحـــ

  المعياري

تعمل المنظمات غير الحكوميـة اإلقراضـية علـى           ٤٩

توجيهي إلى منظمات أخرى في حال عدم قدرتها على         

  .تلبية حاجاتي

١,٧٦  0.850  

قراضية غيـر الحكوميـة     التنسيق بين المنظمات اإل     ٥٠

يدعم االحتياجـات الحقيقيـة ألصـحاب المـشاريع         

  .   الصغيرة

3.71  1.0494  

  0.949  2.73  المعدل العام للمحور  

  

بأن المنظمات غير الحكومية اإلقراضية ال تعمل على توجيـه          ) ١,٧٦(يتبين من المتوسط الحسابي     

 .المقترض إلى منظمات غير حكومية إقراضية أخرى

  

  : يشير إلى3.71)(المتوسط الحسابيأما 

  

تنظيم العمل بين المنظمات اإلقراضية غير الحكومية هو في صالح المقترضين من خـالل               •

 .معرفة االحتياجات الحقيقية و كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمقترضين
 

ارئ أي  وتظهر بعض الدراسات أن التنسيق بين المنظمات غير الحكومية يحدث نتيجة لظرف ما ط             

وعليه  فإن غياب التنسيق يقود إلى عدم تبادل المعلومات والخبرات كما يؤدي إلى عدم               . تنسيق آني 

أن التنافس بين المنظمـات     و. ين من أصحاب المشاريع الصغيرة    معرفة حقيقية الحتياجات المقترض   

 فجوة هـي   غير الحكومية اإلقراضية على استقطاب مقترضين لصالحها على حدة، يعمل على إقامة           

  ) ٢٠٠١محمد،عزام،،لدادوة.(ير أو ذوي الدخل المحدودليست لفائدة المقترض الفق
 

أما فيما يتعلق بأثر خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول العالقة بين المنظمات اإلقراضـية               

  )١٤,٦( غير الحكومية فتتلخص في جدول
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ألثـر  ) ANOVA( التبـاين األحـادي    الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليـل     : ١٤,٦جدول  

خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول العالقة بين المنظمـات غيـر الحكوميـة              

  .اإلقراضية

  

ــة T/Fقيمة   الخصائص الداللــــ

  اإلحصائية

ــة   الخصائص قيمـ
T/F  

ــة  الداللــــ

  اإلحصائية

  ٠٫٥٢٦  ٠٫٦٤٥  ملكية المشروع  ٠٫٨٦٩  ٠٫١٤٦  المحافظة

  ٠٫٩٥٧  ٠٫٠٤٤  ف المشروعتصني  ٠٫٠١٤ ٠٫٢٫٤٨٨  الجنس

  ٠٫١٩٩  ١٫٤٧٨  المبلغ المقترض  ٠٫١٣٤  ١٫٨٨٠  العمر

ــة  الحالــــ

  االجتماعية

  ٠٫٩٣٠  ٠٫٢١٤  نسبة الفائدة  ٠٫٣٥٨  ١٫٠٣٤

ــراد   ــدد أف ع

  األسرة

فتــرة تــسديد    ٠٫٣١٨  ١٫٨٢

  القرض

٠٫٣٢٣  ١٫١٧٠  

  ٠٫٢٤٧  ١٫٣٦٦  قيمة األقساط  ٠٫٢٢٠  ١٫٥٢٦  مكان السكن

المؤهـــــل 

  األكاديمي

  ٠٫٣٠٠  ١٫٢١٢  مدة السماح  ٠٫٦٨٠  ٠٫٥٠٤

  ٠٫٩١٢  ٠٫١٧٥  الضمانات  ٠٫٥٨٧  ٠٫٧٥٠  طبيعة العمل

        ٠٫٥٢٨  ٠٫٦٤١  نوع القرض

  

المحافظـة،   :يتبين أن قيم الدالالت اإلحصائية لقياس اثر الخـصائص التاليـة          ) ١٤,٦(من الجدول   

 نـوع القـرض، ملكيـة       العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، مكان السكن، طبيعة العمل،         

المشروع، تصنيف المشروع، المبلغ المقترض، نسبة الفائدة، فترة التسديد، قيمـة األقـساط، مـدة               

 وبالتـالي   ٠,٠٥السماح والضمانات على إجابات المبحوثين هي جميعها أكبر من مستوى الداللـة             

مهم إجراءات القـروض     ليس هناك تأثير لتلك المتغيرات على إجاباتهم حول تقيي          بأن قبول الفرضية 

  .في منطقة الدراسة

  ٠,٠٥أي اقـل مـن      ) ٠,٠١٤(أما فيما يتعلق بمتغير الجنس يظهر الجدول أعاله أن مستوى الداللة          

ويمكن أن يعزى إلى أن أغلب بـرامج        . حيث أظهر اختبار شيفيه أن الفروق جاءت لصالح النساء        

وبالتالي هن أكثر رغبة    .  الفئات المهمشة  اإلقراض الصغير موجهة نحو النساء على اعتبار أنهن من        

وبناًء عليه نأتي إلى رفض الفرضية التي تنص على أنه لـيس هنـاك              . في الوصول لهذه الخدمات   

  .تأثير لهذا المتغير على إجابات المبحوثين
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  )الفرضية العامة( دور المنظمات غير الحكومية في التنمية االقتصادية الفلسطينية ٨,٦

  

يتبين ومن خالل من وجهة نظر المبحوثين في إجاباتهم علـى كافـة محـاور             ) ١٥,٦(من الجدول   

، وهذا يدل على أن     )٠,٢٢(وانحراف معياري   ) ٢,٩٢(االستمارة أن معدل المتوسط الحسابي العام       

معظم المبحوثين يؤكدون على المستوى المتدني نوعاً ما من الرضا حـول دور المنظمـات غيـر                 

( وهذا يقودنا إلى رفض الفرضية العامة التي تنص على        . ي التنمية الفلسطينية  الحكومية اإلقراضية ف  

  ).في ظل الظروف الحالية تساهم المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في التنمية الفلسطينية

  

ويتضح هذا التقييم السلبي لدور المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في التنميـة االقتـصادية فـي                

)  ٣,١(ثين حسب المحاور التالية التي جاءت نتائج المتوسطات الحسابية اكبر مـن             اتجاهات المبحو 

  :وهي

  

 .ضمانات المنظمات غير الحكومية اإلقراضية •

 .شروط المنظمات غير الحكومية اإلقراضية •

 .إجراءات المنظمات اإلقراضية غير الحكومية •

  

جابات المبحوثين حـول مـساهمة       يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل      ١٥,٦جدول

  .المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في التنمية الفلسطينية

  
المتوســــط   المحور  الرقم

  الحسابي

ــراف  االنحــ

  المعياري

على تأسيس المشاريع الجديدة وتحسين الوضـع       .أثر القرض .١

  .المعيشي للمقترضين
٠٫٦٢  ٢٫٩٠  

  ٠٫٧٤  ٣٫٧٨  .ضمانات المنظمات غير الحكومية اإلقراضية.٢
  ٠٫٥٠  ٣٫٢٠  .شروط المنظمات غير الحكومية اإلقراضية.٣
  ٠٫٤٦  ٣٫٢١  .إجراءات المنظمات اإلقراضية غير الحكومية.٤
  ٠٫٥١  ١٫٥٦  .الدعم الفني واإلداري.٥
  ٠٫٣٩  ٢٫٨٥  .سياسة وأهداف المنظمات غير الحكومية اإلقراضية.٦
  ٠٫٤٨  ٢٫١٤  .العالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية.٧
دور المنظمات غيـر الحكوميـة فـي التنميـة االقتـصادية            .٨

  ) المعدل العام للمحاور.(الفلسطينية
٠٫٢٢  ٢٫٩٢  
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أما المحاور التي أكدت نتائجها على معارضة شديدة لدور المنظمات غير الحكومية اإلقراضية فـي               

  :وهي) ٢,٩(التنمية االقتصادية والتي جاءت المتوسطات الحسابية لها أقل من

  

 .أثر القرض على المقترضين •

 .سياسة وأهداف المنظمات غير الحكومية اإلقراضية •

 .العالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية •

 .الدعم الفني واإلداري •

  

يمكن القول أن مشكلة التنمية في المجتمع الفلسطيني تعتبر بـارزة الرتباطهـا الوثيـق بـالنواحي                 

كما تعتبر المنظمات اإلقراضية غير الحكومية وسـيلة        .ية والتعليمية االقتصادية واالجتماعية والصح  

  . للتنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية كما هو الحال في فلسطين

  

المؤسسات الفلسطينية لإلقراض الصغير على قاعدة مستمرة لعدة أسـباب منهـا            معظم  ال تعمل   

مستمرة أو قريبة من قاعدة  لتي كانت تعمل على قاعدةأما المؤسسات ا .سياسة اإلغالق واالحتالل

بؤرة عملهـا إلـى     هذه المؤسسات   قد حولت   فمنذ ذلك الحين    ف ،االستمرارية قبل انتفاضة األقصى   

واجهـت   التي    الصغير القروض األكبر، أو كما هو الحال مع كّل المؤسسات الفلسطينية لإلقراض          

  أن إلى قلة الشفافية، باإلضافة  أسعار الفائدة العالية، و    رفع ،االستثماريةهبوط في نوعية المحفظة     

 طموحـة وشـاملة،   خطة عمل  على في عملهاستندلم ت صغيرال قراضاإلمؤسسات   بعضعمل

 وبذلك ،ال يوجد عندها إدارة متوازية ألنظمة معلومات المؤسسات ه هذأكثر  فانعالوة على ذلك،

 موحـدة  ال يوجد معايير كشف      ا كم ،اامج قروضه ستطيع الحصول على بيانات دقيقة حول بر      نال  

، ئهـا  من الصعب الحصول على معلومات موثقة على أدا         انه لمؤسسات اإلقراض الصغيرة، كما   

قلـة    هذه القلة من الشفافية تقـود مباشـرة إلـى   .ة الحقيبة االستثمارية والربحيةخصوصا نوعي

في حاجـة  هي  لمؤسسات التيا أمام  مشكلة وتضعن ناحية كّل المؤسسات اإلقراضيةالمسؤولية م

   ).، غير منشور ٢٠٠٦،ر رائيل، لويخالد،(مستقبلية لدخول مصادر رؤوس أموال تجارية 

  

، تكون الضفة الغربية    ٢٠٠٦-٢٠٠٤فيما يتعلق بتمويل اإلقراض الصغير من الدول المانحة للفترة          

$ ٣٩قدره  . يقيا و الشرق األوسط   وغزة حسب التقديرات، المستلم األكبر الثالث في منطقة شمال أفر         

  .خالل ثالثة سنوات) microfinance(مليون خصص من قبل المانحين لتطوير هذا القطاع 
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 إجابـات  إلى  مؤسسات اإلقراض الصغير، واستناداً    الستمرار عمل مهم  إن رضا المستفيد هو سبب      

 تدني من الرضى عن دور    االستمارة والتي جاءت لتؤكد على مستوى م      المبحوثين على كافة فقرات     

 للواقـع الفلـسطيني     ءمة عملها وسياساتها  المنظمات اإلقراضية غير الحكومية الفلسطينية وعدم مال      

تعتمد اعتمادا كليا على المنح والهبات األجنبية        علما تلك المنظمات اإلقراضية   . خاصة الفقراء منهم  

   .التي هي أكثر عرضة للهزات السياسية
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  عبالفصل السا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االستنتاجات والتوصيات

  

  يتناول هذا الجزء من الدراسة أهم االستنتاجات والتوصيات 

  

   االستنتاجات١,٧

  

بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المبحوثين تم التوصل إلـى مـا              

  :يلي

 تأسـيس مـشاريع جديـدة و تحـسين          في عن مساهمة القرض     ثين لدى المبحو  عدم رضا  •

  .المستوى المعيشي للمقترضين أصحاب المشاريع الصغيرة في محافظة بيت لحم والخليل

 المبحوثين عن الضمانات المطلوبة من قبل المنظمات غير الحكومية          لدى هناك عدم رضا     •

  . اإلقراضية في محافظتي الخليل وبيت لحم

 لشروط المنظمات اإلقراضية غير الحكومية فـي منطقـة           لدى المبحوثين  بيهناك تقييم سل   •

  .الدراسة

فـي  . المنظمات اإلقراضية غير الحكومية     لشروط  لدى المبحوثين  سلبيتبين أن هناك تقييم      •

  .منطقة الدراسة

 غيـر  المنظمـات اإلقراضـية   إلجراءاتلدى المبحوثين سلبي أكدت النتائج أن هناك تقييم      •

  .  و أصحاب المشاريع الصغيرة في منطقة الدراسةالحكومية نح

 الفني واإلداري الذي تقوم به المنظمات اإلقراضـية       للدعم  لدى المبحوثين  سلبي هناك تقييم    •

  .غير الحكومية للمقترضين أصحاب المشاريع الجديدة في منطقة الدراسة

  .قة الدراسةسياسات وأهداف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في منط عنعدم رضا  •

  .عدم رضا عن العالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية في منطقة الدراسة •



 72

  : التوصيات٢,٧
  

  .المقترضينتقديم خدمات مالية لصغار  •

 لهذا ال بد من .تلبية احتياجات صغار العمالء مع تقديم خدمات مالية مبتكره ومستدامة •

  اإلقراضية غير الحكوميةتمعن في دراسة الشروط التي تضعها المنظمات 

المحلي، لطبيعة االقتصاد الفلسطيني منظمات اإلقراض غير الحكومية الفلسطينية تفهم  •

  .حتى تستطيع أن تقدم خدمات مالية مناسبة 

تسهيل نظام الضمانات التي تقدمها المنظمات اإلقراضية غير الحكومية واألخذ بعين  •

 .االعتبار سمعة الشخص المقترض 

، حتى خارج ساعات الدوام والعمل، وذلك لتقديم  المقترضيندورية معت لقاءا عقد •

  . المساعدة

 إنشاء نظام للمعلومات يضم كل مؤسسات التمويل واإلدارة، واإلشراف على المشروعات  •

المتناهية في الصغر، وتضم أساسا معلومات عن هذه المشروعات، ومالكيها، والعاملين 

 .شروعات ومتابعتها، وتقديم الخدمات لهافيها، كوسيلة لتسجيل هذه الم

إن التمويل لهذه المشروعات الصغيرة، وحده ال يكفي، بل يجب أن يرتبط بخدمات هامة  •

مثل التدريب وتقديم االستشارات حيث إن كليهما يضمن ارتفاع مهارات القائمين بهذه 

ة والمعلومة  كما يضمن حصولهم على معونة الرأي والخبر .المشروعات، فنيا وإداريا

  .والمشورة حتى ينجح المشروع

ال بد أن تتميز خدمات التمويل واإلدارة والتدريب لرواد المشروعات المتناهية في الصغر  •

بالبساطة في اإلجراءات، ويعنى هذا أن تكون إجراءات الحصول على قروض مثال 

 محدودة، قصيرة، وقليلة وواضحة، وذلك ألن رواد هذه المشروعات ذوى تعليم وخبرة

وتمثل هذه اإلجراءات حاجزا كبيرا، في سبيل دخولهم باالستثمار في هذه المشروعات، 

 .وتبسيط هذه اإلجراءات ضروري لتشجيعهم

ال بد أن ترتبط الخدمات المقدمة للمشروعات المتناهية في الصغر بأنظمة التنمية  •

كنها أن تجعل خطط الدولة إن هذه الرابطة يم. االجتماعية واالقتصادية للمحليات وللدولة

 .موجهة بشكل سليم وعبر قنوات جيدة، وتصل إلى المحتاجين للخدمات

موائمة أهداف وسياسات المنظمات غير الحكومية اإلقراضية مع احتياجات وواقع الفئات  •

 .الفقيرة في المجتمع الفلسطيني

 .روض المقدمةلقللتحديد ضوابط للتمويل األجنبي لضمان استدامة وتحديد األولويات  •
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تعزيز العالقة المتبادلة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينية بهدف تحسين  •

 .نوعية الخدمة ومنع االزدواجية في العمل

تعزيز تخصص عمل المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينية وضبط التناقضات من  •

  .أجل تحقيق خدمات أفضل بتكلفة أقل
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  المراجع 

  
  المراجع العربية -١

  

، خصائص ومشكالت المرأة في القطاع غير الرسمي في حي شـعبي            ): "١٩٩٠(االسكوا   •

 .نيويورك-، األمم المتحدة "بمدينة القاهرة، دراسة استطالعية

تقييم دور المنظمات غير الحكومية في األراضـي المحتلـة وفـرص            ):" ١٩٩٩(االسكوا،   •

 .نيويورك–، األمم المتحدة "تشابك فيما بينها ف إطار السلطة الفلسطينيةال

التمويل الصغير والمنح واالستجابات غير المالية لتخفيض ) ٢٠٠١. (د، بيرس.اركر،ج ب •

 .أين يكون االئتمان األصغر مالئماً البوابة العربية للتمويل الصغير: أعداد الفقراء
(http://arabic.microfinancegateawayorg.content/artical/detailed122424htm2.4.2006) 

المنظمات األهلية على مشارف القرن الواحد والعـشرين، محـددات          ):" ١٩٩٧( الباز، ش  •

 . اللجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية، القاهرة،"الواقع وآفاق المستقبل

تمويل المشاريع الصغرى والعالم العربي صياغة المستقبل، شبكة ) ٢٠٠٣(البرغوثي، س  •

 .التمويل الصغير سنابل
(http:// www.sanabelnetwork.code-corner.com/arabic/middle.php?file=indexhtm.2.4.2006) 
 

 مقدمة في مفهوم التنميـة البـشرية المـستدامة،          )٢٠٠٣(،  برنامج االمم المتحدة اإلنمائي    •

 .األردن
(http:// www.Jordandevnet.org/sh/introhtm30.4.2006) 

 .بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة، نشرة اإلصدار): ٢٠٠٥(بنك الرفاه  •

صوت الفقراء " التقرير الوطني لمشروع تقدير الفقر بالمشاركة ” ):٢٠٠٢(جميل، هـ  •

 .نمائي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإل"الفلسطينيين

مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على ):" ٢٠٠٥(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

 ). آذار-كانون ثاني( ١٢األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية، الدورة 

) أيلول-تموز(مسح القوى العاملة، دورة): ٢٠٠٣(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

 .الربع الثالث

التمويل غير الرسمي ومنظمات اإلقراض غير الربحية فـي الـضفة            " ):١٩٩٨( حامد، أ    •

 .ماس". الغربية و قطاع غزة

التجربة الفلسطينية في مواجهة التغيرات االجتماعية، مجلة رؤية، ): ٢٠٠٢(حوراني، ع  •

  . فلسطين- رام اهللالهيئة العامة لالستعالمات
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(htt://www.sis.gov.ps/Arabic/roya٢٥inside25htm 1.3.2005) 

 .األهمية االقتصادية للمشاريع الصغيرة، جريدة المدى، العراق): ٢٠٠٥(خليل، ج  •

(http://almadapaper.com/sub/05-375/p19.htm  10-12-2005) 

تجارب التمويل للمشاريع الصغيرة، قراءة موضوعية، مركز ): ٢٠٠٥(ي، سحالراج •

 .الدراسات
(http:// www.iico.org/al-alamiya/issue-178/chiratable-studies.htm.2.4.2006) 

، مركز دراسات وبحوث    "القطاع األهلي والتنمية االقتصادية في مصر     ):" ١٩٩٩( سمك، ن  •

 .الدول النامية، جامعة القاهرة

دور المنظمات غير الحكومية في ظل العولمة، الخبرتان        ):" ٢٠٠٢( عابدين، ص . سمك، ن  •

 .ات اآلسيوية، جامعة القاهرة، مركز الدراس"المصرية واليا بانية

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الصمود،ورقة عمل مـؤتمر          ): ٢٠٠٢(شاللدة ،م    •

 . فلسطين-البناء المقاوم، رام اهللا

تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ):" ٢٠٠١ (. المالكي، م.السعدي، ن. شلبي، ي •

 - السياسات االقتصادية الفلسطيني، رام اهللا، معهد أبحاث"في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .فلسطين

، مصر العربية للنشر والتوزيع، الطبعة      "التحضر الرث والتطور الرث   ):" ١٩٩٧(صيام، ش  •

 األولى، مصر 

 . إدارة الدراسات، السعودية:، مجلس الشورى"دراسة عن الفقر):"٢٠٠٥( ضبعان، م •

http://www.shura.gov.sa/arabicsite/majalah53/DERASAH.HTM١,٤,٢٠٠٦ ) 

 .، إسالم أون الين"القروض متناهية الصغر):" ٢٠٠٤(طوسون، أ •

 
نحو توظيف أنجـع للمـساعدات الخارجيـة المقدمـة للـشعب            ):" ٢٠٠٥(عبد الكريم،ن    •

 . ،ماس، رام اهللا، فلسطين" الفلسطيني

 برامج وأخبار، السعودية: )٢٠٠٥(اللطيف، عبد  •
(http://www.Ali-com.news00 htm.1.4.2006) 

 تصور أولـي    الفقر،دور المؤسسات المالية اإلقراضية في إزالة        ):٢٠٠٢(ع   عبد الهادي،  •

 . فلسطيناهللا، رام واإلنماء، بيسان للبحوث مركز

دور المنظمات األهلية الفلسطينية في دعم وتطوير قطاع ):" ١٩٩٨(ع  عبد الهادي، •

 . فلسطين- مركز بيسان للبحوث واإلنماء، رام اهللا،"الصغيرةالمشاريع 

 (http://www.islamonline.net/arabic/economics/2004/05/article02.shtml) 
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ل مساهمة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مجلس سيدات أعما):٢٠٠٥(القرق، ر •

 دبي، دبي

http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=943htm. (1 ) .٣,٢٠٠٦  

ـ . ع الخطيب،. أ قنديل، • اإلسـهام  ):" ١٩٩٨(الـسعيدي، ف    . عبد الوهاب،أ   .الحسيني، ه

في الدول العربيـة، دراسـات حالـة، األردن،         االقتصادي واالجتماعي، للمنظمات األهلية     

 .، الشبكة العربية للمنظمات األهلية"لبنان، مصر، تونس

أثر السياسات اإلسرائيلية على التنمية في فلسطين، مجلة رؤية، الهيئة ): ٢٠٠٣(لبد، ع  •

 . فلسطين- رام اهللالعامة لالستعالمات
(htt://www.sis.gov.ps/Arabic/roya11/page6.htm 1.3.2005) 

عالقات المنظمات غير الحكومية فيما بينها مـع        ):" ٢٠٠١(عزام، ج   .محمد، ج  .ح لدادوة، •

 .ماس، رام اهللا، فلسطين". السلطة الوطنية الفلسطينية والممولين

مشاريع القطاع غير المنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة، دراسة ):" ٢٠٠٠(المالكي، م  •

 . فلسطين-ة واالقتصادية الفلسطيني، رام اهللا، معهد األبحاث السياسي"حاالت

، رالتطور التاريخي للمشروعات المتناهية الصغ):2004 (مبرة المؤسسة العالمية للتنمية •

 (http//www.idf-kwt.org/page03html.23-3-2006) .الكويت

دراسة اقتصادية تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ):" ٢٠٠٦(المجايدة، ج  •

  .االقتصادي لإلمارات، جريدة الحياة الجديدة، أبو ظبي لية البناءعم
(http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=7&id=20066&cid=362.htm .20-3-2006) 

 
 .، دار المعرفة الجامعية، مصر"لمجتمعالتخطيط لتنمية ا): "١٩٩٥(مختار، ع  •

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بـين         ):" ٢٠٠٠(مخيمر، ج    •

، مجلة المؤتمر الدولي للمنظمات العربية والدول المتخصـصة،         "الشباب في الدول العربية   

 .بيروت

لصغيرة والمتوسطة في أهمية المشاريع ا): ٢٠٠٦مركز اإلمارات للدراسات واألعالم،  •

 .دعم االقتصاد المحلي، اإلمارات
(http://www.emasc.com/content.asp?ContentId=943htm. 1. )٣,٢٠٠٦  

 .أرقام قياسية لمعدالت البطالة بين الشباب، بيروت): ٢٠٠٤(منظمة العمل الدولية •

(http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/infoservices/newsroom/press2004/au
g_11.htm  )٢٥٫٥٫٢٠٠٦  
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الجهود الدولية لمكافحة الفقر، المؤتمر اإلقليمي ):" ٢٠٠٤(مؤسسة أجفند الخليجية،  •

 .لإلقراض متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
(http://www.agfund.org/arabic/projects-bank.htm ) ١٥,٥,٢٠٠٦  

إتحاد ".  المؤسسات الصغيرة ودورها في االقتصاد الفلسطيني       ):٢٠٠١ ( أ بكر،. مهنا، ع    •

 . فلسطين.الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة للكبيرة، مجلة صانعوا ): ٢٠٠٥( النابلسي، ب •

  .الحدث، دبي
(http://saneoualhadath.naseej.com/detail.asp?InNewsItemID=166441&InTemplateKey=pri
nt.htm 10.12.2005)  

، نساء ورجال في القطاع غيـر الرسـمي فـي الـضفة             ”):١٩٩٦(عودة، س   . هندية، س  •

، مركز الدراسـات النـسوية،      "الغربية، عامالت وعمال البيوت في مجال صناعة الخياطة       

 . فلسطين-القدس

 .UNDP ،"دليل المؤسسات اإلقراضية):" ٢٠٠٦(وزارة شؤون المرأة،  •

 .ماهي القروض الصغيرة، بنك جرامين) : ٢٠٠٦(يونس،م •
(http:// www. Grameen-info.org bank/ whatisMicroCredithtm.13.5.2006) 
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  ١,٥ملحق 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

  استبانة
  
 

  أخي الكريم/ أختي الكريمة

  

  تحية طيبة وبعد،

  

 بناء -تأتي هذه الدراسة الميدانية كجزء من متطلبات استكمال درجة الماجستير في التنمية المستدامة

تقوم الباحثة بإعداد دراسة .  جامعة القدس -عمادة الدراسات العليا/المؤسسات و التنمية البشرية 

  ).دور المنظمات غير الحكومية اإلقراضية الفلسطينية في التنمية االقتصادية(ميدانية حول 

ي تتفق مع وجهة في الخانة الت) ×(يرجى التكرم باإلجابة عن األسئلة المرفقة بتمعن ووضع إشارة 

نظركم، علماً بأن المعلومات التي ستقومون بتعبئتها سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال 

  .راجياً إعادتها بالسرعة الممكنة ألغراض البحث العلمي،

  

  وتفضلوا فائق االحترام

  
  صباح أخميس: الباحثة

  

  أسامة شهوان. د: إشراف 

 

   
 



 79

  بيانات حول المقترض:  أوال

:لمحافظةا. ١      الخليل-٢   بيت لحم             -١ 

الجنس . ٢    انثى-٢   ذكر-١ 

العمر . ٣    سنة فأكثر٥٠-٤  ٤٩-٤٠-٣  ٣٩-٣٠-٢   سنة٢٩-٢٠ -١ 

الحالة . ٤

 اإلجتماعية
رملأ-٣  متزوج-٢  عزبأ-١   مطلق-٤ 

عدد افراد .٥

:األسرة  

٦-٤  -٢  ٣-١  -١  ٩-٧ -٣  ١٢-١٠ -٤  

مكان . ٦

:السكن  

    مخيم                          -٣ قرية                         -٢                    - مدينة  -١

المؤهل . ٧

:األكاديمي  

ثانوية عام-٢  أقل من ثانوية عامة-١ دبلوم -٣  دراسات عليا  -٥  سبكالوريو -٤   

  

طبيعة .٨

:العمل  

موظف عام  -١ عام -٢  اجر ت-٣  وعصاحب المشر -٤  موظف  -٥ 

 خاص

 ٦-   غير ذلك حدد 

  

:القرض.٩ نظام إسالمي، -٣  جماعي-٢  فردي-١     

هل توجهت للبنك للحصول على . ١٠

 قرض؟

نعم -١   ال-٢ 

هل تعرف إجراءات القروض في . ١١

 البنك؟

نعم -١   ال-٢ 

 بيانات حول المشروع:  ثانياً
 
:سنة تأسيس المشروع  اسم المشروع-١٢  

   إناث          -٣ ذكور                          -٢           ال يوجد             -١: سرة عدد العاملين من خارج األ-١٣

 

 ذ2 ذكور                       -٢                     ال يوجد -١ عدد العاملين في المشروع من افراد االسالة-١٤
 
غير مد فوعي األجر-٢                                مد فوعي األجر-١:األفراد العاملين من األسرة -١٥  

  

ي/غير ذلك حدد ٤                    عائلية-٣               شراكة-٢            خاص-١:ملكية المشروع-١٦  

سياحي- ٥           صناعي-٤              زراعي-٣                 خدماتي-٢         تجاري-١:تصنيف المشروع-١٧  

  ________________________ : رأس مال المشروع- ١٨
 

 ______________  : بالشيكل دخل المشروع-١٩
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 المبالغ المقترضة: ثالثاً 

  البيـــان  
القرض 

  األول

القرض 

  الثاني

القرض 

  الثالث

        دوالر أمريكي١٠٠٠اقل من 

١٥٠٠-١٠٠١       

٢٠٠٠-١٥٠١       

٢٥٠٠-٢٠٠١        

٣٠٠٠-٢٥٠١        

  المبالغ.١

  

        ٣٠٠٠  أكثر من   

       %٣أقل من 
%4.99-3        

٦-٥%        
  نسبة الفائدة على المبلغ المقترض. ٢

        %٦أكثر من 

         أشهر٦-١

١٢-٧       

١٨-١٣       

٢٤-١٩        

٣٠-٢٥        

٣٦-٣١        

 فترة تسديد القرض. ٣

         ٣٦  أكثرمن  

        دوالر أمريكي١٠٠أقل من 

٢٠٠-١٠١       

٣٠٠-٢٠١        

٤٠٠-٣٠١         

٥٠٠-٤٠١         

 قيمة األقساط المسددة شهرياً. ٤

         ٥٠٠أكثرمن   

         شهر٢-١

        شهر٦-٣
الفترة من تسديد القرض (مدة السماح. ٥

  إلى البدء بالتسديد
        شهر١٢-٦ 

        شيكات بنكية

       كفالء

       رهن
 الضمانات.٦

        غير ذلك

        شهر
  تاريخ تسلم القرض.٧

        سنة

  ..............................................:للقرض األول المؤسسة المقرضة.٨

  .............................. ................:للقرض الثاني

  ..................... ..........................:للقرض الثالث
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            )المستوى المعيشي لصاحب المشروع(أثر القرض على المشروع   

            . ساهم القرض في تأسيس مشروع جديد لدي  ١

            . ساهم القرض في توسع مشروعي الحالي  ٢

           .ساهم القرض في زيادة عدد العاملين في مشروعي  ٣

            .هم القرض في تطوير آالت مشروعيسا  ٤

            .ساهم القرض في تحسين وضعي المعيشي  ٥

           .ساهم القرض في تغطية نفقات مشروعي  ٦

            .ساهم القرض في زيادة دخلي من المشروع  ٧

            .ساهم القرض في زيادة أجور العاملين لدي  ٨

            .مبيعاتي/ ساهم القرض في زيادة خدماتي  ٩

            .ساهم القرض في تلبية احتياجات المشروع  ١٠

            الضمانات المطلوبة على القروض  

            .الضمانات المطلوبة من المنظمة المقرضة غير الحكومية مبالغ بها  ١١

            . الضمانات على القروض تشابه ضمانات البنوك  ١٢

           .صول على القروض متشابههالضمانات المطلوبة من قبل المنظمات اإلقراضية للح  ١٣

            الضمانات المطلوبة من قبل المنظمات اإلقراضية غير الحكومية ال تتناسب وحجم القروض  ١٤

            .الضمانات على القروض أكثر مما أحتمل  ١٥

            الشروط المفروضة على المقترضين  

            .الفائدة على المبلغ المقترض كبيرة  ١٦

            .ح لتسديد القرض قصيرةفترة السما  ١٧

            .الغرامات المفروضة في حالة التأخير عن سداد القسط تزيد من التزامي بدفع  األقساط  ١٨

            .شروط تسديد القرض دفعتني للبحث عن مصادر بديلة لإلقراض  ١٩

            . شروط تسديد زادت من أعبائي المالية  ٢٠

            .نظمات اإلقراضية تحد من خلق فرص عملشروط االقتراض الذي تقدمها الم  ٢١

            يوجد شرح جيد لشروط المنظمات اإلقراضية غير الحكومية عند التوجه إليها   ٢٢

           اإلجراءات المفروضة على المقترضين  

            .إجراءات المنظمات اإلقراضية الصعبة تزيد  الطلب على القروض المقدمة منها  ٢٣

            .م القرض متعبة إجراءات تسلي  ٢٤

            . ساهمت إجراءات المنظمات غير الحكومية اإلقراضية بتأخيري عن بدء المشروع  ٢٥

 ال تتناسب إجراءات المنظمات غير الحكومية اإلقراضية مع قيمة المبالغ التي تقدمها   ٢٦

  للمشاريع الصغيرة مع قيمة المبالغ 

          

            .مصالح الفئات الفقيرة إجراءات اإلقراض الحالية تخدم   ٢٧

 
 
 
 



 82

قم
لر
ا

  

  الفقـــــــــرات

دة
بش

ق 
واف
م

  

فق
وا
م

ي  
در
ال أ

ض  
ار
مع

  

دة
بش

ض 
ار
مع

  

            الدعم الفني واإلداري  

            .تهتم المؤسسة المقرضة بتقديم دعم مالي فقط  ٢٨

 تهتم المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في متابعة تطوير أدائي في إدارة  ٢٩

  .المشروع

          

تساهم المنظمات اإلقراضية غير الحكومية في إجراء دراسات جدوى اقتصادية قبل   ٣٠

  .الموافقة على قرض المشروع

          

            .تساهم المؤسسات اإلقراضية بتوفير عدد كافي من العاملين لمتابعة تطور المشروع  ٣١

            .ةآلية اختيار المستفيدين في برامج اإلقراض تخضع لدراسة جدي  ٣٢

            تهتم المنظمة المقرضة بتقديم دورات تدريبية للمستفيدين  ٣٣

            هناك اجتماعات دورية للمتابعة مع المقترضين  ٣٤

            .تساعد المنظمة المقرضة بإعداد خطة عمل للمشروع  ٣٥

            تقييم سياسات وأهداف  المنظمات غير الحكومية  

            حتياجات الحقيقية ألصحاب المشاريع الصغيرةالمنظمات اإلقراضية تعرف اال  ٣٦

            .يثق أصحاب المشاريع الصغيرة بالمنظمات اإلقراضية غيرا لحكومية  ٣٧

            . المنظمات اإلقراضية غير الحكومية تساهم في دعم المشاريع الصغيرة  ٣٨

-٢٠ل بها حوالي تعمل المنظمات اإلقراضية غير الحكومية على دعم المشاريع التي يعم  ٣٩

   شخص ٥٠

          

            . شخص٥٠تعمل المنظمات اإلقراضية على دعم المشاريع الكبيرة التي تشغل أكثر من   ٤٠

أعتقد أن سياسة المنظمات غير الحكومية اإلقراضية للمشاريع الصغيرة  تتالءم مع الواقع   ٤١

  .الفلسطيني

          

            .يع القائمة فقطتعمل المنظمات اإلقراضية على دعم المشار  ٤٢

            .الهدف من برامج المنظمات اإلقراضية غير الحكومية هو خلق مشاريع جديدة  ٤٣

            هدف المنظمات اإلقراضية غير الحكومية المساهمة بالتنمية الفلسطينية االقتصادية  ٤٤

            .أعتقد أن المنظمات غير الحكومية اإلقراضية هدفها ربحي  ٤٥

            .منظمات اإلقراضية غير الحكومية في الظروف الحالية عدداً جيداً من القروضتقدم ال  ٤٦

تقديم الدعم المالي من المنظمات اإلقراضية غير الحكومية حسب رغبة الجهات الدولية   ٤٧

  .المانحة

          

تتنافس المنظمات اإلقراضية غير الحكومية على تقديم تسهيالت ألصحاب المشاريع  ٤٨

  .الصغيرة

          

            لتنسيق بين المنظمات غير اإلقراضيةا  *

تعمل المنظمات غير الحكومية اإلقراضية على توجيهي إلى منظمات أخرى في حال عدم   ٤٩

  .قدرتها على تلبية حاجاتي

          

التنسيق بين المنظمات اإلقراضية غير الحكومية يدعم االحتياجات الحقيقية ألصحاب   ٥٠

     .المشاريع الصغيرة

          

  شكراً لتعاونكم  

  الباحثة
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 فهرس الجداول 
 

  الصفحة   عنوان الجدول  الرقم 

  ٣٨  توزيع فقرات االستبانة على محاورها  ١,٥

توزيع أفراد العينة من المقترضين وفقاً للمنظمات   ٢,٥

  اإلقراضية غير الحكومية في منطقة الدراسة

٤١  

ارية إلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي  ١,٦

المبحوثين حول أثر القرض على تأسيس مشاريع جديدة 

  .وعلى تحسين الوضع المعيشي للمقترضين

٥١  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ٢,٦

 ألثر خصائص عينة المبحوثين على (ANOVA)األحادي

  .إجاباتهم حول أثر القرض على المقترضين

٥٢  

بية واالنحرافات المعيارية إلجابات المتوسطات الحسا  ٣,٦

  .المبحوثين حول تقييم الضمانات المطلوبة على القروض

٥٣  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ٤,٦

ألثر خصائص عينة المبحوثين على ) ANOVA(األحادي

  .إجاباتهم حول ضمانات القروض

٥٤  

رية إلجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا  ٥,٦

  المفروضة على المقترضين المبحوثين حول تقييم الشروط

٥٥  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ٦,٦

ألثر خصائص عينة المبحوثين على ) ANOVA(األحادي

  .إجاباتهم حول شروط القروض

٥٧  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات   ٧,٦

ل تقييم اإلجراءات المفروضة على المبحوثين حو

  المقترضين

٥٨  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ٨,٦

ألثر خصائص عينة المبحوثين على ) ANOVA(األحادي

  إجاباتهم حول إجراءات القروض

٥٩  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات   ٩,٦

اري ألصحاب المشاريع المبحوثين حول الدعم الفني واإلد

٦٠  
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  :الصغيرة

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ١٠,٦

ألثر خصائص عينة المبحوثين )  ANOVA(األحادي

على إجاباتهم حول الدعم الفني واإلداري للمنظمات 

  اإلقراضية غير الحكومية

٦١  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات   ١١,٦

مبحوثين تقييم سياسات وأهداف المنظمات غير الحكومية ال

  اإلقراضية

٦٣  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين األحادي   ١٢,٦

)ANOVA ( ألثر خصائص عينة المبحوثين على

إجاباتهم حول تقييم سياسة وأهداف المنظمات غير 

  .الحكومية اإلقراضية

٦٥  

النحرافات المعيارية إلجابات المتوسطات الحسابية وا  ١٣,٦

  .المبحوثين العالقة بين المنظمات غير الحكومية اإلقراضية

٦٦  

الدالالت اإلحصائية الختباري ت، وتحليل التباين   ١٤,٦

ألثر خصائص عينة المبحوثين على ) ANOVA(األحادي

إجاباتهم حول العالقة بين المنظمات غير الحكومية 

  .اإلقراضية

٦٧  

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات يبين ا  ١٥,٦

المبحوثين حول مساهمة المنظمات غير الحكومية 

  .اإلقراضية في التنمية الفلسطينية

٦٨  
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 فهرس األشكال
 

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  ١٧  .................التطور التاريخي ألشكال التمويل الصغير  ١,٣

  ٤١  .......................عينة حسب متغير المحافظةتوزيع ال  ١,٥

  ٤٢  .........................توزيع العينة حسب متغير الجنس  ٢,٥

  ٤٢  .................توزيع العينة حسب متغير الفئات العمرية  ٣,٥

  ٤٣  .........................توزيع العينة  متغير حسب السكن  ٤,٥

  ٤٣  ...............حسب متغير الحالة االجتماعيةتوزيع العينة   ٥,٥

  ٤٤  ..............توزيع العينة حسب متغير عدد أفراد األسرة  ٦,٥

  ٤٤  ........................توزيع العينة حسب المؤهل العلمي  ٧,٥

  ٤٥  ..................توزيع العينة حسب متغير طبيعة العمل   ٨,٥

  ٤٥  ..................تغير طبيعة القرضتوزيع العينة حسب م  ٩,٥

  ٤٦  .................توزيع العينة حسب متغير ملكية المشروع  ١٠,٥

  ٤٦  ..............توزيع العينة حسب متغير تصنيف المشروع  ١١,٥

  ٤٧  ................توزيع العينة حسب متغير المبلغ المقترض  ١٢,٥

  ٤٧  ...................بة الفائدةتوزيع العينة حسب  متغير نس  ١٣,٥

  ٤٨  ..............توزيع العينة حسب متغير فترة سداد القرض  ١٤,٥

  ٤٨  ....توزيع العينة حسب متغير قيمة األقساط المسددة شهرياً  ١٥,٥

  ٤٩  .....................توزيع العينة حسب متغير مدة السماح  ١٦,٥

  ٤٩  ......................اناتتوزيع العينة حسب متغير الضم  ١٧,٥
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 فهرس المالحق 
 

  الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق

  ٧٨  ..........................................استمارة الدراسة  ١,٥
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 فهرس المحتويات
 

  فهرس المحتويات 
      

  الصفحة   الموضوع  الرقم

    .......................................................الغالف الداخلي  

    ........................................................عنوان الرسالة  

    .........................................................إجازة الرسالة  

    ................................................................اإلهداء  

  أ  ...............................................................اإلقرار  

  ب  .........................................................شكر وتقدير   

  ج  ............................................................التعريفات   

  هـ  ..........................................................المختصرات  

  و  ....................................................الملخص بالعربي   

  ح  .................................................الملخص باإلنجليزية   

  

  ١ .........................................................العام للدراسةاإلطار : الفصل األول 

  

  ١  ....................................................... مشكلة الدراسة  ١,١

  ١  ………………………....…..................مبررات الدراسة   ٢,١

  ١ .........................................................أهداف الدراسة  ٣,١

  ٢  ....................................………………………تساؤالت الدراسة  ٤,١

  ٣  ..............................................................فرضيات الدراسة  ٥,١

  

  ٤..............................................اإلطار النظري وخلفية الدراسة : الفصل الثاني

  

  ٤  ........................................... .......................المقدمة  ١,٢

  ٥  ......................................أرقام حول البطالة عالمياً وإقليمياً ٢,٢

  ٦  .............................................تعريف المشاريع الصغيرة ٣,٢

  ٧  ............................تطور المشاريع الصغيرة تاريخياً واقتصادياً ٤,٢
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  ٩  ...................................خصائص المشاريع المتناهية الصغر ٥,٢

  ٩  .................................................................الحجم  ١,٥,٢
  ٩  ........................................................ الدخلقلة  2.5.2
  ٩  ..................................................... نشاط غير رسمي  3.5.2
  ٩  ......................................................الظروف الصعبة  4.5.2
  ١٠  ……………………………………… العمل من خالل المنزل  5.5.2
  ١٠  ..............................................واضح ير غردود الماليالم  6.5.2
  ١٠  ……………………………………......… الخبرة والتعليمقلة  7.5.2
  ١٠  ...………………………………….....)نسائية أكثرية (الجنس  8.5.2
  ١٠  ..…………………………………………التسويق غير منظم  9.5.2

  ١١ ……………………………اآلثار االقتصادية للمشاريع الصغيرة  ٦,٢

  ١٢  …………………………………المشاريع الصغيرة في فلسطين  ٧,٢
  ١٢  ..………………………………………………حقائق وأرقام  1.7.2

  ١٣  ...………………………خصائص المشاريع الصغيرة في فلسطين  ٢,٧,٢

  ١٤  .........المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين  ٨,٢

  

 ١٥......................................) Microfinance(رياإلقراض الصغ : لثالفصل الثا

  

  ١٥  .............................................................المقدمة   ١,٣

  ١٦  ........................................نشأة القروض المتناهية الصغر   ٢,٣

  ١٧  ..……………………………………………اإلقراض الودي  ١,٢,٣

  ١٧ ………………………………………جمعيات التوفير الدوارة  ٢,٢,٣

  ١٨  ..............................................................المرابون  ٣,٢,٣

  ١٨  ........................................................…نتجار الره  ٤,٢,٣

  ١٨  .........................................................المنح والهبات  ٥,٢,٣

  ١٩  ………………………… تمويل المشروعات الصغيرةمنظمات  ٦,٢,٣

  ١٩  ……………………………………إيجابيات وسلبيات القروض  ٣,٣

  ٢٠  ...…………………………………………إيجابيات القروض  ١,٣,٣

  ٢٠  .……………………………………………سلبيات القروض  ٢,٣,٣

  ٢٠  .………عوامل نجاح مشروعات اإلقراض الصغير والمتناهي الصغر  ٤,٣
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  ٢٢.................................................... المنظمات غير الحكومية:رابعالفصل ال

  

  ٢٢  ..................................................……………مقدمة  ١,٤
  ٢٢  .............................بعض التعريفات للمنظمات غير الحكومية  2.4

  ٢٣  .................)...وأرقامحقائق (نلمنظمات غير الحكومية في فلسطيا  ٣,٤

  ٢٣  ........................................أهمية المنظمات غير الحكومية  ٤,٤

  ٢٤  .......................اإلقراضية في فلسطينالحكومية المنظمات غير   ٥,٤

  ٢٥  .................................................أنواع وآلية اإلقراض  ٦,٤

  ٢٦  ....المؤسسات اإلقراضية غير الحكومية في فلسطين نظرة عامة حول   ٧,٤

  ٢٧  ............................)اإلغاثة الزراعية(جمعية التوفير والتسليف   ١,٧,٤

  ٢٧  ..................).......أصالة (الجمعية الفلسطينية لصاحبات اإلعمال  ٢,٧,٤

  ٢٧  ................................)....فاتن (قراض والتنميةالفلسطينية لإل  ٣,٧,٤

  ٢٨  ...............................)أكاد( المركز العربي للتطوير الزراعي  ٤,٧,٤

  ٢٨  ................)برنامج اإلقراض الصغير والصغير جداً( وكالة الغوث  ٥,٧,٤

  ٢٩  ......................................CHF)(مؤسسة اإلسكان التعاوني  ٦,٧,٤

  ٢٩  ...GWLF(جمعية الثقافة والفكر الحر، برنامج غزة لإلقراض النسائي  ٧,٧,٤

  ٢٩  ........................................................... فلسطينبنك  ٨,٧,٤

  ٣٠  .............................................................بنك الرفاه  ٩,٧,٤

  ٣٠  ............................................الشبكة الفلسطينية لإلقراض  ١٠,٧,٤

في قطاع اإلقراض المنظمات غير الحكومية العاملة  القانونية لعمل بيئةال  ٨,٤

  ...............................................................الصغير

٣١  

  ٣١  .....................................نبي لإلقراض الصغيرالتمويل األج  ٩,٤

  ٣٣  .......... على قطاع التمويل المتناهي الصغراألقصىتأثيرات انتفاضة   ١٠,٤

  ٣٥  ........................................................دراسات سابقة  ١١,٤

      

  ٣٧........................................................منهجية الدراسة : خامسالالفصل .

  

  ٣٧  ................................................. منهج وأدوات البحث  ١,٥

  ٣٧  ............................................................أداة البحث  ٢,٥
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  ٣٨  ...........................................................صدق األداة  ٣,٥

  ٣٩  .....................................................الدراسة.ثبات أداة  ٤,٥

  ٣٩   ..............................................إجراءات تطبيق الدراسة  ٥,٥

  ٣٩  ...................................................المعالجة اإلحصائية  ٦,٥

  ٤٠  ........................................................حدود الدراسة   ٧,٥

  ٤٠  ........................................الصعوبات التي واجهت الباحث  ٨,٥

  ٤٠  ........................................................مجتمع الدراسة  ٩,٥

  ٤٠  ..........................................................عينة الدراسة  ١,٩,٥

  ٤١  ...............................................خصائص عينة الدراسة  ١,١,٩,٥

  

  ٥٠.............................................................نتائج الدراسة:سادس الفصل ال

      

ى تأسيس مشاريع جديدة وتحـسين الوضـع المعيـشي          أثر القرض عل    ١,٦

  .............................................................للمقترضين

٥٠  

  ٥٢  ......................................الضمانات المطلوبة على القروض  ٢,٦

  ٥٥  ...................................الشروط المفروضة على المقترضين   ٣,٦

  ٥٧  ................................اإلجراءات المفروضة على المقترضين  ٤,٦

  ٥٩  ................................................الدعم الفني واإلداري  ٥,٦

  ٦٢  .................سياسات وأهداف المنظمات غير الحكومية اإلقراضية  ٦,٦

  ٦٥  ........................غير الحكومية اإلقراضيةالعالقة بين المنظمات   ٧,٦

  ٦٨  .......................................................الفرضية العامة  ٨,٦

  

  ٧١......................................................االستنتاجات والتوصياتبع الفصل السا

      

  ٧١...........................................     ............االستنتاجات    ١,٧

  ٧٢........................................................     التوصيات     ٢,٧

  ٧٤  ................................................................المراجع باللغة العربية

  ٧٧  .............................................................المراجع باللغة االنجليزية

  ٧٨  ..............................................................................المالحق

  ٨٣  ......................................................................فهرس الجداول 
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  ٨٥  .......................................................................فهرس األشكال

  ٨٦  .......................................................................فهرس المالحق

  ٨٧  .....................................................................فهرس المحتويات
  


