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  وعرفانشكر 

  
بعد الشكر هللا سبحانه وتعالى، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور عزام صالح، علـى                
تفضله باإلشراف على دراستي هذه، ولما قدمه من كبير جهد في توجيهي وإرشادي طيلـة فتـرة                 

لـسيدات  إعداد هذه الدراسة، كما أشكر األساتذة األفاضل أعضاء لجنة تحكـيم أدوات البحـث، و ا               
والسادة مديري ومسؤولي مؤسسات التمويل الصغير على تعاونهم معي في تقديم المعلومات الالزمة             

  .وتسهيل وصولي إلى أفراد عينة الدراسة
  

كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أسرة جامعة القدس عامة وأسرة معهد التنمية الريفية المستدامة إدارةً               
د مستمر للمحافظة على تميز المعهد وتقدمه، كما أشـكر الزميـل            وموظفين على ما يبذلونه من جه     

  .الوفي المهندس مازن غنام على تعاونه وإرشاده المستمر
  

  .د أبو زينة على دعمهم ومحبتهممحم. أحمد ود. وشكري الخاص ومحبتي العميقة لشقيقي د
  

  لهم مني جميعاً كل محبة وتقدير
  

  ميسون عبد الوهاب سعيد أبو زينة
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  ريفاتتع

  
توفير الخدمات المالية وهي في المقام األول االئتمان واالدخار التي   :  التمويل الصغير

تقدم للعمالء الفقراء النشيطين اقتصادياً غير القادرين على 
. الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات مالية رسمية

  ) 2008إسماعيل، (
  

مؤسسات التمويلية هذا وتختلف قيمة التمويل الصغير باختالف ال
- 3000وسياساتها، حيث تتراوح قيمة القرض الصغير ما بين 

 5000-2000 دوالر عند بعض المؤسسات، وما بين 7000
دوالر عند أخرى، بينما تحدد بعض المؤسسات قيمة القرض 

وألسباب تتعلق بهذه .  دوالر10000-3000الصغير ما بين 
إلى كافة القروض الدراسة فإن مصطلح التمويل الصغير يشير 

   دوالر01000التي تقل قيمتها عن 
. منح حق استخدام أو امتالك السلع والخدمات دون دفع القيمة فوراً :  االئتمان

وهو عدة أنواع ومنه االئتمان المصرفي الذي يتمثل بالقروض 
والحسابات التي تمنحها المؤسسات التمويلية و البنوك 

  )1985هيكل،.(لعمالئها
عدم إنفاق الدخل على االستهالك، ويشمل ذلك وضع النقود في  :  االدخار

حساب جاري، أو ودائع بنكية بمبالغ معينة مع حساب فائدة على 
  )1985هيكل،. (هذه المبالغ

ضمان حصول جميع الناس وفي جميع األوقات على القدرة المادية  :  األمن الغذائي
ذاء اآلمن والمغذي واالقتصادية الستهالك الكميات الكافية من الغ

لتحقيق احتياجاتهم وتفضيالتهم الغذائية كي يتمكنوا من أن يحيوا 
  )2008هندي، . (حياة سليمة

  .الفئات التي تستهدفها  المؤسسات بعملها أو خدماتها :  الفئات المستهدفة
محافظات شمال الضفة 

  الغربية
باس تضم محافظات جنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية و طو :

  .من السكان تقريباً% 40من مساحة الضفة، وتضم % 40وتشكل 
يحسب الرقم القياسي ألسعار المستهلكين، عن طريق حساب تبدل  :الرقم القياسي ألسعار 
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أسعار كل السلع والخدمات الداخلة في سلة المستهلك على ضوء   المستهلك
ستهلك و يبلغ العدد الكلي للسلع والخدمات في سلة الم. أوزانها

 من إجمالي الرقم %40 سلعة، تزن المواد الغذائية حوالي 568
ويستخدم الرقم القياسي أحياناً كمؤشر . القياسي ألسعار المستهلكين

. على قياس التضخم، وأيضاً لتحديد الزيادات في تكاليف المعيشة
  )2009ماس، (
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 ملخص الدراسة
 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي لـدى                
. الفئات المستهدفة في األراضي الفلسطينية، مع أخذ محافظات شمال الضفة الغربية كحالة دراسـية             

ثالثة أبعاد، وهـي    وقد تم قياس دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي من              
الوفرة الغذائية، إمكانية الوصول للغذاء، وتوفير التنوع الغذائي، كما هدفت أيضاً إلى توضيح الدور              
الذي تلعبه هذه البرامج في جهود تحسين األمن الغذائي، وكذلك تحليل مدى اختالف هذا الدور تبعاً                

قروض، إضافةً إلى توضيح آليـات عمـل      لعدة متغيرات منها ما يتعلق باألسرة، ومنها ما يتعلق بال         
 .برامج التمويل الصغير وقدرتها على االستدامة

 
مجتمع الدراسة من مقترضي مشاريع الزراعة والثروة الحيوانيـة مـن مؤسـسات شـبكة                تكّون

 مقترضاً، وقد تم استخدام عينـة طبقيـة         1325  وعددهم    2008-2007اإلقراض الصغير  لعامي     
إضافةً إلى إجراء   .  من مجتمع الدراسة   %12.1مقترض، بلغت نسبة العينة      160عشوائية الختيار   

اعتمـدت  . مسح شامل للمؤسسات المذكورة التي قدمت قروض في هذا المجال وعـددها خمـسة             
المالحظة غير المباشـرة، والمقابلـة       الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم توظيف أداتين بحثيتين هما        

 ومقدمي خدمات التمويل الصغير، وتم جمع البيانـات الالزمـة فـي             لكل أفراد العينة من مستفيدي    
 ، وتم تحليل البيانات باسـتخدام       2010 حتى منتصف شباط     2009الفترة الزمنية من بداية نوفمبر      

  .SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي 
  

المبحوثين تعرفوا على مؤسسات التمويل الصغير بطـرق غيـر    من  %45بينت النتائج، أن نسبة
رسمية كاألصدقاء، مما يدل على أن المؤسسات المبحوثة بحاجة إلى تفعيـل رسـالتها اإلعالميـة                

اختاروا االقتراض من هذه المؤسـسات لـسهولة    من المبحوثين %44بصورة أفضل، كما تبين أن  
إجراءات الحصول على قروض منها، ما يعني أن هذه المؤسسات ال زالت تشكل الوسيلة األسـرع                

ى القروض لمن ال يستطيع االقتراض من المؤسسات المالية الرسمية، احتلت مـشاريع             للحصول عل 
زراعة الخضار المرتبة األولى ضمن مشاريع المبحوثين، وذلك بسبب سرعة إنتاجيتها، حيـث أن              

إضافةً إلى ذلـك تبـين أن قـدرة    . من المبحوثين حصلوا على القروض من أجل ذلك %29 نسبة
 من المبحوثين ال تـزال مـشاريعهم        %76 االستمرارية مرتفعة، حيث إن      مشاريع المبحوثين على  

مـن  %77  من المبحوثين، وعـزا  %24فيما تنوعت أسباب توقف المشاريع لدى ما نسبته . قائمة
 من المبحـوثين أن المؤسـسات       %95وأكد  . أصحاب المشاريع المتوقفة ذلك إلى عدم نجاحها مالياً       

 من المبحوثين درجة عالية من الرضا       %81وقد أظهر   . ياً لإلقراض المبحوثة تتبع آليات سهلة نسب    
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 من المبحوثين عدم الرضـا الرتفـاع        %19في التعامل مع مؤسسات التمويل الصغير، بينما أظهر         
وفيما يتعلق بأنماط اإلنفاق على الغذاء عند المبحوثين، تبين أن نـسبة اإلنفـاق علـى             . نسبة الفائدة 

 مـن  %45من أسر المبحوثين، حيث ينفقون على الغذاء ما يزيـد عـن    %63الغذاء مرتفعة لدى  
 على اللحـوم    %50-30 من أسر المبحوثين تنفق ما بين        %48مجمل اإلنفاق الكلي شهرياً، ونسبة      

فقط من معدل اإلنفاق الكلي على الغذاء، مما يعكس القدرة الشرائية المتواضعة لألسر بسبب ارتفاع               
 المبحوثين لدور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي           كان تقدير . أسعار الغذاء 

بالنسبة لمحاوره الثالثة، متواضعاً في تحسين الوفرة الغذائية، وجيداً في كل من تحسين القدرة على               
ولم يكـن هنـاك فـروق ذات داللـة          . الوصول للغذاء، وتحسين القدرة على توفير التنوع الغذائي       

بالنسبة لهذا الدور، حيث لم يظهر أثر لكل من عدد أفـراد     ) α≥0.05(توى الداللة   إحصائية عند مس  
فيما تبين وجود فروق   . األسرة، مستوى دخل األسرة ونوع القرض على تقدير المبحوثين لهذا الدور          

بالنسبة لهذا الدور في محور تحقيق الـوفرة الغذائيـة          ) α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى      
ري حجم القرض وفترة السداد، حيث كان الدور أفضل فـي تحقيـق الـوفرة الغذائيـة                 حسب متغي 

ولم تظهر فروق عند نفـس      . ، وتقل فترة سدادها عن السنة     $1000للقروض التي يقل حجمها عن      
فيما تشابهت المؤسسات المبحوثة مـن      . المتغيرين بالنسبة لمحوري الوصول للغذاء والتنوع الغذائي      

ئاتها المستهدفة، ومصادر تمويلها، ووسائل مساهمتها في تحسين األمن الغـذائي           حيث برامجها، وف  
  .ووسائل استدامتها

  
خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، منها ضرورة متابعة جهود تنظيم عمل قطاع التمويل الـصغير               

ـ            . وإيجاد مصادر تمويل بديلة    دد هناك أهمية أيضاً في التوجه نحو خفض الفوائد من أجل زيـادة ع
والعمل على تأسيس شراكة مع القطاع العام و الخاص، من خـالل            . القروض وتحقيق االستمرارية  

انتهاج سياسات تشجيعية لمقترضي مشاريع اإلنتاج الغذائي، تتلخص في منحهم إعفاءات ضـريبية،             
ـ             زة وتفعيل الدور التسويقي لبرامج التمويل الصغير، وتمويل أصحاب مشاريع األمن الغذائي المتمي

  .وتوسيع نطاق استهداف المزارعات
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The Role of Microfinance  in Improving Food Security: A Case Study: 
Northern Governorates of the West Bank 
 
Abstract 
 
This study aimed to assess the role of microfinance programs in improving the food 
security in the Palestinian territory, with a focus on the northern governorates of West 
Bank as a case study. The impact of microfinance on food security was assessed as per 
three dimensions: accessibility, availability and receipt of nutrition elements. In addition, 
to clarify the role of microfinance programs in the efforts of improving food security. And 
analyzing the differences of the role according to variables related to the family and the 
loans. Also to identify the procedure and sustainability of microfinance programs.  
 
The study population consisted of the loans beneficiaries for the agricultural sector during 
the period 2007-2008, and the microfinance institutions, which are members of the 
Palestinian Net Work for Microfinance (MFIs). A stratified random sample was used to 
select 160 beneficiaries representing circa 12.1% of the total study population. All 
microfinance institutions were surveyed. Data were collected between November 2009 and 
February 2010. and analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS). 
 
Results showed that the informal social network was the main source of information about 
MFIs for about 45% of the beneficiaries. This may indicated the lack of appropriate polices 
to outreach potential beneficiaries. The simple MFIs’ lending procedures represented the 
main reason of borrowing from MFIs for about 44% of beneficiaries. As far as the 
utilization of loans is concerned, study results showed that about 29% of beneficiaries used 
the loans to set up vegetables projects. About 76% of the loan-funded projects succeeded, 
while 77% of the households, which were forced to stop their projects, attributed that to a 
financial failure. Concerning lending procedure, 95% of the beneficiaries thought that the 
MFIs’ lending procedures are rather simple, while about 81% of the beneficiaries were 
generally satisfied of dealing with these institutions. Nonetheless, 19% of the beneficiaries 
were not satisfied due mainly to the high rate of interest charged by the MFIs. Results also 
demonstrated high expenditure patterns on food. Indeed, about 63% of the households 
spent more than 45% of their total spending on food, whereas 48% of the households spent 
between 30- 50% of their total food spending on meet only. 
 
Our results showed that the role of microfinance in improving the level of food security is 
somewhat limited as per the availability dimension, but very good as per the dimensions of 
accessibility and receipt of diverse food items. There were no statistically significant 
differences (at α ≤0.05) in the role of microfinance in improving the three dimensions of 
food security according to the variables of interest (size of family, level of income, type of 
loan). However, there were statistically significant differences (at α≤0.05) in the role of 
microfinance in improving availability of food as per the size of loan and the repayment 
period of loan. The role was better when the loans are less than 1000$ and repayment 
period less than one year. Regarding the other dimensions (accessibility and receipt), no 
significant differences appeared. Most of studied MFIs were similar in many respects such 
as the target groups, the working mechanisms, the source of funding, the methods used to 
improve food security, the means of sustainability and even the difficulties they face.  
 
Several recommendations to enhance the role of microfinance in ensuring food security are 
advanced. These include: the necessity to find out alternative sources of funding, reducing 
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the interest rate in order to increase the number of loans and. Establishing a partnership 
with the government and the private sector shall also help improving the capacity of MFIs 
in the ensuring higher degree of food security. 
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  أهميتهاخلفية الدراسة و

  
  المقدمة1.1 

  
يعتبر التمويل الصغير أداة تنموية تسعى لمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمعات النامية لتحـسين              

لمالية مثل االئتمان واألوعية    يشير مصطلح التمويل الصغير إلى توفير الخدمات ا        .الظروف الحياتية 
االدخارية والتحويالت المالية التي تقدم إلى العمالء الفقراء النشيطين اقتصاديا غير القادريين علـى              

يتم ذلك بهـدف التغلـب علـى أحـد           .الحصول على الخدمات التي تقدمها مؤسسات مالية رسمية       
 الحصول على قـروض  ضعف إمكانيةوهي الصعوبات الرئيسية التي يواجهها الفقراء في العالم أال       

  2008) إسماعيل، (.  مؤسسات مصرفية رسميةوخدمات مصرفية أخرى من
  

ألدبيـات  حظيت خدمات التمويل الصغير خالل السنوات الماضية باهتمام كبيـر فـي األبحـاث وا             
لبطالـة   الموضوع بالنقاش الدائر حـول مواضـيع ا       نظراً الرتباط  ،التنمويةالتمويلية واالقتصادية و  

فلسفة وبـرامج   حول   ، النظر ثار انتشار هذه الخدمات العديد من وجهات      أ. والفقر والتنمية المستدامة  
 حيث  . ومدى قدرتها على الحد من ظواهر الفقر والبطالة وضعف مشاركة المرأة           ،التمويل الصغير 

تحـسين دخلهـم    تساعدهم في   يها، و أن برامج التمويل الصغير تتسم بقدرة الفقراء على الوصول إل         
تمكينها من اتخاذ   افة إلى تقوية القاعدة النسوية و     النشاطات االقتصادية، باإلض  لمجتمع و دمجهم في ا  و

  )Wright, 2000 (.القرارات
  

زيادة اإلنتاجية، وتحـسين     التنمية المستدامة و   لتحقيقط خدمات التمويل بمكافحة الفقر والبطالة       ترتب
يتضمن ذلك   .لعاطلين عن العمل  ل و لهمفرصة لتوفير حياة كريمة     ما يتيح ال  ، م مستوى معيشة الفقراء  

حتى تحقق األسرة أمنها     و .الصحة والتعليم والغذاء  ات األساسية من الملبس والمسكن و     االحتياجتلبية  
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أن يكـون    و شراء األغذية التي تحتاجها،   األمان إلنتاج و  غذائي، ال بد أن تمتلك الوسائل واألمن و       ال
هذا مـا يعطـي التمويـل        .عرفة لضمان تلبية االحتياجات الغذائية لجميع أفرادها      الملديها الوقت و  

ضـمان    على أنهالذي يعرفتحسين مستوى األمن الغذائي و    في مساعدة الناس على      أهميةًالصغير  
حصول جميع الناس وفي جميع األوقات على القدرة المادية واالقتصادية الستهالك الكميات الكافية              

  )2008الهندي، ( .آلمن والمغذي لتحقيق احتياجاتهم الغذائية كي يحيوا حياة سليمةمن الغذاء ا
  

هذا يوضح أهميـة التوجـه      واالجتماعي،  النظام السياسي، االقتصادي و   ب عادةًيرتبط األمن الغذائي    
 بل ال   . وحدها أجهزة الدولة ة ال يمكن أن تتصدى لها مؤسسات و       القائل بأن توفير األمن الغذائي مهم     

مـن  المجتمع المدني لتحقيق أقصى حالـة مـن األ        بد من تضامن جهود وموارد القطاع الخاص و       
وعند التطرق إلى وضع األمن الغذائي للشعب الفلسطيني        . المنزليالغذائي على المستوى الوطني و    

خلق حالة مـن    ير بنيته االقتصادية واالجتماعية و    تدمسنوات طويلة من االحتالل أدت إلى       نجد ان   
ما يشكل تحد أمام كافة الموارد التي يمكن        م .المنزلي الغذائي على المستويين الوطني و     ب األمن غيا

برامج التمويل الصغير التـي     رة الفلسطينية، بما فيها موارد و     استخدامها لتوفير األمن الغذائي لألس    
مـن  سـية و  ة األسا من ثم تأمين احتياجاتها الحياتي    تحقيق الوفرة المادية و   تسعى األسرة من خاللها ل    

  )2006سنجالوي، عبد اهللا، داغر و أبو زعرور، كرزم، أبو علي،( .ضمنها الغذائية تحديداً
  

تحليل دور التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي لدى الفئـات            تسعى هذه الدراسة إلى     
موضـوع الـذي     من أهميـة ال    وتنبع أهميتها  .خاصةًالمستهدفة في محافظات شمال الضفة الغربية       

 إستراتيجية تنمويـة تـسعى أوالً       تبحثه، حيث يشكل األمن الغذائي في فلسطين بعدا أساسيا في أي          
   . لألسر الفلسطينيةةقبل كل شيء إلى تأمين المتطلبات األساسيو
  

 أهمية موضوع األمن الغذائي على مـستوى إقليمـي           هذا الموضوع، هو   كان الحافز وراء اختيار   
األبحاث التي تطرقت إلى دور التمويل الـصغير فـي تحـسين             قلة الدراسات و   ىودولي، إضافة إل  
من المتوقع أن تفضي هذه الدراسة إلى نتائج توضح دور برامج التمويـل             ، و ذائيمستوى األمن الغ  

بما يؤدي إلـى إتاحـة    بما يساعد على تطوير البرامج، و  الصغر في تحسين مستوى األمن الغذائي،     
  . من األبحاث في هذا اإلطارالمجال إلجراء مزيد

  
  مبررات الدراسة 2.1

  
  :اهم مبررات الدراسة تتمثل فيما يأتي
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وجود عدد كبير من المؤسسات التي تعمل في مجال التمويل الصغير وتقوم بتقديم برامجها               •
  .لفئات وشرائح مختلفة من المجتمع

ر في تحسين مـستوى     تحليل دور التمويل الصغي   ت إلى   األبحاث التي تطرق  قلة الدراسات و   •
األمن الغذائي تحديدا، حيث تناولت الدراسات السابقة جوانب أخرى من التمويل الصغير، و             

  .تناولت جوانب محددة من األمن الغذائيأخرى دراسات 
ضرورة إيجاد وسـائل مـستدامة      وين  مع تفاقم مشاكل انعدام األمن الغذائي لدى الفلسطيني        •

يـة بـرامج التمويـل الـصغير لألسـر          الحاجة لزيادة فعال  للتقليل من حدة المشاكل، تبرز      
برى ويعود بالنفع والفائدة علـى      التجمعات المحتاجة مما يعطي نتائج هذه الدراسة أهمية ك        و

  .غير الحكومية ذات العالقة ببرامج التمويل الصغيرالمؤسسات الحكومية و
  

   مشكلة الدراسة3.1

  

زيادة عدد مقترضـيها، إال     طاق عملها و  ناتساع  غير و  انتشار مؤسسات التمويل الص    على الرغم من  
في تحـسين الجوانـب     هذه المؤسسات    اً في الدراسات العلمية التي تبحث دور       كبير اًأن هناك نقص  

 وبناء  . تحسين مستوى األمن الغذائي لديهم     وخاصةً دورها في  ،  المعيشية األساسية للفئات المستهدفة   
التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن       برامج   تحليل دور ي  فتتمثل   مشكلة الدراسة    على ذلك فإن  

  .الغذائي لدى الفئات المستهدفة في فلسطين مع أخذ محافظات شمال الضفة الغربية كحالة دراسية
  

  أهمية الدراسة4.1 
  

  :تعود اهمية الدراسة لما يأتي
  

وضوع األمـن  يث يستحوذ مإن الموضوع الذي تبحثه هذه الدراسة يمنحها أهمية خاصة، ح       •
البـرامج  يـات الـسياسات و   أولوتحسينه مكانا متقدما في أجنـدة و      طرق تحقيقه و  الغذائي و 

وكذلك خطة اإلصالح    ) MTDP(الحكومية و األهلية، مثل الخطة التنموية متوسطة المدى         
  .2010-2008 المزمع تنفيذها في الفترة الممتدة من PRDP)(التنمية الفلسطينية و

أثـر إغـاثي    ذات   أهمية كبيرة في الدراسات التنموية ألنهـا      يل الصغير   برامج التمو تحتل   •
 .بعيدة المدىمطلوب وأبعاد تنموية مستدامة متوسطة و

بـرامج   كونها تتطرق إلى الوضعية القانونيـة الحاليـة ل         من حيث  هذه الدراسة    أهميةتبرز   •
   .لمناسبةالمؤسساتية ا إلى البيئة القانونية والفتقارها ، وذلكالتمويل الصغير
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 إال  ، مؤسسات التمويل الصغير   المستهدفة من الفئات   و المقدمةم من تنوع البرامج     على الرغ  •
حسين المستوى المعيشي بـشكل عـام       التمويل الصغير في ت   ل دور   أن هناك جدال قائما حو    

، مما يؤكـد    هذا الموضوع لذلك بسبب غياب التحليل العلمي      واألمن الغذائي بشكل خاص، و    
  .الدراسةأهمية هذه 

 محافظات شمال الضفة الغربية كحالة دراسية ممثلة لألراضي الفلسطينية عموماً          اختيار   إن •
يعزز  بسبب ارتفاع نسبة الفقر فيها، واستهدافها من قبل الكثير من برامج التمويل الصغير،            

  .أهمية موضوع الدراسة
توصيات تعـود   مي و  هذه الدراسة سوف توفر معلومات وتحليل عل       إن النتائج المرجوة من    •

لمعنية في عمليـات رسـم الـسياسات وتحديـد االسـتراتيجيات            بالفائدة على المؤسسات ا   
ط، الزراعة، الـشؤون    المشاريع ذات العالقة بالتمويل الصغير، ويشمل ذلك وزارة التخطي        و

  .المحليةالمؤسسات الغير حكومية الدولية وغيرها من االجتماعية و
  

  أهداف الدراسة 5.1 

  

 هذه الدراسة إلى تحليل دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي لـدى                تسعى
ذلك من خالل تحقيق جملة مـن األهـداف         ي محافظات شمال الضفة الغربية، و     الفئات المستهدفة ف  

  :البحثية التالية
 

  .في فلسطينالتعريف ببرامج التمويل الصغير  •
ئات المستهدفة   تحسين مستوى األمن الغذائي لدى الف      تحليل دور برامج التمويل الصغير في      •

  .توفير التنوع الغذائيهي الوفرة الغذائية، إمكانية الوصول للغذاء،  و أبعادةمن ثالث
 بحسب ا  في تحسين مستوى األمن الغذائي       تحليل مدى اختالف دور برامج التمويل الصغير       •

  )جم القرض، مدة سداد القرضنوع القرض، حعدد أفراد األسرة، مستوى دخل األسرة، (
  . برامج التمويل الصغيرآليات عملتوضيح  •
  .توضيح دور برامج التمويل الصغير في جهود تحسين األمن الغذائي •
 . االستدامةلتحقيق برامج التمويل الصغير دراسة اآلليات المتبعة من قبل •

  
  أسئلة الدراسة6.1

  

  :ة التي تقع ضمن محورين رئيسيينتسعى هذه الدراسة لإلجابة على مجموعة من األسئل
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 التمويل الـصغير فـي       برامج ما هو دور  : يتمثل بالسؤال الرئيسي التالي   و :المحور األول  •
  :ينبثق عن هذا السؤال ما يليو تحسين مستوى األمن الغذائي لدى الفئات المستهدفة؟

  
سـسات  المؤتفيدة من بـرامج التمويـل الـصغير و         بين األسر المس   ما هو واقع العالقة    -1

  التمويلية؟
  االستهالك الغذائي ألسر المستفيدين من برامج التمويل الصغير؟ما هو معدل اإلنفاق و -2
  التمويل الصغير في إقامة مشاريع إنتاجية لتحقيق الوفرة الغذائية؟برامج ما هو دور  -3
  التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء في كل األوقات ؟برامج ما هو دور  -4
 التمويل الصغير في توفير الغذاء المتنوع حسب االحتياجات التغذوية           برامج رما هو دو   -5

  ؟
عدد : هل يختلف دور التمويل الصغير في تحسين األمن الغذائي حسب المتغيرات التالية            -6

  .نوع القرض، حجم القرض، مدة سداد القرضأفراد األسرة، مستوى دخل األسرة، 
  

 ؟ ما هي آليات عمل برامج التمويل الصغير       :يسي التالي يتمثل بالسؤال الرئ  و :المحور الثاني  •
  :ينبثق عن هذا السؤال ما يليو

  
  ؟الصغير لبرامج التمويل هو الهدف الرئيسيما  -1
 ما هي اآلليات المتبعة لتسويق هذه البرامج؟ -2

  ؟ ما هي الفئات المستهدفة -3
  ما هي مجاالت اإلقراض؟ -4
  ما هي اآلليات المتبعة لمنح القروض؟ -5
   القروض؟استرداد وليات المتبعة لمتابعة ما هي اآل -6
  كيف يتم استخدام برامج التمويل الصغير في تحسين األمن الغذائي؟ -7
   ؟برامجما هي اآلليات المتبعة لتحقيق االستدامة لهذه ال -8

  
  فرضيات الدراسة7.1 

  
فئـات  ال يوجد دور لبرامج التمويل الصغير في تحسين األمن الغـذائي لـدى ال      : الفرضية الرئيسية 

  : التالية العامةينبثق عن هذه الفرضية الفرضياتي محافظات شمال الضفة الغربية، والمستهدفة ف
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 .ال تساهم برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذائية -1

 .ال تساهم برامج التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء في كل األوقات -2

  . الغذاء حسب االحتياجات التغذويةويعنال تساهم برامج التمويل الصغير في ت -3
  

 ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الدالـة          فروقال يوجد    :إضافة إلى الفرضية اإلحصائية التالية    
)α≥0.05 (           المتغيـرات   في دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي، حـسب 

   . حجم القرض، مدة سداد القرضض، عدد أفراد األسرة، مستوى دخل األسرة، نوع القر:التالية
  

  حدود الدراسة  8.1

  

الثروة الحيوانية من مؤسسات     المشاريع الزراعية و   تشمل الدراسة مقترضي  : الحدود الزمنية  •
  .2008-2007شبكة اإلقراض الصغير في عامي 

  .محافظات شمال الضفة الغربية: الحدود المكانية •
الثروة الحيوانية من مؤسسات شـبكة      زراعية و  المشاريع ال  جميع مقترضي : الحدود البشرية  •

  .اإلداريين في هذه المؤسساتراض الصغير في الفترة المذكورة واإلق
  

  محددات الدراسة 9.1
  

المصادر المادية لبحث الدراسات العليا، لذلك تقتـصر الدراسـة          محدودية الزمن والوقت و    •
  .على محافظات شمال الضفة الغربية

لـذلك  قيقة من مؤسسات التمويل الصغير والمقترضين، و      ات د صعوبة الحصول على معلوم    •
  .تم اختيار أسلوب المقابلة للتغلب على ذلك

  
  هيكليتهاصميم الدراسة و ت10.1

  

  :تتكون الرسالة من خمسة فصول تحتوي البنود التالية
  

 حـدود   ، األهداف، األسئلة، الفرضـيات،    ، المشكلة المبررات ،ل المقدمة يشم: الفصل األول  •
   .راسةالد

  .الدراسات السابقة اإلطار النظري ويشمل: الفصل الثاني •
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تحليـل  ، العينة، األدوات، طـرق جمـع و       المجتمع يشمل منهجية الدراسة،  : الفصل الثالث  •
  .البيانات

  .مناقشة النتائجيشمل عرض و: الفصل الرابع •
 .التوصياتيشمل االستنتاجات و:الفصل الخامس •
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  الفصل الثاني

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  مقدمة في التمويل الصغير1.2 

 
تحقيق األهـداف   صناعة التمويل الصغير، كوسيلة للقضاء على الفقر و        ازدهرت في اآلونة األخيرة   

تشجيع قطاع المـشروعات    ا مدخل ل  كذلك كونه ثة التي وضعتها األمم المتحدة، و     اإلنمائية لأللفية الثال  
  .بالذات النامية منهاذه الصناعة في معظم دول العالم وقد راجت هالصغيرة، و

  
بالذات تمويل التنمية أن النظام المالي الصحيح يعزز النمو االقتـصادي وأن            تؤكد أدبيات التمويل و   

مع ذلك تطرح   ل المنخفض، و  انعدام الوصول للخدمات المالية وبين الدخ     هناك عالقة قوية تربط بين      
 .التساؤالت لغاية اللحظة عن قدرة التمويل الصغير على تخفيض الفقر العالمي بـصورة ملموسـة              

  )2008إسماعيل، (

  

  :التمويل الصغير، خلفية تاريخية1.1.2. 

  

رة في بداية العقد السابع من القرن الماضي، تم تأسيس عدد من مؤسسات التمويل الصغير المـشهو               
فـي بنـك راكيـت     )Unit Desa(نظـام  ك غرامين في بنغالديش وبنك سول في بوليفيا ومثل بن

م أسس البنك الدولي المجموعة االستشارية لمعاونة أشد النـاس          1995غيرها، في عام     و ياإلندونيس
بعد عامين من ذلك تم عقد قمة التمويل الصغير في واشنطن، حيث أعطت هـذه               ، و )CGAPً(فقرا  

حيث أطلق علـى  ) Win-win situation( بأن الكل سيستفيد من اإلقراض الصغيرالقمة انطباعاً 
  )2008إسماعيل،  (.هذا العقد مسمى عقد التمويل الصغير
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  2005أعلنت األمم المتحدة عـام      عقد التسعينات، و  يل الصغير على    كما تم إطالق مسمى عقد التمو     
 بجائزة نوبل للـسالم     محمد يونس . مؤسسة د ، كما فاز بنك غرامين و     الصغيرالسنة الدولية للتمويل    

عد النـاس علـى     اعتماداً على لجنة نوبل للسالم، فان التمويل الصغير يمكن أن يسا          ، و 2006عام  
 .المـستمر لـسالم الـدائم و    لوصـول ل  من اجـل ا   الذي يعتبر أمر ضروري     التخلص من الفقر، و   

  )2008إسماعيل، (
  

   : دور مؤسسات التمويل الصغير2.1.2.

  

سد دور مؤسسات اإلقراض في أبعاد وأثر التمويل على نمو األعمال الصغيرة والصغيرة جـداً،        يتج
وتجاوب هذه المؤسسات للطلب ونوع الخدمة المقدمة، ودورها في توجيه عجلة السوق، وفي تنمية              

، وتوجيه إنتاجها ونموهـا ليحقـق التطـور         ية إدارة وتنمية األعمال الصغيرة    ثقافة علمية حول كيف   
النمو، كذلك في استمرار المساهمة في إنجاح وتطور هذه األعمال، سـواء خـدماتي أو حرفـي                 و

وزراعي، وعالقة ذلك مع تنمية اقتصاد الفرد واألسرة ورفع مستوى المعيشة وتحـسين الخـدمات               
  ) 2008عودة،(.  تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية–المقدمة 

  
  : وأهدافه اإلنمائية مفهوم وأبعاد التمويل الصغير3.1.2.

  
  :يهدف اإلقراض الصغير إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها

  
المشروع الصغير والصغير جدا الجزء األكبر من اقتصاد السوق، في          يشكل  : مكافحة الفقر  •

  .المجتمعات الفقيرة خاصة، ويعتبر المجال األبرز في توفير فرص عمل للعاطلين
ر رأسمال لتغطية رسوم الجامعات وأي خطط تهدف لتطوير         وفحيث ي : رفع  مستوى التعليم    •

 فـي   هامالمهارة والكفاءة األسرية والفردية خاصة وأن االستثمار في تعليم األبناء استثمار            
  .فلسطين

تحسين السكن وتطوير نظم الخدمات المقدمة، سواء من        : الخدماتتحسين مستوى المعيشة و    •
  .اقتراض لتمويل ذلكو ل استثمار فائض الدخل في ذلك، أخال

 وبالتالي دعم مبدأ المشاركة في القرار األسـري وعلـى مـستوى             :تقويتهاتمكين المرأة و   •
المجتمع، خاصة وأن كل الدراسات تؤكد على أفضلية المرأة في األداء، سواء على صـعيد               

 .االلتزام بالسداد، أو على صعيد استثمار الزيادة في الدخل في منازلهن ورفاهيـة أسـرهن    
  )2008عودة، (
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  :المبادئ األساسية للتمويل الصغير4.1.2. 

  

  :تتمثل المباديء االساسية للتمويل الصغير فيما يأتي
  

 مجموعة واسعة   إلىيحتاج الفقراء   : حاجة الفقراء لرزمة خدمات مالية وليس للقروض فقط        •
  . المسعرة على نحو معقولمات المالية المناسبة، المرنة، ومن الخد

 يمكن  إن الوصول إلى الخدمات المالية على نحو مستمر       : الصغير في مواجهة الفقر   التمويل   •
  .بناء األصولالفقراء من زيادة دخولهم و

 إلـى معظم الفقراء غير قادرين على الوصـول        : االستدامة المالية ضرورية لخدمة الفقراء     •
لتمويل الصغير علـى    تعني قدرة مقدم ا   المالية للتمويل الصغير    االستدامة  الخدمات المالية و  

تزويد الفقراء بـشكل مـستمر      تمرارية عمليات التمويل الصغير و    اسوتغطية جميع نفقاته،    
  . بالخدمات المالية

 حتى يستطيع التمويل الـصغير أن       :التمويل الصغير يتطلب بناء أنظمة مالية تخدم الفقراء        •
  . مالييحرز هدفه في الوصول للفقراء ال بد أن يصبح جزءاً من القطاع ال

الذين ال يملكون أي دخل أو وسيلة للسداد        الفقراء  ألن   :ليس دائما هو الحل   التمويل الصغير    •
  .يحتاجون إلى أشكال أخرى من الدعم قبل أن يصبحوا قادرين على استخدام القروض

 يعيق الفقراء عن الوصول إلى الخدمات المالية حيـث أن تكلفـة             :وضع حد ألسعار الفائدة    •
  . الصغيرة هي أكبر من كلفة تقديم القروض الكبيرةتقديم القروض

ئـة   تلعب الحكومات الوطنية دورا هاما في تحديد بي        :دور الحكومة كداعم للخدمات المالية     •
 مـن و ،تطور الخدمات المالية التي تحمي مدخرات الفقـراء       السياسة المساعدة التي تحفز و    

  .اد الوطني الكليالحفاظ على استقرار االقتصب أن تقوم الحكومات المهم
 ألجل تحقيق ذلك ال   وعدم المنافسة   الخاص و رأس مال القطاع     بين دعم المانحين و    التكاملية •

أدوات ملكية على أساس مؤقت، لبنـاء القـدرات         قروضاً و بد أن يستخدم المانحون منحاً و     
  .المؤسسية لمقدمي الخدمات المالية

و قطاع متخصص   هفالتمويل الصغير   عائق أمام   وهو   :البشريةقدرة المؤسساتية و  ضعف ال  •
لى بناء القدرة على جميـع األصـعدة        يحتاج إ واألهداف االجتماعية،   يجمع بين الصيرفة و   
  .اإلشرافية و التنفيذية

داء قابلة للمقارنة عن األ   دقيقة ومعيارية و   توفير معلومات    إن :أهمية شمولية الشفافية المالية    •
لتي تقدم خدماتها للفقراء، أمر مهم لكـل األطـراف          االجتماعي للمؤسسات المالية ا   المالي و 

  )2007مصرف سورية المركزي، (.ذات العالقة
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  :التمويل لمكافحة الفقر5.1.2. 

  

تزخر أدبيات التنمية بمؤشرات كثيرة على نجاح عملية التمويل الصغير في إنقاذ عائالت من الفقر               
لغ بـسيطة،   فقيرة من تجاوز عتبة الفقر بمبـا      في البلدان النامية، حيث تمكنت الكثير من العائالت ال        

  .العوزسؤال وتكفيها الاريع خاصة بها تدر عليها دخالً ومشتمكنها من بدء أعمال و
  

تحتاج لمناخ  موماً تعتبر تجربة حديثة العهد و     إن مأسسة عملية التمويل الصغير في الدول العربية ع        
ووضـع القـوانين المـساعدة والتـشريعات و         ل تحديد الفئات المستهدفة بدقة      مالئم إلنجاحها، مث  

كذلك تدريب الفقراء المقترضين علـى إدارة المـشاريع         التسهيالت الضريبية إلنجاح هذه العملية، و     
ع قدرتهم على   من ثم رف  ا حتى تزداد فرص نجاح مشاريعهم و      الصغيرة التي تم توظيف القروض فيه     

  ،2006سـلطان،   (. استدامتها مالياً مؤسسات و تمرار ال الذي بدوره يقوي فرص اس    االلتزام بالسداد و  

  .) تموز25
  

  : أثر التمويل الصغير على التنمية6.1.2.

  

، وهـذه   يتم تقييم مؤسسات التمويل الصغير بواسطة معايير تشكل المثلث الحرج للتمويل الـصغير            
ـ   و.  المؤسسات الرسـمية   إلىذلك لصعوبة وصول الفقراء     الوصول للفقراء و  : المعايير ذا يقـاس ه

عـدم  تهدفين، العمق أي الفقراء جداً وتنوع الخدمات المقدمـة و         عدد الفقراء المس  ،  الهدف بالعرض 
ير  قدرة مؤسسات التمويل الـصغ هايقصد ب ثانياً االستدامة المالية و   . فقطقصرها على الناحية المالية     
قاس بزيادة الـدخل وتكـوين      ثالثاً األثر على الرفاهية وي    . اًاإلدارية ذاتي على تغطية تكاليفها المالية و    

لمرأة بالنسبة ل  خصوصاً   هالتحكم ب وهناك فرق بين الحصول على القرض و      . األصول وتمكين المرأة  
  )2008 إسماعيل،( .المقترضة في ظل تضارب نتائج الدراسات عن هذا الموضوع

  
  دور منظمات اإلقراض غير الحكومية 2.2

  

  :ية دور منظمات اإلقراض في الدول النام1.2.2.

  
الفئـات التـي ال     إلقراض، وتقدم خدماتها للفقـراء و     تعتبر المنظمات غير الحكومية مصدراً مهماً ل      

تتمكن من الحصول على قروض من القطاع الرسمي، كما تساعدهم على بناء تاريخ ائتماني ممـا                
بداية تحتاج هذه المنظمات في     . يفسح المجال أمامهم للحصول على قرض من القطاع الرسمي الحقاً         
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يعتمد بعضها على بدائل ضمانات من المقترضين،        من قبل الحكومة أو المانحين،  و       عملها إلى دعم  
ها إلـى   تلجأ بعـض  و. زمة خدمات تضم المساعدة الفنية والتسويق     كما تقدم الخدمة المالية ضمن ر     

قـدرة  يتم إحالة سداد القرض إلى مجموعة المتضامنين في حال عدم           اإلقراض بضمان المجموعة و   
   .الفرد على السداد

  
متلك عدد من الدول النامية معايير محاسبية مناسبة، مما يحد من قدرة المقترضين على تقـديم                تال  

إثباتات عن قدرتهم على السداد، كما ال يتوفر نظام قانون يـسمح للمقرضـين بالحـصول علـى                  
ي هذه الدول سلبياً إلى التمويل    كان ينظر صانعي السياسة ف    و. ت فعلياً عند العجز عن السداد     الضمانا

نجاعته غير الرسمي في ظل منافسته للقطاع الرسمي، تغيرت هذه النظرة بعد أن أثبت هذا القطاع                
أصبح القطاعان غيـر الرسـمي و       ع الفقراء في المناطق الهامشية والريفية، و      جدواه في التعامل م   و

يتخصص الثـاني   قروض الصغيرة، و   األول يتخصص بال   الرسمي يعمالن جنباً إلى جنب حيث نجد      
  )1998 ،حامد، البطمة، إرشيد. (بالقروض الكبيرة طويلة األجل

  
  : البيئة القانونية لبرامج التمويل الصغير في الدول النامية2.2.2.

  
محددة تـساعد علـى     ني معظم مؤسسات اإلقراض من عدم وجود قوانين وتشريعات واضحة و          تعا

 ن غالبية الدول النامية لم تنظم بعد عمل قطاع التمويل غير الرسمي           تنظيم بيئة عملها، حيث لوحظ أ     
من المؤكد أن تفعيل العمل بهذا القطاع بالشكل الذي يساعده علـى  و. في ظل حداثة العهد بالعمل به   

لمرجوة منه، يتطلب دراسة أوضاع وظروف كل بلد على حدة، ويتطلب تعيين جهة             تحقيق النتائج ا  
ضع القوانين المالئمة التي تـنظم عمـل جهـات          ل هذا القطاع، وكذلك و    إشراف ورقابة على عم   

  . حتى وضع آليات تقييم لنتائج العملالفائدة ورسوم القروض والتمويل الصغير من حيث أسعار 
  

التمحـيص  ه بتحديات كبيرة  تتطلب التأني و      إن جهود تنظيم عمل القطاع المالي غير الرسمي تواج        
  ) Harper, 2003( .سياسات المؤسسات المعمول بها وظروف السوق و القوانين الحاليةبوضعية

  
  :الفئات المستهدفة من برامج التمويل الصغير3.2.2. 

  
 مـن   %70 أنأصحاب المشاريع الصغيرة من رواد برامج التمويل الصغير، وبما          يعتبر الفقراء و  

عم النساء اللـواتي يمـتلكن      الفقراء في العالم هن نساء، نجد أن برامج التمويل الصغير تستهدف د           
   )Bayes, 2002( .مشاريع عمل صغيرة
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دخـل  مع اختالف الثقافة السائدة بالمجتمعات اإلنسانية، فإن وضع النسوة الالتي يمتلكن مـصدر              و
نجد أن المرأة المتمكنة مادياً تملك قوة المساومة أكثر من تلك التي ال          و. يكون أفضل باألسرة عموماً   

 Dixon, 1980)( . كان دخل األسرة متساويا في الحالتينتحظى بدخل حتى لو

  
ت التمويل الصغير على    كانت هناك بعض وجهات النظر التي أشارت إلى وجود تأثير ايجابي لخدما           

لحصول عليها في   مرونة، كما أن متطلبات ا     تتصف به هذه الخدمات من سهولة و       ذلك لما الفقراء، و 
كمـا أن بـرامج التمويـل       . اجتماعياًئات المهمشة اقتصادياً و   متناول الفقراء ومحدودي الدخل والف    

 على تحسين دخلهم ودمجهـم باألنـشطة        تساعدهمصف بالقدرة على الوصول للفقراء و     الصغير تت 
اتخاذ القرارات على مستوى    تمكينها من   فةً إلى تقوية القاعدة النسوية و     إضا. االقتصاديةاالجتماعية و 

تعتبر خر وجهات نظر مناقضة لما تقدم، و      رزت على الطرف اآل   على مستوى أسري فيما ب    فردي و 
علـى  ا محـدوداً علـيهم و     كان تأثيره الفقراء و أن خدمات التمويل الصغير فشلت في الوصول إلى         

ليس مسبباته، كما أنها زادت من تبعية المـرأة         فهي قد تعاملت مع أعراض الفقر و      تحسين دخولهم   
 )Wright, 2002( .لزوجها

 
  :خالف حول نجاعة برامج التمويل الصغيرال4.2.2. 

  

إخـراج  لى زيـادة الـدخل و     مع مرور الوقت تزداد الشواهد حول قدرة برامج التمويل الصغير ع          
التعليمي لألطفال وسط كم    كس ذلك في تحسين الوضع التغذوي و      العائالت من دائرة الفقر، حيث ينع     

راسات والمسوح التي أجريت حـول       تمخضت عنه نتائج بعض الد     هذا ما . من المخرجات األخرى  
 يزال عـدد    ذلك بمناطق محددة من الدول النامية ، فيما ال        جدوى ونجاعة برامج التمويل الصغير و     

هذا و. ض هذه البرامج في بعض المناطق     التي تنتظر إجابات حول فشل بع     من األسئلة المطروحة و   
ـ         ما يؤكد الحا   تـوخي الدقـة و   ذه الـصناعة و   جة إلى إجراء مزيد من الدراسات واألبحاث حول ه

 .معتمـدة تـائج دقيقـة و    الحيادية في اختيار مجموعات الدراسة المنوي اختبارها للوصول إلـى ن          
)Goldberg, 2005(  
  

  :التمويل الصغير في ظروف النزاع5.2.2. 

  
تواجه هـذه الـصناعة     و،   أمام تطور صناعة التمويل الصغير     االستقرار تحدياً يشكل غياب السالم و   

تحقيق االستدامة المالية لدى مؤسسات هذا القطاع في األراضي         لفقر و لت في مجال التصدي     صعوبا
عـدم وجـود     أمام مؤسسات التمويل الصغير، منهـا         عدة عوامل تحدياً   شكلتو. الفلسطينية المحتلة 
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مـصادرة األراضـي    ة المتمثلة بالتوغالت العسكرية و    القمعيحكومة مستقرة والظروف االحتاللية و    
، 2007وفقا لنتائج مسح سوق اإلقراض الصغير الذي نفذته مؤسسة بالنيت فايننس عام            .يطانالستل

الحجـم المحتمـل لـسوق       عميل و  190000وصل عدد العمالء المحتملين لقطاع التمويل الصغير        
يجب التنبـه عنـد تفـسير ضـعف أداء          و. غزة مليون دوالر في الضفة و     280اإلقراض الصغير   

  .ير عند استخدام بيئة النزاع كسبب رئيسي لهذا الضعفمؤسسات التمويل الصغ
  

التوسع، عتبار لتحقيق أهداف االستدامة و    حيث تشكل هذه البيئة جزءاً من القيود التي تؤخذ بعين اال          
أدوات  أو عدم توفر خطة طوارئ مناسـبة و        و يبقى العامل الرئيسي لألداء في هذا السياق هو توفر         

أفضل من تلك العاملة في      قد أظهرت بعض المؤسسات أداء    لجيدة، هذا و  يمة لضمان اإلدارة ا   تنبؤ سل 
توسع بعض هذه المؤسسات في مناطق النزاع أحيانـاً ال           إن تقدير مستوى اإلنتاجية و     .أجواء سلمية 

لكن مع نوع المنتجات المقدمـة مـن قبـل المؤسـسات و     ة له بالضرورة مع سياق النزاع، و      عالق
ات تعمل في ظروف النزاع تكاد ال تتغلب على كلفة الحرب في تحقيق             كما أن هناك مؤسس   . إدارتها

  )2009 نشرة شراكة،( .االستدامة بينما تسعى لتحقيق رسالتها االجتماعية
  

  مؤسسات التمويل الصغير في األراضي الفلسطينية المحتلة3.2 
  

ض صـغيرة و    بدأ قطاع اإلقراض الصغير في فلسطين في أوائل التسعينات من خالل تقديم قـرو             
ومع مرور الوقت تطور    . طاع الخدماتي، التجاري، والزراعي وبدعم كامل من المانحين       متوسطة للق 

، قراض، وتوسـع نطـاق عملهـا      هذا القطاع حيث بدأ ظهور المؤسسات المتخصصة في مجال اإل         
وقد مر  .  وخاصة على سعر الفائدة    ، المقدمة وزادت حدة المنافسة بينها      المنتجات التمويلية  تعتنوو

مثـل إغـالق     السياسية والماليـة  هذا القطاع بمراحل متعددة من عدم االستقرار وتالحق األزمات          
ومع ذلك فقد صمد هذا القطاع ونجح في وجه         . وانقطاع الرواتب وتدمير المشاريع الممولة    المعابر  

  )2009كة، نشرة شرا( .مما جعله حالة فريدة ال تقارن بمثيالتها في دول العالمكافة الظروف، 
  

  : أنواع مؤسسات قطاع التمويل الصغير في فلسطين1.3.2.

  

البنـوك  سات هما مؤسسات التمويـل الـصغير و       يشمل قطاع اإلقراض الصغير نوعين من المؤس      
ل قانونية متعددة   التجارية، فيما يشمل قطاع التمويل الصغير بدوره إحدى عشر مؤسسة تعمل بأشكا           

، المؤسسة األمريكية لمساعدة الجئي الشرق األدنـى، مؤسـسة          تشغيل الالجئين هي وكالة غوث و   
الفلـسطيني، الفلـسطينية   اإلسكان الدولية، المركز العربي للتطوير الزراعـي، صـندوق التنميـة           
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التسليف، األمين، كاريتاس و    اتحاد جمعيات التوفير و   التنمية، جمعية الشبان المسيحيين،     لإلقراض و 
للمـشاريع  جاريان يمارسان اإلقراض الصغير هما بنـك الرفـاه          كما أن هناك مصرفان ت    . أصالة

فـي   نشاط هذه المؤسـسات       بدء .دور المصارف في هذا المجال محدوداً     و. الصغيرة، بنك فلسطين  
االتحاد األوروبي، ضمن   الة األمريكية للتنمية و   منتصف التسعينات، بدعم من جهات دولية مثل الوك       

 مليـون دوالر    30قدر استثمار الجهات المانحة بحـوالي       . يةبرامج تمويل المنظمات غير الحكوم    
استمرت الجهات السابقة في تقديم الدعم       المساعدة الفنية لهذا القطاع، و     ذلك في رأس المال أو تقديم     و

  )Planet Finance, 2007( .إلى جانب البنك اإلسالمي للتنمية
  

  :مويل الصغير في فلسطين المتاح من األشكال القانونية للعمل في مجال الت2.3.2.

  

تنشط مؤسسات التمويل الصغير من خالل أشكال قانونية متعددة، برامج محليـة لمنظمـات غيـر                
أخـرى   تعاونيات، شركات تستهدف الربح و     ،)أونروا، أنيرا ( حكومية، برامج لمنظمات أمم متحدة      

ـ         . غير ربحية   قـانون  ة بموجـب  تحكم مؤسسات التمويل الصغير التابعة للمنظمات غيـر الحكومي
. تراقب من قبل وزارة الداخلية    ، حيث تسجل و   قانون المنظمات غير الحكومية   المؤسسات الخيرية و  

بموجب قوانين معمول بها بالضفة وغزة والتي تنظم عمل كافـة           فيما يتم تأسيس تعاونيات االدخار      
ـ هذه التعاونيات في وزارة العمل و     تسجل  قط المالية، و  ليس ف التعاونيات و  هـا، و  ع التقـارير إلي  ترف

غير الربحية، فإنها تسجل في قطاع غزة حسب قانون الشركات المعمول           بالنسبة للشركات الربحية و   
تراقـب  أن تسجل وتـنظم و    كما يجوز لسلطة النقد     . به ترفع تقاريرها إلى وزارة االقتصاد الوطني      

أو خاضـعة للوائحهـا     طة  عمل شركات التمويل رغم أن المؤسسات الحالية غير مسجلة لدى السل          
  )2006خالد، الور، كيلي،  ( .التنظيمية

  
  : الطلب على خدمات التمويل الصغير في األراضي الفلسطينية3.3.2.

  

الطلب على االئتمـان مـن    الفلسطينية، ويرةطة األعمال الصغنفذت العديد من الدراسات لتقدير أنش    
القروض الصغيرة من قبل هذه المنشآت أو       في المقابل لم يكن هناك رصد لمدة الطلب على          قبلها، و 

المستخدمة في نـواحي أخـرى غيـر        الفقراء، كما لم يقاس طلب الفقراء على القروض الصغيرة          
األعمال مثل القروض االستهالكية والسكنية وقروض التعليم، وتبين االستقصاءات أن عدد أنـشطة             

ط، وهذا الرقم يستند إلى الدراسات       ألف نشا  150ي تحتاج إلى قروض يقارب      األعمال الصغيرة الت  
آالف وبيانات جهاز    110االستقصائية التي تقدر العدد اإلجمالي للمشروعات غير الرسمية بحوالي          

اإلحصاء المركزي حول أنشطة األعمال الصغيرة المسجلة، حيث يفترض أن رأس المـال الـذي               
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هذا الطلب  ات تقريبية إلى أن ثلث       وتشير تقدير  ، مليون دوالر  200تتطلبه هذه األنشطة يقترب من      
  )2006خالد، الور، كيلي، (. على األقل يتطلب االقتراض وفقاًً لمبادئ التمويل اإلسالمي

  
  متطلبات التنميةامة المالية بين شروط المانحين و االستد4.2

  
 كما أنه الفعال،لصغير حجر الزاوية للتمويل ا) Financial Sustainability(تعد االستدامة المالية 

ة في  تعتبر أيضاً مقياساً لنجاح المؤسس    و. ى مؤسسات التمويل إلى تحقيقها    من أهم األهداف التي تسع    
لـصغير  إن االستدامة المالية محاولة من مؤسـسات التمويـل ا         . انتشارهاإدارة عملياتها التمويلية و   
قديم قروض بجودة عالية و     تفي مناطق أوسع، و   عملياتها بواسطة االنتشار    لتغطية تكاليفها المالية و   

و . الرسوم األخرى المدفوعة من قبل العمـالء      وذلك من خالل الفائدة و     إنجاز محفظة قروض جيدة   
هذا ما يمكنها من     تصبح جزءاً من النظام المالي، و      المؤسسات التي تتمتع باالستدامة المالية يمكن أن      

 االستدامة، قلة التخلف عن الـسداد،        من أهم مقومات  و .االستمرار في عملها حتى بعد توقف المنح      
عدم توافر إحدى هذه المقومات يـؤدي       و.  كلفة اإلقراض للمقترض الواحد    فعالية إدارة القرض، قلة   

 إن تحقيق االستدامة يتطلب توفر مجموعة من الـشروط مـن            . صعوبة تحقيق االستدامة المالية    إلى
غير المباشرة دون االعتماد على     لمباشرة و اتها لتغطية مصاريفها ا   أهمها سعي المؤسسات لرفع قدر    

هذا يمكن أن يتم وليد دخل كاف لتغطية مصاريفها، و    كما يجب أن تكون قادرة على ت      . معونات دائمة 
  . عن طريق زيادة معدل الفائدة الفعلية أو زيادة مجموع متوسط القروض، أو زيادة عدد القروض

  
تكاليف التشغيل، الحصول على    شيد وضبط النفقات و   لمهمة لتحقيق االستدامة، تر   أيضاً من الطرق ا   

توفيرات من المقترضين لتساهم بزيادة سيولة مؤسسة اإلقراض، استخدام سياسة تـسويقية مناسـبة              
إلتاحة المجال النتشار أوسع، التأكد من قدرة العميل على السداد مـن خـالل كفاءتـه فـي إدارة                   

تدامة ال يتعارض مع سعي المؤسـسات لتحقيـق         اإلنتاج، إن تحقيق االس   تكاليف  خفض  مشروعه و 
  )2009 نشرة شراكة،( .التنمية، ألن االستدامة تساعد على االستمرار بتقديم الخدمات للجمهور

  
ة على ديمومة المشاريع الممولة وليس فقط على        من ناحية أخرى يجب أن يركز مفهوم االستمراري       

شأن ذلك تحييد مؤسسات التمويل الصغير عن رسالتها        لسداد كما هو األمر حالياً، ألن من        اااللتزام ب 
االعتمـاد علـى    حلة اإلغاثة إلى مرحلة التنميـة و      الهادفة إلى نقل الفئات المهمشة اجتماعياً من مر       

من المعتقد أن الوقت قد حان لمطالبة المانحين بتمويل مؤسسات اإلقراض الصغير بالنفقات             . الذات
هذا األمر من شأنه أن يوفر المرونة الكافية لدى هـذه           ة االقراضية، و  زمة إلدارة العملي  اإلدارية الال 

 المهمشة عبر تخفيض نسب السداد وتـسهيل شـروط          المؤسسات في عالقتها مع الفئات االجتماعية     
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إن . بالتالي فإن هذه المسألة تمكن المؤسسات من االهتمام بديمومـة المـشاريع الممولـة             الكفالء و 
مقومات التنمية  على قاعدة تساهم بتعزيز     حين يجب أن تبنى على الشراكة و      انالعالقة مع مجتمع الم   

  )2009نشرة شراكة، ( .مكافحة الفقرغاثة التي ال تؤدي إلى التغيير وأدوات اإلبدالً من 
  

  :تمويل رأس المال في مؤسسات التمويل الفلسطينية1.4.2. 

  

السيولة التي تدورها   فتمويل رأس المال     هو   ،إن من التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغير       
لوصول إلى عدد أكبـر مـن       لتحقيق انتشار أوسع    لهذه المؤسسات في السوق هي العامل الرئيسي        

بدأت مؤسسات  . البطالةتخفيض الفقر و  ن المعيشة و  تحقيق األثر المرغوب فيه على تحسي     والعمالء،  
بقيت لفترة طويلـة معتمـدة       المال و  ن رأس التمويل الصغير عملها باالعتماد على أحجام متفاوتة م       

تشجع المعايير الدولية هذه المؤسسات على االعتماد على ذاتهـا           .على المنح الخارجية من الممولين    
الحفاظ على نموها، معظم المؤسسات في الدول األخـرى تعتمـد            لتغطية مصاريفها التشغيلية و    اًكلي

االدخـار فـي    و. تستخدمها في تطوير رأسـمالها    و كخدمة أساسية تقدمها لعمالئها      على المدخرات 
فإن واحدة من الطرق التـي      بالتالي  طة النقد الفلسطينية، و   فلسطين ممنوع قانونياً بحسب تعليمات سل     
صر تمويل رأس المال على االستثمار الخـارجي أو         تيقو. تمول رأس المال غير متاحة في فلسطين      

  .االقتراض من القطاع البنكي
  

 تنـسجم مـع الحالـة       التـي ال  ما بين مستثمر خارجي يضع شـروطه         تحتارسات  إن هذه المؤس  
وفقا لهذه الظروف فان رفـع قـدرة        . مستثمر داخلي محافظ في دخول هذه الصناعة      الفلسطينية، و 

حسب من كافة هيئات القطاع المالي،      المؤسسات على التجاوب مع متطلبات السوق، يستلزم تعاوناً         
توفير الخدمة المالية المناسـبة، ضـمن       هيئات، من أجل خدمة المواطن و      ال خبرات هذه إمكانيات و 

  )2009نشرة شراكة، ( .التطور لكافة الهيئات المالية بالرقي وظروف تسمح
  

   دور التمويل الصغير في تمكين المرأة5.2

  

لـو  ع و يؤدي إلى رفاهية المجتم   تمكينهن اقتصادياً،   ة أن مكافحة فقر النسوة و     أثبتت التجارب الدولي  
 نيحـس تالتغذيـة و  إنفاق األسرة على الصحة، التعليم،       زيادة دخل المرأة يؤدي إلى زيادة        إن،  اًنسبي

 .تقدم األمم ل المقاييس   من للمشاركة بالتنمية،     للمرأة إتاحة المجال مستوى معيشة األسرة، إن تمكين و     
اجتماعيـا، ألن   ا سياسـياً و   تمكينهل يؤديمن األمور المتفق عليها أن التمكين االقتصادي للمرأة،         و

في التـصرف فـي النـواحي    الحرية يتيح لها المجال المتالك الرأي و    االستقالل االقتصادي للمرأة    
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إنما يجـب النظـر     قضية تمكين المرأة في نطاق ضيق و      ال يجب النظر إلى     . االجتماعيةالسياسية و 
   )2009ة شراكة، نشر( .المجتمعية الشاملةوية وإليها في سياق شامل لألبعاد التنم

  
لية الرغبة على تحمل المسؤو    القدرة و  ،سطينية خصوصاً مع الوقت   الفلوأثبتت المرأة العربية عموماً     

ت في هذا السياق أقدمت المرأة الفلسطينية على االقتراض من مؤسـسا          و. و اإلمساك بزمام المبادرة   
 %70يل الصغير بحـوالي     قد قدر عدد النسوة المقترضات من مؤسسات التمو       و. اإلقراض الصغير 

  . معظم هؤالء النسوة أقمن المشاريع الصغيرة لتحسين معيشة أسرهنمن مجموع المقترضين، و
سداده إلى عبء   مل جاهدةً على عدم تحويل القرض و      لكن يجب على مؤسسات التمويل الصغير الع      و

ر فإنه يتوجب علـى     حتى يتم تجنب هذا األم    رأة إضافة إلى األعباء األخرى، و     جديد يثقل كاهل الم   
التسويق و العالقات   ت للمرأة المقترضة مثل التدريب واإلدارة و      هذه المؤسسات أن تقدم رزمة خدما     

ـ     يمكنها من إدارة مشروعها بجدوى و     العامة، حيث من شأن ذلك أن        داد نجاعة، مما يعينها على س
بتحسين وضعها االقتصادي    فعالً   المحافظة على استمرارية مشروعها ناجحاً منتجاً مساهماً      القرض و 

  )2009نشرة شراكة، ( .من ثم االجتماعيو
  

 من خـالل بـرامج التمويـل الـصغير          ةنموذج على التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطيني     1.5.2. 

  :)سابقاً/ النسويةمركز المشاريع االقتصادية (مؤسسة أصالة 

  

بناء على نتائج  1997 نسوية عام المشاريع االقتصادية التم تأسيس مؤسسة أصالة تحت اسم مركز 
ل دراسة قامت بها مؤسسة أوكسفام كيبيك، حول وضع النساء الفلسطينيات النـشيطات فـي مجـا               

كة المرأة في العمـل     يهدف المركز إلى زيادة مشار    و. المشاريع االقتصادية الصغيرة والصغيرة جداً    
تـتم متابعـة     خاصـة بهـا، و     ها على إدارة مشاريع   ، إلثبات قدرت  االقتصادي وتوفير فرص عمل   

قـام  . حتى انتهاء الـسداد    القرض و  ىالمقترضات من قبل منسقات ميدانيات من لحظة الحصول عل        
طويرها وتغييرها أكثر   تأته بوضع عدد من االستراتيجيات واآلليات التي تم إتباعها و         المركز منذ نش  

لترويج لها، الخـدمات    القروض و علق بالفئات المستفيدة، ا   ، منها ما يت   على أكثر من صعيد   من مرة و  
  .غيرهاالتدريبية و

  
كذلك االستـشارات   بالتدريب كخدمة لتوعية النسوة، و    يتعلق   السياسات جانبان األول ايجابي و     لهذهو

تبادل الخبرات، فيما يتجسد الجانب السلبي بعدم رقـي         التي تتيح للنسوة فرصة التواصل و     الجماعية  
إن تطبيق هدف تمكين المرأة اقتصادياً جاء لزيـادة الكفـاءة           . التدريب إلى مستوى الهدف المنشود    

التنفيذ لم  بالنساء إال أن عمليات التخطيط و     على الرغم أن المركز تبنى سياسة خاصة        ، و االقتصادية
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 المركز الدور اإلنتاجي للمرأة وعمل على تلبية حاجاتهـا          عالج. تكن على وعي بالنوع االجتماعي    
وكغيرها من المؤسسات التي رفعـت شـعار تمكـين          . ابها المهارات المهنية  إكسالعملية وتدريبها و  

المرأة، تعامل المركز مع مفهوم التمكين االقتصادي من خالل مشاركة المرأة في العمل المأجور و               
حتى نصل للتمكـين    خالل محاولة توفير فرص عمل لها وذلك عبر تقديم القروض الصغيرة، و           من  

د تحويلي يهدف إلى تحرير المرأة من تبعتها للثقافة الذكورية، ال بد أن يتم              الحقيقي المنطوي على بع   
 حتى تصبح المـرأة     ضبطها،لة ألبعاد السيطرة على الموارد و     ربط عمل المرأة بمفاهيم تنموية شام     

  ) 2009آذار،  البرغوثي، ف،( .ليست وسيلتها فقطغاية التنمية و

  

أصالة حسب قانون الجمعيات األهلية الفلسطينية في عـام   تم تسجيل مؤسسة    ومن الجدير بالذكر أنه   
  .  باسم الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال2001

  
   الشباب الفلسطيني في برامج التمويل الصغير6.2

  

ذلك بغض  لى اختالفها هو القوى العاملة، و     إن من أهم الدعامات الرئيسية لالقتصاد القومي للدول ع        
ى العاملـة باالقتـصاد     االجتماعية المتبعة، عند دراسة القو    ادية والسياسية و  ر عن النظم االقتص   النظ

 نجد تبعاً لإلحصاءات الفلسطينية الصادرة عشية اليـوم         .نصيب الشباب من هذه القوى    الفلسطيني و 
من الشباب الفلسطيني يعتبر نشيطاً اقتصادياً، مـوزعين علـى          % 36العالمي للشباب، أن ما نسبته      

 %36 مـوزعين إلـى      %37بلغ معدل البطالة بين الشباب       لإلناث، و  %13 و   %58 الذكور بواقع 
 إناث، يالحظ أن نسبة مشاركة الشباب بتطوير قطاع االقتصاد متدنية، مـع األخـذ               %45ذكور و   

حثين البايعتبر الكثير من االقتصاديين و    . بعين االعتبار قلة فرص العمل في سوق العمل الفلسطيني        
تنميـة   واسعة لتوفير فرص عمل للشباب و      المشاريع الصغيرة، من شأنه فتح آفاق     تطوير  أن إقامة و  

على صعيد األراضي الفلسطينية تتواجد العديد من المؤسسات التي تعمل          و. االقتصاد ومكافحة الفقر  
  2009)نشرة شراكة، ( .في نطاق تمويل المشاريع الصغيرة

  

أصحاب المشاريع الـصغيرة،    نساء الرياديات و   فئة ال  تعتبر مؤسسات التمويل الصغير أن استهداف     
اب يأتي ضمن سعيها لتحقيق أجندتها التنموي، ولكنها في المقابل تعتبر القروض المقدمة لفئات الشب             

 من خطر عـدم االلتـزام       ، من القروض التي تجابه أعلى نسبة      لتطوير أو حتى بدء مشروع صغير     
هذا ما أكدته نتائج دراسة قامت      شباب متواضعة، و  لقروض المقدمة لل  هذا ما جعل محفظة ا    و. بالسداد

، حيث أشارت إلى أن حجم قروض الـشباب ال يتعـدى            2006بها المؤسسة األمريكية لإلنماء عام      
بناء على ما تقدم ال تعتبر مؤسـسات التمويـل الـصغير أن             و . من قيمة القروض اإلجمالية    25%
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قديم منتج تمويلي مخصص     ما أدى إلى عدم ت     هود ذاتها، و  شريحة الشباب شريحة تسويقية قائمة بح     
ال تقوم المؤسسات بتسويق خدماتها إلى شريحة الشباب كما تقوم بدراسة طلبات القروض             للشباب، و 

  2009)نشرة شراكة، ( .المقدمة من الشباب بناء على نفس المعايير التي تحكم عملياتها االقراضية
  

غير مع فئة الشباب، فإن مزيـداً مـن المطالبـات           في ظل التعاطي الحالي لمؤسسات التمويل الص      
البطالة في األراضي الفلسطينية،    ير كعالج محتمل ألزمة االقتصاد و     بتطبيق تجربة اإلقراض الصغ   

مع مراعاة ضرورة إجراء مزيد من األبحـاث        . بنغالديشنجاحها في دول نامية مثل الهند و      نظراً ل 
كما يجب األخذ بعـين االعتبـار مـستويات الفقـر            .يةالختيار نموذج تدخل مالئم للحالة الفلسطين     

بالتالي إذا أرادت بـرامج     لحفاظ على أنشطة مشاريع جديدة، و     المرتفعة ومدى قدرة االقتصاد على ا     
ن تركز على االعتمـاد     أاضي، و اإلقراض الصغير أن تنجح، فيجب عليها أن تتعلم من تجارب الم          

تخفض من االعتماد على الـواردات اإلسـرائيلية        نية، و  القدرات الداخلية الفلسطي   علىعلى الذات و  
أن تقوم بتأمين سبل العيش بعيداً عن التطورات السياسية، حتى يتم اسـتخدام المـوارد               واألجنبية، و 

ضمن هذا التوجه قد تساعد هذه البرامج على دمـج          . المحلية المحدودة لألسر كاستراتيجيات للتكيف    
دولية قصورها عن تحقيق التنميـة وأدت إلـى         بتت المساعدات ال  الشباب في سوق العمل، بعد أن أث      

  )2009منتدى شارك، ( .بالذات الفقيرةة لدى شرائح المجتمع الفلسطيني واالتكاليزيادة االعتماد و
  

  DEEPبرنامج /  نموذج على برامج التمويل اإلسالمي في فلسطين7.2

  

صعوبة التقبل العملي من قبل     سالمي تتمثل ب  اإل العمل بأدوات التمويل     بدايةفي  هواجس  كانت هناك   
تمويـل  (تجربة التمويل   حيث كانت    .األصغرالعاملين في مؤسسات التمويل     كذلك  الفئة المستفيدة و  

 عـدم   مخاوف من  لديها   خلق كقروض هي تجربه جديدة لبعض مؤسسات التمويل مما          )المؤسسات
بعد مضي  .  االقتصادي والسياسي في فلسطين    تقلبات الوضع بالذات مع    ،القدرة على االلتزام بالسداد   

التمويـل  سنتين تقريباً على التعامل بأدوات التمويل اإلسالمي بدأت تتضح النتائج، حيث تبـين أن               
   ) 2009جرار،. (اإلسالمي وأدواته مالئمة جداً للمشاريع الصغيرة والصغيرة جداً

  
التي يتم أداؤها حـسب مبـادئ وأصـول         هذا ويعبر مفهوم التمويل اإلسالمي عن الخدمات المالية         

يتخذ عدة أشكال مثـل المرابحـة، اإلجـارة،         و تشمل تحريم الفائدة الربوية، و     الشريعة اإلسالمية،   
من أهم البرامج التي نفذت مـن       و. )2004عبد الرحمن،   . (الخسارةربة والمشاركة بالربح و   المضا

امج التمكين االقتـصادي للعـائالت      هو برن و DEEPبرنامج  خالل صيغة التمويل اإلسالمي، كان      
الفلسطينية المحرومة، تم تمويله من قبل البنك اإلسالمي للتنمية فيما يتم تنفيذه من قبل برنامج األمم                
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خالل المؤسسات   ، يعمل البرنامج من      UNDPبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني     / المتحدة اإلنمائي 
غيـر  مة متكاملة من الخدمات المالية و     ك لتوفير رز  ذلاألهلية الوطنية ومؤسسات التمويل الصغير و     

 286  محافظة و  16 عائلة فقيرة و شديدة الفقر في        12000 تلبية احتياجات    ىإلالمالية والتي تهدف    
ات األمـان    رزمة أنشطة شـبك    إلىذلك من خالل توفير القدرة على وصول الفقراء         و. قرية ومخيم 

يعمل البرنامج على تكريس منهجية التعاون والـشراكة         و  .الخدمات المالية االجتماعي التعزيزية و  
ذائية لغيـر القـادرين     تقديم خدمات تكاملية تبدأ بتوفير السلة الغ      سسات التي تخدم الفقراء و    بين المؤ 

. خل بكافـة القطاعـات االقتـصادية      يقوم البرنامج بتمويل مشاريع مدرة للد     و. على العمل واإلنتاج  
يعتمـد نتـائج   ولي يدرس موارد األسرة وعوامل انكشافها و     منهج شم  يعتمد البرنامج في ذلك على    و

رأس المـال   ا يتعلق بالدخل واألمن الغـذائي و      عملية تحسن من أوضاع األسر المعيشية بالذات فيم       
  )UNDP, 2008( .االجتماعي

  
  التنمية االقتصادية التمويل الصغير و8.2 

  

  :رالمتناهية الصغ تمويل المشاريع الصغيرة و1.8.2.

  
تـستخدم  أنشطة  لصغير للتعبير عن أعمال و    لح المشروع ا  طيستخدم خبراء التنمية االقتصادية، مص    

. تدر دخالً محدوداً لمالكيها بما يوفر لهم االحتياجات االستهالكية البـسيطة          عدداً قليالً من العمال و    
 العـالم يـديرون      مليون فقير فـي    500تزداد أهمية برامج تمويل المشاريع الصغيرة إذا علمنا أن          

سـيلة فعالـة للتنميـة      الصغيرة جـداً، و   مشاريع الصغيرة و  تعتبر صناعة تمويل ال    .مشاريع ربحية 
الحد من الفقر، في وقت يعاني فيه أصحاب الدخل المحدود من صعوبة الوصول إلـى               االقتصادية و 

لمـشاريع  حيث توفر هذه الصناعة خدمات مالية لشريحة كبيرة مـن أصـحاب ا            . الخدمات المالية 
بسيطة، حيث يتم إقراض المشاريع      مع قدراتهم االقتصادية ال    تتالءم وذلك بضمانات قليلة     ،الصغيرة

ـ    . التي تستخدم عشرة عمال فما دون     و  مـن   %95 الفلـسطينية أن     يتبين اإلحصاءات في األراض
  )2003نشرة شراكة، ( .صغيرة جداًألعمال تندرج ضمن مشاريع صغيرة وا
  

شاريع الصغيرة لتأسيس مشاريعهم     من العوامل المؤثرة على قرارات أصحاب الم       لتعد عملية التموي  
في الحـصول علـى التمويـل       المنشآت الصغيرة صعوبات    منشآتهم، يواجه أصحاب المشاريع و    و

اتساع نطاق عملهـا    تلفة أن انتشار مؤسسات التمويل و     األدبيات المخ وقد أجمعت التجارب و   . الالزم
آت على توسيع وتطوير نطاق     المنشت التمويل، وتشجيع أصحاب المشاريع و     ساهم في توسيع خيارا   ي

المصرفية التي يـتم  ة ما يتأثر بالتشريعات المالية و إن أداء المؤسسات التمويلية عاد    . إنتاجهاعملها و 
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األنـشطة  لعالقة بين المؤسـسات التمويليـة و      تحدد هذه التشريعات طبيعة ا    والعمل بها في الدولة،     
ـ      و  االئتمان ضوابط استخدام  في تحديد آليات و    تسهمواألخرى،  اإلنتاجية    و  هشـروط االسـتفادة من
  )2009، حامد، أبو هنطش، خليفة، صالح( .الفئات المستفيدةسقوفه و

  
  : مشاريع صغيرة في مواجهة ظروف متقلبة2.8.2.

  

 االستقرار  ي، خاصة في ظروف عدم    تعتبر المشاريع الصغيرة ركيزة رئيسية في االقتصاد الفلسطين       
المنشآت الصغيرة نمواً يتناقض مع النظرة االقتـصادية        حيث تشهد المشاريع و   التقلبات السياسية،   و

التقليدية وفقاً لدراسات متعددة، كما أن منشآت األعمال الصغيرة تمتلك القـدرة علـى البقـاء فـي                 
ندما تضيق فـرص    حيث يالحظ تزايد أعداد هذه المنشآت ع      . مواجهة الظروف االقتصادية الصعبة   

لكن مما ال شك فيه     و. ادها إذا تحسنت فرص العمل فيه     تنخفض أعد ن الصهيوني و  العمل داخل الكيا  
أن معوقات نمو هذه المشاريع الصغيرة كانت ظروف خارجية أكثر منها داخلية، حيث يعد غيـاب                

بناء علـى    و .سوق اعتماد وسوق عمل متحركين من القيود الرئيسية على تطور المشاريع الصغيرة           
مدروس بدقة لتمويل المشروعات الصغيرة من شـأنه أن         برنامج إقراض فعال و   ما تقدم، فإن وجود     

للمقترضـين  الصناعات الصغيرة، ويجب أن تتوافر خيارات       ر جوهرياً على مستقبل المشاريع و     يؤث
إنمـا  وستحقاق غير مربوطة بالوقت فقط،      الضمانات الحكومية وفترات ا   تشمل القروض الميسرة و   

وال شك أيضاً أن تطور صناعة التمويل الـصغير         . )1999 ناصر،( .بالدورة االقتصادية للمشروع  
 سيؤدي إلى توظيف الطاقة االقتصادية الكامنة في آالف مـن هـذه المـشاريع               ،للمشاريع الصغيرة 

ه المشاريع   كما يوفر التمويل الصغير الفرصة لهذ      ،للمساهمة الفاعلة في دعم الناتج المحلي اإلجمالي      
تطوير المشاريع، وإتاحة المجـال السـتخدام       زم الستمرار و   العامل الال  لللحصول على رأس الما   

  )2003 شراكة،( .التقليل من االعتماد على المساعداتالعمالة و
  

  الزراعة التمويل الصغير و9.2
 

حيـث  يات العـالم،     كبيراً في اقتـصاد    إن االهتمام بالتمويل الزراعي من القضايا التي أثارت جدالً        
 بـسن التـشريعات و      لتقوم عدد من الدو   دعو إلى االهتمام بهذه القضية، و     تتزايد الدراسات التي ت   

راسات على تـشابه مـشاكل       تتفق معظم الد   اوضع القوانين التي تشجع تمويل القطاع الزراعي، كم       
 ملخص لتجارب   ، استعرضت 2006 عام) IFAD(ففي دراسة إليفاد    . اب عدم انتشاره  بأسالتمويل و 

 دول في أفريقيـا و      مستفادة من تمويل القطاع الزراعي من خالل مؤسسات اإلقراض الصغير لعدة          
تم اقتراح بدائل أخـرى      ارتفعت مخاطر اإلقراض الزراعي و     حيث. أمريكا الالتينية آسيا الوسطى و  
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كمـا  . ماعياستخدام آلية اإلقراض الج    قروض الزراعة مع قروض التجارة والعقارات، و       مثل دمج 
في الفلبين، بعد أن فشلت      تم التغلب على مشاكل تمويل قطاع الزراعة      كيف  ناقشت دراسات أخرى    

تمخضت الدراسـات    مؤسسات اإلقراض غير الحكومية، و     المدارة من قبل  برامج التمويل المقدمة و   
 قاعـدة بيانـات خاصـة       يجب أن تربط بتطـوير    اض القطاع الزراعي عملية معقدة و     عن أن إقر  

ارتفاع الكلفـة و    تسويق منتجاتهم مع األخذ بعين االعتبار مشاكل قطاع الزراعة من           المزارعين و ب
لزراعـة تتمثـل بتقـديم      بينت دراسات أخرى أن الصعوبة األساسية في تمويـل ا         و. غياب التأمين 
  . أن الحل يكمن في تنظيم تعاونيات للمزارعينالضمانات، و

  
مالئمة لتمويل الزراعة، يمكن تعميمهـا      ود طريقة محددة و   عدم وج أظهرت نتائج بعض الدراسات     و

تعتقد بعـض الدراسـات      مختلفة أدت إلى نتائج مختلفة، و      على كافة الدول، إنما تبقى هناك تجارب      
حيث يجب علـى الـدول      . أيضاً أن التمويل الصغير ليس دائماً الحل األمثل لمشكلة تمويل الزراعة          

 التمويل، مثل تنظيم القطاع الزراعي وتطوير البنية التحتيـة، و      تهيئة ظروف النجاح لهذا النوع من     
  )2008صبري، ( .تسويق اإلنتاج الزراعي

  
  المتاح لتمويلها الزراعة و1.9.2

  

يرجع صعوبة تحديد نسب مصادر تمويل القطاع الزراعي، إلى عدم انتظام األعمال الزراعية فـي               
وفقاً لدراسـة معهـد أبحـاث الـسياسات         و. ائيةة تعلن عن حساباتها النه    وحدات اقتصادية منتظم  

  : مصادر تمويل الزراعة في فلسطين كما يأتي، جاء ترتيب2008 الفلسطيني عام ةاالقتصادي
  

  )2008صبري،  (ترتيب مصادر تمويل القطاع الزراعي في فلسطين: 1.2جدول 
  

  الترتيب  مصادر التمويل

 1  البنوك التجارية

 2  ربحمؤسسات إقراض غير هادفة لل

 3  رأس المال المدفوع و المكتسب

 4  الشراء المشترك االئتمان المقدم من المزودين و

 5  جمعيات التوفير و التسليف

 6  مساعدات وفق مبدأ مشاركة المستفيدين

 7  منح و مؤسسات دولية من خالل برامج

 8  الصيارفة
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ستلزمات الزراعية للمزارعين أقـل     من المالحظ أن االئتمان التجاري الممنوح من قبل موردي الم         و
قد يعود ذلك إلى عدم استخدام الشيكات مـن         و. د القطاعات االقتصادية األخرى   من المقدم إلى روا   

ضين مـن   علماً أنه زاد عدد المزارعين المستخدمين للشيكات، خاصة أولئك المقتر         . قبل المزارعين 
يعـاني القطـاع     .عاونيـات الزراعيـة   زيادة عدد المنتسبين إلى الت    مؤسسات اإلقراض الصغير، و   

المساعدات الدولية المقدمة له، حيث بلغ نـصيب        ضعف موازنات السلطة الفلسطينية و    الزراعي من   
 ، كما كان نـصيب      %1 على سبيل المثال أقل من       2006الزراعة من إجمالي موازنة السلطة لعام       

  .  أيضاً%1 أقل من 2008-1994الزراعة من مجموع المساعدات الدولية في الفترة الممتدة من 
  

فيما يتعلق بالقطاع المالي الرسمي المتمثل بالبنوك فقد تراوحت قيمة القروض المقدمة للزراعة مـا               
لمـصدر رئيـسياً    مع ذلك يعتبر هـذا ا     اعات االقتصادية، و   من مجموع قروض القط    %2-%1بين  

 من مجموع القـروض     ةراعبالنسبة لمؤسسات اإلقراض الصغير فإن حصة الز      و. لتمويل الزراعة 
 مؤسسات إقراض   9بلغت نسبة القروض الممنوحة خالل العشرين سنة الماضية، من قبل           ومحدودة،  

   من مجموع القروض%11حوالي 
  
، %68تختلف هذه النسبة من مؤسسة إلى أخرى، فمثالً تصل في مؤسسة التطوير الزراعي إلـى                و
  ) 2008صبري، (.%25إلى في أصالة و
  

 ,PNSM (7200 آذار-1987في الفترة من الممنوحة ض من القروةنصيب الزراع : 2.2جدول 

2008(  
  

  النسبة لمجموع القطاعات  مليون دوالر  المؤسسة

 %68 6.9  المركز العربي

 %25 2.2  أصالة

 %24 1.6  صندوق التنمية الفلسطيني

 %18 1.1  لجان اإلغاثة

 %9 3.9  فاتن

 %8 6.4  أنيرا

 %7 7.8  األونروا

 %1 0.1  معية الشبان المسيحيةج

 %12 29.9  المجموع خالل الفترة

 %12 4  رصيد القروض للنشاط الزراعي
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  :السبيل إلى تفعيل دور التمويل الصغير في تطوير القطاع الزراعي2.9.2. 
  

القطاع الزراعي بقـدر    عربياً يتوجب معالجة دور التمويل الصغير في مواجهة احتياجات           •
 بسبب ضآلة الخبرة في موضوع التسليف الزراعي، حيث إن صـياغة            الحذرمن الحيطة و  
 القانونيـة   نوضع إطار سليم مـن النـاحيتي      مة للقطاعات االقتصادية الكلية و    سياسات مالئ 

التنظيمية يعدان من األمور الهامة لتعزيز قطاع مالي كفؤ قادر على خدمة عمالئـه مـن                و
راعية من قبل مؤسسات التمويل الـصغير،       إن النجاح في توسع تقديم القروض الز      . الريف

من الصعب تحقيقه بدون تطوير خدمات مالية أخرى تتجسد في إستراتيجية تطـوير األداء              
  )2004الفاو، ( .العام لألسواق المالية الريفية بشكل عام

غار المـزارعين بالقطـاع الزراعـي       تطوير سياسات مواتية الستثمار ص     تنظيم و  فلسطينياً •
 تطوير الزراعة الموجهة للتصدير، بالتوازي مع تطوير الزراعة الموجهـة           ىالتركيز عل و

لسد االحتياج المحلي، تحديد النسب األعلى للفوائد من قل مؤسـسات اإلقـراض الـصغير               
التسليف التعاونية الزراعيـة،    دعم جمعيات االدخار و   . %24والتي تصل في معظمها إلى      

 األشكال األخرى من التمويل الزراعـي مثـل         بشكل مباشر حتى تكون بدون فوائد، تعميم      
  )2008صبري، ( .شراء مستلزمات وأدوات الزراعة

  
  :شركة ريف للتمويل/  نموذج فلسطيني حديث على التمويل الزراعي2.9.3.

  

، كـشركة   2007تسجيلها فـي منتـصف العـام      ركة ريف لخدمات التمويل الصغير و     تم تأسيس ش  
المـستدامة  مات المالية المتنوعـة المتخصـصة و      تقدم الخد لسطينية مساهمة خاصة غير ربحية،      ف

تخدم الفئات المحتاجة من المزارعين والمزارعات من فئة        ريع الصغيرة في األرياف خاصةً، و     للمشا
دم قروضها من خالل صيغ إسالمية وتقليديـة        تق. التعاونية، كما تستهدف الجمعيات األهلية و     الشباب

  . نقدية وعينية
  
 في تحسين مستوى معيـشة األفـراد        لتي أعلنت ريف عنها فور انطالقها، المساهمة      من األهداف ا  و
الجماعات الفقيرة، المساهمة في سد الفجوة الحاصلة في الريف، االرتقاء بمستوى الخدمات المالية             و

، لـشراء الجمـاعي لمـستلزمات اإلنتـاج    من أهم منتجاتها التمويلية، قروض ل     . المقدمة للمحتاجين 
وقروض ) التشغيلي(  رأس المال العامل     التصدير، قروض لتمويل  ل مسبق لالستيراد و   قروض تموي 

 49 حـوالي    2008قد بلغ مجموع القروض الممنوحة بالضفة العربية حتى نهاية عام           و. رأس مالية 
  )2008نشرة ريف، ( .قرض
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  متناهي الصغربكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و الش10.2

  

ادفة للربح فـي     كجمعية غير ه   2004سجلت رسمياً عام     و 2002نية عام   تم تأسيس الشبكة الفلسطي   
 تهدف إلـى تقـديم      هي تمثل تجمعاً لمؤسسات التمويل الصغير غير الربحية التي        وزارة الداخلية، و  

الخدمات المالية األخرى للمنشآت الصغيرة، كما تكـرس دعمهـا لنمـو هـذه              خدمات اإلقراض و  
، خاصة في ظل اعتبار التمويـل الـصغير مـن أدوات التنميـة              الصناعة في األراضي الفلسطينية   

تشكل الـشبكة حلقـة وصـل بـين         . االقتصادية القوية بما يتالئم مع حاجات االقتصاد الفلسطيني       
رة، حيث تدعمها من خالل مـشاريع وأنـشطة تطـور قـدرات             مؤسسات تمويل المشاريع الصغي   

تملـك الـشبكة    ،  الماليـة تشغيلية و راريتهم ال تساعدهم على الحفاظ على استم    المؤسسات وعامليها و  
بـرامج  لإلقراض الصغير شخصية اعتبارية وقانونية مستقلة ويحق لها تنفيذ مـشاريع و           الفلسطينية  

 مقترض 185000تعاملت مع  قرض و 256000قدمت الشبكة منذ تأسيسها .ضمن تجمع مؤسساته
 . مليـون دوالر  55لقائمـة فظـة ا  قرض قائم فيما تبلغ قيمة المح30000من هذه القروض هناك 

  )2006متناهي الصغر، بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والش(
  

  :متناهي الصغربكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و أعضاء الش1.10.2.

  
 بمستوى إداري قيادي من     هادفة للربح، يتم انتخاب موظف    التقتصر العضوية على المؤسسات غير      

ألف دوالر  25برامج إقراضها بسقف    الترخيص والتسجيل القانوني و   ات  يشترط بهذه المؤسس  قبلها، و 
   : إلىتصنف أنواع العضوية قرض نشط، و200، وقروضها ال تقل عن للقرض

  
تملـك   بالمناطق الفلسطينية المحتلـة، و     هو مؤسسة أو برنامج إقراض تعمل     وعضو فاعل    •

الكامـل مـن خـدمات      يستفيد هذا العضو ب   إقراض ال تقل عن ألف قرض فاعل، و       محفظة  
  .له حق الترشح لمجلس اإلدارةشراكة و

تملـك   بالمناطق الفلسطينية المحتلة، و    عضو مؤازر وهو مؤسسة أو برنامج إقراض تعمل        •
يستفيد هذا العضو من خدمات شراكة مقابل        قرض فاعل و   يمحفظة إقراض ال تقل عن مائت     

  .رسوم مخفضة، وله حق عضوية الجمعية العمومية فقط
هو مؤسسة أو برنامج ذو عالقة، يمكن أن يكون حكومياً أو خاصاً، بنكاً أو              واقب  عضو مر  •

ليس له  ضور اجتماعات الجمعية العمومية وإبداء رأي ولكن غير ملزم و         مانحاً، ويحق له ح   
  )2008 شراكة،( .حق اتخاذ القرار
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  :البرامج األعضاء بالشبكة/ فيما يلي المؤسسات و
  

  عضو فاعل/ دائرة المشاريع الصغيرة/ لمسيحيةجمعية الشبان ا •
  عضو فاعل/ CHF/ مؤسسة اإلسكان التعاوني •
 عضو فاعل/ ANERA/ يكية لمساعدة الجئي الشرق األدنىالمؤسسة األمر •

  عضو فاعل / دائرة التمويل الصغير/ تشغيل الالجئينم المتحدة لغوث وكالة األمو •
  عضو مؤازر/ شركة ريف للتمويل •
 عضو مؤاز/ الفكر الحر جمعية الثقافة و/نسويبرنامج غزة لإلقراض ال •

   عضو مؤازر  /مؤسسة كاريتاس •
  عضو مؤازر / برنامج اإلقراض الصغير/ اإلغاثة اإلسالمية •
  عضو فاعل)/ أصالة(سطينية لصاحبات األعمال الفل •
  عضو فاعل/ المركز العربي للتطوير الزراعي •
  عضو فاعل)/ فاتن(التنميةوالفلسطينية لإلقراض  •
  عضو فاعل/ برنامج التوفير و التسليف/  التنمية الزراعيةجمعية •
  ) 2006شراكة،( .عضو فاعل/ صندوق التنمية الفلسطيني •

  
  : لمحة عن المؤسسات المبحوثة في هذه الدراسة.2.10.2

  

 :  Arab Center For Agriculture Developmentالمركز العربي للتطوير الزراعي  •

تم تسجيله فيمـا بعـد فـي وزارة         ، و 1987لزراعي عام   تأسس المركز العربي للتطوير ا    
المقترضين من المركز منذ نـشأته      بلغ عدد   . الداخلية الفلسطينية كمؤسسة أهلية غير ربحية     

 فيما بلغ عدد المقترضين  مقترض، 12000 حوالي2009لغاية بداية شهر نوفمبر من عام و
 محافظات شـمال الـضفة      في تقريباً    مقترض، نصفهم  3000حوالي   2008-2007لعامي  

سنوياً ما   يقدم المركز . طولكرم و هي جنين، طوباس، نابلس   تي ينشط بها المركز و    الغربية ال 
قد بلغ حجم المحفظة القائمـة      و،   دوالر للقرض الواحد   1500قرض بمتوسط    3000معدله  

هـو  لتحقيـق هـدف رئيـسي و      المركز  يسعى  و.  مليون دوالر  3حين إعداد هذه الدراسة     
تقتصر القروض المقدمة على المشاريع المـدرة       . ة على أمن غذائي مستقر لألسرة     المحافظ
-7 مـا بـين       نسبة الفائدة  تتراوح. 2005عمل بأدوات التمويل اإلسالمي عام      بدأ ال للدخل،  

تتنوع القروض المقدمة حـسب التـصنيفات التاليـة،          و .حسب حجم القرض  سنوياً   12%
، $5000-3500و   $3000-500اوح مـا بـين      يتـر القرض اإلسالمي المتناهي الصغر و    
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يـضاً القـروض    هنـاك أ  ، و $7000-$4500يتراوح مابين   والقرض اإلسالمي الصغير و   
، $1800-700 و الثـاني     $1500-700تقدم بحجمين أيضاً األول مـن       النسوية اإلنتاجية و  

 .$1500-700الثـاني    و $1200-700أما القروض النسوية االستهالكية فتتراوح ما بين        و
 المدرة للدخل في القطاع     كان من أهم األهداف التي سعى المركز لتحقيقها، تعزيز المشاريع         

تطـوير و    و إيصال المنتجين الريفيين الصغار إلى سوق اإلقراض الرأسـمالي،        الزراعي و 
  )، مقابلة شخصية 2009المدير المالي، نوفمبر، (.تمكين التجمعات الريفية المهمشة

  
 حيـث تـم تـسجيلها فـي وزارة         1998تأسست عام   : فاتن/ التنميةالفلسطينية لإلقراض و   •

 عدد القروض المقدمة منذ إنشاء المؤسسة ولغاية        ، بلغ االقتصاد الوطني كشركة غير ربحية    
 2008-2007 فيما بلغ عدد المقترضين لعامي        قرض، 75000 حوالي   2009 نوفمبر   بداية

يث تنشط فاتن في كـل مـن        شمال ح ال في محافظات    2497مقترض، منهم    8725حوالي  
متوسط حجـم  ب قرض سنوياً،   4000  عدد القروض  متوسط. قلقيليةوجنين، نابلس، طولكرم    

قيـق  تسعى المؤسـسة لتح    . مليون دوالر  15حجم المحفظة القائمة    ، و دوالر 2500قرض  
اإلسالمية قديم القروض بصيغتها التقليدية و    يتم ت  و .االجتماعيةجملة من األهداف اإلنمائية و    

تبلـغ نـسبة الفائـدة علـى         .2005علماً أن العمل بأدوات التمويل اإلسالمي بدأ في العام          
 3000 تعتبر القروض التي يبلغ حجمها أقل من         . سنوياً %12-6.5القروض المقدمة ما بين     

-7000الكبير يبلـغ مـن       القرض المتوسط، و   7000-3000صغيرة جداً،   دوالر صغيرة و  

ـ ). ، مقابلة شخـصية   2009 داري، نوفمبر، اإلالمدير المالي و   (.15000$ راوح قيمـة   وت
- $1000الصغيرة جداً     للمشاريع الصغيرة و   $ 3000-$ 100القروض المقدمة ما بين     

شخصية و التعليمية   قروض السكن، وأما القروض ال    و ألصحاب المشاريع القائمة     15000$
   )2009 نشرة المؤسسة،( . $3000-1000فتتراوح مابين

  
 12غ عدد جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية        يبل: يات التوفير والتسليف  اتحاد جمع  •

 في الضفة الغربية منتشرة في جميع المحافظـات  فرع) 11(مرخصة، موزعة على  جمعية
 فـي عضوه  6086يبلغ عدد العضوات  جمعية واحدة بفرعين في قطاع غزة،و الفلسطينية،

لمدخرات الشخصية للعضوات النسبة األكبـر مـن         مثلت ا  . مجموعة توفير وتسليف   135
 بوزارة العمل  االتحادتم تسجيلو. ) 2003،صوالحة( .المبالغ المخصصة لإلقراض الفردي

 2009 تبلغ المحفظة القائمة حتى بداية نـوفمبر  ، على اعتبار أنه جمعية تعاونية    2003عام  
 حتـى عـام   إنـشائها و قترضات من المؤسسة منذ  دوالر، بلغ عدد الم3129528حوالي 

فيما بلغ عـدد    . 2008 مقترضة عام    970و   2007 عام   765 ن، منه 4336حوالي  2009
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 900تقدم المؤسـسة    .  على التوالي  674و   548المقترضات لمنطقة الشمال لنفس العامين      
 %12-8 دوالر للقرض الواحد تبلغ نسبة الفائدة ما بـين           1500قرض سنوياً بمتوسط حجم     

بـدأ العمـل    لطريقة التقليدية واإلسـالمية،     تقدم الجمعية قروضها با    و .حسب حجم القرض  
هو يقـل   قرض الصغير جداً و   الالقروض إلى   تقسم أحجام   ، و 2008بالتمويل اإلسالمي عام    

يتراوح من  ، القرض المتوسط و   $5000-2000القرض الصغير يتراوح بين     ،  $2000عن  
  )، مقابلة شخصية2009فمبر، التسليف، نومديرة اتحاد التوفير و (.5000-7000$

 
باسـم   (1997الجمعية عـام    هذه  تأسست  : أصالة/ الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال    •

، في  2001قد تم تسجيلها حسب قانون الجمعيات األهلية في عام          و) ويةمركز المشاريع النس  
قطـاع غـزة،     فروع منتشرة في محافظات الـضفة و       10تعمل من خالل    وزارة الداخلية و  

 2009 بلغ حجم المحفظة القائمة حتـى بدايـة نـوفمبر          .يقتصر عملها على إقراض النساء    
 2009 منذ بداية تأسيسها و حتـى عـام          اتبلغ عدد المقترضي   دوالر، و  2800000حوالي  
، فيما بلغت قـروض  2008لعام  1179، 2007عام ل785 منهم  مقترضة، 12000حوالي

، وهي تشمل فقط منطقتـي نـابلس   لى التوالي ع476و 344 منطقة الشمال لنفس العامين 
.  دوالر للقـرض الواحـد     1700 قرض سنوياً بمتوسط حجم      1000تقدم المؤسسة    .جنينو

للقـروض المتناهيـة     %2-1.5 حيث تبلغ ما بـين       تتحدد نسبة الفائدة حسب حجم القرض     
 من  تحسب كرسوم خدمات، فيما تبلغ فوائد القروض األخرى أكثر        الصغر والصغيرة جداً و   

  تصنف أحجام القروض على النحو التالي،      .2005بدأ العمل بالتمويل اإلسالمي عام      .  8%
 .$15000-5000، الـصغير    $5000-3000، الصغير جداً    $1500-300متناهي الصغر   

لمرأة اقتصادياً واجتماعياً   عملت أصالة منذ تأسيسها على تحقيق الرسالة التي تبنتها لتمكين ا          
 .إضافةً إلى الخدمات المالية    خدمات التدريب واالستشارة      تقدم أصالة  حيث .هاوتعزيز دور 

  )مقابلة شخصية،  2009مديرة إقليم الضفة الغربية، نوفمبر،(
  

، نتيجة اندماج ثـالث مؤسـسات       1996 ه عام تم تأسيس : PDFصندوق التنمية الفلسطيني     •
، الـشركة   )EDG(ية  مجموعة التنمية االقتصاد  : هيراض ممولة من االتحاد األوروبي و     إق

ليتم تـشكيل كيـان     . و المؤسسة العربية الفنية للتنمية    ) ADCC(التنميةالعربية لإلقراض و  
في عـام   . لمؤسسة إقراض قوية قادرة على تلبية متطلبات التمويل المختلفة للقطاع الخاص          

، تم تحويل الصندوق إلى المؤسسة المصرفية الفلسطينية بعد الحصول على ترخيص            2001
الخـاص   يهدف الصندوق إلى تشجيع النمو الفعال لشركات القطاع          ،طة النقد الفلسطينية  سل

. )2006شـراكة،   ( . من المشاريع الفلـسطينية    %90الصغيرة و المتوسطة و التي تشكل       
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 مساهمة خـصوصية    كشركة غير ربحية  في وزارة االقتصاد    ،  2001عام  الصندوق   سجلو
بلغ حجم المحفظة القائمة حتى بداية شهر نـوفمبر          دينار، ي  10000محدودة برأسمال قدره    

لغايـة  أسيس الصندوق ودوالر، فيما بلغ عدد المقترضين منذ ت14200000  حوالي 2009
 $9000يبلغ متوسط حجم القرض     . 2008قرض لعام    90، منهم    مقترض 700 نفس الفترة 

 حسب  %7-5ن  ما بي الفائدة  تبلغ نسبة   و ، قرض 250-200متوسط عدد القروض سنوياً     و. 
، $3000يبلـغ   لى النحو التالي، متناهي الصغر و     تصنف أحجام القروض ع    و حجم القرض 

يتراوح القرض المتوسـط مـا بـين    و $10000-3000 غير ما بين يتراوح القرض الصو
 يختص الـصندوق بتقـديم      .2001 بدأ العمل بالتمويل اإلسالمي عام       ،10000-25000$

  )، مقابلة شخصية 2009مدير التسهيالت، نوفمبر،(. القروض للمشاريع المدرة للدخل
  

  األمن الغذائي  11.2

  
ـ    من الغذائي أهمية كبرى في الجدل الدائر حالياً حول          يحتل مفهوم األ   ة متطلبات واحتياجـات التنمي

ـ       و .األقل حظاً في العالم   المستدامة في البلدان األفقر و     ين دول  مع اتساع الفجوة التنموية الفاصـلة ب
زيادة معدالت الفقر والبطالة وسوء التغذية، فـي أفريقيـا          و الدول النامية، الصناعية األغنى و  العالم  

 أكثـر   أمريكا الجنوبية، تبرز الحاجة الملحة لتبني مقاربة لمفهوم األمـن الغـذائي، تكـون             وآسيا و 
هيمن عليه مجموعـة صـغيرة مـن دول         المجتمعات النامية في عالم ي    استجابة الحتياجات الدول و   

 أبو علي، أبو زعـرور، كـرزم،      ( .القرية الصغيرة عولمة و مؤسسات تابعة لها ضمن ما يسمى بال      و
 الغذائي ألي أمة أو بلد، بأنه قـدرة الدولـة أو            نألمايعرف  و. )2006 ،سنجالويعبد اهللا، داغر و   

من المجموعـات الغذائيـة األربعـة       حكومة ذلك البلد على سد حاجة شعبها من غذاء متكامل يتض          
بما يحقق لكل فرد سـعرات حراريـة يوميـة          )  البروتينات نشويات، الكربوهيدرات، السكريات،  ال(

. من إنتاج وطنـي   ) نباتيحيواني و ( ملغم بروتين    80ية، سعرة حرار  2800للبالغين بما ال يقل عن      
  )2007 الهيتي،(
  

ماعيـة و    اجت اتجه المفهوم الحديث لألمن الغذائي منذ خمسينيات القرن الماضـي، ليتخـذ أبعـاداً             
لغذاء خاصة عندما يتعلق األمر بتأمين الغذاء للفئات األكثر حاجة ل         سياسية، بل وخلقية و   ية و اقتصاد

ينطوي المفهوم الحديث لألمن الغذائي على حالـة         .المرضىالنوعي، كالنساء الحوامل واألطفال و    
وع والتوزيع لجميـع فئـات      النذاء لسكانه بمواصفات تحدد الكم و     نسبية لقدرة بلد ما على تأمين الغ      

ال يعني ذلك بأي حال قدرة البلد على تأمين كـل           و. االقتصاديةحالة االجتماعية و  الالعمر والجنس و  
  ) 1998القاسم،. (ما يحتاجه سكانه من مواد غذائية من موارده الذاتية
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  :مؤشرات األمن الغذائي1.11.2. 
  

 غـذائها ة على إطعام مواطنيهـا مـن        يقيس قدرة الدول    لكل مواطن،  عدل اإلنتاج الغذائي  م •
  . محليال

 المستورد، يقيس هذا المؤشـر قـدرة        الغذاءنسبة العائدات المالية من الصادرات إلى قيمة         •
  . الدولة على تمويل ما تستورده من سلع غذائية باستخدام عوائد صادراتها إلى الخارج

يعتبـر مقيـاس لـسوء      هو ما    التي يحصل عليها كل مواطن، و      البروتينكمية السعرات و   •
  .التغذية

يظهر مدى  قطاع الزراعي في الدخل القومي، و     نسبة مساهمة السكان الذين ال يعملون في ال        •
 أبو علي، ( .الصناعيةية على صعيد السياسات التجارية و     حصانة الدولة من المتغيرات العالم    

  )2006سنجالوي،  عبد اهللا، داغر وأبو زعرور، كرزم،
  

  :األمن الغذائي) صرعنا(مبادئ 2.11.2. 

  
  :اهم عناصر االمن الغذائي تتمثل فيما يأتي

  
 يهاوسائل مستدامة للحصول عل    أي توافر مواد غذائية كافية و      )Availability( توافر الغذاء  •

 مدى توفير األغذية، مثل االسـتعداد       علىو هذا يوضح تأثير جميع خطوات النظام الغذائي         
 إنتاج األغذية السليمة    الغذاء يتطلب توفير    كما .تخزينها و لزراعة جيدة، نقل األغذية وبيعها    

  .واستيرادها
عدالة التوزيـع  ويشمل سهولة وصول الفئات المهمشة و)  (Accessibilityالوصول للغذاء •

 علـى   ين قـادر  اءألن توافر األغذية ال يعني بالـضرورة أن الفقـر         . المختلفةبين الفئات   
 تؤثر جميع خطـوات   و. لذلك الفرص االقتصادية    هملحيث يجب أن تتوافر     . الحصول عليها 

الدخول المتوافرة لألسـر    و. تصنيعهااألمن الغذائي على هذه القدرة وبالذات نقل األغذية و        
  .لشراء الغذاء

حصول الناس علـى الغـذاء      يوضح هذا المبدأ ضرورة      و )(Utilizationاستخدام األغذية    •
ية بالكميات المناسبة، مـع مراعـاة احتياجـات         النمائحتياجاتهم الصحية و  ال الكافيالمتنوع  

 .الحوامل مثل المرضى، المسنين، األطفال والفئات الخاصة

ويعني وجود نظام غذاء مستديم، ديمقراطي وعـادل        ) (Adequacyالكفاية واالستمرارية    •
  . من حيث اإلنتاج، التوزيع، االستهالك وكذلك إدارة النفايات
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وجود أنظمة لتوزيع   يعني  و) (Acceptability) التقبل( ماعيةالعادات االجت حترام التنوع و  ا •
العادات االجتماعية في تناول الغذاء، بحيـث تكـون األغذيـة          ، مع احترام اإلنسان و    الغذاء

  .مقبولة من كافة فئات المجتمع حسب حاجاتها
كـذلك المعرقلـة    وتشمل العوامل واإلمدادات المساعدة و    ) (Agencyاألنظمة  السياسات و  •

  ).2007الرحاحلة، ( .من الغذائيلأل
  

  :مداخل األمن الغذائي 3.11.2.

  

ال تنفصل عن قضية التنمية االقتصادية المتكاملة       متداخلة و تعتبر قضية األمن الغذائي قضية معقدة و      
ي يتطلب دراسـة مداخلـه      إن فهم األمن الغذائ    .سياسات الغذاء إلضافة إلى ترابطها باقتصاديات و    با

  .الدوليمدخل الفردي، المحلي، الوطني والهي المختلفة و
  

يـتم رصـد    سـتهالكية، و  يشكل الفرد في هذا المدخل أبسط الوحدات اال       ،  المدخل الفردي  •
مقارنتها بالمتطلبات الغذائية لهذا الفرد     تهالك الفرد الواحد من العناصر والطاقة الغذائية و       اس

  .نس، الدخلالجمجموعة متغيرات تتعلق بالفرد مثل العمر،  باالعتماد على

التكنولوجية في الوحـدات     دراسة العوامل السكانية واالقتصادية و     هيتم في و،  المدخل المحلي  •
اإلدارية المحلية من خالل رصد متغيرات مختلفة مثل الوضـع الغـذائي القـائم، تحديـد                

  . األهداف، معرفة الموارد المتاحة، تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي
المحلـي   الغذائي على المستويين الفـردي و      يستوعب كل معطيات األمن   و،   الوطني المدخل •

وق الغـذاء متـضمناً تحديـد       يعمل على تطوير برنامج لألمن الغذائي من خالل تحليل س         و
  .الطلب على الغذاءالعرض و

يهدف هذا المدخل إلى تعزيز جهود األمن الغذائي عـن طريـق             الدوليالمدخل اإلقليمي و   •
نتاج اإلقليمي سواء عن طريق التجارة الخارجية أو المساعدات، أو دعم اإل          ي و الدولالتعاون  

  )1999حمدان، ( .توليد الدخل المناسب لتحقيق األمن الغذائيتنمية الموارد وذائي، والغ
  

  : األدوات االقتصادية والزراعية لخدمة األمن الغذائي4.11.2.

  

من األدوات االقتصادية والزراعية وأهمها األمـور       يتطلب تحقيق األمن الغذائي توظيف مجموعة       
وتهدف لتحقيق الرفاهية االقتصادية للمجتمع وذلك مـن خـالل التوزيـع              الزراعية ةالسياس: التالية

فيعتبر أداة مـن أدوات      وأما التسويق الزراعي  . األمثل للسلع االستهالكية الزراعية بن المستهلكين     



 
 

33

خدمة اإلنتاج أوالً واالستهالك ثانياً مع عدم إهمال الوسيط فـي           األمن الغذائي ويتطلب توظيفه في      
، حرة للمواد الغذائية   الدول سياسة سعريه   حيث تتبنى ،  وكذلك سياسة األسعار والدعم   . المرتبة الثالثة 

  .ويترك تحديد سعر الغذاء آللية السوق أي للعالقة بين العرض والطلب
  

ستيراد والتصدير فدورها في إحداث توازن ما بين العـرض          أما سياسة التجارة الخارجية بشقيها اال     
وأيضاً سياسة التخزين والتصنيع، من األدوات الهامة حيث يقـوم نظـام األمـن      . والطلب مهم جداً  

الغذائي باالحتفاظ بمخزون غذائي استراتيجي من مواد غذائية ذات قيمة استراتيجة مدة من الـزمن               
تعاني معظـم الـدول الناميـة مـن ضـعف      ،  لسياسة االستثمار وبالنسبة  . قبل إخراجه إلى السوق   

إسـتراتيجية االسـتثمار المتـوازن و        همـا ،  لتحقيق االستثمارات  االستثمار، وهناك إستراتيجيتان  
حيـث يعتبـر صـغار       ويشكل التعاون الزراعي أداة هامـة     . إستراتيجية االستثمار غير المتوازن   

  . لعدم قدرتهم على اإلنتاج والتسويق الفرديالمزارعين من رواد العمل التعاوني نظراً
  

كـذلك الـسياسة   . كما يعتبر اإلقراض الزراعي عصب العملية الزراعية خاصةً في الدول الفقيـرة         
التي تضمن توفير الغذاء الصحي أداة هامة، فمرض اإلنسان يكلف الدولـة مبـالغ تفـوق                 الصحية

قتصادية واالجتماعية المؤثرة على األمن الغذائي      يجب إدارة الظواهر اال    فيما. تكاليف توفير الغذاء  
واإلنتاج الزراعي من خالل التشريع، مثل حجم الحيازة الزراعيـة وتوزيعهـا، نظـام اسـتغالل                

 ونظـام اإلنـذار المبكـر     . األراضي الزراعية، التسويق الزراعي واستخدام التكنولوجيا المتطورة      

هناك نظام إنذار مبكـر قـادر علـى          يتطلب أن يكون  و للحفاظ على استقرار األمن الغذائي للدول،     
كما يجب مراعاة أصول الحصاد والنقـل و        . إعطاء توقعات عن اإلنتاج الزراعي واستهالك الغذاء      

  .التخزين بما يساهم بتخفيض الفاقد والغذاء المهدور في هذه المراحل
  

 االعتبار وتوظيفها علـى     إن ما سبق ذكره هو مجموعة أدوات غاية في األهمية ويجب أخذها بعين            
النحو األمثل لخدمة وصيانة وضمان األمن الغذائي، على اعتبار أن األمن الغذائي حصيلة شبكة من               

  )  1999حمدان، . (العالقات االقتصادية والفنية واإلدارية واالجتماعية
  

  األمن الغذائي الفلسطيني12.2 

  

ريف المعتمد لدى منظمة األغذية     ريف المقارب للتع  اعتمدت اإلستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي التع     
التي أكدت أن األمن الغذائي يتحقق عندما تتوفر للنـاس          التابعة لألمم المتحدة و   ) FAO(الزراعة  و

كميات كافية من الغذاء الصحي والمغذي، بما يضمن نمـوهم وتطـورهم و             إمكانية الحصول على    
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مل بمج بشكل كبير    ئي بوضوح إلى ارتباط األمن الغذا     هذا التعريف يشير  و .الصحةتمتعهم بالنشاط و  
ى صلة وثيقـة بكـل مـن قطـاع الـصحة       علهاالجتماعي، كما أنالنظام السياسي و االقتصادي و   

يؤكـد أن تـوفير األمـن        االجتماعية والتربية والتعليم والتخطيط، و     التجارة و الشؤون  والصناعة و 
 .المجتمع المدني لتحقيق األمـن الغـذائي      اع الخاص و  والقط القطاع العام  تعاون إلى يحتاجالغذائي  

  )2006سنجالوي،  عبد اهللا، داغر وأبو زعرور، كرزم، أبو علي،(
  

إن المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذائي الفلسطيني يتسم بالطبيعة السياسية، حيث تمتـد جـذور               
العـسكرية  جراءات اإلداريـة و   فلسطيني في اإل  العناصر الرئيسية المسببة لهشاشة األمن الغذائي ال      

من قبل االحتالل اإلسرائيلي والمتمثلة باالغالقات ومنع إعطـاء التـصاريح وتـدمير             المفروضة  
تقطيع األصول وتوسيع المستوطنات وتشويه البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى األرض والمياه و           

زيـادة  ك كله انخفاض الـدخول و      ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورافق ذل      الطرق، أدى هذا كله إلى    
  .تغيير عاداتهم الغذائيةو إلى تهديد سبل عيش الفلسطينيين مطردة بالبطالة مما أدى بدوره

  
ال دة في مجال الحـصول علـى األغذيـة و         يعاني فقراء الفلسطينيون باستمرار من صعوبات متزاي      

عدم انخفاض هذه الدخول و   فلسطينيين ذوي الدخول المنتظمة وذلك بسبب       تستثني هذه الصعوبات ال   
يزيد الطين بله ارتفاع نسبة اإلعالة لدى األسر الفلسطينية، كمـا           خذ غالء المعيشة بعين االعتبار و     أ

منظمـة   (.رافق ارتفاع أسعار الغذاء انخفاض في اإلنتاجية الزراعية بسبب سنوات الجفاف المتتالية     
  2008 )الزراعة، األغذية و

  
قارب من ثلث األسر الفلسطينية تعاني من انعدام األمن الغذائي، حيـث             تبين أن ما ي    2009في عام   

 مليون فلسطيني في الضفة الغربيـة وغـزة، مـع           1.6 ذلكبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعانون من       
من سكان القطاع من    % 61، حيث يعاني    %36ارتفاع مستوى االنعدام في غزة عن الضفة بفارق         

، وأوائـل عـام     2008 بعد الحرب االسرائيلية على غزة أواخر عام          لوحظ ارتفاع النسبة   وقدذلك،  
 فـي مخيمـات      تتركـز  فيما كانت أعلى معدالت انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربيـة          . 2009

وتعتبر المناطق الـشمالية مـن الـضفة        . الالجئين تالها المناطق الريفية واألسر التي ترأسها نساء       
ن قطاع غزة من أكثر المناطق معاناةً من انعدام األمن الغذائي، حيـث             الغربية والمناطق الجنوبية م   

  المحافظات الشمالية في الـضفة     وفي %.66في محافظة رفح    تبلغ نسبة األسر التي تعاني من ذلك        
في المرتبة األولى من حيث ارتفاع مستوى انعـدام األمـن الغـذائي              محافظة جنين    جاءت الغربية

وذلك بسبب االغالقات وتناقص المساحات الزراعية تالها       %  34.5رة  نسبة األسر المتضر  بلغت  و
، %24.3، محافظة طولكرم بنـسبة      %26.5، محافظة قلقيلية بنسبة     %32.8بنسبة  محافظ طوباس   
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على صعيد آخر تعتبر محافظة سلفيت أفضل المحافظات الـشمالية          ،  %18.2محافظة نابلس بنسبة    
، ويعود ذلـك    من األسر %  8.5نسبة انعدام األمن الغذائي فيها    األمن الغذائي وتبلغ     من حيث توافر  

سببين، زيادة اعتماد المحافظة في استهالكها على انتاجها الذاتي وزيادة حصة متلقي المـساعدات              ل
  .)ARIJ,2010( .بالمحافظة مقارنة بالمحافظات األخرى

  
  :تحديات األمن الغذائي الفلسطيني 1.12.2.

  
حيـث تـشكل    . العائق األول أمام تحقيق األمن الغذائي في فلسطين       هو   ائيلييعتبر االحتالل اإلسر  

العالقة السياسية مع إسرائيل منذ توقيع االتفاقيات المرحلية العامل األهم في تحديد األمـن الغـذائي              
ـ    اإلسرائيلية االحتاللية   اإلجراءاتأدت   .للشعب الفلسطيني  صادرة األراضـي بهـدف     المتمثلـة بم

منع العمالة الفلسطينية من    المستمر وتجريف األراضي و    اإلغالقوإقامة الجدار العازل و   االستيطان،  
. الجـوي ربعون، وكذلك فرض الحصار البري والبحـري و       أول األراضي المحتلة عام ثمانية و     دخ

أبـو   أبو علـي،  ( .االجتماعيةلها إلى إفقار الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته االقتصادية و        أدت بمجم 
  . )2006سنجالوي،  عبد اهللا، داغر وكرزم،زعرور، 

  
حد من األمن الغذائي الفلـسطيني، فـإن هنـاك        تالتي  باإلضافة إلى ممارسات االحتالل وسياساته و     

  :من أهم هذه العواملآثارها، واتساع ة تلعب دورها في تفاقم المشكلة وعوامل أخرى ذاتي
  

هيئات ن وزارات السلطة الوطنية و    ائي بي عدم وجود فهم مشترك وواضح لمفهوم األمن الغذ        •
الهيئات خطوة هامة في هذا االتجاه عندما تم إقـرار          وقد خطت الوزارات و   المجتمع ككل،   

لكن التحدي الذي تواجهه اآلن هو وضـع اآلليـات          لألمن الغذائي، و  اإلستراتيجية الوطنية   
  .هالتنفيذ

يواجـه المـستوى    وقل حظـاً،    عدم كفاية شبكات الحماية االجتماعية التي تهتم بالفئات األ         •
 ظروف اقتصادية موائمة للفقراء والعائالت غير اآلمنة غـذائياً،          الوطني تحدياً يتمثل بخلق   

  . الجميع على المساهمة في النشاط االقتصادي يشجع بمايعني مأسسة التغيير و
ياب سياسة اقتصادية موجهة للنمو هدفها األساسي مكافحة الفقر حيـث أن تبنـي سياسـة                 •

يجب أن تقود هذه السياسة قطاعـات       ونموية تخدم الفقراء من شأنها تعزيز األمن الغذائي،         ت
عية مناسبة للنمو الموجه    إنتاجية قادرة على استيعاب األيدي العاملة بالتزامن مع سياسة زرا         

 )2006سنجالوي،  عبد اهللا، داغر وأبو زعرور، كرزم، أبو علي،( .للفقراء
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  :الوطنية لألمن الغذائي الفلسطينياإلستراتيجية  2.12.2.

  

هي تعد خطـوة هامـة      ، و 14/1/2005تم تشكيل هذه اإلستراتيجية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ          
قـد نجحـت هـذه      و. على طريق إيجاد حلول مستدامة لمشكلة غياب األمن الغـذائي الفلـسطيني           

يمكن للقطاعين العام والخاص    االت التي    في المج  ةاإلستراتيجية في إيجاد إطار عمل لحلول مستدام      
تم إعداد هذه اإلسـتراتيجية علـى       و. المجتمع المدني بذل الجهود فيها بالرغم من وجود االحتالل        و

مة، هي تحسين الوفرة الغذائية، والقدرة على       شكل جداول موزعة على أربعة أهداف إستراتيجية عا       
  . استخدامهالوصول للغذاء والحصول عليه و

  
بنـاء علـى    و.  في تنفيذ هذه اإلسـتراتيجية     ةر عمل مؤسسي يضمن االستمراري    و كذلك وضع إطا   

كـذلك مجموعـة مـن األدوات       من التدخالت الالزمـة لتحقيقهـا، و      األهداف تم تحديد مجموعة     
الهيئات  مع تحديد للمجموعات المستهدفة والمخرجات المتوقعة و       لتحقيق هذه التدخالت،  ) النشاطات(

المـوارد   هو وضع اآلليات والخطـط والبـرامج و        ،يبقى هناك تحدي مهم    ولكن   .المقترحة للتنفيذ 
سـنجالوي،  اغـر و  عبـد اهللا، د    أبو زعرور، كرزم،   أبو علي، ( .الالزمة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية   

2006(  
  

  :تصنيف األسر الفلسطينية من حيث تمتعها باألمن الغذائي 3.12.2.

  

وكالة الغوث الدولية، األسر الفلسطينية إلى      والزراعة و قسم برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية       
  :هي المجموعات وهذه 2008أربع مجموعات فيما يتعلق باألمن الغذائي عام 

  
 دوالر لكل فـرد  2.6االستهالك الذي يزيد على   األسر ذات الدخل و     وهي :آمنة غذائياً أسر   •

  .فيها باليوم الواحد
الذي ) ليس كليهما و(أو االستهالك   سر ذات الدخل    األهي  و: أسر آمنة غذائياً بشكل هامشي     •

  . دوالر لكل فرد فيها باليوم الواحد2.6يزيد على 
 دوالر لكل   2.6االستهالك دون   هي األسر ذات الدخل و    و: معرضة لعدم األمن الغذائي   أسر   •

  .فرد فيها باليوم الواحد
 دوالر لكل فرد فيهـا      1.9االستهالك دون    وهي األسر ذات الدخل و     :أسر غير آمنة غذائياً    •

  )2009ماس، ( .باليوم الواحد
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  : تصنيف مستوى المعيشة فلسطينيا4.12.2ً.

  
إلى االستهالك الكلي، حيث قسم الجهاز المركزي       يعرف مستوى المعيشة بأنه نسبة استهالك الغذاء        

  : ثالثة مستوياتإلىلإلحصاء الفلسطيني مستوى المعيشة 
  

  .%30 االستهالك الكلي أقل من إلىنسبة االستهالك الغذائي : جيد •
 ..%44-30 االستهالك الكلي ما بينإلىنسبة االستهالك الغذائي : متوسط •

  )2009 ماس،(. %100-45بينما  االستهالك الكلي إلىنسبة االستهالك الغذائي  :متدني •
  

  :السياسي لألمن الغذائي الفلسطيني اإلطار االقتصادي و5.12.2.

  

من لى مجتمع استهالكي يشتري طعامه و     المجتمع الفلسطيني إ  ادي الصهيوني    االقتص حول الواقع لقد  
فلـسطيني  يشكل إلحاق االقتصاد الزراعي ال     .من الخارج الطعام االستراتيجي من إسرائيل و    ضمنه  

ادية اإلسرائيلية الفلسطينية   استمرار الخلل البنيوي العميق في العالقة االقتص      باالقتصاد اإلسرائيلي، و  
يـشكل العـائق   . البنيوي بين الطـرفين االقتصادي وام التكافؤ السيادي والسياسي وعن انعد اتج  النو

 أبو زعرور، كرزم،   أبو علي، ( .األساسي أمام أية تنمية زراعية حقيقية تضمن األمن الغذائي للناس         
م  عا األقصى منذ اندالع انتفاضة     اإلسرائيلييفرض االحتالل   و. )2006سنجالوي،  عبد اهللا، داغر و   

االقتـصادية ومـستوى     االجتماعية و   إلى تدهور األوضاع   أدت عسكرية وادارية    إجراءات 2000
األمن الغذائي للفلسطينيين،حيث فرضت القيود على حركة الناس والبضائع واسـتغالل األراضـي             

 أجزاء واسعة من األراضي الفلسطينية كمناطق عسكرية مغلقة وتبلغ نسبتها           إعالنالزراعية، فقد تم    
الجدار الفاصـل     مستوطنة، واستمرار بناء     199من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى بناء        % 18

أدى هذا كله إلى تأثر اإلنتاج المحلي سلباً جـراء ذلـك، حيـث أن إعاقـة     .  كم709والذي سيمتد  
الفلسطينيين عن الوصول إلى أراضيهم حدت من مقدرتهم على إنتاج الغذاء الـذي يلبـي الطلـب                 

 نتـاج كما تتأثر عملية اإل   . ي من الخضار الطازجة وزيت الزيتون والدواجن واللحوم الحمراء        المحل
   )ARIJ,2010.(التسويق بالقيود المفروضة من حيث ارتفاع مدة وتكاليف النقليتأثر  وبقلة المياه

  
  :تناقض األمن الغذائي مع االقتصاد االستهالكي. 6.12.2

  

العرب الرسـميين إلـى األراضـي       لين األوروبيين واألمريكيين و   متدفقة من الممو  بلغت األموال ال  
 مليار دوالر أمريكي، تم صرف 6.2، نحو )(2003 -1994الفلسطينية خالل الفترة الممتدة من عام 
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قطاعـات الخدماتيـة و      على ال  %69 منها على القطاعات اإلنتاجية، فيما تم صرف أكثر من           7%
 أمـوال   إنفـاق  توجـه  . البنية التحتيـة   الباقي صرف على     فيما .اإلغاثيةاالجتماعية والمؤسساتية و  

هـذا أدى إلـى      الفلسطيني، و  لالقتصادالخدماتية  على تدعيم وترسيخ البنية االستهالكية و     المانحين  
حقيقية للمساعدات واالسـتثمارات تقـاس بمـدى تنميـة          فالجدوى التنموية ال  . تعميق حالة الالتنمية  

من البديهي أن إحجـام المـانحين عـن        و .الصناعةوتحديداً الزراعة و  اإلنتاجية  تطوير القطاعات   و
إن من أكثر مـا     . إستراتيجية بالذات يعود إلى أسباب سياسية و      االستثمار الجدي في قطاع الزراعة    

الطفيلية لهذا االقتصاد، فالمجتمع الفلسطيني     هالكية و البنية االست يهدد االقتصاد الفلسطيني هو تعميق      
ية الفجـوة الكبيـرة بـين       التحويالت المالية الخارج   وتغطي التدفقات و    مما يستهلك،  أقلينتج حالياً   

 .اإلجمـالي  الناتج القـومي     إلىيتضح تدني الناتج المحلي الفلسطيني بالنسبة       و. اإلنتاج واالستهالك 
   2006 )ي،سنجالوو زعرور، كرزم، عبد اهللا، داغر وأب علي،أبو(
  

  :ي األراضي الفلسطينيةتطور األمن الغذائي ف 7.12.2.

  

كذلك وكالة الغوث الدوليـة بـإجراء أول        قامت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي و       
حيث خلص التقييم إلى أنه على الرغم من        . 2003تقييم لألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية عام        

كما . االقتصادي إلى الغذاء تشكل عقبة     و  أن إمكانية الوصول الفيزيائي    أن األغذية متاحة عموماً، إال    
 المـشددة  القيود اإلسـرائيلية هي العوامل التي تؤثر على األمن الغذائي من أهم   أشار التقييم إلى أن     

  .قطاع غزةعلى المعابر الخارجية وبين المدن والقرى في الضفة و
  
يم األول، حيث أظهـرت أن      قد جاءت النتائج لتؤكد نتائج التقي      تم تحديث التقييم، و    2007في عام   و

العزل عن األسـواق بالمنـاطق      المنتجة تأثرت بإجراءات الحصار واإلغالق و     األراضي الزراعية   
فيمـا  .  كذلك أصبحت المساعدات الغذائية أكثر أهمية كونها مصدر للمساعدات الغذائيـة     .الحضرية

غـذائي   انعدام األمـن ال    من أظهر أن هناك ارتفاع بنسبة الذين يعانون         2008جرى تقييم آخر عام     
بنفس  دوالر مليون  158 على الرغم من أن قطاع األمن الغذائي قد تم دعمه بمبلغ%38لتصل إلى 

  ).1.2( و يتضح ذلك من خالل الشكل العام،
  

وبالشراكة مع برنـامج الغـذاء العـالمي        ) الفاو( قامت منظمة األغذية والزراعة      2009وفي عام   
الفلسطيني بتنفيذ بحث جديد، وذلك لتحديث المعلومات والبيانات عـن          والجهاز المركزي لإلحصاء    

الوضع الغذائي واالقتصادي واالجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أمكن نـشر نتـائج               
البحث في الضفة فيما تأخر إعالن نتائجه في القطاع وهذا متوقع بسبب األوضاع السياسية المعقـدة                
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 أسرة فيما أظهرت النتائج انخفاض نسبة األسر التي تعاني من           4960حث  وقد شمل الب  . في القطاع 
والجـدير بالـذكر أن    . 2008 لعام %25 بالمقارنة مع  %24.1انعدام األمن الغذائي حيث بلغت

انعدام األمن الغذائي بين الفلسطينيين غير الالجئين كان أعلى منه بين الالجئين، حيث بلغت النسبة               
 بين الالجئين، فيما تساوت نسبة العـائالت المعرضـة   % 21.5 الالجئين و  في أوساط غير25%

 ومن المالحظ انخفاض هـذه      %12النعدام األمن الغذائي بين الالجئين وغير الالجئين حيث بلغت          
  )2009ماس، . (%16 إذ بلغت 2008النسبة بالمقارنة مع عام 

  

  
  

  نية الفلسطي األمن الغذائي في األراضي: 1.2شكل 
  

  أسعار المواد الغذائية في األراضي الفلسطينية 8.12.2

  

حتـى  العالمية خالل األعوام الماضـية و     انعكس االرتفاع الحاد بأسعار المواد الغذائية في األسواق         
بناء على تقرير لمنظمة الفاو صدر      ار باألراضي الفلسطينية أيضاً، و     على األسع  2008منتصف عام   

 من بين الدول األكثر تأثراً من موجة ارتفاع         30سطينية تحتل المرتبة    بنفس العام فإن األراضي الفل    
المواد الغذائيـة شـهد     بحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن مؤشر        و .األسعار العالمية 

  نقطة في نهايـة      35تصاعداً مستمراً خالل األعوام الخمس األخيرة، حيث ارتفعت األسعار بمقدار           
  ) 2009،ماس(. 2004ها في عام  عن مستوا2008عام 

  
بعض  حيث أن ارتفاع أسعار    النسبة األكبر من سلة المستهلك الفلسطيني،        ءالغذا اإلنفاق على    يحتل

الوقـود و   لع أخرى، فارتفاع أسعار الحليب واألرز و       تأثيرات تراكمية في أسعار س     إلى أدىالسلع  



 
 

40

 سـعر األرز  ارتفاع   استمرحيث  ،  ليها تأثير مضاعف في أسعار منتجات تعتمد ع       إلىاللحوم يؤدي   
قد وصلت نسبة االرتفـاع     مع الربع الثاني من نفس العام، و       مقارنة   2008 الربع الثالث من عام    في

لحليب كمادة أساسية فقد ارتفعـت بنـسبة   ا وأما. %8.02وباقي الضفة إلى %7.44  إلىفي غزة 
لعـام ،   ة مع الربع الثاني من نفس ا      بالمقارن 2008  في الضفة خالل الربع الثالث من عام          3.22%

  )2009االجتماعي، المراقب االقتصادي و(%8.01.  إلى في غزة فيما وصلت نسبة االرتفاع 
  

  :المساعدات الغذائية في األراضي الفلسطينية 9.12.2.

  

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      لـسياسات االقتـصادية و     قام كل من معهد أبحاث ا      2007في عام   
الغذائية، حيث أظهرت النتـائج أن هنـاك         للمنظمات العاملة في مجال المساعدات       الفلسطيني بمسح 

 269 في الضفة الغربية،     400(هيئة تقوم بتقديم المساعدات في األراضي الفلسطينية         منظمة و  669
هيئات رسمية، منظمـات    :  أنواع من المؤسسات   أربعةتصنف هذه المؤسسات إلى     و) في قطاع غزة  

  .منظمات دوليةمية، منظمات مجتمع مدني وغير حكوفلسطينية 
  

ترعـاه  الذي  ) برنامج الحاالت الصعبة  (من بين أهم برامج اإلغاثة التي توفرها السلطة الفلسطينية          
مصدر معظـم    و .عينية شهرية للمحتاجين  وزارة الشؤون االجتماعية والذي يوفر مساعدات نقدية و       

ل  كل مـن     لمنظمات الدولية العاملة في هذا المجا     هذه المساعدات من الدول المانحة، حيث تترأس ا       
تغطية  فيما تقوم األونروا ب    ،توزع األغذية على المحتاجين من غير الالجئين      منظمة الغذاء العالمي و   
كما في معظـم بـرامج    . الجئ بالضفة والقطاع1.7من ضمنها الغذاء لنحو االحتياجات اإلنسانية و  
لمواد الغذائية تصل في معظم الحاالت إلى أقل من نصف إجمالي           فإن تكاليف ا  المساعدات الغذائية ،    

ـ       و. كلفة برامج التغذية    بعـض المـشاق التـي يعانيهـا         فعلى الرغم من أن هذه المساعدات تخف
 حـول   اإلنـسانية المؤسـسات   ثقفين و المحتاجون، إال أن هناك تساؤالت جدية تطرح في أوساط الم         

  )2009ماس، ( .كسر حلقة الفقر واء على الجوعجدوى هذه الطريقة في القض
  

  :الريف الفلسطيني في الحد من الجوعدور القطاع الزراعي و 10.12.2.
  

يعتبر القطاع الزراعي في فلسطين من أهم القطاعات الزراعية، على الرغم مـن تراجـع أهميتـه              
يتـه  بسبب تعرضه لسياسات االحتالل الهادفة إلى إضعافه، ومن أبرز الجوانـب التـي تؤكـد أهم               

  حيث بلغت نسبة العمالة فـي      رغم تناقص القدرة االستيعابية للقطاع الزراعي     ،  مساهمته في العمالة  
  يوفر فرص عمل في فترات موسمية، و ال يتطلب ، إال أنه 2006عام % 14القطاع الزراعي إلى 
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  لغ نسبة مهارات عمل عالية، إضافة إلى قدرته على استيعاب جزء مهم من العمالة النسوية، حيث تب
كمـا يـساهم القطـاع      . من مجموع العاملين بالقطاع الزراعي    % 34العامالت في الزراعة حوالي     

من الـصادرات   % 25الزراعي في تخفيض العجز بالميزان التجاري حيث يساهم حالياً بما نسبته            
عـام  % 8في حـين انخفـضت مـساهمته فـي النـاتج المحلـي الفلـسطيني إلـى                  . الفلسطينية

  ) 2008،صبري.(2007
  

من المساحة المزروعة في    % 53.8 بما نسبته    المساحات المزروعة في شمال الضفة الغربية     تساهم  
، 2006-2005الفلسطيني لعـام    اإلحصاء المركزي   األراضي الفلسطينية حسب إحصائيات جهاز      

-2007 األراضي الفلسطينية في العام الزراعي       ارتفاعاً على المساحة المزروعة في    قد طرأ   هذا و 
 دونم، وقد شكلت    1835حيث بلغت    2008-2006دونم مقارنة بالعام      1854، حيث بلغت    2008

المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة النسبة األكبر من مجموع المساحات المزروعـة يليهـا نـسبة               
  .)2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، .( المحاصيل الحقلية ثم الخضراوات

  
السيادة الغذائيـة، مواصـلة النـضال       الزراعة لتحقيق القدر األكبر من األمن و      يتطلب تفعيل دور    
إعـادة  التنمويـة و ن مع مراجعة السياسات الزراعيـة و ذلك بالتزام والفلسطينيةالستعادة األراضي   

ادة السي جعل مهمة تحقيق األمن الغذائي و      ،عدة قضايا منها  ترتيب األولويات بحيث يتم التركيز على       
كموارد انة األراضي الزراعية والمياه     تعزيز مك  . للزراعة اإلستراتيجية الوظيفة األساسية و   الغذائية
اقتـصادي مركـز فـي       المنهج التعاوني كمنهج تنموي و     ، اعتماد  واجتماعية من أجل البقاء    إنتاجية

 التقليدية لدورها فـي تحقيـق األمـن       ية المحاصيل الزراعية األساسية و    الزراعة، التركيز على تنم   
كـذلك  ، و اإلنتاجيـة المـزارعين   الزراعة االهتمام بتطوير قدرات     كما يتطلب تفعيل دور      .الغذائي

  .تعزيز دور المنتجين
  
الحيواني كأحد الوسـائل المـساعدة فـي         بين شقي الزراعة النباتي و     إنتاجيالسعي لتحقيق تكامل    و

أيضاً االهتمـام   و. لثروة الحيوانية  مثل استخدام األسمدة الطبيعية الناتجة عن ا       اإلنتاجتقليص تكاليف   
ر العمل على تقليص دو   داف األمن الغذائي و   األسرية في إطار استه   باالقتصاديات الزراعية المحلية و   

إن عوامـل    .ذلك لتخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائيـة      الحلقات التجارية بين المنتج والمستهلك و     
 بين الهيئات   غذائي بين الفلسطينيين، تتطلب التعاون    تفعيل دور الزراعة في الحد من انعدام األمن ال        

 . الدور لوضع الخطط لتفعي  اع الزراعة و الثروة الحيوانية و     األهلية العاملة بقط  الرسمية الحكومية و  
  ) آب16، 2009عطايا، (
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  نبذة عن المحافظات الشمالية بالضفة الغربية13.2 

  

  حيـث  فة الغربية بسبب ارتفاع الفقر فيها،     تستهدف مؤسسات التمويل الصغير محافظات شمال الض      
  : تضم المحافظات التاليةو. تم اختيار هذه المنطقة كحالة دراسية ممثلة لألراضي الفلسطينية عموماً

  
ربية وفي وسط فلسطين    تقع محافظة جنين في الجزء الشمالي من الضفة الغ        : محافظة جنين  •

، شكل مصدر الخبز الرئيسي لفلسطين    ي  ، الذ تشكل رأس الهرم لمرج ابن عامر     والتاريخية،  
م وهي بذلك واحدة من أقدم التجمعات السكنية بعـد          .ق) 2450(وقد بنيت مدينة جنين عام      

محافظة أريحا، وطوال سنوات االحتالل اإلسرائيلي ساهمت جنين كعادتهـا فـي الكفـاح              
محافظـة  يبلغ تعداد الـسكان فـي       و. )2006،  محافظة جنين . (النضالي للشعب الفلسطيني  

مـن كـال الجنـسين       2007جنين، حسب تعداد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام       
تبلغ مساحة المحافظـة    ) 2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     ( . نسمة 256,619

 كـم   280.8بمـساحة    و 2003 لعام   %48.2 المزروعةنسبة األراضي    مربع، و   كم 583
 كم  286.8بمساحة   و 49.2 حوالي   2004ة للعام   زروعالممربع، فيما بلغت نسبة األراضي      

  )2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( .مربع
  

 21تقع محافظة طوباس إلى الجنوب الشرقي من محافظة جنين على بعد            : محافظة طوباس  •
ويعتبر النشاط .  م400ترتفع عن سطح البحر كم مربع، و45  تبتعد عن نهر األردن و. كم

كل أساسي على الزراعة حيث تشتهر بزراعة       بسيط، تعتمد المحافظة بش   حدود و الصناعي م 
التين إضافةً إلى تربيـة     ن والعنب واللوز و   األشجار المثمرة مثل الزيتو   الحبوب والخضار و  

 كم  57.6كم مربع، منها     402بلغ مساحة المحافظة    يو. )2009 الموسوعة الحرة،  (.الماشية
، فيمـا بلغـت مـساحة األراضـي         2003 لعـام    %14.3، بنسبة   مزروعةمربع أراضي   

بلغ  2005) اإلحصاء الفلسطيني، (12.4بنسبة  مربع و كم50 حوالي 2004المزروعة لعام 
اإلحـصاء  (. نـسمة 50,261   مـن الجنـسين  2007عدد السكان حـسب تعـداد عـام    

 .) 2008الفلسطيني،

  
تشتهر ، و  قرية 56 عدد قراها     يبلغ ،إحدى أكبر المحافظات الفلسطينية سكاناً    : محافظة نابلس  •

اعة بنسبة  تساهم الزر . بالصناعات التقليدية التاريخية التي ميزت هذه المحافظة عن غيرها        
في األغوار التي تضم أيـضاً      نتاج الزراعي على سفوح الجبال و     يتركز اإل قليلة من الدخل و   
س مركز لزراعة   كما تعد نابل  . الخضارلحيوانية و يزرع فيها الحمضيات و     مزارع الثروة ا  
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ساحات شاسـعة   قد صادر االحتالل م   و. الزيتون وتحيط بها بساتين الرمان واللوز والفواكه      
 مستوطنة مما أدى إلى انحـسار مـساحة المراعـي           43أقام عليها   من أراضي المحافظة و   

 كم  221.2 كم مربع منها     605تبلغ مساحة المحافظة     )2009 الموسوعة الحرة، ( .الطبيعية
اإلحـصاء  (2004 و 2003  لعـامي %36.6 بنـسبة  مزروعةحة األراضي المساومربع 

  من الجنسين 2007قد بلغ عدد سكان المحافظة حسب تعداد عام هذا و).  2005الفلسطيني،

  )2008 اإلحصاء الفلسطيني،(320,830
  

 تعـرف   المحافظة  من جبل الكرم وقد ظلت      ) طولكرم(أصل تسمية   يعود  : محافظة طولكرم  •
وفـي  غرب محافظة نـابلس      حتى القرن الثامن عشر وحرف إلى طولكرم، تقع          بهذا االسم 

كانت منذ القدم محط    وكم من شاطئ البحر،     15منتصف السهل الساحلي الفلسطيني على بعد       
يحظى قطاع الصناعة بأهمية خاصة، فيهـا        .كم27تبعد عن مدينة نابلس     . القوافل التجارية 

ت الحرفية والغذائية ويأتي في المرتبة الثانيـة بعـد          الصناعاومصانع إلنتاج األقمشة    عدة  
 اغتصب   حيث تغطي منطقة طولكرم تربة خصبة ووفيرة األمطار،      . عة قطاع التجارة  الزرا

اليهود جزءا كبيرا من أراضيها ولم يتبق منها سوى التالل الوعرة بالرغم من ذلـك فـإن                 
 .والحمـضيات واللوزيـات   السكان يزرعون ما تبقى من أراضيهم الخضراوات والزيتون         

 مـن  2007بلغ عدد سكان المحافظة حـسب تعـداد عـام    2009)  فلسطين في الذاكرة،(
فيما تبلغ مساحة محافظة طولكرم     ). 2008 اإلحصاء الفلسطيني، ( نسمة   157,988الجنسين

ذلـك   و %59.1 كم مربع مساحة األراضي المزروعة بنسبة        145.3 كم مربع، منها     246
 بنـسبة   2004 كم مربع لعـام      141.6بلغت مساحة األراضي المزروعة     ، فيما   2003لعام  

  ) 2005اإلحصاء الفلسطيني، (.57.6%
  

 الغربية على مقربـة مـن الخـط         الضفة شمال غرب    تقع محافظة قلقيلية  : محافظة قلقيلية  •
موقع قلقيليـة الجغرافـي     . تقع أراضيها عند التقاء الساحل مع الجبل      . األخضر في فلسطين  
اهتم السكان بزراعة الحمـضيات، والحبـوب        على صعيد الزراعة  و .منحها أهمية خاصة  

ت معظم أراضيها الزراعية داخل     مع العلم بأن قلقيلية فقد    . والخضراوات واألشجار المثمرة  
كما مارس السكان عدداً من الحرف الصناعية كصناعة المواد الغذائية وزيـت            . خط الهدنة 

يبلـغ تعـداد     )2009الموسوعة الحـرة،    (  .الزيتون ومنتجات األلبان والصابون والزجاج    
 نـسمة   91,21 مـن الجنـسين      2007السكان حسب بيانات جهاز اإلحصاء المركزي لعام      

 كم  59.8 كم مربع، منها     166قد بلغت مساحة المحافظة      و ).2008 اإلحصاء الفلسطيني، (
 كانـت مـساحة     2004في عـام     و 2003ذلك عام    و %36مربع أراضي مزروعة بنسبة     
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اإلحـصاء  . ( من المساحة اإلجماليـة    37.8%  كم مربع بنسبة   62.8األراضي المزروعة   
  )2005الفلسطيني، 

  
مالي الغربي من الضفة    ة سلفيت وسط فلسطين، وفي الجزء الش      تقع محافظ : محافظة سلفيت  •

مـن  يفصلها طبيعياً من الشمال وادي قانـا و       متد طولياً من الشرق إلى الغرب و      تالغربية، و 
تعتبر أراضي المحافظـة وفيـرة      .  قرية لهذه المحافظة   19تتبع  و. الجنوب وادي الصريدة  

في منطقة سلفيت هـي األعلـى فـي         الخصوبة تعتبر حصة الفرد من األراضي الزراعية        
متر مربع، تقتصر الصناعة فيها فقط على صناعات الحجر         ) 1,555(منطقة الضفة الغربية    

رة إسرائيلية في الـضفة     أنشأ االحتالل في المحافظة أكبر مستعم      .بعض الحرف والشايش و 
 على ذلك   يترتب، و هي مستعمرة إريئيل كما تشهد المنطقة حركة استيطانية واسعة        الغربية و 
 الفاصـل، وتهويـد     خاصة بعد إقامة الجدار   ة مساحات شاسعة من أراضي سلفيت و      مصادر

ضم هذا الجزء إلى الكيان الصهيوني مما يؤدي إلى خلق منطقة تمتد من الخـط               المنطقة و 
الموسـوعة  ( سم منطقة شمال فلسطين إلـى قـسمين       تقاألخضر إلى داخل الضفة الغربية و     

 59,570 مـن الجنـسين   2007كان المحافظة حسب تعداد عام بلغ عدد س ) 2009الحرة،
 كـم مربـع، منهـا       204فيما بلغت مساحة المحافظة     ) 2008اإلحصاء الفلسطيني،    (نسمة
ارتفعت النسبة إلى    و 2003 لعام %40.3 بنسبة   المزروعة كم مربع مساحة األراضي      82.2
  )2005اإلحصاء الفلسطيني،  (.2004 كم مربع لعام 83.7 بمساحة 41%

  
   الدراسات السابقة14.2

  

ما تـم الخـوض فـي       ي دراسات سابقة جوانب مختلفة من موضوع التمويل الصغير، ف         عدة تتناول
  :فيما يلي نبذة عن هذه الدراساتو. ا مختلفة أيضاالغذائي من زوايموضوع األمن 

  
  : الدراسات الفلسطينية التي تناولت موضوع التمويل الصغير1.14.2.

  

 . )تقييم برامج القروض النسوية للمشروعات الصغيرة فـي فلـسطين          (:2004 الحاج،   دراسة أمين 
هي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة القـدس، هـدفت إلـى التعـرف علـى قطـاع                   و

المشكالت التي تواجه البرامج والمشروعات     غيرة وبرامج اإلقراض النسوية لها، و     المشروعات الص 
التعرف على الـدور الـذي      روعات الصغيرة وبرامج اإلقراض، و    مشإضافة إلى سبل النهوض بال    

اقتصرت الدراسة على العـاملين فـي       . تلعبه برامج القروض النسوية في إحداث التنمية المجتمعية       
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وفقاً لمجموعة من المتغيرات وأمـا المؤسـسات المبحوثـة          برامج اإلقراض والنساء المقترضات     
والجمعية الفلـسطينية لـصاحبات األعمـال       ) فاتن( والتنمية   المؤسسة الفلسطينية لإلقراض  فكانت،  

من أهمها تبادل الخبرات علـى الـصعيدين        ت الدراسة بمجموعة من التوصيات،      وخرج،  )أصالة(
إيجاد بنية تحتية تدعم االستثمار في قطاع المشروعات الـصغيرة ورفـد هـذا              والمحلي والعالمي،   

ـ  توصيات  و ،الترويج لهذا القطاع   االهتمام ب  القطاع بالتشريعات والقوانين الالزمة مع     ه أخرى موجه
، من أهمها التنسيق والتكامل بينها، كذلك توجيه الخدمات نحو مشروعات تشغل            لمؤسسات اإلقراض 

اكبر عدد ممكن من األيدي العاملة وترتبط باحتياجات السوق، تقديم المزيد من الخدمات والبـرامج               
  .لبي الخدمةالتي تناسب اكبر عدد ممكن من طا

  
التي تؤثر على    في العالقة بين عدد من المتغيرات        ، فيمكن القول انها بحثت       على الدراسة  اتعقيبأما  

تؤثر على مدى نجاح المشاريع الصغيرة، والمشاكل التـي تواجـه مؤسـسات             دوافع المقترضات و  
منهـا علـى تلبيـة      المشاريع الممولة    الدراسة إلى تأثير هذه القروض و      فيما لم تتطرق   .اإلقراض

دخل الناتج من المشروع الصغير،     كيف تم توظيف ال   ء السيدات و  االحتياجات الحياتية األساسية لهؤال   
  .مدى استدامة المشروع و انعكاس نجاحه على تحسين مستوى المعيشة لدى األسرو
  

ـ تحليل أثر تمويل ال    (2009:متناهي الصغر،   بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و    دراسة الش  يع ارشم
 الدراسة إلى تقديم تحليل نوعي وكمي ألثـر         هدفت. )المقترضاتالصغيرة على حياة المقترضين و    

متناهي الصغر على معيشة و أداء المقترضين، حيث أجريت الدراسة على عينة            التمويل الصغير و  
 الحاصلين على تمويـل مـن أي نـوع وألي            من إجمالي المقترضين   %40طبقية عشوائية تشكل    

من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن خصائص المبحوثين تؤكد علـى توجـه                و .غرض
 %57األقل حظاً في المجتمع الفلسطيني، حيث أن        اض إلى استهداف الفئات الفقيرة و     مؤسسات اإلقر 

 سنة، كما أن خصائص المشاريع المدروسة تؤكد أيضاً         60-31 من الفئة العمرية     %79من النساء،   
دور في تكوين   الصغيرة التي لها أهمية و    ات اإلقراض تستهدف المشاريع متناهية الصغر و      أن مؤسس 

ـ  ورأى. إلى استهداف المشاريع القائمة   كما تميل هذه المؤسسات     . دخل األسر الفقيرة    أن  نو المبحوث
اعتبـر  و. ولكنهم غير راضين عن كلفة وحجـم القـرض  . دم منتجات تمويلية مالئمة   المؤسسات تق 

د تـم دراسـتها     بالنسبة ألثر القروض فق   و.  إجراءات الحصول على القرض سلسة     أنهم    من  95%
المسكن، حيث لـوحظ أن      مثل الدخل والتعليم والصحة و     معيشيعلى صعيد اقتصادي واجتماعي و    

أكبر مـن    المعيشةكان تأثيرها على تحسن جوانب      جهة للمشاريع الصغيرة اإلنتاجية     القروض المو 
  .اريع غير إنتاجيةالقروض الموجهة لمش
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جوانـب حياتيـة مختلفـة      في تأثير القروض على     أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها بحثت         
هو كن والدخل أال و   المس في جانب أساسي يضاف إلى الصحة والتعليم و        لكنها لم تبحث  للمقترضين و 

  . رضينعلى توفير أمن غذائي للمقتفهي لم تقيس تأثير قروض المشاريع . الغذاء
  

  الدراسات الفلسطينية التي تناولي موضوع األمن الغذائي 2.14.2.
  

  2008تشغيل الالجئـين الفلـسطينيين،       و وكالة غوث  الغذاء العالمي ومنظمة الفاو و     دراسة برنامج 
هدفت هـذه الدراسـة إلـى        ).ائي في األراضي الفلسطينية المحتلة    ذمسح سريع مشترك لألمن الغ    (

ؤشـرات  قيـاس م لتنفيذ تقييم اقتصادي، اجتماعي كيفي للـسكان        وى األسر و   مست إجراء مسح على  
الغذائيـة علـى الفقـراء      تم تقييم تأثير الزيادة الكبيرة في أسعار الـسلع          األمن الغذائي الرئيسية، و   

والمساعدات ووظـائف الـسوق     تقييم التغيرات في األنماط الغذائية،      لإضافة  . على غزة اإلغالق  و
 مـشاكل  السكان على التكيف من حيث دور ومـساهمة المـساعدات، و           اس قدرة قيو .سبل العيش و

تحديد فئات السكان   لإضافة   .األعالف المرتفعة الجفاف وصدمات السوق مثل أسعار الغذاء والماء و       
 امتدت فترة البحث من نهاية آذار إلى منتصف         .طرق تكيفهم ر عرضة النعدام األمن الغذائي و     األكث

 أسرة في الضفة و غزة، من أبرز النتـائج التـي   2133جراء مسح كمي شمل    تم إ ، و 2008نيسان  
اإلجـراءات  ذائي يعود إلـى األوضـاع الـسياسة و    النعدام األمن الغالسببتوصل إليها البحث أن     

إضـافةً   .العسكرية المفروضة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، مثل االغالقات، تشويه البنية التحتيـة           
   .النمو المطرد للبطالة ودخولانخفاض ال وءارتفاع أسعار الغذال
  

لحاجات الغذائية للمعوزين مـن خـالل       ا تلبيةخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها،        
تقديم برامج لدعم سبل العيش للعائالت التي تتمتع بدرجة مقبولة من األمن غذائي،              .توزيع األغذية 

بـشان  تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية       .ثر احتياجاً تركيز توزيع المساعدات على العائالت األك     
االجتمـاعي و   أسسة نظام رقابة لألمن الغذائي و     م .الضمان االجتماعي تقديم برامج شبكات األمان و    

تحديد األبحـاث االجتماعيـة     . برامج االستجابة السريعة  سية و وضع المؤشرات الرئي  لاالقتصادي،  
تحـسين اإلنتـاج     . في الحماية االجتماعية   عن النقص معلومات  االقتصادية الالزمة للحصول على ال    

الغذائي للعائالت األكثر انكشافاً باعتباره وسيلة لتوليد الدخل وطريقة لمواجهة االرتفاع في أسـعار              
، إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية عالية     لطلب المحلي و  ا لتلبية من خالل التنويع بأنماط اإلنتاج       الغذاء

  .غيرها من األنشطة الداعمةتأمين لقطاعات الزراعة والرعي والمياه وخدمات الدعم و
  

  الغذائي من قبلتوفير األمن ل على آليات تدخل أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها ركزت
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المؤسسات الدولية سواء كانت هذه اآلليات على شكل مساعدات غذائية طارئـة             الجهات الرسمية و  
الذي يقدم إلـى    (غذائي، فيما لم تتطرق إلى كيفية استخدام خدمات التمويل الصغير           أو دعم اإلنتاج ال   

و توظيف هذه الخدمات على النحو الذي يساعد على تامين          ) قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني    
االحتياجات الغذائية لهذا الفئات و االستثمار في جانب تحسين اإلنتاجية الغذائية باستخدام التمويـل              

  .غيرالص
  

تحليل أثر المساعدات الغذائية على بعـض المؤشـرات االقتـصادية            ( :2009دراسة معهد ماس،    
قام المعهد بتحليل أثر المساعدات الغذائية علـى كـل مـن            : )الكلية الهامة في األراضي الفلسطينية    

بطالـة والفقـر    اإلنتاج الزراعي، والمستوردات الغذائية، والرقم القياسي ألسعار المواد الغذائية وال         
واستخدمت الدراسة قاعدة بيانات المساعدات الغذائية التي ينشرها برنامج الغـذاء           . واألمن الغذائي 

أما البيانات المتعلقة بالمتغيرات االقتصادية األخرى التي تحتاجهـا         . العالمي على موقعه اإللكتروني   
، 1995-2007 الفلسطيني للفترة الدراسة، فقد تم تجميعها من منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء 

لوحظ أن هناك تذبـذب فـي حجـم          .1994-1988 ةوالجهاز المركزي لإلحصاء اإلسرائيلي للفتر    
عدم االستقرار السياسي واألمني    ل ذلك     يعود و .المساعدات الغذائية المقدمة في األراضي الفلسطينية     

 نتاج وتوفر فائض عـرض    ضوء ظروف اإل   تقدم بعض الدول المساعدات على       حيثاالقتصادي،  و
لكـن  كان هناك العديد مـن النتـائج و       .  إضافة إلى طبيعة البيانات ودقة تجميعها      ،بدوافع سياسية و

 ما يتعلق بموضوع األمن الغذائي، حيث تبـين مـن النتـائج أن تـأثير                 على  هنا هايقتصر عرض 
 قـد   ن غذائيا من الفلسطينيي   نالمساعدات الغذائية على األمن الغذائي هامشياً، إذ أن نسبة غير اآلمني          

ومع أنه مـن الـصعب      .  على الرغم من الزيادة في حجم المساعدات خالل هذه السنوات          ازدادت،
إغفال دور المساعدات الغذائية في تحسين األمن الغذائي، إال أن نتائج الدراسة تشير إلـى ضـعف                 

راضي الفلسطينية، وقد يعود هـذا      تأثير المساعدات الغذائية في التخفيف انعدام األمن الغذائي في األ         
األمر إلى سوء االستهداف وعدم الوصول لجميع األسر التي تحتاج هذه المساعدات، ويزداد األمـر            

ـ . سوءاً عندما تحصل عائالت على مثل هذه المساعدات وهي ليـست مـستحقة             ت الدراسـة  أوص
اً هاماً في تخفيـف حـدة       لعب دور ت التي ة التركيز على الزراع   من أهمها بمجموعة من التوصيات    

منتجات غذائية أخرى   و. اء المنتجات الزراعية المحلية   حيث يمكن شر  . الفقر وانعدام األمن الغذائي   
وضع آليـات لتنفيـذ اإلسـتراتيجية       لإضافة  ،  تقديمها كمساعدات و عن طريق المستورد الفلسطيني   

عمل على تحفيز اإلنتاج المحلي      ت الموضوعةاألهداف اإلستراتيجية   حيث أن   الوطنية لألمن الغذائي،    
  . االعتماد على المساعدات الغذائية من الخارجو تخفض

  
  في أثر المساعدات الغذائية على مجموعة من أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها بحثت 



 
 

48

المؤشرات االقتصادية ومن ضمنها األمن الغذائي، حيـث بينـت أن هـذه المـساعدات ال تـؤدي          
ويـل األمـن     تم تلكنها لم تبحث في مجاال    و. تقليل من حالة انعدام األمن الغذائي     اللى  بالضرورة إ 
   .هو ما تبحث فيه هذه الدراسةالغذائي و

  
المساعدات العينية مقابل النقدية، دراسة إحصائية       (:2009عوض مطرية،   دراسة سليمان ربضي و   

ذه الدراسة بإشراف معهد أبحاث السياسات      قام الباحثان بتنفيذ ه   : )على عينة من العائالت الفلسطينية    
 أكثـر   همامعرفة أي  و تهدف إلى مقارنة أسلوب المساعدات العينية مقابل النقدية،       ، و االقتصادية ماس 

روف اقتصاد األراضي الفلسطينية وبنى العائالت وشـروط الفقـر          فاعلية لمساعدة الفقراء ضمن ظ    
 الذي ضم عينة مـن      PPP)(لى نتائج مسح األسرة     تم إجراء الدراسة ع   . القطاعالسائدة في الضفة و   

وفر هذا المـسح معلومـات      . 2006 عام   زيقام به جهاز اإلحصاء المرك     أسرة فلسطينية و   2087
معلومات عـن   لذي تعيشه األسر المذكورة و    مهمة عن درجات األمن الغذائي و األمن االجتماعي ا        

  .األنماط الغذائية لهذه األسر
  

. فقدان األمن الوظيفي  عالقة قوية بين الفقر والدخل و     وجال األمن الغذائي،    تبين وجود مشاكل في م    
كـان مـن أبـرز      و. لعائالت والتوصية ببرامج مساعدات محددة    قامت الدراسة بتحديد احتياجات ا    

التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، أن هناك حاجة ملحة لتقييم أسباب نقص األمن الغـذائي و      
حيث من شأن هذه األبحاث أن تؤدي إلى تحسين كبيـر فـي سياسـات تقـديم                 . نتائج هذا النقص  

تـساعد  الأمن الغذائي و  ساعد في تقليص ال   تالمساعدات، كما أن برامج المساعدات الغذائية يمكن أن         
  .رنة تالئم ظروف المناطق المختلفةعلى رسم معايير م

  
مرة عدات للعائالت الفقيرة و   ابين من المس  قارنت بين أسلو  أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها        

تساعد الفقراء على تجاوز فقرهم وتخرجهم من حالة االتكاليـة  أخرى لم تتحدث عن تمويل مشاريع       
وهو ما تسعى إليه هذه الدراسـة       من الغذائي،   و لكنها أوصت بإجراء دراسات عن األ      . االعتماديةو

ي مـن زوايـا بعيـدة عـن          األمن الغذائ   توفير معلومات عن سبل تحسين     من حيث الوصول إلى   
  .االتكاليةالمساعدات و

  
ة     تقييم اآلليات المتبعة لتحقيق األمن الغذائي        (: 2009 ،دراسة أيمن موسى   من قبل المؤسسات العامل

ستفيدين          ة نظر الم ماجستير قدمت لجامعة القدس من خالل       رسالة   هيو. )في محافظه جنين من وجه
مشاريع تحـسين مـستوى األمـن       ل  المستفيدين تقييمقياس  ل تلمستدامة هدف برنامج التنمية الريفية ا   

هـذه المؤسـسات ، عـدد       عمل  طبيعة  : من حيث  ،محافظةالعدة مؤسسات في    التي تنفذها   الغذائي  
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طبيعة المشاريع المنفذة، مدى مراعاة المؤسسات لخطة السلطة الوطنية للتنمية، مستوى التنـسيق             و
 2008نفذت الدراسة في الفترة الواقعة ما بين شهري نيسان          . لرسميةبين المؤسسات والمؤسسات ا   

، تكون مجتمعها الدراسي من جميع مدراء المؤسسات العاملة في األمن الغذائي فـي              2009ونيسان  
، إضافة إلى جميع األفراد الذين استفادوا من البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات والبـالغ               المحافظة

غربها، في الفترة الممتدة مـا بـين        و قرى في شرق المدينة      ستستفيدا، في    م 900عددهم حوالي   
تبين انه ال يوجد أثر لكل من عدد الدورات التدريبية التي شارك فيهـا              وقد   . المجتمع 2000-2007

  المـستفيدين   درجة تقيـيم   ، على هم منها، وعدد أفراد أسر    وا، وعدد البرامج التي استفاد    ينالمستفيد
كمـا خرجـت    . عة لتحقيق األمن الغذائي من قبل المؤسسات العاملة في محافظة جنين          لآلليات المتب 

  . تنفيذ مشاريع مستدامة لتحقيق األمن الغذائيراسة بتوصيات تشجع على التنسيق والد
  

فقط في تقييم السكان المحليين الذين استفادوا من أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها بحثت 
 المنفذة  في المشاريعآرائهمبل مؤسسات عاملة في هذا المجال ون الغذائي المنفذة من قمشاريع األم

المستفيدين ضمن معايير عبارة عن مساعدات لفئات معينة من التي كانت لتحقيق األمن الغذائي و
رة في إقامة مشاريع مدرة للدخل وتساعد في تحقيق حيث لم يكن المستفيدين أصحاب المباد. معينة
بالتالي لم تبحث الدراسة في إمكانية مساعدة السكان على توفير التمويل الالزم و. من الغذائياأل

  .إلقامة مشاريع خاصة بهم
  

  الدراسات العربية 3.14.2

  

االئتمـان الريفـي و     دور التمويل و   (2005:،  محمود خالف بد المطلب و  محمد ع : دراسة مصرية 
تهـدف  ). ئي لبعض الفئات في الريـف المـصري       لغذابرامج األمان االجتماعي في تحقيق األمن ا      

االجتماعية المحلية في تمويل فقراء الريف من الفئات         إبراز دور المؤسسات التمويلية و     الدراسة إلى 
فروعه، الصندوق االجتماعي للتنمية، صندوق التنميـة        البنك الرئيسي للتنمية و    المستهدفة، ممثلة في  

عيات التعاونية الزراعية، الجمعيات الـشرعية اإلسـالمية و وزارة          المحلية، البنوك اإلسالمية، الجم   
إضافة إلى كثير من المؤسسات التي يمكن أن تحقق أمن غذائي للمواطن كما تهدف إلـى                . التموين

التعرف على وعي الفئات المستهدفة تجاه إمكانية خلق التمويل لدرجة من األمن الغذائي و التعرف               
تعمل الدراسة على عرض المشكالت التـي تحـول دون   فة لتلك الفئات ودر الدخل المختل  على مصا 

  .حلولانية الوصول إلى مصادر التمويل وإيجاد مقترحات وإمك
  

   المؤسسات التمويلية الحكومية وغير الحكومية، شملتأما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها 
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وضح دور الفقراء في استثمار أو توظيـف        لكنها لم ت  و. فقراء المصريين بالوصول إليها   مشاكل ال و
وكيفية المحافظة عليه وإيجاد مصادر دخـل        .صول عليه لتحقيق أمنهم الغذائي    هذا التمويل حال الح   

خصوصية المجتمع   الغذائي، مع األخذ باالعتبار متغيرات و      مشاريع ذات صلة باألمن   من مبادرات و  
  .المصري

  
. )الريفية في إقليم الشرق األدنى    ر في التنمية الزراعية و    يل الصغي دور التمو  (:2004دراسة الفاو،   

مـن  . الريفـي  الصلة بالتمويل الصغير و    حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض القضايا ذات        
دراسة إلـى   قد تطرقت ال  و. وض الزراعية حيث دور التمويل الصغير في توسيع نطاق خدمات القر        

قـد  و.  المزارعين الصغار بالوصول إلى الخدمات المالية      واقع مؤسسات التمويل ومشاكلها ومشاكل    
خرجت الدراسة بمجموعة توصيات مثل االهتمام بإيجاد بيئة مواتية تركز علـى بلـورة سياسـات              

تمام بتطوير نشاط   كذلك االه االستثمار أمام صغار المزارعين و    مستقرة لالقتصاد حتى تعزز فرص      
  . لسياسات تتركز على جعل الزراعة أكثر ربحيةالقطاع الزراعي مع جعل االقطاع الخاص و

  
لم تخصص لقطر بعينه بل شـملت إقليمـاً   كانت واسعة و  أما تعقيبا على الدراسة، فيمكن القول انها        

 وهـي قـروض     اإلقـراض بالتالي من المفيد التخصص بدراسة جزئية هامة من بـرامج            و .كبيراً
لتحقيـق  تطويرها وصوالً   تراض لهذه المشاريع و   كان في االق  نجاح الس الزراعة والثروة الحيوانية و   

  .هو ما تحاول هذه الدراسة البحث فيهأمن غذائي لهم و
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  فصل الثالثال

______________________________________________________  

  إجراءاتهامنهجية الدراسة و

  
  لمـنهج الدراسـة     لك توضيح يتطرق هذا الفصل إلى المنهجية المتبعة في إجراء الدراسة، بما في ذ           

  .تحليل البيانات إحصائياً متغيرات الدراسة وية،دوات البحثاأل ، حجم العينة،لمجتمعا
  

   منهج الدراسة 1.3

  

، اإلنـسانية  علومألبحاث ال نظراً لمالئمته لموضوع الدراسة و    . استخدام المنهج الوصفي  تم  : المنهج
  )2006م، عزا( .تفسيرهاو هاتحليلوالبحث عن أوصافها  وفهو يهتم بدراسة الظاهرة

  
   مجتمع الدراسة2.3

  
 مقتـرض   1325 وعددهم  الزراعة والثروة الحيوانية     مقترضي مشاريع تكون مجتمع الدراسة من     

مؤسسات شبكة اإلقراض الصغير التـي       و . في محافظات شمال الضفة الغربية     2008-2007لعامي  
   . خمسةعددهاو  هذا المجال ولنفس الفترةقدمت قروض في

  
  عينة الدراسة3.3 

  

  :عينة المستفيدين1.3.3. 
 

شمال إلـى مدينـة، قريـة       المحافظات   في   ينة طبقية عشوائية، تم تقسيم مناطق الدراسة      ع •
  .مخيمو



 
 

52

تم تقدير حجم عينة كل مؤسسة حسب نسبة مجموع قروضها إلى مجموع قـروض كافـة                 •
  .المؤسسات المذكورة مع التقريب

  .1325رض من مجموع تقم 160 أي ما يوازي %12.1حجم العينة  بلغ  •
  

  :عينة المؤسسات 2.3.3.

  
  يبينان عينة الدراسة) 2.3، 1.3(الجدولين 

  
  2008-2007المؤسسات المبحوثة وعدد قروضها لعامي : 1.3جدول 

  
  %حجم عينة المؤسسة   مجموع 2008قروض عام  2007قروض عام   المؤسسة

 12.6 167 102 65  التوفير و التسليف

 4.5 59 48 11  صندوق التنمية

  18.9 250 159 91  أصالة
 47 622 427 195  فاتن

 17 227 165 62  أكاد

 100 1325 901 424  مجموع

  
  .عينة المؤسسات المبحوثة حسب السنة: 2.3جدول 

  

  المؤسسة
عدد وحدات 

 2007عينة 

عدد وحدات 

 2008عينة 

مجموع وحدات 

  العينات
  %حجم العينة

 12.6 20 12 8  تسليفالتوفير و ال

 4.5 7 6 1  صندوق التنمية

 18.9 31 20 11  أصالة

 47 75 52 23  فاتن

 17  27 20 7  أكاد

 100  160 110 50  مجموع

  
لتي قدمت قـروض فـي مجـال       تم إجراء مسح شامل لمؤسسات شبكة اإلقراض الصغير ا         •

 مع المـسؤولين     من خالل إجراء مقابالت    2008-2007الثروة الحيوانية لعامي    الزراعة و 
 .اإلداريين بواقع مسؤول عن كل مؤسسة
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  :عددها خمسة وفقاً للمعطيات التاليةتم اختيار المؤسسات و •
  

o     الثرة الحيوانيـة مثـل      تقدم قروض للمشاريع الزراعية و     تم استثناء المؤسسات التي ال
 تقـدم   أنيرا أو على األقل التي لم     وكالة و جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة كاريتاس و       ال

 حسب المعلومـات المـستقاة مـن هـذه     2008-2007مثل هذه القروض خالل عامي   
 . المؤسسات

o ناء كل من مؤسسة اإلسكان التعاوني أيضاً تم است CHFذلك لظـروف فنيـة تتعلـق    و
فرز قروض المشاريع المذكورة حيث ال       و تتمثل بصعوبة تحديد  وبطبيعة عمل المؤسسة    

شـركة ريـف     كما تم استثناء   . بنوع قروض المشاريع   توجد قاعدة بيانات مفصلة لديهم    
سـماء  اإلدالء بأي بيانـات عـن أ       تام و  ذلك لرفضهم التعاون بشكل   للتمويل الصغير و  

  .بحجة سرية هذه البيانات هواتف المقترضينو
o          كقروض للمـشاريع الزراعيـة     % 25بالنسبة لقروض مؤسسة فاتن تم تقدير ما نسبته

من مجموع القروض ككل،    ) اء على المعلومات الواردة منهم    ذلك بن و(الحيوانية  الثروة  و
ويوضح الجـدوالن التاليـان     . حيث ال يوجد لديهم أيضا بيانات مفصلة بنوع المشاريع        

  .حجم عينة كل مؤسسةالمؤسسات المبحوثة و
  

 160مقترض أي مـا يعـادل   /  قرض1325 من مجتمع الدراسة البالغ  %12.1يبلغ حجم العينة 
  )مالحظة كل مقترض يأخذ قرض واحد بالسنة (.مقترض/ قرض

  
   الدراسةتاوأد4.3 

  

لمقدمي  ىخرأو للمستفيدين من خدمات التمويل الصغير،     مقابلة   استمارةوالمالحظة غير المباشرة،    
   .هذه الخدمات

  

  : مقابلة المستفيديناستمارة1.4.3. 

  

   :الخطوات التاليةحسب  اهقد تم تصميمو
 

 تحقق أهداف الدراسـة   اسة بحيث توفر إجابات لألسئلة، و     سئلة الدر أل تبعاًفقرات  الصياغة   •
  .المرجوة
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أسئلة عـن   المحور األول    سؤاالً، يتضمن    38 تتضمن محاور    ثمانية  من االستماراتتكون   •
ثـة،  الخصائص االجتماعية والمحور الثاني عن الخصائص االقتـصادية للعـائالت المبحو          

ة المقترضين مع مؤسسات التمويل الصغير، فيمـا        يتضمن المحور الثالث أسئلة عن عالق     و
حتـى الثـامن    لمحور الرابع أسئلة عن القروض، وتتضمن المحاور من الخامس و         يتضمن ا 

عن دور التمويل الصغير في تحقيـق       حددت أوزانها حسب مقياس ليكرت الخماسي       أسئلة  
تـسهيل  يـع الغـذائي و    فرة الغذائية، التنو  هي الو رئيسية الثالثة و  األمن الغذائي بمحاوره ال   

    .الحصول على الغذاء في كل األوقات
  

  : مقابلة لمسؤولي المؤسساتاستمارة2.4.3. 

  

  : الخطوات التاليةحسب اتم تصميمهو

  

توفر فقرات الدليل    بحيث   سئلة الدراسة عن برامج التمويل الصغير،     تبعاً أل صياغة الفقرات    •
  .اإلجابات الكافية لهذه األسئلة

يتضمن أسئلة عن     سؤاالً، المحور األول و     39تسعة محاور تتضمن     منرة  االستماتصميم   •
حتى السابع أسئلة عن الفئـات       فيما تضمنت المحاور من الثاني و      العامة للمؤسسة، بيانات  ال

أنـواع   الخدمات غير الماليـة،   ة، مجاالت اإلقراض وإجراءاته، و    المستهدفة لعمل المؤسس  
ضمانات القروض، آليات المتابعة واالسـترداد      قراض،  أولويات اإل  القروض، نسب الفوائد،  

التاسع أسئلة مفتوحة عن الـصعوبات التـي       وتضمن المحوران الثامن و   . واالستدامة المالية 
  .مقترحات تطويرهعترض عمل برامج التمويل الصغير وت

  
  :ثبات أداة الدراسة3.4.3. 

  
باعتبـاره  ) Cronbach Alpha (فـا تم حساب معامل الثبات كرونبـاخ أل  للتحقق من ثبات األداة

 البالغ عـددها    األداةتوزيع أسئلة    من خالل  و ذلك ) Consistency (مؤشراً على التجانس الداخلي   
  .سؤاالً على عينة الدراسة حيث تبين تمتع األداة بمعامالت ثبات عالية 38
  

 0.70لـى مـن      كانت جميعهـا أع     معامالت الثبات للمجاالت الفرعية    أن) 3.3(يتضح من الجدول    
، وهي قيم عالية ومقبولة في البحث العلمي، وتفي بالغرض المطلوب مـن             87.35وثبات األداة بلغ    

  .الدراسة
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  لألداة كاملة)  ألفا-كرونباخ (معامل الثبات بحسب معادلة : 3.3جدول 
  

  المجال  الرقم
عدد 

  الفقرات

قيمة 

  ألفا

 0.72 11  ئيةدور برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذا 1

 0.97 16  دور برامج التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء في كل األوقات 2

 0.85 7  دور برامج التمويل الصغير في توفير الغذاء المتنوع  3

 0.86 5  دور برامج التمويل الصغير في تلبية االحتياجات الغذائية للفئات العمرية  4

 0.87 39  األداة الكلية 5
 

 :صدق األداة4.4.3. 
 

ورد ذكرهم  اختصاص  محكمين ذوي خبرة و   تتكون من ثماني    تم عرض أدوات الدراسة على لجنة       
و ،  توافق الفقرات مع المحاور   المعنى و وضوح الصياغة و   لمعرفة رأيهم في  في ملحق لجنة التحكيم     

 بمالحظات  العمل تمقد  ، و ما اللغوية ، وسالمته الدراسة موضوعقياس  على   قدرة األداتين مدى  كذلك  
  .النواحي حيث تم تعديل الدليل وفقا لمقترحاتهم في بعض المحكمين

  
  خصائص عينة الدراسة 5.3

  
  فيما يأتي تلخيص الهم خصائص عينة المبحوثين

  
  الخصائص االجتماعية. 1.5.3

  
  )4.3(اهم الخصائص االجتماعية للمبحوثين يلخصها جدول 

  
بيانات المقابالت مـع    : المصدر(لعينة حسب المتغيرات التالية     يبين توزيع وحدات ا   : أ-4.3جدول  

  )عينة المستفيدين
  

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى   المتغير
20-30 48 30 
31-40 47 29.3 
  العمر 26.9 43 41-50

 13.8  22   فما فوق50
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يانات المقابالت مـع    ب: المصدر( التاليةيبين توزيع وحدات العينة حسب المتغيرات       : ب-4.3جدول  
  )عينة المستفيدين

  
  النسبة المئوية  التكرار  المستوى   المتغير

  الجنس 78.8 126  أنثى
 21.2  34  ذكر

  الحالة االجتماعية 6.9 11  عزباء/أعزب
 93.1 149  ة/متزوج

 6. 1  أمي

 41.3 66  تعليم أساسي

 39.4 63  تعليم ثانوي

  7.5 12  دبلوم متوسط
  التعليم

 11.3 18  لوريوسبكا

 20.6 33   فما دون4
5-7 70 43.8 
  عدد أفراد األسرة 28.8 46 8-10
 6.9 11 10أكثر من 

  

  :العمر. 1.1.5.3
  

 عامـاً  30-20 من أفراد العينة تراوحت أعمارهم بين %30ما نسبته يالحظ من الجدول السابق أن     
أعمال رحلة العمرية إلى تأسيس مشاريع و    هذا يدل على حاجة األفراد في هذه الم       ، و نسبة أعلى   هيو

مساندة ألعمالهم األساسية، فيما بلغت نـسبة األفـراد الـذين           تطوير أعمال إضافية    خاصة بهم أو    
األفراد الذين تتراوح أعمارهم    من   %26.9 نسبة   ا، يليه 29.3% عاماً   40-31تتراوح أعمارهم بين    

 13.8  قد بلغت عاماً و50 ممن تتجاوز أعمارهم كانت أدنى نسبة ألفراد العينة عاماً، و50-41بين 

المتـزوجين حـديثاً لالقتـراض      و المقبلين على الـزواج   ذا يؤكد على حاجة صغار السن و      هو% 
  .مشاريع تعينهم على إعالة أسرهمتوظيف القروض في و
  

  :الجنس. 2.1.5.3

  

وبلغـت   ألفـراد العينـة   النسبة األعلىشكلت اإلناث  فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب الجنس،        
هذا ما ينسجم مع الرسالة التي تتبناها عدة مؤسـسات           و .%21.2، فيما بلغت نسبة الذكور     78.8%
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عي االجتماين االقتصادي و  لتمويل النساء رافعين شعار التمك     مللتمويل الصغير في تخصيص برامجه    
كذلك مؤسـسة أصـالة،     الريفية و ع لجمعية تنمية المرأة     التسليف التاب للمرأة، مثل برنامج التوفير و    

 إلـى  يحتاجلكن يبقى السؤال الذي     ل لإلقراض أمام الذكور حديثاً، و     مؤسسة فاتن التي فتحت المجا    و
هل جلـب ذلـك     فعالً التمكين االقتصادي و   التقصي هل النساء المقترضات حققن      مزيد من البحث و   

 اسـتدامة مـشاريعهن   القـرض و  هن في أمور عدة مثل سداد       عي لهن أم زاد من أعبائ     اتمكين اجتم 
تولى رب األسرة عملياً زمـام      ض صورياً باسم السيدة المقترضة، و     ، أم كان القر   نتسويق منتجاته و

 مؤتمر المرأة   في اتفق عليه الذي  االجتماعي للمرأة    و ياالقتصاد مفهوم التمكين    حيث ينص . األمور
 علـى  1994التنميـة عـام   لسكان ومتحدة العالمي بالقاهرة لمؤتمر األمم الو1995 في بكين عام 

ـ               ( شمل استخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتركة مع اآلخرين إلحداث التغيير، علماً أن هـذا ي
 ال   التمكـين  أنهذا يدل علـى     و )اكتساب مهارات الوصول لألهداف   القدرة على اتخاذ القرارات و    

التـصرف بهـذه     القرار و  خاذلى ات قدرتها ع شمل  ي بل   ،قتصر على امتالك المرأة لمصادر الدخل     ي
  .المصادر

  
  :جتماعيةالحالة اال. 3.1.5.3

  
نـسبة  و ات  / من العازبين  %6.9نسبة   كالتالي،توزيع أفراد العينة    كان  في هذا الجانب    فيما يتعلق   

غيـر   تفوق غيرهم من     المادية المتزوجين   عباءأمؤشر على أن     ات، وهذا / من المتزوجين  %93.1
مشاريع مدرة للدخل لإلنفاق علـى العائلـة أو         دوافع االقتراض لديهم إلقامة     يد   مما يز  ،المتزوجين

  .  تحسين الوضع المعيشي لها
  

  :التعليم. 4.1.5.3

  

 علـى   حاصـلين  من األفراد    %41.3بالنسبة للمستوى التعليمي ألفراد العينة، كانت النسبة األعلى         
هذا ينسجم اصلين على تعليم ثانوي فقط، وحن األفراد م%39.4 تالها ما نسبته تعليم أساسي فقط، 
من المعروف عملياً أنه ال زالـت هنالـك         ن معظم المقترضات هن من النسوة و      مع أمرين، األول أ   

 5 حيث بلغ عدد الذكور الملتحقين بالتعليم فـي عمـر            ،وق لصالح الذكر في ارتفاع نسبة التعليم      رف
 وذلك حسب نتـائج تعـداد    الضفة الغربيةمن اإلناث في409,087  مقابل 410,415سنوات فأكثر 

 األمر الثاني أن انخفاض مستوى      .2007المساكن الذي نفذه جهاز اإلحصاء المركزي لعام        السكان و 
 إلى أن الفقر يـنخفض      1998 حيث يدلل تقرير الفقر في فلسطين عام         التعليم يقلل من فرص العمل    

حصول على  لعليم المنخفض أنفسهم مضطرين ل     األفراد ذوي الت   حيث يجد ،  مع ارتفاع مستوى التعليم   



 
 

58

 نـسبة   بالعودة إلى الجدول السابق نجد أن     و. ساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة    تتمويل لمشاريع   
 بلغتالحاصلين على دبلوم متوسط نسبة و،  11.3% قد بلغتتعليم جامعي على األفراد الحاصلين 

  .التعليم العالي بقوة بانخفاض الفقرارتباط  يثمن حالتقرير مع ما أشار إليه هذا ينسجم و  7.5%
  

  :حجم األسرة. 5.1.5.3

  

 أعلى نسبة بين أفراد العينـة،  هيو  أفراد7-5تتكون من من األسر %43.8  نسبة أن بينت النتائج
 بلغ متوسط عدد األفراد لكـل       فقد 2007لعام    جهاز اإلحصاء المركزي   إحصائيات هذا ينسجم مع  و

 ،  %28.8  بلغـت  و  أفراد 10-8 نسبة األسر التي تتكون من       ثم،   فرد 5.5ربية  أسرة في الضفة الغ   
التي يبلغ عدد أفرادهـا     نسبة األسر   و،  20.6% أفراد فما دون     4نسبة األسر التي تتكون من      بلغت  و

  . على انحسار ظاهرة األسر الممتدةا يدلمم وهي أقل نسبة %6.9  فبلغت أفراد10أكثر من
  

بيانـات  : المـصدر  (مـن الـذكور   يع وحدات العينة حسب الفئات العمرية        يبين توز  : 5.3جدول  
  )المقابالت مع عينة المستفيدين

  
 50فوق  50-20 19-7   سنوات6-1من   أقل من سنة

ور
ذك
 ال
دد
ع

ار  
كر
الت

  

ار  %
كر
الت

  

ار  %
كر
الت

  

ار  %
كر
الت

  

ار  %
كر
الت

  

%  

1  18 11.3 40 25 41 25.6 92 57.5 42 26.3  
2 1 .6 11 6.9 43  26.9 34 21.3 - - 

3 - - 1 .6 11 6.9 19 11.9 - - 

4 - - - - 4 2.5 7 4.4 - - 

5 - - - - - - 1 .6 - - 

6 - - - - - - - - - - 

7 - - - - 1 .6 - -  - - 

8 - - - - - - - -  - -  
9 - - - - - - 1 .6 - -  
10 - - - - - - - -  - -  
11 - - - - - - - -  - -  
12 - - - - - - - -  - -  
13 -  - - - - - 1 .6 - -  

 26.3 42 96.9 155 62.5 100 32.5 52 11.9 19مجموع
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  :الفئات العمرية لذكور األسر. 6.1.5.3

  

هـذا  و %96.9بلغـت  و سنة   50-20األسر لديها ذكور في الفئة العمرية       من  نسبة  اعلى  يالحظ أن   
فـذه  حيث أظهرت نتائج تعداد السكان الذي ن يدل على ارتفاع نسبة قوة العمل لدى األسر الفلسطينية 

عدد النشيطين اقتصادياً من الجنسين فـي الـضفة الغربيـة بلـغ              أن   2007جهاز اإلحصاء لعام    
من كال الجنسين في نفـس      عدد المشتغلين    فيما بلغ ،  سنوات فأكثر  10شخص في عمر     536,354
بلغـت  و.   نسمة لنفس التعـداد     2,350,583من عدد السكان البالغ      459,890نفس العمر   التعداد و 
 مـسح القـوى   حسب2004 لعام  %40.4  ةقوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينينسبة ال

نسبة األسـر التـي     بلغت  بالعودة إلى الجدول السابق     و .العاملة الذي نفذه جهاز اإلحصاء المركزي     
لمدارس وارتفاع النسبة يدل على     هم غالباً طلبة ا    و %62.5  سنة 19-7 الفئة العمرية    فيلديها ذكور   

 بلغت و ،إضافيةتطوير مصادر دخل     إلى االقتراض و   مما يدفعها نفقات التعليم   لسد    هذه األسر  حاجة
نسبة األسر التي لديها ذكور     و،  %32.5سنوات   6-1 لديها ذكور في الفئة العمرية       التينسبة األسر   

     .أقل من سنةأعمارهم لألسر التي لديها ذكور  %11.9 ، و%26.3  بلغت سنة50أعمارهم فوق 
  

بيانات المقابالت  :  المصدر  يبين توزيع وحدات العينة حسب الفئات العمرية من اإلناث         :6.3جدول  
  مع عينة المستفيدين

  
 50فوق  50-20 19-7   سنوات6-1  أقل من سنة

ث
إلنا
د ا
عد

ار  
كر
الت

بة  
نس
ال

ار  
كر
الت

بة  
نس
ال

ار  
كر
الت

بة  
نس
ال

ار  
كر
الت

بة  
نس
ال

ار  
كر
الت

بة  
نس
ال

  

1  15 9.4 38 23.8 48 30 97 60.6 38 23.8 
2 1 .6 10 6.3 20 12.5 30 18.8 - - 
3 - - 3 1.9 20 12.5 15 9.4 - - 
4 - - - - 3 1.9 5 3.1 - - 
5 - -  - - - - 3 1.9 - - 
6 - - - - - - - - - - 
7 - - - -   - -  - - 
8 - - - - - - - -  - - 
9 - - - - - -   - -  
10 - - -  - - - - -  - -  
11 - - - - - - - -  - -  
12 -  - -  - - - - -  - -  
13 - - - - - -   - -  

 23.8 38 93.8 150 56.9 91 31.9 51 10 16 المجموع
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  :الفئات العمرية إلناث األسر. 7.1.5.3

  
 بلغـت  سـنة  50-20نسبة األسر التي لديها إناث في الفئة العمرية يالحظ من الجدول السابق أن 

 بلغـت و  سنة 19-7نسبة األسر التي لديها إناث في الفئة العمرية          تالها،  هي أعلى نسبة   و 93.8%
تـرتبط بـنفس    وهذه النسب تنسجم مع نسب الذكور من نفس الفئات في الجدول السابق و 56.9%

المرتبـة  ، و تعلـيم   ال إنفاق أكثر علـى   الظروف من حيث كون األفراد في هذه األعمار بحاجة إلى           
  نسبة األسر  ثم،  %31.9 بلغت و   سنوات  6-1الثالثة كانت لألسر التي لديها إناث في الفئة العمرية          

التي لديها إنـاث    انت أقل نسبة لألسر     ك، و %23.8بلغت   سنة و  50التي لديها إناث أعمارهن فوق      
   .%10 بلغتو  أقل من سنةأعمارهن

  
  :الخصائص االقتصادية. 2.5.3

  

  )7.3(اهم الخصائص االقتصادية للمبحوثين يلخصها جدول 
  

  )بيانات مقابالت( ربة األسرةعمل رب و يبين توزيع وحدات العينة حسب : 7.3جدول 
  

  ربة األسرة  رب األسرة
  المستوى

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 1.3 2 11.3 18  ة/عامل

 9.4  15 15  24  ة/مزارع

 - - 5.6 9  ة/تاجر

 9.4  15 35 56  ة قطاع عام/موظف

 - - 3.1 5  ة قطاع خاص/موظف

 - - 21.9  35  مهنة حرة

 74.4 119 6.3 10  ال تعمل/ عاطل عن العمل

 5.6 9 1.9 3  مهن أخرى

 100 160  100 160  المجموع

  

  :عمل رب األسرة. 1.2.5.3
  

وهـي أعلـى    %35بلغت من الجدول السابق أن نسبه موظفي القطاع العام من أفراد العينة      يالحظ
خاصة في ظل ظروف تأخير     حاجة الموظفين الملحة إليجاد مصادر دخل إضافية،        تدل على   نسبة و 
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إذا أخذنا بعين االعتبار أن قسم كبير من العينة كان من مقترضـي              2006طاعها عام   انقالرواتب و 
نوياً بانتظام مع مالحظـة     عدم منح عالوة غالء المعيشة س     ، إضافة إلى تدني الرواتب و     2007عام  

هذا ما أكده مؤشر أسعار     ي األراضي الفلسطينية المحتلة، و    ة ف ارتفاع أسعار المواد الغذائي   استمرار  
 حـسب   2008-2004واد الغذائية الذي شهد ارتفاعاً مستمراً خالل الخمس سنوات األخيرة من            الم

فيما بلغت نسبة أفراد العينة من أصحاب المهن         . المركزي لهذه األعوام   اإلحصاء جهاز   إحصائيات
 وأما نسبة    ، %11.3بلغت   ، ثم نسبة العمال و     %15بلغت  ، تالها نسبة المزارعين و    %21.9الحرة  

مـوظفي القطـاع الخـاص    نسبة ، و%5.6التجار  نسبة   كانتو،  %6.3  فبلغت عن العمل اطلين  الع
  .%1.9بلغت  و كانت أقل نسبة من أفراد العينة ممن يمتهنون مهن أخرىفيما، 3.1%

  
  :عمل ربة األسرة. 1.2.5.3

  

 ال  %74 تبلـغ ى النحو التالي، النسبة األعلى و     كان توزيع أفراد العينة حسب عمل ربات األسر عل        
 أمـرين   إلى  ذلك يمكن أن يعزى   و ،هذا قد يتناقض مع ارتفاع نسبة المقترضات من النساء        يعملن و 
 الكثير من المقترضات يقمن باالقتراض لصالح الزوج أو األب أو األخ في األسـرة، ألن                األول أن 

فـي هـذا    هو ما يستدعي مزيداً من األبحاث        و بعض مؤسسات التمويل توجه برامجها للنسوة فقط،      
 اإلنتاجيـة مـشاريع   ال  إقامـة   الكثير من النسوة المقترضات قد ال يعتبرن       األمر الثاني أن  والجانب،  

  . يقمن بممارستها بل يعتبرنها عمل غير رسميهو مهنة واضحة الزراعية أو الغذائية المنزلية 

  
ات المقابالت مـع    بيان(يبين توزيع وحدات العينة حسب عدد األفراد العاملين باألسرة          : 8.3جدول  

  )عينة المستفيدين
  

  النسبة  التكرار  المستوى 

 64.4 103  فرد واحد

 27.5 44  فردان

 6.9 11  ثالثة أفراد

  1.3 2  أكثر من ثالثة
 100 160  المجموع

  
أن جزءاً ال يستهان به من االقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد نـسوي              الكثير من الدراسات   وقد أكدت 

بإشـراف  بعنوان األسر التي ترأسها نـساء و      ، ففي دراسة إلصالح جاد      مياًمنزلي غير مسجل رس   
قطاع غزة كانـت    في أسواق العمل في الضفة و      جاء فيها أن مشاركة النساء       1999معهد ماس عام    
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ذلك في قطـاع االقتـصاد غيـر        وفي غزة،    %60.6بنسبة  و في الضفة الغربية     %55.06بنسبة  
فـي الـضفة   %83.6 نساء في قطاع االقتصاد المنزلي بنـسبة  الرسمي، كما كانت نسبة مشاركة ال

 المزارعـات  نـسبة     الجدول السابق نجد أن    إلىبالعودة  و . في قطاع غزة   %85.7بنسبة  الغربية و 
موظفات القطاع الخاص متـساوية     نسبة   كذلكو)  بالنسبة لهن  هو مهنة يعتبرن أن عملهن بالزراعة     (
  .%1.3نسبة العامالت  و%5.6مهن أخرى البات كانت نسبة صاح لكل منهما، و%9.4بلغت و
  

  :عدد األفراد العاملين باألسرة. 2.2.5.3

  

هي النـسبة    و  واحد فقط   عامل د فر لديها من األسر    %64.4يالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته        
عدم كفاية الدخل    و  األسر إلى االقتراض لحاجتها إلى مصادر دخل إضافية        توجههذا يؤكد   ، و األعلى

يدلل على ذلك انخفاض نسبة األسر المقترضة مع زيادة عدد األفراد العاملين بهـا علـى النحـو                  و
 %6.9نسبة األسر التي يعمل بها ثالثة أفـراد         ، و %27.5التالي، نسبة األسر التي يعمل بها فردان        

   .1.3%بلغت وسر التي يعمل بها أكثر من ثالثة أفراد لأل نسبة دنىوأ
  

بيانات المقابالت   ( أخرى دخلامتالك األسرة لمصادر    يع وحدات العينة حسب      يبين توز  :9.3جدول  
  )مع عينة المستفيدين

  
  النسبة  التكرار  المستوى

 45.6 73  نعم

 54.4 87  ال

  100  160  المجموع
  

  :امتالك األسرة لمصادر دخل أخرى. 3.2.5.3
  

 يمتلكون مصادر دخل إضـافية       من أفراد العينة ال    %54.4يالحظ من الجدول السابق أن ما نسبته        
، فيمـا بلغـت نـسبة       ارتفاع النسبة يؤكد حاجة األسر إلى االقتراض إليجاد مصادر دخل إضافية          و

لكنها أيـضاً    و ،هي إجماال نسبة مرتفعة    و %45.6  فعالً إضافيةاألسر الذين يمتلكون مصادر دخل      
فاع نفقات المعيشة ما    لك إلى ارت  يعود ذ ، و  تطوير أعمالهم اإلضافية   إلى على حاجة األسر     ذات داللة 

 جهـاز   إحـصائيات  نتـائج    أكدته هذا ما    خاصة نفقات الغذاء،  بين مسكن وتعليم وصحة وملبس و     
أظهرت  و 2008  لعام%10بنسبة اعها من حيث ارتففي مسح أسعار المستهلك  المركزي اإلحصاء

 على الغـذاء    اإلنفاقأن نسبة    ،2007االستهالك التي أجراها الجهاز أيضاً عام       نتائج مسح اإلنفاق و   
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علماً أن هذه النسبة تعكس مستوى حيـاة  %36 في األراضي الفلسطينية بلغ  الكلي باإلنفاقمقارنة 
  .متوسط وفقاً لتصنيفات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  
بيانات المقابالت مع عينـة      ( يبين توزيع وحدات العينة حسب مصادر الدخل األخرى        :10.3جدول  

  )المستفيدين
  

  النسبة  التكرار  المستوى

 15.6 25  عمل آخر

 14.4 23  راتب الزوجة

 13.8 22  مساعدة من األبناء

 1.9 3  مساعدة خارجية

  45.6 73   المجموع
  

  :ىمصادر الدخل األخر. 4.2.5.3
  

سبتهم البالغة ن  يمتلكون مصادر دخل إضافية و     ل السابق أن توزيع أفراد العينة ممن      يالحظ من الجدو  
 مالًع يعملونالنسبة األعلى من األفراد       المصدر اإلضافي للدخل كان كالتالي،     طبيعة حسب45.6% 
 من األفراد يشكل عمل زوجـاتهم مـصدر دخـل           %14.4 ةنسبو،  %15.6 نسبتهم بلغتوإضافياً  

ب النـس ، و %13.8بلغـت   فنسبة األفراد الذين يساهم أبناءهم في اإلنفاق على األسرة          إضافي، وأما   
 ت من األفراد الـذين يعتمـدون علـى مـساعدا          %1.9 وأدنى نسبة .  السابقة إجماالً متقاربة   ةالثالث

  .خاصة من الشؤون االجتماعيةخارجية و
  

بيانـات   ( يبين توزيع وحدات العينة حسب متوسط الدخل الشهري لألسرة بالـشيكل           :11.3جدول  
  )المقابالت مع عينة المستفيدين

  
  بةالنس  التكرار  المستوى

 2.5 4   1000أقل من 
1001-1500 20 12.5 
1501-2000  41 25.6 

 59.4 95 2000أكثر من 

  100 160  المجموع
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  :متوسط الدخل الشهري لألسرة. 5.2.5.3
  

 2000بلغ متوسط دخلها الشهري أكثر من       ي من األسر    %59.4يالحظ من الجدول السابق أن نسبة       
 موظفي القطـاع    نسبه ، ألن ارتفاع الدخول  مؤشر على  تعتبرال  لكنها  ألعلى و النسبة ا هي  شيكل، و 

من المعروف أن متوسط الرواتب يتراوح مـا بـين          ، و  %35العام من أفراد العينة مرتفعة وبلغت       
ارتفاع نفقات المعيشة في    في ضوء   و  شيكل مع األخذ بعين االعتبار طبيعة الوظيفة،          2100-3000

. نظراً لحاجة هؤالء األفراد إلى االقتـراض      ،  هذه النسبة فاع   ارت يمكن تفسير ،  األراضي الفلسطينية 
 %12.5، ونسبة  شيكل2000-1501شهري ما بين ال ها متوسط دخلمن األسر يبلغ%25.6  نسبةو

نسبة األفراد الـذين    بلغت  شيكل، فيما    1500-1001شهري ما بين    ال هامتوسط دخل من األسر يبلغ    
  .%2.5ل شيك  1000عن متوسط دخلهم الشهري يقل 

  
بيانات المقابالت مـع     ( يبين توزيع وحدات العينة حسب مجاالت عمل ذكور األسرة         :12.3جدول  

  )عينة المستفيدين
  

 المجموع 7 6 5 4 3 2 1  عدد الذكور

 28  - - 1 1 4 22 التكرار
 17.5  - - 0.6 0.6 2.5 13.8 النسبة عمالة

 27  - - - - 2 25 التكرار
 16.9  - - - - 1.3 15.6 النسبة زراعة

 14  - - - - - 14 التكرار
 8.8  - - - - - 8.8 النسبة تجارة

وظائف  62  - - - 2 2 58 التكرار
 38.8  - - - 1.3 1.3 36.3 النسبة حكومة

وظائف  6 - - - - - 1 5 التكرار
 3.8 - - - - - 0.6 3.1 النسبة خاصة

 44 - - - - - 7 37 التكرار
 27.5 - - - - - 4.4 23.1 لنسبةا مهن حرة

طلبة  103 1 - - 6 10 36 50 التكرار
 64.4 0.6 - - 3.8 6.3 22.5 31.3 النسبة مدارس

طلبة  45 - - - - 3 9 33 التكرار
 28.1 - - - - 1.9 5.6 20.6 النسبة جامعات
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  :مجاالت عمل ذكور األسرة. 6.2.5.3

  

بلغـت   و مـدارس الطالب  من   لألسر التي لديها ذكور      سبةأعلى ن يالحظ من الجدولين السابقين أن      
هذا ينسجم مـع إحـصاءات      و ،من األسر لديها ذكور على مقاعد الجامعة       %28.1 نسبة ،64.4%

 نـسبة  انحيـث   ،  فـي فلـسطين   التحصيل التعليميلنسبة الرتفاعبا2006  لعام جهاز اإلحصاء 
 مـن  %20 نسبة ، و %75سنة حوالي 19-15 الفئة العمرية في  المسجلين في التعليم بدوام كامل

لإلنفاق على التعلـيم،  األعباء الملقاة على عاتق األسر بالنسبة ويدل هذا على 29-20   لفئة العمريةا
نسبة األسر التي لديها عاملين بالوظائف الحكوميـة        وبلغت  . يبرر توجه هذه األسر إلى االقتراض     و

  لـديها   من األسر  %17.5 ونسبة ، بالمهن الحرة  لين لديها عام   من األسر  %27.5  ونسبة   ،38.8%
  من األسر لـديها ذكـور   %8.8  ونسبة،مزارعينديها من األسر ل%16.9  ونسبة  ،عمالذكور 
  .وظائف خاصةب عاملين لديهاألسر  من ا%3.81نسبة وتجار، 

  
ت مـع   بيانات المقـابال   ( األسرة إناثيبين توزيع وحدات العينة حسب مجاالت عمل        : 13.3جدول  

  )عينة المستفيدين
  

 المجموع 7 6 5 4 3 2 1 عدد اإلناث
 2  - - - - - 2 التكرار

 1.3  - - - - - 1.3 النسبة عمالة
 15  - - - - - 15 التكرار

 9.4  - - - - - 9.4 النسبة زراعة
 -  - - - - - - التكرار

 -  - - - - - - النسبة تجارة
وظائف  15  - - - - - 15 التكرار

 9.4  - - - - - 9.4 النسبة حكومة
وظائف  4 - - - - - 2 2 التكرار

 2.6 - - - - - 1.3 1.3 النسبة خاصة
 9 - - - - - - 9 التكرار

 5.6 - - - - - - 5.6 النسبةمهن حرة
طلبة  89 - - - 3 16 19 51 التكرار

 55.6 - - - 1.9 10 11.9 31.9 النسبة مدارس
طلبة  37 - - - - 1 5 31 التكرار

 23.1 - - - - 0.6 3.1 19.4 النسبة تجامعا
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  :مجاالت عمل إناث األسرة. 7.2.5.3

  
أعلى  كانت كالتالي،    اإلناثيالحظ من الجدولين السابقين أن توزيع أفراد العينة حسب مجاالت عمل            

 مـن  %23.1 ةنـسب فيما كانـت    ،  %55.6بلغت   المدارس و  إناث من طالبات  ألسر لديها   نسبة من   
التي أشـارت    مع نتائج الجدول السابق   هذا ينسجم    و ،على مقاعد الدراسة الجامعية   إناث  األسر لديها   

ت بالوظـائف    عـامال  إنـاث  نسبة األسر التي لـديها       وأما .إلى ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي    
  جـدول هنة في هذه الم عمل ربات األسر فينسبةل هي نسبة مساوية  و%9.4   بلغتالحكومية فقد

األسر التـي   نسبة   نسبةال  هذه تساويكما   .ربات األسر المبحوثة  الذي يوضح مهن أرباب و    و )7.3(
  ذات فـي بالزراعـة أيـضاً و     نسبة عمل ربات األسـر       مع متوافقة و لديها إناث عامالت بالزراعة   

 ربات األسر    نسبة تساوي و %5.6 بالمهن الحرة  ت عامال التي لديها إناث   األسر   بلغت نسبة  .جدولال
نسبة األسـر التـي لـديها إنـاث         بلغت  و ،    مهن أخرى   في عملالضمن تصنيف    )7.3( في جدول 

 من بنـات    قد تكون هذه اإلناث   و) 7.3( هي لم ترد في جدول     و %2.6عامالت بالوظائف الخاصة    
ت عـامال إناث التي لديها األسر كانت من   %1.3 وبلغت النسبة األدنى و،لسن من رباتها واألسر
    .تصنيف عمل ربة األسرة في العمالةضمن  )7.3( نسبة ربات األسر في جدول تساوي وبالعمالة

  
   متغيرات الدراسة6.3

  
  فيما يأتي عرض لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة

  
  : المتغيرات المستقلة1.6.3.

  

  )إسالميعادي و(له مستويين ونوع القرض،  •
، $2000-1501،  $1500-1000،  $1000مـن   أقـل   (له أربع مستويات     و حجم القرض،  •

  )$2000أكثر من 
 24، أكثـر    24-13 شهر،   12-6 شهور،   6أقل من   (له أربع مستويات  ومدة سداد القرض،     •

  )شهر
  )10، أكثر من 10-8، 7-5فما دون،  4(له أربع مستوياتوعدد أفراد األسرة،  •
-1500،1501-1000 ،   1000أقل من   ( له أربع مستويات  مستوى دخل األسرة بالشيكل، و     •

  )2000أكثر من  ،2000
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  :المتغير التابع2.6.3. 
  

  .دور برامج التمويل الصغير
  

  إجراءات تطبيق الدراسة 7.3

  

  :تمت إجراءات الدراسة على النحو التالي
  

  رات ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالطالع عليهااإلصداالرجوع إلى الكتب والمراجع و •
  .إجراء المقابالت مع اإلداريينويل الصغير ويدانية لمؤسسات التمزيارات م •
  .عينة الدراسةإجراء مقابالت مع  •
  2010 شباطمنتصف إلى 2009استمرت عملية جمع البيانات من بداية نوفمبر •

  
   المعالجة اإلحصائية للبيانات8.3

 
) Statistical Package For Social Science) SPSS تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج 

 Oneway اختبـار و االنحرافات المعياريـة، المتوسطات الحسابية،حيث تم حساب النسب المئوية، 

Anova اختبار  وT-Test  ،كما تم إجراء اختبار اقـل       لفحص فرضيات الدراسة    للعينات المستقلة ،
 . للفروق البعدية، للكشف عن مواطن الفروق ووجهتها) LSD(فرق دال إحصائيا 



 
 

68

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  عرض النتائج ومناقشتها
  

   مقدمة1.4

  

رصد لك من خالل تتبع أسئلة الدراسة و      ذتائج التي تمخضت عنها الدراسة، و     يعرض هذا الفصل الن   
فـي ضـوء    شة هذه النتائج في ظل معطياتها و      مناق، وفحص الفرضيات، و   تحليلها و اإلجابات عنها 

تنفيـذ  خالل   التي تراكمت    معرفة بموضوع الدراسة  الخبرة و الإلطار النظري والدراسات السابقة، و    ا
 المتوسطات الحـسابية    فقد تم استخدام    حسب مقياس ليكرت   ولتسهيل عملية عرض النتائج    .الدراسة

لتقـدير  محاورها، وتم توزيع درجات ا     و أداة الدراسة  ودرجة التقدير لفقرات      المعيارية واالنحرافات
  :كما يلي

  
 عالية)3.50-5( •

 متوسطة) 2.50-3.49( •

 قليلة ) 1-2.49( •

  
  النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 2.4

  
  :النتائج ذات العالقة باالجابة على اسئلة الدراسة ملخصة ادناه

  
   : لدى الفئات المستهدفة دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي1.2.4.

  
  يتفرع عن هذا المحور، المحاور الفرعية التاليةو
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  .المؤسسات التمويليةتفيدة من برامج التمويل الصغير وواقع العالقة بين األسر المس. 1.1.2.4

  
، سبب االختيار، نـوع      البرامج حيث مصدر المعلومات عن   حيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك من        

، إجراءات الحصول علـى القـرض،       االقتراض من أجله، استمرارية المشروع    المشروع الذي تم    
 مـدة سـداد القـرض     جة رضاهم عن هذه المؤسسات، نوع وحجـم و        تقييمهم لهذه اإلجراءات، در   
  :الجداول التالية توضح النتائج

  
مع بيانات المقابالت    (التمويلية  المؤسسة مصدر المعلومات عن  إجابات المبحوثين حول    : 1.4جدول  

  )عينة المستفيدين
  

 النسبة التكرار مصدر المعلومات 

 8.1 13 العائلة
 13.1 21 الجيران

 45.6 73  المجموع األصدقاء
 16.9 27 المجموع وسائل اإلعالم

 10.6 17 ترويج من المؤسسة نفسها

 5.6 9 )في حال المؤسسات التعاونية(عضوية بالمؤسسة 

 16.2 26 المجموع مصادر أخرى
 100 160  المجموع الكلي

  
 عـن طريـق   عن المؤسسة عرفوامن المبحوثين %45 ظ من الجدول السابق أن أعلى نسبة يالح
 وتعميم التجارب الناجحة،    صدقاءالميل للتأثر باأل  هي   ، األولى هذا يعطي أكثر من داللة    صدقاء و األ
تأثير أكبر مما هو عليه الوضع      الثانية أن المؤسسات التمويلية بحاجة لتوجيه رسائل إعالمية ذات          و

   .حالياً
  

بلغـت نـسبة    والمقترضين،  نجاح مشاريع   كما يمكن الترويج لبرامج المؤسسات من خالل قصص         
بلغـت  يليها نسبة المصادر األخـرى و     ، و 16.9%وسائل اإلعالم كمصدر للتعرف على المؤسسة       

 عن المؤسسة مـن خـالل     من المبحوثين عرفوا   10.6%التي توزعت على النحو التالي       و %16.9
العضوية بها فـي حـال      لمبحوثين من خالل االنتساب لها و      من ا  %5.6 نسبة و ،ترويجها لبرامجها 

،  من المبحوثين عرفوا عن المؤسسة مـن خـالل الجيـران           %13.1ثم نسبة    .تعاونيةال اتمؤسسال
  . من خالل العائلة%8.1نسبة و
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  )مقابالت المستفيدين (مؤسسة التمويليةسبب اختيار الإجابات المبحوثين حول : 2.4جدول 
  

  النسبة   التكرار  السبب

 8.8 14  قرب السكن من المؤسسة

 44.4 71  آلية منح القروض سهلة

 40.6 65  دفعات التسديد مناسبة

 40.6 65  السمعة الجيدة للمؤسسة

 8.1 13  كل ما ذكر

 1.3 2  )عدم معرفة أخرى( أسباب أخرى

 100 160  المجموع

  
: ن على النحـو التـالي     ظ من الجدول السابق أن سبب اختيار المبحوثين للمؤسسة التمويلية كا          يالح

هذا سة بسبب منحها القروض بشكل سهل و       من المبحوثين اختاروا المؤس    %44.4تبلغ  أعلى نسبة و  
 الماليـة  ما أكدت عليه أدبيات التمويل عالمياً، من حيث توفير مؤسسات التمويل الصغير الخـدمات       

خدمات عبـر االقتـراض مـن       الذين ال يستطيعون الحصول على هذه ال      فقراء ومحدودي الدخل    لل
 ضمن  من المبحوثين اختاروا المؤسسة لسبب        %40.6كما أن  نسبه     . البنوك الرسمية المصارف و 

 مالئمة دفعات التـسديد لهـم،       من حيث   المالية المرتبطة باالقتراض   للتعامالتنفس السياق بالنسبة    
نسبة و بسبب قرب المؤسسة من السكن،       %8.8نسبة  و بسبب السمعة الجيدة،     %40.6نسبة  نفس ال و

  . بسبب عدم معرفة مؤسسات أخرى%1.3 بسبب كل ما ذكر من أسباب، وأقل نسبة 8.1%
  

  )المقابالت(نوع المشروع الذي تم االقتراض من أجله إجابات المبحوثين حول  :3.4جدول 
  

  النسبة  التكرار  نوع المشروع

 28.8 46  زراعة خضار

 1.3 2  زراعة أشجار

 8.1 13  تربية أبقار

 25 40  تربية أغنام

 4.4 7  تربية نحل

 1.9 3  مزرعة حبش

 16.3 26  مزرعة دجاج الحم 

 1.9 3  مزرعة دجاج بياض

 12.5 20  تصنيع غذائي

 100 160  المجموع
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ع المشروع الذي تم تأسيـسه أو       نسب المبحوثين من حيث نو    توزيع  يالحظ من الجدول السابق أن      
 استخدموا قروضهم إلقامـة    من المبحوثين    %28.8لي، أعلى نسبة    اتال ك كانتتطويره من القروض    

نـسبة  و إلنشاء مزرعة دجاج الحم،    %16.3نسبة  و تربية أغنام،    %25خضار، تالها نسبة    مزارع  
  لكـل  %1.9نسبة  و،   تربية نحل  %4.4نسبة  و تربية أبقار،    %8.1نسبة   و  تصنيع غذائي،  12.5%

  . لزراعة األشجار%1.3  ثم نسبةالحبش،من الدجاج البياض و
  

الخبـرة   و إنتاجيتهـا وحـسب    لها   تالعائالتنوعت المشاريع حسب حاجة     تفاوتت النسب السابقة و   
 طول الفتـرة    يعود إلى األشجار  زراعة   انخفاض نسبة مشاريع     أنحيث  . التسويق وفرص   المتوفرة

اج البياض بـسبب موسـمية      ها حتى تصبح منتجة، فيما انخفضت مشاريع الدج       الزمنية التي تستغرق  
تغذية مكلفة وأماكن واسعة لتربيتها     لحبش بسبب صعوبة تسويقه، وأما األبقار فتحتاج إلى         إنتاجه، وا 

قد يعود ذلك إلى تـوفر      األغنام، و و لمشاريع الخضار    انى نسبت أعلو. وهو ما قد ال يتوفر للكثيرين     
 مـساكن   بة باستغاللها بمشاريع سريعة اإلنتاجية مثل الخضار الموسـمية، كمـا أن           الرغاألرض و 
باإلجمال فإن هذين النوعين من المشاريع قادر على سد         و. انخفاض كلفتها تتميز ببساطتها و   األغنام

  .تحقيق أمن غذائي مقبولو احتياجات األسرة
  

  )بالت المستفيدينمقا ( استمرارية المشروع إجابات المبحوثين حول:4.4جدول 
  

  النسبة  التكرار  اإلجابة

 75.6 121  نعم

 24.4 39  ال

  100 160  المجموع
  

االستمرارية على  يعهم   مشار كانت قدرة  من المبحوثين    %75.6يالحظ من الجدول السابق أن نسبة       
 مدى اسـتفادة األسـر    المشاريع، و  نسبة تدلل على نجاح      ذهه ال تزال قائمة ومنتجة و     مرتفعة، حيث 

فاء ذاتي في بعض أنواع الغذاء،      تحقيق اكت م أو كحد أدنى في توفير غذائهم و       منها في تحسين دخوله   
  .ذلكب االجدول التالي يوضح أسبو.  مشاريعهمإليقافاضطروا  منهم %24.4نسبة و
  

أن أسباب عدم استمرار المشروع كانت على النحو التـالي، أجـاب مـا          ) 5.4(يالحظ من الجدول    
ن المبحوثين أن السبب هو عدم نجاح المشروع مادياً وهذا يستدعي البحث في أسباب               م %77نسبته  

ذلك فقد يعود إلى نقص الخبرة، أو عدم توفر تسويق جيد للمشروع حيث بلغت نسبة موظفي القطاع                 
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 ، وقد يكون هؤالء ممن ينقصهم الخبرة في مجال عمل مشاريع الزراعة             %35العام من المبحوثين    
 من المبحوثين أجابت أن السبب هو حاجة األسرة إلى سيولة نقديـة             %13ونسبة  . لغذائيواإلنتاج ا 

 من األسر ممن لديهم ذكور مـن طلبـة          %64.4وفي هذا الصدد يجب أن نستذكر وجود ما نسبته          
  لديها ذكور على مقاعد الدراسة الجامعية وهناك نسبة مقاربة مـن اإلنـاث               %28.1المدارس، و   

. يفسر اضطرار بعض األسر إلى تصفية المشروع للحصول علـى سـيولة ماليـة             أيضاً، وهذا قد    
 من المبحوثين إلنهاء مشاريعهم بسبب عدم التفرغ وفي هذا الـصدد أيـضاً              %10واضطرت نسبة   

 من  %21.9 من المقترضين من أصحاب الوظائف الحكومية ونسبة%35)(نستذكر النسبة األعلى 
 .تدعي التفرغ لهاأصحاب المهن الحرة، والتي قد تس

  
  )مقابالت المستفيدين (أسباب عدم استمرار المشروعإجابات المبحوثين حول  : 5.4جدول 

  

  التكرار  السبب
النسبة لمجموع المبحوثين 

  ) أصحاب المشاريع المنتهية(

  المبحوثين لكافةالنسبة 

160)(  

 18.8 77 30  عدم نجاح المشروع مادياً

 3.1 13 5  حاجة العائلة لسيولة نقدية

 2.5 10 4  لمشروعلعدم التفرغ 

 24.4 100 39  المجموع

  
   )مقابالت المستفيدين( إجراءات الحصول على القرض  إجابات المبحوثين حول: 6.4دول ج
  

  النسبة  التكرار  اإلجراءات المتبعة

 86.9 139   كفالءتوفير و القرضطلب

 10.6 17  اتفاقية محامي كفالء وتوفيروالقرض طلب 

 2.5 4  رهن عقاريلب القرض وتوفير كفالء واتفاقية محامي وط

 100 160  المجموع

  
ن المبحوثين قاموا بتقديم طلب وإحضار كفالء للحـصول          م %86.9يالحظ من الجدول السابق أن      

ما نـسبته   راءات بين المؤسسات التمويلية، و    تدل على تشابه اإلج   على القرض وهي النسبة األكبر و     
إضـافة إلـى    وثين عقدوا اتفاقية قانونية بإشراف محامي للحصول على القرض           من المبح  10.6%

ي إضـافة إلـى     رهن عقار  القيام ب   من المبحوثين اضطروا إلى    %2.5نسبة  اإلجراءين السابقين، و  
 رهـن   تـشترط هذا يعود إلى وجود مؤسسة واحدة فقـط         وهي النسبة األدنى،    اإلجراءات السابقة و  
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قد يشكل عبئاً على المقترضين على اعتبـار أن معظـم           توسطة، مما   المعقاري في حالة القروض     
 إلى تأسـيس     يسعونمقترضي مؤسسات التمويل الصغير هم من محدودي الدخل أو الفقراء، الذين            

ـ       و. خل أو تطوير مشاريعهم القائمة    مشاريع مدرة للد   ل بالتالي كان عدد مقترضي هذه المؤسسة قلي
بناء على ذلك يمكن للمؤسسة أن تطـور آليـات أخـرى لـضمان              و. بالمقارنة مع بقية المؤسسات   

  .قروضها ال تثقل كاهل المقترضين
  

  )مقابالت المستفيدين ( االقتراض تقييم إجراءاتإجابات المبحوثين حول: 7.4جدول 
  

  ال  نعم
  الفقرة

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 95  152 5 8  اإلجراءات معقدة

 88.1 141 11.9 19  رضمواجهة صعوبات ألخذ الق

 94.4 151 5.6 9  الفترة الزمنية للحصول على القرض طويلة
 

 من المبحوثين ال يعتقدون أن إجراءات الحـصول علـى           %95يالحظ من الجدول السابق أن نسبة       
 نـسبة   التي جاء فيها أن   و 2009) شراكة،(دراسة  هذه النتائج تتفق مع نتيجة       و القرض كانت معقدة  

 بالعودة إلى نتائج الجدول السابق فـإن      . مريحةثين يعتقدون أن اإلجراءات سهلة و     حو من المب  95%
 مـن المقترضـين     %11.9 نسبةو . أن هذه اإلجراءات معقدة    ن يعتقدو  من المبحوثين  %5ما نسبته   

كما أن نـسبة    .  لم يواجهوا صعوبات   %88.1واجهوا صعوبات عند الحصول على القرض، مقابل        
حـصلوا علـى     %94.4نتظروا فترة طويلة للحصول على القرض، مقابل        من المبحوثين ا   5.6%

  .القرض في فترة زمنية قصيرة
  
 أسـباب ن  ع بةصعأن اإلجراءات معقدة وطويلة و    ون  عتقدي الذينبتوجيه أسئلة مفتوحة للمبحوثين     و

  سـنوياً  %12-7 ارتفاع سعر الفائدة حيث تراوحت أسـعارها بـين           تمحورت اإلجابات حول  ،  ذلك
  .الفائدة من مؤسسة إلى أخرىسعر ختلف يإجماالً و، حسب حجم القرضتوسط بالم
  
ارتفاع درجـة المخـاطرة     بمراجعة أدبيات التمويل الصغير نجد أن ارتفاع سعر الفائدة يعود إلى            و

كما . دفاتر محاسبية ضمانات، و  ،سجل تاريخي  حيث ال يملك صغار المقترضين       للمشاريع الصغيرة 
تحاول أن تفرض أسـعار فائـدة       لتحقيق االستدامة المالية، فهي      المؤسسات   سعي ال نغفل    أنيجب  

هـو مـا   شغيلية وتكاليفها اإلدارية، وكذلك تحقيق هامش ربح وزيادة رأس المال، و    تغطي نفقاتها الت  
ة من خالل تحليل إجابات اإلداريين خالل المقابالت التي أجريـت           سقاً في حيثيات الدرا   حسيتضح ال 
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خـدماتها الماليـة    ي كل األحوال يجب أن ال تتناسى مؤسسات التمويل الـصغير أن             طبعاً ف  .معهم
  . محدودي الدخل الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الرسميةموجهة للفقراء و

  
مـن  و. ت جديدة لتخفيض أسـعار فوائـدها      بالتالي من المتوقع أن تبحث هذه المؤسسات عن آليا        و

مـن  ي يقوم على شراء معدات المشروع و      الحلول من االقتصاد اإلسالمي الذ    الممكن استلهام بعض    
راتيجي لتخفيض سعر   ثم بيعها إلى المقترض بهامش ربح بسيط، كما يجب أن ننظر إلى البعد االست             

في ظل انحسار أموال المانحين عن هذه المؤسسات مـن          و. ترضينهو زيادة أعداد المق   الفائدة أال و  
 المؤسسات الحكومية، التي يجدر بها صياغة آلية ماليـة           مع شراكة جديدة لها  الممكن أن تبحث عن     
على اعتبار أنها أداة لمكافحة الفقـر       . مرونتهامع المحافظة على استقالليتها و    لدعم هذه المؤسسات    

إن توجـه البـرامج     .  المحتلـة  ةالفلسطينيأثبتت جدواها في دول نامية مشابهة لظروف األراضي         
إنشاء المزيد من المـشاريع و      راء و قهذا النحو يمكن أن يساعد في تخفيض عدد الف        الحكومية على   

 للـدول الناميـة ومنهـا       االقتصاديةالمنشآت الصغيرة التي تعتبر جزءاً ال يستهان به في المنظومة           
       .الصمود في وجه التياراتقدرتها على المقاومة والمنشآت  وقد أثبتت هذه المشاريعو. فلسطين

، )حسب إجابات المبحوثين   (كفالء من الموظفين المدنيين    اشتراط بعض المؤسسات إحضار      أنكما  
 صعوبة لبعض المقترضين الذين تكـون       إضافة إلى استثناء بعض البنوك من التعامل المالي يشكل        

  .البنوكتلك حسابات رواتبهم في 
  

  )قابالت المستفيدينم ( عن المؤسسات التمويليةهم رضا إجابات المبحوثين حول:8.4جدول 
  

  النسبة  التكرار  الرضا عن المؤسسات

 %81.2 130  نعم

 %18.8 30  ال

  100 160  المجموع
  

 رضاهم عن التعامـل مـع       كانت درجة  من المبحوثين    %81.2يالحظ من الجدول السابق أن نسبة       
ـ         من المب  %18.8، مقابل   مرتفعة مؤسسات التمويل الصغير   . كحوثين لم يكونوا راضـين عـن ذل

د هـؤالء  تهم عن أسباب ذلك من خالل سؤال مفتوح، تبين أن من أهم األسباب اعتقـا    ابرصد إجاب و
الفوائد التي تضاف إلى دفعات السداد، حيث اضطرتهم ظروفهم المادية          المقترضين بحرمة القرض و   

عـض  في ب ،  2005إلى االقتراض، مع التنويه أن أدوات التمويل اإلسالمي بدء العمل بها منذ عام              
خالل إجراء المقابالت مع المقترضين لوحظ أن نسبة كبيرة منهم ال           المؤسسات والملفت للنظر أنه و    

  .هذا يتضح الحقاً في الجدول الذي يبين نوع القروضتعرف بوجود أدوات تمويل إسالمي و
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ـ            كما أن ارتفاع سعر الفائدة و      ا مقاربتها ألسعار البنوك، كان من األسباب التي أدت إلى عـدم رض
نسبة كبيرة من   التي أظهرت أن    و) 2009شراكة،(تنسجم هذه النتيجة مع دراسة      وبعض المبحوثين   

بالعودة للتعليق على نتائج الجدول السابق الـذي         و .المبحوثين غير راضين عن ارتفاع سعر الفائدة      
اإلنتاجيـة  غير مالئمة للطبيعة     كبيرة و   كانت دفعات التسديد  فقد تبين أن     ،يبين عدم رضا المبحوثين   

ثروة حيوانية قد تحتاج إلى فترة طويلة        بصدد الحديث عن مشاريع زراعية و      للمشروع، خاصة أننا  
  . لإلنتاج

  
 أن بعـض    اكم. أيضاً هناك إجراءات مكلفة مادياً للمقترض مثل دفع قسم من القرض كعمولة بنكية            

ا عن عدم رضـاهم عـن       كانوا من الملتزمين بالسداد عبرو    ضوا عدة مرات و   المقترضين ممن اقتر  
  . روتينية اإلجراءات

  
  )مقابالت المستفيدين (نوع القروضإجابات المبحوثين حول : 9.4جدول 

  
  النسبة  التكرار   النوع

 93.8 150  تجاري/ تقليدي

 6.2 10  إسالمي

 100 160  المجموع

  
تجارية،  من المقترضين حصلوا على قرض على الطريقة ال        %93.8 أنيالحظ من الجدول السابق     
علماً أن أدوات التمويـل     .  من المقترضين على قروض إسالمية     %6.2في المقابل حصل ما نسبته      

الذي يدعو إلى الدهشة أن العديد مـن        ، و 2005اإلسالمي بدء العمل بها في بعض المؤسسات عام         
  . لم يعرفوا بوجود تمويل إسالمي. المبحوثين خالل إجراء المقابالت معهم

  
 فالرسـالة   ، يحتاج إلى قيام المؤسسات بترويج أكبر لمنتجاتهـا التمويليـة اإلسـالمية            بالتالي هذا و

 يساعد المؤسسة علـى التمويل اإلسالمي و. اإلعالمية المتبعة ضعيفة حسب ما تمخضت عنه النتائج  
كمـا أن تجـارب التمويـل       . مزيد من المقترضين الذين يفضلون هذا النوع من التمويل        الاستقطاب  
ال ننسى أيـضاً أن     و . كانت ناجحة في العديد من الدول التي اتبعت هذا النوع من التمويل            اإلسالمي
عكـس  ،  تنتج تنميـة فعليـة     مشاريع حقيقية،    إلىاستخدام التمويل   توجه   التمويل اإلسالمية    أساليب

التها تبعد برامج التمويل الصغير عن رس      . استهالكية ألمورتستخدم األموال   التي   التقليديةاألساليب  
  .في التنمية
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  )مقابالت المستفيدين (حجم القروض إجابات المبحوثين حول :10.4جدول 
  

  النسبة  التكرار   الحجم

 19.4 31   دوالر1000أقل من 

 18.8 30   دوالر1000-1500

 16.8 27  دوالر1501-2000

 45 72  دوالر2000أكثر من 

 100 160  المجموع

  
 من المبحوثين حصلوا على قرض بقيمـة تقـل عـن            %19.4ة  نسبحظ من الجدول السابق أن      يال

ما نـسبته  ، و$1500-1000 من المبحوثين تراوحت قروضهم ما بين    %18.8ما نسبته   ، و 1000$
كانـت النـسبة األعلـى      ، و %2000-1501 حصلوا على قروض تراوحت قيمتها ما بين         16.9%

يـدل  .  من المبحوثين  45%بة   حيث بلغت النس   $2000 تجاوزت قروضهم أكثر من      للمبحوثين ممن 
بالتـالي  المشاريع التي أسسها المقترضـون وتنـوع كلفتهـا و         اختالف النسب السابقة على التنوع ب     

ـ يعتبر حجم القرض في هـذه الدرا      و.  تبعاً للمشروع المنوي إقامته    اختالف حجم القرض   ة مـن   س
هو ما تـم    غذائي تبعاً لها و   تحسين األمن ال  المتغيرات التي تم قياس دور برامج التمويل الصغير في          

  .التطرق إليه الحقاً
  

  )مقابالت المستفيدين ( القروضمدة سداد إجابات المبحوثين حول :11.4جدول 
  

  النسبة  التكرار   مدة السداد

 3.8 6   شهور6أقل من 

 20.6 33   شهر6-12

 47.5 76   شهر13-24

 28.1 45   شهر24أكثر من 

 100 160  المجموع

  
 شهور و هو    6 من المبحوثين قاموا بسداد القرض خالل        %3.8جدول السابق أن نسبة     يالحظ من ال  

 شـهر   12-6غالباً قرض صغير جداً، وأما نسبة المبحوثين الذين تراوحت فترة سدادهم مـا بـين                
، %47.5 شهر بلغت    24-13نسبة المبحوثين الذين تراوحت فترة سدادهم ما بين         ، و %20.6فبلغت  

السداد أيـضاً   تنوعت فترات   . %28.1 شهر فبلغت    24ذين تجاوزت فترة سدادهم     أما المبحوثين ال  و
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هو مـا تـم     ل الصغير بناء على هذا المتغير و      قد تم قياس دور برامج التموي     حسب حجم القرض و   
  .التطرق إليه الحقاً أيضاً

  
  :رستفيدين من برامج التمويل الصغيألسر الم الغذائي ستهالكاالنفاق واإلمعدل . 2.1.2.4

  

  :الجداول التالية توضح النتائجحيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك و
  

  )المقابالت ( معدل إنفاق األسرة الشهري على الغذاء إجابات المبحوثين حول:12.4جدول 
  

  النسبة  التكرار  معدل اإلنفاق

 3.8 6 %30أقل من 
30-44%  53 33.1 
45-100% 101 63.1 
 100 160  المجموع

  
 علـى   %30 من األسر المبحوثة تنفق ما يقل عـن          %3.8جدول السابق أن ما نسبته      يالحظ من ال  

 من األسر   %33.1عند  حين أن نسبة اإلنفاق على الغذاء       ، في    شهرياً الغذاء من مجمل اإلنفاق الكلي    
 من األسر   %63تبلغ   من مجمل اإلنفاق الكلي، وأما النسبة األكبر و        %44-30المبحوثة تبلغ ما بين     

حسب تـصنيف جهـاز اإلحـصاء       و.  من مجمل اإلنفاق الكلي    %100-45ة فتنفق ما بين     المبحوث
 إلـى ثـالث     ةيمكن تقـسيم مـستوى المعيـش      ) 2009نشرة األمن الغذائي،    (الوارد في   المركزي  

  : مستويات، على النحو التالي
  

  . من مجمل اإلنفاق الكلي%30تقل نسبة اإلنفاق على الغذاء عن : مستوى حياة جيد •
 من مجمـل اإلنفـاق      44 %- %30نسبة اإلنفاق على الغذاء ما بين     : ى حياة متوسط  مستو •

  .الكلي
 من مجمـل اإلنفـاق      45 %- %100 نسبة اإلنفاق على الغذاء ما بين      :مستوى حياة متدني   •

  .الكلي
  

 %33.1 نـسبة و من األسر المبحوثة ضمن مستوى حياة متدني،         %63وفقاً للتصنيفات السابقة يقع     
 نتائج هذه النتائج متوافقة مع    و . ضمن مستوى حياة جيد    %3.8نسبة  اة متوسط، و  ضمن مستوى حي  

برنامج ي قامت به كل من منظمة األغذية والزراعة و         الذ مسح إنفاق األسرة الفلسطينية على الغذاء     



 
 

78

  اإلنفاق على الغذاء   ، خالل تقييم األمن الغذائي، حيث       2008األونروا، في أيار عام     الغذاء العالمي و  
 فـي قطـاع     %66 بالضفة الغربية، و     %56تتوزع إلى    و %61  نسبته بلغت  قد ى اإلنفاق الكلي  إل

االرتفاع الذي طرأ على أسعار األغذية فـي        ويمكن أن تعزى النتائج في الجدول السابق إلى          .غزة
 أثر بالتأكيـد علـى      هو ما  و  بسبب االرتفاع الحاد في األسواق العالمية،      2008-2006من  ام  وعاأل
كما ذكر سابقاً فإن الرقم القياسـي ألسـعار المـستهلك فـي              و .درة الشرائية لألسرة الفلسطينية   المق

ذلك حسب مؤشـر الـرقم القياسـي        ، و 2008خالل العام    %10األراضي الفلسطينية ارتفع بنسبة     
  .ألسعار الغذاء الذي أصدره جهاز اإلحصاء المركزي لنفس العام

  
 عالمياً ها بسبب انخفاض  2008ئية في النصف الثاني من عام       رغم هبوط أسعار بعض المواد الغذا     و

لتوضـيح النتـائج    و .إال أن أسعار السلع المنتجة محلياً لم تنخفض        .السكرلبعض السلع كالطحين و   
  .السابقة نربط هذه المستويات المعيشية بحجم األسرة في الجدول التالي

  
معدل اإلنفاق الـشهري علـى      مع   مقارنة إجابات المبحوثين حول عدد أفراد األسرة     : 13.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين (الغذاء
  

  معدل إنفاق األسرة الشهري على الغذاء

  عدد أفراد األسرة  المجموع %100-45 %44-30 %30أقل من 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة العدد

 20.6 33 9.4 15 10 16 1.2 2   أفراد فما دون4
5-7 2 1.2 21 13.1 47 29.4 70 43.7 
8-10 2 1.2 11 6.9 33 20.6  46 28.8 
 6.9 11  3.8 6 3.1 5  -  - 10أكثر من 

 100 160 63.1 101 33.1 53 3.8 6  المجموع

  
 نـسبة    : كانت موزعة كالتالي   %45نسبة األسر التي يزيد إنفاقها عن       يالحظ من الجدول السابق أن      

 األسر تراوح عدد أفرادها  من%20.6، نسبة 7-5أفرادها ما بين  من األسر تراوح عدد  29.4%
 من األسر تجاوز %3.8 فما دون، نسبة 4  من األسر بلغ عدد أفرادها 9.4%نسبة ، 10-8 ما بين

غذاء طردياً بعدد أفـراد األسـرة        من البديهي أن ترتبط نسبة اإلنفاق على ال        . أفراد 10عدد أفرادها   
خمـسة  نفاق لألسر التي يتجاوز عددها      السابقة، حيث كانت أعلى نسب اإل     هو ما دلت عليه النسب      و

يعود إلى قلة عددها في عينـة       )  أفراد 10أكثر من   ( أفراد، بينما انخفاض نسبة األسر كبيرة الحجم        
  . أسرة فقط11الدراسة أصالً، حيث بلغ عددها 
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هي اللحوم، منتجات   األساسية و ن المجموعات الغذائية    استهالك األسرة م  تم حساب إنفاق و   : مالحظة
ـ            .األلبان، الحبوب، الزيوت، الدهون، السكر      ة حيث تعتبر منظمة الفاو أن أسعار هذه الـسلع  ممثل

البقوليات على هذه السلع نظـراً السـتخدام        ولكن تم إضافة األرز و    . العالميةألسعار السلع الغذائية    
  .األسر الفلسطينية لها بكثرة

  
 نسبة إنفاق األسر علـى المجموعـات الغذائيـة المختلفـة          المبحوثين حول   إجابات   : 14.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين(
  

  معدل إنفاق األسرة الشهري على الغذاء

  نوع الغذاء  المجموع  %100-50  %50-30 %30أقل من 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 100 160 - - 47.5 76 52.5 84  اللحوم

 100  160 - - 20.6 33 79.4 127  الفواكه/الخضار 

  100  160 - - 1.3 2 98.8 158  األجبان/ األلبان 
  100  160 - - 7.5 12 92.5 148 الحبوب/البقوليات 

  100  160  - - 5 8 %95 152  األرز
  100  160 -  - 1.9 3 98.1 157  الدهون/الزيوت

 100  160 - - 1.3 2 98.8 158  السكاكر

  
 األغذية على   %30ظ من الجدول السابق أن النسب األعلى من األسر المبحوثة أنفقت أقل من              يالح

هذا ما يدل على أن األسر حاولت توزيع مجمـل إنفـاق            والمختلفة من مجمل اإلنفاق الكلي شهرياً،       
. إلمكـان  قدر التنويع في األغذية لتلبية متطلبات أفرادهامن أجل االغذاء على األنواع المختلفة منه،      

 من مجمل إنفاق الغذاء على اللحوم       %50-30 من األسر أنفقت ما بين       %47.5مع ذلك فإن نسبة     و
ـ  )2008(حسب مسح أسعار المستهلك     و ، باستمرار نظراً الرتفاع أسعارها   ذي قـام بـه جهـاز       ال

    ، بينما ارتفع في نهاية العـام إلـى  شيكل 45.8كيلو لحم البقر  سعر بلغ ، فقد 2008 اإلحصاء

 حـسب تذبـذب     الفواكهر نفس النسبة على الخضار و      من األس  %20.6 نسبةأنفقت   و .شيكل 50.5
   .أسعارها

  
أن النسب األعلى من األسر المبحوثة توزعت من حيـث كميـة            ) 15.4(كما و يالحظ من الجدول      

 كغم  10-5 من األسر المبحوثة استهلكت ما بين        %46.9: استهالك المواد الغذائية على النحو التالي     
 كغم مـن الخـضار      10 من األسر المبحوثة استهلكت أكثر من        %87.5شهرياً من اللحوم، ونسبة     



 
 

80

 كغم من األلبان واألجبـان،      10-5 من األسر المبحوثة استهلكت ما بين        %50.6والفواكه، و نسبة    
 كغم من الحبـوب والبقوليـات، ونـسبة         10 من األسر المبحوثة استهلكت أكثر من        %86.3نسبة  

 مـن األسـر     %59.4 كغم من األرز، ونسبة      10-5 من األسر المبحوثة استهلكت ما بين        46.9%
 من األسر المبحوثـة     %54.4 كغم من الزيوت والدهون، ، ونسبة        10-5المبحوثة استهلكت ما بين     

وبما أن نسبة االستهالك ترتبط أيضاً بعدد أفراد األسرة،         .  كغم من السكاكر   10-5استهلكت ما بين    
  .ح الجداول التالية العالقة بينهماستوض

  
  المجموعـات الغذائيـة المختلفـة      من األسر    نسبة استهالك   إجابات المبحوثين حول   : 15.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين(
  

   الغذاءمن األسرة الشهري استهالكمعدل 
  نوع الغذاء  المجموع   كغم10أكثر من    كغم10-5   كغم5أقل من 

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  100 160 43.1 69 46.9 75 10 16  اللحوم

 100  160 87.5 140 11.9 19 6. 1  الفواكه/الخضار 

  100  160 43.8 70 50.6 81 5.6 9  األجبان/ األلبان 
البقوليات 

  الحبوب/
5 3.1 17 10.6 138 86.3 160  100  

  100  160 42.5 68 46.9 75 10.6 17  األرز
  100  160 31.3 50 59.4 95 9.4 15  الدهون/الزيوت

  100  160  34.4 55 54.4 87 11.3  18  السكاكر
 

 أفراد فما دون والبالغة نسبتها مـن        4أن األسر المبحوثة المكونة من      ) أ-16.4(يالحظ من الجدول    
ـ          33، وعددها   %20.6عينة الدراسة    ة  أسرة كان توزيعها حسب اسـتهالكها للمجموعـات الغذائي

 10-5 من األسر المبحوثة كان استهالكها للحوم ما بـين           %60.6المختلفة على النحو التالي، نسبة      
 كغم من الخضار والفواكه شهرياً، 10من األسر المبحوثة ما يزيد عن %72.7 كغم، وتستهلك نسبة 

 أكثـر    كغم من األلبان واألجبان، ونفس النسبة تستهلك       10-5 من األسر تستهلك من      42.4%ونسبة  
 كغم مـن    10 من األسر المبحوثة تستهلك ما يزيد عن         %81.8كغم من نفس المادة، ونسبة      10من  

 كغـم مـن األرز، ونـسبة        10-5 من األسر تستهلك     %48.5الحبوب و البقوليات شهرياً، ونسبة      
 من األسـر تـستهلك       %57.6 كغم من الزيوت والدهون، ونسبة       10-5 من األسر تستهلك     63.6%

يالحظ مما سبق أن نسبة جيدة من األسر تستهلك كميـات معقولـة مـن               . من السكاكر  كغم   5-10
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احتياجاتها الغذائية من المواد السابقة، مع األخذ بعين االعتبار أن األسر المذكورة هي أسر صغيرة               
  .الحجم وبالتالي كانت قدرتها على الوفاء بمتطلباتها الغذائية جيدة

  
 أفراد 4  المكونة من ل االستهالك الشهري للغذاء لألسر    معدين حول   إجابات المبحوث : أ-16.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين (فما دون 
 

   أفراد فما دون4 ألسرة مكونة من معدل استهالك األسرة الشهري للغذاء

  نوع الغذاء  المجموع  كغم10أكثر من   كغم10-5  كغم5أقل من 

 النسبةالعدد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة العدد

 100 33 24.2 8 60.6 20 15.2 5  اللحوم

 100 33 72.7 24 27.3 9 - - الفواكه/الخضار 

 100 33 42.4 14 42.4 14 15.2 5 األجبان/ األلبان 

 100 33 81.8 27 18.2 6 - - الحبوب/البقوليات 

 100 33 12.1 4 48.5 16 39.4 13  األرز

 100 33 9.1 3 63.6 21 27.3 9  الدهون/ الزيوت 

 100 33 12.1 4 57.6 19 30.3 10  السكاكر

  
 7-5 معدل االستهالك الشهري للغذاء لألسرة المكونة من      إجابات المبحوثين حول    : ب-16.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين(أفراد
  

   أفراد7-5معدل استهالك األسرة الشهري للغذاء ألسرة مكونة من 
  نوع الغذاء  المجموع  كغم10أكثر من  كغم 10-5  كغم5أقل من 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة العدد

 100 70 42.8 30 48.6 34 8.6 6  اللحوم

 100 70 92.9 65 7.1 5 - - الفواكه/الخضار 

 100 70 38.6 27 57.1 40 4.3 3  األجبان/ األلبان 

 100 70 85.7 60 8.6 6 5.7 4 الحبوب/البقوليات 

 100 70 34.3 24 61.4 43 4.3 3  ألرزا

 100 70 30 21 61.4 43 8.6 6  الدهون/ الزيوت 

 100 70 25.7 18 62.9 44 11.4 8  السكاكر

  
ـ  و  أفراد 7-5 أن األسر المبحوثة المكونة من       )ب  -16.4(يالحظ من الجدول      نـسبتها مـن      ةالبالغ

سـتهالكها للمجموعـات الغذائيـة       أسرة كان توزيعها حسب ا     70عددها  ، و %43.7عينة الدراسة   
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 كغم مـن اللحـوم      10-5 من األسر المبحوثة تستهلك من       %48.6نسبة  : المختلفة على النحو التالي   
من األسر  %92.9كغم من نفس المادة، أما نسبة   10تستهلك أكثر من %42.8 يليها نسبة شهرياً،

 من األسر المبحوثة    %57نسبة  و،  الفاكهة شهرياً  كغم من الخضار و    10تستهلك أكثر من    فالمبحوثة  
  من األسر المبحوثة تـستهلك       %85.7 نسبةو األجبان شهرياً،  كغم من األلبان و    10-5تستهلك من   

 من األسر المبحوثة تستهلك مـن       %61.4نسبة  والحبوب شهريا،    كغم من البقوليات و    10أكثر من   
. الـدهون شـهرياً   ن الزيوت و   كغم م  10-5نفس النسبة تستهلك من      كغم من األرز شهرياً، و     5-10

  .كغم من السكاكر10-5  من األسر تستهلك من %62.9نسبة و
  

تفاوتـت  ياجات الغذائية الخاصة بأفرادها      تدل النسب السابقة على أن مقدرة األسر على تلبية االحت         
الفواكـه، البقوليـات و      استهالك كل من اللحوم، الخـضار و       حسب نوع األغذية، حيث نالحظ أن     

بلغـت  الخـضار   زراعـة    مـشاريع    أقامت نسبة األسر التي     مع التنويه إلى أن    كان جيداً،    الحبوب
من األسـر أنـشئت      %20.1نسبة   و .مواشي من األسر أنشئت مشاريع      %33.1نسبة  و،  28.8%

  .السكاكر متوسطاًوالدهون، الزيوت و ألجبان،رز، األلبان وااألاستهالك  كل من و. مشاريع دواجن
  

-8 معدل االستهالك الشهري للغذاء لألسرة المكونة من      إجابات المبحوثين حول     : ج-16.4جدول  

  )مقابالت المستفيدين ( أفراد10
  

   أفراد10-8معدل استهالك األسرة الشهري للغذاء ألسرة مكونة من 

  نوع الغذاء  المجموع  كغم10أكثر من   كغم10-5  كغم5أقل من 

 النسبة العدد سبةالن العدد النسبة العدد  النسبة العدد

 160 46 52.2 24 41.3 19 6.5 3  اللحوم

 160 46 91.3 42 8.7 4 - - الفواكه/الخضار 

 160 46 43.5 20 56.5 26 - - األجبان/ األلبان 

 160 46 93.5 43 6.5 3 - - الحبوب/البقوليات 

 160 46 67.4 31 32.6 15 - -  األرز

 160 46 37 17 63 29 - -  الدهون/ الزيوت 

 160 46 50 23 50 23 - -  السكاكر

  
عينـة    نسبتها مـن   ةالبالغ أفراد و  10-8يالحظ من الجدول السابق أن األسر المبحوثة المكونة من          

 أسرة كان توزيعها حسب استهالكها للمجموعات الغذائية المختلفـة          46عددها  ، و %28.8الدراسة  
،  من اللحـوم  كغم شهريا10ًستهلك أكثر من  من األسر المبحوثة ت %52.2نسبة:على النحو التالي
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بل هنـاك   لكن في المقا   و  مشاريع ثروة حيوانية،   أقامتمع التنويه إلى أن نسبة مرتفعة من األسر قد          
هي كمية قد ال كغم من اللحوم، و10-5  تستهلك ما بين %41.3تبلغ نسبة مرتفعة من األسر أيضاً و

 كغم  10 من األسر تستهلك أكثر من       %91.3األفراد، نسبة   تفي باالحتياجات الغذائية لهذا العدد من       
 من األسر   %28.8هي نسبة جيدة مع األخذ بعين االعتبار أن نسبة          و. من الفواكه والخضار شهرياً   

 تقوم بسد احتياجاتهـا      فهي بالتالي و ، خضار ارع القرض في إنشاء أو تطوير مز      استخدامقد قامت ب  
  . يمن هذه األغذية من إنتاجها المنزل

  
هي كمية أيضاً قد ال تفي       كغم من األلبان واألجبان و     10-5 من األسر تستهلك ما بين       %56.5نسبة  

كغم من نفس   10 من األسر تستهلك أكثر من       %43.5في المقابل فإن    . ألفرادهاباالحتياجات الغذائية   
ي إقامة مزارع  القرض فاستخدمت من األسر قد     %53.1شهرياً، مع األخذ بعين االعتبار أن       الغذاء  

بالتالي تقوم بسد احتياجاتها من هذه األغذية من إنتاجها         ، و البياض و الدجاج الالحم األبقار واألغنام و  
نـسبة  و الحبوب،كغم من البقوليات و   10 من   أكثر من األسر تستهلك     %93.5نسبة  . المنزلي أيضاً 

-5ما بين سر تستهلك من األ %63 نسبةو كغم من األرز،10  من األسر تستهلك أكثر من 67.4%

 كغـم مـن     10-5 من األسر تستهلك ما بـين        %50نسبة  والدهون شهرياً،    كغم من الزيوت و    10
  .  كغم من السكاكر10نفس النسبة تستهلك أكثر من السكاكر و

  
  .النسب السابقة تدل أن قدرة األسرة على توفير هذه األنواع من األغذية كانت متوسطةو
  

أكثـر   معدل االستهالك الشهري للغذاء لألسرة المكونة من لمبحوثين حول   إجابات ا : د-16.4جدول  
  )مقابالت المستفيدين ( أفراد10من 

  
   أفراد10معدل استهالك األسرة الشهري للغذاء ألسرة مكونة من أكثر من 

  نوع الغذاء  المجموع  كغم10أكثر من   كغم10-5  كغم5أقل من 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  النسبة العدد

 100 11 63.6 7 18.2 2 18.2 2  اللحوم

 100 11 81.8 9 9.1 1 9.1 1 الفواكه/الخضار 

 100 11  81.8 9 9.1 1 9.1 1 األجبان/ األلبان 

 100 11 72.7 8 18.2 2  9.1 1 الحبوب/البقوليات 

 100 11 81.8 9 9.1 1 9.1 1  األرز

 100 11 81.8 9 18.2 2 - -  الدهون/ الزيوت 

 100 11 90.9 10 9.1 1 - -  السكاكر
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 نسبتها مـن   ةالبالغوأفراد، 10 يالحظ من الجدول السابق أن األسر المبحوثة المكونة من أكثر من 
 أسرة فقط كان توزيعها حسب استهالكها للمجموعـات الغذائيـة           11عددها   و %6.9عينة الدراسة   

 كغم من اللحوم    10ن األسر المبحوثة تستهلك أكثر من        م %63.6نسبة  : المختلفة على النحو التالي   
 من األسر تستهلك كل من خضار وفواكه، ألبـان وأجبـان، أرز، زيـوت               81.8%ونسبة  شهرياً،  

 من األسر تستهلك سكاكر بكميـات أيـضاً         %90.9ونسبة  .  كغم شهرياً  10بكميات تفوق   . دهونو
.  كغم شـهرياً   10حبوب بكميات تفوق    ت و  من األسر تستهلك بقوليا    %72.7نسبة   كغم، و  10تفوق  

قد يصعب تقييم مقدرة األسرة كبيرة العدد على تلبية االحتياجات الغذائية ألفرادها، نظراً لعدم تحديد               
يمكن أن نستنتج من النـسب      . الغذاء لالستهالك من    عدم معرفة الكميات الدقيقة    هؤالء األفراد و   عدد

في المقابل كان هناك نـسبة       . الغذاء المتنوع بدرجة مقبولة    السابقة أن هذه األسر تعمل على توفير      
الدهون بكميات تقـل    بوب الزيوت و   من األسر التي تستهلك كل من اللحوم، البقوليات، الح         18.2%

كه، األلبان، األجبـان،    تستهلك كل من الخضار، الفوا     من األسر    %9.1نسبة   كغم شهرياً، و   10عن  
نفس النسبة تستهلك نفس المواد بكميـات       و.  كغم شهرياً أيضاً   10األرز بكميات تقل عن     السكاكر و 
  .هذه األسر تواجه صعوبة في توفير االحتياجات الغذائية ألفرادهاو كغم شهرياً، 5تقل عن 

  
  :لتحقيق الوفرة الغذائية دور برامج التمويل الصغير في إقامة مشاريع إنتاجية. 3.1.2.4

  

   .الوفرة الغذائية والجدول التالي يوضح النتائجهو ألمن الغذائي والمحور في البعد األول ليبحث هذا 
  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة تقدير اسـتجابات أفـراد           : أ-17.4جدول  
العينة على محور دور برامج التمويل الصغير في إقامة مـشاريع لتحقيـق الـوفرة               

  )مقابالت المستفيدين(الغذائية 
  

المتوسط   المؤشر  مالرق
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقدير

  مرتفعة 768. 4.037  ساعد القرض على إقامة مشروع مدر للدخل 1
  متوسطة 1.342 3.150  ساعد القرض على استصالح أرض زراعية 2
  ضعيفة 606. 2.168  ساعد القرض على إقامة برك للحصاد المائي 3
  ضعيفة 442. 2.106   جمع مياه المطرساعد القرض على حفر  آبار 4
  متوسطة 1.416  3.106  أبقار/ ساعد القرض على اقتناء رؤوس أغنام 5
  متوسطة 1.093 2.512  ساعد القرض على اقتناء دجاج الحم   6
  ضعيفة 829. 2.268  ساعد القرض على اقتناء دجاج بياض   7
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لمعيارية ودرجة تقدير استجابات أفـراد       يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا     :ب-17.4جدول  
لتحقيـق الـوفرة     عينة على محور دور برامج التمويل الصغير في إقامة مـشاريع          ال

  )مقابالت المستفيدين(الغذائية 
  

المتوسط   المؤشر  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقدير

  ضعيفة 647. 2.168  ساعد القرض على تربية خاليا نحل 8
  متوسطة  1.185 2.906   القرض على تسويق المنتجات الزراعيةساعد 9
  متوسطة 1.305 3.425  ساعد القرض على تسويق المنتجات الحيوانية 10
  متوسطة 1.167 2.787  ساعد القرض على تسويق منتجات أخرى 11
  متوسطة 3128. 2.785  المحور الكلي 12

  
سـاعد  (ينص علـى    ظي به المؤشر األول و    توسط حسابي ح  أعلى م يالحظ من الجدول السابق أن      

لعل هـذا يعـود إلـى أن         و بتقدير مرتفع، ) 4.037(يبلغ  و) القرض على إقامة مشروع مدر للدخل     
المبحوثين على اختالفهم يؤكدون أن القرض ساعدهم على إقامة مشروع مدر للدخل، سـاهم فـي                

ساعد القرض  ( على   ينصولثانية  في المرتبة ا   المؤشر العاشر    جاء تقدير و .تحسين مستواهم المادي  
يعتقـد   حيـث    توسطبتقدير م و) 3.425( الحسابي   هيبلغ متوسط و) على تسويق المنتجات الحيوانية   
 محدوداً في مجال تسويق منتجاتهم الحيوانية،       ،المؤسسات التي تقدمها  المبحوثون أن دور القروض و    

نب يم خدمات غير مالية إلى جا     تقوم بتقد مؤسسات التمويلية موضوع الدراسة     المن   %60  أن حيث
ضين و   تسويق منتجات المقتر   المقدمةمن ضمن الخدمات غير المالية      و. الخدمات المالية لمقترضيها  

لكن السؤال الملح هو هل يكفي هذا األسلوب للتـسويق،          الترويج لها عبر المعارض والبازارات، و     
تنسيق مع المؤسسات األخـرى لتـسويق       الك و  هناك مؤسسة واحدة أجابت أنها تقوم بالتشبي       علماً أن 
مـن خـالل تقـديم     الفقيرة ألسر اتعمل في مجال تحسين معيشة    إلى مؤسسات     مثل بيعها  المنتجات

   . لهذه األسر وفقاً لمعايير معينةمشاريع مدرة للدخل
  
ساعد القرض علـى استـصالح أرض       (ينص على   ؤشر الثاني في المرتبة الثالثة و     جاء ترتيب الم  و

تبـاين فـي آراء   هـذا يـدل علـى    وبتقدير متوسط،   و) 3.150(يبلغ متوسطه الحسابي    و )زراعية
زراعـة  استـصالح و  استخدام القروض بشكل غير مباشر فـي        على   لمقدرتهم بالنسبةالمبحوثين،  
امة مزارع خـضار  قإل  قروضهماستخدموامن المقترضين فقط %30.1 أن نسبة حيث  األراضي، 

سـاعد القـرض    (ينص على    و رابعةر الخامس فقد جاء في المرتبة ال      أما المؤش و. أو أشجار مثمرة  
هـذا يـدل    وبتقدير متوسط،    و (3.106)يبلغ متوسطه الحسابي    و) على اقتناء رؤوس أغنام أو أبقار     
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قدرتهم على استخدام القروض بـشكل غيـر        مأيضاً على وجود تباين في آراء المبحوثين، بالنسبة ل        
 اسـتخدموا مـن المبحـوثين    فقط   %33.1حيث أن نسبة    األبقار،  م و في اقتناء وتربية األغنا   مباشر  

  .قروضهم إلقامة مزارع أبقار وأغنام
  

ساعد القـرض علـى تـسويق المنتجـات         (ينص على   المرتبة الخامسة و  جاء في   المؤشر التاسع   
هذا يعود إلى محدودية الدور الـذي   و بتقدير متوسط، و) (2.906يبلغ متوسطه الحسابي    و) الزراعية

 من المؤسسات   %60كما ذكر سابقاً تقوم     يل في تسويق منتجات المقترضين، و     لعبه مؤسسات التمو  ت
تقوم بالتشبيك  مؤسسة واحدة فقط    و. ل آليات بسيطة تتمثل بالمعارض    فقط بتسويق المنتجات من خال    

هذا يتطلب من المؤسسات التمويلية إعادة النظر في آليـة تـسويقها لمنتجـات              و. من أجل التسويق  
التمكين االقتصادي للفئات المهمـشة علـى   ادت أن تحقق شعار مكافحة الفقر و   المقترضين إذا ما أر   

   .مكافحة الفقرم التمويل الصغير أداة للتنمية وتطرح مفهو أنهااعتبار 
  
توجيه خدمات مؤسسات إلقراض    بالنسبة لضرورة   ) 2004 الحاج،(هذا ينسجم مع توصية دراسة      و

تقديم المزيـد مـن   ور عدد من األيدي العاملة وترتبط باحتياجات السوق، نحو مشروعات تشغل اكب   
تعاون مؤسسات اإلقراض إليجاد بنية تحتية تدعم االستثمار فـي           و ،الخدمات والبرامج للمقترضين  

  . الصغيرةاريعقطاع المش
  
ع هذا يؤكد على تواض   و) (2.785يبلغ متوسطه الحسابي     المحور الكلي على تقدير متوسط و      حظيو

حيوانية مـدرة   ائية من مشاريع إنتاجية زراعية و     دور برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذ       
 وطني  بشكل متواصل على مستوى   ني توفر كميات كافية من الغذاء و      بما أن وفرة الغذاء تع    و. للدخل

. غذائيـة  لدى المبحوثين تؤثر على الـوفرة ال       يقدرات اإلنتاج الزراع  منزلي فإن أوضاع السوق و    و
كما يجب التنويه   . المبحوثين الفرص التسويقية لمنتجات مشاريع      محدودية حيث يبرز في هذا المجال    

-70تشكل نسبة   وكلفة تغذية المواشي    تكاليف مدخالت اإلنتاج في بعض المشاريع مثل        إلى ارتفاع   

ي اإلنتاج الزراعي    من التوسع ف   بالتالي قد ال يتمكن كثير من المبحوثين      و.  من تكاليف اإلنتاج   80%
  .الحيواني ليقتصر استخدام القرض على المشروع الذي أخذ من أجلهو
  

  :الحصول على الغذاء في كل األوقاتدور برامج التمويل الصغير في تسهيل . 4.1.2.4

  

الوصول لكميات كافيـة مـن      هو القدرة على    في البعد الثاني لألمن الغذائي، و      المحوريبحث هذا   و
  .الجدول التالي يوضح النتائجوحيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك، . ل عليها دائماًالحصوالغذاء و
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 يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات أفـراد           : 18.4جدول  
عينة الدراسة على محور دور برامج التمويل الصغير في تسهيل الحـصول علـى              

  )الت المستفيدينمقاب (الغذاء في كل األوقات
  

  المؤشر الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  مرتفعة  7472. 3.912  ساعد القرض على توفير دخل إضافي لشراء الغذاء 1
  مرتفعة 663. 4.00  ساعد القرض على إقامة مشروع إنتاج غذائي 2
  مرتفعة 678. 3.706  ساعد القرض على تخفيض شراء األغذية بالدين 3
  متوسطة 699. 3.456   بأغذية المخصصة لألطفالمساعد القرض على زيادة االهتما 4
  متوسطة 475. 3.081  ساعد القرض على زيادة عدد الوجبات التي تتناولها األسرة يوميا 5

6 
ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري  على كمية الطعام 

  التي يتناولها أفراد األسرة
  مرتفعة 652. 3.543

ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري  على نوعية   7
  الطعام التي يتناولها أفراد األسرة

  مرتفعة 653. 3.531

ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري  على كمية اللحوم   8
  المستهلكة / المشتراة

  مرتفعة 642. 3.543

9 
رة الشهري على كمية الخضار األسساعد القرض على زيادة إنفاق 

  المستهلكة/ الفواكه المشتراةو
  مرتفعة 632. 3.550

10 
سرة الشهري  على كمية األلبان ساعد القرض على زيادة إنفاق األ

  المستهلكة / األجبان المشتراةو
  مرتفعة 632. 3.543

11 
رة الشهري  على كمية ساعد القرض على زيادة إنفاق األس

  المستهلكة /  المشتراةالحبوبالبقوليات و
  مرتفعة 624. 3.518

12 
ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري  على كمية األرز 

  المستهلكة/ المشتراة
  مرتفعة 623. 3.531

ألسرة الشهري  على كمية ساعد القرض على زيادة إنفاق ا 13
  المستهلكة/ لدهون  المشتراةالزيوت وا

  مرتفعة 623. 3.531

14 
 القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري  على كمية ساعد

  المستهلكة/ السكاكر  المشتراة
  مرتفعة 6233. 3.537

15 
ساعد القرض على زيادة الشعور باألمان بالنسبة للحصول على 

  الغذاء الكافي لجميع أفراد األسرة
  مرتفعة 745. 3.850

16 
واع المفضلة ساعد القرض على زيادة تمكين األسرة من تناول األن

  من الطعام
  مرتفعة 641. 3.562

  مرتفعة 544.  3.587  المحور الكلي 17
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سـاعد  (ينص علـى     و ثانييالحظ من الجدول السابق أن أعلى متوسط حسابي حظي به المؤشر ال           
يعود ذلك إلى أن المبحوثين     ، و بتقدير مرتفع ) 4.00(يبلغ  و) مشروع إنتاج غذائي  القرض على إقامة    

و أ مشاريع ساعدتهم علـى إنتـاج الغـذاء النبـاتي             وفرت لهم فرصة إقامة    ضولقر ا  أن يعتقدون
جـاء ترتيـب     ولقد   . في توفير غذاء من إنتاج منزلي      ذلك بحيث تمكنوا من االستفادة من       الحيواني،

) ساعد القرض على توفير دخل إضافي لشراء الغذاء       (ينص على   مؤشر األول في المرتبة الثانية و     ال
يعود ذلك إلى أن المبحوثين يؤكدون أن القـروض         ، و )3.912(متوسط حسابي بلغ    وبتقدير مرتفع   

بالتالي تمكنوا من توفير    و.  إقامة مشاريع إنتاجية غذائية    ساعدت على توفير دخل إضافي من خالل      
  .الغذاء لعائالتهم

  
يـادة  ساعد القرض على ز   (ينص على   الخامس عشر فجاء في المرتبة الثالثة و       ترتيب المؤشر    وأما

متوسـط   بتقدير مرتفـع و    )الشعور باألمان بالنسبة للحصول على الغذاء الكافي لجميع أفراد األسرة         
ي إقامـة   يعود ذلك إلى أن المبحوثين يؤكدون على أن استخدام القروض ف          ، و )3.850( حسابي بلغ 

يـادة   علـى ز تهمسـاعد  هاإال أنرغم تواضع عوائدها في بعض األحيان، المشاريع المدرة للدخل و 
حيث أن اإلنتـاج الغـذائي لهـذه        . شعورهم باألمان بالنسبة لقدرتهم على توفير غذاء أفراد األسرة        

  .المشاريع يسد من حاجة األسرة إلى الغذاء معظم األوقات
  

ساعد القرض على تخفيض شـراء  (ينص على  ؤشر الثالث في المرتبة الرابعة و      ترتيب الم  فيما كان 
يعود ذلك إلى أن المبحوثين يؤكـدون       ). 3.706( متوسط حسابي بلغ  رتفع و بتقدير م ) األغذية بالدين 

لو كان بـسيطاً إال أنـه       تخدموا القروض في إقامتها، حتى و     التي اس أن الدخل الناتج عن المشاريع      
 دراسة شراكة   هذا ما أكدته  و. تخفيض شراء الغذاء بالدين    تحسين القدرة الشرائية لألسرة و     ساهم في 

مشاريع الصغيرة التي بينت أن عوائد الالمقترضين، وليل أثر المشاريع على حياة      عن تح  2009عام  
السادس عـشر فـي     جاء ترتيب المؤشر    و .تحدث فرقاً ايجابياً في حياتهم المادية     تؤثر على دخلهم و   
ساعد القرض على زيادة تمكين األسرة من تناول األنواع المفـضلة           (ينص على   المرتبة الخامسة و  

  )3.587(متوسط حسابي بلغ  بتقدير مرتفع و)من الطعام
  

بعـد  يعود ذلك إلى أن المبحوثين يؤكدون أن قدرتهم على توفير الغذاء المفضل لألسرة قد تحسنت                
  .الحصول على القرض

  
هذا يؤكد على أن دور     و) 3.587( يبلغ متوسطه الحسابي   المحور الكلي على تقدير مرتفع و      حظيو

جيداً حسب استجابات   هيل الحصول على الغذاء في كل األوقات، كان         برامج التمويل الصغير في تس    
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المنزل على الحصول على كميـات      على الغذاء يتعلق بقدرة الدولة و     بما أن الحصول    و. المبحوثين
قدرة األسر على الوصـول     أنماط االستهالك تؤثر على     ء دائماً، فإن القدرة الشرائية و     كافية من الغذا  

أدت إلى تحسن نسبي فـي      المدرة للدخل للمبحوثين، حيث     نتاجية  اإلمشاريع  الته  هذا ما حقق  و. للغذاء
هذا ينسجم مـع     و .القدرة الشرائية لألسر، كما زاد استهالك األسر من المواد الغذائية المنتجة منزلياً           

دراستهم عـن   في  الزراعة  ة كل من برنامج الغذاء العالمي ووكالة الغوث ومنظمة األغذية و          توصي
بالـذات للعـائالت    ي أوصت بتحسين اإلنتاج الغذائي ودعمه و      التو 2008 األمن الغذائي عام     تقييم

طريقة لمواجهة االرتفاع في أسعار السلع الغذائية مـن          باعتباره وسيلة لتوليد الدخل و     األكثر انكشافاً 
  .خالل التنويع بأنماط اإلنتاج الغذائي لالستجابة للطلب المحلي

  
  :التمويل في توفير الغذاء المتنوع وفقاً لالحتياجات التغذويةدور برامج . 5.1.2.4

  

حيـث تـم سـؤال        المتنوع  الغذاء توفيرهو   الثالث من األمن الغذائي و     يبحث هذا المحور في البعد    
  :الجداول التالية توضح النتائجالمبحوثين عن ذلك، و

  
  :عانى احد أفراد األسرة من مشاكل صحية تتعلق بالتغذية •

  

  )مقابالت المستفيدين (كل الصحية التغذويةالمشاإجابات المبحوثين حول  :19.4جدول 
  

  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

 6.9 11  نعم

 93.1 149  ال

 100 160  المجموع

  
  ساعد القرض على تجاوز المشاكل الصحية السابقة •

  

  )الت المستفيدينمقاب(تجاوز المشاكل الصحية التغذويةإجابات المبحوثين حول  :20.4جدول 
  

  النسب المئوية  التكرار  اإلجابة

 81.8 9  نعم

 18.2 2  ال

 100 11  المجموع
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 من أسر المبحوثين عانى أحد أفرادها مـن مـشاكل            %6.9يالحظ من الجدولين السابقين أن نسبة       
واجهـت المـشاكل الـصحية    من هذه األسر التـي  %81.8 أن نسبة  و،صحية لها عالقة بالتغذية

 أسرة قد تمكنت من مساعدة أفرادها على تجاوز هذه المـشاكل، مـن              11البالغ عددها   رة و المذكو
 حيـث تتميـز     خالل استخدام المنتجات الغذائية من مشاريعها الممولة من برامج التمويل الصغير،          

ذات قـيم    بتوفير منتجـات      والدواجن النحلية و مشاريع الثروة الحيوان  ومنتجات المشاريع الزراعية    
تمكن عدد ال بأس به من أسـر        مؤشر على   رتفاع نسبة مشاريع الثروة الحيوانية      او. ية مرتفعة غذائ

   .ية بالبروتين الحيوانينالمبحوثين من تصنيع منتجات غ
 

  :من األغذيةالتالية اعد القرض على زيادة فرص الحصول على األنواع س •
  

ة ودرجة التقدير السـتجابات أفـراد       يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري    : 21.4جدول  
  )مقابالت المستفيدين (عينة الدراسة

  
  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   المؤشر   الرقم

  مرتفعة 721. 3.712  اللحوم 1
  مرتفعة 681. 3.725  الخضار والفواكه  2
  مرتفعة 681. 3.725  األجباناأللبان و 3
  مرتفعة 683. 3.718   الحبوبوالبقوليات  4
  مرتفعة 683. 3.718  األرز 5
  مرتفعة 681. 3.725  الدهونالزيوت و 6
  مرتفعة 684. 3.743  السكاكر 7
  مرتفعة 1.18 3.71  المحور الكلي 8

  
  بمجموعـات غذائيـة أساسـية       قة المتعلقـة   الـساب  اتالمؤشرجميع  يالحظ من الجدول السابق أن      

 اتمتوسط ب تحظيقد  إضافة إلى المحور الكلي     حتياجات التغذوية،   االلتلبية  لتنوع الغذائي   ل ضرورية
 المبحـوثين يؤكـدون     هذا يدل على أن   ، و بتقدير مرتفع ) 3.743 – 3.712(تتراوح ما بين     ةحسابي
التحسن النسبي الذي طرأ على دخل األسرة من عوائد المشاريع الممولة من قروض برامج              أن   على

   . على القدرة الشرائيةالتمويل الصغير، انعكس إيجاباً
  

، مشاريع الزراعية والحيوانية  المن منتجات     المتنوعة األغذية الحصول على    فرصإضافةً إلى زيادة    
   .كربوهيدرات وفيتاميناتمن بروتينات ومعادن والضرورية العناصر الغذائية التي توفر و
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 ية من أفراد األسرةاعد القرض على تلبية االحتياجات التغذوية الخاصة بالفئات التالس •

  
  )مقابالت المستفيدين (التاليةعمرية الفئات ال حسبنسبة األسر يبين : 22.4جدول 

  
  ال ينطبق  ينطبق

  الفئة العمرية
  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار

 63.1 101 36.9 59  الحوامل

 61.9 99 38.1 61  المرضعات

 33.1 53 66.9 107  األطفال

 36.3 58 63.8 102  اهقينالمر

  63.8 102 36.3 58  المسنين
  

  مـن مجمـوع اسـر      36.9%يالحظ من الجدول السابق أن نسبة األسر التي لديها حوامل بلغـت             
، نسبة األسر التي لديها أطفال بلغـت        38.1%نسبة األسر التي لديها مرضعات بلغت       المبحوثين، و 

نسبة األسر التي لديها مـسنين بلغـت        و،  %63.8 ، نسبة األسر التي لديها مراهقين بلغت      66.9%
36.3%.  

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير السـتجابات أفـراد          يبين   :23.4جدول  

مقـابالت   ( تلبية االحتياجات التغذوية الخاصـة بالفئـات التاليـة         حولعينة الدراسة   
  )المستفيدين

  
  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   المؤشر   الرقم

  مرتفعة 1.421 5.062  الحوامل 1
  مرتفعة 1.418 5.037  المرضعات 2
  مرتفعة 1.312 4.462  األطفال 3
  مرتفعة 1.282 4.550  المراهقين 4
  مرتفعة 1.504 4.975  المسنين 5
  مرتفعة 907. 4.817  المحور الكلي 6

  
التي تتعلق بتلبيـة االحتياجـات التغذويـة        رات السابقة و  سابق أن جميع المؤش   يالحظ من الجدول ال   

قد حظيت بمتوسطات حسابية    إضافةً إلى المحور الكلي     ألفراد األسرة،   محددة  الخاصة بفئات عمرية    
تحسن أن المبحوثين يؤكدون على     هذا يدل على    وبتقدير مرتفع، و  ) 4.462-5.062(تتراوح ما بين    
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نة مـن أفـراد األسـرة مثـل         الغذائي الالزم توفيره لفئات معي    سد الحاجة للتنوع    على   قدرة األسر 
 ويعود ذلك إلى قـدرة المـشاريع اإلنتاجيـة          .المسنين و ، األطفال، المراهقين   المرضعات الحوامل،

الزراعية والحيوانية على توفير الغذاء المتنوع الذي يلبي االحتياجات التغذوية الالزمة للنمو والقيام             
أن نسب األسر التي لديها هذه الفئات قد تباينت في عينـة الدراسـة كمـا                 لماًع. بالوظائف الحيوية 
  .)22.4(وضح جدول رقم 

  
  :النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها 2.2.4.

  
ال يوجد دور لبرامج التمويل الصغير في تحـسين األمـن           (الفرضية الرئيسية   مناقشة  : أوال •

 الفرضـيات التاليـة   و،  ) في محافظات شمال الضفة الغربيـة      الغذائي لدى الفئات المستهدفة   
  :المنبثقة عنها

  
o ال تساهم برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذائية.  
o ال تساهم برامج التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء في كل األوقات.  
o  التغذويةال تساهم برامج التمويل الصغير في تنويع الغذاء حسب االحتياجات.  

  
الـسادس مـن     اإلجابة على السؤال     تم رصد مناقشة هذه الفرضيات    فحص و من أجل    :ثانياً •

التمويل الصغير في تحسين األمـن      برامج  هل يختلف دور     الذي ينص على  وأسئلة الدراسة   
عدد أفراد األسرة، مستوى دخل األسرة، نـوع القـرض،          : الغذائي حسب المتغيرات التالية   

  ؟ سداد القرضحجم القرض، مدة
  
) α≥0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالـة         فروقال يوجد   : تم فحص الفرضية التالية   قد  و

عـدد  : متغيرات التالية لحسب ا  ير في تحسين مستوى األمن الغذائي،      التمويل الصغ   برامج دورفي  
 خـالل    مـن  .أفراد األسرة، مستوى دخل األسرة، نوع القرض، حجم القرض، مدة سداد القـرض            

  .الجداول التالية تبين النتائج و) Oneway-Anova(إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 
  

  : األسرةفحص الفرضية تبعاً لمتغير عدد أفراد. 2.2.41.

  
  )24.4(نتائج فحص الفرضيات تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة ينها جدول 
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  .متغير عدد أفراد األسرةل تبعاًاسة نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدر: 24.4جدول 

  
 10أكثر من  10-8 7-5 4أقل من   المجال

  2.93 2.74 2.79 2.76  تحقيق الوفرة الغذائية
 3.84 3.60 3.58 3.48  تسهيل الحصول على الغذاء

 4.63 4.72 4.89 4.85  توفير الغذاء المتنوع

  

تبعاً لمتغير   الفروق في استجابات المبحوثينلداللة تحليل التباين األحادي نتائج اختبار: 25.4 جدول
  عدد أفراد األسرة

  
  المجال

  

تسهيل الحصول  تحقيق الوفرة الغذائية

 على الغذاء
توفير الغذاء 

 المتنوع

 1.28 1.09 0.35مجموع المربعات
 3 3 3 درجات الحرية

 0.42 0.36 0.12 متوسط المربعات بين المجموعات
 129.71 46.08 15.21المربعاتمجموع 

 156 156 156 درجات الحرية
 0.83 0.29 7.5 متوسط المربعاتداخل المجموعات

 F 1.19 1.23 0.51قيمة 
 0.67 0.3 0.31  مستوى الداللة

  
 قـد بلـغ     أن مستوى الدالة اإلحصائية      ،)25.4(البيانات الواردة في الجدول السابق رقم        يالحظ من 

و ،  )α≥0.05(أعلـى مـن     قيم  هي  واألمن الغذائي على التوالي     لمجاالت  ) 0.67 ، 0.30،  0.31(
في دور برامج التمويل    دم وجود فروق ذات داللة إحصائية       بالتالي يتم قبول الفرضية التي تتعلق بع      

األمـور  يعزى ذلك إلى     و .تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة    الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي       
   :التالية

  
زراعيـة أو حيوانيـة مـدرة        المبحوثين قروضهم إلقامة مشاريع إنتاجية       مااستخد :األول •

بغض النظر عـن    هذه المشاريع أثرت إيجاباً على تحسين مستوى األسر الغذائي          للدخل، و 
فـي االسـتهالك    من ناحيتين، األولى أن منتجات المشاريع يمكن استخدامها         عدد أفرادها   

  . مشاريع يمكن استخدامها في اإلنفاق الغذائيالثانية أن عوائد الو. الغذائي المنزلي
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ة ل        %35.7أن نسبة   : الثاني • اق               د من األسر المبحوث ساعد في اإلنف رد عامل ي ر من ف يها أآث

سبة           ا أن ن ى األسر، آم  يعنـي أن    ممـا  األسر لديها أكثر من مصدر دخل        من %45.6عل
من المعروف أن   حيث  . المشروع يشكل بالنسبة لهم مصدر دخل إضافي حتى لو متواضعا         

عوائد المشاريع الصغيرة تحدث فرقاً مهماً في مستوى حياة األسرة الفقيـرة أو محـدودة               
   .نسبة األسر كبيرة العدد كانت قليلةو .الدخل

  
  :فحص الفرضية تبعاً لمتغير مستوى دخل األسرة. 2.2.42.

  
  ستوى دخل األسرة متغير مل تبعاً نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة :26.4جدول 

  
 2000أكثرمن  2000-1501 1500-1001 1000أقل من   المجال

 2.76 2.78 2.86 2.77  تحقيق الوفرة الغذائية

 3.63 3.49 3.59 3.45  تسهيل الحصول على الغذاء

 4.77 4.69 5.16 5.30  توفير الغذاء المتنوع

  
  فروق تبعاً لمتغير مستوى الدخل  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة ال:27.4جدول 

  
  المجال

  

تسهيل الحصول على  تحقيق الوفرة الغذائية

 الغذاء

توفير الغذاء 

 المتنوع

 4.02 0.601 0.165 مجموع المربعات
 3 3 3 درجات الحرية

 1.34 0.2 5 متوسط المربعات بين المجموعات
 126 46.57 15.39 مجموع المربعات

 156 156 156 ت الحريةدرجا
 0.81 0.29 8.7 متوسط المربعات داخل المجموعات

 F 0.55 0.67 1.64قيمة 
 0.18 0.57 0.64 مستوى الداللة

  
) 0.18  ، 0.57،  0.64( ، أن مستوى الدالة اإلحصائية قـد بلـغ        )27.4(الجدول السابق   يالحظ من   

الي يتم قبـول الفرضـية      و بالت  )α≥0.05(هي قيم أعلى من     الت األمن الغذائي على التوالي و     لمجا
التي تتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  في دور برامج التمويل الـصغير فـي تحـسين                   

ينسجم ذلك مع نتائج الجدول السابق مـن        و. بعاً لمتغير مستوى دخل األسرة    مستوى األمن الغذائي ت   
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تبعاً لنفس األسباب    فسيرهيمكن ت و. بعاً لمتغير عدد أفراد األسرة    حيث عدم وجود فروق في الدور ت      
  . شيكل2000عن   من األسر التي يزيد دخلها%59السابقة إضافةً إلى وجود نسبة مرتفعة 

  
  :نوع القرض فحص الفرضية تبعاً لمتغير. 2.2.43.

  
جدول الو تبعاً لمتغير نوع القرض   لبيان الفروق في استجابات المبحوثين      ) (T-test اختبارتم إجراء   

  نتائجالتالي يبين ال
  

    تبعاً لمتغير نوع القرضT-testنتائج اختبار: 28.4جدول 
  

  العدد  نوع القرض  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 Tقيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

تحقيق الوفرة  0.33 2.75 10  إسالمي
 0.31 2.78  150  تجاري  الغذائية

0.31 0.75 

تسهيل الحصول  0.52 3.86 10  إسالمي
 0.97 3.56 150  تجاري  على الغذاء

1.69 0.09  

توفير الغذاء  0.89 2.30 10  إسالمي
 0.91 2.98 150  تجاري  المتنوع

0.58 0.56 

  
، أن مستوى الدالة اإلحصائية قـد بلـغ         )28.4(البيانات الواردة في الجدول السابق رقم       يالحظ من   

و  )α≥0.05(هي قـيم أعلـى مـن        لتوالي و الت األمن الغذائي على ا    لمجا) 0.56،  0.09،  (0.75
في دور برامج التمويل    دم وجود فروق ذات داللة إحصائية       بالتالي يتم قبول الفرضية التي تتعلق بع      

  :مرينأل يعزى ذلكونوع القرض، الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي تبعاً لمتغير 
  

 مـا، حيـث لـوحظ أن عـدد           حجم اإلقراض بالتمويل اإلسالمي محدوداً نوعاً       أن :األول •
 من مجموع %6.2بنسبة مبحوثين و10 المبحوثين الذين حصلوا على قروض إسالمية بلغ 

 قـدمتها تقارب هذه النتيجة نسبة القروض اإلسالمية إلى مجموع القروض التي           أفراد العينة   
 حيث بلغت   2008-2007ت في تقريرها لعامي     صالة على سبيل المثال والتي ورد     مؤسسة أ 

4.8%.  
 2005بدأ العمل بها عام     و،حيث تعتبر تجربة جديدة     حداثة العمل بالتمويل اإلسالمي   : الثاني •

يبدو أن الترويج لها لم يأخذ حيزاً كبيراً من عمل المؤسسات في تلك             في بعض المؤسسات و   
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كما ورد في التعليق على جدول رقم       و) 2008 ،2007ن هم من مقترضي     والمبحوث(الفترة  
 عدد كبير من المبحوثين لـم       في بداية هذا الفصل كان هناك     ق بنوع القروض    المتعل )9.4(

  .يعرفوا بوجود مثل هذا النوع من التمويل
  
تجربة مؤسسات اإلقـراض الـصغير      عن   2009) جرار،(نسجم مع ما جاء في ورقة عمل        هذا ي و

تجربة جديـدة و    حيث أن تجربة التمويل اإلسالمي هي       من  الفلسطينية في مجال التمويل اإلسالمي      
بنـاء  وبالعودة للتعليق على الجدول الـسابق   .كان هناك تخوف من تطبيقها لدى بعض المؤسسات و

يحفز علـى إجـراء      هذا بالتأكيد    ، حالياً  التمويل اإلسالمي  من الصعب قياس أثر   على ما ورد فإنه     
 إضافة إلى إمكانيـة     .ى نواحي متعددة  أثر التمويل اإلسالمي عل    المتعلقة بدور و   المزيد من األبحاث  

   .التمويل بالصيغة اإلسالميةبين التمويل بالصيغة التقليدية وإجراء دراسات مقارنة 
  

  :فحص الفرضية تبعاً لمتغير حجم القرض. 2.2.44.
  

  نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير حجم القرض: 29.4جدول 
  

 $2000أكثر من  $2000-1501 $1500-1000$1000أقل من   المجال

 2.72 2.82 2.73 2.92  تحقيق الوفرة الغذائية

 3.56 3.61 3.58 3.61  تسهيل الحصول على الغذاء

 4.80 5.02  4.56 4.92  توفير الغذاء المتنوع

  
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تبعاً لمتغير حجم القرض : 30.4دول ج
  

  المجال

  

رة تحقيق الوف

 الغذائية

تسهيل الحصول 

 على الغذاء

توفير الغذاء 

 المتنوع

 3.47 9.05 0.95 مجموع المربعات
 3 3 3 درجات الحرية

 1.16 9.68 0.32 متوسط المربعات بين المجموعات
 127.5 47.11 14.6 مجموع المربعات
 156 156 156 درجات الحرية

 0.82 0.3 3.62 متوسط المربعات داخل المجموعات
 F 3.4 0.065 1.14قيمة 

 0.23 0.97 0.019 مستوى الداللة
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، أن مستوى الدالة اإلحصائية قـد بلـغ          )31.4(البيانات الواردة في الجدول السابق رقم       يالحظ من   
بتـسهيل الحـصول   (لألمن الغذائي المتعلقين الثالث على التوالي  للمجالين الثاني و) 0.97 ,0.23(

بالتالي يتم قبول الفرضية التي     و،  )α≥0.05(هي قيم أعلى من     و) الغذاء المتنوع على الغذاء وتوفير    
في دور برامج التمويل الصغير في تحـسين مـستوى       دم وجود فروق ذات داللة إحصائية       تتعلق بع 

الحصول على الغذاء    (ى مستوى المجالين الثاني والثالث     حجم القرض عل   األمن الغذائي تبعاً لمتغير   
 فـي دور    )α≥0.05(بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة            ).ءتنوع الغذا و

ألول المتعلق بالوفرة الغذائية    برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي عند المجال ا          
بالتالي تـرفض   و) 0.05(هي أقل من    و) 0.01(تبعاً لمتغير حجم القرض، حيث بلغ مستوى الدالة         و
وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها بحسب متغير حجم القرض، فقد تم إجراء اختبـار              . رضيةالف
  :، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار)LSD(البعدية ق وفرال
  

، عند مجال دور البـرامج فـي تحقيـق          )LSD(  داللة الفروق البعدية   نتائج اختبار  : 31.4جدول  
  م القرضالوفرة الغذائية تبعاً لمتغير حج

  

  حجم القرض
  $1000أقل من 

2.92)(  

1000-1500$  
2.73)(  

1501-2000$  
2.82)(  

  $2000أكثر من 

2.72)(  

  $1000أقل من 
2.92)(  

---  0.1873* 0.1018 0.1982* 

1001-1500$  
2.73)(  ---  ---  0.552  0.086 

1501-2000$  
2.82)(  ---  ---  ---  0.638 

  $2000أكثر من 
2.72)(  

---  ---  ---  ---  

  

أقـل  المبحوثين الحاصلين على قرض حجمه      لجدول السابق أن الفروق ظهرت عند فئة        حظ من ا  يال
-1000 ( المبحوثين أصحاب القروض التي تتراوح أحجامها كالتـالي        بين كل من فئة    و $1000من  

حيث كانت الفروق لصالح المبحوثين الحاصلين علـى قـرض          ) $2000من  ر  أكث(فئة  و) 1500$
أي أن دور برامج التمويل الـصغير       . )(2.92 ذات المتوسط الحسابي األعلى    $1000بحجم أقل من    

في تحسين مستوى األمن الغذائي في مجال الوفرة الغذائية يختلف حسب حجم القرض حيث يكـون                
  . $1000 دوره أفضل في القروض التي يقل حجمها عن 
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ـ فترة  فائدة و الكل من نسبة    بقة الطردية التي تربط حجم القرض       يعزى سبب ذلك إلى العال    و . سدادال
 قروض  غالباً ما يأخذ المقترضون    و . كلما صغر حجم القرض    سدادالفترة  تقصر  فوائد و ال تقلحيث  

مه في تطـوير مـشروع   يتم استخدابحيث  يكون دخلهم المادي جيداً نسبياً   عندما  جداً بمبالغ صغيرة 
ث يـتمكن   بحي. سريعاًعوائد المشروع   ض على   يظهر التأثير اإليجابي للقر    ذلكوفقاً ل و. قائم أصالً 

  .استثمار عوائده في جوانب إنتاجية أخرى تحقق له الوفرة الغذائيةالمقترض من سداد القرض و
  

  : القرضمدة سدادفحص الفرضية تبعاً لمتغير . 2.2.45.

  

   القرضمدة سدادنتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير : 32.4جدول 
  

 24أكثر من    شهر24-13   شهور12-6   شهور6أقل من   المجال

 2.74 2.72 2.97 2.84  تحقيق الوفرة الغذائية

 3.55 3.54 3.74 3.44  تسهيل الحصول على الغذاء

 4.79 4.81 4.81 4.96  توفير الغذاء المتنوع

  
   القرضمدة سداد نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تبعاً لمتغير: 33.4جدول 

  
  المجال

  

تحقيق الوفرة 

 الغذائية

تسهيل الحصول 

 على الغذاء

توفير الغذاء 

 المتنوع

 0.15 1.13 1.55 مجموع المربعات
 3 3 3 درجات الحرية

 1.75 0.37 0.51 متوسط المربعات بين المجموعات
 130.8 46.04 14.01 مجموع المربعات
 156 156 156 درجات الحرية

 0.83 0.29 9.81 متوسط المربعات داخل المجموعات
 F 5.75 1.28 0.06قيمة 

 0.98 0.28 0.001 مستوى الداللة
  

، أن مستوى الدالة اإلحصائية قـد بلـغ           )34.4(البيانات الواردة في الجدول السابق رقم       يالحظ من   
بتسهيل الحـصول   (تعلقين  لثالث لألمن الغذائي الم   اعلى التوالي  للمجالين الثاني و     ) 0.98 ،   0.28(

بالتالي يتم قبول الفرضية التي     و،  )α≥0.05(هي قيم أعلى من     و) على الغذاء وتوفير الغذاء المتنوع    
في دور برامج التمويل الصغير في تحـسين مـستوى       دم وجود فروق ذات داللة إحصائية       تتعلق بع 



 
 

99

الحصول علـى   (الثالث  الثاني و قرض على مستوى المجالين      سداد ال  مدة األمن الغذائي تبعاً لمتغير   
، )α≥0.05(بينما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالـة             ).الغذاء و تنوع الغذاء   

ألول المتعلق بالوفرة   في دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي عند المجال ا            
) 0.05(هي أقـل مـن      و) 0.001(وى الدالة    سداد القرض، حيث بلغ مست     مدةتبعاً لمتغير   الغذائية و 

 القـرض،   مدة سداد وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها بحسب متغير        . بالتالي ترفض الفرضية  و
  :، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار)LSD(فقد تم إجراء اختبار الفروق البعدية 

  
جال دور البرامج في تحقيق الوفرة      ، عند م  )LSD( نتائج اختبار داللة الفروق البعدية     :34.4جدول  

   القرض سداد مدةالغذائية تبعاً لمتغير
  

  سداد القرضمدة 
   شهور6أقل من 

2.84)(  

   شهر6-12

2.97)(  

   شهر13-24

2.72)(  

   شهر24أكثر من 

2.74)(  

   شهور6أقل من 
2.84)(  

---  0.124-  0.126 0.103 

   شهر6-12
2.97)(  

---  ---  0.250* 0.227* 

   شهر13-24
2.72)(  

---  ---  ---  0.296 

   شهر24أكثر من 
2.74)(  

---  ---  ---  ---  

  
  سداد قرضـهم   مدة   تراوحتيالحظ من الجدول السابق أن الفروق ظهرت عند فئة المبحوثين الذين            

-13 ( : كالتـالي  سـداد قروضـهم  ةت مدتراوحالذين بين كل من فئة المبحوثين و) شهر 6-12(

قـروض  حيث كانت الفروق لصالح المبحوثين الحاصلين على        ) ر شه 24أكثر من   (فئة   و )شهر24
أي أن دور بـرامج  ).  (2.97ذات المتوسط الحـسابي األعلـى  )  شهر12-6(مدد سدادها ما بين 

 مدة سداد التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي في مجال الوفرة الغذائية يختلف حسب              
  . ) شهر12-6(تتراوح مدة سدادها ما بين لتي القرض حيث يكون دوره أفضل في القروض ا

  
أن القرض ذي القيمة الصغيرة جداً والفائدة المنخفـضة         تنسجم هذه النتيجة مع النتيجة السابقة في        و
فترة السداد القصيرة، يظهر تأثيره اإليجابي على المشروع الذي استخدم فيه بصورة أسـرع مـن      و

هـذا يحـرر    رة جداً يتم سدادها بفتـرة أقـصر و        صغيحيث أن القروض ال   . القروض األكبر حجماً  
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تطـوير  المشروع فـي إقامـة و      السداد، مما يمكنه من استخدام عوائد     المقترض من عبء دفعات     
  . تحقق له الوفرة الغذائية أخرىإنتاجية مشاريع

  
  :رفض الفرضيات. 2.2.46.

  

  يوجد دور لبرامج التمويل ال (التي تنص على و: الفرضية الرئيسية يتم رفض أنه نستنتج مما سبق
و  )الصغير في تحسين األمن الغذائي لدى الفئات المستهدفة في محافظات شمال الـضفة الغربيـة              

  :هي عنها والفرضيات المنبثقةرفض 
  

  .ال تساهم برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذائية •
  .ي كل األوقات برامج التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء فال تساهم •
  .ال تساهم برامج التمويل الصغير في تنويع الغذاء حسب االحتياجات التغذوية •

  
 هناك دوراً لبرامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بمحـاوره           فقد بينت النتائج أن     

من محور إلـى    حيث يتباين هذا الدور     .الثالثة الوفرة الغذائية، الحصول على الغذاء، التنوع الغذائي       
 لوحظ أن دور البرامج في تحقيق الوفرة الغذائية كان أفضل في حالة القروض الـصغيرة                فقدآخر،  

 لم يختلف الـدور فـي تحقيـق         ما في .ال تتجاوز فترة سدادها السنة     و $1000التي يقل حجمها عن     
نوع القـرض و     أو   هانوع الغذائي حسب عدد أفراد األسرة أو دخل       تالوصول إلى الغذاء أو توفير ال     

عـن وجـود    استجابات المبحوثين بالنسبة للمحاور الثالثة المذكورة       عبرت  كما  . مدة سداده حجمه و 
تـوفير  ر أفضل في تحقيق الوصول للغـذاء و     دوو. امج في تحقيق الوفرة الغذائية    دور متواضع للبر  

توى األمن الغذائي   لعل هذا يدل على تقدير المبحوثين لدور البرامج في تحسين مس          و .الغذاء المتنوع 
الـذي   من تصنيف مستوى الحياة المتدني و     ضأسر المبحوثين،    من   %63.1خاصةً مع وقوع    . لديهم

  .  من مجمل اإلنفاق الكلي%45تتجاوز عنده نسبة اإلنفاق على الغذاء 
  

  :مقترحات المبحوثين لتطوير كفاءة مؤسسات التمويل الصغير . 2.2.47.

  
 يعود إلى اختالف     المطروحة مقترحاتالثين عن ذلك، ظهر تباين في       بتوجيه سؤال مفتوح للمبحو   و

طبيعة العالقة التي تربطهم في هذه المؤسـسات         و .اختالف شروطها  و المؤسسات التي تعاملوا معها   
   :كما يليكانت المقترحات و. حيث توجد مؤسسة تمويلية تعاونية من بين المؤسسات المبحوثة
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سعر الفائدة، إطالة فترة السماح، توسيع نطاق التعامل مع كافة          تخفيض  : التسهيالت المالية    •
 .موائمة دفعات التسديد مع دخل المقتـرض      قرض، إطالة فترة السداد و    البنوك، رفع سقف ال   
  بالنسبة لمقترضات المؤسسة التعاونيةتوفيرات الزيادة األرباح على 

السيدة المقترضة، قبول    حالتخفيض عدد الكفالء، اإلكتفاء بالزوج الموظف في        : الضمانات •
  .كفالء غير موظفين مثل التجار، الموافقة على الضمانات المتوفرة

 تقديم قروض ألفكار المشاريع     ،تقديم قروض تعليمية بفوائد مخفضة    : مجال تقديم القروض   •
  .ليس للمشاريع القائمة فقطو

للعضوات فـي   الفني، التسويق، خلق فرص عمل دائمة       اإلداري و التدريب  : خدمات أخرى  •
  .حال المؤسسة التعاونية

  

  :آليات عمل برامج التمويل الصغير 3.2.4.

  

هـا و   تم إجراء مقـابالت مـع إداريي      وهذا المحور من الدراسة خاص بالمؤسسات المبحوثة، حيث         
  .سؤالهم عن المجاالت التالية من عمل المؤسسات

  
  :الهدف الرئيسي لبرامج التمويل الصغير. 1.3.2.4

  

  :الجدول التالي يوضح إجابات المبحوثينو  المبحوثين عن ذلك،تم سؤال

  

   )اداريي المؤسساتمقابالت  (الهدف الرئيسي لبرامج التمويل الصغيرجابات حول اإل :35.4جدول 
  

 العدد الهدف الرئيسي لبرامج التمويل الصغير
 - تخفيض مستوى الفقر

 - تحسين مستوى المعيشة
 1 ملخلق مشاريع إليجاد فرص ع

 - تمكين األسر اجتماعياً
 2 كل ما ذكر

 1 المحافظة على مستوى أمن غذائي مستقر

 1 تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً
  أهداف أخرى

  
 2 المجموع 

 5 المجموع



 
 

102

لمذكورة أعاله، من تخفيض الفقر      جميع األهداف ا   اتبنت مؤسستين فقط  يالحظ من الجدول السابق أن    
فيمـا تبنـت    . تمكين األسرة اجتماعياً من خالل منح القروض الشخصية        المعيشة و  وتحسين مستوى 
. مـدرة للـدخل   هدفاً يتعلق بإيجاد فرص عمل من خالل تمويـل المـشاريع ال           فقط  مؤسسة واحدة   
  كان هدفها الرئيسي المحافظة على أمن غذائي مستقر لألسرة من خـالل التركيـز              ومؤسسة واحدة 

يسي هو تمكـين    كان هدفها الرئ   ايضاًمؤسسة واحدة    و .حيواني/  زراعي على تمويل مشاريع إنتاج   
تنسجم األهداف المعلنة في نتـائج       .اجتماعياً من خالل تخصيص قروضها للنساء     المرأة اقتصادياً و  

حسب ما جاء في ورقة عمـل       ، و دولياًبرامج التمويل الصغير إقليمياً و    الجدول مع األهداف المعلنة ل    
دور مؤسسات اإلقراض الصغير فإن من أبرز األهـداف لهـذه المؤسـسات،             عن  ) 2008 عودة،(

  .سين مستوى المعيشة، وتمكين المرأةمكافحة الفقر، تح
  

  : التمويل الصغيراآلليات المتبعة لتسويق برامج. 2.3.2.4

  

  :الجدول التالي يوضح إجابات المبحوثينحيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك، و

  

مقـابالت اداريـي     (اآلليات المتبعة لتسويق هـذه البـرامج       مبحوثين حول إجابات ال  :36.4جدول  
  ) المؤسسات

  
  العدد  اآلليات المتبعة لتسويق هذه البرامج

 -  وسائل اإلعالم

 -  الندوات وورشات العمل

  3  الزيارات الميدانية

 -  التنسيق والتشبيك بين المؤسسات األهلية

 -  طرق أخرى

 2  كل ما ذكر

 5  المجموع

  
تتبع كافة الطرق الترويجية المتضمنة وسائل إعـالم،        فقط   مؤسستين يالحظ من الجدول السابق أن      

إلـى   ثالثـة مؤسـسات   تلجأ   فيما. تشبيك مع المؤسسات  رات ميدانية، ورشات عمل، تنسيق و     زيا
فقـط مـن     %10.6  نسبة مع ذلك فإن   و .استقطاب مستفيديها رات الميدانية، لتسويق برامجها و    الزيا
 عن طريق وسائل اإلعالم،     %16.9 لمؤسسات من خالل المؤسسة نفسها، و      عن ا  عرفوابحوثين  الم

  .معارفهممن المبحوثين علموا عن خدمات المؤسسة من خالل %66.8 فيما أن نسبة 
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  :الفئات المستهدفة .3.3.2.4

  

  :الجدول التالي يوضح إجابات المبحوثينحيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك، و

  

  )مقابالت اداريي المؤسسات (.الفئات المستهدفة إجابات المبحوثين حول :37.4جدول 
  

  العدد  الفئات المستهدفة

  2  النساء

 -  الرجال

 3  كالهما معاً

 5  المجموع

  
 النـساء فـي عملهـا،     من المؤسسات تستهدف كال الرجـال و       ثالثةيالحظ من الجدول السابق أن      

لنة فـي تمكـين المـرأة اجتماعيـاً         اماً مع رسالتها المع    انسج ، تستهدف النساء فقط   ومؤسستين فقط 
   .اقتصادياًو
  

   :مجاالت اإلقراض .4.3.2.4

  
  :الجدول التالي يوضح إجابات المبحوثينحيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك، و

  

  )مقابالت اداريي المؤسسات (مجاالت اإلقراضإجابات المبحوثين حول  :38.4جدول 
  

  العدد  مجاالت اإلقراض 

 -   شخصيةضقرو

 2  قروض المشاريع المدرة للدخل

 3  كل ما ذكر

 5  المجموع

  
  االسـتهالكي و   ينمجال من المؤسسات المبحوثة تقدم قروض لل       ثالثة يالحظ من الجدول السابق أن    

  .  بتقديم قروض للمشاريع المدرة للدخلفقط نامؤسستفيما تختص  ،اإلنتاجي
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  :قروضاآلليات المتبعة لمنح ال .5.3.2.4

  
، الخدمات غير المالية    حيث تم سؤال المبحوثين عن ذلك، من حيث إجراءات الموافقة على القروض           

طبيعتها، أنواع القروض، نسبة الفائدة، أساس تحديد سعر الفائدة، بـرامج اإلقـراض ذات           المقدمة و 
  :المبحوثينالجداول التالية توضح إجابات و. ألعلى للقروض ، ضمانات القروضاألولوية، الحد ا

  

مقـابالت اداريـي     (إجراءات الموافقـة علـى القـروض      إجابات المبحوثين حول     :39.4 جدول
  )المؤسسات

  
  المجموع  ال  نعم  اإلجراء

 5  - 5  دراسة طلب قرض

 5  - 5  زيارات ميدانية

 5  - 5  تقييم فني

 5  - 5  تقييم مالي

 5  1 4  دراسة جدوى مشاريع

 5  4  1  إجراءات أخرى

  
الجدول السابق تشابه إجراءات الموافقة على القروض ما بين المؤسسات المبحوثة، مـع             يالحظ من   

هـو  آخر عوضاً عن دراسة الجـدوى أال و       اختالفها فقط في وجود مؤسسة واحدة تلجأ إلى إجراء          
  .دراسة التدفق النقدي

  
  )ي المؤسساتمقابالت اداري ( المقدمةالخدمات غير الماليةإجابات المبحوثين حول  : 40.4جدول 

  
  العدد  الخدمات غير المالية المقدمة

  3  نعم 

 2  ال

 5  المجموع

  
فـرص  من المعـروف أن     ومالية،   غير   من المؤسسات تقدم خدمات    ثالثة   الجدول السابق أن  بين  ي

  . المشاريع الممولة عبر برامج التمويل الصغير تزداد في ظل وجود برامج مساندة للمقترضيننجاح
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  )مقابالت اداريي المؤسسات(طبيعة الخدمات غير المالية جابات المبحوثين حول إ :41.4جدول 

  
  العدد  الخدمة

 3  دورات تدريبية

 3  استشارات فنية و إدارية

 3  تسويق منتجات المقترضين

 1  كل ما ذكر

  
 قدمت خدمات غير مالية للمقترضـين        من المؤسسات المبحوثة    ثالثة يالحظ من الجدول السابق أن    

ارية، تـسويق منتجـات المقترضـين،       اإلد التدريبية، االستشارات الفنية و    وعت ما بين الدورات   تن
لكن رغم هذه النسبة من المؤسـسات التـي تقـوم           احدة تقدم كل ما ذكر من خدمات، و       مؤسسة و و

بالتسويق للمنتجات إال أن دورها يبقى ضعيفاً في هذا المجال إذا اقتـصر التـسويق علـى إقامـة                   
يزيـد مـن    على النحو الذي     يجب تفعيل آلية التشبيك ألجل التسويق        حيث. أو البازارات المعارض  

يتيح له المجال ى رفع قدرة المقترض على السداد و      القدرة التسويقية للمقترضين، األمر الذي يؤدي إل      
  .لتكرار العملية اإلقتراضية

  
 بعـض المؤشـرات     عن أثر المـساعدات الغذائيـة علـى       ) 2009 ماس،( توصية دراسة    وبينت

المعدمين أن تقوم بشراء المنتجـات      سات التي تقدم مساعدات للفقراء و     انه يمكن للمؤس   ،االقتصادية
انسجاماً مع هذه التوصية فإنـه      و.  المحليين منتجات غذائية أخرى من المنتجين    ة المحلية، و  الزراعي

منتجات الغذائية  مؤسسات لل يمكن للمؤسسات التمويلية أن تلعب دور الوسيط في تسهيل شراء هذه ال           
استخدام التمويل  في هذه الحالة تمارس فعالً دورها في        و. والزراعية والحيوانية لمشاريع المقترضين   

    .مكافحة الفقركأداة للتنمية و
  

  )مقابالت اداريي المؤسسات( تصنيف القروضإجابات المبحوثين حول : 42.4جدول 
  

  العدد  تصنيف القروض

  2  قروض فردية فقط

 -  قروض جماعية فقط

 3  كال النوعين

 5  المجموع
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الجماعية، بينما  تقدم القروض الفردية و   من المؤسسات المبحوثة    ثالثة  يالحظ من الجدول السابق أن      
  محـددةً  اً كل صنف من القـروض المـذكورة أهـداف         ويالئم. بالقروض الفردية  تختص مؤسستان 

تناسب القروض  فيما  . ة في المجال االستهالكي أكثر    يتبرز الحاجة للقروض الفرد   حيث  للمقترضين،  
، حيث يقوم المشتركون بالقرض     الجماعية الحاالت التي تقل فيها الضمانات التي يملكها المقترضون        

  .الجماعي بضمان بعضهم البعض
  

  )مقابالت اداريي المؤسسات(  أنواع القروض إجابات المبحوثين حول:43.4جدول 
  

  العدد  نوع القرض

 -  تقليدي فقط/ ريتجا

 -  إسالمي فقط

 5  النوعان معاً

 5  المجموع

  
ـ  صيغتهتقدم التمويل الصغير ب   يالحظ من الجدول السابق أن جميع المؤسسات المبحوثة           و  ة التجاري

قد ظهر ذلك من خالل صـغر       ض اإلسالمية محدوداً نوعاً ما، و     لكن ال زال عدد القرو    و،  اإلسالمية
كما ذكر سابقاً في التعليق على      ، و %6.2ن حجم عينة الدراسة فقد بلغت       نسبة القروض اإلسالمية م   

  .تعميم أكبريل اإلسالمي بحاجة لتسويق أوسع والمتعلق بنوع القرض أن التمو) 28.4(جدول 
  

  )مقابالت اداريي المؤسسات (نسبة الفائدة على القروضإجابات المبحوثين حول : 44.4جدول 
  

  العدد  نسبة الفائدة

 - %5ن أقل م

5-8% 2 

 2 %8أكثر من 

 1  حسب حجم القرض

 5  المجموع

  
تجاوزت و ، سنوياً لدى مؤسستين   %8-5يالحظ من الجدول السابق أن نسبة الفائدة تراوحت ما بين           

  حيث م القرض لدى مؤسسة واحدة ، فيما يتم تحديدها حسب حجمؤسستين أخريين  سنوياً لدى 8%
  .القرض حسب حجم %12-7تتراوح ما بين 
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  .)مقابالت اداريي المؤسسات( أسس تحديد سعر الفائدةإجابات المبحوثين حول : 45.4جدول 
  

  المجموع  ال  نعم  أسس تحديد سعر الفائدة

 5  1 4  ما يغطي النفقات التشغيلية

 5  2 3  سعر السوق

 5  3 2  شروط المانحين

  5  5  -  أسس أخرى
  

اس ما يغطي   ات المبحوثة تحدد سعر الفائدة على أس       من المؤسس  أربعةيالحظ من الجدول السابق أن      
 المقدمة إلى المؤتمر 2009) ( مكحولباسم . دهذه النتيجة تتفق مع ورقة عمل النفقات التشغيلية، و

 هو ما يغطـي التكـاليف       أن من أهم أسس تحديد الفائدة،     . الوطني األول لصناعة التمويل الصغير    
 المؤسسات المبحوثة تحددها علـى أسـاس        ثالثة من و. التضخمفة رأس المال بما فيها      كلاإلدارية و 

باإلجمال فـإن هـذا     على أساس شروط المانحين، و    مؤسستان سعر الفائدة    تحدد   فيما سعر السوق، 
عـن خـدمات التمويـل      ) 8.4(  من المبحوثين في جدول رقم     %18.8السعر أدى إلى عدم رضا      

  .المقدمة
  

  .)مقابالت اداريي المؤسسات(مج اإلقراض ذات األولوية براإجابات المبحوثين حول  :46.4جدول 
  

  العدد  البرامج التي لها األولوية

 -  القروض الشخصية

  5  قروض المشاريع المدرة للدخل
 5  المجموع

  
يالحظ من الجدول السابق أن كافة المؤسسات المبحوثة تعطي األولوية فـي اإلقـراض للمـشاريع                

إلى ارتفاع نسبة القدرة على السداد خاصة في حال كـان المـشروع             ربما يعود ذلك    . المدرة للدخل 
على كل األحوال فـإن هـذا       و. عملهتوسيع نطاق   لتطويره و  منذ فترة طويلة وتم أخذ القرض        قائماً

بتوجيه سـؤال   و .خاصة االقتصادية منها  ل الصغير في كونه أداة للتنمية و      التوجه يدعم رسالة التموي   
تباينت بعض اإلجابـات    . ولوياتهاثالثة أسس تعتمدها المؤسسة لترتيب أ     مفتوح للمؤسسات عن أهم     
يمكن ذكرها على النحو التالي، إعطاء أولوية للمشاريع القائمة، تطـوير           وتوافقت إجابات أخرى، و   

البطالـة  تحسين مستوى معيشتها، خفـض      اف األسر الفقيرة لزيادة دخلها و     االقتصاد الوطني، استهد  
  . اجتماعياًء، وتمكين المرأة اقتصادياً ووخلق فرص عمل للنسا
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  .)مقابالت اداريي المؤسسات(الحد األعلى للقرض إجابات المبحوثين حول  : 47.4جدول 
  

  العدد  الحد األعلى للقرض 
2001-3000 1 

 4 $3000أكثر من 

 5  المجموع

  
حـدها األعلـى    من المؤسسات المبحوثة تقدم قروض صغيرة يتجاوز        أربعة  أن  يالحظ من الجدول    

تباين أحجام إجماالً تو ، $3000-2001ما بين لديها    حجم القرض  مؤسسة واحدة يتراوح  ، و 3000$
لتطـرق بالتفـصيل لهـذه      قد تـم ا   ، كما تتباين التصنيفات والمسميات، و     القروض بين المؤسسات  

  .بحوثةتناولت خلفيات المؤسسات المالمسميات، في الفصل الثاني في الفقرة التي التصنيفات و
  

  .)مقابالت اداريي المؤسسات(الضمانات المطلوبة للقروض إجابات المبحوثين حول : 48.4جدول 
  

  المجموع  ال  نعم  الضمانات

  - 5  كفالة موظفين

 5 1 4  شيكات بالقرض

 5 2  3  كمبياالت بالقرض

 5 4  1  رهن عقارات أو أمالك 

 5 3 2  ضمانات أخرى

 5 3 2  ضمان جماعي للقرض الجماعي

  
 كفالة موظفين لـضمان الفـروض       تشترطيالحظ من الجدول السابق أن كافة المؤسسات المبحوثة         

كمبيـاالت   تشترط ثالثـة مـنهم    و شيكات بالقرض،     توافر شترط من المؤسسات ت    وأربعة المقدمة،
ـ  العـدد نفـس   عي ألنها تقدم قروض جماعيـة، و       ضمان جما   اثنتان تشترط فيمابالقرض،    شترطي

هما مؤسستان األولى تطلب عقد اتفاقية قرض قانونية عنـد محـامي والثانيـة              و ،ضمانات أخرى 
ـ .  بلغت مقدار معين في حال المؤسسات التعاونيـة        قدتوفيرات العضوة   تشترط أن تكون      شترطوت
  .25000 -$1000التي يتراوح بين في حال القروض المتوسطة وعقارات  رهن مؤسسة واحدة

  
  :استرداد القروضتابعة واآلليات المتبعة لم. 6.3.2.4

  
  :االجابات مبينه فيما يأتيات المتابعة، آليات االسترداد، وآليقد تم سؤال المبحوثين عن و
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  .)مقابالت اداريي المؤسسات( آليات متابعة القروضإجابات المبحوثين حول  : 49.4جدول 
  

  المجموع  ال  نعم  اآلليات

 5 - 5  الزيارات الميدانية

 5 3 2  يةاالجتماعات الدور

 5 3 2  االتصاالت الهاتفية

 5 5 -  طرق أخرى

  
القروض المقدمة من خـالل الزيـارات       بمتابعة  يالحظ من الجدول السابق أن كافة المؤسسات تقوم         

  .االتصاالت الهاتفيةوض من خالل االجتماعات الدورية و القر مؤسستانوتتابع الميدانية،
  

  .)مقابالت اداريي المؤسسات( ت استرداد القروضآلياإجابات المبحوثين حول  :50.4جدول 
  

  عالمجمو  ال  نعم  اآلليات

  5  -  5  دفعات شهرية
  

 تقوم باسترداد القروض من خالل دفعـات         المبحوثة يالحظ من الجدول السابق أن كافة المؤسسات      
  .نسبة الفائدةتحدد حسب حجم القرض وشهرية، 

  
  :تحسين األمن الغذائياستخدام برامج التمويل الصغير في . 7.3.2.4

  
  .الجدول التالي يوضح إجابات المبحوثينوذلك قد تم سؤال المبحوثين عن و
  

مقابالت اداريـي   (  تحسين األمن الغذائي   وسائل مستخدمة في  حول   إجابات المبحوثين : 51.4جدول  
  .)المؤسسات

  
  المجموع  ال  نعم  الوسائل

 5 3 2  تمويل جمعيات تعاونية زراعية

 5 3 2  ة زراعيةقروض جماعي

 5 3 2  طرق أخرى
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 األمن الغـذائي    تحسينمن المؤسسات المبحوثة تساهم في      مؤسستين  يالحظ من الجدول السابق أن      
قدم قروض جماعيـة زراعيـة، و       ي العددنفس   قروض لجمعيات تعاونية زراعية، و     من خالل تقديم  

ـ األولى تقوم ب   ،قوم بإتباع طرق أخرى   ي نفس العدد  وأيضاً ألولويـة للمـشاريع الزراعيـة      اء ا إعط
القـروض حـسب     تقـسيم    الثانيةن غذائي، فيما تحاول     مالثروة الحيوانية التي تساعد في تحقيق أ      و

للقطاع الزراعي مع األخذ بعـين االعتبـار خـصوصية    %30  القطاعات المختلفة مع تخصيص 
العمـل واإلنتـاج    ها تساهم في تـشجيع أشـكال        رغم تواضع الوسائل المذكورة إال أن      و .المحافظة

  .  األمن الغذائيدعائم الذي يعتبر من أبرز الجماعي الزراعي، و
  

   :اآلليات المتبعة لتحقيق االستدامة لهذه المؤسسات. 8.3.2.4
  
   :النتائج مبينة فيما يأتي ووسائل تحقيق االستدامة،مصادر التمويل وقد تم سؤال المبحوثين عن و
  

ة من المؤسسات المبحوثة تعتمد على عوائد القروض من رسوم          أن أربع ) 52.4(يالحظ من الجدول    
كما تعتمد كافة المؤسسات المبحوثة إلى جانب ذلك على تمويل مـن            . خدمة وفوائد لتمويل المؤسسة   

الدول المانحة، وأيضاً تعتمد كافة المؤسسات على طرق إضافية للتمويل مثل، زيـادة رأس المـال                
  . ة من البنوكالعامل، الحصول على قروض تجاري

  
  .)مقابالت اداريي المؤسسات( مصادر التمويلإجابات المبحوثين حول  :52.4ل وجد
  

  المجموع  ال  نعم  المصدر 

 5 1 4  تمويل ذاتي من عائد القروض

 5 - 5  تمويل خارجي من مانحين

 5 5 -  تبرعات

 5 - 5  مصادر تمويل أخرى

  
  .)مقابالت اداريي المؤسسات( يق االستدامةوسائل تحقإجابات المبحوثين حول  : 53.4جدول 

  
  المجموع  ال  نعم  الوسائل 

  5 - 5  الرسوم والفوائد
 5  5  -  مشاريع استثمارية

 5  1  4  ترشيد وضبط نفقات

 5  4  1  وسائل أخرى
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رسوم خدمة القـروض    ات المبحوثة تعتمد على الفوائد و     يالحظ من الجدول السابق أن كافة المؤسس      
لتوفير بالنفقات من   لإضافةً إلى ما سبق     أربعة من المؤسسات المبحوثة     تعمد  مة، و في تحقيق االستدا  

 زيادة رأس المـال العـام كوسـيلة         ضبطها، كما تقوم مؤسسة واحدة بالعمل على      ها و خالل ترشيد 
حـال   إن وسائل تحقيق االستدامة المذكورة قد تثقل على كاهل المقتـرض فـي               .لتحقيق االستدامة 
بحـث  بالتـالي مـن المجـدي أن ت       دة الفوائد وما يسمى برسوم خدمة القرض، و       التركيز على زيا  

المؤسسات عن وسائل أخرى تساعدها على االستدامة، مثل زيادة عدد القروض من خالل خفـض               
الفائدة، أو قبول الودائع من المقترضين، أو طلب الدعم المالي من خالل هيئات مالية أخرى عوضاً                

ك التجارية لتقديمها كقروض للمستفيدين مرة أخرى ألن هذه الطريقـة           عن طلب القروض من البنو    
  .يدفع الثمن المقترض بالتأكيدمن تكاليف القروض على المؤسسات وتزيد 

  

  :أهم الصعوبات التي تعترض عمل مؤسسات التمويل الصغير.  9.3.2.4
  
صـعوبات يمكـن   تبين وجود عـدة  من خالل توجيه سؤال مفتوح للمؤسسات المبحوثة عن ذلك،        و

  :على النحو التاليتصنيفها 
  

 صـرف عدم استقرار سعر    و. المتعثرة صعوبة استرداد بعض القروض   : استرداد القروض  •
  .العمالت

ممن يوجد لها فـروع     لبعض المؤسسات   صعوبة في التواصل الجغرافي      :صعوبة التواصل  •
  .في غزة

 توجـه   مـع تـى   ح و . صعوبة الحصول على منح لتوفير قـروض للمقترضـين         :التمويل •
المؤسسات لالقتراض من البنوك التجارية، فإنها تجد صعوبة في تـوفير ضـمانات لهـذه               

   .البنوك
التي بـدأت تـستهدف     وتواجه هذه المؤسسات منافسة مع البنوك التجارية نفسها         : المنافسة •

  .المقترضين الصغار
  .ضمانات لبعض المقترضينهناك صعوبة في توفر كفالء و: الضمانات •
ال يوجد تعويض مالي للمشاريع المقترضة المتضررة من حرب غزة أو           : يض المالي التعو •

  . فترة انقطاع الرواتب
التي تحول دون إقبال بعض النـاس علـى         لدينية للفوائد المدفوعة للقرض و    النظرة ا  :الدين •

  .االقتراض
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ف من  يضع لبعض المشاريع،    اإلنتاجارتفاع تكاليف مدخالت    : تكاليف المشاريع المقترضة   •
  .قدرتها على السدادعوائدها و

التي تتبع عدة جهات مثل     يات القانونية لتسجيل المؤسسات و    تعدد المرجع : المرجعية القانونية  •
وزارة العمل للمؤسسات التعاونية، وزارة الداخلية للجمعيات غير الربحية، وزارة االقتصاد           

  .الوطني للشركات غير الربحية
  

  :فعالية مؤسسات التمويل الصغيرلتي تساعد على تطوير كفاءة و ا أهم المقترحات.10.3.2.4

  

من خالل توجيه سؤال مفتوح للمؤسسات المبحوثة عن ذلك، تبين وجود عـدة مقترحـات يمكـن           و
  :تصنيفها على النحو التالي

  
 من خالل تدريبهم على المهـارات       رفع قدرات الكوادر  التركيز على تأهيل و   : الكادر العامل  •

 .يقلل من كلفة القرضوما يحسن من الكفاءة اإلنتاجية ، بالمطلوبة

دخول قطاعات جديدة للتمويل، زيادة عدد القروض التجارية، زيـادة فـروع            : نطاق العمل  •
 .المؤسسات، التوجه للفئات الشبابية، والتركيز على مشاريع زيادة الدخل لألسر المحتاجة

التركيـز علـى ترشـيد النفقـات        ، و العمل على توسيع مصادر التمويل    : مصادر التمويل  •
إقامة مشاريع خاصة بالمؤسسات يعود عائـدها للمؤسـسات لـدعم           و كذلك   المصاريف،  و

  .وضعها المالي
  .التسريع بإقرار قانون المؤسسات المالية غير البنكية: المرجعية القانونية •
ة وجوب قيام الوزارات المختصة بتوفير إعفـاءات ضـريبية للنـسو          : المشاريع المقترضة  •

انخـراطهن  اريعهن و المقترضات، صاحبات المشاريع من أجل تشجيعهن على تسجيل مـش         
  .بالعمل الرسمي، التوجه لربط سداد القروض باالعتماد على إيراد المشاريع
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

يتضمن هـذا   مناقشتها في الفصل الرابع من الدراسة،       نتائج التي تم التوصل إليها و      ال باالعتماد على 
  .ما أدت إليه من توصياتاجات التي تمخضت عنها الدراسة، واالستنتو  النتائجالفصل عرض ألهم

  
  النتائج 1.5

  
  :تلخيص ألهم النتائج تعرضه الدراسة فيما يأتي

  
  :تصادياًاقاجتماعياً و أسرهمن وولمبحوثا 1.1.5.

  
  مع التوجه العام لعمل مؤسسات التمويل الصغير، من حيث اسـتهداف            المبحوثين صتوافقت خصائ 

لخـصائص  أن ا قد تبين من النتـائج       و .النساءالفئات األقل حظاً من الفقراء وذوي الدخل المحدود و        
ة العمرية مـا     من المبحوثين، من الفئ    %56.2 نسبة ،كانت على النحو التالي    للمبحوثيناالجتماعية  

    نسبة من المبحوثين متزوجين،%93.1نسبة  من المبحوثين نساء،  %78.8 نسبةسنة،50-31 بين 
 من المبحوثين يتراوح عدد أفـراد  %43.8نسبة من المبحوثين متعلمين تعليماً أساسياً،   41.3%  

 مـن المبحـوثين     %35نسبة  فيما بينت الخصائص االقتصادية ما يلي،        أفراد،   7-5 ما بين أسرهم،  
 %64.4  نـسبة  ،ال يعملن  من ربات أسر المبحوثين      %74.4نسبة  يعملون في وظائف قطاع عام،      

 من المبحوثين ال يملكون مصادر      %54.4نسبة  من المبحوثين لديهم فرد واحد فقط يعمل باألسرة،         
 من %92.5  نسبة، شهرياً شيكل2000 من المبحوثين يزيد دخلهم عن  %59.4 نسبةدخل إضافية،
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 من المبحوثين لـديهم     %78.7نسبة  والمبحوثين لديهم أفراد أسرة من طالب المدارس والجامعات،         
  .الجامعاتسرة من طالبات المدارس وأفراد أ

  
  :برامج التمويل الصغيرون والمبحوث 2.1.5.

  

بطرق غير رسـمية     الصغير    خدمات مؤسسات التمويل   علىالمبحوثين   من %45 ف ما نسبته  تعر
 المؤسـسات بـسبب     من المبحوثين االقتراض من هـذه      %44.4  بينما اختار ما نسبته    ،صدقاءكاأل

 فـي إقامـة     همقروضمن المبحوثين    %28.8  استخدم ما نسبته   ،اصول على القرض منه   حسهولة ال 
  نـسبة  .منتجـة ال تزال مشاريعهم قائمة و    من المبحوثين    %75.6نسبة  مشاريع لزراعة الخضار،    

إلى إيقاف العمل بمشروعها، كان بسبب عدم نجاح المـشروع          التي اضطرت     من العائالت    77%
نـسبة  وغير معقـدة،    إجراءات الحصول على القرض سهلة و      أن   من المبحوثين  %95اعتقد   .مادياً

بينما لم يشعر ما    كانوا راضيين بشكل عام عن التعامل مع هذه المؤسسات،          من المبحوثين    81.2%
 حصل مـا    رسوم خدمة القرض،  سبب ارتفاع نسبة الفائدة و    ب بالرضا من المبحوثين   %18.8نسبته  
تجاوزت قروضـهم   منهم   %45نسبة  و تقليدية،/ على قروض تجارية  من المبحوثين    %93.8 نسبته

 24-13مـا بـين     في فترة تراوحت     بسداد القروض    من المبحوثين  %47.5قامت نسبة   ،  2000$
 على الغذاء من مجمـل اإلنفـاق        %45يزيد عن    من أسر المبحوثين تنفق ما       %63.1نسبة  . شهر

 على اللحوم فقط من معدل اإلنفاق الكلي على         %50-30 تنفق ما بين     %47.5منهم ما نسبته    الكلي،  
  .الغذاء

  
  :تشابههاو لمؤسسات المبحوثةا 3.1.5.

  
ة تشابهت إجراءاتها المتبعة في عملي     %86.9تشابهت صفات المؤسسات المبحوثة على النحو التالي،      

أهدافها من حيـث تخفـيض الفقـر        في  تشابهت  من المؤسسات    %40  فقد تبين أن نسبة    اإلقراض،
تروج لعملهـا مـن     من المؤسسات    %60نسبة  . وتمكين األسر اجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة     

قدم القروض بنوعيها   توالنساء في عملها،    هدف الرجال و  نفس النسبة تست  وخالل الزيارات الميدانية،    
لمنح كافة المؤسسات المبحوثة نفس اإلجراءات      تتبع  قروض المشاريع المدرة للدخل،     هالكي و االست

 %80تطلب  ،  )ماليانية للمقترض، تقييم فني و    دراسة طلب القرض، زيارة ميد    (القروض من حيث    
 ،من المؤسسات خدمات غير ماليـة      %60تقدم  و دراسة جدوى لقروض المشاريع،      من المؤسسات 

كافة المؤسـسات قـروض تقليديـة    تقدم وقروض جماعية وفردية، من المؤسسات  %60 فيما تقدم 
تأخـذ  ، و %8-5 ما بـين     ها قروض  على تتراوح نسبة الفائدة  من المؤسسات    %40نسبة  إسالمية،  و
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سعر الفائدة على أساس    من المؤسسات    %80تحدد   فائدة على القروض،     %8نفس النسبة أكثر من     
 لقـروض المـشاريع المـدرة       كافة المؤسسات المبحوثة أولوية   عطي  تما يغطي النفقات التشغيلية،     

ر من الضمانات المطلوبـة للقـروض        أو أكث  دواحاشتراط  كل المؤسسات في    تتفق  أيضاً  للدخل، و 
 لمتابعة القروض،   الميدانيةآلية الزيارة    استخدام   كل المؤسسات في  تتفق  كفالء،  الموظفين  ال بالذاتو

مثلها جمعيات تعاونية و  منها   %40تمول  من خالل دفعات شهرية،     كل المؤسسات القروض    تسترد  
في اعتمادها بالدرجة األولـى علـى       تتشابه  وتمول قروض جماعية لمشاريع تدعم األمن الغذائي،        

أيضاً على مصادر تمويل أخرى مثل االقتراض من البنوك، كما تعتمد           ومصادر التمويل الخارجي،    
  .رسوم القروض لتحقيق االستدامةلى الفوائد وات بالدرجة األولى عكافة المؤسس

  
  : كما قدرته الفئات المستهدفة دور برامج التمويل الصغير.4.1.5

  

كان تقدير المبحوثين لدور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بالنسبة              •
سين  في تح  جيداً، و ة   في تحسين الوفرة الغذائي    اضعاًلمحاوره الثالثة، على النحو التالي، متو     

  . في تحسين القدرة على توفير التنوع الغذائيجيداًأيضاً القدرة على الوصول للغذاء، و
، بالنـسبة لـدور     )α≥0.05(تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة            •

برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بمحاوره الثالثة حسب متغير عدد             
  .أفراد األسرة

، بالنـسبة لـدور     )α≥0.05(بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة           ت •
برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بمحاوره الثالثة حـسب متغيـر              

  .مستوى دخل األسرة
لتمويـل  ، بالنسبة لدور برامج ا    )α≥0.05(تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند          •

  .الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بمحاوره الثالثة حسب متغير نوع القرض
، بالنسبة لدور بـرامج     )α≥0.05(تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة           •

عند محـور   . قرضالتمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي حسب متغير حجم ال          
ذه الفروق لصالح المبحوثين الذين حصلوا على قـروض صـغيرة           كانت ه الوفرة الغذائية و  

لم تكن هناك فروق عند نفس المتغير بالنسبة لمحـوري الوصـول     و،  $1000جداً تقل عن    
  .للغذاء و التنوع الغذائي

، بالنسبة لدور بـرامج     )α≥0.05(بين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة          ت •
عنـد  . مستوى األمن الغذائي حسب متغير فترة سداد القـرض        التمويل الصغير في تحسين     

حت فتـرت سـداد     اوكانت هذه الفروق لصالح المبحوثين الذين تر      محور الوفرة الغذائية و   
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 بالنـسبة لمحـوري     فيما لم تكن هناك فروق عند نفس المتغير          شهر،  12-6قروضهم بين   
  .التنوع الغذائيالوصول للغذاء و

  
  :يطرحونهامقترحات واد التمويل الصغير وبات يراها ر صعو.5.1.5

  

تبين أن هناك عدد من الصعوبات التي تواجه صناعة التمويل الصغير فـي فلـسطين، يمكـن                 لقد  
  :إجمالها على النحو التالي

 
كمـا أن   . عدم استقرار أسعار صرف العمالت     استرداد بعض القروض المتعثرة، و     صعوبة •

إضافةً إلى   ،بالذات مع قطاع غزة    المؤسسات و  لتواصل الجغرافي لبعض  صعوبة في ا  هناك  
منافسة مع البنوك التجارية نفسها     الو ،صعوبة الحصول على منح لتوفير قروض للمقترضين      

  .التي بدأت تستهدف المقترضين الصغارو
ـ وعـدم    كما تجد المؤسسات صعوبة في توفر كفالء وضمانات لبعض المقترضين،          • د ووج

 حرب غزة أو فترة انقطـاع الرواتـب،          المتضررة من  تعويض مالي للمشاريع المقترضة   
 النظرة الدينية للفوائد المدفوعة للقرض والتي تحول دون إقبال بعـض النـاس              أيضاً هناك 

  .على االقتراض
قـدرتها علـى    يضعف من عوائـدها و    ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج لبعض المشاريع،       و •

التي تتبع عدة جهات مثل     لتسجيل المؤسسات و  يات القانونية   تعدد المرجع إضافةً إلى    .السداد
وزارة العمل للمؤسسات التعاونية، وزارة الداخلية للجمعيات غير الربحية، وزارة االقتصاد           

  .الوطني للشركات غير الربحية
  
  :يمكن تصنيفها على النحو التاليومقترحات ال
  

توسـيع  ين قدرات الكوادر،     العمل على تأهيل وتحس    السعي لتحقيق االستدامة للمؤسسات من خالل     
إقامـة مـشاريع خاصـة      والعمل على   المصاريف،  ، التركيز على ترشيد النفقات و     مصادر التمويل 

، والتوجه لربط سداد القروض باالعتمـاد       بالمؤسسات يعود عائدها للمؤسسات لدعم وضعها المالي      
التوجه و ه للفئات الشبابية،   مثل التوج  دخول قطاعات جديدة للتمويل   إضافةً إلى    .على إيراد المشاريع  

لـدخل   المدرة ل  مشاريعالزيادة فروع المؤسسات، التركيز على      وزيادة عدد القروض التجارية،     نحو  
تفعيل التعـاون مـع      .التسريع بإقرار قانون المؤسسات المالية غير البنكية       أيضاً .لألسر المحتاجة 
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، اءات ضـريبية للنـسوة المقترضـات       قيام الوزارات المختصة بتوفير إعف     الجهات الحكومية مثل  

  .انخراطهن بالعمل الرسمياريعهن وصاحبات المشاريع من أجل تشجيعهن على تسجيل مش
  

  االستنتاجات 2.5
  

  :أهم استنتاجات الدراسة جاءت كما يأتي
  

توافق خصائص المبحوثين مع التوجه العام لعمل مؤسسات التمويل الصغير، مـن حيـث               •
  .ظاً من الفقراء وذوي الدخل المحدود والنساءاستهداف الفئات األقل ح

حاجة برامج التمويل الصغير إلى تفعيل رسالتها اإلعالمية بصورة أفضل مما عليه الوضع              •
  .حالياً للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع

ال تزال برامج التمويل الصغير تشكل الوسيلة األسرع للحصول على التمويل للفئات الفقيرة              •
  .لدخل والتي ال تتمكن من الحصول على تمويل من المؤسسات الرسميةومحدودة ا

تنوع المشاريع اإلنتاجية للمقترضين تلبية للخبرة والحاجة، مع مالحظـة ريـادة مـشاريع               •
  .زراعة الخضار نظراً لسرعة إنتاجيتها

  .تميزت معظم مشاريع المبحوثين بقدرة مرتفعة على االستمرارية برغم الظروف •
سباب التي أدت إلى توقف المشاريع لدى بعض المبحوثين هـو عـدم نجـاح               من أبرز األ   •

  .  المشاريع مادياً ، وهو ما يستدعي البحث في ذلك
  .درجة رضا معظم المبحوثين عن التعامل مع المؤسسات التمويلية مرتفعة •
  .ارتفاع نسبة الفائدة أدى إلى انخفاض درجة الرضا لدى فئة قليلة من المبحوثين •
ل اإلسالمي بحاجة إلى ترويج أكبر من قبل المؤسسات التمويلية الستقطاب مزيداً من             التموي •

  .العمالء الذين يفضلون هذا النوع التمويل
  .تواضع القدرة الشرائية لألسر المبحوثة بسبب االرتفاع المستمر في أسعار الغذاء •
ية بـسبب محدوديـة     تلعب برامج التمويل الصغير دوراً متواضعاً في تحسين الوفرة الغذائ          •

مما يحـد   . الفرص التسويقية لمنتجات مشاريع المبحوثين وارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج        
  . من قدرة المبحوثين على التوسع في اإلنتاج الزراعي والغذائي

وقوع عدد كبير من اسر المبحوثين ضمن تصنيف مستوى الحياة المتدني بـسبب ارتفـاع                •
  .مجمل اإلنفاق الشهرينسبة إنفاقهم على الغذاء من 

تلعب برامج التمويل الصغير دوراً جيداً في تحسين القدرة على الوصول للغذاء من خـالل                •
  .تحسين دخل المبحوثين ورفع قدرتهم الشرائية بصورة نسبية
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تلعب برامج التمويل الصغير دوراً جيداً في تحسين القدرة على توفير التنوع الغذائي، مـن                •
  .غنية بالقيمة الغذائية من المشاريع الزراعية والثروة الحيوانيةخالل توفير منتجات 

لم يكن هناك تأثير لكل من عدد أفراد األسرة ومستوى دخل األسـرة، علـى دور بـرامج                   •
الـوفرة الغذائيـة،    : التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي بمحـاوره الـثالث          

بسبب قدرة مشاريع المبحوثين علـى تـوفير        وذلك  . الوصول للغذاء وتوفير التنوع الغذائي    
منتجات غذائية منزلية لالستهالك األسري، إضافة إلى تحقيق وفرة مادية أحدثت فرقاً فـي              

كما أن هناك نسبة ال بأس بها مـن المبحـوثين           . األمن الغذائي لألسر ولو بصورة يسيرة     
  .يمتلكون مصادر دخل إضافية وأكثر من فرد عامل

ر لنوع القرض على دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن            لم يكن هناك تأثي    •
وذلـك  . الوفرة الغذائية، الوصول للغذاء وتوفير التنوع الغـذائي       : الغذائي بمحاوره الثالث  

بسبب ضآلة عدد مقترضي القروض اإلسالمية ضمن أفراد عينة الدراسة، إضافةً إلى حداثة             
 الترويج لهذا النوع من التمويل لم يأخذ حيزاً كبيراً مـن            كما ان . العمل بالتمويل اإلسالمي  

  .  عمل برامج التمويل الصغير
كان هناك تأثير لكل من حجم القرض ومدة سداده على دور البرامج في تحـسين مـستوى                  •

األمن الغذائي بالنسبة لمحور الوفرة الغذائية فقط، حيث لوحظ ان الدور كان أفضل في حال               
وذلك بسبب صغر حجـم     .  شهر 12ومدة سداده عن    $ 1000جمه عن   القرض الذي يقل ح   

الفائدة وقصر فترة السداد، األمر الذي يؤدي إلى سرعة سداد القـرض، وبالتـالي تحـسن                
  .عوائد المشاريع اإلنتاجية مما يمكن من استخدامها في تطوير مشاريع تحقق الوفرة الغذائية

برامج التمويل الـصغير، بـسبب اخـتالف        هناك تباين في مقترحات المبحوثين الموجهة ل       •
البرامج التي يتعاملون معها، ولكنها تمحورت باتجاه تقديم مزيد مـن التـسهيالت الماليـة               
للمقترضين، توسيع مجال اإلقراض ومجال الخدمات غير المالية المقدمة، والمرونـة فـي             

  .الضمانات
 مـصادر التمويـل، وسـائل       تشابهت المؤسسات المبحوثة في برامجها، الفئات المستهدفة،       •

  .االستدامة، وسائل تحقيق األمن الغذائي، وأيضاً في مشاكلها ومقترحاتها
تتبنى المؤسسات المبحوثة أهدافاً تنسجم مع األهداف المعلنة لبرامج التمويل الصغير إقليمياً             •

  .ودوليا في مجال مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتمكين المرأةً
تمويل الصغير بتقديم القروض لفئتي الرجال والنساء في كال المجـالين مـن             تهتم برامج ال   •

قروض استهالكية وقروض المشاريع المدرة للدخل مع إعطاء األولوية لقروض المشاريع،           
  .نظراً الرتفاع قدرة أصحابها على السداد

  .تتشابه البرامج في اآلليات المتبعة لمنح القروض •
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ة من قبل برامج التمويل الصغير للمقترضين محـدودة وغيـر           الخدمات غير المالية المقدم    •
كافية لزيادة فرص نجاح مشاريع المقترضين، ويبرز في هذا المجال الحاجة لتفعيل الـدور              
التسويقي للمؤسسات التمويلية، وذلك لرفع قدرة المبحوثين على تسويق منتجاتهم وتحقيـق            

  .هامش ربحي يزيد من قدرتهم على سداد القرض
  .م معظم البرامج القروض التقليدية واإلسالمية بشقيها الفردي والجماعيتقد •
تعتمد برامج التمويل الصغير على رسوم القرض والفوائد كوسيلة رئيسية لتحقيق االستدامة             •

  . المالية، مما يثقل على كاهل المقترضين
ـ            • ن ال يـزال    تتشابه الضمانات المطلوبة لمنح القروض ما بين برامج التمويل الصغير ولك

  . بعض المقترضين يجدون صعوبة في توفيرها
تلجأ برامج التمويل الصغير إلى آليات مختلفة لمتابعة القروض من أهمها الزيارات الميدانية              •

  .للمقترضين، بينما تعتمد على استرداد القروض من خالل دفعات شهرية
خالل آليات متواضـعة    تساهم معظم برامج التمويل الصغير في تحسين األمن الغذائي من            •

تتمثل بمنح القروض لجمعيات تعاونية زراعية، وقروض جماعية زراعية، فيمـا تعطـي             
  .بعض البرامج أولوية للمشاريع الزراعية والثروة حيوانية

  . تعتمد البرامج على التمويل الخارجي وعلى عوائد القروض كمصدر رئيسي للتمويل •
ات متشابهة تتمثل استرداد القروض المتعثـرة،       تواجه معظم برامج التمويل الصغير صعوب      •

وتدني التمويل الخارجي، ومنافسة البنوك التجارية، تعدد المرجعيـات القانونيـة، ارتفـاع             
  .تكاليف المشاريع المقترضة

  تأمل برامج التمويل الصغير بتحسين كفاءتها وفعاليتها من خالل طرح مقترحات متعددة •
لين وتوسيع مصادر التمويل، والتوجه لشرائح جديدة في        تركزت في مجال رفع كفاءة العام      •

المجتمع مثل الشباب، تعاون الجهات الحكومية معها وخاصة في مجال تنظيم عمل قطـاع              
 .التمويل الصغير

  
  التوصيات 3.5

  

  التوصيات التي يؤمل أن تأخذ حيـزاً       بناء على النتائج المترتبة عن الدراسة فإنه يمكن وضع بعض         
  .يمكن إجمالها على النحو التالي و التنفيذ، ومن االهتمام

  
التعجيـل  و الجهات الرسمية من جهود لتنظيم عمل قطاع التمويل الصغير،           متابعة ما بدأته   •

 خطة إستراتيجية للتحول إلـى      2006التي تبنت عام    و خاصة فيما يتعلق بسلطة النقد و      بها  



 
 

120

الرقابة علـى    الترخيص و  كما وضعت مسودة  . سلطاتال و تبكامل الصالحيا بنك مركزي،   
  .لم يتم إنجازها بعدمنذ ما يقارب السنتين، وهذا القطاع  

توحيد المرجعية القانونية لإلشراف على مؤسسات التمويل الصغير، نظراً لتعدد المرجعيات            •
  .القانونية وجهات تسجيل هذه المؤسسات

يص اعتمادهـا علـى     العمل على إيجاد مصادر تمويل بديلة لمؤسسات التمويل الصغير لتقل          •
مدخرات من  ذه المصادر على شكل قبول ودائع و      من الممكن أن تكون ه    و أموال المانحين، 

أو على شكل تأسيس صندوق حكومي داعم لهذه المؤسسات مع مراعاة الحفاظ             المستفيدين،
ات حاليـاً    و خاصةً في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها هذه المؤسس          .على مرونة عملها  

التي بدأت تزاحم مؤسسات التمويل الصغير في عملهـا، رغـم أن            بنوك التجارية، و  من ال 
بعض المؤسسات تلجأ إلى االقتراض من البنوك لتوفير المصادر الالزمة لإلقـراض مـرة              

  .أخرى
قطاع التمويل  و  المعنية حكوميةالجهات  اليدعم التوجه السابق تأسيس نوع من الشراكة بين          •

  الحكوميـة   اإلغاثيـة  البـرامج على تقليص األموال المقدمة إلى      العمل  الصغير من خالل    
مشاريع التنموية للفقراء المـستفيدين مـن       ض لل وتحويلها إلى هذه المؤسسات لتقديمها كقر     و

جربة الـشراكة    ويمكن االستفادة في هذا السياق من ت       .القادرين على العمل  غاثة و برامج اإل 
الجهات المانحة ومؤسـسات التمويـل الـصغير        الشؤون االجتماعية و  بين وزارتي العمل و   

  .لتمكين العائالت المحرومة اقتصادياً  DEEPالمتمثلة ببرنامج 
األطراف الحكومية بحيث يتم    انحين من قبل المؤسسات األهلية و     توحيد الخطاب الموجه للم    •

من ضمنها مؤسسات   نوحة إلى مؤسسات العمل التنموي و     التركيز على تحويل األموال المم    
وض عدم هـدرها علـى القـر      توظيفها بمشاريع تنموية حقيقية و    تمويل الصغير شريطة    ال

تقليص قبول المنح التي تأخذ شكل المساعدات النقدية أو العينية أو           و. الشخصية االستهالكية 
طن الفلسطيني، حيث   ااالتكالية عند المو  تي تكرس من سيادة ثقافة المادة و      ال و ،حتى الغذائية 

اعدات الماديـة فـي تقلـيص الفقـر،          المـس   كل من  ضعف دور  لماضيةاسنوات  الأثبتت  
التـشغيلية  تكـاليف  الالمساعدات الغذائية في الحد من انعدام األمن الغذائي في ظل ارتفاع         و

  .المساعدات الغذائيةمشاريع المواصالت لوالتخزين و
تحقيـق  لمن أجل زيادة عدد القـروض كوسـيلة          تخفيض الفوائد اتيجية  العتماد على إستر  ا •

محـدودي  متناول الفقراء و  التي تتطلب أن تكون خدمات التمويل الصغير في         االستمرارية و 
حيـث  . ارتفاع نسبة الـسداد   زدياد الطلب على هذه الخدمات، و     الدخل فعالً بما يمكن من ا     

  .يمكن تحصيل نفس القيمة من الفوائد المرتفعة السابقة من خالل فوائد منخفضة بأعداد أكبر
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دة للمقتـرض   سياسات تشجيعية للمقترضين الفقراء، مثل وضع نسبة خـصم محـد          انتهاج   •
من ثم استمرارية المؤسسة    ز استمرارية الطلب على الخدمات و     هذا يعز و. الملتزم أو الدائم  

  .ككل
بما يؤدي إلى نجاحها ويشجع     استمرارية المشاريع الممولة    على  المؤسسات   تركيز   ضرورة •

من قبـل  ترضين وإلقبال على خدمات التمويل من قبل نفس المق زيادة ا على تعميم التجربة و   
  آخرين 

التي شهدت بدايات ناجحة للمشاريع الممولة      العمل بأدوات التمويل اإلسالمي و    التركيز على    •
 السـتقطاب   الترويج لها بصورة أكبر مما هو عليه الوضـع اآلن          و من خالل هذه األدوات   

 . النوع من التمويلالمزيد من المقترضين الذين يفضلون هذا

دفعات التسديد بما يتناسب مـع الطبيعـة اإلنتاجيـة للمـشاريع            مراعاة المرونة في آلية و     •
  .الحيوانية، بسبب موسمية اإلنتاج لمعظم هذه المشاريع والزراعية

خاصةً للمقترضين الفقـراء الـذين ال يملكـون         ض واستردادها و  تنويع آليات ضمان القرو    •
 أبرز اآلليات التي يمكن أن تشكل حال معقوالً، المشاركة في عوائد            من المناسبة و  تالضمانا

  .استدامتهابما يدعم استمرارية المؤسسة و يحقق الفائدة للمقترض والمشاريع الممولة بما
االستشارة وخاصة خدمات التدريب    لية المقدمة للمقترضين و   وسيع نطاق الخدمات غير الما    ت •

  .الفنيةية وراالدا
الجهات الحكومية المعنية من حيث مـنح مقترضـي         طاع التمويل الصغير و   تنسيق بين ق  ال •

التي مـن   و. التسهيالت الالزمة والخصومات واإلعفاءات الضريبية    مشاريع اإلنتاج الغذائي    
لها صغار المقترضين وتتـذرع بهـا مؤسـسات         شأنها أن تقلل من المخاطر التي يتعرض        

   .لصغيرةالتمويل الصغير لرفع الفائدة على القروض ا
الجهات الحكومية، حتى   املية بين قطاع التمويل الصغير و     في نفس النطاق يمكن تحقيق تك     و •

تقوم الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعم للقطاع الزراعي بما يـضمن زيـادة الفـرص               
يرفـع  ى رفع قدرة المقترض على السداد و      التسويقية و التعويض عن الخسائر، مما يؤدي إل       

  .لمشروعمن عوائد ا
مـن  تطوير منتجات تمويلية متنوعة لمقترضي مشاريع اإلنتاج الغذائي تالئم هذا القطـاع              •

من ثم بيعها للمقترضين برسوم     المشاريع، مثل شراء المعدات والبذور ومستلزمات اإلنتاج و       
ل بهذا االتجاه منـذ فتـرة       مناسبة ال تثقل كاهلهم، علماً أن هناك مؤسسة واحدة بدأت بالعم          

لكنها لألسف لم تكن ضمن المؤسسات المبحوثة       ي شركة ريف للتمويل الصغير و     هة و وجيز
  . في هذه الدراسة
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 في مجال  منتجات مشاريع المقترضين،     في تسويق فعيل مؤسسات التمويل الصغير لدورها      ت •
توسيع نطاق هذا الدور لتتحول إلى وسـيط يـسهل وصـول المنتجـات       اإلنتاج الغذائي، و  

للتوزيع على  الخاصة التجارية   الجهات  و .)للتصدير(هات المعنية الحكومية    الغذائية إلى الج  
 في مجال   الناشطة األهلية   الجهات و .للتصنيع الغذائي الصناعية  والجهات الخاصة   نقاط البيع   

الحدائق ت المحتاجة، مثل مشاريع النحل واألغنام و      توزيع مشاريع مدرة للدخل على العائال     
  .المنزلية وغيرها

األمن الغذائي، من عدة أبعـاد  تحسين   في   تعزيز مساهمة مؤسسات التمويل الصغير     و تفعيل •
دعم مشاريع اإلنتاج الجماعي، حيث يعتبر العمل الجماعي من         ومن أهم هذه األبعاد تمويل و     

  . األمن الغذائيدعائمأهم 
عمل تعزيز المشاركة المجتمعية لمؤسسات التمويل الصغير لتأخذ دورها كإحدى مؤسسات ال           •

ألكثر فقراً لتعمل على    األهلي التنموي، بحيث تكثف جهودها في مجال الوصول إلى الفئات ا          
مستوى أمنها الغذائي بشكل خـاص،      تمويلها ودعمها وتحسين مستوى معيشتها بشكل عام و       

  .ال تبقى هذه األهداف شعارات يتغنى بهاالً أهداف قطاع التمويل الصغير وبما يحقق فع
من استهدافها للنـساء     مؤسسات التمويل الصغير مع النساء، بحيث تزيد         توسيع نطاق عمل   •

عد وضع آليات إقراض بمـا يـسا      واللواتي يترأسن أسراً،     و زارعاتخاصة فئة النساء الم   و
  .إعطاء أولوية للمشاريع الغذائيةعلى دمج النساء بجهود تحقيق وتحسين األمن الغذائي و

المبدعة فـي   منتجة الخالقة والمبادرات اإليجابية و    أصحاب األفكار ال  العمل على استقطاب     •
 ويعود  ذه المشاريع، لهاالستمرارية  تمويلها بما يحقق    ل مشاريع األمن الغذائي لدعمها و     مجا

 .يكرس رسالتها االجتماعيةية على مؤسسات التمويل الصغير، والمعنوبالفائدة المادية و
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  لمراجعا
  

  المراجع العربية

  
). معـدون . (، سنجالوي، ن  ، ز، داغر، س   عبدا هللا رور، أ، كرزم، ج،     أبو علي، أ، أبو زع     •

معاً، / تنمويمركز العمل ال  . المرشد في األمن الغذائي الفلسطيني، الطبعة األولى      ): 2006(
 .مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، رام اهللا، فلسطينو

ورقة عمل في نـدوة     نقد،  عرض و : أدبيات التمويل الصغير  ): 2008آذار،  ( .إسماعيل، ع  •
 .جامعة الملك عبد العزيز، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، السعودية. حوار األربعاء

(http://islamiccenter.kaau.edu.sa/arabic/Hewar_Arbeaa/abs/236. htm, l5.12.2009)  
". ضعف استراتيجيات إصالح وضع المـرأة الفلـسطينية       : " 2009)آذار،  ( .برغوثي، ف  •

 .50-42ص ص 55 .  الحياة، ينابيع

نية برنامج التمكين االقتصادي للعائالت الفلـسطي     ): 2008( .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    •
 .رام اهللا، فلسطين. المحرومة

مسح سريع مـشترك    : 2008)( .برنامج الغذاء العالمي، منظمة الفاو، وكالة الغوث الدولية        •
 .حتلةلألمن الغذائي في األراضي الفلسطينية الم

(http://www.un.org/unrwa/publications/pubs08/RapidAssesmentReport_May08.pdf.htm,20.7.09 ) 
قطـاع  ي الضفة الغربية و   متناهي الصغر ف  مسح سوق اإلقراض    ): 2007( .بالنيت فايننس  •

 . غزة، سانت أوين، فرنسا

مؤسـسات  التمويل غير الرسمي و   ): 1998( .)معدون( .س، إرشيد، ف   أ، البطمة،  حامد، •
معهد أبحاث السياسات االقتـصادية     . قطاع غزة  غير الربحية في الضفة الغربية و      اإلقراض
 .، رام اهللا)ماس( الفلسطيني

تجارب الـدول فـي     ): 2009 (.)معدون (.، صالح، ع   م أ، خليفة،  م، أبو هنطش،   حامد، •
معهد أبحـاث  . المتوسطة دروس لفلسطينشآت الصغيرة جداً والصغيرة و تطوير أعمال المن  

 .، رام اهللا)ماس( الفلسطيني السياسات االقتصادية 

جامعة . تقييم برامج القروض النسوية للمشروعات الصغيرة في فلسطين       ): 2004 (.حج، أ  •
 ).رسالة ماجستير غير منشورة (.ينالقدس، فلسط

دار وائـل    .تطبيق، الطبعـة األولـى    من الغذائي نظرية ونظام و    األ: 1999) (.حمدان، م  •
 .للطباعة و النشر، عمان، األردن
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تمويـل  تلبية الطلب علـى خـدمات ال      ): 2006( ).معدون. (م، الور، ك، رايلي، خ    خالد،   •
 .CGAPة االستشارية لمساعدة الفقراء المجموع. قطاع غزةاألصغر في الضفة الغربية و

تـدى أبحـاث الـسياسات االقتـصادية        من. األسر التي ترأسـها نـساء     ): 1999. (جاد، أ  •
 .االجتماعية في فلسطين، رام اهللا، فلسطينو

تجربة مؤسسات اإلقراض الصغير الفلسطينية في مجـال التمويـل          ): 2009( .جرار، ب  •
 ،  13.12.2009ة التمويل الصغير في فلـسطين،       اإلسالمي، المؤتمر الوطني األول لصناع    

 .متناهي الصغر، رام اهللا، فلسطينبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والش

اإلحصاءات الجغرافيـة فـي األراضـي       ): 2005(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •
 .ديسمبر، رام اهللا، فلسطين. الفلسطينية

مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقريـر      ): 2005(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •
 2004 . أيار، .وينالس

رام . شباب فلسطين أرقـام وإحـصاءات     ): 2006(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •
 .اهللا

رام اهللا،  . مـسح اإلنفـاق و االسـتهالك      ): 2007(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •
 .فلسطين

مـسح التجمعـات الـسكانية، النتـائج        ): 2008(. طينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلـس     •
  .األساسية، نوفمبر، رام اهللا، فلسطين

 في الضفة الغربيـة     النتائج النهائية للتعداد  ): 2008(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    •
 .رام اهللا، فلسطين.المساكن، آبملخص السكان و

 .رام اهللا، فلسطين. عار المستهلكمسح أس): 2008(. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

 .رام اهللا، فلسطين. إحصاءات زراعية): 2008. (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني •

المساعدات العينية مقابل النقدية، دراسة إحصائية على       ): 2009( .ربضي، س، مطرية، ع    •
رام اهللا،  .  ماس /معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني    . عينة من العائالت الفلسطينية   

 .فلسطين

شـبكة  . مقاييس تحقيق األمن الغذائي في منطقة بالد الشام       معايير و ): 2007( .رحاحلة، م  •
 .  سوريا.دهشة

(http://www.dahsha.com/viewarticle.php. htm, 3.1.2010) 
 .جامعة القدس، القدس، فلسطين. الكتابة العلميةطرق البحث و): 2006( .صالح، ع •

صـحيفة  . أهمية التمويل الصغير في تجفيف منابع الفقر      ): 2006 تموز،   25(  .ع سلطان، •
 .الفرات، دير الزور، سوريا
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(http: // furat.alwehda.gov.sy/archive.asp. htm,20.7.2009)  
نشرة المؤسسة، الوكالة األمريكية للتنمية     : 2008)(. شركة ريف لخدمات التمويل الصغير     •

 .ينالدولية، رام اهللا، فلسط

التقرير السنوي،  ): 2006(. شراكة /متناهي الصغر بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و     الش •
 .رام اهللا، فلسطين. نوفيب. أوكسفام

. التقرير الـسنوي  ): 2007(. شراكة/متناهي الصغر بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و    الش •
 .رام اهللا، فلسطين

التقرير الـسنوي،  ): 2008(. شراكة /لصغرمتناهي انية لإلقراض الصغير و الشبكة الفلسطي  •
  .رام اهللا، فلسطين. نوفيب. أوكسفام

تحليل أثر تمويل   ): 2009(. شراكة /متناهي الصغر بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و    الش •
شركة شركاء في الحلول اإلبداعية     . المقترضات على حياة المقترضين و    المشاريع الصغيرة 

 .، فلسطينللدراسات و األبحاث، رام اهللا

معهـد أبحـاث الـسياسات      . تمويل القطاع الزراعـي الفلـسطيني     ): 2008( . ن صبري، •
 .ماس، رام اهللا، فلسطين/ االقتصادية الفلسطيني

جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية مسيرة عطاء وتأسـيس         ): 2003. (صوالحة، م  •
 .بير زيتالقتصاد ريفي مستمر، آب، مركز التعليم المستمر، جامعة 

(http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/deta.htm, 2.3.2009)  
. نحو التمويل األصغر وفقاً للشريعة اإلسالمية، مقدمة تمهيديـة        ): 2004( .عبد الرحمن،ع  •

 . ة للتمويل األصغرة العربيالبواب
(http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail.htm,  20.7.2009)   

مـان  بـرامج األ دور التمويل و االئتمان الريفـي و    : 2005)(  .عبد المطلب، م، خالف، م     •
المـصرية  الجمعية  . االجتماعي في تحقيق األمن الغذائي لبعض فئات في الريف المصري         

 . مصر. لالقتصاد السياسي و اإلحصاء و التشريع، مصر المعاصرة
(http: //www.library.idsc.gov.eg/GUI/Glopal/bulletin-Attachment.htm, 5.8.2009) 

ريف الفلسطيني في العلى دور الزراعة ومؤشرات أساسية :  2009) آب،16( .عطايا، ن •
 .29جريدة القدس، ص . الجوعمكافحة الفقر و

الصغيرة  في تنمية األعمال الصغيرة و     اإلقراضدور مؤسسات   ): 2008 شباط،( .ع عودة، •
 26.2.2008انعكاساته، على عملية التنمية،    تنموي للتمويل الصغير و   ندوة عن الدور ال    جداً،

 . جامعة بير زيتمعهد دراسات التنمية،

مؤسسة عبد الحميـد    . مستقبله، الطبعة الثالثة  األمن الغذائي حاضره و   ): 1998( .قاسم، ص  •
  .شومان، عمان، األردن
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 .معلومات عن محافظة طولكرم): 2008(. فلسطين في الذاكرة •
(http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Tulkarm/Article.htm,l 23.2.10) 

 .نشرة المؤسسة، رام اهللا، فلسطين): 2009 (.فاتن/ التنميةة لإلقراض ولفلسطينيا •

 .دراسة صادرة عن دائرة الشؤون البلدية في محافظة جنين): 2006 (.محافظة جنين •
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  استمارة المقابلة: 1ملحق 
  

 قدسجامعة ال

  
  

   الدراسات العلياعمادة

  برنامج التنمية الريفية المستدامة

  بناء مؤسسات

  

  المحترمين..............................................السادة في إدارة مؤسسة

   وبعد،تحية طيبة

  

  :تقوم الباحثة ميسون عبد الوهاب أبو زينة بإجراء دراسة بعنوان
  

دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي الفلسطيني لدى الفئات المستهدفة  

  .دراسة حالة محافظات شمال الضفة الغربية

  
مـسار بنـاء    / لمـستدامة ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي التنميـة ا           و

التي ة لمساعدتها في إكمال دراستها، و     تزويدها بالبيانات الالزم  مؤسسات، لذا يرجى التعاون معها و     
ل عام، علما بأن هذه المعلومات   العملية التنموية بشك  تمويل الصغير و  ستعود بالفائدة على مؤسسات ال    

  .البيانات ستستخدم ألغراض علمية بحثية بحتةو
  

  م حسن تعاونكمشاكرين لك

  
  عزام صالح. د
  

مشرف الرسالة
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 ...............................................................................................................................................................:تاريخ المقابلة

  .................................................................................................................................................................:وقت المقابلة
  .................................................................................................................................................................:مكان المقابلة

   جماعي □ فردي            □:   نوع المقابلة 
  

  البيانات العامة للمؤسسة  أوالً
    اسم المؤسسة  1.1
    تاريخ التأسيس  2.1
    جهة التسجيل  3.1
    رقم التسجيل  4.1
    فاكس/ هاتف  5.1
    بريد الكتروني  6.1
    فينعدد الموظ  7.1
    مناطق العمل  8.1
    عدد الفروع  9.1

    الوصف الوظيفي للمبحوث 10.1
    كم يبلغ حجم محفظة المؤسسة؟ 11.1
قترضين من المؤسسة كم يبلغ عدد الم 12.1

  لغاية اآلن؟منذ إنشائها و

  

كم يبلغ عدد المقترضين من المؤسسة  13.1

  ؟08-07ما بين عامي 
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التي تقدمها ما هو متوسط عدد القروض  14.1

  المؤسسة سنويا؟

  

    ما هو متوسط حجم القرض؟ 15.1
   تحسين مستوى معيشة األسر المستهدفة-2   تخفيض مستوى الفقر-1

  ) من خالل قروض شخصية(تماعياً تمكين األسر اج-4   خلق مشاريع تساعد على إيجاد فرص عمل -3

ما الهدف األساسي الذي  تسعى  16.1

المؤسسة لتحقيقه من خالل عملها في 

  --- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---ي/أهداف أخرى حدد-5  تقديم القروض؟

   الندوات وورش العمل-2   وسائل اإلعالم-1

    األهليةو التشبيك مع المؤسسات نسيق  الت4-   الزيارات الميدانية-3

ما هي الطريقة الرئيسية التي تستخدمها  17.1

إلعالن عن أنشطتها المؤسسة ل

  ---- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - --ي/ طرق أخرى حدد5-  الترويج لها؟و

  اآلليات المتبعة لتحديد الفئات المستهدفة  ثانياً
   كالهما معاً-3 النساء          -2 الرجال          -1  الفئات المستهدفة لعمل المؤسسة 1.2
  ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - -  ما هي أسس اختيار المستفيدين؟  2.2

  مجاالت اإلقراض  ثالثاً

  قروض شخصية -1.1.3   العالج-2   التعليم-1

   بناء مسكن  أو ترميمه -4  اج الزو-3

   مشاريع خدمية-2   مشاريع إنتاجية-1   قروض مشاريع مدرة للدخل-2.1.3

ما هي المجاالت التي تقدم المؤسسة   1.3

  القروض فيها؟

  --- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - -ي/ غير ذلك، حدد-3.1.3

  اآلليات المتبعة لمنح القروض  رابعاً

   دراسة استمارات معبأة-1

  سلفاً من قبل المقترضين

هل يتم إتباع اإلجراءات التالية للموافقة  1.4  ال  نعم

  قروض؟على ال

  ال  نعم   زيارات ميدانية للمقترضين-2
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  ال  نعم   تقييم فني  -3

  ال  نعم   تقييم مالي-4

  ال  نعم   دراسة جدوى لقروض المشاريع-5

  ------- ---- - ---- ---- - --- -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ي/ غير ذلك، حدد-6
هل تقوم المؤسسة بتقديم خدمات أخرى   2.4

  للمقترضين ؟

   ال-2   نعم-1

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي طبيعة   3.4   تسويق منتجات المقترضين-3   استشارات فنية و إدارية-2   دورات تدريبية-1

  --- ---- - - ---- ---- - ------ -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- ي/ غير ذلك، حدد-4  هذه الخدمات ؟
   كالهما معا-3   قروض جماعية -2   قروض فردية-1  تصنف القروض الممنوحة وفقا لما يلي 4.4
   كالهما معا-3   قروض إسالمية-2  تجارية /  قروض عادية-1  أنواع القروض التي تقدمها المؤسسة  5.4
  %8 أكثر من -3  %8-%5 -2  %5أقل من -1  كم تبلغ نسبة الفائدة على القروض ؟  6.4

  ال  نعم   ما يغطي النفقات التشغيلية للقرض-1

  ال  نعم   سعر السوق-2

  ال  نعم   شروط الدول المانحة-3

  على أي أساس يتم  تحديد سعر الفائدة؟  7.4

  -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---ي / أسس أخرى، حدد-4
  ) القروض الشخصية تعليم، عالج، زواج، بناء مسكن أو ترميمه -2  مشاريع المدرة للدخل ال-1  ما هي برامج اإلقراض ذات األولوية؟  8.4

  ال  نعم   تمويل جمعيات تعاونية زراعية -1

  ال  نعم   تقديم قروض جماعية زراعية-2

 تحسينهل تساهم المؤسسة بدعم جهود   9.4

  التالية؟الوسائل األمن الغذائي من خالل 

  -- ---- - ---- ---- - --------- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---ي/ آليات أخرى، حدد-3

  الحد األعلى المسموح به للقرض  10.4   دوالر  -2000 1000 -2  دوالر1000 أقل من -1

   دوالر3000 أكثر من -4 دوالر           2001-3000 -3
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ؤسـسة  ما هي أهم ثالثة أسس تبني الم        11.4

 ؟ عليها أولوياتها

  

1--- - ---- ---- - ---- ---- --- -------- - ---- ---- - ---- --- - ---- ---- - ---- -  

2-- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- --- ------- - ---- ---- - ---- --  

3-- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- --- ------- - ---- ---- - ---- --  

  ال  نعم   كفالة موظف-1

  ال  نعم   شيكات بالمبلغ المقترض-2

  ال  نعم  المقترض  كمبياالت بالمبلغ -3

الضمان الجماعي ألعضاء المجموعة -4

  في حالة القرض الجماعي

  ال  نعم

  ال  نعم   رهن عقارات أو أمالك-5

 ما هي الضمانات المطلوبة لمنح  12.4

  القروض؟

  --- ---- - ---- ---- - --- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - -ي/ ضمانات أخرى، حدد-6

  آليات متابعة القروض  خامساً
   ال-2   نعم-1  هل يتم متابعة القروض بعد منحها؟ 1.5

إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي الطرق   2.5   اتصاالت هاتفية -3 اجتماعات دورية            -2  زيارات ميدانية للمقترضين           -1

  ---- - ---- ---- - ------- - ---- ---- - ---- --- -- ---- ---- - ---- ي/ ذلك، حدد غير-4  المتبعة لذلك؟

  آليات استرداد القروض  ساسا

   دفعات متباعدة بمبالغ كبيرة       -2  دفعات شهرية بسيطة        -1

  ن   المشاركة في عائد مشاريع المقترضي-3

تقوم المؤسسة بإتباع اإلجراءات التالية   1.6

  السترداد القروض

  --- -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---ي/  غير ذلك حدد-4

  آليات تحقيق االستدامة المالية للمؤسسة  سابعاًً

  ما هي مصادر تمويل المؤسسة  1.7  ال  نعم  ويل ذاتي من عائد القروض تم-1

  ال  نعم   تمويل خارجي من مانحين-2
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      ال  نعم   تبرعات-3

  --- -- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---ي/ ذلك، حدد غير-4

  ال  نعم  فوائدها رسوم القروض و-1

  ال  نعم  شاريع استثمارية للمؤسسة م-2

  ال  نعم  ضبطها  ترشيد النفقات و-3

  وسائل تحقيق االستدامة 2.7

  - ---- ---- - ------- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- ي/ غير ذلك حدد-4

  الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة؟ما هي أهم العقبات و  ثامناً

 - ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----

-- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- - --

- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----  

  فعالية عمل المؤسسة؟ات التي تساعد على تطوير كفاءة وما هي أهم المقترح  تاسعاً

--- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- - ---- ---- - ---- -

- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----  
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  استمارة االستبيان: 2ملحق 
 جامعة القدس

 

  
  

   الدراسات العليا مادةع

  برنامج التنمية الريفية المستدامة

  بناء مؤسسات

  

  ،حضرة المقترض الكريم

  

  تحية طيبة و بعد،

  

  تقوم الباحثة ميسون أبو زينة بإجراء دراسة بعنوان

  

دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى األمن الغذائي الفلسطيني لدى الفئات المستهدفة 

  .فظات شمال الضفة الغربيةدراسة حالة محا

  

 مؤسسات  مسار بناء / ذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المستدامة         و
البيانات الضرورية لمساعدتها في إكمال دراستها و       لذا يرجى التعاون معها وتزويدها بالمعلومات و      

 عموما،  المجتمع الفلسطيني ويل الصغير و   بالفائدة على جمهور المقترضين ومؤسسات التم      التي تعود 
  .المعلومات ستستخدم ألغراض علمية بحثية فقطعلماً أن هذه البيانات و

  
  "شاكرين لكم حسن تعاونكم"

  
  

  عزام صالح.د
رسالة المشرف 
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  الخصائص االجتماعية للمبحوث  أوالً
  العمر 1.1   سنة -20 30 -2  سن20 أقل من  -1

3- 31-40   41-50-4  

   سنة50 فوق -5    
   أنثى-2  ذكر -1  الجنس  2.1

   ملم بالقراء و الكتابة        -2   أمي  -1
   تعليم ثانوي         -4   تعليم أساسي-3
   بكالوريوس-6    دبلوم متوسط     -5

  التعليم 3.1

   ماجستير فأعلى-7

  الحالة االجتماعية  4.1  ة     / متزوج-2  عزباء       / أعزب-1
  ة/ أرمل-4  ة       / مطلق-3

  عدد أفراد األسرة  5.1   أفراد2-7-5    أفراد         4 أقل من أو يساوي -1

   أفراد10 أكثر من-4   أفراد         3- 8-10
  توزيع أفراد األسرة حسب الفئات العمرية  6.1

  الجنس  الفئات العمرية

   سنة50فوق   50-20  19-7   سنوات1-6  أقل من سنة

            رذك

            أنثى

            المجموع

  الخصائص االقتصادية  ثانياً
   تاجر                -3   مزارع            -2   عامل             -1  عمل رب األسرة 1.2
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  موظف مؤسسات أهلية             -6 موظف قطاع خاص            -5 موظف قطاع عام       -4

  ---- ي/ مهن أخرى، حدد-9  عاطل عن العمل     -8               مهنة حرة-7

  

  عاملة     -3   مزارعة      -2   ربة بيت       -1

   موظفة قطاع خاص     -6   موظفة قطاع عام-5  موظفة مؤسسات أهلية             -4

  عمل ربة األسرة 2.2

  -- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ------- ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ي/ مهن أخرى،حدد-7

عدد األفراد العاملين  3.2   ثالثة أفراد    -3   فردان    -2   فرد واحد     -1

   أكثر من ثالثة أفراد-4  باألسرة

هل تملك األسرة   4.2   ال-2 نعم                                       -1

  - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----- ---- - ---- ---- - ---- ---- ي /إذا كانت اإلجابة نعم، حدد  مصادر دخل أخرى؟

  شيكل / متوسط الدخل الشهري لألسرة  5.2 1500-1000 -2                   1000 أقل من -1

  2000 أكثر من -4 1501-2000 -3
  مجاالت عمل أفراد األسرة  6.2

  اثعدد اإلن  عدد الذكور  مجال العمل

      عمالة

      زراعة

      تجارة

      وظائف حكومية

      وظائف خاصة

      مهن حرة

      طلبة مدارس
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      طلبة جامعات

  العالقة مع مؤسسة التمويل الصغير التي تم االقتراض منها  ثالثاً

   الجيران    -2   العائلة   -1

     وسائل اإلعالم  -4   األصدقاء-3

  سمعت عن المؤسسة؟/ كيف عرفت 1.3

  ------ ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- -ي/مصادر أخرى، حدد-5

   آلية منح القروض سهلة -2 قرب المؤسسة من السكن          -1

   السمعة الجيدة للمؤسسة-4 دفعات التسديد مناسبة              -3

  ما هو سبب اختيارك للمؤسسة؟  2.3

  ي/ى، حدد أسباب أخر-5
  ---- - ---- ---- - ---- ---- - -------- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----   ما هو المشروع الذي تم االقتراض من أجله؟ 3.3

   ال-2   نعم-1  هل ال زال المشروع قائماً  4.3

  ---- - ---- ---- - ---- ---- - -------- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----   إذا كانت اإلجابة ال فما هو السبب  5.3
   ما هي اإلجراءات التي اتبعتها للحصول على القرض؟  6.3

  1--- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- --- --------- - ---- ---- - ---- ---- - ---- -  

2--- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- --- ------ ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- -  
   ال-2 نعم                                      -1  ات معقدة؟ين أن هذه اإلجراء/هل تعتقد  7.3
---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----   إذا كانت اإلجابة نعم، ما هو السبب؟  8.3

 ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----

- - ---- ----  
 ما بين التقدم لطلب هل كانت الفترة الزمنية  9.3

  القرض و الحصول عليه طويلة؟

   ال-2   نعم-1

---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----   إذا كانت اإلجابة نعم، فما هو السبب؟  10.3
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---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----  
صول هل واجهتك صعوبات محددة خالل الح  11.3

  على القرض؟

   ال-2   نعم     -1

  ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ----  ي/إذا كانت اإلجابة نعم،حدد  12.3

هل تشعر بالرضا عن التعامل مع مؤسسة   13.3

  التمويل الصغير؟

   ال-2   نعم -1

  ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ------ ---- - ---- ---- - -  إذا كانت اإلجابة ال، فما هو السبب؟  14.3
  فعاليتها ؟ر كفاءة مؤسسات التمويل الصغير وما هي مقترحاتك لتطوي  15.3

   - ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----

--- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ----- ---- - ---- ---- - ---- ---- - -  

  القروض  رابعاً
   تجاري2-  إسالمي1-  ما نوع القرض الذي تم الحصول عليه؟ 1.4
 $2000أكثر من  3- $2000-1501  2- $1500-1000 $1000أقل من 1-  ما هو حجم القرض الذي تم الحصول عليه؟ 2.4
   شهر24 أكثر من 4-   شهر24-13 3-   شهر12-6 2-   شهور6 أقل من 1-  ما هي مدة سداده؟ 3.4

  معدل إنفاق و استهالك األسرة الشهري للغذاء  خامساً
ما هو معدل إنفاق األسرة الشهري على الغذاء من معدل   1.5

  اإلنفاق الكلي خالل السنة الماضية ؟

  %100-45 -3  %44-30 -2  % 30 أقل من -1

  ة التالية من مجمل اإلنفاق على الغذاء خالل السنة الماضية  ما هو معدل إنفاق األسرة الشهري على المجموعات الغذائي  2.5
  النوع    الكمية

  %50أكثر من   %50-30  %30أقل من 
        اللحوم  1.2.5
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        الفواكهالخضار و 2.2.5
        األجباناأللبان و 3.2.5
        الحبوبالبقوليات و 4.2.5
        األرز 5.2.5
        الزيوت و الدهون 6.2.5
        )سكر، مربى( كاكرالس 7.2.5

  ما هو معدل استهالك األسرة الشهري من المجموعات الغذائية التالية خالل السنة الماضية  ؟ 3.5
  النوع    الكمية

   كغم10أكثر من    كغم10-5   كغم5أقل من 
        اللحوم 1.3.5
        الخضار و الفواكه 2.3.5
        األلبان و األجبان 3.3.5
        الحبوبالبقوليات و  4.3.5
        األرز 5.3.5
        الدهونالزيوت و 6.3.5
        )سكر، مربى( السكاكر 7.3.5

  
  :دور برامج التمويل الصغير في تحقيق الوفرة الغذائية  سادساً

  المؤشر  درجات االستجابة

  أعارض بشدة  أعارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة

            ساعد القرض على إقامة مشروع مدر للدخل
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            القرض على استصالح أرض زراعيةساعد 

            ساعد القرض على إقامة برك للحصاد المائي

            آبار جمع مياه المطرساعد القرض على حفر 

            ساعد القرض على اقتناء رؤوس أغنام أو أبقار

            ساعد القرض على اقتناء دجاج الحم  

            ساعد القرض على اقتناء دجاج بياض  

            د القرض على تربية خاليا نحلساع

            ساعد القرض على تسويق المنتجات الزراعية

            ساعد القرض على تسويق المنتجات الحيوانية

            ساعد القرض على تسويق منتجات أخرى
   

  دور برامج التمويل الصغير في تسهيل الحصول على الغذاء في كل األوقات  سابعاً

  المؤشر  ستجابةدرجات اال

أوافق 

  بشدة

  أعارضأعارض   محايد  أوافق

   بشدة

            ساعد القرض على توفير دخل إضافي لشراء الغذاء

            ساعد القرض على إقامة مشروع إنتاج غذائي

            ساعد القرض على تخفيض شراء األغذية بالدين

             باألغذية المخصصة لألطفالمساعد القرض على زيادة االهتما

            ساعد القرض على زيادة عدد الوجبات التي تتناولها األسرة يوميا

            على كمية الطعام التي يتناولها أفراد األسرة على زيادة إنفاق األسرة الشهري ساعد القرض
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            على نوعية الطعام التي يتناولها أفراد األسرة على زيادة إنفاق األسرة الشهري ساعد القرض

            المستهلكة / على كمية اللحوم المشتراة على زيادة إنفاق األسرة الشهري ضساعد القر

            المستهلكة/ على كمية الخضار و الفواكه المشتراةالشهري ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة 

            المستهلكة / على كمية األلبان و األجبان المشتراة على زيادة إنفاق األسرة الشهري ساعد القرض

            المستهلكة / الحبوب المشتراة الشهري على كمية البقوليات وساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة

            المستهلكة/ ساعد القرض على زيادة إنفاق األسرة الشهري على كمية األرز المشتراة

            المستهلكة/ راةعلى كمية الزيوت و الدهون  المشت على زيادة إنفاق األسرة الشهري ساعد القرض

            المستهلكة/ على كمية السكاكر  المشتراةزيادة إنفاق األسرة الشهري ساعد القرض على 

            ساعد القرض على زيادة الشعور باألمان بالنسبة للحصول على الغذاء الكافي لجميع أفراد األسرة

            لة من الطعامساعد القرض على زيادة تمكين األسرة من تناول األنواع المفض
   

  دور برامج التمويل الصغير في توفير الغذاء المتنوع وفقاً لالحتياجات التغذوية  ثامنا
   ال-2   نعم-1  هل عانى أحد أفراد األسرة من مشاكل صحية ناجمة عن سوء التغذية، كفقر الدم مثالً ؟  1.8
   ال-2 نعم     -1  ل الصحية السابقة؟إذا كانت اإلجابة نعم، هل ساعد القرض على تجاوز المشاك  2.8
 ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- - ---- ---- -   إذا كانت اإلجابة ال، ما هو السبب؟ 3.8
هل ساعد القرض على زيادة فرص الحصول على األنواع التالية من األغذية؟ 4.8

  المؤشر  درجات االستجابة

  أعارض بشدة  أعارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة

            اللحوم

            الخضار والفواكه 

            األجباناأللبان و
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            الحبوب والبقوليات 

            األرز

            الدهونالزيوت و

            السكاكر
   

  بالفئات التالية من أفراد األسرة؟هل ساعد القرض على تلبية االحتياجات التغذوية الخاصة  5.8

  درجات االستجابة  المؤشر

  ال ينطبق  أعارض بشدة  أعارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  

              الحوامل

              المرضعات

              األطفال

              المراهقين

              المسنين
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  أعضاء لجنة تحكيم أدوات الدراسة: 3حق مل
  

  مكان العمل  الرتبة العلمية  االسم  الرقم

  وزارة الزراعةمدير دائرة التعاون الدولي   أحمد شويكة. د  1
  جامعة النجاح  أستاذ مساعد  حسان قاعود. د  2
  جامعة القدس المفتوحة  مساعدأستاذ   ربيع عويس.د  3
  الجامعة العربية األمريكية  أستاذ مشارك نور الدين أبو الرب. د  4
 ة العربية األمريكية الجامع  أستاذ مشارك  حماد حسين. د  5
  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ مساعد  نجية الحمود. د  6
  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ مساعد  مازن ربايعة. د  7
  جامعة القدس المفتوحة  محاضر  مراد أبو الهيجا. أ  8
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  فهرس المالحق

  
  عنوان الملحق  الملحق

  

  الصفحة

  129  ..................................................أداة الدراسة للمؤسسات  1
  135  ..................................................أداة الدراسة للمستفيدين  2
  144  ........................................جدول أعضاء تحكيم أداة الدراسة  3
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  فهرس االشكال

  
  عنوان الشكل  الملحق

  

  الصفحة

  39  ..................................نية الفلسطي ائي في األراضياألمن الغذ  1.2
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  فهرس الجداول

  
  عنوان الجدول  الملحق

  

  الصفحة

  23 ....................ترتيب مصادر تمويل القطاع الزراعي في فلسطين  1.2
  24  ............... الممنوحةضنصيب القطاع الزراعي من مجموع القرو  2.2
  52 ..............2008-2007سسات المبحوثة وعدد قروضها لعامي المؤ 1.3
  52 ...............................عينات المؤسسات المبحوثة حسب السنة 2.3
  55 )......................... ألفا-كرونباخ (معامل الثبات بحسب معادلة   3.3
  55  ........................توزيع وحدات العينة حسب المتغيرات الدراسة  4.3
  58 .................توزيع وحدات العينة حسب الفئات العمرية من الذكور  5.3
  59  .................توزيع وحدات العينة حسب الفئات العمرية من اإلناث  6.3
  60 ....................توزيع وحدات العينة حسب عمل رب وربة األسرة  7.3
  61  .............. العينة حسب عدد األفراد العاملين باألسرةتوزيع وحدات  8.3
  62  .......توزيع وحدات العينة حسب امتالك األسرة لمصادر دخل أخرى  9.3

  63 ...............يبين توزيع وحدات العينة حسب مصادر الدخل األخرى  10.3
  63  ............توزيع وحدات العينة حسب متوسط الدخل الشهري لألسرة  11.3
  64  ...............توزيع وحدات العينة حسب مجاالت عمل ذكور األسرة  12.3.
  65  ................توزيع وحدات العينة حسب مجاالت عمل إناث األسرة  13.3
  69 ......إجابات المبحوثين حول مصدر المعلومات عن المؤسسة التمويلية  1.4.
  70 ...............ختيار المؤسسة التمويليةإجابات المبحوثين حول سبب ا  2.4
  70 ....إجابات المبحوثين حول نوع المشروع الذي تم االقتراض من أجله 3.4
  71  ..........................إجابات المبحوثين حول استمرارية المشروع  4.4
  72  ................إجابات المبحوثين حول أسباب عدم استمرار المشروع  5.4
  72  ..............إجابات المبحوثين حول إجراءات الحصول على القرض  6.4
  73  ..................إجابات المبحوثين حول تقييم المقترضين لإلجراءات  7.4
  74 .........إجابات المبحوثين حول درجة الرضا عن المؤسسات التمويلية  8.4
  75 .................................إجابات المبحوثين حول نوع القروض  9.4

  76  ................................إجابات المبحوثين حول حجم القروض  10.4
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  76 ............................إجابات المبحوثين حول مدة سداد القروض  11.4
  77  .......إجابات المبحوثين حول معدل إنفاق األسرة الشهري على الغذاء  12.4
  78 ........دد أفراد األسرة مقارنة مع معدل اإلنفاق الشهري على الغذاءع  13.4

إجابات المبحوثين حول نسبة إنفاق األسر على المجموعات الغذائية   14.4
  ..............................................................المختلفة

79  

15.4 
ن المجموعات الغذائية إجابات المبحوثين حول نسبة استهالك األسر م

  ..............................................................المختلفة
80  

  81 ........ أفراد فأقل4معدل االستهالك الشهري للغذاء لألسر المكونة من  16.4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات   17.4

اسة على محور دور برامج التمويل الصغير في إقامة أفراد عينة الدر
  ................................مشاريع إنتاجية لتحقيق الوفرة الغذائية

84  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات   18.4
أفراد عينة الدراسة على محور دور برامج التمويل الصغير في تسهيل 

  .................................صول على الغذاء في كل األوقاتالح

87  

  89 ................إجابات المبحوثين حول نسبة المشاكل الصحية التغذوية  19.4
  89 ..............إجابات المبحوثين حول تجاوز المشاكل الصحية التغذوية  20.4
ارية ودرجة التقدير الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي  21.4

أفراد عينة الدراسة على دور البرامج في  زيادة فرص الحصول على 
  ..........................................األنواع المختلفة من األغذية

90  

  91  ............................نسبة األسر حسب الفئات العمرية المختلفة  22.4

23.4  
  

لحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير الستجابات المتوسطات ا
أفراد عينة الدراسة على دور البرامج في تلبية االحتياجات التغذوية 

  ..............................................................الخاصة

91  

اد نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير عدد أفر  24.4
  ...............................................................األسرة

93  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات   25.4
 ...............................المبحوثين تبعاً لمتغير عدد أفراد األسرة

93  

26.4 
لدراسة تبعاً لمتغير مستوى دخل نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور ا

  ...............................................................األسرة
94  

  94نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تبعاً لمتغير مستوى   27.4
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  ................................................................الدخل
  95  .........................  تبعاً لمتغير نوع القرضT-testنتائج اختبار  28.4

نتائج المتوسطات الحسابية لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير حجم   29.4
 ...............................................................القرض

96  

فروق تبعاً لمتغير حجم نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة ال  30.4
 ...............................................................القرض

96  

، عند مجال دور البرامج في )LSD(نتائج اختبار داللة الفروق البعدية  31.4
 ........................تحقيق الوفرة الغذائية تبعاً لمتغير حجم القرض

97  

ت الحسابية لمحاور الدراسة تبعاً لمتغير مدة سداد نتائج المتوسطا  32.4
 ...............................................................القرض

98  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق تبعاً لمتغير مدة سداد   33.4
 ...............................................................القرض

98  

، عند مجال دور البرامج في )LSD(نتائج اختبار داللة الفروق البعدية   34.4
 ....................تحقيق الوفرة الغذائية تبعاً لمتغير مدة سداد القرض

99  

  101  .......إجابات المبحوثين حول الهدف الرئيسي لبرامج التمويل الصغير  35.4
  102  ...........ل اآلليات المتبعة لتسويق هذه البرامجإجابات المبحوثين حو  36.4
  103 ..............................إجابات المبحوثين حول الفئات المستهدفة  37.4
  103  ............................إجابات المبحوثين حول مجاالت اإلقراض  38.4
  104  ..............وضإجابات المبحوثين حول إجراءات الموافقة على القر  39.4
  104 ..........................الخدمات غير الماليةإجابات المبحوثين حول   40.4
  105  ...................طبيعة الخدمات غير الماليةإجابات المبحوثين حول   41.4
  105  .............................تصنيف القروضإجابات المبحوثين حول   42.4
  106  ...............................أنواع القروضبات المبحوثين حول إجا  43.4
  106  ....................نسبة الفائدة على القروضإجابات المبحوثين حول   44.4
  107 .......................إجابات المبحوثين حول أسس تحديد سعر الفائدة  45.4
  107 .................ض ذات األولويةإجابات المبحوثين حول برامج اإلقرا  46.4
  108  ..........................إجابات المبحوثين حول الحد األعلى للقرض  47.4
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