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 شكر وعرفان

 

أشكر هللا العلي القدير الذي وفقني أللتحق بركب العلم والعلماء، فهو أحق بالشكر والثناء سبحانه 
 من قوله صلى هللا عليه وسلم "من ل يشكر الناس ل يشكر هللا"، أتقدم بالشكر الجزيل  اا وتعالى وانطالق

 

لى معهد التنمية المستدامة، إدارة وأعضاء هيئة إلى جامعتي الغالية هذا الصرح العلمي األصيل، وإ
 تدريس وطاقم إداري. 

 

إلى الذي تعجز كلمات الشكر عند عطائه، وتتوقف مصطلحات اللغة عند إنسانيته، إلى الذي وقف 
، ومرشداا، وعطاءا بال حدود، وزودني بالخبرة التي أثرت اا معي خالل مشواري التعليمي، موجهاا، ومعلم

 .أحمد أبو ديةاذي الفاضل الدكتور قدراتي، أست

 

إجابتهم وإدارات(، الذين قدموا كل العون والمساعدة ب اا )أفرادمؤسسات اإلقراض الصغير إلى جميع 
لي  او قدم نالذي سمير البرغوثي، واألخ محمد عليانوأخص بالذكر السيد ، على أسئلة أدوات الدراسة
إنجاز ما كان باإلمكان بدونهم والتي قمت بمقابلتهم من األشخاص الذين  مالمعلومات الالزمة وغيره

 .هذه الدراسة ووضعها في صورتها النهائية

عظيم وبجزيل الشكر و  عتذاربالإلى من ظلل النسيان ذاكرتي عن شكرهم بالسم، أتقدم لهم  اا وأخير 
 المتنان لمساعدتهم القيمة.
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 ملخص

في تمكين الفئات المستهدفة اقتصادياا  أكاد اإلقراض رف على دور مؤسسةالتعهدفت هذه الدراسة إلى 
أجريت هذه من وجهة نظر المقترضين، و  2016-2013واجتماعياا في الضفة الغربية خالل الفترة 

ومثل ، 2017وشهر تشرين األول  2016دراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين شهر كانون الثاني ال
 الضفة الغربيةمحافظات في  "أكاد" ت قروضاا من مؤسسة اإلقراضالفئات التي تلق مجتمع الدراسة

 3,063ويبلغ عددهم  2016وحتى عام  2013خالل الفترة من عام  )جنين، رام هللا، الخليل(
 اا.تفيدمس

في دراسة موضوع الدراسة من خالل وصف الظاهرة وبيان المنهج الوصفي وقد استخدم الباحث 
إلى أداة المقابلة من خالل الطالع على وجهة نظر  استندعناصرها والعوامل المؤثرة فيها، كما 

وجهة مجموعة من المختصين باإلقراض، وأداة الستبانة للتعرف على مؤسسات اإلقراض الصغير و 
ي التمكين القتصادي والجتماعي. نظر الفئات المستفيدة حول دور مؤسسة اإلقراض الصغير "أكاد" ف

وذلك ليتم تحليل  ،حيث قام الباحث بتوزيع استبانه على العينة المجتمعية للوصول إلى أهداف الدراسة
دبيات والتقارير ذات ، إضافة إلى مراجعة األ(SPSS)النتائج باستخدام برامج التحليل اإلحصائية 

ومتناهي  العالقة بالموضوع، كما تم استشارة الكادر الوظيفي للشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير
موظفي و  ومؤسسة أكاد في جمع المعلومات عن طريق المقابلة مع مدير مؤسسة أكاد (شراكة) الصغر

 لفئات المستهدفة من المقترضين.ل من خالل الزيارات الميدانية وتم استخدام المالحظةمؤسسة شراكة، 
 

أحدثت تأثيراا بنسبة مرتفعة  أكاد قراضأن القروض المقدمة من مؤسسة اإلوقد أظهرت نتائج الدراسة 
من حيث توفر السيولة النقدية، ورفع القدرة الشرائية ألساسيات الحياة، زيادة راس  في حياة المقترضين

بنسبة  وكان للقرض تأثيراا  ،ريع وسداد القروض المترتبة عليهموذلك بعد تنفيذهم للمشا شروع،المال للم
متوسطة في مجالت زيادة الدخل الشهري، وزيادة كمية اإلنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمشروع، 

في زيادة  واحدث القرض أثراا بنسبة منخفضةوتشغيل عمال جدد، وتحسين القدرة على سداد القرض، 
وتوفير النقد لالستثمار في مصادر دخل أخرى، أما الجانب اق جديدة القدرة على الوصول ألسو 

من حيث تغطية النفقات تأثيراا بنسبة مرتفعة  تنتائج الدراسة أن القروض أحدث تالجتماعي فأشار 
الوفاء بالتزاماتهم الشهرية و ألفراد األسرة، وتغطية النفقات الصحية والعالج،  للمرحلة األساسية التعليمية

وكان للقرض  ن قبل.توفير أطعمة ومأكولت لم يكونوا قادرين على توفيرها مو واتير كهرباء وماء، من ف



 

 و
 

من حيث قدرتهم على شراء أجهزة كهربائية وأثاث والمشاركة في المناسبات  ةمتوسط بنسبة تأثيرا
 أثيرالت نسبةكانت  وجهة نظر المبحوثينومن الجتماعية والخروج بنزهات أو رحالت ترفيهية، 

قال باألسرة إلى مكان سكن من حيث إجراء إضافة على السكن أو عمل صيانة، أو النت منخفضة
أفضل، وبينت نتائج الدراسة أن موظفي مؤسسة أكاد يتمتعون بقدرات فنية ومهنية عالية ويظهر ذلك 

 من خالل التعامل مع المقترضين للحصول على القرض.
أن تقوم مؤسسة أكاد بتقديم قروض صغيره جدا  :كان أبرزها وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات

التركيز أكثر على مشاريع الصناعة واإلنتاج والبتعاد عن المشاريع و لفرص التدريب للمقترضين، 
زيادة حجم القروض المقدمة من المؤسسة لتتناسب مع راس المال المطلوب  وأن تعمل علىالتقليدية، 

بالحصول على  راءات والشروط الخاصةالسياسات واإلجبعض مراجعة لباإلضافة  إلنشاء المشروع،
بأجراء دراسات تسويقية لمعرفة حاجات  وأن تقومكي تتناسب مع ظروف الفئات المهمشة،  القرض

التقييم  قرار منح القروض بناءا على وأن تجعلالسوق وبناء على ذلك تحدد القطاعات التي ستدعمها، 
 .للمشروع المقدمة من قبل المقترضين القتصاديةدراسة الجدوى و للمشروع 
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The Role of Lending Corporations in Economic and Social 

Empowerment, ACAD as a Case Study  

Prepared by: Amer Jamal Ahmad Jaradat 

Supervisor: Ahmad Abu Dayeh 

Abstract: 

This study aims at recognizing the role of Loaning Corporation: ACAD in enabling the 

targeted groups economically and socially in the West Bank during the period of 2013-

2016 from the loan giving perspective. 

The study has been conducted during the period that falls between January 2016 and 

October 2017. The study society was represented by the groups which took loans from 

ACAD in the West Bank’s Governorates (Jenin, Ram Allah, and Hebron) during the period 

of 2013-2016. The number of the studied group amounted to 3063 persons. 

The researcher used the descriptive approach by describing the issue, stating its factors and 

its influential elements. The researcher used the interview tool to value the perspectives of 

the micro-loaning corporations as well as the point of views of specialized personnel in 

loaning. The researcher used a questionnaire to rate the targeted group’s viewpoints 

regarding the role of micro-loan giving corporation: ACAD in social and economic 

empowering. The researcher distributed the questionnaire to the targeted sample in order to 

fulfill the goals of the study, analyze its results by using SPSS and reviewing the related 

literature, consulting the functional Palestinian network that deals with micro-loaning such 

as: Sharaka and ACAD, collecting data by interviewing ACAD’s manager and Sharaka’s 

using the notes taken during field visit of the targeted groups. 

The study showed that the loans provided by ACAD had great impact on the life of the 

beneficiaries by providing them with financial liquidity and upgrading their purchasing 

power, increasing the project capital, enabling them to do projects and repay their loans. 

The loan had medium effect in increasing the monthly income, increasing the production 

quantity, upgrading the competitiveness of the project, employing new workers, improving 

the loan settlement power. Moreover, the study showed low results in increasing the ability 

to reach new markets and providing the required cash for investment in other sources of 

income. Socially, the study showed that the taken loans had great impact on increasing the 

ability to cover the necessary basic education expenditure of the families, health and 

medical expenditures, fulfilling the required monthly financial commitments regarding the 

electricity invoice payment, water invoice, food amounts which they were unable to cover 

before taking the loans. Moreover, the loan had intermediate effect in enabling the targeted 

groups to buy electronic appliances, furniture, participating in social occasions, picnics. 

However, it had low effect in adding a new apartment, do maintenance issues or move to a 

more modern housing. 

The study provided group of recommendations such as: ACAD has to provide very small 

loans for training, focus on industrial projects and productions and distance itself from 

traditional projects; increase the amount of the given loan to suit the required capital of the 

project; reviewing the polices, the procedures, the conditions set for obtaining the loan to 



 

 ح
 

suit the needs of the marginal groups; conduct marketing studies to rate the needs of the 

current markets, and based on that, identify the targeted sectors to be supported; make the 

loan decision be based on the project evaluation and its feasibility study by the loan 

seeking persons. 
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 لدراسة وخلفيتهامشكلة ا: األولالفصل 

______________________________________________________ 

 مقدمة 1.1

المنظمات السياسية و  دول العالم الموضوعات الهامة لدى الكثير من من الصغيرأصبح التمويل 
مكافحة و  ،لألسرتحسين المستوى المعيشي  إلىلرتباطه بكل الستراتيجيات التي تهدف  .والجتماعية

تمويل  اإلقراض الصغير، :عدة مسميات منها الصغيرتمويل يطلق على الو  ، والحد من البطالة،الفقر
وغيرها من  األجلتمويل صغار المنتجين والتمويل متوسط ، المنتجة األسرالمهنيين، تمويل 

ومنظمات  كالمصارفتتبناها جهات عديدة  في هذا المجال هنالك رؤى كثيرة أنكما  .المصطلحات
رأس المال ض الصغير أو القرض التضامني أو القر و  ،اجنبيه أولمجتمع المدني سواء كانت محلية ا

في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديا  م األدوات والوسائل التي تساهمأصبح اليوم من أه الصغير
 واجتماعيا، والحد من الفقر.

، وبدا الهتمام لألفضلة الفقراء عالمي في قدرة تلك القروض على تغيير حيا تفاؤلموجة  برزتو 
 الدول النامية والمتقدمة لما لها من دور في كبيراا  اهتماما تلقى وأصبحتالصغير  اإلقراضبمؤسسات 

بعملية الوساطة  صغيرمؤسسات التمويل ال وتقوم ،األفرادفعال في تعزيز النمو القتصادي وزيادة دخل 
الذين يواجهون  الفقراءو  دخل المحدودمن ذوي ال لفئاتل صغيرت التمويل الالمالية أي تقديم خدما

، من المصارف التقليدية كالبنوك وغيرها الخدمات الماليةلحصول على ل يد من الحواجز المعيقةالعد
والفتقار إلى  ،عدم القدرة على تقديم وثائق رسمية عند اللزوم، والتكلفة الباهظة جداهذه العوائق  ومن

 الصغيرمويل مؤسسات الت إنشاءوهنا يكمن الدور الرئيسي الذي قامت عليه فكرة  المطلوبة،الضمانات 
 دائرة الفقرالمعيشية والخروج من  أوضاعهمالدخل المحدود من تحسين  وأصحابالفقراء تمكين  في

 (.2009)عارف،  وذلك بضمانات تستطيع تلك الفئات تقديمها

باعتبددداره هددددفاا  لألفدددرادوتحسدددين مسدددتوى المعيشدددة  الفقدددر افرت جهدددود المجتمدددع الددددولي لمكافحدددةوقدددد تظددد
يسعى الجميع إلى تحقيقه، حيدث تصددر القضداء علدى الفقدر قائمدة األهدداف التنمويدة لأللفيدة  استراتيجيا

لتنميدة اإلقليميدة والدوليدة مدن وقدد اتخدذت مؤسسدات اس تطلعات أمم العالم لحياة أفضدل، الثالثة بما يعك
 الصددغيرأصددبح قطدداع التمويددل بدده وشددعارا تعمددل مددن أجددل تحقيقدده، وعليدده  األلفيددة طريقددا تهتدددي أهددداف

اعليدة لمكافحدة نظراا لما ثبت عن هذا التوجده مدن كونده األداة األقدوى واألكثدر فولياا سائداا دشكل توجهاا ي
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ذلدددك العدددام هدددو العدددام الددددولي  أنالجمعيدددة العامدددة  أعلندددت 2005عدددام  المتحددددة األمدددم قمدددة وفدددي، الفقدددر
للقطدداع  فددي الكاملددة غ الصددغر لمجابهددة القيددود التددي تحددد مددن قدددرة الفقددراء علددى المشدداركةالبددال لإلقددراض

 لألمددمالعامددة  الجمعيددة)الصددغير تطددوير قطدداع التمويددل  بأهميددةالمددالي، واقددر رؤسدداء الدددول والحكومددات 
 100 ىإلدصدل ، حتدى و الصدغيرالنمو يزداد في قطاع التمويل ومنذ ذلك الوقت بدا (، 2005 المتحدة،

للتعاون  اإليطالية العالم )الوكالة أنحاءن في جميع مئات المالييهذا القطاع ويخدم  أمريكيمليار دولر 
 فدديفلسددطين فددي  الصددغير اإلقددراضدور مؤسسددات  يبدددو مددن الضددروري تقيدديملددذلك  (،2016، اإلنمددائي
 .هذه الدراسة تناولهتسما  ووه ة اقتصاديا واجتماعيا،وخاصة في تمكين الفئات المستهدف هدافهاأ تحقيق 

 الدراسة أهمية 2.1

بصورة جوهرية في الجانب التطبيقي والذي يهدف إلى تطوير دور مؤسسات  تكمن أهمية هذه الدراسة
ي التمكين القتصادي والجتماعي للمقترضين وتتمثل أهمية الدراسة من الجانب التطبيقي فاإلقراض 

 فيما يأتي: 
  ي التمكين الصغير ف اإلقراضفي كونها تتناول دور مؤسسات هذه الدراسة  أهميةتكمن

القتصادي والجتماعي في فلسطين، نظراا لنعكاساتها على مناحي الحياة القتصادية 
 والجتماعية للمقترضين.

 اإلقراض الصغير على تمكين الفئات المستهدفة اقتصادياا واجتماعياا سوف يدعم  أثرمعرفة  إن
الفئات المستهدفة من دائرة الفقر  أهمية وجود تلك المؤسسات إلخراج علىويؤكد من جهة 

إعادة  إلى، ومن جهة أخرى سوف يلفت نظر تلك المؤسسات وتمكينهم اقتصادياا واجتماعياا 
 بما يتناسب مع فئاتها المستهدفة. وإجراءاتهاتقييم سياساتها 

  معرفة المشاكل ي فلسطين لاض الصغير العاملة فتعتبر هذه الدراسة مهمة لمؤسسات اإلقر
وتحول دون تمكينهم اقتصادياا واجتماعياا والعمل على والعقبات التي تواجه المقترضين 

 معالجتها مستقبالا. 

 إعادة على ةقادر  تبني خطط واستراتيجيات في الحكومة يمكن أن تساعد مخرجات هذه الدراسة 
، وسن القوانين التي تتيح في فلسطين قطاع اإلقراض الصغير بعض الجوانب في تنظيم

 مصادر التمويل الذاتي لتلك المؤسسات.
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 مبررات الدراسة 3.1

 تتمثل مبررات الدراسة فيما يلي:

 للفئات  صغير في تحقيق التمكين القتصادي والجتماعيال اإلقراضلمؤسسات  البارزة األهمية

 هدفة.المست

  وصية في ظل خصة الفلسطينية، ألهمية المشاريع الصغيرة باعتبارها مصدر دخل لألسر

ر والبطالة في المجتمع تحت الحتالل، وارتفاع مستويات الفق الذي يقع الفلسطيني الوضع

 الفلسطيني.

  ي الفائدة وانحراف ف أسعاربعدم وجود متابعة للمشاريع وارتفاع  دراسات سابقةما بينته نتائج

 رسالة تلك المؤسسات.

 مشكلة الدراسة 4.1

، كما يمثل مويل الصغير من اهم القطاعات التي تلعب دورا بارزا في تنمية المجتمعاتقطاع الت يعد

)عبد  والستثمار اإلنتاجلعملية  اا لالقتصاد الوطني، ودافع أساسياا  اا في الدول المتقدمة اقتصاديا داعم

ض من مؤسسات المتلقية للقرو التي تواجه الفئات  اإلشكالياتمن هناك الكثير  أن إل، (2013الكريم، 

تحد من تحقيق الستفادة القصوى من هذه القروض في التمكين القتصادي والجتماعي،  اإلقراض

 .وتعد الحالة الفلسطينية نموذجا بارزا في هذا المجال

 يمكن التعبير عن مشكلة البحث بالسؤال التالي:عليه و 

 ؟المستهدفة اقتصاديا واجتماعياات تمكين الفئ الضفة الغربية في في اإلقراضما هو دور مؤسسات 
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 الدراسة أهداف 5.1

 الصغير في اإلقراضتحقيق هدف رئيس يتمثل في التعرف على دور مؤسسات  إلىتسعى الدراسة 
، 2016-2013في الضفة الغربية خالل الفترة  تمكين الفئات المستهدفة اقتصادياا واجتماعياا 

 الفرعية التالية: األهدافتحقيق  ىإلالهدف الرئيس تسعى الدراسة  إلى وباإلضافة

  في تمكين  المقدمة من مؤسسة اإلقراض الصغير أكاد القروض الصغيرة ثرأالتعرف على
             :من حيث اقتصادياا واجتماعياا  الفئات المستهدفة

 .لفئات المستهدفةالشهري لدخل الزيادة  -

 .الصحية والعالجنفقات التغطية  -

 .ألسرةلتحسين المستوى السكني  -

 زيادة القدرة على الوفاء باللتزامات الشهرية. -

 الستقاللية والعتماد على النفس. -

 تطوير المهارات اإلدارية والمالية في المشروع.  -

 توفر فرص عمل جديده. -

 ن القدرة التنافسية لديهم.يتحس -

 .توفير السيولة النقدية -

 تغطية نفقات التعليم. -

 .حياةرفع القدرة الشرائية ألساسيات ال -

 زيادة راس مال المشروع. -

  مؤسسة اإلقراض التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تعيق نجاح القروض المقدمة من
المقترحة من  وما هي الحلول ،لتمكين الفئات المستهدفة اقتصادياا واجتماعياا  الصغير أكاد

 وجهة نظر المقترضين.

 القروض من قبل بالحصول على خاصة لشروط الوا لإلجراءات التعرف على تقييم المقترضين
فيما يتعلق بحجم القروض، فترة السماح، نسبة الفائدة، القسط  أكاد الصغير اإلقراضمؤسسات 

 الشهري للقرض، فترة السداد.

  التعرف على واقع مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين من حيث )مراحل تطور قطاع
 .طاع، حجم محفظة اإلقراض الصغير(اإلقراض الصغير، اإلطار القانوني الناظم للق
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 الدراسة أسئلة 6.1

في الضفة  الصغير اإلقراضهو دور مؤسسات  المتمثل بما السؤال الرئيس للدراسة إلى باإلضافة
الفرعية  األسئلةعلى  لإلجابة، تسعى الدراسة في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديا واجتماعيا الغربية
 التالية:

  في تمكين الفئات  غير أكادالمقدمة من مؤسسة اإلقراض الص الصغيرة القروض أثرما هو
   :من حيث اقتصاديا واجتماعياا  المستهدفة

 .لفئات المستهدفةالشهري لدخل الزيادة  -

 .الصحية والعالجنفقات التغطية  -

 .تحسين المستوى السكني لألسرة -

 زيادة القدرة على الوفاء باللتزامات الشهرية. -

 العتماد على النفس.الستقاللية و  -

 تطوير المهارات اإلدارية والمالية في المشروع.  -

 توفر فرص عمل جديده. -

 ن القدرة التنافسية لديهم.يتحس -

 .توفير السيولة النقدية -

 تغطية نفقات التعليم. -

 .رفع القدرة الشرائية ألساسيات الحياة -

 زيادة راس مال المشروع. -

 

 الصغير اإلقراض مؤسسةجاح القروض المقدمة من تعيق نالتي الصعوبات والمشاكل  ما هي 
مقترحة من وجهة نظر وما هي الحلول ال ،الفئات المستهدفة اقتصادياا واجتماعياا  لتمكين أكاد

 ؟المقترضين

  من قبل  لحصول على القرضلشروط الخاصة باوا لإلجراءات المقترضين هو تقييمما
القسط لقروض، فترة السماح، نسبة الفائدة، فيما يتعلق بحجم ا أكاد الصغير اإلقراضمؤسسات 

 الشهري للقرض، فترة السداد؟

  التعرف على واقع مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين من حيث )مراحل تطور قطاع
 اإلقراض الصغير، اإلطار القانوني الناظم للقطاع، حجم محفظة اإلقراض الصغير(؟
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 فرضيات الدراسة 7.1

 :ات التاليةالفرضي تسعى الدراسة لفحص

 حول دور القرض المقدم  المبحوثين إجاباتعند متوسط  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية
 .القتصادي للمقترضينلتمكين ا من مؤسسة أكاد في

 حول دور القرض المقدم  المبحوثين إجاباتعند متوسط  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية
 .رضينللمقت يالجتماعلتمكين ا من مؤسسة أكاد في

  دور بينفي المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين توجد فروق ذات دللة إحصائية ل 
تعزى لمتغير )الجنس، في التمكين القتصادي والجتماعي  القرض المقدم من مؤسسة أكاد

العمر، مكان السكن، مستوى الدخل الشهري للمقترضين قبل النتفاع من القرض، المستوى 
 التعليمي(.

 منهجية الدراسة 8.1

في دراسة موضوع الدراسة من خالل وصف الظاهرة وبيان  الوصفي تستند هذه الدراسة على المنهج
المقابلة من خالل الطالع على وجهة  أداة  إلىعناصرها والعوامل المؤثرة فيها، كما سيتم الستناد 

كين القتصادي والجتماعي " في الضفة الغربية في تحقيق التمأكادالصغير " اإلقراضنظر مؤسسة 
 اإلقراضالستمارة للتعرف على وجهة نظر الفئات المستفيدة حول دور مؤسسة  وأداة للمستفيدين، 

والتقارير ذات  األدبياتمراجعة  إلى إضافة" في التمكين القتصادي والجتماعي، أكادالصغير "
 العالقة بالموضوع.

 حدود الدراسة 9.1

 فيما يأتي: تتمثل حدود هذه الدراسة

وحتى  2013" خالل الفترة من أكادالصغير " اإلقراضالدراسة نشاط مؤسسة  الحدود الزمانية: تغطي
2016. 

محافظات الضفة الغربية  " فيأكادالصغير " اإلقراضالحدود المكانية: تغطى الدراسة نشاط مؤسسة 
م القروض المقدمة من مؤسسة % من حج70 من أكثركونها تشكل  ،(، الخليلالتالية )جنين، رام هللا

 .أكاد
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 مجتمع الدراسة وعينتها 10.1

الصغير  اإلقراضمجتمع الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في الفئات التي تلقت قروضاا من مؤسسة 
وحتى عام  2013خالل الفترة من عام  )جنين، رام هللا، الخليل( الضفة الغربيةمحافظات " في أكاد"

 . اا مستفيد 3,063ويبلغ عددهم ، 2016

من  اا مقترض 120تتكون من عينة الدراسة: ستقوم الدراسة على اختيار عينة عشوائية طبقية 
حيث سيتم . 2016-2013" خالل الفترة أكادالصغير " اإلقراضالمستفيدين من قروض مؤسسة 

ي تغطيها فئات المستفيدين ومناطق تواجدهم والقطاعات التمع ال يتناسبمراعاة توزيع العينة بشكل 
 )جنين، رام هللا، الخليل(. ات الضفة الغربية التاليةهذه القروض في محافظ

 هيكلية الدراسة 11.1

 :اآلتيعلى النحو  فصول أربع تتألف هيكلية الدراسة من
 الضوء  يسلطكما  الدارسةهذه  واألهمية إلجراء وبيان المبررات المقدمةويتناول  :الفصل األول

 وفرضياتها.أسئلتها و ا وأهدافه على مشكلتها
 ية واألجنبية المحلية والعرب والدراسات السابقةويتناول اإلطار النظري للدراسة،  :الفصل الثاني

 .ذات العالقة
  :لإلجابةبها  الستعانةويتناول منهجية الدراسة وإجراءاتها، واألدوات التي تم الفصل الثالث 

 .الدراسة أسئلةعلى 

 الفصل استعراض لهم النتائج التي توصلت لها الدراسة حيث  ويتم في ها :رابعالفصل ال
الربط بين المواد النظرية والتحليل اإلحصائي، من اجل الوصول إلى أكثر النتائج دقة وواقعية 

 وتفسير هذه النتائج.

 التي من شأنها العمل على  للدراسة النتائج والتوصياتيتناول هذا الفصل اهم : الفصل الخامس
 مؤسسات اإلقراض الصغير العاملة في فلسطين. تفعيل دور
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 مقدمة 1.2

 األهدافوتحقيق  كوسيلة للقضاء على الفقر الصغير اإلقراضمصطلح  األخيرة اآلونةظهر في 
في  ملحة حاجة ضرورية الصغير اإلقراض وأصبح، المتحدة األمم أقرتهاالثالثة التي  يةلأللف اإلنمائية

ول في الد وعلى وجه الخصوص القتصادية والجتماعية الصعبة في الدول الناميةظل الظروف 
تها على الوصول للفئات فعالة وقوية للحد من الفقر، وذلك لقدر  أداة  الصغير، ويعد التمويل العربية

الصغير  اإلقراضويعمل  .مثل البنوك قادرة على الوصول للمؤسسات المالية الرسميةالغير قيرة الف
 إدارةالبطالة في صفوفهم، وتمكينهم من  تخفيض معدلتعلى رفع مستوى المعيشة للفقراء، و 

مشاريعهم الصغيرة التي تدر لهم الدخل وتدمجهم في النشاط القتصادي في مجتمعاتهم، وتجعلهم 
 (.2008 العاجز،) لألفضلمجتمعهم والرتقاء به  رساهمين في تقدم وازدهامتجين و من

 أنالمتعلق بالتنمية  الصغير وعلى وجه الخصوص اإلقراض باإلقراضالدراسات المتعلقة  وأظهرت
صحيحة يعزز النمو القتصادي، وان هناك عالقة قوية تربط بين  أسسالنظام المالي الذي يقوم على 

اللحظة تساؤلت عن  لغايةالرغم من ذلك تطرح لوصول للخدمات المالية والدخل المنخفض، وبانعدام ا
زينة،  أبومستهدفة اقتصادياا واجتماعياا )تمكين الفئات الو  الحد من الفقر على الصغير اإلقراضقدرة 

2010.) 

 الصغيرمفهوم التمويل  2.2

، خاصة أولئك الذين ل يستطيعون الستفادة للفقراءتقديم قروض صغيرة  إلىالصغير  يشير التمويل
مع  يتالءم بما الفقراء من خالل برامج تصمم بالتحديد لتوفير احتياجات من الخدمات المالية الرسمية

يتضمن خليطا من الخدمات المالية التمويل الصغير  نفإ خرآوفي تعريف . (2010غانم، ) ظروفهم
 ستشارات المالية(.دمات غير المالية مثل )التدريب، تقديم الوالخ ،مثل )اإلقراض، الدخار، التامين(

خدمة غير  من مؤسسات التمويل الصغير بأنهالمقدم للفئات المستهدفة  كما ويتم تصنيف التدريب
ويالحظ من خالل مفهوم  مستخدمة لتطوير المشاريع الصغيرة.أهم األدوات ال أحدمالية ولكنها تعتبر 

قادرين على مواجهة  اقراء يحتاجون إلى مجموعة مختلفة من الخدمات ليصبحو التمويل الصغير أن الف
 (.2010عقل، ) التي تواجههم في حياتهم اليومية الظروف الصعبة
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 الصغيراإلقراض  2.2.1

 إليجادالدخل المحدود،  أصحابللمقترضين فقط ر بانه تقديم خدمات مالية يالصغ اإلقراضيعرف 
لمدة قصيرة  مبلغ مالي صغيرالصغير على تقديم  اإلقراض ومويق .مصادر دخل جديده لهم

والهدف  .خرى كالتي يقدمها التمويل الصغيروذلك دون تقديم أي خدمات أ وبضمانات شخصية،
ولم تحدد قيمة القروض  ،د من الفقر والستدامة المالية لمحدودي الدخلهو الح لإلقراض األساسي

 (.2010)الدماغ، لى أخرى ومن مؤسسة إقراض إلى أخرى بسقف مالي معين بل تختلف من دولة إ

 

أداة فعالة اإلقراض الصغير على انه  الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغروعرفت 
للتنمية القتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المجتمع وبما أن أصحاب الدخل المحدود يعانون من 

لستراتيجيات التقليدية للبنوك فهذا القطاع يوفر خدمات مالية أساسية قلة الخدمات المالية بسبب ا
لشريحة واسعة من أصحاب المشاريع بالقليل من الضمانات وشروط الئتمان أو بدونها لتتالءم 
ومقدرتهم القتصادية البسيطة وهذه المقدرة ل تؤهلهم للحصول على خدمات مالية من البنوك بحيث 

سعيا لتنميتهما وتطويرها  صغيرة توظف عشرة عمال فاقل بشروط وضمانات بسيطةيتم تمويل مشاريع 
 (.2003) الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، 

 الصغيرالتمويل  أهمية 2.2.2

  التمويل الصغير في حال الستخدام األمثل له من قبل الفئات المستفيدة فيما يلي:تكمن أهمية 

  الفقراء على زيادة دخلهم، وتنمية مشاريعهم، مما يجعلهم أكثر قوة  الصغيريساعد التمويل
 أدواتفعالة من  أداة  الصغيرعلى مواجهة التحديات الخارجية، وبذلك يمكن اعتبار التمويل 

 .لألفضلتغيير اقتصادي واجتماعي  أحداثالتمكين للفقراء تجعلهم قادرين على 
 تطوير  إلى، باإلضافة األسرةعلى تنوع مصادر دخل  الدخل الذي تدره المشاريع يساعد أن

 وتربيتهم. األطفالالغذائي، وتعليم  األمنالمشروع ذاته، وضمان 
 القدرة على التفاعل مع  يتولد لديهن الصغيرالنساء المستفيدات من مؤسسات التمويل  أن

 .الستقرار الماديوالثقة بالنفس، و المجتمع، 
 من  اطر الخارجية مثل السرقة، التقلبات المناخية، وغير ذلكالحد من تأثر الفقراء بالمخ

ن األسرة ستكون ضحية لمزيد لمواجهة تلك المخاطر فإ يتوفر المال الكافي المخاطر، وان لم
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البوابة العربية للتمويل )عب عليها الخروج منها بوقت قصير التي يص من الفقر والمتاعب
 (.2012، األصغر

 صغيرلخصائص التمويل ا 3.2.2

، فتقديم الخدمات المالية للفقراء إلخراج الفقراء من دائرة الفقرفعاله  أداة  يعتبر الصغيرالتمويل  أن
ويحسن مستواها المعيشي وامنها القتصادي، والحد من القابلية للتأثير،  األسرةيعمل على زيادة دخل 

ن للتمويل الصحية(، وعليه فإ تعليم، الرعايةطلب على السلع والخدمات مثل )التغذية، ال وإيجاد
 الصغير مجموعة من الخصائص وهي كما يلي:

  الدخل المحدود رجالا أو نساءا، الذين ل يستطيعون  أصحابتركيز الخدمات على الفقراء
 المؤسسات المالية الرسمية. إلىالوصول 

 األجلة المالئم للفئات المستهدفة وتمكينها من الحصول على قروض صغيرة وقصير  اإلقراض 
( من اإللزاميةومتكررة، وذلك باستخدام بدائل للضمانات مثل )ضمان المجموعة، المدخرات 

تقييم للمقترضين ولالستثمارات بشكل غير رسمي يستند  وأجراءاجل تشجيعها على السداد، 
 األكبرتقييم بسيط للتدفق النقدي وللمشاريع فيما يتعلق بالقروض  وأجراءالشخصية،  إلى

 .أجالا  لواألطو 

 األموال، عمليات التحصيل مريحة، تسهيل الحصول على تقديم خدمات ادخار طوعي 
(Burjorjee ،2004). 

 للتمويل الصغير األساسيةالمبادئ  4.2.2

 ساسية للتمويل الصغير فيما يلي:تتمثل المبادئ األ

 يحتاج  ، حيثوليس للقروض فقط حاجة الفقراء إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية
والمسعرة على نحو  مثل الدخار والتامينمجموعة واسعة من الخدمات المالية  إلىالفقراء 
 معقول.

  :الخدمات المالية على نحو مستمر يمكن  إلىالوصول  أنالتمويل الصغير في مواجهة الفقر
 الفقراء من زيادة دخولهم وبناء األصول.

  :مؤسسات التمويل الصغير على تغطية  ي قدرةوهالستدامة المالية ضرورية لخدمة الفقراء
وهذا ضروري لستمرار عملها، ومن متطلبات الستدامة المالية هو تخفيض  جميع نفقاتها

 الفقراء المقترضين من تلك اتتكاليف المعامالت وعرض خدمات أفضل تلبي احتياج
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لى الخدمات المؤسسات وإيجاد طرق جديدة للوصول إلى الفقراء المحرومين من الحصول ع
 المالية.

  أنالتمويل الصغير يتطلب بناء أنظمة مالية تخدم الفقراء: حتى يستطيع التمويل الصغير 
 يصبح جزءاا من القطاع المالي. أنيحرز هدفه في الوصول للفقراء ل بد 

 وسيلة للسداد  أون الفقراء الذين ل يملكون أي دخل ويل الصغير ليس دائما هو الحل: ألالتم
وا من الستفادة من أي قرض، قبل أن يتمكن مأخرى من المساندة وتهيئته أشكال إلىجون يحتا

المنح الصغيرة وتحسينات البنية  :مثل تعتبر مخفف للفقر بشكل أفضل حالت كثيرة وهناك
 الة.والعم ةاألساسي

  :فة تكل أنالخدمات المالية حيث  إلى وذلك يعيق الفقراء للوصولوضع حد ألسعار الفائدة
 تقديم القروض الكبيرة. ة هي أكبر من كلفةتقديم القروض الصغير 

  دور الحكومة كداعم للخدمات المالية: تلعب الحكومات الوطنية دوراا هاماا في تحديد بيئة
السياسة المساعدة التي تحفز وتطور الخدمات المالية التي تحمي مدخرات الفقراء ومن المهم 

 ى استقرار القتصاد الوطني الكلي.تقوم الحكومات بالحفاظ عل أن

 وألجل تحقيق ذلك لبد  ،التكاملية بين دعم المانحين ورأس مال القطاع الخاص وعدم المنافسة
يستخدم المانحون منحاا وقروضاا وأدوات ملكية على أساس مؤقت لبناء القدرات المؤسسية  أن

 لمقدمي الخدمات المالية.

 :التمويل الصغير فهو قطاع متخصص  أماموهو عائق  ضعف القدرة المؤسساتية والبشرية
 اج بناء القدرة على جميع األصعدة اإلشرافيةالجتماعية، ويحت واألهدافيجمع بين الصيرفة 

 والتنفيذية.

  :توفير معلومات دقيقة ومعيارية وقابلة للمقارنة عن األداء  نإأهمية شمولية الشفافية المالية
امر مهم لكل األطراف ذات المالية التي تقدم خدماتها للفقراء  المالي والجتماعي للمؤسسات

 .(2010)عقل،  العالقة

 التمويل الصغير أهداف 5.2.2

 قيق مجموعة من األهداف من أهمها:تح إلىيسعى اإلقراض الصغير 

  السوق، مكافحة الفقر: يشكل المشروع الصغير والصغير جدا الجزء األكبر من اقتصاد
ويعتبر المجال األبرز في توفير فرص عمل للعاطلين عن  عات الفقيرة،وخاصة في المجتم

 .العمل
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 وأي خطط تهدف لتطوير  وفر رأس مال لتغطية النفقات التعليميةرفع مستوى التعليم: حيث ي
 والفردية. األسريةالمهارة والكفاءة 

 واء من تحسين مستوى المعيشة والخدمات: تحسين السكن وتطوير نظم الخدمات المقدمة س
 .لتمويل ذلك القتراض أوخالل استثمار فائض الدخل في ذلك 

  تؤكد معظم حيث  األسري تمكين المرأة وتقويتها: وبالتالي دعم مبدأ المشاركة في القرار
على صعيد  أوفي األداء سواء على صعيد اللتزام بالسداد  افضليه للمرأة  أنالدراسات 

 .(2010، )أبو زينةادة في الدخل استثمار الزي

 ويل الصغيرؤسسات التمم 3.2

 مؤسسات التمويل الصغير أهداف 1.3.2

أكبر عدد ممكن من  إلىوصول الخدمات المالية المتنوعة  إلى تهدف مؤسسات التمويل الصغير
وهي  أبعادن هذه الرؤية تشمل أربع ( فإCGAP,2004من خط الفقر وبحسب )الفقيرة والقريبة  األسر
 :يكالتال

 الوصول ألكبر عدد من الناس، حيث تشير  إمكانيةاق النتشار: وهي تقديم اتساع نط
ثلث السكان  إلىمؤسسات التمويل المنتشرة في العالم فشلت في الوصول  أن إلىالفتراضات 

الفئات المستهدفة  من الذين ل تغطيهم البنوك، وان كسب معركة الوصول ألكبر عدد ممكن
 ما زال صعب المنال.

 قل مستوى ممكن من الدخول بالقدر المستطاع عمليا.أ إلى: وهي الوصول تشارنعمق ال 
  :القروض، التحويالت، دخارمتنوعة من المنتجات المالية )ال مجموعة إتاحةجودة الخدمة ،

 التامين( التي تالئم جيدا الحتياجات الفعلية للعمالء.
 كاليفها وحتى ل تندثر حينما ل الستدامة المالية: تسعير الخدمات المالية بحيث تغطي ت

 الحكومات قادرة على دعمها. أوالجهات المانحة  حتصب
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  الصغيردور مؤسسات التمويل  2.3.2

الفقراء وهو شعار لطالما حاولت  أفقر إلىالصغير تتبنى شعار الوصول  التمويلاغلب مؤسسات  نإ
في مختلف دول العالم، وتم تعريف  اءاتهاوإجر تلك المؤسسات العمل على تنفيذه من خالل سياساتها 

دور مؤسسات اإلقراض بأنها تقديم خدمات مالية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وهي مؤسسات 
تقدم القروض الصغيرة وتقبل إيداع المبالغ الصغرى من عمالئها وليس من العامة، وقد أصبح 

منظمات المعنية بتقديم هذه الخدمات من ال التمويل الصغير يشمل مجموعة متنوعةمصطلح مؤسسة 
والبنوك التجارية الخاصة والمؤسسات  التحادات الئتمانية والتعاونيةومنها المنظمات غير الحكومية و 

 (.2010)البوابة العربية للتمويل األصغر، المالية غير البنكية 

صغيرة، ومدى تجاوب على نمو المشاريع ال اإلقراضالصغير في أثر  التمويلويتجسد دور مؤسسات 
المشاريع الصغيرة،  وإدارةهذه المؤسسات للطلب ونوع الخدمة المقدمة، ودورها في دفع عجلة السوق، 

 إنجاحهاجل ي المتابعة للمشاريع الصغيرة من أليتحقق النمو، وكذلك الستمرار ف إنتاجهاوتوجيه 
ستوى معيشتهم في كافة الجوانب ورفع م واألسر األفراد قتصادوتطويرها، لما له عالقة بتنمية ا

 (.2010زينة،  أبو) لألفضلوالجتماعية  قتصاديةال

 مؤسسات التمويل الصغيرالعقبات التي تواجه  3.3.2

هناك مؤسسات مالية  أن حققت نجاحا لعملية التنمية إل اك مؤسسات تمويل صغيرهن أنبالرغم من 
 أية بقدرتها على التمويل والتنمية المستدامة ويقاس نجاح المؤسسة المالي ،فشلت في هذا المجال

ن تغطي تكلفة تمويلها ، وأقدرتها على البقاء في سوق التمويل وتقديم خدماتها بشكل مستمر
 إلىمن المقترضين وذلك دون الحاجة  أموالهاللمشروعات الصغيرة وان تكون قادرة على استرداد 

تكون المؤسسة المالية قادرة على  أن أيشكل منح،  لى موارد مالية تأتي من الخارج علىالعتماد ع
استثماره لتطوير المؤسسة وخدماتها، ويرجع فشل بعض مؤسسات التمويل  إعادةتحقيق فائض يمكن 

لتمويل لعقبات موجودة لدى العمالء وفي مؤسسات اأن اب( 2013المتناهية في الصغر بحسب )لطفي، 
 ذاتها وفي المشروع الصغير.

 في العمالء عقبات :أول

 يخاف العمالء الفقراء من دخول البنوك ومؤسسات التمويل. .1

 العمالء الفقراء قد يكونون غير قادرين على سداد القروض. .2

 فهم التمويل على انه خدمة اجتماعية وصدقة وليس استثمار. يميل بعض الفقراء إلى .3
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 عقبات في مؤسسات التمويل :ثانيا

 .ع العمالء الفقراءي فن التعامل مالفتقار للخبرة ف .1

 الفتقار للخبرة الخاصة بالنصح والمشورة. .2

 الفتقار للخبرة في دراسة جدوى المشروعات المقدمة. .3

 عدم القدرة على تحديد شكل الخدمات المالئمة للعمالء الفقراء. .4

 عقبات في المشروع الصغير :ثالثا

 عدم إشهار وتسجيل المشروع قانونيا يكون مانعاا للقروض. .1

 وع المقدم ليس له دراسة جدوى.المشر  .2

 دراسة الجدوى تثبت عدم فعالية ونجاح المشروع. .3

 بشكل يصعب على الشخص تنفيذها. وإداريافكرة المشروع الصغير معقدة فنيا وتسويقيا  .4

 عقبات في شكل الئتمان :رابعا

 الئتمان له تكلفة ل يقدر الشخص الفقير على سدادها. .1

 وخدمات التمويل ل يقدر الشخص على فهمها. مختلفة لالئتمان أنواعهناك  .2

 مفهوم الئتمان مركب ومعقد ل يقدر على فهمه الشخص الفقير. .3

 عدم قدرة المؤسسة المالية على تحديد نوع الخدمة المالية المناسبة للمشروع الصغير. .4

 اإلسالمي ومبادئهالتمويل  4.2

 يكون  " وهو الخدمات المالية التيسالميةاإل" التمويل وفق الشريعة  اإلسالمييطلق على التمويل 
، األصغرالبوابة العربية للتمويل ) وأصولها ةاإلسالميحسب المبادئ المستمدة من قواعد الشريعة  أداؤها
2010.) 

ومبادئ الشريعة  أحكامبصيغ تتفق مع مالي  أوبانه تمويل عيني  اإلسالميويعرف التمويل 
 التمويل فعال في تحقيق التنمية، ويشمل رية وفنية تساهم بدو ، ووفق معايير وضوابط شرعاإلسالمية
 (.2010)غانم،  اإلجارة، والتكافلو والمشاركة، المضاربة و المرابحة، 

 فهي كالتالي:مبادئ التمويل اإلسالمي  أما
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  الفائدة التقليدية  حيث تعتبر ،اإلسالميةشريعة لل األساسيتحريم الفائدة )الربا(: وهو المبدأ
 ة.قروض أو المدخرات عائد ثابت دون المشاركة في أية مخاطر محرمعلى ال

 من  بدلا األموال يصبحون مستثمرين  أصحابن تقاسم المخاطر: ألن الفائدة محرمة، فأ
 معاا. واألرباحالمخاطر  دائنين، وبذلك يتقاسم مقدم رأس المال وصاحب المشروع

 مع م تداوله مال فعلي فقط عندما يت أن يصبح المال رأس ويعني المال كرأس مال احتمالي
تكون  عندمابالقيمة الزمنية للنقود،  اإلسالميةتقر الشريعة غيره من الموارد للنشاط اإلنتاجي، و 

 .رأس مال فعلي، وليس عندما تكون رأس مال احتمالي
 :تقوم على حرم المعامالت التي تو ، الحتكار اإلسالميةالشريعة تحرم  تحريم سلوك المضاربة

 .ةالمقامرة والمخاطر 
 :أن يكون  يجبالمعلومات، ف حوضو و باللتزام بالتعاقد  اإلسالميةتتمسك الشريعة  قدسية العقود

والهدف من ذلك هو تقليل مخاطر لكال الطرفين،  اا ترى واضحيشباع أو الذي يُ المنتج 
 المعلومات غير المتماثلة والمعنوية.

  :األخالقيةغير  األنشطةيث يحرم الربح من خالل حتمويل األنشطة المتوافقة مع الشريعة 
 مثل الخمور والمقامرة.

  ببيع ما ل يملكون  اإلسالميةالشريعة  ححيث ل تسم :لبيع على المكشوفال يجوز. 
 المسؤولية و  الستثمار األخالقي مجالتفي نطاق واسع يدخل في لتمويل اإلسالمي ا

مراعاة استخدام  وتحثهم على المستثمرون  تشجع حيث، وكل منها تنمو بالجتماعية للمؤسسات
 .(2013بن منصور، م. شاوش، ت، ) عائداتهمثرواتهم ومصادر 

التمكينمفهوم  2.5  

ستخدم وأصبحت الخدمة الجتماعية ت ،من القرن العشرين في التسعينيات التمكينمفهوم ظهر 
نه أ هناك من يرى و ، كينالتم وقد تعددت وجهات النظر حول تعريفالمصطلح في عدة مجالت، 

لتقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاركة في اتخاذ القرار على  استراتيجية
لفقراء وتنظيمهم واتفاقهم لض للمصالِح بين بناء القوة ر المستوى المحلي، وما قد يواجه ذلك من تعا

ن يوا من متلقلت الشعبية والحكومية ليتحو حول أهداف ومصالح مشتركة، وتدعيم مشاركتهم في المنّظما
 (.2013بها )نبيوة، للخدمات إلى مطالبين 
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نه الستراتيجية التي يمكن بواسطتها مساعدة األفراد ( التمكين على أWallenstein ،1993يعرف )
وهكذا تكون قادرة على العمل  في ظرفها، وتستطيع إنجاز أهدافها.والجماعات والمجتمعات أن تتحكم 

التمكين  (Murrell ،Meredith ،2000على زيادة مستوى معيشتها. ويعرف )لمساعدة نفسها وغيرها 
نه العملية التي يتم فيها تمكين شخص ما ليتولى القيام بمسؤوليات أكبر من خالل التدريب والثقة بأ

 والدعم العاطفي.

 أهداف التمكين 1.5.2

درة على اكتشاف ذاته وما بداخله من مهارات وقدرات عامة إلى إكساب الفرد الق يهدف التمكين بصفة
صل من خاللها على نوعية الحياة التي تناسبه، ويدفع التمكين األفراد والجماعات إلى التطور نحو حي

 األفراد الخدمات والسلع، وتعزيز قدرة األفضل، وزيادة الخيارات المتاحة، وتحسين فرص الوصول إلى
 والجماعات.

 : فهي كما يلي لفرعية التالية للتمكيناألهداف ا أما 

 لسيطرة على شؤون حياتهمساعد األفراد اي. 

 استقالليته.بزيادة ثقة الفرد وزيادة  يساهم 

  حلول ذاتية لمشاكلهم وإيجاد أنفسهمعلى رؤية  األفرادمساعدة. 

  ألموراالقدرة على التصرف في  ،زيادة الثقة بالنفس، التحكم في شؤون الحياة الشخصيةزيادة 
 .الحياتية اليومية

  التغيير حداثإل األخرينيستخدمون قدراتهم المكثفة للعمل مع  األفرادجعل. 

 تطوير المهارات والقدرات والثقة  إلىللمشاركة والتفاعل بالستناد  زي خلق سياق تنموي موا
 .(Herbert، J. Irene S ,1998) بالنفس وفرص التطوير المعرفي

 عناصر التمكين 2.5.2

نه عملية تغيير هياكل القوة القتصادية التي يعيش فيها األفراد بما ، بأعرف التمكين القتصاديي
يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبمقدراته، وإمكاناته ومن ثم استعداده النفسي لالختيار 

األخرى ألنواع التمكين  بين البدائل المختلفة، وتشبه عناصر التمكين القتصادي إلى حد بعيد العناصر
 وهي كما يلي:

 .العتماد على الذات 
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 .الستقالل في عملية صنع القرار 
 .المشاركة في التنمية القتصادية 
  الكبيرة. توالئتمانياالحصول على الدخل 
 .ملكية األرض والعقارات ومصادر أخرى للقوة مثل التعليم، والمكانة الجتماعية 
 (2010)ببة،  ارات والمعلوماتلى المعرفة والمهالحصول ع. 

 أبعاد التمكين 3.5.2

لتي تتعامل مع الحد المباشرة ا والجتماعية النتقال بمفهوم التمكين ألبعد من دللته القتصاديةإن 
إلى مستوى يصبح فيه التمكين أداة المستوى المعيشي  حتياجات أو تحسينالة سد أمن الفقر كمس

سيخ حقوق الوصول إلى شتى المصادر والمشاركة في إدارتها حقوقية، بمعنى العمل على تر 
 يتضح أن للتمكين عدة أبعاد وهي:واستغاللها. ومن هنا، 

 وتعتمد حياته، في إيجابي تأثير إلحداث والقدرة القوة العميل إعطاء والشخصي: وه التمكين 
 عملية الراسخة وهي السيئة العادات التمرد علىو  بالنفس، والثقة الكفاءة على الشخصية القوة

 .لحياته جديدة رؤية صياغة في فعالا  مشاركا المستفيد تجعل تعليمية

 المرتِبطة والمعتقدات للقيم الجذري  التغيير أو الترتيب إعادة على يركز: الجتماعي التمكين 
 المجتمع، مؤسسات في وتحولت تغييرات إحداث في األمل إعطاء ويتضمن القرار، بصنع
 اإلحساس من يزيد الجتماعي والتمكين الذاتي، والحكم والكرامة الجماعات حرية تعزيز

 .الجتماعية بالمسؤولية

 ليعيش الكافي الدخل على الحصول في المجتمع في كل فرد قدرة هو: القتصادي التمكين 
 مستوى  على الجتماعية الخدمة دور ويكون  األساسية، احتياجاته تلبية ويستطيع كريمة، حياة

 التنمية خطط وإدارة تنمية في للمشاركة الجتماعي لألخصائي الجّيد اإلعداد هو مجتمعال
 .القتصادية

 ويكون  للنسق التعليمي، الكامل الفهم خالل من اإلنسانية الموارد تنمية وهو: التعليمي التمكين 
 اسةالسي وتنفيذ صياغة في المشاركة قدرة الفرد على تنمية هو الجتماعية الخدمة دور

 التسرب مشكلة مواجهة على الجتماعية الخدمة تعمل المجتمع مستوى  على التعليمية، أما
 .التعليمية المشاريع إعدادو  األمية، محوو  التعليم، من

  يؤثر قد بأسلوب األفراد خالله يشارك من الذي السياسي النظام هو تكوين: السياسي التمكين 
 ,Anderson) المجتمع المستوى  على ويكون ذلك همحيات في تؤثر التي السياسة تخطيطِ  في

2004). 
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 الصغيرالتمويل رب العربية والدولية في التجا 6.2

 التجارب العربية 1.6.2

في ظل الهتمام العالمي بالمشاريع الصغيرة وبمشكلة التمويل التي تواجهها معظم دول العالم، شهدت 
الصغيرة وتوفير الدعم بادرات هدفها تنمية المشاريع العديد من الدول العربية في السنوات األخيرة م

صناديق دعم خاصة لتلك المشاريع،  بتأسيس قامت بعض الدولالمالي واإلداري والتقني لها، و 
على هذه المشاريع وتقديم الدعم  لإلشرافهيئات حكومية  أوقام بسن تشريعات  خراآلوالبعض 

الشبكة العربية للتمويل متناهي الصغر )سنابل(، في تونس  تتأسس 2002والرعاية لها، وفي عام 
دولة  12عضوا من  86 إلى 2013دول عربية، ووصلت في عام  7من  عضواا  17وتكونت من 

حجم محفظة القروض المقدمة من  أنشبكة سنابل  إحصائياتعربية من بينهما فلسطين، وتشير 
، حيث تشكل حوالي أمريكيار دولر ملي 2.44حوالي  وصل إلىمؤسسات اإلقراض في الدول العربية 

 (.2013، )عبد الكريم لكافة الدول العربيةتج المحلي النا جماليإ% من 0.12

 التجارب العالمية 2.6.2

أول مؤسسة إقراض صغير في العالم، حيث كانت فكرة  في بنغالدش يعتبر بنك الفقراء )جرامين(
س مال يمكنهم من عمل تكون بتوفير رأ فقراءبأن مساعدة ال مؤسس بنك جرامين الدكتور محمد يونس

للقيام  مبالغ مالية صغيرة من ماله الخاصامرأة  42مشاريع صغيرة تدر لهم األرباح، وقام بإقراض 
مشروع بنك  اد، وقام يونس بإقراض مبالغ ليبدأبمشاريع خاصة بهم دون أي فوائد أو تحديد موعد للسد

بنك المركزي وذلك لعدم قناعة البنك المركزي بقدرة الفقراء على جرامين، ولم تلقى الفكرة قبول من ال
ر حياة يوقام بتغي اا كبيراا يونس نجاحالدكتور محمد  نجح  تسديد القروض، وعلى العكس من ذلك فقد

 ،فرع 86 موزعين على مستفيد ألف 59 إلى مقترضينوصل عدد ال 1983 عاموفي ، فقيرة أسرة 500
من تلك  %98تم تسديد ما نسبته  مليارات  دولر 5أكثر من  الممنوحة القروضحيث بلغت إجمالي 

بعكس ما تقوم به البنوك التقليدية من حيث آلية السداد للقروض فقد قام بوضع برنامج و  .القروض
ل يشعر المقترض عند دفعها  جعل دفعات السداد قليلة جدا لدرجهللدفع اليومي لسداد القروض، و 

وقام البنك  ،ال، وقامت فكرة البنك في األساس على اإلقراض بضمان المجموعاتبفقدان جزء من الم
والستعانة بها عند الحاجة  اليهابتشجيع المقترضين على تكوين مدخرات في البنك يمكنهم اللجوء 

 (.2010)الشايب، 
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بالشكل منتجين، لتحقيق العتماد على الذات  امساعدة الفقراء كي يصبحو ويهدف بنك جرامين إلى 
إيجاد فرص عمل للقوى البشرية العاطلة جل المساهمة في دعم مجتمعاتهم، و ن أالفردي والجماعي م

جمع المقترضين في إطار تنظيمي يستمدون من مل، والتشجيع على العمل الحر لهم، وكذلك عن الع
 .(2007)مجدي،  والقتصادية ودعمهم لبعضهم البعضخالله قوتهم الجتماعية 

 في فلسطينالصغير  اإلقراضمؤسسات  اقعو  7.2
 

 مقدمة 1.7.2
قطاع التمويل الصغير في فلسطين صعوبات كبيرة، فمنذ بداية الحتالل اإلسرائيلي لألراضي  يواجه

 إلىعانى القتصاد الفلسطيني وما زال يعاني من إجراءات الحتالل التي أدت  1948الفلسطينية عام 
بنحو  2016ويبلغ عدد السكان الفلسطينيين حتى نهاية عام تماعية، تدهور الجوانب القتصادية والج

% في الضفة الغربية 39نحو  2016مليون نسمة، وبلغت نسبة البطالة حتى نهاية عام  4.80
%، ويعود السبب 30من الجامعات اكثر من  الخريجينوقطاع غزة، وتبلغ نسبة البطالة بين صفوف 

من خالل وذلك تصاد الفلسطيني هو وجود الحتالل اإلسرائيلي الرئيسي لتعطيل عجلة النمو لالق
 .(2016، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )التعسفية  وإجراءاتهسياساته 
 أنهاتصنف  في فلسطين األعمال% من 95ن ( فإ2003، لإلقراضالشبكة الفلسطينية )وبحسب 

سية لالقتصاد الفلسطيني، ولذلك كيزة األسامشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وتشكل هذه المشاريع الر 
وتوفير الدعم له سيساعد في دعم القتصاد الفلسطيني  ن نمو قطاع التمويل الصغير في فلسطينفإ

 إلىباإلضافة ، لألفراد وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي، وخلق فرص عمل وكذلك رفع مستوى المعيشة
وينمي  وسيقلل من العتماد على المساعدات الخارجية س المال الالزم لتطوير المشاريع،توفير رأ

 القتصاد بشكل مستمر.
 الصغير في فلسطينمراحل تطور قطاع التمويل  2.7.2

في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكانت البداية  1986بدأت فكرة اإلقراض الصغير في فلسطين عام 
بدأت بتطبيق اإلقراض الصغير بنظام الطفل التي  انقادلبرامج اإلقراض الصغير من خالل مؤسسة 

فلسطينية وهي المؤسسة الفلسطينية  إقراضمؤسسة  أول إلىضمان المجموعة، واتسعت الفكرة لتصل 
الصغير تعمل في  لإلقراضمؤسسات  8ويوجد حاليا (، Perrett, 2002. )لإلقراض الصغير "فاتن"

من تلك  6غير ومتناهي الصغر، وهناك الص لإلقراضالضفة الغربية مسجلة لدى الشبكة الفلسطينية 
)الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير  ومسجلة في سلطة النقد الفلسطينيةللشروط  مستوفاةالمؤسسات 

 .(2009ومتناهي الصغر، 
 مرت مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين بثالث مراحل أساسية وهي:و 
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 في فلسطين الصغيريل : نشوء قطاع التمو 1995-1986المرحلة األولى  1.2.7.2
تعاني من افتقادها لنظام مؤسسات التمويل التي تستهدف المشاريع  تلك الفترة قبل كانت فلسطين

نظرا لوقوعها تحت الحتالل وذلك  ،محدودة الدخل أوحتى الفئات الفقيرة  أوالصغيرة  أوالكبيرة 
 أعيد أن إلى  1967منذ عام  طاع غزةاإلسرائيلي الذي اغلق كافة البنوك العاملة في الضفة الغربية وق

اهتمام  ظهر 1987عام األولى النتفاضة الفلسطينية  بدايةومع ، سلوو أبعد اتفاقية  1993فتحها عام 
التحاد  ، وقامعالمي بضرورة تقديم الدعم المالي والقتصادي لسكان الضفة وغزة في كافة القطاعات

ومن  ،ائمة أو جديدةمؤسسات فلسطينية غير حكومية ق مساعدات إلى بتقديماألوروبي وبقرار رسمي 
اب ضمن هذا الدعم خصصت موازنات لدعم مؤسسات فلسطينية أهلية تقدم خدمات تمويل ألصح

 . المشاريع القائمة أو الجديدة
  :هذه الفترة من التمويلواهم ما ميز 

 ت التي ضخت في هذه قيمة المساعدا قدرتو  ،األوروبي تحادالعنها كان  أن الممول الرئيسي
 .مليون دولر أمريكي 35المؤسسات بأكثر من 

 مكافحة الفقر ولم تركز على  ،الدخل المحدودوأصحاب البرامج الممولة موجهة للفقراء  لم تكن
وذلك من مكافحة البطالة  علىالكبيرة واعتمدت و استهدف أصحاب المشاريع المتوسطة  إنما

 فرص العمل.خالل زيادة 

  ولم تكن معايير الممارسة المثلى  ،إلى الخبرة في إدارة التمويلسات اإلقراض مؤسافتقرت
 الئتمان. منح في قرارات السياسي الواقع أثر كماستدامة جزءاا من أدائها. وال

  الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير  برامج التطوير والتدريب وغيابضعف الرقابة والشفافية(
 .(2009ومتناهي الصغر، 

 المرحلة الثانية ظهور مؤسسات التمويل الصغير 2.2.7.2

 1967تم السماح للبنوك العاملة قبل عام  1994في بداية عام  حيز التطبيقمع دخول اتفاق أوسلو  
 مصارفد الفلسطينية وتم إصدار قانون الوأنشأت سلطة النق ،بإعادة فتح فروعها وإنشاء بنوك جديدة

غير  اإلقراضسات تساؤلت حول دور مؤسظهرت  المصرفي الرسميوجود القطاع ومع  ة.الفلسطيني
 تكون ت وأخذت .ار القانونيمحدودية الموارد المالية والخبرة المصرفية واإلط من علماا أنها تعاني الربحية

يعنى باألشخاص القادرين يستهدف المشاريع المتوسطة والكبيرة و  من خالل البنوك قناعة بأن التمويل
القطاعات الفقيرة مؤسسات اإلقراض الصغير تستهدف  أن لضمانات البنكية، في حينتقديم ا على

 على المؤسساتمن الضروري  وأصبح وصول إلى البنوك.للالدخل المحدود غير القادرين  وأصحاب
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ساعدة من التحاد مؤسسات وبم 3اختارت أن تختار أحد التجاهين، و  العاملة في مجال التمويل
مال  وأسست صندوق التنمية الفلسطيني برأس ،ندماجلالبنكي وبدأت في إجراءات ا نظاماألوروبي ال

ولحقاا المؤسسة المصرفية الفلسطينية التي سجلت كبنك تنموي لدى  1996مليون دولر عام  30
 .(2010)غانم،  سطينية وتعمل بموجب قانون البنوكسلطة النقد الفل

  :بما يلي في فلسطين اع التمويل الصغير ومتناهي الصغروقد تميزت المرحلة الثانية من تطور قط

 مؤسسات فلسطينية متخصصة في التمويل الصغير ومتناهي الصغر وحتى برامج  ظهور
التمويل التابعة لمؤسسات كبيرة متعددة النشاط جرى فصلها مالياا وإدارياا وبات لها حسابات 

 ومرجعيات إدارية مستقلة.

 فها في مكافحة الفقر عبر التمويل الصغير ومتناهي الصغر معظم المؤسسات حددت أهدا
 وحددت الفئات المستهدفة بالنساء، فقراء المزارعين، ذوي الدخل المحدود وأبناء المخيمات.

  تطور كادر فلسطيني مؤهل إلدارة مؤسسات تمويل صغير ومتناهي الصغر لديه قناعة
 المالية والتشغيلية.بالممارسات المثلى وضرورة الوصول إلى الستدامة 

 سواء بالشراكة مع البنوك التجارية أو  برزت الوكالة األميركية للتنمية كممول رئيسي للقطاع
 ،س مال اإلقراض والمساعدات الفنيةالمؤسسات والشركات غير الربحية وذلك في مجال رأ

 .(2011، )البرغوثي مليون دولر 50القطاع بأكثر من  وتقدر المساهمة األمريكية لتطوير

 مأسسة القطاع وتعزيز وجودهالمرحلة الثالثة  3.2.7.2

مع تفاقم األوضاع القتصادية ووصولها نه و ( فإ2015في فلسطين،  الصغير )التمويلوبحسب تقرير 
وما أعقبها من إعادة احتالل  2000إلى حافة النهيار بعد اندلع النتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

ة من قبل القوات اإلسرائيلية تأثرت مؤسسات التمويل إلى حد كبير ودخلت في أزمة مدن الضفة الغربي
وجرى التوافق على  ،أشكال مواجهة األزمة والتعامل معها رسدفعها لعقد سلسلة اجتماعات لتدعميقة 
اإلقراض شبكة لمؤسسات وهي بمثابة الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر إنشاء 

 2004وقانونياا عام وسجلت رسمياا  2002تم اإلعالن عنها في نهاية عام و  ،في فلسطين الصغير
وحددت هويتها بتمثيل صناعة التمويل الصغير ومتناهي الصغر والدفاع عن مصالحه  ،كجمعية أهلية

ية وخلق بيئة قانونية مالئمة لتطور القطاع والتوعية العامة بأهم ،أمام السلطات المختصة والممولين
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 11التمويل الصغير ودوره في مكافحة الفقر. وابتدأت الشبكة بسبعة أعضاء مؤسسين واآلن تضم 
 مؤسسة عاملة في مجال التمويل الصغير ومتناهي الصغر.

وتم العتراف العملي بالشبكة كممثل وعنوان لصناعة التمويل الصغير لدى الجهات الرسمية والجهات 
 فيما يلي:، وتميزت هذه المرحلة الممولة

  تزايد الهتمام الحكومي الرسمي بأهمية التمويل الصغير ومتناهي الصغر كأداة وطنية في
في العديد من الخطط بذلك وتم اإلقرار  ،مكافحة الفقر وزيادة دخل الفئات المحدودة

 .والتنموية والبرامج الحكومية الستراتيجية

 ضرورة خلق إطار قانوني ينظم اإلقرار الحكومي الرسمي بمطالب مؤسسات التمويل ب
 .الصناعة ويفتح اآلفاق لتطورها

  دخول ممولين جدد إضافة إلى الممولين التقليديين، وتحديداا البنك اإلسالمي للتنمية في جدة
 .مؤسسات عاملة في فلسطين 5الذي بادر إلى عقد اتفاقات تجريبية بمبالغ صغيرة مع 

 حيث استطاعت  ،عة النظرية إلى الممارسة الفعليةانتقال مبادئ الممارسة المثلى من القنا
وفقاا لمؤشرات  2008العديد من المؤسسات من الوصول إلى الكفاية التشغيلية في نهاية عام 

وإجمالا فقد  ،2009ر عن شبكة اإلقراض في إبريل الصاد 2008األداء المالي حتى ديسمبر 
 % بقليل.100لقطاع ككل تجاوز أشار التقرير إلى أن معدل الكفاية التشغيلية في ا

 في فلسطين نبذه عن مؤسسات اإلقراض الصغير العاملة 3.7.2
ربع تضمن أبلغ عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة المرخصة من قبل سلطة النقد ست مؤسسات، ت

للتمويل متناهي  اإلبداعللتنمية والتمويل، وشركة  أكادمؤسسات ربحية وهي فيتاس فلسطين، وشركة 
، وشركتين غير ربحيتين وهما الشركة الفلسطينية لإلقراض واإلقراضللتنمية  أصالة، شركة رالصغ

مجموعة من المكاتب خالل  من وتعمل هذه المؤسسات الصغير. والتنمية، وشركة ريف للتمويل
 754فرعا ومكتباا ويعمل فيها  64في الضفة الغربية وقطاع غزة  2015والفروع بلغ عددها في عام 

وأشارت بيانات سلطة  .إناث% منهم 39.1مقترضاا  51,589 ، وبلغ عدد المقترضين حواليموظفاا 
، ليبلغ 2014% عن العام 24.8ارتفاع حجم التمويل الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة  إلىالنقد 

 .(2015 )سلطة النقد، 2015مليون دولر في عام  136.7 حجم التمويل
، ريف، أكاد)مع عدد من مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين وهي الباحث  أجراهاوفي مقابلة 

التوقيع على  :في مؤسسات اإلقراض في فلسطين هي طلوبةالضمانات الم أنن ي، فاتن( تبأصالة
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قديم شيكات ، تلديه دخل كفيل، من كمبيالة أكثر أو توقيع كمبيالة واحدة بمبلغ القرض، اتفاقية القرض
مقترض أو كفيل يتم تحويل ، توقيع سند دين منظم أمام كاتب العدل ،كفيلضمان من المقترض أو ال

وبعض من المؤسسات تطلب توفير كفيل بنكي حسب حجم ونوع القرض مما يخفض من ك، راتبه للبن
  .للمؤسسةنسبة المخاطرة 

ت التي كما وتمثل الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر )شراكة( تجمعاا لتلك المؤسسا
م خدمات اإلقراض وكذلك خدمات مالية لألفراد وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه يتقد إلىتسعى 

 المؤسسات هي:
 للتمويل والتنمية أكادشركة  1.3.7.2

على شكل مشروع باسم الشركة الزراعية المتحدة  1988مسيرته التنموية منذ عام  حيث ابتدأ المركز 
، بغرض بناء القدرات القتصادية لصغار المزارعين الذين كانوا يواجهون في مدينة أريحا ورام هللا

 .ينية األولى عبر التمويل العينيمخاطر النهيار في النتفاضة الفلسط
نموذج ريادي تنموي فلسطيني أهلي يساهم في بناء مجتمع لتشكيل  السعي إلىفتميل  رؤية المركز أما

ويحدد مستقبله بذاته ويعيش بكرامة في دولة فلسطين ديمقراطية  ريفي زراعي فاعل يعتمد على قدراته
 .مستقلة

جهود تنمية القطاع الزراعي والريفي عن طريق بناء الشراكات المبنية  المساهمة في ورسالة المركز هي
ن المهمشين وخاصة المزارعين والريفيي شراك الفئات المستهدفة بما فيهموإ ،على التكاملية والمهنية

وتدعم المبادرات التي تشجع على خلق فرص العمل وبناء القدرات وتطوير البنية  ،اء والشبابالنس
 رةشاريع الصغيالتحتية الزراعية واإلنتاجية وتسهيل الحصول على فرص التمويل لتنفيذ الم

(www.acad.ps). 
  واإلقراضللتنمية  أصالةشركة  2.3.7.2

مؤسسة  هي أصالةشركة  أن إلىفي مقابلة مع الباحث  مدير العملياتزقوت  إنعام ةالسيدأشارت 
ثم سجلت باسمها الحالي في  ،باسم مركز المشاريع النسوية 1997فلسطينية بدأت عملها عام  أهلية
تعزيز مهارات المرأة الفلسطينية الضرورية وتعزيز فرص مساهمتها  إلى أصالةتهدف و . 2001عام 

الموارد والى  إلىالمساواة في الحقوق وفرص الوصول جل أالناجحة في المجتمع وتطوره، ومن 
 المؤسسات.

تنموية وأنشطتها كمؤسسة  أهليةكمؤسسة  أنشطتهابالفصل بين  2014عام  أصالةقامت جمعية و 
إقراض متناهية الصغر بسبب تغير القوانين الفلسطينية الخاصة بالمؤسسات المالية، حيث تم تأسيس 

، لتكون الذراع التمويلي 2014وتسجيلها رسميا في تشرين الثاني  شركة أصالة للتنمية واإلقراض
امرأة فلسطينية  إلى في رؤيتها أصالةتتطلع و  .المسؤول عن استمرار تقديم الدعم المالي للمستفيدات

قادرة ومؤثرة في مجتمع ينعم بالعدالة الجتماعية والديمقراطية، وريادية تساهم في تحقيق تنمية 
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هي مؤسسة فلسطينية تعمل على تمكين النساء الفلسطينيات فأصالة رسالة  أما، مةاقتصادية مستدا
حقوقهن القتصادية والجتماعية بنهج تنموي شمولي مستدام  إلىذوات الموارد المحدودة للوصول 

المسائلة، المهنية، اللتزام، منهجية قائمة على ، واهم قيمها هي احتياجاتهن وطموحاتهن إلىومستند 
 .(www.asala.ps) تمكينوالبتكار، والتضامن، والقوق، منهجية قائمة على المشاركة، الح

 (طينية لإلقراض والتنمية )فاتنالمؤسسة الفلس 3.3.7.2

، تأسست في الصغرالمؤسسة الوطنية األولى الرائدة في مجال اإلقراض الصغير ومتناهي تعتبر  
باقي  فح جنوباا وحتى جنين شمالا وهذا ما يميزها عنولها شبكة فروع واسعة ممتدة من ر  1999العام 

 الخدمات التطوير والتنويع في إلىل يقتصر توسعها على البعد الجغرافي فقط بل يتعداه و  المؤسسات،
المؤسسات الفلسطينية التي تبنت خيار  أوائلمؤسسة فاتن هي من و  ،التي تقدمها غير الماليةالمالية و 

دوراا فاعالا في عملية التنمية  لتلعب المجتمعات الفلسطينية الفقيرةلتمكين  التمويل الصغير كوسيلة
 احتياجاتتقديم خدمات مالية متنوعة تلبي رسالة المؤسسة فهي  أما، والجتماعية القتصادية

 نظاموجود  ، ورؤيتها هيمن ذوي الدخل المحدود والمتوسط اقتصادياالفلسطينيين األفراد والنشطاء 
الحوكمة الرشيدة  أصبحتوعن قيمها فقد ، متكامل لتحسين جودة حياة الفلسطينيينل و شاممالي 

لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف المستويات، لذلك وضعت  أساسياشرطاا  أبعادهابمختلف 
لعملية صناعة القرار،  والقوانين التي تعتبرها مرجعاا  واألنظمةالمؤسسة لنفسها مجموعة من اللوائح 

 .(www.faten.org) في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسة على قواعد متينة اعدوتس

  األونرواالصغير  اإلقراضدائرة  4.3.7.2

يمتاز بأن شبكة عملياته هي األكثر امتدادا من بين الضفة الغربية ثمانية فروع، و  يضم إقليم عمليات
تلقى سكان الضفة الغربية  .لتمويل الصغير التابعة لألونروااألربع التي تخدمها دائرة امناطق العمليات 

 101,64قرض بلغت قيمتها  70,000 –من إجمالي قروض األونروا التراكمية % 26ما مجموعه 
حيث بدأ العمل  .الصغير الموقع األول ألنشطة األونروا في مجال التمويلكانت غزة و  ،مليون دولر

قد تم  هامبادرات كما أن العديد من دولر. 500,000برأس مال ابتدائي بأقل من  1991ام في ع
، بما في ذلك القروض الجماعية لمجموعات من النساء صاحبات األعمال في عام من غزةإطالقها 

. وعلى مدى السنوات العشرين التي 1997والقروض الئتمانية للمشروعات الصغيرة في عام  1994
القروض الصغيرة، حيث  % من37استحوذ قطاع غزة على  .قروض األولى التي تم منحهاتلت ال

تزويد وتعمل على ، مليون دولر 110,10قيمة تصل إلى قرضا ب 98,356حصلت على ما مجموعه 

http://www.faten.org/
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ورغباتهم الشباب بسبل الوصول ألشكال ومبالغ مختلفة من القروض المستندة إلى احتياجاتهم 
 (.www.unrwa.org) مستقبلهمفي العثور على فرص لتحسين  اعدتهممس بهدف ومخططاتهم،

 فيتاس فلسطين لإلقراضشركة  .27.35.

تعتبر امتدادا لبرنامج ريادة و  ،1/1/2015وانطلقت في  2014ام في الع شركة فيتاس أسستت 
ة كإحدى أهم البرامج المتخصصة لمؤسس 1995والخدمات المالية والذي تأسس في العام  لإلقراض

الدولية سابقاا(، وذلك في مجال تقديم القروض السكنية وقروض  CHFمجتمعات عالمية )مؤسسة
 .تطوير المشاريع الصغيرة في األراضي الفلسطينية

مليون  (144.3( قرض بقيمة )33,500وقد عملت المؤسسة منذ تأسيسها على صرف ما يزيد عن )
( مشروع على 10,350) يقارب وتطوير ما ،عائلة 21,300ساهمت في تحسين سكن حوالي و  ،ردول

تمكين جميع األشخاص الذين لديهم الرغبة وتعمل من خالل رؤيتها على  .مدى السنوات السابقة
 إظهاروالقدرة على تحسين حياتهم من الحصول على الخدمات المالية التي يحتاجونها لمساعدتهم على 

 وأما، الحياة الجتماعية والقتصادية لمجتمعاتهمفي  اعلينلكامنة لكي يصبحوا مشاركين فقدراتهم ا
زز التنمية توفير المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجات عمالئنا وتعرسالة المؤسسة فهي 

 .(www.vitas.ps)ا والمجتمعات التي يعيشون فيه د،طويلة األمد لألفرا

 غيرشركة ريف للتمويل الص 6.3.7.2

أشار والذي  ريف للتمويل الباحث مع السيد نظام عطايا مدير دائرة البحث والتطوير أجراهامقابلة في  
 من الشركة بشكل سريع وأصبحت تطورتو ، 2007عام ت تأسسللتمويل  شركة ريف أن إلى

عززت على تقديم خدماتها في الريف و  وقد ركزت الشركة ،المؤسسات التمويلية التي لها خبرة طويلة
من المساهمة بفعالية في  الفئات المهمشة في الريف اعي ودوره في التنمية، وتمكينحضور القطاع الزر 
 الفئاتإلحداث تحول نوعي في واقع  استراتيجيتها ضمنالشركة  ، وتسعىالنهوض بالمجتمع

ركة ريف ش تعتمدو  ،المستهدفة الفئات راعي متطلبات واحتياجاتم خدمات مالية تيتقدو المستهدفة، 
وغيرها، من أجل تسهيل عملية  إلسالمية، مثل المرابحةالتعامالت المالية بما فيها ا من العديد على

أن خدمات الشركة ل تقتصر على توفير ، كما المستهدفةالفئات مختلف على التمويل من حصول ال
 اريتهااتهم واستمر من تطوير نشاطتساهم في تمكين أصحاب المشاريع  التمويل فحسب، بل

(www.reef.ps). 

 

http://vitas.ps/
http://www.reef.ps/
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  صندوق التنمية الفلسطيني 7.3.7.2

من وهو كشركة مساهمة خدصوصية  2001حزيران  28تم تأسيس صندوق التنمية الفلسطيني بتاريخ 
سطين، المتوسطة في فلالصغيرة و و  القروض للمشاريع المتناهية الصغرتقديم بالمؤسسات التي تختص 

الذين يرغبون بتحسين حياتهم من خالل توفير الخدمات المالية التي  األفرادتمكين كافة  إلىسعى يو 
وريث لثالث مؤسسات سبقته  وه والصندوق ، يحتاجونها ليكونوا مشاركين فاعلين في الحياة المجتمعية

سسة العربية الفنية للتنمية، مجموعة التنمية القتصادية والشركة العربية لإلقراض والتنمية، والمؤ  يوه
توفير التمويل من خالل التميز في القتراض على  ، وتقوم رسالتهويمول هذا الصندوق مشاريع إنتاجية

 رؤيته وأما، فرص العمل والمدرة للدخل التي توفرلصغيرة والمتناهية الصغر والمرابحة في المشاريع ا
الجتماعي     هية الصغر ذات البعد التنموي و الريادة في تمويل المشاريع الصغيرة ومتنافهي 

(www. pdf.ps). 

 للتمويل متناهي الصغر اإلبداعشركة  8.3.7.2

هي شركة فلسطينية غير هادفة للربح بادرة عن برنامج الخليج العربي للتنمية ومجموعة من رجال و 
المساهمة في إنجاح  هدف الشركة إلىوت والعرب ذوي المسؤولية الجتماعية نالفلسطينيياألعمال 

أصحاب المشاريع  إنتاجيةالوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خالل زيادة  الستراتيجية
ذلك من خالل توفير خدمات مالية ة النساء وتحسين مستوى معيشتهم و الصغيرة في فلسطين وخاص

رؤيتها على دمج كافة شرائح  ، وتقوممستدامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلبي احتياجات تلك الفئة
 .(.alibdaa.pswww) سطيني في منظومة الشتمال الماليالمجتمع الفل

 المشاكل والمعيقات التي تواجه مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين 8.2
ير العاملة في فلسطين اطلع الباحث على المشاكل والمعيقات التي تواجه مؤسسات اإلقراض الصغ
مؤسسة أكاد، وريف،  وذلك من خالل مجموعة من المقابالت التي أجراها مع مدراء العمليات في

  وفاتن، وأصالة.
 الصغير في فلسطين كما يلي: لمعيقات التي تواجه مؤسسات اإلقراضوكانت اهم المشاكل وا

  أحدلصغير في فلسطين يعتبر اعتبرت مؤسسات اإلقراض أن القانون الناظم لقطاع اإلقراض ا 
المعيقات التي تواجههم، ول تفرق القوانين والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بين المؤسسات 

يتم تخصيص قوانين وتعليمات  ن، وطالبت المؤسسات بأمؤسسات اإلقراضالمصرفية و 
ها وتفقد طر لمجاراتضحتى ل تيتم مساواتها بالبنوك  وأل خاصة بقطاع اإلقراض الصغير

 .رسالتها الجتماعية

http://www.alibdaa.ps/
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 :يانتقادات مؤسسات اإلقراض للقانون الناظم لقطاع اإلقراض كما يلوكانت 
 

 من البنوك أكثر من راس المال المسجل  سماح لمؤسسات اإلقراض الصغير بالقتراضعدم ال
 لدى سلطة النقد، مما يحد من توسعها وانتشارها.

  لعمالئها أسوة الدخار  أوخدمات أخرى مثل اإليداع عدم السماح لمؤسسات اإلقراض بتقديم
 بباقي دول العالم.  

  إجبار مؤسسات اإلقراض الصغير على إلغاء مكاتبها وتحويلها إلى فروع، ويترتب عليه زيادة
 في النفقات التشغيلية لتلك المؤسسات.

 تعتبر نقد و إجبار مؤسسات اإلقراض على استخدام برامج مالية متطورة مرتبطة مع سلطة ال
 التكلفة المادية عالية جدا لتطبيق تلك البرامج.

  ازدواجية السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة الناتجة عن مرحلة النقسام المشئوم بين شقي
 الوطن.

  المخاطرة في قطاع اإلقراض الصغير مرتفعة جداا،  أناعتبرت مؤسسات اإلقراض الصغير
واعتبرت تلك  ،الضفة الغربية وكذلك قطاع غزةمناطق )أ، ب، ج( في  كونها تغطي

المؤسسات أن الوضع السياسي والقتصادي الغير مستقر في فلسطين ينتج عنه تخلف 
المقترضين في كثير من األحيان عن الوفاء بالتزاماتهم، باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية التي 

 التزاماتهم. قد تضر بمشاريع المقترضين وبالتالي عدم قدرتهم على تسديد
  من المعيقات التي تحد من انتشارها  مؤسسات اإلقراضالتكاليف التشغيلية من وجهة نظر

، التي تشمل )زيارات ميدانية، متابعة المشاريع للمقترضيننظراا للتكلفة المادية المرتفعة 
 .إلى رواتب موظفيها( باإلضافة إيجارات المباني

 ها وانتشارها، ويعتبر المصدر الوحيد لتمويل مؤسسات توسع محدودية التمويل تعد عائق أمام
اإلقراض الصغير هو البنوك العاملة في فلسطين، حيث تأخذ المؤسسات قروض بفائدة تصل 

% من البنوك وتعيد إقراضها لعمالئها بأسعار فائدة اعلى لتسطيع تغطية نفقاتها 5إلى 
ئيس في ارتفاع أسعار الفائدة على التشغيلية، وهذا ما تعتبره مؤسسات اإلقراض السبب الر 

 القروض المقدمة من قبلها.
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  كما يوضح الجدول التالي:الضرائب المفروضة على مؤسسات اإلقراض 
اإلقراض العاملة في  على المؤسسات ةالمفروض التشغيلية والضرائب التكاليف: 1.2 رقم جدول

 فلسطين.
 

 المتغير
 أصالة

2015 

 اإلبداع

2016 

 فاتن

2015 

 ريف

2015 

 أكاد

2015 

 فيتاس

2015 

 المجموع

 21,109,946 3,075,928 1,361,825 1,395,881 10,437,232 2,323,013 2,516,067 اإليرادات

 5,582,640 727,941 560,997 446,498 2,481,318 675,570 690,316 الرواتب

 16,840,669 2,838,185 1,226,623 1,143,300 7,253,775 2,007,919 2,370,867 إجمالي النفقات 

صافي الدخل 
 )بدون ضرائب(

145,200 315,094 3,183,457 252,581 135,202 237,743 4,269,277 

ضريبة القيمة 
المضافة على 

 الرواتب

110,451 111,714 397,011 71,440 90,546 105,658 886,819 

صافي الدخل 
 بعد ضريبة

القيمة المضافة 
 على الرواتب

34,749 203,380 2,786,446 181,141 44,656 132,085 3,382,457 

ضريبة القيمة 
المضافة على 
 صافي الدخل

5,560 32,541 445,831 28,983 7,145 21,134 541,193 

 2,841,264 110,951 37,511 152,159 2,340,615 170,839 29,189 صافي الدخل

 426,190 16,643 5,627 22,824 351,092 25,626 4,378 ضريبة الدخل

مجموع 
 الضرائب

120,389 169,881 1,193,934 123,246 103,318 143,434 1,854,202 

 %43 %60 %76 %49 %38 %54 %83 معدل الضريبة

 (IFC ،2017المصدر )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، 
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 الصغيرات التمويل المصروفات لمؤسس٪ على أكبر بنود 16إن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
وتؤدي الضرائب  ،المقترضين الصغار التكلفة مقابل البنوك، مع تحمل يتضعها في وضع غير مؤات

ى مما هي عليه في البلدان المجمعة )ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل( إلى ضرائب أعل
ذلك ضريبة القيمة  بما فيالمعدل الضريبي  احتساب عندف في الجدول السابقبين وكما هو م ،األخرى 

إلى ضريبة الدخل على  المضافة على الرواتب وضريبة القيمة المضافة على صافي الدخل باإلضافة
قطاع يدفع المرخصة هي للربح، فإن ال الصغيراض أن جميع مؤسسات التمويل بافتر و  ،صافي الدخل

سسات اإلقراض ، وهذا اعلى بكثير من ضريبة الدخل التي تدفعها مؤ ٪ 43معدل ضريبي قدره 
دول العالم، وسيتم دفعها في نهاية المطاف من العمالء )الفقراء ذوي الدخل معظم الصغير في 

هذه الضريبة  إعفاء أوالمنخفض(، وعلى هذا النحو فهناك خيار واحد للنظر فيه وهو تخفيض 
 بتحقيق أهداف معينة لألداء الجتماعي.المرتبطة 

 
 اإلقراض المختصة في فلسطين لمؤسساتالدور االقتصادي  1.8.2

 كما يلي: في التمكين القتصادي دور مؤسسات اإلقراضيتضح من خالل الجدول التالي 

تشغيلية الخاصة بمؤسسات اإلقراض الصغير العاملة في فلسطين حتى نهاية البيانات ال : 2.2جدول 
 .2016الربع األول من العام 

 2016المصدر الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير 
 

المقترضين  حجم المحفظة
 النشطاء

حجم المحفظة في 
 الضفة الغربية

حجم المحفظة في 
 غزة

عدد 
 الفروع

عدد 
 الموظفين

 المؤسسة

 أصالة 49 7 $2,421,859 $8,681,705 3,975 $11,103,564.00
 فيتاس 93 9 $13,021,650 $19,881,429 7,892 $32,903,079.00
 أكاد 53 7 $1,092,745 $11,082,409 4,488 $12,175,154.00
 فاتن 260 38 $33,954,968 $72,558,713 36,790 $106,513,683.00
 األونروا 187 11 $5,475,542 $10,615,366 16,966 $16,090,908.00
 ريف 42 11 $3,295,532 $5,880,290 2,991 $9,175,822.00
 اإلبداع 72 5 $0 $10,871,254 8,411 $10,871,254.00
صندوق  24 6 $1,651,819 $5,441,342 840 $7,093,161.00

التنمية 
 الفلسطيني

 المجموع 780 94 $60,914,115.00 $145,012,508.00 82,353 $205,926,625.00
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 أن هناك 2016لصغير ومتناهي الصغر عام لشبكة الفلسطينية لإلقراض االتقرير السنوي لحيث يشير 
 780 فيها ، وبلغ عدد الموظفينفي الضفة الغربية وقطاع غزة راضاإلق لمؤسساتفرعاا ومكتباا  94

 23,101في الضفة الغربية و 59,252 مقترضاا  82,353 لغ عددهمفقد ب فيها المقترضين أماموظفاا، 
المحفظة  إجماليوبلغ  %،31مقترضة أي ما نسبته  31,036شكلت النساء منهم  قطاع غزة، في

 2016 نهاية العام مليون دولر 205,926,625 لعاملة في فلسطيناإلقراض ا لمؤسساتالئتمانية 
 دولر. 145,012,508 وكانت حصة الضفة الغربية

من المؤسسات فقد  متوسط القروض الممنوحة وكان دولر 60,914,115في قطاع غزة فبلغت  أما
على قد توزعت القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض وبحسب التقرير ف دولر. 2500بلغ 

قطاع ، و %31 ةبنسب ن السكنيقروض اإلسكان وتحس القطاعات القتصادية المختلفة حيث سيطرة
%، ثم تاله قطاع الخدمات والستهالك 14فجاء قطاع الزراعة بنسبة  ثالثاا  أما%، 22التجارة بنسبة 

 %.6بنسبة  اإلنتاج%، ثم جاء بعد ذلك قطاع 13بنسبة 
مؤسسات اإلقراض تقدم قروض في مجالت عدة مشتركه مع  أنونالحظ من خالل تلك المؤشرات 

له أهمية في مؤسسات اإلقراض بالنسبة للمصارف القطاع الزراعي  أنالمصارف الفلسطينية، ويتبين 
في المصارف  أما ،% من القروض الممنوحة من تلك المؤسسات14المحلية حيث بلغ ما يقارب 

 %.2.4لية فبلغت نسبته ما يقارب المح
قروض  أنهاالقروض الممنوحة من مؤسسات اإلقراض المختصة نالحظ  إلىخالل النظر  ومن

روض % من مجموعة الق42فقد بلغت نسبة القروض الزراعية واإلنتاجية والتجارية ما يقارب  ،إنتاجية
ما يتعلق في أما ي،القتصاد الفلسطينفي ر مؤسسات اإلقراض البناء ويدل هذا على دو الممنوحة، 

في الحد من  لسطين تساهمة في فمؤسسات اإلقراض العامل أنيني فيرى الة في المجتمع الفلسطبالبط
البطالة فكل قرض يتم منحة من قبل مؤسسات اإلقراض يعد خلق لفرصة عمل واحدة على األقل 

ما يقارب  2016م خلقت حتى نهاية عا أنها، وهذا يعني أسرته أفرادلحد  أو نفسهللمقترض 
 ة عمل.فرص 82,000
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 (2016-2013) ل الصغير في فلسطين للفترةنمو المحفظة الئتمانية لقطاع التموي: 3.2جدول 

 المؤسسة 2016 2015 2014 2013

 أصالة 13,159,598 6,683,155 4,259,345 4,680,969

 فيتاس 35,807,187 22,697,481 17,431,476 15,615,714

 أكاد 12,614,136 9,592,731 5,593,014 5,136,576

 فاتن 116,879,347 82,680,670 59,556,681 45,300,283

 األونروا 16,810,249 14,501,450 14,017,405 12,590,472

 ريف 9,878,126 8,955,814 8,698,520 8,577,288

 اإلبداع 11,052,425 6,069,141 1,710,167.00 

نمية صندوق الت 7,280,618 6,491,808 7,101,673 8,312,205

 الفلسطيني

 المجموع 223,481,686 157,672,250 118,368,281 100,213,507

حجم نمو  42% 33% 18% 24%

 القطاع

 (IFC ،2017المصدر )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، 
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مويل بخصوص عدد المقترضين فيوضح الجدول التالي نسبة النمو في أعداد المقترضين لقطاع الت ماأ
 الصغير العاملة في فلسطين.لكافة مؤسسات اإلقراض  2016-2010الصغير للفترة 

 (2016-2010) مؤسسات اإلقراض للفترةنسبة النمو في عدد المقترضين من  :4.2جدول 

 المؤسسة 2016 2015 2014 2013
 أصالة 4,489 3,135 4,957 5,544
 فيتاس 8,275 6,570 5,870 5,395
 أكاد 4,579 3,688 2,766 3,116

 فاتن 39,712 31,575 28,751 24,395
 األونروا 17,171 16,230 14,577 13,209
 ريف 3,052 2,901 2,800 2,389

 اإلبداع 8,805 4,395 691 
صندوق  829 935 1,118 1,355

التنمية 
 الفلسطيني

 المجموع 86,912 69,429 61,530 55,403
 حجم النمو 25% 13% 11% 16%

 2017( IFCدر )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، المص
هناك زيادة في عدد المقترضين من قبل مؤسسات اإلقراض  أن من خالل الجدول السابقنالحظ 

وزيادة الوعي لدى  ،التوسع والنتشار من قبل تلك المؤسسات إلىالعاملة في فلسطين ويعزى ذلك 
ة اقتصادياا أهمية في تمكين الفئات المستهدفمن لصغير ولما له المقترضين بأهمية اإلقراض ا

 قطاع التمويل الصغير في فلسطين. مما يعني نمو وتطورواجتماعياا، 
 العاملة في فلسطين اإلقراضلمؤسسات  الدور المجتمعي 2.8.2

تأثير كبير  للفئات المستهدفة ولها في التمكين المجتمعيدوراا مهماا الصغير تلعب مؤسسات اإلقراض 
من خالل دراسة )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ف ،دخلهم وإجماليتوى معيشتهم على مس

 المقترضين وأداءالتمويل الصغير ومتناهي الصغر على معيشة  أثر( حول 2009ومتناهي الصغر، 
د الجتماعي مجموعة من التأثيرات اإليجابية على الصعي إلىالقروض الممنوحة لهم قد أدت  أنتبين 
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% من العينة قد تحسنت قدرتهم على تغطية نفقات 24 أنوعلى مستوى المعيشة لهم، وبينت الدراسة 
مين الصحي، وهناك غطية نفقات العالج وتوفر التأ% منهم تحسنت قدرتهم على ت15التعليم، وان 

% 14 دت قدرةوزا% منهم، 23 عند األسرةدخل  % من العينة، وانتظم19ل  األسرةزيادة في دخل 
% شراء مالبس ومقتنيات شخصية، 12% ترميم منازلهم، و18يع مساحة السكن، وتوسمنهم من 

% من العينة زادت 23 أنللمنزل، وبينت الدراسة  أثاث% اقتناء 12% اقتناء أجهزة كهربائية، و7و
لجتماعية بعد % من النساء قد تحسنت مكانتهم ا31 أن إلىالدراسة  أشارتمكانتهم الجتماعية، كما 

بعد  أكثرباحترام  لمقترضات أصبح الذكور ينظروا لهن% من النساء ا68وهناك عملية اإلقراض، 
 الحصول على القرض والعمل في مشاريعهن الخاصة.

حيث تمكن الفئات  ،ول يعد هذا النوع من اإلقراض نوعاا ماليا فحسب بل يعد أيضا نظاما اجتماعيا
المؤسسات العديد  رف من الحصول على القرض، وتطرح هذهمن المصا التي ل تستطيع القتراض

من المبادرات الخيرية مثل القروض الحسنة في بعض المؤسسات، وكذلك تقوم بتنفيذ مشاريع ممولة 
منح للطالب المتفوقين من  إلصالح القطاع الزراعي في الريف، وتساعد بعض هذه المؤسسات بتقديم

، ورغم ذلك ل يزال من المبادرات البناءة التي تحقق تنمية اجتماعية واقتصاديه، وتقوم بالكثير عمالئها
كما ويعمل على دعم  ،يخدم شريحة كبيرة من المجتمعنه رغم أهذا القطاع صغير في فلسطين 

ولبد من دعمه  ،القتصاد المحلي، ودوره فعال وبناء إلىالمسؤولية الجتماعية في فلسطين باإلضافة 
 .(2013)عبد الكريم،  هميتهوإبراز أ 

في سلطة النقد الفلسطينية أكد أن  ضرار زامل رئيس وحدة الرقابةالباحث مع السيد  أجراهاوفي مقابلة 
مقارنة بالدور الذي يلعبه القطاع  اا في فلسطين ل يزال ضعيف اإلقراضالدور الذي تقوم به مؤسسات 

تشكل مخاطر على النظام المالي في فلسطين  مؤسسات اإلقراض ل أن إلىالمالي الرسمي، وأشار 
ذلك تشكله من خطر هو الضعف في ممارسات الحوكمة لدى بعض المؤسسات وك أنوان ما يمكن 

جل تحفيز مؤسسات من أ تعتمد سياساتسلطة النقد  أنكد على الضعف في دورها الجتماعي، وأ
وتطوير وابتكار منتجات جديدة بسقوف اإلقراض على التوسع باإلقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

في مجال التخطيط الستراتيجي،  اإلقراضائتمانية كبيرة وتطبيق برامج تدريبية متخصصة لمؤسسات 
ؤسسات اإلقراض والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والسيولة ومقاييس األداء الجتماعي، لكي تساعد م
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 األنظمةمع  وتنسجم ، وأننحرف عن دورها الجتماعيل ت نوأالمعايير الدولية، على اللتزام ب
 .والقوانين الصادرة عن سلطة النقد

 العاملة في فلسطين الصغير أسعار الفائدة في مؤسسات اإلقراض 3.8.2
تقارن حيث  قروض ل تعد مكلفة في فلسطين،فإن ال 5.2رقم في الجدول  رقام المتاحةاأل بالنظر إلى

 إن ،قليمي والعالمياإل توى المس ىعل عوائد الفائدة في فلسطين مع المتوسط دولالبيانات الواردة في الج
رسوم هو الع يمدة وجالفلسطينية من نسبة الفائ الصغيرل ات التمويمجموع الدخل الذي تحققه مؤسس
ي ذلك منطقة الشرق ا فمعظم البلدان األخرى بم يروض، بينما فأقل من ربع إجمالي محفظة الق

بين مؤسسات  ركبي بشكلف لفائدة يختلد اأن عائ مالحظةلمهم ن االثلث تقريبا. وم إلىاألوسط يصل 
 اأن عائد الفائدة لديه الصغيرل مؤسسات التموي نمن فقد ذكرت اثنتي ،طينيةالفلس الصغيرالتمويل 
 %.19% و16 ندى اآلخرين بيد لفي حين تراوح العائ% 20 نأعلى م
 في العالم اإلقراضفي مؤسسات  ةمتوسط أسعار الفائد :5.2جدول 

 عائد الفوائد
 2013 2014 2015 
 %32.7 %32.5 %32.3 العالم

 %32.2 %32 %30.9 الشرق األوسط
 %22.7 %22.8 %26.3 فلسطين

 %22.7 %19.3 %22.3 فلسطين باستثناء األونروا

 (CGAP، 2016المجموعة الستشارية لمساعدة الفقراء )المصدر: 

 

مرجح أن ينكمش لوحظ في الواقع أنه من الحيث مثل هذه السقوف، ل جانبية أثار كإن هناوعليه ف
نسحاب من خدمة العمالء والمناطق ال على الصغيرمؤسسات التمويل ، وتجبر الصغيرسوق التمويل 

وتقوم بدل من ذلك بالتركيز على قطاعات السوق  ،وهم الفقراء والنساء والمناطق الريفية ةاألكثر كلف
 وضع إنف كذل إلى ، باإلضافةالءلعمة اافية األسعار وحمايفانخفاض ش إلىذلك يؤدي  .لفضاأل

 تأثير سلبي على عائد حقوق الملكية المنخفض أساسا هسقف على نسبة الفائدة في فلسطين سيكون ل
في الستثمار  علىلن يتم تشجيع الصناديق المحلية والدولية و  ،الصغيرالذي حققته مؤسسات التمويل 

، ويعد تحسين كفاءة التشغيل هو الصغيرتشار إقراض مؤسسات التمويل سيتم الحد من انهم، و األس
المنافسة، وإعادة استثمار األرباح، والتعلم عن طريق  بببس دةالرئيسي لنخفاض أسعار الفائ العامل
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لة اجتماعيا سؤو ون مأن تك الصغيرويل ات التمضغوط من المانحين والمستثمرين على مؤسسو العمل، 
 .دةد القصوى ألسعار الفائدو وغياب الح

مؤسسات مالية  هيمؤسسات اإلقراض  أنالتي ترى  (2015في حوار أجرته )بوابة اقتصاد فلسطين، 
في عملية التنمية القتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع  ساهموت ،الربح إلىل تهدف 
ميسرة لتتوافق مع  وشروطمقابل ضمانات للفقراء خدمات المالية لل قديمهاخالل ت وذلك من ،الفلسطيني

أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها العديد  أنالواقع للفقراء، ولكن ة القتصادية البسيطة المقدر 
وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالقروض التي تمنحها % 24 إلى% 10من مؤسسات اإلقراض تتفاوت بين 

 .لسطينالبنوك العاملة في ف
هناك عوامل أخرى تساهم في رفع نسبة الفائدة  أنوترى سلطة النقد من خالل مداخالتها في الحوار 

عدم قبولها للودائع مثل البنوك بأنواعها، ارتفاع متوسط تكلفة  من ضمنها اإلقراضفي مؤسسات 
قلة  إلىة باإلضافاختالف نوعية الفئات المستهدفة عن تلك التي تستهدفها المصارف، و  القرض

ارتفاع المخاطر المصاحبة لعمل اإلقراض و العتماد على الضمانات المستوفاة مقارنة بالمصارف، 
 ل.المتخصص مثل مخاطر السيولة والئتمان والتشغي

( مع مجموعة من ذوي الختصاص في مجال اإلقراض 2013، القدسوفي مقابلة أجرتها صحيفة )
سبة الفوائد التي تطلبها مؤسسات ن نأحصاء الفلسطيني من جهاز اإل عادل قرارينيرى  الصغير

 ٪40األحيان إلى  من قيمة القرض، وقد تصل في بعض ٪35اإلقراض الصغير مرتفعة جدا وتفوق 
إحصاءات مؤسسات اإلقراض تقول  أنقرارين  ويضيف، إذا وصلت مدة سداد القرض خمس سنوات

كن الحقيقة تقول بأن نسبة البطالة مرتفعة، ول، منها ناجحة ٪ 97فيما  من القروض متعثرة% 3بأن 
وفيما يتعلق ، وهذا يتناقض مع ما تعرضه مؤسسات اإلقراض من أرقام حول نجاح قروضها

بالقطاعات القتصادية المستفيدة من القروض، يوضح قرارين أن غالبيتها تذهب كقروض استهالكية 
 .على المقترض بالربح لسداد قرضهيعود  أناستثماري يمكن  اجإنتأي انه ل يتحقق أي 

القانون يسمح للمقترض باللجوء إلى المحكمة  أن خالل الحوار دودينمحمود  أشاروحول نسبة الفائدة 
والتي تبلغ  1934المسموح به حسب قانون الربا الفاحش لعام  يض نسبة الفائدة إلى الحد األقصىلتخف

 فإن ،المحكمة المختصة وطلب إنقاص الفائدة توجه المقترض إلى نه في حال%، وأضاف دودين أ9
 %.9 مجبرة وفق القانون والنظام العام على إعادة الفائدة إلىمؤسسة اإلقراض 
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الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي شبكة المن  محمد عليان الباحث مع السيد أجراهاوفي مقابلة 
ث الشريحة التي تقدم لها القروض، إن فكرة مؤسسات التمويل تختلف عن البنوك من حيقال  الصغر

تستهدف الفئات التي ل تستطيع الحصول على القروض من  الصغير حيث إن مؤسسات اإلقراض
إلى أن  كذلك وأشار عليانالبنوك، البنوك كالفئات الفقيرة التي ل تمتلك الضمانات التي تشترطها 
وض التي تمنحها بحجم أقل وبشروط مؤسسات اإلقراض تواجه نسبة مخاطرة عالية ألن ضمانات القر 

 .، األمر الذي يفسر ارتفاع نسبة الفائدةأسهل
 اإلطار القانوني الناظم لمؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين 4.8.2
القانوني الناظم لمؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين  اإلطارطبيعة  نإ( 2013)دودين،  بحسب
والنظام  2010( لسنة 9ديم وهي قبل صدور القرار بقانون رقم )مرحلتين، مرحلة التنظيم الق إلىينقسم 

والمرحلة الجديدة وهي بعد صدور ، 2011( لسنة 132الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية رقم )
 القرارين.

 وإنمالعمل مؤسسات اإلقراض  اا موحد اا لم يكن في تلك المرحلة قانون مرحلة التنظيم القديم: 1.4.8.2
من  أشكالعقود تأسيسها، وكان هناك ثالث  أوانوني للمؤسسة يقر وفقا ألنظمتها كان الشكل الق

 مؤسسات اإلقراض وهي كما يلي: ستندت لهاتي االقوانين ال
 خيرية )هيئات أهلية غير حكومية(الجمعيات قانون ال 

لمذكور ( من القانون ا2تعتبر معظم مؤسسات اإلقراض جمعيات خيرية وهيئات أهلية، وعرفت المادة )
شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد ل يقل عن  أنهاالهيئة على  أولتعريف الجمعية 

مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف  أهدافلتحقيق  أشخاصسبعة 
هلي في توسيع مفهوم النشاط األ إلى، باإلضافة لتحقيق منفعة شخصية أو ،اقتسامه بين األعضاء

 أوثقافي  أواقتصادي  أونشاط اجتماعي  أوحيث يشمل أي خدمة  ،( من نفس القانون 2المادة )
 أويحسن مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعيا  أنويقدم تطوعاا من شأنه  ،ذلك غير أوتنموي 

عدم وجود نص صريح  من رغمالتربوياا، وب أورياضيُا  أوفنياا  أوروحياا  أومادياا  أومهنياا  أواقتصاديا 
اتخذت من مفهوم النشاط األهلي قانونا لها  أنها إليتيح للجمعيات الخيرية ممارسة أنشطة اإلقراض 

حيث تستكمل المؤسسة إجراءات التسجيل من خالل وزارة  لما يتركه من اثر اقتصادي واجتماعي،
أموالها  أنجل التحقق من من أ لمختصة متابعة نشاط الجمعياتالداخلية وبعد ذلك تتولى الوزارة ا

تقدم للوزارة  أن، ويلزم القانون الجمعية على أجلهجل الهدف الذي خصصت من صرفت من أ
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مالي مصدق من قبل  خرآالمختصة تقرير سنوي يحوي كافة نشاطات الجمعية خالل السنة وتقرير 
والرقابة على الجمعية  األشرافمدقق مالي قانوني يتضمن إيرادات ومصروفات الجمعية وذلك بهدف 

التنظيم ل يالئم مؤسسات اإلقراض كونها نشاط هذا  أنمن قبل الوزارة المختصة، ويتضح مما سبق 
تطلب ت، مما خرآ أهليمالي تحكمه قواعد وحقائق اقتصادية وقانونية وتنظيمية تختلف عن أي نشاط 

 سسات.وطبيعة األنشطة التي تمارسها تلك المؤ  يتماشىتنظيماا مختلفا 
 قوانين الشركات 
تأخذ شكل الشركة المساهمة الخاصة غير الربحية وهما )فاتن، وريف( وشركة  مؤسستي إقراض هناك

قوانين الشركات غير  أن، مع العلم أخرى مساهمة خصوصية ربحية وهي صندوق التنمية الفلسطيني
للشركات والمعدل  1964ة ( لسن12موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتبر القانون رقم )

 1929وقانون الشركات لعام  .هو الساري المفعول في الضفة الغربية 2008( لسنة 6) بقانون رقم
الخاصة بهذا التنظيم  األحكامبرز في غزة، ومن أ انالساري هما 1930العادية لعام وقانون الشركات 

 أوثقافي  أواجتماعي  أواقتصادي  نشاط أوم خدمات يتكون غايات الشركات غير الربحية تقد أنهو 
وان ترفع الشركة لمراقب الشركات تقريرا سنوياا  غيره ومن شانها تحسين مستوى المواطنين، أوتنموي 

قوانين الموضوعة لكل من الشركات الغير ربحية ال أنويتضح مما سبق  ومصادر تمويلها، أعمالهاعن 
في ين هو نالختالف بين القانو  أماحد كبير جدا،  إلى متشابهة األهليةالهيئة  أو والجمعيات الخيرية

سهولة في إجراءات التسجيل وسرعة ن هناك ، وأوالرقابة على أنشطة كل منها واإلشرافالتسجيل  آلية
 .(2011)البرغوثي،  خصوص قوانين الشركات الغير ربحيةاإلنجاز بفي 

بعد ن هذه المرحلة بدأت ( فإ2014ية، ب )مركز دراسات التنموبحسمرحلة التنظيم الجديد  2.4.8.2
( 9، والقرار بقانون رقم )2007لسنة ( 9غسيل األموال رقم ) بخصوصصدور القرار بقانون 

بخصوص الترخيص  2011( لعام 132، وقرار الرئيس رقم )2010بخصوص المصارف عام 
صالحيات الترخيص  والرقابة على مؤسسات اإلقراض المختصة، وبعد هذا القرار تم منح سلطة النقد

( 2خصوصاا في ظل تعريف المادة ) ،والرقابة على تلك المؤسسات بغض النظر عن شكلها القانوني
هيئة اعتبارية أنشئت في فلسطين  أوكل مؤسسة  انون لمؤسسات اإلقراض المختصة وهيمن الق

هذا القانون  ألغراض هتعتبر و  ،وهدفها الرئيسي منح القروض ألغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء
 مختصة. إقراضمؤسسات 
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ول يوجد معايير لقياس  توضيحهمفهوم اإلقراض الصغير ومؤسساته لم يتم  أن ويرى محمود دودين
عدم وضوح نوع الخدمات  إلىمؤسسة اإلقراض من حيث الحجم والمقدار، باإلضافة  أوالقروض 

يد الخدمات المرخصة لكل منها يتم تحد أنالمرخصة لمؤسسات اإلقراض لمزاولتها والتي يفترض 
، وفيما يخص التسجيل والترخيص باتت مؤسسات اإلقراض مهما كان نوعها تابعة لنوعين ممارستها

لدى مراقب الشركات، ولم رسوم الترخيص لسلطة النقد ورسوم التسجيل  ،من رسوم الترخيص والتسجيل
من حيث أخرى  إلىتلف من مؤسسة يخ أنمستوى التنظيم الذي ينبغي  إلىيتطرق القانون الجديد 

 صغير، متناهي الصغر(. إقراضل، يتصنيفها )مؤسسة تمو 
القانون الجديد على  أثربتصميم استبانة لقياس  ( الذي قام2013)دودين، وخالل دراسة ويتبين من 

 :التيمؤسسات اإلقراض 
  عن اها أجمعت مؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين على عدم رض: شرافواإلالترخيص

ترخيص مؤسسات اإلقراض كجمعيات خيرية من قبل وزارة الداخلية وذلك لعدم معرفة الوزارة 
 الترخيص لجهات مختصة.يتم إيالء  أن وأوصتبالعمل المالي 

  :نه ل يوجد تعثر في مركزها المالي يتطلب أجمعت المؤسسات أاألثر على هيكل المؤسسة
المؤسسات المسجلة جمعيات خيرية  وأكدتثلة، البحث في خطط الندماج مع مؤسسات مما

جل الحصول على تسهيالت غير ربحية من أ أوشركة ربحية  إلىستعمل على التحول  أنها
 مصرفية.

 ن يترك أدنى لرأس المال وأمؤسسات وضع حد  أربععارضت س المال وسقوف الفائدة: رأ
مليون  5المال والمقدر ب س يتم تحديد رأ أنمؤسسة واحدة  وأيدتللمؤسسة نفسها،  األمر

مليون  3 إلىس المال يتم تخفيض رأ أندولر من قبل سلطة النقد، بينما اقترحت مؤسستين 
نه ل داعي مؤسسات أ 5 الفائدة فقد رأت ألسعاربخصوص تحديد سقوف قصوى  أمادولر، 

 ،المالية سلبي على ظروف المنافسة والستدامة أثرمن  يخلفهلتحديد سقف لسعر الفائدة لما 
للسوق  األمريترك  أنوربما ينذر بانهيار لبعض المؤسسات وخروجها من السوق وفضلت 

 وذلك من خالل العرض والطلب.
 :أوعارضت المؤسسات فكرة التخصص في التمويل اإلسالمي  تصنيف المؤسسات والقروض 

 إشباعحية أخرى فبقاء النوعين في المؤسسة تنوع لمصادر تمويلها من ناحية ومن نا ،التجاري 
 لرغبات عمالئها.
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 :وما  اإلدارةالخاصة برئيس وأعضاء مجلس  األحكامبخصوص  شروط عضوية مجلس اإلدارة
ت ، بينما رأاألحكام مؤسسات ل ترى مبالغة في أربعفهناك  واإلداري المالي  لإلفصاحيلزم 

تناسب  وإنماويل ل تناسب قطاع التم نهاوأ األحكامهناك مبالغة في تلك  أنثالث مؤسسات 
 المصارف والمؤسسات التي تعمل بالودائع.

  :يتم التكيف مع القانون  نه لمغالبية المؤسسات أت رأالتكلفة التشغيلية واألداء المؤسسي
دة التكلفة التشغيلية نظرا لزيا تسابق ألوانه، ورات انه في حال ازداد األمرن الجديد وأ

جل ت من أسسات ستقوم برفع نسبة الفائدة والعمولن المؤ المحاسبين والمدققين وغيرهم فإ
 تغطية التكلفة اإلضافية.

 
ورشة عمل حول القانون الناظم لمؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين عقد في مقر معهد وفي 

دم وجود تشريع فلسطيني خاص ع علىتم التأكيد ( 2015نشرته )الحياة الجديدة،  ماس في رام هللا
تحدد مفهوم  وانينق وعدم وجود دولياا، المتعارف عليها واألهدافغير بالمفهوم لقطاع التمويل الص

يذكر  لم نهأو من اإلقراض الصغير،  المستهدفة فئاتأو ال متناهي الصغر واإلقراض اإلقراض الصغير
النظام  من الستفادة في القانون تعريف للفئات المستهدفة وهم الفقراء ومحدودي الدخل ليمكنهم من

سسات اإلقراض لمؤ  ناظميتم تصميم اإلطار التشريعي اللم و المجتمع، ائم بصفتهم جزءا من الق
تنظيم عمل مؤسسات اإلقراض باعتباره نشاطا ماليا غير بالهتمام  بل كان ،للنهوض بهذه الفئات

 مصرفي.
مركزية عرضت أمام بنوك جميعها أن مواد القانون  فأكد شحادة حسين نائب محافظ سلطة النقد أما 

 إلىدعت  لكن سلطة النقدو على ودائع  تحصل أن يمنع مؤسسات اإلقراض ل قانون ن الأعالمية، و 
 السماح لها بالحصول على الودائع، وترى  ثمومأسستها  ة مؤسسات اإلقراضحوكمضرورة الهتمام ب

 مؤسسات اإلقراض نواة لبنوك متخصصة في اإلقراض الصغير. أن
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 في مؤسسات اإلقراض الصغير العاملة في فلسطين جودة الحوكمة 5.8.2
للحد من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية والتي تندرج تحت الجرائم  الحوكمة وجدت نإ

سلطة النقد الفلسطينية اهتماماا بالحوكمة  وأعطتالمالية مثل غسيل األموال والحتيال والنصب، 
ئ الحوكمة للقطاع المصرفي الفلسطيني هدفه تعزيز الوعي ووضع دليل حول معايير ومباد ،السليمة

تنظيمي لحوكمة المصارف وتوفير إرشادات للمصارف حول كيفية  إطارالعام بالحكم الجيد، ووضع 
مؤشرات الحوكمة في مؤسسات اإلقراض  أهم تبرزومن خالل الجدول التالي اللتزام بالمعايير الدولية، 

 العاملة في فلسطين:
 : مدى تطبيق جودة الحوكمة في مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين.6.2جدول 

 اإلبداع فيتاس Unrwa ريف PDF أصالة فاتن أكاد المؤشر
 7 - تابع للوكالة - - - - - عدد أعضاء الهيئة العامة
         عدد أعضاء مجلس اإلدارة

وتنوع خبرات  اإلدارةتركيب مجلس 
 األعضاء

 متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة متنوعة ةمتنوع متنوعة متنوعة

 س 3 س 3 يعين سنتين س 3 س 3 س 3 سنتين دورية انتخاب مجلس اإلدارة
وجود لجان في مجلس اإلدارة ذات 

 اختصاص
 ل  ل ل  ل  نعم ل  نعم ل 

وجود وظيفة مدقق داخلي لرفع 
 التقارير لإلدارة

- - - - - -- - - 

نشر وجود مدقق خارجي مستقل ل
 القوائم المالية إعدادتقارير حول 

 نعم نعم نعم - نعم نعم نعم -

وجود أنظمة وإجراءات عمل مقرة 
من مجلس اإلدارة وموزعة على 

 العاملين

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

اإلفصاح الدوري عن البيانات 
 المالية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

 ل ل تابع للوكالة ل ل ل نعم ل ؤسسةوجود دليل للحوكمة في الم

 (2013، )عبد الكريمالمصدر 
 ويالحظه من خالل البيانات المتوفر في الجدل السابق ما يلي:

  العاملة في فلسطين يوجد لديها هيئات عامة. اإلقراضمؤسسات  إن 
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  يكون  نأسلطة النقد على  تبينما تنص تعليما 13-7عدد أعضاء مجلس اإلدارة يتراوح بين
 .9-5من 

 مية مختلفة مما يتوافق مع ما خبرات أعضاء مجلس اإلدارة متنوعة وان شهاداتهم العل إن
 به سلطة النقد. توصي

 مجلس اإلدارة ويقوم المجلس  ألعضاءكافة المؤسسات تتبع طريقة النتخابات المباشرة  إن
من دورتين  ألكثرترشح يجوز ال ثالث، وانه ل أوبشكل دوري كل سنتين بانتخاب رئيس له 

 متتاليتين.

 سلطة  نأن وجد فهي تكون مؤقته مع العلم ي تلك المؤسسات وأل يوجد بشكل عام لجان ف
إدارة بخاصه فيما يتعلق وجوب تشكيل لجان دائما  إلىالنقد من خالل تعليماتها تشير 

 الموجودات والمطلوبات، وإدارة المخاطر في مؤسسات اإلقراض.

   بينما تلتزم بالمدقق الخارجي في تدقيق  ،وجود مدقق داخلي إلىالمؤسسات تفتقر معظم
المدققين الخارجيين لهذه المؤسسات هم من المدققين المعتمدين من قبل  إنحساباتها، حيث 

 سلطة النقد.

   من خالل أنظمة وإجراءات محددة ومقرة من  وأعمالهاكافة المؤسسات تمارس أنشطتها
 على ذوي الختصاصات. مجلس اإلدارة وموزعة

  بطرق  أو اإللكترونيةعنها على المواقع  واإلفصاحكافة المؤسسات تقوم بنشر بياناتها المالية
 .(2013)عبد الكريم،  أخرى 

جل مزيد من الجهود من أ إلىمؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين ما زالت بحاجة  نوعليه فإ
نقاط الضعف من ها ويحد من المخاطر التي قد تنشأ وهذا سينعكس على أدائ ،تحسين جودة الحوكمة

مدير دائرة الرقابة والتفتيش ( مع 2014وفي مقابلة أجرتها )وكالة وطن لألنباء،  في بنيتها التنظيمية.
سلطة النقد  أنكد أ بشأن ضعف الحوكمة داخل مؤسسات اإلقراض رياض أبو شحادة في سلطة النقد

ء ويعود السبب ورا ،هذا الجانبصحيح وخالل عملية الترخيص على تقوم من خالل أنظمتها الرقابية ت
  ،غير واضح في فلسطيناإلقراض الصغير  سساتمؤ ل الناظم القانوني اإلطار  أن إلىالضعف  هذا

من خالل وزارة ويتم مراقبتها  غير ربحية أوربحية  يعمل على شكل شركات بعض هذه المؤسساتف
نه أ كد شحادة، وأوزارة الداخلية إلى تعود رقابته على شكل جمعياتيعمل  األخرالبعض و   القتصاد

تحت مؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين  جاء ليوحدالذي  2011" لسنة 132إصدار قرار "وبعد 
صدر تعليمات الئتمان العادل لمؤسسات تسن سلطة النقد فإ ، وعليهمظلة واحدة وهي سلطة النقد

 والشفافية المصرفية لزبائنها. فصاحاإلو  التوعية اإلقراض حول
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 الدراسات السابقة 9.2

من الدراسات المحلية والعربية والدولية التي تناولت مؤسسات اإلقراض الصغير يمكن يوجد العديد 
 فيما يلي: أبرزهاعرض 
 الدراسات العربية 1.9.2

 International Finance Corporation ،الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغيردراسة 
 Highlights of the Palestinian Microfinance Sector "(: بعنوان2017)

Development " 
اإلنجازات و في فلسطين  لصغيرحل التنموية لقطاع التمويل اتقديم مراجعة للمرا إلىهدفت هذه الدراسة 

تحليل التي يقدمها و  والمنتجات المتنوعة نمووالتطورات المستقبلية المحتملة لل حققها هذا القطاع التي
، ومقارنته بالدول المجاورة، وكانت عينة الدراسة هي في فلسطين الصغيرلب على التمويل الط

 .مؤسسات اإلقراض العاملة في فلسطين
 كبيرة شهد تطوراتقطاع التمويل الصغير في فلسطين  أنالتي توصلت لها الدراسة النتائج وكانت اهم 

التدخالت والقوانين التي  ، وان2011في عام الخاصة باإلقراض الصغير القانونية اللوائح  بيقمنذ تط
دون مراعاة الخصوصية في  تنظيما ومهنية، أكثرقطاع التمويل الصغير  سلطة النقد جعلت أحدثتها

 ،بشكل كبير سواء في عدد العمالء أو حجم المحفظة ينمو القطاعوان  القوانين لمؤسسات اإلقراض،
 ومع تزايد الشفافيةالمحفظة، وبالتالي تحسين جودة -أفضل للمخاطر ارةو مع إدوقد تحقق هذا النم

زيادة التمويل  من خالل يمكن مالحظته الذي على زيادة الثقة في القطاعواضحة هناك أدلة  أصبح
 .المتاح من حيث المبالغ والممولين الجدد

 
 بعنوان:(: 2014)مؤسسة فاتن ، جامعة بيرزيتدراسة 

Microfinance Impact Assessment: Households’ Social & Economic 

empowerment, FATEN as a case Study 

 الصغيرةاثر القروض تقييم التمويل الصغير في فلسطين و تسليط الضوء على  إلىهذه الدراسة  وتهدف
على  سيما ، ولر للفئات المستهدفةمستوى الفقمن مؤسسة فاتن لإلقراض الصغير على  ةالمقدم

يار تم اختحيث  ،في جوانب التمكين القتصادي والجتماعي للمقترضين المقترضات من اإلناث
٪ من إجمالي محفظة 50حوالي  تمول األثر كونهافي دراسة تقييم مؤسسة فاتن لإلقراض الصغير 

 ى،الصغير األخر ، مما يجعلها المؤسسة المهيمنة بين مؤسسات التمويل في فلسطين الصغيرالتمويل 
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عينة تكونت  البيانات من المنهج الوصفي التحليلي والستبانة كاده لجمع أجريت هذه الدراسة باستخدام
 مقترض. 8300مقترض من مجتمع دراسة حجمه  386من 

ذا التأثير بشكل وقد تم تحديد هعلى المقترضين،  إيجابي تأثير هناك أنللدراسة وكانت اهم النتائج 
هناك العديد من  أنوبينت الدراسة الذين لديهم سنوات دراسية اقل،  رضينوالمقت اإلناثأفضل بين 

معدة جيدا، ودراسة الجدوى، ودراسة السوق، وتقييم الحتياجات، ل عم خطة) مثل العوامل والمؤهالت
ات التي تحول وهناك أيضا عدد من الصعوبات والعقبالمشروع، عناصر هامة لنجاح ك (والخبرة السابقة

واهمها عدم توفر التدريب المناسب على كيفية إدارة المشروع، وأسعار الفائدة  أي مشروعدون نجاح 
 .وق المحدود المصحوب بمنافسة شرسةالحتالل اإلسرائيلي، والسالمرتفعة، ووجود 

 األصغر(: بعنوان " العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل 2010) دراسة عقل
التعرف على العوامل المؤثرة في قرار منح الئتمان في  إلىهدفت هذه الدراسة  في قطاع غزة"

في قطاع غزة، ومعرفة درجة تأثير تلك العوامل على قرار منح الئتمان في  الصغيرمؤسسات التمويل 
تحديد مدى تأثير المتغيرات الشخصية) الجنس، العمر، المسمى  إلىتلك المؤسسات، كما هدفت 

 أسلوبلدرجة العلمية، سنوات الخبرة(، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الوظيفي، ا
 صغير تعمل في غزة. إقراضمؤسسات  10موظف ائتمان يعملون في  69المسح على عينة من 

العوامل تأثير على قرار  أكثرالسمعة المالية لطالبي الئتمان هي من  أننتائج الدراسة  أهموكانت 
ان، وجاء ثانيا عامل القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة، وجاءت بالمرتبة الثالثة الظروف الئتم

العامة المحيطة بطالبي الئتمان، وتبين كذلك أن مؤسسات اإلقراض ل تقدم  القتصادية والسياسية
لمقترض في التدريب للمقترضين قبل الحصول على القرض، ول تعتمد المؤسسة على عنصر الخبرة ل

  قرار منح القرض.

تطوره في فلسطين دراسة  وأفاق اإلسالمي األصغر( بعنوان " واقع التمويل 2010دراسة غانم )
واهم  اإلسالمي الصغيرواقع التمويل  معرفة إلىحيث هدفت هذه الدراسة  تطبيقية على قطاع غزة"

يه، استخدمت الدراسة المنهج المعيقات التي تحول دون انتشاره بما يتناسب على حجم الطلب عل
المسح الشامل لعينة الدراسة المتمثل في المدراء وموظفي  أسلوبالوصفي التحليلي، واستخدم الباحث 

الفاعلين في الشبكة الفلسطينية  األعضاءالصغير وهم  اإلقراضالعاملين في مؤسسات  اإلقراض
سات ويبلغ عدد مؤس 10عددهم  لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر )شراكة( في قطاع غزة ويبلغ

 موظف. 90العاملين 
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% من 15.88بلغت  اإلسالميحجم المحفظة للتمويل  أن أهمهاوقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 
، وهي نسبة ضعيفة مقابل حجم 2009ديسمبر  31مجموع المحفظة النشطة لهذه المؤسسات بتاريخ 

في  اإلسالميه يمكن تطبيق عدد من صيغ التمويل في فلسطين، وان اإلسالميالطلب على التمويل 
 أن إلىالمنتهية بالتملك، كما توصلت الدراسة  واإلجارةخاصة المرابحة  الصغيرمؤسسات التمويل 

هناك صعوبة في التغلب  أنالعاملة في قطاع غزة يعتقدون  اإلقراضنصف العاملين في مؤسسات 
% من العاملين في تلك 70.7وان ما نسبته  إلسالميا الصغيرعلى التحديات التي يواجها التمويل 

وذلك  اإلسالمي الصغير لالمؤسسات يرون انه يمكن التغلب على التحديات التي يواجها انتشار التموي
عند مستوى معنوية  إحصائيةمن خالل تطوير قدراتهم، كما بينت الدراسة بوجود فروق ذات دلله 

تعزى لمتغير مجال عمل المؤسسة )  الصغيرتطور التمويل  فاقأالدراسة حول  أفراد أراءبين  0.05
 وتقليدي، تمويل تقليدي(. إسالمي، تمويل إسالميتمويل 

الغذائي  األمن(: بعنوان "دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى 2010زينة ) أبودراسة 
 ربية"الة محافظات شمال الضفة الغالفلسطيني لدى الفئات المستهدفة: دراسة ح

الغذائي لكافة  األمنتحليل دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى  إلىهدفت هذه الدراسة 
الفئات المستهدفة في األراضي الفلسطينية، مع اخذ محافظات شمال الضفة الغربية كحالة دراسية وقد 

، وهي الوفرة بعادأالغذائي من ثالثة  األمنتم قياس دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى 
توضيح الدور الذي  إلىالغذائية، إمكانية الوصول للغذاء، وتوفير التنوع الغذائي كما هدفت أيضا 

الغذائي، وكذلك تحليل مدى اختالف هذا الدور تبعاا لعدة  األمنتلعبه هذه البرامج في جهود تحسين 
توضيح آليات عمل برامج  إلىفة متغيرات منها ما يتعلق باألسرة، ومنها ما يتعلق بالقروض، إضا

 التمويل الصغير وقدرتها على الستدامة.

مجتمع الدراسة من مقترضي المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية من مؤسسات اإلقراض الصغير وتكون 
 160مقترضاا، وقد استخدم عينة طبقية عشوائية لختيار  1325وعددهم  2008-2007لعامي 

اسة المنهج الوصفي، حيث تم توظيف أداتين بحثيتين المالحظة غير المباشرة، واعتمدت الدر مقترض، 
والمقابلة لكل أفراد العينة من مستفيدي ومقدمي خدمات التمويل الصغير، وتم جمع البيانات في الفترة 

 .SPSSوتحليلها باستخدام برامج التحليل اإلحصائي  2009-2010

لمبحوثين اختاروا القتراض من هذه المؤسسات لسهولة % من ا44أن  وكانت اهم نتائج الدراسة
إجراءات الحصول على قروض منها، ما يعني أن هذه المؤسسات ل زالت تشكل الوسيلة األسرع 
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للحصول على القروض لمن ل يستطيع القتراض من المؤسسات المالية الرسمية، احتلت مشاريع 
نسبة  أن، حيث إنتاجيتهابحوثين، وذلك بسبب سرعة زراعة الخضار المرتبة األولى ضمن مشاريع الم

قدرة مشاريع  أنذلك تبين  إلى ضافةباإل ثين حصلوا على القروض من أجل ذلك،% من المبحو 29
 قائمة، ان مشاريعهم ل تزال % من المبحوثين76 أكدمرتفعة، حيث كانت الستمرارية  على المبحوثين

% من أصحاب 77 % من المبحوثين، ويعزي 24ا نسبته م فيما تنوعت أسباب توقف المشاريع لدى
تتبع  % من المبحوثين أن المؤسسات المبحوثة95وأكد عدم نجاحها مالياا،  إلىالمشاريع المتوقفة ذلك 

% من المبحوثين درجة عالية من الرضا في التعامل مع 81وقد أظهر  آليات سهلة نسبياا لإلقراض،
نسبة الفائدة، وعدم % من المبحوثين عدم الرضا لرتفاع 19ر مؤسسات التمويل الصغير بينما أظه

 تلقيهم أي تدريب مسبق من مؤسسة اإلقراض.

(: بعنوان "دور التمويل في تنمية المشاريع الصغيرة دراسة تطبيقية على 2010) دراسة الدماغ
 (Non-Governmental Organizations) اإلقراضالمشاريع النسائية الممولة من مؤسسات 

في تنمية  NGOSالصغير  اإلقراضتحليل دور مؤسسات  إلىهدفت هذه الدراسة  في قطاع غزة"
لبيان مدى اختالف دور  2008-1995المشاريع النسائية الصغيرة في قطاع غزة للفترة ما بين 

رات القتصادية الخاصة بالمشاريع، ، واثر هذا الختالف على المؤشاإلقراضالتمويل بين مؤسسات 
 130هذه الدراسة على عينة عشوائية تبلغ  وأجريتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعت

 على عدد المشاريع الممولة. بناءا اختيرت  إقراضمشروع نسائي مختارة من قبل ثالث مؤسسات 

هي عدم وجود ارتباط بين عدد القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض وبين  نتائج الدراسة أهموكانت 
فاع وانخفاض راس المال المستثمر للمشروع، وهناك ارتباط تام بين نسبة التمويل الذاتي لرأس المال ارت

، ليس هناك ارتباط بين راس المال المستثمر للمشروع المستثمر وبين راس المال المستثمر للمشروع
لمشروع بارتفاع وبين ارتفاع وانخفاض متوسط الدخل الشهري للمشروع، يتناقص راس المال المستثمر ل

 ، اإلقراضسعر الفائدة المحدد من قبل مؤسسات 

تمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشة الفئات  أثر(: بعنوان" 2010دراسة الشايب )
 المستهدفة دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر"

شة للطبقات الفقيرة في المجتمع، وتهدف التمويل على مستوى المعي أثرهدفت هذه الدراسة إلى إظهار 
كذلك إلى لفت نظر الحكومات وأصحاب القرار إلى أهمية وضرورة دعم هذه الصناعة، باإلضافة إلى 
تعريف التمويل الصغير وتجربة بنك جرامين، وذكر المعيقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، 
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المنهج الوصفي التحليلي والستبانة ه الدراسة هذ واستخدمت ،اضوالتحديات التي تواجه مؤسسات اإلقر 
تكونت من  فرع بنها الصغيرمن مؤسسة التضامن للتمويل  عشوائيةعينة  البيانات من كاده لجمع

 مقترض. 2800مقترض من مجتمع دراسة حجمه  130

في وكانت أهم النتائج للدراسة يساهم تمويل المشروعات الصغيرة على زيادة دخل الفئات الفقيرة 
المجتمع وتحسين المستوى الصحي لهم، أما بما يخص مستوى التعليم فكان بشكل سلبي كون األسر 

جل زيادة اإلنتاج لألسرة، وكذلك مستوى ترك التعليم والتفرغ للمشروع من أتضطر إلى إجبار أبنائها ل
ساسية من جل تغطية الحتياجات األي كون األسر تحتاج إلى الدخل من أالسكن لألسرة كان سلب

على دوام المشروع، زيادة رأس مال  إيجابيبشكل  الصغيرالتمويل  يتأثر...، والجمأكل ومشرب 
 وتكبير حجم المشروع في المستقبل.المشروع ومن ثمة زيادة احتمالت 

التمويل الصغير ومتناهي الصغر  أثر"(: بعنوان 2009الصغير ) لإلقراضالشبكة الفلسطينية دراسة 
القروض الصغير  ألثريل كمي ونوعي تقديم تحل إلىهدفت الدراسة  "المقترضين أداءو على معيشة 
القروض للجهات المختصة من  إثرالمعلومات الحقيقية عن  توفيرو  ،المقترضين وأداءعلى معيشة 

قطاع لستعراض نشوء  إضافة من خالل سياسات وقرارات مناسبة،جل النهوض بقطاع التمويل أ
 .في فلسطينمراحل نموه و  التمويل الصغير

أدوات تجمع ما بين  استخدمت على الجمع ما بين المنهجيات الكمية والنوعيةوعملت هذه الدراسة 
مسح األثر على المستفيدين وعلى معيشة وصفات العائالت األسلوب الكمي والنوعي بما فيها 

من  مجتمع الدراسةيتكون و  .مسح رضي المستفيدينو ، وتحليل استخدامات القرض، التمويلالمرتبطة ب
إجمالي المقترضين الحاصلين على تمويل من أي نوع وألي غرض كان، والحاصلين على تمويل من 

، 2006كانون أول  31وحتى  2002اني كانون ث 1المؤسسات األعضاء في الشبكة للفترة ما بين 
ضين في المقتر % من إجمالي 40مقترضة ومقترض يمثلون  56,460بلغ حجم المجتمع المبحوث و 

حجم العينة  .وعليه تم سحب العينة باستخدام العينة الطبقية العشوائيةالضفة الغربية وقطاع غزة، 
 .مقترض ومقترضة 489المسحوب بلغ 

على أن التمويل الصغير والمتناهي الصغر من مؤسسات  للدراسة وجود األساسيةوبينت النتائج 
شكل مباشر وإيجابي على حياة المقترضين، حيث تبين اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، يؤثر وب

ي على المستوى الجتماع أوسواء على المشروع الصغير  لإلقراض إيجابي أثرالنتائج وجود 
أن مؤسسات التمويل تعمل وفقا للسمات العامة وبينت النتائج  المشاريع، أصحاب ألسرةوالقتصادي 

 .المياا ع لإلقراض المتناهي الصغر المتعارف عليها
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 اإلقراضبضمان المجموعة دراسة حالة برامج  اإلقراض( بعنوان" منهجية 2008)الصفدي دراسة 
  المجموعة واالدخار في قطاع غزة. بضمان

بضمان المجموعة وكيفية عمله في مؤسستين من  اإلقراضالتعرف على منهجية  إلىوهدفت الدراسة 
، ووضحت عناصر اإلقراض بضمان صالهوأبضمان المجموعة وهما فاتن  اإلقراضمؤسسات 

اشتملت المجموعة ومدى تطبيقه في مؤسسات اإلقراض واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي، و 
% من مقترضات مؤسسة أصالة، وبلغت 20مؤسسة فاتن و% من مقترضات 20عينة الدراسة على 

ستبانة التي تم توزيعها على مقترضة، وتم جمع البيانات باستخدام أداة ال 267عينة الدراسة 
 المقترضات.

المجموعة قبل الشتراك بالقرض، ولكن عند  أعضاءوكان اهم نتائج الدراسة بوجود معرفة قوية بين 
تشكيل المجموعات تقوم المؤسسة بتشكيل المجموعات بنفسها دون ترك الخيار للمقترضات بتشكيل 

قوم بالفعل بالضغط على العضوة التي ل تقوم المجموعة، ووجدت الدراسة بان عضوات المجموعة ت
كذلك بان المقترضات يعرفن بشكل واضح بانهن مسؤولت عن سداد قرض زميلتهم  وأظهرتبالسداد، 

في حال تخلفها عن الدفع، وتمثلت حوافز السداد من قبل المؤسسة بالحصول على قرض فردي 
اهم الحوافز للمقترضات حيث يعتبر  مستقبال، وكذلك حافز زيادة حجم القرض الذي يعتبر من

المقترضات ل  أنهه الزيادة مهمة جدا لحتياج مشروعهن المالي، ووجدت الدراسة  أنالمقترضات 
المقترضات يرغبن  أنيرغبن بالستمرار مع المقترضات اللواتي ل يلتزمن بالسداد، وكذلك وجدت 

مجموعة وذلك للحصول على  بالحصول على قروض فرديه اكثر من الحصول على قروض مع
 الستقاللية في الحصول على القرض وسداده.

المالي  األداءالجودة الشاملة وتأثيرها على  إدارة(: بعنوان " مدى تطبيق ركائز 2008)العاجز دراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى  ،النسائية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين اإلقراضفي مؤسسات 

طبيق ركائز إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض النسائية العاملة في قطاع التعرف على مدى ت
والتكنولوجية للمنافسة  اإلداريةوركزت الدراسة على العميل واحتياجات العاملين، والحتياجات غزة، 

 تأثيرها على األداء المؤسسي.و 

المسح الشامل لكافة األفراد واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت أسلوب 
 شخص، 109العاملين بمؤسسات اإلقراض النسائية وعددهم 

النسائية العاملة في قطاع غزة  اإلقراضتطبيق مؤسسات  أهمهاعدة نتائج  إلىوتوصلت الدراسة  
وبدرجات متفاوتة فقد كان اعلى مستوى تطبيق التركيز على  إيجابيالجودة الشاملة بشكل  إدارةركائز 

يز والتكنولوجيا للمنافسة يليه التركيز على العميل وثمة تحسين العمليات والترك اإلداريةلحتياجات ا
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للحصول على وبينت الدراسة أن هناك صعوبة في بعض اإلجراءات على تلبية احتياجات العاملين، 
 .من وجهة نظر المقترضين القرض
االقتصادي واالجتماعي للقروض  األثرتقييم ( بعنوان " 2009)واألبحاث اوبيتوم للدراسات دراسة 

القتصادي والجتماعي  األثرتقييم  إلىهدفت هذه الدراسة  الفلسطينية" المرأةالمتناهية الصغر على 
متعددة تتعلق بالتمكين  حيث غطت جوانب المرأة الفلسطينية ىالصغر علللقروض المتناهية 

دور المرأة في صنع و  العائلة من حالة الفقر، اجإخر ومدى مساهمتها في  ،والجتماعي القتصادي
المشاريع من ناحية الفشل و  أنماطالقرار وعالقات القوى في عائلتها و محيطها الجتماعي، وتقييم 
تحليل المشاكل التي تحول دون  إلىالنجاح، والدروس المستفادة واستعراض قصص النجاح، إضافة 

 ا.تطوير مشاريع المرأة، و تمكينه

 اإلطارتمدت الدراسة منهجية التقييم السريع بالمشاركة باستخدام المؤشرات التي تم اشتقاقها من واع
 10من  وتكون مجتمع الدراسةوتم استخدام أداة الستبانة والمقابلة لجمع المعلومات، المفاهيمي، 

امرأة  304 وتم اختيار عينة عشوائية بلغت صغير عاملة في الضفة الغربية فقط، إقراضمؤسسات 
 إقراضمقابلة مع مؤسسات  103 وأجريت ،مقترضة من مختلف المؤسسات ومختلف القطاعات

 امالت ميدانيات لمؤسسات اإلقراض.وع

الفقيرة  األسرالقروض المتناهية الصغر وصلت للنساء الفقيرات من  أن نتائج الدراسة أهمكانت و 
لتطوير وضعهن  أمامهنالفرص  تاحةإوهؤلء لديهن موارد متدنية وفرص محدودة، واستطاعت 

التدعيم الذاتي والتطوير  أن إلى باإلضافة، ، بالرغم من محددات الوصول التي تم مناقشتهاالقتصادي
 أنكما تبين ، والتواصل للمقترضات مع المحيط التصالتحسين مهارات  إلى أدى، والقدراتالمعرفي 
باتخاذ  عملياوالقيام  ،تالقرارارة النساء على اتخاذ على تطور مقداثر  وللتدعيم القتصاديللتمكين 
في تخفيف العنف  أثرا لإلقراض أن، كما تبين والصحية داخل األسرة والجتماعية القتصاديةالقرارات 

(، وتبين من خالل الدراسة أن مؤسسات اإلقراض النفسي والجسدي)  س على النساءاألسري الممار 
 عة وضمانات ل تناسب الفئات الفقيرة في المجتمع.تفرض أسعار فائدة بنسبة مرتف

 األسراالقتصادية واالجتماعية لقروض برنامجي  األثار(: بعنوان " تقييم 2001) شتيوي دراسة 
هدفت هذه الدراسة  "األردنالمنتجة وصناديق االئتمان المنفذين من قبل وزارة التنمية االجتماعية في 

ادية والجتماعية للقروض التي تقدمها وزارة التنمية الجتماعية من القتص األثارتحليل وتقييم  إلى
روعات في فشل تلك المش أوالمنتجة وبرنامج صناديق الئتمان، وتقييم نجاح  األسرخالل برنامج 

المرجوة منها وبشكل اكثر دقة فقد تم تقييم اثر المشاريع على دخل المنتفعين منها،  األهدافتحقيق 
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بشكل عام، كما تم تقييم المنتفعين للشروط الخاصة  لألسرةعمالة، وعلى مستوى المعيشة وعلى توليد ال
بالقروض فيما يتعلق بحجم القرض، وفترة السماح، ونسبة الفائدة، والقسط الشهري للقرض، وطريقة 

منح القروض، واستقصاء طريقة معرفة المنتفعين عن  إلجراءاتالسداد، وقد تم تقييم المنتفعين 
الحلول المقترحة  وإعطاءالمشاريع،  إدارةبرنامج، والمشاكل والصعوبات التي تواجه المنتفعين في ال
شاكل المنتفعين من وجهة نظرهم، استخدمت الدراسة منهج المسح الجتماعي بالعينة في جمع لم

عينة من  أسرة مقترضه، وتم اختيار 1663على مجتمع الدراسة المكون من  الدراسة وأجريتالبيانات، 
 يق الئتمان من مختلف المحافظات.مشروعا لصناد 100المنتجة و األسرمشروعا من برنامج  281

هناك تباين واضح في خصائص المقترضين حسب نوع البرنامج، حيث  أن النتائج للدراسة أهموكانت 
لكبيرة وتتميز ا األعمارمعظمهم من ذوي  أنكما المنتجة  األسرتغلب نسبة الذكور في مشاريع برنامج 

بخصوص حجم اسر المقترضين بان السمة الغالبة هي كبر حجم  أما، مستوياتهم العلمية بالنخفاض
اكثر من نصفهم من المتعطلين  أنوانخفاض عدد النشطين اقتصاديا، كما تبين النتائج  أسرهم

مستوى  أنبرنامج، كما في هذا ال اإلناثالنتائج ارتفاع عدد ربات البيوت من  أظهرت، كما نوالمتقاعدي
تشير النتائج بخصوص برنامج صناديق الئتمان و  أمادخلهم يتسم بالنخفاض الشديد قبل القتراض، 

 عام. 34% أعمارهن عن 40بنسبة وتقل، اإلناثارتفاع عدد  إلى

 الدراسات األجنبية 2.9.2

 discussing and evaluating the role of the بعنوان " (:2010عبد العزيز )دراسة 

Agricultural Bank of Sudan in the area of microfinance  " إلىهدفت هذه الدراسة 
من الجانب  على المقترضين وأثره تقييم دور البنك الزراعي السوداني في مجال اإلقراض الصغير

عراض قطاع اإلقراض الصغير ومكوناته، باإلضافة إلى است أدبيات، ودراسة الجتماعي والقتصادي
 .التجارب العالمية واإلقليمية ومقارنتها مع التجربة المحلية لإلقراض الصغير

، واعتمدت على أداة الستبانة لجمع البيانات من عينة ة المنهج الوصفي التحليليواستخدمت الدراس
البنك الزراعي  مقترضاا في 4775مجتمع الدراسة البالغ  مقترض من 90عشوائية مكونه من 

 .السوداني

التمويل الذي يقدمه البنك الزراعي السوداني له أثر إيجابي على حياة  أنوكانت اهم النتائج للدراسة 
المقترضين من الجوانب القتصادية والجتماعية، وبينت الدراسة بعدم وجود الوعي الكامل لسياسات 

ات المستفيدة من البنك وبرامج اإلقراض الصغير المقدمة من البنك الزراعي السوداني، واتضح أن الفئ
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 إلىالزراعي هي ليست بالفئات الفقيرة بل هم من محدودي الدخل أو ليس لديهم دخل ثابت، باإلضافة 
 أن هناك صعوبة في اإلجراءات للحصول على القرض. 

 National impact Survey of microfinance( : بعنوان "2008) Planet Financeدراسة 

in Egypt  "  مساعدة الشركاء في التمويل الصغير في مصر على الضطالع  إلىالدراسة هدفت هذه
بتوسيع نطاق خدمات التمويل بشكل مستدام وفعال في هذا القطاع بما يضمن قيام التمويل الصغير 
في مصر برسالته الجتماعية في الجوانب المتعلقة بتخفيف حدة الفقر والتنمية القتصادية والتمكين، 

سة على التقييم الكمي للمدى الذي وصلت اليه المشاركة في برامج التمويل متناهي وركزت الدرا
هذه الدراسة  وأجريت على تنمية المشاريع الصغيرة ومكافحة الفقر، إيجابيالصغر من حيث خلق اثر 

السوق وهي بمثابة -المعرفة-األثرباستخدام منهجية تتبناها مؤسسة بالنت فاينينس وهي منهجية 
الكمية والكيفية لتحديد خصائص العميل وبحث  األساليبيستخدم  اإلجرائيللتدريب والبحث  برنامج

من عمالء مؤسسات التمويل الف مقترض  900أما مجتمع الدراسة فبلغ ب بالسوق وتقييم األثر، الطل
 شخص. 2470من  تكونت عشوائية الدراسة بطريقة عينة وتم اختيار في مصر

على مستوى  األثرعلى تنمية هذه المشروعات، من حيث  إيجابيهناك اثر  أنوجاءت اهم النتائج 
واحدث  إيجابيعليهم بشكل  الصغير% من المقترضين اثر التمويل 76 أنتبين الدراسة  األفرادمعيشة 

في نوعية وكمية الغذاء،  إيجابيلهم شعور بالستقالل الذاتي، ولحظ اكثر من نصف المبحوثين بتغير 
تحقق الستدامة المالية وهي بذلك ل تستهدف  أنؤسسات اإلقراض الصغير ل تستطيع م أن وتبين

ل سلبي على جودة المحفظة جل تجنب أي تعثر مالي لديها الذي يؤثر بشككمقترضين من أالفقراء 
 وتبين أناشد الفقراء المنتشرين في العالم،  إلىيصل  أنان التمويل الصغير ل يستطيع للمؤسسة، و 

والتي ل تتناسب مع  مشاريعهم تعود ألسباب ارتفاع أسعار الفائدةمقترضين المتعثرة األسباب للاهم 
حجم القرض، مما يجبر الفقراء على سداد الدفعات للقرض ولو كان ذلك على حساب عائد المشروع 

يشمل انتشار واسع لكي  ل يحقق الصغيرالتمويل  وتبين كذلك أنالذي ل يحقق األرباح العالية، 
كانيات المادية لمؤسسات قلة اإلم إلىالمناطق المهمشة والفقيرة في العالم، ويعود السبب في ذلك 

 اإلقراض.
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 Mourji (2000 :)Impact Study of the Zakoura Microcredit Programدراسة 

مقترضات، على حياة الهدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر برنامج اإلقراض الذي تقدمة مؤسسة زاكورة 
معرفة  إلى، باإلضافة ومعرفة متطلبات المشاركات ومدى رضاهن عن البرامج المقدمة من المؤسسة

 أسباب مغادرة المقترضات للبرنامج.

ألف مقترضة من مؤسسة  34المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة واستخدمت الدراسة 
 199صاحبة مشروع جديد، و 108نشطة، و مقترضة 190زاكورة، وتم اختيار عينة عشوائية من 

 مقترضة غادرة البرنامج.

من حيث التأثير على المشروع كان هناك أثرا إيجابياا تمثل في زيادة األرباح للدراسة وكانت اهم النتائج 
فقد زاد مستوى دخل األسرة وهناك  األسرةعلى مستوى  التأثير أماوراس المال العام وزيادة األصول، 

مستوى نظام معيشة األسرة، ومن حيث الرضا أبدت المقترضات درجة عالية من الرضا عن تحسن في 
الخروج من البرامج بالنسبة للمقترضات فتمثلت  أسبابالبرامج المقدمة من المؤسسة، وكانت اهم 

 التكلفة المرتفعة للقروض.بصغر حجم القروض و 

 Chen, Snodgrass (1999" :) An Assessment of the Impact of SEWA Bankدراسة 

In India"  تقييم اثر القروض المقدم من إلىحيث هدفت هذه الدراسةsewa bank   للمقترضات على
واعتمدت  ،المقترضات على البرامج المقدمة رضامدى  إلى، باإلضافة األسريةالمشروع وكذلك حياتهم 

أما  لمقابلة والستبانة لجمع المعلوماتواستخدمت الدراسة أداة ا (PRAهذه الدراسة منهجية المشاركة )
وتم اختيار عينة  sewa bankعلى قروض من  االف مقترض حصلو  55مجتمع الدراسة فبلغ 

 .sewa bankمقترض من مختلف القطاعات في  900عشوائية تكونت من 

، % من المقترضات يعيشن تحت خط الفقر40 أن األسرةعلى مستوى  نتائج هذه الدراسة أهموكانت 
المقترضات المتعلمات ن مستمر على المنزل، وان يعلى إجراء تحسالقدرة  لديهم أصبحوبعد القرض 

فتبين أن على مستوى المشروع بالمشروع أكثر من غير المتعلمات، أما  لديهن القدرة على الستمرار
عملن التي تفرغ وقتها لمشروعها الخاص يحصلن على نسبة دخل اعلى من اللواتي ي المقترضات

على مستوى الثقة ية من األصول الثابتة في المشروع، و بالمشروع كوسيلة دخل ثانية، ويملكن نسبة عال
 تحسن المقترضة على المستوى الشخصي.  إثباتبالنفس لم تستطيع المؤشرات التي تقيس الثقة بالنفس 
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 بعنوان :(Kahn ،2007) Rahamanدراسة 

Impact of microfinance on living standards, empowerment and poverty 

alleviation of poor people: A case study on microfinance in the Chittagong 

district of Bangladesh. 

 معرفية مبدا عمل اإلقراض الصغير باستخدام منهجية اإلقراض، باإلضافة إلى  سة إلىالدرا تهدف هذه
تخفيف من واللفئات المستهدفة من حيث الدخل والدخار الخ اعلى  الصغيرقياس تأثير التمويل 

المستهدفة في بنغالديش، وذلك عن طريق توفير التمويل الزم إلنشاء  اتمستويات الفقر بين الفئ
مشاريع اقتصادية للفقراء وتوفير المتابعة والرقابة الدائمة على جميع مراحل عمل المشروع، واستخدمت 

مقترضاا من كافة القرى في  109عشوائية حجمها التحليلي وتم استخدام عينة  الدراسة المنهج لوصفي
ى هم من النساء ومعظمهم من المستو  ، وبينت الدراسة بان معظم المقترضينشيتاغونغ في بنغالدش

كما بينت بأن المشاريع التي أنشأها الفقراء ساهمت في زيادة دخلهم   ،التعليمي )ابتدائي فما دون(
مالي لالستخدام الطارئ وعند الحاجة، باإلضافة إلى أن برامج التمويل مبلغ  درتهم على ادخاروزيادة ق

وتساعد الفقراء في زيادة ثقتهم بأنسهم  تمكين الفقراء اقتصاديا واجتماعيابوثيقاا  رتبط ارتباطاا تالصغير 
كثر من فرد في ، وأظهرت الدراسة بأن التمويل الصغير ساهم في توفير  فرصة عمل ألوقدراتهم

 .األسرة

 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.9.2

أن توفر البيانات والمعلومات  يتضحمن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي تضمنتها الدارسة أعاله، 
 ،الصغير في التمكين القتصادي والجتماعي اإلقراضقياس دور مؤسسات من متطلبات  تعتبر

 ، ففي الدراساتالصغير اإلقراض بوضوح إلى أهمية دراسة اروتصنيفها يش السابقةبتحليل الدراسات و 
جوانب جزئية في قطاع التمويل الصغير، سواءا حول الطار  تناولت السابقة وخاصة المحلية والعربية

في قطاع  األداءواقع قطاع التمويل في فلسطين أو حتى مقترحات لتحسين  أوالقانوني الناظم للقطاع 
الصغير في التمكين  اإلقراضوذلك تحت عناوين لموضوعات ذات عالقة بدور مؤسسات  التمويل،

القتصادي والجتماعي للمقترضين أو أخرى تقترب منها، مثل دور التمويل الصغير في تنمية 
هذه الدراسات  ذلك أن ويتضح من، اإلقراضفي مؤسسات  اإلقراضالمشاريع الصغيرة، منهجية 

كما  وأهمية الدراسة، واألسئلةهداف اسات السابقة من حيث مشكلة الدراسة واألعن جميع الدر  تختلف
الصغير  اإلقراضمؤسسات أن تساعد  يمكن لهذه الدراسة كما ،تختلف في اختيار العينة وحجم العينة

 .الصغير اإلقراضوعلى أسس علمية في مجال  على تحقيق نموذج مؤسسي



 

53 
 

 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

للخطوات واإلجراءات المتبعة من قبل الباحث في تحديد مجتمع يشتمل هذا الفصل على وصف 
الدراسة وعينتها، باإلضافة إلى التحقق من صدق األداة وثباتها، إلى جانب تحديد أداة الدراسة، وكذلك 

والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل نتائج وبيانات تلك الدراسة.وصف متغيرات الدراسة   

 منهجية الدراسة 1.3
حول الموضوع  ةالسابق ياتتم الرجوع إلى األدبالتحليلي، و  المنهج الوصفي استخدمت هذه الدراسة

وجهة المقابلة من خالل الطالع على  أداة  إلى، كما سيتم الستناد لتوضيح الخلفية النظرية للدراسة
تصميم  دب السابق والدراسات السابقة تموبالستناد إلى األ ،مجموعة من المختصين باإلقراضنظر 

للتعرف على وجهة نظر الفئات المستفيدة حول  استبانة استهدفت جمع البيانات المتعلقة بالموضوع
باحث بتوزيع " في التمكين القتصادي والجتماعي، حيث قام الأكادالصغير " اإلقراضدور مؤسسة 

وذلك ليتم تحليل النتائج باستخدام برامج  ،على العينة المجتمعية للوصول إلى أهداف الدراسة استبانة
والتقارير ذات العالقة بالموضوع، كما تم  األدبياتمراجعة  إلى إضافة، (SPSS)التحليل اإلحصائية 

في جمع المعلومات  أكادكة ومؤسسة استشارة الكادر الوظيفي للشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير شرا
ومؤسسة شراكة،  وتم استخدام المالحظة من خالل الزيارات  أكادعن طريق المقابلة مع مدير مؤسسة 

 .ومؤسسات اإلقراض الصغير العاملة في فلسطين الميدانية لبعض الفئات المستهدفة من المقترضين

  مجتمع الدراسة 2.3

" في محافظات أكادالصغير " اإلقراضالتي تلقت قروضاا من مؤسسة  يتمثل مجتمع الدراسة في الفئات
ويبلغ عددهم  2016وحتى عام  2013الضفة الغربية )جنين، رام هللا، الخليل( خالل الفترة من عام 

مقترضاا من  120على اختيار عينة عشوائية طبقية تتكون من  ، وقامت الدراسةمستفيد 3,063
، حيث تم 2016-2013ر "أكاد" خالل الفترة اإلقراض الصغيالمستفيدين من قروض مؤسسة 

سحب العينة وتم  ،لدينا مجموعة متجانسة وفعالة أنمستويات للطبقات لضمان  أربعاستخدام 
 :بالعتماد على الطبقات التالية
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 .)الطبقة األولى: المحافظة )جنين، رام هللا، الخليل 

  ،مدينة(.الطبقة الثانية: مكان السكن )قرية، مخيم 

  .)الطبقة الثالثة: الجنس )ذكر، أنثى 

 القطاعات )تجاري، زراعي، صناعة وتعدين، قروض استهالكية(. :الطبقة الرابعة 

 

 وصف عينة الدراسة 3.3

مقترضاا من المستفيدين من قروض مؤسسة اإلقراض  120تم اختيار عينة عشوائية طبقية تتكون من 
، حيث تم مراعاة توزيع العينة بشكل يتناسب وفئات 2016-2013الصغير "أكاد" خالل الفترة 

المستفيدين ومناطق تواجدهم والقطاعات التي تغطيها هذه القروض في محافظات الضفة الغربية التالية 
 كونها تغطي المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى للضفة الغربية. ،)جنين، رام هللا، الخليل(

 اسة حسب متغيراتهاتوزيع عينة الدر  1.3 رقم جدول
 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 موقع المقترض

 50% 60 جنين 
 16% 20 رام هللا والبيرة 

 34% 40 الخليل 

 القطاعات

%40 48 القطاع التجاري  
%36 42 القطاع الزراعي  

%5 7 قطاع الصناعة والتعدين  
%19 23 قطاع القروض االستهالكية  

 الجنس
 42.5% 51 كرذ

 57.5% 69 أنثى
 %100 120 المجموع
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 غيراتهاع عينة الدراسة لمدينة جنين حسب متتوزي 2.3جدول رقم 

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 موقع المقترض

 %75 45 قرية
 %19.1 11 مدينة
 %5.9 4 مخيم

 الجنس
 28% 18 ذكر
%72 42 أنثى  

 القطاعات )اإلناث(

%39 17 قطاع تجاري  

%45 20 قطاع زراعي  

%5 1 قطاع صناعة وتعدين  

%11 4 قطاع قروض استهالكية وشخصية  

 القطاعات )ذكور(

%50 9 قطاع تجاري  

 %33 5 قطاع زراعي

 %9 2 قطاع صناعة وتعدين

%8 2 قطاع قروض استهالكية وشخصية  

 %100 60 المجموع

 تغيراتهامراسة لمدينة رام هللا حسب توزيع عينة الد 3.3جدول رقم 

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 موقع المقترض

 %75 15 قرية
 %19.1 4 مدينة
 %5.9 1 مخيم

 الجنس
 40% 8 ذكر
%60 12 أنثى  

 القطاعات )اإلناث(

%43 5 قطاع تجاري  

%12 2 قطاع زراعي  

%6 1 قطاع صناعة وتعدين  

%39 4 ستهالكية وشخصيةقطاع قروض ا  

 القطاعات )ذكور(

%41 3 قطاع تجاري  

%10 1 قطاع زراعي  

%6 1 قطاع صناعة وتعدين  

%43 3 قطاع قروض استهالكية وشخصية  

 %100 20 المجموع
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 تغيراتهامتوزيع عينة الدراسة لمدينة الخليل حسب  4.3جدول رقم 

 النسبة المئوية % التكرار التصنيف المتغير

 وقع المقترضم

%81 33 قرية  
%14 5 مدينة  
%5 2 مخيم  

 الجنس
%62 25 ذكر  
%38 15 أنثى  

 القطاعات )اإلناث(

%28 4 قطاع تجاري  

%38 6 قطاع زراعي  

%7 1 قطاع صناعة وتعدين  

%27 4 قطاع قروض استهالكية وشخصية  

 القطاعات )ذكور(

%38 10 قطاع تجاري  

%32 8 قطاع زراعي  

%3 1 ع صناعة وتعدينقطا  

%25 6 قطاع قروض استهالكية وشخصية  

 %100 40 المجموع

 

 الدراسة أداة 4.3

 والهددف مدن ذلدك جمدع المعلومدات ،كأحد أدوات البحدث وهدي مجموعدة مدن األسدئلة الستبانة تم اعتماد
 اإلحصدددائي التحليدددلأجدددل  مدددن مصدددممة تكدددون  السدددتباناتأن  حيدددثالبحدددث،  موضدددع األشدددخاص مدددن

 البياندات تجميدع السدهل مدن يجعدل بشدكل محدددة قياسدية إجابدات لهدا لسدتباناتوتكون هدذه ا إلجابات،ل
، وقدد قددام الباحدث ببندداء السدتبانة وتطويرهددا كدأداة لجمددع المعلومدات مددن خدالل مراجعددة األدب وتنظيمهدا

التددي بحثددت فددي وقددام الباحددث بمراجعددة األبحدداث والدراسددات والكتددب  ،النظددري المتعلددق بموضددوع الدراسددة
وقدد تكوندت أداة الدراسدة مدن  دور مؤسسات اإلقراض في تمكين الفئات المسدتهدفة اقتصدادياا واجتماعيداا،

 في الجدول التالي: كما هو مبين نجزئيي
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 تبانة الدراسةللجزء األول من اسيوضح المحاور الرئيسية  5.3جدول رقم 

عدد  المحور الرقم

 األسئلة

ات األوليدة الخاصدة بدالمقترض الدذي يقدوم بتعبئدة السدتبانة الشخصدية، ويحتوي على البيان 1

وهددي: الندددوع الجتمددداعي )الجدددنس(، الفئدددة العمريدددة التدددي ينتمدددي إليهدددا )العمدددر(، التحصددديل 

باإلضدافة إلدى ، العلمي للمقترض، ومكان السكن )قرية، مدينة، مخيم(، وعدد أفدراد األسدرة

 ول على القرض وبعده.معرفة متوسط الدخل للمقترض قبل الحص

 

9 

وهددددفت هدددذه األسدددئلة إلدددى التعدددرف علدددى طبيعدددة القدددرض مدددن حيدددث حجدددم القدددرض ونوعددده  2

وتدداريخ الحصددول عليدده ومددا هددي األسددباب التددي اخددذ ألجلهددا القددرض، كددذلك معرفددة طبيعددة 

المشدروع مددن حيددث مكاندده، وملكيتدده، وهددل سدداهم فددي تشددغيل عمددال جدددد، وكيفيددة التسددويق 

 ع.لمنتجات المشرو 

 

16 

 

 لجزء الثاني من استبانة الدراسةالرئيسية ل محاوراليوضح  6.3جدول رقم 

عدد  المحور الرقم

 األسئلة

وهدفت هذه األسئلة إلى التعرف على أثر سياسة مؤسسات اإلقدراض علدى المقترضدين ومدا  1

هو تقييم المقترضين لمؤسسة اإلقراض التي منحتهم القرض، وهدل سداعدت تلدك السياسدات 

فددي تشدددجيعهم والمسددداهم فددي نجددداح مشددداريعهم، ومعرفددة مددددى رضدددا المقترضددين عدددن حجدددم 

القدددرض ونسدددبة الفائددددة وفتدددرة السدددداد، والضدددمانات المطلدددوب، والخددددمات التدددي تقددددمها تلدددك 

 المؤسسات.

 

14 

 17 وهدفت هذه األسئلة إلى تقييم أثر القروض على الجانب القتصاد للمقترضين. 2
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 15 سئلة إلى تقييم أثر القروض على الجانب الجتماعي للمقترضين.حيث هدفت هذه األ 3

وهددددفت هدددذه األسدددئلة إلدددى معرفدددة األسدددباب التدددي تحدددول دون تمكدددين المقترضدددين اقتصددداديا  4

 واجتماعيا.

17 

وهدددددفت هددددذه األسددددئلة إلددددى الخددددروج بمقترحددددات تسدددداهم فددددي تمكددددين المقترضددددين اقتصدددداديا  5

 واجتماعيا.

9 

 

 الستجابات على الجزء الثاني من خمس درجات حسب سلم ليكرت، وهي: وقد تكون سلم

 إليهدداممدا كدان يتوقدع فدي موضدوع البحدث. ورمدز  أكثددرالمقتدرض وجدد  أنأوافدق بشددة: حيدث تددل علدى 
 .5الرقم  إلى اإلحصائيبالتحليل 

 .4بالرقم  إحصائيا إليهاالمقترض وجد ما كان يتوقع، ورمز  أن إلىأوافق: تشير 

لعددم مطابقدة  أولتحيدده ألسدباب خاصدة،  أولعدم معرفته،  إماد: لم يجاوب المقترض على السؤال محاي
 .3بالرقم  إحصائيا إليهاالسؤال لوضعه. ورمز 

 .2بالرقم  إحصائيا إليها، ويرمز ي المقترض اقل مما كان يتوقعهبشدة: وهنا يعط أعارض

مددا كددان يتوقعدده فددي موضددوع البحددث، ويشددار المقتددرض وجددد اقددل بكثيددر م أن إلددىبشدددة: تشددير  أعددارض
 . )سلم ليكرت(.1بالرقم  إحصائيا إليها

 األداةصدق  5.3

( 5قدددام الباحدددث بعدددرض أداة الدراسدددة علدددى مجموعدددة مدددن المحكمدددين المختصدددين،  حيدددث بلدددغ عدددددهم )
(، حيدث ُطلدب مدن المحكمدين تحكديم السدتبانة وصدياغة 3.3محكمين، مرفق أسماءهم في ملحدق رقدم )

اتهددا، ومدددى مناسددبتها للمجددال الددذي ُوضددعت لدده، إمددا بالموافقددة علددى الفقددرات أو تعددديل صددياغتها أو فقر 
وردت  أخدددرى حددذفها لعدددم أهميتهددا، وقددد رأى المحكمددون بضددرورة اإلبقدداء علددى بعددض الفقددرات، وحددذف 
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عمليدة مضامينها في فقرات أخرى، وفصل بعض الفقرات إلى فقرتين، ولقد تم األخدذ بدرأي األغلبيدة فدي 
ويكدون قدد تحقدق الصددق ن هذه الستبانة، يالتحكيم، وقد كان لمالحظات المحكمين دور كبير في تحس

 .(2.3لالستبانة، حيث أصبحت أداة الدراسة في صورتها النهائية ملحق رقم )

 ثبات األداة 6.3

، وتدم احتسدداب أفددراد 8قدام الباحدث بددالتحقق مدن ثبددات األداة مدن خدالل توزيعهددا علدى عينددة مصدغرة مدن 
( وهدذا يددل %90.8( لفحدص التسداق الدداخلي للفقدرات وبلغدت قيمتده )Cronbach’sAlphaمعامل )

 م توزيعها على كامل عينة الدراسة.جاهزة ليت وأصبحتالستبانة تتمتع بثبات يفي بأغراضها،  أنعلى 

 تصحيح األداة 7.3

ليكارت  اة الدراسة واستخراج النتائج وفقا لتدرجفي عملية تصحيح فقرات أد التالي لقد تم اعتماد التوزيع
 الخماسية.

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 

 

 مفتاح التصحيح 

 الدرجة النسبة المئوية الوسط الحسابي

 مرتفعة % فما فوق 70 فما فوق  3.5

 متوسطة %70-%50من  2.5-3.5

 منخفضة %50اقل من  2.5اقل من 
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 متغيرات الدراسة: 8.3

 :التالية تشتمل هذه الدراسة المتغيرات
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 المعالجات اإلحصائية 9.3

حيث تم بعد إدخالها إلى جهاز  (spss)تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 
 الحاسب اآللي:

 لستبانة. استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات ا 

 .استخراج النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث 

 تم ( استخدام اختبارMann-Whitney ) اختبارو (Kruskal-Wallis)  اختبار باإلضافة إلى
( لمعرفة الفرق بين متوسطات الفقرة One Sample T Testلمتوسط عينة واحدة ))ت( 

وذلك لفحص الفرضيات المتعلقة بمتغيرات  التحليل األحادي اختباركذلك و ، 3والمتوسط الحيادي 
 الدراسة.

 

 

 

 مكان السكن، الدخل الشهري قبل القرض. العمر، المستوى التعليمي،: الجنس، المتغيرات الضابطة

 :المغير المستقل

القرض المقدم من مؤسسة 
 اإلقراض الصغير أكاد

 
  

 المتغيرات التابعة:

مؤشرات التمكين القتصادي  .1
 مستهدفةللفئات ال

مؤشرات التمكين الجتماعي  .2
 للفئات المستهدفة
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 الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

عرضاا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة يتناول الفصل 
الدراسة واستعراض أبرز نتائج الستبانة التي والتي تم التوصل إليها، لذا تم إجراء المعالجات 
اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها 

 وتحليلها في هذا الفصل.

 وفق خصائص المقترضين لعينة الدراسة اإلحصائيالوصف  1.4

الجنس  متغير توزيع عينة الدراسة حسب 1.4 لجدو   

 النسبة المئوية % عدد متغير الجنس

 41.7 50 ذكر 

 58.3 70 أنثى

 100.0 120 المجموع 

األغلبية من الفئات المستهدفة هي من النساء مما يدل على مدى أن  (1.4يتضح من الجدول رقم )
، ويدل كذلك بقدرتها على إدارة المشاريع إيماناا بدور المرأة في المجتمع و  اهتمام مؤسسات اإلقراض

على مدى تطبيق تلك المؤسسات لرسالتها الجتماعية بالوصول إلى اشد الفقراء دون تمييز بين الرجل 
 .والمرأة 

مكان السكن متغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :2.4جدول   

 النسبة المئوية العدد متغير مكان السكن

 %77.5 93 قرية

 % 16.7 20 مدينة

 % 5.8 7 مخيم

 100.0 120 المجموع
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يدل سكان مناطق ريفية )قرى( وهذا هم من المبحوثين % 77.5 أن( 2.4الجدول رقم )في  يظهر
ة وهذا يتفق مع رؤيتها وأهدافها التي تسعى المهمشتستهدف المناطق الريف  على أن مؤسسة أكاد

% من العينة وهذه النسبة قليلة جدا مما يستدعي القيام 5.8، أما المخيمات فكانت النسبة لتحقيقها
من المناطق التي ترتفع فيها لستهداف المخيمات كونها  مؤسسة أكادبخطوات عملية جادة من قبل 

نسب الفقر والبطالة، ومن خالل المقابالت التي أجراها الباحث مع مؤسسات اإلقراض تبين عدم وجود 
المؤسسات في المخيمات الفلسطينية باستثناء فرع واحد لمؤسسة فاتن أي فرع أو مكتب إقراض لتلك 

 في مخيم الجلزون في مدينة رام هللا.

 .والتحصيل العلمي والحالة الجتماعية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر :3.4جدول رقم 

متغير عدد 
 أفراد األسرة

النسبة 
 المئوية

متغير الحالة 
 االجتماعية

 النسبة
 المئوية

متغير التحصيل 
 العلمي

النسبة 
 المئوية

النسبة  متغير العمر
 المئوية

 30اقل من  54.2 ثانوي فاقل %14.2 عزباء/أعزب 23.3 ل يوجد
 سنة

30.0 

 37.5 سنة 39- 30 14.1 دبلوم %79.1 متزوج/ة 47.6 3 – 1من 

 49 - 40 30.0 بكالوريوس %2.5 ة/أرمل 20.8 7 – 4من 

 سنة

22.5 

فأكثر 50 1.7 دراسات عليا %4.2 مطلق/ة 8.3 فأكثر 7  10.0 

 100.0 المجموع 100.0 المجموع 100.0 المجموع 100.0 المجموع

 

أكثر من ) اقل نسبة هي الفئة العمريةأن يوضح  (3.4) رقم لجدولن اإمن حيث التركيبة العمرية، فو 
ن قدرتها محدودة إعمر المتقدم فوبحكم ال عزى ذلك إلى كون تلك% وي10 نسبتها وكانت (سنة 50

ا، ومن المالحظ هنا أن مؤسسة اإلقراض الصغير أكاد تستهدف كل تابعة المشاريع وإدارتهعلى م
 الفئات العمرية.

قل من ثانوي، ويعزى ذلك إلى أالحاصلين على هم من مبحوثين المن  النسبة األكبريظهر الجدول و 
 الفلسطيني كونها ل تحملفرص العمل في السوق  كون تلك الفئة األقل حظاا في الحصول على

 مقابلة الباحثومن خالل  ،%1.7لعليا فكانت ، أما النسبة األقل فهي حملة الشهادات امؤهالت علمية
اتضح أنهم حصلوا على القرض بغرض سداد دين واعتبروا أن تلك القروض المقدمة من مؤسسات 
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تهم العلمية، ومن هنا نالحظ أن مؤسسة اإلقراض الصغير وإمكانيا تلبية تطلعاتهمل تكفياإلقراض ل 
 أكاد تطورت وأصبحت تناسب حتى الفئات التي لها نصيب في التعليم.

متزوجين ويعزى العينة المبحوثه هم من الأما الحالة الجتماعية فيشير الجدول أن النسبة العظمى من 
ظروفها المعيشية نظراا لزيادة اللتزامات  سعي تلك الفئات إلى تحسين ذلك من وجهة نظر الباحث إلى

 المادية المترتبة عليهم بعد الزواج.

وتعد هذه  أفراد 7% ينتمون لعائالت تتكون من أكثر من 8.3 نوأما من حيث عدد أفراد األسرة فإ
النسبة قليلة، ومن المفترض أن تكون األسر األكبر حجماا أكثر إقبال على القروض كونها تحتاج إلى 

مما يتوجب على مؤسسات اإلقراض أن تسعى جاهدة للوصول إلى تلك  ،خل شهري اعلى من غيرهاد
 الفئات.

خر وهو ما يشير إلى أن معظم % من عينة الدراسة لديهم دخل آ70 نووفقاا إلجابات المبحوثين فإ
 القروض تأتي لتحسين الدخل وليس كمصدر دخل أخر.

  .الحصول على القرض وبعد ري قبليبين متوسط الدخل الشه: 4.4جدول رقم 

متوسط الدخل 
 الشهري 

قبل الحصول 
 على القرض

النسبة المئوية قبل 
 الحصول على القرض

بعد الحصول 
 على القرض

النسبة المئوية بعد 
 الحصول على القرض

1500اقل من   12 10.1 3 2.5 

1500 – 2000 39 32.8 17 14.2% 

2001 – 2500 37 30.3 46 38.4% 

2501 – 4000 21 17.6 39 32.5% 

فأكثر 4000  9 7.6 14 11.6% 

 80. 1 0.02 2 ل يوجد

 100.0 120 100.0 120 المجموع

 

% 42.9ما يقرب ن المبحوثين على استبانة الدراسة فإومن خالل إجابات ( 4.4وفقاا للجدول رقم )
ن هذه فإ الفلسطيني ركزي الم إلحصاء( ووفقا لجهاز الشيق 2293) أن دخلهم الشهري اقل من اصرحو 
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كون المتقدمين للقروض الصغيرة من الفئات ارتفاع هذه النسبة  ويعزى األسر تعيش تحت خط الفقر، 
بمستوياتهم المعيشية،  ن وضعهم المعيشي من خالل تنفيذ مشاريع خاصة بهم ترتقييالمحتاجة لتحس

 ها ورسالتها في المجتمع.وهنا نالحظ أن مؤسسة أكاد تستهدف الفقراء وهذا ينسجم مع رؤيت

  المشروعالقرض و لعينة الدراسة وفق خصائص  اإلحصائيالوصف  2.4

يبين النشاط القتصادي للمشروع وخدمات يرغب المقترضين في الحصول عليها من : 5.4جدول رقم 
 مؤسسات اإلقراض أكاد

في  للمشاريع اإلنتاجية خدمات يرغب المقترضين
 قراضالحصول عليها من مؤسسات اإل

النشاط االقتصادي  النسبة
 للمشروع

 النسبة

%2.54 تجاري  23.7 تدريب  

%7.53 زراعي 39.5 تسويق  

%7.5 وإنتاجتصنيع  35.5 ل ارغب بالحصول  

%12.5 استهالكي شخصي 1.3 غير ذلك  

 100.0 المجموع 100.0 المجموع

 

متنوعة م بتقديم قروض يتضح أن مؤسسة أكاد لإلقراض الصغير تقو ( 5.4ومن خالل الجدول )
لبية الرغبات تجاري، زراعي، تصنيع وإنتاج، واستهالكي( وهذا يحسب لمؤسسة أكاد اهتمامها بت)

ويعزو الباحث النسبة القليلة لقطاع التصنيع واإلنتاج إلى التكلفة العالية التي المختلف للمقترضين، 
ل هذه التدخالت من قبل مؤسسات مما يجعل من الصعب تغطية نفقات مث ،تحتاجها هذه المشاريع

 اإلقراض باستثناء المشاريع الصغيرة مثل الخياطة والتطريز وغيرها من المشاريع الصغيرة.

% من المبحوثين برغبتهم في 39.5أشار أما الخدمات التي يرغب المقترضين في الحصول عليها فقد 
لى الضعف الذي تعانيه األسواق ويعزى ذلك إ في تسويق منتجاتهم، مالحصول على مساعدات تفييده

% منهم برغبتهم في الحصول على تدريب قبل البدء بتنفيذ مشروعهم 23.7وصرح  ،الفلسطينية
وهذا يدل على وعي المقترضين لضرورة حصولهم على تدريب  من أدارته بالشكل الصحيح، اليتمكنو 

م بالحصول على أي خدمة غبته% منهم بعدم ر 35.5كما أشار  مسبق بكيفية إدارة مشاريعهم الخاصة،
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أو  أخرى تقدمها مؤسسة أكادالمعرفة المسبقة من المقترضين بعدم وجود خدمات  ويعزى ذلك إما إلى
 لوجود الخبرة المسبقة لديهم بالمشروع المراد تنفيذه.

 .وعدد العاملين في المشروع يبين طرق تسويق المنتجات للمشاريع اإلنتاجية: 6.4 جدول رقم

املين في المشروععدد الع  النسبة طرق تسويق المنتجات للمشاريع النسبة 

)صاحب المشروع( عامل واحد  97.4 السوق المحلية 61.9 

 1.3 إلى األسواق الخارجيةتصدير  28.9 عاملين

عمال 5- 3من   1.3 ل يوجد مبيعات 9.2 

 100.0 المجموع 100.0 المجموع

 

 إلى األسواق الخارجيةيقوموا بتصدير منتجاتهم  المبحوثين% من 1.3ن فإ( 6.4) وفقاا للجدول رقم
 في األسواق العالمية تعد صعبة للغاية. وتعزى هذه النسبة القليلة إلى كون المنافسة

أن القرض ساهم في أصحاب المشاريع اإلنتاجية % من المبحوثين 61.8 فصرحومن حيث التشغيل، 
ك كون المشاريع التي يتم إنشائها هي صغيرة )صاحب المشروع(، ويعزى ذل تشغيل عامل واحد

، ويمكن القول إن األغلبية من المشاريع تعتمد على وبالتالي عدم قدرتها على تشغيل أكثر من عامل
 العائلة.ويكون العاملين فيها هم من أفراد العمالة البيتية 

 مشروع وديمومته.للمبحوثين، والوضع القانوني لل يبين وجود الخبرة السابقة: 7.4جدول رقم 

 ال نعم المتغير

 %18.4 %81.6 وجود الخبرة السابقة

 %65.8 %34.2 تسجيل المشروع

 %27.6 72.4 هل المشروع ما زال قائماا 

 

% من المبحوثين بعدم امتالكهم خبرة مسبقة في مجال 18.4أشار فقد ( 7.4وفقاا للجدول رقم )
د بدراسة إمكانيات المقترضين والتأكد من توفر المشروع، ومن المفروض هنا أن تقوم مؤسسة أكا

 الخبرة الكافية لديهم قبل منحهم القروض نظراا ألهمية الخبرة بنجاح أو فشل المشروع.
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لدى أية جهة ويعزى ذلك من وجهة  رسمياا  غير مسجلة % من المشاريع65.8أن  ويوضح الجدول
هم التزامات طلب منتعملية تسجيلها ي عة الحال وانمبحوثين إلى أن مشاريعهم صغير بطبينظر ال

وكذلك الوقت لتنفيذ تلك اإلجراءات، ويتطلب ذلك من مؤسسة أكاد أن تنتهج  ،مالية وضرائب للدولة
 سياسات تجبر من خاللها المقترضين على تسجيل مشاريعهم وذلك بتذليل العقبات أمامهم.

أن مشاريعهم لم تعد قائمة ويعزى  وثين% من المبح27.6فقد صرح حيث الستمرارية للمشروع أما من 
ذلك لعدة أسباب من وجهة نظر المبحوثين أبرزها عدم القدرة على سداد أقساط القرض، وسوء اإلدارة 
للمشروع، عدم الخبرة السابقة بالمشروع، إنفاق راس مال المشروع على متطلبات الحياة المختلف، 

 .، الخ(حالت طارئة، عدم القدرة على تسويق المنتجات

 .يبين نوع القروض التي حصل عليها المبحوثين: 8.4جدول رقم 

 النسبة التكرار نوع القروض التي حصل عليها المبحوثين

)ربوي( عادي  82 68.3 

 30.8 37 إسالمي

 80. 1 غير ذلك

 100.0 120 المجموع

 

ا كونها تلبي الرغبات إيجابي في القروض من قبل مؤسسة أكاد السابق إلى أن التنوعيتضح من خالل 
( فإن غالبية المقترضين يرغبون بتفعيل نظام 2010وبحسب دراسة )غانم، ،المختلفة للمقترضين

ن تستخدم مؤسسات اإلقراض األدوات اإلسالمية في معامالتها مما ينعكس اإلقراض اإلسالمي وأ
 .إيجابيا على نمو قطاع اإلقراض الصغير في فلسطين

 .يمة القروض التي حصل عليها المبحوثينيبين ق: 9.4جدول رقم 

 النسبة التكرار قيمة القروض التي حصل عليها المبحوثين

1000 – 5000 105 87.4 

5001 – 10000 15 12.6 

 100.0 120 المجموع
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دولر وهذه  5000إلى  1000% حصلوا على قروض من 87.4حيث يوضح الجدول السابق أن 
% 39حيث يرى  أكاد، القروض المقدمة من قبل مؤسسات اإلقراض النسبة الكبيرة تعكس صغر حجم

 من المبحوثين أن حجم القرض غير كافي ليمكنهم من إنشاء المشاريع التي تلبى رغباتهم.

جل إنشاء مشاريع من المبحوثين حصولهم على القروض من أ% 75راسة أن ن من خالل الديوتب
من خالل المقابالت التي أجراها  لهم على القرض تبينجديدة أو تطوير مشاريعهم القائم، وبعد حصو 

 % منهم استخدم القرض ألغراض استهالكية.7.5أن  الباحث مع المقترضين

 

 تحليل فقرات االستبانة 3.4

 القرض على الجانب االقتصادي للمقترضين أثر" تحليل فقرات محور 1.3.4

تقييم أثر المعيارية آلراء المبحوثين حول يوضح المتوسطات الحسابية والنحرافات : 10.4جدول رقم 
 مرتبة ترتيباا تنازلياا  القرض على الجانب القتصادي

 الرقم
 

 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

 عةمرتف 79.5 1.07 3.97 ساهم القرض في زيادة قدرتك على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع  .1

 مرتفعة 78.7 1.04 3.93 الحياة ألساسياتساهم عائد المشروع في رفع قدرتك الشرائية   .2

 مرتفعة 76.8 1.22 3.84 المالية والمحاسبية األمورتطوير مهارتك في التعامل مع  ساهم القرض في  .3

 مرتفعة 75.0 1.21 3.75 في المشروع ةاإلداريساهم القرض في تطوير مهارات   .4

5.  
ض في توفير السيولة النقدية لمواجهة الظروف الطارئة في الحياة ساهم القر 

 اليومية
 مرتفعة 73.7 1.17 3.68

 مرتفعة 73.7 1.17 3.68 ساعد القرض في رفع قدرة المشروع على تحسين السيولة النقدية  .6

7.  
ساهم القرض في تحسين رأس المال التشغيلي )النفقات اليومية المطلوبة 

 (لستمرارية المشروع
 مرتفعة 71.7 1.10 3.59

 مرتفعة 71.1 1.16 3.55، األدوات، المعداتاإلنشاءات، القرض على رأس مال المشروع ) أثر  .8
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 الرقم
 

 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

 إيجابيالتجهيزات( بشكل 

 متوسطة 69.1 1.20 3.45 ساهم عائد المشروع في تحسين القدرة على سداد القرض  .9

 وسطةمت 67.4 1.47 3.37 ساهم القرض في زيادة الدخل الشهري   .10

 متوسطة 63.7 1.53 3.18 ساهم القرض في انتظام دخلك الشهري   .11

 متوسطة 62.4 1.24 3.12 اإلنتاجساهم القرض في زيادة كمية   .12

 متوسطة 54.9 1.28 2.75 ساعد القرض في رفع القدرة التنافسية للمشروع في السوق   .13

 متوسطة 53.4 1.27 2.67 ساهم القرض في تشغيل عمال جدد  .14

 متوسطة 53.1 1.25 2.65 جديدة وخدمات جديدة للمشروع أصناف إدخاللقرض في ساهم ا  .15

 منخفضة 49.5 1.27 2.47 جديدة أسواق إلىساهم القرض في زيادة الفرص للوصول   .16

 منخفضة 49.5 1.60 2.47 أخرى ساهم القرض في توفير النقد لالستثمار في مصادر دخل   .17

 متوسطة 65.4 0.93 3.27 الفقراتالمتوسط الحسابي لجميع  

 
المقترضين ومدى تأثيرها في  القروض على قيس أثرالتي ت ركائزالجانب القتصادي من اهم ال يعتبر

تم  نب القتصادي للمقترضينتحسين الجا القروض على أثرالمعيشية ولدراسة  أحوالهمتحسين 
 رأس المال التشغيلي،، الرتكاز على عدد من المؤشرات الرئيسية منها: حجم رأس المال المشروع

 من المؤشرات التي يمكن على والتشغيل، إضافة إلى مجموعة والدخل الشهري، والسيولة النقدية،
 ل األثر.أساسها تحلي

أثر القرض ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور 
 يتضح (10.4نظر المقترضين الواردة في الجدول رقم )ن وجهة م على الجانب القتصادي للمقترضين

 ما يلي:
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أثر القرض على الجانب المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمحور . تراوحت 1
(، وبلغ المتوسط الحسابي 3.97_2.47من وجهة نظر المقترضين ما بين ) القتصادي للمقترضين

متوسط درجة الستجابة لهذا  مما يدل على أن 3.27المبحوثين لجميع فقرات المجال العام إلجابات 
وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه  3المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايدة( وهي 

 الفقرات. 

أثر القرض ( والتي تقيم 8_1. جاءت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين مرتفعة للفقرات من )2
من حيث )القدرة على اتخاذ القرار، القدرة الشرائية ألساسيات  القتصادي للمقترضين على الجانب

س المال التشغيلي، ورأس مال ين رأالحياة، تطور المهارات المالية واإلدارية، توفر السيولة النقدية، تحس
 المشروع(.

الفقرة زيادة قدرتك  ازتقد ح، و لهذه الفقراتويظهر من ذلك أن هناك تقييماا إيجابيا من المقترضين 
 إلىوقد يكون السبب وراء ذلك أعلى المتوسطات الحسابية  على على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع

أصحاب مشاريع ويتحملون مسئولية قراراتهم التي  أصبحواكونهم تولد شعور المسؤولية لدى المقترضين 
 ى مع الطبيعة البشرية حين يقع عليها المسؤوليةوهذا ما ل يتناف تفشل المشروع أوتنجح  أنها شأنمن 

المتعلقة بتطوير المهارات اإلدارية والمالية  ، وكانت الفقراتفيتولد لديها القدرة على اتخاذ القرارات
أيضاا بسبب المعرفة والخبرة التي تشكلت لديهم من خالل مباشرتهم بتنفيذ مشاريعهم، وهذا يؤكد مرتفعة 

والمالية  ؤسسة أكاد بالهتمام بتطوير مقترضيها ليواكبوا احدث الطرق اإلداريةعلى ضرورة أن تقوم م
 .وإدارتها بأحدث الطرق  لضمان نجاح مشاريعهم المتبعة عالمياا ومحلياا 

مشروع  إنشاءجل من المبحوثين والذين اقترضوا من أ% 73.7صرح  ومن حيث السيولة النقدية فقد
ويعزى ذلك كون  نقدية لمواجهة ظروف طارئة في حياتهم اليومية،أكدوا أن القرض ساهم في توفيرات 

وتوفر  الشرائية ألساسيات الحياة ماألرباح للمقترض مما يزيد قدرته بطبيعة الحال يدر المشروع الناجح
حجم السيولة المتوفرة لديهم والقدرة الشرائية  أن، وصرح غالبية المبحوثين مالسيولة النقدية لديه

ويعزى ذلك لصغر مشاريعهم بطبيعة  ،للوصول للرفاهية حياة لم تكن كبيرة بالحد الكافيألساسيات ال
، ويرى الباحث أن توفر السيولة النقدية ل يدل بالضرورة على نجاح المشروع فتوفر السيولة الحال

أكاد وهنا يتوجب على مؤسسة  وهي ليست أرباح، ،النقدية يبدأ بمجرد بداية اإلنتاج وتسويق المنتجات
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أن ترشدهم لكيفية التعامل مع السيولة النقدية لما له أهيمه في من خالل التوعية واإلرشاد لمقترضيها  
 إفشال أو تعثر المشروع.

 أثربان هناك  أفراد العينة فصرحن رأس المال التشغيلي وكذلك رأس مال المشروع يتحسأما بخصوص 
دولر  10,000-5001ين على قرض من فئة المقترضين الحاصل أنوتبين من الدراسة ، إيجابي

، وان الذين باألثر اإليجابي ودون استثناء جميعاا  اصرحو  قد % من المبحوثين12وبلغت نسبتهم 
س المال للمشروع هم من الفئات التي تلقت قروض من عدم زيادة رأس المال التشغيلي ورأصرحوا ب
الباحث  أجرهاخالل المقابلة التي من و  ،عس المال للمشرو رأ نبتحسدولر  5000دولر إلى  1000

صرح المبحوثين بان تلك الزيادة لم تكن كبيرة لصغر حجم القرض الممنوح وهذا يعد  مع المقترضين
تمنح قروض بحجم أكبر وذلك  أن، مما يتوجب على مؤسسة أكاد عائقاا لتطوير مشاريعهم وتوسعتها

وان ل تنظر في زيادة عدد المقترضين من خالل  حسب دراسة الجدوى القتصادية للمشروع المقدم
القروض الصغيرة بقدر النظر في مدى نجاح وفعالية القروض الكبيرة لما لها أثر كبير على القتصاد 

 الفلسطيني ككل.
( والتي تقيم أثر القرض على الجانب 15_9لفقرات من )وجاءت المتوسطات الحسابية متوسطة ل

قدرة على سداد القرض، زيادة الدخل وانتظامه، كمية اإلنتاج، تشغيل تحسن ال)القتصادي من حيث 
 عمل جدد، القدرة التنافسية في السوق، إدخال أصناف جديدة، والوصول إلى أسواق جديدة(.

 %69.1 حيث صرح ،ويظهر من ذلك أن هناك أثر بنسبة متوسطة وليست كبيرة على تلك المؤشرات
عائد المشروع ساهم  أن تطوير مشاريع قائمة أوإلنشاء مشاريع  على قروض االذين حصلو  المبحوثين

قاموا منهم انهم % 29.9 ومن خالل المقابلة التي أجراها الباحث أفاد في تسديد أقساط القروض،
 األول، وصرح خر لسداد القرض% قاموا بأخذ قرض آ2و األول بالستدانة من آخرين لتسديد القرض

يرجع إلى أن  مشكلةلالسبب األساسي ل أناألقساط من عائد المشروع  % من المتعثرين في تسديد80
لم يتمكنوا من سداد القرض لتعرض % منهم انهم 20سداده القرض وصرح عائد المشروع ل يكفي ل

، ويرى الباحث أن المطلوب هنا من مؤسسة إرادتهمألسباب خارجة عن  أواألسرة لزمة مالية طارئة، 
النظر بفترة السماح الممنوح للمقترض وكذلك تمديد الفترة الزمنية لجدول الدفعات أكاد أن تقوم بإعادة 

 .مبالتزاماتهحتى تمكن المقترضين من اإليفاء 
زيادة في الدخل  أحدثالقرض  أن% من 67.4الدخل الشهري للمقترضين فقد صرح مؤشر  أما

، ويرى الباحث دخلهم الشهري  ث أي زيادة فيد% بان القرض لم يح32.6بينما أشار  الشهري لديهم



 

71 
 

أن غالبية المقترضين الذين لم يحدث زيادة في دخلهم الشهري أو انتظام في دخلهم الشهري هم من 
% من عينة الدراسة انهم يملكون 70المقترضين الذين ل يملكون مصادر دخل أخرى حيث صرح 

ولكن بنسب إلنتاج % من المقترضين أن هناك زيادة كمية ا62.4، وصرح مصادر دخل أخرى 
صغر حجم القرض الممنوح لهم والذي يحد من  إلىويعزى ذلك من وجهة نظر المبحوثين محدودة 

 إلنتاج.درتهم على زيادة كمية اق
 أن% منهم 53.4التي تتحدث عن تشغيل عمال جدد وإدخال أصناف جديد فقد صرح  لمؤشراتا أما

وصرح المبحوثين أن معظم العمال الجدد  وع()غير صاحب المشر  القرض ساهم في تشغيل عمال جدد
% منهم 28.8من تشغيل عامل واحد فقط و ا% منهم قد تمكنو 62هم من أفراد العائلة مع العلم أن 

وتعزى هذه النسبة القليلة عمال فاكثر  3% منهم تمكنوا من تشغيل 9.2تمكنوا من تشغيل عاملين، 
% منهم عن تمكنهم 53.1، وصرح عمال جدد شغيلعدم قدرتها على تصغر المشاريع وبالتالي  إلى

صغر حجم  إلىلمشروع وهي كذلك نسبة قليلة ويعود السبب وراء ذلك أصناف جديدة ل إدخالمن 
ة كمية اإلنتاج وتشغيل س المال وبالتالي زيادلذي يحول دون تمكينهم من زيادة رأاالقرض المشروع و 

تقوم مؤسسة أكاد بمنح قروض أكبر وإعطاء أهمية  أن عمال جدد، يرى الباحث وبناء على تلك النتائج
توسيع مشاريعهم والذي ينتج عنه  منوالتعدين حتى تمكن المقترضين  أكبر لقروض قطاع الصناعة

على نمو القتصاد اكبر من العمال، وهذا له انعكاسات إيجابية  أعدادزيادة في كمية اإلنتاج وتشغيل 
 بشكل عام.  الفلسطيني

التي تتحدث عن و على أدنى المتوسطات الحسابية وهي منخفضة،  (16،17) قرتينالف حصلتو 
 %49.5 حيث صرح دخل أخرى  إمكانية الوصول ألسواق جديد وتوفير النقد لالستثمار في مصادر

، أخرى وتوفير النقد لالستثمار في مصادر دخل  جديد سواقألالوصول  علىرتهم دمنهم عن عدم ق
إيصال لمستوى  ترتقيالمقدمة من مؤسسة أكاد صغيرة بطبيعة الحال ول  ويرى الباحث أن القروض

مردود المشاريع  وهذا يدل على أن أخرى  دخل ل سواق جديدة والستثمار في مصادر المقترض
بل تكفي من نجحت مشاريعهم لتلبية  قليل ول تمكنهم من فتح استثمارات أخرى الخاص فيهم 

 احتياجاتهم األساسية فقط.
هناك أثر إيجابي بنسب  أنخالل تحليل المؤشرات القتصادية إلجابات المبحوثين يرى الباحث  ومن

، وان مؤسسة أكاد بإمكانها رفع هذه مؤسسة أكادمن متوسط على الجوانب القتصادية للمقترضين 
المقدمة من مؤسسة  بمبالغ مالية أكبر كون القروض النسبة وذلك من خالل منح المقترضين قروض
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 تتراوح ما بين % من عينة الدراسة حصولهم على قروض87.4حيث صرح صغيرة جدا  أكاد
ل تكفي إلنشاء مشاريع تلبي احتياجات المقترضين نظراا للتكلف هي و  ( دولر أمريكي5000_1000)

 .المشروع المرتفعة للمواد األساسية لإلنشاء
بوجود أثر إيجابي على الجوانب  لسابقةالدراسات اهذه ومما سبق يتضح أن هذه النتائج تتفق مع 

جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، )(، 2010)الدماغ،  القتصادية للمقترضين ولكن بنسب متفاوتة،
(، )عبد 2001(، )شتيوي،2009(، )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير،2010)الشايب،  (،2014
 planet finance ،2008( ،)Mourji، 2000) ،(Rahman, kahn ،2007.)(، )2010العزيز،

% من عينة 30أن مع المقترضين  أجراهامن خالل المقابالت التي ان اهم ما يالحظه الباحث و  
% منهم بعدم وجود زيادة في الدخل 20الدراسة ل يعتمدون على مصادر دخل أخرى حيث صرح 

بي على زيادة الدخل الشهري، وهذا يدل على أن القروض المقدمة من مؤسسة أكاد يكون لها أثر إيجا
الشهري للمقترضين الذين يملكون مصادر دخل أخرى، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المقترضين 
الذين يعتمدون على مصادر دخل أخرى يملكون دخل يمكنهم من تغطية النفقات األساسية من خالله 

وتوسعتها لضمان نجاحها،  والعتماد بشكل اقل على عائد المشروع وبذلك يمكنهم تطوير مشاريعهم
الفئات التي ل تملك دخل بالهتمام أكثر بمتابعة مشاريع  وهنا يتوجب على مؤسسة أكاد أن تقوم

شهري والتي تكون في الغالب مهمشة جداا وان تسعى للوصول إليها وهذا يتطابق مع الرسالة 
 الجتماعية التي تحملها المؤسسة وهي تمكين الفئات المهمشة.

 

 "للمقترضين أثر القرض على الجانب االجتماعي" تحليل فقرات محور 2.3.4

الزراعة، ) منها من يستهدف قطاع محدد مثلفتختلف أهداف مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين 
هدفة )الشباب، ، الخدمات( ومنها من يعمل في كافة القطاعات، وفي مجال الفئات المستاإلسكان

 يميز هذه المؤسسات هو التقائها في مجموعة الفلسطيني بشكل عام( وما المجتمع أوالمرأة، الريف، 
 من األهداف الجوهرية واهمها:

لتفعيل مشاركتها التنموية  ن الوصول إلى مصادر التمويلتمكين فئاتها المستهدفة م .1
 يشها.والخروج من دائرة الفقر التي يع

 .وفهم المعيشيةمن تطوير وضعهم الجتماعي وظر  تمكين الفئات المستهدفة .2

 الفئات المستهدفةبناء قدرات وتنمية  .3
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تقييم أثر حول  المبحوثين آلراء يوضح المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية: 11.4جدول رقم 
 مرتبة ترتيباا تنازلياا  ض على الجانب الجتماعيالقر 

 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
نسب ال

 المئوية

 مرتفعة 78.2 1.22 3.91 في استقالليتك واعتمادك على نفسك إيجابيساهم القرض بشكل   .1

2.  
 األقساط)تسديد  األسرة ألفرادساهم عائد المشروع في تغطية النفقات التعليمية 

 شراء الزي المدرسي(، شراء القرطاسية والحقائب المدرسية، المدرسية
 مرتفعة 76.3 0.99 3.82

 مرتفعة 73.9 1.13 3.70 أسرتك أفرادلك أو لحد  وأدويةهم عاد المشروع في توفير ثمن عالجات سا  .3

 مرتفعة 72.1 1.10 3.61 ساهم عائد المشروع في زيادة قدرتك على تغطية النفقات الصحية والعالج  .4

 مرتفعة 70.9 1.20 3.55 طبيب خاص إلىعند حاجتك للعالج تتوجه   .5

6.  
من المدرسة وذلك هدف  األطفال أحدفي عدم تسرب  ساهم عائد المشروع

 األسرةالعمل ومساندة 
 مرتفعة 70.8 1.01 3.54

طعام ومأكولت لم تكن قادرا على توفيرها  أنواعساهم عائد المشروع في توفير   .7
 سابقا

 مرتفعة 70.8 1.11 3.54

)تسديد الشهرية  تباللتزاماساهم عائد المشروع في زيادة قدرتك على الوفاء   .8
 (كهرباءفاتورة ، فواتير( مثل )فاتورة مياه

 مرتفعة 70.4 1.31 3.52

للمشاركة في المناسبات الجتماعية  لألسرةالفرصة  بإتاحةساهم عائد المشروع   .9
 األخرينومجاملة 

 متوسطة 69.7 1.14 3.49

 متوسطة 57.6 1.29 2.88 ساهم القرض في امتالك تأمين صحي  .10

 متوسطة 56.8 1.33 2.84 رحالت ترفيهية أوللخروج بنزهات  لألسرةالفرصة  بإتاحة ساهم عائد المشروع  .11

 متوسطة 55.3 1.27 2.76 األسرة أفرادالجامعية لحد  األقساطساهم عائد المشروع في توفير   .12

 منزلي مثل أثاث أوكهربائية  أجهزةاستبدال  أوساهم عائد المشروع في توفير   .13
 غرفة نوم(، طقم كنب، غسالة، ثالجة، )تلفاز

 متوسطة 54.7 1.42 2.74
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 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
نسب ال

 المئوية

 منخفضة 48.8 1.37 2.44 على السكن إضافات أوصيانة  أجراءساهم عائد المشروع في   .14

 منخفضة 42.4 1.14 2.12 أفضلمكان سكن  إلى األسرةساهم عائد المشروع في انتقال   .15

 
عي أثر القرض على الجانب االجتماالمتوسط الحسابي لجميع الفقرات: 

 للمقترضين
 متوسطة 64.6 0.85 3.23

 

أثر القرض ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور 
 يتضح( 11.4ن وجهة نظر المقترضين الواردة في الجدول رقم )م للمقترضين على الجانب الجتماعي

 ما يلي:

أثر القرض على الجانب ات أفراد عينة الدراسة لمحور المتوسطات الحسابية لتقدير . تراوحت 1
(، وبلغ المتوسط الحسابي 3.91_2.12وجهة نظر المقترضين ما بين )من  للمقترضين الجتماعي

متوسط درجة الستجابة لهذا  مما يدل على أن 3.23لجميع فقرات المجال العام إلجابات المبحوثين 
وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه  3وسطة )المحايدة( وهي المجال قد زاد عن درجة الموافقة المت

 الفقرات. 

أثر القرض ( والتي تقيم 8_1جاءت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين مرتفعة للفقرات من ). 2
ستقاللية والعتماد على النفس، تغطية النفقات من حيث )ال للمقترضين على الجانب الجتماعي

الوفاء باللتزامات الشهرية، توفير لة األساسية، توفير ثمن العالج والنفقات الصحية، التعليمية للمرح
 أنواع جديده من الطعام(.

ساهم القرض فقرة  قد حازت، و ويظهر من ذلك أن هناك تقييماا إيجابيا من المقترضين لهذه الفقرات
، ويعود لمتوسطات الحسابيةأعلى اد حازت على ق في استقالليتك واعتمادك على نفسك إيجابيبشكل 

مما يجعلهم أكثر اعتماد على أنفسهم حتى يتمكنوا من  سؤولية عند المقترضينلذلك لتولد الشعور بالم
% من المقترضين في تغطية النفقات 76.3إنجاح مشاريعهم، وساهم القرض بشكل إيجابي عند 

اليف المنخفضة لتلك المرحلة على عكس رحلة األساسية وذلك نظراا للتكمالتعليمية ألفراد األسرة في ال
% منهم فقط بمساهم المشروع بتغطية 55.3النفقات التعليمية في المرحلة الجامعية حيث صرح 

األقساط الجامعة وذلك نظراا لتكلفتها المرتفعة، أما بخصوص المساهمة في تغطية النفقات الصحية من 
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ويعود ذلك لسببين من وجهة نظر الباحث أما  األسرة فكانت مرتفعة ألفرادثمن لألدوية والعالج 
% من أفراد العينة موظفين حكوميين وقطاع خاص 52لحصول أفراد العينة على تامين للعالج كون 

وغير ذلك مما يوفر عليهم التامين تغطية تلك النفقات، والسبب األخر هو التكلفة الغير مرتفعة للعالج 
 طية تلك النفقات من عائد المشروع.لمقترضين من تغواألدوية في فلسطين وبالتالي يتمكن ا

وساهم كذلك عائد المشروع بنسبة مرتفعة بزياد القدرة لدى المقترضين بتسديد اللتزامات الشهرية 
المترتبة عليهم من كهرباء، وماء، وطعام، ويرى الباحث أن كل ما سبق يعتبر احتياجات أساسية 

بتغطية تلك النفقات أو يساعد في تغطيتها نظراا لتكلفتها  للحياة ويمكن لمشروع صغير أن يساهم
 .نجاحهالمنخفضة مقارنة بعائد المشروع في حال 

أثر القرض ( والتي تقيم 13_9وجاءت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين متوسطة للفقرات من )
عية، الخروج برحالت من حيث )المشاركة في المناسبات الجتما للمقترضين على الجانب الجتماعي

 ترفيهية، توفير األقساط الجامعية، شراء أثاث منزلي وأجهزة كهربائية(.

القرض على  تأثيروكانت إجابات المبحوثين على تلك المؤشرات الجتماعية بنسب متوسط من حيث 
 إلى وجود أولويات في اإلنفاق لدىتلك المؤشرات، ويعود السبب وراء ذلك من وجهة نظر الباحث 

المقترضين نظراا للعائد القليل التي تحققه المشاريع الصغيرة تبدأ باإلنفاق على الحتياجات األساسية 
( مرتفعة ومن ثمة اإلنفاق على المتطلبات األقل 8_1والتي كانت إجابتهم عليها في الفقرات من )

ج إلي دخل اعلى من ( مكلفة مادياا وتحتا13_9أهمية، وتعد المؤشرات الجتماعية في للفقرات من )
الدخل الذي توفره المشاريع الصغيرة لتلبيتها وبالتالي كانت إجابة المبحوثين عليها متوسطة أي أن 

 عائد المشروع لم يحدث أثر كبير في تغطية تلك النفقات نظراا لرتفاع تكلفتها.

نسبة وهي على أدنى المتوسطات الحسابية ( 14,15)الفقرتين سكن فقد حصلت في مجال ال أما
مكان  إلى األسرة% من المبحوثين بان عائد المشروع لم يساهم في انتقال 57.6منخفضة حيث أشار 

 أوصيانة  إجراء% من المبحوثين بعدم مساهمة عائد المشروع في 51.2كذلك  وأشار، أفضلسكن 
 أخرسكن  إلىاإلضافات على السكن والنتقال  أن إلى ويعود السبب وراء ذلك إضافات على السكن
نسبياا وان عائد المشروع الصغير ل يستطيع تغطية تلك النفقات خصوصا أن  تكون تكلفتها مرتفعة

المقترضين ينفقون عائد المشروع على متطلبات الحياة األساسية وبالتالي تقل قدرتهم مما تبقى لديهم 
 من تغطية النفقات الكبيرة.
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جميعها إلى وجود أثر  التي أشارت الدراسات السابقة هذهومما سبق يتضح أن هذه النتائج تتفق مع 
)جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن،  إيجابي على المقترضين من الجوانب الجتماعية ولكن بنسب متفاوتة،

(، )عبد 2001(، )شتيوي،2009(، )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير، 2010(، )الشايب، 2014
 (.palnet finance ،2008( ،)Mourji،2000  ( ،)Rahman, kahn ،2007(، )2010العزيز،

أن القروض الصغيرة المقدمة من مؤسسة أكاد تساهم بشكل إيجابي بتغطية تلك النفقات  ويرى الباحث
التي تعتبر منخفضة التكاليف مقارنة مع كماليات الحياة والتي أصبحت شبه أساسية في مجتمعنا 

لم يرتقي عائد حيث رض، أثاث منزلي، وغير ذلك( الفلسطيني مثل شراء )منزل، سيارة، قطعة ا
المشروع للمساهم في تغطية تلك النفقات، وبطبيعة الحال ل ننكر دور مؤسسة أكاد والقروض المقدمة 
من قبلها لن الهدف األساسي لإلقراض الصغير عالميا هو تمكين الفئات المهمشة تحسين المستوى 

 .لمتطلبات الحياة وليس تحقيق الرفاهية كما يعتقد البعض ةسياألساالمعيشي لديها وتغطية النفقات 

يمكنوا من إنشاء مشاريع  قترضين حتىومن هنا ل بد من قيام مؤسسة أكاد بمنح مبالغ أكبر للم
صغير أكبر وبالتالي تحقق كمية إنتاج أكبر وعائد اعلى من المشروع والمتابعة الدورية لمراحل تأسيس 

لك سيمكين المقترضين من تغطية النفقات على كافة الجوانب القتصادية وتشغيل المشروع لن ذ
 والجتماعية في حال نجاح مشارعهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

 "القروض من قبل المؤسسةللحصول على  إلجراءات والشروط الخاصة"ا تحليل فقرات محور 3.3.4

المبحوثين حول أثر سياسة  يوضح المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية آلراء: 12.4جدول رقم 
 مرتبة ترتيباا تنازليا. نمؤسسات اإلقراض على المقترضي

 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

 مرتفعة 89.7 0.74 4.48 بقدرات فنية ومهنية عالية اإلقراضيتمتع موظفي   .1

 مرتفعة 89.5 0.71 4.47 لديها قبل التعاقد اإلقراضاتها وسياسة بخدم بإعالمك اإلقراضتقوم مؤسسة   .2

 مرتفعة 86.1 0.89 4.30 فترة تقديم الطلب للقرض والحصول عليه تعد سريعة  .3

4.  

سهولة  إلى( يؤدي األقساطوجود فترة السماح )المهلة الممنوحة للبدء بتسديد 
 سداد القرض

 مرتفعة 78.5 1.03 3.92

 مرتفعة 77.5 0.94 3.87 مريح ومناسب يعتبر جدول الدفعات  .5

 مرتفعة 76.5 1.16 3.83 بدراسة مشروعك وتقييمه من قبل منح القرض اإلقراضتقوم مؤسسة   .6

 مرتفعة 74.6 1.09 3.73 فترة السداد التي تقدمها المؤسسة فترة كافية لحجم ونوعية المشاريع الصغيرة  .7

 مرتفعة 73.8 1.33 3.69 سة للحصول على القرضالتي تتبعها المؤس اإلجراءاتهناك سهولة في   .8

 متوسطة 68.3 1.53 3.42 يعتبر مبلغ القرض الممنوح قريب من المبلغ الذي طلبته  .9

 متوسطة 61.0 1.48 3.05 يعتبر حجم القرض مالئم  .10

 متوسطة 61.0 1.37 3.05 سهلة ومتاحة اإلقراضتعتبر الضمانات المطلوبة من مؤسسة   .11

 متوسطة 60.3 1.42 3.02 بمتابعة مشروعك بعد منح القرض قراضاإلتقوم مؤسسة   .12

 منخفضة 44.8 1.42 2.24 تعد نسبة الفائدة على القرض مالئمة  .13

 منخفضة 38.0 0.96 1.90 تدريبية قبل البدء بالمشروع جبتقديم برامتقوم المؤسسة   .14

 
على  اإلقراض مؤسسات سياسة المتوسط الحسابي لجميع فقرات: أثر

 رضينالمقت
 متوسطة 70.0 0.65 3.50
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أثر ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات محور تقييم 
( 12.4ن وجهة نظر المقترضين الواردة في الجدول رقم )م نسياسة مؤسسات اإلقراض على المقترضي

 يتضح ما يلي:

أثر سياسة مؤسسات اإلقراض راد عينة الدراسة لمحور . تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أف1
(، وبلغ المتوسط الحسابي لجميع 1.90-4.48من وجهة نظر المقترضين ما بين ) نعلى المقترضي

متوسط درجة الستجابة لهذا المجال  مما يدل على أن 3.50فقرات المجال العام إلجابات المبحوثين 
 وهذا يعني أن هناك موافقة على هذه الفقرات.  3لمحايدة( وهي قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة )ا

 ت( والتي تقيم اإلجراءا8_1. جاءت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين مرتفعة للفقرات من )2
والشروط الخاصة بالقروض المقدمة من مؤسسة أكاد ومدى رضا المقترضين عن تلك اإلجراءات من 

هنية التي يتمتع بها الموظفين، وسهولة اإلجراءات للحصول على القرض، حيث )القدرات الفنية والم
وفترة الحصول على القرض، وفترة السماح، وجدول الدفعات، ودراسة المشروع قبل الحصول على 

 القرض، وفترة السداد(.

أكاد ي تتبعها مؤسسة اإلقراض ويظهر من ذلك أن هناك تقييماا إيجابيا من المقترضين لإلجراءات الت
جل الحصول على القرض، ويمكن أن يعود ذلك بسبب وجود المنافسة بين مؤسسات اإلقراض من أ

العاملة في فلسطين والتي تسعى لستقطاب أكبر عدد ممكن من المقترضين وذلك من خالل تسهيل 
ة اإلجراءات الالزمة للحصول على القرض، ومن خالل مالحظة الباحث إلجابات المبحوثين على الفقر 

النسبة إحصائيا " تبين أن بدراسة مشروعك وتقييمه من قبل منح القرض اإلقراضتقوم مؤسسة ( "6)
حيث أكد المقترضين خالل المقابالت التي أجراها مرتفعة ولكن على ارض الواقع هي منخفضة، 

الباحث أن المؤسسة تقوم بدراسة سطحية للمشروع ودون التحقق من إمكانيات الشخص المقترض 
أن تدرس كافة المشاريع المقدمة من  درته على إدارة المشروع وإنجاحه، ويتطلب ذلك من المؤسسةوق

بعمق وان تتحقق من مدى توفر الخبرة والقدرة على إدارة المشروع عند المقترض وذلك المقترضين 
ن نجاحهم وعدم تعثرهم، ومن وجهة نظر الباحث فأن الدراسة الحقيقية للمشاريع تضمن ملضمان 

خالله مؤسسة أكاد نجاح مشاريع مقترضيها وان تتبع سياسة رفض المشاريع أو قبولها بناء على دراسة 
يتطلب عدد موظفين اكثر وبالتالي يترتب على المؤسسة تكاليف الجدوى القتصادية وهذا بالمقابل 

 .وعبء مالي كبير
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ضين عن اإلجراءات والسياسات إلى رضى المقتر  تتفق مع هذه الدراسات التي أشارت وهذه النتائج
(، 2014(، )جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، 2010التي تتبعها مؤسسات اإلقراض، )أبو زينة، 

 (.2008)العاجز، 

( فكانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين عليها متوسطة، والتي تقيم 12_9أما الفقرات من )
المطلوب للحصول على القرض، وهل هناك مدى رضا المقترضين عن )حجم القرض، والضمانات 

متابعة للمشروع بعد الحصول على القرض من المؤسسة، وهل كان حجم القرض قريب من الذي 
 طلبه(.

المطلوبة من مؤسسة  تأن هناك صعوبة بالضمانا ا% من المبحوثين اعتبرو 39ويتضح من ذلك أن 
من أجلها اإلقراض الصغير عالمياا ورسالة اإلقراض الصغير أكاد وهذا يتعارض مع المبادئ التي نشأ 

مؤسسة أكاد وهي الوصول ألشد الفقراء والمهمشين الذين ل يملكون الضمانات للحصول على القرض، 
ويتطلب ذلك من مؤسسة اإلقراض أكاد أن تقوم بإعادة النظر بالضمانات التي تطلبها من المقترضين 

ة من الفئات المهمشة للحصول على القرض، ويعزو وان تقوم بتخفيفها وذلك للسماح ألكبر شريح
أن و  ر فيه الكثير من المخاطرقطاع اإلقراض الصغيالباحث قيام مؤسسة أكاد بفرض الضمانات كون 

سياسة البنوك وبمقارنتها ب متلك الضمانات هي اقل ما يمكن طلبه من المقترضين للوفاء بالتزاماته
 يتم طلبه من مؤسسات اإلقراض.لما  معقده جدا بالنسبةفهي المصرفية 

% من المبحوثين أن حجم القرض غير مالئم ويعزو الباحث ذلك إلى أن مؤسسات 39وأشار كذلك 
اإلقراض تسعى لستقطاب أكبر عدد من العمالء وان سياسة منح القروض بحجم كبير سيحد من 

في تغطية قروض ذات مبالغ كبيرة  استقطاب أعداد كبيرة من العمالء نظراا إلمكانياتها المادية المحدودة
وبالتالي ستقل قدرتها على منح أعداد أكثر من المقترضين مما يقلل من أرباحها وإمكانيتها على تغطية 
نفقاتها التشغيلية، ويرى الباحث أن استمرار مؤسسات اإلقراض بهذه السياسة سيحد من نمو قطاع 

القتصاد الفلسطيني وتخفيف نسب البطالة، حيث  الصناعة واإلنتاج والذي يعد القطاع األهم لنمو
% من المقترضين وهذا يتطلب 7.5بلغت  نسبة الحاصلين على قروض ألغراض الصناعة واإلنتاج 

من مؤسسة اإلقراض أكاد أعاد النظر في هذا القطاع والعمل على رفع تلك النسبة وذلك من خالل 
 زياد حجم القروض المقدمة.

ترضين أن مؤسسات اإلقراض ل تقوم بمتابعة مشاريعهم بعد الحصول على % من المق39.7وأفاد 
القرض، ويرى الباحث أن متابعة المشاريع للمقترضين من اهم العوامل التي تساعد على نجاح 
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المشروع فمعرفة المؤسسة بالمراحل التي يمر بها المشروع تعد ضرورية جدا إلجراء أي تدخل من قبل 
 استمراره نتيجة أي خطأ بسيط قد يقوم به المقترض ويؤدي إلى فشل المشروع. المؤسسة قيد يفيد في

إلى صعوبة توفير الضمانات المطلوبة من مؤسسات  تتفق مع هذه الدراسات التي أشارت وهذه النتائج
اإلقراض وان حجم القرض المقدم لها ل يكفي إلنشاء المشاريع التي يتطلع المقترض إلنشائها، 

 (planet finance ،2008( ،)Mourji ،2000(، )2010(، )عبد العزيز، 2008)العاجز، 

( فكانت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين عليها منخفضة حيث تقيم 13،14أما الفقرتين )
مدى رضى المقترضين عن أسعار الفائدة وهل حصل المقترضين على تدريب مسبق من قبل مؤسسة 

الفائدة واعتبروها كبيرة جداا  حوثين عن عدم رضاهم عن أسعارلمب% من ا55.2أكاد، حيث أشار 
من الرسوم والفوائد  الشكوى ويرى الباحث أن وعائقاا أما نجاح مشاريعهم وتعثرهم في سداد القروض، 

في  وع وتنخفض بشكل كبيراللذين يواجهون صعوبات وضعف في أداء المشر  المقترضين لدى تزداد
، ومن خالل المقابالت التي أجراها الباحث مع مؤسسات يقه للدخل المتوقعح المشروع وتحقحالة نجا

أن نسبة الفائدة ليست مرتفعة مقارنة مع دول العالم وتكاد تكون األقل بين دول المحيط اإلقراض ترى 
% وتعيد 5مؤسسات اإلقراض أنها تأخذ القروض من البنوك بفائدة تصل إلى  وأشارتالمجاورة، 

ا تغطية نفقاتها التشغيلية وارتفاع همقترضين بأسعار فائدة اعلى نظراا ألسباب مختلفة أهمتوزيعا على ال
أشار ع السياسي والقتصادي في فلسطين، و المخاطر في قطاع التمويل الصعير المتصلة بالوض

دورة تدريبية ويرى الباحث أن العامل الرئيس في نجاح أي  % من المبحوثين بعدم تلقيهم أي62
هو توفر الخبرة الكافية أو الحصول على التدريب المناسب وان ل تكتفي مؤسسة أكاد  مشروع

، ويعزو الباحث عدم النصائح احية المالية واإلدارية وتقديمبإرشادهم في كيفية إدارة مشاريعهم من الن
لتدريبية، ومن الدورات ا إلى التكلفة المرتفعة لعقد تلكتقديم مؤسسة أكاد للتدريب على إدارة المشاريع 

هنا ل بد لمؤسسة أكاد أن تضع استراتيجيات وخطط تمكنها من تقديم التدريب للمقترضين وذلك 
بمساهمة رمزية من المقترضين وان تقدم التدريب المكثفة لهم في كيفية إدارة مشاريعهم على شكل 

ؤسسة لعقد مثل هذه الدورات مجموعات في المدن الفلسطينية مما يقلل التكلفة المادية المترتبة على الم
 التدريبية.

وهذه النتائج تتوافق مع هذه الدراسات السابقة بوجود ارتفاع في أسعار الفائدة وعدم تلقي المقترضين 
(، )اوبيتوم 2010(، )أبو زينة، 2014ألي نوع من التدريب، )دراسة جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، 

 (.2010(، )شتيوي، 2009للدراسات واألبحاث، 
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لتمكين الفئات  والمشاكل التي تعيق نجاح القروض الصعوباتتحليل فقرات محور " 4.3.4
 المستهدفة اقتصاديًا واجتماعيًا وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظر المقترضين

الصعوبات حول يوضح المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين : 13.4جدول رقم 
 .مرتبة ترتيباا تنازلياا  مؤسسة أكادالمقدم من المشاريع اإلنتاجية من القروض نجاح  التي تعيق

 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

 مرتفعة 81.6 1.07 4.08 صعوبة تسويق المنتجات  .1

 مرتفعة 79.5 1.24 3.97 عدم وجود تدريب من قبل المؤسسات  .2

 مرتفعة 78.9 1.29 3.95 سوم والفوائد مرتفعةر ال  .3

 مرتفعة 77.9 1.24 3.89 األسواقوجود سلع منافسة في   .4

 مرتفعة 76.0 1.29 3.80 قلة رأس المالي الالزم لتطوير المشروع  .5

 مرتفعة 71.1 1.27 3.55 انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين  .6

 متوسطة 70.0 1.22 3.50 غيرةضريبية للمشاريع الص إعفاءاتعدم وجود   .7

 متوسطة 68.5 1.23 3.43 الكوارث الطبيعية  .8

 متوسطة 68.0 1.15 3.40 الكهرباء، الماء، المحروقات أسعارارتفاع   .9

 متوسطة 66.6 1.45 3.33 عدم كفاية القرض الممنوح  .10

 متوسطة 65.7 1.36 3.28 لإلنتاجعدم توفر المواد الالزمة   .11

 متوسطة 63.4 1.20 3.17 رخيص للمشروع الصغيرتجيل والالتس إجراءاتتعقيد   .12

 متوسطة 62.7 1.29 3.13 الحتالل وسياسته بإجراءاتتتعلق  أسباب  .13

 متوسطة 61.8 1.19 3.09 عدم وجود قوانين كافة لتنظيم المشاريع الستثمارية  .14

 متوسطة 55.5 1.14 2.78 فترة السماح قصيرة لتشغيل المشروع  .15

 متوسطة 55.3 1.12 2.76 مانات للقروضعدم توفر الض  .16
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 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

 متوسطة 51.3 1.01 2.57 جدول الدفعات غير مناسب  .17

 
الصعوبات التي تعيق المتوسط الحسابي لجميع فقرات: أثر 

 قرض المقدم من المؤسسةالمشاريع اإلنتاجية للنجاح 
 متوسطة 67.8 0.53 3.39

 

حول آلراء المبحوثين أفراد عينة الدراسة ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات 
الواردة في  أكاد مؤسسةالمقدم من المشاريع اإلنتاجية من القروض الصعوبات التي تعيق نجاح 

 يتضح ما يلي:( 13.4الجدول رقم )

الصعوبات التي حول آلراء المبحوثين . تراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 1
(، وبلغ 4.08-2.57ما بين ) مؤسسة أكاد المقدم منالمشاريع اإلنتاجية من القروض تعيق نجاح 

متوسط درجة  مما يدل على أن 3.39المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال العام إلجابات المبحوثين 
وهذا يعني أن هناك  3الستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة )المحايدة( وهي 

 وافقة على هذه الفقرات.م

( والتي تبين اهم 6_1. جاءت المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين مرتفعة للفقرات من )2
 المعيقات والصعوبات التي تعيق نجاح المشاريع التي اقترضوا من أجلها.

 

 ( والتدددي تبدددين اهدددم17_7وجددداءت المتوسدددطات الحسدددابية إلجابدددات المبحدددوثين متوسدددطة للفقدددرات مدددن )
 المعيقات والصعوبات التي تعيق نجاح المشاريع التي اقترضوا من أجلها.

ويتضددح ممددا سددبق أن المشدداكل والمعيقددات التددي تواجدده المقترضددين وتعيددق نجدداح مشدداريعهم تنقسددم إلددى 
 قسمين.

عددددن محاولددددة إيجدددداد الحلددددول ووضددددع خطددددط  ةالقسددددم األول وتتحمددددل مؤسسددددة اإلقددددراض أكدددداد المسددددؤولي
 حد من تلك المعيقات والمشاكل وهي كما يلي:وسياسات تقوم بال
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 صعوبة تسويق المنتجات:  .1

حددددازت علددددى أعلددددى المتوسددددطات الحسددددابية وكددددان  دويظهددددر مددددن ذلددددك أن تسددددويق المنتجددددات قدددد
( ويعدددددزو الباحدددددث هدددددذه النتيجدددددة إلدددددى صدددددعوبة الظدددددروف 4.08متوسدددددطها الحسدددددابي يسددددداوي )

فتددرة إلددى أخددرى وعدددم انفتدداح السددوق القتصددادية فددي فلسددطين وتدددهور األوضدداع السياسددية مددن 
الفلسطيني على األسواق العالمية مما يعيق أصحاب المشاريع مدن تسدويق منتجداتهم، وبطبيعدة 
الحدددال فدددأن مشددداريع المقترضدددين تكدددون صدددغيرة وبالتدددالي ل تملدددك القددددرة علدددى المنافسدددة حتدددى 

تسددويقية بشددكل  إلجددراء دراسددات بالسددوق المحلددى، وهددذا يتطلددب جهددداا مددن مؤسسددات اإلقددراض
دوري لمعرفددة حاجددات السددوق ومواكبددة تغيراتدده لمعرفددة األمدداكن التددي تحتدداج إلددى تركيددز وبندداء 
على ذلك تحدد القطاعات التدي سدتدعمها وان ل تكتفدي بدالتكرار لدنفس البدرامج والمشداريع وهدذا 

تسدويق  مساعدة المقترضين فديسيكون بطبيعة الحال داعم لالقتصاد الفلسطيني، التركيز على 
منجاتهم من خالل تدريبهم على آليات التسويق الحديثة حتى يكوندوا قدادرين علدى المنافسدة فدي 
األسددواق المحليددة، ويددرى الباحددث أن مؤسسددة أصددالة خيددر مثددال يحتددذى بدده، حيددث تقددوم بددربط 
مقترضيها مع جمعية أصالة التي بدورها تقدوم بمسداعدتهم فدي التسدويق لمنتجداتهم فدي األسدواق 

 ية.المحل

 عدم وجود تدريب من قبل مؤسسة أكاد: .2

أكداد  % من المبحدوثين إلدى أن عددم وجدود تددريب مدن قبدل مؤسسدة اإلقدراض79.5أشار حيث 
نخفاض المعرفة ل النسبة هذه ع، ويعزى السبب لرتفايعتبر من اهم المعيقات إلنجاح مشاريهم

عند الدخول لألسواق،  مشاريعهم والخبرة والمستوى التعليمي من قبل المقترضين في كيفية إدارة
وتدددرى مؤسسدددات اإلقدددراض أن تقدددديم دورات تدريبيدددة للمقترضدددين يعتبدددر مكلفددداا جدددداا وان المدددردود 
المددالي مددن أسددعار الفائدددة التددي تحصددلها المؤسسددات مددن المقترضددين ل يكفددي لعقددد مثددل هددذه 

ويدرى الباحدث أن سسدات، لتلدك المؤ  ةالدورات، وان هذا المردود يذهب لتغطيدة النفقدات التشدغيلي
تقدددوم مؤسسدددة أكددداد بتقدددديم قدددروض صدددغيره جددددا لفدددرص التددددريب للمقترضدددين فدددي كيفيدددة إدارة 
مشاريعهم ليتمكندوا مدن تخطدي المشداكل والعقبدات التدي تدواجههم وإكسدابهم المزيدد مدن المهدارات 

رتفعددة لمثددل هددذه والخبددرات مددن الناحيددة الماليددة، اإلداريددة، الفنيددة، التسددويقية، ونظددراا للتكلددف الم
الدددددورات فدددديمكن تخفددددف التكدددداليف علددددى المقترضددددين وذلددددك مددددن خددددالل عقددددد دورات جماعيددددة 

  متخصصة للمقترضين كالا حسب نوعية مشروعه، وذلك لضمان نجاح مشاريع مقترضيها. 
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 ارتفاع أسعار الفائدة:  .3

م واعتبدروا % مدن المبحدوثين أن أسدعار الفائددة المرتفعدة تحدول دون نجداح مشداريعه78.9أشار 
أن عائد المشاريع الصغير ل يتناسب مع األسعار المرتفعة للفوائد وان توفير تلك المبالغ يكون 

مشداريعهم لعددم على حساب المشدروع ممدا يطدرهم فدي بعدض األحيدان إلدى السدتدانة أو إغدالق 
تعدد  مؤسسدات اإلقدراض العاملدة فدي فلسدطين أنقدرتهم على السداد، ويتبين من خالل الدراسدة 

أسددعار الفائدددة تددذهب  أنالتددي تفددرض نسددبة أسددعار الفائدددة، وتددرى مؤسسددة أكدداد مددن اقددل الدددول 
 إفالسددها إلدىسدديؤدي ومخداطر عددم التسددديد للمؤسسدة وان تخفيضدها  ةالتشددغيليلتغطيدة النفقدات 

 .وإغالقها

 عدم كفاية القرض الممنوح: .4

  منوح لهم من مؤسسة % من المبحوثين أن القرض صغر حجم القرض الم66.6حيث يرى
أكاد يعد من اهم المشاكل التي تواجههم، ويعتبروه صغير خصوصاا في ظل الرتفاع الملحوظ 
باألسعار للمواد الخام الالزمة لتأسيس أي مشروع، ويرى الباحث أن مرحلة تأسيس المشروع 

ر تتطلب التدخل من مؤسسة أكاد في أكثر من مرحلة وان تقدم قرض أخر إذا تطلب األم
زيادة حجم القروض  ة أكادلتتأكد من استقرار المشروع وثباته، وهنا يتوجب على مؤسس

س المال المطلوب وربطها م تحديد قيمتها بحيث تتناسب مع رأالمقدمة من المؤسسة وعد
بالجدوى القتصادية المقدمة للمشروع من قبل المقترض حتى ل يضطر المقترض لالستدانة 

 ي لتوفير متطلبات اإلنشاء وذلك لضمان نجاح المشروع.لتوفير المبلغ المتبق

 فترة السماح قصيرة لتشغيل المشروع: .5

فتددرة السددماح هددي الفتددرة التددي تعفددي فيهددا مؤسسددة أكدداد المقتددرض مددن تسددديد الدددفعات حتددى يبدددأ 
شددددهور، ويددددرى  3مشددددروعهم بالسددددتقرار واإلنتدددداج وبالتددددالي تدددددر األربدددداح وهددددي بالعددددادة تكددددون 

مقترضددين أن هددذه الفتددرة غيددر كافيددة لتبدددأ مشدداريعهم باإلنتدداج وتحصدديل األربدداح % مددن ال55.5
التدددي مدددن خاللهدددا يقدددوم المقتدددرض بتسدددديد الددددفعات المترتبدددة علددديهم، وتعدددد هدددذه المشدددكلة معيدددق 
حقيقي في وجه استمرار المشاريع ممدا يترتدب علدى مؤسسدة أكداد أن تعيدد النظدر بتلدك السياسدة 

 ضين لفترات سماح أكثر من المتبعة في سياسة المؤسسة.وان تراعي حاجات المقتر 
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 عدم توفر الضمانات: .6

% مددن المقترضددين أن الضددمانات يجددب أن تكددون متاحددة وسددهلة التددوفير ممددا هددي 55.3يددرى 
عليه حتى يتمكن المقترض من توفيرها للحصول على القرض، ويتوجب على مؤسسدة أكداد أن 

ة حتدددى تسدددتطيع أن تحقدددق رسدددالتها التدددي تندددادي بهدددا تعيدددد النظدددر بسياسدددة الضدددمانات المطلوبددد
 والمبادئ األساسية لإلقراض وهي الوصول لكافة الفقراء والفئات المهمشة.

 جدول الدفعات غير مناسب: .7

% من المقترضين أن جدول الدفعات يعتبر عائق لستمرار مشاريعهم مما يتوجب 51.3يعتبر 
ديد القدددرض وبالتدددالي تقلدددل مدددن حجدددم الدفدددة علدددى مؤسسدددة أكددداد أن تعمدددل علدددى تمديدددد فتدددرة تسددد

 المستحقة عليهم في الشهر.

  

 أما القسم الثاني فتتحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن إيجاد الحلول وهي كما يلي:

 وجود سلع منافسة في األسواق:  .1

% مددن المقترضددين أن هندداك صددعوبة فددي 77.9عددن وجددود السددلع المنافسددة فددي السددوق فصددرح و 
السددددلع المسددددتوردة مدددن الخددددارج، ويعددددزى ذلدددك لنفتدددداح السددددوق الفلسدددطيني علددددى العددددالم منافسدددة 

تمددع علددى المنتجددات والسددلع المحليددة، وهنددا الخددارجي مددن حيددث السددتيراد ممددا يقلددل إقبددال المج
تتحمددل الحكومددة الفلسددطينية المسددؤولية عددن تلددك المشددكلة ممددا يتوجددب عليهددا إعددادة النظددر فددي 

 سواق وان تعمل على دعم المنتج الوطني ليكون قادر على المنافسة.القوانين التي تضبط األ

 انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين:  .2

ذلددك  فكددان مددن اهددم األسددباب لتعثددر المشدداريع، ويعددزى  انخفدداض القدددرة الشددرائية للمسددتهلكينأمددا 
مددا إلددى تراجددع الوضددع القتصددادي فددي فلسددطين مددن لفتددرة إلددى أخددرى م مددن وجهددة نظددر الباحددث

ن المنتجات المستورد تكون ارخدص عن اقل األسعار وبطبيعة الحال فإ يبحثلالمستهلك يجبر 
باألسواق الفلسطينية كون األيدي العاملدة فدي الخدارج تكلفتهدا اقدل وهدذا يجعدل المسدتهلك يبحدث 
عدددن المنتجدددات األوفدددر ماديددداا، ويعدددزى كدددذلك إلدددى عددددم انتشدددار ثقافدددة دعدددم المندددتج الدددوطني فدددي 

وبهذا يترتدب علدى الحكومدة الفلسدطينية أن تفدرض قدوانين وإجدراءات تنشدر مدن خاللهدا  فلسطين
 ثقافة دعم المنتج الوطني. 
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 الكوارث الطبيعية: .3

سددبب رئدديس فددي تعثددر مشدداريعهم أو  أن اهددم الكددوارث الطبيعيددة هددي % مددن المقترضددين70أكددد 
لصددقيع وارتفدداع درجددات فشددلها، ومددن أهمهددا األمطددار ومددا تسددببه مددن انهيددارات فددي المنشددئات، ا

الحرارة وما يسببه مدن تلدف للمزروعدات أو نفدوق للحيواندات، وقلدة األمطدار، وهندا يتوجدب علدى 
الحكومة الفلسطينية أن تقوم بتفعيل دور صندوق درء المخاطر التابع لوزارة الزراعة الفلسطينية 

 حظة.الذي تم إصدار قرار بإنشائه ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب حتى الل

انين لتنظدديم المشدداريع عدددم وجددود إعفدداءات ضددريبية وقددو وتعقيددد إجددراءات التسددجيل والتددرخيص و  .4
 الصغيرة:

حيددث يددرى المقترضددين أن عدددم وجددود القددوانين الكافيددة التددي تضددمن حقددوقهم وتعددوض خسددائرهم 
تعدددد مدددن المعيقدددات التدددي قدددد تعثدددر مشددداريعهم أو تغلقهدددا، ويدددرى المبحدددوثين كدددذلك أن إجدددراءات 

سددجيل والتددراخيص تعددد صددعبة ومكلفددة، ومددن خددالل المقددابالت التددي أجراهددا الباحددث تبددين أن الت
المقتددرض يتخددوف مددن اإلقبددال علددى تفعيددل إجددراءات التسددجيل والتددرخيص لمددا يترتددب عليدده مددن 
أعباء مالية تفرضها الحكومة، وهنا يتوجب على الحكومة الفلسطينية بإصدار قوانين وتعليمات 

الصددددغيرة تحديددددداا لمددددا لهددددا مددددن خصوصدددديا، وان تعمددددل علددددى تفعيددددل نظددددام خاصددددة بالمشدددداريع 
تسددهيالت ماليددة وإعفدداءات ضددريبية للمشدداريع الصددغيرة خصيصدداا، وان تفعددل دور صددندوق درء 

 المخاطر ليضمن لهم حقوقهم ول تتركهم عرضه للمخاطر بمختلف أشكالها. 

 أسباب تتعلق بإجراءات الحتالل وسياسته: .5

% مدن المبحدوثين أنهدا تعتبدر عدائق لنجداح مشداريعهم خصوصداا فيمدا يسددببه 62.7حيدث اعتبدر 
 تددرة إلددى أخددرى حيددث يددنعكس ذلددك علددى مشدداريعهمالحددتالل مددن حصددار مددالي وسياسددي مددن ف

 .بشكل سلبي

 ارتفاع أسعار المحروقات، المياه، الكهرباء وعدم توفر المواد الالزمة لإلنتاج. .6
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المقترحة إلنجاح القروض المقدمة مؤسسات اإلقراض الصغير  الحلول" تحليل فقرات محور 5.3.4
 "من وجهة نظر المبحوثين

المقترحات يوضح المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية آلراء المبحوثين حول : 14.4جدول رقم 
 .مرتبة ترتيباا تنازلياا  اقتصاديا واجتماعيا همالتي تساهم في تمكين

المتوسط  الفقرة الرقم
 حسابيال

النحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
النسب 
 المئوية

ليات تساعد في تسويق المنتجات لضمان آضرورة خلق  1
 استمرارية المشاريع

 مرتفعة 92.9 0.67 4.64

بتخفيض نسبة الفائدة المعمول  اإلقراضتقوم مؤسسات  أن 2
 بها

 مرتفعة 88.9 0.85 4.45

 دورات تدريبية تتعلق بكيفيةبعقد  اإلقراضقيام مؤسسات  3
 المشروع من قبل منح القرض إدارة

 مرتفعة 87.4 0.92 4.37

 مرتفعة 82.6 1.12 4.13 في زيادة مبلغ القرض اإلقراضتقوم مؤسسات  أن 4

 وإرشاديةتقوم المؤسسة بتوفير خدمات استشارية  أن 5
 للمقترض قبل بدء المشروع

 مرتفعة 81.3 0.79 4.07

بعمل جدوى اقتصادية  اإلقراضؤسسات تقوم م أن 6
 للمشروعات المتقدمة للحصول على التمويل

 مرتفعة 80.8 0.92 4.04

 مرتفعة 80.5 1.08 4.03 اإلقراضتطوير برامج جديدة من قبل مؤسسات  7

المشروعات  إلعفاءضرورة استحداث تشريعات وقوانين  8
 الصغيرة من الضرائب

 مرتفعة 76.6 1.09 3.83

 متوسطة 66.3 1.26 3.32 أطولفترة سماح  بإعطاء اإلقراضقوم مؤسسات ت أن 9

 

المقترحات التي اعتبرها المقترضين حلول للمشاكل التي تعيق نجاح  السابق (14.4رقم ) الجدوليبين 
 مشاريعهم مرتبة ترتيباا تنازلياا وهي كالتالي:
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 .ة المشاريعليات تساعد في تسويق المنتجات لضمان استمراريآضرورة خلق  .1

 .بتخفيض نسبة الفائدة المعمول بها اإلقراضتقوم مؤسسات  أن .2

 .المشروع من قبل منح القرض إدارة بعقد دورات تدريبية تتعلق بكيفية اإلقراضقيام مؤسسات  .3

 .في زيادة مبلغ القرض اإلقراضتقوم مؤسسات  أن .4

 .دء المشروعللمقترض قبل ب وإرشاديةتقوم المؤسسة بتوفير خدمات استشارية  أن .5

بعمل جدوى اقتصادية للمشروعات المتقدمة للحصول على  اإلقراضتقوم مؤسسات  أن .6
 .التمويل

 اإلقراض.تطوير برامج جديدة من قبل مؤسسات  .7

 .المشروعات الصغيرة من الضرائب إلعفاءضرورة استحداث تشريعات وقوانين  .8

 أطول.فترة سماح  بإعطاء اإلقراضتقوم مؤسسات  أن .9
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 النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة 4.4

 الفرضية األولىالنتائج المتعلقة ب 1.4.4

حول دور القرض المقدم من  المبحوثين إجاباتعند متوسط  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية
 .(α ≥0.05)الدللة عند مستوى  للمقترضين القتصاديلتمكين ا مؤسسة أكاد في

 أثرلمتوسطات استجابة المبحوثين نحو  One Sample Test )ت( ختبارنتائج ا: 15.4جدول رقم 
 .القرض على الجانب القتصادي للمقترضين

 

Test Value = 3                                        

3.2693 925230.االنحراف المعياري =  متوسط استجابات العينة=    

t 

درجة 
 الحرية

Sig. (2-

tailed) 

اختالف 

متوسطات ال  

 فترة الثقة 95%

 األعلى  األدنى

 0.4793 0.0593 0.26932 0.013 76 2.554 الجانب االقتصادي

       

 

 إحصائية ذات دللة فروق هناك  أن إلىالمبحوثين من وجهة نظر تشير النتائج حسب الجدول أعاله 
، حيث بلغ متوسط قترضينللم دور القرض المقدم من مؤسسة أكاد في التمكين القتصاديحول 

إيجابي على الجانب القتصادي  مما يؤكد وجود اثر 3من  أكبروهو  3.26استجابات العينة 
 one-sampleوبالستناد إلى اختبار تحليل )، 925230. ، وانحراف معياري يساوي للمقترضين

test ) لذلك  0.05قل من وهي ا 0.013قيمة الدالة المعنوية المحسوبة بالجدول أعاله هي تبين أن
 إجاباتعند متوسط  توجد فروق ذات دللة إحصائيةنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 

عند مستوى  للمقترضين القتصاديلتمكين ا حول دور القرض المقدم من مؤسسة أكاد في المبحوثين
 .(α ≥0.05)الدللة 

التمكين القتصادي أن القروض الصغيرة  ويرى الباحث من خالل إجابات المبحوثين على مؤشرات
بالجوانب القتصادية   ةالمقدمة من مؤسسة أكاد تساهم بالمجمل بشكل إيجابي بتغطية النفقات المتعلق

أثر  أن)مرتفعة، متوسطة، منخفضة( وهذا يدل على  لمتوسط إجابات المبحوثين ولكن بدرجات متفاوتة
الهتمام  أن إلىصادية بنفس الدرجة، ويعزو الباحث ذلك تلك القروض لم يشمل كافة الجوانب القت

بالدرجة األولى للمقترضين ينصب على المتطلبات األساسية للحياة والتي كانت اإلجابة علي فقراتها 
ستقل إمكانية إنفاقهم على الجوانب األخرى حيث كانت ودية العائد من المشروع فعة ونظراا لمحدبالمرتف
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ل ننكر دور مؤسسة أكاد والقروض  تلك الفقرات متوسطة ومنخفضة، وهنامتوسط اإلجابات على 
من المقدمة من قبلها لن الهدف األساسي لإلقراض الصغير عالميا هو تمكين الفئات المهمشة 

ومن ، وليس تحقيق الرفاهية لمتطلبات الحياة ةتحسين المستوى المعيشي لديها وتغطية النفقات األساسي
ن مؤسسة أكاد بإمكانها أعاد النظر في بعض سياساتها المتعلق بحجم القرض، فإ وجهة نظر الباحث

وتقديم التدريب قبل البدء بالمشروع، والدراسة العميقة لجدوى المشروع لتضمن نجاح المشاريع الخاصة 
 بمقترضيها.

 يةنالفرضية الثاالنتائج المتعلقة ب 2.4.4

حول دور القرض المقدم من  المبحوثين إجابات عند متوسط ل توجد فروق ذات دللة إحصائية
 .(α ≥0.05)الدللة عند مستوى  للمقترضين يالجتماعلتمكين ا مؤسسة أكاد في

لمتوسطات استجابة المبحوثين نحو أثر  One Sample Testنتائج اختبار )ت( : 16.4جدول رقم 
 .القرض على الجانب الجتماعي للمقترضين

 

Test Value = 3                                        

 متوسط استجابات العينة= 3.2301 851510.االنحراف المعياري = 

t 

درجة 
 الحرية

Sig. (2-

tailed) 

اختالف 

 المتوسطات 

 فترة الثقة 95%

 األعلى  األدنى

جتماعيالجانب اال  2.356 75 0.021 0.23014 0.0356 0.4247 

       

 

حسب الجدول أعاله من وجهة نظر المبحوثين إلى أن هناك فروق ذات دللة إحصائية  تشير النتائج
حول دور القرض المقدم من مؤسسة أكاد في التمكين الجتماعي للمقترضين، حيث بلغ متوسط 

مما يؤكد وجود اثر إيجابي على الجانب الجتماعي  3وهو أكبر من  3.23استجابات العينة 
 one-sampleوبالستناد إلى اختبار تحليل )، 851510.معياري يساوي للمقترضين، وانحراف 

test ) لذلك  0.05وهي اقل من  0.021قيمة الدالة المعنوية المحسوبة بالجدول أعاله هي تبين أن
 إجاباتعند متوسط  توجد فروق ذات دللة إحصائيةنرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة 

عند مستوى  الجتماعي للمقترضينلتمكين ا القرض المقدم من مؤسسة أكاد فيحول دور  المبحوثين
 .(α ≥0.05)الدللة 
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ويرى الباحث من خالل إجابات المبحوثين على مؤشرات التمكين الجتماعي أن القروض الصغيرة 
ية  بالجوانب الجتماع ةالمقدمة من مؤسسة أكاد ساهم كذلك بشكل إيجابي بتغطية النفقات المتعلق

ولكن بدرجات متفاوتة لمتوسط إجابات المبحوثين )مرتفعة، متوسطة، منخفضة( مما يدل على عدم 
اشتمالها لكافة الجوانب الجتماعية وهذا يدل على أن أثر تلك القروض لم يشمل كافة الجوانب 

لى تغطية اإلنفاق من قبل المقترضين يتركز عالجتماعية بنفس الدرجة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن 
النفقات الصحية والتعليم في المرحلة األساسية واللتزامات الشهرية من ماء وكهرباء، أما اإلنفاق على 

شراء األثاث واألجهزة الكهربائية أو النتقال تغطية نفقات األقساط الجامعية و الجوانب األخرى مثل 
بنسب متوسطة مبحوثين عليها لمكان سكن افضل أو إضافات على المنزل فكان متوسط اإلجابات لل

منخفض وذلك نظراا لتكلفتها المرتفعة وبالتالي فمن الصعب تغطيت تلك لنفقات من العائد المحدود و 
 للمشروع.

 لثالثةاالفرضية النتائج المتعلقة ب 3.4.4

ت الحسابية إلجابات المتوسطا في( α ≥0.05)عند مستوى دلله  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة 
في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور حوثين بينالمب

 الجنس.

 القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار : 17.4جدول رقم 
 في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير الجنس.

 ناتج االختبار

 الدرجة 

لختباردالة ا  .908 

 1 درجة الحرية

 341. قيمة الدللة

 

الجنسالمتغير:   
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 الذي يعرض إجابات الفرضية الثالثة Kruskal-Wallis Testاختبار  (17.4يظهر الجدول رقم )
نقبل  ذلك ليست دالة إحصائيا، لذا، وهي ب<α) 0.05% )5)مستوى الدللة( أكثر من  sigقيمة أن 

 ≥0.05) اإلحصائيةعند مستوى الدللة  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  ائلة،القالفرضية الصفرية 
α) دور مؤسسات اإلقراض الصغير في التمكين عينة الدراسة حول في  من وجهة نظر المبحوثين

أن عوامل نجاح المشروع أو  ذلك إلى، ويعزو الباحث القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير الجنس
وبالقدرة على  اإلرادة لدى الشخص لتحسين المستوى المعيشي له وألفراد أسرته بتوفر فشله تتعلق

وتوفر الخبرة في مجال عمل المشروع، وهذه العوامل قد يمتلكها الفرد التنظيم المالي واإلداري للمشروع 
سواء الذكر أو األنثى، وان مؤسسة أكاد تقوم بتقديم القروض للفئات المستهدفة دون تمييز بين 

ن التمكين القتصادي والجتماعي ل يرتبط روط على جنس معين وبالتالي فإشإضافة  أولجنسين ا
 بمتغير الجنس.

 الفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة ب 4.4.4

في المتوسطات الحسابية إلجابات ( α ≥0.05)عند مستوى دلله  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة 
تعزى لمتغير  في التمكين القتصادي والجتماعي من مؤسسة أكاد القرض المقدم دور بينالمبحوثين 

 العمر.

 القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار : 18.4جدول رقم 
 في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير العمر.

 ناتج االختبار

 الدرجة 

 4.471 دالة الختبار

 3 درجة الحرية

 215. قيمة الدللة

 

 المتغير: العمر
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الذي يعرض إجابات الفرضية الرابعة و  Kruskal-Wallis Testاختبار  (18.4يظهر الجدول رقم )
نقبل  ذلك ليست دالة إحصائيا، لذا، وهي ب<α) 0.05% )5)مستوى الدللة( أكثر من  sigقيمة أن 

 ≥0.05) اإلحصائيةعند مستوى الدللة  إحصائيةلة ل توجد فروق ذات دل القائلةالفرضية الصفرية 
α)  في التمكين القتصادي القرض المقدم من مؤسسة أكاد  دورفي تقديرات أفراد عينة الدراسة حول

 أون العمر لم يكن مقياساا لنجاح المشروع ، ومن وجهة نظر الباحث فإوالجتماعي تعزى لمتغير العمر
عام وبالتالي فهي مؤهلة وتملك  60في عينة الدراسة هي اقل من  وان كافة الفئات العمريةفشلة 

مرية دون الطاقة والنشاط  والخبرة إلدارة مشاريعها، وان مؤسسة أكاد تقدم القروض لكافة الفئات الع
، ومن خالل الواقع الذي نعيشه في المجتمع الفلسطيني يمكن أن نالحظه شروط محددة لبعض الفئات

ن بل يشمل جميع الفئات وبالتالي فإ ي الجيد ل ينحصر على فئة عمرية معينةأن المستوى المعيش
 ن المستوى المعيشي يرجع للفرد نفسه مهما كانت فئته العمرية.يقرار تحس

 الفرضية الخامسةالنتائج المتعلقة ب 5.4.4

إلجابات في المتوسطات الحسابية ( α ≥0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دلله 
تعزى لمتغير في التمكين القتصادي والجتماعي  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بينالمبحوثين 

 مكان السكن.

 القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين Kruskal-Wallis Test نتائج اختبار: 19.4جدول رقم 
 في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير مكان السكن.

ختبارناتج اال  

 الدرجة 

 1.600 دالة الختبار

 2 درجة الحرية

 449. قيمة الدللة

 

مكان السكنالمتغير:   
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الذي يعرض إجابات الفرضية الرابعة  Kruskal-Wallis Testاختبار ( 19.4يظهر الجدول رقم )
نقبل  لذاذلك ليست دالة إحصائيا، ، وهي ب<α) 0.05% )5)مستوى الدللة( أكثر من  sigقيمة أن 

 ≥0.05) اإلحصائيةعند مستوى الدللة  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  القائلة،الفرضية الصفرية 
α) في التمكين القتصادي  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين المبحوثين من وجهة نظر

طبقات  إلى عدم وجود اختالف فيويعزو الباحث ذلك  ،تعزى لمتغير مكان السكنوالجتماعي 
 أي منها ، وان المشاريع الصغيرة يمكن إقامتها فيالمجتمع الفلسطيني بين المدينة والريف والمخيم

المشاريع التجارية والصناعية  أماباستثناء المشاريع الزراعية والتي بالغالب تحتاج إلى المناطق الريفية، 
ن نجاح ي فإان اإلقامة وبالتالحسب مكفيمكن إنشائها أينما كان، ومؤسسة أكاد ل تفرض أي شروط 

 المشروع أو فشلة ل يحكمه مكان اإلقامة وإنما تحكمه جوانب أخرى.

 الفرضية السادسةالنتائج المتعلقة ب 6.4.4

في المتوسطات الحسابية إلجابات ( α ≥0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دلله 
تعزى لمتغير في التمكين القتصادي والجتماعي  ة أكادالقرض المقدم من مؤسس دور بينالمبحوثين 

 مستوى الدخل الشهري قبل النتفاع.

 القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار : 20.4جدول رقم 
 .مستوى الدخل الشهري قبل النتفاعفي التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير 

رناتج االختبا  

 الدرجة 

 11.840 دالة الختبار

 5 درجة الحرية

 037. قيمة الدللة

من القرض مستوى الدخل الشهري قبل النتفاعالمتغير:   

 

)مستوى الدللة(  sigقيمة تبين أن حيث  Kruskal-Wallis Testاختبار  (20.4يظهر الجدول رقم )
ل  القائلة،إننا نرفض الفرضية الصفرية ، وهي بذلك دالة إحصائيا، لذا فα) <0.05% )5أقل من 

تقديرات أفراد عينة  في (α ≥0.05) اإلحصائيةعند مستوى الدللة  إحصائيةتوجد فروق ذات دللة 
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في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بينالدراسة 
الدخل مستوى انه كلما كان  إلىيعزو الباحث ذلك ، و من القرض مستوى الدخل الشهري قبل النتفاع

الحالي، أي على عائد المشروع  مكلما قل اعتماده اعلى الشهري للمقترضين قبل النتفاع من القرض
وبالتالي ستمكن المقترض من تطوير عن غيرهم من المقترضين من عائد المشروع  إنفاقهمسيقل  انه

دخل ال ن ارتفاع مستوى وبطبيعة الحال فإقد تواجه المشروع،  مشروعه ومواجهة المخاطر الطارئة التي
شهري قبل النتفاع من المشروع سيمنح المقترضين القدرة على تحمل عدم وجود عائد للمشروع في ال

المرحلة المراحل األولى لتأسيس المشروع وسيكتفون بتغطية النفقات المطلوبة منهم من خالل الدخل 
ل الحصول على القرض، ومما سبق نالحظ أن انه كلما ارتفع مستوى الدخل معتمد عليه قبالشهري ال

الشهري للمقترضين قبل حصولهم على القرض كلما كانت نسبة نجاح المشروع اعلى وبالتالي تحقيقه 
 ألثر إيجابي بنسبة أكبر على الجوانب القتصادية والجتماعية.

 الفرضية السابعةالنتائج المتعلقة ب 7.4.4

في المتوسطات الحسابية إلجابات ( α ≥0.05)جد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دلله ل تو 
تعزى لمتغير في التمكين القتصادي والجتماعي  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بينالمبحوثين 

 المستوى التعليمي للمقترضين قبل النتفاع.

 القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بين Kruskal-Wallis Testنتائج اختبار : 21.4جدول رقم 
 في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمقترضين.

 ناتج االختبار

 الدرجة 

 1.600 دالة الختبار

حريةالدرجة   2 

 449. قيمة الدللة

من القرض المستوى التعليمي للمقترضين قبل النتفاع  المتغير: 

 

)مستوى الدللة(  sigقيمة تبين أن حيث  Kruskal-Wallis Testاختبار ( 21.4لجدول رقم )يبين ا
 القائلة،، وهي بذلك ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبل الفرضية الصفرية <α) 0.05% )5أكثر من 
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عينة  تقديرات أفراد في (α ≥0.05) اإلحصائيةعند مستوى الدللة  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة 
في التمكين القتصادي والجتماعي تعزى لمتغير  القرض المقدم من مؤسسة أكاد دور بينالدراسة 

طبيعة المشاريع الصغير  أن إلى، ويعزو الباحث ذلك التعليمي للمقترضين قبل النتفاعالمستوى 
المالية واإلدارية  الخبرة المسبقة في مجال المشروع والمعرفة في كيفية إدارته من الناحية إلىتحتاج 

صغيرة فهي ل تحتاج إلى مستويات تعليمية  اوتوفير البيئة المناسبة إلنشائه، وكون المشاريع بطبيعته
عالية بقدر حاجتها إلى الحد األدنى من التعليم وهو القراءة والكتابة، ونالحظ هنا أن مؤسسة أكاد تقدم 

 قد تحد من نجاحمة ودون فرض أي شروط القروض من قبلها دون النظر إلى المستويات التعلي
ن المستوى التعليمي للمقترضين ل يؤثر على التمكين القتصادي وبالتالي فإ المتعلمين أو غيرهم

 والجتماعي للمقترضين.
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 والتوصيات النتائج

 نقاش النتائجملخص و  1.5

 يلي: كماالتي توصل اليها الباحث من هذه الدراسة يمكن تلخيص اهم النتائج 

  اإلطار القانوني الناظم لقطاع التمويل الصغير يهتم بتنظيم مؤسسات  أنأظهرت نتائج الدراسة
اإلقراض الصغير وعملها باعتبارها مؤسسات مالية كالبنوك، ول يعطي الهتمام الكامل 

القطاع والنهوض بفئاته المستهدفة ويظهر ذلك واضحاا من خالل القانون رقم ذا بتطوير ه
ولم يحمل أي رسالة اجتماعية  ،فقط الذي جاء ليضبط مؤسسات اإلقراض 2011( لعام 132)

وان اللتزام به من ، واإليداعنطبق على البنوك التي تتعامل بالدخار تنموية، وهذا القانون ي أو
وبالتالي ستجعلها مضطرة لزيادة أسعار الفائدة راض يرفع تكلفتها التشغيلية، قبل مؤسسات اإلق

، وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة هممما يرهق كاهلوفرض ضمانات أخرى على المقترضين 
 ( والتي تؤكد أن سلطة النقد تتعامل مع مؤسسة اإلقراض على أنها بنوك.2013)دودين، 

 يزيد حجم المحفظة  ألشترط ها سلطة النقد الفلسطينية تالتي تفرض ةالجديد القوانين نإ
الئتمانية للمؤسسة عن حجم رأس المال، مما يعني حرمان تلك المؤسسات من النتفاع من 

ن هذه فإ تاليالمؤسسات الدولية، وبال أوأي اقتراض قد يتاح لها من القطاع المصرفي المحلي 
وتحد كذلك من حقيق الرفع المالي للمؤسسة ت تحد من قدرة تلك المؤسسات على القوانين

وهذه النتيجة تتوافق إمكانية توسعها وانتشارها للوصول إلى كافة الفئات المهمشة في المجتمع، 
(، التي ترى أن سلطة النقد IFC ،2017مع دراسة )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير، 

وض الملحية والدولية وتحد من توسع الفلسطينية تحرم مؤسسات اإلقراض من النتفاع من القر 
 .(2013وانتشار تلك المؤسسات، وتتفق هذه النتيجة أيضاا مع دراسة  )دودين، 

 له اثر إيجابي على حياة المقترضين، لمؤسسة أكادقتصادي الدور ال أن ةنتائج الدراس تأكد 
أكد المبحوثين ، حيث القتصاديويظهر ذلك من خالل نتائج الدراسة المتعلقة بقياس األثر 

حيث  ة منفي حياتهم المعيشي إيجابيا اا أثر  تأحدث القروض المقدمة من مؤسسة اإلقراض أن
س المال للمشروع، وكان شرائية ألساسيات الحياة، زيادة رأتوفر السيولة النقدية، ورفع القدرة ال
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دة كمية لكن بنسبة متوسطة في مجالت زيادة الدخل الشهري، وزيا إيجابياللقرض تأثير 
اإلنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمشروع، وتشغيل عمال جدد، وتحسين القدرة على سداد 

على الوصول ألسواق  في زيادة قدرة المبحوثين اا إيجابي اا القرض، ولم يحدث اإلقراض تغيير 
، ونالحظ هنا أن القروض الصغيرة توفير النقد لالستثمار في مصادر دخل أخرى  أوجديدة 
بر التي تعتلالحتياجات النفقات  كاد تساهم بشكل إيجابي بتغطيةة من مؤسسة أالمقدم

إلى نفقات أكبر مثل شراء )منزل، سيارة،  منخفضة التكاليف أما الحتياجات التي تتطلب
للمساهم في  للمستوى المطلوب قطعة ارض، أثاث منزلي، وغير ذلك( فعائد المشروع لم يرتقي

النتيجة تتفق مع هذه الدراسات السابقة التي تؤكد وجود أثر إيجابي  تغطية تلك النفقات، وهذه
جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، )(، 2010)الدماغ، ) للقروض على الجوانب القتصادية

(، 2009(، )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير،2010(، )الشايب، 2014
(، planet finance ،2008( ،)Mourji ،2000(، )2010(، )عبد العزيز،2001)شتيوي،

(Rahman, kahn ،2007.) 

  على حياة المقترضين،  اا إيجابي اا أثر له  لمؤسسة أكادالدور الجتماعي  أنأظهرت نتائج الدراسة
المبحوثين  بقياس األثر الجتماعي، حيث أشارهويظهر ذلك من خالل نتائج الدراسة المتعلقة 

ي حياتهم من حيث تغطية النفقات التعليمية فبنسبة مرتفعة إيجابيا  أثرالقروض أحدثت  أن
الوفاء بالتزاماتهم الشهرية من فواتير كهرباء و تغطية النفقات الصحية والعالج، و  ،األسرةألفراد 
ومأكولت لم يكونوا قادرين على توفيرها من قبل، وكان للقرض تأثيرا  أطعمةتوفير و وماء، 

مشاركة في وال وأثاثكهربائية أجهزة رتهم على شراء دإيجابيا بشكل متوسط من حيث ق
من  اا إيجابي اا أثر ولم يكن للقرض رحالت ترفيهية،  أوالمناسبات الجتماعية والخروج بنزهات 

النتقال باألسرة  أوعمل صيانة،  أوإضافة على السكن  إجراءوجهة نظر المبحوثين من حيث 
ناء مقارنة مع ما يدره المشروع من بلويعزى ذلك لزيادة التكلفة المادية ل مكان سكن أفضل إلى

القرض  أحدثهالمبحوثين حول األثر الجتماعي الذي  إلجاباتالعام  أرباح، وكان المتوسط
لفة مما يدل على وجود اثر إيجابي ولكن ليس لكافة في كافة الجوانب المخت 3.23هي 

ؤشرات التمكين إجابات المبحوثين كانت متفاوتة على ممتوسط الجوانب الجتماعية أي أن 
الجتماعي بين المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، وهذه النتيجة تتفق مع هذه الدراسات السابقة 

(، )الشايب، 2014التي تؤكد وجود أثر إيجابي بنسب متفاوت )جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، 
(، )عبد 2001 (، )شتيوي،2009(، )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير، 2010



 

99 
 

، planet finance ،2008( ،)Mourji، 2000،) (Rahman, kahn(، )2010،العزيز
2007.) 

 قطاع التمويل الصغير في فلسطين ينمو بشكل كبير، ويتضح من  أن نتائج الدراسة بينت
المحفظة الئتمانية  ، وان حجمأخر إلىعدد المقترضين اخذ بالتزايد من عام  أنخالل الدراسة 

عدد موظفي مؤسسات  أنكذلك بالتزايد، ويالحظ كذلك  ذهأخر يالصغ لقطاع اإلقراض
قطاع اإلقراض الصغير اإلقراض يتزايد من عام ألخر، وتعد تلك المؤشرات دليل على نمو 

( IFCK ،2017بشكل ملحوظ، وهذا يتفق مع دراسة )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير، 
 والتي تأكد نمو قطاع اإلقراض الصغير في فلسطين.

 1000 ما بين يره جدا حيث تتراوح قيمتهاصغ القروض المقدمة من مؤسسة أكادقيمة  تعد-
% 11دولر لما نسبة  5000-2500، وبين المبحوثين% من 76.6دولر لما نسبة  2500

المشاريع  أنمما يدل على %، 12.4دولر لما نسبته  10,000-5000من المبحوثين، وبين 
ن عدد العاملين فيها بلغ وبالتالي فإهي صغيرة للغاية،  المبحوثين أجلهايقترض من التي 

% من المشاريع تشغل عاملين فقط، 28.9% من مشاريع المبحوثين، و61.8عامل واحد في 
ن العاملين في عمال، وبحسب إجابات المبحوثين فإ 5-3% من المشاريع تشغل من 9.2و

بعدم  اكدو أ % من المبحوثين66ن األسرة، ونالحظ من خالل الدراسة أ أفرادالمشروع هم من 
ض إلنشاء مشاريعهم الخاصة بالشكل الذي يروه مناسباا، وهذا يتوافق مع كفاية حجم القر 

، planet finance ،2008( ،)Mourji(، )2010(، )عبد العزيز، 2008)العاجز، دراسة 
تطلعات  حجم القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض ل تكفي لتلبية أنوالتي تأكد  (2000

 المقترضين.

 ول دون نجاح مشاريعهم، ويالحظ المرتفعة تحأسعار الفائدة أن  % من المبحوثين78.9 يعتبر
عائد المشاريع الصغير ل يتناسب مع األسعار المرتفعة للفوائد وان أن  من خالل الدراسة

تدانة أو توفير تلك المبالغ يكون على حساب المشروع مما يطرهم في بعض األحيان إلى الس
ى السداد، وهذا يتوافق مع دراسة  )دراسة جامعة بيرزيت، إغالق مشاريعهم لعدم قدرتهم عل

( والتي تؤكد 2009(، )اوبيتوم للدراسات واألبحاث، 2010(، )أبو زينة، 2014مؤسسة فاتن، 
 أن ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر عقبة لنجاح المشروع واستمراره من وجهة نظر المبحوثين.
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 تتمتع بقدرات مهنية وفنية عالية في التعامل مع أكاد  مؤسسة تضح من نتائج الدراسة أنا
عن رضاهم بنسبة ذلك، وعبر المبحوثين  % من عينة الدراسة عن89.7العمالء، حيث عبر 

لحصول على والضمانات ل عن سياسة مؤسسة اإلقراض من حيث سهولة اإلجراءات متوسطة
المتعلقة  النتائجولحظ من خالل  ل الدفعات، وفترة السماح،اد، وجدو وفترة السدالقرض، 

اهتمام مؤسسة أكاد بهذه الجوانب لما لها أهمية في جذب المقترضين، وتتوافق هذه  ةبالدارس
 (.2014النتيجة مع دراسة )دراسة جامعة بيرزيت، مؤسسة فاتن، 

  يليها 39.2لغت حيث ب من مشاريع المقترضين نسبة كبيرةتحتل المشاريع التجارية ،%
%، بينما احتلت القروض 5.8ية %، ومن ثمة المشاريع الصناع35المشاريع الزراعية بنسبة 

بان  أجابوااعلى نسبة من المبحوثين الذين  %، وكانت20شخصي جل الستهالك المن أ
 هم من المقترضين لمشاريع تجارية. مشاريعهم اإلنتاجية لزالت قائمة

   فقط حصلوا على قروض لغرض الصناعة واإلنتاج وكان 5.8أن أكدت نتائج الدراسة %
المقصود بها صناعة وإنتاج على مستوى المنزل مثل خياطة، وغيرها من المشاريع اإلنتاجية 

مؤسسة أكاد بتمويل قطاع الصناعية واإلنتاج وذلك من من  الهتمام البيتية، ويتضح قلة
من إنشاء  لتالي ل تمكن المقترضينوبا خالل القروض الصغير التي تقدمها للمقترضين

مبالغ مالية أكبر من القروض المقدمة للقطاعات ب قروض مشاريع صناعية كونها تحتاج
 (2014دراسة جامعة بيرزيت، فاتن،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) األخرى،

  من عينة الدراسة ل يعتمدون على مصادر دخل أخرى حيث30أظهرت نتائج الدراسة أن % 
% منهم بعدم وجود زيادة في الدخل الشهري، وهذا يدل على أن القروض المقدمة 20صرح 

من مؤسسة أكاد يكون لها أثر إيجابي على زيادة الدخل الشهري للمقترضين الذين يملكون 
مصادر دخل أخرى، ويتضح من الدراسة أن المقترضين الذين يعتمدون على مصادر دخل 

ن تغطية النفقات األساسية من خالله والعتماد بشكل اقل على أخرى يملكون دخل يمكنهم م
عائد المشروع وبذلك يمكنهم تطوير مشاريعهم وتوسعتها لضمان نجاحها، وهذا ل يتطابق مع 

 الرسالة الجتماعية التي تحملها مؤسسة أكاد وهي تمكين الفئات المهمشة.

 دورة تدريبية من  أيلم يتلقوا  ة% من أفراد عينة الدراس62 أن يتضح من نتائج الدراسة
اإلرشاد والنصائح  اوهذا ل يعني تلقي باقي أفراد العينة لدورات تدريبة بل اعتبرو  مؤسسة أكاد

حيث تعد الدورات التدريبية من العوامل الرئيسية  في كيفية إدارة المشاريع جزء من التدريب،
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بإرشادهم في كيفية إدارة مشاريعهم  واتضح أن مؤسسة أكاد تكتفيفي نجاح أو فشل المشروع، 
احية المالية واإلدارية وتقديم النصائح وهذا يعتبر غير كافي لتأهيل المقترضين إلدارة من الن

وهذه النتائج تتوافق مع هذه الدراسات ، وتتوافق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة مشاريعهم
بيتوم (، )او 2010)أبو زينة، دريب، ي المقترضين ألي نوع من التعدم تلقبالسابقة بوجود و 

 (.2009للدراسات واألبحاث، 

 التوصياتاهم  2.5

 ن الدراسة توصي بما يلي:بناء على النتائج السابقة فإ

 توصيات على صعيد مؤسسات اإلقراضأوال: 

 س المال م تحديد قيمتها بحيث تتناسب مع رأوعد زيادة حجم القروض المقدمة من المؤسسة
ا بالجدوى القتصادية المقدمة للمشروع من قبل المقترض حتى ل يضطر المطلوب وربطه

المقترض لالستدانة لتوفير المبلغ المتبقي لتوفير متطلبات اإلنشاء وذلك لضمان نجاح 
الذين يتمتعون بالخبرة ذات العالقة أو من اختيار المقترضين  آليات كون ، وان تالمشروع

 لك لضمان نجاح المشروع.المدربين قبل حصولهم على القرض وذ

  التركيز أكثر على مشاريع الصناعة واإلنتاج والبتعاد عن المشاريع التقليدية لما لها من قدرة
على المشاركة في عملية التنمية القتصادية، حيث أن كثرة المشاريع المنافسة تقلل من فرصة 

قليدية األمر الذي قد نجاح المشروع خصوصاا في ظل إشباع األسواق من تلك المشاريع الت
 يودي إلى فشل المشروع أو إغالقه.

 جراء دراسات تسويقية بشكل دوري لمعرفة حاجات السوق ومواكبة تغيراته لمعرفة ضرورة إ
األماكن التي تحتاج إلى تركيز وبناء على ذلك تحدد القطاعات التي ستدعمها وان ل تكتفي 

حتى ن بطبيعة الحال داعم لالقتصاد الفلسطيني، بالتكرار لنفس البرامج والمشاريع وهذا سيكو 
يكونوا قادرين على المنافسة في األسواق وان في تسويق منجاتهم صعوبة المقترضين ل يواجه 

 .المحلية

  مراجعة السياسات واإلجراءات والشروط الخاصة بمؤسسة أكاد كي تتناسب مع ظروف الفئات
قراض هو تحسين المستوى المعيشي للفئات المهمشة والفقراء لن المبادئ األساسية لإل

 المهمشة وليس تعقيد اإلجراءات والشروط الخاصة للحصول على القرض.    
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  فدي كيفيدة  لفدرص التددريب للمقترضدين قروض صدغيره جددا بتقديم أن تقوم مؤسسة أكادضرورة
مزيدددد مدددن ال وإكسدددابهممكندددوا مدددن تخطدددي المشددداكل والعقبدددات التدددي تدددواجههم تليإدارة مشددداريعهم 

ونظراا للتكلف المرتفعة لمثل  من الناحية المالية، اإلدارية، الفنية، التسويقية، المهارات والخبرات
هددذه الدددورات فدديمكن تخفددف التكدداليف علددى المقترضددين وذلددك مددن خددالل عقددد دورات جماعيددة 

 متخصصة للمقترضين كالا حسب نوعية مشروعه، وذلك لضمان نجاح مشاريع مقترضيها. 

 وحل  لمعرفة مدى التقدم المحرز في مشاريعهمتابعة المستمرة لمشاريع المقترضين لما
لقرض إذا والتدخل المالي بزيادة حجم ا مشكالتهم وتقديم الخدمات الستشارية واإلرشادية

 إلى مرحلة الستقرار. جل ضمان وصول المشروعاقتضت الحاجة، وذلك من أ

 يرادات بشكل يوم حتى ل يتأكل رامس مال حث المقترضين على تسجيل المبيعات واإل
المشروع، حيث يعتبر بعض المقترضين عوائد المشروع أنها دخل دون النتباه إلى الفرق بين 
العوائد واألرباح وبالتالي سيقوم المقترض باإلنفاق من العوائد وهذا سيؤدي إلى فشل المشروع 

 .أو إغالقه

 ا وتوفير الدعم الالزم لها بداعية وان تقوم بتمويلهتخصيص برامج تستهدف أصحاب األفكار اإل
لما لذلك من منفعة على نمو القتصاد الفلسطيني، حيث تنحصر برامج مؤسسة أكاد على 

 التقليديةالمشاريع 

  يض أسعار الفائدة على القروض وإذ لمن يتسنى لها ذلك فعلى مؤسسة أكاد العمل تخفمحاولة
لمساعدة المقترضين في الجوانب األخرى مثل تمديد فترة  يات مدروسةوآلالخروج بخطط على 

تقليل و ، حتى يتحقق الستقرار للمشروع قبل البدء بتسديد الدفعات السماح ألكبر فترة ممكنة
 .حجم الدفعات الشهرية من خالل تمديد فترة الدفعات

 صل للفئات أحد أهدافها وذلك من خالل الو  باعتباره ماعي لمؤسسة أكادتعزيز الدور الجت
 األشد فقراا لتعمل على تحسين المستوى المعيشي لها.

  للمشروع  دراسة الجدوى القتصاديةالتقييم للمشروع و  يكون قرار منح القروض بناءا علىأن
المقدمة من قبل المقترضين والتأكد من توفر الخبرة السابقة للمقترض أو حصوله على التدريب 

 لضمان نجاح المشروع.وذلك المسبق في مجال المشروع، 
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 توصيات على الصعيد الحكومي:ثانيًا: 

  إعادة النظر بالتعليمات التي صدرت من سلطة النقد الفلسطينية بان ل يزيد حجم المحفظة
من النتفاع من اقتراض  س المال مما يعني حرمان هذه المؤسساتن حجم رأالئتمانية ع

 الرفع المالي للمؤسسة.ا من تحقيق داخلي أو خارجي ويحد من تمكينه

  العمل على حماية الصناعات المحلية من المنتجات المنافسة وخصوصاا المنتجات اإلسرائيلية
% من 81وذلك من خالل فرض قوانين تمنع استيراد المنتجات المتوفرة محلياا، حيث يرى 

ائيلية تهم، ويعود ذلك لوجود المنتجات اإلسر المقترضين أن هناك صعوبة في تسويق منتجا
 بالدرجة األولى.

 أهمها تسهيل إجراءات  تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة من خالل تطبيق عدة حوافز
% من 63.4إعفاءات ضريبية، حيث يعتبرها  ومنح أصحاب المشاريع التسجيل والترخيص،

 تخفيض أسعار الشتراك والعمل علىأفراد عينة الدراسة عقبات تحد من نجاح مشاريعهم، 
 ه والكهرباء للمشاريع، لما له فائدة كبيرة في نمو القتصاد الفلسطيني وتخفيف البطالة.بالميا

نموذج مقترح لتطوير جانب التدريب في قطاع التمويل الصغير في فلسطين بناء على ما بناء  3.5
 توصلت إليه الدراسة

في قطاع اإلقراض  ريبالتد قترحاا عملياا لتطوير جانبسعى الباحث من خالل الدراسة إلى تقديم م
الصغير في فلسطين وذلك استناداا إلى المقابالت التي أجراها الباحث مع المقترضين، ومؤسسات 
اإلقراض الصغير ممثله في مدراء العمليات في المؤسسة، والخبراء المحليين في مجال اإلقراض 

ن هناك ضعف واضح في ويتضح من خالل المقابالت التي أجراها الباحث مع المقترضين أالصغير، 
 وبناء على ما سبق اقترح:كيفية إدارة المشاريع وتطويرها وفقاا للطرق العلمية الحديثة، 

إنشاء مركز وطني شبه مستقل للتطوير والتدريب على كيفية إدارة المشاريع، ويضم المركز مدربين 
نحة الدعم الالزم لتشغيل مختصين في إدارة المشاريع، وان تخصص الحكومة الفلسطينية والجهات الما

هذا المركز وتجهيزه بالكامل، ويتم بعد ذلك فرض التزاماا مادياا على الحكومة الفلسطينية ومؤسسات 
اإلقراض والجهات المانحة بشكل شهري، والهدف من ذلك هو تغطية النفقات التشغيلية والرواتب لطاقم 

اض بإجبار المتقدمين لقروض إنتاجية أن التطوير والتدريب في المركز، وان تقوم مؤسسات اإلقر 
على دورة تدريبية في المركز الوطني للتطوير والتدريب كمتطلب أساسي لحصولهم على  ايحصلو 

القرض، وان تكون المدة الزمنية لتلك الدورات قصيرة ومكثفة، حيث يترتب جزء بسيط من تكلفة الدورة 
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يكون هناك قانون من  أنسيطه، ويقترح الباحث م إضافته على مبلغ القرض وتقعلى المقترضين ويت
بربط قرار من القروض للعمالء بتقديم جدوى اقتصادية سلطة النقد يلزم مؤسسات اإلقراض المختصة 

للمشروع من قبل المقترض، وان ترتبط كذلك بتوفر الخبرة المسبقة للعميل أو حصوله على دورة تدريبة 
 نجاح المشروع.مسبقة في مجال المشروع، وذلك لضمان 
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 المراجع

 أوال: المراجع العربية

  القتصادي والجتماعي للقروض المتناهية  األثرتقييم  :(2009) واألبحاثاوبيتوم للدراسات
 والتوثيق، البيرة، فلسطين. لألبحاث، مركز المرأة الفلسطينية الفلسطينية المرأة الصغر على 

 إلقراض الصغير.(: دائرة ا2017) األونروا 

https://www.unrwa.org 

 الغذائي  األمن(: دور برامج التمويل الصغير في تحسين مستوى 2010زينة، م. ) أبو
 الفئات المستهدفة: دراسة حالة محافظات شمال الضفة الغربية. الفلسطيني لدى

 ( .التنمية القتصادية، موجز سياسة 2016ازاليني، م :)لتعاون ل اإليطالية، الوكالة 1
 ، القدس، فلسطين.اإلنمائي

 ( .2011البرغوثي، س :)الفقر، رام  مكافحة في اجتماعية الصغر أداة  متناهي التمويل
 هللا، فلسطين.

 ( مفهوم التمويل الصغير ومتناهي الصغر2012البوابة العربية للتمويل األصغر :) 

https://www.microfinancegateway.org/ar 

 ( فكرة التمويل الصغير.2013البوابة العربية للتمويل األصغر :) 

https://www.microfinancegateway.org/ar/topics/%D8%AA 

 ( 2010البوابة العربية للتمويل األصغر :).دور مؤسسات اإلقراض الصغير 

https://www.microfinancegateway.org/ar/library 

 ( التمويل اإلسالمي.2010البوابة العربية للتمويل األصغر :) 

https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement 

 نموذج لتقييم مؤسسات التمويل األصغر، سيجاب/  (:1999بوابة العربية للتمويل األصغر )ال
 البنك الدولي، الوليات المتحدة األمريكية.

 ( 2003البوابة العربية للتمويل األصغر :)سيجابأثر التمويل األصغر على حياة الفقراء ،. 

https://www.microfinancegateway.org/ar
https://www.microfinancegateway.org/ar/topics/%D8%AA
https://www.microfinancegateway.org/ar/library
https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement
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 دليل التنظيم واإلشراف للتمويل األصغر، سيجاب،  (:2012لبوابة العربية للتمويل األصغر )ا
 واشنطن، أمريكا.

 ( 2004البوابة العربية للتمويل األصغر:) المزدوجة المؤسسات المالية ذات األهداف ،
 واشنطن، أمريكا.

 ( 2004البوابة العربية للتمويل األصغر:) وإدارة المخاطر من منظور  التمويل األصغر
 العمالء، سيجاب.

 مؤسسة التمويل متناهي الصغر في مصر دراسة مسحية أثر (:2008) بالنت فاينينس ،
 نت فاينينس، الجيزة، جمهورية مصر العربية.بال

  ،دور التمويل األصغر في محاربة الفقر في المناطق (: 2013)ت. بن منصور، م. شاوش
 ، الجزائر.ة اإلسالميةالريفية ضمن أطر المالي

  ،(: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة للتمكين القتصادي للمرأة في الجزائر، 2010)إ. ببة
 ورقلة، الجزائر.

  2، طاألصغرلمؤسسات التمويل  األداء(: مؤشرات 2002الدولي للتنمية ) أمريكابنك ،
 .أمريكاواشنطن، 

 ( فائدة مؤسسات2015بوابة اقتصاد فلسطين :) اإلقراض إضعاف فوائد البنوك، فلسطين 
http://www.palestineeconomy.ps 

 ( المراقب القتصادي والجتماعي، رام هللا، 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :)
 فلسطين.

 ( 2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني :) رام هللا، السنوي  اإلحصائيكتاب فلسطين ،
 فلسطين.

 (: بعنوان:2014، مؤسسة فاتن )جامعة بيرزيت 

Microfinance Impact Assessment: Households’ Social & Economic 

empowerment, FATEN as a case Study, Palestine. 
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 ( .2013دودين، م :) القانوني وسياق تنفيذ عقود  اإلطارقطاع التمويل الصغير في فلسطين
 .القرض

 ل في تنمية المشاريع الصغيرة دراسة تطبيقية على المشاريع دور التموي (:2010)، ح. الدماغ
 .في قطاع غزة NGOS اإلقراضالنسائية الممولة من مؤسسات 

 ( تعليمات تنظيم قروض 2014سلطة النقد الفلسطينية :)( 1وتمويل العقارات رقم ) اإلسكان
 ، فلسطين.2014لسنة 

 ( تعليمات بشأن تصنيف2014سلطة النقد الفلسطينية :)  القروض والتمويالت وتكوين
 ، فلسطين.2014( لسنة 2المخصصات رقم )

 ( التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية، فلسطين.2015سلطة النقد الفلسطينية :) 

 ( تقرير الستقرار المالي، فلسطين.2016سلطة النقد الفلسطينية :) 

 اإلقراضحالة برامج بضمان المجموعة دراسة  اإلقراضمنهجية : (2008)، س. الصفدي 
 .بضمان المجموعة والدخار في قطاع غزة

 ( أسعار الفائدة في مؤسسات اإلقراض، فلسطين.2013صحيفة القدس :) 
http://www.alquds.com 

 ( الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017صندوق التنمية الفلسطيني :) 

 الفئات  المشروعات متناهية الصغر على مستوى معيشةأثر تمويل (: 2010)، أ. الشايب
 األصغر.المستهدفة دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل 

 ( ،2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر :) تمويل  أثردراسة تحليل
 ، فلسطين.المشاريع الصغيرة على حياة المقترضين والمقترضات

 التمويل الصغير  أثر (:2009) بكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغرالش
 دراسة)، شركاء في الحلول اإلبداعية، فلسطين. المقترضين وأداءومتناهي الصغر على معيشة 

 غير منشورة(.

 دور اإلقراض الصغير  (:2003) الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر
 لصغر في دعم التنمية القتصادية، النشرة األولى، فلسطين.والمتناهي ا

  ،الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغرIFC (2017 :) 

Highlights of the Palestinian Microfinance Sector Development, Palestine. 

http://www.alquds.com/
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 ( 2003شراكة :)فلسطين.اطر ونظام تصنيف مخاطر الئتمان، رام هللاالمخ إدارة ، 

  األصغرللتمويل  اإلقليمي(: التقرير العربي 2010للبلدان العربية ) األصغرشبكة التمويل 
 المستجدات للقطاع، سنابل. أخرواستعراض 

  فلسطين. رام هللا، (: التقرير السنوي،2014) واإلقراضللتنمية  أصالةشركة 

 ( 2003شراكة :)طين.فلسرام هللا، مشاكل القروض، شراكة،  إدارة 

 .المنتجة  األسرالقتصادية والجتماعية لقروض برنامجي  األثارتقييم  (:2001) شتيوي، م
، اللجنة القتصادية األردنوصناديق الئتمان المنفذين من قبل وزارة التنمية الجتماعية في 

 .أمريكا)السكوا(، نيويورك،  أسياوالجتماعية لغربي 

 ( الرؤية2016شركة ريف للتمويل :) والستراتيجيات. واألهداف 

http://www.reef.ps/arabic.php 
 (: الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017فاتن لإلقراض والتنمية ) شركة 

 http://faten.org 

 

 (: الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017أصالة للتنمية واإلقراض ) شركة 

http://www.asala.ps/ar  

 (: الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017اإلبداع للتمويل متناهي الصغر ) شركة 

www.alibdaa.ps 

 

 (: الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017) لإلقراضفيتاس  شركة 

http://vitas.ps 

 (: الرؤية واألهداف والستراتيجيات.2017الصغير ) لإلقراضأكاد  شركة 

tp://www.acad.psht  
 

 المالي  األداءعلى  وتأثيرهاالجودة الشاملة  إدارة(: مدى تطبيق ركائز 2008)، س. العاجز
 ، غزة، فلسطين.النسائية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين اإلقراضفي مؤسسات 

 ( .2011عبد الحكيم، ع :) مساهمة برامج التمويل األصغر في تحقيق األهداف التنموية
 ، جامعة المسيلة، الجزائر.لفية الثالثةلأل

http://www.reef.ps/arabic.php
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 ( .2009عارف، ع :)والتحديات، المجلة  واألهداف األلياتالقروض متناهية الصغر  إدارة
 العربية لإلدارة، مصر.

 ( .2010عبد العزيز، س :)discussing and evaluating the role of the 

Agricultural Bank of Sudan in the area of microfinance ،جامعة الخرطوم ،
 السودان.

 ( .الدور القتصادي لمؤسسات 2013عبد الكريم، ن. عابد، م. أبو زيتون، ع :)اإلقراض 
 المتخصصة وأثرها على الستقرار المالي في فلسطين، سلطة النقد الفلسطينية، فلسطين.

 في  األصغرالعوامل المؤثرة في قرار منح الئتمان في مؤسسات التمويل  (:2010)، غ. عقل
 .قطاع غزة

 تطوره في فلسطين دراسة تطبيقية وأفاق اإلسالمي األصغرواقع التمويل : (2010) ، م.غانم 
 .ى قطاع غزةعل

 ( .المشاريع الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية القتصادية، مجلة 2011الفليت، ع :)
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 ( .التامين 2015قسول، أ :)لأللفية الثالثة في  اإلنمائية األهداف أولكألية لتحقيق  األصغر
 الحد من الفقر المدقع في البلدان النامية، الجزائر.

 (.هل سيظل التمويل األصغر فئة أصول مستقلة، 2009كوبولس، م :)بيتالكا مايكرو ،
 أميركا.

 ( التقرير السنوي 2015المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية فاتن :).فلسطين ، 

 ( "التقرير السنوي، فلسطين.2015المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد :) 

 ( التمويل األصغر في فلسطين، منتدى 2015مركز الدراسات واألبحاث :)األعمال 
 الفلسطيني، رام هللا، فلسطين.

 ( 2014مركز دراسات التنمية :) اإلقراض والسياسات التنموية في األراضي الفلسطينية
 المحتلة، جامعة بيرزيت، رام هللا، فلسطين.
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  مؤسسةPlanet Finance (2007:)  متناهي الصغر في الضفة  اإلقراضمسح سوق
 غير منشورة(. دراسة)، بالنيت فاييننس، سانت أوين، فرنسا. الغربية وقطاع غزة

 ( .الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنا1(: تجربة بنك الفقراء )ط.2007مجدي، س ،).ن 

 ( .التمكين2013نبيوة، س :) اإللكترونيةاأللوكة  الجتماعية، شبكة الخدمة في. 

 ( أثر برنامج التمكين القتصادي2011وزارة الشؤن الجتماعية :) DEEP  على العائالت
 ، رام هللا، فلسطين.واإلحصاء، دائرة الدراسات الفلسطينية الفقيرة والمحرومة

  دة الحوكمة في مؤسسات اإلقراض الصغير في فلسطين، رام (: جو 2014) لألنباءوكالة وطن
 هللا، فلسطين.

http://www.wattan.tv/news/86793.html 
 

 ( .أساسيات التمويل األصغر، 2013لطفي، ع :)USAID.مصر ، 

 CGAP (1999 نموذج لتقييم مؤسسات التمويل :)سيجاب/ البنك الدولي، الوليات األصغر ،
 .األمريكيةالمتحدة 
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 ي فلسطينعن مؤسسات اإلقراض العاملة ف ة: البيانات التفصيلي1.2ملحق 
MFI Status License 

from PMA 

History Products 

FATEN Non-profit 

private 

shareholding 

Company 

28/05/2014  Started in 1995 as a 
microcredit program by Save 
the Children  

 Registered at the Ministry of 
National Economy in 1998 
and spun off from Save the 
Children in 1999.  
 

1. Startup loan 
2. Group Loan 
3. Personal Loan 
4. Family loans (for 

microenterprises) 
5. Grow with us loan 

(SMEs) 
6. Housing Loan 

All loans are given 

either under Islamic or 

commercial 

methodology  

ASALA – 

Asala for 

Credit and 

Development 

Company  

For-profit 

private 

shareholding 

Company 

28/10/2014  Asala was founded in 1997 
under the name Center for 
Women’s Economic Projects 
(CWEP) by created in 1997 by 
Oxfam-Quebec  

 Registered as a non-profit 
organization under the 
current name in 2001 

 Asala for Credit and 
Development Company was 
registered as a private 
shareholding Company in 
2014 with 72.5% ownership 
by ASALA and the remaining 
by Sharakat Fund which was 
established by the Palestine 
Investment Fund (PIF) in early 
2013 to manage PIF’s 
investments 

Focused on women 

1. Microloans 
2. Personal and 

Family Loans 
3. Small Loans  

 

ACAD 

Finance and 

Development 

Company 

 

For profit 

Finance 

Company  

31/08/2014  Established in 1988 as a 
project under the name “the 
United Agricultural Company” 

 Registered as non-
government non-profit 
organization in 1993 under 
the Arab Center for 
Agricultural Development 
(ACAD)  

 ACAD Finance established 
with 56% ownership of ACAD 
and the remaining 
international investors (EIB, 
SIDI, Grameen Credit 
Agricole, Triple Jump) in 2013 

1. Productive Women 
2. Micro-

entrepreneurs 
(men) 

3. Micro- 
entrepreneurs 
(men and women) 

4. Islamic loan: 
Murabaha and 
Musharaka  

 

 

VITAS 

Palestine 

(previous 

For profit 

company  

25/01/2015  Started in 1995 as a program 
of Global Communities 
(formerly CHF International)  

 CHF Reyada was registered as 

1. Small enterprises 
loan 

2. Youth Loan 
3. Home 
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CHF Reyada) a non-profit in March 2010 
with the Ministry of Interior 

 Registered in 2014 as a for 
profit company and became 
VITAS Palestine effective Jan 
2015, 97% of the capital is 
owned by Global 
Communities 

improvement Loan 
4. Furniture loan 
5. Consumption Loans 

Reef Finance 

Company 

Limited 

liability not 

for profit 

company 

28/05/2014  Established by the Palestinian 
Agriculture Relief 
Committees, (PARC), in 2007 
with Dutch Cooperation to 
establish Reef Finance 
Company. 

1. Murabaha Sale 
(upon client 
request) 

2. Group financing: 
(for agriculture 
working capital and 
fixed assets)   

3. Individual financing 
(for agriculture 
working capital and 
fixed assets)  

4. Student product 
(Islamic)  

Al-Ibdaa For profit 

company 

07/08/2014 

 

 Ibdaa Microfinance Company 
founded by Agfund and 
officially registered in 
September 2013 

1. Sayedati loan for 
women 

2. Micro- 
entrepreneurs 

3. Consumption loans 
4. Housing Loans 

UNRWA - 

MMP1 

UN Agency   UNRWA microfinance 
programme was established 
in 1991 in Gaza 

 Expanded to the West bank in 
1996 

1. Microloans for 
entrepreneurs  

2. Housing Loans 
3. Consumption loans 

Palestinian 

Development 

Fund (PDF) 

Private Joint 

Stock 

Company 

  The Palestinian Development 
Fund (PDF) was established in 
1996 after the merger of 
three EU-funded credit 
agencies: Arab Development 
Credit Corporation, Economic 
Development Group and the 
Technical Development 
Cooperation  

 In 2001 registered as Private 
Joint Stock Company 

 In 2015, it separated from the 
Banking Corporation and has 
a new Board of Directors 

 It is still in discussions with 
the PMA regarding licensing  

1. Microloans for 
entrepreneurs  

2. Housing Loans 
3. Consumption loans 
4. Agriculture loan 
 

 (IFC ،2017المصدر )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، 

                                                           
 

 



 

114 
 

 دمها الدراسة:بالقوانين ذات العالقة التي تققائمة  :1.3ملحق 

 القوانين ذات العالقة التي تقدمها الدراسة الرقم

بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض  2011( لسنة 132قرار رقم ) 1
 المتخصصة.

م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية 2003( لسنة 9قرار مجلس الوزراء رقم ) 2
 2000ة ( لسن1والهيئات األهلية رقم )

 م بشأن تعديل قانون الشركات2008( لسنة 6قرار بقانون رقم ) 3

 

 : قائمة بأسماء المحكمين2.3ملحق 

 الجامعة / الجهة التي يعمل بها اسم المحكم الرقم

مكتب رئيس  –رئيس وحدة األولويات السياسية واإلصالح  د. اسطيفان سالمة 1
 الوزراء 

 أستاذ اإلدارة الستراتيجية  -مفتوحةجامعة القدس ال د. ذياب جرار 2

 كلية التنمية الجتماعية واألسرية–جامعة القدس المفتوحة أ. سناء قصراوي  3

 مدير عام مؤسسة أكاد لإلقراض الصغير د. سمير البرغوثي 4

 مستشار مجلس الوزراء لشؤون المجتمع المدني. د. محمد جراد 5

 راض الصغيرخبير في مجال اإلق أ. محمد عليان  6

 جامعة القدس المفتوحة-ماجستير لغة عربية لبنا عمارنة 7
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 استبانة الدراسة: 3.3ق ملح
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

 

 ة:/األخت الكريماألخ / 

 

مستهدفة دور مؤسسات اإلقراض الصغير في تمكين الفئات اليقوم الباحث بعمل دراسة حول   

، وذلك استكمالا دراسة حالة مؤسسة "أكاد" 2016-2013اقتصاديًا واجتماعيًا للفترة ما بين 

رجو التكرم أجامعة القدس،  –لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية المستدامة 

( في Xمة )بوضع عال بالمشاركة واإلجابة على األسئلة الواردة في الستبانة التي بين أيديكم وذلك

عبارة في المجالت المختلفة علما بأن هذه المعلومات سوف  إحدى الخانات الخمس التي أمام كل

 .تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

البحث  ألغراض موستستخدوسيتم التعامل معها بموضوعية وسرية تامة  ،موضع ثقةن آراؤكم ستكو
 العلمي فقط.

  
 "شاكرين لكم حسن تعاونكم "

 

                                                                                          

 الباحث                                                                            

 عامر جمال أحمد جرادات



 

116 
 

 ة المناسبةدائرة حول رمز اإلجاب وضع أرجو: خصائص الشخص المقترض األول: مالقس

A1 أنثى2                        ( ذكر        1 الجنس ) 

A2 سنة         39- 30( 2           سنة          30( اقل من 1 العمر                       

 فأكثر 50 (4                       سنة 40-49( 3

A3 دراسات 4 س      ( بكالوريو 3                ( دبلوم2             ي فأقل( ثانو 1 التحصيل العلمي )

 عليا

A4 4( أرمل/ة          3              متزوج/ة (2               أعزب/عزباء( 1 جتماعيةالحالة أل )
   مطلق/ة

A5 مخيم3( مدينة                    2( قرية                        1 مكان السكن ) 

A6  7( 4          7-4( من 3                 3-1( من 2( ل يوجد              1 ةعدد أفراد األسر 
 فأكثر   

A7  هل لديك مصدر
دخل آخر غير 
المشروع الذي 
 حصلت عليه؟

( موظف قطاع خاص                     3        موظف حكومي( 2( ل             1

 .....................غير ذلك ....( 5             ( مشاريع أخرى 4

A8  متوسط الدخل
الشهري لألسرة 

 بالشيقل قبل اإلقراض

-2501( 4    2500-2001( 3    2000-1500 (2      1500أقل من ( 1

 ( ل يوجد دخل6فأكثر      4000( 5        4000

A9  متوسط الدخل
الشهري لألسرة 

 بالشيقل بعد اإلقراض

                                2500-2001( 3    2000-1500 (2      1500أقل من ( 1

 ( ل يوجد دخل6     فأكثر  4000( 5        2501-4000( 4
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 :دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة وضعالقسم الثاني: خصائص القرض والمشروع: أرجو 

B1 شهر/ سنة ........../............ تاريخ الحصول على القرض 

B2 نوع القرض الذي حصلت  ما هو
 عليه

 ( غير ذلك3( إسالمي             2( عادي               1

B3  ما هي قيمة القرض الذي
 حصلت عليه بالدولر؟

 

 

-5001( 3         5000-1000( 2        1000( اقل من 1

10,000 

 15,000( أكثر من 5             10,001-15,000( 4

B4 حصلت  كم عدد المرات التي
فيها على قرض من مؤسسات 

 اإلقراض؟

( أكثر من 4( ثالث مرات       3( مرتان       2( مرة واحد        1
 ذلك

B5  ما هي أسباب الحصول على
 القرض؟

( تكاليف 3( تطوير مشروع قائم      2( إنشاء مشروع جديد     1
( 6      ( ترميم منزل        5( شراء منزل        4زواج            
 شراء أثاث منزل

( غير ذلك، 9( شراء سيارة       8( شراء أرض        7
 حدد...........

B6  ما هو النشاط القتصادي
 للمشروع؟

 ( تصنيع وإنتاج3( تجاري              2زراعي                ( 1

( غير ذلك، 5( استهالكي وشخصي          4
 حدد........................

B7 شهر/ سنة    ........./ .......... ما هي سنة تأسيس المشروع؟ 

B8  مقدار رأس المال المستثمر في
 بداية المشروع؟

 ..................... بالدولر

B9 مكان المشروع؟ .............................. 

B10 3                     ( فردي  2( عائلي                       1 ؟ما نوع ملكية المشروع )
 شراكة

B11  ل2( نعم                1هل المشروع مسجل رسمياا في ) 
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 الدوائر الحكومية؟

B12  كم عدد العمال الذين ساهم
القرض في تشغيلهم بمن فيهم 

 صاحب المشروع؟

عمال                   5-3( من 3       ( عاملين      2    ( عامل واحد      1
 فأكثر 5( 5

B13 ل يوجد 3( تصدير خارجي     2( السوق المحلية             1 أين تقوم بتسويق مبيعاتك؟ )
 مبيعات

B14  هل لديك خبرة في مجال
 مشروعك قبل البدء في تنفيذه؟

 ( ل2( نعم               1

B15  ما الخدمات غير المالية التي
ترغب في الحصول عليها من 

 مؤسسة أكاد؟

( ل 3( تسويق                   2تدريب                       (1
 ، حدد( غير ذلك4أرغب بالحصول                         

................ 

B16 ل2( نعم               1 هل ل زال المشروع قائماا؟ ) 

 

( في إحدى الخانات الخمس Xمة ): أثر سياسة مؤسسات اإلقراض على المقترضين )يرجى وضع عالثالقسم الثال
 عبارة( التي أمام كل

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة  

C1  تقوم مؤسسة اإلقراض بإعالمك بخدماتها
 وسياسة اإلقراض لديها قبل التعاقد

     

C2  تقوم مؤسسة اإلقراض بدراسة مشروعك
 وتقييمه قبل منح القرض

     

C3 ض بقدرات فنية ومهنية يتمتع موظفي اإلقرا
 عالية

     

C4  يعتبر مبلغ القرض الممنوح قريب من المبلغ
 الذي طلبته

     

C5  هناك سهولة في اإلجراءات التي تتبعها
 المؤسسة للحصول على القرض
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C6  تعتبر الضمانات المطلوبة من مؤسسة
 اإلقراض سهلة ومتاحة

     

C7 يعتبر حجم القرض مالئم      

C8  فترة السداد التي تقدمها المؤسسة فترة كافية
 لحجم ونوعية المشاريع الصغيرة

     

C9 تعد نسبة الفائدة على القرض مالئمة      

C10  وجود فترة السماح )المهلة الممنوحة للبدء
بتسديد األقساط( يؤدي إلى سهولة سداد 

 القرض بعد ذلك

     

C11 سبيعتبر جدول الدفعات مريح ومنا      

C12  فترة تقديم الطلب للقرض والحصول عليه تعد
 سريعة

     

C13  تقوم المؤسسة بتقديم برامج تدريبية قبل البدء
 بالمشروع

     

C14  تقوم مؤسسة اإلقراض بمتابعة مشروعك بعد
 منح القرض

     

 

( في إحدى الخانات Xع عالمة ))أرجو وضالقسم الرابع: تقييم أثر القرض على الجانب االقتصادي للمقترضين 
 عبارة( الخمس التي أمام كل

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوفق بشدة  

D1  ،أثر القرض على رأس مال المشروع )اإلنشاءات
 المعدات، األدوات، التجهيزات( بشكل إيجابي

     

D2  ساهم القرض في تحسين رأس المال التشغيلي )النفقات
 لستمرارية المشروع(اليومية المطلوبة 

     

D3 ساهم القرض في زيادة كمية اإلنتاج      

D4  ساهم القرض في إدخال أصناف جديدة وخدمات     
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 جديدة للمشروع

D5  ساعد القرض في رفع القدرة التنافسية للمشروع في
 السوق 

     

D6  ساهم القرض في زيادة الفرص للوصول إلى أسواق
 جديدة

     

D7 القرض فِي رفع قدرة المشروع على تحسين  ساعد
 السيولة النقدية

     

D8  ساهم القرض في توفير النقد لالستثمار في مصادر
 دخل أخرى 

     

D9  ساهم القرض في توفير السيولة النقدية لمواجهة
 ظروف طارئة في الحياة اليومية

     

D10 ساهم القرض في تشغيل عمال جدد      

D11 د المشروع في تحسين القدرة على سداد ساهم عائ
 القرض

     

D12  ساهم عائد المشروع في رفع قدرتك الشرائية ألساسيات
 الحياة

     

D13 ساهم القرض في تطوير مهاراتك اإلدارية في المشروع      

D14  ساهم القرض في تطوير مهاراتك في التعامل مع
 األمور المالية والمحاسبية

     

D15 م القرض في زيادة قدرتك على اتخاذ القرارات ساه
 المتعلقة بالمشروع

     

D16  ساهم القرض في زيادة الدخل الشهري      

D17  ساهم القرض في انتظام دخلك الشهري      

 

( في إحدى الخانات X)برجاء وضع عالمة )القسم الخامس: تقييم أثر القرض على الجانب االجتماعي للمقترضين 
 عبارة( التي أمام كل الخمس
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أوفق   
 بشدة

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق

E1  ساهم عائد المشروع في تغطية النفقات التعليمية ألفراد
األسرة )تسديد األقساط المدرسية، شراء القرطاسية 

 والحقائب المدرسية، شراء الزي المدرسي(

     

E2  ألحد ساهم عائد المشروع في توفير األقساط الجامعية
 أفراد األسرة

     

E3  ساهم عائد المشروع في عدم تسرب أحد األطفال من
 المدرسة وذلك بهدف العمل ومساعدة األسرة

     

E4 في زيادة قدرتك على تغطية  عائد المشروع ساهم
 النفقات الصحية والعالج

     

E5  ساهم عائد المشروع في توفير ثمن عالجات وأدوية لك
 أسرتك أو ألحد أفراد

     

E6 ساهم القرض في امتالكك تامين صحي      

E7 عند حاجتك للعالج تتوجه إلى طبيب خاص      

E8  ساهم عائد المشروع في توفير أو استبدال أجهزة
كهربائية أو أثاث منزلي مثل )تلفاز، ثالجة، غسالة، 

 طقم كنب، غرفة نوم(

     

E9  على الوفاء ساهم عائد المشروع في زيادة قدرتك
باللتزامات الشهرية )تسديد فواتيرك( مثل )فاتورة مياه، 

فاتورة كهرباء، فواتير الهاتف، أي أقساط أخرى 
 لمشترياتك(.

     

E10  ساهم عائد المشروع في توفير أنواع طعام ومأكولت لم
 تكن قادراا على توفيرها سابقاا.

     

E11 سرة للمشاركة في ساهم عائد المشروع بإتاحة الفرصة لأل
 المناسبات الجتماعية ومجاملة اآلخرين

     

E12  ساهم عائد المشروع بإتاحة الفرصة لألسرة للخروج     



 

122 
 

 بنزهات أو رحالت ترفيهية

E13  ساهم عائد المشروع في إجراء صيانة أو إضافات على
 السكن

     

E14  ساهم عائد المشروع في انتقال األسرة إلى مكان سكن
 فضلأ

     

E15  ساهم القرض بشكل إيجابي في استقالليتك واعتمادك
 على نفسك

     

 

( في إحدى الخانات Xالقسم السادس: الصعوبات التي تعيق نجاح القرض المقدم من المؤسسة )أرجو وضع عالمة )
 عبارة( الخمس التي أمام كل

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوفق بشدة  

F1 بإجراءات الحتالل وسياساته أسباب تتعلق      

F2  الخدمات أوصعوبة تسويق المنتجات      

F3  األسواقوجود سلع منافسة في      

F4  المال الالزم لتطوير المشروع رأسقلة      

F5 الكوارث الطبيعية      

F6  عدم وجود قوانين كافية لتنظيم المشاريع
 الستثمارية

     

F7 واد الالزمة لإلنتاجعدم توفر الم      

F8 ارتفاع أسعار المحروقات، الماء، الكهرباء    

 

  

F9 انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين      

F10 عدم توفر الضمانات للقروض      

F11 عدم وجود تدريب من قبل المؤسسات      
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F12 فترة السماح قصيرة لتشغيل المشروع      

F13 د مرتفعةالرسوم والفوائ      

F14 عدم كفاية القرض الممنوح      

F15 جدول الدفعات غير مناسب      

F16 عدم وجود إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة      

F17  تعقيد إجراءات التسجيل والترخيص للمشروع
 الصغر

     

 

( في احدى X)أرجو وضع عالمة )ماعيا القسم السابع: المقترحات التي تساهم في تمكين المقترضين اقتصاديا واجت
 عبارة( الخانات الخمس التي أمام كل

 أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوفق بشدة  

G1  زيادة مبلغ القرضأن تقوم مؤسسات اإلقراض في       

G2  من قبل مؤسسات اإلقراضجديدة  برامجتطوير      

G3 علق قيام مؤسسات اإلقراض بعقد دورات تدريبية تت
 بكيفية إدارة المشروع قبل منح القرض

     

G4  أن تقوم مؤسسات اإلقراض بعمل جدوى اقتصادية
 للمشروعات المتقدمة للحصول على التمويل

     

G5  أن تقوم مؤسسات اإلقراض بتخفيض نسبة الفائدة
 المعمول بها

     

G6  أن تقوم المؤسسة بتوفير خدمات استشارية وإرشادية
 قبل البدء بالمشروع للمقترض 

     

G7  أن تقوم مؤسسات اإلقراض بإعطاء فترة سماح أطول      

G8  إلعفاء  وقوانين استحداث تشريعاتضرورة
 المشروعات الصغيرة من الضرائب 

     

G9 منتجات التسويق  في خلق آليات تساعد ضرورة
 المشاريعلضمان استمرارية 
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