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 .لدى أي مؤسسة علمية أخرى  لقب علمي
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 الشكر والعرفان
 

 .ووفقني بأني استطعت استكمال دراستي العليا الحمد هلل الذي من  علي  
 

األساتذة االفاضل الدكتور عزمي األطرش عميد معهد التنمية  إلىأتقدم بجزيل الشكر والعرفان كما و 
المستدامة، الذي كان قدوتي في استكمال دراستي العليا، والدكتور عبد الوهاب الصباغ المشرف على 

رشاد وتوجيه منذ البداية، والشكر موصول  هذا الصرح التعليمي  إلىالرسالة، لما قدمه لي من نصح وا 
تاحت لي الفرصة أسرة التعليمية الموقرة التي في عاصمة فلسطين األبدية، واألدس الشامخ جامعة الق
 .لنهل العلم والمعرفة

 

كل من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد، وأخص بالذكر األخ  إلى والشكر موصول
منذ البداية و الذين كانوا  ،واشقائي األحبة ،والصديق العزيز الدكتور مازن العجلة، وزوجتي الغالية

ألهل ا وأشكرالدافع والداعم والمحفز لإلقبال على استكمال دراستي الجامعية ومن ثم دراستي العليا، 
شكر السيد جمال عواد مدير وأ ،نجاز هذه الرسالةإالذين دعموني وساندوني الستكمال واألصدقاء 

لما قدمه من بيانات ووثائق حول مؤسسات اإلقراض  في سلطة النقد الفلسطينية دائرة الرقابة والتفتيش
ديوان السادة في المركزي لإلحصاء الفلسطيني وخصوصا في الجهاز االخوة  ركأشو كما  ،المتخصصة

حصاءات   وال يفوتني أن أتقدم بالشكر ،بشأن تعداد المنشآتخدمات الجمهور لما قدموه من بيانات وا 
األستاذة  وخصوصا ،في الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية األخوة إلى واالمتنان

وتجنيد  العالقات العامةمدير  مهدي حمدان والزميلوالصديق ، ةيالتنفيذ ةابتسام الحصري المدير 
من مساعدة لي  لما قدمته مدير تنمية خدمات االعمال، الترك –، واالستاذة نبال عواد االموال

وخصوصا  ،للتمويل اإلبداعوأشكر األخوة في شركة كما ، المتخصصة اإلقراضللتواصل مع مؤسسات 
العمليات،  فيوالسيد دمحم شريتح  ،السيد دمحم النفيس المدير التنفيذي، والسيد دمحم رجا مدير العمليات

السيد سمير البرغوثي الرئيس التنفيذي، والسيد باسل وأشكر األخوة في شركة أكاد للتمويل وعلى رأسهم 
جرار مدير العمليات، كما وأشكر األخوة في شركة فاتن وباألخص السيد أنور الجيوسي المدير العام، 

أشكر شركة فيتاس و ، الدائرة االجتماعيةفي دائرة المخاطر، والسيد دمحم عليان في والسيد حمزة غنام 
مدير العمليات، والسيد أمير ، والسيد عامر هدمي يمضية المدير المال وأخص بالذكر السيد مروان

 .ساعدت في إنجاز هذا العمل ، لما قدموه من معلومات وبياناتالعملياتفي  يوسف
 

 والحمد هلل رب العالمين
 

 دمحم أحمد ناصر منصور



 

 د

 :المختصراتو التعريفات 
 المختصرات

 العربية باللغة المعنى االنجليزية باللغة المدلول االختصار
ACAD  Agriculture for Center Arab

Development 
 الزراعي للتطوير العربي المركز

API Institute Planning Arab بالكويت للتخطيط العربي المعهد 
ASALA Development and Credit for The اإلقراضو  للتنمية أصالة 
CGAP Poor the Assist to Consultative The الفقراء لمساعدة االستشارية المجموعة 
IFC Corporation Finance International  الدولية التمويل مؤسسة
ILO Organization Labor International  الدولية العمل منظمة
MAS eniPselaPcEnanolEenilEPhPsPnsER

easeleseP
 االقتصادية السياسات أبحاث معهد

 ماس -الفلسطيني
MIGA Guarantee Invetsment Multilateral 

Agency 
 االستثمار لضمان الدولية الوكالة

PCBS  of Bureau Central Palestinian

Statistics 
 الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

PMA Authority Monetary Palestine الفلسطينية النقد سلطة 
REEF Finance Reef للتمويل ريف 
Sharakeh  for Network Palestinian Database

Microfinance & Small 
 الصغير للتمويل الفلسطينية الشبكة

 "شراكة" األصغرو 
UN Nations United المتحدة األمم 
VITAS Palestine Vitas فلسطين فيتاس 

 



 

 ه

 التعريفات
 

 المحافظة
 الفلسطينية، األراضي في اإلدارية التقسيمات في اإلداري  الهيكل في مستوى  أعلى المحافظة تعتبر
 لغربيةا الضفة في محافظة 11 وعددها السكانية، التجمعات من العديد الـواحدة المحافظة تضم بحيث

 (05 ص ،0212 الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز) .غزة قطاع في محافظات 5و
 .فلسطين في الغربية الضفة من والبيرة هللا رام محافظة تناول بصدد نحن الحديث هذا وفي

 
 دور
 الدور تعريف ويتم .فريق أو لشخص الممنوحة والصالحيات واألنشطة المسئوليات من مجموعة هو
 التهيئة مدير دورا المثال سبيل على أدوار، عدة له يكون  أن فريق أو لشخص ويمكن .عملية في

 (الجامع المعاني معجم) (حاسوب :المجال)  .واحد شخص بهما وميق أن يمكن التغيير ومدير
 دور ماأ .ينمع عمل اتجاه به المؤسسة او الفرد قيام المعتاد النشاط هو الدور :الباحث تعريف

 المستفيدين تجاه به للقيام باألساس نشئتأ والذي بتأديته، تقوم الذي لنشاطا فهو الصغيرة المشاريع
 .عموما واالخرين خصوصا

 
 المشروع

 صاحب) المنظم يقوم ومالي اداري  باستقالل تتمتع استثمارية انتاجية اقتصادية وحدة عن عبارة هو
 السوق  في والبيع خدمة بتقديم او متجانسة معينة سلعة انتاج لغرض االنتاج عناصر بتوجيه (المشروع
 (واالقتصاد دارةاإل كلية العراق، أربيل، جامعة موقع) .االرباح اقصى تحقيق لغرض
 فريدة (خدمة/سلعة) معينة قيمة إنتاج بهدف اعتيادي غير مؤقت جهد هو المشروع :الباحث تعريف

 .نوعها من
 

 المعيشة مستوى 
 مبني المؤشر هذا .الكلي األسرة استهالك على الطعام من األسرة استهالك قسمة حاصل تساوي  وهي
 من الطعام استهالك نسبة على (الفقر من األسرة موقع) المعيشة مستوى  يتحدد :تقول فرضية على

 بحسا على تكون  فإنها الطعام حصة زادت إذا بمعنى ،(انجلز قانون ) لألسرة، الكلي االستهالك
 .والثقافية االجتماعية الخدمات من وغيرها الصحة التعليم، للمسكن، المخصصة األخرى  الحصص

 :فئات إلى تقسيمه ويتم
 %.02 من أقل الكلي االستهالك من الطعام استهالك حصة :األفضل المستوى 



 

 و

 %.44 إلى 02 من الكلي االستهالك من الطعام استهالك حصة :المتوسط المستوى 
 (PCBS، 2011) %122 إلى 45 من الكلي االستهالك من الطعام استهالك حصة :وأاألس المستوى 

 
 من المستهلكة الحرارية السعرات حصة من المتوسط الحد هو المعيشة مستوى  :الباحث تعريف

 على اإللزامي السن" أما .العمل على والطاقة الحياة على القدرة للفرد تؤمن والتي الكلي االستهالك
 "7" رقم العام التقاعد قانون ) .الفلسطيني العام التقاعد قانون  حسب ”سنة 02 هو الشيخوخة تقاعد
 (وتعديالته 2250 لسنة
 

 (مؤشر) اإلعالة معدل
 اعمـارهم تقـل الـذين الصـغار إلـى إضـافة (فـوق  فمـا سـنة 05بعمـر الـذين اي) السـن في الكبار نسبة هـو
 (PCBS، 0211) (.سنة 04-15 بين اي) العمل سن في هم الذين السكان إلى سنة 15 عن

 
 للبطالة المتحدة األمم منظمة تعريف
 وظيفة في ليسوا محددة سن فوق  األشخاص جميع أنها على البطالة المتحدة األمم منظمة عرفت
 وراء سعيا معينة خطوات واتخذوا للعمل جاهزون  ولكنهم الخاص لحسابهم يعملون  وال األجر مدفوعة
 (.العربية المصارف اتحاد) .الخاص لحسابهم العمل أو األجر المدفوع التوظيف

 
 فأكثر سنة 18 السن نأ بسيطة إضافة مع للبطالة العربية لمصارفا اتحاد تعريف إلى الباحث يميل
 1الحاشية في الرابط انظر وللمزيد .الدولية العمل منظمة تعريف وفق الئقا العمل يكون  وان

 
 االقتصادي النشاط
 والتي معينة وحدة قبل من تنفذ التي واألنشطة اتجراءاإل من مجموعة تدمج عملية إلى يشير مصطلح
 يشير كما (.وخدمات سلع) محددة منتجات لتنتج والخدمات والبضائع المال ورأس العمل تستخدم
 حسب أجله من قامت والذي المؤسسة تمارسه الذي العمل طبيعة إلى الرئيسي االقتصادي النشاط

 تعدد حالة في المضافة القيمة من قدر بأكبر يسهمو  االقتصادية لألنشطة الموحد الدولي التصنيف
 (.PCBS، 2011) .الواحدة المؤسسة داخل األنشطة

 

 المتخصصة اإلقراض مؤسسات
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 أو اإلقراض أعمال تمارس اعتبارية هيئة أو مؤسسة كل :هي المتخصصة اإلقراض مؤسسات" ان
 منح بها يقصد :اإلقراض وأعمال ... النظام هذا أحكام وفق فلسطين في ومرخصة مسجلة التمويل
 تقديم بها يقصد :التمويل أعمال .بمقتضاه الصادرة والتعليمات النظام هذا ألحكام وفقا   القروض
 .بمقتضاه الصادرة والتعليمات النظام هذا وأحكام ةاإلسالمي الشريعة ألحكام وفقا بأنواعها التمويالت
 2(.2011 :الفلسطينية الوقائع) .“المعنوي  أو الطبيعي الشخص :الشخص

 
 فردا التمويل، من مستفيدة جهة إلى ممولة جهة من يمنح المال من مبلغ هو القرض :الباحث تعريف
 .الفلسطينية النقد سلطة ونظام اإلقراض مؤسسة شروط ضمن معين بنشاط للقيام مؤسسة، ام كان
 
  

                                                 
 النقد سلطة ادارة مجلس من تنسيب على وبناء المتخصصة اإلقراض مؤسسات على والرقابة الترخيص بنظام م2011 لسنة(132)  رقم القرار في ورد 2

 (25/01/2012) بتاريخ (93) العدد الفلسطينية الوقائع في والمنشور(03/07/2011)  بتاريخ الفلسطينية



 

 ح

 
 ملخص الدراسة

 

 في المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة المشاريع دور إلى التعرف الدراسة هدفت
2014  بين الفترة في والبيرة هللا رام محافظة في المستفيدين معيشة مستوى  وتحسين عمل فرص خلق
–2016 . 
 

 وطور والمقابلة، االستبانة داتهأو  الوصفي، المنهج الباحث استخدم الدراسة أهداف تحقيق جلأ ومن
 عينة على ووزعت وثباتها، صدقها من التأكد وتم العالقة، ذات الدراسة متغيرات جميع تتناول استبانة
 في ذكرها تم فنية ألسباب ست أصل من متخصصة قراضإ مؤسسات أربع من شملت تيال الدراسة

 تقدير تم ولىاأل المرحلة فيو  .المؤسسات تلك من الممولة الصغيرة المشاريع وأصحاب المنهجية،
 التجمع، نوع) طبقات ثالث إلى تقسيمه تم والذي ،امقترض (7,152) يمثل كان حيث المجتمع حجم
 (422) من تكونت طبقية عشوائية عينة اختيار تم ثم ومن ،(االقتصادي والقطاع المقترض، جنس

 هذه في والمختصين ينالمسؤول مقابلة إلى باإلضافة هذا .المشاريع هذه أصحاب من مبحوث
 .ربعاأل المؤسسات

 
 من والحد عمل فرص توفير في كبير وبشكل تهمأس :الصغيرة المشاريع ان إلى التوصل تم قدلو 

 أكد بينما ألسرهم، عمل فرص توفير في المشروع ساعدهم قد العينة من %75.4 أن وتبين البطالة،
 على النتائج أظهرتو  .التمويل بفضل لديهم الشهري  الدخل من تزيد المشروع توسعة أن على 88%

 وأن الدخول، في زيادة حققوا قد %88.0 أن الفقر من الحد على الصغيرة المشاريع قدرة صعيد
 الطعام نوعية من حسنوا %72 وان صحية، خدمات تلقي على بالقدرة يتمتعون  أصبحوا 84.8%
 لتأثيرا %11 من أعلى نسب على حصلت التي النتائج أبرز منو  .التعليمية الخدمات وتلقي والسكن
 باألمان، الشعور عزز الذي مراأل االقتصادي، باالستقالل الشعورو  خاص مشروع لتملك االيجابي
 مقارنة المشروع خالل من للتطوير مكانيةإ تتوفر  قدو  االخرين، لدى ينملاالع من الحا أفضل وبأنهم
 تحسن على بيةاليجاا التأثيرات ذلك بعد وجاءت %.14.0 إلى وصلت وبنسبة خريناآل لدى بالعمل
 توسعة في افكرو  %84.4 أن كما %.80 وبنسبة ومالية داريةإ مهارات واكتساب دارةاإل على القدرة

 .المشروع تعثر إذا لوظائف التقدم في استغاللها يمكن معرفة لديهم أصبح %12 وان المشروع،
 

 الصغيرة المشاريع دعم في الجهد من مزيد بذل أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 وينصح والفقر، البطالة من للحد الحكومة عن التوظيف عبء من فيخفالت في منها لالستفادة
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 قبل جدوى  دراسة واعداد والمالية، اإلدارية مهاراتهم تطوير على بالعمل الصغيرة المشاريع أصحاب
 .محليةال المنتجات دعم على أمكن ما العملو  التمويل، جهة قبل من ومتابعته بالمشروع، البدء
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Abstract 

 

This study aimed to figure out the role of small enterprises financed by 

specialized lending institutions in creating jobs and improving the standard of 

living of beneficiaries in Ramallah and Al-Bireh Governorate 2014-2016  

 

In order to achieve the objectives of this study, the researcher used the 

descriptive method. A questionnaire was developed covering all relevant 

study variables and has been verified its validity and reliabilityand distributed 

to the study sample, which consists of four specialized lending institutions out 

of six, and small entrepreneurs funded by those institutions, and in the first 

stage the size of the society was estimated at (7,152) borrower, which was 

divided into three layers (type of community, the  sex of  borrower, and the 

economic sector), thus, a stratified random was selected consisted of (400) 

respondents from the owners of these enterprises. In addition to interview 

officials and specialists in these four institutions. 

 

The results were as following, small enterprises contribute significantly to job 

creation and reduce unemployment, it was found that 75.4% of the sample 

assisted them in providing job opportunities for their families, while 88% 

stressed that the expansion of the project increases their monthly income, due 

to funding. The result showed that the ability of small microenterprise to 

reduce poverty, showed that 88.65% achieved an increase in income, 84.8% 

were able to receive health service, and about 70% on average improved the 

quality of food and housing and received education services. 

 

Among the most prominent result that obtained rates higher than 90% positive 

impact of ownership of special project and the sense of economic 

independence, which reinforced the sense of security, and that they were 

better off than others, and providing the possibility of development through 

the project compared to work with others by the rate of 94.6%. 

 

Also, 82% expresses that the improved their managerial and financial 

abilities.Furthermore, 84% mentioned that they were thinking of expanding 

their businesses and 90% acquired new knowledge and skills which enable 

them to get new job. 



 

 ك

 

In addition, the study recommended the following, making more efforts to 

support small projects to reduce the burden of employment for the 

government to reduce unemployment and poverty. Small entrepreneurs are 

advised to develop their administrative and financial skills, prepare a 

feasibility study before starting the project, and work to support local 

products. 
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 األول الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للدراسة العام اإلطار
 

 المقدمة 1.1
 

 خلق على قدرة من لها لما واجتماعية، اقتصادية رافعة وتعتبر امحوري ادور  رةيالصغ المشاريع تحتل
 والعاملين أصحابها معيشة مستوى  رفع هاأهداف همأ  ومن المحلي، والناتج اإلنتاج في وزيادة عمل فرص
 الحد في تسهم حيث فاعلة، تنموية كأداة سواء حد على والنامية المتقدمة الدول غالبية وتعتبرها فيها،
 تعزيز ضرورة تؤكد كما االحتالل، تحت تقع التي فلسطين ومنها الدول معظم في والفقر البطالة من
 فلسطين في خصوصا واالجتماعية االقتصادية المشاكل على للتغلب والهام الحيوي  القطاع هذا دور

 .فلسطين في التنمية مأما االحتالل يضعها التي والعراقيل المعوقات ولتجاوز
 

 للمشاريع كبيرين واهتماما عناية والنامية المتقدمة الدول معظم في واالقتصاديين القرار أصحاب ويولي
ر ان شأنها من التي والتشريعات لقوانينا في مهمة حصة اعطائها خالل من الصغيرة  هذا عمل ُتيس 
 الدولية والمؤسسات الدول هذه فبعض واالجتماعية، االقتصادية هاأهداف تحقيق في قدما للُمِضي القطاع
 الصغير التمويل بوابة مثل وتمويله، القطاع بهذا تهتم ومنتديات ومصارف مؤسسات بإنشاء قامت
 ومركز الالجئين، وتشغيل غوث وكالة في الصغير التمويل ودائرة لي،الدو  البنك لمجموعة التابع

 ثالث على يربو ما وهناك لكويت،با للتخطيط العربي للمعهد التابع والمتوسطة الصغيرة المشروعات
 سوق  فلسطين ان وبما الفلسطينية، السلطة مناطق في الصغر ومتناهي الصغير للتمويل مؤسسة عشرة
 االقتصاد مأما االحتالل يضعها التي العراقيل على زيادة واالموال الموارد شح من ويعاني صغير

 المشاكل من لكثير والحل المخرج هو الصغيرة للمشاريع التوجه يكون  قدف عموما، الفلسطيني
 .والفقر البطالة من والحد المعيشة وتحسين عمل فرص خلق مثل الفلسطينية، واالجتماعية االقتصادية

 
 العجلة دفع في تلعبه الذي الصغيرة المشاريع دور أهمية إلى تشير العالمية التجارب ان إلى ضافةباإل

 انطالقاتهم في وسنغافورة والصين كاليابان اآلسيوية الدول بعض أنجزته ما وان االقتصادية،
 في به يحتذى نموذجا يعتبر الصغيرة، المشاريع على خاص بشكل ذلك في معتمدين االقتصادية

 على بالقدرة تمتاز التي الصغيرة الصناعات إلى التحول خالل من والبطالة، الفقر مشاكل على لبالتغ
 وبالتالي والتداول االنتاج في زيادة إلى يؤدي مما الموارد، بأقل العاملة االيدي من كبير عدد تشغيل
 وخاصة يةالضرور  والخدمات السلع توفير في مساهمتها على عالوة المحلي، الناتج في زيادة
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 بالمشروعات اهتمامهم تعزيز إلى الفلسطينيين بالمسؤولين دفع هذا كل المحدودة، الدخول ألصحاب
 االهرام، بوابة) .الفلسطينية واالجتماعية االقتصادية المشاكل لحل محاولة في نحوها والتحول الصغيرة
2016.) 

 
 في واسهاماتها الصغيرة المشاريع دور أهمية على تؤكد التي السابقة الدراسات من الكثير وهناك
 دور" ،0215 درويش، :دراسة مثل وخلفية، ميةأما روابط خلق على وقدرتها المضافة القيمة

 :والرمالوي  المشهراوي  دراسةو   ،"وتطويره الفلسطيني االقتصاد دعم في الصغيرة المشروعات
 المنظمات من الممولة الصغيرة المشروعات تمويل تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم" ،0215
 0210 ،وآخرين شاهين :دراسةو  ،"فيها العاملين نظر وجهة من غزة قطاع في العاملة االجنبية

 ".نابلس مدينه في االقتصادية التنمية في الصغيرة المشاريع دور"
 

 القطاعات بعض على التركيز خالل من الصغيرة المشاريع موضوع السابقة الدراسات هذه تناولت وقد
 القطاعات كافة في الصغيرة المشاريع دور تناول سيتم الدراسة هذه وفي أخرى، دون  االقتصادية
 معيشة مستوى  وتحسين عمل فرص خلق في المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة االقتصادية

 .2014 – 2016 بين الفترة في والبيرة هللا رام محافظة في مستفيدينال
 

 مشكلة الدراسة 1.1
 

 على والعمل اعدادها، وتزايد الصغيرة بالمشاريع والنامية المتقدمة العالم دول اهتمام من الرغم على
 في هل المشكلة تكمن اين ندري  ال اننا اال المشاريع، هذه حول سابقة دراسات وجود ومع ،تمويلها
 المشاريع دور عن الدراسة مشكلة ستكون  لذلك ؟والفقر البطالة من للحد المشروع ذات في ام التمويل
 معيشة مستوى  وتحسين عمل فرص خلق في المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة

  2016-2014  سنة بين ما الفترة في والبيرة هللا رام محافظة في المستفيدين
 

 مبررات الدراسة 1.1
 

 والتي والعربية، والدولية العالمية المؤتمرات خالل من عالمي اهتمام محط الصغيرة المشاريع اصبحت
 :ومنها واالجتماعية، االقتصادية المشاكل حل في البارز ودورها الصغيرة المشاريع أهمية فيها تناولت
 لتمويل الدولي والمؤتمر مصر، في بداعإ /0217 سطةوالمتو  الصغيرة مشاريعلل العالمي القمة مؤتمر
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 في الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات ومؤتمر ،0210 قطر في والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 عبر وكذلك دبي، في 0215 الصغيرة للمشاريع الدولي والمؤتمر ،0215 بالكويت العربية البلدان
 .العنكبوتية والشبكة االجتماعي التواصل وسائل وحتى ة،والمرئي والمقروءة المسموعة االعالم وسائل

 
 مجال في تعمل والتي والخاصة واألهلية الحكومية والمؤسسات الدولية الجهات نأ إلى ضافةباإل

 االقتصادية المشاكل حل في تلعبه الذي الكبير لدورها الصغيرة المشاريع أهمية تناولت التمويل،
 عناصر من وتعده جدا اهام القطاع هذا وتقييم دراسة ت عتبر الجهات هذه ان على عالوة واالجتماعية،

 آخر ادافع ذاته بحد يعتبر وهذا وتمويله، القطاع هذا دعم في عملها الستمرارية والمتابعة التخطيط
 .للدراسة

 
 لمشاريعا بحث تناولت 3السابقة والدراسات دبياتاأل من العديد نأ الدراسة هذه وراء فعالدوا يعزز مامو 

 عمل فرص خلق في وخصوصا المشاريع هذه عمل على المترتبة اآلثار تقييم بدراسة واوصت الصغيرة
 .المعيشة مستوى  وتحسين

 
 المشاريع موضوع على السابقة اطالعاته بحكم كبير، اهتمام الباحث فلدى الشخصي الصعيد على أما

 على والتعرف القطاع، هذا ودور أهمية حول المعرفة في باالستزادة لديه الرغبة عزز مما الصغيرة،
 المهارات وتنمية المعيشة مستوى  وتحسين والفقر البطالة من والحد التوظيف في يحدثه الذي األثر

 .المتخصصة اإلقراض مؤسسات ومسؤولي المبحوثين نظر وجهة من خصوصا والمالية، اإلدارية
 

 همية الدراسةأ 1.1
 

 هذا نأ كما الدول، اقتصاد في الصغيرة المشاريع عبهتل الذي الدور أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع
 من والحد جديدة عمل فرص خلق في إلسهامه خاص بشكل الفلسطيني االقتصاد ركيزة يعتبر القطاع
 الصغيرة المنشآت“ ان فلسطين في االستثمار دليل في جاء فقد المعيشة، وتحسين والفقر البطالة

 (2010 ماس،) .“الفلسطيني الخاص القطاع مؤسسات من 95 % عن يزيد ما تشكل والمتوسطة
 

                                                 
 "نابلس مدينه في االقتصادية التنمية في الصغيرة المشاريع دور" ،0210 ،وآخرين شاهين :دراسة-3

 قطاع في العاملة االجنبية المنظمات من الممولة الصغيرة المشروعات تمويل تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم" ،0215 ،والرمالوي  المشهراوي  :دراسة
 "فيها العاملين نظر وجهة من غزة

 "فلسطين في المالي االستقرار على وأثرها المتخصصة اإلقراض لمؤسسات االقتصادي الدور" ،0210 وآخرين الكريم عبد :دراسة
 ”عالجها في الصغيرة المشاريع ودور الخريجين بطالة“ 0210 وصيدم، النمروطي :دراسة -
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 القطاع هذا من سواء حد على والنامية المتقدمة الدول استفادت الناجحة التجارب صعيد على أماو 
 كما الدول، هذه وتطور نمو في وساعدت واالجتماعية، االقتصادية مشاكلها من كثير حل في المهم
 والمؤسسات المراكز من وغيره "ماس" كمعهد فلسطين في االقتصاديون  احثون والب العلماء يؤكد

 خلق في الصغيرة المشاريع هذه تلعبه الذي واالستراتيجي المحوري  الدور أهمية على االقتصادية،
 .للمستفيدين إضافية دخول تحقيق في وتسهم الفلسطيني، السوق  في ومنتجات اقتصادية أنشطة

 
 تقع فلسطين كون  :والبشرية والزمانية المكانية الدراسة هذه محددات لخصوصية أهمية هناك نأ كما
 التي القيود إلى ضافةفباإل ومعابر، وحدود موارد من مقدراتها معظم تملك ال وبالتالي االحتالل تحت

 لداخ والمواطنين والمستثمرين التجار حركة على والعراقيل والبضائع السلع تنقل مأما االحتالل يضعها
لىو  فلسطين  بشكل يعبروا نأ ن يستطيعو  الذين ن و المستفيد هم تناولها سيتم التي ةوالفئ .خارجها ا 
 .معيشتهم تحسين في الصغيرة المشاريع هذه مساهمة مدى عن وواقعي أفضل

 
 ونتائجها توصياتها اعتماد تم حال السابقة الدراسات إلى اضيفت ما إذا بانها الدراسة هذه أهمية وتكمن

 تحسن على ينعكس بما والعاملين المستفيدين المشاريع أصحاب اداء تحسين في مستقبال تسهم ان
 (.والخدمات المنتجات) المخرجات

 
 الدراسةأهداف  1.1

 

 اقتصاديا ونموه تطوره تعيق كثيرة عوامل من المجتمعات من كغيره الفلسطيني المجتمع يعاني
 والفقر، البطالة معدالت وتزايد عمل فرص خلق ومحدودية التشغيل مستوى  على وخصوصا واجتماعيا،

 بسبب خاص بوجه الفلسطيني الواقع على بظاللها القت التي العالمية المالية االزمة إلى ضافةباإل هذا
 عالوة الفلسطينيون، يواجهها التي التحديات صعوبة في زاد مما 4المانحة الدول من المساعدات تراجع
لىو  فلسطين داخل والمواطنين والبضائع السلع حركة تعيق التي االحتالل سياسة على  بد فال خارجها، ا 
 نجحت التي الدول بتجارب اقتداء االزمة لهذه كحل الصغيرة المشاريع إلى التحول في المحاولة من

 .واالجتماعية االقتصادية مشاكلها في القطاع هذا من باالستفادة
 
 

 :هي الدراسة هذه أهداف فان وعليه
                                                 

 ،الفلسطينية المالية وزارة عن درةصا إحصائية وأفادت .2017 عام من األولى أشهر التسعة خالل ملحوظا تراجعا الفلسطينية للميزانية الخارجية المنح شهدت 4
 مليار 1.1 من نزوال الماضية، األربع أو الثالث السنوات خالل % 31  بنسبة لفلسطين الخارجية المالية المنح وتراجعت ،% 00.5 وصلت التراجع نسبة بأن

 http://www.zamenapp.com/news/150866863994483 .0210 في دوالر مليون  705 حدود إلى بالمتوسط دوالر

http://www.zamenapp.com/news/150866863994483
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 (.المستفيدين) المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية .1
 (.البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع دور إلى التعرف .0
 (.الفقر من الحد) المستفيدين معيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع دور اظهار .0
 (.والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور ابراز .4
 

 الدراسةأسئلة  1.1
 

 مشروع لنشاط مساندة قطاعات) أخرى  قطاعات من مشاريع تنمية في ودورها الصغيرة المشاريع إن
 جديدة عمل فرص وخلق التوظيف مجال في الفلسطينية ةالحكوم عن العبء تقليل في اهمتهاومس (ما

 المواد تستخدم كونها التجاري  الميزان في العجز قيمة وخفض الموازنة، في العجز خفض وبالتالي
 :التالية سئلةاأل طرح من بد ال كان الدراسة هذه هدافأ  ولتحقيق المحلية، االولية

 (.المستفيدين) المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل يةكيف هي ما .1
 ؟(البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع دور هو ما .2
 ؟(الفقر من الحد) المستفيدين معيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع دور هو ما .0
 ؟(والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور هو ما .4
 

 توضح الفرضيات من مجموعة منها رعفيت الرئيسية الفرضيات من مجموعة من الدراسة هذه وتنطلق
 المشاريع خصائص وهي التابع المتغير وبين الدراسة محاور وهي المستقلة المتغيرات بين العالقة
 :يلي كما التمويل، وخصائص المستفيدين وخصائص الصغيرة

 
 فرضيات الدراسة 1.1

 

 األولى الرئيسة الفرضية

 نحو المبحوثين اتجاهات في (00 0     ( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 العمر، الجنس،) المستقلة للمتغيرات تعزى  المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية

 المشروع، عمر السكن، مكان السكن، نوع االسرة، افراد عدد االجتماعية، الحالة العلمي، التحصيل
 على الحصول قبل) المشروع في العاملين عدد المشروع، ملكية المشروع، موقع االقتصادي، النشاط
 الشهري  الدخل التمويل، من الغاية التمويل، قيمة ل،التموي جهة ،(القرض على الحصول بعد القرض،

 (.التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير نسبة التمويل، قبل
 

 الثانية الرئيسة الفرضية
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 نحو المبحوثين اتجاهات في (00 0     ( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 الجنس،) المستقلة للمتغيرات تعزى  (البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة
 عمر السكن، مكان السكن، نوع االسرة، افراد عدد االجتماعية، الحالة العلمي، التحصيل العمر،

 قبل) المشروع في العاملين عدد المشروع، ملكية المشروع، موقع االقتصادي، النشاط المشروع،
 التمويل، من الغاية التمويل، قيمة التمويل، جهة ،(لقرضا على الحصول بعد القرض، على الحصول
 (.التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير نسبة التمويل، قبل الشهري  الدخل

 
 الثالثة الرئيسة الفرضية

 نحو المبحوثين اتجاهات في (00 0     ( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 المستقلة للمتغيرات تعزى  (الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة

 السكن، مكان السكن، نوع االسرة، افراد عدد االجتماعية، الحالة العلمي، التحصيل العمر، الجنس،)
 قبل) المشروع في العاملين عدد المشروع، ملكية المشروع، موقع االقتصادي، النشاط المشروع، عمر

 التمويل، من الغاية التمويل، قيمة التمويل، جهة ،(القرض على الحصول بعد قرض،ال على الحصول
 (.التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير نسبة التمويل، قبل الشهري  الدخل

 
 الرابعة الرئيسة الفرضية

 نحو المبحوثين اتجاهات في (00 0     ( الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
 المستقلة للمتغيرات تعزى  (والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور
 السكن، مكان السكن، نوع االسرة، افراد عدد االجتماعية، الحالة العلمي، التحصيل العمر، الجنس،)

 قبل) المشروع في العاملين عدد المشروع، ملكية المشروع، موقع االقتصادي، النشاط المشروع، عمر
 التمويل، من الغاية التمويل، قيمة التمويل، جهة ،(القرض على الحصول بعد القرض، على الحصول
 (.التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير نسبة التمويل، قبل الشهري  الدخل

 
 

 منهجية الدراسة 1.1
 

 المنهج كونه المتغيرات بين العالقات وتفسير البيانات وتحليل الوصفي المنهج على الدراسة تعتمد
 هي كما الظاهرة دراسة على المنهج هذا يعتمد حيث ،واالجتماعية االنسانية الظواهر لدراسة األنسب

 اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة المشاريع دور يتناولو  وكيفا، كما عنها ويعبر الواقع، في
 ،والتطبيقية النظرية الناحية من المستفيدين، معيشة مستوى  وتحسين عمل صفر  خلق في المتخصصة
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 وتم للمؤسسات، ومعايير ووثائق كتب من الصغيرة بالمشاريع المتعلقة االدبيات على االطالع تم ولقد
 هدافأل خدمة صممت رئيسية كأداة الصغيرة المشاريع من بالمستفيدين خاصة استبانة استخدام
 البيانات تحليل وتم المتخصصة، اإلقراض مؤسسات مسؤولي مع مقابالت إجراء وتم الدراسة،
 .إحصائية برامج باستخدام

 
 الدراسة مجتمع 1.1.1

 شركات، ست وهي الفلسطينية النقد سلطة لدى المرخصةو  المتخصصة اإلقراض شركات اختيار تم
 أبلغ حيث ،لديهم فنية بألسبا (أصالة) شركة وهي الشركات تلكل تعود ألسباب منها ربعأ واعتمد
 وهي االخرى  أما التعاون، عن واعتذروا ،لديها المحوسب النظام تبديل على تعمل الشركة نأ الباحث
 0210 عام نهاية مع الإ الصغيرة نتاجيةاإل المشاريع تمويل برنامجل اعتمادها عدم ببسب (ريف) شركة
 بالتالي ،0210-0214 من الدراسة في الزمني ومحددنا والبيرة، هللا رام لمحافظة بالنسبة االقل على
 .“ريف ”شركة مستفيدي استثناء تم

 

 :من يتكون  الدراسة مجتمع أصبح عليه وبناء
 اربع وهي المتخصصة بتمويل المشاريع الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة اإلقراضمؤسسات . 1

 .(فيتاسو  فاتن، اكاد، ،اإلبداع) شركات
 والبيرة هللا رام محافظة في المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة المشاريع وأصحاب .0

 .امستفيد 7,152 وعددهم
 

 حجم العينة اختيار يةكيف
 جيجر، ريتشارد ماسون، روبرت ثامبسون، ستيفن كمعادالت العينة، حجم لتقدير طرق  عدة هناك

 نهاية ال ما إلى 1022 من حجمه لمجتمع المقبولة العينة حجم فيها تتراوح وجميعها اركن، وهيربرت
 422من  هاتحديد ، ولتكون العينة ممثلة للمجتمع تم(0214شماني، ب) ،085 – 022 بين تقع

 :عشوائية طبقيةفراد مجتمع الدراسة وعدم تجانسه فقد تم اختيار عينة وبسبب تباين أ، مستفيد
 :ثالث طبقات إلىمجتمع الفي البداية تم تقسيم 

 (حضر، ريف، ومخيم)نوع التجمع  .1
 (ذكر، وانثى)جنس المقترض  .0
 (…تجاري، صناعي، زراعي)القطاع االقتصادي  .0
 غير موافق، غير ما، حد إلى وافق،م بشدة، موافق) وهو الغرض لهذا خماسي مقياس استخدام تم وقد

 (بشدة موافق
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ربع، لسنوات الدراسة الثالث وفق الطبقات من الشركات األ المستفيدينتم جمع : ي المرحلة االولىف
، وتم احتساب نسبة كل شركة من المجتمع ككل، وتم امستفيد (7,152)العدد  إجمالي، وكان الثالث

 :شركة فيتاس، مقترض، وبالمثال يتضح الحال (422)وزن كل شركة من العينة الـ 

 شركة فيتاس ومقترض

 للسنوات الثالث المجموع

2014 2015 2016 

687 784 941 2,412 
 

=  امستفيد (71150)المجتمع  إلى، نسبتهم امقترض (01410)شركة فيتاس  مستفيديمجموع ف إذا  
ن عينة أبمعنى (. 104=422/122*00170) امستفيد (104)العينة هي  (422)من  (00170%)

 .مستفيد (104) ربعة للشركات األجماليفيتاس من العينة اإل
 

، نوع التجمع) حسب الطبقات الثالث اإلقراضتم توزيع المقترضين لدى شركات : المرحلة الثانيةوفي 
احتساب نسبة كل طبقة في كل شركة، واحتساب وزن كل ، وتم (ض، القطاع االقتصادير جنس المقت

 :كما يلي امقترض 134 توزيع تم شركة فيتاسفي  ومثال ذلك، ،طبقة في كل شركة

 عينةالدراسة

 فيتاس  
 المجموع

 2,016 2,015 2,014 محافظة رام هللا والبيرة

 134 52 44 38 المقترضينمجمل 

 عدد المقترضين

حسب نوع 
 التجمع

 58 22 15 21 حضر

 76 30 29 17 ريف

 0 0 0 0 مخيم

حسب 
 الجنس

 109 41 36 32 ذكر

 25 11 8 6 انثى

حسب 
 القطاع

 15 6 5 4 الخدمات

 0 0 0 0 زراعة

 4 1 2 1 صناعة

 12 5 4 3 تجارة

 94 34 32 28 إنشاء

 9 6 1 2 استهالكي

 (7الملحق(كما ورد في 
 

المعاينة  إطارتم الحصول على  ،وزان حسب الفقرة السابقةعلى تقدير األ بناءالعينة  وحتى يتم سحب
 SPSSومن خالل تطبيق في برنامج (( 71150) وعددهم قائمة بجميع المقترضين للسنوات الثالث)

 .العينة طبقية عشوائية تكون  ، وعليهى حدةولكل طبقة عل ة بطريقة عشوائيةتم سحب العين
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 نموذج الدراسة 1.1.1
 محاور :هي التابعة اتالمتغير  أما والتمويل، الصغيرة، المشاريع خصائص :هي ةالمستقل المتغيرات
 :التالي الجدول في موضح هو كما المستفيدين، خصائص :هو الوسيط المتغير وأخيرا الدراسة،

 
 الدراسة نموذج :1.1 جدول

 الصغيرة المشاريع خصائص المستقلة المتغيرات
 التمويل خصائص

 (البطالة من الحد) عمل فرص خلق التابعة المتغيرات
 (الفقر من الحد) المستفيدين معيشة مستوى  تحسين
 (والمالية االدارية) المستفيدين مهارات تحسين

 المستفيدين خصائص الوسيط المتغير
 

 حدود الدراسة 1.1.1
 

 في المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة المشاريع دور معرفة :الموضوعية الحدود
 .المستفيدين مستوى  وتحسين عمل فرص خلق

 .المتخصصة اإلقراض مؤسسات وومدير  الصغيرة المشاريع صحابأ ن و المستفيد :البشرية الحدود
 .والبيرة هللا رام محافظة :الجغرافية الحدود
 .2016-2014 سنة بين ما الفترة :الزمانية الحدود

 
 هيكلية الدراسة 1.1.1

 

 :كاآلتي وهي فصول خمسةالدراسة من  تتكون 
المقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، أهمية : وفيه اإلطار العام للدراسة ويشمل: الفصل األول

مجتمع الدراسة، : الدراسة، ومنهجية الدراسة وتضمالدراسة، فرضيات أسئلة الدراسة،  أهدافالدراسة، 
 .نموذج الدراسة، حدود الدراسة، هيكلية الدراسة

مفهوم : المشاريع الصغيرة مقدمة،: النظري والدراسات السابقة ويشمل اإلطاروفيه : الفصل الثاني
المشاريع  ، تصنيف المشاريع الصغيرة، أنواع المشاريع الصغيرة، أهمية ودورةالصغير المشاريع 

الصغيرة، خصائص ومميزات المشاريع الصغيرة، دور المشاريع الصغيرة في االقتصاد، تصنيف 
التمويل . رام هللا والبيرة ةالمشاريع الصغيرة في فلسطين، وخصائص المنشآت الصغيرة في محافظ

 اضاإلقر مؤسسات  إنشاءمفهوم التمويل الصغير، مصادر تمويل المشاريع الصغيرة، : الصغير
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المتخصصة، تجارب دولية في مجال المشاريع الصغيرة وتمويلها، تجارب عربية في مجال المشاريع 
الصغيرة وتمويلها، مصادر التمويل في فلسطين، خصائص محفظة القروض الصغيرة في فلسطين، 

، مؤسسات اإلقراضدعم وتطوير التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة في فلسطين، تصنيف مؤسسات 
المتخصصة ومقترضيهم موضع  اإلقراضالمتخصصة في فلسطين، وخصائص مؤسسات  قراضاإل

معدل المشاركة في القوى العاملة، مؤشر البطالة في فلسطين، وأسباب : البطالة في فلسطين. الدراسة
دور ومساهمة المشاريع الصغيرة في . وواقع الفقر في فلسطين :الفقر في فلسطين. نالبطالة في فلسطي

الصغيرة، معوقات تواجه مؤسسات  المشاريعالمعوقات التي تواجه نمو وتطور : قتصاد الفلسطينياال
التمويل، معوقات تواجه القائمين على المشاريع، المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة وتمويلها في 

 .الدراسات السابقة. فلسطين
 

مقدمة، أداة الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة : وتشملالمنهجية ومجتمع وعينة الدراسة : الفصل الثالث
وصف عينة الدراسة، اختبار صدق أداة الدراسة، اختبار ثبات أداة الدراسة، األدوات والمعالجة : الدراسة

 .اإلحصائية
 

الدراسة، السؤال االول، أسئلة تحليل : تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات وتضم: الفصل الرابع
اختبار الفرضية الرئيسية : اختبار فرضيات الدراسة. الثاني، السؤال الثالث، والسؤال الرابعالسؤال 

االولى، اختبار الفرضية الرئيسية الثانية، اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة، واختبار الفرضية الرئيسية 
 .الرابعة

 
رضيات، واستنتاجات ملخص نتائج الدراسة، ملخص اختبار الف: وفيه اآلتي: الفصل الخامس

 .، فهرس المالحق، وفهرس المحتوياتالمراجع، المالحق، فهرس الجداولوتوصيات الدراسة، 
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 الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 1.1
 

 يضخ استثمار كونها في صغرى  أو متوسطة أو صغيرة كانت سواء االقتصادية المشاريع كافة تشترك
 رجال قبل من المتوقعة االستثمار عوائد تحقيق إلى للوصول المختلفة، االقتصادية القطاعات في

 أوجه أحد باعتبارها الصغيرة للمشاريع والعملية النظرية األهمية تبرز .عامة بصفة والمجتمع األعمال
 معالجة ثم منو  العمل فرص خلق في المساهمة على القدرة يعطيها الذي األمر الهامة، االستثمار
 .معا والفقر البطالة

 
 إلى يؤدي ان بالضرورة خاطئا التصور كان فلو تصوره، عن فرع الشيء على الحكم ان ماقدي وقالوا
 معالجة في ودورها الصغيرة للمشاريع النظري  التأصيل اإلطار، هذا سيعالج وعليه، خاطئ، حكم

 .روالفق البطالة
 

 المشاريع الصغيرة 1.1
 

 مفهوم المشاريع الصغيرة 1.1.1
 

 تستخدم نشاط هو المشروع ان منه يفهم االول الفصل في ذكره سبق الذي المشروع تعريف على بناء
 وقد  .معينة زمنية فترة خالل متوقعة منافع على للحصول األموال أجله من وتنفق معينة موارد فيه

 مشروعا أو ،كبيرا امشروع يكون  وقد ا،خدمي أو ا،سياحي أو ا،صناعي أو ا،زراعي المشروع يكون 
 المنتدى) دوليا مشروعا أو قوميا مشروعا أو محليا مشروعا يكون  وقد الحجم، متوسط أو ،صغيرا
 (البشرية الموارد إلدارة العربي

 

 المشروعات عن تميزها الصغيرة للمشاريع وشامل دقيق مفهوم تحديد حول المختصين آراء تباينت
 حجم أهمها عدة معايير تحكمه المشروعات مفهوم أن من الرغم على ...(والمتوسطة الكبيرة،) األخرى 
 .اإلنتاج في المستخدمة التقنيات ونوعية المال ورأس العمالة

 

 05 من أكثر بوجود والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عن الدولية العمل منظمة أجرتها دراسة وتشير
 .(0212 :االسرج) الدراسة عليها أجريت بلدا 05 في مختلفا تعريفا
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 تلك بأنها الصغيرة المشروعات (اليونيدو) الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة تعرف كما"
 52 - 12 بين ما فيها العاملين عدد ويتراوح المسؤولية بكامل يتكفل واحد مالك يديرها التي المشروعات

 المتناهية بالمشروعات عمال 12 من اقل فيها يعمل التي المشروعات الدولي البنك يصف فيما عامل
 – 52 بين فيها يعمل والتي الصغيرة، بالمشروعات عامال   52 - 12 بين فيها يعمل التيو  الصغر،
 (0 ص ،0210 صليبي،) ."المتوسطة بالمشروعات عامل 122

 
جمالي عامال   52 حتى بها يعمل التي المؤسسة تلك بأنها الدولي البنك عرفها وقد"  والمبيعات األصول وا 

 حتى السنوية اإلجمالية والمبيعات عمال 12 حتى الصغر المتناهية والمشروعات دوالر، مليون  0 حتى
جمالي دوالر، ألف 122  022 حتى المتوسطة المشروعات بينما دوالر آالف 12 حتى األصول وا 
جمالي عامل  بالمشروعات فيصنف ذلك نع زاد وما دوالر، مليون  12 حتى والمبيعات األصول وا 
 (0 ص ،0227 االسرج،) ."الكبيرة

 
 عدد يقل التي المسجلة األعمال مشاريع والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات الشائع التعريف ويتضمن"

 قطاع في الشركات من العظمى الغالبية التعريف هذا ويضع .موظفا 052 عن منها كل في العاملين
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمييز أحيانا يتم الفئة، هذه لتضييقو  والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات

  .عاملين 12 أو 5 مثل الموظفين من أدنى عدد بها يعمل التي هي بأنها الصغرى  المؤسسات عن
ن الحجم، متوسطة ومؤسسات الحجم صغيرة مؤسسات إلى ذلك من أكثر تقسيمها ويمكن  هناك كان وا 
 المعايير وتتضمن .بينهما فيما والفئوي  التصنيفي التقسيم نقطة بشأن الرأي يف التوافق من أقل قدر دائما
 ،CFI، 0221) ."االستثمار أو القرض وحجم واألصول، السنوية، المبيعات القطاع هذا لتعريف البديلة
 (12 1 ص ص

 

 يف عنه المتقدمة الدول في يختلف الصغيرة المشروعات وتعريف مفهوم ان يتضح ذلك على وبناء
مكاناتها ظروفها باختالف النامية الدول  والقوى  إنتاجيتها وعوامل مكونات حيث من االقتصادية، وا 
 يمكن محدد تعريف يوجد فال المشاريع، هذه مالمح تحديد في االساسية العوامل من تعد والتي العاملة

 الواحد البلد في تلفتخ قد انها بحيث العملي، والمستوى  الدرجة بنفس المختلفة الدول على ينسحب ان
 .االقتصاد في دورها طبيعة باختالف

 
 تصنيف المشاريع الصغيرة 1.1.1

 

 :فئات ثالث في الصغيرة المنشآت وحدات تصنيف يمكن
 ليحصلوا فقرا الناس أكثر هاب يقوم التي نشطةاأل هيو  (النفس لحساب العمل او القوت كسب أنشطة)

 هي (الحرفيين او الحرفية المشروعات) .االجتماعي الضمان بمظلة الحماية غياب في قواتهمأ على
 المنشآت هذه مثل في العاملين عدد يزيد ما ونادرا نفسه المالك وأ الحرفي على الإ تشمل ال التي تلك
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 المنشآت) .المنزلية الصناعات الفئة هذه وتشمل حرفية، بأنشطة عادة يقومون  عمال 12 عن
 تستهدف التي العائلية او الخاصة ةنشطاأل تلك هي الصغيرة وعاتالمشر  ان القول يمكن (الصغيرة
 .والخدمات السلع من تشكيلة انتاج خالل من عمل، فرص وتوفير الدخل وزيادة االقتصادية الربحية

 (0220 االسرج،)
 

 :الصغيرة المشاريع تصنيف معايير
 

 الدوليةمعايير تصنيف للمشاريع في بعض الدول والمؤسسات : 1.0جدول 

 العربية العمل منظمة والمتوسطة، الصغيرة بالمشروعات والعاملين االجتماعية التأمينات ،(15 ص ،0220) الصياد حامد دمحم :المصدر
 

 المعايير :هما نوعين إلى الصغيرة المشروعات تصنيف أساسها على يتم التي المعايير تقسيم يمكن
 :التالي النحو على تلخيصها ويمكن النوعية، والمعايير الكمية

 

 متوسطة صغيرة الصغر متناهية المعيار الجهة / الدولة

 مصر
 متعددة تعريفات)

 (منها

 عدد
 العمال

 عامل 99-50 عامل 49-5 عامل 1-4

 أصول
 ثابتة

 ألف 25 من أصغر
 جنيه

 ألف 100 من أصغر إلى 25 من
 جنيه

 مليون  2 إلى جنيه ألف 100 من
 جنيه

 عدد للتنمية الدولية الوكالة
 العمال

  عامل 15-6 عامل 1-5

 أصول
 ثابتة

  جنيه ألف 25 من أصغر 

 عدد األوروبي االتحاد
 العمال

 عامل 250 حتى عامل 50 حتى عمال 10 حتى

 عدد إنجلترا
 العمال

  عامل 15 من أصغر 

 جنيه مليون  نصف من أصغر  المال رأس
 إسترليني

 

 عدد المكسيك
 العمال

 عامل 250-101 عامل 100-16 عامل 15 من أصغر

 عدد غانا
 العمال

 عامل 30 – 10 عامل 9 من أصغر 

 عدد ماليزيا
 العمال

  عامل 75 من أصغر عامل 50-5 من

 عدد تايوان
 العمال

   عامل 50 من أصغر
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 Criteria Quantitative الكمية المعايير
 معدل أو اإلنتاج وحجم العاملين، وعدد والماكينات، المصنع في المستمر المال رأس حجم في وتتمثل"

 هو المنظمة في ينالعامل عدد معيار أن إال المبيعات، وقيمة المستخدمة والتكنولوجيا األعمال دوران
 .المستثمر المال رأس معيار وكذلك .الزمن من لفترة وثباته التعامل، في لسهولته وذلك انتشارا األكثر
 التقدم من نابع وذلك ألخرى، دولة من الصغيرة المشروعات تعريف في اتفاوت هناك أن ونالحظ

 تلك في الصناعي التكنولوجي االستخدام في التقدم ومدى أفرادها، معيشة ومستوى  للدولة، االقتصادي
 .(8 ص ،2100 البندي،) ."الدول

 
 Criteria Qualitative النوعية المعايير
 .وملكيته إدارته وأيضا السوق، في تأثيره درجة حيث من الصغير المشروع على تركز النوعية المعايير"

 على اثنين يتضمن الذي المشروع بأنه الصغير المشروع المتحدة األممب االقتصادية التنمية لجنة وتعرف
 مجموعة أو بفرد الملكية تتمثل (0 اإلدارة، عن الملكية انفصال عدم (1 :التالية الخصائص من األقل
 حجمه المشروع (4 عليه، القائمين السكن مكان نفس في يكون  ما غالبا المشروع نشاط (0 ة،صغير 
 منشأة :الصغير المشروع فان وعليه .المجال بنفس تعمل التي األخرى  المشاريع مع بالمقارنة صغير

 صروبعنا محلية بيئة في الكاملة المنافسة سوق  ظل في تعمل واإلدارة، الملكية في مستقلة شخصية
 (15 ص ،0220 الصياد) ."بمثيالتها مقارنة محدودة استخدامها محصلة إنتاج

 
 :كمعيار العمال عدد
 عملية تيسر وثابت، موحد معيار انه اعتبار على :للتعريف كمعيار العمال عدد استخدام فوائد من

 دوال   هناك نأ كما المعيار، عن المعلومات جمع وتسهل والدول، االقتصادية القطاعات بين المقارنة
 الختالف الدول هذه بين صعبة المقارنة عملية يجعل مما للتعريف، المال رأس حجم تستخدم أخرى 
 (0220 ومقابله، المحروق،) .العمالت صرف أسعار

 
 بمكان الصعوبة من يجعل مما لديها التعريف يختلف والنامية المتقدمة الدول ان سابقا تقدم مما يظهر
 نامية، دول في كبيرة او متوسطة تعتبر متقدمة دول في صغيرة مشاريع تكون  فقد بينها، مقارنة عمل

 وحتى ى،األخر  عن فيها تختلف وظروف خصوصية لها دولة كل ان القول وخالصة .صحيح والعكس
 قد صغيرا اليوم المشروع كان فلو ناحية، او مدينة إلى قرية من التعريف يختلف قد الواحدة الدولة في

 لتقلص ونتيجة ما مرحلة في كبيرا كان لو فيما العكس وأ نموه، حال كبير وأ متوسط إلى يتحول
 .صغير وأ متوسط إلى يتحول وعمالته عمالهأ 

 
 الصغيرةودور المشاريع أهمية  3.2.2
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 ،CFI) %11 عن تهانسب تزيد مثال، أوروبا، في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أن إلى التقديرات تشير

 المؤسسات في الواقع في تستحدث الجديدة الوظائف معظم فإن الدولية العمل منظمة وحسب ."(0221
 وصوال الخاص، لحسابه يعمل واحد شخص من تشمل أن يمكن المؤسسات فهذه .والمتوسطة الصغيرة

 تشكل اليابان في فمثال ،جراءاإل العمال من العشرات تستخدم التي المتطورة اإلنتاج وحدات إلى
 مجموع من %72 وتشغل المؤسسات، مجموع من % 11 من أكثر والمتوسطة الصغيرة يعالمشار 
 % 50حوالي توليد في يساهم صغير مشروع مليون  04 من أكثر فبها المتحدة الواليات أما .العاملين

 كل من % 82 تمثل كما القومي، الدخل نصف من وأكثر الخاص القطاع لدى العمل فرص من
 والتدريب العمل بفرص العاملين من % 07 وتمد .األمريكي السوق  في الجديدة راتواالبتكا اتاإلبداع
 (.12 1 ص  ص ،0211 وديلمي، رحماني) ."لهم األولى

 
 بصفة الوطني واالقتصاد عامة بصفة العالمي االقتصاد في بالغة أهمية الصغيرة المشاريع تحتل
 المحرك تعتبر فهي العالم، دول لكل ياالقتصاد النشاط ومكونات عناصر أهم تشكل ألنها خاصة

 أساسية وركيزة واسعة تحتية وبنية صناعية قاعدة توفر والتي االقتصادي، والتطور للتنمية األساسي
 معظم من بالغا واهتماما كبيرا تطورا المؤسسات هذه لقيت كما واالجتماعية، االقتصادية التنمية لتحقيق
 الوسائل اهم من باعتبارها االقتصاديين وكذا العالمية المنظمات من العديدو  والمتقدمة النامية الدول
 (0210 سليمان،) .االقتصادي التطور إلى تدفع التي
 

 خصائص ومميزات المشاريع الصغيرة 4.2.2
 

 في العجز من الحد في تسهم حيث الصغيرة المشاريع على هااقتصاد في تعتمد الدول معظم أن اتضح
 تنمية إلى دعا هذا كل االقتصادية، العجلة وتحريك والتشغيل الطبقات بين الفجوة وتقليل الموازنة
 واالجتماعية االقتصادية مشاكلال من لكثير لحلا يعتبر حيث فيه، واالستثمار القطاع هذا وتطوير
 :والمميزات الخصائص هذه بعض (2.2) الجدول فيو  ،منها النامية وخاصة الدول لمعظم

 
 خصائص ومميزات ونتائج المشاريع الصغيرة: 0.0جدول 

 نتيجة ميزة خاصية
 المهمشة للفئات أكبر فرص والخارجية المحلية والتقلبات التغيرات مع التكيف التخصص وقلة غرالص  

 نسبة المحدود الدخل ذوي  بامتالك يسمح التمويل سهولة المال راس قلة
 والفقر البطالة من الحد التوظيف في البشري  العنصر على اعتماد منخفضة تكنولوجيا

 المستهلك رغبات وتلبية السوق  حاجات تغطية االنتاجية القاعدة في التنوع المؤسسة مرونة

 الوطني المنتج تشجيع على يساعد المحلية الخصوصية يراعي منتج المحلية االولية المواد استخدام
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 ووقت وجهد تكلفة بأقل االنتاج مستوى  رفع الخبرة اكتساب االنتاجية في التخصصية

 التعميم سهولة والمالي االداري  العمل سهولة المؤسسة حجم
 جديدة وظائف وخلق عملها استدامة الكبيرة للصناعات ومغذية مكملة ووسيطة مساندة صناعات

 والتنفيذ االلتزام وسرعة المراقبة سهولة القرارات اتخاذ سرعة اإلدارة عن الملكية انفصال عدم
 االنتاجي االستثمار في يستخدم المال راس تمويل االدخار استقطاب
 الثروة توزيع في عدالة الرئيسية المدن في الموارد تركز عدم الجغرافي االنتشار

 الكبيرة المؤسسات تستقطبها االنتاجية العملية دفع الماهرة العمالة اعداد
 (الباحث اعداد)
 

 دور المشاريع الصغيرة في الحد من البطالة 5.2.2
 

 واالقتصاديين الباحثين اهتمام على حازت البطالة ومعالجة التشغيل في ودورها الصغيرة المشاريع نإ
 ،والفقر البطالة مشكلتي حل في اهميتها لطبيعة ،السواء على والنامي المتقدم العالم دول في

 .ةالمعيش وتحسين التنمية في دورها يغفل ال كما ،جمالياإل المحلي الناتج في ومساهمتها
 

 تصنيف المنشآت في فلسطين 6.2.2
 

 في االقتصادية المنشآت (الثانية المادة في 0211 لعام) قراره حسب الفلسطيني الوزراء مجلس صنف
 اساس على الحجم، وكبيرة والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية :وهي تصنيفات اربعة إلى فلسطين
 :التالي الجدول في المبينة المعايير

 
 فلسطين في االقتصادية للمنشآت الفلسطيني الوزراء مجلس تصنيف: 3.2جدول 

 بالدوالر المسجل المال راس بالدوالر السنوي  االعمال حجم العمالة الحجم فئة
   5000 لغاية  20.000 لغاية 4-1 الصغر المتناهية
  50.000لغاية5001   200.000لغاية20.001  9-5 الصغيرة
  100.000لغاية50.001   500.000لغاية200.001  19-10 المتوسطة

 فأكثر100.001  فأكثر500.001   فأكثر20  الكبيرة
 ((5) الملحق حسب ،2011 ،الفلسطيني الوزراء مجلس قرار :المصدر)

 
عن تعدادات المنشآت السابقة التي تم تنفيذها في فلسطين،  2112اختلفت شمولية تعداد المنشآت "

على كافة المنشآت االقتصادية في فلسطين التي تمارس نشاطا   2112حيث اشتمل تعداد المنشآت 
نشطة الزراعة والحراجة وصيد اقتصاديا  ينطبق عليها تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أ

تعداد ) ".األسماك وتربية الحيوانات، خالفا  لباقي التعدادات السابقة والتي شملت هذا النوع من األنشطة
 .يتم تناول خصائص المنشآت في محافظة رام هللا والبيرةوفيما يلي س( 2012المنشآت، 
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 المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة 7.2.2

 :في محافظة رام هللا والبيرةعدد المنشآت الصغيرة  1.7.2.2
 

: وجب التنويه إلى ما يلي ،عدد المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة موضوع في البدءقبل 
ن تم إعالم الباحث أالمنشآت فقد تعداد حول  لإلحصاء الفلسطيني بالنسبة لبيانات الجهاز المركزي 

 ،2007، والثاني في 2002التعداد األول تم في  نالتعداد تتم كل خمس سنوات، وأ سياسة الجهاز في
وعليه فإن بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء  ،2018والتعداد القادم في  ،2012 فيكان آخر تعداد و 

البيانات التي تقع خالل سنوات الدراسة و ، 2012ستنحصر في هذه المدة الزمنية، أي لغاية عام 
 .لهذا الشأن خصيصا طورتالتي االستبانة ، سيتم تغطيتها من خالل 2014-2016

 
 المتوفرة لديهم بياناتال، تبين أن وفي محاولة للحصول على بيانات أحدث من وزارة االقتصاد الوطني

من عدد المنشآت الصغيرة  %40، والتي تمثل ما نسبته حوالي وزارةالفي المنشآت المسجلة حول فقط 
  .الكلي في فلسطين، وهذه النسبة ال تمثل مجتمع الدراسة وحقيقة واقع تعداد المنشآت

 
وبالرجوع إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني أفـادوا أنـه عنـد القيـام بالتعـداد العـام يـتم التوجـه إلـى 

شــآت كبيــرة، حيــث أن المنشــآت الصــغيرة وزارة الماليــة للحصــول علــى بيانــات المنشــآت التــي أغلبهــا من
 .منتشرة في القرى والمخيمات وال تقوم بالتسجيل لدى الوزارة

 
هذا باإلضافة إلى أن مؤسسات اإلقراض المتخصصة تقوم بتقديم التمويل للمنشآت المسجلة وغير 

أي ( ج)أو عنوان المشروع الصغير يقع في مناطق /المسجلة، ولمن يحملون هوية القدس أيضا، و
 .خارج نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية

 
المنشآت العاملة في أنشطة الزراعة عالوة على أن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يستثني 

سيتم  هفإن، وعليه 2012في التعداد لعام  آنفا والحراجة وصيد األسماك وتربية الحيوانات، كما ورد
 .االستبانة وبيانات مؤسسات اإلقراض المتخصصة وزبائنهماللجوء إلى ب سد هذه الثغرةمحاولة 

 

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبناءالمنفذ من خالل الجهاز  0210نتائج تعداد المنشآت  أظهرت
التي حجم العمالة تلك للمنشآت الصغيرة على انها  2011 تصنيف مجلس الوزراء الفلسطينيعلى 
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في ( 1,309% )10.7منشأة منها  9,554))الفلسطينية  ، فيبلغ عددها في االراضي(1-5)فيها 
 .محافظة رام هللا والبيرة فقط

 
 :المنشآت الصغيرة محافظة رام هللا والبيرة حسب الكيان القانوني عدد 2.7.2.2

 

الكيان القانوني او االجتماعي هو كيان يعترف بوجوده من قبل القانون او من قبل المجتمع بصورة "
 األمم. )االشخاص او عن الكيانات االخرى التي قد تكون مالكة له او مسيطرة عليهمستقلة عن 

على تعريف  وبناء 0210نتائج تعداد المنشآت  على ناءوب( 0228المتحدة، نظام الحسابات القومية 
ة الكيان القانوني للمنشآت الصغيرة تبين ان أكثر من نصف المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبير 

الجهاز المركزي ) ."(هي المنشأة التي ليس لها فروع وليست فرعا لمركز رئيسي)هي منشآت مفردة 
 (2012، تعداد المنشآت، 2018لإلحصاء الفلسطيني، 

 
وهي تكون مسؤولية كل شريك )لمنشآت الصغيرة التي كيانها القانوني مساهمة خصوصية اأما نسبة "

، %10.0وبلغت نسبتهم ( المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المالفيها عن ديونها وااللتزامات 
هي شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثالثة أو ورثة )منهم عبارة عن شركات محاصة % 12.7و

منها % 1.0، و(صاحب محل ال توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد وال تتمتع بأي شخصية قانونية
ي يكون ويقصد بها الشركة الت)منها شركات عادية عامة % 4.7يرية، وعبارة عن جمعيات وهيئات خ
بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها  ينجميع الشركاء فيها مسؤول

 (2012، تعداد المنشآت، 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) ."(والتزاماتها
 

ركة التي تشمل نوعين من وتعرف بأنها الش( شركات عادية محدودة% 1.1)عبارة عن % 0.0والباقي "
األول شريك عام أو أكثر، وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون  .الشركاء

المسؤولية، وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي  وتها، والثاني شريك أو أكثر محدودالشركة والتزاما
وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول )مساهمة عامة % 1.4، و(دفعه في الشركة

وتطرح لالكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال 
الجهاز ) ."(غير مبين% 2.1فروع شركات اجنبية و% 2.0جمعيات تعاونية و% 2.7، و(الشركة

 (2012، تعداد المنشآت، 2018المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 

 :الملكيةعدد المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب  3.7.2.2
 

من المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة تتبع % 88.8ان  0210بينت نتائج تعداد المنشآت "
فأكثر من رأسمالها ألفراد أو % 51المنشآت المملوكة بنسبة )جهات خاصة وطنية  إلىملكيتها 

لهادفة المنشآت غير ا)ملكيتها للقطاع االهلي % 1.1، و(مؤسسات القطاع الخاص المقيمة في الدولة
للربح وتشمل األحزاب واالتحادات والنقابات والجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية 

 ."(والطالبية والكنائس واألديرة والمؤسسات التابعة لها
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فأكثر من رأسمالها ألفراد أو منشآت % 51هي المنشأة المملوكة بنسبة )خاص أجنبي % 1.0والباقي "

الدولة ويشمل ذلك فروع الشركات األجنبية على أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية  غير مقيمة في
وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية )شركة حكومية وطنية % 2.1و(. والرسمية لهذه الحكومات

فأكثر من رأسمالها % 51ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خالل امتالك 
وهي الشركات التي )تتبع لشركة حكومية اجنبية % 2.1، و(و من خالل تشريعات أو مرسوم حكوميأ

فأكثر من % 51تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية المملوكة للحكومات األجنبية بنسبة 
 (2012، تعداد المنشآت، PCBS ،2018) ."(رأسمالها

 
 :المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب التنظيم االقتصادي عدد 4.7.2.2

ان  0210وبينت نتائج تعداد المنشآت . ويقصد بالتنظيم االقتصادي هو الشكل التنظيمي للمنشأة"
هي المنشأة التي )من المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة تنظيمها االقتصادي مفردة % 81.7

عبارة عن مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع، % 7.1، (روع وليست فرعا لمركز رئيسيليس لها ف
عبارة عن فروع يمسك حسابات، % 0.4عبارة عن مركز رئيسي ال يشمل حسابات الفروع، و% 1.4و
، تعداد المنشآت، 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) ."فروع ال تمسك حسابات% 0.4و

2012) 
 

 :عدد المنشآت الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب النشاط االقتصادي 5.7.2.2
ات واألنشطة التي تنفذ من جراءعملية تدمج مجموعة من اإل إلىوالنشاط االقتصادي مصطلح يشير "

سلع )لتنتج منتجات محددة قبل وحدة معينة والتي تستخدم العمل ورأس المال والبضائع والخدمات 
طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت  إلىكما يشير النشاط االقتصادي الرئيسي  ،(وخدمات

من أجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في 
ها نشاط% 01.1ان  0210وبينت نتائج تعداد المنشآت . حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة

 ."االنشاءات
 

والشركات الحكومية التي حجم  عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي: 4.2جدول 
 0210حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، ( 1-5)العمالة فيها 

رمز 
 النشاط

الضفة  فلسطين النشاط االقتصادي
 الغربية

قطاع 
 غزة

رام هللا 
 والبيرة

 4 7 101 108 المحاجرالتعدين واستغالل  باء
 225 811 11881 01722  الصناعات التحويلية جيم
 3-  1 1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال
 4 01 10 07 ة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتهاأنشطامدادات المياه و  هاء
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 41 40 120 150 اتنشاءاإل واو
واصالح المركبات ذات المحركات ( التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي

 والدراجات النارية
01215 11880 11100 381 

 56 50 004 070 النقل والتخزين حاء
 86 000 000 585 ة خدمات االقامة والطعامأنشط طاء
 40 05 17 100 المعلومات واالتصاالت ياء
 22 05 125 142 ة المالية وأنشطة التأميننشطاأل كاف
 12 7 02 07 األنشطة العقارية الم
 136 115 020 401 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم
 22 58 88 140 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 
 - - 3 3 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي سين
 89 427 561 988 التعليم عين
 52 75 208 283 والعمل االجتماعية صحة االنسان أنشط فاء
 32 69 181 250 الفنون والترفيه والتسلية صاد
 101 273 377 650 ة الخدمات األخرى أنشط قاف
 3 - 5 5 ة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية الوطنيةأنشط شين

 1,309 3,416 6,561 9,977 المجموع   
 

 التمويل الصغير 1.1

 مفهوم التمويل الصغير 1.1.1
 

 شملتو  الفقيرة، الفئات إلى المالية الخدمات تقديم إلى شارةاإل في غيرالص التمويل مصطلح يستخدم"
 يستهدف نهأ في الصغير التمويل أهمية وتكمن االستثمارية، والخدمات مينأوالت االدخار االئتمان تقديم
 الفحم، بوأ) ."التقليدية فيةالمصر  للخدمات الوصول على القدرة لها ليس والتي والمهمشة الفقيرة الفئات
 (22 ص ،0221

 
 مصادر تمويل المشاريع الصغيرة 1.1.1
 تمر الذي الطور حسب فيها التمويل أشكال وتختلف أطوار، بعدة تأسيسها عند الصغيرة المشاريع تمر"

 :فيه
 .المالكة العائلة قبل من عادة يتم :التأسيس طور .1
 .استثمارها يتم التي األرباح خالل من ذاتيا يتم :األولي النمو طور .0
 التي المنظمات ببعض مستعينا المصارف، من األموال يقترض أن للمالك يمكن :المتسارع النمو طور .0

 .المال رأس تكلفة يخفض مما مثالConfcommercio  كمنظمة الكفاالت تقديم في تساعده
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 من يقدم أن يمكن التمويل فإن منتجاته، لتنويع أو عمله لتوسيع ديدج استثمار إلى المشروع احتاج إذا .4
  .شابهها ما أو الحكومية الجهات

 (42 ص ،0215 نصيرة،) ."األجل قصير التمويل تؤمن التي وهي األموال، مصدر هي المصارف .5
 

 فرص توفر جهة فمن االجتماعي، دورها عنه يقل وال هاما اقتصاديا دورا الصغيرة للمشاريع نأ تبين
 تحقيق في وتسهم الجغرافي، انتشارها خالل من التوازن  تحقيق في تلعبه مهم دور هناك ودخل، عمل
 دخال يدر دائما عمال لهم وتؤمن السكان، كثيفة الريفية المناطق معظم تصل حيث االجتماعية العدالة
 ثركواال فقرا المناطق أكثر نأ تؤكد الدراسات معظم نأو  خصوصا كريمة، عيشة خالله من ن يضمنو 
 .الريفية المناطق هي سكانية كثافة

 
 :ومنها الصغيرة المشروعات تمويل في مختلفة مصادر هناك

 عند المستثمر عليها يعتمد التي المصادر أهم من الشخصية المدخرات وتعد :الذاتية المصادر :أوال"
 الشخصية المالية مواردهم على االعتماد يفضلون  المالكين من العديد أن كما صغير، مشروع إنشاء
 قد كما .مشروعال في أخرى  أطراف مع بالمشاركة رغبتهم عدم أو الغير بأموال بالمخاطرة رغبتهم لعدم
 المشاركة طريق عن وكذلك واألصدقاء األقارب من االقتراض على الصغيرة المشاريع أصحاب يعتمد
 .االقتراض من بدال المعارف أو األصدقاء مع المشروع مال رأس في
 االئتمانية التسهيالت في ويتمثل :التجاري  االئتمان :االقتراض طريق عن األموال على الحصول :ثانيا
 مصادر أكثر من ويعتبر :المصرفي التمويل .البعض لبعضهم السوق  في المتعاملون  يمنحها التي

ن عام بشكل األعمال منظمات قبل من استخداما التمويل  عقبات تواجه الصغيرة المنظمات كانت وا 
 .المصرفية القروض على الحصول في أكبر
 الصغيرة المشروعات طرح خالل من (المال سبرأ المساهمة) :الملكية حقوق  طريق عن التمويل :ثالثا

 .الكبيرة الشركات طريق عن والتمويل البورصة، في أسهمها
 من بدال األصول استئجار إلى الصغيرة المشروعات من الكثير تتجه حيث :باالستئجار التمويل :رابعا

 (10 9 ص ص ،2010 :خليفة) ."امتالكها
 

 المتخصصة اإلقراضمؤسسات  إنشاء 1.1.1
 
 األجل طويل االئتمان توفير البنوك لتجنب فعل كرد المتخصصة اإلقراض مؤسسات إنشاء جاء وقد

 .السريع الربح على للحصول األجل، قصيرة القروض على تركز حين في الصغيرة، للمشروعات
 وطويلة المتوسطة االئتمانية التسهيالت تقدم متخصصة تمويلية مؤسسات إنشاء من البد كان وعليه،
تاحة ية،االقتصاد القطاعات لمختلف األجل  دورها لتلعب الصغيرة المشروعات مختلف أمام المجال وا 
 :المؤسسات هذه ومن .الوطني االقتصاد في المهم
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 توفير على لتعمل تطويرها، في وتسهم ودعمها انشائها على الحكومات تشجع :حكومية مؤسسات
 .والفقر البطالة معدل لخفض محالة في عمل فرص

 لمختلف واالجتماعية االقتصادية الخدمات لتوفير تأسيسها تم :بيةوأجن محلية حكومية غير مؤسسات
 (2010 خليفة،) المجتمع وشرائح افراد

 
 تجارب في مجال المشاريع الصغيرة وتمويلهابعض ال 4.3.2

 
 :المصرية التجربة
 التمويلية خدماته يقدم حكومية مؤسسة وهو للتنمية االجتماعي الصندوق  المصرية الحكومة أنشأت

 وفترة اقل فائدة بسعر الصندوق  من المقدم التمويل ويتميز .الصغيرة المشاريع تمويل في الستخدامها
 التجارة وزارة وتوفر .الضريبية اإلعفاءات إلى ضافةباإل القرض طبيعة مع تتناسب أعلى سماح

 .(واالعمال للمشروعات ايادينا وقعم) .الصغيرة للمشروعات المالية المساعدة الخارجية
 
 للتنميــة االجتمــاعي الصــندوق  إلــى األمــر 0224 عــام فــي صــدر الصــغيرة بالمشــروعات خــاص قــانون  وأنــاط"

 ،لمشــروعاتا لتــرخيص الواحــد الشــباك نظــام إنشــاء بالقــانون  جــاء كمــا االطــراف، كــل بــين التنســيق بــدور للقيــام
نشاء  (12 ص ،2006 الصياد،) ".بالمحافظات الصغيرة المشروعات لتمويل خاصة صناديق وا 

 
 411.0 للتنمية االجتماعي الصندوق  من الممولة الصغيرة للمشروعات القروض قيمة إجمالي وبلغ"

 قيمة إجمالي بلغ ،%505.1 بنسبة 0215 عام جنيه مليارات 0.1 إلى زادت 0221 عام جنيه مليون 
 المرتبة في القاهرة محافظة وتأتى ،(0215 – 0221) الفترة خالل جنيه مليارات 12.5 القروض
 بقيمة الدقهلية محافظة تليها القروض، قيمة إجمالي من %10.4 بنسبة جنيه مليار 1.4 بقيمة األولى
 (.0210 المصرية، لالستعالمات العامة الهيئة) ."اإلجمالي نفس من %1 بنسبة جنيه ماليين 125.0

 
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقع) عن دراسة واإلحصاء العامة عبئةللت المركزي  الجهاز أصدر كما
 :النتائج أهم ومن (0215 ـ 0221 الفترة خالل مصر في

 بلغ منشأة، آالف 4.7 لمحافظاتا مستوى  على الصغيرة المشروعات منشآت عدد إجمالي بلغ" -
 متوسط بلغ جنيه، مليار 8.1 العاملين أجور إجمالي بلغ عامل، ألف 000.0 بها العاملين عدد
 المضافة القيمة جنيه، مليار 18.7 العام االنتاج قيمة إجمالي سنويا، جنيه ألف 05.0 العامل أجر

 .0210/0210 عام القتصاديا التعداد لبيانات وفقا   وذلك جنيه، مليار 77 اإلجمالية
 إلى زادت 0221 عام عمل فرصة ألف 51.0 الصغيرة للمشروعات العمل فرص عدد إجمالي بلغ -

 عمل فرصة ألف 402.4 العمل فرص عدد إجمالي بلغ ،%70.0 بنسبة 0215 عام ألف 88.0
 فرصة ألف 40.4 بعدد األولى المرتبة في القاهرة محافظة تأتى ،(0215 – 0221) الفترة خالل
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 فرصة ألف 00.1 بعدد الدقهلية محافظة تليها العمل، فرص عدد إجمالي من %12.1 بنسبة عمل
 .اإلجمالي نفس من %8.4 بنسبة عمل

 مـــن %04.8 بنســـبة مشـــروع ألـــف 05.0 المـــرأة فيهـــا تســـاهم التـــي المشـــروعات عـــدد إجمـــالي بلـــغ -
 األولـــى المرتبـــة فــي الشـــرقية ةمحافظــ تـــأتى المــذكورة، الفتـــرة خــالل وذلـــك المشــروعات عـــدد إجمــالي

 مشــروعات عــدد إجمــالي مــن %8.5 بنســبة مشــروع ألــف 0.0 عــددها بلــغ حيــث المــرأة لمشــروعات
 الـرابط انظـر االطـالع مـن ولمزيـد (.0210 أغسـطس المصـرية، لالستعالمات العامة الهيئة) ."المرأة
 gnav=nt؟ptth//:sis.vog.gv/ytotS/102471 :التالي

 
 :االردنية التجربة
 المحلي الناتج قيمة من % 00 بحوالي ساهمت والمتوسطة الصغيرة المشاريع بأن اإلحصائيات تشير"

 عام الثابتة االستثمارات قيمة من % 14 وحوالي العاملة األيدي إجمالي من % 00 وبحوالي اإلجمالي
2000  عام اقر الذي الجديد واالجتماعي االقتصادي التحول برنامج األردنية السلطات اعتمدت 1110
نشاء .الصناعية المشاريع من عدد مساعدة بنوده من دينار، مليون 300  بتكلفة  وطني مركز وا 
 (.ح ص ،2010 :الدماغ) ."والمقاييس المواصفات اتلمعلوم

 
 اساس الصغيرة المشروعات يجعل مما خاص بشكل والبادية الريف بسيادة االردني المجتمع ويتميز
 نسبة وتشغيل اقامة مكان باعتباره االردني االقتصاد في كبيرة أهمية وللريف فيه، االقتصادي التطوير
 بإنشاء األردن قام ولقد .(2017 ،متولي) .العمالة مصادر من هاما اومصدر  السكان من كبيرة

 :مثل الصغير المشاريع تمويل في للمساعدة هامة مصرفية منظومة
 للهيئات والتنموية التمويلية االحتياجات يلبي متخصص اقراض بنك هوو  ،والقرى  المدن تنمية بنك" -

 خالل من خدماته البنك ويقدم % 8 إلى % 0 بين بفائدة سنة 02 إلى تصل سداد لفترة المحلية
 .والقروية البلدية المجالس

نشاءو  تشجيع إلى يهدفو  ،الصناعي االتحاد بنك -  والخدمات والسياحية الصناعية المشاريع ا 
 يقدم كما المشاريع، هذه السهم الخاص القطاع ملكية وتنمية العمل فرص وزيادة بهما المتعلقة
 وخلق الصناعات هذه استمرارية في للمساعدة والمتوسطة الصغيرة والصناعات للحرفيين القروض
 .جديدة عمل فرص

 لتمويل للمزارعين التمويل تقديم بهدف الستينيات وائلأ تأسست والتي ،يالزراع اإلقراض مؤسسة -
 إلى ذلك ويرجع االغلبية يشكلون  والذين المزارعين صغار اقبال ضعف المؤسسة وتواجه مشاريعهم
 .الزراعية والربحية االنتاجية ضعف

 وهو هامشي بشكل اال الصغير اإلقراض سوق  إلى البنوك هذه تدخل ال ،المرخصة التجارية البنوك -
 ادارة تكاليف وارتفاع المطلوبة القروض حجم صغر إلى ذلك ويرجع امكانياتها مع يتناسب ال ما

 (52 ص ،2010 متولي،) ."الكافية الضمانات توفير وعدم المخاطرة ودرجة القروض
 

http://sis.gov.eg/Story/130471?lang=ar


 

 24 

 
 

 :الفلسطينية التجربة
 ومتناهي الصغير لإلقراض الفلسطينية الشبكة في حكومية غير مؤسسات تسع اشتركت 0220 عام في"

 كي األصغر؛ التمويل خدمات تقديم في تعمل مؤسسة 10 أصبحت واآلن "شراكة" مسمى تحت الصغر
 وتصنف غزة، وقطاع الغربية الضفة في العاملة األصغر التمويل لمؤسسات خدمات وتقدم وتمثل تنسق
 (,keh,Shara Database 2017) ."ربحية غير مؤسسات انها على

 
 حداثته نتيجة قانوني، فراغ من الماضية السنوات مر على المتخصص اإلقراض قطاع عانى ولقد
 مرجعي إطار في يعمل منها فكل ،للمؤسسات القانونية االشكاالت ددتع إلى إضافة تنظيمه، وعدم

 في ورقابتها النقد سلطة إلشراف تتبع التي المؤسسات ضمن إدراجها تم أن إلى ،اآلخر عن مختلف
 النظام ستقرارا لضمان المؤسسات، هذه أعمال وفعالية سالمة على الحفاظ بهدف ؛0211 العام
 تنظيم إلى الهادفة التعليمات من العديد النقد سلطة أصدرت 0210 العام وخالل .فلسطين في المالي
 .عليها والمحظورة المسموحة واألعمال ترخيصها، آلية بيان إلى إضافة المؤسسات، ههذ وحوكمة إدارة
 (2013 ،وآخرين الكريم عبد)
 

 لحداثة نظرا المجاورة، الدول من بنظيرتها مقارنة متواضعة تعتبر عام بشكل الفلسطينية التجربة إن"
 االعتماد الحكومية السياسة على الزما كان لذا .المعوقات من الكثير اعترضه والذي الوطني اقتصادها

 لتعريف وطني تعريف هناك يكن ولم .االقتصاد هذا نمو احتياجات لتلبية الصغيرة المشاريع على
 طبيعة حسب الفلسطينية األراضي في االقتصادية المشاريع تعاريف تختلف حيث الصغير، المشروع
 الجهة كونه موحد تعريف أصدر الفلسطيني ي المركز  الجهاز أن إال المسؤولية، ذات والجهة النشاط
 (ي ص ،2010 الدماغ،) ."سابقا ذكر كما الوطني لإلحصاء المخولة الرسمية

 
 مصادر التمويل في فلسطين 5.3.2

 

 المشاريع من الكثير يوجد حيث بلد، اي في مثيالتها عن التمويل مصادر تختلف ال فلسطين في
 من العديد هناك يوجد كما جزئي، أو كامل بشكل إما واألصدقاء أألقارب خالل من أو ذاتيا ممولة

 اتمؤسس ة،اإلسالمي البنوك التجارية، البنوك) األخرى  اإلقراض مؤسسات قبل من ممولة المشاريع
 (2009 :العودة) (.المختلفة اإلقراض

 
 الجمعية األونروا، :وهي للربح هادفةال غير ومنها المتخصصة اإلقراض مؤسسات من العديد هناك

 / ريادة مؤسسة ،"CICA" الزراعي للتطوير العربي المركز ،(أصالة) األعمال لصاحبات الفلسطينية
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 الشبان جمعية ة،اإلسالمي اإلغاثة للتمويل، "ريف" شركة ،"فاتن" والتنمية لإلقراض الفلسطينية فيتاس،
 فاتن، أكاد، ،أصالة) مؤسسات تسع وتضم "شراكة" للتنمية، فلسطين ،ACIC، PDAU المسيحية
 المعلومات مركز) (.المسيحية الشبان وجمعية UCAI، CHF، PDF أنيرا، ،CCA \ األونروا

 (.(ت.ب ،وفا الفلسطيني،
 
 المتخصصة اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة للمشاريع التعرض سيتم الدراسة هذه وفي انه اال

 تتعلق فنية ألسباب) ستة، أصل من مؤسسات أربع تناول وسيتم الفلسطينية النقد سلطة لدى والمسجلة
 المؤسسات من اغيره دون  المرخصة المتخصصة اإلقراض مؤسسات ولماذا (.ذاتها بالمؤسسات
 من المعلومات جمع ويسر ودقة المؤسسات، هذه مع التعامل سهولة منهاو  عديدة ألسباب والمصارف؟
 انتظام وعدم المخاطرة، درجة ارتفاع من التخوف نظرهم وجهة وفق للبنوك بالنسبة اما .مصادرها
 التي وتعددها، الضمانات كثرة على عالوة شاريع،الم هذه أصحاب خبرة وقلة المحاسبية، السجالت

 الصغيرة المشاريع على القائمين يستدعي مما وهذا الصغيرة، المشاريع أصحاب لدى تتوفر ال غالبا
 .غالبا الفائدة ارتفاع من الرغم على المتخصصة اإلقراض مؤسسات إلى التوجه

 
 خصائص محفظة القروض الصغيرة في فلسطين 6.3.2

 (، بيانات غير منشورةPMA ،2017 :المصدر)
 

 :على مستوى االراضي الفلسطينية 1.6.3.2
-0214على بيانات سلطة النقد حول محافظ القروض الصغيرة في االراضي الفلسطينية لألعوام  بناء

 45,517عدد المقترضين  0214ن عدد المقترضين يتزايد بشكل سنوي حيث كان في العام فإ 0210
بلغ عدد المقترضين  0215بالمقابل وفي العام  .دوالر 97,031,818مقترض وبلغت قيمة المحفظة 

وبلغت قيمة المحفظة للعام ( 0214مقارنة مع العام % 14.1أي بزيادة سنوية )مقترض  51,951
وفي   (.0214مقارنة مع العام % 42.1أي بزيادة سنوية )دوالر  136,678,473حوالي  0215
مقارنة مع العام % 00.0أي بزيادة سنوية )مقترض  68,735بلغ عدد المقترضين  0210العام 
% 45.1أي بزيادة سنوية )دوالر  199,427,455حوالي  0210وبلغت قيمة المحفظة للعام ( 0215

 (.2015مقارنة مع العام 
 

 :على مستوى محافظة رام هللا والبيرة 2.6.3.2
ـــاء ـــى بيانـــات ســـلطة النقـــد حـــول محـــافظ القـــروض الصـــغيرة فـــي محافظـــة رام  بن ـــرة لألعـــوام عل هللا والبي

عـدد المقترضـين  0214ن عدد المقترضـين يتزايـد بشـكل سـنوي حيـث كـان فـي العـام فإ 0214-0210
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بلــغ عــدد  0215بالمقابــل فــي العــام   .دوالر 14,779,341وبلغــت قيمــة المحفظــة  امقترضــ 4,997
وبلغـــــت قيمـــــة ( 0214مقارنـــــة مـــــع العـــــام % 00.1أي بزيـــــادة ســـــنوية ) امقترضـــــ 6,642المقترضـــــين 

ــــادة ســــنوية )دوالر  21,137,955حــــوالي  0215المحفظــــة للعــــام  ــــة مــــع العــــام % 40.2أي بزي مقارن
مقارنـة % 10.0أي بزيـادة سـنوية ) امقترضـ 7,479بلـغ عـدد المقترضـين  0210وفـي العـام  (.0214

أي بزيــادة ســنوية )دوالر  24,583,312حــوالي  0210مــة المحفظــة للعــام وبلغــت قي( 0215مــع العــام 
 (.2015مقارنة مع العام % 10.0

 
التوجـه العـام  وفي مقارنة هذه االرقام بين الواقع في فلسـطين والواقـع فـي محافظـة رام هللا والبيـرة نجـد ان

 والبيـــرة بمعـــدل محافظـــة رام هللابمعـــدل متزايـــد، فـــي المقابـــل نجـــد ان الزيـــادة فـــي  لإلقـــراض فـــي فلســـطين
 .0210-0214 متناقص خالل األعوام

 
 :كما يلي واقع محفظة القروض الصغيرة في فلسطين حسب التوزيع الجغرافي 3.6.3.2

 
 0210، 2015، 0214 األعوامنهاية  محفظة موزعة حسب المنطقة الجغرافيةال: 5.2جدول 

 الفرع
 (دوالر)قيمة المحفظة  عدد المقترضين

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 199,427,455 136,678,473 97,031,818 68,735 51,951 45,517 فلسطين
 24,583,312 21,137,955 14,779,341 7,479 6,642 4,997 رام هللا
 28,538,007 20,452,345 15,392,617 9,206 6,855 6,134 نابلس
 2,481,113 1,765,841 1,173,201 1,216 983 0 أريحا

 8,414,527 5,584,733 5,357,789 2,615 2,092 2,366 بيت لحم
 19,392,267 13,367,457 8,699,339 8,119 5,805 4,548 جنين

 16,667,485 12,728,255 8,719,621 6,497 4,935 3,912 طولكرم
 4,267,107 3,270,879 2,526,682 1,640 1,396 1,398 قلقيلية
 21,233,440 15,245,666 11,449,303 7,459 5,558 4,518 الخليل
 3,792,536 2,841,262 1,664,581 1,406 969 665 طوباس
 3,154,669 2,097,920 0 1,101 935 0 سلفيت
 3,279,509 1,470,864 402,764 804 334 110 القدس
 1,263,808 222,932 0 258 53 0 دورا
 22,280,849 16,936,342 13,254,321 6,674 5,886 5,340 غزة

 9,849,214 5,020,384 3,361,653 3,241 2,126 1,790 خان يونس
 10,332,807 5,065,935 4,190,627 4,046 2,994 4,140 جباليا
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 الفرع
 (دوالر)قيمة المحفظة  عدد المقترضين

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 662,086 315,224 182,863 236 217 356 الرمال
 6,212,362 4,337,047 2,705,747 2,936 2,236 1,856 رفح

 201,108 0 2,065 75 0 10 دير البلح
 0 152,849 94,035 0 113 318 بيت حانون 
 5,799,367 0 0 1,373 0 0 بيت الهيا
 7,021,882 4,664,586 3,075,270 2,354 1,822 2,489 النصيرات

 
ـــى مؤسســـات  ـــال مـــن المســـتفيدين عل ـــائج المـــذكورة أعـــاله يظهـــر ان هنـــاك اقب  اإلقـــراضمـــن خـــالل النت

زيــادة قيمــة المحفظــة  إلــىالمتخصصــة لتمويــل مشــاريعهم او تطويرهــا، ممــا قــد يــدفع بتلــك المؤسســات 
االئتمانية، والذي بدوره يساعد على زيادة التوظيف مـن خـالل خلـق فـرص عمـل جديـدة، ويـؤدي بالتـالي 

 .خفض نسبة البطالة والفقر إلى
 

 :كالتالي القروض الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب النوع االجتماعي ومقترض 4.6.3.2
 
 0210، 2015، 0214 األعوامنسب المقترضين حسب النوع االجتماعي نهاية  :6.2جدول 

 0210 2015 2014 النوع االجتماعي
 %100 %100 %100 جمالياإل

 %40.9 %42.7 %46.8 اناث
 %59.1 %57.3 %53.2 ذكور

 
 %60حوالي على الرغم من أن معظم مؤسسات اإلقراض المتخصصة العاملة في فلسطين تخصص 

من المحفظة االئتمانية للنساء، ويعزى هذا حسب رأي الباحث إلى عزوف كثير من اإلناث عن 
اإلقبال على هذه المشاريع الصغيرة، خصوصا العامالت منهن، لضيق الوقت وكثرة المسؤوليات 

من العينة، عالوة على أن كثير من المبحوثات  %70ات منهن، ونسبتهن تقترب من وخاصة المتزوج
على عكس الذكور الذين يقبلون على مثل هذه المشاريع ولو كانوا يعملون . أكدن أنهن لذكورهن

 .أصال
 

 :كما يلي القروض الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب القطاع ومقترض 5.6.3.2
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 0210، 2015، 0214 األعوامموزعة حسب القطاعات االقتصادية نهاية  محفظةال إجمالي: 7.2جدول 

 القطاع
 قيمة المحفظة عدد المقترضين

0214 0215 0210 0214 0215 0210 
 199,427,455 136,678,473 97,031,818 68,735 51,951 45,517 اإلجمالي

 60,558,262 38,118,246 29,259,591 14,712 10,547 8,913 الرهن العقاري 
 49,648,255 32,949,591 21,398,904 15,341 12,087 10,477 القطاع التجاري 

 9,810,825 6,833,049 10,553,612 2,842 2,191 3,814 الصناعة والتعدين
 25,178,433 20,380,639 13,574,293 7,845 6,598 5,887 القطاع الزراعة

 18,315,629 13,513,554 9,172,962 4,826 4,014 3,231 الخدمات العامة والمرافق
 3,959 5,347 1,500 1 2 1 القطاع المالي

 26,802,254 17,938,127 12,480,637 21,430 14,918 13,053 القطاع االستهالكي
 9,109,838 6,939,920 590,319 1,738 1,594 141 القطاع السياحي

 

 
 :كالتالي القروض الصغيرة في محافظة رام هللا والبيرة حسب حجم القرض مقترضو 1.1.1.1

 
 0210، 2015، 0214إجمالي المحفظة موزعة حسب حجم القرض نهاية األعوام : 8.2جدول 

 حجم القرض
 5222أقل من 

 دوالر
إلى  5221من 

 دوالر 1222
إلى  1221من 

 دوالر 15222
أكثر من 

 المجموع دوالر 15222

مة 
قي

ظة
محف

ال
 

2014 53,978,952 15,758,912 18,359,059 8,934,895 97,031,818 

2015 66,816,866 22,040,011 25,671,508 22,150,087 136,678,472 

2016 90,791,254 34,589,311 39,124,356 34,922,533 199,427,454 

ضين
قتر
 الم

عدد
 

2014 39,549 3,238 2,277 453 45,517 

2015 43,511 4,450 2,920 1,070 51,951 

2016 55,720 6,921 4,338 1,756 68,735 

 
 دعم وتطوير التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة في فلسطين 7.3.2

 الفلسطينية الوطنية السلطة بين موقعة اتفاقية وفق الصغيرة والمشاريع الصغير التمويل دعم إطار وفي
 لالستثمارات التأمين (CCIC) االستثمار لضمان الدولية الوكالة تقدم  2008 عام الدولي البنك مع

 بموجب غزة وقطاع الغربية الضفة إلى والمتوجهة الوكالة في االعضاء البلدان من أي من القادمة
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 تسهيل الصندوق  يستهدف كما الجديدة، االستثمارات مساندة رئيسي بشكل يهدف والذي الصندوق 
 على القدرة عالية المشروعات على خاصة بصورة التأكيد مع الحجم، والمتوسطة الصغيرة االستثمارات

 وبيئيا، واقتصاديا ماليا سليمة الصندوق  يساندها التي المشروعات تكون  أن ويجب العمل، فرص خلق
 تغطية للمؤسسة ويجوز …غزة وقطاع الغربية الضفة في التنموية هدافواأل العمل معايير مع ومتسقة

 له، المؤمن مع المبرمة االتفاقية بمقتضى المستحقة المدفوعات قيمة مجموع من %12 حدود في
 دليل) .الواحد للمشروع أمريكي دوالر ماليين 5 يبلغ الضمانية التغطية من أقصى حد بإصدار ويقوم

 (2010 فلسطين، في االستثمار
 

 التمويل وتطوير دعم في فلسطين في الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدولية المؤسسات دور
 والذي فلسطين، في الصغير التمويل حول مؤتمرا "شراكة” 5 الفلسطينية الشبكة نظمت فقد ،الصغير

 :النقد سلطة محافظ فيه قال
 في المتخصص اإلقراض قطاع وتأثير وتطوير استقرار مناقشة في تكمن المؤتمر هذا أهمية إن"

 وأصحاب المتخصصة اإلقراض مؤسسات دعم إلى ضافةباإل جديد، تنظيمي إطار في فلسطين
 للقطاع، المستثمرين اهتمام كسب خالل من الفقر إلنهاء كوسيلة الصغير اإلقراض الستخدام المصلحة

 على وأثنى."والدوليين المحليين المستثمرين مع المتخصص اإلقراض قطاع في المؤسسات جميع وربط
سهاماته نموه تعكس التي المالية المؤشرات إلى مشيرا فلسطين، في الصغير اإلقراض قطاع إنجازات  وا 

 (.10.5.0217 :"وفا" الفلسطيني المعلومات مركز) .الفلسطيني والمجتمع الوطني تصاداالق خدمة في
 

 عنوان تحت الفلسطينية االستثمار تشجيع هيئة تقدمه ما الصغيرة المشاريع تمويل دعم أوجه ومن
 :المعايير من جانب وهذا (فلسطين في االستثمار حوافز)
 فترة خالل عامال   وعشرين خمسة عن يقل ال ما يوظف قطاع أي ضمن جديد مشروع اي -

 .االستفادة
 .الموجودين العمال عدد على جديدا   عامال   وعشرين خمسة يضيف قائم مشروع أي او -
 .االنتاج من (42)% عن صادراتها نسبة تزيد التي المشاريع -
 ومواد معدات) المحلي المكون  من (72)% نسبته ما تستخدم والتي قطاع أي ضمن المشاريع -

 (.أولية
 الثروة أو االرض زراعة من مباشرة دخلها يتأتى التي الزراعية المشاريع على دخل ضريبة 2% -

 (2015 ،فلسطين في االستثمار تشجيع قانون ) .الحيوانية

                                                 
األوروبيوالصندوق،اإلنمائيللتعاونااليطاليةوالوكالة،الفلسطينيةالنقدسلطةمع بالتعاون  2017/5/016 بتاريخ "شراكة"الفلسطينيةالشبكةنظمت 5

واقع"بعنوان،فلسطينفيالمتخصصلإلقراضاألولالمؤتمر،هللارامفيالدوليةالتمويلومؤسسة،األلمانيةالتعاونووكالة،الفلسطينياالئتمانلضمان

 "الوطنياالقتصادفيالصغيرالتمويلودورفلسطينفيالصغيرالتمويلقطاعوآفاق
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 ptth//:ggvng.hihn.hs/iadgi.hph :التالي الرابط انظر االطالع من وللمزيد
 

 المذكورة المعايير حسب الحوافز هذه من بنصيب تحظ   لم الصغيرة المشاريع ان الواضح من ولكن
 الزراعة تشجيع في يسهم كما وضروري، مهم شيء الزراعية المشاريع على ضريبة صفر ان مع آنفا،

 تتناقص ال وكي االحتالل، وجه في الصمود على وتساعدهم الريف سكان هجرة من والتخفيف
 المؤسسات وبقية االستثمار تشجيع لهيئة بد فال والمصادرة، المستوطنات من وتبتلع الزراعية االراضي

 بعض وتخصيص االستثمار، على الصغيرة المشاريع قطاع تشجيع في فعليا تساهم ان العالقة ذات
 في بدوره ويقوم الهام القطاع بهذا للنهوض األخرى، للمشاريع خصصت التي مثل لتشجيعيةا الحوافز
 .المختلفة التحديات امام والصمود واالجتماعية، االقتصادية التنمية

 
 المتخصصة اإلقراضتصنيف مؤسسات  8.3.2
 غير معظمها مالية مؤسسات أنها على فلسطين في العاملة المتخصصة اإلقراض مؤسسات تصنف"

 هذا ويوفر  .المجتمع في والبطالة الفقر من والحد االقتصادية التنمية علمية في للمساهمة تهدف ربحية،
 لتتوافق ميسرة ائتمان وشروط ضمانات مقابل المجتمع، من واسعة لشريحة أساسية مالية خدمات القطاع

 (.UCC، 2017 بيانات قاعدة) .“الشرائح لهذه البسيطة االقتصادية رةالمقد مع
 

 المتخصصة في فلسطين اإلقراضمؤسسات  9.3.2
 

 المتخصصة، وفي هذا اإلقراضؤسسات واصلت سلطة النقد جهودها في تنظيم وضبط اوضاع م
 :درت التعليمات الرقابية التاليةأصالسياق 
تعزيز الثقة وترسيخ  إلىبشأن معالجة شكاوى الجمهور، التي تهدف ( 0210/1)تعليمات رقم " -

المتخصصة وعمالئها، وذلك من خالل  اإلقراضمبادئ الشفافية واالفصاح الشامل بين مؤسسات 
 …تنظيم طريقة التعامل مع المواطنين ووضع آلية منضبطة الستالم الشكاوى والرد عليها

المتخصصة في فلسطين، التي تنظم  اإلقراضترخيص مؤسسات  أنبش( 0210/0)تعليمات رقم  -
جراءوتفرعها، و  اإلقراضات وشروط ترخيص مؤسسات إجراء ادارة هذه المؤسسات  ا غالقات نقل و ا 

 …وفروعها، واالعمال المسموحة واالعمال المحظورة
 المتخصصة، إلقراضا مؤسسات في الرسمي العمل وساعات ايام بشأن (0210/0) رقم تعليمات -

 واالجازات العطل وايام المتخصصة، اإلقراض مؤسسات في الرسمي العمل توقيت تضبط التي
 (2016 السنوي  التقرير ،UCC) ."االلزامي غير االستثنائي الدوام واوقات والطارئة، الرسمية

 
 :النقد سلطة لدى المرخصة المؤسسات هي وتلك
  اإلقراضو  للتنمية أصالة شركة .1

http://legal.pipa.ps/index.php
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
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  فاتن" والتنمية لإلقراض الفلسطينية الشركة" .0
  والتنمية للتمويل أكاد شركة .0
  فلسطين - فيتاس شركة .4
  الصغر متناهي للتمويل فلسطين إبداع شركة .5
  الصغير للتمويل ريف شركة .0

 
 من ستة وعددها الفلسطينية النقد سلطة لدى المسجلة المتخصصة اإلقراض مؤسسات عن نبذة وهذه
 والحدود تقدمها، التي - القروض - المنتجات وأنواع المحفظة، عن البيانات وبعض التأسيس، ناحية
 القرض حسب السماح، وفترات السداد، وفترات الفوائد ونسب القروض، هذه لسقوف والقصوى  الدنيا
 والشروط اخرى، إلى فئة ومن آخر إلى قرض من األمور هذه ختلفت حيث المستهدفة، والفئة

 هذه من مؤسسة كل حسب منهم المطلوبة والضمانات ،للقروض المتقدمين في توفرها المطلوب
 .المؤسسات

 
 الصغر متناهي للتمويل اإلبداع شركة 2.1.1.1

 http://www.alibdaapalestine.com/default.aspx 
 تقديم على تعمل ربحية، غير خاصة مساهمة فلسطينية شركة هي الصغر، المتناهي للتمويل اإلبداع

 ثقافة نشر على تعمل كما للدخل، المدرة الصغيرة المشاريع ألصحاب المستدامة المالية الخدمات
 المالي، الشمول منظومة في الفلسطيني المجتمع شرائح كافة ودمج الناس بين الصغر متناهي التمويل
 زيادة خالل من والبطالة الفقر مشكلتي من للحد الوطنية االستراتيجية إنجاح في المساهمة بهدف وذلك

 ينالذ الدخل ومحدودي والمهمشين النساء خاصة فلسطين في الصغيرة المشاريع أصحاب إنتاجية
 مستدامة مالية خدمات خالل من معيشتهم مستوى  لتحسين وذلك مالية، خدمات وجود إلى ن يفتقرو 
 بين ما شراكة اتفاقية خالل من 2014 عام (اإلبداع) تأسيس تم وقد .مباشرة غير او ةمباشر  بطريقة
 المسؤولية ذوي  والعرب الفلسطينيين األعمال رجال من ومجموعة للتنمية العربي الخليج برنامج
 .المدفوع المال رأس نفسه وهو دوالر مليون  5 مال رأسب .عيةاالجتما

 
 :القروض / المنتجات من انواع ةثالث تقدم
 مستلزمات منزل، تحسين صحية، رعاية التعليمية، االقساط) االسرة احتياجات لتلبية نماتض منتج

 .قرض تجديد $000,3 -500 من جديد قرض $ 000,2-500 بقيمة (شخصية
 خطوط وزيادة اآلالت، وصيانة والسلع المواد لشراء) الصغيرة المشاريع بأصحاب يهتم استثماري  منتج

 .$ 10,000-5,100 بقيمة (االنتاج

http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
http://www.pma.ps/ar-eg/microfinanceinstitutionsdirectory.aspx
http://www.alibdaapalestine.com/default.aspx
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 بسهولة ويتميز واحد، شخص قبل من تدار عادة البسيطة المشاريع أصحاب فيستهد ابداع منتج
 (اإلبداع شركة بيانات قاعدة) .$ 5000-500 بقيمة ،الضمانات وبساطة اتجراءاإل

 
 /المالية-الخدمات/http://www.asala.ps/ar  اإلقراضو  للتنمية (أصالة) شركة 2.1.1.1
 1117 عام عملها بدأت فلسطينية أهلية مؤسسة هي (أصالة) االعمال لصاحبات الفلسطينية الجمعية
 تعزيز إلى (أصالة) تهدف .0221 عام في الحالي باسمها سجلت ثم (النسوية المشاريع مركز) باسم

 اجل ومن وتطوره، المجتمع في الناجحة مساهمتها فرص وتعزيز الضرورية الفلسطينية المرأة مهارات
لىو  الموارد إلى الوصول وفرص الحقوق  في المساواة  في ميدانية مكاتب 1 أنشأت ...المؤسسات ا 
 ...غزة وقطاع ةالضف أنحاء جميع

 
 كمؤسسة وأنشطتها تنموية أهلية كمؤسسة تهاأنشط بين بالفصل 0214 عام (أصالة) جمعية وقامت
 تأسيس تم حيث المالية، المؤسساتب الخاصة الفلسطينية القوانين تغير بسبب الصغر متناهية إقراض

 التمويلي الذراع لتكون  ،0214 الثاني تشرين في رسميا وتسجيلها (اإلقراضو  للتنمية أصالة شركة)
 (أصالة شركة بيانات قاعدة) .للمستفيدات المالي الدعم تقديم استمرار عن المسؤول

 
 فنية امور لديها كانت الشركة ان حيث الدراسة استبانة في (أصالة) شركة زبائن ادراج يتم لم انه علما
 عينة خارج زبائنها ان بمعنى الباحث، مع الشركة تعاون  دون  حال الشركة في التمويل مديرة حسب
 .الدراسة

 
 http://faten.org/our_products (فاتن) والتنمية لإلقراض الفلسطينية الشركة 2.1.1.1
 ربحية غير خاصة مساهمة كشركة ،1111 العام في "فاتن" والتنمية لإلقراض الفلسطينية تأسست
 العام من أيار شهر منذ الفلسطينية النقد سلطة من ومرخصة الفلسطينية االقتصاد وزارة في مسجلة
0214. 

 
 للنهوض تسعى أخذت وقد المجموعات، قروض اروبإصد المرأة على بالتركيز مسيرتها المؤسسة بدأت

 أن إلى والمتوسطة، والصغيرة الصغر متناهية المشاريع بتمويل فلسطين في التمويل خدمات بمستوى 
 ساهم مما االقتصادية، والقطاعات الشرائح لمختلف المالية االحتياجات جميع لتلبي خدماتها توسعت

 .والبطالة الفقر نسب تخفيض وبالتالي جديدة عمل فرص خلق في
 

http://www.asala.ps/ar/
http://faten.org/our
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 فرعا 07 إلى وصل فروع بعدد انتشارا واألكثر الوطنية، المؤسسات أكبر من اليوم فاتن شركة تعد
 واألرياف المخيمات في خاصة موقع 522 من أكثر تغطي الوطن حافظاتم مختلف في منتشرة

 ألف 41 خدمة على ن يعملو  وموظف موظفة 080 حوالي إلى يصل وبكادر المهمشة، والمناطق
 (فاتن شركة بيانات قاعدة) .النساء من %00.50 نسبة ة،/مقترض

 
 قرض معنا، إكبر قرض الجماعي، التضامن قرض) المنتجات من أنواع سبع بتقديم فاتن شركة تقوم
 هنا وسيتم (.السكن تحسين قرض الشخصي، القرض العائلة، قرض شباب، معنا ابدأ قرض معنا، ابدأ

 السداد وفترات امريكي، دوالر (05،222 -122) القروض قيمة وتتراوح االنتاجية، القروض تناول
 8-1 بين ما تتراوح السداد ومدة قرضال قيمة حسب متفاوتة فوائد وبنسب ،اشهر  02-4 بين ما تتراوح
 52،222 ليصبح القرض مبلغ تضاعف 0215 العام في معنا إكبر قرض إطالق وبعد ولكن %.
 :كالتالي وهي امريكي، دوالر

 
 قرض التضامن الجماعي: 9.2جدول 

 الخدمة رسوم/الفائدة القرض مدة/السداد فترات $ القرض قيمة/المبلغ
 شهريا  %1  اشهر  24 - 4 دوالر 3000 لغاية

 (2017 ،فاتن شركة بيانات قاعدة :المصدر)
 

 قرض العائلة: 10.2جدول 
 الخدمة رسوم/الفائدة القرض مدة/السداد فترات $ القرض قيمة/المبلغ

 اشهري1 %  اشهر  24 - 4 3000 - 100
 اسنوي8 %  اشهر  36 - 4 5000 - 3001
 سنويا %6,5 اشهر  48 - 4 15000 - 5001
 سنويا %5,5 اشهر  02 - 4 25000 - 15001

 (2017 ،فاتن شركة بيانات قاعدة :المصدر)
 

 قرض إكبر معنا: 11.2جدول 
 الخدمة رسوم/الفائدة القرض مدة/السداد فترات $ القرض قيمة/المبلغ

 اسنوي5%  اشهر  02 لغاية 25001 - 50000
 (2017 ،فاتن شركة بيانات قاعدة :المصدر)
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 .التجارية البنوك شروط من شروطه تكون  ما أقرب معنا إكبر قرض ان تبين المتابعة خالل ومن
 اما القروض، أنواع كل في واحدة هي للقرض المتقدم من المطلوبة فاتن شركة لضمانات وبالنسبة
 والفائدة، السداد فترات وكذلك المستهدفة والفئة وحجمه القرض نوع باختالف تختلف للشروط بالنسبة

 معنا إكبر قرض شروط ولكن القروض، معظم في وتتكرر ثابتة اشروط هناك ان الواضح من انه اال
 .شرطا 00 وهي اكثرها

 
 قرض ابدا معنا: 12.2جدول 

 الخدمة رسوم/الفائدة القرض مدة/السداد فترات $ القرض قيمة/المبلغ
 اشهري1 %  اشهر 4-24 3000 – 100
 اسنوي8 %  شهرا4-36 5000 – 3001

 (2017 ،فاتن شركة بيانات قاعدة :المصدر)
 

 ابدا معنا شباب: 13.2جدول 
 الخدمة رسوم/الفائدة القرض مدة/السداد فترات $ القرض قيمة/المبلغ

 اشهري1 %  اشهر 4-24 3000 - 100
 اسنوي8 % شهرا4-36 5000 - 3001

 (2017 ،فاتن شركة بيانات قاعدة :المصدر)
 

 القرض نفس هما شباب معنا ابدا وقرض معنا ابدأ قرض ان يتضح القروض على االطالع خالل من
 السداد وفترات والمبالغ والضمانات للشروط بالنسبة وكذلك واحد هو القرضين تصميم من الغرض ألن

 .والفائدة
 

 (أكاد) الزراعي للتطوير العربي المركز 2.1.1.1
 http://www.acad.ps/ar_page.php?id=28ddy10461Y28dd 
 

 باسم مشروع شكل على 1188 عام منذ التنموية مسيرته "أكاد" الزراعي للتطوير العربي المركز ابتدأ
 المزارعين لصغار االقتصادية القدرات بناء بغرض ،هللا ورام أريحا مدينة في المتحدة الزراعية الشركة
 واستهدفت ،العيني التمويل عبر األولى الفلسطينية االنتفاضة في االنهيار مخاطر يواجهون  كانوا الذين

 شمال في نابلس مدينة والحقا الغربية الضفة وسط لتشمل توسعت ثم األردن غور في الزراعية المناطق
 .الضفة

http://www.acad.ps/ar_page.php?id=28ddy10461Y28dd
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 للربح هادفة غير أهلية مؤسسة تسجيل عبر تنموية مؤسسة في المشروع مأسسة تتم 1110 عام فيو 
 المشاريع تمويل في متخصص كمركز الزراعي للتطوير العربي المركز باسم القدس مدينة في

 المزارعين صغار ومساعدة الزراعي القطاع وتطوير تنمية في العريضة أهدافه المركز وحدد .الصغيرة
 ودائرة التمويل دائرة منفصلتين شبه دائرتين تأسيس وتم ... الفني والدعم والتسويق التمويل خالل من

 أكاد مولت 0210 نهاية وحتى 1188 عام التمويل مشروع انطالق منذ المساندة، والخدمات المشاريع
 تتجاوز بقيمة تعاونية جمعية 02 تمويل إلى إضافة دوالر، مليون 34  بقيمة مشروع 14،770

 .والرد 522،222
 

 مؤسسي من كانت إذ فلسطين في الصغر ومتناهي الصغير التمويل قطاع بلورة في الرائدة كانت كما
 وبادرت .سنوات 0 من ألكثر إدارتها مجلس ورأست 0220 عام الفلسطينية التمويل مؤسسات شبكة
 تبنته الذي الصغر ومتناهي الصغير التمويل قانون  مشروع بإعداد األوروبي االتحاد من بدعم أكاد
 شركات لقانون  األساس يعتبر والذي 0220 عام الفلسطينية النقد سلطة إلى وقدم اإلقراض شبكة

 .0210 عام منتصف الفلسطينية النقد سلطة عن الصادر المتخصصة اإلقراض
 

 مع مفاوضات إلى أكاد بادرت ... 0220 عام المتخصصة اإلقراض شركات قانون  صدور وبعد
 دوالر مليون  5،05 برأسمال والتنمية للتمويل أكاد شركة بتأسيس توجت ودوليين ومستثمرين شركاء
 فرنسا، في غرامين مؤسسة األوروبي، االستثمار بنك :إلى إضافة أسهمها من %50 تملك

 التمويل مجال في نشاطها الشركة وستحصر .الهولندية جمب تربل وشركة ،الفرنسية SIDI مؤسسة
 المزارعين وفقراء المهمشة الريفية المناطق وتستهدف االجتماعي البعد ي ذو  الصغر ومتناهي الصغير
 .المنتجات والنساء

 
داريا ماليا انمستقلت انمؤسست للتمويل وأكاد أكاد سستينالمؤ  أن ومع  طارواإل الحوكمة يدصع وعلى وا 

 والتجمعات الفئات تستهدف التي الشاملة المتكاملة التنمية مفهوم ضمن انمتكاملت أنهما إال القانوني
 االقتصادية مشاريعهم في نجاحاتهم تحقيق في المساهمة خالل من صمودهم ودعم والفقيرة المهمشة
 .األخرى  أو الزراعية الصغيرة

 
 :الفردي التمويل
 قدره بانخفاض 0212 عام قرضا "0001" مع بالمقارنة قرضا "0110" 0211 عام المركز منح
 العام مع بالمقارنة %02 قدرها بزيادة دوالر مليون  4،707 الممولة القروض قيمة وبلغت 0.4%
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 الزراعة قطاع يليها %41 المصروفة المبالغ من األكبر النسبة على التجارة قطاع حاز وقد .السابق
 %.07 سبةبن
 

 (طولكرم جنين، طوباس، نابلس،) الغربية الضفة شمال مناطق حازت فقد الجغرافي التوزيع ثيح ومن
 (الخليل لحم، بيت) الضفة جنوب ثم ،%48 بواقع المصروفة القروض عدد من األكبر النسبة على
 للتجمعات اووفق %.8 بنسبة (اريحا هللا، رام) الضفة وسط ومناطق %02 بنسبة وغزة %04 بواقع

 07% بنسبة المدن تليها %57 بنسبة الريفية المناطق في النشطة القروض تركزت فقد السكانية
  %.10 بنسبة والمخيمات

 
 دوالر مليون  0،700 مع بالمقارنة دوالر مليون  4،400 النشطة المحفظة رصيد بلغ العام نهاية وفي
 قدرها نمو بنسبة وضقر  0،412 فبلغت النشطة القروض اما %.18،7 قدرها نمو بنسبة 0221 عام
 من %48 على التجارة قطاع وسيطر %.70،7 النشطة القروض من النساء حصة وبلغت %. 2،0
 %.01 بنسبة الزراعة قطاع يليها السوق  في القروض قيمة

 
 :الجمعيات تمويل
ع  15 منح فقد 0212 مع بالمقارنة الشريكة الزراعية التعاونية للجمعيات التمويلي نشاطه المركز وس 
 شكل على دوالر ألف 72 ب الجمعيات اعضاء وساهم دوالر 018،522 بقيمة جمعية 10 لـ قرضا

 025 ـل دوالر 002،810 بقيمة ألعضائها قروضا 0211 عام في الجمعيات ومنحت شهرية توفيرات
 ،0211 اري،اإلد أكاد تقرير) .اعضو 746  الشهري  التوفير برنامج في المنتظمين عدد وبلغ ،وضقر 
 (3 ص
 

 http://vitas.ps فلسطين – فيتاس شركة 2.1.1.1
 امتدادا تعتبر وهي .1/1/0215 في وانطلقت 0214 العام في لإلقراض فلسطين فيتاس تأسست
 المتخصصة البرامج أهم أحدك 1115 العام في تأسس والذي ةالمالي والخدمات لإلقراض ريادة لبرنامج
 السكنية القروض تقديم مجال في وذلك ،(سابقا الدوليةCHF مؤسسة) عالمية مجتمعات لمؤسسة
 .الفلسطينية األراضي في الصغيرة المشاريع تطوير وقروض

 
 على والقدرة الرغبة لديهم الذين األشخاص جميع تمكين إلى للتمويل فلسطين فيتاس شركة تسعى
 قدراتهم اظهار على لمساعدتهم يحتاجونها التي المالية الخدمات على الحصول من حياتهم تحسين
 إلى وتسعى كما .لمجتمعاتهم واالقتصادية االجتماعية الحياة في فاعلين مشاركين يصبحوا لكي الكامنة

http://vitas.ps/
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 لألفراد األمد طويلة التنمية وتعزز عمالئنا احتياجات تلبي التي ماليةال والخدمات المنتجات توفير
 .فيها يعيشون  التي والمجتمعات واألسر والشركات

 
 دوالر مليون  41 إلى المال رأس ورفع لالستثمار مجال لفتح (للتمويل فلسطين فيتاس شركة) تسعى
 في جديدة فروع الفتتاح طموحة رؤية خالل ومن ايضا وتسعى كما .القادمة الخمس السنوات خالل

 جديدة منتجات إضافة خالل من قرض 10،222 إلى النشطة القروض عدد وزيادة المواقع مختلف
 .السوق  احتياجات تلبي
 

 المؤسسة عملت وقد .المالية والخدمات لإلقراض ريادة لمؤسسة امتدادا فلسطين فيتاس شركة تعتبر
 وقد كما .دوالر مليون  (144،0) بقيمة قرض (00،522) عن يزيد ما صرف على تأسيسها منذ

 مدى على امشروع (12،052) يقارب ما وتطوير ،عائلة 01،022 حوالي سكن تحسين في ساهمت
 (2017 ،فيتاس شركة بيانات قاعدة) .سابقةال السنوات

 
 تطوير قروض :نافئت وفيها لشركاتا قروض هي القروض، من نيرئيسي نينوع الشركة وتقدم

 االفراد قروض فهي ثانيال النوع اما .(الشباب منتج) الشباب مشاريع وقروض الصغيرة، عالمشاري
 زواج، ليم،تع) االستهالكية القروض منزلي، أثاث شراء قروض السكن، تحسين قروض :نافئت وفيها
 لدى شهرا 02 مقابل شهرا 84 فيتاس لدى األعلى السقف السداد فترة نأ المميزات ومن ،(عالج

 شركة مع الخاصية هذه في تشترك مقدما تستقطع ال الفائدة وكذلك االخرى  الشركات من مثيالتها
 القروض على الفائدة نسبة ذكر يتم لم انه اال االخرى، الشركات من مقدما تستقطع حين في ريادة،
 .شهور 0 إلى تصل سماح فترة تقدمان ريف وشركة انها كما جميعا،

 
 شركة فيتاس -قروض  –منتجات : 14.2جدول 

 (الشباب منتج) الشباب مشاريع قروض الصغيرة المشاريع تطوير قروض
 .دوالر 5,000 أقصى بحد :القرض حجم  .دوالر 30,000 أقصى بحد :القرض حجم
 .شهر 00 إلى تصل :السداد فترة .شهرا 84 إلى تصل :سداد فترة
 .شهور 0 إلى تصل سماح فترة إلى إضافة .مقدما تستقطع ال فائدة

 (2017 ،فيتاس بيانات قاعدة وحي من الباحث اعداد)
 

 http://www.reef.ps/arabic.php الصغير للتمويل (ريف) شركة 2.1.1.1

http://www.reef.ps/arabic.php
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 سريع بشكل الشركة تطورت ،0227 عام التأسيس ومنذ الصغير التمويل لخدمات ريف شركة
 القطاع وخصوصا الريف في خدماتها تقديم على كةالشر  ركزت وقد طويلة خبرة لها وأصبحت
 غير الشركة نا .بالمجتمع النهوض في بفعالية المساهمة من الريفية األوساط شتى وتمكين ،الزراعي
 .فلسطين في ريفي بنك أول صبحت بأن هارؤيت لتحقيق والسعي األمام إلى التقدم بمتابعة عهدتتو  ربحية

 (2017 ،ريف شركة بيانات قاعدة)
 

 وحجم عيني، التمويل أسلوب ان الصغير للتمويل ريف شركة تمنحها التي القروض خالل من يتضح
 00-10 بين ما السداد مدد وتتراوح امريكي، دوالر 122،222-12،222 بين ما الممول القرض
 0 عن تزيد ال سماح بفترة تمتاز الزراعية والجرارات والمعدات الماكينات لشراء بالنسبة ماأ ،اشهر 

 .تمويله المراد للشيء السوقية القيمة من % 52 عن يزيد ال بما القرض وسقف شهور،
 

 المشاريع تمويل بند باعتماد قامت الشركة ان حيث الدراسة، عينة في ريف شركة زبائن ادراج يتم لم
 دراستنا، موضوع والبيرة هللا رام لمحافظة بالنسبة االقل على ،2016 عام نهاية مع فقط االنتاجية
 .الدراسة عينة خارج الشركة زبائن ان بمعنى الشركة، في التمويل مديرة افادة حسب

 
 ااختالف هناك ان يتضح تقدمها التي والخدمات المتخصصة اإلقراض مؤسسات استعراض عند وكذا
 هناك ان كما المستهدفة، والفئات والحجم النوع ناحية من القروض في ااختالف ضاأيو  هدافاأل في

 منضوية اإلقراض مؤسسات معظم ان وبما .والنوع الحجم حيث من المؤسسات تصنيف في اختالف
 واحجامها القروض وانواع المعايير توحيد امكانية فان "شراكة" األصغرو  الصغير التمويل شبكة ضمن

 الحجم حيث من المؤسسات تصنيف توحيد إلى ضافةباإل - مسمياتها في باالختالف االحتفاظ مع –
 سلطة) العالقة ذوي  المختصة والجهات الشبكة بين بالتنسيق ذلك اتمام ويمكن وأسهل، أيسر والنوع
 الغرف واتحاد الوطني، االقتصاد وزارة الفلسطيني، لإلحصاء المركزي  الجهاز الفلسطينية، النقد

 (.…والزراعية والتجارية الصناعية
 

 المتخصصة ومقترضيهم موضع الدراسة اإلقراضص مؤسسات خصائ 1.1..1
(2017،بياناتغيرمنشورة،اإلقراضومؤسسات،الفلسطينيةسلطةالنقد:المصدر)



 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى الفروع عدد 1.10.3.2
  

 موضع الدراسة اإلقراضتوزيع مؤسسات : 15.2جدول 
 التوزيع النسبي عدد الفروع اإلقراضمؤسسات 
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 %62.7 37 فاتن
 %16.9 10 فيتاس
 %8.5 5 اإلبداع
 %11.9 7 اكاد

 %100.0 59 المجموع
 

 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى المكاتب عدد 2.10.3.2
 مكتب لديها فيتاس شركة عدا ما نامركزي نامكتب لديها اإلقراض مؤسسات جميع ان ادناه الجدول يبين
 وخالفه، وتسهيالت قروض من للمقترضين الالزمة الخدمات كافة تقدم الفروع ان العلم مع فقط، واحد
 .للزبائن اقروض تمنح وال ،داريةاإل األمور على عملها يقتصر المكاتب ان حين في

 
 موضع الدراسة حسب عدد المكاتب اإلقراضتوزيع مؤسسات : 16.2جدول 

 التوزيع النسبي عدد المكاتب اإلقراضمؤسسات 
 %28.6 2 فاتن

 %14.3 1 فيتاس
 %28.6 2 اإلبداع
 %28.6 2 اكاد

 %100.0 7 المجموع
 

 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى الموظفين عدد 3.10.3.2
 

 موضع الدراسة حسب عدد الموظفين اإلقراضتوزيع مؤسسات : 17.2 جدول
 التوزيع النسبي عدد الموظفين اإلقراضمؤسسات 

 %52.7 282 فاتن
 %21.5 115 فيتاس
 %15.3 82 اإلبداع
 %10.5 56 اكاد

 %100.0 535 المجموع
 

 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى المقترضين عدد 4.10.3.2
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 موضع الدراسة حسب عدد المقترضين اإلقراضتوزيع مؤسسات : 18.2جدول 
 التوزيع النسبي عدد المقترضين اإلقراضمؤسسات 

 %64.5 41,000 فاتن
 %15.0 9,538 فيتاس
 %12.6 8,000 اإلبداع
 %7.9 5,000 اكاد

 %100.0 63,538 المجموع
 

في محافظة رام هللا والبيرة  المتخصصة األربع اإلقراضتوزيع مقترضي مؤسسات : 19.2جدول 
 0210-0214 األعوامخالل حسب خصائص المقترضين 

ص
صائ

خ
 

نة
س

ال
 

ع
و
جم

لم
 خصائص المقترضين ا

 حسب القطاع حسب الجنس حسب نوع التجمع
 استهالكي إنشاء تجارة صناعة زراعة الخدمات انثى ذكر مخيم ريف حضر

موع
مج

ال
 

2014 2,067 954 1,053 60 1,139 928 307 100 141 451 1,040 28 
2015 2,364 994 771 599 1,401 963 393 165 156 525 1,056 69 
2016 2,721 1,209 1,436 76 1,668 1,053 349 173 150 636 1,148 265 

 362 3,244 1,612 447 438 1,049 2,944 4,208 735 3,260 3,157 7,152 موعالمج

اتن
ف

 

2014 1,293 520 715 58 529 764 229 88 113 330 533 0 
2015 1,246 590 69 587 630 616 217 119 108 327 475 0 
2016 1,246 576 601 69 708 538 195 121 103 328 499 0 

 0 1,507 985 324 328 641 1,918 1,867 714 1,385 1,686 3,785 المجموع

س
فيتا

 

2014 687 377 310 0 579 108 74 3 20 57 505 28 
2015 784 262 522 0 645 139 90 2 23 67 577 25 
2016 941 401 540 0 753 188 102 3 18 84 630 104 

 157 1,712 208 61 8 266 435 1,977 0 1,372 1,040 2,412 المجموع
داع

اب
 

2014 8 6 2 0 7 1 2 0 0 4 2 0 
2015 209 64 142 3 69 140 86 13 11 52 3 44 
2016 367 140 225 2 124 243 44 17 21 115 9 161 

 205 14 171 32 30 132 384 200 5 369 210 584 المجموع

كاد
ا

 

2014 79 51 26 2 24 55 2 9 8 60 0 0 
2015 125 78 38 9 57 68 0 31 14 79 1 0 
2016 167 92 70 5 83 84 8 32 8 109 10 0 

 0 11 248 30 72 10 207 164 16 134 221 371 المجموع

 
 :حسب نوع التجمع

يالحظ من الجدول اعاله حسب نوع التجمع ان عدد المقترضين من سكان الريف الفلسطيني في 
سكان  ومقترض، يليها هي النسبة االكبر 0210-0214 األعواممحافظة رام هللا والبيرة خالل 

 اإلقراض، من مؤسسات اقلها من مقترضي سكان المخيمات كانت، في حين التجمعات الحضرية
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، والنسب متقاربة بين الريف والحضر، اال انها في المخيمات اقل حيث تقبل على المتخصصة األربع
لدى ، وتكونت هذه الفكرة (UNRWA)االقتراض وبشكل أكبر من وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 .التي تمت مع المبحوثين ومسؤولي مؤسسات اإلقراض الباحث من خالل المقابالت واللقاءات
 

 :حسب الجنس
في محافظة على حساب االناث كما يالحظ ان المقترضين حسب الجنس كانت األكثرية من الذكور 

من  %60على الرغم من تخصيص نسبة تقارب ، 0210-0214 األعوامرام هللا والبيرة خالل 
تشير احصائيات و المتخصصة موضع الدراسة،  اإلقراضالمحفظة االئتمانية لدى بعض مؤسسات 

(PCBS )ن نسبة أو ، 2017عام  سر الفلسطينيةمن األ %10.6سها نساء بلغت أسر التي تر ن األإ
التعداد العام ، PCBS) .، من هنا ظهرت تلك النتيجة في الجدول أعاله%60المتزوجات بلغت 

 (2017 ،للسكان
 

 :حسب القطاع
في محافظة رام هللا والبيرة خالل هي االكثرية ات نشاءحيث نالحظ ان عدد المقترضين في قطاع اإل

زيادة الطلب على قطاع  إلى، وغالبا ما يعزى هذا االرتفاع في النسبة 0210-0214 األعوام
تطوير وتحسين المساكن بما فيها التحسينات التي قد تصنف على  إلىات وتوجيه القروض نشاءاإل

كما ان هذه النتيجة تنسجم مع نتائج مسح . حواصل لتأجيرها أسفل المسكن إنشاءانها كاستثمار مثل 
 .2012عام ( PCBS)المنشآت التي أعدها 

 
 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى االئتمانية المحفظة .1
 

 مؤسسات اإلقراض المتخصصة األربع توزيع قيمة المحفظة االئتمانية لدى : 20.2جدول 
 التوزيع النسبي المحفظة االئتمانية اإلقراضمؤسسات 

 %68.8 120,000,000 فاتن
 %17.1 29,808,627 فيتاس
 %6.3 11,000,000 اإلبداع
 %7.7 13,500,000 اكاد

 %100.0 174,308,627 المجموع
 
 :التالي الجدول في مبين هو كما األربع الشركات لدى المنتجات عدد .1
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 انما األخرى، وتراجع تفوقها بالضرورة هذا يعكس ال أخرى  إلى شركة من المنتجات عدد تفاوت إن
 ونوع النقد، سلطة مؤسسة ضوابط ضمن محددة ومعايير شروط وفق قروض، انواع او منتجات هي

 .الشركات معظم في غالبا الفائدة، نسبة تحدد التي هي القسط وقيمة السداد ومدة القرض
 
 راض المتخصصة األربع مؤسسات اإلقلدى  عدد المنتجاتتوزيع : 21.2جدول 

 التوزيع النسبي عدد المنتجات اإلقراضمؤسسات 
 %35.0 7 فاتن

 %25.0 5 فيتاس
 %15.0 3 اإلبداع
 %25.0 5 اكاد

 %100.0 20 المجموع
 

 البطالة في فلسطين 1.1
 والتي البطالة مشكلة وأهمها المتفاقمة االقتصادية المشكالت من العديد يعاني الفلسطيني االقتصاد إن

 من للتخفيف المستمرة الفلسطينية السلطة محاوالت رغم المجاورة، بالدول قياسا نسبيا مرتفعة مازالت
 البطالة معدالت في ارتفاعا األخيرة األعوام شهدت حيث الدنيا، الحدود إلى مستوياته وتقليص حدته

 (0214 الرضيع،) .السنوات بعض في %42 من تقترب حدود إلى ووصلت
 

 علـى القضاء أو الفلسطينية األراضي في التنمية إلى الحاجة عن الحديث بمكان الصعوبة مـن نهوا
 ذلك ربط دون  العمل سوق  في الشابة الفئات من المتزايدة األعداد استيعاب أو وأسبابها البطالة ظاهرة
 المجتمع ان علما (0220 ،جزر ابو) .وسطةوالمت الصغيرة ريعبالمشا االهتمام درجات بأقصى كله

 التجارة حركة يقيد الذي االحتالل على عالوة االمكانات قلة مع البشرية بالموارد يزخر الفلسطيني
 تقليص كثيرا تساعد التي المشاريع هذه لمثل التوجه يستدعي هذا عموما، االقتصاد وبالتالي واالفراد
 العمالا منتدى) .الدخل توزيع في العدالة على تساعد كونها واالغنياء الفقراء بين الفجوة حجم

 (.0214 الفلسطيني،
 
ولم يعملوا أبدا ( سنة فأكثر 15)تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل : البطالة"

خالل فترة اإلسناد في أي نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث 
. "...اتب االستخدام، سؤال األصدقاء عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في مك

 (2017، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)
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 معدل المشاركة في القوى العاملة 1.1.1

 

 

 04–05سجلت للفئة العمرية  0210أظهرت النتائج بأن أعلى نسبة مشاركة للقوى العاملة في عام وقد "
سنة  44-05لإلناث، يليها الفئة العمرية % 01.0للذكور و% 12.0بواقع % 01.0سنة حيث بلغت 

بلغت نسبة المشاركة في القوى و لإلناث، % 24.9للذكور و% 93.3بواقع % 59.6والتي بلغت 
بينت نتائج و  .لإلناث% 12.4للذكور و% 52.1، بواقع %32.7سنة  04-15للفئة العمرية  العاملة

حافظت على نفس سنة فأكثر قد  15المسح بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين لألفراد 
وقد أشارت النتائج بأن نسبة مشاركة الذكور في القوى %.  45.8بنسبة  0215و 0210المستوى لعام 

في % 71.1مقارنة مع  0210في عام % 71.0ملة من مجموع الذكور ضمن سن العمل قد بلغت العا
مقارنة مع  0210في العام % 11.0، كما بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة 0215العام 
 (27، ص 2016، مسح القوى العاملة الفلسطينية، PCBS. )"0215في العام % 11.1

 
في العام % 47.0العمل الدولية النسبة العالمية لمشاركة الشباب في سوق العمل بـ قدرت منظمة كما "

وعند مقارنة نسبة مشاركة الشباب في فلسطين مع (. لإلناث% 08.1للذكور، و% 55.0) 0215
النسبة العالمية، فإن النسبة في فلسطين تعتبر منخفضة جدا، وذلك بسبب المشاركة المحدودة لإلناث 

 .ي سوق العملالشابات ف
في % 07.2حسب تعريف منظمة العمل الدولية، انخفض معدل البطالة بين الشباب في فلسطين من و 

، (في قطاع غزة% 52.0في الضفة الغربية، و% 00.5) 0215في العام % 00.0 إلى 0210العام 
ومع . خالل الفترة نفسها% 40.0 إلى% 41.1كما انخفض معدل البطالة حسب التعريف الموسع من 

أعلى من معدل البطالة % 12ذلك، بقي معدل بطالة الشباب في فلسطين األعلى في المنطقة، وحوالي 
 .الكلي في فلسطين

، أن أعلى معدالت البطالة سجل بين الشباب 0215و 0210أظهرت نتائج المسح خالل الدورتين كما 
الذين أنهوا المرحلة األساسية فقد  الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى، أما بالنسبة لألشخاص

وقد . فراد الحاصلين على دبلوم متوسطبين األ% 40.1مقارنة مع % 00.8بلغت نسبة البطالة بينهم 
أظهرت النتائج وجود تباين بين الذكور واإلناث، ففي حين ينخفض معدل البطالة بين الذكور الشباب 

العكس تماما  بين الشابات الحاصالت على الحاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى، فإن 
 .بكالوريوس فأعلى، حيث كلما ارتفع المؤهل العلمي، ارتفع معدل البطالة بين اإلناث الشابات

وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج أن هناك نقصا في فرص العمل للخريجين الشباب األكثر تعليما، 
العمل في مهن متخصصة، مقابل  إلىمن الشباب العاطلين عن العمل يسعون % 01.1حيث أن 

من % 12.1من الطالب حاليا يفضلون العمل في المستقبل في المهن المتخصصة، بينما % 70.0
من وللمزيد  (2015، مسح الشباب، ILO، وPCBS. )"املين حاليا يعملون كمتخصصينالشباب الع
  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2179.pdf :الرابط التالي انظراالطالع 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2179.pdf


 

 44 

 
 مؤشر البطالة في فلسطين 1.1.1
للذكور % 71.0، بواقع %45.8في فلسطين  0210بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة للعام " -

للذكور % 00.0بواقع  0210في العام % 00.1وبلغ معدل البطالة في فلسطين . لإلناث% 11.0و
 .لإلناث% 44.7و

 في العاملين من %10.7و ،0210 العام في بأجر مستخدمون  فلسطين في العاملين من 01.5% -
 فيها البطالة معدل بلغ فقد والبيرة هللا رام لمحافظة بالنسبة اما .بأجر مستخدمون  والمستوطنات إسرائيل
 في %14.0و %11.7 حينها في بلغت التي 0215 العام مع مقارنة 0210 العام في 10.0%
 (75 70 ص ص ،0217 السنوي  اإلحصائي فلسطين كتاب) ".0214 العام

 
في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات القوى العاملة، ( سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد : 22.2جدول 
0214- 2016 

 2016 2015 2014 والجنس سمات القوى العاملة
    كال الجنسين

 73.1 74.1 73.1 عمالة
 26.9 25.9 26.9 بطالة 
 100 100 100 المجموع
    ذكور
 77.8 77.5 76.1 عمالة
 22.2 22.5 23.9 بطالة 
 100 100 100 المجموع

    إناث
 55.3 60.8 61.6 عمالة
 44.7 39.2 38.4 بطالة 
 100 100 100 المجموع

 (0217 ،السنوي  اإلحصائي فلسطين كتاب)
 
 
 

 2016 -0214في فلسطين حسب المحافظة، ( سنة فأكثر 15)معدل البطالة بين األفراد : 23.2جدول 
 المجموع 0210 0215 0214 المحافظة

 100 19.3 16.1 10.0 جنين 
 100 18.7 18.1 15.5 طوباس 
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 100 17.0 17.8 10.5 طولكرم 
 100 16.0 17.0 17.0 نابلس 
 100 13.1 13.2 10.0 قلقيلية 
 100 15.4 15.4 18.0 سلفيت 
 100 16.2 19.7 14.0 رام هللا والبيرة 
 100 10.9 14.5 17.1 أريحا واألغوار 
 100 15.4 13.9 11.2 القدس 
 100 21.3 13.7 02.0 بيت لحم 
 100 21.1 19.6 02.0 الخليل 
 100 43.6 41.7 40.2 شمال غزة 
 100 34.6 36.5 42.2 غزة 
 100 44.3 48.0 41.7 دير البلح 
 100 48.2 42.5 40.4 خانيونس 
 100 43.6 41.6 45.4 رفح 
 (0217 السنوي  اإلحصائي فلسطين كتاب)

 
 :سبابهاأو حسب نوعها البطالة  أوجهومن 

الهيكلية  مع الفلسطينية التعليمية البرامج مواءمة عدم من اهم اسبابهبطالة الخرجين معدالت  ارتفاع -
 .الوطن مستوى  على التخطيط والتنسيق غيابل نتيجة العمل الفلسطيني، الجديدة لسوق 

 .واالختالل في الميزان التجاري لحكومية ل المالية عدم نجاعة السياسات -
بالموقف المقاصة و  الخارجية المساعداتربط و  ،سرائيلياإل لالقتصاد الفلسطيني االقتصاد تبعية -

 .الفلسطيني من القضايا السياسية
 األيدي استيعاب على القتصاد الفلسطينيا قدرة تفوق ، السكاني النمو معدالت في الطبيعية الزيادة -

 .المحلي السوق  إلى ةقالجديدة المتدف العاملة
 إلى أدى الفلسطيني القتصادل واستهداف متعمد ا غالقو  حصار اإلسرائيلي من االحتالل سياسات -

داخل  الفلسطينية وخفض العمالة .العاملة األيدي على استيعاب االقتصادية القطاعات قدرة تدهور
 .الخط االخضر

  .من تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة تكدس الموظفين في القطاع الحكومي، زاد -
 التبادلوقف  إلىأدى كل ذلك  البغيض، ، واالنقسامالغربية الضفة عن غزة قطاعل لاالحتال فصل -

 (2014الرضيع، ) .شطري الوطن بين التجاري 
 



 

 46 

 الفقر في فلسطين 1.1
 

 اشكال ولها العالم، في القرار صانعي مضاجع تقض اجتماعية ومشكلة عامة ظاهرة الفقر يعتبر
 النامية الدول وخصوصا مجتمع أي منها يخلو ال يكاد آخر، إلى مجتمع من تفاوتها مع متعددة،
 واستفحال المعاناة في يزيد فهذا االحتالل تحت تقع كونها فلسطين األخص وعلى العربية، ومنها
 .الفلسطيني المجتمع في الظاهرة هذه
 

 0211نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري، : 24.2جدول 
 وفقا لدخل األسرة الشهري  وفقا ألنماط االستهالك الشهري  المؤشر

 47.0 25.8 الفقر
(PCBS ،0211، مسح إنفاق واستهالك األسرة) 

 
التي تسهم في حدوث تفاوت في نسب الفقر في األراضي  يعتبر مكان اإلقامة من جملة األبعاد

في نسب الفقر عند توزيعها حسب نوع التجمع، حيث نالحظ ان هذه النسب  اتباين الفلسطينية، فهناك
لمتردية في البيئة االقتصادية ا إلى ضافةأكثر ارتفاعا في المخيمات، بسبب ارتفاع معدالت البطالة باإل

ن مؤشرات الفقر في الريف الفلسطيني أقل من الحضر، وذلك ناتج عن وجود أكما يالحظ . المخيمات
في  أعلىان التكافل االجتماعي ورأسمال االجتماعي  إلى إضافةدخل اضافي في الريف من المزارعة 

 (2011، مسح إنفاق واستهالك األسرة، PCBS) .الريف مقارنة مع الحضر
 

 0211ألنماط االستهالك الشهري حسب التوزيع الجغرافي، نسب الفقر بين األفراد وفقا : 25.2جدول 

 التوزيع الجغرافي
 الفقر

 المساهمة القيمة
 122 05.8 فلسطين

 40.7 17.8 الضفة الغربية
 57.0 08.8 قطاع غزة

 70.7 00.1 حضر
 10.1 11.4 ريف
 10.0 05.4 مخيم

 (0211 األسرة، واستهالك إنفاق مسح ،PCBS :المصدر)

 
كما نالحظ ان مؤشرات الفقر مرتفعة لدى االسر التي حجمها كبير، أي خمس افراد فأكثر، حيث ان 
المؤشرات حسب انماط االستهالك، فكلما زاد حجم االسرة ارتفعت نسب االعالة وبالتالي نصيب الفرد 
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فجوة الفقر كما تبين أن هذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر . في االسرة من دخلها
ويمكن االستنتاج بأن األفراد في األسر كبيرة الحجم يعانون من شدة الفقر أكثر من أي .  وشدة الفقر

 . أفراد في أسر أخرى، حيث أن فقراء هذه األسر هم األكثر فقرا  بين الفقراء ككل
 

 0211ة، نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري حسب حجم األسر : 26.2جدول 

 حجم األسرة
 الفقر

 المساهمة القيمة
1 7.7 2.0 
0-0 8.8 0.1 
5-4 12.1 8.1 
7-0 01.2 00.2 
1-8 00.0 00.2 
12+ 41.0 01.0 

(PCBS، 0211 األسرة، واستهالك إنفاق مسح) 

 
 أكثر هم العمل عن العاطلين لألفراد الفقر مؤشرات ان نالحظ العمل بقوة األسرة رب مشاركة حسب
 ون العاطل هم فقرا االفراد فأكثر ،لألفراد والفقر البطالة مؤشر بين القوي  الترابط على تأكيد وهو ،فقرا
 .العمل عن

 
نسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري حسب مشاركة رب األسرة بقوة : 27.2جدول 
 0211العمل، 

 مشاركة رب األسرة بقوة العمل
 الفقر

 المساهمة القيمة
 00.8 01.1 (داخل القوى العاملة) مشتغل 
 14.4 48.4 (داخل القوى العاملة)متعطل 

 01.8 00.2 خارج القوى العاملة
(PCBS، 0211 األسرة، واستهالك إنفاق مسح) 

 
 دور ومساهمة المشاريع الصغيرة في االقتصاد الفلسطيني 1.1

 

 على وخاصة الوطني االقتصاد في مهما   رافدا   فلسطين في والمتوسطة الصغيرة المشروعات تشكل"
 العاملة االيدي وتستوعب اإلجمالي، المحلي الناتج في والمتوسطة الصغيرة االعمال مساهمة مستوى 
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 توفير من لالستفادة الدخل ومحدودي للفقراء فرصة وتمثل الجامعيين، الخريجين وخاصة الفلسطينية
 المشروعات هذه تعد كما المحلي، السوق  احتياجات من اكبير  اجزء وتغطي لهم، جديد دخل مصدر
 التنمية عمليات في االستراتيجية عناصر أهم وأحد واالجتماعية، االقتصادية التنمية أدوات إحدى

 (5 4 ص ص ،2014 :الفلسطيني االعمال منتدى) ."االقتصادي والتطوير
 

 على اساسي وبشكل ترتكز أصبحت منها ميةالنا وخصوصا االقتصادية الدول استراتيجيات ان وبما
 أهمية ان حيث الفلسطينية، الحكومة اولويات من يكون  ان الضروري  فمن الصغيرة، المشاريع قطاع
 على تعمل كما االستقاللية، في والرياديين األفراد رغبات تلبية في الصغيرة المشروعات ومساهمة دور

 بتوفير والفقر البطالة معالجة في وتسهم معيشتهم، مستوى  ورفع دخولهم وزيادة طموحاتهم تحقيق
 الذاتي االكتفاء تحقيق يضمن بما واالجتماعية، واإلدارية اإلنتاجية للخدمات إضافة عمل، فرص
 مع التجاري  العجز وتقليص التبعية من والحد والخدمات السلع من كثير في الفلسطيني للسوق 

 (.2005 الصوراني،و  هللا نصر) .اإلسرائيلي االقتصاد
 

 بهم ادح مما التنمية في ومساهمتها غيرةالص المشاريع دور أهمية إلى الفلسطينيون  المسؤولون  تنبه فقد
 تمنح 0214 لعام (7) رقم المعدل الفلسطيني االستثمار قانون  ضمن المزايا بعض تخصيص إلى

 :القائم المشروع تطوير حال ضريبية غير او ضريبية حوافز القطاع هذا في للمستثمر الهيئة بموجبه
 ثابتة موجودات إضافة خالل من القائم المشروع تحديث أو تطوير أو توسيع بهدف فعلي مالي إنفاق
 إضافة أو جديدة، عاملة أيدي استيعاب في وزيادة للمشروع اإلنتاجية الطاقة في زيادة تحقق جديدة
 ،الفلسطيني االستثمار تشجيع هيئة بيانات قاعدة) .الخارج من يستورد منتج تصنيع أو جديد منتج

2017) 
 
 10 عضويتها في تضم والتي (شراكة) الصغر ومتناهي الصغير لإلقراض الفلسطينية الشبكة هذهو 

 :ترى  صفحتها وعلى الصغر، ومتناهي الصغير لإلقراض حكومية غير مؤسسة
 تزويد إلى ضافةباإل الوطني، المستوى  على الصغر متناهية المشاريع تمويل لصناعة الجيدة اإلدارة أن"

 داخل المحتملة القدرات تفعيل شأنه من منهجي، نحو على المالية بالخدمات الصغيرة المشاريع أصحاب
 ووفقا .األفراد رفاه زيادة وبالتالي اإلجمالي، القومي الدخل في مساهمته وزيادة الصغيرة المشاريع قطاع

 الصغيرة المشاريع نمو على كبير حد إلى تعتمد الفلسطينية االقتصادية األنشطة فان الشبكة، لتقديرات
 (Sharakeh, ,Database 2017) ."المتزايد

 
 (1.11 فبراير – 1..1 سبتمبر) للفترة الحكومي الصغيرة المشاريع تمويل برنامج إنجازات ملخص
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 المؤقت التشغيل برنامج مخرجات أضعاف 12 يولد الواحد الدوالر البرنامج مخرجات من عمليا ▪ 
 التشغيل حال في العمل فرص على البرنامج من المحققة العمل فرص بقسمة وهو) .األقل على

 (للمستفيد المشروع يبقى :1 + للوزارة تعود التمويل قيمة :1 + المؤقت
 وأربع االنتاجية للمشاريع أقصى كحد سنوات ثالث خالل األساسية التمويل قيمة استرداد يتم ▪ 

 .االسكان لمشاريع وشهرين سنوات
 (.دوالر 5777 = المشروع رأسمال متوسط) .للمستفيدين القائمة المشاريع تبقى ▪ 
 .المشاريع أصحاب تشمل عامال   0101 لـ شهري  دخل ▪ 
 .دوالر5881107 للمشاريع المعتمد التمويل قيمة إجمالي بلغ ▪ 
 .دوالر 4404802 للمشاريع المصروف التمويل إجمالي بلغ ▪ 
 دوالر 4481022 صرفه المنتظر التمويل قيمة بلغت ▪ 
 المشاريع عدد إجمالي من مشروعا   80 العقد توقيع اتإجراء تستكمل لم التي المشاريع عدد بلغ ▪ 

 مشروعا   1218 والبالغة المعتمدة
 المشاريع عدد إجمالي من %11 بنسبة مشروعا   117 المعتمدة اإلناث مشاريع عدد بلغ ▪ 

 ...المعتمدة
 االستثمار تشجيع هيئة موقع) أخرى  مؤسسات عبر دوالر 8118 بقيمة روعامش 18 تمويل تتم ▪ 

 (2018 ،الفلسطينية
 

 الدراسات السابقة 1.1
 

 وبدا الحالية، بالدراسة الخاص النظري  االطار اثراء حيث من السابقة الدراسات من االستفادة تتم
 خبرات تراكم عن عبارة العلمي البحث في الحال هو كما ،اآلخرون  انتهى حيث من الباحث

 انعكس بما السابقة االدبيات على االطالع خالل من الباحث استفاده ما إضافة توتم ومعلومات،
 االستبانة وتصميم ومتغيراتها هاأهدافو  الدراسة مشكلة حيث من وبالتحديد الدراسة تصميم على

 تراكم العلمي البحث هو وكما والمراجع، والهيكلية العام واالطار المحاور، كافة لتغطية وفقراتها
 خالل من االستفادة توتم اآلخرون، انتهى حيث من الباحث بدا وبيانات ومعلومات خبرات

 وفق بالطبع للقياس القابلة الدراسة فرضيات طرح تم وبعدها السابقة لألدبيات والمراجعات المالحظة
 فإنه هذا ،الفرضيات رفض تم لو انه علما دحضها، او هفكرت إلثبات دراسته في الباحث يتبناه ما
  .الدراسة أهمية من ينقص ال
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 "نابلس مدينه في االقتصادية التنمية في الصغيرة المشاريع دور" (2016 :وآخرين شاهين دراسة)
 نابلس، مدينة في االقتصادية التنمية في الصغيرة المشاريع دور إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 في للبدء الالزم المال راس ومعرفة نابلس، في الشباب بطالة من الحد في المشاريع هذه تساعد وكيف
 التنمية في الصغيرة المشاريع تخلقها التي الجديدة الفرص على والتعرف نابلس، في صغير مشروع

 تطوير تمو  الوصفي المنهج استخدمت الدراسة هدف ولتحقيق .والبعيد القريب دىالم على االقتصادية
 التأكد وتم نابلس، مدينة في المشاريع أصحاب من (122) على وزعت فقرة، (02) من مؤلفة استبانة

 .االختصاص ذوي  من المحكمين لجنة لقب من وثباتها صدقها من
 

 المشاريع ودور البطالة من الحد بين عالقة توجد ال هان من الرغم على الدراسة هذه نتائج ومن
 المالية المؤسسات إلى للوصول االفراد قدرة تحسين في دور الصغيرة لمشاريعل ان اال الصغيرة،

 المؤسسات قبل من التسهيالت من العديد يتلقون  الصغيرة المشاريع أصحاب وان متوسطة، كانت
 من قرض على الحصول في هأصحاب ساعد لمشروعا ان كما ، مشاريعهم تمويل اجل من المالية

 االفراد معيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة مدى ان وتبين المالية، المؤسسات
 اتحسن هناك نأ ظهر كما المشروع، بصاحب الخاص نالسك نوعية تحسن بمعيار متوسطة كانت
 صاحب قدرة في اوتحسن لمشروع،ا تشغيل بعد معمرة سلع اقتناء على المشروع صاحب قدرة في

 على قاالنفا في زيادة إلى إضافة المشروع، تشغيل بعد خاصة مدخرات تامين على المشروع
 من الموظفين أحد استقطاب على عملوا المشاريع أصحاب وان ،والصحية التعليمية الخدمات
 قدرتهم في اتحسن المشاريع أصحاب لدى أصبح انه تبين كما متوسطة، بدرجة كانت حيث الخارج
 المشاريع دور ان كما ،الجيد المشروع لدخل نظرا المشروعب الخاصة المالية تعامالالم تمامإ على

 نسبة من تقلل الصغيرة المشاريع ان إلى تشير النتيجة وهذه كبيرا كان البطالة من الحد في الصغيرة
 في الصغير المشروع يسهمو  والريادة، لحرا العمل إلى واالتجاه الحكومية الوظائف في المشاركة
 الممولة المؤسسة قبل من متابعة هناك وان وتوظيفهم، الجامعات خريجي من كبير عدد استقطاب

 على تساهم المشاريع وان الموظفين، عدد زيادة إلى يؤدي مما المشروع عمل استمرارية على
 .الكفاءات أصحاب توظيف
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 خلق في دور من لها لما صغيرة مشاريع انتاج على العمل ضرورة الدراسة هذه توصيات ومن
 اخرى، مشاريع بناء في مساهمته اجل من صغير مشروع إنشاء على والعمل جديدة، عمل فرص

 اتباع وضرورة الصغيرة، المشاريع بشأن بالقروض الخاصة اتجراءاإل تسهيل على العمل وضرورة
 العملية الخبرات استقطاب على والعمل الخاص، المشروع توسعة جلأ من واضحة ةراتيجياست خطة
 .الصغيرة المشاريع بتنمية استغاللها اجل من

 
 المشروعات تمويل تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم" (1.11 :والرمالوي  المشهراوي  دراسة) 

 "فيها العاملين نظر وجهة من غزة قطاع في العاملة االجنبية المنظمات من الممولة الصغيرة
 والفنية واإلدارية والمالية واالقتصادية السياسية والمشاكل المعوقات على التعرف إلى الدراسة هدفت
 تمويل خالل من االقتصادية التنمية تحقيق في الحكومية غير المنظمات أمام حائال تقف التي

 والمعوقات المشاكل من التخفيف في تسهم وتوصيات مقترحات وتقديم الصغيرة، المشروعات
 تطورها، من تحد والتي الصغيرة المشروعات تواجه التي واالدارية والمالية واالقتصادية السياسية
براز  فرص توفير في الحكومية غير المنظمات من المقدمة الصغيرة المشروعات تمويل دور وا 
 يادةز  في الحكومية غير المنظمات دور من والتحقق غزة، قطاع في المباشرة وغير المباشرة العمل
 .2013 عام غزة قطاع المكان ،الصغيرة المشروعات نجاح فرص

 
 الحصول لضمان الشامل الحصر وأسلوب المضمون  وتحليل الوصفي المنهج الدراسة واستخدمت

 الحكومية غير االجنبية المنظمات وهو الدراسة مجتمع ألفراد الكلي المجموع تمثل نتائج على
 فيها العاملين مؤسسات (1) وعددها الصغيرة للمشروعات تمويال وتقدم غزة قطاع في لةالعام

 غزة، قطاع والمكانية ،0210 عام الزمانية الدراسة حدود وكانت ،ينموظف (112) عددهم
 .ثانوية كأداة السابقة واالدبيات والمراجع والكتب اولية، البيانات لجمع كأداة االستبانة واستخدمت

  
 االقتصادية المشروعات على سلبا تؤثر اإلسرائيلي االحتالل اعتداءات ان النتائج اهم ومن

 المشروعات عمل بتنظيم خاصة وقوانين تشريعات غياب ويساهم الصغيرة، المشروعات وخصوصا
 على األقساط تسديد في الصغيرة المشروعات أصحاب تأخر ويؤثر انهيارها، سرعة في الصغيرة
 للمشروعات والمحاسبية والمالية االدارية الجوانب في ضعف هناك لمشاريع،ا عمل استمرارية
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 أصحاب ويعاني لفشلها المشروعات أصحاب لدى القيادية السمات ضعف ويؤدي الصغيرة،
 .بكفاءة وقتهم إدارة على قدراتهم ضعف من الصغيرة المشروعات

 
 االولية المواد لتوفير ودولية ةعربي جديدة منافذ ايجاد على العمل الدراسة توصيات اهم ومن

 على الحكومات عمل ضرورة االسرائيلي، االحتالل يضعها التي العراقيل لتجاوز المنتجات وتسويق
 من وحمايتها إنجاحها في مساهمة الضرائب من الصغيرة المشروعات إلعفاء تشريعات استحداث
 األقساط تسديد على الصغيرة المشروعات أصحاب تساعد آليات خلق وضرورة االنهيار،

 .استدامتها لضمان منتجاتهم وتسويق شراء في كمساعدتهم
 
 "وتطويره الفلسطيني االقتصاد دعم في الصغيرة المشروعات دور" (2015 :درويش دراسة) 

التعرف على واقع قطاع المشروعات الصغيرة في فلسطين، ومعرفة المراحل  إلىفقد هدفت الدراسة 
ومدى مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي والدخل القومي، ودراسة المشاكل  ،التي تمر بها

الذاتية والموضوعية التي تعيق دور هذا القطاع وتطوره، والمساهمة في وضع رؤية مستقبلية لهذه 
المشروعات والتعرف على دور الهيئات والمؤسسات في فلسطين تجاه هذه المشروعات الصغيرة ودور 

لتجارية في تمويل هذا القطاع وتطويره، ومعرفة مدى مساهمة هذه المشروعات في خلق فرص البنوك ا
لتقييم واقع المشروعات  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وتحليل البياناتعمل جديدة في فلسطين، 
قطاع والمعوقات المختلفة التي تواجهها، والمحددات المكانية الضفة الغربية و الصغيرة في فلسطين 

والفترة الثالثة  2006-2000الفترة الثانية  2000-1994 الفترة االولى :غزة، اما الزمانية على فترات
 .، واكن مجتمع الدراسة يمثل جميع المشروعات الصغيرة2006-2010

 
 الزمن عامل بين موجبة طردية عالقة يوجد ،الباحث اليها توصل التي والتحليالت النتائج خالل من

 كما القطاع، هذا في العاملين وعدد الزمن عامل بين اقل وبنسبة فلسطين، في الصغيرة المنشآت وعدد
 زادت وكلما الصغيرة، للمشروعات المحلي الناتج وبين جهة من الزمن عامل بين طردية عالقة يوجد
 في واضحا كان وهذا الصغيرة المشروعات على سلبا ذلك اثر والطرقات للمعابر االسرائيلية اتغالقاإل
 وبين الفلسطيني السياسي االنقسام بين سلبية عالقة توجد كما ،2000 سنة االقصى انتفاضة فترة
 هناك ان كما .فيه العاملين عدد وزيادة فلسطين في الصغيرة المشروعات قطاع وتطور كفاءة زيادة
 التكاليف ارتفاع ان .الصغيرة المشروعات لقطاع التمويل تقديم في الوطنية البنوك دور في اضعف
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 قطاع مامأ كبيرا   عائقا   تشكل والتسويقية االدارية اتجراءواإل والهاتف والمياه الكهرباء وفواتير التشغيلية
  .الصغيرة المشروعات

 
 وتشجيع وتطويره الصناعي القطاع لتنظيم والتشريعي القانوني المناخ بتوفير الباحث اوصى وقد

 المدن برامج تنفيذ في واالسراع القطاع لهذا التحتية البنية تأهيل اعادة وضرورة فيه، للعمل المستثمرين
 المقدمة والفني االداري  التدريب آليات وتحديث البلديات، حدود في الصناعية والمجتمعات الصناعية

نشاءو  الصناعة، متطلبات مع لتتالءم الصغيرة المشاريع لقطاع  لإلقراض متخصص مصرف ا 
 للمشاريع هيئة او سلطة واقامة المستثمرين، لصغار االخرى  اإلقراض مؤسسات جانب إلى الصناعي
 التقني واالرشاد النصح بتقديم تقوم والخاص العام القطاع مؤسسات بين تجمع فلسطين في الصغيرة

 .القطاع تهم التي والمعلومات الفنية واالستشارات
 

 على وأثرها المتخصصة اإلقراض لمؤسسات ادياالقتص الدور" (2013 وآخرين الكريم عبد دراسة) 
 "فلسطين في المالي االستقرار
 على وأثرها الفلسطيني االقتصاد في المتخصصة اإلقراض مؤسسات دور تقييم إلى الدراسة تهدف

 وارتفاع الفلسطيني، الوضع خصوصية االعتبار بعين األخذ مع فلسطين، في المالي االستقرار
 مصادر الدراسة تاستخدم وقد .المؤسسات هذه في الحوكمة جودة ضعف من تنشا قد التي المخاطر

 اإلقراض لمؤسسات العليا االدارة في اعضاء تمقابال إجراء خالل من والمعلومات للبيانات اولية
 العالقة، ذات الجهات من المنشورة لبياناتل الثانوية والمصادر فلسطين، في ةالعامل المتخصصة

جراءو   فلسطين المكانية المحددات .الدراسة بموضوع الصلة ذات سابقةال لألدبيات شاملة مراجعة ا 
 .والمقابالت االستبانة واداته وصفيال المنهج واستخدمت ،2012-2010 والزمانية

 
 به تقوم الذي االقتصادي الدور أن من بالرغم :واهمها االستنتاجات بعض إلى الدراسة وخلصت
 هذه تتوسع أن المتوقع ومن نسبيا، صغيرا يزال ال انه اال فلسطين في المتخصصة اإلقراض مؤسسات
 وان التمويلية، خدماتها من المستفيدين عدد حيث من القادمة السنوات في وعموديا أفقيا المؤسسات

 اإلدارية األساليب وتحديث فيها، الحوكمة جودة لتحسين الجهود من لمزيد بحاجة المؤسسات هذه
 حالة على المؤسسات هذه لنشاط اجوهري اتأثير  حاليا يوجد ال انه كما ،األداء لتحسين والمحاسبية،
 .الفلسطينية النقد سلطة بها تقوم التي الجهود لبفع فلسطين في السائدة المالي االستقرار
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 إلى المتخصصة اإلقراض مؤسسات تحول عملية متابعة في النقد سلطة استمرار :التوصيات اهم منو 

 إعادة القوانين، وفق المؤسسات هذه ترخيص عملية إنجاز على العمل ربحية، غير أو ربحية شركات
 سلطة قيام .المؤسسات هذه عمل لطبيعة مالءمتها من للتأكد اآلن حتى صدرت التي تالتعليما فحص
 على النقد سلطة جهد استكمال المتخصصة، اإلقراض لمؤسسات معياري  تصنيف نظام بوضع النقد

دارة المخاطر إدارة تحكم فنية تعليمات من تبقى ما إصدار خالل من القطاع هذا نشاط تنظيم صعيد  وا 
 .االئتمان

 
وطرق  2012-1994البطالة فلسطين في الفترة  مشكلة" (2013: درويش، سالمدراسة )

 "عالجها
 على واقع مشكلة البطالة في االقتصاد الفلسطيني من حيث أسبابها وآثارها،التعرف هدفت الدراسة 

حلول  إلىوالوصول  وتسليط الضوء على أنواع البطالة في المجتمع الفلسطيني واهم صفاتها حاليا،
، وسوف يتبع تطور البطالة في المنهج الوصفي، وتحليل البياناتا، واستخدم الباحث جذرية له

-1994المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الفترة الزمنية  زاالراضي الفلسطينية وفق بيانات الجها
ة، وان ، ومن فرضيات الدراسة ان غالب المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته يعاني من البطال2012

الشعب الفلسطيني تقريبا من البطالة،  السلطة لم يعانِ  مو وحتى قد 1967 يفترة االحتالل اإلسرائيل
 .2006واستفحلت هذه المشكلة بعد أوسلو، وزاد في تعميق مشكلة البطالة االنقسام السياسي عام 

 
على عربيا ودوليا يعود ان السبب الرئيسي لتفشي البطالة والتي تعتبر هي األومن اهم نتائج الدراسة 

كما التي يمارسها االحتالل الصهيوني، وتبعية االقتصاد الفلسطيني له،  غالقسياسة الحصار واإل إلى
فضال عن ان السلطة وجميع فلسطين،  في االنقسام أيضا ساهم في تعميق مشكلة البطالةان 

لم تتعامل مع البطالة على انها  2006وحتى  1994الحكومات الفلسطينية من قدوم السلطة عام 
 .مشكلة خطيرة يجب معالجتها

 
ومن توصيات الدراسة ضرورة تعامل الحكومات الفلسطينية مع البطالة معاملة جادة قائمة على 

ان اهم محرك للربيع العربي كان بسبب حراك  المسؤولون الفلسطينيون التخطيط الدقيق، وان يتنبه 
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ونقمة الشباب العاطلين عن العمل، وعلى الحكومة العمل بأقصى سرعة على انهاء تبعية االقتصاد 
 .تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة في االراضي الفلسطينيةو الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، 

 
 "بطالة الخريجين ودور المشاريع الصغيرة في عالجها" (2012: النمروطي وصيدم دراسة)

 وتحديد الخريجين، بطالة سيما وال الفلسطينية االراضي في البطالة واقع على التعرف إلى البحث هدف
 التي والعقبات المشكالت أهم وبيان الفلسطينية، األراضي في المتوافرة الصغيرة المشروعات طبيعة

 المحددات ،حسينوالت للتطوير تحتاجها التي ةالمالي وغير المالية الخدمات أهم وتحديد تواجهها،
 وفق العمل عن العاطلين جميع ،2009-2000 الزمانية غزة، وقطاع الغربية الضفة المكانية

 استخدم كما ،التابع المتغير والبطالة المستقل المتغير الصغيرة المشاريع وستمثل ،الرسمية اإلحصاءات
 .االحصائي التحليل واداته االستنباطي المنهج الباحث

 
 لبطالة الحلول هذه أحد الصغيرة المشاريع وان المهني، العمل عن الشباب احجام الدراسة نتائج ومن

 في المدن، تلك في التحتية البنية تركز إلى يؤدي الرئيسية المدن في الموارد تركيز وان الخريجين،
 المشروعات زيادة وان الثروة، توزيع في خلل إلى ويؤدي المخدومة غير الفقيرة المناطق تحرم حين

 وان المتوازن، النمو من امزيد يعني نموا االقل القطاعات في والمتوسطة والصغيرة الصغر المتناهية
 للوظيفة ميوله من تقلل التي االمثل الوسيلة عمل عن لباحثل تجعل واالنتاجية الخدمية شروعاتالم

 .- المقنعة البطالة - الحكومية
 

 وترابطها وتكاملها الصغيرة المشروعات لتنمية وطنية استراتيجية خطط وضع الدراسة توصيات ومن
 انها كما العمال من كبير عدد تشغل ألنها الصناعية المشاريع على والتركيز الكبيرة، المشروعات مع
 هذه لتجمعات االعمال خدمات مراكز وتعميم االخرى، القطاعات من السياسية بالتقلبات تأثرا اقل

 للعمل العربية الدول قطاعات مع الوطنية القطاعات هذه واالتصال الترابط على العمل المشروعات،
 الضريبية السياسة لمعالجة قوانين لسن المختصة الجهات مع والتعاون  والتحديث، التطوير على
 بما والجامعي المهني والتعليم بالتعليم واالهتمام الوطني، للمنتج حماية توفير على والعمل ،(الجمارك)

 .الوطني االقتصاد ينشط
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 "وحلول مشاكل غزة قطاع في الشبابية الصغيرة المشاريع" (2012 :الكرد دراسة) 
 تناولو  الصغيرة، الشبابية المشاريع وتطور نمو تواجه التي التحديات على التعرف إلى الباحث هدف
 وتعرض الشبابية، والتنمية االقتصادية الحالة في دورها أهميةو  وخصائصها، الصغيرة المشاريع تعريف
 بالنسبة اما ،مفصل بشكل منها لكل حلوال وطرح ،وتدريبية وادارية مالية مشاكل من يواجهها ما إلى

 تمثل الصغيرة الشبابية المشاريع ان كما ،2012 والزمانية غزة، بقطاع تمثلت المكانية للمحددات
 .الوصفي المنهج الباحث استخدم لمنهجيةا ناحية ومن البحث، مجتمع

 
 والمالية اإلدارية الخبرات في وضعف التمويلو  المال في نقص هناك ان ظهرت التي النتائج اهم ومن

 أصبحت انها اال لها، دقيق تعريف تحديد صعوبة من الرغم علىو  ،الصغيرة المشروعات في والفنية
 ة،اإلسالميو  العربية الدول ومنها النامية، الدول صاداقت أجندة على متقدمة أولية يحتل طرحا تمثل
 والفقر البطالة مشكلتي حل يف لإلسهام ضروريا حال تمثل القصير االجل في فهي عدة، ألسباب وذلك
 .خاصة غزة وقطاع عامة اإلسالميو  العربي عالمنا دول اممنه تعاني نياللت
 

 الصغيرة، المشروعات في والفنية االدارية الكفاءات وتطوير بالعمالة االهتمام ضرورة التوصيات ومن
 للمعلومات نظام إنشاءب واالهتمام االدارية القرارات التخاذ كركيزة والبحوث المعلومات واستخدام
 المشروعات وحماية لها، داعمة تشريعات خالل من الصغيرة المشروعات وانصاف والمالية، االدارية
 وضع ضرورة الصغيرة المشروعات أصحاب وعلى دورها، على يرةالكب الصناعات تغول من الصغيرة

 المتبعة االستراتيجيات هذه اهم من الصناعية العناقيد وتعد ها،ئبقا وضمان هائادا لتطوير استراتيجية
 .الصغيرة المشروعات لتنمية الدول من العديد في
 
 دنقال محلية الفقر مكافحة في الصغر والمتناهية الصغيرة المشروعات دور" (2012 :دياب دراسة)

 "مثاال السودانية
 بمحلة فقرا، االشد االسر تنمية على حسن قرض شكل في تمويل تقديم أثر ابراز إلى الورقة تهدف
 على العمل الدراسة هذه خالل من الباحث ويحاول .المجتمع افراد بين التكافل روح واحياء ،دنقال
 الباحث واستخدم .بالمحلة الفقيرة االسر بها وتستهدف غيرةالص للمشاريع جديدة تمويل اساليب تطوير
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 .الفرضية الختبار االستقرائي والمنهج الفرضية، ووضع الدراسة محاور لتحديد االستنباطي المنهج
 .للتحليل المناسبة االحصائية االساليب استخدام إلى إضافة

 
 كبير ولكنه حجمه في كبيرا ليس غرالص المتناهية للمشاريع المقدم التمويل ان النتائج خالل من تبين
 المشاريع خالل من يستهدف كما .التمويل مخاطر من يقلل مما ،فقرا واالشد الفقيرة لألسر معناه في

 هذه بمثل الرجال اهتمام عدم بسب دنقال في لمرأةل (البستاني السكن والحمام الدجاج كتربية) المقترحة
 تكاد التشغيلية تكاليفها المشاريع هذه ان كما ، الفقيرة االسرة في للمرأة نتاجاال وسائل وتقديم المشاريع،

 ميزانية من يصرف كان وما وخالفه، اطعمة من االسرة استخدام بقايا على العتمادها معدومة تكون 
 المنتجات هذه من لألسرة ذاتيا واالكتفاء لها، مدخرات ستكون  المشاريع هذه منتجات في االسرة
 وتستطيع اكبر بحجم تنتج والتي اقتصاديا النشطة االسر مجموعة إلى باألسرة الصعود بل دريج،بالت

 .منتجاتها تسويق
 

 ادارة مجلس تأسيس ،(للمرأة الحسن القرض) صندوق  يسمى بالقرية صندوق  إنشاء توصياتال اهم ومن
 10 بعدد قرية كل في الصندوق  لهذا عمومية جمعية وعمل نساء، 5 بعدد قرية كل في الصندوق  لهذا
 …الصندوق  لتنمية موارد استحداث على العمل … الصندوق  عمل لمتابعة نساء

 
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة دراسة " (2012: عبد القادر، يحيى)

 "حـالة والية تيارت
واقع البطالة في الجزائر وآثارها، وكذا واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إلىهدفت الدراسة التعرف 

، الشباب لدىالمؤسسات ومدى مساهمتها في التقليل من البطالة وخصوصا هذه ابراز دور دوليا، و 
وافترض الباحث ان البطالة في الجزائر معضلة تهدد التماسك االجتماعي، وان المؤسسات الصغيرة 

 والمنهج المنهج الوصفيكن ان تشكل أداة للتنمية ومحاربة البطالة، واستخدم الباحث والمتوسطة يم
 2010-1999 كمكان للدراسة التطبيقية والية تيارت، وتحليل البيانات، االستبانةاداة و  ،التجريبي

واجهت الباحث بعض الصعوبات منها قلة المراجع وعدم كما ، مؤسسة 40عينة عشوائية تتكون من و 
توافر قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة، فضال عن التضارب بين األرقام واإلحصاءات، وعدم جدية من 

 ...المؤسسات في عينة البحث وعراقيل بيروقراطية
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اكدت النتائج صحة تأهيل، كما  إلىومن اهم النتائج ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج 

التماسك االجتماعي، فالبطالة هي نتاج سياسات فرضية الباحث ان البطالة تمثل معضلة تهدد 
اقتصادية غير مجدية، وعدم توافق مخرجات التعليم والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل، مع 

صحة فرضية ان وأكدت . في اليد العاملة في مجاالت التطهير والري والزراعة االعلم ان هناك نقص
مع االهتمام  ،التنموية اقتصاديا واجتماعياهداف يق األالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستطيع تحق

بهذا القطاع وايالئه العناية الالزمة وتوفير اآلليات المناسبة التي تمكنه من رفع مستوى إنتاجية العمالة 
 .بها
 

الباحث، االهتمام بالبحث العلمي والباحثين، تحسين ظروف معيشة سكان المناطق  توصياتومن 
المحلية والداخلية، االستمرار في عملية تكوين العمال تماشيا مع التطور التقني، تطوير التعليم 
وخاصة المهني، وتشجيع الشباب على االلتحاق بمؤسسات التكوين، وتطوير محيط المؤسسات 

 ...سطةالصغيرة والمتو 
 
 عمل فرص استحداث في االفتراضية الصغيرة المشاريع دور" (2011 :وديلمي رحماني دراسة) 

 "الخط على متجر إنشاء كيفية حالة دراسة -
براز االفتراضية الصغيرة المشاريع على التعرف إلى الدراسة تهدف  وكيفية التشغيل، في دورها وا 
 إنشاء خالل من االفتراضية، الصغيرة المشاريع هذه مثل إنشاء وكيفية عمل، فرص خلق في عملها

 المحدد ،الكتروني متجر إنشاء كيفية إلى فوالتعر  التشغيل في دورها وابراز االلكترونية االعمال
 المنهجية ناحية ومن الصغيرة، المشاريع الدراسة ومجتمع ،2011 الزماني اما الجزائر المكاني

 .الوصفي المنهج الدراسة استخدمت
 

 جعلت التي هي واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ان الدراسة اليها تتوصل التي النتائج اهم ومن
 كمية أكبر ونشر والسيطرة التنسيق من تمكنها ألنها والنجاح الوجود ممكنة اإللكترونية المؤسسات

 من الرغم علىو  .المالع أرجاء كل في الزبائن إلى الدقة وبمنتهى جدا سريع وبشكل المعلومات من
 للعمل كافية افرص المستقبل في وفرتت ان الممكن من ،العمالة على للتكنولوجيا السلبية التأثيرات
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 يتحمله أن يجب مؤقت ثمن هي التكنولوجيا بطالة وأن ،بسببها حاليا وظائفهم فقدوا الذين لهؤالء
 .االقتصادي تقدمه تحقيق سبيل في عالمجتم

 
 بعد يختفي ما سرعان العمل عنصر على الجديدة للتكنولوجيا السلبي األثر أن إلى ضافةباإل هذا
 المشروعات من إنتاجية أكثر القطاع هذا وان ،التكنولوجيا هذه تخلفها التي االنتعاش موجة تبدأ أن

 من جزء امتصاص في الكفيلة العمل فرص وخلق االستثمار فرص لخلق آلية تمثل وقد األخرى،
 المشروعات من إنتاجية أكثر تكون  أن االفتراضية الصغيرة للمشروعات يمكن انه كما ،البطالة
 جزء امتصاص في الكفيلة العمل فرص وخلق االستثمار فرص لخلق آلية تمثل قد وهي األخرى،

 .البطالة من
 
 "والتحديات المعوقات – األردن في الصغيرة المشروعات تمويل" (.(ت.ب) :قدومي دراسة)

 التي المعوقات اهم على والتعرف ،الصغيرة المشاريع أهمية في البحث إلى الدراسة هذه هدفت
 تمويل معوقات أهم هي وما المطلوب، التمويل على الحصول في المشاريع هذه أصحاب تواجه
 واستخدم المشاريع، هذه أصحاب من عينة على ميدانية دراسة خالل من وهذا ،المشاريع هذه

 ،امبحوث 568 عن عبارة العينة وكانت البيانات وتحليل االستبانة واداة الوصفي المنهج الباحث
 .األردن المكاني المحدد

 
 فضال الصغيرة، اريعالمش تمويل مؤسسات قبل من التمويل مبلغ كفاية عدم كانت النتائج اهم ومن
 معدالت ارتفاع ان كما القرض، على الموافقة مقابل الضمانات طلب في المؤسسات هذه تشدد عن
 .الدراسة عينة المشاريع أصحاب جهتوا التي المعوقات هذه اهم أحد كان القروض فائدة
 

 التمويل مبلغ كامل بتوفير الصغيرة، المشاريع تمويل مؤسسات قيام ضرورة الباحث توصيات ومن
 ضمان في الحكومة دور تفعيل وضرورة القرض، أقساط وتسديد المشروع نجاح لضمان المطلوب

 بتأسيس التجارية البنوك قيام وضرورة القروض، بضمان مختصة مؤسسة قبل من لقروضا هذه
  .منخفض فائدة وبمعدل الصغيرة المشاريع لتمويل خاص صندوق 
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 والفقر، البطالة من الحد في دورها تناولت الصغيرة المشاريع حول سابقة دراسات هناك ان صحيح
 قطاعات دون  اقتصادي قطاع على ركز فبعضها جزئي، بشكل الموضوع تعالج معظمها ولكن
 ودراسات اآلخر، الجنس واهملت المقترض جنس جانب من الموضوع تناولت ودراسات أخرى،
 ومكانية زمانية محددات تناولت وأخرى  غيرها، واغفلت الدراسة مجتمع من بسيطة عينة على ركزت

 اإلقراض مؤسسات من الممولة الصغيرة المشاريع دور اولتن سيتم الدراسة هذه في اما مختلفة،
 والبيرة هللا رام محافظة في المستفيدين معيشة مستوى  وتحسين عمل فرص خلق في المتخصصة

 .االقتصادية القطاعات جميع في ،2016-2014 بين الفترة
 

 السابقة الدراسات مناقشة 1.1.1
 

 ومعرفة الصغيرة، للمشاريع والمفاهيمي العام لالطار تناولها حيث من السابقة الدراسات تشابهت
 من والحد عمل فرص خلق ناحية من وخصوصا واالجتماعية، االقتصادية التنمية في دورها

 لمعرفة البيانات وتحليل والمقابلة االستبانة واداته الوصفي، للمنهج استخدامها في وتشابهت البطالة،
 هذه نتائج خالل من تبين حيث والمستفيدين، االقتصاد على المشاريع هذه تحدثه الذي االثر

 المعيشة، وتحسين عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع تلعبه اايجابي ادور  هناك ان الدراسات
 اإلقراض مؤسسات وهو البحث مجتمع حيث من الفلسطينية الدراسات معظم مع آخر تشابه وهناك

 ناحية من المتغيرات في وتشابهت لتمويل،ا من المستفيدة الصغيرة والمشاريع المتخصصة
 من التوصيات غالب في اتشابه هناك ان كما والتمويل، الصغيرة والمشاريع المبحوثين خصائص

 الدول ومساهمة وتنميتها، الصغيرة المشاريع خصوصية يراعي بما والتشريعات القوانين تطوير حيث
 متطلبات مع يتالءم بما المهني التعليم على والتشجيع المشاريع، لهذه التحتية البنى تهيئة في

 مع والتعاون  العمل، عن المتعطلين وخاصة والحر المهني العمل على الشباب وتحفيز السوق،
 التمويل ناحية من الحيوي  القطاع هذا ظروف تحسين في والحكومية والمحلية الدولية المؤسسات
نشاءو  لاالعما حاضنات وتطوير السداد، وفترات الفائدة وخفض  بيانات قاعدة وتوفير منها، المزيد ا 

 .الموحدة النافذة عمل تفعيل هو ذلك من واالهم للقطاع، متخصصة
 

 :السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف التشابه 1.1.1.1
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 هدافاأل حيث من التشابه أوجه بعض يوجد معظمها في السابقة والدراسات الحالية الدراسة
 مجتمع حيث من بالعموم تتشابه كما والمفاهيمي، العام اإلطار تكوين في الوصفي المنهج واستخدام
 المشاريع في تتمثل التي والعينة الصغيرة، والمشاريع المتخصصة اإلقراض مؤسسات :البحث
 دالح في المشاريع هذه تحدثه الذي االثر حيث من وتتشابه المؤسسات، هذه من المستفيدة الصغيرة

 .ما حد إلى والتعريفات والخصائص والتوصيف المؤشرات جهة من والفقر البطالة من
 

 الدراسة وبين وبينها نفسها السابقة الدراسات بين االختالف أوجه بعض هناك :االختالف أوجه
 والزمانية المكانية الحدود :الدراسة وحدود ،هدافواأل والمبررات، الدراسة، مشكلة :حيث من الحالية

 المشاريع واقع حيث من العربية خصوصا السابقة الدراسات مع وتختلف والفرضيات، والبشرية،
 االحتالل ظل في الصعوبة في غاية ظروف وفق تعمل هاكون لخصوصيتها فلسطين في الصغيرة

 والبر والحدود والمعابر واالتصاالت والطاقة الموارد على وسيطرته الفلسطينية، للمناطق اإلسرائيلي
 تركز الحالية فالدراسة ومؤسساته، التمويل آليات حيث من ااختالف هناك ان كما والجو، البحرو 

 ربعأ تناول تم وقد الفلسطينية، النقد سلطة لدى والمرخصة المتخصصة اإلقراض مؤسسات على
 سوق  في وحصتها مؤسسة كل مع يتناسب بما وزعت التي الدراسة وعينة مؤسسات، ست اصل من

 على وزعت المبحوثين من 400 بـ العينة تمثلت حيث المقترضين، عدد حيث من اإلقراض
 .المؤسسات

 
 حيث فيها، تناولها تم التي الزمنية الفترة هي السابقة الدراسات بعض عن الدراسة هذه يميز وما
 بالربيع - سمي الذي بعد خاصة خطيرة واقتصادية سياسية بأزمة تحديدا العربية المنطقة تمر
 خصوصا، الفلسطيني واالقتصاد عموما الفلسطينية القضية على السلبية وانعكاساته - ربيالع

 على سلبا انعكس الذي الفلسطيني االقتصاد على البغيض االنقسام احدثها التي االزمة على عالوة
 مناحي جميع ومس غزة، وقطاع الغربية الضفة بين السلع وتداول خصوصا، الصغيرة المشاريع
 واالعتداءات واالقتحامات غزة، قطاع على المتتالية االسرائيلية الحروب إلى ضافةباإل هذا الحياة،

 الضفة في الوطني الوفاق وحدة حكومة عمل وعرقلة الغربية، الضفة على المتكررة االسرائيلية
 .غزة وقطاع الغربية
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 كانت المكاني للحد فبالنسبة :المحددات حيث من السابقة الدراسات معظم مع ااختالف هناك نأ كما
 وادارات الباحث سكن مكان بحكم الحالية، الدراسة في المستهدفة هي والبيرة هللا رام محافظة
 والحدود والبيانات، المعلومات إلى والوصول والتنقل الحركة لسهولة المبحوثين، اإلقراض مؤسسات
 من نتمكن كي 0210-0214 الثالثة السنوات مقترضي عن عبارة العينة كانت حيث الزمانية،
 أهداف عن يختلف هدفا   هناك ان كما المستفيدين، على الصغيرة المشاريع تحدثه الذي االثر قياس

 عملهم خالل من ومالية إدارية لمهارات المستفيدين اكتساب مدى معرفة وهو السابقة، الدراسات
 لمعرفة ،اإلقراض مؤسسات لدى المهمة المؤشرات من يعتبر الذي وهو ،الصغيرة المشاريع في

 واالختالف التوافق أوجه همأل استعراض سيتم (11.1) الجدول فيو  المشاريع، ونجاح تقدم مدى
 .األخيرة بين وفيما السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين
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 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وفيما بين األخيرة االختالفو التوافق  أوجه: 28.2  جدول
 االختالف أوجه التوافق أوجه :التالية النواحي من

 وجامع موحد تعريف وجود عدم على اكدت الدراسات جميع التعريفات
 .العربي الوطن في حديث مصطلح انو  الصغيرة، للمشاريع

 معيار تستخدم اخرى  دول وهناك بينها، فيما االختالف مع المشاريع تصنيف في كمعيار العمال عدد تستخدم الدول معظم ان
 ،ومقابله المحروق  راسة في ورد كما المال وراس العمال عدد بين خليط او ،المستثمر المال راس او السنوي، االعمال حجم
 كما (المسجل المال راسم السنوي، االعمال حجم العمل، عدد) ثالثة نم معيارين وفق التصنيف يتم الحالية الدراسة في بينما
 .2011 في الفلسطيني الوزراء مجلس قرار في جاء

 في مهم دور لها الصغيرة المشاريع ان على الدراسات أجمعت االهمية
 .واالجتماعية االقتصادية التنمية

 وغيرها وديلمي، رحماني كدراسة الصغيرة االفتراضية المشاريعو  ن،يوآخر  الكريم عبد كدراسة ومؤسساته التمويل زاد من هناك

 ودورها الصغيرة المشاريع واقع على التعرف إلى هدفت معظمها هدافاأل
 التجارب بعض على والتعرف والفقر، البطالة معالجة في االساسي
 .الناجحة

 على ركزت واخرى  ن،يوآخر  الكريم عبد كدراسة المتخصصة اإلقراض مؤسسات دور تقييم على التركيز في بعضها اختلفت
 أخرى  زادت كما االجنبية، المؤسسات من الممولة زيادة مع والرمالوي  المشهراوي  كدراسة المشاريع، تواجه التي المعوقات
 يعتبر انه كما هام بهدف عنها افترقت ،الحالية الدراسة اما ،درويش كدراسة الصغيرة المشاريع تجاه الهيئات دور على التعرف
 مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور هو، والهدف التمويل، لمؤسسات بالنسبة المشروع ونجاح تقدم مدى عن مؤشرا

 .(والمالية اإلدارية) المستفيدين
 الصغيرة للمشاريع اايجابي اوأثر  عالقة هناك ان على جميعها اتفقت الفرضيات

 .والفقر البطالة على
 .السلطة قدوم بعد استفحلت البطالة ان درويش دراسة وافترضت التمويل، حيث من عظمهام اختلفت

 الصغيرة المشاريع :المستقلة المتغيرات على معظمها توافق المتغيرات
 .والفقر البطالة من الحد :والتابعة

 

 المنهج زاد وبعضها ،االستقرائي المنهج وآخرين الكريم عبد كدراسة الوصفي المنهج على بعضهم زاد ان في اختلفت الوصفي المنهج استخدم معظمها المنهج
 والرمالوي  المشهراوي  كدراسة المضمون  تحليل استخدم من وهناك االستنباطي،

 االختالف أوجه التوافق أوجه :التالية النواحي من
 .الشامل والمسح ،وآخرين الكريم عبد كدراسة المقابالت زادت بان السابقة الدراسات عن اختلفت كأداة االستبانة استخدمت الدراسات أغلبية االدوات

 .2012 الجزائر يحيى ودراسة ،2012 السودانية دنقال محلة دياب كدراسة ،المكان حيث من اختلفت الفلسطينية المناطق على اتفقت بها بأس ال نسبة المحددات
  الصغيرة المشاريع على متفقة معظمها في الدراسة مجتمع
  عشوائية عينة على الغالب في اتفقت العينة
 .النتائج تحليل عند الرابعو  الثالث الفصل في ذلك وسيتضح والزمانية المكانية والمحددات المستهدفة الفئة حيث من السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين ااختالف اهناك نأ كما
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 الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجتمع وعينة الدراسةالالمنهجية و 
 

 مقدمة 1.3
 

يعرض هذا الفصل المنهجية التي تم استخدامها في اعداد هذه الدارسـة مـن حيـث اداة الدراسـة، ومجتمـع 
اإلحصـــــــائية الدارســـــــة، وعينـــــــة الدارســـــــة، وثبـــــــات اختبـــــــار صـــــــدق أداة الدراســـــــة، واألدوات والمعالجـــــــة 

  .المستخدمة
 

 الدراسة أداة2.3 
 

المتخصصــة فــي خلــق فــرص  اإلقــراضمــن مؤسســات  ةدراســة دور المشــاريع الممولــ إلــىث يهــدف الباحــ
ولتحقيـق ذلـك .  0210-0214عمل وتحسين مستوى المستفيدين في محافظـه رام هللا والبيـرة فـي الفتـرة 

 .تم تطوير استبانة تتناول جميع متغيرات الدراسة ذات العالقة، وتم التأكد من صدقها وثباتها
 

 :ين وهيأمن جز ( االستبانة)أداة الدراسة  وتتكون 
 : معلومات عامة .1

 : ويشمل الجزء األول على ثالث أقسام
 :الخصائص الديمغرافية 1.1

 الجنس -
 العمر -
 التحصيل العلمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد افراد االسرة -
 نوع السكن -
 مكان السكن -
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 :المشروع خصائص 1.1
 عمر المشروع -
 النشاط االقتصادي -
 موقع المشروع -
 ملكية المشروع -
 (قبل الحصول على القرض، قبل الحصول على القرض) عدد العاملين في المشروع -

 
 :التمويل خصائص 1.1

 جهة التمويل -
 قيمة التمويل -
 الغاية من التمويل -
 الدخل الشهري قبل التمويل -
 نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل -

      
 :محاور الدراسة .1

 :أربع محاور وهيوهي عبارة عن محاور الدراسة الرئيسية ويشمل الجزء الثاني على 
 المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : المحور األول -

 (المستفيدين)
 (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : المحور الثاني -
 (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة  -
 ( اإلدارية والمالية)مهارات المستفيدين  دور المشاريع الصغيرة في تحسين -

  
 الدراسة مجتمع 3.3

 

-0214 والبيرة في الفترة رام هللا ةفي محافظ ةالمتخصص اإلقراضمن مؤسسات  ةالمشاريع الممول
 .7,152، وعددها 0210
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 الدراسة عينة 4.3 
 

االستمارات واسترجاع ، وتم توزيع هذه ربعةمن المؤسسات اال مقترض 400الدراسة  عينةبلغ حجم 
 %.122استمارة منها، وبذلك بلغت نسبة االسترداد  422

 
 :الدراسة وصف عينة 1.4.3

 

 .من خالل توزيعها حسب المعلومات العامة يجري في هذا المحور وصف عينة هذه الدراسة
 

 الديمغرافية الخصائص :أوال
 الخصائص الديمغرافية الدراسة حسب توزيع عينة: أ-1.3جدول 

 النسبة التكرار الديمغرافيةالخصائص 
   النوع االجتماعي

 67.4 270 ذكر
 32.6 130 انثى

 100 400 المجموع
 العمر

  
 10 40 سنة فأقل 05

 40.4 162 سنة35-26 
 26.6 106 سنة45-36 
 16.8 67 سنة 55-46

 6.2 25 سنة فأكثر 50
 122 422 المجموع

 المؤهل العلمي
  

 73.4 293 فأدنىدبلوم متوسط 
 23.7 95 بكالوريوس
 2.4 10 ماجستير/ دبلوم عالي 

 0.5 2 دكتوراه
 122 422 المجموع
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 الخصائص الديمغرافية الدراسة حسب توزيع عينة: ب-1.3جدول 
 النسبة التكرار الديمغرافيةالخصائص 

 الحالة االجتماعية
  

 26.7 107 عزباء/ أعزب
 1.7 7 ة/خاطب
 68.2 273 ة/متزوج
 1.3 5 ة/مطلق
 1.8 7 ة/أرمل

 0.3 1 ة/منفصل
 122 422 المجموع

   عدد افراد االسرة
 72.8 291 أفراد فأقل 5
 27.2 109 افراد فأكثر 0

 122 422 المجموع
   نوع السكن

 63.8 255 بيت منفصل
 35.9 144 شقة

 0.3 1 مضرب بدو
 122 422 المجموع

   مكان السكن
 30.9 124 مدينة
 51.3 205 قرية
 17.6 70 مخيم

 0.3 1 تجمع بدوي 
 122.1 422 المجموع

 حالة العمل
  

 74.9 299 اعمل قبل بدء المشروع
 25.1 101 ال اعمل قبل بدء المشروع

 122 422 المجموع
 

 المشروع خصائص :ثانيا
 :الجدول التاليلدى الشركات األربع كما هو في  الدراسة حسب عمر المشروع وصف عينة .1
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 الدراسة حسب عمر المشروع توزيع عينة: 2.3جدول 
 النسبة التكرار عمر المشروع
 29.4 118 مشروع جديد

 21.6 86 فأقل سنتان
 49.0 196 ثالث سنوات فأكثر

 122 422 المجموع
 

 :األربع كما هو في الجدول التالي لدى الشركات الدراسة حسب النشاط االقتصادي وصف عينة .1
 

 الدراسة حسب النشاط االقتصادي توزيع عينة: 3.3جدول 
 

 النسبة التكرار النشاط االقتصادي
 48.2 193 تجاري 
 6.1 25 صناعي
 4.8 19 زراعي
 21.1 84 خدماتي
 11.4 46 اتإنشاء

 8.4 33 استهالكي
 122 422 المجموع

 

 :لدى الشركات األربع كما هو في الجدول التالي الدراسة حسب موقع المشروع وصف عينة .1
 

 الدراسة حسب موقع المشروع توزيع عينة: 4.3جدول 
 

 النسبة التكرار موقع المشروع
 31.4 126 مدينة
 48.4 194 قرية
 20.2 80 مخيم

 122 422 المجموع


 :لدى الشركات األربع كما هو في الجدول التالي لكية المشروعمالدراسة حسب  وصف عينة .1
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 الدراسة حسب ملكية المشروع توزيع عينة: 5.3جدول 

 النسبة التكرار ملكية المشروع
 82.7 332 فردية

 8.6 34 محاصة
 8.6 34 غير ذلك
 11.1 422 المجموع

 

 

 التمويل خصائص :ثالثا  
 :لدى الشركات األربع كما هو في الجدول التالي الدراسة حسب جهة التمويل وصف عينة .1

 

 الدراسة حسب جهة التمويل توزيع عينة: 6.3جدول 

 النسبة التكرار جهة التمويل
 8.5 34 ابداع
 53.0 212 فاتن
 5.0 20 اكاد

 33.5 134 فيتاس
 122 422 المجموع

 
 :لدى الشركات األربع كما هو في الجدول التالي الدراسة حسب قيمة التمويل وصف عينة .1

 

 الدراسة حسب قيمة التمويل توزيع عينة: 7.3جدول 

 النسبة التكرار قيمة التمويل
 3.3 13 دوالر فاقل 1222

 10.3 41 دوالر 2000-1001 
 22.6 91 دوالر 3000-2001 

 63.8 255 دوالر فأكثر 0221
 122 422 المجموع

 

 :لدى الشركات األربع كما هو في الجدول التالي الدراسة حسب الغاية من التمويل وصف عينة .1
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% 11.4من افراد العينة الغاية من تمويل مشاريعهم التطوير، و% 05.0أن (  (15.3يالحظ من الجدول 
من أفراد العينة الغاية من % 01.8افراد العينة الغاية من تمويل مشاريعهم تمويل راس المال العامل، ومن 

من أفراد العينة الغاية من تمويل مشاريعهم تمويل % 10.0تمويل مشاريعهم تمويل األصول الثابتة، و
 .المبيعات والمشتريات

 

 التمويلالدراسة حسب الغاية من  توزيع عينة: 8.3جدول 

 النسبة التكرار الغاية من التمويل
 35.2 141 للتطوير

 19.4 78 تمويل راس المال العامل
 31.8 127 تمويل األصول الثابتة

 13.6 54 تمويل المبيعات والمشتريات
 122 422 المجموع

 

يظهر من الجدول أعاله ان الغاية من تمويل المشاريع للتطوير ولألصول الثابتة كانتا متقاربتين، تلتهما و 
تمويل راس المال العامل، واقلها كانت نسبة تمويل المبيعات والمشتريات، من هنا ظهرت الفروقات في قيم 

ة ان غالبية المشاريع قائمة مما يزيد المتوسطات حسب راي الباحث، كما انه تبين النتائج السابقة من العين
 إلىفاقل وأخيرا مشروع جديد، كما ان اختالف المشروع ونشاطه يؤدي  سنتانعلى الثالث سنوات تليها 

 .اختالف الغايات من التمويل، وهذا ايضا يفسر الفروقات التي ظهرت في نتائج الجدول أعاله
 

لدى الشركات األربع كما هو مبين  التمويلالدراسة حسب الدخل الشهري قبل  وصف عينة .1
 :في الجدول التالي

 الدراسة حسب الدخل الشهري قبل التمويل توزيع عينة: 9.3دول ج

 النسبة التكرار الدخل الشهري قبل التمويل
 16.8 67 شيكل فأقل 1800

 21.6 86 شيكل2293-1833 
 31.5 126 شيكل3500-2294 

 30.1 120 شيكل فأكثر 0521
 122 011 المجموع
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لدى الشركات األربع كما  الدراسة حسب نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل وصف عينة .1
 :هو مبين في الجدول التالي

 
 الدراسة حسب نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل توزيع عينة: 10.3جدول 

 النسبة التكرار الشهري بعد التمويل نسبة التغير في الدخل
 42.0 168 %12أقل من 

25% - 10% 115 28.7 
50% -25.1% 92 23.0 

 6.3 25 %52أكثر من 
 122 422 المجموع

 

 

  اختبار صدق أداة الدراسة 5.3
 

المختصين، ثم قام الباحث  قام الباحث بإخضاع االستبانة لصدق المحتوى بعرضها على عدد من
 .(3 ،ملحقال)انظر  ،هانهائي، للتأكد من صدقال هابتعديل االستبانة وصياغتها بشكل

 

 الدراسة اختبار ثبات أداة 6.3
 

 Chronbach)قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 
Alpha ) و نماذج أتطبيقات  أحدوهوSPSS  االستبانة سئلة ألمن خاللها يتم قياس االتساق الداخلي

 .على ثبات اداة هذه الدراسة وهو معامل ثبات مرتفع ويدل( 2.170)وبلغ معامل الثبات ، و الموثوقيةأ
(Statistics Solutions Blog ) 
 

 اإلحصائية األدوات والمعالجة 7.3
 

عدد من المراحل واإلجراءات  لمن خالجميع مراحل اعداد الدراسة ل تمت عملية المعالجة اإلحصائية
 :وهي
في عملية سحب عينة الدراسة  SPSSالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية تم استخدام  .1

 Selectثم   Complex Sampleثم  Analyzeمن خالل تطبيق التحليل ( عشوائية طبقية)
a Sample  ثمSampling Wizard. 
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حيث كان هناك عدد من األسئلة الكمية تحتاج الى تحويلها الى متغيرات  اإلجاباتترميز تم  .0
 (.نوعية)وصفية 

 .من خالل تطوير برنامج ادخال على االكسس الحاسب إلىإدخال البيانات تم  .0
تحليل البيانات واستخراج النتائج باستخدام البرنامج فحص البيانات ومعالجة البيانات و  .4

 :من خالل استخدام التطبيقات التالية SPSSجتماعية اإلحصائي للعلوم اال
االتساق الداخلي للبيانات واستخراج معامل االتساق كرباخ الفا تم استخدام  ختبارال -

 .Reliability Analysisثم  Scaleثم  Analyzeتطبيق التحليل 
بهدف استخراج التكرارات  Frequenciesثم  Analyzeتطبيق التحليل تم استخدام  -

 .لوصف عينة الدراسة والتوزيع النسبي للمتغيرات المستقلة
بهدف استخراج قيم المتوسطات  Custom Tablesثم  Tablesتم استخدام تطبيق  -

الرئيسية والفرعية لتوجهات  الدراسة الحسابية وقيم االنحرافات المعيارية لمحاور
 .المبحوثين لإلجابة على اسئلة الدراسة

 Dimensionتم استخدام تطبيق  Factor Analysisبهدف تحليل العوامل  -
Reduction  ثمFactor فحص الترابط بين المتغيرات المستقلةل. 

تم استخدام  ،استبدالها بفرضية بديلةو  وقبولها أو رفضها الفرضيات الصفرية ختباروال -
الذي تم من خالله المقارنة بين قيم المتوسطات  Compare Meansتطبيق 

أدوات تحليل المقارنة بين احد هو  One-Way ANOVAتطبيق باستخدام 
يتم تحليل او فحص اثر المتغيرات المستقلة على  ،SPSS في برنامج المتوسطات

ويعتبر افضل نموذج او اإلجابات، المتغيرات التابعة من خالل مقارنة قيم متوسطات 
جامعة ) .تطبيق احصائي لقياس طبيعة المتغيرات النوعية كما هو الحال في دراستنا

 (الملك سعود
 
 

 :الحسابية لألوساطومن اجل تفسير النتائج اعتمد الميزان االتي 

 درجة الموافقة الوسط الحسابي
 مرتفعة 1.22-0.44
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 متوسطة 0.45-0.44
 منخفضة  0.45-5.22

 كلما انخفضت قيمة المتوسط كلما ارتفعت درجة الموافقة
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
 

الدراسة في ضوء تحليل ومناقشـة هداف أليتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل اليها وفقا 
الحاســـوب  إلـــىالبيانـــات والمعلومـــات  بإدخـــالالدراســـة واختبـــار الفرضـــيات، بعـــد ان قـــام الباحـــث أســـئلة 
مـــن مؤسســـات  الممولـــةالمتعلقـــة بـــدور المشـــاريع ســـئلة علـــى األ ولإلجابـــة(.  SPSS)برنـــامج  امســـتخدم
فــي خلــق فــرص عمــل وتحســين مســتوى المســتفيدين فــي محافظــه رام هللا والبيــرة  المتخصصــة اإلقــراض

 .0210-0214الفترة  خالل
 

 الدراسةأسئلة تحليل  1.1
  مؤسسات اإلقراض المتخصصةتوجهات المبحوثين حول : 1.4جدول 

 األسئلة
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0.65 2.54 كيفية تعامل مؤسسات اإلقراض المتخصصة مع المقترضين
 مرتفعة 0.74 2.32 (الحد من البطالة)الصغيرة في خلق فرص عمل مساهمة المشاريع 

 مرتفعة 0.75 2.01 (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 مرتفعة 0.76 2.31 (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 مرتفعة 0.73 2.30  معدل العام
  

 لالسؤال االو 1.1.1


 المتخصصة مع المقترضين؟ اإلقراضما هي كيفية تعامل مؤسسات 
، كما (2.05)واالنحراف المعياري ( 0.54)يالحظ ان قيمة المتوسط العام  4.2الجدول  إلىوبالنظر 

واقع مجال السياسات كانت تراوحت ما بين أسئلة يالحظ ان متوسط اجابات افراد عينة الدراسة على 
 اأواجه تمييز ن مع الباحث في السؤال الخاص لم توافق للمبحوثي أعلىحيث كانت (. 0.08- 1.80)

قل توافق في السؤال الخاص تلقيت أفي المقابل كانت ( 1.80)ب القرض عند طل اإلقراضفي مؤسسة 
 (.0.08)من مؤسسة مالية اخرى للمشروع  تمويال
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 كيفية تعامل مؤسسات اإلقراض المتخصصة مع المقترضين: 0.4جدول 

 األسئلة
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 0.65 2.54 كيفية تعامل مؤسسات اإلقراض المتخصصة مع المقترضين
 مرتفعة 0.68 1.93 لم اواجه أي عقبات في مؤسسة اإلقراض عند طلب القرض

 مرتفعة 0.59 1.86 لم أواجه تمييزا في مؤسسة اإلقراض عند طلب القرض
 مرتفعة 0.79 2.12 من الضمانات عند طلب القرض الم تطلب مني مؤسسة اإلقراض كثير 
 متوسطة 1.06 2.73 تتابع الجهة المقرضة أنشطة المشروع

 مرتفعة 1.10 2.42 التمويل الذي حصلت عليه كان كافيا لتغطية تكاليف المشروع
 متوسطة 1.09 2.55 قمت بإجراء دراسة جدوى للمشروع

تلقيت مساعدة من مؤسسة اإلقراض في دراسة الجدوى للمشروع قبل 
 الحصول على القرض

 متوسطة 1.20 2.96

بعد تشغيل ( استشارات مجانية)قدمت لي مؤسسة اإلقراض مساعدة فنية 
 المشروع

 متوسطة 1.20 2.94

 مرتفعة 0.80 2.05 فترات سداد القرض مع العائد على المشروعتتناسب 
 متوسطة 1.13 3.28 من مؤسسة مالية اخرى للمشروع تلقيت تمويال

 مرتفعة 1.02 2.34 لم تعمد مؤسسة اإلقراض إلى إجراءات ترهقني عند تعثري في السداد
 

سـتة  إنفـسـئلة مرتفعـة، واذا مـا قارنـا األيتبين من الجدول أعاله ان متوسط القيمـة الكليـة للمحـور كانـت 
منهــا مرتفــع مقابــل ســتة متوســط وال يوجــد مــنخفض، ولكــن كــان يــنقص هــذا المحــور ســؤال عــن الفائــدة، 
حيث اشتكى معظم المبحوثين من ارتفاع نسبة الفائدة وانـه مبـالغ فيهـا بالنسـبة لقيمـة القـروض، ومقارنـة 

ـــت معظـــم المشـــاريع بســـيطة مـــع غيرهـــا مـــن المؤسســـات المصـــرفية، امـــا بالن ســـبة لدراســـة الجـــدوى فكان
أي  اإلقـــراضومحــدودة ولـــم يـــر  معظـــم المبحـــوثين ضـــرورة لدراســة الجـــدوى وبالتـــالي لـــم تقـــدم مؤسســـات 

مهمـة وضـرورية لتعزيـز اسـتدامة عمـل فهـي مساعدة في ذلك، اما بالنسبة للمسـاعدة الفنيـة بعـد القـرض 
مـدى التوافـق مـع على الباحث ان هذه الفروقات ال تؤثر يرى المشروع الذي لم تقدمه تلك المؤسسات، و 

فـي  واجهت عجـزاالمبحوثين وخاصة فقرة تلقيت تمويل من مؤسسة مالية أخرى كانت بالنفي، وكذا فقرة 
 تسديد األقساط كانت بالنفي
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 السؤال الثاني 1.1.1
 

 ؟(البطالةالحد من )ما هو واقع مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
، كمـا (2.74)واالنحـراف المعيـاري ( 0.00)يالحـظ ان قيمـة المتوسـط العـام  3.4الجـدول  إلىوبالنظر 

مســاهمة المشــاريع الصــغيرة فــي خلــق فــرص أســئلة يالحــظ ان متوســط اجابــات افــراد عينــة الدراســة علــى 
حيــث (. 0.88- 1.71)مــن وجهــة نظــر المبحــوثين كانــت تراوحــت مــا بــين ( الحــد مــن البطالــة)عمــل 
توافــق للمبحــوثين مــع الباحــث فــي الســؤال الخــاص بــان توســعة المشــروع يزيــد نســبة الــدخل  أعلــىكانــت 

ص ان أسـهم المشـروع فـي انتـاج منتجـات في المقابل كانت اقل توافق في السؤال الخـا( 1.71)الشهري 
 (.0.88)جديدة للسوق الفلسطيني 

 
 (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 0.4جدول 

 األسئلة
 المجموع

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.74 2.32 (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 مرتفعة 0.82 2.18 تقلل المشاريع الصغيرة من نسبة المشاركة في الوظائف الحكومية
 مرتفعة 0.82 2.17 متابعة الجهة المقرضة ألنشطة المشروع عزز استمرارية العمل

 مرتفعة 0.79 2.09 استمرارية عمل المشروع تساعد في زيادة فرص التوظيف
 متوسطة 1.14 2.64 األسرى في بالعمل بالمشروعاستفاد أعضاء من 

قطاعات )أسهم المشروع في تنمية مشاريع من قطاعات أخرى 
 (مساندة لنشاط المشروع

 متوسطة 1.02 2.51

 متوسطة 1.23 2.88 أسهم المشروع في انتاج منتجات جديدة للسوق الفلسطيني
في ( المياومة)تسهم المشاريع الصغيرة في تقليل العمالة الجزئية 

 السوق الفلسطيني
 مرتفعة 0.80 2.15

 مرتفعة 0.99 2.24 ساعد المشروع في توفير فرص عمل ألسرتي
 مرتفعة 0.84 1.98 لعدد أكبر من االسرة اتوسعة المشروع يوفر فرص

 مرتفعة 0.98 2.21 يوجد موظفون دائمون في المشروع
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ـــ ســئلة الكليــة للمحــور كانــت مرتفعــة، ومــع مقارنــة األيتضــح مــن الجــدول أعــاله ان متوســط القيمــة   13ال
يتبـــين ان تســـعة منهـــا مرتفـــع مقابـــل اربعـــة متوســـط وال يوجـــد مـــنخفض، هـــذا يعـــزز التوافـــق بـــين الباحـــث 

عبـارة  إضافةكان يجب –( تتابع الجهة المقرضة أنشطة المشروع)ان فقرة  إلىوالمبحوثين، وينوه الباحث 
متابعـة )متوسطة، مع ان غالبية المبحوثين اكدوا في اجاباتهم على سؤال فقرة  كانت قيمتها -بعد القرض

وكانــت القيمــة مرتفعــة وباالجابــة علــى فقــرة ( الجهــة المقرضــة ألنشــطة المشــروع يعــزز اســتمرارية العمــل
كانـت مرتفعـة أيضـا، وعنـد مواجهـة مسـؤولي ( استمرارية عمل المشروع تساعد في زيادة فرص التوظيف)

بهــذه النتيجــة اكــدوا ان تكلفــة إدارة تشــغيل القــرض مرتفعــة جــدا، وهــذا يــدفعهم بمتابعــة  اإلقــراض مؤسســات
 .مشاريع بعينها وليس كل المشاريع وخاصة تلك التي يطلب أصحابها ذلك منهم مباشرة

 
كانــت النتيجــة متوســطة يعــزى هــذا ( اســتفاد أعضــاء مــن األســرى بالعمــل فــي المشــروع)مــا بالنســبة لفقــرة أو 

كبيــرة حيــث بلــغ تشــكل نســبة ميتهــا للشــعب الفلســطيني ان هــذه الشــريحة علــى أه إلــىحســب راي الباحــث 
 نحـــو مليـــون معتقـــل وفـــق مـــا افـــاد نـــادي األســـير 2106وحتـــى ســـنة  1967عـــدد االعتقـــاالت منـــذ ســـنة 

المؤسسات التي تعنى بهم بشـكل خـاص مثـل هيئـة شـؤون  إلى أون يني، اال ان غالبية االسرى يلجالفلسط
 .االسرى وغيرها

 
أسهم )و( قطاعات مساندة لنشاط المشروع)أسهم المشروع في تنمية مشاريع من قطاعات أخرى )وفقرتي 

كانت القيمة متوسطة واقل توافقا مع الباحث، وهـذا ( المشروع في انتاج منتجات جديدة للسوق الفلسطيني
روع الصـغير الـذي نوعيـة المشـاريع الصـغيرة التـي وردت فـي العينـة، فالمشـ إلـىيعزى حسب راي الباحث 

تــرابط مـع مـدخالت او مخرجــات هـذا المشـروع وهــذا  إلـىمـن الممكـن ان يــؤثر فـي مشـاريع اخــرى يحتـاج 
الترابطــات  بإمكانيــةالتوجــه ضــعيف الوجــود فــي فلســطين وال توجــد دراســات لتحديــد القطاعــات التــي تتمتــع 

 .والخلفية وفقا للنظرية االقتصادية األمامية
 
القيمة الكلية للمحور مرتفعة، هذا يؤكد على ان مساهمة المشاريع الصـغيرة تحـد  وبما ان نسبة متوسط 

التســاؤل لمــاذا ال  إلــىمــن البطالــة وتقلــل مــن نســبة المشــاركة فــي الوظــائف الحكوميــة، بالتــالي هــذا يــدفع 
تســتفيد الحكومــة الفلســطينية مــن هــذه الناحيــة فــي التخفيــف مــن التكــدس فــي الكــادر الــوظيفي الحكــومي، 
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 إلــىوتــدفع بتعزيــز مكانــة هــذا القطــاع وتخصــص لــه كــل التســهيالت والمســاعدة، والتــي تــؤدي بالتــالي 
 التخفيف من العبء عن كاهلها والتقليل في ميزان المدفوعات والحد من العجز في الموازنة؟

 
 السؤال الثالث 1.1.1

 

 ؟(من الفقرالحد )ما هو واقع مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
، كمـا (2.75)واالنحـراف المعيـاري ( 0.21)يالحـظ ان قيمـة المتوسـط العـام  4.4الجـدول  إلىوبالنظر 

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مسـتوى أسئلة يالحظ ان متوسط اجابات افراد عينة الدراسة على 
حيــث كانــت (. 0.14- 1.02)مــن وجهــة نظــر المبحــوثين تراوحــت مــا بــين ( الحــد مــن الفقــر)المعيشــة 

توافق للمبحوثين مع الباحـث فـي السـؤال الخـاص بـان إمكانيـة التطـور مـن خـالل مشـروعي أفضـل  أعلى
فــي المقابــل كانــت اقــل توافــق فــي الســؤال الخــاص ان انعكــس تأســيس ( 1.02)مـن العمــل لــدى اآلخــرين 

 (.0.42)المشروع على تحسن نوعية السكن الذي اسكنه 
 

ة مســاهمة المشــاريع الصــغيرة فــي تحســين مســتوى المعيشــ)المحــور الثالــث فــي  ادنــاهفــي الجــدول ظهــر 
فقـرة جميـع اإلجابـات كانـت مرتفعـة، وهـذه النتيجـة تعـزز توافـق  ةعشـر  مؤلف من أربع(( الحد من الفقر)

جابــات المبحــوثين، امــا بالنســبة للنتيجــة  التــي كانــت مرتفعــة ولكنهــا كانــت اقــل توافقــا فــي الفقــرة الباحــث وا 
 إلـى، ويعـزى هـذا حسـب راي الباحـث (عكس تأسيس المشروع على تحسن نوعيـة السـكن الـذي اسـكنهان)

تحســينات تــذكر اال  إلــىوهــذه المســاكن ال تحتــاج  %63.8بنســبة ( قريــة)ان معظــم المســاكن كانــت فــي 
وكانــت نســـبتها أكثــر مـــن ( شـــقة)فــي حــاالت نـــادرة جــدا حســـب اجابــات المبحـــوثين، امــا نوعيـــة الســكن 

بالتالي إمكانيـة التحسـينات داخليـة وبسـيطة جـدا تكـاد ال تـذكر، امـا التحسـينات الخارجيـة تكـاد  35,9%
تغييـــر فـــي المظهـــر للعمـــارة  إلـــىتكـــون مســـتحيلة الن القـــوانين تمنـــع التعـــديالت فـــي الشـــقق التـــي تـــؤدي 

ه، ومـن ثـم يـتم وقد يـرتبط ذلـك بتواضـع العائـدات الماليـة للمشـروع، وفقـا لنوعـه وطبيعتـه وادارتـ. السكنية
 .االستفادة من هذه العائدات لتغطية تكاليف المعيشة بما فيها نفقات التعليم والصحة

 
 

 (الحد من الفقر)واقع مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 4.4جدول 
 المجموع األسئلة
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.75 2.01 (الحد من الفقر)الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة مساهمة المشاريع 
 مرتفعة 0.88 1.85 أسهم المشروع في زيادة دخلي الشهري 
 مرتفعة 0.76 1.79 توسعة المشروع يزيد نسبة الدخل الشهري 

 مرتفعة 0.84 1.90 أسهم المشروع في تعزيز قدرتي على توفير معظم مستلزمات أسرتي
 مرتفعة 0.95 2.16 المشروع القدرة على تلقي خدمات صحية جيدة ألسرتيعزز 

 مرتفعة 0.96 2.15 أسهم المشروع في تحسن نوعية الطعام المستهلك ألسرتي
 مرتفعة 0.89 2.12 عزز المشروع القدرة على تلقي خدمات تعليمية جيدة ألسرتي
 مرتفعة 1.11 2.40 انعكس تأسيس المشروع على تحسن نوعية السكن الذي اسكنه

 مرتفعة 0.78 1.86 (مساعدة المجتمع المحيط)أسهم المشروع في تعزيز روح التكافل االجتماعي 
زيارة االهل، المناسبات، )تحسنت قدرتي على الوفاء بالتزاماتي االجتماعية تجاه 

 مرتفعة 0.88 2.03 (االعراس، واالعياد

 مرتفعة 1.02 2.33 قمت باقتناء سلع معمرة بعد تشغيل المشروع
 مرتفعة 0.82 1.88 (الكهرباء والماء)أسهم المشروع في تعزيز قدراتي على دفع الفواتير 

 مرتفعة 1.01 2.35 تحسنت قدرتي على تأمين مدخرات خاصة بعد تشغيل المشروع
 مرتفعة 0.71 1.70 االستقالل االقتصادي للمشروع عزز لدي الشعور باألمان

 مرتفعة 0.70 1.62 الخاص أفضل من العمل لدى اآلخرينامتالكي لمشروعي 
 مرتفعة 0.65 1.60 إمكانية التطور من خالل مشروعي أفضل من العمل لدى اآلخرين

 
 السؤال الرابع 1.1.1

 

 ؟(اإلدارية والمالية) غيرة في تحسين مهارات المستفيدينما هو واقع دور المشاريع الص
، كمـا (0.76)واالنحـراف المعيـاري ( 2.31)يالحـظ ان قيمـة المتوسـط العـام  5.4الجـدول  إلىوبالنظر 

دور المشـــاريع الصـــغيرة فـــي تحســـين واقـــع أســـئلة يالحـــظ ان متوســـط اجابـــات افـــراد عينـــة الدراســـة علـــى 
(. 2.91- 1.83)مــن وجهــة نظــر المبحــوثين تراوحــت مــا بــين  (اإلداريــة والماليــة)مهــارات المســتفيدين 

توافق للمبحوثين مع الباحـث فـي السـؤال الخـاص بـان أصـبح لـدي معرفـة أسـتطيع مـن  أعلىحيث كانت 
فــي المقابــل كانــت اقــل توافــق فــي ( 1.83)خاللهــا التقــدم لوظــائف حــال تعثــر المشــروع ألســباب قــاهرة 

 (.2.91)السؤال الخاص ان أدخلت برامج تدريب للعاملين في المشروع 
 

 (اإلدارية والمالية)الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين واقع دور المشاريع : 5.4جدول 
 المجموع األسئلة
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المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

اإلدارية )دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (والمالية

 مرتفعة 0.76 2.31

الوقت، االتصال، التخطيط، إدارة )اكسبني المشروع مهارات إدارية 
 (كتابة التقارير

 مرتفعة 0.80 1.98

 مرتفعة 1.03 2.44 قمت بالعمل على خطة لتوسعة المشروع
 مرتفعة 0.74 2.08 زادت قدرتي على إدارة المشروع

 مرتفعة 0.78 2.13 أسهم المشروع في تعزيز قدراتي التنفيذية
 مرتفعة 0.78 2.14 أسهم المشروع في تعزيز قدراتي الرقابية في العمل

المعامال ت )أسهم المشروع بالعمل على اكسابي مهارات مالية 
 ...(المصرفية، الضريبية

 مرتفعة 0.67 1.99

 متوسطة 1.01 2.50 قمت بالعمل على اعداد موازنة للمشروع
 مرتفعة 0.90 2.21 أسهم المشروع في اكسابي مهارات تسويقية

 مرتفعة 0.93 2.24 جديدةزادت معرفتي لمنافذ تسويقية 
 مرتفعة 1.03 2.36 عملت على تطوير بعض المعدات في المشروع

 متوسطة 1.14 2.55 قمت بتحسين المنتج تبعا لمعرفتي بالزبائن
 متوسطة 1.24 2.91 أدخلت برامج تدريب للعاملين في المشروع

 متوسطة 1.22 2.88 أصبح لدي موظفون يقومون بتسويق منتجات المشروع
 مرتفعة 0.89 2.14 أكسبني المشروع القدرة على العمل ضمن فريق

 متوسطة 1.07 2.65 أكسبني المشروع مهارة في تحليل البيانات المالية
 مرتفعة 0.90 1.97 أفكر في عمل توسعة للمشروع

أصبح لدي معرفة أستطيع من خاللها التقدم لوظائف حال تعثر 
 المشروع ألسباب قاهرة

 مرتفعة 0.72 1.83

 
دور المشـــاريع الصـــغيرة فـــي تحســـين مهـــارات المســـتفيدين )ان المحـــور الرابـــع  هاعـــالتبـــين مـــن الجـــدول 

فقـرات متوسـطة وهـذا يؤكـد  5منهـا بقيمـة مرتفعـة و 12 ،فقـرة ةعشـر  يتـألف مـن سـبع(( إلدارية والماليةا)
أدخلــت بــرامج تــدريب )مــدى التوافــق بــين اجابــات المبحــوثين والباحــث، امــا الفقــرة التــي كانــت اقــل توافقــا 

نوعية المشاريع وبساطتها ونسبتها كبيرة مثـل  إلىويعزى هذا حسب راي الباحث ( للعاملين في المشروع
قمـت بالعمـل )ثـال، وهـذا ينسـحب علـى فقـرة محل بقالة او مطعـم صـغير او محـل دجـاج علـى سـبيل الم
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قمـت بتحسـين )وكذا الفقرات التاليـة " خليها على البركة"حيث كانت معظم اإلجابات ( على اعداد موازنة
في غالبها منتجات بسيطة ليست مما يمكن ادخال تحسينات عليهـا، مثـل ( المنتج تبعا لمعرفتي بالزبائن

هـي  بعضـها مثـل صـناعة االثـاث والتطريـز وصـناعة الفخـار، تاكسي او مـا ذكـر آنفـا، وهـي ممكنـة فـي
بعــد شــرح الفقــرة كانــت ( أكســبني المشــروع مهــارة فــي تحليــل البيانــات الماليــة)اقــل نســبة مــن االخــرى، و

( يقومـون بتسـويق منتجـات المشـروع ون أصبح لدي موظف)و" وع مش مستاهل الموض" معظم اإلجابات 
ـــذلك كـــان صـــاحب  إلـــىحيـــث ان معظمهـــا ال تحتـــاج  موظـــف تســـويق والمشـــاريع التـــي كانـــت تحتـــاج ل

.المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــروع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــو نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بالعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى التســـــــــــــــــــــــــــــــــــويق
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وتمت المقابالت على فترات متقطعة  0217/0210من الفصل الثاني من العام األكاديمي  0217بدأت المتابعة مع المؤسسات ذات العالقة نهاية شهر يناير 
.عاشرة صباحا والثانية عشرة بعد الظهربين الساعة ال 18-07/10/0217

 

 المتخصصة اإلقراضمقارنة آراء المبحوثين مع آراء مسؤولي مؤسسات : 0.4جدول 
 النقد سلطة المشاريع أصحاب اإلقراض مؤسسات المحور رقم
 في وما كالضرائب، مثال كبنك النقد سلطة تعاملها الزبائن مدخرات 1

 كالودائع بنك تعتبرها ال المؤسسة صالح
 طرح يمكن حينها كالمصارف، الحوكمة تتعزز عندما ———

 .الزبائن من الودائع اإلقراض مؤسسات جمع فكرة

 العالم دول مثل له داعي وال المؤسسة، لقدرة معيار المالي الرفع 2
 الجوار دولو 

 موافقة تحتاج فاكثر 2/1 موافقة، يحتاج ال فاقل 1/1 ———
 النقد سلطة

 وكلما معينة بنسبة الرسمية المؤسسات انلزمت بها يتعلق وما الفائدة 3
 مجحف وهذا الزبون، على هاارفعن علينا ارتفعت

 استالم قبل والفائدة العمولة وخصم جدا مرتفعة
 غب وكمبياالت بياض، على شيكات المبلغ،
 ...وكفالء الطلب

 االوروبي االستثمار بنك مثل القروض ضمان برنامج
 ومطلوب مهم

 البنك بمساعدة القطاع لتطوير استراتيجية على نعمل ——— .للزبائن ونصائح تدريب، برامج يوجد تدريب برامج 4
 الدولي

 وآخرون  يشطبها بعضهم ضغط، ورقة الغرامات السداد في التعثر 5
 يحصلونها

 الكفالء على الخصم سرعة اشتكى البعض
 اخرى  وامور

——— 

 بعد للمشروع الممول متابعة 6
 القرض

 علما واالمكانية، الطلب حسب البداية، في متابعة
 مرتفعة كلفته ان

 لدفع السؤال فقط وبعده، للتقييم القرض قبل
 تجديده او القسط

 متابعة هناك ان نعلم ما على

 قرض وآخر فائدة، صفر بقرض يعمل من هناك الحسن القرض 7
 .عيني

 لتحسين الحسن القرض على أكد الجميع
 والنمو والتطور المعيشة

 الصغير المشروع تعريف توحيد على نعمل
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 اختبار فرضيات الدراسة 1.1
لفحص ان كان هناك متغير يجب حذفه من الفرضيات تم اجراء تحليل  قبل الشروع باختبار الفرضيات ال بد من فحص االرتباط بين المتغيرات المستقلة

 :ومن خالل التحليل تبين ما يلي( Factor Analysis)العوامل 
Correlation Matrix

a
 

 العمر الجنس  
التحصيل 

 العلمي
الحالة 

 االجتماعية
عدد افراد 

 االسرة
نوع 
 السكن

مكان 
 السكن

عمر 
 المشروع

النشاط 
 االقتصادي

موقع 
 المشروع

ملكية 
 المشروع

جهة 
 التمويل

قيمة 
 التمويل

الغاية من 
 التمويل

الدخل 
الشهري قبل 

 التمويل

نسبة التغير في 
الدخل الشهري 

 بعد التمويل

C
o
rr

e
la

ti
o
n

 

 0.039 0.082- 0.113- 0.101- 0.124- 0.033 0.118- 0.036 0.011 0.130- 0.055 0.028 0.291 0.014- 0.172 1.000 الجنس

 0.053 0.172 0.058- 0.084 0.023 0.010 0.125- 0.058 0.305 0.124- 0.038- 0.257 0.466 0.002 1.000 0.172 العمر

 0.070 0.025 0.084 0.076 0.059 0.061- 0.172- 0.038 0.040- 0.132- 0.147 0.166- 0.044- 1.000 0.002 0.014- التحصيل العلمي

 0.061- 0.029 0.040- 0.031 0.078- 0.033- 0.004- 0.018 0.266 0.006- 0.169 0.148 1.000 0.044- 0.466 0.291 الحالة االجتماعية

 0.165- 0.190 0.149 0.040- 0.251 0.195 0.039 0.042- 0.182 0.025- 0.172- 1.000 0.148 0.166- 0.257 0.028 عدد افراد االسرة

 0.035 0.112- 0.072- 0.103- 0.122- 0.088- 0.139- 0.025 0.075- 0.102- 1.000 0.172- 0.169 0.147 0.038- 0.055 لسكننوع ا

 0.020 0.300- 0.106- 0.112- 0.157- 0.048- 0.879 0.028- 0.208- 1.000 0.102- 0.025- 0.006- 0.132- 0.124- 0.130- مكان السكن

 0.104- 0.413 0.140 0.077 0.204 0.161 0.214- 0.145- 1.000 0.208- 0.075- 0.182 0.266 0.040- 0.305 0.011 عمر المشروع

 0.006- 0.020 0.104- 0.020 0.082- 0.024- 0.015- 1.000 0.145- 0.028- 0.025 0.042- 0.018 0.038 0.058 0.036 النشاط االقتصادي

 0.040 0.273- 0.109- 0.098- 0.160- 0.035- 1.000 0.015- 0.214- 0.879 0.139- 0.039 0.004- 0.172- 0.125- 0.118- موقع المشروع

 0.169- 0.227 0.126 0.023 0.348 1.000 0.035- 0.024- 0.161 0.048- 0.088- 0.195 0.033- 0.061- 0.010 0.033 ملكية المشروع

 0.215- 0.410 0.299 0.242 1.000 0.348 0.160- 0.082- 0.204 0.157- 0.122- 0.251 0.078- 0.059 0.023 0.124- جهة التمويل

 0.121 0.309 0.035 1.000 0.242 0.023 0.098- 0.020 0.077 0.112- 0.103- 0.040- 0.031 0.076 0.084 0.101- قيمة التمويل

 0.076- 0.161 1.000 0.035 0.299 0.126 0.109- 0.104- 0.140 0.106- 0.072- 0.149 0.040- 0.084 0.058- 0.113- الغاية من التمويل

الدخل الشهري قبل 
 التمويل

-0.082 0.172 0.025 0.029 0.190 -0.112 -0.300 0.413 0.020 -0.273 0.227 0.410 0.309 0.161 1.000 -0.187 

نسبة التغير في 
الدخل الشهري بعد 

 التمويل
0.039 0.053 0.070 -0.061 -0.165 0.035 0.020 -0.104 -0.006 0.040 -0.169 -0.215 0.121 -0.076 -0.187 1.000 

S
ig

. 
(1

-t
a
ile

d
) 

 الجنس
 

0.001 0.395 0.000 0.300 0.149 0.007 0.418 0.251 0.013 0.266 0.009 0.028 0.016 0.061 0.231 

 0.001 العمر
 

0.486 0.000 0.000 0.235 0.009 0.000 0.135 0.009 0.426 0.334 0.055 0.138 0.001 0.156 

 0.486 0.395 التحصيل العلمي
 

0.203 0.001 0.003 0.006 0.226 0.237 0.001 0.125 0.134 0.077 0.055 0.319 0.093 

 0.203 0.000 0.000 الحالة االجتماعية
 

0.002 0.001 0.457 0.000 0.367 0.471 0.267 0.070 0.282 0.228 0.289 0.124 

 0.002 0.001 0.000 0.300 عدد افراد االسرة
 

0.001 0.321 0.000 0.212 0.229 0.000 0.000 0.225 0.002 0.000 0.001 

 0.001 0.001 0.003 0.235 0.149 نوع السكن
 

0.027 0.077 0.315 0.004 0.048 0.011 0.026 0.088 0.017 0.253 

 0.027 0.321 0.457 0.006 0.009 0.007 مكان السكن
 

0.000 0.300 0.000 0.183 0.001 0.017 0.022 0.000 0.354 

 0.000 0.077 0.000 0.000 0.226 0.000 0.418 عمر المشروع
 

0.003 0.000 0.001 0.000 0.074 0.004 0.000 0.025 

 0.003 0.300 0.315 0.212 0.367 0.237 0.135 0.251 االقتصاديالنشاط 
 

0.391 0.327 0.061 0.350 0.025 0.355 0.455 

 0.391 0.000 0.000 0.004 0.229 0.471 0.001 0.009 0.013 موقع المشروع
 

0.252 0.001 0.032 0.019 0.000 0.227 

 0.252 0.327 0.001 0.183 0.048 0.000 0.267 0.125 0.426 0.266 ملكية المشروع
 

0.000 0.335 0.009 0.000 0.001 

 0.000 0.001 0.061 0.000 0.001 0.011 0.000 0.070 0.134 0.334 0.009 جهة التمويل
 

0.000 0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.335 0.032 0.350 0.074 0.017 0.026 0.225 0.282 0.077 0.055 0.028 قيمة التمويل
 

0.253 0.000 0.011 

 0.253 0.000 0.009 0.019 0.025 0.004 0.022 0.088 0.002 0.228 0.055 0.138 0.016 الغاية من التمويل
 

0.001 0.075 

الدخل الشهري قبل 
 التمويل

0.061 0.001 0.319 0.289 0.000 0.017 0.000 0.000 0.355 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
 

0.000 

التغير في نسبة 
الدخل الشهري بعد 

 التمويل
0.231 0.156 0.093 0.124 0.001 0.253 0.354 0.025 0.455 0.227 0.001 0.000 0.011 0.075 0.000 

 

a. Determinant = 0.027 
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األولي للعالقات بين حصلنا على مصفوفة توضح معامالت االرتباطات البينية والتي هي تعد الحل من الجدول اعاله 
 من وهي أكبر 2.207قد بلغت   Determinant قيمة أن كما نالحظ.  المتغيرات الداخلة في التحليل العاملي

 .المتغيرات أي بحذف نقوم ال وبالتالي 0.0001
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

0.627 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1264.689 

df 120 

Sig. 0.000 

 
وهذا يدل  (2.5)وهي أكبر من  2.007قد بلغت  KMO يتضح من الجدول اعاله بان قيمة قياس

نحصل عليها من التحليل العاملي، وكذلك نحكم بكفاية حجم  على زيادة االعتمادية للعوامل التي
وهي أقل من ( 2.222)للدائرية قد بلغ  Barlettكما نجد ان قيمة مستوى الداللة الختبار .  العينة

 .التحليل العامليوبذلك يمكم اجراء إحصائية،  داللةوهو يؤكد على وجود عالقة وذات ( 2.25)
 

 الرئيسة األولىاختبار الفرضية  1.1.1
  

في اتجاهات المبحوثين نحو ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
 : المتخصصة مع المقترضين تعزى للمتغيرات المستقلة التالية اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 الجنس -
 العمر -
 التحصيل العلمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد افراد االسرة -
 السكننوع  -
 مكان السكن -
 عمر المشروع -
 النشاط االقتصادي -
 موقع المشروع -
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 ملكية المشروع -
 (قبل الحصول على القرض)عدد العاملين في المشروع  -
 جهة التمويل -
 قيمة التمويل -
 الغاية من التمويل -
 الدخل الشهري قبل التمويل -
 .نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل -
 

 :فرضيه فرعية هي ةعشر ويتفرع عن هذه الفرضية سبع 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -1

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير النوع االجتماعي اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 والنوع االجتماعي المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 7.4جدول 
المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 مع المقترضين
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 النوع االجتماعي
 0.657 0.198 1 2.5543 ذكر
     396 2.5235 انثى

     397 2.5444 المجموع
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.657حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة وق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ال توجد فـر  -0

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير العمر اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 العمر المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 8.4جدول 
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المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 العمر

 0.486 0.863 4 2.5407 سنة فأقل 05
     393 2.5261 سنة  26-35
     397 2.5766 سنة  36-45
 2.6132 سنة  46-55

   
 2.3472 سنة فأكثر 50

   
 2.5444 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.486حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -0

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير التحصيل العلمي اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 التحصيل العلميو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 1.4جدول 
المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 المقترضين
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 التحصيل العلمي

 0.071 2.357 3 2.5557 دبلوم متوسط فأدنى
     394 2.4549 بكالوريوس
     397 2.9713 ماجستير/ دبلوم عالي 

 3.0000 دكتوراه
   

 2.5444 المجموع
   

 
يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.071حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4
المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير الحالة  اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 .االجتماعية
 

 

 الحالة االجتماعيةو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 12.4جدول 
المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 المقترضين
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 الحالة االجتماعية

 0.483 0.897 5 2.5808 عزباء/ أعزب
     392 2.8429 ة/خاطب
     397 2.5310 ة/متزوج
 2.1570 ة/مطلق

   
 2.4304 ة/أرمل

   
 3.0000 ة/منفصل

   
 2.5444 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.483حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -5

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير عدد افراد االسرة اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 
 
 

 

 عدد افراد االسرةو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 11.4جدول 
المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 مع المقترضين
Mean 

 االحصائيةالدالالت  
df F ∝ 

 2.221 23.337 1 2.4539 أفراد فأقل 5 عدد افراد االسرة
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     395 2.7993 افراد فأكثر 0
     396 2.5458 المجموع

 

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
اآلليات المتبعة في أنظمة  إلىوتعزى هذه النتيجة باعتماد الفرضية البديلة حسب راي الباحث، 

فهو للتوثيق  ، والتي تتعلق بالمقترض والمشروع، اما ما يتعلق بعدد افراد االسرةاإلقراضمؤسسات 
غالبا، ولهذا انعكست آراء المبحوثين على متغير عدد افراد االسرة، ومن هنا ظهرت الفروقات بين قيم 

 .المتوسطات
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير نوع السكن اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 
 نوع السكنو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 10.4جدول 

المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 نوع السكن

 0.042 3.202 2 2.6027 بيت منفصل
     394 2.4390 شقة

     396 3.0000 مضرب بدو
 2.5458 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.042حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
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والتي تتعلق بالمقترض والمشروع،  اإلقراضشروط مؤسسات  إلىوتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 

هذا من ناحية امكانية منحه القرض بصفته الشخصية او االعتبارية، وان المشروع قائم ونحوه من 
جد العديد الشروط، وما يتعلق بنوع السكن في حالة إذا ما كان المشروع في نفس مكان السكن، حيث يو 

من المشاريع القائمة في منازل المقترضين وخاصة في القرى، كالخياطة وبعض أنواع الزراعة، وصناعة 
 .المخلالت المنزلية ونحوه، ومن هنا ظهرت هذه الفروقات

 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -7
 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير مكان السكن اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 
 السكن ومكان المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 10.4جدول 

المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 مكان السكن

 0.004 4.498 3 2.5475 مدينة
     394 2.6254 قرية
     397 2.3106 مخيم

 2.0000 تجمع بدوي 
   

 2.5444 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.004حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
ما أشرنا اليه في البند السابق حول متغير السكن، والتي كانت  إلىوتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 

في سلطة النقد وتمتعه سببا في ظهور هذه الفروقات، وما يتعلق بالمقترض من ناحية العمر وتصنيفه 
بسمعة طيبة، وان القرض التالي يزيد او ينقص حسب التزام المقترض بدفع األقساط الشهرية، وأخرى 
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 .التوثيق ألجلتتعلق بالمشروع، وما يتعلق بعدد افراد االسرة يكون غالبا 
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -8

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير حالة العمل اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 حالة العملو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 14.4جدول 
المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 المقترضين
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 حالة العمل
 0.001 12.242 1 2.6098 اعمل قبل بدء المشروع

     395 2.3495 ال اعمل قبل بدء المشروع
     396 2.5458 المجموع

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
ان المتغير حالة العمل اعمل قبل  إلىوتعزى هذه النتيجة باعتماد الفرضية البديلة حسب راي الباحث، 

اكتسبوا خبرة عملية ومعرفه في األسواق تؤهلهم لدخول ، %74,9بدء المشروع كانت كبيرة ونسبتها 
مضمار العمل واختيار نوعيته ومنتجاته ومعرفة منافذ االسواق واالسعار المناسبة للمواد، كما ان 

تشترط في المشاريع االنتاجية ان يتمتع المقترض بالخبرة الكافية الدارة المشروع  اإلقراضمؤسسات 
 .وغيرها من الشروط

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى د فروق ذات داللة إحصائية عند ال توج -1

 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير عمر المشروع اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 

 عمر المشروعو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 15.4جدول 
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المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 عمر المشروع

 2.221 15.953 2 2.3882 مشروع جديد
     365 2.2697 فأقل سنتان

     367 2.7015 ثالث سنوات فأكثر
 2.5162 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة

 
تعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث بوجود فروق بين قيم المتوسطات، كانت بسبب اختالف عمر 
المشروع فمن ضمن شروط المشاريع االنتاجية وخصوصا إذا كان القرض كبيرا فعمر المشروع له 

عا قائما وقد مر على تأسيسه بان يكون مشرو  اإلقراضأهمية كبيرة أيضا، حيث تشترط مؤسسات 
السابقة، بالتالي إذا كان عمر المشروع  األعوامعلى األقل، وأن يكون قد حقق أرباحا خالل  انعام

قل حظوظه أف انوحظوظه أكبر، وعمر المشروع سنت ثالث سنوات فأكثر هذا يدل على نجاح ادارته
 .قل حظا من الجميع، والنتيجة في الجدول أعاله تؤكد ذلكأع الجديدة ارياقل، والمش

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى روق ذات داللة إحصائية عند ال توجد ف -12

المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير النشاط  اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 .االقتصادي

 
 النشاط االقتصاديو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 10.4جدول 

المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F   
 2.221 6.503 5 2.5721 تجاري  النشاط االقتصادي
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     389 2.1947 صناعي
     394 2.7754 زراعي
 2.5575 خدماتي

   
 2.2199 اتإنشاء

   
 2.8803 استهالكي

   
 2.5408 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
تعزى هذه النتيجة في الفروقات بين قيم المتوسطات لمتغير النشاط االقتصادي حسب راي الباحث، و 

، فمنها من يهتم وبتركيز أكبر على المشاريع اإلقراضاختالف النشاط المستهدف حسب مؤسسة  إلى
وكذلك غيرها كالزراعة،  التجارية والخدماتية في حين تحجم عن هذا القطاع مؤسسة أخرى وتقبل على

 .ون المقترض
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -11
 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير موقع المشروع اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 
 

 

 

 موقع المشروعو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 17.4جدول 
المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 المقترضين
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 موقع المشروع
 0.005 5.416 2 2.5735 مدينة
     370 2.5814 قرية
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     372 2.3030 مخيم
 2.5227 المجموع

    

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.005حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
حــول ( 6و 5)اليــه فــي البنــدين الســابقين  ةاإلشــار  تمــا تمــ إلــىتعــزى هــذه النتيجــة حســب راي الباحــث و 

 .متغيري نوع السكن ومكان السكن، فمن هنا ظهرت الفروقات بين قيم المتوسطات في الجدول أعاله
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير ملكية المشروع اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 
 ملكية المشروعو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 18.4جدول 

المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 ملكية المشروع

 2.221 27.908 2 2.4112 فردية
     366 3.0844 محاصة
     368 3.0000 غير ذلك
 2.5201 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
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مـــا تـــم ذكـــره ســـابقا فـــي وصـــف العينـــة حســـب ملكيـــة المشـــروع ان  إلـــىيعـــزى هـــذا حســـب راي الباحـــث و 
الملكيـــة الفرديـــة تغلـــب علـــى المشـــاريع الصـــغيرة فـــي فلســـطين، ممـــا يصـــعب عمليـــة الفصـــل بـــين اإلدارة 

 .والملكية، وهذا يؤدي مرونة في التوظيف والعمل، من هنا ظهرت الفروقات في قيم المتوسطات
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال -10
 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير جهة التمويل اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 
 جهة التمويلو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 11.4جدول 

المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 جهة التمويل

 2.221 83.181 3 2.9091 ابداع
     394 2.1684 فاتن
     397 2.9000 اكاد

 3.0000 فيتاس
   

 2.5444 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
جهــة  حســب ((13.3جــدول فــي ال تمــت اإلشــارة إليــهمــا  إلــىعــزى هــذه النتيجــة حســب راي الباحــث تو 

 موضـعاألخـرى  الـثالث اإلقـراضتفوق عدد مقترضـي مؤسسـات  شركة فاتنن عدد مقترضي أالتمويل، 
الدراســـة، ومـــن هنـــا ظهـــرت الفروقـــات بـــين قـــيم المتوســـطات، كمـــا انهـــا تفوقهـــا عـــددا مـــن ناحيـــة االفـــرع 
والكــادر العامــل بالتــالي تكــون هنــاك ســهولة ويســر وســرعة فــي تقــديم الخــدمات لهــذا العــدد الكبيــر مــن 

 .المقترضين
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -14
 .المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير قيمة التمويل اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 
 قيمة التمويلو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 02.4جدول 

المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 قيمة التمويل

 0.649 0.549 3 2.5893 دوالر فاقل 1222
     393 2.6623 دوالر 1001-2000
     396 2.5312 دوالر 2001-3000

 2.5264 دوالر فأكثر 0221
   

 2.5432 المجموع
    

 
يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.649حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -15
المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير الغاية من  اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 

 .التمويل
 

 الغاية من التمويلو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 01.4جدول 
المتخصصة مع  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 

 المقترضين
Mean 

 االحصائيةالدالالت  
df F ∝ 

الغاية من 
 التمويل

 2.221 21.479 3 2.3812 للتطوير
     362 2.1628 تمويل راس المال العامل
     365 2.7571 تمويل األصول الثابتة

 2.8642 تمويل المبيعات والمشتريات
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 2.5243 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
 (16.3والجدول ( 15.3ما جاء في خصائص التمويل الجدول  إلىويعزى هذا حسب راي الباحث، 

من الفرضية الرئيسية االولى، كما ان تنوع هذه المشاريع واختالف نشاطاتها وغاياتها من التمويل، 
في  اإلقراضفالقرض الصغير ليس كالمتوسط كالكبير، وكل ما سبق ينعكس على تعامل مؤسسات 

ضوء هذه االختالفات، عالوة على سياسات المؤسسات ذاتها، من هنا ظهرت تلك الفروقات في 
 .الجدول اعاله

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10

المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير الدخل الشهري  اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 .قبل التمويل

 
 
 
 

الدخل الشهري قبل و  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 00.4جدول 
 التمويل

المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

الدخل الشهري 
 التمويلقبل 

 2.221 17.518 3 2.5336 شيكل فأقل 1800
     386 2.2687 شيكل 1833-2293
     389 2.4316 شيكل 2294-3500



 

97 

 2.8603 شيكل فأكثر 0521
   

 2.5427 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
 في لما تمت اإلشارة إليهي الباحث، أود فروق بين قيم المتوسطات حسب ر تعزى هذه النتيجة بوج

-ن قيمة القرض تربط أباإلضافة إلى  ،((16.3من الفرضية الرئيسية االولى، والجدول ( 13)الجدول 
 اإلقراضبنسبة الفائدة، ومنطقيا ان من شروط مؤسسات < -بالقسط الشهري < -بالدخل الشهري < 

السابقة، فمن هنا يتم تعامل مؤسسات  األعوامان يكون المشروع الصغير قائما وقد حقق أرباحا خالل 
 .مع المقترضين وفق دخلهم الشهري قبل التمويل اإلقراض

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى روق ذات داللة إحصائية عند ال توجد ف -17

المتخصصة مع المقترضين تعزى لمتغير نسبة التغير في  اإلقراضنحو كيفية تعامل مؤسسات 
 .الدخل الشهري بعد التمويل

 
 

الدخل  نسبة التغير فيو  المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات : 00.4جدول 
 الشهري بعد التمويل

المتخصصة  اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 مع المقترضين

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

نسبة التغير في الدخل 
 الشهري بعد التمويل

 2.221 22.503 3 2.8260 %12أقل من 
10% - 25% 2.3791 381     

25.1% -50% 2.2372 384     
 2.4241 %52أكثر من 
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 2.5372 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 

وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 

ومــن خــالل متغيــر نســبة الــدخل بعــد  اإلقــراضان مؤسســات  إلــىتعـزى هــذه النتيجــة حســب راي الباحــث 
متغيــر الــدخل الشــهري قبــل التمويــل، ومــن خاللــه يمكــن مــع  ســابقا التمويــل كمؤشــر تقارنــه بمــا تــم ذكــره

مكانتـه وحصـته فــي السـوق، وغيرهـا مــن  إلــى ضـافةتحديـد مـدى نجــاح المشـروع وادارتـه مــن عدمـه، باإل
مؤسســـة اقـــراض، وعلـــى ضـــوء ذلـــك يـــتم تحديـــد آليـــة التعامـــل مـــع المعـــايير األخـــرى حســـب سياســـة كـــل 

 .المشروع والمقترض في المستقبل، من هنا تظهر الفروق بين القيم
 

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية  1.1.1
 

فـي اتجاهـات المبحـوثين نحـو ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 
 : تعزى للمتغيرات المستقلة التالية( الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 الجنس -
 العمر -
 التحصيل العلمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد افراد االسرة -
 نوع السكن -
 مكان السكن -
 عمر المشروع -
 النشاط االقتصادي -
 موقع المشروع -
 ملكية المشروع -
 (قبل الحصول على القرض، قبل الحصول على القرض)عدد العاملين في المشروع  -
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 جهة التمويل -
 قيمة التمويل -
 الغاية من التمويل -
 الدخل الشهري قبل التمويل -
 .نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل -

 

 :فرضيه فرعية هي ةويتفرع عن هذه الفرضية سبع عشر 
فـي اتجاهـات المبحـوثين نحـو ( 00 0     (الداللـة  مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -1

 .تعزى لمتغير النوع االجتماعي( الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 

 االجتماعيالنوع و  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 04.4جدول 
الحد )مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 (من البطالة
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 النوع االجتماعي
 0.363 0.828 1 2.3457 ذكر
     379 2.2710 انثى

     380 2.3229 المجموع
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.363حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 

 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0
 .تعزى لمتغير العمر( الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل  نحو

 

 العمرو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 05.4جدول 
الحد )مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 (من البطالة
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 العمر

 0.106 1.925 4 2.5558 سنة فأقل 05
     376 2.2811 سنة 26-35
     380 2.3282 سنة 36-45
 2.3808 سنة 46-55
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 2.0648 سنة فأكثر 50
   

 2.3229 المجموع
    

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.106حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -0

تعـزى لمتغيـر التحصـيل ( الحـد مـن البطالـة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلـق فـرص عمـل 
 .العلمي

 

 التحصيل العلميو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 00.4جدول 

 Mean (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 التحصيل العلمي

 0.387 1.014 3 2.3231 دبلوم متوسط فأدنى
     377 2.2804 بكالوريوس

     380 2.5794 ماجستير/ عالي دبلوم 
 3.0000 دكتوراه

   
 2.3229 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.387حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 

 

فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -4
تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة ( الحـــد مـــن البطالـــة)نحـــو مســـاهمة المشـــاريع الصـــغيرة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 

 .االجتماعية
 

 االجتماعيةالحالة و  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 07.4جدول 
الحد من )مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 (البطالة
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 الحالة االجتماعية
 0.727 0.512 4 2.4060 عزباء/ أعزب
     376 2.4118 ة/خاطب
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     380 2.2910 ة/متزوج
 2.3333 ة/مطلق

   
 2.1874 ة/أرمل

   
 . ة/منفصل

   
 2.3229 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.727حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 

 

فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     (الداللـة  مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -5
تعـزى لمتغيـر عـدد افـراد ( الحـد مـن البطالـة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فـرص عمـل 

 .االسرة
 

 عدد افراد االسرةو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 08.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 

 (الحد من البطالة)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 عدد افراد االسرة
 2.221 28.639 1 2.2094 أفراد فأقل 5
     378 2.6514 افراد فأكثر 0

     379 2.3266 المجموع
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

ما مر معنا في الدراسة واالستبانة ان المشاريع الصغيرة  إلىوتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، 
في فلسطين تغلب عليها العائلية، وبالتالي تعتمد في تسيير عملها على افراد االسرة في اإلدارة والملكية 
غالبا، وهذا يعطينا مؤشرا انه كلما زاد عدد افراد االسرة زاد عبء التوظيف على المشروع، وقل 

 .االسرة، من هنا ظهرت الفروق بين القيمالتوظيف من خارج 
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فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -0

تعـــزى لمتغيـــر نـــوع ( الحـــد مـــن البطالـــة)نحـــو مســـاهمة المشـــاريع الصـــغيرة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 
 .السكن

 
 نوع السكنو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 01.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 (الحد من البطالة)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 نوع السكن

 0.850 0.163 2 2.3346 بيت منفصل
     377 2.3073 شقة

     379 2.0000 مضرب بدو
 2.3238 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.850حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -7

تعــزى لمتغيــر مكــان ( الحــد مــن البطالــة)مســاهمة المشــاريع الصــغيرة فــي خلــق فــرص عمــل  نحــو
 .السكن

 
 مكان السكنو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 02.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 (الحد من البطالة)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 مكان السكن
 0.047 2.672 3 2.3593 مدينة
     377 2.3819 قرية



 

113 

     380 2.1016 مخيم
 2.0000 تجمع بدوي 

   
 2.3229 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.047حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
ما ورد سابقا في متغير نوع السكن بالفرضية الرئيسية االولـى والتـي  إلىيعزى ذلك حسب راي الباحث و 

ان لهــا تــاثير علــى هــذه فــي القريــة تلتهــا المدينــة فــالمخيم وآخرهــا التجمــع البــدوي، كــ أعلــىكانــت نســبتها 
 .النتيجة فظهرت تلك الفروق 

 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -8

تعـــزى لمتغيـــر حالـــة ( الحـــد مـــن البطالـــة)نحـــو مســـاهمة المشـــاريع الصـــغيرة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 
 .العمل

 
 

 حالة العملو  (الحد من البطالة)خلق فرص عمل مساهمة المشاريع الصغيرة في : 01.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 

 (الحد من البطالة)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 حالة العمل
 0.001 10.354 1 2.3913 اعمل قبل بدء المشروع

     378 2.1084 ال اعمل قبل بدء المشروع
     379 2.3238 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

( 7)ما تم ذكره سابقا في الجدول رقم  إلىتعزى هذه النتيجة باعتماد الفرضية البديلة حسب راي الباحث، 
من الفرضية الرئيسية االولى حول متغير حالة العمل، وكون المشروع القائم والذي حقق أرباحا يعطي 

خلق فرص جديدة، من هنا ظهرت  إلىمؤشرا لنجاح المشروع وادارته، واستمرارية عمله يؤدي غالبا 
 .الفروقات في القيم

 

فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى إحصـائية عنـد  ال توجد فـروق ذات داللـة -1
تعـــزى لمتغيـــر عمـــر ( الحـــد مـــن البطالـــة)نحــو مســـاهمة المشـــاريع الصـــغيرة فـــي خلـــق فـــرص عمـــل 

 .المشروع
 

 عمر المشروعو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 00.4جدول 
خلق فرص مساهمة المشاريع الصغيرة في 

 (الحد من البطالة)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 عمر المشروع

 2.221 11.937 2 2.2821 مشروع جديد
     363 1.9715 فأقل سنتان

     365 2.4389 ثالث سنوات فأكثر
 2.2936 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
متغير حالة العمل، وما مر ( 8)ما تم تناوله في الجدول السابق  إلىيعزى هذا حسب راي الباحث و 

من نتائج أخرى في الجداول السابقة، ان معظم المشاريع الصغيرة كانت غالبها من ناحية عمر 
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المشروع ثالث سنوات فأكثر، وهذا يدلل على قدرتها على االستمرارية واالستدامة، وبالتالي استيعاب 
 .عاملين جدد غالبا

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند -12

تعزى لمتغير النشاط ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 .االقتصادي

 
 النشاط االقتصاديو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 00.4جدول 

فرص عمل  مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق
 (الحد من البطالة)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 النشاط االقتصادي

 2.221 8.504 5 2.3838 تجاري 
     373 1.9775 صناعي
     378 2.5550 زراعي
 2.3453 خدماتي

   
 1.8488 اتإنشاء

   
 2.8800 استهالكي

   
 2.3192 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

ط االقتصادي من النشا مر على ذكره في متغير ما إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، 
لىولى، و الفرضية األ والمقترضين، فمن خالل  اإلقراضاختالف النشاط المستهدف حسب مؤسسة  ا 

السلع والخدمات، ولهذا ظهرت هذه الفروقات في  إلنتاجالمشروع ونشاطه يتم تحديد العمالة المطلوبة 
 .قيم المتوسطات
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -11

تعزى لمتغير موقع ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 .المشروع

 
 موقع المشروعو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 04.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 
 (البطالةالحد من )

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 موقع المشروع

 0.085 2.485 2 2.2915 مدينة
     365 2.3579 قرية
     367 2.1357 مخيم

 2.2921 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.085حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير ملكية ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 .المشروع
 

 ملكية المشروعو  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 05.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 

 (الحد من البطالة)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 ملكية المشروع
 2.221 13.441 2 2.2084 فردية

     363 2.6354 محاصة
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     365 2.7816 غير ذلك
 2.2938 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة

 
العينة حسب ملكية المشروع، والفرضية  ذكره في وصفتم ما  إلىيعزى هذا حسب راي الباحث 

الرئيسية االولى، ان اكثرية المشاريع الصغيرة في فلسطين عائلية وملكيتها فردية، وال يمكن الفصل بين 
اإلدارة والملكية، واالعتماد في العمل على أعضاء االسرة، بما يسهل عملية اتخاذ القرارات اإلدارية 

 .ا عكس هذه الفروقات في القيم التي وردت في الجدول أعالهوالمالية والمرونة في العمل، مم
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير جهة ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 .التمويل
 

 جهة التمويلو  (الحد من البطالة)الصغيرة في خلق فرص عمل مساهمة المشاريع : 00.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 

 (الحد من البطالة)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 جهة التمويل

 2.221 78.141 3 2.8333 ابداع
     377 1.9128 فاتن
     380 2.7059 اكاد

 2.8462 فيتاس
   

 2.3229 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة

 
خصائص التمويل حسب جهة  في ما تم التعرض اليه إلىعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، ت

وحصتها حجم المؤسسة المقرضة  التمويل، وكذا حسب جهة التمويل من الفرضية الرئيسية االولى،
عدد االفرع والمكاتب والموظفين والمقترضين وقيمة المحفظة االئتمانية، وانتشارها من ناحية  السوقية

ان يكون المشروع قائما وقد حقق أرباحا في السنوات األخيرة،  اإلقراضكما ان من شروط مؤسسات 
والنتيجة كانت ان معظم المشاريع قائمة منذ ثالث سنوات فاكثر، حتى ان هناك مشاريع قائمة منذ 
أربعين سنة واكثر، وهذا يعزز استمرارية واستدامة المشروع ويؤهله للتمويل والتوسع والتطوير وبالتالي 

 .باألساسيف اكبر، وهي الغاية المنشودة من المشروع الصغير تكون فرص التوظ
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     (الداللة  مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -14
تعزى لمتغير قيمة ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 .التمويل
 

 قيمة التمويلو  (الحد من البطالة)الصغيرة في خلق فرص عمل مساهمة المشاريع : 07.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 (الحد من البطالة)
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

 قيمة التمويل

 0.012 3.683 3 2.5435 دوالر فاقل 1222
     377 2.5702 دوالر 1001-2000
     380 2.4485 دوالر 2001-3000

 2.2353 دوالر فأكثر 0221
   

 2.3229 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.012حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

اختالف قيمة القروض  إلىتعزى هذه النتيجة بوجود فروق بين قيم المتوسطات حسب راي الباحث، 
وان $ 3,001وتنوعها في المؤسسة نفسها وبين مؤسسة وأخرى، حيث ان معظم القروض تجاوزت 

 شركة اكادالتي تعنى بالقروض متناهية الصغر، تليها  شركة اإلبداعالقروض البسيطة استأثرت بها 
وتحسين السكن والتي تبلغ قروضها بين  باإلنشاءاتوالتي تعنى بالريف، ثم فيتاس التي تعنى 

ومن وجهة نظر . $50,000-3,000، واكبرها قروض فاتن التي بلغت بين 30,000$-3,000$
المبحوثين انه كلما كبرت قيمة القرض كلما كانت الفرص للتطوير والتحسين وشراء معدات ومواد 

المشروع أكبر، وكلما كانت فرص التوظيف أيضا أكبر في الغالب، من هنا يتبين ان لقيمة جديدة في 
 (.الحد من البطالة)القرض عالقة طردية في خلق فرص عمل جديدة 

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -15

تعزى لمتغير الغاية من ( الحد من البطالة)فرص عمل نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق 
 .التمويل

 
 من التمويل والغاية (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 08.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 
 (الحد من البطالة)عمل 

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

الغاية من 
 التمويل

 2.221 22.047 3 2.1710 للتطوير
     360 1.8775 تمويل راس المال العامل
     363 2.5876 تمويل األصول الثابتة

 2.6113 تمويل المبيعات والمشتريات
   

 2.3064 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة

 
ما تعرضنا له في الفرضية الرئيسية الثانية، واختالف غايات  إلىتعزى الفروق حسب راي الباحث، 

منتج جديد  إضافةاو /او التطوير و/المبحوثين من التمويل، فهناك من يبحث عن التمويل للتوسعة و
او شراء معدات جديدة، وغالبية المشاريع قائمة مما يزيد على الثالث سنوات بما يعزز مكانة /و

أكثر من غيره الستيعاب عمالة جديدة  البا هذا النوع من المشاريع يكون مؤهالالمشروع واستمراريته، وغ
من نوعية االنشطة والغايات  اإلقراضاختالف توجهات مؤسسات  إلى ضافة، باإل(الحد من البطالة)

 .من التمويل، من هنا ظهرت هذه النتيجة في الفروق 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير الدخل ( الحد من البطالة)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل 

 .الشهري قبل التمويل
 

الدخل الشهري قبل و  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 01.4جدول 
 التمويل

خلق فرص مساهمة المشاريع الصغيرة في 
 (الحد من البطالة)عمل 

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

الدخل الشهري قبل 
 التمويل

 2.221 10.651 3 2.3458 شيكل فأقل 1800
     375 2.1565 شيكل 1833-2293
     378 2.1336 شيكل 2294-3500

 2.6091 شيكل فأكثر 0521
   

 2.3192 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

لىما تم التعرض له في الفرضية الرئيسية الثانية، و  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث،  متغير  ا 
ان تحدد قيمة القرض والقسط الشهري  اإلقراضالدخل الشهري قبل التمويل فمن خالله يمكن لمؤسسة 

وفي  اإلقراضونسبة الفائدة، فكل مشروع قائم وحقق أرباحا في السابق يعزز مكانته لدى مؤسسات 
خل بما يعزز االدخار وبالتالي إذا ما تم استخدامه في االستثمار السوق، ويؤثر ذلك على الد

الحد من )خلق فرص عمل جديدة  إلىاإلنتاجي، يسهم ذلك في دوران العجلة االقتصادية، بما يؤدي 
 (.البطالة

 
في اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -17

تعــزى لمتغيــر نســبة ( الحــد مــن البطالــة)المشــاريع الصــغيرة فــي خلــق فــرص عمــل نحــو مســاهمة 
 .التغير في الدخل الشهري بعد التمويل

 
نسبة التغير في و  (الحد من البطالة)مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص عمل : 42.4جدول 

 الدخل الشهري بعد التمويل
مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص 

 (د من البطالةالح)عمل 
Mean 

 الدالالت االحصائية 
df F ∝ 

نسبة التغير في الدخل 
 الشهري بعد التمويل

 2.221 16.694 3 2.5874 %12أقل من 
10% - 25% 2.2447 369     

25.1% -50% 1.9706 372     
 2.0535 %52أكثر من 

   
 2.3089 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

في كل من الفرضيات تم ذكره  إلىتعزى نتيجة هذه الفروقات بين المبحوثين حسب راي الباحث، 
الرئيسية االولى والثانية والثالثة، وتغير الدخل غالبا ما يعكس مدى نجاح المشروع حسب العائد على 
االستثمار، ويتعلق العائد بالنشاط االقتصادي للمشروع وحجمه ومدى تطوره، فكلما كان هناك زيادة في 

الحاجة لعمالة زائدة،  إلىكبر، كلما أدى ذلك الدخل كلما أصبح إمكانية الزيادة في اإلنتاج والتوسع أ
بما ينعكس على الحد من البطالة، مثل معمل خياطة او المزرعة، اال في حاالت عندما يكون 

ثمينة وغالية مثل محل ذهب او الكترونيات ونحو ذلك، وكذلك يعتبر مؤشرا  االمشروع يقدم سلع
مشروع في السوق واستدامته، وهذا ما يعزز لقياس مكانة ال اإلقراضألصحاب المشاريع ومؤسسات 

 .وجود الفروقات
 

 اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة  1.1.1
 

ـــد  ـــة إحصـــائية عن فـــي اتجاهـــات المبحـــوثين نحـــو ( 00 0     (الداللـــة  مســـتوى ال توجـــد فـــروق ذات دالل
 : تعزى للمتغيرات المستقلة التالية( الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 الجنس -
 العمر -
 التحصيل العلمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد افراد االسرة -
 نوع السكن -
 مكان السكن -
 عمر المشروع -
 النشاط االقتصادي -
 موقع المشروع -
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 ملكية المشروع -
 (قبل الحصول على القرض، قبل الحصول على القرض)عدد العاملين في المشروع  -
 جهة التمويل -
 قيمة التمويل -
 الغاية من التمويل -
 الدخل الشهري قبل التمويل -
 .نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل -

 

 :فرضيه فرعية هي ةويتفرع عن هذه الفرضية سبع عشر 
فـي اتجاهـات المبحـوثين ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد  -1

تعـزى لمتغيـر النـوع ( الحـد مـن الفقـر)في تحسـين مسـتوى المعيشـة نحو مساهمة المشاريع الصغيرة 
 .االجتماعي

 النوع االجتماعيو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 41.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (الحد من الفقر)
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 النوع االجتماعي
 0.725 0.124 1 2.0184 ذكر
     363 1.9884 انثى

     364 2.0094 المجموع

 
يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .الصفريةوبذلك تقبل الفرضية ، 0.725حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0
 .تعزى لمتغير العمر( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 
 العمر و (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 40.4جدول 

 الدالالت االحصائية Meanمساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 



 

114 

 ∝ df F (الحد من الفقر)

 العمر

 0.373 1.067 4 1.9495 سنة فأقل 05
     360 1.9604 سنة 26-35
     364 2.1127 سنة 36-45
 2.0615 سنة 46-55

   
 1.8347 سنة فأكثر 50

   
 2.0094 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.373حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
المبحوثين في اتجاهات ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

تعزى لمتغير ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 .التحصيل العلمي

 
 

 

 

 

 

 

 التحصيل العلميو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 40.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (من الفقرالحد )
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 التحصيل العلمي

 0.678 0.507 3 2.0335 دبلوم متوسط فأدنى
     361 1.9233 بكالوريوس
     364 2.1040 ماجستير/ دبلوم عالي 

 2.0000 دكتوراه
   

 2.0094 المجموع
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يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.678حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 

 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4
تعزى لمتغير الحالة ( الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة  نحو

 .االجتماعية
 

 الحالة االجتماعيةو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 44.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (الحد من الفقر)
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 الحالة االجتماعية

 0.374 1.064 4 2.0486 عزباء/ أعزب
     360 2.2741 ة/خاطب
     364 2.0006 ة/متزوج
 1.3333 ة/مطلق

   
 1.7929 ة/أرمل

   
 . ة/منفصل

   
 2.0094 المجموع

   
 

يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.374حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -5

تعزى لمتغير عدد ( الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة  نحو
 .افراد االسرة

 
عدد افراد و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 45.4جدول 
 االسرة

 الدالالت االحصائية  Meanمساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
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 ∝ df F (الحد من الفقر)

 عدد افراد االسرة
 2.221 24.833 1 1.9027 أفراد فأقل 5
     362 2.3368 فأكثرافراد  0

     363 2.0124 المجموع

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
النتائج السابقة من العينة من حجم المشروع  إلىتعزى هذه الفروقات بين المبحوثين حسب راي الباحث 

الخدمات التي يقدمها والحصة السوقية، كما ان هناك مشاريع تدر / وعدد العاملين فيه ونوعية السلع 
أرباحا مهمة ومشاريع نفقاتها بالكاد تغطي قسط القرض وبعض النفقات الضرورية، كما انه كلما زاد 

 ةت كلما زاد العبء على العائد من المشروع، فالعائلة المكونة من خمسعدد افراد االسرة كلما زاد النفقا
فردا فأكثر كما تبين ذلك في بعض اسر  18اشخاص فاقل نفقاتها ليست كالعائلة المكونة من 

 .المبحوثين
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

تعزى لمتغير نوع ( الحد من الفقر)المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة نحو مساهمة 
 .السكن

 
 نوع السكن و (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 40.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى 
 (الحد من الفقر)المعيشة 

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 نوع السكن

 0.059 2.858 2 2.0790 بيت منفصل
     361 1.8842 شقة

     363 2.0000 مضرب بدو
 2.0094 المجموع
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يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.059حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
في اتجاهات المبحوثين  ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -7

تعزى لمتغير مكان ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 .السكن

 
 مكان السكنو  (الحد من الفقر)مستوى المعيشة مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين : 47.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 مكان السكن

 0.653 0.544 3 1.9398 مدينة
     361 2.0543 قرية
     364 1.9985 مخيم

 2.0000 تجمع بدوي 
   

 2.0094 المجموع
   

 
يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.653حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
المبحوثين في اتجاهات ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -8

تعزى لمتغير حالة ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 .العمل

 
 حالة العملو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 48.4جدول 

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 
 0.095 2.808 1 2.0463 اعمل قبل بدء المشروع حالة العمل
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     362 1.8931 ال اعمل قبل بدء المشروع
     363 2.0094 المجموع

 
يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.095حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -1
تعزى لمتغير عمر ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .المشروع
 

 عمر المشروعو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 41.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (الحد من الفقر)
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 عمر المشروع

 0.024 3.751 2 1.9775 مشروع جديد
     362 1.8369 فأقل انسنت

     364 2.1053 سنوات فأكثرثالث 
 2.0094 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.024حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
انه كلما زاد عمر المشروع كلما أصبح لدى صاحب  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث و 

المشروع خبرة ومعرفة باألسواق ومنافذها واالسعار المناسبة، وتعزز قدرته على إدارة المشروع، عالوة 
في  ون لرة والخبرة التي يكتسبها العامعلى سمعة المشروع التجارية ومنتجاته، وزد على ذلك المها

المشروع، كل هذا يساعد على خفض التكلفة ويزيد من جودة المنتج وبسعر منافس، وكل هذا يعزز 
 .استمرارية عمل المشروع
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في اتجاهات  (00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -12
تعزى ( الحد من الفقر)المبحوثين نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .لمتغير النشاط االقتصادي
 

النشاط و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 52.4جدول 
 االقتصادي

شة مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعي
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 النشاط االقتصادي

 0.003 3.641 5 2.0030 تجاري 
     357 1.8859 صناعي
     362 2.4428 زراعي
 2.1210 خدماتي

   
 1.6927 اتإنشاء

   
 2.2410 استهالكي

   
 2.0094 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.003حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

المشاريع الصغيرة لها دور  نأكدت أالدراسات السابقة التي  إلىتعزى هذه النتيجة كما يري الباحث، 
في تحسين مستوى المعيشة، وكما يوجد مشاريع انجح من أخرى، هناك أنشطة حصتها السوقية أكبر 

، منها 135،401ن عدد المنشآت العاملة في فلسطين أخرى، وقد مر في الجداول السابقة من أ
أن نشاط تجارة الجملة منشأة في قطاع غزة، وتبين  44،118منشأة في الضفة الغربية و 11،020

، منها في رام هللا 70،800والتجزئة احتل المرتبة االولى حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط 
منشأة، في حين ان المرتبة التالية بفارق كبير جدا كانت أنشطة الصناعة التحويلية  6,131والبيرة 
 .ومن شان هذه المعطيات ان تفسر وجود فروقات. منشأة 1,520
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -11

تعزى لمتغير موقع ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 .المشروع

 
موقع و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 51.4جدول 
 المشروع

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 موقع المشروع

 0.549 0.600 2 1.9654 مدينة
     362 2.0531 قرية
     364 1.9706 مخيم

 2.0094 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.549حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير ملكية ( الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة  نحو

 .المشروع
 

ملكية و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 50.4جدول 
 المشروع

 صغيرة في تحسين مستوى المعيشةمساهمة المشاريع ال
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 ملكية المشروع
 2.221 12.228 2 1.9386 فردية

     360 2.1551 محاصة
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     362 2.6073 غير ذلك
 2.0124 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

ان الملكية الفردية تغلب على المشاريع الصغيرة خصوصا  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 
موزع على يليه في الملكية المحاصة وأخيرا ( PCBS)في فلسطين، ويؤكد ذلك المسح الذي قام به 

أربع فئات، وكما تؤكد الدراسات السابقة والحالية ان العائلية من خاصيات هذه المشاريع، وال يوجد 
فصل بين اإلدارة والملكية، وبالتالي االعتماد بسير العمل على افراد االسرة، ولهذا توجد فروق في قيم 

 .المتوسطات
 

 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير جهة ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .التمويل
 

 جهة التمويلو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 50.4جدول 
الحد )مستوى المعيشة مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين 

 (من الفقر
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 جهة التمويل

 2.221 35.845 3 2.3333 ابداع
     361 1.7077 فاتن
 364 2.2105 اكاد

  
 2.4746 فيتاس

   
 2.0094 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انـه توجـد فـروق بـين قـيم المتوسـطات وذات داللـة إحصـائية وذلـك واضـح مـن 
وبذلك تـرفض الفرضـية الصـفرية  وتقبـل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 
له في  ما تعرضنا إلىعزى هذه النتيجة بوجود فروق بين قيم المتوسطات حسب راي الباحث، ت

الفرضية الرئيسية االولى، من الفرضية الرئيسية الثانية حسب جهة التمويل، كما و  ،خصائص التمويل
وتوسع انتشارها وكثرت افرعها ومكاتبها، كلما  اإلقراضانه كلما كبرت المحفظة االئتمانية لمؤسسة 

كان بمقدورها إعطاء قروض أكثر وأكبر للمشاريع القائمة والتي حققت أرباحا في السنوات االخيرة، 
اكبر في تحسين مستوى  االمشاريع، بما يحقق فرص ألصحابدخول أكثر  إلىوبالتالي يؤدي هذا 

 (.الحد من الفقر)المعيشة 
 

في اتجاهات ( 00 0     ( الداللة مستوى ذات داللة إحصائية عند ال توجد فروق  -14
تعزى ( الحد من الفقر)المبحوثين نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .لمتغير قيمة التمويل
 

 قيمة التمويلو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 54.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (الحد من الفقر)
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 قيمة التمويل

 0.081 2.257 3 2.0000 دوالر فاقل 1222
     361 1.9530 دوالر 1001-2000
     364 2.1960 دوالر 2001-3000

 1.9538 دوالر فأكثر 0221
   

 2.0094 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.081حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
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المبحوثين في اتجاهات ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -15
تعزى لمتغير ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .الغاية من التمويل
 

 الغاية من التمويلو  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 55.4جدول 
مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 (من الفقرالحد )
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 الغاية من التمويل

 2.221 15.125 3 1.9890 للتطوير
     356 1.5738 تمويل راس المال العامل
     359 2.2982 تمويل األصول الثابتة

 2.0304 تمويل المبيعات والمشتريات
   

 2.0095 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
النتائج السابقة من العينة حيث ان هناك مشاريع على راي  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 

بعض المبحوثين عائداته بالكاد تغطي القسط والمصاريف األساسية فغاياته تختلف عن تلك التي تدر 
لبدايات تجهيز وتهيئة لالنطالق، وبالتالي مازال في ا إلىأرباحا كبيرة، فتمويل المشروع الجديد يحتاج 

على المدى القريب، اما المشروع القائم والذي حقق أرباحا في السنوات  أرباح ومن الصعوبة تحقيق
او التطوير والتوسعة وهكذا، بما يدلل على نجاح / السابقة، غالبا تكون غاياته لتمويل أصول ثابتة و 

 ألصحاب( الحد من الفقر)المشروع وادارته ويعزز ذلك استدامته، وينعكس ذلك على تحسين المعيشة 
 .المشاريع والعاملين فيها، ولهذا توجد فروق بين قيم المتوسطات
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى لمتغير الدخل ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .الشهري قبل التمويل
 

الدخل و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 50.4جدول 
 الشهري قبل التمويل

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

الدخل الشهري قبل 
 التمويل

 2.221 9.525 3 1.9498 شيكل فأقل 1800
     361 1.7891 شيكل 1833-2293
     364 1.9023 شيكل 2294-3500

 2.2984 شيكل فأكثر 0521
   

 2.0094 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل  وبذلك، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
الفرضية و ما جئنا على ذكره في الفرضية الرئيسية االولى  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 

هذا على  الفرضية الرئيسية الثالثة، كما انه كلما كان الدخل قبل التمويل مرتفعا دل  و الرئيسية الثانية، 
مكانية التمويل وااللتزام أكبر من غيره والعكس صحيح، كما ان هذا  نجاح المشروع وادارته،  مؤشروا 

لقياس نسبة التغير قبل وبعد التمويل ليتبين مدى تقدمه من عدمه، وبناء عليه يتم التعامل مع المشروع 
وصاحبه، علما ان معظم المشاريع كانت من الدخول المرتفعة نسبيا، بما يعزز إمكانية تحسين 

 .، ولهذا توجد فروق في قيم المتوسطات(الحد من الفقر) المعيشة
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -17
تعزى لمتغير نسبة ( الحد من الفقر)نحو مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 

 .التغير في الدخل الشهري بعد التمويل
 

نسبة التغير و  (الحد من الفقر)مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة : 57.4جدول 
 في الدخل الشهري بعد التمويل

مساهمة المشاريع الصغيرة في تحسين مستوى المعيشة 
 (الحد من الفقر)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

نسبة التغير في الدخل الشهري 
 بعد التمويل

 2.221 16.142 3 2.3217 %12أقل من 
10% - 25% 1.8454 361     

25.1% -50% 1.7304 364     
 1.9218 %52أكثر من 

   
 2.0094 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

لقياس مدى تقدم المشروع ونجاح ادارته من  ان هذا مؤشر إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 
ية الرئيسية ، وما تناولناه الفرضاإلقراضعدمه، ومن هنا تكون آلية للتعامل معه من قبل مؤسسات 

الحد )وما تم ذكره من نجاح المشروع والزيادة في العائد، بما يعزز إمكانيات تحسين المعيشة  ،الثانية
 .فظهرت الفروق في النتيجة( من الفقر

 
 اختبار الفرضية الرئيسة الرابع  1.1.1
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فـي اتجاهـات المبحـوثين نحـو ( 00 0     ( الداللـة مسـتوى ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد 
تعــزى للمتغيــرات المســـتقلة ( اإلداريــة والماليـــة)دور المشــاريع الصــغيرة فــي تحســـين مهــارات المســتفيدين 

 : التالية
 الجنس -
 العمر -
 التحصيل العلمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد افراد االسرة -
 نوع السكن -
 مكان السكن -
 عمر المشروع -
 النشاط االقتصادي -
 موقع المشروع -
 ملكية المشروع -
 (الحصول على القرض بعدقبل الحصول على القرض، )عدد العاملين في المشروع  -
 جهة التمويل -
 قيمة التمويل -
 الغاية من التمويل -
 الدخل الشهري قبل التمويل -
 .نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل -

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية سبع عشر فرضيه فرعية هي

في اتجاهات المبحوثين  (00 0     ( الداللة مستوى داللة إحصائية عند ال توجد فروق ذات  -1
 .تعزى لمتغير( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
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النوع و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 58.4جدول 
 االجتماعي

المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين دور 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 النوع االجتماعي
 0.027 4.935 1 2.3702 ذكر
     365 2.1778 انثى

     366 2.3125 المجموع

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.027حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
ان نسبة الذكور كما مر في الجداول  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، و  .الفرضية البديلة

 .السابقة كانت أكثر من ضعف االناث ولهذا توجد فروق بين قيم المتوسطات
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

تعزى لمتغير ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .العمر

 
 العمرو  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 51.4جدول 

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 العمر

 0.475 0.882 4 2.4491 سنة فأقل 05
     362 2.2800 سنة 26-35
     366 2.2877 سنة 36-45
 2.4119 سنة 46-55

   
 2.1523 سنة فأكثر 50

   
 2.3125 المجموع
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يالحــظ مــن الجــدول اعــاله انــه ال توجــد فــروق بــين قــيم المتوســطات وذات داللــة إحصــائية وذلــك واضــح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.475حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

تعزى لمتغير ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .التحصيل العلمي

 
التحصيل و  (اإلدارية والمالية)تحسين مهارات المستفيدين دور المشاريع الصغيرة في : 02.4جدول 
 العلمي

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 التحصيل العلمي

 0.015 3.512 3 2.3769 دبلوم متوسط فأدنى
     363 2.0960 بكالوريوس

     366 2.2332 ماجستير/ عالي دبلوم 
 3.0000 دكتوراه

   
 2.3125 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.015حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .البديلةالفرضية 
 

الفروقات بين المبحوثين من ناحية التحصيل العلمي والتي  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 
/ البكالوريوس ثم ادناها كانت الدبلوم العاليتلتها  %73,4كانت اعالها دبلوم متوسط فاقل بنسبة 

المبحوثين ال يستفيدون ماجستير فالدكتوراه، كما اكدت االحصائيات الرسمية ان الشباب وهم غالب 
 بشكل كامل من نظام التعليم، عكست هذه النتيجة ومن هنا وجدت فروقات بين قيم المبحوثين
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4
تعزى لمتغير الحالة ( والماليةاإلدارية )نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 .االجتماعية
 

الحالة و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 01.4جدول 
 االجتماعية

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 االجتماعيةالحالة 

 0.914 0.243 4 2.3464 عزباء/ أعزب
     362 2.4118 ة/خاطب
     366 2.2995 ة/متزوج
 2.0000 ة/مطلق

   
 2.3945 ة/أرمل

   
 . ة/منفصل

   
 2.3125 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 
 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.914حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -5

تعزى لمتغير عدد ( اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين  نحو
 .افراد االسرة

 
عدد افراد و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 00.4جدول 
 االسرة

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (والماليةاإلدارية )

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 
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 عدد افراد االسرة
 2.221 41.205 1 2.1719 أفراد فأقل 5
     363 2.7339 فأكثرافراد  0

     364 2.3134 المجموع

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
ان الفروقات بين المبحوثين في عدد افراد االسرة حسب ما  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث 

وهو متوسط عدد  افراد فاقل زادت على السبعين في المائة 5مر في الجداول السابقة ان عدد االسرة 
، ولهذا انعكست %30افراد االسرة في فلسطين حسب االحصائيات الرسمية، والفئة األخرى اقل من 

 .هذه الفروقات على قيم المتوسطات
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

تعزى لمتغير نوع ( اإلدارية والمالية)المستفيدين  نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات
 .السكن

 
 نوع السكنو  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 00.4جدول 

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 السكننوع 

 0.188 1.678 2 2.3674 بيت منفصل
     362 2.2185 شقة

     364 2.0000 مضرب بدو
 2.3134 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 
 .تقبل الفرضية الصفريةوبذلك ، 0.188حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
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في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -7

تعزى لمتغير مكان ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .السكن

 
 مكان السكنو  (اإلدارية والمالية)المستفيدين دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات : 04.4جدول 

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 مكان السكن

 0.232 1.435 3 2.2071 مدينة
     363 2.3328 قرية
     366 2.4133 مخيم

 3.0000 تجمع بدوي 
   

 2.3125 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 

 .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية، 0.232حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 
في اتجاهات المبحوثين  (00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -8

تعزى لمتغير حالة ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .العمل

 
 حالة العملو  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 05.4جدول 

المستفيدين دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 حالة العمل
 2.221 19.514 1 2.4074 اعمل قبل بدء المشروع

     363 2.0037 ال اعمل قبل بدء المشروع
     364 2.3105 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
عمل قبل أ ان المتغير حالة العمل  إلىتعزى هذه النتيجة باعتماد الفرضية البديلة حسب راي الباحث، 

دارية تؤهلهم اكتس، %74,9بدء المشروع نسبتها  ق ومنافذها، مقابل اسو معرفة األلبوا خبرات مالية وا 
تشترط في ان يتمتع المقترض بالخبرة الكافية  اإلقراضنسبة ضئيلة للفئة الثانية، كما ان مؤسسات 

 .الدارة المشروع، من هنا توجد فروق بين قيم المتوسطات
 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -1

لمتغير عمر تعزى ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .المشروع

 
عمر و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 00.4جدول 
 المشروع

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 عمر المشروع

 2.221 10.250 2 2.4195 مشروع جديد
     364 1.9785 فأقل سنتان

     366 2.3965 ثالث سنوات فأكثر
 2.3125 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وتقبل وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
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هذا على حسن ادارته، كما  كلما زاد عمر المشروع دل   هنأ إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، 

 التي عمرها سنتانعمرها ثالث سنوات فأكثر كانت كبيرة تلتها نسبة مرتفعة التي ن نسبة المشاريع أ
دارية أكثر من غيرهم، ، وهذا يعزز ان أصحاب المشاريع والعاملين اكتسبو فأكثر ا خبرات مالية وا 

 .ومن هنا ظهرت فروق بين قيم متوسطات. واستمرارية المشروع يعتبر مؤشرا لذلك
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -12
تعزى لمتغير ( والماليةاإلدارية )نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 .النشاط االقتصادي
 

والنشاط  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 07.4جدول 
 االقتصادي

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 االقتصاديالنشاط 

 0.022 2.657 5 2.3313 تجاري 
     358 1.9854 صناعي
     363 2.7712 زراعي
 2.2780 خدماتي

   
 2.2199 اتإنشاء

   
 2.5826 استهالكي

   
 2.3087 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.022حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
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ان نتائج النشاط االقتصادي انعكست فروقاته على نتائج  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، 
دمات تلتها االنشاءات، الجدول أعاله، حيث كانت أكبر نسبة في التجاري يليها بنسبة اقل بكثير الخ

بنوع معين عزز هذه النتيجة، ومن هنا ظهرت  والمستفيدين اإلقراضكما ان اهتمامات مؤسسات 
 .فروقات في قيم المتوسطات

  
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -11

تعزى لمتغير موقع ( اإلدارية والمالية)المستفيدين نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات 
 .المشروع

 
 

موقع و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 08.4جدول 
 المشروع

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 موقع المشروع

 0.121 2.123 2 2.2007 مدينة
     364 2.3353 قرية
     366 2.4263 مخيم

 2.3125 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه ال توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح 

 .تقبل الفرضية الصفريةوبذلك ، 0.121حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أكبر من التي   قيمة من 
 

في اتجاهات ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10
تعزى ( اإلدارية والمالية)المبحوثين نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 .لمتغير
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ملكية و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 01.4جدول 
 المشروع

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 ملكية المشروع

 2.221 13.881 2 2.2227 فردية
     361 2.6658 محاصة
     363 2.8474 غير ذلك
 2.3143 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

ان الملكية الفردية تغلب على المشاريع الصغيرة، وان من  إلىيعزى هذا حسب راي الباحث 
 .خصائصها العائلية، وهذه النتيجة انعكست على فروقات قيم المتوسطات في الجدول أعاله

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10

تعزى لمتغير جهة ( اإلدارية والمالية)مهارات المستفيدين نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين 
 .التمويل

 
جهة  و (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 72.4جدول 
 التمويل

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 جهة التمويل
 2.221 33.161 3 2.9600 ابداع
     363 2.0154 فاتن
     366 2.7895 اكاد
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 2.6441 فيتاس
   

 2.3125 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
لرئيسية الثالثة حسب جهة الفرضية افي ما تم التعرض له  إلىعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، ت

كما ان الفروقات في نسب حصص المؤسسات كان له انعكاس على نتائج الجدول  ،اوغيره التمويل
اهتمامات مختلفة لدى المؤسسات وأصحاب المشاريع باالنشطة والمناطق، ومن  إلى ضافةأعاله، بإإل

، ان من ضمن الشروط األساسية اإلقراضخالل المقابالت التي اجراها الباحث مع مسؤولي مؤسسات 
ع االنتاجية الصغيرة توفر الخبرة والمهارة في إدارة المشروع قبل إعطاء القرض، القراض المشاري

فيفترض في المشروع القائم والذي حقق أرباحا خالل السنوات السابقة وجود إدارة ناجحة تقف خلفه، 
 .وبالضرورة ان يكتسب مهارات إدارية ومالية بعد ذلك، واال ستتغير آليات تعامل المؤسسات الممولة

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -14

تعزى لمتغير قيمة ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .التمويل

 
 قيمة التمويلو  (والماليةاإلدارية )دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 71.4جدول 

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 قيمة التمويل

 0.031 2.989 3 2.4959 دوالر فاقل 1222
     363 2.6144 دوالر 1001-2000
     366 2.4091 دوالر 2001-3000

 2.2376 فأكثر دوالر 0221
   

 2.3125 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.031حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 
ئيسية الثالثة حسب جهة ما تم ذكره سابقا في الفرضية الر  إلىتعزى هذه النتيجة حسب راي الباحث، 

الفرضية الرئيسية الثانية حسب قيمة التمويل، وغيرهما من الجداول، وان من مؤسسات التمويل و 
تشترط وجود إدارة كفؤة ومؤهلة، وان يملك المتقدم لطلب القرض الخبرة الكافية الدارة  اإلقراض

المشروع، هذا كله قبل إعطاء القرض فمن باب أولى بعد القرض، ولكن هذا ال يمنع وجود فروق بينها 
 .اليةفمع اختالف المشاريع وانشطتها االقتصادية ينعكس هذا على مدى تحسن المهارات اإلدارية والم

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -15

تعزى لمتغير ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .الغاية من التمويل

 
لغاية من او  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 70.4جدول 
 التمويل

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 (اإلدارية والمالية)

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

 الغاية من التمويل

 2.221 14.700 3 2.2103 للتطوير
     357 1.9536 تمويل راس المال العامل
     360 2.6486 تمويل األصول الثابتة

 2.3535 تمويل المبيعات والمشتريات
   

 2.3169 المجموع
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يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 

 .البديلةالفرضية 
 

الفرضية الرئيسية الثانية، و الذي ذكر في الفرضية الرئيسية االول  إلىيعزى هذا حسب راي الباحث، 
لىالفرضية الثانية، و و  الغاية  إلى ضافةنتائج خصائص التمويل التي انعكست على الجدول أعاله، باإل ا 

من هنا ظهرت . ين والعاملينمن التمويل إذا كانت ادخال برامج تدريب لرفع كفاءة ومهارة القائم
 .الفروق بين قيم المتوسطات

 
في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -10

تعزى لمتغير ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 .الدخل الشهري قبل التمويل

 
الدخل و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين  :70.4جدول 

 الشهري قبل التمويل
دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 (اإلدارية والمالية)
Mean 

 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

الدخل الشهري قبل 
 التمويل

 2.221 7.384 3 2.4205 شيكل فأقل 1800
     363 2.1601 شيكل 1833-2293
     366 2.1339 شيكل 2294-3500

 2.5423 شيكل فأكثر 0521
   

 2.3125 المجموع
   

 
يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25يبلغ قيمتها أقل من التي   قيمة 
 .الفرضية البديلة

 



 

139 

، ااإلشارة اليه في الفرضية الرئيسية الثالثة وغيره تما تم إلىتعزى هذه النتيجة وحسب راي الباحث، 
دارية وأخرى متوفرة في القائمين ولو بحده األدنى تتطور  إلىهناك مشاريع تحتاج أن  مهارات مالية وا 

مهارات وال يوجد امكانيات،  إلىريب والعمل وفق االمكانيات المتاحة، وأخرى تحتاج مع الخبرة والتد
تلك المهارات كالعمل على تاكسي او في محل بقالة بسيط  إلىفي حين ان هناك مشاريع ال تحتاج 

 .في قرية، من هنا تظهر تلك الفروق في القيم
 

في اتجاهات المبحوثين ( 00 0     ( الداللة مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -17
تعزى لمتغير ( اإلدارية والمالية)نحو دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 

 .نسبة التغير في الدخل الشهري بعد التمويل
 

نسبة التغير و  (اإلدارية والمالية)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين : 74.4جدول 
 الدخل الشهري بعد التمويلفي 

دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات 
 (اإلدارية والمالية)المستفيدين 

Mean 
 الدالالت االحصائية 

df F ∝ 

نسبة التغير في الدخل 
 الشهري بعد التمويل

 2.221 13.380 3 2.5765 %12أقل من 
10% - 25% 2.2749 363     

25.1% -50% 1.9675 366     
 2.1729 %52أكثر من 

   
 2.3125 المجموع

   
 

يالحظ من الجدول اعاله انه توجد فروق بين قيم المتوسطات وذات داللة إحصائية وذلك واضح من 
وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  وتقبل ، 0.001حيث بلغت  2.25التي يبلغ قيمتها أقل من   قيمة 

 .الفرضية البديلة
 

ما تطرقنا اليه في الفرضيات الرئيسية االولى والثانية  إلىتعزى هذه النتيجة وحسب راي الباحث، 
والثالثة حول خصائص المشروع والدخل قبل وبعد التمويل، ويرتبط تغير الدخل غالبا مع مدى نجاح 
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قتصادي للمشروع المشروع وفقا لمعيار العائد على االستثمار، ويتعلق العائد غالبا بطبيعة النشاط اال
 .وحجمه ومدى تطور المهارات اإلدارية، ومن هنا ظهرت هذه الفروقات
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 الخامس الفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصيات واالستنتاجات النتائج
 

 ملخص نتائج الدراسة 1.1
 

 :اهمها ومن وفرضياته، البحث أهداف تعزز نتائج إلى التوصل تم وقد
 وتحسين والفقر البطالة من والحد عمل فرص توفير في كبير وبشكل تسهم الصغيرة المشاريع ان

 مرتفعة، الدراسة محاور لجميع الموافقة لدرجة العام المعدل متوسط قيمة وكانت المعيشة، مستوى 
 رجةد كانت المقترضين، مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية حول األول المحور ففي

 الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة نحو الثاني المحور اما متوسطة، الموافقة
 في الصغيرة المشاريع مساهمة حول الثالث المحور اما مرتفعة، الموافقة درجة كان (البطالة من

 ة،مرتفع المحور فقرات كافة في الموافقة درجة كانت (الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين
 اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع لدور بالنسبة الرابع المحور واخيرا
 :كالتالي وهي مرتفعة، الموافقة درجة كانت (والمالية

 
 المحور األول 1.1.1

 

درجة الموافقة كانت متوسطة حسب  ،المتخصصة مع المقترضين اإلقراضكيفية تعامل مؤسسات 
 :التالي
 تلقيت للمشروع، جدوى  دراسة إجراءب قمت المشروع، نشطةأل المقرضة الجهة تتابع :الفقرات
 لي قدمت القرض، على الحصول قبل للمشروع الجدوى  دراسة في اإلقراض مؤسسة من مساعدة
 مؤسسة من تمويال وتلقيت المشروع، تشغيل بعد (مجانية استشارات) فنية مساعدة اإلقراض مؤسسة
 واجهأ لم :التالية الفقرات ماأ .متوسطة الموافقة درجة كانت راتالفق هذه جميع للمشروع، اخرى  مالية
 عند اإلقراض مؤسسة في تمييزا أواجه ولم القرض، طلب عند اإلقراض مؤسسة في عقبات أي

 والتمويل القرض، طلب عند الضمانات من اكثير  اإلقراض مؤسسة مني تطلب ولم القرض، طلب
 العائد مع القرض سداد فترات وتتناسب المشروع، تكاليف لتغطية كافيا كان عليه حصلت الذي
 درجة كانت السداد في تعثري  عند ترهقني اتإجراء إلى اإلقراض مؤسسة تعمد ولم المشروع، على

 .مرتفعة الموافقة
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 المحور الثاني 1.1.1
 

، كانــت درجــة الموافقــة فــي (الحــد مــن البطالــة)المشــاريع الصــغيرة فــي خلــق فــرص عمــل مســاهمة 
 :متوسط المعدل العام مرتفعة وفق ما يلي

 المقرضة الجهة متابعة الحكومية، الوظائف في المشاركة نسبة من الصغيرة المشاريع تقلل :الفقرات
 التوظيف، فرص يادةز  في تساعد المشروع عمل استمرارية العمل، استمرارية عزز المشروع ةألنشط
 في مشروعال ساعد الفلسطيني، السوق  في (المياومة) الجزئية العمالة تقليل في الصغيرة المشاريع تسهم
 دائمون  موظفون  ويوجد االسرة، من أكبر لعدد فرص يوفر المشروع توسعة ألسرتي، عمل فرص توفير
 األسرى  من أعضاء استفاد :االخرى  الفقرات ماأ .تفعةمر  جميعها الموافقة درجة تكان المشروع، في

 لنشاط مساندة قطاعات) أخرى  قطاعات من مشاريع تنمية في المشروع أسهم المشروع، في بالعمل
  .متوسطة الموافقة درجة كانت الفلسطيني، للسوق  جديدة منتجات انتاج في المشروع وأسهم ،(المشروع

 
 المحور الثالث 1.1.1

 

، كانــت درجــة الموافقــة (الحــد مــن الفقــر)شــاريع الصــغيرة فــي تحســين مســتوى المعيشــة مســاهمة الم
 :مرتفعة في جميع الفقرات كما يلي

 المشروع وأسهم الشهري، الدخل نسبة يزيد المشروع وتوسعة الشهري، دخلي زيادة في المشروع أسهم
 توفير على قدرتي تعزيز في المشروع وأسهم أسرتي، مستلزمات معظم توفير على قدرتي تعزيز في

 وأسهم ألسرتي، جيدة صحية، خدمات تلقي على القدرة المشروع وعزز أسرتي، مستلزمات معظم
 تعليمية خدمات تلقي على القدرة المشروع وعزز ألسرتي، المستهلك الطعام نوعية تحسن في المشروع

 في المشروع وأسهم ه،اسكن الذي السكن نوعية تحسن على المشروع تأسيس وانعكس ألسرتي، جيدة
 بالتزاماتي الوفاء على قدرتي وتحسنت ،(المحيط المجتمع مساعدة) االجتماعي التكافل روح تعزيز

 تشغيل بعد معمرة سلع باقتناء وقمت ،(واالعياد االعراس، المناسبات، االهل، زيارة) تجاه االجتماعية
 على قدرتي وتحسنت ،(والماء الكهرباء) الفواتير دفع على قدراتي تعزيز في المشروع وأسهم المشروع،

 الشعور لدي عزز للمشروع االقتصادي واالستقالل المشروع، تشغيل بعد خاصة مدخرات تأمين
مكانية اآلخرين، ىلد العمل من أفضل الخاص لمشروعي وامتالكي باألمان،  خالل من التطور وا 
 .مرتفعة جميعها الموافقة درجة وكانت اآلخرين، لدى العمل من أفضل مشروعي
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كانـت درجـة الموافقـة فـي ( اإلداريـة والماليـة)دور المشاريع الصغيرة في تحسين مهارات المستفيدين 
 :متوسط المعدل العام مرتفعة حسبما يلي

 بالعمل وقمت ،(التقارير كتابة االتصال، الوقت، إدارة التخطيط،) إدارية مهارات المشروع اكسبني
 قدراتي تعزيز في المشروع وأسهم المشروع، إدارة على قدرتي وزادت المشروع، لتوسعة خطة على

 اكسابي على بالعمل المشروع وأسهم العمل، في الرقابية قدراتي تعزيز في المشروع وأسهم التنفيذية،
 تسويقية، مهارات اكسابي في المشروع وأسهم ،(…الضريبية المصرفية، تعامال  الم) مالية مهارات
 وأكسبني المشروع، في المعدات بعض تطوير على وعملت جديدة، تسويقية لمنافذ معرفتي وزادت

 رفةمع لدي وأصبح للمشروع، توسعة عمل في وأفكر فريق، ضمن العمل على القدرة المشروع
 .مرتفعة الموافقة درجة كانت قاهرة، ألسباب المشروع تعثر حال لوظائف التقدم خاللها من أستطيع

 لمعرفتي تبعا المنتج بتحسين وقمت للمشروع، موازنة اعداد على بالعمل قمت :االخرى  الفقرات اما
 بتسويق يقومون  موظفون  لدي وأصبح المشروع، في للعاملين تدريب برامج وأدخلت بالزبائن،
 الموافقة درجة كانت المالية، البيانات تحليل في مهارة المشروع أكسبني المشروع، منتجات
 .متوسطة

 
 ستنتاجاتالا 2.5



 عند كثيرة ضمانات اإلقراض اتمؤسس منهم تطلب ولم تمييز يأ المشاريع أصحاب يواجه لم -
 النتيجة كانتو  المشروع، تكاليف لتغطية كافيا كان عليه حصلوا الذي والتمويل القرض، طلب
 النتيجة هذه من يتضح حيث المؤسسات، بهذه المستفيدين التزام استمرارية يعزز وهذا ،مرتفعة
 .معهم اإلقراض مؤسسات تعامل على المستفيدين هؤالء رضا مدى

 
 استمرارية يضعف وهذا متوسطة، النتيجة كانت المشروع ألنشطة المقرضة لجهةا متابعة ماأ  -

 العاملين تعطل على عالوة جدد عاملين استيعاب على القدرة عدم إلى يؤدي مما المشروع، عمل
 انه المقرضة الجهة متابعة فقرة حول الثاني المحور في المبحوثين آراء عكس ما وهذا القدامى،
 الممولة المؤسسة قبل من المتابعة ان”و مرتفعة، النتيجة وكانت المشروع، ملع استمرارية يعزز
 ن يرو  المبحوثين معظم أنو  ،“الموظفين عدد زيادة إلى يؤدي مما المشروع عمل استمرارية يعزز

 معرفة على االقدر ألنها المقرضة الجهة تتابعه ان واألولى” المشروع تتابع جهة وجود ضرورة“
 .واحتياجاته ظروفه
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 النتيجة كانت للمشروع، جدوى  دراسة بعمل قاموا قد كانوا ان المشاريع ألصحاب وبالنسبة -
 جدوى  دراسة ضعف او عدم الصغيرة المشاريع فشل اسباب من" ان فيها جاء كما متوسطة،

 تسويقي أو تمويلي موقف في يجعلها الذي األمر بتنفيذها، الشروع قبل االقتصادية للمشروعات
 مما وهذا) ."الداخلية االقتصادية الظروف أو ق السو  لمتطلبات مالئم وغير ضعيف إنتاجي أو

 (.بها البدء قبل المشاريع أصحاب تأهيل باتجاه الدفع يستدعي
 

 النتيجة كانت المشروع تشغيل بعد فنية مساعدة اإلقراض مؤسسة قدمت لو فيما وكذلك -
 .الصغيرة للمشاريع والفنية االدارية الكفاءات وتطوير بالعمالة االهتمام ضروري ال منو  متوسطة،

 نأو  متوسطة، النتيجة كانت اخرى  مالية مؤسسة من تمويل تلقي على االجابة معرض وفي
 بين واالنسجام الوفاء من انوع هناك وكأن أخرى، جهة من تمويال تتلق لم العظمى االغلبية
 لم اإلقراض مؤسسة ان الموالية الفقرة التفسير هذا على ويجيب ،المشروع وصاحب المؤسسة

 .مرتفعة نتيجتها كانت والتي السداد في التعثر حال مرهقة اتإجراء إلى تعمد
 
 
 الحكومية الوظائف في المشاركة نسبة من تقلل الصغيرة المشاريع ان على الرد معرض وفي -

 كانت التوظيف فرص زيادة في تساعد المشروع عمل استمرارية وان مرتفعة، النتيجة كانت
 توسعة ان كما أسرتي من ألفراد عمل فرص توفير في المشروع ساعدو  مرتفعة، النتيجة
 الدراسات معظم ان ويوافقه مرتفعة، نتيجتهما كانت االسرة من أكبر لعدد فرص يوفر المشروع
 به قام الذي المنشآت ومسح والعائلية، الفردية بالملكية تتسم الصغيرة المشاريع ان على اكدت
 .وغيرهما (2012) عام الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 
 نأ إلى يعزى  هذاو  متوسطة، النتيجة كانت المشروع في العمل من ى االسر  أحد استفاد لو وفيما -

 شؤون  هيئة مثل خاص بشكل االسرى  بقضايا تعنى التي المؤسسات إلى ن يلجأو  االسرى  معظم
 منتجات انتاج وفي أخرى، قطاعات من مشاريع تنمية في المشروع أسهم كما وغيرها، االسرى 
 كونها المشاريع نوعية ان إلى يعود والسبب توسطة،م النتيجة كانت الفلسطيني للسوق  جديدة
 لتحديد دراسات إلى يحتاج وهذا االخرى، المشاريع في كبير أثر لها يوجد وال وبسيطة، صغيرة

 .االقتصادية للنظرية وفقا والخلفية األمامية الترابطات بإمكانية تتمتع التي القطاعات
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 الشهري  الدخل زيادة في وتوسعته المشروع أسهم فيها، والعاملين المشاريع أصحاب صعيد على -
 كالماء الفواتير ودفع األسرية، المستلزمات معظم توفير على قدراتهم تعزيز في أسهم كما لهم،

 وأسهم لهم، والسكنية والغذائية والتعليمية الصحية الخدمات وتحسنت والهاتف، والكهرباء
 والوفاء االجتماعي، التكافل روح وتعزيز مدخرات، وتأمين معمرة سلع اقتناء في المشروع

 من وأفضل باألمان، الشعور يعزز للمشروع االقتصادي االستقالل وكذا االجتماعية، بااللتزامات
 .أعلى فيه التطور وامكانية ،اآلخرين لدى العمل

 
 وكانت ومالية، إدارية اتمهار  المشروع أصحاب اكتسب والمالية االدارية المهارات وبالنسبة -

 بالعمل لديهم الشعور وعزز أفضل بشكل المشروع ادارة على قدرتهم عزز مما مرتفعة النتيجة
 من يمكنهم بما مرتفعة، النتيجة كانت جديدة تسويقية ومنافذ مهارات اكتسبوا كما فريق، ضمن
 جيدة بنوعية المشاريع هذه اعمال ومستلزمات مواد شراء يمكن كما م،خدماته / منتجاتهم تسويق
 .التنافس على قدرتها يرفع مما السعر خفض إلى وتؤدي التكلفة في تقلل معقولة واسعار

 
 دخالا  و  الزبائن، عرفةلم تبعا المنتج وتحسين للمشروع، موازنة إعداد على للعمل  بالنسبة أما -

 واكتساب المشروع، يف تسويق وموظف هناك وأصبح المشروع، في للعاملين تدريب برامج
 المشاريع نوعية إلى يعود وهذا  ،امتوسط للفقرات العام المتوسط كان مالي، تحليل مهارات
 وال اجرة، سيارة سائق او قرية، في وبسيط صغير بقالة محل فمعظمها وبساطتها، الصغيرة
 نهام يلالقل المنتجات بعض لتحسين بالنسبة اما مالية، تحاليل او تسويق موظف إلى تحتاج
 ظهرت هنا ومن …االثاث وصناعة والتطريز كالخياطة عليها التحسينات بعض دخالإ يمكن

 .االجابات في الفروقات
 

 التوصيات 3.5
 

 والعربية عموما المنطقة بها تمر التي الصعبة والظروف العالمية، االقتصادية االزمة ظل في
 واالحتالل المتعاقبة، الفلسطينية الحكومات لمعظم والمالزم الموازنة في المزمن والعجز خصوصا،

 زاد الذي البغيض واالنقسام مقدراتها، بمعظم والمتحكم المحتلة الفلسطينية االراضي على الجاثم
 :الباحث يقترح سوء، على سوءا الوضع

 
 .الصغيرة المشاريع خصوصية يراعي بما الفلسطيني االستثمار قانون  تعديل -
 .الممولة الجهة بمساعدة الصغيرة للمشاريع جدوى  دراسة عمل -
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 .الممولة الجهة قبل من التمويل بعد الصغيرة المشاريع متابعة -
 .فيها والعاملين الصغيرة المشاريع أصحاب وتدريب تطوير -
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 المراجع
 

 :العربية المراجع

 ثقافة العربي، العالم في والبطالة الفقر مكافحة في الصغيرة المشاريع دور (:0221) .ز الفحم، ابو
 الدار مطابع طباعة ،1ط مكتوم، آل راشد بن دمحم مؤسسة المتحدة، العربية االمارات والتوزيع، للنشر
 لبنان بيروت، للعلوم، العربية
 إلى مقدم والمتوسطة، الصغيرة المشروعات تنمية في اإلسالمي التمويل دور (:2011) .ح ،االسرج

 في دالمنعق ”واالجتماعية االقتصادية التنمية في ودورها ةاإلسالمي المصارف ”االول الدولي مؤتمرال
 .المغرب سليمان، موالي السلطان جامعة (2012)

 العدد االقتصادي، االهرام كتاب ،مصر في الصغيرة المشروعات مستقبل (:0220) .ح االسرج،
 .القاهرة االهرام، مؤسسة مطابع ،001
 .فلسطين ،النهائية النتائج ،المنشآت تعداد (:2012) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 ،اإلحصائية والمؤشرات اإلحصاءات بيانات قاعدة (:0217) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 .فلسطين هللا، رام
 .هللا رام .السنوي  االحصائي فلسطين كتاب (:0217) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 المعيشة مستويات االسرة، واستهالك إنفاق مسح (:0211) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 .فلسطين هللا، رام ،.1.1-2..1 النهائي التقرير الفلسطينية، األراضي في
 الرئيسية، النتائج ،2015 الفلسطيني الشباب مسح (:2016) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز

 .هللا رام
 .فلسطين ،هللا رام ،الفلسطينية العاملة القوى  مسح (:2016) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز
 في والمتوسطة الصغيرة المشروعات واقع (:0210 أغسطس) .واإلحصاء للتعبئة المركزي  الجهاز

 لالستعالمات، العامة الهيئة ،وارقام حقائق (1.11/1.11-.2/1.1..1) الفترة خالل مصر
 .مصر
 .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المصرفية المعرفة دليل (:0221) .الدولية التمويل مؤسسة

 مركز ،ومعوقاتها أهميتها والمتوسطة الصغيرة المشروعات (:0220) .إ مقابله، م، المحروق،
 .االردن عمان، والمتوسطة، الصغيرة المنشآت
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 ،47 عدد ،االقتصادي المراقب (0217)  .ماس - الفلسطيني االقتصادية السياسات ابحاث معهد
 .فلسطين هللا، رام الثالث، الربع

 المدربين دليل - قدما يمضين الصغيرة المشروعات صاحبات (:2013) .الدولية العمل منظمة
 .القاهرة مكتب ومعدلة، مترجمة نسخة ،والمدربات

 ،نقدية ورؤية واقع فلسطين، في الصغيرة، المشروعات (:0225) .غ الصوراني، ع، هللا، نصر
 .فلسطين غزة، والتوثيق لألبحاث الفلسطينية المرأة مركز
 .الفلسطينية الوقائع وتعديالته، "7” رقم العام التقاعد قانون  (:0225) .الفلسطينية التقاعد هيئة
 السياسات أبحاث معهد ،0ط ،فلسطين في االستثمار دليل (:0212) .االستثمار تشجيع هيئة

 .فلسطين ماس، -الفلسطيني االقتصادية
 التنمية في الصغيرة المشاريع دور (:0217) .أ سليم، ر، ميمي، ع، يوسف، س، شاهين،

 ادارة تخصص االجتماعية، والعلوم االقتصاد كلية النجاح، جامعة ،نابلس مدينة في االقتصادية
 .فلسطين نابلس، اعمال،
 منظمة ،والمتوسطة الصغيرة بالمشروعات ن ووالعامل االجتماعية التأمينات (:0220) .م الصياد،
  .بالخرطوم االجتماعية للتأمينات العربي المركز العربية، العمل

 العلوم قسم ،والتحديات المعوقات – األردن في الصغيرة المشروعات تمويل (:ت.ب) .ث قدومي،
 .االردن عمان، التطبيقية، العلوم جامعة اإلدارية، والعلوم القتصادا كلية والمصرفية، المالية
 اإلقراض مؤسسات على والرقابة الترخيص بنظام (:2011) .132 رقم الفلسطيني الرئيس قرار

 .الفلسطينية الوقائع ،المتخصصة
 االستثمار هيئة ،فلسطين في االستثمار تشجيع قانون  (:0215) .4 رقم الوزراء مجلس قرار

 .الفلسطينية الوقائع الفلسطيني،
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 :والدكتوراه الماجستير رسائل

   .سورية دمشق، جامعة .المالي المدير ودور الصغيرة المشروعات (:2010) .ب خليفة،
 المشاريع على تطبيقية دراسة) الصغيرة المشاريع تنمية في التمويل دور (:0212) .ح الدماغ،

 جامعة .sOGN، 1..1 – 1221 (غزة قطاع في اإلقراض مؤسسات من الممولة النسائية
  .فلسطين االزهر،

 حالة دراسة البطالة امتصاص في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور (:2012) .ي القادر، عبد
 .الجزائر وهران، جامعة .تيارت والية

 .الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لمشاريع البنكي التمويل فعالية (:0215) .ع نصيرة،
 .الجزائر بسكرة، خيضر دمحم جامعة

 
 :والدوريات المجالت

 والمتوسطة الصغيرة الصناعات على العربي الجمركي االتحاد تأثير ”:(0227 يوليو) .حسين االسرج،
 .17 1 ص ص ،34 العدد انسانية، علوم مجلة .“العربية الدول في

 العينة حجم حساب في المستخدمة للصيغ مقارنة تحليلية دراسة" (:0214 تموز،) .شكيب بشماني،
 المجلد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة ،"العشوائية

 .122 85 ص ص ،5 العدد 00
 .“وتطويره الفلسطيني االقتصاد دعم في الصغيرة المشروعات دور" (:0215 آذار) .سالم درويش،
 .46 23 ص ص االول العدد الثاني، المجلد والمصرفية، المالية االبحاث مجلة
 محلية الفقر مكافحة في الصغر والمتناهية الصغيرة المشروعات دور ”:(2012 رسبتمب) .أمير دياب،
 .105 97 ص ص ،420 العدد العربي، المستقبل مجلة .“مثاال السودانية دنقال

 تمويل تواجه التي والمعوقات المشاكل أهم ”:(2015 يونيو) .وسام الرمالوي، أحمد، المشهراوي،
 العاملين نظر وجهة من غزة قطاع في العاملة االجنبية المنظمات من الممولة الصغيرة المشروعات

 .160 125 ص ص ،2 العدد ،19 المجلد ،(االنسانية العلوم سلسلة) االقصى، جامعة مجلة .“فيها
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  :عملال وورش مؤتمراتال
 في البطالة مشكلة من الحد في وأهميتها والمتوسطة الصغيرة المشاريع (:0220) .ف جزر، أبو

 15-10 .االسرائيلي االنسحاب بعد غزة قطاع وتطوير تنمية مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة .فلسطين
 .145 125 ص ص .فلسطين غزة، ة،اإلسالمي الجامعة التجارة، كلية ،1983 فبراير

 - عمل فرص استحداث في االفتراضية الصغيرة المشاريع دور (:0211) .ف ديلمي، س، رحماني،
 في الجزائرية الحكومة استراتيجية" حول دولي ملتقى الخط، على متجر إنشاء كيفية حالة دراسة
 بوضياف دمحم جامعة ،2011 نوفمبر 16-15   .“المستدامة التنمية وتحقيق البطالة على القضاء
 االستراتيجيات مخبر مع باالشتراك التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية بالمسيلة

 .16 1 ص ص .الجزائر في االقتصادية والسياسات
 والسياسة االبحاث دائرة ،2017 تموز 2016: السنوي  التقرير (:2016) .الفلسطينية النقد سلطة
 .هللا رام النقدية،

 - المفاهيم - االقتصادية التنمية تحقيق في ودورها الصغيرة المشروعات (:0210) .س سليمان،
 25. 1 ص ص .2016 يونيو 10 .مصر الشيخ بكفر لإلعالم النيل مركز التقييم، -هدافاأل
 المتخصصة اإلقراض لمؤسسات االقتصادي الدور :)0210) .ع زيتون، ابو م، عابد، ن، الكريم، عبد

 الفلسطينية، النقد لسلطة مقدمة بحثية ورقة .2013 شباط فلسطين، في المالي االستقرار على وأثرها
 .صفحة 61 عن عبارة .فلسطين هللا، رام

 الريادية المشاريع دعم في ودورها فلسطين في الصغير التمويل انظمة (:2009) .ص العودة،
 رام الشباب، الرواد جمعية ،2009. آب 9 .فلسطين في للريادية االول الوطني المؤتمر والصغيرة،

 .38 1 ص ص .هللا

 التمويل ودور فلسطين في الصغير التمويل قطاع وآفاق واقع :)0217) .”شراكة“ الشبكة تابيان قاعدة
 الفلسطينية الشبكة فلسطين، في المتخصص لإلقراض االول المؤتمر الوطني، االقتصاد في الصغير
 .2017 يونيو 16 .هللا مرا ”شراكة ”للتمويل
 والتنمية الشباب مؤتمر وحلول، مشاكل غزة قطاع في الشبابية الصغيرة المشاريع :)0210) .إ الكرد،
 .25 1 ص ص .غزة .2012 ابريل 24 ة،اإلسالمي الجامعة وحلول، مشكالت فلسطين في

 منتدى تقرير والتحديات، المعوقات الصغيرة، المشروعات تمويل (:0210) .واألبحاث الدراسات مركز
 .صفحة 25 عبارة ،2013 يناير الفلسطيني، االعمال
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 فلسطين في الصغير التمويل قطاع وآفاق واقع (:0217 أيار 10) .“وفا ”الفلسطيني المعلومات مركز
  .فلسطين في المتخصص لإلقراض األول المؤتمر الوطني، االقتصاد في الصغير التمويل ودور

 مؤتمر .عالجها في الصغيرة المشاريع ودور الخريجين بطالة (:2012) .أ وصيدم، خ، النمروطي،
 غزة، في ةاإلسالمي الجامعة في المنعقد ،2012 ابريل 25-24 .فلسطين في والتنمية الشباب
 .36 1 ص ص .فلسطين

 

 :االجنبية المصادر

- Alexander Ebner, 2005, “Institutions, Entrepreneurship and the 

Rationale of Government: An Outline of the Schumpeterian Theory of 

the State” Paper submitted to the Journal of Economic Behaviour and 

Organisation.)2116(59.lni pp..515–497 

- Database Palestinian Network for Small & Micro Finance “Sharakeh” 

- Saymeh Abdul Aziz & Abu Sabha Sulieman, (2014):” Assessment of Small 

Enterprise Financing, Case of Jordan “, Global Journal of Management and 

Business Research, Volume 14 Issue 2, p 7 17. 

 

 :ةاإللكتروني مواقعال
PCBS  2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3073 (24.05.2018) 
 08/03/2018 عشية يوم المرأة العالمي الفلسطينية تستعرض أوضاع المرأة PCBSرئيس 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2369.pdf (24.05.2018) 
  :النت على االتحاد موقع ،والبحوث الدراسات إدارة (:0218) .العربية المصارف اتحاد
ptth//:www.enioagiag.otv/nt/tgsgntep/geoaooie/

1575102415701511157510241577102110121575/7081/1 (28.02.2018) 
 .مشروع كلمة معنى ،الجامع المعاني معجم

(01.03.2018)ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar(مشروع/ 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3073
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2369.pdf
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160415761591157516041577160116101575/7689/1
http://www.uabonline.org/ar/research/economic/1575160415761591157516041577160116101575/7689/1
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/
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 على العربية، الدول في التشغيل في ودورها والمتوسطة الصغيرة المشروعات (:0212) .ح االسرج،
 CGAP: (28.02.2018) نت موقع

نشاءو  التمويل في المصرية التجربة ايادينا  :للتنمية االجتماعي الصندوق  ا 
(01.03.2018) )http://ayadina.kenanaonline.com/posts/6330( 

 بحث ،أنموذجا مصر االقتصادية التنمية في وأثرها الصغيرة المشروعات (:2012) .عاصم البندي،
 (html-http://rooad.net/news.574) (28.02.2018) :النت على منشور

  ."الفلسطينية األراضي في للبطالة واالجتماعية االقتصادية اآلثار" :(0214 تموز) .حسن الرضيع،
  شراكة، - األصغرو  الصغير للتمويل الفلسطينية الشبكة

 )background-us/item/13-http://www.palmfi.ps/site/index.php/features/about(
(01.03.2018) 

 الصغر متناهي للتمويل اإلبداع شركة
(28.02.2018) http://www.alibdaapalestine.com/default.aspx 

 اإلقراضو  للتنمية (أصالة) شركة
(28.02.2018) http://www.asala.ps/ar/المالية-الخدمات/ 

 (فاتن) والتنمية لإلقراض الفلسطينية الشركة
(28.02.2018) http://faten.org/our_products 

 الزراعي للتطوير العربي المركز (اكاد) شركة
(28.02.2018) http://www.acad.ps/ar_page.php?id=28ddy10461Y28dd 

 http://vitas.ps (28.02.2018) فلسطين – فيتاس شركة

 http://www.reef.ps/arabic.php (28.02.2018) الصغير للتمويل (ريف) شركة
 االحصاء مديرية ،واآلفاق الواقع والمتوسطة الصغيرة الصناعية المنشآت (:0210) .ي صليبي،
 :النت على العراقية التخطيط وزارة موقع العراقي، الصناعي

(01.03.2018) 
(http://cosit.gov.iq/images%5Cpdf%5Cresearches%20ar%5C27.pdf) 

 :موقعه ،والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل في الناجحة التجارب (:2017) .أ متولي،
(28.02.2018) (http://www.maqalaty.com/75508.htm) 

http://ayadina.kenanaonline.com/posts/6330
http://rooad.net/news-574.html
http://www.palmfi.ps/site/index.php/features/about-us/item/13-background
http://www.alibdaapalestine.com/default.aspx
http://www.asala.ps/ar/
http://faten.org/our
http://www.acad.ps/ar_page.php?id=28ddy10461Y28dd
http://vitas.ps/
http://www.reef.ps/arabic.php
http://cosit.gov.iq/images%5Cpdf%5Cresearches%20ar%5C27.pdf
http://www.maqalaty.com/75508.html
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tntisties yogetioas ggov 
(20.03.2018)alpha/-http://www.statisticssolutions.com/cronbachs  
 

  

http://www.statisticssolutions.com/cronbachs-alpha/
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 رسالة جامعة القدس لتسهيل مهمة(: 1)ملحق رقم 
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 التحكيماالستمارة بعد (: 1)ملحق رقم 
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 قائمة أعضاء لجنة التحكيم(: 1)ملحق رقم 
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 المتخصصة اإلقراضرار بقانون ترخيص مؤسسات ق(: 1)ملحق رقم 
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بشأن تصنيف المنشآت ( 11/1.1/11)قرار مجلس الوزراء رقم (: 1)ملحق رقم 
 االقتصادية
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(بياناتغيرمنشورة)سلطةالنقدالفلسطينية(:6)ملحقرقم  
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 111 ............................................................................................................................المحتويات قائمة

 122 ............................................................................................................................... الجداول قائمة

 129 ............................................................................................................................. المالحق فهرس
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 قائمة الجداول

 9 .......................................................................................................... الدراسة نموذج: 1.1 جدول

 10 ............................... الدولية والمؤسسات الدول بعض في للمشاريع تصنيف معايير: 1.0 جدول

 11 ......................................................... الصغيرة المشاريع ونتائج ومميزات خصائص: 0.0 جدول

 11 ...................... فلسطين في االقتصادية للمنشآت الفلسطيني الوزراء مجلس تصنيف: 3.2 جدول

 في الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت عدد: 4.2 جدول
 .Error! Bookmark not defined ......... 0210 المحافظة، حسب( 1-5) فيها العمالة حجم التي فلسطين

 في الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت عدد: 5.2 جدول
 Error! Bookmark .... 0210 القانوني، والكيان المحافظة حسب( 1-5) فيها العمالة حجم التي فلسطين

not defined. 

 المحافظة حسب( 1-5) فيها العمالة حجم التي فلسطين في العاملة المنشآت عدد: 6.2 جدول
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... 0210 والملكية،

 في الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت عدد: 7.2 جدول
 !Error .............. 0210 االقتصادي، والتنظيم المحافظة حسب( 1-5) فيها العمالة حجم التي فلسطين

Bookmark not defined. 

 التي الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت عدد: 8.2 جدول
 19 ............................................... 0210 الرئيسي، االقتصادي النشاط حسب( 1-5) فيها العمالة حجم

0210 ،2015 ،0214 األعوام نهاية الجغرافية المنطقة حسب موزعة المحفظة: 10.2 جدول
 .......................................................................................................................................................... 11 

0210 ،2015 ،0214 األعوام نهاية االجتماعي النوع حسب المقترضين نسب: 11.2 جدول
 .......................................................................................................................................................... 11 

 ،0214 األعوام نهاية االقتصادية القطاعات حسب موزعة المحفظة إجمالي: 12.2 جدول
2015، 0210 .................................................................................................................................. 12 

 ،2015 ،0214 األعوام نهاية القرض حجم حسب موزعة المحفظة إجمالي: 13.2 جدول
0210 ................................................................................................................................................ 12 
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 00 .................................................................................... الجماعي التضامن قرض: 14.2 جدول

 00 ....................................................................................................... العائلة قرض: 15.2 جدول

 00 .................................................................................................. معنا إكبر قرض: 16.2 جدول

 01 .................................................................................................... معنا ابدا قرض: 17.2 جدول

 01 .................................................................................................... شباب معنا ابدا: 18.2 جدول

 01 ...................................................................... فيتاس شركة - قروض – منتجات: 19.2 جدول

 02 ............................................................ الدراسة موضع اإلقراض مؤسسات توزيع: 20.2 جدول

 09 ............................ المكاتب عدد حسب الدراسة موضع اإلقراض مؤسسات توزيع: 21.2 جدول

 09 .......................... الموظفين عدد حسب الدراسة موضع اإلقراض مؤسسات توزيع: 22.2 جدول

 12 ........................ المقترضين عدد حسب الدراسة موضع اإلقراض مؤسسات توزيع: 23.2 جدول

 والبيرة هللا رام محافظة في األربع المتخصصة اإلقراض مؤسسات مقترضي توزيع: 24.2 جدول
 12 ............................................................................................................ 0210-0214 األعوام خالل

-0214 األعوام خالل والبيرة هللا رام محافظة في فاتن شركة مقترضي توزيع: 05.0 جدول
0210 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

-0214    األعوام خالل والبيرة هللا رام محافظة في فيتاس شركة مقترضي توزيع: 00.0 جدول
0210 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

-0214 األعوام خالل والبيرة هللا رام محافظة في اإلبداع شركة مقترضي توزيع: 07.0 جدول
0210 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

-0214   األعوام خالل والبيرة هللا رام محافظة في أكاد شركة مقترضي توزيع: 08.0 جدول
0210 .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 11 ........ األربع المتخصصة اإلقراض مؤسسات لدى االئتمانية المحفظة قيمة توزيع: 01.0 جدول

 11 ....................... األربع المتخصصة اإلقراض مؤسسات لدى المنتجات عدد توزيع: 02.0 جدول
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 سمات وأهم الجنس حسب فلسطين في( فأكثر سنة 15) لألفراد النسبي التوزيع: 01.0 جدول
 11 .......................................................................................................... 2016 -0214 العاملة، القوى 

 -0214 المحافظة، حسب فلسطين في( فأكثر سنة 15) األفراد بين البطالة معدل: 00.0 جدول
2016 ................................................................................................................................................ 11 

 11 .......................... 0211 الشهري، االستهالك ألنماط وفقا األفراد بين الفقر نسب: 00.0 جدول

 الجغرافي، التوزيع حسب الشهري  االستهالك ألنماط وفقا األفراد بين الفقر نسب: 04.0 جدول
0211 ................................................................................................................................................ 11 

0211 األسرة، حجم حسب الشهري  االستهالك ألنماط وفقا األفراد بين الفقر نسب: 05.0 جدول
 .......................................................................................................................................................... 11 

 األسرة رب مشاركة حسب الشهري  االستهالك ألنماط وفقا األفراد بين الفقر نسب: 00.0 جدول
 11 ............................................................................................................................. 0211 العمل، بقوة

 Error! Bookmark .... 0211 المنطقة، حسب الفلسطينية األراضي في جيني معامل: 07.0 جدول

not defined. 

 بين وفيما السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف التوافق أوجه: أ -08.0  جدول
 10 ................................................................................................................................................ األخيرة

 بين وفيما السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف التوافق أوجه: ب-08.0 جدول
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... األخيرة

 11 .............................................. الديمغرافية الخصائص حسب الدراسة عينة توزيع: أ-1.3 جدول

 11 ............................................ الديمغرافية الخصائص حسب الدراسة عينة توزيع: ب-1.3 جدول

 12 ............................................................... المشروع عمر حسب الدراسة عينة توزيع: 2.3 جدول

 12 ........................................................ االقتصادي النشاط حسب الدراسة عينة توزيع: 3.3 جدول

 12 ............................................................... المشروع موقع حسب الدراسة عينة توزيع: 4.3 جدول

 19 .............................................................. المشروع ملكية حسب الدراسة عينة توزيع: 5.3 جدول

 19 ................................................................. التمويل جهة حسب الدراسة عينة توزيع: 6.3 جدول
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 19 ................................................................. التمويل قيمة حسب الدراسة عينة توزيع: 7.3 جدول

 12 ......................................................... التمويل من الغاية حسب الدراسة عينة توزيع: 8.3 جدول

 12 ........................................... التمويل قبل الشهري  الدخل حسب الدراسة عينة توزيع: 9.3 جدول

 11 .................. التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير نسبة حسب الدراسة عينة توزيع: 9.3 جدول

 11 ...................................... المتخصصة اإلقراض مؤسسات حول المبحوثين توجهات: 1.4 جدول

 Error! Bookmark not .. المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 0.4 جدول

defined. 

 11 ...................... (البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 0.4 جدول

 12 ....... (الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة واقع: 4.4 جدول

(الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة واقع: أ-4.4 جدول
 .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 19 ...... (والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور واقع: 5.4 جدول

(والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور واقع: أ-5.4 جدول
 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

(والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور واقع: ب-5.4 جدول
 .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 21 ............... المتخصصة اإلقراض مؤسسات مسؤولي آراء مع المبحوثين آراء مقارنة: 0.4 جدول

 21 ..... االجتماعي والنوع المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 7.4 جدول

 21 ....................... العمر المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 8.4 جدول

 21 .... العلمي والتحصيل المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 1.4 جدول

 21 االجتماعية والحالة المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 12.4 جدول

 21 .. االسرة افراد وعدد المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 11.4 جدول

 22 ........... السكن ونوع المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 10.4 جدول

 29 ........ السكن ومكان المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 10.4 جدول

file:///C:/Users/Reeva/Desktop/رسالة%20الماجستير%20مع%20تعديلات%20المشرف%20٢.docx%23_Toc510360608
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 92 .......... العمل وحالة المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 14.4 جدول

 92 ...... المشروع وعمر المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 15.4 جدول

االقتصادي والنشاط المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 10.4 جدول
 .......................................................................................................................................................... 91 

 91 ..... المشروع وموقع المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 17.4 جدول

 90 ..... المشروع وملكية المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 18.4 جدول

 91 ........ التمويل وجهة المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 11.4 جدول

 91 ........ التمويل وقيمة المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 02.4 جدول

 91 التمويل من والغاية المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 01.4 جدول

 قبل الشهري  والدخل المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 00.4 جدول
 91 ............................................................................................................................................... التمويل

 في التغير ونسبة المقترضين مع المتخصصة اإلقراض مؤسسات تعامل كيفية: 00.4 جدول
 91 ................................................................................................................. التمويل بعد الشهري  الدخل

 والنوع( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 04.4 جدول
 99 .......................................................................................................................................... االجتماعي

 99 ........ والعمر( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 05.4 جدول

 والتحصيل( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 00.4 جدول
 122 .............................................................................................................................................. العلمي

 والحالة( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 07.4 جدول
 122 ........................................................................................................................................ االجتماعية

 افراد وعدد( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 08.4 جدول
 121 ............................................................................................................................................... االسرة

السكن ونوع( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 01.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 121 
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السكن ومكان( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 02.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 121 

العمل وحالة( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 01.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 120 

 وعمر( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 00.4 جدول
 121 ............................................................................................................................................ المشروع

 والنشاط( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 00.4 جدول
 121 ....................................................................................................................................... االقتصادي

 وموقع( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 04.4 جدول
 121 ............................................................................................................................................ المشروع

 وملكية( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 05.4 جدول
 121 ............................................................................................................................................ المشروع

التمويل وجهة( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 00.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 121 

التمويل وقيمة( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 07.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 122 

 من والغاية( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 08.4 جدول
 129 ............................................................................................................................................. التمويل

 والدخل( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 01.4 جدول
 112 .......................................................................................................................... التمويل قبل الشهري 

 التغير ونسبة( البطالة من الحد) عمل فرص خلق في الصغيرة المشاريع مساهمة: 42.4 جدول
 111 ......................................................................................................... التمويل بعد الشهري  الدخل في

 والنوع( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 41.4 جدول
 110 ........................................................................................................................................ االجتماعي

العمر و( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 40.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 110 
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( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 40.4 جدول
 111 ............................................................................................................................. العلمي والتحصيل

 والحالة( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 44.4 جدول
 111 ........................................................................................................................................ االجتماعية

 وعدد( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 45.4 جدول
 111 ....................................................................................................................................... االسرة افراد

 نوع و( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 40.4 جدول
 111 ............................................................................................................................................... السكن

 ومكان( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 47.4 جدول
 111 ............................................................................................................................................... السكن

 وحالة( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 48.4 جدول
 111 ................................................................................................................................................ العمل

 وعمر( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 41.4 جدول
 112 ............................................................................................................................................ المشروع

 والنشاط( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 52.4 جدول
 119 ....................................................................................................................................... االقتصادي

 وموقع( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 51.4 جدول
 112 ............................................................................................................................................ المشروع

 وملكية( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 50.4 جدول
 112 ............................................................................................................................................ المشروع

 وجهة( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 50.4 جدول
 111 ............................................................................................................................................. التمويل

 وقيمة( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 54.4 جدول
 111 ............................................................................................................................................. التمويل
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 والغاية( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 55.4 جدول
 110 ....................................................................................................................................... التمويل من

 والدخل( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 50.4 جدول
 111 .......................................................................................................................... التمويل قبل الشهري 

 ونسبة( الفقر من الحد) المعيشة مستوى  تحسين في الصغيرة المشاريع مساهمة: 57.4 جدول
 111 .............................................................................................. التمويل بعد الشهري  الدخل في التغير

 والنوع( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 58.4 جدول
 111 ........................................................................................................................................ االجتماعي

والعمر( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 51.4 جدول
 ........................................................................................................................................................ 111 

( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 02.4 جدول
 112 ............................................................................................................................. العلمي والتحصيل

 والحالة( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 01.4 جدول
 119 ........................................................................................................................................ االجتماعية

 وعدد( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 00.4 جدول
 119 ....................................................................................................................................... االسرة افراد

 ونوع( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 00.4 جدول
 102 ............................................................................................................................................... السكن

 ومكان( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 04.4 جدول
 101 ............................................................................................................................................... السكن

 وحالة( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 05.4 جدول
 101 ................................................................................................................................................ العمل

 وعمر( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 00.4 جدول
 101 ............................................................................................................................................ المشروع
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 والنشاط( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 07.4 جدول
 100 ....................................................................................................................................... االقتصادي

 وموقع( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 08.4 جدول
 101 ............................................................................................................................................ المشروع

 وملكية( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 01.4 جدول
 101 ............................................................................................................................................ المشروع

 جهة و( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 72.4 جدول
 101 ............................................................................................................................................. التمويل

 وقيمة( والمالية اإلدارية) المستفيدين مهارات تحسين في الصغيرة المشاريع دور: 71.4 جدول
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 فهرس المالحق
 

 111 .................................................................. مهمة لتسهيل القدس جامعة رسالة(: 1) رقم ملحق

 111 ...................................................................................... التحكيم بعد االستمارة(: 0) رقم ملحق

 111 ............................................................................. التحكيم لجنة أعضاء قائمة(: 0) رقم ملحق

 111 ..................................... المتخصصة اإلقراض مؤسسات ترخيص بقانون  قرار(: 4) رقم ملحق

 111 ................................................. (منشورة غير بيانات) الفلسطينية النقد سلطة(: 0) رقم ملحق 

 111 ...................................................................................... والعينة الدراسة مجتمع( 7) رقم ملحق

 
 


