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الفصؿ االوؿ
خطة البحث
المقدمة -:
الريادة واقع عالمي أصبح يشكؿ امآل في مستقبؿ العالـ ،وخصوصاً أف كانت الريادة ترتكز في فئة النساء أو
الشباب فالشباب ىـ أمؿ المستقبؿ ومحرؾ عجمة التنمية في جميع المجتمعات سواء كانت المتقدمة أو النامية،
ولعؿ ترجمة الريادة في دوؿ العالـ الثالث تركزت ولفترة طويمة عند تمكيف المرأة ولكف مع تفاقـ نسبة البطالة بيف
أواسط الشباب أصبحت الريادة بيف الشباب مف أىـ محاور التنمية.

في ىذه الورقة سيتم التركيز عمى واقع الشباب الفمسطيني من التمويل والتمويل الصغير .
يعتبر االىتماـ بالشباب بمثابة الداللة والتعبير عف مدى اىتماماتنا ببناء مجتمعات الغد السميمة والمعافاة مف
المشاكؿ والمخاطر واالنحرافات االجتماعية .وفى إعبلف األلفية لؤلمـ المتحدة وفى كافة الممتقيات العربية والدولية
التي تناولت قضايا الشباب تـ التأكيد عمى أف الشباب مصدر قوة وليس عبئاً عمى المجتمع وذلؾ مف خبلؿ
االستفادة مف الجوانب والصفات المميزة لسف الشباب والطاقات الخبلقة الكامنة فييـ ،ففئة الشباب تمتاز بتوجو
أكبر نحو المخاطرة ،وبمستوى عالي مف الطموح سواء كاف ليدؼ شخصي أو مجتمعي ،باإلضافة التصالو
بالتطورات التكنولوجية والمعرفة في ظؿ العولمة ،وىذا ما يعطى الشباب صفة الشخص الريادي.
اختمؼ تصنيؼ فئة الشباب مف دولة إلى أخري بعض الدوؿ اعتبر فئة الشباب مف  15حتى  22سنو واألغمب
اعتبر الفئة مف  15حتى  29سنة وىو المعيار الذي يتـ استخدامو في فمسطيف ،وتشير اإلحصاءات إلى أف
تقدير عدد السكاف في األراضي الفمسطينية نياية عاـ  2006بمغ حوالي  3.8مميوف نسمة مثمت فئة الشباب
حوالي  ٪ 27مف إجمالي السكاف .في ىذه الورقة سيتـ اوال التعرؼ عمى المشاريع الصغيرة والية تمويميا التي
يمجا الييا اصحاب ىذه المشاريع  ،ثـ سيتـ التطرؽ الى ما توصمت اليو الباحثات بعد اجراء المقاببلت مع
الجيات المعنية .

سؤال البحث  -:سيعمؿ ىذا البحث عمى االجابة عمى االسئمة التالية -:
ما ىي وجية نظر الشباب الفمسطيني مف مؤسسات االقراض ؟؟ وما مدى اقتناعيـ بالتمويؿ الذي تقدمو
؟؟والضمانات التي تطمبيا ؟؟ وىؿ ىناؾ عقبات تواجييـ عند التعامؿ معيا ؟؟
اىداف البحث  -:ييدؼ ىذا البحث الى تحقيؽ االىداؼ االتية -:
 -1التعرؼ عمى واقع مؤسسات االقراض ودورىا في تقديـ قروض لمشباب.
 -2معرفة وجية نظر الشباب مف التعامؿ مع مؤسسات االقراض .
 -3نقاط القوة والضعؼ التي تواجييا مؤسسات االقراض عند التعامؿ مع فئة الشباب الفمسطيني.
 -4المعوقات التي تواجو الشباب عند توجيـ لمؤسسات االقراض.
اىمية البحث -:
تنبع اىمية ىذا البحث مف انو سيقؼ عمى المكشبلت التي تواجو مؤسسات االقراض عند تقديـ قروض لشباب
الفمسطيني  .باالضافة الى التعرؼ عمى وجية نظر الشباب الفمسطيني مف التعامؿ مع مؤسسات االقراض
الفمسطيني لمساعدتو في الحصوؿ عمى تمويؿ لييكوف بمثابة راس ماؿ لمشروع صغير يكوف ىذا الشاب صاحبو
ويساعده عمى توفير فرصة عمؿ لو .
مجتمع البحث  -:سيتـ اجراء مقاببلت مع موظفي منح القروض في مؤسسات االقراض وعددىـ ستة وىـ -:
اسـ مؤسسة االقراض
الفمسطينية لئلقراض والتنمية "فاتف"
جمعية صاحبات األعماؿ "اصالة"
المركز العربي لمتطوير الزراعي
اإلغاثة اإلسبلمية
برنامج اإلقراض في دائرة التنمية باالنروا
برنامج االقراض ريادة

مصادر جمع البيانات -:
 -1المصدر االولي  -:االعتماد عمى مقاببلت مع موظفي االقراض في مؤسسات االقراض العاممة في غزة.
 -2المدصر الثانوي  -:سيتـ المجوء الى المراحع واالبحاث التي تطرقت ليذا الموضوع باالضافة الى المواقع
االلكترونية التي استعرضت ىذا االمر.

الفصل الثاني
المبحث االول
المشاريع الصغيرة وتمويميا
مفيوم التمويل -:

( حنفي 2001،ـ  ،ص )52

يختمط مفيومي التمويؿ واإلدارة المالية في كثير مف األحياف إال أف لكؿ مصطمح منيما تعريؼ واستخداـ
خاص ،فالتمويؿ ىو عممية الحصوؿ عمى األمواؿ مف أنسب المصادر المتاحة ،بينما اإلدارة المالية ىي

الحصوؿ عمى األمواؿ مف أنسب المصادر وحسف إدارتيا واستخداميا ،إضافة إلى التخطيط والرقابة المالية
أي إدارة كؿ النواحي المالية لمشركة ،فاإلدارة المالية ىي التطبيؽ العممي لمفاىيـ عمـ التمويؿ في الشركات

بينما عمـ التمويؿ كأحد مجاالت المعرفة يضـ أربعة حقوؿ رئيسية تشمؿ االستثمارات واألسواؽ المالية

والنقدية وتمويؿ الشركات والتمويؿ الدولي  ،ومف المبلحظ مف خبلؿ ىذه الحقوؿ أف التمويؿ ىو مجاؿ مف
مجاالت المعرفة وليس مجرد وظيفة الحصوؿ عمى األمواؿ في المنشاة .وفي ظؿ االقتصاد الحديث فإف كؿ

مموالً مف أشخاص
شخص يستخدـ مفاىيـ التمويؿ بشكؿ مف األشكاؿ سواء كاف ىذا التمويؿ ممكاً لمدولة أو ّ
بغض النظر عف حجمو ،فعمـ التمويؿ ىو عمـ واسع وديناميكي وفي حالة تطور دائـ.

المؤسسات التمويمية -:
المؤسسات التمويمية ىي تمؾ التي تقدـ التمويؿ لمف يحتاجو ضمف شروط ومواصفات محددة ،وتقدـ ىذه

المؤسسات برامج التمويؿ غالباً بيدؼ تحقيؽ الربح المتمثؿ بالفوائد والعموالت عمى القروض الممنوحة لمجية
المستفيدة والتي تزيد عف المصروفات التشغيمية لمؤسسة التمويؿ ،فيما تقدـ بعض المؤسسات الحكومية

واألىمية برامج تمويمية غير ىادفة إلى الربح تيدؼ بشكؿ أساسي لعدـ قطاعات محددة.

أىداف المؤسسات التمويمية -:
إف أىداؼ المؤسسات التمويمية ذات أبعاد متعددة ،فمنيا ما يسعى لمحصوؿ عمى اكبر حصة مف المدخرات

في السوؽ المحمي وتوظيفيا في القروض واالستثمارات ،فيما يتبنى البعض اآلخر أىدافا أساسية تتمثؿ في

النمو وخدمة قطاعات محددة ،ويتبنى االتجاه األوؿ سياسات ىجومية تسعى إلى تعظيـ الثروة لممساىميف

وتعظيـ الربح.

ومعظـ المؤسسات التمويمية والمالية بشكؿ عاـ ىي شركات أعماؿ تنظـ وتدار بيدؼ تحقيؽ عدد مف
األىداؼ مثؿ تعظيـ الربح ،وبيذا الخصوص فاف ىذا المؤسسات تتماثؿ في عدد مف الخصائص مع

منظمات األعماؿ األخرى ،وفي حقيقة األمر فاف العمميات الخاصة بالمؤسسات المالية أكثر تعقيداً مف

منظمات األعماؿ األخرى.

ولكي تستطيع المؤسسات المالية تقديـ الخدمات والحصوؿ عمى عائد مرضي في بيئة منافسة فعمييا استخداـ

مواردىا بكفاءة حيث تصؿ إلى الحجـ األمثؿ لئلنتاج مف الخدمات وبأقؿ تكمفة ممكنة ،وبصفة عامة يوجد

نوعاف مف الق اررات الرئيسية تواجييا اإلدارة في ىذه المؤسسات وخاصة ما تراه مناسباً لجمع األمواؿ مف
المودعيف بأكبر حجـ وبأقؿ تكمفة ،أما المرحمة الثانية فيي استخداـ األمواؿ ،وىي مختمفة عف المرحمة

السابقة حيث تبحث فييا عف التشكيؿ األمثؿ لمقروض واألصوؿ األخرى بحيث تصؿ إلى اكبر عائد ممكف
داخؿ نطاؽ النظاـ األساسي لممؤسسة وأىدافيا.

مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة -:
بدء االىتماـ بيذه المؤسسات منذ فترة الخمسينات  ،خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما نتج عنيا ثورة
عممية وتقنية تعتمد عمى اساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة .ىذه التكنولوجيا ادت الى ظيور صناعات حديثة
شجعت عمى طمب السمع والمنتجات المتوسطة ز ادت الى ظيور نشاطات جديدة  .مما دفع الى خمؽ بيئة
جيدة لظيور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ادت الى تغطية الطمب المتزايد مف قطع غيار ومكونات صناعية
 .لقد تطورت مؤسسات التمويؿ لممشاريع الصغيرة ونشاطاتيا حتى اصبحت تقدـ خدمات متنوعة كاالدخار
واإليداع والتاميف وقروض االيجار (.الدماغ 2008 ،ـ  ،ص )94

اسباب الحاجو لمؤسسات تمويل لممشاريع الصغيرة -:

( عقؿ 2010 ،ـ  ،ص)20

 -1غالبية القوى العاممة تعمؿ في ىذه المشاريع حيث يتـ استخداـ اجيزة ومعدات تحتاج الى عمالة كبيرة
لذلؾ تستوعب ىذه المؤسسات عدد ال يستياف بو مف العماؿ .

 -2انخفاض الدخؿ لو دو ار بار از في ارتفاع البطالة والفقر في المجتمع  ،لذلؾ يرى كثي ار مف االقتصادييف اف
افضؿ اسموب لعبلج ىذه المشكبلت ىو المجوء لممشاريع الصغيرة .

بعض انواع مؤسسات التمويل -:
 -1جمعيات االقراض واالدخار الدوار -:
ىي جمع عدد مف المدخرات الصغيرة مف عدد مف االفراد لكي تصبح مبمغا يستفيد منو شخص واحد  ،ثـ
يتكرر االمر شيريا حتى يحصؿ كؿ عمى دوره  ،ويحصؿ في الغالب الفرد ألكثر احتياجا عمى الدور االوؿ
يميو فرد اخر في الشير التالي باالتفاؽ والتراضي او بالقرعة .

-2نموذج بنك القرية -:
جمعيات اىمية تدير القروض والمدخرات ألعضاء المجموعة  ،وىي غالبا ما تقاـ بمبادرة مف الجماعات المحمية
وبمساعدة احدى المنظمات غير الربحية  ،وفي الغالب يكوف عدد اعضاء الجمعية ما بيف  50-25عضوا،
وىـ الذيف يديروف البنؾ ويختاروف رؤسائيـ ويضعوف لوائحيـ الخاصة .

مفيوم المشاريع الصغيرة ومتناىية الصغر :
ال يوجد تعريؼ جامع شامؿ لممشروع الصغيرة واختمفت النظرة العممية والعممية بصدده ،ذلؾ ألف مصطمح
المشروع الصغيرة " "Small Businessيحمؿ بيف جوانبو العديد مف التساؤالت ومنيا

اىدف المشروع الصغير ومتناىي الصغر_:
تتنوع أىداؼ المشروعات الصغيرة منيا
 ما ييدؼ إلى الربحية
 ما ييدؼ إلى توفير فرص العمؿ

 ما ييدؼ إلى تحقيؽ عوائد اجتماعية
 ما ييدؼ إلى رفع مستوى الخدمة

وقد تكوف ىذه األىداؼ مجتمعة معاً .ومف الناحية العممية فغالباً ما يكوف المشروع الصغير ىدفو األساسي

الربحية وفى أسرع وقت نظ اًر لصغر رأس مالو ومحدودية استثمارات.

رأس مال المشروع الصغير:
المشروع الصغير ومتناىي الصغر ىو مشروع يتممكو شاب يبدأ أولى خطواتو في الحياة العممية .وبالتالي

استثماراتو محدودة كما أف رأس الماؿ في أصولو الثابتة منخفض (أراضى ػ مباني ػ معدات) .وفى حقيقة

األمر فإف المشروع الصغير يسعى إلى استرداد األمواؿ في أقؿ وقت ممكف.

المستوى التكنولوجي واآلالت:
نظ اًر لضعؼ القدرة المالية لمالؾ المشروع الصغير فغالباً ما يكوف المستوى التكنولوجي المستخدـ غير متقدـ

نسبياً؛ كما يتسـ بمحدودية األدوات و اآلالت المستخدمة  ،وغالباً ما تكوف يدوية وتعتمد إلى حد كبير عمى

ميارة العماؿ .نظ اًر ألف المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر في األساس حرؼ يدوية  ،وبالتالي ال يوجد
دور أساسي لمتكنولوجيا المعتمدة عمى العدد واآلالت

عدد العاممين فى المشروع الصغير:
كما أشرنا مسبقاً عف مفيوـ المشروع الصغير ومتناىي الصغر .فإف مف أىـ خصائص المشروعات الصغيرة

قمة عدد العامميف فييا ،وال يوجد مقياس محدد يتـ االعتماد عميو في ىذا المجاؿ نظ اًر الختبلفو مف دولة إلى

أخرى ففي الياباف مثبلً :يعتبر المشروع صغير إذا كاف عدد العامميف بو أقؿ مف  50فرداً .ومف  50إلى 99

يعتبر مشروعاً متوسطاً وأكثر مف ذلؾ يعتبر مف المشروعات كبيرة الحجـ وفى الواليات المتحدة األمريكية
عندما يكوف عدد العامميف أقؿ مف  25عامؿ فإنو يعتبر مشروعاً صغي اًر.

وفى مصر يرى جياز الحرفييف أف المشروع يعتبر صغير إذا عمؿ بو أقؿ مف عشرة أفراد .في حيف ترى

و ازرة التخطيط في تعريفيا لممشروع الصغير بأنو المشروع الذي يعمؿ بو أقؿ مف  50فرداً  ،وىكذا يتضح

عدـ وجود مقياساً محدداً لعدد العامميف في المشروع الصغير ومتناىي الصغر.

اإلمكانيات المتاحة لممشروع الصغير:

تشمل ىذه اإلمكانيات:
 الطاقة التخزينية
 حجـ المشتريات

 الخدمات المقدمة لمعامميف
 الخبرات اإلدارية في التسويؽ
 التخطيط ونظـ المعمومات
 الطاقة اإلنتاجية
 الق اررات المالية
تعد ىذه اإلمكانيات محدودة في المشروع الصغير  ،وتمتصؽ بسمات صاحبو الشخصية ومدى خبراتو وتأىيمو

العممي.

 درجة االنتشار
ينتج المشروع الصغير بشكؿ محدود وغالباً ما يكوف مستيمكي ىذا اإلنتاج في إطار وحدود منطقة إقامة

المشروع ،يعنى ذلؾ أف درجة االنتشار لممشروع الصغير ومتناىي الصغر محدودة جدًا.

أنواع المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر

www.tjarh.net

يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة من حيث المجال أو اليدف أو نظم اإلنتاج أو الشكل القانوني كما يمي

http://www.tjarh.net/vb/t333
العوامل الواجب توافرىا إلدارة المشروعات الصغيرة:

يحتاج أي مشروع لتحقيؽ أىدافو عوامؿ منيا الكفاءة اإلدارية والفنية ،وتحديد أسموب العمؿ وفاعمية وظائؼ

المشروع مف تسويؽ وشراء وانتاج وتحويؿ إلى آخر

لذا يجب توافر عناصر أساسية إلدارة المشروعات الصغيرة منيا:

اإلطار التنظيمي :
وذلؾ يتمثؿ في تحديث الوظائؼ اإلدارية الرئيسية البلزمة لممشروع الصغير ومنو

التخطيط لألعمال الصغيرة :

 التنبؤ بالسوؽ والطمب وتحديد األىداؼ واألولويات

 وضع البرامج والميزانيات والمعايير والمقاييس والخطط
 توظيؼ الموارد البلزمة مف العامميف والمعدات الصغيرة والمواد الخاـ
 التنسيؽ بيف الموارد واألنشطة والمتابعة والرقابة عمييا
 حسف قيادة العامميف بما يحقؽ األىداؼ الموضوعة

نظام المعمومات :
يحتاج المشروع الصغير إلى توفير معمومات أساسية لتحقيؽ نجاحو ومنيا
 معمومات عف السوؽ

 معمومات عف الطمب
 معمومات عف العمبلء

 معمومات عف المورديف
 معمومات عف التجار

 معمومات عف األسعار

 معمومات عف المنافسيف
 معمومات عف النواحي الفنية وفرض التمويؿ
 معمومات عف أسواؽ الماؿ

 معمومات عف أسواؽ العمؿ والحرفييف والبيئة الخارجية
وتفيد ىذه المعمومات بعد تحميميا في
 وضع نظـ األجور والحوافز والدوافع والتدريب
 تطوير المشروع

 فاعمية وظائؼ المشروع
 فاعمية الق اررات
 دراسة السوؽ

تفشل المشروعات الصغيرة عادة في تسويق منتجاتيا بسبب عامل أو أكثر من اآلتي

 عدـ دراسة السوؽ

 عدـ وجود نظاـ لمعمومات التسويؽ
 كمية إنتاج أكثر نسبياً مما يستوعبو السوؽ المحمى
 ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج

 ارتفاع األسعار نتيجة ارتفاع التكمفة
 عدـ المطابقة لممواصفات
 انخفاض الجودة

 عدـ مناسبة المنتج لؤلذواؽ
االىتمام والعناية بدراسة العناصر التسويقية التالية:
العنصر التسويقي

اليدف

دراسة المستيمؾ

القدرة عمى الشراء

معرفة نوع وشكؿ السمعة

البيوع

االىتماـ بالجودة

تحديد المظير الخارجي لمسمعة

قوانيف السوؽ

المنافسيف

تحسيف شكؿ العبوة والدعاية واإلعبلف

االىتماـ بخدمات ما بعد البيوع

http://www.tjarh.net/vb/t333
وتشمل االتي -:
الدراسة الفنية



األسموب التكنولوجي المستيدؼ

المواد الخاـ واألجزاء الداخمة في العممية اإلنتاجية



أنماط العدد واألدوات المستخدمة



عدد العامميف ومستويات الميارة المطموبة



نظـ الشراء والتخزيف المستخدمة

 -5الدراسة المالية  -:وتشمؿ مصادر تمويؿ ىذه المشاريع ىؿ ىي مف االدخار اـ مف الحصوؿ عمى قرض
مف احد مؤسسات االقراض.

المبحث الثاني
مؤسسات التمويل واالقراض في فمسطين
نشأة مؤسسات التمويل الصغير:
بدأ اإلقراض بالغ الصغر في الظيور بشكؿ فعمى ومستمر في عاـ  1970حيث كانت الوكاالت الحكومية
والجيات المانحة األجنبية ىي المسيطرة عمى طرؽ تزويد االئتماف لؤلفراد الذيف ال يوجد لدييـ تسييبلت

ائتمانية ،فالحكومات والجيات المانحة األجنبية تفترض أف الفقراء يحتاجوف إلى شروط ائتمانية مناسبة

ورخيصة ،ويروف ذلؾ ك طريقة لمترويج عف المنتجات الزراعية بواسطة المبلؾ الصغار كذلؾ تقديـ دعـ مالي
إلى الجانب الزراعي ،لذلؾ قاـ المموليف ببناء اتحاد إقراض زراعي ،وكانت الفكرة األساسية ليذا اإلتحاد "

تعميـ المزارعيف الفقراء كيؼ يتـ التوفير" ( ،)Ledgerwood: 1998, P. 2-3ومف ثـ بدأ دخوؿ المؤسسات

غير الربحية ليذه السوؽ مع وجود ىدؼ رئيس ىو تخفيؼ الفقر بدالً مف ارتفاع األرباح ،وقدمت ىذه
المؤسسات اإلقراض بضماف المجموعة كمنتج غير تقميدي لمخدمات المالية (.)Prescott:1997, P. 26

يعتبر بنؾ جراميف  Grameen Bankأوؿ مؤسسة إقراض بضماف المجموعة في العاـ ،ففي آسيا وتحديداً
في بنغبلديش قاـ عاـ  1976الدكتور محمد يونس بالخطوة األولي عف طريؽ تعريؼ اإلقراض الجماعي
لمفقراء ،وتكويف مؤسستو الصغيرة التي أصبحت فيما بعد تعرؼ بإسـ  ،Grameen Bankوالذي يخدـ في

عاـ  1998حوالي  2.4مميوف مقترض  %94منيـ نساء،

ويمثؿ نموذجاً لمعديد مف الدوؿ األخرى

وخصوصاً مع انتشار المنظمات غير الحكومية التي أخذت بتطبيؽ الفكرة ،ونتيجة ليذا التطور بدأ الممولوف

دعـ وتشجيع أنشطة اإلقراض بالغ الصغر ،وتََرَكز في مؤسسات اإلقراض بالغ الصغر التي تحاوؿ االنتشار
واالستدامة المالية وذلؾ لموصوؿ إلى ىدفيا الرئيسي المتمثؿ بالحد مف ظاىرة الفقر( Ledgewood:1998, P.
.)Schreiner: 2001, P. 4 and 2-3

ىذا وقد اعتبرت األمـ المتحدة عاـ  2005سنة دولية لئلقراض متناىي الصغر ،وقد أصبح اإلقراض متناىي
الصغر توجياً دولياً سائداً حيث درجت المنظمات والمؤسسات العاممة في مجاؿ التنمية تضمينو سياساتيا
وبرامجيا ،نظ اًر لما ثبت عف ىذا التوجو مف كونو األداة األقوى واألكثر فاعمية لمكافحة الفقر ،وقد نجحت

العديد مف تجارب مؤسسات اإلقراض بالفعؿ بالحد مف ظاىرة الفقر ،وحولت إلى بنوؾ لمفقراء في العديد مف

دوؿ العالـ.

نشأة مؤسسات اإلقراض الصغير في فمسطين:
نتيجة لظروؼ البطالة ،وازدياد عدد األسرى والجرحى والشيداء مف الرجاؿ زاد اتجاه السيدات نحو المشاريع
بالغة الصغر ،وبالتالي بدأت تظير عدد مف المشاكؿ ،ولعؿ أىميا مشكمة التمويؿ ،فمف الصعب وجود

التمويؿ الذاتي ليذه المشاريع ،وفي نفس الوقت ترفض البنوؾ بشكؿ غير رسمي توفير الدعـ المالي ليؤالء

السيدات وذلؾ لمشروط الصعبة والمطولة التي يضعيا البنؾ ،والتي تعجز السيدات عف توفيرىا كأف يطمب

البنؾ كفاالت وضمانات يصعب توفيرىا ،أو رىونات لف يستطعف تقديميا ،باإلضافة إلى أحجاـ القروض

الكبيرة التي تقدميا البن وؾ العاممة في قطاع غزة والتي ال تتناسب مع مشاريعيف بالغة الصغر ،لذلؾ بدأ
ظيور مؤسسات اإلقراض كوسيمة لحؿ مشكمة التمويؿ لممشاريع النسوية بالغة الصغر .
الفعالة لدعـ االقتصاد الفمسطيني المعتمد بشكؿ أساسي عمى المشاريع
ويعتبر التمويؿ األصغر الوسيمة َ
الصغيرة ومتناىية الصغر فاإلحصائيات في الضفة الغربية وقطاع غزة تشير أف  %95مف األعماؿ تصنؼ
عمى أنيا مشاريع صغيرة ومتناىية في الصغر(شراكة ،)2003،كما وأف ىذه المشاريع تشكؿ الركيزة األساسية
لبلقتصاد الفمسطيني ،فتوفير التمويؿ البلزـ ليا عبر مؤسسات اإلقراض الصغير  ،يؤدي إلى دعـ االقتصاد
الوطف وبالتالي دعـ الناتج المحمي اإلجمالي ،وتوفير فرصة كبيرة لمحصوؿ عمى رأس الماؿ العامؿ البلزـ
الستمرار وتطوير األعماؿ ورفع مستوى المعيشة وخمؽ فرص العمؿ ،والتقميؿ مف االعتماد عمى المساعدات

الخارجية ودعـ نمو اقتصاد دائـ ومستمر.
مع مبلحظة أف الظروؼ السياسية المتمثمة باالحتبلؿ اإلسرائيمي أثرت عمى الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ،
وكاف النظاـ المصرفي مف ضمف المجاالت التي تأثرت وبشدة نتيجة لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ،ولكف مع تطور

الظروؼ االقتصادية عمى المستوى العالمي بدأ الفمسطينيوف باالىتماـ بتطور اقتصادىـ ،وبالتالي كاف
االحتياج إلى تطور نظاـ مصرفي مبلئـ.

يرى كثير مف الباحثيف والخبراء االقتصادييف بأف أنشطة اإلقراض وقطاع البنوؾ بدأت باالنتشار في منتصؼ
التسعينات وتركزت ىذه األنشطة في تمويؿ المشاريع الكبيرة ،مع اىتماـ سطحي بتمويؿ المشاريع الصغيرة أو

بالغة الصغر ) ،(Massar Associates: 2002, p. 11ولعؿ السبب في ذلؾ يرجع إلى بداية عمؿ السمطة
الفمسطينية في عاـ  ،1994وبالتالي ظيور عدد مف المشاريع الكبيرة الجديدة وكذلؾ الرغبة في بداية مثؿ

ىذه المشاريع ،وأدى ذلؾ إلى البحث عف مصادر تمويؿ تمثمت بظيور النظاـ المالي والمصرفي الفمسطيني

بمؤسساتو المالية والمصرفية.

فمع نشوء االىتماـ عالمياً بقطاع التمويؿ الصغير ومتناىي الصغر ،كانت فمسطيف ،ولظروؼ وقوعيا تحت
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،تعاني مف افتقادىا إلى نظاـ ومؤسسات تمويؿ بشكؿ مطمؽ ،سواء تمؾ التي تستيدؼ

أصحاب المشاريع المتوسطة والكبيرة أو تمؾ التي تستيدؼ الفئات الفقيرة ومحدودة الدخؿ ،فمنذ اليوـ األوؿ

لبلحتبلؿ عاـ  1967أغمقت السمطات اإلسرائيمية كافة البنوؾ العاممة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أف
أعيد افتتاحيا بعد اتفاقية أوسمو عاـ  ،1993وفي بداية عاـ  ،1994تـ السماح لمبنوؾ العاممة قبؿ عاـ

 1967بإعادة فتح فروعيا وانشاء بنوؾ جديدة ،وأنشأت سمطة النقد الفمسطينية ،وتـ إصدار قانوف البنوؾ
الفمسطيني(.شراكة)2009:b

وفي ىذا الوقت كاف معروؼ عالمياً الفرؽ ما بيف فكرة التمويؿ البنكي الذي يستيدؼ المشاريع المتوسطة
والكبيرة والفئات القادرة عمى تقديـ الضمانات والمتطمبات البنكية وبيف التمويؿ غير الرسمي الذي تبنتو
الجمعيات والشركات غير الربحية بدعـ مف العديد مف الجيات المانح والذي يستيدؼ القطاعات الفقيرة وذوي

الدخؿ المحدود غير القادريف عمى الوصوؿ إلى البنوؾ وبيدؼ اجتماعي ىو مكافحة الفقر.

واقع مؤسسات االقراض في فمسطين (غزة)
يوجد حاليا  9مؤسسات إقراض أعضاء في الشبكة الفمسطينية لئلقراض الصغير في فمسطيف وىـ
المقدميف لمخدمات في قطاع غزة  ،أف مؤسسات اإلقراض و بحسب آخر تقرير لمشبكة الفمسطينية
لئلقراض (شراكة) استطاعت حتى سبتمبر الماضي الوصوؿ ؿ  43133مقترض نشيط في الضفة الغربية

و قطاع غزة بمحفظة  . $ 74.720.849حيث بمغ عدد المقترضيف النشيطيف في قطاع غزة 13208

مقترضا".

العقبات والصعوبات التي تواجو مؤسسات التمويل الصغير:
أوالً :عقبات في العمالء:
 .1يخاؼ العمبلء الفقراء مف دخوؿ البنوؾ ومؤسسات التمويؿ.
 .2العمبلء الفقراء قد يكونوا غير قادريف عمى سداد القروض.

 .3يميؿ بعض الفقراء مف فيـ التمويؿ عمى أنو خدمة اجتماعية وصدقة وليس استثمار.

ثانياً :عقبات في مؤسسات التمويل:
 .1االفتقار لمخبرة في فف التعامؿ مع العمبلء الفقراء.
 .2االفتقار لمخبرة في دراسة جدوى المشروعات المقدمة.
 .3االفتقار لؤلمواؿ الكافية لتمبية احتياجات العمبلء
 .4عدـ التنويع في المنتجات المقدمة لمعمبلء
 .5االعتماد عمى ضمانات معينة وعدـ تنويعيا لمتسييؿ عمى العمبلء

ثالثاً :عقبات في المشروع الصغير:
 .1دراسة الجدوى تثبت عدـ فعالية ونجاح المشروع.
 .2فكرة المشروع الصغير معقدة فنيا وتسويقيا وادارياً بشكؿ يصعب عمى الشخص تنفيذىا.

 وقد قام عدد من الباحثين الفمسطينيون بدراسة المشاكل التي تواجو مؤسسات اإلقراضبالغ الصغر في فمسطين والتوصل لمنتائج

التالية(عاشور)2003 ،

 .1ارتفاع الفائدة المصرفية المحصمة مف المقترضيف لدى بعض مؤسسات اإلقراض بالغ الصغر ،والتي تمثؿ
أحياناً ضعفيف ،وثبلثة أضعاؼ ،و أربعة أضعاؼ سعر الفائدة لدى المصارؼ.
 .2عدـ االستعانة بخطط قومية لتوجيو اإلقراض حيث تحتاج التنمية.
 .3الشعور لدى بعض المقترضيف بأف مصدر قروضيـ ىبات ودعـ وبالتالي ال يتـ سداد أصؿ ىذا القرض
وأرباحو.

 .4اختبلؼ العممة المقدـ بيا القرض عف عممة التداوؿ في األسواؽ الفمسطينية فالقرض يقدـ بالدينار أو
الدوالر ،ويتـ التعامؿ بيف المقرضتيف والتجار بالشيكؿ اإلسرائيمي.
 .5عدـ تبعية مؤسسات اإلقراض الصغير وبرامجو إلى جية مركزية واحدة ،وعدـ الطمب إلييا بتقديـ بيانات
منتظمة بفقد الكثير مف المعرفة عنيا ،أغمب مؤسسات اإلقراض تـ ترخيصيا كشركات غير ربحية ،أو تعمؿ
ضمت مؤسسات دولية ،وال تتبع ىذه المؤسسات سمطة النقد وال تدخؿ ضمف النظاـ المصرفي
الفمسطيني(.عقؿ 2010،ـ  ،ص)33

 .6عدـ وجود مركزية معمومات عف المقترضيف.
 .7ازدياد عدد المؤسسات والبرامج واستيدافيـ نفس الفئة أو نفس الفئات مف المجتمع قد يخمؽ منافسة بيف

ىذه المؤسسات والبرامج ال تحمد عقباىا ،فمثبلا يوجد في قطاع غز ة ثبلث مؤسسات تعمؿ عمى برنامج

اإلقراض بضماف المجموعة الموجو لمسيدات.

 .8ارتفاع المصاريؼ التي تتكبدىا ىذه المؤسسات والبرامج ،مما يؤدي إلي صعوبة تحقيؽ نقطة التعادؿ

التشغيمية ،وبالتالي فقداف القدرة عمى االعتماد عمى الذات في مصادر التمويؿ

المبحث الثالث

واقع مؤسسات االقراض والشباب

الشباب واالقتصاد الفمسطيني :
تمثؿ القوى العاممة أىـ الدعامات األساسية لبلقتصاد القومي لكافة الدوؿ بغض النظر عف نظميا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،والشؾ في أف تنظيميا وتنمية مياراتيا وقدراتيا اإلنتاجية وحسف استخداميا سيكوف
لو األثر األكبر في تعظيـ الدخؿ والثروة القومية وتحسيف مستوى المعيشة .
تشير اإلحصاءات الفمسطينية الصادرة بمناسبة اليوم العالمي لمشباب ) (2007/8/12إلى أف  ٪ 36مف
الشباب نشيطوف اقتصاديا بواقع  ٪ 58لمذكور و  ٪ 13لئلناث ،في حيف بمغ معدؿ البطالة بيف الشباب
حوالي  ٪ 37بواقع  ٪ 36لمذكور و  ٪ 45لئلناث ،كما أف  ٪ 87مف غير النشيطيف اقتصاديا ما زالوا عمى
مقاعد الدراسة ،بواقع ٪ 94لمذكور و  ٪ 82لئلناث (.شارؾ)2007،

ويبلحظ أف  ٪ 24مف الشباب غير راضيف عف عمميـ الحالي بسبب قمة األجر ،في حيف أف  ٪ 26مف
الشباب العامميف بأجر تغطي أجورىـ النقدية ما ال يزيد عف نصؼ مصاريؼ األسرة مقابؿ  ٪ 10مف
الشباب يممكوف موارد مادية يمكنيـ أف يتصرفوا بيا دوف تدخؿ مف أحد( .شارؾ)2007،

في حيف بمغت نسبة األسر التي يقؿ دخميا عف خط الفقر الشديد حوالي  ،.٪ 44مف ناحية أخرى شكمت
األسر التي يرأسيا شباب حوالي  ٪ 10مف إجمالي عدد األسر ،وقد بمغت نسب الفقر بينيا  ٪ 54وشكمت
حوالي  ٪9مف إجمالي األسر الفقيرة ،فيما بمغت نسبة الفقر الشديد بيف صفوفيـ حوالي  ٪ 39وشكمت ما
نسبتو  ٪9مف إجمالي األسر التي تعاني مف الفقر الشديد(.دائرة االحصاء الفمسطينة)2010،

يبلحظ بناء عمى اإلحصاءات السابقة تدني نسبة مشاركة الشباب في تطوير االقتصاد الفمسطيني وكذلؾ
عمى تزايد أعداد الشباب الذيف يدخموف سوؽ العمؿ ،مع تضاؤؿ فرص العمؿ المتوفرة في سوؽ العمؿ في
األراضي الفمسطينية.

فاالقتصاد الفمسطيني يواجو العديد مف االنتكاسات التي تقمص مف قدرتو عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف
القوى البشرية التي تدخؿ سوؽ العمؿ كؿ عاـ ،وفي الوقت نفسو تراجعت أنشطة قطاعات العمؿ المختمفة ،ما
ساىـ في تفاقـ مشكمة البطالة ،وأصبح ىنالؾ عجز لدى القطاعيف العاـ والخاص في استيعاب العاطميف عف
العمؿ وخصوصاً مف فئة الشباب.
فقد ساىمت اإلغبلقات اإلسرائيمية المتكررة لؤلراضي الفمسطينية وبناء الجدار ،وبالتالي إغبلؽ سوؽ العمؿ
اإلسرائيمية في تعطيؿ أوجو النشاط االقتصادي بشكؿ كبير ،حيث تأثرت التجارة والصناعة والزراعة بشكؿ
مباشر ،األمر الذي أدى إلى حرماف اآلالؼ مف العامميف الفمسطينييف مف االلتحاؽ بأماكف عمميـ ،باإلضافة
إلي الظروؼ السياسية الموجودة في قطاع غزة وما نتج عنيا مف إغبلؽ اقتصادي غير مسبوؽ

 توجيات الشباب الحالية لبناء مشاريع صغيرة

أثبتت العديد مف الدراسات والبحوث والتجارب عمى المستوييف العربي والدولي أف التشغيؿ مقابؿ أجر في
صيغتو التقميدية لـ يعد كافيا الستيعاب الطمبات اإلضافية لمعاطميف عف العمؿ والداخميف الجدد لسوؽ العمؿ
مما أدى في كثير مف البمداف في العالـ إلى االتجاه نحو دعـ وترسيخ ثقافة التشغيؿ الذاتي والعمؿ الحر
وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.
وفى ىذا السياؽ يرى كثير مف االقتصادييف والباحثيف أف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع
إنشائيا يعتبر مف أىـ عناصر عمميو التنمية االقتصادية عمى مستوى العالـ وبشكؿ خاص عمى مستوى
البمداف النامية وذلؾ باعتبارىا منطمقا أساسيا لمعالجة مشكمتا الفقر والبطالة.
فقد وجدت المشروعات الصغرى والمتوسطة مختمؼ إشكاؿ الرعاية والمساندة مف قبؿ العديد في المنظمات
والييئات العربية والدولية وحكومات معظـ دوؿ العالـ ومف ضمنيا البمداف العربية نظ اًر لممساىمة الكبيرة ليذا
القطاع في اقتصاديات العديد في البمداف النامية والمتقدمة أيضا  ،حيث أف ىذه المشروعات تمثؿ ما نسبتو
 %90تقريبا مف المنشآت االقتصادية في العالـ وتوظؼ ما بيف  50إلى  %60مف القوى العاممة في
العالـ ،إضافة إلى مزايا أخرى تزيد مف أىميتيا وتجعميا في صدارة اىتمامات واضعي السياسات وخطط
وبرامج التنمية .

إذا اعت برنا أف الشباب يشكموف حوالي نصؼ عدد العاطميف عف العمؿ عمى مستوى العالـ وانو ينبغي عمى
منطقة كمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا أف تييئ بمفردىا عمى سبيؿ المثاؿ حوالي  100مميوف فرصة
عمؿ جديدة بحموؿ عاـ  2020وذلؾ حتى تستطيع تثبيت حالة العمالة لدييا  ،بناء عمى تعبير التقرير
الصادر عف البنؾ الدولي (سنغافورة  ،)2006/9/16فيأتي ىنا دور المشاريع الصغيرة لفئة الشباب كوسيمة
فعالة لممساعدة في الحد مف ظاىرة البطالة.
في فمسطيف تمثؿ المؤسسات التي يعمؿ فييا أقؿ مف  20عامبل نحو  %99مف مجموع المؤسسات وتوظؼ
ما نسبتو  %82مف مجموع العامميف وتوظؼ المؤسسات التي يعمؿ فييا أقؿ مف  100عامؿ حوالي %3.5
مف حجـ العمالة ،بمغت مساىمة المنشآت الصناعية التي توظؼ أقؿ مف  20عامبل عاـ  2003حوالي
 %52.2مف مجموع الصادرات الصناعية و %56مف مجموع اإلنتاج الصناعي و %51.8مف القيـ
المضافة لمقطاع الصناعي ،بينما كانت نسبة ذوي النشاط االقتصادي في عاـ 20.13 2005
(.%ماس)2007،

 المعيقات التي يواجييا الشباب لتمويل مشاريعيم

يوجد العديد مف المعيقات التي تعيؽ الشباب الريادييف لتحقيؽ طموحاتيـ ،وىنا سيتـ التحدث عف التمويؿ
الذي يعتبر أىـ المعوقات التي تواجو الريادييف في كؿ البمداف بصرؼ النظر عف الظروؼ والبيئة التي تحيط
بو.
فعندما تتبمور فكرة ما لدى الشخص الريادي الذي تتوفر لديو الميارات المطموبة لبدء المشروع ،تبقى مشكمة
الحصوؿ عمى التمويؿ البلزـ الذي يمثؿ الحد الفاصؿ بيف أف تتحوؿ ىذه الفكرة إلى واقع ،وبيف أف يحبط
ىذا الشخص ويترؾ الفكرة خمفو ،ويتنازؿ بذلؾ عف طموحاتو وتطمعاتو ،وىو بالتالي خسارة عمى المستوى
الفردي واالقتصادي الكمي.
يعمؿ في األراضي الفمسطينية  22بنكاً ،وقد بمغ حجـ المحفظة االئتمانية ليذه البنوؾ  7,486.5مميوف
دوالر في نياية العاـ ، 2006توجو ىذه البنوؾ خدماتيا لشرائح معينة تتوفر فييا ضمانات السداد وعدـ
المخاطرة ،وتشترط البنوؾ توافر ضمانات وشروط ائتمانية مف الصعب توافرىا لدى فئة الشباب.

يبلحظ أف البنوؾ ال تقدـ أي خدمات أو منتجات موجية بشكؿ مباشر ومخصص لفئة الشباب ،كما ال
تحاوؿ استقطابيـ مف خبلؿ البرامج الدعائية والترويجية.
ومف ىنا كاف التوجو لمؤسسات اإلقراض التي تعتبر جية اقؿ تحفظاً في الشروط االئتمانية والضمانات،
وبالتالي لجوء الشباب الريادي مؤسسات التمويؿ الصغيرة بدالً مف البنوؾ ،وذلؾ بسبب مرونتيا وتوفير
بعض الخدمات المساندة األخرى .

المعيقات التي تواجييا مؤسسات اإلقراض لتمويل مشاريع الشباب :

ينتشر في األراضي الفمسطينية عدد مف مؤسسات تمويؿ المشاريع الصغيرة التي تحاوؿ أف تمؤل الفجوة التمويمية

التي تركتيا البنوؾ التجارية ،والناجمة عف عدـ توفر الشروط االئتمانية لدى ىذه الشريحة مف المقترضيف مف
نسبيا مف ناحية
ناحية ،وصغر حجـ ىذه القروض الذي يجعؿ تكاليؼ المعامبلت المتعمؽ بيذه القروض مرتفعة ً

أخرى.

تواجو مؤسسات التمويؿ في األراضي الفمسطينية العديد مف القيود والمشاكؿ والتحديات التي تحاوؿ تجازوىا
لخدمة الفئة المستيدفة بشكؿ خاص والمجتمع الفمسطيني عامة ،ولعؿ أىـ ىذه التحديات:
 -1المعوقات الظروؼ السياسية الناتجة عف اإلغبلؽ وما يسببو مف انخفاض العمميات التجارية وبالتالي

الدخؿ ،وصعوبة نقؿ المواد الخاـ أو البضائع ،وصعوبة التوسع في األعماؿ ،ما يزيد ظروؼ المخاطرة في
اإلقراض ،ويقيد الوصوؿ إلى جميع الجيات المقدمة لمقروض أو العكس في الوصوؿ لممقترضيف

 -2الظروؼ الصعبة في قطاع غزة مف عدـ استقرار امني وسياسي واقتصادي وما تبعو مف إغبلؽ شامؿ
لممعابر وعدـ توفر المواد الخاـ بصورة كاممة وكذلؾ بالنسبة لمبضاعة وما تبع ذلؾ مف تجارة األنفاؽ

واالرتفاع الميوؿ لؤلسعار باإلضافة إلى عدـ توفر السيولة النقدية لدى البنوؾ التي يتـ صرؼ القروض

النقدي لمؤسسات اإلقراض مف خبلليا.

 -3تعمؿ مؤسسات اإلقراض لتحقيؽ أجندتيا التنموية التي حددت مسبقاً الفئة المستيدفة مف مؤسسات
اإلقراض ،وكانت بالغالب فئة النساء الرياديات أو أصحاب الميف القائمة أكثر مف التوجو لفئة الشباب

الذيف يرغبوف في بدء مشروعيـ الجديد.

 -4تعتبر قروض بدء المشروع والتي تستيدؼ الشباب خاصةً مف اخطر أنواع القروض التي تواجو أعمى نسبة
مف خطر عدـ السداد.

 -5استيداؼ السمطات اإلسرائيمية لفئة الشباب بشكؿ خاص بيدؼ االعتقاؿ ،ومنعيـ مف التحرؾ بسيولة.

لعؿ ىذه األسباب كانت مف أىـ الدوافع التي أدت إلى خوؼ مؤسسات اإلقراض مف التعامؿ مع فئة الشباب
بصورة موسعة ،فما زالت محفظة القروض المقدمة لفئة الشباب في أفضؿ األحواؿ متواضعة ،إذ أشارت دراسة
قامت بيا المؤسسة األمريكية لئلنماء )  ( 2006إلى أف حجـ ىذه القروض ال يتعد 25 %مف قيمة القروض
اإلجمالية التي تقدميا ىذه المؤسسات.
فمؤسسات اإلقراض ال تعتبر شريحة الشباب شريحة تسويقية قائمة بذاتيا ،مما ادى عمى عدـ تقديـ ىذه
المؤسسات ألي منتج تمويمي خاص بيذه الشريحة ،كما ال تقوـ مؤسسات اإلقراض بتسويؽ خدماتيا التمويمية
ليذه شريحة ،وانما تكتفي بدراسة أي طمب مقدـ مف الشباب عمى أنو طمب مماثؿ لمشرائح التسويقية األخرى،
بغض النظر عف الفئة العمرية ،وينطبؽ عمى ىذا النوع مف القروض ما ينطبؽ عمى غيره ،مف حيث دراسة خبرة
المقترض في مجاؿ العمؿ ،وامكانية السداد ،وتوفير الكفبلء.

الفصؿ الثالث
المبحث االوؿ
الدراسة الميدانية

مقدمة -:
في ىذا المبحث سيتـ التعرؼ عمى معمومات عف عينة الدراسة وىـ مف مسئولي مؤسسات االقراض الذيف تمت مقابمتيـ لموصوؿ الى
معرفة دور مؤسسات االقراض مف مشاريع الشباب.

أوال -:يعهىياخ عٍ انًىظفٍُ-:
جدوؿ رقـ 1

يوضح نوع المقابؿ
النوع

العدد

األىمية النسبية%

ذكر

3

50%

أنثى

3

50%

المجموع

6

100%

يوضح الجدوؿ أف النسبة متساوية ما بيف الذكور واإلناث.
جدول رقم 2
يوضح مدة العمل بالمؤسسة
المكاف

العدد

األىمية النسبية %

5-4

1

%17

-6فأعمى

5

%83

المجموع

6

111%

يبلحظ اف نسبة  %83مف المتقابميف يعمموف ضمف مؤسسات االقراض لفترة مف  6سنوات فاعمى وىذا يدؿ عمى امتبلؾ
الموظفيف الخبرة والتجربة و دراية بعمؿ المؤسسة وىذا كاف واضحا في اجاباتيـ التي غمب عمييا الخبرة والحكمة.

جدول رقم 3
يوضح المستوى التعميمي
المؤىؿ العممي

العدد

األىمية النسبية %

بكالوريوس

5

%83

ماجستير

1

%17

المجموع

6

%111

الحظت الباحثات أف كؿ فئة المتقابميف حاصميف عمى الشيادة الجامعية األولى فأعمى  ،مما يعني خمفية الموظفيف االكاديمية
في مجاؿ منح القروض .
جدول رقم 4
يوضح الوظيفة
الوظيفة

العدد

األىمية النسبية %

منسؽ برنامج

3

%51

مدقؽ داخمي

1

%17

مسئوؿ اقراض

2

%23

المجموع

6

%111

ٌالحظ من الجدول السابق ان  %51من المتقابلٌن ٌشغلون وظٌفة منسق برنامج أي ٌعتبرون من المسئولٌن عن إصدار القرارات
االدارٌة والمتابعة العلٌا للمؤسسة وكذلك  %51من المراقبٌن للمقترضٌن بشكل واضح وٌعرفون التفاصٌل الدقٌقة لعملٌة االقراض.

ثانيا -:قياس مدى اقبال الشباب للحصول على قرض

جدول رقم 5
مدى اقبال الشباب لمحصول عمى قرض
أويد

األىمية النسبية

محايد

األىمية النسبية %

أرفض

األىمية النسبية %

%
يوجد إقباؿ لدى الشباب لممغامرة لمحصوؿ عمى

3

%51

%51ذ

3

---

---

قرض؟
يوجد توجو مف الشباب نحو القروض اإلنتاجية

2

%33

3

%51

1

%27

أكثر مف االستيبلكية؟

هم َسرغرق يىظف اإلقراض وقد
طىَم فٍ إقُاع انشثاب نهحصىل عهً
قرض؟

1

%27

3

%51

2

%33

ٌالحظ من الجدول السابق الحٌادٌة الواضحة على إجابة المتقابلٌن والتً تدل على قلة التعامل مع الشباب ضمن مؤسسات اإلقراض فلم
ٌكن الرأى واضح لدى المتقابلٌن حول مدى توجه الشباب نحو مؤسسات اإلقراض للحصول على قرض وخصوصا القروض اإلنتاجٌة
فكانت اإلجابات تتراوح ما بٌن الموافقة للمحاٌدة.

ثالثا :قياس مدى تشجيع مؤسسات اإلقراض لمشباب لمحصوؿ عمى قرض
جدول رقم 6
مدى اقبال الشباب لمحصول عمى قرض
ا

أويد

األىمية النسبية

محايد

األىمية النسبية %

أرفض

األىمية النسبية %

%

ىؿ يوجد تشجيع لمشباب لمحصوؿ عمى قروض ؟

6

%111

-

-

-

-

تشجع مؤسسات اإلقراض الشباب عمى القروض

4

%66

2

%34

-

-

اإلنتاجية أكثر مف االستيبلكية
تشعر مؤسسة اإلقراض انو يقع عمى عاتقيا

5

%83

1

%17

-

-

مسئولية مساعدة الشباب عمى خمؽ فرص
عمؿ وذلؾ مف خبلؿ القروض
ىؿ يوجد لديكـ منتجات خاصة بالشباب؟؟

4

%66

1

%17

1

%17

ىؿ يوجد لديكـ خطة تسويقية خاصة بالشباب ؟؟

4

%66

1

%17

1

%17

تقوـ مؤسسة اإلقراض بمتابعة المشاريع اإلنتاجية

%111

6

-

--

-

-

التي منحت قرض لمتأكد مف أف القرض وضع في
المشروع

الحظت الباحثات أن مؤسسات اإلقراض تحاول بالفعل االهتمام بفئة الشباب كونها الفئة األكثر إنتاجٌة والتً قد تكون المصدر الرئٌسً
للمستفدٌن باإلضافة إلً دور مؤسسات اإلقراض الواضح بالتنمٌة والذي ٌشكل الشباب إحدى ركائزها.
فأغلب مؤسسات اإلقراض وضعت المنتج المصمم خصٌصا للشباب ضمن منتجاتها وجعلت الشباب من األهداف الواضحة ضمن خطتها
التسوٌقٌة ،كذلك تم التركٌز على القروض اإلنتاجٌة أكثر من االستهالكٌة لدورها الواضح فً دعم الشباب وتحرٌك حركة التنمٌة فً البلد.
كذك لوحظ اهتمام مؤسسات اإلقراض بمتابعة المشارٌع الشبابٌة الحاصلة على قروض لزٌادة الدعم الفنً وتحقٌق دور مؤسسات
اإلقراض فً التنمٌة.

رابعا :الشروط التي تطمبيا مؤسسات اإلقراض مف الشباب لمحصوؿ عمى قرض
جدوؿ رقـ 7
شروط مؤسسات اإلقراض لمشباب لمحصوؿ عمى قرض
ا

أويد

األىمية النسبية

محايد

األىمية النسبية %

أرفض

األىمية النسبية %

%

هم َشررط وجىد دراسح جدوي نهحصىل
عهً قرض
هم َىجد ندي انشثاب خهفُح جُدج عٍ ادارج
انًشارَع االَراجُح

4

%66

هم َشررط وجىد شهادج يعُُح نهشاب انًرقدو
تانحصىل عهً قرض؟؟
هُاك يجًىعح ضًاَاخ َجة طهثها نضًاٌ
اسررداد انقرض دوٌ يراعاج ظروف
انشثاب

5

%83

يٍ انًًكٍ إٌ ذًاطم يؤسسح اإلقراض قثم
يُح انقرض نهرأكد يٍ سًعح انشاب

1

%17

2

%24

4

%66

2

%24

1

%17

5

%83

1

%17

2

%23

3

%51

يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف لدى مؤسسات اإلقراض نفس الشروط تقريبا لمحصوؿ عمى قرض وعند السؤاؿ
تبيف أف الضمانات نفسيا لمشباب وغير الشباب باستثناء مسألة السؤاؿ بشكؿ دقيؽ جدا عف الشاب قبؿ منحو
القرض .

كذلؾ ال تشترط مؤسسات اإلقراض الحصوؿ عمى المؤىؿ الجامعي بؿ بالعكس تشجع ضمف رسالتيا
التسويقية غير الجامعييف عمى الحصوؿ عمى قرض ،مع ذلؾ لوحظ الخوؼ لدى مؤسسات اإلقراض مف انو
ال يوجد لدى الشباب الخبرة المناسبة إلدارة المشاريع ويرجع ىذا الخوؼ لدى المؤسسات مف أف يفشؿ
المشروع وبالتالي يفشؿ القرض.
خامسا :أسباب إحجاـ مؤسسات اإلقراض عف تمويؿ قروض الشباب
جدوؿ رقـ 8
ا

أويد

َسثح فشم يشارَع انشثاب ذؤدٌ إنٍ
إحجاو يؤسساخ اإلقراض عٍ
ذًىَهها
عدو وجىد أفكار يشارَع يُاسثح
نهىضع االقرصادٌ ندي انشثاب ذؤدٌ
إنً إحجاو يؤسساخ اإلقراض عٍ
ذًىَههى ؟؟
وجىد أفكار نًشارَع إَراجُح غُر
يُاسثح نغزج ندي انشثاب ذؤدٌ إنً
إحجاو يؤسساخ اإلقراض عٍ
ذًىَههى ؟؟
ذفضم يؤسسح اإلقراض يُح يشروع
قائى عٍ يُح قرض نًشروع جدَد؟
َسرطُع انشثاب ذىفُر انكفالء
انًُاسثٍُ نهحصىل عهً قرض؟؟
ال َسرطُع انًقررض انشاب إقُاعٍ
تقدرذه عهً ذىفُر اندفعح انشهرَح
نهقرض؟

األىمية النسبية

محايد

األىمية النسبية %

أرفض

األىمية النسبية %

%

الشباب الفمسطيني مف الممكف الوثوؽ بو

2

%23

4

%67

3

%51

2

%23

1

%17

4

%66

1

%17

1

%17

6

%111

2

%33

2

%33

1

%17

5

%83

1

%17

5

%83

2

%34

واقراضو دوف اي خوؼ مف عدـ استرداد
القرض

هم َىجد وعٍ يانٍ ندي انشثاب عُد
انرقدو نهحصىل عهً قرض؟؟

1

%17

3

%51

2

%23

الحظت الباحثات هنا أٌضا التردد على إجابة مسئولً وموظفً مؤسسات اإلقراض فعند السؤال ان قدرة الشاب على إقناع مؤسسة
اإلقراض على توفٌر الدفعة من إٌراد المشروع أجاب  5من أصل  6بأنه متردد وكانت نفس النتٌجة عند السؤال عن الخوف من استرداد
القرض
كذلك أكد جمٌع المتقابلٌن بالراحة عند منح قرض لمشروع قائم عن مشروع جدٌد وٌرجع ذلك إلى التجارب التً عانً منها مسئولً
مؤسسات اإلقراض خالل قترة عملهم الطوٌلة.
بٌنما كانت قلة األفكار اإلبداعٌة وخصوصا فً المشارٌع االنتاجٌة لدي الشباب من األسباب التً أدت إلى إحجامهم عن تموٌلها

خامسا :أسباب إحجاـ الشباب عف الحصوؿ عمى قرض
جدوؿ رقـ 9
ا

أويد

أالحع أٌ انًقررض انشاب َفضم
انحصىل عهً يُحح غُر يسرردج تدال
يٍ انقرض؟؟
َفضم انشثاب وجىد وظُفح إدارَح
أفضم يٍ وجىد يشروع ؟؟

األىمية النسبية

محايد

األىمية النسبية %

أرفض

األىمية النسبية %

%
5

%83

1

%17

5

%83

1

%17

عند سؤال المتقابلٌن عن أسباب إحجام الشباب عن الحصول على قرض كانت اغلب اإلجابات تؤكد رغبة الشباب بالحصول على الوظٌفة
اإلدارة أكثر باإلضافة إلى رغبتهم بالحصول على منحة أكثر من قرض وخصوصا لزٌادة المؤسسات التً تقدم المنح للشباب فً الوقت
الحالً.

المبحث الثاني
النتائج والتوصيات

أوال  -:النتائج -:
مف خبلؿ إضبلع الباحثات عمى الدراسات التي تطرقت لمؤسسات االقراض ومف خبلؿ اجراء مقاببلت مع
موظفي اقراض في مؤسسات االقراض العاممة في قطاع غزة اتضح االتي -:
 -1اف موظؼ مؤسسات االقراض لدييـ خمفية جيدة عف توجو الشباب لمحصوؿ عمى قروض مف خبلؿ
عمميـ خمفيتيـ العممية في منح قروض  ،وىؤالء الموظفيف مف المؤىميف تأىيؿ اكاديمي .
 -2أتضح لمباحثات اف الشباب الفمسطيني لديو إقباؿ لممغامرة والحصوؿ عمى قرض الفتتاح مشروع
خاص بو  ،ولكف ليس ذلؾ االقباؿ المطموب .
 -3توصمت الباحثات الى اف مؤسسات االقراض ال تأخذ وقت طويؿ في إقناع الشباب في الحصوؿ
عمى قروض  .باإلضافة الى اف  % 50مف عينة الدراسة لـ يبلحظوا توجو الشباب الفمسطيني نحو
القروض االنتاجية كما ىو توجيـ نحو القروض االستيبلكية .
 -4تتجو مؤسسات االقراض الى تشجيع الشباب لمحصوؿ عمى قروض خاصة االنتاجية وذلؾ بنسبة
.%66
 %83 -5مف مؤسسات االقراض ترى انو مف مسئولياتيا مساعدة الشباب عمى خمؽ فرص عمؿ وذلؾ
عف طريؽ اعطاء قروض ليؤالء الشباب.
 %66 -6مف عينة الدراسة لدى مؤسساتيـ منتجات خاصة بالشباب لتشجيع عمى الحصوؿ عمى
قروض لفتح مشاريعيـ .
 -7ال تشترط مؤسسات االقراض وجود دراسات جدوى لمحصوؿ عمى قرض انتاجي وليس بذات اىمية
وجود شباب ليـ خمفية عممية جيدة او حتى ميارات إلدارات المشاريع.
 %83 -8من عٌنة الدراسة ال تشترط وجود شهادات معٌنة للشباب ولكن ٌجب ان ٌقدم ضمانات قبل
حصوله على القرض .
% 51 -9من عٌنة الدراسة ترى بان مقترحات المشارٌع بعض منها إلثبات الوضع االقتصادي
باإلضافة لعدم مالئمة هذه المشارٌع للظروف المحٌطة بالبلد من اسباب احجام المؤسسات عن تقدٌم
قروض استهالكٌة.
فً حالة كون المشروع قائم او هناك كفالء للقرض تشجع المؤسسات على منح قروض
-11
بنسبة %111

يفضؿ الشباب الفمسطيني الوظيفة الدائمة عمى الحصوؿ عمى قرض وامتبلؾ مشروع خاص

-11
بو.

ثانيا :التوصيات -:
 -1تنصح الباحثات ضرورة قياـ مؤسسات االقراض والجامعات والجيات المعنية بنشر ثقافة امتبلؾ
الشباب العاطؿ عف العمؿ لمشروع خاص بو يساعده عمى خمؽ فرصة عمؿ لو ولكف بعد تأىيمو
لذلؾ.
 -2ضرورة قياـ مؤسسات اإلقراض بتقديـ استشارة لمراغبيف في الحصوؿ عمى قروض انتاجية
بدؿ مف رفض طمباتيـ لعدـ مبلئمة مشاريعيـ.
 -3ترى الباحثات ضرورة تركيز مؤسسات االقراض عمى فئة الشباب اكثر مما ىي عميو االف حتى
تساىـ في التخفيؼ مف حده البطالة وبشكؿ ممموس.
 -4تقترح الباحثات بضرورة اىتماـ مؤسسات االقراض بدراسات الجدوى والميارات االدارة
 -5لمشاب المتقدـ لمحصوؿ عمى قرض انتاجي لمساعدتو في نجاح مشروعو.
 -6ضرورة التعاوف ما بيف مؤسسات االقراض والمؤسسات التي تقدـ منح لمشباب لنشر ثقافة التمويؿ
لممشاريع الصغيرة.
 -7االىتماـ بتصميـ منتجات خاصة بمشاريع الشباب خصوصا مف ناحية فترة السماح وحجـ
الدفعة.
 -8االىتماـ بالقياـ بورشات عمؿ في النقابات والتجمعات الشبابية لنشر ثقافة المشاريع الصغيرة.
 -9االىتماـ الشباب المتوقع تخرجيـ وتقديـ مفيوـ واضح لممشاريع الصغيرة وطرؽ تمويميا.
-10

عمؿ لقاءات ما بيف موظفي االقراض والشباب لتحديد اولويات الشباب وأفضؿ الطرؽ

لمتعامؿ معيـ وجذبيـ لمؤسسة االقراض.
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تصميـ برامج تسويقية خاصة بالشباب تقدـ في اماكف تجميع الشباب بمغة شبابية واضحة
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