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  بسم اهللا الرمحن ال حيم 
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  اإلهداء
 

  أھدي ھذا البحث المتواضع 
  

  الشھید یوسف روحي عقلإلى روح أخي 

  .....إلى والدي ووالدتي الحبیبین

  ...إلى أخواتي وإخواني األعزاء

  ...إلى زوجتي العزیزة

  األعزاء أوالدي إلى 

  إلى زمالئي في العمل

  ....وأصدقائيإلى كلَّ أحبائي 
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 شكر وتقدير

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلـى آلـه   
  ،بعدوصحبه أجمعين أما 

أحـق  عـز وجـل   فهو هذا البحث، على توفيقه بإتمام  العلي القدير أوالً وأخيراً ني أشكر اهللانفإ 
شْكُر اهللا مـن ال يشـكر   ال ي"من قوله عليه الصالة والسالم  بالشكر والثناء وأولى بهما، وانطالقا

 يوسـف حسـين عاشـور    /الدكتوراألستاذ فإنني أتوجه بالشكر والتقدير ألستاذي القدير " الناس
وقف معي وأعانني ونصحني وأرشدني بتوجيهاته ونصائحه حتى الذي أشرف على هذا البحث و

  .للوطن والعلم ذخراً وجعله ي كل خير وبارك فيهنّععليه، فجزاه اهللا إلى ما وصلت بالبحث 

ــيم        ــة والتحك ــة المناقش ــاء لجن ــدير ألعض ــكر والتق ــالص الش ــه بخ ــا أتوج                      كم
، على تفضلهما بقبول مناقشة عودةيوسف سيف الدين / والدكتور علي عبد اهللا شاهين /الدكتور

ديدة ونصائحهم العلمية القيمة التي بال شك أثرت هذه الرسالة والحكم عليها، وعلى توجيهاتهم الس
  . البحث وأغنته، فجزاهم اهللا خيراً، ووفقهم وسدد خطاهم

  .كما أتقدم بخالص الشكر لكل العاملين في الجامعة اإلسالمية، وخصوصاً أساتذتي بكلية التجارة

قاموا بالتعاون ن الذيو يأتقدم بشكري لجميع المؤسسات وخاصة التي وقفت بجانبال يفوتني أن و
  .هم مني كل الشكر والتقديرلف ،بتعبئة االستبانةفي  ،معي

وأخيراً، فكثيرون الذين يستحقون الشكر والتقدير مني، فكل الشكر والتقدير لمن قَدم لي المساعدة 
  .وأبدى رأياً ساهم في إنجاز هذا البحث وإخراجه إلى حيز الوجود، فجزاهم اهللا ووفقهم لكل خير

  
  حثالبا

  غسان روحي عقل
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 – ية الفلسطينيةإتحاد لجان اإلغاثة الزراع

  التوفير والتسليف برنامج
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Association 
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الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي 
  "شراكة " الصغر 
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 NGO Non Governmental organization المؤسسات غير الحكومية

 UNRWA  United Nations Refugee and Works وكالة غوث وتشغيل الالجئين
agency 

األصغر  لتمويلمؤسسة أكسيون الدولية ل
ومقرها الواليات المتحدة ويتركز عملها في 

 منطقة أميركا الالتينية
ACCION Accion International 
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  ن في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةالعوامل المؤثرة في قرار منح االئتما

  الملخص
 التعرف على العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان فـي مؤسسـات   إلى الدراسة هذه هدفت

العوامل في قرار مـنح  هذه  معرفة وتحديد درجة تأثيروكذلك  .التمويل األصغر في قطاع غزة
الجـنس،  (تأثير المتغيـرات الشخصـية   كما هدفت إلى تحديد مدى  .تلك المؤسساتاالئتمان في 

  ). العمر، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية
موظف ائتمان يعملـون  ) 69(تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدارسة من 

مؤسسات تعمل في مجال التمويل األصغر في قطاع غزة، وتم استخدام أسلوب المسـح  ) 10(في 
اسـتبانة   )69(لتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة كأداة للدراسة، حيث تم توزيع الشامل، و

  . استبانة )68(على موظفي الطاقم االئتماني العامل في تلك المؤسسات، أعيد منها 
  :قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمهاو
قرار منح االئتمـان فـي    أثيرا فياالئتمان هي من أكثر العوامل ت السمعة المالية لطالبيأن  -

 . مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

على قـرار   في تأثيره عامل القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة جاء في المرتبة الثانية -
 . منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

الئتمان جاءت في المرتبة الثالثة من ا طالبيالمحيطة ب الظروف االقتصادية والسياسية العامة -
 . قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةبين العوامل المؤثرة في 

يمكن أن تسهم في تحديد أهم العوامل المؤثرة في قرار وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات، 
 .زةمنح االئتمان، لألخذ بها في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غ

توحيد العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصـغر العاملـة فـي     -
  .قطاع غزة

ضرورة تعاون مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة في مجال تبادل المعلومات حـول   -
 . طالبي االئتمان

قطـاع  العاملين في مؤسسات التمويل األصغر في  تطوير قدرات ومهارات موظفي االئتمان -
 .في القدرة على اتخاذ القرار االئتماني، وحسن التعامل مع الجمهور غزة

زيادة االهتمام بالعوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي التمويل كعامل مؤثر في اتخاذ قرار  -
 .في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة منح االئتمان

  
  



  Abstract   
 

  ي 
 

Factors affecting the credit decision at the Microfinance Institutions in 
Gaza Strip 

Abstract  
The aim of this study was to identify the factors that affect the credit decision 

at the microfinance institutions in Gaza strip. The study also aimed to identify 
and determine the degree of effect of these factors in credit decision at these 
institutions. Also, the final objective of the study was to assess the effect of the 
personal variables (gender, age, job title, years of experience, academic 
qualification) on the credit decision.  

The researcher used the analytical descriptive methodology, where the 
study population consisted of (69) credit officers working at (10) institutions of 
the microfinance field in Gaza Strip. The researcher used the comprehensive 
survey method where the research instrument (questionnaire) was used to collect 
data and it was distributed among (69) of credit staff working in the targeted 
institutions. However, only (68) questionnaires were collected.  

The study main conclusions: 

- The financial reputation of the credit agents was the most effective factor in 
credit decision at the microfinance institutions in Gaza strip. 

- The income generation of existing projects was in the second level, in credit 
decision at the microfinance institutions in Gaza strip. 

- The Political & economic conditions were in the third level because it has 
high effect in credit decision at the microfinance institutions in Gaza strip. 

The study concluded with a number of recommendations, which can 
significantly contribute to the determination of the factors affecting the credit 
decision at the microfinance institutions operating in Gaza Strip, as follows: 

- Unifying the factors affecting the credit decision at the microfinance 
institutions operating in Gaza Strip. 

- Real cooperation between microfinance institutions in information exchange 
about clients. 

- Developing the abilities and skills of credit employees, working in 
microfinance institutions in Gaza strip, and the ability to make credit decision 
and dealing with the audience. 

- Increasing the attention to socio-economic factors of credit agents as effictive factor 
in credit decision at the microfinance institutions operating in Gaza Strip.  
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  المقدمة :أوالً
األوضاع المعيشية  وتردي ،اإلغالق على قطاع غزةالحصار االقتصادي ومع استمرار 

الجهاز المركـزي  ( ،2009 نهاية عامفي  % 30.2 لتبلغ نسبتها ،وارتفاع معدل البطالة ،للسكان
نتيجة لتدهور القطاعات اإلنتاجية وإغالق غالبيتهـا جعـل سـكان     )2009حصاء الفلسطيني لإل

عن طريق  ،معيشتهم تؤمن لهمقطاع غزة يفكرون في طرق أخرى لحصولهم على فرص عمل 
لبحث عن يتطلب امما  ،ميةكافي للمساعدة في حياتهم اليو إنشاء مشاريع صغيرة تدر عليهم دخل

للتعامل مع هذه ها لكبر حجم تعامالت البنوك وعدم استعداد فنظراًهذه المشاريع، لتمويل مصدر 
مـع  و )2004 ،الصـفدي (صعبة على طالبي االئتمان  اًالفئة البسيطة من الناس بفرضها شروط

اسـتقبال هـؤالء   و غراألص التمويلمؤسسات  تقوم به قامت ومازالت لدور الهام التياستمرار ا
ومساعدتهم في الحصول على التمويل المالي الالزم إلنشـاء   ،وسماع مقترحاتهم ،الناس البسطاء

توفير  في فلسطين في الصغير التمويل مؤسساتمن قيام  الرغموب ،أو تطوير مشاريعهم الصغيرة
فعـال لهـا    المتوفر تمويلال وحجم )الطلب(التمويلية  االحتياجات بين الفجوة لتغطية الالزم التمويل

قامت بها  الدراسة التي خالل من واضحا ذلك يظهروجداً  كبيرة مازالت الفجوة أن إال ،)العرض(
عـدد   تـم تقـدير   )International Finance Corporation, 2007( مؤسسة التمويل الدولية

تناهي الصـغر  المحتمل لخدمات اإلقراض م السوق حجمقدر و 190,000 بـالعمالء المحتملين 
من أصـحاب  % 90اً أمريكياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعاني دوالر مليون 157 بـ

في قطاع غـزة مـن عـدم القـدرة علـى      % 91المشاريع متناهية الصغر في الضفة الغربية و
الحصول على خدمات اإلقراض، ويعاني السوق من قلة عدد مقدمي خدمات اإلقراض متنـاهي  

في % 9فقط من مجموع طلبات القروض في الضفة الغربية بينما % 10تم خدمة الصغر، حيث 
فـي  % 56من أصحاب المشاريع متناهية الصغر في الضفة الغربية و% 57يحتاج . قطاع غزة

في حال توفر شروط مناسـبة تتعلـق    لالقتراضقطاع غزة إلى االقتراض، كما وأبدوا الرغبة 
  .لقرضبحجم القرض أو اإلجراءات أو نوع ا

مؤسسـة وعـدد   13ويبلغ عدد المؤسسات التي تقدم خدمات اإلقراض متناهي الصـغر  
فـي  %  30 ،في الضفة%  70منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة  اًفرع 69فروعها 

موزعـة   دوالر 51,728,000إقراض تبلغ  بمحفظة ،مقترض 30,800وعدد العمالء بلغ  ،غزة
الشبكة ( $ 2,400متوسط القرض بلغ  ،في الضفة الغربية%  82في قطاع غزة و%  18بنسبة 

 إجـراءات وسياسـات   لهذه المؤسساتتوجد حيث  )2009الصغر، يلإلقراض متناه ةالفلسطيني
معقولة ويستطيع طـالبي   ضماناتو وهي تحتوي على شروط الرسمية، من البنوك أبسطائتمانية 

 التمويـل لمؤسسـات  و للبنـوك  اسة االئتمانيـة وتشتمل السي ،)2008 ،العاجز(االئتمان توفيرها 
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وتلـك  ،االئتماني يستند عليها موظف اإلقراض عند اتخـاذه للقـرار  ر على العوامل التي يالصغ
البنوك الفلسطينية تتخذ القرار االئتماني بناءاً  أما ،تؤخذ بعين االعتبار عند منح االئتمان العوامل

 Capacity قدرة العميـل و Characterلعميل شخصية اوهي   5C,sمعروفة بالـعلى معايير 
 Collateralضمانات التي يمكـن للعميـل تقـديمها للمصـرف     وال Capital رأسمال العميلو
في بينما . )2004عيسى،( Conditionالمحيطة بالعميل  الظروف االقتصادية والسياسية العامةو

الئتمان، ليس فـي جوهرهـا   الصغير ربما تختلف العوامل المؤثرة في قرار ا التمويلمؤسسات 
ولكن االختالف يمكن أن يكون في درجة تأثير تلك العوامل، وهل هذه العوامل المؤثرة في قرار 

لتلك العوامـل   األهميةاالئتمان موحدة في جميع مؤسسات اإلقراض أم يوجد اختالف من حيث 
بنمـوذج  الخـروج  في هذه المؤسسات، وهذه تعتبر مشكلة يجب تقصيها والتعرف على أبعادها و

  .موحد صالح التخاذ القرار االئتماني في مؤسسات اإلقراض الصغير
 المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات العواملعلى وفي هذه الدراسة سنتعرف 

   .قطاع غزة التمويل األصغر في
  

  مشكلة الدراسة :ثانياً
  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي

 ؟في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةما العوامل المؤثرة  §

  :ويمكن تصنيف أسئلة الدراسة كالتالي

  أسئلة خاصة بالعميل
  ؟في قرار منح االئتمان نهل تؤثر السمعة المالية لطالبي االئتما. أ

 ؟هل تؤثر الخبرة العملية لطالبي االئتمان في قرار منح االئتمان  . ب

 في قرار منح االئتمان؟ االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان العواملهل تؤثر . ج

  أسئلة خاصة بالمشروع
 ؟للمشاريع القائمة في قرار منح االئتمانالقدرة على توليد الدخل هل تؤثر   . أ

  ؟هل تؤثر دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة في قرار منح االئتمان. ب

  أسئلة خاصة بالسياسة االئتمانية
  ؟االئتمان في قرار منح االئتمان يهل تؤثر الضمانات المقدمة من قبل طالب  . أ

   ؟في قرار منح االئتمانالمحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامةهل تؤثر   . ب
 ؟التمويل األصغر في قرار منح االئتمان هل تؤثر السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة  . ج
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  متغيرات الدراسة :ثالثاً

  تابع المتغير ال

  قرار منح االئتمان .1

  المتغيرات المستقلة

عوامل لها تأثير على مدى قبول أو رفض طلبات االئتمان المقدمـة لمؤسسـات التمويـل    هناك 
   :وهي كالتالي في قطاع غزة األصغر

  متغيرات خاصة بالعميل

  السمعة المالية لطالبي االئتمان  . أ
 الخبرة العملية لطالبي االئتمان  . ب

  اعية واالقتصادية لطالبي االئتمانالعوامل االجتم. ج

  متغيرات خاصة بالمشروع

 للمشاريع القائمةالقدرة على توليد الدخل   . أ
  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة. ب

  متغيرات خاصة بالسياسة االئتمانية

 من قبل طالبي االئتمان الضمانات المقدمة  . أ
 الئتمانبطالبي االمحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامة  . ب
  السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر. ج

  فرضيات الدراسة :رابعاً

  فرضيات تتعلق بالعميل .1

قرار منح االئتمـان فـي   من العناصر الهامة عند اتخاذ السمعة المالية لطالبي االئتمان  تعتبر  -أ 
  .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

قرار منح االئتمـان فـي   من العناصر الهامة عند اتخاذ مان الخبرة العملية لطالبي االئت تعتبر   - ب 
 .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

تعتبر العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان من العناصر الهامة عند اتخـاذ قـرار     -ج 
 .منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة
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  فرضيات تتعلق بالمشروع .2

قـرار مـنح   القائمة من العناصر الهامة عند اتخـاذ  للمشاريع قدرة على توليد الدخل ال تعتبر -أ 
 .االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

قرار منح االئتمان من العناصر الهامة عند اتخاذ الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة  تعتبر  - ب 
 .في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

  علق بالسياسة االئتمانيةفرضيات تت .3

قرار منح االئتمـان  من العناصر الهامة عند اتخاذ الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  تعتبر  -أ 
  .في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

من العناصـر الهامـة   بطالبي االئتمان المحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامة تعتبر  - ب 
  .مان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةقرار منح االئت عند اتخاذ

قـرار  من العناصر الهامة عند اتخاذ  لمؤسسة التمويل األصغر ةالسيولة المالية المتوفر تعتبر  -ج 
 .منح االئتمان في تلك المؤسسات

  أهداف الدراسة :خامساً
التمويل األصـغر   منح االئتمان في مؤسسات العوامل المؤثرة في قرارالتعرف على  .1

 .قطاع غزةفي 

لعوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان فـي مؤسسـات التمويـل    معرفة درجة تأثير ا .2
 .على قرار منح االئتمان في تلك المؤسسات ،األصغر في قطاع غزة

 علـى  يحتـوي  لمؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة نموذج موحد الوصول إلى .3

 .االئتمان منح عمليات في استخدامها يمكن التي العوامل مجموعة
 

  أهمية الدراسة :سادساً
ائتمـان سـليم   قرار ومالئمة التخاذ  متكاملة عوامل سياسة ائتمانية واضحة وتحتوي على تبني 

والذي سيوصلهم بطبيعة الحـال إلـى مـا     مويل األصغر في قطاع غزةفي مؤسسات التورشيد 
نشاء مشـاريع صـغيرة   يعمل على إ ،برامج اإلقراضمؤسسات ويعرف بالجدارة االئتمانية في 

الوصول إلى أفضل الممارسـات  و ،ناجحة تحل جزء من مشكلة البطالة المرتفعة في قطاع غزة،
ي برامج اإلقراض في تلك من خالل األسئلة التي ستوجه للعاملين ف ،،في مجال التمويل األصغر

  .المؤسسات
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  الدراسات السابقة :سابعاً
  مقدمـة .1

السـتفادة  التمويل األصغر هـو ا سابقة للباحثين في مجال استعراض الدراسات ال الهدف من
ألهميته في  وذلك المجالمنها في هذه الدراسة، حيث تعرض العديد من الباحثين والدارسين لهذا 

  .والتنمية االقتصادية في المجتمعات التي تعاني من مشاكل اقتصادية تخفيف الفقر،

والتي تناولت كٍل مـن موضـوع التمويـل     من وجود العديد من الدراسات السابقة وبالرغم
إال أن أغلب هذه الدراسات ركزت على قياس أثر بـرامج   األصغر في البلدان العربية واألجنبية،

ومن خالل اطالع الباحث على هذه  ومؤسسات التمويل األصغر على حياة ومشاريع المقترضين،
مؤثر في القرار االئتماني من حيث الدراسات وجد الباحث أنها لم تتطرق إلى موضوع العوامل ال

  .القبول أو الرفض في مؤسسات التمويل األصغر وبناءاً على ماذا يتم اتخاذ تلك القرارات

م الدراسات السابقة علـى  يقست وقد تمالتركيز على أهم هذه الدراسات واألبحاث، تمومن هنا 
هذا وقد تم ترتيب ). 2(ة وعددها وأجنبي ،)13(دراسات المحلية والعربية وعددها ال: النحو التالي

  .الدراسات السابقة من األحدث إلى األقدم

  الدراسات المحلية والعربية  .2

: بعنوان ،)2009ديسمبر،(لإلقراض الصغير ومتناهي الصغردراسة الشبكة الفلسطينية  .1
 في قطاع غزة األصغر التمويلاألزمات االقتصادية والسياسية المتكررة على قطاع  أثر

  دراسةالهدف 

أثر األزمات االقتصادية والسياسـية المتكـررة علـى قطـاع      إلى قياسهذه الدراسة  هدفت
وكـذلك   ،2009وحتى منتصف  2006من بداية  في قطاع غزة خالل األعوام األصغر التمويل

ـ اهوالذي له دوراً على قطاع التمويل األصغر  2008أثر حرب كانون أول تهدف إلى معرفة   اًم
  االقتصاد في قطاع غزةعم تمع ودفي تنمية المج

  الدراسةعينة 

ثماني والمكون من  من أفراد مجتمع الدراسة ،مقترض 582 تتألف من عشوائية تم اختيار عينة
  .مؤسساتتلك الفي  التمويل األصغروهم مقترضو برنامج ، مؤسسات تعمل في التمويل األصغر
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  الدراسةنتائج 
 لها قطاع غزة مـن أزمـات سياسـية وأمنيـة    هناك أثر واضح لألزمات التي تعرض  §

على  2008وحرب كانون أول  ؛األزمات االقتصادية العالمية والمحلية وأزمة الرواتبو
 .، من حيث حجم محفظة اإلقراض، و نسبة العائد على االستثمارغزة

بعـض   حيـث أن  التمويـل،  حجـم  علـى  العالمية االقتصادية زمةلأل طفيف أثر هناك §
 أسـعار صـرف العمـالت    أزمة تقلباتوذلك بسبب بها، حة قد تأثرت المؤسسات المان

 . وغيرها من آثار األزمة االقتصادية العالمية

وعلى صعيد المقترضين، فقد كانت مشاريع التجارة العامة أعلـى نسـبة فـي النشـاط      §
 ،% 6أقـل و بنسـبة    ، بينما كانت نسبة المشاريع الزراعية% 35وبلغت  االقتصادي،
بينما شكلت مشـاريع تحسـين    ،% 8ي قروض الخدمات حيث وصلت إلى ولوحظ تدن

بينمـا نالحـظ أن    ، عن تأمين مأوى لهم أو،% 24السكن نسبة عالية حيث وصلت إلى 
، ونسبة القروض الشخصـية االسـتهالكية   %14مشاريع اإلنتاج والتصنيع بلغت نسبتها 

  %. 13بلغت 
، على المقترضـين  2008رب كانون أول وعن تأثير األزمات السياسية واالقتصادية وح §

والقيود علـى دخـول    القيود اإلسرائيلية على حركة البضائع، إغالق المعابر،من حيث 
على كافة القطاعات االقتصـادية، وخاصـة القطـاع     المعدات والمواد الخام أثر سلبي

الضـمانات   تـوفير  وبة فـي صـع الصناعي والتجاري، وتبين أن المقترضين يواجهون 
 الـدوالر  صرف سعر في التقلباتباإلضافة إلى  ؛المقرضة للمؤسسات الالزمة فاالتوالك

وانخفاض السيولة بسبب أزمة الرواتب كان لها أثـر سـلبي    القرض، لسداد والمستخدم
 . متوسط أو طفيف

لألزمة االقتصادية العالمية والمحلية وأزمة الرواتب تأثير كبيـر علـى المشـاريع     كان §
 ،وذلك نتيجـة الرتفـاع األسـعار   التشغيلية  المصاريف ارتفاع ن حيثم ،المدرة الدخل
  .المدخرات وتآكل الشخصي الدخل انخفاضباإلضافة إلى 

: بعنـوان  ،)2009إبريل، (ة لإلقراض الصغير ومتناهي الصغردراسة الشبكة الفلسطيني .2
 أثر التمويل الصغير ومتناهي الصغر على معيشة وأداء المقترضين 

  الدراسةهدف 

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل نوعي وكمي ألثر التمويل الصغير ومتناهي الصـغر علـى   
بحيث توفر المعلومات والنتائج المقدمة األرضية المعلوماتية المناسـبة   معيشة وأداء المقترضين،

يمكن أن تمكنهم من  على اختالف مواقعهم، لصانعي السياسيات وأصحاب القرار ولذوي الشأن،
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ذ القرارات وتصميم التدخالت المناسبة لتطوير قطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر فـي  اتخا
  .فلسطين

  الدراسةعينة 

ثماني مؤسسات تعمـل فـي التمويـل    من ، مقترض ومقترضة 489 تتألف من تم اختيار عينة
  .في قطاع غزة الضفة الغربية األصغر

  الدراسةنتائج 

للتمويل متناهي الصغر سواء على المشروع أو على النواحي بينت الدراسة أن هناك أثر إيجابي 
  : االجتماعية والمعيشية ألسرة أصحاب المشروع، وكانت نسب التأثير كالتالي

، السـكن بنسـبة   %31.8، الـدخل بنسـبة   %14.0، الصحة بنسبة %38.2على التعليم بنسبة 
، األصـول الثابتـة   %14.6، نفقات المالبس بنسـبة  %17.8، موجودات المنزل بنسبة 20.7%

، %59، السيولة النقدية للمشروع بنسبة %61، رأس مال المشروع بنسبة %55للمشروع بنسبة 
وهذا تأكيد على ملموسية التأثرات االيجابية لعمليـة   ،للمشروع %51رأس المال التشغيلي بنسبة 

  .االقتراض

شاملة وتأثيرها على مدى تطبيق ركائز إدارة الجودة ال: ، بعنوان)2008(العاجز دراسة .3
 . األداء المالي في مؤسسات اإلقراض النسائية في قطاع غزة من وجهة نظر العاملين

  الدراسة هدف

الجودة الشاملة في مؤسسات اإلقراض  تطبيق ركائز إدارة مدى هدفت الدراسة إلى التعرف على
جات العـاملين، التركيـز   التركيز على العميل، التركيز على احتيا(النسائية العاملة في قطاع غزة

 على تأثيرها ، و)التكنولوجيا للمنافسة و اإلدارية االحتياجات على التركيز، على تحسين العمليات

  .المؤسسي األداء

  الدراسة عينة

 و اإلداريـة  بكافة مسـتوياتهم  النسائية اإلقراض بمؤسسات العاملين األفرادأجريت الدراسة على 
  .استبانة 75 منها استردو االستبانات زيعتو تم، شخص 109 عددهم البالغ

  الدراسة نتائج

 غـزة  في قطاع العاملة النسائية اإلقراض مؤسسات تطبق :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت

 مسـتوى  كـان أعلـى   فقد متفاوتة مستويات و بدرجات ايجابي بشكل الشاملة الجودة إدارة ركائز
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 يليـه ، العميل التركيز على يليه، للمنافسة التكنولوجيا و ةاإلداري االحتياجات على التركيز تطبيق

  .احتياجات العاملين تلبية على التركيز يليه، العمليات تحسين على التركيز

مسـح سـوق   : ، بعنوان)2007(، النسخة العربيةPlanet Financeمؤسسة  دراسة .4
 .اإلقراض متناهي الصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة

  الدراسةهدف 

ث الدراسات التي أجريت على تقدير الطلب على التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع أحد
والشبكة الفلسطينية  (IFC)غزة وقامت بها مؤسسة بالنت فايننس لصالح مؤسسة التمويل الدولية 

تمويل األصـغر فـي الضـفة    بهدف استقصاء الطلب على اللإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 
  .الغربية وقطاع غزة

  الدراسةعينة 

، يل، خان يـونس، غـزة  رام اهللا، الخل جنين،(تم إجراء هذا المسح الميداني في ست محافظات 
وتم اختيار عينـة تتكـون مـن    . المدن والقرى والمخيمات :قسمت إلى ثالث فئات )شمال غزة

  . طق لغايات إجراء المسحصاحب مشروع متناهي الصغر من هذه المنا 1202

  الدراسةنتائج 

حيـث قـدر عـدد العمـالء المحتملـين       تظهر أن الطلب عالي جداً على التمويل األصغر •
مليـون   157وقدر حجم السوق المحتمل لخدمات اإلقراض متناهي الصغر بــ   190,000

  دوالراً أمريكياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
فـي قطـاع   % 91متناهية الصغر في الضفة الغربية و من أصحاب المشاريع% 90يعاني  •

ويعاني السوق مـن قلـة عـدد     غزة من عدم القدرة على الحصول على خدمات اإلقراض،
فقط مـن مقـدمي طلبـات    % 10حيث تم خدمة  مقدمي خدمات اإلقراض متناهي الصغر،

  . في قطاع غزة% 9القروض في الضفة الغربية بينما 
في قطاع غزة من أصحاب المشاريع الصغيرة جدا % 61بية و في الضفة الغر% 56يحتاج  •

وتسدد خالل عـامين  $  2500إلى االقتراض، تعتبر أكثر القروض طلباً تلك التي تقل عن 
  .)، عضو في مجموعة البنك الدولي2007مؤسسة التمويل الدولية، (
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ات نحو أساليب حديثـة فـي تمويـل المشـروع    : ، بعنوان)2006(دراسة البحيصي  .5
 .الصغيرة دراسة استطالعية ألصحاب المشروعات الصغيرة في قطاع غزة

   الدراسةهدف 

علـى   وقدرتها غزة قطاع في الصغيرة للمشاريع الحالية التمويل أساليب تقييم إلى الدراسة هدفت
  .المشاريع هذه احتياجات مواكبة

  الدراسةعينة 

 تـم اختيارهـا  شخص  50ة بلغت الصغير المشروعات أصحاب منأجريت الدراسة على عينة 
 لتـدريب  مؤسسات محلية عدة في كمدرب عمله خالل الباحث بها قام تدريبية دورات عدة عبر

  .والمالية اإلدارية المهارات على الصغيرة المشاريع أصحاب

  الدراسةنتائج 

 جهونيوا غزة قطاع في المستثمرين صغار من ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن كثيراً
 أهـم  مـن  المرتفعـة  والفائدة الربوية وأن الصبغة تنفيذ مشاريعهم، في البدء عند مالية مشاكل

أو مؤسسـات   البنـوك  إلى غزة قطاع في توجه صغار المستثمرين عدم إلى تؤدي التي األسباب
 الـربح  نسـبة  كما أظهرت الدراسـة أن  الالزم لمشروعاتهم، التمويل على للحصول اإلقراض
 صـغار  توجـه  عـدم  مباشراً في سبباً اإلسالمية البنوك تعرضها التي المرابحات في المرتفعة

 لتمويـل  صـندوق  البحيصـي إنشـاء   مشروعاتهم، وقد اقترح لتمويل البنوك لهذه المستثمرين
 لتغطيـة  بسـيطة  عمولة ولكن فائدة وال ربح يتقاضى ال غزة في قطاع الصغيرة المشروعات

 قد الصندوق وهذا بتمويلها، يقوم سوف التي الصغيرة للمشاريع داريةالمالية واإل المتابعة نفقات
  .أهلية مؤسسة أو حكومية مؤسسة تحت إشراف يكون

العوامل المحددة لقـرار مـنح التسـهيالت االئتمانيـة     : ، بعنوان)2005(دراسة نصار .6
طاع المباشرة،، دراسة تحليلية مقارنة في المصارف اإلسالمية والتجارية العاملة في ق

 . غزة

  الدراسةهدف 

 منها أو التجارية سواء غزة قطاع في العاملة المصارف كانت إذا ما معرفة إلى الدراسة هذه هدفت

 للعمـالء،  المباشـرة  االئتمانيـة  التسهيالت بمنح قرار اتخاذها عند عوامل أية تستخدم اإلسالمية،
 المقارنة خالل من العوامل، تلك استخدام حيث من بينها فيما االختالف أو التطابق مدى ومعرفة

  .بينهما
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  الدراسةعينة 

 مـن  كـلٍ  في للعمالء االئتمان منح قرار اتخاذ عملية المشاركين في جميع أجريت الدراسة على

 150 الموزعـة  االستبيانات عدد غزة حيث بلغ قطاع العاملة في والتجارية اإلسالمية المصارف

  .استبانات 106وتم استرداد  ،استبانه،

  الدراسةنتائج 

 العوامل في من مجموعة تستخدم أنها رغم اإلسالمية والمصارف التجارية المصارف أن .1

 من فيما بينها جوهرياً تختلف أنها إال للعمالء، االئتمان منح قرار اتخاذ عند االعتبار عين

 العوامل المتعلقـة  مجموعة في واضحاً االختالف جاء فقد العوامل، لتلك استخدامها حيث

 المقدمة للمصرف بالضمانات المتعلقة العوامل من كل السداد، وكذلك على العميل بمقدرة

 الخاصة ، والعوامل)درجة سيولة المصرف(بالمصرف الخاصة العميل، والعوامل قبل من

 .بموضوع االئتمان

اسـتخدامها   درجـة  حـول  بينها فيما تتفق اإلسالمية والمصارف التجارية المصارف أن .2
 برأس مال المتعلقة العوامل مجموعة وكذلك العميل، بشخصية المتعلقة لعواملا لمجموعة

ـ  المتعلقـة  العوامـل  ومجموعة أرباح، توليد على وقدرته العميل الظروف االقتصـادية  ب
  .السائدة والسياسية العامة

حـول   بينها فيما جوهرياً تختلف ال اإلسالمية والمصارف التجارية المصارف من كالً أن .3
علـى   منهمـا  كـلٌ  ركز فقد الدراسة، الستبانة المكونة العوامل لمجموع النسبية ةاألهمي

العميـل   بشخصية المتعلقة والعوامل األولى، بالمرتبة االئتمان بموضوع المتعلقة العوامل
 .بالضمانات المتعلقة العوامل في واضح بشكل االختالف جاء وقد األخيرة، بالمرتبة

قياس أثر برنامج التمويل متناهي الصغر فـي وكالـة   : ن، بعنوا)2004(الناقةدراسة  .7
 .الغوث الدولية على حياة المقترضين

   الدراسةهدف 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر برنامج التمويل الصغير ومتناهي الصغر في وكالة الغوث الدوليـة  
ذلـك   بقطاع غزة على مستوى المشروع واألسرة والمقترض، للمشاريع الممولة مـن ) األنروا(

  .البرنامج

   الدراسةعينة 

مقترض نشط أمضوا فترة سنة على األقل فـي   500 عينتين األولى بلغت على الدراسة أجريت 
   .مقترضينعائالت من ال 10البرنامج من مختلف القطاعات االقتصادية باإلضافة إلى 
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   الدراسة نتائج
 دخله و المشروع مخرجات في تغيير هناك أن حيث المشروع صعيد على تأثير ايجابي وجود 

 الشـراء  طريق عن تكاليفه تخفيض و المشروع استمرارية على الحفاظ استطاع المقترض فقد
 الحيـاة  جـودة  مستوى تحسن خالل من األسرة صعيد على و الشراء، مصادر أو تنوع بكميات

زادت  حيث المقترض صعيد على و اإلنفاق، مستوى زيادة بالتالي و الدخل لزيادة لألسرة نتيجة
 الثقـة و  مسـتوى  زيادة و اإلدارية المهارات تنمية و المشروع إمكانيات في التحكم على قدرته

  .التبادلية العالقات تحسين و الغير باحترام الشعور

دراسـة حالـة   "منهجية اإلقراض بضمان المجموعة: ، بعنوان)2004(الصفديدراسة  .8
 .ع غزةبرامج اإلقراض بضمان المجموعة واالدخار في قطا

  الدراسةهدف 

 مؤسسـات  مـن  في مؤسسـتين  عمله وكيفية المجموعة بضمان اإلقراض منهجية على التعرف

  .وأصالة فاتن هما فلسطين في واالدخار المجموعة بضمان اإلقراض

  الدراسةعينة 

 % 75 االستجابة نسبة وكانت الدراسة، مجتمع من مقترضات % 20 اشتملت عينة الدراسة على 
  الموزعة االستبيانات إجمالي من

  الدراسةنتائج 

 لكن عنـد  بالقرض، االشتراك قبل المجموعة عضوات بين قوية معرفة يوجد بأنه الدراسة وجدت

 إلكمـال عـدد   الـبعض  لبعضهن المقترضات بترشيح اإلقراض مؤسسة تقوم المجموعة تشكيل

 يقمن بالضـغط  وعةالمجم عضوات بان بالفعل الدراسة ووجدت بأنفسهن، يخترن وال المجموعة

 للمتابعة، لمؤسسة اإلقراض األمر تركهن من أكثر السداد، لتأكيد بالسداد تقوم ال التي العضوة على
 قرض سداد عن بأنهن مسئوالت واضح وبشكل يعرفن المقترضات بأن الدراسة نتائج كانت كذلك

 اإلقـراض  مؤسسـة  نم السداد المقدمة حوافز وتمثلت السداد، استطاعتها عدم حالة في زميلتهن

 مـن  كـذلك  يعتبـر  الذي حجم القرض زيادة حافز وكذلك مستقبالً، فردي قرض على بالحصول

 علـى  الحصول الستمرار على الوقت، السداد على وتحفزهن المقترضات، لدى المفضلة الحوافز

 كـذلك  المـالي،  مشروعهن مناسبة الحتياج الزيادة هذه أن المقترضات واعتبرت جديدة، قروض

 ال اللـواتي  المقترضات مع باالستمرار بالتعامل يرغبن ال أنفسهن المقترضات أن الدراسة جدتو
 على الحصول تفضيلهن عن العينة أفراد عبرت أغلب ،ولكن الدراسة نتائج وتدل ،بالسداد يلتزمن



   اإلطار العام للدراسة: الفصل األول  
 

13 

 في االستقاللية على للحصول مجموعة، مع على القرض الحصول من أكثر فردي بشكل القرض

  .وسداده القرض على الحصول

معايير منح التسهيالت االئتمانية المباشرة في البنـوك  : ، بعنوان)2004(الحاجدراسة  .9
  . اإلسالمية الفلسطينية

  :الدراسةهدف 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى المعايير المتعلقة بقرار منح التسهيالت االئتمانية المباشرة 
  .في البنوك اإلسالمية الفلسطينية

  الدراسةنة عي

تكون اإلطار العام للدراسة من البنوك اإلسالمية الفلسطينية وعددها أربعـة بنـوك، ومجتمـع    
موظفـاُُ وبلغـت عينـة     24الدراسة يتكون من موظفي االئتمان في تلك البنوك، والبالغ عددهم 

  .شخصاُ 20الدراسة 

  الدراسةنتائج 

ة تستخدم معايير مختلفة عند اتخاذ قرار منح توصلت الدراسة إلى أن البنوك اإلسالمية الفلسطيني
التسهيالت االئتمانية المباشرة، حيث حصل معيار المشاريع التي ال تتنافى مع المعايير اإلسالمية 
على أعلى ترتيب، يليه معيار الضوابط الشرعية، ثم يليه معيار قدرة العميل على السداد المتمثل 

اءته في إدارة مشروعه، ثـم رأس المـال والضـمانات    في شخصية العميل وسمعته المالية وكف
المقدمة، كأكثر العوامل المؤثرة في قرار منح التسـهيالت المباشـرة فـي البنـوك اإلسـالمية      

  .الفلسطينية

  .السياسة االئتمانية للبنوك العاملة في فلسطين: ، بعنوان)2004(دراسة عيسى .10

  هدف الدراسة

اسة االئتمانية للبنوك العاملة في فلسطين ومعرفة مدى هدفت هذه الدراسة إلى البحث في السي
التزام تلك البنوك في معايير االئتمان المتعارف عليها عالمياً، وأثر تلك المعايير على السياسة 

  .االئتمانية للبنوك الفلسطينية

  عينة الدراسة

غربية، لدراسة البنوك التجارية العاملة في الضفة ال موظف يعملون في 63أجريت الدراسة على 
  .44نوك، وتم استرداد عدد موضوع السياسة االئتمانية في تلك الب
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  نتائج الدراسة

معيار الضمانات المقدمة للبنك كشرط للموافقة على الحصول على ائتمان بنكي حصـل   .1
  %.75.27على درجة مرتفعة وبواقع 

هتمام الشديد مـن  معيار المقدرة اإليرادية للعميل حصل على تقدير مرتفع جداً بسبب اال .2
  %.84.77قبل البنوك بهذا المعيار حيث حصل على 

معيار السمعة المالية واألخالقية للعميل من أهم المعايير االئتمانيـة المتعـارف عليهـا     .3
عالمياً، قد حصل على تقدير مرتفع جداً من البنـوك العاملـة فـي فلسـطين، وبواقـع      

83.07.%  
ـ  معيار طاقة العميل المتمثلة في خبر .4  هة العميل في مجال مشروعه والقدرة علـى إدارات

بنفسه، فلم تالقي تقدير مرتفع من البنوك الفلسطينية في قرارها االئتماني، إذ حصل هذا 
  %.67.39المعيار على تقدير منخفض وبمعدل 

  %.75.02معيار الظروف االقتصادية حصل على تقدير مرتفع وبواقع  .5
ى تؤثر على مدى قبول أو رفض طلبات االئتمـان  وقد أضيف لتلك المعايير عوامل أخر .6

قطاع  :المهمة في تحديد السياسة االئتمانية، ومن تلك العوامل لكما إنها تعتبر من العوام
طالب االئتمان، إذ تبين أن القطاع الذي ينتمي إليه طالب االئتمان له دور مهم في التأثير 

حصل هذا العامل علـى تقـدير مرتفـع    على السياسة االئتمانية البنكية في فلسطين، إذ 
، أما عن موضوع توفر السيولة البنكية وأثرها في قبـول أو رفـض   %72.02وبدرجة 

طلبات االئتمان، فقد وجد أن البنوك العاملة في فلسطين تهتم في هـذا العامـل بدرجـة    
 %.71.70مرتفعة تصل إلى 

لـى محـددات قـرار    أثر المخاطر االئتمانيـة ع : ، بعنوان)2004(دراسة أبو عبدو .11
 .االئتمان

  الدراسةهدف 

معرفة أثر المخاطر االئتمانية على محددات قرار االئتمان في المصارف  إلى الدراسة هذه هدفت
  .التجارية العاملة في قطاع غزة أثناء انتفاضة األقصى

  الدراسةعينة 

فـي البنـوك    مـالء للع االئتمان منح قرار اتخاذ عملية المشاركين في جميع الدراسة على أجريت
على كـل   استبانه 95 غزة، وللوصول ألهداف الدراسة تم توزيع عدد قطاع العاملة في التجارية

  ).ائتمان االئتمان، موظف الفرع، مسئول الفرع، مراقب مدير الفرع، مساعد مدير( من
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  الدراسةنتائج 
قبـل وأثنـاء   إن المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة تتخذ قراراتهـا االئتمانيـة   . .1

االنتفاضة بشكل منهجي معتمدة على قائمة من خمسين محدد جاءت في تسـعة محـاور   
على التوالي، حسب درجة تركيز المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة عليها قبـل  

سمعة العميل، المحددات الداخلية، محددات سلطة النقد، خصائص : االنتفاضة كمالي يلي
تصادية للقطاع الذي ينتمي إليه العميل، قـدرة العميـل علـى    الضمانات، الظروف االق

 .السداد، محددات تشريعية وقانونية، المركز المالي للعميل، ثم محور أنواع الضـمانات 
بينما جاءت على التوالي حسب درجة تركيز المصارف التجارية العاملة في قطاع غـزة  

خصـائص   اخلية، سـمعة العميـل،  المحددات الد :عليها أثناء انتفاضة األقصى كما يلي
الظروف االقتصادية للقطاع الذي ينتمي إليه العميل، محددات سلطة النقـد،   الضمانات،

قدرة العميل على السداد، محددات تشريعية وقانونية، المركز المالي للعميل، ثم محـور  
 .أنواع الضمانات

 .ارتفاع المخاطر االئتمانية أثناء انتفاضة األقصى .2

الدراسة أن المحددات داخل كل محور قد اختلفت درجة التركيز عليها أثناء  كما أظهرت .3
 .االنتفاضة عما هو الحال قبل االنتفاضة

بينت الدراسة أن هناك بالفعل فروقاً ذات داللة إحصائية في درجة تركيـز المصـارف    .4
 على المحاور وفقراتها، غير أن هذه الفروق لم تعزى ألي من خصائص المسـتجيبين ال 

  .قبل وأثناء االنتفاضة

 الصغر وبالغ الصغير للتمويل والطلب العرض دراسة: ، بعنوان)2002(دراسة مسار .12
  2002-2000) االنتفاضة( الحالية األوضاع ظل في الغربية والضفة غزة قطاع في

  الدراسةهدف 
 الطلـب،  من حيث الصغر بالغ التمويل ألنشطة الحالية الظروف على نظرة هدفت الدراسة إللقاء

  .الطلب هذا تلبية على اإلقراض وبرامج مؤسسات مقدرة ومدى

   الدراسةعينة 

لدراسـة   وذلك الغربية والضفة غزة قطاع بين موزعين مشروع 687 من الدراسة عينة تكونت
مؤسسـات   مـن  المقـدم  العرض دراسة إلي باإلضافة المشاريع، هذه في اإلقراض على الطلب

  .الغربية والضفة غزة قطاع في الصغر لغبا اإلقراض وبرامج اإلقراض
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  الدراسةنتائج 

 الحاليـة  السياسـية  األوضاع وأن ،ذاتيا ممولة المقامة المشاريع أغلب توصلت الدراسة إلى أن
 أصـحاب  لـدي  الموجود االعتقاد وأن والضفة الغربية غزة في االقتصادية األنشطة على أثرت

 بنـاء  االختالفات بعض مع الحالية السياسية ظروفبسبب ال متاح غير االقتراض أن المشاريع
 أصـحاب  رغبـة  تؤكد التي الدراسات بعض نتائج الدراسة كما قدمت .االقتراض مصدر على

وبينـت   الصـغر،  وبالغـة  صـغيرة  قروض على بالحصول الصغر وبالغة المشاريع الصغيرة
  .وك اإلسالميةالبن من قروض على الحصول في المشاريع أصحاب أغلب رغبة الدراسة أن

اتجاهات جديدة في توفير االئتمان للنساء العامالت : ، بعنوان)2000(عاشوردراسة  .13
  .في تجارة الشنطة والبسطة عبر حدود قطاع غزة

  الدراسةهدف 

 .المشاريع صاحبات النساء تستخدمها التي التمويل مصادر تحديد -
 برنـامج  بالنسبة لمقترضات القرض على الحصول أثناء النساء تواجه التي العوائق أهم تحديد - 

  .النسائي لإلقراض غزة
 التابعـات  وتجارة الشـنطة  البسطة بتجارة العامالت بالنساء المتعلقة اإلقراض سياسات تقييم - 

 إقراض سياسات بناء على التي تساعد التغييرات بعض والقتراح النسائي، لإلقراض غزة لبرنامج

  .شاملة

  الدراسةعينة 

 في تجـارة  النسائي، يعملن لإلقراض غزة برنامج من مقترضة 63 من مكونة الدراسة عينة كانت

  .والبسطة الشنطة

  الدراسةنتائج 

 باستثناء من المؤسسة المتبوعة اإلقراض سياسات عن راضيات المقترضات أن الدراسة وجدت -

 بالشـيكل  تـتم  معامالتهم أن في حين األمريكي الدوالر وهي القرض عملة نوع :وهما سياستين

 .حجم القرض بزيادة السيدات فرغبت القرض حجم والثاني

 مـن  مفضـلة  )الرأسي اإلقراض( مؤسسات من الممنوحة القروض أن الدراسة وجدت وكذلك -

 البنـوك  مـن  االقتراض يفضلن وال العائلة، األهل أو من االقتراض من أكثر المشاريع صاحبات

  .مطلقاُ
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  الدراسات األجنبية .3

أثر القروض المقدمـة  : ، بعنوان)2007(ومؤسسة أصالة Planet Finance دراسة .1
  .من مؤسسة أصالة على حياة المقترضات وظروفهن المعيشية

  الدراسةهدف 

 Planet Finance ،2007 أصـالة ومؤسسـة   مؤسسـة  أجرتهـا  التي الميدانية هدفت الدراسة
األكثر لهن، ومساعدة مؤسسات الفهم لممنوحة للمقترضات، على حياتهن ولمعرفة أثر القروض ا

  .وتطوير منتجات جديدة لهن التمويل األصغر، والفهم األكثر لحاجات المقترضات،

  الدراسةعينة 

  .الضفة الغربيةمقترضة نشطة من قطاع غزة و 381عينة مكونة من  أجريت الدراسة على

  الدراسةنتائج 

 و حياتهن على شاريعهنلم االيجابي يتعلق باألثر فيما رضاهن عن المقترضات عبرت §
 مع تحسن أسرهن دخل معدل أن المقترضات إلى من%  89 أشارت حيث أسرهن حياة

 حصلن التي القروض خالل مشاريعهن من تطوير بعد أو، الجديدة المشاريع في عملهن
 األحـوال  و حيـاتهن  أن ظـروف  إلى منهن%  91 أشارت فيما، المؤسسة من عليها

  .المشروع لبفع تحسن ألسرهن المعيشية
 لوحظ كما، القديمة الديون سداد على لديهن القدرة منهن%  75 عبرت المقترضات بسبة §

 تجلب أنها حين ، في% 88 بنسبة توسيع المشروع على ايجابي تأثير لها المشاركة بان
 لدرجة بتحقيقهن يتعلق فيما عال يشعرن برضا المقترضات أنما ، ك% 86 بنسبة أموال
 و، األسرة و، العملب المتعلقة اتخاذ القرارات على قدرتهن زيادة و الليةاالستق من عالية

   .المالية الشؤون و، المشروع
 مـع  ممتـازة  عالقـات  تـربطهن  المقترضات من%  85 أن الدراسة إلى أشارت كما §

 عالقـتهن  أن إلـى  أشرن منهن 13 % و ،في المؤسسة العامالت اإلقراض مرشدات
 المتبعـة  اإلجـراءات  أن المقترضـات  من%  71 ترى كما ،جدا جيدة كانت بالعاملين
 أن إلـى  المقترضات من%  21أعربت  فيما، جدا سهلة عملية القرض على للحصول

  .سريعة و سهلة القروض صرف عملية
 للخـدمات  حاجتهن على ركزن كما، جديدة أضافية قروض باعتماد طالبت المقترضات §

، منتجاتهن تسويق و، مشاريعهن تطوير حول دريبالت في المتمثلة و مالية المقدمة الغير
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 بتسـديد  مسبقا التزمن اللواتي للمقترضات القروض تجديد في رغبتهم أعربوا عن كما
 .دفعاتهن

أثـر وفاعليـة برنـامج    : ، بعنـوان )Planet Finance & Unrwa)2006 دراسة .2
  .اإلقراض الصغير في الوكالة على حياة المقترضين

  الدراسةهدف 

، Planet Finance وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين و     أجرتها التي الميدانية راسةهدفت الد
  على حياة المقترضين  ،، لمعرفة أثر وفاعلية برنامج اإلقراض الصغير في الوكالة2006

  .و تحسين ظروفهم المعيشية

  الدراسةعينة 

رهـا  صاحب مشـروع نشـط، تـم اختيا    500أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
  .بالطريقة العشوائية، من قطاع غزة

  الدراسةنتائج 

 والتخطـيط  التنميـة  دائرة من المقدمة المالية الخدمات تأثير بأن نتيجة إلى توصلت الدراسة فقد
  :يلي فيما يتضح العمالء على جمهور الدولية الغوث بوكالة

   المشروع مستوى على. 1
 األسـرة  مسـتوى  على أما، بالبرنامج االلتحاق فترة و ربحية المشروع بين طردية عالقة توجد

  العمالء حياة نواحي مختلف على ملموس و كبير ايجابي اثر كان لها المقدمة المالية فالخدمات
   المشروع مستوى صاحب على .2 

 جهة من خدماته االستفادة من و للبرنامج االنتماء فترة طول بين طردية عالقة وجود أتضح فقد
 قروضـا  تقـدم  أن الـدائرة  كما، أخرى جهة من له األسرة أفراد احترم و ليةاالستقال درجة و

 و، الضمانات حيث ميسرة من و سهلة بشروط المستهدفة للفئات المختلفة الحاجات تلبي متنوعة
  .القرض على سهولة إجراءات الحصول و بسرعة تتميز كما، الدفعات و، السداد فترات
  التعقيب على الدراسات السابقة .4

الـدور   بـإبراز  اهتمت الدراسات من الكثير أنعرضها نجد  تم التي السابقة الدراسات واقع من
التمويـل   مؤسسـات  مختلـف  أداء مسـتوى  رفع في لموضوع التمويل متناهي الصغر الحيوي

 ونظـرا ، وإتقانًـا  تميزا أكثر العمالء بشكل واحتياجات متطلبات يحقق بما، المتناهي في الصغر
 و، الدراسة بموضوع تتعلق جوانب علي الوقوف في السابقة الدراسات من االستفادة مت فقد لذلك
 تم كما، الدراسة بناء أداةو المتبعة المنهجية في وأيضا، الحالية للدراسة النظري اإلطار إثراء في



   لدراسةاإلطار العام ل: الفصل األول  
 

19 

 توصلت ما مناقشة إلى باإلضافة، الدراسات تلك إليها استندت التي المراجع بعض على اإلطالع
 إليهـا  ستتوصـل  التـي  النتائج في تفسير ستساهم كما، توصياتو نتائج من الدراسات تلك يهإل

 .مؤثرة بنماذج واقعية مدعمة البحثية النتائج يجعل مما الحالية الدراسة
ستقصاء الطلب التي ركزت على ا ،واستكماالً للدراسات السابقةموضوع الدراسة ونظراً ألهمية 

تطويره وانتشاره، وأيضاً كانت العديـد مـن الدراسـات السـابقة      على التمويل األصغر وسبل
تستهدف معرفة مدى رضا المقترضين أو المقترضات عن برامج ومؤسسات اإلقـراض وعـن   
آليات الحصول على القروض، وهي ضمناً تحتوي على العوامل المؤثر في قرار منح االئتمـان  

السابقة تركز على دراسـة أثـر بـرامج    وهو صلب هذه الدراسة، أيضاً كانت بعض الدراسات 
إذاً هذه  وظروفهم المعيشية، نعلى حياة المقترضياإلقراض على المشاريع الممولة و ومؤسسات

العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر العاملة  على الدراسة تركز
بجودة وحجم اإلقراض المقدم  عالقةوهذا له  فيها نظر العاملين وجهة من ذلك و في قطاع غزة

أحد  حل في يساهم بما، فيما سبق تناوله يتم لم الذي األمر ،الصغر من تلك المؤسسات والمتناهي
 فهي ليست تكرار و السابقة للدراسات إضافة الحالية الدراسة جعل ما هذاو االئتمانية المشكالت

  .اآلن حتى إثراؤها يتم لم جوانب تغطي ألنها السابقة للدراسات مكملة تعتبر

كما تميزت الدراسة الحالية بقياس متغير جديد في قرار منح االئتمان فـي مؤسسـات التمويـل    
األصغر في قطاع غزة وهو العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان كأحد المتغيـرات  

  .المؤثرة في اتخاذ قرار االئتمان في تلك المؤسسات

  المصطلحات :ثامناً
  المشاريع متناهية الصغر .1

أعمال  هي الصغر متناهية المشاريعتعرف الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 
توظف عدداً قليالً من العمال وتولد دخـالً محـدداً لمالكيهـا يـوفر لهـم        مشاريع ونشاطات 

تنـاهي الصـغر،   الشبكة الفلسطينية لإلقـراض الصـغير وم  (االحتياجات االستهالكية البسيطة 
2009(.  
  مؤسسات التمويل األصغر .2

لتشمل خـدمات اإلقـراض    ،التمويل األصغر لمحدودي الدخلقدم خدمات المؤسسات التي ت هي
ح أصـب و) 2009صفحة إلكترونية، البوابة العربية للتمويل األصغر،(واالدخار والتأمين األصغر

المهتمـة بتقـديم   ن المنظمـات  م متنوعةمعناه مجموعة يشمل " مؤسسة تمويل أصغر"اصطالح 
االئتمانيـة والتعاونيـات   الحكومية واالتحـادات   ومنها المنظمات غيرخدمات التمويل األصغر 

مؤسسات اإلقـراض  وكل  .المالية غير البنكية وأقسام من البنوك الحكومية الرسميةوالمؤسسات 
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دخار متاحة فقط لعمالء ولكن خدمة اال ،محظور عليها قبول ودائع ادخارية من عامة المواطنين
الشبكة الفلسـطينية لإلقـراض الصـغير    ( بحسب قوانين سلطة النقد الفلسطينية تلك المؤسسات

   .)2009ومتناهي الصغر،

  المالية  االستدامة .3

 األخـرى  الفائدة والرسـوم  من تكاليفها جميع تغطية على الصغير اإلقراض مؤسسة قدرة هي
 تتمتع أن من يمكنها بما ،لهم على خدمات التمويل الصغيرمقابل حصو العمالء قبل من المدفوعة

 العمـل  فـي  االسـتمرار  يمكنها وبالتالي المالي النظام من جزءا بحيث تصبح المالية باالستدامة
على شكل منح وقروض ميسـرة   المحدود التمويل على االعتماد من بدال وتقديم خدماتها للفقراء

  ).2009،ة، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراءصفحة إلكتروني(  المانحة لجهاتا من

 حصاء الفلسطيني للمشاريعإللالجهاز المركزي تصنيفات  .4

 :يلي كما األبحاث لغرض المشاريع 2005 الفلسطيني لإلحصاء الجهاز المركزي يصنف
   .عمال ةخمس من أقل بها يعمل والتي(Micro Enterprises) الصغر المتناهية المشاريع •
   .عامالً 5- 19 من تستخدم التي و (Small Enterprises) الصغيرة المشاريع •
   .عامالً 20-49 من فيها يعمل التي و (Medium)المتوسطة المشاريع •
 .فأكثر عامال 50 فيها يعمل التي و (Large)الكبيرة المشاريع •

  الصغر المتناهي التمويل .5

 المشاريع أصحاب ء والرجاللذوي الدخول المنخفضة من النسا ةالمالي الخدماتهو تقديم 
للمستفيدين من  التأميناالدخار وخدمة  خدمة وأيضا بل فقط القروض يشمل ال بحيث ،الصغيرة

   (Ledgerwood, 2006) برامج ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر فقط
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  التمويل األصغر: المبحث األول

  دمةمقال: أوالُ

جذور التمويل المتناهي في الصغر، ثم إلقاء الضـوء علـى المبـادئ     معرفةهذا المبحث يتناول 
ى ماهية اإلقراض متنـاهي  األساسية للتمويل المتناهي في الصغر، ثم ننتقل بعد ذلك للتعرف عل

الفرق بين اإلقراض متناهي الصغر وبين التمويل متناهي الصغر، ومن هـم عمـالء   الصغر، و
ت التمويل األصغر، ثم إظهار الصعوبات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغير، وأفضل مؤسسا

الممارسات في تمويل المشروعات الصغيرة، ثم سنتناول خصائص المؤسسات الفعالة في تمويل 
 التشـغيلية  الذاتية الكفايةو الماليةتعريف االستمرارية  عات المتناهية في الصغر، وأخيراًالمشرو
  .لمؤسسات التمويل األصغر والمالية

 ماهية التمويل األصغر: ثانياًُ

  مفهوم التمويل األصغر .1

سر أنه تقديم قروض صغرى ألبالتمويل األصغر  ،متناهي الصغرالبوابة العربية للتمويل  عرفت
على البدء في أنشطة إنتاجية أو تها ك بهدف مساعدوذل، ولكنها قادرة على العمل، محدودة الدخل

مـن الخـدمات    امرور الزمن لتشمل مزيد وقد اتسع هذا المفهوم مع. تنمية مشاريعهم الصغرى
أن  الخدمات المالية بعـد  لحاجة الفقراء لمجموعة متنوعة من اوذلك نظر ،واالدخار التأمينمثل 

صفحة إلكترونية، البوابة العربيـة  ( القائمة لرسميةات المالية اسالمؤس عليهم االنتفاع من صعب
 أو Microfinanceالصـغر   بـالغ  التمويـل  مصطلح كما و يعتبر ).2009للتمويل األصغر،

 مجـال  في الباحثين تواجه أصبحت التي المصطلحات من Microcredit الصغر بالغ اإلقراض

 بـالغ  فالتمويـل  .الفقر مكافحة في رىكب أهمية من المجال لهذا لما مجال التنمية، في أو التمويل

 ألغلب الدعم أجندة سياسات وعلى التنمية، عناصر أهم من أصبح الصغر بالغ اإلقراض أو الصغر

 العـالم  دول فـي  العالم، وخصوصا أنحاء جميع في الفقراء لدعم كوسيلة المانحة والدول الجهات

المستخدم  القوية األدوات من الصغر يعتبر الغب اإلقراض بأن الباحثين من العديد يؤكد بينما الثالث،
 (Jain&Moore:2003,P1) (Hauge:1999,P1) (Simanowitz:2002,P3)الفقر  لقهر

التمويل األصغر علـى أنـه تقـديم    ) سنابل(كما وعرفت شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية 
للفقـراء ولـذوي الـدخل     خدمات مالية مثل االئتمان واالدخار والتحويالت النقديـة والتـأمين  

بأنه أداة فعالة للتنمية االقتصادية تهدف إلـى   محلياً قطاع التمويل األصغر وقد عرف،المنخفض
من قلة الخـدمات الماليـة   يعانون أصحاب الدخل المحدود  وبما أنالحد من الفقر في المجتمع، 

ة أساسية لشريحة واسعة من فهذا القطاع يوفر خدمات مالي ؛بسبب االستراتيجيات التقليدية للبنوك
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ءم ومقـدرتهم االقتصـادية   لتـتال  يل من الضمانات وشـروط االئتمـان  أصحاب المشاريع بالقل
الشـبكة  (وتطويرهم  لتنميتهم ابحيث يتم تمويل مشاريع صغيرة توظف عشرة عمال سعي،البسيطة

  .)2009الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، 

  صغراأل التمويلبدايات فكرة  .2

اد البنغالدشي محمد يونس، هي البدايـة  عالم االقتصتعتبر تجربة بنك جرامين الذي قام بتأسيسه 
مليـون   2.4حـوالي   2002لإلقراض متناهي الصغر حيث بلغ عدد المستفيدين منه نهاية عام 

   ).Armendáriz, Morduch,2007, p.26( مستفيد في بنجالديش، معظمهم من النساء
علـى مـدى الخمسـة     معقولـة  ضـمانات بين أول مؤسسة بنكية تمنح قروضاً يعد بنك جرامو

أما اآلن فيوجد على الساحة أكثر من عشرة آالف منظمة تتعامل فـي  . والعشرين عاماً الماضية
  ).Ford Foundation,2006(اإلقراض متناهي الصغر كوسيلة للحد من الفقر، 

ناهي الصغر والبنوك التجارية فـي كـون   مت التمويلمؤسسات ويتضح الفرق بين أسلوب عمل  
استبعاداً لفئـة الفقـراء    يعتبر، األمر الذي عند منحها لالئتمان ضماناتتركز على قوة الاألخيرة 

من المشاركة في النشاط االقتصادي لعدم امتالكهم أية أصول تصـلح ألن تكـون ضـماناً لمـا     
عض األموال التي قد تمثل نواة لهـم  يحصلون عليه من قروض، باإلضافة إلى افتقارهم لحيازة ب

   ).162ص:2007يونس،(في أي مشروع صغير للبدء

 األصغر والتمويل الصغر متناهي الفرق بين اإلقراض .3

إقـراض صـغير   مؤسسة  بواسطة للعميل يمنح صغير قرض هو الصغر متناهي اإلقراض إن 
 الشـيكات  اسـتخدام  هـو  الشائع واإلجراءعلى المقترض أن يقدم نوعاً من الضمانات،  وغالبا
 الضـامن  وأ، )مـنظم  ديـن  سـند (اسم  عليه يطلق اإلذنية السندات أنواع من نوع أو اآلجلة،

 لمؤسسـة  مصـرفي  حسـاب  في المقترض لراتب المباشرة اإليداعات من شكل أو الشخصي،
 بواسطة أو فرد ويمكن منح هذا القرض إلى). Khaled & Others,2006(،اإلقراض الصغير

 إلـى  3 بـين  ما عادة األفراد، من لمجموعة الجماعي اإلقراض الجماعي حيث يسمحاإلقراض 
 مثـل  في للتسديد األساسي الدافع ويكون .جماعي برنامج خالل من قرض الحصول على، 10
 اآلخرين األفراد على الوفاء، في المجموعة أفراد احد اخفق فإذا .الزمالء هو ضغط الحالة هذه

لمجموعـات   تشـكيل  دون واحـد  عميـل  علـى  فيركـز  الفـردي  راضاإلق أما .الدين تسديد
)Armendáriz, Morduch,2007, p.85.(   

 ألسباب تاريخيـة يعود  الصغر متناهي التمويلأو  الصغر متناهي اإلقراض مصطلح استخدامو
االستخدام الصحيح للمصطلح، لذلك من الضروري أن  وضوح عدمحيث كان من الخطأ  تحديدا،
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 إلىاإلقراض فقط  خدمات منح يتضمن الصغر اإلقراض متناهيالبداية، ف منذ بينهما التمييزيتم 
 متناهي التمويل يتضمن ، بينما)Ledgerwood,2006,p.1( الدخل محدودي المشاريع أصحاب
والخدمات غير المالية مثل  ،التأمينو االدخاراإلقراض وخليطاً من الخدمات المالية مثل  الصغر

 قطـاع  مـن  جـزءا  الصغر متناهي اإلقراض يعتبر لذلك الستشارات المالية،التدريب وتقديم ا
 نفـس  فـي هو  للفقراء التوفير أن على األدلة أثبتت ومن ناحية أخرى، الصغر متناهي التمويل

 متناهي التمويل مؤسسات بعض تقدمه الذي العمالء تدريب يصنفاالقتراض، كما و درجة أهمية
 متناهيـة  المشاريع لتطوير النطاق واسعة األدوات احد ويعتبر ةمالي غير انه خدمة على الصغر
  .ويوضح الجدول التالي ماذا يشمل التمويل متناهي الصغرر الصغ

  )1- 2(جدول رقم 

  الصغر متناهي واإلقراض التمويل الصغر، متناهية المشاريع تطوير

 الصغرمتناهي  التمويل تطوير
 ليةالما غير الخدمات  الصغر متناهي التمويل

  التدريب •  الصغر متناهي اإلقراض •
 االستشارات • الصغر متناهي االدخار •
  الصغر متناهي التامين •
  ).2006 ،إليا،: (المصدر

 والتـأمين  مثل االقتـراض واالدخـار  المالية  الخدمات من مختلفة مجموعة إلى الفقراء يحتاج
 أو الحروب مثل الصعبة الظروف لمواجهة أعمالهم، وذلك أو تطوير بدء على قادرين ليصبحوا

 بهـذه  نتيجة لالعتـراف  يأتي الصغر متناهي التمويل مفهوم توسيع العائلة، فان أفراد احد وفاة
 التمويـل " والتعبيـر  "الصغر متناهي اإلقراض" للتعبير الحالي االستخدام إن .األساسية الحاجات

   .المجال هذا في منهما كل لدور الصحيح الفهم أجل من التفريق بينهما يجب "متناهي الصغر

 التمويـل  تعبيـر  أدخل عندما التسعينات أواخر إلى ويعود تاريخي اإلرباك كان مصدر إذن فإن
 الصغر متناهي التمويل تعبير الصغر بمعنى أن إدخال متناهي لإلقراض كامتداد متناهي الصغر

 التمويل ؤسساتم من عدد بواسطة الصغر متناهي للتمويل حديثة خدمات نجاح إدخال جاء بعد
 خـالل  1997 عـام  فـي  رسمي بشكل الصناعة بهذه واالعتراف العالم، حول متناهي الصغر
 بـذلك  تمثل دولة 137 عن ممثل 2900 حضره والذي الصغر متناهي لإلقراض المؤتمر األول

الفكـرة   مـن  يتحول التركيز الحين بدأ ذلك ومنذ واشنطن، في التأم والذي مؤسسة 1500حوالي
عـن   المـالي  االستمرار إلى الحاجة إلى األهم، انه على القروض منح اعتبرت التي ةعياالجتما
 مـن  أكبـر  عـدد  إلى والوصول المالية الخدمات والمنتجات من متكاملة مجموعة منح طريق
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قـدم   حكوميـة،  غيـر  مؤسسات كانت ما غالبا والتي المؤسسات، من "األول الجيل" األفراد، إن
 ).Counts,2008,p21( السبعينات منذ عاماً ينثالث خالل فقط القروض

  من هم عمالء التمويل األصغر .4
 الدخل المتدني ذوي األفراد أو "اقتصاديا النشيطين الفقراء" هم الصغر متناهي التمويل عمالء إن

 (Otero& Rhyne,2006)ة مثـل البنـوك  الرسمي التمويل مؤسسات دخول على القادرين غير
يجـوز اسـتخدام    ال حيثب أعمال ومهارات اقتصادية فرصا العمالء هؤالء لدى يكون أن ويجب

ر الفقيـر  يعتبلسبب ا ولهذا منتجة فقط ألغراض بل االستهالك يستلمونها ألغراض التي األموال
 لمؤسسـات  المسـتهدفة  الفئـة  خارجالمعدم الغير قادر على البدء بمشروع إنتاجي مدر للدخل 

أخرى تعمـل   اجتماعية برامج قبل من أفضل بشكل تهدافهماسر لذلك يجب الصغ متناهي التمويل
قـرض مـن   تهيئة أوضاعه المعيشية وتحسين ظروف سكنه ليكون جاهزاً للحصول على على 

  .يستطيع من خالله أن يكون منتجاً ونشط اقتصادياًمؤسسات التمويل األصغر 

 واإلقـراض  فيرالتـو خـدمات   وتتيح لهن النساء علىمؤسسات التمويل األصغر  معظم تركز
قظة لما تقدمه من خـدمات ومـدى   الجماعي ولكن يجب أن تكون مؤسسات التمويل الصغير متي

 إلـى  يـؤدي  قد آسيا شرق جنوب في ريفية بيئة نجح في فالذيللبيئة التي تعمل فيها،  مالئمتها
 ولكـن  ،)Marilyn,2003,p7(أفريقيا شمال أو الشرق األوسط في مدنية بيئة في ضعيفة نتائج
 ال الفقـراء  اإلجابة بأن إن سيئة؟ خدمات على تحصل زالت وما المستهدفة الفئة هذه كانت لماذا

 اجـل  من إلى القروض بحاجة فهم .خطؤها ثبت قد الخدمات هذه لمثل مناسبين عمالء يعتبرون
 األخـرى لتخـزين   الخطـرة  األشكال لتجنب ضرورية توفيرال خدمات مشاريعهم، وتشغيل بدء

  .ر التي قد تحدث لهمالمخاط من لحمايتهم تامينال لىوا أموالهم

  أهمية التمويل األصغر :ثالثاً

  الفقراء والتمويل األصغر .1
مساعدة الفقراء والمحتـاجين علـى زيـادة دخـولهم وتنميـة       هو عبارة عن التمويل األصغر

اعتباره وسيلة فعالة  وبذلك يمكن ،الحد من نسبة تأثرهم بالصدمات الخارجيةوبالتالي  ،مشاريعهم
وإحـداث التغييـر   العتماد على الـنفس  فيمكنهن من ا من وسائل تمكين الفقراء وبخاصة النساء

  )Prokopenko, Holden,2001.p30(االقتصادي المرجو
من هـذه   الكبير للتخفيفا هام اوجوه، ولكن التمويل األصغر يلعب دور عدة للفقروالشك في أن 

الدخل الذي يدره أحد المشاريع ال يساعد فقط على تطـوير هـذا المشـروع     الوجوه، حيث أن
ا على زيادة دخل أسرة بأكملها بما ينعكس على أمور أخرى حيويـة مثـل   أيض بل ويساعد،بذاته

مع مؤسسـات   المتعاملةأة وكذلك يتولد لدى المر. الغذائي وتربية األطفال وتعليمهم ضمان األمن
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السابق محرومـة   قدرة على التفاعل مع المجتمع بعد أن كانت فيالالتمويل األصغر ثقة بالنفس و
  )2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، ديسمبر(، من هذه الصفات
وعائلهـا أو  بالصدمات الخارجية كمرض رب األسرة ء مدى تأثر الفقراالبحوث وبينت كثير من 

مما يترتب عليه عبء شـديد علـى    ،السرقة وغير ذلكأو  لبات المناخية أو التعرض للنهبالتق
الخدمة المالية الكافية تقع األسرة فريسة لمزيد من الفقـر   فإن لم تتوفر. موارد األسرة المحدودة

ـ  (طويل  استرداد أنفاسها إال بعد زمن والحاجة بحيث يتعذر عليها البوابـة  ة، صـفحة إلكتروني
  .)2009العربية للتمويل األصغر،

 :ومتناهي الصغر في أنه رتكمن أهمية قطاع التمويل الصغيو

المحلية علـى زيـادة دخـولهم وتنميـة     المجتمعات مساعدة  باستطاعة التمويل األصغر •
وبـذلك يمكـن اعتبـار     ،من نسبة تأثرهم بالصدمات الخارجية دوبالتالي الح ؛مشاريعهم

وبخاصة النساء مـن االعتمـاد    ،وسائل تمكين الفقراء ير وسيلة فعالة منالتمويل الصغ
الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصـغير  (،اإليجابي على النفس وإحداث التغيير االقتصادي

 )2009ومتناهي الصغر، إبريل 

أن الدخل الذي يدره أحد المشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاتـه بـل    •
بأكملها بما ينعكس علـى أمـور أخـرى    ة ا على تنويع مصادر دخل األسرضويساعد أي

 . حيوية مثل ضمان األمن الغذائي وتربية األطفال وتعليمهم

التفاعـل   يتولد لدى المرأة العاملة مع مؤسسات التمويل األصغر ثقة بالنفس وقدرة على •
 .(Planet Finance & Unrwa,2006(، مع المجتمع ويحقق لها االستقالل المالي

التقلبـات   التخفيف من تأثر الفقراء بالصدمات الخارجية كمرض رب األسرة وعائلها أو •
 مما يترتب عليه عبء شـديد علـى   ،المناخية أو التعرض للنهب أو السرقة وغير ذلك

لمزيد من  فإن لم تتوفر الخدمة المالية الكافية تقع األسرة فريسة ،موارد األسرة المحدودة
 ،لاجة بحيث يتعذر عليها استرداد أنفاسها إال بعد زمن طويالفقر والح

 )(Chen & Snodarass,1999.  
 
  التمويل األصغر أثر .2

   .كما بينته المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء
مسـتوى األسـرة؛   : مسـتويات هناك أثر كبير للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على جميـع ال 

  :، وتتمثل هذه اآلثار كاآلتي)CGAP,2003(المستوى الفردي؛ ومستوى المشروع
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 األسرة مستوى علىأثر التمويل األصغر   - أ 

 يمكن والودائع القروض استخدام ألن األسرة؛ دخل زيادة إلى األصغر التمويل ؤديي §

  .للمشروع انمو يحدث أول، الدخ لمصادر اتنوع يحدث أن
 يمكن حيث ممتلكاتهم، وتغيير بناء من العمالء/الزبائن يمكن المالية الخدمات توفير نإ §

 أو البنـاء  بعمليات القيام أو، أرض قطعة على للحصول األصغر اإلقراض استخدام

ـ  العمالء/للزبائن ويمكن. ةاستهالكي وسلع حيوانات شراء أو ،اإلسكان تحسين اأيض 
 .والتعليم بالصحة االهتمام مثل الذاتي االستثمار في القروض استخدام

ى، أخـر  إلـى  كارثـة  مـن  ينتقلون فهم الفقر من لمزيد معرضون ادائم الفقراء نإ §
، أفضـل  بشـكل  الفرص من واالستفادة المخاطر إدارة من يمكنهم األصغر والتمويل

 .)2004الناقة، (

 الفردي المستوى علىأثر التمويل األصغر   -ب 

 المعرفـة  إلى والوصول الموارد في التحكم وزيادة األموال ارةإد فإن للنساء، بالنسبة §

 وشـئون  األسرة أمور في أكبر بشكل والمشاركة ،أفضل بشكل االختيار من تمكنهن

 وزيادة بالنفس والثقة الذات احترام فيا نمو االقتصادي التمكين ويصاحب، المجتمع

  .ةالجديد الفرص في
 همغير من أعلى مدخرات مستويات لديهم تكون أنإلى  التمويل األصغر نزبائ ميلي §

 ).1999عاشور، (ل، األصو لبناء مهم عنصر وهذا الزبائن،من 

  المشروع مستوى علىأثر التمويل األصغر   - ج 

 هـو  كما دائما ليس ولكن األصغر، التمويل لخدمات نتيجة المشروع إيرادات ترتفع §

 مساو آخر بشيء استبدالها يمكن أي(ت المنقوال من تعتبر القروض إن حيث، متوقع

 .أعلى عائد على الحصول يتوقع حيثما أو األكبر االحتياج لتمويل وتستخدم) القيم في

 إذا ذلـك،  مـن  وبالرغم، ضئيل يكون ما عادةً الفردية المشاريع في الوظائف خلق §

 مـا  عـادةً  األسرة داخل من العميل أن سنجد المشروعات جميع مستوى إلى نظرنا

 )ومؤسسة أصالة Planet Finance , 2007(، لغيره عمل فرص يخلق

  له األساسية المبادئمؤسسات التمويل األصغر و :رابعاً

  المبادئ األساسية للتمويل األصغر .1
ر الصـغ  متناهي للتمويل أساسيةالفقراء بوضع مبادئ  لمساعدة االستشارية المجموعة قامت

 في مجال والعاملون المهنيون ويشير .اعللقط مرجعية وتمثل عاما قبوال مقبولة المبادئ هذهو
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 ."الصـغر  متناهي التمويل أساليب أفضل" أنها على المبادئ هذه إلى الصغر متناهي التمويل
  ).CGAP, world bank, 2004(الوثيقة نص يلي وفيما

  :فقط القروض وليس المالية الخدمات من متنوعة مجموعة إلى الفقراء يحتاج  .أ 
إلى مجموعة متنوعـة مـن     يحتاجون إلى القروض فقط بل بحاجةوهذا يعني أن الفقراء ال

  .التأمينواالدخار مثل  معقولة بأرباحوالمرنة  المالئمة، المالية الخدمات
  :الفقر لمكافحة قوية أداة يعتبر الصغر بالغ التمويل  .ب 

 الحصول على الخدمات المالية بشكل مستمر يمكن الفقراء من زيادة الدخل وتكوين األصول
مـن   يجعل التمويل بالغ الصغر كما أن. وتخفيض فرص تعرضهم إلى الصدمات الخارجية

الممكن لألسر الفقيرة االنتقال من مجرد البقاء على قيد الحياة من يوم إلى يوم إلى التخطـيط  
  . للمستقبل، واالستثمار في تحسين تغذيتهم وأوضاعهم المعيشية وصحة وتعليم أطفالهم

  :للفقراء تقدم خدمات أنظمة مالية بناء يعني غرالص بالغ التمويل  .ج 
إال أن العدد األكبـر مـن   . يشكل الفقراء األغلبية الكبيرة من السكان في معظم الدول النامية

وفي بلـدان كثيـرة    ،مالية األساسيةالحصول على الخدمات ال ال يستطيعونالفقراء ما زالوا 
يعتبر قطـاع  بصورة رئيسية هامشي، ولكن  ل بالغ الصغر على أنه قطاعمازال ينظر للتموي

ثمرين ذوي مصدر اهتمام تنموي للجهات المانحة والحكومات وللمستالتمويل متناهي الصغر 
لتحقيق إمكانات التمويل بالغ الصغر الكاملة في الوصول إلى عـدد  المسؤولية االجتماعية، و

 . اليكبير من الفقراء يجب أن يصبح جزءاً ال يتجزأ من القطاع الم
  :االستمرارية المالية ضرورية للوصول إلى عدد كبير من الفقراء  .د 

غ الصغر على تغطية جميع تكاليفها وهـذا  هي قدرة مؤسسات التمويل بال ية الماليةاالستمرار
تقديم الخـدمات الماليـة    ستمرار عمل مؤسسات التمويل بالغ الصغر واستمرارضروري ال

تخفيض تكاليف المعامالت وعـرض منتجـات    ،ة الماليةاالستمراري للفقراء، ومن متطلبات
والعثـور   التمويل األصـغر مؤسسات الفقراء المتعاملين مع  توخدمات أفضل تلبي احتياجا

  .الحصول على الخدمات المالية على طرق جديدة للوصول إلى الفقراء المحرومين من
  :دائمة محلية مالية مؤسسات الصغر معني بإنشاء بالغ التمويل  .ه 

محلية سليمة يمكنها تمويل صغير بناء األنظمة المالية من أجل الفقراء يعني إنشاء مؤسسات 
تقـديم  علـى  ينبغي على هذه المؤسسات أن تكون قـادرة  قديم خدمات مالية دائمة للفقراء وت

ويـل مـن الجهـات    االعتماد على التمالمالية، وبذلك سيقل  االئتمان ومجموعة من الخدمات
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مؤسسـات  ك التنمية التي تمولها الحكومات، عند نضوج بما في ذلك بنو وماتالمانحة والحك
 .محلياً تمويل متناهي الصغر

 :التمويل بالغ الصغر ليس دائماً هو الحل  .و 
الفقير المعدم والجائع الذي لـيس لـه    ، وذلك ألنكل شخص ال يناسب التمويل بالغ الصغر

يـتمكن مـن   قبـل أن   وتهيئتـه  مساندةدخل أو سبل للسداد بحاجة إلى أشكال أخرى من ال
تعتبر المنح الصغيرة وتحسينات البنية األساسية االستفادة من أية قروض، وفي حاالت كثيرة 

  .والعمالة عامل مقلل للفقر بشكل أفضل
  :أسقف أسعار الفائدة يمكن أن تضر بقدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية  .ز 

مـن   األصغر بين تغطية تكاليفها واالسـتمرارية الماليـة   يجب أن توازن مؤسسات التمويل
رباح علـى القـروض   قيمة األ، وبين قدرة المستفيدين من القروض الصغرى على دفع جهة

أو  أسعار الفائـدة  تحددعندما تضع الحكومات لوائح من جهة أخرى، و التي يحصلون عليها
لغاية لتسمح باالئتمـان بـالغ   ، تضعها عادة عند مستويات منخفضة لاألرباح على القروض

يجـب أن ال تمـرر   نفس الوقت  وفيفي تقديم الخدمات المالية للفقراء،  الستمرارباالصغر 
على شـكل   طرق أخرى للحصول على أرباح أخرىمؤسسات تقديم القروض بالغة الصغر 

  .أعلى بكثير مما يجبمثل رسوم الطلبات  رسوم أخرى
  :ة التقديم المباشر للخدمات الماليةالتسهيل، وليس جه هو الحكومة دور  .ح 

تسهم حكومات البلدان بدور هام في خلق بيئة مساندة من السياسات تحفز تطـوير الخـدمات   
 حـافظ أن ت الحكوماتعلى من أجل التمويل بالغ الصغر لمالية مع حماية مدخرات الفقراء، فا

وأن تمتنـع عـن اإلخـالل    أسعار الفائدة  االرتفاع فيعلى استقرار االقتصاد الكلي وتجنب 
 ،في السداد وغير قابلة لالستمرار عالية التأخر ةبرامج إقراض مدعومعن طريق  باألسواق

يمكن أن تساند الحكومات الخدمات المالية المقدمة للفقراء بتحسين بيئة األعمال ألصـحاب  و
نيـة  وتحسـين الب مشروعات العمل الحر وقمع الفساد وتحسين فرص الوصول إلى األسواق 

التحتية، وفي بعض األحيان عندما ال تتوفر مصادر التمويل األخرى، يكـن أن يـتم تقـديم    
 .التمويل الحكومي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المستقلة والقوية

لرأس المال من القطاع  منافساًالدعم من الجهات المانحة يجب أن يكون مكمالً، وليس   .ط 
  :الخاص

 للتمويـل متنـاهي الصـغر    رأس المالوانحة المنح والقروض يجب أن تستخدم الجهات الم
، وتطـوير البنيـة األساسـية    التمويل األصغربشكل مؤقت لبناء القدرة المؤسسية لمؤسسات 
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مثل هيئات تقدير الجدارة المالية ومكاتب تقدير األهليـة االئتمانيـة وقـدرات    ( لها المساندة
قـد  في مرحلة التجريب، وفي بعض الحـاالت  مات والمنتجات ومساندة الخد )الخ...التدقيق

كان أو الذين يصـعب  مطلوباً للوصول إلى المناطق قليلة الس طويل األجليكون الدعم المالي 
مؤسسات التمويل األصغر التـي   دمجالجهات المانحة إلى الوصول إليهم، ويجب أن تسعى 

هناك خطة معقولـة لكـل    ويجب أن يكون، النظام المالي المحليفي  ،للفقراء تقدم خدماتها
مؤسسة تمويل أصغر تصل في النهاية إلى عدم الحاجة إلى الحصول على المنح والقـروض  

  .من الجهات المانحة
 :نقص القدرات المؤسسية والبشرية يعد من أهم المعوقات  .ي 

هـداف  مجال متخصص يجمع بين األعمـال المصـرفية واأل  الصغر  متناهيالتمويل يعتبر 
االحتياجات للقدرات التي يجب بناؤها على جميع المسـتويات، بـدءاً مـن    وبين  جتماعيةاال

ويجـب   ،المستخدمة في مؤسسة التمويل األصغر أنظمة المعلوماتالمدراء ثم الموظفين ثم 
  .على بناء القدراتأو الجهات المانحة حكومية أن يركز الجميع سواء كانوا جهات 

  :طة الوصول إلى المتعاملينأهمية الشفافية المالية والشفافية في أنش  .ك 
أمـراً   والواضحة والخاصة بأداء مؤسسات التمويل متناهي الصـغر تعتبر المعلومات الدقيقة 

نسبة الفوائد وتسـديد القـروض   (، ويتضمن ذلك كالً من المعلومات المالية مثل بالغ األهمية
ن تم الوصـول إلـيهم   عدد المستفيدين الذي(والمعلومات االجتماعية مثل ) واسترداد التكاليف

والجهـات   الجهات المانحة والمستثمرونحيث يحتاج هذه الملومات كل من ) ومستوى فقرهم
  .المنظمة لعمل مؤسسات التمويل األصغر وذلك للحكم على التكاليف والمخاطر والعوائد

  مؤسسات التمويل األصغر .2

  عريف مؤسسات التمويل األصغرت) أ

مؤسسات قائمة على بـرامج القـروض   قدم خدمات مالية للفقراء، وأغلبها المؤسسات التي ت هي
صـفحة إلكترونيـة،   (ها فقط وليس من العامة الصغرى وتقبل إيداع المبالغ الصغرى من عمالئ

معنـاه  يشمل " مؤسسة تمويل أصغر"ح اصطالح أصبو) 2009البوابة العربية للتمويل األصغر،
 ومنها المنظمـات غيـر  المهتمة بتقديم خدمات التمويل األصغر من المنظمات  متنوعةمجموعة 

المالية غير البنكية وأقسام مـن البنـوك   االئتمانية والتعاونيات والمؤسسات الحكومية واالتحادات 
امـة  مؤسسات اإلقراض محظور عليها قبول ودائع ادخاريـة مـن ع  وكل  .الحكومية الرسمية

الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتنـاهي  (، بحسب قوانين سلطة النقد الفلسطينية المواطنين
قـد سـاعدت   ) التي تقدر بعدة مئات(هذا النوع من المنظمات غير الحكومية و .)2009الصغر،
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ات منظم"ما يطلق عليه  فغالبيتها يمثل. على النمو واالطراد حول العالمالتمويل األصغر صناعة 
أحدث أساليب اإلقـراض   أي التي تستخدم "best practice organizations أفضل الممارسات

  .عللتواصل الفعال مع أفقر طبقات المجتم

  على القروض الربحونسبة مؤسسات التمويل األصغر ) ب

دوالر  100قيمته  احيث أن قرض، للغاية ء والمحتاجين أمر مكلفإن توفير خدمات مالية للفقرا 
حيـث   ،دوالر 2000الذي يستلزمه قـرض قيمتـه   المجهود اإلداري والمالي يستلزم نفس  مثالً

ثـم  وض سواء كان في مقر عملهم أو مكان سكناهم، القر يطالبل ميدانية يحتاج األمر إلى زيارة
 25السداد فيما بعد، وبذلك يتكلف القـرض الواحـد   ى رة علللتحقق من القد تكرار هذه الزيارة

ممـا يـدفع    الصـغير من قيمة القـرض  % 25إال أنه قد يمثل  قليلوهو مبلغ قد يبدو  ،ادوالر
األخذ بعين االعتبار جميع تكاليف إدارة القرض عندما تقوم بتحديد نسب بالمؤسسة التمويلية إلى 
  ).2010،للتمويل األصغر البوابة العربية ،صفحة إلكترونية(األرباح على القروض 

، بدعم القرض بحيث يتسنى للفقراء الحصول عليه بسهولة مؤسسة التمويل األصغر وأحياناً تقوم
الخطـأ  مـن  ولكـن  . لمدة طويلة، وقد يستمر هذا الدعم فعالًبذلك وم من المؤسسات يق اًوكثير

صغر تصبح بـذلك عرضـة للتوقـف إذا    ن مؤسسة التمويل األألباستمرار  االعتماد على الدعم
وباختصـار  . توسع تصبح ضئيلةفي النمو وال كما أن فرصة المؤسسة موازنتها، حدث خفض في

ـ ل يستحي بـرامج   ا إذا اتضـح أن عليها أن تحقق االستمرارية أو االستدامة المرجوة وخصوص
ـ    المرتفعة، فتكون أرباحهاأخرى تقدم خدماتها باستمرار بالرغم من  تمويل ابالتـالي أكثـر نفع 

  .)2009شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل،صفحة إلكترونية،( العمالء ألعداد أكبر من

 األموال مؤسسات التمويل األصغر ومقرضي .3

 األفـراد  .الصـغر  متنـاهي  التمويـل  لمؤسسات المباشرون المنافسون األموال مقرضو يعتبر 
 غير رسـمي  كمصدر البديل هذا إلى يذهبوا قد الرسمي، ماليال النظام من المستبعدون الفقراء،

 تفوق ما غالبا األموال مقرضو يفرضها التي األرباح أن .األحيان معظم في األموال مصادر من
 المقترضون يواجه ما وكثيرا الصغر، متناهي التمويل تفرضها مؤسسات التي تلك كبير وبشكل
 تلـك  مـن  والـتعلم  لخدماتهم الفقراء تقييم سبب فهم الضروري انه من إال .قانوني غير سلوكا

 والمرونـة  المناسب الوقت في األموال صرف اإلجراءات، الصفات بساطة تلك تشمل .الصفات
 الصـفات  هـذه  من خليطا كان الصغر متناهي التمويل ابتكار فان .الضمانات طلب عند العالية
  .)11ص 2006إليا،(مالية رسمية،  مؤسسات شكل على
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  عقبات والصعوبات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغيرال .4

توصل الباحثين إلى عدد من العقبات التي تواجه مؤسسات التمويل األصغر وهي كالتالي 
)Matthäus & Maier, p31(   

  :عقبات في العمالء :أوالً
  .يخاف العمالء الفقراء من دخول البنوك ومؤسسات التمويل. 1
  .كونوا غير قادرين على سداد القروضالعمالء الفقراء قد ي. 2
  .يميل بعض الفقراء من فهم التمويل على أنه خدمة اجتماعية وصدقة وليس استثمار. 3

  :عقبات في مؤسسات التمويل :ثانياً
  .االفتقار للخبرة في فن التعامل مع العمالء الفقراء. 1
  .االفتقار للخبرة في دراسة جدوى المشروعات المقدمة. 2
  لكافية لتلبية احتياجات العمالء تقار لألموال ااالف. 3
  عدم التنويع في المنتجات المقدمة للعمالء. 4
  االعتماد على ضمانات معينة وعدم تنويعها للتسهيل على العمالء. 5
  :عقبات في المشروع الصغير :ثالثاً  
  .دراسة الجدوى تثبت عدم فعالية ونجاح المشروع. 1
  .عقدة فنيا وتسويقيا وإدارياً بشكل يصعب على الشخص تنفيذهافكرة المشروع الصغير م. 2

 الصغر بالغ اإلقراض مؤسسات تواجه التي المشاكل بدراسة الفلسطينيون الباحثين من عدد قام وقد 

  )2003عاشور،(والتوصل للنتائج التالية  فلسطين في

 الصغر، بالغ قراضاإل مؤسسات بعض لدى المقترضين من المحصلة المصرفية الفائدة ارتفاع .1

 .المصارف لدى الفائدة سعر أضعاف أربعة و أضعاف، وثالثة ضعفين، أحياناً تمثل والتي

 .التنمية تحتاج حيث اإلقراض لتوجيه قومية بخطط االستعانة عدم .2
 أصل سداد يتم ال وبالتالي ودعم هبات قروضهم مصدر بأن المقترضين بعض لدى الشعور .3

 .وأرباحه القرض هذا

 يقدم فالقرض الفلسطينية األسواق في التداول عملة عن القرض بها المقدم العملة اختالف .4

 .اإلسرائيلي لكبالشي والتجار المقرضتين بين التعامل ويتم الدوالر، أو بالدينار

 إليها الطلب وعدم واحدة، مركزية جهة ىإل وبرامجه الصغير اإلقراض مؤسسات تبعية عدم .5

 ترخيصها تم اإلقراض مؤسسات أغلب عنها، المعرفة من الكثير بفقد منتظمة بيانات بتقديم

 النقد سلطة المؤسسات هذه تتبع وال دولية، مؤسسات ضمت تعمل أو ربحية، غير كشركات

 .الفلسطيني المصرفي النظام ضمن تدخل وال
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 .المقترضين عن معلومات مركزية وجود عدم .6
 يخلـق  قد المجتمع من الفئات نفس أو ئةالف نفس واستهدافهم والبرامج المؤسسات عدد ازدياد .7

 ثـالث  غـزة  قطـاع  في يوجد فمثالُ عقباها، تحمد ال والبرامج المؤسسات هذه بين منافسة

  .للسيدات الموجه المجموعة بضمان اإلقراض برنامج على تعمل مؤسسات
 ةنقط تحقيق صعوبة إلي يؤدي مما والبرامج، المؤسسات هذه تتكبدها التي المصاريف ارتفاع .8

 .التمويل مصادر في الذات على االعتماد على القدرة فقدان وبالتالي، التشغيلية التعادل

  .األصغرممارسات في مؤسسات التمويل الأفضل  .5

لكل مؤسسة تمويل ممارستها الخاصة بها، وذلك بالشكل الذي يتناسب مع ظروف الدولة 
حيطة بكل ذلك، وبالرغم من ذلك وطبيعة المشروعات الصغيرة، وطبيعة المقترضين، والبيئة الم

فقد تعلمت مؤسسات التمويل في تعاملها مع المشروعات المتناهية في الصغر، وفي تعاملها مـع  
الفقراء، ومنظمات الخدمة االجتماعية الكثير من الدروس العامة القابلـة للتطبيـق علـى كـل     

المؤسسـة العالميـة    ،ةصفحة إلكتروني(،وفي كل البلدان، وتحت كل الظروف مؤسسات التمويل،
  .)2009للتنمية االقتصادية مبرة، 

عرض أهم الممارسات التي تقوم بها مؤسسات التمويل المتناهي في الصـغر   وفيما يلي
وذلك بصدد اإلقراض، والذي يحقق االستدامة، أي يحقق بقاء مؤسسات التمويل في سوق تمويل 

وتكاليفهـا اإلداريـة، مـع     أرباحهامع  القروض الصغيرة، والذي يعني أن القروض يتم سدادها
التمويـل  التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل تحقيق رضا العمالء الصغار كما وعرفت شبكة 

مين للفقـراء  األصغر على أنه تقديم خدمات مالية مثل االئتمان واالدخار والتحويالت النقدية والتأ
  )2009ويل األصغر للبلدان العربية سنابل،شبكة التمصفحة إلكترونية، (ولذوي الدخل المنخفض

  أفضل ممارسات اإلقراض المتناهي في الصغر .6

ماليـة تناسـب   تـوفير خـدمات   أوصت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء بضرورة 
  :وهي كالتالي )CGAP,2003(المشروعات الصغيرة،

  .تقديم قروضا صغيرة جدا §
  .أن تكون القروض قصيرة األجل §
  .قروض بالتدريجال زيادة حجم §
  .عدم وضع قيود كثيرة على استخدام القرض §
  .يجب أن تكون صديقاً للعميل ومساعدته في أي استشارات يحتاجها §
  .معاملة العميل باحترام §
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  .)2008العاجز، (من أفضل الممارسات وذلك عن طريق، خفض تكاليف القروضيعتبر و
  .استخدام أنظمة موحدة وثابتة §
  .عالية بين عمليات المؤسسةاستخدام أدوات تنسيق  §
  .توظيف عاملين من المجتمع المحلي §
  .أن تكون الموافقة على القروض المركزية §

تحفيـز العمـالء   ومن توصيات الدراسة التي قامت بها األنروا ومؤسسة بالنت فايننس هي  
  .)(Planet Finance & Unrwa , 2006 على سداد القروض،

  .الت رسمية، ولكن أن تكون معقولةعدم مطالبتهم بتقديم ضمانات وكفا §
  .استخدام القروض الجماعية ذات التأثير على األفراد للسداد §
  .استخدام شخصيات هامة لدى الفرد كنوع من التأثير للسداد §
  .استخدام حوافز في حاالت السداد السريع §
 .يجب أن تكون ذو شخصية محبوبة ولكن شخصية جادة بخصوص السداد §

  ).2006خالد وآخرون، (على القروض، نسبة األرباحاالهتمام باسات ومن نتائج بعض الدر
عادة أعلى من السـعر السـائد بسـبب الخـدمات     (على القرض  نسبة ربحتحديد  §

  ) المصاحبة للقرض
  .تحديد رسوم أو تكلفة إدارية بسبب ارتفاع تكلفة اإلدارة §
  .تشجيع المقترضين على السداد §
  .ى بالسوقالعمل بمنطق القطاع الخاص حتى تبق §

  :خصائص مؤسسات التمويل الفعالة .7

استفادت مؤسسات التمويل المتناهي في الصغر من تفاعلها مع البنوك التجارية التقليدية، ومع 
الفقراء المقترضين، ومع المنظمات الحكومية، والمنظمات المانحة لألموال، وبناء على ذلك 

ستقرة لتلك المؤسسات المالية األكثر أمكن التوصل إلى مجموعة من الخصائص الثابتة والم
  :والعرض التالي يبين أهم خصائص مؤسسات التمويل الفعالة فعالية
ال يقدر الفقراء على االنتظار كثيراً، فالحاجة إلـى المـال    :السرعة في تقديم القرض .1

ملحة، وقبل أن تفتر همة المقترض، على مؤسسة التمويل الفعالة أن تقـدم القـرض   
  .امخالل عدة أي

ال يقدر المقترضون الفقراء على تقديم ضـمانات ماليـة،   : ضمانات أو كفاالت بسيطة .2
وعلى مؤسسة التمويل األصغر أن تكتفي بسمعة الشخص في المجتمـع المحلـي، أو   

  .بعض الضمانات الشخصية والجماعية المعقولة
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ـ : اإلجراءات البسيطة .3 راءات ال يفهم المقترض الصغير لغة النماذج والسجالت واإلج
والروتين وربما يهرب من ذلك، وعلى مؤسسة التمويل أن تكتفي بأبسط اإلجـراءات،  

 .مثل نموذج واحد يقوم بتعبئته موظف المؤسسة

لكل اقتصاد محلى ظروفه الخاصة بـه وخاماتـه ومنتجاتـه    : فهم االقتصاد المحلي .4
نشـطة  المناسبة له، وعلى مؤسسة التمويل أن تفهم ذلك وأن تقترب مـن طبيعـة األ  

  .)2009عارف، (االقتصادية المحلية، حتى تستطيع أن تقدم خدمات مالية مناسبة، 
على موظفي مؤسسة التمويل زيارة المقترضين في أماكن  :التعامل اليومي مع العميل .5

عملهم، وعقد لقاءات دورية معهم، حتى خارج ساعات الدوام والعمل، وذلـك لتقـديم   
  .حثهم على السدادالمساعدة والنصيحة للمقترضين و

إقراض النساء يضمن سداد القرض، كمـا يضـمن أن المـرأة    : التركيز على النساء .6
ستقوم بإنفاق عوائد المشروع على تحسين األوضاع األسرية في المأكـل والصـحة   

  .)Kevane, & Wydick, 2001( والتعليم
سرعة وذلك إلعطاء الحماس للمقترض بأن يسدد ب: القروض قصيرة األجل ومتدرجة .7

وإذا تبين قدرة المقترض على السداد فـيمكن منحـه   ) أسبوعية مثال(أو على دفعات 
  .قروضا أخرى أكبر في القيمة

وجود مجموعة متجانسة يقترضـون سـويا   : االعتماد على شبكة األصدقاء واألقارب .8
يمكنها أن تؤدي إلى نجاح وترويج المشروعات الفردية لكل شخص في المجموعـة،  

  .)2006عاشور،الصفدي،(دي إلى االلتزام في سداد القرض كما أنها تؤ
بسبب وجود فـروع محليـة كثيـرة، وخـدمات تمويليـة      : رسوم أعلى من السوق .9

واستشارية متنوعة، وعمليات تشغيلية وتنسيقية كبيرة فمن الضروري فرض رسـوم  
 وتكاليف اإلدارة والتشـغيل مـن  ) 2تغطي كل من الفائدة على رأس المال، ) 1أعلى 

أجل ضمان االستمرارية، ولحسن الحظ فالمقترض يهتم أساساً بسرعة الحصول على 
الشـبكة الفلسـطينية للتمويـل الصـغير ومتنـاهي      .(القرض وليس بالرسوم العالية

  )2003الصغر،
لفرض مزيد مـن الجديـة يجـب فـرض      :استخدام الحواجز والغرامات في السداد .10

فز للجادين في السداد مثل تقديم قـروض  غرامات على التأخير في السداد، ومنح حوا
  أكبر وخدمات أكثر

تساعد هذه الحوافز على قيام الموظفين بتقديم جهود إضافية، : تقديم حوافز للموظفين .11
  .وخدمة العمالء باحترام، وتقديم المشورة، والمعونة المالية، ومتابعة عملية السداد
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لتجارية تضمن اسـتدامة التمويـل،   إن مشاركة البنوك ا: التعاون مع البنوك التجارية .12
، ويضفي جانـب الرسـمية علـى    )أو تجميعها(وتضمن تكبير المشروعات الصغيرة 

المؤسسة العالمية للتنمية االقتصـادية مبـرة،    ،صفحة إلكترونية(،القطاع غير الرسمي
2009(. 

  المالية لمؤسسات التمويل األصغر االستمرارية .8

 قـدرة  الماليـة  باالستدامة ويقصد الفعال، األصغر للتمويل يةالزاو حجر المالية االستدامة تعد 
 المدفوعة األخرى والرسوم الفائدة من خالل تكاليفها جميع تغطية على األصغر التمويل مؤسسة

 أن المالية باالستدامة تتمتع التي األصغر التمويل لمؤسسات يمكن حيث .العمالء/الزبائن قبل من
 المـنح  توقـف  بعـد  حتى العمل في االستمرار يمكنها وبالتالي ي،المال النظام من تصبح جزءا

 علـى  العالمي الطلب لتلبية األموال الكافية لديها ليس المانحة الجهات ألن الميسرة، والقروض
 علـى  االعتمـاد  يمكنها فإنه االستدامة األصغر التمويل مؤسسة تحقق وعندما .األصغر التمويل
 التمويل على االعتماد من بدال للفقراء خدماتها تقديم في توسعها لتمويل التمويل التجاري مصادر
 حتـى  مستداما يكون أن األصغر يمكن التمويل أن التجربة أثبتت وقد .المانحة للجهات المحدود

 ).CGAP,2003(،الفقراء العمالء/الزبائن مع

مـن   المؤسسة يمكن يالذ الوحيد الطريق هي بل ذاتها بحد نهاية ليست المالية فإن االستمرارية
 على تخفيض كبير بشكل يؤثر بشكل واسع مستوى على الصغر متناهي التمويل خدمات إيصال
 وان .الصـغر  متناهي التمويل مؤسسات استمرارية لتحليل النسب مجموعة تطوير تم وقد .الفقر
 غر حولالص متناهي التمويل مؤسسات بين المقارنة على وتساعد عاما قبوال مقبولة النسب هذه

  .المالية الذاتية الكفاية ونسبة التشغيلية الذاتية الكفاية نسبة النسب هذه أهم من وان .العالم

 القـروض الميسـرة   التبرعات، تقبض الصغر متناهي التمويل مؤسسات كل، يكن لم إن معظم،
 فايـة الك وتعتبر نسبة .الدعم من آخر شكل أي أو األسواق في مثيالتها من اقل بأسعار وخدمات

 لمؤسسة الذاتية المالية الكفاية تحلل الذي الصغر متناهي التمويل عن لحظي مؤشرا المالية الذاتية
 الوصول إن .أسعار السوق أساس على المصادر كافة لمعالجة الالزمة التسويات كل بعد التمويل

 مـن  لكثير لعاديا النجاح غير وان .التالية المنطقية الخطوة يعتبر التجارية التمويل مصادر إلى
 السبب ولهذا المال إلى رأس والحاجة الطلب رفع العالم حول الصغر متناهي التمويل مؤسسات

 التمويـل  على الحصول متناهي الصغر التمويل مؤسسات على كان إذا ما حول كبير جدل هناك
  .(Littlefield, and Rosenberg, 2004).الربح قواعد وإتباع التجاري
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 ر المستخدمة في مؤسسات التمويل األصغربرامج الكمبيوت .9

مهم جداً وجود برنامج كمبيوتر في مؤسسة اإلقراض وذلك لما له من أهمية بارزة فـي ترتيـب   
برنـامج الكمبيـوتر   ، لـذلك  وتنظيم العمل وحفظ المعلومات الهامة عليه والرجوع إليها بسهولة

على إعطاء معلومات وتفصـيالت  ، يجب أن يكون قادراً األصغر التمويل مؤسسةالمستخدم في 
مالية دقيقة بخصوص األداء، وأن يحتوي على كافة المميزات في سرعة اإلدخـال والتخـزين،   
وسرعة الوصول ألي معلومة آنية وحديثة، عن كل قرض، مثل الدفعات المسـتحقة، والـدفعات   

  .الخالمتأخرة، والرصيد الحالي لكل مقترض، 
مبيوتر للحصول على برنامج قادر علـى تلبيـة االحتياجـات    وعادة يفضل اللجوء لمبرمجي الك

السابقة، وأن يكون مالئم لحجم برنامج اإلقراض، باإلضافة للشيء األهم أن يكون هذا البرنـامج  
مستجدات في برنامج اإلقراض في المؤسسـات   أيقابل للتطوير في أي لحظة في حال حدوث 

 .)Khan,2008(،العاملة في مجال اإلقراض
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  التمويل األصغر في فلسطين: المبحث الثاني
  

  مقدمةال :أوالً

  مؤسسات التمويل األصغر في فلسطين :ثانياً

  األصغر التمويل لقطاع المانحة الجهات :ثالثاً

  آليات تقديم القروض في فلسطين :رابعاً

  أثر األزمات المختلفة على المشروعات الصغيرة في قطاع غزة :خامساًُ

  لتمويل األصغر في فلسطين اهامة في مؤشرات ائق حق:سادساً

 جدول حجم السوق ومعدالت االنتشار •

  .جدول النسب الرئيسية لجودة المحفظة المالية •

  اإلنتاجيةجدول نسب الكفاءة و •

  جدول معدالت االستدامة المالية •
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  التمويل األصغر في فلسطين: المبحث الثاني
  طينفي فلس األصغربدايات التمويل 

  مقدمةال :أوالً

 تحـدياً  األصغر في فلسطين عامة وقطـاع غـزة خاصـة   تمويل التمثل البيئة لعمليات 
عانى ومـا زال االقتصـاد    ؛ونتيجة اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية م1948منذ عام ف،كبيراً

 فيعميقة وتدهور في مختلف المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  صعوباتالفلسطيني يعاني من 
السـكان فـي   قدر عـدد  ، فقد ظروف ونوعية حياة أسوأونتج عنها  الضفة الغربية وقطاع غزة،

 فـي  مليون 2.42 ، منهميون نسمةمل 3.88 بحوالي 2008عام  األراضي الفلسطينية في نهاية
 ألعلى مـن البطالة  التمعد تغزة، كما وارتفع قطاع في مليون 1.46 وحوالي الغربية الضفة

االحتالل اإلسرائيلي وما نتج عنـه مـن سياسـات وإجـراءات      كل ذلك بسبب ،في المائة 30
ونهب موارده الطبيعية وتعميـق تبعيتـه    تعطيل عجلة االقتصاد الفلسطينيوممارسات أدت إلى 

  ).2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(اإلسرائيلي،  لالقتصاد

 تحـوَل مـن  ى الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد أما بالنسبة للتمويل المقدم من الجهات المانحة إل
وتوجز وثيقة البنك  وحتى اآلن، نتفاضة األقصىاالتنمية إلى المساعدات الطارئة منذ بداية قطاع 

ود أم االنتعاش؟ فك االرتبـاط  كالر: "بعنوان 2004 عام انون األولكإعالنها في  الدولي التي تم
أربعة سيناريوهات لمساهمات الجهـات المانحـة خـالل     "الفلسطيني اإلسرائيلي وآفاق االقتصاد

دوالر  مليـار  5.3دوالر أمريكـي و  مليـار   3.4مبالغ تتراوح بـين  ب 2008-2005الفترة 
يمكنها إال أن تحقق  ما أوضحت تلك الوثيقة، فإن مساعدات الجهات المانحة الكولكن و ،أمريكي

 العامة، فضالً عـن عـدم تحسـن األوضـاع    القليل في ظل االفتقار إلى بيئة إيجابية للسياسات 
  )2004البنك الدولي، (السياسية،

من األعمال تصنف على أنها % 95تشير اإلحصائيات في الضفة الغربية وقطاع غزة أن كما و 
هـذه  ، كمـا وأن  )2003الشبكة الفلسطينية لإلقـراض، (الصغر،  مشاريع صغيرة ومتناهية في

بناء صناعة تمويل المشاريع الصـغيرة  ، فقتصاد الفلسطينيالمشاريع تشكل الركيزة األساسية لال
سيسخر الطاقة االقتصادية الكامنة في اآلالف منهـا   ،ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الالزم لها

للمساهمة الفاعلة في دعم الناتج المحلي اإلجمالي، وتوفير فرصة كبيرة للحصـول علـى رأس   
ير األعمال ورفع مستوى المعيشة وخلـق فـرص العمـل،    المال العامل الالزم الستمرار وتطو

  .ومستمر والتقليل من االعتماد على المساعدات الخارجية ودعم نمو اقتصاد دائم
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الوصـول إلـى   اسـتطاعت   برامج التمويل األصـغر  وتشير أخر اإلحصائيات إلى أن
ممـا  مقترض محتمل في الضفة الغربية وقطاع غزة  200,000 مقترض من مجموع 34,000

  .)2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض، (،% 17يعني أن نسبة االختراق تعادل حوالي 

  مؤسسات التمويل األصغر في فلسطين :ثانياً

 تعمل بأوضاع قانونية متعددة وهـي عشر مؤسسة  ثالثةيشمل قطاع التمويل األصغر الفلسطيني 
  : حسب الجدول التالي

   )2- 2(جدول رقم 
  ر الفلسطينية أعضاء شراكةاألصغ مؤسسات التمويل

 أنيرا -دنىالمؤسسة األمريكية لمساعدة الجئي الشرق األ  .1

  فاتن -  المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية   .2
  أصالة -  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال   .3
  بارك -اإلغاثة الزراعية الفلسطينية إتحاد جمعيات   .4
   دائرة التمويل الصغير -األنروا، وكالة غوت وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   .5
  أكاد -المركز العربي للتطوير الزراعي   .6
 ريادة  -مؤسسة اإلسكان التعاوني  .7

  صندوق التنمية الفلسطيني   .8
  جمعية الشبان المسيحية   .9

 اإلغاثة اإلسالمية، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة جدا  .10

 شركة ريف لخدمات التمويل الصغير  .11

 جمعية الثقافة والفكر الحر -إلقراض النسائي برنامج غزة ل  .12

 مؤسسة كاريتاس القدس  .13
  .2009تقرير مؤشرات األداء المالي، الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير و متناهي الصغر،  :لمصدرا

ولكن بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية األخيرة فقد توقفت ثالثة مؤسسات عن العمـل فـي   
سة كاريتاس القدس ومؤسسة أنيرة جمعيـة الشـبان المسـيحية وبقيـت     مؤس: قطاع غزة وهي

  .المؤسسات العشرة األخرى تعمل في قطاع غزة

يقتصر عمل مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية على تقـديم القـروض الصـغرى وبعـض     
دم تق وحدها فقط تعاونيات القروض واالدخارو ،الخدمات الفرعية المتعلقة بتنمية أنشطة األعمال

وال تقبـل المـدخرات مـن عامـة      ،على أعضاء هذه التعاونيـات المقتصر فقط  االدخار منتج
وعالوة على العوائـق القانونيـة    المواطنين، حسب قوانين سلطة النقد الفلسطينية كما بينا سابقاً،

ل التشغيل األخرى، فمن المحتمل أن يعزى إخفاق مؤسسات التمويل األصغر فـي تقـديم   كومشا
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إلـى نقـص المعلومـات الواضـحة      ايق الكامل للخدمات المالية التي يحتاجها الفقراء جزئالنطا
  .حجم الطلب الحالي على هذه الخدمات والمفصلة حول

نوات الماضية تحوالً من االقتصار على تقديم السعلى مدار  شهد قطاع التمويل األصغروأيضاً  
مؤسسـات   من القـروض التـي تقـدمها   تقديم مجموعة متنوعة  قروض لألنشطة الصغرى إلى

 قـروض الو سـكانية اإلقـروض  الية وكسـتهال ض االقـرو ال :وهي التمويل األصغر الفلسطينية
في الفترة الحاليـة بمـزيج    الصغير ومتناهي الصغرللتمويل  وتضطلع عدة مؤسسات ،نتاجيةاإل

سـطة  والمتو تقليدي من عمليات منح القروض الصغرى وقروض أنشطة األعمـال الصـغيرة  
في المائة  50النساء أقل من  تشكلكما و ،من أصول القروض أكبرالتي تتطلب أرصدة  ،الحجم

، وهي نسبة تقل عن المتوسط السائد في هذه المنطقـة،  2006خالل عام عمالء هذا القطاع  من
في  60-55والتي قدرت بأنها  2000األقصى عام  وأقل من النسبة السائدة قبل اندالع انتفاضة

  .ائة تقريبالما

الخـدمات  مجموعـة مـن   بالرغم من حاجة الفقراء من المواطنين الفلسطينيين للحصول على و 
تتيح أية مؤسسة فلسطينية مـن مؤسسـات    ولكن ال، القروضعلى  الحصول وليس فقطالمالية، 

 فإنـه ال  ،هذا إلى قيود قانونية التمويل األصغر اليوم للجمهور خدمات االدخار، ويرجع جزء من
ـ  ترخيص من سلطة النقد الفلسـطينية يسمح إال للمؤسسات التي تعمل بموجب  بتلقـي   البنوكك

الفلسطينية بتلقـي مـدخرات مـن     ويسمح لتعاونيات االدخار والقروض ،إيداعات من الجمهور
 تعقـد  وعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل األصغر. ليس من عموم الجمهورو فقط أعضائها
الشـبكة  (البنـوك،  للعمالءاألقساط وصرف القروض  داعإلتاحة حسابات إيمع البنوك  شراكات

  .)2009الفلسطينية لإلقراض الصغير،

مؤسسة صغر الفلسطينية على أساس مستدام رغم اقتراب ال تعمل أي من مؤسسات التمويل األو 
لمؤسسات وقامت ا ،االحتاللويرجع هذا الوضع إلى سياسة ، تحقيق االستدامة التشغيلية من فاتن
 إلـى  يزهـا كمنه قبل انتفاضة األقصى بتحويـل تر  اعلى أساس مستدام أو قريب انت تعملكالتي 

مؤسسات التمويل األصغر قد عانت من هبوط نوعية  ، أو أنها مثلها مثل جميعمثالً بركقروض أ
اليفها لتغطية تك كفيت ولم تطالب مؤسسات التمويل األصغر األخرى بأسعار فائدة عالية ،حافظتها

أو اقتناع فلسفي يعارض فرض ، أفضل الممارسات الدوليةألن ذلك يتعارض مع  ألسباب متعددة
األمر الذي أدى إلى الحيلولة دون تقييم تكاليف مؤسسـات   ،غياب الشفافية أو، فائدة عالية أسعار

االتمويل األصغر تقييم اسليم .  
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  األصغر التمويل لقطاع المانحة الجهات :ثالثاً

الفلسطيني وأيضاً البنوك التي أدارت برامج تمويـل أصـغر فـي     استفاد قطاع التمويل األصغر
من جانب الجهات المانحة على مدار السنوات العشر الماضية، والـذي   بيركالماضي من تمويل 

للمساعدات الفنية واألموال المرصودة  اجد ي حسب تقديرات تقريبيةمليون دوالر أمريك 50فاق 
هي الجهة المانحة الرئيسية التي ساندت تنميـة   الة األمريكية للتنمية الدوليةكانت الوكو ،للقروض

إلـى أنهـا    التي تشير التقديرات التقريبية، الضفة الغربية وقطاع غزة في قطاع التمويل األصغر
 .لهذا القطاع مليون دوالر أمريكي 30ر من كثأتاحت أ

ل مـن رؤوس  كمن أجل تمويل  ،افة مؤسسات التمويل األصغر ومازالت على المنحكواعتمدت  
مؤسسات التمويل األصغر  ولم تحصل أي من ،األموال المخصصة للقروض والتكاليف التشغيلية

 يـوم يتزايـد اهتمـام   وال ،على تمويل تجاري من خارج البرامج التي ترعاها الجهات المانحـة 
أخرى بإتاحـة تمويـل    نكما هو الحال في أماكالجهات المانحة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

ويؤدي هذا إلى ازدياد الحاجـة إلـى تحسـين    . لتمويل نمو محافظ القروض، على شكل قروض
  .والكفاءة ؛واإلنتاجية ؛الشفافية

بـر متلـق ألمـوال الجهـات     كهما ثالث أ تشير التقديرات إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزةو 
، باألرقـام  2006-2004لقطاع التمويل الصغير في الفترة ما بـين   هايصالمانحة التي تم تخص

مليـون   39وقد تم تخصيص مبلغ بحـوالي   ،المطلقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
فتـرة   على مـدى  ألصغردوالر أمريكي حتى اآلن من الجهات المانحة لتطوير قطاع التمويل ا

أي جهد صـريح لتنسـيق أعمـال الجهـات      اولكن لم يكن هناك أبد ،ورةكالسنوات الثالث المذ
وتشمل خطط المدى القصير المعنية بتمويل الجهات المانحـة   ،المانحة في مجال التمويل األصغر

  ).2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير،(األصغر، ألنشطة التمويل

  ليات تقديم القروض في فلسطينآ :رابعاً

بتقديم القروض مباشرة إلى المستفيدين منهـا، كمـا    في البداية قامت مؤسسات التمويل األصغر
اعتمدت على نفسها في متابعة تسديد الدفعات من المقترضين، بالرغم من هذا النموذج الـدارج  

بتقديم القـروض إلـى   " نيراأ" قامت مؤسسة  :خدمت نماذج أخرى مختلفة، فعلى سبيل المثالاستُ
إلى توزيع قروضها عـن   األنروااألفراد من خالل التعاونيات الزراعية والتسويقية، بينما عمدت 

طريق بنك القاهرة عمان في الضفة، وبنك فلسطين في غزة، حتى وقت قريب كانت هذه البنوك 
إضافة % 100بنسبة  بالمخاطرة، حيث يتم ضمان القروض من المؤسسة الداعمة اال تشارك أبد

 اهذا يعني أن هذه البنوك تعمل فقط كوسـيط وال تشـارك أبـد   وللبنك،  متفق عليها عمولة إلى
  .المخاطرة بتحمل
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ولكن مع نشوء العديد من البنوك الجديدة، عمدت العديد من مؤسسات التمويل األصـغر إلـى    
ـ  ذه البنـوك فـي تحمـل    التفاوض مع البنوك على شكل أفضل لتقديم القروض، بحيث تساهم ه

المخاطرة، فقد قامت هذه المؤسسات باعتماد أنظمة للضمانات من شأنها تشجيع البنـوك علـى   
إعطاء قروض ألصحاب المشاريع الصغيرة، الذين ال يستطيعون الحصول على ضـمانات مـن   

  .مصادر مختلفة
فـي تقـديم    أما عن األسباب التي تقف خلف تغيير استراتيجيات مؤسسات التمويـل األصـغر   

   :القروض مباشرة إلى تقديمها عبر البنوك تكمن في ما يلي
إن الكثير من مؤسسات التمويل األصغر ال تستطيع أن تغطي تكلفة إعطاء القروض،  •

  .ومن المعروف أن هذه التكلفة مرتفعة
إن مؤسسات التمويل األصغر لن تتمكن من الوصول إلى رأس مال كاف لكي تصبح  •

إن حجم المساعدة المالية التي  .فس، ما لم تجد صلة بينها وبين البنوكمعتمدة على الن
  .يمكن أن تحصل عليها غير كافية لضرورات االستدامة االستمرارية

أن البنوك لديها الخبرة والمال، بينما مؤسسات التمويل األصغر غير الحكومية لديها  •
تين بط المحكم ما بين المؤسسإن الرلذلك ف ؛القدرة على الوصول إلى المناطق المختلفة

 ).2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير،(، سينجم عنه الكثير من الفوائد

  أثر األزمات المختلفة على المشروعات الصغيرة في قطاع غزة :خامساً

على االقتصاد الفلسطيني اً سلبي تأثيراًواألزمات التي تعرض لها القطاع لظروف أثرت ا
مشاريع الصغيرة بشكل خاص حيث كان االقتصاد الفلسطيني ينتقل من بشكل عام وعلى ال

ما تعرض له االقتصاد الفلسطيني  أثرا وتدميراوالتي كان أصعبها وأكثرها  ،أخرى إلىأزمة 
والتي جاءت واالقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص ، على غزة 2008حرب كانون أول في 

 نتيجة للعوامل متا انهياربل شبه  يعاني من ضعف شديدعلى وجه الخصوص كان 
  ).2009الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير،(،التالية
  .2007منذ منتصف عام  شبه التــام للمعابر اإلغالق §
  .النقص ومن ثم انعدام وفرة المواد الخام §
صبح أوتدهور مستوياته بل وتوقف الغالبية العظمى من المشاريع حيث  اإلنتاجتراجع  §

  .امن المشاريع مغلقً %95أكثر من 
  .تقييد الصادرات وعدم القدرة على التسويق داخل وخارج القطاع §
§ اإلنتاجمن المشــاريع العائلية والنســائية ومشاريع  اًتوقف أعداد كبيـرة جد 

  .المنزلي عن العمل
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  .ولية لهذا القطاعنشاءات بشكل كامل لعدم توفر المواد األإلشلل في قطاع ا §
الف في معدالت االســتخدام والتســريح المؤقت والدائم لعشرات اآلالتدهور الحاد  §

  .من العمال
و في  األبرزانعدام وجود فرص عمل للخريجين سواء في القطاع العام وهو المشغل  §

  .القطاع الخاص وازدياد نسب البطالة في صفوف الخريجين
  .تذبذب توفر مصادر الطاقة §
  .غالق معبر رفحل نتيجة إلالف من تجار الشنطة عن العمتوقف اآل §
  .سرالف من األلمستويات الدخل وانعدام الدخل لآل االنخفاض الحاد §
  .تراجع الطلب على الخدمات في السوق المحلي §
سعار السلع أســواق واالرتفاع الحاد في عدم توفر الكثير من الســلع في األ §

  .المتوفرة فيها وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطنين
من % 80نسبة  إلىحيث تشير التقديرات  ،تماد الغالبية من السكان على المساعداتاع §

وفي الغالب يتم شراء هذه المساعدات العينية من  يعيشون على هذه المساعدات، السكان
  .وبالتالي فأثرها يكون سلبي على النشاط االقتصادي بشكل عام ؛سواق الخارجيةاأل

  .تدفقات النقديةنقص السيولة النقدية وتراجع ال §
  .صعوبة الوفاء بااللتزامات المالية ومن ضمنها االلتزام تجاه استحقاقات القروض §
  .قص السيولة النقدية من العمالت المختلفةنداء القطاع المصرفي وأتراجع  §
سعار أوخاصة الدوالر وبروز فروق كبيرة بين  األجنبيةسعار العمالت أاالنهيار في  §

ارها في السوق وهذا لفترة طويلة من الزمن وتراجع القيمة سعأالعمالت في البنك و
  .الحقيقية لمدخرات المواطنين

في االستثمارات المالية  واألصول المدخراتاستنزاف عشرات ماليين الدوالرات من  §
  .رسمية والتي من غير الواضح مجاالت استخدامها وما هو مصيرهاالغير 

مختلة بشكل  ،من عالقة اقتصادية باتجاه واحدنفاق بما تشكله األتجارة تفاقم ظاهرة  §
غير  أحياناسواق المحلية بسلع استهالكية لأل وإغراقهاكامل لصالح االقتصاد المصري 

 .خراج مئات الماليين من الدوالرات من سوق غزة باتجاه السوق المصريإضرورية و

  في فلسطين األصغرالتمويل  مؤشرات حقائق هامة في: ساًساد

كة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر بإعداد التقارير اآلتية بناءا على تقوم الشب
من أعضاء الشبكة وذلك لعرضها في شكل مؤشرات مهمة ومفيدة  ةتجميع كافة البيانات الالزم
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تقرير تم إعداده من قبل الشبكة  وأحدثالمؤسسات، وأنشطتها ووفقاً آلخر  عن أداء تلك
   :التاليةفي التقارير فقد تم عرض المعلومات والمؤشرات الهامة  اض،الفلسطينية لإلقر

  )3-2(جدول رقم 
  .حجم السوق ومعدالت االنتشار 

  30/09/2009  2008  2007  2006  2005  السنة/البيان
  51,728  43,312  26,686  30,197  37,738  $  000صافي محفظة القروض 
  57,106  48,554  32,337  38,173  39,698  $ 000إجمالي محفظة القروض 

  69  68  60  63  53  عدد الفروع
  382  381  329  342  344  عدد الموظفين العاملين
  215  207  165  183  199  عدد موظفي القروض

  30,800  26,661  19,750  23,528  24,978  عدد المقترضين النشطين
  36,226  32,028  24,705  27,930  28,995  عدد الزبائن النشطين

 )2009(، "تقرير مؤشرات األداء المالي " فلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، الشبكة ال :المصدر

عن  والمسئولهو عدد األفراد الذين يستحق عليهم قرض حالي، : نشيطينعدد المقترضين ال §
سداد أي جزء من محفظة القروض لمؤسسات التمويل األصغر هم المقترضين األفراد 

 .وليس المجموعات

 .لمقترضين أو المودعين أو كليهماهو عدد األفراد ا: النشيطين عدد العمالء §

ل األصغر ويتم حساب األفراد الذين لديهم قروض متعددة أو حسابات مع مؤسسات التموي §
كعميل واحد من المودعين، وينطبق ذلك على الودائع التي تحتفظ بها مؤسسة التمويل 

الحالة الفلسطينية تعتبر مؤسسة لجان وفي . األصغر وليس الودائع في المؤسسات األخرى
/ تي تقبل اإليداعاتهي أصغر عضو في شراكة، هي الوحيدة ال بارك اإلغاثة الزراعية

المدخرات من أعضاءها، والفرق بين العمالء النشطين والمقترضين النشطين توضحه 
  .الحالة السائدة في مؤسسة بارك

من الفروع، وزادت من عدد موظفيها حافظت مؤسسات التمويل األصغر على نفس العدد  §
وفي أول . 2009في المكاتب الرئيسية وموظفي القروض مقارنة مع الربع الثاني من العام 

د صافي محفظة القروض بمعدل زا 2009زيادة في التسعة أشهر األولى من العام 
في حين تمكنت مؤسسات % 14.58مقترضين النشطين زاد بمعدل وعدد ال% 33.42
ويفسر ذلك بزيادة المبالغ %. 14.01زيادة صافي محفظتها بنسبة  األصغر من التمويل

 .الممنوحة للمقترضين
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  )4-2(جدول رقم 
  .النسب الرئيسية لجودة المحفظة المالية 

  30/09/2009  2008  2007  2006  2005  النسبة/المؤشر
  %19.43  %62.30  %11.63-  %19.98-  %38.84  التغير في صافي المحفظة

  %24.28  %25.51  %34.63  %54.70  %19.28  يوم 1من > فظة في خطر المح
  %14.57  %17.09  %28.99  %47.16  %10.61  يوم 30من > المحفظة في خطر 
  %5.68  %6.47  %8.33  %4.36  % 1.17  يوم 365من > المحفظة في خطر 

  %9.42  %10.80  %17.48  %20.89  % 4.94  خسائر القروض احتياطيمعدل 
  %8.34  %4.14  %30.32  %4.76  % 13.87  ن المشطوبةمؤشر خطر الديو

 )2009(، "تقرير مؤشرات األداء المالي " الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر،  :المصدر

 

في نهاية عـام   ، ومن المالحظ أنهالنسب في الجدول أعاله تبين قيمة المحفظة في خطر §
اضها بالمقارنة مع الربـع السـابق، وهـذه    ال تزال مرتفعة، على الرغم من انخف 2009

النتيجة تبين أن مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية ال تـزال تتعـافى مـن الحـرب     
والتي تسببت بالعدد الكبير من القـروض المتعثـرة    ،اإلسرائيلية األخيرة ضد قطاع غزة

يلية انتهت ومن الجدير بالذكر أن الحرب اإلسرائ ،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 .بتدمير العديد من المؤسسات المملوكة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة

نسب المحفظة في خطر نجدها مرتفعة إذا ما تمت المقارنة مـع  أن  ومن المالحظ أيضاً §
 .مؤسسات إقليمية أو دولية تعمل في مجال التمويل األصغر

  ) 5-2(جدول رقم 
  .اإلنتاجيةنسب الكفاءة و

  30/09/2009  2008  2007  2006  2005  سبةالن/المؤشر
  143  129  121  130  126  عدد القروض لكل موظف إقراض

في  عدد القروض لكل الموظفين العاملين
  81  70  61  69  73  اإلقراض

  282  321  263  221  239  تكلفة القرض بالدوالر
  2400  2261  1569  1526  1352  متوسط مبلغ القروض الممنوحة

  %19.65  %17.16  %11.52  %12.07  %13.53  محفظةمعدل العائد على ال
 )2009(، "تقرير مؤشرات األداء المالي " الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر،  :المصدر

ة مقارنة مع الفترات السـابق  في تحسين اإلنتاجية اًطفيف األصغر ارتفاعاًسجلت مؤسسات التمويل 
 وعـدد  منذ خمس سنوات األولىض للمرة قر 143اض إقرعدد القروض لكل موظف حيث بلغ 
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 العـاملين  الموظفينلكل   80القروض  وتجاوز عددلكل موظف أظهرت ارتفاعا جيدا  القروض
التمويـل  مؤسسـات   في عدد الموظفين العاملين في زيادةكذلك ال ،خمس سنوات ة منذألول مر
وهـذا   ،مبالغ القروض المصروفةو زيادة أرقامن م تلك المؤسسات أيضاً ، ولكن تمكنتاألصغر

الذي يعمل علـى زيـادة كفـاءة     DEEPمشروع عالية كجزء من المدفوعات القروض ق بيتعل
الربـع   التي كانت تتركز في ،وإنتاجية مؤسسات التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة

سسـات  مؤفـي  وتجدر اإلشارة أيضـا إلـى أن اإلدارات    األصغر لبعض مؤسسات التمويل 3
كفاءة ع الإلى جانب رف ،جهود إنتاجية موظفيهاتحسين من أجل  تنفق المشتركة  التمويل األصغر

تها قـدر فـي  مؤسسات التمويل األصغر  فيوكذلك ينعكس هذا  ل،في عمليات الصرف والتحصي
زيـادة العائـد    في الوقت نفسه القدرة على ،الحفاظ على نفس التكلفة تقريبا للقرض الواحد على
  .٪ 1بنحو  هاى استثماراتعل

  )6-2(جدول رقم 
  .معدالت االستدامة المالية

  30/09/2009  2008  2007  2006  2005  النسبة/المؤشر
  معدل العائد على حقوق الملكية 

  )بدون التبرعات(
-1.64%  -12.29%  -4.41%  3.92%  4.40%  

  معدل العائد على األصول
  %3.61  %3.43  %4.06-  %11.17-  %1.52-  )التبرعاتبدون ( 

  %121.69  %100.34  %82.09  %60.46  %88.18  الكفاءة الذاتية التشغيلية
  )2009(، "تقرير مؤشرات األداء المالي " الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر،  :المصدر

للعائد على األصول وحقوق الملكية بالمقارنة مع التكلفـة أن نسـب   تظهر نسب الكفاءة  §
 .2009الربحية في تحسين مستمر بالمقارنة مع الربعين األولين من عام ية واالستمرار

الكفاءة الذاتية التشغيلية والتي تبين كيف تستطيع مؤسسة التمويل األصغر تغطية تكاليفها  §
العادية من خالل دخلها التشغيلي، باإلضافة إلى العائد على حقوق الملكية والعائد علـى  

 DEEPمويل األصغر، وهذا ثمرة لمشـروع  ز لمؤسسات التاألصول زادتا بشكل ممتا
الممول من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ونتيجة لسياساته وإجراءاته المطبقة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والتي تهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات التمويل األصغر كما ذكرنـا  

ل األصغر هي إصدار قروض سابقاً، ومثال على تلك اإلجراءات لبعض مؤسسات التموي
إسالمية وبمبالغ ممتازة ولدت نسبب سداد جيدة، وبالتالي انعكس بشكل جيد على نسـب  

 .في األرباع المختلفة ةاالستمراري
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نجد أن هناك تحسن في نسب االستمرارية في مؤسسات التمويل األصغر بالمقارنة مـع   §
األخـرى تعـود    االسـتمرارية ، والزيادة في معدل الكفاءة التشغيلية ونسب 2008عام 

لسبب رئيسي وهو عائدات القروض الجديدة التي تصدرها تلك المؤسسات والتي تحسب 
كمنافع لبعض مؤسسات التمويل األصغر ولكن الفشل في البعض اآلخر من المؤسسـات  

التـي تقـوم بهـا        يعود لعدم فصل عملها في قطاع التمويل األصغر عن األعمال العامة 
، باإلضـافة إلـى تـردد بعـض     )لنفقاتتعكس التخصيص الحقيقي للعائدات وافهي ال (

.ةاالستمراريالمؤسسات في تمويل محافظها بشكل صحيح لخسائر القروض لزيادة نسب 
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  الطريقة واإلجراءات :الثالثالفصل 
  

  المقدمة    : أوالً 

 منهجية الدراسة      :ثانياً

  الدراسة مجتمع      :ثالثاً

  أداة الدراسة     :رابعاً

   المعالجات اإلحصائية  : خامساً

  صدق وثبات االستبانة   :سادساً

  اختبار التوزيع الطبيعي    :سابعاً
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  الطريقة واإلجراءات

  مقدمةال :أوالً
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتهـا، وكـذلك أداة   

دها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات الدراسة المستخدمة وطرق إعدا
في لجات اإلحصائية التي تم اعتمادها في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيراً المعا تمتالتي 

  .تحليل الدراسة

  منهجية الدراسة  :ثانياً
ـ  التعرف على هدف إلى ،المنهج الوصفي التحليلي والذي تم استخدام ؤثرة فـي  العوامل الم

وهـذا يتوافـق مـع المـنهج     قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، 
الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها 
والوقوف على دالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خـالل الرجـوع للوثـائق    

تلفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبـت صـدقها بهـدف تحليلهـا     المخ
منهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية هذا العلى  تم االعتماد للوصول إلى أهداف البحث

 تم اسـتخدام للظاهرة موضع الدراسة، كما أنه حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق 
  .االستبانة في جمع البيانات األولية واستخداملعينة الدراسة،  لشاملالمسح اأسلوب 

  الباحث على نوعين من البيانات اعتمد :طرق جمع البيانات 

  البيانات األولية-1

لدراسة بعض مفردات البحث وحصـر   توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا
ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج  ، وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث

SPSS    اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لـدالالت ذات
  .قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

  .البيانات الثانوية-2

 تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، والتي
العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع تتعلق بدراسة 

وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحث من غزة، 
 خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في

بة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال كتا
  .الدراسة
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  مع الدراسةمجت :ثالثاً

التمويل األصـغر فـي قطـاع    مؤسسات  الطاقم االئتماني العامل في يتكون مجتمع الدراسة من
 موظف، وتـم  )69(المؤسسات  تلكحيث بلغ عدد الموظفين العاملين في طاقم االئتمان في ،غزة

  عـدد   وتم استردادالدارسة،  مجتمعتوزيع جميع االستبانات على استخدام أسلوب المسح الشامل و
مـن تلـك المؤسسـات    ) 10(قد أجريت الدراسة علـى  ، و%.98.6أي بمعدل  ،استبانه) 68(

) 13(والبالغ عددها " شراكة"األعضاء في الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 
مؤسسات عن العمل في مجال ) 3(، بسبب توقف مؤسسة منتشرة في قطاع غزة والضفة الغربية

  -:اإلقراض في قطاع غزة، والمؤسسات التي أجريت عليها الدراسة هي

  )فاتن( المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية .1
  )أصالة(الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  .2
  الفلسطينية اإلغاثة الزراعية  إتحاد جمعيات .3
  دائرة التمويل الصغيراألنروا وكالة غوت وتشغيل الالجئين الفلسطينيين،  .4
  المركز العربي للتطوير الزراعي  .5
 )ريادة(، مؤسسة اإلسكان التعاوني .6

   صندوق التنمية الفلسطيني .7
 اإلغاثة اإلسالمية، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة جدا .8

 شركة ريف لخدمات التمويل الصغير .9

 )جمعية الثقافة والفكر الحر(مج غزة لإلقراض النسائي برنا .10

  أداة الدراسة :رابعاً
  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1
 .متها لجمع البياناتلى المشرف من اجل اختبار مدى مالئعرض االستبانة ع -2

 .بانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرفتعديل االست -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النصـح    -4
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -5

، ولقد تم تقسـيم  الالزمة للدراسةتوزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات  -6
 : كما يليأجزاء  ثالثةإلى  االستبانة
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 فقرات 6الدراسة ويتكون من  البيانات الشخصية لعينة يتكون من :الجزء األول ×

 فقرة 11يتكون من المعلومات عن المؤسسة ويتكون من  :الجزء الثاني ×

ان في مؤسسات التمويل األصغر يتناول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتم :الجزء الثالث ×
 :محاور كما يلي ثمانيةفي قطاع غزة وتم تقسيمه إلى 

 . فقرة 4يتناول السمعة المالية لطالبي االئتمان ويتكون من  :المحور األول .1

 فقرات 6يتناول الخبرة العملية لطالبي االئتمان ويتكون من  :المحور الثاني .2

 فقرات 10ويتكون من  لطالبي االئتمان قتصاديةالعوامل االجتماعية واال :الثالثالمحور  .3

 فقرات 8يتناول القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة ويتكون من  :الرابعالمحور  .4

 فقرات 6يتناول الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة ويتكون من  :الخامسالمحور  .5

 فقرات 9ويتكون منيتناول الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  :السادسالمحور  .6

 7مـن  مكون بطالبي االئتمان المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة:السابعالمحور  .7
 فقرات

 فقرات 7السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر ويتكون من  :الثامنالمحور  .8

 افـق موتعنـي  "  5" إجابات حيث الدرجـة   5مكونة من  وقد كانت اإلجابات على كل فقرة
  ).1-3(كما هو موضح بجدول رقم  بشدة موافق غير تعني"  1"والدرجة  بشدة

  

  )1-3(جدول رقم 
 مقياس اإلجابات

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80- 1  الفترة
  بشدة موافق  موافق  محايد  موافق غير  بشدة  موافق غير  التصنيف

  5  4  3  2  1  الدرجة

  



   الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  
 

54 

  صائيةالمعالجات اإلح :خامساً
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد مـن األسـاليب   

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة 

Social Science(SPSS) يلالتحلوفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في:  
 4موافق بشدة،  5(، حسب مقياس ليكرت الخماسي رميز وإدخال البيانات إلى الحاسوبتم ت -1

، ولتحديد طـول فتـرة مقيـاس ليكـرت     )غير موافق بشدة1، غير موافق 2، محايد 3، موافق
ثـم  ،)4=1-5(الدراسة، تم حساب المـدى  المستخدم في محاور) الحدود الدنيا والعليا(الخماسي 

، بعد ذلك )0.08=4/5(فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي  تقسيمه على عدد
وذلك لتحديد الحد األعلى ) وهي الواحد الصحيح(تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس 

 :يلييوضح أطوال الفترات كما ) 2-3(للفترة األولى وهكذا وجدول رقم 

  )2-3(جدول رقم
  أطوال الفترات

  5.0- 4.20  4.20- 3.40  3.40- 2.60  2.60- 1.80  1.80-1  الفترة
  بشدة موافق  موافق  محايد  موافقغير   بشدة موافقغير   التصنيف
  5  4  3  2  1  الوزن

والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديـد   تتم حساب التكرارا -2
 التي تتضمنها أداة الدراسة ةاستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل  Meanالمتوسط الحسابي -3
عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيـب العبـارات حسـب    

و مدى الموافقـة  علما بان تفسير مدى االستخدام أ) 89، ص1996كشك، (أعلى متوسط حسابي 
 .على العبارة يتم كما سبق وتم توضيحه في النقطة األولى

للتعـرف علـى مـدى انحـراف      (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعيـاري    -4
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محـور مـن المحـاور    

أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في اسـتجابات   الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحـاور الرئيسـية، فكلمـا    

إذا كـان  (اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشـتتها بـين المقيـاس    
 ) ز االستجابات وتشتتهااالنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم ترك

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -5

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -6
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  معادلة سبيرمان براون للثبات -7
         سمرنوف لمعرفـة نـوع البيانـات هـل تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال        -اختبار كولومجروف -8

)1- Sample K-S( 

 " 3"ة واحدة لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة والمتوسط الحيادي لمتوسط عين tاختبار  -9

 للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين tاختبار  -10

 تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر  -11

 المتغير التابع والمتغيرات المستقلة اختبار بيرسون لمعرفة العالقة بين -12

  صدق وثبات االستبانة :ساًساد
، )429ص: 1995العساف، (االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه صدق 

شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، " كما يقصد بالصدق 
عبيدات "(ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

  :من صدق أداة الدراسة كما يلي تم التأكد، )179، ص2001وآخرون 
v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :صدق فقرات االستبيان. 

 )صدق المحكمين(الصدق الظاهري لألداة  )1

) 5(عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمـين تألفـت مـن    تم 
متخصصـين فـي    التجارة بالجامعة اإلسالمية أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية

المحاسبة واإلدارة واإلحصاء، باإلضافة إلى عضو هيئة تدريس فـي كليـة العلـوم الماليـة     
أسماء المحكمـين الـذين   ) 1(ويوضح الملحق رقم  .، البحريناألهليةالجامعة  في واإلدارية

كمين إبداء آرائهم في مـدى  وقد طلب الباحث من المح. قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة
مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل 

ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيـرات  .عبارة للمحور الذي ينتمي إليه
لعبارات أو الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغة ا

حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيمـا يتعلـق بالبيانـات    
المبحوثين، إلى جانب مقياس ليكـرت   المطلوبة من ةالخصائص الشخصية والوظيفي(األولية 

وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول االستبانة حيث كانـت  . المستخدم في االستبانة
حتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضـرورة تقلـيص   ت

  .بعض العبارات من بعض المحاور وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى
  . الالزمةإجراء التعديالت ظات التي أبداها المحكمون تم واستنادا إلى المالح
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  صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -2
 30تساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البـالغ حجمهـا  تم حساب اال

  . مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

  السمعة المالية لطالبي االئتمان: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول
السمعة (ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول يبين معامال) 3-3(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة  والمعدل الكلي لفقراته،) المالية لطالبي االئتمان
وبذلك تعتبر فقرات  0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(عند مستوى داللة 

  لقياسه صادقة لما وضعت المحور األول
  )3-3(جدول رقم 

  )السمعة المالية لطالبي االئتمان(ات المحور األول الصدق الداخلي لفقر
   معامل االرتباط  الفقرة  .م

r   
  القيمة االحتمالية

 sig  

من السياسات االئتمانية المتبعة في المؤسسة االستعالم عن السمعة    .1
 0.000 0.924  .المالية لطالبي االئتمان

م عن السمعة المالية لطالبي االئتمان في مؤسسات يتم االستعال   .2
 0.000 0.776  . اإلقراض قبل اتخاذ القرار بالموافقة على منح االئتمان أو رفضه

في حال كون مقدم طلب االئتمان قد حصل على تمويل سابق، من    .3
 0.000 0.815  .المؤسسة يعتبر عامل مؤثر في قرار منح أو رفض االئتمان

4.   
ة المالية لطالبي االئتمان عامل مؤثر في قرار منح أو تعتبر السمع

 0.000 0.930  .رفض االئتمان المطلوب

   "28"حرية ال تاودرج α=0.05 داللةالمستوى 

  الخبرة العملية لطالبي االئتمان :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

ـ  )4-3(جدول رقم  الخبـرة  (ور الثـاني  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المح
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة   والمعدل الكلي لفقراته،) العملية لطالبي االئتمان

وبـذلك تعتبـر    ،0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل مـن  )0.05(عند مستوى داللة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه فقرات المحور الثاني
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  )4-3(جدول رقم 
  )الخبرة العملية لطالبي االئتمان(الداخلي لفقرات المحور الثاني  الصدق

  معامل االرتباط   الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

 0.000 0.698  . تعتبر خبرة مقدم طلب االئتمان عامل مهم في قرار منح االئتمان .1

2. 
به أو قيام طالب االئتمان بإدارة مشروعه بنفسه له عالقة بالموافقة على طل

 0.000 0.678  .رفضه

3. 
تعتبر المهارات والخبرات السابقة لمقدم طلب التمويل في غير مجال 

 0.000 0.765  .المشروع عناصر مؤثرة التخاذ القرار االئتماني بالقبول أو الرفض

4. 
عامل الخبرة المتوفرة لدى طالبي التمويل يلعب دوراً مهماً في قيمة االئتمان 

 0.000 0.793  .المراد منحه لهم

5. 
يوجد صعوبة في اتخاذ القرار االئتماني المناسب في المشاريع التي تحتاج 

 0.002 0.533  . إلى مهارة عالية من طالبي االئتمان

 0.001 0.572  .هناك عالقة طردية بين الخبرة العملية لطالب االئتمان و إمكانية قبول طلبه .6

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

  العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان: الثالث الصدق الداخلي لفقرات المحور 
العوامل ( الثالث يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور) 5-3(جدول رقم 

باط والذي يبين أن معامالت االرت والمعدل الكلي لفقراته،) لطالبي االئتمان االجتماعية واالقتصادية
وبذلك  0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة 

  صادقة لما وضعت لقياسه الثالثتعتبر فقرات المحور 
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  )5-3(جدول رقم 
  العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان: الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور 

   باطمعامل االرت  الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

1.   
، ق، مطلجأعزب، متزو(تعتبر الحالة االجتماعية لطالبي االئتمان 

 .في قرار منح االئتمانالتي تساهم من العناصر  )أرمل
0.704 0.000 

لطالبي االئتمان يؤخذ في عين االعتبار ) ذكر، أنثى(عامل الجنس    .2
 .عند اتخاذ قرار منح االئتمان

0.636 0.000 

يسهل فهذا  أفراد 7تزيد عن في حال أن طالب التمويل يعيل أسرة    .3
 . اتخاذ قرار منح االئتمان

0.602 0.000 

متقدمة فهذا سيساعد في  درجة التعليم لطالبي االئتمانكلما كانت    .4
 .االئتماناتخاذ قرار بمنحه 

0.713 0.000 

اتخاذ ساعد في فهذا ي يجارباإللطالبي االئتمان إذا كانت حالة السكن    .5
 .االئتمانمنحه قرار 

0.638 0.000 

6.   
وكالة الغوث، (إذا كان طالب االئتمان حالة اجتماعية يتلقى إعانات 

 .فهذا يساعد في اتخاذ قرار منح االئتمان )حكومة
0.475 0.002 

7.   
إذا كان طالب االئتمان من ذوي االحتياجات الخاصة ومشروعه 

 .قرار منح االئتماناعد في يسيعتمد على الجهد الذهني فهذا 
0.481 0.002 

8.   
اتخاذ قرار  سيدعمعمل فإن ذلك ال إذا كان طالب االئتمان عاطل عن

 .منح االئتمان
0.639 0.000 

شيكل فهذا سيساهم  1000دون  مستوى دخل طالبي االئتمانإذا كان    .9
 .االئتمانفي قرار منح 

0.461 0.003 

يساعد  ع لطالبي االئتمانوجود مصدر دخل آخر غير دخل المشرو   .10
 0.000 0.582  .االئتمانفي قرار منح 

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

  )القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة( الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور 
رة على القد( الرابعفقرات المحور يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من  )6-3(رقم جدول  

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة   والمعدل الكلي لفقراته، )توليد الدخل للمشاريع القائمة
وبـذلك تعتبـر    0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(دالة عند مستوى داللة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الرابعفقرات المحور 
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  )6-3(جدول رقم 
  )القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة( الرابعلفقرات المحور الصدق الداخلي 

   معامل االرتباط  الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

1.   
تقوم المؤسسة بدراسة الوضع المالي لمشروع طالبي 

 0.000 0.765  .االئتمان بصورة دقيقة قبل منحهم التمويل المطلوب

الية أفضل للتحليل المالي المشاريع القائمة لديها بيانات م   .2
 0.000 0.810  .قرار االئتمان التخاذالالزم 

قرار  التخاذإجراء التحليل المالي بشكل غير دقيق قد يؤدي    .3
 0.000 0.716  .ائتماني خاطئ

يتم التأكد من أن المشروع قادر على توليد الدخل الكافي    .4
 0.000 0.884  .لسداد األقساط المقترحة لطالبي االئتمان

يؤثر الوضع المالي و قدرة المشروع على توليد الدخل في    .5
 0.000 0.697  .قبول أو رفض الطلب المقدم للتمويل

6.   
يعتبر الوضع المالي والدخل الحالي لمشروع طالبي 
االئتمان عامل مؤثر في تحديد قيمة التمويل في حال قبول 

  .الطلب
0.738 0.000 

7.   
مالي والدخل مقدم طلب التمويل عن الوضع ال إفصاح

 0.000 0.710  .الحالي لمشروعه، يعمل على زيادة إمكانية قبول طلبه

تفضل المؤسسة القيام بتمويل المشاريع القائمة أكثر من    .8
 0.000 0.769  .تمويل المشاريع الجديدة

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

  )ادية للمشاريع الجديدةالجدوى االقتص( الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور 
الجدوى ( الخامسالمحور فقرات معامالت االرتباط بين كل فقرة من  يبين) 7-3(رقم جدول  

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة  والمعدل الكلي لفقراته،) االقتصادية للمشاريع الجديدة
وبذلك تعتبر  0.05ل من ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اق)0.05(دالة عند مستوى داللة 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الخامسفقرات المحور 
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  )7-3(جدول رقم 
  )الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة( الخامسالصدق الداخلي لفقرات المحور 

   معامل االرتباط  الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

1.   
دة تقوم المؤسسة بإعداد دراسة جدوى للمشاريع الجدي

 0.000 0.739  .المقدمة من طالبي االئتمان

2.   
وجود نموذج موحد في المؤسسة إلعداد دراسة الجدوى 
االقتصادية للمشاريع الجديدة المقدمة يسهل عملية اتخاذ 

  .قرار االئتمان
0.871 0.000 

القيام بإجراء دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل    .3
 0.000 0.883  .مؤثر في اتخاذ قرار االئتمان

4.   
إفصاح مقدم طلب االئتمان عن البيانات المالية الالزمة 
لدراسة الجدوى يؤثر في قرار االئتمان بالقبول أو 

  .الرفض
0.580 0.001 

5.   
تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل مهم 

 0.000 0.793  .في اتخاذ قرار منح االئتمان

6.   
الجديدة محدد تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع 

 0.000 0.768  .رئيسي لقيمة التمويل المطلوب

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

  )الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان( السادسالصدق الداخلي لفقرات المحور 
الضمانات ( السادسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  يبين) 8-3(رقمجدول 
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة  والمعدل الكلي لفقراته،) ة من طالبي االئتمانالمقدم

وبذلك تعتبر  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(دالة عند مستوى داللة 
  .صادقة لما وضعت لقياسه) الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان( السادسفقرات المحور 

  
  
  
  
  
  
  



   ريقة واإلجراءاتالط: الفصل الثالث  
 

61 

  )8-3(ل رقم جدو
  )الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان( السادسالصدق الداخلي لفقرات المحور 

   معامل االرتباط  الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

1.  
تشكل الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان عامالً 

 0.000 0.723  .رئيسياً في قبول طلب االئتمان أو رفضه

الضمانات المقدمة وهل هي  تقوم المؤسسة بدراسة   .2
 0.035 0.386  .قانونية وكافية للتمويل المطلوب

جودة وقوة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل    .3
 0.000 0.651  .تؤثر في قيمة التمويل المراد منحه

تقبل الشيكات أو الكمبياالت أو سند الدين المنظم وحدها    .4
 0.014 0.442  .كضمانات للموافقة على طلب االئتمان

5.   
الحكومة، وكالة (تمثل الكفالة الشخصية مثل موظفي 

المحولة رواتبهم إلى البنك  )الغوث، القطاع الخاص
  .عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان

0.397 0.033 

6.   
يعتبر سند الدين المنظم الصادر عن الجهات القضائية 

 0.000 0.682  .عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان

7.  
لبنكية المسحوبة على طالبي االئتمان أو تمثل الشيكات ا

 0.000 0.703  .الكفالء عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان

إمكانية استخدام أصول المشروع كضمان يعزز قرار    .8
 0.001 0.596  .منح االئتمان

يتم استيفاء الضمانات بقيمة كافية وتزيد عن قيمة    .9
 0.000 0.690  .االئتمان المطلوب

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

بطالبي  المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة(السابع الصدق الداخلي لفقرات المحور 
  )االئتمان

الظـروف  ( السـابع يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  )9-3(جدول رقم 
والذي يبـين أن   والمعدل الكلي لفقراته،) بطالبي االئتمان المحيطة االقتصادية والسياسية العامة

، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
 المحيطـة  الظروف االقتصادية والسياسية العامة( السابعوبذلك تعتبر فقرات المحور  0.05من 

  صادقة لما وضعت لقياسه)بطالبي االئتمان
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  )9-3( جدول رقم
بطالبي  المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة(السابعدق الداخلي لفقرات المحور الص

  )االئتمان

   معامل االرتباط  الفقرة  .م
r   

  القيمة االحتمالية
 sig  

1.  
بمراجعة ومالئمة سياستها االئتمانية من فترة ألخرى  المؤسسة تقوم

 0.000 0.755  .ائدةالس تبعاً للظروف االقتصادية و السياسية

2.   
من أهم العوامل المؤثرة في  الظروف االقتصادية والسياسية العامة

 0.000 0.728  .السياسة االئتمانية للمؤسسة

تؤثر اإلغالقات المستمرة للمعابر والقيود على حركة بعض المواد    .3
 0.000 0.788  . والسلع على السياسة االئتمانية للمؤسسة

السائدة على قيمة  دية والسياسية العامةالظروف االقتصاتؤثر    .4
 0.000 0.779  .التمويل المراد منحه لطالبي االئتمان

تقوم المؤسسة بتغيير الضمانات المطلوبة من طالبي االئتمان تبعاً    .5
 0.000 0.721  للظروف االقتصادية والسياسية السائدة 

د على فترة السدا الظروف االقتصادية والسياسية العامةتؤثر    .6
 0.000 0.719  .الممنوحة لطالبي االئتمان

7.  
تتغير أهمية العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تبعاً للظروف 

 0.000 0.703  .االقتصادية والسياسية السائدة

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  

  )التمويل األصغرالسيولة المالية المتوفر لمؤسسة ( الثامنالصدق الداخلي لفقرات المحور 
السيولة ( الثامنيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور  )10-3(جدول رقم 

والذي يبين أن معامالت  والمعدل الكلي لفقراته،) المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر
 0.05ة اقل من وى الداللة لكل فقر، حيث إن مست)0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

صادقة )السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر( الثامنوبذلك تعتبر فقرات المحور 
  .لما وضعت لقياسه
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  )10-3(جدول رقم 
  )السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر( الثامنالصدق الداخلي لفقرات المحور 

  معامل االرتباط   الفقرة  .م
r   

  االحتماليةالقيمة 
 sig  

 0.000 0.737  .تقوم المؤسسة بإصدار القروض وفقأ لخطة شهرية من حيث العدد والقيمة .1

2. 
تتغير معايير القبول أو الرفض لطلبات االئتمان المقدمة بناءاً على مقدار السيولة 

 0.000 0.660  . المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل

3. 
ؤسسة دوراً مهماً في تحديد قيمة االئتمان المراد تلعب السيولة النقدية المتوفرة للم

 0.000 0.811  . منحه

4. 
قيام المؤسسة بتقييم محفظة اإلقراض ونسب نشاطها باستمرار يساعد في إعداد 

 0.000 0.743  .خطط واضحة إلصدار القروض

5. 
تقوم المؤسسة بالموازنة بين السيولة المتوفرة لديها وعدد القروض المراد منحها 

 0.000 0.823  .بي االئتمانلطال

 0.000 0.878  نسبة السداد مهمة جداً لتوفير السيولة الالزمة إلصدار قروض جديدة  .6

7. 
زيادة السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل األصغر تجعلها تخفض أرباحها 

 0.000 0.735  .لزيادة عدد القروض المراد منحها لطالبي االئتمان

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •

من محاور الدراسة مع المعدل  يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور) 11-3(جدول رقم 
، 0.05الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللـة  

  0.05ن قرة اقل محيث إن مستوى الداللة لكل ف
  )11-3(جدول رقم 

  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة معامل االرتباط بين معدل كل محور
   معامل االرتباط  عنوان المحور  المحور

r   
  القيمة االحتمالية

 sig  
 0.002 0.532  السمعة المالية لطالبي االئتمان  األول

 0.001 0.569  االئتمانالخبرة العملية لطالبي   الثاني

 0.000 0.719  العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان  الثالث

 0.000 0.752  القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة  الرابع

 0.002 0.543  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة  الخامس

 0.000 0.649  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  السادس

 0.000 0.803  بطالبي االئتمان المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة  السابع

 0.000 0.768  السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر  الثامن

  " 28"حرية ال ودرجات α=0.05 داللةالمستوى 
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
د من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقهـا علـى   أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأك

وقد أجرى الباحث خطـوات الثبـات   ). 430ص: 1995العساف، (األشخاص ذاتهم في أوقات 
  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ نعلى العينة االستطالعية نفسها بطريقتي

  
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

تم تصـحيح معـامالت    الرتبة لكل بعد وقد معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية
 Spearman-Brown(بـراون للتصـحيح    باسـتخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان     االرتباط

Coefficient (التالية حسب المعادلة :  
 =معامل الثبات 

R
R

+1
يبين أن هناك ) 12-3(معامل االرتباط وقد بين جدول رقم  Rحيث 2

  معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
  )12-3(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 
  المحور
  عنوان المحور  

  

  التجزئة النصفية
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

توى مس
 المعنوية

 0.000 0.8144 0.6870 4  السمعة المالية لطالبي االئتمان  األول

 0.000 0.8429 0.7285 6  الخبرة العملية لطالبي االئتمان  الثاني

 0.000 0.7944 0.6589 10  العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان  الثالث

 0.000 0.8530 0.7436 8  ئمةالقدرة على توليد الدخل للمشاريع القا  الرابع

 0.000 0.8225 0.6985 6  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة  الخامس

 0.000 0.8591 0.7530 9  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  السادس

بطالبي  المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة  السابع
 0.000 0.8502 0.7395 7  االئتمان

 0.000 0.7948 0.6595 7  يولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغرالس  الثامن

 0.000 0.8717 0.7725 57  جميع المحاور  

  
  :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ -2
كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جـدول   استخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانةتم 

  الثبات مرتفعة أن معامالت) 13-3(رقم 
  



   الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث  
 

65 

  )13-3(جدول رقم 
  )طريقة والفا كرونباخ(معامل الثبات 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور
 0.8674 4  السمعة المالية لطالبي االئتمان  األول

 0.8725 6  الخبرة العملية لطالبي االئتمان  الثاني

 0.8245 10  بي االئتمانالعوامل االجتماعية واالقتصادية لطال  الثالث

 0.8562 8  القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة  الرابع

 0.8924 6  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة  الخامس

 0.8820 9  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  السادس

 0.8142 7  بطالبي االئتمان المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة  السابع

 0.9165 7  السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر  الثامن

 0.8925 57  جميع الفقرات  

  )(Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي  :سابعاًُ
سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال وهـو    -سنعرض اختبار كولمجروف

ري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشـترط أن يكـون   اختبار ضرو
نتائج االختبار حيـث أن قيمـة مسـتوى    ) 14-3(ويوضح الجدول رقم . توزيع البيانات طبيعيا

.05.0( 0.05الداللة لكل محور اكبر من  >sig (   وهذا يدل على أن البيانات تتبـع التوزيـع
  .المعلميةاستخدام االختبارات  الطبيعي ويجب

  )14-3(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  المحور
  عنوان المحور

عدد 
 Zقيمة  الفقرات

قيمة مستوى 
 الداللة

 0.692 0.711 4  السمعة المالية لطالبي االئتمان  األول

 0.222 1.048 6  الخبرة العملية لطالبي االئتمان  الثاني

 0.140 0.957 10  العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان  الثالث

 0.181 1.096 8  القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة  الرابع

 0.952 0.518 6  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة  الخامس

 0.691 0.712 9  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  السادس

 0.084 1.259 7  بطالبي االئتمان المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة  بعالسا

 0.391 0.902 7  السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر  الثامن

 0.892 0.578 57  جميع الفقرات   



   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الرابع  
 

66 

  

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الرابعالفصل 
  

  

  ة الدراسةخصائص وسمات عين :األولالمبحث 

  تحليل فقرات وفرضيات الدراسة :المبحث الثاني

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الرابع  
 

67 

  خصائص وسمات عينة الدراسة: المبحث األول

  المعلومات الشخصية :أوالً
 : الجنس  .1

من عينة الدراسة من %  44من عينة الدراسة من الذكور، و % 56أن ) 1-4(يبين جدول رقم 
سسات اإلقراض تعمل على تعيين موظفين في مجال اإلناث، ويستدل من هذه النسب أن مؤ

 .اإلقراض من الجنسين دون تمييز

  )1-4(جدول رقم 
   الجنس توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  %النسبة المئوية   الجنس
  56  ذكر
  44  أنثى

   100.0  المجموع

  
  :العمر .2

، "عام 25أقل من " من عينة الدراسة بلغت أعمارهم % 5.9أن ) 2- 4(يبين جدول رقم 
من عينة % 52.9، و "عام 30-  25من " من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم % 41.2و

وهي الفئة األكبر لما تمتلكه من خبرات في مجال " عام  30أكثر من " الدراسة بلغت أعمارهم 
اإلقراض ومهارة التعامل مع الجمهور، وتحمل ضغط العمل، والقدرة على اتخاذ القرارات 

  .المالئمةاالئتمانية 
  )2-4(جدول رقم 

   العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  %النسبة المئوية   العمر

  5.9   عام 25أقل من 
  41.2   عام 30- 25من 

  52.9  عام 30أكثر من 
   100.0  المجموع
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 : المسمى الوظيفي .3

 ،"منسق /مدير"ن عينة الدراسة مسماهم الوظيفيم%  23.5أن ) 3- 4(يبين جدول رقم 
وهذه النسبة طبيعية ألن عدد " موظف قروض" من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي % 76.5و

واحد فقط، باإلضافة إلى أن الفئة المستهدفة في  مسئولموظفي القروض في المؤسسات لهم 
  .مجتمع الدراسة من موظفي القروض العاملين في تلك المؤسسات

  )3-4(جدول رقم 
  المسمى الوظيفي يرتوزيع عينة الدراسة حسب متغ

  %النسبة المئوية   المسمى الوظيفي
  23.5   منسق/مدير

  0.0   رئيس قسم
  76.5   موظف قروض

 0.0  غير ذلك

   100.0  المجموع
 
  :سنوات الخبرة .4

 5أقل من " بلغت سنوات الخبرة لديهم  من عينة الدراسة%  27.9أن ) 4-4(يبين جدول رقم 
، "سنوات 10-5من " سة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من عينة الدرا% 38.2، و "سنوات 

وهذا يعود إلى أن مؤسسات التمويل األصغر لديها كوادر بشرية ذات خبرة ودراية بالعمل مما 
في هذا المجال وان  او الذين يعملون في مجال اإلقراض يفضلون أن يبقو، يزيد من كفاءة األداء

من عينة الدراسة بلغت سنوات % 33.8، وان من أنفسهم ليصلوا إلي مناصب عليا ايطورو
  "سنوات  10أكثر من " الخبرة لديهم 

  )4-4(جدول رقم 
  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  %النسبة المئوية   سنوات الخبرة
  27.9  سنوات 5أقل من 

  38.2   سنوات 10-5من 
  33.8  سنوات 10أكثر من 

   100.0  المجموع
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 ميةالدرجة العل .5

 ثانوية عامة فما دون" الدرجة العلمية لهم  من عينة الدراسة%  5.9 أن) 5- 4(يبين جدول رقم 
 من عينة الدراسة %58.8، و "دبلوم " الدرجة العلمية لهم  من عينة الدراسة% 20.6، و "

 دراسات" الدرجة العلمية لهم  من عينة الدراسة% 14.7، و "بكالوريوس " الدرجة العلمية لهم 
  ."عليا 

  )5-4(جدول رقم 
  الدرجة العلمية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  %النسبة المئوية   الدرجة العلمية
  5.9   ثانوية عامة فما دون

  20.6   دبلوم
  58.8   بكالوريوس

  14.7  دراسات عليا
   100.0  المجموع

  
األعلى وهذا يعود إلى  هي سيتبين من النتيجة السابقة أن فئة الحاصلين على درجة البكالوريو

أن مؤسسات التمويل األصغر دائما تفضل تعيين أصحاب الشهادات الجامعية مما يدل على توفر 
، قدرات علمية لها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وتعمل باستمرار على تطوير األداء

فق مع نسبة المدراء وهذا يت) 7,14(وتبين أن نسبة المستجيبين الحاصلين على درجة الماجستير 
في عينة الدارسة حيث تعمل مؤسسات اإلقراض على تعيين منسقين ومدراء التمويل من حملة 

  .الماجستير

 معلومات عن المؤسسة  :ثانياً
 عدد الموظفين العاملين في اإلقراض .1

في مؤسسات التمويل األصغر  عدد الموظفين العاملين في اإلقراضأن ) 6- 4(يبين جدول رقم 
، وهذا يعني أن معظم مؤسسات وبرامج اإلقراض كانت "موظفين فاقل  10"  بلغطاع غزة يفي ق

تعمل بطاقة إنتاجية معينة وموارد بشرية قليلة قادرة على سد الحاجة وفقاً لإلمكانيات المتاحة في 
  .المؤسسة
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  )6-4(جدول رقم 
  عدد الموظفين العاملين في اإلقراض

  %النسبة المئوية   إلقراضعدد الموظفين العاملين في ا
  55  موظفين فاقل 10
  45  موظف فأكثر 11

   100.0  المجموع
 

 .في قطاع غزة 2009حجم محفظة اإلقراض بالدوالر حتى نهاية عام  .2

ا بالدوالر حتى حجم محفظة اإلقراض لديه من المؤسسات بلغ%  40أن ) 7- 4(يبين جدول رقم 
حجم محفظة اإلقراض لديها  من المؤسسات بلغ%  60، و"مليون دوالر فاقل " 2009نهاية عام 

مما يدل على أن هذه المؤسسات تسعى " أكثر من مليون دوالر "  2009بالدوالر حتى نهاية عام 
  .لزيادة محفظة القروض لديها

  )7-4(جدول رقم 
  2009 حجم محفظة اإلقراض بالدوالر حتى نهاية عام

  %النسبة المئوية   امحجم محفظة اإلقراض بالدوالر حتى نهاية ع
  40  مليون دوالر فاقل

  60  أكثر من مليون دوالر
   100.0  المجموع

  
  2009 عام حتى نهاية في قطاع غزة متوسط عدد القروض النشطة لكل موظف إقراض .3

متوسط عدد القروض النشطة لكل موظف إقراض حتى نهايـة عـام    أن) 8-4(يبين جدول رقم 
وهذه نسبة جيدة عند مقارنتها بإحصائيات الشـبكة  " قرض  90 أكثر من في قطاع غزة  "2009

حيث زادت عدد القـروض النشـطة لكـل     2009وحتى نهاية عام  2005منذ العام  ةالفلسطيني
 2009قرض نشط في نهاية عام  143قرض نشط إلى أن وصلت إلى  125موظف إقراض من 

 ).2009ر،لإلقراض الصغير ومتناهي الصغ ةتقرير الشبكة الفلسطيني(
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  )8-4(جدول رقم 
  2009متوسط عدد القروض النشطة لكل موظف إقراض حتى نهاية عام 

  متوسط عدد القروض النشطة لكل موظف
  %النسبة المئوية    2009إقراض حتى نهاية عام  

  13.2   قرض 60أقل من 
  4.4   قرض 90-60من 

  82.4  قرض 90أكثر من 
   100.0  المجموع

  2009وض الممنوحة شهرياً من المؤسسة خالل عام متوسط عدد القر .4

شهرياً خالل عام  " قرض 20أكثر من  "كانت تمنحالمؤسسات  أغلب أن) 9-4(يبين جدول رقم 
ويرجع ذلك إلى أنه ليس جميع مؤسسات اإلقراض الموجودة لديها تنوع فـي منتجـات    2009

، فالمؤسسات )قرض للتعليم تمويل مشاريع صغيرة، قرض استهالكي، قرض اسكان،(اإلقراض 
التي لديها تنوع في المنتجات، لديها القدرة على منح عدد قروض أكبر وهذا بعكس المؤسسـات  

  .التي لديها منتج إقراض واحد فقط مثل تمويل المشاريع الصغيرة فقط
  )9-4(جدول رقم 

  2009متوسط عدد القروض الممنوحة شهرياً من المؤسسة خالل عام 
  قروض الممنوحة شهرياً متوسط عدد ال

  %النسبة المئوية    2009من المؤسسة خالل عام 

  22  قرض فاقل 20
  78  قرض 20أكثر من 

   100.0  المجموع
 
  2009متوسط مبلغ القرض الواحد الممنوح بالدوالر خالل عام  .5

لواحد الممنـوح  من المؤسسات بلغ متوسط مبلغ القرض ا%  58.8أن ) 10-4(يبين جدول رقم 
أكثر " من المؤسسات بلغ متوسط مبلغ القرض الواحد الممنوح % 41.2، و "دوالر فاقل  2000"

فإن األغلبيـة العظمـى مـن    وهذا يتفق مع سياسات اإلقراض الصغير جداً " دوالر  2000من 
، وذلك ألن معظم مؤسسات اإلقراض لتمويل المشـاريع  دوالر 2000إلى  500القروض ما بين 

وض بمبالغ كبيرة إلى جانب أن معظم المقترضين يفضلون المشـاريع التـي   الصغيرة ال تقدم قر
الشـبكة الفلسـطينية لإلقـراض الصـغير     (تكون فيها نسبة ربح كبيرة ونسبة مخاطرة ضئيلة، 

  .)2009ومتناهي الصغر، ديسمبر
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  )10-4(جدول رقم 
   2009متوسط مبلغ القرض الواحد الممنوح بالدوالر خالل عام 

 

 
  2009 نسبة المشاريع الجديدة الممولة من حجم التمويل اإلجمالي خالل عام .6

 ويل اإلجمالي خالل عامالمشاريع الجديدة الممولة من حجم التمأن ) 11-4(يبين جدول رقم 
الممولة من حجم التمويل  القائمةالمشاريع  وهذا يعني أن ،%10"تمثل أقل من  كانت 2009

  .كانت أكبر بكثير من المشاريع الجديدة 2009 اإلجمالي خالل عام
  )11-4(جدول رقم 

  2009 نسبة المشاريع الجديدة الممولة من حجم التمويل اإلجمالي خالل عام
  اريع الجديدة الممولة من حجم التمويلنسبة المش

   2009 اإلجمالي خالل عام 
  %النسبة المئوية 

  60.3  فاقل%  10
  39.7  %10أكثر من 

   100.0  المجموع

  
ويتضح من النتيجة السابقة أن غالبية المؤسسات تفضل تمويل المشاريع القائمة لمـا لهـا مـن    

يدة له مخاطر عـدم نجـاح تلـك المشـاريع     مخاطرة أقل، حيث تمويل المشاريع الصغيرة الجد
  .وبالتالي تعثرها في السداد

 
  هل يوجد لدى المؤسسة نظام اإلقراض بضمان المجموعة؟ .7

نظام اإلقراض بضمان المجموعة،  من المؤسسات لديها%  75.0أن ) 12- 4(يبين جدول رقم 
بعض في عدم لما له من مميزات في السداد بواسطة ضغط أفراد المجموعة على بعضهم ال

من المؤسسات % 25.0بينما  التأخر والسداد المنتظم حتى يحصلون على قرض آخر وأكبر،
  نظام اإلقراض بضمان المجموعة ليس لديها

  

  قرض الواحد الممنوحمتوسط مبلغ ال
   2009بالدوالر خالل عام  

النسبة المئوية 
%  

  58.8  دوالر فاقل 2000
  41.2  دوالر 2000أكثر من 

   100.0  المجموع
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  )12-4(جدول رقم 
  يوجد لدى المؤسسة نظام اإلقراض بضمان المجموعة

  %النسبة المئوية   يوجد لدى المؤسسة نظام اإلقراض بضمان المجموعة
  75.0   نعم
  25.0  ال

   100.0  المجموع

  
 :تقليدي أم إسالمي برامج التمويل المقدمة من المؤسسة .8

، "تقليدي برنامج تمويل" تمن البرامج المقدمة للمؤسسا%  56أن ) 13- 4(يبين جدول رقم 
من البرامج المقدمة %  29، و "برنامج تمويل إسالمي "  تمن البرامج المقدمة للمؤسسا% 15و

  )".برنامج تمويل تقليدي و إسالمي( االثنان معاً"  تللمؤسسا
  

  )13-4(جدول رقم 
  برامج التمويل المقدمة من المؤسسة

  %النسبة المئوية   برامج التمويل المقدمة من المؤسسة
  56   برنامج تمويل تقليدي

  15  برنامج تمويل إسالمي
  29  االثنان معاً

   100.0  المجموع
 

قليدي يمثل نسبة أكبر من التمويل اإلسالمي في االنتشار ولكـن نسـبة   وهذا يبين أن التمويل الت
للتمويل اإلسالمي تبشر بأن هذا النوع مستمر في التطور واالنتشار بشكل أكبـر فـي   % 14.7

  .السنوات القادمة، بسبب اإلقبال عليه من قبل طالبي االئتمان
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  تحليل فقرات وفرضيات الدراسة :المبحث الثاني
  مقدمةال :أوالً

لتحليل فقرات االسـتبانة،  ) One Sample T test(للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة مستوى الداللة اقل  أيوتكون الفقرة ايجابية 

ال ، وتكون الفقرة سـلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة     % 60نسبي اكبر من والوزن ال 0.05من 
 60والوزن النسبي اقل مـن   0.05مستوى الداللة اقل من افقون على محتواها إذا كانت قيمة يو
  0.05، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها اكبر من %

  فرضيات تتعلق بالعميل :أوالًً

قرار منح االئتمان فـي  تخاذ من العناصر الهامة عند االسمعة المالية لطالبي االئتمان  تعتبر) أ
 .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

والذي يبين آراء أفراد ) 14-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبة تنازليـا حسـب   ) السمعة المالية لطالبي االئتمان(عينة الدراسة في فقرات المحور األول 

  : قرة كما يليالوزن النسبي لكل ف
  )14-4(جدول رقم 

  )السمعة المالية لطالبي االئتمان(لمحور األول تحليل فقرات ا
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1. 
من السياسات االئتمانية المتبعة في المؤسسة 

 0.000 22.070 94.41 0.643 4.72  .ناالستعالم عن السمعة المالية لطالبي االئتما

2. 
يتم االستعالم عن السمعة المالية لطالبي االئتمان 
في مؤسسات اإلقراض قبل اتخاذ القرار بالموافقة 

  . على منح االئتمان أو رفضه
4.50 0.820 90.00 15.093 0.000 

3. 
في حال كون مقدم طلب االئتمان قد حصل على 

عامل مؤثر في تمويل سابق، من المؤسسة يعتبر 
  .قرار منح أو رفض االئتمان

4.47 0.634 89.41 19.124 0.000 

4. 
تعتبر السمعة المالية لطالبي االئتمان عامل مؤثر 

 0.000 21.825 93.53 0.633 4.68  .في قرار منح أو رفض االئتمان المطلوب

 0.000 23.316 91.84 0.563 4.59  جميع الفقرات  

  " 67"جة حرية ودر α= 0.05 داللةالمستوى 
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وهي أقل من " 0.000" ومستوى الداللة %" 94.41" بلغ الوزن النسبي " 1"في الفقرة رقم  .1
من السياسات االئتمانية المتبعة في المؤسسة االستعالم عن السمعة " مما يدل على أنه  0.05

 ."المالية لطالبي االئتمان 

وهي أقل من " 0.000" ى الداللة ومستو%" 93.53" بلغ الوزن النسبي " 4"في الفقرة رقم  .2
السمعة المالية لطالبي االئتمان تعتبر عامل مؤثر في قرار مـنح أو  " مما يدل على أن  0.05

 .."رفض االئتمان المطلوب

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 90.00" بلغ الوزن النسبي  "2" في الفقرة رقم  .3
عن السمعة المالية لطالبي االئتمان في مؤسسات يتم االستعالم " مما يدل على أنه  0.05من 

 ."اإلقراض قبل اتخاذ القرار بالموافقة على منح االئتمان أو رفضه 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 89.41" بلغ الوزن النسبي  "3" في الفقرة رقم  .4
سابق،  في حال كون مقدم طلب االئتمان قد حصل على تمويل" مما يدل على أنه  0.05من 

  ."من المؤسسة يعتبر عامل مؤثر في قرار منح أو رفض االئتمان 

السـمعة الماليـة لطـالبي    (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول 
وهي اكبر من الوزن النسبي المحايـد  %  91.84، و الوزن النسبي يساوي 4.59تساوي ) االئتمان

مما يدل علـى أن السـمعة    0.05وهي اقل من  0.000داللة تساوي مستوى الكما أن % " 60" 
قرار منح االئتمان في مؤسسـات التمويـل    من العناصر الهامة عند اتخاذالمالية لطالبي االئتمان 
  .األصغر في قطاع غزة

الحـاج،  (ودراسة ) 2005نصار، (ودراسة ) 2004أبو عبدو،(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  ). 2004عيسى،(راسة ود) 2004

االتفاق أنه مثلما تعتمد البنوك التجارية على عوامل لمنح االئتمان ومن بينهـا السـمعة    سبب هذا
الموجـود لـدى   ) التاريخ االئتماني(المالية لطالبي االئتمان، معتمدة في ذلك على السجل االئتماني 
اعدة بيانات موحـدة يـتم تحـديثها    سلطة النقد الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع البنوك، في ق

باستمرار لهذا الغرض، أيضاً مؤسسات التمويل األصغر تعتمد على مجموعة من العوامل التخـاذ  
القرار االئتماني، وأهمها السمعة المالية للعميل أو شخصية العميل المتمثلة فـي سـمعته الماليـة    

  .ئتمانورغبته في السداد، كأهم العوامل المؤثرة في قرار منح اال

  

  



   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الرابع  
 

76 

قرار منح االئتمان فـي   من العناصر الهامة عند اتخاذالخبرة العملية لطالبي االئتمان  تعتبر) ب
  .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

والذي يبين آراء أفراد ) 15-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبة تنازليا حسب ) الخبرة العملية لطالبي االئتمان( ثانيالعينة الدراسة في فقرات المحور 
  : الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي

  )15-4(جدول رقم 
  )الخبرة العملية لطالبي االئتمان( الثانيتحليل فقرات المحور 
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1.   
دم طلب االئتمان عامل مهم في تعتبر خبرة مق

 0.000 12.331 83.82 0.797 4.19  . قرار منح االئتمان

2.   
قيام طالب االئتمان بإدارة مشروعه بنفسه له 

 0.000 6.678 74.71 0.908 3.74  .عالقة بالموافقة على طلبه أو رفضه

3.   
تعتبر المهارات والخبرات السابقة لمقدم طلب 

عناصر مؤثرة  التمويل في غير مجال المشروع
  .التخاذ القرار االئتماني بالقبول أو الرفض

3.49 0.837 69.71 4.779 0.000 

عامل الخبرة المتوفرة لدى طالبي التمويل يلعب    .4
 0.000 11.250 80.00 0.733 4.00  .دوراً مهماً في قيمة االئتمان المراد منحه لهم

5.   
يوجد صعوبة في اتخاذ القرار االئتماني المناسب 

المشاريع التي تحتاج إلى مهارة عالية من في 
  . طالبي االئتمان

3.76 0.872 75.22 7.146 0.000 

هناك عالقة طردية بين الخبرة العملية لطالب    .6
 0.000 8.440 77.06 0.833 3.85  .االئتمان و إمكانية قبول طلبه

 0.000 12.203 76.76 0.566 3.84  جميع الفقرات  

  "67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 

هي أقـل مـن   و" 0.000"ومستوى الداللة %" 83.82" بلغ الوزن النسبي" 1"في الفقرة رقم .1
 ."تعتبر خبرة مقدم طلب االئتمان عامل مهم في قرار منح االئتمان "مما يدل على أن  0.05

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 80.00" بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة رقم  .2
عامل الخبرة المتوفرة لدى طالبي التمويل يلعب دوراً مهماً في " مما يدل على أن  0.05 من

 ."قيمة االئتمان المراد منحه لهم 
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وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 77.06" بلغ الوزن النسبي  " 6"في الفقرة رقم  .3
الب االئتمان وإمكانية هناك عالقة طردية بين الخبرة العملية لط" مما يدل على أن  0.05من 

 ."قبول طلبه 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 75.22" بلغ الوزن النسبي  " 5"في الفقرة رقم  .4
يوجد صعوبة في اتخاذ القرار االئتماني المناسب في المشاريع " مما يدل على أن  0.05من 

 ."التي تحتاج إلى مهارة عالية من طالبي االئتمان 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 74.71" بلغ الوزن النسبي  " 2" في الفقرة رقم .5
قيام طالب االئتمان بإدارة مشروعه بنفسه له عالقة بالموافقـة  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."على طلبه أو رفضه 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 69.71" بلغ الوزن النسبي  " 3"في الفقرة رقم  .6
تعتبر المهارات والخبرات السابقة لمقدم طلب التمويل في غير " ا يدل على أن مم 0.05من 

  ."مجال المشروع عناصر مؤثرة التخاذ القرار االئتماني بالقبول أو الرفض 

الخبـرة العمليـة لطـالبي    ( الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد %  76.76لنسبي يساوي ، والوزن ا3.84تساوي ) االئتمان

مما يدل على أن الخبرة العملية  0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي كما أن % " 60
قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصـغر   من العناصر الهامة عند اتخاذلطالبي االئتمان 

  .في قطاع غزة

ودراسـة  ) 2004الحـاج،  (ودراسـة  ) 2004أبـو عبـدو،  (الدراسة مع دراسة وتتفق نتائج هذه 
  ). 2004عيسى،(

سبب هذه االتفاق أن كل من البنوك التجارية الفلسطينية، وأيضـاً مؤسسـات التمويـل األصـغر     
الفلسطينية تأخذ عامل خبرة العميل العملية وكفاءته في إدارة مشروعه، في عين االعتبار كعامـل  

أظهـرت  ) 2004عيسى،(وعلى الرغم من أن نتائج دراسة . ي عوامل منح االئتمانمؤثر ومهم ف
تقدير منخفض لتأثير خبرة أو قدرة العميل في قرار منح االئتمان إال أنها ال تختلف مع نتائج هـذه  
الدراسة، إذ يتبين من جميع النتائج أن لعامل خبرة طالبي االئتمان أهمية ليست بسيطة فـي قـرار   

والخاص بتحليـل   )22-4(تمان، ولكن بدرجة تقل عن العوامل األخرى، كما يبينه جدول منح االئ
محاور الدراسة مجتمعة، حيث أن األهمية النسبية لهذا العامل متقاربة سواء فـي البنـوك أو فـي    

  .مؤسسات التمويل األصغر
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هامة عند اتخاذ قرار الالعناصر من العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان تعتبر ) ج
  .منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

  
والذي يبين آراء أفراد ) 16-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 

مرتبة ) العوامل االجتماعیة واالقتصادیة لطالبي االئتمان( الثالثعينة الدراسة في فقرات المحور 
  : ازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليتن
  

  )16-4(جدول رقم 
  )العوامل االجتماعیة واالقتصادیة لطالبي االئتمان( الثالثتحليل الفقرات المحور 
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1. 
، ق، مطلجأعزب، متزو(تعتبر الحالة االجتماعية لطالبي االئتمان 

 .في قرار منح االئتمانالتي تساهم من العناصر  )أرمل
3.60 0.715 72.06 6.951 0.000 

2. 
لطالبي االئتمان يؤخذ في عين االعتبار ) ذكر، أنثى(عامل الجنس 

 .عند اتخاذ قرار منح االئتمان
3.81 0.996 76.18 6.694 0.000 

3. 
يسهل فهذا  أفراد 7يد عن تزفي حال أن طالب التمويل يعيل أسرة 

 . اتخاذ قرار منح االئتمان
3.72 0.770 74.41 7.720 0.000 

4. 
متقدمة فهذا سيساعد في  درجة التعليم لطالبي االئتمانكلما كانت 

 .االئتماناتخاذ قرار بمنحه 
3.28 0.895 65.59 2.574 0.012 

5. 
اتخاذ في فهذا يساعد  يجارباإللطالبي االئتمان إذا كانت حالة السكن 

 .االئتمانمنحه قرار 
3.13 0.929 62.65 1.175 0.244 

6. 
وكالة الغوث، (إذا كان طالب االئتمان حالة اجتماعية يتلقى إعانات 

 .فهذا يساعد في اتخاذ قرار منح االئتمان )حكومة
3.31 0.966 66.18 2.636 0.010 

7. 
إذا كان طالب االئتمان من ذوي االحتياجات الخاصة ومشروعه 

 .قرار منح االئتمانيساعد في عتمد على الجهد الذهني فهذا ي
4.07 0.398 81.47 22.222 0.000 

8. 
اتخاذ قرار  سيدعمعمل فإن ذلك ال إذا كان طالب االئتمان عاطل عن

 .منح االئتمان
3.93 0.581 78.53 13.145 0.000 

9. 
شيكل فهذا سيساهم  1000دون  مستوى دخل طالبي االئتمانإذا كان 

 .االئتمانقرار منح في 
3.91 0.707 78.24 10.638 0.000 

10. 
يساعد  وجود مصدر دخل آخر غير دخل المشروع لطالبي االئتمان

  .االئتمانفي قرار منح 
4.65 0.481 92.94 28.211 0.000 

 0.000 17.660 74.82 0.346 3.74  جميع الفقرات  

  " 67"ودرجة حریة  α= 0.05 داللةالمستوى 
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هي أقل و" 0.000" ومستوى الداللة %" 92.94" بلغ الوزن النسبي "  10"م في الفقرة رق .1
وجود مصدر دخل آخر غير دخل المشروع لطالبي االئتمان "مما يدل على أن  0.05من 

 ".يساعد في قرار منح االئتمان 

وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة %" 81.47" بلغ الوزن النسبي "  7"في الفقرة رقم  .2
إذا كان طالب االئتمان من ذوي االحتياجات الخاصة ومشروعه " همما يدل على أن 0.05من 

 يعتمد على الجهد الذهني فهذا يساعد في قرار منح االئتمان

وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة %" 78.53" بلغ الوزن النسبي "  8"في الفقرة رقم  .3
طل عن العمل فإن ذلك سيدعم اتخاذ إذا كان طالب االئتمان عا"  همما يدل على أن 0.05من 

 ".قرار منح االئتمان 

وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة %" 78.24" بلغ الوزن النسبي "  9"في الفقرة رقم  .4
هذا شيكل ف 1000إذا كان مستوى دخل طالبي االئتمان دون "ه مما يدل على أن 0.05من 

 ".سيساهم في قرار منح االئتمان

وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة %" 76.18" بلغ الوزن النسبي  " 2"في الفقرة رقم  .5
لطالبي االئتمان يؤخذ في عين ) ذكر، أنثى(عامل الجنس " مما يدل على أن  0.05من 

 ".االعتبار عند اتخاذ قرار منح االئتمان 

وهي أقل " 0.000" ومستوى الداللة %" 74.41" بلغ الوزن النسبي "  3"في الفقرة رقم  .6
أفراد فهذا  7في حال أن طالب التمويل يعيل أسرة تزيد عن "  همما يدل على أن 0.05 من

 ".يسهل اتخاذ قرار منح االئتمان 

هي أقل و" 0.000" ومستوى الداللة %" 72.06" بلغ الوزن النسبي "  1"في الفقرة رقم  .7
، جزب، متزوأع(تعتبر الحالة االجتماعية لطالبي االئتمان "مما يدل على أنه  0.05من 
 ".من العناصر التي تساهم في قرار منح االئتمان  )، أرملقمطل

وهي أقل " 0.010" ومستوى الداللة %" 66.18" بلغ الوزن النسبي "  6"في الفقرة رقم  .8
وكالة (إذا كان طالب االئتمان حالة اجتماعية يتلقى إعانات "  همما يدل على أن 0.05من 

 ".اتخاذ قرار منح االئتمان  فهذا يساعد في )الغوث، حكومة
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وهي أقل " 0.012" ومستوى الداللة %" 65.59" بلغ الوزن النسبي " 4" في الفقرة رقم  .9
كلما كانت درجة التعليم لطالبي االئتمان متقدمة فهذا سيساعد "  همما يدل على أن 0.05من 

 ".في اتخاذ قرار بمنحه االئتمان 

 وهي" 0.244" ومستوى الداللة %" 62.65" ي بلغ الوزن النسب"  5"في الفقرة رقم  .10
إذا كانت حالة السكن لطالبي االئتمان باإليجار فهذا "  همما يدل على أن 0.05اكبر من 

 يساعد بصورة متوسطة في اتخاذ قرار منحه االئتمان

العوامـل االجتماعيـة   ( الثالـث وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور  
وهي اكبر مـن  %  74.82، و الوزن النسبي يساوي  3.74تساوي) صادية لطالبي االئتمانواالقت

مما يدل  0.05وهي اقل من  0.000كما أن مستوى الداللة تساوي % 60" الوزن النسبي المحايد 
عند اتخاذ قرار منح  الهامة العناصرعلى أن العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمان من 

  .مان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةاالئت

أعاله أن مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة تركز بالدرجة الكبيرة  نتائج التحليلويتبين من 
على وجود مصدر دخل آخر لطالبي االئتمان غير دخل المشروع كـي تعـزز مصـادر السـداد     

ويرجع ذلك إلـى حالـة    د التزاماته،في حال أن المشروع غير قادر على سدا للقروض الممنوحة،
والخوف من عدم في الوضع الفلسطيني وتقلباته السياسية واالقتصادية  االستقرارعدم التأكد وعدم 

  . سداد القروض 

  

 فرضيات تتعلق بالمشروع: ثانياً

قـرار مـنح   من العناصر الهامة عند اتخاذ القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة  تعتبر  ) أ
 .ان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزةاالئتم

والذي يبين آراء أفراد ) 17-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبـة  ) القدرة على توليد الدخل للمشـاريع القائمـة  ( الرابععينة الدراسة في فقرات المحور 

  : يتنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يل
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  )17-4(جدول رقم 
  )القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة( الرابعفقرات المحور تحليل 
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1.   
تقوم المؤسسة بدراسة الوضع المالي لمشروع طالبي االئتمان 

 0.000 23.383 91.47 0.555 4.57  .المطلوب بصورة دقيقة قبل منحهم التمويل

2.   
المشاريع القائمة لديها بيانات مالية أفضل للتحليل المالي 

 0.000 18.395 87.94 0.626 4.40  .الالزم التخاذ قرار االئتمان

إجراء التحليل المالي بشكل غير دقيق قد يؤدي التخاذ قرار    .3
 0.000 15.372 89.12 0.781 4.46  .ائتماني خاطئ

يتم التأكد من أن المشروع قادر على توليد الدخل الكافي    .4
 0.000 20.107 90.88 0.633 4.54  .لسداد األقساط المقترحة لطالبي االئتمان

يؤثر الوضع المالي و قدرة المشروع على توليد الدخل في    .5
 0.000 18.011 89.71 0.680 4.49  .قبول أو رفض الطلب المقدم للتمويل

ضع المالي والدخل الحالي لمشروع طالبي االئتمان يعتبر الو   .6
 0.000 19.485 90.00 0.635 4.50  .عامل مؤثر في تحديد قيمة التمويل في حال قبول الطلب

7.   
إفصاح مقدم طلب التمويل عن الوضع المالي والدخل الحالي 

 0.000 9.743 80.00 0.846 4.00  .لمشروعه، يعمل على زيادة إمكانية قبول طلبه

8.   
تفضل المؤسسة القيام بتمويل المشاريع القائمة أكثر من 

 0.000 10.022 83.24 0.956 4.16  .تمويل المشاريع الجديدة

 0.000 23.325 87.79 0.491 4.39  جميع الفقرات  

 " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 91.47" بلغ الوزن النسبي  " 1"في الفقرة رقم  .1
المؤسسة تقوم بدراسة الوضع المالي لمشـروع طـالبي االئتمـان    " مما يدل على أن  0.05من 

 ."بصورة دقيقة قبل منحهم التمويل المطلوب 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 90.88" بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة رقم  .2
لمشروع قادر على توليد الدخل الكـافي لسـداد   يتم التأكد من أن ا" مما يدل على أنه  0.05من 

 ."األقساط المقترحة لطالبي االئتمان 
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وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 90.00" الوزن النسبي  بلغ " 6"في الفقرة رقم  .3
الوضع المالي والدخل الحالي لمشروع طالبي االئتمان يعتبر عامل " مما يدل على أن  0.05من 

 ."مة التمويل في حال قبول الطلب مؤثر في تحديد قي

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 89.71" بلغ الوزن النسبي  " 5"في الفقرة رقم  .4
الوضع المالي و قدرة المشروع يؤثر على توليد الدخل في قبـول  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."أو رفض الطلب المقدم للتمويل 

 0.05وهي أقل من 0.000ومستوى الداللة %89.12 يبلغ الوزن النسب "3"في الفقرة رقم  .5
 ."د يؤدي التخاذ قرار ائتماني خاطئإجراء التحليل المالي بشكل غير دقيق ق"مما يدل على أن 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 87.94" بلغ الوزن النسبي  "2" في الفقرة رقم  .6
بيانات مالية أفضل للتحليل المـالي الـالزم   المشاريع القائمة لديها " مما يدل على أن  0.05من 

 ."التخاذ قرار االئتمان 

هي أقل مـن  و" 0.000"ومستوى الداللة %" 83.24"بلغ الوزن النسبي  "8"في الفقرة رقم  .7
أكثر من تمويل المشاريع  المؤسسة تفضل القيام بتمويل المشاريع القائمة"مما يدل على أن  0.05

 ."الجديدة

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 80.00" بلغ الوزن النسبي  " 7"في الفقرة رقم  .8
إفصاح مقدم طلب التمويل عن الوضع المـالي والـدخل الحـالي    " مما يدل على أن  0.05من 

 ."لمشروعه، يعمل على زيادة إمكانية قبول طلبه 

لى توليد الـدخل  القدرة ع( الرابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
وهي اكبر من الوزن النسـبي  % 87.79، و الوزن النسبي يساوي 4.39تساوي ) للمشاريع القائمة

مما يدل على أن القدرة  0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي  كما أن% 60" المحايد 
ئتمان في مؤسسـات  قرار منح اال من العناصر الهامة عند اتخاذعلى توليد الدخل للمشاريع القائمة 

  .التمويل األصغر في قطاع غزة
الحـاج،  (ودراسة  )2004أبو عبدو،(ودراسة ) 2005نصار،(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  ). 2004عيسى،(ودراسة ) 2004
سبب هذه االتفاق أن مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية، تعتمد وبشكل كبير عند اتخاذها لقـرار  

لى عامل القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة والتي تحتاج إلى تمويـل، كمـا   منح االئتمان ع
ويرى الباحث أن هناك توافق كبير في نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة، ويظهر ذلك 

أال وهـو معيـار المقـدرة    ) 2004عيسى،(جلياً من حيث األهمية النسبية لهذا العامل في دراسة 
ة للعميل الذي حصل على تقدير مرتفع جداً بسبب االهتمام الشديد من قبـل البنـوك بهـذا    اإليرادي
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لما لهذا العامل من تأثير على االئتمان الممنوح واالطمئنـان  %. 84.77المعيار حيث حصل على 
  .من ناحية قدرة صاحب المشروع على سداد قيمة التمويل الممنوح

قـرار مـنح    من العناصر الهامة عند اتخـاذ  لجديدةاللمشاريع  الجدوى االقتصادية تعتبر  ) ب
 .االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

والذي يبين آراء أفراد ) 18-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
رتبة تنازليا م) الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة( الخامسعينة الدراسة في فقرات المحور 

  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  )18-4(جدول رقم 

  )الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة( الخامستحليل الفقرات المحور 
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1.   
جديدة تقوم المؤسسة بإعداد دراسة جدوى للمشاريع ال

 0.000 7.552 77.94 0.979 3.90  .المقدمة من طالبي االئتمان

2.   
وجود نموذج موحد في المؤسسة إلعداد دراسة الجدوى 
االقتصادية للمشاريع الجديدة المقدمة يسهل عملية اتخاذ 

  .قرار االئتمان
4.04 0.905 80.88 9.514 0.000 

مل مؤثر القيام بإجراء دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عا   .3
 0.000 12.684 84.78 0.799 4.24  .في اتخاذ قرار االئتمان

إفصاح مقدم طلب االئتمان عن البيانات المالية الالزمة    .4
 0.000 13.306 83.82 0.738 4.19  .لدراسة الجدوى يؤثر في قرار االئتمان بالقبول أو الرفض

تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل مهم في    .5
 0.000 13.549 86.18 0.797 4.31  .اتخاذ قرار منح االئتمان

6.   
تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة محدد رئيسي 

 0.000 12.051 83.82 0.815 4.19  .لقيمة التمويل المطلوب

 0.000 15.051 82.84 0.626 4.14  جميع الفقرات  

  " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 
وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 86.18" بلغ الوزن النسبي  " 5"ة رقم في الفقر .1

نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة تعتبر عامل مهم في اتخـاذ  " مما يدل على أن  0.05من 
 ."قرار منح االئتمان 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 84.78" بلغ الوزن النسبي  " 3"في الفقرة رقم  .2
القيام بإجراء دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل مـؤثر فـي   " مما يدل على أن  0.05 من

 ."اتخاذ قرار االئتمان 
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وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 83.82" بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة رقم  .3
ـ " مما يدل على أن  0.05من  ة لدراسـة  إفصاح مقدم طلب االئتمان عن البيانات المالية الالزم

 ."الجدوى يؤثر في قرار االئتمان بالقبول أو الرفض 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 83.82" بلغ الوزن النسبي  " 6"في الفقرة رقم  .4
نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة تعتبر محدد رئيسي لقيمـة  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."التمويل المطلوب 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 80.88" بلغ الوزن النسبي  " 2"في الفقرة رقم  .5
وجود نموذج موحد فـي المؤسسـة إلعـداد دراسـة الجـدوى      " مما يدل على أن  0.05من 

 .."االقتصادية للمشاريع الجديدة المقدمة يسهل عملية اتخاذ قرار االئتمان

وهـي أقـل   " 0.000" الداللة ومستوى %" 77.94" بلغ الوزن النسبي  "1" في الفقرة رقم  .6
المؤسسة تقوم بإعداد دراسة جدوى للمشاريع الجديدة المقدمة مـن  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."طالبي االئتمان 
 

الجـدوى االقتصـادية   ( الخـامس وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
وهي اكبر من الوزن النسبي %  82.84اوي ، و الوزن النسبي يس4.14تساوي ) للمشاريع الجديدة

مما يـدل علـى أن    0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي كما أن % " 60" المحايد 
قـرار مـنح االئتمـان فـي      من العناصر الهامة عند اتخاذالجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة 

  .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة
الحـاج،  (ودراسة  )2004أبو عبدو،(ودراسة ) 2005نصار،(اسة مع دراسة وتتفق نتائج هذه الدر

  ). 2004عيسى،(ودراسة ) 2004
  

سبب هذه االتفاق أن مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية، تعتمد أيضاً عند اتخاذها لقـرار مـنح   
احد من بين االئتمان على عامل الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة والتي تحتاج إلى تمويل، كو

العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان، حيث تم مالحظة ذلك في الدراسات السابقة، حيث أكـدت  
نتائج هذه الدراسات بضرورة تقديم طالبي االئتمان دراسة جدوى من قبل مختصين تبـين نسـبة   

ار االئتماني ليساعد ذلك في اتخاذ القر ،نجاح المشروع و قدرته على توليد الدخل ولو بشكل متوقع
  .المناسب
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  فرضيات تتعلق بالسياسة االئتمانية :ثالثاً

قـرار مـنح   من العناصر الهامة عنـد اتخـاذ   الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان  تعتبر) أ
  .االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

والذي يبين آراء أفراد ) 19-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
مرتبة تنازليا ) الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان( السادسعينة الدراسة في فقرات المحور 

  : حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  )19-4(جدول رقم 

  )الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان( السادستحليل الفقرات المحور 
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1. 
تشكل الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان عامالً رئيسياً في قبول 

 0.000 15.908 88.53 0.739 4.43  .طلب االئتمان أو رفضه

2. 
تقوم المؤسسة بدراسة الضمانات المقدمة وهل هي قانونية وكافية 

 0.000 16.057 89.71 0.763 4.49  .للتمويل المطلوب

3. 
جودة وقوة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل تؤثر في قيمة 

 0.000 13.841 87.06 0.806 4.35  .التمويل المراد منحه

4. 
تقبل الشيكات أو الكمبياالت أو سند الدين المنظم وحدها كضمانات 

 0.662 0.439 61.18 1.105 3.06  .للموافقة على طلب االئتمان

5. 
الحكومة، وكالة الغوث، القطاع (ثل الكفالة الشخصية مثل موظفي تم

المحولة رواتبهم إلى البنك عنصر مهم كضمان لمنح  )الخاص
  .االئتمان

4.33 0.860 86.57 12.648 0.000 

6. 
يعتبر سند الدين المنظم الصادر عن الجهات القضائية عنصر مهم 

 0.000 5.935 75.00 1.042 3.75  .كضمان لمنح االئتمان

7. 
تمثل الشيكات البنكية المسحوبة على طالبي االئتمان أو الكفالء 

 0.000 4.956 73.53 1.126 3.68  .عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان

 0.837 0.207 60.60 1.180 3.03  .إمكانية استخدام أصول المشروع كضمان يعزز قرار منح االئتمان .8

 0.000 7.663 77.01 0.909 3.85  .د عن قيمة االئتمان المطلوبيتم استيفاء الضمانات بقيمة كافية وتزي .9

 0.000 14.675 77.72 0.498 3.89  جميع الفقرات  

 " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 
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وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 89.71" بلغ الوزن النسبي  " 2"في الفقرة رقم  .1
م بدراسة الضمانات المقدمة وهل هي قانونية وكافيـة  المؤسسة تقو" مما يدل على أن  0.05من 

 ."للتمويل المطلوب 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 88.53" بلغ الوزن النسبي  " 1"في الفقرة رقم  .2
الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان تشكل عامالً رئيسياً في قبول " مما يدل على أن  0.05من 

 ."طلب االئتمان أو رفضه 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 87.06" بلغ الوزن النسبي  " 3"في الفقرة رقم  .3
جودة وقوة الضمانات المقدمة للحصول على التمويل تؤثر في قيمة " مما يدل على أن  0.05من 

 .."التمويل المراد منحه

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 86.57" بلغ الوزن النسبي  " 5"في الفقرة رقم  .4
الحكومة، وكالة الغـوث، القطـاع   (الكفالة الشخصية مثل موظفي " مما يدل على أن  0.05من 

 ."المحولة رواتبهم إلى البنك تمثل عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان  )الخاص

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 77.01" بلغ الوزن النسبي  " 9"في الفقرة رقم  .5
يتم استيفاء الضمانات بقيمة كافية وتزيـد عـن قيمـة االئتمـان     " أنه  مما يدل على 0.05من 

 ."المطلوب 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 75.00" بلغ الوزن النسبي  " 6"في الفقرة رقم  .6
سند الدين المنظم الصادر عن الجهات القضائية يعتبر عنصر مهـم  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."كضمان لمنح االئتمان 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 73.53" بلغ الوزن النسبي  " 7"في الفقرة رقم  .7
الشيكات البنكية المسحوبة على طالبي االئتمان أو الكفـالء تمثـل   " مما يدل على أن  0.05من 

 ."عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان 

وهي اكبـر  " 0.662" ة ومستوى الدالل%" 61.18" بلغ الوزن النسبي  " 4"في الفقرة رقم  .8
الشيكات أو الكمبياالت أو سند الدين المنظم تقبل وحدها كضمانات " مما يدل على أن  0.05من 

 ."للموافقة على طلب االئتمان بصورة متوسطة 

وهي اكبـر  " 0.837" ومستوى الداللة %" 60.60" بلغ الوزن النسبي  " 8"في الفقرة رقم  .9
نية استخدام أصول المشروع كضمان يعزز قرار منح االئتمان إمكا" مما يدل على أن  0.05من 

 ."بصورة متوسطة 
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الضمانات المقدمـة مـن   ( السادسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
وهي اكبر من الوزن النسـبي  %  77.72و الوزن النسبي يساوي  ،3.89تساوي ) طالبي االئتمان

ممـا يـدل علـى أن     0.05وهي اقل من  0.000مستوى الداللة تساوي  نكما أ% 60" المحايد 
قـرار مـنح االئتمـان فـي      من العناصر الهامة عند اتخاذالضمانات المقدمة من طالبي االئتمان 

  .مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة

 الحـاج، (ودراسـة   )2004عيسى،(ودراسة ) 2005نصار،(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  ). 2004أبو عبدو،(ودراسة ) 2004

على الرغم من أن عامل الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان من أهم العوامل التي تعتمد عليهـا  
البنوك الفلسطينية عند اتخاذ قرار االئتمان، لما في ذلك لضمان استرداد قيمة التمويـل الممنـوح،   

لقى اهتماماً فـي مؤسسـات التمويـل األصـغر     وتقليل مخاطر التعثر، إال أن أيضاً هذا العامل ي
الفلسطينية عند اتخاذها للقرار االئتماني، ولكن بدرجة أقل من اعتماد البنوك على هذا العامل، وال 
يعتبر ذلك اختالفاً حيث في مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية يوجد اهتمام أكبر في العوامـل  

مشروعه على توليد الدخل عند اتخـاذ القـرار االئتمـاني،    المتعلقة بالسمعة المالية للعميل وقدرة 
ويظهر ذلك جلياً في الترتيب الذي حصل عليه معيار الضمانات المقدمة من طالبي التمويـل فـي   

  .جدول تحليل المحاور مجتمعة
وتأتي هذه النتيجة متماشية مع ما ينادي به رواد التمويل األصغر من ضـرورة تقـديم الخـدمات    

 ،)2006خالد وآخـرون،  ( للفقراء ليكونوا منتجين ونشيطين اقتصادياً وبضمانات معقولةالتمويلية 
  ).2009الصغر،  يالشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناه(، )2006إليا، قطان، (

ولكن ما تطلبه برامج ومؤسسات اإلقراض في فلسطين من ضمانات قد تكون صعب توفيرها مـن  
  .االستقرار السياسي واألمني في غزة والضفة الغربية قبل العميل، هو بسبب عدم

  
من العناصر الهامـة  بطالبي االئتمان المحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامة تعتبر) ب

  .قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة عند اتخاذ
 والذي يبين آراء أفراد) 20-4(جدول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في  tتم استخدام اختبار 

 المحيطـة  الظروف االقتصادية والسياسـية العامـة  ( السابععينة الدراسة في فقرات المحور 
  : مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) بطالبي االئتمان
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  )20-4(جدول رقم 
  )بطالبي االئتمان المحيطة اسية العامةالظروف االقتصادية والسي( السابعتحليل الفقرات المحور 
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1.   
بمراجعة ومالئمة سياستها االئتمانية من  المؤسسة تقوم

 فترة ألخرى تبعاً للظروف االقتصادية و السياسية

  .السائدة
4.57 0.527 91.47 24.606 0.000 

من أهم العوامل  لظروف االقتصادية والسياسية العامةا   .2
 0.000 20.724 89.41 0.585 4.47  .المؤثرة في السياسة االئتمانية للمؤسسة

تؤثر اإلغالقات المستمرة للمعابر والقيود على حركة    .3
 0.000 17.687 89.12 0.679 4.46  . بعض المواد والسلع على السياسة االئتمانية للمؤسسة

السائدة على  الظروف االقتصادية والسياسية العامة تؤثر   .4
 0.000 18.171 87.35 0.621 4.37  .قيمة التمويل المراد منحه لطالبي االئتمان

تقوم المؤسسة بتغيير الضمانات المطلوبة من طالبي    .5
 0.000 16.908 87.35 0.667 4.37  .االئتمان تبعاً للظروف االقتصادية والسياسية السائدة

6.   
على فترة  الظروف االقتصادية والسياسية العامةر تؤث

 0.000 14.064 83.53 0.690 4.18  .السداد الممنوحة لطالبي االئتمان

7.   
تتغير أهمية العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تبعاً 

 0.000 14.995 84.78 0.676 4.24  .للظروف االقتصادية والسياسية السائدة

 0.000 25.016 87.56 0.454 4.38  جميع الفقرات  

  " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 91.47" بلغ الوزن النسبي  "1" في الفقرة رقم  .1
بمراجعة ومالئمة سياستها االئتمانية من فترة ألخرى  تقوم المؤسسة" مما يدل على أن  0.05من 

 ."السائدة  ياسيةتبعاً للظروف االقتصادية و الس

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 89.41" بلغ الوزن النسبي  "2" في الفقرة رقم  .2
من أهم العوامل المؤثرة في  الظروف االقتصادية والسياسية العامة" مما يدل على أن  0.05من 

 ."السياسة االئتمانية للمؤسسة 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة  %"89.12" بلغ الوزن النسبي  "3" في الفقرة رقم  .3
اإلغالقات المستمرة للمعابر والقيود تؤثر على حركة بعض المواد " مما يدل على أن  0.05من 

 ."والسلع على السياسة االئتمانية للمؤسسة 
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وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 87.35" بلغ الوزن النسبي  "4" في الفقرة رقم  .4
السائدة تـؤثر علـى قيمـة     الظروف االقتصادية والسياسية العامة" أن  مما يدل على 0.05من 

 .. "التمويل المراد منحه لطالبي االئتمان

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 87.35" بلغ الوزن النسبي  "5" في الفقرة رقم  .5
ئتمان تبعـاً  المؤسسة تقوم بتغيير الضمانات المطلوبة من طالبي اال" مما يدل على أن  0.05من 

 ."للظروف االقتصادية والسياسية السائدة 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 84.78" بلغ الوزن النسبي  "7" في الفقرة رقم  .6
أهمية العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تتغير تبعاً للظـروف  " مما يدل على أن  0.05من 

 ."االقتصادية والسياسية السائدة 

وهـي أقـل   " 0.000" ومستوى الداللة %" 83.53" بلغ الوزن النسبي  "6" ة رقم في الفقر .7
تؤثر علـى فتـرة السـداد     الظروف االقتصادية والسياسية العامة" مما يدل على أن  0.05من 

  ."الممنوحة لطالبي االئتمان 

دية الظـروف االقتصـا  ( السابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
%  87.56و الوزن النسـبي يسـاوي    ،4.38تساوي) بطالبي االئتمان المحيطة والسياسية العامة

وهي اقـل   0.000مستوى الداللة تساوي  كما أن% " 60" وهي اكبر من الوزن النسبي المحايد 
مـن  بطالبي االئتمان المحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامةمما يدل على أن  0.05من 
  .قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة ناصر الهامة عند اتخاذالع

الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصـغير ومتنـاهي الصـغر،    (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
الحـاج،  (و دراسـة  ) 2005نصـار،  (و دراسة ) 2004أبو عبدو،(و دراسة  )2009ديسمبر، 

  ). 2002مسار، (و دراسة ) 2004عيسى،(و دراسة ) 2004

سبب هذه االتفاق أن مؤسسات التمويل األصغر والبنوك التجاريـة تقـوم بمراجعـة سياسـتها     
االئتمانية وما تحتويه من معايير وعوامل لمنح االئتمان، مـن فتـرة ألخـرى تبعـاً للظـروف      

وهـذا يظهـر بشـكل    االقتصادية والسياسية المحيطة بطالبي االئتمان، بنفس الدرجة واألهمية، 
المحيطة  الظروف االقتصادية والسياسية العامةواضح في نتائج هذه الدراسة حيث حصل عامل 
وهي درجة عالية، مما يبين األهمية % 87.56بطالبي االئتمان على المرتبة الثالثة وبوزن نسبي 

  .الكبيرة لهذا العامل في تأثيره على قرار منح االئتمان
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قرار من العناصر الهامة عند اتخاذ المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر السيولة  تعتبر) ج
  .منح االئتمان في تلك المؤسسات

والذي يبين آراء أفراد ) 21-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
) سسة التمويـل األصـغر  السيولة المالية المتوفر لمؤ( الثامنعينة الدراسة في فقرات المحور 

  : مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي
  )21- 4(جدول رقم 

  )السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر( الثامنتحليل الفقرات المحور 
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1. 
إصدار القروض وفقأ لخطة شهرية من تقوم المؤسسة ب

 0.000 12.776 85.59 0.826 4.28  .حيث العدد والقيمة

2. 
تتغير معايير القبول أو الرفض لطلبات االئتمان المقدمة 

 0.000 6.104 75.88 1.073 3.79  . بناءاً على مقدار السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل

3. 
للمؤسسة دوراً مهماً في تلعب السيولة النقدية المتوفرة 
 0.000 8.564 80.60 0.984 4.03  . تحديد قيمة االئتمان المراد منحه

4. 
قيام المؤسسة بتقييم محفظة اإلقراض ونسب نشاطها 
باستمرار يساعد في إعداد خطط واضحة إلصدار 

  .القروض
4.49 0.635 89.71 19.299 0.000 

5. 
رة لديها وعدد تقوم المؤسسة بالموازنة بين السيولة المتوف

 0.000 15.757 85.97 0.675 4.30  .القروض المراد منحها لطالبي االئتمان

6. 
نسبة السداد مهمة جداً لتوفير السيولة الالزمة إلصدار 

 0.000 22.581 92.65 0.596 4.63  قروض جديدة 

7. 
زيادة السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل األصغر 

دة عدد القروض المراد منحها تجعلها تخفض أرباحها لزيا
  .لطالبي االئتمان

3.65 1.089 72.94 4.897 0.000 

 0.000 17.248 83.28 0.556 4.16  جميع الفقرات  

  " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 

وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 92.65" بلغ الوزن النسبي  "6" في الفقرة رقم  .1
 ".نسبة السداد مهمة جداً لتوفير السيولة الالزمة إلصدار قروض جديدة " أن مما يدل على  0.05
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وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 89.71" بلغ الوزن النسبي  "4" في الفقرة رقم  .2
قيام المؤسسة بتقييم محفظة اإلقراض ونسب نشاطها باستمرار يساعد في " مما يدل على أن  0.05

 ".صدار القروض إعداد خطط واضحة إل

وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 85.97" بلغ الوزن النسبي  "5" في الفقرة رقم  .3
المؤسسة تقوم بالموازنة بين السيولة المتوفرة لـديها وعـدد القـروض    " مما يدل على أن  0.05

 ".المراد منحها لطالبي االئتمان 

 0.05هي أقل من و"0.000"مستوى الداللة و%"85.59" بلغ الوزن النسبي "1"في الفقرة رقم  .4
 ".لخطة شهرية من حيث العدد والقيمةالمؤسسة تقوم بإصدار القروض وفقأ "مما يدل على أن

وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 80.60" بلغ الوزن النسبي  "3" في الفقرة رقم  .5
عب دوراً مهمـاً فـي تحديـد قيمـة     السيولة النقدية المتوفرة للمؤسسة تل" مما يدل على أن  0.05

 ".االئتمان المراد منحه 

وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 75.88" بلغ الوزن النسبي  "2" في الفقرة رقم  .6
تتغير معايير القبول أو الرفض لطلبات االئتمان المقدمة بناءاً على مقدار " مما يدل على أن  0.05

 ".ة التمويل السيولة المالية المتوفرة لمؤسس

وهي أقل مـن  " 0.000" ومستوى الداللة %" 72.94" بلغ الوزن النسبي  "7" في الفقرة رقم  .7
زيادة السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل األصغر تجعلها تخفـض  " مما يدل على أن  0.05

  ".أرباحها لزيادة عدد القروض المراد منحها لطالبي االئتمان 

السيولة الماليـة المتـوفر   ( الثامنأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور وبصفة عامة يتبين 
وهـي اكبـر مـن    %  83.28، و الوزن النسبي يساوي 4.16تساوي ) لمؤسسة التمويل األصغر

ممـا   0.05وهي اقل مـن   0.000مستوى الداللة تساوي  كما أن% " 60" الوزن النسبي المحايد 
قرار  من العناصر الهامة عند اتخاذلمتوفر لمؤسسة التمويل األصغر يدل على أن السيولة المالية ا

  . منح االئتمان في تلك المؤسسات

الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصـغير ومتنـاهي الصـغر،    (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
  ). 2004عيسى،(و دراسة ) 2005نصار، (ودراسة ) 2009ديسمبر، 

دراسات لما لعامل السيولة المتوفرة لمؤسسة التمويل األصـغر مـن   سبب هذه االتفاق مع هذه ال
أهمية وتأثير على القرارات االئتمانية، سواء من حيث القبول والرفض، أو مبلغ التمويل، نسـبة  

تحليـل  ) 21-4(رقـم  األرباح على مبلغ التمويل، ومعدل االنتشار في السوق، ويظهر جـدول  
ذي حصل عليه هذا العامل وهو المركـز الرابـع مـن بـين     محاور الدراسة مجتمعة الترتيب ال



   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الرابع  
 

92 

العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر، لما لهذا العامـل أهميـة   
  .كبيرة في تأثيره على قرار منح االئتمان

العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمـان فـي مؤسسـات التمويـل     : تحليل محاور الدراسة مجتمعة
  ألصغر في قطاع غزةا

والذي يبين آراء أفراد عينـة  ) 22-4(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمـان فـي مؤسسـات    في محاور الدراسة والتي تعبر عن الدراسة 

  :كما يأتي التمويل األصغر في قطاع غزة

  )22-4(جدول رقم 
  )العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة( ور الدراسة مجتمعةمحا

  المحور  .م
سط

متو
ال

  
 

بي
سا

الح
اف 

حر
االن

  
 

ري
عيا

الم
  

زن
الو

  
 

بي
نس

ال
  

مة 
قي

t وى
ست

م
  

 
اللة

الد
ب   

رتي
الت

سب
ح

ن  
وز

ال
بي

نس
ال

  

 1 0.000 23.316 91.84 0.563 4.59  السمعة المالية لطالبي االئتمان  األول

 7 0.000 12.203 76.76 0.566 3.84  الخبرة العملية لطالبي االئتمان  الثاني

العوامل االجتماعية   الثالث
  واالقتصادية لطالبي االئتمان

3.74 0.346 74.82 17.660 0.000 8 

القدرة على توليد الدخل   الرابع
 2 0.000 23.325 87.79 0.491 4.39  للمشاريع القائمة

الجدوى االقتصادية للمشاريع   خامسال
 5 0.000 15.051 82.84 0.626 4.14  الجديدة

الضمانات المقدمة من طالبي   السادس
 6 0.000 14.675 77.72 0.498 3.89  االئتمان

الظروف االقتصادية والسياسية   السابع
 3 0.000 25.016 87.56 0.454 4.38  بطالبي االئتمان المحيطة العامة

سيولة المالية المتوفر لمؤسسة ال  الثامن
 4 0.000 17.248 83.28 0.556 4.16  التمويل األصغر

  0.000 29.354 83.47 0.330 4.17  جميع المحاور  

  " 67"ودرجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 

، والـوزن النسـبي يسـاوي    4.17ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة تساوي 
 وهـي  0.000مستوى الداللة تسـاوي و "%60"من الوزن النسبي المحايد وهي أكبر % 83.47
مما يدل على وجود عوامل تؤثر في قرار منح االئتمان في مؤسسـات التمويـل    0.05اقل من 

  .األصغر في قطاع غزة
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  فرضيات تتعلق بالمتغيرات الشخصية :رابعاً

ين استجابات المبحوثين حول ب )α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  .العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى المتغيرات الشخصية

  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية
بين استجابات  )α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )1

 .الجنس ان تعزى إلىالمبحوثين حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتم

العوامـل  بين إجابات المبحوثين حول  قالختبار الفرو tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
  .تعزي للجنسالمؤثرة في قرار منح االئتمان 

  )23-4(جدول رقم 
  نستعزي للجالعوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان للفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج اختبار 

  الوسط الحسابي  العدد  الجنس  المحور
االنحراف 
 tقيمة   المعياري

  مستوى
  الداللة

  السمعة المالية لطالبي االئتمان
 0.240 4.829 38  ذكر

 0.701 4.292 30  أنثى 0.000 4.413

  الخبرة العملية لطالبي االئتمان
 0.487 3.882 38  ذكر

0.707 0.482 
 0.658 3.783 30  أنثى

  على توليد الدخل للمشاريع القائمة القدرة
 0.321 4.599 38  ذكر

4.473 0.000 
 0.544 4.125 30  أنثى

  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة
 0.599 4.224 38  ذكر

1.213 0.229 
 0.653 4.039 30  أنثى

  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان
 0.555 3.910 38  ذكر

0.456 0.650 
 0.421 3.855 30  أنثى

 الظروف االقتصادية والسياسية العامة
  بطالبي االئتمان المحيطة

 0.381 4.560 38  ذكر
4.142 0.000 

 0.440 4.148 30  أنثى

السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل 
  األصغر

 0.563 4.271 38  ذكر
1.812 0.075 

 0.526 4.029 30  أنثى

قتصادية لطالبي العوامل االجتماعية واال
  االئتمان

 0.332 3.739 38  ذكر
-0.045 

 
0.964 

 0.369 3.743 30  أنثى 

  جميع المحاور
 0.269 4.293 38  ذكر

3.651 0.001 
 0.341 4.023 30  أنثى

  " 66" و درجة حرية  α= 0.05 داللةالمستوى 
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  أن قيمة مستوى الداللة لمحاور) 23-4(ويتبين من جدول رقم 

الظـروف   )3لى توليد الدخل للمشاريع القائمـة  القدرة ع) 2عة المالية لطالبي االئتمان مالس) 1
مما يعني وجـود فـروق    0.05اقل من " بطالبي االئتمان  المحيطة االقتصادية والسياسية العامة

  ".الذكور" بين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى للجنس والفروق لصالح 

مما يعني عدم وجود فـروق بـين    0.05ت قيمة مستوى الداللة اكبر من أما باقي المحاور فكان
  أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى للجنس

 0.05وهي اقل من  0.001وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي 
في آراء أفراد  α=05.0على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة مما يدل 

  ". الذكور" تعزي للجنس والفروق لصالح العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان العينة حول 

المؤثرة في قرار منح االئتمان،  لاالختالف في آراء أفراد العينة من الذكور واإلناث، حول العوام
ومالـه مـن تحمـل المسـؤولية     هو أن الذكور أكثر جرأة من اإلناث في اتخاذ القرار االئتماني، 

والخوف من المخاطرة سواء كان بالرفض أو بالقبول، على الرغم من وجود معايير وعوامل لمنح 
  .االئتمان ضمن السياسة االئتمانية لبرامج ومؤسسات اإلقراض الذين يعملون بها

  

بين استجابات ) α= 0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات د )2
 وثين حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى العمرالمبح

العوامل حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة 
  -:كما هو موضح في الجدول التالي العمر المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى
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  )24-4(جدول رقم 
العوامل المؤثرة في قرار حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA(ليل التباين األحادي نتائج تح

  العمر منح االئتمان تعزى إلى

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

مستوى 
 الداللة

  السمعة المالية لطالبي االئتمان
 0.322 2 0.645 بين المجموعات

1.017 
 

0.367 
 0.317 65 20.594 داخل المجموعات 

  67 21.238 المجموع

 الخبرة العملية لطالبي االئتمان

 0.230 2 0.459 بين المجموعات
0.709 

 
0.496 

 0.324 65 21.039 داخل المجموعات 

  67 21.498 المجموع

القدرة على توليد الدخل للمشاريع 
 القائمة

ين المجموعاتب  0.239 2 0.120 
0.488 

 
0.616 

 0.245 65 15.934 داخل المجموعات 

  67 16.173 المجموع

 الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة

 0.224 2 0.447 بين المجموعات
0.564 

 
0.572 

 0.397 65 25.790 داخل المجموعات 

  67 26.237 المجموع

 طالبي االئتمانالضمانات المقدمة من 

 0.067 2 0.133 بين المجموعات
0.263 

 
0.770 

 0.253 65 16.467 داخل المجموعات 

  67 16.600 المجموع

 الظروف االقتصادية والسياسية العامة
 بطالبي االئتمان المحيطة

 0.331 2 0.662 بين المجموعات
1.634 

 
0.203 

 0.203 65 13.165 داخل المجموعات 

مجموعال  13.827 67  

السيولة المالية المتوفر لمؤسسة 
 التمويل األصغر

 0.732 2 1.465 بين المجموعات
2.469 

 
0.093 

 0.297 65 19.281 داخل المجموعات 

  67 20.745 المجموع

العوامل االجتماعية واالقتصادية 
 لطالبي االئتمان

 0.130 2 0.260 بين المجموعات
1.087 

 
0.343 

 0.119 65 7.765 داخل المجموعات 

  67 8.025 المجموع

 جميع المحاور

 0.045 2 0.090 بين المجموعات
0.409 

 
0.666 

 0.111 65 7.192 داخل المجموعات 

  67 7.282 المجموع

  " 67، 2"حرية  اتدرجو α 0.05 داللةالمستوى 
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كل محور من محاور الدراسة أكبر من أن قيمة مستوى الداللة ل) 24-4(جدول رقم  ويبين
  .مما يعني عدم وجود فروق بين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى إلى العمر 0.05

 0.05وهي اكبر من  0.666أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحاور تساوي يتبين وبصفة عامة 
حول بين إجابات المبحوثين  α=05.0مما يدل على عدم وجود فروق عند مستوى داللة 

 العمر العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى

المؤثرة في قرار منح االئتمان، تعزى إلى  لتوافق في آراء أفراد العينة، حول العوام نجد أن هناك
العمر، وذلك ألن األعمار متقاربة حسب ما ورد في جدول تحليل خصائص العينة تبعـاً للعمـر،   

، والتي من نتائجها عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين )2008العاجز، (ا يتفق مع دراسة وهذ
  .تعزى لمتغير العمر

بين استجابات  )α= 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )3
المبحوثين حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى المسمى 

   .الوظيفي

العوامل بين إجابات المبحوثين حول  قالختبار الفرو tهذه الفرضية تم استخدام اختبار الختبار 
  .المسمى الوظيفي إلىتعزي المؤثرة في قرار منح االئتمان 

  )25-4(جدول رقم 
 إلىتعزي العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان للفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج اختبار 

  ) منسق، موظف قروض/مدير(ي المسمى الوظيف

  العدد  المسمى الوظيفي  المحور
الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة tقيمة   المعياري

sig 

  السمعة المالية لطالبي االئتمان
 0.340 4.781 16  مدير

1.554 0.125 
 0.606 4.534 52  موظف قروض

  الخبرة العملية لطالبي االئتمان
 0.390 3.833 16  مدير

-0.039 0.969 
 0.614 3.840 52  موظف قروض

القدرة على توليد الدخل للمشاريع 
  القائمة

 0.418 4.547 16  مدير
1.476 0.145 

 0.506 4.341 52  موظف قروض

الجدوى االقتصادية للمشاريع 
  الجديدة

 0.817 4.135 16  مدير
-0.049 0.961 

 0.564 4.144 52  موظف قروض

  
  
  



   نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الرابع  
 

97 

  )25-4(رقم  جدولتابع ل
 إلىتعزي العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان للفروق بين إجابات المبحوثين حول  tنتائج اختبار 

  ) منسق، موظف قروض/مدير(المسمى الوظيفي 

الوسط   العدد  المسمى الوظيفي  المحور
  الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة tقيمة   المعياري

sig 

الضمانات المقدمة من طالبي 
  االئتمان

 0.509 3.873 16  مدير
 0.499 3.890 52  موظف قروض 0.909 0.115-

الظروف االقتصادية والسياسية 
  بطالبي االئتمان المحيطة العامة

 0.391 4.545 16  مدير
1.700 0.094 

 0.463 4.327 52  موظف قروض

السيولة المالية المتوفر لمؤسسة 
  التمويل األصغر

 0.556 4.250 16  مدير
0.705 0.483 

 0.559 4.137 52  موظف قروض

العوامل االجتماعية واالقتصادية 
  لطالبي االئتمان

 0.212- 0.334 3.725 16  مدير
 

0.833 
 0.353 3.746 52  موظف قروض 

  جميع المحاور
 0.303 4.250 16  مدير

1.057 0.294 
 0.337 4.150 52  موظف قروض

  "66" درجة حرية و  α= 0.05 داللةالمستوى 

أن قيمة مستوى الداللة لكل محور من محاور الدراسة أكبر من ) 25-4(ويتبين من جدول رقم  
مما يعني عدم وجود فروق بين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى إلى المسمى  0.05

 .الوظيفي

 0.05بر من وهي اك 0.294ور تساوي وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع المحا
في آراء أفراد  α=05.0مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .المسمى الوظيفي إلىتعزي العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان العينة حول 

ـ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول نجد  تعـزى   ان،العوامل المؤثرة في قرار منح االئتم
للمسمى الوظيفي إلى أن هناك تأثير للسياسة االئتمانية داخل برامج ومؤسسات اإلقـراض علـى   
إجابات المبحوثين، خاصة أن معظم أفراد العينة هم من موظفي القروض، حسـب مـا ورد فـي    

من أفراد العينـة مسـماهم   % 76.5جدول خصائص العينة تبعاً للمسمى الوظيفي، حيث أن نسبة 
  ). 2008العاجز، (في موظف قروض، وتتفق بذلك مع نتائج دراسة الوظي

بين استجابات المبحوثين ) α=0.05(اللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات د )4
 حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى سنوات الخبرة

العوامل المؤثرة حول آراء عينة الدراسة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في 
  .سنوات الخبرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى
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  )26-4(جدول رقم 
العوامل المؤثرة في قرار حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  سنوات الخبرة منح االئتمان تعزى إلى
ع المربعاتمجمو مصدر التباين  عنوان المحور الحريةدرجة   المربعاتمتوسط    مستوى الداللة " F "قيمة 

السمعة المالية لطالبي 
  االئتمان

 1.396 2 2.793 بين المجموعات
4.920 

 
0.010 

 0.284 65 18.446 داخل المجموعات 

  67 21.238 المجموع

الخبرة العملية لطالبي 
 االئتمان

 1.011 2 2.021 بين المجموعات
3.373 

 
0.040 

 0.300 65 19.477 داخل المجموعات 

  67 21.498 المجموع

القدرة على توليد الدخل 
 للمشاريع القائمة

 0.612 2 1.225 بين المجموعات
2.662 

 
0.077 

 0.230 65 14.948 داخل المجموعات 

  67 16.173 المجموع

الجدوى االقتصادية 
 للمشاريع الجديدة

وعاتبين المجم  0.099 2 0.050 
0.123 

 
0.884 

 0.402 65 26.138 داخل المجموعات 

  67 26.237 المجموع

الضمانات المقدمة من 
 طالبي االئتمان

 0.053 2 0.107 بين المجموعات
0.210 

 
0.811 

 0.254 65 16.493 داخل المجموعات 

  67 16.600 المجموع

الظروف االقتصادية 
 العامةوالسياسية 

بطالبي  المحيطة
 االئتمان

 0.646 2 1.293 بين المجموعات

3.352 
 

0.041 
 

 0.193 65 12.535 داخل المجموعات

  67 13.827 المجموع

السيولة المالية المتوفر 
لمؤسسة التمويل 

 األصغر

 0.520 2 1.040 بين المجموعات
1.714 

 
0.188 

 0.303 65 19.706 داخل المجموعات 

  67 20.745 المجموع

العوامل االجتماعية 
واالقتصادية لطالبي 

 االئتمان

 0.011 2 0.023 بين المجموعات
0.093 

 
0.911 

 0.123 65 8.002 داخل المجموعات 

  67 8.025 المجموع

 جميع المحاور

 0.135 2 0.270 بين المجموعات
1.251 

 
0.293 

 0.108 65 7.013 داخل المجموعات 

  67 7.282 المجموع

  " 218، 2"حرية  اتدرجو α= 0.05 داللةالمستوى 
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السمعة المالية لطالبي االئتمان، "قيمة مستوى الداللة لمحاور أن ) 26-4(جدول رقم يبين و
" بطالبي االئتمان  المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامةالخبرة العملية لطالبي االئتمان، 

سنوات  إلىمما يعني وجود فروق بين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى  0.05اقل من 
مما يعني عدم وجود فروق  0.05أما باقي المحاور فكانت قيمة مستوى الداللة اكبر من . الخبرة

 .بشكل عام سنوات الخبرة إلىبين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى 

 0.05وهي أكبر من  0.293لة لجميع المحاور تساوي وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الدال
حول بين إجابات المبحوثين  α=05.0مما يدل على عدم وجود فروق عند مستوى داللة 

  .سنوات الخبرة العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى
ل العوامل المؤثرة في قرار عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين حونجد 

منح االئتمان، تعزى إلى سنوات الخبرة إلى أن هناك سياسة ائتمانية داخل برامج ومؤسسات 
وهذا  ،اإلقراض تحكم الجميع عند اتخاذ القرار االئتماني، بغض النظر عن سنوات الخبرة

  ).2008العاجز، (يختلف مع نتائج دراسة 
بين استجابات  )α= 0.05(مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )5

 المبحوثين حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى الدرجة العلمية
  )27-4(جدول رقم 

العوامل المؤثرة حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 
  يةالدرجة العلم في قرار منح االئتمان تعزى إلى

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

 مستوى الداللة
sig 

السمعة المالية لطالبي 
  االئتمان

 2.624 3 7.872 بين المجموعات
12.564

 
0.000 

 0.209 64 13.366 داخل المجموعات 

  67 21.238 المجموع

الخبرة العملية لطالبي 
 االئتمان

 0.164 3 0.492 بين المجموعات
0.499 

 
0.684 

 0.328 64 21.007 داخل المجموعات 

  67 21.498 المجموع

القدرة على توليد الدخل 
 للمشاريع القائمة

 1.925 3 5.776 بين المجموعات
11.852

 
0.000 

 0.162 64 10.397 داخل المجموعات 

  67 16.173 المجموع
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  )27- 4(جدول رقم بع لتا
العوامل المؤثرة حول بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  الدرجة العلمية في قرار منح االئتمان تعزى إلى
 

الجدوى االقتصادية 
 للمشاريع الجديدة

 0.631 3 1.893 بين المجموعات
1.659 

 
0.185 

 0.380 64 24.344 داخل المجموعات 

  67 26.237 المجموع

الضمانات المقدمة من 
 طالبي االئتمان

 0.127 3 0.380 بين المجموعات
0.500 

 
0.684 

 0.253 64 16.220 داخل المجموعات 

  67 16.600 المجموع

الظروف االقتصادية 
 المحيطة والسياسية العامة

 بطالبي االئتمان

 0.826 3 2.478 بين المجموعات
4.657 

 
0.005 

 0.177 64 11.350 داخل المجموعات 

  67 13.827 المجموع

السيولة المالية المتوفر 
 لمؤسسة التمويل األصغر

 0.221 3 0.664 بين المجموعات
0.705 

 
0.552 

 0.314 64 20.082 داخل المجموعات 

  67 20.745 المجموع

العوامل االجتماعية 
 االئتمانواالقتصادية لطالبي 

 0.035 3 0.105 بين المجموعات
0.284 

 
0.837 

 0.124 64 7.919 داخل المجموعات 

  67 8.025 المجموع

 جميع المحاور

 0.399 3 1.196 بين المجموعات
4.190 

 
0.009 

 0.095 64 6.087 داخل المجموعات 

  67 7.282 المجموع

  " 218، 2"حرية  اتدرجو α= 0.05 داللةالمستوى 
  

العوامل حول تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة 
أن قيمة ) 27-4(جدول رقم ويبين  الدرجة العلمية المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى إلى

للمشاريع  القدرة على توليد الدخل، السمعة المالية لطالبي االئتمان"مستوى الداللة لمحاور 
مما  0.05اقل من " بطالبي االئتمان  المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامةالقائمة، 

أما باقي . الدرجة العلمية إلىيعني وجود فروق بين أفراد العينة حول تلك المحاور يعزى 
العينة  مما يعني عدم وجود فروق بين أفراد 0.05المحاور فكانت قيمة مستوى الداللة اكبر من 

وبصفة عامة يتبين أن قيمة مستوى الداللة لجميع  الدرجة العلمية إلىحول تلك المحاور يعزى 
مما يدل على وجود فروق عند مستوى داللة  0.05وهي اقل من  0.009المحاور تساوي 
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05.0=α  ى إلىالعوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزحول بين إجابات المبحوثين 
  .الدرجة العلمية

  )28-4(جدول رقم 
  اختبار شفيه لفروق المتعددة بين المتوسطات حسب متغير الدرجة العلمية

  ثانوية عامة فما دون  الفروق بين المتوسطات
  4.06= م

  دبلوم
  3.93= م

  بكالوريوس
 4.24=م

  دراسات عليا
  4.31=م

 0.245- 0.172- 0.130 0.  4.06=ثانوية عامة فما دون م

 *0.375- *0.303-  0.130-  3.93=بلوم مد

 0.073-  *0.303 0.172  4.24=بكالوريوس م

  0.073 *0.375 0.245  4.31=دراسات عليا م

  

العوامل المؤثرة في حول الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة شفيه تم استخدام اختبار كما 
أن ) 28- 4(ار شفيه جدول رقم ويبين اختب حسب متغير الدرجة العلمية قرار منح االئتمان
، كما توجد "بكالوريوس " والفروق لصالح الفئة " بكالوريوس " و " دبلوم "الفروق بين فئتي 

 "ماجستير" والفروق لصالح الفئة " ماجستير" و " دبلوم" فروق بين فئتي 

  

ملة أن مهام ح يعنيوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح فئتي البكالوريوس والماجستير 
الدبلوم ال تتضمن مسئوليات اتخاذ القرارات االئتمانية، وغالباً ما تكون مهام هذه الفئة في متابعة 

المقدمة، وربما القيام ببعض الزيارات  ندفع األقساط وأمور إعداد وحفظ وطباعة ملفات االئتما
 .الميدانية وإعداد تقرير بها دون التوصية بالقبول أو الرفض لطلبات االئتمان
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  الدراسة نتائج :أوالً

  :بعد تحليل فقرات وفرضيات الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية

  النتائج المتعلقة بالعميل .1

فقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة علـى جميـع   أظهرت نتائج الدراسة أن هناك موا •
فقرات السمعة المالية لطالبي االئتمان على أنها تؤثر بشكل قوي على قرار منح االئتمان 
في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، إذ حصل هذا العامل على الترتيـب األول  

أهمية مـن وجهـة    لما له من ،%91.84حيث حصل على نسبة تأثير  لمن بين العوام
نظر العاملين في برامج ومؤسسات اإلقراض في قطاع غزة، حيث منذ البداية تقوم تلـك  
المؤسسات باالستفسار عن السمعة المالية لطالبي االئتمان لتبتعد بذلك عن أية مشاكل قد 

  .تواجهها من قبل طالبي االئتمان
علـى قـرار    ئتمان تأثير ضعيفلخبرة العملية لطالبي االبينت نتائج الدراسة أن لعامل ا •

منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، إذ حصـل علـى الترتيـب    
وهذا يعنى أن برامج ومؤسسـات   ،%76.76، وسجل نسبة تأثير لالسابع من بين العوام

اإلقراض في قطاع غزة، ال تركز كثيراً على عامل خبرة مقدمي طلبات التمويـل عنـد   
 .رار االئتمانياتخاذها للق

 األضعفالتأثير  أن العوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي االئتمانبينت نتائج الدراسة  •
على قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، إذ حصـل علـى   

مؤسسات وهذا يعنى أن  ،% 74.82 ، وسجل نسبة تأثيرلمن بين العوام الثامنالترتيب 
هذا العامل لعدة أسـباب وأهمهـا   على  بدرجة كبيرةقطاع غزة، ال تركز  اإلقراض في

الخوف من عدم استمرارية عملها وعدم استرداد لرأس مالها، باإلضافة إلى أنه ال يوجد 
  .تأمين على القروض الممنوحة، وعادات المتعاملين المتمثلة في المنح والهبات

 النتائج المتعلقة بالمشروع .2

راسة أن القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة تؤثر وبشـكل كبيـر   أظهرت نتائج الد •
على قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، إذ حصـل علـى   

لما لهذا العامل من أهميـة   ،%87.79وبنسبة تأثير بلغت  لالترتيب الثاني من بين العوام
ث تعتمد تلك المؤسسات في قرارهـا  في برامج ومؤسسات اإلقراض في قطاع غزة، حي

االئتماني على قدرة المشاريع القائمة المتقدمة للحصول على التمويل الالزم فـي القـدرة   
  .على توليد الدخل، الذي يعتبر من أهم وأول مصدر لسداد القروض الممنوحة
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ـ  • رار بينت نتائج الدراسة أن الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة تؤثر إلى حد ما في ق
منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، ليحصل هذا العامـل علـى   

ممـا يعنـي أن هنـاك    % 82.84وبدرجة تأثير بلغت  لالترتيب الخامس من بين العوام
 .تفاوت في أهمية العوامل ودرجة تأثيرها في القرار االئتماني

 بالسياسة االئتمانية المتعلقةالنتائج  .3

لدراسة أن الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان تؤثر فـي قـرار مـنح    أظهرت نتائج ا •
االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة، ولكن بدرجة أقل من تأثر بعض 

القائمـة،   عالعوامل مثل السمعة المالية لطالبي االئتمان والقدرة على توليد الدخل للمشاري
ـ   ويظهر ذلك جلياً في أن هذا العامل قد  لحصل على الترتيب السادس من بـين العوام

  %. 77.72وبلغت نسبة تأثيره 
بينت نتائج الدراسة أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على جميع فقرات  •

المحيطة بطالبي االئتمان وتأثيرها العـالي   الظروف االقتصادية والسياسية العامةالمالية 
سسات التمويل األصغر في قطاع غزة، حيث حصلت على في قرار منح االئتمان في مؤ
لمـا لهـذا    ،%87.56إذ حصلت على نسبة تأثير بواقع  لالترتيب الثالث من بين العوام

العامل من أهمية واضحة من وجهة نظر العاملين في برامج ومؤسسات اإلقراض فـي  
 سياسية العامـة الظروف االقتصادية والقطاع غزة، حيث تهتم تلك البرامج والمؤسسات ب

المحيطة بطالبي االئتمان نتيجة للتقلبات السياسية وعدم االستقرار األمني واالقتصـادي  
وتأثر جميع القطاعات االقتصادية بما فيها قطاع التمويل األصغر بـالظروف السياسـية   
واالقتصادية المحلية، وبالتالي يؤثر ذلك على أفكار واضعي السياسات االئتمانيـة فـي   

التمويل األصغر في فلسطين وما تحتويه تلك السياسات مـن عوامـل لمـنح     مؤسسات
  .االئتمان

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اتفاق كبير في آراء أفراد العينة وإجاباتهم علـى جميـع    •
السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل األصغر، لما لها من تأثير مرتفع علـى   فقرات

لك المؤسسات العاملة في قطاع غـزة، حيـث حصـلت علـى     قرار منح االئتمان في ت
، لما لهذا العامل من %83.28ووصل نسبة تأثيرها إلى  لالترتيب الرابع من بين العوام

أهمية عالية من وجهة نظر الطاقم االئتماني العامل في برامج ومؤسسات اإلقراض فـي  
مه، حيث توفر السيولة كذلك األثر على معدالت االنتشار في السوق من عد ،قطاع غزة

بدرجة معقولة يساعد في االنتشار وإصدار العديد من القروض، والعكس في حال عـدم  
 .توفر السيولة المالية لتلك البرامج والمؤسسات
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الفروق في استجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان تعزى  .4
  .إلى المتغيرات الشخصية

ة أنه توجد فروق في إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة فـي  أظهرت نتائج الدراس •
قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر العاملة في قطاع غزة تعزي للجـنس  

، ويدل ذلك على االختالف بين الذكور واإلناث فـي درجـة   "الذكور" والفروق لصالح 
  .يتحمل المسؤولية والمخاطر عند اتخاذ القرار االئتمان

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة فـي   •
قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة تعزى للعمـر، وذلـك   

  .بسبب تقارب األعمار في أفراد العينة
 كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في إجابـات المبحـوثين حـول العوامـل     •

المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطـاع غـزة تعـزى    
للمسمى الوظيفي، وذلك بسبب تأثير السياسة االئتمانية داخل برامج ومؤسسات اإلقراض 
على إجابات المبحوثين، خاصة أن معظم أفراد الطـاقم االئتمـاني هـم مـن مـوظفي      

  .القروض
فروق في إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة فـي  بينت نتائج الدراسة عدم وجود  •

قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة تعـزى إلـى سـنوات    
الخبرة، وذلك بسبب خضوع الطاقم االئتماني لسياسة ائتمانية داخل بـرامج ومؤسسـات   

  .اإلقراض عند اتخاذ القرار االئتماني، بغض النظر عن سنوات الخبرة
كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق في إجابات المبحوثين حول العوامل المـؤثرة فـي    •

قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة تعـزى إلـى الدرجـة    
العلمية، لصالح فئتي البكالوريوس والماجستير بسبب أن مهام حملة الـدبلوم ال تتضـمن   

نية، وغالباً ما تكون مهام هذه الفئة فـي متابعـة دفـع    مسئوليات اتخاذ القرارات االئتما
المقدمة ربما القيام ببعض الزيارات  ناألقساط وأمور إعداد وحفظ وطباعة ملفات االئتما

 .الميدانية وإعداد تقرير بها دون التوصية بالقبول أو الرفض لطلبات االئتمان
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  التوصيات :ثانياً
في تنمية المشاريع الصغير جداً، كما يساعد في تنميـة  يشكل التمويل األصغر أهمية بالغة 

المجتمع الفلسطيني، من حيث تخفيض نسبة البطالة اآلخذة في االزدياد بسبب الحصار واإلغالق 
المستمر من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وتوفير فرص عمل دائمة ولو على شكل مشاريع صغيرة 

لمشاريع الناجحة على تنمية تلك المشاريع فعالً ومـن  ومدرة للدخل، كما يعمل االئتمان الموجه ل
ثم الوصول إلى نمو اقتصادي حقيقي يساهم في التنميـة الشـاملة وتعزيـز الرضـا والمكانـة      
االجتماعية، ومع ذلك فال بد من الموازنة بين منح االئتمان وااللتزام بالمعايير والعوامـل التـي   

   :، وبناءاً على ما سبق يوصي الباحث بما يلييستند عليها عند اتخاذ القرار االئتماني
توحيد العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر العاملة في قطـاع   .1

غزة، وذلك عن طريق عقد ورشة عمل من قبل الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتنـاهي  
في فلسطين، من خالل تمثيل جميـع   الصغر بصفتها المظلة الجامعة لمؤسسات التمويل األصغر

المؤسسات األعضاء، واالتفاق على عوامل واضحة يستند عليها عند اتخاذ قرار منح االئتمـان،  
  .على أن يتم اعتماد تلك العوامل في السياسة االئتمانية للمؤسسات

ضرورة تعاون مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة في مجال تبـادل المعلومـات حـول     .2
ألعباء المالية على المقترضـين،  ا لتخفيف االئتمان، لضمان عدم االزدواجية في التمويل طالبي

من خـالل تـوفير   . والذي يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة لمشاكل استرداد التمويل الممنوح
 .قاعدة بيانات مشتركة للمستفيدين النشطين من مؤسسات وبرامج اإلقراض في قطاع غزة

مؤسسات اإلقراض العاملة في قطاع غزة بعامل الخبرة العملية لطـالبي   ضرورة اهتمام برامج .3
  .االئتمان، لما لهذا العامل من أهمية على مستقبل االئتمان الممنوح ونجاح المشروع الممول

ضرورة اهتمام برامج ومؤسسات اإلقراض العاملة في قطاع غـزة بعمـل جـدوى اقتصـادية      .4
ويل الالزم ولو بشكل بسيط ومختصر لما لهذا العامل مـن  للمشاريع المتقدمة للحصول على التم

  .أهمية في قرار منح االئتمان على الرغم من أن نتائج دراسة الجدوى مبنية على بيانات متوقعة
فيما يتعلق بالضمانات بشكل يضمن حق بـرامج   نضرورة التيسير والتخفيف على طالبي االئتما .5

 .ممنوحةومؤسسات اإلقراض من استرداد القروض ال

ضرورة عمل برامج ومؤسسات التمويل األصغر العاملة في قطاع غزة على تطـوير قـدرات    .6
ومهارات موظفي االئتمان في مؤسسات اإلقراض في قطاع غزة فيما يتعلق بالقدرة على اتخـاذ  
القرار االئتماني الصائب، وإحسان التعامل مع الجمهور، وذلك مـن خـالل إخضـاع هـؤالء     

ت تدريبية وعقد ورشات العمل وحلقات النقاش مع أشخاص مختصين في مجال الموظفين لدورا
 .التمويل األصغر
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زيادة االهتمام بالعوامل االجتماعية واالقتصادية لطالبي التمويل كعامل مؤثر في اتخـاذ   .7
 .في مؤسسات التمويل األصغر في قطاع غزة قرار منح االئتمان

 

  الدراسات المقترحة :ثالثاً
ن تجرى دراسة علمية حول العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان فـي مؤسسـات   أيقترح . 1

سواء في . ومدى مالئمة تلك العوامل للمستفيدين من برامج ومؤسسات التمويل األصغرالتمويل 
  .الفلسطينية. أو فقط في منطقة قطاع غزة ،الضفة الغربية وقطاع غزة

معرفة مدى استغالل أصحاب المشاريع الصـغيرة   يقترح أن تجرى دراسة ميدانية تهدف إلى. 2
جداً للتمويل الصغير،  الذي يحصلوا عليه من مؤسسات التمويل األصغر، في إنشاء أو تطـوير  

  . مشاريع صغيرة تجعلهم منتجين ونشيطين اقتصاديا
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  دراسات عليا. بكالوريوس           د. دبلوم          ج. ثانوية عامة فما دون            ب. أ  
  _______________________: التخصص العلمي .6

                                                             .برنامج القروض بالتعاون مع المدير المالي مسئوله ويقوم بتعبئت: معلومات عن المؤسسة: الجزء الثاني
  ___________________________المؤسسة  تأسيسسنة  .1
  ______________________في مجال اإلقراض  البدءسنة  .2
  _________________العاملين في اإلقراض  الموظفينعدد  .3
 ___________________ 2009اإلقراض بالدوالر حتى نهاية عام  محفظةحجم  .4

  2009القروض النشطة لكل موظف إقراض حتى نهاية عام  عددمتوسط  .5
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  قرض 90أكثر من . قرض              ج 90- 60من . قرض              ب 60أقل من . أ  
  _____________ 2009 القروض الممنوحة شهرياً من المؤسسة خالل عام عددمتوسط  .6
  _______________  2009متوسط مبلغ القرض الواحد الممنوح بالدوالر خالل عام  .7
  الجديدة والقائمة. القائمة           ج. الجديدة           ب. أ:          يتم تمويل المشاريع .8
 _________ 2009عام  خاللالجديدة الممولة من حجم التمويل اإلجمالي  المشاريعنسبة  .9

 ال. نعم          ب. لدى المؤسسة نظام اإلقراض بضمان المجموعة؟        أ يوجدهل  .10

 :برامج التمويل المقدمة من المؤسسة .11

  االثنان معاً. برنامج تمويل إسالمي             ج. برنامج تمويل تقليدي             ب. أ   
  

  :في المكان الذي تراه مناسباً) ×(الرجاء وضع إشارة :فقرات االستبانة :الجزء الثالث

  البيان  م
  أوافق
  أعارض  محايد  أوافق  بشدة

  أعارض
  بشدة 

  السمعة المالية لطالبي االئتمان 

1. 
من السياسات االئتمانية المتبعة في المؤسسة االستعالم عن السمعة 

  .المالية لطالبي االئتمان
          

2. 
ن في مؤسسات يتم االستعالم عن السمعة المالية لطالبي االئتما

  . اإلقراض قبل اتخاذ القرار بالموافقة على منح االئتمان أو رفضه
          

3. 
من  ،في حال كون مقدم طلب االئتمان قد حصل على تمويل سابق
  .المؤسسة يعتبر عامل مؤثر في قرار منح أو رفض االئتمان

          

4. 
و تعتبر السمعة المالية لطالبي االئتمان عامل مؤثر في قرار منح أ

            .رفض االئتمان المطلوب

  الخبرة العملية لطالبي االئتمان 

            . تعتبر خبرة مقدم طلب االئتمان عامل مهم في قرار منح االئتمان .5

6. 
قيام طالب االئتمان بإدارة مشروعه بنفسه له عالقة بالموافقة على 

            .طلبه أو رفضه

7. 
التمويل في غير مجال  تعتبر المهارات والخبرات السابقة لمقدم طلب

  .المشروع عناصر مؤثرة التخاذ القرار االئتماني بالقبول أو الرفض
          

8. 
عامل الخبرة المتوفرة لدى طالبي التمويل يلعب دوراً مهماً في قيمة 

  .االئتمان المراد منحه لهم
          

9. 
يوجد صعوبة في اتخاذ القرار االئتماني المناسب في المشاريع التي 

  . لى مهارة عالية من طالبي االئتمانتحتاج إ
          

10. 
هناك عالقة طردية بين الخبرة العملية لطالب االئتمان و إمكانية 

  .قبول طلبه
          



   المالحق  
 

116 

  أوافق  البيان  م
  بشدة

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق
  بشدة 

  لطالبي االئتمان العوامل االجتماعية واالقتصادية

11. 
، ق، مطلجأعزب، متزو(تعتبر الحالة االجتماعية لطالبي االئتمان 

 .في قرار منح االئتمان التي تساهممن العناصر  )أرمل
          

12. 
لطالبي االئتمان يؤخذ في عين االعتبار ) ذكر، أنثى(عامل الجنس 

 .عند اتخاذ قرار منح االئتمان
          

13. 
يسهل فهذا  أفراد 7تزيد عن في حال أن طالب التمويل يعيل أسرة 

 . اتخاذ قرار منح االئتمان
          

14. 
متقدمة فهذا سيساعد في  درجة التعليم لطالبي االئتمانكلما كانت 

 .االئتماناتخاذ قرار بمنحه 
          

15. 
اتخاذ فهذا يساعد في  يجارباإللطالبي االئتمان إذا كانت حالة السكن 

 .االئتمانمنحه قرار 
          

16. 
وكالة الغوث، (إذا كان طالب االئتمان حالة اجتماعية يتلقى إعانات 

 .فهذا يساعد في اتخاذ قرار منح االئتمان )حكومة
          

17. 
إذا كان طالب االئتمان من ذوي االحتياجات الخاصة ومشروعه 

 .قرار منح االئتمانيساعد في يعتمد على الجهد الذهني فهذا 
          

18. 
اتخاذ قرار  سيدعمعمل فإن ذلك ال إذا كان طالب االئتمان عاطل عن

 .منح االئتمان
          

19. 
فهذا سيساهم شيكل  1000دون  مستوى دخل طالبي االئتمانإذا كان 

 .االئتمانفي قرار منح 
          

20. 
يساعد  وجود مصدر دخل آخر غير دخل المشروع لطالبي االئتمان

            .االئتمانفي قرار منح 

  القدرة على توليد الدخل للمشاريع القائمة 

21. 
تقوم المؤسسة بدراسة الوضع المالي لمشروع طالبي االئتمان 

            .طلوببصورة دقيقة قبل منحهم التمويل الم

22. 
المشاريع القائمة لديها بيانات مالية أفضل للتحليل المالي الالزم 

            .قرار االئتمان التخاذ

23. 
قرار ائتماني  التخاذإجراء التحليل المالي بشكل غير دقيق قد يؤدي 

  .خاطئ
          

24. 
يتم التأكد من أن المشروع قادر على توليد الدخل الكافي لسداد 

  .لطالبي االئتمان األقساط المقترحة
          

25. 
يؤثر الوضع المالي و قدرة المشروع على توليد الدخل في قبول أو 

  .رفض الطلب المقدم للتمويل
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  أوافق  البيان  م
  بشدة

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق
  بشدة 

26. 
يعتبر الوضع المالي والدخل الحالي لمشروع طالبي االئتمان عامل 

            .مؤثر في تحديد قيمة التمويل في حال قبول الطلب

27. 
الوضع المالي والدخل الحالي  مقدم طلب التمويل عن إفصاح

            .يعمل على زيادة إمكانية قبول طلبه ،لمشروعه

28. 
تفضل المؤسسة القيام بتمويل المشاريع القائمة أكثر من تمويل 

            .المشاريع الجديدة

  الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة 

29. 
 تقوم المؤسسة بإعداد دراسة جدوى للمشاريع الجديدة المقدمة من

  .طالبي االئتمان
          

30. 
وجود نموذج موحد في المؤسسة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية 

            .للمشاريع الجديدة المقدمة يسهل عملية اتخاذ قرار االئتمان

31. 
القيام بإجراء دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل مؤثر في اتخاذ 

            .قرار االئتمان

32. 
ن البيانات المالية الالزمة لدراسة إفصاح مقدم طلب االئتمان ع

            .الجدوى يؤثر في قرار االئتمان بالقبول أو الرفض

33. 
تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة عامل مهم في اتخاذ 

  .قرار منح االئتمان
          

34. 
تعتبر نتائج دراسة الجدوى للمشاريع الجديدة محدد رئيسي لقيمة 

            .التمويل المطلوب

  الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان 

35. 
تشكل الضمانات المقدمة من طالبي االئتمان عامالً رئيسياً في قبول 

            .طلب االئتمان أو رفضه

36. 
تقوم المؤسسة بدراسة الضمانات المقدمة وهل هي قانونية وكافية 

            .للتمويل المطلوب

37. 
يل تؤثر في قيمة جودة وقوة الضمانات المقدمة للحصول على التمو

            .التمويل المراد منحه

38. 
تقبل الشيكات أو الكمبياالت أو سند الدين المنظم وحدها كضمانات 

            .للموافقة على طلب االئتمان

39. 
القطاع  ،وكالة الغوث ،الحكومة(تمثل الكفالة الشخصية مثل موظفي 

المحولة رواتبهم إلى البنك عنصر مهم كضمان لمنح  )الخاص
  .ئتماناال
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  أوافق  البيان  م
  بشدة

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق
  بشدة 

40. 
يعتبر سند الدين المنظم الصادر عن الجهات القضائية عنصر مهم 

            .كضمان لمنح االئتمان

41. 
تمثل الشيكات البنكية المسحوبة على طالبي االئتمان أو الكفالء 

            .عنصر مهم كضمان لمنح االئتمان

            .إمكانية استخدام أصول المشروع كضمان يعزز قرار منح االئتمان .42
            .يتم استيفاء الضمانات بقيمة كافية وتزيد عن قيمة االئتمان المطلوب .43
  بطالبي االئتمان المحيطة الظروف االقتصادية والسياسية العامة 

44. 
بمراجعة ومالئمة سياستها االئتمانية من فترة ألخرى  المؤسسة تقوم

            .السائدة تبعاً للظروف االقتصادية و السياسية

45. 
من أهم العوامل المؤثرة في  روف االقتصادية والسياسية العامةالظ

            .السياسة االئتمانية للمؤسسة

46. 
تؤثر اإلغالقات المستمرة للمعابر والقيود على حركة بعض المواد 

  . والسلع على السياسة االئتمانية للمؤسسة
          

47. 
 السائدة على قيمة الظروف االقتصادية والسياسية العامةتؤثر 

  .التمويل المراد منحه لطالبي االئتمان
          

48. 
تقوم المؤسسة بتغيير الضمانات المطلوبة من طالبي االئتمان تبعاً 

  .للظروف االقتصادية والسياسية السائدة
          

49. 
على فترة السداد  الظروف االقتصادية والسياسية العامةتؤثر 

            .الممنوحة لطالبي االئتمان

50. 
امل المؤثرة في قرار منح االئتمان تبعاً للظروف تتغير أهمية العو

            .االقتصادية والسياسية السائدة

  السيولة المالية المتوفر لمؤسسة التمويل األصغر 

51. 
تقوم المؤسسة بإصدار القروض وفقأ لخطة شهرية من حيث العدد 

            .والقيمة

52. 
بناءاً على تتغير معايير القبول أو الرفض لطلبات االئتمان المقدمة 

            . مقدار السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل

53. 
تلعب السيولة النقدية المتوفرة للمؤسسة دوراً مهماً في تحديد قيمة 

            . االئتمان المراد منحه

54. 
قيام المؤسسة بتقييم محفظة اإلقراض ونسب نشاطها باستمرار 

  .يساعد في إعداد خطط واضحة إلصدار القروض
          

55. 
تقوم المؤسسة بالموازنة بين السيولة المتوفرة لديها وعدد القروض 

  .المراد منحها لطالبي االئتمان
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  أوافق  البيان  م
  بشدة

  أعارض  أعارض  محايد  أوافق
  بشدة 

            نسبة السداد مهمة جداً لتوفير السيولة الالزمة إلصدار قروض جديدة  .56

57. 
زيادة السيولة المالية المتوفرة لمؤسسة التمويل األصغر تجعلها 

            .عدد القروض المراد منحها لطالبي االئتمانتخفض أرباحها لزيادة 

  
  

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
  


