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1.  ملخص تنفيذي

خالل  ومن   ،1997 العام  يف  اإن�صائها  منذ  للن�صاء  قرو�ص  "اأ�صالة" بتقدمي  الأعمال  ل�صاحبات  الفل�صطينية  اجلمعية  تقوم 

وامل�صتدامة يف  الأمد  التنمية طويلة  "اأ�صالة" يف  ت�صاهم  الفل�صطينيات،  للن�صاء  ال�صغر  واملتناهي  ال�صغري  التمويل  توفريها 

فل�صطني. وقد قّدمت "اأ�صالة"، عرب نطاق وا�صع من الن�صاطات واخلدمات، الدعم املايل وغري املايل وتخدم حاليًا جمموعة 

زبائن فاعلة مكونة من 1200 مقرت�صة يف ال�صفة الغربية. ومنذ العام 2008، �صعى م�صروع "اإرادة" اإىل تطوير مهارات الن�صاء 

عن طريق تقدمي م�صاندة غري مالية، مبا فيها التدريب وبناء القدرات، واهتّمت خدمات "اإرادة" يف معظمها بالن�صاء اللواتي 

مل يح�صلن على اأي دعم مايل من "اأ�صالة" )واللواتي، من خالل عملهن مع "اأ�صالة"، قد بننَي فعاًل قاعدة مهارات متينة(.

"اأ�صالة" املالية وغري  ُتعترب هذه الدرا�صة ثنائية الأوُجه، لتقييم الأثر على املنتفعني، مترينًا ل�صتك�صاف وتقييم خدمات 

املالية، والأثر الذي اأحدثته تلك اخلدمات على املقرِت�صات من "اأ�صالة" واملتدربات �صمن م�صروع "اإرادة". ب�صورة عامة، 

عرّبت املقرِت�صات من "اأ�صالة" ومتدربات "اإرادة" عن ارتياح كبري من اخلدمات املتوفرة، كما ح�صل الطاقم على تقييم 

عال فيما يتعلق برت�صيخ عالقات دائمة ومت�صمة بالثقة بني املوؤ�ص�صة وامل�صتفيدين من خدماتها.

�خلدمات �ملالية �لتي تقدمها "�أ�صالة":

ملاذا التوجه لـِ "اأ�صالة" بالتحديد: اختارت معظم املقرِت�صات "اأ�صالة" ب�صبب �صمعتها الطيبة )92.1%(، وب�صبب خربة   

املوؤ�ص�صة يف تقدمي التمويل متناهي ال�صغر للن�صاء )68.5%(. وكان احلافز لالإن�صمام لـِ "اأ�صالة"، يف معظم احلالت، 

الظروف املعي�صية )91.3%(. واأ�صارت )87.2%( من املقرِت�صات اإىل �صعوبات اقت�صادية كدافع اأ�صا�صي، بينما وجدت 

)74.6%( اأن خدمات "اأ�صالة" املالية كانت عاماًل حا�صمًا يف م�صاعدتهن يف تاأ�صي�ص اأعمالهن اخلا�صة، اأما حت�صني 

نفت على اأنها الأقل اأهمية بني املُجيبات. املهارات )30.7%( وتعزيز الإ�صتقاللية الذاتية )33.7%(، فقد �صُ

اخلدمات غري املالية: ا�صتفادت )8.2%( فقط من املقرِت�صات من "اأ�صالة" اأي�صًا من اخلدمات غري املالية، على   

�صكل تدريب وبناء قدرات �صمن "اإرادة"، وهو م�صروع )2008 – 2010( يرّكز على تنمية مهارات الن�صاء، بغر�ص 

اأ�صارت  الفاعالت،  املقرِت�صات  "اأ�صالة" املالية. ومن بني  ي�صتفدن حاليًا من خدمات  ل  اللواتي  الن�صاء  ا�صتهداف 

العدد  هذا  تف�صري  وميكن  امل�صتقبل،  يف  مهاراتهن  وحت�صني  تدريبية  دورات  بح�صور  يرغنب  اأنهن  اإىل   )%22.3(

املنخف�ص اإىل حد ما بحقيقة اأن املقرِت�صات يح�صلن فعاًل على عدد من اخلدمات امل�صاِعدة من جانب "اأ�صالة"، 

حيث تتلقى الزبونة ا�صت�صارات فردية مبا�صرة قبل ح�صولها على القر�ص، وميكنها طلب توجيه وتدريب اإ�صافيني يف 

اأية مرحلة طوال فرتة القر�ص، كما تكون قد ح�صلت على خيار تلّقي ا�صت�صارة خا�صة بامل�صروع من خبري/ة توّظفهم 

"اأ�صالة" خ�صي�صًا لدعم منو وجناح م�صاريع زبائنها. وعلى نحٍو مغاير، فقد اأظهرت مناق�صات املجموعة البوؤرية مع 
املقرِت�صات اهتمامًا وحافزًا كبريين لالإنخراط يف جهود الدعم الفني وبناء القدرات، مبا يف ذلك تطوير الأعمال، 

اإدارة امل�صاريع، الت�صويق، وغري ذلك.

مدى الر�صا: عرّبت )85.5%( من املقرِت�صات عن ر�صاهن عن "اأ�صالة"، خدماتها، وطاقمها:  

واخلدمات   ،)%80.4( للزبائن  وا�صحان  هما  ور�صالتها  املوؤ�ص�صة  هدف  واملقرِت�صات:  "اأ�صالة"  بني  العالقة   

ثني على العالقات مع الطاقم، حيث اأ�صارت )80.9%( من املقرِت�صات 
ُ
ت�صتجيب لحتياجاتهن )83.6%(، كما اأ

اإىل اأن "اأ�صالة" وطاقمها يفهمون احتياجاتهن ب�صكل جيد جدًا. وكذلك اعُترب مو�صوع املتابعة ُمر�صيًا )%76.3(، 

اأما الت�صويق واحلاجة اإىل �صياغة وم�صاندة اأفكار بديلة/ غري تقليدية فهو يتطلب عماًل اأكرث، وفقًا للمقرِت�صات.
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عملية تقدمي الطلب: وفقًا لـِ )84.1%( من املقرِت�صات، فاإن عملية تقدمي الطلب للح�صول على قر�ص هي عملية   

ر عدد كبري من الفر�ص لالإ�صتفادة من قرو�ص كهذه. �صهلة، كما ذكرت )75.6%( توُفّ

�صداد القر�ص: حظي هذا اجلزء بدرجة اأقل من الر�صا، حيث تعتقد العديد من الن�صاء بوجوب اإطالة فرتة �صداد   

القر�ص، اأو تقليل مقدار الدفعات من اأجل ت�صهيل عمليات م�صاريعهن، كما و�صفت غالبية املقرِت�صات امل�صتطَلعات 

ترغب  بحيث  م�صابهة،  ا�صتنتاجات  اإىل  البوؤرية  املجموعة  مناق�صات  تو�صلت  وقد  جدًا.  باملرتفعة  الفائدة  ن�صبة 

العديد من املقرِت�صات روؤية تغيريات باجلدول الزمني لل�صداد وقَيم الدفعات.

�ص تاأثري اخلدمات املالية املقدمة من "اأ�صالة" على م�صتويات كثرية خمتلفة، فعلى ال�صعيد ال�صخ�صي،  الأثر: ميكن تلُمّ  

عّززت املراأة من و�صعها الإجتماعي، ح�ّصنت قدرات �صنع القرار لديها، واكت�صبت الإح�صا�ص بالثقة، كما تاأثرت اإيجابًا 

م�صتويات الثقة والتقدير من جانب العائلة واملجتمع.

منذ  املقرِت�صات  لغالبية  بالن�صبة  حت�صنًا  �صهدا  قد   )%79( الذاتي  والأمن   )%81.5( بالنف�ص  الثقة  �صخ�صيًا:   

ن يف تعاملهن مع  ا�صتهالل القر�ص/ امل�صروع اخلا�ص بكل منهن، واأفادت )67.2%( من املقرِت�صات بوجود حت�ُصّ

الرجال، كما اأ�صارت )76.5%( اإىل اأنهن اأ�صبحن ي�صاركن بفاعلية اأكرب يف �صنع القرار.

العائلة:  

للن�صاء،  بالن�صبة  فقط  هام�صي  نحٍو  على  اإل  تتغري  البيت مل  �لإجتماعي يف  بالنوع  �خلا�صة  �لتقليدية  �لأدو�ر   -

والغ�صيل )38%( ويف  التنظيف  اأعمال  متزايد يف  ب�صكل  ي�صاعدون  الذكور  الأفراد  اأن  الُثّلث  فبينما ذكر حوايل 

الطهو )33.6%(، اإل اأن غالبية الن�صاء مل تلحظن اأي تغرُيّ يف �صلوك اأفراد العائلة الذكور )بالن�صبة للتنظيف: 

58.1% وللطهو: %62(.

�إمكانية �لتنقل تاأثرت اإيجابًا وفقًا لـِ )44.3%( من املقرِت�صات، واللواتي ُقلن اأنه منذ ح�صولهن على القر�ص   -

)وتاأ�صي�ص اأو موا�صلة م�صاريعهن( زادت احتمالية تنقلهن بحرّية، ولكن يتوجب عليهن اإبالغ اأفراد العائلة الذكور، 

بينما مل ت�صهد )52.2%( اأي تاأثري )�صواء كان ذلك زيادة اأو نق�صان يف احتمالية مغادرتهن البيت(.

وجدت الن�صاء املقرِت�صات اأثرًا اإيجابيًا لقرو�ص "اأ�صالة" على مقدرتهن على �صنع �لقر�ر�ت �ملالية د�خل �لأ�صرة،   -

وكذلك فاإن الإنتفاع من القرو�ص قد مّكن الن�صاء من زيادة دعم تعليم اأطفالهن. وجتدر املالحظة باأن الزبائن 

اأ�صرَن اإىل اأن القرو�ص/ امل�صاريع مل يكن لها تاأثري كبري نحو امل�صاعدة يف �صراء اأ�صول جديدة، مثل اأر�ص، منازل، 

�صوف  وغريها(  اخلام،  املواد  )التجديدات،  الأويل  الإ�صتثمار  اأن  بحقيقة  هذا  تف�صري  وميكن  واأثاث،  �صيارات، 

للن�صاء،  اإ�صافيًا  الن�صاطات �صوف حُتدث دخاًل  فاإن  امل�صروع،  ت�صغيل  وفور  اإن�صاء م�صروع،  اأو  تو�صيع  تتوجه نحو 

والذي، على الأرجح، �صوف ينَفق على اأ( احتياجات الأ�صرة ال�صرورية و ب( �صداد دفعات القر�ص، ويف م�صتهل 

امل�صروع اأو الإ�صتثمار يف التو�صيع، فاإن زيادة الدخل ل ُيرجح اأن تغطي م�صاريف مثل �صراء �صيارة، اأر�ص، اأو منزل 

جديد، ولكن تغطي عادة الإحتياجات الأ�صا�صية وت�صديد الديون والدفعات.

بينما جتد معظم الن�صاء تاأثريًا اإيجابيًا )57.9%( على �صنع �لقر�ر يف �لأمور �لإجتماعية �لتي تخ�ص �لعائلة،   -

تغريًا  وبالزيجات  الأطفال  بتعليم  املتعلقة  القرارات  �صنع  عملية  �صهدت  وقد  تاأثري،  اأي  ترى  ل   )%36.6( فاإن 

اإيجابيًا نتيجة للقرو�ص التي مت احل�صول عليها.

�صنع �لقر�ر بخ�صو�ص �لأمور �ملتعلقة بال�صحة �صهدت اأثرًا اإيجابيًا كبريًا )%72.2(.   -
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اإدراكهن حلقوق املراأة  اأن القرو�ص غرّيت كثريًا جدًا من  تغيري طريقة التفكري: تعتقد )79%( من املقرِت�صات   

يف العمل، وكذلك، فقد احتلت اأهمية تعليم بناتهن اأولوية لدى العديد من املقرِت�صات منذ بداية ح�صولهن على 

القرو�ص )%70.8(.

املجتمع: مل تَر )73.1%( من الن�صاء اأي تغيري يف م�صاركتهن منذ بداأن عملهن مع "اأ�صالة"، ويتما�صى هذا مع   

حقيقة اأن املقرِت�صات وجدن تاأثريًا قلياًل على �صلوكهن اإزاء الإن�صمام اإىل ور�صات عمل حملية وحما�صرات توعية 

ب�صاأن "املراأة واملجتمع". ولكن يجُدر الذكر اأن املقرِت�صات يعتقدن اأن نظرة املجتمع نحوهن اأ�صبحت اأكرث اإيجابية 

)57.2%( بعد ح�صولهن على القرو�ص، واأنهن، ب�صكل ما، ر�ّصخن اأنف�صهن كنماذج ُيقَتدى بها داخل جمتمعاتهن، 

بالن�صبة لن�صاء اأخريات.

املهارات  وجمموعات  لأنف�صهن  اأكرث  تطوير  يف  رغبة  اإىل   )%44.6( الن�صاء  معظم  اأ�صارت  ال�صخ�صي:  التطور   

لديهن، منذ بداأت م�صاريعهن وقرو�صهن.

اأو  "اأ�صالة" بالن�صبة للمقرِت�صات البدء يف عمل  الفائدة الأكرب للقرو�ص املقدمة من  الأثر على امل�صروع: كانت   

م�صروع جديد )اأثر اإيجابي: 74%(، كما مّكن اإ�صهام "اأ�صالة" الن�صاء من �صداد ديون امل�صروع )69%(، التقليل 

من الإعتماد على دعم مايل اآخر )68.2%(، زيادة الدخل )68.1%(، وتقليل التكلفة الكلية مل�صروع )%64.5(.

وغري  مالية  بخدمات  ترتبط  والتي  الإحتياجات،  من  متنوعة  جمموعة  عن  املقرِت�صات  عرّبت  املقرِت�صة:  احتياجات   

مالية، على نحٍو �صواء.

مت الرتكيز على تطوير القدرات، وقد احتل تطوير العمل، اإدارة امل�صروع، والت�صويق اأعلى الدرجات بني احتياجات   

بناء القدرات املتعددة التي عرّبت عنها املقرِت�صات. ويبدو اأن الت�صويق يحظى باأهمية خا�صة لديهن، حيث يرغنب 

بروؤية �صهولة و�صول اأف�صل اإىل الأ�صواق، وتركيز على املوارد املحلية والإقليمية، مبا يف ذلك التدريب وامَلعار�ص.

اأخريات  مقرِت�صات  مع  تو�صيلهن  يتم  باأن  رغبة  عن  املقرِت�صات  عرّبت  فقد  الت�صبيك،  على  التاأكيد  جرى  كما   

تعليمية  جل�صات  عرب  النجاح  ق�ص�ص  ت�صارك  ميكن  كما  معًا،  الن�صاطات  جتميع  حتى  ورمبا  املناطق،  نف�ص  يف 

واإعالمية.

اإطالع املقرِت�صات واملتدربات على ما يجّد من خدمات جديدة، �صواء كانت مالية اأو غري مالية، ينبغي اأن يحدث   

ب�صكل دوري.

�خلدمات غري �ملالية لـِ "�إر�دة":

ملاذا اخرتِت "اإرادة" بالذات: معظم الن�صاء قّررَن تف�صيل "اإرادة" ب�صبب ال�صمعة الطيبة لـِ "اأ�صالة" يف توفري خدمات   

كما  ن�صوي )%61.7(.  ه  توُجّ ذات  "اأ�صالة" موؤ�ص�صة  اأن  وب�صبب حقيقة  للن�صاء )%67.8(،  ال�صغر  متناهي  التمويل 

اأظهرت الن�صاء اأن لديهن دوافع خمتلفة لالإلتحاق بالتدريب مع م�صروع "اأ�صالة"/ "اإرادة"، فاأ�صارت معظم املتدربات 

اإىل اأن اكت�صاب مهارات جديدة )83.2%( وحت�صني جمموعة املهارات احلالية لديها )79.2%( كان ال�صبب الرئي�صي 

لالإنخراط يف دورات تدريب. كما اأن تاأ�صي�ص م�صروع جديد كان حافزًا حلوايل )41.6%( من املتدربات املُجيبات.

مالئمة التدريب لالإحتياجات: قالت 74.5% اأن "اإرادة" �صاألت الن�صاء فعاًل عن اأهدافهن التنموية واأولوياتهن قبل اأن   

ين�صممن للتدريب الفعلي.

عملية تقدمي الطلب: راأت معظم الن�صاء )86.6%( اأن العملية �صهلة.  
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لني وفّعالني يف تعليم مواد ومو�صوعات التدريب املختلفة، وراأت  بي "اإرادة" موؤَهّ م: وجدت )97.3%( مدِرّ جودة التدريب املقَدّ  

)95.3%( اأن املدربني ا�صتخدموا اأمثلة من واقع احلياة للَج�صر بني النظرية واحلقائق على الأر�ص. وعلى نحٍو مماثل، ذكرت 

واأخريًا، فقد  التدريب،  امل�صاِركات خالل  الفاعلة من كل  امل�صاركة  ي�صجعون  بني  املدِرّ اأن  الن�صاء  غالبية عظمى )94%( من 

اأ�صارت كل املتدربات تقريبًا )95.3%( اإىل تواجد املدربني حتى بعد �صاعات التدريب من اأجل الأ�صئلة وامل�صورة.

اأثر التدريب: ذكرت غالبية الن�صاء )66.6%( اأن اخلدمات غري املالية اأّثرت اإيجابًا على تطورهن املهني، وحتى اأبعد   

من ذلك، تعتقد املتدربات باأنهن قمَن بتح�صني نوعية املهارات )80.5%( واخلربة العملية ال�صاملة )89.3%(. كما راأت 

نًا يف و�صعهن ال�صخ�صي والإجتماعي منذ اإمتام التدريب. )81%( من املتدربات املُجيبات حت�ُصّ

الأثر على امل�صروع: اأ�صارت )40.9%( من املتدربات اإىل اأنهن يقمن باإدارة م�صروعهن اخلا�ص، ومن اأولئك، كان لدى   

)73.3%( م�صروعهن اخلا�ص قبل الإ�صتفادة من اخلدمات غري املالية لـِ "اإرادة"، بينما اأ�صارت ال )26.7%( املتبقيات 

اإىل اأنهن اأن�صاأن م�صروعهن بعد تلقي التدريب واملهارات ال�صرورية لإدارة م�صاريعهن اخلا�صة بنجاح. ومن بني التدريب 

م، احتلت اإدارة امل�صاريع، الإدارة املالية، والت�صويق اأعلى الدرجات من جانب املتدربات. املقَدّ

حجم امل�صروع: �صهدت معظم الن�صاء )77%(، اللواتي ُيدرن م�صاريعهن اخلا�صة، زيادة يف العمليات منذ ح�صورهن   

تدريب "اإرادة".

زيادة الدخل: اأ�صارت )73.8%( من املُجيبات اإىل اأن التدريب قد ت�صبب يف زيادة كّلية يف الدخل.  

توظيف م�صتخَدمني ُجدد: ما يقارب )23.3%( من الن�صاء ذكرن اأنهن وّظفن م�صتخَدمني جددًا منذ ح�صورهن   

التدريب املقّدم من "اإرادة".

اأ�صواق جديدة: كانت )30%( من املُجيبات قادرات على تو�صيع عملياتهن اإىل اأ�صواق م�صتهدفة جديدة.  

التحديات: مل يكن الرتابط بني اخلدمات املالية وغري املالية وا�صحًا للمتدربات امل�صاركات يف املجموعات البوؤرية.  

تو�صيات عامة:

�صمان �لرت�بط بني �خلدمات �ملالية وغري �ملالية:

تقدمي جل�صات تعريفية واإعالمية للمقرِت�صات واملتدربات حول الُفر�ص واأحدث اخلدمات.  

تو�صيل املقرِت�صات باملتدربات من اأجل تبادل املعلومات.  

تو�صيات خا�صة باخلدمات �ملالية:

�لكفلء:

درا�صة )على اأ�صا�ص كل حالة على حدة( مكافاأة املقرِت�صات ذوات ال�صجّل اجلّيد يف �صداد الدفعات ال�صهرية اأثناء دورة 

القر�ص الأول اخلا�ص بهّن، باإلغاء متطَلّب توفري كفيل.

داد. اإعادة تفعيل فقرة الكفيل يف حالة اإخفاق املقرِت�صة بال�َصّ

د�د: �جلدول �لزمني لل�َصّ

درا�صة خيار متديد اجلدول الزمني لل�صداد على اأ�صا�ص كل حالة على حدة.  
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ميكن عمل ا�صتثناءات للن�صاء اللواتي يواجهن اأو�صاعًا طارئة اأو يتوجب عليهن حاليًا دعم التعليم العايل لأبناوؤهن   

اأو بناتهن.

نوع �لقرو�ص:

وميكن  القرو�ص،  من  اأكرب  نطاق  تقدمي  "اأ�صالة" ومكاتبها،  لـِ  جوهري  تو�صيع  مع  برتاُفق  فقط  ولكن  درا�صة،   

مليادين جديدة اأن ت�صمل تاأهيل واإعداد قطعة اأر�ص �صوف ُت�صتخدم بعد ذلك مل�صروع اإلخ. ولكن، ل ُين�صح بالتو�صع 

اإىل ميادين تتطلع اإىل منفعة �صخ�صية، مثل بناء منزل، والرتكيز فقط يف جمالت تدعم خلق اأو تو�صيع م�صروع، 

وبالتايل يكون احلافز للمقرت�صة اإحداث دخل اأو خلق فر�ص عمل.

ولكن يف  املالية كقر�ص،  امل�صاعدة  توزيع  يتم  امِلَنح، بحيث  فعالية  مبداأ  ا�صتك�صاف  املانحني، ميكن  مع  بالتعاون   

ل القر�ص اإىل منحة لتجنب تعري�ص  حالة ف�صل امل�صروع فعاًل )بعد اأن يكون قد خ�صع للمراقبة والتقييم(، يحَوّ

ين. وميكن توفري هذا النوع من اآلية التمويل فقط حتت اإ�صراف �صارم ومع مقرِت�صات يكون وا�صحًا  املقرِت�صات للَدّ

اأنهن لن يقمَن با�صتغالل هذه الآلية.

حجم وتكر�ر �لقرو�ص:

اعتمادًا على فكرة امل�صروع، رمبا ميكن اأن يكون القر�ص الإ�صتهاليل للدورة الأوىل اأكرب ملقرِت�صات معَيّنات، ولكن،   

يجب اأن يرتبط قر�ٌص اأكرب مبتطلبات اأكرث �صرامة، مثل درا�صة جدوى اأكرث ُعمقًا، اأو خطة تنمية خلم�صة اأعوام.

عه، والنجاح، ميكن لـِ "اأ�صالة" اأن تدر�ص تقدمي موارد مالية اإ�صافية مل�صاريع معينة، اإذا  وفقًا للم�صروع، �صرعة تو�ُصّ  

كانت هذه املوارد املالية �صوف ُتتيح للم�صروع التو�صع واإحداث تاأثري اقت�صادي مهم.

�لت�صويق:

توفري املزيد من الدعم الت�صويقي.  

اأ�صواق حملية )مثاًل �صوق �صعبي يف رام اهلل( ويف معار�ص  "اأ�صالة" اإىل تي�صري م�صاركة املقرِت�صات يف  حتتاج   

اإقليمية.

تو�صيات خا�صة باخلدمات غري �ملالية:

موا�صلة تقدمي التدريب يف ميادين تطوير الأعمال، اإدارة امل�صاريع، التمويل، وعمل امليزانيات.  

ميكن اأن ت�صمل جمالت تدريب جديدة:  

)Excel، Microsoft Word دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات )برامج  -

الإنرتنت  -

مهارات الت�صبيك  -

توفري املزيد من التدريب يف مو�صوع الت�صويق.  

تربية  ال�صعر،  ت�صفيف  النحل،  تربية  مثل  الإحتياجات(،  على  )بناًء  قدرات يف جمالت حمددة  وبناء  تدريب  توفري   

الأغنام، وغريها ملجموعات �صغرية من الن�صاء.
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تقدمي تدريب عملي اأثناء املراحل املختلفة:  

�صمان اأن يجمع التدريب بني مقاربة فكرية وعملية، وميكن تعزيز هذا عرب زيارات ميدانية خلرباء وملوؤ�ص�صات   

متخ�ص�صة.

تقدمي دورة تدريب اأ�صا�صية لكل املتدربات، حول تطوير خطة لالأعمال:  

تقدمي تدريب فردي لأولئك الن�صاء اللواتي ميتلكن اأفكارًا مل�صاريع واعدة واللواتي طّورَن خطط اأعمال قوية خالل الدورة.  

الرتكيز ب�صكل خا�ص على املتدربات من رام اهلل واخلليل، حيث اأظهرن اأقل احتمالية لوجود فكرة مل�صروع.  

ت�صمني جل�صات التدريب ق�ص�ص جناح لتعزيز الثقة بالنف�ص لدى املتدربات.  

تقدمي جل�صات اإعالمية وتوجيه اإ�صافَيّني للمتدربات من اخلليل، حيث املكتب هناك هو الأحدث اإن�صاًء، وحيث بنّي امل�صح   

اأن اإجابات الن�صاء من اخلليل كانت الأكرث يف الآراء احليادية بالن�صبة للعديد من الأ�صئلة التي ذكرت �صابقًا، ويو�صى 

باحلاجة اإىل معاينة ومالحظة اإ�صافيتني ملكتب اخلليل.
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2.  مقدمة

تقوم "اأ�صالة" بتقدمي قرو�ص للن�صاء منذ اإن�صائها يف العام 1997، ومن خالل توفريها التمويل ال�صغري واملتناهي ال�صغر 

نطاق  "اأ�صالة"، عرب  قّدمت  وقد  فل�صطني.  وم�صتدامة يف  الأمد  تنمية طويلة  "اأ�صالة" يف  ت�صاهم  الفل�صطينيات،  للن�صاء 

وا�صع من الن�صاطات واخلدمات، الدعم املايل وغري املايل وتخدم حاليًا جمموعة زبائن فاعلة مكونة من 1200 مقرت�صة 

الن�صاء عن طريق  اإىل تنمية مهارات  "اإرادة" الذي �صعى  "اأ�صالة" م�صروع  ا�صتهّلت  العام 2008،  الغربية. يف  يف ال�صفة 

مل  اللواتي  بالن�صاء  معظمها  "اإرادة" يف  خدمات  واهتّمت  القدرات،  وبناء  التدريب  فيها  مبا  مالية،  غري  م�صاندة  تقدمي 

يح�صلن على اأي دعم مايل من "اأ�صالة" )واللواتي، من خالل عملهن مع "اأ�صالة"، قد بننَي فعاًل قاعدة مهارات متينة(.

كدرا�صة ثنائية الأوُجه، فاإن هذا التقرير ل يبحث فقط الأثر الذي حُتدثه م�صاريع قرو�ص "اأ�صالة" على املقرِت�صات، وعلى 

اأو�صاعهن الإجتماعية والإقت�صادية، ولكنه ي�صتك�صف اأي�صًا ما يقدمه "اإرادة" من خدمات، وبالتايل اأثرها على املتدربات. 

بالن�صبة للمقرِت�صات، ي�صاأل التقرير عن ارتياح املقرِت�صة من حيث توّفر القرو�ص )حجم القر�ص(، والإجراءات )عملية 

"اأ�صالة" املالية وما  الأثر الذي حُتدثه خدمات  لل�صداد، وغري ذلك(، ثم يتعمق يف نوع  تقدمي الطلب، اجلداول الزمنية 

ينتج عنها من ا�صتمرارية اأو تاأ�صي�ص م�صروع، وتتم درا�صة التاأثري على م�صتويات خمتلفة، اأي على امل�صتوى الفردي، العائلة، 

واملجتمع. وبالن�صبة ملتدربات "اإرادة"، ي�صعى التقرير لفهم اأف�صل ل�صرورة وجناح خدمات "اإرادة"، وجتري معاينة منفعة 

وتاأثري الدورات التدريبية على تطوير الذات وتطوير م�صاريع مدّرة للدخل.

كما يعر�ص التقرير اآراء وتو�صيات مقّدمة من املقرِت�صات واملتدربات اأنف�صهن، عرّبن عنها من خالل البحث الكمي والكيفي، 

وهناك ق�صم اأخري عن الإ�صتنتاجات والتو�صيات يقّدم للقارئ فهمًا �صاماًل لفر�ص التح�صني وتو�صيع الن�صاط.
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3.  المنهجية

لالإ�صت�صارات  ريادة  "�صركة  اقرتحت  املالية،  وغري  املالية  الأثر خلدماتها  لتقييم  �صاملة  "اأ�صالة" بدرا�صة  تزويد  لغر�ص 

والتدريب" منهجية �صاملة ت�صمنت كاًل من اأدوات البحث الكمي والكيفي، وجرى تطوير كل الأدوات بالتعاون مع "اأ�صالة" 

و"اأوك�صفام نوفيب".

1 .3  البحث الكيفي:

1 .1 . 3  مراجعة وثائق المشروع:

با�صر فريقنا عمله مبراجعة كل وثائق امل�صروع ذات ال�صلة، والتي �صملت ما يلي:

تقرير بحثي �صابق ملوؤ�ص�صة "اأ�صالة" حول ر�صا املقرت�صات 2007.  

التقارير ال�صنوية لـِ "اأ�صالة" 2007 – 2009.  

النوع الإجتماعي والتمويل متناهي ال�صغر للريف: الو�صول اإىل ومتكني الن�صاء – ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية   

.2009 )IFAD(

.2007 )IFC( الن�صاء الرياديات يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا: املميزات، الإ�صهامات والتحديات – موؤ�ص�صة التمويل الدويل  

درا�صة تقييم اأثر الت�صليف متناهي ال�صغر على الن�صاء الفل�صطينيات، مركز املراأة الفل�صطينية لالأبحاث والتوثيق 2009.  

وقد وّفرت مراجعة الوثائق املذكورة فهمًا جيدا ملدى مالئمة واأهمية التمويل متناهي ال�صغر يف فل�صطني، وللخدمات   

والن�صاطات املختلفة التي تقدمها "اأ�صالة" و"اإرادة" للمقرِت�صات وللمتدربات، وكذلك �صاغت عملية مراجعة الوثائق 

تطوير اأدوات البحث، كما اأن درا�صة معّمقة للتقارير املذكورة اأ�صهمت يف حمتوى التقرير النهائي.

2 .1 . 3  المقابالت:

جري عدد من املقابالت مع جمموعة متنوعة من ذوي العالقة لغر�ص تعزيز اإ�صايف للطبيعة الكيفية للمهمة:
ُ
اأ

جدول رقم )1(: توزيع �ملقابلت

�لتاريخ�ملوقع�مل�صّمى �لوظيفي�ل�صم

2010/06/20رام اهللاملديرة التنفيذية، "اأ�صالة"رمي عبو�صي

2010/07/05رام اهللاملديرة الإقليمي يف ال�صفة الغربيةماري �صّراف

2010/07/05رام اهللمن�صقة الربنامجن�صرين �صويلم

2010/07/15نابل�صم�صوؤولة الإقرا�ص يف مكتب نابل�صمنى اأبو من�صور

2010/07/11جننيمديرة الإقرا�ص يف مكتب جنني�صامية الكيالين

2010/07/11جننيم�صاعدة اإداريةجمدولني زعرور

2010/07/12بيت حلمم�صوؤولة قرو�صكفاح علقم

2010/07/13اخلليلمديرة املنطقة اجلنوبيةرانية اأبو عّيا�ص

2010/07/13اخلليلم�صوؤولة قرو�ص�صو�صن �صراونة
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3 .1 . 3  المجموعات البؤرية:

ُعقدت جمموعات بوؤرية يف خم�صة مواقع مع مقرِت�صاٍت من "اأ�صالة"، كما هو مبنّي اأدناه:

جدول رقم )2(: توزيع �ملجموعات �لبوؤرية

�لتاريخعدد �حل�صور�ملوقع

82010/07/05رام اهلل

172010/07/15نابل�ص

152010/07/11جنني

132010/07/12بيت حلم

132010/07/13اخلليل

66�ملجمـــــوع

4 .1 . 3  ورشات العمل:

ُعقدت ور�صة عمل مع متدربات "اإرادة" يف 22 متوز، 2010، واختريت امل�صاركات من ِقبل "اإرادة" وفقًا للموقع اجلغرايف 

ره. ونوع التدريب الذي حت�صُ

2 .3   البحث الكمي:

1 .2. 3   المسح:

خذ يف الإعتبار عند اختيار العّينة املوقع، 
ُ
جريت عمليتا م�صح، واحدة مع زبائن "اأ�صالة" واأخرى مع متدربات "اإرادة"، واأ

ُ
اأ

النوع الإجتماعي، والفئات العمرية. اجلدولن الالحقان ي�صفان العينتني:

جدول رقم )3(: حجم �لعينة وتوزيعها، تقييم �لأثر – �مل�صتفيد�ت من �خلدمات �ملالية

عدد �لأفر�د �مل�صمولني يف �مل�صح�ملوقع

52رام اهلل

70نابل�ص

190جنني

50بيت حلم

80اخلليل

442�ملجموع



16

جدول رقم )4(: حجم �لعينة وتوزيعها، تقييم �لأثر – متدربات �خلدمات غري �ملالية

عدد الأفراد امل�صمولني يف امل�صحاملوقع

50رام اهلل

42نابل�ص

12جنني

18بيت حلم

27اخلليل

149�ملجموع

تتمتع العينة مب�صتوى ثقة يبلغ )95%( وما ُيقّدر بـِ )5%( هام�ص خطاأ.

3 . 3  توضيحات بخصوص اإلصطالحات المستخدمة:

يتبع هذا البحث الفر�صية باأن قرو�ص "اأ�صالة" �صاهمت يف: اأ( تاأ�صي�ص م�صروع جديد، اأو ب( موا�صلة و/ اأو تو�صيع م�صروع 

القر�ص  اأحدثه  الذي  الأثر  هو  ن  املت�صَمّ فاإن  "القر�ص"،  اإىل  ُي�صار  عندما  باأنه  التنويه  يجدر  وبالتايل،  ذلك،  قبل  قائم 

على املقرِت�صات من خالل م�صروع جديد اأو قائم ون�صاطات امل�صروع – مثل زيادة يف الدخل، حت�صني الو�صع الإجتماعي، 

وعالقات عائلية اأف�صل.

اإ�صافة لذلك، فاإن الفرق بني "مل ُيحدث اأثرًا" و"ل ينطبق" يجب الإنتباه اإليه، فاملقرِت�صات اللواتي اأجنب "ل ينطبق" ُي�صرَن 

اإىل اأن ال�صوؤال ل �صلة له بو�صعهن احلايل، وباملقابل، فاإن الإجابة "مل ُيحدث اأثرًا" ت�صري مبا�صرة اإىل اأثر القر�ص/ امل�صروع 

وتت�صمن اأن املقرِت�صة مل تَر اأي تغيري كنتيجة مبا�صرة خلدمات "اأ�صالة" املالية. وقد مت التنبيه اإىل هذا الفرق مع الباحثني 

امليدانيني خالل جل�صاتهم التدريبية، ومت تو�صيحه للمقرِت�صات يف م�صتهل عملية امل�صح.

دات: 4 . 3  المحدِّ

فيما يتعلق بالتو�صيحات املذكورة �صابقًا بخ�صو�ص الإ�صطالحات، فاإن ا�صتعمال كلمة "قر�ص" يف كل اأجزاء الإ�صتبيان   

قد يكون ت�صبب يف حتامل �صلبي �صخ�صي من ِقَبل املقرِت�صات يف تقييم تاأثري القر�ص مقابل تاأثري احل�صول على م�صروع 

نتيجة للقر�ص اأو حت�صني و�صع امل�صروع ودخله نتيجة احل�صول على القر�ص من "اأ�صالة". كما جتدر الإ�صارة اإىل اأن 

اًل تامًا الت�صليف متناهي ال�صغر والفائدة املرتبطة به، الأمر الذي  الثقافة املحلية، ب�صورة عامة، ل زالت ل تتقبل تقُبّ

رمبا اأ�صاف مفهومًا �صلبيًا لبع�ص الإجابات.

الأكرب  والفاعلية  الأثر  كاملة  ب�صورة  تعك�ص  ل  قد  وبالتايل  فقط،  الغربية  ال�صفة  من  عينة  على  بنيت  الأثر  درا�صة   

للموؤ�ص�صة وخدماتها، وبناًء عليه، يجب النظر اإىل النتائج يف نطاق تلك املتغريات.

اأثناء عملية جمع البيانات، واجه فريقنا حتديات عديدة، ونتيجة لذلك، فقد مت متديد فرتة جمع املعلومات، خ�صو�صًا   

بالن�صبة للمنتِفعات من اخلدمات املالية، مما ت�صبب يف تاأخريات يف اإدخال البيانات، حتليلها واإعداد التقرير:

ال�صبب  وكان  كل اجلهود،  "اأ�صالة" وقف  امليدان، طلبت  البيانات يف  بدء عملية جمع  على  اأ�صبوعني  مرور  بعد   

من  باملقرِت�صات  اخلا�ص  الإ�صتبيان  وخ�صو�صًا  الإ�صتبيانات،  هيكلة  واإعادة  مراجعة  املانحني يف  رغبة  ذلك  يف 
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"اأ�صالة". ومل ت�صتلم "ريادة لالإ�صت�صارات" الن�صخة النهائية من الإ�صتبيانات اإل بعد مرور اأ�صبوعني اإ�صافيني، 
مما اأّدى اإىل تاأخري.

ببع�ص  املحيطة  الإجتماعية  الظروف  ب�صبب  البيانات  جمع  مرحلة  خالل  التجاوب  عدم  من  بع�صًا  واجهنا   

اأنهن ح�صلن على  الن�صاء عدم الإعالن عن  اأولئك  املقرِت�صات، ب�صكل خا�ص يف منطقة رام اهلل، حيث ف�صلت 

لف  قرو�ص من "اأ�صالة" اأو اأية موؤ�ص�صة اأخرى، ويعود ذلك لأ�صباب ح�صا�صة منها الطالق وعدم املوافقة على ال�ُصّ

طاقم  مع  احلالت  هذه  مناق�صة  متت  وقد  عائالتهن.  اأفراد  بني  اأو  جمتمعاتهن  داخل  لها  امل�صاحبة  والفوائد 

يف  مبا  الن�صاء،  اإىل  الو�صول  لت�صهيل  اجلهد  من  الكثري  ببذل  اأ�صالة  وقامت  املهمة،  هذه  فرتة  "اأ�صالة" طوال 
ذلك احلالت ذات احل�صا�صية، ويظّل عدد تلك احلالت يف نطاق احلجم املقبول مقارنة مع حجم العينة الكلية، 

كما ُو�صعت عينة اإ�صافية ومت ا�صتبدال حالت عدم التجاوب مبقرِت�صاٍت اأخريات، وقد ت�صبب ذلك يف تاأخريات 

اإ�صافية.

ب�صبب التاأخريات التي ح�صلت يف البداية وكذلك عدم الإ�صتجابة، جرى جزء من عملية جمع البيانات )تقييم   

اأقل  الن�صاء  وجعل  البيانات  جمع  تعقيد  من  زاد  الذي  الأمر  رم�صان،  �صهر  يف  املالية(  للخدمات  النفعي  الأثر 

ا�صتعدادًا للتعاون مع باحثينا. 
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القسم األول - اخلدمات املالية:

4.   نتائج البحث – الخدمات المالية:

1 . 4  خلفية عن المشمولين بالمسح:

رّكز امل�صح املتعلق باملقرِت�صات من "اأ�صالة" على خم�ص حمافظات، وهي جنني، نابل�ص، رام اهلل، بيت حلم واخلليل، ومت 

اختيار عينة ممِثّلة، توزعت كما يظهر يف ال�صكل التايل:

�صكل رقم )1(: توزيع �لعينة ح�صب �ملحافظات، مقرِت�صات "�أ�صالة"

وحيث اأن مكتب جنني هو الأقدم من بني كل مكاتب "اأ�صالة" )يعمل منذ 2002(، فاإن العينة ت�صمل عددًا اأكرب بكثري من 

بامل�صح  امل�صمولت  املقرِت�صات  فاإن غالبية  الُعمري،  للتوزيع  وبالن�صبة  الأخرى.  باملحافظات  امل�صتفيدات من جنني مقارنة 

بع )25.3%( يف الفئة 40-49، يليها )21.3%( اأ�صغر �صنًا قلياًل، اأي بني  )34%( من الفئة العمرية 30-39، وحوايل الُرّ

20 و29 عامًا من العمر.

�صكل رقم )2(: توزيع �لعينة ح�صب �لُعمر، مقرِت�صات "�أ�صالة"
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فقط الُثّلث )32.5%( من الزبائن امل�صمولت بامل�صح ل يُعلن اأحدًا يف الوقت احلا�صر، ويبدو اأن ما بني 3-4 ُمعالني هو العدد 

الأكرث �صيوعًا بني الزبائن )21.7%(، يلي ذلك 5-6 ُمعالني لدى )%19(.

�صكل رقم )3(: عدد �ملُعالني، مقرِت�صات "�أ�صالة"

حني ننظر اإىل معدل الدخل ال�صهري للن�صاء املقرِت�صات، نرى اأن الغالبية )49.4%( تتلقى ما بني 500 و1،499 �صيكل، 

وحوايل ُخم�ص )21.7%( من املُجيبات حت�صل على اأقل من 500 �صيكل، بينما اأ�صارت )19.6%( اإىل اأنها ُتدخل �صهريًا ما 

ل ما يزيد عن 2،500 �صيكل يف كل �صهر.  بني 1،500 و2،499، و�صّرحت )9.3%( فقط من املقرِت�صات باأنها حُت�صّ

ُوّجه للن�صاء �صوؤال اآخر حول الدخل ي�صتف�صر عن مقدار م�صاهمة دخلهن يف ميزانية الأ�صرة �صهريًا، وما يثري الده�صة اأن 

غالبية عظمى من الن�صاء، وهي ن�صبة )81.5%( يعتقدن اأنهن يدعمن ميزانية الأ�صرة مبا ي�صل اإىل 50% ]دعم اأقل من 

10%: 24.2%، دعم 10%-30%: 33.5%، دعم 31%-50%: 23.8%، اأما البقية )18.5%( فهي ت�صاهم مبا يفوق %50.

�صكل رقم )4(: �مل�صاهمة �ل�صهرية يف ميز�نية �لأ�صرة، مقرِت�صات "�أ�صالة"
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2 . 4  معلومات عن الخدمات التي حصلت عليها المقترضات:

معظم الن�صاء اللواتي �صملهن امل�صح ح�صلن على القرو�ص يف 2009 )42.5%( اأو يف 2010 )45.5%(، و12.1% فقط كانت قد 

اأخذت القر�ص يف 2008. من هنا ميكن الإ�صتنتاج اأن قاعدة املقرِت�صات من "اأ�صالة" ازدادت على مدى ال�صنوات الثالث املا�صية.

والتي  "اأ�صالة"،  التي تقّدمها   )MIL( ال�صغر الفردية متناهية  القرو�ص  ا�صتفدن من  اأن غالبية املقرِت�صات  امل�صح  يبنّي 

ترتاوح ما بني 1،000 و5،000 دولر اأمريكي )59.8%(، ويلي ذلك )34.4%( من الن�صاء ا�صتفدن من قرو�ص املجموعات 

)GL(. فقط ما يقارب )5.8%( من كل املقرِت�صات امل�صمولت يف عملية امل�صح اأخذن قرو�صًا فردية �صغرية )SIL(، والتي 

تفوق قيمتها 5،500 دولر اأمريكي يف ال�صنوات الثالث املا�صية )2008، 2009، 2010(.

�صكل رقم )5(: نوع �لقرو�ص �لتي ح�صلت عليها �ملقرِت�صات

تفاوتت مبالغ القرو�ص امل�صتلمة من "اأ�صالة" تفاوتًا كبريًا ما بني املقرِت�صات، كما ي�صف اجلدول الالحق:

جدول رقم )5(: قيمة �لقر�ص �مل�صتلَم بال�صيكل

14.8%اأقل من 3،000

5،999 – 3،000%16.6

8،999 – 6،000%19.1

11،999 – 9،000%12.3

14،999 – 12،000%13.0

17،999 – 15،000%5.0

20،999 – 18،000%12.8

6.4%21،000 فما فوق

لت املقابالت مع م�صوؤويل القرو�ص يف الفروع املختلفة اإىل اأن قرو�ص الأعمال متناهية  وبالن�صبة ملنهجية القر�ص، فقد تو�صّ

ال�صغر احتلت املركز الأكرث �صعبية بني املقرِت�صات، فقد اأ�صار م�صوؤولو القرو�ص من بيت حلم، جنني، نابل�ص، ورام اهلل اإىل 
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اأن املقرِت�صات يف معظم احلالت ي�صتفدَن من قرو�ص الأعمال الفردية متناهية ال�صغر، اأما بالن�صبة للخليل، فقد قالت 

�صو�صن �صراونة اأن "معظم قرو�ص الأعمال متناهية ال�صغر املوزعة للمقرِت�صات ا�صتندت اإىل منهجية القر�ص الإ�صالمي".

ل التايل: وك�صفت املقابالت اأي�صًا اأن املناطق املختلفة �صهدت اأحجامًا خمتلفة ملتو�صط القرو�ص، كما يف�صّ

رام اهلل وبيت حلم: تراوح حجم متو�صط القرو�ص بني 1،000 و5،000 دولر اأمريكي،  

اخلليل: تراوح متو�صط القرو�ص امل�صتَلمة بني 3،000 و5،000 دولر اأمريكي،  

جنني ونابل�ص: احلجم املتو�صط للقرو�ص كان بني 1،000 و3،000 دولر اأمريكي.  

عالوة على ذلك، وّجه امل�صح الكمي اأي�صًا �صوؤاًل للن�صاء حول عدد دورات الإقرتا�ص التي خا�صتها مع "اأ�صالة"، وكان لفتًا اأن معظم 

الن�صاء دخلن ما بني 1 و3 دورات اقرتا�ص )84%( من "اأ�صالة"، والباقي ذكرَن اأنهن قد بداأَن اأو اأمتمن اأكرث من 3 دورات اقرتا�ص.

"الق�صم الثاين" عن اخلدمات غري املالية املقّدمة عرب م�صروع "اإرادة" من جانب "اأ�صالة"،  اأخريًا، ويف �صاأن ذي �صلة بـِ 

اأ�صارت )8.2%( فقط من املقرِت�صات من "اأ�صالة" اإىل اأنهن تلقني تدريبًا وبناء قدرات من "اإرادة" خالل ال�صنوات الثالث 

الأخرية. ويتوافق هذا مع الغر�ص من م�صروع "اإرادة" الذي يتطلع اإىل تطوير قدرات الن�صاء الرياديات عمومًا دون تركيز 

خا�ص على مقرِت�صات "اأ�صالة".

3 . 4  لماذا "أصالة" بالذات؟

ي�صف  وكما  ال�صوق،  يف  اآخرين  خدمات  دي  مزِوّ بني  "اأ�صالة" من  لـِ  الن�صاء  لختيار  املختلفة  الأ�صباب  امل�صح  ا�صتك�صف 

ال�صكل يف الأ�صفل، فقد مت حتديد ال�صمعة الطيبة لـِ "اأ�صالة" )92.1%( على اأنها ال�صبب الرئي�صي. ويبدو اأن َكون املوؤ�ص�صة 

"اأ�صالة" املتوا�صلة منذ فرتة طويلة يف  متخ�ص�صة يف تقدمي التمويل متناهي ال�صغر للن�صاء )68.5%(، وكذلك جتربة 

"اأ�صالة".  للن�صاء لالن�صمام خلدمات  قويًا  اقت�صاديًا )53.5%(، مّثال حافزًا  الفل�صطينية  املراأة  العمل يف جمال متكني 

وجدير بالذكر اأن اخلدمات غري املالية كانت مهمة بالن�صبة لـِ )37.4%( من املقرِت�صات فقط.

�صكل رقم )6(: �أ�صباب �ختيار "�أ�صالة"، مقرِت�صات "�أ�صالة"
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اأن )91.3%( من املقرِت�صات املُجيبات ا�صتخدمن  "اأ�صالة"، فقد َتبني  تباَين احلافز لدى الن�صاء لأخذ قرو�ص مالية من 

قرو�ص "اأ�صالة" لغر�ص حت�صني اأو�صاعهن املعي�صية ب�صكل عام، واأ�صارت )78.2%( من املقرِت�صات اإىل �صعوبات اقت�صادية 

اأعمالهن  تاأ�صي�ص  يف  م�صاعدتهن  يف  حا�صمًا  "اأ�صالة" عاماًل  لـِ  املالية  اخلدمات   )%74.6( وجدت  بينما  اأ�صا�صي،  كدافع 

اخلا�صة. اأما حت�صني املهارات )30.7%( وتعزيز الإ�صتقاللية الذاتية )33.7%( فقد ُو�صفا بالأقل اأهمية بالن�صبة للم�صاِركات. 

لـِ  لالإن�صمام  عديدة  اأ�صباب  الن�صاء  لدى  اأن  املختلفة  الفروع  من  القرو�ص  م�صوؤويل  مع  جريت 
ُ
اأ التي  املقابالت  واأظهرت 

"اأ�صالة"، حيث قالت كفاح علقم، م�صوؤولة قرو�ص يف بيت حلم، اأن "الن�صاء يتوجهن اإىل "اأ�صالة" لكي ي�صبحن �صانعات 
قرار ومن اأجل حت�صني اأحوالهن املعي�صية من خالل تعزيز اأو�صاعهن الإقت�صادية". والالفت، وفقًا ملا ذكره م�صوؤولو القرو�ص، 

اأنه ما اإن تن�صم الن�صاء لـِ "اأ�صالة"، فاإن العديد منهن يحافظن على عالقات طويلة الأمد مع "اأ�صالة"، وب�صبب ارتياحهن 

من اخلدمات املقّدمة، فاإن بع�ص الن�صاء قد بداأن بقر�ص متناهي ال�صغر بقيمة 1،000 دولر اأمريكي ويف بع�ص الأحيان 

متّكَن من احل�صول على قرو�ص مبجموع كلي ي�صل اإىل 10،000 دولر اأمريكي على مر ال�صنني.

مناق�صات املجموعات البوؤرية مع املقرِت�صات ك�صفت عن اأ�صباب ودوافع خمتلفة جدًا لالإن�صمام لـِ "اأ�صالة"، والقائمة التالية 

تلخ�ص اأكرث الإجابات وثاقة لل�صلة:

امل�صاعدة يف بدء عمليات م�صروع جديد.  

تو�صيع وتطوير م�صروع قائم.  

حت�صني الو�صع املايل ال�صخ�صي وذلك اخلا�ص بالعائلة.  

م قرو�ص اآخر. كما جرى الرتكيز يف املناق�صات مع املقرِت�صات على مزايا وم�صاوئ التعامل مع "اأ�صالة" بدًل من اأي مقِدّ

نقاط �لقوة:

الطاقم:  

عالقة جيدة ووّدية مع الطاقم، خ�صو�صًا م�صوؤويل القرو�ص.  

احرتام متبادل.  

م�صاندة متوا�صلة للمقرِت�صات كلما كانت هناك حاجة.  

زيارات ميدانية منتظمة.  

متابعة م�صتمرة.  

الإجراءات:  

تاأخريات قليلة بالإجراءات ويف �صرف القر�ص.  

اجلداول الزمنية لل�ّصداد:  

مرونة يف ت�صديد الدفعات امل�صتحقة ح�صب احلالة.  

التمكني:  

ت�صجيع للم�صاركة الفاعلة.  
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تطبيق عملي.  

تنمية الثقة وال�صخ�صية.  

الوعي باحلقوق.  

فر�ص للنمو:  

الت�صبيك.  

الدعم غري املايل.  

التدريب والإر�صاد.  

مو�طن �ل�صعف:

الكفالء:  

احلاجة امل�صتمرة للكفالء )للقرو�ص التي تزيد عن 3،000 دولر اأمريكي( رغم وجود عالقة طويلة الأمد مع "اأ�صالة".  

لي�ص لدى "اأ�صالة" نظام مكافاأة لأولئك املقرِت�صات اللواتي قمن بالت�صديد بانتظام بدون تاأخري، كاإلغاء �صرط   

الكفيل مثاًل.

اجلدول الزمني لل�ّصداد:  

بالن�صبة  الت�صديد(، خ�صو�صًا  اأو متديد فرتة  الأق�صاط  اأحيانًا تكون عالية جدًا )تقليل قيمة  امل�صرتدة  الدفعات   

للقرو�ص الكبرية.

ن�صبة فائدة عالية.  

حجم وتكرار القر�ص:  

اأحيانًا يكون حجم قر�ص البداية )اأول قر�ص( �صغريًا جدًا لكي ميّكن فعاًل من الإنطالق.  

ل توجد اأية اإمكانية للح�صول على قرو�ص اإ�صافية اأثناء دورة الإقرا�ص الأوىل قبل ت�صديد )70%(، والتي يكون   

التو�صع خاللها الأكرث ح�صمًا فعليًا.

�صعر �صرف العملة:  

الفروقات يف �صعر �صرف العملة اأّثرت �صلبًا على امل�صاريع يف بع�ص احلالت، وميكن مناق�صة هذا الأمر مع اجلهة املانحة.  

الإعالم بخ�صو�ص كل اخلدمات:  

معلومات غري كافية تتوفر عن خدمات "اأ�صالة" املختلفة، وخ�صو�صًا فيما يتعلق بتوفر خدمات غري مالية عرب "اإرادة".  

الت�صويق:  

م�صاندة غري كافية بخ�صو�ص الت�صويق.  

"اأ�صالة" ل ُتي�ّصر م�صاركة املقرِت�صات يف اأ�صواق حملية )على �صبيل املثال �صوق �صعبي يف رام اهلل( ويف معار�ص   

اإقليمية على اأ�صا�ص دائم.
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4 . 4   الخدمات غير المالية:

كما ُذكر �صابقًا )يف الق�صم املتعلق باملعلومات عن اخلدمات امل�صتَلمة من اأ�صالة(، فقد ح�صل )8.2%( فقط من مقرِت�صات 

"اأ�صالة" على خدمات غري مالية اأي�صًا، على �صكل تدريب وبناء قدرات من "اإرادة". وحني �ُصئلن اإن كّن بحاجة اإىل م�صاعدة 
غري مالية، اأجابت )22.3%( من املقرِت�صات الفاعالت باأنهن يرغنب يف ح�صور دورات تدريبية ويف حت�صني قاعدة املهارات 

اأن املقرِت�صات  اإىل حٍد ما، بحقيقة  العدد املنخف�ص،  "اأ�صالة". ميكن تف�صري هذا  اأثناء َعقدهن مع  اأو  لديهن �صواء قبل 

"اأ�صالة". حت�صل املقرِت�صات على ا�صت�صارات مبا�صرة لكل منهن قبل  يتلقني فعاًل عددًا من اخلدمات امل�صاِندة من ِقبل 

ر لهن خيار  اأية مرحلة طوال فرتة دورة القر�ص، كما يوَفّ اإ�صافيني يف  اإر�صاد وتدريب  البدء يف القر�ص، وي�صتطعن طلب 

احل�صول على ا�صت�صارة اإ�صافية تتعلق بامل�صروع على وجه التحديد من جانب خبري/ة توظفهم "اأ�صالة" خ�صي�صًا لغر�ص 

م�صاندة وتطوير م�صاريع املقرِت�صات.

املالية  غري  اخلدمات  من  كل  من  ا�صتفدن  املقرِت�صات  بع�ص  باأن  قرو�ص  م�صوؤويل  مع  اأجريت  التي  املقابالت  اأو�صحت 

)"اإرادة"( واخلدمات املالية من "اأ�صالة"، ويختلف ترتيب تلقي هذه اخلدمات، حيث اأن بع�ص الن�صاء مل تبداأ يف احل�صول 

خريات على 
ُ
على قرو�ص اإل بعد تلقي تدريب اأ�صا�صي يف اإدارة امل�صاريع، م�صك الدفاتر، الت�صويق وغريه، بينما ح�صلت ن�صاء اأ

دورات لتعزيز اأبعد ملهاراتهن يف الوقت الذي كانت م�صاريعهن تعمل فعاًل.

ب�صكل عام، �صّرح م�صوؤولو القرو�ص باأن فردية التدريب حتظى بتقدير كبري بني املقرِت�صات واملتدربات، حيث يتم حتديد 

احتياجات التدريب من خالل تقييم احتياجات اأويل، مما يوؤدي اإىل �صمان الإ�صتفادة من املهارات املوجودة وبناء جمموعات 

جديدة من املهارات وفق ما يتطلبه الأمر. بالإ�صافة لذلك، يعتقد م�صوؤولو القرو�ص اأن التدريب والإ�صت�صارات من خالل 

خرباء يف ميادين حمددة، مثل تربية النحل، خدمات �صالونات التجميل، وغريها، ُيعترب �صروريًا.

اأخريًا، يرى م�صوؤولو القرو�ص اأن "اأ�صالة"، بتقدميها رزمة من اخلدمات املالية وغري املالية للمقرِت�صات، مل ت�صبح فقط 

حتقيق  يف  وبالتايل  م�صاريعهن  اأفكار  حتقيق  يف  املقرِت�صات  جناح  احتمالية  من  زادت  اأي�صًا  ولكنها  للن�صاء،  جذبًا  اأكرث 

امل�صاريع ذاتها. يف الق�صم 4.6.4، وحتت عنوان "التطور ال�صخ�صي للمقرِت�صات"، هناك و�صف اأكرث اإ�صهابًا لحتياجات 

املقرِت�صات ورغباتهن يف اخلدمات غري املالية.

5 . 4   مدى الرضا:

ب�صورة عامة، فاإن الغالبية العظمى من املقرِت�صات )85.5%( عرّبَن عن ر�صاهن اإزاء "اأ�صالة"، كما قدمت املقابالت مع 

"اأ�صالة"  اأن الن�صاء مرتاحات حتديدًا مع  م�صوؤويل القرو�ص �صورة م�صابهة جدًا، وبّينت املقابالت مع م�صوؤويل القرو�ص 

لالأ�صباب التالية:

الو�صول ال�صهل للخدمات.  

ال�صروط املوجودة اأف�صل من تلك التي تعر�صها البنوك، خ�صو�صًا فيما يتعلق بالكفالء: اأ�صارت الن�صاء اإىل ارتياح   

كبري بالأحكام املتعلقة بالكفالء، اإذ تقبل "اأ�صالة" اأي �صخ�ص يف هذا ال�صاأن له دخل منتظم وثابت ليمّثل كفياًل 

للمراأة، بينما الُنّظم املتبعة يف البنوك تبدو اأ�صد �صرامة، حيث ُيطلب من الكفيل فتح ح�صاب اإيداع يف البنك. كما 

اأ�صارت املقرِت�صات اإىل اأنه يف حالة عدم متكنهن من ت�صديد الدفعات ح�صب اجلدول الزمني املعّد، ل يتم �صحب 

املبلغ امل�صار اإليه اأوتوماتيكيًا من احل�صاب البنكي للكفيل، وهو اأمر يبدو اأكرث �صرامة يف حالة البنوك.
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مرونة اجلدول الزمني لل�ّصداد.  

اأن  القرو�ص  م�صوؤولو  وذكر  درا�صات اجلدوى،  اإجراء  كبري من  ارتياح  اإىل  املقرِت�صات  اأ�صارت  درا�صة اجلدوى:   

ال�صديدة  الثقة  وبناء  اأف�صل  ب�صورة  م�صاريعهن  ون�صاطات  اأفكارهن  هيكلة  من  الن�صاء  متّكن  اجلدوى  درا�صات 

لديهن، حيث غالبًا ما متنح درا�صة جدوى ناجحة و�صاملة املراأة تعزيزًا للثقة وبالتايل حُت�ّصن الأداء الكّلي.

مقدار القر�ص فيه مرونة ويعتمد على حجم امل�صروع.  

اجلمع بني اخلدمات املالية والتدريب غري املايل املقدم من "اإرادة" يوّفر رزمة �صاملة.  

التدريب والإ�صت�صارات يوّفران توجيهًا هامًا.  

امل�صاكل  وت�صاُرك  الإر�صاد  بطلب  للمقرِت�صات  ت�صمح  الفرعية:  املكاتب  يف  للمقرِت�صات  املفتوح  الباب  �صيا�صة   

وال�صعوبات التي يواجهنها اأثناء عمل م�صاريعهن.

واأي�صًا، يجد م�صوؤولو القرو�ص اأن بقاء العديد من املقرِت�صات مع "اأ�صالة" ل�صنوات عديدة ي�صري اإىل م�صتوى عاٍل من الر�صا، 

جريت يف جنني عن الق�صة التالية، التي توؤكد ارتياح املقرِت�صة ومت�صكها بـِ "اأ�صالة" لعدة �صنوات.
ُ
وقد ك�صفت املقابلة التي اأ

"ح�صلت عائ�صة جابر على اأربعة قرو�ص خالل ال�صنوات اخلم�ص املا�صية، كان القر�ص الأول يف العام 2006 بقيمة 2،000 
دولر اأمريكي، الثاين يف 2007 وقيمته 2،000 دولر اأمريكي، الثالث يف 2009 بلغ 4،000 دولر اأمريكي، والرابع يف 2010 

بقيمة 5،000 دولر اأمريكي. عائ�صة هي امراأة مطلقة تعي�ص مع اأطفالها الثالثة، وبعد اأن تركها زوجها حّولت اإحدى الغرف 

يف منزلها اإىل متجر با�صتخدام القرو�ص التي ح�صلت عليها من "اأ�صالة"، وحاليًا، اأ�صبح متجرها معروفًا يف خميم جنني".

1 . 5 . 4   العالقات بين "أصالة" والمقتِرضة 1:

اأهداف املوؤ�ص�صة كانت وا�صحة ملعظم املقرِت�صات )80.4%(، كما وجدت الن�صاء املُجيبات اأن �صروط احل�صول على خدمات 

مالية )77.6%( ومنافع تلقي القرو�ص )77%( قد ُعر�صت ب�صكل وا�صح من جانب "اأ�صالة".

واإذا نظرنا اإىل احتياجات الن�صاء، فاإن الغالبية، وحتديدًا )83.6%(، تعتقد اأن "اأ�صالة" تقوم بتلبية احتياجاتهن، واأ�صارت 

)80.9%( من الن�صاء اإىل اأن "اأ�صالة" وطاقمها يدركون جيدًا جدًا احتياجات املقرِت�صات واملنتِفعات واأنهم كانوا متفهمني 

اإزاء العديد من امل�صاكل التي واجهتها الن�صاء طوال فرتة تنفيذ م�صاريعهن )%73(.

�صهولة الو�صول ُو�صف من املقرِت�صات امل�صمولت بامل�صح باأنه ُمر�ٍص، وراأت )87.3%( اأن الو�صول اإىل املكاتب الفرعية اأمٌر 

�صهل، بينما اأعداد مقاربة )83.7%( مل تواجه اأية م�صاكل يف الو�صول اإىل م�صوؤويل القرو�ص يف املكاتب املختلفة، وتدعم 

هذا حقيقة اإفادة )86.6%( من املقرِت�صات املُجيبات باأنهن عوملَن مبهنية من جانب الطاقم.

كما ُو�صف مو�صوع املتابعة باأنه ُمر�ٍص من )76.3%(، وترى )70.6%( اأن جهود "اأ�صالة" يف املتابعة من خالل الزيارات 

امليدانية للم�صاريع كانت اإيجابية. وجتُدر املالحظة باأن )57.8%( فقط من املقرِت�صات عرّبن عن الر�صا من جهود املتابعة 

من جانب اخلرباء واملخت�صني للم�صاريع، اإل اأن )35.6%( اأ�صرن اإىل حيادية اإزاء هذا الأمر. قد تكون هذه اإ�صارة اإىل اأن 

اأو ت�صغيل م�صاريعهن، وعلى الأرجح مل تنخرط يف جهود بناء  الكثري من الن�صاء مل تتعامل مع خرباء طوال فرتة تاأ�صي�ص 

قدرات يف مو�صوع امل�صروع، وبالتايل لي�ص لها اأي راأي بهذا ال�صاأن، اأو اإن مل يكن كذلك، فاإن الدرجة الأقل من الر�صا قد 

توؤ�صر على اأن الن�صاء يرغنب يف روؤية م�صاندة اإ�صافية من اخلرباء يف امل�صتقبل.

  الإجابات الإيجابية تعني جمموع الإجابات بـِ »ُمر�ٍص جدًا« و«مر�ٍص«
 1
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وقد لوحظ م�صتوى اأقل من الر�صا فيما يتعلق بالتايل:

تقدمي حلول بديلة: عند مواجهة م�صاكل، ورغم اأن الن�صاء قد اأ�صرن، كما َتقّدم، اإىل اأن طاقم "اأ�صالة" متفهم جدًا،   

فاإن عددًا اأقل من الن�صاء، وحتديدًا )62.5%(، راأيَن باأن "اأ�صالة" كانت تقدم حلوًل بديلة من اأجل حل امل�صاكل.

ت�صويق منتجات �ملقرِت�صة: عرّبت )40.2%( عن الر�صا من دعم "اأ�صالة" يف ت�صويق منتجات املقرِت�صة بينما اأظهر   

الُثّلث )33.3%( حيادًا ب�صاأن املو�صوع، ويعني ذلك �صمنًا اأن هذا الُثّلث من عدد الن�صاء قد ل يكّن فّكرَن يف، اأو احتجن 

اإىل، الت�صويق لعمليات م�صاريعهن، اأي اأن منتجاتهن قد ر�ّصخت فعاًل ال�صوق الذي ا�صتهدفته اأو اأنها لي�صت بحاجة اإىل 

الت�صويق حيث اأن ال�صتهالك هو بالأ�صا�ص حملي.

يلخ�ص اجلدول التايل النتائج املذكورة اأعاله:

جدول رقم )6(: م�صتوى �لر�صا عن �جلو�نب �ملختلفة لعلقات "�أ�صالة" مع �لزبون، مقرِت�صات "�أ�صالة"2

�لر�صا عنهاجو�نب �لعلقة

87.3%�صهولة الو�صول ملكاتب "اأ�صالة"

86.6%التعامل والتوا�صل اجليد مع موظفي القرو�ص

85.5%العالقة مع "اأ�صالة"

83.9%�صهولة الو�صول اإىل م�صوؤويل القرو�ص

83.6%تلبية احتياجات املقرِت�صات

80.9%تفّهم احتياجات املقرِت�صات

80.4%و�صوح اأهداف املوؤ�ص�صة

77.6%و�صوح �صروط اخلدمات املالية

77.0%و�صوح منافع اخلدمات املالية

76.3%متابعة عامة

73.0%تفّهم للم�صاكل التي تواجه امل�صاريع

70.6%زيارات ميدانية ومتابعة امل�صاريع

62.5%تقدمي حلول بديلة للم�صاكل التي ُتواجه املقرت�صات

57.8%متابعة من خالل خرباء

40.2%م�صاعدة املقرِت�صات يف ت�صويق منتجاتهن

بّينت املقابالت مع م�صوؤويل القرو�ص باأن طاقم "اأ�صالة" و�صع ن�صب عينيه تر�صيخ وت�صجيع عالقات قوية وطويلة الأمد 

�ص  مع املقرِت�صات، وذكرت �صامية الكيالين، م�صوؤول الإقرا�ص يف فرع جنني اأن "90% من وقت م�صوؤويل القرو�ص يخ�صَّ

لبناء الثقة والعالقات الإجتماعية". يحاول الطاقم م�صاندة الن�صاء من خالل زيارات منتظمة اإىل امل�صروع وت�صجيع زيارات 

املقرِت�صات اإىل مكاتب املوؤ�ص�صة، حيث يتيح هذا التفاعل املتوا�صل للطاقم بناء الثقة والئتمان، الأمر الذي ي�صّهل عملهم 

ويجعله اأكرث راحة.

 الن�صب املئوية هنا متّثل جمموع الإجابات بـِ "ُمر�ٍص جدًا" و"ُمر�ٍص"
2
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2 . 5 . 3   عملية تقديم الطلب 3:

وفقًا لـِ )84.1%( من املقرِت�صات، فقد كانت عملية تقدمي طلب القر�ص لـِ "اأ�صالة" �صهلة، كما مت توفري الكثري من الفر�ص 

لال�صتفادة من قرو�ص كهذه ح�صب راأي )75.6%(، واإىل جانب ذلك، عرّبت )77.5%( عن الر�صا عن اإجراءات تقدمي 

الطلبات:

اإجراءات املوافقة: عرّبت )73.7%( عن الر�صا.  

�صروط واإجراءات عملية اإجراء القر�ص: )70.3%( من املقرِت�صات را�صيات عن مقّومات العملية املتبعة حاليًا   

لإجراء القر�ص.

حماية احلق القانوين: تعترب )72.4%( من املقرِت�صات اأنف�صهن حمميات بالن�صبة مللكية امل�صاريع.  

مدة اإجراء القر�ص: جتد )74.2%( اأن املدة بني املوافقة على القر�ص و�صرف مبلغ القر�ص ُمر�صية.  

الإجراءات واملتطلبات القانونية: ُو�صفت باأنها معقولة من )71%( من املقرِت�صات.  

امل�صاعدة املقّدمة من "اأ�صالة" بخ�صو�ص الوثائق املطلوبة: وجدت )71.2%( طاقم "اأ�صالة" م�صاندًا يف عملية   

جتميع الوثائق ال�صرورية املطلوبة لتقدمي القر�ص الأّويل.

وعندما �ُصئلت املقرِت�صات حول ما اإذا كَنّ را�صيات عن قيمة القرو�ص التي ح�صلن عليها من "اأ�صالة"، عرّبت )%63.3( 

عن ر�صاهن، بينما اأ�صارت )12.9%( اإىل عدم الر�صا واإىل اأنهن كّن يرغنب يف احل�صول على مبالغ اأكرب، واأظهرت البقية 

)23.8%( عدم اكرتاث بهذه النقطة.

3 . 5 . 4  عملية سداد القرض:

مقارنة باإجراءات تقدمي الطلب حيث تراوح معدل الر�صا بني 70%-80%، كانت الن�صاء انتقاديات فيما يتعلق بن�صب الفائدة 

بينما  "اأ�صالة"،  تطلبها  التي  الفائدة  را�صيات عن  فقط  فاإن )%27.1(  اأدناه،  يظهر  وكما  لل�ّصداد،  الزمنية  وباجلداول 

ن�صف عدد املقرِت�صات امل�صمولت بامل�صح )50.6%( راأيَن اأن ن�صبة الفائدة غري منا�صبة/ عالية جدًا.

اإ�صافة لذلك، وكما يتبنّي اأدناه، فاإن قيمة دفعة ال�ّصداد �صهريًا كانت معقولة وفقًا لـِ )43.3%(، بينما هناك )23%( يرغنب 

يف روؤية دفعات �صداد اأ�صغر. قيمة الدفعة ال�صهرية امل�صّددة م�صتقة من املعادلة التالية:

 + الر�صوم
4

قيمة القر�ص + الفوائد

5

اأجل الدين

وبالن�صبة للجدول الزمني لل�ّصداد، عرّبت )47.7%( عن ر�صاهن، بينما يبدو اأن اجلدول الزمني كان غري ُمر�ٍص بالن�صبة لـِ 

)17.9%( من املقرِت�صات، كما ينبغي التنويه اإىل اأن الأ�صئلة الثالثة يف الأ�صفل قوبلت باإجابة "حُمايدة يف هذا الأمر" من 

متو�صط )34.0%( من املُجيبات.

 الإجابات الإيجابية تعني جمموع الإجابات بـِ "ُمر�ٍص جدًا" و"ُمر�ٍص"
3

  

 )بناًء على درا�صة للتدفق املايل تبنّي مقدار ما ت�صتطيع املراأة ت�صديده بعد تدبري احتياجات الأ�صرة(
4

  

  فرتة القر�ص، اأي 12 اأو 30 �صهرًا
5
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�صكل رقم )7(: م�صتوى �لر�صا عن عملية �ل�ّصد�د

6 . 4   األثر:

خ�ص�ص امل�صح ق�صمًا كاماًل لالأثر الذي ترى الن�صاء اأن خدمات "اأ�صالة" املالية قد اأحدثته بالن�صبة لهن، وك�صفت املناق�صات 

مع املقرِت�صات عن اأثر كبري على م�صتويات خمتلفة. خالل بحثنا، قدمت امل�صتفيدات ال�صهادات التالية:

"ح�صلت على قر�صي الأول وتغريت �صخ�صيتي، تغري م�صتوى التوا�صل، وتغريت اهتماماتي. �صابقًا مل يكن لدي موا�صيع   

ناق�صها. حتى عندما اأحتدث اإىل 
ُ
لأحتدث ب�صاأنها، واهتمامي الوحيد كان الطهو، ولكن الآن لدي اأ�صياء اأكرث اأهمية لأ

زوجي، يبدو اأننا نتقا�صم خلفية ومعرفة م�صرتكتني".

"�صابقًا كنت وزوجي نت�صاجر يوميًا لأننا مل نكن قادرين على تلبية احتياجات اأطفالنا، مل يكن با�صتطاعتنا �صراء ما   

اأ�صرتي حيث يطلب مني كل  اأ�صبحت ع�صوًا مهمًا يف  "اأ�صالة" حت�صن و�صعنا املايل.  اأطفالنا، ومب�صاعدة  يطلبه منا 

اأطفايل وحتى زوجي املال وامل�صاعدة، وحتى اأنني �صرت قادرة على الذهاب واملجيء مثلما اأ�صاء، واأنا الآن فرد م�صتقل 

يف العائلة موؤهل ل�صنع القرارات حني احلاجة".

"م�صروعي كان اآخذًا يف التدهور، وبداأت الأمور بالنهيار، وفقط بعد اأن حتقق القر�ص حت�صن و�صعي وو�صع اأ�صرتي من   

جديد. كان القر�ص داعمًا لنا، ومن خالل ازدياد الدخل، اأتاح لنا بناء بيتنا اخلا�ص بنا".

"رف�ص زوجي فكرة قيامي بتاأ�صي�ص عمل اأو اأخذ قر�ص، ومل يَر باأن الأمر منا�صب ومل يعتقد باأنه �صيكون مربحًا. وفقط بعد   

اأن جنح م�صروعي، بداأ زوجي يف تقبل الفكرة، وبداأ ي�صاعد امل�صروع وي�صاندين وعملي. لقد تغريت حياتنا منذ ذلك احلني".

"من خالل م�صروعي، متكنت من الإثبات لنف�صي وملجتمعي باأنني متمكنة اقت�صاديًا. بعد اأن ُطّلقت، عدت لأعي�ص مع   

لأربي  املنزل  باملكوث يف  والدّي  اأمرين  املنزل، حيث  مغادرة  ُمنعت من  لأنني  بالعجز  و�صعرت  اأطفايل،  ومعي  والدّي 

اأطفايل. قررت اخذ قر�ص من "اأ�صالة" لكي اأفتح متجرًا يف رام اهلل لأبيع ف�صاتني الزفاف، اإل اأن هذا مل يكن مقبوًل 

من عائلتي لأنني كنت م�صطرة للعودة اإىل البيت متاأخرة يف كل يوم. قررت اأن اآخذ قر�صًا اآخر، وفتحت متجرًا اآخر، 
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وخرجت من بيت والدّي لأعي�ص مع اأطفايل. يف اآخر الأمر، تقبلت عائلتي مو�صوع اإدارتي لعملي اخلا�ص وحتى اأنني 

نة اقت�صاديًا، وقد  بداأت دعمهم ماليًا. وقد تزوجت مرة اأخرى، واأ�صبحت �صيدة اأعمال معروفة يف قريتي. اأنا الآن ممَكّ

ا�صتطعت تغيري حياتي ب�صورة دائمة".

اجلزء املتبقي من هذا الق�صم موّزع على م�صتويات خمتلفة من التحليل، وقد متت درا�صة الأثر على امل�صتوى ال�صخ�صي، 

م�صتوى العائلة، وم�صتوى املجتمع.

1 . 6 . 4   األثر اإلجتماعي – المستوى الفردي:

ذكرت غالبية املقرِت�صات )81.5%( اأنه مع ا�صتهالل القر�ص زادت ثقتهن باأنف�صهن، وتعتقد )18.5%( اأن ثقتهن باأنف�صهن 

اأنهن ميتلكن فعاًل ثقة كبرية باأنف�صهن )ب�صبب م�صروع قائم قبل  اأن بع�ص املُجيبات يعتربن  مل تتاأثر. رمبا يت�صمن ذلك 

القر�ص  اأن  يريَن  ومل  ذلك(  اإىل  وما  ال�صخ�صية،  نوع  اأو  بالنف�ص،  الثقة  لتعزيز  �صابق  تدريب  ب�صبب  اأو  قر�ص"اأ�صالة"، 

�صاهم بتعزيز لتلك الثقة، واأخريات رمبا مل ي�صهدن اأي تغيري يف �صلوكهن كنتيجة مبا�صرة للح�صول على القر�ص. وعلى 

اأي تغيري يف  اإيجابًا )79%( بينما )21%( مل يلحظن  تاأثرا  الذاتي واملعنويات قد  اأن الأمن  نحٍو مماثل، راأت املقرِت�صات 

اإح�صا�صهن بالأمن الذاتي.

�صرَي اإىل اأن ال�صتقاللية تاأثرت اإيجابًا بفعل تلقي القرو�ص من "اأ�صالة"، كما يو�صح ال�صكل التايل:
ُ
كما اأ

�صكل رقم )8(: �أثر قرو�ص "�أ�صالة" على �لإ�صتقللية

باأن تعاملهن مع  "اأ�صالة" يعتقدن  اإذا كانت املقرِت�صات من  ويرتبط هذا الأمر بعالقة مبا�صرة متبادلة مع ال�صوؤال فيما 

الرجال من خارج العائلة ويف املجتمع َتغرّي اإىل الأف�صل، حيث اأ�صارت ن�صبة قريبة )67.2%( اإىل تاأثري اإيجابي، بينما قالت 

)32.8%( من املقرِت�صات املُجيبات اأن خدمات "اأ�صالة" املالية مل يكن لها اأي تاأثري على قدرتهن على التعامل مع الرجال 

من غري اأفراد العائلة.
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وبالن�صبة للن�صاء داخل بيئة العائلة، فقد لوحظ التايل:

جدول رقم )7(: �لتاأثري على �لدور يف �لعائلة بفعل قرو�ص "�أ�صالة" 

ل ينطبقل تاأثرياأثر اإيجابي

0.2%27.9%71.9%القدرة على امل�صاركة يف املناق�صات والتعبري عن الآراء بحّرية داخل العائلة

0.0%28.1%71.7%القدرة على امل�صاركة يف املناق�صات والتعبري عن الراأي بحّرية مع اأفراد العائلة الذكور

اأنهن  بالإ�صافة لذلك، جرى فح�ص الأثر على القدرة على �صنع القرارات، وذكرت )76.5%( من املقرِت�صات املُجيبات 

اأ�صبحت ي�صاركن بفاعلية اأكرث يف �صنع القرارات، ومل ت�صهد )23.5%( اأي تاأثري على قدرات �صنع القرار كنتيجة مبا�صرة 

للقر�ص. كذلك، فاإن القدرة على التعامل مع م�صاكل تواجههن وتواجه م�صاريعهن قد تاأثرت اإيجابًا وفقًا لـِ )76.5%(، اأما 

البقية فال يعتربن اأن امل�صروع قد �صّبب اأي تغيري يف قدراتهن.

2 . 6 . 4   األثر اإلجتماعي – على مستوى العائلة:

مت جتزئة هذا الق�صم اإىل اأق�صام فرعية عديدة ل�صمان حتليل �صامل لالأثر على الن�صاء فيما يتعلق بالعائلة.

1 .2 .6 .4   �لتغري يف �لأدو�ر �لتقليدية للنوع �لإجتماعي يف �لعائلة

الن�صاء  ي�صاعدون  والأخوة،  الآباء  فيهم  مبن  الذكور،  العائلة  اأفراد  بداأ  مدى  اأي  اإىل  امل�صح  ا�صتك�صف  الق�صم،  هذا  حتت 

بفاعلية يف اأعمالهن املنزلية منذ ا�صتلمن القر�ص. ومع اأن غالبية الن�صاء ل ترى عالقة بني القر�ص الذي تلّقينه وَدور و�صلوك 

اأفراد العائلة الذكور، فقد اأبلغ معّدل الُثلث من املُجيبات عن اأثر اإيجابي، وميكن النظر اإىل هذه الن�صبة على اأنها مهمة لو 

اأخذنا بالعتبار التق�صيم ال�صارم للعمل على اأ�صا�ص النوع الإجتماعي والذي، يف العادة، ي�صعب جدًا تغيريه يف ثقافات اأبوية 

وتقليدية.

6
جدول رقم )8(: �لأثر على �لأدو�ر �لتقليدية يف �لعائلة ب�صبب قرو�ص »�أ�صالة« 

ل ينطبقل تاأثري�أثر �إيجابي

3.9%58.1%38.0%هل �صّجع القر�ص اأفراد العائلة الذكور على امل�صاعدة يف اأعمال املنزل )التنظيف والغ�صيل(

4.4%62.0%33.6%هل �صّجع القر�ص اأفراد العائلة الذكور على امل�صاعدة يف املنزل )الطهو(

اإن كنُت متزوجة، هل �صّجع القر�ص زوجك على امل�صاهمة يف تدري�ص الأولد وم�صاعدتهم 

يف حت�صري الفرو�ص املنزلية 

%36.9%51.8%11.3

9.3%51.2%39.5%اإن كنُت متزوجة، هل �صّجع القر�ص زوجك على امل�صاهمة يف حل امل�صاكل التي تواجه الأولد 

فيما يتعلق بالقدرة على التنّقل، قالت )44.3%( من املقرِت�صات اأن احتمالية حتركهن بحرية زادت منذ ح�صولهن على 

القر�ص )واإن�صاء اأو موا�صلة م�صاريعهن(، ولكن يتوجب عليهن اإبالغ اأفراد العائلة الذكور، و)52.2%( من املقرِت�صات مل 

ي�صهدن اأي تاأثري )�صواء كان ذلك زيادة اأو نق�صانًا يف احتمالية مغادرتهن املنزل(، وفقط )3.5%( �صّرحن باأن هذا ال�صوؤال 

غري ذي �صلة بو�صعهن احلايل، مما يعني اأن حرية احلركة مل ي�صبق اأن مّثلت م�صكلة.

 جميع الأ�صئلة الأربعة متت �صياغتها بحيث تفرت�ص اأن تغيريات يف املواقف قد نتجت بعد بداية القر�ص
6
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نتيجة خلدمات "اأ�صالة" املالية، ذكرت )39.1%( من املُجيبات اأن ما ترّتب على القر�ص من دعم للم�صروع، وما تعّلق به 

من زيادة الدخل اأحدث اأثرًا اإيجابيًا يف مقدرتهن على اإقناع اأزواجهن مبغادرتهن املنزل، بينما قالت )55.6%( اأن ل تاأثري 

حدث، و)5.3%( اعتربت اأن هذا ال�صوؤال ل ينطبق على حالتها، الأمر الذي يعني، على الأرجح، عدم وجود زوج.

وبالن�صبة لل�صوؤال فيما اإذا كانت الن�صاء متتلك حرية كاملة لل�صفر وملغادرة املنزل بدون طلب الإذن من اأفراد العائلة الذكور 

منذ اأخذَن القر�ص، مت احل�صول على نتائج ُمقاِربة، كما يلي:

�صكل رقم )9(: �لقدرة على �لتنقل بحّرية ومغادرة �ملنزل بدون طلب �لإذن

2 .2 .6 .4   �مل�صاركة يف �لقر�ر�ت �ملالية ذ�ت �ل�صلة بالعائلة

ب�صكٍل عام، راأت املقرِت�صات اأن الدعم املايل مل�صاريعهن القائمة اأو اجلديدة وما نتج عنه من زيادة يف الدخل والتح�صن يف 

اأن قدراتهن  اإيجابيًا على �صنعهن للقرار يف امل�صائل املالية )78.4%(، بينما قالت )%21.5(  اأّثر  الو�صع الإجتماعي قد 

على �صنع القرار مل تتغري. كما ُوجدت اأمناط اإجابة م�صابهة لالأ�صئلة الثالثة التالية باأغلبية كبرية اأبلغت عن تاأثري اإيجابي 

)معدل: 78.6%( وحوايل اخُلم�ص )معدل: 20.9%( تعترب اأنها مل ت�صهد اأي تاأثري يف ال�صلوك.

القدرة على اإنفاق الدخل.  

القدرة على اتخاذ القرار ب�صان ال�صراء ح�صب حاجاتي.  

القدرة على اإنفاق املال على التغذية اخلا�صة بي.  

وفيما اإذا كان قر�ص "اأ�صالة" قد �صاعد الن�صاء يف توفري تغذية اأف�صل )جودة اأعلى للطعام(، كان ذلك �صحيحًا بالن�صبة لـِ 

)78.2%(، يف الوقت الذي مل تَر )21.1%( اأي تاأثري. وبالن�صبة لدعم اأف�صل لتعليم البن )50%( ولتعليم الإبنة )%45.7(، 

وجدت الغالبية قدرة اأكرب على دعم تعليم اأطفالهن.
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�صكل رقم )10(: �لقدرة على توفري نفقات تعليم �لأطفال

وعندما �ُصئلَن اإىل اأي مدى مّكنهن احل�صول على قر�ص من "اأ�صالة"، وما ترّتب عليه من زيادة الدخل، من امل�صاهمة يف 

�صول، اأجابت )67.7%( من املقرِت�صات باأنهن ل يعتقدن اأن القرو�ص التي تلّقينها كان لها اأي تاأثري على م�صاهمتهن 
ُ
�صراء اأ

�صول مثل )اأر�ص اأو منزل(، وعلى نحٍو مماثل، فاإن )72.1%( مل يحدث اأن �صهدت �صراء اأية اأ�صول، وبالتايل 
ُ
يف �صراء اأ

ت�صجيله باإ�صمها، منذ بداية ح�صولها على القر�ص. ومبا يتوافق مع املذكور �صالفًا، فاإن )60.3%( مل ي�صاهمن يف جتديدات 

يف املنزل كنتيجة مبا�صرة لتعاملهن مع "اأ�صالة". ويدعم هذا اأي�صًا موقف املقرِت�صات اللواتي اأفدَن اأنهن مل ي�صاهمن يف 

نفقات اأية عملية �صراء حديثة لأثاث )55.2%(، اأو �صيارة )67.8%( نتيجة حل�صولهن على قر�ص "اأ�صالة".

�صول
ُ
جدول رقم )9(: �لأثر على �لقدرة على �صر�ء �أ

ل ينطبقل تاأثري�أثر �إيجابي

11.5%67.7%20.9%امل�صاهمة يف �صراء اأ�صول )اأر�ص، منزل، غري ذلك(

12.5%72.1%15.5%امل�صاهمة يف �صراء اأ�صول )ار�ص، منزل، غري ذلك( وت�صجيله با�صمي

5.3%60.3%34.4%امل�صاهمة يف جتديدات يف املنزل

5.7%55.2%39.1%امل�صاهمة يف �صراء اأثاث

11.3%67.8%20.9%امل�صاهمة يف �صراء �صيارة

ميكن روؤية تف�صري ممكن ملا ورد اأعاله يف نوع املوقف الذي وجدت الكثري من املقرِت�صات اأنف�صهن فيه، فقد قررت بع�ص 

الإ�صتثمار  املال لبدء عمليات م�صروع جديد. كل  خريات 
ُ
اأ ا�صتخدمت  لتو�صيع عمليات م�صروع بينما  القرو�ص  اأخذ  الن�صاء 

الن�صاطات �صوف  الت�صغيل، فاإن  التاأ�صي�ص، وفور  اأو  التو�صيع  اإىل  املواد اخلام، وغريها( �صوف يتجه  الأويل )التجديدات، 

حُتِدث دخاًل اإ�صافيًا للن�صاء، والذي على الأرجح �صوف ُينَفق على: اأ( احتياجات الأ�صرة ال�صرورية، و ب( ت�صديد اأق�صاط 

ح اأن تغطي م�صروفات مثل �صراء  القر�ص. وعند انطالق امل�صروع اأو الإ�صتثمار املراد تو�صيعه، فاإن الزيادة يف الدخل ل ُيرَجّ

�صيارات جديدة، اأرا�ٍص اأو منازل، بدًل عن تغطية الإحتياجات الأ�صا�صية وت�صديد الديون والدفعات.
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الالفت اأن الن�صاء اأ�صرن اإىل احتمالية اأقوى مل�صاهمتهن يف ت�صديد ديون العائلة بف�صل خدمات "اأ�صالة" املالية، ويف الوقت 

الذي راأت )48.6%( باأنهن متّكن )اأثر اإيجابي( من امل�صاهمة يف �صداد الدين، الأمر الذي يرفع الأثر الإجتماعي لقر�ص 

"اأ�صالة" بدرجة كبرية، قالت )48.4%( باأنهن مل ي�صهدن اأي تغرّي يف مقدرتهن على ت�صديد الديون بعد اأن ح�صلَن على 
اإن�صاء م�صروع حُمِدث للدخل. وميكن  اأو  اأو�صاعهن الإقت�صادية عمومًا عن طريق موا�صلة  َنّ  "اأ�صالة" وح�َصّ القرو�ص من 

قول ال�صيء ذاته بخ�صو�ص اإعادة ا�صتثمار الدخل، حيث متكنت )56.1%( من املقرِت�صات من الإ�صتثمار من جديد، اإل اأن 

)41.6%( ل ترى اأية عالقة بني قرو�ص "اأ�صالة" ومقدرتهن على اإعادة ا�صتثمار الدخل يف ال�صنوات الأخرية.

اأخريًا، هناك )68.7%( من املقرِت�صات ل يجدن اأنهن متّكن من خالل خدمات "اأ�صالة" من اإقرا�ص املال لأقاربهن، وفقط 

29% راأيَن اأن اإقرا�صًا كهذا يحدث اإىل حٍد ما.

3. 2 .6 .4   �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر�ت بخ�صو�ص �لأمور �لجتماعية د�خل �لعائلة

ب�صكٍل عام، اأ�صارت معظم الن�صاء )57.9%( اإىل درجة ما من امل�صاركة يف �صنع القرارات املتعلقة بالأمور الإجتماعية داخل 

عائالتهن، كما يو�صح ال�صكل التايل، اإل اأن )36.6%( من الن�صاء ل ترى اأي تاأثري خلدمات "اأ�صالة" على قدرة �صنع القرار 

لديهن.

�صكل رقم )11(: �لقدرة على �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر�ت �ملتعلقة بالأمور �لإجتماعية �خلا�صة بالعائلة

وفيما اإذا كان و�صعهن املايل الأف�صل قد �صاعد، اأو مل ي�صاعد، الن�صاء على الإ�صطالع بدور اأقوى يف فر�ص النظام يف تربية 

اأولدهن، اختلفت اإجابات الن�صاء بهذا ال�صاأن، حيث وجدت )51%( ترابطًا اإيجابيًا، و)32.6%( مل تَر اأي تاأثري، وحوايل 

)16.4%( ل يعتقدن اأن هذا ال�صوؤال ينطبق على حالتهن، مما يعني اإما عدم وجود اأولد اأو �صلوعهن قبل الآن يف �صبط 

�صلوك اأطفالهن.

وبالن�صبة ل�صنع القرار املتعلق بتعليم اأطفالهن، راأت املقرِت�صات اأن ن�صاطاتهن املالية )القرو�ص وامل�صاريع( اأظهرت تاأثريًا 

اإيجابيًا )تعليم البن: 42.3%، تعليم البنت: 37.3%(، ولكن بع�ص املقرِت�صات اأجابت بـِ "ل" فيما يتعلق ب�صنع هكذا قرار 
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)تعليم البن: 32.8%، تعليم البنت: 33.6%(، اأما باقي املقرِت�صات فال يعتقدن باأن ال�صوؤال ذي �صلة بو�صعهن واأجنب بـِ 

ينطبق". "ل 

كما ميكن مالحظة اأمناط م�صابهة يف مو�صوع راأي املراأة يف زواج اأولدها، حيث معظم املقرِت�صات املُجيبات تعتقدن اأن هذا 

ال�صوؤال ل ينطبق عليهن )الأبناء: 38.9%، البنات: 39.4%(، و28% زادت لديهن احتمالية امل�صاركة يف قرارات تتعلق بزواج 

اأبنائهن و27% بخ�صو�ص زواج بناتهن، بينما ما يقارب الُثّلث )معدل: 33.3%( ل ترى اأي تاأثري للقرو�ص وامل�صاريع على 

قدرتهن يف �صنع القرار املتعلق بزواج اأولدهن.

4 .2 .6 .4   �مل�صاركة يف �لقر�ر�ت �ملتعلقة بق�صايا �صحية د�خل �لعائلة

ب�صورة عامة، يبدو اأن املقرِت�صات �صهدَن تغيريًا اإيجابيًا يف �صنع القرار ب�صاأن الأمور ال�صحية يف العائلة منذ التحقَن بـِ 

اأدناه: يتبني  كما  "اأ�صالة"، 
جدول رقم )10(: �لتغرّي�ت يف �صنع �لقر�ر يف �لأمور �ل�صحية منذ �حل�صول على قرو�ص "�أ�صالة" 

�لقر�ر�ت  يف  �مل�صاركة  على  �لقدرة 

�ملتعلقة بالنو�حي �ل�صحية للعائلة

�لدفع  يف  �مل�صاهمة  على  �لقدرة 

مقابل خدمات �صحية لعائلتي

حاجات  مقابل  �لدفع  على  �لقدرة 

�لرعاية �ل�صحية �خلا�صة بي

69.1%71.9%72.2%تاأثري اإيجابي

30.9%28.1%27.9%ل تاأثري

ُوجهت للن�صاء املتزوجات اأ�صئلة اإ�صافية لفح�ص قدرتهن على �صنع القرار يف الأمور املتعلقة بال�صحة، ويوّفر اجلدول يف 

ن قدرات الزبائن على امل�صاركة يف القرارات املت�صلة باجلوانب ال�صحية للعائلة )%72.2(،  الأعلى موؤ�صرات هامة على حت�ُصّ

القدرة على امل�صاهمة يف الدفع مقابل خدمات �صحية لأفراد العائلة )71.9%(، والأكرث اأهمية اأن )69.1%( ذكرَن تاأثريًا 

اإيجابيًا على قدرتهن على الدفع لأجل احتياجات الرعاية ال�صحية اخلا�صة بهن، وُيتوقع اأن يكون لهذا الأمر اأثر اإيجابي 

على و�صع الن�صاء �صمن ُبنية العائلة.

بينما مل ت�صهد  اإيجابيًا،  اأثرًا  اأثناء فرتة احلمل، لحظت )%41.6(  الدفع مقابل خدمات �صحية  بالن�صبة لقدرتهن على 

)38%( من املقرِت�صات اأي تغرّي ب�صبب القر�ص وما ترتب عليه من تغرّي يف الو�صع، واعُترب هذا ال�صوؤال ل ينطبق بالن�صبة 

لـِ 20.4% من املقرِت�صات املُجيبات مما يدل على اأنهن: اأ( لي�ص لديهن اأطفال بعد، اأو ب( مل يحدث اأن حملَن منذ اأخذن 

القر�ص من "اأ�صالة". كما كانت الردود على �صوؤال حول قدرة املراأة على اتخاذ قرار ب�صاأن حتديد الإجناب باأمناط م�صابهة.

اأخريًا، ل ترى )61.4%( من املقرِت�صات اأي ترابط بني اخلدمات املالية من "اأ�صالة" اأو م�صاريعهن، وقدرتهن على القرار 

ب�صاأن معا�صرة الزوج، بينما اأ�صارت )30.3%( من الزبائن املُجيبات اإىل اأن نوعًا ما من التغيري يف قدرتهن على اتخاذ قرار 

يف الأمور احلميمية.

5 .2 .6 .4   تقدير �لذ�ت بعد �حل�صول على �لقر�ص

املُجيبات  القر�ص، قالت )79%( من املقرِت�صات  الذات منذ بداية  ب�صاأن تقدير  اأي تغيري قد حدث  اإن كان  �ُصئلن  عندما 

باأنهن �صهدَن تغرّيًا اإيجابيًا، وحوايل اخُلم�ص فقط )20.7%( ذكرَن اأن القر�ص مل يكن له اأي تاأثري على تقديرهن لذاتهن، 

اإيجابيًا للذات  اأنهن ميتلكن ت�صورًا  اأن نظرتهن لأنف�صهن مل تتغري ب�صبب امل�صروع، الأمر الذي يعني �صمنًا  م�صريات اإىل 
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�صابقًا مل�صاندة "اأ�صالة" لهن. اإ�صافة لذلك، يبدو اأن املقرِت�صات بداأن يريَن اأنهن اأكرث فاأكرث ميّثلن دعمًا اقت�صاديًا هامًا 

لعائالتهن، اإذ قالت )71.5%( باأنهن لحظن دعمًا متح�ّصنًا لعائالتهن، اأما البقية )28.5%( فلم يالحظن اأي تاأثري.

وميكن مالحظة اأمناط م�صابهة من حيث بداأت الن�صاء بروؤية اأنف�صهن مو�صع اإ�صارة له اأهميته، منذ بداية القر�ص، وُيتوقع 

اأن يعزز هذا ب�صكٍل اأكرب قدرات �صنع القرار لدى الن�صاء، كما جاء يف النقا�ص ال�صابق. كما ا�صتك�صف امل�صح عن مدى تغرّي 

طريقة التفكري لدى الن�صاء، والذي ميّثله ال�صكل التايل:

�صكل رقم )12(: تغرُيّ وجهة �لنظر ب�صاأن حق �لن�صاء يف �لعمل

احتل اإدراك اأهمية تعليم البنات الأولوية لدى العديد من املقرِت�صات منذ بداية القر�ص/ امل�صروع، وفقًا لـِ )70.8%( من 

املقرِت�صات، كما قالت حوايل اخُلم�ص )20.9%( باأن ل تغيري ح�صل يف وجهات نظرها، بينما اأجابت )8.3%( باأنه "ل 

ينطبق"، مما يعني عدم وجود اأطفال/ بنات. هذا التغيري الإيجابي يف الإدراك ُيتوقع اأن يزيد قدرة الن�صاء على التاأثري على 

قرارات م�صتقبلية تتعلق بتعليم البنات، كما جرى نقا�صه �صابقًا.

واأخريًا، اأ�صارت املقرِت�صات اأي�صًا اإىل تغرُي اإيجابي يف مواقف واآراء اأفراد العائلة، ووجدت غالبية من املقرِت�صات تغيريًا 

اإيجابيًا يف وجهات نظر العائلة ب�صكل عام )71%( ويف وجهات نظر الأقارب الذكور، مثل الأزواج، الآباء، والإخوة )%67.7(.

6 .2 .6 .4  �لعنف �ملنزيل

�َصري، وهي:
ُ
وّجه امل�صح اأربعة اأ�صئلة عن العنف الأ

اأنا ُعر�صة لعنف لفظي داخل عائلتي  

عاين من اإ�صاءات نف�صية داخل عائلتي
ُ
اأ  

اأنا ُعر�صة لعنف ج�صدي داخل عائلتي  

اأنا ُعر�صة لعنف جن�صي داخل عائلتي غالبية الن�صاء )مبعدل: 71%( وجدن الأ�صئلة ل تنطبق عليهن، و)20.4%( )باملعدل( 

اأخريات مل تَر اأي تاأثري لقر�ص "اأ�صالة" على العنف الأ�صري. وجتب الإ�صارة اإىل اأن الأ�صئلة املذكورة اأعاله هي ح�صا�صة جدًا 
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يف املجتمع الفل�صطيني، وبالتايل، قد يف�ّصر هذا اإىل حٍد ما َميل الن�صاء للقول اأن ال�صوؤال غري ذي �صلة باأحوالهن، حيث اأن 

العنف الأ�صري لي�ص �صاأنًا ُيناق�ص عالنية، ول هو قابل للنقا�ص مع اأٍي كان.

3 . 6 . 4   األثر اإلجتماعي – على مستوى المجتمع:

1 . 3 . 6 . 4   �مل�صاركة �ملحلية

حني �ُصئلن عن م�صاركتهن على م�صتوى املجتمع، مل تَر )71.3%( من الن�صاء اأي تغيري يف �صنع القرار يف املجتمع منذ 

بداأن عملهن مع "اأ�صالة"، وباملقارنة، فقد راأت )21.4%( تاأثريًا اإيجابيًا وحت�صنًا يف م�صاركتهن على �صعيد املجتمع منذ 

ذلك احلني.

�صكل رقم )13(: �مل�صاركة يف �صنع �لقر�ر على م�صتوى �ملجتمع �ملحلي

من   )%41.3( راأت  واملجتمع"،  "املراأة  بـِ  تتعلق  توعية  وحما�صرات  حملية  عمل  بور�صات  التحاقهن  حول  �صوؤالهن  وعند 

الن�صاء باأن احتمال ح�صورهن اأحداث كهذه قد ازدادت، و)55.9%( من املقرِت�صات مل تعزو اأي اأثر للقر�ص اأو م�صاريعهن 

اأو  على الأمر املذكور. وعلى نحٍو مماثل، فقد و�صفت )25.8%( من املقرِت�صات ان�صمامهن جلمعيات ن�صائية، منتديات 

موؤ�ص�صات بالأكرث احتمالية منذ بداية/ موا�صلة امل�صروع والتح�صن الذي اأ�صفر عنه يف و�صعهن الجتماعي، اإل اأن الأغلبية 

)69.6%( ل تعترب اأن للقرو�ص اأي تاأثري. واأخريًا، �ُصئلت الن�صاء اإن كَنّ قد و�صلن اإىل موقع �صنع قرار يف جمتمعاتهن، كما 

يت�صح يف ال�صكل التايل:
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�صكل رقم )14(: �لو�صول �إىل موقع �صنع قر�ر على م�صتوى �ملجتمع �ملحلي

2 .3 .6 . 4   وجهة نظر �ملجتمع �ملحلي

كما ي�صّور ال�صكل الالحق، تعتقد املقرِت�صات املُجيبات اأن نظرة املجتمع اأ�صبحت اأكرث اإيجابية اإزاءهّن.

�صكل رقم )15(: �لتغرّي يف نظرة �ملجتمع �ملحلي نحو �ملقرِت�صات �مل�صاِركات

كما بّينت املقرِت�صات اأن م�صاريعهن وم�صاركتهن الإقت�صادية قد زادت من احتمال كونهن مناذج تقتدي بها ن�صاء اأخريات 

دورهن  على  "اأ�صالة" املالية  خلدمات  تاأثري  اأي  مالحظتهن  عدم  اإىل   )%40.7( واأ�صارت   ،)%59.3( جمتمعهن  يف 

كقدوات للغري.
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الإجتماعي وموقعهن يف  باأن و�صعهن  يعتقدن  الن�صاء  اأن غالبية  باملجتمع  املتعلقة  لالإجابات  اأعاله  املذكور  التحليل  اأظهر 

املجتمع �صهد حت�صنًا، ومع ذلك، فالعديد من الن�صاء ذكرن باأنهن ل يجدن اأي ترابط بني م�صتوى م�صاركتهن واخلدمات 

املالية التي ح�صلن عليها من "اأ�صالة"/ م�صاريعهن.وميكن تف�صري هذا كالتايل:

التقليدية  الفل�صطيني  املجتمع  ُبنية  يغرّي  لن  واحدًا  م�صروعًا  ولكن  اإجناز،  ذاته  بحد  وهو  حت�ّصن،  قد  الن�صاء  و�صع  اأ( 

وال�صلطوية املتاأ�صلة، وبناًء عليه، حتى لو ظهرت فر�ص اأكرث للم�صاركة، فقد ل تعترب الن�صاء من املنا�صب النخراط 

اأكرث يف ن�صاطات جمتمعية.

لأن الن�صاء بداأن اأعمالهن اخلا�صة، يتوجب عليهن يف كثري من الأحيان التعامل مع اهتمام متزايد من جانب جمتمعاتهن  ب( 

وعائالتهن، وتبعًا لذلك، رمبا تتجه الن�صاء نحو جتنب جذب املزيد من النتباه لأنف�صهن وعائالتهن، وهكذا تقررن 

عدم النهماك يف جهود اأو منتديات �صنع قرار.

حتى لو حت�ّصن الو�صع الجتماعي للن�صاء وزادت فر�ص م�صاركتهن ب�صبب م�صاريعهن، فاإن امل�صوؤوليات املزدوجة، وهي  جـ( 

م�صوؤوليات العمل والبيت، �صوف لن ترتك لهن �صوى القليل جدًا من الوقت للم�صاركة الفاعلة يف موؤ�ص�صات او منتديات 

جمتمعية.

4. 6 . 4   أثر القرض على التطور الشخصي:

كما يو�صح اجلدول الالحق، فقد دفع التمكني احلديث للمراأة )اقت�صاديًا واجتماعيًا( الن�صاء نحو الرغبة يف تطوير اأنف�صهن 

عن طريق احل�صول على تدريب تنمية مهارات اإ�صايف، وعلى �صوء هذا ال�صتنتاج، ينبغي على "اأ�صالة" دعم الن�صاء، من 

مة عرب "اإرادة" )الرجاء الرجوع اإىل الق�صم  خالل ح�ص�ص وكّرا�صات اإعالمية، ليكون لديهن فهم اأف�صل للخدمات املقَدّ

اخلام�ص(.

جدول رقم )11(: �لطموح �إىل �لتطور �ل�صخ�صي

ل ينطبقل تاأثري�أثر �إيجابي

يف  مهاراتي  لتنمية  تدريبية  )دورات  الذات  تطوير  يف  الرغبة 

الت�صويق، الإدارة املالية، التوا�صل مع الزبائن(

%44.6%52.2%3.2

43.4%42.0%14.5%اإكمال التعليم الثانوي

52.3%32.4%15.3%اإكمال التعليم اجلامعي

املالحظة ال�صابقة اأّكدتها كذلك مناق�صات املجموعة البوؤرية مع املقرِت�صات، والتي ك�صفت عن احلاجة اإىل دعم غري مايل، 

وقد مت حتديد تنمية املهارات على اأنها اأولوية من اأجل تقوية عمليات م�صاريع الن�صاء.

خدمات تطوير الأعمال والت�صويق:  

تطوير فكرة امل�صروع  

تطوير خطة امل�صروع  

درا�صات اجلدوى  

اإدارة امل�صاريع  
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م�صك الدفاتر  

اإعداد امليزانيات  

الت�صويق:  

اأ�صواق حملية واإقليمية  

الت�صبيك  

اأ�صاليب الرتويج  

امل�صاركة يف معار�ص حملية واإقليمية  

بدء اإقامة معار�ص حملية خا�صة بـِ "اأ�صالة" من اأجل املقرِت�صات  

حتديد اأماكن ميكن للن�صاء ا�صتخدامها )جمانًا اأو مقابل ر�صوم قليلة( لت�صويق منتجاتهن، وميكن اأن ي�صمل هذا   

غرفة التجارة، فنادق، مطاعم، وغريها.

الت�صبيك:  

تو�صيل املقرِت�صات ببع�صهن  

تقدمي مناذج ُيقتدى بها/ ق�ص�ص جناح يف املناطق املختلفة  

تنظيم ح�ص�ص تعليمية مع النماذج القدوة/ ق�ص�ص النجاح  

ت�صجيع املقرِت�صات على جتميع ن�صاطاتهن لتجنب التداخل )ت�صجيع التعاون(  

الإعالم عن اخلدمات:  

الإخبار ب�صورة منتظمة عن اآخر امل�صتجدات )اإلكرتونيًا اأو عن طريق الربيد(  

امل�صتجدات حول خدمات  اآخر  لإبالغهن عن  للمقرِت�صات يف كل حمافظة  �صنوي  اأو ن�صف  �صنوي  اجتماع  عقد   

جديدة

احلاجة اإىل تو�صيع نطاق اأهداف القرو�ص:  

البناء، الرعاية ال�صحية، التعليم، وغري ذلك  

ح اجلدول ال�صابق، فاإن اإكمال التعليم الثانوي واجلامعي ل يبدو خيارًا يحظى بنف�ص احتمالت خيار  اإ�صافة لذلك، وكما و�صّ

الإ�صتفادة من فر�ص تدريب، اإذ اأدركت العديد من الن�صاء اأن هذه امل�صتويات من التعليم لي�صت متطلبًا بالن�صبة لهن لكي 

ي�صتطعن تنفيذ م�صاريعهن بنجاح، وبالتايل فاإن احلاجة اإىل موا�صلة تعليم اأعلى مل تعد اأولوية.

5 .6 .4   تأثير القرض على المشروع:

بنّي امل�صح اأن قرو�ص "اأ�صالة" كانت اأكرث نفعًا للمقرِت�صات يف بدء عمل جتاري اأو م�صروع )اأثر اإيجابي: 74%(، كما مّكن 

اإ�صهام "اأ�صالة" الن�صاء من �صداد ديون م�صروع )69%(، تقليل العتماد على الدعم املايل من اآخرين )68.2%(، زيادة 

الدخل )68.1%(، وتقليل التكلفة الكلية مل�صروع )%64.5(.
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�صكل رقم )16(: �لأثر على مكّونات �مل�صروع �ملختلفة

اأولوية بالن�صبة  اأقل م�صاهمة للقرو�ص كانت على زيادة عدد امل�صتخَدمني، والتي هي، يف اأحيان كثرية، لي�صت  اأن  الالفت 

بينما ذكرت )29.1%( من  امل�صتخَدمني،  يوؤثر على عدد  القر�ص مل  باأن  املقرِت�صات  للن�صاء، حيث قالت )50.9%( من 

الن�صاء باأن ال�صوؤال غري ذي �صلة، مما يعني اأن م�صروعهن يظل عماًل جتاريًا عائليًا فقط اأو اأنه مل يحدث حتى اأان فّكرت 

الن�صاء يف ا�صتئجار م�صاعدة خارجية.

7 .4   اآلثار الجانبية السلبية للقروض:

األقت املجموعة  "اأ�صالة" املالية على املقرِت�صات،  يف الوقت الذي اأظهر فيه امل�صح اإىل حٍد كبري الأثر الإيجابي خلدمات 

البوؤرية ال�صوء اأي�صًا على بع�ص التاأثريات اجلانبية ال�صلبية التي اأحدثتها القرو�ص على بع�ص املقرِت�صات.

�لقلق بخ�صو�ص �ل�ّصد�د: عرّبت بع�ص املقرِت�صات من بيت حلم عن خوفهن من اأنهن اأ�صبحن اأكرث قلقًا منذ بداية القر�ص، 

ومتحورت احلياة بالن�صبة لهن حول الت�صديد واخلوف من عدم القدرة على دفع الأق�صاط، اأكرث مما هي حول حقيقة اأن 

الو�صع العام قد حت�ّصن.

�لغرية: قالت ن�صاء اأخريات باأنهن ووجهن بغرية وغ�صب من قَبل اأفراد من املجتمع واأ�صدقاء بعد ح�صولهن على قرو�صهن، 

وحتى اأنه يف بع�ص الأحيان بداأ الكفالء باملطالبة بقطعة من الكعكة )ِربح( رغم اأنه مل ُيتفق على ذلك اأبدًا.

م�صاكل ب�صبب �لأق�صاط: اأ�صارت بع�ص الن�صاء اأي�صًا اإىل اأن عدم القدرة على ت�صديد اأق�صاط ت�صببت يف بع�ص الأحيان يف 

خالفات داخلية يف العائلة، واأن اأفراد العائلة انقلبوا �صد الن�صاء اإن مل ينتِه القر�ص اإىل جناح كبري.
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5.   استنتاجات وتوصيات – الخدمات المالية:

1 .5   استنتاجات بخصوص الخدمات المالية لـِ "أصالة":

ملاذا "اأ�صالة" بالتحديد: معظم املقرِت�صات اخرتن "اأ�صالة" ب�صبب �صمعتها الطيبة )92.1%( وب�صبب خربة املوؤ�ص�صة يف   

توفري التمويل متناهي ال�صغر للن�صاء )68.5%(، اأما احلافز لالإن�صمام لـِ "اأ�صالة" فيعود يف غالبيته لالأو�صاع املعي�صية 

العامة )91.3%(. وذكرت 78.2% من املقرِت�صات اأن الدافع الرئي�صي هو �صعوبات اقت�صادية، بينما راأت )%74.6( 

مة من "اأ�صالة" كانت عاماًل حا�صمًا يف م�صاعدتهن يف تاأ�صي�ص اأعمالهن اخلا�صة، وبالن�صبة  اأن اخلدمات املالية املقَدّ

لتح�صني املهارات )30.7%( وتعزيز ال�صتقاللية الذاتية )33.7%( فقد ُو�صفت باأنها اأقل اأهمية بني املُجيبات.

�صكل  على  املالية،  من اخلدمات غري  اأي�صًا  "اأ�صالة" ا�صتفدن  مقرِت�صات  من  فقط  املالية: )%8.2(  اخلدمات غري   

بغر�ص  الن�صاء،  مهارات  تطوير  على  يرّكز   )2010-2008( م�صروع  وهو  "اإرادة"،  خالل  من  قدرات  وبناء  تدريب 

ا�صتهداف الن�صاء غري امل�صتفيدات حاليًا من خدمات "اأ�صالة" املالية. وذكرت )22.3%( من املقرِت�صات الفاعالت 

�صيئًا ما  ال�صئيل  العدد  امل�صتقبل، حيث ميكن تف�صري هذا  اأنهن يرغنب ح�صور دورات تدريبية وحت�صني مهاراتهن يف 

بحقيقة اأن املقرِت�صات يح�صلن فعاًل على عدد من اخلدمات امل�صاِندة من "اأ�صالة"، اإذ تتلقى املقرِت�صات ا�صت�صارات 

فردية مبا�ِصرة قبل بداية اإجراء القر�ص، وت�صتطيع طلب اإر�صاد اإ�صايف وتدريب يف اأية مرحلة طوال فرتة اأَجل القر�ص، 

ي�صّا لغر�ص دعم  ر لهن خيار احل�صول على ا�صت�صارات خا�صة بامل�صروع من جانب خبري توّظفه "اأ�صالة" خ�صّ كما يوَفّ

منو وجناح م�صاريع املقرِت�صات. وعلى نحٍو مغاير، ك�صفت نقا�صات املجموعة البوؤرية مع املقرِت�صات اهتمامًا وحافزًا 

امل�صاريع،  اإدارة  الأعمال،  تطوير  ذلك  يف  مبا  القدرات،  وبناء  الفني  الدعم  جهود  من  املزيد  يف  لالنخراط  كبريين 

الت�صويق، وغري ذلك.

مدى الر�صا: عرّبت )85.5%( من املقرِت�صات عن ارتياحها مع "اأ�صالة"، خدماتها، وطاقمها.  

العالقة بني "اأ�صالة" واملقرِت�صة: اعتربت )80.4%( اأن هدف ور�صالة "اأ�صالة" وا�صحان للمقرِت�صات، وذكرت   

)83.6%( اأن اخلدمات ت�صتجيب لحتياجاتهن، كما اأثنت )80.9%( من املقرِت�صات على العالقات مع الطاقم 

حيث ذكرن اأن "اأ�صالة" وطاقمها يتفهمون متامًا احتياجاتهن، واعُترب مو�صوع املتابعة ُمر�ٍص )76.3%( كذلك، 

وفقًا  العمل،  من  املزيد  فيلزمهما  تقليدية  غري  بديلة/  اأفكار  ودعم  �صياغة  اإىل  واحلاجة  للت�صويق  بالن�صبة  اأما 

للمقرِت�صات.

عملية تقدمي الطلب: و�صفت )84.1%( من املقرِت�صات عملية تقدمي الطلب باأنها �صهلة، ووفقًا لـِ )75.6%( فاإنه   

يتم توفري الكثري من الفر�ص لال�صتفادة من هكذا قرو�ص.

ينبغي  الت�صديد  فرتة  اأن  الن�صاء  من  العديد  وتعتقد  الر�صا،  من  اأقل  بدرجة  اجلزء  هذا  حظي  ال�ّصداد:  عملية   

اإطالتها اأو تقليل مقدار الدفعات من اأجل تي�صري عمليات م�صاريعهن، كما ُو�صفت ن�صبة الفائدة باملرتفعة جدًا من 

قَبل غالبية املقرِت�صات املُجيبات. وتو�صلت نقا�صات املجموعة البوؤرية اإىل ا�صتنتاجات م�صابهة، حيث ترغب الكثري 

من املقرِت�صات يف روؤية تغيريات يف اجلدول الزمني لل�ّصداد ويف مقدار الدفعات.

التاأثري: ميكن مالحظة اأثر خدمات "اأ�صالة" املالية على م�صتويات كثرية خمتلفة، فمن ناحية �صخ�صية، عززت الن�صاء   

من و�صعهن الجتماعي، ح�ّصنت قدرات �صنع القرار لديهن، وك�صنَب ثقة بالنف�ص، كما اأن م�صتويات الثقة والتقدير من 

جانب العائلة واملجتمع قد تاأثرت اإيجابًا.
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نًا  امل�صتوى ال�صخ�صي: �صهدت الثقة بالنف�ص )81.5%( والإح�صا�ص بالأمان الذاتي واحلالة املعنوية )79%( حت�ُصّ  

بالن�صبة ملعظم املقرِت�صات منذ بداية ح�صولهن على القر�ص/ امل�صروع، واأ�صارت )67.2%( من املقرِت�صات اإىل 

ن يف تعاملهن مع الرجال، كما ذكرت )76.5%( من الن�صاء اأنهن انخرطن بفاعلية اأكرب يف �صنع القرار. حت�ُصّ

العائلة:  

اأكرث من  الن�صاء، فبينما قالت  البيت مل تتغري �صوى هام�صيًا ل�صالح  �لتقليدية للنوع �لجتماعي يف  �لأدو�ر   -

الُثّلث اأن اأفراد العائلة الذكور ي�صاعدونهن ب�صورة متزايدة يف اأعمال التنظيف والغ�صيل )38%(، ويف الطهو 

للتنظيف:  )بالن�صبة  الذكور  العائلة  اأفراد  �صلوك  يف  تغيري  اأي  ي�صهدن  مل  الن�صاء  غالبية  اأن  اإل   ،)%33.6(

58.1%، والطهو: %62(.

حرية �لتنقل مل تتاأثر اإيجابيًا ح�صب )44.3%( من املقرِت�صات، واللواتي ذكرن اأنه منذ ح�صولهن على القر�ص   -

)واإن�صاء اأو ا�صتئناف م�صاريعهن( زادت لديهن اإمكانية التنقل بحرية، ولكن يتوجب عليهن اإبالغ اأفراد العائلة 

الذكور، ومل ت�صهد )52.2%( من املقرِت�صات اأي تاأثري )�صواء زيادة اأو نق�صان يف اإمكانية مغادرة املنزل(.

�لعائلة،  �صمن  �ملالية  �لقر�ر�ت  �صنع  على  مقدرتهن  "اأ�صالة" على  لقرو�ص  اإيجابيًا  اأثرًا  املقرِت�صات  وجدت   -

وكذلك، مّكنت ال�صتفادة من القرو�ص الن�صاء من دعم اأكرب لتعليم اأطفالهن. وجتب الإ�صارة اإىل اأن املقرِت�صات 

منازل،  اأرا�ٍص،  فيها  مبا  جديدة،  اأ�صول  �صراء  دعم  باجتاه  امل�صاريع  للقرو�ص/  كبري  تاأثري  وجود  عدم  ذكرن 

�صوف  املواد اخلام، وغريها(  )التجديدات،  الأويل  ال�صتثمار  اأن  تف�صري ذلك بحقيقة  واأثاث. وميكن  �صيارات، 

والذي  للن�صاء،  اإ�صافيًا  دخاًل  ُتدخل  �صوف  الن�صاطات  فاإن  ت�صغيله،  وفور  م�صروع،  تاأ�صي�ص  اأو  تو�صيع  نحو  ه  يوَجّ

بدوره �صوف ينَفق على: اأ( حاجات العائلة ال�صرورية و ب( ت�صديد اأق�صاط القر�ص، وبالتايل، يف بداية امل�صروع اأو 

ال�صتثمار يف التو�صيع، فاإن الزيادة يف الدخل لن تغطي على الأرجح نفقات مثل �صراء �صيارات جديدة، اأرا�ٍص، اأو 

منازل، ولكن بدًل من ذلك، تغطي الحتياجات الأ�صا�صية و�صداد الديون والأق�صاط.

�لأمور  ب�صاأن  �لقر�ر  �صنع  على  قدرتهن  على   )%57.9( اإيجابيًا  اأثرًا  الن�صاء  غالبية  راأت  الذي  الوقت  ويف   -

�لجتماعية �لتي تخ�ص �لعائلة، فاإن )36.6%( ل جتد اأي تاأثري. و�صهد �صنع القرار بخ�صو�ص تعليم الأولد 

وزواجهم تغيريات اإيجابية نتيجة للقرو�ص املُتلقاة.

�صنع �لقر�ر فيما يتعلق بامل�صائل �ل�صحية �صهد اأثرًا اإيجابيًا )%72.2(.  -

تغيري طريقة التفكري: تعتقد )79%( من املقرِت�صات اأن القرو�ص غرّيت اإىل حٍد كبري من اإدراكهن حلقوق الن�صاء   

يف العمل، وكذلك احتلت اأهمية تعليم البنات الأولوية بالن�صبة للعديد من الن�صاء منذ بداية القر�ص )%70.8(.

املجتمع: مل ت�صهد )73.1%( من الن�صاء اأي تغيري يف م�صاركتهن منذ بداأن عملهن مع "اأ�صالة"، وما ُذكر يتوافق   

مع حقيقة اأن املقرِت�صات راأيَن تاأثريًا قلياًل على �صلوكهن من حيث ان�صمامهن لور�صات عمل حملية وحما�صرات 

توعية ب�صاأن "املراأة واملجتمع". وكان مالَحظًا باأن املقرِت�صات يعتقدن باأن نظرة املجتمع نحوهن اأ�صبحت اأكرث 

اإيجابية )57.2%( بعد ح�صولهن على القرو�ص واأنهّن، اإىل حٍد ما، ر�ّصخن اأنف�صهن كنماذج تقتدي بها الن�صاء 

الأخريات داخل جمتمعاتهن.

املهارات  وجمموعة  لأنف�صهن  اأكرث  بتطوير  رغبة  عن   )%44.6( الن�صاء  من  الغالبية  عرّبت  ال�صخ�صي:  التطور   

لديهن منذ بداية م�صاريعهن وقرو�صهن.
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)اأثر  م�صروع  اأو  عمل  بدء  للمقرِت�صات يف  "اأ�صالة" بالن�صبة  لقرو�ص  الأكرب  الفائدة  كانت  امل�صروع:  على  الأثر   

اإيجابي: 74%(، ومّكنت م�صاهمة اأ�صالة اأي�صًا الن�صاء من �صداد ديون م�صروع )69%(، تقليل العتماد على الدعم 

املايل من اآخرين )68.2%(، زيادة الدخل )68.1%( وتقليل الكلفة الكلية مل�صروع )%64.5(.

وغري  املالية  باخلدمات  ترتبط  والتي  احلاجات،  من  منّوعة  جمموعة  اإىل  املقرت�صات  اأ�صارت  املقرِت�صة:  احتياجات   

املالية، على حٍد �صواء.

بني  الدرجات  اأعلى  والت�صويق  امل�صاريع،  اإدارة  الأعمال،  تطوير  احتّل  حيث  القدرات،  تطوير  على  الرتكيز  مت   

بالن�صبة  خا�صة  باأهمية  يحظى  الت�صويق  اأن  ويبدو  املقرِت�صات،  اإليها  اأ�صارت  التي  القدرات  بناء  احتياجات 

للمقرِت�صات، اإذ يرغنب روؤية �صهولة و�صول اأكرب اإىل، وتركيز اأكرث على، املوارد املحلية والإقليمية، مبا يف ذلك 

التدريب واملعار�ص.

خريات يف نف�ص املناطق، 
ُ
كما جرى التاأكيد على الت�صبيك، حيث عرّبت املقرِت�صات عن الرغبة يف تو�صيلهن مبقرِت�صات اأ  

ورمبا حتى جتميع الن�صاطات معًا، كما ميكن الت�صارك يف ق�ص�ص جناح من خالل جل�صات تعليمية خا�صة واإعالمية.

يتوجب اإعالم املقرِت�صات واملتدربات، ب�صورة منتظمة، باآخر امل�صتجدات عن خدمات جديدة �صواء كانت مالية اأو   

غري مالية.

2 . 5   توصيات عامة:

�صمان وجود ترابط بني اخلدمات املالية وغري املالية:  

توفري جل�صات اإعالمية للمقرِت�صات واملتدربات عن الفر�ص واأحدث اخلدمات.  

التو�صيل بني املقرِت�صات واملتدربات من اأجل تبادل املعلومات.  

3 . 5   الخدمات المالية – توصيات خاصة بالخدمات المالية:

الكفالء:  

درا�صة مكافاأة املقرِت�صات )على اأ�صا�ص كل حالة على حدة( اللواتي لهّن �صجل جّيد يف ت�صديد الأق�صاط ال�صهرية   

اأثناء دورة الإقرا�ص الأوىل لهّن، باإلغاء متطّلب توفري كفيل.

اإعادة تفعيل فقرة الكفيل يف حالة اإخفاق املقرِت�صة بال�ّصداد.  

اجلدول الزمني لل�صداد:  

درا�صة خيار متديد اجلداول الزمنية لل�ّصداد لكل حالة على انفراد.  

اإمكانية عمل ا�صتثناءات للن�صاء اللواتي يواجهن حالت طارئة اأو يتوجب عليهن يف الوقت احلا�صر دعم التعليم   

العايل لأولدهن.

نوع القر�ص:  

"اأ�صالة" ومكاتبها، وميكن اأن  درا�صة توفري نطاق اأكرب من القرو�ص، ولكن فقط بالرتاُفق مع تو�ّصع جوهري لـِ   

نحو  بالتو�صع  ُين�صح  ل  ولكن  م�صروع.  يف  ذلك  بعد  ُت�صتعمل  �صوف  اأرا�ٍص  ا�صت�صالح  اجلديدة  املجالت  ت�صمل 
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ميادين تتطلع اإىل املنفعة ال�صخ�صية مثل بناء منزل، بل اعتبار ميادين تدعم اإيجاد اأو تو�صيع م�صروع وبالتايل 

يكون الدافع لها اإحداث دخل وخلق فر�ص عمل.

بالتعاون مع املانحني، ميكن فح�ص مبداأ فعالية امِلَنح، بحيث يتم توزيع امل�صاعدة املالية كقر�ص، ولكن يف حالة ف�صل   

ل القر�ص اإىل منحة لتجنب تعري�ص املقرِت�صات  امل�صروع فعاًل )بعد اأن يكون قد خ�صع للمراقبة والتقييم(، يحَوّ

ين. وميكن توفري هذا النوع من اآلية التمويل فقط حتت اإ�صراف �صارم ومع مقرِت�صات يكون وا�صحًا اأنهن لن  للَدّ

يقمَن با�صتغالل هذه الآلية.

حجم وتكرار القرو�ص:  

اعتمادًا على فكرة امل�صروع، رمبا ميكن اأن يكون القر�ص ال�صتهاليل للدورة الأوىل اأكرب ملقرِت�صات معَيّنات، ولكن،   

يجب اأن يرتبط قر�ٌص اأكرب مبتطلبات اأكرث �صرامة، مثل درا�صة جدوى اأكرث ُعمقًا، اأو خطة تنمية خلم�صة اأعوام.

عه، والنجاح، ميكن لـِ "اأ�صالة" اأن تدر�ص تقدمي موارد مالية اإ�صافية مل�صاريع معينة، اإذا  وفقًا للم�صروع، �صرعة تو�ُصّ  

كانت هذه املوارد املالية �صوف ُتتيح للم�صروع التو�صع واإحداث تاأثري اقت�صادي مهم.

الت�صويق:  

توفري مزيد من امل�صاندة يف جمال الت�صويق.  

هناك حاجة لأن تي�ّصر "اأ�صالة" م�صاركة املقرِت�صات، ب�صكل دوري، يف اأ�صواق حملية )مثاًل �صوق �صعبي يف   

رام اهلل( ويف معار�ص اإقليمية.
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القسم الثاني - اخلدمات غير املالية:

6.    النتائج – الخدمات غير المالية )مشروع "إرادة"(

1. 6   خلفية عن المتدربات المشموالت بالمسح:

�ُصملت عينة كلية من )149( من املتدربات بامل�صح يف هذا اجلزء، وُوزعت العينة يف اأنحاء املحافظات اخلم�صة نف�صها يف 

ال�صفة الغربية، وهي جنني، نابل�ص، رام اهلل، بيت حلم، واخلليل.

�صكل رقم )17(: توزيع �لعينة ح�صب �ملحافظة، متدربات "�إر�دة"

غالبية املتدربات اللواتي �صملهن امل�صح جئَن من قرى فل�صطينية )69.1%(، بينما ت�صكن )22.8%( يف مدن رئي�صية، وفقط 

)8.1%( يع�صَن يف خميمات لالجئني.

اأرباع امل�صاركات، وحتديدًا )77.6%( هّن متزوجات يف الوقت احلايل،) 19.6%( غري متزوجات، بينما  اأكرث من ثالثة 

ح ال�صكل التايل، فاإن غالبية امل�صمولت  باقي الن�صاء اإما اأرامل )2.1%( اأو مطّلقات )0.7%(. بالإ�صافة لذلك، وكما يو�صّ

بامل�صح )40.6%( لي�ص لديهن اأفراد ُمعالون، بينما 18% لهّن مابني 3 و4 معالني، و21.8% يُعلَن ما بني 5 و6 اأفراد.
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�صكل رقم )18(: عدد �لأفر�د �ملُعالني، متدربات "�إر�دة"

املالَحظ اأن اأكرث من ن�صف عدد املتدربات امل�صمولت بامل�صح )56.5%( هن عاطالت عن العمل حاليًا، يلي ذلك )%31.3( 

ت�صتغلن ذاتيًا، وما تبّقى من املتدربات هّن اإما موظفات يف عمل جزئي )6.8%( اأو بوظيفة كاملة )4.1%( اأو عامالت يف 

�صغل عائلي غري مدفوعات الأجر )%1.4(.  

2. 6   الخدمات:

تقريبًا، فقد ا�صتفادت كل الن�صاء اللواتي �صملهن امل�صح )99.3%( من تدريٍب مع "اإرادة"، و)0.7%( فقط ا�صتفدن من 

خدمات ا�صت�صارية، وبالن�صبة لعدد �صاعات التدريب املُ�صتفاد، بّينت املتدربات باأن ما بني 20 و40 �صاعة هو العدد الأكرث 

�صيوعًا بينهن.

ى �صكل رقم )19(: عدد �صاعات �لتدريب �ملتلَقّ
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3. 6   لماذا اخترِت مشروع "إرادة" التابع لـِ "أصالة"؟

عايَن امل�صح الأ�صباب املختلفة التي جعلت الن�صاء يخرتَن خدمات "اإرادة" من "اأ�صالة" دون خدمات اأخرى متوفرة حاليًا يف 

ال�صوق، وكما ُيظهر ال�صكل التايل، قررت معظم الن�صاء ل�صالح "اأ�صالة"/ "اإرادة" ب�صبب �صمعتها الطيبة يف تقدمي خدمات 

اأن  راأين  الن�صاء  اأن  كما  ن�صوي )%61.7(،  ه  توُجّ موؤ�ص�صة ذات  اأنها  للن�صاء )67.8%(، وحقيقة  ال�صغر  متناهي  التمويل 

تواُجد "اأ�صالة"/ "اإرادة" يف حمافظتهن )املوقع( هو �صبٌب لختيار "اأ�صالة"/ "اإرادة".

�صكل رقم )20(: �أ�صباب �ختيار "�أ�صالة"/ "�إر�دة"، بالن�صبة ملتدربات "�إر�دة"

ه ن�صوي اأكرث اأهمية بالن�صبة للن�صاء امل�صاركات من  �ملحافظة: تبدو حقيقة كون "اأ�صالة"/ "اإرادة" موؤ�ص�صة ذات توُجّ  

"اإرادة"  "اأ�صالة"/  نابل�ص )81%( مقارنة مع املحافظات الأخرى )معدل: 50.5%(، وتواجد  جنني )91.7%( ومن 

ونابل�ص )%54.8(.  اهلل )%60(،  رام  للن�صاء من جنني )%91.7(،  بالن�صبة  اأهمية  اأكرث  كان  امَلعنّية  املحافظات  يف 

وقالت الن�صاء من جنني )83.3%( ومن رام اهلل )50%( باأن ات�صال "اأ�صالة"/ اإرادة" بهّن قد �صاهَم يف اختيارهن 

نابل�ص )9.5%(، بيت حلم )%0(،  الن�صاء من  فاإن  العك�ص،  املوؤ�ص�صات، وعلى  "اإرادة" دون غريها من  "اأ�صالة"/  لـِ 

واخلليل )0%( مل يحدث اأن ات�صلت بهّن "اأ�صالة"/ "اإرادة" يف ال�صابق. ُي�صري هذا اإىل اأن طاقم "اأ�صالة"/ "اإرادة" 

هو اأكرث فعالية وجناحًا يف الو�صول اإىل الن�صاء يف جنني ورام اهلل، الأمر الذي ميكن تف�صريه بالتمثيل القوي لـِ "اأ�صالة" 

يف هاتني املنطقتني. واأخريًا، فاإن مقارنًة للنتائج توؤكد اأن املتدربات من اخلليل وجدَن باأن �ُصمعة "اأ�صالة"/ "اإرادة" 

)92.6%(، خربتها )81.5%(، والعدد الكبري للم�صتفيدات من خدماتها )96.3%(، كانت اأقل الأ�صباب اأهمية عندما 

اخرتَن خدمات "اأ�صالة"، مقارنة مع املناطق الأخرى.

نوع �لتجمع �ل�صكاين: ميكن تقدمي مالحظة عامة، وهي اأن كل العوامل املذكورة اأعاله بدت اأكرث وثاقة لل�صلة بالن�صبة   

ه ن�صوي م�صاألة  للن�صاء القاطنات يف خميمات الالجئني، حيث تبدو م�صاألة كون "اأ�صالة"/ "اإرادة" موؤ�ص�صة ذات توُجّ

مهمة بالن�صبة للن�صاء من املدن )79.4%( ومن خميمات الالجئني )66.7%( اأكرث مما هي للن�صاء القاطنات يف القرى 

)55.3%(. ولوحظ باأن عددًا اأكرب من الن�صاء اللواتي يع�صن يف املناطق الريفية ُقلَن باأن "اإرادة" ات�صلت بهّن )%33( 
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رية )11.8%( ومن خميمات الالجئني )8.3%(، الأمر الذي ُي�صري  ]على نحٍو يختلف عن الن�صاء من املناطق احل�صَ
اإىل تركيز "اأ�صالة"/ "اإرادة" على الن�صاء اللواتي يع�صَن يف اأحوال اأقل حّظًا.

"اإرادة" )%83.3(  "اأ�صالة"/  ب�صمعة  اأكرب  اهتمامًا  اأظهرن  كامل  بدوام  عمل  يف  امل�صتخَدمات  �لوظيفي:  �لو�صع   

ه "اأ�صالة"/ "اإرادة"  وبخربتها )66.7%(. واملالَحظ اأنه بينما بدا الإهتمام الأكرب للعامالت بدون اأجر مع العائلة بتوُجّ

نحو الن�صاء )100%(، فاإن وجود عدد كبري من امل�صتفيدات من خدمات املوؤ�ص�صة )100%( وتواجد املوؤ�ص�صة يف منطقتهن 

)100%( مل تكن عوامل تعنيهم يف �صيء على الإطالق )%0(.

اأن  املتدربات  "اإرادة"، حيث ذكرت معظم  التدريب من  وراء احل�صول على  اأخرى  دوافع  لهّن  اأن  اأي�صًا  الن�صاء  واأظهرت 

التي ميتلكنها حاليًا )79.2%( كانت الأ�صباب الرئي�صية  اكت�صاب مهارات جديدة )83.2%( وحت�صني جمموعة املهارات 

لالإن�صمام اإىل دورات تدريبية. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صروع "اإرادة" كان ي�صتهدف اأ�صا�صًا الن�صاء غري املقرِت�صات، بني 

عام 2008 و2010، ح�صب خطة امل�صروع. وميكن لهذا اأن يف�ّصر الن�صبة املرتفعة من الطلب على اكت�صاب وحت�صني املهارات، 

اإن�صاء م�صروع ُيحدث دخاًل مّثل حافزًا  اأن  اأف�صل. كما  العادة مبجموعات مهارات  يبداأَن يف  اللواتي  باملقرِت�صات  مقارنة 

لبع�ص )41.6%( من املتدربات املُجيبات، اأما حت�صني تطور الأعمال وزيادة فر�صة اإيجاد وظيفة فقد ح�صال على اأهمية 

اأقل من قَبل 30.2% و30.2%، على التوايل.

الأ�صباب املذكورة �صابقًا  باأي من  اأقل اهتمامًا  اأبدين  اأن املتدربات من اخلليل  اإىل املناطق، ميكن مالحظة  النظر  وحني 

لن�صمامهن لـِ "اإرادة" من اأجل خدمات غري مالية، حيث ميكن تف�صري هذا بحقيقة اأن مكتب اخلليل هو الأحدث ت�صغياًل، اإذ 

بداأ العمل يف 2008. الن�صاء من جنني ونابل�ص معنيات ب�صكل خا�ص بتح�صني مهاراتهن احلالية )معدل: 94.7%( واكت�صاب 

مهارات جديدة )معدل: 100%(، كما اأكدت الن�صاء من جنني على "حت�صني تطور الأعمال" )75%( و"فر�ص متزايدة يف 

الوظيفة" )83.3%( كدوافع وراء طلب الدعم التدريبي من "اإرادة" ]ما يزيد كثريًا عن الإجابات من امل�صرتكات اللواتي 

يقطّن يف حمافظات اأخرى]. اأما بالن�صبة للتجمع ال�صكاين، فيمكن مالحظة اأن الن�صاء من خميمات الالجئني كّن معنّيات 

اأكرث بتح�صني املهارات احلالية واكت�صاب جمموعات جديدة من املهارات.

مالئمة التدريب لالإحتياجات:

عايَن امل�صح فيما اإذا كانت "اأ�صالة" تهّيئ خدماتها غري املالية لت�صتجيب لحتياجات املتدربات، اأو ل تفعل، فراأت غالبية 

الن�صاء، وحتديدًا )74.5%( باأن "اإرادة" قد �صاألتهن فعاًل عن اأهدافهن واأولوياتهن التنموية قبل اأن ين�صممَن اإىل التدريب 

الفعلي، وُيظهر هذا اأن "اإرادة" ُتنفق وقتًا وجهودًا من اأجل تكييف تدّخالتها لتلّبي الإحتياجات الكثرية واملختلفة للن�صاء 

فيما يتعلق بتطوير القدرات. وح�صب املناطق، ميكن مالحظة اأن عددًا اأقل من الن�صاء من نابل�ص )59.5%( ومن اخلليل 

درجت يف التدريب.
ُ
)66.7%( وجدن اأن حاجاتهن قد اأ
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�صكل رقم )21(: مدى قيام "�إر�دة" بتقييم �لإحتياجات و�لأولويات قبل �لتدريب )�لإجابة: نعم(، ح�صب �ملحافظة

4 . 6   عملية تقديم الطلب:

"اأ�صالة"  تعقد  اأخرى،  معنية  وهيئات  التجارية،  الغرف  الن�صوية،  املوؤ�ص�صات  القاعدة،  املجتمعية  املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 

ب )اإرادة(، تعطي هذه اجلل�صات مقدمة كاملة عن اخلدمات  جل�صات توعية عامة، وبوجود م�صوؤول قرو�ص )اأ�صالة( ومدِرّ

حاجاتهن  تقييم  هدفها  ا�صتبيانات  بتعبئة  املعنّيات  الن�صاء  تقوم  الطلب،  تقدمي  عملية  من  وكجزٍء  ذلك،  وبعد  املتوفرة. 

وا�صع من  نطاق  "اإرادة" الن�صاء من  وتختار  رام اهلل،  التي عقدت يف  العمل  ور�صة  امل�صاركات يف  اأكدتها  كما  واأولوياتهن 

اأن  تعليمية خمتلفة، ومن قطاعات عمل خمتلفة. ويبدو  اخللفيات ومن فئات عمرية خمتلفة، مناطق خمتلفة، م�صتويات 

عاملني هما الأكرث ح�صمًا فيما يتعلق بالختيار من اأجل التدريب، الأول اأن )60%( من كل احلا�صرات لدورة تدريبية يجب 

اأن يكَنّ قد اأ�ّص�صَن قبل الآن م�صروعهن اخلا�ص، والعامل الثاين هو اأن املر�صحات اللواتي لي�ص لديهن م�صروع جاٍر ينبغي 

اأن ميتلكن النية )اأو احلافز( لإن�صاء م�صروعهن اخلا�ص يف امل�صتقبل املنظور. وا�صتنادًا اإىل الطلبات التي قدمتها الن�صاء، 

دة. يجري بعد ذلك ت�صنيف الن�صاء ح�صب القطاعات، لإتاحة املجال اأمام تركيز اأكرب على احتياجات حمَدّ

وكما يتبني من ال�صكل التايل، فقد راأت غالبية املتدربات اأن عملية تقدمي الطلبات �صهلة.



50

�صكل رقم )22(: �لآر�ء بخ�صو�ص عملية تقدمي �لطلب للخدمات غري �ملالية من "�إر�دة"

5 .6   جودة تقديم التدريب:

بني  م للمتدربات، وعرّبت الن�صاء عن ر�صا كبري عن طريقة تو�صيل التدريب وعن املدِرّ قَيّم امل�صح اأي�صًا نوعية التدريب املقَدّ

بني موؤهلون وفّعالون يف تعليم مواد وموا�صيع التدريب املختلفة،  الذين يديرون الدورات، حيث وجدت )97.3%( اأن املدِرّ

بني ي�صتخدمون اأمثلة من واقع احلياة لو�صل النظرية بالوقائع على الأر�ص. وعلى نحٍو مماثل، راأت  وراأت )95.3%( باأن املدِرّ

بني ي�صجعون امل�صاركة الفاعلة من جانب كل امل�صاِركات اأثناء التدريب، واأخريًا،  اأغلبية عظمى من الن�صاء )94%( اأن املدِرّ

بني حتى بعد �صاعات التدريب، من اأجل الأ�صئلة وتقدمي الُنّ�صح. اأ�صارت كل املتدربات تقريبًا )95.3%( اإىل تواجد املدِرّ

مبعدل  التدريب،  تو�صيل  جودة  ب�صاأن  احليادية  عن  للتعبري  مياًل  اأكرث  كّن  اخلليل  من  املُجيبات  املتدربات  فاإن  اأخرى،  ومرة 

)18.5%(، ومن جديد ميكن اأن ُيعزى هذا الأمر حلقيقة اأن مكتب اخلليل ل زال حديث العهد وقّدم م�صروع "اإرادة" التدريب 

يف مكتب اخلليل فقط يف العام 2010، اأي منذ اأقل من �صنة، وبالتايل، فاإن املنتِفعات املُجيبات من اخلليل مل يراكمَن بعد معرفة 

بامل�صروع ومل ي�صتفدَن بعد ا�صتفادة كاملة من خدماته التدريبية مثلما جرى مع امل�صتفيدات املُجيبات من مناطق اأخرى.

7 .6   أثر التدريب:

ذكرت غالبية الن�صاء، وحتديدًا )66.6%(، اأن اخلدمات غري املالية اأّثرت اإيجابًا على تطورهن املهني.

عا من الإجابات، كما يّت�صح اأدناه: وعندما �ُصئلن كيف �صاعد التدريب التطور املهني لديهن، قّدمت املتدربات املُجيبات تنُوّ

ثقة اأعلى بالنف�ص.  

ت�صجيع اإطالق م�صروع ون�صاطات خا�صة.  

فهم عميق لتطور الأعمال.  

مهارات اإدارية تنظيمية ومالية اأف�صل.  

فهم جّيد للت�صويق.  



51

اأهمية الت�صبيك.  

تعُلّم كيفية توفري املال.  

وحتى اأكرث من ذلك، تعتقد املتدربات اأن نوعية املهارات لديهن حت�صنت )80.5%( كنتيجة مبا�صرة للخدمات غري املالية 

التي تقّدمها "اإرادة"، كما اأو�صحت )89.3%( باأن خربة العمل عمومًا قد حت�ّصنت بف�صل الدورات التدريبية، ولكن ُيالحظ 

اأنه عند قراءة النتائج ح�صب الو�صع الوظيفي للن�صاء، فاإن )16.7%( من املتدربات املُجيبات اللواتي ي�صغلن وظائف بدوام 

كامل اأ�صرن اإىل عدم موافقتهن، مما يعني اأن التدريب مل يوؤدي اإىل حت�صني نوعية مهاراتهن ول اأدائهن العملي ب�صكل عام.

نًا يف و�صعهن ال�صخ�صي والإجتماعي منذ اأمتمَن التدريب،  ومما يثري النتباه، اأن )81%( من املتدربات املُجيبات �صهدَن حت�ُصّ

ازدادت جمموعات  كلما  الذات،  وتقدير  الثقة  املزيد من  اإحراز  اإىل  مِيلَن  الن�صاء  اأن  ُيعزى ذلك حلقيقة  اأن  حيث ميكن 

نًا  املهارات التي اكت�صبنها. وح�صب التوزيع املناطقي، فاإن جميع الن�صاء من جنني )100%( وبيت حلم )100%( �صهدَن حت�ُصّ

يف و�صعهن ال�صخ�صي والجتماعي، يليهن امل�صاركات من نابل�ص )85.7%( ومن رام اهلل )85.7%(. ووفقًا لنوعية التجمع 

نًا اأكرب يف و�صعهن ال�صخ�صي مقارنة بالن�صاء اللواتي ي�صكَنّ  ال�صكاين، بدا وا�صحًا اأن الن�صاء القاطنات يف املدن �صهدَن حت�ُصّ

ح يف ال�صكل يف الأ�صفل. وما يدعو لالنتباه اأي�صًا اأن الن�صاء غري املتعلمات  يف خميمات الالجئني ويف القرى، كما هو مو�صَّ

واأولئك اللواتي يحملن درجات من كليات متو�صطة يواجهن بالتاأكيد اأحواًل �صخ�صية واجتماعية اأف�صل الآن )100%( مقارنة 

مبعدل )76.3%( من الن�صاء اللواتي ح�صلن على تعليم ابتدائي، ثانوي، اأو مهني.

ن يف �لو�صع �ل�صخ�صي و�لإجتماعي بعد �لتدريب مع "�إر�دة"، ح�صب �ملنطقة �صكل رقم )23(: �لتح�ُصّ

8 .6   األثر على المشاريع7:

عند تقييم تاأثري اخلدمات غري املالية على الن�صاء، ا�صتك�صف امل�صح فيما اإذا كان التدريب �صاعد الن�صاء يف اإن�صاء م�صاريع 

منذ ح�صرَن الدورات التدريبية، ذكرت )40.9%( من املتدربات اأنهن ُيدرَن حاليًا م�صاريعهن اخلا�صة، ومن بني اأولئك، 

 يرّكز هذا الق�صم على اأولئك الن�صاء اللواتي ذكرَن اأن لديهن م�صروعًا جاريًا حاليًا 
7
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هناك )73.3%( كانت لديهن م�صاريعهن �صابقًا ل�صتفادتهن من خدمات "اإرادة" غري املالية، بينما البقية )26.7%( ُقلَن 

باأنهن اأ�ّص�صن م�صاريعهن بعد َتلقي التدريب واملهارات ال�صرورية لإدارة م�صاريعهن اخلا�صة بنجاح.

الن�صاء من جنني )75%( ومن اخلليل )%51.9(  اأكرب من  اأن عددًا  وا�صحًا  يبدو  الغربية،  ال�صفة  اإذا نظرنا ملحافظات 

ميلكَن م�صاريع يف الوقت احلايل. ومن الالفت اأن الن�صاء من نابل�ص )88.9%(، اخلليل )85.7%(، ورام اهلل )%71.4( 

اأن�صاأَن   )%40( حلم  بيت  ومن   )%44.4( جنني  من  الن�صاء  بينما  "اإرادة"،  تدريب  ح�صور  قبل  م�صاريعهن  لديهن  كانت 

م�صاريع اأثناء وبعد ال�صتفادة من تنمية القدرات.

�صكل رقم )24(: �ملتدربات �للو�تي �متلكَن م�صاريع وقت �إجر�ء �مل�صح، ح�صب �ملحافظة

وحني معاينة امل�صتويات التعليمية املختلفة، فاإن )100%( من الن�صاء غري املتعلمات يقمن حاليًا باإدارة م�صاريع، وما معّدله 

)43.6%( من الن�صاء احلا�صالت على تعليم ابتدائي وثانوي لديهن اأعمالهن اأي�صًا يف الوقت احلا�صر، بينما )28%( فقط، 

يف املعدل، من املتدربات امل�صاركات اللواتي يحملن �صهادات متو�صطة من الكليات وذوات التعليم املهني ُيِدرَن اأعماًل.

نات من اخلدمات غري املالية �صاعدتهن اأكرث من غريها يف م�صاريعهن،  بالإ�صافة لذلك، ُطلب من الن�صاء اختيار اأي املكِوّ

مو�صوع  للمتدربات  بالن�صبة  الأهمية  يف  ذلك  يلي  اأهمية،  الأكرث  اأنها  على  امل�صاريع  اإدارة  اإىل  منهن   )%95.2( فاأ�صارت 

الت�صويق، حيث ذكرت )51.8%( باأن الت�صويق �صاعدهن يف امل�صاريع، وكان اخليار الثالث بالن�صبة للمتدربات تعزيز املهارات 

)57.4%( الذي وّفره لهن التدريب، وهي مهارات قد ي�صتخدمنها يوميًا يف م�صاريعهن. اخليارات الثالثة املختلفة املذكورة 

اأعاله مبَيّنة يف ال�صكل التايل:

8
نات/ مو��صيع �لتدريب ح�صب �لأهمية بالن�صبة للم�صاريع �جلارية  جدول رقم )12(: ترتيب مكِوّ

�خليار �لثالث�خليار �لثاين�خليار �لأول

57.4%تعزيز املهارات51.8%الت�صويق95.2%اإدارة امل�صاريع

نات التدريب اأهمية بالن�صبة  الرجاء املالحظة اأن هذه الأرقام ل ينبغي اأن جُتمع للح�صول على 100%، فقد ُطلب من الن�صاء اختيار اأكرث ثالثة من مكِوّ   
8

مل�صاريعهن، ومل تخرت كل الن�صاء اإدارة امل�صاريع كخيار اأول، ولكن اخرتن الغدارة املالية اأو الت�صويق.
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من  اأكرث  اأجابت  امل�صاريع،  على  املالية  "اإرادة" غري  املبا�صر خلدمات  التاأثري  مدى  هو  ما  الن�صاء حول  راأي  ا�صُتطلع  كما 

ثالثة اأرباع )77%( املتدربات على ال�صوؤال فيما اإذا �صاعد التدريب يف زيادة حجم امل�صاريع باأنهن ا�صتطعن تو�صيع عمليات 

م�صاريعهن، وَتظهر فيما يلي ِن�صب الن�صاء اللواتي �صهدَن زيادة يف حجم الأعمال نتيجة للتدريب، فالزيادة يف حجم امل�صروع 

لوحظ اأكرث ما يكون لدى �صاحبات امل�صاريع يف بيت حلم )100%( ونابل�ص )94.7%(، وب�صورة م�صاِبهة، ذكرت )%73.8( 

من املُجيبات ممن ُيدرَن م�صاريع يف الوقت احلا�صر باأن التدريب َت�صبب يف زيادة كلية يف الدخل، وكما هو مبني يف ال�صكل 

اأدناه، ا�صتطاعت 61.9% من املتدربات امل�صاركات زيادة الدخل، لحقًا للتدريب، مبا ي�صل اإىل 999 �صيكل، وحوايل ربٌع 

خريات )26.2%( �صهدَن زيادة ما بني 1،000 و2،000 �صيكل.
ُ
اأ

منذ �حل�صول على خدمات "�إر�دة" غري �ملالية
 9
�صكل رقم )25(: �لزيادة يف �لدخل بالن�صبة ل�صاحبات �مل�صاريع 

الزيادات يف الدخل كانت مالحظة بدرجة اأكرب بني املتدربات من نابل�ص )94.7%(، بيت حلم )80%(، اخلليل )%78.6(، 

من  ا�صتفدن  منذ  م�صروعهن  يف  الدخل  يف  زيادة  �صهدَن  اأنهن  ذكرن  اهلل  رام  من   )%35.7( وفقط   ،)%77.8( وجنني 

الن�صاء من املناطق احل�صرية )84.6%( ومن  اأكرث بروزًا بني  واأي�صًا كانت الزيادات  "اإرادة".  اخلدمات غري املالية من 

الكلي  الدخل  راأيَن زيادة يف  الريفيات  الن�صاء  فاإن )68.3%( فقط من  باملقارنة،  بينما،  الالجئني )%85.7(،  خميمات 

للم�صروع.

كما اأن الالفت اأن نتائج امل�صح بّينت اأنه بارتفاع م�صتوى التعليم تزداد احتمالية زيادة الدخل، كما يظهر يف ال�صكل الالحق. 

وهنا ينبغي الإ�صارة اإىل اأن كل الن�صاء غادرَن دورات التدريب بنف�ص جمموعة املهارات بغ�ص النظر عن م�صتواهن التعليمي، 

اإل اأن النتائج الظاهرة اأدناه رمبا ت�صري اإىل اأن الن�صاء ذوات امل�صتوى التعليمي الأعلى تزداد لديها اإمكانية تطبيق املهارات 

واملعرفة املكت�َصبة.

9  ت�صمل الأرقام يف هذا ال�صكل اأولئك املتدربات اللواتي ميتلكن م�صروعًا، �صواء قبل اأو بعد َتلقي التدريب.
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�صكل رقم )26(: �زدياد �لدخل للمتدربات بعد تدريب "�إر�دة"، ح�صب م�صتوى �لتعليم

قدرات  بناء  على  احل�صول  نتيجة  الدخل  وزيادة  التعليم  بني  العالقة  عن  لالإهتمام  مثرية  نتائج  يقّدم  الأعلى  يف  ال�صكل 

وتدريب. ولكن من ناحية ثانية، عند مقارنة هذه النتائج مع الق�صم ال�صابق عن �صفة الن�صاء اللواتي تزداد اإمكانية امتالكهن 

ّميات اأو اأولئك ذوات امل�صتويات التعليمية الدنيا، يبدو اأن الإمكانية اأكرب لدى الن�صاء ذوات م�صتويات 
ُ
مل�صروع، واللواتي هَنّ اأ

اإيجابًا على  ينعك�ص  الذي  الأمر  يتلّقينه،  الذي  والتدريب  القدرات  بناء  الأق�صى من  اإىل احلد  الأعلى لال�صتفادة  التعليم 

للن�صاء  بالن�صبة  العمل،  اأثناء  املكت�صبة  اإ�صافية وتدريب لتطبيق املهارات  اإىل متابعة  اإىل احلاجة  م�صاريعهن، وي�صري هذا 

ذوات امل�صتويات الأقل من التعليم.

ن�صبة اأقل بكثري من الن�صاء )23.3%( اأ�صرن اإىل اأنهن ا�صتخدمَن موظفني ُجدد منذ ح�صرن اأي تدريب قّدمته "اإرادة"، 

وحوايل الُثّلث )30.8%( اأفدَن باأنهن ا�صتخدمن موظفًا جديدًا واحدًا، بينما )30.8%( اأخريات ا�صتطعن ا�صتخدام عامَلني 

اإ�صافَيّني، و)15.4%( وّظفَن فعاًل 3 م�صاعدين ُجدد يف م�صاريعهن. كما يالَحظ باأن اخلدمات غري املالية مّكنت )%58.3( 

من املتدربات املُجيبات من تو�صيع قاعدة زبائنهن، وال�صكل يف الأ�صفل ُيظهر اأن الن�صاء، ب�صكل عام، قمَن بتو�صيع قاعدة 

الزبائن لديهن بن�صب ترتاوح بني 10 و%60.
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�صكل رقم )27(: تو�صيع قاعدة �لزبائن بعد �حل�صول على �لتدريب

اإ�صافة لذلك، فقد متكنت 30% فقط من امل�صاركات من تو�صيع عملياتهن اإىل اأ�صواق م�صتهَدفة اأخرى، ومعظم الن�صاء متّكن 

من التو�صع نحو 2-3 اأ�صواق جديدة )33.3%(، واإىل 4-5 اأ�صواق جديدة )22.2%(، منذ اأنهنَي تدريبهن.

9 . 6   أسباب عدم إنشاء مشروع حتى اآلن:

�ُصئلت اأولئك الن�صاء اللواتي ل ميلكن م�صروعًا يف الوقت احلا�صر عن الأ�صباب لهذا القرار، وبينما بدا اأن غالبية الن�صاء 

الن�صاء  ذكرت   ،)%76.1( الالزمة  واملوؤهالت  املهارات  بامتالكهن  ويعتقدن   ،)%73.9( جاهزة  م�صروع  فكرة  ميتلكن 

الفتقار للتمويل )88.8%( على اأنه عائق رئي�صي. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن "نق�ص التمويل" ل يتعلق بعدم توّفر التمويل يف 

ل  يف�صّ حملّيًا  اإذ  للتمويل،  مقبوًل  �صكاًل  لي�ص  ال�صغر  املتناهي  التمويل  باأن  الثقايف  لالفرتا�ص  بالأحرى  ولكن  فل�صطني، 

النا�ص يف العادة ا�صتعمال راأ�ص مال خا�ص ميلكه اأو ادخارات لبدء عمل بدًل من احل�صول على قر�ص.

امل�صروع،  لعمليات  منا�صب )60.9%( ل�صتخدامه  لديهن مكان  يتوفر  ل  اأنه  امل�صاركات  املتدربات  راأت  عالوة على ذلك، 

اأما ال�صعوبات العائلية )29.9%(، والقيود على احلركة )19.5%(، فاعُتربا اأقل اإعاقة لهّن، اإىل حٍد كبري، اأمام امتالك 

عملهن اخلا�ص )باملقارنة مع ما �صبق(.

ُثلث  اأّن حوايل  التايل،  ال�صكل  يبنّي  اأّولها، وكما  املناطق،  للنتائج وفق  العديد من املالحظات  �ملحافظة: كانت هناك   

املتدربات من رام اهلل )30.6%( ومن اخلليل )30.8%( لي�صت لديهن اأية فكرة مل�صروع.
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�صكل رقم )28(: ل وجود لفكرة مل�صروع، ح�صب �ملحافظة

بالن�صبة  اإدارة م�صروع  لعدم  الأكرث ترجيحًا  ال�صبب  املنا�صبة وذات �صلة هي  املهارات  اإىل  الفتقار  فاإن  وب�صورة مماثلة، 

للن�صاء من اخلليل )76.9%(، يليهن الن�صاء من بيت حلم )16.7%( ورام اهلل )13.9%(. ُيظهر هذا بو�صوح الفرق يف 

باملقارنة مع اخلليل حيث  املالية يف رام اهلل وبيت حلم،  "اإرادة" غري  ا�صتفدن من خدمات  اللواتي  الن�صاء  القدرات بني 

املكتب هناك هو الأحدث عهدًا ومل تنتفع الن�صاء بعد ب�صورة تامة من خدمات التدريب، ويف هذه املرحلة، يجب التنويه باأن 

"الفتقار على املهارة" رمبا تكون ُفهمت من جانب املتدربات بتعبرياتها الوا�صعة جدًا، اإذ تقّدم "اإرادة" نوعني من التدريب 
للن�صاء، الأول يف مهارات الأعمال والإدارة وي�صمل تطوير الأعمال، الت�صويق، واجلانب املايل من الأعمال، ويف الثاين ترّكز 

دَن، على �صبيل املثال، بتدريب خربة  "اإرادة" على تعزيز قواعد املهارات املوجودة فعاًل لدى املتدربات، مبعنى اأن الن�صاء يزَوّ
فنية لزيادة اإنتاجهن، جودة املنَتجات، ا�صرتاتيجيات الت�صويق، وغريه.

10 .6   اقتراحات لخدمات غير مالية إضافية:

ا�صتطلع امل�صح اأي�صًا عن اأية خدمات اأخرى ترغب الن�صاء املتدربات روؤيتها يف امل�صتقبل من اأجل �صمان تطور مهني اأف�صل 

حتى مما هو احلال الآن، وذكرت الن�صاء التالية:

توفري تدريب عملي اأثناء املراحل املختلفة، عن طريق م�صاعدة الن�صاء يف تطوير اأفكار م�صاريع، و�صع خطط الأعمال،   

م من خالل برامج خدمات غري مالية بعيدًا  وعمل درا�صات اجلدوى. وجتب املالحظة باأن هذا التدريب ينبغي اأن يقَدّ

د يف امل�صالح بني اإجراء درا�صة اجلدوى واإعطاء القر�ص من نف�ص املوؤ�ص�صة عن "اأ�صالة" لتجُنّب اأي تعاُر�ص متعَمّ

تركيز اأكرث على مهارات ومفاهيم الت�صويق، التي تنطبق على ال�صياق املحلي  

من  الن�صاء  لتمكني  الإنرتنت  وتطبيقات   )Word(و  )Excel( برامج  فيها  مبا  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  تدريب   

ال�صتفادة بدرجة اأكرب من التقنيات احلديثة يف اإطالق م�صاريعهن ويف ت�صغيلها

دورات يف مهارة الت�صبيك  

اأحداث ت�صبيك، مثل موؤمترات، نواٍد اجتماعية، وغري ذلك  
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11 .6   التحّديات:

اأّكد البحث الكيفي، ب�صكل خا�ص، على بع�ص التحديات، كما تو�صف يف الفقرات التالية:

"اإرادة"  متدربات  من  العديد  كانت  العمل،  ور�صة  خالل  "اأ�صالة":  "اإرادة" وخدمات  خدمات  بني  الرتابط   

غري مّطلعات، اإىل حٍد ما، على تفا�صيل اخلدمات املالية التي تقدمها "اأ�صالة"، وكما ُذكر �صابقًا، فاإن العائق 

اأن تت�صمن الدورات  التمويل". وبناًء عليه، يجب  اإىل  "الفتقار  اإن�صائهن مل�صروع خا�ص بهن هو  اأمام  الأكرب 

التدريبية من "اإرادة" اأ( مقدمة موجزة عن "اأ�صالة" وخدماتها، ب( تقدمي مادة اإعالمية للن�صاء عن خدمات 

"اأ�صالة"، وجـ( تقدمي اإر�صاد وتعليم خا�ص للن�صاء املتدربات اللواتي ُيبديَن رغبة يف تقدمي طلب للح�صول على 
قر�ص من "اأ�صالة".
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7.   استنتاجات وتوصيات - الخدمات غير المالية:

1. 7   الخدمات غير المالية من "إرادة":

ملاذا "اإرادة" بالذات": معظم الن�صاء قررن اختيار "اإرادة" ب�صبب ال�صمعة الطيبة لـِ "اأ�صالة" يف تقدمي التمويل متناهي   

ه ن�صوي )61.7%(. كما اأظهرت الن�صاء  ، وب�صبب حقيقة كون "اأ�صالة" موؤ�ص�صة ذات توُجّ
10

ال�صغر للن�صاء )%67.8(

دوافع خمتلفة وراء اللتحاق بالتدريب مع م�صروع "اإرادة" من "اأ�صالة"، معظم املتدربات اأفدَن اأن اكت�صاب مهارات 

جديدة )83.2%( وحت�صني جمموعة املهارات التي ميلكنها حاليًا )79.2%( كان ال�صبب الرئي�صي لالنخراط يف دورات 

تدريبية، وكذلك، فاإن اإن�صاء م�صروع كان حافزًا حلوايل )41.6%( من املتدربات املُجيبات.

وثاقة �صلة التدريب باملو�صوع: ذكرت )74.5%( اأن "اإرادة" �صاألت الن�صاء فعاًل عن اأهدافهن التنموية واأولوياتهن قبل   

ان�صمامهن للتدريب الفعلي.

عملية تقدمي الطلب: راأت معظم الن�صاء )86.6%( اأن العملية �صهلة.  

لني وفّعالني يف تعليم مواد ومو�صوعات التدريب املختلفة،  بي "اإرادة" موؤَهّ م: وجدت )97.3%( مدِرّ جودة التدريب املقَدّ  

وراأت )95.3%( اأن املدربني ا�صتخدموا اأمثلة من واقع احلياة للَج�صر بني النظرية واحلقائق على الأر�ص. وعلى نحٍو 

خالل  امل�صاِركات  كل  من  الفاعلة  امل�صاركة  ي�صجعون  بني  املدِرّ اأن  الن�صاء  من   )%94( عظمى  غالبية  ذكرت  مماثل، 

التدريب، واأخريًا، فقد اأ�صارت كل املتدربات تقريبًا )95.3%( اإىل تواجد املدربني حتى بعد �صاعات التدريب من اأجل 

الأ�صئلة وامل�صورة.

اأثر التدريب: ذكرت غالبية الن�صاء )66.6%( اأن اخلدمات غري املالية اأّثرت اإيجابًا على تطورهن املهني، وحتى اأبعد   

من ذلك، تعتقد املتدربات باأنهن قمَن بتح�صني نوعية املهارات )80.5%( واخلربة العملية ال�صاملة )89.3%(. كما راأت 

نًا يف و�صعهن ال�صخ�صي والجتماعي منذ اإمتام التدريب. 81% من املتدربات املُجيبات حت�ُصّ

الأثر على امل�صروع: اأ�صارت )40.9%( من املتدربات اإىل اأنهن يقمن باإدارة م�صروعهن اخلا�ص، ومن اأولئك، كان لدى   

 ال�صتفادة من اخلدمات غري املالية لـِ "اإرادة"، بينما اأ�صارت ال )26.7%( املتبقيات اإىل 
11

)73.3%( م�صروعهن قبل

اأنهن اأن�صاأَن م�صروعهن بعد تلقي التدريب واملهارات ال�صرورية لإدارة م�صاريعهن اخلا�صة بنجاح. ومن بني التدريب 

م، احتلت اإدارة امل�صاريع، الإدارة املالية، والت�صويق اأعلى الدرجات من جانب املتدربات. املقَدّ

حجم امل�صروع: �صهدت معظم الن�صاء )77%(، اللواتي ُيدرن م�صاريعهن اخلا�صة، زيادة يف العمليات منذ ح�صورهن   

تدريب "اإرادة".

زيادة الدخل: اأ�صارت )73.8%( من املُجيبات اإىل اأن التدريب قد ت�صبب يف زيادة كّلية يف الدخل.  

توظيف م�صتخَدمني ُجدد: ما يقارب )23.3%( من الن�صاء ذكرن اأنهن وّظفن م�صتخَدمني جددًا منذ ح�صورهن   

التدريب املقّدم من "اإرادة".

"اأ�صالة"، ولكن هذا  ُمعتادات على ال�صم  الن�صاء  "اأ�صالة" تعمل يف هذا املجال منذ عدة �صنوات، وبالتايل فاإن الكثري من  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر   
10

العتياد و�صهرة "اأ�صالة" ل تعنيان باأن الن�صاء تلقائيًا يعرفن اأي�صًا تفا�صيل عن طبيعة اخلدمات التي تقّدمها "اأ�صالة".

اأحد متطلبات "اإرادة" لكل دورة تدريبية هو اأن يكون لدى 60% من امل�صاركات م�صروع ي�صتغل، الأمر الذي ي�صجع ت�صاُرك اخلربات واملعلومات بني احل�صور.    
11
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اأ�صواق جديدة: كانت )30%( من املُجيبات قادرات على تو�صيع عملياتهن اإىل اأ�صواق م�صتهدفة جديدة.  

التحديات: مل يكن الرتابط بني اخلدمات املالية وغري املالية وا�صحًا للمتدربات امل�صاركات يف املجموعات البوؤرية.  

2. 7   توصيات عامة:

�صمان الرتابط بني اخلدمات املالية وغري املالية

تقدمي جل�صات اإعالمية للمقرِت�صات واملتدربات حول الُفر�ص واأحدث اخلدمات

تو�صيل املقرِت�صات باملتدربات من اأجل تبادل املعلومات

3. 7   الخدمات غير المالية - توصيات خاصة:

موا�صلة تقدمي التدريب يف ميادين تطوير الأعمال، اإدارة امل�صاريع، التمويل، وعمل امليزانيات  

ميكن اأن ت�صمل جمالت تدريب جديدة  

)Excel، Microsoft Word دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات )برامج  -

الإنرتنت  -

مهارات الت�صبيك  -

توفري املزيد من التدريب يف مو�صوع الت�صويق  

رعاية  ال�صعر،  ت�صفيف  النحل،  تربية  مثل  الحتياجات(،  )بناًء على  وبناء قدرات يف جمالت حمددة  تدريب  توفري   

الأغنام، وغريها ملجموعات �صغرية من الن�صاء

تقدمي تدريب عملي اأثناء املراحل املختلفة  

�صمان اأن يجمع التدريب بني مقاربة فكرية وعملية، وميكن تعزيز هذا عرب زيارات ميدانية خلرباء وملوؤ�ص�صات   

متخ�ص�صة.

تقدمي دورة تدريب اأ�صا�صية لكل املتدربات، حول تطوير خطة لالأعمال  

تقدمي تدريب فردي لأولئك الن�صاء اللواتي ميتلكن اأفكارًا مل�صاريع واعدة واللواتي طّورَن خطط اأعمال قوية خالل   

الدورة

الرتكيز ب�صكل خا�ص على املتدربات من رام اهلل واخلليل، حيث اأظهرن اأقل احتمالية لوجود فكرة مل�صروع  

ت�صمني جل�صات التدريب ق�ص�ص جناح لتعزيز الثقة بالنف�ص لدى املتدربات  

تقدمي جل�صات اإعالمية وتوجيه اإ�صافَيّني للمتدربات من اخلليل، حيث بنّي امل�صح اأن اإجابات الن�صاء من اخلليل كانت   

ومالحظة  معاينة  اإىل  باحلاجة  ويو�صى  �صابقًا،  ذكرت  التي  الأ�صئلة  من  للعديد  بالن�صبة  احليادية  الآراء  يف  الأكرث 

اإ�صافيتني ملكتب اخلليل.
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8.   المالحق

ملحق 1:  استبيان المسح، مقترضات "أصالة"

ح�صرة �ملقرت�صات �ملحرتمات،

نهديكم من �صركة ريادة لالإ�صت�صارات والتدريب اأطيب التحيات وي�صعدنا اإعالمكن باأننا ب�صدد تنفيذ درا�صة بحثية حول 

خدمات جمعية اأ�صالة واأثرها وكيفية حت�صينها وتهدف الدرا�صة اإىل التعرف على اأثر القرو�ص على امل�صتفيدات فيما يتعلق 

بتمكني املراأة الإقت�صادي، وانعكا�صتها �صواء كان ذلك على ال�صعيد ال�صخ�صي اأو العائلي اأو املجتمعي اأو املهني والعملي.

تامة  ب�صرية  معها  التعامل  �صيتم  البيانات  باأن جميع  علما  املرفقة،  الإ�صتمارة  تعبئة  يرجى  املهمة،  اإجناح هذه  اأجل  ومن 

اإعالم  اأي جانب من جوانب البحث، يرجى  اأي ا�صتف�صار لديكن على  و�صت�صتخدم لأغرا�ص البحث فقط. ويف حال وجود 

الباحثة بذلك اأوالإت�صال معنا و�صي�صعدنا توفرياأي تو�صيحات ومعلومات تطلبونها. 

مع فائق الإحرتام والتقدير

�صعاع مّر�ر

�ملدير �لعام – �صركة ريادة لل�صت�صار�ت

تلفون: 2420751/3 – 02، فاك�ص: 2420754 – 02، العنوان: البرية، البالوع، عمارة الفارع، ط2.

info@riyada-consulting.com"   :الربيد الأكرتوين

www.riyada-consulting.com :ال�صفحة الألكرتونية



61

62

:
""

:

ID02:.:………………………… ID01::

ID04:................................................. : ID03::.........................

:ID06:- ID05::…….………………………..

ID07:........................................................................................................................... :......

:ID09: ID08:

IR01-:

2010

IR03 ....................... IR02

/...../..... :2010 / IR05 /....................... IR04

:
H01

H02
1(5002(500-14993(1500-24994(2500

H03
1(10%2(10%-30%3(31%-50%4(51%-70%5(70%

H04
1.2.3.4.5.......................

H05
1.MIL2.GL3.SIL

H061(20082(20093(2010

H07)(

H08

H09/1.2.



62

63

:

L0
1

.
5

10
12

L0
2

.
L0

3
.

L0
4

.
L0

5
.

L0
6

.
L0

7
.

L0
8

.
L0

9
.

L1
0

.

L0
9

1-5

L1
1

.
L1

2
.

1. 2.
/

3.
/

4.
/

5.
/

6.
/

7.
/

8.
/

9. 10.

1. 2.
)

00(

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.
1-

14
2.

15-
34

3.
35

(
-

) 4. 5.
(

-
) 6. 7. ) 8. 9. 10.

/
/

11.
/

12.

)
(

)
(

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



63

:

S01
:1.2.

:
1.1.5.5.

2.2.6.6.

3.3.7.7.

4.4.8........................................8.

S02/............................

S03
:1.2.

:
1.1.4.4.

2.2.5./5.

3.3.6.6.

S04/............................

:)(

T01/1.2.

T02/1.2.)F01(

T03

1............................................................................................ .5................................................... ..........................................

2............................................................................................ .6............................................................................................ .

3............ .................................................................................7............................................................................................ .

4........................................................................ .....................8............................................................................................ .



64

65

::

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

F14

* F15

F16

F17



65

66

:

R01

R02

R03

R04

)
(

R05

)
* * * (

R06

R07

*.( R08

R09

R10

R11

R12

)( R13

)+( R14

R15

...................................................... R16



66

67

:

1.

:

E01

E02

E03

E04

E05

//
* .):.(

E06

E07

E08

E09

2:

:

.

/ /

.
E10

//
E11

:
E12

:
E13

.

//.
E14

.
E15

E16



67

68

//

:

:

E17

E18

)
.(.....

E19

E20

E21

. E22

. E23

. E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

E32

E33

:

:

) .
.(

E34

E35

E36



68

69

. E37

. E38

. E39

E40

E41

)( E42

:

:

E43

. E44

E45

:
.

E46

:)
.(

E47

:)(. E48

:).(

.
E49

.
E50

.
E51

. E52

. E53

.
E54

//)(
.

E55

:



69

70

).( E56

).( E57

).( E58

)
.(

E59

3:

.

:

)
.(

E60

. E61

///
E62

. E63

. E64

.

.
E65

. E66

4.

.
E67

E68

E69

5:
:

E70

E71

E72

/ E73



70

71

E74

E75

E76

)( E77

E78

/ E79

E80

E81

E82

: E83

: E84



71

ملحق 2:  استبيان المسح، متدربات "إرادة"

ح�صرة �ملتدربات �ملحرتمات،

تقييمية  درا�صة  تنفيذ  ب�صدد  باأننا  اإعالمكن  وي�صعدنا  التحيات  اأطيب  والتدريب  لالإ�صت�صارات  ريادة  �صركة  من  نهديكم 

للتدريب الذي ح�صلنت عليه من قبل موؤ�ص�صة "اأ�صالة" – م�صروع اإرادة. وتهدف الدرا�صة اإىل التعرف على مدى الإ�صتفادة 

من التدريبات واخلدمات غري املالية املقدمة من قبل املوؤ�ص�صة، وانعكا�صتها على تطوير املهارات لدى امل�صتفيدات �صواء كان 

ذلك على ال�صعيد ال�صخ�صي اأو العائلي اأو املجتمعي اأو املهني والعملي. 

تامة  ب�صرية  معها  التعامل  �صيتم  البيانات  باأن جميع  علما  املرفقة،  الإ�صتمارة  تعبئة  يرجى  املهمة،  اإجناح هذه  اأجل  ومن 

اإعالم  اأي جانب من جوانب البحث، يرجى  اأي ا�صتف�صار لديكن على  و�صت�صتخدم لأغرا�ص البحث فقط. ويف حال وجود 

الباحثة بذلك اأو الإت�صال معنا و�صي�صعدنا توفري اأي تو�صيحات ومعلومات تطلبونها. 

مع فائق الإحرتام والتقدير

�صعاع مّر�ر

�ملدير �لعام – �صركة ريادة للإ�صت�صار�ت

تلفون: 2420751/3 – 02، فاك�ص: 2420754 – 02، العنوان: البرية، البالوع، عمارة الفارع، ط2.

info@riyada-consulting.com«   :الربيد الأكرتوين

www.riyada-consulting.com :ال�صفحة الألكرتونية
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ملحق 3:   المشاركات في المجموعات البؤرية

بيت حلم

�مل�صروع�ل�صم

كنني مدر�صةاآمنة كنعان1

خياطةماجدة عدوي2

حمل جتاريفريال �صويك3

تربية اأغنامنعمة �صالح4

بيوت بال�صتيكيةنازك اأبو رميلة5

اك�ص�صورات �صدفارليت عتيك6

تربية اأغنامميادة ع�صاف7

حمل اأدوات منزلية�صارة ابراهيم8

تطريزجهاد اأ�صعد9

ترميم منزلحنان ق�صي�ص10

جتارةحنلن اأحمد11

جتارةنائلة اأبو حمد12

حمل لتاأجري بدلت العرائ�ص�صوزان عزة13

�خلليل

�مل�صروع�ل�صم

تربية دواجن�صهام اأبو عكوب1

تربية اأبقارخ�صرة العمود2

حمل اإك�ص�صورات و مكياج�صنال العقيبي3

مطحنة حبوبمي�صى قزاز4

تربية اأغنامعفاف خالف5

تربية اأغنامعال العو�ص6

�صالون �صعرهدى فروق7

ميني ماركتقمر النت�صة8

حمل مالب�صعبلة اأبو ميالة9
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تربية دواجن )دجاج بيا�ص(اأنغام عثمان10

معر�ص بدلت عرائ�صمنى �صامي11

تربية اأبقار�صمية طميزي12

تربية اأبقاررائدة يحيى13

جنني

�مل�صروع�ل�صم

تربية اأغناماخال�ص حافظ1

حمل مالب�صالهام احمد2

خياطةاحالم ا�صعد3

تربية اأبقارهناء جنار4

تطريزجناح حممد5

زراعةخريية6

زراعة و تربية اأغناممنال خليل7

تربية اأغنامهنادي هاين8

زراعةكفاية �صالح9

جتارةجناح كميل10

حمل مالب�صدلل يو�صف 11

حمل اك�ص�صوراتقمر جهاد12

حمل اأدوات منزلية + Dry Cleanامرية حمار�صة13

نابل�ص

�مل�صروع�ل�صم

خياطةلينا دربا�ص1

تربية انعاجانت�صار اأبو �صعود2

جتارة مالب�صرابعة ح�صني3

توزيع بي�صبداية ح�صا�ص4

حمل اك�ص�صوراتا�صمهان حممد5

بقالةامرية عبيد6
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مطعمفريدة دويكات7

خياطةمرمي �صمارنة8

تطريز و اك�ص�صورات خرز�صامرة فندقجي9

ت�صويق نايلونعواطف حمايل10

خياطةهيلدا النوري11

مركز ب�صرياترنا خياط12

بيع مكياجفاتن �صالح13

تربية اأبقارخريية توفيق14

اك�ص�صورات خرزعبري بكري15

تربية اأغنامهناء عورتاين16

ت�صنيع بن و بهاراتفل�صطني ابو �صتية17

ر�م �هلل- �ملجموعة �ملركزة

�مل�صروع�ل�صم

مق�صف مدر�صةهامة اأحمد1

مالب�صفاطمة حممد2

اأغناماأماين عبد اهلل3

بقالةفاتن مطري4

تطريز و نحا�صنهى حميدان5

دجاج بيا�صجنالء من�صور6

معر�ص بدل عرائ�صبثينة زيد7
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ملحق4  :   المشاركات في ورشة العمل

ور�صة عمل ر�م �هلل

�مل�صروعب�صمة وديع

�صالون جتميلحنان مرت1

تربية نحل�صليمة �صحادة2

حمل مالب�صمي�صون �صليمان3

تربية نحلب�صمة عبد املجيد4

�صالون جتميلن�صمة بدران5

عدة كهرباء لإبنهامنى علي6

جب�صنيجب�صني7
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ملحق 5:   شروط المرجعية

Palestinian Businesswomen’s Association
Call for Offers - Terms Of Reference

ASALA – REEWP  / Two Researches 

Introduction
ASALA; the Palestinian Businesswomen’s Association has been actively providing loans to 
women since its establishment in 1997. ASALA Association is a leader in small and micro 
finance and believes in the role of micro-credit in the fight against poverty. ASALA also 
believes that its microfinance program serves as a leading model for reaching sustainable 
long term development. ASALA’s headquarters is in Ramallah and it has nine strategically 
located branch offices throughout the West Bank and Gaza Strip. ASALA targets impoverished 
and excluded Palestinian women in order to empower them and put them on a track 
that will lead to financial independence and stability. ASALA provides Palestinian women 
entrepreneurs with a comprehensive package of support including guidance, one-on-one 
counseling, training, consultancy field visits, skills enhancement, micro, small, and Islamic 
loans, and extensive follow up.

Asala began as Oxfam Quebec’s partner in the Center for Women’s Economic Program in 
1997 and achieved independence as the Palestinian Businesswomen’s Association; Asala in 
2001.  Asala has, and continues to have, Oxfam Quebec’s (OQ) support. OQ has supported 
a neighborhood corners project, institutional development, and continues to support 
marketing and mobilization activities for Asala’s entrepreneurs. 

Asala disbursed a total of 14,000 loans to Palestinian women since 1997 valued at US$15 
million. Asala received funding from different donors throughout the past 13 years, for 
example: Canadian International Development Agency (CIDA); Oxfam-Quebec; Oxfam 
Novib; the EU; USAID; Netherlands; Codespa-Spain; DEEP; SDC, etc.)

ASALA insists to keep the important balance between the Social and Development agenda 
and efficiency and good financial performance.

Positive social and economic impact on Palestinian women living in poverty is the main 
concern of ASALA’s programs in Palestinian Territories.  

Asala is a member of Sharakeh; The Palestinian Network for Small and Micro Finance, 
Sanabel; The Arab Regional Network for Micro Finance Institutions, and NWEC; the National 
Women’s Employment Committee.

On 31st of  March 2010 ASALA had a total of 1200 active women clients (borrowers) in West 
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Bank areas  and a total of 1370 active women clients in Gaza strip  with outstanding portfolio 
in general equal to US$2,930,000 (US$2,320,000 of it in West Bank areas) .

Asala’s Mission
To provide financial and non financial services that help Palestinian women living in poverty 
to change their lives, their social position, and their future by their successful participation in 
economic activities. 

The Regional Economic Empowerment of Women Project (REEWP)
The REEWP project was launched in March 2009 with funding from the Canadian 
International Development Agency (CIDA). And managed by Oxfam Quebec , The 
goal of the project is to contribute to providing an enabling environment for the 
sustainable economic empowerment & development of women in the region. The 
project’s (REEWP) purpose is to increase the participation of women (including women 
aged 18 to 35) in the economic development of the four (4) target countries: The West 
Bank (ASALA), Jordan (JOHUD), Lebanon (CRTD.A), and Tunisia (CAWTAR). Oxfam-
Quebec leads the project from REEWP office in Jordan. REEWP project should produce 
the following intermediate results:

1. Partner organizations improve women economic empowerment in target countries and 
in the MENA region both at the advocacy and networking levels. 

2. Partner organizations and other stakeholders (governmental and non-governmental) 
adopt more effective evidence-based interventions for the economic empowerment 
of women. 

3. Partner organizations provide better financial and non-financial services to support the 
economic empowerment of women.  

Required Task

Asala is seeking to contract a professional research company with considerable experience 
in women’s development and the micro economy to develop and implement two in-depth 
researches (Simultaneously).  

First: ‘Listening to Clients; Impact Assessment’ 
The purpose  of the research  will be  the following :

To measure the impact of Asala’s services and its gender sensitivity on the target group, 

To collect recommendations that will enable Asala to better plan and develop its programs 
& services strategically and in-line with real needs of the target group.

The survey  will target in general Asala’s past and active Palestinian women micro 
entrepreneurs  in the West Bank areas ( Jenin, Nablus, Ramllah, Bethlehem & Hebron districts) 
, and in detail Asala’s active Palestinian women micro entrepreneurs in the West Bank that 
directly benefited from the financial services component in the REEWP Project . 
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Second: ‘West Bank Market Survey & Analysis;
The purpose  of the  research will be the following :

To  identify the Key Indicators on Women’s Economic Empowerment’ in Palestine, 

To improve the understanding of women economic empowerment issues by stakeholders, 

To identify key concepts of women economic empowerment and methodology, 

To document gender indicators in relation to women economic contribution and role, in 
relation to different locations and poverty levels .

The survey will target Palestinian women, Ministries, Chambers of Commerce, municipalities, 
women relevant organizations, centers and cooperatives, … etc. 

Desired (Expected ) Outcome
1. A final soft-copy  report of ‘Listening to Clients; Impact Assessment’ in English

2. A final soft-copy  report of ‘West Bank Market Survey & Analysis; Key Indicators on 
Women’s Economic Empowerment’ in Palestine, in English

3. SPSS based database, results, and all raw data for both researches.

4. General comments and recommendation 

Company Profile
1. Must be a registered, local Palestinian research/consulting company with documented 

at least five years of experience in women’s development and the field of economy.

2. Must have sufficient experience in field-work and various data collection methodologies.

3. Must have or contract staff/ trained field workers to work throughout all West Bank 
localities; cities, towns, villages, and camps.

4. Must have adequate and relevant analytical and reporting skills

5. Must respect time frames and deadlines for providing the final two reports with high 
quality.

Proposal  contents and Description
The proposal must include among others: 

1. The company’s profile, with special attention to the designated staff members/experts 
and the company’s previous experience and publications in related fields.

2. A detailed technical plan  of action demonstrating how the research will be conducted 
, tools to be used resources, and (methodology)  etc. to be used, for each research, 
including but not limited to: sampling, field implementation, data processing and 
analysis, and reporting. 

3. Proposed deliverables and indicators for each research.



86

4. A detailed action plan with milestones, meetings, in-office and field work, draft 
presentations, and final delivery for each research.

5. Financial proposal to be presented in  $ USD in accordance with action plan for each 
or for both researches.

6. cost-effective

7. Gender-sensitive

Task Description
Mandate and responsibilities

Responsibilities of the consultant company:

a.  The contracted company must provide Asala with a detailed action plan for the study, 
including milestones, meetings, in-office and field work, draft presentations, and final 
delivery in parallel with human resources. 

b.  Upon discussion and approval of the action plan, the contracted company must 
conduct necessary literature reviews and preparations to ensure a comprehensive 
understanding of women’s development in the Palestinian context, indicators of 
women economic empowerment in the Palestinian context, and gender equality in the 
economic arena in the Palestinian market. 

c.  The contracted company must discuss the sampling methodology with Asala before 
proceeding with field work. 

e.  The contracted company must discuss data collection tools with Asala, and conduct a 
pilot-test before proceeding with field work. 

f.  The company must present a minimum of one draft of the two studies reports for review 
and discussion by Asala. 

g.  The contracted company must deliver soft-copies of both researches that take into 
consideration Asala’s comments and amendments. 

h.  The contracted company is responsible for submitting the final two reports in perfect 
and professional English. 

i.  The contracted company must be flexible, and able to adapt quickly without jeopardizing 
quality, whereby periodic review and refinement may be necessary during field work 

Asala’s Responsibilities;

Asala is committed, to the best of its ability, to assisting the contracted company by providing 
primary contacts to best secure adequate sampling calculation and design.

Asala will provide technical assistance when is needed 

Asala will follow up with the consultant company to insure  a good delivery of the action 
plan submitted by the consultant company
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Ethical responsibility
The contracted company must assure privacy and complete confidentiality of all documents 
created by the researches including notes, minutes of meeting, questionnaires, surveys, 
emails and correspondence, etc. The contracted company will only use information and 
documents collected for the sole purpose of these researches. Asala owns all raw and end 
products, be they in paper, audio, or electronic form.  Asala’s ownership of material allows 
for the reproduction, translation, or publishing in the future. 

Financial responsibility
Asala will disburse to the contracted company all fees in accordance with agreed upon 
deliverables/milestones and upon satisfactory completion of the researches as mutually 
determined in the contract.

Duration:
Duration of the two studies is three calendar months (to  be conducted simultaneously) 
upon approval of selected proposal and signing of agreement.

Expected starting date is: June 1st 2010 – Expected date for final reports to be delivered  is 
August 30th 2010.

Technical and Financial propositions  will consist of a technical and financial components 
to undertake th e services described  above  and must be delivered in a sealed envelope 
, the envelop shall be clearly marked with  the following : Full Name  and address of the 
company ,  work Title, closing dates . the Bidding request will be submitted in two copies.to 
Asala’s headquarters in Al-Bireh, Mob’adeen Street, Al-Wa’ad Building, 2nd Floor , no later 
than Thursday , May 20th, 2010, at 3:00 PM .

Asala reserve the right to verify all information included in the offer and to recommend 
the selection of the company with the best value and criteria for the above mentioned 
mandate.





دراسة تقييم األثر على املستفيدات:

"رضا المقترضات عن الخدمات المالية

وغير المالية التي تقدمها أصالة"

�جلمعية �لفل�صطينية ل�صاحبات �لأعمال "�أ�صالة"

 املكتب الرئيسي:  رام الله – البيرة / شارع املبعدين- عمارة الوعد / الطابق الثاني / العنوان البريدي: رام الله ص.ب 2316 
هاتف: 2400532-02                   فاكس: 02-2402433 

Email asala@palnet.com
www.asala-pal.org

مكتب بيت حلم : هاتف 2753919-02، فاكس 02-2749179 
مكتب اخلليل : تلفاكس:  02-2211880   

مكتب جنني: هاتف  2505480-04  فاكس  04-2505481
مكتب نابلس: هاتف  2370048-09 ، فاكس: 2370049- 09  

مكتب فرع قطاع غزة: الرمال، تقاطع اجلالء مع الوحدة 
عمارة بسيسو، ص.ب   5099 تلفاكس: 08-2827165                         

 Email: asala-g@palnet.com
مكتب دير البلح: هاتف: 08-2538240  

مكتب بيت حانون: هاتف: 08-2482370 

مكتب النصيرات: هاتف: 08-2551240 

مكتب جباليا: هاتف: 08-2450650  


