وكالة الغوث الدولية الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى

دائرة القروض البسيطة

القر�ض الذي ح�صلت عليه منحني االعتماد على ذاتي مرة �أخرى،
وعزز من قدراتي املهنية و�ساهم يف متكيني
بدعم �أ�رستي.
فاطمة علي املومني ،أم ألربعة أطفال ،عمان ،األردن
تعيش فاطمة في منطقة النصر من العاصمة األردنية عمان وتدير هناك متجر للمالبس وصالون لقص الشعر ،املدخول اإلضافي من عملها مكنها
من تغطية الرسوم املدرسية واجلامعية ألبنائها.

وكالة الغوث الدولية الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى

دائرة القروض البسيطة
تهدف دائرة القروض البسيطة لدى األونروا إلى تعزيز التنمية االقتصادية
واحلد من الفقر في أوساط الجئي فلسطني والفئات الفقيرة واملهمشة
األخرى .ومونت الدائرة ،حتى أواسط العام  ،2008أكثر من  150.000قرض
من قروض املشاريع والقروض االستهالكية واإلسكانية بقيمة  160مليون
دوالر لصالح منتفعني في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسوريا.
تغطي الدائرة نفقاتها اجلارية من عمليات اإلقراض التي تقوم بها وتوسع
قاعدة رأس املال اإلقراضي لديها من خالل متويل املشاريع .وتبلغ ميزانيتها
للفترة  2009-2008ما يصل إلى  44مليون دوالر.
ما أنواع القروض التي تقدمها الدائرة لتلبية احتياجات مختلف
املقترضني؟

قروض املشاريع الصغيرة هي أقدم شكل لإلقراض لدى األونروا .وتقدم كرأس
مال يستثمر في إقامة مشاريع.
		اإلقراض اجلماعي التضامني يقدم إلى النساء في غزة بهدف دعمهن ومتكينهن
من املشاركة في اقتصاد السوق احمللي غير النظامي .وقد مت استثمار ما يقارب
 28.5مليون دوالر في  39.000قرض من هذا النوع.
		في سوريا ،تعتبر قروض املشاريع املنزلية التي تقدم إلى النساء متناسبة مع
سوق األنشطة املنزلية املدرة للدخل ،والتي متثل الشكل الرئيسي للمشاريع
غير النظامية املتناهية الصغر التي تديرها النساء هناك.
		يتم توفير قروض استهالكية للعائالت ذات الدخل املنخفض في الضفة
الغربية وغزة وسوريا لبناء األصول املنزلية وتلبية احتياجات املناسبات
العائلية والطوارئ وتغطية تكاليف التعليم واخلدمات الطبية .وسيتم إدخال
هذا املنتج إلى امليادين األخرى في أوائل العام .2009
		يتم تقدمي قروض أبعد مد ًى للمقترضني الذين ميرون عبر ثالث دورات إقراض
ملشاريع صغيرة وللمشاريع األكثر قربا ً من الطابع النظامي التي تتطلب
قروضا ً أكبر حجماً .يجري العمل بهذا املنتج حاليا ً في الضفة الغربية وغزة
واألردن ،وسيتم إدخاله إلى سوريا عام .2009
		تقدم قروض اإلسكان ملساعدة الالجئني على متلك وبناء وحتسني منازلهم
داخل اخمليمات وخارجها في الضفة الغربية وقطاع غزة .وسينطلق منتج
القروض اإلسكانية البسيطة في األردن وسوريا عام .2009

مقترض من دائرة القروض الصغيرة في مصنع األحذية الذى ميلكه في مدينة اخلليل /الضفة الغربية

ما هي األنشطة األخرى التي تنهمك دائرة القروض البسيطة فيها؟

		تدير األونروا في غزة أكثر من  60دورة تدريبية قصيرة األمد حول املشاريع
الصغيرة يستفيد منها أكثر من  1.400مشارك ومشاركة كل عام.
		يتم تصميم هذه الدورات وفقا ً الحتياجات املنتفعني ،وتغطي مجاالت مثل
مسك الدفاتر والضرائب وإجراء احلسابات والتجارة اإللكترونية.

كيف أثر الوضع االجتماعي  -االقتصادي في األرض الفلسطينية
احملتلة على عمل الدائرة؟
ما اآلفاق التي تلوح لدائرة القروض البسيطة في املستقبل؟
		في أعقاب االنتفاضة الثانية في أيلول/سبتمبر  2000والعقوبات الفعلية
التي فرضها اجملتمع الدولي على غزة الحقاً ،أصيب مناخ األعمال بالركود
وفاقم االنحدار االجتماعي-االقتصادي الشديد من حدة االنكماش االقتصادي.
		سعت الدائرة بسرعة إلى مجابهة هذه النزعات من خالل توسيع التغطية
في الضفة الغربية واألردن وسوريا ،إال أن تأثيرات التراجع الساحق في غزة ال
تزال محسوسة.
		في غزة ،انخفض اإلقراض بنسبة  ،%80وكان على األونروا في عام  2007أن
تلغي  2.636قرضا ً تبلغ قيمة مديونيتها  888.750دوالراً.
		نتيجة لذلك ،قلصت الدائرة طاقمها بنسبة  %50حتى اآلن.

		إذا لم يتوقف االختناق االقتصادي في غزة خالل فترة زمنية قصيرة جداً ،فقد
تصبح األونروا مضطرة إليقاف جميع أنشطة اإلقراض البسيط هناك.
		في غزة ،ميكن تنفيذ أنشطة األشغال العامة الحقا ً للمساعدة على
التخفيف من مديونية قطاع األعمال.
		سيتم جتريب منتج إدخار آمن للفقراء في عام  2009بهدف توفير قدرات
التكيف املنهجي للعديد من الفقراء وذوي الدخل املنخفض على وجه
اخلصوص.
		تخطط الدائرة لرفع طاقتها االستيعابية حتى تتمكن من تقدمي 100.000
قرض بقيمة  120مليون دوالر سنوياً.

نبذة عن الوكالة
يتمتع حوالي 7ر 4مليون الجئ فلسطيني في ميادين العمل اخلمسة التي تعمل بها الوكالة – األردن ،لبنان ،سوريا ،قطاع غزة ،الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية بحق احلصول
على خدمات الوكالة التي تشمل التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية واملأوى والقروض الصغيرة جدا واملساعدات الطارئة .توظف الوكاله حوالي 000ر 30موظف،
غالبيتهم من الالجئني الفلسطينيني .يتم متويل عمليات الوكالة بالكامل تقريبا بواسطة التبرعات الطوعية من الدول املانحة .بلغت امليزانية العادية للوكالة لعام 2009 – 2008
حوالي 1ر 1مليار دوالر ،حيث تغطي التكاليف للنشاطات في قطاع التعليم والصحة واإلغاثة واخلدمات االجتماعية .تقع مكاتب رئاسة الوكالة في غزة وعمان.
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