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مقدمة

نشــأ قطــاع اإلقــراض الصغيــر يف فلســطني يف التســعينات مــن القــرن املاضــي اســتجابة للطلــب املتزايــد علــى 
متويــل املشــاريع الصغيــرة التــي تشــكل قاعــدة هامــة لإلنتــاج والتشــغيل يف فلســطني، بهــدف حتســني املســتوى 
املعيشــي ألصحــاب املشــاريع الصغيــرة ومحــدودي الدخــل وحملاربــة الفقــر والبطالــة، وذلــك مــن خــال تقــدمي 

خدمــات ماليــة متنوعــة مســتهدفاً الفئــات املهمشــة غيــر القــادرة علــى اإلقتــراض مــن القطــاع البنكــي. 

بــدأت ســلطة النقــد الفلســطينية بتنظيــم القطــاع يف عــام 2012 مــن خــال إصــدار التعليمــات اخلاصــة بتســجيل 
شــركات اإلقــراض و الرقابــة عليهــا ، االمــر الــذي ســاهم بتنظيــم القطــاع، وتعزيــز تطــوره.

 يبلــغ عــدد شــركات اإلقــراض الفاعلــة يف فلســطني تســع شــركات، اســتطاعت الصمــود واحملافظــة علــى 
رأســمالها و النمــو رغــم كل األزمــات التــي مــرت بهــا علــى مــدار 30 عــام، وتنــدرج جميعهــا حتــت الشــبكة 
الفلســطينية لإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر »شــراكة«، والتــي تعتبــر املظلــة التــي جتمــع شــركات متويــل 
املشــاريع الصغيــرة، حيــث تتولــى التنّســيق بينهــا، ومتثيلهــا أمــام اجلهــات الرقابيــة واملشــّرعة واجلهــات الدوليــة 

ــره. ــة القطــاع وتطوي األخــرى بهــدف حماي

2



هدف قطاع اإلقراض الصغير 

يهــدف قطــاع اإلقــراض الصغيــر إلــى تقليــل نســب الفقــر والبطالــة يف فلســطني، مــن خــال تقــدمي خدمــات 
ماليــة  متنوعــة للفئــات املهمشــة وغيــر القــادرة علــى اإلقتــراض مــن القطــاع البنكــي، والتــي تعتبــر مــن الفئــة 
ــدة مــن  ــة جدي ــل فئ ــة الشــباب و النســاء، كمــا ويســاهم هــذا القطــاع يف تأهي ــة املخاطــر و خاصــة فئ عالي
ــن  ــد ميك ــي جي ــخ ائتمان ــاء تاري ــن خــال بن ــي م ــن القطــاع البنك ــراض م ــى اإلقت ــدرة عل ــا الق ــع لديه املجتم

اإلرتــكاز عليــه.
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أهمية قطاع اإلقراض الصغير 

أثبتــت الدراســات علــى مســتوى العالــم أن التمويــل الصغيــر ميكــن أن ميثــل أداة فعالــة فــى تعزيــز النمــو 
االقتصــادي و تقليــل نســبة الفقــر وحتســني مســتوى معيشــة الســكان فــى البلــدان الناميــة. أمــا علــى املســتوى 
احمللــي تنبــع أهميــة قطــاع اإلقــراض الصغيــر مــن تركيبــة اإلقتصــاد الفلســطيني الــذي يرتكــز علــى املشــاريع 
الصغيــرة و متناهيــة الصغــر والتــي متثــل أكثــر مــن 95 % مــن مكوناتــه، والتــي تعتبــر املصــدر األساســي لدفــع 
عجلــة النمــو االقتصــادي وتشــغل أكثــر مــن 35 % مــن القــوى العاملــة الفلســطينية ، وغالبيــة هــذه املشــاريع غيــر 
مســجلة بشــكل رســمي و غيــر قــادرة علــى اإلقتــراض مــن القطــاع البنكــي، لــذا يعتبــر قطــاع اإلقــراض الصغيــر 

النافــذة الرئيســية لتوفيــر اخلدمــات املاليــة لهــا.

توزيع القوى العاملة الفلسطينية 

املشاريع الصغيرة
البطالة35 %

% 31

القطاع الحكومي

% 13
القطاع الخاص

% 21
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إنجازات القطاع حتى عام 2018
يذكــر أن قيمــة القــروض التــي مت صرفهــا منــذ تأســيس القطــاع بلغــت حوالــي 1,355 مليــار دوالر، صرفــت ملــا 

يقــارب 575 ألــف أســرة/قرض.
ومــن جهــة اخــرى أوضحــت إحصــاءات »شــراكة« لعــام 2018، والتــي شــملت تســع مؤسســات إقــراض فلســطينية 
)فاتــن، فيتــاس، أكاد، أونــروا، أصالــة، ريــف، صنــدوق التنميــة الفلســطيني، إبــداع، واملؤسســة املصرفيــة( التالــي: 

 قيمة احملفظة النشطة للقطاع يف فلسطني بلغت حوالي 269 مليون دوالر.
 تخدم شركات اإلقراض أكثر من 83 ألف عميل، 70 % منهم يف الضفة الغربية و30 % يف قطاع غزة.

 بلغت نسبة النساء من إجمالي عدد العماء 36 % ونسبة الشباب 53 %. 
 يعمــل يف هــذه املؤسســات التســع أكثــر مــن 950 موظفــاً موّزعــني علــى 107 فــروع ومكاتــب ميدانيــة يف 

املــدن والقــرى الفلســطينية. 
 تشّكل نسبة النساء العامات يف هذه املؤسسات 44 % من اجمالي عدد املوظفني.

 منا القطاع مبعدل 36 % سنويا خال الفترة بني 2011 الى  2018 .

توزيع القروض النشطة حسب اجلنس

ذكور 
% 64

إناث 
% 36
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أسعار الفائدة
الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  قامــت 
)IFC( و بطلــب مــن ســلطة النقــد 
علــى  دراســة  بعمــل  الفلســطينية، 
وأســعار  الصغيــر  اإلقــراض  قطــاع 
الفائــدة و قــد خلصــت الدراســة إلى: 
1. أســعار الفائــدة يف فلســطني هــي 
الفائــدة يف  بأســعار  األقــل مقارنــة 
الشــرق األوســط ويف العالــم، رغــم 
ارتفــاع درجــة املخاطرة يف فلســطني.

معدل سعر الفائدة

% 20

% 25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% 15

% 10

% 50

% 18

% 35

% 39
% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

فلسطنيالرشق االوسطالعامل

2. علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى القــروض صغيــرة احلجــم مقارنــة مــع تلــك املمنوحــة مــن القطــاع 
البنكــي، إال أن قيمــة الفوائــد املدفوعــة ال تشــكل عائقــاً أمــام الشــريحة املســتهدفة يف قطــاع اإلقــراض الصغيــر 

وفقــا لــكل التجــارب العامليــة.
3. تســعى شــركات اإلقــراض جاهــدًة نحــو تخفيــض نســبة الفائــدة باســتمرار، حيــث انخفــض ســعر الفائــدة علــى 

القــروض مــن 24 % إلــى 18 % مــا بــني عامــي 2011 – 2017.
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يُذكــر أّن أســباب ارتفــاع ســعر الفائــدة يف قطــاع اإلقــراض الصغيــر علــى مســتوى العالــم باملقارنــة مــع البنــوك 
يعــود إلــى األســباب التاليــة: 

 ارتفــاع املصاريــف التشــغيلية نتيجــة إلرتــكاز العمــل بصــورة أساســية علــى العمــل امليدانــي والعنصــر 
البشــري، )والتــي تصــل بحدهــا األدنــى إلــى 9 %(. 

 ارتفــاع تكلفــة رأس املــال، حيــث يتــم اإلقتــراض مــن القطــاع البنكــي وفقــاً ألســعار الســوق، إلعــادة 
اإلقــراض للفئــات املســتهدفة )تزيــد نســبة الفائــدة عــن 6.15 %(.

 ارتفــاع مخصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا نتيجــة ارتفــاع درجــة املخاطــرة بصــورة كبيــرة لــدى 
الفئــات املســتهدفة )جتــاوز نســبة 5 %(.

توصيات قطاع اإلقراض الصغير
مت إعداد التوصيات بهدف دعم و تطوير عمل  قطاع اإلقراض الصغير ، مرتبة حسب األولوية كالتالي:

تخفيــف األعبــاء الضريبيــة علــى شــركات اإلقــراض مــن خــال إلغــاء ضريبــة القيمــة املضافــة املفروضــة . 1
علــى رواتــب املوظفــني و التــي متثــل النســبة األكبــر مــن مصاريــف الشــركات.

توفيــر كفــاالت حكوميــة لشــركات اإلقــراض بهــدف دعمهــا و مســاعدتها للحصــول علــى متويــات محليــة . 2
وخارجيــة. 

توفير صندوق ضمان لقروض الفئات املهمشة ، خاصة الشباب و النساء و ذلك لتقليل درجة املخاطرة. . 3
تعديــل قوانــني تشــجيع اإلســتثمار لتشــمل مشــاريع الشــباب و إعفائهــا مــن الضرائــب وتســهيل اإلجــراءات . 4

املتعلقــة بهــا.
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إنشاء محاكم مختصة يف النظر يف قضايا الدين و إعطاءها أولوية و تسريع إجراءتها.. 5
اإلعتــراف مبصــروف مخصصــات الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية . 6

مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل. 
تشــجيع تقــدمي اخلدمــات املاليــة املســتدامة القابلــة لاســتمرار، لضمــان قــدرة اصحــاب املشــاريع الصغيــرة . 7

ــى  ــم عل ــك مــن خــال احلــد مــن الفكــر القائ ــارات الســوق وذل ــى مواجهــة الواقــع و العمــل وفقــا العتب عل
مســاعدة الفئــات املهمشــة عــن طريــق املنــح و اخلدمــات املاليــة املدعمــة. 

الســماح لشــركات اإلقــراض تقــدمي خدمــات ماليــة متنوعــة تشــمل اإلدخــار، للمســاهمة يف تخفيــض تكلفــة . 8
متويــل الشــركات.

ــى . 9 ــي عل ــر ايجاب ــا مــن أث ــا له ــي، مل ــا خاصــة للقطــاع املال ــة به ــني املتعلق ــة و القوان ــة التكنولوجي دعــم البيئ
تخفيــض املصاريــف التشــغيلية.
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