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كلمة المحافظ
السيدات والسادة ،

يعتبــر قطــاع التمويــل االصغــر رافعــة أساســية ودعامــة مركزيــة مــن دعائــم االســتقرار المالــي واالجتماعــي كمــا يعتبــر لبنــة أساســية 

ــات المهمشــة واألقــل حظــًا فــي  ــك بالوصــول للفئ ــي الفلســطيني مــن خــال دوره التنمــوي واالجتماعــي وذل فــي االقتصــاد الوطن

المجتمــع ومنحهــم فرصــة االندمــاج بالقطــاع المالــي الرســمي وتزويدهــم بالمنتجــات والخدمــات الماليــة االساســية التــي تعتبــر ضرورية 

لمشــاركتهم الفاعلــة فــي الــدورة االقتصاديــة، كمــا ال يغيــب عنــا الــدور الــذي يلعبــه القطــاع فــي تعزيــز المكانــة االقتصاديــة للمــرأة 

ــة،  ــي المناطــق النائي ــن الفلســطينيين ف ــود المواطني ــز صم ــي تعزي ــوري ف ــدور المح ــة لل ــن باإلضاف الفلســطينية وللشــباب الرياديي

مشــيرين إلنجــازات هــذا القطــاع معربيــن عــن فخرنــا واعتزازنــا بالمســتوى الــذي وصــل إليــه والمكانــة التــي يتبؤهــا. 

وفــي ضــوء الــدور المرجــو والمتوقــع مســتقبًا لهــذا القطــاع فإنــه يحتــاج منــا كصانعــي قــرار وراســمي السياســات االقتصاديــة كل 

الدعــم والمســاندة وذلــك بتوفيــر إطــار قانونــي ورقابــي وخطــط اســتراتيجية بمــا يحافــظ علــى اســتقراره واســتدامته ويشــجع نمــوه 

وتطــوره وتنويــع المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا فــي ســبيل تحقيــق نهضــة شــاملة لديــه ولــدى الفئــات التــي يخدمهــا، وبنــاًء 

ــط االســتراتيجي، حيــث جــاء هــذا الجهــد  ــر والتخطي ــة مــن التفكي ــة طويل ــج عملي ــن أيديكــم نتائ ــه يســعدني ان أضــع بي ــه فإن علي

كخطــوة إضافيــة فــي مســيرة تطــور قطــاع التمويــل االصغــر وكبدايــة انطــاق مرحلــة جديــدة مــن مراحــل نمــوه وازدهــاره وذلــك 

ضمــن الجهــود الوطنيــة الشــاملة للنهــوض باالقتصــاد الفلســطيني فــي إطــار تحقيــق تنميــة اقتصاديــة مســتدامة تســهم بشــكل 

فاعــل فــي رســم مامــح المســتقبل االقتصــادي وتحقيــق الرفــاه االجتماعــي للشــعب الفلســطيني.

وفــي هــذا الســياق ال يفوتنــا ان نعــرب عــن شــكرنا لمجموعــة البنــك الدولــي لمــا قدمــوه مــن مســاندة أثنــاء مرحلــة إعــداد هــذا 

االطــار االســتراتيجي، كمــا نشــيد بإســهامات العديــد مــن الشــركاء ال ســيما الشــبكة الفلســطينية لإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر 

 »FIRST« كمــا ونخــص بالشــكر مبــادرة إصــاح وتدعيــم القطــاع المالــي ،”GIZ“ ــة االلمانيــة للتعــاون الدولــي »شــراكة« والوكال

والشــركاء المحلييــن أعضــاء اللجنــة الوطنيــة إلعــداد االســتراتيجية وزارة الماليــة والتخطيــط ووزارة االقتصــاد الوطنــي علــى مــا ابــدوه 

مــن تعــاون كبيــر وحــوار عميــق. 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

 

عزام الشوا

                                                                                               المحافظ
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ملخص تنفيذي
بنــاًء علــى إطــار سياســة التمويــل األصغــر فــي فلســطين الــذي تــم اعتمــاده فــي عــام 2010، أطلقــت ســلطة النقــد الفلســطينية، 

ــدة  ــر فــي فلســطين. وتســتند االســتراتيجية الجدي ــل األصغ ــز صناعــة التموي ــي، اســتراتيجية لتعزي ــك الدول بدعــم مــن مجموعــة البن

للســنوات الخمــس القادمــة )2019-2023( إلــى األهــداف العامــة إلطــار سياســة التمويــل األصغــر لعــام 2010 للتأكــد مــن أن اإلنجــازات 

التــي تحققــت حتــى اآلن تعمــل علــى تحســين ســبل وصــول جميــع الفلســطينيين إلــى التمويــل. ويعكــس تركيــز ســلطة النقــد علــى 

التمويــل األصغــر اعتقادهــا المســتند إلــى أدلــة بــأن وجــود قطــاع تمويــل أصغــر قــوي يســاعد العمــاء ذوي الدخــل المنخفــض علــى 

انتشــال أنفســهم مــن براثــن الفقــر مــن خــال تقديــم الخدمــات الماليــة بشــروط مناســبة وميســرة؛ ويمكــن لهــؤالء العمــاء بدورهــم 

ــد أصبحــت أدوات  ــة.  وق ــم مجتمعاتهــم المحلي ــان اســتقرار أســرهم وذويهــم، وتدعي ــة أنشــطة أعمالهــم وتطويرهــا، وضم تنمي

التمويــل األصغــر اآلن مرنــة وقويــة بدرجــة تكفــي للنفــاذ إلــى األســواق المحرومــة مــن الخدمــات وتعزيــز الشــمول المالــي وتحقيــق 

التنميــة االقتصاديــة المســتدامة.

وعلــى الرغــم مــن أن االقتصــاد الفلســطيني يواجــه عــددًا مــن التحديــات، إال أن قطــاع التمويــل األصغــر قــد حقــق معــدالت نمــو تجــاوزت 

ــر مــن الضعــف، وشــهد القطــاع معــدالت نمــو  ــذ عــام 2010، زاد عــدد العمــاء النشــطين لهــذا القطــاع بأكث ــة النشــأة.  ومن مرحل

بلغــت فــي المتوســط حوالــي 14% ســنويًا، حيــث يتــم تقديــم منتجــات وخدمــات التمويــل األصغــر مــن خــال 9 شــركات تخــدم حوالــي 

ــي 270 مليــون دوالر أمريكــي. وحتــى يتســنى االســتفادة مــن هــذا  83 ألــف مقتــرض نشــط، وتبلــغ قيمــة المحفظــة القائمــة حوال

النمــو القــوي، تعيــد ســلطة النقــد النظــر فــي اســتراتيجيتها الحاليــة مــن أجــل تحديــد مســار جديــد للمضــي قدمــًا فــي تطويــر وتنميــة 

ــع  ــي شــامل وآمــن لجمي ــاء نظــام مال ــة فــي بن ــة المتمثل هــذا القطــاع. وتتوافــق هــذه المراجعــة مــع رســالة ســلطة النقــد المعلن

الفلســطينيين مــع ضمــان اســتقرار القطــاع المالــي علــى األمديــن المتوســط والطويــل. 

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، قامــت ســلطة النقــد بتقييــم نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات الرئيســية فــي قطــاع التمويــل 

األصغــر باعتبارهــا مدخــات فــي هــذه االســتراتيجية.

وتشــمل نقــاط القــوة الرئيســية: إطــار رقابــي متيــن، حيــث أن عــدد قليــل مــن العمــاء لديهــم قــروض متعــددة، كمــا يوجــد وجــود 

روابــط مــع القطــاع المصرفــي، إضافــة إلــى وجــود تقاطــع مــع االســتراتيجية الوطنيــة الجديــدة للشــمول المالــي]1]. أمــا نقــاط الضعــف 

تشــمل: محدوديــة تنــوع المنتجــات وضعــف الشــفافية ومحدوديــة المنافســة وغيــاب توفــر التمويــل األصغــر الــذي يلبــي احتياجــات 

العمــاء المحروميــن مــن الخدمــات الماليــة.  وتشــمل الفــرص: التقــدم فــي التكنولوجيــا الرقميــة، وزيــادة مشــاركة المصــارف، وتوســيع 

ــدم  ــوف عليهــا ع ــم الوق ــي ت ــدات الت ــة المســتهلك. وتشــمل التهدي ــة، وتحســين ممارســات حماي ــات المالي نطــاق الوصــول للخدم

االســتقرار السياســي الناتــج عــن االحتــال اإلســرائيلي ومخاطــر الســمعة المحتملــة التــي قــد تتأتــى، علــى ســبيل المثــال، مــن التدخــل 

الخارجــي فــي أســعار الفائــدة. وتتيــح كل هــذه التطــورات والمســتجدات فرصــًا لســلطة النقــد لوضــع السياســة المناســبة بهــدف تعزيــز 

مؤسســات التمويــل األصغــر كل علــى حــدة والقطــاع بأكملــه.

ــف والفــرص  ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــى تحلي ــل واســتنادًا إل ــى التموي ــد بتحســين ســبل الوصــول إل ــزام ســلطة النق ــى ضــوء الت  وعل

ــى: ــز عل ــدة ترك ــد الجدي ــلطة النق ــتراتيجية س ــإن اس ــاه، ف ــور أع ــدات )SWOT( المذك والتهدي

 التأكيــد علــى الرســالة االجتماعيــة لهــذا القطــاع: ســتعمل ســلطة النقــد علــى تعزيــز نهجهــا الشــامل نحــو الوصــول للعمــاء 

فــي الشــرائح المهمشــة، ومــن بينهــم النســاء والعمــاء الموجــودون فــي المناطــق الريفيــة والمخيمــات.  وســتقوم ســلطة النقــد 

ــب(،  ــات الروات ــات )وخاصــة ضمان ــى الضمان ــادًا عل ــى أن تكــون أقــل اعتم ــل األصغــر عل ــق تشــجيع مؤسســات التموي ــك عــن طري بذل

والتــي مــن شــأنها اســتبعاد العديــد مــن ذوي الدخــل المنخفــض والشــرائح شــديدة الفقــر، وتفضيــل أســاليب التمويــل المســتند إلــى 

1  أطلقت سلطة النقد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عام 2018، حيث تركز على تعزيز ممارسات حماية المستهلك والتكنولوجيا الرقمية.
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التدفقــات النقديــة والتــي أثبتــت نجاحهــا علــى الصعيــد العالمــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ستشــجع ســلطة النقــد مؤسســات التمويــل 

األصغــر علــى االلتــزام بمبــادئ الحملــة الذكيــة لحمايــة المســتهلك مــع التشــديد علــى الشــفافية والتســعير العــادل.

 تشــجيع تنويــع المنتجــات: ســتعمل ســلطة النقــد علــى معالجــة مســألة محدوديــة تنــوع المنتجــات فــي قطــاع التمويــل األصغــر 

مــن خــال تشــجيع مؤسســات التمويــل األصغــر علــى توســيع خدماتهــا ومنتجاتهــا لخدمــة المزيــد مــن القطاعــات غيــر المغطــاة حاليــًا، 

ويمكــن أن يشــمل ذلــك المزيــد مــن المنتجــات اإلســامية، والقــروض الزراعيــة، وقــروض تحســين الســكن وذلــك مــن خــال الســماح 

لفئــات مختلفــة مــن مؤسســات التمويــل األصغــر بتقديــم خدمــات ماليــة إضافيــة بخــاف اإلقــراض ســواء بشــكل مباشــر أو بالشــراكة 

ــات  ــوال والخدم ــل األم ــع وتحوي ــات الدف ــر وخدم ــن األصغ ــات التأمي ــن. وستشــمل هــذه الخدم ــة اآلخري ــات المالي ــي الخدم ــع مقدم م

المصرفيــة الصغــرى األخــرى، بمــا فــي ذلــك المدخــرات. 

تحســين كفــاءة القطــاع: حتــى يتســنى تحســين كفــاءة هــذا القطــاع، ســتتخذ ســلطة النقــد نهجــًا ذا شــقين يتنــاول: )1( اســتخدام 

التكنولوجيــا الرقميــة: مــن خــال العمــل علــى تعزيــز االســتفادة مــن التكنولوجيــا الرقميــة، بمــا يشــمل قنــوات تقديــم الخدمــة وكفــاءة 

العمليــات الداخليــة لمؤسســات التمويــل األصغــر، و)2( زيــادة المنافســة: وذلــك مــن خــال دخــول العبيــن جــدد إلــى الســوق.

 وعــاوة علــى ذلــك، ســتعمل ســلطة النقــد علــى تضافــر الجهــود مــع األطــراف ذات العاقــة لزيــادة الوعــي بأهميــة القطــاع وتبديــد 

المفاهيــم الخاطئــة فيمــا يتعلــق بأســعار الفائــدة وكذلــك مواصلــة النقــاش مــع وزارة الماليــة والتخطيــط وغيرهــا مــن األطــراف ذات 

ــل  ــات مؤسســات التموي ــة الفلســطينية بشــأن إعــادة النظــر فــي النظــام الضريبــي بهــدف تحســين عملي العاقــة بالســلطة الوطني

األصغــر ووصولهــا إلــى الفئــات والمناطــق المهمشــة. 

 إدخــال منهجيــة اإلطــار التنظيمــي المتــدرج: حتــى يتســنى االســتفادة مــن اإلنجــازات التــي تحققــت حتــى اآلن، والحفــاظ علــى 

وتيــرة نمــو هــذا القطــاع، وتمكيــن مؤسســات التمويــل األصغــر مــن تقديــم خدمــات ماليــة جديــدة، ســتقوم ســلطة النقــد بتطبيــق 

لوائــح تنظيميــة متدرجــة تســمح بزيــادة أنــواع المؤسســات، كمــا تشــمل أيضــًا تشــجيع المصــارف علــى ممارســة أعمــال التمويــل األصغــر 

مــن خــال إمــا: )1( نمــوذج »شــركة خدمــة« أو )2( نمــوذج »شــركة تمويــل أصغــر«.

 ضمــان اســتقرار القطــاع: ســتعمل ســلطة النقــد علــى تحقيــق أهــداف هــذه االســتراتيجية دون المســاس باالســتقرار الشــامل لهــذا 

القطــاع.  وبنــاء عليــه، ســتواصل التزامهــا بممارســة الرقابــة المتميــزة علــى هــذا القطــاع مــع التركيــز علــى الحوكمــة المؤسســية، 

باإلضافــة إلــى تحديــد المنافــع والفــرص المحتملــة المتأتيــة مــن إنشــاء برامــج ضمــان القــروض، إذ مــن شــأن هــذا البرامــج أن تســاعد 

مؤسســات التمويــل األصغــر علــى اســتيعاب أثــر المخاطــر النظاميــة )االحتــال( وتشــجيعها علــى خدمــة قطاعــات جديــدة / ذات مخاطــر 

أكبــر )مثــل: الزراعــة، والطاقــة الشمســية، وغيرهــا مــن القطاعــات(.

ســتقوم ســلطة النقــد بتطويــر مجموعــة مــن الحوافــز لمؤسســات التمويــل األصغــر لتشــجيعهم علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق األهــداف 

الرئيســية لاســتراتيجية وتشــجيع المؤسســات الصغيــرة علــى االندمــاج معًا.

ومــن خــال تنفيــذ هــذا اإلطــار االســتراتيجي الجديــد، فــإن النتائــج المتوقعــة لســلطة النقــد بالنســبة لقطــاع التمويــل األصغــر بنهايــة 

ــادة نســبة  ــون دوالر، )2( زي ــى 500 ملي ــف، والمحفظــة القائمــة إل ــى 150 أل ــن إل ــادة عــدد المقترضي ــل فــي: )1( زي عــام 2023 تتمث

المقترضــات إلــى 50% علــى األقــل، )3( زيــادة حصــة القــروض الصغيــرة إلــى 50% علــى األقــل مــن إجمالــي المحفظــة.
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أوال.  مقدمة
يعــد اإلطــار االســتراتيجي للتمويــل األصغــر )2019 - 2023( نتاجــًا لعمليــة تشــاورية مســتمرة تحــت إشــراف ســلطة النقــد لتهيئــة بيئــة 

داعمــة وقــادرة علــى اســتيعاب معــدل النمــو القــوي لقطــاع التمويــل األصغــر فــي فلســطين والتصــدي للتحديــات واغتنــام الفــرص 

التــي نشــأت نتيجــة لذلــك. ويســتند هــذا اإلطــار إلــى إطــار سياســة التمويــل األصغــر لفلســطين الــذي اعتمدتــه ســلطة النقــد فــي عــام 

2010   لتحديــد »األولويــات االســتراتيجية لقطــاع التمويــل األصغــر الازمــة لتحقيــق أهــداف السياســة الوطنيــة المســتمرة المتمثلــة 

فــي االســتقال االقتصــادي والرفاهيــة الوطنيــة مــن خــال توجيــه المــوارد علــى نحــو كاف ومائــم«. وقــد عمــل إطــار 2010 علــى 

مســاندة ســلطة النقــد بصفتهــا جهــة اإلشــرافية والرقابيــة علــى قطــاع التمويــل األصغــر، كمــا عمــل علــى وضــع اســتراتيجية ملموســة 

لتطويــر صناعــة تمويــل أصغــر ناضجــة ومتكاملــة. واســتند هــذا اإلطــار إلــى الجهــود القائمــة لوضــع أول الئحــة للتمويــل األصغــر فــي 

فلســطين وتوســيع خدمــات االســتعام والتصنيــف االئتمانــي المقدمــة لمؤسســات التمويــل األصغــر.

وقد تمثلت رؤية إطار 2010 فيما يلي: 

»بنــاء نظــام مالــي شــامل للجميــع علــى نحــو حقيقــي ويســمح لجميــع الفلســطينيين بالوصــول الدائــم إلــى مجموعــة مــن الخدمــات 

والمنتجــات الماليــة التــي يتــم تقديمهــا بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفاعليــة مــن حيــث التكلفــة، كمــا أن ســلطة النقــد الفلســطينية 

معنيــة باالســتقرار الشــامل للنظــام المالــي، واالســتخدام الســليم لألمــوال والنمــو الصحــي للقطــاع المالــي، وتســعى إلــى إضفــاء قــدر 

أكبــر مــن االحترافيــة والعقانيــة علــى قطــاع التمويــل األصغــر مــن خــال وضــع هــذه األنشــطة تحــت إشــرافها المباشــر«.

ومنــذ اعتمــاد إطــار 2010، حقــق قطــاع التمويــل األصغــر معــدالت نمــو  حيــث زاد عــدد العمــاء النشــطين إلــى أكثــر مــن الضعــف، حيــث 

ُتقــدَّم منتجــات وخدمــات التمويــل األصغــر مــن خــال 9 شــركات وتخــدم هــذه الشــركات حوالــي 83 ألــف مقتــرض نشــط، وتبلــغ قيمــة 

المحفظــة القائمــة حوالــي 270 مليــون دوالر أمريكــي مــن خــال شــبكة تضــم 107 فــروع، وتقــدم هــذه الفــروع قروضــًا تتــراوح مــا 

بيــن 200 دوالر إلــى 50 ألــف دوالر أمريكــي، ويبلــغ متوســط   رصيــد القــروض القائمــة حوالــي 3,225 دوالر وقــد تحقــق هــذا النمــو علــى 

الرغــم مــن التباطــؤ فــي عامــي 2014 و2015 بســبب حــرب غــزة.

وفــي ضــوء هــذا التوســع، أصبــح لــدى قطــاع التمويــل األصغــر فــي فلســطين اآلن فرصــة لتحديــد مســار جديــد للنمــو والتطــور، وهــو 

مــا يجعلــه أقــرب إلــى االتجاهــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة، وهــو مــا يضمــن نمــو هــذا القطــاع علــى نحــو مســتدام ويحقــق 

الغايــة منــه.  وبالنظــر إلــى المرحلــة الحرجــة الــذي يمــر بــه هــذا القطــاع، تــدرك ســلطة النقــد الحاجــة إلــى زيــادة التنســيق والحــوار 

ــة شــاملة تضــم مدخــات مــن الشــبكة  ــارة عــن عملي ــة، فــإن هــذه الوثيقــة عب بيــن األطــراف ذات العاقــة. وتحقيقــًا لهــذه الغاي

ــوزارات  ــي( وال ــاون الدول ــة للتع ــة األلماني ــن )الوكال ــركاء المانحي ــراكة« والش ــر »ش ــي الصغ ــر ومتناه ــراض الصغي ــطينية لإلق الفلس

ــط  ــة والتخطي ــك وزارة المالي ــا فــي ذل ــر بم ــل األصغ ــي إلعــداد اســتراتيجية التموي ــق الوطن الرئيســية المختصــة المشــاركة فــي الفري

ووزارة االقتصــاد الوطنــي واالســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي. وفــي ســبيل المضــي قدمــًا، يعمــل إطــار 2019-2023 هــذا علــى 

ــدى الســنوات  ــى م ــق أهــداف هــذه االســتراتيجية عل ــي تحقي ــاص ومســاندته ف ــن مشــاركة القطــاع الخ ــى م ــق مســتوى أعل تحقي

الخمــس القادمــة.

وقــد تــم إعــداد وثيقــة اإلطــار االســتراتيجي للتمويــل األصغــر فــي ثاثــة أقســام. وتقــدم هــذه الوثيقــة أواًل لمحــة عامــة عــن الوضــع 

 )SWOT( الحالــي لصناعــة التمويــل األصغــر فــي فلســطين، القســم الثانــي نتائــج تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات

لقطــاع التمويــل األصغــر، القســم الثالــث ركائــز ومكونــات رؤيــة ســلطة النقــد لهــذا القطــاع مــن 2019 إلــى 2023.
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ثانيًا: تحليل الوضع الحالي للتمويل األصغر في فلسطين
وضع االقتصاد الكلي. 1

ــة  ــي الضف ــون نســمة يعيشــون ف ــون نســمة، منهــم 2.88 ملي ــي ســكان فلســطين 4.78 ملي ــغ إجمال ــام 2017، بل ــة ع ــي نهاي ف

الغربيــة و1.9 مليــون فــي غــزة.]2] وغالبيــة الســكان )76.2%( يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة]3]. وعلــى الرغــم مــن بلــوغ معــدل 

نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي 4.7% فــي 2016، فــإن ذلــك يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى جهــود إعــادة اإلعمــار بعــد حــرب غــزة 2014-

ــار دوالر. ــي كلفــت االقتصــاد 1.7 ملي 2015، والت

 ويعــود هــذا إلــى بلــوغ نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 3094 دوالرًا )باألســعار الحاليــة للــدوالر األمريكــي( فــي عــام 2017، 

ــة فــي غــزة 41.1%، وهــو معــدل مرتفــع يتجــاوز ضعــف  ــغ معــدالت البطال ــد 27.8%.]4] وتبل ــة مرتفعــة عن وظلــت معــدالت البطال

معــدل الضفــة الغربيــة. عــاوة علــى ذلــك، بلغــت معــدالت البطالــة بيــن الشــباب )مــن ســن 15 إلــى 24 عامــًا( 44.1% فــي 2017،]]] 

وهــذه المعــدالت يتركــز معظمهــا فــي غــزة، حيــث يوجــد أكثــر مــن 60% مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 و29 عامــًا 
عاطليــن عــن العمــل.]6]

ــة  ــة السياســية واألمني ــات ناشــئ عــن البيئ ــد مــن هــذه التحدي ــات، والعدي ــن التحدي ــددًا م ــاً ع ــه االقتصــاد الفلســطيني حالي ويواج

الصعبــة فــي فلســطين. ومــع ذلــك، فــإن التطــورات الواعــدة فــي شــباب فلســطين والمســتوى العالــي للتعليــم ومعــدالت األعمــال 

الحــرة تشــير إلــى وجــود فرصــة لــكل مــن قطــاع التمويــل األصغــر وعمائــه للنمــو والمســاهمة فــي تحقيــق الرفاهيــة.

 القطاع المالي في فلسطين وسبل الوصول إلى التمويل . 2
مــن منظــور االقتصــاد الكلــي، ثبــت أن الشــمول المالــي]7] يرتبــط طرديــًا بالنمــو االقتصــادي تخفيــف الفجــوة االجتماعيــة واالقتصاديــة. 

وكمــا ورد فــي إطــار سياســة التمويــل األصغــر لعــام 2010 لفلســطين، »يــؤدي توفيــر التمويــل إلــى زيــادة دخــل األســر المعيشــية 

واألمــن االقتصــادي، وتراكــم األصــول، والحــد مــن التعــرض للمخاطــر االقتصاديــة« التــي مــن شــأنها مســاندة االقتصــاد الوطنــي عــن 

طريــق خلــق طلــب علــى الســلع والخدمــات األخــرى )وخاصــة التغذيــة والتعليــم والرعايــة الصحيــة(، إضافــة إلــى تحفيــز نمــو االقتصــاد 

المحلــي مــن خــال زيــادة االســتهاك. كمــا تمثــل المدخــرات غيــر المســتغلة نســبة كبيــرة مــن رأس المــال المتــاح لاســتثمار المحلــي 

الــازم لتحفيــز النمــو االقتصــادي. وعلــى المســتوى الجزئــي، بالنســبة لألفــراد واألســر منخفضــة الدخــل، يعــد الشــمول المالــي ضروريــًا 

لتحســين رفاهيــة األســر المعيشــية وتعزيــز االســتثمارات اإلنتاجيــة وإدارة األزمــات االقتصاديــة.

 حســب بيانــات مؤشــر الشــمول المالــي العالمــي للبنــك الدولــي 2017، فــإن 25% فقــط مــن الســكان البالغيــن فــي فلســطين )أكبــر 

مــن 15 ســنة( لديهــم حســابات فــي مؤسســة ماليــة.]8] وهــذا المؤشــر، الــذي يرتبــط عكســيًا بنــوع الجنــس )16% فقــط مــن النســاء 

فــوق 15 عامــًا لديهــن حســابات(، وال يــزال مســتمرًا علــى الرغــم مــن وجــود البنــوك ومؤسســات التمويــل األصغــر وشــركات التأميــن 

ــة  ــة منخفض ــار الوطني ــدالت االدخ ــإن مع ــك، ف ــى ذل ــة إل ــي. باإلضاف ــر التمويل ــاري والتأجي ــل العق ــة والتموي وشــركات األوراق المالي

بنســبة 26.9 % فقــط مــن الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 15 عامــا لديهــم مدخــرات بــأي شــكل مــن األشــكال، مقارنــة بنســبة 

33.4% فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بأكملهــا. ومــع ذلــك، يشــمل هــذا أســاليب االدخــار غيــر الرســمية. ويتراجــع 

هــذا المعــدل إلــى 6.0% بالنســبة ألولئــك الذيــن قامــوا باالدخــار رســمياً فــي مؤسســة ماليــة، وهــو معــدل أقــل بكثيــر مــن معــدل 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا البالــغ 12.4%. وتتمتــع فلســطين بمعــدل أعلــى مــن المدخــرات غير الرســمية عبــر مجموعات 

2  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

3  وحدة السكان في األمم المتحدة، آفاق التوسع العمراني/التحضر في العالم، 2018، منقول من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية )تضمن ذلك القدس الشرقية(.

4  بيانات الحسابات الوطنية للبنك الدولي، منقول من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.

5  قاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدولية.

6  البنك الدولي، 2017. تقرير آفاق االقتصاد الفلسطيني، أكتوبر/تشرين األول 2017. البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

7  ُتعــرِّف االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين 2018-2025 الشــمول المالــي بأنــه »تعزيــز ســبل الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات الماليــة واســتخدامها مــن قبــل جميــع شــرائح المجتمــع عبــر القنــوات 
الرســمية، مــع تلبيــة احتياجاتهــم فــي الوقــت المناســب وبأســعار معقولــة، وحمايــة حقوقهــم وتعزيــز معرفتهــم الماليــة لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة مســتنيرة«. 

8  البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي )2017(.
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االدخــار، حيــث إن لــدى 12.3% مــن الســكان البالغيــن )15 ســنة فأكثــر( مدخــرات غيــر رســمية، مقارنــة بمتوســط   االدخــار غيــر الرســمي 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا البالــغ 8% لنفــس الفئــة العمريــة.]9]

قــام مــزودي الخدمــات بتحليــل مماثــل فــي العــام الماضــي بّيــن أن فلســطين تتأخــر عــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

ــر الرســمي  ــراض غي ــدالت االقت ــي مع ــل ف ــة بنســبة 3%. وتســجل فلســطين نســبة أق ــن مؤسســة مالي ــراض م ــق باالقت ــا يتعل فيم

)األصدقــاء والعائلــة( تبلــغ 20% مقارنــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )علــى ســبيل المثــال، 30% فــي بلــدان المنطقــة، 

باســتثناء البلــدان مرتفعــة الدخــل(، فيمــا تشــير معــدالت االقتــراض عــن طريــق بطاقــات الدفــع والمتاجــر إلــى معــدالت أعلــى بكثيــر 

بنســبة )34%( مقابــل 18% لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي )2011(، الشــكل رقــم )1(. 

الشكل 1: مؤشرات االدخار واإلقراض في فلسطين مقارنة بمتوسطات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والمتوسطات العالمية

    

المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.                     المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.  

  

  

المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.                        المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.  

تنويه 1: تشير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع استبعاد دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان مرتفعة الدخل 

تنويه 2: يتضمن المحلق 1 بيانات إضافية بالخصوص.

9  المتوسط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع استبعاد البلدان المرتفعة الدخل.
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الوضع الحالي لقطاع التمويل األصغر في فلسطين. 3
ــًا  ــف األوســع نطاق ــًا ضمــن التصني ــم إدراج المشــروعات الصغــرى حالي ــل األصغــر فــي فلســطين.  ويت ــف رســمي للتموي ال يوجــد تعري

للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن جانــب ســلطة النقــد الفلســطينية.]10] وأيــًا مــا كان األمــر، يشــير مصطلــح خدمــات التمويــل 

ــات  ــن الخدم ــا م ــر وغيره ــابات التوفي ــوال وحس ــل األم ــن وتحوي ــات التأمي ــروض وخدم ــم الق ــى تقدي ــة إل ــذه الوثيق ــي ه ــر ف األصغ

ــة.  ــة التقليدي ــى الخدمــات المالي ــى ســبل الوصــول إل ــن يفتقــرون إل ــى العمــاء ذوي الدخــل المحــدود الذي ــة إل المصرفي

وشــهد قطــاع التمويــل األصغــر فــي فلســطين تغيــرات مهمــة منــذ تولــي ســلطة النقــد أعمــال اإلشــراف والرقابــة علــى هــذا القطــاع 

ــة لهــذا القطــاع، ال  ــق معــدالت نمــو قوي ــى تحقي ــرات والتطــورات والمســتجدات إل ــد مــن هــذه التغيي فــي عــام 2011. وأدى العدي

ســيما مــا يلــي:

توحيــد متطلبــات الترخيــص والتســجيل تحــت مظلــة ســلطة النقــد: خــّول المرســوم الرئاســي رقــم )132( لســنة 2011 بشــأن 

الترخيــص والرقابــة علــى مؤسســات اإلقــراض المتخصصــة ســلطة النقــد صاحيــة ترخيــص هــذا القطــاع وتنظيمــه ورقابتــه واإلشــراف 

عليــه. وقــد عمــل ذلــك علــى توحيــد متطلبــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بمؤسســات التمويــل األصغــر للعديــد مــن هــذه المؤسســات 

التــي كانــت مســجلة لــدى وزارة الداخليــة كجمعيــات. وقــد شــمل المرســوم الرئاســي تنظيــم عمــل الشــركات الربحيــة وغيــر الربحيــة، 

ــال  ــات رأس الم ــى لمتطلب ــد األدن ــص والح ــى ترخي ــول عل ــات الحص ــأن متطلب ــات بش ــن التعليم ــدد م ــد ع ــلطة النق ــدرت س ــث أص حي

وشــروط التفــرع، األمــر الــذي أدى لخــروج بعــض الشــركات الصغيــرة مــن الســوق واســتفادت شــركات التمويــل التــي تــم ترخيصهــا مــن 

تحســين جــودة المحفظــة، والهيــاكل المؤسســية األكثــر مائمــة، ونمــو المحفظــة االئتمانيــة، وتحســين الشــفافية؛ وهــذا بــدوره أدى 

إلــى زيــادة مصــادر التمويــل لهــذا القطــاع.

 إطــاق نظــام المعلومــات االئتمانــي: أطلقــت ســلطة النقــد فــي عــام 2008 نظــام االســتعام االئتمانــي )ســجلي( الــذي أصبــح 

قطــاع التمويــل األصغــر فــي فلســطين مندمجــاً فيــه بشــكل كامــل اآلن. ويوفــر هــذا النظــام آنيــاً خدمــة عبــر اإلنترنــت للتعــرف علــى 

ــن مؤسســات التمويــل األصغــر تســجيل نشــاط اإلقــراض الخــاص بهــا فــي ســجل  التاريــخ والتصنيــف االئتمانــي للمقترضيــن، كمــا ُيمكِّ

االئتمــان واالســتعام عــن المقترضيــن قبــل إصــدار قــرض )وفــق أحــكام التعليمــات( وهــذا يقلــل مــن مخاطــر اإلفــراط فــي االســتدانة.

ــل األصغــر،  ــًا مباشــرًا لمؤسســات التموي ــل األصغــر أو قدمــت تموي ــوك كوســيط: تمــارس بعــض البنــوك أعمــال التموي عمــل البن

كمــا ســاهمت البنــوك فــي تســهيل أعمــال مؤسســات التمويــل األصغــر وذلــك مــن خــال توفيــر قنــوات للتواصــل مــع العمــاء لصــرف 

القــروض أو تحصيــل أو خصــم األقســاط مــن رواتــب العمــاء المتأخريــن عــن الســداد.

زاد عــدد العمــاء النشــطين فــي قطــاع التمويــل األصغــر منــذ عــام 2011 إلــى عــام 2018 إلــى أكثــر مــن الضعــف مــن 37 ألفــا إلــى 83 

ألــف عميــل؛ وزاد عــدد الفــروع مــن 60 إلــى 107؛ حيــث نمــت المحفظــة القائمــة لهــذا القطــاع مــن 60 مليــون دوالر إلــى حوالــي 270 

مليــون دوالر.

وتخضــع معظــم شــركات التمويــل األصغــر إلشــراف ورقابــة ســلطة النقــد، وتجــدر اإلشــارة إلــى مــا يلــي: )1( تبلــغ حصــة واحــدة مــن 

مؤسســات التمويــل األصغــر حوالــي نصــف الســوق تقريبــًا؛ فيمــا تمثــل أكبــر أربــع مؤسســات أكثــر مــن 80% مــن المقترضيــن و%75 

مــن محفظــة القطــاع. ويتركــز حوالــي 70% مــن المقترضيــن والمحفظــة القائمــة فــي الضفــة الغربيــة.

وال تــزال هنــاك شــريحة مــن الســكان غيــر مخدومــة مــن قطــاع التمويــل األصغــر. وتشــير التقديــرات بنــاء علــى دراســة شــاملة لقطــاع 

التمويــل األصغــر فــي فلســطين التــي أجريــت فــي عــام 2017،]11] إلــى أن مــا يقــارب مــن 330 ألــف إلــى 430 ألــف مقتــرض محتمــل 

10  ُتعرف سلطة النقد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها المنشأة التي يبلغ إجمالي قيمة مبيعاتها السنوية 7 مايين دوالر ويعمل فيها أقل من 25 موظفًا.

11  مؤسسة التمويل الدولية 2017. »التمويل األصغر في فلسطين: التطورات والتحديات وآفاق المستقبل«. مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة.
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فــي الســوق. وأشــارت هــذه الدراســة أن مــا بيــن 245 ألــف إلــى 345 ألــف منهــم ال يتــم تقديــم خدمــات لهــم. وباســتخدام متوســط   

الرصيــد القائــم لحجــم القــروض المقدمــة مــن قبــل مؤسســات التمويــل األصغــر فــي نهايــة عــام 2016 البالــغ 2,570 دوالر، وتقــدر 

ــه فرصــة متاحــة  ــل األصغــر لدي ــى أن قطــاع التموي ــا يشــير إل ــون دوالر، مم ــن 630-900 ملي ــا بي ــة فــي الســوق م الفجــوة المحتمل

لاســتفادة مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه منــذ تولــي ســلطة النقــد اإلشــراف والرقابــة علــى هــذا القطــاع. وفيمــا يلــي تحليــل نقــاط 

  .)SWOT( القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات

ثالثًا: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات )SWOT( لقطاع التمويل األصغر في 
فلسطين

قامــت ســلطة النقــد بإجــراء تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات لقطــاع التمويــل األصغــر فــي فلســطين إلثــراء اإلطــار 

االســتراتيجي الجديــد للتمويــل األصغــر )2019 - 2023(، وتلخــص الجــداول 2، 3، 4، 5 نتائــج هــذا التحليــل. 

الجدول 1: قطاع التمويل األصغر في فلسطين: نقاط القوة

ــاد  استراتيجية الشمول المالي ــداد واعتم ــت بإع ــي قام ــدان الت ــل البل ــن أوائ ــد م ــلطة النق ــة بس ــطين ممثل ــر فلس تعتب

ــي.  ــمول المال ــة للش ــتراتيجية وطني اس
يتــم تنظيــم مؤسســات التمويــل األصغــر علــى نحــو أكثــر دقــة فــي منطقــة الشــرق األوســط قوة التنظيم والرقابة

وشــمال أفريقيــا مقارنــة بــأي مــكان آخــر، وذلــك مــن حيــث المتطلبــات وأعمــال الرقابــة.]12] 

وكذلــك عــدم وجــود سياســات يمكــن أن تقيــد الســوق أو تشــوهه )علــى ســبيل المثــال، الحــد 

األقصــى لســعر الفائــدة أو الدعــم( والتــي تعمــل علــى تحســين البيئــة التنظيميــة.
ــة  عدد قليل من القروض المتعددة ــتوى مديوني ــم مس ــدى فه ــين م ــى تحس ــؤدي إل ــوي ي ــي ق ــتعام ائتمان ــجل اس ــود س وج

العمــاء.  ونتيجــة لذلــك، فــإن نســبة العمــاء الذيــن لديهــم قــروض مــن أكثــر مــن مؤسســة 

ماليــة منخفضــة جــدًا )5.6%]13](، وهــي ســمة ترتبــط بجــودة المحفظــة. 
مــن الماحــظ أن اقتــراض مؤسســات التمويــل األصغــر مــن القطــاع المصرفــي فــي ازديــاد]14]. الروابط بالقطاع المصرفي 

وتســتعين  فيهــا أيضــاً فــي الجــزء األكبــر مــن معاماتهــا النقديــة )أعمــال الصــرف والتحصيــل 

ومــا إلــى ذلــك(.
ــر وتفعيــل. ومــن   برامج ضمان القروض ــى تطوي  يوجــد فــي فلســطين برامــج لضمــان القــروض؛ لكنهــا بحاجــة إل

الممكــن أن تســاعد هــذه البرامــج فــي التخفيــف مــن مخاطــر الدخــول فــي قطاعــات تتــردد 

ــل قطاعــي الزراعــة والقــروض األصغــر. المؤسســات فــي خدمتهــا، مث

وعلــى الرغــم مــن أن مــا تحقــق يعتبــر إنجــازًا لســلطة النقــد إال أنــه ال يــزال هنــاك العديــد مــن المجــاالت التــي بحاجــة إلــى تحســين 

)نقــاط ضعــف يتعيــن تجاوزهــا(.

12  يصف الملحق 4 التعليمات المتعلقة بقطاع التمويل األصغر.

13  هــذا المعــدل أعلــى بكثيــر )يمكــن أن يصــل إلــى 40%( فــي البلــدان العربيــة األخــرى، وهــو مــا يفســر جزئيــًا ارتفــاع متوســط رصيــد القــروض فــي فلســطين؛ وفــي تلــك البلــدان األخــرى، فــإن مــا يقــرب مــن نصــف 
المقترضيــن يقترضــون مــن اثنيــن علــى األقــل مــن مؤسســات التمويــل األصغــر، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن متوســط   رصيــد القــروض.

14  وفقــًا لتقريــر مؤسســة التمويــل الدوليــة، ارتفعــت نســبة التزامــات مؤسســات التمويــل األصغــر تجــاه المصــارف مــن 16% فــي عــام 2012 إلــى 34% عــام 2016. وهــذا يمثــل زيــادة قدرهــا 41 مليــون دوالر، أو %18 
مــن إجمالــي محفظــة القطــاع.
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 الجدول  2: قطاع التمويل األصغر في فلسطين: نقاط الضعف

 محدودية تنوع المنتجات

ــرى، وال  ــات األخ ــن الخدم ــل م ــدد قلي ــر ع ــل األصغ بخــاف القــروض، تقــدم مؤسســات التموي

ــل  ــن أو تحوي ــات التأمي ــارات خدم ــا خي ــوك، أم ــال البن ــن خ ــار]]1] إال م ــات االدخ ــر خدم تتوف

األمــوال أو خدمــات الدفــع فهــي محظــورة. و وفــي إطــار مواكبــة التطــورات فــي العديــد مــن 

البلــدان اإلســامية حيــث تــم الســماح للمؤسســات ممارســة أعمــال التمويــل االســامي إال أنــه 

ينبغــي تعزيــز الوعــي والقــدرات فــي هــذا المجــال.

 قلــة تقديــم القــروض الصغيــرة 

للعمــاء

إن الضغــط السياســي علــى مؤسســات التمويــل األصغــر لتقديــم أســعار فائــدة أقــل يــؤدي إلــى 

منــح أحجــام قــروض أكبــر]16] وآجــال أطــول للقــروض وضمانــات أعلــى. وكنتيجــة لذلــك، ال 

يوجــد تحفيــز لمؤسســات التمويــل األصغــر للتعمــق فــي الســوق وتقديــم قــروض أصغــر.

 الضمانات

نظــرًا لعــدم اســتقرار األوضــاع السياســية، يتــم االعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الضمانــات لمنــح 

القــروض. وجــرت العــادة فــي كل مــن البنــوك ومؤسســات التمويــل األصغــر أن يقــوم العمــاء 

ــب محــّول للكفــاء. وهــذه الممارســة ال تتوافــق مــع  ــم شــيك مؤجــل الدفــع و/أو رات بتقدي

المنهجيــة الســليمة لتقييــم االئتمــان والتــي تعتمــد فــي معظــم األحيــان علــى تحليل الشــخصية 

والتدفقــات النقديــة مــع تقديــم ضمــان شــخصي. 

 محدودية المنافسة

مــن الممكــن أن يســتفيد هــذا القطــاع مــن زيــادة المنافســة. يتضمــن قطــاع التمويــل األصغــر 

ــل  ــات تموي ــع مؤسس ــتحوذ أرب ــز. وتس ــي الترك ــوق عال ــر الس ــن. ويعتب ــات وبنكي 9 مؤسس

ــاع. وال  ــة للقط ــة القائم ــن المحفظ ــن و 75% م ــن المقترضي ــن 80% م ــر م ــى أكث ــر عل أصغ

يــزال العديــد مــن المؤسســات صغيــرة للغايــة وتعانــي مــن ضعــف الحوكمــة، ومــا زالــت تتكبــد 

خســائر علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تعمــل منــذ عقــد أو عقديــن مــن الزمــان..

الشفافية

نظــرًا الحتســاب الفوائــد وفقــًا لطريقــة القســط الثابــت والمتناقــص، وكذلــك الرســوم 

ــل  ــذا يجع ــًا. وه ــفافة دائم ــة أو ش ــت واضح ــي ليس ــدة الفعل ــدل الفائ ــإن مع ــة، ف اإلضافي

المقارنــة بيــن األســعار معقــدة وال يشــجع المنافســة.
النــوع االجتماعــي والمســاواة بيــن 

الجنســين

ــة مــن  ــى الخدمــات المالي ــن الجنســين فــي الحصــول عل ــص الفجــوة بي ــة لتقلي يوجــد إمكاني

ــة. ــذ السياســات المائم ــال وتنفي ــال إدخ خ
ضعف الوعي والثقافة المالية لدى الجمهور حول عمل التمويل األصغر.  غياب الوعي والثقافة المالية

ومع ذلك، فإن االتجاهات العالمية والمحلية تتيح فرصًا للتوسع والنمو لقطاع التمويل األصغر في فلسطين. 

15  تقدم الجمعيات التعاونية برنامج ادخار ألعضائها في صورة أسهم، ولكن مرة أخرى ناحظ أن نطاق التغطية محدود والمبالغ متواضعة للغاية.

16  متوســط   رصيــد القــرض مرتفــع للغايــة )يقتــرب مــن 2,500 دوالر فــي نهايــة عــام 2016 ويقفــز إلــى 3,225 دوالرًا فــي نهايــة عــام 2018(، ممــا يشــير إلــى أمريــن: )1( متوســط   حجــم القــرض عنــد الصــرف يقتــرب مــن 5000 
إلــى 6000 دوالر؛ )2( ارتفــاع متوســط   أحجــام القــروض )يوضــح الملحــق 1 نمــو متوســط   رصيــد القــروض بيــن 2012-2018(. وحتــى بعــد األخــذ فــي االعتبــار أن تكلفــة المعيشــة فــي فلســطين أعلــى مــن المتوســط   باإلضافــة 
إلــى انخفــاض معــدل العمــاء الذيــن لديهــم قــروض متعــددة، ال يــزال متوســط   أحجــام القــروض مرتفعــًا للغايــة مقارنــًة بمتوســط   أحجــام القــروض فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )يبلــغ متوســط   حجــم القــروض 
علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 610 دوالر وفقــاً لبيانــات مركــز ميكــس(. وقــد أدى الضغــط علــى مؤسســات الوســاطة الماليــة لزيــادة أحجــام القــروض إلــى زيــادة آجــال القــروض عنــد مقارنتهــا بالبلــدان 
األخــرى مــن أجــل إبقــاء األقســاط الشــهرية منخفضــة مــع زيــادة إجمالــي مبالــغ القــروض. وفــي أماكــن أخــرى، تكــون آجــال القــروض متناهيــة الصغــر المعتــادة قصيــرة نســبيًا، وجــرت العــادة أن تكــون مــن 6 شــهور إلــى 

18 شــهرًا، ولكــن و آجــال القــروض متناهيــة الصغــر فــي فلســطين أطــوال بمقــدار 4 إلــى 5 أمثــال هــذه اآلجــال أي أن  آجــال االســتحقاق مــن 36 إلــى 60 شــهرًا مــع عــدد قليــل مــن االســتثناءات.
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الجدول 3: قطاع التمويل األصغر في فلسطين: الفرص

ــف  ــا الهات ــي تكنولوجي ــدم ف  التق

المحمــول 

 استخدام التكنولوجيا الرقمية كأداة لتعميق الشمول المالي من خال:

 قنــوات التوزيــع: االنتشــار المرتفــع نســبيا لتكنولوجيــا الهواتــف المحمولــة والخدمــات 

المحمــول. الهاتــف  المصرفيــة باســتخدام 

ــة  ــات الداخلي ــي العملي ــا ف ــتخدام التكنولوجي ــادة اس ــأن زي ــن ش ــة: م ــات الداخلي إدارة العملي

ــغيل. ــات التش ــل نفق ــي تقلي ــاعد ف ــر أن تس ــل األصغ ــات التموي لمؤسس

لحمايــة  الدوليــة  المعاييــر 

ــر ــل األصغ ــي التموي ــتهلك ف المس

ــي  ــي تغط ــة الت ــر الحديث ــال للمعايي ــين االمتث ــان تحس ــال ضم ــن خ ــر م ــق الكثي ــن تحقي يمك

حوكمــة مؤسســات التمويــل األصغــر وحمايــة المســتهلك. ويتضمــن ذلــك اعتمــاد إرشــادات 

دوليــة لحمايــة المســتهلك، مثــل حملــة التوعيــة الذكيــة، ال ســيما إرشــاداتها لزيــادة 

ــعير. ــأن التس ــفافية بش الش

مؤسســات  بيــن  التعــاون  زيــادة 

والبنــوك.  األصغــر  التمويــل 

ــع القطــاع  ــًا م ــًا واندماج ــر تكام ــر أكث ــل األصغ ــح قطــاع التموي ــرة، أصب فــي الســنوات األخي

ــك،  ــة لذل ــر. ونتيج ــل األصغ ــات التموي ــل لمؤسس ــح التموي ــال من ــن خ ــيما م ــي، ال س المصرف

تعرفــت البنــوك علــى قطــاع التمويــل األصغــر وفــرص التمويــل األصغــر وحقيقتــه كــون 

اإلقــراض الصغيــر قــد يكــون مربحــًا وهــو مــا يعتبــر فرصــة لتحفيزهــا علــى خفــض معــدالت 

ــن  ــد م ــى المزي ــول إل ــة والوص ــادة المنافس ــدف زي ــر به ــل األصغ ــتيعاب التموي ــاط الس النش

ــاء. العم

فــي  االنتشــار  معــدالت  تدنــي 

الريفيــة المناطــق 

هنــاك إمكانيــة فــي ضــوء تدنــي معــدالت االنتشــار فــي المناطــق الريفيــة. ونظــرًا ألن 

ــم تســتوعب الســوق بالكامــل بعــد، يمكــن لســلطة النقــد أن  ــل األصغــر ل مؤسســات التموي

تتبنــى السياســات التــي تشــجع االنتشــار مــع ضمــان تحقيــق حمايــة المســتهلك والشــفافية 

ــرى.  ــر األخ ــتيفاء المعايي واس

إطــار تنظيمــي متــدرج والســماح 

المؤسســات أنــواع  بزيــادة 

عمــل التقــدم علــى صعيــد الجوانــب التنظيميــة حتــى اآلن علــى إرســاء األســاس إلمكانيــة إدخال 

فئــات مؤسســية جديــدة مثــل فئــة المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة / بنوك التمويــل األصغر 

التــي يمكــن أن تقــدم المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات بمــا فــي ذلــك التحويــات والتأميــن 

وخدمــات الدفــع وكذلــك خدمــات االدخــار. ومــن شــأن التوســع فــي المنتجــات والخدمــات التــي 

تقدمهــا الفئــات الجديــدة العمــل علــى زيــادة الشــمول المالــي، ال ســيما للوصــول إلــى الشــباب 

والنســاء، كمــا يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة عــدد العمــاء الذيــن تقــدم لهــم الخدمــات.

ويمكــن لســلطة النقــد وضــع اإلطــار التنظيمــي المائــم لتمكيــن الفئــات المؤسســية الجديــدة 

مــن دخــول الســوق، كمــا أن وجــود فجــوة فــي الســوق يعتبــر حافــزًا لدخــول أطــراف فاعلــة 

جديــدة لديهــا الرغبــة إلنشــاء مؤسســات تلبــي متطلبــات اإلطــار، وهــذا يشــجع أيضــاً التطــور 

المؤسســي نحــو شــركات تــدار بشــكل أكثــر مهنيــة لاســتفادة مــن وفــورات الحجــم والكفاءة 

التشــغيلية. وينطبــق االطــار التنظيمــي المتــدرج علــى المؤسســات القائمــة، ممــا يمكنهــا مــن 

تقديــم المزيــد مــن الخدمــات حــال التزامهــا باســتيفاء المتطلبــات الازمــة، وبالتالــي، يتــاح لهــا 

الفرصــة لتنويــع منتجاتهــا وتطويــر هيكلهــا القانونــي علــى نحــو يتســم بالتحــوط مــن الناحية 

الماليــة، )علــى ســبيل المثــال، مــن جمعيــة أهليــة إلــى شــركة تمويــل أصغــر متخصصــة، وفــي 

نهايــة المطــاف إلــى بنــك تمويــل أصغــر(. 
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وفي نهاية المطاف، يجب الوقوف على التهديدات التالية لقطاع التمويل األصغر في فلسطين ومعالجتها.

الجدول 4: قطاع التمويل األصغر في فلسطين: التهديدات

ــى البيئة الداعمة يــؤدي عــدم االســتقرار السياســي واألزمــات المتكــررة الناتجــة عــن االحتــال اإلســرائيلي إل

صعوبــة وجــود بيئــة داعمــة يمكــن التنبــؤ بهــا، ومــن شــأن ذلــك عــدم تشــجيع االســتثمار 

ــكار وتحمــل المخاطــر. واالبت
إن التدخــات والمبــادرات أو وجــود لوائــح تنظيميــة غيــر متوازنــة مثــل وضــع ســقوف ألســعار التدخات 

الفائــدة واإلقــراض المدعــوم لهــا األثــر الســلبي علــى قطــاع التمويــل األصغــر.

ــة لخفــض أســعار  الضغــوط الخارجي

ــدة الفائ

تعتبــر أســعار الفائــدة الســائدة فــي فلســطين منخفضــة للغايــة، وهــي مــن أدنــى المعــدالت 

ــي  ــط خارج ــاك ضغ ــزال هن ــك، ال ي ــع ذل ــا. وم ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ف

كبيــر لخفــض أســعار الفائــدة ويعــود ذلــك إلــى ســوء فهــم الطبيعــة الخاصــة للتمويــل األصغــر 
والمقارنــات غيــر الدقيقــة ألســعار فوائــد التمويــل األصغــر بأســعار فوائــد البنــوك.]17]

رابعًا: اإلطار االستراتيجي الجديد من أجل مستقبل قطاع التمويل األصغر في فلسطين
عملــت رقابــة ســلطة النقــد التــي اتســمت بالتحــوط بشــأن صناعــة التمويــل األصغــر علــى تحقيــق االســتقرار لهــذا القطــاع، علــى الرغــم 

ــدة ويظــل  ــة االســتراتيجية الجدي ــات. ويرســي هــذا االســتقرار األســاس للرؤي ــة بالتحدي ــة حافل ــة سياســية واقتصادي مــن وجــود بيئ

مبــدًأ أساســيًا مهمــًا فــي اإلطــار االســتراتيجي للتمويــل األصغــر )2019-2023(. ويتمثــل هــدف هــذا اإلطــار االســتراتيجي الجديــد فــي 

مواصلــة بنــاء نظــام مالــي مســتقر ومســتدام شــامل للجميــع علــى نحــو حقيقــي ويســمح لجميــع الفلســطينيين بالوصــول الدائــم إلــى 

مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة التــي يتــم تقديمهــا بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفاعليــة.

وتتمثــل االهتمامــات الرئيســية لســلطة النقــد فــي: حمايــة النظــام المالــي ونمــوه؛ وحوكمــة المؤسســات؛ وتنويــع المنتجــات التــي 

توفــر خدمــات ماليــة مهمــة للغايــة لجميــع الفلســطينيين مــن خــال منهجيــة وثقافــة ماليــة تتســم بالشــفافية والكفــاءة.  وهــذه 

ــول  ــبل وص ــين س ــى تحس ــتعمل عل ــدرج، س ــي المت ــار التنظيم ــي واإلط ــتقرار التنظيم ــة باالس ــاث، مدعوم ــتراتيجية الث ــز االس الركائ

ــة المســتدامة. ــى التمويــل، وتحقيــق التنميــة االقتصادي الفلســطينيين إل

الرؤية:

ــر  ــة الفق ــي معالج ــهم ف ــة ويس ــدة االنتاجي ــيع القاع ــى توس ــل عل ــة يعم ــة وتنموي ــة اقتصادي ــكل رافع ــتدام يش ــؤ ومس ــاع كف قط

ــر. ــة الصغي ــرة ومتناهي ــاريع الصغي ــاب المش ــن اصح ــن م ــن والمبدعي ــة للرياديي ــون حاضن ــة ويك والبطال

الرسالة:

تشــجيع مؤسســات االقــراض علــى تقديــم الخدمــات الماليــة المتنوعــة بكفــاءة وفاعليــة وضمــن أفضــل معاييــر وممارســات حمايــة 

حقــوق العمــاء لجميــع الفئــات والقطاعــات للمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة وبمــا يعــزز فــرص العمــل، وزيــادة االنتــاج، ومحاربــة 

الفقــر والبطالــة وصــواًل إلــى اســتدامة مؤسســات االقــراض وتعزيــز حالــة االســتقرار المالــي. 

17  تقتــرض مؤسســات التمويــل األصغــر جــزءًا كبيــرًا مــن أموالهــا مــن القطــاع المصرفــي، وتدفــع فائــدة للبنــوك مقابــل ذلــك، وتعيــد إقــراض هــذه األمــوال إلــى مقترضيهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن هيــكل مؤسســات 
التمويــل األصغــر ذاتهــا، التــي تتطلــب تعييــن عــدد كبيــر مــن مســؤولي اإلقــراض، يــؤدي إلــى زيــادة تكاليــف التشــغيل، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى رفــع أســعار الفائــدة. وحتــى يتســنى الســماح بهامــش ربــح، يجــب علــى 

مؤسســات التمويــل األصغــر وضــع ســعر فائــدة مرتفــع لتغطيــة تكلفــة األمــوال وتكاليــف التشــغيل وتكاليــف المخاطــر.



14

الشكل 2:  قطاع التمويل األصغر في فلسطين: ركائز اإلطار االستراتيجي )2019 - 2023(

الاظمغئ اقصاخادغئ المساثاطئ
الحمعل المالغ

اقذار الاظزغمغ الماثرج

الاظعغع

الاتعغقت

الاأطغظ افخشر

المثخرات

الامعغض ا�جقطغ

الارضغج سطى 
المظاذص الرغفغئ 

وصطاع الجراسئ

الحفاشغئ 
وتماغئ 

المساعطك
الصروض افخشر 

تةما/ غغر 
المدمعظئ

التث طظ الفةعة 
بغظ الةظسغظ

الصروض 
اقظااجغئ

الاضظعلعجغا 
الرصمغئ

الظزام الدرغئغ

المظاشسئ

وشعرات التةط

الضفاءة

اقجاصرار
إدارة المثاذر، التعضمئ، ضمان الصروض

الرجالئ 
اقجاماسغئ

ــع  ــا م ــام به ــم القي ــي ت ــات الت ــن المقاب ــد م ــدات )SWOT(، والعدي ــرص والتهدي ــف والف ــوة والضع ــاط الق ــل نق ــى تحلي ــاء عل وبن

األطــراف ذات العاقــة فــي قطــاع التمويــل األصغــر، تــرى ســلطة النقــد أن هــذه الرؤيــة االســتراتيجية الجديــدة تتحقــق علــى أفضــل 

نحــو مــن خــال: 

التأكيــد علــى الرســالة االجتماعيــة لهــذا القطــاع: ســتعمل ســلطة النقــد علــى تعزيــز نهجهــا الشــامل نحــو الوصــول إلــى العمــاء 

فــي الشــرائح المهمشــة، ومــن بينهــم النســاء والعمــاء فــي المناطــق الريفيــة والمخيمــات وذلــك عــن طريــق تشــجيع مؤسســات 

التمويــل األصغــر علــى أن تكــون أقــل اعتمــادًا علــى الضمانــات )وخاصــة ضمانــات الرواتــب(، والتــي مــن شــأنها اســتبعاد العديــد مــن 

ذوي الدخــل المنخفــض والشــرائح شــديدة الفقــر، وتفضيــل أســاليب التمويــل المســتند إلــى التدفقــات النقديــة والتــي أثبتــت نجاحهــا 

علــى الصعيــد العالمــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ستشــجع ســلطة النقــد مؤسســات التمويــل األصغــر علــى االلتــزام بمبــادئ الحملــة الذكيــة 

لحمايــة المســتهلك مــع التشــديد علــى الشــفافية والتســعير العــادل، وعــاوة علــى ذلــك، وحتــى يتســنى المســاعدة فــي زيادة مســتوى 

وعــي الجمهــور بهــذا القطــاع، ســتعمل ســلطة النقــد مــع األطــراف ذات العاقــة فــي هــذا القطــاع لتعزيــز الوعــي بأهميــة القطــاع.

تشــجيع تنويــع المنتجــات: ســتعمل ســلطة النقــد علــى معالجــة مســألة محدوديــة تنــوع المنتجــات فــي قطــاع التمويــل األصغــر 

مــن خــال تشــجيع مؤسســات التمويــل األصغــر علــى توســيع خدماتهــا ومنتجاتهــا لخدمــة المزيــد مــن القطاعــات غيــر المغطــاة حاليــًا، 

ويمكــن أن يشــمل ذلــك المزيــد مــن المنتجــات اإلســامية، والقــروض الزراعيــة، وقــروض تحســين الســكن وقــروض البيئــة الخضــراء 
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والريادييــن وذلــك مــن خــال الســماح لفئــات مختلفــة مــن مؤسســات التمويــل األصغــر بتقديــم خدمــات ماليــة أخــرى بخــاف اإلقــراض 

ســواء بشــكل مباشــر أو بالشــراكة مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة اآلخريــن. وستشــمل هــذه الخدمــات التأميــن األصغــر وخدمــات الدفــع 

وتحويــل األمــوال والخدمــات المصرفيــة الصغــرى األخــرى، بمــا فــي ذلــك المدخــرات. 

تحســين كفــاءة القطــاع: حتــى يتســنى تحســين كفــاءة هــذا القطــاع، ســتتخذ ســلطة النقــد نهجــًا ذا شــقين يتنــاول )1( اســتخدام 

ــا الرقميــة، بمــا يشــمل قنــوات تقديــم الخدمــة  ــز االســتفادة مــن التكنولوجي ــا الرقميــة]18]، مــن خــال العمــل علــى تعزي التكنولوجي

)أي الخدمــات البنكيــة مــن خــال الهاتــف المحمــول واإلنترنــت( وكفــاءة العمليــات الداخليــة لمؤسســات التمويــل األصغــر )علــى ســبيل 

المثــال، تيســير وتســهيل العمليــات الرقميــة والتصنيــف االئتمانــي اآللــي والرســائل التحذيريــة بشــأن المخاطــر(، و)2( زيــادة مســتوى 

ــى الســوق، ويشــمل ذلــك أيضــًا تشــجيع البنــوك علــى خفــض حجــم إقراضهــا ليشــمل  المنافســة: مــن خــال دخــول العبيــن جــدد إل

التمويــل األصغــر مــن خــال إمــا: )1( نمــوذج »شــركة خدمــة«]19] مــن خــال الســماح للبنــوك إســناد نشــاط اإلقــراض األصغــر، وفــي 

هــذه الحالــة يكــون اإلســناد لشــركة خدمــات يمتلكهــا البنــك بنســبة 100% أو يمتلــك جــزء منهــا أو )2( نمــوذج »شــركة تمويــل 

أصغــر مســتقلة«، وسيشــمل ذلــك فئــات مختلفــة مــن الشــركات بحيــث يعتمــد نظــام الرقابــة واإلشــراف عليهــا علــى أنــواع الخدمــات 

والمنتجــات التــي تقدمهــا كمــا ســيتم الســماح للبنــوك بتأســيس شــركات تمويــل أصغــر دون الخضــوع لســقف اإلقــراض ألطــراف ذوي 

الصلــة وبمــرور الوقــت، يمكــن أن يشــمل ذلــك فتــح البــاب أمــام بنــوك التمويــل األصغــر التــي يمكنهــا تعبئــة المدخــرات مــن الجمهــور.

وعــاوة علــى ذلــك، ســتعمل ســلطة النقــد علــى تضافــر الجهــود مــع األطــراف ذات العاقــة لزيــادة الوعــي بأهميــة القطــاع وكذلــك 

مواصلــة النقــاش مــع وزارة الماليــة والتخطيــط وغيرهــا مــن األطــراف ذات العاقــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية بشــأن إعــادة 

ــة أســعار  ــادة حماي ــات والمناطــق المهمشــة؛ و)2( زي ــى الفئ ــي بهــدف تحســين عملياتهــا ووصولهــا إل ــي النظــام الضريب النظــر ف

الفائــدة مــن الضغوطــات الخارجيــة لفــرض حــدود قصــوى علــى أســعار الفائــدة.

إدخــال منهجيــة اإلطــار التنظيمــي المتــدرج: حتــى يتســنى االســتفادة مــن اإلنجــازات التــي تحققــت حتــى اآلن، والحفاظ علــى وتيرة 

نمــو هــذا القطــاع، وتمكيــن مؤسســات التمويــل األصغــر مــن تقديــم خدمــات ماليــة جديــدة، ســتقوم ســلطة النقــد بتطبيــق لوائــح 

تنظيميــة متدرجــة تســمح بزيــادة أنــواع المؤسســات.]20] باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتواصل ســلطة النقــد ممارســتها المتمثلــة بوضــع 

متطلباتهــا مقابــل الســماح للمؤسســات بتقديــم المزيــد مــن الخدمــات والحصــول علــى خدمــات أكثــر ومزيــد مــن الرفــع المالــي]21].

ــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية دون المســاس باالســتقرار الشــامل لهــذا  ضمــان اســتقرار القطــاع: ســتعمل ســلطة النقــد عل

القطــاع الــذي يمثــل نقطــة القــوة لــه. وبنــاء عليــه، ســتواصل التزامهــا بممارســة الرقابــة المتميــزة علــى هــذا القطــاع مــع التركيــز 

علــى المســائل الحديثــة فــي القطــاع. ونظــرًا لقيــام ســلطة النقــد بتوســيع نطــاق اإلطــار التنظيمــي للتمويــل األصغــر، فــإن حوكمــة 

مؤسســات التمويــل األصغــر تتطلــب اهتمامــاً خاصــًا. وســيكون مــن األولويــة ضمــان تنفيــذ التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد 

بشــأن الحوكمــة وفضــًا عــن هــذا، ســتعمل ســلطة النقــد علــى اكتشــاف المنافــع والفــرص المحتملــة المتأتيــة مــن إنشــاء برنامــج 

ضمــان القــروض، ومــن الممكــن أن يســاعد هــذا البرنامــج مؤسســات التمويــل األصغــر علــى اســتيعاب أثــر المخاطــر النظاميــة )االحتال( 

وتشــجيعها علــى خدمــة قطاعــات جديــدة/ ذات مخاطــر أكبــر )مثــل: الزراعــة، والطاقــة الشمســية، إلــخ.(.

ــم  ــى وتقدي ــة أعل ــل الســماح بنســبة مديوني ــل األصغــر )مث ســتقوم ســلطة النقــد بوضــع مجموعــة مــن الحوافــز لمؤسســات التموي

ــز  ــي تعزي ــة ف ــك المتعلق ــق األهــداف الرئيســية لاســتراتيجية، وخاصــة تل ــو تحقي ــل نح ــى العم ــخ( لتشــجيعهم عل ــر، إل ــات أكث خدم

18  الفرصة المرتبطة بتكنولوجيا الجيل الثالث الجديدة للهاتف المحمول في فلسطين.

19  للمزيد من التفاصيل، انظر الملحق 2.

20  يعرض الملحق رقم 4 مثاال توضيحيًا بشأن اإلطار التنظيمي المتدرج.

21  علــى ســبيل المثــال، ســيحتاج بنــك التمويــل األصغــر الــذي يتلقــى الودائــع إلــى زيــادة الحــد األدنــى لــرأس المــال والمزيــد مــن اإلشــراف مقارنــة بمؤسســة التمويــل األصغــر التــي تقــدم القــروض فقــط. وتغطــي اإلطــار 
التنظيمــي المتــدرج أيضــًا المؤسســات القائمــة، ومــن شــأن ذلــك مســاعدتها فــي تقديــم المزيــد مــن الخدمــات مــع االلتــزام بمتطلبــات أكثــر. وبالتالــي، إتاحــة الفرصــة لمؤسســات التمويــل األصغــر لتنويــع خدماتهــا ومنتجاتهــا 

والســماح لهــذه المؤسســات لتطويــر هيكلهــا القانونــي علــى نحــو يتســم بالتحــوط، )علــى ســبيل المثــال، مــن جمعيــة أهليــة إلــى شــركة تمويــل أصغــر، ثــم إلــى بنــك تمويــل أصغــر(.
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الرســالة االجتماعيــة مــن خــال الوصــول إلــى المزيــد مــن النســاء والمشــاريع اإلنتاجيــة، كمــا ســيتم تشــجيع مؤسســات التمويــل األصغــر 

علــى االندمــاج، ومــن خــال تنفيــذ هــذا اإلطــار االســتراتيجي الجديــد، فــإن النتائــج المتوقعــة لســلطة النقــد  بالنســبة لقطــاع التمويــل 

األصغــر بنهايــة عــام 2023 تتمثــل فــي: )1( زيــادة عــدد المقترضيــن إلــى 150 ألــف، والمحفظــة القائمــة إلــى 500 مليــون دوالر، )2( 

زيــادة نســبة المقترضــات إلــى 50% علــى األقــل، )3( زيــادة حصــة القــروض الصغيــرة إلــى 50% علــى األقــل مــن إجمالــي المحفظــة.

الملحق1: توفير سبل الوصول إلى التمويل في فلسطين وحالة قطاع التمويل األصغر
بلغــت نســبة الســكان فــوق ســن 15 ســنة الذيــن لديهــم حســابات فــي مؤسســات ماليــة فــي فلســطين 24.2% فــي عــام 2017، 

وهــي نســبة متدنيــة عنــد مقارنتهــا مــع البلــدان المناظــرة البالغــة 48% فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

الشكل أ. 1: نسبة السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين لديهم حسابات في مؤسسة رسمية

المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.

نسبة السكان البالغين الذين لديهم حسابات
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ــرات  ــى 8 مؤش ــتنادا إل ــل اس ــى التموي ــطينيين إل ــول الفلس ــبل وص ــر س ــن توفي ــريعة ع ــة س ــدول أ. أواًل AI.1( -1( لمح ــدم الج ويق

ــي.   ــمول المال للش

الجدول أ. أواًل. 1:  سبل حصول الفلسطينيين على التمويل

المصدر: بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي للبنك الدولي 2017.   

وتبلــغ نســبة النســاء فــي الشــريحة العمريــة األعلــى مــن 15 ســنة الاتــي لديهــن حســابات 16% وهــذه النســبة تعــد متدنيــة بالمقارنة 

بالنســبة الوطنيــة البالغــة 25%.  وتســتمر هــذه الفجــوة فــي جميــع المنتجــات الماليــة باســتثناء القــروض القائمــة مــن مؤسســات 

التمويــل األصغــر، حيــث إن الفجــوة بيــن الجنســين ضئيلــة )0.2%( وهــي أعلــى فــي جانــب النســاء. ويرجــع ذلــك إلــى سياســة االئتمــان 

لمؤسســات التمويــل األصغــر التــي تركــز علــى اســتهداف النســاء.

ــص مســح اســتقصائي  ــة. وخل ــى انخفــاض عــدد نقــاط الخدم ــر إل ــى حــد كبي ــل إل ــى التموي ــع انخفــاض مســتويات الحصــول عل ويرج

لمؤشــر الشــمول المالــي العالمــي للبنــك الدولــي 2017 إلــى أنــه فــي عــام 2015 بلــغ عــدد الفــروع المصرفيــة 11 فرعــا لــكل 100 ألــف 

شــخص بالــغ، 4.5 فــرع لــكل 100 كيلومتــر مربــع، و22.2 ماكينــة صــراف آلــي لــكل 100 ألــف شــخص بالــغ. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم 

يتــم تقديــم أي خدمــات ماليــة مــن خــال الهاتــف المحمــول مــن قبــل أي شــركة لتقديــم خدمــات الهاتــف المحمــول فــي وقــت إجــراء 

االســتطاع.

 وُيعتبــر متوســط   أرصــدة القــروض القائمــة للفلســطينيين البالــغ 3,225 دوالر مرتفعــًا بالنســبة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا )الشــكل أ. أواًل. AI.2 /2(، علــى الرغــم مــن انخفــاض متوســط   حجــم القــروض إلــى 2,701 دوالر فــي حالــة اســتبعاد صنــدوق 

التنميــة الفلســطيني والمؤسســة المصرفيــة الفلســطينية. ومــع ذلــك، فــإن متوســط   حجــم القــروض مرتفــع. ومــن بيــن األســباب 

المذكــورة ارتفــاع تكلفــة المعيشــة فــي فلســطين ووضعهــا االقتصــادي الفريــد مــن نوعــه، علــى ســبيل المثــال، االرتبــاط باالقتصــاد 

اإلســرائيلي. ومــع ذلــك، فــإن االتجــاه المتزايــد فــي متوســط   أرصــدة القــروض مســتمر منــذ عــدة ســنوات.
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الشكل أ. أواًل. 2: متوسط أحجام القروض حسب مؤسسة التمويل األصغر، 2012 - 2018

المصدر: شبكة »شراكة« للتمويل األصغر.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن أســعار الفائــدة فــي فلســطين هــي األقــل مقارنــة باألســعار العالميــة. والجديــر بالذكــر أن متوســط   أســعار 

الفائــدة انخفــض بنســبة 4% فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2016 .

ومــع ذلــك، مــن المهــم اإلشــارة إلــى أن هــذه األســعار المنخفضــة قــد تأتــي علــى حســاب مؤسســات التمويــل األصغــر التــي يتــم دفعها 

لتقديــم قــروض كبيــرة نســبيًا وآجــال طويلــة. وفــي الواقــع، ترتبــط األســعار المنخفضــة بانخفــاض نســب المصاريــف التشــغيلية، والتــي 

عــادة مــا تتطلــب رصيــدًا أعلــى للقــروض. ونتيجــة لذلــك، تستشــعر مؤسســات التمويــل األصغــر أنهــا مضطــرة إلــى طلــب ضمانــات 

قويــة )علــى ســبيل المثــال، الرواتــب التــي يمكــن اســتقطاع األقســاط منهــا(؛ وعنــد القيــام بذلــك، تســتبعد الشــرائح األكثــر فقــرًا 

وأولئــك الذيــن ال يســتطيعون الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن الضمانــات.

يوضــح الشــكل أ. 1-2 الســكان الفلســطينيين الذيــن تخدمهــم مؤسســات التمويــل األصغــر مقارنــة ببلــدان منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا األخــرى.
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الشكل أ. 2: % سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين تخدمهم مؤسسات التمويل األصغر، 2017

  

 المصدر: تنمية، وسند، والهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبيانات السكان الصادرة عن البنك الدولي.

الملحق2: إيجاد مبررات إلنشاء شركات الخدمة 
ــادة  ــر مــن خــال تشــجيعها وتحفيزهــا لزي ــق الكثي ــل األصغــر، يمكــن تحقي ــى الرغــم مــن مشــاركة المصــارف فــي قطــاع التموي عل

وجودهــا بشــكل كبيــر. وبمقــدور المصــارف القائمــة أن تقــدم العديــد مــن المزايــا فــي مجــال التمويــل األصغــر والتــي قــد ال ُتتــاح بوجــه 

عــام للجمعيــات األهليــة أو مؤسســات التمويــل األصغــر. وهــذه المزايــا تجعــل البنــوك عناصــر منافســة قويــة، وبالتالــي يمكــن أن 

تكــون عامــًا رئيســيا فــي تســهيل الشــمول المالــي.

ــل األصغــر نشــرتها مؤسســة  ــدة للمصــارف فــي مجــال التموي ــاك اســتراتيجية جدي وكمــا نوقــش فــي »نمــوذج شــركة الخدمــة: هن

ــا الرئيســية للمصــارف: أكســيون إنترناشــيونال، وتشــمل المزاي

البنيــة التحتيــة الماديــة والبشــرية. غالبــًا مــا يكــون لــدى المصــارف الكبيــرة شــبكة واســعة مــن الفــروع مــع توفــر بنيــة تحتيــة 

ــا أن المصــارف لديهــا موظفــون يتمتعــون بالمهــارات  ــر. كم ــف التشــغيل بشــكل كبي ــة متطــورة يمكنهــا خفــض تكالي تكنولوجي

ــة  ــويق، واإلدارة القانوني ــات، والتس ــا المعلوم ــاء، وتكنولوجي ــة العم ــرية، وخدم ــوارد البش ــل الم ــية مث ــاالت رئيس ــي مج ــة ف الازم

ــة. والمالي

التواجــد فــي الســوق ووجــود العامــة التجاريــة. إن البنــوك المتواجــدة فــي الســوق لفتــرة طويلــة معروفــة للجمهــور ولهــا 

عامــة تجاريــة معتــرف بهــا. ولــدى معظــم البنــوك بالفعــل اتصــاالت وروابــط بيــن الســكان ذوي الدخــل المتوســط   والمنخفــض مــن 

خــال خدمــات أخــرى، مثــل حســابات االدخــار أو خدمــات الدفــع.

ــرة ومنخفضــة التكلفــة. جــرت العــادة أن تقــوم البنــوك بتعبئــة األمــوال بوتيــرة ســريعة وبتكلفــة  ــى أمــوال وفي الوصــول إل

منخفضــة نســبيًا.

هيكل منخفض التكلفة. لدى البنوك عموماً هيكل تكاليف تشغيل أقل بكثير من مؤسسات التمويل األصغر التقليدية.

نسبة السكان الذين تخدمهم مؤسسات التمويل األصغر
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ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تمنــع المصــارف مــن الدخــول بصــورة كبيــرة فــي نشــاط إقــراض المؤسســات 

متناهيــة الصغــر: 

المعرفــة باألســواق. ال تتفهــم المصــارف أوضــاع ســوق التمويــل األصغــر وعمائــه وكثيــرا مــا ترفــض هــذا القطــاع باعتبــاره شــديد 

المخاطــر ومرتفــع التكاليــف للغايــة.  وحتــى إذا كان البنــك يــدرك أن التمويــل األصغــر يمكــن أن يكــون مربحــًا، فقــد ُينظــر إلــى حجــم 

المحفظــة علــى أنهــا صغيــرة جــدًا مقارنــة بمســتوى الجهــد المطلــوب إلدارة عمليــة تمويــل أصغــر.

منهجيــة االئتمــان. تعمــل البنــوك فــي أغلــب األحيــان علــى خدمــة الســوق بمنهجيــات تقليديــة ال تتــاءم مــع طبيعــة التمويــل، 

وعندمــا تفشــل هــذه المنهجيــات، فإنهــا تعــزز الفكــرة التــي تقــول إن التمويــل األصغــر ليــس واعــدًا.

الثقافــة المؤسســية المحافظــة. ترتبــط التقاليــد الراســخة للنشــاط المصرفــي ارتباطــًا وثيقــًا بطــرق محــددة لممارســة أنشــطة 

األعمــال، ومــن الصعــب علــى الخبــراء المهنييــن فــي المجــال المصرفــي أن يتغيــروا.  ومــع وجــود نظــرة محافظــة، قــد تميــل البنــوك 

ــى إثقــال التمويــل األصغــر بسياســات وإجــراءات تمنــع نجاحــه، أو قــد تكــون بطيئــة للغايــة فــي االعتــراف بالتغييــرات المطلوبــة  إل

وإجرائهــا.  وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى البنــوك الكبيــرة التــي تعمــل بصــورة بيروقراطيــة.

المــوارد البشــرية. يتطلــب نشــاط منــح االئتمــان للمنشــآت متناهيــة الصغــر وجــود موظفيــن يعملــون علــى نحــو مريــح فــي األحيــاء 

والمناطــق التــي يعيــش ويعمــل فيهــا العمــاء، وعلــى هــؤالء الموظفيــن العمــل بصــورة عاليــة اإلنتاجيــة لتحقيــق النجــاح المطلــوب.  

ــي  ــات موظف ــرية وسياس ــوارد البش ــاع الم ــع أوض ــة م ــر متوافق ــر غي ــل األصغ ــة بالتموي ــات الخاص ــذه المتطلب ــون ه ــا تك ــاً م وغالب

المصــارف.

ومــع أخــذ كل هــذه العوامــل فــي االعتبــار، فعنــد النظــر فــي الدخــول إلــى مجــال التمويــل األصغــر، تســتخدم المصــارف عــادًة أربعــة 

نمــاذج لتنظيــم مشــاركتها فــي التمويــل األصغــر:

التحالفــات االســتراتيجية. تتمثــل الطريقــة البســيطة والمنخفضــة التكلفــة لدخــول للمصــارف فــي التمويــل األصغــر فــي تشــكيل 

تحالفــات اســتراتيجية مــع مؤسســات غيــر مصرفيــة تخــدم بالفعــل ســوق التمويــل األصغــر. ويتمثــل أبســط أشــكال التحالــف فــي تقديــم 

قــرض لمؤسســة تمويــل أصغــر، والبنــوك فــي جميــع أنحــاء العالــم تقــرض بالفعــل مؤسســات التمويــل األصغــر. وبذلــك ال يمكنهــا 

االســتفادة مــن معظــم المزايــا الخاصــة التــي يمكــن أن تقدمهــا المصــارف فــي إطــار تلــك العامــة.

الوحــدة الداخليــة. يمكــن للبنــوك إنشــاء وحــدات للتمويــل األصغــر أو حتــى تقديــم منتجــات ائتمــان أصغــر فــي إطــار وحــدة قائمــة.  

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة نجــاح عمليــة إنشــاء وحــدة داخليــة، ينبغــي التغلــب علــى اثنيــن مــن العيــوب الرئيســية.  أواًل، يجــب علــى 

البنــك تمييــز موظفــي وحــدة التمويــل األصغــر بطريقــة أو بأخــرى عــن موظفــي البنــك الذيــن يقومــون باألعمــال المصرفيــة المعتــادة 

لبنــاء ثقافــة مؤسســية متميــزة داخــل وحــدة التمويــل األصغــر.  وربمــا يكــون مــن الصعــب التغلــب علــى عــدم وجــود نظــام حوكمــة 

مســتقل لوحــدة التمويــل األصغــر. ومــن دون نظــام حوكمــة منفصــل لوحــدة التمويــل األصغــر، يتــم اتخــاذ القــرارات بالغــة األهميــة 

ــر.   ــل األصغ ــال التموي ــام بمج ــرة واالهتم ــدودي الخب ــن مح ــن المصرفيي ــات م ــل مجموع ــن قب ــر م ــل األصغ ــة التموي ــة بعملي المتعلق

ويمكــن أن تكــون النتيجــة قــرارات غيــر قابلــة للتطبيــق بشــأن السياســات، مــع عــدم كفــاءة توزيــع المــوارد الداخليــة، وحتــى تغييــر 

المســار بشــأن االلتــزام بهــذا القطــاع. 

 الشــركة الماليــة التابعــة. يمكــن للبنــوك إنشــاء شــركة ماليــة تابعــة منفصلــة لخدمــة قطــاع التمويــل األصغــر. ويمكــن أن تكــون 

هــذه الشــركات التابعــة مملوكــة بالكامــل لمشــروعات مشــتركة )اتحــادات شــركات( مــع مســتثمرين آخريــن. ويعتبــر خيــار الشــركة 

الماليــة التابعــة جذابــاً عندمــا تســعى المصــارف ومقدمــو المســاعدة الفنيــة و/ أو شــركات إدارة نشــاط التمويــل األصغــر إلــى العمــل 

معــًا بطريقــة شــفافة وتجاريــة دون اإلخــال بعمليــات المصــرف؛ ومــن شــأن هــذا الخيــار إنشــاء هيــكل منفصــل للموظفيــن وجهــاز 



21

إدارة منفصــل ونظــام حوكمــة منفصــل، ممــا يمنــح نشــاط التمويــل األصغــر االســتقالية.  وعلــى أيــة حــال، فــإن الشــركة الماليــة 

التابعــة بحاجــة إلــى رأس مــال كبيــر خــاص بهــا، وبالتالــي فهــي قــد ال تســتفيد كثيــرًا مــن بعــض مزايــا الوحــدة الداخليــة: مــن المرجــح 

ــدى  ــادة ل ــة فــي الع ــود إدارات موازي ــر الرئيســي، نظــرًا لوج ــى مســتوى المق ــن عل ــف العاملي ــة فــي وظائ ــاك ازدواجي أن يكــون هن

الشــركة التابعــة ال ســيما إدارات المــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات.

نمــوذج شــركة الخدمــات. شــركة خدمــات التمويــل األصغــر هــي شــركة غيــر ماليــة تقــدم خدمــات إصــدار القــروض وإدارة خدمــات 

التســهيات االئتمانيــة لبنــك مــا. وتقــوم شــركة الخدمــة بجميــع أعمــال الترويــج للقــروض وتقييمهــا والموافقــة عليهــا ومتابعتهــا 

وتحصيلهــا؛ لكــن القــروض نفســها مقيــدة بدفاتــر البنــك. وفــي مقابــل تقديــم هــذه الخدمــات للبنــك، يتــم دفــع رســوم وأتعــاب 

لشــركة الخدمــة. وتقــوم شــركة الخدمــة بتوظيــف مســؤولي القــروض وغيرهــم مــن موظفــي برامــج التمويــل األصغــر، وفــي الوقــت 

ــا المعلومــات(. ويمكــن أن  نفســه يتيــح البنــك خدمــات لشــركة الخدمــة )مثــل الســحب وااليــداع، أو المــوارد البشــرية أو تكنولوجي

ــن. ويعمــل نمــوذج شــركة الخدمــة  ــك أو قــد تضــم مســتثمرين آخري تكــون شــركة الخدمــة شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل للبن

علــى االعتمــاد علــى أفضــل عناصــر فــي كل نمــوذج مــن النمــاذج الثاثــة لمشــاركة البنــك التــي تمــت مناقشــتها أعــاه، مــع معالجــة 

عيوبهــا. ومــن الناحيــة القانونيــة، فــإن شــركة الخدمــة هــي البديــل للشــركة التابعــة مــع التمييــز الحاســم بأنهــا ليســت مؤسســة 

ــى ترخيــص مصرفــي منفصــل، وال تشــرف عليهــا  ــة إل ــر المالي ــاج الشــركة غي ــا مهمــة.  وال تحت ــز يعطيهــا مزاي ــة. وهــذا التمي مالي

ــي، فمــن األســهل  ــة.  وبالتال ــرة ألســهم حقــوق الملكي ــا أنهــا ال تشــترط قاعــدة كبي ــة، كم ــة بصــورة منفصل الســلطات المصرفي

واألقــل تكلفــة إطــاق وتشــغيل شــركة خدمــة بــداًل مــن شــركة ماليــة تابعــة. 

ــا مهمــة الســتخدام نمــوذج شــركة الخدمــة، كمــا يتضــح مــن الحالتيــن  ــى مزاي ــدان األخــرى إل  وتشــير التجــارب فــي المناطــق / البل

ــذ هــذا النمــوذج:  الدراســيتين نجــاح تنفي

 دراسة حالة من هاييتي 

 منــذ 20 ســنة مضــت، شــرع بنــك SOGEBANK، وهــو أكبــر البنــوك التجاريــة فــي هايتــي، فــي إنشــاء شــركة إدارة لدخــول ســوق 

التمويــل األصغــر. وأورد البنــك العديــد مــن األســباب إلطــاق شــركة خدماتهــا، بمــا فــي ذلــك الشــروط التنظيميــة الميســرة، وتخفيــض 

االحتياطــي القانونــي المطلــوب، واالطــاع علــى تجــارب التنفيــذ الناجــح مــن جانــب مؤسســات تجاريــة أخــرى.  وقــد كان هــذا البنــك 

فــي موقــع مناســب مــن الناحيــة االســتراتيجية لدخــول هــذه الســوق ألنــه يمتلــك نصيبــًا ال بــأس بــه مــن المدخــرات التــي يودعهــا 

ر مــن قدراتــه علــى إجــراء حجــم كبيــر مــن المعامــات. ومــن أجــل تقليــل المخاطــر، أنشــأ البنــك شــركَة  صغــار المدخريــن، كمــا أنــه طــوَّ

ســوج ســول SOGESOL باعتبارهــا مشــروعًا مشــتركاً مــع شــركاء اســتراتيجيين. وقــد تــم صــرف القــروض األولــى إلــى عمــاء الشــركة 

ــب  ــى تجن ــك إل ــي أدى ذل ــى ترخيــص مصرفــي خــاص بهــا، وبالتال ــم تكــن الشــركة بحاجــة إل ــي 2000، )ول فــي نوفمبر/تشــرين الثان

متطلبــات إعــداد التقاريــر الشــاقة(. وبموجــب اتفــاق تقديــم الخدمــات بيــن البنــك والشــركة، يصــرف البنــك جميــع القــروض، ويســجلها 

فــي ســجاته. وتقــدم الشــركة خدمــات تقديــم القــروض وإدارة المحفظــة مقابــل صافــي رســوم تمثــل الفــارق بيــن إجمالــي الدخــل 

المســتحق علــى القــروض التــي قدمتهــا الشــركة مــن الفوائــد والرســوم، وجميــع التكاليــف والمخاطــر علــى المحفظــة الُمــدارة، بمــا 

فــي ذلــك مصاريــف خســائر القــروض، والتكلفــة الســوقية لألمــوال، وعمولــة الخدمــات التعاقديــة، ورســوم وأتعــاب المعامــات حســب 

القيمــة. وبجانــب خدمــات التســهيات االئتمانيــة، ومــن خــال ترتيبــات مماثلــة مــع البنــك، يمكــن أن تقــدم الشــركة إلــى عمائهــا 

ــة 35.8  ــر بقيم ــل أصغ ــة تموي ــن  محفظ ــة ع ــة الخدم ــفرت اتفاقي ــات. وأس ــة بالتحوي ــات المرتبط ــع، والخدم ــار، الدف ــات االدخ خدم

مليــون دوالر )واحــدة مــن أكبــر المحافــظ فــي هايتــي(، وتســاهم الشــركة فــي الربحيــة اإلجماليــة للبنــك، وهــي تخــدم أكثــر مــن 35 
ألــف عميــل وتحقــق عائــدًا علــى االســتثمار قــدره %15.3.]22]

22  بيانات مركز ميكس.
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 دراسة حالة من إكوادور 

 بعــد أن قــرر بنــك ديــل بيشينشــا )Banco del Pichincha(، وهــو أحــد أكبــر البنــوك التجاريــة فــي إكــوادور، أنــه يرغــب فــي توســيع 

نطــاق خدماتــه ليشــمل التمويــل األصغــر وبعــد دراســة متأنيــة للنمــاذج األربعــة المذكــورة أعــاه، اختــار البنــك نمــوذج شــركة الخدمــة 

وأنشــأ شــركة كريديــف )CREDIFE( فــي عــام 1999. وقــد قــام البنــك بذلــك ألن هــذا النمــوذج يتطلــب قــدرًا قليــًا مــن رأس المــال 

وهيــكا تنظيميــا بســيطا ويمكــن الحصــول علــى الموافقــات الخاصــة بــه بوتيــرة ســريعة. ويلجــأ عمــاء الشــركة إلــى البنــك لســداد 

أقســاط قروضهــم، وفتــح حســابات االدخــار وإجــراء المعامــات المصرفيــة األخــرى. وفــي معظــم الحــاالت، توجــد فــروع الشــركة داخــل 

نفــس المبنــى أو بالقــرب مــن فــروع البنــك، ولكنهــا ال تتعامــل مــع المعامــات النقديــة. ولــدى الشــركة السياســات الخاصــة بشــأن 

التوظيــف ورواتــب الموظفيــن وحوافزهــم. وتقــوم الشــركة بإعــداد أدلــة العمــل والتشــغيل الخاصــة بهــا وكذلــك سياســات وإجــراءات 

االئتمــان. وتشــمل العوامــل الرئيســية فــي نجــاح الشــركة وجــود مســاندة علــى المســتوى الداخلــي فــي البنــك. وُتعــد الشــركة حاليــًا 

أكبــر مقدمــي خدمــات القــروض متناهيــة الصغــر فــي إكــوادور وواحــدة مــن أكثــر وحــدات البنــك ربحيــة، حيــث تتجــاوز قيمــة المحفظة 
التمويــل األصغــر للشــركة أكثــر مــن 10% مــن إجمالــي محفظــة البنــك.]23]

الملحق3: مقارنة مزايا شركات الخدمة مقابل شركات التمويل األصغر التابعة
ــم  ــاع نمــوذج شــركة الخدمــة أو نمــوذج شــركة تابعــة لتقدي ــارات مــن منظــور البنــك التجــاري بيــن اتب ــي الخي يقــارن الجــدول التال

ــل األصغــر. خدمــات التموي

شركة تابعة لتقديم خدمات التمويل شركة الخدمة 
األصغر

اللوائح والقواعد المنظمة
وضوابــط  ولوائــح  تعليمــات  إلــى  بحاجــة 

تنظيميــة

ذوي  أطــراف  إلقــراض  موافقــة  إلــى  بحاجــة 
الصلــة.

بحاجة إلى ترخيص ورقابة بشكل منفصل.

رأس المال
متطلبــات أقــل بالنســبة للحــد األدنــى لــرأس 

ــال. الم
5 ماييــن دوالر تــزداد مــع الوقــت عندمــا تــزداد 

أعبــاء الرفــع المالــي علــى الشــركة

 التمويل
التمويــل  مــن مصــادر  العديــد  إلــى  الوصــول 

التكلفــة  منخفــض 
التمويــل  مــن مصــادر  العديــد  إلــى  الوصــول 

التكلفــة منخفــض 

هيكل التكلفة
 تكاليــف إداريــة أقــل: عــدد أقــل مــن المتطلبات 
اإلداريــة حيــث يتحمــل البنــك التجــاري االلتزامــات 

ويتعيــن عليــه إعــداد التقاريــر بشــأنها

الكبيــرة  اإلداريــة  اإلجــراءات  شــأن  مــن 
ومتطلبــات إعــداد التقاريــر الخاصــة بمؤسســات 
اإلداريــة. التكاليــف  زيــادة  األصغــر  التمويــل 

 السرية
إذا كانــت شــركة الخدمات مملوكة لمســتثمرين 
بخــاف البنــك التجــاري، فقــد تكــون بيانــات 

عمــاء البنــك أكثــر عرضــة النتهــاك الســرية.

تقــوم مؤسســات التمويــل األصغــر بفــرض رقابة 
التمويــل  وأنشــطة  قروضهــا  ســرية  بشــأن 

ــا.  ــة به ــي الخاص المصرف

 الشفافية
ال يوجــد أي شــرط علــى البنــوك إلثبــات قــروض 

التمويــل األصغــر فــي دفاترهــا.
ارتفاع متطلبات الشفافية.

الموظفون

ــك  ــن بالبن ــن إداريي ــود موظفي ــأن وج ــن ش  م
وهنــاك  التقاريــر.  إعــداد  أعبــاء  مــن  الحــد 
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــف الم ــي وظائ ــة ف ازدواجي

الخدمــة. شــركة 

المقــر  فــي  الموظفيــن  وظائــف  ازدواجيــة   
للمــوارد  موازيــة  إدارات  ووجــود  الرئيســي، 

المعلومــات. وتكنولوجيــا  البشــرية 

23  بيانات مركز ميكس.
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المرونة
 نظــرًا ألن شــركات الخدمــة تركــز علــى عمليــات 
التقاريــر  إعــداد  متطلبــات  وتتســم  محــددة 
الخاصــة بهــا بأنهــا قليلــة فإنهــا أكثــر مرونــة.

النظــام  األصغــر  التمويــل  مؤسســات  لــدى   
بهــا. الخــاص  البيروقراطــي 

ــدء  ــاء وب ــازم لإلنش ــت ال  الوق

ــل العم

 مــن األســهل إنشــاء الشــركة وبــدء العمــل 
فيهــا نظــرًا لتدنــي متطلبــات الترخيــص والبنيــة 
التحتيــة اإلداريــة. ومــع ذلــك، قــد يســتغرق 
إصــدار اللوائــح والضوابــط ذات الصلــة وقتــًا. 

ــبب  ــت بس ــن الوق ــد م ــاء المزي ــتغرق اإلنش  يس
التنظيمــي.   والهيــكل  اإلدارييــن  الموظفيــن 
ومــع ذلــك، يمكــن اســتيفاء الشــروط القانونيــة 

ــرع.  ــرة أس ــات بوتي والموافق

 قضايــا الوكالــة )المشــكات 

بالــوكاء( الخاصــة 

قــد يعمــل نظــام تعويــض شــركة الخدمــة علــى 
ــر  ــروض ذات المخاط ــي الق ــوكاء لتول ــز ال تحفي
كانــت  إذا  المشــكلة  تنشــأ هــذه  )ال  األكبــر 
للبنــك  بالكامــل  مملوكــة  الخدمــة  شــركة 
ــركة  ــل ش ــاالت، تقب ــض الح ــي بع ــاري؛ وف التج
الخدمــة أيضــًا »ضمــان« القــروض المعدومة/غيــر 
ــي  ــروض الت ــذه الق ــراء ه ــادة ش ــة أو إع العامل

ــرات(.  ــن المتأخ ــلفًا م ــًا س ــدًا معين ــاوز ح تتج

أهــداف  لهــا  األصغــر  التمويــل  مؤسســات 
مختلفــة. اســتراتيجية 

 المنافسة
 مــن شــأن وجــود هيــكل قائــم المســاعدة فــي 

تحقيــق زيــادة الكفــاءة.
 المنافســة علــى نفــس األســاس علــى غــرار 

األخــرى.  األصغــر  التمويــل  مؤسســات 

الملحق 4: قائمة التعليمات الصادرة عن سلطة النقد بشأن مؤسسات التمويل األصغر منذ 
عام 2011. 

الرقم التعليمات/اللوائح/الضوابط التنظيمية
المرسوم رئاسي رقم )132( لسنة )2011( بشأن الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض.  )2011/132(

)2012/01( ترخيص مؤسسات اإلقراض المتخصصة )تم استبدالها بالتعليمات رقم  )2016/03( 

)2012/02( إدارة مؤسسات اإلقراض المتخصصة 

)2014/01(  قروض اإلسكان وتمويل العقارات

)2014/02( تصنيف القروض/التمويل وتكوين المخصصات

)2016/01( معالجة شكاوى الجمهور 

)2016/02( اإلقراض المسؤول

)2016/03( ترخيص مؤسسات اإلقراض المتخصصة

)2016/06( ساعات العمل لمؤسسات اإلقراض المتخصصة

)2017/01( المنتجات المالية والمصرفية، واإلعانات، والدعايات وحمات الجوائز الخاصة بها.  

)2017/02( الشيكات المعادة والتسويات والشيكات الموقوفة والمفقودة 

)2017/04( دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة مؤسسات اإلقراض المتخصصة

)2018/01( القروض/ التمويات المجدولة والمحالة للقضاء والمعاد )هيكلتها أو تمويلها( والقروض المعدومة. 

)2018/02( الحد األدنى لإلفصاح عن البيانات المالية الختامية. 

)2018/03( متطلبات وإرشادات تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم »9«.

)2018/04( تنظيم بيئة تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات اإلقراض المتخصصة.
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الملحق4: مثال على اإلطار التنظيمي المتدرج

مؤسسة تمويل أصغر غير  االسم
 هادفة

 هادفة للربح
 مالحظات بنك تجاري  بنك تمويل أصغر

 شركة خدمة تمويل أصغرمؤسسة 

 منتجات اضافية
التأمين األصغر للتحويالت، قروض    

 رأس المال، الودائع

 الرفع المالي

 1:1يبدأ عند 
 
 

أو  1:1قد يكون مؤهاًل لنسبة 
 علىأ نسبة 

 1:1يبدأ عند 
 
 

قد يكون مؤهاًل لنسبة 
 أو نسبة أعلى 1:1

 
 

 من جانب البنك

  1:1يبدأ عند 
 
 

قد يكون مؤهاًل لنسبة 
 أو نسبة أعلى 1:1

  1:9يبدأ عند 
 
 

قد يكون مؤهاًل لنسبة 
 في قطاع مستهدف أعلى

على ضوء االلتزامات بهذه 
المتطلبات، يمكن السماح للمؤسسات 

 بمستوى أعلى من الرفع المالي

الحد األدنى لرأس المال 
 )مليون دوالر(

$$ $$ $ $$$ $$$$ 
 زيادة متطلبات الحد اآلدنى لرأس
 المال مع تطور الهيكل التنظيمي

وافقة مالحوكمة/ 
      الموظفين

 دارةتوقيعات اإل

 سنوياً  سنوياً  كل ستة أشهر سنوياً  سنوياً  سنوياً  وتيرة أعمال اإلشراف

 زيادة االمتثال مع كل هيكل  االمتثال 

 زيادة المخصصات المطلوبة  تكوين المخصصات
 

التأمين األصغر  الودائع
 للتحويالت

 قروض رأس المال
 العامل

أكثر إلتزام  

 مخصصات أكبر

 التقيد بالمتطلبات العليا يتيح رافعة أعلى

 متطلبات أعلى لحد رأس المال


