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 -1مقدمة
تواجــه التنميــة فــي فلســطين تحديــات كبيــرة بســبب الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي تعيشــها األراضــي الفلســطينية
بســبب سياســة االحتــال اإلســرائيلي ،وتحكمهــا بمفاصــل االقتصــاد الفلســطيني .يعتبــر نقــص التمويــل الموجــه للتنميــة،
وبشــكل خــاص التمويــل الصغيــر للفئــات والمناطــق الفقيــرة المهمشــة ،مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه تعزيــز التنميــة
الشــاملة والمســتدامة فــي فلســطين .فعلــى الرغــم مــن النمــو ّ
المطــرد فــي قطــاع التمويــل الصغيــر خــال العقــد األخيــر،
فــإن التقديــرات تشــير إلــى أنــه ال تــزال هنالــك شــريحة واســعة مــن الســكان فــي فلســطين غيــر قــادرة علــى الوصــول إلــى
الخدمــات الماليــة التجاريــة ،ومــا زالــت احتياجاتهــا غيــر مغطــاة مــن قبــل مؤسســات التمويــل الصغيــر .فهنــاك مــا بيــن
 430-330ألــف مقتــرض محتمــل فــي الســوق ،كمــا قــدرت الفجــوة الماليــة المحتملــة فــي الســوق مــا بيــن  900-630مليــون
دوالر (مؤسســة التمويــل الدوليــة .)2017 ،مــن جهــة أخــرى ،تعمــل مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي قطــاع بالــغ األهميــة،
وبخاصــة مــن حيــث الفئــات والمشــاريع المســتهدفة التــي أنشــئت لخدمتهــا ،والتــي تتركــز فــي الفقــراء والمهمشــين وذوي
الدخــل المنخفــض ،والمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر.
بــدأت مؤسســات التمويــل الصغيــر العمــل فــي فلســطين خــال فتــرة الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين علــى شــكل مؤسســات
غيــر حكوميــة ،مــن أجــل ســد فجــوة التمويــل الكبيــرة التــي ســببها منــع ســلطات االحتــال اإلســرائيلي ألنشــطة القطــاع
المصرفــي الفلســطيني .لعبــت هــذه المؤسســات فــي حينهــا دوراً مهمّــاً فــي تشــجيع اإلنتــاج والتشــغيل ومحاربــة الفقــر
وتحفيــز التنميــة (دوديــن ،)2013 ،وكان أغلبهــا يتلقــى الدعــم مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة مــن أجــل
توفيــر خدمــات التمويــل الصغيــر للفئــات الفقيــرة والمهمشــة .مــع قيــام الســلطة الفلســطينية بعــد اتفــاق أوســلو العــام
 ،1993تــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى قطــاع التمويــل الصغيــر فــي فلســطين ،مــا شــجع عــدداً متزايــداً مــن المؤسســات
للدخــول إلــى هــذا القطــاع ،وســمح بإنشــاء برامــج إقــراض صغيــرة ممنهجــة ومســتدامة .علــى ســبيل المثــال ،ارتفــع عـــدد
العمــاء النشـــطين فـــي قطـــاع التمويـــل األصغر إلى أكثـــر مـــن الضعـــف (مـــن  83-37ألـــف عميـــل) بيــن األعــوام  2011إلى
2018؛ وزاد عـــدد فروع مؤسسات التمويل مـــن  60إلى  107فروع؛ ونمـــت المحفظـــة المالية لهـــذا القطـــاع مـــن  60مليـــون
دوالر إلــى حوالـــي  270مليـــون دوالر.
خــال العقــد األخيــر ،ومــع ازديــاد الطلــب علــى التمويــل الصغيــر مــن قبــل العديــد مــن الفئــات المهمّشــة والفقيــرة ،واتســاع
عــدد مؤسســات اإلقــراض ومؤسســات تمويــل التنميــة األخــرى التــي ســجلت كجمعيــات غيــر حكوميــة أو مؤسســات دوليــة،
والتنــوع فــي الخدمــات الماليــة التــي تقدمهــا ،زاد االهتمــام لــدى صانعــي القــرار بتنظيــم هــذا القطــاع ،وتطويــر اإلطــار
القانونــي الخــاص بــه؛ مــن أجــل مســاعدته علــى النمــو والتوســع ،وحمايــة حقــوق والتزامــات المتعاقديــن فيــه ،حيــث أصــدرت
الحكومــة الفلســطينية عــدداً مــن القوانيــن والتعليمــات مــن خــال إشــراف ســلطة النقــد علــى تنظيــم عمــل مؤسســات
التمويــل الصغيــر .تــرى ســلطة النقــد فــي فلســطين أن وجــود قطــاع تمويــل أصغــر فــي فلســطين مــن شــأنه أن يســاعد
الفئــات المهمشــة ،التــي ال تســتطيع الحصــول علــى مصــادر ماليــة مــن خــال البنــوك ،علــى الوصــول إلــى مصــادر التمويــل
بشــروط مناســبة ،مــن أجــل تنميــة أنشــطتهم االقتصاديــة ،وبالتالــي مجتمعاتهــم المحليــة.
أدت هــذه اللوائــح والقوانيــن إلــى العديــد مــن التغييــرات علــى القطــاع ،أبرزهــا انخفــاض عــدد المؤسســات التــي تقــدم خدمــات
التمويــل الصغيــر ،وبخاصــة بعــد فــرض وزارة االقتصــاد حــداً أدنــى لــرأس المــال فيمتــه  5مالييــن دوالر لشــركات التمويــل
الصغيــر الربحيــة ،وحــداً أدنــى قيمتــه  5مالييــن دوالر كمتطلبــات حقــوق ملكيــة فــي حــال شــركات التمويــل الصغيــر غيــر
الربحيــة .فعلــى ســبيل المثــال ،نتيجــة لهــذا القــرار ،خرجــت مــن ســوق التمويــل الصغيــر كل مــن جمعيــة الشــبان المســيحية،
وهيئــة اإلغاثــة اإلســامية العالميــة .فــي المقابــل ،شــجعت اللوائــح والقوانيــن عــدداً آخــرَ مــن المؤسســات علــى إنشــاء برامــج
لإلقــراض الصغيــر ،والدخــول إلــى هــذا القطــاع الواعــد ،حيــث تأسســت فــي العــام  ،2013علــى ســبيل المثــال ،شــركة «اإلبداع»
للتمويــل المتناهــي الصغــر (بوســاطة برنامــج الخليــج العربــي للتنمية-أجفنــد) التــي ســرعان مــا أصبحــت مــن الالعبيــن
األساســيين فــي هــذا القطــاع .تضاعــف عــدد العمــاء مــن  37000العــام  2011إلــى  87000العــام .)ICF, 2017( 2016
وعلــى الرغــم مــن تطــور مؤسســات التمويــل الصغيــر الفلســطينية ،وتوســع عملهــا ،وارتفــاع حجــم الطلــب فــي ســوقها،
فإنهــا مــا زالــت تواجــه تحديــات متنوعــة ،وبخاصــة فــي ظــل الحريــة المطلقــة لقــوى الســوق ،وصعوبــة تنظيمهــا ،بســبب
غيــاب الســيادة والرؤيــة التنمويــة الشــاملة المناســبة للحالــة الفلســطينية .إضافــة إلــى هــذه التحديــات ،جــاء قــرار الحكومــة
بتأســيس «بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة» ،ليكــون الــذراع الحكوميــة فــي تمويــل التنميــة مــن خــال النمــوذج العالمــي
المعــروف بـ»المصــارف العامــة» (((.فــي بدايــة العــام  ،2021أصــدرت الحكومــة قــراراً بقانــون رقــم ( )5للعــام  2021إلنشــاء

(1) McDonald, D.A, Marois, T., and Barrowclough, D. (2020). Public Banks and COVID-19: Combatting the Pandemic With Public Finance, UNCTAD.
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بنــك تنميــة حكومــي باســم بنــك االســتقالل للتنميــة واالســتثمار برأســمال حكومــي ،مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز التنميــة
ومحاربــة الفقــر ،وبخاصــة بعــد التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا ،والفجــوة الكبيــرة فــي التمويــل
التنمــوي فــي فلســطين.
تؤكــد الدراســات علــى أهميــة مثــل هــذا البنــك فــي تعزيــز التنميــة ،ولكــن ذلــك يتطلــب تحقيــق عــدد مــن الشــروط ،أبرزهــا
التفويــض الواضــح لضمــان إمكانيــة التقييــم وتحقيــق األهــداف .هــذا بــكل تأكيــد يؤثــر علــى الــدور التنمــوي الــذي مــن الممكــن
أن تلعبــه مؤسســات التمويــل الصغيــر ،وعلــى جهــود تحفيــز التنميــة ومحاربــة الفقــر ،وتقليــل مســتويات التهميــش .أي هنــاك
فرصــة كبيــرة لنمــو قطــاع التمويــل الصغيــر ،وإمكانيــة لعبــه دوراً أكبــر فــي مجــال تعزيــز التنميــة الشــاملة والمســتدامة
فــي فلســطين ،ولكــن ذلــك يتطلــب اتّخــاذ اإلجــراءات والسياســات المناســبة مــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة ،فيمــا يتعلــق
بالمنافســة مــع تلــك المؤسســات التجاريــة.

 -2مؤسسات التمويل الصغير في فلسطين
يســعى قطـــاع التمويــل الصغيـــر فــي فلســطين إلــى تقديــم الخدمــات الماليــة المتنوعــة للفئــات المهمشــة واألقــل حظ ـاً غيــر
القــادرة علــى االقتــراض مــن القطــاع البنكــي التقليــدي بســبب تصنيفهــا كفئــات عاليــة المخاطــر مثــل الشــباب ،والنســاء،
ومحــدودي الدخــل ،والمناطــق المهمشــة (مناطــق «ج» واألغــوار) .يهــدف التمويــل الصغيــر ،بشــكل أساســي ،إلــى الحــد مــن
ارتفــاع نســـب الفقـــر والبطالـــة ودعــم المشــاريع التنمويــة ،وبخاصــة فــي المناطــق المهمّشــة والفقيــرة ،كمــا مــن شــأنه أن
يســاهم فــي بنــاء تاريــخ ائتمانــي لهــذه الفئــات لتصبــح مؤهلــة لالقتــراض مــن القطــاع البنكــي التقليــدي (شــراكة.)2019 ،
يبلــغ عــدد مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين  8مؤسســات فقــط (أصبــح صنــدوق التنميــة الفلســطيني جــزءاً مــن
المؤسســة المصرفيــة مــع نهايــة العــام  ،)2019وهــي التــي اســتطاعت الصمــود والحفــاظ علــى نموهــا ،وبخاصــة بعــد إصــدار
العديــد مــن القوانيــن الخاصــة بتنظيــم القطــاع ،وفــي ظــل المنافســة المتزايــدة فــي هــذا الســوق المهــم والواعــد .بلــغ حجــم
المحفظــة حوالــي  247مليــون دوالر ،كمــا بلــغ عــدد المقترضيــن  66ألــف مقتــرض فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2021وكمــا
هــو مبيــن فــي الجــدول  .1الربــع األول مــن العــام  2021حســب بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية .كمــا بلغــت نســبة النســاء
مــن إجمالــي العمــاء حوالــي  ،%34.6ونســبة الشــباب  ،%65.4مــا يؤكــد مــدى أهميــة هــذا النــوع مــن االئتمــان للفئــات المهمشــة
واألقــل فرص ـاً لالقتــراض مــن القطــاع البنكــي.
جدول  :1توزيع المحفظة الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير
الثماني المرخصة من سلطة النقد على القطاعات االقتصادية
في نهاية الربع األول من العام 2021
القطاع

			

القطاع العقاري
القطاع التجاري
القطاع الصناعي
القطاع الزراعي
قطاع الخدمات العامة
القطاع العام
القطاع املايل
القطاع االستهاليك
قطاع السياحة
إجاميل املحفظة القامئة
عدد املقرتضني

المصدر :سلطة النقد الفلسطينية.2021 ،

المحفظة القائمة

النسبة
املجموع
%32.7
80,879,858
%29.7
73,368,524
%4.9
12,107,669
%11.6
28,586,802
%11.7
28,929,902
0
0
%0.004
10,485
%7.9
19,636,256
%1.5
3,747,720
247,267,216
65,790
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تعتبــر الخدمات/المنتجــات التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين محــدودة نســبياً مــن الجانــب النوعــي؛ ويعــود
ذلــك ،بشــكل رئيســي ،إلــى اإلطــار القانونــي الناظــم لهــذا القطــاع الــذي ال يســمح لهــذه المؤسســات -بصفتهــا غيــر مصرفيــة -أن
تســتقبل أو تحتفــظ بودائــع ،أو أن تعمــل بالحــواالت ،أو أي خدمــات ماليــة مصرفيــة باســتثناء القــروض.
يتــوزع التمويــل الصغيــر فــي فلســطين إلــى ثالثــة أشــكال رئيســية :القــروض الجماعيــة (للتعاونيــات علــى ســبيل المثــال)،
القــروض الفرديــة ،الخدمــات التمويليــة اإلســامية ) .)IFC, 2017بشــكل عــام تخلصــت مؤسســات التمويــل الصغيــر مــن القروض
الجماعيــة بشــكل تدريجــي ،باســتثناء مؤسســة ريــف التــي ال تــزال تقــدم مثــل هــذا النــوع مــن القــروض .أمــا التمويــل اإلســامي
غالبـاً مــا يكــون علــى شــكل مرابحــة -فتقدمــه العديــد مــن مؤسســات التمويــل الصغيــر (مثــل ،ريــف ،وفاتــن ،وأكاد ،وصنــدوقالتنميــة الفلســطيني) ،وقــد شــكلت التمويــات اإلســامية فــي العــام  2016حوالــي %12.6مــن إجمالــي التمويــل الــذي قدمتــه
مؤسســات التمويــل الصغيــر ،و %19مــن إجمالــي المحفظــة لهــذه المؤسســات (.)IFC, 2017
هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن القــروض الفرديــة مثــل القــروض الخاصــة بتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وقــروض
اإلســكان ،وقــروض الزراعــة ،والعديــد مــن القــروض االســتهالكية األخــرى .حــازت قــروض اإلســكان (القطــاع العقــاري) والقــروض
االســتهالكية األخــرى ،علــى حصــة كبيــرة مــن ســوق التمويــل الصغيــر ،علــى الرغــم مــن أن الرؤيــة واألهــداف االســتراتيجية
األبــرز لهــذه المؤسســات -علــى عكــس المصــارف مثـ ً
ا -هــو توفيــر التمويــل الصغيــر للمشــاريع اإلنتاجيــة الصغيــرة والمتوســطة،
وبشــكل رئيــس للفئــات الفقيــرة والمهمّشــة وذوي الدخــل المحــدود؛ مــن أجــل تعزيــز التنميــة وتحقيــق اقتصــاد فلســطيني
مســتدام.
تقــدر الشــبكة الفلســطينية لإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر «شــراكة» أن القــروض االســتهالكية شــكلت  %35مــن القــروض
المقدمــة للعمــاء ،و %13مــن المحفظــة للعــام  ،2016كمــا شــكلت قــروض اإلســكان  %18مــن إجمالــي القــروض المقدمــة،
و %30مــن المحفظــة االســتثمارية فــي العــام ذاتــه (شــراكة .)2016 ،حســب بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية فــي الجــدول ،1
حــاز القطــاع العقــاري والقطــاع التجــاري علــى أعلــى نســبة مــن إجمالــي المحفظــة القائمــة لمؤسســات التمويــل الصغيــر بواقــع
 ،%32.7و  %29.7علــى التوالــي فــي نهايــة الربــع األول مــن العــام  ،2021بينمــا بلغــت حصــة كل مــن القطــاع الزراعــي والقطــاع
الصناعــي  %11.6و  %4.9علــى التوالــي فــي الفتــرة نفســها .فــي الســياق ذاتــه ،شــكلت قــروض اإلســكان الحصــة األكبــر مــن
منتجــات صنــدوق التنميــة الفلســطيني و»فيتــاس» ،فيمــا شــكلت القــروض االســتهالكية الحصــة األكبــر مــن منتجــات األونــروا
و»اإلبــداع» ،وكانــت الحصــة األكبــر للقــروض الزراعيــة فــي مؤسســة ريــف للعــام ( 2016شــراكة .)2016 ،هــذا يشــير ،بشــكل
واضــح ،إلــى توجــه مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين إلــى القــروض االســتهالكية التــي لهــا تأثيــر ضعيــف علــى التنميــة،
مــن أجــل تنويــع محفظتهــا االئتمانيــة ،وتحقيــق االســتدامة الماليــة ،وتعزيــز األربــاح ،وهــو مــا يعــزز مــا توصلــت إليــه نتائــج
المقابــات فــي أن هنــاك انحراف ـاً عــن المهمــة والرســالة لــدى العديــد مــن مؤسســات التمويــل الصغيــر.

 -3التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغير الفلسطينية في سبيل تعزيز التنمية
ال شــك أن وجـــود قطـــاع تمويـــل صغيــر قـــوي مــن شــأنه أن يســاعد األشــخاص ذوي الدخـــل المنخفـــض والفئــات المحرومــة
غيــر المؤهلــة للحصــول علــى تمويــل مــن القطــاع البنكــي علـــى انتشـــال أنفســـهم مـــن براثـــن الفقـــر ،مـــن خــال الحصــول
علــى خدمـــات ماليـــة بشـــروط مناســـبة وميســـرة؛ مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ضمــــان اســــتقرار األســر والمجتمعــات المحليــــة،
وتعزيـــز الشـــمول المالـــي ،وتحقيـــق التنميـــة االقتصادية المســـتدامة .إال أن مؤسســات التنمية في فلســطين تواجه العديد من
التحديــات التــي تحــد مــن قدرتهــا علــى تنفيــذ أهدافهــا التنمويــة المبنيّــة ،بشــكل رئيســي ،علــى تحســين المســتوى المعيشــي
ألصحــاب المشــاريع الصغيـــرة ومحـــدودي الدخـــل ،والحــد مــن الفقــر والبطالــة فــي المجتمــع.
إن االحتــال اإلســرائيلي وسياســاته المعاديــة للتنميــة الفلســطينية ليــس التحــدي الوحيــد ،فهنــاك تحديــات كثيــرة تتعلــق بــأداء
القطاعــات المختلفــة والبيئــة العامــة لألعمــال واالســتثمار ،إضافــة إلــى الفشــل الحكومــي فــي انتهــاج منهــج تنمــوي مالئــم
للوضــع الفلســطيني والفشــل فــي محاربــة الفســاد اإلداري والمالــي ،إضافــة إلــى تحديــات تتعلــق مباشــرة بقطــاع التمويــل
الصغيــر وقطــاع المؤسســات التنمويــة المختلفــة.
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 1-3عدم وجود مفهوم واضح للتنمية
لقــد تركــز مفهــوم التنميــة خــال فتــرة الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي فــي الجانــب االقتصــادي بشــكل رئيســي؛
أي ارتبــط بقــدرة الخطــط التنمويــة علــى التغييــر الهيكلــي لالقتصــاد تجــاه قطاعــات «محركــة للتنميــة والنمــو» ،وفــي الوقــت
ذاتــه تحقيــق زيــادة مالئمــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي (النمــو االقتصــادي) ،ولكــن مــع زيــادة التحديــات االجتماعيــة،
وبخاصــة فــي دول العالــم الثالــث ،بــدأ مفهــوم التنميــة يشــمل ،إضافــة إلــى الجوانــب االقتصاديــة الماديــة ،مجــاالت اجتماعيــة
كالفقــر ،والالمســاواة ،ومســتوى التعليــم المالئــم ،والرعايــة الصحيــة األساســية ،والمســكن المالئــم ،وخدمــات أخــرى ،ناهيــك
عــن مختلــف جوانــب االســتدامة المتعلقــة بالبيئــة والمنــاخ.
مــن خــال البحــث الميدانــي الــذي تــم إجــراؤه ألغــراض هــذه الدراســة ،الحظنــا غيــاب مفهــوم واضــح للتنميــة ومحاربــة الفقــر
لــدى مختلــف الجهــات العاملــة فــي مجــال التنميــة .وعلــى الرغــم مــن تبنــي الحكومــة لسياســة التنميــة بالعناقيــد كاســتراتيجية
رئيســية لتعزيــز التنميــة فــي فلســطين ،فــإن المؤسســات ذات العالقــة فــي فلســطين ال تتبنــى مفهوم ـاً محــدداً واســتراتيجية
وطنيــة للتنميــة ومحاربــة الفقــر .كمــا ال يوجــد هنــاك تنســيق أو اعتمــاد أو توجيــه باتبــاع خطــة تنمويــة عامــة تغطــي الجوانــب
االقتصاديــة واالجتماعيــة متفــق عليهــا مــن كافــة المؤسســات العاملــة فــي مجــال التنميــة والتمويــل التنمــوي .كمــا أن هنــاك
تعــدداً للخطــط التنمويــة خــال الســنوات الماضيــة ،وذلــك يعتمــد علــى شــكل الحكومــة الموجــودة ،وأولوياتهــا ،ونظرتهــا لمفهوم
التنميــة .هــذا التشــتت يــؤدي إلــى ضعــف النتائــج ،وإلــى تفاقــم الفجــوات التنمويــة بيــن األبعــاد المختلفــة اقتصاديـاً واجتماعيـاً،
كالفجــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،أو الفجــوة بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،والفجــوة بيــن «األقاليــم» المختلفــة فــي الضفــة
الغربيــة ،أو بيــن المدينــة والقريــة والمخيــم .وينعكــس ذلــك علــى نشــاط مؤسســات التمويــل الصغيــر بشــكل خــاص ،ففــي ظــل
المنافســة ،وفــي ظــل مواصفــات الفئــات المســتهدفة ،وفــي ظــل الحاجــة إلــى االســتدامة ،عمــد بعضهــا إلــى اســتهداف فئــات
خــارج نطــاق اإلطــار الــذي قامــت الســتهدافه.
كمــا يالحــظ عــدم وجــود مفهــوم شــامل وموحــد للتنميــة لــدى مؤسســات التمويــل الصغيــر ،فبعــض المؤسســات تعتقــد أن تعزيز
التنميــة يتطلــب امتــاك محفظــة تمويليــة كبيــرة تســتطيع مــن خاللهــا توســيع دائــرة اإلقــراض ،وبعضهــا اآلخــر ال يــرى مشــكلة
فــي القــروض االســتهالكية ،والبعــض اآلخــر يســتهدف مشــاريع متوســطة أو فئــات غيــر مهمشــة ال تســتطيع الحصــول علــى
التمويــل التجــاري التقليــدي.
 2-3عدم وجود منظومة متكاملة للتمويل الصغير في فلسطين
تشــكل مؤسســات التمويــل الصغيــر ،إضافــة إلــى ســلطة النقــد كجهــة منظمــة ،العناصــر الرئيســية فــي قطــاع التمويــل الصغيــر
فــي فلســطين ،إال أن هــذه العناصــر ال تعمــل ضمــن منظومــة متكاملــة وموحــدة تجمــع كافــة األطــراف ذات العالقــة ،وتنســق
الجهــود فيمــا بينهــا مــن أجــل تعزيــز التنميــة واســتهداف كافــة الفئــات والمناطــق المهمشــة التــي تحتــاج إلــى التمويــل الصغيــر
مــن أجــل مواجهــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية المتزايــدة .فوضــع الخطــط واألولويــات التنمويــة ،يجــب
أن يكــون مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة بالمشــاركة مــع كل الجهــات ذات العالقــة ،ضمــن منظومــة قوانيــن فاعلــة تواكــب
التطــورات والتحديــات التــي تواجــه االقتصــاد والمجتمــع.
علــى الرغــم مــن اســتحداث مجموعــة مــن القوانيــن الناظمــة لهــذا القطــاع خــال العقــد الماضــي ،فإنــه مــا زالــت غيــر فاعلــة
فــي تعزيــز التنميــة ومكافحــة الفقــر والبطالــة ووصــول كافــة الشــرائح المهمّشــة إلــى التمويــل الصغيــر ،فمــا زالــت نســب
الفقــر والبطالــة فــي ارتفــاع؛ وفلســطين مــا زالــت بعيــدة عــن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  .2030فــي الســياق ذاتــه،
يشــكل غيــاب نظــام قضائــي فعــال وعــدم وجــود قضــاء متخصّــص فــي حـ ّ
ـل النزاعــات التجاريــة تحدي ـاً كبيــراً أمــام مؤسســات
التمويــل الصغيــر فــي حــال عــدم التــزام المقترضيــن بســداد دفعــات القــرض المترتبــة عليهــم ،مــا يرفــع درجــة المخاطــرة لــدى
المؤسســات ،ويرفــع ســعر الفائــدة علــى التمويــل ،ويــؤدي إلــى التشــدد فــي طلــب ضمانــات القــروض .كمــا تلجــأ العديــد مــن
مؤسســات التمويــل الصغيــر إلــى اســتخدام العالقــات الشــخصية والمحيــط االجتماعــي مــن أجــل التدخــل لــدي المتخلفيــن عــن
الدفــع ،وهــو مــا يرفــع أيض ـاً مــن التكاليــف التشــغيلية.
 3-3عدم وجود صناديق ضمانات للقروض
مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الفئــات المهمّشــة أو منخفضــة الدخــل فــي فلســطين عنــد إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة محدودية
التمويــل منخفــض التكاليــف ،واالفتقــار إلــى الضمانــات أو عــدم كفايتهــا ،أو عــدم قبولهــا ،التــي تطلبهــا المصــارف ومؤسســات
التمويــل الصغيــر لغــرض منــح القــروض ،وذلــك للحــد مــن مخاطــر عــدم الســداد .إن عــدم وجــود ضمانــات يمكــن أن يثنيهــم
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عــن إنشــاء مشــاريع جديــدة ،كمــا يهــدد اســتمرارية أو اســتدامة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة القائمــة .إن المشــكلة
الرئيســية ،حســب وجهــة نظــر مؤسســات التمويــل الصغيــر والجهــات األخــرى ذات العالقــة ،ليســت فــي عــدم توفــر الســيولة
لــدى مؤسســات التمويــل الصغيــر ،بــل عــدم وجــود صناديــق ضمانــات لتقاســم المخاطــر المرتفعــة لــدى الفقــراء والمهمّشــين
وذوي الدخــل المنخفــض ،الــذي ال تتوفــر لديهــم الضمانــات الذاتيــة الكافيــة ،مــا يحــول دون حصولهــم علــى التمويــل ولــو
حتــى بمبالــغ محــدودة جــداً للبــدء بمشــاريعهم الخاصــة .وتــرى هــذه الجهــات ،أيضـاً ،أن هنــاك غيابـاً واضحـاً للــدور الحكومــي
فــي توفيــر برامــج ضمــان القــروض التــي يمكــن أن تســاهم فــي حــل جــزء مــن المشــكلة ،أســوة بمــا هــو موجــود فــي عــدد
كبيــر مــن الــدول األخــرى .لذلــك ،تقتــرح مؤسســات التمويــل الصغيــر أن يكــون توفيــر ضمانــات للقــروض للمشــاريع الصغيــرة
ومتناهيــة الصغــر إحــدى مهــام بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة الــذي صــدر قــرار حكومــي بتأسيســه العــام .2021
 4-3المنافسة بين مؤسسات التمويل الصغير
مــا إن التزمــت مؤسســات التمويــل الصغيــر بــإدارة األعمــال علــى أســاس تجــاري ،وعلــى الرغــم مــن وجــود فائــض طلــب فــي
الســوق ،حتــى أصبحــت المنافســة هــي الســمة المميــزة للبيئــة التــي تعمــل فيهــا ،حيــث تخــدم المؤسســات الفئــات المســتهدفة
ذاتهــا .كمــا جذبــت األربــاح التــي تحققهــا بعــض المؤسســات الرائــدة فــي هــذا المجــال اآلخريــن ليحــذوا حذوهــا ،وليقدمــوا
خدمــات مشــابهة ،نتــج عــن ذلــك تغييــرات متعاقبــة فــي تصميــم األدوات والمنتجــات والتســعير وآليــات تقديــم الخدمــات أو
الســمات األخــرى للمحافظــة علــى حصتهــا مــن الســوق أو زيادتهــا.
هنــاك خشــية لــدى العديــد مــن مؤسســات التمويــل الصغيــر ،والجهــات األخــرى ذات العالقــة ،مــن أن تؤدي المنافســة الشــديدة،
وبخاصــة بعــد دخــول بنــك االســتقالل إلــى قطــاع التمويــل الصغيــر ،إلــى حــدوث نتائــج ســلبية علــى هيكليــة ســوق التمويــل
الصغيــر ،تتمثــل فــي اضطــرار بعــض المؤسســات الصغيــرة إلــى الخــروج مــن الســوق كمــا حصــل فــي العديــد مــن الــدول
الناميــة خــال ثمانينيــات القــرن الماضــي؛ مثــل أغلــب دول أمريــكا الالتينيــة .كمــا يخشــى أن تبتعــد مؤسســات التمويــل
الصغيــر عــن التمويــل التنمــوي واالجتماعــي باتجــاه التمويــل التجــاري االســتهالكي والخدمــي فــي ســبيل ضمــان االســتدامة
الماليــة .قــد يــؤدي األمــر إلــى اإلفــراط فــي مديونيــة العمــاء ،الــذي من شــأنه أن يــؤدي إلــى تدهــور أداء المحافظ االســتثمارية
لــكل األطــراف الفاعلــة العاملــة فــي الســوق ،وبالتالــي تقويــض قطــاع التمويــل الصغيــر فــي فلســطين ،وتحولــه إلــى تمويــل
تقليــدي فــي منافســة مــع البنــوك التجاريــة.

 -4قرار إنشاء بنك االستقالل لالستثمار والتنمية وإمكانية تأثير ذلك على مؤسسات التمويل الصغير
خاضــت الحكومــة الفلســطينية تجــارب مــع التمويــل الصغيــر ،مــن خــال إنشــاء بعــض المؤسســات المتخصصــة فــي اإلقــراض
بتكليــف محــدد .فقــد أنشــئ صنــدوق اإلقــراض الزراعــي فــي العــام  2015للتخصــص فــي «توفيــر القــروض للمشــاريع
الزراعيــة ســواء للمزارعيــن كأفــراد ،أو الشــركات العاملــة فــي القطــاع الزراعــي» (قــرار تأســيس مؤسســة اإلقــراض الزراعــي
الفلســطينية ،رقــم  8للعــام  )2015وغيــر القــادرة علــى الحصــول علــى تمويــل مــن القطــاع التجــاري التقليــدي (2).بــدأت
المؤسســة كجــزء مــن وزارة الزراعــة ،وكان موظفوهــا األوائــل معاريــن مــن وزارة الزراعــة ،ووضعــت آلياتهــا وأنظمتهــا وأنجــزت
التجهيــزات الفنيــة (فــي العــام  ،)2016ومــن ثــم تــم اســتقطاب موظفيــن مــن وزارات أخــرى للعمــل فــي المؤسســة ،وتــم
تعييــن عــدد مــن الفنييــن حســب حاجــة المؤسســة .بينمــا القانــون يفتــرض أن تقــوم الحكومــة بتخصيــص موازنــة ســنوية
للمؤسســة (علــى ســبيل المثــال ،اتفــق علــى تخصيــص  3-5مالييــن دوالر العــام  ،)2019فإنهــا لــم تصــرف فــي العديــد مــن
األحيــان بســبب األزمــة الماليــة التــي مــرت بهــا منــذ حينــه.
أثمــرت جهــود المؤسســة بتواصلهــا مــع المانحيــن ،حيــث حصلــت علــى منــح لتمويــل البنــاء المؤسســاتي ،وفــي العــام  2020تــم
تحويــل  150ألــف دوالر مــن المخصــص لذلــك ،لتنفيــذ مشــروع إقــراض تجريبــي ( ،)pilot projectالــذي تــم إطالقــه بدايــة العــام
 2021بســقف  $5000للمســتفيد الواحــد ،وفتــرة ســداد  18شــهراً كحــد اقصــى ،وبفائــدة  %4ســنوياً .كان المشــروع التجريبــي
مفتوح ـاً لمجــاالت الزراعــة النباتيــة والحيوانيــة (وال يشــمل التصنيــع الغذائــي) دون اســتهداف لمجــال معيــن .وفــي العــام الحالــي
( ،)2021خصصــت وزارة الماليــة مبلــغ مليــون شــيكل للمؤسســة التــي ســتقدم كقــروض بســقف  70ألــف شــيكل ،بإضافــة مبلــغ
بســقف  4000شــيكل فقــط كرســوم إداريــة بدي ـ ً
ا عــن مفهــوم الفائــدة ،والتســديد علــى أســاس  50قســطاً فــي حدهــا األعلــى.

((( مقابلــة مديــر عــام المؤسســة ،حيــث إن معظــم المشــاريع الزراعيــة تصنــف ضمــن القطــاع غيــر المنظــم ،وبالتالــي ال تتأهــل للحصــول علــى الخدمــات التمويليــة مــن القطــاع البنكــي
التقليـ�دي.
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ال يمكــن تقييــم تجربــة الصنــدوق حاليـاً لقصــر الفتــرة التــي بــدأ العمــل فيهــا ،وقلــة المــوارد التــي أتيحــت لــه ،ولكــن الصنــدوق
دليــل واضــح علــى ضعــف االلتــزام الحكومــي تجــاه القطــاع الزراعــي مــن جهــة ،وتجــاه قطــاع التمويــل الصغيــر مــن جهــة أخــرى.
فعلــى الرغــم مــن القــرار بإنشــاء الصنــدوق منــذ ثمانــي ســنوات ،فــإن الحكومــة لــم تخصــص لــه المــوارد الماليــة الكافيــة التــي
مــن خاللهــا يســتطيع قيــادة جهــود التنميــة فــي القطــاع الزراعــي ،مــن خــال توفيــر مصــادر التمويــل الصغيــر الــذي يحتاجهــا
صغــار المزارعيــن والمناطــق الزراعيــة األكثــر تهميشـاً .يبــدو الوضــع شــبيهاً لــدى مؤسســات تمويليــة حكوميــة أخــرى (صنــدوق
درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة ،وصنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة) التــي صممــت ،بشــكل جيــد ،وتأسســت بتفويــض
واضــح نســبياً ،لكنهــا تُركــت دون المــوارد الالزمــة للعمــل بشــكل مؤثــر فــي الحقــل التنمــوي.
فيمــا يبــدو أنــه إقــرار بهــذا الوضــع غيــر المرضــي ،صــدر فــي العــام  2021قــرار بقانــون رقــم ( )5إلنشــاء مصــرف عــام باســم
«بنــك االســتقالل للتنميــة واالســتثمار» (3).كمــا تبيــن مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا الســياق ،فإنــه ال بــد مــن توفــر عوامــل
متعــددة تخــص قضايــا مختلفــة لنجــاح بنــوك التنميــة الحكوميــة فــي تحقيــق أهدافهــا .نقــوم فــي هــذا الجــزء باســتعراض هــذه
العوامــل والقضايــا ،وإلقــاء بعــض الضــوء علــى مــدى توفرهــا فــي الحالــة الفلســطينية ،مســتنيرين بنتائــج المســح الميدانــي
والمقابــات التــي أجراهــا فريــق البحــث ألغــراض إنجــاز دراســة مفصلــة فــي الموضــوع (تصــدر قريبـاً) .يقتصــر هــذا الجــزء علــى
نقــاش العوامــل الضروريــة لنجــاح التجربــة:
 1-4بيئة اقتصادية سياسية كلية مستقرة
•
•

•
•

•

تبيــن أن فشــل تجربــة بنــوك التنميــة الحكوميــة ارتبــط بحــاالت واضحــة مــن عــدم االســتقرار االقتصــادي أو السياســي،
وعــدم مالءمــة البيئــة القانونيــة أو االســتثمارية .وبعضهــا فشــل نتيجــة النتشــار الفســاد المالــي واإلداري فــي القطــاع
العــام الــذي تنــاط بــه إدارة بنــك التنميــة الحكومــي.
ال بــد مــن توفيــر البيئــة القانونيــة الفاعلــة لتحقيــق األهــداف ،وال بــد مــن تطويــر عمليــة تنظيــم ومراقبــة هــذا النــوع من
البنــوك .تشــير المعلومــات األوليــة المتاحــة حــول الموضــوع إلــى أنــه ليــس هنــاك تحديــد واضــح للجهــة المســؤولة عــن
التنظيــم والمراقبــة علــى بنــك االســتقالل .فعلــى الرغــم مــن أن القانــون (مــادة  2بنــد  ،)3ينــص علــى أن جهــة اإلشــراف
هــي ســلطة النقــد الفلســطينية ،فــإن البنــد ذاتــه يقيــد ذلــك بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام القانــون (رقــم  5للعــام )2021
الــذي الحقـاً يعطــي الحكومــة صالحيــة تعييــن مجلــس اإلدارة والتوظيــف والرقابــة والمتابعــة ... ،إلــخ .يبــدو أنــه لــم تتــم
مناقشــة جــدوى إنشــاء البنــك مــا بيــن ســلطة النقــد والحكومــة بشــكل كافٍ ووافٍ حتــى اآلن.
ال شــك أن موضــوع «اســتقرار البيئــة» فــي الحالــة الفلســطينية غيــر متوفــر ،األمــر الــذي ال يدعــم فــرص نجــاح بنــك
االســتقالل .وال بــد مــن أخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار عنــد تنفيــذ القانــون بإنشــاء البنــك .فــا بــد مــن القيــام باإلجــراءات
القانونيــة والتنظيميــة الممكنــة لتخفيــف تأثيــر االســتقرار علــى أداء البنــك وفــرص نجاحــه.
كمــا أن التخوفــات مــن عــدم توفــر الضوابــط الماليــة واإلداريــة الالزمــة فــي القطــاع الحكومــي ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق
بالتوظيــف والترقيــات والشــفافية والمســاءلة والمحاســبة ،والتدخــات الحكوميــة فــي قــرارات الهيئــات الحكوميــة
وأنشــطتها ،قــد تقــوض فــرص نجــاح تجربــة بنــك االســتقالل .تبيــن أن هنــاك العديــد مــن الهيئــات العامــة التــي تــم
تشــكيلها وتعييــن كوادرهــا ولــم تنطلــق ألداء مهامهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا ،وتحولــت إلــى عــبء علــى الموازنــة
العامــة ،واضطــرت الحكومــات المتعاقبــة إلــى حــل بعضهــا أو إلحاقهــا وموظفيهــا ببعــض الــوزارات (آخــر مــرة فــي 2021
تزامن ـاً مــع قــرار إنشــاء البنــك).
من جهة أخرى ،فإن التجارب العالمية تشير إلى أن اإلدارة العامة للمؤسسات المالية كثيراً ما تتصف بقلة الكفاءة وقلة الفاعلية.

يمكــن تجــاوز هــذه المخاطــر ومعالجــة مواضيــع كثيــرة مــن هــذا البنــد ،مــن خــال إخضــاع البنــك لقوانيــن وإجــراءات ســلطة
النقــد الفلســطينية التــي أثبتــت كفاءتهــا فــي إدارة النظــام المصرفــي الفلســطيني .لكــن ال بــد مــن إدخــال تعديــات علــى
قانــون المصــارف ليتناســب مــع األهــداف المرجــوة مــن بنــك االســتقالل؛ كونــه بنــكاً تنموي ـاً حكومي ـاً .مــن جهــة أخــرى ،ســواء
بقيــت البيئــة القانونيــة كمــا هــي ،أو تــم إلحــاق البنــك بقوانيــن القطــاع المصرفــي وإشــراف ســلطة النقــد ،فــا بــد مــن النــص
صراحــة علــى اختيــار مجلــس أمنــاء لإلشــراف عليــه ،يتمتــع بالخبــرة اإلداريــة المناســبة والســمعة الحســنة ،وأن يكــون موزع ـاً
بيــن القطــاع الحكومــي (بمواقعهــم االعتباريــة) والقطــاع الخــاص بآليــة تســمح باختيارهــم مــن خــال القطاعــات التــي يمثلونها،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة والناجحــة فــي المجــال التنمــوي.
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 2-4التفويض الواضح
تجمــع األدبيــات والتجــارب الدوليــة علــى أن مــن العوامــل األساســية لنجــاح بنــوك التنميــة أن يكــون التفويــض الممنــوح لهــا (أو
المهمــة التــي تــوكل إليهــا) واضحـاً ومناســباً وفعــا ً
ال .بذلــك ال بــد مــن الدقــة فــي النصــوص ،والتحديــد بما يلــزم ،لضمــان إمكانية
ً
ً
المحاســبة .يقــع ضمــن ذلــك وضــوح األهــداف وقابليتهــا للتقييــم والــوزن .ويكــون التفويــض إمــا ضيقـا وإمــا واســعا .المقصــود
بالضيــق هــو التحديــد للقطاعــات واألولويــات بصــورة ال تحتمــل التأويــل ،وبالتالــي تقــل المرونــة فيهــا وإمكانيــة التصــرف تكــون
محــدودة .أمــا التفويــض الواســع فتكــون القطاعــات فيــه مفتوحــة ،وتشــمل معظــم القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتكــون
مرونــة التصــرف فــي هــذه الحالــة عاليــة ،ولكنهــا تــؤدي إلــى ضعــف إمكانيــة المحاســبة .لذلــك ،فــي العــادة ،ينصــح أن تنــص
القوانيــن الناظمــة علــى مراجعــة التفويــض وحــدوده كل فتــرة معينــة ،وعــادة مــا يرتبــط ذلــك بمؤشــرات تحقيــق األهــداف
الخاصــة بالبنــك فــي تعزيــز التنميــة.
يبــدو أن التفويــض فــي حالــة بنــك االســتقالل غيــر واضــح أو غيــر مســجل بشــكل محــدد ،األمــر الــذي يوحــي أنهــا واســعة ،وهــو
أمــر تبيــن أنــه ال يناســب بدايــات تأســيس بنــوك التنميــة الحكوميــة .فاألفضــل أن يكــون التفويــض فــي البدايــات مقيــداً لتعزيــز
إمكانيــة المحاســبة مــع التأكــد مــن إلزاميــة مراجعــة التفويــض بعــد التأســيس بفتــرة مناســبة للنظــر فــي تعديــل التفويــض
توســيعاً أو تضييقـاً أو تحويـ ً
ا لشــيء جديــد .فالمــادة ( )3مــن القانــون أوردت أهدافـاً ذات طبيعــة عامــة ،ومــن قبيــل «دفــع عملية
االســتثمار والتنميــة نحــو التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي» ،أو مــن قبيــل «توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة لالقتصــاد الوطنــي»... .
وهكــذا ،دون تحديــد واضــح للقطاعــات االقتصاديــة ،أو الفئــات االجتماعيــة ،أو غيرهــا مــن االحتياجــات التنمويــة المســتهدفة.
فــا بــد أن يتنــاول التفويــض دور البنــك المحــدد فــي التنميــة ،وهــذا بــدوره يولــد العديــد مــن التســاؤالت مــن المفيــد فتــح حــوار
واســع حولهــا:
هل سيكون مكم ًال للخدمات التمويلية القائمة في البنوك التجارية أم منافساً لها؟
طالمــا كان مــن بيــن دوافــع إنشــاء البنــك تجميــع األذرع التمويليــة الحكوميــة المختلفــة فــي إطــار واحــد ،لمــاذا لــم يتــمضــم الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة إلــى المؤسســات التــي ستشــكل النــواه الصلبــة للبنــك
الجديــد؟
هل سيقبل ودائع القطاع الخاص أم فقط ودائع الحكومة أم ودائع مؤسسات التمويل؟هل سيستهدف فئات خاصة ضمن معالجة الفقر أو ضمن تنمية قطاعات بعينها؟هل سيحصل على دعم من الموازنة العامة سنوياً وعلى أي أسس؟هــل ســيتعامل مــع المشــاريع الصغيــرة أم فقــط البنــى التحتيــة والمشــاريع التــي ال يقــوم بهــا القطــاع الخــاص ،أمســيتعامل مــع أي مشــروع حســب الطلــب؟ مــا العالقــة بينــه وبيــن مؤسســات التمويــل الصغيــر؟
هل سيتعامل مع المشاريع االجتماعية (الصحة والتعليم والتكافل االجتماعي)؟هــل ســيقرض األفــراد أم فقــط المؤسســات والجمعيــات؟ هــل ســيعرض منتجــات جديــدة فــي الســوق أم ينافــس مــع مــاهــو متوفــر مــن مصــادر تمويــل أخــرى؟
 3-4التنظيم والرقابة واإلشراف
تشــير الدراســات إلــى أن التجــارب الفاشــلة عالميـاً كانــت فيهــا عمليــة التنظيــم والرقابــة بيــد الحكومــة حصريـاً ،األمــر الــذي قــد
يــؤدي إلــى تضــارب فــي المصالــح .لذلــك ،ينصــح الخبــراء بــأن تــوكل مهمــة تنظيــم البنــوك التنمويــة الحكوميــة إلــى البنــك
المركــزي للدولــة ،وأن تخضــع بالمجمــل لإلجــراءات والقوانيــن المتعلقــة بالمؤسســات الماليــة التقليديــة ،مــع تعديــل القوانيــن
بصــورة تســهل وتتناســب مــع التفويــض المخصــص لهــذه البنــوك ،وذلــك للمحافظــة علــى التنافــس العــادل بيــن المؤسســات
مــع االســتثناءات للتعامــل مــع القطاعــات التــي ال تتأهــل للتمويــل التقليــدي .ال بــد مــن تعزيــز أنظمــة التنظيــم واإلشــراف
بأنظمــة مراقبــة األداء ومراقبــة الســوق ،للحيلولــة دون التمتــع بامتيــازات خاصــة؛ كونــه مملــوكاً للدولــة.
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 4-4تنظيم العالقة ما بين بنك االستقالل لالستثمار والتنمية الحكومي ومؤسسات التمويل الصغير
تشــير التجــارب العالميــة ،أيضـاً ،إلــى أن هنــاك اختالفـاً مــن ناحيــة نظريــة وعمليــة فــي األهــداف لــكل مــن مؤسســات التمويــل
الصغيــر وبنــوك التنميــة؛ فاألولــى تســعى إلــى تقليــل نســب الفقــر ،وتمكيــن الفقــراء والفئــات المهمّشــة ،أمــا الثانيــة فتســتهدف
تعزيــز االســتثمار فــي المشــاريع التنمويــة الكبيــرة التــي تنســجم مــع الخطــط التنمويــة للحكومــة.
فــي المــادة  3مــن القــرار بقانــون رقــم ( )5للعــام  ،2021فــإن أحــد األهــداف الرئيســية لبنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة،
هــو «تحفيــز االســتثمار فــي تمويــل مشــاريع الشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة والمتوســطة» (4)،مــا يتقاطــع مــع الهــدف
الرئيســي لمعظــم مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين .فمؤسســات التمويــل الصغيــر تســتهدف الفئــات المهمشــة ،وتلــك
التــي ال يمكنهــا التأهــل للحصــول علــى الخدمــات الماليــة للبنــوك التجاريــة .كلهــا تضــع ضمــن أهدافهــا النهــوض بمســتوى
الخدمــات التمويليــة التــي توفرهــا لهــذه الفئــات ،والتــي تشــمل المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر ،بــل والمتوســطة .لذلــك،
هنــاك خشــية مــن طبيعــة المشــاريع والشــرائح االجتماعيــة التــي سيســتهدفها بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة ،وأن دوره
ســيكون تنافســياً مــع المؤسســات القائمــة.
تنبــع هــذه الخشــية ،بشــكل رئيســي ،مــن اإلمكانيــات الماديــة الكبيــرة والمحفظــة التمويليــة المتوقــع أن يمتلكهــا البنــك ،إذا كان
فع ـ ً
ا سيشــكل إحــدى األذرع الماليــة الرئيســية للحكومــة ،الــذي مــن شــأنه أن يشــكل ميــزة تنافســية كبيــرة لــدى البنــك فــي
حــال اســتهدافه للمشــاريع المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة .ال شــك أن حجــم المحفظــة االئتمانيــة وضمانــات القــروض
التــي تســتطيع أن تقدمهــا الحكومــة لبنــك االســتقالل -التــي ال تحصــل عليهــا مؤسســات التمويــل الصغيــر -مــن شــأنها أن تمكــن
البنــك مــن تقديــم قــروض للمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بأســعار فائــدة منخفضــة ،مقارنــة بتلــك التــي
تتقاضاهــا مؤسســات التمويــل الصغيــر.
أغلــب مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين ال تتجــاوز حجــم محفظتهــا الماليــة االســتثمارية العشــرين مليــون دوالر ،كمــا
أنهــا تقــوم باالقتــراض مــن الســوق التجــاري لتمويــل محفظتهــا االســتثمارية ،إضافــة إلــى ارتفــاع درجــة وحجــم المخاطــر فــي
ســوق التمويــل الصغيــر ،مــا أدى إلــى ارتفــاع نســب الفائــدة التــي تتقاضاهــا علــى القــروض التــي تقدمهــا لتتــراوح بيــن  %8و%24
ً )(5
ســنويا.
لذلــك ،فــإن التنافســية التــي سيســببها دخــول بنــك التنميــة (إذا كان تفويضــه يســمح بذلــك) مــن شــأنها أن تحــد مــن دخــول
مؤسســات تمويــل صغيــر جديــدة للســوق ،ويقــوض قــدرة المؤسســات القائمــة منهــا (وبخاصــة الصغــرى) علــى تغطيــة تكاليفهــا،
مــا يكبدهــا خســائر كبيــرة ويدفعهــا إمــا للخــروج مــن الســوق ،وإمــا يحــد مــن عملهــا فــي اســتهداف األســواق المكلفــة كالمناطــق
المهمشــة ،والفئــات األقــل حظ ـاً؛ مثــل النســاء والفقــراء وذوي الدخــل المنخفــض .بمعنــى آخــر ،يمكــن أن يشــكل دخــول بنــك
االســتقالل إلــى قطــاع التمويــل الصغيــر خطــراً علــى اســتدامة مؤسســات التمويــل الصغيــر الموجــودة فــي الســوق ويقــوض مــن
مســاعيها فــي تمويــل التنميــة ويلحــق الضــرر بالفئــات التــي كان تأسيســها يســتهدف خدمتهــا.
بنــا ًء علــى العديــد مــن المؤشــرات المحليــة والعالميــة ،فإنــه ال ينبغــي للحكومــة (ســواء مــن خــال بنــك االســتقالل ،صناديــق
التنميــة ،أو أي مؤسســات عامــة ذات عالقــة) أن تشــارك بشــكل مباشــر فــي تقديــم االئتمــان أو إدارة مبــادرات التمويــل الصغيــر.
فالمؤسســات الحكوميــة تفتقــر إلــى المهــارات التقنيــة ،والخبــرة ،واالســتقالل السياســي الالزميــن إلدارة مثــل هــذا النــوع مــن
البرامــج .ففــي العديــد مــن التجــارب الدوليــة المشــابهة ،أدى دخــول الحكومــة ،بشــكل مباشــر ،فــي قطــاع التمويــل الصغيــر إلــى
وجــود مســتويات مرتفعــة مــن العجــز عــن الســداد ،أو نســب منخفضــة مــن اســترداد القــروض بســبب انتشــار ســلوك الســعي وراء
الريــع ( )rent-seeking behaviorمــن قبــل المقترضيــن ،وتقديــم القــروض وبأســعار فائــدة منخفضــة لفئــات غيــر مســتهدفة ،أو
غيــر ذات أولويــة بالتمويــل .هــذا أدى إلــى اســتنزاف المــوارد العامــة ،وتشــوه ســوق التمويــل الصغيــر ،وتــرك آثــاراً ســلبية كبيــرة
علــى اســتدامة مؤسســات التمويــل الصغيــر .فعلــى ســبيل المثــال ،قدمــت الحكومــة الهنديــة العديــد مــن برامــج اإلقــراض
المدعومــة ،بمــا فــي ذلــك برنامــج التنميــة الريفيــة المتكاملــة ،إال أنهــا لــم تســتطع الوصــول إلــى الفئــات األكثــر فقــراً ،وعانــت
)(6
مــن معــدالت منخفضــة جــداً مــن اســترداد القــروض ( .)%55-10

.pdfبنك_االستقالل(4) https://maqam.najah.edu/ media/uploads/2021/02/legislations/
(5) https://www.palmfi.ps/sites/default/files/attachments/reports/Sharakah.pdf
(6) https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Donor-Brief-The-Role-of-Governments-in-Microfinance-Jun-2004.pdf
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تقتــرح معظــم مؤسســات التمويــل الصغيــر فــي فلســطين أن تكــون العالقــة بينهــا وبيــن بنــك االســتقالل تكامليــة ومســاندة
متبادلــة ،بحيــث يســعى الــكل إلــى تحقيــق أهــداف مشــتركة .كأن يكــون البنــك بنــكاً للمؤسســات تــودع أموالهــا لديــه وتحصــل
منــه علــى تمويــل لبرامجهــا وعمالئهــا مقابــل التزامهــا باألولويــات التــي يتبناهــا البنــك ،وضمــن سياســة تســعيرية متفــق عليهــا.
ســيعمل ذلــك علــى تخفيــض التكلفــة التأسيســية والتكلفــة التشــغيلية للبنــك ،مــن خــال الفــروع القائمــة لمؤسســات التمويــل
الصغيــر وموظفيهــا الذيــن راكمــوا الخبــرة المناســبة لطبيعــة العمــل .وســيؤدي إلــى خفــض تكلفــة التمويــل للعمــاء ،مــا يحفــز
اإلقبــال علــى الخدمــات التمويليــة للبنــك والمؤسســات .بعــد تجربــة لســنوات معينــة وتنامــي الثقــة بينهــم ،تُراجــع العالقــة
وتُــدرس قضيــة االندمــاج فــي بنــك تنميــة قــوي مملــوك للحكومــة والقطــاع الخــاص (ممثــ ً
ا بمؤسســات التمويــل الصغيــر
وغيرهــا) .وهــذا ينســجم مــع التوجهــات المعاصــرة لبنــوك التنميــة الحكوميــة.
أسئلة للنقاش:
1 .هل تقوم مؤسسات التمويل الصغير بالدور التنموي المطلوب منها؟
2 .مــا هــي أبــرز التحديــات فــي منظومــة التمويــل الصغيــر فــي فلســطين التــي تعيــق قيــام مؤسســات التمويــل
الصغيــر بدورهــا التنمــوي؟
3 .علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــارب ثمانيــة أشــهر علــى إصــدار القــرار بقانــون الخــاص بتأســيس بنــك االســتقالل،
فإنــه لــم يــرَ النــور إلــى اآلن ،مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تعيــق بــدء عمــل بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة؟
4 .ما هو الدور التنموي المطلوب أن يلعبه بنك االستقالل لالستثمار والتنمية؟
5 .ما هو شكل العالقة المفترضة بين مؤسسات التمويل الصغير وبنك االستقالل لالستثمار والتنمية؟
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