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تم تمويل هذه الورقة بدعم من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

إن اآلراء والتفسيرات واالستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة هي آراء المؤلفين وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الصندوق العربي لإلنماء القتصادي واالجتماعي

1.التعريف والمفهوم
تواجــه التنميــة فــي فلســطين تحديــات كبيــرة بســبب الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي تعيشــها األراضــي الفلســطينية
بســبب سياســة االحتــال اإلســرائيلي التــي تشــمل مصــادرة األراضــي والســيطرة علــى المــوارد المختلفــة والتحكــم بمفاصــل
االقتصــاد الفلســطيني والحصــار المشــدد علــى قطــاع غــزة منــذ أكثــر مــن  15عامــا .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 المضطــرد فــي قطــاع التمويــل الصغيــر خــال العقــد األخيــر،
إال أن التقديــرات تشــير إلــى أنــه ال يــزال 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  330ألــف
و 430ألــف 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 خاصــة مــن
حيــث الفئــات والمشــاريع المســتهدفة والتــي أنشــئت لخدمتهــا والتــي تتركــز فــي الفقــراء والمهمشــين وذوي الدخــل المنخفــض،
والمشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر .حيــث أن محاربــة الفقــر وتمكيــن المهمشــين محــور أســاس فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
الشــاملة والمســتدامة.
أدت هــذه اللوائــح والقوانيــن إلــى العديــد مــن التغييــرات علــى القطــاع ،أبرزهــا انخفــاض عــدد المؤسســات التــي تقــدم خدمــات
التمويــل الصغيــر خاصــة بعــد فــرض وزارة االقتصــاد حــد أدنــى لــرأس المــال بقيمــة  5مليــون دوالر لشــركات التمويــل الصغيــر
الربحيــة ،وحــد أدنــى  5مليــون 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 عــدد آخــر مــن المؤسســات علــى إنشــاء برامــج لإلقــراض الصغيــر والدخــول
الــى هــذا القطــاع الواعــد ،حيــث تأسســت فــي العــام  2013علــى ســبيل المثــال شــركة «اإلبــداع» للتمويــل متناهــي الصغــر
(بوســاطة برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة -أجفنــد) والتــي ســرعان مــا أصبحــت مــن الالعبيــن األساســيين فــي هــذا القطــاع.
تضاعــف عــدد العمــاء مــن  37,000عــام  2011إلــى  87,000عــام .)ICF, 2017( 2016
فــي بدايــة العــام  2021أصــدرت الحكومــة قــرار بقانــون رقــم ( )5للعــام  2021إلنشــاء بنــك تنميــة حكومــي باســم «بنــك
االســتقالل للتنميــة واالســتثمار» بــراس مــال حكومــي ،مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز التنميــة ومحاربــة الفقــر خاصــة بعــد
التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي خلفتهــا جائحــة كورونــا ،والفجــوة الكبيــرة فــي التمويــل التنمــوي فــي فلســطين.

2.التحدي األساسي
 1-2فيما يخص مؤسسات التمويل الصغير:
رغــم تطــور مؤسســات التمويــل الصغيــر الفلســطينية وتوســع عملهــا وارتفــاع حجــم الطلــب فــي ســوقها ،إال أنهــا مــا زالــت
تواجــه تحديــات متنوعــة فــي ســياق اعتمــاد نظــام الســوق الحــر كمنهــج للحيــاة االقتصاديــة الفلســطينية ،باإلضافــة لالحتــال
اإلســرائيلي وسياســاته التــي تعيــق بشــكل كبيــر جهــود التنميــة الشــاملة فــي فلســطين خاصــة لــدى الفئــات والمجتمعــات
المهمشــة والفقيــرة ،أبرزهــا:
•
•
•
•

عــدم وجــود منظومــة متكاملــة للتمويــل الصغيــر فــي فلســطين تجمــع كافــة األطــراف ذات العالقــة بالتنميــة وتنســق الجهــود
فيمــا بينهــا مــن أجــل تعزيــز التنميــة.
غيــاب الرؤيــة التمويليــة التنمويــة الشــاملة المناســبة للحالــة الفلســطينية ،التــي مــن شــأنها توجيــه مؤسســات التمويــل
اإلنمائــي؛
عدم وجود صناديق ضمانات للقروض.
المنافسة غير المنصفة بين مؤسسات التمويل الصغير.
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 2-2فيما يخص دور بنك االستقالل في التمويل اإلنمائي:
إضافــة إلــى هــذه التحديــات ،جــاء قــرار الحكومــة بتأســيس بنــك االســتقالل لالســتثمار والتنميــة ،ليكــون الــذراع الحكومــي فــي
تمويــل التنميــة .هــذا بــكل تأكيــد يؤثــر علــى الــدور التنمــوي الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه مؤسســات التمويــل الصغيــر ،وعلــى
جهــود تحفيــز التنميــة ومحاربــة الفقــر وتقليــل مســتويات التهميــش .بينمــا تؤكــد الدراســات علــى أهميــة مثــل هــذه المصــارف
العامــة فــي تعزيــز التنميــة ،ولكــن ذلــك يتطلــب تحقيــق عــدد مــن الشــروط أبرزهــا التفويــض الواضــح لضمــان إمكانيــة التقييــم
وتحقيــق األهــداف.
إن دخــول بنــك االســتقالل إلــى ســاحة التمويــل اإلنمائــي بــكل تأكيــد يؤثــر علــى الــدور التنمــوي الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه
مؤسســات التمويــل الصغيــر ،وعلــى جهــود تحفيــز التنميــة ومحاربــة الفقــر وتقليــل مســتويات التهميــش ،ولكــن ذلك يتطلــب اتخاذ
اإلجــراءات والسياســات المناســبة لتنظيــم العالقــة وتجنــب المنافســة مــا بيــن بنــك االســتقالل ومؤسســات التمويــل الصغيــرة.

3.السياسات والتدخالت المطلوبة
هنــاك فرصــة كبيــرة لنمــو قطــاع التمويــل الصغيــر وإزالــة التحديــات التــي تواجهــه مــن أجــل لعبــه لــدور أكبــر فــي مجــال تعزيــز
التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي فلســطين ،ولكــن ذلــك يتطلــب اتخــاذ اإلجــراءات والسياســات المناســبة مــن مختلــف الجهــات
ذات العالقــة ،بمــا فيهــا بنــك االســتقالل عنــد إقامتــه.
 1-3سلطة النقد
•
•
•

•

دراســة إمكانيــة الســماح لمؤسســات التمويــل الصغيــر بقبــول الودائــع وخاصــة ودائــع الشــرائح التــي تســتهدفها فــي برامجهــا.
ويمكــن أن تــدرس التجــارب العالميــة واالســتفادة منهــا.
اعتماد التفريع والشمول المالي كجزء من مؤشرات التقييم والرقابة ضمن إطار سياسات التمويل الصغير.
تأميــن خطــوط تمويــل مؤقتــة لمؤسســات التمويــل الصغيــر لمواجهــة الطــوارئ الناجمــة عــن السياســات اإلســرائيلية
المعاديــة لالقتصــاد الفلســطيني وذلــك لتحصيــن المؤسســات مــن جهــة ولتســتطيع تقديــم المســاندة الماليــة أو إعــادة
الجدولــة للمشــاريع الصغيــرة المتضــررة مــن هــذه اإلجــراءات.
إنشــاء آليــة (بإشــراف ســلطة النقــد) لتنســيق الخطــط اإلســتراتيجية لمؤسســات التمويــل الصغيــر (خطــط لـــ  3ســنوات) بحيث
تــؤدي اآلليــة إلــى وضــع أولويــات وتوجهــات عامــة ملزمــة للمؤسســات .وأن يتــم إشــراك مؤسســات التمويــل التنمــوي األخــرى
فــي هــذه اآلليــة.

 2-3مؤسسات التمويل الصغير
•

•
•

•

اعتمــاد مفهــوم تنمــوي شــامل مــن قبــل مؤسســات التمويــل الصغيــر يناســب الحالــة الفلســطينية وخاصــة الجوانــب المتعلقــة
بمحاربــة الفقــر والتصــدي لإلجــراءات االحتالليــة ،ضمــن إطــار عــام واســتراتيجية موحــدة للتنميــة ومحاربــة الفقــر تقــوده
المؤسســات الحكوميــة المختصــة وبتنســيق مــع مختلــف الفاعليــن فــي هــذا المجــال مــن مؤسســات القطــاع الخــاص والقطــاع
األهلــي والمؤسســات الدوليــة.
تشــجيع أو إلــزام العمــاء علــى تلقــي تدريــب مالــي وفنــي وتســويقي قبــل تقديــم أي قــروض الي فئــة مــن المشــاريع
الصغيــرة.
إجــراء تقييــم لعمــل مؤسســات تمويــل التنميــة (المتوســطة والكبيــرة  -المحليــة والدوليــة) العاملة فــي االقتصاد الفلســطيني،
(التــي تمــول مشــاريعها حســب أولوياتهــا وال تقــوم باإلقــراض) لالســتفادة مــن تجاربهــا الناجحــة وتطويــر هــذا القطــاع بمــا
يخــدم األهــداف التنمويــة العامــة وتقاســم األدوار التمويليــة مــع مختلــف المؤسســات المصرفيــة وغيــر المصرفيــة.
االبتعــاد عــن القــروض االســتهالكية (أو التــي تصــب باالســتهالك وليــس باإلنتــاج) مــن خــال تشــديد شــروطها وذلــك لقلــة
تأثيرهــا علــى التنميــة والرتفــاع مخاطــر التعثــر فيهــا.
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 3-3الحكومة
•

•

•
•

توحيــد القوانيــن الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الخاصــة باالقتصــاد وقطــاع التمويــل اإلنمائــي .يتطلــب ذلــك
بدايــة إحيــاء الســلطة التشــريعية ومــن ثــم إصــاح القضــاء الفلســطيني بمــا يحفــظ اســتقالليته ،ويكــون توحيــد القوانيــن
الماليــة والمتعلقــة بمؤسســات التمويــل الصغيــر جــزءا مــن هــذا الواجــب الوطنــي.
إنشــاء صناديــق أو برامــج ضمــان للتمويــل الــذي تقدمــه مؤسســات التمويــل الصغيــر .يمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال
ســلطة النقــد أو الحكومــة أو كليهمــا وبالتعــاون مــع القطــاع الخــاص تحــت عناويــن المســؤولية المجتمعيــة لتحقيــق أهــداف
التنميــة الوطنيــة الشــاملة.
تطوير قانون المصارف بحيث يأخذ باالعتبار خصوصية مؤسسات التمويل الصغير ودور المصارف العامة المستقبلي.
تطويــر وتفعيــل التكامليــة فــي منظومــة التمويــل الصغيــر والتــي تشــمل مؤسســات التمويــل الصغير وســلطة النقــد والقضاء
وجهــاز التنفيــذ ومؤسســات التوعيــة والتثقيــف وصناديــق الضمــان ومؤسســات التأميــن.

 4-3فيما يتعلق ببنك االستقالل
•

•
•
•

•
•

•
•

العمــل علــى تحقيــق الشــروط الالزمــة لنجــاح التجربــة والمســتوحاة مــن تجــارب الــدول األخــرى ،بمــا يشــمل تطويــر
البيئــة القانونيــة للبنــك بحيــث يتــم تحصينــه قــدر اإلمــكان مــن الواقــع االقتصــادي والسياســي الــا مســتقر فــي األراضــي
الفلســطينية.
تحديــد التفويــض (المهمــة) القطاعــي االقتصــادي والمجتمعــي بشــكل واضــح باإلجابــة علــى األســئلة المختلفــة المتعلقــة
بــدوره وطبيعــة عملــه.
احــدى الخيــارات أمــام تصميــم دور البنــك هــو عــدم دخولــه فــي مجــال تقديــم الخدمــات التمويليــة وأن يكتفــي باإلشــراف
والرقابــة وربمــا ضمــان التمويــل والتوجيــه السياســاتي اإلنمائــي.
مــن جانــب آخــر يمكــن أن تكــون أولويــات البنــك فــي المشــاريع التنمويــة الكبيــرة والتــي يحجــم عــن تنفيذهــا القطــاع الخــاص
أو أنــه ال يقــوى عليهــا وحــده .يمكــن الحديــث هنــا عــن شــراكات بيــن البنــك والقطــاع الخــاص والقطــاع األهلــي فــي بعــض
المجــاالت.
أن يكون البنك بنكا ضامناً للمؤسسات التنموية المختلفة بما فيها مؤسسات التمويل الصغير.
أن تــدرس كهــدف اســتراتيجي إمكانيــة إدمــاج مؤسســات التمويــل التنمــوي مــع البنــك بحيــث تتــم الفائــدة من وفــورات الحجم
الكبيــر والخبــرة واالنتشــار اللــذان تتمتــع بهمــا المؤسســات الماليــة التنمويــة ،ويســمح بالتخصــص القطاعــي واإلقراضــي بــدل
المنافســة والتضــارب فــي األدوار.
التأكيــد فــي قــرارات تأســيس البنــك علــى أهميــة اســتقاللية مجلــس اإلدارة وأال تكــون للحكومــة أغلبيــة حاكمــة فيــه لتجنــب
التدخــات السياســية ولتجنيبــه االختــال اإلداري والمالــي الــذي يجتــاح القطــاع الحكومــي.
فــي جميــع األحــوال ،أن يتــم اتبــاع البنــك مــن حيــث اإلشــراف والرقابــة والتنظيــم إلــى ســلطة النقــد الفلســطينية ،ضمــن
أنظمــة تراعــي خصوصيــة البنــك.
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