
يصــل حجــم قطــاع التمويــل األصغــر الــى  60 – 100 مليــار دوالر امريكــي ويخدم مئات 
المالييــن مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم ]1[. فــي فلســطين التــي تصــل فيهــا 
محفظــة هــذ القطــاع ألكثــر مــن 170 مليــون دوالر أمريكــي وفيهــا حوالــي 73.000 
مقتــرض )38٪ منهــم مــن النســاء( ]2[، تلعــب مؤسســات التمويــل األصغر دورا حاســما 
ــراض  ــات اإلق ــم خدم ــالل تقدي ــن خ ــة، م ــات المهمش ــي للفئ ــج المال ــز الدم ــي تعزي ف
ألولئــك الذيــن لديهــم وصــول محــدود أو معــدوم إلــى التمويــل. منــذ عــام 2011، عندما 
صــدر مرســوم تنظيــم قطــاع التمويــل األصغــر، قامــت ســتة مؤسســات مــن مؤسســات 
التمويــل األصغــر بالترخيــص لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية والتــي مــن صالحياتهــا 
اإلشــراف علــى امتثــال مؤسســات االقــراض االصغــر لإلطــار القانونــي، وضمــان حمايــة 
ــل  ــية  - مث ــات االساس ــات والمعلوم ــن الخدم ــة م ــا بمجموع ــم عملياته ــا ودع عمالئه

تســجيل االئتمــان.

يتزايــد الجــدل فــي فلســطين كمــا هــو الحــال فــي بلــدان أخــرى حــول أســعار الفائــدة 
وغيرهــا مــن الرســوم التــي تطبقهــا مؤسســات التمويــل األصغــر. واالعتقاد الشــائع هو 
أن القــروض التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل األصغــر المحليــة مبالــغ بهــا، وبالتالــي، 
فــان قطاعــات كبيــرة مــن الســكان - وخاصة أصحــاب المشــاريع الصغيرة مــن الرياديين 
والمزارعيــن والنســاء علــى نطــاق ضيــق - ال يســتطيعون الحصــول علــى قــرض. 
ويعمــل العديــد مــن أصحــاب المصلحــة أيضــا فــي المناصــرة لتدخــل الحكومــة لوضــع 
ســقف علــى ســعر الفائــدة لقطاعــات اقتصاديــة محــددة أو الفئــات المســتفيدة، التــي 

هــي فــي أشــد الحاجــة إلــى التمويــل.

ــر  ــوم غي ــدة ورس ــعار فائ ــطينية أس ــر الفلس ــل األصغ ــات التموي ــب مؤسس ــل تطل ه
متناســقة؟ هــل هــي غيــر فعالــة أم أنها تجنــي الكثير مــن الربح؟ واســتنادا إلــى التجربة 
فــي البلــدان األخــرى، هــل يعتبــر »تخفيــض ســعر الفاائــدة« فعــال فــي تعزيــز الدمــج 

المالــي بيــن الفئــات المهمشــة؟ 

يهــدف هــذا العــرض الموجــز لتســليط الضــوء علــى هــذه القضايــا وتزويــد واضعــي 
السياســات والجهــات المانحــة فــي فلســطين ببعــض التوصيــات العامــة.

التكلفة الحقيقية للقروض
التــي  القــروض  تكلفــة  مقارنــة  تكــون  أن  يمكــن 
تقدمهــا مؤسســات التمويــل األصغــر المختلفــة صعبة 
ــطين،  ــي فلس ــد. فف ــد الواح ــل البل ــى داخ ــة حت للغاي
علــى ســبيل المثــال، فــإن معظــم مؤسســات التمويــل 
األصغــر تقــر فقــط ب أســعار الفائــدة »الثابتــة« ، 
التــي مــن المفتــرض أن يكــون مــن األســهل حســابها 
وتفســيرها للعمــالء. ومــع ذلــك، فعلــى عكــس صياغة 
ســعر الفائــدة »المتناقصــة« ، النســبة »الثابتــة« ال 
ــداول  ــا ج ــي له ــروض الت ــن الق ــة بي ــمح بالمقارن تس
ذلــك،  علــى  وعــالوة  مختلفــة.  وســداد  اســتحقاق 
تســتوفي العديــد مــن مؤسســات التمويــل األصغــر 
أيضــا مجموعــة مــن رســوم أو تكاليــف الخدمــات - 
مثــل العمــوالت، ورســوم تقاضــي القــرض ، التأميــن 
ــن  ــة م ــي متفاوت ــك – وه ــى ذل ــا إل ــاة، وم ــى الحي عل
نــوع قــرض إلــى آخــر، ممــا يؤثــر بــدوره علــى التكلفــة 

ــروض. ــة للق اإلجمالي

وهــي منهجيــة مقبولــة علــى نطــاق واســع – وقــد تــم 
اعتمادهــا فــي هــذا الموجــز - الســتخدام النســبة بيــن 
إجمالــي الدخــل مــن القــروض لمؤسســة معينــة مــن 
مؤسســات التمويــل األصغــر ومحفظتهــا اإلجماليــة 
التكلفــة  متوســط  لحســاب  »كممثــل«  للقــروض 
»الحقيقيــة« للقــروض. ســوف يشــار الــى هــذا اإلجراء 
الحقــا فــي بقيــة الورقــة باســم »عائــد الفائــدة« ]3[.

التنميــــة االقتصـــادية
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محددات تسعير القروض واتجاهاتها

تغطــي مؤسســات التمويــل األصغــر تكاليفهــا - والتــي تشــمل تكلفــة االقتــراض ]4[ ، نفقــات خســائر القــروض )أي القــروض غيــر المســددة( والنفقــات 
التشــغيلية - مــن خــالل جمــع ســعر الفائــدة والرســوم األخــرى. ويكــون الربــح هــو الفــرق بيــن مجمــوع اإليــرادات والتكاليــف. لذلــك ]5[:

الدخل من الفائدة
=+ الدخل من الرسوم

تكلفة االقتراض
+ نفقات خسائر القروض

+ النفقات التشغيلية 
+ الربح 

 لضمــان االســتدامة الماليــة لمؤسســات التمويــل األصغــر، يجــب التمســك بالمعادلــة المذكــورة أعــاله. ويجــب أن تــم تعويــض أي تغييــر علــى الجانــب 
األيمــن )التكاليــف والربــح( فــي الجانــب األيســر )الدخــل(، اي مــا يعنــي فــي نهاية المطاف، تعديال في تســعير القروض - نســبة الفائــدة و / أو الرســوم.

أظهــري دراســة أجريــت فــي عــام 2013 من قبل المجموعة االستشــارية لمســاعدة الفقــراء CGAP ]6[، وتحليل البيانــات من عــام 2004 حتى2011 
علــى 456 مــن مؤسســات التمويــل األصغــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، أنــه فــي المتوســط، يمثــل الدخــل مــن نســبة الفائــدة والرســوم ما نســبته ٪27 
مــن إجمالــي محفظــة القــروض - 26٪ فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )MENA(. تاريخيــا، انخفــض عائــد الفائــدة، من متوســط   قدره 

30٪ فــي عــام 2004 )نفــس القيمــة فــي منطقــة الشــرق األوســط( إلــى المســتوى المذكور أعــاله في عــام 2011.

ووفقــا للبحــث، يرجــع هــذا أساســا إلــى تحســن فــي النفقــات التشــغيلية لمؤسســات التمويــل األصغــر ، والتــي هــي المحــرك الرئيســي لعائــد الفائــدة 
– وهــي كذلــك ايضــا لتســعير القــروض. فبينمــا مثلــت فــي النفقــات التشــغيلية  فــي عــام 2004 نحــو 17٪ مــن إجمالــي محفظــة القــروض، اال أنهــا 
انخفضــت فــي عــام 2011 إلــى 14٪. مــع ذلــك، انعكــس هــذا االنخفــاض جزئيــا فقــط علــى تســعير القــروض، كمــا أنــه تــم التعويــض عنــه بزيــادة 
فــي تكلفــة االقتــراض )مــن 5.2٪ إلــى مــا يقــرب مــن 8٪ مــن إجمالــي محفظــة القــروض( وخســائر القــروض )مــن 2.4٪ إلــى 3.6٪ مــن إجمالــي 
محفظــة القــروض(. وبالتالــي، فــإن هامــش الربــح الصافــي لمؤسســات التمويــل األصغــر انخفــض بمقــدار النصــف تقريبا، حيــث انخفض مــن ٪5.8 

إلــى 2.6٪ مــن إجمالــي محفظــة القــروض.

وحســب علمنــا، فــان دراســة CGAP  لعــام 2013 هــي أحــدث تحليــل متــاح فــي محــددات ســعر قــرض في مختلــف المناطق. وتشــير البيانــات المقدمة 
فــي االقســام التاليــة انــه منــذ عــام 2011 فصاعــدا، انعكــس هــذا االتجــاه الهابــط ، حيــث ارتفــع عائــد الفائــدة بنحــو ســت نقــاط مئويــة، فــي حيــن 
أن النســبة بيــن النفقــات التشــغيلية واجمالــي محفظــة القــروض وصــل الــى مــا يقــرب الثمانــي نقــاط. مــا هــو المحــرك الرئيســي للزيــادة العالميــة، 
وكيــف انعكســت علــى اتســاع وامتــداد مؤسســات التمويــل األصغــر؟ يمكــن أن يكــون اجراء دراســة شــاملة ومحدثة حــول هــذه القضايا موضوعــا هاما 

لبحث مســتقبلي

هــل مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية غيــر فعالة 
أم أنهــا تحقــق مســتوى عــال مــن الربــح؟

ــا نلقــي  قبــل مناقشــة تســعير القــروض فــي فلســطين، دعون
نظرة فاحصة على أداء مؤسســات التمويل األصغر الفلســطينية 
مــن حيــث الكفــاءة والربحيــة، مقارنــة ببلــدان ومناطــق أخرى في 
العالــم. يبيــن الجــدول 1 مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تقيــس 
كفــاءة مؤسســات التمويــل األصغــر. فــي فلســطين،  تــم عــرض 
البيانــات مــع وباســتثناء األونــروا، التــي هــي واحدة من مؤسســات 
التمويــل األصغــر الســتة المرخصــة. فــي الواقــع، األونــروا هــي 
ــاءها  ــم انش ــي ت ــة الت ــر المحلي ــل األصغ ــات التموي ــد مؤسس أح
فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة وتتمثــل مهمتهــا فــي تقديــم 
خدمــات التمويــل األصغــر علــى وجــه التحديــد لالجئيــن. ونتيجــة 
ــن  ــي الالعبي ــن باق ــل م ــوق أق ــو الس ــة نح ــي موجه ــك، فه لذل
ــر  ــد يؤث ــة ]7[ ق ــن العين ــا ضم ــان إدراجه ــي، ف ــن، وبالتال اآلخري

علــى بعــض النتائــج.
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345.00
)2(

260
)3(

226.5
)4(
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)2(
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فيمــا يتعلــق والمصاريــف التشــغيلية مقارنــة مــع  اجمالــي محفظــة القــرض GLP، تعتبــر مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية هــي أقــل بكثير 
مــن المتوســط   اإلقليمــي وكذلــك العالمــي، وبالتالــي، يبــدو أنهــا فعالــة. أما فيما يتعلــق باإلنتاجيــة )التكلفة لكل مقتــرض والمقترضين لــكل ضابط/

مســؤول اقــراض(، تحقــق مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية مســتويات أعلــى بكثيــر مــن المتوســط   اإلقليمــي، ممــا يشــير إلــى أنــه ال يــزال 
هنــاك مجال للتحســين.

فــي الوقــت نفســه، قــد يكــون هــذا نتيجــة للبيئــة السياســية واالقتصاديــة )أي مســتوى األســعار الــذي هــو أعلــى ممــا هــو عليــه الحــال فــي الــدول 
المجــاورة( وكذلــك بنيــة محــددة للســوق المحليــة. فمــن ناحيــة،  يصــل متوســط   الرصيــد غيــر المســدد لــكل مقتــرض فــي الواقــع )أي وكيــل مــن 
متوســط   حجــم القــرض( الــى أكثــر مــن ضعفــي المتوســط لمنطقتــي الشــرق األوســط ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا – وصــل فــي عام 
2014 الــى  دوال امريكــي 1976 بمــا فــي ذلــك األونــروا ووصــل الــى 2179  باســتثناء األونــروا. بينمــا بلــغ 1044 دوالر و 909 دوالر، لمنطقــة الشــرق 
األوســط ومنطقــة الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا علــى التوالــي. مــن ناحيــة أخــرى، فــان الحجــم الصغيــر نســبيا للســوق الفلســطيني قــد يحــد من 
تحقيــق وفــورات الحجــم. اال ان األســباب التــي تشــرح هــذا الفــرق الكبيــر بيــن متوســط   حجــم القــرض فــي فلســطين والــدول المجــاورة، ، يجــب أن 

تكــون خاضعــة إلجــراء مزيــد مــن البحــوث.

نسبة خسارة القرضعائد األصولعائد حقوق الملكية
201320142015201320142015201320142015
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5.7%
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حتــى فيمــا يتعلــق بربحيتهــا، تشــير البيانــات الــواردة فــي الجــدول 2 إلــى أن مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية، بالمقارنــة مــع أقرانهــا علــى 
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي، هــي أقــل بكثيــر مــن متوســط   األداء. فــي عــام 2014، كان عائد حقــوق الملكيــة]ROE( ]9(   للمتوســط الحد الالعبين 
مــن مؤسســات   التمويــل األصغــر فــي منطقــة الشــرق األوســط أعلــى ب 23 مــرة ممــا اســتطاعت مؤسســة واحــد مــن مؤسســات التمويــل األصغــر 
فــي فلســطين تحقيقــه. وأخيــرا، بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن المؤسســات الماليــة فــي الســوق الفلســطيني، بنهايــة عــام 2014 كان متوســط    عائــد 
حقــوق الملكيــة 9.6٪ للبنــوك التجاريــة المحليــة، ولكــن بنســبة 0.4٪ لمؤسســات التمويل األصغــر. وبلغ عائــد األصــولROA( ٪1.2(  للبنــوك و-٪0.2 

لمؤسســات التمويــل األصغــر ]10[.

هل تعتبر قروض مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية مكلفة للغاية؟

وفقــا لألرقــام المتاحــة، فــإن الجــواب هــو بوضــوح ال. تقــارن البيانــات الــواردة فــي الجــدول 3 عوائــد الفائــدة فــي فلســطين مــع المتوســط   علــى 
المســتوى اإلقليمــي والعالمــي. مجمــوع الدخــل الــذي تحققــه مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية مــن نســبة الفائــدة وجمــع رســوم هــو أقــل 
مــن ربــع إجمالــي محفظــة القــروض، بينمــا فــي معظــم البلــدان األخــرى، بمــا فــي ذلــك منطقــة الشــرق األوســط والشــرق األوســط يصــل الــى الثلث 
تقريبــا. ومــن المهــم أيضــا أن نذكــر أن عائــد الفائــدة يختلــف اختالفــا كبيــرا بيــن مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية: فقــد ذكــرت اثنتيــن مــن 

مؤسســات التمويــل األصغــر أن عائــد الفائــدة لديهــا أعلــى مــن 20٪، فــي حيــن تــراوح العائــد لــدى اآلخريــن بيــن 16٪ و ٪19.

عائد الفوائد
201320142015

%32.3العالم 
)880(

32.5%
)860(

32.7%
)193(

%32.3منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 
)26(

32.1%
)25(

32.9%
)11(

%30.9الشرق األوسط )*(
)15(

32.0%
)14(

32.2%
)8(

%26.3فلسطين 
)4(

22.8%
)4(

22.7%
)2(

%22.3فلسطين )باستثناء االنروا(
)3(

19.3%
)3(

22.7%
)2(
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مــن ناحيــة أخــرى، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول 4، يشــير تحليــل مقــارن لكــون المحفظــة فــي خطــر )تقــاس المحفظــة فــي خطــر  > 30يوما( إلــى أن 
جــزءا مــن دخــل مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية مــن نســبة الفائــدة والرســوم تدهــور بفعل انخفــاض نوعيــة محفظة .

جودة/ نوعية المحفظة )<30 المحفظة في خطر(
201320142015

%6.49العالم
)843(

5.29%
)883(

6.90%
)199(

%4.20منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
)22(

4.60%
)26(

7.30%
)12(

%5.70الشرق األوسط )*(
)12(

5.20%
)15(

2.20%
)8(

%10.80 فلسطين
)4(

11.80%
)5(

6.00%
)2(

%8.50 فلسطين )باستثناء االنروا(
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11.20%
)4(

6.00%
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تحديد أسعار الفائدة والحصول على التمويل

تفــرض العديــد مــن البلــدان حــدود قصــوى ألســعار الفائــدة للحــد مــن تكلفــة االقتــراض، ولمنــع اإلقــراض الســلبي االفتراســي ولدعــم القطاعــات 
االقتصاديــة االســتراتيجية بشــكل غيــر مباشــر أو المجموعــات ذات مــع الوصــول المحــدود لالئتمــان او مــن ال يســتطيعون الحصــول عليــه. تســتخدم 
ســقوف نســب الفائــدة، التــي لديهــا تاريــخ طويــل والتــي تــم تحديدهــا وفقــا لمنهجيــات تعريــف مختلفــة )معــدل ثابــت مثــال مقابــل معــدل متغيــر مــع 
الظــروف الســائدة فــي الســوق(، فــي الوقــت الحاضــر فــي أكثــر مــن ســتين بلــدا فــي جميــع أنحــاء العالــم ]11[. فــي زامبيــا، علــى ســبيل المثــال، تحدد 
قــروض مؤسســات التمويــل األصغــر بمعــدل ســنوي 42٪، بينمــا فــي اإلكــوادور، بحوالــي 30٪. يمكــن لمؤسســات التمويــل األصغــر فــي الهنــد، ان 

تتقاضــى بحــد أقصــى نســبة 10-12٪ علــى تكلفــة القــروض، وفــي بوليفيــا ال يمكــن أن تتجــاوز قــروض التمويــل األصغــر 11.5٪ ســنويا.

وعلــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة للمشــرعين تشــير الدالئــل إلــى أن الحــدود القصــوى ألســعار الفائــدة لــم تنجــح فــي تحســين فــرص الوصــول الــى 
القــروض ، وخاصــة هــؤالء الذيــن اصبحــوا خــارج الســوق المالــي. علــى العكــس مــن ذلــك، وخصوصــا عندمــا يتــم وضــع حــدود قصــوى على مســتوى 
منخفــض بشــكل مفــرط، فــان تنظيــم تكلفــة القــروض يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســوق التمويــل األصغــر - ويضــر فــي المقــام األول 

الفقــراء. دعونــا نــدرس آثــار الحــدود القصــوى ألســعار الفائــدة، اســتنادا إلــى األدلــة المتاحــة.

ــقف  ــد س ــا لتحدي ــال بوليفي ــن ادخ ــن م ــد عامي ــر - بع ــل األصغ ــوق التموي ــاش س انكم
لنســبة الفائــدة فــي أغســطس 2013، قــل عــدد المقترضيــن الذين تخدمهم مؤسســات 
التمويــل األصغــر المحليــة ب 35.000. اضافــة الــى ذلــك، انخفــض معــدل نمــو ســوق 
االئتمان من 20٪ إلى 16٪ ســنويا، وكانت المؤسســات الصغيرة والمتوســطة القطاعات 
األشــد تضــررا، حيــث أصبــح معــدل نمــو االئتمــان الخــاص بهــم ســلبي ]12[. فــي حيــن 
أنــه فــي الســنوات الســابقة، حققــت بوليفيــا إمــا المقــام األول أو الثانــي فــي التصنيــف 
العالمــي لمركــز الدمــج المالــي ، وفــي عــام 2014 انخفــض تصنيــف البــالد فجــأة إلــى 
المركــز التاســع مــن حيــث الدمــج المالــي للفقــراء ]13[. وبالمثل، فــي عــام 2001 عندما 
تــم اقــرار نظــام تنظيــم ســعر الفائــدة فــي نيكاراغــوا، انخفــض معــدل نمــو محفظــة 
مؤسســات التمويــل األصغــر بشــكل كبيــر مــن 30٪ إلــى 2٪ ســنويا ]14[. وأخيــرا، وفقــا 
لبحــث أجــراه البنــك الدولــي، فــإن معظــم البلــدان التــي لديهــا حــدود قصــوى ألســعار 
الفائــدة تكــون لديهــا نســبة االئتمــان إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي أقــل مــن المتوســط   

ــالل  ــرض خ ــى ق ــوا عل ــن حصل ــكان الذي ــن الس ــل م ــة أق ــن حص ــال ع ــي - فض اإلقليم
االثنــي عشــر شــهرا الماضيــة ]11[.

أقــل اســتهدافا لمناطــق الفقــراء وللنســاء والمناطــق المعزولــة – ان خدمة الفئات المهمشــة 
ــة  ــا لدراس ــالء. وفق ــط العم ــة متوس ــن خدم ــة م ــر كلف ــو أكث ــا ه ــا أو جغرافي اقتصادي
االقتصــاد القياســي األخيــرة علــى قطــاع التمويــل األصغر فــي أمريكا الالتينيــة ومنطقة 
ــد  ــات تزي ــاء المقترض ــبة النس ــي نس ــا 10٪ ف ــادة قدره ــد أن زي ــي، وج ــر الكاريب البح
التكاليــف التشــغيلية بنحــو 6٪، مــع الحفــاظ علــى العدد الكلــي للمقترضيــن والمتغيرات 
األخــرى ثابتــة ]15[. وتظهــر الدراســة أيضــا مــن خــالل مقارنــة البيانــات مــن ســبع دول، 
أنــه عندمــا تفــرض ســقوف ألســعار الفائــدة ، تميــل مؤسســات التمويــل األصغــر لتــرك 
ــن تركــز  ــدون خدمتهــم، فــي حي ــة ب ــاس الفقــراء والنســاء وســكان المناطــق النائي الن
ــي  ــا ف ــل أيض ــاه مماث ــظ اتج ــرة. ولوح ــة ومخاط ــل تكلف ــالء األق ــى العم ــطتها عل أنش
جنــوب أفريقيــا ]16[ ودول غــرب أفريقيــا ]17[. فــي الهنــد، بعــد إدخــال الحــد األقصــى 
لســعر الفائــدة فــي عــام 2011، انســحبت العديــد مــن مؤسســات التمويــل األصغــر مــن 
المناطــق الريفيــة، وتركــت أكثــر مــن 400 مليــون شــخص بــدون وجــود أي مــن الفرص 

للحصــول علــى الخدمــات الماليــة ]13[.
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رفــع مســتوى القــروض وانخفــاض تنــوع المنتجــات - أبــرزت بعــض الدراســات الرئيســية 
أنــه إذا كان الســقف منخفــض جــدا، فــان مؤسســات التمويــل األصغــر تجــد صعوبــة فــي 
اســتعادة التكاليــف التشــغيلية العاليــة إلدارة عدد كبيــر من القروض الصغيــرة ومتناهية 
الصغــر. لذلــك، فــي بوليفيــا ]12[ واإلكــوادور وبلــدان أخــرى حيــث يتــم تطبيــق ســقوف 
لنســبة الفائــدة ]15[، لوحــظ أن مؤسســات التمويــل األصغــر تميــل إلــى زيــادة متوســط   

حجــم القــروض - بمعنــى أنــه مــن األرجــح أنهــا تميــل إلــى التركيــز علــى العمــالء ذوي 
الوضــع االقتصــادي االفضــل، بــدال مــن الفقــراء. فــي بعــض البلــدان، أدى هذا فــي نهاية 
المطــاف إلــى تنــوع محــدود للمنتجــات الماليــة التــي توفرهــا مؤسســات التمويــل األصغــر 

المقدمــة للعمــالء ذوي الدخــل المنخفــض ]11[.

ــا  ــة للعميــل - فــي منطقــة الشــرق األوســط ]18[، وجنــوب أفريقي أقــل شــفافية وحماي
ــا ]17[، دفعــت الحــدود القصــوى ألســعار الفائــدة مؤسســات التمويــل األصغــر  وأرميني
للغــش فــي نظامهــا ، وذلــك بإضافــة رســوم خفيــة جديــدة لمنتجــات اإلقــراض، ممــا ادى 
الــى تراجــع فــي نهايــة المطــاف لشــفافية األســعار والســوق. اضافــة الــى ذلــك، تشــير 
ــل  ــم خدمتهــم مــن قب ــم تت ــن ل ــى أن العمــالء ذوي الدخــل المنخفــض الذي البحــوث إل
مؤسســات التمويــل األصغــر تحولــوا نحــو اإلقــراض غير القانونــي أو غير الرســمي، حيث 
ال يتمتعــون بــأي حمايــة علــى اإلطــالق ]11[. وأخيــرا، إذا وجــدت سياســة صارمــة حــول 
ســعر الفائــدة ، ســيكون لمؤسســات التمويــل األصغــر غيــر المنظمــة حوافز أقــل للخروج 

مــن »المنطقــة الرماديــة«، وســيكون لهــذا تأثيــر ســلبي علــى حمايــة العمــالء ]19[.

بالمقارنــة مــع الدراســات المبنيــة علــى األدلــة وتســليط الضــوء علــى اآلثــار الســلبية لســقوف أســعار الفائــدة، يدافــع عــدد قليــل جــدا لفــرض 
قيــود صارمــة علــى أســعار اإلقــراض. اضافــة الــى ذلــك، تركــز معظــم األبحــاث علــى حساســية الســعر للعمــالء ذوي الدخــل المنخفــض فيمــا 
يتعلــق والتغيــرات فــي أســعار الفائــدة ]20[، بينمــا تتــرك جانبــا، اآلثــار األوســع علــى المســتوى الكلــي للقيــود علــى ســعر القــروض المذكــورة 

أعــاله.

االستنتاجات والتوصيات

تشــير البيانــات المتاحــة الــى أن مؤسســات التمويــل األصغــر الفلســطينية أكثــر كفــاءة مــن المتوســط   اإلقليمــي والعالمــي. اال ان مؤشــرات اإلنتاجيــة، 
توحــي أنــه ال يــزال هنــاك مجــال للتحســين. وفيمــا يتعلــق الربحيــة، ال يبــدو أنهــا تحقــق بشــكل افضــل - ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك، يبــدو أن 
مســتويات عائــد األصــول وعائــد حقــوق الملكيــة أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي تحققــت فــي  التمويــل األصغــر فــي األردن، لبنــان، مصــر، فضــال عــن 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا ككل. وهــذا يعكــس تكلفــة خدمــات اإلقــراض، التــي يبــدو أنهــا أقــل مــن المتوســط   اإلقليمــي والعالمــي. 

لذلــك، يمكننــا أن نســتنتج أن قــروض التمويــل األصغــر فــي فلســطين ال يمكــن أن تعتبــر مبالــغ فيهــا.

عــالوة علــى ذلــك، واســتنادا إلــى األدلــة المتاحــة، ال يعتبــر وضــع حــدود قصــوى ألســعار الفائــدة سياســة فعالــة لتعزيــز الدمــج المالــي. فضمــن »اآلثــار 
الجانبيــة« لمثــل هــذه الســقوف، لوحــظ فــي الواقــع، أنــه مــن المرجــح أن ينكمــش ســوق التمويــل األصغــر، إذ أن مؤسســات التمويــل األصغــر تميــل 
إلــى االنســحاب مــن خدمــة العمــالء والمناطــق األكثــر كلفــة – أال وهــم الفقــراء والنســاء والمناطــق الريفيــة – وتقــوم بــدال مــن ذلــك بالتركيــز علــى 
قطاعــات الســوق األفضــل حــاال، وأخيــرا يــؤدي هــذا الــى انخفــاض شــفافية األســعار وحمايــة العمــالء. اضافــة الــى ذلــك، فــان فــرض ســقف علــى 
نســبة الفائــدة فــي فلســطين ســيكون لــه علــى األرجــح تأثيــر ســلبي علــى عائــد حقــوق الملكيــة المنخفض أساســا الــذي حققتــه مؤسســات التمويل 
األصغــر. فــي مثــل هــذا الســيناريو، لــن يتــم تشــجيع الصناديــق المحليــة والدوليــة فــي االســتثمار فــي األســهم، وفــي نهاية المطــاف، ســيتم الحد من 
انتشــار إقــراض مؤسســات التمويــل األصغــر ]21[. كمــا أشــارت دراســة في عــام 2010 نفذها بنــك التنمية للبلــدان األمريكية ]15[، »تحســين كفاءة 
التشــغيل – التــي هــي المحــرك الرئيســي النخفــاض أســعار الفائــدة - يكــون فــي المقــام األول بســبب خمســة مصــادر: المنافســة، وإعــادة اســتثمار 
األربــاح، والتعلــم عــن طريــق العمــل، ضغــوط مــن المانحيــن والمســتثمرين علــى مؤسســات التمويــل األصغــر أن تكــون مســؤولة اجتماعيــا وغيــاب 

الحــدود القصــوى ألســعار الفائــدة «.
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يمكن استخالص التوصيات الرئيسية التالية الموجهة لواضعي السياسات والجهات المانحة في فلسطين بناءا على التحليل أعاله:

زيــادة حمايــة العمــالء وشــفافية األســعار، مــن خــالل نقــل هــذه الصناعــة برمتها نحــو اســتخدام أســعار الفائــدة "المتناقصة"واإلعالن عنها بشــكل 
أوســع ، بــدال مــن منهجيــة حســاب الفائــدة "الثابتة".

تصميــم أدوات للمشــاركة بالمعلومــات ، مثــل المنصــات اإللكترونيــة التــي تجعــل مــن الممكــن المقارنــة بيــن منتجــات التمويــل األصغــر المختلفة 
التــي تقدمهــا مؤسســات التمويــل األصغــر المحلية.

خفــض تكلفــة قــروض مؤسســات التمويــل االصغــر فــي إطــار مبــادرة " Start Up Palestine"، حيــث توفــر علــى ســبيل المثــال، الوكالــة اإليطاليــة 
للتعــاون اإلنمائــي، مــن خــالل الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة )PFESP(، الســيولة لمؤسســات التمويــل األصغــر المحليــة 
بنســبة ســنوية 2٪ "متناقصــة". ومــع ذلــك ولتجنــب تشــويه الســوق، فــان توفيــر االقــراض منخفــض التكلفــة لمؤسســات التمويــل األصغــر يجــب 

أن يكــون مرتبــط بشــكل صــارم مــع حالــة مــن زيــادة التوعيــة بيــن الريادييــن الفقــراء والمهمشــين.

إنشــاء مرافــق لتقاســم المخاطــر )مثــل صناديــق األســهم( و / أو لتغطيــة المخاطــر )مثــل صناديــق الضمــان( التــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد 
العمــالء متدنــي الدخــل، والمناطــق المهمشــة والقطاعــات االقتصاديــة ذات الوصــول المحــدود او المعــدوم لالقــراض. بشــكل عــام يســاعد توفيــر 
الخدمــات غيــر الماليــة )مثــل التدريــب لمحــو األميــة الماليــة وخدمــات تطويــر األعمــال( لعمــالء التمويــل األصغــر فــي الحــد مــن خطــر التخلــف عــن 
الســداد - وبالتالــي، علــى المــدى المتوســط، قــد يــؤدي إلــى خفــض تكلفــة اإلقــراض للفقــراء . فــي هــذا المعنــى، ينبغــي أن تدعــم الخدمــات غيــر 
الماليــة الريادييــن الفقــراء والمهمشــين فــي العثــور علــى المقرضيــن المحتمليــن، وتوليــد افــكار تجاريــة قابلــة للحيــاة، وأخيــرا، الحصــول منهــم 

علــى اســتعداد لإلقــراض.

توقــع مجموعــة مــن الحوافــز الماليــة لزيــادة الطلــب علــى القــروض وتغطيــة تكاليفهــا جزئيــا - علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل "نظــام تنــازل"، 
يمكــن لعمــالء التمويــل األصغــر الذيــن تنطبــق عليهــم مجموعــة مــن معاييــر وشــروط األهليــة، يمكنهــم الحصــول علــى ســداد كلــي أو جزئــي 

لســعر الفائــدة، مــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة األخــرى غيــر مؤسســات التمويــل األصغــر.

تحســين تقديــم خدمــات التمويــل األصغــر وتقديــم منتجــات ماليــة جديــدة، وذلــك بهــدف جعــل قطــاع التمويــل األصغــر الفلســطيني أكثــر قــدرة 
علــى المنافســة ومتوافــق مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

على الصعيد الحكومي اعتماد سياسة ضريبية مشجعة للنمو واستدامة قطاع التمويل األصغر في فلسطين.
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 org.ifc.www//:http .)2016( 1[ مؤسسة التمويل الدولية[

]٢[ شــراكة - الشــبكة الفلســطينية للمؤسســات الصغيــرة والتمويــل الصغيــر )2016(. » تقريــر التوعيــة - الربــع األول 2016«. فــي عــام 2013، بلــغ 
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اطير سياساتي الرقم. 4. ]٢٠[ بورتيوس، د.، كولينز، د. وأبرامز، ج. )2010(.  »سياسة سعر الفائدة«. مبادرة الوصول المالي  مالحظةـ 

]٢1[ كمــا جــاء فــي النقــاش الــوارد أعــاله، يتعيــن علــى مؤسســات التمويــل األصغــر الحفــاظ علــى نســبة ديــن بحقــوق المســاهمين تســاوي اثنيــن. 
ونظــرا لقاعــدة الملكيــة الصغيــرة لمعظــم الالعبيــن فــي الســوق، فالبديــل الوحيــد للتوســع فــي المســتقبل هــو فــي اســتثمارات الملكيــة او شــبه 
الملكيــة فــي أســهم القطــاع الخــاص المحليــة أو الدوليــة. ســتثني الحــدود القصــوى ألســعار الفائــدة التــي تــؤدي إلــى انخفــاض العائــد علــى حقــوق 

المســاهمين لمؤسســات التمويــل األصغــر، المســتثمرين، وبالتالــي، ســتحد مــن امكانيــات اإلقــراض المحتملــة لمؤسســات التمويــل األصغــر.

نود أن نتقدم بالشكر لجامعة بيرزيت على ترجمة هذا المنشور الى اللغة العربية مجانا. والشكر موصول لكل من يوسف حبش وخالد قطب من مؤسسة التمويل الدولية من 

مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة، ولرياض أبو شحادة، و ضرار زامل وفريق سلطة النقد الفلسطينية. فينتشنزو راكالبتو وكارال باجانو من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي 

- مكتب القدس، وللدكتور نصر عبد الكريم، وأولغا البطران من مركز التعليم المستمر - جامعة بيرزيت وباولو دييشي من CISP والزمالء اآلخرين الذين قدموا مالحظاتهم 

واقتراحاتهم لتحسين موجز السياسات هذا.

تم تمويل هذا المنشور من قبل الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي في إطار مشروعStart Up Palestine  - AID  رقم 10114


