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 مقدمة 
  

يعد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر بوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين 

اضي الفلسطينية المحتلة، الفلسطينيين في الشرق األدنى بمثابة أكبر مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر في األر

لى خدمات التمويل ة وغزة عيستهان به في التوسع في حصول الفقراء في الضفة الغرب أثر ال يوقد حقق

على الرغم من أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يقدم بالفعل . المتناهي الصغر

دي بالنسبة لعمالئه كم كبير من المنتجات والخدمات لعمالئه إال أنه مهتم للغاية بتطوير خدمات االدخار اإلرا

تخصص وكالة الغوث الدولية .  في األراضي الفلسطينيةضف ذوي الدخل المنخغيرهم من السكانالحاليين و

لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين هذه الدارسة الخاصة باالدخار لكي تستكشف جدوى إدخال منتجات 

  . االدخار

  

، تقوم بينان الدولية بإجراء دراسة جدوى ودراسة سوق )1المذكورة في الملحق  (للشروط المرجعيةوفقاً 

لتحديد النطاق الخاص بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر إلدخال خدمات االدخار 

 لإلطار القانوني والتشريعي تمل الدراسة على بحث السوق وعرضوتش. في األراضي الفلسطينية المحتلة

 بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة جين العاملينقييم للمنتالمحلي وت

وبناء على بحث السوق واالستعراض . الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى

متناهي الصغر التشريعي والقانوني وعلى تقييم التشغيل فأن هذه الدراسة تقدم توصيات لقسم التمويل ال

والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى 

بشأن مجموعة من خدمات اإليداع واالختيارات القانونية الخاصة بتعبئة االدخار، والتغيرات المؤسسية 

  . ألراضي الفلسطينية المحتلةالالزمة للتوسع في الخدمة بما في ذلك االدخار في ا

  

الجدوى، وعرض للبيئة السياسية واالجتماعية دراسة يشتمل هذا التقرير على عرض لمنهجية دراسة السوق و

 –واالقتصادية ومناقشة للخدمات المالية في فلسطين وخصائص الطلب على االدخار واإلطار القانوني للسحب 

ؤسسية لتعبئة اإليداع، وللحصول على مزيد من النتائج بشأن بحث اإليداع، واألمور المتعلقة بالقدرة الم

   2السوق، برجاء االستعانة بتقرير بحث السوق لدارسة االدخار بالملحق 

  

II. المنهجية  
  

 التي استخدمتها دراسة االدخار لوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين المنهجيةتقوم 

الشروط المرجعية، قام فريق بينان غلوبال باستعراض مصغر داف المحددة في بالشرق األدنى على األه

لوثائق وتقارير وكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى الداخلية وكذلك وثائق 

في الضفة خارجية مثل دراسة المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء عن صناعة التمويل المتناهي الصغر 

  وتقرير بالنت ريتينج، وغيرها تقرير بحث السوق، ، وغيرها من تقارير البنك الدولي والغربية وغزة
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تقابل الفريق مع مجموعات وأفراد عدة بما في ذلك وكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

لى أن الفريق قام باستعراض القطاع المالي القائم هذا باإلضافة إ. بالشرق األدنى، ومجموعة العاملين والعمالء

مع األجهزة الحكومية مثل هيئة النقد ووكذلك البيئة التشريعية القانونية، وعقد الفريق اجتماع مع الشركاء 

فلسطين لالئتمان والتنمية، وجمعية (الفلسطينية، وهيئة أسواق رأس المال ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

وشبكة التمويل المتناهي الصغر الفلسطينية ) لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينيةمال الفلسطينية وسيدات األع

، ويوجد قائمة كاملة )، وبنك القاهرة عمانعربي، والبنك الفلسطيني، وبنك الرفاالبنك ال(وعدة بنوك 

  . باألشخاص الذين تمت مقابلتهم ألغراض هذه الدراسة في الملحق الثالث

  

يق بنيان غلوبال بعمل تقييم شامل للنظم الداخلية لوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين قام فر

الملكية والحكم الداخلي، واإلدارة، والقيادة، : الفلسطينيين بالشرق األدنى مع التركيز بصفة خاصة على

 الداخلية، ونظم إدارة المعلومات والتجهيز، وفريق العمل، وتكنولوجيا المعلومات، والنظم المحاسبية، والرقابة

وقد اشتمل االستعراض الداخلي على اجتماعات مع األفراد في المكتب الرئيسي بوكالة الغوث الدولية . عامة

 الفريق مع إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، والمكاتب الميدانية والفروع، وتقابل أيضاً

الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، واألخصائي القانوني  لوكالة الغوث المفوض العام

 بعمل مخابرة تليفونية مع المفوض العام للوكالة ورئيسها وكذلك بنيان غلوبال كيت لور، وقام الفريق أيضاًل

  . القسم القانوني

  

لخاصة بالكم والكيف لتحديد طبيعة أجرى فريق بنيان غلوبال دراسة بحث السوق مستخدم كل من األدوات ا

الطلب على االدخار ونطاقه من خالل نوعيات من العمالء الذين تخدمهم الوكالة في إطار المناطق التي تعمل 

بها، وقد ركزت دراسة السوق على ست مدن فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تعمل الوكالة، 

ؤرية ومسح مع كل من مجموعات العمالء ومجموعات من غير وأجرت بنيان غلوبال مجموعات مناقشة ب

وقد تحرى . العمالء من قطاعات السوق ذات الدخل المنخفض وهم القطاعات المحتملة التي تخدمها الوكالة

تفويض والتي البحث قدر الطلب ونوعية منتجات االدخار المطلوبة بفعالية والقضايا التي تم تغطيتها مثل ال

  . واألمن والسيولة) بما في ذلك مصروفات التحويل(يمكن تغطيتها 

  

عمل فريق بنيان غلوبال عن قرب مع إدارة وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق 

األدنى والعاملين بها في كل خطوات البحث والعروض العديدة وجلسات التغذية المرتدة التي تم عقدها مع 

  . إدارة الوكالة

  

III.  البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  
  

يعمل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل 

دية اجتماعية معقدة للغاية بسبب التداخل القوي ما الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى في بيئة سياسية اقتصا

وقد أثرت تلك البيئة على قسم التمويل . ئيل وكذلك العاملين على المستوى الدولي واإلقليمياين وإسر فلسطبين
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المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين 

  . التمويل المتناهي الصغرالفلسطينيين بالشرق األدنى بل في الواقع على كل العاملين اآلخرين في صناعة 

  

  السياسية   . أ
لى  أنه يمكن إرجاع األزمة الحالية إعلى الرغم من أن أزمة األراضي الفلسطينية المحتلة لها تاريخ طويل إال

وتتسم .  التي فازت فيها حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي2006االنتفاضة الثانية وانتخابات يونيو 

 العنيفة ما بين حماس وفتح والتي تتحكم في قطاع غزة والضفة الغربية على  بالمقاطعةاألزمة السياسية الحالية

  . التوالي

  

، كان رد فعل الحكومة اإلسرائيلية والمجتمع الدولي هو رفض االعتراف بحكومة 2006بعد انتخابات يونيو 

لية مزيد من الحصار ونقاط حماس في قطاع غزة، وتم قطع المعونات الدولية وكان رد فعل الحكومة اإلسرائي

إذ أجبرت السلطة الفلسطينية " أزمة المرتبات" إلى ما يعرف باسم ةالتفتيش، وقد أدى تعليق المعونات الدولي

  . على التوقف عن سداد المرتبات بسبب أنه ال يوجد لديها تمويل لدفع هذه المرتبات

  

والممارسات والعوائق الملموسة التي قسمت تكتل السياسات تم عمل الحصار في الضفة الغربية من خالل 

، وعلى الرغم من أن العوائق 1ووفقاً لتقرير البنك الدولياألراضي إلى أجزاء أصغر وأكثر غير مترابطة 

ر والوسيلة لتقليل حركة الفلسطينيين بل وأن الدخول إلى اصي اإلعالن الظاهر والواضح عن الحالملموسة ه

اً وهو يقوم على مجموعة من الممارسات اإلدارية ويسمح للسياسات التي تحد هذه المناطق أمر أكثر تعقيد

حرية الفلسطينيين لالنتقال إلى منازلهم والحصول على عمل واالستثمار في المشروعات التجارية أو البناء أو 

صاحب وتستخدم تلك العوائق اإلدارية المتعمقة في النظم العسكرية التي ت. الخروج خارج حدود بالدهم

احتالل الضفة الغربية وغزة للحد من دخول الفلسطينيين إلى قطاعات أكبر من الضفة الغربية بما في ذلك كل 

، ووادي األردن، والقدس الشرقية، الطرق "منطقة التماسمستعمرات والمناطق في داخل الحدود المحلية لل

نطقة المحظورة التي يصعب الدخول فيها يبدو  التقديرات بأن إجمالي الموتنبئ، "المغلقة"وغيرها من المناطق 

  .  في الضفة الغربيةيضامن األر% 50وأنه يتعدى الـ 

  

وهناك حالياً محادثات سالم ترعاها أربعة جهات تشمل روسيا، والواليات المتحدة واالتحاد األوربي واألمم 

ولكن يعتقد . ة والسلطة الفلسطينيةالمتحدة لكي تحاول التوصل إلى تسوية سياسية ما بين الحكومة اإلسرائيلي

  . كثيرون أنه باستبعاد حزب حماس فأن هذه المحادثات قد ال ينتج عنها تسوية سلمية متواصلة

  

  اقتصادية   . ب
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

لى العنف السياسي من قدرة السلطة الفلسطينية وجمد بناء المؤسسات في قوض فشل عملية السالم والعودة إ

فإجمالي الناتج القومي للفرد . تاد االقتصاد الفلسطيني الناشئ إلى موقف رهيباقنظام الدولة، وأبعد الممولين و

، وبعيداً عن انخفاض إجمالي 19992عام ب  وهو أقل بنحو الثلث مقارنة2006ي عام  دوالر ف1.129كان 

محلي، الناتج القومي هناك مشكلة التغير في تكوين االقتصاد، فتسيطر المصروفات الحكومية على االقتصاد ال

  .  في استمرارية االقتصاد الفلسطينيلفلسطينيين الشتات ويشكك الممولونوالتحويالت من ا

  

تواجه غزة والضفة الغربية توسع في وجود القوى العاملة وانكماش في القطاع الخاص وهكذا أصبح القطاع 

، الرغم من إجمالي األجور، وعلى %30العام هو البديل الوحيد للعمل وذلك مع وجود نسبة بطالة تتعدى الـ 

إال أن السلطة الفلسطينية لجأت إلى استيعاب العمالة كطريقة للحد من الفقر، وفي ذات الوقت تم تعيين الكثير 

منذ عام % 60ونتيجة لهذا فقد نمت العمالة في القطاع العام بمقدر . من العمال كجزء من اتجاه الدعم السياسي

داً  لتصبح أكثر اعتماتجوفترة اإلنتاجية لالقتصاد اع العام، إال أن القد، وعلى الرغم من توسع القط1999

 منعت المشروعات بؤ بنقاط التفتيش وعبور الحدود التي عدم القدرة على التنأضف إلى هذا. على الممولين

 الفلسطينية من استيراد المدخالت وتصدير المنتجات بطريقة مخططة وفي التوقيت المناسب، ونتيجة لهذا

وقد وصلت سرعة هرب أغلقت المشروعات الصغيرة وهرب كم كبير من رأس المال البشري والمالي، 

س األموال إلى أعلى معدل لها طوال الوقت في السنتين الماضيتين مع االحتفاظ بمعظم رأس المال ورؤ

   3.المحلي بالخارج أو االستثمار في العقارات أو األنشطة التجارية قصيرة المدى

  

ص في فقد جذب القطاع الخا. لبداية وغزة قد أزداد وضعها سوء بسبب الحصار واألزمات االقتصاديةمن ا

 ويتوقع أن تؤدي القيود الحالية ،) وظيفة100.000والتي تمثل أكثر من (لة من العما% 54غزة ما يقرب من 

 أكثر من ثلث القوة من العمليات الصناعية بغزة، والتي عادة ما تستوعب% 90لى تعليق ما يقرب من إ

وقد تأثرت أيضاً العمالة في مجال التشييد والبناء بسبب إلغاء وتعليق معظم . العاملة في القطاع الخاص

وقد يواجه العمود الفقري االقتصادي لغزة والقطاع الخاص انهياراً . مشروعات البناء بسبب نقص مواد البناء

  4 يونيو في قطاع غزة14اس للسلطة في  سياسة الحصار الحالية بعد تولي حمتمرتلو اس

  

  اجتماعية   . ت
  

االجتماعية   على الحالةينتج عن الصراع المستمر دورة داخلية من العنف والحد من الترابط االجتماعي ليؤثر

  5. يعاني ثالثة أرباع الفلسطينيين من اكتئاب نتيجة للوضع الحاليوالنفسية إذ

  

في توفير الدخل على مر التاريخ بدرجة متزايدة إلى السوق غير الرسمي تلجأ المرأة التي تلعب دوراً أساسياً 

وهي األقل % 15.2نتيجة للقيود على الحركة والدخول، وتعد مشاركة المرأة في سوق العمل وهي تمثل 
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 يتم اإلمساك بالشباب حرفياً ومعنوياً في إطالق النيران في ،2000تقريباً على مستوى العالم، ومنذ سبتمبر 

 عاماً، وقد كان 29 إلى 10من الجرحى أثناء االنتفاضة الثانية ما بين % 75لصراع، فهناك ما يقرب من ا

اإلعاقة باإلضافة إلى الشباب أيضاً مشاركين نشيطين في االنتفاضة، وبالتالي فقد عانوا من العنف والسجن 

ويتم استبعادهم من )  بالمائة60 (الجسدية والصحة العقلية، وعانوا أيضاً من معدالت مرتفعة من البطالة

  . يات الرسمية التخاذ القرارلاآل

  

وقد شهدت المؤشرات الصحية في األراضي الفلسطينية المحتلة انخفاضاً ثابتاً على مدار السنوات الثالث 

ارتفع سوء التغذية المزمن بين ، و2005منذ عام % 31منة بنسبة األخيرة، فقد تفاقم انتشار األمراض المز

 طفل تحت 100، فهناك عشرة من كل 2006، و 2004ما بين % 3األطفال تحت الخامسة بزيادة قدرها 

انخفض عدد المنازل التي بها ، و)في الضفة الغربية% 8 غزة وفي قطاع% 13(الخامسة غير مكتملين النمو 

د أن االلتحاق يم نجفي قطاع التعل، أما 2007، و 2000فيما بين عامي % 8مياه شرب آمنة بأكثر من 

 إال أنه آخذ في التقلص، وهناك أيضاً مشكلة فيما يتعلق بجودة التعليم ألن المدارس تفتقر إلى بالمدارس كبير

الكتب المدرسية وغيرها من المواد، فقد كان لتزايد الشعور بعدم اآلمان وبصفة خاصة في قطاع غزة أثر 

ة لإلغالق والقيود المفروضة على الحركة والدخول وبصفففي الضفة الغربية كان . محبط على أداء التالميذ

  6. كثير من الطلبة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهمخاصة بسبب الحواجز الفاصلة أثر كبير في منع

  

IV.  الخدمات المالية في فلسطين  
  

  استعراض للتشريعات الخاصة بمقدمي الخدمة المالية   -أ 
  

ا سلطة النقد الفلسطينية وسلطة أسواق لخدمات المالية التي تنظمهيتكون القطاع المالي الرسمي من مقدمي ا

العقارية، وشركات التأمين، ويشتمل مقدمو الخدمة المالية على البنوك والشركات المالية . رأس المال

بورصة الومؤسسات اإلقراض المتخصصة، وغيرها من الشركات المالية، والمتخصصين في تحويل النقود و

  .  ائتمانخاصة، ومؤسسات

  

لقانون  الفلسطينية التصاريح والتشريعات وتشرب على كل البنوك في فلسطين، وبموجب اتصدر سلطة النقد

 الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تصدر التصاريح والتراخيص لمؤسسات السحب الحالي فأن سلطة النقد

  الجهة الفلسطينية هيوتعد سلطة النقد. مة تقبل إيداعات من العا، وقد)على سبيل المثال البنوك(واإليداع 

 شركة مالية، ولكن قانون سلطة أسواق رأس المال بأيالوحيدة المسئولة عن إصدار أي تشريعات خاصة 

 ينص على أن سلطة أسواق رأس المال هي الوحيدة التي تصدر التصاريح 2004الذي تم تبنيه في عام 

، وشركات التمويل العقاري، وهي مالياليجاري اإلعتماد الاوتنظم وتشرف على شركات التأمين وشركات 

 الرغم من أنه يوجد افتقار للوضوح فيما وعلى. مؤسسات المالية غير البنكيةالمسئولة أيضاً عن متابعة ال
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

بما في ذلك شركات ( الفلسطينية وسلطة أسواق رأس المال تجاه الشركات المالية يتعلق بأدوار سلطة النقد

س  أعلنت أن قواعد المجل الفلسطينيةإال أن سلطة النقد) ت المالية غير البنكيةعقاري والمؤسساالتمويل ال

إلى أن سلطة أسواق رأس المال بصفة خاصة  تشير تقارير المجلس الحاكم الحالية قد أوضحت هذا الموقف، 

رض أنها شركات التأمين يفت(ستركز على تلك المؤسسات التي تم إحالتها إلى قانون سلطة أسواق رأس المال 

 الفلسطينية تنظيم كل الشركات ، لتترك لسلطة النقد)شركات التمويل العقاري، واعتماد إيجاري ماليوشركات 

  . المالية األخرى بما في ذلك مؤسسات اإلقراض

  

مؤسسات  مع "التشريع الذاتي" تستمر في نموذج أشارت السلطة المالية الفلسطينية مؤخراً إلى أنها تخطط لكي

التي ( الفلسطينية فيما يتعلق بتلك الكيانات وتنوي سلطة النقد.  المختصة باالئتمان فقطالتمويل المتناهي الصغر

أن تعتمد على الممولين في اإلشراف على أنشطة ) لها قدرة محدودة للغاية على زعزعة استقرار النظام المالي

اهي الصغر قد خرقت األنشطة التي أعلنت أنها تنوي القيام لو أن مؤسسة التمويل المتن شركاءهم والتدخل فقط

  . بها

  

 الفلسطينية أن هناك مجاالً للتفاوض ولمزيد من المناقشة بشأن متطلبات التنظيم أشارت أيضاً سلطة النقد

على سبيل المثال اقترحت . رافهاوالتراخيص بالنسبة للمؤسسات المالية غير البنكية التي تقع في نطاق إش

 الفلسطينية أنها مفتوحة إلمكانية السماح لمؤسسة تمويل متناهي الصغر بأن تأخذ ادخار بشرط إال طة النقدسل

 الفلسطينية إلى أنها ، وأشارت سلطة النقد)لمثال بناء على إقراضعلى سبيل ا(يكون هناك وسيط لهذا التمويل 

  . تمويل المتناهي الصغرقد تدخل بعض التعديل على النظم والتشريعات الخاصة بمؤسسات ال

  

  قطاع البنوك   -ب 
  

ين وبنك القاهرة عمان ، من بنكين فقط وهما بنك فلسط1993زاد حجم قطاع البنوك زيادة ملحوظة منذ عام 

 بنك أجنبي، بما 12وتتكون البنوك من عشرة بنوك فلسطينية، و.  فرعا138ًأكثر من حالياً  تملك  بنك22إلى 

  .  هناك أربعة بنوك أسالمية22ن هذه البنوك الـ  بنك عربي، ومن بي11في ذلك 

  

، وتلزم سلطة النقد 7 مليار دوالر أمريكي4تقدر اإليداعات في مؤسسات التمويل الرسمية بأكثر من 

من القرض في نسبة اإليداع، وهو األمر الذي يفشل كثيرون في فعله، % 40الفلسطينية البنوك باالحتفاظ بـ 

 يتزايد في مقابل االنهيار الذي حدث في داعات أساسي ولم يتأثر باألزمة إذاإليوعلى الرغم من أن مبلغ 

وعلى . العامين الماضيين، إال أن البنوك التجارية الرسمية تركز باألساس على السوق المتصاعد بدرجة كبيرة

ال أنه ال يوجد الرغم من أن هناك نسبة كبيرة من فروع البنك للسكان وأن تلك الفروع تقدم حسابات توفير إ

  . بنك يقوم بعمل مشروعات تجارية أساسية في حسابات اإليداع ذات الرصيد الصغير
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

تشتمل البنوك الكبيرة والتي تستخدم على نطاق واسع في فلسطين اليوم على بنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان 

وجودة التي يتم تقديمها في والبنك العربي، وتعرض منتجات اإليداع الخاصة بها هنا كمرجع للخدمات الم

  . السوق

  

  بنك فلسطين  )1
  

وقد كان يعمل في كل  في غزة، 1961 عمله في عام محلي أكبر وأقدم بنك  الذي يعدبدأ بنك فلسطين

 60000 في غزة، وأكثر من 13 فرع في الضفة الغربية و17األراضي الفلسطينية المحتلة، مع وجود 

  . 8عميل

  

 الفلسطينية، فأنه يقدم مجموعة كاملة من الخدمات البنكية التي تستهدف ة النقدومع خضوع بنك فلسطين لسلط

وقد كان لديه في . الجانب األعلى من السوق بما في ذلك المؤسسات والمستوردين والمصدرين والموظفين

عام أغلق هذا البرنامج في ه  عميل ولكن2000السابق برنامج للتمويل المتناهي الصغر يخدم ما يقرب من 

، وفي الوقت الحالي ليس لدى بنك فلسطين أي خطة فورية للوصول إلى العمالء األفقر،  بسبب األزمة2003

من قروضه للتشريع % 40وهو ما يتماشى مع وبصفة خاصة هؤالء الذين يسعون للحصول على ائتمان، 

  . الخاص باإليداعات

  

أقل مبلغ لفتح حساب لإليداع العادي وخار والتعليم، اإليداع العام، واالد: ولبنك فلسطين ثالث منتجات ادخار

 دوالر أمريكي، فيمكن للعميل أن يقوم بعمليات سحب وإيداع يومياً وهو مؤهل للحصول على فائدة 200هو 

 دوالر 200 دوالر أمريكي، والحد األدنى من حساب االدخار هو 200لو أن الرصيد لم يقل عن % 5

 20000 إلى 1000لين للدخول في سحب على جوائز شهرية فيما بين وأصحاب الحسابات مؤهأمريكي، 

دوالر أمريكي، ولكن دون أن تكون هناك فوائد تدفع على هذه النوعية من االدخارات، أما حساب التعليم فهو 

حساب ادخار طويل المدى لهؤالء الذين يريدون االدخار لتعليم أوالدهم، وهي نفس شروط اإليداع بالنسبة 

  . اع العادي ولكن بال أي سحب يوميلإليد

  

  بنك القاهرة عمان  )2
  

يعد بنك القاهرة عمان واحداً من البنوك التجارية في فلسطين والذي يهدف إلى الوصول بأنشطته للفقراء، 

وخدمة العمالء الفقراء الفلسطينيين بناء على القرار الذي أقره مجلسه للبدء في برنامج ائتمان متناهي الصغر، 

ومن المحتمل أن يبدأ البرنامج سريعاً  البنك حالياً خريطة طريق ويسعى الشركاء للبدء في البرنامج، ويضع

حيث أنه يتفاوض بشأن اتفاقية للضمان حالياً مع الشريك المحتمل، وتخطط اإلدارة إلقامة وحدة للتمويل 

ومع وجود . من الفروع% 50المتناهي الصغر في المكتب الرئيسي، ومنافذ للتمويل المتناهي الصغر في 
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 دوالر أمريكي فأن المنهجية ستعتمد على اإلقراض القائم على 10000 إلى 500قروض تتراوح ما بين 

التدفق النقدي وليس على الضمانات، على الرغم من أنها قد تستخدم واحد أو اثنان من الضامنين للضغط على 

  . األقران، مقابل المرتبات الخاصة بالعاملين

  

 فروع تحت اإلنشاء، وليس للمنتجات االدخارية 3 فرعاً و16ي الوقت الحالي لدى بنك القاهرة عمان وف

 كحد  دينار أردني200الجوائز مطلوب وجود / أرصدة للحد األدنى، ولكي تكون مؤهل للدخول في السحب

بعمل سحب شهري ويقوم البنك .  شيقل إسرائيلي جديد1000000أدنى، ويتم السحب مرتين في السنة على 

ويقوم البنك بعمل سحب ربع سنوي على .  شيقل إسرائيلي جديد، وذهبية فولكس فاجن50.000بـ 

، )فائدة بسيطة، وليست مركبة(عائد على الرصيد اليومي % 0.5 شيقل إسرائيل جديد، ويقدم البنك 250.000

 دوالر 1500يداع هو  دينار أردني، ومتوسط اإل200وال يضع أي مصروفات على األرصدة أقل من 

  . أمريكي

  

  البنك العربي  )3
  

ويقدم البنك نطاق كامل .  مكتب في كل من الضفة الغربية وغزة30 فرع رئيسي مع إجمالي 14للبنك العربي 

 ومنتجات االئتمانمن الخدمات التي تشتمل على كروت السحب النقدي، وكروت االئتمان والفيزا، 

دمات التجزئة تقريباً مثل الفروع فيما عدا الخدمات التجارية مثل خطابات خوتقدم المكاتب كل . واإليداعات

  . االئتمان

  

والحد . يقدم البنك ادخار بثالث عمالت إال وهي الشيقل اإلسرائيلي ، والدوالر األمريكي، والدينار األردني

 لكي يكون مؤهالً دوالر أمريكي، 500رصيد الجاري بالنسبة للحساب الجاري األساسي هو الاألدنى من 

 دوالر 200والحد األدنى لكي يفتح البنك حساباً هو  شهر، 12 ستة إلى للعائد الذي ينتج عنه فائدة من

أمريكي، أما ما هو أقل من هذا فأنه يعتمد على حكم كل مدير فرع، في بعض األحيان يقوم البنك ببعض 

ألساسية فأن البنك أيضاً به حسابات ادخار إيداع إلى جانب الحسابات الجارية ا. االستثناء للطلبة أو غيرهم

 دوالر أمريكي، ويقدم البنك لهذه الحسابات معدالت فائدة أعلى، وبه أيضاً حسابات 5000بحد أدنى رصيد 

  . وتختلف معدالت الفائدة بناء على المدة الزمنية. إيداع لمدة أسبوع، وشهر، وثالث شهور، وست شهور وسنة

  

 500بي العمالء وفقاً لحجم اإليداع، فعمالء التجزئة هم الذين يصل رصيدهم إلى ما بين ويصنف البنك العر

إلى أكثر من الشركات فهم هؤالء الذين تصل أرصدتهم / أما العميل الخاص.  دوالر أمريكي100.000 –

ستخدم البنك مدة اإليداع على حسابات اإليداع، وقد اويتم حساب الفائدة في نهاية .  دوالر أمريكي100000

قدم جوائز على استخدام كروت السحب النقدي وكروت ز لجذب اإليداعات في الماضي، والعربي الجوائ

 300 دوالر أمريكي على األرصدة التي بها 100.000وسيبدأ البنك في أكتوبر في تقديم جائزة قدرها . الفيزا

فقد عمل البنك العربي بجد مع . فقريجتذب هذا الرصيد األدوالر أمريكي كحد أدنى، ومن المتوقع أن 

، وبموجب هذه البرامج فأن البنك ، ومؤسسة التمويل الدوليالممولين مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

إذ أن الكالم " منح" بصفة عامة أن هذه البرامج يدرك الناس. صل على مزيد من الضمانات المريحةسيح

  . وذلك وفقاً للعاملين في البنك ممولةينتشر سريعاً بأن هذه برامج 

  

  بنك الرفاة  )4
  

 األحدث في قطاع البنوك التجارية، وكذلك هو األول وبنك التمويل المتناهي الصغر التجاري يعد بنك الرفاة

وقد تلقى بنك الرفاة الدعم من كل من مؤسسة التمويل الدولي . الوحيد في فلسطين، وفي حدود الشرق األوسط

دعم التمويل المتناهي الصغر والصغير لالنتعاش  مشروعالوكالة األمريكية للتنمية الدولية من وكذلك تمويل 

التي % 40 مليون دوالر أمريكي، و30، باستثمار رأس مال قدره 2005م اوقد تأسس البنك في ع. والتحول

وقد تم . مين ترستتمثل رأس مال من الشركات الرئيسية في فلسطين بما في ذلك بالتال، وباديكو، شركة التأ

وعلى الرغم من أنه .  حامل سهم19000إدراج البنك حالياً في قائمة البورصة الفلسطينية، ولديه ما يقرب من 

يوصف بأنه بنك للتمويل المتناهي الصغر إال أن بنك الرفاة يخدم أيضاً عمالء الشركات كجزء من خطة 

أسلوب لتحقيق ربحية سريعاً لحاملي مخاطر وكذلك إستراتيجية تنويع الويرى هذا على أنه حكمة و. عمله

  . األسهم

  

 دوالر أمريكي ولكن ينوي تخفيضه ليصل إلى 7000 تقريباً لقرض في المتوسط في بنك الرفاةحجم ايبلغ 

شغيل وسيقوم أيضاً بت. وله فرع واحد كامل وسيفتتح فروعاً في غزة وفي نابلس قريباً.  دوالر أمريكي3000

ة من خالل كرنية والهياكل األخرى الخاصة بالشها اآلن في داخل الهياكل التعاو والتي يتم تجهيز،"منافذ"سبع 

التي تقدمها البنوك التجارية األخرى بما في ذلك التمويل كويقدم البنك خدمات كاملة . تجميع الموظفين

  . واالدخار والتأمين واالستثمار والتحويالت وخطوط االئتمان وخطابات الضمان

  

 5000لمجموعاته التي تصل حالياً في المتوسط إلى " إجباري"أما فيما يتعلق باالدخار يطلب البنك ادخار 

ويقدم االدخار باألساس من .  شخص12دوالر أمريكي بالنسبة للمجموعات التي تتكون ما بين ثالثة إلى 

تصل القروض إلى عشرة ويمكن أن . خالل الضمان على القروض مقابل تقديم حسابات إرادية للعمالء

وهناك أيضاً أشكال أخرى من الضمانات مثل الذهب . أضعاف ما هو في رصيد التوفير الخاص بالمجموعة

ال يبدو أن هناك تأكيد من قبل البنك على ويحافظ البنك على حسابات ادخار إرادية معروفة ولكن . والضامنين

  . تعبئة الحسابات الصغيرة بصفة عامة

  

  مويل المتناهي الصغر  قطاع الت-ج
  

 تعمل في التمويل المتناهي الصغر في األراضي سات للتمويل المتناهي الصغرحالياً هناك عشر مؤس

وشركات الفلسطينية المحتلة، وتتنوع تلك المؤسسات في هياكلها القانونية لتشتمل على منظمات غير حكومية، 

لالئتمان فقط، وغير مسموح ألي منها قانوناً بتعبئة كثير من تلك المؤسسات هي . ال تحقق ربح، وتعاونيات



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين : والرواد في هذه الصناعة هم. والقيام بدور الوسيط لالدخار

التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، وفلسطين لالئتمان بالشرق األدنى، وقسم الفلسطينيين 

وتملك هذه المؤسسات فيما . ، وجمعية سيدات األعمال الفلسطينية، ومؤسسة اإلسكان التعاوني فلسطينوالتنمية

 اثنان من وقد ساعد. من حافظة القروض في األراضي الفلسطينية المحتلة% 80من العمالء و% 90بينها 

والمركز العربي فلسطينية مؤسسات التمويل المتناهية الصغر الفلسطينية أال وهي لجنة اإلغاثة الزراعية ال

  .  وتنظيم التعاونيات االئتمانية التي تعبئ اإليداعات لصالح عضويتها على إقامةللتنمية الزراعية

  

دعم التعاونيات المحلية، فأن هذا التقرير يقدم نظرة مفصلة على لجنة ا أن الجزء األكبر في المنظمتين يوبم

ال تهدف إلى ، كمنظمة 1983 اإلغاثة الزراعية الفلسطينية في عام تأسست لجنة. اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

لعمل مع النساء الريفيات لمساعدة عائالتهن لكي تكون بها اكتفاء ذاتي، وقامت بتدريب النساء تحقيق الربح، ل

وبدأت لجنة اإلغاثة الزراعية . على تقنيات الزراعة الحديثة، وكذلك الحقوق القانونية وحقوق اإلنسان

، فقد ساعدت اللجنة في تنظيم النساء في مجموعات 1994الفلسطينية برامج االئتمان الخاصة بها في عام 

ونتيجة وذلك بتمويل من الهيئات التمويلية النمساوية واألسبانية، لحصول أعضائها المحترمين على قروض 

 تم تدريب لجنة اإلغاثة الزراعية للحصول على مزيد من المساعدة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد

الفلسطينية ليكون قادراً على تقديم الدعم الفني للمجموعات لكي تكون قادرة على إدارة نفسها، واالحتفاظ 

  . بالسجالت األساسية للحساب وفتح حسابات بنكية وسجل مع وزارة العمل

  

بالدعم الفني والمنح عند اإلقراض وذلك ية  مجموعة تعاون12واليوم تدعم لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية 

إلغاثة الزراعية  لجنة ل12وتغطي التعاونيات الـ . اعيةمع زيادة التمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزر

 كان هناك أكثر 2007 يونيو 30ففي .  موقعا132ًالفلسطينية كل المناطق في الضفة الغربية وغزة ذات الـ 

 مليون دوالر 2.9 القروض الخاصة بلجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية بأكثر من وحافظة.  عضوا6700ًمن 

بأكثر ) لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية/ منها من تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية% 25(أمريكي 

  .  مدخرة4700 األعضاء من  مليون دوالر أمريكي في ادخار2ب مقترض نشط، وتحتفظ 2000من 

  

لكن على الرغم من أن لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية تدعم التعاونيات إال أن التعاونيات ال زالت تصارع و

العائد الضعيف، وضعف االدخار، وعدم المطالبة برسوم لتغطية : وال تعمل على أساس مستمر لعدة أسباب

مخاطرة على عملها جنة، مما يفرض  الدعم الفني المقدم من اللسعر الفائدة على القروض لألعضاء وتقليل

تنوع المنتجات المقدمة علق بعدد األعضاء الذين تخدمهم والمستقبلي ويحد بشدة من إمكانيات التوسع، فيما يت

وهذا يثير التحفظ  بالنسبة لألمان على المدى الطويل لمدخرات األعضاء وبصفة خاصة ألن إعانات . أيضاً

فة إلى أنه ال يوجد أي مجال لكي تعمل أي جهة ممولة مع لجنة اإلغاثة هذا باإلضا. الممولين أصبحت أقل

الزراعية الفلسطينية أو لكي تقدم الدعم الفني للتعاونيات، ولكن العمل الذي يقوم به فريق عمل اللجنة الذين 

تكريس يعملون مع مبادرات أخرى وكذلك مع لجان التعاونيات التي تم انتخاب أعضاءها،  إن االفتقار إلى 

العاملين في لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية يترجم إلى انتباه غير كافي للتنمية الخاصة بأفراد التعاونيات، 

  ). كل من القروض واالدخار(وتدريب مسئولين القروض وإيجاد المنتجات المناسبة 

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

نمية وجمعية سيدات تحصل مؤسستان من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وهما فلسطين لالئتمان والت

. أعمال فلسطين على ادخار إجباري ولكن األولى تعمل على وضع خطة للتخلص من هذا األمر في منهجيتها

ن إيداعات العمالء  دوالر أمريكي م40.000ما يقرب من أما جمعية سيدات األعمال فما زالت تحافظ على 

 معظم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر األخرى .وهو المبلغ الذي تحتفظ به في حساب نيابة عنهم في بنكها

  .  مقترض نشيط3000صغيرة للغاية بها أقل من 

  

عبر كثير من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر والتي تمثلها شبكة التمويل المتناهي الصغر الفلسطينية عن 

عل هذا، وهناك أيضاً اهتمامهم بادخار الوسطاء، ولكن هناك عملية معقدة للحصول على إيضاح قانوني لف

ريم أبوشي إنه من نطاق اهتمام كل مؤسسات . قضايا تتعلق بالقدرة الداخلية، وقد أشار رئيس الشبكة، أ

التمويل المتناهي الصغر السعي للحصول على تصريح كمجموعة أو من خالل الشبكة، بدالً من السعي 

واألكثر من هذا فأن . تناهي الصغرللحصول على تصريح بصفة فردية كمؤسسات منفصلة للتمويل الم

ي يتطلب موافقة المجلس الرسمية، ومع وجود االنقسامات في نمخاوف الشبكة من السعي وراء التطوير القانو

  . البيئة السياسية فأن النتائج مثل المخرجات ال يمكن التنبؤ بها وربما تؤدي إلى نتيجة سلبية

  

  القطاع غير الرسمي   -د 
  

لرسمي من مؤسسات لالدخار واالئتمان التي ال تعتبر كيانات قانونية رسمية ولكنها تعمل يتكون القطاع غير ا

في توفير الخدمات المالية، ومن أكثر األنواع الملحوظة لهذه الكيانات في فلسطين هي جمعيات االئتمان الدوار 

 قطاع عة مساعدة الفقراء فيويلقي تقرير مجمو. شمال الضفة الغربيةواالدخار، والتي تنتشر للغاية في غزة و

التمويل المتناهي الصغر الضوء على المنظمات القائمة على المجتمع ومقدمي الخدمات التأمينية بصفة غير 

وقد . مقرضي األموال على أساس أنها مؤسسات أخرى تخدم االحتياجات المالية لمنازل الفقراءعلى رسمية، و

ال أن جمعيات االئتمان الدوار واالدخار فقط تقف على أنها وجد بحث السوق الذي قامت به  بنيان غلوب

مقدمي خدمة غير رسمية وواضحة للغاية حيث أنه لم يذكر أي من العمالء المحتلمين أي من المؤسسات 

   .األخرى

  

V.  خصائص الطلب على االدخار  
  

  عرض مختصر   -أ 
  

مالء وكالة الغوث الدولية لغوث يقدم لنا تقرير موازي تقييم مفصل لسوق الخدمات االدخارية الخاص بع

وقد اشتمل بحث . وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى وغيرهم من الفقراء اآلخرين في فلسطين

 التي تقدم نتائج نوعية عن مدخرات مناقشات المجموعة البؤريةالسوق على أسلوبي بحث مكملين إال وهما 

 الشامل، الذي يقدم نتائج كمية والمسحونه بشأن نماذج االدخار، الناس وعاداتهم الخاصة باإلنفاق وما يفضل



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

إحصائية وثيقة الصلة بشأن مستويات الدخل وأنماط االدخار واإلنفاق، وأولويات من يجرى عليهم المسح 

وقد تم إجراء البحث في حي الرمال بغزة، ونصيرات، وجنين وبيت لحم، . بشأن اختيار منتجات االدخار

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق  أفرع وكالة الغوث الدولية لغوثلمناطق التي بها مكاتبحبرون وهي ا

  . األدنى

  

 استيعاب محدودة لالدخار بسبب األزمة االقتصادية قدرةوبصفة عامة توصلت الدراسة إلى أنه حالياً هناك 

تلقي الدراسة الضوء أيضاً على أن ولكن . السياسية والضغوط المفروضة على األنشطة التجارية والمعيشية

 محتملة لالدخار وأن العمالء بالفعل يدخرون بطرق غير رسمية متنوعة، على الرغم من رغبةهناك 

 ما استيعابهم أنهم يفعلون هذا، يدرك من يجرى عليهم السمح بوضوح فوائد االدخار ويستوعبوها، وغالباً

  .  التي ال يمكن التنبؤ بها بشأن مستقبلهمالظروفتدور تلك األسباب حول تعليم أوالدهم و

  

لى أنه عندما يتعافى الوضع االقتصادي على المدى المتوسط والطويل، التالي فأنه من المحتمل أن نخلص إوب

فأن القدرة على االدخار ستتماشى مع رغبة الناس في االدخار لتؤدي إلى طلب واضح على المنتجات 

نت أحداث األزمة السابقة مثل االنتفاضة الثانية أدوات لحث الكثير من المنازل االدخارية في المستقبل، وقد كا

وهكذا فأن هناك فرصة سوق . مجتمعييير على االدخار، ومن المتوقع أن تستمر األزمة الحالية في إحداث تغ

  . محتمل في بيئة األزمة الحالية

  

ألدنى في وضع فريد لدعم اختيارات ين بالشرق ا وتشغيل الالجئين الفلسطينيتعد وكالة الغوث الدولية لغوث

الدخار اآلمن بالنسبة لعمالئها ولغيرهم من الفقراء في فلسطين بصفتها أقوى مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر 

  . في السوق وبصفتها وكالة لألمم المتحدة تحظى بالثقة الكاملة للشعب الفلسطيني

  

  سوق االدخار الحجم المتوقع ل  -ب 
  

 مليار دوالر أمريكي، ويعد هذا الرقم ضخم 4ستوى الحالي لإليداعات في البنوك الفلسطينية أكثر من يمثل الم

عند أخذ المساحة االقتصادية واألزمة المتكررة في األراضي المحتلة الفلسطينية في االعتبار، فعلى الرغم من 

د، إال أنها ال تعتبر ضخمة للغاية شركات وكذلك حسابات أفرايداعات تشتمل على كل من حسابات أن تلك اإل

ألنه معروف أن كثير من الشركات واألفراد الموسرين يستثمرون خارج األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل 

وقد أشارت السلطة المالية الفلسطينية إلى أن اإليداعات زادت فعلياً في العامين . الوضع االقتصادي السياسي

ويجب أن تمثل أيضاً قدرة . في قطاع البنوك التجارية في مناطق وفروع جديدةالماضيين، وهذا بسبب التوسع 

الشتات الفلسطينيين والتحويالت التي تتدفق على االقتصاد، وهذا بصفة خاصة يحتاج إلى مزيد من الدراسة 

  . لفهم دور التحويالت في دعم االدخار المحلي

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

إيداع " برامج"في التوسع في شبكات أفرعها، وفي تنفيذ  الكثير من البنوك التجارية مستمرتشير حقيقة أن 

خاصة لتقدم مزيد ومزيد من الجوائز إلى أن البنوك الرسمية تشهد المزيد من النمو في مجال االدخار وهو 

  . األمر الذي لم يستغل بعد

  

أظهرت نتائج أبحاث  أمر معقد وال توجد أي وسيلة لقياسه، وقد الفقراءيعد تقدير حجم السوق المتوقع الدخار 

وكشفت مجموعات المناقشة . من األفراد الذين أجري عليهم المسح ليس لديهم حسابات بنكية% 45السوق أن 

البؤرية أن العديد من الفقراء ال يستخدمون البنوك لالدخار على اإلطالق بل لتلقي تحويل مرتباتهم، وهكذا فأن 

  .د كبير من األفراد الذين ال يدخرون حالياً في المؤسسات الرسميةرقم األربعة مليار المذكور عاليه يستبعد عد

  

، يشير 9 مليون فوق سن العشرين1.5 مليون منهم 3.7يصل تعداد السكان في األراضي الفلسطينية إلى 

 بالغ حالياً ال يتعاملون مع البنوك 675.000من البالغين ليس لديهم حسابات بنكية أن هناك % 45افتراض أن 

لسطين، وقد كشفت المجموعات البؤرية التي تمت مناقشتها ألجل هذا البحث أن العائالت تتطلع لفتح في ف

ادرين أو إذا كانت لديهم القدرة على هذا، لكي يدخروا ألجل تعليم أوالدهم وا قحسابات ألوالدها عندما يكون

الياً الذين ال يتعاملون مع البنوك، لمدخرات أكثر من السكان البالغين حويتعدى السوق المحتمل ل. مستقبلهمو

واألكثر من ذلك فأن كثير من هؤالء الذين يستخدمون البنوك ال يستخدمونها في االدخار سواء كان هذا بسبب 

عدم قدرتهم على االدخار في الوقت الحالي أو عدم رغبتهم في االدخار في البنوك، وهكذا فأن هناك قطاع 

ء الذين يحتفظون بحسابات بنكية مع المؤسسات التجارية ولكن بإمكانهم أن سوق محتمل كبير بالنسبة لهؤال

  . يدخروا بطرق أخرى بل يدخرون

  

طلب الفقراء على حسابات خدام منظومة مختلفة قليالً، تقدر المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء باست

، أشارت مجموعات 10منزالً 200000االدخار ذات الرصيد الصغير وخدمات تحويل األموال بأن يكون 

 أن العديد من األفراد في داخل المنزل يمكن بل ولديهم حسابات منفصلة، وعادة  إلىالمناقشة البؤرية بوضوح

 إلى عشرة أفراد، فأن 6ما تكون في بنوك مختلفة، وبما أن المنزل الفلسطيني في المتوسط يتكون ما بين 

 مليون، ومن الواضح أن هذا عدد كبير من 2 إلى 1.2اوح ما بين العدد الفعلي للحسابات من المتوقع أن يتر

  . األفراد ذلك باعتبار أنه يمثل نصف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وغزة

  

وأخيراً فأنه من المهم أن نتذكر أن الفلسطينيين يدركون أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى هو كيان غير ع لوكالة الغوث الدولية لغوثتابالمتناهية الصغر ال

بنكي وال يهدف إلى الربح، وتظهر رغبة الناس في فتح حسابات مع قسم التمويل المتناهي الصغر 

بالشرق األدنى  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  الغوث الدولية لغوثوالمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة

جرى عليهم المسح ألجل أغراض هذا البحث تظهر أن قسم من األفراد الذين ُأ% 90حيث أن هناك أكثر من 

 وتشغيل الالجئين تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثالتمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

هذا العدد الضخم من السوق المحتمل من منازل الفقراء الفلسطينيين بالشرق األدنى لديهم القدرة على استيعاب 

  . في فلسطين والذين يدخرون حالياً بطرق رسمية وغير رسمية

  

  النتائج األساسية في بحث السوق   -ج 
  

كما ذكرنا سابقاً اشتمل البحث على كل من مجموعات مناقشة بؤرية ومسح، وقد غطى ست من المواقع 

الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، ولمزيد من األساسية حيث تعمل وكالة الغوث 

الوصف التفصيلي للنتائج، نشجع القارئ على استعراض تقرير بحث السوق كامالً، فلم يعرض هنا سوى 

  . النقاط األساسية كمقدمة للتوصيات

  

  أنماط الدخل 

سح يحصلون على دخل شهري، ومعظم تؤكد أنماط دخل المنزل على أن أغلبية من أجرى عليهم الم •

  .  شيقل إسرائيلي جديد شهريا5000ًالدخل اإلجمالي للمنزل هو أقل من 

 شيقل 1000أكثر من ثلث من أجري عليهم البحث أعلنوا أنه لديهم دخل شهري فردي أقل من  •

 . إسرائيلي جديد

  

  عادات االدخار 

الدخار وهذا نتيجة لألزمة االقتصادية التي  القادرين حالياً على اقلة ممن أجري عليهم البحث هم •

بدأت مع االنتفاضة الثانية والوضع السياسي الحالي الذي يضع ضغوطاً على مستويات دخل الناس 

  . وعلى تضخم أسعار الكثير من البضائع األساسية

ي ال يوجد أي فرق جوهري في قدرة من أجري عليهم الدراسة على االدخار في المدن المختلفة الت •

 . تم إجراء المسح فيها

نقدي مثل شراء أرض تعتبر الحسابات البنكية أكثر طريقة شائعة لالدخار في حين أن االدخار غير ال •

 .  أيضاً طريقة آمنة لتخزين النقودأو بناء منزل يظهر على أنه

تنبؤ عادة ما يكون السبب وراء االدخار في معظم الحاالت هو االستعداد للظروف التي ال يمكن ال •

بها في المستقبل في حين أن االدخار للتعليم هو األقل انتشاراً وفقاً لما تظهره مناقشات المجموعات 

 . البؤرية

 . هناك فرق إقليمي في استخدام أساليب االدخار المختلفة •

 ال يبدو أن االدخار مرتبط بمستويات الدخل  •

حث من اإلناث قالوا أنهن يستخدمن على عكس نتائج المجموعات البؤرية فأن من أجري عليهم الب •

 .ة كوسيلة لالدخار مقارنة بالرجالالبنوك أكثر ويستثمرن أكثر في الماشي

يعد االدخار من خالل االستثمار في األرض طريقة أكثر شيوعاً بين الناس ذات المستويات العالية  •

د من ذوي الخلفيات في التعليم، في حين أن أساليب االدخار األخرى عادة ما يستخدمها األفرا

 . التعليمية المختلفة بدرجة متساوية



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  

  أنماط االدخار واإلنفاق 

ينفقون % 90تتماشى قيمة اإلنفاق الخاصة بمنازل من أجري عليهم البحث مع أنماط الدخل، فتقريباً  •

  .  شيقل إسرائيلي جديد شهريا3000ًأقل من 

 ها المواصالت والتعليم تنفق الكمية األكبر من اإلنفاق على الطعام ثم يتبع •

 اإلنفاق في الضفة الغربية بصفة عامة أعلى من غزة  •

  

  خصائص المنتج 

بالنسبة للكثير ممن أجري عليهم المسح يعد األمان أهم عامل عند اختيار مكان االدخار، في حين  •

تبر الحرية في تحتل العائدات األعلى وخدمة العميل الجيدة المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وتع

  . السحب في أي وقت خاصية تقدر جداً حيث أن الناس يبحثون عنها عند اختيار أداة االدخار

على الرغم من أن األمان هي الخاصية التي يبحث عنها معظم الناس في المؤسسة المالية فأن هناك  •

العالية على األمان جري عليهم البحث في حبرون وجنين ونابلس العوائد فروق إقليمية، فيفضل من ُأ

كأولوية أولى بالنسبة لهم، أما األولوية الثانية والثالثة فتظهر بعض الفروق اإلقليمية على الرغم من 

 . أنه بصفة عامة السحب المفتوح وخدمات العميل الجيدة تحتل األماكن األولى

% 90 من  وأكثرROSCAsيبدو أن هناك بعض التفضيل الواضح للمؤسسات المالية في مقابل  •

عبروا عن اهتمامهم بمنتجات االدخار التي يقدمها قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنىتابع لوكالة الغوث الدولية لغوثالمتناهية الصغر ال

جديد، في  شيقل إسرائيلي 300يبحث معظم من أجري عليهم هذا البحث عن فتح حسابات أقل من  •

 .  شيقل إسرائيلي جديد100حين أن الثلث يحبون أن يكونوا قادرين على فتح حساب بأقل من 

بالنسبة لمعظم من أجري عليهم البحث فأن الحد األدنى من الرصيد المطلوب شهرياً يجب أال يتعدى  •

سحب في  شيقل إسرائيلي جديد، وسيرغبون في إيداعات شهرية مع أن يكونوا قادرين على ال200

 . أي وقت

يتشابه اإلناث والذكور بدرجة كبيرة فيما يفضلونه بشأن نوعيات ونماذج المنتج، وهناك نسبة أعلى  •

، ويفضل من أجري عليهم البحث من اإلناث فتح حساب ROSCAقليالً من النساء يهتممن ب

 . بدرجة أقل وأرصدة أقل

 . خارهمتعد دفاتر العمالء هي االختيار المفضل لتتبع رصيد اد •

عند اختيار أدوات االدخار يبحث من أجري عليهم البحث عما يناسبهم، فهناك تقريباً ثلثين ال  •

 شيقل 10 كيلومتر للوصول إلى الفرع ويرغبون أال ينفقوا أكثر من 2يرغبون في االنتقال ألكثر من 

إنفاق أكثر من إسرائيل جديد على المعامالت، هذا باإلضافة على أن معظم الناس ال يريدون في 

 . نصف ساعة من وقتهم في المعاملة

جري عليهم المسح، في حين أن يعد حساب التوفير للتعليم هو نوعية المنتج التي يقدرها معظم من أ •

 .  مهتمين بحاالت الطوارئ أو اإلسكانوان سيكونكثيري

لة الغوث الدولية تابع لوكالو أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال •

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى سيقدمون منتج ادخار، فأن من أجري عليهم لغوث



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

البحث سيحثون عن معدالت فائدة أعلى وقدرة على السحب المفتوح، ويقدر كثيرون نظام السحب 

 . كحافز لالدخار

  

  توصيات المنتج   -د 
  

 هناك رغبة قوية فيما بين المنازل الفقيرة على االدخار وبصفة بناء على نتائج بحث السوق، من الواضح أن

 تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثخاصة مع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، وقد حد الجو االقتصادي الحالي من قدرة الناس على االدخار 

، ROSCAs على الرغم من أن كثيرين يستمرون في فعل هذا بطرق غير رسمية، وذلك من خالل وذلك

  . ومن خالل االستثمارات المستمرة في مشروعات السكن واألرض والحصول على دخل

  

هناك عدة قضايا أساسية تظهر من البيانات التي تم الحصول عليها أثناء دراسة البحث هذه والتي وجهت 

نتج المعروضة هنا، أوالً وقبل كل شئ حقيقة أن المنازل في فلسطين ووفقاً للجو االقتصادي توصيات الم

 شيقل إسرائيلي جديد لفتح 300الحالي ال يمكن أال أن توفر مبالغ صغيرة للغاية، حيث ذكر كثيرون أقل من 

لمناقشة البؤرية  شيقل إسرائيل جديد كحد أدنى للرصيد الشهري، وفي أثناء مجموعات ا200الحسابات و

  .  شيقل إسرائيلي جديد100 في حدود ROSCAsتراوحت المبالغ الخاصة بـ 

  

ثانياً كانت أهمية االدخار للتعليم واضحة في كل من نتائج المجموعات البؤرية والمسح وهي خاصية مميزة 

  . للطلب الذي يظهره السوق الفلسطيني

  

عتبر واحدة من أهم الخصائص التي تطالب بها غالبية ثالثاً، أن الحصول على المدخرات في أي وقت ت

المشاركين في هذا البحث على الرغم من أنه بين المجموعات التي تحصل على دخل أعلى فأن هناك أيضاً 

  . اهتمام أيضاً باإليداعات

  

جات بناء على تلك الخصائص الثالث األساسية فأن هناك ثالث منتجات قروض مقترحة، بالنسبة لتلك المنت

فأن التسعير هو المحتمل بشأن دراسة التكلفة األكثر تفصيالً والتي يظهر أن هناك حاجة إلجرائها من قبل قسم 

التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 

هنا حالة السوق، وليست بالضرورة المتوقع لجدوى تعكس التوصيات المذكورة . الفلسطينيين بالشرق األدنى

  . تكلفة إدخال تلك المنتجات

  

i.  الحساب الجاري –االدخار األساسي   
  

قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات سيخدم هذا المنتج كعمود فقري لمنتجات االدخار الخاصة ب

جئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، يرغب  وتشغيل الالتابع لوكالة الغوث الدولية لغوثالمتناهية الصغر ال



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

العمالء الذين يفتحون حسابات أخرى في الحفاظ على الحساب الجاري األساسي، سينافس هذا النوع من 

ويجب أن تشتمل الخصائص األساسية . المنتجات بكفاءة مع الحسابات الجارية المعروفة التي تقدمها البنوك

  : المنافسة بفعالية مع األخذ في االعتبار ما يفضله األفرادلهذا المنتج لكي يكون قادراً على 

  

   شيقل إسرائيلي جديد 20ال حد أدنى للرصيد أو حد أدنى  •

 السحب في أي وقت  •

 ال مصروفات على السحب  •

 . أي سعر فائدة بناء على تمرين التكلفة ولكن أعلى من الذي تقدمه البنوك األخرى •

  

ii.  شهر12 ،9، 6، 3( وديعة موسمية –ادخار  (  
  

اقتصر الطلب على هذا المنتج على األفراد من طبقات الدخل األعلى أو هؤالء الذين يطلبون أسلوب منظم، 

ولكن يعتقد الفريق أن هذا المنتج . وهكذا فأن الطلب على مثل هذا النوع من المنتج سيكون أكثر محدودية

 هناك مقايضة فيما بين العوائد والقدرة على سيخاطب رغبة األفراد في تعظيم العوائد، ومن الواضح سيكون

السحب في أي وقت، فأن الطريقة الوحيدة الفعالة للتعامل مع هذا هو أن تتبع أساليب البنوك المعروفة التي 

  . تقدم منتجين مختلفين للتعامل مع نوعين مختلفين من التفضيل

  

تي تقدم حالياً حوافز واضحة في شكل سحب وبما أن هذا المنتج سينافس مع منتجات البنوك المعروفة، وال

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى ستكون بحاجة ألن فأن الوكالة الغوث الدولية لغوثوجوائز 

تضع نفسها بطريقة ما لكي تجذب األفراد ذوي الدخل المنخفض في قطاع هذا السوق، والذين قد ال يكون 

 التي تتطلبها البنوك األخرى لكي يكونوا مؤهلين للحصول على عائد  دينار أردني، أو أعلى200لديهم 

 دوالر أمريكي، ويمكن أن 50ويقترح الحد األدنى من الرصيد بـ . وللدخول في السحب على الجوائز

 شهر وفقاً لمنتجات البنك المعروفة، ومن المناسب أن يقدم قسم التمويل 12 إلى 3تتراوح الفترات ما بين 

 وتشغيل الالجئين تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثالصغر والمشروعات المتناهية الصغر الالمتناهي 

الفلسطينيين بالشرق األدنى عوائد أعلى قليالً من تلك التي تقدمها البنوك التجارية ولكن مرة أخرى سيتطلب 

  . هذا إتمام لتمرين التكلفة قبل تحديد الجدوى

  

iii.  ادخار التعليم  
 شيقل إسرائيلي جديد وحقيقة أن 200 إلى 100عظم المنازل ال يمكن أن تدخر إال ما بين إذا عرفنا أن م

 شيقل إسرائيل 1400 إلى 700الرسوم الدراسية والمصروفات الخاصة بالمدارس والجامعات تتراوح ما بين 

ن أن جديد كل فصل دراسي، فمن الصعب أن نحقق رغبة العمالء بعد معرفة قدرتهم على االدخار، يمك

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى مع هذا األمر بتقديم امل الوكالة الغوث الدولية لغوثتتع

اختيارات متعددة بناء على قدرة الناس على االدخار، وتفترض التوصيات الخاصة بمنتج االدخار التعليمي أن 

ظام للسحب للتنافس مع تلك التي تقدمها فترة المدرسة ذات األربع سنوات والجميع سيكونوا بحاجة إلى ن



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

تابع لوكالة البنوك، والمثالي هو أن يسدد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى الرسوم الخاصة بطالب أو أكثر لفصل الغوث الدولية لغوث

 شيقل إسرائيلي 200تج، وهناك اختياران معروضان هنا وهما منتج الـ دراسي بناء على تكلفة هذا المن

   شيقل إسرائيل جديد 300جديد، ومنتج 

  

   شيقل إسرائيلي جديد 200مساهمة شهرية 

على ( شهور قبل أن يبدأ الطالب المدرسة 8 شيقل إسرائيلي جديد كل شهر لمدة 200يدخر العمالء  •

  ). ي سيبدأ فيها الطالب المدرسةسبيل المثال في يناير من السنة الت

 .  شيقل إسرائيلي جديد في سبتمبر ويناير كل عام من أعوام الدراسة1000يسحب العمالء مبلغ  •

 شيقل إسرائيلي جديد كل شهر أثناء السنة فيما عدا سبتمبر ويناير 200يستمر العمالء في ادخار  •

 عندما يكون هناك سحب من الحساب 

 تعليمها /  متراكمة على حساب االدخار بمجرد إنهاء تعليمهيحصل الطالب على فائدة •

  

   شيقل إسرائيلي جديد 300مساهمة شهرية 

 شهور قبل دخول الطالب 4 شيقل إسرائيلي جديد كل شهر على األقل 300يبدأ العمالء ادخار  •

  ) على سبيل المثال في مايو من السنة التي سيبدأ فيها التلميذ الدراسة(للمدرسة 

  شيقل إسرائيلي جديد في سبتمبر ويناير من أعوام الدراسة 1000العمالء يسحب  •

 شيقل إسرائيلي جديد كل شهر أثناء السنة فيما عدا شهري سبتمبر 300يواصل العمالء ادخار  •

 ويناير حيث أن هناك سحب من الحساب 

 . لن تكون هناك حاجة ألي إيداعات في السنة الرابعة من الدراسة •

  .دراستها/ على فائدة متراكمة على حساب االدخار بعد إنهاء دراستهيحصل الطالب  •

  

iv.  منتجات أخرى  
  

اإلقراض في فلسطين، /  هي طريقة معروفة بالنسبة لالدخارROSCAsأظهرت نتائج بحث السوق أيضاً أن 

بها  مشهورة بصفة خاصة ألنه ليس ROSCAsففي أثناء عقد مناقشات المجموعة البؤرية أشار األفراد أن 

رسوم وهي سهلة فيما يتعلق بتقديم وطلب نظام معين يحتاجه كثيرون للتوفير، في الواقع نظر كثير من 

ممن % 85 مثلها مثل المصروفات مقابل االدخار، وأظهر المسح أن ROSCAsاألفراد أن المساهمات لـ 

 وتشغيل ية لغوثمها الوكالة الغوث الدول تنظROSCAsأجري عليهم المسح مهتمين بأن تكون هناك 

  . الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى

  

، أولها وأهمها حقيقة أنه ال يوجد احتمال ROSCAهناك كثير من التعقيدات التي تصاحب المنتج من نوعية 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى من هذا ة لغوثالحصول على دخل بالنسبة للوكالة الغوث الدولي

المنتجات، وقد قامت الكثير من المنظمات وعلى رأسها هيئة كير في النيجر وغيرها من األماكن النوع من 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 على أساس أنها بادرة لمنتجات االئتمان، والتي ستقدم في ROSCAبترقية مجموعات االدخار على غرار 

 أكبر الوقت المحدد مصدراً من مصادر الحصول على دخل لمؤسسة التمويل المتناهي الصغر، معظم

مؤسسات التمويل المتناهي الصغر في العالم تقدم بعض أشكال االدخار على مستوى المجموعة إلى جانب 

  . أنشطة اإلقراض لمجموعتها

  

وبما أن مؤسسة التمويل المتناهي الصغر مهتمة بتعزيز االدخار فيما بين عمالئها دون فائدة على الوسيط لهذه 

 ستتماشى مع ROSCAلمتوسط، فأنه يبدو أن منتجات الخاصة بـ المدخرات على المدى القصير إلى ا

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى المعلنة، ووضع السوق، وعلى رسالة وكالة الغوث الدولية لغوث

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين خاصة بوكالة الغوث الدولية لغوثالرغم من أن منتجات قرض المجموعة ال

 وتشغيل الالجئين ألن الوكالة الغوث الدولية لغوثدنى قد ال يكون أدائها كما هو مرغوب وذلك بالشرق األ

الفلسطينيين بالشرق األدنى غير مهتمة  بالبناء على هذا المنتج، وينعكس فشل مجموعة اإلقراض أكثر على 

ابل أي ينيين بالشرق األدنى مق وتشغيل الالجئين الفلسطمها الوكالة الغوث الدولية لغوثالمنهجية التي تستخد

 على سبيل المثال، تظهر مبادئ إقراض المجموعة األساسية أن اختيار المجموعة .ديناميكيات منتشرة بالسوق

  . لنفسها بنفسها هو األساس لنجاحها

  

بعد معرفة مدى شهرة تلك اآلليات الخاصة باالدخار غير الرسمي فأنه يجب أال نتجاهلها، وتوصي هذه 

اسة بمزيد من التحليل والبحث عن كيف يمكن تصميم منتج للسوق الفلسطيني، ويجب أن نسعى للحصول الدر

 ROSCAعلى حاالت دراسة عن مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي تتبنى الهياكل الخاصة بـ 

  . ودراستها

  

VI.  اإلطار القانوني للسحب واإليداع  
  

  االعتبارات القانونية الداخلية   . أ
  
منتجات االدخار تحت مظلة األمم المتحدة، من الضروري أن التصديق على أنه ال يوجد منع داخلي يم  تقدقبل

 ة لغوثللحصول على ودائع، فقد كانت هناك الكثير من قرارات األمم المتحدة المتعلقة بوكالة الغوث الدولي

 قرارا سنوي قابل (i) بما في ذلك ،1949وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى منذ إنشائها في عام 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، ويض الوكالة الغوث الدولية لغوثبتف) شبه سنوي(للتجديد 

(ii) بما في ذلك اإلشارة إلى ( قرار بإدخال تعديالت بسيطة على التفويض، لكي تأخذ الوكالة المبادرات

 على أن ، هذا باإلضافة)صغر والمشروعات المشروعات المتناهية الصغرمساهمات قسم التمويل المتناهي ال

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى تعد ميزانية برنامج مفصلة كل وثغالوكالة الغوث الدولية ل

حه سيكون هناك تركيز على مكون االدخار الذي يقتر(م إلى الجمعية العامة وتحصل على موافقته، دسنتين لتق

قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر في الميزانية التي يتم وضعها كل سنتين لعامي 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

وبتصديق الجمعية العامة يصبح األمر سارياً، وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة لم يتم ). 2009 – 2008

  . اك أي اعتراض على هذا النشاطالتصديق عليها بعد إال أن هناك اعتقاد قوي داخلياً بأنه لن يكون هن

  

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى أيضاً من امتيازات معينة فيد الوكالة الغوث الدولية لغوثتست

 أي من العاملين أو الوكالة خارج  االمتيازات والحصاناتوحصانات تمنحها األمم المتحدة، وال تضع هذه

ربما يكون هناك .  ال تصدر أحكاماً على الوكالة أو على العاملين فيهاةالمحليالقانون، ولكنها تجعل المحاكم 

  لغوثفيما بين الوكالة والسلطة الفلسطينية إلعفاء برامج معينة للوكالة الغوث الدولية) أو اتفاقات(اتفاق 

ة فأن تلك االتفاقيوتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى من تطبيق القانون المحلي، ولكن مع وجود 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى أوضحت أنها ستسعى للحصول وكالة الغوث الدولية لغوث

  . على تصريح من السلطة الفلسطينية قبل تنفيذ نشاط يتعدى على القانون المحلي

  

مشروعات المتناهية الصغر أن المنع الداخلي الوحيد الذي يؤثر على برنامج التمويل المتناهي الصغر وال

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى كوكالة خدمات تمويلية ابعة لوكالة الغوث الدولية لغوثالت

كاملة هو حقيقة أن األمم المتحدة بصفة عامة تمنع االقتراض التجاري، وال تسمح األمم المتحدة سوى بالعمل 

  . ية العامةبناء على ميزانية وافقت عليها الجمع

  

على الرغم من أن تلك الدراسة ال تركز على التحول أو التغير فمفهوم أن على برنامج التمويل المتناهي 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الدولية لغوثالصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابعة لوكالة الغوث 

ن من المهم أن تفحص بعناية القضايا السياسية الشرق األدنى تفكر في مثل هذا التحويل، وبالطبع سيكو

شروع لوكالة الغوث الدولية يبدو أن هناك حادثة واحدة لتحويل م(والقانونية التي تصاحب مثل هذا التحول، 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى إلى شركة، ولكنه حدث في األردن ويرجع تاريخه إلى لغوث

وبما أن الخطط الخاصة بالتحول لم تكن جزء من شروط التعاقد الخاص ببنيان غلوبال، ، )أربعين عاماً مضت

 وتشغيل الالجئين ياسات وكالة الغوث الدولية لغوثإال أننا لم نبحث كيف سيؤثر هذا التحول بموجب س

ة األردنية،  أو على القانون المحلي المطبق ولم نبحث أيضا الخبراالفلسطينيين في الشرق األدنى وإجراءاته

ولكن بصفة عامة فأن التحول من قسم ال يهدف إلى تحقيق ربح أو وكالة لألمم المتحدة إلى كيان قانوني 

فأن يثير أسئلة معقدة وصعبة، وبصفة خاصة لو أن ) سواء أنشئ حديثاً أو كيان كان موجود من قبل(منفصل 

  . الكيان المنفصل هو شركة تهدف للربح

  

ئج فأنه ال يبدو أن هناك أي قيود قانونية تحد من قسم التمويل المتناهي الصغر بناء على تلك النتا

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثوالمشروعات المتناهية الصغر ال

  األدنى من تقديم خدمات ادخار، سواء في داخل نظام األمم المتحدة أو ككيان قانوني منفصل 

  

  األماآن المحتملة ألخذ االدخار   . ب
  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

اليوم لدى قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ثالث أساليب للحصول على االدخار، 

أوالً يمكن أن يعمل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر كوكيل لبنك أو أكثر، سواء 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى أو ة الغوث الدولية لغوثزء من وكالبوضع القسم الحالي كج

ككيان قانوني منفصل، بعد التحول يجمع األموال من العمالء ويودعهم لهم في حساب بنكي أو أكثر من 

 الفلسطينية حالياً تعد التعليمات البنكية التي ستسمح وكما سنناقش فيما بعد فأن سلطة النقد(نكي حساب ب

 مباشرة لو أنها ستتحول إلى بنك، ثالثاً، كحل يمكن أن يحصل القسم على االدخار، ثانياً )ترتيبات الوكالةب

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلى مكتب الرئيس وتطلب  تلجأ وكالة الغوث الدولية لغوثأخير يمكن أن

 في المستقبل لمؤسسات التمويل  الفلسطينيةاً احتمال أن تسمح سلطة النقدإصدار قرار خاص، وهناك أيض

على سبيل (المتناهي الصغر بالحصول على ادخار بعد معرفة أن مثل تلك األموال ال يمكن أن تكون وسيطة 

مكن جداً م الفلسطينية تناقش بصفة عامة إمكانية تطبيق هذا النظام، ومن اللكن سلطة النقد، و)المثال مقترضة

  . إال يحدث

  

i.  وآيل بنكي  
 الفلسطينية حالياً التعليمات الخاصة بالتنفيذ عن طريق طرق خارجية للبنوك، ووفقاً لمسودة النقدتعد سلطة 

 يقوم بها بصفة عامة في إطار نشطة عن طريق طرق خارجيةالتعليمات فأنه مسموح للبنك بأن ينفذ تلك األ

 نية، وقد أكدت سلطة النقدجب الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطيأنشطته اليومية وذلك بمو

الفلسطينية على أن األنشطة اليومية تشتمل على جمع المدخرات نيابة عن البنك، وبناء على المناقشة مع 

 يقدم (i) القيام بمهامه بطرق خارجية أن تعليمات ستطالب أي بنك يرغب في الفلسطينية، فأن السلطة النقد

خارجية وكذلك يعرض الفوائد المتوقعة من عمليات البنك، دراسة جدوى توضح الحاجة إلى تلك الطرق ال

لى أن البنك أيضاً يجب أن يكون لديه ضافة إ يظهر الفوائد المالية الخاصة بتلك العمليات والتكلفة، باإل(ii)و

سياسات داخلية واضحة بشأن القيام بتلك العمليات بطرق خارجية ومجلس إدارة البنك يجب أن يوافق على 

يمكن التأكد من أن سلطة ت الجدوى والمبررات المعلنة للحصول على تلك األنشطة الخارجية فال كل دراسا

  .  الفلسطينية ستوافق على مثل تلك االتفاقيةالنقد

  

زء عمل كوكيل للبنك سواء كج والمشروعات المتناهية الصغر أن ينظرياً يمكن لقسم التمويل المتناهي الصغر

ففي كال .  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى أو كأي كيان أخرىغوثمن وكالة الغوث الدولية ل

  .  الفلسطينيةلموافقة سلطة النقدالحالتين فأن االتفاقية ستكون خاضعة 

  

لو أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ستقوم بعمل الترتيبات الخاصة بالوكيل 

)  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، أو بعد التحولالغوث الدولية لغوثزء من وكالة سواء كج(

ما يضعه بعض  أن أرصدة الحساب قد تكون أقل مفأن القسم يمكن أن يفتح حساب لكل عميل، ولكن إذا عرفنا

ل المثال عدد كبير على سبي(البنوك حالياً على أنه حد أدنى فأن البنوك ربما ال تكون مهتمة بمثل هذا االتفاق 

وفي هذه الحالة فأنه يمكن لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات ) من الحسابات ذات األرصدة الصغيرة

يمكن أن يتم عمل صندوق بناء على الموقع (المتناهية الصغر أن يفتح حسابات في صندوق مشترك للعمالء، 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

المتعلقة بالصندوق المشترك ستشرك قسم التمويل المتناهي ، ومثل هذا النوع من الترتيبات )الجغرافي للعمالء

عمل كمحل ثقة نيابة عن العمالء، ولكن أي فائدة للبنك على هذا غر والمشروعات المتناهية الصغر ليالص

انظر (،  متطلبات ضد غسيل األموالالبنكية التي تقول أعرف عمالئك والصندوق ستتعارض مع القاعدة 

  ). رشادات ضد غسيل األموال المطبقة في البنوك بالنسبة إلIVالملحق 

  

ii.  التحول إلى بنك  
  

ربما تحصل تعاونيات االدخار واالئتمان (في الوقت الحالي ال يسمح إال للبنوك بأن تأخذ إيداعات من العامة، 

، وهكذا فأنه بموجب )على  مدخرات من أعضاءها ولكن غير مسموح لها بالحصول على مدخرات العامة

ون الحالي، إن كان قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات الصغيرة يرغب في التحول إلى كيان القان

قانوني منفصل وأن يحصل على المدخرات مباشرة، فأن القسم سيحتاج أن يؤسس نفسه كبنك، وينطوي العمل 

بيرية وغيرها من ، ويتماشى مع اإلجراءات التد)IVأنظر الملحق (كبنك على استيفاء متطلبات الترخيص 

،  ويعد التماشي مع تلك )IVأنظر الملحق (، وضد غسيل األموال، "أعرف عميلك"التشريعات بما في ذلك 

 الفلسطينية قدمت حالياً مسودة لقانون ضد الحظ أنه على الرغم من أن سلطة النقد(اسي المتطلبات أمر أس

انون فأن متطلبات ضد غسيل األموال ستطبق على كل غسيل األموال لمجلس الوزراء، إال أنه وفقاً لمسودة الق

تابع لوكالة المؤسسات المالية وكذلك على قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال

  ).  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنىالغوث الدولية لغوث

  

iii.  قرار رئاسي لصالح الوآالة  
  

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى إلى الوصول إلى ث الدولية لغوث تسعى وكالة الغويمكن أن

مكتب الرئاسة للمطالبة بإصدار قرار رئاسي يسمح للوكالة بالعمل في الحصول على المدخرات بموجب قرار 

صفة وب(رئاسي، وسيخول هذا القرار بأنشطة معينة وبنطاق لهذه األنشطة، وسيحدد أساليب رفع القرارات، 

عامة فأن القرار الرئاسي يسمح بنشاط للعمل باستقاللية في إطار عمل تشريعي، وبما أن قوانين سلطة رأس 

تمويلية، فستسعى الوكالة ترخيصاً كمؤسسات المال والسلطة المالية الفلسطينية تمنح الوكاالت المحترمة 

  ).  في مقابل القرارات ذات الصلةللحصول على إيضاح من خالل قرار وتفويض بالعمل بموجب قوة القرار

  

 لمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية لغوثندرك أن قسم التمويل المتناهي الصغر وا

 تتعدى على القوانين الموجودة، وسنوصي بهذه يين بالشرق األدنى ال تبغي أنوتشغيل الالجئين الفلسطين

، أوالً أن الخيارين اآلخرين الموصوفين عاليه مفضالن من وجهة الطريقة كوسيلة أخيرة ألسباب مختلفة

النظر التي يمكن التنبؤ بها وكذلك عالقة القسم مع المشرعين وغيرهم من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

على (األخرى، ثانياً القرار الرئاسي هو قرار سياسي بدرجة عالية ويميل إلى إثارة عداوة الهيئات المختصة 

  ). بيل المثال سلطة أسواق رأس المال، والسلطة المالية الفلسطينيةس

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

iv.  االحتماالت المستقبلية أمام مؤسسات التمويل المتناهي الصغر للحصول
  االدخار 

  
كما ذكرنا سابقاً، أشارت السلطة المالية الفلسطينية أن هناك مجاال للتفاوض ولمزيد من المناقشة بشأن 

شريعية للمنظمات المالية غير البنكية التي تقع تحت نطاق إشرافها، وبصفة خاصة الترخيص والمتطلبات الت

اقترحت السلطة المالية الفلسطينية أنها مفتوحة إلمكانية السماح لمؤسسة تمويل متناهي الصغر بأن تأخذ 

المالية ، وستحدد السلطة )على سبيل المثال اقتراض(مدخرات بشرط إال تقوم بدور وسيط في هذه األموال 

الفلسطينية ما إذا كانت مؤسسات التمويل المتناهي الصغر هذه خاضعة لنسخة معدلة من التشريعات المطبقة 

  . في البنوك

  

VII.  القضايا المتعلقة بالقدرة المؤسسية لتعبئة اإليداعات  
  

  خلفية   . أ
  

 الجمعية العامة رقم الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى بقرارالغوث وكالة تأسست 

302 (IV) مايو 1وقد بدأت عملها في .  ككيان منفصل في داخل منظومة األمم المتحدة1949 ديسمبر 8 في 
1950   

  

الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى برنامج الغوث وكالة  بدأت 1991وفي عام 

الصغر من خالل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية 

المتناهية الصغر أوالً في غزة ثم في الضفة الغربية، بدأ البرنامج للتجاوب مع االنتفاضة األولى وحرب 

 وسع البرنامج من أنشطة 2003الخليج، واستهداف الالجئين الفلسطينيين األكثر تعرضاً للخطر، وفي عام 

  . هي الصغر في األردن وسورياالتمويل المتنا

  

جاد  عاماً كممارس 16وقد سمح تواجد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر طوال 

 فقط بل أيضاً في أذهان ال في أذهان عمالئه(رية والسمعة كتسب الخبرة الضروللتمويل المتناهي الصغر بأن ي

 على سبر أغوار مجاالت جديدة لكي تقدم خدمات مالية شاملة  قادراًوبأن يكون) كل الفلسطينيين بصفة عامة

  . بما في ذلك االدخار

  

  الحكم الداخلي والشكل القانوني   . ب
  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 قسماً منها خمس برامج 11يعد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر واحداً من بين 

، ترفع الوكالة 11غيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى وتش إطار وكالة الغوث الدولية لغوثللخدمات في

التي يرأسها المفوض العام تقاريرها للجمعية العامة من خالل لجنة استشارية مكونة من عشرة أعضاء تشتمل 

على ممثلين من الهيئات الممولة والسلطات المضيفة، وتجتمع اللجنة االستشارية سنوياً بتفويض لكي 

ير السنوي وخطة العمل الخاصة بالعام التالي وتوافق عليهما، ويتجدد تفويض الوكالة سنوياً تستعرض التقر

 30، والذي امتد حتى 2004 في العاشر من ديسمبر 117/ 59بصفة متكررة، وآخرها بقرار الجمعية العامة 

  . 2008يونيو 

  

 يرفع تقاريره مباشرة إلى المفوض يرأس قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر مديراً

تعلق بالنواحي التشغيلية والنواحي اإلدارية، وهناك مجلس استشاري لقسم التمويل المتناهي الصغر العام فيما ي

والمشروعات المتناهية الصغر يجتمع مرة سنوياً ويتألف من نائب المفوض، ومشرف وخمس من مديري 

واثنان من الخارج، ، )بما فيهم مدير قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر(الوكالة 

موظف بالبنك، وخبير دولي في التمويل المتناهي الصغر / ويشتمل االثنان اللذان من خارج على اقتصادي

والذي يعمل في صندوق األمم المتحدة لتنمية رأس المال، يتكون العضوان المصاحبان من مدير عمليات 

لمشروعات المتناهية ي للتمويل المتناهي الصغر واالتمويل التناهي الصغر، الضفة الغربية، والمسئول الميدان

شتمل مهام المجلس االستشاري لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر الصغر غزة، وت

  : على توفير ما يلي

  

النصيحة في مجال السياسات لكل من المفوض العام وقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات  •

  . لصغرالمتناهية ا

 تقييم كفاية خطط قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ونطاق عملها وفعالية  •

 . أنشطتها

النصيحة الفنية لضمان أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر تقبل بصفة  •

 عامة معايير التمويل المتناهي الصغر 

 . واستعراض التقرير السنوي للمراجعين المستقلينالنصيحة لإلدارة المالية  •

  

زء من وكالة الغوث الدولية يتمتع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر بصفته ج

سم وصورة الوكالة، وهي وكالة األدنى بمزايا محددة التي تأتي با وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق لغوث

حدة، ومعفاة من الضرائب كشركة ودخل أفرادها أيضاً معفي من الضرائب، ولديها مصادر تابعة لألمم المت

تمويل أكثر من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، بصفتها تابعة لألمم المتحدة، وعلى الرغم من أن السلطات 

فلسطينية المحتلة، اإلسرائيلية مستمرة في وضع القيود على حرية حركة العاملين في الوكالة في األراضي ال

إال أن تفويض األمم المتحدة يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بغيرها من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

                                                 
، والشئون القانونية )عمان(، والخدمات االجتماعية وخدمات اإلغاثة )عمان(، والصحة )عمان(التعليم : األقسام األخرى هي 11
، )عمان(، والخدمات اإلدارية )عمان(ات المراقبة الداخلية ، وخدم)القدس(، والعالقات الخارجية )عمان(، والموارد البشرية )القدس(

 ). غزة(، والمكتب التنفيذي )عمان(والمالية 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

لمشروعات المتناهية األخرى، وبالتالي فأن تلك العوامل تجعل من السهل على قسم التمويل المتناهي الصغر وا

مجلس االستشاري الية وقطاع غزة، باإلضافة إلى هذا فأن  العمل والتوسع في أنشطتها في الضفة الغربالصغر

  . للقسم يضيف قيمة كبيرة لعمليات القسم بسبب المهارات والخبرات التي يملكها أعضاء المجلس

  

ولكن بما أن القسم جزء من وكالة الغوث الدولية فأنه لديه تحدياته الخاصة به، إذ أن قسم التمويل المتناهي 

 المتناهية الصغر هو برنامج، وبالتالي فليس له شخصية قانونية، وال يمكن أن يقاضي أو الصغر والمشروعات

أن يقاضيه أحد ويعتمد استمرار وجوده القانوني على وجود الوكالة، وبالتالي فأن كل التحويالت تتم تحت 

  . األدنى وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق ونية لوكالة الغوث الدولية لغوثالشخصية القان

  

ال يوجد مالك لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، فغياب حاملي األسهم الذين لديهم 

اجتماعية له أثره على الثقافة المؤسسية ويؤدي إلى أن يكون قائد في السوق، إذن فاألداء الجيد / أسهم مالية

  ". المالك"ن اإلدارة الحالية وال يعتمد بالضرورة على يعتمد على جودة اإلدارة والتكريس كما هو واضح م

  

a.  الرؤيا والرسالة  
  

أن الرسالة األولى لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر هو خلق فرص عمل من 

 غير البرنامج رسالته من تنمية 1994خالل استثمار القروض في مشروعات جديدة أو قائمة، في عام 

برنامج العديد من برامج تمويل المتناهي الصغر حيث قدم العات الصغيرة والمتوسطة للوساطة في الالمشرو

اإلقراض األخرى في غزة، وتسعى رسالة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر إلى 

لة االحتفاظ تحسين جودة الحياة بالنسبة ألصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين، ومواص

بوظائفهم، وتقليل معدل البطالة وتقليل الفقر وتمكين المرأة وتقديم فرص لتوليد الدخل بالنسبة لالجئين 

  . الفلسطينيين، وغيرهم من الفقراء والمجموعات المهمشة من خالل توفير االئتمان

  

ن في األفرع، وتشير تقارير يبدو أن الرسالة معروفة، ويقدرها العاملين الكبار في القسم، وكذلك العاملي

البرنامج أيضاً إلى أنه أثناء سنوات وجوده فقد سجل القسم إنجازات واضحة فيما يتعلق بجدول أعماله 

االجتماعي النابع من رسالته، ويبدو من المناقشات غير الرسمية التي تم عقدها مع العمالء في الفروع 

ن هناك الكثير من المزايا التي يحظى بها العمالء نتيجة أ) أثناء مناقشات المجموعة البؤرية(المختلفة 

لمشاركتهم في البرنامج بما في ذلك زيادة دخلهم وتحسين وضع األسرة ومستوى المعيشة وتحسين حال 

األطفال وتقوية الثقة بالنفس في مواجهة االحتالل وتحسين مهارات المشروعات التجارية، ووفقاً لتقرير بحث 

 فأن عمالء القسم يعيشون حياة أفضل نسبياً من غير 2006ويل الخاص ببالنت في عام السوق وأثر التم

قسم الفوائد التي يحصلون عليها في تحسين حياتهم العائلية، ويستخدم المن عمالء % 91العمالء، يستخدم 

  . جزء من أرباحهم في إعادة االستثمار% 54

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

مكن المؤسسة من أن تتخذ القرار تمؤسسة، ويجب أن تلالنسبة لفريدة ب القسم عن رؤيته، فالرؤية ولكن لم يعلن

، ويوصى بأنه بما أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات ةالصائب بشأن القضايا األساسية والكبير

المتناهية الصغر يخطط للتحول والتوسع وتقديم منتجات ادخار، فأنه يجب أن يعلن بوضوح عن رؤيته، 

أنه يوصى بأن تلك الرسالة يجب أن يتم مراجعتها لكي تشتمل على خدمات جديدة وليس واألكثر من هذا 

 أي المعتقدات والقيم التي تتمسك بها المنظمة، قيمه األساسيةتقديم ائتمان، ويجب أن يعلن القسم عن "مجرد 

ي تنفيذ أنشطتهم وتصبح جزء أساسي من أسلوب تفكير العاملين بها، وهي األسلوب أيضاً الذين يستخدمونه ف

  . اليومية

  

لو أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يرغب في االستمرار في أن يكون عامل 

أساسي في صناعة التمويل المتناهي الصغر، فالبد وأن يختلف عن العاملين اآلخرين في هذا المجال، ولهذا 

  . التي ستحدد المرحلة الخاصة بتدخالتهفأن الرؤية والرسالة والقيم األساسية هي 

  

  الهيكل المؤسسي . د
  

 أنشطة اإلقراض الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر  وحجماتسع نطاق

  وكالة الغوث الدولية لغوثعلى مدار األعوام، فقد تغير موقع القسم من الناحية اإلستراتيجية في داخل

ئين الفلسطينيين بالشرق األدنى من برنامج إلى قسم كامل، ويتشابه الملف الحالي الخاص بالقسم وتشغيل الالج

 نفذها وكالة الغوث الدولية لغوثفيما يتعلق برفع التقارير والعالقات المؤسسية مع ثالث برامج أساسية ت

، واآلن )اثة والخدمات االجتماعيةالتعليم، الصحة واإلغ(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى أال وهي 

إال تلك التغيرات اإلصالحية فأن االختالف في األدوار القسم لديه مكتب مركزي في الضفة الغربية، باإلضافة 

الخدمات برنامج بالنسبة لالئتمان في قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر و

  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنىوكالة الغوث الدولية لغوثخاصة باالجتماعية وخدمات اإلغاثة ال

أصبحت واضحة وفي اتساق، وقد تم إغالق برامج االئتمان المباشر لبرنامج الخدمات االجتماعية وخدمات 

اإلغاثة بما في ذلك توفير شبكة أمان اجتماعي للقطاعات األفقر من مجتمع الالجئين، حيث ستكون هذه 

 وتخدم وكالة الغوث الدولية لغوثلية قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، مسئو

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى مختلف قطاعات السوق من المشروعات األكبر في غزة إلى 

  . النساء والمنازل الفقيرة في كل أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة

  

تب المركزي هو أعلى مستوى في هيكل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يعد المك

والرئيس والعمليات ) رئيس القسم، فيما يتعلق بالتشغيل ومن الناحية اإلدارية(والذي يقع فيه مكتب المدير 

ي المكتب المركزي أيضاً هناك رئيس وف) والنائب بالنسبة لألمور التشغيلية(المتعلقة بالتمويل المتناهي الصغر 

الحسابات والمحاسبين الذين يرفعون تقاريرهم إلى النائب وإلى االقتصادي الخبير في المشروعات التجارية 

  ) غزة(ومسئول التدريب على التمويل المتناهي الصغر ) غزة(

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

ليمية في أي هيكل مؤسسي معروف، تأتي المكاتب الميدانية في المستوى الثاني، والتي تتشابه مع المكاتب اإلق

ة والضفة الغربية وسوريا واألردن، وفي كل مكتب ميداني مسئول ميداني فهناك أربعة مكاتب ميدانية في غز

للمشروعات المتناهية الصغر والتمويل المتناهي الصغر، والذي يعد رئيس المكتب الميداني، ويرفع تقريره 

 بالتمويل المتناهي الصغر في المكتب المركزي فيما يتعلق باألمور مباشرة إلى الرئيس والعمليات الخاصة

التشغيلية، ويرفع مسئول الحسابات والمحاسبين، ومسئول نظام إدارة القرض ومدير عمليات االئتمان تقاريرهم 

  . إلى المسئول الميداني للمشروعات المتناهية الصغر والتمويل المتناهي الصغر

  

على شبكة فرع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر الذي يشتمل الهيكل اإلداري 

 أفرع في غزة، وثالثة أفرع في ةيعتبر المستوى الثالث، ويتكون هذا من ست أفرع في الضفة الغربية، وثالث

 الميداني،  أفرع في األردن، يرفع مدير الفرع تقارير إلى مدير عمليات االئتمان في المكتبةسوريا، وثالث

ويأتي بعده مشرفي القروض في المنطقة ومساعدين التوسع االئتماني، وتشتمل المناصب األخرى على 

  . مستوى الفرع على عامل خزينة، وموظف

  

وخطوط السلطة، والمساءلة وعالقات / تشتمل نقاط قوة الهيكل الحالي على تمثيل واضح لسلسة من مستويات

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق اسية لوكالة الغوث الدولية لغوثام األسرفع التقارير في داخل األقس

 وفي داخل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، والتي تنتشر في المناطق التي األدنى

مالءها الصغار يعمل بها القسم، وكلما اقتربت مؤسسة التمويل المتناهي الصغر من زبائنها كلما اتسع عدد ع

الذين يمكنهم الحصول على خدمات مالية، وهذه عالمة جيدة على نية إدارة قسم التمويل المتناهي الصغر 

  . والمشروعات المتناهية الصغر على أن تأخذ الخدمات للعمالء بقدر اإلمكان

  

  : وهناك ست طبقات من السلطة في داخل عمليات التشغيل، وتشتمل على ما يلي

  

  )المكتب المركزي(مليات التمويل المتناهي الصغر رئيس، ع •

 ). مكتب ميداني(مسئول ميداني للمشروعات المتناهية الصغر والتمويل المتناهي الصغر  •

 ) مكتب ميداني(مدير عمليات االئتمان  •

 ) مكتب فرع(مدير فرع  •

 ) مكتب فرع(مشرف قروض على منطقة  •

 ) مكتب فرع(مساعدون للتوسع في االئتمان  •

  

ما تخضع المستويات المختلفة لتحكم ضروري أثناء نمو المؤسسة، وقد جعل هذا الهيكل التنظيمي قسم رب

التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يحصل على درجات عالية في اختبار الترتيب 

 أي منظمة، ولكن الحديث وفقاً لتصنيف بالنت، ولكن هناك بعض التحفظات على هذا العدد من الطبقات في

للوظائف العاملة ويحدد ما هو الدور الخاص بكل هذا التحليل لم يتطرق إلى تفاصيل لكي يضع خريطة كاملة 

المتعلقة بإتاحة الخدمات التمويلية للعمالء، ولكن بناء على خبرة من مؤسسات " سلسلة القيمة"مستوى في 

ن تعتبر غير كفء للحفاظ على كل تلك السلسلة الطويلة التمويل المتناهية الصغر األخرى فأنه من الطبيعي أ



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

من الرتب، لهذا نوصي أن تضع إدارة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر خريطة 

بشأن كل العمليات في إطار )  وكيف،ماذا، ومن، ومتى، وأين: للتسلسل الوظيفي وتجيب عن األسئلة(

وى الفرع حتى المكتب المركزي حتى تتمكن من  تحديد ما هي المستويات الوظائف التشغيلية من مست

الضرورية، والمستويات غير الضرورية يجب استبعادها، وهكذا ستكون قادرة على إيجاد جو مناسب وأكثر 

  . فعالية وهيكل يسمح بالنمو بما في ذلك إدخال االدخار

  

والذي يؤثر سلباً على بعض العمليات منصب األساسي وهناك أيضاً أمر يجب مالحظته أال وهو حقيقة أن ال

الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أال وهو منصب تنمية الموارد البشرية 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى تديره، فهناك نقطة  زالت وكالة الغوث الدولية لغوثوالذي ما

االعتبار أال وهي أن العمل في منصب مراجع داخلي وشغله يأخذ وقت طويل حتى تتم يجب أخذها في 

  . الموافقة عليه وهو المنصب الذي يعرف رسمياً باسم مسئول تحقق

  

زء من وكالة الغوث وكما ذكرنا سابقاً فأن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر هو ج

جئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، ولهذا أيضاً مشاكله اإلدارية الخاصة به والتي  وتشغيل الالالدولية لغوث

  : تشتمل على

  

يجب أن تكون سياسات والتشريعات الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية  •

لشرق  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين باكالة الغوث الدولية لغوثالصغر متوافقة مع تشريعات و

األدنى وبالتالي فأن إدخال سياسات موجهة نحو المشروعات مثل حوافز للعاملين بالنسبة للعاملين 

  . في القسم لذوي األداء المتميز لن يكون من السهل الموافقة عليه

  

ي فتح أفرع يتأخر بسبب يل المثال التوسع فاالستجابة البطيئة الحتياجات العميل، فعلى سب •

   وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى داخل وكالة الغوث الدولية لغوث البيروقراطية في

  

مصروفات التشغيل الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر مرتفعة  •

 ألنهم يعرفون أنهم وم مقابل الخدمات والبضائعبسبب أن معظم من تتعامل معهم يطالبون برس

 " مصادر تمويلية غير محدودة"الة تابعة لألمم المتحدة والتي يفترض أن يكون لديها يتعاملون مع وك

  

 . العمليات البطيئة لشراء الخدمات والمنتجات •

  

 من الواضح أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يجب أن ينفصل تدريجياً عن 

اً شرق األدنى، إن أراد أن يبقى رائديل الالجئين الفلسطينيين بال وتشغراطية وكالة الغوث الدولية لغوثبيروق

في السوق ليخدم عمالءه بناء على مبادئ العمل التجاري ولكن في ذات الوقت وهو يحمل رسالة اجتماعية، 

وأيضاً بما أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر مستمر في التوسع وفي توسيع 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

نتجاته لتشمل منتجات االدخار، فسيكون من الضروري أن يعدل من هيكله، فيوجد الهيكل التنظيمي نطاق م

  : ، وتشتمل التغيرات الالزمة على ما يليVالمقترح في الملحق 

  

  : مستوى الفرع

  

مراجعة الوصف الوظيفي لمساعد التوسع في االئتمان ليشمل تسويق منتجات االدخار، وسيكون من  •

لكي يعكس " مساعد ميداني"يير لقب مساعد التوسع في االئتمان إلى لقب آخر مثل الضروري تغ

  . األدوار التي تغيرت لنشر الخدمات المالية األخرى إلى جانب االئتمان

 . وسيتم تقرير هذا بناء على عدد العمالء المتوقع بالنسبة لكل فرعتعيين مزيد من مسئولي الخزينة،  •

تمام بالعمالء، ربما يكون في نفس المستوى مع مشرف القروض تعيين مسئول عالقات لاله •

بالمنطقة، ويجب أن نالحظ أنه بالنسبة لمنتجات االئتمان فأن مؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

تختار عمالءها ولكن فيما يتعلق بمنتجات االدخار فأن العمالء هم من يختارون المكان الذي 

هتمام بالعمالء هامة في توفير منتجات االدخار، وتعد خدمة سيدخرون فيه وهكذا فأن وظيفة اال

العالقات الخاصة برعاية العمالء هي قدرة المؤسسة على إرضاء رغبات واحتياجات العميل بصفة 

 12دائمة وفورية

 تقوية نظام األمان فيما يتعلق بتعيين أفراد أمن وأيضاً تطوير سالمة المباني  •

ل فأن الموافقة على القرض تتم على مستوى المركزي وتنهى في هذا اتخاذ القرار على سبيل المثا •

 .  الشفافية والمساءلةلمراعاة) كافي من المسئول الميدانيمع وجود إشراف (المستوى 

  

  مستوى المكتب الميداني 

  

خاصة بتقديم اإلشراف مراجعة اللقب الوظيفي لمدير عمليات االئتمان والذي سيعكس مسئوليات  •

  . توفير منتجات االدخارالمطلوب ل

  

  مستوى المكتب المركزي 

  

يجب أن يدافع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر عن مسألة وجود وظيفة تنمية 

مستوى الموارد البشرية بالنسبة للعاملين به على هذا المستوى بدالً من أن تكون هذه الوظيفة موجودة على 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى فقط كما هو الحال اآلن، ففي الوقت ة لغوثوكالة الغوث الدولي

 250الحالي يقترب عدد العاملين في قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر من 

تناهي الصغر موظف، وبالتالي فأنه طلب منطقي، على أية حال كما ذكرنا من قبل فأنه على قسم التمويل الم

والمشروعات المتناهية الصغر أن يتخذ قراراته فيما يتعلق بالعاملين فيه بناء على مبادئ المشروعات مثل 

وستقطع عملية ). باإلضافة إلى أجندته االجتماعية(تنمية العاملين والحوافز وذلك ألنه موجه نحو المشروعات 
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  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

تأتي بعاملين مكرسين وملتزمين وملهمين لكي يخدموا طريق طويل لكي مية العاملين والحوافز المناسبة تن

  . المجتمعات التي يعملون بها

  

سيعتمد توظيف العاملين في الوقت المناسب وبصفة خاصة هؤالء الذين سيدخلون منتجات االدخار على 

غر الثالث مستويات على السرعة التي ستأتي بها هذه الوظيفة في إطار تحكم قسم التمويل المتناهي الص

  . والمشروعات المتناهية الصغر

  

في منتصف المدة يجب على قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أن يدخل وظيفة 

األبحاث والتسويق والتي يمكن دمجها مع الوصف الوظيفي للعاملين الحاليين، وستشتمل هذه الوظيفة على 

، لتحديد الفرص وفقاً لما يتماشى مع احتياجات )عمالء والمنافسينتحليل ال (جمع معلومات عن السوقالقيام ب

العمالء والخروج بإستراتيجية سوق ستحدد ما هي األسواق التي ستستخدم المنتجات، وسيحتاج الشخص 

  . مناسب إلى الحصول على مهارات التسويق التجاري وذلك مع وجود األجندة االجتماعية

  

شروعات نوعية الرخصة التي سيتم منحها لقسم التمويل المتناهي الصغر والمعلى المدى الطويل وبناء على 

مدخرات العميل ستكون معرضة لعملية إدارة تلك المخاطر بصفة أساسية فأن المخاطرة بالمتناهية الصغر، 

  . بدرجة قد تجعل من الضروري وجود وظيفة أمين خزينة

  

  اإلدارة والقيادة . هـ
  

لمسئول الميداني للتمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر في غزة اإلدارة يقدم المدير ونائبه وا

والقيادة بالنسبة لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، وجميعهم مسئولين عن الرؤية 

ين ودفع وتفعيل السياسات اإلستراتيجية والتشغيل ونمو القسم وتعبئة الموارد والتحفيز واإلشراف على العامل

دارة الخاصة بالقسم هي بالمشاركة، مقابل وثقافة اإل. واإلجراءات هذا إلى جانب أمور أخرى كثيرة

من ناحية وسياسة عدم التدخل من ناحية أخرى، ويعزو لهذا األسلوب التشاركي معظم اإلنجازات " االستبدادية"

لهما دور بالغ في دفع نمو قسم التمويل المتناهي الصغر المسجلة وكذلك البد من ذكر أن المدير ونائبه 

في كل المنظمة  عاماً، ويتم ممارسة هذا األسلوب التشاركي 16والمشروعات المتناهية الصغر على مدار 

وكان واضحاً في مكاتب فرع غزة والمكتب الميداني بغزة على سبيل المثال، وقد ظهر قسم التمويل المتناهي 

ات المتناهية الصغر كممارس رائد في مجال التمويل المتناهي الصغر في األراضي الصغر والمشروع

وفي أثناء تلك الفترة كان الفريق مسئوالً عن نمو حافظة القروض لتصل إلى . الفلسطينية المحتلة

 شخص، وتعبئة 250، وبناء قدرة المؤسسة كفريق مكون من )2007في يونيو ( دوالر أمريكي 7.183.000

 دوالر أمريكي، وقد تم توظيف هذا الفريق في المكان السليم ونفذ عدد 17.340.286رد ألصل أساسه الموا

وعند مقارنتها بمؤسسات . ع أسس للعمليات وحماية أصول المنظمةضمن السياسات والنظم التي ساعدت في و

 الصغر هو الرائد ةمتناهيالتمويل المتناهي الصغر األخرى فأن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات ال

  . في السوق



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  

يمكن أن يعزو نجاح قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر حتى اليوم إلى أسلوب 

إدارته الذي يعتمد على التفاعل والمشاركة بدرجة كبيرة حيث ترقى بعض األعضاء األساسيين في فريق 

، اة فريق اإلدارة وتكريسه والتزامه نحو رسالة المؤسسة وأهدافهالعمل إلى مناصب عليا وكذلك إلى استقام

  . مستويات كل العاملين إلدخال خدمات االدخارونوصي باالستمرار في هذا األسلوب من القيادة للحفاظ على 

  

  الثقافة المؤسسية . و
  

 وتشغيل  الدولية لغوثزء من وكالة الغوثيعد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ج

الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، وهو هيكل هرمي، حيث أنه مكان منظم ورسمي للغاية يحكمه مجموعة 

من اإلجراءات والقواعد والسياسات الرسمية، وعلى الرغم من أن هذا األسلوب يمنح االستقرار والنظام إال إن 

  . ن تكون غير مرنة وبالتالي تحد من فرص النموالمنظمات التي لها هذه الطبيعة تميل إلى أ

  

ولكن ربما بسبب القيادة الحالية فأن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يتبنى بعض 

شجع على التفاعل واإلبداع والرغبة في الدخول في المخاطر  ثقافة السوق وألجل هذا الغرض ي فيالعناصر

ديدة مثل سورية واألردن والتخطيط أيضاً للتوسع في نطاق المنتجات بما في ذلك بسبر أغوار مناطق ج

 أنه سيكون أصل بال قيمة بالنسبة للمنظمة التي تريد أن تكون قائداً خار، ويشجع هذا على االستمرار إذاالد

  . في السوق

  

هية الصغر التابعة التحول المقترح بالنسبة لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتنا. ز
  لوآالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى 

  

  لغوثمن أهم النتائج الخاصة بهذه الدراسة هو حقيقة أن هناك ثقة عامة هائلة في وكالة الغوث الدولية

وكجهة تقدم الكثير في مجال وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، كوكالة أساسية لألمم المتحدة 

، ولم تظهر هذه الثقة تجاه أي مؤسسة 1949الخدمات االجتماعية للشعب الفلسطيني منذ إنشاءها في عام 

أخرى، سواء كانت بنوك تجارية أو غيرها من مؤسسات التمويل المتناهي الصغر التي تعمل في األراضي 

ار مع وكالة الغوث ك األسئلة التي تتعلق بالرغبة في االدخالفلسطينية المحتلة، وهكذا فأن اإلجابة عن كل تل

  .  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى البد وأن تفسر وفقاً لهذا التعريف الضيقالدولية لغوث

  

 تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثوبما أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال

الجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى تخطط للتحول إلى كيان قانوني منفصل، لم يحدد بعد، فالبد وأن وتشغيل ال

تزن الفوائد الخاصة بالثقة الكبيرة التي تصاحب اسم الوكالة مقابل المرونة التي تصاحب الهيكل القادر من 

  . الناحية القانونية على تعبئة الموارد

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

مويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يجب أن توضح وضعها يوصي فريق البحث بأن قسم الت

الحالي تحت نظام األمم المتحدة كاختبار تجريبي وتبدأ في منتجاتها االدخارية، وعندما تحصل على ثقة 

العمالء فيما يتعلق بالخدمات االدخارية فسيكون من األسهل على قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى التحول إلى تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثالمتناهية الصغر ال

كيان قانوني جديد، وبالتالي ينقل ثقة السوق التي حصل عليها معه، ومفهوم أن سيظل هناك سؤال قانوني 

طينية توافق وتجيز هذا النشاط دون تسجيل بشأن ما إذا كان هذا مجدياً وما إذا كانت السلطة المالية الفلس

  . قانوني منفصل

  

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين الغوث الدولية لغوث اسم وكالة"هناك أيضاً توصية أخرى تهدف إلى البناء على 

أال وهي الحفاظ على رابطة قوية وواضحة مع العامة من خالل تسويق الكيان القانوني " بالشرق األدنى

عادة ما يتم هذا في العالم التجاري بعدة طرق، أحداها هو االستمرار في استخدام االسم والشعار إلى الجديد، و

جانب االسم والشعار الجديد لفترة زمنية محددة ومتفق عليها، واألسلوب الثاني هو لكي تستخدم الشركات 

بعد ). ن الفلسطينيين بالشرق األدنى وتشغيل الالجئيتابع لوكالة الغوث الدولية لغوث(شكل االسم الفرعي مثال 

  . اسم الكيان الجديد

  

 تابع لوكالة الغوث الدولية لغوثيجب أن يقيم قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ال

ية ويسعى للحصول على المساعدة المتخصصة بشأن انلسطينيين بالشرق األدنى الوضع بعوتشغيل الالجئين الف

  . والتسويق للكيان الجديد عندما يتم تسجيله رسمياً بعد معرفة هذا األمر الحساسالتوسع 

  

لة الغوث باإلضافة إلى ذلك سيقوم قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكا

وسيكون من المهم  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى بالتحول إلى شركة مع أصحابه الدولية لغوث

 ولو كان األمر كذلك فكيف ستحدد (ii) ما إذا كانت ستأتي بمالك من الخارج، (i)أن يؤخذ في االعتبار 

المالك سيكون أمر أساسي بالنسبة ألغراض تقرير النمو / المستثمرين المناسبين وتختارهم، فاختيار المستثمر

  . المستقبلي والطريق نحو تلك المؤسسة المتحولة

  

  المنتجات والعمالء المستهدفين . ح
  

أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر حالياً عبارة عن مقدم لخدمات مالية متعلقة 

  : باالئتمان فقط حيث تقدم خمس منتجات قروض، وتشتمل على

لصغر، قروض منتج قروض ائتمان للمشروعات المتناهية ا(ائتمان المشروعات المتناهية الصغر  •

  ) لرأس المال العامل على المدى القصير للمشروعات المتناهية الصغر

إقراض بضمان الجماعة، قروض رأس مال عامل تضمنها مجموعة (إقراض بضمان الجماعة  •

 ). للسيدات



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

قروض للمشروعات الصغيرة، قروض رأس مال لالستثمار على (قروض المشروعات الصغيرة  •

 ). للمشروعات الصغيرة الرسميةالمدى الطويل، بالنسبة 

منتج إقراض لالستهالك، وهي قروض صغيرة المدى لعائالت العاملين (إقراض لالستهالك  •

 ). الحتياجاتهم فيما يتعلق بالطوارئ والخدمات وأصول المنازل

 ). روض سكنية، تستهدف الالجئينق(قروض سكنية  •

  

قطاع غزة، إال أن منج قروض االئتمان للمشروعات على الرغم من أن كل تلك المنتجات تقدم للعمالء في 

ة، أما منتج قرض االئتمان للمشروعات يالمتناهية الصغر، ومنتج إقراض للمستهلك تقدم حالياً في الضفة الغرب

المتناهية الصغر واإلقراض بضمان الجماعة تقدم في األردن أيضاً، ويمثل منتج إقراض االئتمان للمشروعات 

  %. 72ر أكبر جزء من الحافظة حيث يمثل المتناهية الصغ

  

تتشابه الخصائص الخاصة بالمنتجات في كل شبكة فروع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

 االسميةالمتناهية الصغر فيما عدا منتج قرض االئتمان للمشروعات المتناهية الصغر حيث أن معدل الفائدة 

يتم تجربتها أوالً لكي  مع العاملين أن المنتجات والمناقشات التوثيق أقل في غزة وأعلى في سوريا، وقد أظهر

يقيس الطلب واالستجابات تجاه العمالء المستهدفين قبل التعميم،  ووفقاً لتقرير بالنت فينين والمشار له سابقاً 

المتعلقة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة تلك فأن العمالء راضين عن منتجات قسم التمويل المتناهي 

بسهولة منهجيتها، فيظهر العمالء إعجابهم بحقيقة سرعة الحصول على القرض وأن شروط العقد سهلة ويمكن 

  . فهمها بسهولة، وألن الضمانات غير مطلوبة وأن فترات السداد تتناسب مع االحتياجات

  

ويل المتناهي الصغر تأخذ عملية تسعير المنتج في اعتبارها مصروفات التشغيل وفقاً إلدارة قسم التم

  . والمشروعات المتناهية الصغر

  

بالنسبة لعمالء قسم التمويل ) باستثناء تكلفة الفرصة وتكاليف التحويالت(ولكي نفهم التكلفة المالية الفعالة 

م هذا التحليل األرقام  الحافظة نظرياً للقسم فقد استخدالمتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر وتسليم

   باألسفل 1ذكورة في الجدول الم

  حساب سعر الفائدة الفعال : 1الجدول 
منتج قرض   

  المستهلك 

منتج قرض ائتمان للمشروع 

  المتناهي الصغر 

اإلقراض بضمان 

  الجماعة 

منتج قروض 

  اإلسكان 

قروض المشروعات 

  الصغيرة 

  8000  6000  652  1.040  934  )دوالر أمريكي(حجم متوسط القرض 

  30  30  7  8  6  )شهور(الفعال فترة القرض 

  شهري  شهري  شهري   شهري   شهري  عدد مرات السداد 

  0  0  0  0  0  فترة السماح 

  % 9  %9  %24  %24  %24  ) سنوي(معدل الفائدة االسمية 

فائدة % 1  0  0  0  العمولة 

  مقدمة

0  

  ثابتة   ثابتة   ثابتة   ثابتة   ثابتة   طريقة معدل الفائدة 

  -  -  -  -  -  االدخار اإلجباري 

  %16.35  %16.35  %40.65  %41.06  %40.05  معدل الفائدة الفعال 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  

يمثل سعر الفائدة الفعال الموجودة في الصف األخير التكاليف المالية الفعلية لعمالء قسم التمويل المتناهي 

 ويمثل الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، وبما أنه ال يوجد أي ادخار إجباري فأن الفائدة ليست مركبة،

تحديد ما إذا أيضاً سعر الفائدة هذا معدل النسبة السنوي المسلمة نظرياً، وسيساعد سعر الفائدة الفعال هذا على 

كان قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يسعر بطريقة مناسبة منتجاته، باستخدام 

لمنتج الوحيد المقدم في الضفة الغربية، وهكذا فأن  كان ا2006منتج قرض المستهلك للتوضيح، فأنه في عام 

: كل التكلفة على دخل الضفة الغربية كانت مستمرة ومتراكمة بالنسبة لتوفير هذا المنتج، وباستخدام المعادلة

R= (AE +LL+ FC+ K- II)/1-LL باألسفل، فان معدل الفائدة الذي 2 والمعلومات الموجودة في الجدول 

بالنسبة للضفة % 98قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر هو يجب أن يطالب به 

بالنسبة لألردن، وبالنسبة لألردن فأن معدل الفائدة المطلوب يغطي التكلفة ولكن بالنسبة للضفة % 41الغربية و

أقل مما يجب % 50رسوم قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أكثر من الغربية فأن 

المطالبة به، ومع األخذ في االعتبار حجم التشغيل فأن الفرق األساسي بين األردن والضفة الغربية في هيكل 

  . ، ويمكن أن نفسر ذلك بسبب حقيقة أن األردن مستقر سياسياً)وهي نسبياً أقل(التكلفة هو خسارة القرض 

  

  لمستهلك ، منتج قرض ا2006التسعير الخاص بعم : 2الجدول 

القيمة في الضفة   

  الغربية بالدوالر 

القيمة في األردن 

  بالدوالر 

  361.218   1.239.916  مصروفات التشغيل 

  36.565  428.533  فقدان القرض 

  1.662  30.454  مصروفات التمويل، التكلفة المصاحبة للتضخم والدعم 

  0  0  مصروفات التمويل الفعلية 

  55.402  108.765  التحويل إلى رأس مال 

  11.080  82.661  دخل االستثمار 

  1,108.030  2.175,292  متوسط حافظة القروض 

 ®معدل الفائدة الذي يجب المطالبة به لتغطية المصروفات 

  سنوياً 

98 %  41 %  

  

يتضح مما سبق أن أسلوب التسعير الذي يستخدمه قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية 

ل إلى تغطية كل المصروفات والنمو، ولكن بسبب األزمة السياسية الحالية التي أدت إلى تفاقم الصغر يمي

مصروفات فقدان القرض، فأنها تخسر األموال، ربما يكون مراجعة معدل الفائدة ليس الحل، فالخروج 

: ستراتيجيات علىأثر األزمة السياسية ربما يكون الحال، وربما تشتمل تلك االباستراتيجيات للحد من قوة 

تنوع في حافظة القرض سواء وفقاً للمنتجات أو المنطقة، وفي هذه الحالة فقد يفكر القسم في ترويج للمنتجات 

األقل عرضة لخطر مثل قروض اإلسكان، وهناك إستراتيجية أخرى أال وهي التوسع في األنشطة في األردن 

  . وسوريا



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  

 االدخار حساسة أيضاً، فلو أن قسم التمويل المتناهي الصغر سيكون عملية تثمين وتحديد تكاليف منتجات

 في إيداعات خالية من المخاطر في بنك تجاري كما لمتناهية الصغر يضع تلك المدخراتوالمشروعات ا

نوصي بشدة فأن دخل االستثمار الذي يمكن أن يحصل عليه القسم من خالل تلك اإليداعات سيكون عليه أن 

  .  أيضاًلعمالئهرات العمالء وأيضاً فائدة التكلفة التي سيكون عليه دفعها يغطي تكلفة جمع مدخ

  

عد حساب تكلفة القرض الخاصة بالمستهلك والمذكورة عالية سهلة نسبياً ألن كل التكاليف متراكمة على منتج ي

ل الكثير من ، وحالياً يملك القسم خمس منتجات وقد يتم إدخا2006واحد في الضفة الغربية واألردن في عام 

المنتجات األخرى بما في ذلك منتجات االدخار، معنى هذا أن القسم عليه أن يحدد فعالً نظام حساب تكلفة 

فعال ليمكنه من أن يخرج بتكاليف دقيقة لكل منتج، بالنسبة لالدخار واالئتمان على حد سواء، ويضع األسعار 

حديد ما يجب تعديله، ونوصي بأن مثل هذا النظام المناسبة لكل منهما ألن هذه هي الطريقة المضمونة لت

تكاليف التي يجب أن يقدمها قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية العتبار فقط االسيأخذ في 

، وسيشتمل هذا على مصروفات التحويل، ةالصغر لمثل تلك المنتجات وأيضاً التكاليف األخرى الخاصة بالعملي

عدم الرغبة في الذهاب إلى فرع القسم، مع تحديد مثل ى الفرع ومصروفات الفرصة مثل مثل المواصالت إل

تلك المصروفات للعميل فسيكون على القسم أن يخرج بتكنولوجيا وأساليب مناسبة للتقليل من مثل هذه 

  . التكاليف بسبب أنها ال تفيد العميل وال تفيد القسم

  

  اإلدارة المالية والمحاسبية  .1
  

، له أكثر من )CPA و MBAحاصل على (رة العمليات المحاسبية والمالية من خالل محاسب مؤهل يتم إدا

 عام خبرة في كل من المجال الخاص باألمور التجارية والمنظمات غير الحكومية، وقد حصل على 27

  . وفيندورات تدريبية قصيرة المدى في مجال التمويل المتناهي الصغر مثل التخطيط للمشروعات مع ميكر

  

مستويات المكاتب الميدانية األربع لقسم التمويل المتناهي ات المالية والحسابية على نطاق يتم التعامل مع البيان

الصغر والمشروعات المتناهية الصغر وكذلك في األفرع، ولكن عملية إدخال البيانات المحاسبية ال تتم وال 

نظام اإلدارة المالية في المكتب الميداني، على ب الخاص تتحول إلى معلومات إال من خالل برنامج المحاسبة

 الخزينة بسداد مصروفات صغيرة مقدماً وينصح المكتب الميداني بشأن مستوى الفرع يقوم المسئول عن

، وفيما يتعلق بسداد القرض فأن المسئول عن ة مقدما عندما تحتاج إلعادتهااستخدام تلك المصروفات المدفوع

مكتب الميداني بأن يتم هذا مرتين في األسبوع، فترسل إيصاالت مسلسلة إلى جانب صور الخزينة ينصح ال

أن المحاسب في المكتب الميداني يدخل البيانات إلى النظام، وفي نهاية الشهر فمن اإليصاالت، وبناء على هذا 

 وتشغيل وث الدولية لغوثوتقوم وكالة الغ. يتم إرسال كشف البنك إلى المكتب الميداني لعمل التسوية البنكية

الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى بعمل التحويالت لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية 

الصغر على سبيل المثال رواتب العاملين من خالل المكاتب الميدانية، ويتم إدخالها في النظام على مستوى 

م تفعليه إلخراج بيانات مالية، فأن التحويالت تتم فقط فيما يتعلق المكتب الميداني، وبما أن النظام لم يت



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

ويقوم المسئول المالي في المكتب المركزي بإعداد رصيد تضامني . بالرصيد بالنسبة لكل مكتب ميداني منفرد

  . وكل البيانات المالية بصفة ربع سنوية على صفحة من صفحات برنامج إكسل

  

 الخاصة بالدخول وأخذ إجراءات معينة في داخل النظام، فيمكن النظم فهي القيودحكم األساسية في أما نظم الت

للمحاسب في المكتب الميداني أن يدخل البيانات ولكن ال يمكنه أن يرسلها إال بعد الحصول على تصريح من 

التصريح المسئول المالي في المكتب الميداني، ويصدق المسئول المالي في المكتب الميداني عليها ويمنح 

بإرسالها، وال يمكن إال للمسئول المالي في المكتب المركزي فقط أن يقرأها ولكن ال يمكنه أن يضيف عليها 

أية بيانات، وإن كانت هناك مشكلة فيمكنه أن ينصح المسئولين الماليين الميدانيين في قسم التمويل المتناهي 

  . الصغر والمشروعات المتناهية الصغر بإجراء التعديالت

  

 سلسلة المحاسبين، والتحكم الداخلي القوي وتوزيع المهام التي يبدو وأنها صحية ومن نقاط القوة في النظام

  . للغاية لكي تضمن التقارير المالية الدقيقة وفي الوقت المناسب

  

  : التحديات األساسية التي تواجه النظام تشمل ما يلي

  . روج بتقارير ماليةهناك تأكيد على أهمية االحتفاظ بسجالت والخ •

النظام ليس به أستاذ عام لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر فقط دفاتر  •

 . أستاذ لمختلف المكاتب الميدانية

مناسبة من ، فهذا يعرضه للخطأ وربما ينتج عنه تقارير غير  بيانات مالية تلقائياًوال يولد النظام •

 . الناحية الزمنية

وجد أي عالقة بين مكتب الميداني ومكتب الفرع، فالعالقة قائمة فقط بين المكتب الميداني ال ي •

 . والمكتب المركزي

بما أن الحسابات ليست متكاملة مع نظام تتبع القرض، فأن نظام الحسابات يشير إلى الحساب  •

 . المتحكم في حافظة القرض وبالتالي ال يوجد أي تمييز للعمالء األفراد

  

معرفة إمكانية تقديم منتجات ادخار آمن فأن نظام اإلدارة المالية والمحاسبية يجب أن يتقوى في المجاالت بعد 

  : التالية

  

  . االرتقاء ببرنامج الحسابات وتوليد تلقائي للبيانات المالية الفاعلة •

 إدخال نظام إدارة بيانات متكاملة على طوال الخط من الفرع إلى المكتب المركزي  •

 .  صفة محاسبية على مستوى الفرع وتقويتهاإدخال •

 . الخروج بتقارير إدارة تشتمل على البيانات والتحليل بشأن أشياء مثل ربحية المنتج والفرع •

ببيانات مالية، حساب تقوية وظيفة اإلدارة المالية حتى تتطلع إلى ما هو وراء مجرد الخروج  •

تماشى مع هذا النظام وخزينة لكي تشتمل على مع وجود تقرير ت) للمنتجاتب دقيق اسح(التكاليف 

ب وظيفة اإلدارة المالية دور أساسي في علمالية في مجاالت جديدة، يجب أن تإدارة المخاطر ال

عملية التخطيط للمشروع التجاري لكي تشتمل على ميزانية رأس المال وبصفة خاصة فيما يتعلق 



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

تقول البيانات المالية لإلدارة متى يصل فرع جديد ، هذا باإلضافة إلى أنه يجب أن ةبفتح أفرع جديد

 . إلى نقطة التعادل وكذلك متى يدخل منتجات جديدة مثل االدخار

  

  التمويل والمنافع . ي
: هناك ثالث مصادر أساسية لتمويل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أال وهي

، والدخل من العمليات الخاصة بالتكاليف 13قرض ذو امتيازات محددة، وال)المشروطة وغير المشروطة(المنح 

غير المباشرة وتكاليف التشغيل، وال تدعم الميزانية العادية الخاصة بوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل 

الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، وبعد 

  . رفة خسائر التشغيل الحالية فأن القسم مستمر في اعتماده بشدة على تمويل الممولمع

  

قدم سبع ممولين لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى تمويل كبير يتعدى 

 16صغر على مدار الـ  مليون دوالر أمريكي لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية ال1الـ 

سنة الماضية، وسيتطلب تمويل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر تسويق قوي، 

وتنوع في مصادر التمويل، ودعم أكبر من الممولين األساسيين، ومن بين الخطوات التي اتخذها قسم التمويل 

ثمار في مزيد من السيولة في االستثمارات القصيرة  االستغر والمشروعات المتناهية الصغرالمتناهي الص

، 2005 دوالر أمريكي في عام 44.529: المدى، ومن هذا المصدر كانت قادرة على كسب بعض الدخل

، ويشير الجدول التالي كيف يستخدم 2007 حتى يونيو 199.918، 2006 دوال أمريكي في عام 271.542

  . الصغر والمشروعات المتناهية الصغرالتمويل المتاح لقسم التمويل المتناهي

  

  منافع التمويل : 3الجدول 

  2007يونيو   2006  2005  

  %48  %58  %44  ) بما في ذلك اإليداعات(نقداً ومعدالت النقد 

  %41  %33  %47  حافظة القروض 

  %11  %12  %9  أصول أخرى 

  % 100  %100  %100  إجمالي األصول 

  

المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر ويجب استخدام هذا هناك سيولة كبيرة في قسم التمويل 

يمكنها أن تتحمل أحوال السوق السيئة الحالية، HLPالفائض في التمويل في اإلقراض وبما أن المنتجات مثل 

فأنه يجب على قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أن يستثمر في تلك المنتجات، 

يضاً أن يتوسع سريعاً في المناطق التي لم تتأثر باألزمة االقتصادية مثل سوريا واألردن وهو األمر ويجب أ

  . الذي يفعله القسم

  

                                                 
دوق أمانة يديره القسم نيابة عن أشار قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر إلى أن هذا ليس قرضًا ولكنه صن 13

 صندوق أوبك للتنمية الدولية، ولكنه يعتبر خصمًا من الميزانية العمومية



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  نظام المراقبة الداخلي . ك
  

يستفيد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر من المراقبة اإلدارية الكبيرة لوكالة الغوث 

ة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، هذا إلى جانب استقامة القيادة والعاملين بالقسم، الدولية إلغاث

والتي تعد من العناصر األساسية في نظام المراقبة الداخلي، باإلضافة إلى أنه على مدار السنوات فأن إدارة 

 بأدلة إجرائية مالية وتشغيلية والتي قسم التمويل المتناهي الصغر و المشروعات المتناهية الصغر قد خرجت

كانت عوناً ومرجعاً للعاملين في التشغيل اليومي، وفي تتبع البيانات المالية والتشغيلية وفي الخروج بمعلومات 

يمكن استخدامها، ويجب أن نالحظ أن البيانات المالية الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

وكجزء من المراجعة العادية المعتمدة، يقدم المراجعون .  للمراجعة الخارجية سنوياًالمتناهية الصغر يخضع

خطاب إدارة يشير إلى مجاالت الضعف إلى تحتاج إلى معالجتها ويقدم النصيحة لقسم التمويل المتناهي 

هذا يتضح الصغر والمشروعات المتناهية الصغر فيما يتعلق بتلك النقاط، ومن خالل مراجعة خطاب اإلدارة 

أن قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر يتجاوب ويتخذ اإلجراءات الخاصة بالمتابعة 

  . الصادرة عن توصيات المراجعين

  

ولزيادة تقوية نظام المراقبة الداخلية، تم تعيين مسئول عن التحقق إلدارة عملية المراجعة الداخلية، ويعد هذا 

ان المناسب فيما يتعلق بما هو ضروري إلتمام متطلبات هذه الوظيفة بسبب خلفيته المحاسبية المسئول في المك

وهو يقوم بزيارات . وحصوله على بعض الدورات التدريبية القصيرة في مجال التمويل المتناهي الصغر

  . منتظمة للفروع ويكتب التقارير التي تأخذها اإلدارة بكل جدية

  

ظ أن تركيز مسئول التحقق يعتمد أكثر على التجاوب معه مما يجعل أسلوبه ومنهجه ولكن من المهم أن نالح

يتسم برد الفعل ال اتخاذ األفعال، ومع توسع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر في 

دة حافظة القروض وتخطيطها إلدخال منتجات ادخار فمن الضروري أن نقوي هذه الوظيفة من خالل ع

  : أساليب

  

دراسة كل عملية ووضع خريطة لها على سبيل المثال عملية توزيع القرض، وعملية سداد القرض،  •

ويجب أن تشير كل عملية مفصلة إلى من الذي . والدفع النقدي من الخزينة، وعملية الدفع بشيك

والوقت )  ملفوضعها في(سيقوم بهذه المهمة، وال بد من أن تشتمل على التوثيق وعلى استخدامها 

  . الذي تستغرقه كل مرحلة

الحظ نقاط الضعف في كل عملية على سبيل المثال الوقت الذي يضيع في البحث عن من له حق  •

 . التوقيع، أو الثغرات والذي قد ينتج عنه خسارة مالية للمنظمة

 الخروج باقتراحات عن كيف يمكن اإلسراع بالعملية وكيف يمكن سد الثغرات، ألخ  •

 . ج بمراجعة لهذه العملية وضمان تنفيذهاالخرو •

 . تحديث الدليل اإلجرائي وضمان التنفيذ •

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  تتبع القرض عن طريق نظام إدارة المعلومات  . ل
  

ويعمل النظام .  يتسم نظام تتبع القرض بأنه نظام كمبيوتر مدعم بقاعدة بيانات أكسس لميكروسوفت خاصة به

لتعاون معاً بين األفراد على مستوى األفرع على شبكة اإلنترنت، وفي بطريقة مركزية للغاية مما ال يسمح با

الفرع يتم إدخال بيانات السداد في النظام، ومن هنا ال توجد أي رابطة مباشرة، فيرسل مدير الفرع تلك 

المعلومات كملحق لرسالة بالبريد اإللكتروني للمكتب المركزي، وفي المكتب المركزي، يتم فتح البيانات 

 ومراجعتها ثم دمجها مع موجودة في ملحق رسالة البريد اإللكتروني، من خالل قسم نظم إدارة المعلوماتال

انات نظم إدارة المعلومات األساسي، وهكذا فأن نظم إدارة المعلومات في المكتب المركزي ينصح من قاعدة بي

ب الفروع التي يمكنهم اللجوء إليها، يوزعون القروض الفردية من خالل ملحق رسالة البريد اإللكتروني بمكات

  . ويستخدم الفرع هذه المعلومات ويحدث سجل العمالء ورصيدهم

  

وفقاً لمسئول تكنولوجيا المعلومات في قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر وآخر 

اً للمواعيد المحددة، ولكن وفقاً خطاب لإلدارة من المراجعين الخارجيين فأن النظام يخرج تقارير دقيقة ووفق

  : لنفس المصدر فأن هناك نقاط ضعف في النظام

  

النظام في غزة مختلف عنه في الضفة الغربية، حيث أن الدمج ال يمكن أن يتم إال خارج نظام إدارة  •

  . المعلومات

 . لتقاريرفي غياب االتصال عبر اإلنترنت مع الفروع وغزة، يتأثر التوقيت الذي يتم فيه إصدار ا •

فكل فرع يسجل ) الدوالر األمريكي(ال يسمح النظام بالخروج بتقارير بالعملة السائدة المستخدمة  •

 . التحويالت ويقوم التقرير على عملته المحلية

أن برنامج ميكروسوفت أكسس مصمم للتطبيقات الصغيرة وبالتالي فأنه محدود في قدرته، مع زيادة  •

 . لن يسمح بسرعة في عمليات التحويالت وربما يواجه انهياراتالحجم فأن البرنامج الحالي 

  عميل فقط كحد أقصى 20.000يمكن للنظام أن يستوعب  •

  

قامت إدارة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر بعمل بحث وحددت نظام جديد، وقد 

 والمشروعات المتناهية الصغر ووافقت  عليه نصح بشرائه المجلس االستشاري لقسم التمويل المتناهي الصغر

. لجنة التعاقدات بالمكتب الرئيسي لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى

ومع شراء هذا النظام الجديد فأنه سيتم التعامل مع الكثير من نقاط الضعف الموجودة في النظام الحالي، بعد 

سم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر في إدخال منتجات االدخار فأن هذه معرفة خطط ق

فعالً خطوة نحو االتجاه الصحيح، وما زال سيكون على القسم شراء موديل االدخار الذي لن يخرج بتلقائية 

النظامين عندما يتم ببرنامج كمبيوتر جداًن هذا باإلضافة إلى أنه سيكون من الضروري الحفاظ على كال 

  . اختبار دقة النظام الجديد كما هو الحال عند شراء أي برنامج كمبيوتر جديد

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  االنتشار، جودة المحفظة، الربحية والكفاءة : تحليل األداء. م
  

 عاماً فأن 16خالل سنوات عمل قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التي تعدت الـ 

 مليون دوالر أمريكي، وهو الجهة الرائدة في تقديم 131 قرض بإجمالي مبلغ 126.000ل أكثر من القسم مو

  . التمويل المتناهي الصغر في األراضي الفلسطينية المحتلة وقد بدأ في عمله في سوريا واألردن

  

ك قسم التمويل ، يشار"أفضل الممارسات"وفقاً لمبادئ الشفافية ولكي نكون قادرين على الوفاء بمتطلبات 

المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر بمؤشرات أدائه مع السنابل، وهي شبكة التمويل المتناهي 

الصغر للدول العربية، ومع الشبكة الفلسطينية لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر، ويحدد عالمات ألنشطته 

والعالمية من خالل المشاركة السنوية والربع سنوية مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر المحلية واإلقليمية 

 ومن خالل الحصول على تقييم كل عامين من خالل مؤسسة تقييم للتمويل المتناهي الصغر MIXفي سوق 

  . 2005وأكثرها حداثة إال وهو تقييم بالنت لعام 

  

اء االجتماعي وذلك من خالل وقد قدم قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر إدارة األد

تدريب العاملين األساسيين على أساليب تقييم األثر واألداء، وبناء إطار لرفع التقارير واإلشراف والتقييم 

ولضمان صالحيتها تقوم شركة خارجية بتقديم إدارة . لخدمات التمويل المتناهي الصغر واألثر على العمالء

  ألثر األداء االجتماعي أو دراسات تقييم ا

  

  المؤشرات األساسية : 4الجدول 

   2005  المؤشر 
  الدوالر أمريكي 

2006   
  دوالر أمريكي 

   يونيو -2007

  دوالر أمريكي 

        االنتشار 

   7.183.938  6.014.089  7.859.641  رصيد القروض القائمة 

عدد عمالء القروض 

  القائمة

14.726  12.227  13.704  

        نوعية المحفظة 
PAR ≤ 30  19  %32.59  % 24.05  يوم %  

       الربحية 
ROA   -4%  - 8%  - 3%  

  % 70  % 68  % 86 استمرارية التشغيل 

  سنوياً % 34  %35  %45.7  تسليم المحفظة 

        معدل الكفاءة 

  سنوياً % 48  %51  %53.7 معدل مصروفات التشغيل 

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

بة لقسم التمويل المتناهي الصغر  لم يكن عاماً جيداً بالنس2006 السابق أن عام 4يتضح من الجدول 

والمشروعات المتناهية الصغر في كل المؤشرات، وذلك نتيجة لألزمة االقتصادية في غزة والضفة الغربية، 

 كان هناك تحسن عام، ولكن عند النظر إلى الصورة كاملة فلو تم الربط ما بين مؤشرات 2007ولكن في عام 

قارنة بنظرية تسليم الخاصة بمنتج قروض االئتمان للمشروعات م (14الربحية مع مؤشرات تسليم المحفظة

 ومعدالت الكفاءة فأنه من الواضح تماماً أنه مشكلة معادلة PAR، فأن نسب %)40المتناهية الصغر بـ 

االستمرارية هي على حساب المصروفات أكثر منها على حساب الدخل، وهذا يعني أن القسم البد وأن يركز 

  .  في المصروفات وإدارتهاأكثر على التحكم

  

سيكون على قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر أن تنشئ جو من الكفاءة وهي 

تخطط للتوسع وإدخال االدخار، وهذا أساساً ألن تعبئة االدخار ستضيف مصروفات على قسم التمويل 

  . مة في دخلها ألنها ال تنوي أن تكون وسيطاًالمتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر دون المساه

  

تعتمد نسبة كبيرة من تكاليف قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر على كونها جزء 

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، ولكن هناك بعض المجاالت التي الغوث الدولية لغوثمن وكالة 

ها مثل المصروفات التي لها عالقة مباشرة بتوصيل الخدمة، لهذا فأنه يوصى بأن يتم في داخل نطاق سيطرت

  : اتخاذ اإلجراءات التالية لتقليل تكاليف قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر

  

  التخطيط للعمليات المختلفة، وهذا سيشير بوضوح للمجاالت غير الكفء  •

 . تمد على الصفر، البد من إشراك كل العاملين في هذاتبني نظام ميزانية يع •

متابعة المصروفات الفعلية مقابل األرقام المذكورة في الميزانية وتحليل الفروق واتخاذ اإلجراءات  •

 . الالزمة لتصويب الخطأ

 . وضع معايير للتشغيل بقدر اإلمكان •

  

  التخطيط للمشروعات . ن
  

لمشروعات المتناهية الصغر خطة عمل لمدة خمس سنوات في عام وضع قسم التمويل المتناهي الصغر وا

، وتذكر خطة العمل 15 2009 لكي تغطي الفترة حتى عام 2004 وتم مراجعتها مرة أخرى في عام 2003

رسالة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر وأهدافه وتشتمل على تحليل للبيئة 

الجتماعية مركزة على التحديات وأيضاً على المشروعات المالية، واشتملت عملية السياسية واالقتصادية ا

التخطيط للمشروع على درجة من التشاور وأشركت العاملين مع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

اثة وتشغيل المتناهية الصغر، ويتبع نظام التخطيط الحالي اإلجراءات المعيارية التي وضعتها وكالة الغوث إلغ

                                                 
من حافظة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية % 72يصل منتج قرض االئتمان للمشروع المتناهي الصغر إلى  14

 الصغر
لصغيرة والتمويل المتناهي الصغر لوآالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين خطة المدى المتوسط لبرنامج المشروعات ا 15

 تساهم في النمو اإلقليمي، وإعادة التأهيل من خالل التمويل المتناهي الصغر : الفلسطينيين بالشرق األدنى



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى وتسمح لقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر 

  . بالعمل في داخل حدود األمم المتحدة

  

بالنسبة للتخطيط القصير المدى، يعد قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر الميزانيات 

ي السنة بتحليل للفروق، ولكن مع وجود نسبة كبيرة من التكاليف التي تتحكم فيها وكالة الغوث ويقوم مرتين ف

الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، فأن تحليل الفروق ال يؤدي إلى اتخاذ إجراءات 

  . التصويب

  

 لوضع الخطة، تناهية الصغر مخصصوالمشروعات المعلى الرغم من أن قسم التمويل المتناهي الصغر 

وتنظيم الميزانية ونظام الميزانيات، فأن عمليات التخطيط حالياً غير كافية لكي تكون بمفردها في مواجهة 

المؤسسة المالية، وهي التي يرأسها قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر، وهناك 

  :  تتطلب تقوية وتشتمل علىمجاالت معينة في علمية التخطيط التي

  

  نشر الرؤية ومراجعة الرسالة بطريقة مناسبة لكي تشتمل على االدخار  •

 . تنفيذ تحليل أعمق لنقاط القوة والضعف والفرص والعوائق •

 تحديد اإلستراتيجية وتوضيحها  •

 تحديد المنتجات لتشمل االدخار  •

 . تحديد اإلستراتيجية المالية •

  المشروعات المالية استخدام ميكروفين في وضع •

 المراجعة سنوياً  •

 التوسع في االئتمان ونقلها ألعضاء مجلس قسم التمويل المتناهي الحصول على آراء من مساعدي •

 . الصغر والمشروعات المتناهية الصغر

  

مثل هذه العملية الخاصة بالتخطيط الشامل للمشروع هي عملية ضرورية بالنسبة لمنظمة مثل قسم التمويل 

ناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التي تتطلع للتوسع وجمع المدخرات، وعلى الرغم من أن المت

خطة العمل ليست مثل كرة الكريستال التي تجعلنا نتنبأ بما سيحدث إال أن التدريب إلعداد خطة بمشاركة 

  : العاملين على كل المستويات ستساعد القسم في ثالث مجاالت

  

شغيلية واإلستراتيجية األساسية التي يجب أن يعالجها العاملين في قسم التمويل تثير القضايا الت •

 حلها بطريقة المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر والمعنيين بصفة مباشرة وحتماً

شتمل هذا على إعادة الهيكلة المؤسسية وإضافة منتجات جديدة تشمل االدخار والدخول جماعية، وسي

يدة وتعيين موظفين جدد، واالستثمار في أفرع جديدة تقدم خدمات ادخار وتستثمر في في أسواق جد

  . التدريب واالرتقاء بنظام إدارة المعلومات

عملية التخطيط التشغيلي والمالي إن تمت بطريقة واضحة عادة ما تظهر أنها هامة ولكن هذا أمر لم  •

 . يكن مفهوم من قبل وهو حيوي في المشروعات



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

لناتجة تعمل كخريطة طريق لتحقيق أهداف المؤسسة، وفي حين أنه سيكون هناك دائماً خرق الخطة ا •

إال أن التعديل المستمر والجيد للخطة سيساعد إدارة قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات 

المتناهية الصغر على تحديد النقاط التي تم التعدي عليها واالتجاه الذي يجب أن تتحرك فيه لكي 

 . ترجع مرة أخرى إلى الطريق الصائب

  

VIII.  الخالصة 
  

بما أن وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين هي أكبر مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر 

في غزة والضفة الغربية فأنها في موقع فريد يسمح لها بالتوسع في حدود التمويل المتناهي الصغر الذي يتم 

راضي الفلسطينية المحتلة، وقد كانت هذه الدراسة جزء من إستراتيجية الوكالة بصفة عامة ممارسته في األ

للتوسع في خدماتها لكي تسد احتياجات العمالء فيما تواصل خدمتها كقائد فيما بين مؤسسات التمويل المتناهي 

  . الصغر في الضفة الغربية وغزة

  

ع في الخدمات لتشمل االدخار، على مستوى الطلب على تظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح احتمالية التوس

الرغم من أن هناك قدرة محدودة على االدخار بسبب األزمة االقتصادية، فأن هناك ثقافة ادخار واضحة في 

الضفة الغربية وغزة مع وعي قوي بين الفلسطينيين بأن االدخار أداة هامة لكي تساعد في األزمة المستقبلية، 

 والممتلكات، يستخدم أيضاً عدد كبير من الناس ROSCAsحالياً باستخدام قنوات بديلة مثل يدخر األفراد 

قطاع البنوك، على الرغم من أن هناك كثير من الشكاوى من الخدمات، ومن خالل سلسلة من المجموعات 

ثة وتشغيل البؤرية والمسح الذي أجري على المناطق األساسية التي تعمل بها وكالة الغوث الدولية إلغا

الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى إال أن العمالء الحاليين والمتوقعين أظهروا اهتماماً كبيراً بالمنتج الخاص 

بالتعليم وكذلك بالحساب الجاري الذي يسمح لهم بالحصول على فائدة، ومع تاريخ الوكالة الطويل في خدمة 

 والثقة لم تحققه أي مؤسسة أخرى للتمويل المتناهي الصغر، الفلسطينيين فأنها تتمتع بمستوى من المصداقية

فالوكالة في مكانة جيدة تسمح لها بالبناء على هذه الثقة مع إدخال منتج االدخار، حتى قبلما تتحول لتصبح 

  . بنكاً

  

ال قسم وبما أن الوكالة من بين وكاالت األمم المتحدة إال أنه ال يبدو أن هناك أي قيود داخلية تحد من إدخ

التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر التابع لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين بالشرق األدنى لخدمات االدخار سواء داخل نظام األمم المتحدة أو ككيان قانوني منفصل، وبالنظر 

موح لها فقط بتعبئة االدخار في األراضي الفلسطينية  فأن البنوك المرخصة هي المسةإلى القيود القانوني

وهكذا فأن هناك العديد من الخيارات المفتوحة أمام وكالة الغوث الدولية لكي تدخل االدخار وتشتمل . المحتلة

على أن تعمل كوكيل لبنك أو تتحول لتصبح بنكاً أو تسعى للحصول على قرار رئاسي يسمح لها بأن تحصل 

 وهناك أيضاً إمكانية أنه قد تحظى السلطة المالية الفلسطينية بتفويض المؤسسات المالية غير على اإليداعات،

أما فيما يتعلق بالمرحلة الحالية فالعمل كوكيل ربما يثبت أنه أسهل . البنكية لكي تعبئ االدخار مباشرة

عالمة وكالة "اتجة من حمل األساليب للبدء في منتجات االدخار على الرغم من استخدام النوايا الطيبة الن



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

وحتماً فيما تسعى الوكالة لتحقيق هدفها " الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى

  . األطول للتحول إلى بنك، فأن تعبئة االدخار مباشرة ستكون مجدية

  

ؤسسة ن الفلسطينيين بالشرق األدنى هي ممن الناحية الداخلية، فأن وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئي

ع بصحة جيدة إلى حد كبير ولديها قدرة كافية لتقديم االدخار، وبناء على متتتمويل متناهي الصغر قوية وت

الوثائق التي تم استعراضها والمقابالت مع العاملين والعمالء والمالحظة فأن قسم التمويل المتناهي الصغر 

صغر هي منتفع أساسي من صورة الوكالة في عيون الفلسطينيين، وقد كان قسم والمشروعات المتناهية ال

التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر قادراً على بناء قاعدة عمالء مخلصة على مدار 

  . السنين ال ينافسه أي مؤسسات للتمويل المتناهي الصغر األخرى في المنطقة

  

أيضاً العائق المؤسسي األساسي أمام االستمرارية والتوصيل الشامل للخدمات ولكن نفس هذا اإلعداد هو 

، )بعيداً عن القضايا القانونية والتشريعية المثارة بشأن الحصول على ادخار(المالية، بما في ذلك االدخار 

ات االدخار ويتطلب توسع قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر والتوفير الكفء لمنتج

  . منظمة أكثر مرونة وخالية من البيروقراطية المغالى فيها، ألن هذا سيكون عامل هام في اإلبداع

  

وبالتالي فأنه مفهوم أن التوصية األولى واألساسية هي الحاجة إلى تحول قسم التمويل المتناهي الصغر 

كالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل والمشروعات المتناهية الصغر إلى كيان قانوني منفصل، مستقل عن و

 العملية بإجراء دراسة يجب الحظ فأن القسم بدأ بالفعل في هذهالالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى، ولحسن 

أن تحدد مرحلة التحول، وستكون باقية التوصيات كما تم مناقشتها في األجزاء المختلفة من هذه الوثيقة ذات 

  . ابية إن تم تنفيذها في إطار عمل القسم المستقل والمتحولمعنى ولها تأثير أكثر إيج

  

يشتمل ملخص التوصيات األخرى الخاصة بقسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر 

  : على

اسم قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات المتناهية الصغر الجديد بعد التحول، ككيان قانوني  •

 بوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى حتى منفصل يجب ربطه

  . يمكن للقسم أن يستمر في الحافظ على نفس صورة الوكالة وسمعتها

 اإلعالن عن الرؤيا وإعادة اإلعالن عن بيان الرسالة ليشمل خدمات التوفير  •

كفاءة والدخول السريع واإلخالص وضع هيكل مؤسسي ليشتمل على إقامة شبكة فروع ستعزز ال •

 . للعمالء

لياً وأيضاً أن تكون هناك وظيفة التسويق واألبحاث التي خاضع وظيفة تنمية الموارد البشرية دو •

ستضمن المنتجات المناسبة واألسلوب المناسب الذي يتجاوب مع احتياجات العميل، والتي تضمن 

 . الحصول السهل والذي يمكن تغطيته

 . اسبي للتكاليف ليكون قادراً على حساب التكاليف وسعر المنتجات بدقةوضع نظام مح •

 االرتقاء بنظام إدارة المعلومات  •

 . تقوية وظيفة اإلدارة المالية والمحاسبية لتشمل على وظيفة أمين الخزينة •



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 لي أكثر فعالية خوضع نظام تحكم دا •

  . تبني خطة عمل أكثر شمولية •

  

  

  

  

  



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

  Iالملحق 

  شروط التعاقد
  

على الرغم من أن صناعة التمويل المتناهي الصغر الفلسطينية تقدم عشرات اآلالف من القروض كل عام 

للمشروعات المتناهية الصغر، للمستهلكين والمنازل الذين يحصلون على أجور متدنية فأن أي من مؤسسات 

  . التمويل المتناهي الصغر الحالية تقدم خدمات ادخار أو إيداع للفقراء

  

 عاماً الماضية قامت وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق 15 مدار الـ على

األدنى ببناء ثقة وإخالص عمالءها وقدرات العاملين بها والمهنية في تمويل االحتياجات االئتمانية للمشروعات 

لغوث الدولية هي أكبر من يقدم خدمة لالئتمان وبما أن وكالة ا. المتناهية الصغر والمستهلكين والمنازل األفقر

المتناهي الصغر في األراضي الفلسطينية المحتلة فأن الوكالة ترغب في تقديم خدمات ادخار آمن للفقراء 

وألفقر الفقراء الفلسطينيين، الذين ليس لديهم المقدرة على الوصول إلى البنوك ألنهم ألن يوفون الحد األدنى 

ار، ولن يتنافس تطور خدمات االدخار مع قطاع البنوك الخاصة ولكنه سيسوق الخدمات من متطلبات االدخ

  . فيما بين أفقر الالجئين والمجتمعات الحضرية في األراضي الفلسطينية المحتلة

  

تعتقد وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق األدنى أن خدمات االدخار اآلمن يمكن 

 تضاف لكي تتماشى مع استراتيجيات الفقراء في مساعدتهم على الخروج من الفقر واسترداد أصولهم أن

المنزلية وأمانهم العائلي فيما يعيدون بناء الموارد الثابتة لدخل األسرة كما يحدث في المجتمعات الفقيرة 

  . األخرى

  

النسبة للفقراء في المنطقة، وبالتالي ستتعاقد ال يوجد أي أمثلة أو نماذج لخدمات اإليداع واالدخار الطوعي ب

وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين على الدعم الفني الستعراض السوق وتقييمها بشأن 

االدخار اآلمن في األراضي المحتلة وتقترح مجموعة من أساليب اإليداع واالدخار ووسائل اإليداع التي يمكن 

ات التمويل المتناهي الصغر لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق دمجها في عملي

  . األدنى

  

  : والبد وأن تتوافر في تعاقد الدعم الفني وبناء القدرات العناصر التالية

القيام بعمل دراسة جدوى ودراسة سوق لتحدد نطاق إدخال خدمات االدخار في داخل عمليات  •

 المتناهي الصغر التابعة لوكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين بالشرق التمويل

  . األدنى

القانونية القائمة في األراضي / التفكير في كيف سيتم إدخال هذه الخدمات بموجب الشروط التشريعية •

على (دم مثل تلك الخدمات أو ما هي التغيرات المطلوبة بالنسبة للوكالة لكي تق/ الفلسطينية المحتلة
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أو تجيزها /  يمكن أن يكون هناك تفاوض بشأنها وMOUسبيل المثال تشريعات جديدة أو 

 . التشريعات الحكومية

استعراض اإلجراءات التشغيلية القائمة وتحديد ما هي الشروط المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة  •

 . الزمة إلدخال خدمات التوفير اآلمنبالموارد البشرية والفنية وتكنولوجيا المعلومات ال

االدخار والسياسات من خاللها يمكن أن تخدم الوكالة / تصميم مجموعة من خدمات اإليداع/ اقتراح •

 . احتياجات المودعين والمدخرين الفقراء

  

  ) لم يحدد بعد(المرشحين المقترحين 
  

ولية أو منظمة أهلية معروفة لديها خبرة يجب أن يكون الشركاء الذين سيتم التعاقد معهم شركة استشارات د

متنوعة بشأن تطوير منتج السحب واإليداع في العالم النامي وعلى دراية باألدوات الالزمة الخاصة باالدخار 

المتناهي الصغر لتصميم المنتج وبحث السوق، وعلى الرغم من أنه غير مطلوب أية خبرة مباشرة بالشرق 

ديها فهم لقطاع التمويل المتناهي الصغر في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فريق ل/ األوسط إال أن مؤسسة

 وأكثر حساسية للقضايا السياسية واالقتصادية والثقافية التي تنطوي إدراكاسيكون أفضل لكي يكونوا أكثر 

  . عليها إستراتيجية التحول

  

لتي لديها خبرة جيدة في االدخار أو المنظمات األهلية ا/ سيتم االختيار المسبق لمجموعة من الشركات و

. المتناهي الصغر وفي تطوير منتجات االدخار للمشاركة في عملية العطاء من خالل طلب التقدم بعروض

 بالتشاور مع المركز الدولي لألبحاث التنمويةوسيتم اختيار المتعاقد مشاركة ما بين وكالة الغوث الدولية و

   .الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  

  المخرجات المطلوبة بموجب هذا النشاط 
  

  : 2007 يونيو 30مع حلول 

دعم التمويل المتناهي الصغر  ستعرضالمنظمات األهلية التي ت/ تقائمة قصيرة من الشركا .1

  والتعليقات والصغير لالنتعاش والتحول 

ملية االختيار مع جدول زمني ومعايير للتقييم ووصف لع) طلب التقدم بمقترح تمويل(وثائق العطاء  .2

والتعليقات التي تسبق  دعم التمويل المتناهي الصغر والصغير لالنتعاش والتحولبالنسبة الستعراض 

 النشر 

دعم التمويل المتناهي الصغر والصغير لالنتعاش  توثيق لنتيجة عملية االختيار بالنسبة الستعراض .3

  قبل التعاقد والتحول
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ركة، نطاق العمل النهائي، مع الخطة الزمنية والمخرجات، مسودة التعاقد لتشتمل على تفاصيل الش .4

دعم التمويل المتناهي المهام والسيرة الذاتية الستعراض وقائمة باالستشاريين المعينين، وتقسيم 

 . والتعليقات قبل التوقيع الصغر والصغير لالنتعاش والتحول

  

   2007 سبتمبر 30مع حلول 

دوى بناء على األدوات الخاصة باالدخار المتناهي الصغر بما مسودة تقرير بحث السوق ودراسة الج .5

في ذلك النتائج المتعلقة بالعوائق القانونية والتشريعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، والبدائل، 

اإليداع التي يقدمها قسم التمويل المتناهي الصغر والمشروعات / والتوصيات بخدمات االدخار

يم إلجراءات التشغيل الحالية لقسم التمويل وتوصيات لرفع الكفاءة المؤسسية المتناهية الصغر، وتقي

االدخار / اعوالتنظيمية والموارد البشرية والفنية وتكنولوجيا المعلومات إلدخال خدمات اإليد

والتعليقات قبل  دعم التمويل المتناهي الصغر والصغير لالنتعاش والتحولالموصى بها الستعراض 

  .  التقريراالنتهاء من

ورقة مفاهيم تلخص نتائج وتوصيات دراسة الجدوى وبحث السوق واقتراح أية تغيرات مطلوبة من  .6

على سبيل المثال التشريعات العامة (وكالة الغوث الدولية لتقديم خدمات االدخار كما هو موصى 

 ). أو اعتماد الجهات التشريعية الحكومية/ تصريح محدد و/ الجديدة، أو رخصة
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  قائمة بأسماء من تم مقابلتهم 

  العنوان االلكتروني   المنظمة   الوظيفة   االسم   م
حاج . أحمد ر  1

  حسن 
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مدير قسم التمويل   إليكس بولوك   . 2

ناهي الصغر المت
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  المتناهية الصغر

قسم التمويل 

المتناهي الصغر 

والمشروعات 
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  IVالملحق 
  

  متطلبات الترخيص 

  

  : يتطلب استخراج رخصة بنك ما يلي

 الفلسطينية لتشغيل بنك قبل تسجيل شركة بموجب قوانين الحصول على موافقة مبدئية من سلطة النقد .1

االفتراض المسبق هو أن الكيان الحامل لألسهم العامة للشركة فقط يمكنه أن يقوم (الشركات السائد 

  ). بالعمليات البنكية

 ).  الفلسطينية االستمارات المستخدمةتوفر سلطة النقد(تمارة كاملة نية اس الفلسطيتقدم سلطة النقد .2

 ).  دوالر تسترد في حالة رفض االستمارة100.000( دوالر 105.000سداد رسوم االستمارة بقيمة  .3

 : تدعم االستمارة بالوثائق التالية من بين وثائق أخرى .4

  المواد المقترحة للشركة واللوائح الداخلية   . أ

  التنظيمي للبنك وخطة العمل الهيكل  . ب

 دراسة جدوى تشتمل على ميزانية أول ثالث سنوات من التشغيل   . ت

 أسماء حاملي األسهم المؤسسين   . ث

في حين أن الباقي سيقدم للعامة % 50 – 20معرفة أن حاملي األسهم المؤسسين سيشتركون بـ   . ج

 . ألجل االكتتاب

  . نية للحصول على الموافقة المبدئية أو الرفضالفلسطيتقديم االستمارة لعرضها على سلطة النقد  .5

أن نصيب رأس المالي : الحظ(عند الحصول على الموافقة، التقدم إلجراءات القيام بتسجيل الشركة  .6

 )  مليون دوالر، ويجب أن يصدر ويتم االكتتاب فيه وسداده30يجب أال يقل عن 

 بمجرد االنتهاء من التسجيل يبدأ العمل  .7

  

 الفلسطينية بإجراء التحقق للبدء في عمليات تشغيل البنوك لضمان راف البنكي لسلطة النقد اإلشسيقوم قسم

 الفلسطينية الحق في رفض الموافقة المبدئية إن أثناء فترة التحقق فشل البنك في لوفاء بالمتطلبات، لسلطة النقدا

 يوم لكي يبدأ البنك 30لنهائية، هناك الوفاء بالمتطلبات، ولكن لو حقق البنك كل المتطلبات فسيمنح الموافقة ا

عمله من بعد الحصول على الموافقة وإال ستؤخذ منه الموافقة، ولو حدث مثل هذا السحب للموافقة فستكون 

  . نهائية ولن يكون هناك أي التماس بالتغيير

  

  أعرف عميلك 

إصدار المتطلبات المفصلة للحصول  الفلسطينية تقوم حالياً بافة على اإلجراءات القائمة فأن سلطة النقدباإلض

  : ووفقاً لتلك النشرة فأن البنك مطالب. على التشريعات الخاصة بأعرف عميلك

  بالحصول على المعلومات الكافية والوثائق المدعمة عند فتح حساب بنكي ألي عميل  .1

 استخدام االستمارات البنكية المناسبة التي ال بد من أن يملئها العميل ويوقعها  .2

 حقق من دقة المعلومات المقدمة وضمان صحتها الت .3



  دراسة االدخاروآالة الغوث الدولية لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى،

 تقديم نسخة للسلطة المالية الفلسطينية من استمارات فتح الحساب المستخدمة  .4

الحصول على موافقة كتابية من العمالء إلخبار البنك بالتغيرات الخاصة بعناوينهم أو معلوماتهم  .5

 الشخصية 

، وعنوان عمله، إقامتهل وجنسيته وعنوان ضمان أن االستمارة تشتمل على اسم العميل بالكام .6

وظيفته الحالية، وغيرها من المعلومات التي تظهر أن / وعنوانه البريد، والتفاصيل الخاصة بعمله

لنفسها وليس نيابة عن آخرين مع ضمان أن العميل هو الوحيد المنتفع من / العميل يفتح حساباً لنفسه

 . هذا الحساب

عهد بعدم قبول أي إيداعات أو أموال غير معروف مصدرها بالنسبة ضمان أن العميل يقوم بالت .7

 . للعميل أو يشك في مصدرها

  

  إرشادات ضد غسيل األموال 

ل لكي يتبعها، وتهدف تلك اإلرشادات إلى مد ا الفلسطينية للبنك إرشادات ضد غسيل األموأصدرت سلطة النقد

  : تشتمل تلك اإلرشادات علىالبنوك بتوجيهات بشأن كيف تحترس ضد غسيل األموال و

  أعرف عميلك  .1

 إدارة المخاطر  .2

 اإلشراف المستمر على عمليات وحسابات البنوك  .3

 مراقبة مؤشرات العامة لغسيل األموال  .4

 مراقبة األموال التي تأتي من دول معروف عنها برعاية أنشطة غسيل األموال  .5

 مراقبة التحويالت السلكية للشركاء المتكررين  .6

 يات التمويل من خالل طرف ثالث مراقبة عمل .7

 تقييم االلتزامات الخاصة بطرف ثالث مقابل الحساب القائم  .8

 . ضمان اإلشراف الداخلي المناسب على كروت االئتمان والبنوك اإللكترونية .9

 مراقبة التحويالت غير المعتادة  .10

 . غ كبيرة على تسوية غير معتادة لمبال االستثمار واالئتمان التي تنطويمراقبة مؤشرات .11

 . مراقبة المؤشرات المتعلقة بسلوك العاملين أو العمالء .12
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