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الحوكمة في عمل مؤسسات اإلقراض الصغير 

◄ الملخص التنفيذي:

ــر،  ــر يف العــام 2012، مــن خــال إصــدار تعليمــات بتســجيل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــم قطــاع اإلقــراض الصغي مت تنظي
كشــركات إقــراض متخصصــة حتــت إشــراف ســلطة النقــد الفلســطينية ورقابتهــا وتنظيمهــا. وتوجــد حاليــاً 9 مؤسســات 
إقــراض صغيــر مرخصــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية، ولديهــا أنظمتهــا الداخليــة وهيئاتهــا العامــة ومجالــس إدارة، وإدارات 
ــن االقتصــادي  ــا، كالتمكين ــي تبنته ــة الت ــق مجموعــة مــن األهــداف التنموي ــا، ولتحقي ــام مبهامه ــا مــن القي ــة، لتمكينه تنفيذي

ــة.  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــات املهشــمة، ومكافحــة الفقــر، واملســاهمة يف التنمي واالجتماعــي للفئ

تهــدف هــذه الدراســة إلــى فحــص معاييــر احلوكمــة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وخاصــة املؤشــرات التــي تتعلــق بقيــم 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، مــع االخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة الوضــع الفلســطيني، ال ســيما وجــود بعــض 

اخملاطــر التــي تهــدد اســتمرارية النشــاط التمويلــي لهــذه املؤسســات. 

تســتند هــذه الدراســة إلــى املنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل الوصــول إلــى النتائــج، وذلــك مبراجعــة األدبيــات والدراســات 
والتقاريــر ذات العاقــة باحلوكمــة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، ومراجعــة التشــريعات واإلطــار املؤسســي الــذي ينظــم 
عملهــا، واالطــاع علــى محتــوى املواقــع االلكترونيــة لعّينــة مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وإجــراء مقابــات فيهــا، ومــع 

مســؤولن يف مؤسســات اشــرافية ورقابيــة ذات عاقــة.

اهم االستخالصات:
 ● تســاهم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيةعــن طريــق منــح قــروض إنتاجيــة وتنمويــة للعديــد 
   مــن الفئــات التــي ال تتمكــن مــن الوصــول إلــى القــروض عــن طريــق املصــارف. كمــا أنَّ هنــاك تنوعــا يف املنتجــات املاليــة، 
   ونســبة املنتجــات املاليــة اإلنتاجيــة منهــا أكبــر مــن االســتهاكية، وهــو مؤشــر إيجابــي نحــو تبنــي اهــداف نحــو املســاهمة يف 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية. وهناك التزام نسبي من قبل مؤسسات اإلقراض الصغير نحو متكن املرأة اقتصادياً.

 ● تتوفــر القوانــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، والتــي مــن شــأنها أْن تعــزز مــن احلوكمــة يف عمــل 
   مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وتوّفــر التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد آليــة فعالــة ملواكبــة التطــورات يف عمــل 
   مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، إّلا أنَّ مؤسســات اإلقــراض تــرى بــأنَّ العمــل وفــق أحــكام القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010 

  بشأن املصارف، ال يتواءم مع طبيعة عمل تلك املؤسسات ذات االهداف التنموية.

 ● تتوفــر لــدى أغلــب مؤسســات اإلقــراض مدونــة ســلوك وظيفــي او أخاقــي خاصــة بهــا، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز النزاهــة يف 
   عمــل تلــك املؤسســات. وتتوفــر لديهــا ادلــة وإجــراءات عمــل، وتقــوم مبتابعــة مــدى االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات، 

  وتتبع إجراءات للحفاظ على مواردها.

 ● تلتــزم أغلــب مؤسســات اإلقــراض الشــفافية حــول املعلومــات املتعلقــة بالقــروض، وتتوفــر مواقــع الكترونيــة لــكل مؤسســات 
ــس اإلدارة واإلدارة  ــة باملؤسســة، ومعلومــات حــول مجل ــب املؤسســات بنشــر رســالة تعريفي ــوم أغل ــر، وتق ــراض الصغي    اإلق
   التنفيذيــة، واملنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا، اال أنَّ مؤسســة واحــدة فقــط تقــوم بنشــر مدونــة الســلوك ودليــل احلوكمــة 
   اخلاصــن بهــا، وال تقــوم أي مــن تلــك املؤسســات بنشــر نظامهــا الداخلــي. كمــا أنَّ ثلــث تلــك املؤسســات فقــط تقــوم بنشــر 

  التقارير املالية واإلدارية اخلاصة بها.

 ● تلتــزم اغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر برفــع كافــة التقاريــر املطلوبــة، ويتوفــر لديهــا دائــرة للتدقيــق الداخلــي، وال تتدخــل 
   اإلدارة التنفيذيــة يف عمــل املدقــق الداخلــي، وتلتــزم بتعيــن شــركة تدقيــق خارجيــة، وتلتــزم بتلقــي الشــكاوى مــن اجلمهــور، 
   وباإلجــراءات املتعلقــة بذلــك، إال أنَّ أغلبهــا ال يوفــر إجــراءات تقــدمي الشــكاوى يف مــكان بــارز. وتوجــه ســلطة النقــد إجراءاتها 
   الرقابيــة نحــو حمايــة العمــاء الذيــن يتلقــون خدمــة اإلقــراض مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، بحيــث تراقــب مــدى التــزام 

  تلك املؤسسات باإلجراءات بشكل تفصيلي، وتقوم بفرض غرامات مالية حول أيَّة مخالفات.
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الحوكمة في عمل مؤسسات اإلقراض الصغير 

أهم التوصيات:
ــر، وتشــجيع  ــل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــدة مــن قب ــة جدي ــات محــددة وموحــدة بشــأن اعتمــاد منتجــات مالي  ● إيجــاد آلي
   مؤسســات اإلقــراض علــى التوجــه بنســبة أكبــر نحــو القــروض التــي متــول مشــاريع إنتاجيــة. وأنَّ تعمــل ســلطة النقــد علــى 
ــا بدراســة  ــر، وضــرورة قيامه ــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــاد نظــام خــاص، بتنظي ــون خــاص، أو اعتم    مشــروع قان
   التكلفــة املاليــة ألي مــن التعليمــات املوجهــة إلــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وأْن تتعامــل مبرونــة فيمــا يخــص التعليمــات 
   املتعلقــة بتخصيــص موظــف محــدد لبعــض القضايــا، وأْن تقــوم ســلطة النقــد بإلــزام مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بنشــر 

  تقاريرها املالية واإلدارية عبر مواقعها االلكترونية، وأْن تقوم سلطة النقد بنشر تلك التقارير عبر موقعها االلكتروني.

 ● التنســيق بــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر قبــل اإلعــان عــن أّي منتــج مالــي جديــد، وضــرورة االلتــزام مبعاييــر احتســاب 
   القــروض املتعثــرة واملعدومــة، وباألحــكام املتعلقــة باجتماعــات اللجــان املنبثقــة عــن مجالــس اإلدارة، وزيــادة االهتمــام بتدريــب 
   املوظفــن علــى مدونــات الســلوك. وأْن يتلــزم أعضــاء مجالــس اإلدارة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر املســجلة كشــركات غيــر 

  ربحية واملساهمون فيها وموظفوها، بتقدمي اقرارات الذمة املالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

 ● أْن تلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بعمليــة التحديــث الــدوري لنســبة الفائــدة علــى القــروض التــي تقدمهــا. وأْن تقــوم 
   مؤسســات اإلقــراض الصغيــر التــي لديهــا مواقــع الكترونيــة معطلــة بتحديثهــا، وأْن تقــوم بااللتــزام بنشــر مدونــات الســلوك 
   وأدلــة احلوكمــة اخلاصــة بهــا، كذلــك أنظمتهــا الداخليــة، ونشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة، وأيــة بيانــات ومعلومــات أخــرى 

  تخّص املؤسسة؛ لزيادة الشفافية يف عملها، وإياء مزيد من االهتمام بشأن حق اجلمهور يف الوصول إلى املعلومات.

 ● ضــرورة العمــل علــى زيــادة فعاليــة دور االحتــاد الفلســطيني لشــركات االقــراض، وتوفيــر مقــّر لــه وعــدد كاف مــن املوظفــن 
   لتمكينــه مــن القيــام بــدوره كممثــل عــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر. وأْن تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بدورهــا بالتدقيــق 
   والتفتيــش علــى أعمــال مؤسســات اإلقــراض الصغيــر املســجلة كشــركات غيــر ربحيــة، وأْن تتلقــى الشــكاوى املقدمــة ضدهــا، 

  والزامها بتقدمي اقرارات الذمة املالية للمكلفن.

 ● أْن تشــمل عمليــة التدقيــق يف أعمــال مؤسســات اإلقــراض الصغيــر اخلاضعــة لقانــون الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــدى التزمهــا 
   باألهــداف التنمويــة واالجتماعيــة، والفئــات التــي تســتهدفها وخاصــة الفئــات املهمشــة. وأْن تشــمل عمليــة التدقيــق مــدى 

  التزام مجالس اإلدارة والهيئات العامة يف مؤسسات اإلقراض الصغير بالقوانن واألنظمة.
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الحوكمة في عمل مؤسسات اإلقراض الصغير 

◄ مقدمة:

تعــود فكــرة اإلقــراض الصغيــر يف فلســطن إلــى ثمانينيــات القــرن املاضــي، حيــث كانــت البدايــة عــن طريــق برامــج إقــراض 
ــات، وخاصــة يف ظــل  ــى شــكل تعاوني ــر، وضمــن مجموعــات عل ــى نطــاق صغي ــل بعــض املؤسســات عل ــر تطــرح مــن قب صغي
االنتفاضــة الفلســطينية األولــى، حيــث أصبــح هنــاك اهتمــام عاملــي بتقــدمي الدعــم املالــي واالقتصــادي للفلســطينين، وتقــدمي 
مســاعدات ملؤسســات أهليــة تقــوم بتوفيــر خدمــة متويــل أصحــاب املشــاريع القائمــة او اجلديــدة، وبالتالــي كانــت تشــكل بديــًا 
عــن املصــارف التــي لــم تكــن موجــودة بقــرار مــن االحتــال االســرائيلي. ومــع نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994، 
وبــدء املصــارف بالعمــل، وتوفيــر التمويــل للمشــروعات الكبيــرة واملتوســطة، أخــذت بعــض املؤسســات التــي كانــت تعمــل يف 
اإلقــراض الصغيــر، بالتوجــه نحــو ســد الفجــوة بتوفيــر التمويــل ألصحــاب املشــاريع الصغيــرة الذيــن ال يتمكنــون مــن احلصــول 
عليــه مــن خــال املصــارف، وأخــذت تلــك املؤسســات، وبدعــم مالــي مــن املانحــن، بالتوســع واالزديــاد، ومت تأســيس الشــبكة 
الفلســطينية لإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغيــر عــام 2002، واصحبــت املمثــل لكافــة املؤسســات التــي تعمــل يف اإلقــراض 
الصغيــر، والتــي تســتهدف الفئــات املهمشــة، مــن خــال مجموعــة مــن األهــداف التنمويــة التــي تبنتهــا، كالتمكينــن االقتصــادي 
واالجتماعــي، ومكافحــة الفقــر، واملســاهمة يف التنميــة االقتصاديــة. ويف العــام 2012، مت تنظيــم قطــاع اإلقــراض الصغيــر مــن 
خــال اصــدار تعليمــات بتســجيل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر كشــركات اقــراض متخصصــة حتــت اشــراف ورقابــة وتنظيــم 

ســلطة النقــد الفلســطينية1. 

 وتلعــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر دوراً بالــغ األهميــة لكونهــا تســتهدف الفئــات املهمشــة وذوي الدخــل املنخفض، واملشــاريع 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وتهــدف إلــى تفعيــل مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد احمللــي. ولــذا، فــإنَّ دميومــة عمل هذه املؤسســات 
يتطلــب تعزيــز احلوكمــة يف أدائهــا للتغلــب علــى مــا تعانيــه مــن صعوبــات وحتديــات، خاصــة مــا يتعلــق مبحدوديــة اإلمكانيــات 
األمــر الــذي يفــرض أعلــى درجــات االلتــزام بقيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة يف عملهــا، للوقايــة مــن الفســاد 

وإســاءة اســتخدام املــوارد املتاحــة يف مجــال تقــدمي القــروض، أو اســتغال املســتفيدين مــن خدمــات هــذه املؤسســات.

ــة بشــأن دور وأهــداف عمــل هــذه املؤسســات، ومســاندة  ــر سياســة وطنيــة عام إنَّ مــن واجــب احلكومــة الفلســطينية توفي
خططهــا، وإصــدار إطــار تشــريعي، ومتكــن مجالــس إدارتهــا يف )بنــاء هيــكل تنظيمــّي إداري ومالــي مناســب(، ودعــم إمكاناتهــا 

املاليــة والفنيــة، للقيــام باملهــام واألعمــال املوكلــة اليهــا بنجاعــة. 

الهدف من الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى فحــص معاييــر احلوكمــة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وخاصــة املؤشــرات التــي تتعلــق بقيــم 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم املســاءلة، مــع األخــذ بعــن االعتبــار خصوصيــة الوضــع الفلســطيني، ال ســيما وجــود بعــض 
اخملاطــر التــي تهــدد اســتمرارية النشــاط التمويلــي لهــذه املؤسســات؛ ألنهــا متنــح القــروض بضمانــات أقــل مــن تلــك املعتمــدة 
يف املصــارف، واعتمادهــا يف تســديد القــروض علــى مــدى جنــاح املشــاريع التــي يتــم متوليهــا مــن خــال تلــك القــروض، خاصــة 
أنَّ جــزءاً كبيــراً مــن املتعاملــن مــع هــذه املؤسســات هــن مــن النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى التأهيــل مــن الناحيــة الفنيــة واإلداريــة 

إلدارة املشــاريع اإلنتاجيــة؛ األمــر الــذي يتطلــب مســتوى معقــول مــن اخلبــرة الفنيــة.

1 عامــر جمــال جــرادات، »دور مؤسســات اإلقــراض يف التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة القــدس، القــدس، فلســطن، 2018، ص 22-19.
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املفاهيم واملصطلحات:

اإلقــراض الصغيــر: تقــدمي خدمــات ماليــة للمقترضــن أصحــاب الدخــل احملــدود، إليجــاد مصــادر دخــل جديــدة لهــم. ويقــوم 
اإلقــراض علــى تقــدمي مبلــغ مالــي صغيــر ملــدة قصيــرة وبضمانــات شــخصية، بهــدف احلــّد مــن الفقــر واالســتدامة املاليــة 

لــذوي الدخــل احملــدود2.
مؤسسات اإلقراض املتخصصة: كل مؤسسة او هيئة اعتبارية متارس أعمال اإلقراض او التمويل مسجلة ومرخصة يف فلسطن3. 

مؤسســات اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر: »مؤسســات ماليــة قــد تكــون مؤسســة ربحيــة او مؤسســة ماليــة منظمــة، او 
بنــك جتــاري، تقــدم ســلع وخدمــات ماليــة متناهيــة الصغــر لعمــاء وأصحــاب مشــاريع مــن ذوي الدخــل املتدنــي، بهــدف تقــدمي 

اخلدمــات املاليــة إلــى أولئــك الذيــن قــد يتــم اســتثناؤهم مــن النظــام املالــي الرســمي«4.
حوكمــة عمــل مؤسســات االقــراض الصغيــر: »مجموعــة العاقــات والقواعــد واإلجــراءات واملبــادئ التــي تضمــن ادارة املؤسســة 
بطريقــة حصيفــة، مبــا يحقــق مصالــح االطــراف ذات العاقــة، وبشــكل يتوافــق مــع القوانــن والتعليمــات واملمارســات الفضلــى 

يف مجــال اإلقــراض املتخصــص، ومبــا يحقــق احلفــاظ علــى املؤسســة وتنميتهــا«5.

 منهجية اعداد الدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى املنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى النتائج، وذلك وفق اآلتي:

 ● مراجعــة األدبيــات والدراســات والتقاريــر ذات العاقــة باحلوكمــة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وخاصــة تلــك املوجهــة 
  لتمكن النساء اقتصادياً.

 ●  مراجعــة التشــريعات التــي تنظــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وحتليــل محتــوى األنظمــة واللوائــح والتعليمــات 
  الداخلية لعّينة من مؤسسات اإلقراض الصغير.

●  مراجعة اإلطار املؤسسي الذي ينظم عمل مؤسسات اإلقراض الصغير.
 ●  وصــف واقــع ممارســات وإجــراءات منــح القــروض، وذلــك باالطــاع علــى محتــوى التقاريــر واألدلــة اإلجرائيــة واملنشــورات 

  ومدونات السلوك الصادرة عن مؤسسات اإلقراض الصغير وغيرها من املؤسسات ذات العاقة.
ــر،  ــراض الصغي ــات يف مؤسســات اإلق ــك مــن خــال إجــراء مقاب ــة مبوضــوع الدراســة، وذل ــع املعلومــات ذات العاق  ●  جم
   وإجــراء مقابــات مــع مســؤولن لهــم عاقــة بعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وخاصــة اجلهــات الرقابيــة )ســلطة النقــد 
   الفلســطينية، ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، هيئــة مكافحــة الفســاد، االحتــاد الفلســطيني ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر - 

  شراكة(. واالطاع على محتوى املواقع االلكترونية لعينة من مؤسسات اإلقراض الصغير.
●  بلورة االستخاصات املتعلقة مبوضوع البحث، وإعداد توصيات ملعاجلة التحديات.

2 حنن جال الدماغ، دور التمويل يف تنمية املشاريع الصغيرة، دراسة تطبيقية على املشاريع النسائية املمولة من مؤسسات اإلقراض يف قطاع غزة. غزة، فلسطن. 2010، ص24.
3 قرار رقم )132( لسنة 2011 بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض املتخصصة. 

4 ماركو اليا، التمويل متناهي الصغر: نصوص وحاالت دراسية، ترجمة فادي قطان، كلية اإلدارة، جامعة تورينو، إيطاليا، 2006، ص 6.
5 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، الصادر بتاريخ 2017/11/23، ص 5
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◄ نبذة عن واقع مؤسسات اإلقراض الصغير:

مت اعتمــاد إطــار سياســة التمويــل الصغيــر يف العــام 2010 مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية وبدعــم مــن البنــك الدولــي، 
وإطــاق اســتراتيجية لتعزيــز صناعــة التمويــل الصغيــر يف فلســطن. وبلــغ عــدد مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف فلســطن 9 
مؤسســات مرخصــة مــن قبــل ســلطة النقــد، منهــا مؤسســتان مســجلتان كشــركتن غيــر ربحيتــن، وســت مؤسســات مســجلة 
كشــركات ربحيــة، ودائــرة التمويــل الصغيــر التابعــة لوكالــة الغــوث املســجلة كمؤسســة دوليــة، وتعمــل وفــق مذكــرة تفاهــم موقعــة 
مــع ســلطة النقــد الفلســطينية. وبلــغ عــدد الفــروع واملكاتــب 99. ويشــير اجلــدول التالــي رقــم )1( إلــى أســماء تلــك املؤسســات 

وعــدد فروعهــا ومكاتبهــا وبعــض املعلومــات األخــرى.
جدول رقم )1( مؤسسات اإلقراض الصغير6

عدد االسم
الفروع

تسجيل 
الشركة

عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة

عدد 
اللجان

عدد 
املوظفني

عدد القروض 
النشطة

قيمة احملفظة 
االجمالية $

9453311214317970غير ربحية8شركة ريف خلدمات التمويل الصغير7
4427683568280--ربحية6شركة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر8
9426926215150335331غير ربحية35الفلسطينية لإلقراض والتنمية - فاتن9

6446313211403229ربحية8شركة أكاد للتمويل والتنمية10
10455307013613500ربحية7شركة اصالة للتنمية واإلقراض11

شركة فيتاس فلسطني لإلقراض 
1291486055396939--ربحية10الصغير12

70172138802243-13ربحية8املؤسسة املصرفية الفلسطينية
دائرة التمويل الصغير يف وكالة 

1571247112575572--دولية11الغوث13

141092760119-5ربحية1شركة الزيتونة للتمويل اإلسالمي14 

9483767458302773183اجملموع

مــن خــال البيانــات يف اجلــدول أعــاه، جنــد أنَّ نســبة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر املســجلة كشــركات ربحيــة تبلــغ %70، 
ونســبة املســجلة كشــركات غيــر ربحيــة تبلــغ 22%، ونســبة املســجلة كمؤسســة دوليــة تبلــغ 8%. ويبلــغ متوســط عــدد الفــروع 

11 فرعــاً، ويبلــغ متوســط عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة يف تلــك املؤسســات حوالــي 9 أعضــاء. 
ومنــذ عــام 2010 زاد عــدد العمــاء النشــطن لقطــاع اإلقــراض الصغيــر بأكثــر مــن الضعــف، وجتــاوزت معــدالت النمــو %14 
ســنوياً، مــن خــال 9 مؤسســات تخــدم 68 حوالــي ألــف مقتــرض نشــط، وبلغــت قيمــة احملفظــة القائمــة حوالــي 270 مليــون 
دوالر امريكــي عــام 2019، و336.2 مليــون دوالر أمريكــي عــام 152020، إال أنَّهــا تراجعــت إلــى حوالــي 302 مليــون دوالر 
أمريكــي يف العــام 2022 وفــق البيانــات يف اجلــدول )1(. فيمــا ارتفــع متوســط القــروض القائمــة مــن 3225 دوالرا عــام 2018، 

إلــى حوالــي 7495 دوالرا عــام 2022. 

6 املوقع االلكتروني لاحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر:www.palmfi.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/10/3
7 املوقع االلكتروني ملؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير: www.reef.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.

8 املوقع االلكتروني ملؤسسة االبداع للتمويل متناهي الصغر: www.alibdaapalestine.com، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.
9 املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن. 2021، ص ص19-16.

10 املوقع االلكتروني ملؤسسة اكاد للتمويل والتنمية: www.acad.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.
11 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، التقرير السنوي 2020، رام اهلل، فلسطن. 2021، ص ص9-7.

12 املوقع االلكتروني ملؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير: www.vitas.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.
13 املوقع االلكتروني لدائرة التمويل الصغير يف وكالة الغوث: www.unrwa.org/content/microfinance-department، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.

14 املوقع االلكتروني ملؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي: www.zaytona.com، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.

15 سلطة النقد الفلسطينية، »اإلطار االستراتيجي للتمويل األصغر 2019-2023«، رام اهلل، فلسطن. 2019، ص4.
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الحوكمة في عمل مؤسسات اإلقراض الصغير 

◄ واقع النساء في مؤسسات اإلقراض الصغير:

ــى التمويــل  ــل إحــدى نقــاط الضعــف التــي تواجــه التمويــل الصغيــر يف الفجــوة القائمــة بــن اجلنســن يف احلصــول عل تتمّث
بشــكل عــام16. إال أنَّــه يف اجلانــب املتعلــق بالقــروض التــي مت احلصــول عليهــا مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، كانــت الفجــوة 
بــن النســاء والرجــال تشــكل مــا نســبته 0.2%؛ فقــد شــكلت القــروض التــي حصلــت عليهــا نســاء 2% مــن مؤشــرات الشــمول 
املالــي، مقابــل النســبة العامــة 4%، وذلــك يف العــام 2011، فيمــا شــكلّت القــروض التــي حصلــت عليهــا نســاء 3% مــن مؤشــرات 
الشــمول املالــي، مقابــل النســبة العامــة 4%، وذلــك يف العــام 2014. وترتفــع النســبة لــدى النســاء يف العــام 2017، وذلــك بنســبة 

3%، مقابــل النســبة العامــة 5% مــن مؤشــرات الشــمول املالــي17.  

كمــا تشــير بيانــات ســلطة النقــد الفلســطينية حــول مؤشــرات الشــمول املالــي، أنَّ نســبة عــدد املقترضــن مــن النســاء عــام 
2019 قــد بلغــت 5%، مقابــل 15% مــن الذكــور، وتراجعــت هــذه النســبة إلــى 4% عــام 2020 فيمــا بقيــت نســبة الذكــور دون 
تغيــر، ويف العــام 2021 بقيــت نســبة النســاء 4%، وتراجعــت نســبة الذكــور إلــى 14%. وبلغــت حصــة النســاء مــن االقــراض 
ــدوق االســتدامة  ــت نســبة النســاء املســتفيدات مــن صن ــت حصــة النســاء مــن احملفظــة 27%، وبلغ املتخصــص 34%، وبلغ

19%.  فيمــا كانــت نســبة ممتلكــي حســاب بنكــي مــن الذكــور 62% مقابــل 38% مــن اإلنــاث عــام 182021.

كمــا أنَّ أحــد مؤشــرات الشــمول املالــي يف فلســطن، تفيــد بــأنَّ 10% مــن النســاء فــوق عمــر 15 عامــاً ميتلكــن حســابات 
مصرفيــة يف العــام 2011، وارتفعــت النســبة إلــى 21% عــام 2014، ثــم انخفضــت إلــى 16% عــام 192017. فيمــا تشــير البيانــات 
أنَّ نســبة املقترضــن مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مــن النســاء وصلــت إلــى 36% عــام 202017، وهــذا يشــير إلــى دور 

مؤسســات اإلقــراض يف زيــادة فــرص النســاء يف احلصــول علــى التمويــل املالــي، إلنشــاء مشــاريعهن اخلاصــة.

ــي  ــى قــرض مــن مؤسســات اإلقــراض حوال ــات أيضــاً أنَّ عــدد املشــاريع التــي متتلكهــا النســاء احلاصــات عل وتشــير البيان
7028 عــام 2019، فقــد تراجعــت عــام 2020 إلــى 6582. ويف العــام 2021 تراجعــت إلــى 5898. أمــا نســبة التســهيات 
املمنوحــة للمشــاريع التــي متتلكهــا إنــاث شــكلت 6.6% عــام 2019، وتراجعــت عــام 2020 إلــى 5.4%، ويف العــام 2021 

ــى %4. 21 ــر لتصــل إل ــت النســبة بشــكل أكب تراجع

16 املرجع السابق، ص 11.
17 السابق، ص 17. 

 /،www.pma.ps :18 سلطة النقد الفلسطينية، »سلطة النقد وشراكة ومجموعة البنك الدولي يطلقون برنامج تعزيز دور املرأة يف قطاع االقراض املتخصص«، املوقع االلكتروني
19 سلطة النقد الفلسطينية، »اإلطار االستراتيجي للتمويل االصغر 2019-2023« رام اهلل، فلسطن، 2019، ص17.

20 االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر – شراكة، »قطاع اإلقراض الصغير«، رام اهلل، فلسطن، 2019، ص 5.
 ،www.pma.ps :21.2022/3/1 سلطة النقد الفلسطينية، حقائق وأرقام، املوقع االلكتروني

.2022/3/28
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◄ مؤشرات تمكين النساء اقتصاديًا في مؤسسات اإلقراض الصغير:

مت اعتمــاد مجموعــة مــن املؤشــرات ذات العاقــة بتمكــن النســاء اقتصاديــاً يف السياســات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا 
مؤسســات اإلقــراض الصغيــر.

جدول رقم )2( مؤشرات التمكن االقتصادي للنساء يف مؤسسات اإلقراض الصغير خدمات االقراض22

22 املوقع االلكتروني ملؤسسات اإلقراض املتخصصة، تاريخ الزيارة: 2022/6/29.
23 املوقع االلكتروني لاحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر:www.palmfi.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/10/3.

 • علــى الرغــم ان متوســط حصــة النســاء مــن إجمالــي احملفظــة املاليــة كمــا يف اجلــدول هــو 40.75%، فهــو ألربــع مؤسســات فقــط مــن أصــل تســع مؤسســات، وبالتالــي مت اعتمــاد النســبة املعلــن 
   عنها من قبل سلطة النقد وهي 27% لعام 2021، والتي وردت سابقاً يف التقرير.

االسم#
حصة 
النساء 

من 
القروض23

حصة 
النساء من 
احملفظة 

املالية

اإلشارة 
إلى النساء 
يف الرسالة 
التعريفية

وجود 
برامج 

مخصصة 
للنساء

إجراءات 
تفضيلية 
للنساء 

)التسهيالت(

اإلشارة إلى 
النساء يف 
البرامج 
واملنتجات

اإلشارة إلى 
النساء يف 
التقارير 
السنوية

شركة ريف خلدمات التمويل 1
توجدال توجدتوجدال توجدال توجد27%33%الصغير

شركة اإلبداع للتمويل 2
------------27%متناهي الصغر

الفلسطينية لإلقراض 3
توجدتوجدتوجدتوجدتوجد28%33%والتنمية – فاتن

توجدتوجدتوجدتوجدتوجد47%54%شركة أكاد للتمويل والتنمية4

شركة اصالة للتنمية 5
توجدتوجدتوجدتوجدتوجد61%70%واإلقراض

شركة فيتاس فلسطني 6
--ال توجد--ال توجدتوجد--16%لإلقراض الصغير

املؤسسة املصرفية 7
--توجد--توجدال توجد--19%الفلسطينية

--توجد--ال توجدتوجد--42%األونروا8

شركة الزيتونة للتمويل 9
--ال توجد--ال توجدال توجد--7%اإلسالمي 

100%62.5%100%50%62.5%40.75%•33%النسبة الكلية
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تعتبــر حصــة النســاء مــن القــروض، وحصــة النســاء مــن احملفظــة املاليــة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر مــن أقــوى املؤشــرات علــى 
سياســات تلــك املؤسســات نحــو متكــن املــرأة اقتصاديــاً. وهــي تشــير إلــى أنَّ متوســط حصــة النســاء مــن القــروض قــد بلــغ حوالي 
33% مــن إجمالــي حجــم القــروض، وهــي بعيــدة نســبياً مــن الهــدف الــذي وضعتــه ســلطة النقــد الفلســطينية بوصــول النســاء إلى 
50% مــن حجــم اإلقــراض. إال أنَّ متوســط حصــة النســاء مــن احملفظــة املاليــة تصــل إلــى حوالــي 27% مــن إجمالــي احملفظــة، 
وهــذا يعنــي أنَّ هنــاك فجــوة بــن حصــة النســاء مــن القــروض، وحصــة النســاء مــن إجمالــي احملفظــة املاليــة؛ فالنســاء يحصلــن 

علــى حوالــي 33% مــن عــدد القــروض، إال أنَّ حجــم القــروض كقيمــة ماليــة تكــون أقــل مقارنــة بالذكــور. 

وباســتخدام مؤشــر وجــود برامــج ومنتجــات مخصصــة للنســاء يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، فإننــا جنــد أنَّ أربــع مؤسســات 
مــن ثمــان قــد خصصــت علــى األقــل برنامجــا واحــداً للنســاء، أي بنســبة 50%. فيمــا يشــير مؤشــر وجــود إجــراءات تفضيليــة 
ــح النســاء، أي  ــة لصال ــا إجــراءات تفضيلي ــاك 4 مؤسســات مــن أصــل 5 مؤسســات لديه للنســاء يف خدمــة اإلقــراض أنَّ هن
بنســبة 80%، إال أنَّ هــذه النســبة قــد تتغيــر صعــوداً او هبوطــاً لــو مت التمّكــن مــن احلصــول علــى بيانــات املؤسســات األخــرى. 
أمــا مؤشــري اإلشــارة للنســاء يف رســالة املؤسســة، ويف البرامــج واملنتجــات، فقــد وصلــت النســبة إلــى 62.5% مــن إجمالــي 

عــدد مؤسســات اإلقــراض الصغيــر.

وإجمــاالً، فإننــا جنــد أنَّ املؤشــرات املذكــورة تشــير بشــكل نســبي إلــى وجــود توجــه إيجابــي نحــو متكــن املــرأة اقتصاديــاً لــدى 
مؤسســات اإلقــراض الصغيــر.

ومــن خــال البيانــات التــي مت احلصــول عليهــا، فــإنَّ مؤسســة أصالــة للتنميــة واإلقــراض قــد حظيــت بأعلــى نســبة مــن النســاء 
ــت إلــى 70% مــن إجمالــي حجــم القــروض. وتليهــا  املســتفيدات مــن برامــج اإلقــراض التــي تقدمهــا املؤسســة، والتــي وصل
يف ذلــك بشــكل أقــل دائــرة التمويــل الصغيــر التابــع لوكالــة الغــوث، حيــث وصلــت نســبة النســاء املســتفيدات إلــى %42، 
ــر بنســبة 33%. إال أنَّ هــذه  ــل الصغي ــات التموي ــف خلدم ــن بنســبة ومؤسســة ري ــراض – فات ــة واإلق ــم الفلســطينية للتنمي ث
النســبة تبقــى غيــر حقيقيــة، خصوصــا أن العديــد مــن القــروض يتــم احلصــول عليهــا بواســطة نســاء، فيمــا الســيطرة الفعليــة 

والتصــرف يف وجهــة القــرض قــد تكــون للرجــال، كالــزوج او األب او األخ وغيرهــم مــن األقــارب.

تتبايــن اإلجــراءات التفضيليــة التــي تســتهدف النســاء يف عمليــات اإلقــراض التــي تعتمدهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، حيــث 
تقــوم مؤسســة فاتــن بعــدم الســماح بســجن املوقوفــات مــن النســاء املقترضــات عنــد صــدور حكــم بالتوقيــف لعــدم االلتــزام بســداد 
األقســاط املســتحقة24. فيمــا تلجــأ مؤسســة ريــف إلــى تقــدمي تســهيات ائتمانيــة بشــأن الضمانــات للقــروض التــي حتصــل عليها 
النســاء، وتخفــف ممــا هــو مطلــوب كضمانــات، بحيــث ال تشــّكل تلــك املتطلبــات عائقــاً أمــام النســاء يف الوصــول إلــى خدمــة 
اإلقــراض، خصوصــا أنَّ النســاء املقترضــات هــن أكثــر التزامــاً بالســداد مــن املقترضــن الذكــور25. ويف الســياق نفســه، تقــوم 
مؤسســة »أكاد« باالكتفــاء بكفيــل واحــد إذا كان طالــب القــرض امــرأة، وتخصيــص برامــج قــروض مخصصــة للنســاء بفوائــد 
أقــّل، ومتتنــع املؤسســة عــن إحالــة النســاء املقترضــات غيــر امللتزمــات بســداد األقســاط الشــهرية إلــى القضــاء، وتلجــأ إلــى حلــول 
أخــرى26. وتقــدم مؤسســة أصالــة إمكانيــة اقتــراض النســاء دون االعتمــاد علــى ضمانــات الراتــب الثابــت للنســاء، حيــث أنَّ نســبة 

النســاء اللواتــي لديهــن راتــب شــهري ثابــت أقــّل مــن الرجــال، وبالتالــي، تلجــأ املؤسســة إلــى ضمانــات أخــرى27.

ويف إطــار سياســات متكــن املــرأة اقتصاديــاً، مــن خــال االســتفادة مــن اخلدمــات التمويليــة التــي تقدمهــا مؤسســات اإلقراض، 
أطلقــت ســلطة النقــد واالحتــاد الفلســطيني ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر - شــراكة برنامجــا حــول تعزيــز دور املــرأة يف قطــاع 
اإلقــراض املتخصــص، يف إطــار العمــل علــى حتقيــق أهــداف اســتراتيجية عمــل اإلقــراض املتخصــص بوصــول النســاء إلــى مــا 
نســبته 50% مــن مســتفيدي اإلقــراض املتخصــص28. فقــد قــام االحتــاد وعلــى مــدار ثــاث ســنوات بتنفيــذ برامــج تدريبيــة 
ملوظفــي اإلقــراض علــى سياســة النــوع االجتماعــي، والعمــل علــى زيــادة الوصــول إلــى النســاء احملتمــات واللواتــي بحاجــة إلــى 
االقتــراض، إلــى جانــب تدريبــات التوعيــة املاليــة للنســاء املقترضــات بهــدف تعظيــم االســتفادة مــن القــروض التــي يحصلــن 

عليهــا، وجتنــب الدخــول يف اخملاطــر املاليــة29.

24 مقابلة مع السيد يزن قزمار، رئيس قسم األداء االجتماعي وحماية حقوق العماء للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/3.
25 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مديرة العاقات العامة يف مؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/4.

 26 مقابلــة مــع الســيدة ورود أبــو صبــح، ضابــط االمتثــال ومكافحــة غســيل، والســيدة لونــا ســيف ضابــط اخملاطــر واألداء االجتماعــي األمــوال يف مؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة، رام اهلل، فلســطن، 
    تاريخ املقابلة: 2022/7/6.

27 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، املديرة التنفيذية ملؤسسة اصالة، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/21.
،www.pma.ps 28 سلطة النقد الفلسطينية، »سلطة النقد وشراكة ومجموعة البنك الدولي يطلقون برنامج تعزيز دور املرأة يف قطاع االقراض املتخصص«، املوقع االلكتروني

29 مقابلة مع السيدة هبة حمارشة، منسقة البرامج يف االحتاد الفلسطيني ملؤسسات اإلقراض )شراكة(، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/21.
.2022/3/28
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كمــا أعلــن االحتــاد الفلســطيني لشــركات اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر )شــراكة( وخمــس مؤسســات إقــراض متخصــص 
وهــي )فاتــن، أصالــة، أكاد، ريــف، فيتــاس(، عــن تبنــي سياســة النــوع االجتماعــي، والهادفــة إلــى مأسســة ودمــج قضايــا 
النــوع االجتماعــي كنهــج أصيــل يف شــركات اإلقــراض، ســعياً لتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن ومعاجلــة أيــة فجــوات يف هــذا 

اخلصــوص30. 

ــث أنَّ  ــر، حي ــة ملؤسســات اإلقــراض الصغي ــى أنَّ تشــكل النســاء 50% مــن احملفظــة املالي ــد بالوصــول إل وتســعى ســلطة النق
النســبة احلاليــة 27%، ويف إطــار الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف تعمــل علــى مشــروع بالشــراكة مــع البنــك الدولــي يســتند إلــى 
ثاثــة محــاور، يركــز احملــور األول حــول متكــن املــرأة مــن خــال السياســات والتعليمــات التــي تصــدر عــن ســلطة النقــد، ويركــز 
احملــور الثانــي حــول تفعيــل دور مؤسســات اإلقــراض حــول هــذا املوضــوع، فيمــا يركــز احملــور الثالــث علــى السياســات التــي 
تعــزز إمكانيــة اســتفادة املــرأة مــن خدمــات تلــك املؤسســات، وذلــك عــن طريــق برامــج توعيــة للنســاء، وتقــدمي محاضــرات وورش 
عمــل بهــذا اخلصــوص. ويف إطــار ســعيها حلوكمــة عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بشــأن االلتــزام بتمكــن النســاء، تقــوم 
ســلطة النقــد بالعمــل علــى إيجــاد معاييــر موحــدة ومؤشــرات قيــاس لتحديــد مــدى اســتهداف متكــن املــرأة مــن قبــل مؤسســات 
اإلقــراض، بحيــث تســتند تلــك املؤشــرات إلــى مجموعــة مــن البيانــات اإلحصائيــة كنســبة القــروض التــي حتصــل عليهــا النســاء، 
وحصــة املــرأة مــن احملفظــة املاليــة، وطبيعــة البرامــج التــي تقدمهــا تلــك املؤسســات للمــرأة يف اجملــال التنمــوي 31. وأطلقــت 
ســلطة النقــد برنامــج »اســتدامة« والــذي يهــدف إلــى توفيــر التمويــل للمشــاريع متناهيــة الصغــر، ومــن ضمــن أهدافــه تطويــر 

املشــاريع التــي تتملكهــا النســاء، وتطويــر منتجــات ومشــروعات تراعــي النــوع االجتماعــي وخلــق منافــذ خاصــة للنســاء32.

كمــا تقــوم مؤسســات اإلقــراض بانتهــاج سياســات تســعى لتعزيــز اســتفادة النســاء مــن خدمــات اإلقــراض التــي تقدمهــا وزيــادة 
نســبتها، حيــث تركــز مؤسســة أصالــة علــى توجيــه النســاء للبرامــج ذات الفوائــد األقــل، وتوفيــر التدريــب مــن قبــل جمعيــة 
ــة او قــروض  ــى قــروض إلقامــة مشــاريع إنتاجي ــي بحاجــة إل ــال النســاء اللوات ــد مــن نســبة إقب ــة للمقترضــات، مــا يزي أصال
لغايــات حتســن الوضــع املعيشــي، حيــث أنَّ املــرأة لديهــا صعوبــة يف الوصــول إلــى خدمــات اإلقــراض مقارنــة بالرجــل، والقيــام 
بالزيــارات امليدانيــة والتركيــز علــى املناطــق املهمشــة، كمــا أنَّ لــدى كل موظــف إقــراض جهــاز تابلــت )جهــاز لوحــي الكترونــي( 
ميكنــه مــن تســجيل طلــب القــرض وربطــه مباشــرة مــع املؤسســة، واعتمــاد ضمانــات أقــل للنســاء للحصــول علــى القــروض، 

وخاصــة أنَّ النســاء لديهــن ضمانــات أقــل مقارنــة بالذكــور مــن حيــث امتــاك راتــب ثابــت، او ملكيــة عقاريــة وغيرهــا33.

كمــا تعمــل مؤسســة فاتــن لإلقــراض والتنميــة علــى تعزيــز االســتجابة للبرامــج اخملصصــة للنســاء، عــن طريــق تطويــر أنظمــة 
ــى العمــاء مــن النســاء يف  ــة بهــدف الوصــول إلىإل ــدة ومشــاريع االعمــال ومنــاذج مؤسســية، واســتخدام تقنيــات حديث جدي
أماكــن اقامتهــن. كمــا تقــوم مؤسســة فيتــاس بتحديــث األنظمــة الداخليــة لهــا ومدونــة الســلوك للتأكــد مــن مــدى تواؤمهــا مــع 

السياســات احلساســة للنــوع االجتماعــي34.

 ،www.pma.ps  ،30 سلطة النقد الفلسطينية، »االعان عن تبني احتاد شركة وخمس مؤسسات اقراض متخصص لسياسة النوع االجتماعي«، املوقع االلكتروني
31 مقابلة مع السيد جمال عودة، رئيس قسم الرقابة على مؤسسات اإلقراض يف سلطة النقد الفلسطينية، ، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/19.

32 سلطة النقد الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.pma.ps، تاريخ الزيارة 20222/6/18.
33 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، املديرة التنفيذية ملؤسسة اصالة، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/21.

.www.palmfi :34 االحتــاد الفلســطيني لشــركات اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغــر، »حتديــث البيانــات املتعلقــة بسياســات النــوع االجتماعــي يف قطــاع التمويــل الصغيــر«، املوقــع االلكترونــي 
   ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/10/3

.2022/7/3
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جدول رقم )3( مؤشرات التمكن االقتصادي للنساء يف مؤسسات اإلقراض الصغير إدارة املؤسسة

االسم#
نسبة النساء 
يف مجلس 

اإلدارة

نسبة النساء 
يف رئاسة 

مجلس اإلدارة

نسبة 
النساء يف 

اللجان

نسبة 
النساء يف 
الوظائف

نسبة النساء 
يف وظائف 
اإلدارة العليا

وجود إجراءات 
لتمكني النساء يف 

إدارة املؤسسة

شركة ريف خلدمات التمويل 1
40%34%9%0%11%الصغير35

متييز إيجابي لصالح 
النساء يف احلصول 
على الوظائف، يف 
حال تساوت جميع 
متطلبات اشغال 

الوظيفة مع الرجال. 
والسعي لزيادة 

عدد اشغال النساء 
لوظائف اإلدارة العليا

شركة اإلبداع للتمويل متناهي 2
------------الصغر

الفلسطينية لإلقراض 3
19%39%29%0%22%والتنمية – فاتن36

0%56%25%0%0%شركة أكاد للتمويل والتنمية437

شركة اصالة للتنمية 5
اختيار املدقق 64%78%44%0%60%واإلقراض38

الداخلي من النساء

شركة فيتاس فلسطني 6
--47%------لإلقراض الصغير

املؤسسة املصرفية 7
------0%8%الفلسطينية39

----------األونروا840

شركة الزيتونة للتمويل 9
------0%0%اإلسالمي41

31%51%27%0%17%املتوسط الكلي

وحول مؤشــرات متكن النســاء يف مؤسســات اإلقراض الصغير من حيث املســاهمة يف التنظيم اإلداري والوظيفي للمؤسســة، 
ــغ حوالــي 51%، وهــو مــن  تشــير بيانــات خمــس مؤسســات إقــراض أنَّ حصــة النســاء مــن الوظائــف يف تلــك املؤسســات تبل
ــر. إال  ــرأة مــن خــال املســاهمة يف العمــل اإلداري والتنظيمــي ملؤسســات اإلقــراض الصغي ــى متكــن امل ــى املؤشــرات عل أعل
ــه  ــه كلمــا ارتفــع مســتوى املنصــب الوظيفــي قلـّـت نســبة النســاء التــي تشــغل تلــك املناصــب الوظيفيــة، حيــث أنَّ أنَّنــا ناحــظ أنَّ
ال توجــد امــرأة تشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة يف أي مــن تلــك املؤسســات، ولكنهــا تشــغل 17% مــن إجمالــي عضويــة 

مجالــس اإلدارة لتلــك املؤسســات، و27% مــن عضويــة اللجــان، و31% مــن وظائــف اإلدارة العليــا.
وحــول وجــود توجهــات واضحــة بانتهــاج سياســة تفضيليــة لتوظيــف النســاء وخاصــة يف الوظائــف اإلداريــة العليــا، فــإَن 

مؤسســتن فقــط تعلــن عــن وجــود تلــك السياســات واإلجــراءات وفــق مــا تضمنــه اجلــدول رقــم )3( أعــاه. 

35 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
36 مقابلة مع السيد يزن قزمار، رئيس قسم األداء االجتماعي وحماية حقوق العماء للمؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/3.

37 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
38 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

39 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.palpanking.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/22.
40 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين، اإلقراض البسيط يف الضفة الغربية 2018، املوقع االلكتروني: www.unrwa.org، تاريخ الزيارة 2022/6/22.

41 مؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي، املوقع اإللكتروني: www.zaytonah.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/23.
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◄ البرامج والمنتجات المالية لمؤسسات اإلقراض الصغير:

تتنــوع البرامــج واملنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، يف فلســطن مــا بــن برامــج لتمويــل املشــاريع 
اإلنتاجيــة وبرامــج لتمويــل املشــاريع االســتهاكية. 

ــة، وال يتطلــب  وميكــن ملؤسســات اإلقــراض إطــاق منتجــات ماليــة جديــدة لديهــا، وذلــك وفــق توجهاتهــا التمويليــة والتنموي
دور ســلطة النقــد يف إطــاق املنتجــات التدقيــق علــى كل منتــج بحــد ذاتــه وبالتفاصيــل، حيــث تــدار تلــك العمليــة بنفــس اآلليــة 
املعتمــدة يف املصــارف، والتــي تســتند إلــى أمريــن أساســين، همــا حمايــة املســتهلك وحمايــة مؤسســة االقــراض، إضافــة إلــى 
ــوكاء  ــة وال ــى احلــواالت املالي ــي تســتند إل ــة الت تقــدمي دراســة جــدوى حــول التكلفــة، ولكنهــا تشــّجع توســيع املنتجــات املالي
ــه ال ضــرورة لتعميــم  والعاقــات التشــاركية مــع شــركات خدمــات الدفــع، لتطويــر آليــة خدمــة تلــك املنتجــات. كمــا تــرى بأنَّ
املنتــج املالــي علــى املؤسســات األخــرى ألنهــا خطــوة غيــر عمليــة وتتعــارض مــع مبــدأ املنافســة42. كمــا تــرى مؤسســات اإلقــراض 
بأنَّــه ليســت هنــاك حاجــة للتشــاور والتنســيق بينهــا قبــل إطــاق أي منتــج مالــي جديــد، ألنَّــه قــد يــؤدي إلــى توحيــد املنتجــات 

املاليــة ويلغــي التنافــس43.  

ــة  ــة جماعي ــة، ومشــاريع إنتاجي ــات اإلنتاجي ــة كإنشــاء التعاوني ــف مجموعــة مــن برامــج القــروض اإلنتاجي ــّدم مؤسســة ري تق
وفرديــة، ومشــاريع إنتاجيــة جماعيــة خلريجــي اجلامعــات، ومشــاريع إنتاجيــة خدماتيــة وحرفيــة، ومشــاريع إنتاجيــة زراعيــة. 

كمــا تقــدم متويــًا ملشــاريع اســتهاكية كتحســن الســكن، والتعليــم اجلامعــي44.

وتقــدم املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة – فاتــن، مجموعــة مــن برامــج القــروض اإلنتاجيــة، مثــل متويــل مشــاريع 
ــة  ــل برامــج إنتاجي ــّدم متوي ــة وســّد االحتياجــات الشــخصية، وتق ــم والبيئ ــل اجتماعــي للعــاج والتعلي ــة قائمــة، ومتوي إنتاجي
للمؤهلــن اكادمييــاً او مهنيــاً، ومتويــل برامــج حتســن الســكن، ومتويــل برامــج الطاقــة البديلــة، ومتويــل املشــاريع اإلنتاجيــة 
الصناعيــة، ومتويــل املشــاريع اإلنتاجيــة الزراعيــة. كمــا تقــدم املؤسســة متويــل البرامــج اإلنتاجيــة التــي تســتهدف متكــن 
ــي يقمــن  ــي لديهــن حــاالت خاصــة )كالنســاء املطلقــات واألرامــل وذوات االحتياجــات اخلاصــة والنســاء اللوات النســاء اللوات
بإعالــة أســرهن(، ويتــم متويــل املشــاريع القائمــة مــن أجــل تطويرهــا، او متويــل مشــاريع جديــدة، وبشــروط ميســرة وفتــرات 

ســماح وفوائــد مخفضــة45.

وتقــدم مؤسســة فيتــاس فلســطن لإلقــراض الصغيــر مجموعــة مــن البرامــج، كتمويــل مشــاريع إنتاجيــة ومتويــل مشــاريع 
اســتهاكية كالــزواج والعــاج والتعليــم والســكن46.

وتقــدم مؤسســة اصالــة لإلقــراض والتنميــة برامــج لتمويــل املشــاريع اإلنتاجيــة موجهــة للنســاء والشــباب، او لتطويــر املشــاريع 
اإلنتاجيــة القائمــة، وبرامــج قــروض موجهــة للنســاء، وبرامــج متويــل لتحســن الســكن موجهــة للنســاء، وبرامــج لتمويــل التعليــم 

اجلامعــي موجهــة لــكا اجلنســن47.

وتقدم مؤسسة إبداع للتمويل متناهي الصغر مجموعة من البرامج لتمويل املشاريع اإلنتاجية موجهة للشباب48.

تقــَدم املؤسســة املصرفيــة الفلســطينية مجموعــة مــن البرامــج، كتمويــل املشــاريع االســتهاكية وشــراء أثــاث، وتشــطيب 
وحتســن الســكن، وشــراء الســيارات اخلاصــة، ومشــاريع تنمويــة كتمويــل التعليــم اجلامعــي، ومشــاريع انتاجيــة كتمويــل شــراء 
املركبــات العموميــة، ومتويــل أماكــن عمــل وجتهيزهــا ألصحــاب املهــن التخصصيــة، متويــل املشــاريع التجاريــة واخلدماتيــة، 

ــع الزراعــي49. ــة والتصني ــل املشــاريع الزراعي متوي

42 ررامي تخمان، رئيس قسم الرقابة على املصارف، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.
43 ماسة خليفة، مدير العاقات العامة يف مؤسسة ريف، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.

44 مؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير، املوقع االلكتروني: www.reef.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/22.
45 الفلسطينية لإلقراض والتنمية، املوقع االلكتروني: www.faten.org، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/20.

46 مؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير، املوقع االلكتروني: www.vitas.ps  تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/20.
47 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، املوقع االلكتروني: www.asala.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/20.

.www.alibdapalestine.com :48 مؤسسة االبداع للتمويل متناهي الصغر، املوقع االلكتروني
49 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.palpanking.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/20.
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 جدول رقم )4( توزيع املنتجات املالية والبرامج التي تقدمها مؤسسات اإلقراض الصغير
حسب نوع البرنامج وحسب البرامج اخملصصة للنساء

االسم#
عدد 

البرامج 
او 

املنتجات

عدد البرامج 
املوجهة 
للنساء 

فقط

عدد 
البرامج 
اإلنتاجية

عدد البرامج 
االستهالكية

عدد البرامج 
االنتاجية 
املوجهة 
للنساء 

فقط

عدد البرامج 
االستهالكية 

املوجهة 
للنساء فقط

نسبة البرامج 
املوجهة للنساء 

فقط من 
إجمالي البرامج 

اإلنتاجية

شركة ريف خلدمات 1
0%806200التمويل الصغير50

شركة اإلبداع للتمويل 2
0%504100متناهي الصغر51

3
الفلسطينية 

لإلقراض والتنمية – 
فاتن52

1018210%12.5

شركة أكاد للتمويل 4
25%514110والتنمية53

شركة اصالة للتنمية 5
0%724302واإلقراض54

شركة فيتاس فلسطني 6
0%502300لإلقراض الصغير55

املؤسسة املصرفية 7
11%1219210الفلسطينية56

0%714301األونروا857

شركة الزيتونة 9
0%1405900للتمويل اإلسالمي58

6.3%746482633اجملموع

مــن مؤشــرات توجــه مؤسســات اإلقــراض الصغيــر نحــو التمكــن االقتصــادي والتنميــة، هــو نســبة املنتجــات املاليــة اإلنتاجيــة 
والتنمويــة إلــى املنتجــات االســتهاكية؛ فمــن خــال البيانــات يف اجلــدول رقــم )4( أعــاه، فــإًن مجمــوع عــدد املنتجــات املاليــة 
اإلنتاجيــة والتنمويــة قــد بلغــت 48 منتجــاً، وهــي تشــكل مــا نســبته 69% مــن إجمالــي عــدد املنتجــات والبرامــج، فيمــا تشــّكل 
املنتجــات املاليــة االســتهاكية مــا نســبته 31% مــن إجمالــي عــدد املنتجــات والبرامــج، وبالتالــي متيــل معظــم تلــك املؤسســات 
إلــى العمــل يف مجــال التمكــن االقتصــادي والتنميــة، إال أنَّ هــذه النســب تبقــى مرتفعــة إذا اخذنــا بعــن االعتبــار أنَّ مؤسســات 

اإلقــراض الصغيــر، هــي مؤسســات متخصصــة تعمــل يف إطــار تنمــوي.
وفــق مؤشــرات النــوع االجتماعــي والتمكــن االقتصــادي، تشــير البيانــات يف اجلــدول أنَّ نســبة البرامــج اخملصصــة للنســاء 
فقــط مــن إجمالــي البرامــج واملنتجــات هــو حوالــي 8.8%، فيمــا تنخفــض النســبة حــن احتســاب البرامــج اإلنتاجيــة اخملصصة 
للنســاء فقــط مــن إجمالــي البرامــج اإلنتاجيــة وهــي 6.6%. كمــا أنَّ تلــك البرامــج اخملصصــة للنســاء تنقســم مناصفــة بــن 

البرامــج اإلنتاجيــة والبرامــج االســتهاكية.

50 مؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير، املوقع االلكتروني: www.reef.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/21.
51 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.palpanking.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/21.

52 الفلسطينية لإلقراض والتنمية، املوقع االلكتروني: www.faten.org، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/21.
53 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، املوقع االلكتروني: www.acad.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/21.

54 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، املوقع االلكتروني: www.asala.ps، تاريخ زيارة املوقع، 2022/6/21.
55 مؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير، املوقع االلكتروني: www.vitas.ps  تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/21.

56 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.palpanking.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/21.
57 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين )2018(، اإلقراض البسيط يف الضفة الغربية، املوقع االلكتروني: www.unrwa.org، تاريخ الزيارة 2022/6/21.

58 مؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي، املوقع االلكتروني: www.zaytonah.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/21.
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◄ مؤشرات الحوكمة في مؤسسات اإلقراض الصغير:

اواًل: مؤشرات احلوكمة يف اإلطار التشريعي واملؤسسي والرقابي.

1. مؤشرات احلوكمة يف إطار التشريعات لعمل مؤسسات اإلقراض الصغير:

أ . القوانني:
يشــّكل قانــون رقــم )2( لســنة 1997 بشــأن ســلطة النقــد الفلســطينية59 اإلطــار التشــريعي الرئيســي لعمــل املصــارف واخلدمات 
املاليــة األخــرى يف فلســطن، مبــا فيهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، حيــث يتضّمــن هــذا القانــون التعريــف مبؤسســات 
ــة حقــوق  ــك املؤسســات، ومراقبتهــا حلماي ــل تل ــد أهــداف ســلطة النقــد بالعمــل كمصــرف ملث اإلقــراض املتخصصــة، وحتدي
املســاهمن واملودعــن، واحلفــاظ علــى اســتمراريتها يف العمــل واســتدامتها، ومــن صاحيــات مجلــس إدارة ســلطة النقــد منــح 

التراخيــص ملؤسســات اإلقــراض املتخصصــة أســوة باملصــارف واخلدمــات املاليــة املتعلقــة بخدمــة الصرافــة.

وبهــدف تنظيــم عمــل املصــارف، مّت إقــرار القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2010 بشــأن املصــارف60، والــذي نــّص صراحــة علــى 
انطبــاق أحــكام القانــون علــى مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، ويهــدف إلــى تنظيــم كافــة أعمــال تلــك املؤسســات، ســواء مــن 
حيــث الترخيــص ومزاولــة تقــدمي اخلدمــات املاليــة، أو الرقابــة علــى أعمالهــا، وطريقــة تشــكيل مجالــس اإلدارات فيهــا، حيــث 
يهــدف هــذا القانــون إلــى تعزيــز ثقــة اجلمهــور مبؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، والنــص علــى ســريان أحــكام القانــون علــى 
ــى  ــة عل ــى املصــارف بشــكل عــام، كمــا تقــوم ســلطة النقــد مبهــام اإلشــراف والرقاب ــك املؤسســات إلــى جانــب ســريانه عل تل
ــك  ــام ســلطة النقــد بنشــر أســماء تل ــا، واالحتفــاظ بســجل مركــزي ملؤسســات اإلقــراض املتخصصــة املرخصــة، وقي أعماله

املؤسســات التــي مت ترخيصهــا يف ثــاث صحــف يوميــة.

ويتضمــن القانــون اإلجــراءات املتعلقــة بترخيــص مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، وصاحيــة ســلطة النقــد يف الطلــب مــن 
النائــب العــام إغــاق أّيــة مؤسســة اقــراض متخصصــة غيــر مرخصــة، ســواء بشــكل مؤقــت او دائــم، كمــا أنَّ مــن صاحيــات 
ســلطة النقــد القيــام بإصــدار تعليمــات بشــأن األعمــال املســموح بهــا واألعمــال احملظــورة مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض 

املتخصصــة.

ولتعزيــز احلوكمــة يف عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، فــإًن القانــون يتضّمــن الشــروط الواجــب توافرهــا يف رؤســاء وأعضــاء 
مجالــس إدارة مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، وحــاالت فقــدان رئاســة أو عضويــة مجلــس اإلدارة، وذلــك لضمــان إدارة كفــؤة 
لهــذه املؤسســات. إلــى جانــب األحــكام املتعلقــة مبنــع تضــارب املصالــح، ومتطلبــات اإلفصــاح عــن الذمــة املاليــة مــن املكلفــن 
يف تلــك املؤسســات، ومتطلبــات الســرية واســتثناءاتها، واإللــزام بشــأن رفــع التقاريــر الدوريــة عــن أعمالهــا، وإجــراءات الرقابــة 
والتفتيــش عليهــا. وبالتالــي يشــّكل هــذا القانــون املرجعيــة األساســية لعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، ويعمــل علــى تنظيــم 
عمــل تلــك املؤسســات ضمــن إجــراءات وآليــات واضحتــن، ممــا يعــزز مــن النزاهة والشــفافية واملســاءلة يف عمل تلك املؤسســات.

ولكــون القــرار بقانــون بشــأن املصــارف ســابق الذكــر جــاء كمرجعيــة قانونيــة إلنشــاء وتنظيــم عمــل املصــارف ومؤسســات 
االقــراض ومهنــة الصرافــة، فقــد صــدر  قــرار رقــم )132( لســنة 2011 بنظــام الترخيــص والرقابــة علــى مؤسســات االقــراض 
ــة القانونيــة لكافــة تفاصيــل عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر،  املتخصصــة61، وبالتالــي أصبــح هــذا القــرار يشــّكل املرجعي
والــذي أّكــد علــى العديــد مــن القضايــا األساســية التــي ســبق ووردت يف قانــون ســلطة النقــد وقانــون املصــارف، ولكنــه تضّمــن 
الكثيــر مــن األحــكام التفصيليــة لتنظيــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، كاإلجــراءات املطلــوب القيــام بها مــن أجل احلصول 
ــة الازمــة الســتكمال  ــدد الزمني ــى الترخيــص، وامل ــى الترخيــص ملؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، وشــروط احلصــول عل عل
إجــراءات الترخيــص، وآليــات فتــح فــروع جديــدة او النقــل او اإلغــاق او تعليــق العمــل يف مؤسســة االقــراض، وشــروط القيــام 
ــى اســتخدام أســهمها، ــود املفروضــة عل ــك املؤسســات، والقي ــد األعمــال املســموحة واحملظــورة لتل ــك. كمــا تضمــن حتدي بذل

59 الوقائع الفلسطينية، العدد 21، املنشور بتاريخ 1998/1/31، ص5.
60 الوقائع الفلسطينية، العدد ممتاز رقم 4، املنشور بتاريخ 20210/11/27، ص 5.

61 الوقائع الفلسطينية، العدد 93، املنشور بتاريخ 2021/1/25، ص 29.
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واألحــكام املتعلقــة بعقــد التأســيس، واألنظمــة الداخليــة ملؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، واجتماعــات الهيئــة العامــة، وحتديد 
الســنة املاليــة، واألحــكام املتعلقــة بالســرية ومتطلباتهــا، واالســتثناءات املتعلقــة بالســرية، واألحــكام املتعلقــة مبتطلبــات رأس 
مــال املؤسســات، ورأس املــال اإلضــايف، وادارة األربــاح واالحتياطــات، واألحــكام املتعلقــة بــإدارة القــروض التــي متنحهــا تلــك 
املؤسســات، وتقييــم وتصنيــف األصــول املاليــة لهــا، وصاحيــة ســلطة النقــد يف إصــدار التعليمــات التــي تضمنهــا هــذا النظــام، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بشــروط مجلــس اإلدارة، والرقابــة والتدقيــق اخلارجــي والداخلــي، والســجات ومعاييــر اإلفصــاح، 
واألحــكام املتعلقــة بصاحيــات ســلطة النقــد يف التفتيــش والرقابــة علــى عمــل مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، ومــا يتعلــق 
بإلغــاء التراخيــص. كمــا تضمــن أيضــاً اخملالفــات والعقوبــات، كواحــدة مــن آليــات تقــومي عمــل تلــك املؤسســات. وهــذه األحــكام 
مــن شــأنها أْن تعــزز احلوكمــة يف عمــل تلــك املؤسســات، حيــث أنَّ وجــود مرجعيــة قانونيــة للــدور الرقابــي يرفــع مــن كفــاءة 
وفعاليــة عملهــا، ويحافــظ علــى حقــوق كافــة األطــراف كاملســاهمن واملقترضــن، وهــذا يعتبــر مــن أهــم مبــادئ احلوكمــة يف 

عمــل تلــك املؤسســات.

ب . التعليمات:
بهــدف رفــع مســتوى عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، واحملافظــة علــى اســتدامتها، فقــد اســتمرت ســلطة النقــد بإصــدار 
العديــد مــن التعليمــات املتتاليــة؛ فمنــذ العــام 2011 أصــدرت 16 تعميمــاً خاصــاً بعمــل مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، 
والتــي هدفــت إلــى تعزيــز عمــل تلــك املؤسســات وإضفــاء مزيــد مــن الشــفافية يف عملهــا. وتناولــت هــذه التعليمــات العديــد 
مــن القضايــا الرئيســية، فمنهــا مــا يتعلــق بحقــوق العمــاء )املقترضــن(، كتحديــث بياناتهــم املاليــة والشــخصية، وإنشــاء نظــام 
للشــكاوى خــاص بهــم يف تلــك املؤسســات، واحلفــاظ علــى حقوقهــم يف معرفــة كافــة التفاصيــل املتعلقــة بطلــب احلصــول علــى 
التمويــل، وتصنيــف محفظــة القــروض والتمويــات املاليــة، والتقاريــر االئتمانيــة لهــم، واملنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا تلــك 
املؤسســات. كمــا تضمنــت التعليمــات مــا يتعلــق باجلوانــب الفنيــة لعمــل تلــك املؤسســات، كتنظيــم بيئــة تكنولوجيــا املعلومــات 
ــة فيهــا كمتطلبــات  ــة الرقاب ــادة فعالي ــل لهــا. ومــا يهــدف إلــى زي ــر التموي ــك املؤسســات، وتوفي فيهــا، وإجــراءات ترخيــص تل
وارشــادات بشــأن اســتخدام املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة، ومتطلبــات احلــد األدنــى لإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة 
اخلتاميــة، ومتطلبــات التقاريــر الربعيــة والبيانــات املرحليــة واإلغــاق الشــهري. وتعليمــات بشــأن منــح القــروض لــذوي الصلــة. 
ومنهــا مــا يتعلــق باحلوكمــة، حيــث أصــدرت ســلطة النقــد دليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة مؤسســات االقــراض 
املتخصــص، الــذي يعتبــر مــن أهــم األنظمــة املكتوبــة التــي تشــكل دليــل عمــل لتلــك املؤسســات، يف إطــار الســعي نحــو تعزيــز 

حوكمــة العمــل فيهــا.

إنَّ اإلطــار التشــريعي الــذي ينظــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يعتبــر اطــاراً متكامــًا وشــامًا، حيــث يتضمــن قوانــن 
وأنظمــة تعليمــات وأدلــة عمــل إجرائيــة حتقــق انســجاماً بنســبة كبيــرة، كمــا أنَّــه لــم توجــد تعارضــات يف األحــكام بن املســتويات 

األدنــى للتشــريع مــن تعليمــات وأدلــة وانظمــة مــع املســتويات األعلــى مــن قوانــن وقــرارات.

كمــا أنَّ اإلطــار التشــريعي يف محتــواه مــن أحــكام يهــدف إلــى تعزيــز حوكمــة عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، فقــد تضمــن 
ــز العمــل  ــك املؤسســات، وتعزي ــة يف تل ــس اإلدارة، واإلدارات التنفيذي ــاءة عمــل مجال ــع كف ــة برف ــد مــن األحــكام املتعلق العدي
الرقابــي عليهــا. وتضمــن العديــد مــن األحــكام التــي تعــزز مــن النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، فهنــاك العديــد مــن األحــكام التــي 
تهــدف إلــى احلــّد مــن تضــارب املصالــح، واألحــكام التــي تلــزم املؤسســات باإلفصــاح عــن طريــق رفــع التقاريــر املاليــة واإلداريــة 
ــزم مؤسســات  ــي تل ــد مــن األحــكام الت ــاك العدي ــم عملهمــا. كمــا أنَّ هن ــي وخارجــي، وتنظي املتعــددة، وتعيــن مدققــن: داخل

اإلقــراض الصغيــر بنشــر التقاريــر وكافــة اإلجــراءات واملعلومــات التــي تتعلــق باإلقــراض، ممــا يعــّزز مــن شــفافية عملهــا.

كمــا أنَّ إصــدار ســلطة النقــد لدليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة مؤسســات االقــراض املتخصصــة، يســاهم يف 
تعزيــز حوكمــة عمــل تلــك املؤسســات، وخاصــة أنَّــه جــاء يف صيغــة ملزمــة، مصحوبــة بإجــراءات رقابيــة متعــددة، ومنهــا إلــزام 
املؤسســات برفــع تقاريــر عــن مــدى االلتــزام لديهــا يف تطبيــق مــا جــاء يف الدليــل. وعــادة مــا تتبــع ســلطة النقــد نهجــاً تشــاركياً 
ــل  ــر، والتشــاور بشــأنها، قب ــى مؤسســات اإلقــراض الصغي ــم عــرض التعليمــات عل ــث يت تشــاورياً يف إصــدار التعليمــات، حي

إصدارهــا بصورتهــا النهائيــة62.  

62 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.
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ــا الفســاد، أو  ــى معاجلــة قضاي ــم يتطــرق صراحــة إل ــر ل ــّن اإلطــار التشــريعي الناظــم لعمــل مؤسســات االقــراض الصغي لك
النــص علــى آليــات ملزمــة لإلبــاغ عــن شــبهات الفســاد، وحتــى أنَّــه لــم يتطــرق إلــى ذلــك يف دليــل احلوكمــة، رغــم أنَّــه تضمــن 
إلــزام رئيــس دائــرة التدقيــق الداخلــي يف مؤسســات اإلقــراض املتخصــص باإلبــاغ عــن أّيــة مخالفــات إداريــة او ماليــة ضمــن 

التقاريــر التــي يقــوم برفعهــا إلــى جلنــة التدقيــق واخملاطــر او مجلــس ادارة املؤسســة.

ــون رقــم )9( لســنة  ــر، مبوجــب القــرار بقان ــى مؤسســات اإلقــراض الصغي ــة عل إنَّ عمــل ســلطة النقــد يف اإلشــراف والرقاب
2010 بشــأن املصــارف، قــد يتســبب يف بعــض اإلربــاك لــدى تلــك املؤسســات، حيــث أنَّــه ورغــم انطبــاق أحــكام القانــون املذكــور 
علــى مؤسســات اإلقــراض، إال أنَّــه ال ينســجم كثيــراً مــع طبيعــة عمــل مؤسســات اإلقــراض التــي تختلــف عــن عمــل املصــارف، 
حيــث أنَّ بعــض التعليمــات التــي تصدرهــا ســلطة النقــد ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر ذات األثــر املالــي، واحملــددة بفتــرة زمنيــة 
معينــة، قــد تتســبب يف إربــاك املؤسســات؛ حيــث أنَّهــا قــد تكــون غيــر جاهــزة لتنفيــذ تلــك التعليمــات بســبب تكلفتهــا املاليــة 

الكبيــرة، كالتعليمــات التــي تلــزم املؤسســات بالتحــول إلــى العمــل االلكترونــي بــدالً مــن العمــل الورقــي63. 

وتــرى غالبيــة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بــأنَّ لديهــا التزامــا كبيــرا بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تصــدر عــن ســلطة 
النقــد وأّيــة جهــات أخــرى ذات عاقــة.

2. مؤشرات احلوكمة يف اإلطار املؤسسي الناظم لعمل مؤسسات اإلقراض الصغير:

تعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر ضمــن إطــار مؤسســي تشــكل فيــه ســلطة النقــد الفلســطينية اجلهــة اإلشــرافية والتنظيمية 
والرقابيــة العليــا، فيمــا تشــّكل مجالــس إدارات مؤسســات اإلقــراض الصغيــر اجلهــة اإلشــرافية والتنظيميــة الداخليــة اخلاصــة 

بتلــك املؤسســات، إلــى جانــب وجــود إدارات تنفيذيــة لتلــك املؤسســات. 

أ . سلطة النقد الفلسطينية:
تعتبــر ســلطة النقــد الفلســطينية اجلهــة اإلشــرافية العليــا التــي تقــوم باإلشــراف علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وتنظيــم 
عملهــا، والرقابــة والتفتيــش والتدقيــق عليهــا، وذلــك لضمــان قيامهــا بتحقيــق األهــداف التي أنشــئت تلك املؤسســات لتحقيقها، 
واملتمثلــة يف املســاهمة يف تنميــة االقتصــاد الفلســطيني، ومحاربــة الفقــر، والوصــول إلــى اســتدامة يف املشــاريع االقتصاديــة 
التــي تقــوم بتمويلهــا. ويكــون تركيــز ســلطة النقــد الفلســطينية علــى حمايــة تلــك املؤسســات مــن اخملاطــر، واحملافظــة علــى 
اســتدامتها مــن خــال قســم الرقابــة والتفتيــش علــى مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة، وهــذا القســم يكــون مســؤوالً مباشــرة 
مــن دائــرة الرقابــة والتفتيــش، ويختــص بجميــع اعمــال الرقابــة والتفتيــش والتدقيــق الداخلــي يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر 
التــي تعتبــر مؤسســات اقــراض متخصصــة،  وتــوكل اليــه املهــام الرقابيــة والتنظيميــة لعمــل تلــك املؤسســات، ولديــه طواقــم 
متخصصــة يف مجــاالت الرقابــة والتدقيــق املالــي والتفتيــش، ويتمتعــون بخبــرات واســعة يف العمــل مــع مؤسســات اإلقــراض 
واألعمــال املصرفيــة، ويتلقــون تدريبــات متخصصــة يف التدقيــق املالــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، والتجــارب واملمارســات الدوليــة 
ــة  ــر والرقاب ــى عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــاك اقســاما أخــرى ذات عاقــة باإلشــراف عل يف هــذا اجملــال. كمــا أنَّ هن
عليهــا، مثــل قســم الترخيــص املكلــف مبتابعــة إجــراءات ترخيــص مؤسســات اإلقــراض، ومــدى االلتــزام مبتطلبــات وشــروط 
الترخيــص، وقســم صياغــة التعليمــات، والتــي يكــون جــزء منهــا موجــه ملؤسســات اإلقــراض، وقســم لتنفيــذ التعليمــات التــي 
يكــون جــزء منهــا مكلــف مبتابعــة توجيــه التعليمــات إلــى مؤسســات اإلقــراض، أســوة باملصــارف واعمــال الصرافــة التــي تقــع 

ضمــن الصاحيــات اإلشــرافية والتنظيميــة والرقابيــة لســلطة النقــد64.

وتــرى بعــض مؤسســات اإلقــراض أنَّ أســلوب ســلطة النقــد متشــدد يف التعامــل مــع مؤسســات اإلقــراض، بحيــث ال تتــم مراعــاة 
ــم  ــي تعمــل يف إطــار تنمــوّي، واختــاف عملهــا عــن عمــل املصــارف، ويت ــر الت ــة عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغي خصوصي
تطبيــق اإلجــراءات كمــا يف املصــارف، ممــا يزيــد مــن التكلفــة يف العمــل، وخاصــة متطلبــات تعيــن موظفــن، إلــى جانــب أنَّ 

آليــات العمــل تكــون مختلفــة65.

63 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
64 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

65 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
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إال أنَّ ســلطة النقد ترى بأنَّها قامت بدراســة شــاملة لعمل مؤسســات االقراض والتعرف على أهدافها، ووضعت اســتراتيجية 
رقابيــة تتــواءم مــع طبيعــة عمــل تلــك املؤسســات، وتهــدف إلــى التأكــد مــن مــدى االســتقرار املالــي لهــا واســتدامتها، وتطــورت 
تلــك االســتراتيجية للتركيــز علــى حقــوق العمــاء، وعلــى مــدى التــزام املؤسســات بتحقيــق االهــداف التنمويــة التــي أنشــئت مــن 

اجلهــا، وتقــدمي املســاعدة لهــذه املؤسســات مــن أجــل حتقيــق تلــك االهــداف66.

ب . الهيئات العامة ملؤسسات اإلقراض الصغير:
تتشــّكل الهيئــات العامــة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر مــن املســاهمن يف املؤسســة، وانطاقــاً مــن أنَّ الهيئــة العامة يف مؤسســة 
اإلقــراض الصغيــر هــي أعلــى ســلطة يف املؤسســة، والتــي تســتمد منهــا كافــة األطــر اإلداريــة الصاحيــات إلدارة املؤسســة67، 
فهــي تشــّكل جهــة رقابيــة علــى مجلــس اإلدارة وعلــى اإلدارة التنفيذيــة، ويجــب االلتــزام باالســتقالية التامــة بــن الهيئــة العامــة 
ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وهــذا يتطلــب مــن الهيئــة العامــة بــذل العنايــة الكافيــة للتأكــد مــن قيــام رئيــس وأعضــاء 
ــس اإلدارة واإلدارة  ــزام مجل ــد مــن مــدى الت ــّم مــن خــال التأك ــك يت ــة، وذل ــة العام ــس اإلدارة مبســؤولياتهم جتــاه الهيئ مجل
التنفيذيــة بالنظــام األساســي او النظــام الداخلــي للمؤسســة، والتأكــد مــن ســامة ومصداقيــة البيانــات املاليــة واحلســابات 
اخلتاميــة، والرقابــة علــى انتخــاب مجلــس اإلدارة، وتعقــد الهيئــة العامــة اجتماعهــا الســنوي مــرة واحــدة، وتقــوم بتســليم نســخة 
أوليــة عــن محضــر االجتمــاع خــال أســبوع مــن عقــد االجتمــاع إلــى ســلطة النقــد، وأنَّ يوفــر محضــر االجتمــاع للمســاهمن 
خــال شــهر مــن عقــد االجتمــاع. ويتضمــن االجتمــاع حضــور مدقــق احلســابات، ويتــم مناقشــة البيانــات املاليــة التــي أعّدهــا، 
والــرّد علــى أســئلة املســاهمن احلاضريــن يف االجتمــاع68. وتلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بعقــد االجتماعــات الســنوية 

للهيئــة العامــة، والتــي يتــّم خالهــا املصادقــة علــى تقريــر مدقــق البيانــات اخلارجــي، وعلــى محضــر االجتمــاع.

ج . مجالس إدارة مؤسسات اإلقراض الصغير:
تشــكل مجالــس إدارات مؤسســات اإلقــراض الصغيــر اجلهــة التوجيهيــة والسياســاتية للمؤسســة، حيــث أنَّ لــكل مؤسســة 
إقــراض صغيــر مجلــس إدارة يتكــون مــن رئيــس ومجموعــة مــن األعضــاء، ال يقــّل عددهــم عــن خمســة، ويتــم انتخابهــم عــادة 
مــن قبــل الهيئــة العامــة. بحيــث يكــون احلــد األدنــى لعمــر العضــو 25 عامــاً. ويتــّم عــادة قيــام الهيئــة التأسيســية بتقــدمي قائمــة 
ــى أّي  ــراض عل ــى ســلطة النقــد، ويحــق لهــا االعت ــس إدارة املؤسســة إل ــة مجل بأســماء األعضــاء املرشــحن لرئاســة وعضوي

مرشــح وفقــاً ألحــكام القانــون والنظــام. 

وتراقــب ســلطة النقــد عمليــة تشــكيل مجلــس اإلدارة مــن حيــث االلتــزام بالشــروط اخلاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة، 
كاالختصاصــات واخلبــرات املهنيــة ومتتعهــم بحســن الســيرة والســلوك، ويحضــر منــدوب عــن ســلطة النقــد اجتماع الهيئــة العامة 
للمؤسســة، والــذي يتــم خالــه انتخــاب مجلــس اإلدارة، وعــادة يتــم التصديــق علــى أعضاء مجلــس اإلدارة من قبل ســلطة النقد69.

ــم انتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة  ــه يتوجــب أْن يت ووفــق دليــل احلوكمــة الصــادر عــن ســلطة النقــد، فإن
اإلقــراض الصغيــر حســب األنظمــة الداخليــة لتلــك املؤسســات70، وهنــاك مجموعــة مــن الشــروط يجب توافرهــا يف عضو مجلس 
ــار او إحلــاق خســارة  ــر أهمهــا  أْن يكــون ذا ســمعة حســنة، وأْن ال يكــون قــد تســبب يف انهي إدارة مؤسســات اإلقــراض الصغي
جســيمة ملصــرف او مؤسســة إقــراض متخصصــة، عمــل فيهــا مســؤوالً رئيســياً او عضــواً يف مجلــس إدارتهــا، وأْن ال يكــون قــد 
أديــن مــن محكمــة بحكــم قطعــي بجرائــم الســرقة أو االحتيــال أو االختــاس أو التزويــر أو االفتــراء أو الرشــوة أو ســوء االئتمــان، 
أو جرميــة مخلــة بالشــرف أو اآلداب العامــة، أو أّي جرميــة مــن جرائــم غســيل األمــوال، وأْن يتمتــع باملؤهــات العلميــة واخلبــرات 

العمليــة، ومــن ذوي الكفــاءة الازمــة لعمــل املؤسســة. وهــذا يرتبــط مباشــرة بتعزيــز قيــم النزاهــة والفعاليــة والكفــاءة. 

ــع أعضــاء مجالــس اإلدارة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر باملؤهــات العلميــة واخلبــرات واالختصاصــات املناســبة،  ويتمت
فعلــى ســبيل املثــال فــإًن احلــّد األدنــى للمؤهــات العلميــة ألعضــاء مجلــس إدارة مؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة هــي بدرجــة 
بكالوريــوس، وتتنــوع اختصاصاتهــم يف مجــاالت اإلدارة واالقتصــاد واملاليــة واحملاســبة وهــي مــن ضمن االختصاصات املناســبة 

لعمــل تلــك املؤسســات، إلــى جانــب توفــر ســنوات مــن اخلبــرة العمليــة لديهــم يف مجــال االقتصــاد والتنميــة والتمويــل71.

66 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.
67 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات اإلقراض املتخصص يف فلسطن«، الصادر بتاريخ 2017/11/23، ص 23.

68 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات اإلقراض املتخصص يف فلسطن »، مرجع سابق،  ص -26.25
69 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

70 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن، مرجع سابق، ص 7.
71 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، املوقع االلكتروني: www.acad.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/13.
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ومتتلــك مجالــس إدارة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر العديــد مــن الصاحيــات واملهــام، كتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة يف املؤسســة 
بوجــه عــام، وحتديــد األهــداف ورســم السياســات ووضــع االســتراتيجيات الازمــة لعمــل املؤسســة، واعتمــاد الهيــكل التنظيمــي 
ــة أنظمــة أخــرى تنظــم العمــل يف املؤسســة، واعتمــاد نظــام شــامل إلدارة اخملاطــر، واعتمــاد  ــة وأّي ــة الداخلي وأنظمــة الرقاب
تعيــن كادر مختــص بــإدارة اخملاطــر ورقابــة االمتثــال، والتأكــد مــن تطبيــق اإلدارة التنفيذيــة لهــذا النظــام بكفــاءة وفعاليــة، 
ومتابعــة ومراقبــة أنشــطة املؤسســة اخملتلفــة، واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات النافــذة، واألنظمــة الداخليــة، ومبــا ينســجم مع 
مبــادئ احلوكمــة، وتعيــن مديــر عــام للمؤسســة ونائــب لــه، وغيرهمــا مــن املســؤولن الرئيســين القادريــن علــى إدارة شــؤون 
املؤسســة بكفــاءة وفعاليــة، وتشــكيل اللجــان الازمــة لإلشــراف والتخطيــط واملتابعــة ألنشــطة املؤسســة، وحتديــد مســؤولياتها 

وتفويضهــا بالصاحيــات احملــددة.
جدول رقم )5( مجالس اإلدارة واللجان يف مؤسسات اإلقراض الصغير

عدد أعضاء االسم#
مجلس اإلدارة

اليات تشكيل 
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شركة ريف خلدمات التمويل 1
االنتخاب من 9الصغير72

412سنتانالهيئة العامة

الفلسطينية لإلقراض 2
االنتخاب من 9والتنمية – فاتن73

3413 سنواتالهيئة العامة
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شركة اصالة للتنمية 4
االنتخاب من 10واإلقراض75
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ــع مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر أنَّ هنــاك التزامــا باحلــد األدنــى لعــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة لــكل  تشــير البيانــات ألرب
مؤسســة احملــدد بخمســة أعضــاء وفــق دليــل احلوكمــة، كمــا أنَّ هنــاك التزامــا يف عضويــة مجلــس اإلدارة عــن طريــق االنتخابــات 
مــن قبــل الهيئــة العامــة لــكل مؤسســة، كمــا أنَّ هنــاك التزامــا باحلــد األعلــى للمــدة الزمنيــة لعضويــة مجلــس اإلدارة احملــددة 
بخمــس ســنوات، بــل إن بعــض املؤسســات جتــري االنتخابــات كل 3 ســنوات كمــا يف الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة – فاتــن، وكل 
ســنتن كمــا يف مؤسســة ريــف خلدمــات التمويــل الصغيــر. باإلضافــة إلــى االلتــزام بتشــكيل اللجــان األربــع املطلوبــة، وهــي جلنــة 

التدقيــق واخملاطــر، وجلنــة احلوكمــة والترشــيح، وجلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات، وجلنــة األداء االجتماعــي.

تلتــزم مؤسســة فاتــن بتشــكيل اللجــان األربــع املطلوبــة ملســاعدة مجلــس اإلدارة يف االشــراف والرقابــة علــى عمــل املؤسســة، 
كمــا أنَّهــا تلتــزم باحلــد األدنــى لعــدد أعضــاء كل جلنــة والــذي يجــب أْن يكــون 3 أعضــاء، إال أنَّ التزامهــا باحلــد األدنــى بعــدد 
االجتماعــات التــي مت عقدهــا يف عــام 2020 أقــل، حيــث أنَّهــا التزمــت بعقــد اجتماعــن للجنــة األداء االجتماعــي، وهــو مــا 
يتوافــق مــع احلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات وفــق دليــل احلوكمــة الصــادر عــن ســلطة النقــد، فيمــا أنَّهــا عقــدت 5 اجتماعــات 
للجنــة التدقيــق واخملاطــر، علمــاً بــأًن احلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات ســنوياً هــو 6 اجتماعــات، كمــا أنَّهــا عقــدت اجتماعــاً 
واحــداً للجنــة احلوكمــة والترشــيح، فيمــا أنَّ احلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات التــي يجــب عقدهــا ســنوياً لتلــك اللجنــة 
اجتماعــان، كمــا عقــدت 4 اجتماعــات للجنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات يف ســنة 2020 علمــاً بــأنَّ احلــد األدنــى وفــق دليــل 
ــي  ــك باإلجــراءات الت ــط ذل ــب يرتب ــى األغل ــورة هــو 6 اجتماعــات76، وعل ــة املذك ــدد االجتماعــات الســنوية للجن ــة لع احلوكم
صاحبــت انتشــار جائحــة كورونــا يف تلــك الســنة، حيــث أنَّ االلتــزام باحلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات الســنوية للجــان اجمللــس 

كان أعلــى يف العــام 772019.

72 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق،
73 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق،

74 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق،
75 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق،

76 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 20.
77 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2019«، رام اهلل، فلسطن، 2020، ص 8.
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ــة لإلقــراض والتنميــة يف احلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات التــي يجــب عقدهــا ســنوياً يف العــام  فيمــا التزمــت مؤسســة أصال
782019 ، باســتثناء عــدد االجتماعــات التــي مّت عقدهــا للجنــة املوجــودات واملطلوبــات، حيــث عقــدت 5 اجتماعــات، فيمــا أنَّ احلد 

األدنــى لعــدد اجتماعــات هــذه اللجنــة هــو 6 اجتماعــات.

د . اإلدارة التنفيذية:
ّكل إدارة مؤسســة اإلقــراض الصغيــر اجلهــة التنفيذيــة واإلداريــة التــي تقــوم بــإدارة عمل املؤسســة وفق السياســات والتوجيهات 
التــي يحددهــا مجلــس إدارة املؤسســة، بحيــث يتوجــب تعيــن مديــر عــام للمؤسســة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، يكــون مســؤوالً عــن 
تســيير االعمــال اليوميــة للمؤسســة، وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة. كمــا يتــم تعيــن مجموعــة مــن املســؤولن 
الرئيســين ملســاعدة مديــر عــام املؤسســة يف إدارة شــؤونها وتســيير اعمالهــا. ويشــترط فيهــم التمتــع بالســمعة احلســنة، 

ولديهــم مؤهــات علميــة وخبــرات عمليــة كافيــة متكنهــم مــن القيــام بأعمالهــم بكفــاءة وفعاليــة.
وهنــاك التــزام مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر حــول املؤهــات واالختصاصــات واخلبــرات العمليــة للمســؤولن 
ــة  ــإّن أغلبي ــي، ف ــا الوظيف ــر حــول كادره ــل الصغي ــف للتموي ــا مؤسســة ري ــت عنه ــي أعلن ــق اإلحصــاءات الت الرئيســين. ووف
موظفيهــا يحملــون شــهادات دراســات عليــا مبســتوى املاجســتير والبكالوريــوس، ويتميــز جهازهــا التنفيــذي بتنــوع يف مجــاالت 
التخصصــات التــي يتطلبهــا العمــل يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، كاإلدارة واحملاســبة والعلــوم املاليــة واملصرفيــة والعلــوم 

ــة79. ــارات كافي ــرات ومه ــذي بخب ــاز التنفي ــع اجله ــة وأنظمــة املعلومــات، ويتمت ــة والزراعي االجتماعي

تتكــون مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مــن مجموعــة مــن الوحــدات اإلداريــة واإلدارات، ويتضمــن اجلــدول التالــي الهيكليــات 
اإلداريــة لتلــك املؤسســات:

جدول رقم )6( الهيكلية اإلدارية ملؤسسات اإلقراض الصغير

78 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص5-4.
79 مؤسسة ريف للتمويل الصغير، املوقع االلكتروني: www.reef.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/24.

80 االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغير، »تقرير الربع الثاني للعام 2022، مؤشرات األداء ملؤسسات اإلقراض الصغير«. رام اهلل، فلسطن، 2022، ص2-1.
81 مؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير، املوقع االلكتروني: www.reef.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/23.

82 الفلسطينية لإلقراض والتنمية - فاتن، ، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 18-16.
83 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، املوقع االلكتروني: www.acad.ps ، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/23.
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اختصاص 

الوحدات اإلدارية

شركة ريف خلدمات 
1: 113:15: 48532مدير عامالتمويل الصغير81

التمويل، املالية، 
الشؤون اإلدارية، 
العاقات العامة
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رئيس 
--------1144--تنفيذي

الفلسطينية 
لإلقراض والتنمية 

– فاتن82
رئيس 
1: 138: 134: 8352694تنفيذي

االستثمار 
واخلزينة، توثيق 
وتنفيذ االئتمان،

تكنولوجيا 
املعلومات ، 

الشؤون اإلدارية، 
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املال البشري، 

املالية، التدقيق 
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والتنمية83

رئيس 
املالية، العمليات، 1: 16: 115: 38463تنفيذي

التدقيق الداخلي
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شركة اصالة 
للتنمية 

واإلقراض84
رئيس 
1: 18: 114: 47552تنفيذي

املالية، العمليات، 
الشؤون اإلدارية، 

االئتمان 
والتحصيل

شركة فيتاس 
فلسطني لإلقراض 

الصغير85
رئيس 
--1: 13----10129--تنفيذي

املؤسسة املصرفية 
1: 19: 110: 78701مدير عامالفلسطينية86

العاقات العامة، 
التسهيات، 

املالية واإلدارية، 
القانونية، 
التحصيل، 

الرقابة واالئتمان، 
التدقيق الداخلي، 

تكنولوجيا 
املعلومات. 

--1: 14----11157--رئيس دائرةاألونروا87

شركة الزيتونة 
للتمويل 

اإلسالمي88
14:1----5114مدير عام

التمويل 
والعمليات، 

املالية واإلدارية، 
التدقيق الداخلي، 
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املعلومات

1: 19: 128: 31998733اجملموع

 

تتبايــن الهيكليــات اإلداريــة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف تشــكيلتها، حيــث أنَّ بعــض املؤسســات تتشــًكل مــن رئيــس تنفيــذي 
ــى  ــام أعل ــر الع ــا املدي ــا أنَّ مؤسســات أخــرى يشــّكل فيه ــة، فيم ــر ذات النشــاطات اخملتلف ــن الدوائ ــه، ومجموعــة م ــب ل ونائ
هــرم الهيكليــة، ويكــون مســؤوالً عــن مجموعــة مــن الدوائــر، ومؤسســات أخــرى عبــارة دائــرة مختصــة بالقــروض تكــون جــزءاً 
مــن مكــون أكبــر كمــا يف برنامــج االونــروا الــذي يحمــل مســمى »دائــرة القــروض«، يتبــع وكالــة األمم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
ــرا نظــراً لتشــابه  ــاك تشــابها كبي ــإًن هن ــك املؤسســات، ف ــات تل ــر يف هيكلي ــن الفلســطينين. وحــول مســميات الدوائ الاجئ
األهــداف والنشــاطات التــي أنشــئت هــذه املؤسســات مــن أجــل حتقيقهــا، واملتعلقــة بالتمويــل املالــي للمشــاريع الصغيــرة، 
واملســاهمة يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة والتمكــن للعديــد مــن الفئــات املهمشــة، وخاصــة مــا يتعلــق بتمكــن املــرأة، حيــث 
تتضمــن أغلــب الهيكليــات دوائــر املاليــة والشــؤون اإلداريــة والتدقيــق الداخلــي واالئتمــان، وهــذه تعتبــر دوائــر مهمــة يف حوكمــة 

عمــل املؤسســات، وخاصــة دوائــر التدقيــق الداخلــي واالئتمــان والرقابــة.

وتتطلــب إدارة املؤسســة بكفــاءة وفاعليــة أْن يكــون لديهــا عــدد كاف مــن املوظفــن، والــذي يعتبــر مــن مؤشــرات احلوكمــة يف 
عمــل املؤسســة. ووفــق البيانــات يف اجلــدول رقــم )6( أعــاه، بلــغ متوســط التناســب بــن عــدد الوحــدات اإلداريــة )الدوائــر( 
إلــى عــدد الفــروع يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر حوالــي دائــرة واحــد لــكل ثاثــة فــروع، فيمــا بلــغ متوســط التناســب بــن 
عــدد الوحــدات اإلداريــة إلــى عــدد املوظفــن دائــرة واحــدة لــكل 28 موظفــاً، وبلــغ متوســط التناســب بــن عــدد الفــروع إلــى 

عــدد املوظفــن حوالــي فــرع واحــد لــكل 9 موظفــن. 

84 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض ، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 12-7.
85 مؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير، املوقع االلكتروني: www.vitas.ps ، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/23.

86 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع اإللكتروني: www.palpanking.ps ، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/23.
87 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين، »اإلقراض البسيط يف الضفة الغربية 2018«، املوقع االلكتروني: www.unrwa.org ، تاريخ الزيارة 2022/6/23.

88 مؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي: www.zaytonah.ps، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/23.
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ه. االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، »شراكة«89:
تأســس االحتــاد يف العــام 2002، ليشــكل جتمعــاً ملؤسســات وبرامــج متويــل املشــاريع الصغيــرة التــي تهــدف إلــى تقــدمي خدمات 
اإلقــراض، ويضــم يف عضويتــه كافــة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر. ويعمــل علــى تعزيــز احلوكمــة يف عمــل تلــك املؤسســات مــن 
خــال األهــداف الرئيســية الــذي أعلــن عنهــا، وهــي احملافظــة علــى اســتمرارية تلــك املؤسســات يف تقــدمي خدماتهــا املاليــة 
والتنمويــة، وتبنــي قيــم النزاهــة والشــفافية، واتبــاع اإلجــراءات الفضلــى وفــق املعاييــر الدوليــة، وبنــاء قــدرات األعضــاء مــن 
مؤسســات لتقــدمي اخلدمــات بكفــاءة عاليــة. ومــن األهــداف االســتراتيجية لاحتــاد أْن يكــون مبثابــة الهيئــة العليــا ملؤسســات 
اإلقــراض الصغيــر، ومتثيــل تلــك املؤسســات امــام اجلهــات اخملتصــة، والتنســيق بينهــا وبــن املســتثمرين واملانحــن، والعمــل 

علــى تطويــر األنظمــة اإلداريــة لتلــك املؤسســات. 

يعتبــر الرؤســاء التنفيذيــون ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر هــم أعضــاء الهيئــة العامــة لاحتــاد، وأعضــاء مجلــس إدارتــه يف ذات 
الوقــت، بحيــث يتــّم انتخــاب رئيــس االحتــاد ونائبــه مــن خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة، وتتــم عمليــة االنتخــاب بشــكل دورّي كل 
ثــاث ســنوات وفــق النظــام الداخلــي لاحتــاد. ويقــوم االحتــاد بالعمــل علــى حتســن قــدرات املوظفــن يف مؤسســات اإلقــراض 
الصغيــر مــن خــال البرامــج التدريبيــة، علــى اعتبــار أنَّــه يشــكل احتياجــاً، واحلفــاظ علــى حقــوق مؤسســات اإلقــراض 
األعضــاء يف االحتــاد، بحيــث متّثــل هــذه املؤسســات يف التعامــل مــع ســلطة النقــد أو غيرهــا مــن املؤسســات، وتقــوم بتوفيــر 

املعلومــات حــول ســوق اإلقــراض90. 

كمــا أنَّ االحتــاد، وبهــدف تعزيــز احلكومــة يف عمــل تلــك املؤسســات، قــد وضــع مجموعــة مــن املعاييــر واملمارســات الفضلــى 
املشــتركة لكافــة املؤسســات األعضــاء، والتــي تســتند إلــى تقييــم األثــر االجتماعــي لتلــك املؤسســات، وخاصــة مــا يتعلــق بتحقيق 
ــع التأثيــر الســلبي عليهــم نتيجــة ملمارســات اإلقــراض، وتعريفهــم  ــة للمقترضــن يف من ــة، وتوفيــر احلماي التنميــة االجتماعي
بســبل وآليــات اإلبــاغ عــن االنتهــاكات الناجمــة عــن تلــك املمارســات، ووضــع قواعــد للســلوك يف كيفيــة التعامــل مــع العمــاء 

واملنافســن وحتديــد الســلوك املقبــول.

ــر الدوليــة لإلفصــاح املالــي، بحيــث  ــر، يتبنــى االحتــاد واملؤسســات األعضــاء املعايي ــل الصغي ــز شــفافية قطــاع التموي ولتعزي
يفتــرض أن تقــوم املؤسســات األعضــاء برفــع التقاريــر املاليــة ومؤشــرات األداء الربعــي إلــى االحتــاد الــذي يقــوم بنشــرها علــى 
موقعــه االلكترونــي، وتعميمهــا علــى املؤسســات األعضــاء وعلــى الشــركاء. وعنــد مراجعــة محتــوى املوقــع االلكترونــي تبــن أًن 
آخــر تقريــر ربعــي قــد نشــر عــن الربــع األول لعــام 2022، كمــا أنَّ هنــاك العديــد مــن التقاريــر الربعيــة غيــر منشــورة والتــي 
متتــد مــن الربــع األول لعــام 2019 حتــى الربــع الثانــي لعــام 2022. كمــا أنَّ التقاريــر املنشــورة هــي عبــارة عــن صفحتــن 
تتضمنــان ملخصــاً للمؤشــرات املاليــة األساســية، ال ترقــى إلــى مســتوى التقاريــر املاليــة ألداء مؤسســات اإلقــراض الصغيــر91.

وأصبحــت التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد واملوجهــة إلــى مؤسســات اإلقــراض، ترســل إلــى االحتــاد، والــذي يقــوم بــدوره 
بإرســال التعليمــات إلــى تلــك املؤسســات، والغايــة مــن ذلــك هــي تقــدمي الدعــم ومســاعدة املؤسســات يف تنفيــذ تلــك التعليمــات، 

وخاصــة ذات التكلفــة املاليــة92.

إال أنَّ االحتــاد يواجــه الكثيــر مــن التحديــات التــي تعيــق مــن إمكانيــة القيــام مبهامــه كممثــل ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر، 
فهــو يعتمــد بشــكل أساســي يف موازنتــه علــى مســاهمات املؤسســات األعضــاء، فهــو بــدون مقــّر، وليــس لديــه العــدد الــكايف مــن 

املوظفــن، وهــذا يتطلــب زيــادة مســاهمات األعضــاء، وبحاجــة الدعــم احلكومــي ودعــم ســلطة النقــد الفلســطينية93.

و. آليات إدارة القروض:
مــن أهــّم عناصــر احلوكمــة يف عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر فيمــا يتعلــق بإجــراءات احلصــول علــى القــروض هــو أْن 
تقــوم هــذه املؤسســات بتطويــر املنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا، بحيــث تتــواءم مــع احتياجــات املقترضــن، وعــدم توقيــع عقــد 

االقــراض قبــل التأكــد مــن القــدرة علــى الســداد واملــاءة املاليــة للمقتــرض.

89 االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر )شراكة(، املوقع االلكتروني: www.palmfi.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/20.
90 مقابلة مع السيدة هبة حمارشة، منسقة البرامج يف االحتاد الفلسطيني ملؤسسات اإلقراض الصغير، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/21.

91 االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر، املوقع االلكتروني: www.palmfi.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/20.
92 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، ولونا سيف، مرجع سابق.

93 هبة حمارشة، منسقة البرامج يف االحتاد الفلسطيني ملؤسسات اإلقراض الصغير، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – امان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.
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أطلقــت ســلطة النقــد برنامــج احتســاب تكلفــة االقتــراض الســنوية، بحيــث يقــوم موظــف اإلقــراض بإدخــال بيانــات القــرض 
ــة  ــل األخــرى، ومبــا يشــمل قيم ــة التفاصي ــراض الســنوية وكاف ــة االقت ــاً( بنســبة تكلف ــد املواطن)مجان ــج، وتزوي ــى البرنام عل
القســط الشــهري، وإجمالــي الفوائد/األربــاح والعمــوالت، وأيــة تكاليــف أخــرى يتــم دفعهــا مــن خــال تقريــر مطبــوع، وتبقــى 
هــذه النســبة ســارية املفعــول ملــدة ثمانيــة أيــام عمــل، ومــن ثــم التوجــه إلــى مــزود خدمــة آخــر لاستفســار عــن قــرض مطابــق 
مــن حيــث القيمــة والعمولــة وفتــرة الســداد، واحلصــول منــه علــى نســبة تكلفــة االقتــراض الســنوية ومقارنتهــا، واتخــاذ القــرار 

االئتمانــي املناســب94.

ــه ونظــراً الحتســاب وفقــاً لطريقــة القســط الثابــت واملتناقــص، والرســوم االضافيــة، فــإًن معــدل الفائــدة الفعلــي ليــس  إال أنَّ
واضحــاً او شــفافاً دائمــاً، وهــذا يجعــل املقارنــة بــن األســعار معّقــدة وال يشــجع املنافســة95.

وتركــز ســلطة النقــد علــى توجيــه املؤسســات نحــو منتجــات ماليــة تهــدف إلــى حتقيــق الشــمول املالــي، واســتهدافها للشــرائح 
احملتاجــة، وتــواؤم البرامــج مــع الفئــات التــي ميكنهــا االســتفادة مــن تلــك البرامــج وفــق مــا حددتهــا تلــك املؤسســات يف 

ــة96.  ــة تنموي ــه املؤسســات نحــو قطاعــات اقتصادي ــا، والســعي نحــو منتجــات تتســم باالســتدامة، وتوجي برامجه

ز. الرقابة على عمل مؤسسات اإلقراض الصغير:
● رقابة مجلس اإلدارة:

مــن مهــام مجلــس إدارة مؤسســة اإلقــراض الصغيــر متابعــة ومراقبــة انشــطة املؤسســة، ومــدى التزامهــا بالقوانــن واألنظمــة 
التعليمــات والقــرارات، والنظــام الداخلــي لهــا، ومــدى انســجام عملهــا مــع مبــادئ احلكــم الســليم. ومتابعــة مــدى التــزام مديــر 
ــة مخالفــات  ــس اإلدارة الدعــوة لعقــد جلســة ومناقشــة اي ــا. وجملل ــس إدارته ــذ سياســات وقــرارات مجل عــام املؤسســة بتنفي
لــإلدارة التنفيذيــة للمؤسســة، ولــه احلــق يف اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لتصويبهــا، ومــن ضمنهــا عــزل مديــر عــام املؤسســة او 
أّي مــن املســؤولن الرئيســن فيهــا او أي موظفيهــا. كمــا ميكــن جمللــس االدارة، يف حــال كانــت اخملالفــة قــد ارتكبــت مــن قبــل 

أحــد اعضــاء اجمللــس، حتديــد اخملالفــن واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الســتبعادهم مــن عضويــة اجمللــس. 
وفــق تعليمــات احلوكمــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد، يتوجــب علــى مؤسســات اإلقــراض أن يكــون لديهــا نظــام داخلــي خــاص 
بهــا. إال أنَّهــا ال تتدخــل يف احــكام النظــام الداخلــي لكــون كل مؤسســة لهــا خصوصيتهــا وأهدافهــا اخلاصــة بهــا، وإجراءاتهــا يف 

احلفــاظ علــى الســرية املصرفيــة لعمائهــا، ولكــّن ســلطة النقــد تراقــب مــدى التــزام تلــك املؤسســات بأحــكام هــذا النظــام97.

● التدقيق الداخلي:
يتوجــب علــى مؤسســات االقــراض الصغيــر مــن خــال مجالــس إدارتهــا تعيــن جلــان متخصصــة، ومــن ضمنهــا جلنــة للتدقيــق 
الداخلــي وادارة اخملاطــر، ويتضمــن ذلــك تعيــن طاقــم اداري للقيــام بعمليــة التدقيــق الداخلــي، ووضــع آليــات ملســاءلة الطاقــم، 
ومراجعــة نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي ومــدى فاعليتــه، واإلشــراف املباشــر علــى عمــل التدقيــق الداخلي ومراقبتــه وتقييمه، 

ومراجعــة واعتمــاد خطــط وبرامــج التدقيــق الداخلــي ســنوياً. وكذلــك دراســة ومراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي. 
وعنــد مراجعــة محتــوى املواقــع االلكترونيــة ملؤسســات االقــراض الصغيــر، فــإّن ثــاث مؤسســات مــن أصــل تســع لديهــا جلــان 
تدقيــق داخلــي وهــي: الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة فاتــن، ومؤسســة ريــف للتمويــل الصغيــر، ومؤسســة اصالــة للتنميــة 
واالقــراض. ووفــق الهيكليــة االداريــة للفلســطينية لإلقــراض والتنميــة فاتــن، تتوفــر دائــرة مختصــة بالتدقيق الداخلي للمؤسســة.

● التدقيق اخلارجي واالفصاح:
ضمــن آليــات الرقابــة علــى عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، يتوجــب علــى تلــك املؤسســات تعيــن مدقــق خارجــي، والــذي 
يأتــي ضمــن مهــام جلنــة التدقيــق الداخلــي وإدارة اخملاطــر، واإلشــراف علــى عمــل املدقــق وعمليــة إصــدار التقاريــر املاليــة 
الدورّيــة، والتأكــد مــن احلفــاظ علــى اســتقاليته، بحيــث يتــّم إجــراء تقييــم الســتقاليته بشــكل ســنوي. حيــث يقــوم مجلــس 

إدارة املؤسســة بتســليم هــذه التقاريــر إلــى ســلطة النقــد الفلســطينية، ضمــن متطلبــات االفصــاح الســنوية. 

  ،www.pm.ps :94 سلطة النقد الفلسطينية، »يتيح للمواطنن اختيار تكلفة االقتراض االقل، سلطة النقد تطلق برنامج احتساب تكلفة االقتراض السنوية«، املوقع اإللكتروني
95 سلطة النقد الفلسطينية، »اإلطار االستراتيجي للتمويل االصغر 2019-2023« رام اهلل، فلسطن، 2019، ص11.

96 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

97 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.
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ثانيًا: قيم النزاهة 

1. مدونة سلوك العاملني يف مؤسسات اإلقراض الصغير:
ــي ألعضــاء  ــاق للســلوك املهن ــر اعتمــاد ميث ــس اإلدارة مؤسســة اإلقــراض الصغي ــام مجل ــت تعليمــات ســلطة النقــد قي تضمن
مجلــس اإلدارة والعاملــن يف املؤسســة، مبــا يشــمل املعاييــر املهنيــة والقيــم املؤسســية التــي تعــزز النزاهــة واإلخــاص واألمانــة 
وااللتــزام، بحيــث تنعكــس علــى أدائهــم وســلوكهم98. وأْن تقــوم جلنــة احلوكمــة والترشــيح بإعــداد مدونــة للســلوك املهنــي 
ــق احكامهــا مبــا يف يشــمل  ــزام املؤسســة بتطبي ــد الضــرورة، والتأكــد مــن الت ــا عن ــس اإلدارة ومراجعته واعتمادهــا مــن مجل
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة بكافــة موظفيهــا، والتأكــد مــن تعميــم املدونــة عليهــم وإعامهــم 
بضــرورة االلتــزام بهــا وتوعيتهــم مــن اخملاطــر املترتبــة علــى عــدم االلتــزام بهــا، وإعــداد تقريــر ســنوي للمجلــس حــول مــدى 

االلتــزام بتطبيــق املدونــة99.

ــه مــن األفضــل أن تقــوم كل مؤسســة بإصــدار املدونــة اخلاصــة بهــا، بــدالً مــن إصــدار مدونــة موحــدة  وتــرى ســلطة النقــد أنَّ
ــة األهــداف املتعلقــة  ــا، واألهــم يف األمــر أنَّ حتقــق املدون ــكل مؤسســة خصوصيته ــث أنَّ ل ــع مؤسســات االقــراض، حي جلمي

بحمايــة حقــوق العمــاء واســتدامة املؤسســة100.

وحــول مــدى التــزام مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مبدونــة ســلوك العاملــن فيهــا، فقــد تضمنــت املبــادئ التســعة حلمايــة حقــوق 
العمــاء لــدى الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة »فاتــن« املبــدأ الســابع حــول الســلوك األخاقــي للموظفــن، كواحــد مــن املبــادئ 

التــي تقــوم بفحــص مــدى التــزام املؤسســة بتنفيــذه101.

جدول رقم )7( مدونة سلوك العاملن يف مؤسسات االقراض الصغير

98 سلطة النقد الفلسطينية، دليل احلوكمة، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، ص 9.
99 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق، ص 19-18.

100 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.
101 الفلسطينية لإلقراض والتنمية »فاتن«، املوقع االلكتروني: www.faten.org ، تاريخ الزيارة 2022/6/20.

102 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
103 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
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ــة  ــر، فــإن مؤسســة واحــدة فقــط قامــت بنشــر مدون ــة ملؤسســات اإلقــراض الصغي ــوى املواقــع االلكتروني ــة محت بعــد مراجع
ــة. ــل والتنمي ــي، وهــي مؤسســة اكاد للتموي ــا االلكترون ــر موقعه ــي عب الســلوك األخاق

وتتوفــر مدونــة الســلوك األخاقــي لــدى العاملــن يف مؤسســة اكاد للتمويــل الصغيــر، وتعتبــر جــزءاً مــن أدلــة العمــل يف املؤسســة. 
وقــد اســتعانت املؤسســة مبستشــارين إلعــداد املدونــة مــن أجــل أْن تتــواءم وطبيعــة عملهــا106، وتقــوم بتعميــم مدونــة الســلوك 
األخاقــي علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة بكافــة موظفيهــا، وتقــوم بإجــراءات عقابيــة منصوص عليهــا يف مدونة 
الســلوك األخاقــي، يف حــال وجــود انتهــاكات خطيــرة حملتــوى املدونــة، والتــي تبــدأ بتوجيــه التحذيــر ملــن قــام باالنتهــاك، أو إنــزال 
عقوبــة فعليــة، والتــي قــد تتضمــن التثقيــف وإعــادة التأهيــل، أو احلرمــان مــن الترقيــة، أو وضــع املوظــف يف فتــرة جتربــة أو إنهــاء 
خدماتــه، وتتــدرج العقوبــات مــن التأنيــب بشــكل رســمّي وســرّي، ومــن ثــم إشــعار خطــي ينــّص علــى تطبيــق عقوبــة محــددة يف 

اإلشــعار يف حــال معــاودة ارتــكاب االنتهــاك، أو اإلحالــة إلــى الشــرطة يف حــال كان االنتهــاك يصــل إلــى مرتبــة اجلنايــة107.

وتضمنــت مدونــة الســلوك األخاقــي ملؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة تكليــف املدقــق الداخلــي مبتابعــة ومراقبــة مــدى االمتثــال 
لهــذه املدونــة108. كمــا أنَّ مــن املهــام املوكلــة ملديــر الشــؤون اإلداريــة يف مؤسســة ريــف للتمويــل الصغيــر، هــو اإلشــراف علــى 

مــدى التــزام املوظفــن بإجــراءات العمــل ومدونــة قواعــد الســلوك املهنــي يف املؤسســة109. 

ومــن خــال البيانــات الــواردة يف اجلــدول )7( أعــاه، فــإًن مدونــة الســلوك تكــون ضمــن ادلــة وإجــراءات العمــل اخلاصــة بــكل 
مؤسســة، كمــا يتــّم اطــاع املوظفــن علــى مــا جــاء يف املدونــة، ولكــن أغلــب املؤسســات تكتفــي بتســليم النســخة املطبوعــة ملدونــة 

الســلوك للموظفــن اجلــدد، ويوقعــون علــى أنَّهــم اطلعــوا عليهــا وتســلموها.

كمــا أنَّ املؤسســات األربــع املذكــورة تقــوم بعمليــة التوعيــة والتدريــب علــى محتــوى املدونــة، كمــا أنَّهــا تتضمــن إجــراءات تأديبيــة، 
ولكنهــا علــى االغلــب ال تتضمــن إجــراءات حتفيزيــة كصــرف مكافــآت او ترقيــات وغيرهــا. كمــا أنَّ االلتــزام مبدونــة الســلوك 
يكــون ضمــن معاييــر التقييــم الســنوي للموظــف يف املؤسســة، حيــث تعتمــد مؤسســة فاتــن 23 معيــاراً لتقييــم املوظفــن، مــن 
ضمنهــا مــا يتعلــق بالســلوك األخاقــي للموظــف، واملســتوحى مــن املدونــة اخلاصــة باملؤسســة110. كمــا تتوفــر يف مؤسســات 
اإلقــراض الصغيــر جهــة محــددة ملتابعــة تقييــم مــدى االلتــزام مبدونــة الســلوك، وعلــى األغلــب تكــون هــذه اجلهــة هــي دائــرة 

التدقيــق الداخلــي، او املــوارد البشــرية.

2. االلتزام بالقوانني واألنظمة والتعليمات:
إنَّ مــن مهــام مجلــس إدارة مؤسســة االقــراض الصغيــر ضمــان التــزام املؤسســة بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات 
ــزام املؤسســات بالسياســات  ــم مــدى الت ــق واخملاطــر تقيي ــة التدقي ــام جلن ــا أنَّ مــن مه ــة للمؤسســة111، كم ــة الداخلي واألنظم
ــة والترشــيح،  ــة احلوكم ــن خــال جلن ــد املؤسســة وم ــزم ســلطة النق ــة112. وتل ــن واألنظم ــة القوان ــد بكاف واإلجــراءات والتقي
ــس االدارة واللجــان واالدارة  ــال مجل ــة اعم ــى كاف ــي عل ــة الســلوك املهن ــة ومدون ــل احلوكم ــق دلي ــا بتطبي ــن التزامه ــد م التأك
التنفيذيــة بكافــة موظفيهــا، حيــث يعتبــر وجــود هــذه اللجنــة املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن مؤشــرات العمــل علــى االلتــزام 

ــن واألنظمــة والتعليمــات.  بالقوان
فقــد قامــت الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة )فاتــن( بعقــد اجتمــاع للجنــة احلوكمــة خــال العــام 2020، ملناقشــة مــدى التــزام 
الشــركة بتطبيــق ادلــة احلوكمــة الصــادرة عــن ســلطة النقــد، إضافــة إلــى وجــود تقييــم ذاتــي مــن قبــل املؤسســة بشــكل ســنوي 
حــول متطلبــات احلوكمــة يف عمــل املؤسســة. وتقــوم مبراجعــة التعليمــات اخلاصــة بدليــل احلوكمــة وتقييــم مــدى تطبيقهــا علــى 
مختلــف املســتويات اإلداريــة وأعمــال املؤسســة، حيــث متــت مراجعــة ومناقشــة أكثــر مــن 450 بنــداً يتعلــق بالتعليمــات الداخليــة 
ومــدى تواؤمهــا مــع دليــل احلوكمــة اخلــاص باملؤسســة. كمــا قامــت بتعزيــز التــزام وتوافــق املؤسســة مــع التشــريعات املتعلقــة 
بعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وذلــك عــن طريــق انشــاء قســم االمتثــال كقســم مســتقل يعنــى باإلشــراف علــى االلتــزام 

بالتشريعات من قوانن وأنظمة وتعليمات والصادرة عن اجلهات التنظيمية واالشرافية والرقابية على عمل املؤسسة 113. 
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ــد  ــا، وحتدي ــراض املســؤول يف اجتماعاته ــزام املؤسســة باإلق ــدى الت ــة مبناقشــة م ــة يف مؤسســة اصال ــة احلوكم ــوم جلن وتق
البنــود التــي يتــم االلتــزام بهــا او تلــك التــي ال يتــم االلتــزام بهــا114. وتقــوم مؤسســة اكاد للتنميــة مــن خــال ضابــط االمتثــال 
ومكافحــة غســيل األمــوال، مبتابعــة مــدى االلتــزام بالتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة اخملتصــة كســلطة النقــد115. 
ــه  ــون مــن مهام ــوال وإدارة اخملاطــر يك ــة احلوكمــة ومكافحــة غســيل األم ــن مستشــار للجن ــف تعي ــا تعتمــد مؤسســة ري فيم

ــس إدارة املؤسســة116. ــى مجل ــره إل ــزام بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات، ورفــع تقاري ــة مــدى االلت مراقب

3. االلتزام باحلفاظ على موارد املؤسسة:
تتضّمــن حوكمــة عمــل مؤسســات االقــراض الصغيــر واملمارســات الفضلــى، قيــام مجلــس االدارة ببــذل اجلهــد الــكايف والعنايــة 
الواجبــة للحفــاظ علــى موجــودات املؤسســة وتنميتهــا وحتقيــق اهدافهــا. وهــذا يتطلــب أيضــاً أْن يقــّدم مجلــس االدارة 
واملســؤولون الرئيســيون واملوظفــون يف مؤسســات االقــراض الصغيــر مصلحــة املؤسســة علــى أًيــة اعتبــارات أخــرى عنــد اتخــاذ 
القــرارات، وأْن يضمــن مجلــس اإلدارة املعاملــة العادلــة لكافــة املســاهمن، مبــا يشــمل صغــار املســاهمن وأّي مــن األطــراف 
ذوي املصالــح117. وهــذا يتطلــب أْن تتوّفــر جلنــة منبثقــة عــن مجلــس إدارة املؤسســة تســمى جلنــة املوجــودات واملطلوبــات، وقــد 
قامــت الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة بعقــد 4 اجتماعــات للجنــة خــال العــام 2020 تناولــت تطــورات الســيولة يف املؤسســة، 

وآليــة التعامــل مــع املمولــن، ومتابعــة جــودة احملفظــة القادمــة118.

كمــا تضّمنــت مدونــة الســلوك األخاقــي للمؤسســة الفلســطينية للتمويــل والتنميــة »أكاد« جتنــب أي اســتخدام غيــر مائــم 
ملوجــودات املؤسســة، كاســتخدام ممتلــكات الشــركة او معلوماتهــا لتحقيــق مكاســب ومنافــع شــخصية، او ملنفعــة آخريــن، وعــدم 
ــى  ــى تعهــد باحلفــاظ عل ــع املوظفــن عل ــّم توقي ــر أعمــال املؤسســة119. وعــادة مــا يت ــات أخــرى غي اســتخدام املوجــودات لغاي
العهــدة التــي يتــم اســتامها بحكــم عملهــم. كمــا تتوفــر يف غالبيــة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر جلــان للمشــتريات والعطــاءات، 
وتعمــل وفــق إجــراءات عمــل مكتوبــة، ويف بعــض املؤسســات تعتبــر تلــك اإلجــراءات جــزءاً مــن دليــل املــوارد البشــرية لديهــا. 
وتتــم الرقابــة علــى اإلجــراءات املتبعــة مــن خــال دائــرة الشــؤون االداريــة، وأيضــاً مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي للتأكــد 
مــن مــدى االلتــزام بالتعليمــات فيمــا يتعلــق بإجــراءات الشــراء والعطــاءات120. كمــا تقــوم بعــض مؤسســات اإلقــراض بتغييــر 
أعضــاء جلــان املشــتريات كل ســنتن، وحتديــد الصاحيــات وفــق قيمــة املبالــغ املاليــة، واســتخدام منــاذج محــددة يف عمــل تلــك 
اللجــان121. فيمــا تبقــي مؤسســات أخــرى أعضــاء جلــان املشــتريات دون تغييــر نظــراً حملدوديــة الهيكليــة الوظيفيــة، وتعتمــد 
الشــكل العنقــودي يف عقــد اجتماعــات جلــان العطــاءات والشــراء، أي يقــوم كل عضــو مبراجعــة اإلجــراءات واملســتندات املتعلقة 

بالعطــاء وأخــذ قــرار بشــأنها، ثــم متــرر إلــى العضــو اآلخــر الــذي يأخــذ قــراراً بشــأنها أيضــاً، ثــم اخلــروج بقــرار نهائــي122.

4. آليات اإلبالغ عن شبهات الفساد:
ــة مخالفــات لرؤســائهم بأســرع وقــت ممكــن،  تضّمنــت تعليمــات بعــض مؤسســات اإلقــراض قيــام املوظفــن باإلبــاغ عــن أًي
او إبــاغ اللجنــة األخاقيــة يف املؤسســة، وذلــك يف حــال وجــود أي ســلوك غيــر أخاقــي او جنائــي، والتــي تضمنــت الفســاد 

كواحــد مــن هــذا الســلوك123.

114 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
115 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

116 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
117 سلطة النقد الفلسطينية، دليل احلوكمة، مرجع سابق، ص 9.

118 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 20.
119 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، ص 10.

120 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
121 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
122 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق

123 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 12.
124 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

125 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق، 

أغلــب مؤسســات اإلقــراض تركــز علــى آليــات 
القوانــن  ألحــكام  االنتهــاكات  عــن  اإلبــاغ 
واألنظمــة والتعليمــات، وفقــاً ملــا جــاء يف أدلــة 
عنهــا،  الصــادرة  الســلوك  ومدونــات  احلوكمــة 
التــي  لانتهــاكات  خــاص  بشــكل  تتطــرق  ولــم 
تنطــوي علــى فســاد. اذ يكــون التركيــز بشــكل 
خــاص علــى مــا يتعلــق بجرائــم بغســيل األمــوال.

أيــة انتهــاكات وخاصــة مــا يتعلــق  حيــث يقــوم املدقــق الداخلــي برصــد 
اصالــة124. مؤسســة  يف  كمــا  األمــوال  غســيل  مبكافحــة 

فيمــا أنَّ جلنــة رأس املــال البشــري يف مؤسســة فاتــن تقــوم مبراقبــة أّيــة 
مخالفــات، وتلقــي أي بــاغ عــن حــاالت فســاد أو انتهــاكات ومخالفــات، 
وتوجــد جلنــة تــدرس احلالــة وتقــوم برفــع توصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة 

اإلجــراءات125. التخــاذ 
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كمــا أنَّ دليــل احلوكمــة ملؤسســة أكاد تضّمــن تعليمــات حــول مكافحــة الرشــاوى والفســاد، وآليــات اإلبــاغ عــن أّيــة انتهــاكات 
بخصــوص ذلــك، وتضمــن دليــل املــوارد البشــرية آليــات اإلبــاغ عــن اخملالفــات126. وتضمنــت مدونــة الســلوك الوظيفــي 
ــأنَّ تكــون هنــاك  ــزم موظفــو املؤسســة ب ــة العمــاء هــو أْن يلت ــادئ حماي ــن، أنَّ مــن مب ــة – فات للفلســطينية لإلقــراض والتنمي
ضمانــات كافيــة موجــودة لكشــف وعــاج الفســاد وســوء املعاملــة للعمــاء127. ويف مؤسســة ريــف يتــم العمــل مــن خــال جلنــة 
األداء االجتماعــي التــي لديهــا دليــل إجــراءات عمــل كاملــة، وتعليمــات حــول اإلبــاغ عــن االنتهــاكات للقوانــن واألنظمــة 

والتعليمــات والفســاد128.

5. تعليمات بخصوص الهدايا:

مناســبة بســبب هــذه الهدايــا، قــد يترتــب عليهــا منفعــة معينــة، وأْن يقــوم املوظــف بإبــاغ مســؤوله املباشــر عــن أي هديــة يقبلهــا129. 
كمــا مّت التأكيــد علــى حظــر قبــول الهدايــا مــن العمــاء الذيــن يتلقــون خدمــات اإلقــراض من املؤسســة، وحظرت أيضاً قبــول الهدايا 
مــن الســلطات العامــة، او التعامــل بالرشــاوى لتلبيــة التزامــات معينــة او اإلســراع يف تقــدمي خدمــة معينة130. فيمــا أنَّ هناك تعليمات 
مكتوبــة بشــأن التعامــل مــع الهدايــا يف مؤسســة ريــف ضمــن الئحــة العقوبــات واجلــزاءات يف املؤسســة، وحظــرت قبــول او اســتام 
الهدايــا بــأي شــكل مــن االشــكال، حتــى لــو كانــت دعائيــة131. كمــا توجــد تعليمــات مكتوبــة وآليــات يف دائــرة رأس املــال البشــري يف 
مؤسســة فاتن، تتضمن تســليم الهدايا الدعائية إلى الشــؤون اإلدارية، بحيث يتم تســليم الهدايا إلى املســؤول املباشــر، والذي يقوم 
بتســليمها إلــى الشــؤون اإلداريــة إذا كانــت تزيــد عــن خمســن دوالرا132ً. وهنــاك أيضــاً تعليمــات مكتوبــة حــول التعامــل مــع الهدايــا 
يف مؤسســة اصالــة، بحيــث يجــب اعــام اإلدارة، وتســليمها، ويف حالــة كانــت الهدايــا مــواد دعائيــة، تكــون املــوارد البشــرية مســؤولة 

عــن كيفيــة توزيعها علــى املوظفــن133.

6. منع تضارب املصالح:
أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليمــات رقــم )1( لســنة 2021 بخصــوص منــح القــروض والتمويــات لــذوي الصلــة، والذيــن مت 
حتديدهــم علــى أنَّهــم الشــخص املعنــوي او الطبيعــي الــذي تربطــه او تربــط أحــد اقربائــه مــن الدرجــة االولــى والدرجــة الثانيــة صلــة 
يف مؤسســة االقراض وهم: املدقق اخلارجي، املستشــارين، املســاهمن، الشــركات او الهيئات املســيطرة، الشــركات التابعة للمؤسســة 
او املســؤولن الرئيســين لديهــا، اعضــاء مجلــس ادارة املؤسســة او الشــركات التابعــة لهــا، املديــر العــام للمؤسســة ونوابــه ومســاعديه، 
املســؤول االول يف الدوائــر االساســية يف املؤسســة. وتتضمــن التعليمــات أن تكــون هنــاك إجــراءات عمــل مــن مجلــس ادارة املؤسســة 
بشــأن منــح القــروض لــذوي الصلــة، واشــتراط موافقــة ســلطة النقــد علــى ذلــك، وأن يكــون القــرض املمنــوح لــذي الصلــة او بكفالتــه 
يتوافــق مــع السياســة املعتمــدة لــدى املؤسســة، وأن تكــون هنــاك موافقــة مســبقة مــن ســلطة النقد على منــح القرض او الكفالــة لذوي 
الصلــة اذا كان مديــر عــام املؤسســة او نوابــه، او كان رئيــس او عضــو مجلــس إدارة املؤسســة، ويتوجــب عليهــم عدم املشــاركة يف نقاش 
او اتخــاذ القــرار االئتمانــي اخلــاص بهــم، علــى أن ال تتجــاوز نســبة القــروض املمنوحــة لــذوي الصلــة او بكفالتهــم 5% مــن محفظــة 
القــروض او التمويــات، ويتوجــب أن يتوفــر نظــام آلــّي يتــم مبوجبــه تصنيــف االشــخاص ذوي الصلــة بشــكل يتوافق مع التعليمــات134.
ووفــق مــا تضمنــه دليــل حوكمــة عمــل مؤسســات اإلقــراض املتخصــص الصــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية، فإنــه يتوجــب 
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ممــن يشــكل وجودهــم تضــارب يف املصالــح عنــد طــرح القضايــا ذات الصلــة مغــادرة االجتمــاع 

املنعقــد، وأن يتــم توثيــق ذلــك يف محضــر االجتمــاع135.

126 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق
127 الفلسطينية لإلقراض والتنمية، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 10

128 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق
129 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، “مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 11.

130 املرجع السابق، ص 18-17.
131 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

132 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
133 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

134 سلطة النقد الفلسطينية، املوقع االلكتروني:   www.palmfi.ps ، تاريخ الزيارة 2022/6/24.
135 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مصدر سابق، ص 10.

هنــاك تعليمــات مشــددة لــدى 
مؤسســات اإلقــراض الصغيــر 

بشــأن التعامــل مــع الهدايــا

تضّمنــت مدونــة الســلوك األخاقــي ملؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة تعليمــات حظــرت فيهــا 
ــول واســتام  ــة، قب ــي اإلدارة التنفيذي ــن موظف ــس اإلدارة أو أي م ــن أعضــاء مجل ــام أي م قي
الهدايــا بكافــة اشــكالها النقديــة وغيــر النقديــة، أو قبــول الضيافــات، مع إمكانية قبــول الهدايا 
ذات القيمــة املنخفضــة، علــى أن ال تتجــاوز 50 دوالراً، مــع شــرط انتفــاء أي عاقــة غيــر 
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ايــة مصالــح شــخصية او عائليــة، وان املؤسســة ســتحدد تضــارب املصالــح لكــي ال يشــارك االفــراد يف قــرارات قــد تبــدو فيهــا 
أعمالهــم منحــازة، وحظــرت يف مدونــة الســلوك الصــادرة عنهــا حصــول أعضــاء مجلــس اإلدارة او أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى 
ــى قــروض مــن املؤسســة، او مشــاركتهم يف قــرارات بخصــوص القــروض التــي ســتمنح لألقــارب مــن الدرجــة األولــى، او  عل

توظيــف أقــارب مــن الدرجــة األولــى137.

ــوم  ــث ال يق ــح بحي ــارض املصال ــع تع ــن، من ــة – فات ــة الســلوك الوظيفــي للفلســطينية لإلقــراض والتنمي ــت مدون فيمــا تضّمن
ــارض  ــة تع ــة التامــة والتجــرد مــن حال ــارض مــع أداء واجبهــم يف املؤسســة، وان يتلزمــوا باحليادي ــأي نشــاط يتع املوظفــون ب
املصالــح فيمــا بــن املؤسســات واألطــراف اخلارجيــة ذات العاقــة مبهــام وانشــطة املؤسســة138. كمــا تضّمنــت حظــر عمــل أي 
موظــف يف املؤسســة بأّيــة وظيفــة او مهنــة أخــرى خــارج املؤسســة، حتــى بعــد ســاعات الــدوام، إّلا بعــد احلصــول علــى املوافقــة 

اخلطيــة مــن مديــر عــام املؤسســة139.
وتعتمــد مؤسســة أصالــة إجــراءات حــول منــع تضــارب املصالــح يف عمليــات اإلقــراض، بحيــث إذا كان املتقــدم بطلــب احلصــول 

علــى قــرض علــى صلــة قرابــة مبوظــف اإلقــراض، يتــم حتويلــه إلــى موظــف آخــر ليــس لــه صلــة قرابــة140.

جدول رقم )8( آليات متبعة للحّد من تضارب املصالح يف مؤسسات اإلقراض الصغير

136 املرجع السابق، ص 13.
137 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 11.

138 الفلسطينية للتنمية واالقراض – فاتن، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 5.
139 املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، ص 8.

140 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
141 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

142 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
143 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

144 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
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يتطلــب مــن مجلــس ادارة مؤسســات االقــراض 
وإجــراءات  عامــة  سياســة  اعتمــاد  الصغيــر 
واضحــة لتحديــد حــاالت تضــارب املصالــح، 
التضــارب  هــذا  ملنــع  التدابيــر  يشــمل  مبــا 
مجلــس  اعضــاء  وقيــام  احملتمــل،  او  الفعلــي 
اإلدارة واملســؤولن الرئيســين واملوظفــن يف 
املؤسســة بــذل كل جهــد ممكــن لتجنــب تضــارب 
وبشــكل  حالــة  اي  عــن  واالفصــاح  املصالــح، 
مكتــوب تنطــوي علــى تضــارب املصالــح، مــن 
خــال االطــاع علــى محتــوى اجلــدول )4(، 
فــإن مؤشــرات احلــد مــن تضــارب املصالــح 

تشــير إلــى وجــود التــزام عــال بشــأن ذلــك.

وقــد اصــدرت ســلطة النقــد تعليماتهــا حلوكمــة عمــل مؤسســات االقــراض 
الصغيــر للحــد مــن تضــارب املصالــح، وذلــك بحظــر قيــام أي عضــو مجلــس 
ادارة بإشــغال منصــب تنفيــذي يف املؤسســة، او أن يكــون عضــو مجلــس إدارة 
او مســؤول رئيســي او موظــف يف مؤسســة إقــراض او مصــرف آخــر. كمــا 
حظــرت مشــاركة اعضــاء جلــان ادارة املوجــودات واملطلوبــات يف اللجــان 
ــن املســؤولن  ــن أي م ــا حظــرت تعي ــح. كم ــب تضــارب املصال األخــرى لتجن
مــن  الثانيــة  الدرجــة  حتــى  قرابــة  صلــة  علــى  املؤسســة  يف  الرئيســين 
رئيــس او اعضــاء مجلــس االدارة، وأن ال يكــون بــن املســؤولن الرئيســين 
يف املؤسســة أنفســهم صلــة قرابــة او مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة136. 
وقــد تضّمنــت مدونــة الســلوك األخاقــي ملؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة 
العمــل علــى جتنــب تضــارب املصالــح، وجتنــب تعــارض املصالــح الشــخصية 
املؤسســة  يف  العاملــن  فيهــا  وتلــزم  للمؤسســة،  العامــة  املصلحــة  مــع 
ــة، والتــي تتضمــن  اإلفصــاح عــن جميــع حــاالت تضــارب املصالــح احملتمل
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ورغــم وجــود حالــة واحــدة لعضــو مجلــس إدارة يف مؤسســة أكاد ويعمــل يف منصــب تنفيــذي يف مؤسســة أخــرى، إّلا انــه عضــو 
مســتقل، وحصــل علــى موافقــة مســبقة مــن ســلطة النقــد، وبالتالــي فــإَن اإلجــراءات املتبعــة ســليمة. كمــا ان وجــود موظفــن 
يف املؤسســة يعملــون خــارج املؤسســة وخــارج أوقــات الــدوام فهــو يتــم مبوافقــة مســبقة مــن املؤسســة، وبوظائــف واعمــال ال 

تتعــارض طبيعتهــا مــع طبيعــة عملهــم يف املؤسســة145.

7. آليات ومعايير تعيني املستشارين واملوظفني:
تتضمــن املمارســات الفضلــى ملؤسســات االقــراض الصغيــر ان يقــوم مجلــس االدارة بتحديــد مــدى احلاجــة إلــى تعيــن 
مستشــارين وخبــراء للتعاقــد معهــم، وذلــك بنــاء علــى توصيــات االدارة التنفيذيــة، وحتديــد اتعابهــم وشــروط التعاقــد معهــم146.

واصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليمــات رقــم )30( لســنة 2020 بشــأن املســؤولن الرئيســين لــدى مؤسســات االقــراض 
ــا، يشــمل  ــس ادارته ــن مجل ــا نظــام شــؤون موظفــن معتمــد م ــون لديه ــك املؤسســات ان يك ــزام تل املتخصصــة، وتتضمــن ال
التعيــن والترقيــات علــى أســاس الكفــاءة واملهنيــة، وحتــدد فيــه صاحيــات وإجــراءات التعيــن والترقيــات والنقــل والتكليــف 
واإلجــراءات التأديبيــة والعقوبــات، وإنهــاء اخلدمــات واالســتقالة، وأن يكــون لديهــا أوصــاف وظيفيــة لــكل الوظائــف تتضّمــن 
احلــّد االدنــى مــن املتطلبــات كاملؤهــات العلميــة واخلبــرات العمليــة واملهــام واملســؤوليات، واحلصــول علــى املوافقــة املســبقة 
مــن ســلطة النقــد قبــل تعيــن أي مســؤول رئيســي يف املؤسســة147. وتقــوم ســلطة النقــد بالرقابــة علــى هــذا األمــر، حيــث تقــوم 
مؤسســات اإلقــراض برفــع أســماء املرشــحن مــن املســؤولن الرئيســين إلشــغال وظائــف يف مؤسســات اإلقــراض، واملعلومــات 
املتعلقــة بهــم إلــى ســلطة النقــد مــن أجــل املصادقــة عليهــم، وتدقــق ســلطة النقــد يف مــدى متتعهــم باالختصاصــات واخلبــرات 
املناســبة، وبحســن الســيرة والســلوك بــأن ال يكونــوا قــد ادينــوا بجرائــم تتعلــق بالســرقة او االحتيــال او االختــاس او التزويــر أو 
االفتــراء أو الرشــوة أو ســوء االئتمــان أو جرائــم مخلــة بالشــرف واآلداب العامــة، او أن يكونــوا قــد تســببوا يف انهيــار او ضــرر 
جســيم يف مؤسســة أخــرى، قبــل نيــل تلــك املصادقــة148.  وقــد قامــت املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة »فاتــن« باعتمــاد 
سياســة للتعيــن والتوظيــف مــن قبــل جلنــة احلوكمــة149. وتتطلــب املمارســات الفضلــى أن يعتمــد مجلــس إدارة املؤسســة نظامــاً 
اداريــاً وماليــاً وســلم رواتــب وجــداول الصاحيــات اإلداريــة واملاليــة مبــا يحقــق اهــداف املؤسســة، كمــا يتوجــب علــى مجلــس 
االدارة وضــع معاييــر تقييــم ألداء اإلدارة التنفيذيــة العليــا تتناســب مــع أهــداف املؤسســة، كمــا تلــزم ســلطة النقــد مجالــس 
إدارة املؤسســات القيــام بإجــراء تقييــم حــول عمــل اللجــان مــرة كل عــام والعمــل علــى إجــراء التعديــات وفــق نتائــج التقييــم150. 

فيمــا تقــوم مؤسســة ريــف باإلعــان عــن الوظائــف عبــر الصحــف، وبعــض املواقــع االلكترونيــة املتخصصــة، اال انها ال تقــوم باإلعان 
عبــر صفحتهــا االلكترونيــة، وإمنــا عبــر مواقــع الكترونيــة متخصصــة، ويتــم إجــراء مقابــات التوظيــف عــن طريــق مجلــس اإلدارة، 
وتشــكيل جلنة إلجراء تلك املقابات152. كما تقوم مؤسســة فاتن باإلعان عن الوظائف عبر الصحف اليومية وموقعها االلكتروني، 
كمــا يتــم إجــراء مقابــات للمتقدمــن للوظائــف التــي يتــم اإلعــان عنهــا، حيــث تقــوم مؤسســة فاتــن ومــن خــال جلنــة للتوظيــف 
بعقــد امتحــان للمتقدمــن، وإجــراء مقابــات مــع مــن وقــع عليهــم االختيــار، ويتــم تشــكيل جلــان املقابــات حســب نــوع الوظيفــة 
واختصاصاتهــا ومســتواها153. ويف مؤسســة أصالــة توجــد إجــراءات مكتوبــة يف دليــل املــوارد البشــرية حول تعيــن املوظفن، حيث يتم 
تعيــن املستشــارين مــن قبــل مجلــس اإلدارة، والوظائــف األخــرى مــن خــال موافقــة املديــر العــام للمؤسســة، وتوفــر موازنــة للوظيفــة، 
ويتــم اإلعــان يف املواقــع االلكترونيــة يتضمــن كافــة تفاصيــل الوظيفــة مــن مؤهــات وخبــرات واختصاصات، وتشــكل جلنــة من ثاثة 

أشــخاص مــن املــوارد البشــرية إلجــراء املقابلــة، وحتصــل علــى موافقــة املديــر العــام154.
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149 الفلسطينية لإلقراض والتنمية »فاتن«، »التقرير السنوي 2018، رام اهلل، فلسطن، 2019، ص 19.
150 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق، ص ص 9-8.

151 مقابلة مع السية ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
152 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

153 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
154 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

تتوفــر لــدى معظــم مؤسســات اإلقراض 
حــول  مكتوبــة  أنظمــة  الصغيــر 
املســبق،  اإلعــان  تتضمــن  التوظيــف 
مقابــات. وإجــراء  امتحــان،  وعقــد 

وتعتمــد مؤسســة اكاد إجــراءات مكتوبــة ضمــن دليــل املــوارد البشــرية يف عمليــة 
التوظيــف، واإلعــان عــن الوظيفــة عبر موقعها االلكترونــي ومواقع أخرى متخصصة، 
ومــن املمكــن عقــد امتحــان حــول الوظيفــة املعلــن عنهــا، واجــراء مقابــات مــع جلنــة 

توظيــف يتــم تشــكيلها حســب مســتوى الوظيفــة151. 
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8. اإلفصاح:
أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليمــات بخصــوص احلــد األدنــى مــن متطلبــات اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة اخلتاميــة، 
ضمــن كشــف موحــد يتــم تعبئتــه مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وتزويــد ســلطة النقــد مبجموعــة مــن الوثائــق املرفقــة 
مــع الكشــوفات، كتقريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي، ورســالة مدقــق احلســابات اخلارجــي املوجهــة إلــى مجلــس ادارة 
املؤسســة، وشــهادة مــن املستشــار الضريبــي، وغيــر ذلــك مــن الوثائــق ذات العاقــة مبتطلبــات اإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة 

اخلتاميــة للمؤسســة 159.
كمــا ألزمــت ســلطة النقــد مجلــس إدارة املؤسســة تزويــد املســاهمن بالبيانــات املاليــة واإلداريــة حــول الوضــع املالــي ومســتوى 

اخملاطــر التــي تعمــل فيهــا املؤسســة، وتضمينهــا كافــة اإلفصاحــات الازمــة. 
كمــا أصــدرت ســلطة النقــد الفلســطينية تعليمــات رقــم )37( لســنة 2020 بشــأن متطلبــات التقاريــر الربعيــة والبيانــات 
ــر  ــن تقري ــر، ويتضّم ــل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــه مــن قب ــم تعبئت ــة واإلغــاق الشــهري، وأعــّدت كشــفاً موحــداً يت املرحلي
كشــف اخملصصــات وتقريــر قاعــدة البيانــات وتقريــر الفوائــد والعمــوالت، وكشــفاً بالبيانــات املرحليــة املراجعــة واملعــدة مــن 

ــران مــن كل عــام160. ــة كمــا يف 30 حزي ــرة املنهي ــل مدقــق خارجــي عــن الفت قب
ويبن اجلدول التالي مدى توفر القضايا الرئيسية املطلوبة يف اإلفصاحات، وفق تعليمات سلطة النقد بهذا اخلصوص:

جدول رقم )9( القضايا الرئيسية التي تضمنها التقرير املالي ملؤسسات اإلقراض الصغير

155 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق. 
156 مقابلة مع السيدة لونا سيف، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

157 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
158 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

159 سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات رقم )2( لسنة 2018 بشأن متطلبات احلد االدنى لإلفصاح عن البيانات املالية اخلتامية، الصادر بتاريخ 2018/4/5.
160 سلطة النقد الفلسطينية، www.palmfi.ps ، تاريخ الزيارة 2022/6/14

161 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
162 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

163 مقابلة مع السيدة ورود ابوصبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق. 
164 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

يتوفــر لــدى أغلــب مؤسســات اإلقــراض أنظمــة 
لشــؤون املوظفــن، وأدلــة إجرائيــة يف أغلبهــا 
تصــدر عــن دائــرة املــوارد البشــرية او دائــرة 
شــؤون املوظفــن، وتتضمن تلــك األدلة إجراءات 
التعيــن يف الوظائــف، واملســميات والدرجــات 
الوظيفيــة وســلم الرواتــب، وإجــراءات التقييــم 

الســنوي، ولوائــح بالعقوبــات واجلــزاءات.

االسم#
تقرير مدقق 
احلسابات 
اخلارجي

رسالة مدقق 
احلسابات إلى 
مجلس االدارة

شهادة املستشار 
القانوني

تزويد املساهمني 
بالبيانات املالية 

واالدارية
البيانات املرحلية 
واالغالق الشهري

شركة ريف خلدمات التمويل 1
متوفرمتوفرمتوفرةمتوفرةمتوفرالصغير161

الفلسطينية لإلقراض 2
متوفرمتوفرمتوفرةمتوفرةمتوفروالتنمية – فاتن162

متوفرمتوفرمتوفرةمتوفرةمتوفرشركة أكاد للتمويل والتنمية3163

شركة اصالة للتنمية 4
متوفرمتوفرمتوفرةمتوفرةمتوفرواإلقراض164

التدريبيــة  البرامــج  بتوفيــر  الصغيــر  اإلقــراض  مؤسســات  تقــوم  كمــا 
ــات  ــي، والبيان ــل االئتمان ــف االختصاصــات، كالتحصي ــا يف مختل ملوظفيه
ومكافحــة غســيل  املشــاريع،  وإدارة  فاتــن155،  مؤسســة  كمــا يف  املاليــة 
ــة يف مؤسســة  ــوال كمــا يف مؤسســة اكاد156، إّلا أًن البرامــج التدريبي األم
ــاط اإلقــراض، وذلــك بســبب العوائــق  ــات لضب ــى تدريب ريــف تقتصــر عل
املاليــة157،  فيمــا توفــر مؤسســة اصالــة تدريبــا ســنوياً ملوظفيها يف مجاالت 

التحليــل املالــي، وإدارة اخملاطــر، وحمايــة حقــوق العمــاء158.
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9. اقرارات الذمة املالية للمكلفني:

10. إجراءات وشروط احلصول على القروض:
تلــزم تعليمــات ســلطة النقــد مؤسســات اإلقــراض الصغيــر أن حتــدد بشــكل واضــح الفئــات والقطاعــات املســتهدفة مــن خــال 
رســالتها، وأن تصمــم منتجاتهــا وخدماتهــا مبــا يتناســب مــع تلــك الفئــات واالهــداف االجتماعيــة، وأن تتعامــل بشــكل عــادل مــع 
العمــاء166، وأن يتــم حتديــد أســعار الفائــدة بشــكل دوري وااللتــزام بأســعار الفائــدة املعلــن عنهــا. كمــا أًن التعليمــات تضمنــت 
ــرض  ــد املقت ــرض، وتزوي ــة املقت ــى املتناقصــة او بالعكــس دون موافق ــة إل ــن الثابت ــدة م ــة احتســاب الفائ ــل طريق حظــر حتوي
بنســخة أصليــة او مصدقــة عــن عقــد القــرض وتوفيــر مــا يثبــت ذلــك، وتزويــد املقترضــن والكفــاء بشــهادة بــراءة ذمــة عنــد 
انتهــاء التســديد ملــرة واحــدة دون طلــب منهــم167. وتركــز ســلطة النقــد علــى اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا مؤسســات االقــراض 
يف عمليــات االقــراض، وذلــك بنــاء علــى مــدى التزامهــا باملعاييــر الدوليــة، ومــدى تناســب املنتــج مــع حاجــة املقتــرض، وعدالــة 
أســعار الفائــدة، ويتــم التركيــز علــى مــدى التــزام تلــك املؤسســات مبعاييــر االقــراض املســؤول مبــا يكفــل حمايــة حقــوق العمــاء 
واإلدارة الســليمة للمحفظــة املاليــة، وتراقــب ســلطة النقــد مــدى التــزام مؤسســات االقــراض بالوضــوح والشــفافية يف عمليــات 
اإلقــراض كاإلفصــاح عــن اســعار الفائــدة بشــكل واضــح وأيــة رســوم وعمــوالت اخــرى، ولكنهــا ال تقــوم بتحديــد ســعر موحــد 
للفائــدة علــى القــروض، وتتــرك األمــر للمنافســة بــن الشــركات يف تقــدمي عــروض ميكــن ملتلقــي اخلدمــة االســتفادة منهــا، 
ولكــن ســلطة النقــد تقــوم مبتابعــة املعــدل العــام ألســعار الفائــدة علــى القــروض التــي تقدمهــا مؤسســات االقــراض، وذلــك 
بإجــراء دراســات بــن فتــرة واخــرى، وإجــراء مقارنــات مــع أســعار الفائــدة مــع دول اخــرى، وإن كانــت هنــاك مبالغــة يف اســعار 

الفائــدة، ومــدى اســتناد تلــك األســعار إلــى دراســات واســتنتاجات قامــت بهــا املؤسســة، أم أًنهــا تتخــذ بطــرق عشــوائية168.

مــن خــال االطــاع علــى احملتــوى االلكترونــي للمؤسســة الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة »فاتــن«، فــإّن جميــع املنتجــات املاليــة 
التــي تقدمهــا املؤسســة تتضمــن شــروطاً واضحــة، وتتبايــن هــذه الشــروط وفقــاً لنــوع املنتــج ان كان لتمويــل مشــاريع صناعيــة 
او زراعيــة او جتاريــة، او ان كان املنتــج قرضــاً اســتهاكياً، ووفقــاً لذلــك يتــم حتديــد الفئــات التــي مــن املمكــن لهــا ان تتقــدم 
باحلصــول علــى قــرض وفقــاً لتلــك الشــروط169، كمــا تعتمــد بعــض املعاييــر التــي تتعلــق بالوصــول إلــى العدالــة يف اإلقــراض 
بحيــث تنتهــج سياســة الشــمول املالــي، والوصــول إلــى جميــع املناطــق احملتاجــة، وتكلفــة اقــراض أقــل، وســعر فائــدة اقــل170. 
فيمــا تعتمــد مؤسســة ريــف الســعي إلــى تخفيــض تكلفــة القــروض اإلنتاجيــة، والعدالــة يف املنــح، وتخفيــض حجــم القــرض مبــا 
يتــاءم وحجــم االحتيــاج للمقتــرض لتجنيــب حتميلــه أعبــاء ماليــة إضافيــة171. كمــا أًن مؤسســة اكاد تعتمــد إتاحــة االســتثناءات 

املســموح بهــا يف عمليــات اإلقــراض، وخاصــة يف حــاالت الطــوارئ كمــا حــدث إثــر جائحــة كورونــا172.

أمــا حــول الشــروط املعتمــدة لــدى مؤسســة أكاد، فهــي تــكاد تكــون موحــدة جلميــع املنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا، فهــي تتعلــق 
باحلــد األعلــى لعمــر مقــدم طلــب احلصــول علــى القــرض بحيــث ال يتجــاوز الســتن مــن العمــر، والســجل االئتمانــي املقبــول، 

وأن ال تتجــاوز االلتزامــات املاليــة ملقــدم الطلــب 50% مــن مجمــوع دخلــه الشــهري173.

165 مقابلة مع السيد محمد خليفة، اإلدارة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد يف هيئة مكافحة الفساد، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/4.
166 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق، ص 36.

167 سلطة النقد الفلسطينية، »تعليمات رقم )2( لسنة 2016 بشأن االقراض املسؤول«، رام اهلل، فلسطن، ص 5-3.
168 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

169 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، املوقع االلكتروني: www.faten.org ، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/25.
170 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

171 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
172 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

173 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، املوقع االلكتروني: www.acad.ps، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/26.

وفــق مــا تضمنتــه املــادة )4( فقــرة )9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، فــإًن 
املســاهمن يف الشــركات غيــر الربحيــة والعاملــن فيهــا مطالبــون بتقــدمي 
اقــرارات الذمــة املاليــة إلــى الهيئــة. ومبــا أًن مؤسســتن فقــط مــن مؤسســات 
اإلقــراض الصغيــر مســجلة علــى أًنها شــركات غير ربحية، فــإًن أعضاء مجلس 

إدارتهــا، وموظفيهــا مكلفــون بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة لــدى الهيئــة.

إًن جميــع أعضــاء مجالــس إدارة مؤسســات 
اإلقــراض وموظفيهــا ال يقومــون بتقــدمي تلــك 
اإلقــرارات إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، كمــا 
تلــك  طالبــت  أن  لهــا  يســبق  لــم  الهيئــة  أًن 
املؤسســات بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة165.
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وتتضّمــن املنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا مؤسســة اصالــة للتنميــة واالقــراض، مجموعــة مــن الشــروط واحملــددات التــي يجــب 
أن تتوفــر يف مقــدم طلــب احلصــول علــى قــرض، وأغلــب هــذه الشــروط تتعلــق بالفئــات العمريــة املســتهدفة، إلــى جانــب اخلبــرة 

العمليــة املطلوبــة يف القــروض التــي تســتهدف املشــاريع اإلنتاجيــة التنمويــة174.

كمــا تتضّمــن املنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا مؤسســة الزيتونــة للتمويــل اإلســامي الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر يف املتقــدم 
للحصــول علــى القــرض، وخاصــة مــا يتعلــق باملســاهمة املطلوبــة مــن املتقــدم، والتــي يجــب أن ال تقــل عــن 10% مــن تكلفــة 
املشــروع الــذي ســتتم تغطيتــه مــن خــال القــرض، والفئــات املســتهدفة مــن املنتجــات املاليــة وفــق القطاعــات اإلنتاجيــة، 

ــة175. ــات العمري والفئ

وتتبــع مؤسســة أصالــة مجموعــة مــن اإلجــراءات يف تقــدمي خدمــة اإلقــراض، حيــث يتــم تقــدمي الطلــب يف املكاتــب او عبــر 
ــة للمشــروع خــال 48 ســاعة مــن  ــارة ميداني ــارة املقتــرض، وزي ــام موظــف اإلقــراض بزي ــك قي ــع ذل ــي، ويتب املوقــع االلكترون
تقــدمي الطلــب، وخــال يــوم إلــى ثاثــة أيــام يكــون املقتــرض قــد جّهــز جميــع املســتندات والوثائــق املطلوبــة، ويتــم إجــراء حتليــل 
مالــي للمشــروع، وجمــع املعلومــات مــن امليــدان، وتشــدد مؤسســة أصالــة علــى ان يتــم تزويــد املقتــرض بكافــة املعلومــات مكتوبــة 
حتــى تقلــل مــن احتماليــة قيــام املقتــرض باالحتجــاج علــى أي مــن اإلجــراءات، مبــا أًنــه مت تزويــده بالتفاصيــل مســبقاً، كمــا 
ميكــن للمقتــرض احلصــول علــى جــدول الســداد، والرصيــد التراكمــي مــع كل قســط يقــوم بتســديده، بحيــث يتعــرف علــى مــا 

تبقــى مــن قيمــة القــرض، كمــا انهــا تقــوم بتحديــد ســعر الفائــدة بشــكل دوري176. 

وتقــوم أغلــب مؤسســات اإلقــراض بجمــع معلومــات حــول املتقــدم للقــرض والكفــاء احملتملــن، وعــدم االكتفــاء باالســتعام 
عــن الســجل االئتمانــي فقــط، وتشــمل هــذه املعلومــات دخــل املتقــدم للحصــول علــى القــرض ودخــل أفــراد االســرة اآلخريــن، 
وحجــم االلتزامــات املاليــة، وحجــم نفقــات االســرة، مــن أجــل اتخــاذ القــرار الصحيــح حــول منــح القــرض177. وهــذه اإلجــراءات 
مــن شــأنها أن تعــزز احلوكمــة يف عمــل تلــك املؤسســات، وذلــك بتخفيــض احتماليــة التعثــر عــن الســداد املالــي للمقترضــن، 

وتعريــض املؤسســة للمخاطــرة. 

ــراءة الذمــة  ــة او مصّدقــة عــن عقــد القــرض، وتقــدمي شــهادة ب ــد املقتــرض بنســخة أصلي ــك املؤسســات بتزوي كمــا تقــوم تل
للمقتــرض والكفــاء بعــد انتهــاء تســديد جميــع أقســاط القــرض، ولكــن إذا طلــب املقتــرض ذلــك، كمــا تــرى مؤسســة أكاد، 
حيــث أًن املقتــرض قــد يحضــر بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة طالبــاً شــهادة بــراءة ذمــة بتاريــخ حديــث178، وهــو مــا يتفــق مــع رؤيــة 
مؤسســة أصالــة التــي تــرى بــأن جتهيــز شــهادات بــراءة الذمــة للمقتــرض دون حضــوره يعنــي تراكــم الكثيــر مــن تلــك األوراق 

دون قــدوم أصحابهــا الســتامها179.

وهنــاك تعليمــات واضحــة وموحــدة صــادرة عــن ســلطة النقــد حــول آليــات احتســاب القــروض املتعثــرة واملعدومــة، وتراقــب مــدى 
التــزام مؤسســات االقــراض بتلــك التعليمــات، واســتنفاذها جلميــع اإلجــراءات املطلوبة قبل احتســابها كقروض متعثــرة او معدومة، 

وخاصــة أًن ســلطة النقــد تســاهم يف التعويــض عــن القــروض املعدومــة بهــدف احملافظــة علــى اســتدامة تلــك املؤسســات180.

وتتبــع أغلــب مؤسســات اإلقــراض إجــراءات موحــدة وفــق التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد بشــأن احتســاب القــروض 
املتعثــرة واملعدومــة، وذلــك بتصنيــف دخــول القــرض يف مرحلــة اخلطــر بعــد مــرور أكثــر مــن ثاثــن يومــاً علــى عــدم ســداد 
املقترضــة للقســط الشــهري، وتصنيفــه كقــرض متعثــر بعــد مــرور أكثــر مــن تســعن يومــاً علــى عــدم االلتــزام بالســداد، ويتــم 
حتويــل امللــف املتعثــر بالســداد إلــى القضــاء بعــد مــدة التســعن يومــاً مــن التأخيــر181. ويتــم احتســاب دخــول القــرض مرحلــة 
القــرض املعــدوم بعــد مــرور مــا يزيــد عــن 365 يومــا مــن عــدم الســداد، ولكــن، إعــدام تلــك القــروض ال يتــم اال بعــد اســتنفاذ 
كافــة املراحــل مــن إجــراءات داخليــة يف املؤسســة، والعمــل علــى إلــزام املقتــرض باســتئناف الســداد لألقســاط الشــهرية،
ــى الســداد، ــرض عل ــة إجــراءات أخــرى مــن شــأنها حــّث املقت ــة القــرض والســداد، واالتصــال بالكفــاء، وأّي او إعــادة جدول

174 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، املوقع االلكتروني: www.asala.ps، تاريخ زيارة 2022/6/23.
175 مؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي، املوقع االلكتروني: www.zaytonah.org، تاريخ الزيارة 2022/6/26.

176 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
177 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

178 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
179 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

180 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.
181 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 12.
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ــة ورغــم اســتنفاذ كافــة اإلجــراءات، ال تقــوم بإعــدام  ــة التوجــه للقضــاء182. إال أًن مؤسســة اصال ومــن ثــم الدخــول يف مرحل
القــروض فعليــا مــن اجــل عــدم احتســابها ضمــن احملفظــة املاليــة، واإلبقــاء علــى أرقــام البيانــات املاليــة للمحفظــة بحيــث تعبــر 
بشــكل حقيقــي عــن تلــك احملفظــة183. كمــا أًن مؤسســة أكاد تنظــر إلــى وجــود أســباب واضحــة مــن أجــل إعــدام القــروض، 
كفشــل املشــروع الــذي مت متويلــه مــن خــال القــرض، او وجــود ظــروف قاهــرة أّدت إلــى عــدم التمكــن مــن الســداد والتــي تأتــي 

يف إطــار احلــاالت اإلنســانية184.

وقــد قامــت مؤسســة اصالــة للتنميــة واالقــراض بإجــراء حتليــل للقــروض املتعثــرة لديهــا، حيــث تبــن أ،ًن أغلــب تلــك القــروض 
ــى القــروض  ــز عل ــح القــروض الشــخصية، والتركي ــم من ــك اتخــذت قــراراً بع ــى ذل ــاء عل تتركــز يف القــروض الشــخصية، وبن

اإلنتاجيــة185.

ثالثًا: الشفافية

1. وضوح إجراءات احلصول على القروض:
تلــزم ســلطة النقــد مؤسســات اإلقــراض الصغيــر أن تتعامــل بشــفافية يف اإلفصــاح والتواصــل مــع العمــاء، وأن توفــر 
ــب املؤسســة  ــارز يف مكات ــدة يف مــكان ب ــك اإلفصــاح عــن أســعار الفائ ــم بشــكل كاف ومناســب186، ويتضمــن ذل املعلومــات له
وفروعهــا وعلــى املوقــع االلكترونــي187، وإطــاع املقترضــن قبــل املنــح علــى كافــة تفاصيــل وشــروط االئتمــان، مبــا يشــمل تاريــخ 
املنــح وتاريــخ االســتحقاق ونســبة الفائــدة الســنوية، والرســوم والعمــوالت احملتســبة وطــرق احتســابها، وغرامــات التأخيــر عــن 
ســداد الدفعــات، وتقــدمي عــرض مبدئــي خطــي للمقتــرض، يشــمل كافــة التفاصيــل املذكــورة، ويكــون ســاري املفعــول ملــدة ثمانية 
أيــام عمــل للقــروض االســتهاكية، وعشــرة أيــام عمــل للقــروض االســتثمارية والعقاريــة188، واإلعــان عــن املنتجــات املاليــة التــي 

تقدمهــا املؤسســة بلغــة ســهلة وبســيطة.

182 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق. 
183 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

184 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
185 مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021، ص 11.

186 دليل احلوكمة، ص 36.
187 سلطة النقد الفلسطينية، »تعليمات رقم )2( لسنة 2016 بشأن االقراض املسؤول«، رام اهلل، فلسطن، 2016، ص4.

188 املرجع السابق، ص5.
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املعلومات املتوفرة حول القروض ومنتجات مؤسسات اإلقراض الصغير

مــن خــال البيانــات يف اجلــدول أعــاه، جنــد أًن املعلومــات املتعلقــة باملنتجــات املاليــة جلميــع مؤسســات اإلقــراض الصغيــر متوفــرة، 
حيث تتضمن نبذة عن طبيعة هذه املنتجات إن كانت تشــغيلية ام اســتهاكية، وطبيعة املشــاريع املســتهدفة. كما أن أغلب املؤسســات 

توفــر معلومــات حــول احلديــن األدنــى واالقصــى للقــرض بالــدوالر األمريكــي، والفئــات املســتهدفة بالتمويــل مــن خــال القــرض.

كمــا ان املعلومــات املتعلقــة بشــروط احلصــول علــى القــرض متوفــرة جزئيــاً، حيــث أًن نصــف املؤسســات تعلــن عــن الشــروط 
الواجــب توفرهــا يف طالــب القــرض، فيمــا خمــس مؤسســات مــن تســع مؤسســات ال توفــر معلومــات حــول الضمانــات التي تطلبها 
املؤسســة مــن طالــب القــرض. أمــا بخصــوص املعلومــات حــول فتــرات الســداد وفوائــد القــروض فهــي متوفــرة بنســبة ضئيلــة، 
وحتديــداً مبــا يتعلــق بفوائــد القــروض، ويبــدو أًن تلــك املؤسســات اعتبــرت حاســبة القــروض االلكترونيــة بديــًا عــن ذلــك، ولكــن 

ذلــك قــد يكــون غيــر كاف، وخاصــة ملــن ال ميلكــون القــدرة علــى اجــراء احلســابات املاليــة واســتخراج نســبة الفائــدة.

2. توفر املواقع االلكترونية:
تتوفــر لــدى جميــع مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مواقــع الكترونيــة، يتــم مــن خالهــا نشــر املعلومــات املتعلقــة باملؤسســة 

وخدماتهــا املاليــة، إال أّن هنــاك تباينــا بــن املؤسســات يف محتــوى تلــك املواقــع.

189 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
190 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

191 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
192 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

193 مؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير، املوقع االلكتروني: www.vitas.ps  تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/28.
194 املؤسسة املصرفية الفلسطينية، املوقع االلكتروني: www.palpanking.ps ، تاريخ زيارة املوقع: 2022/6/28.

195 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئن الفلسطينين، »اإلقراض البسيط يف الضفة الغربية 2018«، املوقع االلكتروني: www.unrwa.org ، تاريخ الزيارة 2022/6/28.
196 مؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي، املوقع االلكتروني: www.zaytonah.org، تاريخ زيارة املوقع 2022/6/28.
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ويوضح اجلدول التالي املعلومات املتوفرة حول القروض يف مؤسسات اإلقراض الصغير:
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مــن خــال البيانــات املوجــودة يف اجلــدول أعــاه، فــإن أعلــى نســبة التــزام لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بنشــر املعلومــات 
يف مواقعهــا االلكترونيــة، هــي حــول املنتجــات املاليــة التــي تقدمهــا، فيمــا لــم تنشــر أيــاً مــن املؤسســات النظــام الداخلــي.

وتقــوم أغلــب املؤسســات بنشــر معلومــات حــول املؤسســة ورســالتها ورؤيتهــا وقيمهــا. أمــا املعلومــات املتعلقــة مبجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة، بنشــر معلومــات عبــر املوقــع االلكترونــي للمؤسســة، إّلا أّنــه عنــد حتليــل محتــوى تلــك املعلومــات، جنــد أًن 
نســبة االلتــزام تكــون أكثــر انخفاضــاً، حيــث أًن ثــاث مؤسســات فقــط قــد نشــرت معلومــات تفصيليــة حــول أعضــاء مجلــس 
اإلدارةـ، تضمنــت األســماء واخلبــرات واملؤهــات العلميــة، إلــى جانــب الصــور الشــخصية، فيمــا ان املؤسســات األخــرى 
اقتصــرت املعلومــات التــي توفرهــا حــول أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة او اإلدارة التنفيذيــة واملســميات الوظيفيــة لهــم. 
كمــا أَن هنــاك مؤسســة واحــدة فقــط قامــت بنشــر معلومــات تفصيليــة حــول اإلدارة التنفيذيــة، تتعلــق باملؤهــات واخلبــرات 

واالختصاصــات، فيمــا لــم تتعــد املعلومــات لــدى املؤسســات األخــرى األســماء واملســّميات الوظيفيــة.

وتــرى بعــض مؤسســات اإلقــراض أًنــه ال حاجــة لنشــر املعلومــات املتعلقة بالسياســات واإلجــراءات الداخلية للمؤسســة، وال حاجة 
لنشــر مدونــات الســلوك وأدلــة املــوارد البشــرية وادلــة احلوكمــة وغيرهــا مــن األدلــة اإلجرائيــة؛ ألنهــا تخــّص املؤسســة واملوظفــن 

فيهــا وال ضــرورة لآلخريــن لاطــاع عليهــا، فيمــا ميكــن ملــن يريــد احلصــول علــى أًيــة معلومــات التوجــه لتلــك املؤسســات198.

197 املواقع االلكترونية ملؤسسات اإلقراض الصغير، تاريخ زيارة املواقع 2022/6/25.
198 احمد نور، نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة فاتن، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.

ــز  ــر يترك ــراض الصغي ــام مؤسســات اإلق ياحــظ أًن اهتم
يف مواقعهــا االلكترونيــة علــى املعلومــات املتعلقــة باملنتجــات 
إلــى جانــب  املاليــة، وطلــب احلصــول عليهــا الكترونيــاً، 
ــام  ــر االهتم ــا ظه ــروض. فيم ــة للق ــر حاســبة الكتروني توف

ــّل. باملعلومــات األخــرى بشــكل أق

هنــاك التــزام عاليــة مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، 
القــروض  علــى  احلصــول  بطلــب  التقــدم  إمكانيــة  بتوفيــر 
الكترونيــاً، حيــث يحتــوي علــى منــوذج إدخــال للبيانــات املتعلقة 
باملعلومــات الشــخصية واملعلومــات األخــرى املتعلقــة بشــروط 

ــى القــرض. وضمانــات احلصــول عل
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3. نشر التقارير املالية واإلدارية:
تضمن دليل القواعد واملمارســات الفضلى حلوكمة مؤسســات اإلقراض املتخصصة يف فلســطن، اعتماد سياســة عامة لإلفصاح 
والشــفافية، وتتضّمــن اإلفصــاح عبــر كّل الوســائل املتاحــة، ويف التقاريــر وفــق الفتــرات الزمنيــة احملــددة، وبشــكل دقيــق ومفصــل، 
بحيــث تشــمل املعلومــات الكميــة والنوعيــة، وأن تكــون هــذه السياســة مكتوبــة ومقــّرة وتتضمن كافــة اإلفصاحات الهامــة والضرورية 

ألصحــاب املصالــح، مــن مســاهمن ومقترضــن ومانحــن وجهــات رقابيــة وحكوميــة وأًيــة جهــات اخــرى ذات عاقــة199. 

كما أّن تلك التقارير املنشورة كانت عن العام املالي 2020، ولم تتوّفر تقارير عن العام 2021. 
كمــا أًن ســلطة النقــد الفلســطينية ال تقــوم بنشــر أًيــة معلومــات عبــر موقعهــا االلكترونــي حــول اإلفصاحــات الســنوية ملؤسســات 
ــزم مؤسســات اإلقــراض بنشــر املعلومــات اخلاصــة بهــا، ومــن  ــر أخــرى تســلم اليهــا. وال تل ــة تقاري اإلقــراض الصغيــر، او أًي
ضمنهــا التقاريــر التــي تصــدر عنهــا، وذلــك لكونهــا قــد ال تهــّم عامــة اجلمهــور، وأًن الهــدف مــن تلــك التقاريــر هــو هــدف رقابــي 
متارســه ســلطة النقــد، إضافــة إلــى أًن مؤسســات اإلقــراض هــي شــركات مســاهمة خصوصيــة وليســت شــركات مســاهمة 

عامــة تلــزم بالنشــر، للتعــرف علــى أســعار أســهم تلــك الشــركات، وحتديــد ثقــة اجلمهــور بهــا200.

4. معايير منح املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة:
تلــزم ســلطة النقــد، مــن خــال جلنــة احلوكمــة والترشــيح، مؤسســات اإلقــراض إعــداد نظــام للمكافــآت واحلوافــز، معتمــد مــن 
قبــل مجلــس االدارة، ومراقبــة تطبيقــه. كمــا توعــز للمســاهمن يف املؤسســة بضــرورة التأكــد مــن مســتوى الشــفافية والوضــوح 

يف عمليــة التوصيــة مبكافــآت اجمللــس، ومــدى تواؤمهــا مــع النتائــج احلقيقيــة للمؤسســة201. 

وال تتدخــل ســلطة النقــد يف آليــات صــرف املكافــآت ألعضــاء مجالــس إدارة مؤسســات اإلقــراض، وإمنــا التأكــد مــن التــزام 
تلــك املؤسســات مبــا تضمنــه نظامهــا الداخلــي حــول ذلــك، حيــث أًن الهيئــة العامــة ملؤسســات اإلقــراض هــي التــي حتــدد آليــات 
التعامــل مــع مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة، لكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم مــن املســاهمن فيهــا، كونهــا شــركات مســاهمة 
خصوصيــة، ويســتطيعون التصــرف يف ذلــك بنــاء علــى النظــام الداخلــي للمؤسســة، وبنــاء علــى رؤيتهــم اخلاصــة، وال بــّد مــن 
مصادقــة ســلطة النقــد علــى قــرارات صــرف املكافــآت، اال أًن ســلطة النقــد ميكنهــا التدخــل يف اإلطــار العــام لسياســات صــرف 
املكافــآت يف بعــض احلــاالت، كأن يتــم صــرف مكافــآت عاليــة، ويف ذات الوقــت تشــير البيانــات املاليــة أًن املؤسســة خاســرة، 

او أن يتــم صــرف مكافــآت بقيــم ماليــة مبالــغ فيهــا202.

ــه النظــام  ــى مــا تضمن ــك إل ــس اإلدارة، وتســتند يف ذل ــر صــرف املكافــآت ألعضــاء مجل ــزم مؤسســات اإلقــراض مبعايي وتلت
الداخلــي للمؤسســة، حيــث يتــم صــرف املكافــآت ألعضــاء مجلــس إدارة مؤسســة أصالــة عــن كل اجتمــاع وفقــاً ملــا جــاء يف 
نظامهــا الداخلــي203. وتعتمــد مؤسســة فاتــن معاييــر مكتوبــة ضمــن دليــل احلوكمــة اخلــاص باملؤسســة حــول منــح املكافــآت 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وهــو عبــارة عــن مبلــغ رمــزي لــكل اجتمــاع يحــدده أعضــاء اجمللــس204، فيمــا تقــوم مؤسســة ريــف 
مبنــح املكافــآت عــن كل اجتمــاع ألعضــاء مجلــس اإلدارة205، بينمــا أغلــب أعضــاء مجلــس إدارة مؤسســة أكاد يتنازلــون طوعــاً 

عــن احلصــول علــى أيــة مكافــآت206.

199 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مصدر سابق، ص 24.
200 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق

201 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«،  ص 24-18.
202 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

203 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
204 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

205 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
206 مقابلة مع السيدة لونا سيف، مرجع سابق.

واإلداريــة  املاليــة  التقاريــر  بنشــر  االلتــزام  نســبة  أًن 
أربــع  أّن  حيــث  منخفضــة،  املاليــة  واإلفصاحــات 

التقاريــر. تلــك  بنشــر  تقــوم  فقــط  مؤسســات 

ومن خال االطاع على البيانات املتعلقة بنســبة التزام مؤسســات 
االلكترونيــة، جنــد: مواقعهــا  عبــر  بالنشــر  الصغيــر  اإلقــراض 
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5. اإلعالن عن الوظائف: 
تلتــزم جميــع مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بشــكل عــام باإلعــان املســبق عــن الوظائــف الشــاغرة، وتنشــر فيهــا املســمى 
الوظيفــي، ومهــام الوظيفــة، واملؤهــات واالختصاصــات واخلبــرات املطلوبــة، وايــة شــروط تتعلــق بالوظيفــة، وطــرق التقــدم 
للوظيفــة، وتاريــخ انتهــاء اإلعــان عــن الوظيفــة. ويتوفــر اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة عبــر املواقــع االلكترونيــة لثــاث 
ــف  ــة خاصــة بالوظائ ــا أيقون ــر لديه ــث تتوف ــة(، حي ــاس، أكاد، والزيتون ــن أصــل تســع، )فيت ــر م ــراض الصغي مؤسســات لإلق
املعلــن عنهــا، تتضمــن معلومــات عــن املســمى الوظيفــي، والوصــف الوظيفــي، واملؤهــات واالختصاصــات واخلبــرات املطلوبــة، 
مــع توفــر إمكانيــة التقــدم للوظيفــة الكترونيــاً، فيمــا تقــوم أغلــب مؤسســات اإلقــراض باإلعــان عــن الوظائــف عبــر املواقــع 

االلكترونيــة املتخصصــة، التــي نســبة تصفحهــا عاليــة. 

6. توفر أنظمة مكتوبة حول الوصول إلى السجالت:
ــة اخلاصــة  ــات الفردي ــات واملعلوم ــإًن البيان ــة، ف ــل والتنمي ــي ملؤسســة أكاد للتموي ــة الســلوك األخاق ــا جــاء يف مدون ــق م وف
بالعمــاء ســرية، وأًن اســتخدام تلــك البيانــات يتــم فقــط لغايــات يجــري حتديدهــا يف الوقــت الــذي يتــم فيــه جمــع املعلومــات، 

او مــا يســمح بــه القانــون، مــا لــم يتــم االتفــاق علــى غيــر ذلــك مــع العمــاء207.

كمــا أّن ســرّية البيانــات املتعلقــة بالعمــاء لــدى املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض والتنميــة – فاتــن، تعتبــر إحــدى القواعــد التــي 
تلتــزم بهــا املؤسســة حلمايــة العمــاء208. كمــا أًن مؤسســة أصالــة، تعتمــد مــا جــاء يف مدونــة الســلوك ودليــل احلوكمــة حــول 

احلفــاظ علــى ســرّية املعلومــات املتعلقــة باملؤسســة والعمــاء، كمعيــار أساســي يف إتاحــة املعلومــات للجمهــور209.

كمــا أّنــه ال يوجــد موظــف مختــص بتقــدمي خدمــات املعلومــات للجمهــور، وإمنــا يتــم ذلــك عــن طريــق العاقــات العامــة، كمــا 
يف مؤسســة ريــف212، وعــن طريــق مســؤول األداء االجتماعــي يف مؤسســة فاتــن213، وعــن طريــق ضابــط اخملاطــر واألداء 

االجتماعــي يف مؤسســة اكاد114. 

ويشــير محتــوى املواقــع االلكترونيــة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر، أًن العديــد منهــا يقــوم بنشــر القوانــن واألنظمــة، ولكــن 
التعليمــات يتــم نشــرها بشــكل أقــل، ويتــم االكتفــاء بتعميمهــا داخــل تلــك املؤسســات، مــن أجــل العمــل علــى تنفيــذ مــا جــاء فيهــا.

وبشكل عام، تتجه أغلب مؤسسات اإلقراض الصغير لتقييد احلق يف الوصول إلى املعلومات غير املنشورة. 

207 مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 16.
208 الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، املوق االلكتروني: www.faten.ps، تاريخ الزيارة: 2022/6/24.

209 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
210 الفلسطينية لإلقراض والتنمية، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 8-5.

211 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق. 
212 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

213 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
214 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

يف  املعلومــات  إلــى  الوصــول  يف  احلــق  إًن 
واضــح،  غيــر  الصغيــر  اإلقــراض  مؤسســات 
حيــث أًن هــذا األمــر تضمنتــه مدونــات الســلوك 
لتلــك املؤسســات، وأغلبهــا حتظــر إعطــاء أّيــة 
وليــس  املؤسســة،  يف  العمــل  حــول  معلومــات 
هنــاك تفريــق واضــح بــن مــا هــو متــاح لاطــاع 
عليــه مــن قبــل اجلمهــور كمعلومــات عامــة، ومــا 
ــم تتضمــن  ــة، وبشــكل عــام، ل يتســم باخلصوصي
هــذه املدونــات او أّيــة ادلــة أخــرى غيرهــا النــص 

االطــاع. بإتاحــة 

التــزام  فاتــن  ملؤسســة  الوظيفــي  الســلوك  مدونــة  تضّمنــت  فقــد 
ــط،  ــوب بالضب ــا هــو مطل املوظفــن بإعطــاء املعلومــات يف حــدود م
ومــا هــو مصــّرح بــه فقــط، وعلــى األغلــب يقصــد باملعلومــات مــا 
يتعلــق باإلقــراض، ومــا يقــّدم مــن معلومــات للمتقدمــن بطلبــات 
بنــداً  هنــاك  أّن  حيــث  املؤسســة،  مــن  قــروض  علــى  احلصــول 
خاصــة بالســرية وأمــن املعلومــات، يتضمــن إلــزام املوظــف بالتوقيــع 
علــى  االطــاع  تتيــح  املؤسســة  أًن  إّلا  الســرية210.  اتفاقيــة  علــى 
االئتمانيــة  املعلومــات  باســتثناء  بعلمهــا،  املتعلقــة  املعلومــات  كل 
والشــخصية للمقترضــن211،  فيمــا أًن كا مــن مؤسســة ريــف وأكاد 
تتيحــان االطــاع وفقــاً ملــا جــاء يف مدونــة الســلوك بهــذا اخلصــوص. 
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رابعًا: املساءلة

1. تقدمي التقارير:
تلــزم ســلطة النقــد مؤسســات اإلقــراض بالتعامــل مــع العديــد مــن التقاريــر ورفعهــا إلــى اجلهــات ذات العاقــة، 
ويوضــح اجلــدول التالــي مــدى التــزام مؤسســات اإلقــراض الصغيــر برفــع التقاريــر املطلوبــة إلــى ســلطة النقــد:

جدول رقم )11( تقارير مؤسسات اإلقراض الصغير التي ترفع إلى سلطة النقد

وتقــوم ســلطة النقــد بالرقابــة علــى اجتماعــات الهيئــة العامــة ومــا تتخــذه مــن قــرارات، ومــدى انســجام تلــك القــرارات مــع 
أهــداف املؤسســة ونظامهــا الداخلــي، حيــث يحضــر منــدوب عــن ســلطة النقــد تلــك االجتماعــات، كمــا تقــوم املؤسســة برفــع 
محاضــر تلــك االجتماعــات إلــى ســلطة النقــد للتصديــق عليهــا. ويتــم رفــع التقاريــر املطلوبــة مــن مؤسســات اإلقــراض إلــى 
ــث  ــن حي ــر م ــك التقاري ــة تل ــد يف مراجع ــون دور ســلطة النق ــة احملــددة، ويك ــدة الزمني ــق امل ــد بشــكل دوري، ووف ســلطة النق
مــدى االلتــزام باملعاييــر الدوليــة، ومراجعــة مــدى انعــكاس الواقــع احلقيقــي لتــك املؤسســات يف البيانــات التــي تتضمنهــا 
تلــك التقاريــر، وإن كانــت هنــاك ماحظــات يتــم طلــب تصويــب القضايــا التــي تــرى ســلطة النقــد أنهــا ال تتوافــق والقوانــن 

واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد، ومــع األهــداف املعلنــة مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض219.

وياحــظ مــن خــال اجلــدول رقــم )11( أعــاه أًن هنــاك التزامــا كامــا مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض برفــع التقاريــر املطلوبــة 
إلــى ســلطة النقــد.

وهــذا مــن شــأنه أن يعــّزز مــن الرقابــة علــى عمــل تلــك املؤسســات، ويحافــظ علــى حقــوق العمــاء مــن متلقــي اخلدمــة، وعلــى 
حقــوق املســاهمن، وعلــى اســتدامة املؤسســات، ويرفــع مــن درجــة االلتــزام مبعاييــر احلوكمــة يف عمــل تلــك املؤسســات.

كمــا أًنــه إلــى جانــب التقاريــر التــي تقــوم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر برفعهــا إلى ســلطة النقد، هنــاك مجموعة من التقاريــر األخرى 
ــة إلــى مجلــس اإلدارة، ويشــير اجلــدول التالــي إلــى مــدى التــزام مؤسســات  التــي يتوجــب القيــام برفعهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذي

اإلقــراض الصغيــر بإعــداد ورفــع تلــك التقاريــر:

215 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
216 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

217 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
218 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

219 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

اإلفصاحات االسم#
املالية السنوية

محضر اجتماع 
الهيئة العامة

تقرير ربع سنوي حول 
االلتزام باحلوكمة

تقرير املدقق 
اخلارجي

يرفعيرفعيرفعيرفعشركة ريف خلدمات التمويل الصغير1215
يرفعيرفعيرفعيرفعالفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن2216
يرفعيرفعيرفعيرفع شركة أكاد للتمويل والتنمية3217
يرفعيرفعيرفعيرفعشركة اصالة للتنمية واإلقراض4218
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جدول رقم )12( مدى االلتزام بالتقارير التي ترفع إلى مجلس اإلدارة

كمــا أًن هنــاك مجموعــة مــن التقاريــر التــي يتوجــب القيــام برفعهــا إلــى الهيئــات العامــة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر، حيــث 
يتوجــب تزويــد مجلــس إدارة املؤسســة املســاهمن )أعضــاء الهيئــة العامــة( بالبيانــات املاليــة واإلداريــة، وأن يزودهــم بجــدول 
اجتمــاع الهيئــة العامــة والتقاريــر املرفقــة قبــل أســبوعن علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع الســنوي، وأن يقــوم بتقــدمي 
تقريــر املدقــق اخلارجــي حــول البيانــات املاليــة الســنوية إلــى الهيئــة العامــة. كمــا أًن علــى الهيئــة العامــة للمؤسســة القيــام برفــع 
التقاريــر التــي تتضمــن محاضــر اجتماعاتهــا إلــى مجلــس االدارة224. وتلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر برفــع تقريــر املدقــق 
اخلارجــي حــول البيانــات املاليــة الســنوية إلــى الهيئــة العامــة، كمــا تلتــزم الهيئــات العامــة لتلــك املؤسســات برفــع التقاريــر التــي 

تتضمــن محاضــر اجتماعاتهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

2. التدقيق الداخلي:
ــن طاقــم دائــرة التدقيــق الداخلــي وتقييمــه، ووضــع  تلــزم ســلطة النقــد مجالــس إدارة مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بتعي
آليــات مائمــة ملســاءلته، ومراجعــة أنظمــة الرقابــة والضبــط الداخلــي ومــدى فاعليتهــا يف حمايــة مــوارد املؤسســة، واإلشــراف 
ــل إجــراءات  ــه واســتقاليته، وإعــداد دلي ــه وفاعليت ــد مــدى كفاءت ــه، وحتدي ــي ومراقبت ــق الداخل ــى أعمــال التدقي املباشــر عل
ــن اتخــاذ اإلجــراءات  ــد م ــق، والتأك ــات املدق ــى توصي ــي واالطــاع عل ــق الداخل ــر التدقي ــة تقاري ــي، ومراجع ــق الداخل للتدقي

الازمــة لتصويــب األوضــاع، ووضــع خطــة تدريبيــة لرفــع كفــاءة طواقــم التدقيــق الداخلــي225.

كمــا تلــزم ســلطة النقــد مــن خــال تعليماتهــا املوجهــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة للمؤسســة، بــأن يقتصــر دورهــا يف التدقيــق 
الداخلــي علــى مــا يتعلــق بشــؤون املوظفــن وااللتــزام بالنظــام، وأن ال تتدخــل يف أعمــال التدقيــق الداخلــي، وذلــك للحفــاظ 
ــه مــن  ــه وعزل ــم تعيين ــه يت ــي للمؤسســة، فإن ــق الداخل ــرة التدقي ــر دائ ــة مدي ــز حصان ــى اســتقاليتها يف العمــل226. ولتعزي عل
خــال مجلــس ادارة املؤسســة، او مــن خــال جلنــة التدقيــق الداخلــي واخملاطــر، ويجــب إعــام ســلطة النقــد مســبقاً بذلــك،

 
220 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.

221 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.
222 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.

223 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
224 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات االقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق، ص 25-24.

225 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات اإلقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق، ص ص16-15.
226 املرجع السابق، ص 27.
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ــك، ومناقشــة  ــد بذل ــك، ويجــب إعــام ســلطة النق ــة لذل ــداء األســباب املوجب ــه دون إب ــاء خدمات ــه او إنه ــه ال يجــوز عزل وان
ــة  ــر ألي ــد مــن عــدم وجــود تأثي ــق واخملاطــر التأك ــة التدقي ــس اإلدارة او جلن ــى مجل ــا يتوجــب عل ــا. كم ــرار معه ــات الق حيثي
أطــراف علــى أعمــال التدقيــق، وضمــان قيــام مديــر التدقيــق بعملــه بنزاهــة وموضوعيــة ومهنيــة وشــفافية. كمــا يجــب علــى 
مجلــس اإلدارة او جلنــة التدقيــق واخملاطــر اعتمــاد ميثــاق للتدقيــق الداخلــي، يعــزز مــن وظيفــة التدقيــق الداخلــي، ويحــدد 
صاحياتهــا وعاقتهــا بالوظائــف األخــرى، وأن يتــم توزيــع امليثــاق علــى جميــع املوظفــن يف املؤسســة، وان يقومــوا بالتوقيــع 

ــى اســتامه227. عل

او يف التقاريــر التــي يقــوم برفعهــا جمللــس اإلدارة. ولــم يســبق أن مت عــزل املدقــق الداخلــي مــن قبــل مجلــس إدارة املؤسســة228. 
ــات  ــة يف عملي ــي، يتضمــن اإلجــراءات املتبع ــق الداخل ــًا للتدقي ــي ملؤسســة أكاد دلي ــق الداخل ــرة التدقي ــدى دائ ــر ل ــا يتوف كم
التدقيــق واالختصاصــات واملهــام، ويعمــل املدقــق بشــكل مســتقل عــن اإلدارة الداخليــة، ويرفــع تقاريــره إلــى مجلــس اإلدارة، 
وميكــن لــإلدارة التنفيذيــة االطــاع علــى أعمــال املدقــق ولكــن ال تتدخــل فيهــا. وتتــم إجــراءات التعيــن عــن طريــق اإلعــان عبر 
املوقــع االلكترونــي للمؤسســة ومواقــع أخــرى متخصصــة، ويتــم فــرز الطلبــات حســب الشــروط املعلنــة كاخلبــرة ومدتهــا ونوعهــا 
واالختصــاص يف احملاســبة واملاليــة عــن طريــق دائــرة املــوارد البشــرية، ويتــم اختيــار قائمــة تعــرض علــى اإلدارة التنفيذيــة، 
ــة مشــّكلة مــن مديــر املــوارد البشــرية، واملديــر التنفيــذي، واملديــر املالــي، وترفــع اللجنــة توصياتهــا إلــى  وتعيــن جلنــة مقابل
مجلــس اإلدارة، ويقــوم بإجــراء مقابــات ثانيــة ضمــن إجــراءات معينــة، ويختــار اجمللــس الشــخص املناســب، ويرفــع الطلــب 
إلــى ســلطة النقــد للمصادقــة، ومــن ثــم يتــم التعيــن229. وقــد مت تعيــن مديــر دائــرة التدقيــق داخلــي يف مؤسســة ريــف، بعــد 
ان مــّرت العمليــة بعــدة مراحــل، حيــث مت اإلعــان عــن الوظيفــة يف الصحــف اليوميــة وعبــر الفيــس بــوك، وتقــدم للوظيفــة 
2000 مرشــح، ومت فــرز 300 طلــب تتوفــر فيهــم املواصفــات املطلوبــة للوظيفــة، وقــام مجلــس اإلدارة بدراســة الطلبــات بعنايــة، 
واختــار قائمــة قصيــرة مــن 10 أشــخاص، واختــار مجلــس اإلدارة واحــداً منهــم ، بنــاء علــى االختصــاص يف احملاســبة والتدقيــق، 
واخلبــرة يف العمــل املصــريف او اإلقــراض. ومــن املهــام التــي يقــوم بهــا املدقــق الداخلــي يف مؤسســة ريــف، االطــاع علــى أي 
مــن املســتندات والعقــود والشــيكات، والتأكــد مــن أًن العمليــات يف اإلدارة تتــم بشــكل صحيــح، إلــى جانــب التدقيــق يف األصــول 

املاليــة، وإجــراءات التعيــن، وإجــراءات الشــراء، ولــم يســبق أن مت عــزل املدقــق الداخلــي يف املؤسســة230.
ويف مؤسســة أصالــة يتــم تعيــن املدقــق الداخلــي مــن قبــل جلنــة التدقيــق الداخلــي، بعــد اإلعــان عبــر املواقــع االلكترونيــة 
املتخصصــة عــن الوظيفــة الــذي يتضمــن املؤهــات واالختصاصــات يف مجــال احملاســبة، واملاليــة، والتدقيــق املالــي، واخلبــرة 
يف العمــل املالــي والتدقيــق املالــي، كمــا يتوفــر ميثــاق للتدقيــق الداخلــي، ولــم يســبق أن مت عــزل املدقــق الداخلي يف املؤسســة231.

3. التدقيق اخلارجي:
تلــزم ســلطة النقــد مجالــس إدارة مؤسســات اإلقــراض التعاقــد مــع مدقــق خارجــي مرخــص لــه، وتنطبــق عليــه املعاييــر 
ــارة عــن شــركة تدقيــق محليــة او فــرع لشــركة تدقيــق أجنبيــة، وأن يقــوم مجلــس  املعتمــدة مــن قبــل ســلطة النقــد، وهــو عب
اإلدارة باإلشــراف علــى عملــه وعلــى عمليــة إصــدار التقاريــر املاليــة الدوريــة، والتأكــد مــن اســتقاليته يف عملــه، وتقــدمي كافــة 

التســهيات التــي متكنــه مــن القيــام مبهامــه، وأن يتــم إجــراء تقييــم ســنوي ملــدى اســتقاليته232. 

ــة العامــة  ــام الهيئ ــة العامــة للمؤسســة، او مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف حــال قي ــم تعيــن املدقــق اخلارجــي مــن قبــل الهيئ ويت
بتفويــض هــذه الصاحيــة لــه، علــى أن يتــم احلصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد ســنوياً علــى تعيينــه. وال يتمتــع املدقــق 

227 املرجع السابق، ص 27 28-.
228 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

229 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
230 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
231 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

232 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات اإلقراض املتخصص يف فلسطن«، مرجع سابق. ص 17-16.

مؤسســات  جميــع  لــدى  يتوفــر 
ــة للتدقيــق  اإلقــراض الصغيــر جلن
مجلــس  عــن  منبثقــة  الداخلــي 
دائــرة  أيضــاً  ويتوفــر  اإلدارة، 

الداخلــي. بالتدقيــق  مختصــة 

ويتــم تعيــن املدقــق الداخلــي يف مؤسســة فاتــن مــن قبــل جلنــة التدقيــق واخملاطــر، عــن 
طريــق اإلعــان يف الصحــف، وتختــار اللجنــة الشــخص املناســب علــى أســاس اخلبــرة 
واملهنيــة والكفــاءة واملؤهــات، وأن يكــون اختصاصــه يف مجــال املاليــة والتدقيــق. وتقــوم 
اللجنــة بإجــراء املقابــات وتتخــذ القــرار بالتعيــن. وال تتدخــل اإلدارة التنفيذيــة يف 
عمــل املدقــق الداخلــي مــع حقهــا يف االطــاع علــى بعــض القضايــا ذات الطابــع اإلداري، 
املدقــق،  وقــرارات وتوصيــات  التدخــل يف ماحظــات  لهــا احلــق يف  يكــون  أن  دون 
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اخلارجــي بحصانــة مــن العــزل خــال الســنة املاليــة، اال بعــد احلصــول علــى موافقــة ســلطة النقــد، وتوضيــح األســباب املوجبــة 
لذلــك. اال أًنــه يجــوز لســلطة النقــد الطــب مــن املؤسســة عــزل او تغييــر املدقــق اخلارجــي إذا تبــن لهــا تقصيــره يف أداء مهامــه، 
او أخــّل بالتزاماتــه. وللتأكــد مــن اســتقالية املدقــق اخلارجــي، يجــب أن ال يكــون هنــاك تضــارب يف املصالــح يف تعيينــه، بحيــث 
ال تكــون شــركة التدقيــق طرفــاً يف اعمــال املؤسســة، او أن ال متتلــك اكثــر مــن 5% مــن مجمــوع اســهم املؤسســة، وأن ال تكــون 
شــركة التدقيــق وأي مــن موظفيهــا عضــواً يف مجلــس إدارة املؤسســة، او عامــًا فيهــا، او وكيــًا لهــا، او ممــن يباشــرون أعمــاالً 
فنيــة وإداريــة دائمــة لهــا، او ان يكــون شــريكاً او موظفــاً لــدى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو لــه درجــة قرابــة بــأي منهــم، 
كذلــك ان يتــم تغييــر شــركة التدقيــق كل خمــس ســنوات علــى األقــل، علــى أن تقــوم جلنــة التدقيــق وإدارة اخملاطــر يف املؤسســة 
مبتابعــة التأكــد مــن مــدى اســتقالية املدقــق اخلارجــي. كمــا انــه يحظــر تعيــن أي مــن موظفــي شــركة التدقيــق اخلارجــي يف 

املؤسســة إال بعــد مضــي ســنة علــى األقــل مــن تركــه مهمــة التدقيــق يف الشــركة233.

ويف مؤسســة فاتــن، يتــم ترشــيح اســم شــركة التدقيــق اخلارجــي، ويرفــع لســلطة النقــد للحصــول علــى املوافقــة، وعــادة يكــون 
املدقــق اخلارجــي محميــاً مــن العــزل، ويســتطيع احلصــول علــى أّيــة بيانــات او معلومــات او مســتندات يف أي وقــت234. وتقــوم 
ــة العامــة ملؤسســة ريــف باســتدراج عــروض ألهــم أربــع شــركات تدقيــق، ويتــم إجــراء حتليــل مالــي للعــروض املقدمــة،  الهيئ
واختيــار شــركة التدقيــق بعــد موافقــة ســلطة النقــد، وعــادة يتــم تغييــر املدقــق اخلارجــي بشــكل ســنوي لزيــادة النزاهــة، وليــس 
كل خمــس ســنوات235. وتقــوم مؤسســة أكاد بنفــس اإلجــراءات لتعيــن املدقــق اخلارجــي، وتعتمــد أيضــاً التغييــر الســنوي 

لشــركة التدقيــق اخلارجــي236. فيمــا تعتمــد مؤسســة اصالــة سياســة تغييــر املدقــق اخلارجــي كل 4 ســنوات237.

4. رقابة سلطة النقد:
ــى  ــة العمــاء واحلفــاظ عل ــك بهــدف حماي ــر، وذل ــى عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغي ــي عل ــدور رقاب تقــوم ســلطة النقــد ب
حقوقهــم، وحمايــة حقــوق املســاهمن يف تلــك املؤسســات، حيــث متــارس رقابــة مكتبيــة وميدانيــة علــى عمــل مؤسســات 
االقــراض، فتنفــذ الرقابــة املكتبيــة مــن خــال مراجعــة التقاريــر اخملتلفــة التــي تصــدر عــن تلــك املؤسســات، وترفــع إلــى ســلطة 
ــة لتلــك املؤسســات، والتدقيــق يف إجراءاتهــا، والتأكــد إن كانــت جتــري  ــارات مفاجئ ــارات ميدانيــة وزي النقــد، كمــا تقــوم بزي
وفــق القوانــن واألنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا. وتضمنــت التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الطلــب مــن مؤسســات 
اإلقــراض أن يكــون لديهــا موظــف مختــص مســؤول عــن حمايــة حقــوق العمــاء، ويرفــع التقاريــر املتعلقــة بعملــه إلــى مجلــس 
إدارة املؤسســة. ولكــن ســلطة النقــد تطلــب احلــد االدنــى بوجــود موظــف علــى األقــل، وال متانــع ان تقــوم بعــض املؤسســات 
بإنشــاء وحــدة اداريــة كاملــة، لزيــادة فعاليــة العمــل علــى حتقيــق هــدف حمايــة حقــوق العمــاء. وتراقــب ســلطة النقــد مــدى 
التــزام تلــك املؤسســات مبــا تعلــن عنــه يف منتجاتهــا املاليــة التــي تقدمهــا، وآليــات تســديد القــروض، والشــروط العادلــة للمنــح، 
وأن ال يكــون هنــاك غــن وتضليــل فيمــا تعلــن عنــه هــذه املؤسســات مــن منتجــات، مبــا يتضمــن الوضــوح يف العــروض التــي 

تقدمهــا، وفتــرات الســماح وســعر الفائــدة، والرســوم األخــرى238. 

تــرى بعــض مؤسســات اإلقــراض بضــرورة توحيــد املرجعيــة الرقابيــة علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، بحيــث تكــون ســلطة 
النقــد هــي اجلهــة ذات االختصــاص، لكونهــا األقــدر علــى عمليــة الرقابــة علــى تلــك املؤسســات، حيــث أًن مدقــق ســلطة النقــد 
ــة  ــى أًي ــه يتوجــب عل ــه، وأًن ميلــك املعرفــة مبــا يريــد التدقيــق عليــه، كمــا أًن كل البيانــات املتعلقــة بتلــك املؤسســات متاحــة ل
مؤسســات رقابيــة أخــرى أن تؤمــن بــدور ســلطة النقــد الرقابــي239. كمــا أًن خضــوع مؤسســات اإلقــراض غيــر الربحيــة إلــى 
أكثــر مــن جهــة رقابيــة يحتــاج إلــى فتــح دوائــر جديــدة، وزيــادة التكلفــة واجلهــد علــى تلــك املؤسســات، وذلــك مــن أجــل اإليفــاء 
بالتزاماتهــا جتــاه تلــك اجلهــات الرقابيــة، إضافــة إلــى االلتــزام جتــاه اجلهــات املمولــة بتقــدمي البيانــات لهــا240. كمــا أّنــه يزيــد 
أيضــاً مــن التكلفــة املاليــة واجلهــد علــى اجلهــات الرقابيــة نفســها، ألًن كًل عمليــة تفتيــش وتدقيــق يف أًيــة مؤسســة تكــون مكلفــة 

أيضــاً لتلــك اجلهــات الرقابيــة241.

233 املصدر السابق، ص 32.
234 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

235 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
236 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق. 

237 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
238 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

239 احمد نور، نائب الرئيس التنفيذي ملؤسسة فاتن، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.
240 ماسة خليفة، مديرة العاقات العامة يف مؤسسة ريف، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.

241 رامي تخمان، مرجع سابق.
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5. رقابة هيئة مكافحة الفساد:

الهيئــة، لكونهــا مســجلة علــى انهــا شــركات ربحيــة.  ويقــوم بعــض املكلفــن يف تلــك املؤسســات بشــكل طوعــي بتســليم إقــرارات 
الذمــة املاليــة اخلاصــة بهــم إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد، دون أن تطلــب منهــم هيئــة مكافحــة الفســاد ذلــك، لتعزيــز النزاهــة 

واملســاءلة يف عملهــا243.

6. ديوان الرقابة املالية واإلدارية:
تضمنــت املــادة )31( فقــرة )7( مــن قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة رقــم )15( لســنة 2442005، أًن الهيئــات واملؤسســات 
العامــة واألهليــة والنقابــات واالحتــادات بجميــع أنواعهــا ومســتوياتها، ومــن يف حكمهــا، تأتــي ضمــن املؤسســات التــي علــى 
ديــوان الرقابــة التدقيــق يف أعمالهــا ونشــاطاتها، ويبــدو أًن الشــركات املســجلة لــدى وزارة االقتصــاد علــى أًنهــا شــركات غيــر 

ربحيــة، كانــت تأتــي ضمــن هــذه الفئــات الســابقة الذكــر، علــى اعتبــار أًنهــا يف حكــم تلــك الفئــات.  

ــة رقــم )15(  ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي ــل قان ــون رقــم )18( لســنة 2017 بشــأن تعدي ــه وبعــد صــدور قــرار بقان إّلا أًن
لســنة 2462004، فقــد تضمنــت املــادة )9( فقــرة )1( بنــد )ز( النــص صراحــة علــى أًن الشــركات غيــر الربحيــة تخضــع للتدقيــق 
والتفتيــش مــن قبــل ديــوان الرقابــة. وهــو مــا يعنــي أًن الديــوان ميكنــه ممارســة الرقابــة املاليــة واإلداريــة علــى كل مــن مؤسســة 
ــزام  ــوان يف مــدى االلت ــم يدقــق الدي ــر ربحيتــن. ولكــن ل ــى أًنهمــا شــركتان غي ــن، لكونهمــا مســجلتن عل ريــف ومؤسســة فات

باألهــداف االجتماعيــة، وقــد اتضــح ذلــك مــن تقاريــر الديــوان حــول أعمــال مؤسســة ريــف245.

7. الشكاوى:
تلــزم ســلطة النقــد مؤسســات اإلقــراض أن تكــون لديهــا آليــة واضحــة لتقــدمي الشــكاوى، وتعريــف العمــاء بهــا247. وتضمنــت 
التعليمــات رقــم )1( لســنة 2016 بشــأن معاجلــة شــكاوى اجلمهــور، اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا مــن قبــل مؤسســات 
االقــراض بشــأن الشــكاوى، بحيــث يتــم إســناد معاجلــة شــكاوى اجلمهــور إلــى وظيفــة التدقيــق الداخلــي لديهــا، ويجــوز لســلطة 
النقــد الطلــب بإســناد هــذه الوظيفــة بشــكل مســتقل تبعــاً حلجــم املؤسســة، ووضــع صنــدوق للشــكاوى مكتــوب عليــه »صنــدوق 
الشــكاوى« يف كل فــرع، واإلعــان بشــكل واضــح يف كل فــرع عــن إجــراءات تقــدمي الشــكاوى، وأن يتــم تســليم املشــتكي نســخة 
عــن الشــكوى بعــد ختمهــا مــن املؤسســة، وقيدهــا يف ســجل خــاص ومنحهــا رقمــا متسلســا وارســالها إلــى املدقــق الداخلــي، او 
املوظــف املســؤول عــن الشــكاوى، ويجــب الــرد علــى الشــكوى بحــد أقصــى خــال عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ تقــدمي الشــكوى 
ــول شــكوى منظــورة أمــام القضــاء، او اســتامها لبحثهــا ومتابعتهــا  ــذار عــن عــدم قب ــاح االعت ــه، ويت واالحتفــاظ بنســخة عن
وتســويتها، ويجــب إعــداد إجــراءات عمــل مكتوبــة بشــأن الشــكاوى وإعــام املوظفــن بهــا، ويجــب رفــع تقريــر دوري ربــع ســنوي 
لســلطة النقــد، تشــمل اإلجــراءات بخصــوص الشــكاوى التــي قامــت بهــا دائــرة عاقــات اجلمهــور وانضبــاط الســوق، ووفــرت 
ســلطة النقــد ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر منوذجــاً موحــداً لتقــدمي الشــكاوى، ومنوذجــا آخــر مللخــص الشــكاوى يتــم رفعــه 

إلــى ســلطة النقــد248. 

ــل متلقــي  ــإدارة الشــكاوى املقدمــة مــن قب ــق ب ــر مبــا يتعل ــزام مؤسســات اإلقــراض الصغي ــي مــدى الت ويوضــح اجلــدول التال
اجلمهــور:

242 الوقائع الفلسطينية، عدد 136، املنشور بتاريخ 2017/9/25، ص 5.
243 احمد نور، مرجع سابق.

244 الوقائع الفلسطينية، العدد 53، املنشور بتاريخ 2005/2/28، ص 75.
.https://www.saacb.ps/BruRpts/annualReportAr2020.pdf .119 245 ديوان الرقابة املالية واالدارية، التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية 2020، رام اهلل، 2021، ص

246 الوقائع الفلسطينية، العدد 136، املنشور بتاريخ 2017/9/25، ص 5.
247 سلطة النقد الفلسطينية، »دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة مؤسسات اإلقراض املتخصص يف فلسطن«، مصدر سابق، ص 36.

248 سلطة النقد الفلسطينية، املوقع اإللكتروني: www.pma.ps ، تاريخ الزيارة 2022/6/29.

أًيــة  تلقــت  أن  لهــا  يســبق  لــم  الهيئــة 
باغــات حــول وجــود حــاالت فســاد يف 

املؤسســات244. تلــك 

وفــق مــا نّصــت عليــه املــادة )4( فقــرة )9( مــن قــرار بقانــون رقــم )37( 
لســنة 2018 بشــأن تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 
ــة مكافحــة  ــة هيئ ــة تخضــع لرقاب ــر الربحي ــإن الشــركات غي ــه242، ف وتعديات
الفســاد، وهــذا يعنــي أًن كًا مــن مؤسســة ريــف ومؤسســة فاتــن تخضعــان 
ــة ــة مكافحــة الفســاد، فيمــا ال تخضــع املؤسســات األخــرى لرقاب فقــط لهيئ
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جدول رقم )13( الشكاوى يف مؤسسات االقراض الصغير

تشــير البيانــات يف اجلــدول رقــم )13( أعــاه، أًن أعلــى نســبة التــزام لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر فيمــا يتعلــق بالشــكاوى، 
هــي باعتمــاد النمــوذج املوحــد للشــكاوى، وتقــدمي كشــف بالشــكاوى إلــى ســلطة النقــد بشــكل ربــع ســنوي، باســتخدام النمــوذج 
املوحــد الصــادر عــن ســلطة النقــد، وتوفيــر صنــدوق خــاص بالشــكاوى يف كل فــرع او مكتــب تابــع للمؤسســة، وكذلــك االلتــزام 
باملــدد احملــددة للــردود علــى الشــكاوى املقدمــة مــن اجلمهــور؛ ففــي مؤسســة أكاد للتمويــل والتنميــة عــادة مــا يتــم معاجلــة 
الشــكوى خــال 3-4 أيــام، ويتــم الــرد علــى الشــكوى يف غضــون أســبوع مــن تاريــخ تقدميهــا253. ويف املؤسســة الفلســطينية 
لإلقــراض والتنميــة – فاتــن، عــادة مــا يتــم الــرد علــى الشــكوى خــال مــدة ال تزيــد عــن عشــرة أيــام254. وهنــاك التــزام كامــل 
أيضــاً بإمكانيــة تقــدمي الشــكاوى عبــر املواقــع االلكترونيــة ملؤسســات اإلقــراض، حيــث تتوفــر لــدى معظــم تلــك املؤسســات أيقونــة 
خاصــة لتقــدمي الشــكاوى عبــر مواقعهــا االلكترونيــة، تتضمــن املعلومــات الشــخصية األساســية، االســم ورقــم الهويــة، وتصنيفــه 

إن كان مقترضــاً او غيــر مقتــرض او كفيــل، باإلضافــة إلــى معلومــات التواصــل االلكترونــي ورقــم الهاتــف، ونــص الشــكوى.

إال أًن االلتــزام بوجــود آليــات واضحــة ومتوفــرة يف مــكان بــارز يف املؤسســة ويف كل فــرع او مكتــب يصــل إلــى النصــف، حيــث 
أًن بعــض مؤسســات اإلقــراض ال تلتــزم بتلــك اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف دليــل احلوكمــة الصــادر عــن ســلطة النقــد. كمــا 
أًن معظــم املؤسســات اعتمــدت دليــل لإلجــراءات بشــأن الشــكاوى. كمــا أّن مدونــة الســلوك األخاقــي ملؤسســة أكاد تضّمنــت 
التــزام املؤسســة بتوفيــر آليــات حلــّل الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا املقترضــون، بخصــوص املنتجــات املاليــة او بخصــوص موظفــي 

املؤسســة، وأًنهــا تســتجيب بطريقــة مائمــة مــع هــذه الشــكاوى255.
وتتبــع مؤسســة أصالــة تشــكيل جلنــة ملتابعــة الشــكاوى تتشــكل مــن مســؤول حقــوق العمــاء، ومديــر فــرع، ومســاعد إداري، إّلا 
أًنهــا تــرى بــأًن توفيــر صنــدوق للشــكاوى يف كل فــرع ليــس اجــراًء عمليــاً، بســبب حساســية قيــام بعــض مــن يرغبــون بالشــكوى 
ضــد موظفــي إقــراض الفــروع بإيــداع الشــكوى ضدهــم يف نفــس مــكان العمــل الــذي يعملــون فيــه، كمــا أًن مــن يقــوم بفتــح 
صنــدوق الشــكاوى هــو مديــر الفــرع الــذي قــد تكــون بعــض الشــكاوى موجهــة ضــده شــخصيا256. كمــا أّن مؤسســات اإلقــراض 
األربــع لديهــا جهــات محــددة ملتابعــة الشــكاوى، حيــث أّن تعليمــات ســلطة النقــد تلــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بتعيــن 
موظــف ملتابعــة الشــكاوى، وتــوكل املهمــة تلــك إلــى دائــرة التدقيــق الداخلــي، ولكنهــا تتيــح لتلــك املؤسســات أن تــوكل تلــك املهمــة 

إلــى موظــف مختــص آخــر. وهــو مــا يفســر التبايــن يف اجلهــات املكلفــة مبتابعــة الشــكاوى لــدى تلــك املؤسســات.

249 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
250 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

251 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
252 مقابلة مع رشا قواسمي، مرجع سابق.

253 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
254 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

255 مؤسسة اكاد للتمويل ولتنمية واالقراض، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015، ص 16.
256 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.
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ويتضمن اجلدول التالي بيانات حول شكاوى اجلمهور املقدمة إلى مؤسسات اإلقراض:
جدول رقم )14( عدد الشكاوى يف مؤسسات االقراض الصغير 2021/1/1 – 2022/7/1

بلــغ عــدد الشــكاوى املقدمــة إلــى أربــع مــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر 115 شــكوى، وذلــك خــال مــا يقــارب الســنة والنصــف، 
ومتــت معاجلــة جميــع الشــكاوى، وهــذا مؤشــر جيــد علــى فعاليــة هــذه املؤسســات يف متابعــة الشــكاوى، وإيجــاد حلــول لهــا، 
بحيــث لــم تكــن هنــاك شــكاوى مــا زالــت عالقــة. كمــا أًن مجمــوع الشــكاوى املقدمــة علــى املؤسســات األربــع إلــى ســلطة النقــد 
هــي ثــاث شــكاوى، والشــكاوى املنظــورة أمــام القضــاء شــكوى واحــدة فقــط. وبتتبــع التناقــص يف عــدد الشــكاوى بالتــوازي مــع 
تسلســل اإلجــراءات، والتــي تتمثــل باملعاجلــة داخــل املؤسســة، ثــم االنتقــال إلــى مرحلــة أخــرى وهــي اســتئناف الشــكوى إلــى 
ســلطة النقــد، او امــام القضــاء، جنــد أّن هــذا يؤكــد علــى فعاليــة وجديــة اإلجــراءات يف حــل الشــكاوى لــدى تلــك املؤسســات.
وتعتبــر الشــكاوى املقدمــة إلــى ســلطة النقــد، علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر واحــدة مــن األدوات الرقابيــة، والتــي تســاهم 
يف تصويــب ايــة إجــراءات غيــر قانونيــة لــدى أّي مــن تلــك املؤسســات، إلــى جانــب املعلومــات التــي يتضمنهــا كشــف الشــكاوى 
املوحــد الــذي تقــوم برفعــه مؤسســات اإلقــراض إلــى ســلطة النقــد، والــذي يتضمــن معلومــات حــول شــكاوى متلقــي اخلدمــة 
ــى  ــى مؤسســات اإلقــراض واملقدمــة إل ــور عل ــي شــكاوى اجلمه ــي قدمــت يف املؤسســات نفســها. ويتضمــن اجلــدول التال الت

ســلطة النقــد261:

257 مقابلة مع السيدة ماسة خليفة، مرجع سابق.
258 مقابلة مع السيد يزن قزمار، مرجع سابق.

259 مقابلة مع السيدة ورود أبو صبح، والسيدة لونا سيف، مرجع سابق.
260 مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، مرجع سابق.

261 مقابلة مع السيد جمال عودة، مرجع سابق.

االسم
عدد 

الشكاوى 
يف 

املؤسسة

عدد 
الشكاوى 
التي متت 
معاجلتها

عدد 
الشكاوى 

لدى 
سلطة 
النقد

عدد 
الشكاوى 
املنظورة 

امام 
القضاء

عدد 
الشكاوى 

لدى 
ديوان 
الرقابة

عدد 
الشكاوى 
لدى هيئة 
مكافحة 
الفساد

اإلجراءات

شركة ريف خلدمات 
تتم متابعة الشكوى من خال 0--0000التمويل الصغير257

دائرة العاقات العامة

الفلسطينية لإلقراض 
0--10310311والتنمية – فاتن258

يقوم مدير دائرة االمتثال 
بجمع كل من اجلهة املقدمة 
للشكوى، واملوظف صاحب 
العاقة بالشكوى ويستمع 

إلى الطرفن ويقدر إذا كانت 
صحيحة او غير صحيحة، 

ويقوم باإلجراءات التصويبية 

شركة أكاد للتمويل 
ال ينطبقال ينطبق2220والتنمية259

يوجد موظف مختص مبتابعة 
الشكاوى ضمن دائرة التدقيق 
الداخلي، اال انه سيتم تكليف 

ضابط األداء االجتماعي 
مبهام متابعة الشكاوى

شركة اصالة للتنمية 
ال ينطبقال ينطبق101000واإلقراض260

يتم االتصال مبقدم الشكوى، 
واملشتكى عليه، والبحث يف 

الشكوى، وعادة ما يتم تقدمي 
اعتذار للمشتكي شفهياً او 
مكتوباً يف حال تبن صحة 

شكواه بعد معاجلة الشكوى.
11511531اجملموع
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جدول رقم )15( شكاوى اجلمهور على مؤسسات اإلقراض من 2021/1/1 – 2022/6/30

وتشــير البيانــات يف اجلــدول )15( أعــاه أًن مجمــوع الشــكاوى املقدمــة إلــى ســلطة النقــد علــى مؤسســات اإلقــراض تعتبــر 
ــى أّن  ــر خــال عــام ونصــف. وهــذا مؤشــر عل ــراض الصغي ــة مــن مؤسســات اإلق ــي اخلدم ــدد متلق ــة بع ــة جــداً، مقارن قليل
مؤسســات اإلقــراض الصغيــر تلتــزم بدرجــة كبيــرة باإلجــراءات والتعليمــات التــي تتعلــق مبنــح القــروض، كمــا يشــير أيضــاً أّن 

ســلطة النقــد الفلســطينية تقــوم باإلشــراف واملتابعــة والرقابــة علــى تلــك املؤسســات بشــكل فعــال. 

كانــت أعلــى نســبة مــن الشــكاوى املقدمــة إلــى ســلطة النقــد، تتعلــق بقيــام بعــض مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بحســم مــن 
الراتــب لتســديد قســط شــهري، ســواء مــن املقتــرض نفســه، او مــن الكفــاء، وايضــاً قيــام بعــض مــن تلــك املؤسســات بعمليــة 
ــرض نفســه، وامنــا  ــى املقت ــب دون الرجــوع إل ــى األغل ــة، وعل ــرف بإعــادة اجلدول ــد مبــا يع ــة فوائ ــل لألقســاط، واضاف تأجي
ــد  ــام بعــض املؤسســات بتزوي ــك الشــكاوى حــول عــدم قي ــي يف ذل ــذا الشــأن. وتل ــد به ــاء مبــا صــدر عــن ســلطة النق االكتف
املقتــرض او الكفيــل بشــهادة بــراءة ذمــة، رغــم ان تعليمــات ســلطة النقــد واضحــة وتلــزم املؤسســة مبنــح املقتــرض او الكفيــل 
ذلــك ملــرة واحــدة حتــى دون ان يطلــب. ويلــي ذلــك بنســبة اقــل املماطلــة بشــأن فــك رهــن، حيــث يتوجــب قيــام مؤسســة اإلقراض 
بإجراءاتهــا بشــأن فــك الرهــن عنــد قيــام املقتــرض بتســديد جميــع أقســاط القــرض الــذي حصــل عليــه بكفالــة رهــن عقــاري.

ــر محقــة،  ــرى مؤسســات اإلقــراض أّن الشــكوى غي ــرض، فت ــى املقت ــاة عل ــى احلي وبخصــوص الشــكوى املتعلقــة بالتأمــن عل
ــزام املؤسســات بهــا، وإمنــا  ــى إل ــح عل ــي ال تنــص بشــكل صري ــك، والت ــك املؤسســات بالتعليمــات املتعلقــة بذل ــزم تل حيــث تلت
ــه يحــق  تتضمــن شــروطاً وقروضــاً معينــة وليــس لكافــة القــروض املمنوحــة، لكونــه قــد يكــون مكلفــاً يف بعــض احلــاالت، وأًن
لتلــك املؤسســات يف بعــض احلــاالت فــرض رســوم علــى املقتــرض، لتغطيــة التأمــن علــى احليــاة شــريطة ان يكــون وارداً بشــكل 

واضــح يف العقــد262.

262 ورود أبو صبح، ضابط االمتثال ومكافحة غسيل األموال يف مؤسسة اكاد، »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.

العددموضوع الشكوى
9حسم من الراتب لتسديد القسط الشهري، تأجيل اقساط واضافة فوائد

2استيفاء عموالت
4املماطلة بتزويد العماء بشهادة براءة ذمة، مستندات

1تأمن على حياة املقترض
3مماطلة بفك رهن

19اجملموع
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◄ االستخالصات :

1. استخالصات عامة:

 ● تســاهم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف التنميــة االقتصاديــة عــن طريــق منــح قــروض إنتاجيــة وتنمويــة للعديــد مــن الفئــات 
  التي ال تتمكن من الوصول إلى القروض عن طريق املصارف.

 ● إن املنتجــات املاليــة اإلنتاجيــة لــدى مؤسســات اإلقــراض تزيــد عــن تلــك االســتهاكية، وهــو مؤشــر إيجابــي نحــو تبنــي أهــداف 
  نحو املساهمة يف التنمية االقتصادية، أكثر من التركيز على زيادة جني األرباح.

 ● هنــاك تنــوع يف املنتجــات املاليــة والبرامــج التــي تقدمهــا مؤسســات اإلقــراض؛ ممــا يــؤدي إلــى توســيع اخليــارات امــام طالبــي 
  القروض. 

 ● إّن اإلجــراءات التــي تعتمدهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف تقــدمي منتجــات ماليــة جديــدة غيــر كافيــة، كمــا أًن ســلطة 
  النقد ال تتدخل يف تفاصيل تلك املنتجات. 

 ● هنــاك التــزام نســبي مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر نحــو متكــن املــرأة اقتصاديــاً، وذلــك باســتهداف املــرأة يف معظــم 
   البرامــج واملنتجــات املاليــة، وتخصيــص برامــج ومنتجــات ماليــة مخصصــة للمــرأة، ومنــح تســهيات وإجــراءات تفضيليــة مــن 

  أجل زيادة نسبة استفادة النساء من عمليات اإلقراض التي توفرها تلك املؤسسات.

 ● علــى الرغــم مــن ان حصــة النســاء مــن القــروض التــي تقدمهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر تصل إلى 33%، إلــى أّن حصتهن 
  من احملفظة املالية عادة ما تكون أقّل، حيث حتصل النساء على القروض ذات القيمة املالية األقل.

 ● هنــاك ارتفــاع يف نســبة القــروض املتعثــرة لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، ويعــود ذلــك يف أغلبــه إلــى تداعيــات جائحــة 
  كورونا، وتأثر بعض املشاريع اإلنتاجية بها. 

 ● تعتمــد مؤسســات اإلقــراض الصغيــر اإلجــراءات املوحــدة الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية بشــأن احتســاب القــروض 
  املتعثرة واملعدومة، إال أّن هناك تباينا فيما يتعلق باحتساب القروض املعدومة.

 ● تقــوم أغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بإجــراءات إضافيــة مــن أجــل التأكــد مــن املائمــة املاليــة لــدى املقترضــن، بحيــث 
   أًنهــا ال تكتفــي باالعتمــاد علــى فحــص الســجل االئتمانــي للمقتــرض، بــل تقــوم بجمــع معلومــات حــول القــدرة املاليــة لــه مــن 

  امليدان، كما تقوم بزيارة ميدانية للمشروع املنفذ او املنوي تنفيذه.

 ● تقــّدم أغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر تســهيات للنســاء، لتمكينهــن مــن تلقــي خدمــة التمويــل املالــي مــن تلك املؤسســات، 
  كما تعتمد إجراءات تفضيلية متنوعة بهذا اخلصوص.

 ● هنــاك توجــه إيجابــي مــن قبــل ســلطة النقــد نحــو العمــل علــى صياغــة مؤشــرات لتصنيــف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، 
  بشأن متكن املرأة اقتصادياً.

 ● هنــاك توجــه إيجابــي لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر نحــو زيــادة توظيــف النســاء يف تلــك املؤسســات، وتبنــي إجــراءات 
  تفضيلية بهذا الشأن.

 ● تعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر وســلطة النقــد الفلســطينية واالحتــاد الفلســطيني لشــركات اإلقــراض علــى تبنــي مســودة 
   النــوع االجتماعــي، وإعــداد مســودة خاصــة بــكل مؤسســة تهــدف إلــى اتخــاذ إجــراءات نحــو متكــن النســاء مــن احلصــول علــى 

  القروض، وزيادة نسبتهن يف الوظائف وخاصة العليا منها.
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2. اإلطار التشريعي لعمل مؤسسات اإلقراض الصغير:

 ● تتوفــر القوانــن واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد والتــي مــن شــأنها ان تعــزز مــن احلوكمــة يف عمــل 

  مؤسسات اإلقراض الصغير، حيث تتضمن كافة التفاصيل املتعلقة بعمل تلك املؤسسات.

 ● علــى الرغــم مــن توفــر اإلطــار التشــريعي املتكامــل لتنظيــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، اال أًن العمــل وفــق أحــكام 

ــه ال يراعــي  ــك املؤسســات، إال أّن ــى تل ــا عل ــم )9( لســنة 2010 بشــأن املصــارف، وبالرغــم مــن انطباقه ــون رق ــرار بقان    الق
   خصوصيــة طبيعــة عمــل تلــك املؤسســات التــي ال تقتصــر علــى خدمــة اإلقــراض، بــل تتعدهــا نحــو أهــداف تنمويــة وأهــداف 

  التمكن االقتصادي للفئات املهمشة.

 ● توفــر التعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد آليــة فعالــة ملواكبــة التطــورات يف عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، بحيــث 
   متّكــن تلــك املؤسســات مــن االســتمرار يف تقــدمي خدمــة اإلقــراض بالشــكل األفضــل، وتــايف أًيــة إشــكاليات او ثغــرات قانونيــة 

  يف العمل.

 ● تقــوم ســلطة النقــد بدراســة التعليمــات بشــكل جيــد مــن خــال قســم التعليمــات، وتعرضهــا للتشــاور مــع مؤسســات اإلقــراض 
  الصغير، ومع االحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض، وذلك قبل إصدارها بصورتها النهائية.

 ● يشــّكل دليــل احلوكمــة لعمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر الصــادر ضمــن تعليمــات ســلطة النقــد اطــاراً شــامًا وتفصيليــا 
   لتعزيــز احلوكمــة يف عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وخاصــة أًنــه يشــكل املرجعيــة األساســية ألدلــة احلوكمــة اخلاصــة 

  بكل مؤسسة إقراض.

3. اإلطار املؤسسي لعمل مؤسسات اإلقراض الصغير:

ــث إجــراءات  ــن حي ــك م ــر، وذل ــراض الصغي ــم عمــل مؤسســات اإلق ــال يف تنظي ــدور فع ــد الفلســطينية ب ــوم ســلطة النق  ● تق
  الترخيص، وتوفير مناذج مختلفة ميكن تلك املؤسسات من استخدامها يف عملها.

ــة  ــوم برقاب ــث تق ــر، بحي ــراض الصغي ــل مؤسســات اإلق ــى عم ــة عل ــال يف الرقاب ــدور فع ــد الفلســطينية ب ــوم ســلطة النق  ● تق
   مكتبيــة مــن خــال مراجعــة تقاريــر تلــك املؤسســات، وتقــوم بإجــراءات رقابيــة وميدانيــة، عــن طريــق زيــارات بغــرض التدقيــق 

  والتفتيش على أعمالها، وفرض غرامات على املؤسسات التي تخالف القوانن واألنظمة والتعليمات.

 ●  حتــرص ســلطة النقــد علــى تعزيــز احلوكمــة يف عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر وفــق املعاييــر الدوليــة الفضلــى، وتلــزم 
  تلك املؤسسات بتعين ضابط امتثال يكون حلقة الوصل بن تلك املؤسسات وسلطة النقد.

 ● حتــرص ســلطة النقــد علــى زيــادة فعاليــة عمــل مؤسســات اإلقــراض، مــن خــال التحــول مــن النظــام الورقــي يف العمــل إلــى 

  النظام االلكتروني، وأصدرت تعليمات متعددة حول هذا األمر.

 ● تــرى بعــض مؤسســات اإلقــراض الصغيــر ان بعــض التعليمــات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا ســلطة النقــد يف إطــار دورهــا 
   االشــرايف والتنظيمــي والرقابــي، تربــك تلــك املؤسســات، وخاصــة أًن تنفيــذ تلــك التعليمــات يكــون محــدداً بفتــرات زمنيــة، قــد 

  تكون غير كافية، او أًن تلك التعليمات واإلجراءات يكون لها تكلفة مالية ال تكون تلك املؤسسات جاهزة مالياً لتنفيذها.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض بشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة واحلــد األدنــى لعــدد أعضائهــا، والشــروط األخــرى التــي يجــب 
   أن تتوفــر فيهــم، كاملؤهــات واخلبــرات واالختصاصــات، كمــا تلتــزم بطريقــة تشــكيل تلــك اجملالــس والتــي جتــري عــن طريــق 

  االنتخابات من قبل الهيئة العامة.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض بتشــكيل اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، وباحلــد األدنــى لعــدد أعضائهــا، اال أًن نســبة 
   االلتــزام باحلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات ســنوياً تكــون أقــّل، حيــث أًن هنــاك بعــض اللجــان لــم تصــل إلــى االحــد األدنــى 

  من هذه االجتماعات.
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 ● هنــاك التــزام كبيــر مبــدة عضويــة مجلــس اإلدارة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، بــل إّن بعضهــا يقــوم بتغييــر العضويــة 

  بأقل من 4 سنوات وهي احملددة وفق القانون، وذلك بهدف تعزيز احلوكمة يف عمل تلك املؤسسات.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بجميــع اإلجــراءات املتعلقــة بتعيــن املســؤولن الرئيســين لديهــا، واحلصــول علــى 
  مصادقة سلطة النقد بشأنهم.

 ● يتمتــع املســؤولون الرئيســيون يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر باملواصفــات واملؤهــات واخلبــرات واالختصاصــات املناســبة، 
  والتي متكنهم من إدارة تلك املؤسسات بكفاءة عالية.

ــاءة  ــك املؤسســات بكف ــة إلدارة تل ــة الكافي ــن والوحــدات اإلداري ــن املوظف ــراض عــدد م ــب مؤسســات اإلق ــدى أغل ــر ل  ● يتوف
  وفعالية، كما أًن هناك نوعا من التناسب املقبول بن عدد الوحدات اإلدارية وعدد املوظفن وعدد الفروع.

 ● يتوفــر لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر الوظائــف املتخصصــة وامللزمــة بهــا مــن قبــل ســلطة النقــد الفلســطينية كضابــط 
   االمتثــال، ومكافحــة غســيل األمــوال، واملدقــق الداخلــي، وموظــف لتلقــي الشــكاوى، وموظــف حمايــة حقــوق العمــاء، وغيرهــا 

  من الوظائف التي تأتي يف إطار تعزيز احلكومة يف عمل تلك املؤسسات.

ــك  ــل تل ــر مث ــي تعتب ــاك بعــض املؤسســات الت ــد، إأل أًن هن ــل ســلطة النق ــن قب ــة م ــف امللزم ــر الوظائ ــن توف ــى الرغــم م  ● عل

   الوظائــف تزيــد مــن التكلفــة املاليــة علــى املؤسســة، وتــرى يف إمكانيــة قيــام بعــض املوظفــن يف وحــدات معينــة مبهامهــا دون 
  إضافة تكاليف مالية.

 ● يقــوم االحتــاد الفلســطيني ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر بــدور إيجابــي بشــأن تعزيــز احلوكمــة يف عمــل مؤسســات اإلقــراض 
   الصغيــر. كمــا أّنــه يعتبــر املمثــل ملؤسســات اإلقــراض أمــام اجلهــات األخــرى، ويعمــل علــى حشــد املــوارد املاليــة، وتوحيــد رؤيــة 

  مؤسسات اإلقراض نحو التنمية والتمكن االقتصادي.

 ● علــى الرغــم مــن نشــأة االحتــاد الفلســطيني ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر منــذ عــام 2002، إال أًنــه مــا زال بــا مقــّر، ولديــه 

  موظف واحد، وهذا يؤثر سلباً على إمكانية قيامه بدوره املنوط به.

4. بيئة النزاهة

 ● تتوفــر لــدى اغلــب مؤسســات اإلقــراض مدونــة ســلوك وظيفــي او أخاقــي خاصــة بهــا، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز النزاهــة يف 
   عمــل تلــك املؤسســات. وتتوفــر ضمــن ادلــة وإجــراءات عمــل لتلــك املؤسســات، ويتــم إطــاع املوظفــن عليهــا وخاصــة اجلــدد 

  منهم، كما أًن االلتزام بها يكون ضمن معايير تقييم األداء السنوي للموظفن.

 ● هنــاك عقوبــات وإجــراءات تأديبيــة تعتمدهــا مؤسســات اإلقــراض الصغيــر خلــرق احــكام مدونــات الســلوك، إال أًنــه ال توجــد 

  إجراءات حتفيزية بخصوص االلتزام بها.

 ● تقــوم اغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مبتابعــة مــدى االلتــزام بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات مــن خــال جلنــة احلوكمــة 
  والترشيح لديها، ومن خال ضباط االمتثال ومكافحة غسيل األموال، وتوثق ذلك يف محاضر اجتماعات جلنة احلوكمة.

ــى العهــدة،  ــى مواردهــا، كتوقيــع املوظــف وتعهــده يف احلفــاظ عل  ● تقــوم أغلــب مؤسســات اإلقــراض بإجــراءات للحفــاظ عل
   أي مــا يســتخدمه مــن املــواد واالدوات اخلاصــة بعمــل املؤسســة، إضافــة إلــى تضمــن ذلــك األمــر يف مدونــة الســلوك ودليــل 
   احلوكمــة اخلــاص باملؤسســة. كمــا تتبــع تلــك املؤسســات إجــراءات محــددة بشــأن املشــتريات والعطــاءات عــن طريــق تشــكيل 

  جلنة خاصة بهذا األمر.

 ● هنــاك بعــض املؤسســات التــي تعتمــد سياســة تغييــر أعضــاء جلــان املشــتريات والعطــاءات بــن فتــرة واخــرى، فيمــا ان هنــاك 

  مؤسسات أخرى ال تقوم بذلك.
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ــة بشــأن اإلبــاغ عــن شــبهات الفســاد، ومــا  ــات محــددة او مكتوب ــر آلي ــدى أي مــن مؤسســات اإلقــراض الصغي  ● ال تتوفــر ل

   يتوفــر يتعلــق بانتهــاكات قواعــد العمــل يف تلــك املؤسســات، او بجرائــم غســيل األمــوال، رغــم أًن هنــاك إشــارة إلــى الفســاد 
  يف بعض مدونات السلوك وادلة احلوكمة.

 ● تتوفــر لــدى أغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر تعليمــات مكتوبــة يف مدونــات الســلوك وادلــة احلوكمــة حــول التعامــل مــع 
   الهدايــا، وتتبــع إجــراءات مشــددة بهــذا األمــر، وخاصــة تلــك الهدايــا التــي تقــدم مــن قبــل متلقــي اخلدمــة، وهنــاك إجــراءات 

  عقابية بهذا الشأن.

 ● تتبــع اغلــب مؤسســات اإلقــراض إجــراءات محــددة بشــأن احلــد مــن تضــارب املصالــح، وتعلــن بشــكل مكتــوب عــن أي تضــارب 
  مصالح محتمل سواء على صعيد احلصول على القروض، او ما يتعلق بالفصل بن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 ● تتبــع أغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر إجــراءات محــددة بشــأن تعيــن املستشــارين واملســؤولن الرئيســين واملوظفــن 
   لديهــا، وتقــوم باإلعــان عــن تلــك الوظائــف واجــراء املقابــات عــن طريــق تشــكيل جلنــة، واحلصــول علــى مصادقــة ســلطة 

  النقد يف حال تعين املستشارين او املسؤولن الرئيسين.

 ● تقــوم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بإصــدار تقاريرهــا اإلداريــة واملاليــة الســنوية ورفعهــا إلــى ســلطة النقــد، إال أًن بعضــاً 
  منها يقوم بنشر تلك التقارير. كما تقوم بإعداد التقارير املطلوبة من اإلدارة التنفيذية إلى مجلس اإلدارة.

 ● ال تقــوم مؤسســات اإلقــراض املتخصصــة املســجلة كشــركات غيــر ربحيــة، بتقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة عــن املســاهمن 

  وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفيها إلى هيئة مكافحة الفساد.

 ● تعتمــد أغلــب مؤسســات اإلقــراض الصغيــر إجــراءات محــددة بشــأن منــح القــروض، ويلتــزم أغلبهــا بالفئــات املوجــه اليهــا 
   املنتــج املالــي، وتقــوم بتخفيــض حجــم القــرض وفــق االحتيــاج، ضمــن إجــراءات اإلقــراض املســؤول، وجتنــب حتميــل طالــب 
   القــرض أعبــاء ماليــة إضافيــة، اال أًن بعضهــا يلتــزم بتحديــث ســعر الفائــدة بشــكل دوري، فيمــا أًن مؤسســات أخــرى ال تقــوم 

  بذلك.

ــر  ــر واضحــة، وغي ــدة غي ــة جدي ــا مؤسســات اإلقــراض بشــأن طــرح منتجــات او برامــج مالي ــوم به ــي تق  ● إًن اإلجــراءات الت
  موحدة، مما يؤدي إلى فائض يف العرض على بعض املنتجات، ونقص يف الطلب على منتجات أخرى.

 ● تقــوم أغلــب مؤسســات اإلقــراض بعقــد اجتماعــات للجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، إّلا أّنهــا ال تلتــزم باحلــد األدنــى لعــدد 
  االجتماعات السنوية التي تعقدها اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

5. بيئة الشفافية

 ● تلتــزم أغلــب مؤسســات اإلقــراض الشــفافية حــول املعلومــات املتعلقــة بالقــروض، حيــث تقــّدم معلومــات حــول املنتجــات بلغــة 
   ســهلة وواضحــة، وحجــم القــرض لــكل منتــج، وحتديــد الفئــات املســتهدفة لــكل منتــج، إال أًن بعــض املؤسســات تقــوم بعــرض 

  نسبة الفائدة يف مكان بارز، وقليل منها يقدم عرضا مبدئيا مكتوبا حول القرض.

 ● تتوفــر مواقــع الكترونيــة لــكل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، إال أًن واحــدة فقــط، موقعهــا االلكترونــي شــبه معطــل، وتقــوم 
   أغلــب املؤسســات بنشــر رســالة تعريفيــة باملؤسســة، ومعلومــات حــول مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، واملنتجــات املاليــة 
   التــي تقدمهــا. إال أًن مؤسســة واحــدة فقــط تقــوم بنشــر مدونــة الســلوك ودليــل احلوكمــة اخلاصــن بهــا، وال تقــوم أي مــن 
   تلــك املؤسســات بنشــر نظامهــا الداخلــي، كمــا أًن ثلــث تلــك املؤسســات فقــط تقــوم بنشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة اخلاصــة 

  بها.

 ● ال تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية بنشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن التقاريــر اخلاصــة مبؤسســات اإلقــراض 

  الصغير عبر موقعها االلكتروني او بأّية وسيلة أخرى.
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 ● يقــوم االحتــاد الفلســطيني لشــركات اإلقــراض الصغيــر بنشــر مؤشــرات ماليــة صــادرة عــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وال 
   يقــوم بنشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة او أي مــن التقاريــر األخــرى حــول تلــك املؤسســات. كمــا أًن تلــك املؤشــرات التــي يقــوم 
   بنشــرها االحتــاد ال تشــمل جميــع مؤسســات اإلقــراض، كمــا أّنــه لــم يتــم نشــر تلــك املؤشــرات يف الفتــرة مــا بــن الربــع األول 

  من العام 2019، ولغاية الربع الثاني لعام 2022، حيث استأنف االحتاد بنشر تلك املؤشرات.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مبعاييــر منــح املكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وذلــك وفقــاً ملــا جــاء يف نظامهــا 
  األساسي، ودليل احلوكمة اخلاص بها، وتعتمد أغلب تلك املؤسسات نظام املكافأة لكل جلسة.

ــع املعلومــات املتعلقــة  ــر باإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة لديهــا، وتتضمــن جمي ــب مؤسســات اإلقــراض الصغي ــزم اغل  ● تلت
  بالوظيفة، وبعضها يعلن عبر الصحف، او عبر موقعها االلكتروني، وأغلبها يعلن عبر املواقع اإللكترونية املتخصصة.

 ● ال تتوفــر يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر أنظمــة مكتوبــة او أدلــة إجرائيــة حــول احلــق يف الوصــول إلــى املعلومــات، إال أًن 

  ما هو متوفر، قد جاء ضمن مدونات السلوك وادلة احلوكمة، ويتناول إجراءات احلفاظ على سرية املعلومات.

6. بيئة املساءلة.

ــر  ــع التقاري ــزم برف ــا تلت ــد، كم ــى ســلطة النق ــة إل ــر املطلوب ــة التقاري ــع كاف ــر برف ــراض الصغي ــب مؤسســات اإلق ــزم أغل  ● تلت
   املطلوبــة مــن اإلدارة التنفيذيــة إلــى مجلــس اإلدارة، ورفــع تقريــر مدقــق احلســابات اخلارجــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة إلــى 

  الهيئة العامة، ورفع محاضر اجتماعات الهيئة العامة إلى مجلس اإلدارة.

 ● يتوفــر لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر دائــرة للتدقيــق الداخلــي، تتمتــع باالســتقالية عــن اإلدارة التنفيذيــة، وتقــوم تلــك 
   املؤسســات بتعيــن املدقــق الداخلــي ضمــن إجــراءات واضحــة وشــفافة عــن طريــق اإلعــان، وحتصــل علــى موافقــة ســلطة 

  النقد قبل التعين.

 ● ال تتدخــل اإلدارة التنفيذيــة لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف عمــل املدقــق الداخلــي، ولكــن ميكنهــا االطــاع علــى عملــه 

  دون أن يكون لها احلق يف التدخل فيه. كما يتوفر لدى تلك املؤسسات دليل او ميثاق للتدقيق.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بتعيــن شــركة تدقيــق خارجيــة، لتقــوم بالتدقيــق يف أعمالهــا حســب تعليمــات ســلطة 
   النقــد، وتقــوم أغلــب تلــك املؤسســات بتعيــن شــركة التدقيــق عــن طريــق اســتدراج العــروض، وتلتــزم مؤسســات اإلقــراض 
   بتغييــر شــركة التدقيــق كل خمــس ســنوات كحــد اقصــى، وتقــوم بعــض مــن تلــك املؤسســات بتغييــر شــركة التدقيــق خــال 

  مدة أقّل.

 ● توفــر ســلطة النقــد كافــة النمــاذج والكشــوفات التــي يتوجــب علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر االلتــزام بهــا يف رفــع بعــض 
  التقارير، كما متارس دورها الرقابي وفق معايير دولية يف التدقيق املالي.

ــراض  ــراض مــن مؤسســات اإلق ــة اإلق ــون خدم ــن يتلق ــة العمــاء الذي ــة نحــو حماي ــا الرقابي ــد إجراءاته  ● توجــه ســلطة النق
   الصغيــر، بحيــث تراقــب مــدى التــزام تلــك املؤسســات باإلجــراءات بشــكل تفصيلــي، وتقــوم بفــرض غرامــات ماليــة حــول ايــة 

  مخالفات.

 ● ال تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد بــأي دور رقابــي علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، ولــم يســبق لهــا التدقيــق او التفتيــش يف 

  أعمال تلك املؤسسات.

ــر  ــى مؤسســات اإلقــراض املســجلة كشــركات غي ــة عل ــه بالرقاب ــة مبمارســة صاحيات ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب  ● يقــوم دي
   ربحيــة، ويقــوم بالتدقيــق يف أعمالهــا املاليــة واإلداريــة، ويصــدر تقاريــره بهــذه اخلصــوص. ولكنــه ال يقيــم مــدى التزامهــا 

  باألهداف االجتماعية املتعلقة بإقراض الفئات املهمشة يف املمارسة.
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 ● هنــاك إشــكالية يف انطبــاق أحــكام قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد، وأحــكام قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بشــكل 

   جزئــي علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، وعــدم انطباقــه علــى الغالبيــة العظمــى املســجلة كشــركات ربحيــة، رغــم أًن تلــك 
  املؤسسات تعمل يف نفس قطاع اإلقراض الصغير، وذات أهداف تنموية.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض بتلقــي الشــكاوى مــن اجلمهــور، وباإلجــراءات املتعلقــة بذلــك، إال أًن أغلبهــا ال يوفــر إجــراءات 
   تقــدمي الشــكاوى يف مــكان بــارز، او أدلــة إجرائيــة بهــذا اخلصــوص. ولكــن توفــر مؤسســات اإلقــراض صندوقــاً للشــكاوى يف 

  كل فرع او مكتب.

 ● تلتــزم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر باملــدد املتاحــة ملتابعــة الشــكاوى واحملــددة بعشــرة أيــام كحــّد أقصــى، كمــا تلتــزم بتقــدمي 
   الــردود، وتلتــزم بالنمــوذج املوحــد لتقــدمي الشــكاوى الصــادر عــن ســلطة النقــد، كمــا تقــوم برفــع تقريــر ربعــي حــول الشــكاوى 

  املقدمة واإلجراءات حولها. ويتوفر لديها موظف ملتابعة الشكاوى.

 ● هنــاك تبايــن لــدى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر يف إجــراءات متابعــة الشــكاوى، وال تتوّفــر إجــراءات موحــدة جلميــع 

  مؤسسات اإلقراض.

 ● تقــوم ســلطة النقــد الفلســطينية مبعاجلــة الشــكاوى علــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر التــي تردهــا، وتعمــل علــى إيجــاد 
  حلول لها، مبا يضمن حقوق العماء. 
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◄ التوصيات :

1. التوصيات املوجهة إلى سلطة النقد الفلسطينية:
 ● إيجــاد آليــات محــددة وموحــدة بشــأن اعتمــاد منتجــات ماليــة جديــدة مــن قبــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، بحيــث تقــدم 
   تلــك املؤسســات دراســة كاملــة حــول املنتــج وأهدافــه وكل الشــروط املتعلقــة بــه، لتقــوم ســلطة النقــد بإجــراء تدقيــق يف املنتــج 

  واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

 ● تشــجيع مؤسســات اإلقــراض علــى التوجــه بنســبة أكبــر نحــو القــروض التــي متول مشــاريع إنتاجية، خاصــة املتعلقة باألهداف 
ــة االســتهاكية  ــل املنتجــات املالي ــة(، والتقليــل مــن القــروض املوجهــة لتموي ــة )النســاء والشــباب واألماكــن النائي    االجتماعي

  لألفراد، وأن تراقب املنتجات االستهاكية ذات القيمة املضافة املنخفضة، كتمويل مشاريع السفر ألغراض النقاهة.

 ● تنفيــذ القيــام بعمليــة تصنيــف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر وفــق املؤشــرات واملعاييــر التــي تعمــل عليهــا ســلطة النقــد، بشــأن 
  استهداف تلك املؤسسات بشكل حقيقي لتمكن املرأة اقتصادياً.

 ● ان تعمــل ســلطة النقــد علــى مشــروع قانــون خــاص بتنظيــم عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، أو اعتمــاد نظــام خــاص، 
   كبديــل عــن قانــون املصــارف، بحيــث تتــواءم أحــكام مشــروع القانــون املذكــور مــع طبيعــة عمــل مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، 

  وأن ينّص بشكل وضح عن آليات لإلباغ عن شبهات الفساد.

 ● ضــرورة قيــام ســلطة النقــد بدراســة التكلفــة املاليــة ألي مــن التعليمــات املوجهــة إلــى مؤسســات اإلقــراض الصغيــر، والبحــث 

  عن آلية ملساعدة املؤسسات التي ليس لديها القدرة املالية على تنفيذ تلك التعليمات.

 ● ان تتعامــل ســلطة النقــد مبرونــة فيمــا يخــّص التعليمــات املتعلقــة بتخصيــص موظــف محــدد لبعــض القضايــا، كإلــزام 
   مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بتعيــن موظــف ملتابعــة حقــوق العمــاء، وأن تكتفــي بإيــاء بعــض مهــام الوظائــف اجلديــدة التــي 

  تشكل عبئاً ماليا على املؤسسة إلى موظف متوفر اصًا، إلى حن توّفر القدرة املالية لدى املؤسسة.

 ● أن تقــوم ســلطة النقــد بإلــزام مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بنشــر تقاريرهــا املاليــة واإلداريــة عبــر مواقعهــا االلكترونيــة، وأن 
  تقوم سلطة النقد بنشر تلك التقارير عبر موقعها االلكتروني.

 ● أن تقــوم ســلطة النقــد باملطالبــة بتوحيــد املرجعيــة الرقابيــة لــدى مؤسســات اإلقــراض، وتوحيــد مرجعيــة التأســيس فيهــا، 
  وتعميم تلك املرجعيات الرقابية على كافة مؤسسات اإلقراض.

2. التوصيات املوجهة إلى مؤسسات اإلقراض الصغير:

 ● التنســيق بــن مؤسســات اإلقــراض الصغيــر قبــل اإلعــان عــن أي منتــج مالــي جديــد، بحيــث يؤخــذ باالعتبــار مــدى توفــر ذلك 
   املنتــج لــدى تلــك املؤسســات، والبحــث عــن منتجــات إبداعيــة جديــدة، خاصــة التعاونيــة التــي تســتهدف الفئــات االجتماعيــة 

  األقل حظاً او التي تفتقر إلى القدرة على الوصول إلى خدمات اإلقراض من املصارف.

● ضرورة االلتزام مبعايير احتساب القروض املتعثرة واملعدومة، وأن يتم احتسابها ضمن احملفظة املالية وفق األصول.

 ● ضــرورة االلتــزام باألحــكام املتعلقــة باجتماعــات اللجــان املنبثقــة عــن مجالــس اإلدارة، وخاصــة االلتــزام باحلــد األدنــى لعــدد 

  االجتماعات السنوية لتلك اللجان.

ــادة االهتمــام بتدريــب املوظفــن علــى مدونــات الســلوك، وعــدم االكتفــاء باطــاع املوظفــن اجلــدد وتوقيعهــم   ● أن تقــوم بزي
  على االلتزام بأحكامها.

● أن تلتزم بتغيير أعضاء جلان املشتريات والعطاءات لديها بن فترة وأخرى؛ لزيادة درجة النزاهة يف عملها.
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 ● أن يلتــزم أعضــاء مجالــس اإلدارة ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر املســجلة كشــركات غيــر ربحيــة وموظفوهــا بتقــدمي اقــرارات 
  الذمة املالية إلى هيئة مكافحة الفساد.

● أن تلتزم مؤسسات اإلقراض الصغير بعملية التحديث الدوري لنسبة الفائدة على القروض التي تقدمها.

 ● أن تقــوم مؤسســات اإلقــراض الصغيــر التــي لديهــا مواقــع الكترونيــة معطلــة بتحديثهــا، وأن تقــوم بااللتــزام بنشــر مدونــات 
   الســلوك وأدلــة احلوكمــة اخلاصــة بهــا، وأنظمتهــا الداخليــة، ونشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة، وأّيــة بيانــات ومعلومــات أخــرى 

  تخّص املؤسسة؛ لزيادة الشفافية يف عملها.

 ● أن تولــي مؤسســات اإلقــراض الصغيــر مزيــدا مــن االهتمــام بشــأن حــق اجلمهــور يف الوصــول إلــى املعلومــات، وذلــك مــن 
ــن اإلتاحــة يف  ــة خاصــة باحلــق يف الوصــول علــى املعلومــات، ويتضم ــن حيــث االطــاع، وأن تصــدر أدل ــث النشــر، وم    حي
   االطــاع علــى املعلومــات التــي تخــص املؤسســة، فيمــا تشــكل الســرّية االســتثناء، وأن توفــر موظفــاً مختصــاً بتوفيــر املعلومــات 

  للجمهور.

 ● توفيــر ادلــة إجرائيــة موحــدة خاصــة بالشــكاوى، وااللتــزام بإعــان إجــراءات تقــدمي الشــكوى يف مــكان بــارز يف فــروع ومكاتــب 
  تلك املؤسسات، وتخصيص موظف مختص بالشكاوى.

 ● أن تلتــزم مؤسســات اإلقــراض باحلــد األدنــى لعــدد االجتماعــات التــي تعقدهــا جلانهــا املنبثقــة عــن مجلــس االدارة خــال 
  السنة، وفقاً ملا جاء يف دليل احلوكمة الصادر عن سلطة النقد.

3. التوصيات املوجهة لالحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير:

 ● ضــرورة العمــل علــى تفعيــل دور االحتــاد، وتوفيــر مقــّر لــه وعــدد كاف مــن املوظفــن لتمكينــه مــن القيــام بــدوره كممثــل عــن 

  مؤسسات اإلقراض الصغير، والدفاع عن حقوق تلك املؤسسات.

ــر  ــر عب ــر الرئيســية اخلاصــة مبؤسســات اإلقــراض الصغي ــة وغيرهــا مــن التقاري ــة واإلداري ــر املالي  ● أن يقــوم بنشــر التقاري
  موقعه االلكتروني، وحتديث تلك التقارير املنشورة بشكل مستمر.

4. التوصيات املوجهة لهيئة مكافحة الفساد:

ــة مكافحــة الفســاد، وأن تتلقــى  ــر املســجلة يف فلســطن، الختصاصــات هيئ  ● ضــرورة إخضــاع مؤسســات اإلقــراض الصغي

  الشكاوى املقدمة ضدها، وأن تقوم مبتابعتها.

 ● أن تقــوم الهيئــة بالطلــب مــن تلــك املؤسســات املذكــورة، تقــدمي اقــرارات الذمــة املاليــة ألعضــاء مجالــس إداراتهــا واملســاهمن 
  فيها وموظفيها إلى الهيئة وفق القانون.

5. التوصيات املوجهة لديوان الرقابة املالية واإلدارية:

 ● أن تشــمل عمليــة التدقيــق يف اعمــال مؤسســات اإلقــراض الصغيــر اخلاضعــة لقانــون الرقابــة املاليــة واإلداريــة، مــدى التزمهــا 
  باألهداف التنموية واالجتماعية والفئات التي تستهدفها وخاصة الفئات املهمشة.

 ● أن تشــمل عمليــة التدقيــق مــدى التــزام مجالــس اإلدارة والهيئــات العامــة يف مؤسســات اإلقــراض الصغيــر بالقوانــن 

  واألنظمة.
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◄ المصادر والمراجع :

القوانني واألنظمة والتعليمات:

● الوقائع الفلسطينية، العدد 21، املنشور بتاريخ 1998/1/31، ص5
● الوقائع الفلسطينية، العدد ممتاز رقم 4، املنشور بتاريخ 2010/11/27، ص 5

● الوقائع الفلسطينية، العدد 93، املنشور بتاريخ 2021/1/25، ص 29
● قرار رقم )132( لسنة 2011 بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات اإلقراض املتخصصة. 

 ● ســلطة النقــد الفلســطينية، تعليمــات رقــم )2( لســنة 2018 بشــأن متطلبــات احلــد االدنــى لإلفصــاح عــن البيانــات املاليــة 

  اخلتامية، الصادر بتاريخ 2018/4/5
● الوقائع الفلسطينية، عدد 136، املنشور بتاريخ 2017/9/25، ص 5

● الوقائع الفلسطينية، العدد 53، املنشور بتاريخ 2005/2/28، ص 75
● الوقائع الفلسطينية، العدد 136، املنشور بتاريخ 2017/9/25، ص 5  

● سلطة النقد الفلسطينية، »تعليمات رقم )2( لسنة 2016 بشأن االقراض املسؤول«، رام اهلل، فلسطن

الكتب:

 ● حنــن جــال الدمــاغ، دور التمويــل يف تنميــة املشــاريع الصغيــرة، دراســة تطبيقيــة علــى املشــاريع النســائية املمولــة مــن 

  مؤسسات اإلقراض يف قطاع غزة. غزة، فلسطن. 2010
 ● ماركــو اليــا، التمويــل متناهــي الصغــر: نصــوص وحــاالت دراســية، ترجمــة فــادي قطــان، كليــة اإلدارة، جامعــة تورينــو، 

  إيطاليا، 2006
 ● عامــر جمــال جــرادات، »دور مؤسســات اإلقــراض يف التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

  كلية الدراسات العليا، جامعة القدس، القدس، فلسطن، 2018

األدلة اإلجرائية:

 ● ســلطة النقــد الفلســطينية، »دليــل القواعــد واملمارســات الفضلــى حلوكمــة مؤسســات االقــراض املتخصــص يف فلســطن«، 

  الصادر بتاريخ 2017/11/23، 
● مؤسسة أكاد للتمويل والتنمية، »مدونة السلوك األخاقي«، رام اهلل، فلسطن، 2015

● الفلسطينية لإلقراض والتنمية، »مدونة السلوك الوظيفي«، رام اهلل، فلسطن، 2015

التقارير

●  سلطة النقد الفلسطينية، »اإلطار االستراتيجي للتمويل األصغر 2019-2023«، رام اهلل، فلسطن، 2019

● املؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2020«، رام اهلل، فلسطن. 2021
● مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض، التقرير السنوي 2020، رام اهلل، فلسطن. 2021 

● سلطة النقد الفلسطينية، »االستقرار املالي 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021

 ● االحتــاد الفلســطيني لشــركات اإلقــراض الصغيــر ومتناهــي الصغيــر، »تقريــر الربــع األول للعــام 2019، مؤشــرات األداء 
  ملؤسسات اإلقراض الصغير«. رام اهلل، فلسطن، 2020

● الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن، »التقرير السنوي 2019«، رام اهلل، فلسطن، 2020
● ديوان الرقابة املالية واالدارية، »التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واالدارية 2020«، رام اهلل، فلسطن، 2021

● ديوان الرقابة املالية واإلدارية، »التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية 2021«، رام اهلل، فلسطن، 2022
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املواقع االلكترونية:

  www.pma.ps :املوقع االلكتروني لسلطة النقد الفلسطينية ●
 www.palmfi.ps:املوقع االلكتروني لاحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر ●

 www.reef.ps :املوقع االلكتروني ملؤسسة ريف خلدمات التمويل الصغير ●
 www.alibdapalestine.com :املوقع االلكتروني ملؤسسة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر ●

 www.acad.ps :املوقع االلكتروني ملؤسسة أكاد للتمويل والتنمية ●
 www.vitas.ps :املوقع االلكتروني ملؤسسة فيتاس فلسطن لإلقراض الصغير ●

 ،www.unrwa.org/content/microfinance-department :املوقع االلكتروني لدائرة التمويل الصغير يف وكالة الغوث ●
www.zaytona.com :املوقع االلكتروني ملؤسسة الزيتونة للتمويل اإلسامي ●

www.palfmi.ps :املوقع االلكتروني لاحتاد الفلسطيني لشركات اإلقراض الصغير ومتناهي الصغر ●
 www.palpanking.ps :املوقع االلكتروني للمؤسسة املصرفية الفلسطينية ●

www.faten.org :املوقع االلكتروني للفلسطينية لإلقراض والتنمية - فاتن ●
 www.asala.ps :املوقع االلكتروني مؤسسة اصالة للتنمية واالقراض ●

املقابالت: 

 ● مقابلــة مــع الســيد يــزن قزمــار، رئيــس قســم األداء االجتماعــي وحمايــة حقــوق العمــاء للمؤسســة الفلســطينية لإلقــراض 

  والتنمية – فاتن، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/3
 ● مقابلــة مــع الســيدة ماســة خليفــة، مديــرة العاقــات العامــة يف مؤسســة ريــف خلدمــات التمويــل الصغيــر، رام اهلل، فلســطن، 

2022/7/4  
 ● مقابلــة مــع الســيد محمــد خليفــة، اإلدارة العامــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد يف هيئــة مكافحــة الفســاد، رام اهلل، فلســطن، 

2022/7/4  
 ● مقابلــة مــع الســيدة ورود أبــو صبــح، ضابــط االمتثــال ومكافحــة غســيل، والســيدة لونــا ســيف ضابــط اخملاطــر واألداء 

  االجتماعي األموال يف مؤسسة اكاد للتمويل والتنمية، رام اهلل، فلسطن، تاريخ املقابلة: 2022/7/6
ــة مــع الســيد جمــال عــودة، رئيــس قســم الرقابــة علــى مؤسســات اإلقــراض يف ســلطة النقــد الفلســطينية، رام اهلل،   ● مقابل

  فلسطن، 2022/7/19
● مقابلة مع السيدة رشا قواسمي، املدير التنفيذي ملؤسسة اصالة لإلقراض والتنمية، رام اهلل، فلسطن، 2022/7/21

 ● مقابلــة مــع الســيدة هبــة حمارشــة، منســقة البرامــج يف االحتــاد الفلســطيني ملؤسســات اإلقــراض )شــراكة(، رام اهلل، 

  فلسطن، 2022/7/21.

ورش العمل:

●  »ورشة عمل ملناقشة مسودة التقرير«، االئتاف من اجلل النزاهة واملساءلة – أمان، رام اهلل، فلسطن، 2022/9/27.



الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة؛ ائتــاف عــدٍد مــن المنظمــات األهليــة الفلســطينية 
التــي عملــت علــى تنســيق جهودهــا الراميــة لتعزيــز نظــم المســاءلة ومبــادئ الشــفافية فــي إدارة المــال 
العــام وبشــكل خــاص الموازنــة العامــة. ويتبنــى الفريــق منهــج عمــل يقــوم علــى الشــراكة الفاعلــة مــع 
جميــع المعنييــن فــي مجــال إدارة المــال العــام بمــن فيهــم وزارة الماليــة والمؤسســات الحكوميــة ذات 

العاقــة فــي عمليــة التخطيــط؛ لتحقيــق األهــداف العامــة التاليــة:
 • تعزيز الشــفافية من حيث نشــر المعلومات الخاصة بالسياســة المالية واإلنفاق الحكومي واإليرادات 

   العامة، وتعزيز موقع ترتيب فلسطين على المؤشر الدولي لشفافية الموازنة.
• تعزيز نظم المساءلة حول النفقات واإليرادات العامة.

 • إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الماليــة للســلطة الفلســطينية وتحديــد 
    أولويــات اإلنفــاق والتطويــر والخطــط الوطنيــة القطاعيــة بمــا يخــدم مصالــح المواطــن الفلســطيني 

   ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
 • رفــع وعــي المواطــن الفلســطيني بأحــكام قانــون الموازنــة الســنوي وطــرق المشــاركة فــي وضــع 

   السياسات المالية والرقابة عليها لتمكينه من المساءلة حولها.
 • تقديم توصيات لمجلس الوزراء والجهات ذات العاقة بإدارة المال العام بهدف تحسين إدارة المال 
    العــام؛ وذلــك مــن خــال عمليــة التحليــل الــدوري للموازنــة العامة واإلجراءات المالية المتخذة من قبل 

   وزارة المالية التي يقوم بها الفريق األهلي.
تــم تأســيس الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية الموازنــة العامــة عــام 2011، ويضــم فــي عضويتــه عددًا من 
المنظمــات األهليــة القطاعيــة وهــي: ائتــاف أمــان )الســكرتاريا التنفيذيــة للفريــق األهلــي(، مؤسســة 
مفتــاح، مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العامليــن، مركــز إبــداع المعلــم، مركــز العمــل التنمــوي – معــا، اتحــاد 
لجــان العمــل الزراعــي، اإلغاثــة الزراعيــة، اتحــاد لجــان العمــل الصحــي، اتحــاد الصناعــات الغذائيــة، اتحــاد 
الصناعــات الدوائيــة، اتحــاد الغــرف التجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، االتحــاد الفلســطيني للهيئــات المحلية، 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة )مــاس(، مركــز الحيــاة لتنميــة المجتمــع المدنــي، جمعيــة منتــدى 
المثقفين الخيرية، مؤسسة فلسطينيات، معهد أريج، مؤسسة الحق، معهد التعليم المستمر)جامعة 
بيرزيــت(، مركــز دراســات التنميــة IDS ، مؤسســة النيــزك، مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، مؤسســة 
جــذور لإلنمــاء الصحــي واالجتماعــي، مركــز القــدس للحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة، مركــز بيســان 
للبحــوث واإلنمــاء، مؤسســة قــادر للتنميــة االجتماعيــة، جمعيــة تنميــة المرأة الريفية، مؤسســة مســاواة، 
والهيئــة الوطنيــة للمنظمــات األهليــة الفلســطينية، مركــز تطويــر المؤسســات األهليــة، معهــد الحوكمة 
الفلســطيني، صحيفــة الحــدث، جمعيــة بنيــان للتدريــب والتقييــم والدراســات المجتمعيــة، مركــز الصداقــة 
ــال  ــة، المنتــدى االجتماعــي التنمــوي، مركــز األبحــاث والدراســات االســتراتيجية – ب الفلســطيني للتنمي
ثينــك، مركــز الهــدف لحقــوق اإلنســان، المعهــد الفلســطيني لاتصــال والتنميــة، الهيئــة األهليــة لرعايــة 
ــة والصناعيــة والزراعيــة  ــة، واتحــاد الغــرف التجاري ــر الزراعــي، صحيفــة االقتصادي األســرة، العربــي للتطوي

الفلســطينية، باإلضافــة إلــى بعــض الخبــراء االقتصادييــن.


