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  إحصاءات واستقصاءات
  

  دراسة إحصائية
  طرق تمويل اإلسكان املدعوم

  يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  نضال رشيد صبري

  

الضفة الغربية (أهمية قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينة احملتلة  تبرز
باعتباره مقياساً يعكس تطور الوضعين السياسي واالقتصادي، عالوة ) وقطاع غزة

إذ إنه يمثل القطاع الثاين من حيث األهمية بعد القطاع . على أهميته االقتصادية
ة يف األراضي احملتلة، إضافة إىل تقريباً من األيدي العامل% ١٠الزراعي، ويستوعب 

أهميته االجتماعية من حيث توفير اجلو اإلنساين املالئم لتنشئة العائلة العربية 
ويعد القطاع اإلسكاين أكثر القطاعات . الفلسطينية يف أوضاع طبيعية حتفظ كرامتها

وإعاقة  تأثراً وعرضة إلجراءات االحتالل التعسفية، بدءاً باحلد من نشاطه أو جتميده،
منح التراخيص اخلاصة للبناء، أو إعاقة تنفيذ البنية التحتية املطلوبة لتطوير 
مشاريع اإلسكان، وقصرها على خدمة املستعمرات يف الدرجة األوىل، وانتهاء 

بالتدمير املتعمد للوحدات السكنية كعقوبة أمنية فردية أو جماعية، إذ وصل عدد ما 
وتضاعف هذا   ١٩٨١.١وسنة   ١٩٦٧ين سنة وحدة سكنية ما ب ١٣٠٠دمر إىل 

  .اإلجراء عدة مرات منذ االنتفاضة
وبصورة عامة، فإنه يمكن تلخيص خصائص قطاع اإلسكان يف األراضي 

  :الفلسطينية احملتلة على النحو التايل
 .عدم تالؤم الوحدات السكنية املضافة سنوياً مع النمو السكاين -

لتقديم الوحدات السكنية إىل حمدودي عدم وجود أية مؤسسات متخصصة  -
 .الدخل

                                                 
  أستاذ مشارك، ورئيس دائرة احملاسبة يف جامعة بير زيت. 

1   United Nations, Living Conditions of the Palestinian People in the Occupied           
Palestinian Territories (General Assembly, A/38/278, June, 1983), p. 51, from      
 ministry of the Occupied Territories Affairs, Jordan.                                                
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االنخفاض املستمر للوحدات السكنية املتوفرة، لتقادم بعضها وعدم  -
 . صالحيته

 .اكتظاظ الوحدة السكنية من حيث عدد األفراد -

 .نقص التسهيالت واملنافع يف العديد من الوحدات السكنية -

 ٢.من خارج فلسطين الصعوبات الفنية والبيروقراطية لتوفير الدعم املايل -

عدم وجود أي نوع من التخطيط اإلسكاين حملياً أو على مستوى األراضي  -
 .احملتلة

إذ يتكون جانب العرض، من قطاع : خصوصية جانب العرض والطلب -
اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، من مساهمة القطاع اخلاص 

من كل من القطاع ، ومن مساهمة حمدودة %٩٧التي تصل إىل ما يزيد على 
التعاوين والقطاع العام، وذلك يف مقابل طلب متزايد من قبل األُسر الشابة 

املتزوجة حديثاً واألُسر التي ترغب يف حتسين سكنها بسبب زيادة عدد 
ويصل الطلب . أفرادها، أو بسبب استهالك الوحدات املتقادمة، أو املهدومة

ه باملبادرات الذاتية على اإلسكان إىل ضعف العرض املمكن توفير
األول يتعلق بالتمويل املايل، : ويرجع ذلك إىل عاملين رئيسيين. واحمللية

والثاين يتعلق بسياسات االحتالل وبعض النواحي القانونية واإلجرائية 
ومشكلة األراضي، إال إن املساهمة يف حل العامل األول تعطي قطاع 

 .ئه املشكالت األخرىاإلسكان دفعة قوية، على الرغم من عدم إلغا

  
  التعريف باملشكلة

أشارت الدراسات التي أُجريت على قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية   
احملتلة، إىل وجود نقص شديد يف جانب العرض من بناء الوحدات السكنية، وإىل تزايد 

الطلب عليها من قبل كل من األُسر املكونة حديثاً واألُسر التي ترغب يف حتسين 
سكنها، وإىل عدم تمكن التمويل الذاتي احمللي من سد الفارق الشاسع واملتزايد بين 

فعلى سبيل املثال، أوضحت دراسة . جانبي العرض والطلب ألسباب مالية وغيرها
أُجريت بغرض مقارنة جانبي العرض والطلب ملدن خمتارة من الضفة الغربية من 

                                                 
2 United Nations, Living Conditions of the Palestinian People in the Occupied            
Palestinian Territories (General Assembly, A/37/288, June, 1982), paras 34‐38.    
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جانب العرض الفعلي بصورة  ، أن هناك نقصاً يف١٩٨٧إىل سنة  ١٩٦٧سنة 
من جمموع الطلب على % ٤٠متواصلة خالل الفترة حمل الدراسة بمتوسط نسبة 

وأرجعت الدراسة عدم بروز املشكلة بروزاً قوياً إىل سكن األُسر    ٣.الوحدات السكنية
أو هجرة العديد من األُسر الشابة للعمل يف اخلارج /املكونة حديثاً مع ذويها، و

وأعطت الدراسات الالحقة نتائج مشابهة،   ٤.مع األهل عند الزيارة أو العودةواإلقامة 
بما يف ذلك الدراسات الصادرة عن منظمات هيئة األمم املتحدة، مثل دراسة اللجنة 

ودراسة مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    ٥،(ECWA)االقتصادية لغربي آسيا 
(UNCTAD)،صادرة عن مركز األمم املتحدة للمستوطنات والدراسات املتعددة ال  ٦

وقد أشارت هذه الدراسات إىل أن احلاجة تتطلب بناء   ٧.(HABITAT)البشرية  
ثمانية آالف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص احلايل، إضافة إىل عشرين ألف وحدة 

  ١٩٩٤.٨ – ١٩٨٥أخرى ملقابلة النمو الطبيعي وبدل البناء املستهلك سنوياً لفترة 
وحدة سكنية  ٢٧,٠٠٠وأن عدد الوحدات السكنية يف األراضي احملتلة يصل إىل نحو 

من الوحدات السكنية يف األراضي الفلسطينية % ٧٠إضافة إىل أن   ١٩٨٨،٩لسنة 
أو احلد األدنى /احملتلة، بما يف ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، يف حكم املتهدمة و

   ١٠.ملعايير السكن املقبولة عاملياً
وكان للدعم الذي قدم لقطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، من   

من %  ١خالل بنك اإلسكان وبنك التعاون األردين، أثر حمدود جداً مل يصل إىل نسبة 
ويف املقابل، جند أن الدعم . جمموع الوحدات املبنية بتمويل ذاتي، ومل يكتمل معظمها

، واملؤسسات الصحية الوطنية، قد أوجد استقراراً ، املقدم ملؤسسات التعليم العايل

                                                 
نقابة املهندسين وجامعة : فلسطين" (مشكلة اإلسكان يف الضفة الغربية"نضال رشيد صبري،    ٣

 .٥٢، ص )١٩٧٨بير زيت، 
 .٦٨نفسه، ص املصدر   ٤

5   B. AbuKishk, Human Settlements Problems and Social Dimension in the West Bank 

and Gaza Strip (Beirut: United Nations Commission for Western Asia, 1981).        
6   P.G. Sadler and B. AbuKishk, Palestine: Options for Development (United Nations  

Conference on Trade and Development – UNCTAD, 1983).                                     
7       B. AbuKishk, The Contribution of the Housing Sector to the Occupied Territories    

(U.N., HABITAT, 1985).                                                                                            
8    Sadler and AbuKishk, op.cit., p. 42. 
9   AbuKishk, The Contribution of the Housing Sector…, op.cit., p. 13. 
10

  Sadler and AbuKishk, op.cit., p. 41. 
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وضمن استمرار العمل يف هذه املؤسسات، وأعطى نتائج إيجابية على الرغم من تقارب 
األموال اخملصصة للقطاعات الثالثة للفترات املالية نفسها، إضافة إىل غياب أية 

سياسية مؤسسات وطنية متخصصة لدعم قطاع اإلسكان، مع وجود املعوقات ال
واإلدارية والتنفيذية املتمثلة يف مشكلة بيع ونقل ملكية األرض، والقيود على منح 

رخص البناء، واالرتفاع املتزايد لتكلفة بناء الوحدات، وزيادة عدد املستعمرات التي 
إىل إحاطة باملدن والقرى العربية بهدف حصرها ومنع "تهدف، كما ذكر بنفنستي، 

ت العامة الضئيلة املتوفرة، وجتميد أي تطور لهذه التجمعات توسعها واقتسام اخلدما
إضافة إىل توقع إبطاء عملية البناء املمول ذاتياً من قبل الفلسطينيين   ١١،"السياسية

كل ذلك . املقيمين واملغتربين يف الوطن العربي وأميركا، بسبب أوضاع االنتفاضة
  .س سلم األولويات الوطنيةيضع دعم قطاع اإلسكان يف األراضي احملتلة على رأ

من هنا، جاءت فكرة هذه الدراسة لتناقش السبل املثلى من أجل إنعاش 
وتطوير قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، للمساهمة يف تقليص الفجوة 

ويتطلب ذلك بحثاً . يف الوحدات السكنية املطلوبة، ورفع املستوى السكني واملعيشي
رافقت عملية تمويل دعم اإلسكان السابقة، وفحص الطرق األخرى يف األوضاع التي 

املمكنة لتمويل قطاعات اإلسكان اخملتلفة ومزاياها وعيوبها ومدى مالءمتها 
  .لألوضاع احلالية، وجدواها االقتصادية بصورة أولية

  
  أهداف الدراسة

وم تهدف هذه الدراسة، بصورة عامة، إىل مناقشة طرق تمويل اإلسكان املدع  
  :يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي طرق التمويل املستخدمة حالياً، والتي استخدمت حتى اآلن، يف عملية   -١
بناء وحدات السكن يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟ وما هي نسبة مساهمة 

 منها؟كل 

طرق التمويل املستخدمة؟ وما هي والعيوب التي رافقت  ما هي املشكالت  -٢
 فرص إمكان تطويرها وحتسينها؟

                                                 
11

  Meron Benvenisti, The West Bank and Gaza Data Base Project: Pilot Study Report 

(Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1982).                                        
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ما هي طرق التمويل األخرى املمكن استخدامها يف تمويل ودعم قطاع   -٣
اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مع األخذ يف االعتبار األوضاع 

احلالية؟ وما هي فرص ديمومة مثل هذه الطرق، وإمكان استمراريتها 
 ا ذاتياً؟وتمويله

أو التي يمكن أن تعيق طرق /ما هي املشكالت املالية التي اعترضت، و -٤
 التمويل املقترحة لدعم قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة؟

ما هي املشكالت التنفيذية واآللية األخرى التي يمكن أن تعترض عملية  -٥
 تمويل قطاع اإلسكان ودعمه؟

صادر املمكنة، من قطاع فردي وقطاع أعمال وتشمل طرق التمويل جميع امل
وقطاع تعاوين وقطاع عام، مع التركيز على توجيه التمويل لتوفير الوحدات السكنية 

  .من دون إهمال اإلسكان التجاري واملؤسسات اخليرية والعامة
  

  جماالت قطاع اإلسكان

خمتلفة من يضم قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة ثالثة أنواع   
التجمعات السكنية، هي املدن والقرى واخمليمات، ويخضع كل منها لقوانين وأنظمة 

  :إسكان خمتلفة، وتقع حتت سلطات متعددة على النحو التايل
اإلسكان يف املدن، الذي يخضع لصالحيات وأنظمة اجملالس البلدية،  :أوالً 

يف حدود  –متع إىل حد ما وهي جمالس حملية تضم أفراداً منتخبين أو معينين، وتت
بصالحيات إصدار رخص  –اخلرائط الهيكلية املعتمدة من قبل سلطات االحتالل 

جملساً بلدياً يف الضفة الغربية،  ٢٥وتضم اجملالس البلدية . البناء واإلشراف عليه
  .وأربعة جمالس بلدية يف قطاع غزة

اإلسكان يف القرى، ويخضع لصالحيات اجملالس القروية التي تخضع  :ثانياً 
تتمتع ] القرى[بصورة أكبر إلشراف سلطات االحتالل ودائرة التنظيم املركزية، وهي 

جملساً قروياً يف الضفة  ٨٠وتضم اجملالس القروية . بحظ أقل يف البنية التحتية
القرى األخرى التي ال تتمتع  جملساً قروياً يف قطاع غزة، ومئات ١١الغربية، و 

ويعد قطاع اإلسكان يف القرى أقل تطوراً منه يف املدن، من حيث . بسلطات حملية
  .الهياكل التنظيمية، أو اخلدمات األساسية
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اإلسكان يف اخمليمات، الذي يخضع لسلطة وكالة األمم املتحدة إلغاثة : ثالثاً 
وال تتمتع ). UNRWA/ األونروا ( وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى

هذه اخمليمات بأية خدمات أساسية، وبيوتها دون احلد األدنى للمستوى الالئق 
خميمات يف قطاع  ٨خميماً يف الضفة الغربية، و  ٢٠بالوحدات السكنية، وهي تضم 

وبقيت جتمعات . ١٩٨٩ألف فلسطيني بحسب إحصاء سنة  ٣٥٣غزة، يقطنها 
ة إضافة وحتسين على الوحدات القائمة ضمن حدود اخمليم اخمليمات تتمتع بحري

  .وأنظمته ، إىل أن أوقفت السلطات العسكرية احملتلة ذلك
ويمكن تصنيف قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة من حيث 

  :الغرض، على النحو التايل
 رضيف املدن والقرى واخمليمات، حيث يتم البناء بغ قطاع الوحدات السكنية: 

 .بناء وحدات سكنية جديدة لعدم وجود سكن حايل -

 .أو حتسين البناء احلايل/ إضافة، و -

 ).بناء استثماري(التأجير  -

 ).بناء استثماري(إعادة البيع بالتقسيط  -

من % ٩٩ويقع بناء الوحدات السكنية على كاهل القطاع اخلاص، إذ يساهم بنسبة 
ات السكنية يف القرى، وكذلك إضافات وبصورة عامة، يواجه بناء الوحد. حجم البناء

البناء يف اخمليمات، قيوداً شديدة، تارة بحجة عدم وجود خطط هيكلية، وتارة بحجة 
وساهم القطاع التعاوين املدعوم مالياً يف بناء عدة مئات . إعادة التنظيم، وغير ذلك

جداً،  من الوحدات السكنية والتي مل يكتمل معظمها، أي أن مساهمته كانت هامشية
من جماالت % ٩٥وبصورة عامة، فإن قطاع الوحدات السكنية يشكل %.  ١وتقل عن 

  .قطاع اإلسكان كلها
 ال يواجه قطاع اإلسكان التجاري مشكالت حقيقية  :قطاع اإلسكان التجاري

 :يف جمال التمويل، قياسًا بقطاع الوحدات السكنية، وذلك لألسباب التالية

ستثمار، وخصوصاً إذا ما أخذ يف االعتبار ارتفاع معدل العائد على اال  .أ 
 .املبالغ املستردة مقدماً واملقبوضة كمفتاحية

يُعد جماالً رئيسياً لالستثمار والستقطاب رأس املال احمللي،   .ب 
فعلى سبيل املثال، . وخصوصاً بالنسبة إىل املغتربين الفلسطينيين

ون دينار تم ملي ٢٠أوضحت دراسة أولية قام الباحث بها أن ما يقدر بـ 
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 ١٩٨٧استثماره يف منطقة رام الله، يف بناء جممعات جتارية سنة 
 ٢.١٢م ٢٠٠,٠٠٠، بلغت مساحتها التقديرية نحو ١٩٨٨وأوائل سنة 

انخفاض تكلفة البناء التجاري قياساً بالوحدات السكنية، واستخدام   .ج 
 .األرض بصورة مثلى من خالل بناء عدة طوابق

املدن الرئيسية يف البناء التجاري، وذلك املساهمة املهمة لبلديات   .د 
 .كمشاريع استثمارية

املساهمة املهمة لدوائر األوقاف يف هذا القطاع، إذ إن هذه الدوائر   .ه 
 .تخصص ميزانية استثمارية سنوية للبناء التجاري

 يتم تمويل هذا القطاع على أسس جتارية  :قطاع اإلسكان لألغراض الصناعية
بحتة، وينظر إىل تكلفة إنشاء املشاريع الصناعية عند حساب اجلدوى 

وبصورة عامة، فإن هذا القطاع يتم تمويله . االقتصادية ملثل هذه املشاريع
 .من قطاع األعمال، مع حصوله على دعم حمدود لبعض املشاريع

 ٢يف بناء املؤسسات واملدارس، ويشكل  وهو يتمثل :القطاع العام والبلديات  %
من جمموع قطاع اإلسكان يف األراضي احملتلة، وال يساهم يف بناء الوحدات 

 .السكنية

 استطاعت املؤسسات اخليرية واجلامعات الوطنية، يف  :املؤسسات اخليرية
وكان معظم . معظمها، تدبير مصادر مالية لتمويل بعض مشاريعها وأبنيتها

 .ر من متبرعين عرب وهيئات عربيةهذه املصاد

 بما يف ذلك الطرق العامة، ووسائل االتصاالت، والكهرباء  :البنية التحتية
ويخضع هذا النشاط خضوعاً تاماً لسلطات االحتالل، ويتم . وتمديدات املياه

 .تنفيذه وفقاً خلططها وتصوراتها

فلسطينية ملخصاً لقطاعات اإلسكان يف األراضي ال) ١(الشكل رقم ويعرض 
  .احملتلة

  
  
  
  

                                                 
 .دراسة خاصة باملؤلف  ١٢
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  )١(الشكل رقم 
  ملخص قطاعات اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

  ونسبة مساهمة كل منها
  

  قطاعات اإلسكان
  اجملموع

  جانب العرض
  مؤسسات ال تهدف إىل الربح  بلديات وعام  تعاوين  خاص  
  ١  % ٢  % ١  % ٩٦  % ١٠٠ %  

  -  - * * %٩٥  وحدات سكنية
  *  *  -   *  % ٢  جتاري
  -   *  -   *  % ١  صناعي

  *  *  -   -   % ٢  مؤسسات عامة
  

إن هذه الدراسة تهدف إىل مناقشة طرق تمويل اإلسكان املدعوم، املستخدمة 
واملقترحة، والتي تشمل قطاعات اإلسكان كافة، بما يف ذلك قطاع بناء الوحدات 

  .األولوياتالسكنية املنزلية بغرض االستخدام الذي يجب أن يوضع على سلم 
ويمكن أيضاً وضع سلم أولويات فرعي عند النظر يف تمويل الوحدات السكنية 

بحسب الفئات اخملتلفة، والتي يمكن حتديدها بناء على مستوى الدخل وعدد أفراد 
ويتم، وفق سلم . أو نوع مساحة الوحدة السكنية/العائلة وأوضاع السكن احلالية، و

ويل املالئمة لكل فئة، وذلك لتجنب العديد من األولويات هذا، حتديد طرق التم
ويفضل تشجيع تنفيذ نماذج معينة من . السلبيات التي رافقت تمويل بناء الوحدات

 ١٣.الوحدات السكنية قليلة التكلفة

 

  طرق تمويل اإلسكان املدعوم املستخدمة
  يف األراضي الفلسطينية احملتلة

 – ١٩٦٧يمكن تلخيص طرق تمويل اإلسكان املدعوم، املستخدمة خالل الفترة 
  :، على النحو التايل١٩٨٨

                                                 
  :أنظر على سبيل املثال  ١٣

Daud Jabaji, The Applicability of Building System V for Housing Low Income                    
Groups (HABITAT, 1987).                                                                                        
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وتقتصر . يشمل هذا القطاع مصادر مالية حملية وضريبية :تمويل القطاع العام
. مساهمته على بناء املؤسسات العامة واملدارس التعليمية، وليس الوحدات السكنية

 ٤,٥، على سبيل املثال، ما قيمته ١٩٨١ – ١٩٦٧، خالل الفترة وقد بلغت االستثمارات
تقريباً من جمموع استثمارات الفترة لقطاعات % ١ماليين دينار فقط، وهي عبارة عن 

  .اإلسكان كلها

يشكل التمويل الذاتي من قبل الفلسطينيين، املقيمين واملغتربين، : التمويل الذاتي
ن مصادر التمويل لقطاع اإلسكان، وهو يتركز م%  ٩٧املصدر األساسي، ويشكل نحو 

ويرتبط تطوره، زيادة أو نقصاناً، . على تمويل بناء الوحدات السكنية والتجارية
ارتباطاً مباشراً بالوضع السياسي؛ فقد شهد انخفاضاً ملموساً يف السنوات التي تلت 

أثر ومل يتم بعد حتديد . ، ثم عاد إىل وضعه الطبيعي١٩٧٣وحرب  ١٩٦٧حرب 
ويمكن تقدير . االنتفاضة يف تباطؤ التمويل الذاتي لبناء الوحدات السكنية والتجارية

لبناء  ١٩٨١ – ١٩٦٧حجم االستثمارات السنوية يف هذا القطاع خالل فترة 
ديناراً  ٥٠يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بمتوسط تكلفة   ٢،١٤م ٤,٥٧٥,٠٠٠

وتقدر قيمة االستثمارات . مليون دينار أردين ٢٢٩للمتر املربع الواحد، بما يعادل 
ديناراً  ٧٥مليون دينار، على أساس متوسط  ٣٨٧بـ  ١٩٨٨ – ١٩٨١خالل الفترة 

تبين مدى مساهمة كل من وعلى الرغم من عدم وجود دراسة . للمتر املربع الواحد
املقيمين واملغتربين يف هذا اجملال، فإن املالحظ أن نسبة مساهمة املغتربن املقيمين 

وساهم هذا القطاع يف . يف الدول العربية وأميركا تشكل جزءاً رئيسياً يف هذا اجملال
  .بناء الوحدات السكنية يف املدن والقرى على حد سواء، بنسب متقاربة

مُنحت هذه القروض من خالل  :زئي بواسطة قروض مباشرة لألفرادالتمويل اجل
قرضاً بقيمة  ٢١٥٠، وبلغت ١٩٨٥ – ١٩٨١برنامج خاص تم تنفيذه خالل الفترة 

وتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل   ١٥.مليون دينار أردين، لدعم بناء وحدات سكنية ١٣
اإلسكان التعاونية، مثل كما منح بنك اإلسكان قروضاً لبعض جمعيات . بنك اإلسكان

                                                 
14   Israel CBS, Statistical Abstract of Israel 1982 (Jerusalem: Central Bureau of 
Statistics, 1982), p. 766.                                                                                                              
15           HABITAT, Study on the Institutions and Instruments Needed for Financing 

and  
  Implementing a Housing Programme in the Occupied Palestinian Territories                    

(HS/C/10/3), 1987, p. 5.                                                                                         
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 ٣,٠٠٠,٠٠٠جمعية اإلسكان التعاونية يف اخلليل التي حصلت على قرض قيمته 
  .وحدة سكنية ٤٧دينار لبناء 

تم، يف إطار برنامج آخر، دعم إسكان  :التعاوين التمويل اجلزئي بواسطة البنك
دينار  ماليين ٩وحدة سكن تعاونية ما قيمته  ١٣٠٠التعاونيات من خالل منح نحو 

جمعية إسكان تعاونية أُسس معظمها لغرض احلصول على  ٤٢أردين، وُزعت على نحو 
جمعية تعاونية إسكانية يف الضفة الغربية،  ٦٠وبصورة عامة، فإن هناك . القروض

. جمعية مسجلة يف الضفة الغربية ٣٩عضو مسجلة يف األردن، منها  ٢٠٠٠تضم نحو 
وض بسبب مشكالت إدارية، أو بسبب عدم ومل يحصل بعض هذه اجلمعيات على قر

وال توجد جمعيات إسكان تعاونية يف قطاع . توفر األرض، أو بسبب إيقاف البرنامج
  .غزة

وواجهت طرق تمويل دعم اإلسكان بواسطة كل من بنك اإلسكان والبنك   
  :التعاوين، انتقادات عديدة يمكن حصرها على النحو التايل

ة الوحدات السكنية التي دُعمت من خالل ارتفاع تكلفة وكبر مساح  -١
القروض التي قدمت بواسطة البنك التعاوين، على الرغم من كونها وحدات سكن 

فعلى سبيل املثال، إن تكلفة الوحدة السكنية لبعض اجلمعيات التعاونية . تعاونية
وبصورة عامة، يمكن تلخيص تكلفة بناء . وصلت إىل ما يزيد على أربعين ألف دينار

حدة السكن التعاونية، التي تم تنفيذها خالل السنوات العشر املاضية، على النحو و
  ١٦:التايل

 –دينار  ٧٠٠من جمموع الوحدات، وصل متوسط تكلفة الوحدة منها إىل %  ١٥
  .دينار ١٥,٠٠٠

 ١٥,٠٠٠من جمموع الوحدات، وصل متوسط تكلفة الوحدة منها إىل %  ٧٠
  .دينار ٢٥,٠٠٠ –دينار 

 ٢٥,٠٠٠جمموع الوحدات، وصل متوسط تكلفة الوحدة منها إىل  من%  ١٠
  .دينار ٤٠,٠٠٠ –دينار 

دينار  ٤٠,٠٠٠من جمموع الوحدات، وصل متوسط تكلفة الوحدة منها إىل %  ٥
  .دينار ٦٠,٠٠ –

                                                 
 .التعاونية املدعومةاستخلصت هذه األرقام من االطالع على بعض ميزانيات اجلمعيات   ١٦
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من متوسط تكلفة %  ٣٠وهذا يعني أن نسبة القرض مل تساهم يف أكثر من 
يف حين افتُرض أن القرض املمنوح يغطي إنشاء إنشاء الوحدات السكنية التعاونية، 
وإلعطاء فكرة واضحة عن مدى مساهمة القروض . تكلفة وحدة سكنية متوسطة احلجم

املمنوحة يف بناء الوحدات السكنية التعاونية، يمكن فحص ميزانية عمومية إلحدى 
 ١٧نحو فتوضِّح أن متوسط تكلفة الوحدة السكنية هو   ١٧جمعيات اإلسكان التعاونية،

من إجمايل تكلفة البناء، %  ٢٧ألف دينار، وأن مساهمة القرض املمنوح بلغت نحو 
  .من إجمال التكلفة%  ٢٠وأن ثمن األرض شكل 

عدم اكتمال أغلبية الوحدات السكنية املدعومة، ومعظمها بحاجة إىل  -٢
يط وعدم ويرجع ذلك إىل عدم التخط. من قيمة املستثمر حالياً%  ١٠٠مبالغ تزيد على 

 ٧٥و %  ٦٠وتتراوح نسبة الوحدات غير املكتملة ما بين . تقدير التكلفة بصورة دقيقة
وقد أدى ذلك إىل عدم مالءمة . كما تتفاوت نسبة اإلتمام من جمعية إىل أخرى%. 

السكن يف الوحدات التامة، ويف التجمعات التعاونية بصورة عامة، بسبب عدم اكتمال 
  .ورة يف التجمعات السكنية نفسهاالوحدات السكنية اجملا

هناك العديد من االعتراضات األخرى، مثل أحقية بعض املستفيدين من  -٣
القروض، على اعتبار أنهم من ذوي الدخل العايل، وكذلك عدم تخطيط توزيعها 

اجلغرايف مثل التركيز على الضفة الغربية من دون قطاع غزة، وعلى املدن من دون 
ملناطق مثل منطقة رام الله من دون غيرها، إضافة إىل عدم القرى، وعلى بعض ا

توضيح ما إذا كانت هذه املبالغ قروضاً أو منحًا غير مستوردة، وعدم وجود ضمانات 
أو اجلدية يف حتصيلها بغرض تدويرها لدعم /مالئمة السترداد مثل هذه القروض، و

  .إجراءات تقديم الطلب مستفيدين جدد، وصعوبة حتضير املستندات املطلوبة، وتعقيد
وعلى الرغم من االنتقادات أعاله، فإنه يجب أال نتجاهل حقيقة أن هذه 

وكان يمكن . القروض كانت احلافز األساسي على بناء املئات من الوحدات السكنية
جتنب العديد من السلبيات املشار إليها، لو كان هناك أهداف واضحة، ورقابة فعالة 

  .على تنفيذ هذه القروض
  طرق التمويل املقترحة

نظراً إىل األوضاع احلالية، فإنه يمكن تصور وجود عدة خيارات ممكنة تالئم 
أو خدمات أخرى تعمل على /تمويل قطاع اإلسكان من خالل تقديم قروض ميسرة، و

                                                 
 .٣١/٣/١٩٨٧احلسابات اخلتامية جلمعية اإلسكان التعاونية يف اخلليل، يف   ١٧
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وتتراوح هذه الطرق . توفير الوحدات السكنية املالئمة، ودعم قطاعات اإلسكان األخرى
مؤسسات إسكان متخصصة، أو مالية وتعاونية، أو استخدام البلديات بين استخدام 

. واملؤسسات الوطنية القائمة للمساهمة بصورة أو بأخرى يف تمويل قطاع اإلسكان
ملخصاً لطرق التمويل املقترحة، والتي يمكن تفصيلها على ) ٢(ويظهر الشكل رقم 

  :النحو التايل

 بنك إسكان مقترح  - ١

إنشاء بنك إسكان خاص باألراضي احملتلة، قام بها مركز يف دراسة تتعلق ب
، اقتُرح إنشاء بنك إسكان يتم (HABITAT)األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

، وبإيداعات من % ٣٠تمويله برأس مال خاص، وبقروض طويلة األجل بنسبة 
مقره على أن يتم تسجيله، ويكون %. ٧٠املواطنين  الفلسطينيين يف الداخل بنسبة 

خارج فلسطين، وأن يرتبط بوحدات إسكان حملية مثل التعاونيات وبيوت توفير 
ومل توضح الدراسة الطريقة التي يتم بها دفع فوائد اإليداعات التي تشكل   ١٨.حملية

وال تخرج . ، وما إذا كانت هذه اإليداعات موجودة لدى املواطنين يف الداخل% ٧٠
عات عن إمكان تأسيس بنك إسكان من دون اإلشارة الدراسة عن كونها أفكاراً وانطبا

  .إىل جدواها االقتصادية، يف وقت تتحدث عن مشكلة ضمان استرداد القروض
ويف املقابل، فإن أوضاع األراضي احملتلة تتطلب تأسيس بنك إسكان يتصف 

  :باخلصائص التالية
 أن يتكون رأس مال البنك املقترح من منحة غير مستردة، على أال تقل -

قيمته عن نصف مليون دينار أردين، وأال يرتبط منذ البداية بأية 
ويمكن أن تكون منحة . التزامات جتاه أصحاب الودائع أو حملة األسهم

رأس املال من إحدى مؤسسات هيئة األمم املتحدة، كما جاء يف قرار 
الذي حتدث عن تمويل مشاريع  ١٩٧٨لسنة  ٣٣اجلمعية العامة رقم 

أو من إحدى الهيئات   ١٩ع االقتصادية واالجتماعية؛لتحسين األوضا

                                                 
18   HABITAT, op.cit., p. 9. 
19   Briefing Note on Assistance to the Palestinian People through the United Nations 
Development Programme (Executive Office), 1984.                                              
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العربية مثل البنك اإلسالمي للتنمية؛ أو أن يكون جزءاً من قبل بنك 
 ٢٠.تطوير تنموي

أن تتكون املطلوبات األخرى للبنك املقترح من قروض طويلة األجل  -
من دون فوائد، حتى يسهل منح القروض لبناء الوحدات السكنية 

 .بفوائد رمزيةوإعادة تدويرها 

أن يكون مقر البنك خارج فلسطين حتى يتمتع بحرية العمل، على أن  -
يعمل من خالل موظفين معتمدين وملتزمين مباشرة جتاهه، أو من 

خالل بعض املؤسسات احمللية القائمة، مع مالحظة ضرورة تبسيط 
 .اإلجراءات الرتيبة عند دراسة طلبات القروض

مساهمة مملوكة من مؤسسات فلسطينية أن يكون البنك يف شكل شركة  -
اعتبارية، على الرغم من كونه ال يهدف إىل الربح، ويفترض أن يتكون 
رأس ماله من منحة، على أن يعمل على أسس جتارية تتصف بالكفاءة 

 .والفعالية

أن يهدف إىل خدمة األفراد الراغبين يف بناء وحدات سكنية ذات  -
اإلسكان اخلاصة واحمللية، أو خدمة مؤسسات /مواصفات حمددة، و

من خالل منحها قروضًا طويلة األجل بحسب مشاريعها، ووفقاً لشروط 
 .معينة

أن يكون للبنك فلسفة وسياسة واضحتان تتمثالن يف ترتيب أولويات  -
قطاعات اإلسكان املطلوب دعمها، مثل نوع ومساحة الوحدات السكنية 

 .الجتماعية املستفيدةواملناطق اجلغرافية، وفئات الدخل، والفئات ا

أن يتمتع بنك اإلسكان املقترح باالستمرارية والديمومة من خالل  -
ولتحقيق ذلك، يجب توفر . تدوير القروض املمنوحة، واستردادها

 :الشرطين التاليين

  ضمان حتصيل القروض من خالل وضع الضمانات التجارية
 .والقانونية املالئمة
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 وى االقتصادية للمشروع، حتديد سعر الفائدة بما يحقق اجلد
 .على أن يكون أقل من معدل الفائدة التجارية بصورة ملموسة

  
  

  )٢(الشكل رقم 
  طرق تمويل اإلسكان املمكنة

  يف األراضي الفلسطينية احملتلة
  

البناء بغرض   طريقة التمويل
 االستخدام

  البناء بغرض
  البيع بالتقسيط

  البناء بغرض
  اإليجار 

  البناء التجاري

  القطاع اخلاص –أ 
 األفراد -١

 شركات إسكان متخصصة -٢

 مؤسسات مالية -٣

  
*  
 -  
- 

  
 -  
*  
* 

  
*  
*  
*  

  
*  
*  
*  

  القطاع التعاوين –ب 
 )قروض(بنك تعاوين  -٤

 جمعية تعاونية تزويدية -٥

 جمعيات تعاونية -٦

  
*  
*  
* 

  
 -  
 -  
- 

  
 -  
 -  
 -  

  
 -  
*  
 -  

  مؤسسات عامة –ج 
بنك إسكان متخصص  -٧

 )قروض(

 البلديات -٨

 األوقاف -٩

 اخليريةاملؤسسات - ١٠

  
  
*  
 -  
 -  
- 

  
  

 -  
*  
 -  
- 

  
  

 -  
*  
*  
*  

  
  

 -  
*  
 -  
 -  

  
   املقترحالبنك التعاوين – ٢

على الرغم من االنتقادات املوجهة إىل حركة التعاون يف األراضي احملتلة،   
جميعة تعاونية مسجلة رسمياً يف  ٧٠٠وخصوصاً يف الضفة الغربية حيث جند نحو 

مساعدات مالية كبيرة، من دون أن يكون لها أثر جميع القطاعات االقتصادية، وتتلقى 
ملموس يف االقتصاد الوطني، فإنه ال يمكن جتاهل املزايا االقتصادية والضريبية 

  .التي توفرها الشخصية االعتبارية للمؤسسة التعاونية
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وبناء عليه، فإن تاسيس بنك تعاوين يتخصص بالتعامل مع جمعيات اإلسكان 
ويمكن تصور اخلصائص التالية التي يشترط أن يتصف . زاياالتعاونية، يوفر بعض امل

  :البنك التعاوين املقترح بها لضمان احلد األدنى املطلوب من الكفاءة والفعالية
أن يقتصر تعامله على دعم قروض األفراد املنتمين إىل جمعيات إسكان  -

 .تعاونية مسجلة وفقاً لنظام اجلمعيات التعاونية

اهمة هي الشكل القانون والشخصية االعتبارية للبنك أن تكون الشركة املس -
على عدم إصدار  ١٩٧١لسنة  ٢٤التعاوين، إذ ينص قانون البنوك األردين رقم 

 .ترخيص لبنك أو مؤسسة مالية ما مل يكن شركة مساهمة عامة

أن يكون مملوكاً من اجلمعيات التعاونية اإلسكانية يف األراضي احملتلة،  -
ية بحصة متساوية، ولتكن مثالً عشرة آالف دينار أردين، بحيث تساهم كل جمع

بمجموع ال يقل عن نصف مليون دينار، على أن تتلقى هذه اجلمعيات فائدة 
، تخصص لتحسين البنية التحتية %٦لقاء مساهمتها يف رأس املال، تصل إىل 

 .لقطاع اإلسكان، ولتغطية بعض املصروفات املشتركة جلمعيات اإلسكان

مقره خارج فلسطين، على أن يعمل بواسطة احتاد جمعيات اإلسكان أن يكون  -
 .التعاونية

أن يحصل على قروض طويلة األجل من دون فوائد من إحدى اجلهات املهتمة،  -
 .بحيث تخصص ملنح القروض وإعادة تدويرها

يمكن أن تبيع أية جمعية إسكان ال ترغب يف بقائها كشريكة يف رأس مال  -
 .أسهمها إىل جمعية إسكان جديدةالبنك التعاوين، 

  
  اجلمعية التعاونية التزويدية  - ٣

يعد توفير مواد البناء املطلوبة، باألسعار والنوعيات املالئمة، أمراً أساسياً يف   
دعم قطاع اإلسكان، إذ ال توجد شركات متخصصة، باستثناء احملالت التجارية التي 

كما أن تنفيذ بناء الوحدات السكنية يتم  .تعمل يف بيع مادة أو أكثر من مواد البناء
عادة من قبل األفراد بصورة مباشرة، وليس من خالل شركات بناء متخصصة، وهم 
يفتقرون إىل اخلبرة يف اختيار نوعية املواد اخلام وينتقلون من منشأة إىل أخرى يف 

  .سبيل املقابلة بين النوعية والسعر
اقتصادية تعمل على توفير مواد البناء من هنا، فإن األمر يتطلب وجود وحدة   

املطلوبة يف مكان واحد، مع تقديم اخلدمات االستشارية، مثل حتديد نوعية 
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ومواصفات احلديد واخلشب واألملنيوم والبالط واحلمامات، وغير ذلك من املواد 
ويمكن أن تأخذ هذه الوحدة االقتصادية شكل اجلمعية التعاونية . املطلوبة للبناء

  :، باآلتي)استهالكية ملواد البناء(يدية التزو
تأخذ صفة اجلمعية التعاونية، ويكون أعضاؤها من : الشخصية االعتبارية -

الراغبين يف البناء، سواء كانوا أعضاء يف جمعيات إسكان تعاونية أو مل 
 .يكونوا، وأن تسجل يف كل من األردن والداخل، ويكون مقرها يف الداخل

سهم متساوية لألعضاء املنتسبين بصورة فردية، بمن يتكون رأس مالها من أ -
 .فيهم أعضاء جمعيات اإلسكان التعاونية، الذين ينتسبون بصفتهم الفردية

أن ينتسب العضو إىل اجلمعية التعاونية التزويدية املقترحة بمجرد حصوله  -
على ترخيص بناء، ويبقى عضواً حتى تتم عملية البناء، ويقوم باالنسحاب أو 

أسهمه إىل منتسب جديد، ويمكنه البقاء لقاء فائدة على رأس املال قيمتها ببيع 
٦ .% 

أن تتكون أموال اجلمعية املقترحة من رأس املال اجملمع من أسهم األعضاء،  -
إضافة إىل قرض طويل األجل من دون فائدة حتصل اجلمعية عليه من البنك 

 .لعاملية املهتمةالتعاوين املقترح، أو من إحدى الهيئات العربية أو ا

أن تعمل اجلمعية املقترحة على توظيف أموالها يف النشاط التجاري اخلاص  -
بتوفير مواد البناء وتقديم االستشارات املرافقة لذلك، بما فيها بيع االسمنت 

والباطون اجلاهز، واحلمامات واملطبخ ومواد الديكور وغيرها، بغرض بيعها 
 .حد سواء، وبأسعار منافسة للسوق لكل من أعضائها وغير أعضائها على

 .يتم توزيع أرباح اجلمعية التعاونية التزويدية بحسب أنظمة العمل التعاونية -

  شركات إسكان خاصة  - ٤
يعمل حالياً العديد من شركات اإلسكان اخلاصة، يف كل من الضفة الغربية   

التقسيط، أو على بناء اجملمعات السكنية بهدف تأجيرها أو بيعها ب   ٢١وقطاع غزة،
وال تقدم هذه الشركات اية تسهيالت مالية، وحتصل على معدالت سعر . بدفعة واحدة

كما أن ثمن الوحدة السكنية يصل يف املتوسط . فائدة عال يف حالة بيعها بالتقسيط

                                                 
واملؤسسة العقارية يف نابلس، ومؤسسة بيت املقدس، وشركة  مؤسسة يعيش،: مثال ذلك  ٢١

 .املصايف يف رام الله، والعديد من الشركات يف قطاع غزة
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على الثمن يف حالة البيع %  ١٠ألف دينار نقداً، وتضاف فوائد بنسبة  ٣٥إىل 
  .ا يف قطاع اإلسكان حمدودة جداً حتى اآلنكما أن مساهمته. بالتقسيط

بناء عليه، فإن األمر يتطلب تفعيل الشركات احلالية وتوجيهها، مع تشجيع 
تأسيس شركات جديدة، من خالل إعطائها قروضاً طويلة األجل بفوائد رمزية 

  :وبالشروط التالية
نوي أو مساحة البناء الس/تمنح القروض على أساس عدد الوحدات السكنية، و -

 .التي تقوم الشركة به فعالً

تكون شروط منح القروض لشركة اإلسكان، من حيث فترة القرض وفترة  -
 .السماح وسعر الفائدة، هي شروط البيع بالتقسيط نفسها للوحدات السكنية

أن تكون هناك رقابة على أسعار بيع الوحدات السكنية من قبل اجلهة املانحة  -
يع للمتر املربع بحسب نوعية البناء، بحيث للقرض، عن طريق حتديد سعر الب

يكون هناك حد أقصى للعائد على رأس املال ملثل هذه الشركات املستفيدة من 
 .مثالً%  ١٢القروض، ولتكن 

وباستثناء ذلك، يمكن للشركات هذه أن تعمل بصورة مستقلة وعلى أسس  -
من جتارية، ويمكنها أن تفصل بين مشاريع اإلسكان املدعومة وغيرها 

األنشطة األخرى، بحيث تقتصر شروط البيع امليسرة واحملددة على مشاريع 
 .اإلسكان املمولة بالقروض اخلاصة

  املؤسسات املالية احلالية  – ٥
تعمل حالياً عدة مؤسسات مالية يف الضفة الغربية، مثل شركة التأمين   

عمان، ومؤسسة  –العربية املساهمة احملدودة ومقرها نابلس، وفروع بنك القاهرة 
وال تعمل حالياً أية من هذه املؤسسات يف منح . مالية يف قطاع غزة هي بنك فلسطين

  .قروض طويلة األجل ألي من األفراد أو املؤسسات األخرى ألغراض اإلسكان
ويمكن للمؤسسات املالية احلالية أن تساهم يف تمويل اإلسكان من خالل 

  :األنشطة التالية
القروض مباشرة بصفتها وكيالً لبنك اإلسكان أو البنك أن تعمل على منح  -

 .، وتشرف على  حتصيل القروض% ١التعاوين، لقاء عمولة ال تزيد على 

 .يمكن أن تنفذ القروض املمنوحة باستخدام طرق التمويل األخرى -
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أن تعمل يف جمال قطاع اإلسكان مباشرة من خالل تنفيذ مشاريع إسكان  -
 .ةبصفتها مشاريع استثماري

أن تعمل على استثمار بعض موجوداتها يف تأسيس شركات خاصة، أو  -
 .املشاركة يف تأسيسها، وتعمل يف نشاط اإلسكان

  مؤسسة األوقاف  - ٦
تساهم مؤسسة األوقاف يف جمال اإلسكان حالياً، من خالل النشاطين   
  :التاليين

تم تنفيذ وقد . تمويل ودعم بناء وحدات السكن التعاونية اخملصصة ملوظفيها -
 .وحدة، وهناك مشروع سكن آخر يف قيد التخطيط ٢٦مشروع إسكان يضم 

بناء السكن التجاري من خالل تخصيص ميزانية استثمارية سنوية، واستغالل  -
 .أراضي الوقف التابعة لها

ساهمة يف دور قطاع ويمكن ملؤسسة األوقاف أن تعزز دورها يف جمال امل
ئص عدة، أهمها امتالكها مساحات كبيرة من اإلسكان، نظراً إىل تمتعها بخصا

األرض داخل املدن والقرى املالئمة للبناء، وتوفر جهاز متخصص من املهندسين 
وخبرة عملية، إضافة إىل كونها مؤسسة عامة مستقلة؛ وعليه يمكن لهذه املؤسسة أن 

ين، تساهم يف تمويل قطاع اإلسكان من خالل بناء الوحدات السكنية وبيعها للمواطن
  :باستخدام الطرق التالية) عاماً مثالً ٤٩(أو تأجيرها ملدة طويلة 

 .دعم مشاريع اإلسكان التعاونية ملوظفيها -

 .بناء وحدات سكنية بغرض تأجيرها -

 .بناء وحدات سكنية بغرض بيعها بالتقسيط، أو التأجير ملدة طويلة -

بيع وتواجه عملية تمويل اإلسكان بواسطة األوقاف مشكلة عدم إمكان 
األراضي الوقفية، وهنا يمكن استخدام مبدأ اإليجار طويل األجل، أو استخدام أراض 

  .أخرى من غير أراضي الوقف

  البلديات واجملالس القروية  - ٧
يمكن للبلديات واجملالس القروية أن تكون إحدى القنوات اجليدة لتمويل قطاع 

اإلسكان، باعتبارها أكثر املؤسسات اتصاالً باإلسكان من خالل تنظيمه، ومنح 
. الرخص، وشق الشوارع، وعمل اخلرائط الهيكلية، وتوفير اخلدمات العامة الالزمة لها
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السبعينات وإنْ مل تكتمل؛ فقد عملت بلدية وتوجد جتربة بلدية نابلس التي تمت يف 
نابلس على إنشاء مشروعي مساكن شعبية هما الشرقي يف عسكر، والغربي يف 

قطعة أرض لذوي الدخل احملدود،  ٤٠٠اخملفية، عن طريق تخطيط وتقسيم وبيع نحو 
ع إال إن هذا املشرو. وحدة سكنية يف املواقع نفسها ١٠٠إضافة إىل اإلعداد لبناء نحو 

  .مل يكتمل كما ذكرنا، واقتصر على بناء األساسات بسبب نقص التمويل
وعليه، فإن اجملالس البلدية والقروية يمكن أن تؤدي دوراً رائداً يف تمويل 

وتبقى القضية السياسية املتعلقة بكون العديد من اجملالس . قطاع اإلسكان وتنشيطه
أحد املعوقات الرئيسية التي تقف يف قد تم تعيين أفراده بعد عزل جمالسه املنتخبة، 

وبصورة عامة، فإن اجملالس البلدية والقروية يمكن أن تساهم . طريقة التمويل هذه
  :يف قطاع اإلسكان من خالل األنشطة التالية

 .بناء الوحدات السكنية الشعبية، وبيعها بالتقسيط ملواطنيها -

 .بناء الوحدات السكنية لغرض تأجيرها -

تنفيذ القروض املمنوحة لألفراد من قبل طرق التمويل األخرى، اإلشراف على  -
 .بغرض البناء والرقابة عليه

توفير البنية التحتية لغرض توسيع رقعة األرض الصاحلة للبناء، وتوفير  -
 .اخلدمات املطلوبة لها

  املؤسسات غير الهادفة إىل الربح - ٨
تلة يف ثالثة جماالت تعمل املؤسسات غير الهادفة إىل الربح يف األراضي احمل  

النشاط االجتماعي، والتعليمي، والصحي، فعلى سبيل املثال، إن : رئيسية هي
اجلامعات واملعاهد العليا واملستشفيات الصحية الرئيسية يف األراضي احملتلة تعمل، 

لسنة  ٣٣يف معظمها، بصفتها مؤسسات خيرية وفقاً لقانون اجلمعيات اخليرية رقم 
ذه املؤسسات، وخصوصاً املؤسسات االجتماعية منها، أن تساهم ويمكن له. ١٩٦٣

يف قطاع اإلسكان من خالل تنفيذ برامج إسكان خاصة حلاالت اجتماعية، وتعمل 
وهنا يمكن أن تباع هذه . على بيعها أو تأجيرها وفق أوضاع كل عائلة على حدة

هنا منفذة كلياً أو  الوحدات بأقل من تكلفتها، ويف هذه احلالة ستكون طريقة التمويل
  .جزئياً، وليست دورية
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  توفير البنية التحية - ٩
يمكن أن يتم تمويل قطاع اإلسكان بطريقة غير مباشرة، من خالل توفير البنية 

التحتية املطلوبة، إذ تعتبر أحد املعوقات الرئيسية لتجربة بناء الوحدات السكنية 
توفر البنية التحتية املالئمة لهذه ويرجع عدم تكملة بنائها إىل عدم . التعاونية

ويمكن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خالل خطط اجملالس . التجمعات السكنية
البلدية والقروية، واجملمعات السكنية التعاونية واملرخص لها رسمياً، أو من خالل 

 (UNDP)" برنامج األمم املتحدة لإلنماء"إحدى مؤسسات هيئة األمم املتحدة، مثل 
أو املؤسسات األخرى ذات العالقة، وباستثناء ذلك يصعب إقامة مشاريع البنية 

وتستخدم هنا األسس املتعارف عليها يف تقويم مشاريع . التحتية بصورة مباشرة
البنية التحتية، وحتديد األولويات، مثل حتليل التكلفة واملنفعة عند املفاضلة بين 

  .املشاريع اخملتلفة
ملخصاً للجهات املستفيدة من اإلسكان املدعوم، وطرق ) ٣(ويظهر الشكل رقم 

  .التمويل اخملتلفة، وأسس حساب جدواها االقتصادية
  

  )٣(الشكل رقم 
  اجلهات املستفيدة من اإلسكان املدعوم

  يف األراضي الفلسطينية احملتلة
  وأسس حساب اجلدوى االقتصادية

  
  االقتصاديةقياس اجلدوى اجلهة املستفيدة    الطريقة

  صايف تدفق نقدي إيجابي أفراد، شركات أعمال  بنك إسكان
  صفر تدفق نقدي لفترة مالية جمعيات إسكان تعاوين  بنك تعاوين

  صايف الربح الدوري أفراد، تعاونيات  تعاونية تزويدية
  صايف تدفق نقدي ملشروع ما فرص متساوية:أفراد  إسكان خاصة

  صفر تدفق نقدي ملشروع ما من دون حساب قيمة حالية متساويةفرص:أفراد  مؤسسة أوقاف
 - مناطق معينة/أفراد  بلديات

  خمصصات دعم+ داخلي = تدفق نقدي خارجي  فئات اجتماعية معينة  مؤسسات خيرية
  برامج امليزانية، تكلفة يف مقابل املنفعة ةنمناطق معي  البنية التحتية
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  اإلسكاناملشكالت التنفيذية لتمويل 
  يف األراضي الفلسطينية احملتلة

يمكن حصر املشكالت التنفيذية والفنية لتمويل قطاع اإلسكان يف األراضي 
تخص األوىل املشكالت املالية واحملاسبية، وتخص الثانية : احملتلة يف جمموعتين

وفيما يلي تلخيص لهذه . كالً من املشكالت اإلدارية والسياسية والقانونية وغيرها
  :ملشكالت على النحو التايلا

يتطلب وجود نظام تمويل لقطاع اإلسكان وضع سياسة  :املشكالت املالية واحملاسبية
  :عامة تتعلق باإلجراءات التنفيذية ملنح القروض، بما يف ذلك حتديد كل من

وهنا يثار السؤال يف شأن ضرورة حتديد قيمة قرض واحد لكل : قيمة القرض -
يف شأن ضرورة اختالف القيمة من مستفيد إىل آخر، وما الوحدات السكنية، أو 

هو األساس الذي يجب أن يعتمد عند حتديد قيمة القرض، هل هو مساحة 
، أو على ٢م/األرض أو البناء مثالً، بحيث حتدد قيمة القرض على أساس دينار

. أساس عدد أفراد عائلة املستفيد، أو على أساس الدخل، إىل غير ذلك من األسس
صورة عامة، يفضل حتديد قيمة قرض متساو للمستفيدين من كل جمموعة، وب

 .وأن يختلف من جمموعة إىل أخرى

يؤدي طول فترة السماح للقرض املمنوح إىل : فترة السماح وفترة القرض -
تسهيل عملية السداد من جانب املستفيد، إال إنه يعيق عملية دوران القروض 

يدين، وقد يؤدي إىل إعاقة عمل مؤسسات وشمولها أكبر عدد ممكن من املستف
من هنا يجب أن تكون فترة السماح يف حدود عام مايل واحد، وأال . التمويل

تزيد فترة القرض على عشرة أعوام، وخصوصاً إذا تم ضمان الرقابة على 
 .نوعية السكن، بحيث يمكن تنفيذها من دون إضافات كمالية

توقعة من صفر إىل املعدل التجاري يتراوح سعر الفائدة امل: حساب الفائدة -
مقابل العائد، ومصروفات : وذلك بناء على عوامل عدة مثل%) ١٠متوسط (

ويمكن جتاهل مقابل العائد يف حالة كون . إدارية، ومعدل التضخم املتوقع
رأس املال واملطلوبات قروضاً من دون فوائد، غير أن من الصعب جتاهل 

بة إىل معدل التضخم، يمكن استخدام نسبة وبالنس. عناصر الفائدة األخرى
ثابتة بدالً من ربطها بمعدالت األسعار، إذ مل يعد يف اإلمكان جتاهل قيمة 

وهناك من يرى استخدام نسب فائدة خمتلفة . انخفاض القوة الشرائية للنقود
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أو حجم / بحيث تختلف من مستفيد إىل آخر بحسب دخله، وحجم القرض، و
إال إننا نرى قصر اختالف سعر الفائدة بين طريقة . يةمساحة الوحدة السكن

تمويل وأخرى، وليس بين مستفيد وآخر، ما مل يكن القصد الفئات االجتماعية 
 .وهنا يتم وضع مشاريع خاصة بها. الدنيا

تعد مشكلة وجود ضمان استرداد القرض إحدى : ضمان استرداد القرض -
استمرارية برنامج تمويل  العقبات الرئيسية التي يمكن أن تقف يف وجه

 :وهناك عدة ضمانات، أهمها. اإلسكان

  الضمانات الشخصية أو العقارية من خارج األراضي احملتلة، وهي
 .أفضل الضمانات إال إنها ال تتوفر ملعظم املستفيدين

  الضمانات الشخصية أو العقارية من الداخل، وهي عملية يصعب
ات وطنية مسجلة، لها إجراؤها، ما مل يتم ذلك من خالل مؤسس

 .شخصية قانونية مسجلة رسمياً يف األراضي احملتلة

 الضمان املتبادل، بحيث يضمن مستفيد ما مستفيداً آخر وبالعكس .
ويعد هذا الضمان أسوأ هذه الضمانات ألنه قد يعني ببساطة ضياع 

وبصورة عامة، يفترض أن يواجه بنك . قرضين بدالً من قرض واحد
ح، يف تعامله املباشر مع املستفيدين، مشكلة ضمان اإلسكان املقتر

استرداد القروض ما مل يتم تنفيذها من خالل املؤسسات احمللية 
 .املسجلة

أو /يتطلب تأسيس مشاريع تمويل اإلسكان املقترحة، و :املشكالت السياسية واإلدارية
ن عدم إمكان مباشرة األنشطة، موافقة السلطات، األمر الذي يعني يف كثير من األحيا

تأسيسها وتسجيلها يف الداخل، وأن تعمل بطرق غير رسمية، مما يعقد عملية التمويل 
كما أن استخدام املؤسسات احلالية، مثل . وإجراءات اإلشراف واملتابعة والتحصيل

. البلديات واجلمعيات اخليرية، يتطلب يف كثير من األحيان موافقة سلطات االحتالل
خيرة القيود الشديدة على الترخيص ألي من املؤسسات بأنواعها، وزادت يف الفترة األ

  .سواء كانت شركة مساهمة أو جمعية خيرية أو جمعية تعاونية
 :تواجه عملية توفير أراض للبناء عدة مشكالت، أهمها: مشكلة أرض البناء -
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حتكم سلطات االحتالل يف عملية توسيع وإضافة أراض للبناء يف املدن   .أ 
خالل موافقتها أو عدم موافقتها على اخلرائط الهيكلية يف والقرى من 

 .املدن والقرى

إن انتقال األرض بواسطة اإلرث من جيل إىل : مشكلة انتقال امللكية باإلرث  .ب 
جيل يسبب مشكلة مستعصية تتمثل يف أن الكثيرين من الورثة املستفيدين 

حتالل، ال يحملون هويات حملية، ويعتبرون غائبين يف نظر سلطات اال
وبالتايل تصبح حصصهم حتت سلطة ما يسمى دائرة أمالك الغائبين، وهو 

 .ما يؤدي إىل شلل استخدام هذه األراضي للبناء

هناك مساحات كبيرة من أراضي املدن والقرى غير مسجلة يف الطابو،   .ج 
 .وهذا ما يعقد عملية بيعها وشرائها أو البناء عليها

والشراء يف دائرة الطابو، إذ تتطلب املعاملة التأخير املتعمد لعمليات البيع   .د 
 .ما يزيد على نصف عام

إن القوانين املطبقة حالياً، مثل قانون تسوية األراضي، ال تسمح بعملية   .ه 
 .تمليك وتسجيل الشقق كما هي احلال يف األردن

تعد قضية حتديد الفرد املستفيد من قروض اإلسكان، : حتديد الفرد املستفيد -
إذ يقال إن عملية التمويل يجب أن تقتصر على . ايا إثارة للجدلمن أكثر القض

ذوي الدخل احملدود، يف حين جند هذه الفئة غير قادرة على اتخاذ املبادرة، 
ويف . وتأمين األرض، وإعداد الرخص واخلرائط، لضمان احلصول على القرض

د ممكن املقابل، يرى البعض أن األساس هو دعم قطاع اإلسكان وبناء أكبر عد
. من الوحدات السكنية لتقليص الفجوة بين الطلب والعرض يف قطاع اإلسكان

وبصورة عامة، يمكن حتديد اخلطوط العامة للمستفيد من قروض اإلسكان 
 :على النحو التايل

 أال يملك وحدة سكنية يف منطقة إقامته أو عمله. 

 م أال تزيد مساحة الوحدة السكنية على حد معين، وذلك لتجنب دع
 .الفئات القادرة على بناء السكن املترف

  ًأال يكون قد استفاد من تمويل آخر، سواء كان قرضاً لإلسكان أو قرضا
 .لألعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية
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  اخلالصة والتوصيات

هدفت هذه الدراسة إىل مناقشة طرق التمويل املستخدمة واملمكنة لدعم قطاع   
لفلسطينية احملتلة، وذلك يف حماولة لسد النقص الكبير اإلسكان يف األراضي ا

ويضم قطاع اإلسكان يف األراضي احملتلة الوحدات السكنية . املطلوب يف هذا اجملال
وقطاع املؤسسات %  ٣والقطاع التجاري والصناعي الذي يشكل %  ٩٥التي تشكل 

، وبإسكان % ٩٧ة ويتم تمويل الوحدات السكنية ذاتياً بنسب%.  ٢العامة الذي يشكل 
وأوضحت الدراسات %.  ٢، وبأموال عامة حملية بنسبة %١مدعوم بقروض بنسبة 

  .اخملتلفة قصور التمويل الذاتي يف بناء املطلوب من الوحدات السكنية
وعرضت هذه الدراسة طرق التمويل احلالية واملشكالت التي رافقتها، والتي   

الوحدات السكنية التي تم دعمها من خالل  تمثلت أساساً يف عدم اكتمال بناء أغلبية
قروض بنك اإلسكان والبنك التعاوين، إما بسبب عدم القدرة املالية، وإما بسبب عدم 

اكتمال البنية التحتية جلمعيات اإلسكان التعاونية، إضافة إىل قصور التمويل الذاتي 
الطبيعية يف عدد  يف تأمين احلد األدنى للوحدات السكنية املطلوبة ملقابلة الزيادة

  .السكان، أو يف األُسر املكونة حديثاً 
وبناء عليه، تم عرض طرق التمويل األخرى املمكنة، والتي شملت كالً من   

إمكان إنشاء مشاريع مقترحة تضم بنكاً تعاونياً وجمعية تعاونية تزويدية، مع إمكان 
ة، واجلمعيات شركات اإلسكان اخلاص: استخدام املؤسسات العامة القائمة، مثل

ويمكن . اخليرية، ومؤسسة األوقاف، واملؤسسات املالية، واجملالس البلدية والقروية
استخدام هذه الطرق جمتمعة، بطريقة أو بأخرى، على أن توجه كل مؤسسة إىل قطاع 

تخصيص بنك اإلسكان املقترح لدعم جمعيات اإلسكان التعاونية؛ : ومثال لذلك. معين
ويجب التشديد على فكرة . لدعم إسكان ذوي الدخل احملدود جداًواجلمعيات اخليرية 

استمرارية عمل هذه املشاريع، وذلك بتدوير عملية منح القروض وحتصيلها لغرض 
  .منحها ملستفيدين جدد

وأخيراً، يمكن تلخيص أوضاع تمويل قطاع اإلسكان املالئمة يف األراضي   
  :الفلسطينية احملتلة، على النحول التايل

يكون الدعم املايل يف شكل قروض مستردة، وذلك لضمان توفير مصدر  أن -
دائم لدعم قطاع اإلسكان بإعادة تدوير القروض، وعدم استنفاد رأس مال 

 .املشاريع املقترحة لدعم اإلسكان
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أن تكون الفائدة على القروض يف حدها األدنى، مع ضمان احلصول على  -
والقروض املعدومة، األمر الذي يستبعد مقابل املصروفات اإلدارية والعامة 

إمكان دعم اإلسكان من خالل مؤسسات تمول من رأس مال خاص وقروض 
 .خاصة، ألنها تتطلب عوائد ترفع سعر الفائدة إىل املستوى التجاري

أن تتعدد طرق التمويل املستخدمة بحيث تخص كل طريقة قطاعاً أو فئة معينة  -
ت مظلة واحدة، ولتكن جملساً يسمى أو أكثر، على أن تنضوي جميعها حت

جملس  اإلسكان العايل، يتوىل اإلشراف والتنسيق القطري على عمليات 
 .التمويل واملتابعة، ودعم قطاع اإلسكان يف األراضي الفلسطينية احملتلة

أن يمنح القرض بالتدريج وعلى دفعات مرتبطة بمراحل إتمام البناء، وليس  -
 .اكتمال بناء الوحدات السكنيةدفعة واحدة، وذلك لضمان 

أن يكون مقر مؤسسات التمويل املقترحة يف الداخل كلما أمكن، مع تعيين  -
ممثلين مباشرين ملتزمين يف حالة كون مقرها خارج فلسطين، وذلك للحصول 

 .على صورة دقيقة عند احلكم على إعطاء القروض، واإلشراف على تنفيذها

اإلسكان واضحة وحمددة، وأن توجَّه إىل  وأخيراً، أن تكون أهداف تمويــل -
القطاعات وفئات اجملتمع واملناطق اجلغرافية، وإىل حجم الوحدات السكنية 

  ■. املطلوب دعمها
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