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تقديم
✓ جذب الشمول المالي اهتمام العدي يد من الدول المتقدمة والنامية عىل ح يد سواء ،وخصوصيا ي
ف
أعقاب األزمة المالية العالمية التي تفجرت عام  ،2008/2007وذلك من خالل تنفي يذ سياسات
وبرامج تهدف إل تعزي يز وتسهيل وصول مختلف رشائح المجتمع إل الخدمات المالية.
▪ تبنت مجموعة ر
العشين ( )G20هدف الشمول المالي كأح يد المحاو ير الرئيسية في أجندتهيا للتنمية
االقتصادية والمالية.
اعتب البنك الدولي أن تعميم الخدمات المالية وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إليها،
ي
▪
يشكل رافعة لمحاربة البطالة والفق ير وتحسيي الظروف المعيشية.

عربيا ترجم هذيا االهتمام بقيام صندوق النق يد العربي بإطالق المبادرة اإلقليمية لتعزي يز الشمول
ي
✓
المالي في الدول العربية ،لتعزي يز القدرات واإلمكانات لتذليل العقبات التي تعيق االرتقاء
ر
بمؤشات الشمول المالي في الدول العربية.
✓ أميا فلسطينيا ،فق يد ترجم هذيا االهتمام بإطالق االسباتيجية الوطنية للشمول المالي في نهاية
العام .2018
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الشمول المال نف فلسطين
ي ي
❖ جاءت المبادرة بالعمل عىل تحقيق وتحسيي مستويات الشمول المالي في فلسطيي من سلطة
انطالقا من القناعة بدو ير الشمول المالي كرافعة للنم يو االقتصادي الشامل.
ي
النقد ،وذلك
❖ نتج عن هذه المبادرة إطالق االسباتيجية الوطنية للشمول المال ،ضمن خطة واضحة المعالم
تستن يد إل:
 oالمعرفة باالحتياجات واألولويات المحلية.

 oتجارب الدول التي سبقتنيا في هذيا المجال.
ر
العشين ( )G20والبنك الدولي
 oالمبادئ الرئيسة للشمول المالي المعتمدة من قبل مجموعة
والتحالف العالمي للشمول المالي (.)AFI
 oالمبادئ الرئيسة إلنشاء اسباتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية (.)OCED

❖ تهدف هذه االسباتيجية إل رفع مستويات الشمول المالي في فلسطيي من  %36.4من السكان
البالغيي إل  %50عىل األقل مع نهاية العام .2025
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مسوحات الخدمات المالية
❑ تحتاج عملية إعدا يد اسباتيجيات الشمول المالي إل توف ير قاعدة من المعلومات المتكاملة حول كافة
ر
مؤشات الشمول المالي.
ال ب يد من إجراء مسوحات تغطي جانتي الطلب والعرض من الخدمات
لتوفب هذه القاعدة كان ي
ي
❑
المالية:
ا
ممثل بالسكان البالغيي أ يو عينة ممثلة للسكان البالغيي ( 18سنة فأكبي) .ويرك يز هذيا
ي
 oمسح جانب الطلب،
النوع من المسوح عىل ثالثة جوانب رئيسة :الوصول للخدمات المالية ،واستخدام هذه الخدمات،
والقدرة المالية.
ا
ممثل ر
الت تقدم الخدمات والمنتجات المالية.
بالشكات والمؤسسات ي
ي
 oمسح جانب العرض،
 oباإلضافة إل البيانات والمعلومات العامة التي يتم تجميعها :السجالت اإلدارية الخاصة بالجهات الرقابية
حول أعدا يد المؤسسات المالية ،وانتشارهيا جغرافيا ،وأعدا يد المستفيدين منهيا وبعض خصائصهم.

❑ تشكل هذه القاعدة الشاملة من البيانات والمعلومات األساس لقياس مدى التقدم في متابعة تطو ير
ر
مؤشات الشمول المالي خالل السنوات الالحقة ،وكذلك استخدامهيا في المقارنة مع الدول ا يألخرى.
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مسوحات الخدمات المالية

بشكل عام تركز مسوحات جانب الطلب في الخدمات المالية عىل ثالثة ج يوانب
رئيسية:
❖ الوصول للخدمات المالية.
❖ استخدام الخدمات المالية.

❖ القدرة المالية لمستخدمي الخدمات المالية (السكان البالغيي في فلسطيي).
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مسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالية
✓ في إطا ير استعدادات سلطة النق يد إلطالق االسباتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطي ،تم
وبالتعاون مع الجها يز المركزي لإلحصاء الفلسطيتي تصميم استمارة خاصة تحاكي جانب الطلب
عىل الخدمات والمنتجات المالية.
✓ الهدف من االستمارة:
استخدام مخرجاتهيا في الحصول عىل بيانات دقيقة حول حجم وبيئة الطلب الفعىلي عىل الخدمات
وغب المرصفية.
والمنتجات المالية ،المرصفية ي

✓ مجتمع الدراسة:
البالغي ( 18سنة فأكبي) المقيميي بصورة اعتيادية في
ي
تم تحدي يد مجتمع الدراسة بإجمالي السكان
سائ ير أرجاء األراضي الفلسطينية وقت إجراء المسح.
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مسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالية
✓ تصميم العينة:
 oتم اختيا ير عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة.

 oكميا تم تصميم طبقات العينة وفق مستوييي:
 األول :حسب المحافظة ( 17محافظة). الثابي :حسب نوع التجمع (حرص ،وريف ،ومخيم). oتم توزي ع العينة بطريقة التناسب مع عد يد السكان وحسب حجم طبقات التصميم (المحافظة
ش من الطبقة.
ونوع التجمع) ،أي حسب عد يد األ ي

✓ حجم العينة:
 oتم اختيا ير عينة ممثلة للسكان البالغيي مكونة من  4,250أشة فلسطيت ،موزعة عىل محافظات
الضفة الغربية بنسبة  ،%68ومحافظات قطاع غزة بنسبة .%32
الوطت) ،و %5عىل المستوى
ي
الهامش أقل من  %3عىل المستوى اإلجمالي (
ر ي
 oمعدل الخطيأ
اإلقليمي (الضفة الغربية ،وقطاع غزة) ،و %7عىل مستوى المحافظة الواحدة.
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مسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالية
✓ طريقة جمع البيانات:
للباحثي وإجراءات مقابالت فعلية
ي
 oتم تجميع البيانات الخاصة باالستمارة عن طريق الزيارات الميدانية
ر
مباشة مع وحدات المجتمع المستهدف في كل محافظة.

القبىل:
التجرين أو الفحص
✓ الفحص
ي
ي
قبل البدء بالمسح تم:
ر
والمشفيي عىل استمارة المسح.
 oتدريب فريق الباحثيي

ر
مباشة مع يوحدات
 oعمل فحص تجريتي للنسخة األولية لالستبيان ،من خالل إجراء مقابالت فعلية
المجتمع المستهدف ،وأخ يذ المالحظات وعكسهيا عىل االستمارة بصيغتهيا النهائية.

الفعىل:
✓ المسح
ي
 oبدأت عملية جمع البيانات لمسح الشمول المالي بتاري خ  2015/10/11واستمرت لغاية .2015/11/2
ش المطلوبة في العينة ،وبمعدل  25أشة من كل منطقة.
 oقام الباحثون خالل هذه الفبة بزيارة األ ي
ش البالغيي (ذكوريا وإناثاي) ،والذي تم اختياره بشكل عشوابي.
 oتم إجراء المقابلة مع أح يد أفرا يد األ ي
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
▪ أتاح مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية بيانات ومعلومات ،وبفبة ثقة بلغت ،%95
حول:
ف فلسطيي للخدمات والمنتجات
 oوضع وصول واستخدام السكان البالغيي ( 18سنة فأكبي) ي
وغب المرصفية حسب الجنس والتوزي ع الديموغرافي والجغرافي.
المالية المرصفية ي
 oالقدرات المالية للسكان البالغيي في فلسطيي.
 oإمكانية استنباط التحليل الرباعي (نقاط القوة ،ونقاط الضعف ،والفرص ،والتحديات) للشمول
المالي في فلسطيي.

▪ وتخلص األشكال البيانية التالية أهم النتائج التي أظهرهيا مسح جانب الطلب عىل الخدمات
المالية عىل المستوى الوطتي.
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
استخداميالخدماتيوالمنتجاتيالماليةيالمرصفية منيقبلياألفراديالبالغييفيفلسطي،ي2015
22.7%

7.8%
5.1%

4.4%

النسبة من السكان البالغين

9.2%

2.9%
0.1%

0.5%

1.1%
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
استخداميالخدماتيوالمنتجاتيالماليةيغبيالمرصفية منيقبلياألفراديالبالغييفيفلسطي،ي2015
3.9%

0.9%

النسبة من السكان البالغين

2.2%

0.5%
0.1%

0.1%

0.1%

0.2%
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
▪ أتاح مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية بيانات ومعلومات حول القدرة المالية للسكان
ف فلسطي ،حيث أظهرت النتائج أن:
البالغيي ي
غب راغبة في استخدام الخدمات والمنتجات المالية.
غب قادرة أ يو ي
ال تزال ي
 oنسبة كببة من السكان ي
 oاالعتما يد عىل األقارب واألصدقاء في الحصول عىل المعلومات الخاصة بالخدمات المالية التي
يستخدمونها ،وبنسبة أقل عىل المعلومات التي توفرهيا المؤسسات المالية من خالل فروعها.
التأثب عىل اختيا ير الزبائن للخدمات والمنتجات المالية،
ي
ال يزال العامل الديتي العامل األهم في
 oي
يليه مدى تلبيه الخدمة الحتياجات األفراد ،ثم التكاليف المبتبة عىل استخدام هذه الخدمة.
 oالضعف الواضح في الثقافة المالية في المجتمع الفلسطيتي وعىل جميع المستويات ،وإن كان
لدى الذكو ير أعىل من مستوى اإلناث.

تقريبا ليس لديهم أهداف مالية أ يو خطة إلدارة دخلهم.
ي
أكب من نصف األفرا يد البالغيي
ي
o
ف قطاع غزة.
 oهناك حالة من عدم القدرة عىل تغطية المصاريف اليومية ،وباألخص ي
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
التحليليالرباعيللشموليالماليفيفلسطيي،ي2015
نقاط القوة
-

-

-

نقاط الضعف

الحرص والريف -
ي
تماثل مستويات الشمول المالي في
والمخيمات.
اعتما يد عوامل اختيا ير مزو يد الخدمة عىل سمعة -
المزود ،والتسهيالت ،وجودة الخدمة ،مع تشابه
اإلجابة حسب نوع السكن وحسب اإلقليم.
عالقة إيجابية بيي نسبة الشمول ومستوى -
التعليم.
زيادة فرص ر
الشاكة بيي مزودي الخدمات المالية
ر
وشكات االتصاالتي ونقاط البيع تسهل وصول -
السكان للخدمات المالية.
-
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ال يتعاملون مع مزودي
أكب من نصف السكان ي
ي
الخدمات المالية.
نسبة كببة من السكان ليس لديهم ثقافة مالية،
بمن فيهم ذوي مستويات تعليم ثانوي وتعليم
وخصوصا النساء.
ي
عال،
ال ترغب في التعامل مع
نسبة كببة من السكان ي
مزودي الخدمات المالية بسبب معتقداتهم
الدينية.
ش الفلسطينية ( )%59ليس
أكب من نصف األ ي
ي
لديهيا خطة إلدارة دخلها.
ال تزال تقوم بزيارة مراك يز
األكب من السكان ي
ي
النسبة
أ يو فروع مزودي الخدمة للحصول عىل الخدمة.
عدم الثقة بالخدمات والمنتجات المالية
اإللكبونية.
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نتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات المالية
التحليليالرباعيللشموليالماليفيفلسطيي،ي2015

الفرص
-

-

التحديات

ارتفاع مستوى التعليم.
آفاق واسعة للخدمات والمنتجات اإلسالمية.
وفرة السيولة والمنافسة بيي المصارف يشكل -
فرصة كببة لتخفيض تكاليف الخدمات المالية
المرصفية وزيادة استخدامها.
استخدام التقنيات الحديثة يخفض تكاليف
الوصول واالستخدام للمنتجات المالية ،بميا في -
ذلك الفقراء والشباب والنساء.
-
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ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
ش واألصدقاء.
انتشا ير ظاهرة االقباض من أفرا يد األ ي
المستخدمي للخدمات المالية
ي
التفاوت في نسبة
بيي أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة.
اعتما يد عوامل اختيا ير مزو يد الخدمة عىل
المعتقدات ،وموائمتهيا مع الحاجة والتكلفة.
االعتما يد في مصاد ير المعلومات لالستفسا ير عن
الخدمة عىل التجربة السابقة وزيارة فرع المؤسسة
ألصدقاء واألقارب.
وا ي
واإلنبنت.
ي
ضعف االعتما يد عىل المستشا ير المالي
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وشكرا ً لكم
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