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تقديم

يالشمولجذب✓ يوخصوصسواء،حديعىلوالناميةالمتقدمةالدولمنالعديدياهتمامالمال 
 
يا  
 
ف

يالعالميةالماليةاألزمةأعقاب  
سياساتتنفيذيخاللمنوذلك،2008/2007عامتفجرتالت 

ائحمختلفوصولوتسهيلتعزيزيإلتهدفوبرامج .اليةالمالخدماتإلالمجتمعشر

ينمجموعةتبنت▪ يالشمولهدف(G20)العشر يالرئيسيةالمحاوريكأحديالمال   
 
تنميةللأجندتهايف

.والماليةاالقتصادية

ي▪ يالبنكاعتب  إليها،معالمجتفئاتجميعوصولوتسهيلالماليةالخدماتتعميمأنالدول 

.المعيشيةالظروفوتحسي  يوالفقريالبطالةلمحاربةرافعةيشكل

ي✓
 
يالنقديصندوقبقياماالهتمامهذايترجمعربيا الشموللتعزيزيةاإلقليميالمبادرةبإطالقالعرب  

ي يالمال   
 
يالعقباتلتذليلواإلمكاناتالقدراتلتعزيزيالعربية،الدولف  

االرتقاءيقتعالت 

ات يالشمولبمؤشر يالمال   
 
.العربيةالدولف

،أماي✓
 
اتيجيةبإطالقاالهتمامهذايترجمفقديفلسطينيا يللشمولالوطنيةاالسب  يالمال   

 
نهايةف

.2018العام
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ن ومكونا ي فلسطي 
ن
تهواقع النظام المالي ف

3
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ن  ي فلسطي 
ن
الشمول المالي ف

يالشمولمستوياتوتحسي  يتحقيقعىلبالعملالمبادرةجاءت❖ يالمال   
 
سلطةمني  يفلسطف

يوذلكالنقد،
 
يالشمولبدوريالقناعةمنانطالقا .املالشاالقتصاديللنمويكرافعةالمال 

اتيجيةإطالقالمبادرةهذهعننتج❖ ،للشمولالوطنيةاالسب  المعالمحةواضخطةضمنالمال 

:إلتستندي

oالمحليةواألولوياتباالحتياجاتالمعرفة.

oيالدولتجارب  
يسبقتنايالت   

 
.المجالهذايف

oيللشمولالرئيسةالمبادئ ينمجموعةقبلمنالمعتمدةالمال  يوالبنك(G20)العشر الدول 

يوالتحالف يللشمولالعالم  .(AFI)المال 

oاتيجيةإلنشاءالرئيسةالمبادئ يللتثقيفوطنيةاسب  التعاونمنظمةقبلمنالمعتمدةالمال 

.(OCED)والتنميةاالقتصادي

اتيجيةهذهتهدف❖ يالشمولمستوياترفعإلاالسب  يالمال   
 
السكانمن%36.4منفلسطي  يف

.2025العامنهايةمعاألقلعىل%50إلالبالغي  ي
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مسوحات الخدمات المالية
اتيجياتإعداديعمليةتحتاج❑ يالشمولاسب  كافةحولملةالمتكاالمعلوماتمنقاعدةتوفريإلالمال 

ات يالشمولمؤشر .المال 

ي❑ يمسوحاتإجراءمنبدياليكانالقاعدةهذهلتوفب  يتغط  اتالخدممنوالعرضالطلبجانت  

:المالية

oيالطلب،جانبمسح
ا
يسنة18)البالغي  يللسكانممثلةعينةأويالبالغي  يبالسكانممثل هذايويركزي.(فأكب 

،الخدماتهذهواستخدامالمالية،للخدماتالوصول:رئيسةجوانبثالثةعىلالمسوحمنالنوع

.الماليةوالقدرة

oيالعرض،جانبمسح
ا
كاتممثل يوالمؤسساتبالشر  

.الماليةوالمنتجاتالخدماتتقدمالت 

oيالعامةوالمعلوماتالبياناتإلباإلضافة  
الرقابيةالجهاتبالخاصةاإلداريةالسجالت:تجميعهايتمالت 

،وانتشارهايالمالية،المؤسساتأعداديحول
 
.همخصائصوبعضمنهايالمستفيدينوأعداديجغرافيا

يالتقدممدىلقياساألساسوالمعلوماتالبياناتمنالشاملةالقاعدةهذهتشكل❑  
 
تطوريابعةمتف

ات يالشمولمؤشر ياستخدامهايوكذلكالالحقة،السنواتخاللالمال   
 
.خرىاأليالدولمعالمقارنةف
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مسوحات الخدمات المالية

يالطلبجانبوحاتمستركزعامبشكل  
 
انبجويثالثةعىلالماليةالخدماتف

:رئيسية

.الماليةللخدماتالوصول❖

.الماليةالخدماتاستخدام❖

يالماليةالقدرة❖ يالبالغي  يالسكان)الماليةالخدماتلمستخدم   
 
.(طي  يفلسف
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ةمسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالي

ي✓  
 
اتيجيةإلطالقالنقديسلطةاستعداداتإطاريف يللشمولالوطنيةاالسب  يالمال   

 
،ف تمفلسطي  

يلإلحصاءالمركزيالجهازيمعوبالتعاون  
يخاصةاستمارةتصميمالفلسطيت  الطلبجانبتحاك 

.الماليةوالمنتجاتالخدماتعىل

:االستمارةمنالهدف✓

يمخرجاتهاياستخدام  
 
يالطلبوبيئةحجمحولدقيقةبياناتعىلالحصولف الخدماتىلعالفعىل 

يالمرصفيةالمالية،والمنتجات .المرصفيةوغب 

:الدراسةمجتمع✓

يالدراسةمجتمعتحديديتم يسنة18)البالغي  يالسكانبإجمال  ياعتياديةبصورةالمقيمي  ي(فأكب   
 
ف

يأرجاءسائري  
.المسحإجراءوقتالفلسطينيةاألراض 
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ةمسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالي

:العينةتصميم✓

oمنتظمةعشوائيةعنقوديةطبقيةعينةاختياريتم.

oمستويي  يوفقالعينةطبقاتتصميمتمكماي:

.(محافظة17)المحافظةحسب:األول-

ي-  
،)التجمعنوعحسب:الثاب  .(ومخيموريف،حرص 

oالمحافظة)التصميمطبقاتحجموحسبالسكانعدديمعالتناسببطريقةالعينةتوزي    عتم

.الطبقةمناألشيعدديحسبأي،(التجمعونوع

:العينةحجم✓

oأشة4,250منمكونةالبالغي  يللسكانممثلةعينةاختياريتم،  
محافظاتعىلموزعةفلسطيت 

.%32بنسبةغزةقطاعومحافظات،%68بنسبةالغربيةالضفة

oيالخطأيمعدل  
يالمستوىعىل%3منأقلالهامشر ي)اإلجمال   

المستوىعىل%5و،(الوطت 

ي .الواحدةالمحافظةمستوىعىل%7و،(غزةوقطاعالغربية،الضفة)اإلقليم 
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ةمسوحات جانب الطلب عىل الخدمات المالي

:البياناتجمعطريقة✓

oفعليةابالتمقوإجراءاتللباحثي  يالميدانيةالزياراتطريقعنباالستمارةالخاصةالبياناتتجميعتم

ة يالمستهدفالمجتمعوحداتمعمباشر  
.محافظةكلف 

ي الفحص✓ :القبىلي الفحصأو التجرين 

:تمبالمسحالبدءقبل

oفي  يالباحثي  يفريقتدريب .المسحاستمارةعىلوالمشر

oيفحصعمل ةفعليةمقابالتإجراءخاللمنلالستبيان،األوليةللنسخةتجريت   حداتويمعمباشر

.النهائيةبصيغتهاياالستمارةعىلوعكسهايالمالحظاتوأخذيالمستهدف،المجتمع

:الفعىلي المسح✓

oيالشموللمسحالبياناتجمععمليةبدأت .2015/11/2لغايةواستمرت2015/10/11بتاري    خالمال 

oةهذهخاللالباحثونقام يالمطلوبةاألشيبزيارةالفب   
 
.منطقةكلمنأشة25وبمعدلالعينة،ف

oي)البالغي  ياألشيأفراديأحديمعالمقابلةإجراءتم
 
يذكورا

 
يعشبشكلاختيارهتموالذي،(وإناثا  

.واب 
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ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما

ةومعلومات،بياناتالماليةالخدماتعىلالطلبجانبمسحأتاح▪ ،%95بلغتثقةوبفب 

:حول

oيسنة18)البالغي  يالسكانواستخداموصولوضع ي(فأكب   
 
والمنتجاتللخدماتفلسطي  يف

يالمرصفيةالمالية يوالتوزي    عالجنسحسبالمرصفيةوغب   
 
يالديموغراف  

 
.والجغراف

oيالبالغي  يللسكانالماليةالقدرات  
 
.فلسطي  يف

oيالتحليلاستنباطإمكانية للشمول(اتوالتحديوالفرص،الضعف،ونقاطالقوة،نقاط)الرباع 

ي يالمال   
 
.فلسطي  يف

يالنتائجأهمالتاليةالبيانيةاألشكالوتخلص▪  
الخدماتعىلالطلبجانبمسحأظهرهايالت 

يالمستوىعىلالمالية  
.الوطت 
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ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما
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يفلسالمرصفيةاستخداميالخدماتيوالمنتجاتيالماليةي  
يف  ،يمنيقبلياألفراديالبالغي   2015طي  

2020/11/12



ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما
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يالمرصفيةاستخداميالخدماتيوالمنتجاتيالماليةي يفغب   
يف  ،يمنيقبلياألفراديالبالغي   2015لسطي  
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ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما

لسكانلالماليةالقدرةحولومعلوماتبياناتالماليةالخدماتعىلالطلبجانبمسحأتاح▪

يالبالغي  ي  
 
،ف :أنالنتائجأظهرتحيثفلسطي  

oةنسبة يتزالاليالسكانمنكبب  يأويقادرةغب  يراغبةغب   
 
.الماليةجاتوالمنتالخدماتاستخدامف

oيواألصدقاءاألقاربعىلاالعتمادي  
 
يةالماليبالخدماتالخاصةالمعلوماتعىلالحصولف  

الت 

يالمعلوماتعىلأقلوبنسبةيستخدمونها،  
.فروعهالخالمنالماليةالمؤسساتتوفرهايالت 

oيالعامليزالالي  
ياألهمالعاملالديت   

 
يف المالية،جاتوالمنتللخدماتالزبائناختياريعىلالتأثب 

تبةالتكاليفثماألفراد،الحتياجاتالخدمةتلبيهمدىيليه .الخدمةهذهاماستخدعىلالمب 

oيالواضحالضعف  
 
يالماليةالثقافةف  

 
يالمجتمعف  

كانوإنويات،المستجميعوعىلالفلسطيت 

.اإلناثمستوىمنأعىلالذكوريلدى

oي يالبالغي  ياألفرادينصفمنأكب 
 
.همدخلإلدارةخطةأويماليةأهدافلديهمليستقريبا

oيوباألخصاليومية،المصاريفتغطيةعىلالقدرةعدممنحالةهناك  
 
.غزةقطاعف
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ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما
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يفلسطي  ي  
يف  يللشموليالمال  2015،يالتحليليالرباع 

نقاط الضعفنقاط القوة

يالشمولمستوياتتماثل- يالمال   
يف  والريفالحرص 

.والمخيمات
سمعةعىلالخدمةمزودياختياريعواملاعتمادي-

هتشابمعالخدمة،وجودةوالتسهيالت،المزود،
.اإلقليموحسبالسكننوعحسباإلجابة

ومستوىالشمولنسبةبي  يإيجابيةعالقة-
.التعليم

اكةفرصزيادة- يةالمالالخدماتمزوديبي  يالشر
كات ولوصتسهلالبيعونقاطاالتصاالتيوشر
.الماليةللخدماتالسكان

ي- مزوديمعيتعاملوناليالسكاننصفمنأكب 
.الماليةالخدمات

ةنسبة- مالية،ةثقافلديهمليسالسكانمنكبب 
عليموتثانويتعليممستوياتذويفيهمبمن
، يعال 

 
.النساءوخصوصا

ةنسبة- يترغباليالسكانمنكبب   
معاملالتعف 

معتقداتهمبسببالماليةالخدماتمزودي
.الدينية

ي- ليس(%59)الفلسطينيةاألشينصفمنأكب 
.دخلهاإلدارةخطةلديهاي

يالنسبة- مراكزيارةبزيتقومتزالاليالسكانمناألكب 
.الخدمةعىلللحصولالخدمةمزوديفروعأوي

الماليةوالمنتجاتبالخدماتالثقةعدم-
ونية .اإللكب 
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ليةنتائج مسح جانب الطلب عىل الخدمات الما
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يفلسطي  ي  
يف  يللشموليالمال  2015،يالتحليليالرباع 

التحدياتالفرص

.التعليممستوىارتفاع-
.اإلسالميةوالمنتجاتللخدماتواسعةآفاق-
كليشالمصارفبي  يوالمنافسةالسيولةوفرة-

ةفرصة لماليةاالخدماتتكاليفلتخفيضكبب 
.استخدامهاوزيادةالمرصفية

فتكالييخفضالحديثةالتقنياتاستخدام-
يبمايالمالية،للمنتجاتواالستخدامالوصول  

ف 
.والنساءوالشبابالفقراءذلك

.والفقرالبطالةنسبةارتفاع-
اضظاهرةانتشاري- .دقاءواألصاألشيأفراديمناالقب 
يالتفاوت-  

لماليةاللخدماتالمستخدمي  ينسبةف 
.غزةوقطاعالغربيةالضفةأقاليمبي  ي

عىلالخدمةمزودياختياريعواملاعتمادي-
.والتكلفةالحاجةمعوموائمتهايالمعتقدات،

ياالعتمادي-  
نعلالستفساريالمعلوماتمصادريف 
مؤسسةالفرعوزيارةالسابقةالتجربةعىلالخدمة

.قاربواألصدقاءواألي
يالمستشاريعىلاالعتماديضعف- يالمال  .نتواإلنب 
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وشكراً لكم
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