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إ ةةةةةةس ء
 إىل روح وإدلي إملعمل إ ألول إذلي تعلمت منه روح إلصرب وإملابرة ،ووإدل ي إل ي رتني
صغريإ وكبريإ ومبزلت رةضبهب أأسري
 إىل زوج ي ورشيكة حيب ي إل ي حتملت معي عنبء هذإ إملشوإر وسبندتي حىت إلهنبية
 إيل أأتنبيئ أأايد أأمحد يوسف وإرسإء نور حال  ...ألجـلهم أمكل مشـوإري
 إىل مجيــــــع أأفــةإد عـبئـل ي إخــــو ،و أأخـــــــوإت
 إىل مجيع إلزمالء وإ ألصدقبء إلعبملني يف إجلهبز إملرصيف وسلطة إلنقد إلفلسطينية
 إىل من حطموإ لك إلقيود و أأفنوإ س نوإت معةمه عىل مذإحب إحلةية  ...أأرسإان إلبوإسل
ِيل
 إىل إلأكةم منب مجيعب شهدإؤان الارةإر ...لقوهل عز وجل ( َو ََل تَ ُقولُوإ ِل َم ْن ي ُ ْقتَ ُل ِيف َسب ِ
هِ
إَّلل َأ ْم َو ٌ
ون ) صدق هللا إلعظمي
إت ۚ ت َ ْل َأ ْح َيب ٌء َول َ َٰـ ِك ْن ََل ت َ ْش ُع ُة َ

ت

شـــــكة وتقـــدية
إلصب ِل َحبت إمحلدهلل إذلي وفقي َلمتبم هذه إلةســـبةل مع دُعبيئ
إلْ َح ْمدُ ِ ه َِّلل ه ِإذلي ِتنِ ْع َم ِت ِه ت ِ مَت ه
أأن يتقبهل مي وعجعهل ابلصب لوههه إلكة م .
إنطالقب من قوهل تعبىل  ’’ :ومن يشكة فبمنب يشكة لنفسه ’’ ويقول إلةسول (ص) " َل
يشكة هللا من َل يشكة إلنبس " وعةفبان ابمجليل ألحصبب إلفضل وتقد م إلشكة
والامتنبن ألههل فبني أأتقدم ابلشكة إجلزيل وإلانبء إلعظمي للك من سبعد يف إجنبح هذه
إدلرإسة و أأخص ابذلكة:
أأس تبذي إملرشف عىل إدلرإسة إدلكتور نس مي أأتو جبمع أأس تبذ الاقتصبد إملشبرك يف جبمعة
إ ألزهة عىل تفضهل تقبول إَلرشإف عىل درإس  ي ومتبتعته يل ومب منحىن من سـعة إلصـدر
وإلنصـح وإَلرشبد مب سـبعد عىل إخــةإج هـذإ إلعمــل هبذه إلصــور،
كام أأتقدم ابلشكة إجلزيل ألس تبذي إلفبضل د .سـمري أأتو مدلةل أأس تبذ الاقتصبد إملشبرك يف
جبمعة إ ألزهة وإدلكتور إلفبضل اليل إلمنةوطي أأس تبذ الاقتصبد إملشبرك ورئيس قسم
الاقتصبد ابجلبمعة إَلسالمية عىل تفضلهام تقبول منبقشة هذه إدلرإسة وإثةإهئب ابملالحظبت
وإلنصبحئ وإَلرشبدإت.
كام أأتقدم ابلعةفبن وإلتقدية جلبمعتنب إ ألزهـة رئبسـة ومعـبد ،و أأسـبتذ ،وإدإريني وأأخص ابذلكة
قســم الاقتـصبد ومجـيع إحملبرضين فيه.
وإلشكة وإلتقدية للك زماليئ يف مجيع إملس توايت إدلرإس ية تقسم الاقتصبد وإلفةيق إلةإئع
زماليئ إذلين اكنوإ مثبَل يتذى يف إلتعبون وإلتالمح وإملابرة ،والاجهتبد و أأشكة لك من قدم
يل مسبعد ،أأو توجهيب أأو إرشبدإ من أأجل أأن ختةج هذه إدلرإسة يف أأفضل صور ،ممكنة.
إلببحث ... /

ث

ملخص الدراســـة
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في االقتصاد
الفلسطيني خالل الفترة (  ،)1995 – 2014من حيث استعراض مفهوم االشتمال المالي وأهميته
وأهدافه ،والتع رف على الهيئات العالمية المعنية بوضع معايير االشتمال المالي ،ومن ثم تحليل دور
الجهاز المصرفي في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين ،والتعرف على مستواه مقارنة ببعض دول
الجوار ،ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهه في فلسطين ،وسبل تحسين نفاذ الخدمات المالية

والمص رفية لكافة فئات المجتمع ،وبيان أثر االشتمال المالي على النشاط االقتصادي الفلسطيني.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل الجوانب المختلفة لدور

االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في االقتصاد الفلسطيني ،كما استخدمت المنهج القياسي الختبار

فرضياتها ،وتحديد العالقة بين متغيرات الدراسة وبناء نموذج انحدار خطي متعدد يوضح العالقة بين
المتغيرات المستقلة متمثلة في (التفرع المصرفي  ،وودائع الجمهور  ،التسهيالت االئتمانية المباشرة ،

ال في الناتج المحلي اإلجمالي ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة
وأعداد العاملين ) والمتغير التابع متمث ً

من النتائج أهمها  ،وجود عالقة ايجابية بين التفرع المصرفي وانتشار ونفاذ الخدمات المالية والمصرفية

إلى كافة فئات المجتمع ،وخاصة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ،ووجود تأثير ايجابي النتشار
الخدمات المالية والمصرفية على حشد المدخرات وزيادة ودائع الجمهور ،كما تبين أن الودائع تلعب

دو ًار ايجابيًا في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا متوافق تماما مع النظرية االقتصادية الكلية،
والواقع االقتصادي الفلسطيني.

أوصت الدراسة بضرورة تقديم خدمات مصرفية مبتكرة بدون فروع بنكية ،بصفتها وسيلة

لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية ،وزيادة االهتمام بنشر الوعي المصرفي والتعريف

بالمنتجات المالية ،وتقديم المشورة لعمالئها بشأن إدارة األموال ،الديون ،االدخار ،االئتمان بطريقة
فعالة ،وتشجيع االنتشار الجغرافي للبنوك ،خاصة في المناطق الريفية والنائية ،لتسهيل إيصال

الخدمات المصرفية إلى الفئات المستبعدة .

ج

Abstract
The study aims at identifying the role of banking spread and financial
inclusion in the Palestinian economy during the period (1995 - 2014).This is
by reviewing the concept of financial inclusion, its importance and its
objectives, in addition to learning about the world bodies to establish
standards of financial inclusion. Then it analyzes the role of banking system
in achieving financial inclusion in Palestine, and identifies its level compared
to some neighboring countries. It also discusses the challenges and
opportunities it faces in Palestine and ways to improve the force of financial
and banking services to all segments of society, and it demonstrates the
impact of financial inclusion on the Palestinian economic
activity as will.
The study relied on a descriptive and analytical approach in analyzing the
various aspects of the role of banking spread and financial inclusion in the
Palestinian economy, also The researcher used Econometrics to test The study
hypotheses, and determine the relationship between the variables of the study
and the construction of a multi-linear regression model which directly shows
the relationship between the independent variables represented in the
(banking branching, and the public deposits, credit facilities, and the number
of workers) and the dependent variable
represented in the GDP.
The work concluded a set of important results mainly, a positive relationship
between the banking branching and spread of the financial and banking
services to all segments of society, especially the poor and low-income
classes, and the presence of a positive impact on the spread of financial and
banking services to mobilize savings and increase in deposits from the public.
It turns out that the deposits will play a positive role in increasing the GDP,
and this is fully compatible with macroeconomic theory, that meats the nature
of the Palestinian economy.
Finally, The study recommended the necessity of creating financial services
that should be presented without bank branches, a means of improving chance
for the poor people to get financial services, increasing the interest of
spreading bank awareness and defining the financial products and giving
advice to its agents of money management, debts, savings and credit in an
effective way as well as encouraging the geographical distribution for banks
especially in rural and remote areas, to facilitate the delivery of banking
services to the excluded groups
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الفصـــل األول
اإلطــــــار العـام للدراســة
 1.1مــــــقدمة:
يعد القطاع المصرفي من القطاعات الهامة التي تؤدي دو اًر مهماً في النشاط االقتصادي ،وهو

من أسرع القطاعات استجابة للمتغيرات سواء الدولية أو المحلية ،فيظهر دور القطاع المصرفي شريكًا

في إدارة االقتصاد والقيام بتمويل خطط التنمية االقتصادية ،لذا ينبغي استغالل كل ما يتاح لهذا

القطاع من موارد وامكانات بشكل أمثل ،والن الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثيرين من الناس،
ألن مواطن النقص والقصور في األسواق رفعت تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من

الصعب الحصول عليها ،زاد االهتمام عالمياً ،خاصةً في أعقاب األزمة المالية العالمية عام2008

بتحقيق االشتمال المالي من خالل خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية (الحكومات) في تنفيذ
سياسات يتم من خاللها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية ،وتمكينهم من

استخدامها بالشكل الصحيح ،باإلضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من
خالل مزودي هذه الخدمات ،فاالشتمال المالي يعني تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع ،وبما
يشمل الفئات المهمشة والميسورة ،للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم ،بحيث تقدم
لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة ، ،وتعهدت أكثر من  50دولة بالعمل علي تحقيق أهداف
واضحة لزيادة مستويات االشتمال المالي ،أما مجموعة العشرين ) (G20فقد أوصت في اجتماعها

الذي عقد في أستراليا في تشرين الثاني  2014بمجموعة من المبادئ الرئيسية لتحقيق االشتمال المالي
عالمياً ،ويفيد تقرير للبنك الدولي بعنوان "التنمية المالية في العالم  "2014أن االشتمال المالي مرجعه
أن تلك المبتكرات تساعد على خفض تكلفة الخدمات المالية ،وتيسير الحصول عليها للفقراء والنساء
وسكان الريف ،والسيما من يعيشون في مناطق نائية قليلة السكان ال توجد فيها فروع لبنوك تقليدية،
محليًا أولت سلطة النقد الفلسطينية هذا الموضوع إهتمامًا وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق
رأس المال الفلسطينية لقيادة الجهود لبناء استراتيجية وطنية لالشتمال المالي في فلسطين ،وبمشاركة

األطراف ذات العالقة ،حيث يعزز تقديم الخدمات المالية لمن ال يتعاملون مع البنوك النمو
االقتصادي ،ويوسع نطاق الفرص المتاحة أمام الفقراء ،ولتيسير الحصول على هذه الخدمات ال بد من
حلول مبتكرة ومنتجات مصرفية وتقنية كأدوات مساعدة ،مثل حسابات األموال اإللكترونية وبطاقات

الخصم والحسابات المصرفية العادية منخفضة التكلفة  ،فكل شخص وكل مؤسسة أعمال يستحق أن
تتاح له فرصة الحصول على الخدمات المالية والمصرفية ،فالمشكلة الحقيقية التي تواجه صانعي
السياسات تكمن في كيفية إدارة ومواجهة التغير والنمو السريع في المجاالت االقتصادية واالجتماعية،

باإلضافة إلى التغير والتطور في سوق الخدمات المالية والمصرفية التي أصبحت تتصف بالمنافسة
1

الشديدة ،وسنحاول في هذه الدراسة تحليل دور االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في النشاط
االقتصادي الفلسطيني .
 1.2مــشكلة الــدراسة :
يشهد عالم اليوم تطو ًار متسارعًا نحو مزيد من القوة والسيطرة والهيمنة المصرفية ،بينما ال تزال

الخدمات المالية بعيدة عن متناول الكثير من الناس ،ألن مواطن النقص والقصور في األسواق رفعت

تكاليف هذه الخدمات إلى مستويات تجعل من الصعب الحصول عليها ،لذا فإن مشكلة هذه الدراسة

تتمثل في الكيفية التى يجب أن تكون عليها المنظومة المصرفية الفلسطينية فيما يتعلق باالشتمال
المالي ،ويتمثل السؤال األساسي للدراسة في  (:ما هو دور االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في
النشاط االقتصادي الفلسطيني؟ ) ،وينبثق عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي :

 .4ما هي أهمية االشتمال المالي ،وكيف يساعد تعزيز النفاذ الشامل للخدمات المالية على تحفيز
االقتصاد؟

 .4ما هو دور الجهاز المصرفي في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين ،وكيف ينعكس ذلك على
النشاط

االقتصادي الفلسطيني؟

 .2ما هو دور التمويل الصغير في ت حقيق االشتمال المالي في فلسطين ،وكيف تقوم مؤسسات
اإلقراض المتخصصة بتوظيفه لخدمة القطاعات االقتصادية المختلفة وخاصة اإلنتاجية؟

 .1ما هي أهم التحديات التي تعوق توسيع االشتمال المالي في فلسطين؟

 .1كيف يمكن تحسين نفاذ الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع الفلسطيني؟
 .1ما هي مساهمة االشتمال المالي في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين؟
 1.3أهميـــــــة الــدراسة  :تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوعًا حيويًا لم ينل نصيبه من

الدراسة في المؤسسات األكاديمية والبحثية الفلسطينية ،واستند الباحث الى خبرته الشخصية باعتباره
من المنتمين للقطاع المصرفي وله خبرة واسعة تساعده على طرح مساهمته الخاصة لهذا الموضوع

الحديث نسبيًا على المستويين الدولي والمحلى ،ب ما يساعد في تقديم رؤية حول االنتشار المصرفي
واالشتمال المالي ودوره في تحفيز النمو االقتصادي ،توضح أهم مؤشرات االشتمال المالي في فلسطين
وفق المعايير الدولية ،وتساهم في بيان طرق تحسين انتشار ونفاذ الخدمات المالية الى كافة فئات
المجتمع ،بما يكفل تعزيز التنمية االقتصادية في فلسطين ،كما تساعد الدراسةعلى توضيح المحاور
الرئيسية لبناء إستراتيجية وطنية لالشتمال المالي.
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 1.4أهــداف الــدراسة :
 .4بيان مفه ــوم االنتشار المصرفي واالشتمال المالي وأهميته لالقتصاد الفلسطيني.
 .4توضيح أهم الهيئات العالمية المعنية باالشتمال المالي ودورها.
 .2تحليل دور الجهاز المصرفي ومؤسسات اإلقراض المتخصصة في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين.
 .1الكشف عن التحديات التي تعوق توسيع االشتمال المالي في فلسطين.

 .1بيان الجهود المبذولة في إطار توسيع نطاق االشتمال المالي في فلسطين.
 .1قياس أثر االنتشار المصرفي واالشتمال المالي على متغيرات االقتصاد الفلسطيني.
 .7اقتراح بعض التوصيات لتحسين فرص الوصول للخدمات المالية والمصرفية في فلسطين.
 1.5فرضيات الدراسة :

 .4يعزز التفرع المصرفي نفاذ الخدمات المالية التي تحفز نمو االقتصاد الفلسطيني .
 .4يساهم انتشار الخدمات المالية والمصرفية في حشد المدخرات وزيادة ودائع الجمهور واالئتمان.
 .2يساهم انتشار الخدمات المالية والمصرفية في نمو موجودات المصارف وزيادة إرباحها .
 .1يدعم انتشار الخدمات المالية والمصرفية مشاركة القوى العاملة ويحد من الفقر.
دور تنمويًا و يساهم في تحقيق االشتمال المالي
 .1يلعب التمويل الصغير لمؤسسات اإلقراض المتخصصة ًا
في فلسطين .

 .1يعزز االشتمال المالي النمو االقتصادي في فلسطين.
 1.6منهجـية الـدراسة:
إعتم ــدت الد ارس ــة عل ــى الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي اس ــتناداً إل ــى طبيع ــة الموض ــوع ،م ــن خ ــالل

التع ــرف عل ــى جوان ــب وأبع ــاد المش ــكلة واجـ ـراء الد ارس ــات الالزم ــة باالس ــتعانة بم ــا كت ــب ح ــول الظ ــاهرة
وباألدبيــات الســابقة ،كمــا أســتخدم الباحــث المــنهج القياســي فــي بنــاء نمــاذج انحــدار خطــي لقيــاس أثــر
متغيـرات مؤشـرات االشـتمال المـالي فـي الجهــاز المصـرفي علـى متغيـرات االقتصـاد الفلسـطيني الرئيســية،
بهدف الوصول إلى دالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم الدراسة.

 1.7حدود الدراسة :
الحد الزماني  :حدد فترة الدارسة من العام (.)2014 –1995
الحد المكاني  :يتناول الباحث في دراسته قطاع غزة والضفة الغربية.
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 1.8الدراسـات سـابقة :
تم االستعانة بعدة دراسات في مجال القطاع المصرفي ودوره في االقتصاد الفلسطيني ،لتحقيق
أغراض البحث ،منها تسع دراسات محلية ذات عالقة بموضوع البحث ،دراستين عربيتين ،وخمس
دراسات دولية تخدم الدراسة الحالي ة ،وسيتم التعرض لها كل على حدي فيما يلي :

الدراســــات المحـليــــة:
 .1الفليت"،)2004( ،أثر التسهيالت المصرف ية على قطاعات االقتصاد المختلفة" ،دراسة تطبيقية على
المصارف العاملة في فلسطين.
هدفت الدراسة إلى تحديد أ ثر التسهيالت المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين على القطاعات
االقتصادية المختلفة ،باإلضافة للتعرف على واقع البنوك العاملة في فلسطين ،وما هي أهم المشكالت
التي تقف عائقاً أمام تقدمها في التنمية االقتصادية ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
واستعانت باستبانتين ،إحداها وزعت على موظفي التسهيالت االئتمانية الرئيسيين في البنوك العاملة في

الضفة وقطاع غزة ،واألخرى وزعت على القطاعات االقتصادية المختلفة .توصلت الد ارسة الى مجموعة
من النتائج منها :أن البنوك لم تصل إلى الحد األدنى لنسبة التسهيالت على الودائع الذي حددته سلطة
النقد الفلسطينية ( ،) %40فقد بلغت نسبة مساهمة البنوك في دعم االقتصاد الفلسطيني في العام
( ،)2003ما نسبته ( ،) %29بالرغم من عدم كفاية هذا الحد الذي حددته سلطة النقد الفلسطينية
إلحداث التنمية االقتصادية  ،وأوصت الدراسة بضرورة استحداث أنواع جديدة من التسهيالت كقروض
التجمع البنكي التي تساعد على توزيع مخاطر التسهيل واالئتمان بين البنوك ،وكذلك بضرورة البحث

عن فرص جديدة لمنح التسهيالت داخل فلسطين واعداد دراسات جدوى لها والتعرف على ربحيت ها
والمساهمة في تمويل رأس مالها.
 .4كراز" ،)2005( ،العوامل المؤثرة في التعامل مع بطاقات االئتمان" هدفت الدراسة إلى التعرف على
العوامل التي أدت إلى انخفاض الطلب على بطاقات االئتمان ،وعدم استخدامها باعتبارها أحد أهم

أدوات تسوية المدفوعات للعمالء ،كذلك د ارسة أثر المتغيرات الديمغرافية في تحديد االتجاه نحو
حاملي بطاقات االئتمان وغير الحاملين للبطاقات ،وذلك من خالل دراسة تحليلية مقارنة على عمالء

المصارف في قطاع غزة  ،واعتمدت الدراسة على استطالع رأي العمالء الحاملين وغير الحاملين
لبطاقات االئتمان باعتبارهم مجتمع الدراسة وعينتها ،وعددهم ( )1500عميل من خالل استقصاءين،

كانت نسبة استجابتهم  ،85%أشارت نتائج الدراسة أن هناك أسباب متعددة لتدني الطلب على
بطاقات االئت مان من قبل العمالء غير الحاملين ،كان أهمها تأثير العوامل الديموغرافية على حجم
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الطلب واالستخدام ،ومن النتائج أيضًا تبين وجود لها فروق جوهرية دالة إحصائيًا بين مصادر الدخل
المختلفة لحاملي بطاقات االئتمان بالنسبة لدرجة دوافع استخدام بطاقات االئتمان ،وخلصت الدراسة
إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة العمل على ترسيخ فكرة البطاقات االئتمانية كبديل عصري
للنقود من خالل خلق شعور لدى أفراد المجتمع بسهولة ويسر الحصول والتعامل مع تلك البطاقات،
واستحداث نظم الدفع اإللكترونية بالمصارف لتحل محل النظم اليدوية.

 .2عودة" ،)2011( ،دور القطاع المصرفي في تنمية االقتصاد الفلسطيني"
هدفت الدراسة إلى بيان وتحليل الدور التنموي للقطاع المصرفي الفلسطيني باعتباره شريان التمويل
الرئيسي لالقتصاد ،ومن القطاعات المهمة التي تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تكوين القيمة
المضافة  ،وقد ركزت على قنوات التأثير التي ينتقل من خاللها األثر التنموي للقطاع المصرفي
الفلسطيني ،وعلى وجه التحديد قناة السيولة وا الئتمان (المباشر وغير المباشر) ،وقناة حشد االدخار،

وقنوات االرتباط بين القطاع المصرفي وبورصة فلسطين .أظهرت النتائج ارتباطًا قويًا بين التسهيالت

االئتمانية واجمالي الناتج المحلي ،مع اتجاه متزايد لمن ح االئتمان وتوظيف األموال محليًا ،نتيجة لعدة
أسباب أهمها األ نظمة والبرامج الحديثة التي أدخلتها سلطة النقد في إطار رقابتها المصرفية ،ومن
أبرزها أنظمة المعلومات االئتمانية ،وتعليمات سلطة النقد الهادفة إلى تخفيض نسبة التوظيفات
الخارجية ورفع نسبة التوظيف المحلي لألموال خاصة لصالح القطاع الخاص ،وتراجع معدالت الفائدة
ال سيما وأن النتائج بينت مرونة عالية لالئتمان الممنوح بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة ،كما تبين عدم

مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الموارد المالية المخصصة له ،حيث أن معظم االئتمان

ممنوح للقطاع الخاص ،كما أنه يرتبط بعالقة طردية مع االستثمار الخاص ،كما أظهرت النتائج نجاحًا

كبي اًر للقطاع المصرفي الفلسطيني في استقطاب الودائع واستقرارها ،كما أن هذا القطاع في عالقته
بالسوق المالي له آثار اقتصادية هامة على االقتصاد الفلسطيني ،سواء من حيث تشجيع وجذب

االستثمار األجنبي ،أو من حيث تشجيع االستثمار في البورصة من خالل منح االئتمان وتوفير السيولة
الالزمة للمستثمرين فيها ،أو من حيث الدور االستثماري للمصارف نفسها في البورصة وفي أسهم
ٍ
بشكل عام.
الشركات داخل فلسطين ،وهذا ينعكس ايجابيًا على النمو االقتصادي
 .1الحداد"، )2013( ،دور الجهاز المصرفي في نشر الوعي المصرفي لدى العمالء".
ال في المصارف وسلطة النقد
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجهاز المصرفي متمث ً

الفلسطينية في نشر الوعي المصرفي لدى العمالء .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي عبر
محور نظري إلى جانب المنهج القياسي كمحور عملي يعتمد على جمع وتحليل البيانات المتعلقة
بموضوع مشكلة الدراسة من خالل استبانه تم توزيعها على عمالء المصارف التجارية ،وتكونت عينة
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بعشوائية من  400عميل مصرفي .خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :أن جهود سلطة النقد
الفلسطينية تؤدي إلى زيادة الوعي المصرفي لدى العمالء ،حيث أن المتوسط الحسابي النسبي لجميع
فقرات المجال يساوي  ،64.44%كذلك فإن المتغيرات االجتماعية تعمل على زيادة الوعي المصرفي
لدى العمالء ،حيث أن درجة الموافقة بلغت  ،78.29%وكانت أهم التوصيات :العمل على زيادة
الوعي المصرفي الخاص لدى الجمهور ،وتدريب موظفي البنوك على نشر الوعي المصرفي والتسويق

للخدمات المصرفية المختلفة.
 .1فروانة" ،)2014( ،تحليل مدى قدرة القطاع المصرفي الفلسطيني على جذب المدخرات وتأثيرها على
التنمية االقتصادية  ،"1995-2012هدفت الدراسة إلى تحليل دور الجهاز المصرفي الفلسطيني في
تنمية موارده الخارجية متمثلة بالودائع وكيفية تمويل التنمية االقتصادية ،من خالل تقديم االئتمان
للقطاعات االقتصادية المختلفة ،بنيت الدراسة على نموذجين إلثبات فرضياتها :األول :يوجد تأثير
معنوي للمتغيرات المستقلة على قدرة القطاع المصرفي في جذب المدخرات ،والثاني :أن التنمية
االقتصادية متمثلة بالناتج المحلي اإلج مالي الحقيقي تتأثر بحجم الودائع وحجم التسهيالت االئتمانية

واألوضاع السياسية ،وتم استخدام نموذج قياسي ( )VARالختبار نموذجين الدراسة .أظهرت نتائج
التحليل الوصفي والقياسي أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والذي يعبر عن (التنمية

االقتصادية) يتأثر بحجم ودائع الجمهور في القطاع المصرفي ،حجم التسهيالت االئتمانية ،واألوضاع

السياسية ،ويفسراه بمقدار  ،95%وأوصت الدراسة بضرورة تحفيز اإلدخار بكافة أشكاله ،وطرح أوعية
ادخارية جديدة ومناسبة ،وتقييد االستهالك لكبح التضخم وتوفير موارد ذاتية لتمويل التنمية االقتصادية
محلياً  ،كذلك التوسع في منح االئتمان المتوسط وطويل األجل لتمويل المشاريع االستثمارية المنتجة
والتوسع في المشاريع القائمة.

 .1مؤسسة  )2014( ،*ICONدراسة مسحية بعنوان " تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
تحليل العرض والطلب" ،هدفت الدراسة الى تقييم الحجم الحالي لسوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في
األراضي الفلسطينية ،من خالل تحليل العرض والطلب في مجال تمويل هذه المشاريع ،حيث اعتمدت

الدراسة على إجراء مسح من خالل إجراء مقابالت مع  612شركة في الضفة والقطاع .أظهرت النتائج
وجود زيادة في طلب الحصول على التمويل ،وأن حوالي  49%من العينة المختارة تفضل المنتجات
اإلسالمية ،كما أظهرت الدراسة أن فرص التمويل الصغير في سوق اإلقراض مازال كبير ،وأوضحت
كذلك أن هناك بعض القضايا التي تعوق تمكين مؤسسات اإلقراض مثل مصادر التمويل ،حيث يح ظر

)Institute Gmbh&co. Kg Consulting Gruppe (ICON
6

*

عليها قبول الودائع مثل البنوك ،وهذا يتطلب من سلطة النقد إعادة تقييم وتعديل اإلطار القانوني
والتشريعي لهذه المؤسسات.
 .7معهد أبحاث الس ياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)" ، )2014( ،تطور القطاع المصرفي وتنافسية
خدماته في األراضي الفلسطينية المحتلة" ،هدفت الدراسة إلى تقييم تطور وتنافسية الخدمات المصرفية
في ا القتصاد الفلسطيني ،وتناولت بالتحليل أنواع وأسعار وجودة الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة
في األراضي الفلسطينية لألفراد والشركات ،ومدى استهدافها للفئات المختلفة وانتشارها جغرافيًا،

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في استعراض الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة
في األراضي الفلسطينية لألفراد والشركات وسياساتها التسويقية وكثافة استخدامها للتكنولوجيا ،كما قامت

الدراسة بتطبيق تحليالت مقارنة ،أي مقارنة تنافسية خدمات المصارف الفلسطينية مع جودة وسعر

وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف في دول أخرى ،من بينها القطاع المصرفي األردني بحكم
استمرار عملة الدينار ف ي التداول في األراضي الفلسطينية .توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
من بينها أنه ال بد من تشجيع البنوك لتوسيع انتشارها الجغرافي بشكل يضمن وصول الخدمات إلى

ال أن يكون هناك فرع لبنك في
أكبر عدد ممكن من العمالء في مختلف المناطق ،فليس من المقبول مث ً

قرية ال يتجاوز عدد سكانها الـ  3000نسمة  ،بينما تخلو معظم مخيمات الالجئين من ماكينة صراف

آلي واحدة ،كما أن مستوى أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي الفلسطيني متقاربة مع نظيره
األردني ،لكنها أعلى مما هي لدى البنوك اإلسرائيلية.

 .2معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) "،)2015(،أثر التحويالت المالية على
المتغيرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني"
هدفت الدراسة إلي تحليل تطور تدفق التحويالت المالية الشخصية لالقتصاد الفلسطيني خالل الفترة
( ،)2013_1995وتصنيف التحويالت إلى نوعين :تعوي ضات العمال (وخاصة من إسرائيل)
وتحويالت المغتربين ،ومدى إسهام كل نوع في نسبة ا لتغير في الناتج المحلي اإلجمالي ،كذلك بحثت
في أ ثر التحويالت الشخصية على االقتصاد الفلسطيني على المديين القصير والطويل ،وعلى متغيرات
االقتصاد الكلي الرئيسية.

استخدمت الدراسة نموذج اقتصادي قياسي بمنظور ديناميكي ،باستخدام

أسلوب المربع األدنى ذي المرحلتين ( ،)SLS2وأسلوب المربع األدنى ذي الثالث مراحل (،)SLS3
وطريقة العزوم المعممة ( .)GMMتوصلت الدراسة إلى أن تدفقات التحويالت إلى االقتصاد الفلسطيني

أثرت بشكل كبي ر على متغيرات االقتصاد الكلي موضع الدراسة ،وساهمت بشكل ملحوظ في النمو
االقتصادي في الفترة الزمنية للدراسة  ،حيث أن زيادة التحويالت بنسبة  %1ترفع الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  ، %0.3كما أوصت الدراسة بأنه ال بد لصانعي القرار من وضع سياسة تخلق بيئة
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مواتية تشجع المغتربين الفلسطينيين على تحويل األموال إلى االقتصاد الفلسطيني ،كما ينبغي وضع
سياسة تحفز التحويالت االستثمارية بدالً من مجرد تحويالت مالية ألغراض االستهالك ،وبدالً من
جذب المزيد من التحويالت المالية ،تعزيز قدرتها على تحفيز النمو االقتصادي الفلسطيني.

 .9الحرازين ( " ،)2015تقدير دالة االدخار في االقتصاد الفلسطيني للفترة ()2013-1995
هدفت الدراسة الى تقدير دالة االدخار في االقتصاد الفمسطيني خالل الفترة (،)2013- 1995و
التعرف على واقع االدخار في األ ارضي الفلسطينية وبناء نموذج قياسي يوضح طبيعة ودرجة العالقة

بين االدخار والعوامل االقتصادية) التكوين الرأسمالي االجمالي ،االستهالك النهائي،نصيب الفرد من
الدخل المتاح ،معدل البطالة ،المنح والمساعدات الخارجية ،نسبة القوى العاملة المشاركة ،الدين
العام(.

الكمي ،والقياسي لبناء نموذج انحدار لتقدير دالة االدخار في
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ّ
االقتصاد الفمسطيني ،وذلك باستخدام البرنامج االحصائي "."EViews7

االرضي الفلسطينية خالل الفترة (2013-
توصلت الد ارسة إلى أن هناك تذبذب في قيمة االدخار في ا

 ،)1995وكانت العالقة طردية بين المتغير التابع االدخار والمتغيرات المستقلة) االستهالك النهائي،
المنح والمساعدات الدولية ،نصيب الفرد من الدخل المتاح ،نسبة القوى العاممة المشاركة( ،أما

المتغيرت المستقلة) االستثمار ،الدين العام ،معدل البطالة (فكانت العالقة عكسية بينها وبين المتغير
ا
الدرسة مجموعة من التوصيات منها ضرورة العمل على ترشيد االستهالك في المجتمع
التابع ،قدمت ا
التركم
الفمسطيني ،وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية االدخار لما في ذلك من أهمية لعملية ا

األرضي
ا
الرسمالي ،العمل على ايجاد السياسات واألدوات التي تساهم في تنمية االدخار في
أ
الفلسطينية ،تحفيز وتفعيل االدخار واالستثمار في خطط التنمية الفلسطينية لتنمية االقتصاد الفلسطيني
الدراســــات العـربيــــــة:
 .4حسين ،منى ،أصيل أحمد ( " ،)2006العوامل التي تؤثر على تطبيق الصيرفة اإللكترونية في
المصارف السودانية" ،هدفت الدراسة إلي التعرف علي العوامل التي تؤثر في تطبيق الصيرفة
االلكترونية في المصارف السودانية ،بالتطبيق على بنك أم درمان الوطني.إستخدمت الدراسة المنهج

الوصفي والتحليلي لتحليل الفرضيات ،توصلت الدراسة إلى أن رتفاع تكاليف الصيرفة اإللكترونية له
أثر على إدخالها ،وأن قلة رؤوس أموال المصارف السودانية حال دون التطبيق المبكر للصيرفة
ال إلى استخدام الصيرفة االلكترونية منها إلى
اإللكترونية ،كما بينت النتائج أن العمالء أكثر مي ً

التقليدية ،أوصت الدراسة بضرورة رفع رؤوس أموال المصارف السودانية ،وتنمية مهارات الموظفين .
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 .4عبد الرحيم "، ) 2010( ،تطور الخدمات المصرفية ودورها في تفعيل النشاط االقتصادي – دراسة
حالة الجزائر
هدفت الدراسة إلي رصد انعكاسات التطور الحاصل في الخدمات المصرفية على النشاط
االقتصادي ،والوقوف على حالة الخدمات المصرفية في النظام المصرفي الجزائري ،والدور الذي تقوم
به في تمويل االقتصاد  ،ومدى استجابتها للتطورات الحاصلة في مجال الصناعات المصرفية.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص الجانب النظري ،واستخدمت المنهج التاريخي
الستعراض أهم محطات بعض المتغيرات المتعلقة بالموضوع .خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
من أهمها أن تستجيب الخدمات المصرفية المقدمة من قبل األجهزة المصرفية إلى التطور الحاصل في
النشاط االقتصادي والمجتمع ككل ،كما أوصت الدراسة بأن تتحول المصارف الجزائري ة وبشكل جدي

إلى المصارف الشاملة ،والتي تقدم كافة الخدمات المتنوعة والمتطورة كخطوة هامة في مواجهة المنافسة
العالمية  ،وتنويع الخدمات المصرفية بشكل يستجيب لمتطلبات النشاط االقتصادي ،وأيضا لحاجة
المجتمع ،واسترجاع المتعاملين خارج الدائرة المصرفية ،بغرض التمكن من محاربة ظاهرتي االكتناز
واالقتصاد غير الرسمي.
الدراســــات األجنبيـة:
Porteous(2006),CGAP,

David

Helms,

1. Elizabeth Littlefield, Brigit
Financial Inclusion 2015

اليزابيث ليتلفيلد ،بريجيت هيلمز ،ديفيدبورتبوس ( " ،)2006تحقيق االشتمال المالي في عام
،"2015

هدفت الدراسة إلي اإلجابة عن تساؤل يمكن للمجتمع الدولي بقطاعيه العام والخاص،

المساهمة في تحقيق أكبر زيادة ممكنة في فرص حصول األشخاص الذين يعانون من نقص الخدمات،
على خدمات مالية ،وقد حددت أربعة اتجاهات ،من شأ نها أن تساعد على إتاحة فرص الحصول على
الموارد المالية أو اإلضرار بها وهي :التكنولوجيا الالسلكية ،والحكومات النشطة ،واألطراف الدولية
الجديدة الفاعلة ،واألنظمة الدولية  ،ثم تم وضع سيناريوهات افتراضية متطرفة لكل من هذه االتجاهات

وبحث آثارها على تعزيز المجتمع الدولي لفرص الحصول على الموارد المالية ،وخلصت المذكرة إلى
مجموعة من التوصيات منها :تعجيل خطى استعمال الهواتف المحمولة ،وغيرها من التكنولوجيا في
الخدمات المالية ،وزيادة فرص استفادة الفقراء من تلك المبتكرات ،مشاركة الحكومات في زيادة االئتمان

الموجه لألفراد ،تحقيق االتساق بين أجندة الفقر واتاحة الفرص ،وبين كل من أجندة األمن الدولي
وأجندة االستقرار المالي.
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for

Rotman,(2009),"Scenarios

2. Mark Pickens,David Porteous,Sarah
Branchless Banking in 2020.

يكنز ،مارك ،ديفيد بور تيوس ،وسارة روتمان ( " ،)2009سيناريوهات للخدمات المصرفية المقدمة
ب ُ
بدون فروع بنكية في عام  ،"2020هدفت الدراسة إلي التعرف علي كيف يمكن للحكومة والقطاع
الخاص تعزيز التأثير في إقبال الغالبية المحرومة من الخدمات المالية على استخدام الخدمات
المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية قبل عام  ،2020وقد حددت أربع قوى يمكنها على األرجح أن
تصوغ اإلجابات على التساؤالت المطروحة ،وهي تمايز الخصائص الديموغرافية لمستخدمي هذا النوع
من العمليات المصرفية ،واإلجراءات من قبل الحكومات النشطة بشكل متزايد ،وارتفاع معدالت الجريمة،

انتشار استخدام االنترنت عن طريق الهواتف المجهزة بتقنيات التعامل مع البيانات حتى في البلدان
والمجتمعات المحلية الفقيرة ،توصلت المذكرة إلى مجموعة من التوصيات منها :تشجيع مقدمي الخدمات
الذين لديهم النية والقدرة على المداومة على تقديم خدمات عالية الحجم ،منخفضة القيمة بمرور الزمن،

ويمكن للحكومات التنسيق بين الو ازرات أو الهيئات المسئولة عن المدفوعات االجتماعية وأولئك
المسئولين عن االشتمال المالي  ،ويتطلب ذلك التنسيق بين رغبة الحكومة باعتبارها جهة صرف الرواتب
في خفض تكاليف تقديم المدفوعات على األجل الق صير ،وبين أهداف االشتمال المالي ،التي قد تبرر

تقديم مدفوعات أ علي في األجل القصير من أجل تغطية تكاليف إصدار أدوات جديدة إلى المستفيدين
من غير المتعاملين مع البنوك وانشاء بنية أساسية لتخدمهم.
3. Triki, Faye,(2012),Financial Inclusion In Africa
التريكي ،فاي ،)2012(،االشتمال المالي في أفريقيا
هدفت الدراسة الى التعرف على أداء النمو االقتصادي شموالً واستدامة في قارة أفريقيا ،ودور االشتمال
المالي في تحسين البنية التحتية المالية التي تسمح لألفراد والشركات ،للمشاركة بفعالية أكبر في
االقتصاد مع حماية حقوق المستخدمين ،كذلك بحث قائمة الفرص والتحديات الخاصة بتحقيق
االشتمال المالي التي تحتاج الى االهتمام والعمل .
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل ثالث محاور رئيسية ،وهي االشتمال المالي في
أفريقيا ،والسبل الكفيلة بجعل الخدمات المالية متاحة وبأسعار معقولة للمستخدمين ،وتشجيعهم على
استخدامها بصورة مستمرة ومنتظمة ،ونوعية الخدمات وفقاً الحتياجات العمالء ،وكذلك مناقشة
المبادرات ال قائمة لتطوير المؤشرات العالمية لالشتمال المالي ،وتسليط الضوء على أهمية فتح حساب
رسمي ،والسلوك االدخاري ،والحصول على االئتمان والتامين ،والمحور الثاني مناهج تحويلية مختارة
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لخدمة المحرومين ،مثل الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحقيق قدر أكبر من االشتمال المالي ،ودور
التكنولوجيا والحلول التي تقدمها مثل أجهزة الصراف اآللي ( ،)ATMونقاط البيع ( ،)POSSوما تقوم
به في تعزيز نظم مالية شاملة في إفريقيا ،والحاجة إلى التوفيق بين االستقرار المالي واالشتمال المالي،
والمحور الثالث هو دور مؤسسات التمويل في تعزيز االشتمال المالي في أفريقيا ،مثل مؤسسات
التمويل الصغير باعتبارها واحداً من الالعبين الرئيسيين للنهوض باالشتمال المالي ،والتحديات التي
تواجهها في الحصول على التمويل.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها :توفير حلول مبتكرة  ،وخدمات بناء القدرات،
والخدمات االستشارية ،وزيادة الشفافية في اإلبالغ عن المؤسسات المالية المعنية بالتنمية ،تعزيز
المدفوعات الحكومية لألفراد من خالل الهاتف المحمول( ،)G2Pتبني شبكة الوكيل الصرفي
للمصارف ،وضع خطط وبرامج لمحو األمية المالية لدى السكان والمستخدمين.
وقد توافقت هذه الدراسة إلى حد كبير م ع دراسة الباحث ،وتقاطعت معها في بعض مؤشرات االشتمال
المالي التي تناولها الباحث مثل انتشار أجهزة الصراف اآللي  ،ونقاط البيع ،والخدمات المالية عبر
الهاتف المحمول ،ولكن دراسة الباحث أضافت دراسة مؤشرات أخرى مثل حشد الودائع  ،ومنح
االئتمان المباشر ،والبطاقات اال لكترونية ،وتمويل المشاريع الصغيرة  ،كما أنها استخدمت المنهج
القياسي لتقدير العالقة بين مؤشرات االشتمال المالي( متغيرات مستقلة) والنمو االقتصادي المتمثل في
ال.
الناتج المحلي اإلجمالي  ( GDPكمتغير تابع) وبناء نموذج انحدار متعدد يستخدم للتنبؤ مستقب ً
4. Malakar, (2013), Role of Indian Post In Financial Inclusion, India
ماالكار ،)2013( ،دور مكاتب البريد في االشتمال المالي

هدفت الدراسة للتعرف على دور مكاتب البريد في تعزيز االشتمال المالي في الهند ،وركزت على أن

االشتمال المالي يجب أن يكون واحدًا من الدوافع الرئيسية لبناء مجتمع شامل ،واقتصاد شامل ،وكيف
يؤدي الى النمو االقتصادي الملحوظ في البالد ،وكيفية توفير الخدمات المصرفية الى قسم واسع من

الناس في المجتمع.

توصلت الدراسة لبعض النتائج مثل
 عدم وجود بنية تحتية اساسية تمكن مكاتب البريد من تقديم خدمات مصرفية متطورة عدم وجود تنسيق مع مؤسسات مالية أخرى أو األدارات االخرى لتوفير الخدمات المالية11

 التقدم البطىء في االبتكار الذي يواكب التغير السريع في البيئة المصرفية.وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها:
 انشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  ،وتطوير البرمجيات اعتماد االبتكار عن طريق التكنولوجيا الجديدة محل بعض الخدمات التقليدية ،والوضائفالتقليدية

 منح التراخيص الالزمة لتمكين مكاتب البريد من زيادة فروعها -منح القروض هي واحدة من اهم جوانب االشتمال المالي.

 التوعية المالية الواسعة النطاق لفئات مختلفة من السكان5. UNCTAD(2014),Impact of access to Financial Services,Including by
highlighting of women and youth.
االونكتاد ( ،) 2014تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على التنمية  ،بما يشمل إبراز أثر
التحويالت المالية :التمكين االقتصادي للنساء والشباب ،دراسة مقدمة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية ،اجتماع الخبراء المعني بتأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المنعقد في جنيف خالل
الفترة 12 – 14تشرين الثاني  /نوفمبر  ،2014هدفت الدراسة إلي معرفة العوامل المادية واالقتصادية
والتنظيمية والثقافية التي تقف وراء عدم الحصول على الخدمات المالية ،والمحرومون منها بوجه

خاص  ،وكيف يسهم االشتمال المالي في الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة .توصلت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها أن االشتمال المالي يسهم إسهامًا رئيسيًا في الحد من الفقر ،وفي تحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة ،وهناك عوامل مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تساهم في نقص فرص

الحصول على الخدمات المالية ،وهي عوامل تؤثر بوجه خاص على الفقراء والنساء والشباب وسكان

األرياف والعاملين في قطاع االقتصاد غير النظامي ،ويمكن الستخدام التكنولوجيات الجديدة والنماذج
المبتكرة في مجال األعمال أن تؤدي دو اًر كبي اًر في تفادي الحواجز التي تمنع الوصول إلى الخدمات
المالية وتخطي هذه الحواجز ،وللحكومات دور هام تضطلع به في وضع األطر التنظيمية السليمة،

وخلق الظروف التي تتيح تقديم الحوافز لتوسيع نطاق عرض الخدمات وتوفرها بتكلفة ميسورة ،وتوليد
مزيد من الطلب على الخدمات المالية بوسائل من قبيل التثقيف المالي وتمكين المستهلك ،وتشكل
التحويالت المالية المصدر الرئيسي للتدفقات المالية الخاصة من الخارج إلى البلدان النامية ،وهي تمثل
مصد اًر واعداً من مصادر الطلب على الخدمات المالية ،وبالتالي فإن تقليص تكاليف المعامالت

وتيسير إجراء التحويالت المالية وجعلها أكثر سرعة وأمانًا ،بوسائل منها استحداث منتجات مالية
كبير في تحقيق االشتمال المالي.
جديدة ،من شأنه أن يسهم إسهامًا ًا
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التعقيب علي الدراسات السابقة :
ركزت معظم الدراسات السابقة علي قضايا ذات عالقة باالشتمال المالي ،وبيان آثارها
االقتصادية واالجتماعية علي الدول ،وتوضيح العالقة بين تكاليف الخدمات المصرفية وتقديمها ،وبيان
الجهود الدولية في بناء قاعدة بيانات لالشتمال المالي تتضمن العديد من المؤشرات المصرفية،
أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
 -4تعتبر هذه الدراسة استكماالً للدراسات السابقة التي تطرقت لقضايا ذات عالقة بالموضوع ،لكنها

االحدث واالشمل في تناول دور االنتشار االمصرفي واالشتمال المالي في تحفيز النشاط

االقتصادي الفلسطيني.
 -4تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في االطار النظري من حيث تناول تطور أعداد

وحجم بعض مؤشرات االشتمال المالي في فلسطين ،مثل فروع المصارف ،وأجهزة الصراف

االلي( ،)ATMونقاط البيع( ،)POSSوأعداد البطاقات البالستيكية واالئتمانية ،وحجم الودائع،
حجم التسهيالت االئتمانيةالمباشرة ،الحواالت المالية ،تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ودورها
في النمو االقتصادي.

 -2استفادت الدراسة من تجارب الدراسات السابقة ،في تحديد النموذج القياسي المناسب لتقدير دور
االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في النشاط االقتصادي الفلسطيني ،واستخدامها في الجانب
االحصائي ،أساليب تحليل السالسل الزمنية للفترة من (.)1995-2014

 -1تاتي هذه الدراسة منسجمة مع التوجهات العالمية لتعزيز االشتمال في كل دول العالم ،ومع الجهود
المحلية التي تقودها سلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة سوق راس المال الفلسطينية ،نحو بناء
استراتيجية وطنية لالشتمال المالي في فلسطين ،لتحسين مستوياته وتعزيز مكانته بين دول الجوار،

وباقي دول العالم.

 -1تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في انها تناولت دراسة معظم مؤشرات االشتمال المالي
وفق المعايير الدولية ،التي يتوفر عنها بيانات في االقتصاد الفلسطيني ،وبيان دورها في تحفيز
النشاط االقتصادي الفلسطيني ،كما اسهمت ببناء مؤشر لالشتمال المالي يقيس دور الجهاز

المصرفي في تحقيق االشتمال المالي ،ومدي التحسن فيه سنوياً ،اذ نجد الدراسات السابقة تناولت
دراسة اثر مؤشر واحد او اثنين على االقتصاد الفلسطيني ،مثل دراسة(الفليت ( ،)2004،كراز،

( ،)2005الحداد( ،)2013 ،فروانة( ،) 2014 ،ماس( ،)ICON, 2014( ،)2015 ،الح ارزين،
.)UNCTAD, 2014( ،)2015
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من خالل االطالع على الدراسات السابقة ،وما توصلت له من نتائج  ،وما قدمته من
توصيات تساهم في تحفيز النمو ،وتعزيز االقتصاد الفلسطيني ،كان لهذه الدراسة ما يميزها في بيان
مدي حاجة المجتمع الفلسطيني لتوسيع نطاق االشتمال المالي ،لما له من دور في خلق فرص عمل،
والحد من الفقر ،وتعزيز مشاريع العمل الحر ،تقديم حماية للمستهلك ،و تحقيق التنمية الشاملة
والمستدامة ،كما أنها تناولت سياسة حديثة ومبتكرة ،آخذه في االنتشار عالمياً ،هي سياسة االنتشار
المصرفي واالشتما ل المالي وتحليل دورها في تنشيط االقتصاد الفلسطيني.
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الفصــــل الثــاني
االنتشار املصريف واالشتمال املايل
 2.1مقـدمــــــــــــــــة
2.2

مفهـــوم االشـــــتمال المـالي

 2.3االنتشار المصرفي واالشــــتمال المالي النطـــاق واألهميـــــة واالهـــــداف
 2.4الهيئـــات العالميـــة المعنيـــة بوضــع المعايير واالشـــتمال المالي
 2.5مبادىء مجمــوعة العشرين ( ) G20لتعزيز النفاذ الشامل للخدمات المالية
 2.6مؤشرات االشـــتمال المالي العالميـــة

 2.1مقدمــة
مع التوسُّع في الخدمات المالية في كثير من البلدان النامية بفضل األعمال المصرفية وغيرها
من التقنيات المبتكرة ،بـدأ التركيز على أدوات مالية تعود بالنفع الكبير على الفقراء والنساء والشباب

وسكان الريف وغيرهم من الجماعات المحرومة ،تساعدهم في الوصول إلى مستوى معيشة مستقر
نسبيًا ،وتزايد االهتمام العالمي بنشر وتعميم الخدمات المالية على كافة فئات المجتمع بما فيها فئة
محدودي الدخل والمحرومين ،بالتركيز على خفض تكلفة تلك الخدمات إلى مستويات تجعل الحصول

يسير وفي متناول الجميع  ،وما سرع وتيرة التقدم في هذا الشأن هو تلك المبتكرات التقنية التي
عليها
اً

ال زاد عدد الحسابات المصرفية في البنوك وانتشرت األموال
نمت بسرعة في األعوام الماضية ،فمث ً

االلكترونية ،والمدفوعات االلكترونية ،والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ،ونما االئتمان ،ال
سيما متناهي الصغر  ،رافق كل هذا تحسين للبيئة القانونية والتنظيمية والمؤسسية من أجل حماية

المستهلكين وتقليل احتماالت أن يتم تقديم االئتمان إلى أناس غير مؤهلين للحصول عليه.
وبات ما يعرف باالشتمال المالي موضوعاً في أولويات واهتمامات معظم دول العالم والهيئات

العالمية ،في وقت يتهيأ فيه المجتمع الدولي لتحديد إطار للتنمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة،
وثمة عوامل أخرى مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تقف وراء عدم الحصول على الخدمات المالية،

والمحرومون منها بوجه خاص هم الفقراء والنساء والشباب وسكان األرياف والعاملون في قطاع
االقتصاد غير الرسمي  ،ومن شأن استخدام التكنولوجيا الجديدة والنماذج التجارية المبتكرة التي تساعد
في تخطي الحواجز التي تمنع الحصول على الخدمات المالية أن يسهم ف ي تحسين عملية االشتمال

المالي ،كما تشكلت مجموعات من الخبراء ،وفرق من المختصين ،والعديد من اللجان من أجل تعزيز
هذا المفهــوم على نحــو رشيد ،فمثالً لجنة (بازل) المعنية باإلشراف على المصارف وضعت مجموعة

من المعايير واإلرشادات لتدعيم أجندة لالشتمال المالي ،كذلك مجموعة العمل المالي ()FATF

FINANCIAL ACTION TASK FORCEالمعنية بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب اتخذت
التدابير الالزمة من أجل التكامل المحتمل بين االشتمال المالي ومكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلرهاب ،أما الجمعية الدولية لضامني الودائع فوضعت مجموعة من المبادئ األساسية مفادها أن

تأمين الودائع يمثل ج أًز من شبكة أمان مالية فعالة تخدم القضايا ذات الصلة باالشتمال المالي وتأمين

الودائع ،بالنسبة إلي االتحاد الدولي للمشرفين على شركات التأمين يأتي االشتمال المالي كأولوية
قصوى تتشابك مع أهدافه التحوطية وتلك الخاصة بحماية المستهلك.
ام  G7امنعقس في با س عا  1989داي س مجممع اعمل امااي ( FATFبح ث ددمثل مهامها في مضع امعا مدع
 ا
افعال ا دس ب اقانمن م ادنظ م م ادشغ امكافح غيل صمم ل مدمم ل ص اب مدمم ل ندشا ادي ح م ادهس س صخ ى ذ ا
انظا امااي اسماي ( http://www.fatf- .
بن
)afi.org/pages/aboutus/historyofthefatf
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ادنف ذ

وتوصل البنك الدولي ،إلى أ ن توفير الوصول إلى الخدمات المالية مثل حسابات التوفير
والقروض واالئتمان والتأمين لما يبلغ  2.7مليار نسمة في سن البلوغ ح ول العالم "الذين ليست لديهم
حسابات بنكية" يمكن أن يساعدهم ليس فقط على البقاء على قيد الحياة في األوقات الصعبة والخروج
من براثن الفقر ،ولكن أيضاً

على تعزيز

مشاريع العمل الحر والنمو االقتصادي

(. )GLOBAL ECONOMIC PROPECTS , WORLD BANK GROUP )GEPR),2015

يعتبر العمل علي تحقيق االشتمال المالي على نحو تام عملية ديناميكية متواصلة ،ويمكن أن

تساهم في خلق فرص عمل وتحد من الفقر ،وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .
 2.2مفهـــوم االشتمال المالي

يشير االشتمال "المالي إلي حالة يتهيأ فيها لجميع البالغين في سن العمل الوصول إلى خدمات
القروض والمدخرات والمدفوعات والتأمين من شركات رسمية لتقديم الخدمة" ،وينطوي "الوصول الفعال"
علي تقديم الخدمات على نحو مريح ومسؤول بتكلفة ميسورة إلى العمالء مع استدامة عمل شركات
تقديم الخدمة ،بحيث تكون النتيجة إتاحة خدمات مالية رسمية للعمالء المستبعدين والمحرومين من

الخدمات المالية بدالً من الخيارات غير الرسمية المتاحة أمامهم ،وتشير عبارة المستبعدين/المحرومين

من الخدمات المالية إلي "هؤالء الذين يعدمون سبل الوصول لهذه الخدمات أو المحرومين منها"،
وتشير التقديرات إلى أن  2.7مليار نسمة من البالغين في جميع أنحاء العالم ليس لديهم مدخرات أو
حساب ائتماني لدى بنك أو أية مؤسسة رسمية أخرى ،ويعد هذا بمثابة إيضاح تقريبي لعدد األشخاص

"المستبعدين/المحرومين" من الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم نظ ًار ألنه ال يسلط الضوء على

عوامل مثل جودة الخدمة أو إتاحتها بسعر ميسور أو استدامتها أو تكلفتها أو مدى مالءمة حسابات

االدخار والقروض المتاحة لآلخرين ،كما إنه ال يقيس سبل الوصول إلى خدمات المدفوعات أو

التأمين ،وينطوي مفهوم"التقديم المسؤول للخدمات" علي سلوك مسؤول في السوق من جانب مقدمي
الخدمة ورقابة فعالة على حماية العمالء )The Consultative Group to Assist the ،2011 ،P.8

).)Poor(CGAP

وتشير عبارة "مؤسسة رسمية" إلى جهة رسمية تقدم خدمات مالية تتمتع بالصفة القانونية وتضم

كيانات تنظيمية متباينة على نحو واسع ) وفي بعض البلدان ممكن أن تكون هذه الجهة أفراداً) ،

وتخضع لمستويات مختلفة من أنواع الرقابة الخارجية ،وال يعني وجود الصفة القانونية المعترف بها
لجهة تقديم الخدمات المالية للعميل أن يعتبر هذا العميل "مشموًال بالخدمة المالية" وفق التعريف ،ولهذا
يجب استيفاء جميع الشروط الخاصة "بالوصول الفعال" واضافة إلى ذلك ،ال تتيح المنتجات وجهات
تقديم الخدمات الرسمية للعمالء في جميع الحاالت قيمة أفضل من القيمة التي تقدمها المنتجات
وجهات تقديم الخدمة غير الرسمية ،وواقع الحال بالنسبة للعديد من األسر المعيشية المستبعدة
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والمحرومة من الخدمات المالية هو أن الخيارات غير الرسمية ربما تكون أفضل المتاح في المستقبل
المنظور على األقل بالنسبة لبعض احتياجاتهم من الخدمات المالية (. )CGAP ,2011 ,P.30
عرف بنك االحتياط الهندي ( )2006االشتمال المالي بأنه "تقديم الخدمات المصرفية بتكلفة
معقولة إلى أقسام واسعة من فئات الدخل المنخفضة والمحرومة ،والوصول غير المقيد إلى السلع

والخدمات العامة هو شرط ال غنى عنه لمجتمع منفتح وكفؤ ،كما أن طبيعة الخدمات المصرفية هي
في الصالح العام ،وتوفر الخدمات المصرفية والدفع لكافة أفراد المجتمع دون تمييز هدف رئيسي
للسياسة العامة( . ) Reserve Bank Of India Bulletin ,Jan 2006 , P.73

وفي تعريف آخر ،يري سارما

 )2010( Sarmaأن االشتمال المالي هو"الحصول على

الخدمات المالية واالئتمانية في الوقت المناسب والكافي عند الحاجة للفئات الضعيفة والفئات ذات

الدخل المنخفض بتكلفة معقولة" ( . ) Sarma ,2010,P.4

أما سلطة النقد الفلسطينية ،فقد عرفت االشتمال المالي بأنه "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات
المجتمع ،وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة ،للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع
احتياجاتهم ،بحيث تقدم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة" .

يخلص الباحث إلى التعريف اإلجرائي اآلتي لالشتمال المالي بأنه "توسيع نفاذ الخدمات
المالية لتشمل كافة شرائح المجتمع ،بمن فيهم الفئات المهمشة ومحدودي الدخل ،بتكلفة منخفضة دون
تمييز ،تساعدهم على استمرار مشاريعهم ونموها ليصبحوا جزءاً من النشاط االقتصادي الرسمي"

ويعتبر هذا التعريف مناسباً للتفسير اآلتي :تعميم الخدمات المالية هي عملية تكاملية بين كافة
المؤسسات المالية المعنية خدمة ألهدافها الخاصة وخدمة ألهداف االقتصاد الكلي المتمثل في تحقيق

النمو االقتصادي ومكافحة الفقر ،كما أن التكلفة المنخفضة لهذه الخدمات عامل مهم في تحفيز
الطبقات الفقيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة لالندماج في النشاط االقتصادي الرسمي ليصبحوا جزءًا

منه ،وبذلك تتسع قاعدة المت عاملين مع المؤسسات المالية المزودة لهذه الخدمات وخاصة البنوك التي
تحتفظ بحسابات العمالء وتستقبل ودائعهم ومدخراتهم وتعمل على إعادة توجيهها وضخها في األسواق
على شكل ائتمان ي خدم كافة القطاعات االقتصادية وكافة الشرائح ،بمن فيهم الطبقات الفقيرة ومحدودي

الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ،بما يضمن استمرار هذه المشاريع ونموها وزيادتها ،حيث يرى
بعض االقتصاديين أنها محرك رئيسي لالقتصاد الجزئي والكلي.
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 2.3االنتشار المصرفي واالشتمال المالي النطاق واألهمية واألهداف
 2.3.1نطــــاق االشتمال المالي
يتحقق توسيع نطاق االشتمال المالي لتمكين النمو الشامل والحد من الفقر من خالل ابتكار

منتجات وخدمات مالية جديدة ،بالتوازي مع تعلم كيفية إدارة المخاطر الناشئة عن تطور هذه الخدمات
للتقليل من خطر التعرض لإلساءة المتعلقة بغسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،فتحقيق التوازن بين
النزاهة والشمول المالي وتنفيذ المعايير العالمية األخرى مثل تلك التي وضعتها:
لجنة (بازل) للرقابة المصرفية ()BCBS

ولجنة دفع التسوية والنظم ()CPSS

٭

٭٭

والمنظمات الدولية لهيئات األوراق المالية ()IOSCO

٭٭٭

سيكون له دور هام في سالمة ومتانة النظام المالي ،ومن المؤسسات الدولية المسئولة عن تحقيق

وتوسيع نطاق االشتمال المالي ،البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الصغير وهيئة
سوق رأس المال والمؤسسات المالية األخرى.

تناط هذه المسؤولية في فلسطين بشكل رئيسي بسلطة النقد الفلسطينية ،باعتبارها الجهة المشرفة على
الجهاز المصرفي ،وكذلك بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ،التي تشرف على المؤسسات المالية غير

المصرفية ،وأية مؤسسات مالية أخرى وهذا يتطلب منها حزمة متكاملة من اإلجراءات والخطوات
المنظمة والمنسجمة في إطار

التعاون المشترك بي ن الجهاز الحكومي والقطاع المالي ،ويتم ذلك عن طريق:

أو ًال :من خالل التدخل الذي تقوده الحكومة عن طريق تعديل التشريعات القانونية القائمة (على سبيل
المثال أظهرت دراسة أجراها معهد ماس ( )2013بعنوان " قطاع التمويل الصغير في فلسطين اإلطار

القانوني وتنفيذ العقود" أن النظام الخاص بالترخيص واإلشراف على مؤسسات اإلقراض المتخصصة
رقم ( )132لسنة ( )2011جاء لضبط المؤسسات وحوكمتها دون أن يحمل رسالة تنموية اجتماعية
بينة لصالح أولئك الذين ال يستطيعون الوصول الى الخدمات المالي ة المقدمة من قبل المصارف ،لهذا
يتعذر على التوجه التشريعي والتنظيمي القائم خلق نظام مالي شامل بالمفهوم المألوف دوليًا).

)Basel Committee on Banking Supervision(BCBS
)Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS
(International organization of securities commissions )IOSCO
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٭

٭٭

٭٭٭

ثانيــاً :من خالل مجهود تطوعي من قبل المجتمع المصرفي نفسه لوضع استراتيجيات مختلفة لجلب
طبقات كبيرة من المجتمع داخل نطاق القطاع المصرفي ،مثالً إعطاء اهتمام كافي للمناطق النائية
والريفية بزيادة التوعية المالية لسكان هذه المناطق وتحفيز عادات االدخار لديهم وتشجيعهم على

االستثمار وعدم التمييز بين األثرياء وهذه الفئات.
ثالثــاً :ضمان وصول الفئات المهمشة ومحدودي الدخل ألبسط المنتجات المالية ،كاالحتفاظ بحساب
في البنك أو الحصول على ائتمان من مؤسسة إقراض متخصصة وما إلى ذلك.

من الممارسات الدولية المثيرة لالهتمام ،صندوق الشمول المالي في المملكة المتحدة ،حيث حدد

ثالثة

مجاالت

ذات

أولوية

لتعزيز

االشتمال

المالي

(

India

of

Bank

Reserve

 )Bulletin,January,2006وهي
 .4الوصول إلى الخدمات المصرفية.
 .4الحصول على االئتمان بأسعار معقولة.

 .2الحصول على المشورة المالية مجانًا وجهًا لوجه.

ال في النموذج المصرفي أدى إلى تحويل التركيز
أما في الهنــد التي اتبعت تأميم البنوك فكان تحو ً

من الدرجة المصرفية إلى الخدمات المصرفية الشاملة ،فزادت البنوك التجارية والفروع في المناطق

الريفية من  8321في العام  1969إلى  68282في العام  ،2005وزاد عدد الحسابات ،وانخفضت
كثافة السكان للفرع الواحد من  64000إلى  16000خالل نفس الفترة.
 2.3.2أهميــــة االشـــتمال المالي
يعاني حوالي مليار شخص الجوع يومياً ،يكافح حوالي  1.2مليار شخص للعيش على أقل من

 1.25دوالر في اليوم للفرد الواحد في جميع أنحاء العالم ،يجب خلق حوالي  600مليون وظيفة خالل
السنوات القادمة الستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل ،تشير قاعدة البيانات المالية العالمية
للبنك الدولي (جلوبال  )Findexأن  2.7مليار من البالغين على مستوى العالم حوالي نصف مجموع
السكان البالغين ،ليس لديهم إمكانية الحصول على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية

الرسمية  ،في حين نجـد في البلدان المرتفعة الدخل حوالي %89من البالغين لهم حساب في مؤسسة
مالية رسمية ،بينما  %41فقط في االقتصادات النامية (مؤسسة التمويل الدولية ،التقرير السنوي،

 ،2013ص.)30

يضطر الفقراء غير القادرين على الوصول للخدمات الذاتية من المؤسسات المالية الرسمية،
نتيجة ذلك ،إلى االعتمــاد على آليات غير رسمية(المرابين) للحصول على االئتمان بمعدالت فائدة
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مرتفعة بضمانات مثل مدخراتهم من الذهب أو الماشية أو رهن األصول ،لحماية أنفسهم من المخاطر
التي تحدق بهم مثل عدم انتظام التدفقات النقدية ،والدخل الموسمي واالحتياجات غير المخطط لها
مثل المرض ،فالسماح بالوصول لمنتجات متنوعة من الخدمات ال مالية بتكلفة منخفضة أو بدون ثمن
تمكن الفقراء والفئات المحرومة من المحافظة على استمرار مشاريعهم الصغيرة وتحقيق دخل مستمر

يحسن سبل العيش الكريم ويحقق االستقرار المالي واالجتماعي لهم ،كذلك يواجه االشتمال المالي فجوة
التمييز بين الجنسين وعدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال فنجد في االقتصاديات النامية أن
 %46من الرجال لديهم حساب بنكي رسمي بينما النساء تمثل فقط  ،%37وبالتالي توفير الخدمات
المالية للجنسين دون تمييز يؤدي الي التمكين االقتصادي للمرأة ويمكنها من القيام باستثمارات منزلية

في السلع المعمرة ،التحسين ات المنزلية أو الرسوم المدرسية (http://www.gpfi.org/about/why-
)]24/6/2015 [ financial-inlcusion ,

ومع إحراز تقدم على صعيد االشتمال المالي ،وادخال المزيد من األسر المعيشية الفقيرة في

القطاع المالي الرسمي ،سيزداد نطاق المخاطر وربما وتيرتها أيضًا ،ولكن تعمل المنافع المتأتية من
االشتمال المالي مثل النمو االقتصادي ،وزيادة الكفاءة  ،وزيادة الرفاهية على التعويض عن هذه
المخاطر المتغيرة والتخفيف من مخاطر االستبعاد المالي (.)CGAP,White Paper,Oct-2011

 2.3.3مخاطر االستبعاد المالي
من خالل االطالع على العديد من الدراسات التي تناولت مصطلح االستبعاد المالي ،يمكن القول

أنه مصطلح رديف لالشتمال المالي ،ويقصد به تلك الفئات محدودة الدخل غير القادرة على الوصل
إلى الخدمات المالية والمصرفية واالئتمان السباب ق د يكون منها التكلفة المرتفعة أو المسافة المادية
الطويلة (البعد الجغرافي) أو عدم توفر األوراق الثبوتية الالزمة أو القوانين المعمول بها في الدولة،

وعواقب االستبعاد المالي تختلف تبعًا لطبيعة ومدى الخدمات المالية ،ويمكن تلخيصها (كما يراها

الباحث) في :

 .4انخفاض الوعي المصرفي لدى جمهور المواطنين

 .4صعوبة الحصول على االئتمان أو الحصول على االئتمان من المصادر غير الرسمية بأسعار
باهظة
 .2االنخفاض العـام في االدخار واالستثمار
 .1ارتفــاع معـدالت البطالة والتضخم

 .1تراجع مشاريع القطاع الخاص المحرك األساسي لعملية النمو االقتصادي
 .6انتشار الفقر والفساد والجريمة وزيادة معدالتها
 .7ضعف االنظمة المالية والمصرفية وعدم قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي الكبير
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 2.3.4أهــــداف االشتمال المالي -:
مع تزايد االهتمام العالمي بتوسيع نطاق االشتمال المالي ،وخلق التحالفات بين الهيئات والمؤسسات
المالية العالمية للتنسيق والعمل ،ضمن آليات مشتركة وموحدة ،تتنامي المنافع المتأتية من االشتمال
المالي ،ترى المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  /البنك الدولي أن بناء نظام مالي شامل هو
الطريق الوحيد للوصول إلى الفقراء ومحدودي الدخل  ،من أجل تحقيق ذلك ،ال بد من إيجاد عدة
توجهات تكفل وجود قنوات متعددة إليصال خدمات مالية متنوعة إلى أيادي فئات متنوعة من الناس

المستبعدين اقتصاديًا واجتماعيًا  ،باعتبار أن حل "الحجم الواحد يالئم الجميع "( one- size – fits
 )– allال يمكن له أن يعمل في جميع األحوال (.)helms,2006,p2

ووفقًا للمجموعة االستشارية ،ال بد من مواجهة ثالث تحديات رئيسة ،ترسم حدود الخدمات

المالية التي يحتاجها الفقراء) helms, 200 ,p.5( :

 .4رفع مستوى جودة هذه الخدمات لخدمة أكبر عدد من الفقراء ( ) scale

 .4الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالء الفقراء واألكثر فق ار ( )depth
 .2تقليل التكلفة على كل من العمالء والمؤسسات المالية نفسها ( )cost
ومن خالل االطالع على العديد من الدراسات والتقارير والمنشورات تمكن الباحث من تحديد أهداف
االشتمال المالي فيما يلي :
 .4تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية ،لتعريف المواطنين بأهمية

الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها واالستفادة منها لتحسين ظروفهم االجتماعية واالقتصادية.

 .4تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة الفقراء
منهم.
 .2تعزيز مشاريع العمــل الحر والنمو االقتصادي.

 .1تمكين الشركات الصغيرة جدًا من االستثمار والتوسع.

 .1خفض مستويات الفقر وتحقيق الرخــاء والرفاه االجتماعي.
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 2.4الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير واالشتمال المالي
دفعت األزمة المالية العالمية في عام  2007إلى إعادة تقييم النظام المالي العالمي ،وكان الهدف
هو خلق نظام مالي عالمي يعزز الثقة والنمو ،قاد هذه الجهود مجموعة العشرين()G20حيث أنشأت
في اجتماعها المنعقد في (سيول) عام  2009الشراكة العالمية لالشتمال المالي (Global )GPFI

 Partnership for Financial Inclusionلمواجهة تحديًا عالميًا يتمثل في ضمان الشمول المالي لحوالي

 2.7مليار نسمة (أي حوالي نصف السكان في سن العمل) مستبعدين من النظام المالي الرسمي،

وفي عام  2010تمت المصادقة على الخطة األصلية لالشتمال المالي( Inancial Inclusion Action

) )Plan(FIAPمن قبل قادة الدول في مجموعة العشرين المجتمعين في (تورنتو) ،كانت بمثابة أول
خطة طموحة لعدة سنوات (. )FIAP,Report,March 2015

تمثل الشراكة العالمية لالشتمال المالي ) (GPFIالمنبر الرئيسي لتنفيذ خطة عمل مجموعة

العشرين ( )G20بشأن االشتمال المالي ،وتقوم المجموعة بإدماج

شركاء من القطاع الخاص

والمجتمع المدني وغيرها من الجهات من بلدان مجموعة العشرين والبلدان األخرى ،وتترأسها دول
(الترويكا) الثالث في مجموعة العشرين ،وهي كوريا وفرنسا والمكسيك ،ويساند هذه الشراكة الشركاء

التنفيذيين :التحالف العالمي من أجل االشتمال المالي ( ،)AFIوسيجاب ( ،)CGAPومؤسسة التمويل

الدولية(.)www.gpfi.org(]2015/6/25[( )IFC
عدد من الهيئات العالمية تهتم بشكل متزايد في الوقت الحالي ،وتتباين تركيبة هذه الهيئات ونطاق

اختصاصاتها األساسية ودرجة ارتباطها وأهميتها بالنسبة لالشتمال المالي ،سنتناول فيما يتبقي من هذا

الفصل الهيئات التي تهتم بتحقيق االشتمال المالي ،بدعم وتشجيع كبير من حكومات األعضاء وغير
األعضاء ،ومجموعة الخبراء المعنية باالشتمال المالي التابعة لمجموعة العشرين ،والشراكة العالمية

لالشتمال المالي التي خلفتها ،والمستشارة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل

األميرة (ماكسيما) أميرة هولندا ،ومجموعة البنك الدولي ،وآخرين كثيرين ،وهذه الهيئات هي:
(.)CGAP,White Paper,Oct-2011,P.8
 .4لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف

BCBS

 .4اللجنة المعنية بنظم المدفوعات والتسويات

CPSS

 .2مجموعة العمل المالي "فاتف "

FATF

 .1الجمعية الدولية لضامني الودائع

IADI

 .1االتحاد الدولي للمشرفين على ش ـركات التأمين

IAIS
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 2.4.1لجنة بازل المعنية باإلشراف على المصارف BCBS
تأسست "لجنة بازل للرقابة المصرفية" عام  ،1974من محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول
العشر العظمى ،تحت رعاية بنك التسويات الدولية ،وقد تكونت هذه اللجنة من ممثلي هيئات الرقابة
المصرفية والبنوك المركزية في كل من(بلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان ولوكسمبورج
وهولندا والسويد وسويس ار والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية) ،وقد أرست اللجنة عدداً من

المبادئ تمثل العناصر األساسية التي تقوم عليها نظم الرقابة الفعالة ،وتغطى هذه المبادئ بصورة

ال عن شروط منح التراخيص ،وقواعد
شاملة الشروط الالزمة لزيادة كفاءة الرقابة المصرفية ،فض ً

ومتطلبات الرقابة الحذرة ،وسبل تطوير الرقابة المصرفية ،ومعايير اإلفصاح ،وتحديد السلطات الرسمية
للمراقبين ،وشروط ضمان سالمة النظام المصرفي العالمى (.كالب،2007 ،ص)24
سعت لجنة بازل إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية ،هى :
 .4تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك.

 .4تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك.
 .2تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب رقابة السلطات النقدية على البنوك.
أقرت عام  1988لجنة بازل اتفاق " بازل  ،"1والذي استهدف وضع معايير دولية موحدة

للرقابة الحذرة على متطلبات كفاية رأس المال٭الواجب توافرها في البنوك لمواجهة كالً من مخاطر

االئتمان ومخاطر السوق ،وتتمثل العناصر الرئيسية لالتفاق في وضع معايير موحدة لتقييم رأس المال
واألصول البنكية وفقًا لمخاطر االئتمان (بما فيها المخاطر الخاصة بالبنود خارج الميزانية) ووضع حد

أدنى بقيمة  8%لنسبة رأس المال إلى األصول المرجحة بأوزان مخاطرها (عبدالحميد)2001 ،
اتفاق بازل(:)II

لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة المصرفية بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في عام ،1988

فظهرت عام  1997عدة وثائق متعلقة بمبادئ وقواعد اإلدارة السليمة للبنوك ،والرقابة الفعالة عليها،

واتبعتها في عام  1999بوضع منهجية للتأكد من تطبيقها ،وبعد تطبيق اتفاقية(بازل األولى) حدثت
على الساحة العالمية تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأساليب اإلدارة

ال عن تعدد األزمات ،المالية مما تتطلب إعادة النظر في االتفاقية القائمة ،وصدرت
المالية ،فض ً
٭ كفا أس امال دعني أن حدفظ ابنك ب أيمال كاف باانيب إاى حج أ ماه مما م جهه من مخاط محج إا ضه خا ج ام ن .مدعس
ش ف ع ى ابنمك
مل ام جح باامخاط  ،ممضع د ك ئ يي من ابل جها
نيب كفا أس امال م نيب ح ص أس امال إاى
غ  ،ي جاب  ،أكدمب  ، 2012،ص )23
 (،سا ل ادنظ م ش ف ا دمم ل
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بازل( )IIالتي تضمنت منظومة متكاملة إلدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام ،تضمنت
ثالث دعائم أساسية هي ( معهد الدراسات المصرفية.)2012 ،
 -4طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر ،من خالل قسمة رأس المال المتاح
على قيمة الموجودات الموزونة أو المرجحة حسب درجة المخاطر(المخاطر االئتمانية ،والمخاطر

التشغيلية).

 -4ضمان وجود طريقة فعالة لعمليات المراجعة والمراقبة ،حيث يخضع البنك أو غيره من المؤسسات
المالية إلشراف الجهات الرقابية اآللية للتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ،وااللتزام بالنسب المحددة من
خالل تقييم المخاطر المتعددة المرتبطة بذلك ،واقترحت لجنة بازل في هذا الخصوص أربعة مبادئ

هي:

 مدى توفر الوسيلة المناسبة لتقييم مدى كفاية رأس المال. -تقييم الجهة الرقابية للنظم المتوفرة لدى البنوك داخلياً ،لتقييم رأس المال وما لديها من استراتيجيات.

 أن تتوقع الجهة الرقابية احتفاظ البنوك بزيادة في رأس المال عن الحد األدنى المطلوب،أ ن تمتلكالقدرة على

إلزامها بذلك.

 قدرة الجهة الرقابية على التدخل في وقت مبكر للحيلولة دون أن ينخفض رأس المال عن الحد األدنىالمطلوب ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لم يتم المحافظة على هذا المستوى.

 -2نظام فاعل النضباط السوق والسعي إلى استق ارره  ،وهذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن
تقوم باإلفصاح عن رأس مالها ومدى تعرضها للمخاطر ،والطرق المتبعة لتحديد حجم هذه المخاطر
وأنواعها وكيفية التعامل معها.

تأتى أهمية تطبيق مقررات بازل( )IIلضمان سالمة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي ،بغرض

ضمان وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر ،على الرغم
من أن معايير وارشادات بازل قد تم وضعها في البداية بالتركيز على بنوك كبرى ودولية نشطة في

بلدان متقدمة ،وكذلك عمالء هذه البنوك ،فإنها تطبق اآلن على نطاق واسع في بلدان العالم ،على
البنوك الكبيرة والصغيرة وكذلك المؤسسات غير المصرفية المتلقية للودائع ،واستجابة لنداء من زعماء
دول مجموعة العشرين لقيام الهيئات الكبرى المعنية بوضع المعايير بمراجعة هيكل عضويتها ،شهدت
(لجنة بازل  )IIتوسعاً في ،2009حيث انضمت إليها بلدان مهمة تمثل أسواقاً ناشئة
كأعضاء( .)CGAP,White Paper,Oct-2011,P14

على الرغم من أن عدداً كبي ًار من البلدان يسعى إلى تطبيق معايير وارشادات لجنة بازل( ، )IIفإن

تركيز اللجنة على البنوك التي تقع تحت مظلة النظام المالي الرسمي ،كان يعني أن مخاطر
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االستبعاد المالي لم تؤخذ بعد في الحسبان على نحو صريح وعلى نحو مماثل ،لم تكن هناك نظرة
شاملة على:
 -4المنافع والمخاطر المتغيرة لزيادة االشتمال المالي على ضوء أنواع جهات تقديم الخدمة والخدمات
المعنية.

 -4أثر السياقات القطرية شاسعة التباين )وخاصة المستويات المتباينة لقدرات اإلشراف(على تنفيذ
معايير وارشادات اللجنة.
تركيز المبادئ األساسية لبازل ( )IIال يزال على المؤسسات المرخص لها كالبنوك ،ومع ذلك قدمت

اللجنة إرشادات مبدئية بشأن االشتمال المالي تجاوزت البنوك والنشاط المصرفي ،فاالشتمال المالي له
آثار واسعة النطاق على أنشطة البنوك والمؤسسات األخرى المتلقية للودائع ،حيث يتيح التوسع في
ال لدخول مدخرات األشخاص المستبعدين والمحرومين من
الفروع تقديم منتجات جديدة ويفتح سب ً

الخدمات المالية إلى النظام المالي الرسمي الذي يعمل على توجيهها نحو االستثمار ،ويرافق هذه
المنتجات المالية الجديدة أنماط متغيرة من التعرض للمخاطر يمكن تمييزها عن النشاط المصرفي
التقليدي (نظام التجزئة).
تطالب أصوات كثيرة في جميع أنحاء العالم بتدعيم االشتمال المالي مع تفهم المخاطر المحتملة

والتخفيف منها ،ويتطلب هذا إحداث توازن بين األمان واالنفتاح على االبتكار ،ويضيف اشتمال أعداد

كبيرة من العمالء ذوي الدخول المنخفضة وعديمي الخبرة أبعادًا جديدة تتعلق بحماية العميل ،وقضايا

أخرى تتعلق بتحقيق االنضباط في السوق ،وهو شرط مسبق في مبادئ بازل األساسية ،في

أغسطس/آب  ، 2010أصدرت لجنة بازل وثيقة أنشطة التمويل األصغر والمبادئ األساسية لإلشراف

الفعال على البنوك ،وتعتبر هذه الوثيقة هي األولى من نوعها التي تصدرها بازل بشأن االشتمال
المالي ،كما أنها تعطي إرشادات بشأن تطبيق مبادئ بازل األساسية على مؤسسات التمويل األصغر

التي تتلقى ودائع ،وتدعو هذه الوثيقة إلى المعرفة المتخصصة ،لكنها تقترح أن تقدم هذه المبادئ

بشكل عام إطا ًار مناسبًا لجهات اإلشراف على التمويل األصغر مع بعض التعديل المطلوب وفق نوع
وحجم ودرجة تعقيد المعامالت)لجنة بازل لإلشراف المصرفي.)2010 ،

تبرز الحاجة إلى تجنب الزيادة غير المبررة في تكاليف جهات تقديم الخدمة ،وتطبيق مبدأ

التناسب عند تخصيص الموارد اإلشرافية النادرة ،وتمثل إرشادات بازل( )IIبشأن تطبيق المبادئ

األساسية على مؤسسات التمويل األصغر التي تتلقى ودائع خطوة مهمة نحو زيادة فهم الجهات
اإلشرافية على أنشطة التمويل األصغر ،ومع ذلك ال تتناول هذه اإلرشادات الكثير من القضايا التي

أثارتها أحدث التطورات في مجال االشتمال المالي على نحو أوسع نطاقاً خاصة في األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية ،كما أنها لم تعالج موضوع المعاملة التمييزية التي قد تمنح ألنواع مختلفة من
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بناء على طبيعة وحجم ودرجة تعقيد األنشطة
البنوك والمؤسسات غير المصرفية المتلقية للودائع ً
المسموح لها العمل فيها وبالتالي البد من مراجعة هذه المبادئ األساسية لفحص صلة هذه المبادئ
باالشتمال المالي ،فعلى وجه الخصوص هناك فرصة لتناول الروابط بين االشتمال المالي والرقابة
التحوطية وحماية العميل المالي على نحو أكثر وضوحاً على الرغم من اعتبار إطار مبادئ بازل

األساسية كاف بالنسبة للتمويل األصغر ،اال أن مراجعة هذه المبادئ يتيح فرصة للنظر بعين االعتبار
في تأثير مبادئ بازل األساسية على أجندة االشتمال المالي األوسع نطاقًا ،وتقييم جوانب االشتمال

المالي التي تتم معالجتها على نحو مالئم في هذه المبادئ (بسبب الروابط مع البنوك والقطاع

المصرفي) والتي قد يتم التعامل معها على نحو أكثر فعالية في إطار إرشادات
فرعية(.)CGAP,White Paper,Oct-2011
٭

 2.4.2اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسويات CPSS

تمثل نظم الدفع والتسوية إحدى اللبنات المهمة في النظام المالي والمصرفي الخاص بكل بلد ،إذ
من خاللها تتم عمليات الدفع بين األشخاص والمؤسسات ،وكذلك تخليص األموال المستحقة على كل
األطراف عبر عمليات تصفية المعامالت وتسويتها ،كما أنه غالبًا ما يتم إنشاء هذه النظم من أجل

تغطية احتياجات األطراف المعنية لتسهيل عمليات الدفع والتسوية التي تتطلب السرعة في األداء من
أجل انتقال األموال المستحقة بين هذه األطراف ،ومع التطور الحاصل في ميدان أدوات الدفع غير

المادية وكذلك األنظمة اإللكترونية وتطور البرمجيات المختلفة ،عرفت نظم الدفع تطورات كبيرة ،حيث

توسع نطاق عملها ليشمل إنشاء أنظمة للبطاقات البنكية ونظم تسوية األوراق المالية باإلضافة إلى
أنظمة الدفع المباشر ( ،)Credit Transferإن هذا التطور أدى إلى ظهور مخاطر جديدة ومختلفة

شملت الجوانب القانونية والتشريعية والتشغيلية ،وأصبح من الضروري المبادرة إلى اتخاذ التدابير

الالزمة لتفادي كل هذه المخاطر ولضمان االستقرار المالي ألنظمة الدفع والحفاظ على ثقة المؤسسات
المشاركة في هذه األنظمة وبالتالي ثقة كافة المتعاملين(صندوق النقد العربي.)2012 ،
تعتبر هذه اللجنة بمثابة منتدى ألعضائها )بنوك مركزية من  24بلداً ،منها بلدان متقدمة وبلدان

أسواق ناشئة كبرى ،بصفتها جهات رقابية على نظم المدفوعات( لرصد وتحليل نظم المدفوعات

والتسويات والمقاصة المحلية ،وكذلك نظم التسويات عابرة الحدود ومتعددة العمالت.ومع تزايد أهمية
اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية ووضوح مسؤولية المصارف المركزية في القيام بهذا الدور ،أقدمت
اللجنة الدولية ألنظمة الدفع والتسوية على وضع مبادئ أساسية لإلشراف الفعال ،وتشمل خمسة مبادئ

تتمحور حول الشفافية في اإلشراف ،واستخدام المعايير الدولية ،وتوفر الصالحيات والقدرات الالزمة
)Committee on Payment and Settlement Systems ( CPSS
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٭

لممارسة اإلشراف ،واتساق عمليات اإلشراف دون تمييز بين األنظمة المتشابهة ،وأخي ًار التعاون مع
الجهات اإلشرافية األخرى(صندوق النقد العربي.)2008 ،

تشترك اللجنة بصورة متزايدة في أنشطة تركز بصورة محددة على قضايا مدفوعات األفراد ذات
الصلة المباشرة باالشتمال المالي ،مثل التحويالت ومدفوعات األفراد المبتكرة واألدوات المبتكرة ،ومن
حيث المبدأ ،هناك ارتباط إيجابي محتمل بين كل ما تقوم به هذه اللجنة ،وتحقيق هدف االشتمال

المالي ،في حدود أن يؤدي تنفيذ معايير وارشادات هذه اللجنة ذات الصلة إلى استفادة أكبر نسبة من

السكان من تحسين جودة نظم المدفوعات مع خفض التكاليف ،وتتناول معايير اللجنة قضايًا ذات

أهمية كبرى بالنسبة لالشتمال المالي مثل(:)CGAP,White paper,Oct 2011,P.18

 -4كفاءة تكاليف المدفوعات تشجيع البنوك المركزية على تقديم خدمات أكثر فعالية ألسواق محددة،
وضمان خدمات مقاصة وتسوية تتسم بالكفاءة ،من خالل دور هذه البنوك في العمليات ودورها
الرقابي ،وكذلك التشجيع على تهيئة ترتيبات إلقامة بنية أساسية فعالة تعمل على خفض تكاليف

إنجاز العمليات.

 -4األمان والثقة في المال كوسيلة للتبادل٭بتشجيع نظم التسوية والمقاصة وأدوات الدفع اآلمنة.
 -2االبتكار في المدفوعات ،وما يتبع ذلك من تشجيع للبنوك المركزية لمعالجة المعوقات القانونية
والتنظيمية التي تقف حجر عثرة أمام االبتكار.

 -1أسواق مدفوعات قادرة على المنافسة ،من خالل مطالبة البنوك المركزية بتشجيع أجواء
وسلوكيات المنافسة في األسواق.
 -1تشجيع الوصول المنفتح والعادل إلى نظم المدفوعات ،بشرط تطبيق تدابير كافية للتخفيف من
المخاطر ،لضمان عدم قيام المشاركين بتهديد سالمة وأمن النظام.

 -1إدخال تحسينات في أسواق التحويالت ،من خالل تطبيق المبادئ العامة لخدمات التحويالت
الدولية ،تسمح المعايير الحالية الصادرة عن هذه اللجنة بتحقيق الهدف المتمثل في تطوير نظم

المدفوعات الوطنية ،مع السماح بنطاق من برامج وأدوات الدفع المبتكرة)مثل األموال اإللكترونية (

التي ال تتيح فقط سبالً جديدة للوصول إلى العمالء المستبعدين والمحرومين من الخدمات المالية،
ولكنها تعمل أيضاً على زيادة حجم المعامالت ،خاصة في األسواق الناشئة والبلدان النامية حيث

يعيش أغلب المحرومين من الخدمات ،وطالما أن مقدمي الخدمة المبتكرين هؤالء تتوافر لهم سبل
وصول عادل وغير مباشر ،فإن حقيقة أنه قد ال يسمح لهم بالمشاركة على نحو مباشر في نظم

٭ من خصائص النقود أنها تحظى بالقبول العام ومن أهم وضائفها أنها وسيط للتبادل وياتي هنا دور الحكومة بتوفير أدوات الدفع االمنة التي
تحظى بهذه الخصائص وتقوم بهذه الوظائف للتغلب على احدى العيوب الرئيسية للمقايضة وهو صعوبة توافق رغبات المتعاملين  ،د .ميرندا
زغلول ( ،)2009البنوك والنقود  ،القاهرة  ،جامعة بنها .
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المدفوعات المهمة من الناحية المنهجية/النظامية يجب أال تقيد إمكاناتهم في مجال االشتمال
المالي.
 2.4.3مجموعة العمل المالي " فاتف " FATF
مع تصاعد القلق بشأن انتشار غسيل األموال والتهديد الذي يتعرض له النظام المصرفي
والمؤسسات المالية ،قررت قمة ( )G7المنعقدة في باريس عام  1989تأسيس مجموعة العمل المالي
( )FATFبحيث تتمثل مهامها في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية
والتشغيلية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات األخرى ذات
الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.
) [) /http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/historyofthefatf ]30/6/2015

اكتسبت قضايا تعزيز الشمول المالي لدى مختلف دول العالم وتحديداً الدول النامية ،أهمية متزايدة

في السنوات األخيرة ،على أثر تداعيات األزمة المالية ،وتحظى جوانب تعزيز الشمول المالي بأهمية

إضافية لدى الدول العربية ،ذلك أن األحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة العربية ،أبرزت الحاجة
الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو االقتصادي األكثر شمولية ،والذي يساعد على مواجهة
مشاكل البطالة ويعزز من العدالة االجتماعية ،وتعتقد مجموعة العمل المالي) فاتف) بأن تعزيز
انتشار األنظمة المالية والخدمات الرسمية والوصول إليها بشكل آمن ومريح وبتكلفة معقولة مهم بشكل
أساسي ألي نظام لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،وفي نفس الوقت تؤمن بأن

التطبيق المفرط ألنظمة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب قد تكون له تبعيات سلبية ،مثل
استبعاد األعمال المستفيدين الشرعيين من النظام المالي الرسمي ،بحيث يخلق أنظمة غير رسمية

موازية يمكن استغاللها في طرق غير مشروعة ،ونظ ًار ألهمية هذا الموضوع ،واتجاه كثير من الدول

لتعزيز الشمول المالي ،تبرز بشكل أكبر مسألة تقاطع هذا التوجه مع االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب ،والتي خلقت في يوم من األيام تحديًا كبي ًار أمام هذا التوجه الذي يهدف إلى

تحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي بشكل عادل ،ويرتبط هذا التحدي بطبيعة المتطلبات المفروضة
حيث ينبغي االلتزام بها على جميع المستويات ،ومن قبل جميع القطاعات المالية واألعمال والمهن
غير المالية المحددة بغض النظر عن حجمها وطبيعة الخدمات التي تقدمها ،فضالً عن حجم

المخاطر التي تتعرض لها .أعطت التوصيات األربعين في فبراير  2012م من قبل مجموعة العمل

المالي ومتطلباتها الحديثة ،وخصوصًا تطبيق المنهج القائم على المخاطر ،فرصة كبيرة لدول العالم
تغير نوعيًا في نظرة مجموعة العمل المالي في
لالستفادة من هذا المنهج الفني الحديث ،الذي يعكس ًا

تقديم التوصيات المعدلة وفي التعامل مع التهديدات الحديثة ،وتوفر هذه التوصيات مرونة في

التطبيق ،بما يساعد الدول على تصميم نظام رقابي فعال ومناسب يأخذ بعين االعتبار تعزيز انتشار
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الخدمات المالية وشمولها لكل القطاعات وبتكلفة معقولة (مينا فاتف ،)2013 ،ولالطالع على
توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في فبراير 2012في ضوء االشتمال المالي ملحق رقم(.)2-1
 2.4.4الجمعية الدولية لضامني الودائع IADI

٭

شهدت السنوات األخيرة ،وخاصة في سياق األزمة المالية العالمية ،اعترافًا متزايداً بالدور بالغ

األهمية الذي تقوم به النظم الصريحة لتأمين الودائع في تشجيع ثقة الجماهير في النظم المالية ،وبوجه
عام يمكن أن يؤدي تأمين الودائع المصمم لحماية المودعين األقل دراية بهذا العمل على زيادة الثقة

في النظام المالي ،وهو ما قد يسهم في تحقيق االشتمال المالي من خالل زيادة الوعي المالي
والمعارف المالية بالمنتجات المصرفية التي يمكن أن توفر الحماية من تكبد الخسائر.

تأسست الجمعية الدولية لضامني الودائع في  ،2002جمعية تطوعية تضم ما يزيد على

70عضواً ومنتسبًا يمثلون أكثر من  65جهة اختصاص ،تعقد الجمعية منتدى للتعاون الدولي بين
ضامني الودائع ،والبنوك المركزية ،والمنظمات الدولية بشأن القضايا ذات الصلة باالستقرار المالي

وتأمين الودائع وأعمال حسم النزاعات ،وفي إطار هدفها المتمثل بتعزيز فعالية نظم التأمين على
الودائع ،نشرت الجمعية باالشتراك مع لجنة بازل" المبادئ الرئيسية ألنظمة التأمين الفعالة على

الودائع" ،كما أصدرت منهجية لتقييم االلتزام بهذه المبادئ ،وقد تم وضع المبادئ األساسية للجمعية
واعتمادها على نحو مشترك مع لجنة بازل لإلشراف المصرفي في يونيو /حزيران  ،2009مما أظهر
حقيقة مفادها أن تأمين الودائع يمثل جزءاً من "شبكة أمان" مالية فعالة تتضمن أيضًا أعمال مراقبة

وتنظيمًا تحوطيًا ( [.) http://www.iadi.org/aboutIADI.aspx ]25/6/2015

يلعب الوعي الجماهيري في البلدان التي بها نظم واضحة لتأمين الودائع دو ًار مهمًا في ضمان إحاطة

أصحاب الودائع الصغيرة باألساليب اآلمنة لحفظ أموالهم ،كما يمكن أن تعمل النظم الفعالة الخاصة
بتأمين الودائع أيضًا على زيادة ثقة الجماهير في المؤسسات التي تحتفظ بالودائع المضمونة ،مما

يعمل على تحفيز المزيد من المشاركة من جانب األسر المعيشية الفقيرة المحرومة من الخدمات المالية
في النظام المصرفي السائد .شكلت الجمعية اللجنة الفرعية لالشتمال المالي واالبتكار عام 2010

بهدف دراسة القضايا ذات الصلة باالشتمال المالي وتأمين الودائع ،وتفكر بعض البلدان في التحديات
المتمثلة في توسيع نطاق مظلة تأمين الودائع لتشمل المؤسسات غير المصرفية التي تتلقى ودائع وما
شابهها مثل األموال اإللكترونية ،والتي أثبتت قدرتها على إمكانية الوصول إلى العمالء المستبعدين

والمحرومين من الخدمات المالية ،ومع هذا فإن التحدي األول الذي يواجه األسواق الناشئة والبلدان
النامية المهتمة بتوسيع نطاق تأمين الودائع ،سيكون توطيد دعائم اإلشراف القوي والمستقل على هذه
http://www.iadi.org/

) International Association of Deposit Insurers ( IADI
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٭

المؤسسات ،وهو شرط مسبق للدخول في مظلة النظم الفعالة لتأمين الودائع ( CGAP,White
.)Paper,Oct-2011
 2.4.5االتحاد الدولي للمشرفين على شركات التأمين IAIS

٭

أنشـ ــت االتحـــاد الـــدولي للمشـــرفين علـ ــى شـ ــركات التـــأمين ( )IAISفـ ــي العـــام  ،1994ويضـ ــم فـ ــي
عضويته المشرفين علـى التـأمين والمنظمـين فـي أكثـر مـن  200هيئـة إشـرافية علـى التـامين فيمـا يقـارب
 140دولة ،وهو الهيئـة المسـئولة عـن وضـع المعـايير الدوليـة فـي إطـار تطـوير أسـواق التـأمين وتشـجيع

استقرارها وسالمتها ،ومهمة  IAISتتمثل في تعزيز اإلشراف الفعـال والمتسـق علـى الصـعيد العـالمي فـي
صــناعة الت ــأمين م ــن أج ــل تط ــوير والحف ــاظ عل ــى أسـ ـواق الت ــأمين عادل ــة وآمن ــة ومس ــتقرة لص ــالح حمل ــة
الوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائق وحماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهام ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي
([.)http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25181]27/6/2015

يـأتي االشـتمال المـالي كأولويـة قصـوى لالتحـاد ،تتشـابك مـع أهدافـه التحوطيـة ،وتلـك الخاصـة بحمايـة
المستهلك ،وذلك على ضوء نطاق اختصاص االتحاد المتمثل في تطوير أسواق التأمين واتسـاع مظلـة
عضـويته )التـي تتضـمن العديـد مـن جهـات االختصـاص والمنـاطق التـي تعـاني مـن معـدالت اسـتبعاد

مـالي مرتفعـة( ومنـذ الشـروع فـي عملـه الخـاص بالتـأمين األصـغر )الـذي أصـبح مرادفـاً لمفهـوم أسـواق
التأمين التي تشتمل الجميع( ،أدرك االتحاد فئتين متميزتين من القضايا ذات الصلة:

 .4تلك التي تنطبق على توسيع مظلة التأمين التقليدية للوصول إلى العمالء المستبعدين والمحرومين.
 .4وتلك التي تنطبق على توفيق أوضاع الجهات غير الرسمية التي تقدم منتجات تأمين مع مبادئ
التأمين
األساسية ،وفي نهاية المطاف إخضاعها لإلشراف.

أصبح االتحاد في أواخر عام  2005أول هيئة من الهيئات المعنية بإعداد المعايير تنشت آلية رسمية
للنظر في قضايا االشتمال المالي ،وفي يونيو /حزيران  2007نشر االتحاد مع شبكة التأمين األصغر
أول وثيقة له بشأن قضايا التأمين األصغر بعنوان "قضايا تنظيم التأمين األصغر واإلشراف عليه"،

وانتهي االتحاد من إعداد إرشادات بشأن تنفيذ مبادئ التأمين الرئيسية في سياق أسواق التأمين الشامل
للجميع (.)CGAP,White Paper,Oct-2011

)International Association of Insurance Supervisors ( IAIS
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٭

 2.5مبادئ مجموعة العشرين ( )G – 20لتعزيز النفاذ الشامل للخدمات المالية
اعتمد قادة دول مجموعة العشرين ( )G20في قمة تورنتو المنعقدة في يونيو  2010تسعة مبادئ
لالشتمال المالي القائم على اإلبداع واالبتكار ،وتستخدم هذه المبادئ من قبل الدول في استراتيجياتها
الوطنية لالشتمال المالي ،وتستخدم رسميًا من قبل هيئات وضع المعايير.

يقصد بالنفاذ إلى الخدمات المالية تحسن نفاذ الشرائح الفقيرة من السكان للخدمات المالية في

إطار االنتشار اآلمن والسليم لإلبتكارات المالية الحديثة ،وفي هذا السياق تبنت (مجموعة العشرين)

جملة من المبادىء أو التوصيات لتعزيز النفاذ الشامل للخدمات المالية بهدف تعزيز فرص نفاذ نحو
2.7مليار نسمة من سكان العالم للخدمات المالية ،وتهدف هذه المبادىء إلى تبني سياسات تمكن من

تكوين بيئة تنظيمية تساعد على تسهيل النفاذ الشامل للخدمات المالية المبتكرة لكافة شرائح المجتمع،

بما فيها الفئات الفقيرة والمحرومة من هذه الخدمات ،وتتمثل هذه المبادىء ( CGAP, White
 )Paper, Oct-2011, P.51في:

القيادة وجود التزام حكومي واسع النطاق يعمل على تشجيع النفاذ الشامل من أجل المساعدة في
التخفيف من حدة الفقرة.
التنوع :تطبيق السياسات التي تشجع على المنافسة وتقديم الحوافز المناسبة لتوفير الخدمات المالية
المتنوعة بأسعار معقولة ،مثل خدمات اإليداع واالئتمان والدفع والتحويالت والتأمين ،في ظل وجود
عدد كبير ومتنوع من مقدمي تلك الخدمات.

التطوير :استخدام التكنولوجيا واألدوات المؤسسية المتطورة الالزمة لتوسيع النفاذ للنظام المالي ،مع

اإلشارة إلى مواطن الضعف المتواجدة في البنية التحتية.
الحماية :وجود مفهوم شامل لحماية المستهلك في إطار القواعد المتعارف عليها من جهة الحكومة
ومقدمي الخدمة والمستهلكين.
التمكين :العمل على محو األمية المالية لألفراد ،لالستفادة من الخدمات المالية على نطاق واسع.
التعاون :خلق البيئة المؤسسية المواتية لنشر الخدمات المالية في إطار واضح من المساءلة والمحاسبة
الحكومية ،والعمل أيضًا على تشجيع الشراكة والتشاور بن الحكومة والقطاعات المالية.

المعرفة :االستفادة من قواعد البيانات المحسنة من أجل استخدام السياسة القائمة على األدلة ،وتقييم

مدى التقدم في اإلنجاز وغيرها من األدوات األخرى.

التناسب :بناء سياسة واطار تنظيمي يقوم بتقليل المخاطر وتعظيم مزايا المنتجات المالية المتطورة
على أساس استيعاب الثغرات والعوائق الموجودة في القواعد التنظيمية القائمة ،ومحاولة تجاوزها.
إطار العمل :األخذ في االعتبار عند وضع إطار تنظيمي للنفاذ الشامل ،المعايير الدولية والظروف
المحلية الالزمة لضمان بيئة تنافسية ،واطار تنظيمي يتصف بالمرونة على أساس مواجهة المخاطر
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المتعلقة بغسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب (صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي
الموحد ،2012 ،ص.)214
تعكس هذه المبادئ ،الظروف التي تساعد على حفز االبتكار في مجال االشتمال المالي مع حماية
االستقرار المالي والعمالء الماليين في الوقت ذاته ،كما أنها ال تمثل مجموعة جامدة من المتطلبات،

ولكنها مصممة للمساعدة في توجيه واضعي السياسات في عملية صنع القرار ،هي أيضًا مرنة بدرجة
كافية بحث يمكن تعديلها للتوافق مع السياقات القطرية المختلفة.
 2.6مؤشرات االشتمال المالي العالمية
اتفق قادة مجموعة العشرين ) (G20مع توصية الشراكة العالمية ( )GPFIمن أجل االشتمال
المالي لدعم جهود بيانات الشمول المالي العالمي والوطني ،في قمة (لوس كابوس) في يونيو ،2012

على مجموعة أساسية من مؤشرات قياس االشتمال المالي ،وهذه المؤشرات تتناول قياس ثالثة أبعاد

رئيسية ( )GPFI,G20 Financial Inclusion Indicators ,2012هي :
 الحصول على الخدمات المالية. استخدام الخدمات المالية. جودة الخدمات المالية .ذكرت الوثيقة مجموعة من المؤشرات التي يستعان بها لقياس مستويات االشتمال المالي في

دول العالم ،واستخدام بياناتها للمقارنة بين الدول ،وتحديد نسب التفاوت بينها في نفاذ الخدمات
المالية وانتشارها بين السكان البالغين ،وسنقوم بعرض بعض هذه المؤشرات التي تتوفر حولها
بيانات في االقتصاد الفلسطيني ،مع إمكانية توظيفها في الفصول التالية للدراسة ،ومعرفة مدى
انتشار ونفاذ الخدمات المالية والمصرفية لألفراد في المجتمع الفلسطيني ،والجدول ( )2-1يوضح
أهم مؤشرات االشتمال المالي وفق المعايير الدوليـة
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ج ـ ـ ـ ـ ــدول رقم ()2-1
م
4

الفئات

المؤشرات

عمـ ـ ـ ــالء البنـ ـ ـ ــك الب ـ ـ ـ ــالغين  %مــن البــالغين الــذين يحتفظــون عدد المودعين لكـل  1000مـن البـالغين أو
(األفراد) حسابات اإليداع

4

األبعاد المقاسية

حسابات االئتمان
(األفراد)

2

بحساب في مؤسسة مالية رسمية عدد حسابات الودائع لكل ألف من الكبار
 %مــن البــالغين الحاصــلين علــى عــدد المقترضــين لكــل ألــف مــن البــالغين أو
قـ ــرض واحـ ــد علـ ــى األقـ ــل غيـ ــر عدد القروض لكل ألف من البالغين
مسدد من مؤسسة مالية رسمية
 %مـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ــركات الصـ ـ ـ ـ ــغيرة ع ــدد حس ــابات اإلي ــداع للش ــركات الص ــغيرة

حسابات اإليداع للشركات

والمتوســطة التــي تحــتفظ بحســاب والمتوسطة  /إجمالي عدد الشركات
لدى مؤسسة مالية رسمية
 %مـ ـ ـ ـ ــن الشـ ـ ـ ـ ــركات الصـ ـ ـ ـ ــغيرة ع ـ ـ ـ ـ ــدد الق ـ ـ ـ ـ ــروض للش ـ ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة

1

حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابات االئتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والمتوسـ ـ ـ ــطة الحاصـ ـ ـ ــلين علـ ـ ـ ــى والمتوس ــطة غي ــر المس ــددة  /إجم ــالي ع ــدد
للشركات
1
1
7

ع ــدد الفروع
عــدد أجهزة الصراف اآللي
نقاط الخدم ــة أو البيع

2

قـ ــرض واحـ ــد علـ ــى األقـ ــل غيـ ــر القروض القائمة

مسدد من مؤسسة مالية رسمية

عدد الفروع المنتشرة في المناطق ع ــدد الف ــروع لك ــل  100أل ــف م ــن الس ــكان
البالغين
عدد أجهزة الصراف المنتشـرة فـي عــدد أجهـزة الصـراف اآللـي لكـل  100ألـف
من السكان البالغين

المناطق

عـ ــدد نقـ ــاط البيـ ــع المنتش ـ ـرة فـ ــي عــدد الفــروع أو نقــاط البيــع لكــل مائــة ألــف
المناطق

من السكان البالغين

التحويالت المالية

نسبة العمالء الذين يستقبلون حواالت ماليـة
محلية أو دولية
عــدد الشــيكات لكــل مائــة ألــف مــن الســكان

الشيكات

البالغين
المعامالت غير النقدية

9

المع ـ ــامالت عب ـ ــر اله ـ ــاتف
المحمول

بطاقات االئتمان

عــدد بطاقــات االئتمــان لكــل مائــة ألــف مــن

Credit Card

السكان البالغين

بطاقات الخصم

عــدد بطاقــات الخصــم لكــل مائــة ألــف م ــن

Debet Card

السكان البالغين

بطاقات الخصم المباشر

ع ــدد  ATMلكـ ــل مائـ ــة ألـ ــف مـ ــن السـ ــكان

ATM

البالغين

انتشـار خدمـة الـدفع عبـر الهـاتف نس ـ ــبة األفـ ـ ـراد ال ـ ــذين يس ـ ــتخدمون اله ـ ــاتف
المحمول بين األفراد

المحم ـ ــول لتسـ ـ ــديد دفع ـ ــاتهم إلـ ـ ــى السـ ـ ــكان
البالغين

الجـــدول اعــداد الباحث حسب البيانات المنشورة في مصدر التوثيق.
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البــند  1 , 2يقيس وصول األفراد إلى المؤسسات المالية والمصرفية

البــند  3 , 4يقيس وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات المالية والمصرفية
البـند  5-9يقيس وصول كافة فئات المجتمع الى الخدمات المالية والمصرفية
الخالصــة:
يركز االشتمال المالي على نفاذ الخدمات المالية والمصرفية الى كافة فئات المجتمع في سن البلوغ ،
دون تمييز في اللون أو الجنس أو العرق ،بشكل عادل وشفاف  ،وبتكاليف منخفضة ،لما فيه مصلحة

للطبقات الفقيرة والمهمشة لالستفادة ما امكن واالندماج في النشاط االقتصادي الرسمي ،بمايضمن
تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم ،وتسعى الهيئات العالمية المعنية بقضايا ذات عالقة باالشتمال
المالي ،لوضع معايير جديدة توائم بين متطلباتها وااللتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل

اإلرهاب ،والتي خلقت تحديًا كبي ًار أمام هذا التوجه الذي يهدف إلى تحقيق النمو االقتصادي

واالجتماعي بشكل عادل  ،بما ال يتعارض مع القوانين الدولية وتشريعات الدول منفردة ،وبامكان كل
دولة على حده أن تحدد اولوياتها في اختيار وتطبيق البرامج الكفيلة بتعزيز انتشار هذه الخدمات،

وجمع البيانات الالزمة عنها ،واتخاذها كمقياس وفق المعيار الدولي لتقييم مستويات االشتمال المالي
فيها ،كما أن المبادىء التسعة التى حددتها مجموعة العشرين تساهم في تبني سياسات تساعد على
االنتشار االمن والسليم للخدمات المالية المبتكرة ،مع حماية االستقرار المالي والمستهلكين.
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الفصــــل الثالث
االشــتمال املايل يف فلســـطني
 3.1مقدمـــــــــة
 3.2الهيئات والمؤسسات الماليـة المعنيــة باالشـــتمال المالي في فلســـطين
 3.2.1دور الجهـــاز المصرفي لتحقيق االشـــتمال المالي
 3.2.2مؤشرات التطور في الجهاز المصرفي ذات الداللة على تحسن مستوى االشـــتمال المالي
 3.3مؤشر مقترح لقياس مساهمة الجهاز المصرفي في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين

 3.1مقـــدمة
شهد القطاع المالي الفلسطيني تطو ًار ملحوظًا في السنوات األخيرة ،متجهًا نحو القطاع المالي

الشامل الذي يتسم بقدرته على توفير الخدمات المالية ألكبر عدد من شرائح المجتمع دون عقبات

سعرية أو غير سعرية تذكر  ،ومن ثم بقدرته على تحقيق استفادة أكبر للفقراء ومحدودي الدخل من
خدمات التمويل ،فعلى صعيد الجهاز المصرفي الفلسطيني فقد شهد تفرعًا وانتشا ًار للبنوك حيث بلغ
عددها اإلجمالي  258فرعًا مع نهاية عام  ،2014وهذا انعكس بشكل ايجابي على بعض المؤشرات

المالية ،فزاد عدد الحسابات المصرفية بشكل مطرد  ،رافقه زيادة في إصدار بطاقات الصراف اآللي
وانتشار ألجهزة الصراف اآللي في مواقع مختلفة ،وزيادة في استخدام بطاقات االئتمان ،وزيادة في
موجودات (مطلوبات) الجهاز المصرفي لتصل إلى  11,815.4مليون دوالر في نهاية العام 2014

(سلطة النقد ،التقرير السنوي ،)2014 ،كذلك نمو في محفظة القروض لمؤسسات اإلقراض
المتخصصة لتصل إلى حوالي  110مليون دوالر وعدد القروض النشطة ليصل إلى حوالي  61ألف
مقترض .وشهد قطاع األوراق المالية (بورصة فلسطين) تراجعًا بنسبة  %5.5مقارنة مع نهاية العام

 ،2013على خلفية هبوط مؤشرات كافة القطاعات المالية نتيجة لتردي الوضع االقتصادي العام في
كبير ،وفي تقر ٍ
ير لمؤسسة التحالف
ًا
دمار
فلسطين بعد العدوان االخير على قطاع غزة التي خلفت
اً

العالمي لالشتمال المالي ( )AFIفي العام  2014جري وضع فلسطين كدولة رائدة في مجال االشتمال
المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،كذلك أ قر صندوق النقد العربي بالمكانة الرفيعة التي

تحتلها فلسطين في مجال االشتمال المالي ،عندما اختيرت سلطة النقد الفلسطينية لوضع المبادئ
اإلرشادية لتطوير االستراتيجيات الوطنية لالشتمال المالي في الدول العربية.
 3.2الهيئات والمؤسسات المالية المعنية باالشتمال المالي في فلسطين
عززت الدراسات والبحوث العديدة العالقة الوطيدة بين مستوى االشتمال المالي والمرتبطة
بدرجة تطور وعمق القطاع المالي والمصرفي من جهة ،وبين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية
واالستقرار االقتصادي والمالي من جهة أخرى ،حيث تحسنت مستويات االشتمال المالي في فلسطين،

من خالل زيادة نفاذ الخدمات المالية المتنوعة والمبتكرة إلى الفقراء ،ومحدودي الدخل ،وأصحاب

المشاريع الصغيرة وخاص ة العاملين في القطاع غير الرسمي ،وهم يشكلون نسبة كبيرة في االقتصاد
الفلسطيني ،يعمل على حشد المزيد من المدخرات ،وتوجيه مزيد من اإلئتمان نحو هذه الفئات

المستبعدة ،وتمكينهم من تمويل احتياجاتهم اإلستثمارية واإلستهالكية مما يؤثر على مؤشرات العمق
المالي ،وبالتالي حفز النمو االقتصادي وتحقيق االستقرار االقتصادي والمالي.
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 3.2.1دور الجهاز المصرفي لتحقيق االشتمال المالي
يعد الجهاز المصرفي الفلسطيني أحد المحركات الرئيسة لعجلة النمو االقتصادي منذ نشأته
وحتى اآلن ،فهو شريان التمويل الرئيس لالقتصاد الفلسطيني  ،والضامن األساسي لتوفير كافة الخدمات
المالية والمصرفية التي تحتاجها مختلف األنشطة االقتصادية ومختلف الشرائح االجتماعية ،وقد شهد
هذا الجهاز تطو اًر دراماتيكياً مر بعدة مراحل متعاطيًا مع العديد من التغيرات السياسية المحلية
والدولية ،ومواكبًا للتطورات التكنولوجية والتوجهات العالمية الحديثة.

تأسست سلطة النقد بموجب البروتوكول االقتصادي الفلسطيني – اإلسرائيلي الموقع في باريس

بتاريخ  29نيسان  1994بين منظمة التحرير الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي ،حيث جاء في البند

رقم ( )1من المادة الرابعة من هذا االتفاق "ستنشت السلطة الوطنية ا لفلسطينية سلطة نقدية في
مناطقها ،وهذه الس لطة ستتمتع بصالحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن
الوظائف المذكورة في هذه المادة" (سلطة النقد الفلسطينية.)1996 ،
 3.2.1.1انتشار الفروع المصرفية
أصبح الجهاز المصرفي أكثر تنظيماً واستق ار ًار ،مما شجع المصارف العربية واألجنبية على

اإلقبال لفتح فروع لهــا في األراضي الفلسطي نية ،ومهدت سلطة النقد التي تضطلع بمهمة اإلشراف
والرقابة والتنظيم للقطاع المصرفي الطريق أمام البنوك المحلية واألجنبية للتفرع واالنتشار من خالل

إصدار التراخيص المتعلقة بذلك ،فكانت هذه السياسة بمثابة قوة دفع لنمو وتطور أداء الجهاز
المصرفي الذي زادت أصوله وودائعه ومحفظة التسهيالت لديه وتنوعت الخدمات المالية التي يقدمها

بدءًا من فتح الحسابات مرو ًار بإصدار البطاقات اإللكترونية بكافة أنواعها ،ويوضح الجدول رقم ( 3-

 )1التطور في أعداد المصارف والفروع خالل الفترة من  2014-1994وانتشار الفروع في المدن
واألرياف بين الضفة والقطاع .
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جدول رقم ()3-1
تطور أعداد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها للفترة من ()2014-1994
البنوك

الفروع

المدن

الريف

عددالسكان(مليون)

فرع /لكل ألف نسمة

السنة
1994

7

33

-

-

2118.8

64206

1995

13

57

-

-

2556.9

44858

1996

15

72

-

-

2706.9

37596

1997

19

90

-

-

2783.1

30923

1998

21

106

-

-

2871.6

27091

1999

21

116

-

-

2962.2

25536

2000

21

120

-

-

3053.3

25444

2001

21

124

-

-

3138.5

25310

2002

20

125

-

-

3225.2

25802

2003

20

131

-

-

3314.5

25302

2004

20

133

-

-

3407.4

25620

2005

20

139

-

-

3508.1

25238

2006

21

151

-

-

3612

23921

2007

21

160

-

-

3719.2

23245

2008

21

190

-

-

3825.5

20134

2009

20

209

175

34

3935.2

18829

2010

18

212

176

36

4048.4

19096

2011

18

226

187

39

4168.9

18446

2012

17

232

193

39

4293.3

18506

2013

17

237

106

131

4420.5

18652

2014

17

258

117

141

4550

17636

 تجميع الباحث والبيانات مستوفاة من التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية 2014,2010,2008

 وعدد السكان حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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يتضح من الجدول السابق أن هناك توسع حقيقي في عدد المصارف والفروع والمكاتب التابعة لها
خالل الفترة المبينة في الجدول ،حيث زاد عدد المصارف من  7مصارف عام  1994إلى  17مصرفًا

عام  ،2014كما زاد عدد الفروع والمكاتب من  33عام  1994إلى  258فرعاً ومكتب نهاية عام

 ،2014وهذا بدوره أثر بشكل تدريجي على كثافة السكان بالنسبة للفروع ،حيث وصلت النسبة إلى
حوالي  16ألف فرد/لكل فرع نهاية العام  2014مقارنة مع  16.9ألف فرد /لكل فرع نهاية العام

 ،2013وتصبح أكثر توافقًا مع المعدالت المتعارف عليها عالميًا (حوالي  10,000نسمة لكل فرع

) (،سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي،2014 ،ص ،)68كما يمكن مالحظة أن سياسة االنتشار
والتفرع التي اتبعتها سلطة النقد قد أعطت أولوية للمناطق الريفية منذ العام  ،2007حيث ارتفع عدد

الفروع من  34فرعاً عام  2009إلى  141فرعا عام 2014م ،بحيث أصبحت الفروع في مناطق
الريف تمثل ما نسبته % 54.6من إجمالي عدد الفروع ،ولكن هذا االرتفاع رافقه انخفاض في عدد
الفروع في المدن الرئيسية من  175فرعًا عام  2009إلى  117فرعًا عام 2014م ،وهذا يدلل على
أن بعض البنوك قامت بنقل فروعها من المدن الرئيسة إلى مناطق األرياف ،وهذا بدوره يعزز النفاذ

والوصول إلى الخدمات المالية واستفادة عدد اكبر من شرائح المجتمع وخاصة المستبعدين والمحرومين
ألسباب تتعلق بالبعد الجغرافي ،كما أنه يعمل على تعبئة المدخرات المحلية وتسهيل األنشطة التجارية

واالقتصادية للمواطنين وتسهيل إتمام مختلف معامالتهم المالية ،والشكل رقم ( )3-1يوضح ترتيب
فلسطين في عدد الفروع والمكاتب لعدد السكان بالمقارنة مع دول أخرى لعـــام .2014
شكل ()3-1
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يتضح من الشكل أنه تبعًا ألحدث اإلحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي،

فإن قيمة المؤشر(مؤشر عدد الفروع والمكاتب المصرفية لكل  100ألف بالغ من السكان ( في

فلسطين أفضل حاالً من بعض الدول مثل :مصر ،والسودان ،والجزائر ،والعراق ،وسوريا ،والسعودية،

بينما كانت قيمته أقل من بعض الدول العربية األخرى مثل األردن ،والمغرب ،وتونس ،وقطر،
واإلمارات.

وبالمقارنة مع دول العالم األخرى سواء النامية أو المتقدمة (غير العربية( تبين بأن عدد

ٍ
بشكل عام ،حيث احتلت فلسطين المرتبة  107من
الفروع والمكاتب المصرفية في فلسطين منخفض
أصل  177دولة مرتبة على هذا المؤشر ،فعلى سبيل المثال بلغت قيمة المؤشر في إسرائيل،19.9

وفي أمريكا  ،33.9وفي الصين  ،17.2وفي تركيا  20.1فرعاً لكل 100ألف بالغ من السكان (سلطة
النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي،2014 ،ص .)3
 3.2.1.2النفاذ لخدمات فتــح الحساب
يـرتبط النشـاط المـالي الرسـمي كلـه بالحسـابات ،فتعـذر الحصـول علـى حسـاب فـي مؤسسـة ماليـة
رسمية ،عقبة كبرى أمام االستفادة من الخدمات المالية والمصرفية العديدة المرتبطة بهذه الحسابات.
حدفظ  %50من ابااغ ن في جم ع أنحاء اعاا بحساب في مؤسسة مالية رسمية ،وكان هذا الحساب

بمثابة نقطة دخول إلى القطاع المالي الرسمي ،فالحساب الرسمي يجعل من السهل تحويل األجور،
واستقبال التحويالت والمدفوعات الحكومية ،ويشجع االدخار ويسهل الحصول على االئتمان ،ولكن
هناك اختالفات كثيرة بين المناطق ،تعود لعدة عوامل منها الدخل ،المستوى التعليمي ،الجنس ،العمر،
ال في البلدان المرتفعة الدخل ،يحتفظ %89من
مكان اإلقامة في الريف أو الحضر وعوامل أخرى ،فمث ً

البالغين بحساب في مؤسسة مالية رسمية ،بينما  %41فقط في االقتصادات النامية ،وهذا يظهر الدور
الذي يلعبه الدخل في بلد ما لتحديد نسبة اإلقبال على فتح واستخدام الحسابات ،ففي دولة مرتفعة
الدخل مثل الدنمارك نجد أن حوالي  %99من البالغين لديهم حساب رسمي في مؤسسة مالية رسمية،

بينما في دولة كالنيجر تكاد تكون النسبة معدومة ،كذلك فيما يتعلق بالمستوى التعليمي ،أظهرت
الدراسات أن هناك عالقة قوية بين المستوى التعليمي ونسبة المحتفظين بالحساب الرسمي ،فالحاصلين
على التعليم الجامعي يحتمل أ ن يكون لهم حسابات أكثر من أولئك الذين تلقوا مستوى تعليمي أقل،

وهذا يظهر أهمية التركيز على التعليم ومحو األمية المالية ،كما أن عامل الجنس أظهر فجوة في
استخدام الحساب ،ففي اقتصاديات البلدان النامية حيث يحتفظ حوالي %46من الرجال بحساب
مقابل %37من النساء  ،فالفجوة بين الجنسين هي ذات داللة إحصائية في جميع المناطق حتى عندما
يسيطر التعليم والعمر والدخل(The World Bank(april 2012),DevelopmentResearchGroup .
),Measuring Financial Inclusion,Working Paoer 6025
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تشير دراسة معدة من قبل البنك الدولي إلى ت ارجـع مسـتويات نفـاذ األفـراد للخـدمات الماليـة فـي دول

منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا والتـي تضـم  19دولـة عربيـة ،مقارنـة ببـاقي المجموعـات الجغرافيـة
األخــرى ،فمــن حيــث خــدمات اإلقـراض يــنخفض عــدد حســابات اإلق ـراض لكــل ألــف مــن الســكان البــالغين
ف ــي دول المنطق ــة إل ــى نح ــو  201حس ــاب مقارن ــة بنح ــو  258حس ــاب لمتوس ــط ال ــدول النامي ــة ،و 27

حس ــاب لش ــرق أس ــيا والباس ــيفيك ،ونح ــو  349حس ــاباً بأوروب ــا ووس ــط آس ــيا  ،أم ــا فيم ــا يتعل ــق بحس ــابات
اإلي ــداع فق ــد بل ــغ ع ــددها لك ــل أل ــف نس ــمة م ــن الس ــكان الب ــالغين  818حس ــاباً وه ــو م ــا يف ــوق المتوس ــط

المســجل ف ــي ال ــدول النامي ــة والب ــالغ  737لك ــل  1000نســمة ،إال أن ــه ال يـ ـزال أقـ ـل م ــن المتوس ــط عل ــى
مسـ ــتوى عـ ــدد مـ ــن األقـ ــاليم الجغرافيـ ــة األخـ ــرى (صـ ــندوق النقـ ــد العربـ ــي ،التقريـ ــر السـ ــنوي 2012 ،ص

،)209أمــا فــي فلســطين فالجــدول رقــم ( (3-2يوضــح عــدد الحســابات لكــل ألــف مــن الســكان البــالغين
للفترة من (.)2014-2009
جــــــــدول رقم ()3-2
السنة
عــــــــــــدد الســــــــــــكان

(باأللف)

عــــدد الســــكان فــــوق
ســــــــــن  15ســـــــــــنة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3935.2

4048.4

4168.9

4293.3

4420.5

4550

2288

2376

2466

2557

2649

2741

(السكان البالغين)

عدد الحسابات
عـدد الحســابات /لكــل
ألـــــف مـــــن الســـــكان

2011242
879

2185779
919.9

2545459
1032.2

2715338
1061.9

2748387
1037.5

2766635
1009.3

البالغين
الجــــــدول اعــــــداد و تجميــــــع الباحــــــث حســــــب البيانــــــات المنشــــــورة فــــــي التقــــــارير الســــــنوية لســــــلطة النقــــــد

الفلسطينية2014 ،2013

يالحظ من الجدول أن هناك تحسن واضح في قيمة مؤشر عدد الحسابات  /لكـل ألـف مـن السـكان

البــالغين ،حي ــث ارتفع ــت النس ــبة م ــن 879عــام  2009ال ــى  1061.9ع ــام  ،2012ويع ــود ه ــذا النتش ــار
الــوعي المصــرفي بــين اف ـراد الجمهــور ،وثقــتهم بالجهــاز المصــرفي علــى الوفــاء بااللتزاماتــه تجــاه عمــالءه
فــي ظــل ظــروف سياســية متقلبــة تعصــف بالمنــاطق الفلســطينية ،ثــم تراجعــت النســبة فــي العــام 2014الــى

 ،1009.3وهذا يعود لسبب مهم وهـو أن معـدل نمـو السـكان البـالغين كـان %1.07اكبـر مـن معـدل نمـو
أعداد الحسابات .%1.01
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يستخدم هذا المؤشر(مقاسًا بعدد حسابات المودعين في البنـوك لكـل ألـف مـن البـالغين" 15سـنة

فما فوق") لقياس أحد األبعاد الرئيسية األربعة (االشـتمال المـالي) فـي مصـفوفة خصـائص النظـام المـالي
تبع ـاً لمنهجيــة البنــك الــدولي والتــي تشــمل العمــق المــالي ،واالشــتمال المالي،والكفــاءة الماليــة ،واالســتقرار
المالي (سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي ،2014 ،ص.)36

أمــا فيمــا يتعلــق بحســابات اإليــداع فقــد أظهــر المؤشــر تحســناً فــي فلســطين ،حيــث ارتفعــت نســبة

األفراد الذين لديهم حساب في أحد المصارف أو فـي مؤسسـات ماليـة أخـرى مـن  %19فـي العـام 2011
إلــى  %24ف ــي الع ــام  ،2014وهــو أعل ــى م ــن متوســط النس ــبة ف ــي دول الشــرق األوس ــط النامي ــة البالغ ــة
ح ـوالي  ،%14.2بينمــا تعتبــر مقاربــة للنســبة فــي ش ـريحة الــدول منخفضــة الــدخل حســب تصــنيف البنــك
الــدولي والتــي بلغــت ح ـوالي  ،%27.5ورغــم ذلــك يبقــى هــذا المؤش ـر منخفض ـًا فــي فلســطين بشــكل عــام

بالمقارن ــة م ــع قيمت ــه ف ــي دول ال ــدخل المتوس ــط الت ــي تنتم ــي إليه ــا فلس ــطين ،حي ــث بلغ ــت ه ــذه النس ــبة

 ،%42.7وعلى مستوى العالم بلغـت %61.5فـي العـام ( 2014سـلطة النقـد الفلسـطينية ،تقريـر االسـتقرار
المالي ،2014،ص ،)37والشـكل رقـم ( )3-2يوضـح نسـبة االفـراد الـذين يحتفظـون بحسـاب مصـرفي
في مؤسسة مالية رسمية ،في دول مختارة.
شكل ()3-2
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أما على صعيد التفاوت بالنسبة لألعمار ،فإن البيانات تظهر أن فئة الشباب من  15إلى  25سنة
هي األقل حظاً في الوصول أو النفاذ إلى المؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية ،بالمقارنة
مع الفئة العمرية فوق  25سنة ،ويظهر هذا التفاوت في جميع الدول العربية ،ويبدو التفاوت واضحًا

في نسب الوصول للمؤسسات المالية والمصرفية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في الدول

العربية  ،حيث تصل نسبة وصول األفراد للمؤسسات المالية والمصرفية في المدن والمناطق الحضرية
إلى %19من مجموع السكان البالغين في هذه المناطق ،لتنخفض إلى ما نسبته  %9فقط لدى األفراد
في المناطق الريفية  ،لكن هذا التفاوت ال يظهر في بعض الدول العربية مثل فلسطين واألردن

واإلمارات والسعودية ( صندوق النقد العربي ،2012 ،ص . ) 9

تختلف أغراض وفوائد استخدام الحساب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم%26 ،من

أصحاب الحسابات يستخدم الحساب لتلقي أموال أو مدفوعات من الحكومة ،وهذا الغرض هو األكثر
شيوعاً في الدول المرتفعة الدخل  ،في مناطق أخرى مثل أوروبا واسيا الوسطى وأمريكيا الالتينية فان

كبار السن غالبًا ما يستخدموا الحساب لتلقي مدفوعات األجور أما تلك الموجودة في أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى واألكثر احتماال أن تستخدم حساباتهم لتلقي الحواالت من أفراد األسرة الذين يعيشون
في أماكن أخرى
Financial

,Measuring

Group

(TheWorldBank (april2012),DevelopmentResearch
)Inclusion,Working Paoer 6025

في ضوء ذلك يجب على صانعي السياسات االستجابة لهذا االستبعاد لهذا النوع المهم من
الخدمات المالية  ،من خالل ،إصدار التشريعات الالزمة لتسهيل إجراءات فتح الحساب ،خاصة
للفئات المصنفة من ذوي الدخل المحدود ،فعلى سبيل المثال في السويد ال يمكن للبنوك رفض فتح
حساب وديعة أو ادخار ألي مواطن ،وذلك عمال بالبند رقم ( )2من قانون المصارف لعــام ،1984
كذلك في فرنسا المادة رقم ( (58من قانون المصارف لعام  1984أقر مبدأ الحق في حساب
مصرفي ،في كندا صدر تشريع منذ عام  2001يلزم جميع البنوك توفير حسابات للمواطنين دون الحد

االدني من األرصدة االفتتاحية (.)Mohan ,2006,p1310
في فلسطين وانسجاماً مع تجسيد وتعزيز االشتمال المالي لدى كافة فئات المجتمع ،أطلقت سلطة النقد

الفلسطينية حملة "حساب لكل مواطن" ،أتبعتها بمجموعة من االجراءات لنجاح هذه الحملة وتتمثل

في
 .4تقديم منتجات مصرفية غير معقدة تتناسب مع احتياجاتهم وبتكاليف معقولة .
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 .4تسهيل شروط عملية فتح "حساب /لكل مواطن" في المصارف دون فرض أية عموالت أو رسوم
والغاء رصيد الحد االدنى لفتح الحساب االساسي.
 .2تقليل تكاليف الحصول على الخدمات المصرفية من المصارف وذلك لغرض جذب المواطنين من
فئة ذوي الدخل المحدود والمتوسط للتعامل مع المؤسسات المصرفية .
 .1زيادة التوعية والتعليم المالي في هذا المجال من خالل اقتطاع جزء من االرباح المتحققة للمصرف
بغرض نشر التوعية والثقافة المصرفية والمالية.

 .1تقديم المحفزات المناسبة لتشجيع الفئات غير المتعاملة مع المصارف على فتح حساب بنكي
أساسي يتمثل في "حساب توفير"(سلطة النقد الفلسطينية ،تعليمات رقم .)2012/3
٭

 3.2.1.3النفاذ لخدمات اإليداع (ودائع الجمهور )
تشكل الودائع أهم مصادر األموال المتاحة للمصارف العاملـة فـي فلسـطين ،وهـي تنقسـم إلـى ودائـع
مصرفية ،وودائع غير مصرفية
الودائع المصرفية( :ودائع سلطة النقد والمصارف)
تتكــون هــذه الودائــع بشــكل أساســي مــن أرصــدة ســلطة النقــد ،وأرصــدة المصــارف داخــل فلســطين،

وأرصــدة المصــارف خــارج فلســطين وقــد بلغــت نهايــة العــام  2014ح ـوالي  728.2مليــون دوالر أي مــا
نسـبته  %7.5مـن إجمــالي الودائـع أو مــا نسـبته  %6.2مـن إجمـالي مطلوبــات الجهـاز المصرفي(ســلطة
النقد الفلسطينية ،التقريرالسنوي ،ص .)82
الودائع غير المصرفية (ودائع الجمهـــور)
تعــد ودائــع الجمهــور المصــدر األساســي واالهــم فــي مصــادر األم ـوال الخارجيــة للمصــارف بشــكل عــام،

حيــث حقــق الجهــاز المصــرفي الفلســطيني علــى مــدار األع ـوام الماضــية نجاح ـاً كبي ـ اًر فــي حشــد وتعبئــة

المدخرات ،وتخفيف االكتناز لدى المواطنين ،فشهدت ودائع الجمهـور زيـادة مسـتمرة فـي قيمتهـا منـذ عـام

 1995حت ــى وقتن ــا الحاض ــر ،لدرج ــة أص ــبح االرتف ــاع المس ــتمر س ــمة أساس ــية م ــن س ــمات الودائ ــع ف ــي

٭ إجمالي الودائع = ودائع الجمهور  +الودائع المصرفية ( ودائع سلطة النقد +ودائع المصارف)

ودائع الجمهــور هي الودائع غير المصرفية التابعة للقطاع الخاص ،وهي أهم مصدر لألموال المتاحة للجهاز المصرفي الفلسطيني ،باستحواذها

على ما يزيد عن ثالثة أرباع إجمالي مطلوبا ته
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الجهاز المصرفي الفلسطيني ،حتى في أوقات االضـطراب السياسـي التـي عصـفت باأل ارضـي الفلسـطينية
أو األزمات االقتصادية المحلية والعالمية.
يمكــن القــول أن توجي ــه المــدخرات ه ـو م ــن أهــم مهم ــات الوســاطة المصــرفية ،حي ــث يســاهم ت ــوفير
المصــرف لخــدمات االدخــار وفــتح الحســابات فــي دفــع العمــالء إلــى إيــداع أم ـوالهم فــي أمــاكن أمنــة ،ممــا
يتـيح الفرصـة للمصـرف ليقـوم بـإقراض هـذه المـدخرات فـي فـرص اسـتثمارية ي ارهـا المصـرف والمقترضـون
واعدة ،كما أن توجه العمالء إلى إيداع أموالهم في حسابات مصرفية أمنه سـوف تـدر علـيهم فوائـد علـى

تلــك الودائــع ،بــدالً مــن االحتفــاظ بتلــك األم ـوال فــي بيــوتهم أو ش ـراء معــادن ثمينــة كالــذهب تختــزن قيمــة
أموالهم ،ويتحول االدخار إلى اكتناز غير منتج (ماس.)2014 ،

بلغ النمو في حجم ودائع الجمهور معدالت مرتفعـة سـنوياً ،وصـلت فـي المتوسـط الهندسـي%11.3

ســنوياً خــالل الفتـرة ( ،)2014-1995حيــث وصــل حجــم ودائــع الجمهــور 8935.3مليــون دوالر نهايــة
الع ــام  2014محقق ــة زي ــادة بنس ــبة %7.6مقارن ــة بالع ــام الس ــابق ،مش ــكلة م ــا نس ــبته  %70م ــن الن ــاتج

المحلــي اإلجمــالي باألســعار الجاريــة ،وهــذا يشــير إلــى أن النظــام المــالي الفلســطيني (جانــب المؤسســات
المالي ــة) س ــجل تط ــو اًر ايجابيـ ـاً عل ــى ص ــعيد درج ــة العم ــق الم ــالي٭ وم ــا نس ــبته %75.6

إل ــى إجم ــالي

مطلوبات المصارف ،وبتوزيع هذه الودائع ما بين القطاعين العام والخاص ،يتبين ثبـات هـذه النسـبة عنـد
حـدودها المعتـادة ،نحــو %91.2مـن إجمــالي ودائـع الجمهــور للقطـاع الخــاص ،وحـوالي  %8.8للقطــاع

العام ،يشار إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن ودائـع القطـاع الخـاص يسـيطر عليهـا القطـاع الخـاص المقـيم

٭٭

وبنسـبة  %96.2مقابــل  %3.8للقطــاع الخــاص غيـر المقــيم ،علمـًا أن معظــم ودائـع غيــر المقيمــين هــي

ألغراض االدخار وهذا يعني أن القطـاع الخـاص الفلسـطيني علـى ثقـة كبيـرة بالجهـاز المصـرفي وبالتـالي

تعزيز لدوره في االقتصاد المحلي (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)82

٭ قاس اعمق امااي  :بنيب صئدمان اممنمح ا قطاع اخاص  /انادج امح ي جمااي
٭٭ حيب دع ما ي ط انقس ا ( ) 9/2009ع ف اشخص اطب عي امق بااشخص اذي ق س خل ف يط ن امس عا (بشكل مدم ل أم
مدقطع)أم أكث بغض انظ عن اجني  ،أما اشخص صعدبا ي امق ع ف بأنه " مؤيي عمال جنب ( اش كا ممؤييا اقطاع
اخاص م اعا ) مق م في ف يط ن في احاص اداا :
 إذ كان دعمل في ف يط ن ب ف س ئم ماس ها م ااح اد اس أم إذ مد ك أ ضي ممباني في ف يط ن  ،م شد ط مجمس منشا إنداجم حس ع ى ال ا مؤيي في ف يط ن مع دمف ان ا دشغ ل جل غ ميمى مص دعدب ام ك ا ئ ي اممجمس خا ج ف يط ن اد ك
امؤييا مق م في ف يط ن
 -إذ كان

امؤيي ميج اسى ميجل اش كا في ف يط ن كمؤيي أعمال م خص اها م ما

عمال في ف يط ن

جنب غ اهاسف ا بح م ادي د مل أعمااها س خل ف يط ن امس د س عن عا بايدثناء ايفا
 ف مع امؤيياممكادب ادمث ل م اه ئا اسما م ا م
 ف مع ش كاعامل
امق م ن

اط ن م امالح

جنب

اعام في ف يط ن

شخاص صعدبا ن ( اش كا م امؤييا ) امم مك اف يط ن ن من حم

أما اشخص غ

م اقن

ا

جنب

امق فهم كل من ص دنطبق ع ه اش مط ايابق ا مق
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م

اقسس اقاطن ن في مس ن اقسس معام

اطب عي أم صعدبا ي

شخاص

والجـــدول رقـــم ( )3-3يظهـــر تطـــور حجـــم ودائـــع الجمهــــور لـــدى المصـــارف العاملـــة فـــي األراضـــي
الفلسطينية خالل الفترة من ()2014-1995
ودائع الجمهور

معدل النمو السنوي
لودائع الجمهور

نسبة الودائع إلى الناتج

الســــــنة

الناتج المحلي اإلجمالي

باألسعار الجارية (مليون)

( مليون دوالر)

38.1%

1995

3282.8

1252

-

1996

3409.6

1711

36.7%

50.2%

1997

3759.8

2090

22.2%

55.6%

1998

4067.8

2415

15.6%

59.4%

1999

4271.2

2875.1

19.1%

67.3%

2000

4313.6

3507.7

22%

81.3%

2001

4003.7

3397.8

-3.1%

84.9%

2002

3555.8

3432.1

1%

96.5%

2003

3968

3624.5

5.6%

91.3%

2004

4329.2

3946.2

8.9%

91.2%

2005

4831.8

4195.5

6.3%

86.8%

2006

4910.1

4215.9

0.5%

85.9%

2007

5505.8

5117.7

21.4%

93%

2008

6673.5

5846.9

14.2%

87.6%

2009

7268.2

6296.8

7.7%

86.6%

2010

8913.1

6802.4

8%

76.3%

2011

10465.4

6972.5

2.5%

66.6%

2012

11279.4

7484.1

7.3%

66.4%

2013

12476

8303.7

11%

66.6%

2014

12765.8

8935.3

7.6%

70%

المحلي اإلجمالي

الجـدول تجميـع الباحــث حسـب البيانــات المنشـورة فــي التقـارير الســنوية لسـلطة النقــد الفلسـطينية 2013 ،2008

2014 ،

تراجعــت عل ــى اث ــر ان ــدالع االنتفاض ــة الفلســطينية الثاني ــة ع ــام  2000ودائ ــع الجمه ــور خ ــالل

العــامين ( )2001-2002نتيجــة لتــردي األوضــاع السياســية واالقتصــادية وارتفــاع درجــة المخــاطر ،وعــدم
وجـود الضـمانات الكافيــة ،عـدم وجــود منـاخ اســتثماري فـي فلسـطين أدى إلــى سـحب المواطنــون جـزء مــن
ودائعه ــم (مق ــداد  ،حل ــس ،2005،ص  ،)12إال أن الجه ــاز المص ــرفي الفلس ــطيني نج ــح فيم ــا بع ــد ف ــي
التكيـف مـع األوضـاع التـي تمـر بهـا األ ارضـي الفلسـطينية فعـادت الودائـع تلحـظ تحسـنًا ونمـوًا حتـى العـام
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 2006ال ــذي ش ــهد ف ــوز حرك ــة حم ــاس ف ــي االنتخاب ــات التشـ ـريعية الفلس ــطينية ،وم ــا تبعه ــا م ــن انقس ــام
فلسطيني ألقى بظالله على كافة مناحي الحياة ،بما فيها األوضاع االقتصـادية ،لكـن الجهـاز المصـرفي
الفلسـطيني أظهـر متانــة ونجـاح فـي اجتيــاز العديـد مـن العقبــات واسـتطاع االسـتمرار فــي حشـد المــدخرات
فوصــل معــدل النمــو فــي الودائــع لنســبة %21.4عــام  2007وهــو العــام الــذي شــهد تنفيــذ خطــة التحــول
االســتراتيجي لســلطة النقــد الفلســطينية التــي تهــدف إلــى تحويلهــا فــي المــدى المتوســط إلــى بنــك مركــزي

حديث ،كامل الصالحيات( سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2008 ،ص .)53
ومـ ــع سـ ــعي سـ ــلطة النقـ ــد الفلسـ ــطينية لتحقيـ ــق االشـ ــتمال المـ ــالي وفق ـ ـاً للمبـ ــادئ الرئيسـ ــية لتحقيـ ــق

االشـــتمال المـــالي والمعتمـ ــدة مـــن قبـ ــل مجموعـــة العش ـ ـرين( ،)G20والبنـ ــك الـ ــدولي ،ومؤسسـ ــة التحـ ــالف
الع ــالمي لالش ــتمال الم ــالي ( ،)AFIوف ــي إط ــار سـ ــعيها لبن ــاء اس ــتراتيجيه وطني ــة لالش ــتمال الم ــالي فـ ــي
فلســطين بالش ـراكة مــع هيئــة ســوق رأس المــال ،زادت معــدالت االدخــار مــن خــالل تنشــيط دور القطــاع
المصــرفي ف ــي ت ــوفير قن ـوات ادخاري ــة واس ــتثمارية جاذبــة للم ــدخرات المحلي ــة ،فاســتمرت الودائ ــع بالزي ــادة
والنمو محققة معدالت قياسية ،حتى وصل حجم ودائـع الجمهـور الـى  8935.3مليـون دوالر نهايـة العـام

 2014محقق ــة زي ــادة بنس ــبة %7.6مقارن ــة بالع ــام الس ــابق ( س ــلطة النق ــد الفلس ــطينية ،التقري ــر الس ــنوي،
 ،2013ص  )73والشــكل رقــم ( )3–3يوضــح نمــو إجمــالي حجــم ودائــع الجمهــور والنــاتج المحلـــي
اإلجمالي خالل الفترة من 2014-1995

المصدر :إعداد الباحث حسب البيانات المنشورة في الجدول ()3-3

وأشــارت د ارســة (فروانــة  ،)2014،إلــى أن مرونــة حجــم مــدخرات الجمهــور المبطــأ لفت ـرة زمنيــة
واحــدة بلغــت ،0.31وتفســر هــذه القيمــة بــأن أي زيــادة بمقــدار %100مــن حجــم مــدخرات الجمهــور فــي
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الرب ــع ( )Kس ــيؤدي إل ــى زي ــادة بمق ــدار  %31ف ــي حج ــم الن ــاتج المحل ــي اإلجم ــالي الحقيق ــي ف ــي الربـ ــع
(،)K+1كم ــا أن المي ــل المتوس ــط للودائ ــع المص ــرفية بأنواعه ــا المختلف ــة (جاري ــة وادخاري ــة) وف ــي إط ــار
عالقته ــا بالن ــاتج المحل ــي اإلجم ــالي ف ــي اتجاهه ــا المس ــتمر ف ــي التص ــاعد  ،وبل ــغ أفض ــل متوس ــط للمي ــل
الحدي خالل فترة التحليل( )2012-1995نسبة %115.67
تظهر اإلحصاءات *أن قرابة  %20فقط من األفراد البالغين في الدول العربية قاموا باالدخار
خالل العام  ،2011وتعتبر هذه النسبة األدنى تقريبًا بالمقارنة مع المتوسط العالمي واغلب
المجموعات اإلقليمية األخرى ،فقد وصلت نسبة األفراد البالغين الذين قاموا باالدخار خالل مدة 12

شهر ،نحو  %36كمتوسط عالمي  ،وهناك تفاوتًا فيما بين الدول العربية ،حيث تصل النسبة أدناها
لدى مصر واليمن بنحو %1فقط ولدى جيبوتي والسودان بنحو  %3ولدى فلسطين بنحو %5

( صندوق النقد العربي ،أكتوبر  ،2012ص .)14

تعد زيادة ودا ئع الجمهور بشكل مضطرد عبر الزمن ،مؤشر على ارتفاع درجة ثقة الجمهور

بالجهاز المصرفي ،مما عزز استمرار تدفق الفوائض المالية واالدخارية إلى المنظومة المصرفية،
فساعد الجهاز المصرفي للقيام بدوره في الوساطة المالية وتوفير السيولة الالزمة لتمويل مختلف
األنشطة االقتصادية وتحقيق االشتمال المالي.
 3.2.1.4النفاذ لخدمات االئتمان المصرفي
يلعب االئتمان المصرفي دور بالغ األهمية في االقتصاد الوطني  ،فهو نشاط اقتصادي غاية في
األهمية وله تأثير متشابك ومتعدد األبعاد ،وعليه يتوقف نمو ذلك االقتصاد وارتقاؤه ،فهو من أهم
مصادر إشباع الحاجات التمويلية للقطاعات االقتصادية المختلفة  ،ولكن من جانب أخر يعتبر أداه
حساسة قد تؤدي إلى حدوث أضرار كثيرة باالقتصاد إذا لم يحسن استخدامه (الخضيري.)1987 ،
تظهر إحصاءات دراسة قياس الشمول المالي التي قام بها صندوق النقد العربي ( ،)2012أن
نحو  %56من السكان البالغين في الدول العربية قد حصلوا على شكل من أشكال االئتمان أو التمويل
(صندوق النقد العربي ،2012 ،ص  ،)15وتصنف التسهيالت االئتمانية التي تقدمها المصارف
العاملة في فلسطين إلى قسمين
القسم األول :التسهيالت االئتمانية المباشرة وهي المكون األهم في جانب الموجودات ،واحد أهم
العوامل المؤثرة في تحديد دور الجهاز المصرفي في التنمية االقتصادية ومساهمته فيها ،وعالقتها
*

يدب ان اشممل امااي –

نسمق انقس اع بي 2012 -
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بالسيولة واإلنفاق وبالنمو والتنمية االقتصادية ،إلى جانب كونها أحد األنشطة التقليدية التي تمارسها
المصارف في األراضي الفلسطينية وتستحوذ على جزء غير بسيط من أموالها المتاحة ،وتشمل عدة
أنواع مثل( :القروض– الجاري مدين– التمويل التاجيري– السحوبات المصرفية والكمبياالت
المخصومة) ،هذا بالنسبة للبنوك التجارية ،أما التسهيالت المباشرة بالنسبة للبنوك اإلسالمية فتشمل

(المرابحة– المشاركة– المضاربة– التمويل التأجيري) وتحصل البنوك التجارية مقابل هذه التسهيالت
على نسبة فائدة ،أما البنوك اإلسالمية فتحصل على نسبة ربح
القسم الثاني :التسهيالت االئتمانية غير المباشرة ،وهي تمثل التزامات عرضية يلتزم بها المصرف
تجاه طرف ثالث نيابة عن عميله ،وال تمثل دفع مبالغ نقدية الي طرف مثل (فتح االعتمادات
المستندية ،إصدار الكفاالت ،قبول كمبياالت) وتحصل البنوك مقابل ذلك عموالت (عودة.)2006 ،
يشير تحليل بيانات الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين في نهاية العام  2014إلى
أن توظيف األموال في مجال التسهيالت االئتمانية المباشرة يستحوذ على الحصة األكبر من
استخدامات األموال المتاحة للمصارف) مكونات جانب الموجودات( ،باستحواذها على نحو%41.4من

هذه الموجودات مقارنة مع %40.0في نهاية العام ،2013فقد سجلت محفظة التسهيالت االئتمانية
المباشرة ارتفاعًا بنسبة %9.3مقارنة مع نهاية العام ،2013لتصل إلى حوالي  4,895.1مليون دوالر.

اء من حيث الحجم أو األهمية
ويشار إلى أن استمرار النمو في محفظة التسهيالت االئتمانية سو ً
النسبية ،يعتبر مؤش ًار على استمرار توجه المصارف نحو مزيد من االستخدام والتوظيف لمصادر
أموالها في االقتصاد المحلي على الرغم من المخاطر المحيطة بهذا االقتصاد .وتوزعت محفظة

التسهيالت االئتمانية بين الضفة الغربية بنسبة  ،%88.3وقطاع غزة بنسبة ، %11.7األمر الذي
يشر إلى ارتفاع حصة قطاع غزة من إجمالي التسهيالت خالل العام  2014مقارنة بحصتها البالغة
 %11.0في نهاية العام  ،2013وهو ما ينسجم بدرجة أساسية مع ارتفاع التسهيالت الممنوحة

لموظفي القطاع العام)سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)85
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والجدول رقم ( )3 – 4يوضح نمو حجم التسهيالت االئتمانية المباشرة لدى المصارف الفلسطينية
وهيكلها حسب طبيعتها خالل الفترة من ( .)2014-1996
الســـنة

إجمالي التسهيالت

تمويل

معدل نمو إجمالي

تأجيري

التسهيالت
0

قروض

جاري مدين

1996

401.7

146.26

255.44

0

1997

578.19

252.63

325.55

0

43.9%

1998

776.71

327.85

448.87

0

34.3%

1999

967.12

436.18

530.94

0

24.5%

2000

1280.21

515.58

764.62

0

32.4%

2001

1184.85

541.59

643.26

0

-7.4%

2002

944.72

416.85

521.02

6.86

-20.3%

2003

1062.18

474.8

581.08

6.3

12.4%

2004

1421.92

619.2

795.46

7.26

33.9%

2005

1787.94

1154.28

623.23

10.43

25.7%

2006

1843.38

1167.13

665.81

10.44

3.1%

2007

1705.17

1077.34

616.79

11.04

-7.5%

2008

1828.18

1114.15

703.68

10.35

7.2%

2009

2234.2

1562.87

663.58

7.77

22.2%

2010

2885.9

1978.03

900.39

7.5

29.2%

2011

3552.7

2531.67

1010.3

8.73

23.1%

2012

4199.1

2950.32

1238.07

10.87

18.2%

2013

4480.2

3207.65

1258.5

13.95

6.7%

2014

4895.1

3853.8

1021

20.3

9.3%

(مليون دوالر)

الجدول  :تجميع الباحث حسب البيانات المنشورة في التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية 2013 ،2008
2014،

يالحظ من خالل الجدول تطور حجم التسهيالت االئتمانية ،حيث ارتفعت من  401.7مليون
دوالر نهاية عام  1996إلى  1280.21مليون دوالر عام2000م ،إال أنها تراجعت إلى االنخفاض
خالل العامين  2002,2001متأثرة بتراجع االقتصاد الفلسطيني خالل أحداث انتفاضة األقصى،
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وتشدد المصارف في سياستها االئتمانية رغبة منها في تقليل المخاطر واحتماالت تعثر العمالء ،إال أن
الجهاز المصرفي أظهر متانة كبيرة في مواجهة الصدمات ،واستمر في ضخ امواله في القطاعات
االقتصادية المختلفة ،إلنعاش االقتصاد الفلسطيني المنهك ،فعادت تنمو محفظة التسهيالت االئتمانية
المباشرة للمصارف الفلسطينية بشكل مضطرد  ،محققة معدالت نمو قياسية حيث وصل حجم
التسهيالت االئتمانية المباشرة نهاية عام 2014م إلى  4895.1مليون دوالر أي ما نسبته %50.6من
إجمالي ودائع المصارف و  %38.3من الناتج المحلي اإلجمالي.
ما زالت التسهيالت االئتمانية المباشرة تحقق معدالت نمو أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،ويرتبط االرتفاع في إجمالي التسهيالت بالعديد من االعتبارات لعل أهمها انخفاض مخاطر
البيئة الداخلية مقارنة بالمخاطر الخارجية  ،كما أن امتثال والتزام المصارف بتعليمات سلطة النقد النافذة
بهذا الخصوص كان له اثر في هذا االرتفاع ،خاصة وأن سلطة النقد قامت بمراجعة شاملة لكافة
تعليماتها الرقابية في إطار تطويرها وفقًا ألفضل الممارسات الدولية ،وانسجاماً مع متطلبات العمل

المصرفي في فلسطين والمستجدات المصرفية العالمية(سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي،

 ،2008ص .) 85

واصلت سلطة النقد خالل العام  2014جهودها في مجال االشتمال المالي ،بإصدار التعليمات
رقم ( )2/2014بشأن تنظيم قروض اإلسكان وتمويل العقارات استنادا للمعيار المرن dynamic

 ،LTVوالتي تنظم عمليات منح قروض اإلسكان وتمويل العقارات بما يسهم في تخفيض المخاطر

االئتمانية المصاحبة لها ،والتعليمات رقم ) (8/ 2014بشأن تخفيض احتياطي المخاطر ،والتي
خفضت نسب االحتساب الخاصة باحتياطي المخاطر لتصبح

 %1.5على صافي التسهيالت

المباشرة بدالً من%2.0و %0.5من صافي التسهيالت غير المباشرة ،والتعليمات رقم ()127/2014

الخاصة بإلزام المصارف بتوفير نموذج إقرار يتم توقيعه من المقترض والكفالء ،يفيد باستالمهم نسخة

من عقد التسهيالت الممنوحة وجدول السداد ،ضمانًا للشفافية وفقًا لتعليمات االئتمان العادل )سلطة

النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)85
التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب النوع:

 القروض :وهي أكثر أنواع االئتمان المصرفي شيوعًا واستخدامًا ،وعادة ما يستخدم لتغطية حاجات

المقترضين المختلفة ،خالل الفترة من ) )2004 -1996لم تنل القروض نصيبها الكافي من حجم
التسهيالت االئتمانية المباشرة ،حيث كانت المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية تعطي اهتمامًا

أكبر لتسهيالت الجاري مدين التي تستهدف الشركات التجارية والقطاع الخاص ،عام  2004شهد
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ان تقال شريحة كبرى من موظفين السلطة الوطنية وهم الموظفين العسكريين الستالم رواتبهم من خالل
البنوك وهذا أحد ث طفرة وزيادة كبيرة في أعداد الحسابات مما حذا بالبنوك توجيه سياستها االئتمانية
نحو قطاع التجزئة وتسهيل وتسريع إج ارءات منح القروض لألفراد ،فزاد حجم القروض بشكل
تصاعدي لدرجة أصبحت القروض تستحوذ على النصيب األكبر من حجم التسهيالت وصلت نهاية

العام  2014إلى  3853.8مليون دوالر ما نسبته  %78.73من إجمالي التسهيالت االئتمانية
المباشرة.
 الجاري مدين :هو من التسهيالت االئتمانية قصيرة األجل ،وهو يختص بالتجار ومؤسسات القطاع
العام  ،حيث يسمح للعميل بالسحب من حسابه الجاري في حدود سقف معين متفق عليه مع البنك،
وذلك خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة ،وتحسب الفائدة على الرصيد الفعلي المكشوف بشكل
يومي ،ثم ترصد الفوائد نهاية كل شهر(عودة ،2005 ،ص .)25
وعلى الرغم من عدم تغير األهمية النسبية للجاري مدين من إجمالي التسهيالت المباشرة تغي ًار

واضحاً خالل الفترة  ،2005-1996إال أنه يالحظ االرتفاع التدريجي حتى عام  2000حيث بلغ
أجمالي الجاري مدين  764.62مليون دوالر ،ثم بدا باالنخفاض تدريجياً خالل األعوام 2002, 2001

متأث ار بانتفاضة األقصى نظ اًر الرتفاع حجم المخاطر ،ثم عاود االرتفاع تدريجياً بوتيرة متباطئة بدءاً من

العام  2003حيث وصل إلى أعلى قيمة له عام  2013بما يقارب  1258.5دوالر ،في حين تراجعت
حصة الجاري مدين عام 2014إلى  20.8%من إجمالي التسهيالت مقارنة مع  28%عام 2013

جراء تراجع الجاري مدين الممنوح للحكومة.
 التمويل ألتأجيري :قطاع التأجير التمويلي أحد اآلليات المستحدثة التي دخلت السوق الفلسطيني في
السنوات األخيرة  ،والذي أصبح بالرغم من حداثة نشأته من القطاعات المهمة الواعدة التي يمكن أن

تسهم بقوة في تعزيز النمو االقتصادي واستدامته ،لما يقدمه من وسائل لزيادة االستثمار المحلي في
االقتصاد الفلسطيني ،إذ يبنى نشاط التأجير التمويلي على أساس أن تحقيق األرباح يتأتى من
استخدام األصول ال ملكيتها ،وقدرة المستأجر على تحقيق تدفقات نقدية ناتجة عن تشغيل األصل،
وبالتالي يكتسب التأجير أهمية خاصة عند المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وما يميز

التأجير التمويلي أيضا أنه يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويسيطر على هذا القطاع نشاط
واحد وهو شركات تأجير السيارات التي شكلت حوالي %99من حجم النشاط في هذا القطاع حتى

نهاية العام ،2014وبحسب أحدث اإلحصائيات المتوفرة ،فقد بلغ عدد الشركات التي تمارس نشاط
التأجير التمويلي عشر شركات في نهاية العام ،2014وفي سبيل تطوير هذا القطاع وارساء أسس
سليمة مالئمة لعمله ،تمت المصادقة في شهر كانون الثاني من العام  2014على قانون التأجير
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التمويلي ،الذي تم تطويره بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتأجير التمويلي ،بما
فيها قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة
في ايطاليا ( ،) UNIDROITإضافة إلى مراعاته للقوانين والتشريعات السارية في فلسطين ،إلى
جانب إجراء مراجعة شاملة لتعليمات ضريبة القيمة المضافة على عقود التأجير التمويلي ،وتعليمات

تسجيل األموال غير المنقولة ،ومع ذلك ال يزال هذا القطاع يعاني من بعض المعيقات التي تحد من
تطوره ،كارتفاع التكاليف بالمقارنة مع تكاليف التسهيالت االئتمانية المقدمة من المصارف ،إلى جانب
نقص الوعي لدى المواطنين حول هذا النشاط وأهميته (سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار
المالي ،2014 ،ص .)101
حيث نالحظ من الجدول التطور الواضح في حجم تسهيالت قطاع التمويل التاجيري الذي بدأ
عام 2002م بمبلغ  6.86مليون دوالر واستمر في التوسع والنمو حتى بلغ 20.3مليون دوالر نهاية

العام 2014م أي ما نسبة  %0.41من اجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،والشكل ()3-4
يوضح توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب النوع لعـــام 2014

الشــكل اعــــداد الباحث حسب البيانات المنشورة في التقرير السنوي لسلطة النقد لعام 2014

بشكل عام ،ترافق االرتفاع في محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بنسبة %9.3مع تحسن واضح
في جودتها ،حيث انخفضت نسبة التسهيالت االئتمانية المتعثرة بنحو % 3.3قياسًا على ما كانت

عليه في نهاية العام  ،2013لتبلغ  124.8مليون دوالر ،وقامت المصارف بعمل مخصصات تغطي
حوالي %52.9من هذه التسهيالت المتعثرة (سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي.)2014 ،
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التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب القطاع:
بتوزيع محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة بين القطاع العام والخاص نالحظ من الجدول أن النسب
حافظت على أوزانها في الحدود المعتادة على مدار السنوات الماضية ،وهذا يعكس تراجع مزاحمة
القطاع العام للقطا ع الخاص في الحصول على التسهيالت ،والجدول رقم ( )3–5يوضح توزيع
التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل الفترة (.)2014-2000
إجمالي التسهيالت

القطاع

نسبة القطاع العام/

القطاع

نسبة القطاع الخاص/

(مليون دوالر)

العام

إجمالي التسهيالت

الخاص

إجمالي التسهيالت

2000

1280.21

416.7

32.55%

863.6

67.46%

2001

1184.85

363.6

30.69%

822

69.38%

2002

944.72

139.6

14.78%

802.3

84.92%

2003

1062.18

248.6

23.40%

812.8

76.52%

2004

1421.92

411.8

28.96%

1005.2

70.69%

2005

1787.94

592.2

33.12%

1195.2

66.85%

2006

1843.38

483

26.20%

1360.4

73.80%

2007

1705.17

421.5

24.72%

1283.7

75.28%

2008

1828.18

532.7

29.14%

1295.5

70.86%

2009

2234.2

637.4

28.53%

1596.9

71.48%

2010

2885.9

837.2

29.01%

2048.7

70.99%

2011

3552.7

1101.1

30.99%

2449.6

68.95%

2012

4199.1

1407.5

33.52%

2791.6

66.48%

2013

4480.2

1374

30.67%

3106.1

69.33%

2014

4895.1

1239.8

25.33%

3655.3

74.67%

الســنة

الجدول تجميع الباحث حسب البيانات المنشورة في التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية ،2013 ،2008

2014

يتضح أن التسهيالت االئتمانية المباشرة المقدمة للقطاع الخاص مرتفعة مقارنة بالتسهيالت االئتمانية

المقدمة للقطاع العام ،وهـذا مؤشر مهم حول تطور القطاع المصرفي الفلسطيني ،الذي يعطي القطاع
الخاص فرصًا أكبر في االستفادة من الفرص التمويلية المتاحة ،وتوجيهها نحو تحقيق مخططاته
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االستثمارية ومشاريعه االقتصادية ويدفع بوتيرة أسرع نحو النمو والتنمية االقتصادية ،ويبرز الدور
الهام للقطاع الخاص كشريك في مجال تعزيز االشتمال المالي في فلسطين.
والشكل ( )3 –5يوضح نمو وتطور حجم التسهيالت االئتمانية موزعة بين القطاعين العام والخاص
خالل الفترة من(.)2014-2000

الشكل إعداد الباحث حسب البيانات المنشورة في الجدول ()3-5

يشير االرتفاع في اهمية تغطي ة الودائع المصرفية للنشاط االئتماني واالستثماري الى قدرة المصارف
في استخدام أموال المدخرين لتغطية حاجات القطاعات االقتصادية مما يعكس التحسن المطلق في

القدرة على جذب الودائع ،والعالقة المنخفضة تعكس تدهور القدرة االيداعية للمصارف التجارية بشكل
ال يتناسب واال تجاهات المصرفية االئتمانية واالستثمارية ،مما يعني لجوءها الى السيولة المتاحة
لتغطية وتعويض عجز الودائع(فروانة،2014 ،ص .)115
التسهيالت االئتمانية كنسبة من ودائع الجمهــــــــور:
استبعد الفكر الكالسيكي فكرة االكتناز ،وظهرت أهمية الجهاز المصرفي كأحد أهم المؤسسات
التي تعمل على حشد المدخرات ،وايده في ذلك كينز الذي اهتم باعطاء القطاع المصرفي أهمية كبيرة
لما يقوم به من دور مهم في توفير السيولة الالزمة لالقتصاد ،ويرى شومبيتر أن الخدمات التي يقوم
بها القطاع المصرفي بين حشد للمدخرات وتقييم للمشروعات وغدارة للمخاطر ومتابعتها جميعها
ضرورية الي نمو اقتصادي لخروج افراد المجتمع من حالة ضعف االنتاجية والحافز لديهم الى تكوين
شخصية المنظم القادر ليس فقط على تحسين ظروفه المعيشية بل لتحسين الظروف التنموية للمجتمع
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الذي يعيش فيه هذا المنظم مما يعكس االثرالذي يمكن ان تلعبه المؤسسات المصرفية في تحسين
مستوى الدخل على مستوى الفرد والمجتمع (الفرا ،2012 ،ص .)54
تحسنت نسبة التسهيالت االئتمانية الممنوحة كنسبة من ودائع الجمهور خالل السنوات الماضية،
اذ بلغت نهاية عام 2014م  %54.8مقارنة مع  %23.5نهاية العام  1996وهذا إشارة إلى اتجاه

المصارف نحو مزيد من التوظيف لودائعها محلياً  ،مما يعزز النمو االقتصادي ويدعم عملية التنمية

ويوسع قاعدة االشتمال المالي في فلسطين ،والشكل رقم (  )3 – 6يوضح التطور النسبي للتسهيالت
االئتمانية كنسبة من ودائع الجمهور خالل الفترة من (.)2014-1996

الشكل إعداد الباحث حسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد

أظهرت البيانات السابقة للودائع والتسهيالت  ،أن الودائع المصرفية تغطي التسهيالت االئتمانية
بمتوسط نسبة بلغت  %240وهذا مؤشر يعكس تفوق الودائع المصرفية على ما يقدم من تسهيالت

ائتمانية لجميع القطاعات االقتصادية ،ويمكن القول أن الودائع لم تستغل بالشكل األمثل لتمويل التنمية
االقتصادية في فلسطين.
 3.2.1.5النفاذ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد
فرص عمل بصفة خاصة ،هو هدف هام ومحوري نظ ار لدوره الكامن في مكافحة البطالة ومساهمته
في تخفيف الضغط الكبير على أسواق العمل في الدول نتيجة للعدد الهائل للداخلين الجدد لسوق

العمل ،ومساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الكبيرة الوطنية وتحسين
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تنافسية القطاع اإلنتاجي ،والمساهمة في جهود االبتكار وتنويع الهيكل االقتصادي  ،ويساهم في تفادي
مزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التي لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
وفــي ســبيل دعــم وتعزيــز التســهيالت الموجهــة للمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة قامــت ســلطة النقــد
بإصدار العديد من التعاميم التي تـنظم اإلجـراءات والمسـتجدات الروتينيـة للعمـل المصـرفي ،منهـا ،تعمـيم

رقـم ( )53/2013الـذي يحفـز المصــارف علـى التوسـع فـي مــنح التسـهيالت للمنشـآت الصــغيرة
والمتوسـطة ،حيـث اتخـذت سـلطة النقـد بموجبـه بعـض اإلجـراءات التحفيزيـة ،ومنهـا إعفـاء هـذه المنشـآت
مـن شـرط تسـديد الدفعـة النقديـة المقدمـة البـالغ %10مـن رصـيد الـدين القـائم عنـد إعـادة جدولـة القـرض
وفقًا لبعض الشروط ،واعفاء المصـارف مـن تكـوين احتيـاطي المخـاطر مقابـل التسـهيالت الممنوحـة لهـذه
المنشآت ،والتعميم رقم ( )123/2013بشـأن التعليمـات الصـادرة عـن هيئـة سـوق رأس المـال الفلسـطينية

التي تجيز للمصارف )بعد الحصـول علـى موافقـة سـلطة النقـد المسـبقة (القيـام بأعمـال التـأمين المصـرفي
نيابـة أو وكــيالً عــن شـركة تــأمين معينـة وفقـاً للشــروط واألحكــام المنظمـة لــذلك ،والتعمــيم رقــم

( )113/2013الخاص بإنشاء قاعدة بيانـات خاصـة بـالقروض الممنوحـة للمنشـات الصـغيرة والمتوسـطة
فـي سـبيل دعـم هـذه المنشـات وتسـهيل قـدرتها علـى الوصـول إلـى مصـادر التمويـل ،كمـا نظمـت

سـلطة

النقـد بالشـراكة مـع مؤسسـة التمويـل الدوليـة وجمعيـة البنـوك فـي فلسـطين ،المـؤتمر المصـرفي الفلسـطيني

الـدولي لعـام  ،2013تحـت عنـوان تطـوير قـدرات المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة مـن خـالل تعزيـز
الوصـول إلـى مصـادر التمويـل ،بتـاريخ  4/2/2013فـي مدينـة أريحـا ،وكانـت األهـداف الرئيسـية
للمـؤتمر زيـادة االهتمـام بقطـاع المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة باعتبـاره أهـم روافـد عمليـة التنميـة
االقتصـادية واالجتماعيـة المسـتدامة ،وتمكينهـا مـن الوصـول إلـى مصـادر االقتـ ارض والتمويـل مـن

المؤسسـات الماليـة والمصـرفية ،باإلضـافة إلـى دعـم الحـوار والشـراكة بـن مؤسسـات القطـاعين العـام
والخـاص ،وتـذليل العقبـات وخفـض الشـروط المصـرفية لتسـهيل عمليـة إقـراض المنشـآت الصـغيرة
والمتوسطة (سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي ،2013 ،ص .)13
كبير في أدبيات التنمية ،خاصة
واحتل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو والتشغيل حي از ًا
من حيث العالقة بين حجم المنشأة من ناحية ،ومساهمتها في النمو والتشغيل من ناحية أخرى ،حيث
أنه ال توجد نظرية متكاملة وقائمة بذاتها تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،لكن منذ ظهور
االقتصاديين الكالسيكيين أمثال آدم سميث وألفريد مارشال ،كان هناك تركيز على دور المنشأة

الصغيرة وتأثير المناخ الذي تعمل فيه على أدائها ودورها في االقتصاد ،كما َبرر بعض االقتصاديين
منذ عشرينات القرن الماضي وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة السلع ذات الطلب
المنخفض ،وذات الطابع الشخصي مثل تلك المصنوعة يدوياً ،أو بالنسبة للخدمات التي تتطلب القرب
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من الزبون ) (proximityوبالتالي ،فإن حجم المنشأة قد تفرضه طبيعة السلعة أو الخدمة وكذلك
النطاق الجغرافي للنشاط ،ومنذ أواخر ستينات القرن الماضي ومع ظهور نظريات المنافسة غير
الكاملة ونظريات وفورات الحجم الكبير ،انتشرت فكرة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ال تستطيع
العيش في إطار وجود درجة كبيرة من الاليقين ومنافسة شديدة في األسواق ووجود خاصيات وفورات

الحجم الكبير أي انخفاض التكلفة الحدية لإلنتاج مع ارتفاع حجم اإلنتاج ،وحسب هذه النظريات ،فإن
معظم المنشآت الصغيرة يؤول لالختفاء أو االندماج ضمن منشآت أكبر ،وكان االقتصادي بيجو
( )Pigouقد أشار منذ عشرينات القرن الماضي أن هناك حجمًا أمثال ًللمنشأة تصبح بعده التكلفة

الحدية لإلنتاج واإلدارة مرتفعة ،وبالتالي فإن نظرية وفورات الحجم ال يمكن أن تنطبق على المنشآت
ابتداء من حجم معين ،وكرد على بيجو ،ذهب البعض بالقول أن الحجم األمثل الذي تكلم عنه بيجو
ً
يقع عند أحجام كبيرة تفوق بكثير حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التعريفات السائدة لهذه
المنشات(صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2013 ،ص.)210

بلغت محفظة التسهيالت الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين نهاية العام
2014م ،حوالي  528.4مليون دوالر ،بلغ الرصيد القائم منها  398.2مليون دوالر ،شكلت مانسبته
 %8.1من اجمالي التسهيالت الممنوحة من المصارف نهاية العام 2014م ،األمر الذي يعكس تدني
حجم التسهيالت الموجهة من المصارف لهذا القطاع الحيوي ،وعلى الرغم من انخفاض نسبة

التسهيالت الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل المصارف ،إال أنها تبقى المصدر األساسي
لتمويل هذه المشاريع ،إذ تمثل حوالي %87.7من إجمالي محفظة التسهيالت القائمة لهذه المشاريع
والبالغة  453.9مليون دوالر في نهاية العام  2014في حين تمثل مؤسسات اإلقراض المتخصصة

المصدر اآلخر لتمويل النسبة الباقية ،ويشير ذلك إلى أن المصارف أكثر تعرضًا للمخاطر االئتمانية
المحيطة بعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ال سيما وأن مصادر الدخل لهذه المشاريع متذبذبة

ومتأثرة بدرجة كبيرة بتطورات األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية،

أما فيما يتعلق بنسبة

المقترضين إلى عدد الفقراء في الدول العربية فقد بلغت حوالي %4.3في عام ،2010مع تباينها بين

الدول العربية ،إذ بلغت %1أو أقل في السودان والعراق واليمن وسورية ،و %5و %3في مصر
وفلسطين على التوالي ،بينما تجاوزت%25

في كل من المغرب وتونس واألردن(صندوق النقد

العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2012 ،ص .)224
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والشكل رقم ( ) 3-7يوضح حجم التسهيالت المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين مقارنة مع بعض الدول العربية و األجنبية

يشير التحليل إلى انخفاض حجم االئتمان المقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي في فلسطين مقارن ًة مع العديد من دول العالم بحسب أحدث اإلحصاءات المتوفرة من
صندوق النقد الدولي ،والتي بلغت% 2.3ومع ذلك ،تبقى فلسطين أفضل حاالً من بعض الدول

العربية ،كمصر التي بلغت فيها النسبة  ،%1.6والعراق ،% 0.5والسودان % 2.5وفي ذلك إشارة

إلى انخفاض حجم التمويل المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كنسبة من حجم النشاط

ٍ
ٍ
بشكل عام مقارن ًة بالدول
بشكل خاص والدول العربية
ال بالناتج المحلي في فلسطين
االقتصادي ممث ً

األخرى األجنبية ،بالرغم من كون غالبية النشاط االقتصادي في فلسطين والدول العربية يعتمد بشكل
أساسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،كما يعكس هذا االنخفاض مدى التحفظ في السياسات

االئتمانية للمصارف تجاه إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف الضمانات المقدمة منها،

ٍ
بشكل عام،ال سيما في مثل الظروف التي يعيشها االقتصاد
وارتفاع المخاطر المصاحبة لها
الفلسطيني.
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 3.2.1.6النفاذ للخدمات المالية من خالل وحدات الصراف اآللي ونقاط البيع والبطاقات
االلكترونية:
النفاذ للخدمات المالية من خالل وحدات الصراف اآللي ونقاط البيع و بطاقات الصراف ATM
 DEBIT CARD ،CREADIT CARD،قد شهد توسعاً سريعًا في فلسطين لكونه اقل تكلفة وأكثر

مالئمة مقارنة بالنفاذ للخدمات المالية من خالل الفروع المصرفية ،فركزت المصارف العاملة في
األراضي الفلسطينية على التوسع في نشر الخدمات المالية من خالل التوسع في نشر أجهزة الصراف

اآللي ووحدات نقاط البيع ،وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد هذه المنافذ ،فاالنتشار الجغرافي

للصراف اآللي يساهم في زيادة المتعاملين مع البنك ،حيث يوفر لهم التكيف مع أوقاتهم ويجعلهم على
تواصل دائم مع حساباتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان بدون انتظار من خالل إتاحة العديد
من الخدمات مثل (االستفسار عن الرصيد ،اإليداع والسحب النقدي ،التحويل بين الحسابات ،تسديد

الفواتير ،شحن الجوال بالرصيد ،وشحن البطاقات االئتمانية بالرصيد وتسديد إقساطها ... ،الخ) إلى
جانب عدم تقييدهم بمواعيد عمل البنك الرسمية ،وهذا عزز من ثقة الع ميل بالبنك وعزز من انتماءه
أيضا.
تلعب البطاقات المصرفية دو ًار هامًا في تسهيل عمليات الشراء والسحب سواء من الحساب

المصرفي مباشرة أو من خالل ائتمان ممنوح ،وبشكل أساسي تنقسم البطاقات إلى بطاقات االئتمان
( )Credit Cardوبطاقات الخصم ( )Debit Cardوبطاقة الصراف اآللي وبطاقة الشراء عبر
االنترنت  ،وهناك أنواع أخرى من البطاقات مثل البطاقات ذات العالمة التجارية المزدوجة التي تمنح
حاملها فرص االستفادة من عروض العالمة التجارية ،والبطاقات المدفوعة مسبقًا ،لكننا سنتناول

البطاقات الثالثة الرئيسية ،بطاقات االئتمان ( ،)Credit Cardوبطاقات الخصم (،)Debit Card

وبطاقة الصراف اآللي  ،ويختلف مبدأ عمل البطاقات الثالث المذكورة ولكنها تشترك في بعض
الوظائف التي تقوم بها:

بطاقات االئتمان ( )Credit Cardتعتمد على أساس تقسيط الدين ،فهي تمنح حامل البطاقة ميزة
تسديد المبلغ اإلجمالي للكشف الشهري عل ى عدد األقساط حسب قدرته المالية ،وال تشترط عليه سداد
ال دفعة واحدة ،فله مطلق الحرية في السداد الفوري أو على أقساط شهرية،
مبلغ الدين المستحق كام ً
وفي هذه الحالة تحتسب على العميل فوائد عن إجمالي المبالغ غير المسددة.

بطاقات الخصم ( )Debit Cardتتميز بأن حاملها يستطيع استخدامها دون أن يشترط أن يكون لديه
حساب لدى المصرف المصدر ،كما أنه في حالة وجود حساب للعميل حامل البطاقة فانه ال يشترط

توافر الرصيد لحسم ما عليه من مستحقات مترتبة على استخدام البطاقة ذلك أن المصرف المصدر
يلتزم بدفع تلك المستحقات من حسابه ،ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ،وتمكن بطاقات الخصم
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حاملها من استخدامها في عمليات الشراء المختلفة وتلقي الخدمات في شتى أنحاء العالم ،فضال عن
إ جراء عمليات السحب النقدي من خالل األجهزة التابعة للمصارف المعتمدة في جميع أنحاء العالم
(سياسات مصرفية ،البنك العربي .)1994-2005
كما تستخدم بطاقات الخصم ()Debit Cardكبديل للنقود ،إذ يتم خصم المبلغ مباشرة من الحساب
المصرفي سواء عند القيام بالسحب من الصراف اآللي أو عند تسدي د ثمن المشتريات بواسطة بطاقة،
لذلك يشترط توفر رصيد في حساب حاملها إذا م ا أراد استخدامها للدفع أو السحب ،أما بطاقة

الصراف اآللي فهي مخصصة للسحب من الصراف اآللي الخاص بالمصرف الذي يصدرها ،تشترك
البطاقات الثالثة في إمكانية استخدامها لسحب النقود من بطاقات الصراف اآللي ،كما يمكن استخدام
بطاقة االئتمان وبطاقة الخصم لتنفيذ عمليات الدفع عند الشراء (معهد أبحاث السياسات االقتصادية

الفلسطيني (ماس) ،2014 ،ص ،)62

الجدول رقم ( )3-6يوضح الزيادة في أعداد الخدمات المصرفية في فلسطين للفترة من (2014-
.)2008
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

عدد أجهزة الصراف االلي

240

305

335

378

435

488

549

عدد نقاط البيع

1248

1745

2314

3658

3926

4646

5579

62180

68185

71684

233795

285228

419676 408636 410536 354352 308962

18017

29082

70029

الخدمات المصرفية

عدد بطاقات الصراف االلي

""ATM

عدد بطاقات الخصم المباشر
""Debit card

عدد بطاقات االئتمان

المباشر ""Credt card

37374

163074 132758 122379 101728

47046

56835

62931

الجـدول تجميـع الباحــث حسـب البيانــات المنشـورة فــي التقـارير الســنوية لسـلطة النقــد الفلسـطينية 2013 ،2010

2014 ،

نجد من خالل الجدول أن عدد الخدمات المصرفية االلكترونية قد زاد بشكل سريع ومضطرد خالل تلك
الفترة فأجهزة الصراف اآللي زادت من 240عام  2008إلى أكثر من الضعف  549جهاز عام

 ،2014أي حوالي عدد  20جهاز ص ارف لكل مائة ألف نسمة من البالغين ،وهي نسبة قريبة إذا ما
قورنت بالنسب العالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا والبالغة  28جهاز لكل مائة ألف
نسمة وهذه النسبة تقترب من نظيرتها المسجلة في الدول النامية والبالغة  29جهاز(التقرير االقتصادي
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ال من بعض دول الجوار مثل
العربي الموحد ،2012 ،المحورالعاشر ص  ،)211وهي نسبة أفضل حا ً
مصر وليبيا والسودان واليمن إذ تبلغ النسبة فيها حوالي  10أجهزة لكل مائة ألف نسمة(التقرير

االقتصادي العربي الموحد  ، 2013،المحور السابع صفحة  ،)154كما هو نهاية عام  ،2013أما
بالنسبة لعدد نقاط البيع فإنها تضاعفت أربعة مرات منذ عام  2008إذ كانت  1248نقطة بي ع،

واستمرت بالزيادة حتى وصلت نهاية العام 2014م ،حوالي  5579نقطة بيع ،ومنسوبة إلى الكثافة
السكانية فإنها تساوي  203نقطة بيع لكل مائة ألف نسمة بالغ.
الشكل رقم ( )3-8يوضح تطور انتشار أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع في فلسطين
للفترة من ).)2014-2008

الشكل إعداد الباحث حسب البيانات المنشورة في الجدول ()3-6

كذلك بطاقات الصراف اآللي زادت بشكل كبير وزاد استخدامها حيث وصلت نهاية العام  2014إلى
 163074بطاقة  ATMومنسوبة إلى الكثافة السكانية فإنها تساوي  5949بطاقة لكل مائة ألف
نسمة بالغ ،بطاقات الخصم المباشر( )Debit Cardأيضًا تضاعفت من  233795بطاقة عام

 2008إلى  419676بطاقة نهاية العام  ،2014ومنسوبة إلى الكثافة السكانية فإنها تساوي 15311
بطاقة لكل مائة ألف نسمة بالغ ،بطاقات الخصم المباشر ( )Credit Cardأيضًا تضاعفت من

 18017بطاقة عام  2008إلى  70029بطاقة نهاية العام  ،2014ومنسوبة إلى الكثافة السكانية
فإنها تساوي  2555بطاقة لكل مائة ألف نسمة بالغ
ورغم أن هناك تحسن على مستوى انتشار وترابط أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع في السنوات

الماضية في أغلب الدول العربية ،إال أن المجتمعات العربية ال ت ازل مجتمعات نقدية ،فنسبة
المعامالت غير النقدية (  )Cashlessللفرد الواحد  ،هي األدنى بين كل المجموعات اإلقليمية باستثناء
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دول مجموعة جنوب أسيا  ،فتصل نسبة المعامالت غير النقدية في الدول العربية للفرد الواحد إلى نحو
 %8.5مقابل نحو  %18.8للفرد في أمريكا الالتينية و  %20.1لشرق أوروبا ووسط أسيا و %13
لدول شرق أسيا ،في حين تصل هذه النسبة دول جنوب أسيا إلى  ،%3.4وللمقارنة فإنها تصل إلى
نحو  %84لدول االتحاد األوروبي (صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد،2013 ،
ص .)39

الشكل رقم ( )3-9يوضح تطور انتشار بطاقات االئتمان المصرفي في فلسطين خالل
الفترة من (.)2014-2008

المصدر :إعداد الباحث حسب البيانات المنشورة في الجدول ()3-6

وفي إطار السعي لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية ،وتعزيز

استخدام الصرافات اآللية ،طلبت سلطة النقد من المصارف بموجب التعميم رقم ( )138/2014عدم
فتح أية حسابات جديدة (جاري وتوفر) للعمالء إال إذا اقترن فتح الحساب بتقديم طلب من العميل
للحصول على بطاقة صراف آلي ،واستثناء األميين والمكفوفين من ذلك ،باإلضافة إلى إغالق

حسابات العمالء الحاصلين على بطاقات صراف آلي في حال طلبهم إلغاء خدمة الصراف اآللي،
كذلك أنشأت سلطة النقد الفلسطينية المفتاح اإللكتروني الوطني الذي سيعمل على مزيد من التطوير
ألدوات الدفع اإللكترونية في فلسطين من خالل إنشاء مقسم آلي وطني يعمل على ربط كافة

الصرافات اآللية ونق اط البيع في قاعدة بيانات موحدة ،ويشجع المصارف العاملة في فلسطين على
إصدار بطاقات الدفع الدائنة والمدينة بتكاليف منخفضة نسبيًا ،ويعمل على زيادة انتشار نقاط البيع

وبطاقات الدفع المسبق والتشجيع على استخدامها وتوفر السيولة الالزمة ،وهذا يؤدي إلى تعزيز
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االشتمال المالي في فلسطين بحيث يم ّكن كافة الشرائح االجتماعية من الوصول إلى الخدمات
المصرفية خاص ًة في المناطق النائية والبعيدة التي ال يتوفر فيها فروع لكافة المصارف ،بحيث يكون

بإمكان المواطن االستفادة من أقرب فرع مصرف يعمل في منطقته دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز

المدن الكبرى لتنفيذ عملياته المصرفية (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي،2014،ص.)71 ،65
قال فرهاد إيراني ،رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك المشرق ،إن القطاع

المصرفي في اإلمارات عمومًا ودبي خصوصًا يقود مسيرة االبتكار في المدفوعات اإللكترونية في

المنطقة ،التي تشهد تغيرات سريعة على مستوى العالم  ،وأفاد إيراني بأن نسبة انتشار الدفع ببطاقات
الدفع اإللكتروني بما فيها بطاقات االئتمان ومسبقة الدفع في اإلمارات تصل إلى  %18من إجمالي

السكان في الدولة ،وتشهد نمواً سريعاً بنسبة  %35سنوياً ،وأضاف :هنالك نمو كبير في حجم الدفع
بالبطاقات خصوصاً مسبقة الدفع ،التي يفضلها العمالء البتعادها عن مخاطر االئتمان والتعثر

وسهولة استخدامها أثناء السفر ،وانخفاض نسبة رسوم السحب النقدي عليها ،التي ال تتجاوز  1.5إلى

.) http://www.albayan.ae/economy/capital-markets/،]16/8/2015[ ( ،%2

 3.2.1.7النفاذ للخدمات المالية من خالل التحويالت المالية:
التحويالت المالية أحد الخدمات التي تقدمها المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية ،وتنقسم الى

حواالت واردة وأخرى صادرة ،وتصنف التحويالت الواردة إلى نوعين :تعويضات العمال (وخاصة من
إسرائيل) وتحويالت المغتربين والتحويالت المالية من الخدمات المهمــة ألصحاب الحسابات في
البنوك  ،حيث أن هناك عدد كبير يتلقى مساعدات من أقاربه في دول العالم الخارجي ،بسبب األوضاع
االقتصادية الصعبة في فلسطين ،وهذه الخدمة تشجع المواطنين للتعامل مع المصارف وبذلك تفتح
المجال أمامهم للتعرف على العديد من الخدمات الم صرفية واستخدامها لتحقيق غاياتهم
وثمة عالقة متينة بين تدفقات التحويالت المالية واالشتمال المالي والحد من الفقر ،إذ تبين
البحوث أن ارتفاع التحويالت المالية بنسبة  %10يؤدي إلى الحد من الفقر بنسبة  ،%3.1ومن هنا

تنبع أهمية التوصل إلى خفض تكلفة أنظمة التحويل وجعلها أكثر كفاءة وشفافية ،ومن المسلم به
عموماً أن التحويالت هي غالبًا تدفقات يمكن التنبؤ بها ،األمر الذي يجعل المستفيدين من التحويالت

أميل نسبيًا من حيث المبدأ ،لإلقبال على خدمات القطاع المالي الرسمي ،وقد اعتبر ارتفاع تكلفة
التحويل المالي من العقبات الرئيسية التي تعترض تدفقات التحويالت فأدرجت بعض البلدان عدة

منتجات التحويالت المالية في السياسات الوطنية المتعلقة باالشتمال المالي ،ففي إطار اإلستراتيجية
الوطنية الهندية لالشتمال المالي  ،تعرض مصارف عديدة في القطاع العام فتح حسابات معفاة من
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الرسوم إلجراء التحويالت المالية ،وتشير الخطة اإلنمائية الفلبينية ( )2016- 2011صراحة إلى
ضرورة تعزيز االشتمال المالي وتيسير إجراءات التحويالت المالية داخل البلد ومن الخارج ،وأقر
المصرف المركزي طرقًا بديلة إلجراء التحويالت المالية ،وتسهم المنافسة في خفض تكاليف المعامالت

وتقليص الوقت الالزم للتسليم (االونكتــاد ،2014 ،ص.)22

وتوصلت دراسة لمعهد ماس ( )2015بحثت أثر التحويالت المالية على المتغيرات الرئيسية
لالقتصاد الفلسطيني  ،بأن تدفقات التحويالت المالية إلى االقتصاد الفلسطيني أثرت بشكل كبير على
متغيرات االقتصاد الكلي موضع الدراسة وساهمت بشكل ملحوظ في النمو االقتصادي في الفترة
الزمنية ( ،)2013-1995حيث أن زيادة التحويالت بنسبة  %1ترفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 ،%0.3وعموماً تؤثر تدفقات التحويالت إلى فلسطين بشكل كبير على األنشطة االقتصادية

بمضاعف ناتج محلي إجمالي طويل األمد يقدر بنحو  ،1.12لذا البد لصانعي القرار من وضع
سياسة تخلق بيئة مواتية تشجع المغتربين الفلسطينيين على تحويل األموال إلى االقتصاد الفلسطيني،

كما ينبغي وضع سياسة تحفز التحويالت االستثمارية بدال من مجرد تحويالت مالية ألغراض
ال من جذب المزيد من التحويالت المالية ،تعزيز قدرتها على تحفيز النمو االقتصادي
االستهالك ،وبد ً
الفلسطيني ،والجدول رقم ( )3–7يوضح نمو وتطور أعداد وقيمة الحواالت الواردة والصادرة للجهاز
المصرفي في فلسطين خالل الفترة من (.)2014-2002
الحواالت الواردة
السنة

الحـــواالت الصـــادرة
القيمة(مليون دوالر)

العدد

القيمة(مليون دوالر)

العدد

2002

238,986

1,652.80

154,870

1,603.45

2003

353,914

2,486.82

182,414

1,900.62

2004

286,803

3,047.02

142,332

1,750.36

2005

263,791

4,174.20

170,538

2,800.91

2006

309,834

2,850.59

198,608

3,104.12

2007

221,592

4,448.62

135,034

3,339.82

2008

207,203

6,156.15

137,565

4,489.46

2009

178,069

6,507.76

138,437

4,644.46

2010

145,710

6,602.02

125,656

4,754.81
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66

تطوير البنية التحتية المصرفية وزيادة قدرة الجهاز المصرفي الفلسطيني على تقديم خدمات ومنتجات
مصرفية متميزة ومتطورة ،دفع سلطة النقد إليجاد نظام مدفوعات إلكتروني يسهل عمليات التبادل
التجاري والمعامالت المصرفية ،وتقاص الشيكات ،وتحويل األموال.
في تشرين الثاني  2010تم البدء بالعمل الرسمي بنظام التسويات اإلجمالي الفوري الذي أطلق
علية اسم

(البراق  )BURAQويمثل هذا النظام العمود الفقري في مشروع نظام المدفوعات الوطني

في فلسطين ،فكانت هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية للقطاع المصرفي في مجال تطوير نظم الدفع،

آليا وبطرق آمنة وسريعة وفعالة ،وفي
وذلك لضمان تحويل األموال وعمل التسويات ما بين المصارف ً
العام  2014أنهت سلطة النقد تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع اآليبان ،المرتبطة بتنظيم عمليات
التحويل الداخلي والخارجي للحواالت الشخصية (سلطة النقد ،التقرير السنوي.)2014 ،

وفي إطار سعي سلطة النقد إلى توفير وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة التي تحكم عمل نظام
المدفوعات ،وبما يتوافق مع القانون والمبادئ األساسية ألنظمة الدفع الصادرة عن بنك التسويات

الدولي ،التي تشير إلى ضرورة تمتع نظم المدفوعات بأساس قانوني متين ،ومناسب أمام كافة الجهات
والسلطات القضائية المختلفة ذات الصلة وفي هذا الصدد ،تم تأسيس (مجلس المدفوعات الوطني
الفلسطيني) بقرار رقم ( )2010/62صادر عن محافظ سلطة النقد ،ليتولى مسؤولية وضع السياسات
واالستراتيجيات الوطنية لتطوير نظم المدفوعات ،وتحفيز التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات

العاملة في هذا القطاع (مصارف وشركات مالية وشركات تقنية ومؤسسات حكومية وأي جهة أخرى
ذات عالقة) ،ويقتصر نظام المدفوعات عمله حاليًا على تنفيذ كافة الحواالت سواء الشخصية أو

المصرفية ،بغض النظر عن القيمة (عودة ،2011،ص .)8

الجدول رقم ( )3 – 8يوضع إجمالي قيمة العمليات المنفذة باستخدام نظام (براق) في فلسطين

خالل الفترة من(.)2014-2010
إجمالي عدد الحواالت

إجمالي قيمة الحواالت (مليون دوالر)

الس ــنة
2010

8,888

3,191.50

2011

105,637

20,816.70

2012

165,620

28,172.90

2013

164,170

32,111.10

2014

175,253

33,909.40
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منذ بدء العمل رسمياً بنظام براق تطورت أعداد وقيمة الحواالت بشكل تصاعدي حيث زاد عدد
الحواالت من  8888حوالة بقيمة  3191.5مليون دوالر عام 2010م ،الى 175,253حوالة بقيمة
 33909.4مليون دوالر أي بمتوسط هندسي لمعدل النمو %18.3سنويًا ،وبزيادة نسبتها  %6.8من

حيث العدد ،و %5.6من حيث القيمة عما كانت عليه في العام  ،2013ومنسوبة الى الكثافة السكانية
فانها تساوي  6394لكل مائة الف نسمة من البالغين وتشمل عمليات التسوية بين المصارف األعضاء
كل الحواالت الشخصية ،والحواالت البنكية ،وحواالت تسوية المراكز المالية الناتجة عن عمليات
لتقاص الشيكات وحواالت تسوية البورصة ،وهذا يعكس مدي أهمية نظام براق في تسوية جميع أنواع
الحواالت مهما كانت قيمتها ،سواء بين المصارف ،أو شخصية ،أو خاصة بعمليات سلطة النقد

الفلسطينية  ،كما يعكس مدى النفاذ لخدمات التحويالت المالية وانتشار استخدامها بين عمالء
المصارف بشكل خاص وبين شرائح المجتمع بشكل عام ألغراض مختلفة حسب حاجة وطبيعة كل

فرد أو أي من عمالء المصارف.

 3.2.1.8النفاذ للخدمات المالية من خالل شيكات المقاصة الوطنية:
حركة المقاصة الوطنية (الشيكات المقدمة للتقاص والشيكات المعادة) بمثابة مرآة البيئة االقتصادية،
وانعكاساً لحالة الوضع واألداء االقتصادي ،فمع تح سن النمو االقتصادي ،تزداد حركة المقاصة
انتعاشًا ،وتتراجع معها الشيكات المعادة ،فالتحسن في حركة المقاصة يدعم العديد من المؤشرات
االقتصادية االيجابية ،كالتحس ن في الحركة التجارية الفلسطينية  ،وتحسن في نمو الودائع والتسهيالت

االئتمانية ،وتحسن في إقبال األفراد ع لى استخدام هذه الخدمة المالية (الشيكات) إلتمام صفقاتهم
التجارية.
تعتبر تسوية المدفوعات عن طريق الشيكات احد أهم السمات الحضارية للمجتمعات الحديثة

والتي أظهرت أهميتها بصفة خاصة بعد تعاظم حجم العمليات التجارية ،حيث أصبح من االستحالة
بمكان سهولة إجراء مثل هذه التبادالت التجارية الضخمة وايجاد بيئة تجارية مزدهرة دون استخدام
الشيكات والتي وجدت أصال لضمان األمان للمتعاملين من حمل مبالغ نقدية وما يرافقها من مخاطر

التعرض للسرقة والضياع  ،حيث تصل في بعض األحيان إلى القتل ،ففي مطلع عام1996م قامت
سلطة النقد الفلسطي نية بالبدء في تنظيم إجراءات التقاص ما بين البنوك العاملة في فلسطين وذلك
بافتتاح أول غرفة مقاصة فلسطينية في غزة بتاريخ  2/1/1996لتخدم البنوك العاملة في محافظات
غزة تالها بعد ذلك بشهر افتتاح غرفة مقاصة في محافظة رام اهلل لتخدم البنوك العاملة في الضفة

الغربية ،ومع مرور الوقت تطورت حركة المقاصة الوطنية عبر عدة مراحل ،فنتيجة ارتفاع عدد
الشيكات المتداولة بعملة الشيكل اإلسرائيلي مقارنة بباقي العمالت األخرى ،وبهدف التمهيد لتداول
الشيكات بعملة الشيكل دون تشكيل أعباء تشغيلية على المصارف نفذت سلطة النقد وبالتعاون مع
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القطاع المصرفي (نظام المقاصة النصف إلي) ،مما أتاح التوسع ف ي عمليات التقاص بالعمالت
األخرى ،ثم عام  1998تم استعمال الشيكات الممغنطة ووقف التداول بالشيكات غير الممغنطة،
(.) http://www.pma.ps/Default.aspx?tabid=508&language=ar-EG :5/8/2014

وخالل الفترة من  2005-2014شرعت سلطة النقد بالتعاون مع المصارف العاملة في األراضي

الفلسطينية ،وبمساعدة من خبراء البنك الدولي والبنك المركزي االيطالي في تطبيق خطة عمل تهدف
إلى إحداث تطور جذري في القطاع المصرفي وفقاً ألفضل المعايير الدولية ،لضمان تحويل األموال،

وتقاص الشيكات  ،وعمل التسويات مابين المصارف بطرق آمنة وسريعة وكفؤه ومن بين ما تهدف إليه

الخطة هو تطوير نظام المقاصة اآللية ( )ACHللشيكات ولد فعات التجزئة (سلطة النقد الفلسطينية،
التقريرالسنوي ،2008 ،ص )66
وخالل العام  2014أنهت سلطة النقد الفلسطينية إطالق نظام التقاص اآللي ،Perago Clear

الذي يشكل المكون الثاني (إلى جانب نظام التسويات اإلجمالية الفورية) في نظام التحويل اآللي،
حيث يضمن هذا النظام تنفيذ عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة األخرى بشكل إلى
وسريع وأكثر أمنًا ،ومازالت تسعى سلطة النقد للعمل على تحويل نظام المقاصة المعمول به حالياً،

ليصبح نظامًا الكترونياً بالكامل (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)66

ترتبط حركة المقاصة بدرجة كبيرة بمستوى النشاط االقتصادي العام ال سائد ،ويدعم هذا التحسن في

حركة المقاصة العديد من المؤشرات االقتصادية اإليجابية ،كالتحسن في الحركة التجارية الخارجية
الفلسطينية ،حيث ارتفعت الصادرات في العام  2014بنحو %10.9والواردات بحوالي %14.4مقارنة
مع العام  ،2013وتزايد إيرادات المقاصة مع الجانب اإلسرائيلي وانتظام عمليات تحويلها ارتفعت

بنحو %20.2عما كانت عليه في العام  ،2013وتزايد تعويضات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل
جراء ارتفاع أعدادهم ومستويات أجورهم ارتفعت بنحو %15.4عما كانت عليه في العام ،2013
والتزايد في تحويالت فلسطينيي المهجر إلى ذويهم وأقربائهم داخل فلسطين ارتفعت بنحو%82.5
قياساً على ما كانت في العام  ،2013إضافة إلى المساعدات الخارجية التي حصلت عليها السلطة
الفلسطينية من الدول المانحة بلغت حوالي  1230مليون دوالر (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير

السنوي ،2014 ،ص .)92
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الجدول رقم ( )3 – 9يوضح حرك ة المقاصة الوطنية بين المصارف العاملة في فلسطين خالل الفترة
من (.)2014 – 1996

الجدول تجميع الباحث حسب البيانات المنشورة على موقع سلطة النقد – بيانات تراكمية

تشير البيانات المتعلق ة بحركة المقاصة لجميع العمالت (مقومة بالدوالر األمريكي) إلى أن العام

 2014شهد ارتفاعًا في عدد الشيكات المقدمة للتقاص بنحو %6.7ليصل  4,637,772شيكًا ،بقيمة
إجمالية بلغت  11,055.2مليون دوالر ،مرتفعة بنحو %9.4مقارنة مع العام 2013م ،وفي نفس
الوقت شهد عدد الشيكات المعادة بجميع العمالت (مقومة بالدوالر األمريكي) تراجعًا بنحو-

%4.1مقارنة مع العام 2013م ،أما عدد الشيكات المعادة بالنسبة إلى إجمالي الشيكات المقدمة

للتقاص فقد تراجعت النسبة إلى  %6من حيث القيمة مقارنة مع  %6.2في العام 2013م ،والى
%10.2من حيث العدد مقارنة مع  %11.2خالل نفس الفترة ،وفي ذلك إشارة واضحة إلى دور
مكتب معلومات االئتما ن في الحد من ظاهرة الشيكات المعادة ،والحفاظ على المكانة القانونية والعلمية
للشيك كأداة وفاء تتمتع بمصداقية عالية ،والى فعالية تطبيق النظام اآللي لشيكات التقاص.
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الشكل ()3–10

يوضح تطور الشيكات المعادة كنسبة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص

بالنسبة للعدد والقيمة خالل الفترة (.)2014-2010

إن التحسن في حركة المقاصة يعكس أيضًا مدى انتشار واستخدام الشيكات كخدمة مالية تساعد

على إتمام الصفقات التجارية ،وكأداة للمدفوعات اآلجلة ،وقد بلغت نسبة استخدام الشيكات مستويات
عالية ،فنسبة استخدام الشيكات منسوبة إلى الكثافة السكانية فإنها تساوي  169200لكل مائة ألف
نسمة من البالغين  ،وهي نسبة عالية تدل على مدى انتشار الوعي المصرفي بين عمالء المصارف في
فلسطين ومدى توظيف هذه الخدمة المالية في المعامالت التجارية كأداة وفاء ،مما يساهم بتعزيز نفاذ

هذه الخدمة إلى شرائح أوسع من العمالء ،خاصة الفئات المستهدفة مثل الفقراء ،ومحدودي الدخل،
وأصحاب المشاريع الصغيرة  ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين مستويات االشتمال المالي ويساعد على
تحقيقه على نطاق واسع.
 3.2.1.9النفـــاذ للخدمات المالية من خالل الهاتف المحمول
ألقى تطور تقنية المعلومات واالتصاالت الذي شهده العالم في العقود األخيرة بظالله على كافة مناحي
الحياة وتشعيباتها ،وقد أضحى العالم بهذا التطور كأنه قرية متصلة ببعضها البعض ،يتم تبادل
البيانات والمعلومات فيها بطرق مختلفة حسب الرغبة والحاجة ،ومن أهم هذه التقنيات الحديثة ،الهاتف

المحمول ،وقد اكتسب هذا الجهاز أهمية كبيرة في مجال التواصل بين األفراد وتقريب المسافات بينهم،

حتى أنه أصبح من المقتنيات الضرورية لكل الناس مهما اختلفت أعمارهم أو مستوياتهم التعليمية أو
ظروفهم المعيشية ،بل حتى مناطقهم الجغرافية ،وأصبح الهاتف المحمول اليوم جزءا مهما في حياة

الكثيرين ،مما دفع العديد من الدول والمؤسسات الستخدامه كأداة لدفع الفواتير وارسال األموال ،وقد
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سهلت هذه العملية انتشار الهاتف المحمول في العالم ،وبات عنص ًار مهما في اندماج العديد من

األفراد في المجال المالي والمصرفي وهو ما عزز االشتمال المالي.

أتاح تطور أجهزة الهاتف المحمول واستخداماتها تدريجيًا تقديم خدمات مصرفية من خالله لعمالء

المصارف مثل االطالع على الرصيد ،طلب كشف حساب أو دفتر شيكات ،وتعرف اصطالحا إتاحة
هذه الخدمات بالمحمول المصرفي ( ،)Mobile Bankingوتعني استخدام الهاتف المحمول كقناة

إلجراء معامالت مصرفية مع المصرف الذي ينتمي له العميل ،ويتطلب تقديم هذه الخدمات المصرفية
ال مستوفيا كل المتطلبات
عن طريق الهاتف المحمول أوال أن يكون مستخدم الهاتف المحمول عمي ً

والضوابط المصرفية خاصة (أعرف عميلك) ،ومن ثم ربط العميل بالخدمات المتاحة من خالل الهاتف
المحمول ،ومن الخدمات األخرى ،استخدام الهاتف المحمول في تخزين أو االحتفاظ بقيم مالية صغيرة
وتحويلها إلى آخرين لإليفاء بمتطلبات مالية ،وتعرف هذه الخدمة بالدفع عبر أجهزة المحمول
()Mobile Paymentكما تعرف أيضا بالمحفظة المحمولة ،وقد انتشرت هذه الخدمة وبنماذج تطبيق

مختلفة في دول العالم خاصة النامية وذات البني التحتية المتواضعة التي كان لها أثر مباشر أو غير
مباشر في انتشار المصارف وفروعها تلقائياً ،وساهم انتشار هذه الخدمة في تقديم خدمات مالية

أساسية لكثير من األفراد ممن لم يكن لهم أي اتصال بالقطاع المصرفي أو لم تتم تغطيتهم بالخدمات

المصرفية )صندوق النقد العربي.)2013 ،

بدأت بعض الدول العربية في استخدام وتطبيق الخدمات المصرفية من خالل التليفون المحمول،
ففي المغرب يتم حاليًا تقديم خدمة موبي كاش  Mobicashوالتي بدأ تنفيذها في نهاية عام 2009

وذلك باالتفاق بين اتصاالت المغرب (أكبر شركة اتصاالت في المغرب والتي لديها حوالي  6مليون

مشترك أي بحصة من السوق تبلغ حوالي  )61%والبنك التجاري وفاء ،والبنك الشعبي ،ومن المتوقع
أن تقدم خدمة موبي كاش  Mobicashخدمات اإليداع والسحب ودفع الفواتير وتحويل األموال

المحلية والدولية ،وفي اليمن فقد تم البدء في تطبيق خدمة  ، MTN MobileMoneyوذلك بالتعاون

بين كل من شركة  MTNلالتصاالت وبنك التسليف التعاوني الزراعي ،وهو واحد من أكبر البنوك
التي تملكها الحكومة ،والتي بدأت بالفعل االستحواذ على جزء كبير من دفع الفواتير الخاصة
باألعمال ،ويتم النفاذ إلى هذه الخدمة من خالل 85فروعاً من فروع بنك التسليف التعاوني الزراعي،

ومن خالل  92حدة صراف آلي ،وفي تونس تم البدء في تطبيق خدمة  M-dinarفي فبراير 2010
من خالل البنك العربي الدولي التونسي BIATباالشتراك مع شركة  MNO Tunisiaومنظمة البيئة
والتنمية في العالم العربي ) )ENDA Inter-Arabوتتيح هذه الخدمة التحويل من شخص إلى
شخص آخر ،وخدمة دفع القروض للمؤسسات المالية  ،MFIوامكانية معرفة الرصيد ،وكشف
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الحساب ،باإلضافة إلى إمكانية طلب نقدية من المستخدمين اآلخرين (صندوق النقد العربي ،التقرير
االقتصادي العربي الموحد ،2012 ،ص .)221
في كينيا بلغ عدد العمالء النشطين لدى شبكة إم  -بي از "في نهاية آذار /مارس  2012مليون
عميل قاموا بتحويل مبالغ مالية قدرت قيمتها ب  56مليار شلن كيني في الشهر أي ما

يعادل(547مليون دوالر) ،وترتبط شبكة إم  -بيزا ،التي يتجاوز عدد وكالئها لتقديم خدمات األموال
المتنقلة أكثر من 37ألف وكيل ،ب  25مصرفًا ويمكن الوصول إليها عبر  700جهاز من أجهزة

الصرف اآللي وتقوم خدمات التوزيع لديها على قوة بيع تتألف من 37نقطة بيع منتشرة في جميع

أنحاء البلد وقد ارتفعت نسبة السكان الكينيين الذين يمكنهم الوصول إلى حسابات مصرفية تجارية من
 %20في عام  2007إلى حوالي  %50في غضون خمس سنوات ،ويعود الفضل األكبر في ذلك
إلى انتشار الخدمة المصرفية المتاحة عن طريق الهواتف المحمولة ،وال تزال خدمة إرسال الحواالت

المحلية عن طريق الهاتف المحمول بين المستهلكين تحتل الصدارة على منصة إم  -بيز ا ،لكن من

المتاح أيضا استالم حواالت دولية من جميع أنحاء العالم عن طريق شركة "ويسترن يونيون" ،وتجدر
اإلشارة بوجه خاص ،إلى أن ما تنجزه إم  -بي از وحدها من معامالت محليًا داخل كينيا يفوق ما تنجزه
شركة ويسترن يونيون على صعيد العالم ،وبإمكان المستهلك استالم أو سداد األموال عن طريق

الهاتف المحمول لمجموعة واسعة من الكيانات تشمل الشركات التجارية والوكاالت الحكومية وسداد
المدفوعات الشهرية لمقدمي الخدمات ،وتقدم خدمات مالية أخرى أيضا تربط خدمات األموال المتنقلة

بالحسابات المصرفية ،وتشمل هذه الخدمات إنجاز عمليات التحويل بين حساب خدمات األموال

المتنقلة والحساب المصرفي وخدمات االدخار المتناهي الصغر واالئتمان (األونكتاد،2014 ،
ص.)12
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج ،تم خالل العام  2012إعداد مقترح مشروع مقدم إلى أحد

المؤسسات الدولية الممولة ،وذلك بهدف توفير دعم جزئي للمشروع على عده مراحل ،ومن المتوقع
تنفيذ المشروع خالل األعوام القادمة (صندوق النقد العربي ،مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.)2013 ،
في األراضي الفلسطينية هناك مصرفان فقط يتيحان خدمة تنفيذ حركات عبر الهاتف والرسالة

النصية ،ولم يفعل أي مصرف حتى اآلن خدمة تطبيق خاص به ( )Mobile Applicationعلى
الهواتف النقالة الذكية  ،وال تملك المصارف العاملة في القطاع المصرفي الفلسطيني نظام للدعم
المباشر ( )Instant Messagesعلى مواقعها االلكترونية (معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس).)2014 ،
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 3.2.2مؤشرات التطور في الجهاز المصرفي ذات الداللة على تحسن مستوى االشتمال المالي في
فلسطين (صافي الدخل بعد الضرائب ،إجمالي المخصصات ،موجودات /مطلوبات المصارف)
عكست األعوام األخيرة الماضية العديد من المؤشرات االيجابية ذات الداللة على تزايد ونمو الوعي

والثقافة المصرفية وتزايد الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني ،والتي تعتبر في حد ذاتها مؤش ًار على

سالمة هذا الجهاز ودوره في تحسين مستوى االشتمال المالي في فلسطين من خالل مزيد من

االبتكارات المصرفية الجديدة ،ونشر الوعي ال مصرفي بين فئات الجمهور المختلفة ،السيما الفئات

المهشمة منها ،والذي بدوره أثر على بعض مؤشرات أداء الجهاز المصرفي خاصة ذات العالقة
باالشتمال المالي ،ومنها صافي الدخل بعد الضرائب ،واجمالي المخصصات ،و(موجودات/مطلوبات
المصارف).
يشير تحليل بيانات الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في فلسطين في نهاية العام  2014إلى أن

توظيف األموال في مجال التسهيالت االئتمانية المباشرة يستحوذ على الحصة األكبر من استخدامات
األموال المتاحة للمصارف (مكونات جانب الموجودات( ،باستحواذها على نحو%41.4من هذه
الموجودات مقارنة مع %40في نهاية العام ، 2013تجدر اإلشارة إلى أن استمرار النمو في محفظة

اء من حيث الحجم أو األهمية النسبية ،يعتبر مؤش اًر على استمرار توجه
التسهيالت االئتمانية سو ً
المصارف نحو مزيد من االستخدام والتوظيف لمصادر أموالها في االقتصاد المحلي على الرغم من

المخاطر المحيطة بهذا االقتصاد (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص  ،)85على
صعيد أخر فان مؤشر إجمالي المخصصات للديون المتعثرة وهو أحد مؤشرات جودة األصول ،يعكس

هذا المؤشر نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة ،حيث يشير ارتفاع هذه النسبة إلى تعزيز قدرة
المصارف على مواجهة وتغطية المخاطر االئتمانية التي يواجهها القطاع المصرفي ،ويشير تحليل
البيانات إلجمالي المصارف العاملة في فلسطين إلى حدوث انخفاض طفيف في نسبة تغطية

المخصصات للتسهيالت المتعثرة من  %58.8في العام  %61.4 ،2013في نهاية العام ،2014
في إشارة إلى تراجع نسبي في قدرة المصارف على مواجهة الخسائر المحتملة في محفظة التسهيالت

االئتمانية (سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي ،2014 ،ص ،)77أما صافي الدخل (بعد

الضرائب) للمصارف العاملة في فلسطين سجل خالل العام  2014ارتفاعا بنسبة  %2مقارنة بالعام
السابق ،ليصل إلى مستوى  145.7مليون دوالر ،وتعزى الزيادة في أرباح المصارف في نهاية العام
2014إلى ثالثة عوامل رئيسية :األول ،زيادة صافي الدخل المتحقق من الفوائد بقيمة  13.9مليون

دوالر ،نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم االئتمان ) )%9.3والثاني ،زيادة صافي الدخل من غير

الفوائد بقيمة  10.1مليون دوالر ،والثالث ،انخفاض حجم المخصصات ،وتحقيق صافي استرداد بقيمة
6.9مليون دوالر(نفس المصدر السابق)،
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الجدول رقم ( )3 – 10يوضح التحسن في مؤشرات التطور في الجهاز المصرفي ذات الداللة على
تحسن مستوى االشتمال المالي في فلسطين خالل الفترة من ()2014-1995
صافي الدخل بعد

إجمالي المخصصات

الضرائب (مليون دوالر)

(مليون دوالر)

(مليون دوالر)

*

1,714

1996

*

*

2,200

1997

*

3.97

2,908

1998

*

21.85

3,337

1999

*

33.92

3,857

2000

*

65.62

4,593

2001

*

83.68

4,430

2002

*

103.48

4,278

2003

*

144.45

4,728

2004

36

146.52

5,101

2005

111

136.73

5,604

2006

51.5

151.8

5,772

2007

67.8

192.5

7,004

2008

84.4

111.5

5,645

2009

103.2

76.2

7,893

2010

139.9

62.3

8,590

2011

128.9

69.9

9,110

2012

124.2

77.6

9,799

2013

142.9

76

11,195

2014

145.7

76.6

11,822

الســـنة
1995

٭

* (غير متوفرة)

موجودات /مطلوبات المصارف

الجدول تجميع الباحث حسب البيانات المنشورة في التقارير السنوية لسلطة النقد الفلسطينية ،2010 ،2008

2014

٭ امخ ص م مب غ خ ص امقاب اخيائ امحسس في محفظ اديه ال صئدمان كل ع ى حس بعس ط ح اضمانا
دحم ل امخ ص ع ى حياب ص باح م اخيائ (ي ط انقس اف يط ن  ،دع ما ا .)2008/1
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امقبما  ،م د

نالحظ من الجدول ارتفاع كبير في موجودات المصارف إذ ارتفعت من  1714مليون دوالر عام
1995م إلى  11822مليون دوالر عام 2014م أي بمعدل نمو هندسي حوالي  ،%11.5وهذا يعني
تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بمتانة وسالمة الجهاز المصرفي ،هذه الثقة التي ترجمت من خالل
االرتفاع المستمر في حجم الودائع قابلها ارتفاع مستمر في عمليات منح االئتمان.
وقد أظهرت تجارب عدد من الدول المتقدمة والدول النامية أن القطاع المصرفي الكفء ،هو
الذي يقوم بتعبئة وتوسيع نطاق أدوات االدخار المتوفرة وخفض كلفة التمويل وتطوير إدارة المخاطر
وتيسير تدفق السلع والخدمات ودعم قدرة االقتصاد الوطني على التصدي لألزمات المالية الخارجية
غير المتوقعة والمحافظة على استقرار االقتصاد الكلي ،لذلك أصبح تحقيق كفاءة الجهاز المصرفي

وتفعيل مساهماته في التنمية االقتصادية ال يرتكز على اإلصالحات فقط ،بل على انفتاحه على

المنافسة األجنبية ومن خالل تواجد المصارف العالمية في األسواق المالية المحلية (صندوق النقد
العربي ،التقريرالسنوي ،2008 ،ص.)173
 3.3مؤشر مقترح لقياس مساهمة الجهاز المصرفي في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين
في اطار التوصيات المقدمة لسلطة النقد والمعنيين باالشتمال المالي يقدم الباحث مقترح بناء
مؤشر االشتمال المالي لقياس مستويات التحسن في االشتمال المالي في فلسطين ،وحرص الباحث

خالل هذه الدراسة على قياس دور الجهاز المصرفي في تحسين مستوى االشتمال المالي رياضيًا،

فلجأ لتكوين مؤشر عام ،يتكون من المؤشرات الفرعية لالشتمال المالي التي سبق التطرق لها في هذا
الفصل  ،في محولة لرصد هذا التحسن بالنسب واالرقام ،فقدم هذا النموذج المقترح للمؤشر العام
لالشتمال الما لي في فلسطين ،وفيما يلي شرح توضيحي لمكوناته والية احتسابه.

يرمـز للمؤشـر العـام لالشـتمال المـالي فـي فلسـطين ( Financial Inclusion in ) FIN-PS
 Palestineويتكون من المؤشرات الفرعية الموضحة في الجــدول رقم ()3 – 11

:

جـــدول رقم ( )3-11يوضح المؤشرات الفرعية المكون ة للمؤشر العام لالشتمال المالي في فلسطين
المتغير

الرمز

Variable

التفرع المصرفي

BR

Branches

عدد الحسابات

AC

ACCOUNT NO.

عدد أجهزة الصراف االلي

ATM

AUTOMATIC MACHINE

عدد بطاقات الصراف االلي

ATM CARD

AUTOMATIC MACHINE CARD
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بطاقات الخصم

DEPIT CARD

DEPIT CARD

بطاقات االئتمان

CREDIT CARD

CREDIT CARD

نقاط البيع

POS

POINT SALES

الحواالت الواردة  +الصادرة

INR+OUTR

INWARD REMITTANCES + OUTWARD
REMITTANCES

شيكات المقاصة

Cheq

CLEARING CHEGUE

ودائع الجمهور

DA

DEPOSIT,S

التسهيالت االئتمانية المباشرة

DF

LAONES NO.

الجدول اعداد الباحث

يحسب المؤشر على اعتبار أن سنة األساس هي عام  2010ويتم مساواته بمائة ( )100نقطة  ،ثم
يقاس في السنوات الالحقة ويالحظ مقدار التحسن إيجابا أو سلبًا في مستوى االشتمال المالي .
والجدول رقم (  )3 – 12يوضح البيانات المستخدمة في احتساب مؤشر االشتمال المالي المقترح
المتغير

الرمز

2010

2011

الوزن النسبي

قيمة المؤشر عام
2011

التفرع المصرفي

BR

212

226

9.09091%

0.0969125

عدد الحسابات

AC

2185779

2545459

9.09091%

0.1058686

ATM

335

378

9.09091%

0.1025780

بطاقات الصراف االلي

ATM CARD

71684

101728

9.09091%

0.1290107

بطاقات الخصم
بطاقات االئتمان

DEPIT CARD
CREDIT
CARD
POS

308962

354352

9.09091%

0.1042647

37374

47046

9.09091%

0.1144354

2314

3658

9.09091%

0.1437102

اجمالي الحواالت

INR+OUTR

8888

105637

9.09091%

1.0804865

شيكات المقاصة

Cheq

3625508

4050255

9.09091%

0.1015596

ودائع الجمهور

DA

6802.4

6972.5

9.09091%

0.0931824

التسهيالت المباشرة

DF

2885.9

3552.7

9.09091%

0.1119140

100%

2.18

100

102.18

عدد أجهزة الصراف
االلي

نقاط البيع

امجمةةةمع

7219264.2 6250744.3
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مكونات المؤشر وطريقة الحساب :
 يتكون مؤشر االشتمال المالي من جميع البنود المذكورة في عمـ ــود المتغيرات اتخذ الباحث عام  2010سنة أساس يتم احتساب التغير بمستوى االشتمال المالي بناء عليها وذلكلعدة اعتبارات أهمها توفر بيانات حول المؤشرات الفرع ية  ،واكتمال تشغيل معظم النظم الحديثة
ذات العالقة بمؤشرات االشتمال المالي مثل نظام التقاص اآللي  ،ونظام البراق.

 تم توزين جميع المتغيرات الفرعية بأوزان نسبية متساوية  ،بحيث يكون مجموعها مساوي،%100حيث اعتبر الباحث أن جميع المتغيرات بياناتها هي تجميع لبيانات كافة الفروع في فلسطين ،
وعلية الوزن النسبي للفرع الواحد يعادل الوزن النسبي لمتوسط نصيب الفرع من إجمالي قيمة
المتغير الفرعي  ،لذا تم تقييم جميع المتغيرات بأوزان نسبية متساوية .

 تحسب قيمة المؤشر الفرعي عن طريق حساب معدل التغير (قسمة قيمة المؤشر العام الحالي /قيمة المؤشر عام سنة األساس  ) 2010ثم ضرب الناتج في الوزن النسبي للمتغير الفرعي .
 يتم جمــع قيم جميع المتغيرات الفرعية خالل عام المقارنة ومقارنة النتيجة مع قيمة سنة األساس وهي 100نقطة أو مع العام السابق لعام المقارنة .

لقــد قام الباحث بتطبيق المؤشر المقترح لقياس دور الجهاز المصرفي في تعزيز مستوى االشتمال
المالي في فلسطين على بيانات األعوام من  2014 – 2010وكانت النتــائج حسـب البيـانات
المبينة في الجدول رقم ()3 – 13
جــــــدول رقم ( )3 – 13
الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة
قيم ـ ــة
المؤشـ ــر

2010

2011

2012

2013

2014

100

102.18

105.12

108.23

111.51

الجدول اعداد الباحث حسب مخرجات برنامج  EXCELلقياس مستوى االشتمال المالي

من خالل البيانات المبينة في الج ــدول يتضح أن هن ـ ــاك تحسن في مستوى االشتمال المالي في
فلسطين وهو يعكس الزيادة السنوية المضطردة في كافة المتغيرات الداخلة في بناء المؤشر العام
لالشتمال المالي في فلسطين مثل زيادة عدد الفروع ،وعدد الحسابات ،وانتشار الصرافات اآللية،

وانتشار بطاقات الصراف االلي ،وبطاقات الخصم واالئتمان ،وزيادة استخدام وتــداول الشيكات مما
يعني زيادة وتيرة الحركة التجارية ،وكذلك الحواالت ،وتوصل الباحث من خالل تطبيق مؤشر
االشتمال المالي الى أن كل هذه الخدمات المالية التي زاد انتشارها خالل األعوام الماضية ساهمت
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في حشد المدخرات ،فزادت الودائع وخاصة ودائع الجمه ــور وهي القن ــاة المغذية الرئيسية لتمويل
االئتمان ،وبالتالي زادت البنوك من منح التسهيالت االئتمانية المباشرة ،المغذي للقطاعات االقتصادية
المختلفة وخاصة القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنم ــو ،مما يعني مزيد من خلق فرص العمل،
ومزيد من االنتاج الذي يقود الى زيادة الناتج المحلي االجمالي.
الخالصــة:
يظهر بوضوح تطور أداء الجه از المصرفي الفلسطيني خالل فترة الدراسة ،وقدرته على مواكبة التطور
المصرفي العالمي ،من خالل تحديث النظم القائمة واستحداث نظم جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية
ووفقًا للمعايير الدولية ،وكانت معظم المؤشرات ذات العالقة باالشتمال المالي التي تناولها هذا الفصل

تد ل على زيادة وتطورمثل انتشار الفروع ،ودائع الجمهور ،والتسهيالت االئتمانية المباشرة ،وانتشار
أجهزة الصراف االلي ونقاط البيع ،وانتشار البطاقات البالستيكية ،والتحويالت المالية ،وشيكات

المقاصة ،وهي أدوات وخدمات مالية مهمة تؤمن قنوات اتصال بين االفراد والمصارف ،وتزيد من
كفاءة اتمام المعامالت المالية والتجارية صاحبة الدور في تحفيز النشاط االقتصادي الذي يدعم التنمية

االجتماعية واالقتصادية ،وتزيد من الوعي المالي والمصرفي جراء استخدامها ،وبتطبيق مؤشر مقترح
استخدمه الباحث لقياس دور الجهاز المصرفي في تعزيز مستوى االشتمال المالي ،أكدت النتائج
التحليل النظري في هذا الفصل ،بأن الزيادة والتطور في الخدمات المالية التي تم استعراضها ساهمت

في تحسين مستويات االشتمال المالي في فلسطين.

79

الفصـــــل الرابـــــــــــع
دور مؤسسات اإلقراض املتخصصة يف حتقيق
االشتمال املايل

 4.1مقـدمــــة
 4.2التمويل الصغير تعريفه ونشاته
 4.3مبادئ تنظيم التمويل الصغير
 4.4نظرة عامة على واقع مؤسسات االقراض المتخصصة في فلسطين
 4.5مؤسسات االقراض المتخصصة العاملة في فلسطين
 4.6دور التمويل الصغير في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين

 4.1مــــــقدمة:
عرفــت صــناعة التموي ــل الصــغير نمـ ـوا جيــدا ف ــي الســنوات األخي ـرة ،وذل ــك ارجــع لالهتم ــام الــدولي به ــذه
الصــناعة التــي أثبتــت كفاءتهــا وفعاليتهــا فــي مكافحــة الفقــر والبطالــة فــي مختلــف الــدول ،وهــذا مــن خــالل

إتاحة التمويل للفقراء ومحـدودي الـدخل الـذين يعتبـرون مـن أهـم عمالئهـا ،حيـث يسـاهم التمويـل الصـغير
ف ــي تنوي ــع مص ــادر ال ــدخل الق ــومي وتحفي ــز النمـ ــو االقتص ــادي بش ــكل ع ــام ،كم ــا يس ــاهم ف ــي تحقيـ ــق
االشــتمال المــالي وتــوفير الســلع والخــدمات للمســتهلكين فــي الســوق المحلــي ونظ ـ ًار لهــذا الــدور الحيــوي

الــذي تلعبــه مؤسســات اإلقـراض الص ـغير علــى المســتوى العــالمي والــوطني ،انفــرد الباحــث بفصــل مســتقل
إلبراز دور مؤسسـات اإلقـراض المتخصصـة فـي تحقيـق االشـتمال المـالي ،واثـارة علـى النمـو االقتصـادي

الفلسطيني بشكل عام.

في قمة العالم ل ألمم المتحدة المنعقدة في أيلول من العام 2005أعلنت الجمعية العامة أن ذلك

العام هو العام الدولي ل إلقراض البالغ الصغر لمجابهة القيود التي تقصى الفقراء أو تحد من قدرة
األفراد ذوى الدخل المحدود على المشاركة الكاملة في القطاع المالي ،وقد أشارت الجمعية العامة إلى
وجود أدلة على مساهمة التمويل الصغير في الحد من الفقر وحماية مصادر دخل الفق ارء ،يمكن القول

بأن هناك إجماع في مختلف دول العالم للحاجة الى خلق بيئة وسياسات محفزة لقطاع التمويل
الصغير إلعتبار الكثيرين مؤسسات اإلقراض المتخصصة من ضمن النماذج التنموية القليلة التي
تتميز بالقدرة على تحقيق االستدامة المالية (األمم المتحدة.)2006 ،

مؤسسات اإلقراض المتخ صصة ،هي مؤسسات تقوم بإقراض األشخاص أصحاب المشاريع

الفردية والمشاريع الصغيرة ،غير القادرين على الوصول إلى الخدمات والتسهيالت االئتمانية من
مصادر التمويل الرسمية ،كالمصارف وأسواق المال ،لعدم وجود الضمانات الكافية لدى أصحاب هذه

المشاريع المطلوبة لتلك المصادر أو عدم امتالكها للمتطلبات والشروط الفنية واإلدارية الالزمة التي
تؤهلها للتعامل مع المصارف ،ويالحظ من خالل االطالع على واقع هذه المؤسسات في الكثير من
الدول أن عمليات اإلقراض تتم من خالل إما قروض فردية أو قروض جماعية.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCإحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي في تقريرها
السنوي لعام  2013أنه يكافح  1.2مليار شخص للعيش على أقل من  1.25دوالر في اليوم للفرد في
أنحاء العالم ،وحرصت على الوصول إلى ا لفقراء من خالل المؤسسات المالية ،حيث قامت مؤسسة
التمويل الدولية من خالل أكثر من  900مؤسسة مالية ،بزيادة القدرة على الحصول على التمويل
للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة وماليين األفراد ،فقد أشارت دراسة ) (OECD,2009إلى
أن هذه المنشآت هي مصدر مهم للنمو االقتصادي للدول المتطورة والنامية على حد سواء ،فهي تشكل
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حوالي %90من العدد الكلي للمنشآت في معظم هذه الدول ،إضافة إلى أنها مسئولة عن خلق فرص
عمل بنسبة  50 %للقوى العاملة في الدول المتقدمة وأكثر من%90في الدول المتقدمة والنامية معاً،

وحسب) (2007, AYYAGARI ALفإن هذه المنشآت تساهم في تشغيل أكثرمن %60من قوة

العمل الصناعية في  76دولة متطورة ونامية شملتها الدراسة ،وتساهم هذه المنشآت بحوالي % 60من

الناتج المحلي و%70من التوظيف في منطقة اليورو(دودين ،محمود ،)2013 ،يجب أن يكون الحل
بالتركيز على تشجيع وتحسين أداء وزيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة في فلسطين ،وزيادة قدرات
مؤسسات اإلقراض المتخصصة ،وزيادة حجم محافظ اإلقراض فيها ،لتستطيع خدمة أعداد أكبر من

طالبي القروض ،وسداد الفجوة الحالية بالسوق ،مع التركيز على خدمة من ال يستطيعون الحصول
على هذه القروض من مصادر أخرى.
 4.2التمويل الصغير تعريفه ونشـــأته
يعتبر بنك (جرامين) ويعني "بنك القرية" الذي أسسه محمد يونس في بنغالدش عام  1983من
أوائل المؤسسات التي هدفت إلى محاربة الفقر ،وتحسين ظروف المعيشة ،وقد حصل مؤسس هذا
البنك على جائزة نوبل للسالم عام  2006لعمله في هذا المجال  ،وعلى ضوء نجاح هذه التجربة
بدأت مبادرات تأسيس مؤسسات اإلقراض الصغير تتوالى وتنتشر بوتيرة عالية في جميع أنحاء العالم

تقريبا ،السيما في االقتصاديات النامية في أمريكا الالتينية وافريقيا وآسيا ،وبشكل موازي مع تلك
التطورات بدأت المؤسسات المالية والتنموية الدولية تكثيف جهودها لدعم وتعزيز هذه المبادرات وتوفير

المشورات الفنية لها ،ومن أهم الهيئات الدولية التي تهتم بهذا النوع من مبادرات التمويل ،المؤسسة
الدولية للتمويل المنبثقة عن البنك الدولي وهي المؤسسة الدولية للتنمية (،)IDA

وتقدر بعض

األوساط أن عدد المستفيدين من برامج اإلقراض المتخصصة في الدول النامية يتجاوز حاليا 80

مليون أسرة ،في حين تشير تلك األوساط إلى أن عدد األفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات
المصرفية يقدر بنحو  2.5مليار فرد في تلك الدول ،وهذا يدلل على وجود فجوة تمويلية كبيرة للقطاع
االقتصادي غير المنظَّم أو غير الرسمي وبالتالي على وجود فرص كافية كبيرة لنشاط مثل هذا النوع
من المؤسسات (عبد الكريم وآخرون "سلطة النقد".)2013 ،
في العام  2002تأسست في تونس الشبكة العربية للتمويل متناهي الصغر(سنابل( ،حيث تشكلت
في البداية من  17عضوا من  7دول عربية  ،أما حاليا فتضم الشبكة  86عضوا من  12دولة عربية،

من بينها فلسطين ،وتشير أحدث إحصائيات هذه الشبكة إلى أن قيمة محفظة القروض المقدمة من
خالل مؤسسات اإلقراض المتخصصة في مجموع الدول العربية بلغت حوالي 2440 ،مليون دوالر
نهاية العام 2011مشكلة حوالي %0.12

من إجمالي الناتج المحلي لكافة الدول العربية،
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وحوالي%0.19من مجموع التسهيالت االئتمانية الممنوحة في كافة تلك الدول ،وتقدر بعض المصادر
بأن تتضاعف قيمة القروض المقدمة من هذه المؤسسات مع نهاية العام  ، 2015ويتوقع أن تصل
إلى  5.5مليار دوالر (مؤسسة الفكر العربي ،نشرة أفق ،العدد .(2011/5/20
في عام  ،2004تم تسجيل الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر (المشار إليها
هنا " )" Sharakehكمنظمة غير حكومية ال تهدف للربح في و ازرة الداخلية الفلسطينية ،وهي تنسق
وتمثل وتقدم خدمات لمؤسسات التمويل األصغر العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كما اهتمت
بتقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين أداء مؤسسات التمويل األصغر األعضاء ومساعدتهم في

الوصول

إلى

الهدف

وهو

العام

الحد

من

الفقر

.))http://www.palmfi.ps/site/index.php/features/about-us 10/8/2015

مؤسسات اإلقراض المتخصصة في األراضي الفلسطينية تقوم ب توفير خدمة اإلقراض الصغير لفئة
الفقراء ومحدودي الدخل ألغراض إنتاجية ،كإنشاء مشاريع أو تطوير ما هو قائم منها ،أو ألغراض
استهالكية أي قروض شخصية ،كقروض تحسين السكن والتعليم والعالج ،مع نزوع واضح تجاه

التمويل لألغراض اإلنتاجية

(دودين  ،)2013 ،وقد عرفت الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير

ومتناهي الصغر (شراكة) مقدمي القروض الصغيرة ومتناهية الصغر بأنهم " كافة المؤسسات األهلية
والشركات الخاصة الربحية وغير الربحية والبنوك المتخصصة في تقديم القروض وخدمات مالية أو

تدير برامج إقراض وخدمات مالية تستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل في
فلسطين (توظف خمسة عمال فأقل ) وال تشترط الرهن في كافة أشكاله عند تقديم هذه الخدمات وتكون
مسجلة قانونيًا لدى الجهات الرسمية الفلسطينية " (الصفدي ،2004 ،ص .)37

وتعرف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشروعات الصغيرة بأنها تلك

المشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10-50
عامل فيما يصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها اقل من  10عمال بالمشروعات المتناهية
الصغر ،والتي يعمل فيها بين  10و  50عامال بالمشروعات الصغيرة ،والتي يعمل فيها بين 50-

 100عامل بالمشروعات المتوسطة ،وتتباين المعايير التي يمكن االستناد عليها لتحديد المشروعات
الصغيرة من دولة ألخرى وفق امكاناتها وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها،
وبالتالي المشروعات التي تعتبر كبيرة الحجم في دول ة نامية يمكن اعتبارها صغيرة أو متوسطة الحجم

في دولة متقدمة ،وفي الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على أساس حجم النشاط
(الصوراني )2005 ،إلى:
 -الصناعات الصغيرة جداً ( :(MICROالتي تشغل اقل من  5عمال وتستثمر اقل من 5000

دوالر (إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة).
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 الصناعات الصغيرة ( )SMALLالتي تشغل  5 - 15عامل وتستثمر اقل من  15000دوالر(إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة).
 الصناعات المتوسطة ( )MEDIUMالتي تشغل  16 - 25عامل وتستثمر من 15000 - 25000دوالر (عدا األبنية والعقارات).

وتندرج أنواع المشروعات الصغيرة في ثالث أنواع رئيسية:

 -األعمال األولية والتي تشمل مختلف األعمال الزراعية.

 الصناعات التحويلية ،عند قيام المشروع باستخدام المواد األولية أو أية قيمة مضافة باعتماد اآلالتوالمعدات التي لديه.
 -مشروعات الخدمات والتي تشمل المهن الحرة والتجارة واالستشارات وغيرها.

أما سلطة النقد الفلسطينية فقد اعتمدت تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي،

(المؤسسات التي تشغل بحد أقصى 25عامل  ،وال يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية مبلغ  7ماليين
دوالر)( ،سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي ،2014 ،ص .)58
 4.3مبادئ تنظيم التمويل األصغر
حين نشرت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء دليل التنظيم واإلشراف للمبادئ التوجيهية المتفق
عليها بشأن التمويل األصغر عام  ، 2003كان التنظيم التحوطي لمؤسسات التمويل األصغر المتلقية

للودائع هو محور التركيز الرئيسي ،وأصبحت مسائل التنظيم غير التحوطي أكثر انتشا ًار ،وخاصة
حماية العمالء ومنع الجرائم المالية ،بما في ذلك على وجه خاص غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

وتنتشر مسائل التنظيم غير التحوطي ،وهو الذي ال يتطلب من الحكومة أن تشرك نفسها في حماية
السالمة المالية لجهات تقديم الخدمات ،فمسائل التنظيم غير التحوطي في العادة أقل تعقيدا وأقل تكلفة
في المراقبة عن مسائل التنظيم التحوطي ،سواء لجهات التنظيم أو مقدمي الخدمات .لكن التنظيم غير

التحوطي ليس مجانيا وقد يتعرقل الوصول إليه حين تجعل التكلفة من خدمة ما أو قاعدة عمالء ما
غير مربحة لجهة تقديم الخدمة ،ولذلك كما هو الحال مع التنظيم التحوطي ،فإن واضعي السياسات
يجب أن يكونوا على دراية بالتكلفة عند تصميم اإلجراءات غير التحوطية وتحقيق التوازن دائما بين

المنافع المتوقعة وبين تكلفة التنظيم والبحث عن سبل أقل تكلفة لمتابعة هدف يتعلق بالسياسات ،وفيما
يلي نورد أهم المبادئ المتعلقة بتنظيم التمويل األصغر(.)CGAP,2012,P.52
 .4السماح بمنح قروض
يجب أن يسمح إطار التنظيم ،مع غياب عوامل محلية معينة ،مثل تفشي الفساد في قطاع المنظمات
غير الحكومية ،لكل من المنظمات غير الحكومية والشركات التجارية بممارسة أعمال اإلقراض
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األصغر ،ويجب أن يكون إصدار اإلذن بممارسة أعمال اإلقراض األصغر واضحا يشمل سجال عاما
وعملية بسيطة لكن بدون تنظيم تحوطي
 .4اإلبالغ والشفافية المؤسسية
وغالبا ما يشمل اإلبالغ غير التحوطي من جانب مؤسسات اإلقراض األصغر ما يلي:
 -معلومات مؤسسية أساسية ال يتم تحديثها إال عند الضرورة) مثال ،الموقع والوضع القانوني وهيكل

رأس المال والموظفون ومجلس اإلدارة.

 -معلومات يتم تجميعها دوريًا عن العمليات )مثال البيانات المالية والمؤشرات ونوعية المحفظة)

وكذلك معلومات عن خصائص المنتجات المعروضة وشروطها وتكلفتها.

إذا تطلب األمر أن تقوم مؤسسات التمويل األصغر التي يقتصر عملها على اإلقراض باإلبالغ
المنتظم،فيجب أن يتم تصميم محتوى التقارير وتواترها بحيث يلبي أغراض تنظيمية
 .3حماية المستهلكين
ال تساعد الخدمات المالية دائما كل من يستخدمها ،وال تعامل جهات تقديم الخدمات المالية دائما

العمالء بإنصاف ،فالنمو السريع في أسواق االئتمان التي تقترب من درجة التشبع على وجه

الخصوص ،يمكن أن يؤدي إلى اإلفراط في اإلقراض وغير ذلك من السلوك الذي ال يصب في
مصلحة المستهلكين ،ونتيجة لذلك ،فإن جهات التنظيم تولي اهتماما متناميا لحماية مستهلكي

الخدمات المالية بالتركيز على ثالثة موضوعات عامة:

 كفاية وشفافية المعلومات ،بمنح العميل معلومات دقيقة ومفهومة عن التسعير والشروط المعاملة العادلة ،بتجنب إساءة ممارسات اإلقراض والتحصيل وغير ذلك من المعاملة غيراألخالقية للعمالء

 -المساعدة والحماية ،تزويد العمالء بآلية لمعالجة الشكاوى وتسوية األخطاء والنزاعات

وتستحق حماية مستهلكي الخدمات المالية اهتماما خاصا حين تطبق على العمالء منخفضي الدخل
الذين قد يكون مستواهم التعليمي متواضعا ولديهم القليل من الخبرة في الخدمات المالية الرسمية
وأمامهم القليل من مقدمي الخدمات الرسمية كي يختاروا من بينهم.
 .4أنظمــة االستعالم االئتماني
من األمور الحيوية لسالمة تنمية التمويل األصغر ،تدعيم قواعد بيانات االئتمان ،التي تتضمن أرصدة
القروض القائمة والمعلومات السلبية واإليجابية عن سلوك السداد السابقة للعمالء الفقراء ،وتخدم تقارير

االستعالم االئتماني بأفضل صورة مقدمي القروض الصغرى)بصرف النظر عن أشكالهم القانونية(

والمقترضين حيث تستند إلى بيانات السداد الشاملة بدال من بيانات االئتمان األصغر فحسب ،تقدم
أنظمة االستعالم االئتماني مزايا مهمة للمؤسسات المالية ولعمالئها ،عن طريق جمع معلومات عن
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حالة العمالء وسجلهم من قائمة من المصادر االئتمانية ،وربما من أطراف أخرى تتلقى دفعات سداد
بانتظام ،تسمح مكاتب االستعالم االئتماني للمقرضين بتقييم المخاطر بدرجة أكثر دقة وأقل تكلفة،
وبدون قاعدة بيانات شاملة للتقارير االئتمانية ال يصبح سداد المقترض بانتظام معروفا إال للمؤسسة
التي منحته القرض ،لكن مع وجود نظام شامل للتقارير االئتمانية فإن سداد قرض من أحد المقرضين
الرسميين يسهل للمقترض الحصول على قروض من مقرضين آخرين ،ويمنح المقرض صورة أكثر

اكتماال عن التزامات المقترض ،وبذلك تسمح التقارير االئتمانية للمقرضين بمنح المزيد من القروض
بدون ضمانات مادية وتدعم من حافز المقترض للسداد.
 4.4نظرة عامة على واقع مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فلسطين
صدر في نهاية عام  2011قانون بمرسوم رئاسي يحمل رقم " "132لتنظيم صناعة اإلقراض الصغير
ومتناهي الصغر في فلسطين باسم نظام شركات اإلقراض المتخصصة ،وأحال القانون صالحيات
تنظيم القطاع واإلشراف عليه إلى سلطة النقد الفلسطينية أسوة بالقطاع البنكي الفلسطيني ،والجديد في
القانون أنه يحصر ممارسة نشاط اإلقراض التخصصي بشركات خاصة ربحية أو غير ربحية وشركات
عامة ،اإلطار القانوني الجديد يفتح بوابة واسعة لدخول القطاع الخاص المحلي واألجنبي إلى مجال
االستثمار في صناعة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بعد أن كانت حك اًر على المؤسسات التنموية

واألهلية ،ويرفع حجم التمويل الذي تمنحه هذه المؤسسات وتفعيل دورها كقناة تمويلية تتكامل في
عملها مع المصارف (شراكة.)2012 ،

وجاء في التقرير السنوي لسلطة النقد للعام  ، 2014أن عدد مؤسسات اإلقراض المتخصصة

التي حصلت على ترخيص نهائي من قبل سلطة النقد بلغ ستة مؤسسات هي:
 مؤسسة ريف لخدمات التمويل الصغير "ريف" -الفلسطينية لإلقراض والتنمية "فاتن"

 الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" المركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد" -إبداع

 شركة فيتاس فلسطين لالقراضوتعمل هذه المؤسسات من خالل شبكة من الفروع بلغ عددها  58فرعاً (مستثنى منها المراكز
الرئيسية) ،وتسير أعمالها من خال  509موظفاً ،هذه المؤسسات منحت خالل العام  2014قروضًا

بحوالي  97مليون دوالر ألكثر من  45ألف مقترض ،نصفهم تقريبًا ) (%50.4من اإلناث ،وبما
يعادل نحو 2148.3دوالر كمتوسط لحجم القرض الواحد ،مقارنة مع  1,934.2دوالر خالل العام
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2013وتتوزع هذه القروض على مختلف األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات العالقة بطبيعة عمل
وأهداف هذه المؤسسات ،حيث يسيطر قطاع اإلسكان على نحو%30.1من قيمة القروض الممنوحة،
تاله قطاعا االستهالك والتجارة بنسبة  %22لكل قطاع ،ثم قطاع الزراعة بنسبة  ، %14وقطاع
الخدمات بنسبة  ،%9.5وأخي اًر قطاع الصناعة والتعدين بنسبة .%10.9

للمشاريع الصغيرة دورها الفعال أيضاً في رفع مستوى االقتصاد الوطني عن طريق تقديم مصدر

دخل مميز في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الدول النامية ،مع ذلك تعاني المشاريع الصغيرة
وبشكل واضح من مشكلة عدم توفر رأس المال سواء الالزم إلنشاء المشروع أو لتطويره ومن هنا جاء
دور التمويل الصغير الذي يعتبر من الوسائل المتبعة عالميًا لتنمية المشاريع الصغيرة ،فالتمويل
الصغير المقدم للمشاريع الصغيرة عن طريق مؤسسات اإلقراض التي أصبحت تشكل جزءا من النظام
المالي الموجود في األراضي الفلسطينية ،أصبح من الظواهر االقتصادية التي تستحق االهتمام لما له

من دور فعال في تنمية ا لمشاريع الصغيرة مترتبا عليه انخفاض نسبة الفقر والبطالة ونفاذ أكبر
لخدمات التمويل الحد الروافد المهمة والنشطة في االقتصاد الفلسطيني ،وهذا بدوره يساهم في تحسن
مستويات االشتمال المالي في فلسطين ،وتشير نتائج دائرة اإلحصاء المركزية للربع الرابع لعام2014
إلى أن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين األفراد  15سنة فأكثر بلغت في فلسطين ، %45.8

منها  %46.4في الضفة الغربية و  %44.9في قطاع غـزة أما على مستوى الجنس فما زال هناك
فارق كبير في المشاركة حيث بلغت النسبة للذكور  %71.6مقابل  19.4لإلناث في فلسطين ،ولو
نظرنا إلى توزيع مشاركة القوى العاملة حسب المنطقة سنجد أن  %45.3يعملون في الحضر

و %48.3يعملون في الريف  %45 ،يعملون في المخيمات ،نسبة العاطلين عن العمل من بين
المشاركين في القوى العاملة عام  2014بلغت

 ، %45بواقع  %17.4في الضفة الغربية و

 %42.8في قطاع غزة ،كما تصل نسبة البطالة بين النساء في القوى العاملة إلى  %36.5مقابل
 %23.8بين الرجال ،كما أن أعلى معدالت بطالة سجلت للفئة العمرية  20 – 24سنة حيث
بلغت  %45.6وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في األراضي الفلسطينية أعلى من مثيالتها في
الدول المجاورة (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،الربع الرابع 2014
. ):PCBS
فالتمويل الصغير الذي تقدمه عدد من مؤسسات اإلقراض ،معروف عالميا أنه من أهم الوسائل التي
تستخدم للحد من ظاهرة الفقر وخصوصا لدى النساء والشباب ،حيث يعمل التمويل األصغر على
زيادة دخل المشروع مما يؤثر على زيادة دخل األسرة بما ينعكس على األمور الحياتية االخري كالغذاء
والتعليم باإلضافة إلى تمكين المرأة أو بدء مستقبل للشباب يساعد على رفع المستوى االقتصادي للبلد.
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 4.5مؤسسات اإلقراض المتخصصة العاملة في فلسطين منتجاتها ،ومجاالتها
تصنف مؤسسات اإلقراض المتخصصة العاملة في فلسطين على أنها مؤسسات مالية معظمها غير
ربحية ،تهدف للمساهمة في عملية التنمية االقتصادية والحد من الفقر والبطالة في المجتمع ،ويوفر
هذا القطاع خدمات مالية أساسية لشريحة واسعة من المجتمع ،مقابل ضمانات وشروط ائتمان ميسرة
لتتوافق مع المقدرة االقتصادية البسيطة لهذه الشرائح.
عانى قطاع اإلقراض المتخصص على مر السنوات الماضية من فراغ قانوني؛ نتيجة حداثته
وعدم تنظيمه ،إضافة إلى تعدد األشكال القانونية للمؤسسات؛ فكل منها يعمل في إطار مرجعي

مختلف عن اآلخر ،إلى أن تم إدراجها ضمن المؤسسات التي تتبع إلشراف سلطة النقد ورقابتها في
العام  ، 2011بهدف الحفاظ على سالمة وفعالية أعمال هذه المؤسسات ،لضمان استقرار النظام
المالي في فلسطين ،وخالل العام  2012أصدرت سلطة النقد العديد من التعليمات الهادفة إلى تنظيم

كمة هذه المؤسسات ،إضافة إلى بيان آلية ترخيصها ،واألعمال المسموحة والمحظورة عليها،
إدارة َ
وح َو َ
ومع نهاية العام  ، 2012بلغ عدد المؤسسات التي تزاول نشاط اإلقراض المتخصص ،واألعضاء في
الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر(شراكة) 8 -مؤسسات( ،منها  6مؤسسات
حصلت على ترخيص ووثقت أوضاعها القانونية لدى سلطة النقد) ،تعمل من خالل  62فرعًا ومكتبًا،

موزعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية وقطاع غزة (عبد الكريم وآخرون "سلطة النقد"،2006 ،
ص .)25
وتتخذ هذه المؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية األشكال القانونية(عبد الكريم وآخرون "سلطة
النقد" )2006 ،التالية:
 شركات غير ربحية (فاتن ،ريف).
 برامج لمنظمات دولية) مؤسسة اإلسكان التعاوني  ،CHFاإلغاثة اإلسالمية).
 منظمات غير حكومية ( NGO’sأكاد ،أصالة)
 األونروا (وكالة الغوث الدولية)

 برامج لمؤسسات حكومية (صندوق المرأة(.
 .1المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية "فاتن":
هي مؤسسة فلسطينية غير هادفة للربح ،تأسست عام  ، 1999انبثقت عن أحد برامج إنقاذ الطفل
األمريكية ،وهو برنامج اإلقراض الجماعي للن ساء صاحبات المشاريع الصغيرة جدًا ،تعمل فاتن من

خالل اثني عشر فرعاً ،وتغطي حوالي  450موقعاً منتشرة في مختلف أنحاء الوطن ،ويعمل فيها
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حوالي  80موظفًا في الضفة الغربية وقطاع غزة ،تقدم خدمات ما لية تجمع فئات المجتمع الفلسطيني،

ومن أهم الخدمات والمنتجات التي تقدمها قروض العائلة ،قروض تحسين السكن ،القرض الشخصي

وقرض الطالب ،قرض المستثمر الصغير ،لقد استطاعت مؤسسة "فاتن" الوصول إلى االستدامة
المالية بنسبة  %150واستدامة تشغيلية بنسبة  ،%195كما وتدير المؤسسة محفظة قروض بقيمة

حوالي  59.5مليون دوالر ،علما أن عدد الزبائن الحاليين حوالي  26ألف مقترضة ومقترض حتى
نهاية عام  ،2014حصلت مؤسسة فاتن على جائزتين من مؤسسة  Planet financeالدولية مقرها
باريس ولها انتشار عالمي واسع ،تهدف إلى محاربة الفقروتنمية

قطاع

اإلقراض

الصغير

عبر

تشجيع

وتطوير

المشاريع

اإلنتاجية

([]10/8/2015

.)http://www.faten.org/ar

 .4مؤسسة ريادةCHF :
تأسست "ريادة لإلقراض والخدمات المالية" في العام  ،1995كإحدى أهم البرامج المتخصصة
لمؤسسة  CHFالدولية ،وذلك في مجال تقديم القروض السكنية وقروض تطوير المشاريع الصغيرة في
األراضي الفلسطينية ،واتخذت من غزة مق ار لبداية نشاطها  ،وتهدف "ريادة" إلى تلبية احتياجات
المجتمع الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية ألفراده من خالل تقديم مجموعة متنوعة من القروض
وا لخدمات من أهمها قروض تحسين سكن ،قروض تطوير المشاريع الصغيرة  ،القروض االستهالكية
(تعليم ،زواج ،عالج)  ،قروض مشاريع الشباب "منتج الشباب" ،استطاعت صرف ما يقارب 12.3

مليون دوالر ،تحقيق نسبة محفظة في خطر ،%1.8تحقيق استدامة تشغيلية تصل إلى  ،%115نسبة

سداد تصل إلى  ،%98نمو في المحفظة يصل إلى  ،%15وهي تتميز بقرض خاص بالشباب بحد
أقصى  3000دوالر يساعد هذا القرض الشباب الرياديين للبدء بتأسيس مشروعهم مما يساهم في

تقليل نسبة البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل  ،تأسست فيتاس فلسطين لإلقراض في العام 2014

وانطلقت في  1/1/2015وهي تعتبر امتداد لبرنامج ريادة لإلقراض والخدمات المالية في األراضي
الفلسطينية (.)http://www.ryada.org/about/About.aspx
 .2دائرة التمويل الصغير في وكالة الغوث (األونروا )unrwa
تأسست األونروا بموجب القرار رقم  302الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 8

كانون األول  ،1948في أعقاب النزاع العربي اإلسرائيلي عام  ، ،1948بهدف تقديم برامج اإلغاثة
المباشرة لالجئي فلسطين وتشغيلهم .وبدأت الوكالة نشاطاتها في األول من شهر أيار عام ،1950
وفي غياب حل لمسألة الجئي فلسطين ،عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد والية
األونروا ،وكان آخرها تمديد عمل األونروا لغاية  30حزيران  ،2014وتقدم الوكالة خدمات :التعليم،
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والرعاية الصحية ،واإلغاثة ،والبنية التحتية ،وتحسين المخيمات ،والدعم المجتمعي ،واإلقراض
الصغير ،واالستجابة الطارئة في أوقات النزاع المسلح ،دأبت دائرة التمويل الصغير باالنوروا إلى
توفير رزمة متكاملة من الخدمات المالية المتعددة لزبائنها توزعت هذه القروض على ست منتجات
تمويلية تشمل القروض التشغيلية السريعة ،القروض االستهالكية ،قروض الضمان الجماعي ،قروض
ربات البيوت وقروض اإلسكان (دودين (معهد ماس) ،)2013 ،حيث بلغ رصيد محفظة القروض

حوالي  14مليون دوالر موزعة على حوالي  14577قرضا حتى نهاية عام 2014

(سوق MIX
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 .1شركة ريف لخدمات التمويل الصغير REEF
هي شركة فلسطينية مساهمة خاصة غير ربحية  ،تعمل على تقديم الخدمات المالية المتنوعة

والمستدامة للمشاريع الصغيرة في المناطق الزراعية والريفية وخدمة الفئات المحتاجه من المزارعين
والمزارعات من الشباب ،ومن أهم منتجاتها إقراض الطلبة الجامعيين من أبناء المزارعين والفالحين
طوال فترة دراستهم الجامعية ،تمويل تأهيل وترميم وتشطيب البيوت السكنية في الريف وقد بلغت
إجمالي محفظتها االئتمانية حوالي  5مليون دوالرموزعة على  1085مقترض ومقترضة مع نهاية عام

.)http://www.reef.ps/atemplate.php?id=2 (،2011
 .1الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة"
جمعية فلسطينية بدأت عملها عام  4997م ،باسم "مركز المشاريع النسوية" ،وتم تسجيلها حسب
قانون الجمعيات األهلية الفلسطينية ،في كانون ثاني من عام  ،4114باسم الجمعية الفلسطينية
لصاحبات األعمال "أصالة"  ،الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" مؤسسة تنموية فلسطينية
تساهم في تعزيز وتمكين النساء اللواتي يعشن في حالة من الفقر ليقمن بتغيير أوضاعهن االقتصادية

واالجتم اعية بطريقة إيجابية ،من خالل تقديم خدمات مالية وغير مالية لهن(http://www.asala-
 )/pal.comوقد بلغت إجمالي محفظتها االئتمانية حوالي  4.25مليون دوالر موزعة على 4905
قرضًا

كما

بنهاية

العام

2014م،

(سوق
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 .1المركز العربي للتطوير الزراعي":"ACAD
تأسس المركز العربي للتطوير الزراعي " أكاد " كمؤسسة تنموية تسعي لدعم صغار المبادرين
الفلسطينين من خالل نشاطات مولدة للدخل بين الفقراء وذوي الدخل المحدود حيث يوفر ACAD

الخدمات المالية مع التركيز على المناطق الريفية التي تعاني معدل فقر ٍ
عال في األراضي الفلسطينية
في ظل الوضع السياسي الصعب ،حيث استطاع أن يمنح المركز  3410قرضًا بقيمة تتجاوز 4.4
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مليون دوالر حتى نهاية عام  2011لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر في الريف الفلسطيني
والقطاع الزراعي وبلغ معدل القرض الواحد  2200دوالر
(.)http://www.acad.ps

 .7اإلغاثة اإلسالمية :IRPAL
هي منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال اإلغاثة العاجلة والطوارئ ،كما تعمل في مجال تنمية
الشعوب الفقيرة على المدى البعيد ،نشأت اإلغاثة اإلسالمية كمنظمة غير حكومية بمدينة برمنجهام
في بريطانيا منذ العام  1984م ،وأصبحت اآلن بعد انتشار مكاتبها في أوربا وأمريكا وبرامجها اإلغاثية

في أكثر من  40دولة حول العالم ،تهدف اإلغاثة اإلسالمية إلى المساهمة في تنمية االقتصاد
الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية لألسر محدودة الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل
تقديم الخدمات المالية وغير المالية المستدامة والتي تتماشى مع الشريعة اإلسالمية ،وتعمل بنوعين
من التمويل اإلسالمي وهما "المرابحة والقرض الحسن" ويصل حجم التمويل في المرابحة إلى حوالي

 7500دوالر أما في القرض الحسن فيصل إلى  6000دوالر وتصل فترة السداد إلى  30شهر،
وصلت

محفظة

التسهيالت

إلى

حوالي

2.2مليون

دوالر

نهاية

عام

2013

).)http://www.irpal.ps/irpal/ar-aboutus

 .8اإلغاثة الزراعية الفلسطينية PARC
انطلقت اإلغاثة الزراعية الفلسطينية أواخر سبعينات ا لقرن الماضي كجمعية تنمية زراعية ،من قبل
مجموعة محدودة من المهندسين الزراعيين والمزارعين الرياديين بهدف سد الفراغ الخدماتي والتنموي

من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،التي عمدت على تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني ،وفك
االرتباط ما بين المزارع وأرضه من اجل مصادرتها ألغراض االستيطان ،مع بداية قدوم السلطة
الفلسطينية الوطنية وثقت الجمعية أوضاعها القانونية كمؤسسة تعنى بمشاكل القطاع الزراعي،

كبير ،وتنوعا في مصادر التمويل وسلة الخدمات المقدمة لمختلف الفئات
ًا
وشهدت هذه الفترة توسعا

المهمشة ،نجحت اإلغاثة بتفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص واالنطالق نحو برامج التسويق
/التصنيع الزراعي والتصدير الى األسواق الخارجية ،تقدم اإلغاثة مجموعة متنوعة من البرامج

للمزارعين تلبي حاجاتهم وتعمل على تحسين جودة إنتاجية القطاع الزراعي بما يؤدي لتحقيق التنمية
المستدامة والتنمية الريفية المتكاملة (.)http://www.pal-arc.org/aprograms/aprogram1.html
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 .9صندوق المرأة ()Womans Fund
أطلقه المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار "بكدار" بهدف تحسين االقتصاد الفلسطيني
وتطويره  ،من خالل تمكين المرأة الفلسطينية من المشاركة في العملية اإلنتاجية وزيادة قدرتها على
العطاء  ،عن طريق تمويلها لبدء مشاريع صغيرة أو تطوير مشاريع قائمة أساسا سواء كانت فردية أو
جماعية(عبد الكريم وآخرون "سلطة النقد" ،2013 ،ص .)34
 .11الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير والمتناهي الصغر(شراكة)
في عام  ،2002اشتركت تسع مؤسسات (منظمة أصالة ،أكاد ،فاتن ،األونروا\  ،MMDأنيرا،

 PDF ،CHF ،PARCوجمعية الشبان المسيحية ،؛ كي تنسق وتمثل وتقدم خدمات لمؤسسات
التمويل األصغر العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وفي عام  ،2004تم تسجيل الشبكة
الفلسطينية لإلقراض الصغير واألصغر" "Sharakehكمنظمة غير حكومية وغير هادفة للربح -في
و ازرة الداخلية الفلسطينية  ،حيث أطلقت شراكة برنامج تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين أداء
مؤسسات التمويل األصغر األعضاء ومساعدتها في الوصول إلى الهدف الشامل للحد من الفقر؛ من
خالل صياغة االستراتيجيات والدعوة للسياسات الرامية إلى تحقيق بيئة تمكينية تنافسية لصناعة
وفقا للمعايير الدولية
التمويل األصغر ،وبناء قدرات كيانات األعضاء فيها بأفضل الممارسات ً
)[.) http://www.palmfi.ps/site/index.php/features/about -us ]12/8/2015

 4.6دور التمويل الصغير في تحقيق االشتمال المالي في فلسطين
يعتبر اإلقراض الصغير قطاعاً صغي ار جدا فيما لو تمت مقارنته مع القطاع المصرفي إال أن نشاط
مؤسسات اإلقراض المتخصصة ت لعب دو ار مهما في انتشار اإلقراض الصغير وتنمية قطاعات إنتاجية
مهمة في االقتصاد الفلسطيني مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات واإلسكان والمشاريع
الصغيرة وامتدت إلى األرياف والمخيمات وهذا شكل محركا لعجلة التنمية االقتصادية من خالل خلق

المزيد من فرص العم ل في مختلف القطاعات بما يسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل وتحقيق
االكتفاء الذاتي جزئيا أو كلياً ،فمؤسسات اإلقراض المتخصصة تتجه عادة لدعم الفئات المحرومة من
االستفادة من خدمات القطاع المصرفي لعدم قدرة هذه الفئات على توفير الضمانات الكافية للحصول

على االئتمان  ،كما أنها تهتم بقدر أقل من المصارف بتحقيق مستويات أعلى من األرباح وبأقل

مخاطر ممكنة  ،ألن معظمها مؤسسات غير هادفة للربح بقدر ما تهتم بتحقيق أهدافها االجتماعي ة
المتعلقة بمكافحة الفقر وتعزيز التنمية.
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حيث منحت هذه المؤسسات قروضًا حتى نهاية عام  2014بنحو 110مليون دوالر ألكثر من 61

ألف مقترض شكلت نسبة مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  ، %0.86في حين ارتفعت

التسهيالت االئتمانية المباشرة التي منحتها المصارف بـ  415مليون دوالر ( )%9.3لتصل إلى
 4895.1مليون دوالر ،وبمقارنة نسب النمو المتحققة في محفظة التسهيالت لكال القطاعين ،سنجد
أن نسبة التسهيالت التي حققتها مؤسسات اإلقراض المتخصصة تعادل  %2.25من التسهيالت

االئتمانية المباشرة للمصارف في نهاية العام  ،2014وهذا يدل على أن دور مؤسسات اإلقراض في
االقتصاد الفلسطيني دور بناء ومنتج ،فإذا ما اعتبرنا أن كل قرض ممنوح يساعد في خلق فرصة عمل
واحده على األقل ألحد أفراد األسرة المقترضة  ،فتكون هذه المؤسسات قد ساعدت في خلق نحو 61

ألف فرصة عمل حتى نهاية عام 2014م  ،وما زال سوق اإلقراض الفلسطيني متعطش لمزيد من
النمو والتطور والتوسع في المستقبل .والجدول رقـم ( )4-1يوضح حجم محفظة وعدد القروض لكل
مؤسسة منذ بداية منح القروض حتى نهاية العام 2014م
البيانات

إجمالي القروض
$ M 110

متوسط حجم

العدد االجمالي

1

فاتن

2014

59,555,961

1,857

28751

2

ريادة

2014

17,077,575

2897

5782

3

االونروا

2014

14,017,403

953

14577

4

ريف

2011

5,066,156

4669

1085

5

أصــالة

2014

4,256,435

844

4905

6

أك ــاد

2011

4,475,861

1313

3410

7

اإلغاثة اإلسالمية

2013

2,293,210

2607

864

8

اإلغاثة الزراعية

2011

3,319,686

1748

1899

9

صندوق المراة

2010

88,500

0

0

المؤسسة

الرقم

تاريخ

القرض

للقروض 61273

المصدر :تجميـع الباحث حسب البيانات المنشورة على موقع .http://www.mixmarket.org/ Mix market

وتوزعت تسهيالت مؤسسات اإلقراض المتخصصة على مختلف القطاعات االقتصادية بنسب
متفاوتة حيث سيطر قطاع اإلسكان على نحو  %30من قيمة القروض الممنوحة ،تاله قطاع التجارة

بنسبة  ، %22ثم قطاع الزراعة بنسبة  %14وقطاع االستهالك بنسبة  ،%12والخدمات بنسبة
 %9.5وأخي اًر قطاع اإلنتاج بنسبة ( % 10.9سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي،2014 ،

ص.)139
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وبالنظر الى القروض ال ممنوحة من قطاع االقراض المتخصص ،يالحظ أن معظم هذه القروض
ممنوحة الغراض انتاجية ،فقد شكلت أكثر من %50من القروض ،كما أن معظم المنتفعين من هذه
القروض يحافظوا على اعمالهم ويطوروها مما يساعدهم على االلتزام بسداد هذه القروض في االوقات
المحددة ،حيث أن نسبة السداد في هذه المؤسسات بلغت نحو  ،%94فلم يتخلف عن السداد سوى
نسبة قليلة من المقترضين الذين عادة ما تكون مشاريعهم خاسرة(عبد الكريم وآخرون "سلطة النقد"،

 ،2013ص .)39
الجدول ( )4 – 2يوضح التوزيع القطاعي للقروض الممنوحة من مؤسسات اإلقراض المتخصصة،
والممنوحة من المصارف كتسهيالت ائتمانية مباشرة للقطاع الخاص

المصدر :تجميع الباحث من التقرير السنوي لسلطة النقد 2014

نالحظ أن نسبة القروض الممنوحة للقطاعات االقتصادية المحددة في الجدول ،الخاصة بمؤسسات

اإلقراض الصغير تتوافق إلى حد ما مع تعليمات سلطة النقد ،التي تمنع تركز االئتمان الممنوح لقطاع
اقتصادي معين بأكثر من  %20من إجمالي االئتمان ،بينما نجد القطاع المصرفي ،تجاوز هذه النسبة
في قطاعي اإلسكان واالستهالك ،على حساب باقي القطاعات األخرى ،في حين نجد النسبة متدنية

جداً في أهم قطاعين في االقتصاد الفلسطيني ،وهما الز ارعــة واإلنتاج ،وقد يعزى هذا االنخفاض لعدة
أسباب ،منها قلة الوعي المصرفي لهذه الفئات ،وأحياناً البعد الجغرافي لفئة القطاع الزراعي ،إلى
جانب ارتفاع درجة المخاطر المصاحبة لهما ،نتيجة ضعف أو انعدام الضمانات الالزمة لمنح

االئتمان.
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بينما نجد النسب مشجعة ،خاصة في ق طاعي الزراعة والتجارة العامة ،التي تمنحها مؤسسات اإلقراض
المتخصصة ،داللة على مالئمة اإلجراءات التي تتبعها هذه المؤسسات مع هذه الفئات من
المقترضين  ،إلى جانب اهتمام حقيقي من هذه المؤسسات ،بتنمية وتحفيز قطاعات مهمة في االقتصاد
الفلسطيني ،تسهم في تحسين مستويات االشتمال المالي ،من خالل مساعدة محدودي الدخل والفقراء
في الوصول لخدمات التمويل ،التي تمكنهم من البدء بمشاريعهم اإلنتاجية أو االستمرار بمشاريعهم

القائمة ،مما يؤدي لتحسين الدخل ،ومستويات معيشتهم وهذا يسهم بالتنمية االقتصادية.
وتعتبر مؤسسات اإلقراض المتخصصة مصدر هام لتمويل المشاريع الصغيرة ،حيث تلعب
المشاريع الصغيرة دو ًار أساسيا في النمو االقتصادي وتعتبر رافدًا مهمًا للتنمية المستدامة والتخفيف من
مشكلتي البطالة والفقر ،وفي نهاية عام 2013م ،بلغ عدد المنشات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

حوالي  150ألف منشأة تشكل حوالي  %90من إجمالي عدد المنشات االقتصادية في فلسطين تسير
أعمالها من خالل  119ألف موظف وعامل  ،بلغت عدد القروض التي منحتها مؤسسات اإلقراض
المتخصصة

لهذه المنشات حوالي  25494قرضاً شكلت ما نسبته  %46من إجمالي محفظة

التسهيالت االئتمانية مقارنة مع عدد القروض  10691التي منحتها المصارف وشكلت نسبة %11

من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية ،وهذا يظهر حيوية الدور الذي تلعبه مؤسسات اإلقراض
المتخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد الدعائم القوية للنمو االقتصادي (سلطة
النقد ،تقرير االستقرار المالي ،2013 ،ص .)25
الجــدول ( )4 – 3يوضــح عــدد وقيمــة القــروض الممنوحــة مــن مؤسســات اإلق ـراض المتخصصــة،
والممنوحة من المصـارف للمنشـأت الصـغيرة والمتوسـطة فـي فلسـطين ونسـبتها مـن اجمـالي محفظـة
التسهيالت لكل منهما حتى نهاية العام 2013م.
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وقد حققت محفظة التسهيالت معدالت نمو سنوية تقدر بـ  %35للفترة من  2007وحتى نهاية
 ،2011واذا ما تم المحافظة على معدالت النمو ذاتها سيكون القطاع بحاجة إلى استثمار جديد بقيمة
 80مليون دوالر (شراكة.)2012 ،
إن وجود هذه المنشات واستمرارها مصدر أساسي لدفع عجلة النمو إلى األمام ،من خالل مساهمتها
في خلق عدد كبير م ن فرص العمل ،وتوليد دخل للعديد من األسر ،خاصة الفئات المهمشة والفقيرة
والمستبعدة من الوصول إلى الخدمات المالية بما فيها خدمات التمويل ،ويبقى دورها بار ًاز في تعزيز
مستويات االشتمال المالي ونشر وتعميم الخدمات المالية في كافة المناطق الفلسطينية ،وخاصة

المناطق الريفية.
الخالصــة:
ان فلسطين شانها شأن باقي الدول النامية ،اذ يلعب التمويل الصغير دور حيوي وبارز في مجابهة
القيود التي تقصي الفقراء من المشاركة الكاملة في القطاع المالي ،من خالل توفير التمويل الالزم على

نحو كفؤ لمواجهة التزاماتهم ،وتنفيذ أنشطة اقتصادي ة ممكن ان ترفع من مستوى دخولهم ،وتخفف من
حدة الفقر أو تجاوزه ،وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم ،وهذا من صميم أهداف االشتمال المالي ،ومن
التحليل السابق يظهر بوضوح دور مؤسسات االقراض المتخصصة في تعزيز االشتمال المالي في
فلسطين من خالل االنواع المختلفة للتمويل الصغير الذي تقدمه ،للقطاعات االنتاجية المختلفة ،مما

يدفع بعجلة النمو االقتصادي نحو التنمية االقتصادية المستدامة.
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الفصـــل اخلامس
التحـــــديات والفـــــرص التي تواجه االشتمال املايل يف
فلسطني

 5.1مقـدمـــــــــة
 5.2التحديات التي تعوق توسيع االشتمال المالي في فلسطين
 5.3سبل تحسين نفاذ الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع
 5.4االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي

 5.1مقدمــــــــــة
يعد توسع الخدمات المالية بالنسبة للفقراء ،جزء من سياسة النمو االقتصادي وتنمية القطاع المالي،
وينبغي أن يصبح توسيع وتعميق الخدمات المالية بالنسبة للفقراء من اهتمامات الحد من الفقر
واستراتيجيات القطاع المصرفي والمالي  ،فعلى الرغم من تحسن فرص النفاذ للخدمات المالية في
السنوات الماضية على الصعيد العالمي ،والعربي ،والمحلي ،إال أن مستويات نفاذ األفراد إلى بعض
الخدمات ال زال دون المستوى المطلوب ،وهذا إشارة إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه النظام
المصرفي والمالي ،تعمل على الحد من فرص النفاذ للخدمات المالية ،ومع وجود التحديات تظهر
الفرص ومع هذه الفرص بدأت تظهر المخاطر ،ومن الممكن أن تتحول هذه المخاطر إلى أزمات

تلتهم ما تحقق بشق األنفس من مكاسب ،وأن تهدد اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية ،وبالتالي فان
إدارة المخاطر بطريقة تتسم بالمسؤولية والفاعلية بمقدورها أن تكفل استقرار االشتمال المالي ،واستقرار
االقتصاد الكلي والجزئي.
 5.2التحديات التي تعوق توسيع االشتمال المالي في فلسطين
" الواقع األليم هو أن األشخاص الفقراء في العالم ما زالوا يفتقرون إلى الحصول على خدمات مالية
مستدامة ،سواء كانت ادخارية أو قروض أو تأمينات ،والتحدي الكبير أمامنا هو مواجهة القيود التي

تمنع األفراد من المشاركة الكاملة في القطاع المالي ...ومعًا نستطيع ،ويجب علينا ،بناء قطاعات
مالية شاملة تساعد األشخاص على تحسين حياتهم" ،األمين العام لألمم المتحدة  -كوفي عنان 29
ديسمبر .2013
أشار التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ،2012إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه
النظم المالية للدول العربية وتعمل على الحد م ن فرص النفاذ للخدمات المالية ،ويتمثل أبرز هذه
التحديات فيما يلي:

 عدم تطور البنية التحتية للقطاعات المالية العربية بالقدر الذي يكفل زيادة فرص النفاذ للتمويل،فرغم التحسن النسبي في مستويات البنية التحتية للقطاعات المالية العربية في اآلونة األخيرة فال يزال

الكثير منها يفتقر لوجود المقومات األساسية التي تمكن من زيادة فرص النفاذ للتمويل والتي يتمثل
أهمها في وجود نظم كفئة لالستعالم االئتماني والرهونات واإلقراض المضمون وضمان حقوق الدائنين.

 ضعف مستويات التنافسية بين المؤسسات المالية والمصرفية العربية وارتفاع نسب التركز االئتمانيسواء على

صعيد االئتمان المقدم لألفراد أو الشركات.
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 غياب تصنيف مالي وقانوني محدد لمؤسسات التمويل متناهي الصغر في الدول العربية حيثتسجل كمنظمات غير حكومية ( ،)NGOsوبالتالي يصعب وضع إطار رقابي واشرافي على تنظيم
التمويل األصغر سواءاً من ق بل البنك المركزي أو من جهة مالية إشرافية مستقلة ،وقد أدت هذه
العقبات إلى تقليل الشفافية في نشاط قطاع التمويل األصغر وتقييد قدرته على تعبئة الموارد المالية

الالزمة لعملياته المختلفة من خالل استقطاب الودائع أو االقتراض.

 بطء تطور المؤسسات المالية غير المصرفية وبوجه خاص مؤسسات االدخار التعاقدي وصناديقاالستثمار ،ومحدودية أدوات وأسواق الدين المحلية ،وبوجه خاص أسواق السندات والصكوك ،بما
يؤدي إلى تزايد االعتماد على االئتمان المصرفي والذي يوفر موارد قصيرة األجل باألساس ال تكون

مالئمة لسد االحتياجات التمويلية متوسطة وطويلة األجل لألفراد والشركات.
 5.2.1التحديات التي تواجه الجهــاز المصرفي في فلسطين

ال يزال القطاع المصرفي يتسم بالسالمة ،يدعمه إطار تنظيمي محكم وسلوك العزوف عن
المخاطر  ،وفي ظل مواكبته للتطورات المصرفية على مستوى العالمين العربي والعالمي ،وتجربة سلطة
النقد الفلسطينية الناجحة نحو التحول إلى بنك مركزي بكامل الصالحيات ،يمارس وظائفه كبنك البنوك

أو بنك الدولة  ،والدور الريادي الذي لعبته في تعزيز االشتمال المالي في فلسطين وانعكاسه على
تحسين مستوى االشتمال المالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مما حدا بصندوق النقد الدولي
الختيارها لوضع المبادئ اإلرشادية لتطوير االستراتيجيات الوطنية لالشتمال المالي في الدول العربية

وتوفير المساعدة الفنية لبعض البنوك المركزية العربية  ،وباطالع الباحث على العديد من التقارير و
الدراسات وأوراق العمل يرى أن الجهاز المصرفي في فلسطين يواجه بعض التحديات في طريق
التطور التي سلكها نحو تحقيق مزيد من المساهمة في تحسين مستويات االشتمال المالي نذكر منها

ما يلي:

 انخفاض مستوى الوعي المصرفي للمتعاملين مع البنوك بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة. عدم وجود بنية تحتية تضم شبكة اتصاالت واضحة وسريعة وآمنة لتوفير هذه الخدمات. ضعف الكادر الوظيفي في تسويق واستخدام الخدمات المصرفية و االلكترونية. ضعف النظم الكفيلة بحماية المستهلكين للخدمات المصرفية. زيادة انكشاف البنوك المباشر وغير المباشر للسلطة الفلسطينية وموظفيها ،مما يهدد استم ارريةالنظام المصرفي بأكمله.

 -توجه غالبية القروض نحو االستهالك وامكانية زيادة االئتمان ألغراض االستثمار.
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 ارتفـــاع الســـيولة فـ ــي النظـــام المصـــرفي ،ومـــا يقابلـــه مـــن ارتفـــاع صـــافي األصـ ــول األجنبيـ ــة (يحـ ــتفظبمعظمهـا كودائـع فـي بنـوك أردنيـة) ممـا يحـد مـن اسـتخدامها لإلقـراض المحلـي وبالتـالي تصـبح فـرص
إقراض القطاع الخاص محدودة.
 -انعدام اليقين السياسي ،وعدم وجود عملة فلسطينية خاصة ،ومقرض أخير.

 عدم قدرة السلطات الفلسطينية على إنفاذ القوانين في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية (المنطقة جيم). القيود اإلسرائيلية الكبيرة التي تعوق نشاط الجهاز المصرفي ،خاصة فيما يتعلق بشحنات النقدوتوفير السيولة بين الضفة والقطاع وبين البنوك اإلسرائيلية ،وتحكم إ سرائيل بتحويالت إيرادات
المقاصة.

حيث تقوم األفكار الكالسيكية (التقليدية) ،حول تقسيم العمل لتحديد الكفاءة وتحديد المسؤولية،
وتقسيم العمل يعني االعتماد على التخصص ،حيث يقوم كل شخص بعمل متخصص طبقاً لقدراته،

والذي يتطلب وجود سلطة مركزية لإلشراف على أجزاء الع مل المختلفة والتنسيق فيما بينها ،وهذا

التنسيق يتم عن طريق سلطة مركزية واحدة ،تتطلع إلى تحقيق عده أهداف هامة منها:
 زيادة الودائع والموارد المتاحة ( بما فيها رأس المال). زيادة في القروض والسلفيات واالستثمارات بما يحقق اإلسراع في التنمية وتحقيق التوظف الكاملدون تضخم نقدي.

 توفير الضمان واألمان للودائع والموارد المتاحة للبنك ورد الودائع للعمالء بمجرد طلبها.تحسين مستوى الخدمات المصرفية  ،بتطوير أساليب األداء وبتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية ورفع
الوعي المصرفي (زغلول.)2009 ،

 5.2.2التحديات التي تواجه مؤسسات اإلقراض المتخصصة في فلسطين
بالرغم من النمو المستمر في نشاط هذه المؤسسات خالل العقدين الماضيين ،إال أنها ال زالت
غير قادرة على تلبية جميع احتياجات التمويل لشريحة واسعة من األفراد ومنشآت األعمال الصغيرة

والمتناهية الصغر ،ويمكن أن نلخص أهم المشاكل التي واجهت هذا النوع من المؤسسات حتى قبل
سنوات كانت على النحو (صبري( ،)2008 ،عبد الكريم وآخرون )2013 ،التالي:
 ارتفاع سعر الفائدة الذي يتراوح ما بين %20 - %17في كثير من األحيان ،وقد تكون هذهالنسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسب الفوائد في القطاع المصرفي ،نظ ار الرتفاع التكاليف والمخاطر

الموجودة في هذه القطاع.
 انخفاض قيمة القرض ،وهو بمتوسط  2148دوالر ،وهناك قروض تصل إلى  300دوالر لبعضهذه البرامج.
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 يتوقف استمرار هذه البرامج على مصادر الدعم الخارجية ،وعليه ال يتوفر مبدأ االستمرار.وكثير من القروض توجه للمناطق والفئات وفق أجندة الجهات المانحة.
 غير موزعة جغرافياً،اً
 -ضعف البناء المؤسسي والتنظيمي واإلداري لهذه المؤسسات.

وفي إطار سعي سلطة النقد لتعزيز دور مؤسسات اإلقراض المتخصصة في النظام المالي الفلسطيني،

أصدرت التعليمات رقم ( )2/2014بشان تصنيف القروض والتمويالت وتكوين المخصصات ،وألزمت
هذه المؤسسات بتكوين احتياطي مخاطر بنسبة  1%من إجمالي محفظة القروض أو التسهيالت
المنتظمة القائمة ،كما حددت هذه التعليمات فئات القروض والتسهيالت غير المنتظمة "المتعثرة"
والمخصصات المقابلة لها ،وشروط إجراءات جدولة القروض والتسهيالت ،كذلك تم إعداد نموذج
موحد للبيانات المالية واإلحصائية على غرار المعمول به في المصارف ،وقد باشرت هذه المؤسسات
التعامل مع هذا النموذج اعتبا ار من نهاية النصف األول من عام 2014م ،بشكل ربع سنوي وفق دليل

اعد خصيصا لهذه الغاية ،للتسهيل وتوحيد آلية استكمال البيانات المالية لمؤسسات اإلقراض ،وتعزيز
دورها في ربط مؤسسات اإلقراض المتخصصة مع قطاع التمويل الرسمي(المصرفي( سعيًا منها لبن ـاء

نظام مالي شامل لجميع المواطنين (سلطة النقد ،التقرير السنوي 2014 ،ص.)64
 5.3سبل تحسين نفاذ الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع

يعتبر تسهيل النفاذ للخدمات المصرفية لألفراد ومن أهمها خدمات اإلقراض واإليداع من الركائز
األساسية لزيادة

مستويات النفاذ للخدمات المالية بشكل عام ،فمع االنتشار الواسع للمؤسسات المالية يتمكن األفراد في
المناطق البعيدة والمحرومة من االستفادة من الخدمات المالية من خالل فتح حسابات لإلقراض
واإليداع ،باإلضافة إلى إمكانية النفاذ لعدد كبير من الخدمات األخرى مثل خدمات التحويالت
الشخصية وسداد االستحقاقات الدورية والدفع اإللكتروني وغيرها من الخدمات المالية.
ولتسهيل نشر الخدمات المصرفية األساسية وتسهيل نفاذ األفراد إليها-:
 اتجهت العديد من المؤسسات المالية إلى االستفادة من التقنيات الحديثة من خالل تطوير عدد منالتطبيقات التي تسمح بخفض تكلفة االنتشار المصرفي وتقليل كلفة تنفيذ المعامالت المالية بشكل
ملحوظ وبما يسمح بانتشار هذه الخدمات لشرائح واسعة من السكان وتغطية نطاق جغرافي يشمل
المناطق النائية والريفية.

 االتجاه نحو التوسع في الخدمات المصرفية غير المستندة إلى الفروع ، Branchless Bankingممثلة في نشر وحدات الصراف اآللي( ، Automated Teller Machines )ATMsووحدات
نقاط منافذ البيع

 (Points of Sale) POSsوكذا االتجاه نحو تطبيق تقنيات الصيرفة

اإللكترونية ،المعتمدة على استخدام الهاتف المحمول .Banking Mobile
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 تحول اهتمام صانعي السياسات من مجرد تسهيل فرص نفاذ األفراد للخدمات المالية إلى مفهومالنفاذ الشامل للخدمات المالية  Inclusive Financial Accessوالقائم على استخدام التكنولوجيا
واالبتكارات المالية لخفض تكلفة المعامالت بما يسمح باتساع نطاق الخدمات المالية ليخدم
الشرائح الفقيرة من السكان إضافة إلى الشرائح التقليدية باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية

(صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2012 ،ص .)213

لالشتمال المالي ارتباط وثيق باالستقرار االقتصادي والمالي أو حتى باالستقرار السياسي
واالجتماعي ،ذلك أن الوصول للخدمات المالية ،يلعب دو ًار مهمًا في الحد من التقلبات في مستويات

االستثمار واالستهالك ،وبالتالي التقلبات في دورات األعمال ،وفي المقابل ،فإن حرمان فئات من

المجتمع من التمويل والخدمات المالية ،ينعكس سلباً على مستويات الفقر واالستقرار االجتماعي ،كما

أن غياب مثل هذه الخدمات المالية ،يدفع بالبعض إلى استخدام مصادر غير رسمية وما قد يصاحبها
من جرائم مالية وغياب الحماية للمستهلكين والمتعاملين ،وسيؤثر ذلك على مصداقية وموثوقية

الخدمات المالية (صندوق النقد العربي ،مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،
أكتوبر ،2012ص .)8
 5.3.1السياسات والقواعد التنظيمية لتحقيق االشتمال المالي.
 -يمكن للحكومة أن تؤدي دو اًر هامًا في تحقيق االشتمال المالي من خالل وضع أطر تنظيمية

ومؤسسية سليمة ،ودعم توفير المعلومات ،واعتماد تدابير مباشرة ،كتقديم اإلعانات وفرض شروط
إلزامية تتوخى تحقيق االشتمال المالي ،وتشير األدلة إلى دور الحكومة في وضع معايير اإلفصاح
والشفافية ،وتنظيم جوانب إدارة األعمال واإلشراف على آليات االنتصاف الفعالة لحماية المستهلك.

-

صاغ العديد من البلدان استراتيجيات لالشتمال المالي في شكل وثائق عامة أعدت استنادًا إلى

عملية تشاورية شملت مختلف هيئات القطاع العام و ازرات المالية والمصارف المركزية ،وشركات
خاصة ،مصارف تجارية ومؤسسات مالية غير مصرفية ،والمجتمع المدني مؤسسات التمويل
المتناهي الصغر ،وكثي ًار ما تتولى المصارف المركزية دور الريادة في وضع استراتيجيات االشتمال

المالي ،وقد وضعت جنوب أفريقيا ومالوي وزامبيا سياسة شاملة لالشتمال المالي ،وفي كينيا
إستعان المصرف المركزي بصناديق تطوير القطاع المالي وبالدراسات االستقصائية والبحوث التي
أجراها صندوق فنمارك االستئماني واالستراتيجية النموذجية هي التي تركز على هدف رئيسي،
فاستراتيجية نيجيريا( ،)2012على سبيل المثال ،تهدف إلى تقليص حجم االستبعاد المالي من 46

إلى  20في المائة بحلول عام .2020
 المبادئ التسعة لالشتمال المالي االبتكاري التي أقرها قادة مجموعة العشرين في عام 2010ترميإلى تهيئة بيئة مؤاتية سياسيًا وتنظيميًا لتحقيق االشتمال المالي بوسائل مبتكرة ومن بين هذه
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المبادئ إتباع نهج سياسية تعزز المنافسة وتقدم حوافز سوقية لتوفير سبل الحصول على التمويل
المستدام ،واستخدام طائفة واسعة من الخدمات الميسورة التكلفة وتحقيق التنوع في مقدمي
الخدمات ،وتشجيع االبتكار التكنولوجي والمؤسسي ،كوسيلة لتوسيع نطاق الوصول إلى النظام
المالي واستخدامه ،وحماية المستهلك وتمكينه من اإللمام بالشأن المالي وبناء قدراته في هذا

المجال.
-

واعتمدت الحكومات في بعض البلدان النامية مبادئ لتسترشد بها مؤسساتها التنظيمية في تعزيز
االشتمال المالي ،وقدمت مؤسسات تنظيمية في  46بلدًا ناميا التزامات محددة بموجب إعالن مايا،

وتعهدت هذه المؤسسات بااللتزامات التالية على وجه التحديد:

 وضع سياسة لالشتمال المالي تهيت بيئة مؤاتية لتوفير سبل فعالة من حيث التكلفة للحصول على
خدمات مالية تستفيد على نحو كامل من التكنولوجيا المبتكرة المالئمة وتخفض تكلفة الوحدة من

الخدمات المالية إلى حد كبير.


إنشاء إطار تنظيمي سليم ومتناسب يحقق األهداف التكميلية لالشتمال المالي ،واالستقرار المالي،
والسالمة المالية.




تعزيز حماية المستهلك وتمكينه.

وضع سياسة لالشتمال المالي استنادا إلى األدلة المستمدة من جمع بيانات شاملة وتحليلها واعداد
مؤشرات قابلة للمقارنة في الشبكة.

 -تؤدي الحكومات دو ًار بالغ األهمية في تشجيع تعميم االنتفاع بالخدمات المالية األساسية وتحقيق

االشتمال المالي عن طريق تقديم اإلعانات المالية واعتماد مجموعة متنوعة من التدابير المباشرة،

وتعتبر السياسات الرامية إلى توسيع رقعة استخدام ا لحسابات المصرفية فعالة بوجه خاص ،ومن
ذلك االشتراط على المصارف تقديم عروض لفتح حساب برسوم مخفضة أو زهيدة ،واإلعفاء من

المتطلبات المرهقة المتعلقة بالوثائق المطلوبة ،والسماح بتقديم خدمة المصرف المراسل وسداد
الرسوم الحكومية إلكترونيًا من الحساب المصرفي .ويمكن أن تفرض القواعد التنظيمية على

المؤسسات المالية التزامات تقضي بتعميم الخدمات باإلضافة إلى شروط أخرى من قبيل :إقراض

القطاعات ذات األولوية ،واإللزام بـ إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتقديم قروض للفقراء

بأسعار فائدة متدنية وأقساط سداد ميسرة وبدون هامش ربح ،و حظر االمتناع عن تقديم الخدمات
المالية األساسية للعمالء من الفقراء ،وحظر االمتناع عن تقديم الخدمات في مناطق معينة
-

وفيما يتعلق بالطلب على الخدمات المالية ،يمكن أن يؤدي تحسين مستوى إلمام المستهلك بالشأن

المالي وقدراته في هذا المجال ،وتمكينه ،إلى زيادة الطلب على هذه الخدمات،فاالعتماد على

التثقيف المالي الكتساب القدرة على إدارة ميزانية األسرة ووضع الخطط الحياتية ،وانتقاء المنتجات
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المالية المناسبة واتخاذ خيارات مستنيرة أكثر فيما يتعلق بتحويل األموال واستخدام التحويالت
يساعد المستهلك في التغلب على بعض التعقيدات المرتبطة باالستفادة من الخدمات المالية ،ومن
الممكن تعزيز القدرات والمعارف والمهارات المالية من خالل سياسات محددة األهداف ومصممة
تصميما جيداً ،فالتشجيع الفعال على اإللمام بالشأن المالي واكتساب ثقافة مالية يتطلب مشاركة
أصحاب المصلحة المتعددين مع الحكومات في االضطالع بدور قيادي تنسيقي ومساند
فعال(االونكتاد ،2014 ،ص.)23
 5.3.2التقدم المتحقق في إطار توسيع نطاق االشتمال المالي في األراضي الفلسطينية
بالنسبة للجهـــاز المصرفي
شهد الجهاز المصرفي العديد من الخطوات التطويرية الداعمة لتهيئة بنية مصرفية متينة وشاملة تسهم

في تعزيز االستقرار المالي واالشتمال المالي ،وتخفيض حجم المخاطر التي قد يتعرض لها ،وفيما يلي
تفصيل لهذه التطورات:
 .1تأسيس المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بموجب القرار رقم ( )68لسنة 2013
يمثل إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ركنا أساسيا من أركان شبكة األمان المالي ،من أجل تعزيز
شبكة األمان المالي وحماية المودعين وبالتالي الحفاظ على االستقرار المالي وتعزيز االشتمال المالي
و النمو االقتصادي في فلسطين ،إذ بموجب القانون ،تتولى هذه المؤسسة في حال تصفية أي

مصرف ألي سبب كان رد الودائع للمودعين في حدود سقف التأمين بشكل فوري ،بينما تستمر
إجراءات متابعة الحقوق المالية األخرى حسب القانون واجراءات التصفية ،وحسب نص المادة ()14

من قانون مؤسسة ضمان الودائع ،تساهم الحكومة بمبلغ  20مليون دوالر أمريكي ،بينما يساهم كل
عضو في المؤسسة بنسبة تبلغ  %0.3من مجموع الودائع المشمولة بالضمان لديه ،وفي ذات
السياق ،حصلت سلطة النقد على عضوية المؤسسة الدولية لضامني الودائع في تشرين الثاني 2013
 ،وذلك لالستفادة من الخبرات العملية ألعضاء المؤسسة التي تضم  132مؤسسة ضمان ودائع على

مستوى العالم (صندوق النقد العربي ،مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،
 2013ص.)14

وفي دراسة لياسر حمد ( ،)2015حول أثر إنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على

تطور الودائع ،دراسة ميدانية على البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين ،أظهرت وجود تأثير ايجابي
إلنشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع  ،يتمثل في زيادة إقبال المودعين في البنوك اإلسالمية
وزيادة تطور حجم الودائع ،وزيادة درجة الثقة لدى جمهور المودعين ،كذلك تقليل درجة المخاطر التي

تتعرض لها البنوك اإلسالمية ،وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي المصرفي ،وطمأنة المودعين بأن
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ودائعهم تخضع لنظام تأمين يراعي أحكام الشريعة اإلسالمية ،وأهمية المؤسسة الفلسطينية لضمان
الودائع في حماية المودعين.
وفي دراسة أخرى ألسامة النجار( )2008حول دور مؤسسات ضمان االئتمان في تعزيز قاعدة
االئتمان المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ( ،)2008-2006حيث ركزت الدراسة

على الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض كحالة ،وخلصت الدراسة إلى أن للصندوق دور
ايجابي في توسيع قاعدة االئتمان للمنشات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين خالل الفترة التي أعدت
فيها الدراسة.
 .2نظام خدمة المعلومات االئتمانية ()Credit Bureau
أعلنت سلطة النقد بتاريخ  13/4/2008عن إطالق هذه الخدمة على موقعها االلكتروني،
واتاحتها للمصارف من خالل الشبكة االلكتروني ة التي تربط سلطة النقد بالمصارف ،ويوفر هذا النظام
بيانات شاملة عن األفراد والشركات والمؤسسات المقترضة وكفالئهم وفقًا ألفضل الممارسات الدولية

في مجال خدمات االئتمان  ،وتعتبر عملية االستعالم بموجب هذا النظام عملية إجبارية لغايات
استكمال إجراءات دراسة طلب االقتراض (سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2008 ،ص ،)65ويتيح هذا
النظام للمصارف ومؤسسات االقراض االستفادة من خمسة مزايا أساسية ،تتمثل في :إمكانية االستعالم
عن تصنيف عمالئها على نظام الشيكات المعادة ،وتفسير التصنيف ،ومعرفة ما إذا كان العميل

ال على قروض من المصارف أو مؤسسات اإلقراض ،وما إذا كانت عليه أقساط مستحقة غير
حاص ً
مدفوعة ،وأخي اًر تاريخ تعامل العميل مع الجهاز المصرفي ،وتمكن هذه المزايا الشركات من اتخاذ

قرارها بدقة في التعامل مع العمالء ،وتحديد سياسة واستراتيجية وشروط التعامل مع كل فئة (سلطة

النقد،التقرير السنوي ، 2013،ص ،)68ورغم حصول تطور ووجود برامج حالية لتطوير نظم

أنه يقدر بأن أكثر من  90في المائة من بنوك
المعلومات االئتمانية في عدد من الدول العربية ،إال ّ
الدول العربية الزالت تعتمد على نظام داخلي لتقييم الجدارة االئتمانية للمقترضين ،وأقل من  50في

المائة تستعمل نظامًا آليًا لتصنيف المقترضين) (Scoringمقابل حوالي  20في المائة يستخدم نظامًا

أوتوماتيكيًا لمعالجة طلبات القروض ،حيث أن حث البنوك والمؤسسات التمويلية على استخدام النظم
اآللية لتصنيف المقترضين ومعالجة طلبات القروض ،تساهم في تسهيل وتسريع عملية تقييم القروض
وتزيد من شفافيتها ،كذلك من المفيد أن تدلي البنوك بأسباب رفض طلبات القروض للمقترضين لحثهم
على معالجة أسباب الرفض لتحسين جدارتهم االئتمانية (صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي
العربي الموحد ( ،)2013المحور العاشر ،ص.)229
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 .3نظام التسويات اإلجمالية الفورية (براق)
أحرزت سلطة النقد تقدما ملموسا في مجال تطوير نظم الدفع في الجهاز المصرفي الفلسطيني،
بعد إطالق العمل بنظام البراق في تشرين الثاني من العام  ،2010الذي شكل قفزة كبيرة في هذا
المجال ،باعتباره العمود الفقري لنظم الدفع في فلسطين  ،فقد عملت سلطة النقد على خفض مخاطر
السيولة المرتفعة في النسخة األولى ،وبعد االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من نظام التسويات الفورية
بنجاح في العام  ،2010تم إطالق النسخة األكثر تطو ًار من نظام التسويات الفورية براق ""Hybrid

اعتبا ًار من  25/9/2011ذلك بالتعاون مع البنك الدولي  ،وتوازي النسخة الجديدة لنظام براق بين
مخاطر السيولة المنخفضة في نظام التسويات اآلجلة ( Differed Netting Settlement

 )Systemومخاطر االئتمان المنخفضة في نظام التسويات الفورية ( Real Time Gross
( ، )Settlement Systemسلطة النقد ،التقرير السنوي ، )2011،يأتي هذا المشروع في إطار تهيئة
بنية تحتية مالية قوية وفعالة لتدعيم االستقرار المالي في فلسطين من خالل ضمان سالمة عمليات

التقاص والتسوية للعمليات المالية كبيرة الحجم التي تتم في السوق المالي ،وبما يتوافق مع توصيات
صندوق النقد الدولي وهيئة اآليوسكو ،وبنك التسويات الدولية .ويهدف هذا المشروع إلى ضمان تسوية
كافة العمليات المالية من خالل نظام التسويات براق ،وبما يوفر لسلطة النقد أدوات اإلشراف الالزمة
لتفعيل دورها كبنك مركزي (سلطة النقد ،التقرير السنوي .)2012 ،
 .4إنشاء رقم الحساب المصرفي الدولي-اآليبان ( ) IBAN
أطلقت سلطة النقد رقم الحساب المصرفي الدولي (اآليبان) اعتبا اًر من  ،7/7/2012ويهدف هذا

المشروع إلى إجراء تنظيم دولي وموحد ومتعارف عليه لطول وعدد خانات الحساب البنكي للعمالء،
وبما يتوافق مع المعايير الدولية للحساب المصرفي ،الصادرة عن منظمة االيزو( ISO Standard

 )13616وتوصيات أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،وذلك للتوافق
مع المعايير الدولية لتنميط أرقام الحسابات المصرفية في فلسطين ،وتسهيل معالجة الحواالت

المصرفية الداخلية والخارجية عبر مرورها من خالل األنظمة اإللكترونية ،وخفض عدد الحواالت
المعادة بسبب تباين أو اختالف أرقام الحسابات ،وبموجب هذا النظام يتم التحويل اإللكتروني لألموال
بسهولة ودقة وموثوقية عالية بين المصارف العاملة في فلسطين ونظرائها في مختلف دول العالم ،وقد

عملت المصارف على تعديل أنظمتها وأرقام حسابات العمالء بما يتوافق مع الترميز الممنوح
لفلسطين ،والذي يتكون من  29خانة )رمز الدولة مكون من حرفين ( ،)psوخانة الفحص تتكون من
رقمين ،ورمز المصرف يتكون من الحروف األربعة األولى الواردة في ترميز سويفت الخاص

بالمصرف ،ورقم الحساب المصرفي للعميل يتكون من  21رقم و/أو حرف) ،وفي ذات السياق ،تم
تفعيل خدمة فحص رقم «اآليبان » للحواالت الصادرة من خالل الموقع اإللكتروني لسلطة النقد
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اعتبا ار من  ،8/8/2012ومن المتوقع أن يحقق مشروع االيبان فوائد عديدة منها ،تعزيز سالمة
المعلومات المالية المصاحبة للحواالت المصرفية ،تسهيل إجراءات تحويل المصارف لمدفوعاتها
المحلية والدولية  ،خفض التكاليف وتحسين القدرة التشغيلية لتنفيذ الحواالت المالية داخل أنظمة
المصارف( ،سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2012 ،ص .)62
 .5إنشاء المفتاح الوطني االلكتروني
اعتمدت سلطة النقد الفلسطينية التعليمات والقواعد التشغيلية لنظام المفتاح الوطني االلكتروني
خالل العام  ،2014واصدار اللوائح التنظيمية والتعليمات والسياسات التي تنظم عمل األعضاء
المشاركين في المفتاح الوطني ،وتحديد طبيعة العالقة مع شركات الدفع العالمية مثل في از وماستر
كارد ،وقد شرع بالمرحلة األولى لفحص النظام مع ثالثة مصارف ،ويتوقع خالل العام  2015إطالق

النظام للعمل بشكل مرحلي ،كما تم العمل مع شركات الدفع العالمية لدراسة إمكانية تطبيق خدمات

الدفع من خالل الهاتف المحمول في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية من ضرائب ورسوم وغيرها،
ومن المتوقع أن يعمل هذا المشروع ع لى مزيد من التطوير ألنظمة الدفع االلكترونية في فلسطين من
خالل إنشاء مقسم آلي وطني يعمل على ربط كافة الصرافات اآللية ونقاط البيع في قاعدة بيانات

موحدة  ،ويشجع المصارف العاملة في فلسطين على إصدار بطاقات الدفع الدائن ة والمدينة بتكاليف
منخفضة نسبيا ،ويعمل على زيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع المسبق مما يعزز االشتمال
المالي في فلسطين بحيث يمكن كافة الشرائح االجتماعية من الوصول إلى الخدمات المصرفية خاصة

في المناطق النائية والبعيدة التي ال يتوفر فيها فروع لكافة المصارف ،بحيث يكون بإمكان المواطن
االستفادة من اقرب فرع مصرف يعمل في منطقته دون الحاجة إلى التوجه الي مراكز المدن الكبرى
لتنفيذ عملياته المصرفية (سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)64

وقد بينت دراسة لنادية عبد الرحيم ( ،)2010حول تطور الخدمات المصرفية ودورها في تفعيل

النشاط االقتصادي –دراسة حالة الجزائر ،-أن للخدمة المصرفية الحديثة انعكاس كبير على النشاط
االقتصادي ،بل إن الخدمة المصرفية دالة في مستوى التقدم والتطور االقتصادي ألي مجتمع.
 .6إنشاء نظام المقاصة اآللي
بدأت سلطة النقد العمل بنظام التقاص اآللي  ،Perago Clearاعتبا ًار من تاريخ ،7/9/2014

الذي يشكل المكون الثاني(إلى جانب نظام التسويات اإلجمالية الفورية) في نظام التحويل اآللي ،وذلك
من خالل ا لتعاون الفني مع البنك الدولي والبنك المركزي اإليطالي وبتمويل مالي من صندوق النقد
العربي والمصارف ،ويهدف هذا النظام إلى ضمان توفر أنظمة آمنة وفعالة لتنفيذ عمليات تقاص
الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة األخرى لخدمة السوق الفلسطيني ،حيث يضمن هذا النظام تنفيذ
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عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة األخرى بشكل آلي وحديث وسريع وأكثر أمانا ،ويأتي
ذلك في إطار تنفيذ الركيزة الثالثة من ركائز تطوير نظام المدفوعات الوطني ،ويسهم هذا النظام في
أتمتة عمليات تقاص الشيكات وأدوات الدفع بالتجزئة من خالل توفر آليات ربط مباشر لألعضاء،
وبما يمكنها من استخدام بنية تحتية آمنة ،ومراقبة عملياتها بشكل فوري ،وعلى المدى المتوسط

سيشكل منظومة متكاملة لتحديث وتطوير عمل أدوات الدفع بالتجزئة وامكانية إدخال مدفوعات
ال من خالل النظام الجديد(،سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2014 ،ص.)65
الحكومة مستقب ً
 .7برنامج الدفع من خالل أجهزة الخلوي
يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق االشتمال المالي ،وسيساهم بتنمية االقتصاد من خالل توفير
وسائل دفع الك ترونية حديثة وقليلة المخاطر ،وتتوافق مع معايير قاعدة "اعرف عميلك" ،وفعالة من
حيث االنتشار والوصول إلى مختلف الشرائح االجتماعية الفلسطينية ،وسيتمكن المشتركون من تنفيذ

لعمليات التحويل المالية ضمن سقوف محددة مسبقاً باستخدام وسائط االتصال المحمولة،

وبمواصفات أ منية عالية ،وبما يتوافق مع تعليمات سلطة النقد الخاصة بعمليات التحويل ،وذلك
بالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين ومشغلي خدمات االتصال المحمولة في فلسطين ،وفي

إطار تنفيذ هذا البرنامج ،تم خالل العام  2012إعداد مقترح مشروع مقدم إلى أحد المؤسسات
الدولية الممول ة ،وذلك بهدف توفير دعم جزئي للمشروع على عدة مراحل ،ومن المتوقع استكمال
تنفيذ المشروع خالل األعوام المقبلة (سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2012 ،ص.)63
 .8مشروع الربط الجغرافي
تم االنتهاء من مرحلة التأسيس لمشروع الربط الجغرافي ( )GISالمتعلق بمواقع تفرع المصارف

وشركات الصرافة ومؤسسات اإلقراض المتخصص ،وربطها مع جميع الخدمات المالية التي تقدمها،
بهدف إنشاء خارطة إرشادية حول مواقع تقديم الخدمات المالية على مختلف أنواعها ،بما في ذلك
تحديد مواقع أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع وغيرها ،والتي سيتم توفيرها ألي مستخدم أو طالب

للخدمة(سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2010 ،ص.)42
 .9بناء إستراتيجية وطنية لالشتمال المالي

وقعت سلطة النقد الفلسطينية مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال في شهر شباط ،2014
إلنشاء االسراتيجية الوطنية لالشتمال المالي ،بدعم من مؤسسة التحالف العالمي لالشتمال المالي
( ،) AFIوتهدف هذه االسراتيجية إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات
والمنتجات المالية وذلك من خالل توحيد جهود كافة الجهات المشاركة باالسراتيجية لتعريف المواطنين

بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها واالستفادة منها لتحسين ظروفهم االجتماعية
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واالقتصادية لتحقيق االستقرار المالي واالجتماعي ،ومن أهداف االسراتيجية أيضًا جسر الفجوة في

التثقيف المالي بالطرق المثلى من خالل تعاون كافة األطراف المشاركة باالسراتيجية ،وتعزيز حماية

حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خالل إعداد السياسات والتعليمات ذات العالقة وتعريف
المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليي ن والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم ،وتعمل سلطة النقد وهيئة
سوق رأس المال كشريكين على قيادة الجهود لبناء هذه االسراتيجية وبمشاركة األطراف ذات العالقة

ضمن خطة واضحة المعالم ،ووفقًا للمبادئ الرئيسة لتحقيق االشتمال المالي المعتمدة من قبل
مجموعة العشرين ( ،)G20والبنك الدولي ( ،)WBومؤسسة التحالف العالمي لالشتمال المالي

( ،) AFIوكذلك المبادئ الرئيسة إلنشاء استراتيجية وطنية للتثقيف المالي المعتمدة من قبل منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OECDوستستغرق خطة بناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي
في فلسطين نحو عامين ) ،)2016–2014على أن يتم تنفيذ هذه االستراتيجية على مرحلتين:
األولى ،تستهدف القطاعات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ،وتنفذ هذه

المرحلة خالل خمس سنوات .والثانية ،تشمل كافة القطاعات األخرى بما فيها القطاعات الخاصة
والعامة وأي قطاع له عالقة بموضوع االستراتيجية ،وتنفذ هذه المرحلة خالل ثالث سنوات ،وقد تم
عقد االجتماع األول للجنة التوجيهية لبناء االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي في شهر نيسان

 ، 2014ويرأس اللجنة التوجيهية كل من سلط ة النقد وهيئة رأس المال ،وعضوية كل من جمعية
البنوك ،و ازرة التربية والتعليم العالي ،جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية ،الشبكة الفلسطينية
لإلقراض (شراكة ) ،وكالة الغوث الدولية ،بورصة فلسطين ،االتحاد الفلسطيني لشركات األوراق المالية،
واتحاد شركات التأمين(سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2014 ،ص .)69

 .11حمـــالت التوعية المالية والمصرفية
رفع مستوى الثقافة المصرفية لدى جمهور المواطنين بما يحقق فهمًا أوسع لطبيعة وأنواع وشروط

الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف ،إلى جانب رفع المصارف مستويات اإلفصاح والشفافية

بشأن خدمات ها المصرفية المقدمة للجمهور بما يوفر معلومات واضحة وسهلة الفهم ،تمكن المواطن
من المفاضلة بين الخدمات المقدمة من المصارف.
ولهذا الغرض تم استحداث دائرة جديدة باسم دائرة عالقات الجمهور وانضباط السوق ضمن
دوائر مجموعة االستقرار المالي في سلطة النقد ،وفقًا لما جاء في التعميم رقم ( ،)85/2011بتاريخ

 ، 19/5/2011تشرف هذه الدائرة على توعية وتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم في التعامل
المصرفي ،كما تختص الدائرة بمتابعة شكاوى المواطنين ،حيث ألزمت المصارف بموجب التعميم رقم
( )68/2011بتاريخ  27/4/2011بضرورة الرد على شكاوى الجمهور بموجب كتاب رسمي ،وذلك
انسجاماً مع توجهات سلطة النقد لتحقيق المزيد من الشفافية والمهنية في تعامل المصارف مع
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الجمهور ،وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق االشتمال المالي والوعي المصرفي ،وتمكن المواطنين
من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المتوسط والمح دود من فتح حساب مصرفي لالستفادة من الخدمات
المصرفية التي يقدمها الجهاز المصرفي ،وبتكاليف منخفضة تناسب الفئة المستهدفة ،وتشجعهم على
التعامل مع المصارف( ،سلطة النقد ،التقرير السنوي.)2011،

 -حملة حساب لكل مواطن ،حيث إطالق حملة توعية تتعلق بتعليمات "حساب لكل مواطن /الحساب

األساسي"  ،تهدف إلى تحقيق أهداف االشتمال المالي والوعي المصرفي وتمكين المواطنين من الطبقة
الفقيرة وذوي الدخل المتوسط والمحدود من فتح حساب مصرفي لالستفادة من الخدمات المصرفية التي

يقدمها القطاع المصرفي وبتكاليف منخفضة تناسب الفئة المستهدفة بحيث تشجعهم بشكل كبير على
التعامل مع القطاع المصرفي ،وتهدف حملة التوعية إلى تعريف المواطنين بمميزات الحساب أعاله
وحث الفئات المستهدفة على فتح حساب أساسي لدى المصرف (سلطة النقد ،التقرير السنوي،

 ،2012ص.)61

 أطلقت سلطة النقد فعاليات األسبوع المصرفي الثاني لألطفال والشباب ،للفترة من 21- 16/3/2013في الضفة الغربية وقطاع غزة وبمشاركة المصارف المرخصة ،وو ازرة التربية والتعليم
ووكالة الغوث الدولية ،حيث قام موظفو فروع المصارف بزيارة  1681مدرسة وتوزيع ما يقارب

 175,000ألف نشرة تثقيفية موحدة أعدت خصيصاً لهذا األسبوع ،باإلضافة إلى قيام الطلبة بزيارة
كافة فروع المصارف (سلطة النقد ،التقرير السنوي ،2013 ،ص.)73

مما سبق يمكن القول أن البنية التحتية المصرفية الفلسطينية أصبحت مهيئة لتعزيز االشتمال

المالي القائم على االبتكارات المالية والمصرفية التي ترتكز على التطور التكنولوجي ،والنظم الحديثة،
اال أنه ما زال لدينا الكثير من الجهود المطلوبة في اطار تنويع هذه الخدمات المالية ،وتخفيض
تكلفتها ،وحماية مستخدميها ،وتوعيتهم ماليًا ومصرفيًا.
وفي نشرة أخر المستجدات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي تصدرها المجموعة االستشارية
لمساعدة الفقراء (سيجاب) ،حول صناعة التمويل األصغر في المنطقة خالل الفترة من
أغسطس/أب 2009/إلى مارس/آذار  2010تطرقت ألهم التطورات واالنجازات في األراضي
الفلسطينية والتي كان منها:
 -الموافقة على إستراتيجية وطنية للتمويل األصغر  ،وافقت سلطة النقد الفلسطينية على إستراتيجية

وطنية للتمويل األصغر في يناير /كانون الثاني  ، 2010وتدعو اإلستراتيجية التي تم إعدادها
بمساندة من برنامج توسيع نطاق الخدمات المالية المستدامة (إسعاف) إلى بذل شتى الجهود بين
المانحين وسلطة النقد لمساندة توسيع صناعة التمويل األصغر واستدامتها
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 مبادرة االدخار لتوسيع إمكانية الوصول إلى حسابات ادخار في غزة ،يقوم مصرف شوربنكانترناشيونال بالتعاون مع ثالثة بنوك شريكة بتنفيذ مبادرة االدخار التي تهدف الى توسيع نطاق
فرص االدخار المتاحة لفئات السكان التي تعاني نقص الخدمات المصرفية وال سيما الشباب،
واألسر الفقيرة وأصحاب المشروعات الصغرى ،وبصفة أساسية في غزة ،ويتوقع شوربنك مساعدة
أكثر من  20ألف أسرة من اآلسر التي تعاني نقص الخدمات المصرفية على فتح حسابات ادخار
من خالل هذه المبادرة
 برنامج توسيع نطاق الخدمات المالية المستدامة (إسعاف) يتوقع توسيع نطاق الخدمات لما ال يقلعن  38ألف آسرة معيشية بحلول عام  ،2011ويساند إسعاف وهو برنامج مدته ثالثة أعوام تقوده
أكاديمية التطوير التربوي ( ،)AEDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة
ال من خالل مجموعة متنوعة من اإلجراءات التدخلية على
في جهودها لبناء قطاع مالي أكثر اشتما ً

مستوى العمالء والمؤسسة والهيئة التنظيمية ،وتساعد األكاديمية ،برنامج التمويل األصغر ريادة
التابع لمؤسسة ( )CHFفي التحول إلى مؤسسة مالية غير مصرفية ذات نهج تجاري ،ويقدم
البرنامج من خالل شريكه في التنفيذ ،مصرف شوربنك إنترناشيونال ،مساعدة فنية إلى بنك فلسطين
لدخول سوق التمويل األصغر في األراضي الفلسطينية

 الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض يدرس دخول مجال التمويل األصغر ،وحتى نهايةمارس/آذار  2010وافق الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض ،وهو برنامج تسانده
الوكالة األلمانية للتعمير ،والمفوضية األوروبية ،وبنك االستثمار األوروبي ن على أكثر من 1300

مليون يوروا منذ إنشائه ،وزيادة على ذلك يساهم برنامج تدريب مصرفي شامل في التطوير المستدام
للقطاع المصرفي الفلسطيني  ،ويعتزم الصندوق توسيع عملياته لتشمل مجال التمويل األصغر في
عام ( 2010سيجاب.)2010 ،

ســـلطة ا لنقد الفلسطينية أولت قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا لما له

من دور أساسي في تطوير االقتصاد الوطني ،وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتنويع
مصادر الدخل وتشجيع الريادة باعتبارها رافداً أساسيا لسوق العمل ،إذ تشكل هذه المشاريع ما

نسبته  %91من إجمالي المشاريع القائمة في فلسطين وتساهم بحوالي  %55من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وقد عقد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي  2013في أريحا تحت عنوان )تطوير
قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل) ،ومن األهداف

الرئيسية للمؤتمر زيادة اال هتمام وتمتن اإلدراك بأهمية هذا القطاع باعتباره أهم روافد عملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية المستدامة ،وتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ورفع

جاهزيتها من خال توفير السبل المناسبة لها للوصول لروافد االقتراض والتمويل من المؤسسات
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المالية والمصرفية ،باإلضافة لدعم الحوار والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ،وتذليل
العقبات وخفض الشروط المصرفية لتسهيل عملية إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وفي
إطار نهج سلطة النقد القاضي بتطوير آليات العمل واألنظمة واألدوات الرقابية المعمول بها،
وتسهيل سبل نفاذها إ لى مصادر اإلقراض من المؤسسات المصرفية والمالية لتنفيذ مشاريعها

االستثمارية ،لتحسن األوضاع االقتصادية للمواطنين وتحقيق الرفاهية االجتماعية بالحد من
البطالة ومستويات الفقر في المجتمع الفلسطيني ،ورغبة في رصد المخاطر المختلفة المحيطة
بمختلف القطاعات االقتصادية ،عملت سلطة النقد على توفير قاعدة معلومات شاملة ومحدثة عن

المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،تشتمل على معلومات كاملة عن المحفظة التمويلية لهذا القطاع،

وينطوي إنشاء وتطوير هذه القاعدة على العديد من الفوائد يمكن إجمال البعض منها بما (سلطة
النقد ،التقرير السنوي ،2013 ،ص  )63يلي:


زيادة درجة تغطية سجل المعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشدين ،وذلك

بتضمينه مزيدًا من المعلومات االئتمانية حول المنشأت الصغيرة والمتوسطة ،األمر الذي سينعكس
على تحسن ترتيب فلسطين في تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي.


تعزيز قدرات وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى مصادر اإلقراض من

المؤسسات المالية والمصرفية.

 تعزيز مبادئ االشتمال المالي من خالل تسهيل وتوفير الخدمات المصرفية لقطاع واسع من
المنشآت.

 تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ورفع جاهزيتها من خالل توفير السبل
المناسبة لها للنفاذ إلى أسواق الجديدة.
 تحقيق الفائدة القصوى من مؤسسات ضمان القروض العاملة في فلسطين وتفعيل دورها
لصالح قطاع المنشآت وذلك من خال التوسع في منح قروض جديدة.

 تعزيز الكفاءة التشغيلية لأليدي العاملة والحد من ظاهرة البطالة وتفشي الفقر في المجتمع
الفلسطيني.
 إدارة المخاطر االئتمانية المحيطة بالقطاع وبالتالي التقليل من حجم التعثر.

 زيادة فرص النفاذ للمؤسسات المالية من خال التشريعات التي تلبي الشروط والضمانات
وتضمن حقوق األطراف المختلفة ،وتتوافق أيضا مع الممارسات الفضلى بإدارة مخاطر
التمويل  ،باإلضافة لتفعيل دور مكتب االستعالم االئتماني وبالتالي إزالة العقبات التي تواجه
القطاع.
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 العمل على ضم جزء كبير من هذه المنشآت إلى النظام المالي في ظل الظروف الراهنة التي
يتعاملون بها وبالتالي رفع كفاءة أصحاب هذه المشاريع اإلنتاجية والمالية.
كما ويمكن للعدي د من الجهات استخدام هذه القاعدة وبالتالي التمتع واالنتفاع بهذه الفوائد ،ومنها:
سلطة النقد الفلسطينية ،والجهاز المصرفي ،ومؤسسات اإلقراض المتخصصة ،وجمعية البنوك،
وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة بالقطاع،

والمؤسسات المالية المحلية والدولية ،والجهات األكاديمية والبحثية ،وغيرها.
وفي مبــادرة ذات عالقة بالموضوع أعلن بنك فلسطين بتاريخ  17/8/2015عن تخصيص مبلغ
 200مليون دوالر ،لتمويل منشآت ومشاريع صغيرة ومتوسطة ،إيمانا منه بان هذه المنشآت هي
المحرك األساسي لالقتصاد الفلسطيني ،فهي تمثل ما يزيد عن  %90من مكونات االقتصاد
الفلسطيني ،وتوظف ما يزيد عن  %87من القوى العاملة في فلسطين ،وتساهم في تخفيف حدة
البطالة في المجتمع.))http://www.maannews.net/Content.aspx?id=793007 ،]20/8/2015[( ،

وتوصلت مذكرة نقاش مركزة رقم ( )39عام ( ،)2006للمجموعة االستشارية لمساعدة
الفقراء بالعالم ( )CGAPبعنوان " تحقيق االشتمال المالي في عام  "2015ألربعة اتجاهات من
شأنها أن تساعد على إتاحة فرص الحصول على الخدمات المالية وهي
 .1التكنولوجيا الالسلكية
على مدى العقد القادم ،سيصبح االمتداد واسع النطاق لالتصال الالسلكي من أكثر التغيرات
التكنولوجية أهمية حيث يمكنه أن يفتح الباب أمام الحصول على الموارد المالية لعدد كبير من

المستبعدين ،حتى في البلدان األكثر فق اًر ،فالتكنولوجيا الالسلكية يمكنها أن تقلص جذريًا من تكاليف
ال للخدمة في أي وقت ،ومن أي مكان ،وذلك للعمالء من شديدي الفقر،
المعامالت ،وأن توفر وصو ً

والقاطنين في أماكن نائية ،ووفقًا لتقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية و الالسلكية ( )ITUفإن

ال على نصف السكان في البلدان منخفضة الدخل يتواجدون بالفعل ضمن مدى تغطية
ما يزيد قلي ً
الخدمة الالسلكية ،وتعتزم مبادرة االتحاد الدولي لالتصاالت رفع نسبة ( ربط العالم معاً ) السلكية

والالسلكية تحت عنوان التغطية إلى  %100بحلول عام  ،2015ومن شأن هذا االتصال واسع
االنتشار أال يؤدي إ لى تغيير في تدفق المعلومات فحسب ،بل في تقريب فرص الحصول على
الخدمات المالية من األحياء السكنية التي يقطنها الفق ارء.

 .2الحكومات النشطة
يعتقد غالبية مجتمع التمويل األصغر أن أفضل دور للحكومة هو خلق بيئة سياسات مواتية لخدمات
التمويل األصغر وعدم تقديمها مباشرة ،على األقل فيما يتعلق باالئتمان ،إال أنه في البلدان التي توجد
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بها حكومات شعبية  ،تزداد مشاركة الحكومة في تقديم الخدمات المالية إلى الفقراء بصورة مباشرة،
فمثال في بلدان أمريكا الالتينية ذات األنظمة الشعبية ،بدأت تنشأ برامج ائتمان جديدة تابعة للدولة،
الحكومة الفنزويلية أعلنت عن عزمها استثمار  223مليون دوالر أمريكي ،إلنشاء  800من البنوك
الصغرى المجتمعية الجديدة ،كوسيلة لتحقيق المزيد من االشتمال المالي ،ومن الخيارات األخرى

لسيطرة الدولة  ،مطالبة المؤسسات بإقراض القطاعات االجتماعية ذات األولوية كما في الهند
وكولومبيا ،فإذا ما تسلحت الحكومة بإرشادات من الممارسات الجيدة ،فانه بإمكانها تقديم تلك
الخدمات مباشرة والنجاح في ذلك ،ومن الممكن أن تستمر الحكومات في الخضوع بشكل طبيعي إلى
الضغط االجتماعي والسياسي الهائلين لتقديم قروض مدعمة غير قابلة للتحصيل.

 .3األطراف الدولية الجديدة الفاعلة
تسعى الجهات المانحة الت قليدية إلى االبتكار والتكيف مع األدوار الجديدة ،حيث إنها تركز على
الفقراء الذين ال تصل إليهم خدمات التمويل األصغر القائمة ،وتقوم بتجربة تطبيق برامج للتحويالت
االجتماعية ،وذلك حتى في البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من حكومات ضعيفة أو فاسدة ،حيث

تحول المنح م باشرة إلى الفئات شديدة الفقر من خالل النظام المالي ،وتقدم الخدمات المالية الرسمية
إلى أكثر األسر المعيشية فق ًار وتربطها بنظام مدفوعات األفراد ،وتنجح في العمل على نطاق واسع في

عدد من البلدان منخفضة الدخل ،وتستمر مشاركة النشطاء الدوليين والمشاهير ،ويواصلون مناصرتهم

ال من االكتفاء بالدعوة إلى مزيد من
لتوفير فرص الوصول الدائمة وطويلة األجل للموارد التمويلية ،وبد ً

المعونات ،فإنهم يتصدون لقضية أكثر دقة ،وان كانت أكثر ضخامة ،تتمثل في جعل المعونات أكثر
فاعلية ،مثال في عام  2004أطلقت اوكسفام ( )Oxfamحملة على موقع الويب الخاص بها قدمت
فيها بديالً لهدايا الكريسماس التقليدية ،حيث عرضت إرسال حاضنة دجاج إلى إحدى األسر في بلد

نام مقابل  10جنيهات إنكليزية (المملكة المتحدة) ،أو ماعز مقابل  24جنيهاً إنكليزيًا ،أو ناموسيات
مقابل  15جنيهاً ،أو طعام لمدة شهر مقابل  25جنيهاً إنكليزيًا فقد أبدت الجهات المانحة اهتمامًا
متزايداً بتقديم التحويالت النقدية مباشرة إلى الفئات األكثر فق اًر ،ومما يعطي حاف ًاز قويًا للجهات المانحة
ألن تسلك هذا المسلك ،ضعف حكومات تلك البلدان أو فسادها.

 .1األنظمة الدولية
يؤثر عدد متزايد من المعايير والقوانين الم الية الدولية بالفعل على األنظمة المالية في البلدان النامية،
وغيرها من البلدان المندمجة بشكل أفضل في التجارة الدولية ،وقد وضعت تلك المعايير هيئات دولية

ال تمثل فيها تلك البلدان النامية سوى ثقل ضئيل ،وناد اًر ما يوضع في االعتبار إتاحة فرص الحصول

على الخدمات ا لمالية عند وضع تلك المعايير ،فتدابير مثل مبادرات مكافحة غسل األموال ومحاربة
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تمويل اإلرهاب ،وشهادات اعتماد مكتب مراقبة الممتلكات األجنبية ،واتفاق بازل المتعلق برؤوس
األموال ،تهدف إلى تحديد بنية مستقرة للنظام المالي العالمي ،ويتم التصديق عليها على مستوى متعدد
األطراف ،فإذا ما أخفق أحد البلدان في تطبيقها فمن الممكن تجميد بعض الجوانب المهمة بالنسبة لها
في النظام المالي الدولي ،وتتطلب قواعد التعرف على العميل من المؤسسات المالية جمع مختلف

المعلومات المحددة للهوية من جميع العمالء واإلبالغ عنها ،وربما تجعل تكلفة االمتثال لتلك القواعد
والمعامالت والحسابات الصغيرة غير مجدية ،ما لم يتم اإلعفاء من تلك المتطلبات ،كما تضع اللوائح
التنظيمية أيضًا حدودًا على نوعية الجهة التي يمكنها تقديم الخدمات ،وقد اضطر المجلس العالمي
لالتحادات االئتمانية إلى نقل أعماله من الشركات األصغر حجمًا العاملة في مجال تحويل األموال

بالبلدان النامية إلى الشركات الموجودة بالواليات المتحدة ،نظ ًار لعدم مقدرة الشركات الصغيرة على

تلبية متطلبات اإلبالغ في بلدانها ،ففي الصومال ،التي تعد من أكبر الدول اعتماداً على التحويالت،

يرسل مليون صومالي يعملون بالخارج بليون دوالر أمريكي إلى الوطن كل عام ،أي ما يساوي ثلثي
إجمالي الناتج المحلي ،وما يزيد بمقدار  10مرات على قيمة الصادرات في عام  ،2004وقد جمدت

أصول أكبر شركات ،تحويل األموال في الصومال في أواخر  2001بسبب مزاعم ارتباطها باإلرهاب،
وحالت تكاليف الحصول على التراخيص ،والحد األدنى لرأس المال ،والتكنولوجيا دون دخول

المؤسسات األصغر حجمًا إلى ذلك السوق وزادت بصورة كبيرة من تكلفة التحويالت في الصومال،

وتزعم بعض القوانين والمعايير أنها تستند إلى المخا طر ،مما يسمح بالمرونة في تطبيقها في الظروف

المحلية ،بحيث يمكن للحكومات الموازنة بصورة مناسبة بين السالمة وبين إتاحة الفرص ،ولكنه

عملياً ،يوجد دائمًا ضغط كبير لحمل البلدان النامية على الموافقة على معايير ،وضعت من أجل
البلدان المتقدمة وطبقت فيها  ،والتوافق معها .ومن الممكن أن يؤدي التطبيق الصارم لنهج غير
مناسب يستند إلى القواعد – إلى تفاقم الهوة بين الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية في البلدان

النامية.

 5.3.3التوصيات لتحسين فرص الوصول للخدمات المالية والمصرفية والتمويل
استناداً إلى التحديات وتجارب الدول العربية المختلفة يمكن اقتراح عدد من التوصيات لتحسين

فرص ال وصول للخدمات المالية والمصرفية والتمويل في الدول العربية(،صندوق النقد العربي،
التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2012 ،ص:)241

 -ضرورة رسم وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتطور النفاذ للخدمات المالية والمصرفية ألكبر عدد من

السكان في الدول العربية ،وذلك من خالل انتشا ر أوسع للحسابات البنكية ،بالدرجة األولى.
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 تطوير األطر التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تمكن النفاذ للخدمات المالية بدون عقبات سعريةأو غير سعرية من خالل المصارف التجارية ،مع تيسير اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تحفز
التوسع في استخدام الخدمات المصرفية والمالية من خالل التقنيات الحديثة واالبتكارات كالتليفون
المحمول.

 -اعتماد نموذج حديث ومتطور إلنشاء شركات التمويل األصغر ( )Microfinance Enterprises

وتمكينها من النفاذ إلى شرائح أوسع من السكان ،مع وضع إطار رقابي واشرافي عليها ،وتطوير
التشريعات المتعلقة ب حماية المستهلك والتحفيز على المنافسة بين مختلف موردي الخدمات المالية.

 تطوير سوق التمويل اإلسالمي عن طريق تبني اإلطار القانوني والتنظيمي المالئم بما يسمحبنشاط مؤسسات التمويل اإلسالمي وقيامها بدور مهم في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية

الصغر وتوفير النف اذ للتمويل العقاري في الدول العربية واالستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في هذا
المجال لزيادة مستويات النفاذ لهذه الخدمات في ضوء ارتفاع مستويات الطلب على هذه النوعية من

الخدمات .
البنك اإلفريقي للتنمية المؤسسة المالية األولى في القارة الس مراء ،أطلق مبادرة ال تزال جارية ،تحت
عنوان األقصى لفوائد مدخرات هم ،من اجل الرفع من اإلنتاجية ،والمساهمة في خلق فرص عمل ،ومن
ثم التنمية ،واعتبر أن المالية الجزئية ،والخدمات المصرفية النقالة أو التي تستهدف الريفيين

والمزارعين ،تعتبر من الحلول البديلة لتعزيز الشمول المالي في القارة السمراء ،والتي سجلت تقدم كبير
بخصوص الخدمات الم صرفية المقدمة عبر الهاتف الجوال ،وفي بيان صادر عن البنك الدولي في

ابريل /نيسان لعام  2015فان حوالي 10أفارقة من أصل  4يمتلكون هواتف نقالة ،وأن عددا متزايدا
من سكان القارة اإلفريقية (لم يحدد عددهم) يستخدمون هواتفهم الجوالة إلتمام معامالتهم المالية ،مشي ار
إلى أن الحسابات المصرفية الهاتفية لسكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تساهم بشكل خاص في

التوسع السريع وتزايد فرص الحصول على الخدمات المالية ،كما ان نسبة مستخدمي الحسابات
المصرفية عبر الهاتف تجاوز الـ  10%في  13بلدًا افريقيًا ،بينها كوت ديفوار والصومال وتنزانيا إلى
جانب أوغندا والزيمبابوي.) http://www.alquds.uk/?p=437920 ،]20/8/2015[( ،

أما المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي  "،2014تحت عنوان االشتمال المالي:الطريق الى
النمــو"
الذي نظمته سلطة النقد بالشراكة مع جمعية البنوك ومؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCبتاريخ
 26/11/2014فـي فندق الموفنبيك ،وبحضور ممثلي الجهاز المصرفـي فـي فلسطين على مستوى
المدراء اإلقليميين والعامين ،وممثلي مؤسسات اإلقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء
االقتصاديين واألكاديميين من الجامعات الفلسطينية وممثلي المؤسسات الدولية ،وتمحورت جلسات
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المؤتمر حول "اآلفاق المستقبلية لالشتمال المالي فـي فلسطين" ،و"تعزيز االشتمال المالي :مبادرات
ومنتجات مالية" ،و "تعزيز االشتمال المالي :األدوات واألساليب" ،وتم الخروج بمجموعة من
التوصيات لتعزيز االشتمال المالي فـي فلسطين وهي (سلطة النقد ،المرساة الفلسطينية ،العدد الرابع،
 ،2014ص )3كاآلتي:

 .4تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل المعوقات والعقبات
ذات العالقة باالشتمال المالي.
 .4تعزيز حمالت التوعية المالية التي تقوم بها سلطة النقد واألطراف المشاركة لتشمل كافة قطاعات

وفئات المجتمع الفلسطيني وفق خطة عمل ممنهجة وهادفة.

 .2تعزيز إمكانيات وقدرات جانبي العرض والطلب للمنشات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.
 .1تطوير الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز االستثمار والنمو االقتصادي.

 .1تطوير القوانين والتشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية المصرفية بتوسيع الوصول لخدماتها
واالستفادة من تقنيات المعلومات.
 .1التعجيل في إطالق قاعدة بيانات تسجيل األصول المنقولة وغير المنقولة.
 .7تفعيل مشاركة البنوك ومؤسسات اإلقراض المتخصصة في عملية التوعية المالية لعمالئها من
خالل برامج معتمدة من طرفها.

 .2توسيع أعمال مؤسسات ضمان القروض وتوسيع نسبة الضمانة خاصة لقروض النساء والشباب
والمشاريع الريادية.

 .9تطوير المنتجات المصرفية لتتواءم مع احتياجات ومتطلبات فئات المجتمع خاصة الفقيرة

والمهمشة.
 .41ضرورة مراعاة التشريعات المصرفية لعناصر االشتمال المالي الثالثة (الولوج ،االستخدام،
والمنتج المصرفي).

وأضاف تقرير(مايو ) 2006مشترك لدائرة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية
( )DESAوبرنامج األمم المتحدة لتنمية رأس المال ( ،)UNCDFبعنوان بناء قطاعات مالية
شاملة للتنمية أنه لتحقيق االشتمال المالي ،ينبغي رؤية الخدمات المالية المقدمة للفقراء وذوي الدخل
المنخفض كعنصر هام وضروري للقطاع المالي ولتحقيق هذه الرؤية يجب األخذ ببعض التوصيات
الهامة :يجب على الفرد في مجتمعه أم يتمتع بالعدل في المعاملة ،ويتطلب هذا سياسات وممارسات
مالية ال تتحمل التمييز بناء على النوع أو العرق أو أي صفات أخرى غير المتصلة بتيسير الخدمات

المالية ،ويتطلب هذا حماية حقوق العمالء.
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 .44قدرة العمالء على القيام بالعمل مع المؤسسات المالية يعتمد على درجة الثقافة المالية لديهم،
خاصة في المجتمعات التي فيها األشخاص غ ير معتادون على التعامل مع الدين ،ولذلك من
الضروري ذكر مخاطر وفرص أخذ القروض ،ناهيك عن الرجوع إلى القوانين المناسبة الخاصة
باإلفالس الشخصي  ،ففي الواقع يزيد تعزيز الثقافة المالية من قدرة العمالء على الحصول على
الخدمات المالية التي يحتاجونها بناء على شروط مناسبة.

 .44بعض التدخل المدني أو الحكومي مطلوب نمطيًا لفتح باب الحصول على الخدمات المالية

المناسبة للفقراء وذوي الدخل المنخفض بناء على شروط مستدامة ،وبصفة خاصة عن طريق وضع
نظم الحوافز في مكانها المناسب لنطا ق كبير من مقدمي الخدمات المالية.

 .42يعد التدخل في السياسة المالية أمر ضروري ،لكن يجب أال يصبح مقتص ار على الضرورات
قصيرة المدى فقط ،وينبغي أن تأخذ السياسة نظرة طويلة المدى فيما يخص الحصول على الخدمات

المالية ،وهذا يعني أن يتم تقديم الخدمات المالية على أساس مستدام.

 .41إمكانية تحقيق أشكال جديدة من تقديم الخدمات المبتكرة ،من خالل التجديد التكنولوجي والمالي.
 .41غالبية القروض والمنح خارجية المصدر في معظم مؤسسات اإلقراض المتخصصة ،لذلك ال بد
على سلطة النقد أن تشجع هذه المؤسسات بالتحول إلى التمويل الداخلي كمصدر للتوسع في تقديم

الخدمات.

 5.4اإلستراتيجية الوطنية لالشـــتمال المالي
المحور األهم من متطلبا ت تعزيز الشمول المالي في فلسطين ،يتمثل في الحاجة لتبني
إستراتيجية وطنية للشمول المالي  ،وتتشارك وتتعاون فيها معا السلطات اإلشرافية المعنية والقطاع
الخاص
اكتسبت قضايا تعزيز الشمول المالي لدى مختلف دول العالم وتحديدا الدول النامية ،أهمية متزايدة في
السنوات األخيرة على أثر تداعيات األزمة المالية  ،وقد تمثل ذلك بقيام العديد من هذه الدول بتبني
استراتيجيات وبرامج وطنية لتحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية ،ويأتي هذا االهتمام
بالنظر لما يمكن أن يساهم به وصول هذه الخدمات لمختلف فئات المجتمع ،وفقا لما أثبتته الدراسات

والتجارب من تحسين لفرص النمو واالستقرار االقتصادي من جهة ،والعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر
من جهة أخرى  ،وقد دفع هذا االهتمام المؤسسات واألطر الدولية المعنية باألنظمة المالية والمصرفية،
إلرساء قواعد وارشادات تتناول مسائل الشمول المالي واالرتقاء بها لتكون محو اًر أساسيًا من محاور

اهتماماتها.
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"واستراتيجية االشتمال المالي هي وثيقة عامة شاملة وضعت من خالل عملية تشاورية واسعة
النطاق بمشاركة أصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعام المشاركة في تنمية القطاع المالي
لتسريع منهجي لمستوى الشمول المالي" (.)Newnham, AFI,2014
وأشارت ورقة عمل بعنوان "توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية

ودور المصارف المركزية" قدمت في اجتماع الدورة السادسة والثالثين لمجلس محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي عقدت في الكويت في  1أكتوبر  ،2012أن أي إستراتيجية
يجب أن تنبثق من واقع وأوضاع وخصوصيات كل دولة ،إال أنه بصورة عامة هناك محاور أساسية

ألي إستراتيجية وفقًا لتجارب الدول ويمكن أن تشمل مكونات أو عناصر هذه اإلستراتيجية ،ما يلي:

 −جمع البيانات والمعلومات بصورة مستمرة واجراء التقييمات والتحليالت عن أوضاع الشمول المالي
في الدولة.

 −تحديد أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس ،للعمل على تحقيقها.
 −وضع عناصر خطة العمل للوصول لهذه األهداف والمؤشرات ،لتنفيذها والتنسيق بين األطراف
المعنية.
 −اإلجراءات المتعلقة بالسلطات اإلشرافية.
 −اإلجراءات المتعلقة بالقطاع الخاص.

 .4جمع البيانات واجراء الدراسات والمسوح :يوفر جمع البيانات واجراء التحليالت واالستقصاءات،
الفرصة للتعرف على أوضاع الوصول للتمويل وجوانب النقص أو الضعف فيها ،وتمثل هذه المسوح
الخطوة األولى ألي إستراتيجية ،ويتعين أن يكون جمع البيانات والقيام بالتحليالت عملية مستمرة

وبناء على ذلك ،يتم تحديد حجم الفجوة بين الوضع الراهن والوضع
لمتابعة تطور المؤشرات
ً
المستهدف ،هذا ومن أهم المؤشرات والتحليالت األساسية التي يمكن النظر فيها ،باالستناد إلى
توصيات مجموعة الع شرين سابقة الذكر ،احتساب النسب التالية:

 −نسبة األفراد البالغين الذين يتوفر لديهم حسابات مصرفية إلى إجمالي األفراد البالغين
(ويمكن توزيعهم وفقا للفئات العمرية أو نوع المؤسسات المالية أو الجنس).
 −نسبة األفراد البالغين الحاصلين على قروض مصرفية إلى إجمالي األفراد البالغين
(ويمكن توزيعهم وفقا للفئات العمرية أو نوع المؤسسات المالية أو الجنس).

 −نسبة الشركات أو مؤسسات األعمال التي يتوفر لديها حسابات مصرفية إلى إجمالي
مؤسسات األعمال (ويمكن توزيعها وفقا لنوع هذه الشركات أو المؤسسات).
 −نسبة الشركات أو مؤسسات األعمال الحاصلة على قروض مصرفية وخاصة فيما يتعلق
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى إجمالي شركات ومؤسسات
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األعمال (ويمكن توزيعها وفقا لنوع مؤسسات األعمال أو نوع المؤسسات المالية).
 −عدد قروض المؤسسات المالية لكل مائة ألف نسمة من السكان.
 .4وضع أهداف محددة :ويتضمن ذلك وضع مؤشرات يتعين تحقيقها أو الوصول إليها وذلك
باالستناد إلى نتائج الدراسات والمسوح وما هو متوفر من بيانات ويشمل )Targets( ،هذا األمر
أهداف رئيسية وأهداف ثانوية ،وبالطبع ليس كل األهداف قابلة للقياس ،وانما قدر اإلمكان ،ويتعين

باستمرار تعديل أو تحديث هذه األهداف والمؤشرات ،وفقا لنتائج المسوح والدراسات الدورية.

 .2صياغة اإلستراتيجية وبناء خطة العمل :باالستناد إلى األهداف التي جرى وضعها ،يتم وضع
خطة للعمل حول كيفية التنفيذ للوصول إلى هذه األهداف ،ويشمل ذلك ،نواحي مثل:
 -وضع األطر المؤسسية إلدارة اإلس تراتيجية وآلية التنسيق بين األطراف المشاركة فيها وتحديد

مسؤوليات وأدوار كل طرف.

 التأكد من توفر القدرات والعناصر القادرة على التنفيذ ،وقد يكون من المناسب في هذا الشأن ،أنشاءمجلس وطني أو لجنة وطنية عليا للشمول المالي ،بإشراف المصرف المركزي.

 -من المهم عند صيا غة اإلستراتيجية األخذ في االعتبار للعالقات االرتباطية ما بين الشمول المالي

واالستقرار والتكامل المالي حيث البد أن يتم وضع أهداف إستراتيجية الشمول المالي بما يتالءم مع
آليات ضمان االستقرار المالي وحماية حقوق المستهلكين ،سواء كانت الدولة تطبق استراتيجية منفصلة
للشمول المالي أو كانت تلك األهداف متضمنة في استراتيجية أشمل لتطوير القطاع المالي ،ولذلك
تركز بعض الدول على تبني آليات لنشر الوعي بالخدمات المالية وضمان حقوق المستفيدين من هذه
الخدمات وهو ما يسمح بتقليل مخاطر عدم االستقرار المالي وتعظيم االستفادة من الوصول للخدمات
المالية في إطار ما يعرف بالشمول المالي المسئول (.)Responsible Financial Inclusion

 -والبد وان تتضمن إستراتيجية الشمول المالي سواء كانت منفصلة أو متضمنة في إطار إستراتيجية

أوسع لتطوير القطاع المالي ،إطار عملي لتحقيق األهداف وترتيب واضح ألولويات اإلصالح (تيسير
وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للخدمات المالية ،نشر الخدمات المالية في

المناطق الريفية ،نشر الوعي بالخدمات المالية).

 .4اإلجراءات الخاصة بالسلطات اإلشرافية :يتضمن هذا الجزء من اإلستراتيجية ،تحديد اإلجراءات
والخطوات التي يمكن للسل طات الحكومية واإلشرافية القيام وااللتزام بها ،وتشمل جوانب كثيرة ،منها ما
يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية المصرفية بتوسيع الوصول لخدماتها

واالستفادة من تقنيات المعلومات واالتصاالت ،وكذلك االستفادة من وكالء آخرين في تقديم الخدمات
المالية ،لتحسين الوصول للخدمات المالية وخفض تكلفتها ،وكذلك إجراءات تتعلق بتطوير البنية
التحتية من أنظمة دفع وأنظمة معلومات ائتمانية ،كذلك يمكن أن تشمل إجراءات تتعلق بتحسين
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الشفافية المالية وزيادة الوعي المالي ،أو تتضمن أيضا إجراءات تتعلق بتطوير المدفوعات الحكومية،
كوسيلة للمساهمة في تحسين الوصول للخدمات المالية .وأخيرًا ،يمكن أن تشمل هذه اإلجراءات،
نواحي تتعلق بحماية المستهلك وادارة المخاطر المرتبطة بذلك.
 .1اإلجراءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية :وتمثل اإلجراءات التي يمكن للقطاع الخاص
ممثال بالمؤسسات المالية والمصرفية وشركات التمويل ،القيام بها للمساهمة في تحقيق األهداف
الموضوعة ،بما يستجيب لإلجراءات التي تتخذها السلطات اإلشرافية ،ويمثل ذلك ،إعادة تطوير برامج

يقوم على تحسين انتشار الخدمات المالية لهذه المؤسسات
العمل لهذه المؤسسات المالية والمصرفيةَ ،
وا لشركات ووصولها ألكبر شريحة من فئات المجتمع مع االلتزام بتحقيقها.

 .1المتابعة والتنفيذ :ويشمل ذلك إجراء المتابعات واإلشراف ( )Ongoing Monitoringللتأكد

ليس فقط من تحقيق األهداف الموضوعة ،بل أيضا من فعالية اإلجراءات والسياسات المتخذة ،وتوفير
التقييمات حولها ،بما يساعد باالستمرار على مراجعة وتطوير األهداف وخطط العمل.
كذلك ومن العناصر األساسية لنجاح اإلستراتيجية ،توفر الدعم الفني من المؤسسات واألطراف الدولية

المعنية ،سواء على صعيد المساعدة في جوانب جمع البيانات أو على صعيد تصميم خطط
واستراتيجيات العمل أو على صعيد بناء القدرات والتدريب.
 5.4.1المحاور الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية:
يجب

أن

تركز

أي

استراتيجية

وطنية

على

ثالث محاور،

(

CGAP, White

.)Paper,2011,P.29
األول :إضفاء الطابع الرسمي
يمثل إضفاء الصبغة الرسمية على جهات تقديم الخدمة غير الرسمية ،موضوعًا بالغ األهمية

بالنسبة لجهود ا الشتمال المالي على ضوء العدد الكبير والمتزايد (وفي بلدان كثيرة) لهذه الجهات التي
تخدم بالفعل األسر المعيشية الفقيرة ،نظ اًر ألنه يحدد المؤسسات التي تقع خارج النطاق الرئيسي الحالي

لعملها ،وذلك على ضوء وجود هدف أساسي يتمثل في تحفيز العمال ء على االنتقال من استخدام
جهات تقديم الخدمة غير الرسمية إلى الجهات الرسمية التي تقدم منتجات وخدمات مصممة على نحو
متناسب ومسئول ومقدمة على نحو يتسم باالستدامة  ،وفي العادة يكون العمالء الذين يستخدمون
جهات غير رسمية لتقديم الخدمة ممن ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات المقدمة من مؤسسات
رسمية (بسبب عوامل مثل السعر أو مكان جهة تقديم الخدمة أو عدم وجود خدمات متناسبة أو بسبب
هجرة العمي ل أو ممن ال يريدون هذه الخدمات على سبيل المثال بسبب عدم الثقة أو المعرفة أو
الشعور بعدم الترحيب) ،وفي الكثير من الحاالت نجد أن الخدمات المقدمة من جهات غير رسمية أقل

موثوقية وأغلى ثمنًا من الخدمات المماثلة (إن كانت متاحة) التي تقدمها جهات رسمية ومع ذلك ،فإن
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هذا ال يعني القول بأن المنتجات الرسمية وجهات تقديم الخدمة الرسمية تقدم للعمالء في جميع
الحاالت قيمة أفضل من المنتجات والجهات غير الرسم ية أو أن هذه الخدمات والجهات غير الرسمية
في منزلة أدنى ،وواقع الحال بالنسبة للعديد من األسر المعيشية المستبعدة والمحرومة من الخدمات
ال على األقل بالنسبة
المالية هو أن الخيارات غير الرسمية ربما تكون كل ما هو متاح لهم مستقب ً

لبعض احتياجاتهم من الخدمات المالية ،وهذا يجعل إضفاء الصبغة الرسمية مسألة معقدة :ففي العديد
من المواقف يتناقض إغالق الباب أمام الوصول إلى الخدمات المالية غير الرسمية بسبب عدم قدرة
مقدمي الخدمة على استيفاء متطلبات التحول إلى القطاع الرسمي أو عدم رغبتها في ذلك مع الهدف

العام لالشتمال المالي ا لمتمثل في تحسين رفاهية األسر المعيشية الفقيرة والحق كل الحق أن هناك
مبر ًار قويًا للسماح بمؤسسات صغيرة معينة ( مثل الجمعيات التعاونية المالية الصغيرة التي ال تمثل أي
تهديد للنظام) للعمل على نحو غير رسمي إن كان من غير الميسر ألعضائها الوصول إلى خيارات

أكثر أمانًا.

الثاني :حماية العميل المالي
وتمثل الحماية الفعالة لعمالء الخدمات المالية عنص اًر أساسياً "لالشتمال المالي" ويتطلب هذا

الموضوع اعتبارات محددة لألسر المعيشية المحرومة من الخدمات المالية ،والبلدان التي ترتفع فيها
نسبة االستبعاد المالي وتنخفض فيها القدرات بين واضعي السياسات ،والجهات التنظيمية اإلشرافية،

وجهات تقديم الخدمة ،والعمالء أنفسهم فيما يتعلق بالتثقيف المالي واإلمكانات المالية ،ويرتبط بذلك
تقديم الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية (يتضمن ذلك األموال اإللكترونية ،والوكالء ،والمبتكرات
المماثلة) ،بس بب اإلمكانات الفريدة لهذا النظام التي تعمل على زيادة نطاق االشتمال المالي.

تقوم حماية العميل المالي بدور أساسي في زيادة المنافع وتخفيف المخاطر المتأتية من االشتمال

المالي من خالل بناء ثقة العميل وتحسين قيمة الخدمة ،ومن المرجح أن يلجأ من كانوا مستبعدين
ومحرومين من الخدمات المالية من قبل إلى الخدمات المالية الرسمية إذا ارتأوها أكثر أمانًا وتمثل

خيارات أفضل ،وعندما يكتسب العمالء الخبرة في استخدام مختلف الخدمات الرسمية ،سيزداد تثقيفهم
المالي ،وللسمات المحددة للمستهلكين المستبعدين آثار مهمة بالنسبة لتنظيم حماية العمالء واإلشراف

على هذه الحماية ،ومن المرجح أن تتضمن السمات ذات الصلة خبرات وتجارب محدودة مع الجهات
الرسمية لتقديم الخدمات المالية وأحياناً تجارب محدودة بشأن الثقة فيها؛ وتدني مستوى التعليم وزيادة

األمية المالية وتراجع اإلمكانات؛ وانخفاض عدد الجهات ا لرسمية التي تقدم الخدمة لالختيار من
بينها،إن وجدت؛ والبعد المكاني ،ومن الممكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تفاقم فوارق القوة الكبيرة بين
مقدمي الخدمة والعمالء وهو ما يمثل جوهر المعاملة غير العادلة والممارسات غير السليمة في

الخدمات المالية ،وبالتالي يدعو إلى اهت مام محدد في الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية لتشمل
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هذه النوعية من العمالء ،وبدون إجراءات حماية أساسية ،قد يتعرض العمالء عديمي الخبرة والذين
كانون مستبعدين ومحرومين من قبل من الخدمات المالية لعمليات بيع غير عادلة وممارسات تحصيل
جائرة وكذلك التعرض لمخاطر شراء منتجات ال تناسب احتياجاتهم بل قد تضر بهم ،ويسهم توسيع
نطاق الحماية الفعالة للعميل المالي ال سيما المحرومين من الخدمات في تحقيق االشتمال المالي على

نحو أساسي

أما فيما يتعلق بحماية العمالء للتمويل األصغر ،قام مركز االشتمال المالي بتحديد مجموعة مبادئ
تناسب تصميم المنتجات وتقديم الخدمات ونذكرها باختصار ( )CGAP,2012,P.53كما يلي:
 .1تكافؤ الفرص ،معاملة متساوية

يجب أن يخضع جميع مقدمي خدمة مالية معينة ،بقدر اإلمكان ،لمعايير موحدة لحماية
المستهلكين ،فعلى سبيل المثال ،يحتاج العمالء إلى الحماية ذاتها من المعلومات المضللة عن
القروض سواء كان المقرض مصرفا أم مؤسسة للتمويل األصغر أم محل تجزئة يبيع أدوات بالتقسيط،
ويؤدي تطبيق القواعد ذاتها على جميع مقدمي الخدمات إلى بناء ثقة العمالء في مجال التمويل
الرسمي ويحد من مخاطر المراجحة التنظيمية واألطراف غير المتمسكة باألخالق ،التي تقوض من
مكانة مقدمي الخدمات الذين يتسمون بالمسؤولية وذلك من خالل المنافسة غير العادلة ،كما أن قواعد
حماية المستهلكين يجب أال تفضل وسيلة تكنولوجية معينة لتقديم الخدمة على غيرها ،وان كان هذا قد

يمثل تحديا في العمل على الطبيعة.
 .2كفاية وشفافية المعلومات

ينبغي أن تقدم جهات تقديم خدمات التمويل األصغر لعمالئها معلومات واضحة وكاملة عن
الخدمات التي تقدمها بما في ذلك الشروط والتكلفة .لكن فيما يتعلق بالقروض الصغرى فإن معدل
الفائدة السنوي المعياري قد ال يكون أكثر الوسائل فاعلية لتعريف المقترض المنخفض الدخل بالتكلفة.
 .3حظر التمييز

يجب أن تح ظر اللوائح التنظيمية التمييز ،سواء ضد المراة أو ضد عرق بعينه أو طبقة أو دين،
فكثير ممن يتم التمييز ضدهم هم من الفقراء  ،وبالتالي حظر هذا التمييز يعتبر جزءا مهما في تنظيم
االشتمال المالي

 .4الممارسات الجائرة المتعلقة بتقديم القروض وتحصيلها
ينبغي أن تعالج اللوائح التنظيمية ممارسات البيع العدواني أو القسري وكذلك اإلقراض
االستغاللي الذي يستهدف االستفادة من انخفاض مستوى التعليم أو الخبرة لدى "المقترض" ،وقد يتعين
األمر فرض قيود على ممارسات التحصيل المسيئة لكن ينبغي التزام الحذر عند تعريف ما هو الشيء
المسيء.
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 .5اإلفراط في المديونية
حين تنمو أسواق االئتمان التنافسية بسرعة في قطاع التجزئة فإنها تصل إلى نقطة التشبع ويتوقع
حينئذ اإلفراط في المديونية ومع غياب أنظمة لالستعالم االئتماني ،قد يتعثر أداء التحصيل لدى
مؤسسات اإلقراض.
 .6الحدود القصوى ألسعار الفائدة
يمكن أن تقيد الحدود القصوى ألسعار الفائدة من إمكانية الحصول على القروض بأن يصبح من
المستحيل خدمة المقترضين الصغار أو من هم في المناطق النائية ،وقد يتعذر سياسيا فرض حد
أقصى على أسعار الفائدة إذا كان مرتفعا بالفعل لتغطية التكلفة التي ال يمكن تجنبها على القروض
الصغرى وتحديد هامش ربح مرتفع بما يكفي الجتذاب رؤوس األموال لتقديم الخدمات المالية
لألشخاص منخفضي الدخل.
 .7خصوصية وأمن البيــانات
إن الحماية الفاعلة لخصوصية عمالء التمويل األصغر بحيث يقتصر جمع المعلومات عنهم
وتخزينها ومشاهدتها واستخدامها على الوسائل المالئمة من جانب األفراد المرخص لهم وهدف يسيرة

صياغته عسير تنفيذه عمليا ،وخاصة في بلدان يخدم مقدمو الخدمات العمالء الفقراء أنفسهم وان كانوا
يخضعون للوائح تنظيمية متباينة ذات صلة بالخصوصية ،فاللوائح التنظيمية عن سرية البنوك واللوائح
التنظيمية العامة عن استخدام البيانات الشخصية تحمي خصوصية العمالء لكنها قد تعوق أيضا
االستعالم االئتماني الفاعل عن العمالء الفقراء مما يجعل من الصعب إدارة مخاطر اإلفراط في
المديونية.

 .8المســــاعدة
إن قدرة المقترض على تقديم شكاوى والمطالبة بتعويض هما جزء مهم من حماية العميل ماليا،
وبالنسبة لمعظم عمالء التمويل األصغر فإن اللجوء إلى القضاء لن يكون خيا ار مجديا لكثير من
األسباب بما في ذلك التكلفة والوقت) ومن ثم ينبغي التركيز على البدائل.
 .9مكافحة غسل األمـــوال وتمويل اإلرهــاب
إن تطبيق قواعد مكافحة غسل األموال /تمويل اإلرهاب لألعمال المصرفية التقليدية على
معامالت التمويل األصغر الضئيلة قد تقيد بشدة إمكانية الحصول على الخدمة ما لم يتم اعتماد
أسلوب يستند إلى المخاطر.
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وفي إطار تعزيز جهود االشتمال المالي ،أجرت مجموعة العمل المالي(فاتف) بعض التعديالت على
التوصيات األربعين إلجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،بحيث تتيح للبلدان تقييم وفهم
المخاطر  ،وضمان أن اإلجراءات المتخذة كفيلة بمنع غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتسمح للبلدان
بتحديد المخاطر األقل للسماح بتبسيط اإلجراءات وعدم تطبيق توصيات مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب على األنشطة المالية الخاصة بالتمويل األصغر.

الثالث :ا لخدمات المصرفية بدون فروع بنكية ،األموال االلكترونية ،والوكالء ،واالبتكارات المماثلة
يشير مصطلح "تقديم الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية" بشكل عام إلى تقديم الخدمات المالية
خارج نطاق الفروع التقليدية للبنوك باستخدام الوكالء ،أو الغير من الوسطاء كواجهة رئيسية للتعامل
مع العمالء ،واالعتماد على التكنولوجيات ،مثل نقاط البيع اإللكترونية والهواتف المحمولة إلرسال

تفاصيل المعامالت ،وبسبب اعتماد هذا النشاط على التكنولوجيا الموجودة والبنية األساسية القائمة
(مثل الهواتف المحمولة وماكينات الصراف اآللي ،وأجهزة نقاط البيع) ومؤسسات التجزئة التي تقوم
بإنجاز العمليات مثل الوكالء ،فقد أظهر في بعض األسواق ،قدرته على خفض تكاليف تقديم الخدمة

والوصول إلى األسر المعيشية المحرومة من الخ دمات المالية التي ما كان من الممكن تقديم خدمات
لها تحقق أرباحًا من خالل الفروع المصرفية التقليدية ،خاصة هؤالء العمالء في المناطق النائية وغير

المأهولة بالسكان ،ويتمثل العنصر المشترك في جميع نهج هذا النشاط في استخدام الوكالء (أو طرف
ثالث غير مصرفي لتقديم الخدمة) للعمل كوكيل لألصيل مع العمالء األفراد ،واعتمادًا على ما تسمح

به اللوائح ،فإن هؤالء الوكالء الذين قد يكونوا أفرادًا أو محالت تجزئة صغيرة أو مكاتب بريد أو
محطات تموين سيارات أو تجار تجزئة كبار يقدمون للعمالء خدمات صرف وايداع نقدية مريحة

وميسورة التكلف ة ،وكذلك خدمات أخرى مثل فتح الحسابات أو إرسال مستندات ووثائق أخرى نيابة عن
شركات تقديم الخدمة البعيدة ،وينطوي هذا النشا ط في الغالب على أموال إلكترونية ،وهي بمثابة حفظ

إلكتروني للقيمة مع القيام بوظيفة حساب معامالت افتراضي ،كما يمكن أن يتضمن أيضًا توفير سبل

الوصول إلى خدمة الحسابات البنكية والدفع للبنوك على نحو مريح من خالل الوكالء ،وهذا النشاط

بمقدوره أن يتيح للعمالء في المناطق النائية خدمة الوصول إلى مجموعة واسعة النطاق والممكنة من
الخدمات المالية الرسمية ،وعلى الرغم من أنه حتى اآلن لم يقدم سوى عدد قليل من هذه النماذج
خدمات القروض لألفراد ،وعالوة على ذلك ،نجد أن وتيرة االبتكار حافلة بالتحديات مع تطور نماذج

جديدة على نحو سريع ،وهذا يتطلب عمل الحساب الالزم ،في الوقت نفسه ،للمخاطر الخاصة
بالطرف المنفذ للنشاط .
يشير العمل التشخيصي في السنوات العديدة الماضية إلى أن القضايا التنظيمية التالية هي ركيزة
أساسية لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية لخدمة الفقراء (:)CGAP,2012,P.74
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 استخدام أطراف ثالثة ألداء وظائف اإليداع/السحب وغيرها من المهام األخرى لواجهة التعامل معالعمالء،

مثل فتح الحسابات

 تطبيق نهج مستند إلى تحليل المخاطر على تنظيم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذييعكس خفض المخاطر التي تثيرها األدوات والخدمات منخفضة القيمة

 تطبيق التنظيم المالئم على مقدمي خدمات الدفع غير البنكية وجهات إصدار األموال اإللكترونية،مع إيالء العناية الواجبة بحماية أموال العمالء
 مواجهة تحديات حماية المستهلكين الناشئة من إدخال طرف ثالث بين العميل والجهة المقدمةللخدمات المالية ،استخدام وسائل االتصال من بعد

 توفير لوائح تنظيمية مالئمة بشأن أنظمة الدفع .4الترتيبات الخاصة بالوكالء واألطراف الثالثة األخرى
تعتمد الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية على استخدام الوكالء أو أطراف ثالثة أخرى في أداء
الوظائف المباشرة للواجهة األساسية للتعامل مع العمالء ،بما في ذلك وهو األهم ،أنها تشمل تلقي

النقود وصرفها ،وعلى الرغم من ضرورة وجود بعض القيود بشأن من يجوز لهم العمل بوصفهم أطرافا

ثالثة والمهام التي يمكنهم أداؤها ،يجب على الجهات التنظيمية أن تعي أن القيود المفرطة يمكن أن
تؤدي بصورة خطيرة إلى إعاقة الوصول إلى الذين ال يتعاملون مع البنوك أو يعانون من قلة الخدمات

المصرفية ،ومن ثم فإن استخدام األطراف الثالثة الفاعلة الموجودة مسبقا لتقليل التكاليف وتوسيع نطاق

الوصول هو أمر أساسي ألي نموذج للخدمات المصرفية المقدمة بدون فروع بنكية ،فمن الضروري
الحد
أن تتم بعناية صياغة القيود المعنية بطبيعة ومؤهالت الوكالء واألطراف الثالثة األخرى لتفادي ّ
من نطاق الوصول إلى العمالء المستهدفين ،أيضا الحاجة إلى تغيير القواعد التي تمنع األطراف
الثالثة من العمل بالنيابة عن أية مؤسسة مالية لفتح حسابات العمالء أو إجراء المعامالت النقدية،
وضرورة وضوح اللوائح التنظيمية بشأن مسؤولية الجهة المقدمة للخدمة المالية عن تصرفات
المتعاقدين معها من األطراف الثالثة ،يجب توخي العناية والحرص في وضع القيود المعنية بطبيعة
ومؤهالت الوكالء واألطراف الثالثة األخرى للسماح للجهات المقدمة للخدمة ببعض الحرية في تقدير

المعايير المالئمة وتفادي إعاقة الوصول إلى العمالء المستهدفين ،ومن المهم بصفة خاصة السماح

لتجار التجزئة المحليين بالعمل أطرافا ثالثة،ويجب أن تكون القواعد واضحة بشأن الخدمات التي يمكن
أن تؤديها األطراف الثالثة،فبعض البلدان تحظر على البنوك استخدام األطراف الثالثة في أداء

الوظائف اإلدارية الرئيسية ،مثل التدقيق الداخلي أو الموافقة على القروض ،تحظر بلدان أخرى
استخدام األطراف الثالثة في فتح الحسابات أو إجراء المعامالت النقدية.
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 .4مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في سياق الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية
يتطلب النشاط المصرفي بدون فروع بنكية نهجاً مستندًا إلى مخاطر إزاء مكافحة غسل

األموال/محاربة تمويل اإلرهاب وهناك معوقان رئيسيان األول ،ال يستطيع الكثيرون من األفراد ذوي
الدخول المنخفضة تقديم المستندات التي تطلب في العادة إلثبات الهوية ،الثاني ،ال يفسح العديد من
األنظمة الوطنية لمكافحة غسل األموال/محاربة تمويل اإلرهاب مجاالً لفتح الحسابات من بعد )أي أن

يقوم العميل بتقديم البيانات إلكترونيًا ثم يتم التحقق منها بعد ذلك من خالل معلومات مستقلة يقدمها
الغير( أو فتح الحسابات من خالل وكالء وتتبنى توصيات فريق العمل المالي (فاتف) نهجًا يستند

إلى مخاطر ،مما يسمح بتبسيط اإلجراءات والتدابير ،مثل تخفيف إجراءات العناية الواجبة بشأن

العميل في المواقف التي ال تؤدي المعامالت الصغيرة فيها إلى مخاطر كبيرة بشأن غسل األموال أو

تمويل اإلرهاب وبالتالي يجب بالفعل تعديل قواعد مكافحة سل األموال/تمويل اإلرهاب بما يتفق مع
واقع العمالء منخفضي الدخول ممن ال تتيسر لهم السبل للحصول على مستندات رسمية.
 .2الجهات غير المصرفية المصدرة لألموال اإللكترونية واألدوات األخرى لحفظ القيمة
يجب أن تخضع الجهات غير المصرفية المصدرة لألموال اإللكترونية لتنظيم ورقابة واشراف

على نحو مناسب ،ويتضمن ذلك المتطلبات ذات الصلة بالسيولة والمالءة.
 .1حماية المستهلك في مجال الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية

تثير الخدمات المصرفية بدون فروع بنكية فئة جديدة من شواغل حماية المستهلك بسبب
استخدامها أطرافا ثالثة واجهة رئيسية للتعامل مع العمالء ،والبعد الجغرافي المحتمل بين العميل

والجهة المقدمة للخدمة ،والعمالء عديمي الخبرة نسبيا في أغلب الحاالت ،ويجب أن يطلب من
الطرف الثالث اإلفصاح عن وضعه بوصفه وسيطا حتى يعرف العمالء أنهم ال يتعاملون مباشرة مع
الجهة المقدمة للخدمة ،كما يجب اشتراط إظهار الئحة األسعار واألتعاب بوضوح ليس ألغراض
الشفافية فحسب بل للحد أيضا من مخاطر المغاالة في األسعار أو توجيه المعامالت إلى جهة معينة

إذا كان الطرف الثالث يمثل عدة جهات مختلفة مقدمة للخدمات ،وينبغي عرض آليات االعتراض
بوضوح ،فاالعتراض عن بعد بسبب المسافات الطويلة يمكن أن يكون محفوفا بالتحديات وال سيما
بالنسبة للعمالء البسطاء ،غير أنه يمكن مطالبة الجهات المقدمة للخدمات بإتاحة آلية بسيطة لتلقي
الشكاوى باستخدام التكنولوجيا نفسها المستعملة في نقل تفاصيل المعامالت.
 .1أنظمة الدفع :تنظيمها والوصول إليها
يتطلب تنظيم الوصول إلى أنظمة الدفع تحقيق توازن تشجيع المنافسة مقابل مخاطر عدم تشجيع
االبتكار
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 .6التنسيق فيما بين الهيئات
يمكن أن يؤدي إنشاء جهاز للتنسيق فيما بين الهيئات المختلفة المعنية بتنظيم الخدمات المصرفية
المقدمة بدون فروع بنكية إلى تحسين ازدهار هذه الخدمات.
وفي استطالع أجرته مؤسسة التحالف العالمي لالشتمال المالي ( ،)AFIعام  2012أظهر أن
 96%من صناع القرار يعتبرون اإلستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي ضرورية ،ووفقا لمسح أعضاء
المؤسسات المالية فان  21بلدًا على األقل في التحالف قد تبنت اآلن استراتيجيات وطنية لالشتمال

المالي ( 8في أسيا والمحيط الهادي 9 ،في أفريقيا ،و 3في أمريكا الالتينية 1،في أوروبا الشرقية/
أسيا الوسطى) ،وهناك حوالي  18في إطار بنــاء اإلستراتيجية (.)Newnham, AFI,2014
 5.4.2بعض النماذج الستراتيجيات ناجحة في دول مختلفة من العالم
الـبرازيــــــل:
يعمل المصرف البريدي (بانكو بوستال) في الب ارزيل كمصرف مراسل لمصرف براديسكو الخاص،
ويمثل جزءا هامًا من االستراتيجية التي وضعتها الحكومة الب ارزيلية لتقديم الخدمات المالية إلى السكان
المحرومين في المناطق النائية عن طريق نظام المصارف المراسلة ،وتقوم هذه االستراتيجية على

التخفيف تدريجيًا من المتطلبات التنظيمية المفروضة على المصارف المراسلة ،والى جانب الشراكة مع

المكاتب البريدية أقامت المؤسسات المالية صالت مع مؤسسات أخرى لتجارة التجزئة بما في ذلك
وكاالت اليانصيب ،بل إنها استحدثت مصارف عائمة إليصال الخدمات المالية إلى المجتمعات

المحلية النائية على طول نهر األمازون ،وتتيح الشبكة الوطنية المؤلفة من 6000مكتب بريدي
حصول الجميع على الخدمات البريدية والخدمات المالية السريعة واألساسية ،ويملك مصرف "بانكو
بوستال" فروعا في  4860بلدية من أصل  5561بلدية ،وفتحت فروع مصرفية في  1525بلدية يبلغ
مجموع سكانها 12.4مليون نسمة ،ولم تكن فيها وكالة مصرفية من قبل ،حيث زاد عدد الوكالء

المصرفيين أوالمراسلين المصرفيين من  19000عام  2000الى ما يقارب الـ  150,000عام
 ،2010فحققت رقماً قياسياً االداء في تقديم الخدمات المالية حينما تم تنفيذ حوالي  2.6مليار عملية
من خاللهم لسكانها( ،)TRIKI,FAYE,2012,P144وعالوة على ذلك كان بانكو بوستال هو الوسيط

المالي الوحيد الذي يخدم  5.98ماليين نسمة ،وفي معظم الحاالت ،يشكل المصرف البريدي
والمصارف المراسلة والوكاالت المصرفية التقليدية األخرى شبكات مكملة ،بينما يركز بانكو بوستال

اهتمامه على عدد أكبر من الزبائن ذوي الدخل المنخفض ،ويمثل نصيب أفقر البلديات ،التي يعيش
فيها%29من مجموع السكان ،حوالي  %50من مجمل حسابات بانكو بوستال(االونكتاد،2014 ،
ص)16
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المغـــــرب:
تجربة المغرب في توسيع النفاذ للخدمات المالية من خالل شبكة البريد
بدأ بنك البريد في المغرب كمؤسسة مستقلة في ممارسة أعماله في يونيو 2010 ،وقد حصل
على ترخيص بممارسة كافة األنشطة المصرفية من البنك المركزي المغربي ،ومن أهم مسؤوليات بنك
البريد في المغرب العمل على تحسين خدمات النفاذ للتمويل مع التركيز على المناطق الريفية .ولدى
البنك حوالي  5ماليين عميل ،ومن المخطط إضافة  500ألف عميل في السنوات القادمة ،هذا

ويمتلك البنك شبكة واسعة من الفروع تبلغ حوالي  1800فرع يقع نصفهم في المناطق الريفية ،ومن
المخطط أن يتم إضافة  250فرع جديد تخدم المناطق المحرومة من الخدمة وذلك مع نهاية عام
 ،2015تجربة المغرب في تحويل األنشطة المصرفية التي كان يمارسها بريد المغرب إلى كيان جديد

يمارس هذه األنشطة المصرفية تحت مسمى" بنك البريد" ،قد أوضحت بعض الصعوبات التي قد
تواجهها مكاتب البريد التي قد تتحول إلى مؤسسة مستقلة تقدم الخدمات المالية ،وفي هذا الصدد قام

بنك البريد بعدد من اإلصالحات لضمان نجاح التجربة وزيادة مستويات النفاذ ،أبرزها ما يلي:

 تدعيم الكوادر اإلدارية لدى بنك البريد عن طريق توظيف كوادر أخرى متخصصة في مجالالتجزئة المصرفية  Retail Bankingمن القطاع الخاص ،وانشاء جامعة بريد المغرب وذلك
للتغلب على نقص الكوادر اإلدارية الالزمة.

 استعانة بنك البريد بأحد مراكز األبحاث المتخصصة في إجراء بحوث السوق في مجال منحاالئتمان بالمغرب.
 تطوير األجهزة والبرامج باإلضافة إلى تدريب العمالة عليها وذلك من أجل أن تكون شبكة مكاتبالبريد قادرة على إدارة وتأمين قواعد البيانات الخاصة بها مثل المؤسسات المالية الحديثة.

 التركيز على مجال التحويالت الجديدة ،حيث قام بنك البريد بتحديث البنية التحتية الخاصة بنظامالمدفوعات لتقديم الخدمات لألفراد والشركات والحكومة ،وقد أصبح بذلك يستحوذ على %80من
سوق التحويالت المحلية بالمغرب ،أخذًا في االعتبار األهمية المتزايدة للتحويالت الدولية في

المغرب والتي تشكل حوالي  5في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ولهذا فقد انضم بنك المغرب
إلى شبكة  Eurogiroوالتي بموجبها أصبح يحصل على تكلفة أقل لخدمة التحويالت
الدولية)التقرير االقتصادي العربي الموحد ،2012 ،ص .)218
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الخالصـــة:
يلعب الجهاز المصرفي الفلسطيني دو اًر حيوياً نحو تعزيز االشتمال المالي بمواكبته للتطورات
المصرفية على مستوى العالمين العربي والعالمي ،اال أنه ال يزال هناك الكثير من التحديات التي

تواجهه رغم االنجازات الهامة ،تتعلق بالبنية التحتية المصرفية ،واألنظمة ،والكادر الوظيفي،
والمتعاملين مع البنوك ،والتوزيع الجغرافي ،وا لخدمات المالية نفسها ،لكن فرص تحسين نفاذ الخدمات
المصرفية لكافة فئات المجتمع مازالت قائمة ،وذلك بالتركيز على االستفادة من التقنيات الحديثة في

ابتكار خدمات مالية جديدة ومتنوعة غير مستندة الى الفروع ،تلبي حاجات االفراد بتكاليف منخفضة،
وتعزز حماية العميل الما لي ،وتمكنه من االلمام بالشان المالي ،وبناء قدراته في هذا المجال ،كذلك
حشد الجهود النجاز بناء االستراتيجية الوطنية ،لجسر الفجوة في الوعي المصرفي ،وتعزيز وصول

واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات المالية.
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الفصـــل الســادس
التحليل القياسي لدور االنتشار املصريف واالشتمال املايل
يف حتديد متغريات االقتصاد الفلسطيني

6.1

التحليل القياسي لدور االشتمال المالي في تحفيز النمو االقتصادي

 6.1.1المنهجية والطرق القياسية المتبعة
 6.1.2متغيرات الدراسة
 6.1.3المصادر الثانوية لجمع البيانات
 6.1.4منهجية الدراسة وطرق التحليل
 6.1.5اختبــــار الفرضيـــات
 6.1.6التحليل والتقدير القياسي لنماذج الدراسة
6.2

النتـــائج والتوصيـــات

 6.2.1النتـــــــــــائج
 6.2.2التوصيـــــات

 6.1التحليل القياسي لدور االشتمال المالي في تحفيز النمو االقتصادي
 6.1.1المنهج يـــة والطرق القياسية المتبعة
يقوم الباحث في هذا الفصل بتقديم استعراض منهجي للخطوات والطرق واألساليب القياسية التي
اعتمدها في دراسته ،وذلك من خالل التعرض لطبيعة متغيرات الدراسة والبيانات التي تم توفيرها فيما
يتعلق بمتغيرات الدراسة والمصادر التي حصل م نها على هذه البيانات ،ويوضح الفترة الزمنية التي تتم
دراستها ،ويشرح ما هية المتغيرات التي يقوم بدراستها بغرض تحليل دور االنتشار المصرفي واالشتمال
المالي في النشاط االقتصادي الفلسطيني ،ومن ثم يقدم صياغة رياضية واضحة للنماذج القياسية التي
يهدف الى تقديرها خالل هذه الدراسة .
ثم يقدم الباحث استعراضا منهجيا تفصيليا للمنهج القياسي الذي استخدمه في تقدير النماذج

القياسية ،ودراسة تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة ،وذلك من خالل توضيح مفاهيم
سكون السالسل الزمنية ومناهج التكامل المشترك ،ومن ثم التطرق ل طريقة المربعات الصغرى العادية (
)  OLS- Ordinary Least Squaresوالتي تم استخدامها في تقدير النماذج القياسية للدراسة،
باالعتماد على برنامج ( )EVIEWS7بشكل أساسي في تقدير ومعالجة البيانات .

 6.1.2متغيرات الدراسة
تشمل هذه الدراسة على  11متغي ًار اقتصادياً تم االعتماد على بعضها في تقدير النماذج القياسية،
بغرض اإلجابة على تساؤالت وفرضيات الدراسة ،باإلضافة إلدخال الباحث متغير وهمي يعبر عن

األوضاع السياسية (عدم االستقرار السياسي بسبب انتفاضة األقصى ،وعدم االستقرار السياسي بسبب

االنقسام بين شطري الوطن الفلسطيني)

ويمكن تصنيف متغيرات الدراسة إلى متغيرات داخلية في النموذج القياسي ومتغيرات خارجية على
النحو اآلتي
المتغيرات الداخلية :هي جميع المتغيرات المذكورة في الجدول رقم( )6-1باإلضافة إلى متغير الناتج
المحلي اإلجمالي

132

جــدول رقم ( )6-1يوضح المتغيرات الداخلية للدراسها ورموزها
المتغير

الرمز

Variable

التفرع المصرفي

BR

Branches

عدد الحسابات

AC

ACCOUNT NO.

عدد أجهزة الصراف االلي

ATM

AUTOMATIC MACHINE

عدد بطاقات الصراف االلي

ATM CARD

AUTOMATIC MACHINE
CARD

بطاقات الخصم

DEPIT CARD

DEPIT CARD

بطاقات االئتمان

CREDIT CARD

CREDIT CARD

نقاط البيع

POS

POINT SALES

الحواالت الواردة  +الصادرة

INR+OUTR

INWARD REMITTANCES +
OUTWARD
REMITTANCES

شيكات المقاصة

Cheq

CLEARING CHEGUE

ودائع الجمهور

DA

DEPOSIT,S

التسهيالت االئتمانية المباشرة

DF

LAONES NO.

المتغيرات الخارجية :تمثل المتغير الخارجي في متغير األوضاع السياسية (عدم االستقرار السياسي
بسبب انتفاضة األقصى ،وعدم االستقرار السياسي بسبب االنقسام بين شطري الوطن الفلسطيني).
 6.1.3المصــادر الثانوية لجمـــع البيــــانات
التقارير واإلحصاءات الصادرة عن س ــلطة النقد حول ا لقطــاع المصرفي ،فيما يتعلق بانتشار الفروع،
وحجم ودائع الجمه ــور ،وحجم التسهيالت االئتمانية المباشرة ،والناتج المحلي اإلجمالي ،وعدد
الشيكات ،والتقارير الصادرة عن الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير (شراكة) فيما يتعلق بحجم
محفظة اإلقراض لمؤسسات اإلقراض المتخصصة بفلسطين ،والبيانات اإلحصائية السنوية تغطي

الفترة من العام  1995إلى العام . 2014

 6.1.4منهجيـــة الدراســــة وطرق التحليل
تعنى هذه الدراسة بتحليل مدى قدرة الفروع المنتشرة القائمة والجديدة على تعميم ونشر الخدمات المالية
والمصرفية التي تساهم بتحسين مستويات االشتمال المالي بفلسطين  ،وقدرتها على حشد المدخرات
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والودائع التي تساهم في زيادة التسهيالت االئتمانية المب اشرة الممنوحة لالقتصاد الفلسطيني وذلك من
خالل نموذجين قياسيين.
 6.1.5اختبار الفرضيات
استخدم الباحث المنهج القياسي الكمي الثبات الفرضيات االربعة رقم  ،6 ،4 ، 2 ،1أما الفرضيات
االخرى رقم  ، 5 ،3فاعتمد على المنهج الوصفي التحليل في اثباتها وذلك لعدم توفر بيانات كافية
حولها ،والثبات الفرضيتان االولى والثانية وهما:

 .1يعزز التفرع المصرفي نفاذ الخدمات المالية التي تحفز النمو االقتصادي
 .2يساهم انتشار الخدمات المالية والمصرفية في يساهم في حشد المدخرات وزيادة ودائع الجمهور
و االئتمان
قام الباحث ببناء النموذج االول
النمـــوذج األول  :وإلثبات هذه الفرضيات يجب قياس العالقة بين المؤشرات التالية
المتغير التابع = ودائع الجمهور DA
المتغيرات المستقلة هي عددالفروع + BRالتسهيالت االئتمانية المباشرة + DFعدد الحسابات AC
 +عدد أجهزة الصراف اآللي  + ATMعدد بطاقات الصراف اآللي  + ATM Cardعدد بطاقات

االئتمان  + Credit Cardعدد بطاقات الخصم  + Depit Cardعدد نقاط البيع  + POSعدد
الحواالت( الواردة +الصادرة )  + INRعدد شيكات المقاصة  D+ Cheqاالستقرار السياسي .
ويمكن صياغة النموذج القياسي كالتالي
DA = f(BR,DF,AC, ATM, ATMcard, Credit Card, DepitCard, Pos, INR,
) Cheq,D

يعلم الباحث علم اليقين بأنه بتطبيق هذا النموذج يحتاج لما ال يقل عن  90مشاهدة لعدد
المتغيرات المستقلة بال نموذج ولكن وبصفة استثنائية نتيجة لعدم وجود البيانات المطلوبة ال في مركز
اإلحصاء وال في إحصائيات سلطة النقد وال في إحصائيات ماس المنشورة ،اضطر الباحث قصرا
لتطبيق النموذج فقط على المتغيرات التي تتوفر لها بيانات ،وذلك للحصول على دالالت تخدم
الدراسة ،وتوفير قاعدة قياسية للباحثين المستقبليين يمكن االسترشاد بها ،وبالتالي يصبح النموذج
االول على الشكل التالي :
النمـــوذج األول  :وإلثبات هذه الفرضيات يجب قياس العالقة بين المؤشرات التالية
المتغير التابع = الفروع DA
المتغيرات المستقلة هي الفروع  + BRالتسهيالت االئتمانية المباشرة  + DFشيكات المقاصة Cheq
 D +االستقرار السياسي .
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وبشكل رياضي يمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي المتعدد للنموذج على النحو التالي :
DA=0+1BR+2DF+3Cheq+4D + 
والثبات الفرضيات رقم  ،6 ،4قام الباحث ببناء نموذج أخر ( النموذج الثاني)
 يدعم ان تشار الخدمات المالية والمصرفية مشاركة القوى العاملة ويحد من الفقر. يعزز االشتمال المالي النمو االقتصادي في فلسطين .تعميم ونفاذ الخدمات المالية والمصرفية الى فئات المجتمع المختلفة ،له أثار ايجابية على العديد

من المؤشرات االقتصادية ،فهـو يساهم في حشد المدخرات من خالل دمج القطاع غير الرسمي في
النشاط االقتصادي الرسمي للدولة .الزيادة في حجم الودائع تنعكس على الزيادة في حجم االئتمان،
الذي يساهم في تمويل القطاعات االقتصادية المختلفة ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،المحرك
الرئيسي لعجلة النمو االقتصادي.

النمـــوذج الثاني :وإلثبات الفرضية الثالثة والرابعة يجب قياس العالقة بين بعض مؤشرات االشتمال
المالي الرئيسية مثل حجم ودائع الجمهور ،والتسهيالت االئتمانية المباشرة التي تمنحها المصارف،
وعدد العاملين كمتغيرات داخلية مستقلة ،وبين الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين.
المتغير التابع = الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي GDP
المتغيرات المستقلة :ودائع الجمهور ،DAالتسهيالت االئتمانية المباشرة  ، DFعـدد العم ــال ،NW
ومتغير االوضاع السياسية D

ويمكن صياغة النموذج القياسي كالتالي
) GDP = f(DA,DF,NW,D
وبشكل رياضي يمكن صياغة معادلة االنحدار الخطي المتعدد للنموذج على النحو التالي :
GDP=0+1DA+2DF+3NW++4D+
تكتسب الودائع أهمية كبيرة من بين القنوات المختلفة ما بين الجهاز المصرفي واالقتصاد
الفلسطيني ،فهي تساعد الجهاز المصرفي على القيام بدوره الوسيط ما بين وحدات الفائض والعجز،
مما يشجع االستثمار واالستهالك معا ،فينعكس إيجابا على عملية النمو االقتصادي ،ومن السمات

االيجابية للودائع في الجهاز المصرفي أنها تنمو بمعدل مطرد سنويا ،حتى في أوقات االضطراب
السياسي ،لدرجة أصبحت يمثل حجمها نسبة تفوق الـ  %70من حجم الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا
من شأنه أن يعزز السيولة النقدية ،ويحفز المعامالت التجارية والمالية داخل االقتصاد الفلسطيني

وبالتالي يح رك عملية النمو االقتصادي ويزيد حجمه المتمثل في الناتج المحلي اإلجمالي ،أي أن
الودائع تلعب دو ار ايجابيا في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا متوافق تماما مع النظرية
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االقتصادية الكلية ،والواقع االقتصادي الفلسطيني ،والعديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
منها دراسة (الطنبور ( ،)2001،مقداد ،حلس (،)2005،عودة  (،)2011،فروانة  ،)2014،وتعتبر
الودائع المغذي الرئيسي لالئتمان ،لذا يؤثر إجمالي الودائع إيجابا على حجم االئتمان الممنوح
لالقتصاد الفلسطيني ،حيث تساهم الودائع بشكل كبير في زيادة حجم االئتمان الممنوح للقطاعات

االقتصادية المختلفة ،ويظهر ذلك بوضوح من خالل النسب المرتفعة لتغطية الودائع حجم االئتمان
الممنوح من المصارف طيلة السنوات الماضية ،ويرتبط الناتج المحلي بعالقة تبادلية ايجابية مع
االئتمان المصرفي (التسهيالت االئتمانية المباشرة ) ،حيث يعني ذلك أنه كلما ازد حجم االئتمان أدى
ذلك الى حدوث زيادة في النمو االقتصادي ،والعكس صحيح  ،وهذا يتفق مع نتائج بعض الدراسات

السابقة منها دراسة (فروانة ( ،)2014،الف ار ( ،)2012،عودة .)2011،
 6.1.6التحليل والتقدير القياسي لنمــاذج الدراسة
بعد أن قام الباحث بعرض منهجي للبيانات والنماذج والعالقات القياسية المراد تقديرها واألساليب
القياسية التي سيعتمد عليها في التقدير واالختبارات التي ستحقق شروط تقدير هذه النمــاذج ،وسيقوم
الباحث بتطبيق األساليب القياسية على البيانات السنوية التي جمعها عن متغيرات الدراسة ،ليتوصل
للنتائج القياسية وتفسيرها بما يتالءم مع النظرية االقتصادية والواقع االقتصادي .
 6.1.6.1اختبار السكون للسالسل الزمنية :
يعتبر شرط سكون السالسل الزمنية شرطا أساسيا كي نستطيع تطبيق اختبارات التكامل
المشترك على بيانات السالسل الزمنية لذا يجب التأكد أوال من سكون السالسل الزمنية ،وهذا يتم من

خالل اختبار جذر الوحدة ( )Unit Root Testفي السلسلة الزمنية بواسطة العديد من االختبارات
أشهرها اختبار ديكي – فولر الموسع ( )Augmented Dikey Fuller,ADFواختبار ( Phillips
 ) Perron,PPواختبار (. ) Kwiatkowski-phillips-schmidt-shin KPSS

وف ي هذه الدراسة تم اختبار سكون السالسل الزمنية باستخدام االختبارات الثالثة االنفة الذكر،

التي تستند الى فرضية العدم (  )H1:˂0( ، ) H0:=0باستخدام اختبار فرضية المعلمات (T-
 ،) studentsوفي حال عدم رفض الفرضية العدمية تكون السلسلة غير ساكنة ،فيتم أخذ الفروق الى
أن تسكن السلسلة ،وهنا يتم تحديد رتبتها حتى يمكن اجراء االختبار الثاني وهو التكامل المشترك

لجوهانسن

( ،) Brooks,2008,p 351والجدول رقم ( )6 – 2يوضح نتائج االختبار لجميع متغيرات الدراسة
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الجــدول رقم ( )6 – 2يوضح نتائج اختبار جذر الوحدة ( )Unit Root Testلمتغيرات الدراسة
DA
BR
DF
T-stat
P-Value
T-stat P-Value
T-stat P-Value
6.35
1
5.12
1
3.59
0.9995
1.35
0.997
0.062
0.9536
2.519
0.9999
-0.516 0.9726
-1.26
0.8664
0.7297
0.999
4.235
1.6855
-0.4489

0.9999
0.9991
0.9767

NW
P-Value
0.9645
0.72
0.4229
0.9816
0.723
0.358

0.999
0.9455
0.7533

4.382
-0.0176
-1.6

0.6933
0.1712

0.608
0.1248

1
0.997
0.9555

Type de
Modele
][1
][2
][3

5.85
1.32
-0.724

][1
][2
][3

0.61
0.168

][1
][2
][3

Test KPSS

T-stat
1.5448
-1.0307
-2.2816

GDP
T-stat
P-Value
1.144
0.9263
1.8476
0.9993
-0.7548
0.9488

P-Value
0.9977
0.9965
0.9416

][1
][2
][3

-1.8858
-1.0226
-2.4217

2.1668
0.0103
-1.4221

0.9766
0.8422
0.6748

1.7641
-0.6273
-1.7782

][1
][2
][3

0.5797٭٭
٭
0.0949٭٭
٭

0.5843٭,٭٭,٭
٭٭
0.0879٭,٭٭,٭
٭٭

0.547٭٭
0.1397٭٭
٭

Test ADF

Test PP

Cheq
T-stat
2.93
1.2158
-0.8156

0.9896
0.9463
0.8199

Test

Type de
Modele

Test
Test
ADF

Test
PP

][1
][2
][3

Test
KPSS
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 معنم عنس ميدمى %1
 معنم عنس ميدمى %5
 معنم عنس ميدمى %10

 6.1.6.1.1إزالة عدم السكون في السلسلة :
من أهم مالمح عدم سكون السلسلة:
 .4تغير تباين السلسلة عبر الزمن :ومن أهم التحويالت المستخدمة في تثبيت تباين السلسلة
الحصول على اللوغاريتم الطبيعي لبيانات السلسلة أو الحصول على الجذر التربيعي لها ،وبعد

إجراء التقديرات المطلوبة نعيد صيغة التقدير ألصلها.
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 .4وجود اتجاه عام في بيانات السلسلة :يتمثل االتجاه العام في وجود تغير منتظم في مستوى
السلسلة ا لزمنية في اتجاه محدد ،ومن طرق إزالة االتجاه  ،طريقة االنحدار وطريقة الفروق .
طريقة االنحدار :إذا كان االتجاه العام للسلسلة خطيا فانه يتم استخدام الصيغة التالية

T+
وتصبح بيانات السلسلة بعد إزالة االتجاه العام كما يلي :

T

=

طريقة الفروق :باستخدام هذه الطريقة نحصل على الفروق من الرتبة األولى أو من الرتبة الثانية
إلزالة االتجاه العام ،الفرق من الرتبة األولى:
الفرق من الرتبة الثانية:

 .3وجود نمط متكرر للتقلبات الموسمية عبر الزمن :توجد هناك تقلبات موسمية بصورة منتظمة في
بعض البيانات على مدار العام ،مثل تلك التي تصاحب التغيرات المناخية والفصل ،أو التقلبات في

المبيعات التي تصاحب المواسم واألعياد ،وغالبا ما تكون البيانات المتاحة شهرية أو ربع سنوية
(عطية ،2005،ص .)674
الجــدول رقم ( )6 – 3يوضح نتائج اختبــار ديكي فولر الموسع  ADFوفيلبس بيرون PP
للتحقق من سكون السالسل الزمنية باستخدام طريقة الفروق.
PP
P-Values

Critical
values

ADF
t-Statistic

Critical

P-

values

Values

t-Statistic

Variable

0.2964

-3.6908

-2.5679

0.0031

-3.7332

-5.3551

DGDP

0.0556

-3.0403

-2.9839

0.0522

-3.0403

-3.0175

DDA

0.4881

-3.6908

-2.1462

0.0428

-3.7104

-3.8001

DDF

0.2713

-2.6334

-3.6908

0.0712

-3.7597

-3.5411

DBR

0.0274

-1.9614

-2.2482

0.0055

-1.9628

-2.9711

Cheq

0.0489

-3.6908

-3.7035

0.0464

-3.6908

-3.7335

NW
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يتضح من الجدول أن متغيري عدد الشيكات وعدد العمال ساكنة عند مستوى معنوية  ،%5وباقي
متغيرات الدراسة وصلت لمرحلة السكون عند مستوى داللة  5%بعد أخذ الفروق األولى لهــا ،ونستنتج
من ذلك أن السالسل الزمنية متكاملة من الدرجة األولى (

) ألنها سكنت بعد الفروق

األولى ،وللمزيد من التوضيح انظر ملحق رقم (  ) 6-1شكل التسلسل الزمني للمتغيرات في المستوى
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( )Levelوفي الفرق األول (Difference

ا من بعس أخذ اف مق

) مم حق ا ( )6-2ندائج يكمن اياليل

ماي اها.

 6.1.6.2اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون ( )Johansen Technique
بعد إجراء اختبارات السكون للسالسل الزمنية للمتغيرات االقتصادية ،يجب التأكد من وجود تكامل

ال مشترك بين متغيرين أو أكثر إذا اشتركا
مشترك بين السالسل الزمنية معًا ،ويقال أن هناك تكام ً
باالتجاه نفسه ،أي إذا كانت لهما عالقة توازنية طويلة األجل ،وجوهانسون قدم أسلوب أعم واشمل
الختبار التكامل المشترك ،حيث يمكن استخدامها واالعتماد على نتائجها في حالة النماذج البسيطة
والمتعددة وفي هذه الطريقة يقدم نتيجة اختبار األثر(

)واختبار القيمة العظمى (

)

فإذا كانت قيمة االختبار المحسوبة( )Trace Statisticأكبر من الجدولية ( ،)Critical Value

نرفض فرض العدم ( عدم وجود متجه تكامل مشترك لمتغيرات الدراسة) ،ونقبل الفرض البديل(عطية
،2004،ص  ،)673والجدول رقم ( )6 – 4يوضح لنا نتائج اختبار جوهانسون لمتغيرات الدراسة ..
الجــدول رقم ( )6 – 4نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة (جوهانسون) ،للنموذج األول
اختبــ ـــار االثر Trace
فرض العدم

عدد متجهات التكامل
المشترك
r =0

الفرضية البديلة

القيمة الحرجة

Critical Value 5%

Trace

Statistic

P - value

47.856

80.8699

0.0000

29.7970

35.8417

0.0089

15.4947

16.9770

0.0297

3.8414

7.5851

0.0059

Trace Test Indicates 4 Cointegrating eqn(s) at The 0.05 Level
اختبار القيمة العظمي Maximum Eigen value
r =0

27.5843

45.0282

0.0001

21.1316

18.8647

0.1008

14.2646

9.3918

0.2550

3.8414

7.5851

0.0059
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يالحظ من خالل الجدول ( )6 – 4وجود عالقة تكامل مشترك طويلة األجل بين متغيرات النموذج،
حيث يالحظ إن كال اختبارات التكامل المشترك المتمثلة في اختبار األثر واختبار القيمة العظمى
أشاروا لنفس النتيجة ،وذلك من خالل رفض الفرضيات العدمية بالتدريج ابتداء من الفرضية التي تنص
على أن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي صفر ( عدم وجود تكامل مشترك ) واستمرار االختبار
بعملية الرفض للفرضيات العدمية حتى توقف عند الفرضية األخيرة والتي تنص على ان عدد متجهات

التكامل المشترك اقل من أو تساوي  3متجهات (

) فقد كانت القيم المحسوبة ( معدل

اإلمكانية ) لكال االختبارين اكبر من القيم الحرجة عند مستوى داللة  ، 5%وبالتالي تقبل الفرضية
التي تنص على أن عدد متجهات التكامل المشترك اكبر من  3متجهات وتساوي  4كحد أقصى كما

يتضح من خالل الجدول السابق .

الجــدول رقم ( )6 – 5نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة (جوهانسون )  ،للنموذج الثاني
اختبــــــار االثر Trace
فرض العدم
عدد متجهات
التكامل المشترك
r =0

الفرضية البديلة

القيمة الحرجة

Trace

Critical Value

Statistic

P - value

5%
69.8188

144.329

0.0000

47.8561

56.8079

0.0058

59.7970

27.2710

0.0952

15.4947

15.4947

0.4914

3.8414

3.8414

0.0994

Trrace Test Indicates 3 Cointegrating eqn(s) at The 0.05 Level
اختبار القيمة العظمي Maximum Eigenvalue
r =0

33.8768

87.5211

0.0000

27.5843

29.553685

0.0277

21.1316

19.5110

0.0830

14.2646

5.0450

0.7361

3.8414

2.7149

0.0994
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يالحظ من خالل الجدول ( )6 – 5وجود عالقة تكامل مشترك طويلة األجل بين متغيرات النموذج ،
حيث يالحظ إن كال اختبارات التكامل المشترك المتمثلة في اختبار األثر واختبار القيمة العظمى
أشاروا لنفس النتيجة ،وذلك من خالل قبول الفرضيات العدمية بالتدريج ابتداء من الفرضية التي تنص
على أن عدد متجهات التكامل المشترك يساوي صفر ( عدم وجود تكامل مشترك ) ،واستمرار االختبار
بعملية القبول للفرضيات العدمية حتى توقف عند الفرضية التي تنص على ان عدد متجهات التكامل
) ،بعد ذلك توقف اختبار االثر واختبار القيمة

المشترك اقل من أو تساوي  1متجهات (

العظمي عند الفرضية التي تنص على وجود متجهي ن على األكثر فقط ،حيث كانت نتيجة االختبار

غير معنوية عند  ،%5وبالتالي قبول الفرضية العدمية والتوصل لوجود متجهي تكامل مشترك بين
متغيرات النموذج على االكثر .
 6.1.6.3نتائج اختبار السببية:
بعد تحقق اختبار السكون واختبار التكامل المشترك ،وقبل البدء في مرحلة تقدير النموذج يجب

التاكد من وجود سببية بين متغيرات النموذج ،باستخدام اختبار (،)Granger Causality Tests
وبعد تطبيق االختبار عند فترة ابطاء واحدة ،كانت النتائج كما هو موضح في جدول رقم (:)6-6
جدول ( ) 6-6اختبار العالقة السببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع للنموذج االول
P-Value

Chi-sq

اتجاه العـالقــــــــة

0.0303

6.99

DA BR

0.0007

14.6

BR  DA

0.0015

12.99

DA DF

0.0179

8.048

DF Cheq

0.0262

7.285

Cheq  BR
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تشير النتائج الموضحة أعال ه أن نتيجة اختبار السببية كانت معنوية عند مستوى  5%بحيث

وجود عالقة سببية تبادلية بين متغير الودائع ومتغير عدد الفروع ،أما العالقة السببية بين متغير
الودائع ومتغير التسهيالت كانت في اتجاه واحد ،اتجاه التسهيالت االئتمانية المباشرة  ،وعالقة سببية
بين متغير ال تسهيالت االئتمانية في اتجاه متغير عدد الشيكات ،وعالقة سببية بين متغير الشيكات في
اتجاه متغير عدد فروع المصارف ،وبذلك نرفض الفرضية العدمية التي تنص على عدم وجود عالقة

سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،ونستنتج أن التغيرات في عدد الفروع ،وعدد الشيكات
المقدمة للتقاص ،وحجم التسهيالت االئتمانية المباشرة تسبب تغيرات جوهرية في حجم ودائع الجمهور،
141

وبناء عليه يعتبر نموذج ( )OLS-Modelهو النموذج األفضل واألكثر مالئمة لتفسير العالقة بين
متغيرات الدراسة .أنظر ملحق رقم ()6-5
جدول رقم ( )6-7اختبار العالقة السب بية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع للنموذج الثاني
Chi-sq

P-Value

اتجاه العـالقــــــــة

0.0414

6.3673

DA  DF

0.0000

30.7192

DF  DA

0.0026

11.8787

DF  GDP

0.0003

16.1327

DF  NW

0.0366

6.6160

NW  DA
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تشير النتائج الموضحة أعاله أن نتيجة اختبار السببية كانت معنوية عند مستوى  %5بحيث
وجود عالقة سببية في اتجاهين بين متغير التسهيالت االئتمانية المباشرة ومتغير ودائع الجمهور ،أما

العالقة السببية بين متغير التسهيالت االئتمانية المباشرة وبين متغير الناتج المحلي االجمالي فهي في

اتجاه متغير الناتج المحلي االجمالي ،والعالقة السببية بين متغير التسهيالت االئتمانية المباشرة وبين
متغير عدد العاملين فهي في اتجاه متغير عدد العاملين ،وبذلك نرفض الفرضية العدمية التي تنص
على عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،ونستنتج أن التغيرات في حجم

التسهيالت االئتمانية المباشرة  ،وودائع الجمهور ،وعدد العاملين ،تسبب تغيرات جوهرية في حجم
الناتج المحلي اإلجمالي ،أنظر ملحق رقم (.)6-6
 6.1.6.4تقدير دوال نمـــاذج الدراســـة :
قام الباحث بتمام التحقق من وجود عالقات تكامل مشترك طويلة المدى بين متغيرات نماذج

الدراسة  ،واآلن ننتقل للخطوة التالية والمتمثلة في عملية تقدير النماذج باستخدام طريقة تقدير تتناسب
مع طبيعة البيانات والمتغيرات الداخلة في النموذج
تقدير دالة النمــــوذج األول (دالة المدخرات )
إذا كانت المتغيرات التي تتكون منها ظاهرة ما تتصف بخاصية التكامل المشترك للعالقة
طويلة األجل بين متغيرات النموذج ،فان النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة بينها يصبح هو طريقة

المربعات الصغرى العادية ( ) OLSالتي تقوم على افتراض مؤداه أن الظواهر االقتصادية تتبع في
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سلوكها التوزيع المعتدل الطبيعي  ،Normal Distributionوهذا يتضمن أن بيانات السالسل الزمنية
للمتغيرات االقتصادية هي بيانات مستقرة ( Stationaryعطية ،2005،ص .)674
تاكد الباحث من وجود عالقة تكامل مشترك للعالقة طويلة االجل بين متغيرات النموذج
فاستخدم طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSلتقدير العالقة طويلة األجل بين متغيرات النموذج،

وكانت فرضيات النموذج كما يلي  ،H01: B1=0 , H02: H2=0 , H03: H3=0 :وبعد إجراء
عملية التقدير كانت النتائج كما هو موضح بالجدول رقم ()6-8
جــدول رقم ( )6-8يوضح نتائج تقدير النموذج األول (دالة ودائع الجمهور)
P – value

Elasticity

t-statistic

S.E

0.0000

17.55

1.214

0.712

0.0000

7.517

0.0810

0.252

0.609

0.0357

2.2811

146.367

0.0397

333.88

%0.05

at Means

Coefficient

Variables

21.32

BR
DF
DD

=0.989), (AdjR=0.987) DW=1.085

)

الجدول إعــداد الباحث حسب مخرجات برنامج Eviews 7

تم حساب مرونة المتغيرات المستقلة باستخدام الصيغة اآلتية:

=

يتضح من الجدول ( )6-8أن هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لكل من متغير عدد
الف روع ،وحجم التسهيالت االئتمانية المباشرة ،والمتغير الوهمي الذي يمثل الوضع السياسي لحجم
الودائع (ودائع الجمهور) ،أى نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،وهذا يعني أن المتغيرات

الثالثة مؤثرة بالنموذج وكانت قيمة معامل التحديد المعدل للنموذج ككل  ،0.987أي ان المتغيرات
المستقلة المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته  %98.7من التباين في المتغير التابع والنسبة الباقية تعزى
لعوامل أخرى ،أما قيمة اختبار دربن واطسون  ، DW= 1.085وهي محصورة بين قيم الحدين

األعلى واالدني لـ ( d

) ،وهذا يعني أن مشكلة االرتباط الذاتي غير محددة  ،ولتقييم النموذج

ككل ال بد من القيام ببعض االختبارات ليتسنى لنا االعتماد على نتائج التقدير للنموذج  ،واألخذ بها .
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تقييـم النمــوذج :
يمكن تقييم نموذج االنحدار الخطي المتعدد باستخدام نوعين من المعايير االحصائية هما)1( :
معامل التحديد المتعدد )2( ،اختبارات المعنــوية ( عطية ،2005 ،ص .)265
 -1معامل التحديد المتعدد )

(Multiple Determination Coefficient

يشير معا مل التحديد المتعدد إلى النسبة التي يمكن تفسيرها من التغير الكلي في المتغير التابع بداللة
المتغيرات المستقلة المدرجة في دالة االن حدار المتعدد ،وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد ،كلما كانت
النسبة عالية يتمتع النموذج بجودة توفيق عالية ،كما أنه يتمتع بمقدر تفسيرية عالية ،فإذا كان يساوي

واحداً فان هذا يعني أن المقدرة التفسيرية للنموذج كاملة وأن جودة التوفيق عند حدها األقصى.
 -2اختبارات المعنوية للمعلمات المقدرة

يوجد هناك ثالث اختبارات يمكن استخدامها في هذا الصدد تتمثل في:
 اختبار الخطا المعياري اختب ــار Z – Test -اختبار T – Test

يمكن استخدام اختبار الخطأ المعياري ،واختبار  ،Zواختبار  ،Tإلجراء اختبارات المعنوية
للمعلمات المقدرة في نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،ونظ اًر لقيام الباحث باستخدام طريقة المربعات

الصغرى العادية ( ) OLSلتقدير النموذج ،يجب القيام بعدة اختبارات للتأكد من صالحية النموذج
المقدر وتقييمه:
 اختبار استقالل بواقي النموذج :ويقصد بذلك عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في بواقي النموذج ،
وللتحقق من هذا الشرط ،افترض الباحث أن (عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في بواقي النموذج

 H0:الفرض العدمي) استخدم الباحث اختبار Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-
 ،Testوكانت نتيجة االختبار قيمة ،P-Valuo)F-Statistic) = 0.1203

P-))=0.091

 Valuoأي أنها أكبر من 0.05يترتب على ذلك قبول هذا الفرض ،هذا يعني أنه ال وجود لالرتباط
الذاتي في بواقي النموذج ،أنظر ملحق (.)6-8

 اختبار تباين البواقي ثابت عبر الزمن :استخدم الباحث اختبار  ، ARCHالذي يعني أن للبواقي
انحدا ار ذاتيًا بشرط أن تباينات هذا التباين للبواقي مرتبط بالزمن ،أي أن اختبار  ARCHيختبر
انحدار البواقي ذاتيًا بفرض أن تباينات هذه البواقي مرتبط بالزمن ،حيث افترض الباحث أن (ثبات

تباين البواقي عبر الزمن H0:الفرض العدمي)
،Statistic) = 0.6149

وكانت نتيجة االختبار قيمة P-Valuo (F-

 P-Valuo))=0.59أي أنها أكبر من  0.05ويترتب على ذلك

قبول هذا الفرض ،هذا يعني تباين البواقي ثابت عبر الزمن ،أنظر ملحق (.)6-9
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 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر :تم استخدام اختبار ( )Jarque-beraللتحقق من توفر
هذا الشرط ،حيث افترض الباحث أن (بواقي النموذج موزعة توزيعًا طبيعيًا H0:الفرض العدمي)
وكانت نتيجة االختبار تشير الن قيمة االختبار بلغت ( ،)Jarque-bera=1.58باحتمال بلغ
( ،)Prob=0.453أي أنها أكبر من  ،0.05وهذا يعني قبول الفرض القائل بأن بواقي النموذج تتبع
التوزيع الطبيعي ،أنظر ملحق (.)6-10

وبذلك يمكن القول والحكم على النموذج بأنه مقبول إحصائيًا و اقتصاديًا ،انظر ملحق (.)6-11
ويمكن صياغة معادلة االنحدار المتعدد حسب النتائج كما يلي :
)…………………….… (1

DA = 21.32BR+0.609DF+333.88DD

 أشارت نتائج التقدير الن مرونة متغير عدد الفروع بلغ  ،0.712وهذه القيمة تعني إحصائيا أن أي
تغير في عدد الفروع بمقــدار %100سيؤدي إلى تغير في حجم ودائع الجمهـور بمقدار  ،%71.2أو
أن أي تغير في عدد الفروع بمقدار وحدة واحدة(فرع واحد) سيؤدي الى تغير حجم الودائع

بمقدار21.32وحدة (مليون دوالر) ،وهذا داللة على أن عدد فروع المصارف يرتبط بعالقة ايجابية مع
حجم ودائع الجمه ــور ،وأن االنتشار المصرفي يساهم في حشد المدخرات المتمثلة بودائع الجمهور
وهو ما يعني الحد من عادة االكتناز لدى المواطنين ،وخلق قنوات تواصل بين أفراد المجتمع و

المؤسسات المالية الرسمية المتمثلة بالمصارف ،ودمج هؤالء األفراد الجدد بالنشاط االقتصادي
الرسمي ،وهذا يسهم في تحسين األرباح التي تحققها البنوك ويتمثل ذلك في النمو في صافي الدخل
بعد الضرائب ،كما يساهم بشكل واضح في زيادة موجودات المصارف ونموها بشكل تصاعدي

وبالتالي يساهم في المزيد من التحسن في مستويات االشتمال المالي في فلسطين ،وهذه النتيجة
مطابقة تماما لواقع الجهاز المصرفي الفلسطيني ،وواقع االقتصاد الفلسطيني ،ومنسجمة مع بعض
الدراسات السابقة منها (ماس (،)2014،سعد .)2015،

 أشارت نتائج اختبار العالقة السببية لجرانجر الى أن العالقة السببية بين متغير الودائع ومتغير
التسهيالت كانت في اتجاه واحد ،اتجاه التسهيالت االئتمانية المباشرة ،وتدل نتائج التقدير إلى وجود
عالقة ايجابية بين متغير التسهيالت االئتمانية المباشرة ومتغير حجم ودائع الجمهور ،حيث بلغت
مرونة متغير التسهيالت االئتمانية المباشرة ( )DFحوالي ،0.252مما يعني إحصائيًا أن أي تغير في

حجم التسهيالت االئتمانيةالمباشرة بمقدار%100سيؤدي إلى تغير حجم ودائع الجمهور

بمقدار ،%25.2أو أن أي تغير في حجم التسهيالت االئتمانية المباشرة بمقدار وحدة واحدة سيؤدي
الى تغير حجم ودائع الجمهور بمقدار  0.609وحدة ،وهذه النتيجة مالئمة للواقع الفلسطيني ،حيث

تساهم الودائع بشكل كبير في زيادة االئتمان المباشر الممنوح لالقتصاد الوطني ،إذ نجد أن إجمالي
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ودائع الجمهور يفوق إجمالي حجم االئتمان المباشر ،كما أنها متفقة مع بعض الدراسات السابقة مثل
دراسة (فروانة( ،)2014 ،الفرا( ،)2012 ،عودة.)2011 ،
من الطبيعي أن ال زيادة في حجم الودائع ينعكس على الزيادة في حجم االئتمان ،الذي يساهم في
تمويل القطاعات االقتصادية المختلفة ،والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،المحرك الرئيسي لعجلة النمو

االقتصادي ،الذي يساهم بدوره في خلق المزيد من فرص العمل ،والحد من البطالة ،وكبح جماح

الفقر ،ولخ صوصية المجتمع الفلسطيني وما يعانية من عدم استقرار سياسي ،خلق حالة تناقض فيما
بين المؤشرات االقتصادية واالجتماعية وبين مؤشرات الجهاز المصرفي ،فبينما الودائع تزداد نجد أن

البطالة والفقر أيضا يزداد.

 تأثير المتغير الوهمي ( )DDالذي يمثل األوضاع السياسية السائدة في فلسطين كان ايجابياً على

حشد ودائع الجمهــور ،حيث بلغت مرونة متغير األوضاع السياسية  ،0.0397وهذا يعني أنه في حالة
عدم االستقرار السياسي في فلسطين ،يزيد حجم الودائع بمقدار  ،%3.97وهذا نالحظه بوضوح

لألعوام من  ، 2014-2007فرغم حالة االنقسام السياسي التي سادت األراضي الفلسطينية،
والحصار الخانق الذي تعرض له قطاع غزة من الكيان اإلسرائيلي ،والعدوان المتكرر لالحتالل
اإلسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة ،إال أن الودائع كانت في نمــو مضطرد ،وهذا يعود لزيادة الوعي

المصرفي ،ولزيادة ثقة الجمهور الفلسطيني بالجهاز المصرفي الذي أظهر قدرة على الوفاء بااللتزامات
المالية المتوقعة وغير المتوقعة دون التعرض إلى خسائر نتيجة بيع أي أصل من أصولها.
تقدير دالة النمــــوذج الثاني (دالة الناتج المحلي االجمالي )GDP
تأكد الباحث من وجود اتجاهين على االقل لعالقة تكامل مشترك للعالقة طويلة االجل بين
متغيرات النموذج فاستخدم طريقة المربعات الصغرى العادية ( )OLSلتقدير العالقة طويلة األجل بين
متغيرات النموذج ،لكن هذه الطريقة لم تعطي نتائج دقيقة وموثوقة ،لوجود بعض المشاكل القياسية في

النموذج ،ممثلة في مشكلة االرتباط الذاتي بشكل أساسي ،االمر الذي نتج عنه استخدام الباحث لطريقة
المربعات الصغرى المعدلة بالكامل ( ،) FMOLSالتي تعمل على معالجة مشكلة االرتباط الذاتي،

وكانت فرضيات النموذج كما يلي :

H00: B0=0 , H01: B1=0, H02: H2=0 , H03: , H04: B4=0 , H05: B5=0
H3=0

وتم اجراء عملية التقدير ،كانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)6-9
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جــدول رقم ( )6-9يوضح نتائج تقدير النموذج الثاني (دالة الناتج المحلي اإلجمالي)
P – value
%0.05

t-statistic

S.E

Elasticity
at Means

Coefficient

Variables

0.0001

5.4331

0.09065

0.1883

0.492

DF

0.0057

3.3042

0.1052

0.3213

0.3477

DA

0.0000

9.0442

0.6657

0.7537

6.021

NW

0.3625

-0.9437

90.5926

0.0094

-85.49

DD

0.7044

0.3879

300.33

-

116.50

Constant

0.0001

-5.7200

25.7899

-

-147.51

@Trend

=0.984),(AdjR=0.978)DW=2.165

)
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يتضح من الجدول ( ) 6-9أن هناك تأثير معنوي وذو داللة إحصائية لكل من متغير حجم التسهيالت
االئتمانية المباشرة ،وودائع الجمهور ،عدد العاملين ،أى نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ،وهذا

يعني أن المتغيرات الثالثة مؤثرة بالنموذج أما المتغير الوهمي الذي يمثل الوضع السياسي ومتغير
الحد الثابت فهما غير معنويين لكنهما مؤثرين بالنموذج للمتغير التابع (الناتج المحلي اإلجمالي) ،أما

متغير عدد شيكات المقاصة ( )Cheqفالعالقة لم تكن معنوية وجاءت عكسية غير متوافقة مع
النظرية االقت صادية والواقع االقتصادي لذا تم حذف هذا المتغير من النموذج  ،وكانت قيمة معامل
التحديد المعدل للنموذج ككل  ، 0.978أي أن المتغيرات المستقلة المدرجة بالنموذج تفسر ما نسبته

 %97.8من التباين في المتغير التابع والنسبة الباقية تعزى لعوامل أخرى ،أما قيمة اختبار دربن

واطسون  ،DW= 2.165وهي أكبر من قيمة الحد األعلى لـ  ، dوهذا يعني عدم وجود مشكلة
االرتباط الذاتي ،ونظ اًر لقيام الباحث باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة كلياً ()FMOLS
لتقدير النموذج ،يجب القيام بعدة اختبارات للتأكد من صالحية النموذج المقدر وتقييمه:

 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر :تم استخدام اختبار ( )Jarque-beraللتحقق من توفر
هذا الشرط ،حيث افترض الباحث أن (بواقي النموذج موزعة توزيعًا طبيعيًا H0:الفرض العدمي)
وكانت نتيجة االختبار تشير الن قيمة االختبار بلغت ( ،)Jarque-bera=11.85وهذا يعني قبول

الفرض البديل بأن بواقي النموذج تتبع التوزيع الطبيعي ،أنظر ملحق (.)6-12

 اختبار مشكلة االزدواج الخطي المتعدد :تظهر عادة مشكلة االزدواج الخطي في نماذج االنحدار
الخطي المتعدد ،نظ ار ألن المتغيرات المستقلة تميل عبر الزمن للتغير معًا النها تتاثر بنفس العوامل،
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ويشير مصطلح االزدواج الخطي المتعدد الى وجود ارتباط خطي بين عدد من المتغيرات التفسيرية في
نموذج االنحدار ،وهي عادة ما تظهر في حالة استخدام بيانات سلسلة زمنية  ،ويترتب على هذه
المشكلة بأن تصبح قيم المعلمات المقدرة غير دقيقة ،وللكشف عن هذه المشكلة استخدم الباحث
اختبار معامل تضخم التباين  ،VIFوالذي عادة ما يشير للقيمة التي تقل عن  10لهذا المعامل ،
وضعف التاثير السلبي لمشكلة االزدواج الخطي على النموذج والجدول رقم ( )6-10يوضح قيمة

( )VIFلجميع متغيرات النموذج .
جـــدول رقم ( ) 6-10يوضح نتائج اختبار معامل التضخم( )VIFلكشف مشكلة االرتباط الخطي
المتعدد
Centered

Uncentered

Coefficient

Variable

20.24378

66.30355

0.008219

DF

67.97831

424.7638

0.011077

DA

9.414443

260.9546

0.443283

NW

2.798672

6.646846

8207.020

DD

NA

126.1808

90199.08

C

27.91336

120.9579

665.1198

@Trend
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يالحظ من الجدول ان هناك مشكلة ازدواج خطي للمتغيرين ودائع الجمهور ،والتسهيالت االئتمانية

المباشرة ،واالتجاه الزمني ،اال أن قيمة معامل التضخم( )VIFليست كبيرة جدا عن الحد المقبول وهو

 ،10لذا االثر السلبي الرتفاع الخطأ المعياري لمعامالت االنحدار ضعيف ،وتبقى المعامالت غير
متحيزة ويظل نموذج االنحدار الناتج قوى ويمكن االعتماد عليه في التنبؤ ،وبناء على ذلك قام الباحث
بتجاهل المشكلة واالعتماد على النتائج المقدرة ،وبذلك يمكن القول والحكم على النموذج بأنه مقبول
إحصائياً و اقتصادياً ،انظر ملحق (.)6-14

ويمكن صياغة معادلة االنحدار المتعدد حسب النتائج كما يلي :

– GDP = 116.5+ 0.3477DA +0.4925DF + 6.0216NW – 85.49DD
)147.51@Trend …………………………………..(2
تفسير نتائج تقدير النموذج الثاني:
من خالل نتائج التقدير يمكن قبول فرضية أن االشتمال المالي يعزز النمو االقتصادي في فلسطين،
حيث يتأثر حجم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بعدة عوامل منها حجم ودائع الجمهور ،حجم
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التسهيالت االئتمانية المباشرة ،عدد العاملين ،واألوضاع السياسية السائدة في فلسطين ويتضح ذلك
كما يلي:
 يتضح من خالل الجدول ( )6-9أن هناك تأثير معنوي ذو داللة إحصائية لكل من حجم ودائعالجمهور ،وحجم التسهيالت االئتمانية المباشرة ،عدد العاملين ،واالتجاه الزمني

 يرتبط حجم ودائع الجمهور لدى المصارف العاملة في فلسطين بعالقة ايجابية مع حجم الناتج المحلياإلجمالي ،حيث بلغت مرونة متغير حجم ودائع الجمهور  ،0.3213وهذا يعني أن أي تغير في حجم
ودائع الجمهور بمقدار  ، %100سيؤدي إلى تغير في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار ،%32.13

وهذه النتيجة متوافقة مع دراسة حديثة لـ (فروانة ،)2014 ،وهذا يدل على أهمية دور ودائع الجمهور
في تحقيق التنمية االقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الناتج المحلي اإلجمالي.

 يرتبط حجم االئتمان المباشر بعالقة ايجابية مع حجم الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث بلغت مرونةمتغير االئتمان المباشر  ،0.1883وهذا يعني أن أي تغير في حجم االئتمان المباشر بنسبة ،%100

سيؤدي إلى تغير في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  ،%18.83وهذه النتيجة متوافقة مع تحليل
أجرته سلطة النقد الفلسطينية منشور في التقرير السنوي لعام  2013صفحة  ،85ومتوافق مع دراسة
(فروانة ،)2014 ،و (الفرا ،) 2012،وهذا يدل على أن التسهيالت االئتمانية المباشرة تلعب دو ًار
مهماً ومحف ًاز لالقتصاد الفلسطيني.

 يرتبط عدد العاملين بعالقة ايجابية مع الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث بلغت مرونة متغير عدد العمال ،0.7537وهذا يعني أن أي تغير في عدد العاملين بنسبة  ،%100سيؤدي الى تغير في الناتج
المحلي اإلجمالي بمقدار  ،%75.37وهذه النتيجة تعكس الدور المهم لمتغير العمل في تقرير مستوى
وطبيعة النمو االقتصادي في فلسطين ،من خالل إنتاجية العمل التي تساهم بشكل رئيسي في الناتج
المحلي اإلجمالي .

 يؤثر المتغير الوهمي المتمثل في الوضع السياسي بصورة غير معنوية إحصائيًا على حجم الناتجالمحلي اإلجمالي في فلسطين ،ولكن يعتبر الوضع السياسي عامل مهم ومؤثر على حجم الناتج

المحلي اإلجمالي ،حيث أظهر التقدير عالقة سالبة بين متغير األوضاع السياسية وحجم الناتج المحلي
اإلجمالي ،وهذه النتيجة مطابقة للنظرية االقتصادية ،حيث أنه في أوقات عدم االستقرار السياسي،
يسود الكساد ويتراجع الناتج وترتفع معدالت البطالة ،وهذا هو واقع الحال في فلسطين ،حيث بلغت

مرونة المتغير الوهمي  ،0.0094بمعني أنه في حالة عدم االستقرار السياسي يتراجع الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة . %0.94
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 6.2النتــــائج والتوصيــــات
 6.2.1النتــــــــــــائج
 6.2.1.1مقـدمــــــة
تناولت الدراسة بالتحليل الوصفي والقياسي دور سياسة االنتشار المصرفي واالشتمال المالي في النشاط
االقتصادي الفلسطيني ،فبينت الدراسة من خالل التحليل الوصفي مدى مساهمة الفروع المنتشرة

وسياسة التفرع المتبعة من الجهاز المصرفي في نشر وتعميم الخدمات المالية إلى كافة فئات المجتمع،
مما ينعكس إيجابا على نمو وتطور ودائع الجمهور وزيادة أصول الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على
تمويل القطاعات االقتصادية المختلفة ،وهذا يحفز النمو ويقود لمزيد من خلق فرص العمل ،وضمان
استم اررية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ودمج القطاع غير الرسمي في االقتصاد الوطني من خالل
توفير الخدمات المالية له وخاصة التمويل الالزم لتلبية حاجاته ،كما قدمت الدراسة تحليال إحصائيا
قياسيا ،لمعرفة العالقة بين زيادة عدد وانتشار الفروع وبين انتشار الخدمات المالية وتعميمها ،ودورها
في حشد المدخرات ودمج الفئات ا لمهمشة ومحدودي الدخل في النشاط االقتصادي الرسمي ،وقد
توصلت الدراسة إلى نتائج مرتبطة بالتحليل الوصفي ونتائج مؤكدة لها ،جاءت من التحليل اإلحصائي

القياسي نوردها على النحو التالي :
 6.2.1.2النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي
 .1تطور أعداد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها اثر بشكل ايجابي على نسبة األفراد الذين
لديهم حساب في احد المصارف ،حيث ارتفعت هذه النسبة وأصبحت مقاربة للنسبة في شريحة الدول

منخفضة الدخل حسب تصنيف البنك الدولي ،وهذا داللة على دخول فئات جديدة إلى القطاع المالي
الرسمي .
 . 4تطور أعداد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها اثر بشكل ايجابي على ودائع الجمه ــور،
حيث حقق الجهاز المصرفي الفلسطيني على مدار األعوام الماضية تقدما مستمر في حشد وتعبئة
المدخرات ،حيث شكلت ودائع الجمهور ما نسبته  %70من الناتج المحلي اإلجمالي ،مما أتاح
الفرصة لهذه المصارف للقيام بتوجيه هذه الودائع نحو االئتمان ،مما سجل تطو ار ايجابيا على صعيد

درجة العمق المالي أيضا.
 . 2نمو ودائع الجمهــور اثر بشكل ايجابي على نمو محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة ،حيث
حققت معدالت نمو قياسية خالل األعوام الماضية ،فوصل حجم التسهيالت االئتمانية المباشرة إلى ما
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نسبته  %50.6من إجمالي ودائع المصارف ،و %38.3من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا مؤشر
على استمرار توجه المصارف نحو مزيد من االستخدام والتوظيف لمصادر أموالها في االقتصاد
المحلي ،على الرغم من المخاطر المحيطة بهذا االقتصاد .
 .1ساهمت مؤسسات اإلقراض المتخصصة في نشر وتعميم الخدمات المالية وخاصة التمويل للفئات
المحرومة من االستفادة من خدمات القطاع المصرفي ،حيث بلغ حجم محفظة القروض لهذه
المؤسسات حوالي  110مليون دوالر تعادل  %2.25من التسهيالت االئتمانية المباشرة للمصارف،

ونسبة مساهمة بحوالي  %0.86في الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا ساهم بتنمية قطاعات إنتاجية
مهمة في االقتصاد الفلسطيني مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات واإلسكان والمشاريع
الصغيرة ،كما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتشغيل األيدي العاملة ،مما ينعكس إيجابا على
تنويع مصادر الدخل وتحقيق االكتفاء الذاتي جزئيا أو كليا ،و يحسن من مستوى االشتمال المالي في

فلسطين .
 . 1هناك تحسن على مستوى انتشار وترابط أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع والبطاقات البالستيكية
والشيكات مما يعني استفادة اكبر للمواطنين ،خاصة في توفير السيولة ،دون الحاجة للتوجه إلى
المصرف ،أو مراكز المدن الكبرى لتنفيذ عملياته المصرفية وهذا يؤدي إلى تعزيز مستوى االشتمال
المالي في فلسطين
 . 1أعــداد وقيمة الحواالت المالية تطورت بشكل تصاعدي خالل األعوام الماضية ،فوصلت إلى
حوالي 175,253حوالة بقيمة  33909.4ملي ون دوالر ،مما يعكس مدي النفاذ لخدمات التحويالت
المالية ومساهمتها في تسهيل عمليات التبادل التجاري والمعامالت المصرفية وتأثيرها االيجابي على

األنشطة االقتصادية المختلفة و تعزيز مستوى االشتمال المالي في فلسطين.
 6.2.1.3النتـــائج المتعلقة بالدراســــة اإلحصائية القياسية
 .4أثرت سياسة التفرع المصرفي بصورة معنوية ايجابية على حشد المدخرات المتمثلة بودائع
الجمهور ،وهذا يعني استقطاب عمالء جدد للتعامل مع المصارف يترتب علية زيادة في أعداد

الحسابات وما يرتبط بها من خدمات مصرفية الكترونية تيسر وتسهل على المتعاملين إتمام صفقاتهم
ومعامالتهم التجارية  ،حيث بلغت مرونة متغير عدد الفروع .0.712
 . 4أثر حشد المدخرات المتمثل بودائع الجمهور بصورة معنوية ايجابية على حجم التسهيالت االئتمانية
المباشرة  ،وهذا يؤكد أنها المغذي الرئيسي لتمويل االئتمان الذي يساهم في تمويل القطاعات
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االق تصادية المختلفة ،ويحرك عجلة النمو االقتصادي  ،حيث بلغت مرونة متغير التسهيالت االئتمانية
المباشرة حوالي 0.252
 . 2تتأثر ودائع الجمهور باألوضاع السياسية السائدة في فلسطين ،حيث دلت النتائج أنه في ظل
ظروف عدم االستقرار السياسي ،يزيد حجم الودائع ويرى الباحث ال تفسير في ذلك يعود لمجموعة من
األسباب منها الخوف من االكتناز وتعرض الممتلكات النقدية للفقدان ،وزيادة ثقة الجمهور الفلسطيني
بالجهاز المصرفي ،وزيادة الوعي المصرفي ،حيث بلغت مرونة متغير األوضاع السياسية ،0.0397

وهذا يعني أنه في حالة عدم االستقرار السياسي في فلسطين يزيد حجم الودائع بمقدار .%3.97

 . 1لعبت ودائع الجمهور دور رئيسي وهام في زيادة حجم الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث دلت النتائج
اإلحصائية على معنوية العالقة بين حجم ودائع الجمهور وحجم الناتج المحلي اإلجمالي إيجابًا ،إذ

بلغت مرونة متغير ودائع الجمهور  ،0.3213وهذا يعني أن أي تغير في حجم ودائع الجمهور بمقدار
 ، %100سيؤدي إلى تغير في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار .%32.13
 .1يتأثر حجم الناتج المحلي اإلجمالي إيجابًا بعدد من المتغيرات ذات الداللة على االشتمال المالي،

مثل ودائع الجمهور حيث بلغت مرونة المتغير  ،0.3213وحجم التسهيالت االئتمانية حيث بلغت

مرونة المتغير  ،0.1883وعدد العاملين حيث بلغت مرونة هذا المتغير  ،0.7537وهذا يعزز قبول
فرضية إن االشتمال المالي يساهم في الناتج المحلي اإلجمالي.

من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،سواء بالتحليل الوصفي أو التحليل القياسي ،يتضح أن
لالشتمال المالي دور هام في تحفيز النمو االقتصادي من خالل نفاذ الخدمات المالية والمصرفية إلى
كافة فئات المجتمع المختلفة ،مما ساهم في زيادة حشد المدخرات وهي ودائع الجمهور التي أثرت
إيجابا على زيادة حجم التسهيالت االئتمانية المغذية للقطاعات اإلنتاجية المختلفة ،فنشأ معها مزيد من
خلق فرص العمل فزادت أعداد العاملين ،وزاد متوسط دخل الفرد ،كل هذه العوامل أثرت بشكل مباشر

على الناتج المحلي اإلجمالي ،وهذا أظهر بوضوح أهمية االشتمال المالي ودوره في التنمية االقتصادية
في فلسطين.
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 6.2.2التوصيــــات
بعد أ ن توصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج  ،أسلف الباحث ذكرها ،كان البد من تقديم
بعض التوصيات للجهات صاحبة العالقة  ،وذات االختصاص بما يتعلق بتحقيق االشتمال المالي في
فلسطين ،لعلها تسهم في تحسين مستويات االشتمال المالي الذي يحفز النمو االقتصادي ويقود إلى
التنمية المستدامة ،وحاول الباحث توجيه هذه التوصيات للمعنيين بتحقيق االشتمال المالي كمايلي -:
التوصيات الموجهة للحكومة الفلسطينية
 تحسينات في البنية التحتية الريفية مثل توفير الكهرباء  ،تعبيد الطرق  ،إنشاء شبكات االتصاالتالسلكية والالسلكية وهذا من شانه أن ي زيد الطلب على الخدمات المصرفية والمالية ويزيد من معدل

الوساطة المالية.

 وضع قواعد تنظيمية قابلة للتطبيق لسالمة أماكن العمل ،والحفاظ على البيئة ،وحماية المستهلك،وتعزز المنافسة فيما بين المؤسسات المالية.

 العمل على تطوير التشريعات واألنظمة واألطر الرقابية  ،ا لتي تساعد على تحسن انتشار الخدماتالمالية والمصرفية.
 -وضع إطا ًار فعال الكتساب المعرفة المالية ،يهدف إلى تثقيف السكان من أجل تحسين مستوى

فهمهم للمنتجات المالية وتطوير مها ارتهم وتعزيز ثقتهم لزيادة وعيهم بما تنطوي عليه هذه المنتجات

من مخاطر وما تتيحه من فرص ،يشمل إضفاء الطابع المؤسسي على التدريب بهدف اإللمام
بالشأن المالي في النظام التعليمي ،ونشر المعلومات خارج النظام المدرسي ،وتصميم برامج
للتوعية.

 دعم توفير المعلومات ،خاصة للباحثين. اعتماد تدابير مباشرة ،كتقديم اإلعانات وفرض شروط إلزامية تتوخى تحقيق االشتمال الماليالتوصيات الموجهة لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي مستقبال)
 تشكيل تحالف وطني فلسطيني لتعزيز االشتمال المالي في فلسطين. تبني إستراتيجية وطنية للشمول المالي ،تعالج المفاضالت بين االشتمال المالي ،والعمق ،واالستقرارتتشارك فيها معًا السلطات اإلشرافية المعنية والقطاع الخاص.

 المشاركة في االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والعالمية من أجل تعزيز االشتمال المالي واقتسامالمخاطر فيما بين البلدان ، ،ومواجهة التحديات بالقدرات الوطنية.
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 العمل على تحقيق المبادئ التسعة لالشتمال المالي أالبتكاري التي أقرها قادة مجموعة العشرين فيسياسيا وتنظيميا لتحقيق االشتمال المالي بوسائل
عام ،2010والتي ترمي إلى تهيئة بيئة مواتية
ً
مبتكرة.
ال متبادالً  ،قد يتيح
 -الجمع بين الشبكات المصرفية والبريدية وشبكات االتصاالت وتشغيلها تشغي ً

قنوات أكفأ وأقل تكلفة وأكثر قدرة على الوصول إلى المستفيدين من ذوي الدخل المنخفض في

المناطق النائية.
 إرساء بنية تحتية مالية سليمة) أنظمة الدفع ،والمعلومات االئتمانية (من أجل تيسير االشتمالالمالي وتعميقه

 إنشاء شركة الخدمات المصرفية  ،حيث طرحت سلطة النقد الفلسطينية في أكتوبر  1996فكرةإنشاء شركة الخدمات المصرفية بعد موافقة و مباركة سيادة الرئيس ياسر عرفات ( رحمه اهلل) على

المشروع.
-

تشجيع االنتشار الجغرافي للبنوك  ،خاصة في المناطق الريفية والنائية  ،لتسهيل إيصال الخدمات
المصرفية إلى الفئات المستبعدة.

 االشتراط على المصارف تقديم عروض لفتح حساب برسوم مخفضة أو زهيدة للفئات الفقيرةومحدودي الدخل والمناطق الريفية والمستبعدة ألتاحه الفرصة لهم للحصول على الخدمات المالية

المختلفة لتحقيق التوازن بين أهداف االشتمال المالي والمنافسة الشديدة بين البنوك .
 فرض قواعد تنظيمية على المؤسسات المالية تقضي بتعميم الخدمات المالية باإلضافة إلى شروطأخرى من قبيل  :إقراض القطاعات ذات األولوية ،واإللزام بتمويل مؤسسات اإلقراض المتخصصة،

لتقديم قروض للفقراء بأسعار فائدة متدنية وأقساط سداد ميسرة وبدون هامش ربح ،و حظر االمتناع
عن تقديم الخدمات المالية األساسية للعمالء من الفقراء ،وحظر االمتناع عن تقديم الخدمات في

مناطق معينة.

التوصيات الموجهة لإلدارات العليا للمصارف العاملة في فلسطين
 ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع بنكية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء علىالخدمات المالية .

 الخدمات المصرفية المقدمة دون فروع بنكية يمكنها أن تتيح قنوات توزيع منخفضة التكاليف . يجب على البنوك إقامة روابط فعالة مع مؤسسات اإلقراض الصغير إلتباع نهج شامل يساعد فيخلق الوعي والتعليم بالمنتجات المالية  ،وتقديم المشورة لعمالئها بشأن إدارة األموال  ،الديون ،

االدخار  ،االئتمان بطريقة فعالة .
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 إعادة تقييم التكنولوجيا المستخدمة مثل (أجهزة الصراف اآللي  ،نقاط البيع  ،الخدمة المصرفيةعبر االنترنت  ،الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول ) وامكانية تعديلها بشكل مناسب لجعلها
سهلة االستعمال بالنسبة لألشخاص األميون أو األقل تعليماً.

 االهتمام بالتثقيف المصرفي وتحسين مستوى إلمام ال مستهلك بالشأن المالي من شأنه زيادة الطلبعلى الخدمات المالية وانتقاء المناسب منها يساعد المستهلك في التغلب على بعض التعقيدات

المرتبطة باالستفادة من الخدمات المالية.
التوصيات الموجهة للباحثين
بعد ان أتم الباحث هذه الدراسة ،وتوضيح دور االشتمال المالي في االقتصاد الفلسطيني ،وما توصل
له من نتائج وما قدمه من توصيات ،يرى الباحث أنه مازال هناك الكثير من المواضيع التي يمكن
التطرق اليها ،وتكون اساساً لبحوث الحقــة ،ولهذا فانه يقترح دراسة مستقبلية لهذه الموضوعات

واستكمال نتائج الدراسة:

 التكامل بين القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني وأثره على التنمية أثر ارتباط القطاع المصرفي الفلسطيني بالمؤسسات الدولية على النم ــو االقتصادي فيفلسطين

 أثر التسهيالت االئتمانية على النم ــو االقتصادي في فلسطين -دور الصيرفة االلكترونية في تعزيز االشتمال المالي في فلسطين

في الختـــ ـام رغم هــــذا التراكم العلمي الهائل ،وما أنجز من دراسات ،وما أضافه الباحث في هذه
الدراسة المتواضعة ،ال يزال لدينا طريق طويل لنقطعه لندرك تماما األهداف األصلية للنمو الشامل

...
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المصــادر والمراجع :
أوال  :الكتـب
 .1الكتب العـربيــــــة

متسلسل

 1الخضيري ،محسن ( ،)1987االئتمان المصرفي ،القاهرة ،الطبعة األولى ،مكتبة االنجلو مصرية
 2الزبيدي ،حمزة محمود ( ،)2011إدارة المصارف (إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم االتمان)،
القاهرة ،طبعة معدلة ،دار الوراق للنشر والتوزيع
 3زغلول ،د .ميرندا ( ،)2009البنوك والنقود ،مصر ،القاهرة ،جامعة بنها
 4عبدالحميد ،عبدالمطلب ( ،)2001العولمة واقتصاديات البنوك ،مصر ،الدار الجامعية
 5عطية ،عبدالقادر ( )2004الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،القاهرة
 6مكي ،محمد فخري ( ،)1996مدخل إلى نظم المعلومات المصرفية ،مصر ،بدون ناشر
 .2الكتب االجنبيــــة
1

Mohan,Rakesh(2006), Econcmic Growth Financial Deepening and

2

Brooks,Chris(2008),Introductory econometrics for finance,second

Financial Inclusion, Reserve Bank of India , Bulletin
edi,Cambridge university,new yourk.

ثانيــــا  :الدوريــات العلميــــة العربيــــــة

 1األمم المتحدة ( ،)2006بناء قطاعات مالية شاملة للتنمية ،دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
( ،)DESAوبرنامج األمم المتحدة لتنمية رأس المال ( ،)UNCDFنيويورك
 2بنك التسويات الدولية ،لجنة بازل لإلشراف المصرفي (أغسطس  ،)2010أنشطة التمويل األصغر
3

والمبادئ الرئيسية لإلشراف الفعال ،بازل

التميمي ،تيسير( ، )2004المشكالت التي تواجه العمل المصرفي في فلسطين ومحاولة

استشراق أفاق المستقبل ،مجلة البنوك في فلسطين ،العدد .23
 4تقرير التنمية العربية العدد األول 2013
 5تقرير مشترك لدائرة األمم المتحدة للشئون االقتصادية واالجتماعية ( ،)DESAوبرنامج األمم
المتحدة لتنمية رأس المال ( ،)UNCDFاألمم المتحدة ،نيويورك.2006 ،

 6توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) فبراير .2012
 7جمعية البنوك الفلسطينية ،دراسات مصرفية2012 ،
 8سيجاب ،الطبعة الثانية ،أكتوبر( "،)2006دليل المبادئ التوجيهية للممارسات السليمة الخاصة
بالجهات الممولة للتمويل األصغر" ،الطبعة الثانية.
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 9سيجاب2006( ،ب)  ،تحقيق االشتمال المالي في عام  2015الربعة اتجاهات من شأنها أن
تساعد على اتاحة فرص الحصول على الخدمات المالية ،مذكرة نقاش مركزة رقم (.)39
 11سيجاب ( ،)2010نشرة أخر المستجدات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 11سيجاب ( ،)2011الوثيقة البيضاء ،الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير واالشتمال المالي
للفقراء ،نحو ارشادات ومعايير متناسبة

 12سيجاب ،أكتوبر ( ) 2012دليل التنظيم واإلشراف للتمويل األصغر
 13سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،التقرير السنوي
2014،2013،2012،2011،2010،2008،1996
 14سلطة النقد الفلسطينية،تعليمات رقم ()2012/3
 15سلطة النقد الفلسطينية ،دائرة الرقابة على البنوك ،الميزانية المجمعة للبنوك .2014 ،2013
 16سلطة النقد الفلسطينية ،تقرير االستقرار المالي 2014 ، 2013
 17سلطة النقد الفلسطينية ،المرساة الفلسطينية ،العدد الرابع2014 ،
 18الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير "شراكة" ،نشرة دورية2012 ،
 19الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير "شراكة" ،التقرير السنوي2012 ،

 21صندوق النقد العربي،)2004( ،المالمح األساسية التفاق بازل( )4والدول النامية ،دراسة مقدمة
إلى االجتماع السنوي الثامن والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربي ة الذي عقد في القاهرة في سبتمبر ،أبو ظبي.
 21صندوق النقد الدولي "، )2013(،آفاق االقتصاد العالمي – اآلمال والواقع والمخاطر"
 22صندوق النقد الدولي( ،)2011أفاق االقتصاد اإلقليمي منطقة الشرق األوسط واسيا الوسطى،
ابريل

 23صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ( ،)2013المحور العاشر ،تفعيل الدور
التنموي للمنشات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

 24صندوق النقد الدولي( ،سبتمبر /أيلول ،)2013تقرير خبراء صندوق النقد الدولي ،لجنة االتصال
المخصصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 25مقداد ،محمد ،حلس ،سالم ( ،)2005دور البنوك اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في
فلسطين ،مجلة الجامعة اإلسالمية( ،سلسلة الدراسات اإلنسانية) المجلد الثالث عشر ،العدد األول.

 26مؤسسة التمويل الدولية  ،IFCالتقرير السنوي 2013
 27مركز اإلحصاء الفلسطيني "فلسطين في أرقام 2013
 28نشرة نصف سنوية تصدر عن سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال
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أفريقيا(مينا فاتف) العدد  8ديسمبر 2013
ثالثــــا  :الدوريات العلميــــــة االجنبيــــــــة
CGAP,(2011),White-Paper,Global Standard setting Bodies

1
2

Global economic prooects, World bank group, January 2015

HELMS, Brigit. (2006), access for All: Building inclusive Finance 3
Systems Washington, D.C,World Bank
GPFI,(2012) ,G20 Financial Inclusion Indicators
4
Newnham,Robin(2014),National Financial Inclusion Strategies , Afi
5
Mohan,Rakesh(2006), Econcmic Growth Financial Deepening and 6
Financial Inclusion, Reserve Bank of India , Bulletin
رابعـــــا  :البحــــوث والدراســـــــــات
 1االونكتاد ( ،)2014تأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية على التنمية ،بما يشمل إبراز أثر
التحويالت المالية :التمكين االقتصادي للنساء والشباب ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية ،اجتماع الخبراء المعني بتأثير إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المنعقد في
جنيف خالل الفترة  14 – 12تشرين الثاني /نوفمبر .2014

 2بالنت فاينانس ( ،)2008اثر التمويل متناهي الصغر في مصر ،دراسة مسحية ،مصر.
 3حامد ،أسامة وآخرون ( ،)1998التمويل غير الرسمي ومؤسسات اإلقراض غير الربحية في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،معهد ماس ،فلسطين.
4

حسين ،منى ،أصيل ،أحمد (" ،)2006العوامل التي تؤثر على تطبيق الصيرفة اإللكترونية في

المصارف السودانية" ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات التجارية ،الخرطوم

 5حمد ،ياسر (" ،)2015أثر انشاء المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على تطور الودائع ،دراسة
ميدانية على الب نوك االسالمية العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية بغزة،
فلسطين

 6الح ارزين  ،ريهام ("،) 2015تقدير دالة االدخار في االقتصاد الفلسطيني للفترة (،)2013-1995
رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية بغزة ،فلسطين

 7دودين ،محمود ("، )2013قطاع التمويل الصغير في فلسطين اإلطار القانوني وتنفيذ العقود"
معهد ماس ،فلسطين.
 8زايدة ،دعاء ( ،)2006التسهيالت االئتمانية المتعثرة في الجهاز المصرفي الفلسطيني – دراسة
تطبيقي ة على المصارف العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة

 9سعد ،أيهب ( ،)2015أثر التحويالت المالية على المتغيرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني ،معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،فلسطين ،رام اهلل.
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 11الصفدي ،سماح( ،)2004منهجية االقراض بضمان المجموعة ،دراسة حالة برامج االقراض
بضمان المجموعة واالدخار في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 11الصوراني،نصراهلل ،غازي و عبدالفتاح ،)2005( ،المشروعات الصغيرة في فلسطين:واقع ورؤية
نقدية ،دراسة بحثية  ،فلسطين.

 12صندوق النقد العربي( ، )2008مبادئ اإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية ومسؤوليات المصارف
المركزية ،ورقة عم ل مقـدمة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
 13صندوق النقد العربي (" ،) 2012توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية
ودور المصارف المركزية"  ،ورقة عمل قدمت في اجتماع الدورة السادسة والثالثين لمجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي عقدت في الكويت في  1أكتوبر .2012
 14صندوق النقد العربي ،اللجنة العربية لنظم الدفع والتسويات (،)2012اإلطار القانوني لنظم الدفع
وتسوية األوراق المالية ،ورقة عمل مقدمة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد

العربية.
 15صندوق النقد العربي (" ،)2012فرص وتحديات النفاذ الى الخدمات المالية والمصرفية والتمويل
في الدول العربية"  ،ورقة عمل قدمت في اجتماع الدورة السادسة والثالثين لمجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي عقدت في الكويت في  1أكتوبر .2012

 16صندوق النقد العربي"، )2013( ،التجربة الفلسطينية في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع المالي
والمصرفي  ،ورقة عمل مقدمة في اجتماع الدورة السابعة والثالثين لمجلس محافظي المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي عقدت في أبوظبي في  29ديسمبر.2013

 17صندوق النقد العربي ،اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية ( ،)2013نظم الدفع عبر الهاتف
المحمول األبعاد والقواعد المطلوبة ،ورقة عمل مقدمة ألمانة مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.

 18الطنبور ،خالد ( ،)2001دور الجهاز المصرفي في فلسطين وأثره في تمويل التنمية ،رسالة
ماجستير(غير منشورة) الجامعة األردنية ،عمان.
 19عبد الكريم ،نصر وآخرون (" )2013الدور االقتصادي لمؤسسات اإلقراض المتخصصة وأثرها
على االستقرار المالي في فلسطين" ورقة بحثية ،سلطة النقد الفلسطينية ،فلسطين.

 21عودة ،سيف ( ،)2006التسهيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف العاملة في الجهاز
المصرفي الفلسطيني وفاعليتها في تنمية القطاعات االقتصادية ،بحث مقدم إلى مؤتمر تنمية

وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي ،المنعقد بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية ،في
الفترة من 15-13فبراير 2006م.
159

 21عودة  ،سيف الدين( ، )2007نموذج قياسي مقترح لتقدير دوال االنتاج والتكاليف في القطاع
المصرفي الفلسطيني  ،رسالة دكتوراه  ،كلية االقتصاد  ،جامعة دمشق  ،سوريا .
 22عودة ،سيف ( ،)2011دور القطاع المصرفي في تنمية االقتصاد الفلسطيني ،ورقة عمل ،سلطة
النقد الفلسطينية ،فلسطين.

 23الفرا ،م ارم ،)2012(،دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية الفلسطينية ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
24

الفليت ،خلود ("،)2004أثر التسهيالت المصرفية على قطاعات االقتصاد المختلفة" ،رسالة

ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة

 25فروانة ،معتز ( ،)2014تحليل مدى قدرة القطاع المصرفي الفلسطيني على جذب المدخرات
وتأثيرها على التنمية االقتصادية  ،2012-1995رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 26كالب ،ميساء ( ،)2007دوافع تطبيق دعائم بازل()4

ومتطلباتها – دراسة تطبيقية على

المصارف العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 27كراز ،شكري ( "،)2005العوامل المؤثرة في التعامل مع بطاقات االئتمان " ،رسالة ماجستير ،
الجامعة اإلسالمية  ،غزة

 28معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،)2014( ،تطور القطاع المصرفي
وتنافسية خدماته في األراضي الفلسطينية المحتلة ،دراسة بحثية ،فلسطين ،رام اهلل.
 29معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس ) " ، )2014( ،أثر التحويالت المالية على
المتغيرات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني"  ،دراسة بحثية  ،فلسطين  ،رام اهلل

 31النجار ،أسامة ("، )2008دور مؤسسات ضمان االئتمان في تعزيز قاعدة االئتمان المصرفي
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ( ،)2006-2008دراسة بحثية ،جامعة بيرزيت،

فلسطين.

 31نصار ،صديق ( ،)2005العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المباشرة ،رسالة
ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة.
 32يوسف ،أحمد ( ،)2010دور النظام المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية في سورية ،رسالة

دكتوراه ،كلية االقتصاد ،جامعة حلب ،سوريا.
GPFI,(2014),Financial Inclusion Action Plan(FIAP) .
33
6. Mark Pickens, David Porteous, Sarah Rotman, (2009), "Scenarios for 34
Branchless Banking in 2020.
Malakar,(2013), Role of Indian Post in Financial Inclusion,University 35
Assam, India.
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Reserve Bank of India Bulletin( 2006),"Taking Banking Services to the 36
Common Man Financial Inclusion
Sarma ,mandira,2010, Index of Financial Inclusion , Centre for 37
International Trade and Development, School of International Studies ,
Jawaharlal Nehru University , India
Triki,Faye,(2012),Financial Inclusion In Africa.
38
The World Bank ( april 2012) , Development Research Group ,Measuring 39
Financial Inclusion,Working Paoer 6025
 المواقع االلكترونيـــــة: خامســــــا
)IDA( المؤسسة الدولية للتنمية
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The Alliance for Financial Inclusion(AFI)
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2
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 اإلغاثة اإلسالمية فرع فلسطين4
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/http://www.faten.org
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 شــركة ريف للتمويل6
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http://www.acad.ps

) المركز العربي للتطوير الزراعي (أكاد8
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 مؤسسة أصالة9

http://www.ryada.org/about/About.aspx

) مؤسسة اإلسكان التعاوني (ريادة11
MIX  سوق تبادل معلومات التمويل األصغر11
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13

http://www.iadi.org/aboutIADI.aspx
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المالحق:
ملحق ()2-1
توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة في فبراير  2012في ضوء االشتمال المالي
ال ومتسقًا من التدابير التي ينبغي على
تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شام ً

الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،ضمن إجراءات مرنة تخلق بيئة
موائمة ما بين متطلبات االشتمال المالي ومتطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،وتمثل

تقدمًا غير مسبوق في االعتراف بأهمية االشتمال المالي بالنسبة لألهداف األساسية (لفاتف) والتي لها

صلة خاصة باالشتمال المالي ،ومنها:

حيث أن التوصيات من البند رقم 1ص 28الى البند رقم  40ص 38تم توثيقها من

()CGAP,White Paper,Oct-2011

أو ًال :السياسات والتنسيق في مجال مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
 .1تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر

ينبغي على الدول تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرهاب التي تواجهها،
وينبغي عليها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك ،بما في ذلك تعيين سلطة أو تحديد آلية لتنسيق

اإلجراءات من أجل تقييم المخاطر ،وتوجيه الموارد ،بهدف ضمان خفض المخاطر على نحو فعال،

وبناء على هذا التقييم ،ينبغي على الدول تطبيق منهج قائم على المخاطر لضمان تناسب تدابير منع
ً
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب أو تخفيفها مع المخاطر التي تم تحديدها ،وينبغي على الدول أن تلزم
المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية بتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي

تتعرض لها وتقييمها واتخاذ تدابير فعالة لخفضها.
.2التعاون والتنسيق المحليين

ينبغي على الدول أن تضع سياسات وطنية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،أخذاً في

االعتبار المخاطر التي تم تحديدها ،على أن تخضع تلك السياسات للمراجعة بانتظام ،كما ينبغي على

الدول أن تعين سلطة تكون مسؤولة عن هذه السياسات أو أن تقوم بوضع آلية للتنسيق أو آلية أخرى
لذات الغرض.
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ثانياً :غسيل األموال والمصادرة
 .3جريمة غسيل األموال

ينبغي على الدول أن تجرم غسيل األموال على أساس اتفاقيتي (فيينا) و(باليرمو) ،وينبغي عليها
أن تطبق جريمة غسل األموال على كافة الجرائم الخطيرة لتشمل أكبر عدد من الجرائم األصلية.
 .4المصادرة والتدابير المؤقتة
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مماثلة لتلك المنصوص عليها في اتفاقية) فيينا) واتفاقية
(باليرمو) ،واتفاقية (قمع تمويل اإلرهاب) ،بما في ذلك التدابير التشريعية ،لتمكين الجهات المختصة
بها  -من دون اإلخالل بحقوق األطراف الثالثة حسنة النية  -من تجميد أو حجز ومصادرة  ،كافة
المتحصالت والممتلكات الناتجة عن عمليات غسل األموال.
ثالثـاً :تمويل اإلرهاب وتمويل انتشار التسلح
 .5جريمة تمويل اإلرهاب

ينبغي على الدول أن تجرم تمويل اإلرهاب على أساس اتفاقية) قمع تمويل اإلرهاب) ،وال ينبغي أن

يقتصر التجريم على تمويل األعمال اإلرهابية فحسب ،بل على تمويل المنظمات اإلرهابية واألشخاص
اإلرهابيين أيضًا حتى في حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو أعمال إرهابية محددة ،وينبغي على الدول

أن تتأكد من تعيين هذه الجرائم كجرائم أصلية لغسل األموال.

 .6العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب
ارت مجلس األمن الدولي
ينبغي على الدول أن تطبق أنظمة العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقر ا

ارت الدول بأن تجمد دون تأخير أموال أي
التي تتعلق بمنع وقمع اإلرهاب وتمويله ،وتلزم تلك القر ا
شخص أو كيان أو أصوله األخرى ،وأن تتأكد من عدم إتاحة أية أموال أو أصول أخرى ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،ألي شخص أو كيان أو لصالحه أو لمنفعته.
 .7العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح

ينبغي على الدول أن تطبق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لق اررات مجلس األمن الدولي التي تتعلق
بمنع وقمع واحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله ،وتلزم تلك الق اررات الدول بأن تجمد دون
تأخير أموال أي شخص أو كيان محدد بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،من قبل
مجلس األمن الدولي أو تحت سلطته ،أو أصوله األخرى ،وأن تتأكد من عدم إتاحة أي أموال أو

أصول أخرى ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،له أو لصالحه أو لمنفعته.
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 .8المنظمات غير الهادفة للربح
ينبغي على الدول أن تراجع مدى مالءمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالكيانات التي يمكن
استغاللها لغايات تمويل اإلرهاب ،وتعد المنظمات غير الهادفة للربح بصفة خاصة عرضة لذلك،
وينبغي على الدول أن تتأكد من عدم إمكانية إساءة إستغاللها من قبل المنظمات اإلرهابية التي تظهر
ككيانات مشروعة.
رابعـاً :التدابير الوقائية

 .9قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية

ينبغي على الدول أن تتأكد من أن قوانين سرية المعلومات لدى المؤسسات المالية ال تحول دون
تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي.
.11العناية الواجبة تجاه العمالء
ينبغي أن يحظر على المؤسسات المالية االحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء من

الواضح أنها وهمية ،وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه
العمالء في الحاالت األتية:
 .4إنشاء عالقات عمل.

 .4إجراء عمليات عارضة :تفوق الحد المعين المعمول به ) 15000دوالر أمريكي/يور) أو
تحويالت برقية.
 .2وجود اشتباه بحدوث غسل أموال أو تمويل إرهاب.

 .1وجود شكوك لدى المؤسسة المالية حول صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا

بخصوص تحديد هوية العمالء أو مدى كفايتها( ،وينبغي أن يكون المبدأ القاضي بضرورة
قيام المؤسسات المالية ببذل العناية الواجبة تجاه العمالء منصوصا عليه في القانون ،ويجوز
لكل دولة تحديد الطريقة التي تفرض بها التزامات محددة تتعلق بالعناية الواجبة تجاه العمالء،

إما من خالل قانون أو وسائل ملزمة ،وتتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء التي ينبغي
اتخاذها فيما يلي:
أ -تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر
موثوقة ومستقلة.

ب -تحديد هوية المستفيد الحقيقي ،واتخاذ تدابير معقولة للتحقق من هويته ،على نحو تكون معه
المؤسسة المالية مطمئنة إلى أنها تعرف المستفيد الحقيقي ،وفيما يتعلق باألشخاص
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االعتباريين والترتيبات القانونية ،ينبغي أن يتضمن ذلك فهم المؤسسات المالية لهيكل الملكية
والسيطرة للعميل.
ج -فهم الغرض من عالقة العمل وطبيعتها والحصول ،حسب االقتضاء ،على معلومات بشأن
ذلك ،بذل العناية الواجبة المستمرة بشأن عالقات العمل ،والتدقيق في العمليات التي يتم إج ار

ئها خالل مدة قيام هذه العالقة ،لضمان اتساق العمليات التي يتم إجرائها مع ما تعرفه

المؤسسة عن عميلها ونشاطه وملف المخاطر ،بما في ذلك معرفة مصدر األموال إذا اقتضى
األمر.

 .11االحتفاظ بالسجالت
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة باالحتفاظ ،لمدة خمس سنوات على األقل ،بكافة
السجالت الضرورية المتعلقة بالعمليات المحلية والدولية ،وذلك لتمكين تلك المؤسسات من االستجابة
بسرعة لطلبات السلطات المختصة الحصول على معلومات ،وينبغي أن تكون هذه السجالت كافية

لتسمح بإعادة تركيب العمليات الفردية ،بما في ذلك مبالغ وأنواع العمالت المستخدمة.
خامسـاً :تدابير إضافية لعمالء معينين وأنشطة محددة
 .12األشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

باإلضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية تجاه العمالء ،فإن المؤسسات المالية مطالبة
فيما يتعلق باألشخاص السياسيين ممثلي المخاطر األجانب (سواء كعمالء أو كمستفيدين حقيقيين
(القيام بما يلي:

 .4وضع أنظمة مالئمة إلدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي من
األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
 .4الحصول على موافقة اإلدارة العليا إلقامة أواالستمرار في العالقة مع العمالء الحاليين )
عالقات العمل).

 .2اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر األموال.
 .1القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعالقة العمل.
وينبغي أن تنطبق االلتزامات المفروضة لجميع أنواع األشخاص السياسيين ممثلي المخاطر على

أفراد عائالتهم أو األشخاص المقربين الذين تربطهم صلة بهؤالء األشخاص.
.13عالقات المراسلة المصرفية

باإلضافة إلى اتخاذ تدابير تطبيق العناية الواجبة العادية تجاه العمالء ،ينبغي أن تكون المؤسسات
المالية مطالبة فيما يتعلق بعالقات المراسالت المصرفية عبر الحدود والعالقات األخرى المشابهة.
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 .14خدمات تحويل األموال أو القيمة
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير تضمن أن األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقدمون
خدمات تحويل األموال أو القيمة مرخص لهم أو مسجلين ،وأنهم يخضعون لنظم فعالة بهدف مراقبة
وضمان االلتزام بالتدابير ذات الصلة التي تتطلبها توصيات مجموعة العمل المالي ،وينبغي على
الدول اتخاذ التدابير الالزمة لتحديد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ينفذون خدمات تحويل
األموال أو القيمة دون ترخيص أو تسجيل لتطبيق العقوبات المناسبة ،وينبغي كذلك أن يتم ترخيص

أو تسجيل أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل كوكيل من قبل سلطة مختصة ،أو أن يقوم مقدم
خدمات تحويل األموال أو القيمة باالحتفاظ بقائمة محدثة بوكالئه يسهل الوصول إليها من قبل

السلطات المختصة في الدول التي يعمل فيها مقدم خدمات تحويل األموال أو القيم ووكالؤه ،وينبغي
على الدول أن تتخذ تدابير من شأنها ضمان قيام مقدمي خدمات تحويل األموال أو القيم الذين
يستخدمون وكالء بتضمينهم في برامج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومراقبتهم بشأن االلتزام

بهذه البرامج.

.15التقنيات الجديدة
ينبغي على الدول والمؤسسات المالية أن تحدد وتقيم مخاطر غسل األموال أو تمويل اإلرهاب التي
قد تنشأ فيما يتصل بما يلي:

 .4تطوير منتجات وممارسات مهنية جديدة ،بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات
 .4استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا،
وبالنسبة للمؤسسات المالية ،ينبغي أن يتم إجراء تقييم المخاطر هذا قبل إطالق المنتجات أو

الممارسات المهنية الجديدة ،أو استخدام التقنيات الجديدة أو التي قيد التطوير ،وينبغي عليها

أن تتخذ تدابير مناسبة إلدارة تلك المخاطر وخفضها.
 .16التحويالت البرقية

ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تحصل على المعلومات الكاملة والدقيقة
المطلوبة عن منشت التحويل والمستفيد منه ،وذلك فيما يتعلق بالتحويالت البرقية والرسائل ذات

الصلة ،وأن تبقى المعلومات مصاحبة للتحويل البرقي أو الرسالة ذات الصلة خالل سلسلة الدفع،
وينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تقوم بمراقبة التحويالت البرقية بغرض الكشف
عن التحويالت التي ال تتضمن المعلومات الخاصة بمنشت التحويل أو المستفيد منه أو كالهما ،وأنها

تتخذ تدابير مناسبة ،وينبغي على الدول أن تتأكد ،في سياق معالجة التحويالت البرقية ،من أن

المؤسسات المالية تقوم باتخاذ إجراءات التجميد ،وينبغي عليها أن تحظر إجراء عمليات مع أشخاص
وفقا لاللتزمات المنصوص عليها في ق اررات مجلس األمن الدولي ،كالقرار 1267
وكيانات محددة ً
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لسنة( )1999والق اررات الالحقة له ،والقرار  1373لسنة ( ،)2001والمتعلقة بمنع وقمع اإلرهاب
وتمويله.
سـادسـاً :االعتماد على أطراف ثالثة والرقابة والمجموعات المالية
 .17االعتماد على أطراف ثالثة

يجوز للدول أن تسمح للمؤسسات المالية باالعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ العناصر الواردة
في الفقرات من (أ) الى (ج) من تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء في التوصية ( )41أو من أجل

التعريف بأعمالها ،وذلك بشرط استيفاء المعايير المبينة أدناه ،وفي الحاالت التي يسمح فيها بذلك ،فإن
المسئولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة تجاه العمالء تبقى على عاتق المؤسسة المالية التي تعتمد
على الطرف الثالث.
 .18الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج
برمج مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق ا

وينبغي أن تكون المجموعات المالية مطالبة بتطبيق برامج على مستوى المجموعة لمكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب ،بما يشمل سياسات واجراءات خاصة بتبادل المعلومات داخل المجموعة

ألغراض مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بالتأكد

من أن فروعها الخارجية والشركات التابعة التي تمتلك غالبية أسهمها تطبق تدابير مكافحة غسل

األموال وتمويل اإلرهاب ،بما يتفق مع المتطلبات المفروضة في البلد األم من أجل تطبيق توصيات
مجموعة العمل المالي ،وذلك من خالل برامج المجموعات المالية التي تتبعها لمكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب.

 .19الدول مرتفعة المخاطر
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على عالقات
العمل والعمليات مع األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتباريين والمؤسسات المالية من الدول التي
تحددها مجموعة العمل المالي ،وينبغي أن تكون نوعية تدابير العناية الواجبة المشددة المطَبَّقة فعَّالة

ومتناسبة مع المخاطر ،ينبغي أن تكون الدول قادرة على أن تتخذ تدابير مضادة مناسبة عندما تدعوها
مجموعة العمل المالي لذلك ،كما ينبغي أن تكون الدول قادرة على أن تتخذ تدابير مضادة بصورة
مستقلة عن أي دعوة من قبل مجموعة العمل المالي ،وينبغي أن تكون هذه التدابير المضادة فعَّالة

ومتناسبة مع المخاطر.
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سـابعاً :اإلبالغ عن العمليات المشبوهة
 .21اإلبالغ عن العمليات المشبوهة

إذا اشتبهت مؤسسة مالية أو توفرت لديها أسباب معقولة لالشتباه بأن أمواالً ناتجة عن نشاط إجرامي،

أو مرتبطة بتمويل اإلرهاب ،فإنه ينبغي أن تكون مطالبة بموجب القانون بإرسال تقرير بالعملية
المشبوهة لوحدة المعلومات المالية فو اًر.
 .21التنبيه وسرية اإلبالغ
ينبغي أن تكون المؤسسات المالية ومديروها وموظفوها والعاملون فيها:

أ -متمتعين بالحماية بموجب القانون من المسؤولية الجنائية والمدنية عن انتهاك أي قيد على
اإلفصاح عن المعلومات يكون مفروضًا بموجب عقد أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو

إداري ،وذلك في حالة قيامهم باإلبالغ عن شكوكهم بحسن نية إلى وحدة المعلومات المالية،
حتى وان لم يعرفوا على وجه الدقة ما هي طبيعة النشاط اإلجرامي األساسي ،وبغض النظر
عن حدوث نشاط إجرامي فعالً.

ب -خاضعين بموجب القانون لحظر اإلفصاح (التنبيه) عن حقيقة أنه تم رفع تقرير عن عملية
مشبوهة أو أن معلومات ذات صلة قيد اإلبالغ إلى وحدة المعلومات المالية.

ثامنـاً :األعمال والمهن غير المالية المحددة

 .22األعمال والمهن غير المالية المحددة :العناية الواجبة تجاه العمالء

تنطبق متطلبات العناية الواجبة تجاه العمالء واالحتفاظ بالسجالت الواردة في التوصيات ()41
و( )44و( )44و( )41و( )47على األعمال والمهن غير المالية المحددة في الحاالت األتية:
المعين.
أ -أندية القمار :عند قيام العمالء بصفقات مالية تساوي أو تتجاوز المستوى الحدي
ّ

ب -الوكالء العقاريون :عند إبرامهم لصفقات لحساب عمالئهم تتعلق بشراء وبيع العقارات.

ج -تجار المعادن النفيسة وتجار األحجار الكريمة :عند إبرامهم أي عمليات تجارية نقدية مع عميل
المعين.
بمبلغ يساوي أويتجاوز المستوى الحدي
ّ

د -المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين المستقلين :عند
قيامهم بإجراء عملية مالية أو تنفيذها نيابة عن عمالئهم فيما يتعلق باألنشطة األتية :شراء

العقارات وبيعها ،إدارة األموال أو األوراق المالية أو غيرها من األصول التي يمتلكها العميل ،إدارة
الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات األوراق المالية ،تنظيم المساهمات بغرض

إنشاء الشركات أو تشغيلها أو إدارتها  ،إنشاء الشخصيات االعتبارية أو الترتيبات القانونية أو
تشغيلها أو إدارتها ،وشراء الكيانات التجارية وبيعها.
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مقدمو خدمات الشركات والصناديق االئتمانية ،عند قيامهم بإعداد المعامالت أو تنفيذها لصالح
هّ -
عميل فيما يتعلق باألنشطة األتية:
 العمل كوكيل للشخصيات االعتبارية في تكوين الشركات. العمل (أو الترتيب لشخص آخر للعمل) كمدير أو سكرتير لشركة أو كشريك في شركةتضامن أو في منصب مماثل له عالقة بشخصيات اعتبارية أخرى.

-

توفير مكتب مسجل أو عنوان عمل أو مقر إقامة أو عنوان للمراسالت أو عنوان إداري
لشركة أو شركة تضامن ،أو أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني آخر.

-

العمل ) والترتيب لشخص آخر للعمل( كوصي لصندوق ائتماني صريح أو تأدية وظيفة

مماثلة لصالح شكل آخر من أشكال الترتيبات القانونية.
-

العمل )والترتيب لشخص آخر للعمل( كحامل أسهم اسمي لمصلحة شخص آخر.

 .23األعمال والمهن غير المالية المحددة :تدابير أخرى
تنطبق المتطلبات الواردة في التوصيات من ( )42إلى ( )44على جميع األعمال والمهن غير
المالية المحددة مع مراعاة االستثناءات األتية:
طلب من المحامين وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبين
أ -ينبغي أن ي َ
المستقلين اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة عند إبرامهم ،نيابة عن العميل أو لصالحه ،صفقة مالية
تتعلق باألنشطة المذكورة في الفقرة (د) من التوصية ( ،)44وينبغي تشجيع الدول بقوة على توسيع
نطاق متطلب اإلبالغ ليشمل بقية األنشطة المهنية للمحاسبين بما في ذلك المدققين.

ب -ينبغي أن يكون تجار المعادن النفيسة وتجار األحجار الكريمة مطالبين باإلبالغ عن المعامالت
المشبوهة عند إبرامهم أية عملية تجارية نقدية مع عميل بمبلغ يساوي أو يزيد على الحد المعين
المطبق.

قدمو خدمات الشركات والصناديق االئتمانية مطالبين باإلبالغ عن
ج -ينبغي أن يكون م ّ
المعامالت المشبوهة الخاصة بأي عميل عند قيامهم ،بالنيابة عن العميل أو لصالحه ،بإبرام عملية

تجارية تتعلق باألنشطة المشار إليها في الفقرة (ه) من التوصية (.)44
تاســعاً :الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من األشخاص االعتباريين والترتيبات القانونية
 .24الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من األشخاص االعتباريين

ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع استغالل األشخاص االعتباريين في غسل األموال
أو تمويل اإلرهاب ،وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب
عن المستفيدين الحقيقيين ،وحصص السيطرة في األشخاص االعتباريين تستطيع السلطات المختصة
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الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب ،على وجه الخصوص ،ينبغي على الدول التي
يكون فيها أشخاص اعتباريين قادرين على إصدار أسهم لحاملها أو سندات لحاملها ،أو التي تسمح
بوجود مساهمين اسميين أو مديرين اسميين ،أن تتخذ تدابير فعَّالة لضمان عدم استغاللها من أجل
غسل األموال أو تمويل اإلرهاب ،وينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تيسير

الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية ،واألعمال والمهن
غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين ( )41و ()44
 .25الشفافية والمستفيدين الحقيقيين للترتيبات القانونية
ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير مناسبة لمنع استغالل الترتيبات القانونية في غسل األموال أو

تمويل اإلرهاب ،وعلى وجه الخصوص ،ينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة
في الوقت المناسب عن الصناديق االئتمانية الصريحة ،بما يشمل المعلومات الخاصة بالموصي
والوصي والمستفيدين ،تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب،
كما ينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات

المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة التي
تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين ( )41و (.)41
عاشراً :صالحيات ومسئوليات السلطات المختصة والتدابير المؤسسية األخرى
التنظيم والرقابة

 .26التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن المؤسسات المالية تخضع لتنظيم ورقابة كافيين ،وأنها تطبق
توصيات مجموعة العمل المالي بفعَّالية ،وينبغي على السلطات المختصة أو جهات الرقابة المالية أن

تتخذ التدابير القانونية أو الرقابية الالزمة لمنع المجرمين أو من يرتبطون بهم من حيازة حصة كبيرة
أو مسيطرة من أي مؤسسة مالية ،أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من تلك الحصة ،أو أن

يضطلعوا بوظيفة إدارية في المؤسسات المالية ،وينبغي على الدول أال تسمح بتأسيس البنوك الصورية
أو قبول استمرار عملها.

 .27سلطات الجهات الرقابية
ينبغي أن تتمتع الجهات الرقابية بصالحيات كافية لمراقبة أو الرقابة على المؤسسات المالية والتأكد
من التزامها بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،بما في ذلك صالحية القيام بعمليات

التفتيش ،وينبغي تفويضها بصالحية إلزام المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات متعلقة بمراقبة

التزامها ،وفرض عقوبات بما يتفق مع التوصية ( )21عند عدم االلتزام بتلك المتطلبات ،كما ينبغي
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أن تتمتع الجهات الرقابية بصالحيات فرض نطاق من العقوبات التأديبية والمالية ،بما في ذلك
صالحية سحب رخصة المؤسسة المالية أو تقييدها أو تعليقها ،حيثما ينطبق ذلك.
 .28تنظيم األعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليه
الحادي عشر :السلطات التشغيلية وسلطات إنفاذ القانون
 .29وحدات المعلومات المالية
ينبغي على الدول إنشاء وحدة معلومات مالية لتعمل كمركز وطني لتلقي وتحليل تقارير العمليات
المشبوهة والمعلومات األخرى ذات الصلة بغسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهاب،

وإلحالة نتائج هذا التحليل ،ينبغي أن تكون وحدة التحريات المالية قادرة على الحصول على معلومات
إضافية من جهات اإلبالغ ،وأن يكون لها صالحية الوصول في وقت مناسب إلى المعلومات المالية
واإلدارية وكذلك المعلومات الخاصة بإنفاذ القانون التي تحتاجها للقيام بمهامها بصورة صحيحة.
 .31مسئوليات سلطات إنفاذ القانون والسلطات المكلفة بالتحقيق
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطات إنفاذ قانون محددة تتحمل مسئولية إجراء تحقيقات في
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن إطار السياسات الوطنية في مجال مكافحة غسل األموال

وتمويل اإلرهاب ،وكحد أدنى في كافة الحاالت التي ترتبط بجرائم كبرى ذات متحصالت.
 .31صالحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
عند إجراء التحقيقات ذات الصلة بغسل األموال والجرائم األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهاب ،ينبغي أن
تكون السلطات المختصة قادرة على الوصول إلى كافة المستندات والمعلومات الالزمة لالستفادة منها
في تلك التحقيقات واقامة الدعاوى القانونية واإلجراءات المتعلقة.

 .32ناقلو النقد
ينبغي أن تكون لدى الدول تدابير مطبقة تمكنها من كشف النقل المادي للعمالت واألدوات القابلة
للتداول لحاملها عبر الحدود ،بما في ذلك استخدام نظام لإلقرار أو نظام لإلفصاح أو كالهما.
الثاني عشر :متطلبات عامة
 .33اإلحصائيات
ينبغي على الدول االحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن األمور المتعلقة بفعالية وكفاءة نظم مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة بها ،وينبغي أن يشمل هذا إحصائيات عن تقارير العمليات

المشبوهة المستلمة والمحالة ،وعن التحقيقات والمالحقات القضائية وأحكام اإلدانة المتعلقة بغسل
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األموال وتمويل اإلرهاب ،وعن الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة ،وعن طلبات المساعدة
القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي.
 .34المبادئ اإل رشادية والتغذية العكسية
ينبغي على السلطات المختصة والجهات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم وضع مبادئ إرشادية وتقديم
التغذية العكسية التي من شأنها أن تساعد المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة
في تطبيق التدابير الوطنية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والسيما في كشف

العمليات المشبوهة واإلبالغ عنها.
الثالث عشر :العقوبات
 .35العقوبات
ينبغي على الدول أن تتأكد من وجود نطاق من العقوبات الفعالة والرادعة والمتناسبة ،سواء كانت

عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية ،متاحة للتعامل مع األشخاص الطبيعيين أو األشخاص االعتباريين

الذين تشملهم التوصية ( )1والتوصيات ( )2إلى ( ،)42والذين يفشلون في االلتزام بمتطلبات مكافحة
بد من تطبيق العقوبات ،ليس فقط على المؤسسات المالية
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وال ّ
واألعمال والمهن غير المالية المحددة ،ولكن أيضاً على مديريها وادارتها العليا.
الرابع عشر :التعاون الدولي
 .36األدوات القانونية الدولية
ينبغي على الدول أن تتخذ خطوات فورية لالنضمام إلى اتفاقية )فيينا) لعام ( ، )1988واتفاقية
(باليرمو) لعام ( ،)2000واتفاقية )األمم المتحدة( لمكافحة الفساد لعام ، 2003واتفاقية (كافحة تمويل
اإلرهاب( لعام (( 1999وتطبيقها بشكل كامل ،كما أن الدول مدعوة أيضًا للمصادقة على االتفاقيات

الدولية األخرى ذات الصلة وتطبيقها حيثما أمكن ،مثل اتفاقية (المجلس األوروبي) الخاصة بالجرائم

اإللكترونية لعام ( ،)2001واالتفاقية األمريكية الدولية لمحاربة اإلرهاب لعام) ، )2000واتفاقية

المجلس األوروبي الخاصة بغسل األموال وتقصي وحجز ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل اإلرهاب
لعام ()2005

 .37المساعدة القانونية المتبادلة

وفعال وعلى أوسع نطاق
ينبغي على الدول أن تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بشكل سريع ّ
وبناء ّ
ممكن فيما يتعلق بالتحقيقات والمالحقة القضائية واإلجراءات ذات الصلة بغسل األموال والجرائم
األصلية المرتبطة وتمويل اإلرهاب ،ينبغي أن يكون لدى الدول أساس قانوني مناسب لتقديم

المساعدة ،باإلضافة إلى ذلك ،وحيثما يكون مالئمًا ،ينبغي أن تتوفر لديها اتفاقيات أو ترتيبات أو

آليات أخرى لتعزيز التعاون.
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 .38المساعدة القانونية المتبادلة :التجميد والمصادرة
ينبغي على الدول أن تتأكد من أن لديها الصالحية التخاذ إجراءات سريعة لالستجابة لطلبات الدول

األجنبية بتحديد أو تجميد أو حجز أو مصادرة الممتلكات المغسولة أو المتحصالت الناتجة عن غسل

األموال أو الجرائم األصلية وتمويل اإلرهاب.
 .39تسليم المجرمين :ينبغي أن تقوم الدول بتنفيذ طلبات تسليم المجرمين ذات العالقة بغسل األموال

وتمويل اإلرهاب وذلك بصورة َّبناءة وفعَّالة دون أدنى تأخير غير مبرر ،وعلى الدول أيضًا اتخاذ
جميع التدابير الممكنة لضمان عدم تقديم ٍ
مالذ ٍ
آمن لألفراد المتهمين بتمويل اإلرهاب أو األعمال
اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية.
 .41أشكال أخرى للتعاون الدولي

ينبغي على الدول أن تتأكد من أن سلطاتها المختصة يمكنها توفير أكبر قدر ممكن من التعاون

الدولي على نحو سريع َّ
وبناء وَفعَّال فيما يتعلق بغسل األموال والجرائم األصلية ذات الصلة وتمويل
بد أن يكون هناك أساس
اإلرهاب ،وينبغي على الدول أن تقوم بذلك بشكل تلقائي وعند الطلب ،وال ّ
قانوني لتقديم التعاون (فاتف.)2012 ،

إلى جانب هذه التوصيات األربعين فقد أصدرت (فاتف) وثيقة إرشادات في يونيو/حزيران 2011
بعنوان (تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالشتمال المالي) ،وتقدم هذه الوثيقة أمثلة
قطرية على اللوائح التنظيمية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات الصلة بمنتجات االشتمال
المالي ،وكذلك تدابير التخفيف من مخاطر هذا المجال ،ساعدت الجهات التنظيمية على النظر بعين
االعتبار إلى الحلول المبتكرة التي تعمل على المواءمة بين االشتمال المالي واجراءات مكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب ،ويجب أال تؤثر التدابير الوطنية التي تعمل على تنفيذ توصيات (فاتف) سلبًا
على االشتمال المالي ،وذلك حسبما جاء في وثيقة إرشادات (فاتف) بشأن االشتمال المالي تنص هذه
التوصيات على قيام البلدان بإتباع نهج يستند إلى المخاطر إزاء مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وهذا يسمح للبلدان بإعفاء الخدمات المالية المقدمة على أساس محدود للغاية من معظم
إجراءات الرقابة الخاصة بقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وفرض تدابير مبسطة بشأن
العناية الواجبة بالعمالء على الخدمات المالية "متدنية المخاطر"  ،ولما كان االشتمال المالي يجلب
المزيد من العمالء والمعامالت من عالم المعامالت النقدية الذي ال يمكن تتبعه إلى عالم الخدمات
المالية الرسمية الذي يمكن تتبعه ،فإنه يرتبط على نحو وثيق ومتكامل مع الهدف األساسي (لفاتف)
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المتمثل في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب كما ورد في وثيقة اإلرشادات .يمثل االستبعاد
المالي مخاطر تتعلق بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،نظ اًر ألنه يؤدي إلى عدم القدرة على متابعة
مليارات المعامالت واألشخاص ،على سبيل المثال :هل يمكن تمييز التحقق من هوية العميل عن
تحديد هويته في بعض الظروف ،حيث ال يستطيع العمالء تقديم وثيقة موثوقة للتحقق من هويتهم،
وهل يمكن االستغناء عن متطلبات التحقق من الهوية بالنسبة لمنتجات االشتمال المالي المستندة إلى
حسابات )مثل الحسابات األساسية محدودة المعامالت والتي تعمل أيضًا على نحو محدود(؟
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