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 المقدمة

 نشوب بعد الدولية الساحة على برزت التي  الهامة  الحديثة المواضيع من المالي الشمول يعتبر 
 التي جيةاالستراتي األهداف من الموضوع هذا ، وبات 2008 عام في العالمية المالية األزمة
 والمنظمات الدولي والبنك الدولي النقد صندوق  منها الدولية المالية المؤسسات تحقيقها إلى تسعى
 من ( دولة 94 ) عضوية وتضم المالي للشمول الدولي التحالف منظمة مثل األخرى  الدولية

 على اليالم الشمول تعزيز بحتمية المركزية البنوك اهتمام عن عربية ، فضلا  دول (5) بينها
 المحلي. المستوى 

 المالي الذي الشمول مستوى  زيادة المالي جاءت من للشمول ُمنحت التي األهمية هذه إن      
 الكفوء التوزيع تسهيل: خلل من في الجانب المالي والمصرفي المحلي األهمية بالغة تأثيرات له

 إدارة من يحّسن المالية ماتللخد الوصول وأن المال، رأس كلفة من والتقليل المالية للموارد
 معظم على يطغى الذي الرسمي غير التمويل نمو تقليل على ويساعد يومي، بشكل التمويل

 الدخل توزيع في والتفاوت الفقر ومعدالت البطالة تقليل في ويسهم والفقيرة، النامية االقتصادات
 من وتمكينهم منخفضة ةوبكلف األشخاص من ممكن عدد ألكبر المالية الخدمات توفير خلل من

 .بمشاريع صغيرة فضل عن تحقيق النمو االقتصادي واالستقرار المالي البدء

 فريق العمل الى انظم   حيث ، اهتماماا  الموضوع لهذا العراقي المركزي  البنك أولى محلياا،    
 الدولي واتوالند المؤتمرات في والمشاركة المالي في الدول العربية  الشمول لتعزيز  اإلقليمي
 وطنية استراتيجية بناء على والعمل ، الدول تجارب من واإلفادة التنسيق أجل من والمحلية
العلقة، فضلا عن المبادرات التي قام بها  ذات األطراف وبمشاركة العراق، في المالي للشمول

 .على المستوى المحلي من أجل تعزيز الشمول المالي

 تعزيز في صعوبة تجعل التي والمشاكل المعوقات ها العراق(تواجه كثير من الدول )ومن    
 األساسية المتطلبات من مجموعة الى المالي الشمول يحتاج المنطلق هذا ومن ، المالي الشمول

 من يعزز والذي المجتمع شرائح جميع لتشمل الرسمي المالي النظام قاعدة توسيع اجل من
 . المالي الشمول
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 أساسيات الشمول الماليول : المبحث األ 
 ة و المفهوم :نشأالالشمول المالي :  -1-1
 : نشأة الشمول المالي 1-1-1
أن نشأة الشمول المالي لم تكن حديثة العهد ؛ بل كانت هناك مناشدات كثيرة من محافظي      

الخدمات البنوك المركزية، والمؤسسات المالية ، والمنظمات الدولية، تهدف إلى توسيع نطاق 
المالية والمصرفية لتشمل شرائح المجتمع  كافة وباألخص ذوي الدخل المحدود والفقراء ، وتذليل 

 العقبات التي تحول دون ذلك. 
 تسعينيات أوائل بداية ومنذ. األصغر التمويل لعالم قوياا  انفتاحاا  األخيران العقدان وقد شهد    

 بإمكانهم كان األصغر االئتمان مقدمي أن تدرك يةاإلنمائ الهيئات بدأت أوساط الماضي، القرن 
 أمكنهم ثم ومن تكاليفها، وتغطية الدخل، ومنخفضي إلى الفقراء المقدمة القروض استعادة

 المقدمة والجهات المانحة الجهات ركزت ذلك الوقت، وفي الناس، من كبير عدد إلى الوصول
 العملء من محددة لفئة واحدة( تمانائ) أداة  تقديم أساسية، على وبصفة األصغر، للتمويل

 من أساسية بصفة يقدم األصغر وكان االئتمان ،(الصغرى  الحر العمل مشروعات أصحاب)
ليتلفيلد ،  )إليزابيثوغالباا هذه منظمات غير حكومية  المخصصة ، االصغر التمويل مؤسسات
 .(1، 2015واخرون ،

 ثم األصغر التمويل إلى األصغر االئتمان نم األصغر االئتمان مفهوم اتسع الزمن، وبمرور   
 الفقراء السكان تخدم كاملة مالية أنظمة ببناء والذي يعني  « الشمول المالي» مفهوم  إلى

 فقد وتعقيداا، طموحاا  أكثر الجديدة، الرؤية هذه مالية أما أنظمة بمثابة فهي - الدخل ومنخفضي
 والمستثمرين الخيري، العمل لدولية، وهيئاتا المالية والمؤسسات الحكومات، انتباه استرعت

 إليزابيث)الملكية والمشاهير العائلت أفراد وبعض بل الرئيسة، المصرفية والجهات االجتماعيين،
 بذلت جهوداا  هنالك الى ان ،تشاكر إبارتي وكما إشار (.1 ،2015، واخرون  ، ليتلفيلد

 واندماج البنوك، بـــــ )تأميم ، تتمثل المالية بالخدمات مشمولين غير الى األفراد للوصول
 الفروع أعداد المصرفية ،ومضاعفة التحتية البنية وتوسيع ، واإلقليمية، الريفية المصارف

للناس المهمشين  والمصرفية الخدمات المالية تهدف تقديم المبادرات كانت هذه كل المصرفية(،
 يزال هنالك األفراد، وال من كبير قسم إلى المصرفي القطاع يصل لم ماليا، ورغم هذه الجهود

 حساب مثل: األساسية الخدمات المالية والمصرفية من محرومون  األسر الفقيرة عدد من
  (.Chakrabarty,2011,3) االئتمانية التسهيلت من األدنى الحد أو االدخار،

                                                             
 الهندي االحتياطي البنك محافظ نائب. 
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 او االئتمان ( small loansإن نشأة الشمول المالي تعود الى جذور القروض الصغيرة )       
م( عند ما 1976، وقد ظهره مصطلح االئتمان األصغر في عام )( microcredit)  األصغر

( دوالر لمجموعة من النساء التي تعمل في 27بمنح قروض صغيره بمقدار) قام محمد يونس
، ثم شهد االئتمان األصغر انتشاراا في معظم دول العالم، حيث  معمل لألنسجة في بنغلدش

وهذا  (Microfinanceى الى تطوير مصطلح االئتمان األصغر الى التمويل األصغر)افض
الفهم يفيدنا بان األفراد ) ذوي الدخل المنخفض( يحتاجون الى خدمات ودعم مالي اكثر من 
القروض، وهم ايضاا يحتاجون الى الخدمات المالية والمصرفية األخرى مثل : االدخار، والتامين، 

 ([18/11/2016] النقدية  ول، والمعاشات التقاعدية، والتحويلتوتأجير األص
inclusion-financial-of-history-brief-http://indiacsr.in/a/). 

 القرن  سبعينيات أواسط في يةاللتين أمريكا من وأجزاء بنغلديش في األصغر التمويل بدأ      
الرسمية،  المالية الخدمات من  والمستبعدين للفقراء، والقروض االئتمانية الخدمات لتقديم العشرين

 الخدمات مزودو البلدان، وبعد ذلك قام في جميع الحين ذلك منذ أهمية النموذج هذا اكتسب وقد
 في المنخفضة الدخول لذوي  المالية االحتياجات من واسعة لمجموعة أفضل فهم بتنمية المالية

 غير الدخل تدفقات وإدارة األصوِل، بناءُ  االحتياجات: هذه بين والريفية، ومن الحضرية المناطق
 والنزاعات. ويقدم الطبيعية، والوفاة، والكوارث مثل : المرض، األزمات مع والتعامل المنتظمة ،

 االئتمان تقديم تتعدى التي المنتجات من واسعة مجموعة حالياا  المالية الخدمات مقدمي من العديد
 المالية، والتمويل حياتهم إدارة على الفقراء لمساعدة النقدية والتحويلت والتأمين االدخار مثل

 األوسع المالي الشمول نظام مكونات من مكوناا، باعتباره متزايد، بشكل إليه ينظر األصغر
 عالية مالية خدمات تقديم في يتمثل واحد هدف في كتشتر  فاعلة أطراف عدة من يتألف نطاقاا،
وكل هذه الجهود هي بوادر لظهور مفهوم الشمول  .منخفضي الدخل أشخاص إلى الجودة
 (  //toshttps://www.microfinancegateway.org/arسيجاب ، )،(financial inclusion)المالي
 ( م نتيجة2000المالي بشكل أساسي كان في عام ) ان ظهور المفهوم الشمول     

 )نورين،بالفقر المباشر ( واالرتباطfinancial exclusion)المالي   االستبعاد حول االستنتاجات
لمبادرات األمم المتحدة،  المالي الشمول نحو الحالي التوجه . فضل عن ذلك اصبح(5، 2015

                                                             
 رسمية غير في وظائف يعملون الذين الفقراء أو الحرة المهن ألصحاب تقديمه يتم النطاق صغير ائتمان : هواألصغر االئتمان 

 جيةمنه أيضا   األصغر لالئتمان األخرى السمات العامة وتتضمن. الصغر متناهية والمؤسسات المنخفضة الدخول ذوي واألفراد
 القروض ومبالغ تال, قرض على الحصول وتوقع ضمانات, تقديم المقترض, وعدم مع واألليفة الوطيدة بالعالقة تتسم التي اإلقراض
 .آخر إلى بلد من يتباين األصغر االئتمان قروض حجم أن الرغم من على وذلك( للغاية الضئيلة

 غرامين بنك ومؤسس بنغالديش, في الكبرى الجامعات إحدى شيتاجونج عةجام في السابق االقتصاد أستاذ يونس محمد البروفيسور 
 واالجتماعية االقتصادية التنمية لخلق جهود من بذلوه لما غرامين, بنك مع مناصفة  . 2006 عام للسالم نوبل جائزة على وحاصل

 20 في جامعات من فخرية دكتوراة درجة 50 يونس محمد منح فقد ذلك, إلى باإلضافة تكريمه, خالل النرويجية نوبل لجنة وذكرت
 /  https://ar.wikipedia.org/wik i التالي الربط على المزيد انظر. مختلفة دولة 26 من عالمية جائزة 113و بلدا ,
 النظام من بصورة منهجية والمستبعدين المنخفضة الدخول وأصحاب للفقراء رسمية مالية خدمات تقديم هو األصغر: التمويل 

 لمعرفة المزين عن مفهوم االئتمان االصغر, التمويل االصغر والشمول المالي , الرجوع الى الربط التالي .الرسمي المالي
Arabic.pd-2012-Reguct-to-Guide-A-Guidelines-https://www.cgap.org/sites/default/files/Consensus 

http://indiacsr.in/a-brief-history-of-financial-inclusion/
https://www.microfinancegateway.org/ar/tos/
https://ar.wikipedia.org/wik
https://www.cgap.org/sites/default/files/Consensus-Guidelines-A-Guide-to-Reguct-2012-Arabic.pd


10 
 

كالوصول إلى مجموعة واسعة ، وصف األهداف الرئيسة للتمويل الشاملفي نطاق واسع  وعلى
واالئتمان، والتأمين، والتحويلت المالية والمصرفية  دخار ،اال:  من الخدمات المالية بما فيها

ة، وكما "مقبول بنكيا" بتكلفة معقول و المؤسساتوخدمات الدفع لجميع األسر المعيشية ، األخرى 
( أوجز "مبادئ الشمول المالي المبتكر" الذي 2010")حزيران/  20ؤتمر "قمة مجموعة ال مإن 

النموذج المبتكر إليصال ر يعمل كدليل للسياسات واألساليب التنظيمية الرامية إلى تعزيز إقرا
 الملئمة ظروفالمن وسليم والمساعدة في توفير آ، بشكل (منخفضة التكلفة) الخدمات المالية

لمشاركة في ل ، والجهات الفاعلة غير المصرفيةالمصارف يحفزوضع إطار  و سة العادلة،للمناف
، وتأتي المبادرات من عالية جودةذات تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية بأسعار معقولة و 

أجل الشمول المالي من الجهات التنظيمية المالية والحكومات والقطاع المصرفي. في حين أن 
عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي فضل عن الشروع في اتخاذ تدابير  المصرفي قد اتخذالقطاع 

 . (bharat,2014,31)العالم  تشريعية في بعض البلدان
 . وإبعاده هوم الشمول الماليفم -1-1-2

 مفهوم الشمول المالي. -1-1-2-1
 ؛ات المالية والمصرفية في األدبي ( الشمول المالي اختلفت مسميات الدارسين لمصطلح )     

وهنالك أيضا من يطلق عليه  .او االشتمال المالي، التمويل الشامل : فهنالك من يطلق عليه لفظ
 الجوهر حيث من تتوحد أنها العام، أال النظري  االطار في ،حيث تتباين التعمق المالي : لفظ

لمؤسسات المالية زيادة تطور امن حيث  رتبط بمفهوم الشمول الماليت وكل المصطلحات
وتنويع أدواتها بهدف زيادة جهود المتعاملين لجذب ، وزيادة فعالية السياسة النقدية ،والمصرفية

)عبدهللا،  عبر الزمن المالية يدعم قراراتهقد ذوي الدخول المحدودة وربطهم بالنظام المالي مما 
2014،18).  

او استخدام كافة المنتجات والخدمات إتاحة  هو (financial inclusionالمالي) الشمول      
 المؤسسات واألفراد خصوصاا و  عدد من المجتمعات، ألكبرالمالية والمصرفية بتكاليف معقولة 

 عكس. فالشمول المالي ( 294، 2016) الشمري ، شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض
فراد في الوصول او األ ة( الذي يقصد به عدم إمكانيfinancial exclusionاالستبعاد المالي)

استخدام الخدمات المالية السائدة في السوق التي تلئم احتياجاتهم وتمكنهم من العيش حياة 
 Russell,Helen, And others)اجتماعية عادية في المجتمع الذي ينتمون اليه

القدرة لدى المؤسسات المالية  ويتطلب الشمول المالي توفير اإلمكانية و (2011,11,
 الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبأسعارفي ت األعمال واألفراد ومؤسسا

 تعمليسو  .(11،  2015)الياس ،  ومسؤولةمقبولة ومعقولة ويتم تسليمها بطريقة مستدامة 
 ،تعرف على مدى قدرة األفراد على الوصوللاالستبعاد المالي ل مصطلحا الشمول المالي او
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مالية، فيما يشير االستبعاد المالي إلى العملية التي بموجبها يواجه أفراد والتمتع بالخدمات ال
 ( إلى مصادر الخدمات الماليةAccessالمجتمع المصاعب والعوائق فيما يتعلق بالوصول )

( بصوره تلئم احتياجاتهم والتمكن في ذات الوقت من Usagاألساسية والتمكن من استخدامها )
 .(5، 2015نورين،)واجتماعية( طبيعية في المجتمع الذي يعيشون فيه ممارسة حياة )اقتصادية

من األفراد، عدد اكبر  الخدمات المالية والمصرفية الى يقصد بالشمول المالي، تعميم كما     
بكثير اذن هو اوسع  (2،  2015)الدبيسي، والمجتمعات، والمؤسسات العاملة، واالستفادة منها

ينطوي على األشخاص الذين  هو في الواقعلشرائح المستبعدة ماليا، فا وا لمصارفا استهداف من
 مجموعة واسعة من الخدمات المالية المناسبة، وذلك على الرغم من اختيار من صعوبةيعانون 

أعلى نسبة فقر بين أولئك  وهيحساب مصرفي أساسي  الىمليار شخص يفتقرون (2.5ان)
لوقت نفسه، يمكن توفير مكان آمن يكون مدخل في ا الذين لم يصل اليهم أي حساب مصرفي

 Smith, And) والمصرفية للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية
others,2015,10)  الفقر ليس مجرد عدم كفاية الدخل، وإنما عدم وجود .هذ ما يفسر ان

لنظم مجموعة واسعة من اإلمكانيات، بما في ذلك الضمان والقدرة على المشاركة في ا
لمساعدة المالية بحاجة ل الفقراء والمحرومين اصبح، االقتصادية والسياسية، ونتيجة لذلك

، وفي اغلب البلدان االستبعاد المالي أسبابه هو ر، الذي قد يكون احدإلخراجهم من أوضاع الفق
وبعد المسافة وعدم وجود بسبب  ،نظام المصرفيالوصول إلى الالنامية يكون سبب عدم قدرة 

 Mun) الشمول الماليمن تعزيز  تعيق وغيرهاالتحتية المناسبة في المناطق الريفية،  ىلبنا
Ghosh Arindam Ghosh,2014,990) . 

، ( AFl ف العالمي للشمول المالي )لو مؤسسة التحا G20)مجموعة العشرين(عرفت     
وبما يشمل الفئات المهمشة فئات المجتمع  ة" تعزيز وصول واستخدام كاف : الشمول المالي بانه

                                                             
 ،تعميم صيرفة التجزئة على األفراد  -1فيكون عن طريق اعتماد اإلجراءات التالية:  أما تعميم هذه الخدمات

واسع لفروع المصارف في المناطق البعيدة عن العاصمة, ال االنتشار الجغرافي ال -2والمجتمعات في كافة المناطق, 
تنويع  -4توزيع آالت الصراف اآللي, على سائر المناطق واألسواق التجارية,  -3حصرها في المدن واألسواق الكبرى, 

تطاول وتطويرها بشكل أفقي, ل -5الخدمات المصرفية المقدمة من خالل الوسائط اإللكترونية من قبل جميع المصارف, 
استعمال الهواتف الذكية, معززة بالبرامج المعلوماتية الالزمة إلجراء التحاويل  انتشار  -6الشريحة األكبر من المواطنين,

  E/Internet Bankingتعميم شبكة اإلنترنت واعتماد  Mobile Bankingوسائر العمليات المصرفية عن طريق 
 االستمرار في تخفيض كلفة االتصاالت على المواطنين. -8من أجل التحاويل وسائر العمليات المصرفية,

 العشرين مجموعة THE GROUP OF TWENTY (G20 )مجموعة دولفي   المركزية المصارف وُمحافظي المالية هي وزراء 

 ( 19ل ) العشارين( وهي مجموعة وزراء المالية  محافظي المصارف المركزية  ومجموعة 20 ج و )المعروفة أيض باسم  العشرين
 البلدان بين يربط دولي اقتصادي دول ذات االقتصادات الهامة اضاقة الى ممثلي االتحاد األوربي , وتعد هذه المجموعة منتدى

 مجموعة تعريف يمكن .لها الحلول وإيجاد الدولية األبعاد ذات االقتصادية القضايا مناقشة بهدف الناشئة, والبلدان المتقدمة الصناعية
 Groupe des" باسم الفرنسية وباللغة ,G20 اختصارا أو" Group of Twenty" باسم اإلنكليزية باللغة لمعروفةا العشرين

Vingt", قمة هامش على تأسس العالم, في الكبرى لالقتصاديات المركزية البنوك ومحافظي للحكومات دوليا   منتدى باعتبارها 

 االستقرار تعزيز بغية االقتصادية القضايا دراسة بهدف ,1999 عام سبتمبر/ولأيل شهر من والعشرين الخامس في الثمانية مجموعة

 مجموعة مع المالية وزراء اجتماعات تتمكن لم والتي الناشئة, والبلدان الصناعية البلدان بين ما للحوار فرص وإيجاد العالم, في المالي
  https://www.babonej.comانضر المزيد  .حلها من الثمانية

 المالي الشمول أجل من التحالف Alliance for Financial Inclusion  ( (AFI المركزية البنوك من عالمية : هي شبكة 
 تحالفال يوفر. الشمول المالي النامية أجل من التحالف يشكل البلدان في الشمول المالي سياسات تصنع التي الهيئات من وغيرها

https://www.babonej.com/
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و الفقيرة للخدمات و المنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل 
من المتفق عليه و  .( 3-2 ، 2015 العربي، النقد صندوق  )  وشفاف وبتكاليف معقولة "

لمصرفية، لية واالمامنتجات عموما أن الشمول المالي يشير إلى توسيع نطاق الوصول إلى ال
 ,Levi-D'Ancona)  الحسابات المصرفية، والقروض، وحسابات التوفير إلى الفقراء :مثل

Emily,2014,5). 
ة لخدمات الماليل الشركات و األفراد نسبة استخدام : نهأب ايضاا ويعرف الشمول المالي       

قدرة النظام المالي  . ولهذا أصبحت (6، 2014)ألونكتاد ، الرسمية من أجمال عدد السكان 
 بالنسبة إلى المدخلت المتاحة )البنية التحتية المالية ، المالية والمصرفية لتقديم الخدمات

 ، بدال من قياس النتائج ، داءلألمقياس  هي،  السياسات المؤيدة للشمول(و ظروف الطلب ، و 
لنسبة إلى "األفضل في تصنيف النظام المالي في بلد ما با لمرتبة اونسبي اليعبر عن المقياس 

 .(  ,Korynski, Pytkowska 2016,5) :االتي  توفير يعني المالي الشمول فان لذا فئتها"
 المالية والمصرفية. الخدمات على الحصول على األعمال ومؤسسات األفراد لدى القدرة -1
 مسؤولة. معقولة وبطريقة بأسعار بفعالية وتقديمها استخدامها -2
فر مجموعة الخدمات المالية المناسبة االمالي يتمثل في محاولة لضمان تو أن جوهر الشمول      

منظم للوساطة البغض النظر عن الشكل  الحصول على تلك الخدمات ، لكل فرد، وتمكينهم من
الشمول  المالي، . اذا قد تشمل حسابات مصرفية أساسية لتقديم وتلقى المدفوعاتو  المالية ،

هدف  "الشمول المالي ويأي من هذه الخدمات،  ان يقدمما  بمعناه الضيق، يمكن إلى حد
 Rangarajan)تشمل كل ما ورد أعله  المالية تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الىالشامل" 

Committee Report,2017,1)     . التي  (الدولةالحالة او )الشمول المالي الكامل هو
لى مجموعة كاملة من الخدمات المالية الجيدة من الحصول ع البالغين األفرادجميع يمكن فيه 

وتقدم هذه الخدمات بأسعار  ،النوعية التي تشمل خدمات الدفع واالدخار واالئتمان، والتأمين
، فهذا المفهوم يوضح الرؤية النهائية للشمول المالي  معقولة، بطريقة مريحة، وبكرامة للعملء

 Center for)تماعية لجميع شرائح المجتمع المتمثلة برفع اإلمكانيات االقتصادية واالج
Financial Inclusion at Accion, 2009,4 ) وبالتالي، من التعاريف المختلفة .

الصعب تحديد وقياس هذا  من : القول يمكن فانه حول مفهوم الشمول المالي المذكورة أعله
ودقة حيث تكون سهلة بسهولة ألنه يحتاج الى دراسة بيانات الشمول المالي بوضوح  المفهوم

 جميع أن يستطيع الناس منالقياس) جودة واستخدام، والوصول( الخدمات المالية والمصرفية ، و 

                                                                                                                                                                              
من  روابط وهي تحقق وتخلق. الشمول المالي سياسات بشأن وتطبيقها وتطويرها المعارف لتبادل األزمة والموارد األدوات ألعضائه
 الشركاء بتقديم  القنوات هذه دعم ونتولى اإللكترونية, القنوات أو الشخصية اللقاءات خالل من إما السياسات, صناع بين التواصل

 دولهم. في المالية ألوضاع مالءمة لشمول األكثر سياسات وتنفيذ الرؤى تبادل من السياسات صناع يتمكن بحيث االستراتيجيين,
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أن ال يكون هناك أي حواجز للوصول  ،طبقات المجتمع الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية
 لمناطق النائيةوا ذوي الدخل المنخفض النظام المالي الرسمي، ويتم استهداف الشرائح منإلى 

(Bhowmik, Saha,2013,3)  
ومن خلل ما ورده أعله، فان الشمول المالي هو عملية او استراتيجية منتظمة ومبنيه على     

أسس وقوانين وإجراءات من قبل القائمين عليه) حكومة ومؤسسات وأفراد( التي تمكن األفراد 
صول على الخدمات المالية والمصرفية والشركات والمشروعات الراغبة وغير الراغبة في الح

بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم و تطلعاتهم ورغباتهم وفق مبدا الكفاءة والجودة واالستخدام، 
 وبطريقة مستمرة ومسؤولة تضمن تحقيق أهداف الشمول المالي.

 الشمول المالي أبعاد -1-1-2-2
االستفادة من الوصول  همنامكفيه بإ يكون الناس مجتمع ما عندما يتحقق الشمول المالي في    

بأسعار معقولة، بطريقة مريحة،  والمتوفر، الموجودةإلى مجموعة كاملة من الخدمات المالية 
يتم تسليم الخدمات المالية من خلل مجموعة من مقدمي الخدمات، ومعظمهم فوكرامة للعملء. 

، والفقراء، عاقين ا في ذلك المُ من القطاع الخاص، والوصول إلى كل من يستطيع استخدامها، بم
، لذا فان أبعاد الشمول المالي تتمحور في في المناطق الريفية، وغيرهم من الفئات المستبعدة 

 (Center for Financial Inclusion,2009,2) :المحاور األربعة اآلتية
ي كل من مجموعة كاملة من الخدمات، والتي تشمل منتجات أساسية ف يتم تقديم  التقديم: -1

 . (االدخار واالئتمان والتأمين والمدفوعات):  المجاالت الرئيسية األربعة
من حيث النوعية و الجودة مثل  الراحة، والقدرة على تحمل التكاليف،  يتم توفيرها التوافر: -2

 حماية العملء. فضلا عن والسلمة، وكرامة  في المعاملة 
المزارعون في المالية، بما في ذلك الفقراء، و  خدام الخدماتالذين يمكنهم است وهم المستقبلون:-3

)المرأة ، األقليات العرقية، كــــ المناطق الريفية، والمجموعات الذين غالباا ما يتعرضون للتمييز 
 . ( Band,and others,2012,60)، قين(اعوالمُ 

وتضم أيضا ،الرئيسة مجموعة من مقدمي الخدمات برئاسة المؤسسات المالية :وهمالمقدمون  - 4
 (.Band,andothers,2012,60)ةوالحكوم من القطاعات االجتماعية الخاصة،كل المنظمات 
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 المفاهيم المتداخلة مع الشمول المالي  -1-1-3

ان الشمول المالي من المفاهيم الواسعة والمتداخلة مع الكثير من المفاهيم االقتصادية      
 ن  تبين مدى أهمية هذا التداخل، وذلك حسب بيان ساسانا كجيانغوالمالية و المصرفية، ويمك

تحت رعاية بنك التسويات الدولي(،  )في االجتماع الدولي حول مناقشة مؤشرات الشمول المالي
مهما زاد مستوى الشمول المالي وتباينه مفهومه وأهمية، ال بد إن يراعي الشمول المالي، في 

ك التثقيف المالي  وحماية المستهل و ة للشمولية مثل االستقرارأوسع أشكاله، الجوانب النوعي
 يوغيرها من المفاهيم، وسيتم توضيح هذا التداخل بالمفاهيم التال

 ,2012) f  .pdhttp://www.bnm.g ,  Sasana Statement (     

 االستبعاد المالي -1-1-3-1
فراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى يتمثل االستبعاد المالي بعدم قدرة األ    

) اإليداع واالئتمان واالدخار والتأمين ( المصرفية الرسمية ، وخصوصا خدماتالخدمات المالية و 
بأسعار معتدلة و بطريقة سهلة ومسؤولة، ويترتب على ذلك مخاطر عدم االستقرار المالي  

ويل اإلرهاب ، و صعوبة وصول المشروعات مخاطر المعاملت النقدية وغسيل األموال وتم
الصغيرة والمتناهية الصغر من الحصول على التمويل وإدماجها ضمن النظام المالي الرسمي، 
وفضل عن استبعاد شرائح كبيرة من األسر الفقيرة التي تعيش تحت خط الفقر، ويحصل ذلك 

وسوف ينعكس ذلك بظلله على  بسبب عوامل عديده منها جغرافية و تنظيمية وثقافية و غيرها ،
 النمو االقتصادي والتنمية المالية المستدامة. 

 أشكال االستبعاد المالي 1-1-3-1-1
األشخاص المحرومين من من هم  المالي يتطلب معرفة أشكال االستبعادقبل تحديد       

او ذوي وهم األسر ذات الدخل المنخفض واألشخاص المعاقين والمصرفية،  الخدمات المالية
وكذلك المهاجرين غير الشرعيين  ،واألفراد في المجتمعات الريفية وغيرهمالخاصة  االحتياجات

 ،في كل من  البلدان المتقدمة والنامية، هم أكثر عرضة للستبعاد من القطاع المالي الرسمي
 متوسطة() الشرائح الفقيرة و الشركات و المشروعات الصغيرة وال هم أولئكوأيضا "  المحرومين"

إمكانية الوصول إلى بعض الخدمات المالية، ولكن بطريقة  (الوقت الحالي)الذين لديهم في 
 او مظاهر أشكال .وعلى هذا األساس تعددت(FATF/OECD,2013,13)محدودة جدا

للستبعاد المالي او  رئيسة أشكال أربعة الحديث عن يدور عامه ، وبصفة المالي االستبعاد
  :وتشمل المصرفي ،

                                                             
 القيادة لتطوير البنك التزام يجسد ,2011 عام في ماليزيا نيغارا بنك أنشأه الذي المتميز والتعلم المعرفة مركزهو  كيجانغ، ساسانا 

 لتطوير المستمرة البنك حملة المركز ويمثل. المالية والخدمات المركزية المصرفية الخدمات في ليوالدو اإلقليمي والتعاون الفكرية
   http://www.bnm.gov.my/index.php?c nانضر المزيز على الرابط التالي  الفعالة, التعلم مبادراتخالل  من المواهب

http://www.bnm.gov.my/index.php?c%20n
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استبعاد  إلى االئتماني : يشير االستبعاد Credit  Exclusionاالئتماني  االستبعاد -1 -1
 االئتمانية بسهولة وبأسعار التسهيلت األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى 

هذا  ينشأ أن االئتمان( والذي يمكن بطاقة أو المكشوف على السحب معقولة، مثل )تسهيلت
 االئتمان، إلى الوصول على قادرين األفراد يكونوا غير بسبب ان المثال، سبيل ستبعاد، علىاال

 شروط أو الفائدة معدل مثل المالية، بالمنتجات المرتبطة الشروط أن أو المخاطر؛ بسبب تقييم
 .( Russell,and others,2011,31)المجموعات لبعض ملئمة غير قد تكون  القرض،

" المصرفي االستبعاد" مصطلح : يشيرExclusion  Bankingالمصرفي االستبعاد  -1-2
 مصرفي او المعاملت فتح حساب األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وصول عدم إلى

 مختلف بين المالية المعاملت من العديد تنفيذ يتم الحاضر، الوقت المالية واستخدامها. وفي
 عن المصرفية الحسابات وبين  (الدولة أو والشركات، راد ،االف)الفاعلة  االقتصادية الجهات

 المالية المعاملت استبعاد على ينطوي  االستبعاد المصرفي اإللكترونية. وان التحويلت طريق
 (االجتماعية الرعاية مدفوعات أو األجور مثل) اإللكترونية المدفوعات تلقي على القدرة مثل عدم

 Russell,and) ى الخدمات المالية والمصرفية التقليديةفضل عن القدرة من الوصول ال
others,2011, 29).  

 الحرمان يعتبر األحوال معظم : فيExclusion  Savings االدخاري  االستبعاد -1-3
أسبابه، ويمكن توضيحه من خلل  أحد وليس االجتماعي للحرمان ناتج هو "االدخار"

 (.2015،7 نورين،)االتي:
 البنوك في المدخرات وضع ىعل التعود عدم -
 تجاه مسبق خاطئ حكم أو بسبب ناجحة غير سابقة تجارب بسبب البنوك مع التعامل عدم -

 التقاعد أنظمة عن إصلح الحديث االدخاري  االستبعاد مسألة تثير األحوال من كثير في .البنوك
 الراهن الوقت في صاديةاالقت الرفاهية مستوى  بين تحسن بالموازنة يتعلق خاصة فيما( المعاشات)

 بين االستبعاد االختلف أوجه البعيد، اذن أهم المستقبل في ومستوي الرفاهية االقتصادية
فيما  للفرد بالنسبة معاناة حدوث في يتسبب األول أن في االدخاري يتمثل واالستبعاد المصرفي

 الفرد حياة على أكبر اعياتولها تد خطورة اشد بمسألة الثاني يتعلق بينما اليومية، بحياته يتعلق
 .االجتماعي  الحرمان وهي إال
في  ينأصبحت بعض خدمات التأم:  Exclusion Insurance ني التأمي ستبعاداال -1-4

ضد التقاعد عن  ينعلى السيارات والتأمين المجتمعات العصرية تأخذ الطابع اإلجباري كالتأم
الصحي. وبصفة عامة يلحظ أن  يني كالتأما هناك خدمات أخرى ذات طابع اختيار مالعمل، بين

ذات طابع  ينهناك نزوع متزايد في المجتمعات نحو جعل الغالبية العظمي من أشكال التأم
ارسون نشاطهم في القطاع ممظلته لتشمل جميع أفراد المجتمع، خصوصاا الذين ي تسعإجباري وت
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مثل هذا الوضع أن درجة وعمق  . وبالتالي يلحظ فيمن النظام االقتصادي الرسمي االقتصاد 
مدي وجود وانتشار القطاع الرسمي في المجتمع فتزداد مع انتشار هذا بتتحدد  نيالحرمان التأمي

 .(8 ،2015)نورين ،  القطاع وتقل مع انحسار هذا القطاع
 المالي االستبعاد أسباب -1-1-3-1-2

اب التي تؤدي الى هذه األشكال من بعد أن حددنا أشكال االستبعاد المالي البد من تحديد األسب
   ( Mitton,2008,2 ) -االستبعاد المالي والتي يمكن توضيحها باالتي:

الفروع المصرفية، او قلة انتشار موزعي  إغلق الجغرافي :هو الذي يحصل بسبب االستبعاد -1
 الخدمات المالية والمصرفية في الحضر والريف 

وضعف سجل   لإليداع المطلوبة، األدنى الحد بسبب لتأهلا عدم استبعاد بسبب شروط: مثل -2
 الهوية. متطلبات االئتمان التاريخي أو

 المالية والمصرفية  والخدمات المنتجات ارتفاع تكاليف  بسبب السعري: يحصل االستبعاد -3 
 التسويقي: يحصل هذه االستبعاد بسبب ان مقدمو الخدمات المالية والمصرفية ال االستبعاد -4

وبالتالي يصبح هؤالء المستبعدين غير  ربحية، األقل من العملء مجموعات بعض يستهدفون 
 مدركين بالخدمات المالية والمصرفية المتاحة. 

 . والنفسية  الثقافية بسبب عوامل الذاتي، االستبعاد  -5

 Stability financialاالستقرار المالي   -1-1-3-2

 ، على  العلقة السببية بين  الشمول المالي واالستقرار المالي نسلط الضوء في هذا الفقرة      
زيادة في الشمول المالي تميل إلى تعزيز أو تدهور االستقرار الهل  يمكن ان نطرح سؤاال هو،و 

ؤدي إلى زيادة تاالستقرار المالي  ان يتساءل عما إذا كان زيادةأيضا يستطيع المرء و  المالي ؟
ن هذا االتجاه يبدو أقل أهمية، ويبدو من غير المرجح أن زيادة االستقرار في الشمول المالي، فإ

 Morgan, and)انخفاض في الشمول المالي ؤدي إلىتأن  االمالي من شأنه
Pontines,2014,5) .إلزامية التعايش  يوجبان الشمول المالي واالستقرار الماليفان  لذا

 : وجوباالستقرار المالي والشمول المالي هيالدراسات ان العلقة بين  كشفتالمشترك، حيث 
 قد يكون  من الصعب تحقيق الشمول المالي  دون استقرار النظام المالي و تعايش المشتركال

                                                             
 األوروبي المركزي للبنك فقاوو (ECB), من يتكون الذي - المالي النظام فيها يكون حالة" بأنه المالي االستقرار تعريف ويمكن 

 احتمال من يخفّف وهذا المالية االختالالت وتفكك الصدمات تحمل على قادرا   - للسوق التحتية والبنى واألسواق الماليين الوسطاء
 .مربحة استثمارية لفرص المدخرات تخصيص كبير بشكل لتضعف كافية هي التي ليةالما الوساطة عملية تعطل

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontentlang=en  
 إلى باإلضافة, التحتية والبنية والمؤسسات واألدوات, المالية سواقمن األ المالي النظام يتكون عادة: يلي كما مكوناته بذكر المالي النظام يعرف 

 وهي أال أساسية بوظيفة المالي النظام كما يقوم .المالي النظام ومراقبة تنظيم في هاما دورا تلعب التي المالي النظام من جزء تعد الرقابية التي األطر
 التغيرات خالل والتنافسية من بالديناميكية النظام هذا ويتميز, العجز وحدات إلى لفائضا وحدات األموال من بنقل وذلك المالية الوساطة وظيفة

 التحتية. تطور البنية تدعمها التي...واالستحواذ الدمج خالل عمليات من والمؤسسات المالية األسواق تكوين في المستمرة

 جانب إلى, االقتصادية الموارد تخصيص كفاءة تيسير -1باإلمكانات التالية:  اتسم ما إذا Shinasi.GarryJ حسب مستقرا المالي النظام يكون      
 أخيرا, أسعار األصول وتحديد, السيولة وتوزيعها وخلق, واالقتراض واإلقراض, واالستثمار كاالدخار) األخرى المالية واالقتصادية العمليات فعالية
 مع حتى األساسية الوظائف هذه أداء على استمرار القدرة -3 .وإدارتها وتحديدها وتسعيرها المخاطر المالية تقييم -2 (.الناتج ونمو الثروة تراكم

 كلما االستقرار من نطاق في هو المالي النظام أن أي .الذاتي التصحيح آليات خالل من االختالالت تراكم حال في أو للصدمات الخارجية التعرض
 وغير السلبية لألحداث أو نتيجة الطبيعي التطور نتيجة تنشأ التي المالية االختالالت وتشتيت القتصادا أداء( من إعاقة بدال) تيسير على قادرا كان

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontentlang=en
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قطاع النظام االجتماعي  كون في حين أنه من الصعب تصور استمرار االستقرار المالي عندما يف
سياسة  هي :سياسة الشمول الماليفان وهذا،  .(Khan,2011,2)ماليا اا واالقتصادي مستبعد

الشمول المالي. حيث  ذكية تنطوي بالفعل على إمكانية دعم االستقرار المالي، الذي هو هدف
  (Hannig,2016,2) استندت هذه الحجة على نقاط رئيسة هي 

زيادة األدلة  ان أن الشمول المالي يمكن أن يكون عامل قويا لنمو قوي وشامل : اذ -أ
في  صاد الكلي( المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد ماكينزي العالمي)االقت

، المالي  اآلونة األخيرة قد أظهرت أن الشمول المالي هو المحرك للنمو االقتصادي واالستقرار
، ويمكن أن تكون ضارة  وأن االستبعاد المالي يشكل مخاطَر شديدة على االستقرار المالي

 مة المالية. للسل
، ومن ثم تقليل االعتماد  الشمول المالي يمكن أن يعزز قاعدة رأس المال المحلية ان  -ب  

  على تدفقات رؤوس األموال األجنبية، وتخفيض مخاطر الصدمات الخارجية.
ان الشمول المالي يساهم في تحقيق الحماية المالية للمستهلك وبالتالي تعزز من االستقرار  -جـــ 

، ان توسع قاعدة الشمول المالي تساعد على تحقيق االستقرار المالي ،لما لها من تأثير  ماليال
 على سلبا تؤثر ال المالي الشمول زيادة )بالضرورة (ان يعني ال وفي نفس الوقت هذا إيجابي،

:   االتي (1والسلبية من خلل جدول ) األثر اإليجابي توضيح ويمكن ، المالي االستقرار
(Amatus ,and Alireza,2015,42) 

 ( تأثير الشمول المالي على االستقرار المالي )إيجابيا وسلبيا(1جدول )
 اآلثار السلبية اإليجابية اآلثار ت
 إقراض لزيادة نتيجة المصرفية االصول تنويع زيادة 1

 مخاطرة مجمل من يقلل مما الصغيرة الشركات
 يقلل أن شأنه من وهذا المصرفية، القروض محفظة

 المحفظة في واحد مقترض ألي النسبي الحجم من
 .تقلباته من والحد للقروض اإلجمالية

 في المقترضين من لمجموعة الواسعة فالمحاولة
 كان ،هذا باإلقراض الخاصة المعايير تخفيض
" العقاري  الرهن" األزمة شدة في رئيساا  مساهما

وهذا يؤدي الى عدم  .المتحدة الواليات في
 المالي . االستقرار

 من كل يزيد أن شأنه من المدخرين صغار عدد زيادة 2
 على االعتماد وتقليص الودائع، قاعدة واستقرار حجم

 إلى تميل  وهي ،(األساسية غير) التمويل في البنوك
 مع يتوافق وهذا األزمة؛ خلل تقلبا أكثر تكون  أن

 االقتصادية. الدورة تقلبات مخاطر من الحد

 السمعة مخاطر الى لمصارفا تعرض من يمكن
بمصادر تمويل  تستعين كانت إذا تزداد التي

 تقييم مثل مختلفة خارجية وظائف، خارجية
 المقترضين إلى الوصول أجل من االئتمان

 األصغر.

                                                                                                                                                                              
، 1المالي، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد المالية واالقتصادية على استقراراإلنظام المعلومات مولود، اثر جودة ،لعرابة .) ريمة مناعالمتوقعة

2014 ،222- 223 ). 
 العالمي ماكينزي عهدم تأسس (MGI), االقتصاد تخصصات البحوث بين ويجمع .المتطور العالمي لالقتصاد أعمق فهم لتطوير 1990 عام في 

 واالجتماعية والعامة التجارية القطاعات في القادة مساعدة مهمة.األعمال رجال كبار نظر وجهات من لالقتصاد التحليلية األدوات وتوظيف واإلدارة,
انظر  .والسياسات اإلدارة في الحرجة القضايا بشأن القرارات اتخاذ في تسهمواقعية   قاعدة وتوفير العالمي االقتصاد لتطور أعمق فهم يرتطو على

  us-http://www.mckinsey.com/mgi/overview/aboutالمزيد على الربط التالي 

http://www.mckinsey.com/mgi/overview/about-us
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 نقل في أيضا يسهم أن يمكن المالي الشمول زيادة ان 3
 النشاط من كبيرة حصة الن النقدية، للسياسة أفضل

 ثم ومن الفائدة، أسعار طريق عن حركتت االقتصادي
 .المالي االستقرار زيادة في أيضا تساهم

( MFIs) الصغيرة التمويل مؤسسات تُنظم لم إذا
 قبل من اإلقراض في الزيادة فان صحيح، بشكل

 التنظيم فعالية تضعف أن يمكن المجموعة تلك
 .المالي النظام مخاطر وتزيد االقتصاد في

 (Amatus,and Alireza,2015,42    ) 

 

 االستقرار النقدي   -1-1-3-3

حيث من  يرتبط باالستقرار النقدي بل الشمول المالي ال يرتبط باالستقرار المالي فقط ،إنًّ      
 -هما: قتينيكون بطر تان زيادة تفاعل الشمول المالي مع االستقرار النقدي )السياسة النقدية ( 

(Mehrotra, and Yetman,2015,88) 
هذا يمكن و  ، م مع مرور الوقتهاكثر المستهلكين على تسهيل استهلكيساعد  لطريقة األولى:ا 

 بما في ذلك مؤشر السعر المستهدف. خيارات األساسية للسياسة النقدية ،اليؤثر على  إن
المادية والنقد في  األصوليحث المستهلكين على نقل مدخراتهم بعيدا عن : الطريقة الثانية

  الودائع.
لحفاظ لؤثر على سياسات البنك المركزي الرامية تزيادة الشمول المالي  يتبين من ذلك ، إنو      

  (Mehrotra, and Yetman,2015,93) -بطريقتين: على االستقرار النقدي والمالي
األسر تستطيع  إن، حيث  هل تجانس االستهلكإن زيادة الشمول المالي تسّ  :الطريقة األولى
. وقد ونتيجة لذلك، لم يعد تقلب اإلنتاج مكلفاا  ، ة إلى أدوات االدخار واالقتراضالوصول بسهول

 المركزية للحفاظ على استقرار األسعار. مصارفر ذلك جهود السّ يَ يُ 
من المرجح أن يؤدي تزايد الشمول المالي إلى زيادة أهمية أسعار الفائدة في  الطريقة الثانية :

بر من تنقل النقد في النشاط االقتصادي يكون تحت تأثير مجال النقل النقدي ألن حصة أك
 وبينما يميل ذلك إلى تحسين فعالية السياسة النقدية باستخدام أدوات أسعار الفائدة أسعار الفائدة ،

 تنقل السريع في النقد.ل، قد يحتاج واضعو السياسات إلى إيلء االهتمام ل
السياسة النقدية هو  من وجهة نظرالمالي  الشمول وعلى اثر ذلك ،اخذ البعض يعرف      

حقيقية لتحسن فاعلية السياسة النقدية ،وذلك الن هناك علقة عكسية بين معدالت  استراتيجية
التضخم و حجم القروض وسلف المصارف التجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ، وهذا 

الحد و  يؤدي الى زيادة حجم االستثمارعنده تخفيض أسعار الفائدة ان توفير االئتمان  على يدل
يؤدي الى  فانه الى الخدمات المالية الرسمية األفرادوصول  زادَ  مابمعنى كل ، من التضخم

 Mbutor, and)الشمول المالييهدف ليه هو ما و استقرار مالي و نقدي 
Ibrahim,2013,325).  
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 Integrity Financialالنزاهة والسالمة المالية  --1-1-3-4

تقاس نزاهة وسلمة النظام المالي ليس فقط بإجراءات وتدابير فردية من قبل البلدان للحفاظ      
عليه ولكن بمجموعة من التوصيات المتفق عليها دولياا والمصممة للسيطرة على إساءة استخدام 

توصيات بشأن مكافحة  (FATF)النظام المالي العالمي ، حيث أصدرت مجموعة العمل المالي 
سل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب، وإدراكاا بأن االستبعاد المالي يزيد بالفعل من مخاطر غ

غسل األموال وتمويل اإلرهاب قام فريق العمل المالي بتسهيل األمر على واضعي السياسات 
لتعزيز الشمول المالي، مع تطبيق اللوائح والتدابير التي تستهدف منع غسل األموال وتمويل 

كي « توصياته األربعين»ب والجرائم المالية األخرى، ومن بين هذه التدابير مراجعة وتنقيح اإلرها
 .(45، 2016)المنصور، تتضمن تعريفات للمعاملت منخفضة المخاطر واألقل مخاطرة

لن يؤدي إشراك  وفي هذا المضمون تذكر دراسة في مجلة اتحاد المصارف العربية انه:)     
لمالي الرسمي إلى تحسين معيشتهم وحسب، لكنه سيساهم أيضاا في سلمة الناس في القطاع ا

. وذلك على عكس االستبعاد  (20، 2015) اتحاد المصارف العربية ،(األنظمة المالية ذاتها
يشكل تحديا لصلحيات السلمة المالية ، ونظرا ألن الشمول المالي يجلب المزيد من  فهو المالي

إلى عالم الخدمات المالية الرسمية الذي  ، عالم النقد غير القابل للتعقبالعملء والمعاملت من 
مع الهدف األساسي لمجموعة العمل  .علقة تكميلية للغاية تضمنفإنه ي؛ ه يمكن تتبعه او تعقب

العلقة بين النزاهة  إنالمالي لإلجراءات المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،حيث 
ها التي يمكنو  ل األموال وتمويل اإلرهاب حذرة للغاية عند التطبيق ،يءات مكافحة غسوإجرا ةالمالي

والمستهلكين  اريعنتيجة غير مقصودة تتمثل في استبعاد األعمال التجارية والمش إلىتؤدي  أن
 تتمثلو من النظام المالي الرسمي، مما يؤدي إلى مخاطر النزاهة المالية المتعلقة باالستبعاد، 

 معرفة عدم العملء، االمتثال لضوابط يزيد من التكاليف الخدمة ، هوية في )تحديد طرالمخا
  (GPFI ,2015,23) . الموقع( وهذا يتعارض مع جوهر الشمول المالي أو العملء صورة

 Consumer Protectionحماية المستهلك  -1-1-3-5
الشمول المالي و تعميم  أجندةت اصبح االهتمام المتزايد بحماية المستهلك من األولويا      

او  األعلمالخدمات المالية ؛ وربما نشا ذلك استجابة للضغوط المتأتية من السياسات و وسائل 
صانعي اهتمامات جمعيات حماية المستهلك؛ وذلك أصبحت تنظيم حماية العميل المالي من 

وعملئها. وقد تستند المالية  المؤسساتالسياسات والجهات التنظيمية بشأن العلقة بين 
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الى المشاكل القائمة ناجمة عن ممارسات السوق أو الرغبة في تجنب المشكلت  الهتمامات ا
 (.1، 2013) سيجاب ،  المستقبلية

الخدمات المالية  إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين موردين تسعى حماية المستهلك أيضاا       
معلومات أقل عن  مكون العملء لديهيوذلك عند ما والمستهلكين للخدمات المالية،  والمصرفية

بالمؤسسات المالية التي تقدم هذه الخدمات، واالفتقار إلى فهم  حول  المالية قياساا  ممعاملته
كبير االختلل في المعلومات بشكل  اويحدث هذ الخيارات المالية، وعدم كفاية سبل االنتصاف،

المالية ، وفي الخدمات األكثر تطورا، وتشجع الجهود خبرة في الخدمات ال قليليعند العملء 
مصرفيين" الجدد ال"غير  الرامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي من خلل الوصول إلى العملء

 .(AFI,2010,1)لنظام المالي الرسمي من خلل تحقيق تكافؤ الفرص الدخول الى ا
ترفع التكاليف على قد  ستهلك على أنه فالعديد من مقدمي الخدمات يفكرون في حماية الم     

على المدى الطويل في سمعة إيجابية  مصالحتهم تكون  حساب اإليرادات، بدال من إدراك ان
ألنفسهم) أي تجنبهم مخاطر السمعة( واالستخدام السليم للخدمات المالية من قبل عملئهم، حيث 

يقومون باالستجابة القائمة على أساس كثيرا ما ينظرون إلى حماية المستهلك كمسؤولية تنظيمية و 
 .(Kasprowicz,and Rhyne ,2013,33)االمتثال

 القدرة المالية   -1-1-3-6
هي مجموعة من  ان االستخدام السليم للخدمات المالية يتطلب ان يمتلك العملء القدرة المالية   

خاذ القرارات المالية المعارف والمواهب، والمواقف، والسلوكيات التي يحتاجها كل شخص في ات
السليمة التي تدعم الرفاه ؛ فالقدرة المالية ليست المعرفة فقط، بل هي السلوك ايضا. ويشار إلى 

هذا و  هذه الرؤية األساسية من خلل استخدام مصطلح القدرة المالية بدال من التعليم المالي.
لتي تحفز على تغيير المالية  رافعالتغير بدروه يحول التحدي القدرة المالية إلى البحث عن ال

 .(Kasprowicz,and Rhyne ,2013,19)السلوك
                                                             

 ممارسات المبيعات والتسويق , تشمل: اإلعال نات  -1حماية المستهلك بحسب تصورات بنك نيجارا ماليزيا :  اهتمامات

وعي المستهلك  الشواغل وعي المستهلك , تشمل :عدم -2 الخادعة ,منتج غير مطلوب, سلفة ائتمانية غير مطلوبة

مصروفات التحصيل المحملة  ل تحصيل الديون :الشواغ -3.  المصروفات والغرامات ذات الصلةببالشروط الرئيسية 

الشواغل انعدام الشفافية ,تشمل :عدم اإلفصاح بوضوح عن الشروط الرئيسية  والمصروفات  -4على المستهلك .

الشواغل: المصروفات والرسوم, تشمل :ارتفاع مصروفات  -5الشروط غير واضحة القراءة. والغرامات ذلت الصلة,

.انظر المزيد على الرابط  لفائدة ,المصروفات المستترة ,غرامات غير معقولةوأعباء ا

Arabic.pdf-2013-August-Protection-http://www.cgap.org/sites/default/files  

 لك نوعا  من التنظيم الحكومي واألهلي الذي يعمل على حماية مصالح المستهلكين , ويتم ذلك من خالل كشف تعتبر حماية المسته
معلومات مفصلة عن المنتجات التي توفرها منظمات األعمال؛ خاصة تلك المتعلقة بقضايا السالمة. او انها قد تكون بمثابة خدمة 

مدني لحماية المستهلك من الغش التجاري ,او من استغالله بصورة غير مشروعة توفرها المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع ال
, او من سوء تقديم المنتج له عن طريق االحتكار او اإلذعان لظرف ما ؛ وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك لكونه يملك 

تي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات األفضل في حقوقا متعددة باعتباره مستهلك ,كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين ال
.السوق. ويمكن حماية مصالح المستهلك بتشجيع المنافسة الحرة في السوق وبما يخدم المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر

(
اياد عبد  

 .(180، 2012ولى ، الفتاح النسور ، استراتيجيات التسويق مدخل نظري و كمي ، دار صفاء للنشر و النوزيع ، الطبعة اال

http://www.cgap.org/sites/default/files-Protection-August-2013-Arabic.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files-Protection-August-2013-Arabic.pdf
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إلدارة التدفقات النقدية الفعالة، والتخطيط للمستقبل،  ضروريةا اليوم القدرة المالية أصبحت و     
من  استفادةا  واستخدام الخدمات المالية. ومن دون القدرة المالية الكافية يصبح األفراد أقل  

 يقليل األفرادفي حين أن  لمالية التي يمكن أن تساعدهم في أنجاز المعاملت المالية ،الخدمات ا
الخدمات المالية  استخداماختيار و  القدرة المالية سوف يعانون من الضرر من خلل سوء 

قد تكون و  الخاطئةاتخاذ القرارات  ومما يجعلهم يتعرضون الى المخاطر الناتجة عن  ،والمصرفية
استخدام الخدمات المالية لتحقيق  من لعملءامكن ت (عالية)مالية القدرة ال وانقب وخيمة.لها عوا

من مواردهم الشحيحة في حياتهم وتحقيق أهدافهم ؛ومن مصلحة مقدمي الخدمات  فائدة عالية
التأكد من أن العملء لديهم قدرة مالية عالية بحيث يمكنهم استخدام الخدمات بفعالية ومسؤولية، 

ا يقلل بدوره من الفجوات بين توسيع نطاق الوصول واالستخدام الفعلي ، فإن القدرة المالية مم
ووسيلة لحماية العملء وتعزيز االستقرار في النظام المالي  ،االقتصاد األساسية فياللبنة تشكل 
 .(Center for Financial Inclusion ,2013,10)لألفراد

السياسات في البلدان ذات الدخل المرتفع  بالنسبة لواضعي لمهمةاألمور ا القدرة المالية من     
القدرة المالية في تحقيق االستقرار ألهمية ك اواالقتصاديات الناشئة على حد السواء، فهناك ادر 

ان األفراد الذين يمتلكون المهارات اللزمة يستطيعون و المالي والشمول المالي وحماية المستهلك. 
ة سليمة تتفاعل بشكل ايجابي مع مقدمي الخدمات المالية، و يكونون أكثر قدرة ت ماليااتخاذ قرار 

ان المعرفة المالية أداة و  على تلبية احتياجاتهم المالية، خاصة التصرف في األزمات االقتصادية.
أساسية للحول دون اإلفراط في المديونية، وخاصة في أسواق التمويل األصغر. وحسب منظمة 

أو بصدد القيام بتطوير وتصميم  (بلدا 36 )ما ال يقل عن مية االقتصادية ، قامالتعاون والتن
،  2015الدولي، )البنكاستراتيجية وطنية للتثقيف المالي

http://pubdocs.worldbank.org/en/656831432685741370/.  ). 
 (.المستهلك  ، والحماية االستقرار ،والنزاهة)المالي  الشمول بين فاعلية االرتباط-1-1-3-7

 فاعلية االرتباط الثنائي بين الشمول المالي وكل من العناصر الثلثة األخرى )االستقرارإن       
يتم من  بوضوح باستخدام مصفوفة ظهرُ ت والحماية المالية للمستهلك(. ،والنزاهة المالية، المالي 

خللها إدراج الشمول المالي على المحور األفقي وإدراج كل عنصر من العناصر األخرى على 
االرتباط الثنائي بين الشمول  (1)حده على المحور الرأسي، وعلى سبيل المثال يوضح الشكل

المالي على المحور األفقي واالستقرار المالي على المحور الرأسي، وتعكس تلك المصفوفة 
لف التوليفات الممكنة لتقييم االرتباط الثنائي فيما بين الشمول المالي واالستقرار المالي، والتي مخت

حيث يحول تحقيق هدف واحد دون   Tradeoffقد ينتج عنها إما ارتباط سلبي )أي المفاضلة 
  Synergy تحقيق الهدف األخر(، أو ارتباط محايد )بل تأثير( أو ارتباط إيجابي )أي التآزر

  ( 9، 2015)صندوق النقد العربي،، حيث يدعم تحقيق هدف واحد تحقيق الهدف األخرى (

http://pubdocs.worldbank.org/en/656831432685741370/
http://pubdocs.worldbank.org/en/656831432685741370/
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 ( 1شكل )ال

 (.المستهلك وحماية ، ،والنزاهة االستقرار) المالي الشمول بين مصفوفة االرتباط
 

 
 .I-SIP ،2013  ،11 المتكامل المالي الشمول إطار محاور بين ،  الترابطالمصدر : سيجاب

 
الشمول المالي بينما المحور العامودي يمثل يمثل المحور األفقي ان  (1)شكل اليوضح       

هذه المصفوفة كيفية تحقيق التآزر بين الشمول المالي واالستقرار  تفسرو االستقرار المالي، 
عندما يتم تحقيق االستقرار المالي مع الحد ف من خللها يمكن توضيح المفاضلة بينهما،و  ،المالي

الشمول المالي يعني ذلك تحقيق استقرار مالي على حساب الشمول المالي وهذه المفاضلة  من
، أيضا  ينوالشمول المالي بين االستقرار ازن مبدا التناسب و التو على غير مقبولة ألنها تؤثر سلبا 

يتضح ذلك من خلل فيتم تعزيز الشمول المالي والحد من االستقرار تكون نفس النتيجة  اعندم
هي تدل على فالمنطقة التي ال يوجد فيها مفاضلة  أما .اَ سلبي اا يمثل ارتباط األحمر وهوالمربع 

 األخضرجل الوصول إلى منطقة تأزر، تتضح في المربع أاسة فاعلة تعمل من يعدم وجود س
ن التي تعبر عو  ون األخضر الداكنلالمنطقة التكامل والتآزر بال أما. اا محايد اا الذي يمثل ارتباط

الستقرار المالي، حيث يتم تحقيق الشمول المالي مع ااالرتباط الموجب بين الشمول المالي و 
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يتطلب من واضعي السياسات المالية و النقدية األخذ . فانه تحقيق االستقرار المالي او العكس
ر االعتبار كيفية ضمان الوصول الى منطقة التآزر من خلل توسيع قاعدة الشمول المالي ظبن
 حماية المالية للمستهلك . الع ضمان تحقيق االستقرار والسلمة المالية و م

يتم ذلك و ،  السياسات تحقيق التوازن بين الشمول المالي واالستقرار المالي وايستطيع واضع     
او تجنب التدخلت المتعلقة ،  تحسين الروابط بين الشمول المالي واالستقرار الماليمن خلل 

وعلى الرغم  ،) سواء في المدى القصير او المتوسط ( اآلخر فعل احدهما علىتي تبالسياسات ال
 امن ذلك أن المفاضلة ال مفر منها عند السعي إلى تحقيق هذه األهداف، يمكن أن يدار هذ

 (Dema,2014,6)الذي يضعف احدهما من األخر  التوازن مع الحد األدنى من اآلثار
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 المالي وأهدافه المبحث الثاني: أهمية الشمول
 : أهمية الشمول المالي - 1-2-1

ال يوجد أدنى شك اليوم حول أهمية وضع برنامج الشمول المالي على المستوى الوطني.      
دراسات ان فوائد الشمول المالي كبيرة جداا ، ومن ثم أصبحت الحكومات الوقد أظهرت العديد من 

أثيره السلبي على االستقرار االقتصادي والمالي  تهتم بشكل متزايد بمخاطر التهميش المالي وت
بأهمية الشمول المالي  G) 20واالجتماعي والسياسي ، وفي الواقع اعترفت مجموعة العشرين )

د رؤية يحدت  إلىمن ركائز التنمية العالمية، وهذا ما دفع  البنك الدولي ة باعتباره ركيزة أساسي
 60، بدأت أكثر من  2011ومنذ عام  2020ول عام للوصول إلى تعميم الخدمات المالية بحل

 .(5، 2015)البنك الدولي،  دولة في تنفيذ برامج إصلحات تهدف إلى تحسين الشمول المالي
 سياسات االجتماعية واالقتصادية لكثير من البلداناليعد الشمول المالي هدفا هاما في     

 Winn,And)لشمول المالي التي أخذت على عاتقها تطبيق ا الناميةالمتقدمة و 
others,2013,156.)  بأهمية متزايدة في  تحضي قضايا تعزيز الشمول المالي مما جعلو

السنوات األخيرة لدى مختلف دول العالم وتحديداا الدول النامية نتيجة تداعيات األزمة المالية 
سة في أجندة التنمية العالمية، حيث تبن ت مجموعة العشرين الشمول المالي كأحد المحاور الرئي

االقتصادية والمالية، كما تبن ت العديد من الدول استراتيجيات واتخذت خطوات فعالة نحو تحسين 
االقتصادي  االستقرار فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية بهدف تحسين فرص النمو و

مية تعزيز الشمول والمساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر، ولعل ما يبرز أه
 . بخصوص االفراد من ان هناك(2016،44)خليل،المالي ما أشارت له اإلحصاءات الدولية

في العالم يعيشون في البلدان  مصارف( مليار من البالغين غير المتعاملين مع ال2)من كثرا
 %( من 89)ان (، 2015(  في عام )Findexوفقا للبيانات العالمية االخيرة ) و، النامية

البالغين في االقتصادات ذات الدخل المرتفع يملكون حساب في مؤسسة مالية رسمية، وفي 
  ,CGAP)) ةرسميالمالية المؤسسة ال%( من البالغين لديهم حساب في  41االقتصادات النامية )

http://www.cgap.org/about/faq  
لك اصبح الشمول المالي أمراا حيوياا نظراا لدور الخدمات المالية في مساعدة ومن خلل ذ    

الذي ينتج النظام المالي ويعمل بشكل و  األفراد والشركات على تحمل صدمات الدخل واإلنفاق،
جيد على معالجة المعلومات المتعلقة بفرص االستثمار وتخصيص رأس المال بناءا على هذه 

اء األفراد والشركات ،بعد تخصيص رأس المال؛ يسهل التداول، والتنويع، التقييمات؛ فيراقب أد
وإدارة المخاطر؛ وتعبئة االدخار، وتخفف في حدة التوتر من تبادل السلع والخدمات واألدوات 

http://www.cgap.org/about/faq
http://www.cgap.org/about/faq
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المالية، وهذه الخدمات المالية تسمح لألفراد والشركات لتشتيت المخاطر والتقليل من أثر 
الدخل إلى ارتفاع أسعار السلع األساسية واألمراض، والسرقة،  الصدمات )بدءا من خسائر

والبطالة(على الرفاهية االقتصادية، وفي حال عدم وجود نظام مالي شامل ؛ فان األفراد 
والشركات الصغيرة سوف تضطر إلى االعتماد على مواردها الذاتية أو على أنظمة الدعم 

صدقاء، لتلبية احتياجاتهم المالية )االدخار للتقاعد، االجتماعي غير الرسمية، مثل : األسرة واأل
 ,IBRD) واالستثمار في التعليم، واالستفادة من الفرص التجارية، وما شابه ذلك(

WBG,2014,17). 

 مستوى االقتصادي العلى  أهمية الشمول المالي -1-2-1-1
ي الى االقتصاد غير ان أهمية الشمول المالي تظهر من خلل التحول من االقتصاد النقد     

النقدي، يؤدي ذلك الى الكثير من األهداف التي تخدم المواطنين والمشاريع التجارية و المالية 
والحكومات على حد سواء، على مستوى االقتصاد الكلي، فإن تحفيز التحول إلى االقتصاد غير 

اسة االقتصادية والنقدية النقدي، خاصة في الدول الناشئة والنامية، ينتج عنه تحسين فعالية السي
وكذا الحد من التهرب ، والمالية على حد سواء وتعزيز النمو االقتصادي و االستقرار المالي

يفرض  فان هذه التحول كما يعمل على توفير مناخ آمن للدخار، فضل عن ذلك الضريبي ،
حول إلى تعزيز بدوره رقابة أفضل على تأمين سلمة المعاملت المالية . كما يؤدي هذا الت

الشمول المالي من خلل تقديم خيارات للتحصيل والسداد تتسم بالكفاءة والتنوع واألمن والمرونة 
 الصناعات )اتحادوسهولة الوصول إلى المناطق الريفية والنائية والتي ليس فيها فروع للبنوك

 .(7، 2016مصر، بنوك اتحاد ، المصرية
هي تلك التي تخضع ألنظمة القطاع المالي في البلدان التي ان الخدمات المالية الرسمية       

تعرض عليهم، وتشمل مؤسسات التمويل المتناهية الصغر، والمصارف، ومؤسسات االدخار غير 
المصرفية، مثل مكاتب البريد وشركات تحويل األموال ومقدمي خدمات التأمين والرهن العقاري، 

مجموعة واسعة من األنشطة والخدمات التي تتم خارج اما الخدمات المالية غير الرسمية تشمل 
تنظيم و اإلشراف من قبل البنوك لنطاق المؤسسات المالية الرسمية للبلد والتي ال تخضع ل

المركزية أو السلطات الرقابية المالية األخرى. ومن األمثلة على تلك الخدمات التي تغطي عددا 
واالئتمان  VSLAs ائم على المجتمع المحلي،  مثل كبيرا من وسائل التمويل المستندة او الق

 .(Sykes, And others,2016,4)المورد، والدائنون واقتراض أموال من األهل واألصدقاء

                                                             
 ( جمعية االدخار و القروض القرويةVillage Saving And Loan Association  ) معا يدخرون الذين الناس من مجموعة هي  ,

 توزيع يتم ذلك وبعد واحدة, سنة مدتها دوره في جماعيةتقوم بأنشطة . المدخرات تلك من صغيرة قروض على حصولوذلك لل
 الوصول السهل من يمكن ال الذي  مجتمع في القروض وتسهيالت بسيطة مدخرات توفر ,هي القرض وأرباح المتراكمة المدخرات

 من كثيرة أنحاء في الفقيرة واألحياء القرى في الموجودة الرسمية غير االدخار للمجموعات وتكون  .الرسمية المالية الخدمات الى
  http://www.vsla.net/aboutus/vslmodel, انظر المزيد  النامي العالم

http://www.vsla.net/aboutus/vslmodel
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وبشكل متزايد فان أهمية  الشمول المالي للقتصاد كله تؤدي الي مدفوعات سريعة، وآمنة      
ن التوسع في التجارة خارج األسواق المحلية، يمكن م، وكل ذلك ومريحة ،والوصول إلى االئتمان 

وهذا يزيد من فرص النمو االقتصادي وفرص العمل ، وتحويل المعاملت بعيداا عن النقد ) 
النقود( ، ان الشمول المالي يمكن أن يقلل من عدم المساواة بتخفيض التكاليف اإلضافية 

للشمول المالي أهمية كشرط و  ،االستثمار المرتبطة باالقتصاد النقدي واالنفتاح في التعليم و فرص
ضروري للحفاظ على توازن النمو االقتصادي ؛ ويحمي الفقراء من المرابين ؛ ويمكن الحكومات 
من تسديد مدفوعات في إطار نظم الضمان االجتماعي من خلل الحسابات المصرفية 

ليف المعاملت مما يجذب للمستفيدين عن طريق التحويلت اإللكترونية ،وهذا سوف يقلل من تكا
األفراد )ذوي الدخل المنخفض( الى التعاملت المالية الرسمية ؛ويكون سبيل لتحقيق وفورات 
للفقراء في نظام الوساطة المالية الرسمية وتوجيههم نحو االستثمار بدال من االحتفاظ باألموال ؛ 

،مما يقلل من اعتمادها على  كما يوفر عدداا كبيراا من الودائع )منخفضة التكلفة( للمصارف
فتصبح لها القدرة على إدارة كل من مخاطر السيولة ، ومخاطر عدم التطابق بين  لثابتةالودائع ا

 .( Shah, and Dubhashi,2015,38  )الموجودات والمطلوبات، على نحو أفضل

 أهمية الشمول المالي و التنمية المستدامة -1-2-1-2
شمول المالي عنصرا متزايد األهمية لسياسات التنمية الدولية، والدليل ونتيجة لذلك، أصبح ال     

على ذلك اعتماد "أهداف التنمية المستدامة" بالجمعية العامة لألمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 
(، ستة منها تحتوي على مؤشرات مرتبطة بالشمول ( SDGs) هدفاا 17المتكونة من ) ،2015

 ،'القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان : الهدف األول لمثاالمالي ،وعلى سبيل ال
(، بما 2030وحصول الجميع على عدد من الخدمات األساسية كهدف يمكن تحقيقه بحلول عام)

تعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام، والعمالة  :ي الهدف الثان في ذلك 'الخدمات المالية.
للجميع ويشير إلى ضرورة تشجيع وإضفاء الطابع الرسمي ونمو الكاملة وفرص العمل اللئق 

                                                             
 المستدامة التنمية أهداف  The Sustainable Development Goals (SDGs)  1- كل في أشكاله بكل الفقر إنهاء. للفقر ال 

 حياة ضمان. جيدة صحة -3.المستدامة الزراعة وتعزيز التغذية وتحسين الغذائي األمن تحقيق الجوع, إنهاء. للجوع ال -2 .مكان

 طوال تعلم فرص وتعزيز ومتساوي شامل جودة ذا تعليم ضمان. جودة ذو تعليم -4.األعمار جميع من للجميع الرفاه وتعزيز صحية

 ضمان. وصحية ظيفةن مياه -6.والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق الجنسين بين المساواة -5.للجميع العمر

 معقولة بأسعار الحديثة الطاقة على الحصول ضمان. معقولة وبأسعار متجددة طاقة -7.للكل والصحة للمياه المستدامة واإلدارة الوفرة

 والشامل النامي االقتصادي النمو تعزيز. اقتصاديات واقتصاد جيدة وظائف -8.للجميع والمستدامة عليها االعتماد يمكن والتي

 وتعزيز مرنة تحتية بنية بناء. وجيدة مبتكرة تحتية بنية -9.للجميع الئق عمل إلى باإلضافة والمنتج الكامل والتوظيف ستداموالم

 وبعضها الدول بين وما الدول داخل في المساواة عدم تقليل. المساواة عدم تقليل -10االبتكار وتعزيز والمستدام الشامل التصنيع

 المسئول االستخدام -12.ومستدامة ومرنة وآمنة شاملة اإلنسانية والمستوطنات المدن جعل. المستدامة اتوالمجتمع المدن-11.البعض

 المناخي التغير لمكافحة العاجل التصرف. المناخ بسبب التحرك -13.اإلنتاج وأنماط المستدام االستهالك ضمان. للموارد

 15.المستدامة للتنمية البحرية والموارد والبحار للمحيطات والمستدام الُمحافظ االستخدام. المستدامة المحيطات -14.وتأثيراته
 مستدامة بصورة الغابات إدارة األرضية, اإليكولوجية للنظم المستدام االستخدام وتعزيز واستعادة حماية. لألرض المستدام االستخدام
 الُمسالمة الجمعيات تعزيز. والعدالة السالم -16.لوجيالبيو التنوع فقدان ووقف واستعادتها األراضي تدهور ووقف التصحر ومكافحة

 كافة على وشاملة للمحاسبة وقابلة فعالة مؤسسات وبناء للجميع العدالة على الحصول وتوفير المستدامة, للتنمية والشاملة
 المستدام للتنمية يةالعالم الشراكة تنشيط وإعادة تنفيذ وسائل تقوية. المستدامة التنمية أجل من الشراكة -17.المستويات
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كل هذا يبين .و المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلل الوصول إلى الخدمات المالية 
اعترافاا، من جميع البلدان األعضاء في األمم المتحدة، على أهمية الشمول المالي في التنمية 

 .(Clotteau, Measho,2016,13) االجتماعية واالقتصادية
من  والمصرفية وتشير الشواهد الجديدة إلى أن توفير سبل الحصول على الخدمات المالية     

من تحقيق سلسة  و المشاريع الصغيرة والشركات شرائح المجتمع خلل الحسابات الرسمية ُيمّكن
عليم والصحة ومشاريع ، واالستثمار في التيواجهونهاوإدارة المخاطر المالية التي  االستهلك،

 .(20، 2015اتحاد المصارف العربية، ، وهذا تسعى له سياسات الشمول المالي. )األعمال
االستفادة من ، و الغرض من الشمول المالي هو توفير فرص متساوية لكل فردان        

ان م الحكومات في جميع أنحاء العالذلك دفع و  ضل،اف بشكلتسهيلت القنوات المالية الرسمية 
 .(Bhattacharya,2015,88)الشمول المالي للتنمية االقتصادية لتحقيق  بشكل متزايد تعمل

سن العمل ،و لمليار من البالغين  (2)المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ان حوالي  تقدراذ 
حساباا في مؤسسة مالية  ون ملكيأكثر من نصف مجموع السكان البالغين في العالم ،ال 

 .,important-it-ay-inclusion-financial-http://www.cgap.org/about/faq/what (CGAP  ( رسمية
والسبب في ذلك ليس انعدام الطلب على هذه الخدمات، لكن المشكلة تتمثل في جانب العرض، 

كبيرة  حوافز، يجدون من خللها وذلك ألن مقدمي الخدمات المالية ال يحققون بالفعل أرباحا
لخدمة أصحاب الدخول المتدنية في السوق، وهذه الشريحة تمثل غالبية السكان في العالم، كما 

لحكومات في جميع ا أولوية يكون من للناس المستبعدين مالياقتصادية أكبر اإن إتاحة فرص 
وتسعى جهود الشمول المالي لضمان الوصول إلى جميع األسر  .(4، 2013)سيجاب ،الدول

الوصول  كيفية، بغض النظر عن مستوى الدخل، و و المشروعات الصغيرة المعيشية والشركات
 ,CGAP)) الى االستخدام الفعال للخدمات المالية المناسبة التي يحتاجون اليها لتحسين حياتهم ،

) important--inclusion-financial-http://www.cgap.org/about/faq/what. 
 نظراا  غاية ، لتحقيق وسيلة ذاته، بل هو حد في هدفاا  ليس المالي الشمول وبهذا ، أن تحقيق    

المرأة اقتصادياا ،  وتمكين المعيشة، مستوى  وتحسين سان،في تطوير اإلن الهام التنموي  لدوره
 المساواة، وعدم الفقر من والحد الصغيرة والمتوسطة، المشروعات وتمويل الفرص، تكافؤ وتعزيز
 .(24، 2015)اتحاد المصارف العربية،ومستدام شامل اقتصادي نمو تحقيق الرفاهية، ومن ثم وتأمين

، فيمكن الصغر والمتناهية والمتوسطة الصغيرة المشروعات دعم في المالي الشمول اما دور    
توسيعها، ويمكن ان يحقق التي تحتاجها لتأسيس مؤسسة ما و  ان يوفر لها الشمول المالي االموال

الشمول المالي النمو االقتصادي عن طريق تحفيز الودائع ، وان تغير كل جانب من جوانب 
 المشروعاتاالقتصاد و على  على المالي الشمول يرتأثفالعمل المصرفي كبير ومهم جدا، 

 .(63-2017،62)إحسان ،يمكن توضيحها باالتي والمتوسطة الصغيرة

http://www.cgap.org/about/faq/what-financial-inclusion-and-why-it-important
http://www.cgap.org/about/faq/what-financial-inclusion--important
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 تنويع حاجات الزبائن ، وبالتالي زيادة أنواع السلع و الخدمات المقدمة  -
 زيادة قدرة الزبون على الشراء ، مما يؤدي الى زيادة المبيعات  -
 خلق أسواق جديدة  -
 لمنافسة التسويقية لتعريف الزبون بالخدمات المالية والمصرفية زيادة ا -
 في السوق . لاألمواضخ  -
 انتشار الوعي المصرفي لدى األفراد و المجتمعات  -
 خفض نسبة الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. -
 زيادة احتياجات األفراد  -

  .ل اإلرهابل األموال وتموييمكافحة غسأهمية الشمول المالي في  -1-2-1-3
ومحاربة  تدابير لمكافحة غسل األموال استحدثت، 2001سبتمبر/أيلول  11 أحداث منذ      

مة وأصبحت حاله  تمويل اإلرهاب ملَحة  لدى الوكاالت الدولية، والحكومات، والجهات المقدِّ
يدة تحديات تطبيق هذه اللوائح التنظيمية الجد انه قد ُيولد حيث والمصرفية، للخدمات المالية

، ومنخفضي أصحاب الدخول المنخفضة)خاصة أمام المؤسسات المالية المعنية بالعملء من
للوائح التنظيمية آثار خطيرة على المؤسسات ا لهذهِ  . فمن الممكن أن تكون التثقيف المالي(

ومن الممكن أن يكون للتكاليف  (،أصحاب الدخول المنخفضة)المالية المعنية بالعملء من
ضافية والقيود المشددة نتائج غير مقصودة تتمثل في إبعاد العملء أصحاب الدخول اإل

المنخفضة من القطاع المالي النظامي، ويكمن التحدي هنا في إحداث توازن يعزز من 
مة للخدمات المالية التي ترغب في تقديم  الممارسات التحوطية، بتكلفة معقولة على الجهات المقدِّ

،كما يجب تطبيق اللوائح التنظيمية بطريقة مرنة، لضمان عدم  يلي الدخللعملء قلخدمات ل
الحصول على الخدمات المالية النظامية، ويجب  منتقييدها لقدرة أصحاب الدخول المنخفضة 

المتعاملة مع الشرائح المجتمع ، والمصرفيةعلى جميع الجهات المقدمة للخدمات المالية 
ائح التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل ، التقيد باللو المستبعدة ماليا

  .(2، 2005أيسرن وأخرون،)اإلرهاب
                                                             

 او لألموال المشروع غير المصدر تمويه او إخفاء الى تهدف مالية غير او مالية عمليات مجموعة او عملية هي) األموال غسيل 
 يساهم فعل كل العمليات هذه قبيل من ,ويعتبر مشروع مصدر من متحصلة عائدات او أموال صورة في وإظهارها جريمة أي عائدات

"  هو او( االول مصدرها إخفاء او جريمة عن مباشرة غير او مباشرة بصورة ناتجة عائدات او أموال تحويل او توظيف عملية في
 مشروعة غير بطريقة المكتسبة االموال مصادر تموية"  بانه يعرف كما الحقيقي, واصلها مصدرها تخفي بطريقة النقود في التصرف

 حركة اتجاه مصدر اخفاء"  هو األموال غسيل فان االمريكي الفيدرالي التشريع تعريفل وفقا , مشروعة اموال وكأنها تبدو لكي
 الوظن في المالي و االداري الفساد , اإلدارية للتنمية العربية المنظمة". ) مشروع غي لنشاط نتيجة عليها الحصول تم التي االموال
 .255 , 2008 مصر,  , العربي

يعرف تمويل االرهاب: كل فعل يرتكبه أي   2015( لسنة  39ل األموال وتمويل االرهاب رقم )قانون العراق لمكافحة غسي حسب ,
شخص يقوم باية وسيلة كانت , مباشرة او غير مباشرة ,  بإرادته, بتوفير االموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي 

ستستخدم , كليا او جزئيا في تنفيذ عمل إرهابي او منظمة ارهابية , او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بان تلك األموال 
سواء وقعت الجريمة ام لم تقع وبصرف النظر عن الدولة التي يقع فيها هذه الفعل , او يتواجد فيها اإلرهابي او منظمة اإلرهابية . 

 .( 10، 16/11/2015،  4387، العدد  العراقية الوقائع جريدةمصدر)
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بلدان الل األموال وتمويل اإلرهاب في يدعم البنك الدولي دراسة للنظر في أثر مكافحة غس   
ي ستخلص من هذه التقرير أن اإلجراءات التي و  2008التقرير في عام هذا نامية. وقد نشر ال

تضمن زيادة استخدام العملء للخدمات المالية الرسمية تزيد من مدى وفعالية ضوابط مكافحة 
مع النظام المالي  ينتعاملمال األفرادعدد  زادكلما  هُ ل األموال وتمويل اإلرهاب، بمعني انيغس

.  ل األموال و تمويل االرهابييؤدي الى زيادة كفاءة وفاعلية نظم مكافحة غسفانه  ،الرسمي
ينبغي أن يكون  ، ول األموال وتمويل اإلرهابيال لمكافحة غسنظام الفعّ الالشمول المالي هو ف

 FATF/OECD) بعضالمع أهداف السياسة الوطنية المتكاملة التي يدعم بعضها  اا ملياهدفا تك
. يدل ذلك ان المصارف تعد احدى أدوات غسيل األموال المشبوهة بغض النظر  15, 2013,

علقة غسيل األموال بالنظام المالي  مما يعزز ، تم ذلك بحسن نية او بسوء نية عما اذا
  ( 35-34، 2012)ياقوت ، والمصرفي

 اإلرهاب وعالقتها بالشمول المالي. وتمويل األموال غسيل مكافحة -1-2-1-3-1
الي وتدعم إن معايير مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب تعزز من  نزاهة القطاع الم      

مكافحة الجرائم المالية ، وأن عدم الملءمة في تطبيق هذه المعايير، ال سيما في  البلدان النامية 
 الى ،هي أحد أسباب االستبعاد المالي عن استخدام الخدمات المالية الرسمية وان يدفع ذلك

تمويل اإلرهاب اللجوء إلى خدمات مالية غير رسمية ،  كما أن ضوابط مكافحة غسيل األموال و 
التي تتسم بصعوبة التصميم تؤدي إلى  حرمان غالبية األشخاص من الحصول على الخدمات 

وينبغي أن نستفيد من المرونة المتأصلة من المعايير الدولية لمكافحة غسل  المالية الرسمية،
 هذا ويتمثل ،ةبدوات الرقابية الفعالة والمناساألاألموال وتمويل اإلرهاب لتمكن البلدان من تهيئة 

كيفية تحديد المزيج الصحيح للثنين من اجل إيجاد المستوى المناسب من الحماية  فيالتحدي 
، كما يمكن أن يكون الشمول المالي والنظام الفعال لمكافحة غسل والمصرفية ماليةالبيئة لل

إطار أهداف  لتحقيق المنفعة المتبادلة في ) احدهما لألخر(،األموال وتمويل اإلرهاب مكملين
 .(GIABA,2014,17) التي تعالج هذا التحدي  السياسة الوطنية

                                                             
 ل المؤسسات المالية و المصرفية تجد العائدات اإلجرامية من أموال الوسط المالئم الذي يمكن من خالله إخفاء األصل داخ ففي

وخاص اذا كانت هذه األنظمة المصرفية تتسم بالمرونة والتساهل ولعل ما يؤيد اعتبار األوساط  غير المشروع لهذه العائدات,
ان هنالك مبادى مصرفية تشكلت عبر الزمان حتى أصبحت ملزمة  -1ل األموال االتي:المصرفية بيئة مالئمة لنمو ظاهرة  غسي

الثورة التكنلوجية في المجالي المصرفي قد أدت الى أجراء تحويالت مصرفية -2وواجبة االتباع كسرية الحسابات المصرفية. 

المالية و المصرفية , وبالتالي يزعزع الثقة و  اإلليكترونية بمالغ كبيرة الى خارج البلد, يؤثر ذلك سلبا على وضع المؤسسات
 –ان االستخدام المتزايد للبطاقات الممغنطة من خالل شبكة المعلومات الدولية  -3االستقرار في النظام المصرفي و المالي بأكمله. 

هذه ما يؤدي الى مزيد من لألجراء المعامالت التجارية , يؤدي الى صعوبته التعرف على العمالء في هذه الشبكة و -األنترنيت
أدى انتشار المصارف األجنبية الى مزيد من فرص غسيل األموال حيث تقوم المصارف بتوظيف ما لديها  -4عمليات غسيل األموال. 

تقوم  -5من ايداعات وتحويالت في عمليات اقراض او استثمارات بحيث يصعب معها معرفة المصدر األصلي لالموال المستثمرة. 

ول بانشاء ما يسمى بالمصارف الصورية , انها تستغل كواجهة قانونية لغرض تيسير عمليات غسل األموال . يقصد بعض الد
بالمصارف الصورية هي مصارف يتم تسجيلها على األوراق فقط دون ان تتمتع بالمقومات االقتصادية و المصرفية الالزمة بقيامها 

 ,أي انها مصارف شكلية فقط .
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تعزيز الشمول المالي من خلل السماح  للمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات مبسطة ان       
عدم تطبيقها عند إثبات وجود مخاطر منخفضة،  تجاه بعض فئات العملء أو العمليات، أو

على تغيير المسار  (الفئات المستهدفة من العملء)طة التي تشجع تطبيق اإلجراءات المبستجعل 
 وإشرافيهحيث تتوافر نظم رقابية ب ،إلى النظام المالي الرسمي ،من النظام المالي غير الرسمي

ل األموال وتمويل اإلرهاب، ومساعدة المؤسسات ية نظم مكافحة غسيسليمة، مما يزيد من فاعل
بمتطلبات مكافحة ( Over Compliance االلتزام )التشدد في  المالية على التخلص من سلوك

تؤدي إلى تفاقم اإلقصاء المالي بما يزيد من مخاطر قد ل األموال وتمويل اإلرهاب التي يغس
التخلص من يكون في ظاهرة ، هذه الغسل األموال وتمويل اإلرهاب، والمساعدة على تقليص 

طرد بعض الفئات من القطاع  ويضمن عدمية لدى المؤسسات المال De-Riskingالمخاطر 
 . (51، 2015)بركات ،المالي الرسمي

 الفقراء، وخاصة الناس، من هائل لعدد مناسبة مالية خدمات يقدم النظام المالي الشامل     
 والخدمات المنتجات لهذه الوصول إمكانية إلى تفتقر كانت التي اجتماعياا  الضعيفة والفئات
 في أطر الفعالية ضمان المالي: بالشمول الملتزمة الحكومات على يجب لذا ي،الماض في المالية
 أن يجب الدولية، كما للمعايير واستيفائها اإلرهاب، وتمويل األموال غسيل بمكافحة المعنية عملها
 إمكانية من تضعف ال اإلرهاب وتمويل األموال غسيل بمكافحة المعنية الضوابط أن تكفل

 من تستهدفه لما بطبيعتها اإلقصاء على تقوم ضوابط فهي ؛ داع   بل اتالخدم إلى الوصول
 هذه تكن لم إن ذلك، ومع. المالي النظام في ارتكابها المحتمل اإلجرامية التجاوزات وردع تحديد

ال  اجتماعياا ، بمعنى ان الضعيفة الفئات من العملء كذلك َتْسَتبِعد قد بعناية، مصممة الضوابط
داع ،  بل الفقراء العملء أمام التكلفة حواجز فرض إلى تحفظها في ط بالمغاالةتتسم الضواب

  . (171، 2009شاتن، واخرون،المالي ) الشمول وتعيق تطبيق
 إلى تسعى عالمية،  منظومة من "جزء هو المالي وفقا لما ورده في اعله فان الشمول     

 أو الضريبي التهرب لمنع إما المواطنين للك الحسابات المصرفية كل ضبط على القدرة امتلك
. الموضوع هذا في أساسياا  دوراا «  عميلك أعرف»  نظام يلعب حيث لمنع تمويل اإلرهاب،

 نشاط بمعرفة أصبحت مهتمة أن المصارف ،أي« عميلك عميل أعرف »تطوير تم ومؤخراا 
" العملء على يؤثر ما وهذاام ال  نظامية بطريقة يعملون  كانوا إذا مما والتأكد العملء، عملء

 .(31، 2015)مخايل ، 
 الخاصة اإلرهاب وتمويل األموال غسيل مكافحة سياسة تتماشى البد ان ويتضح مما سبق،     

أوجه  أفضل وتتحقق ، المالي والمصرفي بالشمول المعنية سياسات البلدان العالم مع من بكل بلد
 غسيل مكافحة إجراءات لية المحلية والدولية. وانالتوافق بين هذا السياسات وفق البيئة الما

 زاد كلما بمعنى المالي، الشمول مع(  طردية علقة) بـــــ إيجابيا ترتبط اإلرهاب تمويل و األموال
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 وهذا اإلرهاب، تمويل و األموال غسيل مكافحة كفاءة زادت الرسمية المالية الخدمات استخدام
 المؤسسات مع التعامل الى ماليا المستبعدين والشركات اداألفر  جذب في الهدف توحيد على يدل

 من يزيد وهذا المالي، النظام والسلمة المالي االستقرار وتحقيق، الرسمية والمصرفية المالية
 األموال غسيل بمكافحة المتعلقة التنظيمية باللوائح والمصرفية المالية المؤسسات التزام أهمية

 العلميات إجراءات تبسيط و المالية الخدمات تكاليف خفيضت مراعاة مع اإلرهاب وتمويل
 اجل من و المالية المصرفية التقنيات استخدام خلل من الوكلء دور عن فصلا  المصرفية،

 .    المالي الشمول نطاق توسيع من يعزز ذلك وكل ، والشركات لألفراد خدماتها تعميم

 أهداف الشمول المالي  -1-2-2
يسعى إلى مشاركة شرائح المجتمع مستويات عالية من الشمول المالي الذي ان تعزيز      

، سينعكس ذلك إيجابيا على بالنظام المالي الرسمي، وتحقيق االستقرار المالي و النمو االقتصادي
 . البيئة االقتصادية )المالية والمصرفية ( واالجتماعية والسياسية على حد سواء

ول المالي يتطلب معرفة الظروف البيئة االقتصادية والتنظيمية قبل تحديد أهداف الشم      
بعض  تتضمن تلك الظروفلكون  الفعال في تحقيق الشمول المالي ، هاوالحكومية وذلك لدور 

 -التي:اوتتمثل هذه االعتبارات ب األهداف،عنده تحديد  تهااالعتبارات التي ال بد من مراعا
(CGAP, IFC,2013, 3-4). 

نوعية( بطريقة تدريجية اللنظر في أبعاد الشمول المالي) الوصول واالستخدام و يتعين ا -1
، وأيضا البد من تحقيق د اخرظروف التي تحفز بُعد لصالح بعُ الومدروسة تتجنب خلق 

(، واالستقرار Inclusion Financialالشمول المالي) ،األربعةبين األهداف  رز التآ
حماية المالية وال( Integrity Financialلسلمة المالية)(، اStability Financialالمالي)

"(، كيفية I-SIP( )أو، بشكل جماعي، "Financial Consumer Protectionللمستهلك)
 لشمول المالي هو استراتيجية بعيدة األمد.اتحسين الروابط بينهما على المدى الطويل ،الن 

قد ال تستخدم كافة الخدمات المالية في  يالت أخذ في االعتبار واقع األسر والشركاتيأن  -2
جميع األوقات ، و الن الناس الفقراء على األرجح هم  بحاجة للوصول إلى مجموعة شاملة من 

او قد ال يحتاجها في  ،الخدمات هذه يحتاجون جميعانهم ضرورة الالخدمات المالية، لكن ليس ب
و منخفضة التكلفة ، وكذلك  ةة سهلجميع األوقات على الرغم من توفير هذه الخدمات بطريق

                                                             
   مثال عندما يتم فتح تركيز على وصول األفراد الى الخدمات المالية بغض النظر عن استخدامهم لهذه الخدمات ام البمعنى يتم ,

حساب في مصرف فقط يعتبر ذلك هدف الشمول المالي  , البد من تكرار استخدام هذه الحساب لغرض المعامالت المالية باستمرار, 
 لية تكون ذات جودة و كفاءة و مسؤول .وعنده استخدام المنتجات و الخدمات الما

  يكون التآزر عندما تكون سياسات الشمول المالي تهدف الى تحقيق االستقرار و السالمة و الحماية المالية  بنفس بالمستوى , دون
هي   I-SIPتحقيق هدف على حساب هدف اخر , بمعنى ال توجد مفاضله بين اهمية هدف على  حساب هدف اخر, ان هذه الهداف 

سلسة مترابطة مع بعضها ال يمكن تحقيق الشمول المالي من غير ضمان االستقرار المالي و السالمة المالية و الحماية المالية 
 للمستهلك .
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الشركات ال تبحث فقط عن االئتمان بل تحتاج مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية 
 األخرى.

 األفراطتوجد مخاطر عند تحقيق الشمول المالي البد ان تؤخذ بنظر االعتبار ،مثل مخاطر  -3
تسديد في الاالئتمان و  ة تستطيع تحملفي المديونية، ليس كل شخص فقير أو المشاريع الصغير 

في بيئات شديدة التضخم  الخيار األفضل دائماهو تاريخ االستحقاق ، وكذلك االدخار ليس 
باستمرار، وايضا مخاطر اإلفراط في التأمين على المنتوجات أو االستثمار، وعلى األمد البعيد و 

مؤسسات المالية والمصرفية على ليس حجم مستويات الخدمة هو األفضل ولكن هو مدى قدرة ال
ة على كل من المستهلكين ومقدمي الخدمات بشكل منفعتوفير الخدمات المالية التي تعود بال

 مستدام.
قابلة للتطبيق و أمنة  و بسيطة ،و التي  ةتحديد أهداف الشمول المالي  بطريق كما ال بد من -4

يرة بطريقة مستدامة ومربحة لمقدمي تضمن توفير الخدمات المالية لألفراد و للشركات الصغ
ان ال يكون  لها تأثير سلبي على االستقرار المالي و حماية  عن ذلك الخدمات المالية ، وفضل

 المستهلك . 
 الصلحيات والموارد من الرقابية الهيئات وتمكين المستهلك، لحماية رقابية ضوابط وضع -5

 الرقابية والهيئات ومختلف الجهات المركزية البنوك نبي تعاونا يتطلب كما مهامها، ألداء اللزمة
 الرقابية الهيئات مع الخاص العام والقطاع القطاع ممثلو يتكاتف أن يجب كما العلقة، ذات

 حماية لضمان تدريجي بشكل تطويرها يتم منظومة متكاملة و وضع الضوابط تلك تنفيذ لتيسير
مما تقدم يمكن  (.27، 2015ق النقد العربي ، صندوماليا ) وتثقيفه وعيه وزيادة المستهلك

 -: توضيح أهداف الشمول المالي باالتي
فئات  ذات الدخل المنخفض والتي اليوفر برنامج لترسيخ إعادة ادخار األموال، وخاصة بين  -1

تعيش تحت ظل ثابتا من اإلكراه المالي، وذلك في اغلب األحيان يجعلهم عرضه للمخاطر  تكان
منتجات والخدمات المصرفية التي ترسخ االدخار تؤدي الفان توفير لذا االدخار، بسبب غياب 

، بدل أن مصارفمتعاملين مع الالالى خلق سبلا للئتمان الرسمي الذي يجذب السكان غير 
يعتمدوا على القنوات غير الرسمية للئتمان مثل األسرة واألصدقاء ومقرضي األموال و المرابين 

) https://www.southindianbank.com/ R%201.pdfclusion,.(Financial In 
ان الشمول المالي لديه القدرة على توليد عوامل إيجابية تؤدي إلى زيادة في االدخار   -2

اهية المجتمع و ازدهار واالستثمار، بالتالي يحفز عمليات النمو االقتصادي ويزيد من رف
 .https://www.southindianbank.com (Ibid (االقتصاد 

يؤدي الشمول المالي الى االستخدام المنتظم للخدمات المالية، من خلل إدارة البنية التحتية  -3
مات، حيث يتم تسليم الخدمات المالية بنزاهة و من الصد فللمدفوعات والتدفقات النقدية التي تخف

https://www.southindianbank.com/%20R%201.pdf
https://www.southindianbank.com/
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وأيضا يحل مشكلة .(Ndulu,2014,13) راحة من قبل مجموعة مقدمي  الخدمات الرسمي
التمييز المكاني واالجتماعي في توفير الخدمات المالية ، ويحاول تطوير الرفاهية الموجهة 

، و بأسعار مناسبة ، التي تمكن  )البديل( في توفير الخدمات المالية والمصرفية الموثوق بها
 .(Fuller, and Mellor,2008,1506)جميع شرائح المجتمع من الوصول اليها 

، القنوات المصرفية الرسمية يةشفاففضل عن يوفر االئتمان في الوقت المناسب والكافي  -4
يفية وتحقيق شجع تنمية روح المبادرة للجماهير لزيادة مخرجات اإلنتاج في المناطق الر ت والتي

لتحويلت الرسمية إلى ذوي الدخل المنخفض ل المجالقتصادي، وأيضا سوف يفتح االزدهار اال
، بدل ان  يضطرون إلى استخدام الطرق غير  مصارفمتعاملين مع الالمن السكان غير 

إلرسال األموال من مكان إلى آخر، وفي اغلب األحيان تكون مكلفة وذات مخاطرة  الرسمية
ر المتعاملين مع غيمن  فضل ان لديه القدرة على استقدام األفراد و المؤسسات الصغيرة ، عالية

 .)https://www.southindianbank.com/PTER%20.pdf  (ي الرسمي النظام المصرف
كعلج من أجل سد الثغرات في توزيع الفوائد   الشمول المالي  في الوقت الحاليالى  ينظر  -5

مباشر الى  بشكل الفوائد و اإلعاناتو الحكومية واإلعانات المالية من خلل التحويلت 
المستفيدين )بحساب البنك( وليس من خلل دعم المنتجات وتسديد الدفعات 

 .)https://www.southindianbank.com/UserFiles/file/CHAPTE201.pdf  (نقدا
ان النمو العادل في جميع قطاعات المجتمع يؤدي إلى الحد من الفوارق من حيث الدخل  -6

يمكن تحقيق النمو العادل من خلل الشمول المالي الذي سيكون بمثابة طفرة للدول و  ،واالدخار
، فيؤدي الى تعبئة المدخرات واستخدامها بشكل فعال لتكوين رأس المال  وتحقيق النمو النامية

االقتصادي ، ويؤدي الى توفير أسواق مالية كبيرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المجتمع  
امام وعميق الذي يفتح السبيل  نظام مالي واسع الحصول علىلتالي باللخدمات المالية، و 

للندماج في هذا النظام ،والذي يؤدي إلى نمو والمصرفية د من المؤسسات المالية جداللعبين ال
 (.somani,kumara,2014,7-8القطاع المصرفي)

يعتبر اذ من األهداف االجتماعية "القضاء على الفقر" وتوفير سبل العيش المستدامة ، -7
 الذي جسريوصف بال اا ألنهالقضاء على الفقر الهدف الرئيسي الوحيد لخطة الشمول المالي نظر 

يصل الفجوة بين الجزء الضعيف من المجتمع، ومصادر الرزق، وهو وسيلة للدخل الذي يمكن 
أما سبل العيش المستدامة بمجرد أن . إذا كانوا يحصلون على قروض وسلف هأن يحصل علي

 يمكنهم من بدء، في المجتمع على بعض األموال في شكل قرض ةحصل الشرائح الضعيفت
حياتهم المعيشية  إدارةويسهل لهم التعليم الذي يساعدهم على ، تشغيل أعمالهم التجارية الخاصة

(Sharma, and Kukrej,2013,16) . أن الشمول المالي قد المالية دراسات الحيث تشير
االقتصادي، ويكون له تأثير مباشر على  على الفقر من خلل النمو مباشراليتجاوز التأثير غير 

https://www.southindianbank.com/PTER%201.pdf
https://www.southindianbank.com/UserFiles/file/CHAPTER%201.pdf
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على واضعي ب ،لذا يتوج ية الفقراء من حيث الوصول إلى المؤسسات المالية الرسميةرفاه
أثناء عملية صنع القرار أن يقوموا بإصلحات في القطاع المالي المالية و االقتصادية  السياسات

وبالتالي  ، من أجل تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية من جميع المؤسسات المالية
 .( Yorulmaz,2016,127)ألسر ذات الدخل المنخفض فاهيةر الى  الوصول

وهناك بعض األهداف السياسية األخرى التي يمكن أن تتحقق مع الشمول المالي الذي  -8
، مثل   يستهدف الشرائح األكثر فقرا ، ويمكن أن يكون بمثابة دليل يوجهه البرامج الحكومة

بطالة وتخفيف من حدة الفقر وتحقيق بعض الحكومات يكون من برامجها  تخفيض نسبة ال
 . (Yorulmaz,2016 127,) التنمية المستدامة ، وذلك يتماش مع سياسات الشمول المالي 

لعملء جدد  لمصارفوجذب ا ،يدعم القطاع المصرفي من خلل تنويع األصول المصرفية -9
توفير قاعدة بيانات  هذا إلى جانب وتحقيق االستقرار في الودائع والحد من مخاطر السيولة،، 

بشكل يفيد في التحليل والتنقيب فيها بشكل يؤثر في إمكانية  Huge Dataمصارف ضخمة لل
لتقييم االئتماني لتيسير الحصول لطرح منتجات جديدة تشبع احتياجات تلك الشرائح وبناء نماذج 

 .(44، 2016خليل ،)على التمويل
دمات و المنتجات المالية لتعريف المواطنين تعزير وصول كافة شرائح المجتمع الى الخ -10

بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها واستخدمها للستفادة منها لتحسين ظروفهم 
تعزيز وحماية ويهدف أيضا الى . االجتماعية و االقتصادية لتحقيق االستقرار المالي واالجتماعي

اد السياسات والتعليمات وبالخصوص حقوق مستهلكي الخدمات المالية وذلك من خلل أعد
 ، الصابوني) تعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم و واجباتهم

2015، 20) 
عندما تتحكم المرأة في أمورها المالية، فإنها تستثمر في الرعاية الصحية  بالنسبة للنساء، -11

ارات تعمل على إحداث تغيرات بين األجيال يكون لها أثر والتغذية والتعليم ألسرتهاــ وهي استثم
طيب على المجتمع الذي تعيش فيه المرأة. وعلى مستوى االقتصاد الكلي، فإن توسيع نطاق 

 هارت،) تعميم الخدمات المالية للنساء له أثر عميق على النمو االقتصادي وعلى تنمية المجتمع

apwww.cg  ، 3 /2016) . 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgap/
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 مبادئ والمعوقاتالو  المتطلبات تطبيق الشمول المالي : المبحث الثالث :
بعد ان تناولنا  في المباحث السابقة مفهوم الشمول المالي و أهميته االقتصادية و االجتماعية و 

هذا المبحث  توضيح أهداف الشمول المالي ، سيتم فيو علقة بالمفاهيم المالية و االقتصادية ، 
 .(2)توضيح اهم معوقات و متطلبات الشمول المالي من خلل الشكل 

 (2شكل )
 المالي الشمول تطبيق ومعوقات ومبادئ متطلبات

 

 الدخل مستوى -1
   والكتابة القراءة معرفة مستوى -2
                                                                               السوق كفاءة انعدام -3
                                                                           المالية المنتجات تعقيد -4

                                                                                     للخدمات المالية العالية التكاليف -5

                                                                              لبديلةا االئتمان خدمات -6

                                                                             العمر وعامل الجنس قضايا -7

  المصرفي االنتشار ضعف -8

  المالية التحتية البنية إلى االفتقار -9

  األفراد أهداف -10

  والنفسية الثقافية الحواجز -11

  المعقدة والتشريعات القوانين -12

 غير المالية المؤسسات تطور بطء -13

  المصرفية

 الرشيدة غير و الخاطئة السياسات -14

 
 

                            

 الشمول المالي           
 
 
 

 
 المالية المؤسسات تنوع تعزيز -1
 التثقيف المالي و توعية الجمهور -2
 المالية التحتية البنية دعم -3
 المالية والمنتجات الخدمات تطوير -4

                           والمصرفية

    للمستهلك المالية الحماية -5
 والمصرفية المالية الخدمات أتمته -6

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alliance for Financial، 241 ،2012 الموحد، العربي النقد صندوق تقرير): المصدر

Inclusion,2011,3 . Financial Inclusion Experts Group,2010). 

 متطلبات تطبيق الشمول المالي  -1-3-1
يتطلب تطبيق الشمول المالي تظافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية في        

م و الخاص وتعبئة موارده المالية واالستفادة من خبراتها ألجل تبسيط اإلجراءات القطاع العا
فية التي تضمن تحسين البنية التحتية المالية، و تنويع مصادر االتنظيمية والرقابية و األشر 

التمويل و تطوير الخدمات المالية و المصرفية وإدخال التقنيات المالية مع مراعاة مستوى 
المالي بين الجمهور، وبالتالي هذه  ثقيفيمكن ان تحدث، ونشر التوعية و الت المخاطر التي

 التي:اتوضيح تلك المتطلبات ب ،ويمكن جهود تدعم تعزيز الشمول الماليال
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 مبادئ الشمول المالي 

االطار  التناسب المعرفة  التعاون  الحماية االبتكار التمكين التنوع القيادة 

 العملي
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تضم القطاعات المالية الشاملة أنواعا كثيرة تعزيز تنوع المؤسسات المالية:  -1-3-1-1
البريدية ومؤسسات التمويل  مصارفالتجارية، مثل ال مصارفالمؤسسات المالية بخلف ال تتعدى

تطبق نماذج أعمال متنوعة وتمارس نشاطها في التي األصغر والجمعيات التعاونية االئتمانية و 
وجود إطار قانوني  واالهم هو. المجتمعقطاعات شرائح  ةمناطق جغرافية مختلفة بغرض خدم

وائح وقواعد رقابية متناسبة تلئم مستويات وتنظيمي يسمح بدخول المؤسسات المتنوعة ويطبق ل
، وذلك من أجل الوصول إلى العملء الذين ال يحصلون على ات الماليةمؤسسالالمخاطر بكل 

التجارية. ومن الضروري أيضا وجود سياسات تعزز بيئة مصارف دمات كاملة من جانب الخ
التنوع يؤدي الى ا ، وهذوالمصرفيةالمالية  سليمة وتنافسية وفرصا متكافئة لجميع مقدمي الخدمات

توسيع نطاق القنوات المصرفية التي تعتمد على الوكلء وغيرها من قنوات تقديم الخدمة ذات 
التقليدية دون غيرها يمثل عقبة رئيسية  والمصارف أن االعتماد على الفروع اذ التكلفة المعقولة.

رة . ويمكن التغلب على هذه العقبة عن الفقيالمجتمع شرائح لفي سبيل تعميم الخدمات المالية 
منخفضة التكلفة مثل متاجر التجزئة المحلية التي  مالية ومصرفية طريق السماح باستخدام قنوات

 ,RANDALL, CHIEN)  تعمل كوكلء لمقدمي الخدمات المالية والفروع "الصغيرة". 
)financialinclusion-key-http://blogs.worldbank.org/psd/802/02/2017, . 

ليس رهينة فقط الشمول المالي توفير متطلبات  دعم البنية التحتية المالية: -3-1-2 -1
متكاملة ومتينة تسمح لكل  مصرفيةجود بنية تحتية اذ ال بد من و  بوجود إطار قانوني و تنظيمي،

ضعف  مثليتو  .(4، 2013)المنزهي ،مصرفيةالالمالية و  االستفادة من الخدمات لمجتمعشرائح ا
 التي تعد من تضارب المعلومات ونقص الضمانات في أغلب األحوال البنية التحتية مثل في

معوقات تواجه حصول الفئات المحرومة على الخدمات المالية، ويمكن زيادة فرص الحصول 
ن خلل توسيع نطاق نظام التقارير االئتمانية وسجلت الضمانات )بما الخدمات المالية م على

في ذلك األصول المنقولة( وتحسين كفاءة نظم مدفوعات التجزئة وطرق الوصول إليها. تنهض 
الحكومة بدور مهم للغاية في تعزيز البنية التحتية المالية التي تعمل كأساس راسخ لدعم تعميم 

أكد عليه تقرير لجنة المدفوعات والبنية التحتية لألسواق التابعة للبنك  الخدمات المالية، وهو ما
  .( http://www.aleqt.com/2017/02 )راندال، شيان.الدولي
لركائز قوية لتلبية متطلبات الشمول المالي، أحد أهم ابنية تحتية مالية ومصرفية يعد توفير و      

األساسية لتحقيق بيئة ملئمة له، ويتعين تحديد أولويات تجهيز هذه البنية التحتية، لتعزيز النمو 
 االقتصادي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، وتتضمن تلك األولويات ما يلي

 (. :assafir.com/Article/489874http//  –25-04-2016)الحاج ، 

http://blogs.worldbank.org/psd/8-key-financialinclusion
http://www.aleqt.com/2017/02
http://assafir.com/Article/489874
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توفير بيئة تشريعية ملئمة بما يدعم مبدأ الشمول المالي، من خلل  بيئة تشريعية: - 1 – 2
 إصدار وتعديل التعليمات واللوائح السابقة بما يتلءم مع توجهات الشمول المالي .

بكة فروع مقدمي الخدمات تعزيز االنتشار الجغرافي من خلل التوسع فى ش االنتشار: - 2 – 2
المالية، واالهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لمقدمي الخدمات، باألخص للتمويل المتناهي 
الصغر. فضل عن إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية، مثل وكلء البنوك، خدمات الهاتف 

وغيرها وفقاا لتشريعات البنكي، نقاط البيع، الصرافات اآللية، خدمات التأمين واألوراق المالية 
 الدولة.

تطوير نظم الدفع والتسوية الوطنية خاص صغيرة ان  تطوير نظم الدفع والتسوية: - 3 – 2
تسهيل تنفيذ العمليات المالية والمصرفية وتسويتها بين المقدمين في الموعد يعمل على القيمة ، 

 المناسب لضمان استمرار تقديم الخدمات المالية.
العمل على تفعيل دور مكاتب االستعلم االئتماني،  ر قواعد بيانات شاملة:توفي - 4 – 2

وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلت البيانات االئتمانية التاريخية لألفراد والشركات 
الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل األصول المنقولة، واتخاذ ما يلزم من 

صول مقدمي الخدمات والعملء على المعلومات التي يحتاجونها لضمان إجراءات للتأكد من ح
 .الشفافية وحماية حقوق كل منهم

حماية العملء عن طريق إرساء قواعد  : يتم الحماية المالية للمستهلك -1-3-1-3 
حماية العملء من االستغلل المحتمل ومعاملتهم و ، واألنصافلإلفصاح والمعاملة العادلة 

عادلة من جانب مقدمي الخدمة. يؤكد تقرير البنك الدولي حول الممارسات الجيدة معاملة 
خدمة العملء بمعلومات واضحة حول  اللحماية المالية للعملء على ضرورة أن يزود مقدمو 

ق المنتجات يشروط وأحكام المنتجات من خلل نموذج موحد بغرض تسهيل المقارنة عند تسو 
وهنا  ،اذ قرارات مدروسة وتجنب مخاطر من قبيل زيادة المديونيةومساعدة العملء على اتخ

 األنصافيجب على السلطات أيضا تنفيذ لوائح تقيد الممارسات التجارية التعسفية وإتاحة آليات 
  .( http://www.aleqt.com/2017/02شيان،  )راندال،بسهولة

تلبي احتياجات فئات المجتمع  والمصرفية ماليةالمنتجات الخدمات و التطوير  -1-3-1-4
تواجه الفئات المحرومة من الخدمات المالية معوقات فريدة ولديها احتياجات مالية فريدة،  كافة :

ويتعين على صانعي السياسات العامة إرساء أطر تنظيمية تشجع على إعداد منتجات مالية 
تلبي احتياجات العملء  التي ابات المصرفية األساسية والتأمين األصغر،ملئمة، مثل الحس

المحرومين من الخدمات ومحدودي الدخل. ويجب أيضا التشجيع على تصميم المنتجات التي 
 ,RANDALL)) تركز على العملء وتتغلب على المعوقات السلوكية وتزيد من حجم المنفعة

http://blogs.worldbannCHIEN,2/2017. .  من خلل تيسير الحصول على الخدمات

http://www.aleqt.com/2017/02%20m
http://blogs.worldbann/
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المالية والوصول إليها، وتقديمها لألفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبالتالي 
يقع على عاتق مقدمي الخدمات مهمة تطوير الخدمات والمنتجات المالية، أخذاا في االعتبار ما 

 ( .http://assafir.com/Article/48987الحاج ، ):أتيي
مراعاة احتياجات ومتطلبات العملء المستهدفين، عند تصميم الخدمات والمنتجات  - 1 – 4

ى االدخار لهم، قبل طرحها والتسويق لها، باإلضافة إلى ابتكار منتجات مالية جديدة، تعتمد عل
 والتأمين ووسائل الدفع، وليس فقط على اإلقراض والتمويل

التشجيع على المنافسة بين مقدمي المنتجات والخدمات المالية، لتوفير المزيد من  - 2 – 4
الخدمات بجودة تقديم الخيارات للعملء ولتعزيز التنافسية بين المؤسسات المالية، للحفاظ على 

 لء من االختيار ما بين المنتجات بسهولة وبتكاليف معقولة وبشفافية.عالية، وبما يمّكن العم
تخفيض الرسوم والعموالت غير المبررة، المفروضة على العملء، وكذا الخدمات  - 3 – 4

 المالية غير المناسبة التي تتم مقابل قيام العملء بدفع عموالت.
قيام مقدمي الخدمات أو المقرضين  مراعاة ظروف العملء لدى التعامل معهم، وعدم - 4 – 4

 باستغلل ظروفهم وأثقالهم بالقروض.
 قيام الجهات الرقابية بمراجعة التعليمات القائمة لتخفيف متطلبات التمويل. - 5 – 4
المتخصصين في هذا والمصرفية إتاحة التدريب لموظفي مقدمي الخدمات المالية  - 6 – 4

 المجال.

 لتثقيف الماليا -1-3-1-5
التثقيف المالي )محو األمية المالية(،  ثلثة مصطلحات المالية غالبا ما تستخدم األدبيات     

في فهم هذه المصطلحات .  اإلرباكسبب تمكن أن من المالتي  -والتعليم المالي، والقدرة المالية 
يتحمل رتبط محو األمية المالية بالمستهلك الذي يومع ذلك، هي خطوات نحو الشمول المالي. و 

 ةفر مسؤولية إبلغ نفسه بالمنتجات التي يشتريها وفهم العقود التي يوقعها، وهو يتضمن المع
أداة رئيسة لبلوغ هذا الهدف المتعدد األبعاد. أما القدرة  وهو التعليم الماليفوالمهارات والمواقف. 

ية في مسؤوليته المالية، من ناحية أخرى، فهي تتعلق بالسياق؛ ان يشترك قطاع الخدمات المال
سواق المستهدفة. ويعني هذا ان الشمول المالي هو األعن تقديم المنتجات المناسبة لمختلف 

م في تهمواءمة العرض والطلب، حيث يوفر للمستهلكين ذوي المعرفة المالية فرصا لتطبيق معرف
 .( Cohen, Nelson,2011,4) المالية الختيار الخدمات المالية المناسبة األسوق 

                                                             
 : محو االمية المالية)  المصطلحات الثالثةFinancial literacy ( التعليم المالي ,) Financial education (القدرة المالية, )

Financial capability    لفهم التداخل اكثر بين هذه المفاهيم يمكن الرجوع الى الربط التالي )

cohenm_financial_literacy_39948.phttp://www.microcreditsummit.org/uploads/resource/document/
df  

http://assafir.com/Article/48987
http://www.microcreditsummit.org/uploads/resource/document/cohenm_financial_literacy_39948.pdf
http://www.microcreditsummit.org/uploads/resource/document/cohenm_financial_literacy_39948.pdf
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اكتسبت مسألـة التثقيف المالي أهمية تدريجية في جميع أنحاء العالم.  وقد وضعت العديد      
من الدول استراتيجيات قومية للتعليم والثقافة المالية من أجل الحد من أو منع اآلثار السلبية 

 الحياتية و الممارسات عن انخفاض مستويات محو األمية المالية وتعزيز المهارات ةالناتج
يتعلق التثقيف المالي أو محو األمية المالية للشركات والتمويل الشخصي  اليومية ألفراد المجتمع.

بتمكين المشروعات واألفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس 
ضايا القواتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعهم ومصالحهم وذلك لتجنب القلق فى  ،يومي

المالية )البنك المركزي المصري ، المعهد المصرفي المصري، 
http://sme.ebi.gov.eg/sites/Arabic/ spx ) د من الدعائم األساسية للشمول . الذي يع 

لما له من أهمية ليس من  (ثل االهتمام بجانب الطلب والرابط بجانب العرضحيث يم )المالي
بل ألنه ، أجل رفع الثقافة المالية وتغيير المعتقدات الخاطئة عن القطاع المالي الرسمي فحسب 

الدافع والمحرك للدعائم األخرى للشمول المالي )جانب العرض والمزيد من المنتجات كذلك حماية 
"وعي ومهارة وقدرة أفراد المجتمع التثقيف المالي هو  .( 49،  2015)زكريا ، االمستهلك( أيض

يحفز  اذن هو.  (7،  2015)زكريا ،  اختيار المنتجات والخدمات المالية المناسبة لهم" ىعل
والمصرفية  الخدمات المالية عن كيفية استخدام واختيارتوعية الناس  من خللالطلب جانب 

لشمول المالي يعمل على جانب العرض يرفد األسواق المالية بالخدمات اما او ، المناسبة
 .  ( JOSHI,2011,5) والمنتجات المالية

يتطلب التثقيف المالي تبني إطار عمل يضم جميع األطراف المعنية و أصحاب المصلحة       
توسع  نحو ، لكي يتمكن العملء من أداء دورهم  في تعزيز مستوى انضباط السوق، الذي يسير

يجب على الجهات الفاعلة األخرى أيضا القيام  وهناالخدمات المالية المصرفية للفئات المهمشة ،
 (5، 2010)الاليس الشمول المالي،  باالتي:

توعية العملء وأن يصبحوا قادرين على التعبير عن آرائهم حول الخدمات المالية التي  -1 -5
 يشترونها.

ات المالية المشاركة بفعالية في توفير بيئة توفر الحماية ينبغي على المؤسس - 2 – 5
 للمستهلكين.

القوانين لضمان وقوف الجانبان  تنفيذينبغي على الحكومات أن توفر الرقابة وآليات  -3 –5
 على قدم المساواة.

الطلب على الخدمات المالية  أمامويمكن القول ان محدودية المعرفة المالية بمثابة عقبة      
 وبالتالي ينخفض الطلب عليها، خدمات،ال يدركون هذه ال انهمأو  لألفرادلتي تكون غير مألوفة ا
قد أظهرت التجارب األخيرة من خلل حلبة التمويل األصغر أن الفقراء الذين يحصلون على و 

ن يالمزارع ذلك حصولمثاال على  .األهلية يعرضهم للمخاطرخدمة القروض ال يملكون الكفاءة و 

http://sme.ebi.gov.eg/sites/Arabic/enablingenvironment/Pages/FinancialEducation.aspx
http://sme.ebi.gov.eg/sites/Arabic/enablingenvironment/Pages/FinancialEducation.aspx
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الديون ، وقد دفع الكثير منهم إلى االنتحار بسبب مشاكل  ،قروض لم يتمكنوا من تسديدهاعلى 
عندما ال يسير التثقيف المالي جنبا األمريكية ، ف في الواليات المتحدة أزمة الرهن العقاري  وأيضا

إلى جنب مع الشمول المالي سوف يؤدي ذلك الى مزيد من المتاعب امام الفقراء للحصول على 
وفي والمصرفي ،  لتعزيز الشمول المالي هام المالي عنصر التثقيف عتبريو  ، لخدمات الماليةا

 (.Rmakrishnan,2011,4) نهاية المطاف االستقرار المالي
ويعتبر التعليم المالي والشمول المالي واالستقرار المالي ثلثة عناصر متكاملة ، في حين      

توفير والوصول إلى مختلف الخدمات المالية،  فيض يعمل الشمول المالي من جانب العر 
والتعليم المالي يغذي جانب الطلب من خلل تعزيز الوعي بين الناس فيما يتعلق باحتياجات 
وفوائد الخدمات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات األخرى، ويساعد ذلك على تحسين 

وهذا التعليم المالي يؤدي الشمول المالي، ل ان وبتعبير اخر يمكن القو  االستقرار المالي للبلد.
ويتمثل جوهر الشمول المالي في ضمان تقديم الخدمات  .االستقرار المالي الىيؤدي  األخير

المالية التي تشمل :الحسابات المصرفية ألغراض االدخار والمعاملت، االئتمان وأغراض أخرى، 
)الحياة وغير الحياة( وما إلى ذلك. ويوسع الشمول  والخدمات االستشارية المالية، ومرافق التأمين

المالي قاعدة موارد النظام المالي من خلل تطوير وثقافة االدخار بين شريحة كبيرة من سكان 
الريف، وتلعب هذه العملية  دورها الخاص في التنمية االقتصادية. وعلوة على ذلك، من خلل 

ط القطاع المصرفي الرسمي؛ والشمول المالي جلب الفئات ذات الدخل المنخفض داخل محي
طارئة. كما أن الشمول المالي يخفف من الظروف اليحمي مواردهم و ثرواتهم المالية وغيرها في 

من خلل تيسير سهولة الوصول إلى  األموال استغلل القطاعات الضعيفة من قبل المقرضين
 . (Hastak, and Gaikwad,2015, 195-196  )االئتمان الرسمي

أداة لتطوير و وهو أمر بالغ األهمية ، يشكل التعليم المالي عنصرا حاسما في الشمول الماليو      
وقدرتها على تقييم المخاطر واتخاذ  ،المبادرة التى تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية للمستهلكين

مالية اكثر تطورا قرارات مستنيرة،  فضل عن تعزيز ازدهار األسوق المالية، وأصبحت األسواق ال
تحمل المزيد من المسؤوليات والمخاطر المالية وال سيما في مجال مدخرات  إلى األفرادمما دفع 

التقاعد، مما زاده من أهمية التعليم المالي للمستهلكين لمساعدتهم على إدارة موازنة دخلهم 
توفير حماية  حيث أصبحت من الضرورة . واالستثمار بكفاءة، وتجنب الوقوع كضحايا للغش

للمتعلمين ماليا )المستثمرين والمستهلكين( ، وليس فقط من األسواق المالية، ولكن من االقتصاد 
 .  OECD, G20,2013,42) )ككل

: الكترونيا المالية الخدمات استخدام وزيادة المالية والمصرفية الخدمات أتمتة -1-3-1-6
 التي العقبات من الكثير تذليل في المجتمع فرادأل المقدمة المالية الخدمات أتمتة عملية تساهم

 المصرفية الخدمات حين ان أهمية وفي المالي، الشمول انتشار قاعدة توسيع هوج في تقف
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 ظهر مؤخرا فقد الحقيقة في الخدمات، من النوع بهذا المتعلقة الجوانب من العديد في االلكترونية
 " المالي الشمول أجل من العالمية الشراكة رةمباد" وتعرفه ،"الرقمي المالي الشمول" مصطلح
 باستخدم" المالي الشمول مستويات بتعزيز المهتمة األخرى  والدول العشرين عن مجموعة المنبثقة

 أن توضح كما ، المالي الشمول مستويات تعزيز لغرض أو االلكترونية الرقمية المالية الخدمات
 المشمولين غير على النهائية التكلفة يقلل لمنخفضة، وبماا بتكلفتها تمتاز الرقمية المالية الخدمات

 تذليل في كما تساهم المالي، الشمول قاعدة في اندماجهم زيادة في يساهم وبما المالي النظام في
 السماح خلل من األموال توافر عدم مشكلة على التغلب يمكن حيث العقبات، من العديد

 وتقلل الشفافية تعزز كما جغرافيا، المالية الخدمات تشاران وتوسيع الحجم صغيرة بعمليات مالية
 ثقة من تزيد بطريقة و مثل، الظل صيرفة باستخدام يواجهونها قد التي واالحتيال مخاطر النصب

 النظام في دخولهم مستويات من وتعزز الرسمية المالية والمصرفية بالمؤسسات المستخدمين
، 2015الدولي،  الكويت بنك)التي يوفرها الخدمات تلفلمخ استخدامهم وزيادة الرسمي المالي

19). 
 .مبادى الشمول المالي -1-3-2

على الخدمات المالية من  الفقراء تحسين فرص حصولالى الشمول المالي كما اسلفنا يشير      
المساعدة في خلق سياسة  الى خلل انتشار أساليب جديدة آمنة وسليمة ، وتهدف المبادئ التالية

غلق الفجوة في الحصول يعني البيئة الملئمة توفير لشمول المالي ، أن ملئمة ليئة تنظيمية وب
 المبادئ هذه تعكسالمستبعدة ، من الشرائح على الخدمات المالية ألكثر من ملياري شخص

 ليست و حماية المستهلك، وهي االبتكار واالستقرار المالي تشجع التي المناسبة الظروف
مصممة بشكل مرن  ولكنها لمتطلبات الصارمة بحيث تكون صعبة التطبيق ،من ا مجموعة

 عملية في السياسات واضعي توجيه في للمساعدة ويمكن تكييفها مع سياسات كافة البلدان ،
الشمول المالي المبتكر تستمد من التجارب والدروس المستفادة  (G20)المبادئ القرار. فان  صنع

 وسيتم توضيح ،ع أنحاء العالم، وخاصة القادة من البلدان الناميةمن واضعي السياسات في جمي
  .) G20,2010,14)المالي الشمول لتحقيق الرئيسة المبادئ

 واألطراف المشاركة الحكومةواسع وصريح لدى التزام  الى إيجاد تهدفالقيادة : -1-3-2-1
وقد أظهرت حكومات الدول  المالي للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر، بتوسيع قاعدة الشمول

قوي بتوسيع االلتزام ال ان األكثر نجاحا للشمول المالي في المنطقة ، على أعلى مستويات،
عمق التزامهم يمكن ، وان لتنمية الوطنية لاالستراتيجية  الشمول المالي باعتباره عنصرا حاسما في

 أن يتجلى في مجموعة متنوعة من الطرق منها: 
 .ومات أسلوب استباقي لمواجهة السياسات والقضايا التنظيميةالحكان تأخذ  -1-1
 ات .االبتكار تشجيع خذ بعين االعتبار الامع االنفتاح االقتصادي  -1-2
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ودعم تقديم خدمات ،  تعزيز التحالفات على نطاق واسع لجذب اهتمام القطاع الخاص -1-3
  إللكتروني. المالي االتحتية لنظام الدفع  ىالبن مثل التعليم المالي و

جمع وتوفير بيانات عن طبيعة وعمق االحتياجات التي تلبي الطلب على الخدمات  -1-4
على سلمة  التي من شانها الحفاظ ومع إيلء اهتمام دقيق ومناسب في اإلجراءات المالية؛

 .ومتانة أنظمتها المالية

منافسة وتوفير الحوافز السياسات التي تشجع ال منهج تنفيذوتهدف الى   التنوع : -1-3-2-2
 المالية المستدامة و واستخدام مجموعة واسعة من الخدمات ولالمستندة إلى السوق لتوفير الوص

ان هذه  التأمين(، فضل و االدخار واالئتمان، والمدفوعات والتحويلتمثل  بأسعار معقولة )
نتجات المبتكرة تنوع الم ان) وحيث  مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات السياسات توفر

ومقدمي الخدمات  المالية في سوق العمل يمكن أن تزيد من توافر الخدمات وتعزيز المنافسة 
وتوسيع  متطور وحديثرب أن وصول الخدمات إلى السكان بشكل اقد أثبتت التجف (الشريفة

اختصاص وصلحيات المؤسسات المالية لتقديم خدمات مصرفية خارج الفروع وتوسيع نطاق 
جديدة ومقدمي المالية الخدمات في التنوع  اذا مي الخدمات المالية والمنتجات، أمرا أساسيا،مقد

 الشرائح المستبعدة من الخدمات المالية والمصرفية الخدمات يؤدي لزيادة فرص الحصول
. وينبغي للحكومات أن تسهل تطوير هياكل السوق التي تشجع على الدخول ها ماستخداو 

ال بد وهنا في تصميم مثل هذه األنظمة،  ومقدمي الخدمات المالية ، يع أنواعوالمنافسة بين جم
من الحرص على ضمان توفير الحوافز المناسبة للمشاركين في سلسلة العرض والطلب مثل 
البنوك ومزودي تكنولوجيا االتصاالت )مثل شركات الهاتف المحمول(، وكلء )مثل منافذ البيع 

 تثمار وشركات التأمين، وشركات خدمات التحويلت . وصناديق االس بالتجزئة(،

 كوسيلة لتوسيع نطاق الوصول إلى تشجيع االبتكارات التكنولوجيةاالبتكار :-1-3-2-3

 اربوقد أظهرت التج معالجة أوجه الضعف في البنية التحتية.ولالنظام المالي ،مؤسسات المالية و 
توفير  هوالنظام المالي الى الخدمات المالية و  أن المصادر الرئيسة للبتكار في توسيع الوصول

تسخير قدرة التكنولوجيا على ان جديدة. ال اتمؤسسال ب وتنظم عملترت حديثة التيتكنولوجيا 
من خلل  مجدية اقتصاديا لمقدمي الخدمات المالية، هاجعلبالشكل الذي يتكاليف التخفيض 

التكنولوجيا  ان أمن وسلمة العمليات المالية.من الفقراء دون المساس ب يرةلوصول إلى إعداد كبا
أيضا دوراا حاسما في بناء هوية مالية للمحرومين سابقا عن طريق تحويل  ؤدييمكن أن ت

إلى أصول )مدخرات( التي يمكن استخدامها للستفادة من إمكانية الوصول المالية  معاملتهم
لي في العديد من البلدان شجعت مؤسسات ان زيادة نسبة االستبعاد الماإلى الخدمات المالية ،

االبتكارات الرائدة إيجاد خدمة الوكلء التي تعتبر نقطة اتصال بالمؤسسات المالية والمصرفية. 
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المدفوعات، يمكن ظام ما بين البنوك ون فان ضعف البنية التحتية، على سبيل المثال مع ذلك ،
 ا إلى معالجتها وفقا لألولويات الوطنية.أن تمنع إدخال مثل هذه االبتكارات وقد تحتاج أيض

 عليها المتعارف القواعد إطار في المستهلك لحماية شامل مفهوم وجود : الحماية-1-3-2-4
 الجديدة، الخدمات ومقدمي االبتكار، من فعند وجود مزيج .والمستهلكين الخدمة ومقدمي للحكومة

 وسوء المستهلكين على االحتيال هاالمخاطر من يجلب مزيد من الخبرة قليلين والمستهلكين
 فإن ولذلك، المالية، الخدمات حول أو بشرية تقنية اخطأ إمكانية ظهور عن فضل المعاملة،

 للشمول واسع إطار في تكوين حيوي  جزء هي المستهلك لحماية وشفافة منصفة بيئة وجود
ه المشكلة البد ولمعالجة مثل هذ (.Alliance for Financial Inclusion,2011,3)المالي

يسين في السوق)مقدمي الخدمات والمستهلكين والحكومة(من من قيام أصحاب المصالح الرئ
 :( G20,2010 ,17)االتي  قوانين عادله وشفافة لحماية المستهلك ،هذا يتطلبوضع اللوائح و 

الذي  المسؤول التمويل إطار لخلق  الفريق المسؤولية التشاركية  بروح معا للعمل حاجة -1 -4
 العملء.  يحمي شأنه أن من
 الحماية ذلك في بما) بها االلتزام و الحماية قوانين دعم عن المسؤولة األطراف تحديد – 4-2

 وكيلها ( أو الخدمات مزود إلى موكله األموال مع االحتيال ضد
كل المنازعات بش لتسوية الفعالة الوسائل تضمن اإلشراف والرقابة التي السلطة تحدد -3 -4

 وتعويض األطراف التي تضررت بسبب المشاكل.   الصحيح
 لديها علقات ألنها المالية في بناء الثقة في المجتمع الخدمات تفعيل دور مقدمي – 4 -4

 عملئها لكون الخدمات التي يتم تقديمها تكون بشكل مستمر. مع األمد طويلة

 الخدمات من المثلى الستفادةا تحقيق من العملء يقصد به تمكين التمكين : -1-3-2-5
 ما خلل من قدراتهم وتمكين المالية وثقافاتهم قدراتهم تطوير من بد ال فإنه المالية

  ( Alliance for Financial Inclusion  (AFI),2011 ,3)يلي
 والخدمات المالية المنتجات عن األساسية المعلومات فهم على القدرة وهي: المالية الثقافة -5-1

 .رفية والمص
المالي  القرار اجل اتخاذ من تطبيق ذلك الفهم من  العملء تمكين وهي: المالية القدرات -5-2

 . مع احتياجاتهم يتناسب بشكل الذي مستنيرة 
 خلل من العملء شكاوى  على حل النزاعات ومعالجة القدرة وهي: الشكاوى  معالجة آلية-5-3

 وآمنة ومعترف بها. آلية واضحة
ا تم ذكره أعله من المكملت الضرورية لقوانين وتشريعات حماية المستهلك المالية، ويعتبر م 

حيث كلما تطورت ثقافة والقدرة المالية لشرائح المجتمع المستبعدة ساعدة قوانين حماية المستهلك 
 على حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية .
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طوط واضحة للمساءلة مزودة بخمؤسسية  تهيئة بيئة يهدف الى التعاون :-1-3-2-6
مشاركة والمشاورات المباشرة بين الحكومة ورجال األعمال وغيرهم من لل ةشجعوم والتنسيق

الخدمات المالية المبتكرة وقنوات التوصيل المتبادل عادة ما تكون متعددة ان  أصحاب المصلحة.
عيق نمو يت ذات العلقة يمكن أن فشل التنسيق بين الجهاوان  المجاالت ،كافة  ومتميزة في 

 التي تحول دون تحقيق الشمول المالي الخدمات المبتكرة وخلق مشاكل غير متوقعة
(G202010 ,19).  

 الهيئة مثل فقط، العام القطاع هيئات مع بناءة بصورة العمل على التعاون  يقتصر وال     
الخاص  القطاع في الفاعلة لجهاتا مع التواصل أيضا بل فحسب، المركزية والبنوك التنظيمية

ذات  موضوع هو التجارية والمصالح العامة السياسة بين أمراا ضروري، لذا فان التعاون والتفاعل
 Global Partnership for Financial) أهمية في قطاع المالي والمصرفي

Inclusion,2011,3). عامل مع التنسيق هي المفتاح للتعرف والتو  الحواروبذلك اصبحت سياسة
إدارة آليات التنسيق، وتحسين  فانلذا المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وقنوات التوصيل 

األنظمة ذات الصلة عبر المجاالت التنظيمية وتقارب  الفعالة و المساءلة واإلصلحات التنظيمية
 (.G20,2010,19) ،وهذا ما يصب في مجال تعزيز الشمول الماليتزيد من مستوى التعاون 

سياسة عامة  واستخدامها لوضع كافية ودقيقة،بيانات  البد من توفير : المعرفة -1-3-2-7
في الشمول المالي من قبل الجهات الرقيبة  قياس التقدم المحرزعلى أدلة وأدوات ل تستند

هي "  المعرفة "وإلشرافيه ومزودي الخدمات المالية والمصرفية ، وعلى غرار ذلك أصبحت 
 من بها وموثوق  مناسبة بيانات إلى ، و دعا ذلك، الحاجة قبول لمنظم ومقدم الخدمةمنهج المال

 لتصميم وتقديم إرشادات المالي، الشمول أداء لتقييم الرقابية والهيئات السياسات صانعي قبل
 مر على المحرز التقدم ورصد السياسات ، أثر هذه وقياس المناسبة لشمول المالي السياسات

 االهتمام التي تركز دورية عن السياسات وبيانات ومؤشرات تقارير توفير عي ذلكالزمن، ويستد
 بكثير أقل تكون  ما عادة حاليا المتوفرة قضية الشمول المالي، وهذا ما يدل على ان البيانات على
المطلوب ، وأيضا في بعض البلدان ال توجد بيانات عن واقع الشمول المالي ، فهذا  المستوى  من

معرفة واقع الشمول المالي و يضعف من السياسات التي تقوم على األدلة لرصد  يضعف من
ومعرفة مستويات الشمول المالي ، ومما دفع كثير من البلدان التخاذ إجراءات لمعالجة الفجوة 
في البيانات المالية والمصرفية مثل المكسيك والفلبين الزمت جميع المؤسسات المالية والمصرفية 

نات تشغيليه وتفصيلية التي تسهل للمصارف المركزية و الجهات الرقابية من تتبع بتوفير بيا
 التقدم المحرز في الشمول المالي.

وبين  جهة، من المالية السلمة بين المناسب التوازن  تحقيق وتظهر أهمية المعرفة أيضا في    
سب المخاطر الناجمة عن أخرى ، فان من الصعب تحقيق هذا التوازن ب جهة المالية من  التنمية



45 
 

الجديدة وتغير سلوك السوق و مخاطر أخرى  تظهر  األعمال الخدمات المالية الرقمية و نماذج
مع نضوج األسواق المالية ، وهنا يأتي دور المعرفة  في فهم عمق المخاطر معالجتها وتعديل 

 .(G20,2010 ,20)السياسات وتطوير العمل المصرفي بشكل الذي يضمن السلمة المالية

واعتماد تشريعات  و االطار التنظيمي، يعني بناء السياسة العامةالتناسب:   -1-3-2-8 
المالية المنتجات والخدمات  متناسبة مع المخاطر التي تنطوي عليهاال بشكل الذي تكون فيه

هنا و  فى اللوائح المعمول بها ، وبحيث تكون مبنية بغية سد الفجوة وتصحيح المعوقات المبتكرة
 منافعتنظيمي يتناسب مع المتطلبات التنظيمية التي تختلف في ال اإلطاران يكون ال بد 

ينبغي أن يكون هدف سياسات و مقدمي الخدمة المالية،  ومالية الوالمخاطر المرتبطة بالخدمات 
 هذا ما يجعل مبدا التناسبن االبتكار المناسب ، بدالا من أن تثبط االبتكار، يالتنظيم هو تمك

يكتسب أهمية في توسيع الشمول المالي ، فضل عن دوره في تخفيض تكاليف االمتثال المرتبطة  
باالطار التنظيمي المرهقة التي ال مبرر لها، والتي تمنع دخول مقدمي الخدمات المالية 

جبر العملء في يمما والمصرفية، وتمنع إدخال خدمات ومنتجات مالية ومصرفية جديدة، و 
مخاطر السلمة المالية مع تحمل على تعامل مع مقدمي الخدمات غير الرسمي االستمرار 

 .  (G20,2010 ,21 )لعملء(ل)

يؤخذ النظر في اإلطار التنظيمي المسائل التالية التي تعكس  :يإطار العمل -1-3-2-9
  (G20,2010 ,21) تنافسي:الالمعايير الدولية والظروف الوطنية وتقديم الدعم للمشهد 

 ا.ومرن امكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب مناسبان يكون قانون  -9-1
 لء.عمال وكاالتستخدام اشروط ضبط   -9-2
 .إلكترونيا لتخزين القيمة تنظيمي واضحان يكون االطار ال -9-3
 .تحقيق الهدف على المدى الطويل تعتمد على الحوافز القائمة على السوق ان تكون  -9-4
 : ع إطار تنظيمي للشمول المالي المبتكرة يحتاج إلىضو   -9-5
هذه المعايير الدولية وتوفر أهمية أكبر ألهمية التعاون بشأن المعايير الدولية،  إعطاء -4-1

 و االبتكار الملزم واإلبداع  –عموما  المرونة الكافية التي يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية 
المالي غالباا ما تكون  الدولية والشمول ه التكامل بين المعاييرأوجان ومع ذلك،  ،الماليللشمول 

ها لوضع  اطار تنظيمي لتحسين المعلومات وتوضيح واسعا أن هناك مجاالا ف ،غير مفهومة جيدا
 مناسب للشمول المالي.

أنه يبني على ما هو  وضمان شمول المالي أيضا للتأكدليحتاج اإلطار التنظيمي ل -4-2  
 على المدى الطويل،منافع البيئة التنافسية فهم و لممارسات التنظيمية الجيدة، ا  فيمعروف 

 .شمول المالي لل المناسب التنظيمي االطار دعم انتشارالتي تالعناصر الرئيسة و 
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 المعوقات التي تعترض الشمول المالي -1-3-3
المعوقات، مثل  مجموعة من المالية والمصرفية واستخدامها تعترضها توافر الخدمات إن     

وفي  إمكانية الوصول المادي، والقدرة على تحمل التكاليف، واألهلية واألطر التشريعية ،
، وضعف المسافات عداالقتصادات األكثر فقرا، تزداد تحديات الوصول الى الخدمات المالية، بُ 

ومع  سكانية،الهياكل األساسية للتصاالت ، المقترنة بانخفاض الكثافة ال ضعفروابط النقل، و 
والشركات  األفرادذلك، حتى في الحاالت التي تتوفر فيها الخدمات اآلن، ال تزال بعض مجموعة 

الخدمات المالية،  اغالبا ما تواجه صعوبات في استيفاء معايير األهلية التي ينص عليها مقدمو 
ة أو معدالت وعلوة على ذلك، فإن رسوم المعاملت المرتفع مثل الوثائق ومتطلبات الضمان.

على  الشرائح الفقيرة الفائدة المفرطة، وطبيعة ونوعية الخدمات المالية تحد أيضا من حصول
الوصول الى المؤسسات المصرفية  أمامافر هذه الصعوبات لتكون عائق ظالتمويل للفقراء، تت

ألمرابين ،  والمالية الرسمية ، مما يدفع األفراد على االعتماد على الخدمات غير الرسمية مثل،
  . (International Labour Organization,2016,4) واألسرة أو األصدقاء

اتساع قاعدة الشمول المالي  انتشار أو حد منتوجد العديد من المعوقات المشتركة التي ت     
وهي تكون على جانب العرض و الطلب على الخدمات المالية ،  في العديد من دول العالم،

  : على وفق الشكل االتيلمعوقات يتم توضيح اوس

أهمية في الحصول على الخدمات  والوضع المالي هو دائما ذ مستوى الدخل: -1-3-3-1
 في حال الناس الفقراء يجدون صعوبة في الحصول على الخدمات المالية حتى، ان  المالية

ين مجموعة والتمييز في الدخل ب حواجز اإلدراكالن  لهم، خصيصاالمالية تصميم الخدمات 
، والوصول الى اصحاب الدخل المجتمع األكثر فقراا  شرائحد استبعا يدفعهم الى برامج اإلقراض

وكذلك كثير من الناس الفقراء يواجهون مشكلة   (.Kablana, Kuldip,2013,110)المرتفع
اد ة تكون من األسباب الرئيسة في االستبعنتظمغير منتظم والتدفقات النقدية غير المالالدخل 

  ( Bhuvana, Vasantha,2016,40).  المالي المالي وبالتالي يؤثر على تحقيق الشمول

عدم وجود الوعي المالي حول فوائد الخدمات  مستوى معرفة القراءة والكتابة: -1-3-3-2
عن النظام المالي الرسمي، اصبح من العقبات  ينالمستبعد ألفراد المجتمعالمالية والمصرفية 

شمول المالي، وقلة هذه الوعي  يكون اكثر خطورة امام المصارف من اجل تحقيق التي تعيق ال
 والمحافظةللقطاع المالي والمصرفي  ضمهمقياسا بالزبائن الجدد الذين سيتم  ،الشمول المالي

في عدد من الدول واألقاليم قد تم االنتقال السريع إلى . و ( Kumar,Patel,2012,20) عليهم
(عام الماضية ، إذ عمدت المدارس إدخال برامج 20مدى السنوات ال )اقتصاد السوق على 

اال ان الذين تجاوزوا سن المدرسة لن يستفيد من هذه المدارس مما أدى الى قلة  التثقيف المالي
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، كما ان الكثير من شرائح السكان ليس لديهم تجربة  الرشيدةمالية القرارات الالخبرة  في اتخاذ 
يترددون في المشاركة في  النظام المالي الرسمي، مما يجعلوهم ال يرغبون اوتاريخية او خبرة ب

هي  الثقيف المالين ألذا ف .(Council of Europe,2014,11) النظام المالي الرسمي
عملية تمكين وتثقيف المستهلكين حتى يتسنى لهم االطلع و الدراية المالية بالطريقة التي له 

ان استخدام هذه المعرفة لتقييم المنتجات و الخدمات المالية واتخاذ صلة بحياتهم وتجعل باإلمك
 International Bank for)قرارات واعية، مما يسهم في توسع قاعدة الشمول المالي

Reconstruction and Development/The World Bank,2009,3) . 

تنافسية لجذب ة ميزة قد ال ترى المؤسسات المالية الرسمي انعدام كفاءة السوق: -1-3-3-3
في توفير سبل الوصول للخدمة أو قد تعوقها أعباء تنظيمية عن توسيع نطاق  الشرائح المستبعدة

قاعدة عملئها. وفي الوقت نفسه، قد ال ُيسمح للمؤسسات المالية غير الرسمية )مثل المنظمات 
تي كالائد أخرى غير الحكومية، والجمعيات، الخ( الحصول على تراخيص أو الوصول إلى فو 

المناسبة ، وهذ  والتنظيمات اللوائح الرسمي في حال غياب والمصرفي يتمتع بها القطاع المالي
يوضح ان هنالك عدم التوازن بين القطاع المالي الرسمي و غير الرسمي من حيث التنظيم 

شرائح  واللوائح واإلجراءات واالمكانيات وغيرها، التي تجعل السوق يفقد الكفاءة  في جذب
 .(6، 2009كوكر ، )إيسرن،المجتمع المستبعدة ماليا

المتطورة  المالية والمصرفية التطور السريع للمنتجات :تعقيد المنتجات المالية -1-3-3-4
غير ل تعقيد إدارة الصناديق وأنظمة التقاعد(، و في بعض الحاالت، والتسويق امثال)على سبيل 

عقبة إضافية لبعض شرائح المجتمع الذين هم بالفعل لم للمنتجات المالية ، قد خلق  العادل
 يعتادوا التعامل مع المنتجات المالية األساسية )مثل الحسابات المصرفية وبرامج االدخار( وهذا

 (.Council of Europ,2014, 11) المصرفيةالمالية و ما يبعدهم طوعا عن استخدام الخدمات 

)  فاع تكاليف المعاملت وانعدام الضمانات العينيةيمثل ارت تكاليف العالية :ال -1-3-3-5
حاجزين هامين أمام  على سبيل المثال الضمانات العقارية، الضمانات النقدية، وكفاالت البنكية(

بعض المؤسسات المتخصصة في التمويل حاولت خدمات المالية. وقد الحصول الفقراء على 
هذه المشاكل بطرق ابتكارية، مثل خطط  لتغلب علىلالمتناهي الصغر التي تخدم الفقراء 

، حيث يستمر العملء في االقتراض والسداد في موعد ةر ياإلقراض الجماعي وأحجام القروض الكب
التعامل مع قد يرغب الناس في االنسحاب من و  . (World bank,2007,5)االستحقاق

سمي يوفر الخدمات وجدو ان القطاع المالي غير الر  الرسمي إذاالقطاع المالي والمصرفي 
غير  المالية . وفي الغالب، ُينظر إلى الخدماتوالمنتجات بتكاليف منخفضه وراحة وثقة عالية

الرسمية على أنها أقل تكلفة وتتطلب مستندات أقل، وأكثر راحة من حيث التواجد بل أكثر ترحيباا 
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وجود رصيد بمبلغ  صرفيةوالم شترط المؤسسات الماليةمثاال على ذلك ت لهذا القطاع من العملء؛
يمثل حد أدنى لفتح حساب إيداع، وكذلك مصروفات الحساب، ومصروفات المعاملت، وغير 

ة، كما ان هنالك شرائح المتاح ات المالية والمصرفيةذلك من التكاليف األخرى الستخدام المنتج
و منتج من المجتمع ال تمتلك الضمانات العينية ألستخدمها كضمان للحصول على خدمة ا

  .(6 ، 2009، في)إيسرن، كوكرالقطاع المالي والمصروهو ما قد يعوق الوصول إلى مالي، 

إمكانية حصول األفراد ذوي  االئتمان البديلة:خدمات سهولة الوصول إلى  -1-3-3-6
المقدم من قبل  االئتمان البديل اذ انالدخل المنخفض على كمية جيدة من االئتمان البديل، 

عادة ما التجارية والمرابين ( تسمي ) مثل األهل واألصدقاء و أصحاب المحلقطاع غير ر 
 ر جاذبية وخالي من المتاعب مقابل الحصول على قرض من أحد المصارف التجارية،ثكون أكي

لحصول على االئتمان من اأنه من المستحيل  ون جدي ،أصول يملكون ال  الذينان بعض الفقراء 
ما يدفعهم الى  وضع ثقتهم فى مقرضين الذين هذا ن الضمانات ،و القطاع المالي الرسمي بدو 

 ,Kumar,Patel) بسهولة بدون االعتماد على المصارف التجارية البديل يوفر االئتمان
2013,22). 

الخدمات المالية والمصرفية الوصول إلى  ان قضايا الجنس وعامل العمر :  -1-3-3-7
ك أصول) مثل األراضي و لء الن اغلب النساء ال تمللنسا كون محدوداا يغالبا ما  الرسمية

حصول على االئتمان العكس الرجال يمكن على على االئتمان ،  حصوللعقارات ( كضمان لال
اما عامل العمر يجعل مقدمي الخدمات  .التي يملكها المقدمةالضمانات  ة اكثر من خللبسهول

خدمات المالية لستخدم لانهم اكثر على شرائح المجتمع متوسطة العمر ال ون ركز يالمالية 
من  ةكبير   ةشريح أقصاءبدوره يؤدي الى  ار السن، وهذاوالمصرفية قياسا بكبار السن او صغ

 المصرفي المالية و وصول الى المؤسساتالالمتقاعدين ) هم في الغالب كبار السن( من 
(Kablana, Kuldip,2013,109). 

في جميع المناطق  عدم إتاحة الخدمة للعملءان  ضعف االنتشار المصرفية :  -1-3-3-8
قد يمنع عدم الوصول الفعلي لنقاط خدمة الناس من البحث عن الخدمات المالية الرسمية  ، فذلك

خاصة في المناطق الريفية أو األماكن التي بها عدد قليل من الفروع، أو ماكينات الصراف 
 (.6 ، 2009، كوكر إيسرن،) اآللي، أو غير ذلك من طرق الوصول إلى حساب ما

يؤثر ذلك على المقترض والمقرض في  االفتقار إلى البنية التحتية المالية: -1-3-3-9
الوصول إلى المعلومات التي تخص السجلت االئتمانية العامة، ومكاتب االئتمان الخاص 

تزامات المالية معلومات التي تخص الزبائن ) مثل األهلية القانونية ،اإلفصاح عن االلال،وكذلك 
..الخ (. وباإلضافة الى ذلك، ان القوة االئتمانية  تعتمد على عمق المعلومات االئتمانية، 
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. وال   ( Santoso, Meera ,2015,230)تغطية السجلت االئتمان و مكاتب االئتمانو 
حيث  ،المشاكلالعديد من سجلت"  المالية يمكن أن يؤدي الى ال" ضعفنقص او  سيما ان

مد المؤسسات المالية على وكاالت التصنيف االئتماني لتقدير الملءة االئتمانية ألجراء تعت
 Council of)التي تؤثر على تطوير الشمول الماليو ، يالئتمان األولا فحوصات

Europ,2014 , 11)  . 
: الشمول المالي يتأثر أيضا باالحتياجات االئتمانية لمختلف  أهداف األفراد-1-3-3-10

ح المجتمع، وينشأ الطلب على االئتمان من قبل أفراد المجتمع لتغطية عدد من األنشطة شرائ
نظراا و (  ية)مثل اإلسكان والمشاريع المتناهية الصغر، والعمليات الزراعية واحتياجات االستهلك

لألفراد الفقراء والشركات بالنسبة  للصعوبات في الوصول إلى المصادر الرسمية للئتمان،
رة التي تعتمد عادة على مدخراتهم الشخصية أو الموارد المحدودة في االستثمار في مجال الصغي

 اإلسكان والصحة والتعليم و تنظيم أنشطة المشاريع ، فان ذلك يحول دون تحقيق الشمول المالي
(Kablana, Kuldip,2013,111). 

من المؤسسات المالية  مثل اللغة والشك أو الخوف:  الحواجز الثقافية والنفسية-1-3-3-11
، وفي عدد المصرفية إلى تآكل الثقة في المؤسسات المالية تاألزمة المالية األخيرة أد ، حيث ان

 Council of )ةالمصرفي المؤسساتمن الدول دفع الناس إلى سحب أموال كبيرة من 
Europ,2014 , 11). ةر شرائح الفقيالالمجتمع اصبح يشعر بان المصارف ليست مهتمة بف 

 ,Kablana) وقد أدى ذلك إلى االستبعاد الذاتي لكثير من الفئات ذات الدخل المنخفض
Kuldip, 2013,110)  .حيث يبتعد بعض األشخاص عن  الدينية،  المعوقات فضل عن

الشمول المالي بسبب عدم توفر المنتجات التي تكون مناسبة له من الناحية الدينية، كالمسلمين 
  .( 23، 2017داغي ، )والبنوك التقليدية

تعاني بعض الدول من توافر مجموعة من القوانين والتشريعات المعقدة:  -1-3-3-12
 القوانين والتشريعات التي تعمل على تعقيد الحياة بدال من تسهيلها ودون وجود أية مبررات مثل

  . (30، 2017) داغي ، البد من حمل جنسية دولية للبدء بمشروع في نيجيريا مثل
 مؤسسات خاص وبوجه  :المصرفية غير المالية المؤسسات تطور بطء -1-3-3-13

 خاص وبوجه المحلية، الدين وأسواق أدوات ومحدودية االستثمار، وصناديق التعاقدي االدخار
 يوفر والذي المصرفي االئتمان على االعتماد تزايد إلى يؤدي بما والصكوك، السندات أسواق
 األجل وطويلة متوسطة التمويلية االحتياجات لسد ملئمة تكون  ال ألساسبا األجل قصيرة موارد

 ( .241، 2012)تقرير صندوق النقد العربي الموحد، والشركات لألفراد
هناك دول تنعم بنوع معقول من االستقرار السياسات الخاطئة و غير الرشيدة:  -1-3-3-14

ية ال تحل المشاكل الموجودة بل تساهم السياسي ولكن نجد أن السياسات اإلصلحات االقتصاد
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وخلق مشاكل اخرى، ولذلك البد قبل اية عملية إصلحية جديدة مراعاة المعلومات  إيجادفي 
االقتصاديين فقط،  والبيانات الحديثة ومعرفة ما يحتاجه الناس فعل وليس ما يريده الساسة أو

عن االندماج (  والعمال المزارعين مثل)  ةوهذه السياسات الخاطئة تؤدي إلى ابعاد الشرائح الفقير 
في تنفيذ   ةمو فشل الحككما ان  (23، 2017)داغي ، تحت مظلة النظام المالي الرسمي

فعالية و تؤثر على تنمية الشمول المالي تتمثل في سيادة القانون، والجودة التنظيمية،  سياساتها
ي حين، ان الحد من الفساد وضمان الحكومة في السيطرة على الفساد واالستقرار السياسي. ف

بيئة سياسية مستقرة يعني إحراز تقدم أكبر، وبالتالي إمكانية إجراء معالجة للمعوقات الرئيسة أمام 
  (Santoso, Meera ,op,cit ,230).  الشمول المال
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 دور المصارف في تحقيق  الشمول المالي المبحث األول:

في تقوم المصارف وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال الخدمات المالية إلى حد كبير     
رض التي تمنع الفئات االجتماعية الفقيرة والمحرومة من الوصول إلى ر عمليات جانب العيسيت

بدور  وغيرها(  مثل البنوك ومكتب البريد المصرفية) المؤسسات المالية قومالنظام المالي، وت
المالية. وتقوم هذه المؤسسات بتعبئة المدخرات  خدماتوال شرائح المجتمع المستبعدةبين  الوسيط

ومن ثم فإن ذلك سيساعد الفقراء على تحسين استخدام األموال الصغيرة  وإعطائها للمحتاجين،
 .( Mavoothu,2014,652)التي يمتلكونها. ويعتبر ذلك جزء من سياسة الشمول المالي 

أن مسؤولية تحقيق الشمول المالي ال تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات، ولكنها عن فضل 
موال وإدارة الثروات، والمشاركة الفاعلة في صناعة جهة توفر األكمن صميم دور المصارف 

أساسية كالشمول المصرفي  قضايامن الخبرات في  ه، والسيما لما تمتلكاالقتصادي االستقرار
تقديم خدماتها لعموم فئات وشرائح المجتمع، وإعطاء و والمالي لفئات الشعوب المهمشة اقتصاديا، 
ما يفتح الباب واسعاا لمكافحة وبواجهة الصدمات، األفراد المهمشين اقتصاديا صلبة في م

حوالن دون تيهددان المجتمعات، و  تانالل ة واالقتصاديةمشكلت الماليالالبطالة والفقر ومعالجة 
 wehttp://www.annahark، )جريدة النهار الكويتية هرفاهية األنسان وتطور 

،22/11/2015). 
هو تدخل الدولة عن طريق التشريعات  االولىتوسيع نطاق الشمول المالي بطريقتين. ويتم      

"قانون إعادة االستثمار في تم تشريع الواليات المتحدة  ، فيالقانونية. )على سبيل المثال
 في المصارف(. اان يملك حسابفي القانون الفرنسي الذي يجعل لكل مواطن الحق و المجتمع"، 

استراتيجيات مختلفة  التي يبذلها القطاع المصرفي لتطوير ةطوعيال ودجهالمن خلل  الثانيةو 
كد ان القطاع العام ؤ . وهذه ما ي(aregahegne,2015,12كافة )لجذب شرائح المجتمع 

لتي للوائح القانونية والتنظيمية اادورا مهما وأساسيا في صياغة  اإلجراءات و  نوالخاص يعلبا
فضل  تعزز من ثقة الشرائح المستبعدة ماليا في استخدام المنتجات والخدمات المالية الرسمية،

ن يوضح دور كل القطاعيت ، وسيتم عن دورهم في وضع استراتيجية توسع قاعدة الشمول المالي
 . في الشمول المالي

 دور القطاع العام -2-1-1
ية دورا هاماا في تشجيع قطاع فلطات الرقابية واإلشرايلعب القطاع العام بالتعاون مع الس      

لشمول لاالستراتيجية  األهدافمع  يوائمالخدمات المالية على موائمة نشاطاته وابتكاراته بما 
ويعتبر القطاع العام الجهة الرسمية المخولة بإيجاد ، وتعديل وتطوير األطر القانونية  .المالي

http://www.annaharkw.com/annahar/Article
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مثل إيجاد هيئات عامة كالخدمة  ،ي الموجه للفئات المستهدفةوالتشريعية لتعزيز الشمول المال
 دورا هاماا  وأيضا يؤدي .او برامج تقاعد تخدم هذه الفئات البريدية، صناديق تنموية او ادخارية

والتي تساهم بشكل رئيسي في تعزيز والمصرفي في تنظيم وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي 
ومن أهم هذه األدوات مكاتب االستعلم االئتماني)  .لدولةالشمول المالي على مستوى ا

Bureaus Credit ،)  و( نظم الدفعSystems Payment  ،) نظم التسويات ) وSystems 
Settlement  ،) و( نظم تسجيل األصول المنقولةMovable Assets Registry  العمليات ،)

لية باستخدام الهواتف المحمولة العمليات الماو  (، E- Bankingاإللكترونية )  المصرفية
(Payments Mobile  ( ومبادرات التعليم والتثقيف المالي ،)Initiatives Education 

Financial حيث تساعد هذه األنظمة في نشر وتسهيل  .( الى غير ذلك من األدوات والمبادرات
اسب و بأسعار معقولة وصول الخدمات والمنتجات المالية الى كافة فئات المجتمع في الوقت المن

،  2015، العربية الدول في المالي الشمول لتعزيز اإلقليمي العمل )فريق ومخاطر منخفضة
يتمثل القطاع العام عادة بالبنوك المركزية في اغلب بلدان العالم لكونه اعلى سلطه رقابية و . ( 6
 على الجهاز المصرفي. إشرافيهو 

تنسيق سياسات الشمول المالي ، ويتمتع موظفو  اسياا فيتلعب البنوك المركزية دوراا أس     
البنوك المركزية بالمهارات واالختصاصات اللزمة للرقابة على العديد من البنود المرتبطة 
بالشمول المالي: اللوائح والسياسات المالية، والبنية األساسية المالية، والرقابة على القطاع المالي. 

أن البنوك المركزية تتولى زمام القيادة في  ،( بلدا 56شمل ) وأظهر تحليل للبنك الدولي
خاصة عندما يكون البنك ال%( من الحاالت  71) وبما يمثل الماليلشمول استراتيجيات ا

 حول للسياسات الخامس العربي )المنتدىالمركزي جهة الرقابة المتكاملة على القطاع المالي
لجهة الرسمية المخولة بإيجاد وتطوير األطر القانونية فضل انه ا .(6، 2015المالي،  االشتمال

والتشريعية لتعزيز الشمول المالي الموجه للفئات المستهدفة ، ومن اهم هذه األدوات: وضع 
االطار القانوني والتشريعي ، وبناء نظام مدفوعات كفوء وفعال ، وتهيئة البنى التحتية لألنظمة 

)عطا المالي  االستعلم االئتماني ، مبادرات التعليم والتثقيف بناء مكتبو المصرفية اإللكترونية ، 
 ،2017  ،4)   . 

أعلنت مديرة المشاريع في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك وقد     
وفي مقدمها البنوك المركزية "دوراا محورياا في تهيئة البيئة  واإلشراقيةالدولي، أن للسلطات الرقابية 

مؤسسية الداعمة التي تحقق الشمول المالي، إذ تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من ال
 http://www.alhayat.comالخدمات المالية لزيادة فرص عمل ومحاربة الفقر) جريدة الحياة، 

للقوانين واللوائح التي تراقب استقرار  والمصرفية تخضع المؤسسات الماليةو  .( ٢٠١٥/  ٣، ، 
مالي و تحمي الفقراء وتمنع االحتيال و وغسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب و أي النظام ال
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وتضمن اإلفصاح والشفافية بشكل سليم عن تكاليف المنتجات والخدمات  جرائم مالية أخرى،
المالية وشروطها، حيث يتولى واضعو السياسات في كل بلد مسؤولية  صياغة هذه القوانين 

 وضمان وجود األشراف المناسب والكفوء لضمان االلتزام واالمتثال لهاواللوائح وتشريعها 
   (.3،  2016)الشمري ، 

البنوك المركزية تساهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي  من خلل  ثلث طرق     
؛ ومن خلل دعم المبادرات  وإشرافيهرئيسة: تعزيز التعليم المالي؛ والعمل كهيئة رقابية 

مستبعدة من الناحية المالية. ان البنوك المركزية الالتي تستهدف قطاعات األفراد  المخصصة
حماية المستهلك، وتحقيق ذلك توفير فضل عن  ،تمتلك القدرة على تعزيز التعليم والتثقيف المالي

حماية المالية للمستهلك عن  من خلل نشر معايير التثقيف المالي، و توضيح المعلومات عن 
في الواقع، مع زيادة  و المالية ،وهذا في حد ذاته عنصر أساسي لدعم الشمول المالي.  الخدمات

التثقيف المالي لألفراد يجعلهم يكتسبون  المعرفة عن الفوائد المترتبة على اعتماد حسابات 
المعاملت المالية، وذلك باستخدام تلك الحسابات بفعالية للمدفوعات وتخزين القيمة، وللوصول 

حيث غالبا ما تشارك البنوك المركزية  اإلشراقيو  يالدور الرقاب ، أما لخدمات المالية األخرى إلى ا
هذا الدور و في الرقابة واإلشراف على المنتجات والخدمات المالية والمؤسسات / أو أنظمة الدفع ،

 وضع و صياغةالرقابي يمكن أن يسهم في الشمول المالي إلى حد كبير، و ال سيما من خلل 
، ان على ذلك ومثل لتقديم الخدمات المالية وضمان ممارسات السوق السليمة . شاملُ  إطارا

بصدد تنفيذ توجيه بشأن إمكانية المقارنة بين الرسوم المتعلقة  في اوربا وك المركزيةنالعديد من الب
ة الشرائح المستبعد سن ذلك حصول جميعومن المرجح أن يحُ  بحسابات المدفوعات وخدماتها،

ومن األمثلة األخرى على ذلك نظام الدفع عبر الهاتف النقال  ماليا على خدمات الدفع األساسية.
 في كينيا، الذي يمكن أن يكون بمثابة بوابة للخدمات المالية األخرى التي تعزز الشمول  المالي.

 المبتكرة ؛وهناك مثال آخر هو قيام عدد من البنوك المركزية بتشجيع آليات الدفع والتحويلت 
وكثيرا ما ينظر إليها على أنها مفيدة في تسهيل الوصول إلى خدمات الدفع والتسوية بتكاليف 

ن بعض البنوك المركزية تشارك في تقديم وتسهيل الخدمات فامنخفضة . اما على مستوى الدعم 
د المالية لتقديم تدعم برامج التمويل األصغر ، والمصارف التجارية بالموار  إذ إنهاالمالية للسكان، 

القروض لألفراد ذوي الدخل المنخفض ، وتقدم هذه األنشطة عادة بهدف تعزيز النمو 
أنها تسهم أيضا في الحد من عدم المساواة في الحصول على كما  االقتصادي؛ والحد من الفقر؛

. ومن خلل التجارب الدولية  (Tissot,and Blaise,2016 ,11-12) الخدمات المالية
  عرض ما يمكن ان تقوم به البنوك المركزية من أدوار في تحقيق الشمول المالي.يمكن 
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تقوم بخلق البيئة القانونية  :دور المصارف المركزية كجهات إشرافيه ورقابية -2-1-1-1
وتطوير قنوات بديلة  أنشاءالعمل على تشجيع و لإلسراع من وتيرة الوصول للخدمات المالية ؛ 

تطوير وتفعيل نظم مكافحة غسل األموال ،متابعة تحسين البنية و  قليدية ؛للخدمات المالية الت
التحتية المالية ؛توفير حماية المستهلك والمتعاملين في الخدمات المصرفية وتحفيز القطاع المالي 

تحسين البنية األساسية المالية  فضل عن . (10،  2016 )الحميدي ،على نشر الثقافة المالية
مكاتب ائتمانية و توسيع نطاق انتشارها وتحسين أنظمة المدفوعات ، ودعم  أنشاءمن خلل 

مثل وكلء الخدمة المصرفية باستخدام  الهاتف النقال او  ،للخدمات المالية ةقنوات توزيع بديل
  .(3، 2016، )الشمري بدون فروع مصرفية 

حيث  المالي في دعم الشمولتلعب السلطات الرقابية وتحديدا المصارف المركزية دورا هاما و     
غالبا ما تقوم بتسليط الضوء على تكاليف فتح وصيانة الحسابات البنكية المعتمدة من قبل 

ذلك من خلل فرض الشفافية حتى تتسنى مقارنة الرسوم  المتعلقة  بالمدفوعات. كما  و البنوك، 
ح "حسابات دفع بالميزات تقوم  أيضا  في  العديد  من  الدول،  بتعديل التشريعات للسماح بفت

األساسية"، وهي حسابات يمكن أن تكون افتراضية وال تستدعي دفع رسوم لمجرد فتح الحساب، 
 و الدفع لنظم العربية )اللجنة على أن يقتصر احتساب الرسوم فقط على العمليات المنجزة

ين على وبصورة عامة، هناك خمسة جوانب رئيسة من القضايا، يتع.  (9، 2015التسوية، 
المصارف المركزية التعامل معها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي، وذلك في إطار دورها 

  ( 50، 2012) برنية ،  :وتشمل ما يلي ،ورقابية ةكسلطات إشرافي
نقدية، بما في ذلك فتح المالية و المعاملت الاستخدام طرف ثالث للقيام بب ما يتعلق -1-1

 الحسابات.
تعامل مع متطلبات مكافحة غسل األموال، على صعيد تقديم هذه الخدمات قضايا ال  -1-2

 عبر طرف ثالث، ولفئات محدودة الدخل.
التعامل مع مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود اإللكترونية، من غير المؤسسات   -1-3

 المصرفية.
ة، واستخدام توفير الحماية للعملء، في ظل استخدام أطراف ثالثة من جهب ما يتعلق -1-4

 التقنيات الحديثة من جهة أخرى.
 االحتياجات القانونية لنظم الدفع والتسوية في هذا الشأن. -1-5

دور المصارف المركزية كطرف مشارك في النظام المالي وُمنسق مع السلطات -2-1-1-2
رقابية إلى جانب دور المصارف المركزية في تطوير التشريعات والقواعد ال : اإلشرافية األخرى 

التي تسمح وتشجع على انتشار الخدمات المالية والمصرفية والوصول إليها، فإن للمصارف 
المركزية كذلك دور ال يقل أهمية في التنسيق لدعم برامج خطط تعزيز الشمول المالي داخل 
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ة دولها. يرتبط تقدم أجندة تحسين الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بوجود استراتيجية وطني
شاملة تشارك وتنسق فيها كافة األطراف المعنية في هذا الشأن. وتعتبر المصارف المركزية، 
بحكم صلحياتها الواسعة وإشرافها على الجزء األكبر من مكونات القطاع المالي والمصرفي، 
أكثر الجهات أو المؤسسات مناسبة لقيادة الجهود الوطنية وتنسيق السياسات المتعلقة بهذه 

ان المصارف المركزية هي أكثر المؤسسات ُملئَمةا لقيادة الجهود  (54، 2012)برنية ،نبالجوا
تلعب و الوطنية لتحسين الوصول للتمويل وتنسيق السياسات المتعلقة بذلك على مستوى الدولة ؛ 

تمارس و المصارف المركزية دوراا قيادياا في تصميم وتطبيق استراتيجيات الشمول المالي ؛ 
يتعين وهنا  المركزية دوراا بارزاا في التنسيق مع الجهات اإلشرافية والرقابية األخرى؛المصارف 

الحميدي  )أخرى مثل الهيئة المشرفة على االتصاالت إشرافيهالتنسيق مع هيئات أو جهات 
شركات متخصصة لتقديم الخدمات المالية او تمكين الشركات  أنشاء. وتشجيع ( 2016،11،

لى مؤسسات مالية خاضعة للتنظيم واألشراف والسماح لها بتوسيع نطاق أعمالها القائمة للتحول ا
س المال او تلقي الودائع  بالنسبة لتلك المؤسسات التي تفي بمعايير تحوطية أبزيادة ر 

   . (3، 2016)الشمري ، محددة

الشمول  :إنًّ دور المصارف المركزية من خالل تأثيرها على أسعار الفائدة  -2-1-1-3
ن فاعلية السياسة النقدية ،وذلك الن هناك علقة عكسية بين يالمالي هو استراتيجية حقيقية لتحس

كنسبة من الناتج المحلي ،معدالت التضخم و حجم القروض وسلف المصارف التجارية 
اإلجمالي، وهذا يدل على ان توفير االئتمان يؤدي الى زيادة حجم االستثمار ويحد من مستوى 

% ( يؤدي الى  1ن زيادة حجم القروض المقدمة من المصارف التجارية  بنسبة ) او التضخم، 
يدل على دور البنك المركزي في تحقيق  ا% ( وهذ 0.01خفض معدالت التضخم بنسبة ) 

 التسهيلت االئتمانية تأثيره علىالشمول المالي من خلل 
(Mbutor,and Ibrahim,2013,323)  

ال  :كزية كطرف مشارك في الجهود الدولية واإلقليميةدور المصارف المر  -2-1-1-4
يقتصر دور المصارف المركزية في قيادة جهود التنسيق على المستوى المحلي، بل يشمل أيضا 
التنسيق مع األطر والمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي. ويأتي ذلك، بالنظر لكون 

، هي على ارتباط وثيق بالمصارف قضايااليوم في هذه الأغلب األطر والمؤسسات الدولية الفاعلة 
المركزية، مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية 

(CPSSالتابعة لبنك التسويات الدولية، ومجموعة العمل المالي لمكافحة غسل) االموال 

                                                             
CPSS) Committee on Payment and Settlement Systems)
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(FATF (والجمعية الدولية لضمان ودائع األموال ، )IADI  ،ومن هذه األطر كذلك ، )
مركزية، المصارف ال( والذي يتكون أغلب أعضاءه من AFIالتحالف العالمي للشمول المالي )

والمصارف  .التابعة للبنك الدولي (CGAPشارية لمساعدة الفقراء )ستباإلضافة إلى المجموعة اال
شطتها بها، بل كذلك لما قد تؤثر المركزية معنية بالتنسيق مع هذه الجهات ليس فقط الرتباط أن

به المبادئ واإلرشادات التي تصدر عن هذه التجمعات الدولية على ممارساتها الرقابية وكذلك 
. (2012،55)برينة ،  على أنشطة وعمليات المؤسسات المالية والمصرفية الخاضعة إلشرافها
لصغيرة ايا المشروعات اومن خلل التنسيق مع المؤسسات اإلقليمية والدولية المعنية بقض

التجارب التي من ، تستطيع المصارف المركزية من كسب الخبرة  والمتوسطة والشمول المالي
)الحميدي، تعزز من قدراتها على وضع استراتيجية الشمول المالي على مستوى البلد

2016،11). 

 دور القطاع الخاص -2-1-2
لقطاعات االقتصادية األخرى، حيث يتولى يعتبر القطاع الخاص األكثر حيوية من بين ا     

) عطا، والمصرفية التي تواكب التقنيات الحديثة تقديم وتطوير المنتجات والخدمات المالية
وبما يضمن وصول واستخدام كافة فئات المجتمع إلى هذه الخدمات والمنتجات  ( 2017،4

ي الرسمي ولم تحقق اية منافع خاصة فئات المجتمع المهمشة التي لم تندمج بعد في النظام المال
من استخدام المنتجات والخدمات المالية، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على تطوير وتقديم 

القطاع العام إيجاد وتطوير  عاتق على، ويقع المنتجات والخدمات المناسبة للفئات المستهدفة 
وتقديمها بشكل مستمر، كما  البيئة القانونية المناسبة التي تساعده وتحفزه على تطوير منتجاته

يتوجب على القطاع الخاص أن يراعي تقديم الخدمات و المنتجات التي تتوافق مع احتياجات 
ف ذلك فإن القطاع الخاص قد لوإمكانيات هذه الفئات وان تكون أسعارها معقولة ومناسبة. وبخ

ع احتياجات فئات يتعرض لمخاطر تشغيلية مرتفعة في تطوير خدمات ومنتجات التي تتوافق م
المجتمع والتي تلبي تطلعاتهم وبالتالي التأثير سلباا على عملياته التشغيلية وعلقاته مع المجتمع 

 العربية الدول في المالي الشمول لتعزيز اإلقليمي العمل )فريق المحلي والبيئة المحيطة
،2015 ،6). 

قطاع الخاص  قوة ال غنى عنها تقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولي ان قوة الالحسب     
لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يشعل جذوة االبتكار، ويحسن مستوى اإلنتاجية والكفاءة 
االقتصادية، ويخلق الوظائف وفرص العمل والنمو اللزمين ألنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء 

                                                             
   
) FATF(( Financial Action Task Force 

  ) IADI   ( International Association of Deposit Insurers  
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عزيز الشمول ضرورة ان يكون للقطاع الخاص دور في تالالمشترك. وبذلك اصبح من 
 .  ( 28، 2015 ، الدولية التمويل لمؤسسة السنوي  )التقريرالمالي

يمكن للقطاع الخاص و  ،يعد القطاع الخاص المصرفي كلعب أساسي في التنمية والتشغيلو    
والصغيرة والمتوسطة لما متناهية ضع برامج تمويل خاصة لدعم المشروعات الو ( 1العمل على: )

مشكلة  ، وسيماجتماعيةاالقتصادية واالمشكلت ال العديد من ابية في حللذلك من مساهمة إيج
التمويل الميسر للستثمار والمشروعات البينية تقديم ( 2البطالة وما يترتب عليها من عواقب.)
( المساهمة مع الدولة من اجل : إقامة مؤسسات وطنية 3التي ما زالت دون المستوى المطلوب.)

ات؛ وإنشاء مصارف متخصصة للتنمية الصناعية واالستثمار طويل لضمان ائتمان الصادر 
 .( 4، 2011)اليوسف ، التي يمتلكها األفراد  ةاألجل ؛ والعمل على استثمار األموال المعطل

ال تزال البنية التحتية في االقتصادات النامية منخفضة الدخل من حيث الكم والجودة واإلتاحة و    
ركائز األساسية للشمول النة باالقتصادات األخرى التي تكون من منخفضة إلى حد كبير مقار 

دالمالي، و من هنا يظهر دور القطاع الخاص في توفير البنية التحتية  من األولويات  الذي يع 
أن جوانب القصور في البنية التحتية ال تزال قيدا أساسيا على  .كثير من هذه البلدان لبالنسبة ل

امية منخفضة الدخل. وأكدوا أن تمويل المستويات المطلوبة من االستثمارات النمو في البلدان الن
العامة مع ضمان بقاء الدين في حدود يمكن تحملها سيتطلب التحرك على جبهات متعددة، منها 
تعزيز االدخار العام من خلل زيادة تعبئة اإليرادات المحلية واحتواء المصروفات غير ذات 

ة استخدام الموارد عن طريق تحسين إدارة االستثمار العام؛ وتطوير أسواق األولوية؛ وضمان كفاء
وينبغي تعزيز . رأس المال المحلية؛ والسعي للستفادة من كل المصادر المتاحة للتمويل الميسر

افر الجهود تظدور القطاع الخاص في توفير البنية التحتية حيثما أمكن ذلك، وهو ما يتطلب 
ظيمية واالقتصادية الكلية ورفع قدرة البلدان على التفاوض وتنفيذ الشراكات بين لتحسين البيئة التن

من أجل تحقيق توازن فعال في تقسيم المخاطر بين األطراف  ،القطاعين العام والخاص
التنمية متعددة األطراف في  مصارفالمتشاركة من القطاعين. وهناك دور مهم أيضا تقوم به 

خاص في البنية التحتية من خلل المساعدة الفنية للحكومات التي تشجيع استثمار القطاع ال
تسعى لجذب التمويل، والمشاركة النشطة ألذرعها الخاصة في مشروعات البنية التحتية، وتوفير 

،  17/07صندوق النقد الدولي ، بيان صحفي رقم )آليات مصممة بكفاءة لتخفيف المخاطر
  (.17، 2015) الهاشل ،  -صارف القيام بما يلي:(. وفي هذه الشأن يتعين على الم2017

وضع برامج سنوية لتحقيق أهداف الشمول المالي والمصرفي مع وجود اليات تسمح   -2-1
بمتابعة تنفيذ هذه البرامج، وحصر المستفيدين منها وتنوعها لتشمل فئات عديدة من العملء 

 ت الجهاز المصرفي.المحتملين وبما يحقق توسيع دائرة المتعاملين مع وحدا
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مزيد من الجهود في دراسة احتياجات الفئات التي ال تتعامل مع البنوك واتخاذ البذل  -2-2
 احتياجاتهم وفق أساليب أمنة وميسرة  لهم. ىخطوات جادة نحو تسهيل حصولهم عل

ين عند قيام البنوك بتخطيط أنشطتها وبرامجها و سياساتها للشمول المالي والمصرفي، يتع -2-3
التعامل معها )مثال: ذوي ى ومناسبة لكل الشرائح غير المعتادة عل ةعليها اتباع أساليب فعال

نحو التوجه لهذه  ةاالحتياجات الخاصة وأصحاب الدخول الضعيفة ( مع توفير إجراءات إيجابي
رفع مستوى التعاملت واالستفادة من التطورات في مجاالت عديدة  ىالشرائح وتشجيعها عل

 .الحديثة التكنولوجية خاصة
الحقيقية بين القطاع العام و القطاع الخاص في الشمول المالي ما جاء  ةيؤيد دور الشراك     
تقرير الذي صدر عن البنك الدولي ، ان الحكومات ال تستطيع توفير بنية تحتية مالية التي الفي 

خاص، وذلك لما يمتلكه شامل و مسؤول بدون مشاركة القطاع الالتؤدي الى النظام المالي 
القطاع الخاص من خبرات و كفاءة تمكنه من توفير حلول مبتكرة  وبتكلفة منخفضه و طريقة 
مستدامة ، لبناء بنية تحتية مستدامة و تصميم منتجات مالية مناسبه و الحفاظ عليها ، وكذلك 

تعطي اتجاها بشأن التسعة لمجموعة العشرين أربع منها  الشمول المالي المبتكر من بين مبادئ
 International Bank، )التعاون (لقطاع الخاص وهي) مبدا التنوع،التطور والحماية و مشاركة ا

for Reconstruction and Development/The World Bank,2014,16-17). 
 التصميم جيدة جهود بذل يصبح حينما" كيم يونغ جيم الدولي البنك مجموعة رئيس وقال       
 هيئة أكنت سواء مصلحتك من يكون  فإنه الناس، لتمكين فعالة وسيلة المالي الشمول لتعزيز

 على الحصول للجميع يتاح أن الخاص القطاع من مصرفا أو العام للقطاع مالية تنظيمية
 .الفقر إنهاء على وسيساعدنا للعالم مفيد فهذا. المالية الخدمات

 الخدمات على للحصول بالجمهور التقاءا  طاعاتالق اكثر هو والمصرفي المالي القطاع ان     
 مع يتعاملون  هم األفراد إن الحال بطبيعة وأيضا وتطورا،  انتشارا اكثر ألنه والمصرفية المالية

 الخاص القطاع أهمية من يزيد ما وهذه المركزية البنوك مع وليس والمصرفية المالية المؤسسات
 لم التي الكفاءات و الخبرات من يمتلك عن انه فضلو  ، المالي الشمول تعزيز في المشاركة في

 واحد قطاع مسؤولية ليست المالي الشمول تحقيق مسؤولية وبهذا فأن.  العام القطاع في توجد
 الجهود تتظافر من ان البد اذ أخر، دون  فرد مسؤولية أخرى او دون  هيئة او أخر، قطاع دون 
 والدينية التعليمية المؤسسات وحتى بل واألشرفية قابيةالر  والهيئات االقتصادية القطاعات بين فيما
 تنطوي  الجهود ،وهذه المصرفية الخدمات نحو السلبية األفراد سلوك تغيير في دور من لها لما

 والمصرفية . المالية الخدمات تعميم تستهدف التي المالي الشمول استراتيجية مظلة تحت
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 دور المصارف اإلسالمية -2-1-3
العمل المصرفي اإلسلمي وتنوعت قاعدة الخدمات والمنتجـات واألدوات الماليـة،  تطور     

صناعة التمويـل اإلسلمي تكتـسب  جعلت من، (المسلمين وغير المسلمين )اد عدد العملء يوازد
أثبتت قـدرتها علـى  ،العالميةوالمصرفية اعترافاا متزايداا واهتماماا في أوساط الصناعة المالية 

بتكـار وتطـوير المنتجات الجديدة واالستفادة من التجارب المكتسبة في قطاعات المصارف اال
، مما دفع ذلك الى تزايد عدد المصارف التجارية التي تقوم بفتح ةوالمؤسسات المالية اإلسلمي

منافذ للعمل المصرفي اإلسلمي ، على اثـر النجـاح الذي حققته المصارف اإلسلمية وتنامي 
ا في السوق المصرفية بـسبب األقبال الكبيـر علـى منتجاتها ، مدعومة بالوازع الديني الذي حصته

 –حرك جانباا كبيراا من العملء للتعامل معها ، وكان من الطبيعي ان تلحظ المصارف التجارية 
ملئها عربياا وعالمياا ، هذا النجاح ، لذا وجدت من األفضل ان تـدخل هـذا الميدان حفاظاا على ع

. ومن  (129، 2010)نعمة ، نجم ، الحاليين والحصول على شريحة من هذا السوق المتنامي
خلل ذلك تستطيع المصارف التجارية والمصارف اإلسلمية جذب جميع شرائح المجتمع 

تغلب على الالستخدام الخدمات والمنتجات المالية ، وأيضا يجعل المصارف التجارية قادرة من 
يني الذي يؤدي الى االستبعاد الطوعي للناس الذين يحرمون التعامل معها ، والذي العامل الد

 يعتبر من معوقات الشمول المالي.
للقتصاد المركزي هو إقامة  ةيشير مفهوم الشمول المالي في اإلسلم أن العقيدة اإلسلمي    

جتمع ان يعززوا متكافئ يستطيع جميع أفراد المو هيكل اقتصادي واجتماعي مزدهر وعادل 
فظون على صحتهم ويساهموا بأنشطتهم في التنمية اقدراتهم الفكرية الى اقصى حد ويح

االقتصادية واالجتماعية للجميع، فضل ان التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية هي العناصر 
فس إعطاء جميع أفراد المجتمع اإلسلمي ن يجبو األساسية للنظام االقتصادي اإلسلمي، 

الفرص للنهوض بأنفسهم او يمكن جميع افراد المجتمع من الوصول الى الموارد الطبيعية ، اما 
 لىالعمل ) مثل المعاقين وغيرهم ( يجب ع لىعمل او غير قادرين ع ن األفراد لذين ال يجدو 

اية المأوى والغذاء والرع رالمجتمع اإلسلمي ان يوفر لهم متطلبات الحياة الكريمة من خلل توفي
 .(Iqbal, and Mirakhor,2012,43) الصحية والتعليم

ن من القطاعات ييمثل الشمول المالي المتوافق مع الشريعة إلسلمية نقطة التقاء قطاع     
( مليون  650سريعة النمو هما التمويل األصغر والتمويل اإلسلمي. وفي ظل وجود حوالي) 

فإن إيجاد نماذج إسلمية مستدامة قد يكون  مسلم يعيشون على أقل من دوالرين في اليوم،
األساس إلمكانية الحصول على التمويل من جانب مليين الفقراء المسلمين الذين يسعون 

استحوذ الشمول  جاهدين لتجنب المنتجات المالية التي ال تتوافق مع الشريعة اإلسلمية. ومن ثم
اهتمام كبير بين صفوف الجهات التنظيمية، المالي المتوافق مع الشريعة اإلسلمية مؤخراا على 

فعلى الرغم من  المعنية بالشمول المالي. األطرافوالجهات المقدمة للخدمات المالية، وغيرها من 
حدوث زيادة بمقدار أربعة أضعاف في عدد العملء الفقراء الذين يستخدمون المنتجات المتوافقة 
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مليون عميل( فإن هذا القطاع  1.28ما يقدر بنحو مع الشريعة اإلسلمية في السنوات األخيرة )
الوليد ال يزال يصارع من أجل إيجاد نماذج عمل مستدامة تضم مجموعة واسعة من المنتجات 

 (1، 2013، تارازي  )الزغبي،التي تلبي االحتياجات المالية المتنوعة للمسلمين الفقراء
م  2013مية صدر مؤخراا في تشرين الثاني لبنك الدولي للتنمية المالية العالاحسب تقرير       

أن إدخال أدوات مالية مطابقة للشريعة اإلسلمية يعتبر عاملا إيجابياا في تحفيز الشمول المالي 
( مليونا من فقراء 700لدى سكان منظمة دول التعاون اإلسلمي. ويقول التقرير أن أكثر من )

سلمين ويفتقرون إلى أي نوع من التسهيلت العالم يعيشون في بلدان غالبية سكانها من الم
المصرفية، ويرجع هذا األمر إلى أن معظم المسلمين ال يفضلون التعامل مع األسواق المالية 
التقليدية نظراا لمعتقداتهم التي تحرم التعامل بالربا والفوائد الثابتة على القروض وهم يفضلون مبدأ 

ة في تحمل مخاطر القرض، وبالتالي تقاسم المخاطر المشاركة التي توجبها الشريعة اإلسلمي
% من سكان بلدان 90الناتجة عنها. ويضيف التقرير أنه إذا ما أخدنا نتيجة االستطلع أن 

% من البالغين في هذه 25ال يتعاملون بمعاملت ربوية وهذا يفسر أن  اإلسلميةمنظمة البلدان 
% من هؤالء حسابات 9قليدية وزيادة يملك الدول فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية ت

ادخار في هذه المؤسسات مقارنة مع ممن شملهم االستطلع والذين يؤكدون أن األسباب 
% في بلدان منظمة العالم 7العقائدية هي التي تمنعهم من فتح حسابات ربوية مقارنة بنسبة 

  (.19، 2016لبرازي ، )ا% في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا12إلى  إضافةاإلسلمي 
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 مؤشرات قياس الشمول المالي الثاني:المبحث 
تعبر عن  ألنهاتأخذ مؤشرات قياس الشمول المالي أهمية خاص في كثير من بلدان العالم      

تطور القطاع المالي و المصرفي الذي يستقطب كافة شرائح المجتمع وشمولهم بالخدمات المالية 
لمؤشرات القياس على طبيعة البيانات المتوفرة ودقتها و وطبيعة النظام والمصرفية ، حيث تعتمد ا

المالي ودرجة تطوره المتمثلة بجانب العرض و الطلب على الخدمات المالية ، وسيتم توضيح اهم 
 هذه المؤشرات و مصادر جمع البيانات.   

 .مصادر بيانات قياس الشمول المالي -2-2-1
مصادر البيانات المتاحة لقياس جودة الخدمات المالية الرسمية  هناك مجموعة متنوعة من     

وإمكانية الوصول اليها واستخدامها. وفي حين أن وجود بيانات متاحة لقياس التقدم في الشمول 
المالي هو ميزة في حد ذاتها،  إال إن كل واحد من المصادر يتعامل مع البيانات بطريقة مختلفة، 

نتائج مختلفة نظرا لكونه يعتمد على مصدر بيانات الذي تستخدمه،  والتي يمكن أن تؤدي إلى
 ,Nielsen)وبالتالي الوصول الى استنتاجات مختلفة التي تعبر عن واقع الشمول المالي

, 2014 )  http://www.cgap.org/blog n 
ي في السنوات األخيرة أكثر ثراء، كما انها أكثر تعقيداا أصبحت مصادر بيانات الشمول المال    

عند تصفحها في الوقت نفسه ؛ فعلى جانب الطلب، هناك العديد من المصادر: المؤشر العالمي 
؛ والعديد من االستقصاءات على المستوى القطري مثل 2012للشمول المالي الذي طرح في عام 

(، واستقصاء تتبع الشمول المالي،  FinAccess(، وفين أكسس ) Finscope فينسكوب  )
على سبيل المثال ال الحصر، وبالمثل، فقد زاد عدد مصادر البيانات على جانب العرض وزاد 
عمقها فشملت تركيزاا أكبر على البيانات المحلية وضمت المزيد من المؤشرات ، اذا البد من 

المصادر  هوالعرض ،وسيتم توضح هذمعرفة مصادر البيانات عن الشمول المالي لجانبي الطلب 
 ،  22/09/2014)نيلسن، االتي الشكلعلى وفق 

https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement/). 

 مصادر بيانات جانب الطلب -2-2-1-1
مصدر البيانات العالمي الوحيد  Global Findex -ول المالي يعد المؤشر العالمي للشم -1-1

بلداا،  148الذي يتيح تحليلا عالمياا وإقليمياا على مستوى البلدان ويشمل بيانات مستقاة من 
عاماا داخل  15شخص على األقل، فوق سن  1000مؤشرات من  506ويجمع معلومات عن 

ارة عشوائياا. وحيث إن االستقصاء يمثل وحدة كل بلد. والعينة ممثلة للمستوى الوطني ومخت

http://www.cgap.org/blog%20n
https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement
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تضاف إلى استطلع غالوب العالمي، فهو يجمع بين المعلومات المتعلقة بالظروف االجتماعية 
والسكانية والقدرة على الحصول على الخدمات المالية أو استخدامها. ويستخدم المؤشر العالمي 

العالمية والمقارنة القطرية إللقاء الضوء على للشمول المالي بصفة أساسية في تحليل االتجاهات 
مؤشرات االشتمال المالي الرئيسية مثل عدد البالغين الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى 
حسابات بنكية رسمية. ويعيبه أن البيانات غير ممثلة للمستوى دون الوطني، مما يعني قلة نفعه 

اذ القرار لعدم كفاية تفاصيله. وكذلك يستند تعريف لواضعي السياسات داخل البلد في عملية اتخ
الخدمات المالية الرسمية إلى اعتبار الجهة المقدمة للخدمة مؤسسة مالية رسمية وفقاا لتصور 
الناس، وهو األمر الذي قد ال يتفق بالضرورة مع اإلطار التنظيمي والرقابي للبلد. وُتختار العينة 

ما يتيح للمستخدمين تجميع البيانات على حسب الخصائص عشوائياا على المستوى الفردي، م
الشخصية، مثل الدخل والنوع االجتماعي، ولكن ذلك يجعل البيانات في الوقت نفسه غير متوافقة 

  .https://www، 22/09/2014نيلسن ، )  المعيشية مع االستقصاءات على مستوى األسر
uncementmicrofinancegateway.org/ar/anno) ،/ . 

الذي يقيس انطباعات المستهلكين عن الخدمات  Finscope -يعتبر استقصاء فينسكوب -1-2
المالية،  أول مصدر بيانات معترف به عالمياا لجانب الطلب يتيح قياس مؤشرات الشمول المالي 

، وسجلت علمته التجارية لصندوق 2002على المستوى دون الوطني. وكانت نشأته عام 
ينمارك االستئماني، مما يعني أنها المؤسسة الوحيدة المصرح لها باستخدام هذه المنهجية. ويعد ف

استقصاء فينسكوب ممثلا للمستوى الوطني ويوضح كيفية إدارة األفراد لحياتهم المالية. وهو يقدم 
ينة تفاوتاا لمحة أيضاا عن المواقف والتصورات تجاه األدوات والخدمات المالية. ويتفاوت حجم الع

 1000كبيراا فيما بين البلدان، وحتى تاريخه، شملت االستقصاءات مشاركات من عدد تراوح بين 
ألف شخص. والفرد هو وحدة العينة في االستقصاء، ولكنه يمكن من استنباط بعض  21و 

بلداا  17االستنتاجات على مستوى األسرة المعيشية. وحتى تاريخه، أجرى ما يقرب من 
ءات فينسكوب، أو كان في طريقه إلى ذلك. وغالباا ما تسهم األطراف الفاعلة في المجال استقصا

في تكلفة االستقصاء وتساعد على مواءمة أسئلة االستبيان مع االحتياجات المتعددة لألطراف 
صاحبة المصلحة. والبيانات التي يقدمها استقصاء فينسكوب غير قابلة للمقارنة على مستوى 

 . ( 2015،12)الياس ، جميع المؤشرات التي يشملها البلدان في
مشابهة  FinAccess -تعد استقصاءات الوصول إلى الخدمات المالية/فين أكسس  -1-3

لفينسكوب ولكن ال يجريها صندوق فينمارك االستئماني. ويتبع استقصاء فين أكسس في كينيا 
ا شابههما( نفس مبادئ فينسكوب، والقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية في نيجيريا )وم

ولكن نظراا لعدم إجرائهما من قبل صندوق فينمارك االستئماني فهما يحملن تسميتين مختلفتين. 
المعنية  وكما هو الحال مع فينسكوب، تصمم هذه االستقصاءات من خلل التشاور مع األطراف
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جابة على العديد من األسئلة. وهي ، مما يعني أنها قادرة على تلبية العديد من االحتياجات واإل
تعاني من نفس عيب فينسكوب؛ فهي غير مصممة للمقارنة القطرية. وعلوة على ذلك، فإن هذه 
االستقصاءات يتم التكليف بها وتنفيذها من قبل كيانات متنوعة، مما قد يتسبب في عدم اتساق 

ستقصائي فينسكوب وفين جودة البيانات. وإضافة إلى ذلك، فل يوجد على مستوى كل من ا
أكسس، تعريف قياسي "للمدمجين مالياا"، ولهذا يتفاوت معنى هذه المصطلح تبعاا لتعاريف 
أصحاب المصلحة المحليين. فعلى سبيل المثال، قد تشمل بعض البلدان بطاقات الدفع والمحافظ 

)الياس ،  بذلك المتنقلة غير المرتبطة بحساب كمؤشرات للشمول المالي، في حين ال تقوم أخرى 
2015 ،12). 

على مستوى األسرة ، وليس على  FITS -استقصاءات تتبع الشمول المالي  دتع -1-4
مستوى األفراد ، هو يمثل استقصاء للسلوك المالي وأنماط االستخدام لجميع األسرة المعيشية ، 

 ,Nielsen)ويمكن إعادة االستقصاء لنفس األسرة المعيشية على مر الزمن
, 03 June 2014)http://www.cgap.org/bl  وقد قام فريق الخدمات المالية المقدمة .

للفقراء في مؤسسة بيل وميليندا غيتس باالشتراك مع إنترميديا بتصميم هذه االستقصاءات بحيث 
( أسرة معيشية في 3000نة )تجرى على مدى ثلثة أعوام في ثلثة بلدان. ويبلغ حجم العي

( أسرة معيشية في باكستان، ويقيس االستقصاء نفس األسر المعيشية 5000أوغندا وتنزانيا و)
طوال المدة بكاملها. وتمثل البيانات الناتجة من االستقصاء السلوك الجمعي وأنماط االستخدام 

، في تقدير االتجاهات العامة لجميع أفراد أسرة معيشية معينة. وقد استخدمت البيانات، وال تزال
في مستويات الفقر لدى مستخدمي األموال المتنقلة. وهذا التركيز على األسر المعيشية، وإن كان 
يقدم منظوراا مفيداا، يمكن أن يمثل أيضاا وجهاا من أوجه القصور نظراا لعدم فائدته في التحليل 

)نيلسن  اناء إال في ثلثة بلدعلى المستوى الفردي. علوة على ذلك، ال يجرى االستقص
،https://www.miofinancegateway.org/ar/announcement ،/

22/09/2014 ) . 
. بدأت مؤسسة بيل وميليندا غيتس FII -استقصاءات التصورات بشأن الشمول المالي  -1-5

إنترميديا مؤخراا جهداا لجمع البيانات الستقصاء التصورات بشأن الشمول المالي. باالشتراك مع 
وعلى العكس من استقصاءات تتبع الشمول المالي، ال تعد استقصاءات التصورات بشأن الشمول 
المالي استقصاءات جماعية، حيث إنها ال تقوم بتتبع نفس األسرة  المعيشية على مر الزمن. 

ى قياس تصورات الفرد وسلوكياته، ما يجعلها أقرب إلى استقصاء فين أكسس فهي تركز أكثر عل
(FinScope  وما شابهه. إال أن تركيزها القوي على األموال المتنقلة والخدمات المالية الرقمية )

                                                             
  Financial Inclusion Tracker Surveys  
 Financial Inclusion Insight (FII) survey 

http://www.cgap.org/bl
https://www.miofinancegateway.org/ar/announcement
http://www.audiencescapes.org/fits
http://www.audiencescapes.org/fits
http://finclusion.org/country-pages/uganda-country-page/
http://finclusion.org/country-pages/uganda-country-page/
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يميزها عن تلك االستقصاءات. ويتفاوت الغرض االستراتيجي من جمع البيانات ومنهجيات 
دان الثمانية التي يتم جمع البيانات منها )كينيا، تنزانيا، أوغندا، نيجيريا، وتواتره فيما بين البل

الهند، باكستان، بنغلديش، وإندونيسيا(. وعادة ما يكون حجم العينة كبيراا ليتيح تمثيلا للمستوى 
دون الوطني. وتشمل االستقصاءات قياسات الرفاهية المستندة إلى مؤشر الخروج من الفقر 

امين، والذي يعد أحد الجوانب الفريدة في استقصاء التصورات بشأن الشمول المالي. لمؤسسة غر 
ونظراا لتركيز االستقصاء على التصورات تجاه الخدمات المالية الرقمية، فهو ال يسجل العديد من 
المؤشرات التي تدور حول القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية غير الرقمية واستخدامها. 

كينيا )التي يتم جمع البيانات منهاعلى ذلك، ال يجرى هذا االستقصاء إال في ثمانية بلدان علوة 
 .(59، 2017)الشمري ،، نيجيريا ، الهند ، باكستان ، بنغلدش، وإندونيسيا (، ، تنزانيا،ا وغندا

 .مصادر بيانات جانب العرض -2 – 2-2-1
 Financial Access Survey (FASيوفر استقصاء إمكانية الحصول على التمويل ) -2-1

لصندوق النقد الدولي أشمل بيانات عالمية عن الشمول المالي من حيث جانب العرض. 
فباإلضافة إلى تزويد واضعي السياسات والباحثين ببيانات جغرافية وسكانية سنوية عن القدرة في 

م، يعد استقصاء إمكانية الوصول إلى خدمات المستهلكين المالية األساسية في جميع أنحاء العال
الحصول على التمويل واحداا من مصادر البيانات الرئيسة للمؤشرات األساسية للشمول المالي 
لمجموعة العشرين، التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة لوس كابوس في 

شرين. ، فضلا عن مؤشرات الشمول المالي األكثر احتواءاا لمجموعة الع2012يونيو/حزيران 
(  189وتضم قاعدة بيانات استقصاء إمكانية الحصول على التمويل حالياا بيانات سنوية عن )
-2004بلداا، بما فيها جميع اقتصادات مجموعة العشرين، وتغطي فترة مدتها تسع سنوات )

 (. وتقع مسؤولية إدارة البيانات والبيانات الوصفية على عاتق البلدان. وكما يمتاز المؤشر2012
العالمي للشمول المالي بإمكانية المقارنة القطرية لبيانات جانب الطلب، فإن استقصاء إمكانية 
الحصول على التمويل لصندوق النقد الدولي يمتاز بنفس الميزة ولكن لبيانات جانب العرض. وال 

تسجيل يعد االستقصاء ممثلا للمستوى دون الوطني، وتعتمد البيانات فيه على قدرة كل بلد على 
البيانات من مقدمي الخدمات المالية. وفوق ذلك ال يشمل االستقصاء إال بيانات الجهات المقدمة 

 . ( 13، 2015) الياس ، للخدمات المالية الخاضعة للتنظيم التحوطي فقط
، 2011استقصاء االتحاد العالمي للتصاالت المتنقلة العتماد األموال المتنقلة. في عام  -2-2

ج األموال المتنقلة لغير المتعاملين مع البنوك استقصاء عالمياا العتماد الخدمة لمنح بدأ برنام
مديري برامج األموال المتنقلة تصورات أفضل بمدى أداء الخدمات التي يقدمونها مقارنة بعضها 

، نشر البرنامج النتائج األولية الستقصاء اعتماد األموال 2013ببعض. وفي /تشرين األول 
. وقد نشرت النتائج الكاملة للستقصاء ضمن تقرير برنامج األموال المتنقلة 2013ة لعام المتنقل
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بالمؤتمر  2014/شباط  24حول حالة القطاع في  2013لغير المتعاملين مع البنوك لعام 
( بلداا، 57( مقدم خدمة من )114،  )2013العالمي للتصاالت المتنقلة. ويمثل استقصاء عام 

(عن التأمين عبر االتصاالت 18( منهم معلومات عن األموال المتنقلة، و )100حيث قدم )
( عن خدمات القروض والمدخرات عبر االتصاالت المتنقلة. وعلى الرغم من أن 12المتنقلة، و)

قاعدة البيانات ذاتها غير متاحة للجمهور، إال أن البرنامج ينشر تحليلا بالنتائج المجمعة. ويقدم 
ة عن صناعة األموال المتنقلة كل عام، كما يزود الجهات المقدمة لخدمة األموال االستقصاء لمح

 المتنقلة بمصدر لبيانات المقارنة المرجعية.
استقصاء البنك الدولي ألنظمة الدفع العالمية. يعد استقصاء أنظمة الدفع العالمية  -2-3

نظمة الوطنية للدفع وتسوية بلداا، ويقدم معلومات عن وضع األ 139استقصاءا شاملا يجرى في 
األوراق المالية في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يقود ذلك جهود اإلصلح في ميدان 

 2010و 2008أنظمة الدفع على  الصعيدين الوطني والعالمي. ويقدم كل من استقصائي عام 
األوراق المالية  )حيث لم يجر سوى استقصاءين فقط حتى اآلن( لمحة عن أنظمة الدفع وتسوية

  22/09/2014 نيلسنفي االقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء)
https://www.microfinancegateway.org/ar/annoment/, ) . 

 MIX ل األصغر )ميكسالخرائط الجغرافية المكانية لمركز تبادل معلومات التموي -2-4
Maps يعد مركز ميكس المصدر األول للمعلومات العامة عن مؤسسات التمويل األصغر  .)

وأدائها المالي واالجتماعي. حيث يقدم مركز ميكس مجموعة من التقارير التحليلية واسعة 
مية للقضايا االنتشار على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية، بما في ذلك التحليلت العال

الرئيسية في القطاع. وقد وسع مركز ميكس في العام األخير من نطاق تركيزه من خلل جهود 
وضع الخرائط الجغرافية المكانية لتجميع بيانات الجهات المقدمة للخدمات المالية، بما فيها 

ون مؤسسات التمويل األصغر وغيرها، وعرضها بيانياا. وحتى تاريخه، تم عرض البيانات د
الوطنية لتسعة بلدان من خلل البوابة. ومن شأن الخطوة التي خطاها مركز ميكس نحو العرض 
البياني للبيانات الجغرافية المكانية لجانب العرض على المستوى دون الوطني من خلل خرائط 
 جغرافية مكانية متاحة للجمهور أن يثري مشهد بيانات جانب العرض. إال أن هذه المهمة ستواجه

تحديات حيث إن الجمع المتكرر للمعلومات من شأنه أن يكون مكلفاا و/أو وقتياا متوقفاا على 
 . (61، 2017)الشمري ،  الوقت الذي تصبح فيه البيانات متوفرة

  2-5- Fspmaps.com   هو موقع إلكتروني ممول من قبل مؤسسة بيل وميليندا غيتس
أدوات تحليلية لإلجابة  Fspmaps.comمكانية. ويقدم باالشتراك مع المؤسسة الدولية للتنمية ال

على العديد من األسئلة حول القدرة على الحصول على التمويل. ومثله مثل مركز ميكس، يستفيد 
الموقع اإللكتروني من المعلومات الجغرافية المكانية في تتبع الشمول المالي وتحليله. ويزخر 

https://www.microfinancegateway.org/ar/annoment/
https://www.microfinancegateway.org/ar/annoment/
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المالي مدعومة بمراجع جغرافية مكانية، وكذلك بيانات الموقع ببيانات شاملة عن نقاط الوصول 
عالية الدقة عن تعداد السكان بما في ذلك كثافة معدالت الفقر وغيرها من السمات السكانية 
األخرى. ويمكنك، من خلل األدوات التحليلية، الحصول على معلومات تفصيلية عن أماكن 

بة إلى نقاط الوصول إلى الخدمات المالية. وبهذه نس -بما في ذلك الفقراء منهم  -إقامة السكان 
الطريقة يمكن الكشف عن المناطق المحرومة من الخدمات بصورة أفضل. وتتيح لك أداة تحليلية 

مؤشر على الخريطة وحساب تعداد السكان الذين يحصلون على خدمات التغطية الأخرى إسقاط 
ته إلى وصول كاف إلى الخدمات المالية. باالتصاالت المتنقلة ولكنهم يفتقرون في الوقت ذا

ويتيح الموقع اإللكتروني أيضاا للمستخدمين استيراد مجموعات البيانات الخاصة من خلل وظيفة 
حالياا بيانات عن تنزانيا، أوغندا،  Fspmaps.com. ويضم البيانات من الموقع السحب 

كينيا وأجزاء من إندونيسيا والهند  نعنيجيريا، وبنغلديش، وسيضم أيضا بيانات جغرافية مكانية 
  .  )https://www.microfinany.ar/ /22/09/2014،نيلسن) ودول أخرى 

  أهمية جمع بيانات الشمول المالي لجهات التنظيمية -2-2-2
ول مستويات واتجاهات الشمول المالي تشكل الحصول على معلومات ملئمة وُمحدّثة ح     

أول الخطوات الحاسمة نحو وضع منهج السياسات المناسبة لمواصلة تعميق الشمول المالي ، لذا 
بيانات  توظيفان توفير البيانات تساعد صناع السياسات المالية والجهات التنظيمية على كيفية 

في صياغة  مساعدتهفضل عن الشمول المالي كوسيله لرصد الشمول المالي وتعزيزه . 
حول جمع البيانات التي تواكب  مسوحاتعمل على تطويرها الاستراتيجية جمع البيانات، و 

قياس الشمول المالي. لحسب كل بلد و الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية  
 التحالف) (3)شكل يكما مبين ف جهات التنظيمية وضع استراتيجية جمع البياناتالويتطلب من 

 . (6،  2010 المالي، اإلدماج أجل من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.microfinany.ar/%20/22/09/2014
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 ( 3شكل )
 خطوات جمع البيانات الشمول المالي

 
 (.2010  ، المالي الشمول اجل من التحالف) المصدر : 

وبذلك  البيانات التي تخص الشمول المالي ، جمع استراتيجية إطاريوضح الشكل أعله      
ف الشمول المالي وان يكون قابل للقياس يتحديد تعر على يجب ان تركز هذه االستراتيجية أوال، 

 مع المالي تعريف الشمول عناصر من حيث االستخدام والوصول والجودة ، وان تتكامل
 ثانيا ، تحديد .تعزيز الشمول المالي  وأنظمة لعملية وضع  سياسات األساسية العناصر
 جمع عملية وتتباين .البيانات الملئمة لجمع السياسات لتطوير المطلوبة البيانات من تاالحتياجا

 الحتياجاتا دديتح ينبغي لذا ،ةاالستبان وتصميم التصميم مصدر ثيح من كبيرا تباينا البيانات
 البيانات جمع تكلفة ان  ، ورغم المالي صر الشمولامن عن عنصر كل ضوء في البيانات من
 عن معلومات تتيح ال مسوح جانب العرضلالبيانات  أن ، أيمكلفة  المالية ساتالمؤس من

الطلب  الخدمات المالية والمصرفية التي تمثل جانب من واحتياجاته تجارب المستهلك
،  فعاليةالو  بالكفاءة تتسم البد ان ناتبياال جمع خطة تنفيذان ،  وأخيرا .وتشمل)األسرة و األفراد(

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

تحديد  المالي مع الشمول تعريف

 استخدام سيتم الذي التعريف عمق

 و الدقيق لغة في هادية كعالمة

 للقياس قابلة

 

 

 

 

 

 

 

تحديد االحتياجات من 

البيانات تحديد أسئلة التي 

تجيب عليها البيانات ، وضع 

خطة لجمع البيانات  لإلجابة 

 على هذه األسئلة

حصر مجموعات البيانات 

ت لحالية، وتعزيز المسوحاا

القائمة لتلبية الحاجة للبيانات 

، والقيام باستطالعات الحالية 

 جديدة
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الوصول  وحول عن الشمول المالي، ةواضحه وسهلة االجاب انات تكون األسئلةأي عند جمع البي
 ها ال تكون معقده ومكلفة.  لالفهم وان عملية تحلي ة، تصبح سهللية والمصرفيةللخدمات الما

 
 سياسات الشمول المالي رسم في البيانات توظيفأهمية  -2-2-3 

 الذي المالي الشمول بتعريف وثيقا تباطاار  السياسات أهدافترتبط  ، المطاف نهاية في    
 عن الشمول المالي وباالعتماد على البيانات المتجمعة ، والقرارات السياسات هذه صناع ها ايتبن
 تشخيص: أوال:السياسات دعم في رئيسيين لهدفين ناتبياال جمع أهداف تنقسم رئيسة، وبصفة، 

 المالي الشمول نمو رصد :ايثان . اساتللسي حلول تطوير في للمساعدة المالي الشمول حالة
لذلك. وهذا يتطلب من واضعي سياسات الشمول  وفقا جديدة ةسياس إصلحات خلق أو لتعديل

ويمكن توضيح  في عملية صنع القرار، ياناتر االعتبار تسلسل استخدام البظالمالي ان يؤخذ بن
 اإلدماج أجل من )التحالف (4)شكلكما في نات في عملية صنع القرار بياتسلسل استخدام ال

 . (8، 2010،  المالي
 ( :4الشكل )

 سياسات و القرار صناعة في البيانات استخدام خطوات تسلسل 
 
 
 
 
 
 

 .( 8، 2010،المالي الشمول اجل من )التحالف: المصدر

، يمكن أن تعطي البيانات المناسبة إذا كان هنالك مشكلة في ( 5) كما يبين الشكل      
تحتاج الى حل، فضل عن رصد ما إذا كانت يجري حلها في الواقع من عدمه.  ىمرحلة األولال

 خطوة األول : التشخيصال 
 . وضع فرضيات حول ما يسبب الفجوات في الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية 
 تحديد شرائح المجتمع المستبعدة ماليا 

 

 الخطوة الثانية : اإلصالح السياسات و التنظيم 
  االستجابة للفرضيات من خلل السياسات المناسبة/ الحلول التنظيمية 
  ات على أساس إمكانيات التغير وسهولة التنفيذ األخذ بنظر االعتبار ترتيب أولويات اإلصلح 

 

 الخطوة الثالثة : الرصد
 لمالي باألرقام.قياس مستوى التقدم في الشمول ا 
 م العلقة بين  السياسات و التغير في مستويات الشمول المالي.يتقي 
  قياس اثر الشمول المالي 
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شرائح على سبيل المثال، في التشخيص، ربما نكتشف وجود استبعاد منتظم ألجزاء معينة من 
من السكان قد أفرطوا في المديونية  معينةعن القطاع المالي الرسمي، أو نجد أن أجزاء  المجتمع

قتصر االستجابة الصحيحة للسياسات على مجرد إيجاد الحلول، وإنما ته الحاالت لن . في هذ
أحد  يحظى سوف تكون قادرة على ترتيب أولويات تنفيذ تلك الحلول حسب أهمية كل مشكلة. وقد

حل أخر  و يحظىل المثال. يالحلول باألولية نظراا لضعف السكان المتضررين، على سب
ولة تنفيذه أو قلة تكاليفه بالنسبة لحجم السكان الذي سوف ينعمون على سه باألولوية بناءا 

على شدة المشكلة. وبمجرد بدء تنفيذ السياسات، يتم توصيل  أو بناءا ، بالوصول للخدمات 
سياسات الشمول المالي ، وأحيانا يقتصر لالبيانات التي تلعب دورها في رصد فعالية التنفيذ 

الشمول المالي بمرور الوقت، وأحيانا يتضمن الرصد تحديد الرصد ببساطة على تتبع مستوى 
األثر الملموس لقرار السياسات ومقارنتها بتكلفة تنفيذه. وبهذا فإن وظيفة الرصد تشكل حلقة 
رئيسة في سلسلة التغذية الرجعية، ومن ثم في عملية تعديل إصلحات السياسات أو إعادة 

المحرز في الشمول المالي ومعالجة أوجه القصور في شكل الذي يضمن قياس التقدم التحديدها ب
 نوع البيانات التي توظف في تحديد نوع المؤشر.

 أنواع مؤشرات الشمول المالي العالمية -2-2-4
شمول المالي ،كعنصر أساسي في ل( بالدور الرئيس لG20تعترف مجموعة العشرين )    

إلى زيادة التركيز على سياسات ومبادرات  تحقيق التنمية الشاملة،  وادى ذلك ،ومكافحة الفقر
( والشراكة العالمية G20ق قادة مجموعة العشرين )اتفالشمول المالي. مما جعل نقطة البداية ال

ثم أقرت و  ( لدعم جهود بيانات الشمول المالي العالمي والوطني،GPFIمن أجل الشمول المالي )
لمجموعة   2012) لوس كابوس ( في مجموعة أساسية من مؤشرات الشمول المالي في قمة 

 (  GPFI,2012 ,2)العشرين ، حيث تم تقسيم قياس الشمول المالي من ثلث أبعاد 
  .الحصول على الخدمات المالية-4-1
 .استخدام الخدمات المالية  -4-2
 .جودة المنتجات وتقديم الخدمات المالية  -4-3

ير تضمن إمكانية تطبيقها و قياسها و قابلة ينبغي ان توضع هذه المؤشرات وفق معا هوعلي    
تضمن معلومات عن أكبر عدد من جوانب أبعاد ت، أي بمعنى ان المؤشرات ينبغي أن ةللمقارن

( الممكنة؛ و يجب أن تكون سهلة الفهم وبسيطة جودةالشمول المالي )الوصول و االستخدام و ال
 .(Kainth,2013,3)لعالم؛ وينبغي أن تكون قابلة للمقارنة مع بلدان ا قياسال

 من مجموعة ( لمجموعة العشرين 2012قمة ) لوس كابوس  في عام   وثيقة  ذكرت     
 واستخدام العالم، دولكافة  في المالي الشمول مستويات لقياس بها يستعان التي المؤشرات
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 لية والمصرفيةالما الخدمات استخدام في بينها التفاوت نسب وتحديد الدول، بين للمقارنة بياناتها
 .( 2العالمية في الجدول ) تاالمؤشر  اهم بعرض وسنقوم البالغين، السكان بين وانتشارها

 
 

 (2الجدول )
 مؤشرات الشمول المالي

 مؤشرات قياسه البعد
 
 

الوصول إلى الخدمات 
 المالية و المصرفية 

  الف بالغ  100عدد الفروع مصارف لكل 
  الف بالغ  100عدد أجهزة الصراف االلي لكل 
  100عدد وكلء مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني لكل 

 الف بالغ 
  الف بالغ  100عدد منافذ او وكل الهاتف النقال لكل 
 ( عدد نقاط الخدمة أو البيعPOS لكل )الف بالغ 100 
  بالغ  1000لكل  اآلليعدد بطاقة السحب 
  كيلو متر مربع 1000عدد أجهزة الصراف اآللي لكل 

 
 
 
 
 
 

ستخدام الخدمات المالية و ا
 المصرفية 

  من البالغين  1000عدد حسابات اإليداع لكل 
  من البالغين  1000عدد القروض لكل 
  من البالغين 1000عدد القروض المستحقة لكل 
  من البالغين  1000عدد حاملي بوليصة تامين لكل

 مصنفة حسب التامين على الحياة و غير الحياة 
 اإللكترونيةلنقدية ) شيكات عدد المعاملت غير ا  ،

من  1000بطاقات االئتمانية ، النقود االلكترونية ( لكل 
 البالغين 

  نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب
 وديعة منتظم.

  نسبة البالغين الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب
 ائتمان منتظم.

  البالغين.من  1000عدد حملة سياسة التأمين لكل 
 .عدد معاملت التجزئة غير النقدية للفرد الواحد 
 .عدد معاملت الدفع عبر الهاتف 
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  نسبة البالغين الذين يستخدمون حساب بنكي بشكل دائم
 ومتواتر.

 .نسبة المحتفظين بحساب بنكي خلل سنة مضت 
 .نسبة البالغين الذين يتلقون تحويلت مالية محلية أو دولية 
 متوسطة أو الصغيرة التي لديها حسابات نسبة الشركات ال

 رسمية مالية.
  عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها حسابات

 ودائع.
  ما هو عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها

 قروض قائمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جودة الخدمات المالية
 

 القدرة على تحمل التكاليف:
 لحصول على حساب معرفة متوسط التكلفة الشهرية ل

 أساسي بناء على الحد األدنى الرسمي لألجور .
 .متوسط الرسوم السنوية للحتفاظ بحساب جاري أساسي 
 .متوسط تكلفة تحويلت االئتمان 
  نسبة العملء الذين أفادوا بان رسوم المعاملت المالية

 غالية الثمن.
 الشفافية :  

 ومات واضحة نسبة العملء الذين أفادوا أنهم يتلقون معل
وكافية حول الخدمات المالية في بداية انعقاد القرض 

 المالي.
 .وجود نموذج وصف محدد للخدمات المالية المقدمة 

 حماية المستهلك:  
  مدى وجود قانون أو الئحة معايير للشكاوي والتعامل بين

 المستخدمين والمؤسسة المالية.
  أمين مدى وجود إمكانية للجوء إلى العدالة مثل وجود

 3مظالم مالية لحل المشاكل المتعلقة بالخدمات المالية من 
شهور األخيرة وتم حلها في غضون شهرين على  6إلى 

 األقل.
  نسبة العملء الذين لديهم ودائع تم تغطيتها بواسطة
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 صندوق تأمين الودائع.
 الراحة والسهولة :  

 ين نسبة األفراد الذين ال يشعرون بالراحة بمتوسط الوقت الذ
يقضونه في االنتظار في الطابور في فروع المؤسسات 

 المالية.
  متوسط الوقت الذي يقضيه العملء في االصطفاف في

 فروع المؤسسات المالية والبنوك.
 التثقيف المالي : 

  حساب النسبة المئوية للبالغين الذين يعرفون المصطلحات
 نويع.المالية األساسية مثل المعدل، المخاطرة، التضخم والت

  النسبة المئوية للبالغين الذين يستطيعوا أعداد ميزانية لهم
 كل شهر.

 المديونية )السلوك المالي( : 
  يوم عن  31نسبة المقترضين الذين يتأخرون أكثر من

 سداد القرض.
  كيفية حل األزمات المالية من قبل الزبائن أما باالقتراض

وفورات، من األصدقاء األقارب ، بيع األصول ، استخدام 
 أو قرض بنكي.

 العوائق االئتمانية :
  نسبة الوحدات اإلدارية في المناطق الحضرية على األقل

 بثلثة فروع مالية رسمية للمؤسسات.
  نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المطلوب منها توفير

 ضمانات على آخر قرض مصرفي.
  مدى وجود عوائق أو نقص في المعلومات حول أسواق

 .االئتمان
 ,G20 Financial Inclusion Indicators,2016: تقرير  2017،17المصدر: )عجور،

4-5) 
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 تجارب بعض الدول في الشمول المالي. الفصل الثالث:
   كينيا تجربة:  األول المبحث
 األردن تجربة: الثاني المبحث
 المغرب تجربة: الثالث المبحث
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 ا في الشمول الماليتجربة كينيالمبحث األول: 
 

كبر دولة في شرق إفريقيا من حيث اإلمكانيات االقتصادية لما تمتلكه من بنية أتعتبر كينيا      
يعمل االقتصاد الكيني في إطار االقتصاد الحر و  تحتية جيدة بالمقارنة بالدول المجاورة لها.

أغلب  ىصول األسيوية عليتميز بسيطرة ذوي األو ويتميز مناخ األعمال بالجودة النسبية كما 
عناصر اإلنتاج والتصنيع والتجارة )مكتب التمثيل تجاري المصري ، المكتب التجاري نيروبي ، 

% (  5.83بنسبة ) 2016نمو إجمالي الناتج المحلي الكيني في عام  ( . حيث بلغَ 6، 2015
%(  48ناث و)%( من اإل52مليون نسمة ، منهم حوالي)  48ب  ويقدر عدد سكان كينيا حالياا 

( في المناطق ٪37 من حيث توزيع السكان بين الحضر و الريف يسكن حوالي)من الذكور؛ و 
من  %( 40ويقدر معدل الفقر في البلد بما يقرب من ) ، الريفيةفي  ( ٪63 )و الحضرية

%( يعيشون على أقل من  33.6السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في اليوم و)
اتسمت كينيا، شأنها في ذلك شأن العديد من  ، 2005في اليوم كما هو مبين في عام  يندوالر 

البلدان النامية، بارتفاع معدالت الفقر وارتفاع مستويات االستبعاد المالي، وعلى الرغم من وجود 
عدد كبير من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر، فإن القطاع المالي والمصرفي 

لكن هذا ال يمنع  ، يركز على نطاق ضيق من المنتجات المالية والمصرفية، والعملء كان
الحكومة الكينية والبنك المركزي والشركات وأصحاب المصالح من العمل على تطوير القطاع 

 ,Mugo )المالي والمصرفي بما يلبي احتياجات وتطلعات شرائح المجتمع الكيني
Kilonzo,2017,2 ) . 

شهد النظام المالي في كينيا نموا سريعا، ويتجلى ذلك في وضع استراتيجية تمدد) وقد      
نظام المالي التطوير و ،  تعمل على تحقيق معدالت نمو اقتصادي عاليةو ( 2030 – 2008

إعادة توزيع فروع المصارف في المناطق الحضرية ثم ، وتخفيض نسبة الفقر ،  والمصرفي
مصارف إسلمية للعمل في كينيا  ألربعةلمركزي الكيني، ترخيصاا أصدر البنك احيث ،  والريفية

يعتزم أن يقدم حصرياا  »%( من الديانات وفق ذلك ، أن البنك 15يمثل المسلمون نسبة )  اذ، 
وهذا يمثل رؤية استراتيجيته «  خدمات مالية ومصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسلمية  في كينيا
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،  ن حضوره الدولي للمصارف)جريدة العرب االقتصادية الدوليةالتي تركز على تحسي اكيني
2017  ،http://www.aleqt.com/2017/04/2c.)  

  .2030رؤية كينيا  -3-1-1
إلى  2008من) مدة هي خطة جديدة لتطوير وتنمية كينيا والتي تغطي ال 2030رؤية كينيا      

في العالم و ذات  اا األكثر نمو  لبلدان الصناعية(، فهي تهدف إلى جعل كينيا ضمن ا2030
ك جميع أصحاب را. وقد تم تطوير هذه الرؤية من خلل أش2030الدخل المتوسط بحلول عام 

المصالح في كينيا. وتستند الرؤية إلى ثلثة "ركائز" هي: الركيزة االقتصادية، والركيزة 
ركيزة السياسية. حيث تهدف الركيزة االقتصادية إلى توفير الرخاء و االزدهار االجتماعية، وال

لجميع شرائح المجتمع الكيني ، من خلل برنامج التنمية االقتصادية التي تهدف إلى تحقيق 
% خلل السنوات  25٪ سنويا الى ان يصل 10بنسبة  االجمالي معدل نمو الناتج المحلي

جتماعية تسعى إلى بناء "مجتمع عادل ومتماسك مع المساوات المقبلة ؛ أما الركيزة اال
االجتماعية في بيئة مستقرة وآمنة". كما ان الركيزة السياسية تهدف إلى تحقيق نظام سياسي 

حمي حقوق وحريات كل تديمقراطي يقوم على سياسات قائمة على قضايا تحترم سيادة القانون و 
 The National Economic and Social Council ofفرد في المجتمع الكيني)

Kenya,2007,1). 
للخدمات المالية والمصرفية في وجود قطاع مالي ومصرفي يتسم  2030وتتمثل رؤية عام      

بالحيوية والقدرة التنافسية على الصعيد العالمي والمحلي، و أن تصبح كينيا مركزا للخدمات 
حات قانونية ومؤسسية لجعل القطاع أكثر المالية اإلقليمية من خلل ما يلي: إجراء إصل

تنافسية؛ إصلح القطاع المصرفي لتسهيل االندماج بين المصارف الصغيرة والكبيرة لتصبح اكثر 
قوة؛ وتعميق األسواق المالية عن طريق زيادة رأس المال المؤسسي من خلل صناديق المعاشات 

 ).ادة من المصادر الدولية لرأس المالالتقاعدية؛ وتوسيع أسواق السندات واألسهم، واالستف
Amanja,2025,3)  مما يؤدي إلى تحقيق مستويات عالية من االدخار و االستثمار والودائع

المصرفية من الناتج المحلي اإلجمالي؛ وتخفيض تكاليف االقتراض وتخفيض نسبة السكان 
لدولية؛ ودعم المؤسسات الذين ال يحصلون على تمويل ؛ تسهيل التحويلت المالية المحلية وا

االئتمانية والتعاونية وإصلح صناديق المعاشات التقاعدية، تخفيض نسبة االعتماد على التمويل 
 The National Economic and)رسمي، كل ذلك يصب في تعزيز الشمول المالي الغير 

Social Council of Kenya ,2007 , 11) .القطاع هذه الرؤية هي امتداد لبرنامج تعميق ف
لدعم و تنمية األسواق المالية في كينيا كوسيلة لزيادة  2005المالي والمصرفي في أوائل عام 

الموارد المالية والحد من الفقر. ويهدف هذا البرنامج الذي يعمل بالشراكة مع قطاع الخدمات 
يع المالية والمصرفية، إلى توسيع فرص حصول شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض والمشار 

http://www.aleqt.com/2017/04/2c
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الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والمصرفية، من أجل تحقيق قيمة للقتصاد الكيني من 
 .(CENTRAL BANK OF KENYA, 2016,2)خلل الشمول المالي

 

 

 .تجربة كينيا في الهاتف المحمول -3-1-2

ملت وسيلة لتيسير التعا« أموال الهاتف»أصبح التعامل المالي والمصرفي من خلل      
تجاوزت أرقام الحسابات المالية التي تتبع أرقام الهاتف عدد  حيث،  المالية في الدول النامية

وبالرغم من أن هذا ُيعد خللا في النظام وفقاا للدراسات التي أجريت ،  ، الحسابات البنيكة
ا من وسائل النمو االقتصادي، االقتصادي للدول النامية والذي تم من  ، إال أنه أظهر نوعاا جديدا

خلله تحويل كمي ات  هائلة من األموال من خلل حسابات بنكية تتبع لهواتف محمولة من خلل 
، والتي لم يكن لها وجود حتى مطلع هذا القرن، إال أنها اآلن تتواجد في «خدمات المال المتنقلة»

بل إن عدد نوافذ التبادل  لنقل مليارات الدوالرات شهرياا، عملدولة حول العالم، وُتست 70أكثر من 
المالي التابعة لشركات الهاتف، والتي يستطيع من خللها العملء فتح حسابات ودائع أو سداد 
أو استرداد أموال من خلل هواتفهم النقالة أصبح يتجاوز عدد أفرع البنوك في البلدان النامية 

( . / banking-https://www.sasapost.com/mobile، 23,2016) الحميد،  خاصة
وكل ذلك هو مقدمة ألهمية حسابات المالية عبر الهاتف المحمول بالعالم، فما سنتناوله اآلن 

 توضيح تجربة الهاتف المحمول في كينيا .
"إلى كلمة  M"،ويرمز حرف الـ 2007في كينيا في عام  Pesa-Mتم إطلق برنامج       
"Mobile " أي الجوال وكلمة"Pesa  تعني "مال" باللغة السواحيلي. وكان الهدف من هذا النظام"

ف اتفي األصل هو إتاحة الفرصة للمقترضين لسداد القروض متناهية الصغر عن طريق اله
داد عبر المحمولة وبصفة عامة تحويل األموال ، وثم أصبح برنامج إم بيزا فيما بعد هو نظام الس

 (.8، 2016الهاتف المحمول) اتحاد الصناعات المصرية ، اتحاد بنوك مصر ، ،
« أموال الهاتف»، والتي ُتعد إلى حد بعيد قصة نجاح « إم بيزا »يظهر في كينيا خدمات       

ا. ففي أوائل  كينيا « فودافون »بالتعاون مع « سفاريكوم»أطلقت شركة  2007األكثر وضوحا
أشهر فقط أصبح هناك ما يتجاوز المليون عميل  6للتعاملت المالية، وخلل خدمة إم بيزا 

                                                             
 «هاتف ا يمتلك شخص ألي المتاحة المالية المعامالت خدمات إلى يُشير مصطلح فهو ,«بالهاتف الدفع» أو «فالهات أموال ,  بما نقاال 
 سداد أو استالم المستهلك وبإمكان .التقليدية البنوك مؤسسات إطار في مالية تعامالت أو بنكية, حسابات لديهم ليس الذين ذلك في

 المدفوعات وسداد الحكومية والوكاالت التجارية الشركات تشمل الكيانات من واسعة لمجموعة لالمحمو الهاتف طريق عن األموال
 هذه وتشمل.  المصرفية بالحسابات المتنقلة األموال خدمات تربط أيضا   أخرى مالية خدمات وتقدم.  الخدمات لمقدمي الشهرية
 واالئتمان الصغر المتناهي االدخار وخدمات المصرفي والحساب لةالمتنق األموال خدمات حساب بين التحويل عمليات إنجاز الخدمات
 والتأمين

https://www.sasapost.com/mobile-banking/
https://www.sasapost.com/mobile-banking/
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( وهي أكثر األمثلة /banking-https://www.sasapost.com/mobileنشط،)الحميد ، 
محمول حتى اآلن. ففي نجاحا في هذا النهج )أو أي نهج( لخدمات األموال عبر هاتف ال

وكيل.  3000مستخدم وحوالي  ليون ( م2.7شهرا من إطلقها، كان لدى إم بيزا ) 15غضون 
وكيل وقد  21000عميل وأكثر من  يون ( مل13. 5،كان لدى إم بيزا ) 2010وبحلول نوفمبر 

من  (%40، حيث كان ) تجاوزت إم بيزا نطاق انتشار جميع الخدمات المالية األخرى في كينيا
. وفي واقع األمر، أطلق بنك العدالة 2009جميع البالغين يستخدمون هذه الخدمة بحلول عام 

في شراكة مع سفاريكوم خدمة مصرفية جديدة تابعة لخدمة إم بيزا تحمل اسم) إم ـ كيشو( 
مصممة خصيصا للعملء الذين ال يتعاملون مع البنوك وبدون رسوم فتح الحساب )باين ، 

 (. 2، 2010كومار، 
% من عوائل األسر من خارج 86ُوجد أن حوالي  2011بينما في مسح أجري عام     

العاصمة نيروبي يتبادلون التعاملت المالية من خلل خدمات إم بيزا . و قد بلغ عدد العملء 
( مليون عميل قاموا بتحويل مبالغ مالية ٢٠١٢بيزا" في نهاية ) آذار ، -النشطين لدى شبكة إم 

كيني في الشهر . وترتبط شبكة إم بيزا ، التي يتجاوز عدد  ( مليار شلن٥٦رت قيمتها ب )قد
( مصرفاا ويمكن الوصول ٢٥( وكيل، ب )الف ٣٧وكلئها لتقديم خدمات األموال المتنقلة أكثر )

وتقوم خدمات التوزيع لديها على قوة بيع  األلي، ( جهاز من أجهزة الصرف٧٠٠إليها عبر )
وقد ارتفعت نسبة السكان الكينيين  ،جميع أنحاء البلد  منتشرة في بيع نقطة الف( 37)تتألف من

( إلى حوالي ٢٠٠٧%(  في عام) 20الذين يمكنهم الوصول إلى حسابات مصرفية تجارية من)
%( في غضون خمس سنوات، ويعود الفضل األكبر في ذلك إلى انتشار الخدمة المصرفية  ٥٠)

اتف المحمولة. وال تزال خدمة إرسال الحواالت المحلية عن طريق الهاتف المتاحة عن طريق الهو 
بيزا، لكن من المتاح أيضاا استلم  -المحمول بين المستهلكين تحتل الصدارة على منصة إم 

حواالت دولية من جميع أنحاء العالم عن طريق شركة "ويسترن يونيون". وتجدر اإلشارة بوجه 
بيزا وحدها من معاملت محلياا داخل كينيا يفوق ما تنجزه شركة  -خاص، إلى أن ما تنجزه إم 

 ( .11، 2015)االونكتاد ، ويسترن يونيون على صعيد العالم 
مليون كيني  17 ان مستخدمي خدمة او نظام )الهاتف المحمول( قد وصل عددهم الى     

لألشخاص فرصة  رنامجهذا الب قد أتاح )ثلثي السكان البالغين( وذلك 2013في عام  تقريباا 
مكنهم من سداد القروض، ودفع وهو ما ،  تحويل األموال عن طريق استخدام هواتفهم المحمولة

وإقباال كبيراا حتى في المناطق الريفية ،الفواتير، وصرف الرواتب ،  وقد شهد هذا البرنامج نجاحاا ا
نجاح الذي حققه خلل اقل فاصبح هو الوسيلة االولى لتحويل االموال في كينيا، وذلك بسبب ال

ويعتبر ذلك خطوة هامة في  ،%( من التحويلت من خلله50)تحويل   حيث تممن سنتين، 
                                                             

 العملة الكينية الرسمية 

https://www.sasapost.com/mobile-banking/
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طريق تعميم التعاملت غير النقدية والوصول إلى تطبيق سياسة اقتصاد غير نقدي متكاملة على 
وتماشياا مع هذا  .المستوى الوطني من خلل تفعيل السياسات التي تشجع المعاملت اإللكترونية

االتجاه، صدرت العديد من كروت الدفع اإللكتروني المدفوعة مقدماا لتمكين المواطنين من سداد 
قيمة النقل العام وغيرها من الخدمات. وعلى هذا األساس أعلنت مؤسسة موسوني للتمويل 

حصرياا أي  أنها ستقوم بتقديم خدماتها عبر المدفوعات غير النقدية" Musoni" متناهي الصغر
ثم تقوم بتلقي أقساط  Pesa-M أنها ستودع القروض الممنوحة لعملئها من خلل حساباتهم مع

، ونرى أهمية مثل هذا القروض في  Pesa-M القروض من عملئها عن طريق حساباتهم مع
الوصول إلى تنمية مستدامة دون االعتماد على البنوك والحسابات البنكية للوصول إلى الشمول 

اذ وصل عدد   (.2016،17)اتحاد صناعه المصرية ، لمالي ألكبر عدد من المواطنين ا
من ثم و  ،مليون شخص 11.5بيزا وغيرها من الخدمات المتنقلة الى  -مستخدمي خدمة إم 

%(  38انخفضت النسبة المئوية للبالغين المستبعدين من القطاع المالي والمصرفي الرسمية من )
 .( 14،  2015، االونكتاد)  2013%( في عام 24الى ) 2006في عام 

 عوامل نجاح خدمة الهاتف المحمول -3-1-3
كينيا في حشد قوة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول  لحصول شرائح  تاستطاع     

 لتخطيالمجتمع الكيني على حساب مصرفي إلنجاز معاملته المالية ، ولتحقيق قفزة نوعية 
على نجاح خدمة الهاتف المحمول في ت لي ،حيث توجد عدة عوامل ساعدعقبات الشمول الما

 .  (Rosengard,2016,20):  وهي كينيا
الحاجة الكبيرة والطلب الفعال بين شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض للحصول على  -1

 . توصيل جديدة أكثر سهولة وبأسعار معقولة للخدمات المالية قناة 
تغلل وفورات الحجم ، فضل عن شبكة اتصاالت الكترونية كثافة سكانية كافية الس -2

 .ة، كل ذلك ساعد في إنجاح هذه الخدمة واسع
وعندما  ( على السوق ،Safaricom’sهيمنة إحدى شركات االتصاالت سفاريكوم ) -3

ق مع يتنسال، بدال من  عليها التنسيق مع هذه الشركة ، سهل Pesa-Mأطلقت شركة 
استخدام في مجال ال عَ س  هذا وَ و ى األقل حصة بالسوق، شركات االتصاالت األخر 

 . الهواتف الذكية للخدمات المالية عبر اإلنترنت
  . مةئومل اوموثوق به ةتوفير منتجات مالية ومصرفية آمن -4
كانت خدمة  -عدم وجود خدمات مالية ومصرفية بديلة قابلة للمقارنة بأسعار تنافسية  -5

 . ن وسائل التحويل األخرى بيزا(  أقل تكلفة بكثير م-)إم
التعاون فيما بين )الحكومة والبنك  لقد ساهم وجود بيئة تنظيمية متكاملة من خل -6

المركزي الكيني وشركات االتصاالت والهيئات المنافسة في كينيا(،فضل عن االستقرار 
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 درجة األولىالفي نجاح استراتيجية الشمول المالي باالعتماد ب ي،السياسي واالقتصاد
  على خدمة الهاتف.

 .( في االقتصاد الكينيM-PESAبيزا ) -أهمية  دور خدمة إم-3-1-4
%(، وقد  50خدمة الهاتف المحمول في كينيا بزيادة نسبية الشمول المالي الى ) تساهم     

ازداد عدد الكينين الذين شملهم النظام المالي رسميا في السنوات العشر األخيرة. وقد تم إدراج 
الذي كانت )  2013، قياسا بعام 2016٪( من الكينين رسميا في عام 75.3من )أكثر 
، إلى أكثر من  2016٪( في عام 17.4٪ (. وقد انخفض االستبعاد المالي بنسبة) 66.8

 . (Financial Sector Deepening Foundation , 2016, 2)  2006النصف منذ عام 
لنظام المالي الكيني لتحويل األموال عبر الهاتف تشير التقديرات إلى أن الوصول إلى ا     

( أدى إلى زيادة في مستويات استهلك الفرد،  M-PESAبيزا ) -المحمول والمعروف باسم إم
% من األسر الكينية، للخروج من الفقر. وتظهر 2ألف من األسر الفقيرة ، أي  194ورفع 

سها النساء، ويبدو ان التغيير نابع اآلثار، وهي أكثر وضوحا لدى األسر المعيشية التي ترأ
باألساس من التغير في السلوك المالي وباألخص فيما يتعلق بزيادة المرونة المالية واالدخار 

مثال حرية اختيار المهنة خاصة بالنسبة للمرأة، التي انتقلت من الزراعة  -ونتائج سوق العمل 
لة من كفاءة تخصيص االستهلك على مر زادت األموال المتنق لذلكإلى األعمال التجارية  ، و 

الزمن ، وكذلك تخصيص العمالة على نحو فعال، مما يؤدي إلى تخفيض ملموس في مستوى 
ــع المنصة التكنولوجيــة للهواتــف ي. توس(Suri, and Jack, 2016, 1288)الفقر في كينيا 

يات )منتجـات مثـل المتنقلة الخاصة بالتحويلت من شخص إلى شخص، والمدفوعات، والتسو 
MPesa  ( مـن إجمالي  4.5صلـت قيمـة هـذه المعاملت إلى مـا يعـادل) قد ( في كينيـا، و %

 (2016،15الناتج المحلي بالقيمـة السـنوية في اليوم)إندونغو، وأخرون، 
ؤثر بشكل إيجابي على المستوى االقتصادية للمجتمع الكيني، سواء ( ت M-PESA) إن      

بيزا  -ستخدمين او غير المستخدمين للهاتف المحمول، ويمكن توضيح أهمية الدور) إم ن الماك
( في دعم األنشطة االقتصادية و لمجتمعات المحلية باالتي: سرعة  تداول األموال؛ وسهولة 

والتعليم والصحة ، )المأكل الملبس والسكن  :األمن الغذائي مثلو حماية  األموال؛ و المعاملت ؛ 
سع األعمال؛ وتراكم رأس المال االجتماعي؛ وزيادة فرص العمل؛ وتراكم رأس المال (؛و تو 

على فتح الحسابات  إقبالهمزيادة  إلىخدمة الهاتف النقال شرائح المجتمع  ْت المصرفي: دفع
 (.Epper, and John,2014 ,23-14توسيع األعمال التجارية وتحسينها)لالمصرفية 
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 في الشمول المالي بة األردنتجر المبحث الثاني: 
الحكومة األردنية بالشمول المالي منذ عدة سنوات وعملت العديد من الكيانات  التزمت      

الوطنية والدولية معا من أجل تطوير نظام بيئي مالي متكامل في األردن. وبدءا من عام 
اء إطار تنظيمي قوي ، اتخذ البنك المركزي األردني زمام المبادرة وتم التركيز على بن2013

، 2016وبيئة مواتية للمالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي لجميع األردنيين. وفي عام 
. وتدعو 2020-2018أعلن البنك المركزي رؤيته للستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 

ونية التي تستهدف النساء الرؤية إلى زيادة التثقيف المالي، وحماية العميل، والمدفوعات اإللكتر 
واللجئين والشباب وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل تنفيذ االستراتيجية للشمول 

البنك المركزي األردني بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الخاص  قامالمالي، 
ر الستة للستراتيجية من تم تشكيل مجموعات عمل حول العناصو والعام، والمجتمع المدني. كما 

 (.  www.cgap.org، 2017/ 3أجل العمل مع كل من اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية)البهو،
تم التحرك قدما ووضع حجر األساس للبدء بالعمل في  2016ومع نهاية شهر أيلول/      

فرق عمل منبثقة عن هذه اللجنة  بحيث  ةوذلك بإطلق ستاالستراتيجية الوطنية للشمول المالي 
تغطي عدة محاور أساسية: أنظمة المدفوعات اإللكترونية، التمويل األصغر، تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات 

عداد وثيقة الرؤيا االستراتيجية للشتمال المالي في حيث قامت هذه الفرق بإ ،ومؤشرات األداء
( والتي تم اطلقها خلل المؤتمر  Vision Document – Policy Statementاالردن )

اإلقليمي الثاني الذي تم تنظيمه من البنك المركزي األردني وصندوق النقد العربي بالتعاون مع 
تمثل هذه الوثيقة خارطة الطريق والحجر األساس  (، حيثGIZالوكالة األلمانية للتعاون الدولي )

لرسم وأعداد االستراتيجية الوطنية للشمول المالي بشكل يهدف الى تحسين الرفاه االجتماعي بما 
 البنك المركزي األردني، محاور االجندة الوطنية والتوجهات االستراتيجية للمملكة)مع يتوافق 

http://www.cbj.gov.jo/Page.) 
 ( 2020- 2018المالي )  شمولرؤية االستراتيجية الوطنية لل -3-2-1

أهمية الشمول المالي على المستوى االقتصادي واالجتماعي، ودوره في  بق بيناسفيما      
ذات األسواق  دفع صانعو السياسيات النقدية والمالية في الدولمما التنمية المالية المستدامة، 

http://www.cgap.org/
http://www.cbj.gov.jo/Page
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النامية والناشئة، على تبنى موضوع الشمول المالي كأولوية ضمن سياساتهم وأهدافهم لتحقيق 
 النمو الشامل والمستدام.

دركت األردن بأن الشمول المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أومن هذا المنطلق،        
ة األردنية على بناء بنية تحتية متينة الحكوم مدتالنمو الشامل والمستدام في المملكة حيث ع

وقد  ، وقوية باإلضافة إلى وضع األطر التشريعية والقانونية اللزمة لتحقيق نظام مالي شامل
فيها شركاؤه من القطاعيين  هيساندو خذ البنك المركز األردني الدور القيادي في هذه العملية أ

وتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسة التي  بما يضمن التنسيق والتعاون في وضعو العام والخاص 
وقد تم تحديد خمسة محاور رئيسية للستراتيجية الوطنية للشمول  ، تعزز من الشمول المالي

خدمات ؛ و المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ وحماية المستهلك الماليةو  ؛: التثقيف المالي  المالي
ان تكون و ، تجميع البيانات وقياسها وتحليلها والمدفوعات الرقمية. باإلضافة إلى؛ التمويل الصغر

بناء قاعدة بيانات تدعم  وذلك يتم من خللأهداف خاصة بالشمول المالي مبنية على الحقائق ، 
،   2017/ 3لضمان دقة تطبيق األهداف ووضوح الرؤية لكل محور)البهو، المحاور الخمسة

www.cgap.org). 
ن نسبة الشمول أل، في األردن  شمول الماليلوطنية ل انبثقت الحاجة إلى وضع استراتيجية      

ما قورنت بالبلدان األخرى  إذ% ( وهي نسبة متدنية  24. 60المالي للبالغين في األردن بلغت) 
راء في األعلى بين النظ أنهاعلى الرغم من و ،  الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم

-2018المقبلة )  لثلسنوات الثااستراتيجية  إال أن،  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
من البالغين  المخدومة مالياا  ( سوف تركز بالدرجة األولى على الفئات المستبعدة وغير 2020

الشباب متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفئة الذوي الدخل المتدني والمهمشين، والمشاريع و 
وتقوية العلقة بين  إنشاءتعمل هذه االستراتيجية على و  والنساء وغير األردنيين واللجئين.

علنتها الجمعية العامة أ والتي  2030الشمول المالي وأهداف التنمية االجتماعية المستدامة لعام 
 (. pdf.(http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3emR،2016البنك المركزي األردني ،)ألمم المتحدة ل

ومن أجل تحقيق ذلك، قام البنك المركزي األردني بتحديد تسعة أهداف في إطار إعلن مايا 
 .( www.cgap.org ،  2017/ 3)البهو ،:وتشمل

المالي بحلول نهاية عام لشمول وضع اللمسات األخيرة على مشروع االستراتيجية الوطنية ل -1
2017 

المبادئ التوجيهية الشاملة لحماية المستهلك لكل من الخدمات المالية الرقمية  صياغة -2
 2017ومؤسسات التمويل األصغر خلل الربع األول من 

مواصلة إدراج برنامج التعليم المالي في المناهج المدرسية األردنية القائمة من الصف السابع  -3
 2020إلى الصف الحادي عشر بحلول عام 

http://www.cgap.org/
http://www.cgap.org/
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9).pdf
http://www.cgap.org/
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 2018قابلية التشغيل البيني بين أنظمة المدفوعات في المملكة بنهاية تعزيز  -4
 ضمان نمو فعال ومسؤول في قطاع التمويل األصغر كجزء من النظام المالي الرسمي -5
 توفير للجئين ولغير المواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية -6
 تية للخدمات المالية الرقميةضمان توفير بيئة تشريعية وتنظيمية موا -7
المالي لتتلءم مع مؤشرات التحالف العالمي  شمولتحسين عملية جمع البيانات وقياس ال -8

  2018للشمول المالي بحلول عام 
 25.000سنة( في األردن إلى  22-15زيادة وصول الخدمات المالية للشباب )فئة عمرية  -9

 .2020شابا وشابة سنويا بحلول عام 
 في األردن سياسة و برنامج تعزيز الشمول المالي -3-2-2

برامج تجاه تحسين وتفعيل بيئة السياسات و القام البنك المركزي األردني باتخاذ العديد من      
ملئمة للشمول المالي فقد جاء إصدار نظام شركات التمويل األصغر ليشكل مرجعية قانونية 

، مما سيعزز من فرص الشركات  زي على هذا القطاعلإلطار التنظيمي والرقابي للبنك المرك
يدرس البنك المركزي توسيع رقابته و متناهية الصغر والصغيرة بالحصول على التمويل، كما 

لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية األخرى، هذا باإلضافة إلى تعزيز حماية المستهلك 
ع، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المالي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتم

إدراج مادة الثقافة المالية المجتمعية كمادة مستقلة ضمن مناهج وزارة التربية  و ومؤسسة إنجاز
البنك المركزي دوراا مهما ومفصليا يتمثل بتطوير نظام المدفوعات الوطني عبر وقد أدى  والتعليم.

حصيل الفواتير الكترونيا و نظام الدفع بالهاتف النقال لما دفع كنظام عرض وتال أنظمةاستحداث 
السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات المالية والمصرفية  إلىله الشأن الكبير في الوصول 

الرئيسة دون تكبد عناء وتكلفة الوصول واستخدام الوسائل المالية والمصرفية التقليدية؛ مما يسهم 
جانب  إلىمصرفيين الفاءة المالية وتخفيض الكلف وخدمة العملء غير بشكل فعال في رفع الك

لخدمة اللجئين وغير  كافةذلك يعمل  البنك المركزي األردني بالتعاون مع الجهات الدولية 
األردنيين المقيمين في األردن لما له من اثر اجتماعي واقتصادي كبير في تحسين المستوى 

كما وسيكون لشركة المعلومات االئتمانية  ،كريمة لهم  ةفير حياالمعيشي لهذه الفئة وضمان تو 
أثر إيجابي على زيادة فرص الحصول على التمويل،  15/12/2015التي تم ترخيصها بتاريخ 

تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعي  من ثم  مما يساعد على تعزيز الشمول المالي و 
 http://www.cbj.gov.jo/Pagesدني ، )البنك المركزي االر  في األردان

viewpage.aspx?pageID=28/ .) 
 
في االردن: ة الستراتيجية الشمول الماليالمحاور الرئيس -3-2-3  

http://www.cbj.gov.jo/Pages/%20viewpage.aspx?pageID=28
http://www.cbj.gov.jo/Pages/%20viewpage.aspx?pageID=28
http://www.cbj.gov.jo/Pages/%20viewpage.aspx?pageID=28
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ة ملئمة للشمول المالي، اتخذ البنك المركزي األردني خطى عديدة تجاه تحسين وتفعيل بيئ    
حيث يؤمن البنك المركزي بأن توسيع الشمول المالي بشكل مدروس وحصيف وتوفير البنية 
التحتية اللزمة له يدعم النمو الشامل والمستدام و يعزز االستقرار المالي واالقتصادي 

لتعزيز الشمول واالجتماعي في المملكة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف فإن سياسة البنك المركزي 
 سيتم توضيح هذه المحاور بشي من التفصل باالتي :  المالي ترتكز على عدة محاور ،

تحسين الوصول الى التمويل خاصة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة :  -1
حرص البنك المركزي األردني على دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

(MSME'sلما له ) ذه الشركات من دور حيوي في دعم النمو االقتصادي وتخفيف البطالة
بالتعاون مع الوزارات المعنية  2013قام البنك المركزي األردني منذ عام لذلك ومحاربة الفقر؛ 

تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة  حشدومؤسسات تمويل دولية وإقليمية ب
ضلا عن ضمانات للقروض الممنوحة. كما قدم البنك المركزي برامج منافسة وآلجال مناسبة ف

تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات )بما 
برامج وصناديق  كإنشاءفيها الشركات الصغيرة والمتوسطة( وقام بالعديد من المبادرات الحكومية  

اثر كبير في تعزيز خطط الشمول المالي)البنك المركزي األردني للتنمية لما له من 
s/viewpage.aspx?pag. http://www.cbj.gov.jo/Page ). 

يولي  األردني : اخذ البنك المركزي الثقافة المالية والمصرفية )محو األمية المالية( نشر  -2
موضوع الثقافة المالية اهتماماا بالغاا نظراا ألهميته في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي 
واالجتماعي، وبادر البنك المركزي األردني بإطلق مشروع لنشر وتعميق الثقافة المالية 

ية الوصول الى الخدمات المالية والمصرفمن  وذلك بهدف تمكين المواطن األردني والمصرفية،
) البنك المركزي تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي واالجتماعيو 2مها بشكل كفؤ،اواستخد

يمكن توضيح  و.( http://www.cbj.gov.jo/Pages /viewpage.asp2األردني ، 
 :هدفة باالتي أهداف مشروع التثقيف المالي والقطاعات المست

إلى نشر الثقافة المالية المجتمعية في جميع  رئيسيهدف المشروع بشكل  أهداف المشروع: -1
إدراك المبادئ والمفاهيم األساسية  قطاعات المجتمع األردني، بحيث ُيمكن المواطن األردني من

ها بالشكل إدارة مدخراته وممتلكاته الشخصية واستثمار وفي ؛  في المجال المالي والمصرفي
زيادة فرص االستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلت المالية التي تقدمها وفي ؛  األمثل

زيادة الشمول المالي وتعزيز االستقرار المالي واالقتصادي و ؛  البنوك والمؤسسات المالية
 . واالجتماعي في المملكة

سة في المجتمع، من خلل إن المشروع يستهدف عدة قطاعات رئي القطاعات المستهدفة: -2
عدة برامج، حيث تم البدء بالبرنامج الرئيسي المتمثل بالتعليم المالي في المدارس وذلك بالتعاون 

http://www.cbj.gov.jo/Page%20s/viewpage.aspx?pag.
http://www.cbj.gov.jo/Page%20s/viewpage.aspx?pag.
http://www.cbj.gov.jo/Pages%20/viewpage.asp2
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منهاج  المع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز مؤسسة أردنية غير ربحية، وقد تم البدء بتدريس 
برنامج التعليم المالي في المدارس، ،علوة على  ( 2016/ 2015)اعتبارا من العام الدراسي 

: التعليم المالي في تيفإن المشروع سيشمل في المستقبل عدة برامج أخرى، وعلى النحو اال
مؤسسات التعليم العالي؛ نشر الوعي المالي من خلل وسائل اإلعلم؛ الثقافة المالية لتطوير 

للمرأة والمجتمعات الريفية؛ التعليم المالي األعمال؛ التعليم المالي في مكان العمل؛ التعليم المالي 
 (12، 2015،  مركزي األردنيالالبنك  المالي، اإللكتروني. ) تقرير االستقرار

وفي اطار حرص البنك المركزي االردني على تعزيز مبادئ : حماية المستهلك المالي -3
طاع المصرفي ويسهم في الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملئها بما يعزز تنافسية الق

حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة  والمخاطر القانونية  والذي يعزز من 
 ( : 13، 2015تقرير االستقرار المالي ،) يأتي الشمول المالي ، فقد قام البنك المركزي بما

اريخ ( ت56/2012إصدار "تعليمات التعامل مع العملء بعدالة وشفافية" رقم ) -1
 . 2013والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر أيار/ 31/10/2012

استحداث دائرة تعنى بحماية المستهلك المالي ووضع االطار المؤسسي لها وبحيث تتولى  -2
العمل على زيادة وعي الجمهور باألنشطة المصرفية والمالية ووضع الضوابط اللزمة لتعزيز 

 الشفافية والعدالة.
: باشر البنك المركزي األردني بعملية ة التحتية الالزمة لتعزيز الشمول الماليتوفير البني -4 

تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي. حيث قام البنك المركزي وبالنيابة 
عن الحكومة بطرح اإلصدار األول من السندات الحكومية الموجهة لألفراد تحت مسمى "سندات 

لألفراد" وسُيعزز طرح سندات االدخار من الشمول المالي ، حيث أنه من شروط  االدخار
المشاركة في االكتتاب وجود حساب بنكي للفرد. كما قام البنك المركزي  بعملية تطوير وإعادة 
هيكلة لنظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في األردن والشركاء ذوي 

 االستقرار تقرير)ليهدف هذه العملية وضع األطر القانونية الشاملة لتعزيز الشمول الماالعلقة، وت
 .(12 مصدر سبق ذكرة، األردني، المركزي  البنك المالي،

قام البنك المركزي بالعمل على إيجاد اإلطار التشريعي شركة المعلومات االئتمانية :  -5
بادل المعلومات االئتمانية حيث تم إصدار "قانون والقانوني اللزم لعمل الشركات التي تعنى بت

، رقم  2010الجريدة الرسمية األردنية ، ) 2010( لسنة  15المعلومات االئتمانية" المؤقت رقم) 
( . و"نظام شركات http://www.cbj.gov.jo/uploadslaw.pdf  3071الصفحة: 

، ووفقاا لهذه المرجعيات القانونية فقد أنيط بالبنك  2011( لسنة 36معلومات االئتمانية" رقم )ال
المركزي األردني مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة واإلشراف عليها وتنظيم 

(.ومن  www.cbj.gov.jo/uplreg.pdf، 3746، 2011أعمالها )الجريدة الرسمية األردنية، 

http://www.cbj.gov.jo/uploadslaw.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uplreg.pdf
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المتوقع أن يكون إلنشاء هذه الشركة انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز 
 االستقرار المالي.

 مظلته بتوسيع استراتيجي قرار باتخاذ المركزي  البنك قام األصغر: التمويل قطاع تطوير  -5
 األصغر التمويل نظام على الوزراء مجلس وافق حيث األصغر، لالتموي قطاع لتشمل الرقابية

)البنك المركزي ،(1/6/2015من ) نافذا أصبح الذي (0152) لعام (5) رقم
 (.   .http://www.cbj.govاالردني،

 ألردنا المالي في واقع الشمول -3-2-4
( من سكان األردن  60أن حوالي) % ، 2015في عام  مؤشرات الشمول المالي بينت      

( سنة لديهم حساب بنكي وهي نسبة مقاربة للمتوسط  80-18البالغين ضمن الفئة العمرية )
 90العالمي إال أنها مازالت أقل من الدول المتقدمة التي تصل النسبة لدى بعضها إلى حوالي )

% ( 9% ( ممن ال يمتلكون حسابا بنكيا ال يثقون بالبنوك و)  22ينت الدراسة أن ) % (، وب
لمعتقداتهم الدينية، أما بخصوص الوصول للتمويل فإن النسب مازالت متواضعة، حيث بينت 

%(  17الدراسة أن نسبة األفراد المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل األصغر تبلغ حوالي) 
% ( من تسهيلت البنوك وهي  7.3الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي ) ، فيما تبلغ حصة

 20قورنت بمتوسط النسبة لدى االقتصادات المتقدمة والذي يبلغ حوالي)  أما إذ نسبة متواضعة
 Arab Monetary)(  للوقوف بشكل تفصيلي على واقع الشمول المالي في األردن %25  -

Fund (AMF),2016, 34) . 
% ( وهي نسبة منطقية  62بة المواطنين البالغين الذين يملكون حسابا بنكيا تبلغ) نس إن -1

وجيدة ومساوية تقريباا للمتوسط العالمي مقارنة مع ما كانت تشير إليه الدراسات القديمة 
%( إال أن النسبة في األردن ما زالت أقل من الدول المتقدمة التي تصل فيها إلى 25حوال)

 %(90 -% 80حوالي) 
لعدم حاجتهم تعود هذه النسبة %( من الذين ال يمتلكون حسابات بنكية 69) إن نسبة -2

%( 9يعود إلى عدم ثقتهم بالبنوك و)  منهم%(  22) وان للخدمات المالية المقدمة من البنوك، 
 لمعتقداتهم الدينية.

ألصدقاء أو اقترضوا من العائلة أو ا 2015حوالي نصف الذين اقترضوا خلل العام  إن -3
مصادر غير رسمية والنصف اآلخر اقترض من البنوك ومؤسسات التمويل األصغر، وبشكل 

 17عام فإن نسبة الحاصلين على قروض من البنوك ومؤسسات التمويل األصغر تبلغ حوالي) 
 ( 80-18من المواطنين ضمن الفئة العمرية)  % (

                                                             
 األصغر التمويل"بـ الخاص الرابط على بالضغط المعلومات من انظر لمزيد ".php?mehttp://www.cbj.gov.jo/arabic/pages 

http://www.cbj.gov.jo/Pages/%20viewpage.aspx?pageID=28
http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php?men16
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لم %( 9)وان حاجتهم للقتراض، %( من غير المقترضين لم يقترضوا لعدم  75) إن  -4
شروط االقتراض وتكاليفه، وأفادت النسبة المتبقية أن األسباب تعود إلى يقترضوا بسبب 

 .المعتقدات الدينية أو عدم القدرة على اإليفاء بااللتزامات
 .%( 53فقد بلغت النسبة ) فيما يخص نسبة من يمتلكون بطاقة ائتمان -5
%(  35لقون الرواتب انهم يتلقوا من خلل حساب بنكي، وحوالي )%( من الذين يت 64أفاد) -6

 نقد اا 
بلغت نسبة من يمتلكون بوليصة تأمين صحي سواء حكومي أوخاص أو تأمين وكالة حوالي) -7

74 )% 
٪ ( من النساء في 90دور المرأة في االقتصاد األردني، حيث أوجدت أبحاث اليونسكو أن) -8

٪ ( من جميع 50سنة يتعلمن القراءة والكتابة، و) 24و  15ن بين األردن ممن تتراوح أعماره
أن  2014الطلبة الملتحقين بالجامعات األردنية من النساء، وجدت غلوبال فيندكس في عام 

٪ ( من النساء 10٪( من النساء في األردن لديهم حساب في مؤسسة مالية رسمية، و)36)
 اقترضن من مؤسسة مالية.

، وبدأ 2014عام  JoMoPayاألردني قد أطلق منصة الدفع بالهاتف النقال  البنك المركزي  -9
العمل بشكل أولي على النظام من قبل الشركات المالية المرخصة في النصف الثاني من عام 

 JoMoPay- Jordan. حيث تم إدخال وتطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال )2016
Mobile Paymentصال الخدمات المالية للمواطنين غير البنكيين بسهولة ( لما له أهمية في إي

وقال البنك المركزي األردني في أول تقرير له حول  ويسر، وتعزيز الشمول المالي في المملكة؛
 2016التداول عبر نظام الدفع بالهاتف النقال إن حركات الدفع بلغت في نهاية عام 

وكالة األنباء األردنية )بترا(، ينار)ألف د 182(حركة بقيمة إجمالية بلغت 8181حوالي)
13/6/2017  ،http://www.petra.gov.jo/public_tails .) 
يتكون النظام المصرفي األردني من البنك المركزي األردني وخمسة وعشرين بنكاا منها  :  -10

ربع بنوك إسلمية )ثلثة منها أردنية وبنك أجنبي(؛ ثمانية بنوك ( بنكاا أردنياا تجارياا؛ ا 13)
(. وتتكون شبكة الفروع 17، 2016بنوك عربية( ، )جمعية البنوك في األردن ،  6أجنبية )منها 

فقد بلغت  من ثم،و  2014فرعاا( منتشرة في المملكة كما في نهاية عام  770لهذه البنوك من) 
(  نسمة لكل فرع كما في نهاية عام 8669وع البنوك حوالي) نسبة عدد السكان إلى عدد فر 

، وهو ما 2014( جهازاا في نهاية عام  1434أما عدد أجهزة الصراف اآللي فقد بلغ)  2014
 نسمة لكل جهاز. 4655يشكل 

 786الى   2014فرعاا في  نهاية عام  770ارتفع عدد فروع المصارف العالمية في األردن من 
% . وقد بلغ عدد فروع المصارف  2.1،وبنسبة ارتفاع بلغت  2015ة عام فرعاا في نهاي

http://www.petra.gov.jo/public_tails
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فرعاا للمصارف  141% من أجمالي عدد الفروع ( و  73.32فرع )  592التجارية األردنية 
فرعا تابعا للمصارف التجارية األجنبية  53% من أجمالي عدد الفروع ( و  17.94اإلسلمية )

أما الصرافات  .(25، 2016، )جمعية البنوك في األردن ، من أجمالي عدد الفروع (  6.74)
جهاز في عام  1434اآللية قد ارتفع عدد أجهزة الصراف األلي التابعة للبنوك داخل األردن من 

% . وقد بلغ عدد أجهزة  3.8، وبنسبة ارتفاع بلغت  2015في عام  1488الى  2014
عدد  إجمالي% من  75.3ازاا )  بنسبة جه 1120الصراف األلي للبنوك التجارية األردنية 

جهازاا ) بنسبة  297األجهزة ( ، وفيما بلغ عدد أجهزة الصراف األلي التابع للبنوك اإلسلمية 
جهازاا  71% من أجمالي عدد األجهزة (  وبلغ عدد األجهزة التابعة للبنوك التجارية األجنبية  20

 .( 26ية البنوك في األردن، مصدر نفسة، % من أجمالي عدد األجهزة (، )جمع 4.8) بنسبة 
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 تجربة المغرب في الشمول الماليالمبحث الثالث: 
، وتندرج في إطار 2007يعود تاريخ التجربة المغربية في مجال الشمول المالي إلى سنة      

نية، والتطوير المتكامل استراتيجية أكثر شموال، تروم في نفس الوقت تطوير السوق البنكية الوط
، ومنذ ذلك التاريخ، تم إحراز تقدم هام في مجال 2020للقطاع المالي والمصرفي في أفق سنة 

الشمول المالي خلل السنوات األخيرة، حظي على الخصوص بإشادة البعثة األخيرة للبنك الدولي 
. ومن جهة 2015في ولصندوق النقد الدولي في إطار برنامج تقييم القطاع المالي المنجز 

أخرى، فقد أعلن البنك منذ البداية، وبشكل واضح، عن التزامه بإرساء وتطوير أسس سليمة 
ومتينة من أجل مالية مسؤولة تستفيد منها مختلف فئات السكان. وجددة التزامها في إعلن مـايا، 

لي. وقد عمل بنك في كواال المبور، أثناء انعقاد قمة التحالف من أجل الشمول الما 2016سنة 
المغرب على األبعاد الخمسة المبينة وهي : تطوير نسبة االستفادة من الخدمات البنكية؛ تشجيع 
التثقيف المالي؛ تحفيز المنافسة وحماية الزبائن؛ تطوير قطاع القروض الصغرى؛ وضع مؤشرات 

 (.  http://www.bkam.ma/ar/c8،قياس)البنك المركزي المغربي
 ( 2015-2013االستراتيجية الوطنية للتعليم والشمول المالي ) -3-3-1

تم تأسيس المؤسسة المغربية للتعليم المالي لتقوم بإنشاء وتطبيق االستراتيجية الوطنية       
م والخاص للتعليم والشمول المالي، وهي مؤسسة غير ربحية تضم جهات متعددة من القطاع العا

ومن أهم هذه الجهات:  بنك المغرب، ووزارة التعليم، و وزارة االقتصاد والتمويل، وسوق كازابلنكا 
المالي، واالتحاد العام للشركات المغربية، ومجلس أخلقيات األوراق المالية، وجمعية المصارف 

رفع مستوى الشمول ويتم إدارة هذه االستراتيجية من قبل بنك المغرب وتهدف إلى  ، المغربية
)فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي ، المالي وتعزيز مبادئ التعليم المالي في المغرب

2017،41 -42). 
 قسم االستراتيجية إلى محورين رئيسين وهما:نت -1

تطبيق برامج توعية وتعليم مالي تستهدف كافة فئات المجتمع حيث تعمل على تعزيز  -أ
 لدى هذه الفئات.الشمول المالي 

تطوير مهارات المواطنين المشمولين حاليا في النظام المالي، وذلك لمساعدتهم على  -ب
 اتخاذ القرار المالي المدروس والسليم من خلل فهمهم للمخاطر المحيطة بذلك القرار. 

يز على قامت المؤسسة المغربية للتعليم المالي بالترك أدوات وبرامج تطبيق االستراتيجية : -2 
األطفال من خلل تقديم التدريب المناسب لهم والمتعلق باألمور المالية األساسية، وبالتوازي مع 

http://www.bkam.ma/ar/con8
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التدريب فإنه تم العمل على تعزيز المناهج الدراسية بالمصطلحات والمفاهيم المالية وتصميم 
 مع طفالتعامل األ لضماننشاطات تعليمية خاصة لألطفال بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك 

األطفال التمويلي  ، ومن أهم هذه النشاطات األسبوع  مستقبل صحيح بشكل المالية الخدمات
  .والذي يستهدف األطفال والشباب 2012الذي تم البدء بتنفيذه عام  

 .( لتطوير الشمول المالي2016و  2015التدابير الرئيسية المتخذة سنة ) -3-3-2
جهوده الرامية في تحسين الشمول  2015خلل عام  يالمركزي المغرب واصل المصرف    

ومن  ،من خلل الحوار الدائم مع الفاعلين  ةالمالي الى الخدمات المصرفية واستخدامها وخاص
، وأعداد اطار قانوني مشجع لتطوير الخدمات  خلل تطبيق االستراتيجية الوطنية للتربية المالية

ات الدفع اإللكترونية ، وفي نفس الوقت استمر المصرف  بدعم جديدة و خدمالالمصرفية 
وتسهيل شروط  المقاوالت الصغير والمتوسطة ، وعلى صعيد الشمول المالي، ساهمت األنشطة 
المنجزة، بالتنسيق مع المهنين المصرفيين، في تحقيق تطور كبير في  نسبة استفادة السكان من 

وارتفع عدد الحسابات  ،%  68عززت هذه السنة لتصل الىالخدمات المصرفية و المالية التي ت
مليون  1,7مليون حساب أي اكثر من  23المفتوحة لدى المصارف بشكل ملموس ليصل حوالي 

وكالة ليصل العدد اإلجمالي الى  224رها إحداث و حساب إضافي، وعرفت شبكة البنوك بد
المستفيدين من القروض الصغرى  وتزويد عدد  ،صراف آلي بنكي  6529وكالة بنكية و  6139

البنك  المغرب المركزي ، تقرير السنة المالي زبون) 886.000% ليصلوا إلى  3بنسبة  
2015 ،148– 149 .) 
جهوده الرامية إلى تعزيز   2016وفي نفس السياق ، واصل بنك المغربي خلل سنة       

استراتيجية وطنية للشمول  الشمول المالي في المغرب، خاصة من خلل التحضير لتطبيق
المالي، وإعداد خارطة طريق من أجل ملئمة القطاع المالي والمصرفي مع أهداف التنمية 

حيث بلغت نسبة تعميم االستفادة من  ، لشرائح المجتمع المستدامة وتقوية القدرات المالية
ات الرئيسة .ومن بين اإلنجاز  2014%في  63مقابل  2016%مع نهاية  69الخدمات البنكية 
خدمات مجانية جديدة رهن إشارة الزبائن، بما  6، نشير إلى وضع  2016سنة لفي هذا اإلطار 

 .في ذلك الوصول إلى المصارف رقميا
قام البنك  2016في إطار مشروع االستراتيجية الوطنية للشمول المالي، متميزة سنة      

والمالية وبنك المغربي. وفي هذا اإلطار، بتشكيل مجموعة عمل ما بين وزارة االقتصاد المغربي 
قصد تدقيق بقام البنك بالتعاون مع وزارة االقتصاد والمالية بإطلق مشروع جديد مع البنوك 

باستقصاء جديد للمؤشر  2017معطياته، ويتطلع بالتعاون مع البنك الدولي إلى القيام سنة 
حصول على معلومات حول الطلب الذي سيمكن من ال "، FINDEX " ي للشمول الماليمالعال

على الخدمات المالية. وستستخدم هذه المعلومات كقاعدة إجراء تشخيص معمق وتحديد 
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من ناحية أخرى، عقدت المؤسسة المغربية  .2017-2019االستراتيجية الوطنية للشمول المالي 
ع المالية لفائدة ،بالتعاون مع شركائها، النسخة الخامسة ألسبو  2016للتربية المالية في مارس 

األطفال والشباب. ونظمت زيارات تربوية إلى وكالة ومتحف بنك المغربي، ودار السكة، وبورصة 
منهم من  % 30تلميذ،  150 000الدار البيضاء، والوكالة البنكية وشركات التأمين لفائدة نحو 

 .(159، 2016تقرير االستقرار المالي ، )البنك المغربي،  الريفيةسكان مناطق 
، تحت  2015وفيما يتعلق بالتثقيف المالي ) التربية المالية ( نظم المصرف في مارس       

المالية لفائدة  ألسبوعرعاية المؤسسة المغربية للتربية المالية وبالتعاون مع شركائها .الدورة الرابعة 
مصرف المغرب األطفال والشباب . وفي هذا الصدد ، تم تنظيم زيارات الى وكاالت و متحف ال

من  100000والي  ح، وبورصة دار البيضاء، والوكاالت المصرفية والشركات التامين لفائدة 
 استمر سنة. وقد 17و  8األطفال والشباب المارس و اإلعداديات المتراوحة أعمارهم ما بين 

 شمل قدو  المقترحة، األنشطة مختلف من االستفادة الشباب من ممكن عدد ألكبر ليتسنى البرنامج
 وإلى المغرب بنك وكاالت إلى اإلعداديات تلميذ لفائدة زيارات  وتضمن: للمملكة 16 الجهات

 تكوينية الوطنية؛ دورات التربية وزارة طرف من الغرض لهذا اختيارها تم التي البنكية الوكاالت
 نفس من مسبقا تحديدها تم التي الثانوي  التعليم مؤسسات تلميذ لفائدة بنكيون  أطر عليها يشرف

 االبتدائية المدارس تلميذ لفائدة السكة ودار المغرب بنك متحف إلى الوزارة؛ زيارات
 اإلعداديات؛ زيارات تلميذ لفائدة البيضاء الدار بورصة في تكوينية ودورات واإلعداديات؛ زيارات

 .(26-25، 2012)الجواهري ،اإلعداديات تلميذ لفائدة التامين لشركات
قابل ذلك ، قام البنك بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت  من اجل وضع وم      

استراتيجية جديدة لتطوير وسائل الدفع اإللكترونية بهدف إحداث قاعدة وطنية للدفع  عبر 
الهواتف النقالة، منخفضة التكلفة، و موجهة للستعمال من طرف التجار، واألسر ، وموزعي 

قدمي أدوات الدفع المعتمدة . يرتقب أن يتعزز الشمول المالي للسكان سنة البنى التحتية وم
والتي تهم إطار تنفيذ المالية التشاركية  2015بفضل استكمال األوراش التي بدأت سنة  ، 2016

واإلطار المنظم إلحداث مؤسسات األداء. وعلى الصعيد الداخلي، عمل بنك المغرب على 
مكلفة بمهمة تطوير ة قسام جديداواكبة هذه التحديات الجديدة وأنشأ ملءمة بنيته التنظيمية لم

البنك المغربي لمرقبة مؤسسات االئتمان ،  رتقريالسمول المالي ومراقبة أنظمة ووسائل الدفع)
2015 ،16.) 

 دوعلى مستوى تمويل المشروعات  الصغرى و المتوسطة ، فان صندوق الدعم المالي المحد   
رف من اجل ضمان التمويل المشترك مع المصارف للمشروعات الصغرى بمبادرة من المص

مشروع ، وتنشيط  183مليار درهم  وقد استفادت منه  1،2تقديم تمويل بملغ ، قد تم والمتوسطة
%(، و البناء و األشغال 28%( ،والتجارة) 43المشروعات المستفيدة في القطاعات الصناعية )
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، استمر المصرف المغرب المركزي في  2015، وفي سنة %(6%( و الخدمات )23العمومية )
جل إخراج الوضع الوطني أالعمل بالتنسيق مع شركائه من القطاع العام والخاص ، من 

الجهود إحداث هيئات للحكم  هحيز الوجود ،وشملت هذ إلىللمشروعات الصغرى و المتوسطة 
شروعات  انطلقا من قواعد نشاء اول قاعدة معطيات مركزية لتجميع معلومات حول الماو 

، 2015)البنك  المغرب المركزي ، تقرير السنة المالي المعطيات المتوفرة لدى مختلف الشركاء
149.) 

لتوسيع  2010يونيو  8بريد بنك ، وهو مؤسسة تابعة لبريد المغرب تأسست في  إنشاءتم     
 6دد زبائنه إلى أكثر من وصل ع، حيث التعامل البنكي والشمول المالي على الصعيد الوطني

 ،بريد بنك فاعل رئيسا في مجال الشمول المالي واالجتماعي في المغربمما جعل  مليين
وكالة موزعة في المناطق الحضرية أو المناطق  1800ويتوفر على شبكة واسعة من أكثر من 

أطلق عليها طلق البريد بنك خدمة جديدة أ(.  2016،5481جريدة الصحراء المغربية ،القروية)
ن منتوج "بريد بنك اف اسم "بريد بنك موبايل"، بشراكة مع المؤسسة العالمية لصناديق التوفير،

موبايل" صمم لتسهيل الخدمات المالية اليومية للمواطنين، عبر تمكينهم من االستفادة من 
يلت هذه الخدمات التحو من الخدمات التي يحتاجونها عبر الهاتف المحمول بطريقة سهلة، و 

"بريد بنك موبايل"  البنكية، وإرسال الحواالت، ومتابعة وتدبير الحساب، وأداء الفواتير، و يوفر
الخدمات بشكل مجاني وال تحتسب الرسوم إال على العمليات المنفذة)جريدة الصحراء المغربية، 

 42,4٪  لتصل إلى 8.4، ارتفعت ودائع بريد بنك بنسبة 2015( . وفي عام 3604، 2014
٪  لتصل الودائع اإلجمالية إلى 5.5مليار درهم، بينما بلغت النسبة في القطاع ككل  حوالي 

مليار درهم. ويأتي هذا األداء نتيجة للحفاظ على معدل عالي لفتح حسابات توفير يصل  811.7
حسابا سنويا منذ نشأة البريد بنك، وهو خدمة العملء المستبعدين من الخدمات (500,000) إلى 

 ( .   www.cgap.org، 2016/ 04/03مصرفية وتعزيز الشمول المالي )سيجاب ،ال
 واقع الشمول المالي في المغرب  -3-3-3 

صدر فريق التمويل المسؤول بالبنك الدولي دراسة جديدة عن مدى الشمول المالي في ا     
لتعزيز القدرة المالية ومستوى الشمول المالي في البلد .  المغرب ويقدم تقرير الدراسة توصيات

من البالغين أجريت على  3,000قامت الدراسة على مسح القدرة المالية لدى عينة مكونة من 
الصعيد الوطني، النتائج والتوصيات الرئيسة الواردة في التقرير تشمل أربعة مجاالت رئيسية 

ية، والعلقة بين الشمول المالي والقدرة، وحماية المستهلك وهي: الشمول المالي، والقدرة المال
األفراد المدمجون ماليا  تعملهاالمالية. ينظر التقرير أيضا إلى ما إذا كانت المنتجات التي يس

.  20/01/2015تستجيب بشكل فعال إلى احتياجاتهم) سيجاب،
https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement/ .) وسجلت البعثة

http://www.cgap.org/
https://www.microfinancegateway.org/ar/announcement/
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استمرار وجود بعض التحديات فيما يخص الوصول الى الخدمات المالية واستخدامها. وتتعلق 
الدخل  ي هذه التحديات بقضايا مرتبطة بالمعوقات التي تحد من الشمول المالي للسكان ذو 

مصرفية بما في ذلك مؤسسات القروض الصغرى اللمؤسسات المالية غير الضعيف ، وتطوير ا
و اإلجراءات اإلضافية لتقليص تكلفة خدمات الدفع و تحويل األموال و تعزيز وسائل الدفع 
اإللكتروني ، و وضع المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والمالية ، خارطة طريق 

المغرب  )البنكوما يلي النتائج الرئيسية للدراسة،  كفل بتنفيذهامن اجل دراسة هذه التوصيات والت
 .(149،  2015تقرير السنة المالي  المركزي،

٪ من البالغين المغاربة يستخدمون منتجا أو خدمة 41الشمول المالي : يشير المسح إلى أن  -1
في منطقة مالية رسمية، وهذا يضع المغرب أعلى بكثير من متوسط مستوى الشمول المالي 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأعلى من المتوسط بين البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى. ومع 
ذلك، توجد في المغرب اختلفات حادة في استخدام الخدمات المالية الرسمية بين مختلف شرائح 

 .( World Bank , 2014,26-40)السكان سيتم توضيحها باالتي
من النظام المالي معظمهم من النساء، واألفراد ذوي الدخل المنخفض جدا، األفراد المستبعدين  -أ

 .وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية
٪ من البالغين لديهم 28الحسابات المصرفية هي المنتجات المالية األكثر شيوعا، مع  -ب

 .حساب إيداع أو جاري 
 .صرفية %( اللواتي تمتلك حسابات م21تمثل النساء نسبة ) -ج 

  .%( ممن يمتلكون حسابات مصرفية10يمثل المواطنين ذوي الدخل المنخفض نسبة )  -د
 .٪ من السكان البالغين5مؤسسات التمويل األصغر تصل حاليا إلى حوالي  -و
٪(  من المغاربة البالغين، ويرجع ذلك أساسا إلى استخدام 24يستخدم التأمين بنسبة)  -ر

 ٪ ( فقط هم الذين يستخدمون التأمين بشكل الطوعي.2لزامي، و )حسابات التامين بشكل اإل
 ٪ ( من البالغين. 18ان الذين يستخدمون التمويل اإلسلمي بنسبة )  -ز
تشير نتائج المسح إلى أن البنوك ومنتجاتها أقل قدرة على تلبية حماية المستهلك المالي :  -2

من مقدمي الخدمات والمنتجات التي تقدمها، احتياجات عملئها بالمقارنة مع ستة أنواع أخرى 
أقل  عن الخدمات المالية المقدمة من المصارف تشير نتائج الدراسة إن معدالت رضا المغاربة

الرضا الخدمات المالية المقدمة من جهات غير مصرفية  ٪ ( ، و مقابل ذلك ان نسبة43من) 
مقدم الخدمات المالية ولكن  ٪ من المستطلعين مشكلة مع25 ىواجه حوال ، إذ٪( 70)هي 

من اغلب المشاكل و النزاعات التي واجهتها حيث يتم حلها  هذه المشاكلاألغلبية لم تحاول حل 
ة %( ولم يتم اللجوء إلى السلطات الحكومية والمحاكم القانوني 69نسبة )بخلل األهل واألصدقاء 
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 International Bank for Reconstruction and)%( من جميع حاالت النزاع 1إال بنسبة) 

Development / The World Bank ,2014,20. ) 
٪ من العينة ترى بأن اإلطار القانوني ال يقوم بحماية العملء بالدرجة 27هناك نسبة  إن    

٪ )معظمهم من النساء وسكان المناطق الريفية( بأنهم واجهوا  25الكافية وذكرت منهم بنسبة 
، ات المالية ونصفهم لم يحاول حتى القيام بحلها أو الشكوى.) سيجابمشاكل مع مقدمي الخدم

www.cgap.org). 
طن امعرفة المو  انوكما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، القدرة المالية :  - 3

أصبحت المعرفة بالمفاهيم المالية حيث المغربي  للمفاهيم المالية األساسية منخفضة إلى حد ما، 
في المغرب على  ين، فان البالغلذلك. و  األساسية تشكل تحديا أمام الشمول المالي  في المغرب

%( بالمنتجات المالية المقدمة من أنوع مختلف من مقدمي الخدمات،  4الى  3)من دراية  بنسبة
راتهم أي )أقل من المتوسط ٪(  فقط من يفهمون كيف يؤثر التضخم على مدخ40ان نسبة )و 

  International Bank for Reconstruction and Development) العالمي (
 /The World Bank, 2014,44) 
 

 ألنها وذلك الرائدة التجارب من تعتبر كينيا تجربة ان ، التجارب هذه من ونستخلص     
 القرى  في ( Pesa-M)  خدمة قتأطل حيث المالية، المعاملت في النقال الهاتف على اعتمدت

 من رفع مما الخدمة هذه خلل من المالية التزاماتهم تسديد لهم وسهلت الكينية، األرياف و
 وصل قد و المالي من الشمول عززت ولذلك ، مالياا  أو مصرفياا  حساباا  ون كيمل الذين مستوى 

 بمعنى أي ستخدمم مليون  17 حوالى إلى 2013 عام في  ( Pesa-M) خدمة مستخدمين عدد
 المالية التحويلت من%( 50) حوالى كما و أن ، ومالي مصرفي حساب مليون  17 فتح سهلت

 . الخدمة هذه خلل من تتم
 

 سنوات عدة منذ المالي بالشمول األردنية الحكومة التزمت األردن فقدوفيما يخص تجربة      
 في متكامل مالي بيئي نظام تطوير لأج من معا والدولية الوطنية الكيانات من العديد وعملت

 قوي  تنظيمي إطار بناء على التركيز وتم المبادرة زمام األردني المركزي  البنك األردن ، فاتخذ
 عام وفي .األردنيين لجميع المالي الشمول تحقيق أجل من الرقمية للمالية مواتية وبيئة

إلى  2018 للمدة من المالي مولللش الوطنية للستراتيجية رؤيته المركزي  البنك ،أعلن2016
 التي اإللكترونية والمدفوعات العميل، وحماية المالي، التثقيف زيادة إلى الرؤية وتدعو. 2020

 تنفيذ أجل ومن .والمتوسطة الصغيرة المشاريع وكذلك والشباب واللجئين النساء تستهدف
 المعنية الجهات مختلف مع نسيقبالت األردني المركزي  البنك يقوم المالي، للشمول االستراتيجية

http://www.cgap.org/
http://www.cgap.org/
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المدني، وان ذلك سهل لكثير من شرائح المجتمع االردني  والمجتمع والعام، الخاص القطاعين من
 االنضمام إلى النظام المالي الرسمي ومما حقق مستوىا أعلى لشمول المالي عن السابق . 

 و توعية األخرى  و البريد خدمة اطلقت األول محورين على قامت فإنها المغربية التجربة أما     
 وقد،  المغرب في المالي الشمول قاعدة توسيع على ذلك ساعد حيث ، ماليا الجمهور تثقيف
 لشرائح والمصرفية المالية الخدمات وصول في بالتقدم المغرب بنجاح الدولي النبك اعترف

 .  المغربي المجتمع
  المصرفية المجتمع بالخدمات تثقيف و عيةتو  وخاصة التجارب هذه من لذلك يمكن اإلفادة     

 وتكلفة بسهوله للخدمة توصيل قناة باعتباره النقال الهاتف خدمة من االستفادة المالية، وكذلك و
 المشروعات دعم عن فضل ، والمالية المصرفية الخدمات تصله لم مكان ألبعد منخفضة
الة، وأشراك جميع األطراف وأهمها البط نسبة وتخفيض االقتصاد لتنشيط  والمتوسطة الصغيرة

 الحكومة في دعم متطلبات تطبيق الشمول المالي .
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 الشمول المالي في العراق بين الواقع والمتطلبات: الفصل الرابع
 

                 في لدورة اإلشارة مع العراق في المالي الشمول واقع: األول المبحث
 .والمتوسطة ةالصغير  المشروعات

 .تطبيقه متطلبات و العراق في المالي الشمول استراتيجية: الثاني المبحث
 

 

 

 

 



97 
 

مع اإلشارة لدورة في المشروعات الصغيرة واقع الشمول المالي في العراق المبحث األول: 
 والمتوسطة 

 واقع الشمول المالي في العراق  -4-1-1

 في حساب على الحصول وقد يتعذر الحسابات،ب كله الرسمي المالي النظام نشاط يرتبط    
 والمصرفية المالية الخدمات من االستفادة أمام كبير ،وهذا معوق  رسمية ومصرفية مالية مؤسسة

 في بحساب العالم أنحاء جميع في  البالغين من 50% يحتفظ لذا .الحسابات بهذه المرتبطة
 المصرفي و المالي القطاع إلى خولد نقطة بمثابة الحساب هذا ويعتبر رسمية، مالية مؤسسة

 والمدفوعات التحويلت واستقبال األجور، تحويل السهل من يجعل الرسمي فالحساب الرسمي،
 بين كثيرة اختلفات هناك ولكن االئتمان، على الحصول ويسهل االدخار ويشجع الحكومية،
 اإلقامة ومكان والعمر، س،والجن التعليمي، والمستوى  : الدخل، منها عوامل لعدة تعود المناطق،

 89  يحتفظ الدخل، المرتفعة البلدان في فمثلا  أخرى، عوامل أو الريف أو واألقضية المدن في
النامية .  االقتصادات في فقط%  41بينما رسمية، مالية مؤسسة في بحساب البالغين % من

تيار اهم مؤشرات الشمول وفي العراق ال يختلف الحال كثيرا عن بقية البلدان النامية حيث تم اخ
المالي التي تعتبر هي األساسية ، والتي تتلءم مع طبيعة النظام المالي والمصرفي العراقي ، 

 .(209 ، 2012 العربي، النقد صندوق )سيتم توضيح هذه المؤشرات بصورة مفصلة 

 :المالية الخدمات استخدام مؤشر -4-1-1-1

 للخدمات الوصول مستويات لزيادة األساسية الركائز نم واإليداع اإلقراض خدمات تعتبر       
 األفراد يتمكن والمصرفية المالية للمؤسسات الواسع االنتشار فمع. عام بشكل والمصرفية المالية

 حسابات فتح خلل من المالية الخدمات من االستفادة من والمحرومة البعيدة المناطق في
 خدمات مثل األخرى  الخدمات من كبير لعدد الوصول إمكانية إلى واإليداع، باإلضافة لإلقراض

المالية  الخدمات من وغيرها اإللكتروني والدفع الدورية االستحقاقات وسداد الشخصية التحويلت
 الخدمات المالية باستخدام يتمثل العراق في المالي الشمول مستوى  قياس مؤشر إن .و المصرفي

ذلك  تشجيع في المالية الوساطة مؤسسات وفاعلية كفاءة و قياس مدى المختلفة، والمصرفية
 القروض حسابات وعدد البالغين عدد إلى الودائع عدد حسابات المؤشر هذا ويتضمن االستخدام،

 .البالغين للوقوف على واقع الشمول المالي عدد إلى
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 البالغين. عدد إلى الودائع حسابات عدد -1

 لقياس مستوى  استعماالا  األكثر المؤشر ُتّعد البالغين دعد إلى الودائع حسابات عدد نسبة إن    
  بلغ العراق المالي في الشمول مستوى  وإن الدولي. البنك تقديرات إلى استناداا  الشمول  المالي،

 ليس عدد البالغين من (% 89 ) إن أي ، 2014 ( ممن يمتلكون حساباا مصرفياا عام11%)
و تسديد التزاماتهم  التجارية معاملتهم تسوية في بالنقد يتعاملون  وإنما مصرفية، حسابات لديهم

%( أما مقارنتا 70المالية ، فهذه النسبة ضعيف جدا مقارنةا بمتوسط المؤشر العالمي الذي يبلغ )
( إّن نسبَة الذين يمتلكون حساباا مصرفياا في العراق ضعيٌف 6بالدول العربية يتبين من شكل )

عربية المتحدة و البحرين . حيث تبلغ نسبة الذين يمتلكون حسابات قياساا بدولتي األمارات ال
 %( على التوالي.82%( ،)84مصرفية  )

( ان هناك فجوه بين عدد الذين يمتلكون حساب 5أما من حيث الجنس ، يلحظ من شكل )    
ين أن نسبة الذكور الذ 2014مصرفي من الذكور واإلناث ، وحسب تقديرات البنك الدولي  لعام 

(  في العراق وهو مؤشر ضعيف ، في حين تصل 7%( و اإلناث )%15يمتلكون حساباا بلغة )
%( حيث تبلغ النسبة اإلناث ممن 80النسبة في بعض الدول العربية و المتقدمة إلى اكثر من )

% ، 67% ، 68يمتلكن حساباا مصرفياا في الدول :األمارات العربية، والبحرين ، والكويت ) 
 التوالي . %( على64

 (5شكل )
 2014لعام  15عدد ملكية الحسابات المالية الرسمية للبالغين مصنفة حسب الجنس فوق سن 

 
 2014المصدر: مؤشرات فندكس العالمية للشمول المالي 
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على أساس  2017و  2016وضمن هذه االطار ، يمكن عرض عدد حسابات اإليداع لعام    
ه حسب التوزيع الجغرافي و الجنس لعينه من ( ، مصنف3نصف سنوي كما في جدول )

المصارف العراقية وفق البيانات التي تم الحصول علية من البنك المركزي العراقي التي تمثل 
% من المصارف العراقية والتي تعكس واقع  عدد الحسابات المالية و المصرفية في 50نسبة 

 العراق.

 (3جدول)
 2017،  2016حسب الجنس و التوزيع الجغرافي ، عداد حسابات اإليداع لألفراد مصنفة 

 

اسم  ت
 المحافظة

النصف األول 
2016 

النصف الثاني 
2016 

 مجموع عدد
  الحسابات

 2016لعام 

مجموع عدد  
سكان البالغين 

 15فوق سنة 

عدد الحسابات 
 1000لكل   
 2016بالغ عام 

النصف األول 
2017 

 إلناثا الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور
 1584 6243 0.02 1166301 17822 1079 7499 1099 8145 أربيل 1
 631 2092 0.002 1199940 2407 212 1402 91 702 بابل 2
 6565 24942 0.005 5091902 27480 2820 10683 2708 11269 بغداد 3
 21 340 0,0008 1025362 884 1 38 44 801 األنبار 4
 770 3435 0.003 1644594 4259 410 1743 413 1693 البصرة 5
 343 1054 0.0008 735826 613 191 150 125 147 القادسية 6
 758 3544 0.004 1450338 5869 551 2773 572 1973 سليمانية 7
 142 658 0.001 459605 498 20 121 46 311 المثنى 8
 565 2861 0.004 854557 3516 372 1055 375 1714 النجف 9

 298 11999 0.003 771708 2243 98 1156 49 940 دهوك 10
 56 1368 0.0002 983381 209 19 79 21 90 ديالى 11
صالح  12

 الدين
331 33 95 17 476 903872 0.0005 786 68 

 108 397 0.0009 1197485 1042 67 432 63 480 ذي قار 13
 172 950 0.0009 965603 863 39 345 46 433 كركوك 14
 988 1629 0.003 715841 2415 115 951 217 1132 كربالء 15
 77 457 0.001 628021 865 79 431 54 301 ميسان 16
 10 265 0.00003 2072266 71 8 25 6 32 نينوى  17
 96 667 0.002 794994 1356 133 622 71 530 واسط 18

المجموع   
  

31024 6033 29600 6231 72888 22661596 0.0521 63687 13252 

 2017، قسم المدفوعات ،العراقي البنك المركزي تقرير المصدر: 

                                                             
  من مجموع عدد الحسابات لمصرفين الرشيد  15% من القطاع المصرفي . كما تم استخدام نسبة 50علما ان  هذه البيانات تمثل %

لإلناث لكون هنالك صعوبة في فصل الحسابات على أساس الجنس, حيث تم االعتماد على هذه النسبة النها في اكثر المصارف تمثل 
 من عدد الحسابات. علما ان هذه البيانات لم تحتوي على مصرف الرافدين . %( 15اإلناث نسبة )



100 
 

إن عدد الحسابات تتركز بنسبة كبيرة في بغداد و سليمانية و أربيل  (3يلحظ من جدول )     
ألنها تستقطب عدد كبير من فروع المصارف فضل عن كون هذه المحافظات تمثل مراكز 

فاع عدد حسابات هو مؤشر مقبول وذلك عند ما نقيس تجاري كبيرة ، لكن هذا ال يعني إن ارت
 5بالغ  1000عدد الحسابات في بغداد إلى عدد سكان البالغين فيها يصل العدد  )من كل 
يمتلكون  600يمتلكون حساب( وهو مؤشر ضعيف فان مؤشر المتوسط )من كل الف بالغ

متلكون حساباا مصرفياا حساب (، هنا نلفت النظر أن محافظة أربيل هي األعلى نسبة ممن ي
يمتلكون حساب(  أما في بعض المحافظات تكاد تكون شبه  200تصل إلى) لكل الف بالغ 

معدومة ، ويعزى ذلك لضعف الكثافة المصرفية و قلة الوعي المصرفي و انخفاض مستوى 
 نسبة الدخل وغيرها. علما أن اكثر المالكين لهذه الحسابات هم من سكان المدينة ، وال توجد اال

 .  واآلرياقليلة جدا في األقضية .وحيانا تكون معدومة في القرى 

  البالغين عدد السكان إلى القروض حسابات عدد -2

ُيعد عدد حسابات القروض مؤشرا مهما لمستوى الشمول المالي و كفاءة المؤسسات المالية      
ات المالية والمصرفية الرسمية و المصرفية في بلد ما ، حيث التزال نسبة االقتراض من المؤسس

 تقرير وحسب( 6) شكل في موضح في العراق منخفضة قياسا ببعض الدول العربية كما هو
 تبلغ %( في العراق، وفي حين 4.2تبلغ نسبة االقتراض الرسمي )  2014 لعام الدول البنك
ما أشاَر ، حسب % (13.6) واألردان%( 14.1) والكويت%( 21) البحرين في االقتراض نسبة

صندوق النقد العربي يعود سبب انخفاض هذه النسبة في البلدان العربية الن أغلب الشرائح 
المستبعدة والمهمشة ماليُا يفتقرون الى ضمانات حقيقية كاألراضي والعقارات التي تضمن لهم 

في حق الحصول على اإلقراض من المؤسسات المالية الرسمية و ايضا عدم الثقة بالقطاع المصر 
 و وضعف الوعي المصرفي.

وفي نفس االتجاه ، يكون االعتماد على مصادر التمويل ضمن قنوات غير رسمية مثل     
( نسبة 7:)العائلة و األصدقاء ، والمرابين ( وتعد مؤشرا  لإلقصاء المالي ، يبين الشكل )

صدقاء االفتراض من مصادر غير الرسمية ، حيث تبلغ نسبة االقتراض من العائلة واأل
%( في العراق وهي نسبة مرتفعةا ،اما االقتراض من مصدر أخر غير رسمية تبلغ 48.2)
(، وهذا يدل على ضعف االئتمان المقدم من القطاع المصرفي العراقي لشرائح المجتمع 19.8)

،وهذ ما يعزز صحة ضعف المؤشر أعله ، في حين تنخفض نسبة االقتراض من األهل 
 %(13.2% ، 12.6والجزائر إلى )  واألصدقاء في البنان
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 (6) شكل
 2014لعام  15عدد حسابات القروض من مؤسسة مالية رسمية وغير رسمية للبالغين فوق سنة 

 
 2014 المالي للشمول العالمية فندكس المصدر : مؤشرات

 التجارية المصارف من اقترضوا الذين واإلناث الذكور من البالغين نسبة -3

ر قياس عدد البالغين الذكور واإلناث ذو أهمية لمعرفة مدى مساهمة المرأة في يعتبر مؤش     
االقتصاد الوطني من خلل شمولها بالخدمات المالية والمصرفية ، التي أصبحت من أهداف 

 نسبة إن( 7) الشكل من التنمية المستدامة هي المساواة بين الرجل والمرأة اقتصاديا وماليا. ويتبين
 والدول العراق في اإلناث اقتراض نسبة  من اكبر الرسمية المالية المؤسسات من ورالذك اقتراض
 القطاع في المرأة  مشاركة بضعف سابقه يوكد المؤشر وهذا ، واليمن الجزائر باستثناء العربية
كما يشير صندوق النقد العربي إلى ضعف  المالي لإلقصاء يعرضها ومما والمصرفي المالي

اقتصاديا، فضل عن  تمكنها التي المالية األدوات إلى الفتقارهِ  خدمات لماليةشمول المرأة بال
قوانين وتشريعات التي تمنع المرأة من الحصول على قرض بسبب عدم وجود ضمانات ، وكذلك 

 العادات والتقاليد التي تحول دون شمول المرأة ماليا واقتصاديا. 
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 (7شكل )
 2014الذين اقترضوا من المصارف التجارية لعام نسبة البالغين من الذكور واإلناث 

 
 .100، 2017المصدر: اتحاد المصارف العربية ، النشرة المصرفية ، ف األول ، 

ومن خلل ما تم توضيحه سابقا عن عدد حسابات االقتراض في العراق مقارنة ببعض       
لحصول عليها من البنك الدول العربية  ، يمكن عرض عدد القروض وفقا للبيانات التي تم ا

، حيث يتم توزيع عدد القروض على أساس التوزيع الجغرافي للمحافظات و  العراقيالمركزي 
 ( التالي.4على أساس الجنس ) ذكور و إناث ( من خلل جدول )
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 (4جدول)
 2017،  2016لألفراد مصنفة حسب الجنس و التوزيع الجغرافي ، عداد حسابات القروض 

 

اسم  ت
 محافظةال

مجموع عدد  2016النصف الثاني  2016النصف األول 
الحسابات لعام 

2016 

 2017النصف األول 

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 185 703 1430 169 652 97 512 أربيل 1
 43 85 543 120 130 119 174 بابل 2
 857 4171 4097 525 1751 390 1431 بغداد 3
 4 42  - - - - األنبار 4
 287 3187 9893 159 8656 67 1011 البصرة 5
 36 115 206 39 79 24 64 القادسية 6
 27 66 454 27 328 27 72 السليمانية 7
 44 96  - - - - المثنى 8
 151 582 1042 156 674 155 57 النجف 9

 149 497 43 - 24 - 19 دهوك 10
 - -  - - - - ديالى 11
 9 80 7 - 4 - 3 نصالح الدي 12
 24 10 1 - - - 1 ذي قار 13
 3 29  - - - - كركوك 14
 28 222 1245 114 463 149 519 كربالء 15
 5 9 50 6 18 7 19 ميسان 16
 - -  - - - - نينوى  17
 6 59 116 23 38 22 33 واسط 18

 1858 9953 19127 1338 12817 1057 3915 المجموع 

 .2017، قسم المدفوعات، العراقي المركزي  البنك تقرير المصدر:

  ( 19127)بلغة 2016يلحظ من خلل الجدول السابق، ان عدد حسابات القروض لعام      
وهو مؤشر ضعيف قياسا بعدد البالغين في العراق ، من جهة أخر نلحظ زيادة  عدد حسابات 

ء في مؤشرات فندكس الذكور على اإلناث من حيث الحصول على قرض وهو ما يؤكد ما جا
العالمية للشمول المالي  على ضعف حصول اإلناث على التمويل، كما هو موضح في الجدول 
أن هناك عدم مساواة في عدد القروض ممنوحه على مستوى المحافظات  مثل في بغداد و أربيل 

على توالي( في حين هناك محافظات لم  1245، 1430، 4097و كربلء بلغ عدد القروض)
حصل على قروض مثل  محافظة ذي قار والمثنى. وحسب ما نشره البنك المركزي العراقي في ت

 إلى القروض حسابات بعدد مقاٌس  المالي الشمول مؤشر ، إن 2016تقرير االستقرار المالي 
 العامين أثناء (%2)  النسبة هذه تتجاوز لم جداا ، إذ مستويات منخفضة سّجل البالغين عدد
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 من المصرفي االئتمان عرض انخفاض إلى يعود النسبة هذه انخفاض فان ، 2016 و 2015
العراق  بها يمر التي المواتية غير واالقتصادية األمنية للظروف ونتيجة المصرفية قبل المؤسسات

مرتفع  طلب وجود من الرغم على للمقترضين، المالي التعثر حاالت زيادة من المصارف وتخوف
نسبياا  المرتفعة الفائدة أسعار معدالت عن النظر بغض اإلسكان روضق والسيما القروض، على

 قليلة من غير نسبة فأنّ  آخر جانب من ، 2016 ( %12.6 بلغت) التي األجل طويلة للقروض
عقبة  يشكل والذي االقتصادية أنشطتهم تمويل في الرسمي غير التمويل على يعتمدون  األفراد
إلى  بالنسبة الممنوحة القروض بعدد مقارناا  العراق في لماليا الشمول مستوى  زيادة تجاه كبيرة
  .(84، 206البالغين) تقرير االستقرار المالي ،  السكان عدد

 عدد البالغين الذين يملكون حساب مالي مصنف حسب) التعليم ،الدخل، العمر(  -4

 مؤشر على عمر(وال الدخل ومستويات )كالتعليم للسكان الشخصية الخصائص تأثير ولبيان     
 دول من ومجموعة العراق بين مقارنة إجراءمن خلل  رسمية، مؤسسة مالية في حساب امتلك

 والمصرفية المالية للمؤسسات الوصول نسب في تفاوتا هناك أن البيانات تظهر العربية، حيث
 فيما. النامية الدول معظم لدى الحال هو كما العربية ، دول من ومجموعة لألفراد في العراق

، أن مستوى دخل األفراد يؤدي دوراا كبيراا إلى  الدخل مستوى  صعيد على بالتفاوت يتعلق
الوصول المؤسسات المالية والمصرفية من أجل فتح حساب مصرفي أو االستفادة من الخدمات 

( أن الدول ذات الدخل المرتفع مثل: 9المالية األخرى، كما وتظهر البيانات الواردة في شكل)
% ، في حين 60مارات والبحرين والكويت ترتفع فيها عدد حسابات ممن دخلهم اكثر من األ

نلحظ أن الدول منخفضة الدخل كالعراق و اليمن و مصر و السودان تنخفض نسبة ممن 
يمتلكون حساباا مصرفياا ومالياا، وهذا ما يؤكد على أهمية مستوى الدخل في زيادة عدد الحسابات 

 ة وفي نهاية يؤدي ذلك إلى تعزيز الشمول المالي .في مؤسسات المالي

 ملكية الحسابات كانت حيث واضحٌة، الدخل ومستوى  المالي بين اإلقصاء العلقة إن      
 جميع في المجتمع شرائح ألفقر ملكية الحسابات من بكثير أعلى السكان من %(60ألغنى)
 كل في السكان %(من40) ( من أفقر%10من ) أقلّ  ،إمتلك2014 العام ففي .العربية البلدان

 % 4 النسبة هذه وبلغت حساباا، واليمن والصومال، والعراق، ومصر، والسودان، موريتانيا، من
 (من %40) أفقر ( من %80امتلك حوالي) أخرى، جهة من. مصر في % 5 و اليمن في

حاد المصارف العربية )ات مالية مؤسسة في حساباا  المتحدة العربية واإلمارات في البحرين السكان
 ،2015 ،26 .) 
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 (8شكل )
 2014الدخل لعام  لمستوى  وفقا مالية أو مصرفية حسابات يمتلكون  الذين األفراد نسبة

 
 2014، البنك الدولي،(Global Findex) بيانات المصدر: قاعدة

 لمستوى  وفقا مصرفية حسابات يمتلكون األفراد الذين  لعددأما على صعيد التفاوت بالنسبة    
 هي سنة، 25 إلى 15 من الشباب فئة أن ُتظِهر (10البيانات الوارَد في شكل ) فإن أعمارهم،

 العمرية الفئات مع في العراق بالمقارنة والمصرفية المالية المؤسسات إلى الوصول في حظا األقل
الي سنة( في العراق يمتلكون حساب م 25الى 15سنة حيث تبلغ نسبة فئة الشباب ) 25 فوق 

 في التفاوت هذا %( كما يظهر12تمتلك بنسبة)  25%(  في حين الفئة العمرية فوق 9تبلغ )
 والبحرين واإلمارات األردن مثل دول حالة في وضوحا أكثر كان وإن الدول العربية، جميع

 ( .10، 2015)برنيه ، والسعودية 
 تحصل ال العمر الشبابية بهذا الفئة أهمها: أن عديدة أسباب إلى يعود قد التفاوت هذا أنف    

من  هم األكثر في وانهم كما دائم ليمكنهم من فتح حساب مصرفي ، او شهري  يومي  دخل على
والجامعات وال يتمتعون باستقللية مالية وأنما يكونوا تحت رعاية األهل  المدارس الثانوية طلبة

مر وخاص في البلدان والعائلة ماليا وينعكس ذلك على ضعف هذه المؤشر ضمن هذه الع
 النامية.
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 (9شكل )
 2014نسبة البالغين الذين يمتلكون حساب مالي او مصرفي مصنفة حسب العمر كما في عام 

 
 2014الدولي، البنك ،(Global Findex)بيانات قاعدة :المصدر

 السياسات أبحاث ، وجدت الدراسة التي قدمها معهدالتعليمي المستوى  حيث من أما     
 البالغين األفراد امتلك معدل وبين التعليم مستوى  بين علقة طردية وجود الفلسطيني قتصاديةاال

 لحساب البكالوريوس حملة معدل امتلك بلغ المثال، سبيل فعلى المالية، والمنتجات للخدمات
 لغير ( % 4.5 و) الماجستير، ( لحملة%  82.5) مع مقارنة ( ،% 46.9 نحو) جاري 

البيانات  أظهرت ( كما160، 2016الفلسطيني ،  االقتصادية السياسات أبحاث هدالمتعلمين)مع
 من نسبة بلغت حيث إيجابا، الحساب امتلك مؤشر على التعليمي المستوى  أثر (10في شكل )

 نسبة في االمارات والبحرين والكويت أعلى فان ثانوي  مؤهل علمي ولديهم حسابا يمتلكون 
ول التي ينخفض فيها مستوى التعليم كاليمن و العراق و مصر %(، اما الد%76، %82، 84)

% ( على 18% ، 13% ، 13تنخفض فيها نسبة عدد ممن يمتلكون حسابات مالية الى ) 
 .تواليال
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 (10) شكل
  الثانوي  التعليمي المؤهل حملة حساب مالي من  يمتلك ممن (15)فوق سن البالغين السكان نسبة

 
 .9، 2015الدولي ،  المصدر : بنك الكويت

 :والمصرفي المالي للقطاع التحتية البنية خدمات إلى الوصول -4-1-1-2
 العراق ، في المالي الشمول أوضاع لقياس إليها المشار السابقة المؤشرات إلى باإلضافة      

. التحتية البنية خدمات انتشار على التعرف الشأن، هذا في أيضا المهمة المؤشرات من فإن
 والتسوية الدفع وأنظمة البيع ونقاط اآللي الصرف وأجهزة المصرفية الفروع انتشار ذلك ملويش

 المضمون، اإلقراض ونظم االئتمانية المعلومات توفر جانب إلى المحمول، الهاتف عبر والدفع
 البنية خدمات وانتشار توفر أن والشك. المالي للقطاع السليمة التحتية البنية مكونات من وغيرها
 االستقرار في تحقيق أهميته عان له اهمية في تعزيز الشمول المالي فضل المالي للقطاع التحتية
 مختلف إلى والمصرفية المالية والخدمات التمويل وصول كفاءة تحسين في ويساهم المالي،
 .في المدن و األقضية و النواحي المجتمع العراقي  شرائح

 انتشار فروع المصارف -1
 العراق في المصرفي الجهار ، يتكون  2016ما نشر في تقرير االستقرار المالي حسب       

 محلياا  خاصاا  ( مصرفاا 57و) مصارف حكومية (7)  منها ،2016 عام حتى مصرفاا  64 من
 اإلسلمية المصارف يليها مصرفاا  ( 43وعددها) تجارية المصارف من األكبر العدد وأن وأجنبياا،

 المصرفي االنتشار ( مصارف، إن3)بواقع  المتخصصة المصارف ثم ( مصرفاا،18) بواقع
المصرفي  االنتشار حجم أن إذ يمثل مستويات منخفض في العراق، ازاالنما  المصرفية والكثافة

 ( .5السابقة كما مبين في جدول ) عن السنوات يتغير كثيراا  لم العراق في و الكثافة المصرفية
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 (5) جدول
 (2016 -2010في و كثافة المصارف في العراق لفترة )نسبة االنتشار المصر 

 

عدد  السنة
 المصارف

عدد فروع 
 المصارف

عدد 
الفروع في 

 بغداد

عدد الفروع 
في 

 المحافظات

عدد 
 السكان

الكثافة 
 المصرفية

االنتشار 
 المصرفي

 2.8 35 32,489 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 912 48 2010
2011 50 917 370 547 33,338 36 2.75 
2012 57 972 397 575 34,207 35 2.84 
2013 54 1030 405 625 35,095 34 2.86 
2014 64 1024 339 685 36,004 35 2.84 
2015 57 1213 373 840 36,933 30 3.28 
 2.8 35 37,883 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ 1068 64 2016

 2016 -2010 المالي االستقرار تقارير في الواردة اناتالمصدر : البي

لم تختلف عن السنوات السابقة  2016( أن الكثافة المصرفية لعام 11يتبين من الشكل )       
الف نسمة لكل فرع واحد  وهي نسبة منخفضة  قياسا بالمؤشر العالمي ان لكل  35حيث تبلغ 

أن انخفاض  النصيري  الخبير المصرفي سمير  االف نسمة فرعاا مصرفياا، و كما أشار 100
فرع مصرفي في المحافظات الساخنة فضل عن قلة أعداد   121هذه النسب تعود لغلق حوالى 

 المصارف المنتشرة في عموم العراق .
 البلدان في نسمة آالف( 100) لكل مصارف (6) النسبة هذه مثل تبلغ حين و في     

ان انخفاض هذه   .لبنان بلد مثل في نسمة آالف( 100) لكل مصرف يكون  وقد المتقدمة،
 تنمية في األداء الذي  يؤثر وتراجع كفاءة ، الخدمات جودة انخفاض على المؤشر  يؤثر

عام عدم وجود عدد كافي من فروع المصارف  بشكل العملء. وهذا االنخفاض يعكس احتياجات
راق يحتاج الى زيادة عدد المصارف بغية مقارنة بحجم سكان العراق المتزايد، وبذلك فان الع

 ( .70،  2016) تقرير االستقرار المالي، الوصول الى اكبر شريحة من المجتمع
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 (11شكل )
 2016- 2010الكثافة المصرفية و االنتشار المصرفي في العراق 

 

 
 (5المصدر : البيانات الواردة في جدول )

 بيع:انتشار أجهزة الصرف اآللي ونقاط ال - 2
 وسيلة في الوصول للخدمات المالية (PoSتعتبر أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع )      

المخاطر؛  وتقليل المبيعات؛ زيادة والمصرفية بأسرع وقت واقل كلفة ، ومن فوائد نقاط البيع هي:
 اإللكترونية والمتابعة التدقيق وموثوقة ؛ وسهولة أمنة مالية بعمليات واالستثمار المال راس وحفظ

  )المجانية اإلعلنات على الحصول اإللكتروني، وفرصة الدفع عمليات من المستفيدين قبل من
 .(99، 2012العراق، في المالي لالستقرار السنوي  التقرير

 
 
 

                                                             
 قاط البيعفتعرف ن  point of sale  حل موهي أجهزة خاصة موصولة بشبكة المصرف وموضوعة تحت تصرف  صاحب ال

د , اتصدر إيصاال بإتمام عملية السدالتجاري , حيث تقوم األجهزة بالتأكيد من مدى كفاية رصيد صاحب البطاقة للوفاء بمشترياته , ثم 
تستخدم المشتريات ,وهي  قيمة يدفع ان البطاقة لحامل , ويمكنخصم من حساب العميل وإضافته إلى حساب صاحب المحلالويتم 

 (. 78، 2010،)البوسعيديلشراء فقطل
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(6جدول )  
 (2016 -2011عدد ماكنات الصراف االلي و نقاط البيع في العراق للفترة )

 أجهزة عدد السنة
 اآللي الصراف
ATM 

 عدد نقاط البيع
POS بأالف 

عدد السكان  
البالغين فوق سن 

 سنة 15

 ATMعدد 
 100لكل 

 الف نسمة 

عدد نقاط 
البيع لكل 

الف  100
 نسمة

نسبة انتشار 
فروع المصارف 

الف  100لكل 
 نسمة

2011 467 50 19929 42 398 2.3 
2012 467 50 20569 44 411 2.2 
2013 647 30 21227 32 707 3.1 
2014 485 30 21926 45 730 1.5 
2015 580 30 22082 38 736 2.6 
2016 660 30 22654 34 755 2.9 

 (2016-2011) المصدر تقرير االستقرار المالي

اق على مدار العر  في منخفضة ATM اآللي السحب لماكنات المصرفي االنتشار نسبة إن      
 المصارف أسهمت فقد قراالع في المصرفي االنتشار حجم زيادة لغرض السنوات السابقة ،و

 2011 عام زاا جها (467)من قراالع في اآللي فار صال مكائن أعداد بزيادة منها الخاصة السيما
 متوافر األجهزة هذه معظم إن ،( اعله 6كما مبين في جدول )  2016 عام اا ز اجه( 660) إلى
 رواتب دفع أجهزة عدد فأن أخرى، ناحية من المصارف، فروع بعض وفي التجارية كزاالمر  في

 البالغ عدده على حافظ د(كار  كي( االجتماعية والرعاية والمتقاعدين الدولة دوائر موظفي
 . 2011 عام جهاز( 50000) كان أن بعد( 2016 -2013فترة )ال اثناء اا جهاز ( 30000)

لكل  كارت يك بطاقات و اآللي فاالصر  أجهزة عدد أساس على المصرفي االنتشار فإن لذلك
 أقل أي ، ( 4 )تتجاوز لم جداا  منخفضة نسب سجل قراالع في البالغين من نسمة ألف (100)

-2011) المدة أثناء البالغين من نسمة ألف مائة لكل اآللي فراللص ماكنات أربعة من
العراق  مقارنة  في منخفضة ATM اآللي السحب لماكنات المصرفي االنتشار نسبة إن)2016

 من كل في( 56)% و %(68) و %(76)   النسبة هذه بلغت حين في ، ول العربية ببعض الد
(. اما ما يخص نقاط البيع 13كما مبين في شكل ) .عام التوالي على والكويت وقطر السعودية

، في حين 2016نسمة نقطة بيع واحده  لعام  755فهو منخفض في العراق حيث تصل لكل 

                                                             
 عدد فروع المصارف / عدد السكان  اآللي الصرف لماكنات المصرفي االنتشار نسبة أن =X 100% 
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نقطة لكل مئة الف نسمة ) تقرير  700مغرب والكويت اكثر تصل لبعض الدول كاألمارات وال
 (.152، 2014االقتصاد العربي الموحد ، 

 (:12) شكل
 2015لبعض الدول العربية كما في عام  ATMنسبة انتشار ماكنات 

 
  2015المصدر: بيانات تعميم الخدمات المالية، البنك الدولي،

 عرض يمكن ، فة الصرافات األلية و نقاط البيعتوضيحه سابقا عن كثا تم ما خلل ومن      
 المركزي  البنك من عليها الحصول تم التي للبيانات وفقا البيع نقاط و االلي الصرافات عدد

 – 2016لعامين) ( والناحية والقضاء المدينة)المحافظات أساس على توزيعها يتم حيث ، العرقي
 (.7( كما مبين في جدول )2017

بشكل  يتركز البيع نقاط و االلي الصراف ماكنات توزيع ان (،7جدول ) لخل من يلحظ     
 عدد يبلغ كبغداد مثل قليلة أعداد إال فيها توجد ال النواحي و األقضية ان حين في رئيسي بالمدن

 محافظة مع ،بالمقارنة2016 لعام 5 الناحية في و 6 القضاء في اما 83 المدينة في الصرفات
 و األقضية في اما( التوالي على 3 و 4) المدينة في الصرافات عدد ان جدن ميسان و قار ذي

وعلى العكس توجد في االمارات وعمان وبعض الدول  آلي صراف جهاز أي يوجد ال النواحي
 ضعف فان %( ،060العربية نسبة الذين يمتلكون حساب مالي في المناطق الريفية اكثر من) 

 الشمول مستوى  تدني على يدل النواحي و االقضية في يةالمال الخدمات إنشار قنوات توصل
 فيها.  المالي
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 (7جدول )
 2017و  2016عدد الصرف األلى و نقاط البيع موزعة جغرافيا كما في عام 

  2016 2017 
 ناحية قضاء مدينة ناحية قضاء مدينة المحافظة ت

AT
M 

POS A
T
M 

POS A
T
M 

PO
S 

AT
M 

PO
S 

AT
M 

PO
S 

AT
M 

PO
S 

 5 1 - 2 18 59 6 1 - - 19 54 أربيل 1
 - - - - - 8 - - - - - 5 بابل 2
 7 4 3 7 119 136 7 5 2 6 125 82 بغداد 3
 - - - - - 1 - - - - - - األنبار 4
 - - - - 4 28 - - - - 2 20 البصرة 5
 - - - - - 1 - - - - - 1 القادسية 6
 - - - 1 15 28 - - - 1 11 24 السليمانية 7
 - - - - - 1 - - - - - 1 ثنىالم 8
 - - - - 24 20 - - - - 6 10 النجف 9
 - - - 1 - 5 - - - 1 - 4 دهوك 10
 - - - - - - - - - - - - ديالى 11
صالح  12

 الدين
- - - - - - - - - - - - 

 - - - - 1 5 - - - - - 4 ذي قار 13
 - - - - - 4 - - - - - 3 كركوك 14
 - - - - 8 19 - - - - 3 12 كربالء 15
 - - - - 4 5 - - - - - 3 ميسان 16
 - - - - - - - - - - - - نينوى  17
 - - - - - 7 - - - - - 4 واسط 18
 12 5 3 11 193 327 13 6 2 8 166 227 المجموع 19

 2016بيانات البنك المركزي ، قسم المدفوعات ،  :المصدر
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 البطاقات المصرفية اإللكترونية -3

 من سواء والسحب الشراء عمليات تسهيل في هاماا  دوراا  المصرفية البطاقات تؤدي        
 إلى البطاقات تنقسم أساسي وبشكل ممنوح، ائتمان خلل من أو مباشرة الحساب المصرفي

 اآللي الصراف وبطاقة (Debit Card) الخصم وبطاقات ( Credit Card) االئتمان  بطاقات
 العلمة ذات البطاقات مثل البطاقات من أخرى  أنواع وهناك االنترنت،عبر  الشراء وبطاقة

 والبطاقات التجارية، العلمة عروض من االستفادة فرص تمنح حاملها التي المزدوجة التجارية
 (، Credit Card ) االئتمان بطاقات الرئيسية، الثلثة سنتناول البطاقات لكننا مسبقاا، المدفوعة
 الثلث البطاقات عمل مبدأ اآللي، ويختلف الصراف  بطاقة و (Debit Card) الخصم وبطاقات
 :بها تقوم التي بعض الوظائف في تشترك ولكنها المذكورة

 (8جدول )

 ( 2015-2013للفترة ) عدد البطاقات اإللكترونية في العرق  
 

 عدد بطاقات السنة 
 االئتمان

Credit Card  

 عدد بطاقات
 الخصم
Debit 
Card 

ت مسبقة بطاقا
 prepaidالدفع 

عدد السكان 
 البالغين 

عدد بطاقات 
االئتمان لكل 

الف  100
 نسمة

 عدد
 بطاقات
 لكل الخصم
 الف 100
 نسمة

 بطاقات عدد
 مسبقة الدفع لكل

 الف  100
 نسمة

2013 8883 36641 26292 21227 2389 5790 8073 
2014 10858 94217 100682 21926 2019 2327 2177 
2015 18053 55806 1444415 22082 1223 3956 1520  

 ( 2015 – 2013لسنوات )  التخطيط وزارة بيانات المصدر : تقرير االستقرار المالي و

  سريع بشكل زاد قد االلكترونية المصرفية البطاقات عدد أن (8الجدول) خلل من نجد       
ل كبير، حيث وصلت في نهاية عام ، فان عدد مالكي بطاقات االئتمان زاد بشك تلك الفترة خلل

 الكثافة إلى ، ومنسوبة2013بطاقة  في عام  8883بطاقة  بعد ان كانت18053الى  2015
بالغ ، وكذلك بالنسبة الى  ألف نسمة مائة لكل بطاقة 1223 تساوي  فإنها 2015السكانية لعام 

 السكانية الكثافة إلى ،ومنسوبة 2015لعام  55806زادْت الى  فأنهابطاقة المدينة او الخصم 
البالغين، ايضا تضاعفه عدد بطاقات مسبقة  ألف نسمة من مائة لكل بطاقة 3956 تساوي  فإنها

. بالرغم من زيادة في عدد البطاقات 2015عام  1444415الى  2013عام  26292الدفع من
 ا االطاراال انها لم تصل الي مستوى الذي يرفع معدالت الشمول المالي في العراق ،وضمن هذ
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مجموع  %(من58)  المصرفية البطاقات حاملي نسبة حيث من العربية الدول الكويت تتصدر
 هذه وتصل. ُعمان ثم فاإلمارات %(31قطر حوالي) تليها العربية، الدول بين البالغين السكان
 من أقل وإلى ومصر والسودان وسورية والعراق والجزائر األردن %( في 3) ما دون  إلى النسبة

 (.16،  2012اليمن.)برنية ،  في المائة في واحد

 كل حققت فقد العربية، فيما يتعلق  ببطاقات االئتمان منسوبة الى الكثافة السكانية بالدول       
 إذ العربية الدول في البلستيكية البطاقات إلى لألفراد نفاذ معدل أعلى والكويت اإلمارات من

 لكل بطاقة 830 حوالي بلغ نفاذ محققة قطر جاءت ثم .تقريبا بطاقتين إلى يصل ما الفرد يمتلك
 مؤشر وبلغ. السكان من نسمة ألف لكل بطاقة 500 بحوالي فالسعودية السكان، من نسمة ألف

 بطاقة 330و بطاقة، 360 حوالي والمغرب لبنان من كل في البلستيكية البطاقات إلى النفاذ
 أكثر المعدالت وسورية والسودان اليمن من كل حققت بينما. السكان من نسمة ألف لكل

 مؤشر وبلغ. السكان من ألف لكل بطاقة 20 حوالي بهما لألفراد نفاذ مؤشر بلغ انخفاضا إذ
السكان ) تقرير االقتصاد العربي  من ألف لكل بطاقات 10 حوالي يتانيار و مو  ليبيا في النفاذ

 (220، 2012الموحد ، 

 الهاتف المحمول: انتشار خدمات الصيرفة عبر  -4

مع تطور الخدمات المصرفية والمالية على مستوى العالم إنشات المصارف خدمة الهاتف      
المحمول ) الهاتف المصرفي ( لتسهيل إدارة العملء لعملياتهم المصرفية وتفادي المصارف 

يها اإلجازات لء للستفسار عن حساباتهم ، وتستمر هذه الخدمة طوال اليوم ) بما فمطوابير الع
والعطل الرسمية (، وتقدم هذه الخدمة باالعتماد على شبكة األنترنيت المرتبطة بفروع المصرف 

الخاص  ري التي تمكن العميل من الحصول على خدمات مصرفية ومالية، فقط بإدخال الرقم الس
اتير مثل به ، ومن الخدمات التي يقدمها الهاتف المصرفي على مستوى العالم : خدمة تسديد فو 

) التلفون و الكهرباء (، وخدمة التحويلت المالية ، خدمة  الحصول على قرض او فتح 
االطلع على الرصيد، طلب كشف حساب أو  (. وأيضا32، 2012)يوسف،اعتمادات مستنديه

دفتر شيكات، اإلخطار بآثار ونتائج معاملة مالية، أو ملء بيانات طلب قرض من المصرف. 
المصرفي، وتعني استخدام الهاتف المحمول كقناة  هاتفا إتاحة هذه الخدمات بالوتُعرف اصطلح

إلجراء معاملت مصرفية مع المصرف الذي ينتمي له العميل.) صندوق النقد العربي ،اللجنة 
 (2، 2013العربية لنظم الدفع والتسوية 
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 المالية الخدمات ىعل الحصول فرص توسيع  أهمية على الدراسات من العديد تؤكدلذا،       
عبر  الدفع خدمات وتعتبر .األفراد دخول وتحسين االقتصادي النمو فرص تحسين في المختلفة،

 ما أو المالي الرسمي النظام في الفقراء لدمج حاليا الوسائل هذه أهم ومن المحمول الهاتف
 بدون  حسابات فتحل المجال تتيح كونها الخدمة هذه الدولي البنك ويدعم بالشمول المالي  .يعرف

 المحمول الهاتف استخدام انتشار من االستفادة خلل من وذلك جدا محدودة وبرسوم أدنى حد
 الخدمات المالية و في التوسع محدودية مقابل في المناطق لمعظم وتغطيته شبكاته وانتشار

 الهاتف عبر الدفع خدمة تكون  وبهذا .النائية المناطق إلى وصولها المصرفية واستخدامها ، وعدم
 مع المتعاملين عدد وزيادة كالشمول المالي ؛ االستراتيجية األهداف تحقيق على قادرة المحمول

 بالقطاع النقدية الكتلة زيادة خلل من اقتصادي نمو فرص المصرفي ؛ وتحقيق القطاع

 (2013،7والتسوية، الدفع لنظم العربية اللجنة العربي، النقد صندوق )المصرفي

م المرقموال لل اإللكتروني الدفع خدمات منظا بإصدار قياالعر  ي المركز  كالبن ملقيا نظربالو      
 وشركات فالمصار ل أعما توسيع إمكانية قياالعر  ي المركز  كالبن أكد ،  2014 لسنة (3) 

 لحا في اإللكتروني الدفع نشاطاتأي من  وممارسة لالنقا فهتاال وشركات المالي التحويل
راق و تعزيز الع في المدفوعات منظا لتطوير ، اإللكتروني الدفع خدمات مبنظا ملالع في همرغبتي

 بما الحديثة التكنولوجيا باعتماد وصول الخدمات المالية و المصرفية لجميع شرائح المجتمع ،
 ترخيص مت فقد .لوقتا وإهدار نالروتي نع بعيدا عالية  وجودة بسرعة الخدمة متقدي نيضم
 هاتفال عبر اإللكتروني الدفع خدمات كمزود لمعمل  )ةحوال وآسيا ، راقالع محفظة ( ينشركت
 ، لالنقا اتفهال دفع محفظة الخدمة ذههبتراك االش ويسمى ، ي المركز  بنكال لتعميماتا وفق لالنقا
 وتكوف نك،زبو  فاعر  معايير بموجب اتفه بشريحة مرتبطة فقط واحدة محفظة ن زبو لل ن ويكو 

 يون مل(  10 (يوميا دينار ون يلم (2) أقصى كحد بالتجزئة الدفع تاملمع قيمة لىع الحدود
 ، المالي االستقرار )تقريرفعالة لتصبح تينالشرك ءلوكى لد المحفظة تسجيل ويجب رياهش دينار
 (.69 ،2015 ، العراقي المركزي  البنك

،فقد صدرت ت مع السيدة مدير قسم المدفوعاأجراها تم في المقابلة التي  حسب ما أشير    
تعليمات من البنك المركزي العراقي تشترط على كل من يمتلك محفظة اإللكترونية ان يمتلك 

                                                             
 ضحى عبد الكريم عطا 
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حساب مصرفي ، وجاءت هذه التعليمات من اجل دعم جهود تعزيز الشمول المالي في العراق. 
وعلى اساس ذلك ، سيتم عرض عدد مالكي محفظة الهاتف النقال وعدد حركات المحفظة 

( و 2017-2016ونية موزعه حسب المحافظات وعلى أساس نصف سنوي لعامين )اإللكتر 
 ( يوضح ذلك.9الجدول )

 (9جدول )
 (2017-2016عدد مالكي محفظة الهاتف النقال، وعدد حركات المحفظة اإللكترونية )

 
 
 ت

 
 

 المحافظة

 2017 األول نصفال 2016 النصف الثاني 2016 األولنصف ال
عدد مالكي 
محفظة 

 لهاتفا

عدد حركات 
المحافظ 
 اإللكترونية

عدد مالكي 
 محفظة الهاتف

عدد حركات 
المحافظ 
 اإللكترونية

عدد مالكي 
 محفظة الهاتف

عدد حركات 
المحافظ 
 اإللكترونية

 58 1582 22 578 6 231 أربيل 1
 411 3463 83 1712 34 905 بابل 2
 1351 13395 1263 7990 804 3045 بغداد 3
 62 3315 41 1515 13 672 األنبار 4
 393 4062 254 1823 270 969 البصرة  5
 281 2015 32 1113 33 556 القادسية  6
 115 1337 90 996 19 193 السليمانية 7
 189 1542 68 947 11 435 المثنى 8
 398 4910 477 2718 62 1168 النجف 9
 123 2319 69 1217 0 93 دهوك 10
 34 905 9 521 1 239 ديالى 11
صالح  12

 الدين
253 3 601 13 1419 255 

 798 5591 195 2901 7 907 ذي قار 13
 33 422 14 239 7 89 كركوك 14
 651 3302 154 1604 24 676 كربالء 15
 101 747 59 393 20 183 ميسان 16
 25 741 8 275 0 85 نينوى  17
 126 2086 73 1164 5 545 واسط 18
 5404 53153 2924 28307 1319 11244 المجموع 19

 2017المصدر : بيانات البنك المركزي العرقي ، قسم المدفوعات ، 

( أن هناك زياده مستمر في استخدام خدمة الهاتف النقال على مستوى 9يبين جدول )     
(  28307( في النصف األول إلى ) 11244العراق ، فقد زاَد عدد مالكي محفظة الهاتف من )
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إلى  2017، كما زاد عدد مالكي محفظة الهاتف في عام  2016اني لعام في النصف الث
( ، وهذه ما يسرع من عملية تعميم الخدمات المالية والمصرفي في المناطق البعيدة 53153)

كالقرى و األرياف ، فضل سهولة الحصول على الخدمات المالية والمصرفية بتكاليف منخفضه. 
في استخدام خدمة الهاتف النقال تؤكد على أهمية تجربة كينيا في هذه الزيادة الكبيرة واألسرع 

 الهاتف النقال التي اشرنا لها في بداية الفصل.

 (13شكل )
 (2017-2016عدد مالكي محفظة الهاتف النقال موزعه على أساس المحافظات في العرق )

 
 (9المصدر: بيانات جدول )

 اساس على النقال الهاتف محفظة مالكي ددلع الجغرافي التوزيع( 13) شكلال يبين     
 المحافظات لجميع  الهاتف محفظة مالكي عدد في كبير زيادة الى ذلك ويشير ، المحافظات

 المحفظة مستخدمي و مالكي عدد في المحافظات بين من االولى المرتبة بغداد تحتل ،حيث
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 عام في 13395 ىال 2016 عام في 11035 من المالكين عدد زاد حيث  االلكترونية ،
( 1351) الى 2016 لعام االول للنصف( 804) من المحفظة استخدام عدد زاد ،كما 2017

 الجمهور قبل سريع من واقبال  استجاب هنالك ذلك ويعني(. 9) شكل في موضح 2017 لعام
 تعزيز جهود يدعم وهذه النقل كالهاتف اإللكترونية قنوات خلل من المقدمة المالية للخدمات

 تصل لبغداد البالغين السكان عدد الى منسوبة الهاتف محفظة مالكي عدد فان ، المالي شمولال
 من بالرغم السكانية بالكثافة قياسا ضعيف مؤشر وهو واحده محفظة نسمة الف( 461) لكل
المحافظات يوجد أقبال كبير لدى الجمهور الستخدام هذه  لباقي بالنسبة وهكذا استخدامها، تزايد

 هم اإللكترونية المحفظة مالكي أن جميع البيانات في ورد ما حسب النظر نلفت وهنا.  الخدمة
 حيث من المالي الشمول أهداف يتماشى مع ال وهذا المحافظات جميع في  فقط الذكور من

 .المالية الخدمات على الحصول في الجنسين بين المساواة 

 الصغر والمتناهية توسطةالصغيرة والم المشروعات ودعم المالي الشمول-4-1-2

 الشمول خلل من واالجتماعي المالي االستقرار تعزيز الى تؤدي التي العوامل أهم ومن     
 بالتمويل واالهتمام والمتوسطة الصغيرة للمشاريع التمويل على الحصول فرص تحسين المالي

 على ينعكس مما االقتصادي النمو دعم في حيوي  دور من األنشطة هذه لدى لما وذلك األصغر
 الرفاه وتوفير تعزيز االستقرار المالي المطاف نهاية في ويؤدي اإلجمالي المحلي الناتج

وبذلك جاءت مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم (. 2، 2015)مصطفى ، االجتماعية 
المشروعات الصغيرة و المتوسطة من اجل تحريك عجلة النمو االقتصادي للبلد و تخفيض نسبة 

قر و البطالة ،ومما يؤدي إلى رفع مستوى األفراد اقتصاديا و اجتماعيا وبالتالي تعزيز الشمول الف
 المالي .

 المشروعات من األكبر الجزء والمتوسطة تشكل الصغيرة المشروعات أن من فعلى الرغم     
 أن الالعمالة، إ من األكبر الجزء وتستوعب العربية الدول من العديد اقتصادات في العاملة

 لهذه المتاح التمويل يشكل وبالتالي،  لها الموجه التمويل تواضع إلى تشير المتاحة البيانات
 ال اإلجمالي المحلي الناتج من محدودة نسبة العربية من الدول العراق و العديد في المشروعات

 رةالصغي المشروعات لتمويل آليات ناجحة تبنت فقط عربية دول ثلث % باستثناء 8 تتعد
 ( .112، 2012)تقرير االقتصاد العربي الموحد ، واألردن  وتونس المغرب وهي والمتوسطة،

 ويمكن توضيح مبادرات البنك المركزي العراقي للمشاريع الصغيرة و المتوسطة باالتي.
 ( ترليون دينار عراقي.1مبادرة األولى للبنك المركزي العراقي ) -1

جهاز المركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن نسبة تشير الدراسات الصادرة من ال    
% من أجمالي السكان ال تحصل أال على 60( تمثل قرابه 30فئة الشباب في العراق دون سن)
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% وهذه الفئه تشكل قوه استهلكية تحتاج إلى قروض 3نسبة متدنية من إجمالي االئتمان تقارب 
لة التي يعاني منها نسبة كبيره من عموم القادرين على إلقامة مشاريعها الخاصة لمعالجة البطا

( مليون مواطن كما تشير اإلحصائيات المتوفرة في العراق 7العمل في العراق والمقدرة بحدود )
% فيما يحصل أصحاب 11أن نسبة البالغين الذين يحصلون على االئتمان المصرفي بلغ 

اجاتهم التمويلية طبقا لما ورد عن التقرير % من احتي5المشاريع الصغيرة والصغرى على نسبة 
 . 2011الصادر عن البنك الدولي لعام

 2004لسنة  56وعلى اساس ذلك ، بادَر البنك المركزي العراقي استنادا ألحكام قانونه رقم      
في تعزيز التنمية المستدامة وإتاحة فرص العمل ، وتحقيق الرخاء في العراق ، إلى طرح 

( ترليون دينار عراقي للمصارف الخاصة ضمن ) مشروع 1ي بتخصيص مبلغ )مشروعه التنمو 
إقراض المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( لغرض تمكينها من تقديمه كقروض في المحافظات 

 (.62، 2016النبي ،  العراق كافة بهدف تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية)عبد
ر البنك المركزي العراقي        5/2015/ 18( ليوم 1525في جلسة مجلس ادارته رقم ) إذ قر 

( ترليون دينار عراقي للمصارف الخاصة لغرض تمويل المشروعات الصغيرة و 1اطلق )
المتوسطة للمواطنين وإقرار الضوابط الخاصة بها، وبذلك يكون البنك المركزي العراقي قد منح 

ه في عملية تحفيز النشاط االقتصادي و مهمة اكثر فاعلية للقطاع المصرفي الخاص ألخذ مكان
تعزيز الشمول المالي وذلك عن طريق تولية مهمة تنفيذ المشروع بالتنسيق مع رابطة المصارف 
الخاصة العراقية وعبر نوافذ المصارف الخاصة وتحت غطاء شركة الكفاالت المصرفية ، علما 

قط وذلك للتخوف من عدم قدرة بان المبلغ الذي تم صرفه فعلا بلغ  مليار دينار عراقي ف
) حمودي ،  ( مصرفاا خاصاا 21المقترضين على تسديد هذه القرض وقد اسهم في هذه المبادرة )

2017 ،52 .) 
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 (10) جدول
 القطاعات وحسب ( ترليون 1العراقي ) المركزي  البنك مبادرة نفذت التي المصارف

 
 (52،  2017المصدر :) حمودي ، 

 16(  ان عدد المصارف الخاصة التي نفذت المبادرة فعل قد بلغ 10دول )ويتبين من ج
مصرفاا، وقد جاءت القروض التجارية في المرتبة األولى من مجموع القروض ، اذ بلغ عدد 

%( ، وقد تصدر المصرف األهلي العراقي 16.5وتمثل النسبة األكبر اذ بلغت ) 595القروض 
قرضاا قدم  128قرضاا اما القروض الصناعية فقد بلغت  98اقع المرتبة األولى حيث تم منحها بو 

قرضاا اما القطاع الزراعي  27منها وتله مصرف الشرق األوسط ، اذ قدم  46مصرف الهدى 
قرضاا تم تقديم اكثر  39فقد جاء بالمرتبة األخيرة ، اذ بلغ عدد القروض المقدمة  لهذا القطاع 

عراقي، امل مجموع القروض المقدمة للقطاع الخدمي فقد من ربعها من قبل مصرف االتحاد ال
 قرضاا موزعة على بغداد و المحافظات الوسطى و الجنوبية و الشمالية. 235بلغ 

 ( ترليون دينار عراقي5المبادرة الثانية للبنك المركزي العراقي ) -2

عم المشاريع الصغير حيث لم تتوقف مساعي البنك المركزي العراقي عنده المبادرة األولى لد     
والمتوسطة من أجل زيادة النمو االقتصادي وتعزيز االستقرار المالي والشمول المالي وقد اطلَق 
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ترليون دينار عراقي للمصارف المتخصصة  5البنك المركزي المبادرة بمنح المصارف الخاصة 
اعية وزراعية من اجل دعم القطاعات االقتصادية من خلل إقامة مشاريع سكنية وخدمية وصن

من قبل الشرائح الفقيرة  والفئات التي لم تحظ بفرصة عمل وخاص طبقة الشباب ومن ثم 
ترليون في  5تخفيض نسبة البطالة والتخفيف من حدة الفقر في العراق، وسيتم توضيح مبادرة 

 .(11الجدول )
 (11جدول )
                               30/8/2017ترليون ( لغاية  5توزيع القطاعي لمبادرة البنك المركزي ) 

 المبلغ بالمليار                              
 المبلغ المتبقي القرض الممنوح المبلغ المخصص اسم المصرف ت
 1,651 15 1,666 المصرف الزراعي 1
 359 475 834 المصرف العقاري  2
 10 824 834 صندوق اإلسكان 3
 1,655 11 1,666 المصرف الصناعي  4
 3675 1325 5000 المجموع 

 2017المصدر البنك المركزي العراقي ، قسم العمليات المفتوحة، 

( ترليونات على 5( توزيع مبلغ مبادرة البنك المركزي العراقي البالغ )11يوّضح الجدول )
% 17% للمصرف العقاري و 17% للمصرف الزراعي و 33المصارف المتخصصة بنسبة 

% لمصرف الصناعي ، حيث ُيعد  المشروع الصناعي او الزراعي صغيراا 33و لمصرف اإلسكان
مليون  500مليون كحد اعلى ، أما اذا كان مبلغ التمويل المطلوب  500اذا كان تمويله بمبلغ

مليار إلى  3مليارات دينار فهو يمثل مشروعاا متوسطاا واما اذا كان مبلغ التمويل  3دينار إلى 
ترليون  1.325يعد مشروعاا كبيراا ، وقد بلغ الرصيد المستخدم لهذه المبادرة مليار دينار ف 20

 دينار .

رغم مساعي البنك المركزي العراقي لدعم الشمول المالي والمشروعات بال نجد انه،  ومن خلله
الصغيرة و المتوسطة ما زال هناك تأخر في صرف مبالغ المبادرات بالكامل في حين ان المبلغ 

مليار دينار( فان ذلك  3675مليار دينار( و المبادرة الثانية)  962من المبادرة األولى ) المتبقي
يلقي بضلله على ضعف المستويات االقتصادية لألفراد والشركات لشمولهم بالخدمات المالية 

 والمصرفية التي تعزز الشمول المالي.
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طلبات تطبيقه لمالي في العراق و متاستراتيجية الشمول ا :الثانيالمبحث   

بالتركيز على و  المجتمع كافةشرائح  إلىتطبيق الشمول المالي بوصول الخدمات المالية  يتمُ  
 خلل من احتياجاتهم ، وذلك مع تتناسب التي والفقيرة بتوفير المنتجات المالية الفئات المهمشة

صرفية على وجه بالخدمات المالية بصورة عامة والخدمات المالخاصة  التحتية البنية توفير
مواردها  استخداماتفي  األولويةالمالية يعطي  الخصوص وكذلك إيجاد إطار رقابي للمؤسسات

وسائل لتوسيع قاعدة  ابتكار وكذلك واالجتماعيةللنشاطات التي تحقق التنمية االقتصادية 
والحماية لكافة العدالة  بالتشريعات والقوانين التي تكفل االهتمام إلىالمستخدمين لها ، باإلضافة 

 الصغيرة للمشاريع التمويل على الحصول فرص و تحسين المستخدمين للخدمات المالية ،
ووضع استراتيجية وطنية للشمول التي تؤدي شمول جميع  األصغر بالتمويل واالهتمام والمتوسطة

 تقراراالس تعزيز ، وفي نهاية المطاف تؤدي إلى شرائح المجتمع بالخدمات المالية و المصرفي
 .واالجتماعي المالي

 مول المالي.لتطبيق الشالبنك المركزي العراقي استراتيجية  -4-2-1
العراق الشمول المالي كأحد المحاور  ىإسوة بمجموعة دول العشرين ، والدول العربية يتبن     

ول الرئيسة في أجندة التنمية االقتصادية والمالية ، ويعمل على وضع استراتيجية وطنية للشم
المالي ، حيث تعتبر المؤسسات الدولية ان وضع استراتيجية على المستوى الوطني تضم كافة 
الجهود و المتطلبات هو افضل وسيلة لتحقيق الشمول المالي ، وضمن هذا االطار سيتم توضيح 

 ستراتيجية الوطنية للشمول المالي الذي وضعها الفريق اإلقليم العربي للشمول المالي، والذيالا
 يعتبر البنك المركزي العراقي  من أعضا هذه الفريق.  

 .الرؤيا واألهداف من بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي -4-2-1-1
يكمن الهدف األساسي من بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في توحيد وقيادة الجهود      

و المصرفي لدى أفراد المجتمع وضمان  العديدة المبذولة في سبيل زيادة الوعي و التثقيف المالي
عدم ازدواجية الجهود والموارد المبذولة من األطراف ذات العلقة ، لذا تنشا الحاجة الى توحيد 
األهداف و الرؤيا ضمن استراتيجية وطنية للشمول المالي وتشمل كافة األطراف المعنية بعملية 

الخدمات المالية و المصرفية الى اكبر  ى تحسين وصولالتحقيق الشمول المالي. ويهدف أيضا 
شريحة من المجتمع سواء كانوا افراد او منشئات و جذبهم الى النظام المالي الرسمي  من خلل 

 ( .39، 2017تقديم كافة الخدمات المالية والمصرفية )احسان الشمري ، 
ة بين الطرفين، إال أنها فتعتبر العلقة بين االستقرار المالي والشمول المالي علقة تكاملي     

في العديد من األحيان تأخذ طابع العلقة الطردية فكلما تعززت مؤشرات الشمول المالي تعززت 
مستويات االستقرار المالي، حيث أن النتائج المتوقعة من تحقيق الشمول المالي والمتمثلة في 
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المهمشة، لصغار العملء توسيع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع 
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كفيلة بالحد للعديد من المخاطر، حيث ان اتساع قاعدة االستخدام 
للخدمات والمنتجات المالية لتشمل صغار المستخدمين والمنشآت والفئات المستهدفة فانه ينتج 

ذلك بتعزيز مستويات عن ذلك توزيع امثل للمخاطر على كافة فئات المستخدمين مما يساهم 
االستقرار المالي. كذلك الحال في الجانب اآلخر عند توسيع قاعدة الودائع االدخارية 
واالستثمارية لتشمل صغار المودعين كفيلة أيضا بالحد من مخاطر السيولة كون أن هذا الجانب 

زودي الخدمات علوة على ذلك فإنها تعمل على توفير السيولة اللزمة لم استقرارايعتبر أكثر 
والمنتجات المالية لتمويل المشاريع االستثمارية ومشاريع األنفاق الحكومي ومشاريع البنية التحتية 
والتي تعمل ايضا على تعزيز مستويات االستقرار المالي. وال يقتصر األمر على ذلك بل ان 

ى تعزيز قدرات و االستراتيجية الوطنية تشتمل على خطط وبرامج توعية وتثقيف مالية تعمل عل
إمكانيات المواطنين الستخدام الخدمات والمنتجات المالية بكل دراية وحصافة وبما يلبي 
احتياجاتهم االستهلكية واالستثمارية، كل هذه العناصر مجتمعة تقود إلى تحسين الظروف 

يعتبر من  ( الذيSocial Stabilityالمعيشية لفئات المجتمع المستهدفة وبالتالي تحقيق الرفاه )
 األهداف الرئيسة لوضع استراتيجية وطنية االجتماعي للشمول المالي.

أما من ناحية األهداف، فهناك العديد من األهداف الواجب تحقيقها من وضع استراتيجية    
،استراتيجية الشمول وطنية للشمول المالي وتتمثل باألمور األساسية التالية)البنك المركزي العراقي

 (5-3، 2017المالي 
تسهيل وتيسير آليات وصول واستخدام فئات المجتمع المستهدفة إلى الخدمات والمنتجات  -أ

المالية المختلفة وذلك من خلل توحيد جهود كافة االطراف المشاركة في االستراتيجية، لتعريف 
فهم المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها واالستفادة منها لتحسين ظرو 

 االجتماعية واالقتصادية .
تشجيع المواطنين على االدخار واستثمار األموال بالطرق المثلى وذلك من خلل إعداد  -ب

برامج موجهة لفئات المجتمع المختلفة لتعزيز ثقافة االدخار واالستثمار لديهم، وكذلك تحفيز 
ثمارية تتناسب مع فئات التنافس بين مزودي الخدمات المالية لتقديم منتجات ادخارية واست

 المجتمع المختلفة على سبيل المثال برنامج الحساب األساسي لكل مواطن.
تقليص الفجوة في الوعي والتثقيف المالي لدى فئات المجتمع المختلفة من خلل تعاون كافة  -ج

مواضيع األطراف المشاركة باالستراتيجية ويكون ذلك من خلل تعزيز المناهج التعليمية بمواد او 
توعية مالية، او من خلل تعزيز برامج ثقافية توعوية مختلفة تعالج تدني المستويات الثقافية، 
حيث يجب ان تضمن برامج التوعية المالية شمول جيل المستقبل من االطفال والشباب بحملت 

 التوعية والتثقيف.
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ياسات والتعليمات تعزيز حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلل إعداد الس -د
بالخصوص وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية الحاليين والمحتملين بحقوقهم وواجباتهم، 
والمتمثلة في حقهم على سبيل المثال بالحصول على نسخة من تقاريرهم المالية واالئتمانية التي 

تقديم الشكاوى ضد  تتعلق بهم ومنحهم الحق باالعتراض على بياناتها، وتعريفهم بآليات وطرق 
 المؤسسات المالية وإجراءات متابعتها ومعالجتها.

الحد من مخاطر مزودي الخدمات والمنتجات المالية الذين يعملون خارج إطار النظام  -ه
المالي الرسمي وبالتالي تعزيز قدرات وامكانيات النظام الرسمي وضبط عرض الخدمات 

 ت النافذة والمعايير الدولية.والمنتجات المالية وفق األسس والتشريعا
 أهمية وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي: -2 -4-2-1

وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي في تحديد الرؤيا و األهداف المستقبلية  أهميةتكمن      
تحقيقها والمتمثلة في تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، كما انها تعمل على رجو الم

وحيد وتأطير مبادرات وجهود تعزيز الشمول المالي تحت مظلة واحدة وتجنب االزدواجية في ت
الجهود والموارد المبذولة وتحقيق األهداف المرجوة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من 
القطاعات المستهدفة، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خلل تطوير وبناء استراتيجية وطنية للشمول 

م كافة الجهات ذات العلقة المعنية بتحقيق الشمول المالي، وتعتبر عملية بناء المالي تض
استراتيجية وطنية للشمول المالي الخطوة األولى على طريق تحقيق الشمول المالي لدى اي دولة 
. حيث تبرز األهمية في وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي في عدة نقاط ومحاور 

 (4، 2015مجلس محافظي المصارف المركزية ،لعرابي ، صندوق النقد اأهمها:)
 تحديد األهداف المستقبلية لتعزيز الشمول المالي -أ 

 تحديد نقاط الضعف والقوة في المواضيع ذات العلقة بالشمول المالي .  -ب 
 تحديد المعوقات التي ستواجه عملية التطبيق. -ج 
 يات .تحديد سبل وآليات تجاوز المعوقات والتحد -د 
 توحيد وتأطير الجهود المشتركة تحت مظلة وقيادة واحدة . -و 
تنظيم وإدارة العلقة مع األطراف المشاركة في بناء االستراتيجية بشكل يسهل عملية انجاز  -ه 

 بناء االستراتيجية .
 تحديد اليات لمتابعة وقياس األداء واإلنجاز لعملية بناء االستراتيجية .   -ز
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 العناصر الرئيسة لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي. -4-2-1-3
على وفق تجارب الدول التي وضعت استراتيجيات وطنية للشمول المالي، والمبادئ      

والمعايير المعتمدة من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية و البنك الدولي ،  فان العناصر 
 .(3-2017،1،) البنك المركزي العراقي:مول المالي  كما يليية وطنية للشالرئيسة لبناء استراتيج

تساهم نتائج المسوحات الميدانية التشخيصية بتشخيص  المسوحات الميدانية التشخيصية: -أ
وتحديد الفجوة في الوصول إلى واستخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المواطنين، وكذلك 

وطرق التغلب عليها بالموارد والقدرات المحدودة المتوفرة.  المعوقات أمام تعزيز الشمول المالي
وتعتبر المسوحات الميدانية مؤشر أساسي ونقطة بداية للقائمين على بناء االستراتيجية حيث 
تساعدهم على تحديد األهداف حول تسهيل سبل الوصول للخدمات والمنتجات المالية التي 

 لمهمشة .تتوافق واحتياجات المجتمع خاصة الفئات ا
بما أن االستراتيجية توضع على مستوى الدولة ، لذا يجب أن تكون  تحديد األهداف:  -ب

األهداف شاملة وموجهة لكافة فئات المجتمع، حيث تساهم المسوحات الميدانية التشخيصية في 
مات تحديد نوع األدوات واألليات المطلوبة لمعالجة الفجوة والمعيقات للوصول الى واستخدام الخد

والمنتجات المالية، حيث يمكن قياس مدى تحقق األهداف وتطورها من خلل تتبع النمو في 
المؤشرات، ومن الضرورة أن تشارك كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلقة بوضع وتحديد 

 أهداف االستراتيجية.
ستغرق فترة زمنية ليست : ان عملية بناء االستراتيجية قد يأعداد وثيقة االستراتيجية الوطنية -ج

قصيرة، اال انه يجب مراعاة ان تكون االستراتيجية قابلة للتعديل والتطوير بما يتوائم مع متطلبات 
المرحلة، حيث تحدد االستراتيجية األنشطة واألدوار لألطراف المشاركة بعملية البناء، كما أنها 

جاد التزام واسع لدى الجهات يجب أن توفر آلية للتنسيق بين هذه األطراف، مع ضرورة إي
الحكومية والسلطات الرقابية بتبني االستراتيجية الوطنية حتى تحفز القطاعات األخرى من 
مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومزودي الخدمات المالية على االلتزام بتطبيق 

لوصول إلى كافة توصيات االستراتيجية وذلك لدورهم في تعزيز الشمول المالي والقدرة على ا
 شرائح المجتمع .

القطاع العام بالتعاون مع السلطات الرقابية واإلشرافية دورا هاما في  ؤديي دور القطاع العام: -د
تشجيع قطاع الخدمات المالية على موائمة نشاطاته وابتكاراته بما يتوائم مع أهداف االستراتيجية، 

التحتية للقطاع المالي والتي تساهم بشكل رئيسي  دورا هاما في تنظيم وتطوير البنى ؤديوكذلك ي
في تعزيز الشمول المالي على مستوى الدولة، ومن أهم هذه األدوات نظم المعلومات االئتمانية، 
ونظم الدفع ،ونظم تسجيل األصول المنقولة ، ونظم التسويات العمليات المصرفية اإللكترونية ، 

عمليات المالية باستخدام الهواتف المحمول الى غير ذلك من مبادرات التعليم والتثقيف المالي ، ال
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األدوات والمبادرات،  حيث تساعد هذه األنظمة في نشر وتسهيل وصول الخدمات والمنتجات 
المالية والمصرفية الى كافة فئات المجتمع في الوقت المناسب وبأسعار معقولة ومخاطر 

 منخفضة.
الخاص األكثر حيوية من بين القطاعات األخرى، يعتبر القطاع  دور القطاع الخاص: -ه

حيث يتولى القطاع الخاص مسؤولية تقديم وتطوير المنتجات والخدمات المالية لكافة فئات 
المجتمع ونشرها خاصة في المناطق النائية، وبما يضمن وصول واستخدام كافة فئات المجتمع 

ة التي لم تندمج بعد في النظام المالي إلى هذه الخدمات والمنتجات خاصة فئات المجتمع المهمش
الرسمي ولم تحقق اية منافع من استخدام المنتجات والخدمات المالية، ويتوجب على القطاع 
الخاص أن يراعي تقديم خدمات ومنتجات تتوافق واحتياجات فئات المجتمع وان تكون أسعارها 

ه لمخاطر تشغيلية مرتفعة في معقولة ومناسبة، وبخلف ذلك فإن القطاع الخاص قد يعرض نفس
تطوير خدمات ومنتجات ال تتوافق مع احتياجات فئات المجتمع وال تلبي تطلعاتهم وبالتالي 

 التأثير سلبا على عملياته التشغيلية وعلقاته مع المجتمع المحلي .
ة، يجب توفير متابعة حثيثة لألطراف المشاركة ببناء االستراتيجي متابعة ومراقبة التطور: -و

بحيث تشمل المتابعة ألدوار األطراف المشاركة ومدى تحقيقهم وإنجازهم للمهام الموكلة اليهم 
حسب جدولها الزمني حيث ان ذلك يؤثر على مدى التقدم بإنجاز االستراتيجية في موعدها 
المحدد. حيث تتيح المتابعة القدرة على تعديل خطة تنفيذ االستراتيجية ان وجد حاجة لذلك، كما 
ان رصد ومتابعة بناء االستراتيجية من خلل المؤشرات  اإلحصاءات أو المسوحات الميدانية 

 يوفر تغذية راجعة عن عملية التطور و التقدم في بناء االستراتيجية .

 خطوات بناء وتطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي. -4-2-1-4
لي او للتوعية المالية على العديد من يرتكز قرار بناء استراتيجية وطنية للشمول الما     

إلى  تشيرمستوى الوطني الالمعطيات والعناصر منها نتائج مسوحات ميدانية مسبقة تمت على 
وجود تدني في مستويات استخدام المنتجات والخدمات المالية او تدني مستويات الثقافة المالية، 

رار المناسب بالخصوص، كما أن توفر األمر الذي يستوجب على قيادة االستراتيجية اتخاذ الق
الموارد المالية واإلدارية وإمكانيات وقدرات األطراف المشاركة يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ 
القرار المناسب حول تحديد واختيار االستراتيجية المناسبة للبيئة المحيطة حيث انه ليس 

ئة مالية نظرا الختلف المجتمع بالكامل أي استراتيجية وطنية مع اي بي تتلءمبالضرورة ان 
)البنك  -والظروف المحيطة. فيما يلي الخطوات العملية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي :

 (13 -5، 2017المركزي العراقي 
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 مدى دراسة البداية في البد  :االستراتيجية بناء لعملية والتشريعية القانونية البيئة دراسة -أ
 وكذلك الدولة، في المالي للشمول وطنية استراتيجية إلنشاء النافذة تشريعاتوال القوانين تغطية
 تقديم الى المسبقة الدراسات وتهدف االستراتيجية، انشاء مع توافقها ومدى التشريعية البيئة دراسة

 الوطنية االستراتيجية بناء متطلبات مع لتتناسب والتشريعات القوانين تعديل أو/و لسن مقترحات
 ممارسة يخولهم وتشريعي قانوني اطار تحت العلقة ذات األطراف كافة مشاركة لضمان وذلك

 التعليمات و التشريعات القانونية. وفق وتنفيذ متطلباتها االستراتيجية إلنشاء الصلحيات
 بناء عملية نجاح لضمان : االستراتيجية بناء عملية قيادة ستتولى التي الجهة حديدت -ب

 تنسيق على والعمل االستراتيجية لقيادة جهة تحديد يجب عملها، خطوات نفيذوت االستراتيجية
 هيئة أي أو المركزي  البنك تكليف يتم أن العادة جرت حيث المشاركة، األطراف بين االتصال

 المركزية البنوك لدى والفنية المادية اإلمكانيات وفرة بسبب وذلك االستراتيجية لقيادة رقابية مالية
 انه كما المختلفة، ومواجهة التحديات األهداف لتحقيق الجهود اقصى بذل في الرقابية والهيئات
 وطنية استراتيجية انشاء مسؤولية لتولي رقابيتين هيئتين اشتراك او مستقلة هيئة إنشاء باإلمكان
 . المالي للشمول

 وتحقيق التنسيق جهود نجاح لضمان االستراتيجية : بناء في المشاركة األطراف تحديد -ج
 المشاركة األطراف تحديد االستراتيجية قيادة على يتوجب الوطنية االستراتيجية إلنشاء األهداف

 محددة ومعايير أسس على مبني األطراف تحديد يكون  ان على الوطنية ، بناء  االستراتيجية في
 (.43، 2017)الشمري ، المعايير هذه واهم االستراتيجية بناء تخدم

 البناء. عملية في المشارك الطرف سيمثله الذي الدور أهمية -1
 البناء. عملية في الفاعلة للمشاركة والمادية الفنية والقدرات اإلمكانيات -2
  المشارك. الطرف وتنظيم لرقابة يخضع الذي القطاع حجم -3

 :التالية القطاعات من االستراتيجية ببناء المشاركة األطراف تتكون  ما وعادة
 .المركزي  البنك رأسها وعلى رقابيةال السلطات -1
 .والثقافي والتعليمي المالي بالقطاع العلقة ذات العام القطاع وشبة العام القطاع مؤسسات -2
 المالية والمنتجات الخدمات بمزودي المتمثل الخاص القطاع -3
 .الحكومية غير والمنظمات المدني المجتمع مؤسسات -4
 .الدوليين والشركاء المستقلة الهيئات -5
 الوطنية االستراتيجية بناء اطار في : الوطنية االستراتيجية بناء تواجه التي التحديات تحديد -د

 باإلضافة لوطنيةا االستراتيجية وتطوير بناء تواجه قد التي والتحديات المعوقات أهم تحديد يجب
 والتحديات المعوقات لىع لتعرفا ان المعوقات، هذه لتجاوز المقترحة واآلليات الطرق  تحديد الى
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 المناسبة الحلول وضع على العلقة ذات األطراف يساعد االستراتيجية تطبيق تواجه قد التي
 . البناء عملية نجاح لضمان لتجاوزها

 حال في المركزية البنوك هي االستراتيجية بناء في تحديات تواجه التي القطاعات أهم ومن     
 من عالية لدرجة تتعرض أن يمكن أنها حيث االستراتيجية، اءبن عملية في قيادي دور اتخاذها
 او بناء االستراتيجية عملية في سواء المتوقعة النتائج إلى الوصول فشل حال في السمعة مخاطر

 العام القطاعين فإن كذلك األخرى، األطراف لدى وااللتزام التنسيق معوقات بسبب تطبيقها من
 المختلفة، الجهات بين والتواصل التنسيق في تتمثل المخاطرو  التحديات بعض يواجهان والخاص

 عن والعزوف أهدافها تحقيق من المالي والتثقيف التوعية حملت وفشل للسكان، السريع والنمو
 . محددة ألسباب المطورة المالية والمنتجات الخدمات استخدام

 جهات عدة اشتراك ضوءفي  :مهامها  وتحديد االستراتيجية ببناء المتعلقة اللجان تعيين -ه
 في المشاركة األطراف كافة تجمع وطنية تنسيق آلية تشكيل من البد فإنه االستراتيجية، بناء في

 عملية في المشاركة األطراف على واالدوار المهام توزيع االمر يستلزم حيث االستراتيجية، بناء
 من االدنى بالحد وتتكون  ستراتيجيةاال بناء بمرحلة المتعلقة اللجان بتشكيل ذلك ويتمثل البناء،
 :اآلتي

 برئاسة وتكون  الرئيسيين االستراتيجية أعضاء كافة عن ممثلين من تتكون  ،التوجيهية اللجنة -1
 المترتبة والمخرجات السياسات اعتماد في اللجنة دور ويتمحور االستراتيجية، تقود التي الجهة
 المنوطة الزمنية والفترات العمل خطط اعتماد مهامها تشمل كما االستراتيجية، بناء عملية على

 لقياس البحثية الميدانية الدراسة نتائج واعتماد الفنية اللجنة عمل ومتابعة تعيين وكذلك بها
 . رسمي وبشكل اعتمادها بعد االستراتيجية واطلق المالي االشتمال مستويات

 تنفيذ في الرئيسي دورها ويكون  ية،التوجيه اللجنة عن اللجنة هذه تنبثق ،الفنية اللجنة -2
 بعملية المكلفين والمستشارين المشاركة األطراف كافة مع بالتنسيق االستراتيجية بناء متطلبات

 مراحل عمل سير وتقييم ومتابعة االستراتيجية بناء مراحل بكافة الفنية اللجنة تشارك حيث البناء،
 تحديد الفنية للجنة الرئيسة المهام ومن باشر،م بشكل التوجيهية اللجنة لتوجيهات وفقا البناء

 عليها، واألشراف البحثية الميدانية الدراسة تنفيذ مسؤولية ستتولى التي للجهة المرجعية الشروط
 في تتخصص الرئيسية الفنية اللجنة عن تنبثق فرعية فنية لجان تشكيل يمكن لذلك إضافة

 . الوطنية االستراتيجية بناء في اعدةللمس المالي بالشمول علقة ذات مختلفة مواضيع
 بناء وإجراءات خطوات متابعة بهدف : االستراتيجية بناء لمشروع مدير /منسق عيينت -و

 التنسيق دوره يكون  مناسب شخص تكليف األمر يتطلب الموضوعة، وبنودها االستراتيجية 
 والمستشارين العمل وفرق  اللجان يشمل وبما باالستراتيجية العلقة ذات األطراف بين والتواصل
 اإلنجاز تقارير يشمل وبما العلقة ذات التقارير كافة وإعداد االستراتيجية، بناء على العاملين
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 المشروع مدير/منسق ويتبع االستراتيجية، بناء مراحل وتقييم و متابعة المالية، والتقارير واألداء
 للجهة أو لها تقاريره ويرفع بذلك اللجنة فهتكل من أو للستراتيجية التوجيهية اللجنة إلى إداريا

 . المكلفة
 األدوار تكون  ان مراعاة يجب  :االستراتيجية بناء في الرئيسيين الشركاء دور تحديد -ز

 تم وكما بينهما، فيما المسبق وبالتنسيق ومكتمل واضح بشكل معدة الرئيسيين للشركاء والمهام
 المحلية الظروف مع يتوافق مرن  بشكل الستراتيجيةا وأعداد تصميم ضرورة إلى أنفا اإلشارة
 المختلفة األطراف بين التنسيق آليات في الشفافية على االعتماد يجب كما للدولة، المالية والبيئة
 :التالي النحو على وذلك البناء عملية خلل مهامهم لممارسة مسؤول بشكل دورهم لتفعيل

 وتطوير إنشاء مسؤولية تولي واسع نطاق على ةمصداقي وذات مستقلة إشرافيه جهة تقوم -1
 الرسمي االعتراف على الوطنية االستراتيجية وثيقة تنال ان يجب وكذلك الوطنية، االستراتيجية

 السلطة اإلشرافي الجهة تملك ان يجب كما الرسمية، الجهات أعلى قبل من ودعمها الحكومي
 . فعال بشكل الوطنية يجيةاالسترات تطبيق من تمكنها التي القانونية والقوة

 وغير المالية القطاعات تمثل االستراتيجية بناء مرحلة في مختلفة جهات اشراك يجب  -2
 الجهات بين التنسيق آليات تحديد يتم كما المالي، الشمول لتعزيز والمؤهلة العلقة ذات المالية

 اآلخرين الشركاء تجاه مسؤولياتها وتحديد جهة كل على األدوار توزيع يشمل وبما المختلفة
 ضمان إلى الشركاء وأدوار مسؤوليات تحديد ويهدف .بالموضوع والمهتمين االستراتيجية وخبراء

 في مشاركتها والمتوقع لرئيسةا الجهات أهم يلي وفيما المجال، نفس في الجهود ازدواجية عدم
 (.47-45، 2017)الشمري ، االستراتيجية بناء

 بناء في المشاركة المالي بالشمول العلقة ذات العامة المؤسسات فةكا على :العام القطاع -أ
 من كل في المثال سبيل على العامة المؤسسات تتمثل أساسي وبشكل االستراتيجية وتطوير

 وزارة المالية، وزارة المالية، القطاعات على الرقابة هيئات/هيئة النقدية، السلطة او المركزي  البنك)
 الرقابية المؤسسات األعلم، وزارة االتصاالت، وزارة االجتماعية، الشؤون  وزارة والتعليم، التربية

 وتبعا.العلقة ( ذات األخرى  المحلية والسلطات الودائع ضمان مؤسسات المستقلة، واإلشراقية
 بالحد التالية المهام على تشتمل ان يجب العامة المؤسسات مشاركة فإن الدول ظروف الختلف

 :األدنى
  .اآلخرين الشركاء مع بالتعاون  الوطنية االستراتيجية لبناء العملي لإلطار والتأسيس لتحضيرا -1
 . الوطنية للستراتيجية الرئيسة واألولويات األهداف بتحديد المشاركة -2
 بناء تحقيق على تعمل التي والبرامج والتشريعات السياسات وتعزيز تنفيذ في المشاركة -3

 . يةالوطن االستراتيجية
 .الوطنية االستراتيجية بناء لعملية واإلداري  المالي الدعم تأمين -4
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 الخبرة يمتلك الخاص القطاع ان اعتبار على :المالية الخدمات ومزودي الخاص القطاع -ب
 المالي الشمول تعزيز في دورهم فإن المالية، المؤسسات خاصة الكافية واإلدارية المادية والموارد

 اطار ضمن يقع وحيوي  رئيسي دور يعتبر الوطنية االستراتيجية بناء في ةالمشارك خلل من
 البناء عملية في مشاركتهم أن كما .والخدمات المنتجات من المجتمع متطلبات بتلبية االلتزام

 يجب الوقت نفس وفي .المؤسسات لهذه الرشيدة والحوكمة االجتماعية المسؤولية من جزءا تمثل
 تعارض لتجنب وذلك االستراتيجية بناء بنشاطات المشاركة في خاصال القطاع دور مراقبة

 الخاص بالنفع تعود محددة مالية خدمات او لمنتجات التسويق أو الترويج خلل من المصالح
 بناء في المشاركة على واألهلية الوطنية والمؤسسات الجمعيات تحفيز يجب انه كما .احدهم على

 حقوق  على الحفاظ وجمعيات التامين شركات واتحادات رفالمصا جمعيات مثل االستراتيجية
 الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشاريع دعم ومؤسسات المالية الخدمات مستهلكي
 علقة لها التي العاملة الجمعيات من وغيرها التأمين وخدمات الوساطة شركات عن وممثلين
 .المالي بالشمول

 بناء عملية في المالية الخدمات ومزودي الخاص القطاع مشاركة وتكون      
 الوطنية، للستراتيجية العملي االطار لتطوير التحضير خلل من الوطنيةالاالستراتيجية
 تثقيفية مواد بإصدار وذلك المالي والوعي التثقيف ومبادرات برامج تنفيذ فيلومشاركتهم

 العلقة ذات المدني لمجتمعا ومبادرات العامة المبادرات ودعم تدريبية، برامجالوأعداد
لخدمات  تطويره خلل من محوريا دورا يمارس الخاص القطاع ان كما المالي، الشمولالبتعزيز 

 لهذه المجتمع فئات كافة وصول وتسهيل المالي الشمول تعزيز إلى تهدف وحديثة عصرية ماليةلا
 البنكي، واألنترنت صرفيةالم التسهيلت هي الخدمات هذه أهم ومن بسهولة، والمنتجات الخدمات
 وكلء البيع، نقاط النقال، الهاتف خدمات الفورية، الحواالت اإللكترونية، المصرفية الخدمات

 الوساطة وشركات التمويلي والتأجير التأمين ومنتجات المصرفية، البطاقات خدمات البنوك،
 .المختلفة المالية

 االستراتيجية تنفيذ أو/و تطوير مرحلة في  :الدوليون  والشركاء المدني القطاع مؤسسات  -جــ 
حماية  جمعيات النقابات وو  الحكومية المؤسسات األهلية ، غير المؤسسات أشراك يجب فإنه

 تعاون  وعلقات شراكات إنشاءو  .المالي بالشمول العلقة ذات اإلعلمية والمؤسسات المستهلك
 التنمية الشمول المالي ، مثل مؤسسة عزيزت مجال في تعمل التي الدولية المالية المؤسسات مع

الشبكة الدولية للتعليم المالي  المالي،  للشمول العالمي التحالف مؤسسة االقتصادية األلمانية  ،و
 الدولية المؤسسات من وغيرها  الدولي والبنك، الدولي النقد وصندوق ،  التعاون  لمنظمة التابعة

 .الوطنية االستراتيجية بناء مجال في خبراتها من االستفادة يمكن والتي العلقة ذات
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 ان يجب استراتيجية اية بناء عملية إن  :االستراتيجية بناء لعملية الزمني االطار تحديد  -ح
 االطار بناء خللها يتم التي الزمنية الفترة تحديد يجب حيث محدد، زمني بجدول مقرونة تكون 

 الزمني اإلطار أن يتبين العلقة ذات الدولية تجاربال وبمراجعة الوطنية، للستراتيجية العملي
 سنوات ثلثة إلى ونصف سنة من يتراوح المالي للشمول وطنية استراتيجية بناء لعملية األمثل
 المشاركة األطراف بين والعلقة األشرفية الجهة واهتمام واإلدارية المالية للمعطيات وفقا وذلك

 االستراتيجية وثيقة إعداد بمتطلبات المتعلقة الميدانية والدراسات المسوحات إلجراء الزمنية والفترة
 البناء لعملية الزمنية الفترة تحديد في هاما دورا تلعب والمعوقات التحديات أن كما .الوطنية

 (.16، 2015)صندوق النقد العربي، 
 يكون  عمل يقفر  تشكيل من بد ال  :االستراتيجية لبناء الفنية اللجنة أعضاء خبرات عزيزت -ط

 بناء عملية نجاح ولضمان الوطنية، االستراتيجية بناء مسئولية ستتولى التي الفنية للجنة نواة 
 وتعزيز وإداريا فنيا اللجنة أعضاء تأهيل األمر يتطلب المتعددة مراحلها خلل االستراتيجية

 الخبرة ذوي  قبل نم للجنةا ألعضاء المناسب التدريب تقديم خلل من وذلك وإمكانياتهم قدراتهم
 تطبيق أو/و بناء على عملت لدول ميدانية بزيارات قيامهم ذلك يشمل بما واالختصاص،

 ولجان العمل وورش المؤتمرات في المشاركة إلى باإلضافة المالي، للشمول وطنية استراتيجية
 . بموضوع الشمول المالي العلقة ذات الدولية العمل

 يتطلب :وتحليلها البيانات وجمع الوطنية االستراتيجيات بناء مجال في خبراء مع التعاقد  -ي
 من مؤسسات أو أفراد كانوا سواء مستشارين مع التعاقد الى الحاجة االستراتيجية بناء مشروع

 ذوي  من وكذلك المالي، للشمول وطنية استراتيجيات بناء مجال في واالختصاص الخبرة ذوي 
 وتحليلها البيانات وجمع الميدانية البحثية راساتالد أجراء مجال في واالختصاص الخبرة

 خبراء مع التعاقد أهمية الى السبب ويعود المالي، بالشمول العلقة ذات االخرى  والمؤشرات
 الجديدة المواضيع من يعتبر المالي الشمول موضوع ان كون  الى المجال هذا في ومختصين

 عملية سير ولضمان المجال، هذا في كافية خبرات ال تتوفراذ  العالمية الساحة المالية على
األشراف  العملية على يشرف مختص وجود من بد ال السليمة واألسس الدولية للمعايير وفقا البناء

 . (17، 2015 العربي، النقد صندوق للقوانين والتعليمات ) وفقاو التطبيق 
 أهم نا :لمواطنين ا واحتياجات الفجوة وتحديد المالي للشمول القائم الوضع دراسة  -ك

 في الفجوة وتحديد المواطنين لدى المالي الشمول مستويات قياس االستراتيجية بناء خطوات
والطلب، وذلك بأجراء مسح ميداني وفق مؤشرات الشمول المالي على مستوى  العرض جانبي

 ومدى وةالفج لتحديد المختارة الدراسة لعينة القائم الوضع وتحليل دراسة يتم بحيث الدولة ،
 لتحديد وذلك المالية والثقافة الوعي مستويات ذلك يشمل بما المالية والمنتجات الخدمات شمولية
 اإلنجاز لقياس اللزم األساس وتوفير وأولوياتها األجل وطويلة األجل قصيرة االستراتيجية أهداف
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 باستخدام الدولة يف المالي الشمول مدى لتحديد القائم الوضع تقييم ويمكن. األهداف تحقيق في
 (.17، 2015 العربي، النقد صندوق ) : التالية الطرق 

 .الدولة مستوى  على شامل ميداني مسح -1
 .السوق  ودراسة المالية الخدمات لعملء متخصص مسح -2
 .الرأي استطلعات -3
 .المالية بالمؤسسات المتعلقة العملء شكاوى  نوعية دراسة -4
 المتعامل المالية والمنتجات األدوات وأنواع السوق  عمق قياسل المال رأس لسوق  مسوحات -5

 .االستخدام وحجم بها
 . المالي بالشمول العلقة ذات الدولة في واالقتصادية المالية المؤشرات دراسة -6

 مراحل اهم من والطلب العرض جانبي في الفجوة لتحديد البحثية الميدانية الدراسة وتعتبر     
 على تشتمل والتي االستراتيجية وثيقة إعداد إلى ستقود نتائجها ان حيث ية،االستراتيج بناء

 .قضاياها ومعالجة الفجوة لتغطية المستقبلية والخطوات تنفيذها الواجب التوصيات
 بهدف :الدولة في المالي الشمول تعزيز مجال في المبذولة والمبادرات الجهود وتقييم تحديد -ل

 من السابقة، المبادرات من المتحققة اإلنجازات ومدى وتحديد رهاوتكرا الجهود تضارب تفادي
 العرض جانبي في المالي الشمول تعزيز مجال في المبذولة الجهود وتقييم تحديد الضروري 

 الشمول لمستوى  واضح تصور تكوين يتم حتى االستراتيجية، بناء في البدء قبل وذلك والطلب
 :التالية بالطرق  والمبادرات الجهود تقييم ويتم المستوى، هذا من والبدء له الوصول تم الذي المالي

 ومؤسسات والخاصة العامة المؤسسات قبل من المبذولة المالي الشمول تعزيز مبادرات تقييم -1
 . المدني المجتمع

 .الدولة في المالي بالشمول المتعلقة والبيانات البحوث دراسة -2
 مع ومقارنتها المالي الشمول تعزيز مجال في الفضلى ليةالدو  واإلرشادات الممارسات دراسة -3

 .الدولة في المحلية المبادرات
 التحقق وطرق  مؤشرات يشمل وبما االستراتيجية لتطبيق المتوقعة والنتائج المخرجات تحديد -4

 التي واألهداف  المنجزات من مجموعة تحقيق يستهدف االستراتيجية وضع  :إليها الوصول من
 قابلة المنجزات هذه تكون  وان االستراتيجية وثيقة في بوضوح عليها منصوص كون ي ان يجب

 المؤشرات من مجموعة وهناك المتحققة، النتائج في النمو لرصد محددة ادوات بموجب للقياس
 أهداف تحقيق في والتطور النمو قياس في تستخدم والتي دوليا عليها المتعارف القياس وأدوات

-12،  2017)استراتيجية البنك المركزي العراقي،  المثال سبيل على أهمها ومن االستراتيجية
13.) 

 نسبة المواطنين البالغين الذين يملكون حساب مصرفي )جاري/توفير/وديعة(. -أ
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 آالف مواطن بالغ. 10عدد الحسابات المصرفية )توفير أو جاري أو وديعة( لكل  -ب  
 على أي نوع من التسهيلت المصرفية. نسبة المواطنين البالغين الحاصلين  -ج 

 نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تملك حساب بنكي )جاري/ توفير/ وديعة(.  -د
 نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على تمويل قائم.  -و

ن عدد المواطنين البالغين من حملة بوالص التأمين لكل ألف مواطن بالغ، مقسمة إلى تأمي -هــ 
 على الحياة وتأمينات أخرى.

 آالف مواطن بالغ. 10عدد حسابات التسهيلت المصرفية لكل   -ز
 عدد المنتفعين من خدمات التأجير التمويلي بشقيه التشغيلي والمنتهي بالتمليك. -ل 
عدد المتعاملين مع السوق المالي على مستوى الجنس خلل حقبة زمنية محددة وحجم  -م 

 التعامل
نقاط الوصول ) فروع ومكاتب المصارف، مؤسسات اإلقراض، الصرافين، الصرافات  عدد -ط

اآللية، نقاط البيع، فروع ومكاتب شركات التأمين، شركات الوساطة المالية، شركات التأجير 
 التمويلي والمؤسسات المالية االخرى.....الخ.

تعد مسودة وثيقة   :تطبيقها خطةو  المالي للشمول الوطنية االستراتيجية وثيقة مسودة إعداد  -ن
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي وخطة تطبيقها من قبل جهة مختصة ويفضل ان تكون 
الجهة التي أشرفت على تنفيذ الدراسة الميدانية وذلك بإشراف اللجنة الفنية، وتشتمل وثيقة 

الستراتيجية وطرق االستراتيجية على كافة عناصر ومراحل عملية البناء من حيث أهداف ا
تحقيقها، دور ومسؤولية كل طرف من األطراف المشاركة، نتائج المسوحات الميدانية المتمثلة 
بتحديد الفجوة في جانبي العرض والطلب وتحليلها والِعبر المستخلصة منها، توصيات لجان 

لتطبيق العمل الفرعية والخبراء والمستشارين حول متطلبات المرحلة اللحقة، خطة زمنية 
متطلبات وتوصيات االستراتيجية للحصول على مخرجات ونتائج عملية التطبيق، أدوات وآليات 

المتعلقة  قياس ومراقبة تحقيق توصيات االستراتيجية والتطور الحاصل في المؤشرات المالية
 بتعزيز الشمول المالي.

 تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشمول المالي. -4-2-1-5
االستراتيجية الوطنية ال بد من المباشرة بتنفيذ مراحل و متطلبات االستراتيجية  ألطلق     

مجلس محافظي المصارف المركزية، صندوق النقد العربي ،:)االتيالتنفيذ وفق أ ،حيث يبد
2015 ،20 ). 

االنتهاء من إعداد حيَن : اعتماد وثيقة االستراتيجية الوطنية للشمول المالي وخطة تطبيقها -1
سودة وثيقة االستراتيجية وخطة تطبيقها فإنه يتم عرضها على اللجنة التوجيهية لبناء م

االستراتيجية للحصول على ملحظات اللجنة على الوثيقة، والحقا إلجراء التعديلت اللزمة على 
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ل المسودة فإنه يتم إعداد النسخة النهائية لوثيقة االستراتيجية وخطة تطبيقها، ومن ثم عرضها بشك
 نهائي على اللجنة التوجيهية واعتمادها بشكل رسمي وموثق من قبل اللجنة صاحبة الصلحية .

بهدف تأمين غطاء قانوني  المباركة والدعم الحكومي إلطالق االستراتيجية الوطنية:  -2
ورسمي داعم للستراتيجية، يفضل الحصول على المباركة والدعم من أعلى المستويات الحكومية 

ية في الدولة وذلك قبل اطلق االستراتيجية حتى يتم ضمان التزام كافة األطراف الرسمية والرسم
المشاركة ببناء االستراتيجية بالوقوف على واجباتها ومسؤولياتها تجاه تنفيذ مراحل االستراتيجية 

حل الوطنية، كما أن مباركة الحكومة يوفر غطاءا رسميا لكافة األطراف المشاركة في تنفيذ مرا
 االستراتيجية وتحقيق أهدافها .

الترويج للستراتيجية الوطنية ورفع مستوى التوعية بأهمية وأهداف االستراتيجية وذلك من خلل  
 ما يلي:

تشكيل لجنة إعلمية متخصصة للترويج إعلميا على مستوى الدولة عن أهمية وأهداف  -أ
 االستراتيجية الوطنية .

اص باالستراتيجية، بحيث يتم النشر عليه كافة مخرجات خ ترونيإنشاء موقع الك  -ب
 االستراتيجية ومراحل تنفيذها وكافة المواد اإلعلمية المتعلقة بها .

اطلق حملة توعية للجمهور بمشاركة كافة األطراف ذات العلقة وبالتنسيق مع اللجنة   -ج
لك من خلل كافة وسائل األعلم اإلعلمية على أن تكون الحملة مرافقة إلطلق االستراتيجية وذ

 المتاحة. 
 اطلق االستراتيجية الوطنية من خلل مؤتمر صحفي موسع.  -د
تنفيذ مراحل االستراتيجية الوطنية: الحقا إلطلق االستراتيجية الوطنية فإنه يتم المباشرة  -3

لقة بها والمحددة في بتنفيذ مراحل ومتطلبات االستراتيجية، حيث تقوم كل جهة بتنفيذ المهام المتع
 خطة تنفيذ االستراتيجية وفق ا لالجدول الزمني المحدد في خطة التنفيذ .

ان هذه االستراتيجية بهدفها العام تهدف الى شمول جميع شرائح المجتمع بالخدمات المالية      
والمصرفية، لكن لم يتضح فيها هدف ضمني مركز يهدف الى كيفية تطبيق الشمول المالي في 

وذلك ألنها وضعت وصيغت بشكل لم يدرس ظروف و وضع كل بلد بشكل خاص فهي  العراق،
وضعت كأساس يستطيع كل بلد من البلدان العربية الرجوع اليها لتعزيز الشمول المالي، وعليه 
على البنك المركزي العراقي أن يقوم بوضع استراتيجية خاصة بالعراق تصاغ حسب درجة تطور 

مالي والمصرفي، ومن جانب أخر وهو األهم  تؤخذ بنظر االعتبار مستوى ثقافة وطبيعة نظامه ال
ومعرفة المجتمع العراقي بالخدمات المالية والمصرفية المقدمة من القطاع المالي الرسمي ، 
وكذلك الوضع االقتصادي واألمني الذي يمر به العراق الذي يمكن ان يعيق تنفيذ هذه 

 االستراتيجية .
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اك بعض االعتبارات التي البد ان تؤخذ بنظر االعتبار عند وضع استراتيجية الوطنية ان هن     
  -للشمول المالي في العراق، وسيتم توضيحها بالنقاط التالية:

وضع استراتيجية مشتركة للشمول المالي و التثقيف المالي تهدف بالمدى القصير الى تثقيف -1
 اما على مدى البعيد تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي .الشرائح الفقيرة وقليلة الوعي المصرفي 

ان يتبنى هذه االستراتيجية البنك المركزي  بدعم من القطاع المصرفي الخاص، و أشراك  -2
اطراف ممثله عن وزارات التربية ، والتعليم العالي، والتكنلوجيا ، واالتصاالت ، ويكون هدف هذه 

 يات الوزارات المذكورة .االستراتيجية ضمن اهداف استراتيج
القيام بدراسة معمقة و دقيقة عن واقع الشمول المالي في العراق لمعرفة المعوقات األكثر  -3

تاثيرا في السكان الستخدام الخدمات المالية والمصرفية ، من اجل وضوح الرؤية لواضعي 
االستبعاد والشمول  االستراتيجية  في صياغة استراتيجية تهدف الى تقليص مستوى الفجوة  بين

الماليين، وتركز على استخدام الخدمات المالية والمصرفية وليس فقط على امتلك او فتح 
 حساب.

تركيز االستراتيجية على المحافظات األمنة التي يسهل فيها تنفيذ االستراتيجية وتكون  -4
ابات امنية مشجعه للشركات و المصارف من العمل فيها ، اما المحافظات التي تشهد إضر 

وحروب  تعتبر بيئة غير مشجعة للمصارف للعمل فيها بالوقت الحاضر بسبب ارتفاع المخاطر، 
فضل عن تدهور مستوى الدخل لسكان هذه المحافظات، وتغير سلوكهم في التنازل عن كثير 

ي الحاجات والرغبات والتطلعات التي يرغب بها المجتمع في المحافظات المستقرة واألمانة او ف
مجتمعات البلدان العربية ،الن اصبح من أولويات رغبة وحاجة سكان هذه المحافظات هو 

 الحصول على األمان والسكن .
 مبادرات البنك المركزي العراقي لتعزيز الشمول المالي  -4-2-2

 خلل الشمول المالي في العراق من قي أسهم بشكل كبير في تعزيزاالبنك المركزي العر إن      
 ترليون دينار( 1)عديدة منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برصيد  راتمباد

 والهدف منها ، 2015ترليون دينار التي بدء العمل بها منذ عام ( 5)والمشاريع الكبيرة برصيد 
 من السكان و زيادة التشغيل وتقليل الفقر في العراق، وسعي شريحة ممكنة ألكبرتوفير التمويل 

 تطوير خللمن  اإللكترونية المبادالتقي إلى تطوير أنظمة الدفع وتسوية اك المركزي العر البن

 ، إذ أن معظم الموظفين في دوائرإلكترونيا والمتقاعدين الدولة دوائر لموظفي الرواتب دفع آليات

عن مساهمة البنك المركزي في ل فض(  كارت )كي بطاقة خلل من رواتبهم يستلمون  الدولة
المصارف  قي بمشاركة عدد مناين الرواتب التي بدأها مع موظفي البنك المركزي العر توط

المصارف  وكذلك تشجيع البنك المركزي (، ATM) اآلليالخاصة عن طريق توفير أجهزة الدفع 
ممكنة من  العامة والخاصة على فتح المزيد من الفروع لتوفير الخدمات المالية إلى أكبر شريحة
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 البنك المركزي العراقي ، المالي االستقرار تقريرهم ضمن النظام المالي الرسمي) المجتمع وشمول
، 2016،76 ). 

ونلفت النظر هنا الى العديد من الخطوات و المبادرات التي اتخذها البنك المركزي التي       
ادرات من شئنها تحقيق الهدف المنشود اال وهو دعم و تعزيز الشمول المالي ، وتتمثل هذه المب

 (  https://cbi.iq/news/view/442) البنك المركزي العراقي ،  -باالتي :

 لسنة  ( 43بالعدد ) المرقم اإلسلمية المصارف قانون  2015عام  نهاية في إصدار تم -1 
 أحكام مع تتعارض ال التي المصرفية األعمال بممارسة للمصارف اإلسلمية سمح الذي 2015
 الخدمات وتقديم الودائع قبول مجال في أم فوائد بدون  األعمال في مجال سواء اإلسلمية الشريعة

 الخدمات تقديم إلى القانون  هذا يهدف إذ واالستثمار، التمويل في مجال أو األخرى  المصرفية
 صورها جميع في الفائدة أساس غير على القائمة واالستثمار أعمال التمويل وممارسة المصرفية
 االستثمار في بالمشاركة وتنميتها والمدخرات األموال جذب إلى تطوير يهدف كما وأشكالها،

 المساهمة عن فضلا  اإلسلمية، الشريعة أحكام مع تتعارض ال ووسائل مصرفية بأساليب المنتج
ن الشمول المالي ) تقرير االقتصادية واالجتماعية، وهذا األجراء بدورة يعزز م التنمية في

 (.61، 2016العراقي ،  المركزي  االستقرار المالي، البنك

 )البنك -: من و الذي يتكون  IRPS بالتجزئة الدفع لنظام التحتية البنية مشروع تنفيذ -2
 ( https://cbi.iq/ 2 العراقي، المركزي 

 الزبائن بها يقوم التي للتحويلت المصارف بين فيما المقاصة يدعم الذي:  الوطني المقسم -أ
 البطاقات خلل من البيع ونقاط اآللي الصراف ماكنات استخدام طريق عن تتم التي والمعاملت

المصرفي، ودون الحاجة الى االعتماد على الفروع المصارف  بالحساب ترتبط التي االئتمانية
مما يجعل الخدمات المالية والمصرفية متاحه في أي مكان دون التي ويودع فيها األموال، و 

 وجدود كياني مادي للمصرف .

المحافظ  طريق عن األموال تحويل يتم حيث النقال، الهاتف طريق عن المتبادل الدفع نظام -ب
 بدفع الخاصة التحويلت إجراء يمكن وكذلك مصرفي، حساب وجود إلى الحاجة دون  اإللكترونية

 .والتسوق  رالفواتي

 البطاقات واستخدام اإللكتروني في ذلك، إن استخدام الدفع المركزي  البنك محافظ وقال   
 الى سيؤدي ما النقال الهاتف طريق عن و نظام الدفع اإللكتروني الدينار واستخدام اإللكترونية

 عن بعيدا الجوانب من الكثير بتنظيم يسمح النظام هذا) ان وأضاف .النفقات  في كبير تقليص
                                                             

  علي العالق 

https://cbi.iq/news/view/442
https://cbi.iq/%202
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 األنظمة استخدام خلل من السلب، الى األموال وتعرض والفساد والمخاطر البيروقراطية
 النظام هذا ان الى ولفت(. للمواطنين بالنسبة المالي الشمول دائرة وتوسيع الحديثة والتقنيات

 لىع ايجابياا  تنعكس التي المتداولة العملة من كمية أكبر يحقق ما المالي الشمول سيوسع
،  2016  ،3 ،28المختلفة ) جريدة الزمان ، االقتصادية الجوانب

https://www.azzaman.com/?p=149800 ) 

 لغرض .الحكومية والدوائر الوزارات مستحقات الستحصال اإللكتروني الدفع عمليات تفعيل - 3 
 جميع أتمتة الى المركزي  البنك يسعى العالم، في الدفع أنظمة في الحاصلة التطورات مواكبة

 نظام طريق عن المستحقات واستحصال الدولة ومؤسسات دوائر بين المالية التحويلت
 نقل عن الناجمة المخاطر لتقليل الصكوك من بدالا  الدفع أوامر باستخدام العراقي المدفوعات

حيث تم إقامة ورش  .اإللكتروني العمل الى اليدوي  عملال من والتحول وتزوير الصكوك األموال
عمل للوزارات و الدوئر المعنية للتعرف بالمشروع في كافة الوزارات لغرض  تفعيل الدفع 

( في العديد من المؤسسات المالية و ACHاإللكتروني بين الدوائر ، حيث تم تنصيب نظام )
 ( .15،  2017ى ذلك )محمد، والعمل ما زال جاري عل 2016الوزارات خلل عام 

الهاتف  عبر اإللكتروني الدفع لخدمات حوالة وآسيا العراق زين محفظة لشركتي الترخيص -4  
 (. 76، 2016النقال ) تقرير االستقرار المالي العراقي، 

)إصدار  إلكتروني دفع خدمة مزود بصفة للعمل المالي للتحويل الطيف شركة ترخيص -5
 .البطاقات(

المتاجرة  نظام اقتناء طريق عن الثانوية السوق  تفعيل بواسطة المالية األسواق ويرتط - 6
Trading System. 

 للنظام الفعلي التشغيل تم .IBCS الواحد المصرف فروع بين الداخلية المقاصة نظام تنفيذ -7
 تابعةال الفروع الى باإلضافة مصرفاا ( 6) المشاركة المصارف عدد بلغ حيث 1/6/2016 بتاريخ

ال  والتي( بغداد وخارج داخل الفروع) الحكومية للمصارف الداخلية المقاصة لتبادل نظام هو .لها
 واستلم إرسال من المشاركة المصرف فروع النظام هذا يَمكن حيث شامل مصرفي نظام تمتلك
 والكفاءة قةالد للمصرف العامة لإلدارة ويتيح آلية بطريقة بينهم فيما والصكوك الدفع أوامر ملفات

 هذا خلل من تتم التي التحويلت لجميع بيانات قاعدة ويوفر التحويلت مراقبة في والشفافية
النظام ، ومما يسهل وصول الخدمات المالي والمصرفية لكافة الفروع المصارف المنتشرة في 
البلد والتي تسهل لألفراد من استخدام هذه الخدمات )البنك المركزي 

 (. https://cbi.iq/news/v،2017العراقي،

https://www.azzaman.com/?p=149800
https://www.azzaman.com/?p=149800
https://cbi.iq/news/v
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 إلى والخاصة. استناداا  الحكومية المصارف لدى الدولة موظفي رواتب توطين مشروع - 8
 الشمول تعزيز من وانطلقا( 2017 لسنة 281 ،2016 لسنة ،313) رقم الوزراء مجلس قرارات
 حرص ، المجتمع شرائح جميع الى المصرفية الخدمات تعميم يتضمن والذي العراق في المالي
 المصارف في الرواتب توطين عملية لتطبيق المتطلبات كافة تلبية على العراقي المركزي  البنك

 المشروع أن ذلك، بخصوص الحكومية للتوجيهات تنفيذاَ  اإللكترونية الجباية نظام وتطبيق
 محدد عدد اختيار تم وقد الحكومية مؤسساتوال الوزارات لموظفي مصرفية حسابات فتح يتضمن

 بالحساب مرتبطة دولية معايير وفق بطاقات تصدر والتي محددة معايير ضمن المصارف من
 تقدمها سوف التي الحديثة المصرفية الخدمات وفق وفنياا  مالياا  تقييمها الى إضافة المصرفي
 الخدمات أفضل لتقديم قوية ةتنافسي بيئة خلق في يساهم بما وآمنة سليمة وبصورة للموظف

 توطين تم وقد الرواتب دفع عملية تنظم التي األعمامات من عدد إصدار تم وقد للجمهور،
 جاري  والعمل نموذجية تجربة ليكون ( البصرة -بغداد) بفرعيه المركزي  البنك موظفي رواتب

لبنك المركزي العراقي ، لذلك) دائرة المدفوعات ا معدة زمنية جداول وحسب الوزارات لباقي بالنسبة
19  ،10 ،2017 ،https://cbi.iq/news/view/442  ). 

 إلكتروني دفع خدمة كمزود للعمل المعلومات لتكنولوجيا العرب لكل من شركة ترخيص -9
 دفع خدمة مزود بصفة للعمل اإللكتروني للدفع العراق بوابة )مصدر، محصل، معالج( وشركة

، 2016، ) تقرير االستقرار المالي ، البنك المركزي العراقي ، (محصل، معالج مصدر إلكتروني)
76) 

قام البنك المركزي بتأسيس مكتب المعلومات االئتمانية: على وفق منهج االحتراز الكلي   -10
المهنية لفتح حساب  وبهدف مساعدة المصارف على اختيار عملئها بدرجة عالية من الثقة و

مصرفي او لحصول على قرض ، وتخفيض مخاطر االئتمانية، حيث تم وضع مبادرة بناء قاعدة 
بيانات حديثة ومتطورة تشمل مجموعة من األنظمة األلية وتكون متاحة للستخدام من قبل جميع 

ما كان حجم المصارف وكفلئهم ، وتتيح إمكانية االستعلم عن تاريخ االئتماني ألي عميل مه
االئتمان الممنوح له ، مما يحد من مخاطر االئتمان ويجعل المصارف ومؤسسات اإلقراض 

بما يحرك عجلة الشمول المالي نحو  المتخصصة اكثر قدرة على اتخاذ القرارات االئتمانية سليمة
 .(2016،7،)البنك المركزي العراقياالمام

العراقي  المركزي  البنك قام وحمايتهم صرفيالم بالنظام الجمهور ثقة تعزيز على حرصاا -11
 في ستسهم التي 2016/  11/  7 بتاريخ الجمهور وحماية المصرفية التوعية ضوابط بإصدار

 تلك خلل ومن المصارف تكون  إذ نفسه، الوقت في المالي والشمول المالي تعزيز االستقرار
 خلل من الجمهور وحماية صرفيةالم بالتوعية خاصة وإجراءات سياسات بإعداد الضوابط ملزمة

https://cbi.iq/news/view/442
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 البنك من الصادرة التعليمات وتنفيذ وحمايته الجمهور توعية عاتقه على يقع خاص إنشاء قسم
 المركزي  البنك إلى شهري  تقرير وتقديم له المقدمة الزبائن شكاوى  في والنظر رقي ا المركزي الع

 بشأنها المتخذة واإلجراءات القسم إلى المقدمة الشكاوى  بعدد إحصائية أدنى، يتضمن كحد
 تلك تكرار من للحد المصرف في الداخلية والرقابة المخاطر وادارة االمتثال على مراقب وعرضها

 .( 2016،62،  المالي االستقرار تقرير)  لها والمناسبة الجذرية الحلول وضع المشاكل و

: ت الصغيرة والمتوسطةالبنك المركزي العراقي لدعم المشروعا المتخذة من اإلجراءات -12-
وكما تشير اإلحصائيات المتوفرة عن العراق إن نسبة البالغين الذين يحصلون على االئتمان 

%( من 5%( وفيما يحصل أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى على نسبة )11المصرفي بلغ )
صرفي احتياجات تمويلهم، حيث ورد في التقرير الصادر عن البنك الدولي  حول الجهاز الم

، و تعتبر هذه نسبة سلبية مما اضطر البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ   2010العراقي عام 
مجموع من اإلجراءات المناسبة لتحسين هذه النسبة ، بما يتناسب مع المستويات المتحققة في 

 .(2017،62العديد من الدول العربية واألجنبية ، وهذه اإلجراءات هي : )عبد النبي،

ماح للمصارف الخاصة أنشاء شركات لتقديم القروض الصغيرة و األصغر و المتوسطة الس -أ
 لغرض زيادة الشمول المالي، وقد تم إنشاء الشركة العراقية للقروض الصغيرة .

القدرة بالغها السماح للمصارف التعاون فيما بينها لتقديم القروض المشتركة التي تفوق م -ب
 اإلقراضية لمصرف الواحد.

منح إجازة لتأسيس شركة الكفاالت المصرفية التي تتولى مهمة التامين على القروض  -ج 
المصارف في سرعة اتخاذ القرار االئتماني دون  إدارة ةالمقدمة من المصارف ، لغرض مساعد

 خوف من عدم تسديد.

الطلب من المصارف العاملة كافة أنشاء أقسام او وحدات متخصصة لإلقراض الصغير .  -د
 تهيئة الكوادر المدربة  لهذا النوع من القروض الميسرة .و 

 .إنشاء مكتب تبادل المعلومات االئتمانية الكترونياا  -و

المصارف في مجال القروض الصغيرة و  يإقامة الكثير من الدورات التدريبية الموظف -هـــ 
  المتوسطة لزيادة قدراتهم.

الي االئتمان النقدي المخطط تقديمة كل %( من أجم10الزام المصارف بتخصيص نسبة ) -ز
زيادة لعام لغرض تقديمة كقروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وان هذه النسبة قابلة ل

 ب الحاجة االقتصادية .سح
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 يتم توزيع هذه القروض للمحافظات كافة ، وذلك حسب عدد السكان ، ونسبة الفقر فيها. –د 

 قراض الصغير والمتوسط )عبد النبي ، مقابلة(أنشاء صندوقين خاصين باإل -ر

انشاء صندوق لإلقراض المصرفي المشترك في العراق والذي ستخذ شكل )شركة مساهمة  -م
مختلطة( تساهم في تقديم القروض الكبيرة للمشاريع االقتصادية المختلفة ، حيث قام البنك 

ة لإلسراع في اتخاذ الخطوات المركزي العراقي بحث فريق العمل المكلف بإنشاء هذه الشرك
التنفيذية من اجل تقديم القروض الكبيرة ألنشاء المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للقتصاد العراقي 
مثل مشروع مترو بغداد ، مشروع المدينة المائية ، و إكمال المشاريع المتوقفة التي تعود للقطاع 

العديد  من اإليجابيات منها ، مكافحة البطالة  العام و الخاص، واالمر الذي سيؤدي التي تحقيق
ة والصناعة والنقل والسياحة و ، تحقيق نمو اقتصادي، تطوير القطاع الحقيقي المتمثل بالزراع

 .(2، 2017،البنك المركزي ،)عبد النبي(.GDPالناتج المحلي اإلجمالي)تحسين مساهمتها في 

 في العراق تحديات ومتطلبات تطبيق الشمول المالي  - 4-2-3
 من العربية الدول وبعض العراق في المالي الشمول واقع الفصل هذا بداية في واستعرض   

 مؤشرات أن تبين حيث ، الدول من مجموعة مع للمقارنة للعراق المالي الشمول المؤشرات خلل
تحديات والتي تعود الى أسباب عديده منها  الدول ببعض قياسا العراق في متدنية المالي الشمول

 تطبيق اجل من األساسية متطلباتال توفير عن عدم فضل التي تواجه تطبيق الشمول المالي،
 .مستواها رفع و المالي الشمول

 .الشمول المالي في العراقالتحديات التي تعيق تطبيق  -4-2-3-1
ض انخفا أسباب الى النظر نلفت ان البد ، المالي للشمول األساسية المتطلبات توضيح قبل

 :باالتي في العراق المالي الشمول مستوى 
احد أعضاء الفريق العراقي للشمول المالي باسم عبد  قال ما حسب انخفاض مستوى الدخل:-1

الهادي،  إن انخفاض مستوى الدخل من اهم المعوقات التي تواجه المواطن العراقي في الوصول 
سباب التي تعيق تعزيز الشمول المالي الي القطاع المصرفي والمالي، وهذا يعكس الكثير من األ

مثل)ارتفاع نسبة الفقر، انخفاض مستوى التعليم، الجهل المالي( وبالتالي يبتعد األفراد عن فتح 
 حساب مصرفي او تعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية.

ق ( ان الدول ذات الدخل المرتفع تصل فيها نسبة  البالغين فو 14ويلحظ من خلل شكل )    
%( في حين ان الدول ذات الدخل المنخفض  90الذين يمتلكون حساب مالي إلى )  15سن 

%(،وهذا ما يؤكد أهمية مستوى الدخل في تعزيز 28تنخفض نسبة الذين يمتلكون حساب إلى ) 
 مستوى الشمول المالي.
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 (14شكل )
 نسبة الشمول المالي في الدول ذات الدخل المنخفض والمرتفع

 
 ؤشرات فيندكس.المصدر: م

عدم وجود المؤسسات المالية المساندة للعمل المصرفي، كشركة ضمان الودائع وشركات  -2
 االئتمانيةوعدم وجود مكاتب متخصصة لدراسة وتحليل وتحديد المخاطر ) االئتماناتضمان 

( 78، 2016)النصيري ، والسيولة والسوق والتشغيل( بالرغم من تشخيص ذلك منذ عدة سنوات
. 
عدم تمكن القطاع المصرفي العراقي من امتلك قدرات وإمكانات وبنى تحتية فنية وتقنية  -3

مؤثرة في إدارة المحافظ االستثمارية واللحاق بركب التطور المصرفي في الدول المجاورة مما 
جعل الزبون ينظر إلى مصارفنا نظرة متخلِّفة وغير قادرة على تقديم أفضل الخدمات المتطورة 

مما أدى إلى عزوفه عن التعامل مع القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف له، 
األهلية، كما أن الثقة قد تزعزعت في الفترة االخيرة بسبب عدم تمكن بعض المصارف من تلبية 
سحوبات الزبائن من ودائعهم مما أدى إلى انخفاض معدالت الودائع في أغلب المصارف بنسب 

  . (78، 2016)النصيري ، لك على تعزيز الشمول الماليكبيرة مما سيؤثر ذ
وجود قطاع مواز  غير مسجل يمثله الصر افون الذين يقومون بعمليات كبيرة )حواالت داخلية  -4

أو خارجية، صيرفة، تحويل نقد( تتم خارج اإلطار الرسمي والتي تجذب كثير من االفراد و 
ددة مما خلق بيئة صعبة للجهاز المصرفي الشركات  لها ، في ظل رقابة ضعيفة أو مح

 .(55،  2017)النصيري ،  الحكومي والخاص الى ضم هذه الشرائح الى النظام المالي الرسمي
الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي ال تزال تنظر إلى المصارف الخاصة بتحفظ  -5

، مما خلق األخرى  المصرفية و الخدمات االئتمانيةوتتفادى التعامل بالصكوك أو البطاقات 
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د عدم الثقة بالقطاع المصرفي  ، مما يؤدي الي ضعف مستوى الشمول المالي )النصيري  وجس 
2017  ،56.) 

 التعاقدي االدخار مؤسسات خاص وبوجه المصرفية غير المالية المؤسسات تطور بطء -6
 السندات أسواق خاص جهوبو  المحلية، الدين وأسواق أدوات ومحدودية االستثمار، - وصناديق

 األجل قصيرة موارد يوفر والذي المصرفي االئتمان على االعتماد تزايد إلى يؤدي بما والصكوك،
 لألفراد األجل وطويلة متوسطة التمويلية االحتياجات لسد ملئمة تكون  ال باألساس

 .(241،  2012العربي، تقرير االقتصاد العربي الموحد، النقد والشركات)صندوق 
قصور البيئة التشريعية للقطاع االقتصادي و المصرفي فيما يخص قانون المصارف رقم   -7
، قانون سوق األوراق المالية  2004لسنة  56، وقانون البنك المركزي رقم )( 2004( لسنة 94)

،قانون تسجيل  2004( وتعديلته لسنة  13، قانون االستثمار رقم ) 2004( لسنة 74رقم )
 (2017)النصيري ، مقابلة ،   1997( لسنة 21)الشركات رقم 

أشار الى المقابلة التي أجريت مع مستشار البنك المركزي وليد عبد النبي ، هنالك العديد      
 -من التحديات التي تعيق تطبيق الشمول المالي في العراق وهي :

في العاصمة المدن وخاص  في المصرفية لكثافةا كزضعف الكثافة المصرفية : حيث تتر  -أ
األخر في المحافظات،  المدن كافة جغرافياا  تغطي مصرفية شبكات وانتشار وجود وقلة بغداد

 .فضل عنه ضعفها بدرجة عالية في األقضية والنواحي 
 عدم توفر بيئة قانونية وتشريعية مناسبة . -ب
 ضعف الوعي المصرفي )األمية المصرفية(. -ج
فية قتصادي ، وذلك لعدم توفر الكوادر اإلعلمية والصحضعف جانب األعلم المالي واال -د

 .المؤهلة للتثقيف بهذا الجانب
%( تقريبا من 20ارتفاع مستويات الفقر والبطالة حيث وصلت مستويات الفقر الى نسبة ) -و

%( فقط 5أجمالي عدد السكان حسب مؤشرات الفقر ، وان هذه الفئة الفقيرة تحصل على نسبة )
التمويلية لغرض إقامة مشاريع صغيرة وورشات تصليح وتصنيع والخدمات  من احتياجاتها

المتعلقة بالكمبيوتر والهاتف النقال ، اما معدالت البطالة فقد وصلت الى مستويات مرتفعة لم 
 %(  تقريبا خلل هذه الفترة . 25تصل اليها سابقا حيث وصلت الى نسبة )

( ترليون دينار عراقي ، 3ير للعملء الذي قارب )تخوف المصارف من تقديم االئتمان الكب -ه
وذلك لوجود مخاطر عدم التسديد بسبب عدم قيام الدولة بدفع مستحقات الشركات الكبرى والتي 

 تشكل جزء كبير من المقترضين 
تعسف بعض إدارات المصارف في فرض إجراءات تتعلق بفتح حسابات للجمهور وابرزها  -ز

 موال .إجراءات مكافحة غسيل األ
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أسباب تتعلق بالتكلفة واالجراءات ، من حيث عدم امتلك الوثائق المطلوبة المتلك حساب  -8
او الحصول على خدمة ، وان الخدمات المالية تعتبر مكلفة للبعض بسبب الرسوم المفروض 

 (. 5، 2017عليها، فضل عن االعتبارات الدينية و التقاليد والعادات )محمد ، 
ه المعوقات لتطبيق الشمول المالي في العراق يجب العمل على الخطوات ولمعالجة هذ

 (1،  2017التالية:)شعبة التوعية المصرفية و حماية الجمهور ، 
 بناء الثقة بين المصرف و الفرد . -ا

 تعدد الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية. -ب
 ة.تفعيل جميع أنواع الودائع المصرفي -ج
 القضاء على الروتين ولغة األوراق و االعتماد على لغة العصر . -د
العمل على تقليل الفجوة ما بين الفائدة على اإلقراض و االقتراض بما يضمن عدم هجرة  -و

 راس المال الوطني الى خارج البلد ا والي المصارف األجنبية .
ل اعتماد الطرق العالمية المتبعة السرعة و السهولة في عمليات اإليداع و السحب من خل -ه

 حاليا.
للقطاع المالي و المصرفي من خلل   األفراداإلعفاءات الضريبة احد اهم عناصر جذب  -ز

 منح إعفاءات ضريبية لمن يمتلك حساب مصرفي .
بيان للموطنين مدى أهمية امتلك حساب مصرفي الذي يسهل إيداع أموالهم لتسديد التزاماتهم  -ذ

فضل عن دور هذه األموال مودعه في تنشيط الدورة االقتصادية، الذي يعود بالفائدة  المالية،
 لحياتهم االجتماعية.

تفعيل دور األعلم المالي والمصرفي الذي يوصل المعلومات بكل سلسة و وشفافية  -ر
ئية للمواطن الغير واعي ألهمية الخدمات المالية والمصرفية، يتم ذلك من خلل فتح قنات فضا

 المصرفية.المالية و  الخدماتبمتخصصة تزود المواطنين 

 

 

 

 متطلبات تطبيق الشمول المالي في العراق -2 -4-2-3
 

يعد إعمام الخدمات المالية والمصرفية ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء المشترك وعنصرا حيث      
رائح االجتماعية كافة من تمكين الش إلىمحفزا للحد من الفقر ويهدف الشمول المالي في العراق 
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الخدمات المصرفية وإتاحة فرص الحصول على الخدمات األساسية التي يقدمها  إلىالوصول 
النظام المالي الرسمي للجميع. ويعمل البنك المركزي على تحقيق ذلك من خلل استخدام 

فية والمالية ، التكنلوجيا واالبتكار والبيانات ألحداث تحوالت جوهرية في نماذج األعمال المصر 
ومن خلل مبادرات المشتركة مع القطاعين العام والخاص التي تهدف الى دمج الجهود نحو 
مفهوم الشمول المالي الذي يمكن الشرائح االجتماعية األكثر فقرا المستثناة من قطاعات الصيرفة 

ية  لتعزيز هذا ت األساسالتقليدية من المشاركة في الدور االقتصادية من خلل توفير المتطلبا
 ما وهذا ، الدول ببعض قياسا العراق في متدنية المالي الشمول مؤشرات أن تبين حيث ، ،المفهوم

 وسيتم .مستواها رفع و المالي الشمول تطبيق اجل من أساسية متطلبات توفير أهمية على يحتم
 .(7، 2016البنك المركزي العراقي،استراتيجية ):يلي بما المتطلبات هذه توضيح

 األولى، في الخطوة تتمثل: االقتصادية السياسات أولويات في المالي الشمول قضايا تقديم -1
 الرئيسية للسياسات األولويات من كواحدة للتمويل، والوصول المالي الشمول تحسين قضايا تقديم

 تالسياسا وصانعي السلطات اإلشرافية من كاف   باهتمام  الموضوع هذا يحظ ولم. االقتصادية
 القضايا، هذه ينظر لمثل كان ما وغالبا. العراق وفي الكثير من دول في والمالية االقتصادية

 والتطورات المالية وتداعياتها األزمة أن إال. رئيسة غير اجتماعية خدمات أو جوانب أنها على
 لالتموي إلى الوصول تركز أبرزت مخاطر قد األخيرة، اآلونة في العالم الدول شهدتها التي

 في اإلدراك، هذا تجسد وقد. االقتصادي واالجتماعي االستقرار ذلك على وأثر المالية، والخدمات
في العراق  الصغر متناهي التمويل خدمات التمويل وتطوير إلى الوصول بمسائل االهتمام زيادة

 ولبالشم للرتقاء شاملة وخاصة  وطنية استراتيجيات هناك ليس ذلك، ومع  الدول من والعديد
 إدخال على أقدمت قد وكينيا و دول أخرى كلها المغرب واألردن العراق، مثل ما فعلت في المالي
 الشأن) صندوق النقد العربي، التقرير هذا في اإلجراءات ببعض الجديدة وقامت التشريعات بعض

 (.33،  2012الموحد، العربي االقتصادي
 لتلبية قوية ومصرفية مالية تحتية بنية وفيرت يعد : دعم البنية التحتية الماليةتطوير و  -2

 تحديد ويتعين له، ملئمة بيئة لتحقيق األساسية الركائز أهم أحد المالي، الشمول متطلبات
 المواطنين العراقيين وصول وتيسير االقتصادي النمو لتعزيز التحتية، البنية هذه تجهيز أولويات

تطوير بنية مالية تحتية كفوة و سليمة خاصة في يمثل  المالية و المصرفية. حيث الخدمات إلى
احدى اهم متطلبات األساسية لخدمة متطلبات الشمول المالي ، ويتعين و النائية المناطق الريفية 

في هذا الصدد، تحديد أولويات تطوير البنية التحتية ، التي تساعد على تعزيز فرص وصول 
 مصرفية ، التي يمكن ان تتضمن ما يلي : كافة شرائح المجتمع الى الخدمات المالية وال
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تعزيز االنتشار الجغرافي من خلل التوسع في شبكة فروع المصارف ومقدمي الخدمات  -أ
المالية والمصرفية ، وخاصة التمويل األصغر ،باإلضافة الى أنشاء نقاط البيع ، والصرافات 

 ، وخدمات التامين ، و األوراق المالية وغيرها . األلية
 التحتية البنية وتعزيز تحقيق في المؤثرة العناصر أهم أحد القانونية البيئة ُتعدّ  :تشريعية بيئة -ب

 األحكام تؤطر مناسبة تشريعية بيئة وجود المالي ، ألن واالستقرار المالي والشمول المالية
 أجل من منه البد أمر المالي النظام تحكم التي المالي، الخاصة بالعمل والتعليمات والقوانين

القطاع  تطور على بضللهِ  ُيلقي الذي للشمول المالي المحققة المالية التحتية البنية تطوير
 تحكم عدة قوانين القانوني يتضمن اإلطار خاص واالقتصاد بشكل عام، إذ المصرفي بشكل

 العراقي المركزي  البنك قانون  المسار الصحيح ، من أهمها على وُتَسييرها العراق في المالية البيئة
 األموال غسيل مكافحة وقانون  االستثمار وقانون  الشركات قوانين عن فضلا  المصارف وقانون 

المالية والمصرفية، وفي هذا السياق ، حسب رأى  المؤسسات عمل مجمل تنظم التي والقوانين
الخبير المصرفي سمير النصير ان هذه القوانين تحتاج الى تعديلت لمواكبة عمل القطاع 

مصرفي اإلقليم و العالمي ، وأيضا تكون هذه التعديلت ملئمة للبيئة المصرفية والمالية ال
العراقي لدعم و تعزيز الشمول المالي، بما يضمن تبسيط إجراءات فتح الحاسبات المصرفية 

 ( .  2017والتعاملت المالية بما يتلءم مع توجهات الشمول المالي ) النصيري ،مقابلة ، 
 اإلجمالية التسوية نظام : من العراقي المدفوعات نظام يتكون  :والتسوية الدفع نظم يرتطو   -ج 

 Clearingاإللكتروني الصكوك مقاصة نظام ،((Real Time Grosse Settlement اآلنية
House) Check Automated) ، الداخلي المقاصة نظام Inter Bank Clearing 

System))  ، المالية وراقلل المركزي  الحفظ نظام Central Securities Depository))، 
، حيث ((Retail Payment System Infrastructure بالتجزئة الدفع لنظام التحتية البنية

( تعمل بهذه األنظمة وهذا العدد غير كاف قياسا بعدد 399يبلغ عدد المصارف وفروعها حوالى)
ات الدولة تعمل كل من ) وزارة المالية أما على مستوى مؤسس  (1068)فروع المصارف البالغ 

القاصرين( ضمن هذه األنظمة ، لذا يتطلب اشرك اكثر عدد  رعاية العامة، دائرة التقاعد وهيئة
من المصارف والمؤسسات الدولة بهذه األنظمة من اجل تسهيل التحويلت المالي واإليداع  بين 

، ومما سيؤدي لمصارف من جهة أخرى ين الزبائن وا، وبالمصارف والمؤسسات الدولة من جهة
  .(2016،64لبنك المركزي العراقي،االستقرار المالي اتقرير )ذلك الى رفع مستوى الشمول المالي

 المصرفي االقتراض طالبي عن هامة معلومات توفر يعتبر :شاملة بيانات قواعد توفير -د 
 بما للئتمان نحهام في والحذر الحيطة لتوخي للمصارف أخرى، ضروري، ضمن متطلبات

 إلى المتعثرة القروض نسبة ارتفاع ظل في ويأتي ذلك. اإلقراض تخفيض مخاطر في يساهم
 من ويشدد للمصارف اإلقراض بالنسبة آلفة ارتفاع إلى يؤدي مما اإلجمالية المصرفية القروض
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 تمانمنح االئ في التوسع من بذلك ويحد المحتملين المقترضين لجميع منحها في اإلجراءات
 مكاتب" هما رئيسيين قسمين إلى المقترضين عن المعلومات توفير تقارير المصرفي ، وتنقسم

 العام القطاع قبل من" االقتراض سجل" ويدار. وسجلت االقتراض" المقترضين عن االستعلم
 حيث والمقترضين، االقتراض على معلومات اإلشراف بهدف المركزية المصرف قبل من وتحديداا 
 معلومات توفير وال يتم. المطلوبة بالمعلومات المركزية المصرف تزويد المصارف على يتوجب

 االقتراض سجل إنشاء من الرئيسي والغرض. خاصة حاالت في إال جهة ألية السجل هذا عن
 بشكل المصرفي القطاع في أو معين مصرف في االنكشاف مخاطر على واإلشراف هو الرقابة

 .(89، 2008الكبار) صندوق النقد العربي ،  لى المقترضينع يركز فإنه وبذلك عام،
يتطلب توفير نظام لتامين الودائع  من اجل بعث االطمئنان   : الودائع( ضمان) تأمين نظام -و 

 التي واإلشراف الرقابة أنواع كل من الرغم على والثقة للجمهور في تعامل مع القطاع المصرفي،
 المصارف أن إال التجارية، المصارف أوضاع سلمة للتأكيد من البنك المركزي العراقي يمارسها

. بعضها إفلس إلى األحيان في بعض تؤدي قد التي الفادحة الخسائر أو للصدمات عرضة تبقى
 يتطلب مما مدخراتهم منهم الكثير يفقد قد الذين المودعين الحالة هذه في األضعف الطرف ويبقى
على  العمل تم وقد. التجارية المصارف إفلس حاالت في ودعينالم لحماية معينة إجراءات اتخاذ
 الحسابات تأمين يتم بحيث التجارية المصارف إفلس مخاطر من الودائع لتأمين نظم إنشاء
 المالي االستقرار على يحافظ الودائع لتأمين أنظمة وجود فإن على ذلك، وعلوة. معين بسقف

 واألردن والبحرين الجزائر من كل في الودائع لتأمين منظا المصرفية ، ويتوفر األزمات ظل في
واليمن، وفي هذه الشأن  يتطلب من البنك المركزي العراقي ان  والسودان وُعمان والمغرب ولبنان

يعمل على هذه نظام مثلما فعلت األردن والمغرب ولبنان بالمشاركة مع مؤسسة الدولية لتامين 
 (.191، 2008الشمول المالي ) صندوق النقد العربي ،  بما انها يتماش مع توجهات الودائع

وكما اسلفنا سابقا على أهمية حماية المستهلك في تعزيز  حماية مستهلكي الخدمات المالية : -3
 المقدمة المالية والخدمات المنتجات وتعقيد المالي، القطاع وتطور لنمو الشمول المالي، و نظرا

 حظي فقد الخدمات، تلك في والتوسع اإللكترونية، المالية دواتاأل شهدته الذي والتطور للعملء،
األخيرة، ومما دفع البنك المركزي العراقي  اآلونة في كبير باهتمام مالياا، المستهلك حماية مفهوم

 إلى عن هذه الشعبة في الصادرة القواعد وتهدف الي استحداث شعبة خاص بتوعية الجمهور ،
المالي،  االستقرار وبالتالي المالي الشمول مبدأ والمصرفي لتعزيز ماليال القطاع في الثقة زيادة
 العربي، المصري  العقاري  البنك) -اآلتي: يحتاج الى توفي المتطلبات وذلك

inclusi-http://www.ealb.ps/index.ph/financial). 
 على حصوله إلى باإلضافة وشفافة، عادلة معاملة على العميل حصول على التأكيد - أ

 .عالية وجودة مناسبة وبتكلفة وسهولة يسر بكل المالية والمنتجات الخدمات

http://www.ealb.ps/index.ph/financial-inclusi
http://www.ealb.ps/index.ph/financial-inclusi
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 الخدمات مقدمي مع العميل تعامل مراحل جميع في والدقيقة اللزمة المعلومات توفير - ب
 المزايا على اطلعهم يكفل وبما بشفافية، ناتالبيا عن للعملء اإلفصاح خلل من المالية،

 التي والتغييرات، التحديثات بكافة علم على العملء إلبقاء آلية ووضع بالمنتج المتعلقة والمخاطر
 .منتظمة بصورة والخدمات المنتجات على تطرأ

 جاتالمنت تعقد ومدى العملء، احتياجات بناء على االستشارية، الخدمات توفير إمكانية - ج
 .لهم الُمقدمة والخدمات

 للمساءلة، وخاضعة ونزيهة مستقلة تكون  أن على العملء، شكاوى  مع للتعامل آليات توفير – د
 المقرضون  األفرادُ  يوظف أن يمكن. المناسب التوقيت وفي الدولية الممارسات ألفضل وفقاا  وفعالة

 هذا في العاملة الهيئات نشئت أن الممكن ومن العملء، شكاوى  معالجة في متخصصين موظفين
 يستطيع ال التي المشاكل لحل الوكلء من غيرها أو الشكاوى  في تحقيق مكاتب القطاع

 على المرتكز التنفيذ من النوع هذا ويعتبر. األعضاء المؤسسات مع مباشرة حلها المستهلكون 
 وأنماط الحاالت من دالعدي أن بيد القواعد، لتنفيذ ما حد إلى التكاليف منخفضة وسيلة الشكاوى 

 تم أفريقيا، جنوب جمهورية ففي ذلك على مثل. ملحظتها أو ذكرها يتم أن دون  تمر االستغلل
 يحققون  الذين الشكاوى  موظفي مع المستهلكين لتوصيل وذلك مجاناا، الشكاوى  لتلقي مركز أنشاء

 الخدمات استخدام في ينالمستهلك ثقة من يزيد  األجراء هذا  المزعومة واإلساءات الشكاوى  في
 هلم بورتيوس،)معالجتها يتم لم التي الشكوى  نسبت من تقلل وبذلك حقوقهم ضمان و المالية

،2005،4 .) 
 حماية بمبادئ المالية، الخدمات ومقدمي المهمشة الفئات خصوصا العملء، وتثقيف توعية – و

 العربي، المصري  العقاري  البنك)تهمبالتزاما والوفاء ومسؤولياتهم حقوقهم لفهم مالياا، المستهلك
inclus-http://www.ealb.ps/index.ph/financial  .)المستهلكين توعية تشجيع يعتبر  

 على رةالقد بعدم للمخاطر المستهلكين تعرض إمكانية تتسم ما وغالباا . لحمايتهم حيوية استراتيجية
 تكون  وحتى. قانونية أو تعاقدية حقوق  ممارسة على القدرة عدم أو مدروسة، اختيارات اتخاذ
 شروط مثل المستهلكين، حماية تدابير فإن فعالة، عملية المستهلكين توعية تشجيع عملية

 تتطلب الشكاوى، رفع وآليات المقرضين، بممارسات المتعلقة والقواعد المعلومات، عن اإلفصاح
 (.4، 2005، هلم بورتيوس،)والحقوق  بالمنتجات واعين يكونوا أن المستهلكين نم

 الحفاظ إن. حقوقهم تراعي مناسبة وحماية رقابة آليات ووضع المالية العملء بيانات حماية - ه
 القائمة العملء لحماية العامة األطر من جزءا يعتبر ال ما غالبا العملء معلومات سرية على
 للمستهلكين بالنسبة مهم الشخصية المالية المعلومات أمن فإن ذلك، ومع. المنتج سلمة على

 األسواق في الماليين للعملء ويمكن ".زبونك أعرف"عناصر  كعنصر من وكذلك الماليين،
 بشكل ذلك، ومع .المالية معلوماتهم حماية يطلبون  وقد ال الخصوصية، من القليل توقع الناشئة

http://www.ealb.ps/index.ph/financial-inclus
http://www.ealb.ps/index.ph/financial-inclus
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 أو التقارير القانونية المتطلبات حالة في إال العملء، معلومات سرية ضمان يتم استباقي
 بشكل المالية المعلومات استخدام من العملء الذي يحمي االئتمان، مراجعة مكتب إلى المرفوعة

 (.9، 2010المالي، لإلدماج اللينس ) أخلقي غير
: يعتبر  ذلك احد اهم مجتمعتطوير خدمات و منتجات مالية تلبي احتياجات كافة شرائح ال -4

متطلبات تحقيق الشمول المالي من خلل تيسير الحصول على الخدمات المالية و الوصول الهيا 
وتقديمها لألفراد و المشروعات المتناهية الصغرى و الصغيرة والمتوسطة ، حيث ان الخدمات 

الم تصل المستوى المطلوب المالي التي تقدم اليوم من قبل القطاع المصرفي والمالي في العراق 
قياسا بالخدمات التي تقدم في الدول مثل) األمارات وماليزيا(، وبالتالي تقع على عاتق مقدمي 
الخدمات المالي ، مهمة تطوير الخدمات والمنتجات المالية  بما يتناسب مع احتياجات شرائح 

 العمل لنقد العربي، فريقالمجتمع، وقد يتطلب األخذ في عين  االعتبار ما يأتي : ) صندوق ا
 (.9، 2017المالي، الشمول لتعزيز اإلقليمي

مراعات احتياجات ومتطلبات العملء المستهدفين عند تصميم الخدمات و المنتجات التي يتم  -أ
استهدافها قبل طرحها و تسويقها ، إضافة الى ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على االدخار و 

فع اإللكترونية وليس فقط على فتح حساب او حصول على اإلقراض و التامين و وسائل الد
 التمويل .

التشجيع على المنافسة بين مقدمي المنتجات و الخدمات المالية ، بما يمكن جميع الشرائح  -ب
المجتمع من الوصول الى كافة المنتجات و الخدمات المتنوعة  عالية الجودة ، بسهولة وبتكلفة 

 .معقولة و بشفافية
 تخفيض العموالت و الرسوم غير المبررة المفروضة على الخدمات المالية و المصرفية. -ج
دراسة ظروف و احتياجات العملء عند التعامل معهم بما يمكن مزودي الخدمات او  -د

 المقرضين  بتقديم  الخدمات المناسبة الحتياجاتهم و ورغباتهم وقدراتهم المالية .
ية واالشرافية بمتابعة و مراجعة التعليمات و اإلجراءات القائمة للنضر في قيام الجهات الرقاب -ه

 متطلبات التمويل ومدى مناسبتها لشرائح الفقيرة و المستبعدة ماليا .
أصبح  الماليين إذ والتثقيف الشمول بين : اشرنا سابقا عن أهمية التداخلالتثقيف المالي  -5

 إلى الوصول يوفر المالي الشمول البعض، و ان ابعضه من يتجزأ ال التثقيف المالي جزء
 الخدمات معرفة و الوصول الى يحتاجون  المحرومين فالناس ، المالية والتوعية المالي التثقيف

 على للحفاظ ضروري  شرط هو المالي الشمول ببساطة ألنه أهميتهما، من يزيد ما وهذا المالية
 من يزيد و وسهوله، براحه والمصرفية اليةالم الخدمات الى الناس وصول و العادل، النمو

 المالية الخدمات الى الوصول مع بقوة تتشابك التي االقتصادية الفرص
(Subbarao,2013,2-3. ) 
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 أن من اجل  المقترحات بعض االدخار العالمية لبنوك المؤسسة وضمن هذا االطار ، قدمت
، ويمكن االستفادة من هذه المقترحات المالي بشكل افضل في تطبيق الشمول المالي يسهم التعليم

) المؤسسة العالمية للبنوك  -من اجل تعزز التثقيف المالي في العراق و تتضمن ما يلي :
 (.8، 2010االدخار ، 

 طويلة األجل الرؤية من جزءا المالي التعليم يكون  أن يجب: شاملة وطنية استراتيجية تحديد -أ
 كما. المصرفي الشامل لتطوير قطاع القرار صناع أو/و تالحكوما تحدده الذي الشامل والمنهج

 السوق  وممارسات المستهلك بحماية أوسع تتعلق سياسية لمبادرات مكمل يكون جزءا أن يجب
 .المالية الملئمة للقوانين بديل ال ومكمل العادلة،

المصالح  أصحاب كافة يشارك أن يجب: المصالح أصحاب تعدد منهج يراعي تبني  -ب
والتربية وسلطات   التعليم وكذلل المالية وزارة)مثل  المالية األمية جهود محو في المهتمين
 خلل المنظمات ومن األهلية والجمعيات المستهلكين وجمعيات المالية الخدمات على اإلشراف

 كوسائل تعمل أن يمكن االجتماعية التي والجمعيات النسائية الجماعات وخاصة الحكومية غير
 على ويجب. تعاونية عملية من خلل والعمل( الجمهور من المستهدفة الجماعات مع دعم

 الماليون  الوسطاء وكذلك المالية مقدمو الخدمات مثال، المشاركة، عام بشكل التمويل صناعة
 مع األولى االلتقاء نقطة باعتبارهم الوكلء المصرفيين أو األموال تحويل مؤسسات مثل

 .منحاز وغير وشفاف عادل بشكل تتم مشاركتهم أن الضمانات على قدمواي أن عليهم. الجمهور
 تعتقد :والشباب األطفال على خاص بشكل التركيز مع األعمار لجميع للتعلم برامج وضع -ج

 كافة في له تتم الدعوة وأن متاحا، يكون  أن يجب المالي التعليم أن المالية العالمية المؤسسة
 األطفال لتعليم محددة وضع برامج ويتم. اإلمكان قدر ومبكرا ستمرم أساس على الحياة، مراحل

 ألن أيضا لكن عاداتهم، دعم بناء أجل من فقط ليس المال، أساسيات الدول عن من عدد في
 برنامج تقوية يكون  أن الممكن المال، ومن تجاه تغيير سلوك عائلتهم  في مهم عامل األطفال

 من معرفتها الرغم وعلى. للحكومات الرئيسية األهداف أحد درسةالم في األساسية التعليم المالي
 الوطنية الحكومات المالية العالمية تدعو فالمؤسسة الوطنية، السلطات تتخذه قرار بأن هذه التامة

 .واإلعدادي التعليم االبتدائي مناهج في المالي التعليم تضمين في التفكير إلى
 لألفراددفع للشمول المالي عبر السماح  إلعطاءمية زيادة وتوسيع دور الصيرفة اإلسل -6

والمشروعات الصغيرة و المتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوفقة مع الشريعة 
اإلسلمية . حيث ان الطلب على الخدمات المالية اإلسلمية في المنطقة العربية مرتفع تشير 

الصغيرة و المتوسطة هي خارج القطاع % من المشروعات  35التقديرات الى ان حوالي 
المصرفي بسبب عدم إمكانية حصولها على التمويل من مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة 

 .(102، 2017العربية،  المصارف )اتحاداإلسلمية 
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 والتنظيمي القانوني اإلطار تبني طريق عن اإلسلمي التمويل سوق  ويتم تطوير و توسيع     
 المشروعات تمويل في مهم بدور وقيامها اإلسلمي مؤسسات التمويل بنشاط سمحبما ي الملئم

 المتاحة الكبيرة الفرص من واالستفادة للتمويل العقاري  الوصول وتوفير الصغر ومتناهية الصغيرة
 هذه على الطلب مستويات ارتفاع ضوء في الشمول المالي مستويات لزيادة المجال هذا في

  .(2012،241الموحد،  العرابي ) صندوق النقد العربي ،  تقرير االقتصاد الخدمات من النوعية
 
ال يزال يعاني القطاع المصرفي العراقي  زيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متطلبات تع -7

السياسة و األمنية و  الضغوطمن مشاكل هيكلية و تنظيمية مزمنة لم يستطع تخطيها بسب 
والظروف التشغيلية العالية المخاطر . ومن ابرزها التحديات التي االقتصادية و االجتماعية 

تواجه القطاع المصرفي العراقي استمرار ضعف مساهمة االئتمان المحلي، ومما يعني ضعف 
 والمتوسطة ،ويتم دعم هذه المتطلبات وفق الصغيرة المشاريع تمويل وتشجيع دعم تطوير

 ( 79، 2016) النصيري ، :التالية المنهجية
 أهم هو والمتوسطة الصغيرة لتطوير المشاريع استراتيجية بناء في الحكومي الدور تفعيل -أ

 يضعف ريعي في اقتصاد المالية اإلمكانيات تملك التي هي الحكومة إن النجاح، حيث عناصر
 لتطوير وجود خطة بدون  القطاع بهذا النهوض يمكن وال درجة كبيرة، إلى الخاص القطاع فيه
يمكن  بحيث فاعل، بشكل الخاص القطاع فيها ومعلنة يشترك واضحة آليات وبناء اعالقط هذا
 عمليات في قائد إلى ثم ومن شريك رئيسي إلى الحكومي للقطاع صغير تابع من يتحول أن

للمشاريع  منفذ من الحكومي القطاع بتحويل البدء  خلل من ذلك والبناء. ويتم االستثمار
ر مراقب إلى الخاص للقطاع ومنافس  .والقوانين لإلجراءات للضوابط وميسِّ

 عمل فرص وخلق للمساعدة الحجم والصغرى  والمتوسطة الصغيرة الشركات قانون  إصدار -ب
 نسبة من والتقليل االقتصادية واالجتماعية التنمية خطط في والمساهمة والعوز لتقليل الفقر جديدة

 . 25%  تجاوزت التي العالية البطالة
والتمويل  والنظم والسياسات وصياغة االستراتيجيات لبناء المستقلة الوطنية الهيئة تأسيس  -ج

 المستقلة الهيئة هذه وتقوم الحجم والصغرى والمتوسطة الصغيرة الشركات ربحية لتعزيز واإلقراض
 عملد والتمويلية والتنظيمية اإلجراءات التشريعية حول الدولة دوائر إلى والدراسات بتقديم المشورة

 .الخاص المعنية والقطاع الوزارات من ممثلين من تشكل أن القطاع على هذا
 
 
، تم اإلشارة  في الفصل األول الى أهمية متطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب -8

العلقة بين الشمول المالي ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، ومن اجل تعزيز الشمول 
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اإلرهاب وهي كما  وتمويل األموال غسيل فير المتطلبات التي تخص مكافحةالمالي يتعين تو 
 (4، 2017حسن الشمري،)-يلي:

و المواطنين  لألفرادقاعدة بيانات موحده على مستوى الدولة ، والتي تبين ديموغرافيا  أنشاء -أ
بنك المالية األخرى ذات العلقة من خلل ال والمؤسساتوربط هذه القاعدة مع المصارف 

المركزي ، التي تسهل على المصارف و المؤسسات المالية إجراءات فتح الحسابات و العمليات 
 المالية األخرى من خلل سهول االطلع على بيانات و أنشطة العملء .

و موظفين المصارف و المؤسسات المالية الذين يتعاملون مباشرة مع  تدريب وتأهيل الكوادر -ب
ف تعقيدات إجراءات فتح الحسابات وتنفيذ العمليات المالية، بما ال العملء من اجل تخفي
 رة المخاطر، وقوانين مكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرهاب.ايتعارض مع متطلبات اد

منح كل مواطن الحق في فتح حساب مصرفي ، ما لم يوجد أي مانع قانوني او مصرفي او  -ج
 مالي يمنع من فتح حساب .

جراءات اعرف عميل عميلك الى اعرف زبونك بمعنى تأكد معلومات الزبون تبسط من إ -د
 األساسية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت المراجع
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 المالية الدارسات مجلة العراق، في األصغر التمويل صناعة دعم في العراقي المركزي  البنك

 الثاني. العدد( 1) النقدية، المجلد و
 اإلدارة مجلة أنموذجا قطر دولة المالي الشمول (،2017،) القره علي داغي، بهناز -20

 .23، ، شباط االول العدد – الثاني المجلد ، اإلسلمية والقيادة
اثر جودة المعلومات المالية واالقتصادية على  (،2014)ريمة مناع ،لعرابة مولود، -21

 . 1استقرار اإلنظام المالي، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد
"االتجاهات العامة للشتمال المالي المتوافق (،2013)الزغبي، ميادة، وتارازي ،مايكل، -22

، واشنطن العاصمة: المجموعة 84مذكرة  لشريعة اإلسلمية"، مناقشة مركزة رقممع ا
 االستشارية، لمساعدة الفقراء.

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files76826_0.pdf
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المالي  للستقرار االستراتيجي التوجه: المالي الشمول» منتدى (،2015،) محمد زكريا -23
 .419العدد ، العربية المصارف اتحاد مجلة   «واالجتماعي

(، دراسة 2017الجمهور، البنك المركزي العراقي ،) مايةح و المصرفية التوعية شعبة -24
 حول معوقات تطبيق  استراتيجية الشمول المالي  ، غير منشور.

مفهوم االشتمال المالي واألهداف (،2015)الصابوني ،األنعمان محمد الهادي ،  -25
 العدد الثالث. ،والتحديات ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية

 .2014 ، الموحد العربي االقتصادي تقرير ، العربي النقد صندوق  -26
 العمل فريق ، المالي الشمول مفاهيم حول تعرفية نشرة (2017،) العربي النقد صندوق  -27

 .77 نشرة رقم ، المالي الشمول لتعزيز اإلقليمي
 االرتقاء احتياجات (،2015،) التسوية و الدفع لنظم العربية العربي،اللجنة النقد صندوق  -28

 المركزية المصارف محافظي مجلس الي مقدمة عمل ورقة القيمة، صغيرة الدفع بنظم
 العربية. النقد ومؤسسات

 ، العاشر الفصل (،2012،) الموحد العربي االقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق  -29
 العربية. الدول في والتمويل والمصرفية المالية الخدمات إلى النفاذ وتحديات فرص ،  المحور

قد العربي، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية صندوق الن -30
العلقة المتداخلة بين االستقرار المالي والشمول المالي، ورقة عمل مقدمة لمجلس  (2015)،

 محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
 الدول في ماليال الشمول لتعزيز اإلقليمي العمل فريق العربي، النقد صندوق  -31

 المالي الشمول لتعزيز وطنية استراتيجية تبني متطلبات" حول عمل ورقة (،2015العربية،)
 . العربية النقد ومؤسسات المركزية المصارف محافظي لمجلس مقدمة ،"العربية الدول في

 األداء تطور ، الموحد العربي االقتصادي (،التقرير2008،) الغربي النقد صندوق  -32
 . العربية العربية الدول في  المصرفي القطاع في تواإلصلحا

 المشترك لإلقراض صندوق  أنشاء وإمكانية متطلبات (2017) عيدي وليد،  النبي عبد -33
 ، بحث غير منشور. العراقي المركزي  البنك،  العراق في

 المتوسطة و الصغيرة للمشروعات المالي الشمول ، (2016،) عيدان وليد ، النبي عبد -34
 .24 العدد العراقية، المصارف مجلة للنمو، كمفتاح اقالعر  في

 المالي لإلدماج العمل ميدان تمهيد  العملء حماية (،2010)، المالي لإلدماج اللينس -35
 للبلدان االصغر التمويل شبكة: سنابل بواسطة مذكرة هذه ترجمة تمت،  سياسة مذكرة ،

 .االخرين الشركة مع العربية
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أربعة  2015تحقيق االشتمال المالي في عام (،2006)ون ،ليتلفيلد ،هيلمز، وأخر  -36
زة ، رقم   ، سيجاب ،  39سيناريوهات لمستقبل التمويل األصغر ، مذكرة مناقشة مرك 

 .أكتوبر/تشرين األول
 ،  النقدي التداول تقليل خلل من المالي الشمول تعزيز (،2017،) طة عذراء ، محمد  -37

 العراقي. المركزي  البنك منشورة غير دراسة
 الصغيرة المشروعات ودعم المالي الشمول (2015،) قرشى بدرالدين ، مصطفى  -38

 السودان. بنك تجربة، الصغر والمتناهية والمتوسطة
 .فلسطين في المالي الشمول (2016،) الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد  -39
 بشأن دراسة  (2015،) نيروبي ـ التجاري  المكتب،  المصري  تجاري  التمثيل مكتب  -40

. كينيا فى المقاوالت قطاع موقف
http://www.tpegypt.gov.eg/Nt/xNrESnHpBI34.PDF  

 .2013، ظبي ابو ، المالي الشمول تعزيز مجال في المغربية التجربة ، جيهان المنزهي، -41
آليات الشمول المالي نحو الوصول للخدمات المالية، (،2016)وائد ،المنصور، احمد ف -42

   .422مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد 
 . 2010،  ذلك نحقق كيف: المالي ،الشمول االدخار لبنوك العالمية المؤسسة  -43
 عام العراق في المصرفي اإلصلح متطلبات (2016عباس ،) سمير ، النصيري  -44

 .422 العدد ، العربية المصارف اتحاد مجلة ،2016
المصارف والمؤسسات المالية اإلسلمية  (،2010)نغم حسين، رغد محمد، نجم، .النعمة -45

في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع والتحديات ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية 
 . 2العدد  12واالقتصادية ،المجلد 

ية بين االستبعاد والشمول، مجلة الخدمات المال (،2015)نورين، مجدي األمين، -46
 .77المصرفية السودان، العدد 

دليل حماية عملء البنوك، صادر عن البنك المركزي  (2015)الهاشل، محمد يوسف، -47
.   2015/ 349/رب/رب أ/ 2الكويتي، تعميم رقم  

rabic.pdfhttps://www.mashreqbank.comA  
مفهوم الشمول المالي وأهدافه، مجلت الدراسات المالية  (،2015)الياس، كمال الدين، -48

 والمصرفية ،العدد الثالث.
دراسة عن "القطاع الخاص في الكويت:  (،2011)اليوسف ، محمد محمود عبدهللا، -49

الواقع والتحديات".    
www.assecaa.org/.../WorkPapers/WomenParliantWorkPaper/o  

http://www.tpegypt.gov.eg/Nasharat/xNrESnHpBI34.PDF
http://www.tpegypt.gov.eg/Nasharat/xNrESnHpBI34.PDF
https://www.mashreqbank.comarabic.pdf/
https://www.mashreqbank.comarabic.pdf/
http://www.assecaa.org/.../WorkPapers/WomenParliamentWorkPaper/Ec20Empo
http://www.assecaa.org/.../WorkPapers/WomenParliamentWorkPaper/Ec20Empo
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 المؤتمرات –رابعا
تحفيز التثقيف المالي دعما للشمول المالي في منطقة الشرق  (،2015 )البنك الدولي،  -1

 http://pubdocs.worlduni-األوسط وشمال أفريقيا، ورشة العمل،تونس، فندق أفريكا، 
Final.pdf   

االستقرار النزاهة حماية المستهلك ،المنتدى العربي الخامس للسياسات  (2013)سيجاب،  -2
 ،أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، ديسمبر.

واقع وسياسات تعزيز الشمول المالي  (2016)الحميدي ،عبد الرحمن بن عبد هللا، -3
دور السلطات اإلشرافية ، مقدم في  -وسطة في الدول العربية للمشروعات الصغيرة والمت

مؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، دور البنوك 
 . http://amf.org.aeمايو،   11القاهرة،  –ومؤسسات الضمان 

 كمحور المالية الثقافة نشر في المصري  المصرفي المعهد دور (،2015،) محمد ، زكريا  -4
 اإلستراتيجي التوجه: المالي الشمول» منتدى  في مقدم المالي، الشمول منظومة في أساسي

 «واإلجتماعي المالي لإلستقرار
،online.org/ar/.../financialinclusiontowardsstrategi../downl.pdfwww.uab .  

،المنتدى I-SIPالترابط بين محاور إطار الشمول المالي المتكامل : ( 2013)سيجاب،  -5
 ديسمبر. 11العربي للسياسات أبو ظبي، 

 المالي الشمول تحقيق في ودورها المتقدمة التكنلوجيا (2016،) راشد صادق، الشمري  -6
 – 18 من للفترة االجتماعي و المالي للستقرار االستراتيجي التوجه المالي الشمول ،منتدى

 األردنية. ،المملكة عمان،  2016/  10/ 19
الندوة العلمية الموسومة : دور  (2017)ضحى عبد الكريم ، جامعة النهرين ،العطا ،  -7

الساعة العاشرة  27/2/2017القطاع المالي والمصرفي في تحقيق الشمول المالي بتأريخ 
 .صباحاا 

 الرسمية النشراتو  اإلصدارات و اإلحصائيات -خامسا
 .2016العراقي  المركزي  البنك استراتيجية -1
 .2016، و  2015 المالي السنة تقرير ، المركزي  المغرب  البنك  -2
،  ( 2020- 2018)  المالي للشتمال الوطنية االستراتيجية رؤية البنك المركزي األردني ، -3

2016 
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR).pdf 

 .2015المالي،  االشتمال لتعزيز البنك برنامج و سياسة ، االردني المركزي  البنك -4
 http://www.cbj.gov.jo/Pages/ viewpage.aspx?pageID=28 

http://amf.org.ae/
http://www.uabonline.org/ar/.../financialinclusiontowardsstrategi../downl.pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9).pdf
http://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%20-%20%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9).pdf
http://www.cbj.gov.jo/Pages/%20viewpage.aspx?pageID=28
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 ،2015 المالي، شتماللل الوطنية االستراتيجية مشروع األردني، المركزي  البنك  -5
http://www.cbj.gov.jo/Page  

 . 2017 المالي الشمول العراقي ، استراتيجية المركزي  البنك -6
 ونتائجها، ونشاطها االئتمان مؤسسات مراقبة حول السنوي  التقرير المغرب المركزي، البنك  -7

2015 
، 2014، 2014، 2015،  2016 ، العراقي المركزي  البنك ، ليالما االستقرار تقرير  -8

2012 ،2011،2010  
 2015األردني ،   المركزي  البنك تقرير االستقرار المالي، -9

 2015تقرير السنوي ، صندوق النقد  العربي  -10
 .2015التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية)القطاع الخاص ركيزة لدعم التنمية(،   -11
، سنة  5034: الجريدة االئتمانية  رقم المعلومات سمية األردنية ،  قانون الجريدة الر   -12

  http://www.cbj.gov.jo/uploads/ci_law.pdf  3071: الصفحة ، رقم 2010
  3746، 2011ة ، االئتماني المعلومات األردنية، قانون نظام شركات الرسمية الجريدة  -13

http://www.cbj.gov.jo/uploads/ci_reg.pdf 
 .2015 سبتمبر ، تونس في المالي اإلدماج: عامة لمحة تقرير الدولي، البنك مجموعة -14

  المقابالت  -سادسا
ة المصارف العراقية سمير النصير ، خبير مصرفي واقتصادي، وعضو في رابط -1

صباحا ،  12:00، مقابلة شخصية في اتحاد رابطة المصارف الخاصة س 
4/12/2017. 

ضحى عبد عطا ، مديرة قسم المدفوعات ، البنك المركزي العراقي مقابلة  -2
 .5/12/2017ظهرا ،  1شخصية في البنك المركزي العراقي ، س 

 في شخصية مقابلة العراقي،مستشار في البنك المركزي   النبي عبد عيدي وليد -3
 .27/11/2017 ، صباحاا  10:00 س،  العراقي المركزي  البنك

 شبكة المعلومات اإللكترونية -سابعا
 2015, 13 نيوز , ديسمبر كاش الفقر, وكالة خط تحت المالي الشمول احمد , األلفى, -1

  الفقر-خط-تحت-المالي-الشمول-مقال/ http://www.cashnewseg.comم , 10:27,
 ،3المالي،  الشمول حول توعية ، العربي المصري  العقاري  البنك  -2

-awareness/financial-x.php/ar/bankinghttp://www.ealb.ps/i nde
inclusion pdf .   

http://www.cbj.gov.jo/Page
http://www.cbj.gov.jo/Page
http://www.cbj.gov.jo/uploads/ci_law.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/ci_reg.pdf
http://www.cbj.gov.jo/uploads/ci_reg.pdf
http://www.cashnewseg.com/مقال-الشمول-المالي-تحت-خط-الفقر
http://www.cashnewseg.com/مقال-الشمول-المالي-تحت-خط-الفقر
http://www.ealb.ps/i%20ndex.php/ar/banking-awareness/financial-inclusion%20pdf
http://www.ealb.ps/i%20ndex.php/ar/banking-awareness/financial-inclusion%20pdf
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 عامة، نضرة المالي ،التعليم المصري  المصرفي المعهد ، المصري  المركزي  البنك -3
http://sme 

.ebi.gov.eg/sites/Arabic/enablingenvironment/PFinancialEducation.as
px    

  http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/276598  المغربي المركزي  البنك  -4
األردن ، المجوعة االستشارية  في المالي الشمول لتحقيق العنان ، إطلق البهو ،مها  -5

 .    orgwww.cgap.،  2017 /3 لمساعدة الفقراء ،
 ، 2013/11/11تقرير للبنك الدولي يضع برنامج عمل للشتمال المالي،  -6

-http://www.albankaldawli.org/ar/news/press
-release/2013/11/11/world 

 الشمول تحقيق في العربية المركزية للمصارف أكبر دور: الدولي البنك ، الحياة جريدة  -7
.  ٢٠١٥ آذار/ مارس ٣الثلثاء،  المالي،

http://www.alhayat.com/Articles/7788752 . 
 «المالي مولالش» مفهوم انتشار فرصة تنتهز اإلسلمية ،المصرفية األوسط الشرق  جريدة  -8

.  13068 العدد 2014 سبتمبر 8 هـ 1435 القعـدة ذو 12 االثنيـن ، دوليا للتوسع
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=786357&iss

ueno6   
 لصناديق وملتقى' مينا' بمنطقة المالي اإلدماج تعزيز حول ،مؤتمر المغربية لصحراءا جريدة  -9

 فبراير 26 األربعاء و .5481 ،  07:27 - 2016 يناير 20 األربعاء البريدية، التوفير
2014 - 12:36 ،  3604. 

 نذم األولى للمرة إسلمي لبنك ترخيصاا  تصدر كينيا الدولية، االقتصادية العرب جريدة  -10
 م 04:56 2017-04-28 الجمعة،   2015

http://www.aleqt.com/2017/04/28/article_l . 
  22/11/2015 - 2619 ،العدد الكويتّية النهار جريدة  -11

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=610008&date=2
21125  

 لبنان في والمؤسسات الحكومات اهتمامات محور المالي ، عدنان ،الشمول الحاج  -12
 – 5 رقم ،الصفحة2016- 4 -2 السفير،البنان، جريدة والمنطقة،

 . http://assafir.com/Article/489874اقتصاد،

http://www.bkam.ma/ar/content/view/full/276598
http://www.cgap.org/
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/11/11/world-
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2013/11/11/world-
http://www.alhayat.com/Articles/7788752
http://www.alhayat.com/Articles/7788752
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=786357&issueno6
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=786357&issueno6
http://www.aleqt.com/2017/04/28/article_l
http://www.aleqt.com/2017/04/28/article_l
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=610008&date=221125
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=610008&date=221125
http://assafir.com/Article/489874
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 المالية الخدمات بتعميم لإلسراع رئيسية نهج 8، وجنيفر دوجلس ، شيان، راندال،  -13
  الدولي البنك: النشر تاريخ لمقالة العربية الترجمة بنشر االقتصادية جريدة ، المالي والشمول

02/2017  .http://www.aleqt.com/2017/02/13/article_1135751.html  . 
صندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي يناقش اآلفاق والتحديات االقتصادية الكلية في   -14
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