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تفعيل الشمول املالي على أرض الواقع فى مصر دراسة تطبيقية 
د. ياسر شوقي الضرغامي

دكتوراه الفلسفة فى االقتصاد 

املقدمة 

تعتبر مجموعه البنك الدولي الشمول املالي عامال جوهريا رئيسيا للحد من الفقر 

املدقع وتعزيز الرخاء املشترك ، ومنذ عام 2010 تعهدت أكثر من 55 بلدا بالتزاماتها 

بتطبيق الشمول املالي، وقامت أكثر من 60 دولة بوضع أو تنفيذ استراتيجية وطنيه 

ووزارات  املتنافسة  االتصاالت  وشركات  املاليني  املنظمني  بني  جتمع  املالي  للشمول 

التعليم، وبالتالي تزايدت وتيره اإلصالحات وأثرها.

أهمية البحث

أهداف  من  أساسيا  عامال  يعد  الذي  املالي  الشمول  من  أهميته  البحث  يستمد 

التنمية املستدامة ؛ حيث تسهل احلسابات املالية املصرفية احلياة اليومية ، وتساعد 

األفراد والعائالت والشركات على التخطيط املالي بداية من األهداف طويلة األجل 

أن  ميكن  التي  املالية،  والصدمات  املخاطر،  وإدارة  املتوقعة  غير  الطوارئ  حاالت  إلى 

حتسن نوعيه حياتهم عموما.

مشكلة البحث :

االفتقار إلى اخلدمات املالية الرقمية فى بعض املناطق اجلغرافية ، وعدم وجود 

بياناتهم  جتميع  تتيح  بحيث   ، املصرفية  احلسابات  أصحاب  جلميع  رقمية  هوية 

املالية من كافة اجلهات املصرفية ، باإلضافة إلى ندرة البيانات املتاحة للنشر اخلاصة 

بإجمالي احلسابات املصرفية وحسابات االئتمان بالبنوك اخلاصة باألفراد البالغني 

للبحث،  التحليل  اجلانب  تناول  فى  بالغة  صعوبة  إلى  أدى  مما  اجلغرايف  وتوزيعها 

نظرا  املالي  الشمول  موضوع  بعمق  تناولت  علمية  مراجع  وجود  عدم  إلى  باإلضافة 

حلداثة تطبيقه.
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هدف البحث :

الواقع فى مصر  أرض  املالي على  الشمول  إلى دراسة كيفية تفعيل  البحث  يهدف 
حتديد  مع  املالي  الشمول  بتطبيق  املرتبطة  والعيوب  واملزايا  املخاطر  على  والتعرف 

اجلهات األساسية املنوط بها تطبيق الشمول املالي فى مصر 

فرضية البحث :

يفترض البحث وجود عالقة طردية موجبة بني الشمول املالي ، ويقاس بإجمالي 
أيضا بعدد  البالغني فى مصر، ويقاس  السكان  املالية وعدد  للخدمات  الوصول  نقاط 

نقاط الوصول للخدمات املالية وعدد السكان البالغني فى مصر.

حدود البحث: احلدود املكانية جمهورية مصر العربية

ـ احلدود الزمانية خالل األعوام من 2015 حتى عام 2019

منهجيةالبحث - 

اعتمد البحث على املنهج الوصفي عند تناوله للجوانب النظرية بجانب اعتماده 
على املنهج التحليلي عند تناوله للمعدالت والنسب اخلاصة بتطبيق الشمول املالي 

على أرض الواقع فى مصر واختبار فرضيتي البحث.

إطار البحث 

يشتمل البحث على ستة مباحث هي:

املبحث األول : تعريف الشمول املالي ومعوقات تطبيقه 

املبحث الثاني : املبادئ األساسية واألبعاد الرئيسية لتطبيق الشمول املالي .

املبحث الثالث : الصعوبات التي تواجه األفراد عند تطبيق الشمول املالي الكامل.

املبحث الرابع : املخاطر واملزايا املترتبة على تطبيق الشمول املالي.

املبحث اخلامس : دور البنك املركزي والبنوك فى حتقيق الشمول املالي .

املبحث السادس : مؤشرات تفعيل الشمول املالي على أرض الواقع .



387 د. ياسر شوقي الضرغامي - تفعيل الشمول املالي على أرض الواقع فى مصر دراسة تطبيقية 

-387-

املبحث األول: تعريف الشمول املالي ومعوقات تطبيقه .

متهيد وتقسيم

والبنوك  والتأمني  االئتمان  مثل:  املالية  اخلدمات  توفير  هو   : املالي  الشمول 
واملدخرات وغيرها بطريقة ميسورة، وهو يسهم فى التخفيف من حدة الفقر وحتسني 
املالي ( هدفا عامليا  الشمول   ( املالي   العيش لألفراد األقل حظًا وأصبح اإلدماج  سبل 
طموحا للوصول إلى الشمول املالي الشامل بحلول عام 2020،  ويهدف الشمول املالي إلى 
ضمان وصول اخلدمات املالية للقطاعات األقل حًظا وذات الدخل املنخفض فى املجتمع 
أهداف  من  لسبعه  أساسيا  عامال  بوصفه  املالي  الشمول  حدد   وقد   ، معقولة  بأسعار 
التنمية املستدامة السبعة عشره ، والتزمت مجموعه العشرين بالنهوض بالشمول املالي 
فى جميع انحاء العالم )1( ، وأكدت من جديد التزامها بتنفيذ مبادئ مجموعه العشرين 
الرفيعة املستوي لإلدماج املالي الرقمي ، وتعتبر مجموعه البنك الدولي الشمول املالي 

عامال جوهريا رئيسيا للحد من الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشترك .

ومنذ عام 2010 تعهدت أكثر من 55 بلدا بالتزاماتها بتطبيق الشمول املالي، وقامت 
أكثر من 60 دولة بوضع أو تنفيذ استراتيجية وطنيه للشمول املالي جتمع بني املنظمني 
وتيره  تزايدت  وبالتالي  التعليم،  ووزارات  املتنافسة  االتصاالت  وشركات  املاليني 

اإلصالحات وأثرها.

أوال - تعريف الشمول املالي )االشتمال املالي /االدماج املالي(

تعريف كلمة شمول: لغة 

ْتُهْم، شِمل   َشَمَل: فعل شَمَل َيشُمل ، َشْماًل وُشمواًل، فهو شامل، َشَمَلْتُهُم الَبَرَكُة: َعمَّ
األمُر الَقوَم: شَملهم؛ عّمهم 

تعريف البنك الدولي للشمول املالي:
املنتجات  علي  احلصول  ميكنهم  والشركات  األفراد  أن  يعني  املالي  االشتمال 
واملدفوعات  احتياجاتهم-املعامالت  تلبي  التي  وامليسورة  املفيدة  املالية  واخلدمات 

واالدخار واالئتمان والتامني-يتم تسليمها بطريقه مسؤوله ومستدامه)2(.
)1(  موقع البنك الدولي على شبكة املعلومات الدولية االنترنت

 http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview page 1
(2)  The World Bank (2014, p. 21) «Global Financial Development: Financial Inclusion

وموقع البنك الدولي على شبكة املعلومات الدولية االنترنت
 http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview page 7
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تعريف صندوق النقد العربي واملجموعة االستشارية ملساعدة الفقراء )1(

يشير الشمول املالي إلى متتع األفراد مبا فيهم أصحاب الدخل املنخفض والشركات 

، مبا فى ذلك أصغرها بإمكانية الوصول واالستفادة الفعالة )مقابل أسعار معقولة( من 

مجموعة واسعة من اخلدمات املالية الرسمية ذات جوة عالية )مدفوعات، حتويالت 

قبل  من  ومستدامة  مسؤولة  بطريقة  توفيرها  ويقع   ) ...الخ  تأمني  ،ائتمان،  ،وادخار 

بيئة قانونية وتنظيمية  العاملة فى  املالية  مجموعة متنوعة من مقدمي اخلدمات 

مناسبة .

تعريف آخر:

هو عمليه: ضمان احلصول على املنتجات واخلدمات املالية املناسبة التي حتتاجها 

بتكلفه  املنخفض  الدخل  ذات  والفئات  األضعف  القطاعات   : مثل  الضعيفة  الفئات 

تقدم  التي  الرئيسية  املؤسسية  اجلهات  جانب  من  وشفافة  عادله  بطريقه  ميسوره 

اخلدمات املالية واملصرفية. مثل : املدخرات والتأمني واملدفوعات واالئتمان وتسهيالت 

التحويل من النظام املالي الرسمي إلى أولئك الذين مييلون إلى االستبعاد من النظام 

املالي.

الَقوَم:  األمُر  )شِمل  الثاني  البند  فى  اللغوي  التعريف  من  واستنباطا 
شَملهم؛ عّمهم( يرى الباحث 

تعريف الشمول املالي: هو تعميم اخلدمات املالية على جميع املؤسسات والشركات 

وعلى جميع أفراد املجتمع ، وذلك بتقدمي اخلدمات املالية من خالل القنوات الرسمية 

للفئات الفقيرة واملحرومة من اخلدمات املالية بتكلفة منخفضة تتناسب مع دخولهم 

القنوات  إلى  الفئات  هذه  جلوء  لتالفى  وذلك  ومستدامة،  وشفافة  عادلة  وبطريقة 

الرسمية  األجهزة  وإشراف  لرقابة  تخضع  ال  والتي   ، التكلفة  املرتفعة  الرسمية  غير 

البريد،  التأمني، هيئة  املالية، هيئة  الرقابة  )البنك مركزي، هيئة  بالرقابة  املعنية 

وزارة املالية(.

(1) 2 CGAP & Arab Monetary Fund (2017) «Financial Inclusion Measurement in the Arab World 
», Working Paper, January 2017 (page 1 ).
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ثانيا -  معوقات تطبيق الشمول املالي:

األمية املالية وقلة الوعي املالي : 

الديون  مثل  املالي،  االستقرار  عدم  مؤشرات  خالل  من  املالية  األمية  تظهر 
املتراكمة، واملدخرات غير الكافية، وعدم التخطيط ماليًا للمستقبل، واالستثمارات 
غير املدروسة)1( ومن الضروري أن يتم تعريف السكان الريفيني الذين ال يتعاملون مع 
البنوك مبزايا األعمال املصرفية، وينبغي البدء مبشاريع إعالمية متنوعة لتعليمهم 
فكلما  وعموما   ، أساسي  بشكل  الثروة  وخلق  والقروض  واالدخار  املصرفية  األعمال 
زادت نسبة اجلهل وانتشرت األمية الثقافية كلما بعد املجتمع عن اخلدمات املالية2، 
والعكس صحيح.، وقد يتخوف البعض من مسؤولي البنوك من أن  احلسابات اخلاصة 
بالشمول املالي املفتوحة حديًثا قد تظل كامنة دون حراك ، وستكون  مضيعة للوقت 
واملال إذا لم يتم استخدام هذه احلسابات باستمرار ؛ وبالتالي سيفتحون احلسابات 
للعديد من األشخاص القادمني إلى النظام املالي ألول مرة ؛ لذلك إذا لم يتم توفير 
انطباٍع جيٍد لدى األفراد  ، فسوف يظلون  خارجني عن نطاق الشمول املالي ، وبالتالي 

تتعدد احلسابات املصرفية دون رصيد.

ارتفاع تكلفة تقدمي اخلدمات املالية: حيث إن زيادة تكلفة تقدمي اخلدمات املالية 
من  لالستفادة  أخرى  وسائل  عن  والبحث  تقدميها  جهات  عن  الناس  بعد  إلى  تؤدى 
اخلدمات املالية املنخفضة، وكلما قلت تكلفة تقدمي اخلدمات املالية زادت نسبة متلقى 

اخلدمات املالية فى االندماج فى املجتمع املالي واحلصول على اخلدمات املالية )3(.

زيادة معدالت الضرائب وكشف سرية حسابات العمالء:

كلما زادت معدالت الضريبة وقام التعاون بني املؤسسات املالية ومصلحة الضرائب 
كلما تهرب األفراد واملؤسسات من احلصول على اخلدمات املالية من اجلهات الرسمية 

فى الدولة ويتم اللجوء إلى جهات بديلة )4(. 

البنية التحتية للخدمات املالية -

(1) Kozup, J., and Hogarth, J. M. (2008). “Financial Literacy Public Policy and Consumer’s Self-
Protection – More Questions, Fewer Answers”. Journal of Consumer Affairs, , 42(2).

)2( املصدر إضافة من الباحث من واقع خبرته فى قطاع البنوك فى مصر 
)3( املصدر السابق  

)4(  املصدر السابق  
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يقصد بها إنشاء وضمان انتشار فروع بنوك أو مؤسسات مالية فى النجوع والقرى 
واجلهات الريفية ، وبالتالي فانتقال األفراد من مكان إلى آخر للبحث عن جهات تقدمي 
فإنني  هذا،  جانب  وإلى  ومدخراتهم.،  أموالهم  لسرقة  يعرضهم  قد  املالية  اخلدمات 
أعتقد أنه ينبغي على احلكومة االستفادة من مفهوم اخلدمات املصرفية االفتراضية، 
نهاية  فى  مصر  فى  االستخدام  قيد  محمول  هاتف  مليون   93.12 هناك  أن  اعتبار  مع 

فبراير 2019 مقابل 100.24 مليون مستخدم محمول بنهاية فبراير عام 2018 )1(

الفقر والبطالة وعدم املساواة:

أظهرت إحصائية للبنك الدولي أن نصف األشخاص غير املتعاملني مع املصارف هم 
من األسر املعيشية الفقيرة فى املناطق الريفية أو خارج القوه العاملة )البطالة(،)2( 
ومع ذلك فإن ما يقرب من ثلث عدد البالغني حول العالم أي حوالي -1,700,000,000 بالغ 
 ، .findex من األفراد ليست لديهم حسابات مصرفية )بنكية(، وفقا ألحدث بيانات
كما أن الفجوة اجلنسية )بني الرجال والنساء( متثل 9 % فى البلدان النامية، مما يعوق 
التفاوت بني  املالية. وتقل نسبة  الفعالة على حياتها  السيطرة  القدرة على  املرأه عن 

اجلنسني فى البلدان ذات امللكية العالية حلساب األموال املتنقلة )3( .  

املبحث الثاني –    املبادئ األساسية واألبعاد الرئيسية لتطبيق 
الشمول املالي

أوال – املبادئ األساسية لتطبيق الشمول املالي:

 Financial Inclusion Data وضعت مجموعة العمل املعنية ببيانات الشمول املالي 
 Alliance of Financial  ( للشمول  الدولي  للتحالف  التابعة   -)Working Group
تعريف  حول  التوافق  بهدف  وذلك  املالي  للشمول  األساسية  املبادئ   -  )Inclusion

موحد للشمول املالي مقبول دوليا  وانحصرت فى سته مبادئ رئيسيه هي )4( : 

الرئيسي الختيار املجموعة األساسية من  أن االعتبار  الفائدة واالهمية: وتعنى 
املؤشرات هو فائدة هذه املؤشرات وأهميتها لدى واضعي السياسات املحلية.

(1) https://www.elwatannews.com/news/details/4151162
تصريح من وزارة االتصاالت على موقع جريدة الوطن 

(2) 5 Challenges to Financial Inclusionhttps://www.intelligenthq.com/5-challenges-to-financial-
inclusion/

(3)  http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
(4) Financial Inclusion Data Working Group (2011, p. 2) «Measuring Financial Inclusion: Core 

Set of Financial Inclusion Indicators» , Alliance of Financial Inclusion page 3.



391 د. ياسر شوقي الضرغامي - تفعيل الشمول املالي على أرض الواقع فى مصر دراسة تطبيقية 

-391-

القياس  فى  االتساق  لضمان  موحده  تعاريف  األساسية  الشروط  تقدم  االتساق: 
استقصاءات  مع  املستطاع  قدر  تتماشي   ، والبلدان  الزمن  عبر  للمقارنة  والقابلية 
الوصول املالي ومشاريع جمع البيانات اخلاصة باملنظمات الدولية واملتعددة األطراف.

بعدين  تعالج  متوازنة  مجموعه  للبيانات  األساسية  املجموعة  تكون  أن  التوازن: 
املتعلقة بالعرض  البيانات  املالي-الوصول واالستخدام-وتعزز كال من  مهمني لإلدماج 

والطلب.

واجلغرايف  االقتصادي  بالنمط  مرتبط  املالي  الشمول  حتقيق  إن  املرونة: 
الدول،  بني  واملوارد  الظروف  باختالف  ويختلف   ، للدولة  والثقايف  واالجتماعي 
وبالتالي فإن الشروط األساسية املقترحة الحتساب مؤشر الشمول املالي متكن البلدان 

من التمتع بأكبر قدر من املرونة فى اختيار التعريفات واستخدام املؤشرات البديلة.

ملقابلة  إضافية  وموارد  جهود  بذل  بدقة  املالي  الشمول  قياس  يتطلب  الطموح: 
الشروط األساسية ، كما هو محدد على أن يتم حتسني املؤشرات فى وقت الحق عمال 

مببدأ الطموح املبنى على التعديالت التي تتم فى الشروط األساسية.

ومتاحة  متوفرة  البيانات  جميع  تكون  أن  ينبغي  للتقييم:  والقابلية  املنهجية 
لتقليل التكلفة واجلهد إلى أدني حد ممكن ، وذلك خالل فترة زمنية معقولة.

ثانيا - األبعاد الرئيسية للشمول املالي وفقا لتصنيف البنك الدولي ) 1 ( :

األبعاد  فى  الدولي  البنك  لتصنيف  وفقا  املالي  الشمول  مكونات  أهم  تتمثل   
الرئيسية التالية: 

البعد األول : استخدام احلسابات املصرفية:

 نسبة البالغني الذين لديهم حساب مالي فى املؤسسات الرسمية ، مثل : البنوك 
ومكاتب البريد ومؤسسات التمويل الصغرى.

الغرض من احلسابات )شخصية او جتارية(

  عدد املعامالت )اإليداع او السحب(

(1)  Asli Demirgue – Kunt and Leora Klapper (2012, P. 3) «Measuring Financial Inclusion: The 
Global Financial Inclusion Index (Global Findex) », The World Bank and Bill & Melinda Gates 
Foundation.
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 الوصول إلى اخلدمات املالية الرقمية ويشير إلى القدرة على استخدام اخلدمات 
والتركيز  األولوية  تكون  بحيث  ؛  الرسمية   املالية  املؤسسات  تقدمها  التي  واملنتجات 
خلدمه العمالء وطريقة الوصول إلى احلسابات املصرفية )مثل أجهزة الصراف اآللي 

وفروع البنك(.

نسبة  33%،)1( وتبلغ  نسبة  مصر  فى  البالغني  من  حسابات  ميتلكون  من  عدد  يبلغ 
الفجوة بني النساء والرجال فى امتالك احلسابات البنكية 12 %، و تصل ل 21% فجوة 

بني األغنياء والفقراء.

عدد املتعاملني مع القطاع املصريف بلغوا نحو 33% من إجمالي املواطنني، من بينهم 
28% يستغلون خدمة أو خدمتني فقط من اخلدمات البنكية، بينما 36% يستخدمون 
من  هم  فقط  و%2  الكهرباء،  مثل  األساسية  املدفوعات  عمليات  إلمتام  احلسابات 
يستخدمون كافة اخلدمات البنكية، وأضاف أن نحو 50% من احلسابات املفتوحة فى 
القطاع املصريف غير فعالة، بينما يوجد نحو 67% من األفراد خارج املنظومة املصرفية 

والبريد)2(

ميتلكون  الذين   %33 ال  نسبة  )مكمل   %67 أن  تبني  أعاله  النسبة  أن  الباحث  يرى 

حسابات بنكية( من املواطنني املصريني ال ميتلكون حسابات بنكية وال يتعاملون مع 

عدد  حصر  ضرورة  الباحث  يرى  دقيقة  النسبة  هذه  تكون  وحتى  املصريف  القطاع 

رئيس  تصريح  يكشف  كما  املصرية،  البريد  هيئة  لدى  توفير  حسابات  ميتلكون  من 

وحدة غسل األموال ان 50 % من احلسابات املفتوحة لدى البنوك غير فعالة )راكدة( 

، وبالتالي يرى الباحث استبعاد أصحاب حسابات التوفير من حساب نسبة احلسابات 

الفعالة. 

البعد الثاني: االدخار: 

باستخدام  املاضية  السنة  خالل  باالدخار  قاموا  الذين  للبالغني  املئوية  النسبة 
املؤسسات املالية الرسمية )مثل البنوك ومكاتب البريد وغيرها(

27/4/2018/com/story.https://www.youm71( تقرير عن الشمول املالي(
https://www. ابريل2019   21 بتاريخ  تصريح  املصري  املركزي  بالبنك  املالي  الشمول  وحدة  رئيس   - بسيوني  خالد    )2(
http:// 4123236  باإلضافة إلى تصريح أ . طارق اخلولي بتاريخ 23 أكتوبر 2017 من خالل موقع/elwatannews.com/news/details
احلسابات  عدد  حتديث  يتم  ولم  عامان  الزمنى  التوقيت  فارق  التصريحني  من  ويتضح   1074467/200/www.dotmsr.com/News

البنكية خالل الفترة من 23 أكتوبر 2017 حتى 21 ابريل 2019
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باستخدام  املاضية  السنة  خالل  باالدخار  قاموا  الذين  للبالغني  املئوية  النسبة 

مؤسسات التوفير غير الرسمية أو أي شخص خارج األسرة .

النسبة املئوية للبالغني الذين قاموا بادخار خالف ذلك )على سبيل املثال االدخار 

املنزلي خالل السنة املاضية(.

إلجراء  بالبنوك  املفتوحة  االدخار  حسابات  لعدد  رسمية  إحصاءات  توجد  ال 

التحليل الالزم لتحديد النسب املئوية الواردة أعاله.

البعد الثالث: االقتراض :

النسبة املئوية للبالغني الذين حصلوا على قروض خالل السنة املاضية باستخدام 

املؤسسات املالية الرسمية.

النسبة املئوية للبالغني الذين حصلوا على قروض خالل السنة املاضية باستخدام 

املؤسسات املالية غير الرسمية )االقتراض من األسرة واألصدقاء(

التحليل  إلجراء  بالبنوك  االقتراض  حسابات  لعدد  رسمية  إحصاءات  توجد  ال 

الالزم لتحديد النسب املئوية الواردة أعاله.

البعد الرابع: املدفوعات :

ا لصرف األجور أو املدفوعات  النسبة املئوية للبالغني الذين استخدموا حساًبا رسمّيً

احلكومية خالل السنة املاضية.

ا لتلقى أو إرسال األموال إلى  النسبة املئوية للبالغني الذين استخدموا حساًبا رسمّيً

أفراد األسرة الذين يعيشون فى أماكن أخرى خالل السنة املاضية.

النسبة املئوية للبالغني الذين استخدموا الهاتف املحمول لدفع فواتير أو ارسال أو 

تلقى أموال خالل السنة املاضية.

احلكومية  واملدفوعات  األجور  صرف  حسابات  لعدد  رسمية  إحصاءات  توجد  ال 

بالبنوك وهيئة املعاشات والتأمني االجتماعي إلجراء التحليل الالزم لتحديد النسب 

املئوية الواردة أعاله.



-394-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة394

البعد اخلامس: التأمني 

النسبة املئوية للبالغني الذين يقومون بتأمني أنفسهم.

األسماك  صيد  أو  والغابات  الزراعة  فى  يعملون  الذين  للبالغني  املئوية  النسبة 
ويقومون بتأمني أنشطتهم )محاصيلهم ومواشيهم( ضد الكوارث الطبيعية )العواصف 

واألمطار(.

ال توجد إحصاءات رسمية إلجراء التحليل الالزم لتحديد النسب املئوية الواردة 
أعاله.

املبحث الثالث  - الصعوبات التي تواجه األفراد عند تطبيق 
الشمول املالي الكامل: 

Functional limitationsالقيود الوظيفية

يحد التأثير اخلاص بالقيود الوظيفية املختلفة من قدرة األشخاص  على استخدام 
أو  اإلدراكية  أو  احلسية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إن  حيث  الرقمية  املالية  األنظمة 
التعامل  عند  خاصة  مشكالت  يواجهوا  أن  ميكن  املتعددة  اإلعاقات  ذوي  أو  البدنية 
مع التكنولوجيا املالية الرقمية حال تطبيق الشمول املالي ، وبالتالي ميكن أن يكون 
الطبيعة  بسبب  الوقت  مبرور  التأثير  يتناقص  وقد  مؤقًتا،  أو  دائًما  السلبي  التأثير 
املؤقتة لإلعاقة ، أو ألن املستخدم النهائي يصبح بارًعا فى تنفيذ املهام بطرق بديلة 
أو فى استخدام التكنولوجيا املساعدة، ومن املرجح أن تزداد شدة اإلعاقة وتأثيرها 

مع تقدم العمر)1(.

من  بالعديد  توازنه  على  احلفاظ  على  الشخص  قدرة  تتأثر  أن  ميكن  التوازن 
فى  املخ  وفشل  الدم،  ضغط  ومشاكل  واألدوية،  الداخلية،  األذن  مشاكل  مثل  األسباب 
تفسير ردود الفعل املرئية بشكل صحيح، والنظارات متعددة البؤر، وما إلى ذلك ، وهذا 
يؤثر على عدد كبير من األشخاص املصابني املعرضني للقيود الوظيفية ، وتقلل من 
إذا كان الوقوف مطلوًبا  أو آلة مماثلة  قدراتهم على استخدام ماكينة الصراف اآللي 

لفترة زمنية طويلة.

(1) Study on risks and opportunities of digitalization for financial inclusionMiddlesex University 
London Final reportOctober 2018 page 21 
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Sensory Abilities القدرات احلسية لألفراد

● الرؤية: )1( غالبية األشخاص الذين يعانون من ضعف البصر يواجهون صعوبات 
، وتناقض لونه وبالتالي فإن  إليه ونصوعه  الذي ينظرون  النص  فيما يتعلق بحجم 

تصميم املعلومات املقدمة بواسطة ماكينة الصراف اآللي أو ماكينة التذاكر أو ماكينة 

نقاط البيع أمر مهم للغاية ، ويعد موقع املاكينة أيًضا مهًما حيث إن مستويات اإلضاءة 

وسيحتاج   ، املعلومات  قراءة  على  الشخص  قدرة  على  تؤثر  قد  املتغيرة  أو  املتوهجة 

األشخاص الذين ليس لديهم رؤية محدودة إلى إدخال صوتي ، وبالتالي يجب تصميم 

األنظمة املالية الرقمية لتوفير املعلومات بتنسيقات بديلة واالتصال بالتكنولوجيا 

املساعدة التي ميكن أن يستخدمها املستخدم النهائي فى أجهزة الكمبيوتر الشخصية 

الذكية  والهواتف  املحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  تزويد  وميكن   ، اخلصوص  وجه  على 

بقارئ شاشة أو برامج تكبير بينما ميكن ألجهزة الصراف اآللي التحدث عبر مقبس 

سماعة األذن.

السمع ميكن أن يتراوح فقدان السمع بني انخفاض بسيط فى سماع بعض الترددات 

إلى فقدان سمعي عميق، وبالتالي يعد اختيار الترددات التي تستخدمها األنظمة أمًرا 

مهًما لهؤالء املستخدمني وكذلك توفير معلومات مسموعة بتنسيقات بديلة.

:Physical Abilitiesالقدرات البدنية

البراعة )2( فاألشخاص الذين يعانون من قيود وظيفية قد يواجهون صعوبات فى 
التي  أو الشاشة  املاوس   : ، مثل  التحكم فى أيديهم وذراعهم اللتقاط ومعاجلة أشياء 
تعمل باللمس، وميكن إعداد جهاز كمبيوتر شخصي وجهاز كمبيوتر محمول وهاتف 
ذكي لتقليل متطلبات بعض احلركات ، ولكن أجهزة الصراف اآللي أو أجهزة التذاكر أو 
أجهزة PoS حتتاج إلى التكيف مع التطبيقات السابقة لتوفير أزرار أكبر للنقر عليها .

التالعب يشير التالعب إلى قدرة الشخص على حمل األشياء وحتريكها ومعاجلتها 
القدرة  ذوي  للمستخدمني  وبالنسبة  املهام.،  بهذه  القيام  بها  ميكنه  التي  والسرعة 
املحدودة على التعامل مع األشياء، من املهم أن تسمح أي نقطة اتصال أو محطة شخصية 

(1) Middlesex University London- Study on risks and opportunities of digitalisation for financial 
inclusion Final reportOctober 2018 Page 21))

)2(  املرجع السابق ص 22
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أو برنامج للمستخدم بإمكانية الطلب لفترة أطول لإلشارة إلى اختياره أو إدخال الكود 
بداًل من قفله بسبب سياسات املهلة.

احلركة واالرتفاع )1 ( تشير احلركة إلى فعل شخص يتحرك ويحافظ على موضع 
جسمه، قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة احلركية على كرسي متحرك أو يستخدمون 
آلة  أو  اآللي  الصراف  ماكينة  مثل  الثابت  النظام  ارتفاع  يكون  أن  يجب  املشي،  أداة 
التذاكر ؛ بحيث يأخذ فى االعتبار النطاق الكامل للمستخدمني املحتملني ويعد عدد 

من اآلالت على ارتفاعات مختلفة حاًل بدياًل ممكًنا.

القوة والتحمل تشير القوة والتحمل إلى قدرة الشخص على القيام مبهمة جسدية 
لفترة زمنية مستدامة ، ويوصى بأن تكون األنشطة على األجهزة أو أجهزة الصراف 
لتشغيلها  تستغرقه  الذي  الوقت  لتقليل  ؛  اإلمكان  قدر  الفهم  وسهلة  بسيطة  اآللي 
وبالتالي متطلبات القوة والتحمل ، وهذا سوف يقلل أيًضا من فرصة أن يكون املستخدم 

النهائي ضحية للجرمية

الصوت: قد ال يتمكن الشخص املصاب بإعاقة صوتية من التواصل بصوت عاٍل ، 
ومن املهم أن يكون ألي نظام مالي رقمي يستخدم الصوت للتحكم أو كجزء من األمن 
احليوي طريقة بديلة للتشغيل ؛ حيث يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الصوتية أيًضا 
لإلبالغ  احلالية  األنظمة  ألن  نظًرا  ؛  ُسرقت  أو  بطاقاتهم  فقدوا  إذا  متزايًدا  خطًرا 
عن هذه اخلسارة وملنع االستخدام اإلضايف تتطلب من صاحب البطاقة اإلبالغ عن 

اخلسارة الشخصية على الهاتف.

)2(Cognitive Abilitiesالقدرات املعرفية

● الذكاء العقلى هو القدرة على املعرفة والفهم والعقل، قد يواجه الشخص املصاب 
بإعاقة ذهنية صعوبة فى تلقي املعلومات احلسية ومعاجلتها وفهم تأثير أفعالهم، قد 
تفيد هذه املجموعة من األنظمة املالية الرقمية ذات الوظائف املحدودة أو املخفضة 

)مثل بطاقات الصراف اآللي التي تقصر عمليات السحب على مبلغ معني(.

الذاكرة: تتعلق بتسجيل وتخزين واسترجاع املعلومات.، ميكن أن يؤثر ذلك على 
تذكر  على  أو  الرقمية  املالية  اخلدمات  مع  التفاعل  على  النهائي  املستخدم  قدرة 

)1(  املرجع السابق ص 22
)2(  املرجع السابق ص 22
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يعاني  الذي  الشخص  يكون  قد  الشخصية،  التعريف  أرقام   : مثل   ، األمان  معلومات 

أو  التعريف الشخصي  إذا قام بتسجيل رقم  الذاكرة أكثر عرضة للجرمية  من ضعف 

معلومات األمان عبر اإلنترنت ؛ حيث تكون متاحة ألشخاص آخرين ، أو إذا اضطروا 

إمكانية  عدم  بسبب  آخر  لشخص  بهم  اخلاص  الشخصي  التعريف  رقم  إعطاء  إلى 

الوصول إلى اجلهاز.

فهم  على  الشخص  قدرة  1هي  األمية  ومحو  اللغة  والكتابة  القراءة  ومعرفة  اللغة 

العالمات والرموز وغيرها من عناصر اللغة على الرغم من أن الشخص الذي يعاني من 

إملام منخفض بالقراءة والكتابة قد يكون قادًرا على تنفيذ مهام معينة على األنظمة 

إلى  افتقاره  بسبب  اجلرمية  بسبب  أكبر  خلطر  يتعرض  قد  أنه  إال  الرقمية،  املالية 

القدرة على فهم معلومات األمان.

)2( Geographical Factorsالعوامل اجلغرافية

إلى  النهائي  املستخدم  وصول  الرقمية  املالية  اخلدمات  إلى  الوصول  يتطلب 

للتأكد  الشبكة  إشارة  النهائي وتوافر  املستخدم  أنظمة  ، وهذا يتطلب توفر  األنظمة 

من أن النظام الرقمي املتصل بالشبكة ميكنه نقل األنظمة التشغيلية واملالية بنجاح 

، و تتطلب األجهزة املحمولة أو الثابتة )الكمبيوتر املحمول أو سطح املكتب أو الهاتف 

الوصول  أو  املنزل  اتصال شبكة شخصي فى  النهائي  املستخدم  أن يكون لدى  الذكي( 

إلى اتصال Wi-Fi آمن ومأمون ميكنهم استخدامه عندما يكونون خارج منزلهم، وقد 

على  يعتمد  قد  ذلك  ألن  ؛  النهائيني  للمستخدمني  متاًحا  الشامل  الوصول  يكون  ال 

قرارات العمل األساسية القائمة على التكلفة والكفاءة والطلب وهذا يضع العبء على 

املستخدمني فعلى سبيل املثال قد يتطلب استخدام جهاز الصراف اآللي أو آلة التذاكر 

مستخدًما للسفر إلى موقع معني)3( ميكن أن يكون السفر صعًبا بالنسبة للمستخدمني 

ذوي املوارد املالية املحدودة أو إعاقة التنقل أو عدم إمكانية الوصول إلى وسائل النقل 

لضمان  معينة  منطقة  أي  فى  املالية  اآلالت  موقع  مراعاة  يجب  لذلك  الشخصية، 

إمكانية الوصول.

)1( املرجع السابق  ص 23
)2(  املرجع السابق ص 23

)Study on risks and opportunities of digitalization for financial inclusion )3 مرجع سبق ذكره ص 24 
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التعليم )1(: املستوى األعلى من التحصيل العلمي سيساعد املستخدم النهائي على 
التعامل بنجاح مع كل من النظم املالية وواجهاتهم الرقمية ، وسيشمل ذلك التشغيل 
اآلمن واآلمن ألنظمة األمن واألنظمة املالية والتكنولوجيا املساعدة )إذا لزم األمر( 
اكتساب  من  الناس  لتمكني  مطلوب  الذاتي  التعليم  أو  التعليم  اخلصوص  وجه  على 

املهارات التالية)2(:

هو  كما  الكتابة(  )أو  والكتابة  القراءة  على  القدرة  وهي  والكتابة  القراءة  معرفة 
املالية  ، وهذا يعني استخدام وفهم املصطلحات  املالية  النظم  مطلوب عند استخدام 

ذات الصلة.

 معرفة القراءة والكتابة فى وسائل اإلعالم هي القدرة على الوصول إلى املعلومات 
والفيديو،  املنطوق  والنص  املكتوب  النص  ذلك  فى  مبا   ، الوسائط  من  مجموعة  من 
ويالحظ أنه ستكون هناك حاجة إلى عرض تقدميي بديل للمعلومات فى تنسيقات 
الوسائط املرئية واملسموعة، إذا كان على املستخدمني استخدام تكنولوجيا مالية من 

ذوي اإلعاقات احلسية.

اآلملام بالقراءة والكتابة الرقمية ، وهو القدرة على التفاعل بنجاح مع األنظمة 

الرقمية مبا فى ذلك األنظمة التي تعمل فى التطبيقات املالية مبا فى ذلك أجهزة

والهواتف  املحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  اآللي  الصراف  وأجهزة  التذاكر  وآالت    PoS

الذكية وأجهزة الكمبيوتر املكتبية.

عند  التعرف  على  النهائي  املستخدم  قدرة  هي  املعلومات:  وكتابة  قراءة  معرفة 

جدا  مهم  وهذا  موقعها،  وحتديد  املعلومات  تلك  عن  والبحث  املعلومات  إلى  احلاجة 

ملستخدمي األجهزة املحمولة والثابتة الشخصية الذين سيحتاجون إلى العثور على 

البرنامج أو التطبيق الصحيح  ، ولن يتم إدخاالتهم عن طريق إصدار محاكاة أو الذين 

يحتاجون إلى إضافة أنظمة أمان أو مساعدة إضافية لتمكينهم من الوصول إلى نظام 

البيانات املالية.

محو األمية املالية هي قدرة املستخدم النهائي على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة 
وفعالة عند التفاعل مع النظم املالية الرقمية وفهم نتائج أعمالهم.

)1( املرجع السابق ص 24
)Study on risks and opportunities of digitalization for financial inclusion page )2 24  مرجع سابق.
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محو األمية األمنية : هي قدرة املستخدم النهائي على اتخاذ قرارات آمنة ومستنيرة 
الذي  وما   ، الرقمية  املالية  النظم  ذلك  فى  مبا  الرقمية  األنظمة  مع  التفاعل  عند 
يقومون به عبر اإلنترنت عند التفاعل مع األجهزة الشخصية أو األجهزة اجلماعية 
والبرامج التي يختارون تثبيتها واستخدامها على األجهزة الشخصية ، وسوف تشمل 

أيضا اختيار واستخدام برامج األمن.

العمر من املرجح أن يعاني كبار السن من ضعف مقدرتهم على استخدام األنظمة 
املالية الرقمية نظًرا ألن معظمهم لم يستخدموا هذه التكنولوجيا كجزء من تعليمهم 
وقت  على  يعتمد  ذلك  أن  )رغم  التوظيف  فى  يستخدموها  أن  املرجح  غير  فمن   ،
تقاعدهم ( ورمبا يكون لديهم اتصال أقل مع املستخدمني املنتظمني لألنظمة املالية 

الرقمية.

Use of Intermediaries1استخدام الوسطاء

إليها  الوصول  ميكن  التي  الرقمية  املالية  اخلدمات  إلى  االفتقار  يؤدي  أن  ميكن 
بعض  فى  املساعدة  فى  واألصدقاء  األسرة  ورغبة  االجتماعية  الضغوط  بجانب 
وسطاء  طلب  على  املعوقني  أو  سنًا  األكبر  النهائيني  املستخدمني  إجبار  إلى  احلاالت 
رسميني أو غير رسميني ملساعدتهم على الوصول إلى اخلدمات املالية ، وقد حتل هذه 
إلى تعريض الشخص األكبر سنًا  الوصول، ولكنها قد تؤدي  إمكانية  املساعدة مسألة 
املساعدة  تكون  وقد   ، املالية  موارده  فى  التحكم  على  القدرة  وعدم  للخطر  املعاق  أو 
الرسمية متاحة من البنك أو من املوظفني املماثلني، بينما ميكن احلصول على مساعدة 
غير رسمية من األصدقاء وعائلة املستخدم النهائي أو من املارة ، وقد يتم طلب ذلك 
مع  بنجاح  التفاعل  على  قادر  غير  أنه  يفترض  حيث  ؛  النهائي  املستخدم  قبل  من 
اجلهاز، وتوجد مجموعة واسعة من املساعدة الرسمية وغير الرسمية، لكن جميعها 
تعويض  رفض  املالية  اخلدمات  ملقدمي  ميكن  حيث  ؛  وقانونية  أمنية  مشكالت  تثير 
املستخدم النهائي إذا ثبت أنه لم ميارس العناية الواجبة فيما يتعلق ببطاقته أو رقم 

التعريف الشخصي اخلاص به.

)1( املرجع السابق  ص  25
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املبحث الرابع 
املخاطر واملزابا املترتبة على تطبيق الشمول املالي:

أوال ـ املخاطر املترتبة على تطبيق الشمول املالي:

على الرغم من أن العالم يتحرك بثبات نحو الوصول الشامل إلى اخلدمات املالية 
العالم  من  كبير  جزء  هناك  يزال  فال  العالم،  أركان  من  ركن  كل  فى  معقولة  بأسعار 
توجد  كما  املالية  اخلدمات  فى  احلديث  التكنولوجي  التقدم  مزايا  من  مستبعد 

مخاطر مرتبطة بالشمول املالي الرقمي فى العالم النامي هي:

ان تعميق الشمول املالي ميكن أن يؤدي توسيع نطاق االئتمان املمنوح إلى مشاريع 
 ، أعلي  ملخاطر  املقرضون  يتعرض  وبالتالي   ، مؤهلني  غير  عمالء  إلى  أو  منتجه  غير 
ولكن حتسني الوصول املالي ال ينبغي أن يؤدي إلى عدم االستقرار، وال يعني اإلدراج 

فى الشمول املالي إقراض اجلميع بأي ثمن.

وبالتالي   ، املخاطر  تركز  إخفاء  علي  تساعد  قد  احلديثة  املالية  االبتكارات  أن 

ال  املستثمرين  أن  فى  املشكلة  وتكمن  للصدمات،  عرضه  أكثر  املالي  النظام  جتعل 

يحصلون علي تعويض كاف عن املخاطر التي يتعرضون لها ؛ألنهم ال يفهمون املخاطر 

أو ألن املخاطر غير مرئية بالنسبة لهم)1(.

أن االبتكارات املالية ميكن أن جتلب تكاليف كبيره إلى جانب فوائدها ، ومع ذلك 

السلبية،  املالية  التكاليف أي فوائد نتيجة  االبتكارات  فى بعض األحيان قد تفوق 

)أثناء  بشدة  املنازل  أسعار  انهارت   عندما  منازلها  كثيره  معيشية  أسر  فقدت  فقد 

األزمة املالية العاملية عام 2007 ( وأصبح من املستحيل إعادة متويل رهوناتها العقارية 

الفرعية، وقد أسهمت الشكوك الناجتة عن ذلك فى االستيالء علي األسواق الرئيسية 

للسيولة ، مثل سوق اإلقراض بني املصارف)2(.

املالية  املالية فى سوق اخلدمات  دخول مجموعات جديدة من مقدمي اخلدمات 
العاملية.

(1) Advantages and Disadvantages of Financial Innovation-Sanderson Abel-http://www.baz.org.
zw/consumer-centre/education-centre/advantages-and-disadvantages-financial-innovation

(2) http://www.baz.org.zw/consumer-centre/education-centre/advantages-and-disadvantages-
financial-innovation
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تعدد مصدري األموال اآللكترونية من غير البنوك التي تعمل بالطاقة والتقنية 
وبنوك اخلدمات املحدودة التي تعمل حول العالم ويتعاملون مع جزء كبير من أموال 
اجلمهور ، ومن املهم تهيئة بيئات تنظيمية مناسبة آمنة ، وعلى الرغم من أن بيانات 
كاملة،  خدمة  تقدم  التي  التجارية  البنوك  من  أكثر  محدودة  بها  اخلاصة  املخاطر 
فإن وضع متطلبات مناسبة للترخيص والتنظيم وحتديد أفضل نهج لإلشراف ميثل 
حتدًيا ألنواع مؤسسية جديدة، خاصًة عندما تعتمد على شركات مالية وأخرى غير 

مالية )1(.

الرقمية  املالية  اخلدمات  مبقدمي  املتعددة  بالشركات  املتعلقة  املخاطر  بني  من 
إلى ذلك، قد  املستهلكني، باإلضافة  التعامل مع  الشفافية، مبا فى ذلك  إلى  االفتقار 
واألطراف  لشركائها  الرئيسي  املزود  قبل  من  اإلشراف  فى  »فجوات  الشركات  تنشئ 

الثالثة األخرى واملشرف على املزود«.

أهمية  ذات  تصبح  والتي  أبًدا  تنتهي  ال  مسألة  وأمانها  البيانات  خصوصية  تعد 
القلق  زاد  الشراكة  »حزمة«  تعقيد  زاد  فكلما  بالشراكات  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 

بشأن قواعد اإلشراف املختلفة حلماية املستهلك.

والتي  الرقمية،  للتكنولوجيا  املتفاوتة  اجلودة  مثل  مراعاتها  يجب  قيود  هناك 
ميكن أن يكون لها تأثير كبير على خصوصية البيانات وأمانها.

مخاطر االختراق Hacking risks مبا فى ذلك تعرض الهواتف الذكية الرخيصة 
للبرامج الضارة مما يثير املخاوف بشأن أمن البيانات، باإلضافة إلى ذلك ميكن أن تؤدي 
عليها  االعتماد  ميكن  ال  التي  الرقمية  املعامالت  ومنصات  املحمولة  الهواتف  شبكات 
نظًرا لوجود ثغرات فى الشبكة أو جودة التكنولوجيا إلى عدم القدرة على التعامل 

بسبب نقص االتصال أو أوامر الدفع املفقودة بسبب الرسائل املسقطة. 

يؤدي االفتقار إلى الرقابة والتواصل الفعال إلى زيادة خطر االحتيال والسرقة، 
السرية  أصبحت  العمالء،  جتاه  املسيء  السلوك  يسهل  وقد  الشفافية  إلى  واالفتقار 
ال  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  صعبة  مشكلة  الوكالء  شبكة  عبر  للنقد  الفعالة  واإلدارة 
يكون الوكالء مدربني تدريبًا جيدًا على )أو قد يفشلون ألسباب أخرى فى االمتثال( 

(1) BancTec Five Risks Associated With the Digital Financial Inclusion in the Developing World 
and Beyond- Kate · June 17, 2016-https://gomedici.com/five-risks-associated-with-the-digital-fi-
nancial-inclusion-in-the-developing-world-and-beyond/
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قواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب فيما يتعلق بأداء العناية الواجبة لدى 

العمالء، والتعامل مع السجالت، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.

العالم  سكان  من  أجزاء  إشراك  إلى  الرقمية  املالية  اخلدمات  تهدف  ما  غالبًا 

املستبعدين من النظام املصريف وهؤالء اجلزء من سكان العالم ليسوا مهرة بالتكنولوجيا 

الرقمية مثل : أولئك الذين ميارسونها كثيًرا، كما يقتصر استخدام التكنولوجيا فى 

الغالب على الهواتف القدمية التي ال ميكنها إجراء املكاملات وإرسال الرسائل فى أجزاء 

الرقمية  املالية  والكتابة فى استخدام اخلدمات  القراءة  ، كما تعد معرفة  العالم  من 

جزًءا مهًما فى اعتمادها.

من املشاكل التي ميكن أن تسببها األمية هي التعرض العرضي للمعلومات احلساسة 

قبل  من  املسيئة  واملعاملة  الوكالء  مع  السلبية  التجربة  إلى  إضافة   ، نتائجها  كل  مع 

للخدمات  البيئي  النظام  من  االستبعاد  تفضيل  للعمالء  ميكن   ، اخلدمات  مقدمي 
املالية الرسمية وركود الرخاء املالي والنمو.)1(

منخفضة  املعامالت  من  كبيرة  أعداد  وجود  املالي  الشمول  تطبيق  على  يترتب   

القيمة مع نقص وجود ضمانات للقروض)2(.

انعدام  )نتيجة  احلركة  راكدة  والشركات  العمالء  حسابات  من  كبير  عدد  وجود 

التعامل اليومي عليها(

من صعوبات تطبيق الشمول املالي التقدم فى تكنولوجيا املعلومات وقدرة املوظفني 

النقدي  النقل  سيما  ال  املادي  واألمن  املتزايدة  التخزين  وحدات  مع  التعامل  على 

والبنية التحتية الضعيفة - الطاقة واالتصاالت-  كما ينظر املوظفون السلبيون جتاه 

اخلدمات املصرفية املقدمة للفقراء على أنها نشاط للمسؤولية االجتماعية.

صعوبة حتديد هوية العمالء وقواعد مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب غير 

املرنة وإدارة املخاطر فى إطار عمل على مستوى املؤسسة.

(1) BancTec Five Risks Associated With the Digital Financial Inclusion in the Developing World 
and Beyond- Kate · June 17, 2016-https://gomedici.com/five-risks-associated-with-the-digital-fi-
nancial-inclusion-in-the-developing-world-and-beyond/

(2) Emmanuel Moore Abolo, Dr.MANAGING THE RISKS IN FINANCIAL INCLUSION AND 
AGENCY BANKING University of Lagos, Nigeria Summer July 15, 2014
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ثانيا ــ  مزايا الشمول املالي:

حيث    ، والنتائج  االقتصادية  الفرص  بني  يربط  الذي  اجلسر  هو  املالي  الشمول 
تسهل احلسابات املالية املصرفية احلياة اليومية، وتساعد األفراد والعائالت والشركات 
على التخطيط املالي لكل شيء من األهداف طويلة األجل إلى حاالت الطوارئ غير 
املتوقعة ، بوصفهم أصحاب احلسابات، وبالتالي هم أكثر عرضه لالستفادة  باخلدمات 
املالية األخرى، مثل : االئتمان والتامني، لبدء وتوسيع األعمال التجارية، مما يسمح 
لها بتخفيف االستهالك واالستثمار فى مستقبلها من خالل التعليم والصحة ، وإدارة 

املخاطر، والصدمات املالية، التي ميكن أن حتسن نوعية حياتهم عموما.

الشمول  املالي ميكن أهل الريف والقرى من  أخذ قروض من البنوك وإعانات مالية 
من احلكومة من خالل اخلدمات املصرفية املتوسطة ، وبالتالي يتم حماية هؤالء من 
عن  الناس  هؤالء  استغالل  إلى  مييلون  الذين  واألغنياء  اجلشعني  املقرضني  براثن 
طريق فرض فائدة أعلى تتراوح بني 15 إلى 30 فى املئة فى السنة)1(وبالتالي ستستفيد 
الفقراء  إلى  تصل  ال  كانت  والتي   ، للفقراء  املخصصة  املختلفة  اخلطط  من  احلكومة 
وجود  مع  ولكن  املناطق،  هذه  فى  املوجودين  املال  ومقرضي  الوسطي  الطبقة  بسبب 
البنوك فى هذه املناطق ميكن القضاء على هذه القيود، باإلضافة إلى التحديات التي 
يفرضها االقتصاد العاملي تتطلب وضع سياسات قادره على إدامة النمو االقتصادي أو 

تنشيطه، وينبغي أن يكون تطوير القطاع املالي وإدماجه جزءا من هذا اجلهد)2( .

يؤدى الشمول املالي إلى تنمية عاده االدخار بني الفقراء، ألن الناس فى املناطق 
الريفية النائية إما تنفق أموالها أو حتتفظ بأموالهم فى منازلهم غير اآلمنة مقارنة 
بالبنوك، ولكن إذا كان لديهم البنوك أو املؤسسات املالية فى مكان قريب فإنها متكنهم 

من إيداع أموالهم فى البنوك ، وميكن االعتماد على هذا املال فى وقت الطوارئ.

التعجيل بالنمو االقتصادي ؛ حيث يؤدى حتسني قطاع اخلدمات املالية وانتشارها 

التي  الصغيرة  املالية  الوفورات  إن  حيث  االقتصادي  بالنمو  التعجيل  إلى  بالتالي 

يحققها سكان الريف ميكن أن تكون القنوات التي تساعد فى تكوين راس املال ومنو 

(1) Advantages of Financial Inclusion Vinish Parikh September 19, 2013 http://www.letslearnfi-
nance.com/advantages-of-financial-inclusion.html

(2) Financial Inclusion: Bridging Economic Opportunities and Outcomes
Remarks by Deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa for the Conference on Financial 

Inclusion in West Africa   (September 20, 2016)
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البلد ككل ؛ ألن أغلبية سكان الريف فى البلدان النامية ال يغطيها النظام املصريف ، 

وبالتالي يجب على البنوك مراعاة ظروف العمالء لدى التعامل معهم وعدم استغالل 

ظروفهم وإثقالهم بالقروض.

املبحث اخلامس 
دور البنك املركزي والبنوك فى حتقيق الشمول املالي

أوال – دور البنك املركزي فى دعم الشمول املالي:

ميثل  لإلشراف  نهج  أفضل  وحتديد  والتنظيم  للترخيص  مناسبة  متطلبات  وضع 

حتدًيا ألنواع مؤسسية جديدة، خاصًة عندما تعتمد على شركات مالية وأخرى غير 

التي تعمل  البنوك  ؛ وذلك نظرا لتعدد مصدري األموال اآللكترونية من غير  مالية 

العالم ويتعاملون مع  التي تعمل حول  املحدودة  والتقنية وبنوك اخلدمات  بالطاقة 

جزء كبير من أموال اجلمهور ، ومن املهم تهيئة بيئات تنظيمية مناسبة آمنة.

مناسبة  وحماية  رقابة  نظم  ووضع  املالية  العمالء  بيانات  بحماية  البنوك  إلزام   

على  وحصوله  عادلة  معاملة  على  العميل  حصول  على  والتأكيد  حقوقهم  تراعي 

اخلدمات املالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة وجودة مناسبة.

توفير طرق للتعامل مع شكاوى العمالء، على أن تكون مستقلة ونزيهة ويف التوقيت 

املناسب وفعالة وفقا ألفضل املمارسات الدولية.

 Create fully electronic payment)1( كاملة  الكترونيه  دفع  أنظمه  إنشاء 

املحمولة،  الهواتف  خالل  من  الرقمية  املدفوعات  استخدام  لتشجيع   systems

وبطاقات السحب، وما إلى ذلك خلفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، واحلد من الغش 

واإلفراط فى املديونية، ميكن التقاط املزيد من البيانات )والبيانات األكثر موثوقية( 

بهذه الطريقة لفهم العمالء بشكل أفضل ، وهذا يتطلب اعداد بنية الكترونية معقدة 

 Take an “ecosystems” approach ونظام الكرتوني مترابط   للوصول إلى النطاق

to reach scale. وتهيئه البيئة التمكينية للوصول املالي ، ويتمثل دورها فى حتقيق 

(1) Remarks by Deputy Managing DirectorFinancial Inclusion: Bridging Economic Opportuni-
ties and OutcomesMitsuhiro Furusawa for the Conference on Financial Inclusion in West Africa   
(September 20, 2016)
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عدم  من  املصارف  وحماية  املالية  االدارات  إلى  الوصول  ضمان  بني  الصحيح  التوازن 

االستقرار واملخاطر)1(.

االئتمانية  البيانات  سجالت  تتضمن  شاملة  بيانات  قواعد  إنشاء  على  العمل 

بيانات تسجيل  إلى قاعدة  واملتوسطة إضافة  الصغيرة  والشركات  التاريخية لألفراد 

األصول املنقولة.

ثانيا ـ دور البنوك فى حتقيق الشمول املالي :

ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على االدخار والتأمني ووسائل الدفع وليس 
لتشجيع  املجال  ھذا  فى  للعاملني  التدريب  توفير  مع  والتمويل،  اإلقراض  على  فقط 
وتعزيز  للعمالء  اخليارات  من  املزيد  توفير  طريق  عن  وذلك   ، البنوك  بني  املنافسة 

التنافسية بني البنوك للحفاظ على اخلدمات بجودة عالية وبتكاليف معقولة

التوسع فى إنشاء الفروع الصغيرة فى الريف والقرى ووحدات الصراف اآللي ألن 

أغلبية سكان الريف فى البلدان النامية ال يغطيها النظام املصريف.

املقدمة  املالية  اخلدمات  على  املفروضة  املبررة  غير  والعموالت  الرسوم  تخفيض 

للعمالء مع مراعاة ظروف العمالء لدى التعامل معهم وعدم استغالل ظروفهم وإثقالهم 

بالقروض.

توسيع نطاق اخلدمات لتشمل مجاالت قد ال توجد فيها فروع مصرفيه ويقترح 

الباحث مشاركة البنوك فى سلسله من متاجر البيع بالتجزئة للوصول إلى املجتمعات 

وخدمة  املتنقلة  الدفع  خدمة   : مثل   املبتكرة  اخلدمات  من  العديد  وتقدمي  املحلية 

االدخار املتنقلة واخلدمات املصرفية عبر الهاتف املتحرك.

األقارب  إلى  األموال  إرسال  مثل  للعمالء،  املالية  االحتياجات  جميع  تلبيه 

ومساعدتهم على حتقيق أهدافهم املالية ، مثل : شراء منزل ، وتقدمي أنواع متعددة 

مع  والتنسيق  والتامني(،  واالئتمان  واالدخار،  )املدفوعات،  واخلدمات  املنتجات  من 

املوردين اآلخرين والوسطاء لتطوير خدمات مالية شاملة.

(1) (Financial Inclusion: Bridging Economic Opportunities and Outcomes
Remarks by Deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa for the Conference on Financial 

Inclusion in West Africa   (September 20, 2016)
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البنوك،  مع  العميل  تعامل  مراحل  جميع  فى  والدقيقة  الالزمة  املعلومات  توفير 
واطالع العمالء على املزايا واملخاطر املتعلقة باملنتج ووضع نظام إبقائه على علم بكافة 

التحديثات والتغييرات التي تطرأ على املنتجات واخلدمات بصورة منتظمة)1) .

تعقد  ومدى  العمالء  احتياجات  على  بناء  االستشارية  اخلدمات  توفير  إمكانية 
املنتجات واخلدمات املقدمة إليهم)2(

املبحث السادس 
 مؤشرات تفعيل الشمول املالي على أرض الواقع 

تعتبر املصارف، وشبكات املدفوعات، ومؤسسات التمويل الصغير، واملنظمات غير 
االستهالكية  السلع  وشركات  التكنولوجيا  وشركات  االتصاالت،  وشركات  احلكومية، 
لبنات البناء التي متكن احلكومات من حتقيق الشمول املالي الكامل فى بلد كل منها )3(

ولكى يتم تطبيق الشمول املالي على أرض الواقع البد أوال أن نتعرف على املؤشرات أو 
املبادئ األساسية لتحقيق الشمول املالي الكامل على أرض الواقع :

أوال ــ املبادئ األساسية لتحقيق الشمول املالي الكامل:

الشمول  بتعزيز  املعنية  العاملي  االقتصادي  للمنتدى  التوجيهية  اللجنة  قدمت 
وهي   ، الواقع  أرض  على  الكامل  املالي  الشمول  لتحقيق  مبادئ  ثمانية  العاملي  املالي 

تشمل:

 Sign a املالي  الشمول  بتطبيق  اخلاصة  واآللتزامات  للسلوك  قواعد  وضع 
العمالء  ، بحيث تلبي احتياجات   )4(Hippocratic Oath for financial inclusion
أوال وتقوم بالعمل على حتقيقها فعلي سبيل املثال، منع العمالء من االنزالق فى دوامة 

الديون العميقة عن طريق حتديد قدرتها على سدادها خالل عمليه االئتمان.

 Take an بنية الكترونية معقدة ونظام الكرتوني مترابط   للوصول إلى النطاق
ecosystems” approach to reach scale“. أظهرت التطورات التكنولوجية بالفعل 

)1( http://www.dotmsr.com/News/1003441/200)/تعرف-على-الشمول-املالي-ومدى-أهميت
)2(  املرجع السابق 

(3) Author: Lisa Donegan, Associate Director, Financial Services Industries, World Economic 
Forum/
https://www.(املصدر: الترجمة قام بها املؤلف والنص باللغة اإلجنليزية على موقع على شبكة املعلومات الدولية االنترنت  )4(

/ways-to-achieve-inclusive-finance-8/04/2015/weforum.org/agenda
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نتائج حقيقية فى حتسني فرص احلصول علي اخلدمات املالية )1(، وال سيما عن طريق 
فروع  فيها  توجد  ال  قد  مجاالت  لتشمل  اخلدمات  نطاق  وتوسيع  التكاليف  خفض 
مصرفيه ، وبالتالي فإن انشاء نظام متويلي للقرن احلادي والعشرين يعطي قسطا من 
األهمية للتكنولوجيا واالبتكار، فعلي سبيل املثال، قد تشارك املصارف فى سلسله من 
متاجر البيع بالتجزئة للوصول إلى املجتمعات املحلية النائية حيث يكون بناء فرع 
مصريف مكلفا للغاية ، وقد يتعرض العمالء فى املجتمعات املحلية النائية للترهيب أو 
اإلرهاق من مصرف كبير ، وهناك العديد من اخلدمات املبتكرة مثل : خدمة الدفع 

املتنقلة وخدمة االدخار املتنقلة واخلدمات املصرفية عبر الهاتف املتحرك. 

 Treat full عالج الشمول املالي الكامل كرحله وتطوير منهجي متعدد للمنتجات
 ،financial inclusion as a journey and develop multi-product approaches
تلبيه جميع االحتياجات املالية للعمالء ، مثل إرسال األموال إلى األقارب ومساعدتهم 
املنتجات  من  متعددة  أنواع  وتقدمي   ، منزل  شراء  مثل   ، املالية  أهدافهم  حتقيق  على 
املوردين  مع  والتنسيق  والتامني(،  واالئتمان  واالدخار،  )املدفوعات،  واخلدمات 

اآلخرين والوسطاء لتطوير خدمات مالية شاملة.

 Create fully electronic payment systems إنشاء أنظمه دفع الكترونيه كاملة
وبطاقات   ، املحمولة  الهواتف  خالل  من  الرقمية  املدفوعات  استخدام  لتشجيع 
السحب، وما إلى ذلك خلفض التكاليف، وتعزيز الشفافية، واحلد من الغش واإلفراط 
بهذه  موثوقية(  األكثر  )والبيانات  البيانات  من  املزيد  التقاط  ميكن   ، املديونية  فى 

الطريقة لفهم العمالء بشكل أفضل.

املستمدة  املعلومات  بإنشائها  يقومون  التي  املعلومات  من  العمالء  استفادة  ضمان 

من استخدام األجهزة الكترونيه يجب أن يتم التقاطها بأمان وحمايتها واستخدامها 

لصالح العميل، على سبيل املثال، من خالل خفض أسعار الفائدة ، أو املنتجات املصممة 

وفقا لالحتياجات الفريدة للعميل.

وصانعي  املنظمني  وتثقيف  السياسات  وواضعي  املنظمني  مع  حوارات  فى  املشاركة 

واخلاص  العام  القطاعني  بني  مشتركه  منتديات  وعقد  منهجي  بشكل  السياسات 

(1) Financial Inclusion: Bridging Economic Opportunities and Outcomes
Remarks by Deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa for the Conference on Financial 

Inclusion in West Africa   (September 20, 2016)
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لتبادل وجات النظر ومقارنتها حتى يتسنى للجميع اتخاذ اإلجراءات األكثر أهميه.

الشمول املالي كجزء ال يتجزأ من األعمال ضمان أن تكون األولوية والتركيز خلدمه 
العمالء األقل دخال جزءا ال يتجزأ من الرؤية واالستراتيجية وأهداف األداء لألعمال 

التجارية؛ وسوف تستفيد كل من األعمال والعمالء فى نهاية املطاف.

األميه  ومحو  والعمر  اجلنس  نوع  سيما  ال  اجلماعية،  التحيزات  على  القضاء 
والتحيز الريفي وتصميم املنتجات واخلدمات بناء على تقييمات محايده واحلاجة 

إلى االستثمار فى قطاعات العمالء املهمشة كعمالء شرعيني.

الشمول املالي يتطلب عمالء متعلمني حيث إن التعليم املالي ومحو األميه املالية 
املالية،  حياتهم  على  للسيطرة  الفقراء  العاملني  لتمكني  السبل  أفضل  من  واحد  هو 

والتي لها تأثير بالغ على جميع مجاالت حياتهم. 

ويري البعض أن محو األميه املالية عامل متكيني يفتح املجاالت الرئيسية األخرى 
لإلدماج املالي.

ركيزة  الرقمي  الشمول  )1(يعتبر  املالي  الشمول  لتحقيق  الرقمي  الشمول  أهمية 
الهواتف  سوق  لزيادة  نتيجة  حتقيقه  ويسهل  املالي  الشمول  حتقيق  فى  أساسية 
الوصول  قدرة  لديها  واآلن  املاضية،  القليلة  السنوات  مدي  على  كبير  بشكل  الذكية 
إلى معظم املناطق الريفية فى البالد، وبالتالي فإن الوصول إلى املعلومات ال يقتصر 
والفقراء،  األغنياء  بني  تفرق  ال  اخلدمات  وهذه   ، املجتمع  من  معينه  قطاعات  على 
وبالتالي نحن بحاجه إلى تعزيز الشمول الرقمي ؛ ألنها طريقه غير مكلفه للمصارف 

وهي تباشر  نهجها. 

من  املالي  الشمول  نحو  التقدم  من  قدر  أكبر  حققت  التي  البلدان  متكنت  وقد     
إعداد: 

يتم  التي  الرقمية  واحلسابات  القومي(  الرقم  )بطاقة  العاملية  الرقمية  الهوية 
فى  السكان  من  مليار   1,2 من  -أكثر  غطت  والتي  الهند  فى  واسع  نطاق  على  تنفيذها 

الهند.

(1) Education is key for achieving financial inclusion in India: Rajib Saha, Indepay 
Networks(https://economictimes.indiatimes.com/opinion/interviews/education-is-key-for-achiev-
ing-financial-inclusion-in-india-rajib-saha-indepay-networks/articleshow)
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نسبه  احلكومية  املدفوعات  أجبرت  املثال،  سبيل  )فعلي  احلكومية  املدفوعات 
35 % من البالغني الذين تلقوا مدفوعات حكومية فى البلدان املنخفضة الدخل أول 

حساباتهم املالية لهذا الغرض(.

طريق  عن  املالية  اخلدمات   : )مثل  باالزدهار  املتنقلة  املالية  للخدمات  السماح 
%فى   21 إلى   %  12 من  املتنقلة  األموال  حسابات  عدد  زادت  )التي  املحمول.  التليفون 

إفريقيا جنوب الصحراء العربية(. 

اتباع نهج  املالي مع  التجارة اآللكترونية من أجل االشتمال  االستفادة من بيانات 
مختلف  بني  جتمع  املالي  لإلدماج  وطنيه  استراتيجية  وضع  خالل  من  استراتيجي 
وشركات  التعليم  وزارات  املالية،  التنظيمية  اجلهات  ذلك  فى  مبا  املصلحة  أصحاب 
تعزيز  على  املالية  والقدرة  املستهلك  حلماية  االهتمام  إيالء  املتنافسة  االتصاالت 

اخلدمات املالية املسؤولة واملستدامة.

من  املدفوعات  وحتويل  األموال  ادخار  من  الكترونيا  املصرفية  املعامالت  إجناز 
للخدمات  الرئيسي  املدخل  مبثابة  املصرفية  املعامالت  حساب  ويعد   ، آلخر  طرف 
املالية األخرى ، ولهذا السبب فان التأكد من أن الناس فى جميع أنحاء العالم ميكنهم 
الدولي  البنك  مجموعه  مبادرة  فى  التركيز  محور  هو  املعامالت  حساب  إلى  الوصول 

2020 الوصول املالي العاملي)1(.

للوصول  التمكينية  البيئة  تهيئه  فى  حاسما  دوًرا  حتما  املركزية  املصارف  تؤدي 
اإلدارات  إلى  الوصول  ضمان  بني  الصحيح  التوازن  حتقيق  فى  دورها  ويتمثل  املالي. 

املالية وحماية املصارف من عدم االستقرار واملخاطر)2(.

باإلضافة إلى البنك املركزي، تقع على عاتق احلكومات مسؤوليه توفير القوانني 
اللوائح أهمية خاصه  املالي وإدماجه وتكتسب  القطاع  التي تشجع تنميه  واألنظمة 
وميكن  حساب  لفتح  التوثيق  متطلبات   : مثل  األساسية  األشياء  املثال،  سبيل  ؛على 
العمل  إثبات  أو  ثابت  عنوان  بتقدمي  مطالبني  كانوا  إذا  املحتملني  العمالء  استبعاد 
املتنقلة  الصيرفة   : مثل  التكنولوجية  االبتكارات  وستتطلب   ، الرسمي  القطاع  فى 
الصناعة  بدخول  تسمح  قوانني  إلى  حاجه  أيضا  هناك  تكون  وقد   ، محددة  لوائح 

(1) http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
(2) (Financial Inclusion: Bridging Economic Opportunities and Outcomes
Remarks by Deputy Managing Director Mitsuhiro Furusawa for the Conference on Financial 

Inclusion in West Africa   (September 20, 2016)
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إلى املؤسسات التي تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية-وهي قضية 
دورا  تؤدي  أن  أيضا  املركزية  للمصارف  وميكن   ، العالم   فى  بلدان  عدة  فى  رئيسيه 

رئيسيا فى العديد من هذه القضايا.

يتطلب الشمول املالي الدائم والفعال وجود توازن فى االبتكار مع ضمانات السالمة 
من  االستفادة  على  ضعفا،  األكثر  سيما  وال  املستهلكني،  مساعده  يعني  وهذا  املالية، 
الوصول دون الغوص أعمق فى الديون، وبالتالي فإن األنظمة املالية املصممة بشكل 
جيد مبا فى ذلك الرقابة احلصيفة القوية ميكن أن تضمن توجيه القروض إلى أكثر 
االستخدامات إنتاجيه، وقد حققت العديد من البلدان هذا التوازن، وازداد الشمول 

املالي.

القطاع  تنميه  بعمليه  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  أنه  على  املالي  الشمول  إلى  النظر 

تلك  تكون  أن  فيجب  املصرفية،  اخلدمات  إلى  الوصول  يعني  اإلدماج  كان  وإذا  املالي، 

وسداد  الودائع،  )تقدمي  مثل  الناس  فيه  يوجد  الذي  املكان  إلى  أقرب  اخلدمات 

املدفوعات، والتمويل املتناهي الصغر، والرهون العقارية، والتامني( وبعبارة أخرى، فان 

جميع املنتجات واخلدمات التي تغذي االستثمار وتخلق فرص العمل وحتفز النمو)1(.

االستفادة  على  حديثا  املدرجني  ملساعده  والفعال  النشط  املالي  الشمول  تشجيع 

حفظ  فى  سيما  وال   ، التدريب  يتطلب  وهذا  تصرفهم  حتت  املوضوعة  اخلدمات  من 

السجالت وإعداد امليزانيات والتخطيط لألعمال التجارية الصغيرة ، ومن الواضح أنه 

يتطلب أيضا عمال للعاطلني والعمالة الناقصة  ؛ حتى يتمكنوا من احلصول علي دخل 

ميكنهم من االدخار واالستثمار. 

ثانيا ـ مؤشرات قياس الشمول املالي :

مؤشرات  طريق  عن  الواقع  أرض  على  املالي  الشمول  حتقيق  كيفية  قياس  يتم 

املئوية  النسب  من  عدد  فى  وتتمثل  املالي  للشمول  األساسية  للمجموعة  الوصول 

والنقاط التالية:

مقسمه  الوطني  املستوي  على  بالغ  شخص   10,000 لكل  الوصول  نقاط  عدد   .1.1

حسب النوع والوحدة اإلدارية.

)1( املرجع السابق ذكره مباشرة 
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 1.2. النسبة املئوية للوحدات اإلدارية التي لديها نقطه وصول واحده على األقل .

 1.3. النسبة املئوية ملجموع السكان الذين يعيشون فى وحدات إدارية مع نقطه 
وصول واحده على األقل.

القياس: 

املؤسسات  أي  العرض،  جانب  من  بالوصول  املتعلقة  القياس  بيانات  جمع  وينبغي 
خالل  من  إتاحتها  ينبغي  مفصله  سكانية  بيانات   1.3 املؤشر  ويتضمن  املالية، 

اإلحصاءات الوطنية.

معادالت حلساب املجموعة األساسية من مؤشرات االشتمال املالي : 

كيفية حساب املؤشر األساسي للشمول املالي : 

املؤشر األساسي 1.1

)عدد نقاط الوصول لكل 10,000 شخص بالغ ولكل وحده إدارية(

معادلة قياس املؤشرات على املستوى القومي:

 )العدد اإلجمالي لنقاط الوصول ÷ مجموع السكان البالغني( × 10000 فرد )شخص 
بالغ( ومن الواقع املصري وبالتطبيق العملي لقياس املؤشر يتضح ما يلي: 

عدد نقاط الوصول لكل 10,000 شخص بالغ ولكل وحده إدارية

البيانات املطلوبة :

 • عدد نقاط الوصول من األنواع املختلفة.                    • عدد السكان البالغني.

  املعادلة اخلاصة بكل وحدة إدارية: 

)العدد اإلجمالي لنقاط الوصول فى كل وحده إدارية ÷مجموع السكان البالغني 
فى كل وحده إدارية( × 10000 فرد )شخص بالغ(

البيانات املطلوبة: 

• عدد نقاط الوصول حسب النوع وحسب الوحدة اإلدارية 

• عدد البالغني حسب الوحدة اإلدارية
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كيفية قياس املؤشر األساسي للشمول املالي: أي )النسبة املئوية للوحدات اإلدارية 
التي لديها نقطه وصول واحده على األقل(

1.2. املؤشر األساسي 1.2 

 املعادلة  = )إجمالي عدد الوحدات اإلدارية التي لديها نقطه وصول واحده على 
األقل ÷   إجمالي عدد الوحدات اإلدارية( 

البيانات املطلوبة : 

عدد نقاط الوصول حسب النوع وحسب الوحدة اإلدارية .

. املؤشر األساسي 1.3 : 

النسبة املئوية ملجموع السكان الذين يعيشون فى وحدات إدارية بها نقطه وصول 
واحده على األقل 

التي لديها نقطه  الوحدات اإلدارية  البالغني فى جميع  : )مجموع عدد  املعادلة 
وصول واحدة على األقل( ÷ على إجمالي عدد السكان البالغني

البيانات املطلوبة : 

عدد البالغني حسب الوحدة اإلدارية .

إجمالي عدد البالغني من السكان .

حساب املؤشر األساسي للشمول املالي

جدول رقم )1( يوضح عدد نقاط الوصول لكل 10,000 شخص بالغ ولكل وحده إدارية

عدد ماكينات عام
ATM

عدد نقاط 
البيع

1إجمالي نقاط 
الوصول )]1[(

عدد السكان 
البالغني

عدد نقاط 
الوصول

20158443593596780251,233,64413

20169832627647259652,279,22914

201711309668277813653,346,15215

201812200774798967954,413,07516

*201912656799529260855,501,33717

*بيانات يونيو 2019 بينما جميع البيانات من عام 2015 وحتى 2018 عن شهر ديسمبر 
من كل عام
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* رقم تقديري مت حسابه على أساس أن معدل الزيادة السنوية فى السكان تعادل 
املركزي  اجلهاز  إحصائيات  واقع  من  البالغني  للسكان  الصحيح  الرقم  أخذ  ومت   %2
للتعبئة العامة واإلحصاء عام 2017 )جملة عدد السكان فى جمهورية مصر العربية 

مستبعدا منه إعداد غير البالغني دون العشرين عاما(

املؤشر األساسي 2.1

إيداع واحد منتظم على  الذين لديهم حساب  للبالغني  املئوية  النسبة   : املعادلة 
األقل .

= العدد اإلجمالي للبالغني الذي لديهم حساب إيداع واحد على األقل ÷ إجمالي 
عدد السكان البالغني

البيانات املطلوبة: 

عدد البالغني الذين لديهم حساب إيداع واحد على األقل )يتم إنشاؤه عادة من 
اإلحصائيات )املتعلقة بجانب الطلب( 

 العدد اإلجمالي للبالغني من السكان :

املؤشر األساسي 2.1

املعادلة: )عدد حساب الودائع املنتظمة لكل 10000 فرد بالغ( والذي يعتبر تابعا 
على  منتظم  واحد  إيداع  حساب  لديهم  الذين  للبالغني  املئوية  النسبة   2.1 للمؤشر 

األقل .

املعادلة: 

)العدد اإلجمالي حلسابات الودائع املنتظمة ÷ إجمالي عدد السكان البالغني( × 
10000 فرد )شخص بالغ(

البيانات املطلوبة: 

• عدد حسابات الودائع املنتظمة )بيانات جانب العرض(

 • مجموع عدد البالغني من السكان

ملحوظة للباحث: ال توجد إحصاءات رسمية فى مصر للعدد اإلجمالي حلسابات 
الودائع املنتظمة إلجراء التحليل الالزم لتحديد النسب املئوية الواردة أعاله.
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املؤشر األساسي 2.2

)النسبة املئوية للبالغني الذي لديهم حساب ائتمان منظم على األقل(

املعادلة:

)العدد اإلجمالي للبالغني الذي لديهم حساب ائتمان منظم على األقل ÷ إجمالي 
عدد السكان البالغني(

البيانات املطلوبة:

• عدد البالغني الذين لديهم حساب ائتمان منظم على األقل )يتم إنشاؤه عاده 
من املمسوحات املتعلقة بجانب الطلب( 

• العدد اإلجمالي للبالغني من السكان .

ومن الواقع املصري وبالتطبيق العملي لقياس املؤشر يتضح ما يلي:

عدد بطاقات االئتمان + عدد بطاقات اخلصم 

مصر   فى  األقل  على  منظم  ائتمان  حساب  لديهم  الذين  للبالغني  املئوية  النسبة 
)1( أي نسبة العدد اإلجمالي للبالغني الذين لديهم حساب ائتمان  منظم على األقل 

تساوى 28% من عدد السكان  البالغني فى مصر من عمر عشرين عام حتى  عمر تسعني  
عام 

كيفية حساب املؤشر األساسي 2.2 

)عدد احلسابات االئتمانية املنظمة لكل 10,000 بالغ(، وهو تابع للمؤشر األساسي 
2.2 )النسبة املئوية للبالغني الذي لديهم نوع واحد على األقل من حسابات االئتمان 

املنظمة(

السكان  مجموع   ÷ للتنظيم(  اخلاضعة  االئتمان  حلسابات  اإلجمالي  )العدد 
البالغني x 10,000 بالغ

البيانات املطلوبة: 

• عدد احلسابات االئتمانية املنظمة )بيانات جانب العرض(

)1( البيانات السكانية مت تفريغها من واقع بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العام واإلحصاء ومن واقع اجلدول الثاني السكان املصريون 
طبقا لفئات السن عن التعداد الصادر عن اجلهاز عام 2017
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 • العدد اإلجمالي للبالغني من السكان

ومن الواقع املصري وبالتطبيق العملي لقياس املؤشر يتضح ما يلي:

عدد احلسابات االئتمانية املنظمة لكل 100000 بالغ =)العدد اإلجمالي حلسابات 
االئتمان اخلاضعة للتنظيم( ÷ مجموع السكان البالغني x 10,000 بالغ

=x 53,346,152( /15083932 10000( =2838 حساًبا منظًما لكل 10000 شخص بالغ 

 حساب املؤشر األساسي للشمول املالي

جدول رقم )2( يوضح عدد نقاط الوصول لكل 10,000 شخص بالغ ولكل وحده 
إدارية

عام
عدد 

بطاقات 
اخلصم 

عدد 
بطاقات 
االئتمان 

2++عدد احلسابات 
االئتمانية املنظمة 

)]1[(

عدد 
السكان 
البالغني

عدد نقاط 
الوصول 
لالئتمان

201512,292,0352,791,89715,083,93251,233,6442,944

201611,692,6043,141,03914,833,64352,279,2292,837

201713,267,9092,710,24515,978,15453,346,1522,995

201815,078,4633,038,42118,116,88454,413,0753,330

*201916,011,7353,157,75119,169,48655,501,3373,454

شهر  عن   2018 وحتى   2015 عام  من  البيانات  جميع  بينما   2019 يونيو  بيانات   *
ديسمبر من كل عام

* رقم تقديري مت حسابه على أساس أن معدل الزيادة السنوية فى السكان تعادل 
املركزي  اجلهاز  إحصائيات  واقع  من  البالغني  للسكان  الصحيح  الرقم  أخذ  ومت   %2
للتعبئة العامة واإلحصاء عام 2017 )جملة عدد السكان فى جمهورية مصر العربية 

مستبعدا منه أعداد غير البالغني دون العشرين عاما(

فى  املنتظمة  االئتمان  حسابات  بعدد  رسمية  إحصاءات  وجود  لعدم  نظرا   ++
مصر اجتهد الباحث باالعتماد على عدد بطاقات اخلصم وعدد بطاقات االئتمان 
كمؤشر تقديري على عدد حسابات االئتمان املنتظمة بالبنوك ، ولكن هذا املؤشر قد 
ال يتضمن حسابات القروض كبيرة املبالغ لكبار رجال األعمال والقروض الشخصية 

وقروض التجزئة املصرفية.
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النتائج: ـــ

أظهر البحث النتائج التالية:

أظهر حتليل النتائج اإلحصائية باستخدام معامل االرتباط اخلطي صحة الفرض 
القائل بوجودعالقة طردية موجبة تامة بني الشمول املالي ويقاس بإجمالي نقاط 
نقاط  أيضا بعدد  البالغني فى مصر، ويقاس  السكان  املالية وعدد  للخدمات  الوصول 

الوصول للخدمات املالية االئتمانية وعدد السكان البالغني فى مصر.

التكنولوجي  التقدم  مزايا  من  مستبعًدا  العالم  من  كبير  جزء  هناك  يزال  ال 
احلديث فى اخلدمات املالية ، كما توجد مخاطر مرتبطة بالشمول املالي الرقمي فى 

العالم النامي.

إلى  املمنوح  االئتمان  نطاق  توسيع  إلى  يؤدي  أن  ميكن  املالي  الشمول  تعميق  أن 
ملخاطر  املقرضون  يتعرض  وبالتالي  مؤهلني  غير  عمالء  إلى  أو  منتجه  غير  مشاريع 

أعلى .

تعدد مصدري األموال اآللكترونية من غير البنوك التي تعمل بالطاقة والتقنية 
وبنوك اخلدمات املحدودة التي تعمل حول العالم ويتعاملون مع جزء كبير من أموال 
اجلمهور، ويتطلب األمر وضع متطلبات مناسبة للترخيص والتنظيم وحتديد أفضل 
نهج لإلشراف ميثل حتدًيا ألنواع مؤسسية جديدة، خاصًة عندما تعتمد على شركات 

مالية وغير مالية أخرى.

لكل  املالي  التخطيط  على  والشركات  والعائالت  األفراد  يساعد  املالي  الشمول 
املخاطر،  وإدارة  املتوقعة  غير  الطوارئ  حاالت  إلى  األجل  طويلة  األهداف  من  شيء 

والصدمات املالية.
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التوصيات :

إعداد الهوية الرقمية املحلية واحلسابات الرقمية )مت تنفيذها على نطاق واسع 
فى الهند   والتي غطت -أكثر من 1,2 مليار من السكان فى الهند( ، وجعل املدفوعات 
احلكومية الكترونية )فعلي سبيل املثال، أجبرت املدفوعات احلكومية نسبه 35 % من 
أول  الدخل من فتح  املنخفضة  البلدان  الذين تلقوا مدفوعات حكومية فى  البالغني 

حساباتهم املالية لهذا الغرض(.

مكاتب  وإنشاء  الريفية،  املناطق  فى  خاصة  املالي  للنظام  التحتية  البنية  تطوير 
االستعالم االئتماني، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات املصرفية اآللكترونية   
 E نظام  وبني  املصري  باجلنية  اللحظية  التسوية  نظام  بني  الكرتوني  ربط  )1(وإجراء 

finance للمدفوعات اآللكترونية وبني احلسابات املالية اخلاصة باملقاصة والتسوية 
لألوراق املالية واألوراق احلكومية بصفة خاصة . 

التوسع فى تقدمي اخلدمات املالية الرقيمة ووسائل الدفع عبر التليفون املحمول 
وذلك للحصول على خدمات مالية أكثر فعالية وبتكلفة أقل )مثل : اخلدمات املالية 
ومراعاة  الصغيرة  املالية  القيم  ذات  العمليات  خاصة  املحمول  التليفون  طريق  عن 
ومتنوعة  مبتكرة  مالية  خدمات  تقدمي  طريق  عن  العمالء  ومتطلبات  احتياجات 

وبتكلفة منخفضة للفئات الفقيرة.

اتباع نهج  املالي مع  التجارة اآللكترونية من أجل االشتمال  االستفادة من بيانات 
مختلف  بني  جتمع  املالي  لإلدماج  وطنيه  استراتيجية  وضع  خالل  من  استراتيجي 
وشركات  التعليم  وزارات   ، املالية  التنظيمية  اجلهات  ذلك  فى  مبا   ، املصلحة  أصحاب 
تعزيز  على  املالية  والقدرة  املستهلك  حلماية  االهتمام  إيالء  املتنافسة  االتصاالت 

اخلدمات املالية املسؤولة واملستدامة.

الفئات  لتشجيع  البنوك  تتقاضها  التي  احلساب  ورسوم  العموالت  تخفيض 
وسهولة  بيسر  عليها  للحصول  البنكية  املعامالت  خدمات  فى  الدخول  على  الفقيرة 
وبأسعار مناسبة تتناسب مع دخولهم القليلة حيث إن زيادة تكلفة تقدمي اخلدمات 
املالية تؤدى إلى بعد الناس عن جهات تقدميها والبحث عن وسائل أخرى لالستفادة 
من اخلدمات املالية املنخفضة، وكلما قلت تكلفة تقدمي اخلدمات املالية زادت نسبة 

)1(  احتاد املصارف العربية النشرة املصرفية العربية الفصل الثاني  2017  ص 38 
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اخلدمات  على  واحلصول  املالي  املجتمع  فى  االندماج  فى  املالية  اخلدمات  متلقى 
املالية.

تخفيض معدالت الضريبة حيث إن كلما زادت معدالت الضريبة وقام التعاون بني 
واملؤسسات من احلصول على  األفراد  كلما تهرب  الضرائب  املالية ومصلحة  املؤسسات 

اخلدمات املالية من اجلهات الرسمية.

وضع متطلبات متناسبة للترخيص والتنظيم وحتديد أفضل نهج لإلشراف ميثل 
حتدًيا ألنواع مؤسسية جديدة، خاصًة عندما تعتمد على شركات مالية وغير مالية 
أخرى ؛ وذلك نظرا لتعدد مصدري األموال اآللكترونية من غير البنوك التي تعمل 
العالم ويتعاملون مع  التي تعمل حول  املحدودة  والتقنية وبنوك اخلدمات  بالطاقة 

جزء كبير من أموال اجلمهور.

املصارف  مع  املتعاملون  العمالء  يحتاجها  التي  االسترشادية  اخلدمات  توفير 
اجراء  مع  بحلها  واإلسراع  تامة  بحيادية  معها  والتعامل  العمالء  بشكاوى  واالهتمام 
مسح مصريف تقوم به كافة اجلهات املالية )البنوك صندوق توفير البريد، البورصة، 
وهيئة الرقابة املالية، ووزارة املالية، وصندوق متويل املشروعات الصغيرة واملتناهية 
املقدمة  املالية  اخلدمات  هل   : على  للتعرف  االجتماعي(  الضمان  صندوق  الصغر، 

كافية ألفراد املجتمع من عدمه ؟

اخلدمات  ومقدمي  املصارف  فروع  فى  التوسع  خالل  من  اجلغرايف  االنتشار  زيادة 
 : مثل   ، املالية  اخلدمات  لتقدمي  نقاط  إنشاء  إلى  باإلضافة  الصغر  املتناهية  املالية 
وخدمات  اآللية  والصرافات  البيع  ونقاط  البنكي  الهاتف  وخدمات  املصارف  وكالء 
التأمني واألوراق املالية وغيرها مع نشر كافة ماكينات الدفع والسحب اآللي فى كافة 
انحاء البالد خاصة اجلهات املحرومة من اخلدمات اآللية ونشر الوعي والثقافة املالية 
من خالل إعداد خطة قومية تهدف لتعزيز املعرفة املالية لدى كافة شرائح املجتمع 
وخاصة الشباب والنساء واملشاريع الصغيرة واملتناهية الصغير واملشروعات املتوسطة 
وإجراء تثقيف وتوعية مالية عن طريق أجهزة اإلعالم املسموعة واملرئية واملدارس 
يتعاملون  ال  الذين  الريفيني  السكان  تعريف  يتم  أن  الضروري  فمن   ، واجلامعات 
خالل  من  للمستهلك  املالية  احلماية  وضمان   ، املصرفية  األعمال  مبزايا  البنوك  مع 
التثقيف املالي واطالع العمالء على حقوقهم وواجباتهم واملخاطر املتعلقة باملنتجات 
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املالية متعلمني مالًيا مبا  السكان املستهدفني باخلدمات  ، وقد ال يكون معظم  املالية 
إعالمية  مبشاريع  البدء  وينبغي  وقتهم  يستحق  املصريف  العمل  أن  ليعتقدوا  ؛  يكفي 
متنوعة لتعليمهم األعمال املصرفية واالدخار والقروض وخلق الثروة بشكل أساسي 
عن  املجتمع  بعد  كلما  الثقافية  األمية  وانتشرت  اجلهل  نسبة  زادت  فكلما   ، وعموما 

اخلدمات املالية ، والعكس صحيح.

بديلة  بتنسيقات  املعلومات  لتوفير  الرقمية  املالية  األنظمة  تصميم  يجب 
،فى  النهائي  املستخدم  يستخدمها  أن  ميكن  التي  املساعدة  بالتكنولوجيا  واالتصال 
الكمبيوتر  أجهزة  تزويد  ميكن  اخلصوص،  وجه  على  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة 
املحمولة والهواتف الذكية بقارئ شاشة أو برامج تكبير بينما ميكن ألجهزة الصراف 
ائتمانية تاريخية  اآللي التحدث عبر مقبس سماعة األذن مع انشاء قواعد بيانات 
أدوات  وابتكار  الصغر.  واملتناهية  واملتوسطة  الصغيرة  والشركات  لألفراد  وشاملة 
الفقراء والنساء والشرائح املستبعدة من اخلدمات  وخدمات مالية تالئم احتياجات 

املالية.

أو  مالية  مؤسسات  إلى  احلكومية  غير  الصغر  املتناهي  التمويل  مؤسسات  حتويل 
مصارف مع إخضاع قنوات التمويل غير الرسمية لرقابة واشراف البنك املركزي وزيادة 
اإلسالمية  الصيرفة  وزيادة  واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات  األعمال  رواد  متويل 
العمليات  الذين يفضلون  واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات  السماح لألفراد  من خالل 

املصرفية املتوافقة مع الشريعة ، وذلك لتعزيز الشمول املالي من كافة جوانبه.

وضرورة  األعمال  بيئة  لتحسني  تهدف  واقتصادية  تشريعية  إصالحات  اجراء 
كهدف  املالي  الشمول  وادراج  املتعاملني  قاعدة  وتوسيع  املال  أسواق  منظومة  حتديث 
املالي  االستقرار  دعم  أجل  من  املركزية  واملصارف  للحكومات  شامل  استراتيجي 
واالجتماعي مع توجيه وإرشاد البنوك لتمويل املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة 
اخلاصة  املالي  الشمول  مبادرات  من  يتجزأ  ال  جزًءا  األمر  هذا  واعتبار   ، واملتوسطة 

بالبنوك.

وضع أهداف واضحة ومحددة ملبادرات ومشروعات الشمول املالي مع حتديد الفئات 
القطاعات  إلى  ووصولها  جناحها  لضمان  وذلك   ، بدقة  مبادرة  كل  من  املستهدفة 
املعامالت  فى  والشفافية  اإلفصاح  خالل  من  املالي  املستهلك  وحماية  املستهدفة، 
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العمالء،  قاعدة  توسيع  فى  ويسهم   ، املصريف  النظام  فى  الثقة  يدعم  مبا  املصرفية 
ومتكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة مبنية على معلومات دقيقة.

من املهم أن يكون ألي نظام مالي رقمي يستخدم الصوت للتحكم أو كجزء من األمن 
احليوي طريقة بديلة للتشغيل حيث يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة الصوتية أيًضا 
لإلبالغ  احلالية  األنظمة  ألن  نظًرا  ؛  ُسرقت  أو  بطاقاتهم  فقدوا  إذا  متزايًدا  خطًرا 
عن هذه اخلسارة وملنع االستخدام اإلضايف تتطلب من صاحب البطاقة اإلبالغ عن 

اخلسارة الشخصية على الهاتف.
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املالحق

جدول رقم )3(

عدد السكان ومعدل الزيادة السنوي أرقام فعلية منشورة على موقع البنك الدولي 
السكانية  التوقعات  املتحدة.  لألمم  التابعة  السكان  شعبة  العاملية  التنمية  مؤشرات 
العاملية، شعبة السكان التابعة لألمم املتحدة. تقرير إحصاءات السكان واإلحصاءات 

احليوية )عدة سنوات(

عدد السكانالسنة
معدل الزيادة 

السنوي

1990561344750.02

1991574245490.02

1992586668140.02

1993598806580.02

1994610958040.02

1995623340340.02

1996636016290.02

1997648922700.02

1998662002690.02

1999675155910.02

2000688315610.02

2001701526610.02

2002714850430.02

2003728260970.02

2004741720730.02

2005755235690.02

2006768736630.02

2007782321260.02

عدد السكانالسنة
معدل الزيادة 

السنوي



-424-

مـصــــــــــر املــعـاصــــــرة424

2008796360790.02

2009811347980.02

2010827612350.02

2011845292500.02

2012864222400.02

2013884046400.02

2014904246540.02

2015924425470.02

2016944470720.02

2017964425930.02

2018984235950.02
https://data.albankaldawli.org/country/egypt-arab-rep?view=chart

جدول رقم )4(

عدد السكان البالغني فى مصر عام 2017 من واقع اإلحصاء الرسمي للجهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

السنة
عدد السكان 

اإلجمالي
عدد السكان دون سن 

العشرين
عدد السكان البالغني فوق 

العشرين عام

20179479382741447675**53346152

h t t p s : / / w w w. c a p m a s . g o v. e g / P a g e s / P u b l i c a t i o n s . a s p x ? p a g e _
id=5109&YearID=23354

** عدد السكان أقل من عمر عام حتى بداية عمر20 عام.
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جدول رقم )5(

يوضح حتليل عالقة االرتباط بني إجمالي نقاط الوصول للخدمات املالية وعدد 
السكان البالغني فى مصر 

3إجمالي نقاط 
عدد السكان البالغنيالوصول )]1[(

20156780251,233,644

20167259652,279,229

20177813653,346,152

20188967954,413,075

20199260855,501,337

معادلة معامل االرتباط اخلطي

:The equation for the correlation coefficient is

 where

.)and AVERAGE)array2 )are the sample means AVERAGE)array1

وبتحليل معامل االرتباط اخلطي بني إجمالي نقاط الوصول للخدمات املالية من 
البالغني  السكان  وعدد  البيع(  نقاط  وعدد   ATM ماكينات  )بعدد  االسترشاد  خالل 
باستخدام برنامج اكسيل أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط تام موجب قدرها 
واحد صحيح ، فكلما زادت عدد نقاط الوصول للخدمات املالية كلما زاد الشمول املالي.
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جدول رقم )6(

 يوضح حتليل عالقة االرتباط بني عدد نقاط الوصول للخدمات املالية 
االئتمانية استرشادا بإجمالي بطاقات اخلصم واالئتمان الصادرة كل عام لكل 

10000 شخص بالغ وعدد السكان البالغني 

عدد نقاط الوصول السنوات
عدد السكان البالغنيللخدمات االئتمانية 

20152,94451,233,644

20162,83752,279,229

20172,99553,346,152

20183,33054,413,075

20193,45455,501,337

االئتمانية  املالية  للخدمات  الوصول  نقاط  عدد  بني  االرتباط  عالقة  وبتحليل 
استرشادا بإجمالي بطاقات اخلصم واالئتمان الصادرة كل عام لكل 10000 شخص بالغ 
وعدد السكان البالغني تبني وجود عالقة ارتباط تام موجب قدرها واحد صحيح بني 
عدد نقاط الوصول للخدمات املالية للخدمات املالية االئتمانية استرشادا بإجمالي 
بطاقات اخلصم واالئتمان الصادرة كل عام وعدد السكان البالغني فكلما زادت عدد 

نقاط الوصول للخدمات املالية كلما زاد الشمول املالي.
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Activating financial inclusion in reality in 
Egyptan Applied Study

Dr.. Yasser Shawqi Al Dorgami 
This paper deals with six topics: The first topic is the definition 

of financial inclusion and the constraints of its application. The 
second topicis the difficulties faced individuals when applying 
financial inclusion. The third topic is Risks and benefits of applying 
financial inclusion.  The forth The role of banks and the central 
bank in achieving financial inclusion. The fifth is The principles 
and dimensions of financial inclusion application. The sixth topic 
indicators of activating financial inclusion in reality. The results 
of the study showed that there is A large part of the world is still 
excluded from the benefits of modern technological advances 
in financial services and there are risks associated with digital 
financial inclusion in the developing world, and statistical Analysis 
results using the linear correlation factor showed that there is 
a complete positive relationship between financial inclusion 
measured by the total access points for financial services and the 
adult population in Egypt. 

Key words: financial inclusion - constraints – application- Risks 
and benefits - principles and dimensions – indicators - technological 
advances - risks associated - digital financial- developing world.
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