
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم مالية

 الشمول المالي

 
 العدد السابع والعشرون 

 

 :الخالصة

 كل بٌن التنسٌك ٌتم أن األفضل من-

 المالً الشمول لدعم الرامٌة الجهود

 ٌتم وأن الدولة مستوى على

 للشمول لومٌة استراتٌجٌة صٌاغة

 .المالً

 تطوٌر المرار صانعً على ٌتعٌن-

 الالزمة والتشرٌعات الضوابط

 الخدمات بتمدٌم والسماح لتٌسٌر

 الشمول وتعزٌز اإللكترونٌة المالٌة

 .المالً

 تطوٌر البنون رإساء على ٌتعٌن-

 العمالء، ثمة تعزٌز األعمال، نماذج

 وتوعٌتهم العمالء لدرات تطوٌر

 من واالستفادة استخدام بكٌفٌة

 إلى باإلضافة هذا المالٌة، الخدمات

 والخدمات المنتجات تطوٌر

 .اإللكترونٌة

 

واستخدامها بفاعلٌة  الخدمات المالٌة 

وبتشرٌعات  آمن إطار فً مسإولة وبطرٌمة

 .شفافة وعادلة

 تٌسٌر فً أٌضا   المالً الشمول وٌتمثل

 الدخل محدودي من المهمشة الفئات حصول

 األفراد من وغٌرهم الرٌف وسكان

 المالً المطاع مع التعامل من المستبعدٌن

 المالٌة الخدمات من مجموعة على الرسمً

 .المناسبة

 ٌجمع المالً الشمول إن إلى اإلشارة وتجدر

 جنبا   واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة أبعاد بٌن

 للبنون التجارٌة الممارسات مع جنب إلى

 نبذة عن الشمول المالي:

والحماٌة المالٌة  المالً الشمول أهمٌة إن

 تحمٌك أجل من المالً والتعلٌم للمستهلن

 أصبحت الشاملة والتنمٌة المالً االستمرار

تم إلرارها  حٌث عالمٌا، بها حمٌمة معترف

 عام منذ العشرٌن مجموعة من جانب لادة

2010. 

، ألرت مجموعة العشرٌن 2010ففً عام 

بٌك سٌاسات الشمول المالً فً أهمٌة تط

الدول األعضاء وغٌرها من الدول وألرت 

خطة عمل للشمول المالً وأنشؤت الشراكة 

 العالمٌة للشمول المالً كآلٌة للتنفٌذ.

 

 لدى المدرة بتوافر المالً الشمول وٌعرف



 

  

 المستهلكٌن من للعدٌد فرصا   ٌخلك ألنه

 المالً المطاع مع التعامل من المستبعدٌن

 .الرسمً

 من أساسٌا   جزءا   اآلن المالً الشمول وٌعتبر

 التنمٌة وأهداف 2030 المتحدة األمم برنامج

 الفمر بإنهاء المتعلمة تلن السٌما المستدامة

 الجنسٌن بٌن المساواة وتحمٌك العالمً

 .البٌئٌة االستدامة وضمان

 :المالي الشمول أهداف

 المالً الشمول أهداف المتحدة األمم تحدد

 :التالً النحو على

 مجموعة على األسر حصول تٌسٌر-

 بتكلفة المالٌة الخدمات من كاملة

 تلن تشمل أن على ومناسبة معمولة

 االدخارٌة، الودائع: الخدمات

 االئتمان والتحوٌل، الدفع خدمات

 .والتؤمٌن

 درجة على مإسسات إلى الوصول-

 وتدار والشفافٌة المهنٌة من جٌدة

 لتمٌٌم ومعاٌٌر واضحة بمواعد

 .األداء

 والمإسسٌة المالٌة االستدامة تحمٌك-

 مما المإسسات بٌن المنافسة تعزٌز-

 للعمالء الخٌارات من المزٌد ٌتٌح

 والخدمات المنتجات تكلفة من وٌملل

 .الممدمة المالٌة

 :المالي بالشمول المرتبطة المفاهيم بعض

 المالٌة والحماٌة المالً التثمٌف من كال   ٌعتبر

 للشمول تكمٌلٌة ومفاهٌم مصطلحات للمستهلن

 باعتباره المالي التثقيف وٌعرف. المالً

 والمهارات والمعرفة الوعً من مزٌج

 التخاذ الضروري والسلون والموالف

 الرفاهٌة لتحمٌك وذلن سلٌمة، مالٌة لرارات

 للمستهلك المالية الحماية أما. لألفراد المالٌة

 آمنة مالٌة خدمات توفٌر ضمان إلى فتهدف

 وبشفافٌة عادل بشكل ومعاملتهم للمستهلكٌن

 وٌمتضً .المالٌة الخدمات ممدمً جانب من

 من كال   على التركٌز المالً الشمول تحسٌن

 المالً التثمٌف أنشطة خالل من الطلب جانب

 مالٌة منتجات طرح خالل من العرض جانبو

 عالوة المهمشة الفئات الحتٌاجات مناسبة

 .للمستهلن المالٌة الحماٌة إجراءات على

 الفرص من العدٌد المالً الشمول وٌخلك

 المالٌة المطاعات جانب من المهمشة للفئات

 من المزٌد إلى ٌإدي مما والمصرفٌة

 .المالً االستمرار

 البوابة اآلن تمثل اإللكترونٌة فالصٌرفة

. المالً الشمول أهداف لتحمٌك الرئٌسٌة

 المدفوعات اإللكترونٌة المدفوعات وتضم

 إلى باإلضافة والحكومة، الخاص بالمطاع

 .األفراد بٌن المدفوعات

 الشمول لدعم المطبقة والمبادرات األنشطة

 :المالي

 دعم جهود من تحد التً العوائك لتخطً

 من عدد تبنً تم فمد المالً، الشمول

 أثرها ظهر التً واألنشطة المبادرات

 عام بشكل المالً الشمول وضع على اإلٌجابً

 :ومنها

 والتً المالي والتعليم التثقيف أنشطة.1

 المجتمعٌة. الفئات مختلف تستهدف

 مناسبة مالية ومنتجات خدمات تطوير.2

 فعالة. توزٌع لنوات خالل من وطرحها

 والشروط المتطلبات من التخفيف.3

 ومكافحة األموال غسل بآليات المرتبطة

 المخاطر. منخفضً للعمالء بالنسبة اإلرهاب

 

 ؛الريفية المناطق في البريد شبكة استخدام.4

 من األكبر العدد ٌتعامل الدول من عدد فً

 البنون من أكثر البرٌد مكاتب مع السكان

 لتلن الواسع الجغرافً االنتشار بسبب وذلن

 والنائٌة الرٌفٌة المناطك فً خاصة المكاتب

. األخرى المالٌة المإسسات فٌها تغٌب التً

 العاملٌن تحوٌالت تلمً البرٌد خدمات وتضم

 واإلعانات المعاشات وصرف بالخارج

 من وغٌرها الفواتٌر ودفع االجتماعٌة

 .الخدمات

 صانعوا ٌعتبر :للمستهلك المالية الحماية.5

 أساسً عامل للمستهلن المالٌة الحماٌة المرار

 نزاهة فً الثمة وزٌادة المالً الشمول لتعزٌز

 الرسمً. المالً المطاع

 فعال نظام وضع فإن :للشكاوى فعالة آلية.6

 فً الثمة من ٌعزز العمالء شكاوى مع للتعامل

 الرسمً. والمالً المصرفً المطاع

 عن مؤشرات وتحليل وإنتاج .تعريف7

 الجهود تطور تمٌٌم بهدف ،المالي الشمول

 المالً. الشمول لتعزٌز المبذولة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والرلابة النمدٌة السٌاسة إدارة فً المتمثل

 فً الدور هذا وٌتمثل. المصرفً المطاع على

 أهداف ٌخدم بما المصرفً النظام تطوٌر

 ال والتً مالٌا   المستبعدة الفئات ومصالح

 من وذلن الرسمً المالً المطاع مع تتعامل

 لتحمٌك مستهدفة ولواعد سٌاسات خالل

 .المالً الشمول

 :المالي لالستبعاد السلبية اآلثار

 من مستبعدة السكان من كبٌرة نسبة التزال

.   الدول من العدٌد فً الرسمٌة المالٌة الخدمات

 على كبٌر بشكل مالٌا   المهمشة الفئات وتشتمل

 المشروعات وأصحاب والمهاجرٌن الشباب

 النائٌة المناطك لاطنً من وغٌرهم الخاصة

 تحدٌد أهمٌة تزداد وبذلن. الرٌف فً خاصة

 المالً لالستبعاد المإدٌة األسباب مختلف

 المهمشة الفئات ضم على المترتبة والفوائد

 بهدف الرسمً المالً المطاع مع للتعامل

 .شمولٌة أكثر مالً نظام إلى الوصول

 السوق كفاءة عدم على المالً االستبعاد وٌدل

 المستبعدٌن نسبة ارتفاع أسباب وترجع المالً

 جانبً على العوائك من مجموعة إلى مالٌا  

 .والطلب العرض

 الشمول فإن وواعٌة، جٌدة إدارة وبدون

 ٌإثر لد االئتمان منح فً والتوسع المالً

 فً فالتوسع المالً؛ االستمرار على بالسلب

 غٌر والعمالء المنتجة غٌر للمشارٌع االئتمان

 عالٌة لدرجة الممرضٌن ٌعرض لد الجادٌن

 الممترضٌن لدرة عدم حال فً المخاطر من

 .السداد على

 :المالي الشمول أهمية

 لائمة على أصبحت المالً الشمول لضٌة إن

 عدد بالفعل وألدم الدول، من العدٌد أولوٌات

 صٌاغة على الحكومٌة الجهات من متزاٌد

 فً المالً للشمول لومٌة استراتٌجٌات

 الشمول أهداف لتحمٌك األخٌرة السنوات

 .فعال بشكل المالً

 والمنظمات الحكومات من العدٌد ألرت ولد

 ومستوٌات مإشرات لٌاس أهمٌة الدولٌة

 لضاٌا لمعالجة فعالة كوسٌلة المالً الشمول

 لتملٌل وكمحاولة المالً والتهمٌش االستبعاد

 .االلتصاد فً المتداول الكاش نسبة

 البنون تموم الناشئة، االلتصادٌات وفً

  التملٌدي الدور من أوسع بدور المركزٌة

 

 المركزي البنن توجهات مع ٌتوافك بما أو

 إلى باإلضافة هذا. المالً للشمول المستهدف

 المالً الشمول أنشطة فً التوسع على العمل

 .اإللكترونٌة الدفع أنظمة تطوٌر خالل من

 المتالحمة، التكنولوجٌة التطورات ظل وفً

 المالً واالبتكار اإللكترونٌة الصٌرفة تعتبر

 أهداف لتحمٌك الرئٌسٌة الطرق أهم أحد

 اإللكترونٌة الصٌرفة فخدمات. المالً الشمول

 للشرائح المالٌة والخدمات المنتجات تتٌح

 الدخول أصحاب من والمهمشة المستبعدة

 وأصحاب الرٌفٌة المناطك فً المنخفضة

 خالل من والمتوسطة الصغٌرة المشروعات

 الصراف ماكٌنات مثل التوزٌع لنوات مختلف

 الخدمات ووكالئها، المراسلة البنون اآللً،

 .وغٌرها المحمولة الهواتف عبر المصرفٌة

 بالتعامل الملتحمٌن أعداد تزاٌد المالحظ، ومن

 اإلنترنت خالل من الرسمً المالً النظام مع

 فرصة األمر هذا وٌمثل المحمولة والهواتف

 ومن .المالً الشمول أهداف لتحمٌك جٌدة

 مع بالتعامل الملتحمٌن أعداد تزاٌد المالحظ،

 اإلنترنت خالل من الرسمً المالً النظام

 فرصة األمر هذا وٌمثل المحمولة والهواتف

 .المالً الشمول أهداف لتحمٌك جٌدة

 المخاطر وأنواع الفئات لمختلف المالٌة

 بالمنتجات والمرتبطة ذلن على المترتبة

 وٌتمثل. المختلفة التوزٌع ولنوات المالٌة

 المستوي تحدٌد فً الدول مختلف أمام التحدي

 ٌوفر الذي والرلابة الحماٌة من المناسب

 مع ٌتعارض ال بما الالزمة الولائٌة التدابٌر

 المنتجات تمدٌم فً التوسع من المزٌد

 .المالٌة والخدمات

 الشمول تعزيز في اإللكترونية الصيرفة دور

 :المالي

 الشمول لتحمٌك الرامٌة الجهود البنون تتصدر

 إدارات وتتوسع الدول من العدٌد فً المالً

 نماذج تصمٌم فً األخٌرة اآلونة فً البنون

 والمهمشة المستبعدة الفئات تستهدف أعمال

 .مالٌا  

 المصرفٌة المٌادات تتبع الصدد، هذا وفً

 أهداف لتحمٌك االستراتٌجٌات من العدٌد

 سٌاسات ٌتبنً منهم البعض المالً؛ الشمول

 المستبعدة الشرائح تستهدف مباشرة توسعٌة

 ٌستهدف اآلخر والبعض مالٌا   والمهمشة

 المسئولٌة أنشطة خالل من المذكورة الفئات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج المالً االستبعاد على ٌترتب وبالتالً

 على بالسلب تإثر فٌها مرغوب غٌر وعوالب

 وتموٌل األموال غسل لمكافحة الرامٌة الجهود

 متطلبات تزٌد آخر، صعٌد وعلى. اإلرهاب

 المنتجات تكلفة من األموال غسل مكافحة

 تكلفة أكثر آلٌات مشترطة المالٌة والخدمات

 بالنسبة خاصة المتعاملٌن هوٌة من للتؤكد

 عائما   ٌخلك مما الدخل، المنخفضة للفئات

 .المالً الشمول أمام إضافٌا  

 السكان شرائح تشجٌع فإن عام وبشكل

 المالً النظام إطار فً التعامل على المختلفة

 غسل مكافحة سٌاسات وٌدعم ٌحسن الرسمً

 تملٌص خالل من اإلرهاب وتموٌل األموال

 كما. االلتصاد فً الرسمً غٌر المطاع نسبة

 الرسمً المطاع إلى المستبعدة الفئات ضم أن

 لالحتٌال تعرضهم من ٌملل المنظم

 .واالستغالل

 المنظمٌن على فٌنبغً سبك، ما على وبناء

 الفعال اإلطار ٌصمموا أن المرار وصانعً

 فً تؤخذ التً الالزمة التدابٌر وٌتخذوا

 توفٌر فً التوسع بٌن التوازن تحمٌك االعتبار

  الخدمات

 جزءا   المالً الشمول موضوع تناول فٌعتبر

 من للتخفٌف الهادفة الدول الستراتٌجٌة رئٌسٌا  

 .األموال غسل مخاطر

 سٌاسات بٌن الوثٌك االرتباط جلٌا   وٌتضح

. األموال غسل مكافحة وتدابٌر المالً الشمول

 المتشدد األموال غسل مكافحة نظام فٌستبعد

 على لادرة الغٌر الفئات من العدٌد والمحافظ

 إلى اللجوء إلى ٌدفعهم مما هوٌة، إثبات تمدٌم

 فً والتعامل الرسمٌة غٌر التموٌلٌة الطرق

 .الرسمً غٌر االلتصاد إطار

 الكاش تداول زٌادة إلى ٌإدي لد بدوره وهذا

 غٌر المالٌة والتحوٌالت المعامالت وزٌادة

 استبعاد ٌإدي وبالتبعٌة. الحدود عبر الرسمٌة

 المطاع مع التعامل من السكان من مزٌد

 غٌر االلتصاد وازدهار الرسمً المالً

 من للعدٌد الفرصة وإتاحة زٌادة إلى الرسمً

 .مشروعة والغٌر اإلجرامٌة المعامالت

 االلتصاد إطار فً العمل نسبة زٌادة حال ففً

 الكشف ٌصعب المنظم وغٌر الرسمً غٌر

 واإلبالغ وتتبعها المشبوهة المعامالت عن

 . عنها

عدم المدرة على الحصول على -

  .االئتمان بتكلفة معمولة

عدم الوعً بخطط التؤمٌن المتاحة -

 .لتجنب العدٌد من المخاطر المالٌة

اللجوء المستمر للخدمات المالٌة -

غٌر الرسمٌة وغٌر المنظمة غٌر 

ٌزٌد اآلمنة للمستخدم األمر الذي 

من صعوبة تحري المعامالت 

المشبوهة ومكافحة غسل األموال 

)فعلً سبٌل المثال ونظرا  الرتفاع 

رسوم التحوٌل، ٌلجؤ المهاجرون 

إلى إرسال التحوٌالت إلى أسرهم 

من خالل الوسائل غٌر الرسمٌة 

حتى وإن كانت غٌر آمنة أو 

 .مضمونة للمرسل والمتلمً(

 غسل ةبمكافح وعالقته المالي الشمول

 :اإلرهاب وتمويل األموال

 المالً الشمول سٌاسات وتتكامل تشترن

 األموال غسل لمكافحة الداعمة والسٌاسات

 على واحدة أهداف لتحمٌك اإلرهاب وتموٌل

 .المومً المستوي

 

 الدلٌك التحدٌد اعتبار من الرغم وعلى

 أمر المالً االستبعاد نسبة ارتفاع ألسباب

 أتاحت واألبحاث الدراسات أن إال نسبٌا ، معمد

 .الشؤن هذا فً وفٌرة معلومات

 فً المالً الشمول تحمٌك عوائك أهم وتتمثل

 نسبة ارتفاع والجغرافٌة، التنظٌمٌة المٌود

 مع سابمة معامالت وجود عدم المالٌة، األمٌة

 عدم فٌها، الثمة وانعدام المالٌة المإسسات

 والمإسسات، لألفراد مالٌة سجالت وجود

 المالٌة المنتجات من المزٌد طرح على عالوة

 .والمعمدة المتطورة

 من العدٌد المالً االستبعاد على وٌترتب

 فالشخص السلبٌة، واالجتماعٌة المالٌة النتائج

 :ٌواجه لد مالٌا المستبعد

 الشخصٌة أمواله إدارة فً صعوبات-

 على المدرة وعدم مٌزانٌة وإعداد

 .المتولعة غٌر األحداث مع التؤللم

 فتح لكٌفٌة معرفة وعدم صعوبات-

 فً الرغبة عدم أو مصرفً حساب

 .ذلن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج المالً االستبعاد على ٌترتب وبالتالً

 على بالسلب تإثر فٌها مرغوب غٌر وعوالب

 وتموٌل األموال غسل لمكافحة الرامٌة الجهود

 متطلبات تزٌد آخر، صعٌد وعلى. اإلرهاب

 المنتجات تكلفة من األموال غسل مكافحة

 تكلفة أكثر آلٌات مشترطة المالٌة والخدمات

 بالنسبة خاصة المتعاملٌن هوٌة من للتؤكد

 عائما   ٌخلك مما الدخل، المنخفضة للفئات

 .المالً الشمول أمام إضافٌا  

 السكان شرائح تشجٌع فإن عام وبشكل

 المالً النظام إطار فً التعامل على المختلفة

 غسل مكافحة سٌاسات وٌدعم ٌحسن الرسمً

 تملٌص خالل من اإلرهاب وتموٌل األموال

 كما. االلتصاد فً الرسمً غٌر المطاع نسبة

 الرسمً المطاع إلى المستبعدة الفئات ضم أن

 لالحتٌال تعرضهم من ٌملل المنظم

 .واالستغالل

 المنظمٌن على فٌنبغً سبك، ما على وبناء

 الفعال اإلطار ٌصمموا أن المرار وصانعً

 فً تؤخذ التً الالزمة التدابٌر وٌتخذوا

 توفٌر فً التوسع بٌن التوازن تحمٌك االعتبار

  الخدمات

 جزءا   المالً الشمول موضوع تناول فٌعتبر

 من للتخفٌف الهادفة الدول الستراتٌجٌة رئٌسٌا  

 .األموال غسل مخاطر

 سٌاسات بٌن الوثٌك االرتباط جلٌا   وٌتضح

. األموال غسل مكافحة وتدابٌر المالً الشمول

 المتشدد األموال غسل مكافحة نظام فٌستبعد

 على لادرة الغٌر الفئات من العدٌد والمحافظ

 إلى اللجوء إلى ٌدفعهم مما هوٌة، إثبات تمدٌم

 فً والتعامل الرسمٌة غٌر التموٌلٌة الطرق

 .الرسمً غٌر االلتصاد إطار

 الكاش تداول زٌادة إلى ٌإدي لد بدوره وهذا

 غٌر المالٌة والتحوٌالت المعامالت وزٌادة

 استبعاد ٌإدي وبالتبعٌة. الحدود عبر الرسمٌة

 المطاع مع التعامل من السكان من مزٌد

 غٌر االلتصاد وازدهار الرسمً المالً

 من للعدٌد الفرصة وإتاحة زٌادة إلى الرسمً

 .مشروعة والغٌر اإلجرامٌة المعامالت

 االلتصاد إطار فً العمل نسبة زٌادة حال ففً

 الكشف ٌصعب المنظم وغٌر الرسمً غٌر

 واإلبالغ وتتبعها المشبوهة المعامالت عن

 . عنها

عدم المدرة على الحصول على -

  .االئتمان بتكلفة معمولة

عدم الوعً بخطط التؤمٌن المتاحة -

 .لتجنب العدٌد من المخاطر المالٌة

اللجوء المستمر للخدمات المالٌة -

غٌر الرسمٌة وغٌر المنظمة غٌر 

ٌزٌد اآلمنة للمستخدم األمر الذي 

من صعوبة تحري المعامالت 

المشبوهة ومكافحة غسل األموال 

)فعلً سبٌل المثال ونظرا  الرتفاع 

رسوم التحوٌل، ٌلجؤ المهاجرون 

إلى إرسال التحوٌالت إلى أسرهم 

من خالل الوسائل غٌر الرسمٌة 

حتى وإن كانت غٌر آمنة أو 

 .مضمونة للمرسل والمتلمً(

 غسل ةبمكافح وعالقته المالي الشمول

 :اإلرهاب وتمويل األموال

 المالً الشمول سٌاسات وتتكامل تشترن

 األموال غسل لمكافحة الداعمة والسٌاسات

 على واحدة أهداف لتحمٌك اإلرهاب وتموٌل

 .المومً المستوي

 

 الدلٌك التحدٌد اعتبار من الرغم وعلى

 أمر المالً االستبعاد نسبة ارتفاع ألسباب

 أتاحت واألبحاث الدراسات أن إال نسبٌا ، معمد

 .الشؤن هذا فً وفٌرة معلومات

 فً المالً الشمول تحمٌك عوائك أهم وتتمثل

 نسبة ارتفاع والجغرافٌة، التنظٌمٌة المٌود

 مع سابمة معامالت وجود عدم المالٌة، األمٌة

 عدم فٌها، الثمة وانعدام المالٌة المإسسات

 والمإسسات، لألفراد مالٌة سجالت وجود

 المالٌة المنتجات من المزٌد طرح على عالوة

 .والمعمدة المتطورة

 من العدٌد المالً االستبعاد على وٌترتب

 فالشخص السلبٌة، واالجتماعٌة المالٌة النتائج

 :ٌواجه لد مالٌا المستبعد

 الشخصٌة أمواله إدارة فً صعوبات-

 على المدرة وعدم مٌزانٌة وإعداد

 .المتولعة غٌر األحداث مع التؤللم

 فتح لكٌفٌة معرفة وعدم صعوبات-

 فً الرغبة عدم أو مصرفً حساب

 .ذلن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والرلابة النمدٌة السٌاسة إدارة فً المتمثل

 فً الدور هذا وٌتمثل. المصرفً المطاع على

 أهداف ٌخدم بما المصرفً النظام تطوٌر

 ال والتً مالٌا   المستبعدة الفئات ومصالح

 من وذلن الرسمً المالً المطاع مع تتعامل

 لتحمٌك مستهدفة ولواعد سٌاسات خالل

 .المالً الشمول

 :المالي لالستبعاد السلبية اآلثار

 من مستبعدة السكان من كبٌرة نسبة التزال

.   الدول من العدٌد فً الرسمٌة المالٌة الخدمات

 على كبٌر بشكل مالٌا   المهمشة الفئات وتشتمل

 المشروعات وأصحاب والمهاجرٌن الشباب

 النائٌة المناطك لاطنً من وغٌرهم الخاصة

 تحدٌد أهمٌة تزداد وبذلن. الرٌف فً خاصة

 المالً لالستبعاد المإدٌة األسباب مختلف

 المهمشة الفئات ضم على المترتبة والفوائد

 بهدف الرسمً المالً المطاع مع للتعامل

 .شمولٌة أكثر مالً نظام إلى الوصول

 السوق كفاءة عدم على المالً االستبعاد وٌدل

 المستبعدٌن نسبة ارتفاع أسباب وترجع المالً

 جانبً على العوائك من مجموعة إلى مالٌا  

 .والطلب العرض

 الشمول فإن وواعٌة، جٌدة إدارة وبدون

 ٌإثر لد االئتمان منح فً والتوسع المالً

 فً فالتوسع المالً؛ االستمرار على بالسلب

 غٌر والعمالء المنتجة غٌر للمشارٌع االئتمان

 عالٌة لدرجة الممرضٌن ٌعرض لد الجادٌن

 الممترضٌن لدرة عدم حال فً المخاطر من

 .السداد على

 :المالي الشمول أهمية

 لائمة على أصبحت المالً الشمول لضٌة إن

 عدد بالفعل وألدم الدول، من العدٌد أولوٌات

 صٌاغة على الحكومٌة الجهات من متزاٌد

 فً المالً للشمول لومٌة استراتٌجٌات

 الشمول أهداف لتحمٌك األخٌرة السنوات

 .فعال بشكل المالً

 والمنظمات الحكومات من العدٌد ألرت ولد

 ومستوٌات مإشرات لٌاس أهمٌة الدولٌة

 لضاٌا لمعالجة فعالة كوسٌلة المالً الشمول

 لتملٌل وكمحاولة المالً والتهمٌش االستبعاد

 .االلتصاد فً المتداول الكاش نسبة

 البنون تموم الناشئة، االلتصادٌات وفً

  التملٌدي الدور من أوسع بدور المركزٌة

 

 المركزي البنن توجهات مع ٌتوافك بما أو

 إلى باإلضافة هذا. المالً للشمول المستهدف

 المالً الشمول أنشطة فً التوسع على العمل

 .اإللكترونٌة الدفع أنظمة تطوٌر خالل من

 المتالحمة، التكنولوجٌة التطورات ظل وفً

 المالً واالبتكار اإللكترونٌة الصٌرفة تعتبر

 أهداف لتحمٌك الرئٌسٌة الطرق أهم أحد

 اإللكترونٌة الصٌرفة فخدمات. المالً الشمول

 للشرائح المالٌة والخدمات المنتجات تتٌح

 الدخول أصحاب من والمهمشة المستبعدة

 وأصحاب الرٌفٌة المناطك فً المنخفضة

 خالل من والمتوسطة الصغٌرة المشروعات

 الصراف ماكٌنات مثل التوزٌع لنوات مختلف

 الخدمات ووكالئها، المراسلة البنون اآللً،

 .وغٌرها المحمولة الهواتف عبر المصرفٌة

 بالتعامل الملتحمٌن أعداد تزاٌد المالحظ، ومن

 اإلنترنت خالل من الرسمً المالً النظام مع

 فرصة األمر هذا وٌمثل المحمولة والهواتف

 ومن .المالً الشمول أهداف لتحمٌك جٌدة

 مع بالتعامل الملتحمٌن أعداد تزاٌد المالحظ،

 اإلنترنت خالل من الرسمً المالً النظام

 فرصة األمر هذا وٌمثل المحمولة والهواتف

 .المالً الشمول أهداف لتحمٌك جٌدة

 المخاطر وأنواع الفئات لمختلف المالٌة

 بالمنتجات والمرتبطة ذلن على المترتبة

 وٌتمثل. المختلفة التوزٌع ولنوات المالٌة

 المستوي تحدٌد فً الدول مختلف أمام التحدي

 ٌوفر الذي والرلابة الحماٌة من المناسب

 مع ٌتعارض ال بما الالزمة الولائٌة التدابٌر

 المنتجات تمدٌم فً التوسع من المزٌد

 .المالٌة والخدمات

 الشمول تعزيز في اإللكترونية الصيرفة دور

 :المالي

 الشمول لتحمٌك الرامٌة الجهود البنون تتصدر

 إدارات وتتوسع الدول من العدٌد فً المالً

 نماذج تصمٌم فً األخٌرة اآلونة فً البنون

 والمهمشة المستبعدة الفئات تستهدف أعمال

 .مالٌا  

 المصرفٌة المٌادات تتبع الصدد، هذا وفً

 أهداف لتحمٌك االستراتٌجٌات من العدٌد

 سٌاسات ٌتبنً منهم البعض المالً؛ الشمول

 المستبعدة الشرائح تستهدف مباشرة توسعٌة

 ٌستهدف اآلخر والبعض مالٌا   والمهمشة

 المسئولٌة أنشطة خالل من المذكورة الفئات



 

  

 المستهلكٌن من للعدٌد فرصا   ٌخلك ألنه

 المالً المطاع مع التعامل من المستبعدٌن

 .الرسمً

 من أساسٌا   جزءا   اآلن المالً الشمول وٌعتبر

 التنمٌة وأهداف 2030 المتحدة األمم برنامج

 الفمر بإنهاء المتعلمة تلن السٌما المستدامة

 الجنسٌن بٌن المساواة وتحمٌك العالمً

 .البٌئٌة االستدامة وضمان

 :المالي الشمول أهداف

 المالً الشمول أهداف المتحدة األمم تحدد

 :التالً النحو على

 مجموعة على األسر حصول تٌسٌر-

 بتكلفة المالٌة الخدمات من كاملة

 تلن تشمل أن على ومناسبة معمولة

 االدخارٌة، الودائع: الخدمات

 االئتمان والتحوٌل، الدفع خدمات

 .والتؤمٌن

 درجة على مإسسات إلى الوصول-

 وتدار والشفافٌة المهنٌة من جٌدة

 لتمٌٌم ومعاٌٌر واضحة بمواعد

 .األداء

 والمإسسٌة المالٌة االستدامة تحمٌك-

 مما المإسسات بٌن المنافسة تعزٌز-

 للعمالء الخٌارات من المزٌد ٌتٌح

 والخدمات المنتجات تكلفة من وٌملل

 .الممدمة المالٌة

 :المالي بالشمول المرتبطة المفاهيم بعض

 المالٌة والحماٌة المالً التثمٌف من كال   ٌعتبر

 للشمول تكمٌلٌة ومفاهٌم مصطلحات للمستهلن

 باعتباره المالي التثقيف وٌعرف. المالً

 والمهارات والمعرفة الوعً من مزٌج

 التخاذ الضروري والسلون والموالف

 الرفاهٌة لتحمٌك وذلن سلٌمة، مالٌة لرارات

 للمستهلك المالية الحماية أما. لألفراد المالٌة

 آمنة مالٌة خدمات توفٌر ضمان إلى فتهدف

 وبشفافٌة عادل بشكل ومعاملتهم للمستهلكٌن

 وٌمتضً .المالٌة الخدمات ممدمً جانب من

 من كال   على التركٌز المالً الشمول تحسٌن

 المالً التثمٌف أنشطة خالل من الطلب جانب

 مالٌة منتجات طرح خالل من العرض جانبو

 عالوة المهمشة الفئات الحتٌاجات مناسبة

 .للمستهلن المالٌة الحماٌة إجراءات على

 الفرص من العدٌد المالً الشمول وٌخلك

 المالٌة المطاعات جانب من المهمشة للفئات

 من المزٌد إلى ٌإدي مما والمصرفٌة

 .المالً االستمرار

 البوابة اآلن تمثل اإللكترونٌة فالصٌرفة

. المالً الشمول أهداف لتحمٌك الرئٌسٌة

 المدفوعات اإللكترونٌة المدفوعات وتضم

 إلى باإلضافة والحكومة، الخاص بالمطاع

 .األفراد بٌن المدفوعات

 الشمول لدعم المطبقة والمبادرات األنشطة

 :المالي

 دعم جهود من تحد التً العوائك لتخطً

 من عدد تبنً تم فمد المالً، الشمول

 أثرها ظهر التً واألنشطة المبادرات

 عام بشكل المالً الشمول وضع على اإلٌجابً

 :ومنها

 والتً المالي والتعليم التثقيف أنشطة.1

 المجتمعٌة. الفئات مختلف تستهدف

 مناسبة مالية ومنتجات خدمات تطوير.2

 فعالة. توزٌع لنوات خالل من وطرحها

 والشروط المتطلبات من التخفيف.3

 ومكافحة األموال غسل بآليات المرتبطة

 المخاطر. منخفضً للعمالء بالنسبة اإلرهاب

 

 ؛الريفية المناطق في البريد شبكة استخدام.4

 من األكبر العدد ٌتعامل الدول من عدد فً

 البنون من أكثر البرٌد مكاتب مع السكان

 لتلن الواسع الجغرافً االنتشار بسبب وذلن

 والنائٌة الرٌفٌة المناطك فً خاصة المكاتب

. األخرى المالٌة المإسسات فٌها تغٌب التً

 العاملٌن تحوٌالت تلمً البرٌد خدمات وتضم

 واإلعانات المعاشات وصرف بالخارج

 من وغٌرها الفواتٌر ودفع االجتماعٌة

 .الخدمات

 صانعوا ٌعتبر :للمستهلك المالية الحماية.5

 أساسً عامل للمستهلن المالٌة الحماٌة المرار

 نزاهة فً الثمة وزٌادة المالً الشمول لتعزٌز

 الرسمً. المالً المطاع

 فعال نظام وضع فإن :للشكاوى فعالة آلية.6

 فً الثمة من ٌعزز العمالء شكاوى مع للتعامل

 الرسمً. والمالً المصرفً المطاع

 عن مؤشرات وتحليل وإنتاج .تعريف7

 الجهود تطور تمٌٌم بهدف ،المالي الشمول

 المالً. الشمول لتعزٌز المبذولة

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم مالية

 الشمول المالي

 
 العدد السابع والعشرون 

 

 :الخالصة

 كل بٌن التنسٌك ٌتم أن األفضل من-

 المالً الشمول لدعم الرامٌة الجهود

 ٌتم وأن الدولة مستوى على

 للشمول لومٌة استراتٌجٌة صٌاغة

 .المالً

 تطوٌر المرار صانعً على ٌتعٌن-

 الالزمة والتشرٌعات الضوابط

 الخدمات بتمدٌم والسماح لتٌسٌر

 الشمول وتعزٌز اإللكترونٌة المالٌة

 .المالً

 تطوٌر البنون رإساء على ٌتعٌن-

 العمالء، ثمة تعزٌز األعمال، نماذج

 وتوعٌتهم العمالء لدرات تطوٌر

 من واالستفادة استخدام بكٌفٌة

 إلى باإلضافة هذا المالٌة، الخدمات

 والخدمات المنتجات تطوٌر

 .اإللكترونٌة

 

واستخدامها بفاعلٌة  الخدمات المالٌة 

وبتشرٌعات  آمن إطار فً مسإولة وبطرٌمة

 .شفافة وعادلة

 تٌسٌر فً أٌضا   المالً الشمول وٌتمثل

 الدخل محدودي من المهمشة الفئات حصول

 األفراد من وغٌرهم الرٌف وسكان

 المالً المطاع مع التعامل من المستبعدٌن

 المالٌة الخدمات من مجموعة على الرسمً

 .المناسبة

 ٌجمع المالً الشمول إن إلى اإلشارة وتجدر

 جنبا   واالجتماعٌة االلتصادٌة التنمٌة أبعاد بٌن

 للبنون التجارٌة الممارسات مع جنب إلى

 نبذة عن الشمول المالي:

والحماٌة المالٌة  المالً الشمول أهمٌة إن

 تحمٌك أجل من المالً والتعلٌم للمستهلن

 أصبحت الشاملة والتنمٌة المالً االستمرار

تم إلرارها  حٌث عالمٌا، بها حمٌمة معترف

 عام منذ العشرٌن مجموعة من جانب لادة

2010. 

، ألرت مجموعة العشرٌن 2010ففً عام 

بٌك سٌاسات الشمول المالً فً أهمٌة تط

الدول األعضاء وغٌرها من الدول وألرت 

خطة عمل للشمول المالً وأنشؤت الشراكة 

 العالمٌة للشمول المالً كآلٌة للتنفٌذ.

 

 لدى المدرة بتوافر المالً الشمول وٌعرف
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