
جان���ب  م���ن  تنفيذه���ا  وضم���ان  الضروري���ة 
األجه���زة الوطنية على نحو فاعل وش���امل. 
وق���د س���جلت البل���دان الت���ي أطلق���ت مثل 
هذه اإلس���تراتيجيات معدالت نمو أعلى في 
المتوس���ط ف���ي توفير س���بل الحصول على 
الخدم���ات المالي���ة مقارنة بالبل���دان التي لم 

تطبقها.

ويمك���ن أن يكون فتح حس���اب ج���اري أو إيداع هو نقطة انطالق نحو تعميم الخدمات المالية بش���كل 
كام���ل، إذ س���يتيح ذلك مس���ارا إلى مجموعة أوس���ع نطاق���ا من الخدم���ات المالية المقدم���ة من خالل 
مؤسس���ات مالي���ة أكث���ر قوة وتنوعا. وتش���ير الش���واهد الجديدة إل���ى أن توفير س���بل الحصول على 
الخدمات المالية من خالل الحسابات الرسمية من شأنه تمكين األفراد والشركات من تحقيق سالسة 
االس���تهالك، وإدارة المخاط���ر المالي���ة التي يواجهونها، واالس���تثمار ف���ي التعليم والصحة ومش���اريع 

األعمال الهامة.

المصادر:
• دراسة الشمول المالي في دولة الكويت – بنك الكويت الدولي – مايو 2015.	
• نشرة مجموعة البنك الدولي – مؤشرات الشمول المالي – أبريل 2015.	

يتمثل مفهوم الشمول المالي في تقديم الخدمات المالية 
والمصرفية لجميع شرائح المجتمع بتكلفة أقل وجودة أكبر، 
المالية  الخدمات  من  المستفيدين  دائرة  توسعة  فإن  ولذلك 
ستسهم في تمكين المجتمع ككل وتعزيز االستقالل المالي 
واالستخدام  مستدامة  اقتصادية  تنمية  وتحقيق  لألفراد، 
على  حاليا  الدولي  البنك  مجموعة  تعكف  للموارد.  األمثل 
الفني  والدعم  واالستشارية  المالية  الخدمات  نطاق  توسيع 
للمساعدة في الوصول إلى عدد كبير من األشخاص ممن ال 

يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء العالم.
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• أهمية تعزيز الشمول المالي	
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• معوقات توسيع قاعدة انتشار الشمول 	

المالي
• آليات وسياسات توسيع قاعدة انتشار 	
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الصغي���رة م���ن القط���اع الغي���ر الرس���مي إل���ى القط���اع 
الرسمي.

• تعزيــز اســتقرار النظام المالي: إن زيادة اس���تخدام 
الس���كان للخدم���ات المالي���ة سيس���هم بالتأكي���د ف���ي 
تعزي���ز اس���تقرار النظ���ام المالي، وللتوضيح ف���إن مزيدا 
م���ن االس���تخدام للنظام المالي الرس���مي س���ينوع من 
محفظة الودائع لدى المصارف والمؤسس���ات المالية مع 
تخفيف مس���تويات التركيز فيها وبما يقلل من مخاطر 
هذه المؤسس���ات. كم���ا يعزز هذا التنويع من اس���تقرار 
النظام االقتصادي للدول، حيث أظهرت دراس���ة للبنك 
الدولي أن الدول ذات مس���تويات الشمول المالي األكبر 

أقل عرضة لحدوث التقلبات السياسية.

• تعزيز قدرة األفراد على االندماج والمســاهمة في 
بناء مجتمعاتهم: أظهرت الدراسات أن تحسين قدرة 
األفراد على اس���تخدام النظام المالي س���تعزز قدرتهم 
على ب���دء أعمالهم الخاصة، واالس���تثمار ف���ي التعليم، 
باإلضاف���ة لتحس���ين قدرته���م عل���ى إدارة مخاطره���م 
المالي���ة وامتص���اص الصدم���ات المرتبط���ة بالتغي���رات 

المالية.

• أتمتة النظام المالي: يتطلب توسيع انتشار الخدمات 
المالي���ة وزيادة معدالت اس���تخدامها المزي���د من أتمتة 
هذه الخدمات وبما يجذب المزيد من المستخدمين مع 
الث���ورة التكنولوجية في مجال االتصاالت وااللكترونيات 
التي يش���هدها العالم خالل القرن الواحد والعش���رين، 
إن زي���ادة االعتم���اد عل���ى الخدم���ات المالي���ة اإللكترونية 
خاص���ة فيم���ا يتعل���ق بالمدفوع���ات س���يفيد كل م���ن 

المرسل والمس���تقبل والمؤسسات المالية التي تقدم 
هذه الخدم���ات، بحيث تصل المدفوعات بس���رعة أكبر، 
وبتكلف���ة أق���ل، كما س���تفيد النظام المال���ي من خالل 
تحس���ين القدرة على متابعة حرك���ة األموال ومراقبتها 
لتقليل مستويات الجرائم المالية والعمليات المتعلقة 
أتمت���ة  أن  كم���ا  اإلره���اب،  وتموي���ل  األم���وال  بغس���يل 
المدفوعات المختلفة ستخلق فرصة لدخول المزيد من 

األفراد في عداد مستخدمي النظام المالي الرسمي.

دور مجموعة البنك الدولي

يع���د تعمي���م الخدم���ات المالي���ة ركيزة أساس���ية لبلوغ 
هدف���ي مجموعة البن���ك الدولي المتمثلي���ن في إنهاء 

مفهوم الشمول المالي

تعددت مفاهيم الش���مول المالي، فف���ي حين تعرفها 
بع���ض األدبي���ات بقدرة األف���راد على الوص���ول للخدمات 
المالية، تعرفها دراس���ات أخرى بتوفير الخدمات المالية 
الرشيدة والمستدامة لألفراد، أو توفير الخدمات المالية 
بنوعية جيدة مع األخذ بعين االعتبار حماية مستخدمي 
ه���ذه الخدمات، بينم���ا يعرف البنك الدول���ي في تقريره 
الصادر للعام 2014 حول مؤشرات الشمول المالي على 
أن الش���مول المالي هو » نس���بة الس���كان مستخدمي 

الخدمات المالية من إجمالي عدد السكان«.

أهمية تعزيز الشمول المالي

إن أهمية تعزيز مس���تويات الش���مول المالي والوصول 
للخدم���ات المالي���ة س���ينعكس إيجابي���ا عل���ى البيئ���ة 
االقتصادية والسياسية على حد سواء، وسوف تساهم 
ف���ي تخفي���ف مس���تويات مخاط���ر المؤسس���ات المالية 
والنظام المالي بش���كل عام، يمك���ن تلخيص آثار زيادة 

مستويات الشمول المالي بالمحاور الرئيسية التالية:

• تعزيــز جهــود التنميــة االقتصادية: يوج���د عالقة 
طردي���ة بين مس���تويات الش���مول المالي ومس���تويات 
النمو االقتصادي، كما يرتبط عمق انتش���ار واس���تخدام 
الخدم���ات المالي���ة بمس���تويات العدال���ة االجتماعية في 
المجتمعات، باإلضافة لألثر اإليجابي على أسواق العمل. 
كما يسهم توس���يع انتشار استخدام الخدمات المالية 
والوص���ول إليه���ا ف���ي انتق���ال المزي���د م���ن المنش���آت 
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الفقر المدقع بحلول عام 2030 وتعزيز الرخاء المشترك. 
وق���د أطلق رئيس مجموعة البن���ك الدولي »جيم كيم« 
دع���وة للعمل بغرض تعميم الخدم���ات المالية للجميع 
بحل���ول ع���ام 2020، ويعن���ي ذلك ض���رورة إتاح���ة فرص 
الحصول على الخدمات األساسية التي يقدمها النظام 
المالي الرسمي للجميع، مثال من خالل بطاقات الخصم 

أو الهواتف المحمولة.

ويمك���ن تحقيق ذلك من خالل وض���ع أهداف وإصالحات 
طموحة تقودها البلدان المعنية، ومن خالل استخدام 
التكنولوجي���ا واالبت���كارات والبيان���ات إلح���داث تح���والت 
جوهري���ة في نم���اذج األعمال، ومن خ���الل المبادرات بين 
القطاعي���ن الع���ام والخ���اص الت���ي تهدف إلى التوس���ع 
الس���ريع في إمكانيات الحصول عل���ى الخدمات المالية. 

ويمكن لفتح حس���اب ج���ار أن يمه���د الطريق للحصول 
على مجموعة أوس���ع نطاق���ا وأكثر مالئمة من الخدمات 
المالية - بما في ذلك خدمات االدخار واالئتمان والتأمين 

- باإلضافة إلى المعامالت وخدمات السداد.

بيانات الشمول المالي ومنهجية جمعها

تق���وم مجموع���ة البن���ك الدول���ي بإج���راء العدي���د م���ن 
الدراسات المسحية العالمية التي تهدف للحصول على 
بيانات ش���املة ونظرة مستقبلية تس���اعد في تعميم 
الخدم���ات المالية. وتعد قاعدة بيانات الش���مول المالي 
الص���ادرة عن مجموعة البنك الدولي والمس���ماة قاعدة 
بيان���ات  Global Findex ه���ي المصدر األكث���ر موضوعية 

مع توفي���ر قابلية المقارنة الجغرافي���ة والزمنية لجهود 
الدول في تحس���ين مستويات الش���مول المالي، والتي 
ص���درت ف���ي نس���ختها األول���ى ف���ي الع���ام 2011 وت���م 
إصدار النس���خة الثاني���ة منها في إبريل م���ن عام 2015 
لتشمل بيانات عام 2014. تقدم هذه القاعدة مجموعة 
من المؤش���رات التي تدرس س���لوك األفراد حول العالم 
والمرتب���ط بأهم األنش���طة المالية كاالقت���راض واالدخار 

والدفع وإدارة المخاطر المالية.

FINDEX 2014 منهجية جمع بيانات الشمول المالي لمؤشر

لق���د تم جمع البيانات من خالل مس���ح يغطي 150 ألف 
شخص في 143 بلد منها دولة الكويت، وتغطي عينة 
المس���ح 97 % من س���كان العالم، تم اختيار العينة في 
كل بلد من السكان المدنيين، وبشكل عشوائي، كما 
تم إجراء المقابالت بش���كل ش���خصي في البلدان التي 
تقل تغطية الهواتف فيها عن 80 % من السكان، وتم 
تجميع البيانات خالل سنة 2014. ووفقًا لنتائج المؤشر، 
تص���درت كل من الدنمارك وفنلندا والس���ويد والنرويج 
ونيوزيالن���د، الترتيب العام للمؤش���ر بتحقيقها نس���بة 

100 % من الشمول.

وف���ي حالة جمع البيانات الخاصة بدولة الكويت فقد تم 
اختيار 1013 ش���خصًا للمش���اركة في المسح المطلوب، 
وت���م التواص���ل معهم م���ن خ���الل الهوات���ف األرضية أو 
الهات���ف المحم���ول، وباللغتي���ن العربي���ة واالنجليزي���ة، 
وش���مل المس���ح كل من الكويتيين والوافدين العرب، 

وكذل���ك غير الع���رب القادرين على اإلجابة على أس���ئلة 
المسح باللغة االنجليزية.

بيانات الشمول المالي لدولة الكويت وللدول العربية

لقد بلغ عدد المؤش���رات الرئيس���ية اإلجمالي في جولة 
ع���ام 2014 م���ن المس���ح 96 متغي���را رئيس���يا، باإلضافة 
لمؤش���رات فرعي���ة ترتب���ط بكل م���ن هذه المؤش���رات، 
والحال���ة  والعم���ر  للجن���س  وفق���ا  المؤش���ر  كحس���اب 
االجتماعي���ة وم���كان الس���كن وغيره���ا م���ن المتغيرات 
ع���دد  ليق���ارب  األخ���رى،  والديموغرافي���ة  االجتماعي���ة 
المتغي���رات اإلجمالي 432 متغيرا. ولق���د توافرت بيانات 
61 مؤش���را عن واقع الشمول المالي في دولة الكويت، 
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فيم���ا لم تتوافر بقية المؤش���رات لع���دة اعتبارات منها 
المنهجية ومنها المتعلقة بجمع البيانات.

أحدث مؤشرات الشمول المالي في دولة الكويت

بلغ عدد المؤش���رات التي تم احتس���ابها في جولة عام 
2014 م���ن مؤش���رات الش���مول المال���ي لدول���ة الكويت 
واحدا وس���تين مؤشرا رئيسيا، اس���تعرضت المؤشرات 

جوانب الشمول المالي المختلفة التالية:

- المؤشرات الخاصة بامتالك حساب في مؤسسة مالية 
رسمية.

- المؤش���رات المرتبط���ة بكيفية وكثاف���ة والغرض من 
استخدام الحساب المصرفي.

- مؤش���رات اس���تخدام الحس���اب للقيام بعمليات دفع 
الفواتير بمختلف أنواعها.

- المؤش���رات المرتبط���ة بس���لوك األف���راد عن���د االدخ���ار 
واالئتمان.

- مؤشرات المرونة المالية التي تخص قدرة األفراد على 
الحصول على أموال في الحاالت الطارئة.

- المؤش���رات المرتبطة باس���تخدام االنترنت والهواتف 
المحمولة عند إجراء العمليات المصرفية.

معوقات توسيع قاعدة انتشار الشمول المالي

توج���د العدي���د م���ن العوامل المش���تركة الت���ي تعوق 
انتشار أو اتس���اع رقعة الشمول المالي في العديد من 

دول العالم، وأهم هذه العوامل يتمثل فيما يلي: 

- عدم امتالك األموال الكافية لفتح الحساب في البنك 
أو أي مؤسس���ة مصرفي���ة مالي���ة هو أحد أهم األس���باب 
لع���دم اس���تخدام الخدم���ات المالي���ة. إن التغل���ب على 
هذا النوع م���ن الحواجز يرتبط بمجموع���ة من العوامل 
منه���ا طبيعة توزي���ع الدخ���ل ومس���تويات الفقر داخل 
المجتمع���ات الفقي���رة، إال أن���ه يرتبط أيضا بالسياس���ات 
الت���ي تتبعه���ا المؤسس���ات المالي���ة والمصرفي���ة عند 
تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يملكون حسابا 

ماليا أو الحد األدنى المتالك الحساب.

- ي���رى العدي���د من األف���راد عدم الحاجة لوجود حس���اب 
مصرفي في أي مؤسسة مالية.

حي���ث  م���ن  واإلج���راءات،  بالتكلف���ة  تتعل���ق  أس���باب   -
ع���دم امت���الك الوثائ���ق المطلوب���ة المت���الك الحس���اب أو 

أن الحس���ابات المالي���ة تعتب���ر مكلفة للبعض بس���بب 
الرس���وم المفروض���ة عليها، باإلضافة إل���ى طول الدورة 

المستندية المرتبطة بها.

- اعتب���ارات ديني���ة حال���ت دون حص���ول البع���ض عل���ى 
حساب في مؤسسة مالية رسمية، أو عدم ثقتهم في 

المؤسسات المالية.

آليات وسياسات توسيع قاعدة انتشار الشمول المالي

إن توس���يع قاعدة انتش���ار الش���مول المال���ي في الدول 
ترتك���ز على أساس���ين اثني���ن، أولهما: توس���يع وصول 
وزي���ادة  تعزي���ز  وثانيهم���ا:  المالي���ة،  للخدم���ات  األف���راد 
والخدم���ات  المالي���ة  لحس���اباتهم  األف���راد  اس���تخدام 
والمنتج���ات المرتبط���ة به���ا. وق���د قدم���ت العديد من 
المؤسس���ات الدولي���ة واإلقليمي���ة عددا م���ن المبادرات 
والمقترح���ات الت���ي قد تس���اهم ف���ي زيادة مس���تويات 

انتشار الشمول المالي وأهمها:

- تحوي���ل المدفوعات النقدي���ة إلى مدفوعات من خالل 
حساب.

- إج���راء التحوي���الت والمس���اعدات الحكومية من خالل 
الحسابات الرسمية.

- حصر تحويالت العاملين في القنوات الرسمية فقط.

- وضع السياسات والبرامج القادرة على نقل المدخرات 
إلى النظام المالي الرسمي.

والمالي���ة  المصرفي���ة  المنتج���ات  تطوي���ر  اس���تمرار   -
المبتكرة.

- تحس���ين وص���ول المنش���آت الصغي���رة والمتناهي���ة 
الصغر للتمويل.

- أتمت���ة الخدم���ات المالية وزي���ادة اس���تخدام الخدمات 
المالية الكترونيا.

- زي���ادة برام���ج التوعي���ة والتثقي���ف المالي، وإب���راز دور 
النظام المصرفي اإلسالمي.

- تبن���ي المؤسس���ات التنظيمي���ة والرقابية سياس���ات 
تعزي���ز الش���مول المال���ي ووض���ع آلي���ات لجم���ع البيانات 

بطريقة منهجية موحدة.

وفي ه���ذا الس���ياق، تس���اند مجموع���ة البن���ك الدولي 
البل���دان عل���ى وض���ع إس���تراتيجيات وطني���ة لتعمي���م 
الخدم���ات المالية وتتي���ح لها إط���ارا لتطبيق اإلصالحات 


