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 :2021قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 

 الشمول المالي والمدفوعات الرقمية والقدرة على الصمود في عصر جائحة كورونا 

 موجز واف  

تمثل الخدمات المالية، كالمدفوعات والحسابات االدخارية واالئتمان، حجر الزاوية في صميم عملية التنمية.   
أكانت لدى بنك أم مؤسسة خاضعة للقواعد التنظيمية كاتحادات االئتمان التعاوني أم مؤسسة  سواء    -فالحسابات  

تتيح ألصحابها إمكانية تخزين األموال الالزمة لتلبية    -تمويل أصغر أم مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول  
لحاالت الطوارئ، والقيام باستثمارات    احتياجاتهم اليومية وإرسالها واستالمها بشكل آمن ميسور التكلفة، والتخطيط

منتجة من أجل المستقبل، كما في الصحة والتعليم واألعمال التجارية. وعلى النقيض من ذلك نجد أن من ال يملكون  
قد تكون أقل أمانًا وأقل موثوقية   -من ضمنها النقد    -حسابًا ُيضطرون إلى إدارة أموالهم باستخدام آليات غير رسمية  

 لفة مقارنة بالطرق الرسمية.وأعلى تك

وُتظهر الشواهد أن األسر والشركات التي يمكنها الحصول على الخدمات المالية أقدر على تحمل الصدمات المالية  
ففي شيلي، تمّكنت النساء منخفضات الدخل اللواتي كن عضوات في مؤسسات للتمويل األصغر   1من سواها.

الحد من اعتمادهن على الدين وتحسين قدرتهن على تلبية احتياجاتهن وحصلن على حسابات ادخارية مجانية من  
وتتيح الخدمات المالية الرقمية كالخدمات المالية عبر الهاتف المحمول للمستخدمين  2أثناء الطوارئ االقتصادية.

مما يؤدي إلى زيادة  إمكانية تخزين األموال بأمان وتكلفة قليلة، وتحويلها سريعا بتكلفة ميسورة عبر مسافات طويلة،  
التحويالت واالستهالك واالستثمارات. ففي كينيا، على سبيل المثال، تمّكن مستخدمو الخدمات المالية عبر الهاتف  
المحمول ممن تعرضوا النخفاض غير متوقع في الدخل من الحصول على األموال من شبكة اجتماعية متناثرة 

وفي بنغالديش، تلقت األسر  3لم ُيضطروا إلى خفض اإلنفاق األسري. جغرافّيًا تضم األهل واألصدقاء، وبالتالي  
المعيشية الريفية شديدة الفقر التي تضم أفرادًا سبق أن هاجروا إلى المدينة مدفوعات تحويالت أعلى حين كان لديها  

ن الحاجيات،  حساب خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، وبالتالي زادت إنفاقها على المواد الغذائية وغيرها م
 4واستطاعت الحد من االقتراض، وقّل احتمال تعرضها للفقر المدقع.

وبالنسبة للنساء، يمكن أن تمنحهن الحسابات االستقالل المالي وتعزز تمكينهن اقتصاديًا. ففي الفلبين، زادت  
ساب مصرفي شخصي  النساء الالئي استخدمن منتجات االدخار التعاقدية التي شجعت اإليداعات المنتظمة في ح
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من قدرتهن على اتخاذ القرارات األسرية وحّولن إنفاقهن إلى السلع المنزلية المالئمة الحتياجاتهن، كغساالت 
مليون شخص أن دفع اإلعانات   100وفي الهند، أظهر برنامج تشغيل حكومي استفاد منه أكثر من   5المالبس.

األسرة الذكر( زاد الرقابة المالية من جانب المرأة، وأّثر للنساء مباشرة في حساب خاص بهن )ال في حساب رب  
على األعراف الجنسانية التي تمنع المرأة من العمل، وحفز النساء للعثور على عمل، وذلك مقارنة باإلعانات 

غذية  % على األطعمة الم15وفي دراسة أخرى في كينيا، زاد إنفاق األسر التي تعولها نساء بنسبة   6المدفوعة نقدًا. 
   7بعد حصولهن على حسابات ادخار مجانية.

ومن شأن استالم المدفوعات، من قبيل األجور والمساندة الحكومية، في الحسابات مباشرًة أن يساعد على تحقيق 
األهداف اإلنمائية. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسات أن العمال الذين تقاضوا أجورهم من خالل اإليداع المباشر 

وفي بنغالديش، تعّلم عمال المصانع الذين تقاضوا   8خرات أعلى مقارنة بالعمال الذين تقاضوا أجورهم نقدًا.حققوا مد
أضف إلى ذلك أن   9أجورهم في حساباتهم مباشرة أيضًا استخدام حساباتهم دون مساعدة وتجنب رسوم السحوبات.

لتسرب )المدفوعات التي ال تصل إلى المستفيدين رقمنة المدفوعات الحكومية يمكنها تقليص التكاليف اإلدارية وا
 10المستهدفين(.

وحفزت هذه الشواهد الدالة على منافع الشمول المالي جهودًا ترمي إلى توسيع نطاق ملكية الحسابات واستخدامها  
من   تحقيق نمو في ملكية الحسابات في أكثر  2011المثمر، حيث وّثق مسح المؤشر العالمي للشمول المالي منذ  

  2021بلدًا، بصورة تدريجية أحيانًا وبصورة حادة أحيانًا أخرى. وُأجري مسح المؤشر العالمي للشمول المالي    140
األزمة التي زادت تعبئة جهود الشمول المالي في مختلف أنحاء العالم من خالل آليات عديدة،   -أثناء جائحة كورونا  

وساهم هذا وغيره من العوامل في   11تها الحكومات إلى الحسابات. من ضمنها مدفوعات اإلغاثة الطارئة التي أرسل
 النتائج الرئيسية التالية: 

% من البالغين في  71% من البالغين، و 76على مستوى العالم، وصلت نسبة ملكية الحسابات إلى  
 االقتصادات النامية. 

% من البالغين يملكون حسابًا في بنك أو مؤسسة خاضعة للقواعد التنظيمية كاتحاد 76، كان  2021وعالمّيًا في  
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ائتمان تعاوني أو مؤسسة تمويل أصغر أو مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول. وازدادت ملكية الحسابات  
% من البالغين إلى  51، وذلك من  2021إلى    2011% في السنوات العشر الممتدة من  50حول العالم بنسبة  

، ازداد متوسط معدل ملكية الحسابات في البلدان النامية بمقدار  2021و  2017% من البالغين. وبين عامي  76
% من البالغين. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ُيعزى  71% من البالغين إلى  63نقاط مئوية، وذلك من    8

 ني الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.هذا التوسع إلى حد كبير إلى تب

وانتشر النمو الذي شهدته مؤخرًا ملكية الحسابات في عشرات من االقتصادات النامية. ويتباين هذا االنتشار  
 وحدث غالبًا في الصين أو الهند.     2017إلى    2011الجغرافي تباينًا صارخًا مع النمو الذي شهدناه في السنوات من  

من استمرار الفجوات في الخدمات المالية فيما يخص البالغين الذين ال يحصلون على خدمات كافية وعلى الرغم  
نمطّيًا، كالنساء والفقراء واألقل تعليمًا، فثمة تقدم قد تحقق. فعلى سبيل المثال، تقلصت الفجوة بين الجنسين في  

نقاط مئوية، وهو المستوى الذي ظلت تحوم    9نقاط مئوية من    6ملكية الحسابات في مختلف البلدان النامية إلى  
 حوله سنوات كثيرة. 

يعّد استالم المدفوعات في الحساب حافزًا لالستفادة من الخدمات المالية األخرى، كاالعتماد على حساب   
 الدخار األموال واقتراضها وتخزينها من أجل إدارة النقد. 

إلى    2014% في  35في البلدان النامية، ازدادت نسبة البالغين الذين يسددون مدفوعات رقمية أو يستلمونها من  
. أما في البلدان مرتفعة الدخل فإن نسبة البالغين الذين يسددون مدفوعات رقمية أو يستلمونها  2021  % في 57

%(. ويعد استالم المدفوعات في حساب معين مباشرًة بوابة إلى االستفادة  95فتكاد تكون شاملة لجميع السكان )
ن النامية الذين استلموا مدفوعات رقمية سددوا  % من البالغين في البلدا 83من الخدمات المالية األخرى. فالواقع أن  

. كما استخدم نحو ثلثي مستلمي  2017% في 70و 2014% في  66أيضًا مدفوعات رقمية، ارتفاعًا من 
% منهم حساباتهم  40المدفوعات الرقمية أيضًا حساباتهم لتخزين األموال ألغراض إدارة النقد، واستخدم نحو 

 بشكل رسمي. مستلمي المدفوعات من االقتراض % من  40لالدخار، فيما استفاد 

وربما تمهد المدفوعات الطريق إلى التوسع في اعتماد الخدمات المالية عندما َيْسهل ترك األموال المحّولة في   
الحساب ريثما تدعو الحاجة إليها، ثم سداد المدفوعات من الحساب مباشرًة. وبالمثل فمتى صار المال في حساب  

  -ل نسبّيًا االحتفاظ به في هذا الحساب من باب االدخار. كما أن استالم المدفوعات في حساب  معين، بات أسه
يمكنه أيضًا تسهيل  -وخاصة إذا كان يمكن استخدام المدفوعات لتوثيق التدفق المنتظم للدخل على مر الوقت 

 عملية اقتراض األموال بشكل رسمي.

عاماًل مهمًا من عوامل تمكين الشمول المالي في منطقة    أصبحت الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول
كمحرك من محركات ملكية الحسابات واستخدام الحسابات من    -ال سيما للنساء  -أفريقيا جنوب الصحراء  
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 خالل المدفوعات واالدخار واالقتراض عبر الهاتف المحمول. 

% من  33يملكون حسابًا، بما في ذلك  % من البالغين55، كان 2021في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في 
البالغين الذين يملكون حساب للخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، وهي أكبر نسبة في أي منطقة في العالم  

%. وتضم  10وأكثر من ثالثة أمثال المتوسط العالمي لملكية حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول البالغ  
لصحراء جميع البلدان األحد عشر التي تزداد فيها نسبة البالغين الذي يملكون حسابًا للخدمات منطقة أفريقيا جنوب ا

المالية عبر الهاتف المحمول وليس حسابًا لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى. وتمخض انتشار حسابات الخدمات 
قراء والفئات األخرى التي كانت  المالية عبر الهاتف المحمول عن فرص جديدة لتحسين الخدمة المقدمة للنساء والف

مستبعدة تقليدّيًا من النظام المالي الرسمي. والواقع أن هناك بعض الشواهد المبكرة على أن حسابات الخدمات المالية 
 عبر الهاتف المحمول ربما تساعد على سد الفجوة بين الجنسين. 

ي أول األمر كي يتسنى للناس إرسال التحويالت وعلى الرغم من أن الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بدُأت ف 
إلى األصدقاء واألهل الذين يعيشون في أماكن أخرى داخل البلد الواحد، فقد انتشر تبنيها واستخدامها إلى ما هو  
أبعد من تلك األغراض األصلية. وما زالت هذه الخدمات أداة قوية إلرسال التحويالت المحلية، لكن مسح المؤشر 

استخدم نحو ثالثة من بين كل أربعة من أصحاب حسابات   2021للشمول المالي كشف أنه في عام العالمي 
الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول الخاصة بهم في  

ابات الخدمات المالية  إرسال أو استالم دفعة مالية واحدة على األقل لم تكن من شخص إلى آخر. كما أصبحت حس
% من  15عبر الهاتف المحمول أيضًا وسيلة مهمة لالدخار في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث استخدم 

حسابًا من هذا القبيل لالدخار،    -% من أصحاب حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول  39و    -البالغين  
% من  7يًا لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى. كما اقترض وهي نفس النسبة التي استخدمت حساب ادخار رسم

 البالغين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء باستخدام حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول الخاصة بهم. 

 حفزت جائحة كورونا النمو في استخدام المدفوعات الرقمية.  

البالغين فواتير المرافق مباشرًة من حساباتهم، وحوالي ثلث هؤالء % من  18، دفع  2021في البلدان النامية سنة  
البالغين فعل ذلك ألول مرة بعد بداية ظهور جائحة كورونا. كما ارتفعت نسبة البالغين الذين يسددون مدفوعات  

د مدفوعات  مليون بالغ في الهند بسدا  80رقمية للتجار بعد تفشي جائحة كورونا. فعلى سبيل المثال، قام أكثر من  
،  2021% من البالغين مدفوعات رقمية للتجار في  82رقمية للتجار ألول مرة أثناء الجائحة. وفي الصين، سدد  

%( فعلوا ذلك ألول مرة بعد بداية ظهور الجائحة. وفي البلدان النامية 11مليون بالغ )   100من بينهم أكثر من  
%،  20. ومن بين هذه النسبة البالغة  2021ية للتجار في  % من البالغين مدفوعات رقم20باستثناء الصين، سدد  

% من الذين قاموا بسداد  40% من البالغين، في المتوسط، فعلوا ذلك ألول مرة بعد بداية الجائحة، أو نحو  8هناك  
تماعي مدفوعات رقمية للتجار. وتشير هذه البيانات إلى الدور الذي لعبته القيود التي فرضتها الجائحة والتباعد االج
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 في تسريع وتيرة تبني المدفوعات الرقمية. 

على الرغم من النمو الواعد في ملكية الحسابات واستخدامها، فإن حوالي نصف البالغين فقط في البلدان  
يومًا في حالة مواجهتهم نفقات غير متوقعة،    30النامية استطاعوا الحصول على أموال إضافية في غضون  

 القلق الشديد حيال مجال واحد على األقل من مجاالت الضغوط المالية.وأحس نحو ثلثي البالغين ب 

يومًا دون    30% من البالغين في البلدان النامية من الحصول على أموال إضافية في غضون  55لم يتمكن سوى  
دات  % من البالغين في االقتصا30صعوبة كبيرة. وكان األصدقاء واألهل المصدر األول لألموال اإلضافية لنسبة  

النامية، لكن حوالي نصف هؤالء قالوا إنه سيصعب الحصول على المال. وعالوة على ذلك، كان النساء والفقراء  
أقل احتمااًل مقارنة بالرجال واألغنياء من حيث نجاحهم في الحصول على أموال إضافية، وأكثر احتمااًل مقارنة  

 لمصدر الذي يلجؤون إليه. بهم من حيث اعتمادهم على األصدقاء واألهل باعتبارهم ا

% من البالغين في البلدان النامية قلقين جدًا، على وجه الخصوص، بشأن تغطية نفقات الرعاية  50وكان نحو 
% منهم إن تكاليف الرعاية الصحية هي أكثر ما 36الصحية في حالة تعرضهم لمرض أو حادث خطير، وقال  

كان القلق بشأن الرسوم المدرسية أكثر شيوعًا منه في المناطق يثير قلقهم. وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،  
%  29% من البالغين قلقهم حيال ذلك، فيما شّكل هذا األمر أكبر شيء مثار قلق لنسبة  54األخرى، حيث أبدى  

%( من  30%( أو قلقهم إلى حد ما )52% من البالغين في االقتصادات النامية قلقهم الشديد )82منهم. وأبدى  
 رار األعباء المالية الناجمة عن جائحة كورونا.استم

بما في ذلك وسائل    -بإمكان الحكومات وأرباب العمل من القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية  
المساعدة على توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بين غير   -التكنولوجيا المالية  

 ز وتحسين البنية التحتية. المتعاملين مع البنوك بخفض الحواج

مليار شخص بقلة األموال، والمسافة التي   1.4دائمًا ما تعلل البالغون غير المتعاملين مع البنوك البالغ عددهم 
تفصلهم عن أقرب مؤسسة مالية، وعدم كفاية الوثائق، من ضمن األسباب الرئيسية لعدم امتالكهم حسابًا. ومع ذلك  

عض هذه الحواجز، وللبنية التحتية الداعمة دور هام تؤديه. فعلى سبيل المثال،  فهناك فرص واضحة للتصدي لب
يمكن االستفادة من الجهود العالمية الرامية إلى زيادة الوصول الشامل إلى األنظمة الموثوقة لتحديد الهوية والهواتف  

جب على األطراف الفاعلة الرئيسية  المحمولة لزيادة ملكية الحسابات للفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها. وي
في هذا المجهود، كالحكومات ومقدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية ومقدمي الخدمات المالية، أن  

يستثمروا أيضًا في اللوائح التنظيمية والحوكمة لضمان توفر وفعالية المنتجات اآلمنة وميسورة التكلفة والمريحة  
 ع البالغين في بلدانهم.وسهولة الوصول إليها لجمي

عن فرص جديدة لدفع عجلة    2021وعلى صعيد مماثل، تكشف نتائج مسح المؤشر العالمي للشمول المالي 
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الشمول المالي بزيادة ملكية الحسابات بين غير المتعاملين مع البنوك والتوسع في استخدام الخدمات المالية بين  
ة من المدفوعات الرقمية. فعلى سبيل المثال، هناك مئات الماليين من لديهم حسابات بالفعل، وخاصًة باالستفاد

من البالغين غير المتعاملين مع البنوك الذين استلموا مدفوعات نقدية، كاألجور أو التحويالت الحكومية أو حصيلة  
بلدان النامية، بيع السلع الزراعية. وتعد رقمنة بعض هذه المدفوعات وسيلة مؤكدة لزيادة ملكية الحسابات. وفي ال

% ممن يملكون حسابًا في مؤسسة مالية )باستثناء حسابات الخدمات المالية عبر  57أو    -% من البالغين  39فتح  
أول حساب لهم )باستثناء حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول( لدى إحدى    -الهاتف المحمول( 

 جور أو تلقي أموال من الحكومة. المؤسسات المالية، وذلك خصيصًا الستالم مدفوعات األ

قد ال يتمكن المستخدمون عديمو الخبرة المالية من االستفادة من ملكية الحساب إذا لم يكونوا يفهمون كيفية  
 استخدام الخدمات المالية بطريقة تعّظم المنافع وتتجنب مخاطر حماية المستهلك. 

لو فتحوا حسابًا )باستثناء حسابات الخدمات المالية عبر  قال نحو ثلثي البالغين غير المتعاملين مع البنوك إنهم  
الهاتف المحمول( في مؤسسة مالية، فلن يستطيعوا استخدامه دون مساعدة. ويقول ثلث أصحاب حسابات الخدمات  
المالية عبر الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء إنهم ال يستطيعون استخدام حسابات الخدمات المالية عبر  

اتف المحمول الخاصة بهم دون مساعدة أحد أفراد األسرة أو الوكيل. ويزداد احتمال احتياج النساء للمساعدة اله
نقاط مئوية مقارنة بالرجال.    5على استخدام حسابات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول الخاصة بهن بنسبة  

طلب المساعدة من أحد أفراد األسرة أو وكيل وربما يكون أصحاب الحسابات عديمو الخبرة الذين ُيضطرون إلى  
أشخاص بالغين   5مصرفي في استخدام الحساب أكثر عرضة لالستغالل المالي. وأيضًا فإن واحدًا من بين كل  

في البلدان النامية ممن يستلمون مدفوعات أجور في حساب قام بدفع رسوم غير متوقعة على المعاملة. وتشير هذه  
إلى أن عمالء الخدمات المالية األقل خبرة ربما يكونون أكثر عرضة لالحتيال. وبالتالي فهناك القضايا في مجموعها  

حاجة إلى ضخ استثمارات في تعليم مهارات الحساب واإللمام باألدوات المالية، وتصميم المنتجات على نحو يراعي 
للمستهلكين لضمان استفادة العمالء من أنماط استخدام العمالء وقدراتهم، فضاًل عن اإلجراءات الوقائية القوية 

 إمكانية الحصول على الخدمات المالية وبناء ثقة الجمهور في النظام المالي. 
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