قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي | 2017
في عام  ،2011د َّ
شن البنك الدولي-بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس -قاعدة
بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التي تُعد أشمل قاعدة بيانات في العالم عن
كيفية قيام البالغين باالدخار واالقتراض وسداد المدفوعات وإدارة المخاطر المالية.
وتغطي قاعدة البيانات هذه ،التي تعتمد على بيانات المسوح االستقصائية التي يتم
جمعها بالتعاون مع مؤسسة جالوب ، Gallupأكثر من  140بلدا ً حول العالم.
وأعقبت الجولة األولى من المسوح االستقصائية جولة ثانية في عام  2014وأخرى
ثالثة في عام .2017
وتشتمل قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام  ،2017التي ُج ِمعت
باستخدام مسوح استقصائية ممثلة على المستوى الوطني شملت ما يزيد عن 150
ألف بالغ في سن  15عاما وما فوقها في أكثر من  140بلداً ،على مؤشرات محدَّثة
عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها.
وتحتوي أيضا ً على بيانات إضافية عن استخدام التكنولوجيا المالية ،بما في ذلك
استخدام الهواتف المحمولة واإلنترنت إلجراء المعامالت المالية .وتُظهر البيانات
وجود فرص لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بين َمن ليست لديهم
حسابات مصرفية ،وكذلك تشجيع زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية بين من
يمتلكون حسابات.
وقد أصبحت قاعدة البيانات هذه ركيزة أساسية للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز
الشمول المالي .وباإلضافة إلى االستشهاد بها على نطاق واسع من جانب الباحثين
والعاملين في مجال التنمية ،تُستخدَم قاعدة البيانات هذه لتتبع مدى التقدُّم نحو تحقيق
هدف البنك الدولي المتعلق بتحقيق الشمول المالي بحلول عام  2020وكذلك أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يستخلص هذا العرض العام النتائج الرئيسية من كل فصل من الفصول الستة للتقرير
الرئيسي عن قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام  .2017ويمكن
االطالع على قاعدة البيانات ،والنص الكامل للتقرير ،والبيانات األساسية لجميع
األشكال على مستوى كل بلد  -إلى جانب االستبيان ومنهجية المسح والمواد األخرى
ذات الصلة -على هذا الموقع:
http://www.worldbank.org/globalfindex
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تمهيد
بالنسبة لمن ت ز
ش
(المؤ�
المال
يل�مون منا بتعزيز
المال ف ،تُعد قاعدة البيانات العالمية للشمول ي
الشمول ي
أ
أ
ث
القيمة هذه صورة
المال) هي الداة الك� قيمة ي� هذا الشأن .وتقدم قاعدة البيانات ِّ
العالمي للشمول أ ي
ف
التقدم الذي حققناه ي� توسيع نطاق الحصول عىل الخدمات
دقيقة ومتعددة البعاد لما وصلنا إليه ومدى ُّ
أ
ت
ال� يحتاج إليها الناس لحماية أنفسهم من الضيق والمشقة واالستثمار ف ي� مستقبلهم.
المالية الساسية ي
ش
المال لعام  :2017قياس مستوى الشمول
ويعرض تقرير “قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
المال وثورة التكنولوجيا المالية” بعض النتائج الرئيسية من قاعدة البيانات هذه ،إىل جانب أفكار
ي
البالغ� ف� ث
ين
أك� من  140بلداً من امتالك حسابات مرصفية والقيام بسداد
ُّن
ك
تم
كيفية
عن
تفصيلية
ي
ت
واالق�اض وإدارة المخاطر المالية .وكما تُظهر البيانات ،فإن لكل بلد نجاحاته
المدفوعات واالدخار
ت
ز
ن
تأث� ما تحققه
بالشمول
يتعلق
فيما
وتحدياته وفرصه
وتب� مجموعة م�ايدة من البحوث ي
المالِّ .ي
ي
ف
الجنس�.ن
ن
تقدم ي� تحقيق أولويات مهمة مثل الحد من الفقر والجوع وعدم المساواة يب�
البلدان من ُّ
ي
العضاء ف� أ
وحالياً ،تستخدم الدول أ
ش
المال لتتبع ما
للشمول
العالمي
المؤ�
بيانات
المتحدة
مم
ال
ي
ي
تقدم نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
تحقق من ُّ
ش
المال .وبدأت هذه الجهود،
وقد اعتمدت ع�ات الحكومات الوطنية سياسات لتوسيع نطاق الشمول ي
ت
ش
المؤ� أن نسبة
تؤ� ثمارها .وتكشف البيانات الجديدة لهذا
ي
وغ�ها من الجهود العالمية والوطنية ،ي
ين
البالغ� الذين يمتلكون حسابات تبلغ حالياً  %69عىل مستوى العالم ،أي بزيادة قدرها سبع نقاط
الرقام أن  515مليون بالغ تمكَّ نوا من االستفادة من أ
وتع� هذه أ
ن
الدوات المالية.
مئوية منذ عام  .2014ي
بإجمال ملكية الحسابات تواصل مسارها التصاعدي الذي نشاهده
وال تزال أرقام عام  2017المتعلقة أ ي
ش
المال بواقع  18نقطة مئوية منذ
منذ إصدار قاعدة بيانات هذا المؤ� لول مرة -ارتفاع نسبة الشمول ي
عام  2011حيث كانت نسبة امتالك الحسابات تبلغ .%51
ش
المال لعام  2017استمرار التطور ف ي� هذا الشأن .فما تحقق
وتعكس بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
تقدم مؤخراً كان مدفوعا بأنظمة الدفع الرقمي والسياسات الحكومية وإصدار جيل جديد من
من ُّ
ت
ت
والن�نت.
ال� يمكن الوصول إليها من خالل الهواتف المحمولة إ
الخدمات المالية ي
وقد ثبتت قدرة التكنولوجيا المالية عىل توسيع نطاق الحصول عىل الحسابات واستخدامها بصورة ث
أك�
ين
البالغ� حسابات مالية بع� الهاتف
إقناعاً ف ي� منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حيث يمتلك حالياً  %21من
المحمول ،وهي تقريباً ضعف النسبة ف� عام  2014والنسبة أ
العىل عن أي منطقة ف ي� العالم .ورغم تركُّز
ي
الخدمات المالية بع� الهواتف المحمولة ف ي� ش�ق أفريقيا ،فإن تحديث عام  2017يُظهر أن هذه الخدمات
ش
انت�ت ف ي� غرب أفريقيا وخارجه.
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ين
البالغ� بإرسال أو
وتُحدث التكنولوجيا الرقمية تحوال ً ف ي� خريطة أنظمة الدفع .فعالمياً ،قام  %52من
تلقي مدفوعات رقمية ف� العام ض
الما� ،مقابل  %42ف ي� عام  .2014وقد دخلت المؤسسات التكنولوجية
ي
ي
ف
المال ،مستفيد ًة من المعرفة المتعمقة بالعمالء لتقديم طائفة واسعة من الخدمات
العمالقة ي� المجال ي
ف
ت
ال� تُجرى بع� منصاتها التكنولوجية زيادة استخدام الحسابات ي� البلدان
المالية .وتس ِّهل عمليات الدفع ي
ت
الصاعدة الرئيسية مثل ي ن
مالك الحسابات الهواتف المحمولة أو إالن�نت
الص� ،حيث يستخدم  %57من ي
ف
ف ي� عمليات ش
الفوات� ،وهي تقريباً ضعف النسبة ي� عام .2014
ال�اء أو دفع
ي
التقدم ف ي� مساعدة النساء عىل الحصول عىل الخدمات المالية .فقبل ثالث سنوات
وتحقق قدر من ُّ
ن
ف ي� الهند ،كان احتمال امتالك الرجال حسابات مرصفية تزيد بواقع  20نقطة مئوية منها يب� النساء.
ين
وحالياً ،تقلصت الفجوة ي ن
الجنس� ف ي� الهند إىل  6نقاط مئوية ،وذلك بفضل مساعي الحكومة القوية
ب�
ال ت
لك�ونية.
لزيادة امتالك الحسابات المرصفية من خالل بطاقات تحديد الهوية بالبصمة إ
كث�اً عن الرجال ف ي� معظم بلدان العالم .فعالمياً ،يمتلك  %65من النساء
ومع ذلك ،ال تزال النساء متخلفة ي
ت
تغي�
ال� بواقع سبع نقاط مئوية لم يطرأ عليها أي ي
حسابات مرصفية مقابل  %72من الرجال ،وهذه الفجوة ي
اح أخرى لم تتحقق فيها المساواة ف ي� امتالك الحسابات المرصفية .ولم
تقريباً منذ عام .2011أ وهناك نو ٍ
تتحسن الفجوة ي ن
ب� الغنياء والفقراء منذ عام  :2014نسبة امتالك الحسابات أعىل بواقع  13نقطة مئوية
َّ
أ
أ
ف
ن
ن
ين
ين
البالغ�
ب�
المنتم� لغ�  %60من الأرس المعيشية ي� البلدان مقارنةً بمن ينتمون لفقر  %40من الأرس
ي
بكث� مقارنةً
المعيشية .وال يزال سكان المدن يستفيدون من إمكانية الحصول عىل التمويل عىل نطاق أوسع ي
ف
بالقرى .ففي ي ن
المال الرسمي.
الص� ،مازال هناك نحو  200مليون بالغ ي� المناطق الريفية خارج نطاق النظام ي
أ
ش
المال.
وستكون لمواصلة أإ�اك مؤسسات العمال أهمية بالغة إلطالق الفرص لتوسيع نطاق الشمول ي
وتدفع ش
ال�كات الجور نقداً إىل نحو  230مليون بالغ ال يمتلكون حسابات مرصفية عىل مستوى
أ
فالتحول إىل دفع الجور ت
ين
العامل� عىل االنضمام إىل
إلك�ونياً يمكن أن يساعد هؤالء
وبالتال
العالم،
ُّ
ي
ت
تقدم :عالمياً،
المال الرسمي .وتتيح الهواتف المحمولة إ
والن�نت أيضاً فرصا قوية لتحقيق ُّ
النظام ي
ن
المحروم� من الخدمات المالية بالفعل هواتف محمولة ،ويُتاح لنحو  480مليوناً
يمتلك مليار بالغ من
ي
بال تن�نت.
إمكانية االتصال إ
النمائية يجب عليها جميعاً زيادة ت
ال� ي ز
ك� عىل استخدام
لكن القطاع الخاص والحكومات والمنظمات إ
الحسابات المرصفية ،وهو ما ظل محصوراً ف� االدخار ت
واالق�اض .فبدون استخدام الناس لحساباتهم
ي
تأث� عملنا.
بصورة نشطة ،سيضيع ي
المؤ� العالمي للشمول المال مورداً ال ن
ش
غ� عنه لمن يعملون منا عىل زيادة
وتُعد قاعدة بيانات
ي
ت
ن
ش
أتوجه
وإن� فخورة
المال ،كما َّ
بمشارك� مع فريق المؤ� العالمي للشمول ي
ي
شمول هذه الخدمات .ي
الدول ومؤسسة بيل ومليندا جيتس عىل مساندة هذه
بالبنك
التنمية
بالشكر إىل مجموعة بحوث
ي
أ
المبادرة بالغة أ
ف
الهمية .وآمل أن تستمر الحكومات ومؤسسات العمال وأنصار التنمية ي� االستنارة
ش
المال وثورة
المال لعام  :2017قياس مستوى الشمول ي
بتقرير “قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
التكنولوجيا المالية” وما به من معلومات ِّقيمة ت ز
بال�امن مع مضاعفة جهودنا الرامية إىل تعميق شمول
هذه الخدمات.
جاللة الملكة ماكسيما ملكة هولندا
المستشارة الخاصة للأ ي ن
م� العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية
ش
ش
المال
والرئيسة الفخرية لل�اكة العالمية لمجموعة الع�ين من أجل الشمول ي
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شكر وتقدير

ش
المال لعام  2017فريق التمويل وتنمية القطاع الخاص
أعد قاعدة بيانات المؤ� العالمي الشمول ي
ش
ديم�جوتش-كونت
آسل ي
بمجموعة بحوث التنمية ،وهو فريق تقوده ليورا كالبر ويعمل تحت إ�اف ي
ويضم كال ً من سنية أنصار ،وجيك هيس ،وديكشا كوكاس ،وأدريان سيجريد الرسون ،ودوروث
سينجر .وتم تنفيذ هذا العمل تحت إدارة شانتايانان ديفاراجان .ويعرب الفريق عن امتنانه لما تلقاه
من تعليقات جوهرية ف ي� مختلف مراحل هذا ش
الم�وع من جانب كل من تيتو كورديال ،وروبرت كول،
ن
أتامتشاندا� ،والزمالء
ولوريتا مايكلز ،وسيباستيان-إيه مولينوس ،وسيال بازارباسيوجلو-دوتز ،وماهيش
ي
الدول ف ي� مكتب نائب الرئيس القتصاديات التنمية ومجموعة الممارسات العالمية المعنية
بالبنك
ي
ف
ن
العامل� ي� مؤسسة بيل ومليندا جيتس ،وتحالف
بالتمويل والقدرة عىل المنافسة واالبتكار ،وكذلك
ي
أفضل من النقد ،والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،والجمعية الدولية لشبكات الهاتف
ش
المحمول ،ش
المال ،ومكتب المستشارة الخاصة
وال�اكة العالمية لمجموعة الع�ين من أجل الشمول ي
لأ
للأ ي ن
م� العام ل مم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية .ويعرب الفريق عن امتنانه
ف
أيضاً لمؤسسة جلوب إلجرائها المسوح االستقصائية بشكل ممتاز ومساندتها ي� هذا الشأن ،وذلك
ونيل إسيبوفا.
تحت توجيه جون كليفتون وجو ي
دال وبدعم من سينثيا إنجليش ي
ويتوجه الفريق بشكر خاص إىل مؤسسة بيل ومليندا جيتس عىل ما قدمته من مساندة مالية أتاحت
َّ
جمع هذه البيانات ش
ون�ها.
ويت� من مجموعة بيانات التنمية التابعة للبنك
وقام بإنشاء الخرائط طارق أفضل خوخر وأندرو مايكل ب ي
الدول إرشادات حول إنشاء الخرائط.
بالبنك
بونانس من وحدة تصميم الخرائط
وقدم برونو
الدولَّ .
ي
ي
ي
ف
نز
وتوىل إدارة أعمال التصميم والتنضيد فريق ي� كوميونيكيش� ديفلوبمنت إنكوربوريتيد بقيادة بروس
روس-الرسن .وقام هانك إيزاك من ش�كة  495ديجيتال بتصميم الغالف .كما قدمت أليسون ت
س�ونج
ت
(المش�يات) وسوزان جراهام (مديرة المشاريع).
وضم فريق إالنتاج باتريشيا كاتاياما
مساعدة تحريريةَّ .
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ش
المال
نبذة عن قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ف
ش
المؤ�
الدول – بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس – قاعدة بيانات
دشن البنك
ي� عام َّ ،2011
ي
ف
البالغ� باالدخار ت
ت
ين
واالق�اض
ال� تُعد أشمل قاعدة بيانات ي� العالم عن كيفية قيام
العالمي للشمول ي
المال ي
ت
ال� تعتمد عىل بيانات المسوح
هذه،
البيانات
قاعدة
وتغطي
المالية.
المخاطر
وإدارة
وسداد المدفوعات
ي
ث
ت
ال� يتم جمعها بالتعاون مع مؤسسة جالوب “ ،”Gallupأك� من  140بلداً حول العالم.
االستقصائية ي
أ
ف
ف
وأعقبت الجولة الوىل من المسوح االستقصائية جولة ثانية ي� عام  2014وأخرى ثالثة ي� عام .2017
ت
ش
ال� ُج ِمعت باستخدام مسوح
وتشتمل قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
المال لعام  ،2017ي
أ
ف
ن
الوط� شملت ما يزيد عن  150ألف بالغ ي� سن  15عاما عىل القل
استقصائية ممثلة عىل المستوى
ي
ث
بأك� من  140بلداً ،عىل ش
وغ�
محدثة عن إمكانية الحصول عىل الخدمات المالية الرسمية ي
مؤ�ات َّ
ف
الرسمية واستخدامها .وتحتوي أيضاً عىل بيانات إضافية عن استخدام التكنولوجيا المالية ،بما ي� ذلك
وال تن�نت إلجراء المعامالت المالية .وتُظهر البيانات وجود فرص لتوسيع
استخدام الهواتف المحمولة إ
نطاق الحصول عىل الخدمات المالية ي ن
ب� َمن ليست لديهم حسابات ،وكذلك تشجيع زيادة استخدام
الخدمات المالية الرقمية ي ن
ب� من يمتلكون حسابات.
وقد أصبحت قاعدة البيانات هذه ي ز
المال .
رك�ة أساسية للجهود العالمية الرامية فإىل تشجيع الشمول ي
ين
ين
والعامل� ي� مجال التنمية ،تُستخدم
الباحث�
وبالضافة إىل االستشهاد بها عىل نطاق واسع من جانب
إ
المال بحلول
بالشمول
المتعلق
الدول
البنك
هدف
تحقيق
نحو
م
التقد
لتتبع
هذه
البيانات
قاعدة
ُّ
ي
ي
عام  2020وأهداف أ
المم المتحدة للتنمية المستدامة.
ئيس عن
يستخلص هذا العرض العام النتائج الرئيسية من كل فصل من الفصول الستة للتقرير الر ي
قاعدة بيانات ش
المال لعام  .2017ويمكن االطالع عىل قاعدة البيانات ،والنص
المؤ� العالمي
للشمول ي
أ
أ
الكامل للتقرير ،والبيانات القُطرية الساسية لجميع الشكال – إىل جانب االستبيان ومنهجية المسح
والمواد أ
الخرى ذات الصلة – عىل هذا الموقع .http://www.worldbank.org/globalfindex
ف
مرجحة حسب تعداد السكان .وال تشمل
جميع المتوسطات إالقليمية والعالمية الواردة ي� هذه المطبوعة َّ
الدول).
المتوسطات إالقليمية سوى البلدان النامية (البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حسب تصنيف البنك ي
ش
كالتال:
المال لعام  2017هو ي
االستشهاد المرجعي لقاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ث
ودورو� سينجر ،وسنية أنصار ،وجيك هيس .2018 .قاعدة بيانات
آسل ،وليورا كالبر،
ي
ي
ديم�جوتش-كونت ،ي
ش
المال وثورة التكنولوجيا المالية .واشنطن
الشمول
قياس
:2017
لعام
المال
للشمول
العالمي
المؤ�
ي
ي
الدول.
العاصمة :البنك ي
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عرض عام
ف
الفالت من براثن
يمكن أن تساعد الخدمات المالية ي� دفع عجلة التنمية .فهي تساعد الناس عىل إ
أ
الفقر من خالل تسهيل االستثمار ف ي� قطاعات الصحة والتعليم وأنشطة العمال.كما أنها تس ِّهل إدارة
أ
ت
ال� يمكن أن تدفع الأرس إىل هاوية
الزمات المالية الطارئة ،مثل فقدان العمل أو ضعف المحصول ،ي
ت
ال� يمكن أن تقوم بهذه
الفاقة والعوز .ويفتقر العديد من الفقراء حول العالم إىل الخدمات المالية ي
أ
الوظائف ،مثل الحسابات المرصفية والمدفوعات الرقمية .وبدال ً من ذلك ،يعتمدون عىل الموال
ت
الدول تعزيز الشمول
ال� يمكن أن تكون يغ� آمنة وصعبة ف ي� إدارتها .ولهذا ،جعل البنك
ي
النقدية ي
أ
المال ،أي إتاحة الحصول عىل الخدمات المالية الرسمية واستخدامها ،من الولويات الرئيسية.
ي

المال للتنمية
أسباب أهمية الشمول ي
تز
المال،
تكشف مجموعة م�ايدة من البحوث أن هناك منافع إنمائية عديدة يمكن تحقيقها من الشمول ي
السيما من استخدام الخدمات المالية الرقمية بما فيها الخدمات المالية بع� الهواتف المحمولة،
وغ�ها من تطبيقات التكنولوجيا المالية .ورغم تفاوت الشواهد إىل حد ما ،فإنه ت
ح�
وبطاقات الدفع ،ي
ت
تش� غالباً إىل إمكانية تحقيق نتائج أفضل من خالل إيالء
ال� لم تتوصل إىل نتائج إيجابية ي
الدراسات ي
كب� لالحتياجات المحلية.
اهتمام ي
المال  .فعىل سبيل المثال ،أظهرت دراسات أن
ويمكن تحقيق منافع واسعة النطاق من الشمول ي
للمستخدم� بحفظ أ
ت
ين
الموال وتحويلها من خالل
ال� تسمح
الخدمات المالية بع� الهاتف
المحمول ،ي
ف
ن
وبالتال تحد من الفقر .وتوصلت
تحس� إمكانات كسب الدخل،
الهاتف المحمول ،يمكن أن تساعد ي�
ي
ي
ف
كب�ة ،السيما للنساء .فقد مكَّن
دراسة ي� كينيا إىل أن إتاحة الحصول عىل هذه الخدمات حققت منافع ي
ال� تعولها نساء من زيادة مدخراتها ث
ت
الخمس ،وسمح لنحو  185ألف امرأة تب�ك
بأك� من ُ
ذلك الأرس ي
العمل بالزراعة وإنشاء مشاريع أو أنشطة لتجارة التجزئة ،وساعد ف� تقليص نسبة الفقر المدقع يب�ن
ي
هذه الأرس المعيشية بواقع .%22
ويمكن للخدمات المالية الرقمية أن تساعد الناس أيضاً عىل إدارة المخاطر المالية من خالل تسهيل
ف أ
أ
أ
أ
ف
و� كينيا ،توصل باحثون إىل أنه
جمع الموال من الصدقاء والقارب البعيدين ي� الوقات الصعبة .ي
عند حدوث انخفاض يغ� متوقع ف ي� الدخل ،لم يقم مستخدمو الخدمات المالية بع� الهاتف المحمول
ين
المستخدم� ومن يعانون من ضعف إمكانية الوصول إىل
النفاق عىل أرسهم ،فيما قام يغ�
بتقليص إ
أ
ت
شبكة هذه الخدمات بخفض ت
مش�ياتهم من الغذاء والمواد الخرى بنسبة ت�اوح من  %7إىل .%10
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وبالضافة إىل ذلك ،يمكن أن تقلل الخدمات المالية الرقمية من تكلفة استالم المدفوعات .ففي
إ
ف
العانات
برنامج للإغاثة مدته خمسة أشهر ي� النيجر ،أدى
التحول إىل إرسال الدفعة الشهرية من إ
ُّ
توف�  20ساعة ف ي� المتوسط عىل
االجتماعية الحكومية بع� الهواتف المحمولة ،بدال ً من دفعها نقداً ،إىل ي
إجمال مدة االنتقال واالنتظار الستالم الدفعات.
المستفيدين ،وهي
ي
النفاق عىل ض
ال�وريات .فبعد
ويمكن أن تساعد الخدمات المالية الناس عىل تراكم المدخرات وزيادة إ
البائع� أ
ين
بالسواق ف ي� كينيا ،السيما النساء ،بحسابات ادخار ،ارتفعت مدخراتهم وزاد استثمارهم
تزويد
أ
ف
ت
ال� تعولها نساء ي� نيبال عىل الغذية المغذية (اللحوم
الأرس
إنفاق
اد
ز
و
.%60
بواقع
مشاريعهم
ف ي�
ي
أ
والسماك) بنسبة  %15وعىل التعليم بنسبة  ،%20وذلك بعد حصولهم عىل حسابات ادخار مجانية.
وارتفع إنفاق المز ي ن
ارع� ف ي� مالوي ،الذين كانوا يودعون مكاسبهم ف ي� حسابات لالدخار ،عىل المعدات
الزراعية بنسبة  %13كما زادت قيمة محاصيلهم بواقع .%15
ويحسن
فالتحول من المدفوعات النقدية إىل الرقمية يمكن أن يحد من الفساد
وبالنسبة للحكومات،
ُّ
ِّ
أ
ف
ترسب الموال المخصصة للمعاشات التقاعدية بواقع
مستوى الكفاءة .ي
و� الهند ،انخفضت نسبة ُّ
ال ت
لك�ونية
 2.8( %47نقطة مئوية) عندما تم سداد هذه المدفوعات من خالل بطاقات ذكية بالبصمة إ
ف
و� النيجر ،أدى توزيع التحويالت االجتماعية بع� الهواتف المحمولة ،وليس
بدال ً من تسليمها نقداً .ي
العانات بنسبة .%20
نقداً ،إىل تقليص التكلفة
المتغ�ة إلدارة هذه إ
ي ِّ

استمرار تزايد امتالك الحسابات المرصفية
ش
المال أن  515مليون بالغ ف ي� مختلف أنحاء العالم
تُظهر قاعدة بيانات
المؤ� العالمي للشمول ي
ف
ش
قد فتحوا حسابات إما ي� مؤسسات مالية أو من خالل �كات تقديم الخدمات المالية بع� الهاتف
ب� عامي  2014و .2017ن
المحمول ف� ت
ين
الف�ة ي ن
البالغ� يمتلكون حالياً حسابات،
ويع� ذلك أن  %69من
ي
ي
ف
ف
ف
ين
البالغ�
و� البلدان مرتفعة الدخل ،يمتلك  %94من
مقابل  %62ي� عام  2014و %51ي� عام  .2011ي
حسابات ،مقابل  %63ف ي� البلدان النامية .وهناك أيضا تفاوت واسع النطاق ف ي� ملكية الحسابات من بلد
آلخر (الخريطة .)1
والغالبية العظمى من مالك الحسابات لديهم حسابات إما ف� البنوك أو مؤسسات التمويل أ
الصغر
ي
ي
أو أي نوع آخر من المؤسسات المالية المنظَّمة .وتُعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي المنطقة
ت
ين
البالغ� ممن لديهم حسابات مالية بع� الهاتف المحمول عن  .%10وكان
ال� تزيد فيها نسبة
الوحيدة ي
ف
ذلك موجوداً أيضاً ي� عام  .2014ففي ذلك الوقت ،كانت ش�ق أفريقيا مركزاً للخدمات المالية بع�
انت�ت منذ ذلك ي ن
الهاتف المحمول ف ي� المنطقة .لكن الحسابات المالية بع� الهاتف المحمول ش
الح�
ين
البالغ� الذين لديهم هذه
إىل أنحاء جديدة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (الخريطة  .)2فنسبة
الحسابات تجاوزت حالياً  %30ف ي� كوت ديفوار والسنغال و  %40ف ي� الجابون.
ش
وانت�ت الحسابات المالية بع� الهاتف المحمول أيضاً ف ي� بلدان خارج منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ن
البالغ� الذين
ففي بعض البلدان من بينها بنجالديش وإيران ومنغوليا وباراجواي ،وصلت نسبة
ي
يمتلكون حسابات مالية بع� الهاتف المحمول إىل نحو  %20أو ث
أك�.
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الخريطة 1

ف
ين
مرص�
البالغ� حول العالم لديهم حساب
ا ْل َي ْو َم  ،%69من
ي
ف
ن

مرص�2017 ،
البالغ� ممن لديهم حساب
نسبة
ي
ي

19–0

39–20
64–40

89–65
100–90

ال توجد بيانات

ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي

الخريطة 2

حسابات الهاتف المحمول ش
انت�ت عىل نطاق واسع ف ي� أفريقيا جنوب الصحراء منذ 2014

بالغون لديهم حسابات عىل الهاتف المحمول ()%

2017

2014

9–0
19–10
29–20
39–30
100–40

ال توجد بيانات

ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
مالحظة :البيانات المعروضة عن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء فقط.
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الشكل 1

ين
الفجوة ي ن
الجنس� ف ي� ملكية الحسابات المرصفية قائمة ف ي� البلدان النامية
ب�

ف
مرص� ()%
بالغون لديهم حساب
ي

100

البلدان المرتفعة الدخل

80
60

البلدان النامية

40

استمرار التفاوت ف ي� ملكية الحسابات المرصفية
ت
ح� مع استمرار تزايد امتالك الحسابات ،ال يزال التفاوت قائماً.
فهناك  %72من الرجال يمتلكون حسابات ،مقابل  %65من
ين
النساء .وهذه الفجوة ي ن
الجنس� وهي بواقع  7نقاط مئوية
ب�
ف
ف
و� البلدان النامية،
كانت موجودة أيضاً ي� عامي  2014و .2011ي
تغي� عىل هذه الفجوة حيث ال تزال بواقع  9نقاط
لم يطرأ أي ي
مئوية (الشكل .)1

ال ثك� ثراء والفئات أ
ب� الفئات أ
ولم تضيق الفجوة ي ن
الشد فقراً .فمن
20
ً
ف
المنتم� أل ن
ين
ين
غ�  %60من الأرس المعيشية ي� البلدان ،يمتلك
ب�
0
البالغ� حسابات .لكن ي ن
ين
2011
2014
2017
ب� من ينتمون ألفقر  %40من
 %74من
ين
النساء
الرجال
البالغ� حسابات ،مما يخلق فجوة
الأرس ،ال يمتلك سوى  %61من
ش
ف
المال.
المؤ� العالمي للشمول
المصدر :تقرير قاعدة بيانات
ي
عالمية بواقع  13نقطة مئوية .وهذا الفارق متشابه ي� البلدان
تتغ� هذه الفجوة بشكل ملموس منذ عام .2014
النامية ،كما لم أ ي َّ
شخاص أ
ين
وملكية الحسابات أقل أيضاً ي ن
القل تعليماً ،ومن هم خارج قوة العمل.
البالغ� الشباب ،وال
ب�
لكن الصورة ليست قاتمة تماماً .ولننظر إىل الهند حيث تدفع الحكومة بقوة نحو زيادة امتالك
ال ت
لك�ونية ،وهو ما ساعد ف� تضييق الفجوة ي ن
ب�
الحسابات من خالل بطاقات تحديد الهوية بالبصمة إ
ي
ن أ
الجنس� وكذلك ي ن
ين
كب�ة
ب�
البالغ� الغنياء والفقراء .وهناك بلدان نامية عديدة ال توجد بها فجوات ي
ي
أ
ن
ن
ين
رجنت� وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
ب�
الجنس� ،من بينها ال ي
ي

من ال يزالون بال حسابات مرصفية -وأسباب ذلك
عالمياً ،مازال هناك نحو  1.7مليار بالغ ال يمتلكون حسابات ،أي ليست لديهم حسابات ف ي� مؤسسات
مالية أو من خالل ش�كات تقديم الخدمات المالية ع� الهاتف المحمول .أ
ين
البالغ� تقريباً
ولن عموم
ب
ين
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات
يمتلكون حسابات ف ي� البلدان مرتفعة الدخل ،فإن جميع
يعيشون ف ي� العالم النامي .وبالفعل ،يعيش قرابة النصف ف ي� سبعة بلدان نامية فقط هي :بنجالديش،
ين
ونيج�يا ،وباكستان (الخريطة .)3
والص� ،والهند ،وإندونيسيا ،والمكسيك،
ي
ين
كب�ة
إجمال
يمثل النساء  %56من
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات مرصفية .وتمثل النساء نسبة ي
ي
ف
ت
ن
ين
البالغ� الذين
صغ�ة من
البلدان
�
مرصفية
حسابات
ب� َمن ال يمتلكون
ي
ال� ال توجد بها سوى نسبة ي
ي
ي
ف
ت
ال يملكون حسابات مرصفية ،مثل ي ن
ال� تصل بها هذه النسبة إىل
الص� والهند ،وكذلك ي� البلدان ي
النصف أو ث
أك� مثل بنجالديش وكولومبيا.
ويشكِّل الفقراء أيضا نسبة يغ� متكافئة ممن ليست لديهم حسابات مرصفية .وعالمياً ،ينحدر نصف
ين
البالغ� الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية من أفقر  %40من الأرس ف ي� بلدانهم ،فيما ينتمي النصف
أ
آ
ت
ن
ن
ال� ال يمتلك فيها
الخر لغ�  %60من الأرس .لكن هذا النمط متفاوت فيما يب� البلدان .ففي البلدان ي
البالغ� أو ث
ين
الفق�ة أو الغنية متساوية.
نصف
أك� حسابات مرصفية ،يكون احتمال انتمائهم للأرس ي
ف
ت
ت
المالك�ن
ن
ال� ت�اوح فيها هذه النسبة يب� نحو  20و %30فقط ،فإن احتمال انتماء يغ�
ي
لكن ي� البلدان ي
بكث�.
أك� ي
للحسابات المرصفية إىل الفقراء تكون ب
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الخريطة 3

ف
مرص�
عالميا 1.7 ،مليار بالغ ليس لديهم حساب
ي
ف

مرص�2017 ،
بالغون لديهم حساب
ي

 1مليون
  10
ماليںى
 100مليون
 200مليون
ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ف
ت
ين
مرص� عن 5%
البالغ� بدون حساب
ال� تقل نسبة
ي
مالحظة :البيانات يغ� معروضة للبلدان ي

للبالغ� الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية يكون منخفضاً عىل أ
ين
الرجح .ففي
والمستوى التعليمي
ئ
ت
ن
االبتدا� أو أقل .وتق�ب
التعليم
عىل
إال
البالغ�
مجموع
نصف
نحو
يحصل
العالم النامي ،لم
ي
ي
ث
ن
ن
النسبة من ي ن
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات مرصفية ،فيما حصل أك� من ثلثهم
الثلث� يب�
ي
بقليل عىل التعليم الثانوي وما بعد الثانوي.
يقل احتمال عدم امتالك حسابات مرصفية ي ن
ب� َمن هم ضمن القوى العاملة النشطة .ورغم أن نحو
ين
ن
البالغ� الذين ال يملكون
البالغ� ف ي� العالم النامي خارج قوة العمل ،فإن  %47من
 %37من مجموع
ي
ن
حسابات مرصفية هم خارج قوة العمل كذلك .ومن يب� هؤالء ،يكون احتمال وجود النساء خارج قوة
أك� مقارنةً بالرجال.
العمل ب
ئ
االستقصا� لقاعدة بيانات
إللقاء الضوء عىل أسباب عدم امتالك حسابات مرصفية ،اشتمل المسح
ي
للبالغ� ممن ليست لديهم حسابات �ف
ين
ش
المال لعام  2017عىل سؤال
المؤ� العالمي
ي
للشمول ي
أ
أ
مؤسسات مالية عن السباب وراء ذلك .وذكر معظمهم ي ن
سبب� .وكان السبب ال ثك� شيوعاً هو أنهم ال
أ
يمتلكون أمواال ً تستدعي استخدام حساب .وقد أشار ثلثان إىل ذلك باعتباره أحد السباب وراء عدم
امتالك حساب ف ي� مؤسسة مالية ،فيما أشار الخمس تقريباً إليه باعتباره السبب الوحيد .وأشار نحو ربع
من أجابوا عىل هذا السؤال إىل التكلفة وبُعد المسافة ،وأفادت نسبة مماثلة أنهم ال يمتلكون حساباً
أ
ف
ين
البالغ� ممن ال يملكون
و� المقابل ،أشار نحو خمس
لن أحد أفراد الأرسة لديه حساب بالفعل .ي
ف
ف
المال ،فيما أشار  %6إىل
حسابات ي� مؤسسات مالية إىل نقص المستندات وانعدام الثقة ي� النظام ي
شواغلهم الدينية.
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كيف يقوم الناس بسداد المدفوعات وتلقيها
يقوم معظم الناس بسداد المدفوعات ،مثل تلك الخاصة بفوات� المرافق ،أو إرسال أ
الموال إىل
ي
أ
ذويهم ف ي� جزء آخر من البالد .ويتلقى معظمهم المدفوعات مثل الجور أو التحويالت الحكومية.
ئ
ش
المال لعام  2017عىل سؤال
االستقصا�
وقد اشتمل المسح
ي
لقاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
أ
ت
ال� يسددها الشخاص ويتلقونها وكيفية إجرائهم لهذه المعامالت-باستخدام
عن أنواع المدفوعات ي
حساب أم نقداً.

المدفوعات من الحكومة
ين
البالغ� مدفوعات من الحكومة– سواء أجور القطاع العام أو معاشاته
عالمياً ،يتلقى نحو ربع
(العانات االجتماعية مثل الدعم ،أو إعانات البطالة ،أو مدفوعات
التقاعدية أو التحويالت الحكومية إ
ف
ين
البالغ� تلك المدفوعات؛
الطبية).و� البلدان عالية الدخل ،يتلقى  %43من
النفقات التعليمية أو
ي
الشد فقراً ،فإن معظم أ
وتصل هذه النسبة إىل النصف ف� البلدان النامية .وفيما عدا البلدان أ
الشخاص
ي
الذين يحصلون عىل مدفوعات من الحكومة يتلقونها ف ي� حسابات مرصفية.

المدفوعات الخاصة بالعمل
أ
ش
بالضافة إىل
المال أيضاً مدفوعات الجور بالقطاع الخاص إ
تغطي بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
يغ�ها من المدفوعات الخاصة بالعمل ،مثل مدفوعات بيع المنتجات الزراعية .وعالمياً ،يحصل %28
ين
ين
البالغ� ف ي� البلدان مرتفعة الدخل و %24ف ي�
البالغ� عىل أجور من القطاع الخاص  %46-من
من
ف
ف
ن
البالغ� هذه المدفوعات ي� حسابات
النامية.و� البلدان مرتفعة الدخل ،يتلقى معظم
البلدان
ي
ي
مرصفية ،فيما ال يقوم بذلك سوى النصف تقريباً ف ي� البلدان النامية.
ين
البالغ� ف ي� البلدان النامية عىل مدفوعات خاصة ببيع المنتجات الزراعية،
ويحصل نحو  %15من
ف
حيث يتلقى جميعهم تقريباً هذه المدفوعات نقداً .لكن ي� بعض البلدان بمنطقة أفريقيا جنوب
الصحراء مثل غانا وكينيا وزامبيا ،يتلقى نحو  %40ممن يحصلون عىل مدفوعات زراعية مستحقاتهم ف ي�
حسابات خاصة بهم ،تكون ف� أغلب أ
الحوال حسابات مالية بع� الهاتف المحمول.
ي

مدفوعات التحويالت المحلية
القارب أو أ
ال� ترسل إىل أو من أ
أ
الصدقاء ف ي� جزء آخر من
تشكِّل التحويالت المحلية ،وهي الموال ت ي ُ
البالد ،جزءاً مهماً من االقتصاد ف ي� أماكن عديدة .وينطبق ذلك بشكل خاص عىل منطقة أفريقيا جنوب
ف
ين
و� البلدان النامية،
البالغ� بإرسال مثل
الصحراء ،حيث يقوم نحو نصف
هذه المدفوعات أو تلقيها .ي
أ
يستخدم من يرسلون تحويالت محلية أو يتلقونها عىل الرجح حسابات للقيام بذلك %46 :يعتمدون
عىل الحسابات ،فيما يستخدم  %27أ
الموال النقدية ،و %19يستخدمون موظف الشباك ،و%8
يلجأون إىل وسيلة أخرى .وينطبق هذا النمط عاد ًة عىل العديد من البلدان النامية ،بما فيها بلدان
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
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كيف يستخدم الناس حساباتهم ويصلون اليها
المال  .لكن لالستفادة بشكل كامل من امتالك
إن امتالك حساب يمثل خطوة أوىل مهمة نحو الشمول ي
ش
حساب ،يلزم أن يكون بمقدور الشخص استخدامه بطرق آمنة ومالئمة .وتقدم قاعدة بيانات المؤ�
المال أفكاراً ليست فقط حول من يمتلكون الحسابات ،بل أيضا عما إذا كانت
العالمي للشمول
ي
تُستخدم ف ي� إجراء المدفوعات وكيفية القيام بذلك.

بالنسبة للمدفوعات الرقمية
ين
مالك الحسابات،
عالمياً ،أفاد  %52من
البالغ� ،أو  %76من أي
ف
بأنهم استخدموا حساباتهم مرة واحدة عىل القل ي� إرسال
ف
أو استالم مدفوعات رقمية خالل العام ض
و� البلدان
الما� .ي
ي
ين
البالغ� ( %97من
مرتفعة الدخل ،بلغت النسبة  %91من
ين
مالك
من
(%70
البالغ�
مالك الحسابات) مقابل  %44من
ي
ي
الحسابات) ف ي� البلدان النامية.
واستخدام المدفوعات الرقمية آخذ ف ي� االرتفاع .فقد زادت نسبة
ين
البالغ� حول العالم الذين يرسلون أو يتلقون مدفوعات رقمية
ب� عامي  2014و( 2017الشكل  .)2و�ف
بواقع  11نقطة مئوية ي ن
ي
ين
البالغ� الذين يستخدمون هذه
البلدان النامية ،ارتفعت نسبة
المدفوعات بواقع  12نقطة مئوية لتصل إىل .%44

ال تن�نت
بع� الهاتف المحمول أو إ

الشكل 2

مزيد من أ
ف
مرص� يستخدمونه ف ي� المدفوعات الرقمية
الفراد لديهم حساب
ي

ف
مرص� ()%
بالغون لديهم حساب
ي

البلدان
النامية

البلدان المرتفعة
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مدفوعات رقمية تم تسديدها أو تلقيها العام

الماىص

مدفوعات رقمية لم يتم تسديدها أو تلقيها العام

الماىص


ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي

وال تن�نت بشكل ت ز
م�ايد بديال ً لبطاقات الخصم واالئتمان إلجراء معامالت دفع
توفر الهواتف المحمولة إ
مبا�ة من الحساب .ف
ن
ش
مالك الحسابات) بأنهم
البالغ� ( %55من
و� البلدان مرتفعة الدخل ،أفاد  %51من
ي
ي
ي
أ
الما� باستخدام الهاتف المحمول أو ال تن�نت .وأما �ف
ف
ض
أجروا معاملة مالية واحدة عىل القل ي� العام
إ
ي
ي
ين
مالك الحسابات) بأنهم أجروا معاملة دفع ش
مبا�ة
من
(%30
البالغ�
البلدان النامية ،فقد أفاد  %19من
ي
واحدة عىل أ
مال بع� الهاتف المحمول ،أو من خالل هاتف محمول ،أو إال تن�نت.
حساب
القل باستخدام
ي

طرق استخدام الهاتف المحمول
ف
ن
ن
ن
مختلف� .ففي
نموذج�
الص� وكينيا
ي
ي
بالنسبة الستخدام الهاتف المحمول ي� الخدمات المالية ،تمثل ي
ين
مقدمي خدمات الدفع
ئيس من خالل ِّ
الص� ،تُ َّ
قدم الخدمات المالية بع� الهاتف المحمول بشكل ر ي
عل باي ( )Alipayووي تشات ( ،)WeChatباستخدام تطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة
للغ�،
ي
مثل ي
ف
ف
قدم هذه الخدمات بشكل
ت
كينيا،
�
لكن
المالية.
المؤسسات
من
آخر
نوع
أي
أو
بنك
�
بحساب
ُ َّ
ي
ي
المال بع� الهاتف المحمول
أساس من
خالل مشغِّ يل شبكات الهاتف المحمول ،وال يلزم ربط الحساب ي
ي
بحساب آخر ف ي� مؤسسة مالية.
ف
و� كينيا ،يمتلك معظم أصحاب الحسابات حساباً ف ي� مؤسسة مالية وحساباً مالياً بع� الهاتف
ي
المحمول .وينعكس ذلك ف ي� كيفية إجراء الناس للمدفوعات بع� الهاتف المحمول .فهناك  %40من
ين
البالغ� ال يستخدمون سوى الحسابات المالية بع� الهاتف المحمول إلجراء تلك المدفوعات .ويعتمد
ن
طريقت� ،استخدام الحسابات المالية بع� الهاتف المحمول وأيضاً استخدام الهاتف
 %29آخرون عىل
ي
ال تن�نت للوصول إىل حساباتهم ف ي� المؤسسات المالية .ويقوم  %2بإجراء المدفوعات
المحمول أو إ
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ف
ف
فقط باستخدام الهاتف المحمول أو إ ت
و�
الن�نت للوصول إىل حساباتهم ي� المؤسسات المالية .ي
ين
ين
البالغ� بإجراء المدفوعات بع� الهاتف المحمول.
الص� ،يقوم  %40من

ال تن�نت
طرق استخدام إ
ت
�ش
ش
الفوات� أو ل�اء ي ء
الن�نت لدفع
هناك طريقة أخرى إلجراء المدفوعات الرقمية وهي استخدام إ
ي
الغرض� ف� العام ض
ن
ين
الما� .
ال تن�نت ألحد هذين
ال تن�نت .وعالمياً ،استخدم  %29من
البالغ� إ
ما بع� إ
ي ي
ي
ف
ف
ن
ين
لكن النسبة تراوحت ي ن
الص� ،ومتوسط ال
ب�  %68من
البالغ� ي� البلدان مرتفعة الدخل ،و %49ي� ي
يتجاوز  %11ف� البلدان النامية باستثناء ي ن
الص�.
ي
يع� ض
بال�ورة أن يتم الدفع ت
ن
وال�اء بع� إ ت
إلك�ونياً .فبالنسبة لطلبات ش
ش
ال تن�نت،
ال�اء بع� إ
الن�نت ال ي
ف
الكث� من البلدان النامية .ولقياس مدى شيوع هذه الممارسة،
يتم الدفع عاد ًة نقداً عند التسليم ي� ي
ئ
ش
المال لعام  2017عىل سؤال للناس ف ي� البلدان
للشمول
العالمي
للمؤ�
االستقصا�
اشتمل المسح
ي
ي
ف
ت
ت
ت
و� جميع البلدان النامية باستثناء
ال� يقومون بها بع� إ
الن�نت .ي
النامية عن كيفية دفع ثمن المش�يات ي
مش�ياتهم ت
البالغ� ف� المتوسط بدفع ثمن ت
ن
ين
ال تن�نت خالل
الص� ،قام  %53من
ال� أجروها بع� إ
ي ي
ي
ف
ن
ين
ع� شهرا الماضية نقداً عند التسليم .وعىل العكس � ي ن
االث� ش
البالغ� ممن
الص� ،قام  %85من
ي
ي
ت
ت
ت
الن�نت بدفع ثمنها إلك�ونياً.
أجروا مش�يات بع� إ

الحسابات الخاملة
أ
مالك
ليس جميع الشخاص الذين لديهم حسابات يستخدمونها بنشاط .وعالمياً ،أفاد نحو ُخمس ي
ن
االث� ش
ع� شهراً
الحسابات بأنهم لم يقوموا بأي عمليات إيداع أو سحب ،بشكل رقمي أو خالفه خالل ي
وبالتال فهم يمتلكون ما يمكن اعتباره حسابات خاملة .وتتفاوت نسبة هذه الحسابات من
الماضية،
ي
بلد آلخر ،لكنها تُعد مرتفعة خاصةً ف ي� العديد من بلدان جنوب آسيا.

أنماط االدخار واالئتمان والقدرة عىل مواجهة المخاطر المالية
إن ادخار أ
الموال ،وإمكانية الحصول عىل االئتمان ،وإدارة المخاطر المالية هي جميعاً جوانب رئيسية
ش
المال كيف ولماذا يقوم الناس باالدخار
للشمول الماليةِّ .
وتوضح بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ت
وت�ز مدى قدرتهم عىل تغطية النفقات يغ� المتوقعة.
واالق�اض ب

االدخار من أجل المستقبل
البالغ� ف� مختلف أنحاء العالم بأنهم ادخروا بعض أ
ف
الموال ف� العام ض
ن
و�
أفاد نحو نصف
الما� .ي
ي
ي ي
ي
ف
البلدان مرتفعة الدخل ،أفاد  %71بأنهم قاموا باالدخار مقابل  %43ي� البلدان النامية (الشكل .)3
ويدخر الناس أ
فالكث�ون يدخرون بالطرق الرسمية من خالل ،عىل سبيل
الموال بطرق مختلفة.
ي
ف
ف
و� البلدان مرتفعة الدخل ،يستخدم ث
أك� من ثالثة أرباع
المثال ،استخدام حساب ي� مؤسسة مالية .ي
ف
ف
البالغ�ن) هذه الطريقة ي� االدخار .وأما ي� البلدان النامية ،يستخدم ما
المدخرين ( %55من مجموع
ي
البالغ�ن) هذه الطريقة .وأحد البدائل الشائعة هو
يقل قليال ً عن نصف المدخرين ( %21من مجموع
ي
ناد لالدخار ،وهو ما يشيع خاصةً ف ي� منطقة أفريقيا
االدخار بطرق شبه رسمية من خالل استخدام ٍ
جنوب الصحراء ،أو بإيداع المدخرات لدى شخص خارج الأرسة عىل سبيل أ
المانة .ويدخر بعض
الناس بطرق أخرى قد تشمل ببساطة ادخار النقود ف� نز
الم�ل (“تحت البالطة”) أو االدخار ف ي� الماشية
ي
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أو المجوهرات أو العقارات .وقد يشمل ذلك أيضاً استخدام
ال� تطرحها أسواق أ
أ
الدوات االستثمارية ت
السهم وأسواق
ي
الخرى ،أو ش�اء أ
التداول أ
الوراق المالية الحكومية.
وتتفاوت أنماط االدخار أيضاً حسب نوع الجنس ومستوى
ف
و� البلدان النامية ،تزيد احتمالية ادخار الرجال ف ي�
الدخل .ي
المؤسسات المالية بواقع  6نقاط مئوية مقارنةً بالنساء ،فيما
البالغ� أ
ين
ال ثك� ثرا ًء بواقع  15نقطة مئوية
يزيد احتمال ادخار
أ
ف
ً.و� البلدان مرتفعة الدخل ،يزيد
مقارنةً بنظرائهم الشد فقرا ي
البالغ� أ
ين
احتمال االدخار بالطرق الرسمية ي ن
ال ثك� ثرا ًء بواقع
ب�
 23نقطة مئوية عن نظرائهم أ
الشد فقراً.
ين
البالغ� ف ي� البلدان مرتفعة الدخل بأنهم
وأفاد نحو نصف
ف
يدخرون لمرحلة ِك ب َ� السن .وأما ي� البلدان النامية ،فلم تتجاوز
ف
و� البلدان مرتفعة الدخل
نسبة من أفادوا بذلك  .%16ي
والنامية عىل حد سواء ،أفاد  %14بأنهم يدخرون لبدء ش
م�وع
أو تشغيله أو توسيعه .ويكون االدخار من أجل المشاريع أك�ث
شيوعاً ف ي� العديد من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،
حيث أفاد بذلك  %29أو ث
ين
البالغ� ف ي� إثيوبيا وكينيا
أك� من
ونيج�يا عىل سبيل المثال.
ي

اق�اض أ
ت
الموال

ين
البالغ� ف ي� مختلف أنحاء العالم بأنهم
أفاد نحو نصف
الما�  .وكانت النسبة أ
الك� �ف
ف
ض
ت
اق�ضوا أمواال ي� العام
ب ي
ي
ت
ن
ض� عىل
البلدان مرتفعة الدخل ،حيث يعتمد معظم المق� ي
المقدم من مؤسسة مالية أو من خالل بطاقة
االئتمان الرسمي َّ
االئتمان .وعىل العكس من ذلك ،يلجأ ت
المق�ضون ف ي� البلدان
الرجح إىل الأرسة أو أ
النامية عىل أ
الصدقاء (الشكل .)4
يق�ض الناس من أجلها؟ أحد أ
أ
ال� ت
ت
الغراض
فما هي الغراض ي
الشائعة هو ش�اء أرض أو نز
مال يقوم
م�ل ،وهو ب
أك� استثمار ي
أ
ف
ف
و� عام  ،2017أفاد
به العديد من الشخاص ي� حياتهم .ي
ف
ين
البالغ� ي� البلدان مرتفعة الدخل بأنهم مدينون
 %27من
بقرض ن
سك� أخذوه من أحد البنوك أو أي نوع آخر من
ي
ف
و� المقابل ،كانت تلك النسبة أقل عاد ًة
المؤسسات المالية .ي
من  %10ف ي� البلدان النامية.

الوصول إىل أ
الموال ف ي� الحاالت الطارئة

الشكل 3

عالميا :ث
ين
البالغ� ممن يدخرون يختارون
أك� من نصف
مؤسسة مالية لذلك
بالغون ادخروا أي مبلغ العام ض
الما� (2017 ،)%
ي

100
80
60
40
20

البلدان النامية
مدخرات
رسمية

البلدان المرتفعة
الدخل
مدخرات
شبه رسمية

0

مدخرات باستخدام
وسائل أخرى فقط

ش
المال.
المصدر :أتقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
مالحظة :الفراد قد يدخرون بوسائل مختلفة ،لكن الفئات تم تصنيفها
ين
البالغ� ممن ادخروا مبلغا
لتكون حرصية .فالمدخرات الرسمية تشمل جميع
ن
البالغ� ممن ادخروا
ماليا رسميا .والمدخرات يغ� الرسمية تشمل جميع
ي
مبلغا ماليا بشكل شبه رسمي لكنه ليس رسميا .ولم يتم جمع البيانات عن
المدخرات شبه الرسمية ف ي� معظم البلدان المرتفعة الدخل.
الشكل 4

المق�ض عىل أ
ت
الرجح يعتمد عىل االئتمان الرسمي ف ي� البلدان
ف
المرتفعة الدخل عنه ي� البلدان النامية

اق�ضوا أي مبلغ مال ف� العام ض
البالغ� الذين ت
ين
الما� (2017 ،)%
عدد
ي ي
ي

80
60
40
20

البلدان النامية
اقرىاض
رسمي 
االرسة
اقرى اض من
أو االصدقاء

البلدان المرتفعة
الدخل

0

اقرىاض شبه رسمي
اقرىاض من
مصادر أخرى

ش
المال.
المصدر:
تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
مالحظة :أ
الفراد قد ت
يق�ضون من مصادر متعددة لكن الفئات تم تصنيفها لتكون حرصية.
البالغ� ممن ت
ت
ين
اق�ضوا مبلغا ماليا من مؤسسة مالية أو بع�
فاالق�اض الرسمي يشمل جميع
البالغ� ممن ت
ت
ين
اق�ضوا مبلغا ماليا
واالق�اض شبه الرسمي يشمل جميع
استخدام بطاقة ائتمان.
واالق�اض من الأرسة أ
ت
والصدقاء
بشكل شبه رسمي (من مكاتب المدخرات) لكنها يغ� رسمية.
البالغ� ممن ت
ين
اق�ضوا رسميا أو شبه رسمي.
يتضمن

تضمن المسح
لقياس القدرة عىل مواجهة المخاطر الماليةَّ ،
ئ
ش
المال لعام  2017سؤاال ً
ي
االستقصا� للمؤ� العالمي للشمول ي
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الشكل 5

الفراد ف� البلدان المرتفعة الدخل قادرون عىل أ
أ
الرجح عىل الحصول عىل المال بشكل طارئ بما ف ي� ذلك المدخرات
ي

Adults able to raise emergency funds (%), 2017

البلدان المرتفعة
الدخل
البلدان النامية
80

60

40

20

مصدر 
االموال الرئيىس
المدخرات
االقرىاض من بنك أو صاحب
العمل أو مقرىض خاص

0


المتحصلة من العمل
اال
موالأو 

االصدقاء
االرسة
أخرى

ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ين
ئيس للأموال الطارئة
مالحظة :تشمل أخرى جميع
المستجيب� ممن اختاروا “بيع أصول” أو “مصادر أخرى” أو “ال يعرفون” أو “رفضوا” الإجابة عن المصدر الر ي

ين
للمشارك� عما إذا كان يمكنهم التوصل إىل مبلغ يعادل  1/20من نصيبالفردمنإجماليالدخاللقومي بالعملة
ئيس الذي سيحصلون منه عىل التمويل.
المحلية خالل الشهر القادم .وتم سؤالهم أيضاً عن المصدر الر ي
أ
ف
ف
ين
المشارك� بقدرتهم عىل جمع الموال ي� الحاالت الطارئة
و� البلدان مرتفعة الدخل ،كان احتمال إجابة
ي
ب� من أجابوا بأنه يمكنهم التوصل إىل أ
ين
المشارك� ف ي�
الموال ،أفاد معظم
أك� ي
ب
بكث� (الشكل  .)5ومن ي ن َ
ف
ن
البلدان مرتفعة الدخل بأنهم سيعتمدون عىل المدخرات ،فيما أفاد معظم
المشارك� ي� البلدان النامية
ي
بأنهم سيلجأون إىل الأرسة أو أ
ين
الصدقاء أو سيحصلون عىل أموال من عملهم .ومن ي ن
ب�
المشارك� ف ي� البلدان
ئيس لهم ،هناك  %85يمتلكون حسابات ،لكن لم
النامية الذين ذكروا أن المدخر فات هي مصدر التمويل الر ي
يُ ِفد سوى  %50بأنهم ادخروا ي� إحدى المؤسسات المالية.

المال من خالل التكنولوجيا الرقمية
زيادة الشمول ي

ف
ش
رؤى وأفكاراً حول
َّ
المال ،منذ تدشينها ي� عام ً ،2011
قدمت قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
أ
ز
ويتم� إصدار عام  ،2017لول مرة ،باحتوائه عىل بيانات عن ملكية
طرق زيادة شمول هذه الخدمات .ي
ين
البالغ�
بال تن�نت ،حيث يكشف عن فرص يغ� مسبوقة لتقليل عدد
الهواتف المحمولة واالتصال إ
أك�.
مالك الحسابات عىل استخدامها بصورة ب
الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية ومساعدة ي

المال.ولضمان استفادة الناس من
وبالطبع ،ال تكفي التكنولوجيا الرقمية بمفردها لزيادة الشمول ي
الخدمات المالية الرقمية ،يلزم توفر نظام للمدفوعات عىل درجة جيدة من التطور ،وبنية تحتية
ين
المستهلك� .ويلزم أيضاً
مادية جيدة ،ولوائح تنظيمية مالئمة ،وإجراءات وقائية صارمة لحماية
تل� احتياجات الفئات المحرومة
تصميم الخدمات المالية ،سواء أكانت رقمية أم تناظرية ،بحيث ب ي
مثل النساء والفقراء ومستخدمي هذه الخدمات ألول مرة الذين قد تكون مهارات القراءة والكتابة
والحساب لديهم متدنية.
وامتالك هاتف محمول بسيط يمكن أن يتيح إمكانية الحصول عىل الحسابات المالية المستخدمة بع�
بال تن�نت إىل توسيع نطاق الفرص
وغ�ها من الخدمات المالية.كما يؤدي االتصال إ
الهاتف المحمول ي
المتاحة .ويمكن لهذه التقنيات أن تساعد ف� التغلب عىل الحواجز ت
ين
المالك�
ال� يقول البالغون يغ�
ي
ي
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الخريطة 4

ف
ين
مرص� عىل الهاتف المحمول
البالغ� ممن ليس لديهم حساب
ثلثا
ي

ف
مرص� ويملكون هاتفا محموال2017 ،
بالغون ليس لديهم حساب
ي

 1مليون
  10
ماليںى
 100مليون
 200مليون
المصدر :تقرير قاعدة بيانات ش
المؤ� العالمي ،استطالع جالوب العالمي 2017
ف
ت
ين
مرص� عن 5%
البالغ� بدون حساب
ال� تقل نسبة
ي
مالحظة :البيانات يغ� معروضة للبلدان ي

لحسابات مرصفية إنها تمنعهم من الحصول عىل الخدمات المالية .ويمكن أن تزيل الهواتف المحمولة
الحاجة إىل السفر لمسافات طويلة للوصول إىل المؤسسات المالية.ومن خالل خفض تكلفة تقديم
الخدمات المالية ،قد تؤدي التكنولوجيا الرقمية إىل زيادة يُرس تكلفتها.
ين
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات مرصفية ولديهم هواتف محمولة؟ عالمياً ،حو يال  1.1مليار شخص
كم عدد
ف
ث
ث
ن
و� الهند والمكسيك ،هناك أك� من  %50ممن
ثل� مجموع
ي
البالغ� الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية .ي
أو نحو ي
ال يملكون حسابات مرصفية لديهم هواتف محمولة؛ فو� ي ن
الص� تصل هذه النسبة إىل ( %82الخريطة .)4
ي
ين
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات مرصفية يمتلكون هواتف محمولة ويمكنهم
عدد أقل من
نز
بال تن�نت بطريقة ما ،سواء من خالل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الم�لية أو مقاهي
االتصال إ
ال تن�نت أو أي طريقة أخرى .وعالمياً ،تبلغ النسبة نحو الربع .لكن كما هو الحال بالنسبة للحسابات،
إ
وال تن�نت معاً-
تكون إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا الرقمية-سواء الهواتف المحمولة بمفردها أو هي إ
القل تعليمياً ،والفئات أ
والشخاص أ
الشد فقراً ،أ
والبالغ� أ
ين
أقل ي ن
الخرى المحرومة عادةً.
ب� النساء،

طرق زيادة ملكية الحسابات
من خالل تحويل المدفوعات النقدية الروتينية إىل حسابات مرصفية ،تستطيع الحكومات ومؤسسات
أ
ين
كب� .وتسدد
العمال المساعدة ف ي� تقليص عدد
البالغ� الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية بشكل ي
للمواطن� أنواعا عديدة من المدفوعات  -دفع أ
ين
ين
للعامل� بالقطاع العام ،وتوزيع
الجور
الحكومات
   |   11عرض عام

الخريطة 5

حوال  235مليون بالغ ال يحصلون عىل خدمات مرصفية ويحصلون عىل مدفوعات زراعية نقدا
ي

ف
مرص� يتلقون مدفوعات عن منتجات زراعية ف� العام ض
الما� نقدا فقط 2017
بالغون بدون حساب
ي
ي
ي

 1مليون
  10
ماليںى

ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي
ف
ت
ين
مرص� عن  5%أو نسبة من يتلقون مدفوعات عن منتجات زراعية عن 10%
البالغ� بدون حساب
ال� تقل نسبة
ي
مالحظة :البيانات يغ� معروضة للبلدان ي

معاشاته التقاعدية ،وتقديم تحويالت حكومية لمن يحتاجون إىل إعانات اجتماعية .ومن خالل رقمنة هذه
ين
البالغ� الذين ليست لديهم حسابات مرصفية بما يصل إىل  100مليون
المدفوعات ،يمكن تقليل عدد
أ
ن
البالغ� لديهم الساسيات التكنولوجية الالزمة الستالم هذه
والكث� من هؤالء
عىل مستوى العالم.
ي
ي
المدفوعات ف� شكل رقمي .وتوجد هواتف محمولة لدى ث
ين
البالغ� الذين ال يمتلكون حسابات مرصفية
ثل�
ي
ي
ويتلقون التحويالت الحكومية نقداً ،والبالغ عددهم  60مليوناً ف ي� مختلف أنحاء العالم.
أك� متاحة ف ي� القطاع الخاص .وعالمياً ،يعمل بالقطاع الخاص قرابة  230مليون بالغ ال
بل هناك فرص ب
ن
ً
العامل� هواتف محمولة.
يمتلكون حسابات مرصفية ويتلقون أجورهم نقدا فقط ،ويمتلك  %78من هؤالء
ي
ويمكن أن يستفيد المزارعون الذين ليست لديهم حسابات مرصفية من أمن وسهولة أنظمة الدفع
الرقمية للمبيعات الزراعية .وهناك نحو  235مليون بالغ ال يملكون حسابات مرصفية حول العالم
يتلقون المدفوعات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية نقداً (الخريطة  ،)5ويمتلك  %59منهم هواتف
محمولة .ومن خالل رقمنة سالسل توريد الصناعات الزراعية ،يمكن أيضا إنشاء سجالت للسداد
ين
والمساعدة ف� توسيع سبل حصول صغار المز ي ن
والتأم�.
ارع� عىل االئتمان
ي

طرق زيادة استخدام الحسابات
ف
مرص� ،فإن المنافع تتحقق عند استخدام هذا
المال يبدأ من امتالك حساب
ي
رغم أن الشمول ف ي
أ
وتش�
الحساب بنشاط ،إما ي� ادخار الموال أو إدارة المخاطر المالية أو سداد المدفوعات أو تلقيها .ي
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الخريطة 6

ف
فوات� المرافق نقدا
مليار بالغ لديهم حساب
مرص� لكنهم يسددون ي
ي
ف
فوات� المرافق ف� العام ض
الما� نقدا فقط 2017
بالغون لديهم حساب
مرص� سددوا ي
ي
ي
ي

 1ﻣﻠﻴﻮن
 10ﻣﻼﻳني
 100ﻣﻠﻴﻮن
 200ﻣﻠﻴﻮن
ش
المال.
المصدر :تقرير قاعدة بيانات المؤ� العالمي للشمول ي

المؤ� العالمي للشمول المال إىل وجود الكث� من الفرص المتاحة لمساعدة أ
بيانات ش
الشخاص الذين
ي
ي
يمتلكون حسابات بالفعل عىل االستفادة منها بصورة أفضل.
فوات� المرافق نقداً (الخريطة  .)6وإذا
مالك الحسابات يدفعون ي
وعالمياً ،مازال هناك مليار بالغ من ي
الفوات� رقمياً ،فيمكن أن يستفيد
مقدمي خدمات المرافق بعرض بديل جذاب لدفع
ي
أك� من ِّ
قام عدد ب
الطرفان من زيادة الكفاءة.
ين
الكث� من
البالغ� الذين يعملون ولديهم حسابات مرصفية مازالوا يتقاضون أجورهم نقداً.
هناك ي
وعالمياً ،يعمل نحو  300مليون من مالك الحسابات بالقطاع الخاص ويتقاضون أجورهم نقداً� ،ف
ح�ن
ي ي
ي
مالك الحسابات المدفوعات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية نقداً.
يتلقى قرابة  275من ي
ويقوم قرابة  280مليون شخص لديهم حسابات ف� البلدان النامية باستخدام أ
الموال النقدية أو خدمة
ي
ف
موظف الشباك إلرسال أو تلقي تحويالت محلية -من بينهم  10ي ن
مالي� ف ي� بنجالديش و 65مليونا ي� الهند.

ش
الحوا�
ي

المال ،انظر كارالن وآخرين
	.1لالطالع عىل عرض عام عن كيفية دفع عجلة التنمية من خالل تحقيق الشمول ي
وديم�غوتش-كونت ،وكالبر ،وسينغر (.)2017
()2016؛
ي
توف� حسابات أساسية بال مزايا ومخفَّضة التكلفة للفقراء
 .2عىل سبيل المثال ،لم تتوصل دراسة عن ي
ف
شيل ومالوي وأوغندا إىل أي شواهد تفيد حدوث زيادة عامة ف ي� معدالت االدخار
بالمناطق فالريفية ي� ي
تحسن ي� نواتج مثل نواتج الرعاية الصحية أو االلتحاق بالمدارس أو االستهالك (دوباس وآخرون،
أو ُّ
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حدت
َّ  وترى هذه الدراسة أن هناك عوامل عديدة.عىل وشك الصدور) نتيجة تقديم هذه الحسابات
 وارتفاع، فهي يغ� مصممة لتغطي احتياجات محددة:من أثر التوسع ف ي� إمكانية الحصول عىل الحسابات
 كما أن أ،تكاليف المعامالت عند استخدام هذه الحسابات
ين
ًالمشمول� بالدراسة أشد فقراً مقارنة
الفراد
أ
ف
ت
ال� تس ِّهل إجراء المعامالت
ي
 ي، يمكن أن تكون لالبتكارات، عالوة عىل ذلك.بغ�هم ي� الدراسات الخرى
 توصلت دراسة إىل أن، ففي كينيا عىل سبيل المثال. نتائج يغ� مقصودة،المالية وتخفض من تكلفتها
تزويد أصحاب الحسابات ببطاقات الستخدام ماكينة الرصف آ
ال يل مجاناً أدى إىل زيادة سهولة الوصول
ف
ئ
الال� كن يستخدمنها لحفظ مدخراتهن
 لكنه تسبب أيضاً ي� انخفاض جاذبيتها للنساء ي،إىل الحسابات
.)2017 أك� عىل المساومة (تشانر
الشخصية بعيداً عن أيدي أزواجهن الذين لديهم قدرة ب
.)2016(  سوري وجاك.3
.)2014(  جاك وسوري.4
.)2016(  أكر وآخرون.5
تأث� من هذا القبيل بالنسبة للرجال الذين
 لم تتوصل الدراسة إىل أي ي، مع ذلك.)2013( 	دوباس وروبنسون.6
سائق� لدراجات أ
ين
.الجرة
يعملون
.)2015(  برينا.7
.)2016(  برون وآخرون.8
.)2016(  موراليدهاران ونيهاوس وسوختانكار.9
.)2016(  أكر وآخرون.10
ال� لم تُجر بها أي عمليات إيداع أو سحب خالل ن
 ت،	ال يمكن التأكد مما إذا كانت الحسابات.11
االث� ش
ًع� شهرا
َ
ي
ي
طويل أ
.المد
 “خاملةً ” ألنها قد تُستخدم لالدخار،الماضية
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قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي | 2017
في عام  ،2011د َّ
شن البنك الدولي-بتمويل من مؤسسة بيل ومليندا جيتس -قاعدة
بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التي تُعد أشمل قاعدة بيانات في العالم عن
كيفية قيام البالغين باالدخار واالقتراض وسداد المدفوعات وإدارة المخاطر المالية.
وتغطي قاعدة البيانات هذه ،التي تعتمد على بيانات المسوح االستقصائية التي يتم
جمعها بالتعاون مع مؤسسة جالوب ، Gallupأكثر من  140بلدا ً حول العالم.
وأعقبت الجولة األولى من المسوح االستقصائية جولة ثانية في عام  2014وأخرى
ثالثة في عام .2017
وتشتمل قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام  ،2017التي ُج ِمعت
باستخدام مسوح استقصائية ممثلة على المستوى الوطني شملت ما يزيد عن 150
ألف بالغ في سن  15عاما وما فوقها في أكثر من  140بلداً ،على مؤشرات محدَّثة
عن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها.
وتحتوي أيضا ً على بيانات إضافية عن استخدام التكنولوجيا المالية ،بما في ذلك
استخدام الهواتف المحمولة واإلنترنت إلجراء المعامالت المالية .وتُظهر البيانات
وجود فرص لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية بين َمن ليست لديهم
حسابات مصرفية ،وكذلك تشجيع زيادة استخدام الخدمات المالية الرقمية بين من
يمتلكون حسابات.
وقد أصبحت قاعدة البيانات هذه ركيزة أساسية للجهود العالمية الرامية إلى تعزيز
الشمول المالي .وباإلضافة إلى االستشهاد بها على نطاق واسع من جانب الباحثين
والعاملين في مجال التنمية ،تُستخدَم قاعدة البيانات هذه لتتبع مدى التقدُّم نحو تحقيق
هدف البنك الدولي المتعلق بتحقيق الشمول المالي بحلول عام  2020وكذلك أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يستخلص هذا العرض العام النتائج الرئيسية من كل فصل من الفصول الستة للتقرير
الرئيسي عن قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام  .2017ويمكن
االطالع على قاعدة البيانات ،والنص الكامل للتقرير ،والبيانات األساسية لجميع
األشكال على مستوى كل بلد  -إلى جانب االستبيان ومنهجية المسح والمواد األخرى
ذات الصلة -على هذا الموقع:
http://www.worldbank.org/globalfindex
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