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ن
ن
تمكي المرأة :الدروس المستفادة من أبرز التجارب اإلقليمية والدولية
المال يف
دور الشمول
ي
o
o
o
o
o

زيادة وصول اإلناث إل الخدمات المالية يعزز استقالليتهن المالية ونفاذهن للفرص االقتصادية بما يدعم التمكي االقتصادي للمرأة.
ً
سواء عىل صعيد الشمول المال أو مشاركتهن ف سوق العمل.
المنطقة العربية تتسم بأكب فجوة للنوع عىل مستوى العالم
عىل مستوى الدول العربية فرادى تسجل كل من اإلمارات والكويت والبحرين أعىل نسبة لمستويات للشمول المال لإلناث ومشاركتهن ف
سوق العمل.
يساهم كل ارتفاع بنقطة مئوية واحدة ف نسبت اإلناث الالب لديهن حسابات ف مؤسسات مالية ،وحسابات اقباض ف زيادة مستويات
تمكي المرأة مقاسة بمشاركتهن ف القوى العاملة بنسبة  0.44و 0.23نقطة مئوية عىل التوال.
تبت اسباتيجيات وطنية للشمول المال تركز عىل تذليل العقبات الت تواجه إدماج اإلناث ،وتعديل األطر ر
التشيعية ،والتوسع ف الخدمات
المالية المصممة لمواكبة احتياجات اإلناث ،والتوسع ف الخدمات المالية الرقمية ضورات لزيادة الشمول المال لإلناث ف الدول العربية.

ن
تمكي االقتصادي للمرأة
المال وال
الشمول
ي
يعتب كل من الشمول المال والتمكي االقتصادي للمرأة من
أهم الغايات الت تسىع أهداف التنمية المستدامة لتحقيقها
ف عام  ،2030حيث يمثل تمكي المرأة الركبة األساسية
لعالم مزدهر ومستدام .فوفق الهدف الخامس من أهداف
التنمية المستدامة تسىع دول العالم إل "تحقيق المساواة
بي الجنسي وتمكي كل النساء والفتيات" ،حيث يتعي عىل
الحكومات العمل عىل رأب فجوات النوع االجتماع ف عدد
من المجاالت من خالل ضمان مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة،
وضمان تكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة عىل قدم المساواة
مع الرجل عىل جميع مستويات صنع القرار ف الحياة
السياسية واالقتصادية والعامة ،والقيام بإصالحات لتمكي
المرأة من النفاذ إل الموارد االقتصادية والخدمات المالية،
وغبها وفقا للقواني الوطنية.1
من جانب آخر ،يرتبط الشمول المال بشكل ر
مباش بتحقيق
ما ال يقل عن سبعة أه ـ ـداف من أهـ ـ ـداف التنمي ـ ـة المست ـدامة
 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية" ،أهداف التنمية
المستدامة  ،"2030متاح من خالل الرابط:
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sus
tainable-development-goals.html
 2بما يشمل الهدف األول :القضاء على الفقر ،والهدف الثاني :القضاء التام
على الجوع ،والهدف الرابع :التعليم الجيد ،والهدف الخامس :المساواة بين
الجنسين ،والهدف الثامن :العمل الالئق ونمو االقتصاد ،والهدف التاسع:

ر
والمشوعات إل
حيث يسهم ف توسيع نطاق نفاذ األفراد
الفرص االقتصادية ويمكنهم من بناء قدراتهم الذاتية بما
يدعم التمكي االقتصادي بشكل عام  . 2عىل المستوى
العالم ورغم حدوث تحسن ف مستويات الشمول المال ما
ُ
بي عام  2011و 2017وفقا ألحدث البيانات المتاحة مع
ارتفاع مستويات الشمول المال للذكور إل  72ف المائة،
ومثيلتها بالنسبة لإلناث إل  65ف المائة ،إال أن فجوة النوع
الخاصة بالشمول المال لم تشهد تغبا خالل الفبة عىل
مستوى العالم خالل تلك الفبة .كما تشب الدراسات الت
نفذت ف  18دولة أن الرجال يمثلون  65ف المائة من عمالء
البنوك ،ويمتلكون نحو  80ف المائة من إجمال رصيد
القروض ،ونحو  75ف المائة من إجمال رصيد الودائع.3
ف هذا اإلطار ،تشب التقديرات المتضمنة بقاعدة بيانات
الشمول المال للبنك الدول إل وجود  1.1مليار نسمة من
اإلناث محرومات من النفاذ إل الخدمات المالية من مجمل
 2مليار نسمة عىل مستوى العالم غب مشمولي ماليا.4
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية ،والهدف العاشر :الحد من أوجه عدم
المساواة.
3
Trivell,C. et al. (2018). “Financial Inclusion for Women:
A Way Forward”, G20. Available at: https://www.g20insights.org/wp-content/uploads/2019/10/FinancialInclusion-for-Women-Final.pdf.
4
World Bank, (2019). “FINDEX Database”.
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وتعزيز مستويات التمكي االقتصادي للمرأة عىل المستوى
الكىل وهو ما يعمل بدوره عىل زيادة مستويات الدخل القوم،
وخفض الفقر ،والحد من أوجه عدم المساواة ،واإلدماج
االجتماع.6

تواجه اإلناث عىل مستوى العالم عدد من التحديات الت
تحول دون النفاذ إل الخدمات المالية من بينها طبيعة األطر
التنظيمية والسياسات غب ُ
الممكنة ،والتحديات المرتبطة
بالنظم االجتماعية واألعراف السائدة ،إل جانب عدم توفر
أوراق ثبوتية لدى عدد من اإلناث ،وعدم وجود ضمانات
لديهن ،وانخفاض مستويات المعرفة المالية لإلناث ،وبعد
المسافة بينها وبي أماكن توفر الخدمات المالية ،وكذلك
األطر القانونية الت قد تحد دون ملكية اإلناث لألصول ف
عدد من البلدان ،ومجموعة أخرى من التحديات الت تحد
من فرص الشمول المال للمرأة عىل صعيد كل من جانت
العرض والطلب عىل الخدمات المالية.5
ً
بناء عليه ،وف إطار اضطالع صندوق النقد العرب ف سياق

من جانب آخر ،فإن العالقة ما بي الشمول المال وتمكي
المرأة اقتصاديا ه عالقة متبادلة .فالشمول المال يتيح
قنوات لتسهيل نفاذ المرأة إل الفرص االقتصادية بكافة
أنواعها بما يسمح لها بتحسي مستويات دخلها وإدارة أمورها
وقراراتها المالية بشكل أفضل وهو ما يدعم التمكي
االقتصادي للمرأة ،السيما فيما يتعلق بالخدمات المالية
الخاصة باالدخار واإلقراض .7من جانب آخر ،فإن التمكي
االقتصادي للمرأة يساعد عىل زيادة دخل المرأة ومستويات
طلبها عىل الخدمات المالية وهو ما يعزز الشمول المال
كذلك.

المبادرة اإلقليمية للشمول المال بتنفيذ عدد من األنشطة
الداعمة لصنع السياسات بهدف زيادة مستويات النفاذ إل
الخدمات المالية ،يهتم هذا الموجز بمحاولة إلقاء الضوء
عىل دور الشمول المال ف التمكي االقتصادي للمرأة من
ر
لمؤشات التمكي
خالل الوقوف عىل الوضع الراهن
االقتصادي ومستويات نفاذ اإلناث للخدمات المالية ف
الدول العربية ،وكذلك االستفادة من التجارب اإلقليمية
والدولية المتمبة ف طرح بعض التوصيات عىل صعيد دعم
الشمول المال لإلناث بما يعزز التمكي االقتصادي للمرأة.

ف ضوء ما سبق ،تم تبت منهجية قياسية لتقدير العالقة بي
ر
(كمؤش للتمكي االقتصادي
مشاركة المرأة ف سوق العمل
للمرأة) ،وأبرز ر
مؤشات الشمول المال الخاصة باإلناث ممثلة
ف نسبة اإلناث الالب لديهن حسابات ف مؤسسات مالية،
ونسبة النساء الالب لديهن بطاقات بنكية ،ونسبة اإلناث
الالب لديهن حسابات لالقباض من مؤسسات مالية لعينة
تشمل  100دولة من الدول النامية واالقتصادات الناشئة
الت تتوفر حولها بيانات كافية ألغراض القياس االقتصادي
وذلك باستخدام بيانات مقطعية.

ن
العالقة ن
وتمكي المرأة
المال
بي الشمول
ي
يساعد الشمول المال المرأة عىل وجه الخصوص عىل إدارة
األموال بشكل أفضل ،واتخاذ قرارات ر
أكب حصافة فيما
يتعلق بقرارات االدخار واالستثمار ،وكذلك عىل تأسيس
ر
مشوعات جديدة لريادة األعمال ،إضافة إل دوره اإليجاب
ف زيادة مستويات نفاذهن ونفاذ عوائلهن للفرص
االقتصادية ممثلة ف الحصول عىل خدمات التعليم والصحة
واالنخراط ف سوق العمل .كافة هذه العوامل من شأنها
تعزيز االستقاللية المالية للمرأة عىل المستوى الفردي،

رغم صعوبة قياس السببية ،ارتأينا تحليل العالقة بي نسبة
ر
ومؤشات الشمول المال
مشاركة اإلناث ف القوة العاملة
الخاصة باإلناث ،والذي يأخذ ف االعتبار التجانس عن طريق
استخدام القيم المتأخرة للمتغبات المستقلةً .
بناء عليه ،تم
استخدام تقدير من خطوتي (Two Stage Least
) ،Squares TSLSإضافة إل استخدام متغبات مساعدة
ممثلة ف مستويات الدخل ،ذلك بهدف السيطرة عىل

CGAP, “Gender, Policy, and Financial Inclusion”.
Available at: https://www.cgap.org/blog/series/genderpolicy-and-financial-inclusion. And
Trivell,C. et al. Op cit. (2018).
6
Trivell,C. (2018). “Financial Inclusion for Women: A
Way Forward”, G20. Available at: https://www.g20insights.org/wp-content/uploads/2019/10/FinancialInclusion-for-Women-Final.pdf
 7للمزيد في هذا السياق يمكن االطالع على:
5

Boyd, C. & U. Aldana (2015). The Impact of
Financial Education on Conditional Cash
Transfer Beneficiaries in Peru. En: Veras, F. & C.
Robino “Social Protection, Entrepreneurship and
Labour Market Activation” Policy in Focus
Volume 12, Issue No.2. IPC-UNDP. pp. 26-27.
Holloway, K., Niazi, Z., Rouse, R. (2017). IPA
Women’s Economic Empowerment Through
Financial Inclusion A Review of Existing
Evidence and Remaining Knowledge Gaps.
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التجانس وتوضيح عالقة االرتباط الت تكمن ف اختبار
فرضيتنا.
ر
مؤشات
تم الحصول عىل البيانات من قاعدب بيانات
التنمية الدولية ،والشمول المال للبنك الدول .تم استخدام
قيم عام  2017للمتغبات التفسبية وفق البيانات المتاحة
من قاعدة بيانات البنك الدول للشمول المال ،وبيانات عام
 2019لنسبة مشاركة اإلناث ف القوى العاملة ،وذلك بهدف
السيطرة عىل التجانس وتوضيح عالقة االرتباط الت تكمن
ف اختبار فرضيتنا بقدر ما تسمح به البيانات المتاحة وفق
النموذج التال:
𝟐𝑭𝑳𝑷𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑨𝒄𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕_𝑭𝒊𝒕−𝟐 + 𝜷𝟐 𝑪𝒓𝒆𝒅_𝒄𝒂𝒓𝒅_𝑭𝒊𝒕−
𝜺 + 𝜷𝟑 𝑩𝒐𝒓𝒓𝒘_𝑭𝑰_𝑭𝒊𝒕−𝟐 +

حيث
𝑃𝐿𝐹

نسبة مشاركة اإلناث ف القوى العاملة.

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡_𝐹𝑖𝑡−2

نسبة اإلناث اللواب لديهن حسابات ف
مؤسسات مالية.

𝐶𝑟𝑒𝑑_𝑐𝑎𝑟𝑑_𝐹𝑖𝑡−2

نسبة اإلناث اللواب لديهن بطاقات
ائتمانية.

𝐵𝑜𝑟𝑟𝑤_𝐹𝐼_𝐹𝑖𝑡−2

نسبة اإلناث اللواب لديهن حسابات
اقباض من مؤسسات مالية.

ε

حد الخطأ العشواب

i

ترمز للدولة

t

ترمز للزمن

أشارت نتائج النموذج إل:
 وجود عالقة إيجابية ما بي رمؤشات الشمول المال
كل من نسبة اإلناث الالب لديهن
لإلناث ممثلة ف ٍ
حسابات ف مؤسسات مالية ،ونسبة اإلناث الالب
لديهن حسابات اقباض من جهة ،ومستويات تمكي
المرأة مقاسة بنسبة مساهمة المرأة ف سوق العمل من
جهة أخرى ،ف حي لم تثبت وجود عالقة ما بي نسبة
امتالك اإلناث للبطاقات االئتمانية والتمكي
االقتصادي للمرأة ،وهو ما قد ُيعزى إل ارتباط هذا
النوع من الخدمات المالية لإلناث بشكل أكب بعمليات
ر
الشاء والتسوق.

 يساهم كل ارتفاع بنحو واحد نقطة مئوية ف نسبةاإلناث الالب لديهن حسابات ف مؤسسات مالية،
ونسبة اإلناث الالب لديهن حسابات اقباض ف زيادة
مستويات تمكي المرأة مقاسة بمستويات مشاركتهن
ف القوى العاملة بنسبة  0.44و 0.23نقطة مئوية عىل
التوال.
ُ
 تؤثر الفجوة بي الجنسي ف الشمول المال (الت تفهمعىل أنها عدم الوصول المتكاف إل النظام المال) سلبا
عىل نسبة مشاركة المرأة ف القوى العاملة.
 الشمول المال لإلناث أمر بالغ األهمية عىل المستوىاالقتصادي للمرأة ومساعدة البلدان عىل التقدم فيما
يتعلق بالمساواة االقتصادية بي الجنسي ،حيث يتيح
وصول المرأة إل نظام مال يعمل بشكل جيد عىل خلق
ظروف تكافؤ الفرص االقتصادية ،للنساء المستبعدات
اقتصاديا واجتماعيا والمساهمة بفعالية ف التمكي
االقتصادي.
ن
وتمكي المرأة العربية
المال
الشمول
ي
تعتب المنطقة العربية فريدة من نوعها من حيث تسجيل
ً
سواء عىل مستوى المشاركة ف قوة العمل،
أكب فجوة للنوع
أو مستويات الشمول المال لإلناث حيث تنخفض مستويات
مشاركة اإلناث ف القوة العاملة إل نحو  20.8ف المائة وهو
ما يعتب منخفضا بالقياس المتوسط العالم البالغ نحو 39
ف المائة وفق بيانات ر
مؤشات التنمية الدولية للبنك الدول.
كما يعتب معدل مشاركة اإلناث ف القوى العاملة كذلك
منخفضا بشكل كبب بالمقارنة مع بعض األقاليم الجغرافية
ومجموعات الدخل األخرى ،حيث تباوح النسبة حول 60
ف المائة ف كل من دول رشق آسيا والمحيط الهادئ،،
وأفريقيا جنوب الصحراء ،وكذلك ف كل من مجموعة الدخل
المنخفض ،حيث تمثل مستويات مشاركة المرأة ف سوق
العمل ف هذه الدول نحو ثالثة أضعاف المعدل المسجل
عىل مستوى الدول العربية.
من جانب آخر ،تعتب مستويات الشمول المال لإلناث األقل
مقارنة بباف المجموعات الجغرافية ومجموعات الدول
بحسب مستويات الدخل ،حيث يتوفر لدى  25.6ف المائة
فقط من اإلناث ف الدول العربية حسابات ف مؤسسات
مالية بما يمثل أقل من نصف المتوسط العالم البالغ نحو
 64.8ف المائة ،فيما ترتفع النسبة عىل سبيل المثال لتسجل
نحو  52ف المائة ف دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
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نسبة مشاركة
اإلناث ف القوى
العاملة

نسبة النساء الالب
لديهن حسابات ف
المؤسسة المالية

اليمن

5.8

..

شرق آسيا والمحيط الهادئ

58.6

71.5

أفريقيا جنوب الصحراء
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي
الدول ذات الدخل المرتفع

61.5

36.9

52.0

52.0

53.0

92.9

الدول ذات الدخل المنخفض

58.0

29.9

الدول العربية

20.8

25.6

العالم

47.1

64.8

الكاريت ،وتسجل أعىل مستوى لها ف الدول مرتفعة الدخل
بنسبة تبلغ نحو  93ف المائة.
عىل مستوى الدول العربية فرادى تسجل كل من مستويات
مشاركة اإلناث ف قوة العمل ونسبة الشمول المال لإلناث
أعىل مستوى لها ف ثالث دول عربية وه اإلمارات بنسبة
بلغت  52.4ف المائة و 76.4ف المائة عىل التوال ،والكويت
 49.7ف المائة و 73.5ف المائة ،والبحرين  45.0ف المائة
و 75.4ف المائة.
يالحظ ارتباط ما بي ارتفاع مستويات الشمول المال،
والتمكي االقتصادي للمرأة ف الدول العربية ٌمقاسا بنسبة
مساهمة المرأة ف سوق العمل ،حيث تتوفر أعىل نسب
للتمكي االقتصادي للمرأة ف الدول الت تسجل كذلك أعىل
مستوى للشمول المال وغالبيتها من دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،فيما تسجل الدول العربية ذات
االقتصادات المتنوعة مستويات أقل من الشمول المال
والتمكي االقتصادي ،الجدول رقم ( ،)1والشكل رقم (.)1

األردن

18.1

26.6

اإلمارات
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..
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15.9
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..

36.6

..

* عام  2019بالنسبة لبيان مشاركة المرأة ف القوى العاملة ،وعام 2017
بالنسبة لمستويات الشمول المال لإلناث ،حيث يتم ر
نش بيانات
الشمول المال كل ثالث سنوات.
ر
.
المصدر :البنك الدول" )2021( ،قاعدة بيانات مؤشات التنمية
الدولية ،وقاعدة بيانات الشمول المال".
شكل رقم ()1
نسبة مشاركة اإلناث ف القوى العاملة ومستويات الشمول المال
لإلناث ف الدول العربية وفق أحدث بيان*
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لإلناث ف الدول العربية مقارنة مع باف المناطق الجغرافية األخرى
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إال أن عملية فتح الحسابات المرصفية ال زالت ترتبط ف
العديد من الدول بحد أدب للسن حت ُيسمح بفتح الحساب.

عىل ضوء ما سبق ،يهتم الجزء التال باستخالص أبرز
الدروس المستفادة من واقع التجارب اإلقليمية والدولية
فيما يتعلق بزيادة مستويات الشمول المال لإلناث بما يدعم
التمكي االقتصادي.
ر
ن
المال تركز عىل تذليل
تبن استاتيجيات وطنية للشمول ً ي
ي
ر
الن تواجه إدماج اإلناث ماليا واقتصاديا
العقبات ي

ولمواجهة هذه التحديات ر
التشيعية والتنظيمية ،اتجهت
بعض الدول العربية إل تعديل هذه األطر .فف فلسطي،
قامت سلطة النقد الفلسطينية بتعديل األطر ر
التشيعية بما
ُ
يسمح بتعديل قواعد فتح الحسابات إلنشاء ما يعرف
"بحسابات الشمول المال البنكية" بما يساعد عىل دمج
اإلناث من ذوي الدخل المحدود ،حيث يسمح هذا الحساب
بدمج ر
عشات اآلالف من المستفيدين للحسابات المرصفية
بدون فرض رسوم عىل الخدمات الت يوفرها هذا الحساب.9

مع تزايد عدد الدول الت تبنت اسباتيجيات للشمول المال،
ظهر توجه نحو تبت تدابب ف إطار هذه االسباتيجيات
لتشجيع نفاذ اإلناث إل الخدمات المالية مع اعتماد أهداف
محددة برأب فجوة النوع ف الشمول المال.

كذلك تبت البنك المركزي السعودي -استنادا إل نماذج
أعمال رشكات التقنيات المالية ف البيئة الرقابية االختبارية
ُ
المتبناة من قبل البنك -مجموعة من القواعد تنظم أنشطة
مقدم خدمات المدفوعات ،وتلك المتعلقة بتقديم منتج
التمويل االستهالك متناه الصغر ،وتحديث قواعد فتح
الحسابات البنكية للسماح لإلناث دون سن الثامنة ر
عشة
بفتح الحسابات.10

من بي التجارب المتمبة ف هذا المجال اسباتيجية الشمول
المال لألردن الت وضعت من بي أهدافها رفع مستويات
الشمول من نحو  24.6ف المائة ف عام  2014إل  36.6ف
المائة بحلول عام  ،2020مع تبت هدف تقليل الفجوة بي
الجنسي ف الشمول المال باألردن من  53ف المائة إل 35
ف المائة ،األمر الذي من شأنه زيادة الناتج المحىل اإلجمال
بنحو  5ف المائة .8من بي أهم السياسات الت يعول عليها
لزيادة مستويات الشمول المال لإلناث وفق هذه
االسباتيجية تشجيع المصارف عىل فتح الحسابات المالية
ر
للشائح ذات األولوية من اإلناث ف الفئة العمرية (18-15
سنة) ،والنساء والالجئات وذوي الدخل المنخفض.

االعتماد عىل الخدمات المالية الرقمية
يمكن أن يساعد التمويل الرقم ف تعزيز الناتج المحىل
اإلجمال العالم بنسبة  6ف المائة وتحقيق مكاسب تقدر
بنحو  3.7تريليون بحلول عام  2025وتوفب الخدمات
المالية لحوال  1.6مليار نسمة ال يتعاملون مع البنوك عىل
مستوى العالم  ،ر
أكب من نصفهم من النساء وفقا لبعض
التقديرات.11

تعديل األطر التشيعية والتنظيمية بما يسمح بالمزيد من
المال للمرأة
الشمول
ي
ُبنيت العديد من الخدمات المالية عىل أساس ر
تشيعات

من شأن الخدمات المالية الرقمية أن تساعد عىل تجاوز
العديد من التحديات الت تحول دون نفاذ اإلناث إل
الخدمات المالية الرسمية السيما إذا ُصممت هذه الخدمات
بما يتالءم مع احتياجات اإلناث من الخدمات المالية
المختلفة.

وأطر تنظيمية قد تحول ف حد ذاتها دون التوسع ف الشمول
المال للمرأة .فعىل سبيل المثال ،ترتبط عملية فتح
الحسابات المرصفية ف عدد من الدول بوجود حد أدب من
األموال مودع ف هذا الحساب ،كما أن غالبيتها يرتبط بوجود
رسوم لفتح الحساب وهو ما يحول دول نفاذ رشيحة من
اإلناث لهذه الحسابات .من جهة أخرى ،ورغم كون اإلناث
الشابات يشكلن نسبة مهمة من اإلناث ف المنطقة العربية،

– CBJ, The National Financial Inclusion Strategy 2018
2020. Available :
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs
/2018/The%20National%20Financial%20Inclusion%20St
rategy%20A9.pdf.
 9صندوق مشاريع المرأة العربية" ،إنجاح التمويل الرقمي للمرأة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 8 :دروس من الميدان".
8

10

صندوق النقد العربي" .)2021( ،مرصد البيئات الرقابية االختبارية"،
اإلصدار األول ،قيد النشر.
11
Mckinsey Global Institute, (2016). “Digital Finance
For All: Powering Inclusive Growth In Emerging
Economies”, 2016.
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كما يتطلب توسيع نطاق الشمول المال للمرأة فهما جيدا
لطبيعة االحتياجات المالية للمرأة وكيفية تلبيتها من خالل
خدمات مالية تصمم خصيصا لتلبية هذه االحتياجات
وتذليل التحديات الت تواجه نفاذ المرأة إل كل نوع من أنواع
الخدمات المالية سواء تعلق األمر بخدمات المدفوعات أو
التحويالت أو االدخار أو االستثمار أو التأمي أو غبها من
الخدمات المالية األخرى.

يتطلب نهج االستفادة من الخدمات المالية الرقمية ف تعزيز
الشمول المال لإلناث عدد من المقومات وفق أفضل
الممارسات الدولية وذلك بما يشمل:12
 جعل أنظمة الهوية والوثائق الثبوتية ف متناولجميع النساء والفتيات عىل مستوى العالم.
 تسهيل نفاذ اإلناث لخدمات الهاتف النقالواالنبنت.
 التحول نحو النظم اإللكبونية للتحويالتاالجتماعية للنساء ليتم إيداع تلك التحويالت ف
حسابات مالية رقمية بما ُ
يمكن المرأة من النفاذ إل
مجموعة متنوعة من الخدمات المالية.
 ضمان قابلية التشغيل البيت ما بي األنظمةالحكومية لمدفوعات التحويالت االجتماعية
ومزودي الخدمات المالية من القطاع الخاص.
 تقوية المهارات الرقمية للمرأة وتعزيز مستوياتمعرفتها المالية.
 توفب الحماية الشاملة لمستهلك الخدمات الماليةالرقمية من اإلناث وبطريقة تتالءم مع احتياجاتهن
وقدراتهن بما ف ذلك متطلبات الكشف عن أسعار
المنتجات ر
والشوط بلغة واضحة وتدابب مناسبة
لضمان خصوصية وأمن البيانات.
ن
ُ
المصممة لمواكبة
التوسع يف الخدمات المالية
االحتياجات المالية للمرأة

فالدالئل تشب إل تعقد احتياجات المرأة من الخدمات
المالية مقارنة بالرجل ،فه تحتاج إل خدمات للمدفوعات
لسداد مصاريف التعليم والصحة ألبنائها وسداد المدفوعات
الدورية للخدمات العامة الت تحصل عليها األشة ،عالوة
عىل خدمات مالية لتأمي األشة ماليا ضد أية صدمات
اقتصادية متوقعة ،إل جانب خدمات للحصول عىل
اإلقراض والتمويل متناه الصغر إلدارة ر
المشوعات .بالتال
فاحتياجاتها ال تقترص عىل الخدمات المالية قصبة األجل
مثل خدمات المدفوعات والتحويالت وإنما تمتد كذلك إل
الخدمات المالية طويل األجل الت ترتبط باالدخار
واالستثمار والتأمي .من جانب آخر ،تختلف هذه الخدمات
من دولة ألخرى ،كما تختلف كذلك بحسب المجتمعات
المحلية داخل كل دولة ،بل ومن امرأة إل أخرى حسب
المستوى التعليم ،والعمر ،وفئة الدخل .كافة هذه العوامل
ترجح تبت نهج للشمول المال للمرأة يستند إل الموائمة ما
بي الخدمات المالية للمرأة واحتياجاتها المالية.
من أبرز التجارب الدولية ف هذا اإلطار تجربة بنك جرامي
الموجهة إل توفب التمويل متناه الصغر لإلناث كآلية
لخفض الفقر وتمكي المرأة من خالل العديد من البامج
ر
بالشاكة مع شبكة من الوكالء من المجتمعات المحلية
]) [Community Agent Network (CANتستهدف
تذليل العقبات الت تواجه نفاذ اإلناث إل الخدمات المالية.
تقوم إحدى التجارب ف بنجالديش عىل توفب خدمات مالية
رقمية ُمصممة لتمكي اإلناث من إدارة المشاريـ ــع الزراعية
عب الهاتف المحمول بكلفة ميسورة وبكفاءة باالستفادة من
شبكة الوكالء المحليي لتمكينهن من تبت الخطط الزراعية

تشب الدراسات إل أن توسيع فرص الشمول المال للمرأة
تتطلب أن يتم النظر إل ذلك من منظور أوسع يمتد ليشمل
طبيعة الحواجز الت تحول ذلك بما يشمل التحديات
االجتماعية والموروثات الثقافية وطبيعة المجتمعات
المحلية الت تحول ف بعض البلدان دون توسيع فرص النفاذ
للخدمات المالية ،وهو ما يستلزم من المؤسسات المالية
ً
بداية تصميم الخدمات المالية بما يهدف إل تجاوز هذه
العقبات من خالل عدد من اآلليات الت تختلف من دولة
ألخرى حيث تركز بعض الدول عىل تأسيس فروع تابعة
للمصارف تعمل بها إناث ،أو توسيع شبكة وكالء مزودي
الخدمات المالية لتشمل شبكة من الوكالء اإلناث.
GPFI, (2020). “Advancing Women’s Digital Financial
Inclusion”, Report prepared for the G20 Global
Partnership for Financial Inclusion by the Better Than
Cash Alliance, Women’s World Banking, and the World
Bank Group, July.
12
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لهن وألشهن الفرصة للوفاء باالحتياجات األساسية لألشة
ودعم فرص نفاذ األبناء إل خدمات التعليم والصحة .مؤخرا
اتجه عدد من الدول إل تعزيز الشمول المال للمرأة من
خالل التحول إل برامج التحويالت االجتماعية الرقمية عب
تحفب اإلناث عىل فتح حسابات لتلف أموال التحويالت
االجتماعية وبالتال تشجيعهن عىل إدارة أموالهم بسهولة
ر
المباشة من هذه التحويالت ف التمكي
ويش واالستفادة
االقتصادي.

المالئمة وإدارة األموال واالدخار واتخاذ قرارات مالية
مستنبة.13
ُيشار ف هذا السياق ،إل أن تجربة بنك جرامي الذي تأسس
رسميا ف عام  1983تعتب إحدى التجارب الملهمة عالميا
لعملية صنع السياسات عىل صعيد خفض الفقر وزيادة
مستويات الشمول المال للمرأة .يركز البنك عىل تقديم
التمويل متناه الصغر للعمالء من الفقراء ويستهدف اإلناث
باألساس ( 94ف المائة من العمالء من اإلناث) .قدم البنك
منذ تأسيسه  16مليون قرضا متناه الصغر بمعدالت
للسداد بلغت  98ف المائة.14

ف هذا اإلطار ،لمرص تجربة رائدة ف هذا المجال ،حيث يتم
تقديم الدعم النقدي لنحو  2مليون سيدة ف إطار برنامج
تكافل وكرامة بكلفة تقدر شهريا بنحو  977مليون جنيه من
خالل برامج التحويالت االجتماعية اإللكبونية بهدف
التمكي االقتصادي للمرأة .فرغم كون الدعم ممنوح لألشة
إال أنه ف العديد من الحاالت ُيشبط للحصول عليه أن يتم
تقديمه لإلناث المعيالت لهذه األش بأسمائهن (بما يمثل 79
ف المائة من إجمال المستفيدين من البنامج).

المال لإلناث من ذوي الدخل
برامج خاصة للشمول
ي
المنخفض
تمثل اإلناث من ذوي الدخل المحدود فئة مهمة من الفئات
المحرومة من النفاذ للخدمات المالية مقارنة بمثيالتهن من
ذوات الدخل المتوسط والمرتفعً .
بناء عليه ،من المهم
بالنسبة للجهات المعنية ف الدولة تصميم برامج مخصصة
للشمول المال لهذه الفئة تتواكب مع احتياجاتهن وتذلل
التحديات الت تواجهن ف الحصول عىل التمويل.

تم ف إطار هذا البنامج التعاون ما بي وزارة التضامن
االجتماع ،والبنك المركزي المرصي ،والجهاز القوم لتنظيم
االتصاالت ،ر
وشكات الهاتف المحمول األربــع لتقديم
التحويالت االجتماعية لإلناث من خالل الحوافظ الرقمية
للهواتف المحمولة بهدف المزيد من الشمول المال
لإلناث.16

فعىل سبيل المثال ،تتبت وزارة التضامن االجتماع ف مرص
برنامج التمويل متناه الصغر للمرأة المعيلة "مستورة"
بالتعاون مع بنك ناض االجتماع لتوفب التمويل لذوات
الدخل المحدود من خالل تسهيل حصولهن عىل قروض
توجه لإلنتاج الزراع والحيواب والصناع والخدمات
ر
والمشوعات المبلية .يستهدف البنامج اإلناث من ذوي
الدخل المنخفض أو المعدوم .تم ف إطار هذا البنامج تقديم
نحو  20ألف قرض للفئات المستهدفة ف  26محافظة
مرصية بإجمال قروض تقدر قيمتها بنحو  332مليون
جنيه.15
ر
اإللكتونية
التحول نحو نظم التحويالت االجتماعية

كذلك تمكنت الهند من حفز اإلناث عىل فتح الحسابات
المرصفية من خالل التحول إل نظم التحويالت االجتماعية
الرقمية الت ساعدت ر
أكب من  200مليون سيدة عىل فتح
حسابات مرصفية ألول مرة مؤخرا للحصول عىل دعم نقدي.
ساعد ذلك عىل زيادة مستويات الشمول المال للمرأة ف إطار
نظم ُمصممة بعناية لتقديم الخدمات المالية لهذه الفئة من

تعتب برامج التحويالت االجتماعية من أهم مصادر التمكي
االقتصادي للمرأة ف العديد من الدول النامية حيث توفر
Grameen Foundation, “Making cash digital is the key to
possibility: When poor women control their own money, it
no
longer
controls
them”.
Available
at:
https://grameenfoundation.org/solving-poverty/mobilemoney.
14
The Global Development Research Center, Grameen
Bank - Banking on the Poor: Summary Paper from the
13

Grameen Support Group, Australia, available at:
https://www.gdrc.org/icm/grameen-supportgrp.html.
 15وزارة التضامن االجتماعي ،مصر ،متاح من خالل الرابط:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sector-servicedetail.aspx?sid=14
 16وزارة التضامن االجتماعي ،مصر ،متاح من خالل الرابط:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/newsdetails.aspx?nid=1650
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للخدمات المالية من  20نقطة مئوية ف عام  2011إل 6
نقطة مئوية.19
ر
الت ن
كت عىل شمولية شبكة وكالء مزودي الخدمات المالية

الفئات المستبعدة ماليا خالل السنوات السابق ،وعززكذلك
من مستويات التمكي االقتصادي للمرأة ف الهند.17
ن
تبن نظم الهوية الرقمية
ي
ٌيقدر البنك الدول وجود نحو مليار نسمة ال تتوفر لديهم

لإلناث
تمثل شبكة وكالء مزودي الخدمات المالية أحد اآلليات
المهمة لزيادة مستويات الشمول المال للخدمات المالية
الرسمية ف المناطق الريفية الواعدة ف العديد من البلدان.
هذه الشبكة تتسم بارتفاع مستوى هيمنة الذكور اقتصاديا
بشكل كبب ،وهو ما يمثل تحدي أمام الوصول بالخدمات
المالية بطريقة مالئمة لإلناث ف العديد من المجتمعات.
ً
بناء عليه ،تركز الجهود الرامية إل زيادة الشمول المال للمرأة

هوية ثبوتية بما يحول دون نفاذ العديد منهم إل الخدمات
المالية .فبحسب مسح الشمول المال للبنك الدول أوضح
 26ف المائة من المشمولي ف المسح من الدول منخفضة
الدخل أن سبب عدم نفاذهم إل الخدمات المالية ُيعزى إل
ر
األكب
عدم توفر هوية لديهم .كما أشار المسح إل أن اإلناث
فقرا ف الدول منخفضة الدخل تقل فرص حصولهن عىل
هوية ثبوتية بنسبة  30ف المائة مقارنة بالرجال ف نفس
رشائح الدخل.18
ف إطار مبادرة الهوية للتنمية ُ
المتبناة ف إطار الرئاسة
ر
العشين ف عام 2019
األرجنتينية لمجموعة

عىل التوسع ف تأسيس شبكات الوكالء لمزودي الخدمات
المالية ُ
المدارة من قبل اإلناث.
ف هذا اإلطار يتعاون بنك جرامي مع رشكات التقنيات
المالية وشبكة الوكالء المحليي Community Agent
) Network (CANمن اإلناث ف الفلبي للتوسع ف تقديم
خدمات منصات الدفع اإللكبوب عب الهواتف المحمولة
الت ر
تنتش عىل نطاق واسع ف المجتمعات المحلية .تسىع
هذه الشبكات إل ر
نش وحدات نقاط البيع واألجهزة اللوحية
والمحمولة ف المنازل الت يتم بها ممارسة األنشطة
االقتصادية متناهية الصغر ،والمحالت التجارية الصغبة،
وقوارب الصيد ،والجزر النائية الت ال يمكن لقاطنيها
الحصول عىل الخدمات المالية الرسمية أو تحمل كلفتها.
ُ
تمكن هذه الشبكة التجار من الحصول عىل مدفوعات فورية
نظب منتجاتهم وخدماتهم ،وكذلك إمكانية إجراء عمليات
لإليداع المرصف من خالل هذه المنصات بكلفة زهيدة
مقارنة بالخدمات المثيلة ُ
المقدمة من خالل البنوك .ساهم
وجود مثل هذه الشبكات ف زيادة مستويات الشمول المال
ومن زيادة مستويات الدخول الت تحصل عليها اإلناث من
الوكالء بنسبة ال تقل عن  20إل  30ف المائة.20

)Identification for Development (ID4D
 Initiativeأكد البنك الدول أهمية توفر ثالث مقومات
أساسية ف الهويات الوطنية بما يشمل  .1وجود إطار قانوب
قوي داعم إلصدار هذه الهويات ،و .2صفات فريدة ُمعرفة
لكل شخص ،عالوة عىل  .3توفرها ف صورة رقمية .ف هذا
السياق ،عول العديد من البلدان عىل الهويات الرقمية مؤخرا
لزيادة مستويات الشمول المال للمرأة ،حيث إن توفر هذه
الهويات يساعد مزودي الخدمات المالية عىل التحقق من
توفر متطلبات العناية الواجبة للعميل وبالتال التوسع ف
تقديم هذه الخدمات.
من أهم التجارب ف هذا اإلطار التجربة الهندية حيث
استفادت الحكومة من تبت نظام الهوية الرقمية المعتمد
عىل الصفات الحيوية والمعرف باسم (Aadhaar
) numberالمكون من اثنت ر
عشة رقما والذي يغط  99ف
المائة من السكان وف إطار برنامج [Jan Dhan Yojana
]) (JDYمن فتح حسابات مرصفية لنحو  300مليون شخص
وبالتال زيادة مستويات الشمول المال بنحو  30نقطة مئوية
ما بي عام  2011و ،2017ومن تقليل فجوة النوع ف النفاذ
GPFI, (2020). “Advancing Women’s Digital Financial
Inclusion”, KSA Presidency, July. Available at:
https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/sites/default/files/sau
dig20_women.pdf
18
Appaya, S. and Varghese , M. (2019)., “Digital ID – a
critical enabler for financial inclusion”, World Bank.
Available at: https://blogs.worldbank.org/psd/digital-idcritical-enabler-financial-inclusion.
17

19

GPFI, (2020). Op cit.
Grameen Foundation, “Female shop owners catalyzing
financial inclusion in the Philippines”. Available at:
https://grameenfoundation.org/stories/pressreleases/female-shop-owners-catalyzing-financialinclusion-in-the-philippines.
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األمر ذاته ينطبق ف المنطقة العربية ،الت يهيمن بها الذكور
عىل شبكات وكالء مزودي الخدمات المالية ،وهو ما يحول
نسبيا دون التواصل الدوري ما بي هذه الشبكة من الوكالء
والعميالت من اإلناث ف بعض الدول العربية والمجتمعات
المحلية وتعريفهم بالخدمات المالية المختلفة وتدريبهن
عىل استخدامها .بالتال فإحدى اآلليات الت ُيمكن أن تساهم
ف زيادة مستويات الشمول المال للمرأة تتمثل ف جعل
شبكات وكالء مزودي الخدمات المالية ر
أكب شمولية
للجنسي ف الدول العربية.
فعىل سبيل ،تركز رشكة "دينارك" الت تعتب من أبرز رشكات
الدفع ف األردن عىل التوسع ف شبكة وكالء الخدمات المالية
من اإلناث بدعم من "صندوق مشاري ــع المرأة العربية"
لتقديم الخدمات المالية عب الهواتف المحمولة للمرأة
األردنية المستبعدة ماليا ف المناطق النائية والريفية .ولما
كان بناء القدرات ُ
يمثل واحدا من أهم التحديات الت تواجه
شبكة وكالء مزودي الخدمة المالية من اإلناث ،تركز رشكة
"دينارك" عىل االستثمار ف تدريب شبكة الوكيالت ليس
فقط عىل كيفية تقديم الخدمات المالية والتحقق من
متطلبات امتثال العميالت ،وإنما أيضا عىل التدريب عىل
إدارة المبيعات ومهارات التسويقُ .يشار إل أن "دينارك"
نجحت ف تسجيل  16ألف محفظة إلكبونية عب المحمول
عىل مدى عامي يمتلكها إناث وحصلت عىل جائزة “Equal
” ،in techوحظيت بزيادة من ملكة هولندا ومن المبعوث
الخاص لألمم المتحدة للشمول المال من أجل التنمية.21
كذلك تتوفر تجربة مماثلة ف مرص ُمقدمة من رشكة "فوري"
الت تعتب أكب رشكة مزودة لخدمات الدفع اإللكبوب ف
مرص الت توسعت مؤخرا ف شبكات الوكالء الت تديرها
اإلناث بقدر قليل من رأس المال ومتطلبات تسجيل بسيطة
من خالل منصة "ه فوري" الت تقدم مزايا إضافية
للوكيالت من اإلناث من خالل برامج للتأمي متناه الصغر،
 21صندوق مشاريع المرأة العربية ،مرجع سابق.
 22صندوق مشاريع المرأة العربية ،مرجع سابق.
23
OECD, “Addressing women’s needs for financial
education”, International Network on Financial Education.
Available at: https://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/OECD_INFE_women_FinEd2013.pdf

كما تتجه المنصة كذلك إل تقديم قروض التمويل متناه
الصغر لعميالت المنصة المرصيات ف المناطق الجغرافية
النائية.22
ر
الت ن
المال للمرأة
كت عىل التثقيف
ي
تشب الدالئل الدولية ليس فقط ف الدول النامية وإنما كذلك
ف الدول المتقدمة إل انخفاض مستويات التثقيف المال
واختالف السلوك المال للمرأة مقارنة بالرجل وهو ما يعزى
إل عدد من العوامل االقتصادية واالجتماعية .بالتال ال
تتوفر للمرأة المعرفة المالية الت تمكنها من المقارنة ما بي
الخدمات المالية المختلفة ،وفهم المصطلحات المالية،
واتخاذ قرارات مالية صائبة بشأن إدارة األموال .بالتال
تنخفض مستويات الثقة المالية لديهن ويتعرضن بشكل أكب
للتقلبات ف سلوكهن المال مقارنة بالرجال.23
تشب الدالئل إل أن المعرفة المالية محددا مهما يرتبط
بمجموعة من النتائج عىل صعيد إدارة وتراكم ر
البوة،
والتخطيط للتقاعد ،وقرارات االدخار ،والتمكي االقتصادي
للمرأة.24
تعتب الدول العربية من أقل المجموعات الجغرافية من
حيث مستويات المعرفة المالية للمرأة حيث ترتفع
مستويات الفجوة ف المعرفة المالية ما بي الجنسي ف عدد
كبب من الدول العربية إل ما يفوق المتوسط العالم البالغ
 5.6ف المائة.25
جدول رقم ()2
نسبة التثقيف المال لإلناث ف الدول العربية وفقا ألحدث بيان

األردن

التثقيف المالي لإلناث (عدد اإلناث
المثقفات ماليا ً بالنسبة إلجمالي اإلناث
البالغات)
22

اإلمارات

41

تونس

38
24

Van Rooij, M., Lusardi, A. and Alessie, R., 2012.
‘Financial literacy, retirement planning and household
wealth’, Economic Journal, 122: 449-478.; Lusardi, A.,
and Mitchell, O., 2007. ‘Baby boomer retirement security:
the roles of planning, financial literacy and household
;wealth’, Journal of Monetary Economics 54(1): 205-224
Postmus J. et al., 2013. ‘Financial literacy: building
economic empowerment with survivors of violence’,
Journal of Family Economic Issues, 34: 275-284.
 25صندوق مشاريع المرأة العربية" .)2020( ،إنجاح التمويل الرقمي للمرأة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 8 :دروس من الميدان" ،يونيو.
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البحرين

التثقيف المالي لإلناث (عدد اإلناث
المثقفات ماليا ً بالنسبة إلجمالي اإلناث
البالغات)
36

الجزائر

28

السعودية

28

السودان

20

الصومال

15

العراق

25

فلسطي

21

الكويت

40

لبنان

39

مرص

25

موريتانيا

29

اليمن

8

المتوسط

27.7

ر
المؤش العالم للمعرفة المالية.
المصدر :مؤسسة ستاندرد أند بورز،

عىل مستوى الدول العربية ،تسجل اإلمارات وتونس أعىل
مستوى للتثقيف المال لإلناث من مجمل اإلناث البالغات
بنسبة بلغت  41و 38ف المائة عىل التوال .ويشار إل أن
اإلمارات تعتب الدول العربية الوحيدة الت ترتفع بها
مستويات التثقيف المال لإلناث بما يفوق الرجال أي وجود
فجوة نوع سالبة فيما يتعلق بالتثقيف المال.
تتوفر ف الدول العربية عدد من التجارب الممبة للتثقيف
المال من أبرزها التجارب المسجلة ف كل من اإلمارات،
والمغرب ومرص ولبنان وعدد من الدول العربية .فف
اإلمارات أطلق اتحاد المصارف مبادرة لتعزيز المعرفة المالية
تقوم من خاللها المصارف بتنفيذ عدد من األنشطة الت
تستهدف رفع الوع المال السيما بالنسبة للمرأة والشباب
ف إطار المسؤولية االجتماعية للبنوك .تركز هذه األنشطة
عىل تمكي العمالء من كفاءة اتخاذ القرارات المالية بتقديم
كافة المعلومات واإلرشادات التفاعلية فيما يتعلق بإدارة
الدخل واألصول والمبانية ،إضافة إل أنشطة ومبادرات
معززة للتعليم المال ف المدارس والجامعات.
كما تتبت مرص مبادرة "عشان بكرة" الت تسىع إل االستفادة
من أفضل الممارسات لدعم صناع السياسات بهدف زيادة
 26اتحاد المصارف العربية" .)2017( ،الثقافة المالية في العالم العربي:
شرط أساسي لتحقيق الشمول المالي" ،أكتوبر.

مستويات المعرفة المالية من خالل البكب عىل محورين
يتمثل األول ف التعليم والتثقيف المال لألطفال والشباب،
والثاب ف مساعدة البنوك ف ابتكار منتجات وخدمات مالية
مناسبة لألطفال والشباب.
وف المغرب ،تستهدف المؤسسة المغربية الت تأسست ف
عام  2013بمبادرة من بنك المغرب رفع الوع المال من
خالل إطالق االسباتيجية الوطنية للتعليم المال الت تعتب
األول من نوعها عىل مستوى الدول العربية الت يتم
مراجعتها كل ثالث سنوات وتستهدف رإشاك أصحاب
المصلحة من القطاعي العام والخاص والمؤسسات الدولية
لتنفيذ برامج لزيادة مستويات التثقيف المال بالبكب عىل
المناهج التعليمية وتضمي المعرفة المالية ف برامج محو
األمية.26
المال لإلناث
توفت اإلحصاءات الخاصة بالشمول
ي
تلعب اإلحصاءات دورا مهما ف توضيح العديد من الجوانب
المرتبطة بالشمول المال للمرأة عىل صعيد جانت العرض
والطلب للخدمات المالية .ومن شأن توفر إحصاءات
موثوقة للشمول المال وبحسب النوع أن تسهم ف دعم
عمليات صياغة وتقييم االسباتيجيات الوطنية والسياسات
الخاصة بالشمول المال للمرأة.
كما أن هذه النوعية من البيانات كذلك من شأنها أن تساعد
مزودي الخدمات المالية عىل تصميم خدمات مالية مصممة
بشكل أفضل لخدمة اإلناث .فف هذا اإلطار ،أشارت بيانات
وفرتها جمعية البنوك الدولية حول الشمول المال لإلناث
وسلوكهن المال من خمسة ر
عش بنكا ف خمس قارات إل أن
الخدمات المالية المصممة لإلناث بشكل جيد من شأنها أن
تدعم أداء المؤسسات المالية لكون اإلناث يدخرن ر
أكب
مقارنة بالرجال ،كما يلبمون بسداد مدفوعات القروض
بمعدل أعىل من مثيالتها بالنسبة للذكور ،وهن ر
أكب ً
والء
لبنوكهن إذا ما تمت خدمتهن بشكل جيد.
من بي التجارب الت اهتمت بإنتاج اإلحصاءات الخاصة
بالشمول المال للمرأة تجربة دولة رواندا ) (27حيث كانت
نسبة الشمول المال ال تتعد  21ف المائة ف عام ،2008
وهو ما دعا البنك المركزي إل تبت هدف رفع نسبة الشمول
Murray, B. (2018). “Catalyzing Women’s Financial
Inclusion: The Role of Data”, CGAP, Feb. available at:
https://www.cgap.org/blog/catalyzing-womens-financialinclusion-role-data.
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ً .2017  ف المائة ف عام80 المال إل نحو
بناء عليه طلب
البنك المركزي تصنيف البيانات المرصفية بحسب الجنس
وهو ما أوضح انخفاض نصيب اإلناث من القروض المرصفية
 بالتال عملت الحكومة عىل. ف المائة20 إل ما ال يتعد
وضع خطط لتعزيز وصول السكان إل قنوات االدخار من
خالل تشجيع تأسيس جمعيات االدخار ف المجتمعات
 كما قام بتعديل القواعد التنظيمية للسماح للوكالء،المحلية
ف المناطق البعيدة بتقديم الخدمات المالية إل قاطت هذه
 وهو ما ساعد عىل تضاعف نسبة الشمول المال،األماكن
 ف، ف المائة بالنسبة للقنوات المالية الرسمية42 لتصل إل
 ف المائة بما يشمل للقنوات72 حي ارتفعت النسبة إل
.2012 المالية غب الرسمية ف عام
مع توفر البيانات المرصفية بحسب النوع اتضح للبنك
المركزي بقاء نسبة اإلناث الحاصالت عىل قروض ثابتة رغم
 األمر الذي دفع البنك المركزي ألن يطلب،هذه التدخالت
ر
ومؤشات للخدمات
من المؤسسات المالية توفب بيانات
ً
المالية ولألداء المرصف ر
ُ
أكب تفصيال ومصنفة بحسب النوع
بما يساعد عىل فهم ر
أكب دقة للخدمات المالية ووسائل
تقديمها وكيفية الوصول الجغراف إل الفئات المستبعدة
 األمر الذي ساهم ف،ماليا بما يساعد عىل تصميم سياسات
زيادة مستويات الشمول المال للمرأة الت ارتفعت بدورها من
 ف المائة ف عام42  إل2011  ف المائة ف عام28
.(28)2017
:قائمة المصادر باللغة العربية
 "الثقافة المالية في العالم.)2017( ،اتحاد المصارف العربية
. أكتوبر،" شرط أساسي لتحقيق الشمول المالي:العربي
 "أهداف التنمية،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربية
."2030 المستدامة
 "إنجاح التمويل.)2020( ،صندوق مشاريع المرأة العربية
8 :الرقمي للمرأة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
. يونيو،"دروس من الميدان
 "مرصد البيئات الرقابية.)2021( ،صندوق النقد العربي
. قيد النشر، اإلصدار األول،"االختبارية
 المؤشر العالمي للمعرفة المالية،مؤسسة ستاندرد أند بورز
: متاح من خالل الرابط، مصر،وزارة التضامن االجتماعي
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/sectorservice-detail.aspx?sid=14
: متاح من خالل الرابط، مصر،وزارة التضامن االجتماعي
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/news.details.aspx?nid=1650

-

WB, (2019). “FINDEX Database”. available at:
https://globalfindex.worldbank.org/.
28

11

 الدروس المستفادة من أبرز التجارب اإلقليمية والدولية: دور الشمول المال ف تمكي المرأة:)2021 موجز سياسات (يناير
www.amf.org.ae صندوق النقد العرب

- Murray, B. (2018). “Catalyzing Women’s
Financial Inclusion: The Role of Data”, CGAP,
Feb.
available
at:
https://www.cgap.org/blog/catalyzing-womensfinancial-inclusion-role-data.
- OECD, “Addressing women’s needs for financial
education”, International Network on Financial
Education.
Available
at:
https://www.oecd.org/daf/fin/financialeducation/OECD_INFE_women_FinEd2013.pdf
Mckinsey Global Insitute, (2016). “Digital Finance
For All: Powering Inclusive Growth In Emerging
Economies”, 2016.
- Postmus J. et al., 2013. ‘Financial literacy: building
economic empowerment with survivors of
violence’, Journal of Family Economic Issues, 34:
275-284.
- Trivell,C. et al. (2018). “Financial Inclusion for
Women: A Way Forward”, G20. Available at:
https://www.g20-insights.org/wpcontent/uploads/2019/10/Financial-Inclusion-forWomen-Final.pdf.
- Van Rooij, M., Lusardi, A. and Alessie, R., 2012.
‘Financial literacy, retirement planning and
household wealth’, Economic Journal, 122: 449478
- World Bank, (2019). “FINDEX Database”.
- World Bank, “World Development Indicators
Database”.

لالطالع عىل الإصدارات ا ألخرى من هذه السلسةل ميكن زايرة املوقع الإلكرتوين
لصندوق النقد العريب من خالل الرابط التايل:
www.amf.org.ae
صدر من هذه السلسةل:
• العدد ا ألول :الهنوض ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة يف ادلول العربية من خالل
زايدة فرص نفاذها اإىل المتويل (مارس .)2019
• العدد الثاين :رمقنة املالية العامة (أأبريل .)2019
• العدد الثالث :العداةل الرضيبية (مايو .)2019
• العدد الرابع :أأمن الفضاء الس يرباين (يونيو .)2019
• العدد اخلامس :املدن اذلكية يف ادلول العربية :دروس مس توحاة من التجارب العاملية
(يوليو .)2019
سب
• العدد السادس :اس تقاللية البنوك املركزية ( مترب .)2019
• العدد السابع :الاندماج يف سالسل القمية العاملية (أأكتوبر .)2019
• العدد الثامن :الاستامثر املؤثر (نومفرب .)2019
• العدد التاسع :العبء الرضييب (ديسمرب .)2019
• العدد العارش :الرشاكة بني القطاع اخلاص والعام يف ادلول العربية (يناير .)2020
• العدد احلادي عرش :واقع وأفاق اإصدار العمالت الرمقية يف ادلول العربية (فرباير
.)2020
ُ
• العدد الثاين عرش :حزم التحفزي املتبناة يف مواهجة تداعيات فريوس كوروان املس تجد
(أأبريل .)2020
ُ
• العدد الثالث عرش :تداعيات أأزمة فريوس كوروان املس تجد عىل قطاع الطريان
وس ياسات دمع التعايف يف ادلول العربية (مايو .)2020
ُ
• العدد الرابع عرش :ماطر ادلين العام يف ظل أأزمة فريوس كوروان املس تجد (يونيو
)2020
الس
املس
• العدد اخلامس عرش :تداعيات أأزمة فريوس كوروان تجد عىل قطاع ياحة
يف ادلول العربية وس ياسات دمع التعايف (يوليو .)2020
• العدد السادس عرش :حزي الس ياسات املُتاح دلمع التعايف الاقتصادي من جاحئة
فريوس كوروان املُس تجد يف ادلول العربية (أأكتوبر .)2020
• العدد السابع عرش :الشمول املايل الرمقي (ديسمرب .)2020
• العدد الثامن عرش :دور الشمول املايل يف متكني املرأأة :ادلروس املس تفادة من
أأبرز التجارب ا إلقلميية وادلولية (يناير .)2021

موجز سياسات (يناير  :)2021دور الشمول المال ف تمكي المرأة :الدروس المستفادة من أبرز التجارب اإلقليمية والدولية
صندوق النقد العرب www.amf.org.ae

12

