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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  والتنمية التجارة جملس
  والتنمية التجارة جلنة

 املالية اخلدمات إىل الوصول إمكانية بتأثري املعين اخلرباء اجتماع
 مكنيالـت : املاليـة  التحويالت أثر إبراز يشمل مبا التنمية، على

  والشباب للنساء االقتصادي
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٤-١٢جنيف، 

  املؤقت األعمال جدول من ٣ البند

 إبراز يشمل مبا التنمية، على املالية اخلدمات إىل الوصول إمكانية تأثري    
   والشباب للنساء االقتصادي التمكني: املالية التحويالت أثر

  األونكتاد أمانة من مذكرة    

  وجزم    
بات موضوع االشتمال املايل من البنود املهمة املدرجـة علـى جـدول أعمـال           

 ٢٠١٥السياسات الدولية يف وقت يتهيأ فيه اجملتمع الدويل لتحديد إطار للتنمية ملا بعد عام               
املايل أن يسهم يف احلد من الفقر، وحتقيق        لالشتمال  وميكن  . من أجل حتقيق التنمية املستدامة    

ومثة عوامل مادية واقتـصادية وتنظيميـة       . قتصادية واالجتماعية واالستقرار املايل   التنمية اال 
بوجه خـاص هـم     واحملرومون منها   . وثقافية تقف وراء عدم احلصول على اخلدمات املالية       

ومـن  . الفقراء والنساء والشباب وسكان األرياف والعاملون يف قطاع االقتصاد غري الرمسي          
املبتكرة اليت تساعد يف ختطي احلواجز      التجارية   اجلديدة والنماذج    شأن استخدام التكنولوجيا  

  . عملية االشتمالحلصول على اخلدمات املالية أن يسهم يف حتسنياليت متنع ا
وكما أُبرز يف مؤمترات القمة واملنابر الدولية، مثل احلوار الرفيع املستوى املعـين               

املتحدة، ميكن للتحويالت املاليـة أن تـصبح        باهلجرة الدولية والتنمية الذي عقدته األمم       
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. املـايل االشتمال   يف    كبرياً للطلب على اخلدمات املالية وأن تسهم إسهاماً      اً  واعداً  مصدر
وسيتطلب ذلك احلد من تكاليف معامالت حتويل األموال من أجل ضمان تيسري عمليات             

  .ات مالية جديدة بوسائل منها استحداث منتج، وسرعةوجعلها أكثر أماناًالتحويل 
 يف تنفيذ سياسات شاملة مصممة تصميماًاً هاماً وميكن للحكومات أن تؤدي دور  

عـرض اخلـدمات    ، وتقدمي حوافز لزيادة     سليمةويشمل ذلك وضع أطر تنظيمية      . جيداً
 عن توسيع نطاق الطلب على اخلدمات املاليـة،  ، فضالًهاالقدرة على حتمل تكاليف وزيادة  

  .التثقيف املايل ومتكني املستهلكبوسائل من قبيل 
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  مقدمة    
بات موضوع االشتمال املايل من البنود الرئيسية على جدول أعمـال الـسياسات               -١

 ولتحقيق  ٢٠١٥الدولية يف وقت يقبل فيه اجملتمع الدويل على وضع إطار التنمية ملا بعد عام               
 االشتمال املايل يف حتقيق التنميـة       وما فتئ االعتراف الدويل بأمهية    . أهداف التنمية املستدامة  

املستدامة يتزايد يف منتديات دولية كمجموعة العشرين، اليت أدرجته يف جـدول األعمـال              
. اخلاص بتنظيم القطاع املايل واإلشراف عليه، واليت تقوم بوضع أهداف وغايات حمددة لـه             

 املايل اليت أعقبت األزمة،     واالهتمام باالشتمال املايل هو أيضاً وليد جهود اإلصالح التنظيمي        
املايل حيظى باالعتراف أكثر فأكثر بوصفه مـن العناصـر األساسـية            االشتمال  حيث بات   

الـيت  ، بالنسبة إىل االقتصادات      املايل وتكمن أمهية االشتمال  . لالستقرار املايل وقواعد احليطة   
لتحويالت عن طريـق    لائي   يف تعظيم األثر اإلمن    ، على التحويالت املالية    كبرياً تعتمد اعتماداً 

إضفاء الصبغة الرمسية على ما يتدفق منها، وخفض تكاليف التحويل وتوجيه التحويالت حنو             
  . أنشطة منتجة من خالل النظام املصريف

  املايلاالشتمال االجتاهات والقضايا املطروحة يف جمال   -أوالً  

  التطورات األخرية يف جمال اخلدمات املالية    
دمات املالية بدور حموري يف أداء األسواق واالقتصاد وتساهم يف حتقيق           تضطلع اخل   -٢

وتكمن أمهية اخلدمات املالية بالنسبة لالقتصاد يف جوانـب         . التنمية االقتصادية واالجتماعية  
هلا ارتباط حقيقي باالقتصاد ، شأهنا شأن خدمات اهلياكل األساسية، فاخلدمات املالية. متعددة

يف القطاع األويل والقطاع الـصناعي والقطـاع        سهامات قّيمة لألنشطة    إعموماً، إذ تقدم    
وتتـيح تعبئـة    وتسهل اخلدمات املالية املعامالت احمللية والدوليـة  . كذلكولألفراد  الثالث،  

االدخار احمللي وتوجيهه وتوسيع نطاق توفر االئتمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ولألسر           
متنوعة من اخلدمات املصرفية وخدمات تداول األوراق املالية        ، وذلك بفضل جمموعة     املعيشية
وليس توفري البيئة األنسب لألعمال التجارية هو وحده ما ييسر التجارة بل تـوفر              . والتأمني

  . )١(، من قبيل خطابات االعتماد والتأمنيمنتجات حمددة أيضاً
يف حد ذاهتا من صناعة اخلدمات  وتساهم اخلدمات املالية يف الناتج والعمالة باعتبار أهنا           -٣

 يف املائـة يف     ٤,٢وتشري التقديرات إىل منو إيرادات املصارف التجاريـة بنـسبة           . االقتصادية
 من  ات تريليون ٣,٥ يف املائة، لتصل إىل حنو       ١,٣، مبتوسط منو سنوي متواضع بلغ       ٢٠١٣ عام

__________ 

 ٣ ،TD/B/COM.1/EM.33/3اآلثار التجارية واإلمنائية املترتبة على اخلدمـات املالية،        ،  ٢٠٠٧األونكتاد،   )١(
 .أغسطس/آب
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تمتع العديد من األنشطة    وت .)٢(٢٠١٣ و ٢٠٠٨دوالرات الواليات املتحدة يف الفترة بني عامي        
، منت  وعموماً. اليت تدخل يف إطار اخلدمات املالية بقيمة مضافة عالية وتتطلب مؤهالت عالية           
ويف ). ١الشكل  (اخلدمات املالية بوترية أسرع من الناتج احمللي اإلمجايل يف فترة ما قبل األزمة              

ادي، منت اخلدمات املاليـة مبعـدل       بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتص       
، أي بوترية أسرع مـن قطـاع        ٢٠١٢ و ٢٠٠١ يف املائة بني عامي      ٦,٣ه  سنوي بلغ متوسط  

وقد بلغ معدل النمو مستويات عالية تبعـث علـى           .)٣(اخلدمات ككل والناتج احمللي اإلمجايل    
  .بعد األزمةاً كبرياً اإلعجاب قبل األزمة العاملية لكنه عاد ليسجل اخنفاض

  ١الشكل 
التغري السنوي يف الناتج احمللي اإلمجايل، واخلدمات، واخلدمات املالية وخدمات التأمني يف            

  ٢٠١٢-٢٠٠١بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
  )ئويةاملنسبة بال(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  :املصدر

 يف هـذا     أساسـياً  الية واملعامالت الدولية متثل عنصراً    أصبحت زيادة التدفقات امل   و  -٤
وتعترب البلدان الناميـة    .  ما يبني أمهية البعد الدويل يف تقدمي اخلدمات املالية األساسية          ،القطاع

للخدمات املالية، وهتيمن البلدان املتقدمة على الصادرات العامليـة إىل حـد            اً  مستورداً صافي 
وهذا يشري . أكرب يف اآلونة األخريةاً ن النامية قد سجلت حضور وإن كانت بعض البلدا،كبري

__________ 

 ٣،  TD/B/C.I/MEM.4/5البعد التنظيمـي واملؤسـسي،      : ، اخلدمات والتنمية والتجارة   ٢٠١٤األونكتاد،   )٢(
 .فرباير/شباط

 .قواعد البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٣(
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إىل أمهية مراعاة مسألة توريد اخلدمات املالية من اخلارج يف التدابري الرامية إىل توسيع فـرص       
اخلـدمات  وقد بلغت قيمة صـادرات      . األفراد والشركات يف احلصول على اخلدمات املالية      

 يف املائـة  ١٠، مبعدل منو سنوي بلغ      ٢٠١٣دوالر يف عام    ر  مليا ٤٤٥العابرة للحدود   املالية  
ويبلغ نصيب البلدان املتقدمة من الصادرات العاملية       . ٢٠١٣ وعام   ٢٠٠٠يف الفترة بني عام     

دوالر يف مليـار   ٣٥٧ يف املائة، وهي صـادرات بلغـت قيمتـها          ٨٠من اخلدمات املالية    
مليار  ٨٥ يف املائة، أو ما يعادل ١٩نامية ويف العام نفسه، بلغت حصة البلدان ال. ٢٠١٣ عام

 ١٢، ومنت الصادرات مبعدل سنوي قدره       ٢٠٠٠دوالر، وهي أعلى حصة تسجل منذ عام        
  ).  يف املائة١٠(يف املائة، فتجاوزت املعدل السنوي الذي سجلته البلدان املتقدمة 

مليار  ٦٨لغت قيمتها   بلدان آسيا النامية اليت تفاخر بصادرات من اخلدمات املالية ب         أما    -٥
وتتـسم  .  يف املائة من صادرات البلدان الناميـة       ٨٠فإن نصيبها يناهز    ،  ٢٠١٣دوالر يف عام    

، إذ يفوق نصيب البلدان العشرة األوىل املصدرة للخـدمات          بعدم التجانس االقتصادات النامية   
، ٢٠١٣و ٢٠٠٠امي  ويف الفترة بني ع   .  يف املائة من جمموع صادرات البلدان النامية       ٨٧املالية  

  . منت اخلدمات املالية يف البلدان النامية بوترية أسرع من قطاع اخلدمات برمته
وآخذاً يف النمو، ال سـيما       وقد كان حجم تدفقات التحويالت املالية الدولية كبرياً         -٦

هلذه  من مصادر التمويل اخلارجي بالنسبة        هاماً إىل البلدان النامية، وهو ميثل مصدراً     التدفقات  
 ذهب  ،دوالرمليار   ٥٤٢، بلغت قيمة تدفقات التحويالت العاملية       ٢٠١٣ففي عام   . البلدان
 ٦٨٠وُيتوقع أن تصل قيمة التحويالت املالية إىل        . دوالر إىل البلدان النامية   مليار   ٤٠٤منها  
ويف . وهذا يعكس الزيادة املتواصلة يف عدد املهـاجرين       . )٤(٢٠١٦دوالر حبلول عام    مليار  

 يف املائة من    ٣,٢ مليون مهاجر أو ما يعادل       ٢٣٢، بلغ عدد املهاجرين الدوليني      ٢٠١٣ معا
 )٥(٢٠٠٠وميثل هذا العدد زيادة كبرية مقارنة بعـام         .  يف املائة منهم نساء    ٤٨سكان العامل،   

. ٢٠٥٠مهاجر حبلول عام    ماليني   ٤٠٥إىل  وميكن أن يرتفع     مليون مهاجر    ١٧٥حيث بلغ   
تفوق حجماً اهلجرة من اجلنوب إىل الشمال       )  يف املائة  ٣٦( بلدان اجلنوب    واهلجرة فيما بني  

، شهدت مجيع املناطق النامية منـواً يف   ٢٠١٣ و ٢٠١٠الفترة بني عامي    ويف  ).  يف املائة  ٣٥(
ومتثل التحويالت ). ٢الشكل (يف جنوب آسيا    ، وسجل أكرب تغيري     تدفقات التحويالت املالية  

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما يفوق النسبة الـيت             ٤كثر من   يف أقل البلدان منواً أ    
 ٢٠٠٣ويف الفترة املمتدة بني عـامي        .)٦(٢٠١١سجلها االستثمار األجنيب املباشر يف عام       

، منت التحويالت املالية يف هذه االقتصادات بوترية أسرع من االستثمار األجـنيب             ٢٠١٢و
__________ 

)٤( Ratha, S De, E Dervisevic, C Eigen-Zucchi, S Plaza, H Wyss, S Y, and SR Yousefi, 2014, 
Migration and remittances: Recent developments and outlook, Migration and Development Brief 

No. 22, World Bank. 
: ، االجتاهات يف أعداد املهاجرين الـدوليني      ٢٠١٣ األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،      )٥(

كانون ،  POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013/Origin اجرون حسب املقصد واملنشأ،   امله - ٢٠١٣ تنقيح عام 
 .ديسمرب/األول

 .إحصاءات األونكتادقاعدة بيانات  )٦(
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ية الرمسية، ويعزى ذلك يف املقام األول إىل أكرب زيادة سجلت يف أقل             املباشر واملساعدة اإلمنائ  
ويبدو أن منو تدفقات التحويالت املالية عائٌد إىل النمـو االقتـصادي            . يف آسيا اً  البلدان منو 

  .السريع يف البلدان املستقبلة للمهاجرين
  ٢الشكل 

 ٢٠١٣ و ٢٠١٠نطقـة،   تطور تدفقات التحويالت املالية إىل البلدان النامية حـسب امل         
  ) الدوالراتمبليارات(
  
  
  
  
  
  
  
  

  . Migration and Development Brief No 22، )٢٠١٤(البنك الدويل   :املصدر

  املايللالشتمال احلالة الراهنة     
وأمهية، والنمو القوي يف تدفقات التحـويالت       اً  يف ظل تنامي اخلدمات املالية حجم       -٧

ستفادة من اخلدمات املالية عقبة كربى أمام فرص توليد الدخل          املالية الدولية، يصبح تعذر اال    
 عـن   وحتقيق الرفاه االقتصادي لألفراد، ال سيما الفقراء منهم والنساء والـشباب، فـضالً            

االشـتمال  ف  يعّرو. الشركات، وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاريع الصغرى      
وهو يشري إىل حالـة     .  من أفراد وشركات   اليةاخلدمات امل عادة بأنه نسبة من يستخدم      املايل  

على خدمات االئتمان واالدخار    اً  يتمتع فيها مجيع البالغني يف سن العمل بفرصة احلصول فعلي         
تقدمي خـدمات مناسـبة     (والتأمني وسداد املدفوعات عن طريق مقدمي اخلدمات الرمسيني         

  . )٧()للعميل بطريقة مسؤولة وبتكلفة معقولة وثابتة
من اخلدمات األساسية املتعلقة بـسداد      اً  شري األدلة إىل أن الفقراء يستفيدون كثري      وت  -٨

وفيما جيري حبث أفضل الطـرق لقيـاس        . املدفوعات واالدخار والدفع االلكتروين والتأمني    
__________ 

)٧( Global Partnership for Financial Inclusion, 2011, Global standard-setting bodies and financial 
inclusion for the poor: Towards proportionate standards and guidance, White Paper, October. 
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 توفر إحـصاءات عـن عـدد        ومن املفيد جداً  .  أمراً شائعاً  ، يعترب قياسه بالكثافة   االشتمال
يف مؤسسة مالية رمسية، ألن النشاط املايل الرمسـي         اً  مصرفياً  ن حساب األشخاص الذين ميلكو  

املايل يف خمتلف أحنـاء     االشتمال  وهناك تفاوت كبري يف درجة حتقق       . مرتبط باحلسابات كله  
يف مؤسسة مالية رمسية ممن     اً  مصرفياً  ، مل يكن عدد من ميلكون حساب      ٢٠١١ففي عام   . العامل

ويزبد عدد البـالغني الـذين      ). ٣الشكل  ( يف املائة    ٥٠وز   سنة يتجا  ١٥تزيد أعمارهم عن    
ما يناهز نصف عـدد الـسكان       مليارين ونصف مليار، أي      عن    مصرفياً ميلكون حساباً  ال

تباينات ملحوظة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية فيمـا يتعلـق           وهناك  . البالغني يف العامل  
لدى مؤسسة مالية رمسيـة يف      اً   الذين ميلكون حساب   فنسبة البالغني . باستخدام اخلدمات املالية  

  . البلدان املتقدمة تزيد عن ضعف مثيلتها يف البلدان النامية
 بني البلدان النامية، حبسب فئات الدخل        كبرياً املايل اختالفاً االشتمال  وخيتلف مستوى     -٩

ت الـدخل، وهـي     وترتبط درجة اتساع رقعة استخدام احلسابات املصرفية مبستويا       . واملنطقة
وتـشري  . املنخفـضة الـدخل   ضعف مثيلتها يف البلدان     يف البلدان املتوسطة الدخل     تبلغ  درجة  

يف مرتبط إجيابياً باملساواة    تباين معدل اتساع رقعة استخدام احلسابات املصرفية        أن  البحوث إىل   
 يتجـاوز فيهـا     وتربز منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ باعتبارها املنطقة الوحيدة اليت         . الدخل

معدل اتساع رقعة استخدام احلسابات املصرفية املتوسط العاملي، يف حني يقل هذا املعدل عـن               
  . املتوسط العاملي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

  ٣الشكل 
 ٢٠١١قـة،   ، حبسب الـدخل واملنط    رمسياًاً  مصرفياً  نسبة السكان الذين ميلكون حساب    

  )بالنسبة املئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  

  . UNCTAD computation based on the World Bank Global Findex Database  :املصدر
" الـشباب "كلمة  تشمل  و،   عاماً ١٥األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن      " عام"كلمة  تشمل    :مالحظة

  .  عاما٢٤ً و١٥األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 
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لدان، ميكن مالحظة وجود تفاوت كبري بني اجلنسني والفئات العمريـة،           وداخل الب   -١٠
ففي مجيع املناطق وفئات الدخل، تقل نسبة النساء اللوايت ميلكن حسابات           . واملناطق اجلغرافية 

مصرفية رمسية عن النسبة املسجلة لدى كال اجلنسني، بل إن هذه النسبة تقل عن ذلك بـني                 
من ميلك من النساء حساباً لى الصعيد العاملي، ال تتجاوز نسبة وع. الشباب يف معظم احلاالت

 وعلى هـذا الـصعيد      . يف املائة  ٣٧، ومن الشباب     يف املائة  ٤٧سسات رمسية   مؤمصرفياً يف   
ويالحظ أن  . ، تتجاوز منطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ املتوسط العاملي بالنسبة للفئتني          أيضاً

وعلى النقيض مـن    . كرب بني النساء وجمموع السكان    منطقة جنوب آسيا تسجل التفاوت األ     
ـ           أكـرب بـني    اً  ذلك، تسجل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى فرق

 فروع املصارف، وأجهـزة الـصرف     (والوصول إىل منافذ التجزئة     . ومجيع الفئات  الشباب
 مقارنـة  ،لـسكانية األعلـى  يكون أسهل على سكان املناطق احلضرية ذات الكثافة ا     ) اآليل

  . بسكان املناطق الريفية
لشركات أكرب عقبة تؤثر علـى املؤسـسات        إىل ا ويعد االفتقار إىل التمويل بالنسبة        -١١

ويـرتبط  . الصغرية واملتوسطة واملشاريع الصغرى وعلى الشركات اجلديدة يف البلدان الناميـة          
 وثالثة أربـاع املـشاريع      .اد فرص العمل  احلصول على التمويل امليسور باالبتكار والنمو وإجي      

 يف ٨٠املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف العامل هي عبارة عن مشاريع صغرى ويعمل          الصغرى و 
وقد أظهرت الدراسات االستقصائية اليت أجراها البنك الدويل        . املائة منها يف القطاع غري الرمسي     

 يف  ٣٤تعـدى   تتصادات النامية ال    أن نسبة الشركات اليت حتصل على قروض مصرفية يف االق         
وتواجه الشركات اجلديدة واملشاريع الناشـئة  .  يف املائة يف االقتصادات املتقدمة٥١املائة مقابل  

 على االئتمان بسبب قلة املعلومـات الـيت ميلكهـا            بوجه خاص، قيوداً   ،وشركات اخلدمات 
ت اليت تعمل يف القطـاع غـري   وتواجه الشركا . املقرضون عن أدائها أو عن جدارهتا االئتمانية      

ن العديد منها ال ميلك حسابات مصرفية       إكبرية يف احلصول على التمويل إذ       صعوبات  الرمسي  
  . يدير أعماله التجارية من خالهلا

  املايل االشتمال العقبات اليت حتول دون     
هناك عوامل شىت مؤثرة يف العرض والطلب يف جمال اخلدمات املاليـة حتـول دون                 -١٢

ـ وإذا كان البعض    . حصول األفراد والشركات على اخلدمات املالية      ال يتعامـل مـع     ن  مم
 حترم من حيجم عن طلب فتح حسابات مصرفية فإن الغالبيةاملصارف من أشخاص وشركات 

 وحجم  ، وبعد املسافة  ،اقتصادية وإدارية ونفسية من قبيل التكلفة     ذلك بسبب حواجز مادية و    
 يف املائة من البالغني سبب عدم       ٦٠ويعزو أكثر من    . وانعدام الثقة ها  تقدميالوثائق اليت ينبغي    

فتح حساب مصريف إىل افتقارهم إىل األموال املتاحة؛ ويرى العديد من األشخاص يف هـذه               
عـادة  تؤثر هذه احلواجز    و) ٤الشكل  . (دون استفادهتم من اخلدمات املالية      احلواجز حائالً 

كان املناطق الريفية والعمال غري النظاميني واملهاجرين أكثر        على الفقراء والنساء والشباب وس    
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 ألن  رئيـسياً ومتثل القدرة على حتمل تكلفة فتح حساب مصريف عائقاً   . تأثريها على غريهم  من  
على حنو غري متكافئ إذا كانت        ثقيالًاً  حمِّل صاحبه عبئ  ُتالتكاليف الثابتة املرتبطة باملعامالت قد      

وإذا كانت رقعة انتشار املكاتب الفرعية للمصارف يف املناطق الريفيـة           . قيمة احلساب صغرية  
تكـون   ورمبا. ضيقة فإن ذلك من شأنه أن يزيد تكاليف احلصول على اخلدمات زيادة كبرية            

يف استبعاد العـاملني يف املنـاطق الريفيـة         اً  وثائق لفتح حساب مصريف سبب    اشتراطات تقدمي   
وصوالت سداد   لعدم توفر كشوف الرواتب الرمسية أو     اً  ين نظر والقطاع غري الرمسي، أو املهاجر    

ويف حال وجود قطاع مايل متخلف قد تكـون ثقـة النـاس يف              . الضرائب، أو سند اإلقامة   
  . لديهماً املؤسسات املالية معدومة أو يكون مستوى املعرفة املالية أو اإلملام بالشأن املايل حمدود

  ٤الشكل 
    ٢٠١١بشأن استخدام احلسابات الرمسية، اً تياحلواجز املبلغ عنها ذا

  )بالنسبة املئوية(

  
  
  
  
  
  
  
  

 Demirguc-Kunt et al. (2012), Measuring Financial Inclusion: The World Bank’s Global  :املصدر

Findex Database .  

ـ  االشتمال على املستوى اهليكلي، يتأثر  و  -١٣ ل املايل بدرجة تطور القطاع املـايل وهيك
 الناشئ عن عدم متاثل املعلومات واملنافـسة        ،إخفاق السوق يعد  و. السوق واإلطار التنظيمي  

فعدم متاثل املعلومات ميكن أن يسبب، يف ظـل غيـاب           . مسة للخدمات املالية  ،  غري الكاملة 
خمـاطر  ويف العرض االئتماين بالنسبة جملموعة معينة من الـسكان،          اً  الضوابط املناسبة، نقص  

واملنافسة غري الكاملة ميكـن أن تـؤدي إىل         . مديونيةوإىل  العرض  فرط يف   دي إىل   معنوية تؤ 
تزيد من تكلفة التمويل وجتزؤ السوق، مع ما ينجم عن ذلك من نقص يف              أن  تركيز السوق و  

ومن شأن انعدام التنوع يف القطاعـات املاليـة أن          . العرض بالنسبة للمناطق الريفية والفقراء    
وحدوث هذا النوع مـن     . بالصدمات اخلارجية وخيل باستقرار العرض    جيعلها عرضة للتأثر    

ضرورة تعزيـز فعاليـة     مبا يف ذلك    ،  سليمةإخفاقات السوق يظهر مدى أمهية وضع أنظمة        
  . املايل وسبل تعميم االنتفاع واملنافسةاالشتمال 
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مـة  وشيوع التنظيم يف هذا القطاع يعين أن اإلخفاق قد يقع إذا ما اعتمدت احلكو               -١٤
أنظمة غري مناسبة أو زائدة عن احلد تتحول إىل حواجز متنع احلصول على التمويل وتعيـق                

وقد أشارت هيئة اخلدمات املاليـة يف اململكـة املتحـدة           . تقدمي اخلدمات على أكمل وجه    
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إىل وجود سياسات تردع السكان ذوي الدخل املنخفض            

احلصول على اخلدمات املالية، ومن هذه السياسات أنظمة مكافحـة غـسل            عن التفكري يف    
 صارمة تتعلق بإثبات اهلوية ومكان اإلقامة، وأنظمـة االدخـار           األموال اليت تفرض شروطاً   

واالستثمار اليت تؤدي إىل التحيز ضد الزبون الذي ميثل قيمة ضعيفة، واستحقاقات الـضمان   
وإذا . غي احلاجة إىل استخدام اخلدمات املـصرفية الرمسيـة         ما يل  ،االجتماعي املدفوعة نقداً  

كانت احلاجة تستدعي وضع سياسات تضمن تساوي الفرص يف احلصول على خدمات مالية 
ميسورة التكلفة فإن تصميم هذه السياسات ينبغي أن يراعي التقليل من اختالل الـسوق إىل               

  . الكفاءة واإلنصافأدىن حد ممكن عن طريق إجياد توازن بني شواغل حتقيق 

  اخليارات املتاحة لتحسني فرص احلصول على اخلدمات املالية   -ثانياً  
املايل، وهي عوائق تزيـد     االشتمال  دون حتقيق     إن العوائق الرئيسية اليت تقف حائالً       -١٥

من التكلفة الفعلية واملفترضة للمعامالت املرتبطة حبصول األفراد والشركات على التمويـل،            
ومن أهم هذه السبل استخدام التكنولوجيا . عاجلة هذه العوائق املمكنة مل سبل  ال طياهتا   حتمل يف 

اخلدمات املالية وإيـصاهلا وحتـسني      عرض  اجلديدة ومناذج األعمال التجارية املبتكرة لتعزيز       
ويظـل  . القدرة املالية للمستفيدين من هذه اخلدمات والنهوض مبستوى إملامهم بالشأن املايل          

نطاق اخلدمات املالية التقليدية وجعلها أيسر مناالً، مبا يف ذلك زيادة فرص الوصـول              توسيع  
بالنظر إىل حجـم القـروض الـيت    اً مهماً إىل فروع املصارف واحلصول على القروض، أمر      

  . تزال تقدم عن طريق اخلدمات املصرفية التقليدية ال

  التكنولوجيا اجلديدة    
يف املاضـي بفـضل اسـتخدام     اً  تدرجيياً  ت املالية حتسن  ن مستوى تقدمي اخلدما   حتسَّ  -١٦

، التكنولوجيا ومن قبيل ذلك بطاقات االئتمان وبطاقات السحب، والبطاقات املدفوعة سلفاً          
ومهد التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت الـسبيل          . وأجهزة الصرف اآليل  

ل التجارية توفر إمكانات كبرية لتحقيق      لظهور خدمات مالية ومناذج جديدة يف جمال األعما       
وبفضل اخلدمات املبتكرة ، كسداد الفواتري وإجراء املعـامالت املـصرفية           . املايلاالشتمال  

بواسطة اهلاتف احملمول، تقلصت كثرياً احلواجز املادية واالقتصادية اليت تعيق إمكانية احلصول            
. ذين يعيشون يف املناطق النائية والريفيـة      على اخلدمات املالية، ال سيما بالنسبة لألشخاص ال       

وثبتت فائدة هذه اخلدمات بوجه خاص يف املناطق اليت تتسم بـضعف الكثافـة الـسكانية           
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وعظَّم القطاع اخلاص من تـأثري التكنولوجيـا         .)٨(واتساع رقعة استخدام اهلواتف احملمولة    
  . لتكنولوجيةاجلديدة باعتماده مناذج من األعمال التجارية مكملة للمنصات ا

وتستغل نظم خدمات األموال املتنقلة االنتشار السريع الستخدام اهلاتف احملمـول             -١٧
 /ففي متـوز  . البلدان النامية لتوفري بعض اخلدمات املالية للمناطق الريفية واملناطق املهمشة          يف

 ٢٥٠لنامية ناهز عدد نظم خدمات األموال املتنقلة اليت اعتمدت يف البلدان ا ،)٩(٢٠١٤يوليه  
 ١٣٠ويف أفريقيا، اعتمد أكثر مـن       . ٢٠١٢مارس  /فقط يف آذار  اً   نظام ١٣٠ مقابل   ،نظاماً
ـ . ٢٠١٢يف عـام    اً   نظام ٦٠، مقارنة حبوايل    ٢٠١٤من هذه النظم يف عام      اً  نظام اً وخالف

ملقدمي اخلدمة املصرفية التقليدية، استثمر مشغلو شبكات اهلاتف احملمول يف توسـيع هـذه              
 وشرعوا يف تقدمي اخلدمات املالية بواسطة التطبيقات الالسلكية، ومشل ذلك إمكانية الشبكات

هـذه  ومبوجب  . ختزين القيمة النقدية يف اهلاتف احملمول لتحويل األموال أو سداد املدفوعات          
النقد يف مكان آخر، إما يف مصرف أو يف مصرف بريدي بينما تتوىل شبكة من               حيفظ   ،النظم

وميكن ربط خدمات األموال    . حتويله إىل أموال متنقلة ومقبوضات ومدفوعات     الوكالء تيسري   
املتنقلة حبساب مصريف لالستفادة من خدمات مالية أخرى من قبيـل االدخـار واالئتمـان             

وتأيت خدمة حتويل األموال يف املرتبة األوىل من حيث حجم اإلقبال وهي خدمـة              . والتأمني
  . ميكنها تسهيل إجراء التحويالت

  ١اإلطار 
  بيزا - إم: كينيا

 ١٥،  ٢٠١٢مـارس   /يف هناية آذار  " بيزا - مإبلغ عدد العمالء النشطني لدى شبكة         
. شـلن كـيين يف الـشهر   مليار  ٥٦  بمليون عميل قاموا بتحويل مبالغ مالية قدرت قيمتها      

 أكثـر   بيزا، اليت يتجاوز عدد وكالئها لتقدمي خدمات األموال املتنقلـة          - وترتبط شبكة إم  
 جهاز من أجهزة الصرف ٧٠٠ وميكن الوصول إليها عرب  مصرفا٢٥ً  ب وكيل، ٣٧ ٠٠٠ من
 نقطة بيع منتـشرة يف  ٣٧ ٠٠٠وتقوم خدمات التوزيع لديها على قوة بيع تتألف من     . اآليل

وقد ارتفعت نسبة السكان الكينيني الذين ميكنهم الوصول إىل حسابات           .)١٠(مجيع أحناء البلد  
 يف املائة يف غـضون مخـس        ٥٠ إىل حوايل    ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٢٠رية من   مصرفية جتا 

سنوات، ويعود الفضل األكرب يف ذلك إىل انتشار اخلدمة املصرفية املتاحة عن طريق اهلواتف              
وال تزال خدمة إرسال احلواالت احمللية عن طريق اهلاتف احملمول بني املـستهلكني             . احملمولة

استالم حواالت دولية من مجيـع      اً  ، لكن من املتاح أيض     بيزا -إم  ة  حتتل الصدارة على منص   
__________ 

)٨( UNCTAD, 2012, Mobile Money for Business Development in the East African Community: A 
Comparative Study of Existing Platforms and Regulations (Geneva, United Nations publication). 

 ).GSM Association(تف احملمول رابطة النظام العاملي التصاالت اهلا )٩(
، تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية عـن دورتـه              ٢٠١٣األونكتاد،   )١٠(

 .مارس/ آذار١٢، TD/B/C.I/MEM.4/3 األوىل،
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وجتدر اإلشارة بوجه خاص، إىل أن ما تنجزه ". ويسترن يونيون"أحناء العامل عن طريق شركة 
بيزا وحدها من معامالت حملياً داخل كينيا يفوق ما تنجزه شركة ويسترن يونيون على               - إم

استالم أو سداد األموال عن طريق اهلاتف احملمول جملموعة         وبإمكان املستهلك   . صعيد العامل 
واسعة من الكيانات تشمل الشركات التجارية والوكاالت احلكومية وسـداد املـدفوعات            

تربط خدمات األموال املتنقلـة     اً  وتقدم خدمات مالية أخرى أيض    . الشهرية ملقدمي اخلدمات  
ليات التحويل بني حساب خـدمات      وتشمل هذه اخلدمات إجناز عم    . باحلسابات املصرفية 

  . تناهي الصغر واالئتمان والتأمنياملاألموال املتنقلة واحلساب املصريف وخدمات االدخار 
  .األونكتاد: املصدر

  

العمليات املالية عن طريق اهلاتف احملمول على مزايا هامة فيما يتعلق           إجراء  وينطوي    -١٨
وأكثر مالءمة   من الناحية اجلنسانية      أكثر حياداً  نهواألهم من ذلك أ   . املايلاالشتمال  بتحقيق  
 أن الفرق بني نسبة املستخدمني من النساء وعموم املستخدمني          ٥ويوضح الشكل   . للشباب

هذه طريقة الدفع   و. أقل يف جمال الدفع عن طريق اهلاتف احملمول مقارنة بطرق الدفع األخرى           
خدمون الشباب نسبة أعلـى مـن متوسـط         فيها املست ميثل  الوحيدة اليت   هي أيضاً الطريقة    

وتكمن اإلمكانات اليت تنطوي عليها خدمات األموال املتنقلة يف اتساع رقعـة            . املستخدمني
وتعترب تكلفـة   . تغطيتها للهياكل األساسية القائمة وتدين تكلفتها مقارنة بالشبكات األخرى        

م اهلاتف احملمول أقـل مقارنـة       البنية األساسية الالزمة إلجناز معاملة من املعامالت باستخدا       
ومتلك ). الفروع املصرفية، أجهزة الصرف اآليل، نقاط البيع      (باستخدام مجيع الطرق األخرى     

  ). ٦الشكل (من نقاط احلضور عدد خطوط اهلاتف احملمول أكرب 
   ٥الشكل 

  ٢٠١١طرق الدفع، : البلدان النامية
  )النسبة املئويةب(

  
  
  
  
  
  
  

  .)يندكسل فغلوبا(اعدة بيانات البنك الدويل إىل قاً  األونكتاد استنادحسابات أجراها  :املصدر

0 

2 

4 

6 

سداد املدفوعات
 إلكترونياً

سداد الفواتري عن طريق الدفع بالشيكات
 مولاهلاتف احمل

جمموع
 السكان

 الشباب النساء
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   ٦الشكل 
 تقدمي اخلـدمات  وسيلة  تكلفة اهلياكل األساسية بالدوالر، وعدد نقاط احلضور باآلالف حبسب          

  ) مقياس لوغارمتي(

  
  
  
  
  
  
  

  . ق االستشاري ملساعدة الفقراءإىل البيانات املستمدة من الفرياً حسابات أجراها األونكتاد استناد  :املصدر

 بوجه خاص، يف توسيع نطـاق تغطيـة         ،وقد ثبتت فائدة خدمات األموال املتنقلة       -١٩
املناطق الريفية وخدمة املزارعني، وإتاحة الفرصة لظهور خدمات وأعمال جتارية جديدة هلـا             

ملالية بني صغار   وفيما قدر حجم الطلب العاملي على اخلدمات ا       . صلة بتحقيق التنمية الزراعية   
 يف  ٢، مل تتجاوز نسبة تلبية هذا الطلـب         ٢٠١٢دوالر يف عام    مليار   ٤٥٠املزارعني حبوايل   

وهذا ما حدا مبقدمي خدمات األموال املتنقلة إىل اسـتحداث نـوع حمـدد منـها                . املائة
ـ  للمزارعني، من قبيل منتجات التأمني واالئتمان واالدخار         املزارعني، واخلـدمات   اخلاصة ب

 إىل أن تسعى أكثر فأكثر إلقامة       ودفع ذلك املصارف أيضاً   . املعلوماتالقائمة على   ملساعدة  ا
شراكات مع مقدمي خدمات األموال املتنقلة لتوسيع قاعدة عمالئها وتستفيد من املعلومات            
املتعلقة بأمناط استخدام اهلاتف احملمول ومعامالت األموال املتنقلة كحلول بديلـة ألنظمـة             

  .  االئتماينالتصنيف
  ٢اإلطار 
  املالية عن طريق اهلاتف احملمول والتنمية الزراعيةإجراء املعامالت : نيجرييا

لدى مؤسسة ماليـة رمسيـة      اً  مصرفياً  مل يكن عدد سكان نيجرييا الذين ميلكون حساب         
، يف حني أن عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف احملمـول           ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٢٩,٧يتجاوز  

ويف هذا السياق، تعمـل شـركة سـيلولنت         . ٢٠١٣مشترك يف عام    مليون   ١٢٧اد عن   ز
)Cellulant( ًعلى تنفيذ برنامج احملفظة اإللكترونية الذي وضعته وزارة الزراعة االحتادية،           حاليا ،

وقد استفاد أكثر مـن مليـون   . وهو برنامج توزع يف إطاره املدخالت الزراعية على املزارعني        
لولنت بالتعاون مـع املـصرف الزراعـي        يوتعمل شركة س  . ا الربنامج بالفعل  مزارع من هذ  

1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000 10,000,000 

 نقطة البيع

 أجهزة الصرف اآليل

 الفرع املصريف

 )بالدوالر األمريكي(تكلفة اهلياكل األساسية  )باآلالف(عدد نقاط احلضور

 اهلواتف احملمولة
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النيجريي، وهو مصرف إمنائي حكومي مكلف بتعبئة املدخرات وتوفري االئتمـان املـنخفض             
وقد بلغ  . التكلفة لصغار املزارعني واملزارعني التجاريني واملؤسسات الريفية الصغرية واملتوسطة        

، ويتوخى املصرف الزراعي توسيع نطاق عروضه مـن خـدمات           هذا التعاون مرحلة متقدمة   
األموال املتنقلة لتشمل إرسال احلواالت وسداد الفواتري، وإجناز املعامالت املـصرفية املتنقلـة،             

  .وسداد مدفوعات التأمني املتناهي الصغر واستخدام احملافظ النقدية املتنقلة
  

املـايل ألن   االشـتمال   السحري لتحقيـق    وال متثل خدمات األموال املتنقلة احلل         -٢٠
في كينيا، تكاد   ف. من قيمة املعامالت ال تزال أدىن بكثري من حصة األدوات التقليدية           حصتها

 مرة املعامالت اليت جتري فيما بني حسابات        ٧٠٠قيمة املعامالت اليومية بني املصارف تفوق       
  . )١١(بيزا املتنقلة - إم

  دمات املبتكرةمناذج األعمال التجارية واخل    
ظهرت مناذج األعمال التجارية واخلدمات املبتكرة واتـسع نطاقهـا، فتـصدت              -٢١

سواء على أساس تـوخي الـربح       للحواجز التقليدية اليت متنع احلصول على اخلدمات املالية،         
وبإمكان املنتجات املصممة ملعاجلة إخفاقات الـسوق       . وخلقت فرصاً جتارية جديدة   ال،   أم

اجات املستهلك والتغلب على العقبات السلوكية أن تعزز اإلقبال علـى طلـب             وتلبية احتي 
الـيت  فمنتجات التأمني املبتكرة ميكن أن ختفف من املخاطر املرتبطة بالطقس  . اخلدمات املالية 

وميكـن حتـسني    . تساعد يف تشجيع االستثمار واإلنتاجية    أن  اإلنتاج الزراعي و  يتعرض هلا   
واملتناهية الصغر عن طريـق االسـتعانة بالـشبكات القائمـة           إقراض املؤسسات الصغرية    

املايل من  االشتمال  وقد وسعت اآلليات اجلديدة نطاق      . كاملصارف املراسلة على سبيل املثال    
خالل توفري االئتمان عن طريق سالسل البيع بالتجزئة، وخفض التكاليف باستخدام شبكات            

  . التوزيع القائمة
ل املتناهي الصغر يتنامى منذ سبعينات القرن املاضي يف العديد          وما برح قطاع التموي     -٢٢

مـصرف غـرامني يف     (من البلدان بغض النظر عن امتالكها قواعد تنظيمية خاصـة أم ال             
 التمويل املتناهي الصغر    قدم التمويل املتناهي الصغر مؤسساتُ    تو) بنغالديش على سبيل املثال   

املصارف التجارية واملصارف    - املؤسسات املالية وقد بات العديد من     . واملصارف التجارية 
لشرائح السكان األدىن   اً  متزايداً   يويل اهتمام  - اإلمنائية واملصارف األهلية واملصارف اإلقليمية    

توليهـا  ، وهي شرائح ال      والشرائح اليت ال تتعامل مع املصارف أو تتعامل معها جزئياً          دخالً
. أو ال تشملها خبدماهتا على حنو كاف يف أغلب األحيان          اهتماماًاملصارف التجارية التقليدية    

فبعض هـذه   . من حيث مناذج األعمال التجارية اليت تعتمدها      اً  وختتلف هذه املؤسسات كثري   
__________ 

)١١( W Jack and T Suri, 2011, Mobile money: The economics of M-PESA, Working Paper 16721, 

National Bureau of Economic Research. 



TD/B/C.I/EM.6/2 

15 GE.14-15476 

املصارف يتكل على الوكالء املصرفيني ويسمح للمؤسسات التجارية بأن تنـوب عنـها يف              
حلسابات املتدنيـة التكلفـة السـتهداف       تقدمي اخلدمات املالية األساسية، مع التركيز على ا       

من حيـث نـسب التغطيـة       اً  وهي ختتلف فيما بينها أيض    . السكان ذوي الدخل املنخفض   
ومثة مصارف تسعى لتحقيق الربح كاملصارف التجارية يف حني ال تتوخى مصارف            . والرحبية

ها علـى   غري أن مصارف أخرى تعتمد يف نـشاط       . أخرى الربح كاملؤسسات املالية اإلمنائية    
  . يقدم هلا من إعانات الدعم ما
 بوجه خاص، خري معني لألسر املعيـشية الـيت          ،وقد كان التمويل املتناهي الصغر      -٢٣
تستفيد من اخلدمات بقدر كاف وكذلك للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة وأصـحاب             ال

دات املوجهة  وتنصب معظم االنتقا  . يعملون حلساهبم اخلاص يف البلدان النامية     الذين  املشاريع  
ما يقـال إن خـدمات      اً  وكثري. الصغراملتناهي  لقطاع التمويل املتناهي الصغر على االئتمان       

التمويل املتناهي الصغر تصلح أكثر لترشيد االستهالك وإدارة املخاطر منه لالستثمار وريادة            
 املعيـشية   ما تستأثر هبا األسـر    اً  املشاريع يف أوساط الفقراء، وإن منافع هذه اخلدمات غالب        

والتوسع يف تقدمي االئتمانات البالغة الصغر، وختفيف معايري فحص القدرة على           . األيسر حاالً 
من فرص اإلقـراض املتاحـة      يؤديا إىل عرض فائض      واالكتتاب ميكن أن     اتسداد االئتمان 

ني مـن   يتمتعون باجلدارة االئتمانية، وكذلك إىل انتشار املديونية املفرطة بني املدين          لعمالء ال 
  . ذوي الدخل املنخفض

وقد أثبتت املصارف احلكومية واملصارف التعاونية واملصارف اإلمنائية واملـصارف            -٢٤
فرص احلصول على التمويل     إلتاحة   األهلية ونظام التمويل اإلسالمي استعدادها بوجه خاص      

ما فعنـد . من السكان وفئات الدخل اليت مل تستقطب االهتمـام بعـد          أعرض  أمام جمموعة   
عجزت املصارف اخلاصة عن إقراض قطاع اإلنتاج، استعانت بلدان نامية عديدة باملصارف            

وتـؤدي املـصارف    . املـايل االشتمال  اململوكة للدولة أو العامة وباملصارف اإلمنائية لدعم        
يف توفري االستثمار   اً  كبرياً  اململوكة للدولة واملصارف اإلمنائية الوطنية واملصارف األهلية دور       

 يف املائة من جمموع األصول املصرفية       ٨٠وتبلغ حصة هذه املصارف     . ملنتج الذي ال غىن عنه    ا
وقد أثبتت املصارف اململوكة للدولة أهنا قادرة على التعويض عن الـضائقة       . يف جنوب آسيا  

وميكن أن تـؤدي زيـادة   . االئتمانية وتشجيع املنافسة يف األسواق اليت ختضع الحتكار القلة    
املصارف الربيدية والتعاونيات    -  الوكاالت العاملة يف جمال إجناز التحويالت املالية       التنوع يف 

وفيمـا يتعلـق    .  إىل خفض تكاليف التحويـل     - املالية ومؤسسات التمويل املتناهي الصغر    
باملنتجات االئتمانية، تسعى املصارف التجارية اإلسالمية واملـصارف الريفيـة اإلسـالمية            

  . املايلاالشتمال المية، اليت تقدم خدمات التمويل املتناهي الصغر، إىل حتقيق والتعاونيات اإلس
وأدت التكنولوجيا اجلديدة يف جمال املعامالت املصرفية املتنقلة والـدفع بالوسـائل              -٢٥

املتنقلة إىل ظهور مناذج من األعمال التجارية املرتكزة على التكنولوجيا اليت ميكن أن تزيد من            
 على اخلدمات املالية األساسية من خالل االستعانة أكثر باملصارف املراسـلة            فرص احلصول 
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باستخدام الشبكات القائمة من    ) ينوب ممثل مصرف معني عن املصارف يف إجراء املعامالت        (
العمالء واملؤسسات، كمكاتب الربيد، واملتاجر الكربى، ومتاجر البقالة، وحوانيت احلـي،           

وال يقدم هذا النوع من املـصارف سـوى         .  أوراق اليانصيب  وحمطات الوقود وحمالت بيع   
وتتزايد الدالئل علـى    . خدمات إجناز املعامالت البسيطة أو جمموعة أعم من اخلدمات املالية         

  . املايل بشكل كبرياالشتمال تأثري املصارف املراسلة على 
  ٣اإلطار 
  التجارةاملايل واالشتمال تسخري اخلدمات الربيدية ملصلحة : الربازيل

يف الربازيـل كمـصرف مراسـل ملـصرف         ) بانكو بوستال (يعمل املصرف الربيدي      
من االستراتيجية اليت وضعتها احلكومة الربازيليـة لتقـدمي         اً  هاماً  براديسكو اخلاص، وميثل جزء   

 وتقوم. اخلدمات املالية إىل السكان احملرومني يف املناطق النائية عن طريق نظام املصارف املراسلة            
هذه االستراتيجية على التخفيف تدرجيياً من املتطلبات التنظيمية املفروضـة علـى املـصارف              

وإىل جانب الشراكة مع املكاتب الربيدية أقامت املؤسسات املاليـة صـالت مـع              . املراسلة
مؤسسات أخرى لتجارة التجزئة مبا يف ذلك وكاالت اليانصيب، بل إهنا استحدثت مـصارف   

وتتيح الشبكة  . مات املالية إىل اجملتمعات احمللية النائية على طول هنر األمازون         عائمة إليصال اخلد  
 مكتب بريدي حصول اجلميع على اخلدمات الربيدية واخلـدمات          ٦ ٠٠٠الوطنية املؤلفة من    

ـ  "بانكو بوستال "وميلك مصرف   . املالية السريعة واألساسية   بلديـة مـن     ٤ ٨٦٠يف  اً   فروع
 ١٢,٤بلدية يبلغ جممـوع سـكاهنا        ١ ٥٢٥فروع مصرفية يف    وفتحت  . بلدية ٥ ٥٦١ أصل

وعالوة على ذلك، كان بانكو بوستال هو       . ومل تكن فيها وكالة مصرفية من قبل      . مليون نسمة 
ـ ويف معظم احلاالت، يشكل     . نسمةماليني   ٥,٩٨الوسيط املايل الوحيد الذي خيدم       صرف امل

التقليدية األخرى شبكات مكملة، بينما يركز       واملصارف املراسلة والوكاالت املصرفية      يالربيد
أفقـر  وميثل نصيب   . بانكو بوستال اهتمامه على عدد أكرب من الزبائن ذوي الدخل املنخفض          

 يف املائة مـن جممـل       ٥٠ يف املائة من جمموع السكان، حوايل        ٢٩اليت يعيش فيها    البلديات،  
  . حسابات بانكو بوستال

  .األونكتاد: املصدر

اخلـدمات  اً  خدمت املكاتب الربيدية لتقدمي بعض اخلدمات املالية، خصوص        استُ ولطاملا  -٢٦
وميكن أن تساهم أكثر . املصرفية األساسية، كوسيلة لتوسيع فرص احلصول على اخلدمات املالية        

ومتلـك املكاتـب    . املايل من خالل تقدمي طائفة كاملة من اخلدمات املالية        االشتمال  يف حتقيق   
، ٢٠١١مكتب عـام   ٦٦٢ ٠٠٠تضم ما جمموعه  كانت  كة مادية يف العامل     الربيدية أوسع شب  

ويبلـغ عـدد    . فرع مصريف وجهاز صرف آيل يف مجيع أحناء العـامل          ٥٢٣ ٠٠٠مقارنة مع   
يف البلدان  ) ٢٧٥ ٠٠٠(ضعف عدد فروع املصارف التجارية      ) ٥٠٠ ٠٠٠(املكاتب الربيدية   

 الربيديـة   بكثافة السكان بينما متارس املكاتـب     وتركز املصارف على املدن اليت تتسم       . النامية
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ويف أفريقيا جنوب الـصحراء،  . نشاطها يف املناطق النائية وحىت يف املناطق اليت تعاين احلرمان      
 يف املائة من املكاتب الربيدية يف البلدات الصغرية واملتوسطة ويف املنـاطق             ٨٠يتركز حوايل   

 لالحتاد الربيدي العاملي، يقدر عـدد       ووفقاً. السكان يف املائة من     ٨٣الريفية اليت يعيش فيها     
شخص يف  مبليار  األشخاص الذين حيصلون على اخلدمات املصرفية من خالل النظم الربيدية           

وميكن أن تصبح املكاتب الربيدية، اليت تقدم خـدمات ماليـة مـستقلة      .  بلداً ٥٠أكثر من   
لى املنتجـات املاليـة أمـام الفقـراء       لتوسيع فرص احلصول ع     عملياً ، خياراً ومنظمة قانوناً 

  . واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
  ٤اإلطار 
  املايل واملكاتب الربيديةاالشتمال : املغرب

يف توفري خدمة احلواالت واخلـدمات      اً  رئيسياً  تؤدي املكاتب الربيدية يف املغرب دور       
ـ . فقراء األرياف اً  املالية األساسية جلميع شرائح السكان، خصوص      " بريـد املغـرب  "ان  وك

 وال يزال حيتفظ هبذه املكانة من خـالل         ،يضطلع بالدور الرئيسي يف سوق احلواالت احمللية      
خـدمات  " املاندايت إكـسربس  "ويقدم منتج   ". الربيد بنك "شركة اخلدمات املالية التابعة له      

 مكتب ١ ٠٠٠بصورة فورية داخل شبكة البنك اليت تتألف من اً إرسال واستالم األموال نقد 
وفيما يتعلق بالتحويالت املاليـة الدوليـة،       . بريدي يقدم اخلدمات املالية يف مجيع أحناء البلد       

هات فاعلة أخرى يف قطاع الربيد واملصارف مـن خـالل           جب" بريد املغرب "ترتبط جمموعة   
والربيد بنك هو وكيـل     . النظام املايل الدويل التابع لالحتاد الربيدي العاملي وخدمة يوروجريو        

  .الريفية الكثيفة فرصة ساحنةيف شبكته لشركيت ويسترن يونيون ومانيغرام، اللتني وجدتا 
ي إىل مؤسسة مصرفية منظمة حتمل اسم ، حول نشاط االدخار الربيد٢٠١٠ويف عام     

 وهي شركة تابعة بصفة كاملة ملؤسسة بريـد املغـرب،           -) املصرف الربيدي (ربيد بنك   ال
حصلت من املصرف املركزي على رخصة ذات مسؤولية حمدودة وأوكلت إليها مهمة تعزيز             

ئن، أي أهنا ختول وحتصر الرخصة نطاق النشاط املصريف يف فئة معينة من الزبا     . املايلاالشتمال  
الثانيـة  الفئـتني  ( التركيز فقط على الفئتني جيم ودال من الـسكان   "بريد املغرب "مؤسسة  

). والثالثة من فئات الدخل اخلماسية حيث تعترب الفئة ألف هي األغىن والفئة هاء هي األفقـر   
 حساب كل يوم، وهو يعد من أفضل مناذج املـصارف          ٢ ٠٠٠ حالياً" ربيد بنك ال"ويفتح  

وقد ارتفع مستوى اإلقبال على اخلدمات املـصرفية الرمسيـة بـني    . الربيدية يف العامل النامي  
ويعود الفضل يف ارتفاع مستوى العمليات املـصرفية يف         .  يف املائة  ٤٧ إىل   ٣٤السكان من   
  . بصورة أساسية" ربيد بنكال" إىل ٢٠١٢ يف املائة عام ٥٢املغرب إىل 

 Global Panorama on Postal Financial Inclusion: Key، ٢٠١٣عـاملي،  االحتاد الربيدي ال  :املصدر

Issues and Business Models.  
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  املايل واالشتمال التحويالت املالية   -ثالثاً  
تنطوي التحويالت املالية على إمكانات كبرية للمسامهة يف حتقيق التنمية البـشرية              -٢٧

انات من خالل االستخدام الفعال للخدمات املالية   ومن املهم تسخري هذه اإلمك    . واالجتماعية
، وتعميم االنتفاع هبا عن طريق حفز تـدفقات         ٢٠١٥يف خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام        

ومن بني األهداف اليت ينظر فيها لتحقيق غايات التنمية املستدامة خفـض       . التحويالت املالية 
 ٥ن، مبا فيها التكاليف التنظيمية واإلدارية، إىل تكاليف املعامالت املرتبطة بتحويالت املهاجري    

 يف  ٥وتشري التقديرات إىل أن خفض تكاليف التحويالت بنسبة         . ٢٠٣٠يف املائة حبلول عام     
. دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة      مليار   ١٥ىل  إاملائة ميكن أن حيقق وفورات تصل       

 ومنـها   ،أن اهلجرة والتحويالت املاليـة    وتتسق هذه اجلهود مع املناقشات الدولية الدائرة بش       
املناقشة الدائرة يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة واحلوار الرفيع املستوى املعـين              

وتتماشى هذه الغاية مع اهلدف الرامي إىل خفض متوسط التكاليف          . باهلجرة الدولية والتنمية  
 يف املائة يف غضون مخس سـنوات،        ٥إىل  اً  حالي يف املائة املطبقة     ١٠العاملية للتحويالت من    

  . وفقاً ملا اتفق عليه يف منتديات من قبيل جمموعة الثماين وجمموعة العشرين
إذ . املايل واحلد من الفقـر    واالشتمال  مثة عالقة متينة بني تدفقات التحويالت املالية        و  -٢٨

 يف  ٣,١إىل احلد من الفقر بنسبة       يف املائة يؤدي     ١٠تبني البحوث أن ارتفاع التحويالت بنسبة       
ومن هنا تنبع أمهية التوصل إىل خفض تكلفة أنظمة التحويل وجعلها أكثـر كفـاءة                .)١٢(املائة

أن التحويالت هي غالباً تدفقات منتظمة ميكن التنبؤ هبا، األمر          اً  ومن املسلم به عموم   . وشفافية
ث املبدأ، لإلقبال على خدمات القطاع       من حي  الذي جيعل املستفيدين من التحويالت أميلَ نسبياً      

التحـويالت،  مستويات  أن  البلدان ذات الدخل املنخفض     ويالحظ بوجه عام يف     . املايل الرمسي 
وإذا . احلسابات املـصرفية  ، أعلى من مستوى انتشار استخدام       الناتج احمللي اإلمجايل  كنسبة من   

لتحويالت املالية فإن ذلك حيفز اجلهة      اإجراء  استخدمت املصارف أو االحتادات االئتمانية يف        ما
وبالتايل، فإن التحويالت املالية قادرة علـى       . احملولة واجلهة املستفيدة على فتح حساب مصريف      

وقد أدرك العديد من مقدمي اخلدمات املالية هذه اإلمكانات         . زيادة الطلب على األدوات املالية    
. املستخدمة يف عملية التحويل املـايل     وشرعوا يف عرض خدمات إضافية إىل جانب احلسابات         

ولذلك فإن التأثري اإلجيايب الناجم عن ربط حسابات التحويل املايل مبنتجات مالية أخرى علـى       
  . وتستدعي احلاجة حتسني البيانات املتعلقة بالتحويالت املالية. اإلدماج املايل هو تأثري كبري

العقبات الرئيسية اليت تعترض تـدفقات      وقد اعترب ارتفاع تكلفة التحويل املايل من          -٢٩
تحويالت ال، بلغ املتوسط العاملي لتكلفة إرسال       ٢٠١٤ففي الربع الثاين من عام      . التحويالت

واخنفضت تكلفة  ). ٧الشكل  ( يف املائة، وهو أدىن متوسط يسجل على اإلطالق          ٨,١الية  امل
__________ 

)١٢( UNCTAD, 2011, Impact of Remittances on Poverty in Developing Countries (New York and 

Geneva, United Nations publication( ،تـسخري  : ٢٠١٢، تقرير أقل البلدان منـواً ، ٢٠١٢؛ األونكتاد
 ،نيويورك وجنيف، منشورات األمم املتحـدة      (اإلنتاجيةالتحويالت املالية ومعارف املغتربني لبناء القدرات       

 .)E.12.II.D.18رقم املبيع 
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ة ومنطقة البحر الكارييب أكرب     إذ سجلت أمريكا الالتيني   . إرسال التحويالت إىل مجيع املناطق    
وال تزال تكلفة التحويالت يف منطقة      .  يف املائة  ٥,٦اخنفاض بني مجيع املناطق، مبتوسط قدره       

 ٢٠٠٩وبني عامي   .  يف املائة  ١١,٦أفريقيا جنوب الصحراء هي األعلى إذ تبلغ يف املتوسط          
 ٧٧ إىل ٥٣املائة، من    يف   ١٠، ارتفعت نسبة ممرات التحويل، اليت تقل تكلفتها عن          ٢٠١٤و

 يف املائة يف العديد من أقل البلـدان         ٢٠ و ١٤وال تزال هذه التكاليف تتراوح بني       . يف املائة 
ويف إطار دول جمموعة الثماين، يزيد متوسط تكلفة إرسال األموال من اليابان وكنـدا              . منواً

ملي يف كل من االحتاد     وفرنسا عن املتوسط العاملي، يف حني تقل هذه التكلفة عن املتوسط العا           
ويف إطار بلـدان جمموعـة      . الروسي والواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا واململكة املتحدة      

العشرين، ال تزال جنوب أفريقيا تسجل أعلى تكلفة إلرسال التحويالت املالية منها مبعـدل              
وسي والربازيـل  ويسجل كل من االحتاد الر.  يف املائة١٤، تليها اليابان مبعدل  ١٩,٥٦قدره  

ومجهورية كوريا  ) ٥,٧٨( تليهما الواليات املتحدة     ،أقل تكلفة إلرسال التحويالت   ) ٤,٢٤(
أما الصني فهي البلد األغلى بني جمموعة العشرين من حيث تكلفة إرسال األموال             ). ٥,٩٩(

 يف املائة، بينما تعد كل من املكسيك وتركيا أرخص األسواق           ١٠,٨٩إليها، مبتوسط قدره    
  . )١٣( يف املائة على التوايل٧,٢٨ و٤,٥١ة للتحويالت، مبتوسط قدره املستقبل
   ٧ الشكل

االجتاهات السائدة يف تكاليف التحويالت خالل الربع األول مـن          : االقتصادات النامية 
  ٢٠١٤ والربع الثاين من عام ٢٠٠٩ عام

  ) املئويةةبالنسب(
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . Remittance Prices Worldwide, Issue No. 10، )٢٠١٤(البنك الدويل   :املصدر
__________ 

)١٣( World Bank, 2014, Remittance Prices Worldwide, Issue No. 10, available at 
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2014.pdf. 
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 يف املقام األول،    ،ال تزال التحويالت فيما بني بلدان اجلنوب مكلفة ألسباب تعزى         و  -٣٠
ومثة نقص يف املعلومات وحالة من . إىل ضوابط رأس املال أو وجود حظر على حتويل األموال  

 ،رضها مقدمو خدمات حتويل األمـوال     اليت يف "  التحويل املايل  رسوم  "  بالغموض فيما يتعلق    
ويبدو أن العقود احلصرية اليت تربم بني املـصارف         . سيما عند حتويلها إىل حساب مصريف      ال
مكتب الربيد الوطين يف بلدان املنشأ ووكاالت التحويل الدولية اليت تعمل كممرات حتويل           أو

م املنافسة وارتفاع تكـاليف     فريقيا تشكل أحد العوامل املساعدة على انعدا      أإىل بلدان غرب    
 مها نظـام الـدفع والتـسوية        -ومن املتوقع أن ييسر إنشاء نظامي دفع إقليميني         . التحويل

 ونظام شرق أفريقيا العـابر      ،اإلقليمي يف السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي       
حتاد األفريقي إنشاء   وقد قرر اال  .  املدفوعات العابرة للحدود داخل هاتني املنطقتني      -للحدود  

  . معهد أفريقي للتحويالت لتيسري إزالة العقبات
 يف ١٢,١وتعترب املصارف التجارية أغلى قنوات التحويل، إذ يبغ متوسط تكلفتـها              -٣١

). ٨الـشكل   ( يف املائة    ٤,٧املائة، يف حني أن مكاتب الربيد هي األرخص، مبتوسط تكلفة           
 يف املائة من ممرات اهلجرة، يف املرتلـة         ٨٥ا حضور يف    وتأيت شركات حتويل األموال، اليت هل     

وفيما يتعلق بنوع املنتجـات، ال تـزال         .)١٤( يف املائة  ٦,٦الوسطى إذ يبلغ متوسط تكلفتها      
وإحدى طرق حتويل األمـوال األكثـر       )  يف املائة  ٤١(اً  اخلدمات النقدية هي األوسع انتشار    

وقد ازداد عـدد اخلـدمات   .  يف املائة٦,٦ا فعالية من حيث التكلفة إذ يبلغ متوسط تكلفته     
املتاحة فيما يتعلق باملعامالت غري النقدية، مبا يف ذلك خدمات التحويل مـن حـساب إىل                

ومل يطـرأ   . حساب، مع شروع العديد من شركات حتويل األموال يف تقدمي هذه اخلدمات           
حويل من حساب إىل تغيري يذكر على متوسط تكاليف التحويل إذ ال تزال تكلفة خدمات الت           

وتراجعت قليالً تكلفة التحويل ضـمن      .  يف املائة  ١٣حساب يف أي مصرف ثابتة عند نسبة        
إىل حساب على نطـاق     النقدي  وتتوافر خدمات الدفع    .  يف املائة  ٧,٧٨نفس املصرف إىل    

 يف املائة، وأحرز تقـدم يف جمـال         ٥,٥أوسع ويصل متوسط تكلفة أرخص منتج إىل نسبة         
 يف املائة ١٦ومتثل اخلدمات املقدمة عن طريق اإلنترنت . قدمة عن طريق اإلنترنت اخلدمات امل 

. ٢٠١٤ يف عـام      يف املائـة   ٦,١٣وبلغ متوسط تكلفة هذه اخلدمات      . من العينة اإلمجالية  
حترز خدمة احلواالت الدولية عن طريق إجراء التحويالت املالية باستخدام اهلاتف احملمول           ومل
خاوف املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهـاب، وتعـذر           بسبب امل اً  تقدم

فكينيا وأوغندا ومجهورية .  وضوابط صرف العمالت،ملنصات التحويلالبيين إمكانية التشغيل  
 على سبيل املثال، تفرض ضوابط على إجراء التحويالت املاليـة باسـتخدام             ،ترتانيا املتحدة 

 شبكات اهلاتف احملمول يف هذه البلدان دور الريادة يف تطبيق           ويتوىل مشغلو . اهلاتف احملمول 
 يف بعض هذه البلدان،     ،ويتعني على شركات حتويل األموال    . منوذج خدمات األموال املتنقلة   

  . إقامة شراكة مع أحد املصارف لتوفري منصات التحويل

__________ 

 .املرجع نفسه )١٤(
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  ٨الشكل 
تحدة حبسب منـوذج   دوالر من دوالرات الواليات امل٢٠٠متوسط السعر لتحويل مبلغ     

  ٢٠١١اخلدمة، 
  )لنسبة املئوية من املبلغ احملولاب(

 

 

  
  
  
  
  
  

  . Dalberg Global Development Advisors  :املصدر

 لشبكات املصرفية والربيدية وشبكات االتصاالت وتـشغيلها تـشغيالً        اجلمع بني ا  إن    -٣٢
ل إىل املـستفيدين مـن ذوي   قد يتيح قنوات أكفأ وأقل تكلفة وأكثر قدرة على الوصو     متبادالً

وتقوم بعض البلدان، كاملكسيك والسلفادور، حبشد موارد       . الدخل املنخفض يف املناطق النائية    
املصارف ومؤسسات التمويل املتناهي الصغر واالحتادات االئتمانية لتوسيع شبكة املـدفوعات           

صارف بـإجراء   وتسمح بعض امل   .)١٥(ككل، ما يعزز كفاءة توزيع التحويالت ويوسع نطاقه       
ويعترب هذا التعدد يف القنوات     . فتح حساب إىل  التحويالت دون أن حيتاج املرسل أو املرسل إليه         

لتعزيز املنافسة، وتشجيع قنوات التحويل الفعالة من حيث التكلفة، وإضفاء الـصبغة            اً  مهماً  أمر
لـشفافية  وعالوة على ذلك، سيؤدي حتـسني مـستوى ا        . الرمسية على القنوات غري الرمسية    

واملعلومات بشأن التكاليف اخلاصة بكل قناة من قنوات التحويل، رمبا عن طريق قواعد بيانات              
ويتطلب ذلـك   . األسعار، إىل متكن املرسل من انتقاء اخليارات األكثر فعالية من حيث التكلفة           

 وينبغي أن تتوخى الـسياسات الـشمول يف       . مجع البيانات ورصد اخليارات املتاحة وتقييمها     
قابلية  القواعد التنظيمية    تعززوينبغي أن   . التغطية، وهو ما يعين عدم االعتماد على تقنيات حمددة        

للمنصات أو حىت تقاسم اهلياكل األساسية خلفض التكاليف التشغيلية، وأن تعزز           التشغيل البيين   
   .سبل الوصول إىل الشبكات واخلدمات املالية، وتسهل املنافسة وحتقق وفورات احلجم

__________ 

)١٥( UNCTAD, 2011, Impact of Remittances on Poverty in Developing Countries (New York and 
Geneva, United Nations publication). 
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ومن املهم تعظيم األثر اإلمنائي للتحويالت املالية من خالل توجيهها حنو االستثمار               -٣٣
وتـشري األدلـة إىل أن      .  واخلدمات االجتماعية واهلياكـل األساسـية      اإلنتاجييف القطاع   

 يف املائة من املبالغ     ٧٠ىل  إعلى استهالك األسر املعيشية بنسبة تصل       اً  التحويالت تُنفق أساس  
وال يتأثر الطلب علـى االئتمـان        .)١٦( فالصحة والتعليم  ، مث على قضاء حوائج املرتل     ،لةاحملو

وميكن معاجلة  .  لنقص املنتجات االئتمانية    نظراً ،كبرياً هبذه التحويالت  اً  وعلى استخدامه تأثر  
وميكن إصدار سـندات    . هذه املسألة بصورة مفيدة عن طريق املشورة املالية وأموال الشتات         

كأداة لتمويل التنمية، بل إن توقعات حتقيق عائد استثماري جذاب ميكن أن تعززها             الشتات  
 بينمـا   ،ثيوبيا والفلبني وكينيا ونيبال واهلند بالفعل سندات الشتات       إوقد استخدمت   . أيضاً

. ومتلك بلدان عديدة منتجات متويلية إسـالمية      . تستعد ترينيداد وتوباغو ونيجرييا إلصدارها    
واملقـيمني يف   جيات األخرى توفري حوافز ضريبية وائتمانية حلث املهـاجرين          ومن االستراتي 

. الشتات على االستثمار يف بلداهنم، كما تفعل كل من الربازيل وبنغالديش على سبيل املثال             
وعلى الصعيد الدويل، ال تزال هناك حاجة إلحراز تقدم يف جمال زيـادة االسـتفادة مـن                 

 سوق رأس املال على صعيد االقتصاد الكلي من خالل إقـرار            التحويالت املالية للوصول إىل   
وتنويـع  وكاالت التصنيف االئتماين بأمهية التحويالت املالية، وحتويل الدين إىل سـندات            

  . سدادالحقوق 
 أدرجت بلدان عدة منتجات التحويالت املاليـة يف الـسياسات الوطنيـة املتعلقـة      و  -٣٤

املايل، تعرض مصارف عديدة    لالشتمال  راتيجية الوطنية اهلندية    ففي إطار االست  . باالشتمال املايل 
وتشري اخلطة اإلمنائية   . يف القطاع العام فتح حسابات معفاة من الرسوم إلجراء التحويالت املالية          

املايل وتيسري إجراء التحويالت    االشتمال  صراحة إىل ضرورة تعزيز     ) ٢٠١٦-٢٠١١(الفلبينية  
بديلة إلجراء التحويالت املاليـة،     اً  وأقر املصرف املركزي طرق   . خلارجاملالية داخل البلد ومن ا    

  . وتسهم املنافسة يف خفض تكاليف املعامالت وتقليص الوقت الالزم للتسليم
وتوفر اتفاقات التجارة والتعاون على املستويني اإلقليمي واملتعدد األطراف، وخطط            -٣٥

املايل، واحلركة املؤقتة لألشـخاص     االشتمال  يع  التعاون التنظيمي منرباً ميكن من خالله تشج      
 مـن  ٤ومن هذه السياسات تعزيز خدمات التوريد باألسلوب     . الطبيعيني والتحويالت املالية  

خالل االلتزامات املبينة يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، وهي سياسات كانـت              
ورمبا استطاعت مفاوضـات    . أساسيةنادرة وتركز على الفئات ذات املهارات العليا بصورة         

جولة الدوحة احلالية، مبا يف ذلك املناقشات ذات الصلة بتطبيق اإلعفاءات املتعلقة خبـدمات              
 بشأن احلـصول علـى      أقل البلدان منواً وطلب اإلعفاء الذي تقدمت به هذه البلدان مؤخراً          
ليت تعيق حركة األشخاص    معاملة تفضيلية للوصول إىل األسواق، أن تسهم يف إزالة احلواجز ا          

عن طريق زيادة احلصص، وتوفري معايري موضـوعية الختبـار االحتياجـات االقتـصادية              
وميكن أن تسهم مبادرات التكامل اإلقليمي يف تقليص احلواجز الـيت           . واالعتراف باملؤهالت 

__________ 

)١٦( UNCTAD, 2013, Maximizing the Development Impact of Remittances (New York and Geneva, 
United Nations publication). 
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يات للتعاون ثبت أهنا أكثر قابلية العتماد آل     ياملايل واهلجرة والتحويالت، ورمبا     االشتمال  تعيق  
 على سبيل املثال، قضايا حراك العمل، فتحل بذلك املسألة املتعلقة بإمكانية ،بشأن قضايا منها  

  . حتويل االستحقاقات االجتماعية

  املايل االشتمال السياسات والقواعد التنظيمية لتحقيق   -رابعاً  
 خالل وضع أطـر     املايل من االشتمال  يف حتقيق   اً  هاماً  ميكن للحكومة أن تؤدي دور      -٣٦

 واعتماد تدابري مباشرة، كتقدمي اإلعانات      ،، ودعم توفري املعلومات   سليمةتنظيمية ومؤسسية   
وتشري األدلة إىل دور احلكومة يف وضع       . املايلاالشتمال  وفرض شروط إلزامية تتوخى حتقيق      

نتصاف معايري اإلفصاح والشفافية، وتنظيم جوانب إدارة األعمال واإلشراف على آليات اال          
واسـتغالل  .  من محاية املستهلك   اً أساسي  جزءاً ومتثل املنافسة أيضاً  . الفعالة حلماية املستهلك  

اإلمكانات الواعدة اليت تنطوي عليها التكنولوجيا اجلديدة يقتضي من اجلهات التنظيمية إتاحة       
وميكن . جيةالفرصة أمام مقدم اخلدمات املالية واملستهلك لالستفادة من االبتكارات التكنولو         
  . أن يؤثر النهج التنظيمي على النماذج اجلديدة يف جمال األعمال التجارية واخلدمات

وثائق عامة أعدت   يف شكل   املايل  لالشتمال  العديد من البلدان استراتيجيات     وصاغ    -٣٧
وزارات املاليـة واملـصارف     ( إىل عملية تشاورية مشلت خمتلف هيئات القطاع العام          استناداً
، واجملتمع املدين )مصارف جتارية، ومؤسسات مالية غري مصرفية(، وشركات خاصة )يةاملركز

وكثرياً ما تتوىل املصارف املركزية دور الريادة يف وضع         ). مؤسسات التمويل املتناهي الصغر   (
وقد وضعت جنوب أفريقيا ومالوي وزامبيا سياسـة شـاملة       . املايلاالشتمال  استراتيجيات  

ويف كينيا، استعان املصرف املركزي بـصناديق تطـوير القطـاع املـايل             . املايللالشتمال  
واالستراتيجية . وبالدراسات االستقصائية والبحوث اليت أجراها صندوق فنمارك االستئماين       

، علـى سـبيل     )٢٠١٢(فاستراتيجية نيجرييا   . النموذجية هي اليت تركز على هدف رئيسي      
  . ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٢٠ إىل ٤٦ايل من املاإلقصاء املثال، هتدف إىل تقليص حجم 

اليت أقرها قادة جمموعة العشرين يف      االبتكاري  املايل  لالشتمال  وترمي املبادئ التسعة      -٣٨
. املايل بوسائل مبتكـرة   االشتمال   لتحقيق    وتنظيمياً  إىل هتيئة بيئة مؤاتية سياساتياً     ٢٠١٠عام  

 تعزز املنافسة وتقدم حوافز سوقية لتـوفري سـبل          ومن بني هذه املبادئ اتباع هنج سياساتية      
احلصول على التمويل املستدام، واستخدام طائفة واسعة من اخلـدمات امليـسورة التكلفـة           
وحتقيق التنوع يف مقدمي اخلدمات، وتشجيع االبتكار التكنولوجي واملؤسـسي، كوسـيلة            

ستهلك ومتكينه مـن اإلملـام      لتوسيع نطاق الوصول إىل النظام املايل واستخدامه، ومحاية امل        
  . بالشأن املايل وبناء قدراته يف هذا اجملال

 بلدان نامية مبادئ لتسترشد هبا مؤسساهتا التنظيمية        ١٠٨واعتمدت احلكومات يف      -٣٩
ـ اً  بلد٤٦املايل، وقدمت مؤسسات تنظيمية يف      االشتمال  يف تعزيز    التزامـات حمـددة   اً نامي

  : ملؤسسات بااللتزامات التالية على وجه التحديدوتعهدت هذه ا.  مايامبوجب إعالن
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املايل هتيئ بيئة مؤاتية لتوفري سبل فعالة من حيـث          لالشتمال  وضع سياسة     )أ(  
التكلفة للحصول على خدمات مالية تستفيد على حنو كامل من التكنولوجيا املبتكرة املالئمة             

  وختفض تكلفة الوحدة من اخلدمات املالية إىل حد كبري؛ 
لالشـتمال  ومتناسب حيقق األهداف التكميلية     سليم  إنشاء إطار تنظيمي      )ب(  

  املايل، واالستقرار املايل، والسالمة املالية؛ 
  تعزيز محاية املستهلك ومتكينه؛   )ج(  
 إىل األدلة املستمدة من مجع بيانـات        املايل استناداً لالشتمال  وضع سياسة     )د(  

  .  للمقارنة يف الشبكةشاملة وحتليلها وإعداد مؤشرات قابلة
بالغ األمهية يف تشجيع تعميم االنتفاع باخلـدمات املاليـة          اً  وتؤدي احلكومات دور    -٤٠

املايل عن طريق تقدمي اإلعانات املالية واعتماد جمموعة متنوعة من          االشتمال  األساسية وحتقيق   
حلسابات املصرفية فعالة   وتعترب السياسات الرامية إىل توسيع رقعة استخدام ا       . التدابري املباشرة 

بوجه خاص، ومن ذلك االشتراط على املصارف تقدمي عروض لفتح حساب برسوم خمفضة             
أو زهيدة، واإلعفاء من املتطلبات املرهقة املتعلقة بالوثائق املطلوبة، والسماح بتقدمي خدمـة             

أن تفرض  وميكن  . املصرف املراسل وسداد الرسوم احلكومية إلكترونياً من احلساب املصريف        
القواعد التنظيمية على املؤسسات املالية التزامات تقضي بتعميم اخلدمات باإلضافة إىل شروط        

ـ إقراض القطاعات ذات األولوية، : أخرى من قبيل  إقراض املؤسـسات الـصغرية   واإللزام ب
واملتوسطة، وتقدمي قروض للفقراء بأسعار فائدة متدنية وأقساط سداد ميسرة وبدون هامش            

حظر االمتناع عن تقدمي اخلدمات املالية األساسية للعمالء من الفقراء، وحظر االمتناع   ربح، و 
  . عن تقدمي اخلدمات يف مناطق معينة

  ٥اإلطار 
  املايلاالشتمال التدابري التنظيمية لتشجيع : الصني

. ٢٠١٣وضعت الصني استراتيجية وطنية من أجل بناء نظام مايل جـامع يف عـام                 
ظيم املصارف يف الصني بأن يضمن القطاع املصريف توفري احلـد األدىن مـن              وقضت جلنة تن  

اخلدمات املالية يف مجيع البلدات والقرى عن طريق زيادة عدد الفروع والنظـر يف اعتمـاد                
. بدائل مبتكرة للمرافق املادية، مبا يف ذلك إنشاء وحدات مصرفية وأجهزة صرف آيل متنقلة             

 املناطق الريفية، مسحت اللجنة للمصارف بإنشاء مؤسسات مالية         وملعاجلة مسألة االئتمان يف   
وحولت اللجنة املكتب الربيـدي     . يف القرى والبلدات وبتأسيس التعاونيات االئتمانية الريفية      

لالدخار وحتويل األموال إىل مصرف الصني لالدخار الربيدي وكلفته باستحداث منتجـات            
ويعد . املشاريع الريفية والعمال املهاجرين واملزارعني    لفائدة  اً  من القروض تكون جمدية جتاري    

هذا املصرف الربيدي خامس أكرب مصرف يف الصني من حيث قيمة األصول ويزيـد عـدد    
لزم وفيما يتعلق باالئتمان املقدم للقطاع الزراعي، تُ      .  مليون حساب  ٨٧٠احلسابات لديه عن    
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ـ            ولتلبيـة  . ة مجيـع القـروض    املصارف باحلفاظ على معدل منو ال يقل عن متوسـط قيم
االحتياجات االئتمانية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، أصدرت احلكومة توجيهات تشجع         

اً وتعزيـز . املصارف على إنشاء وحدات األعمال التجارية الصغرية لدعم هذه املؤسـسات          
ت للمنافسة عن طريق زيادة عدد املصارف، ستتوىل اللجنة إقرار وتنظيم إنشاء املـصارف ذا   

  .الرساميل اخلاصة اليت تستويف املعايري
  

وفيما يتعلق بالطلب على اخلدمات املالية، ميكن أن يؤدي حتـسني مـستوى إملـام                 -٤١
. املستهلك بالشأن املايل وقدراته يف هذا اجملال، ومتكينه، إىل زيادة الطلب على هذه اخلـدمات              

ارة ميزانية األسرة ووضع اخلطط احلياتية،      فاالعتماد على التثقيف املايل الكتساب القدرة على إد       
تحويـل األمـوال    بوانتقاء املنتجات املالية املناسبة واختاذ خيارات مستنرية أكثر فيما يتعلـق            

واستخدام التحويالت يساعد املستهلك يف التغلب على بعض التعقيدات املرتبطة باالستفادة من            
ملعارف واملهارات املالية من خالل سياسـات       ومن املمكن تعزيز القدرات وا    . اخلدمات املالية 

التشجيع الفعال على اإلملام بالشأن املايل واكتساب       و. جيداًاً   األهداف ومصممة تصميم   حمددة
ثقافة مالية يتطلب مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين مع احلكومات يف االضـطالع بـدور          

كتساب املعرفة املالية، وهي تسعى     الاً  وقد وضعت نيجرييا إطار   . قيادي تنسيقي ومساند فعال   
إىل تثقيف السكان من أجل حتسني مستوى فهمهم للمنتجات املالية وتطوير مهاراهتم وتعزيـز              

ويـشمل  . ثقتهم لزيادة وعيهم مبا تنطوي عليه هذه املنتجات من خماطر وما تتيحه من فـرص              
ايل يف النظـام التعليمـي،      اإلطار إضفاء الطابع املؤسسي على التدريب هبدف اإلملام بالشأن امل         

  . ونشر املعلومات خارج النظام املدرسي، وتصميم برامج للتوعية

  واالتفاقات التجارية واإلصالحات التنظيمية االشتمال   -خامساً  
املـايل ألهنمـا    لالشتمال  يكتسي حترير التجارة واإلصالح التنظيمي أمهية بالنسبة          -٤٢

املايل على وجه التحديـد، ومـن ذلـك         االشتمال  عم  يؤثران على التدابري اليت تستهدف د     
بوجه خاص إىل أن تنظيم عمـل الـشركات         وُيشار  . ىل تعميم االنتفاع  إالسياسات الرامية   

فعاالً بات ُيطرح كقضية بارزة كلما كان حجم حضور املصارف األجنبيـة     اً  األجنبية تنظيم 
وأن بعنايـة   جهود حترير التجـارة     سق  تنينبغي أن    ولذلك،. يف األسواق املالية احمللية   اً  كبري

 يف سـياق    ،وتستدعي احلاجة . املايلاالشتمال  تتزامن مع وضع قواعد تنظيمية حملية لتشجيع        
 يف إطار جولة الدوحة وعمليات التحريـر        األطراف املبذولة لتحرير التجارة   اجلهود املتعددة   

إلقليمية، مبا يف ذلك االتفاقـات      املوازية، كاتفاق التجارة يف اخلدمات واالتفاقات التجارية ا       
التجارية اإلقليمية الكربى، اعتماد هنج متسق بشأن هذه العمليات لضمان احلـق يف وضـع               
قواعد تنظيمية، مبا يف ذلك حتديد النطاق املناسب للتدابري التنظيمية الوطنية الرامية إىل تيسري              

يات اإلصالح التنظيمي املـايل     عملتترتب على   وعالوة على ذلك، ميكن أن      . املايلاالشتمال  
  . مباشرة وغري مباشرة تطال التدابري التنظيمية الوطنيةآثار 
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مستوى االلتزامات يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات واالتفاقـات            و  -٤٣
فقطاع اخلدمات املالية يتسم بارتفاع    ). ٩الشكل  (حبسب القطاع   متفاوت  التجارية اإلقليمية   

 مستوى االلتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات لكنه              نسيب يف 
حيظى بأقل قدر من التحسينات يف سياق اتفاق جتاري إقليمي، ال سيما يف جمال اخلـدمات                

وقد ثبت أن البلدان النامية تتوخى احلذر يف التعهد بالتزامات يف جمـال اخلدمـة               . املصرفية
ورمبا يعكس ذلك قلق اجلهات التنظيمية من أن يسفر         . ١قدمة باعتماد األسلوب    املصرفية امل 

 عن مزيد من املخاطر، ألن الوجود التجاري للمـصارف          ١حترير التجارة باعتماد األسلوب     
املنشأة يف نطاق الوالية القضائية هلذه البلدان، ال سيما من خالل إنشاء شركات تابعة هلـذه                

مث إن  .  الرقابة التنظيمية عليها أسهل مما لـو أقامـت هلـا فروعـاً             املصارف، جيعل ممارسة  
 تتطلب حترير حساب رأس املال بالنظر إىل أنه ينبغي          ١االلتزامات املتعلقة باعتماد األسلوب     

السماح حبرية تدفق رأس املال بقدر ما تقتضيه الضرورة لتقدمي اخلدمات املـشمولة بتلـك               
 علـى سـبيل     ،ومل تقدم اهلند والصني   . واإلقراض عرب احلدود  االلتزامات، مثل قبول الودائع     

  .  بشأن جتارة معظم اخلدمات املصرفية١املثال، التزامات تتعلق باعتماد األسلوب 
   ٩الشكل 

متوسط مستوى االلتزامات املتعهد هبا يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلـدمات              
  ة بالنسبة جلميع البلدان ويف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمي

  
  
  
  
  
  
  
  

  . حسابات أعدها األونكتاد استناداً إىل بيانات منظمة التجارة العاملية  :املصدر

 حنو التوسـع    مؤخراًاملربمة  يف االتفاقات التجارية اإلقليمية     بصورة متزايدة   التوجه  ومت    -٤٤
االشـتمال  ر يف سياسـات     أكثر يف حترير التجارة، واعتمدت أحكاٌم مبتكرة من شأهنا أن تؤث          

يف  ق، مبا االشروط املطبَّقة للوصول إىل األسو    مستويات  وميكن أن تستند االلتزامات إىل      . املايل
ذلك االستناد إىل شرط جتميد الوضع الراهن، أي عدم السماح للبلدان بتقليص درجة امتثـال               
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على اإلدراج التلقـائي ألي     الالتراجع الذي ينص    وشرط  التدبري املتخذ ملا يقابله من التزامات،       
املعاملة الوطنية على   مبدأ  تطبيق  وميكن  . تدبري إضايف من تدابري حترير التجارة يتخذ يف املستقبل        

األوىل ) الطـرف الثالـث   (الدولـة   "فشرط  . مجيع القطاعات واألساليب  يشمل  أساس أفقي   
مية األخرية، يهـدف إىل     ، الذي بات يدرج أكثر فأكثر يف االتفاقات التجارية اإلقلي         "بالرعاية

ضمان حصول أي طرف يف اتفاق من االتفاقات التجارية اإلقليمية على أفضل معاملة تفضيلية              
ـ      . ميكن أن يتيحها شركاء آخرون يف االتفاق       يف إطـار   اً  وُتستنسخ بعض هذه النـهج حالي

  . دماتاملفاوضات املتعددة األطراف اجلارية هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن التجارة يف اخل
تفاقـات  بعض التدابري األفقية، اليت تدرج على حنو متزايـد يف اال        تكون ل وميكن أن     -٤٥

وقد سـعت   . املايلاالشتمال   على التدابري الوطنية الرامية إىل حتقيق        التجارية اإلقليمية، آثار  
نع للمنافسة  املفاوضات األخرية بشأن االتفاقات التجارية اإلقليمية الكربى إىل معاجلة األثر املا          

 عادةً، على قدر من املعاملة التفضيلية، ،الذي ميكن أن ينجم عن حصول املؤسسات احلكومية
" احلياد التنافـسي  "سعت بعض الضوابط اإلقليمية إىل حتقيق       و. مبا يف ذلك التمويل التفضيلي    

وقد . يةوالشركات اخلاصة عن طريق إلغاء هذه املزايا اهليكل       اململوكة للدولة   بني املؤسسات   
يف حتقيـق أهـداف     اململوكة للدولـة    شدد العديد من البلدان النامية على أمهية املؤسسات         

  . السياسة العامة، مبا يف ذلك احلصول على اخلدمات املالية
  ٦اإلطار 

  رابطة أمم جنوب شرق آسيا

 منذ زمن طويل، على جدول أعمـال رابطـة أمـم    ،املايلاالشتمال أدرج موضوع    
وتتعلق الشواغل الرئيسية يف هذا اجملال بزيادة فرص الفئات احملرومـة يف            . آسياجنوب شرق   

 خدمات اإلقراض والتـأمني وحتويـل األمـوال؛         ،خصوصاًواحلصول على اخلدمات املالية     
واستحداث منتجات وأدوات مالية مبتكرة لفائدة الفقراء؛ وتعزيز محاية املستهلك؛ وتشجيع           

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بلدان     بالنسبة  املايل  االشتمال  شكل  وي. اإلملام بالشأن املايل  
 اليت تقضي بـضرورة     ٢٠١٥ من خطة اجلماعة االقتصادية التابعة للرابطة لعام         ، جزءاً الرابطة

وحيظـى حـصول    . تيسري حصول هذه املؤسسات على التمويل لتعزيز قدرهتا على املنافسة         
ويقوم حترير اخلدمات املاليـة يف بلـدان        . تمام متزايد األشخاص احملرومني على التمويل باه    

على مبدأ مراعاة األهداف السياساتية الوطنية ومستوى تطور كل عضو من األعضاء،         الرابطة  
  .املايلاالشتمال اختاذ تدابري لتحقيق الرابطة ويتوقع أن يتيح ذلك ألعضاء 

ن جديد عن طريـق التحـول يف      إن املشهد العاملي للتنظيم املايل آخذ يف التشكل م          -٤٦
وتتمثل النقطـة   . القواعد التنظيمية إىل التركيز على حتقيق أهداف السالمة االحترازية الكلية         

التفاقية اً  احملورية يف خطة اإلصالح يف تعزيز املعايري املتعلقة بالرساميل والسيولة املصرفية وفق           
ومن دواعـي القلـق أن    . ايل إىل حد ما   املاالشتمال  بازل الثالثة، األمر الذي يؤثر يف جهود        
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تؤدي القواعد اجلديدة إىل االنصراف عن االستثمار عرب احلدود وإقراض املؤسسات الـصغرية             
واملتوسطة ومتويل املشاريع عندما حتدد وزناً أعلى ملخاطر حيازة أقلية األسـهم يف مـصارف               

احملورية اليت متخـضت عنـها      ومن املسائل   . األسواق الناشئة وحيازة األصول القصرية األجل     
املناقشة الوطنية بشأن اإلصالح، حتديد مدى ضرورة فصل املعامالت املصرفية األساسية مـع             
صغار الزبائن واألعمال املصرفية التجارية عن األعمال املصرفية االستثمارية العاليـة املخـاطر،    

كانون ا الواليات املتحدة يف     اليت اعتمدهت " قاعدة فولكر "ومبوجب  . والسبل املمكنة للقيام بذلك   
، ُيحظر على املصارف اليت تقبل الودائع الدخول يف معظم أشكال جتارة            ٢٠١٣ ديسمرب/األول

املمتلكات، وذلك للحد من إمكانية استخدام الضمانات احلكومية اليت تعتـرب ضـمنية علـى      
 لفـصل املعـامالت      أضـيق  "تطويقاً"وقد اعتمدت اململكة املتحدة     . الودائع، يف هذه التجارة   

املصرفية مع صغار الزبائن عن األعمال املصرفية االستثمارية فاشترطت أن تتوىل شركة تابعـة              
  . املعامالت املصرفية االستثماريةإجراء منفصلة ذات إدارة مستقلة ورأس مال إضايف خاص هبا، 

حـىت  لثـاين    إطار عمل بازل ا    وعلى الرغم من عدم اعتماد كثري من البلدان النامية          -٤٧
ازل الثالثة، فإن مثة تداعيات غري مباشرة هلذا اإلطار، مبعىن          والطابع غري امللزم التفاقية ب    اآلن،  

ويف كـثري   . تتبعها البلدان النامية وتتقيد هبا يف األجل املتوسط       أفضل  أنه قد يشكل ممارسات     
كبرية من األسواق  اًمن األحيان، متلك الشركات التابعة للمصارف يف البلدان املتقدمة حصص

يف البلدان النامية، وأي تغيري يطرأ على القواعد التنظيمية املطبقة على املصارف األم يف البلدان   
  . املتقدمة ميكن أن يؤثر على هذه الشركات أيضاً

   خامتة    
يف احلد من الفقر، ويف حتقيق التنمية الـشاملة         اً  رئيسياً  املايل إسهام االشتمال  يسهم    -٤٨
وهناك عوامل مادية واقتصادية وتنظيمية وثقافية تساهم يف نقص فرص احلصول           . تدامةواملس

على اخلدمات املالية، وهي عوامل تؤثر بوجه خاص على الفقراء والنساء والشباب وسـكان    
وميكن الستخدام التكنولوجيات اجلديدة    . يف قطاع االقتصاد غري النظامي    والعاملني  األرياف  

يف تفادي احلواجز اليت متنع الوصول      اً  كبرياً   يف جمال األعمال أن تؤدي دور      والنماذج املبتكرة 
وللحكومات دور هام تضطلع به يف وضع األطـر         . ىل اخلدمات املالية وختطي هذه احلواجز     إ

، وخلق الظروف اليت تتيح تقدمي احلوافز لتوسيع نطاق عـرض اخلـدمات             السليمةالتنظيمية  
ليد مزيد من الطلب على اخلدمات املالية بوسائل مـن قبيـل            وتوفرها بتكلفة ميسورة، وتو   

وتشكل التحويالت املالية املصدر الرئيسي للتدفقات املاليـة  . التثقيف املايل ومتكني املستهلك  
 من مصادر الطلـب علـى        واعداً  وهي متثل مصدراً   ،اخلاصة من اخلارج إىل البلدان النامية     

ص تكاليف املعامالت وتيسري إجراء التحـويالت املاليـة         اخلدمات املالية؛ وبالتايل، فإن تقلي    
، بوسائل منها استحداث منتجات مالية جديدة، مـن شـأنه أن            وجعلها أكثر سرعة وأماناً   

  .  يف حتقيق االشتمال كبرياًيسهم إسهاماً
        


