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 الكلمة االفتتاحية  

في إطار اهتمام المعهد المصرفي المصري بالبحث العلمي، تتشرف إدارة البحوث  

والتوعية بالمعهد بتقديم سلسلة من األوراق البحثية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي. 

وتتمثل ، 1991المعهد المصرفي المصري هو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري منذ عام 

رؤيته في اعتالء مركز الصدارة بين مراكز التدريب والبحوث في قطاع الخدمات المالية في مصر 

بدور محوري في االصالح االقتصادي ودعم الخدمات المالية   والدول المجاورة بهدف االضطالع

ية معلى المستويين المحلي واإلقليمي. ويعمل المعهد المصرفي المصري من منطلق ايمانه بأه

 تنمية الكوادر البشرية وبناء القدرات لتكون جنباً إلى جنب مع الكفاءة المهنية والتقنية. 

وتهدف إدارة المعهد من خالل نشر تلك اإلصدارات إلى تشجيع الباحثين ونشر الوعي 

بأهم القضايا والمستجدات في المجال، هذا باإلضافة إلى طرح مجموعة من النتائج والمقترحات 

مكن تقديمها لصانع القرار. وتعتبر هذه الخطوة من المعهد المصرفي المصري بداية لخطوات التي ي

مستقبلية تهدف إلى تطوير ودفع عجلة النمو في القطاع المصرفي في مصر على أسس من البحث 

 العلمي الجاد. 

ذى وال ؛"االستراتيجيات القومية للتثقيف المالي وتتناول هذه الورقة البحثية موضوع "

المختلفة  الدولكذلك عرض تجارب بعض تعريف مفهوم التثقيف المالي وأهميته  يلقى الضوء على

ليط الضوء علي تسلى إكذلك يهدف البحث تبني استراتيجيات قومية للتثقيف والتعليم المالي. في 

افة المالية الثقحالة التثقيف المالي في مصر والجهود المختلفة للمنظمات المحلية والعالمية لنشر 

  وضع االستراتيجية القومية للتثقيف المالي في مصر. وذلك باإلضافة إلي

وختاماً، نتمنى أن تمثل هذه األوراق البحثية إضافة قيمة من جانب المعهد المصرفي 

أستاذ  -ياسمين فؤادالمصري في مجال البحث العلمي. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتورة/

اجعة تلك مرتقييم وعلى مجهودها في  -جامعة القاهرة -لية االقتصاد والعلوم السياسيةاالقتصاد بك

 .الورقة. كما نتقدم بخالص الشكر للباحثين على الجهد المبذول في إعداد األوراق البحثية

 

 إدارة البحوث والتوعية

 المعهد المصرفي المصري
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 قدمة:م

االقتصادية والسياسية السريعة، التغيرات دفعت ، في السنوات األخيرة

ناع صلمنتجات والخدمات المالية لمتزايد العدد الو ت في األسواق الماليةوالتقلبا

ولم  .اليمالتثقيف الالتضمين المالي و هوميلالهتمام بمففي جميع أنحاء العالم  القرار

 .2008عام المية إال في أعقاب األزمة المالية الع تكتسب هذه المفاهيم أهمية كبيرة

ة والتنمي االقتصادي منظمة التعاون نهابدأت العديد من المنظمات ملذلك،  

(OECD( والشبكة الدولية للتعليم المالي ،)INFE) والبنك الدولي، التابعة لها ،

( جنبا إلى جنب مع المنظمات CYFI) والمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب

د افرمستوي األهذه المفاهيم وأهميتها على ل عن تعريفات لبحثباالوطنية األخرى 

  .مجتمعات مثقفة ومدمجة ماليا ليإللوصول  قتصاد القوميوكذلك مستوى اال

إن  إلي 2012الدولي عام  دراسة للبنكفي ديميجروك وأخرين أشار وقد 

بليون بالغ حول العالم ال يستطيعون الحصول علي خدمات مالية من  2.5 نحو

صول حلل رسميةالالمؤسسات المالية الرسمية مما يدفعهم لالعتماد علي الطرق غير 

 والجدير .المالية ا من الخدماتغيره وأادخار  وأقرض سواء علي احتياجاتهم المالية 

الغين نسبة البأن  بدليل الدول النامية بالذكر أن معظم هؤالء البالغين يعيشون في

فقط في الدول النامية بالمقارنة مع نسبة  %41المتعاملين مع القطاع المصرفي 

 (Demigruc-Kunt etal., 2012) في الدول المتقدمة. 89%

المهمشين ماليا  أنخاصة جعل التضمين المالي في غاية األهمية  كل ذلك 

 في موالهمبأفائدة مرتفعة واالحتفاظ  قتراض بمعدالتهم الفقراء الذين يضطرون لال

تأتي أهمية التضمين المالي قد يعرضهم لمخاطر السرقة. و وذلكأو االكتناز  المنزل

لي القضاء عالمساعدة في النمو االقتصادي و حفز الدور الذي يلعبه في أيضا من

يوفر خدمات  المالي. فالتضمين (Income Inequalityالدخل ) التفاوت الكبير في

 الذين ومنتجات مالية تستجيب الحتياجات الفقراء وتقلل من بعض المخاطر

 Smooth the سالسة االستهالك عليساعدهم يكما أنه يتعرضون لها 

Consumption   علي سبيل المثال أوضحت كالمرضحتي مع الحاالت الطارئة .

الهند الزيادة بنسبة  أن في (Burgess and Pande, from DFID 2004)دراسة 

 %0.34في عدد فروع البنك في المناطق الريفية يؤدي إلي انخفاض بنسبة  1%
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وذلك ألن توفر الخدمات المالية يعطي  %0.55النتاج بنسبة لمعدل الفقر و زيادة في ا

 غير الزراعة. سبيل استثمار أخر

 صعيد على تؤكد أنه (Beck etal., 2007) في دراسة أدلة أيضا وهناك

 إلى تميل ةالمالي الوساطةالتي تتمتع بمستوي عالي من  االقتصادات : الكلي االقتصاد

 Global) .الدخل في لتفاوت،كما تتميز بدرجة أقل من ا أسرع نحو على النمو

Partnership for Financial Inclusion website). باإلضافة إلي ذلك، 

 نالتمكي أوضحت العديد من المنظمات في تقارير لها أهمية التضمين المالي في

للمرأة حيث أن المرأة تقود حياة اقتصادية مختلفة عن الرجل بمعني أن  االقتصادي

المرأة كموظفة تتقاضي أجر أقل من الرجل أو تتخصص في بعض المجاالت فقط، 

مختلف عن الرجل وتأخذ قرارات أيضا كمستهلك المرأة لديها نمط استهالكي 

استثمارية أو ادخارية مختلفة لذلك عند قيام المؤسسات المالية باالستجابة الحتياجات 

 UKaid) المرأة من الخدمات والمنتجات المالية يؤدي إلي تمكينها اقتصاديا.

&GIZ, 2013) 

تثقيف مع اليتزامن  أنلزاما للتضمين المالي إال أنه بالرغم من األهمية البالغة 

مع غياب الوعي والثقافة المالية مهمشين ماليا ن التضمين المالي للوذلك أل ،المالي

 . األفراد هؤالء قد يؤدي إلي تزايد المخاطر المالية التي يتعرض إليها

 المتقدمة دولال من كل في الماليلتثقيف ل حاجة هناكويجدر القول بأن 

ها وتعقيد المالية المنتجات عدد ازديادخاصة فى ظل ، سواء حد على الناميةدول وال

 الحكومات من االجتماعي الضمان توفير وليةئمس في المستمر والتحول ،

الدول  يف فرديةبصفة  تقاعدلا لتخطيط المتزايدة واألهمية األفراد، إلى المؤسساتو

 حون أولى كخطوة المالي للتثقيف ينظر أن يمكن النامية دولال فيأما . المتقدمة 

يدعم  هذا باإلضافة إلي أن التثقيف المالي .االقتصادية والتنمية الفقر حدة من التخفيف

 التضمين المالي والتضمين االجتماعي ويساهم في الرفاهية المالية للمجتمع.

 هماباعتبار الماليالتثقيف و المالي لتضمينالتعامل مع ا يجببالتالي 

يق االسهام عن طر الطلب جانب ماليالتثقيف الحين يحفز ي فف ،متوازيتين دعامتين

الطلب علي الخدمات والمنتجات التي  زيادة في رفع الوعي المالي لألفراد ومن ثم 

عن  العرض جانب على  عملعلي ال المالي يقوم التضمين ،تتناسب مع احتياجاتهم

 .لمتزايدالتي تتوافق مع الطلب ا الماليةالخدمات والمنتجات  توفير طريق
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 في اليالم التثقيفالدور الحيوي الذي يلعبه  منيستمد هذا البحث  فكرته    

 . كذلك دوره كمحفزالرفاهية المالية لألفراد تشجيع االدخار واالستثمار وتحقيق

 كرة البحثف أتيكما ت .ستقرار المالي واال للتضمين المالي وبالتالي النمو االقتصادي

لتثقيف المالي ا لجهود المنظمات المختلفة في مجال موحدإطار من ضرورة وجود 

حثي بى اإلجابة علي اإلشكالية والتساؤل اليهدف هذا البحث إللذا علي مستوي الدولة. 

 تعريفمن حيث ) المالي لتثقيفل القوميةالستراتيجية لالجوانب المختلفة المتمثل في 

 المستهدفة(، وأفضل الممارسات ، والفئاتالمساهمين بها، وهاخطوات، واالستراتيجية

 في مصر. ةالقائم المالي التثقيفجهود الدولية و

ن تعريف المفاهيم األساسية )التضمي: الفصل األول كالتالي: البحثسم وينق

الستراتيجية امفهوم المالي، التثقيف المالي والتعليم المالي( وأهميتها بعد ذلك تعريف 

ور داالستراتيجية القومية للتثقيف المالي، خطواتها، وماهية المالي  ثقيفلتالقومية ل

. هدفةلفئات المستامن ثم تعريف و ةهذه االستراتيجي المساهمين في وضع وتنفيذ

ات وصف لوضع استراتيجيب قومي التثقيف المالي في دول العالم :الفصل الثاني

 عوض :الفصل الثالث من خالل استعراض تجارب بعض الدول التثقيف المالي 

ي لوضع التثقيف المالي في مصر متمثال فعرض يتناول  مصر فيالمالي  ثقيفالت

القومية ستراتيجية االووضع المختلفة في هذا المجال، المنظمات أنشطة و جهود

 .الخاتمة المصرية ومن ثم 
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 المالي ثقيفلتاالستراتيجية القومية لمفهوم  الفصل األول:

، حيث 2008تعاظمت أهمية التثقيف المالي بعد األزمة المالية العالمية عام 

 أغلبية المتعاملين معلدي  السلبية لعدم وجود ثقافة مالية اآلثارأظهرت هذه األزمة 

وضع إلي من الحكومات في أنحاء العالم  الكثير مما دفع المؤسسات المالية

يات ف من هذه االستراتيجالهدكان  .أو التعليم المالي لتثقيفل قوميةاستراتيجيات 

ياجات الفئات احت تناسب معمن خالل تقديم برامج ت عليم الماليالتتعزيز كفاءة الوطنية 

ياسة جنبا مستقل أو كس بشكل وقد تم تنفيذ هذه االستراتيجيات الوطنية إما المستهدفة.

  ت حماية المستهلك.و/أو سياسا المالي  تضمينالسياسات  إلى جنب مع

في هذا الفصل، سيتم البدء بتعريف بعض المفاهيم الرئيسية وهي التضمين 

الجوانب  استعراض. ومن ثم  أهميتهم توضيحالمالي، التعليم المالي والتثقيف المالي و

 الستراتيجيات القومية للتثقيف المالي.المختلفة ل

 : Financial Inclusionمفهوم التضمين المالي

(، "التضمين CGAP) للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء وفقا

 المالي يعني حصول األفراد والشركات علي الخدمات المالية المناسبة وإمكانية

أن تقدم هذه الخدمات ، بمسؤولية وعلى نحو مستدام، في  ، علياستخدامها بفعالية

 بيئة منظمة تنظيما جيدا. "

 ألفرادا كن جميعم  الحالة التي تالمالي بأنه " التضمين البنك الدولي ويعرف

، شريطة أن تكون الجيدةمن الحصول على مجموعة كاملة من الخدمات المالية 

قديم ت وفي نفس الوقت .األفراد كرامةحفظ ، وبطريقة مناسبة، مع معقولةبأسعار 

 الخدمات المالية من خالل مجموعة من مقدمي الخدمات، في سوق مستقرة تنافسية

 . "لعمالء قادرين ماليا

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتعليم  بينما عرفت

عملية تعزيز الوصول بأسعار معقولة في الوقت أنه " التضمين المالي عليالمالي 

ابة رقالمناسب والكافي لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الخاضعة لل

واستخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع من خالل تطبيق الطرق القائمة  المالية

بما في ذلك التثقيف والتعليم المالي بهدف لذلك والمبتكرة التي صممت خصيصا 

 ".تعزيز الرفاهية المالية وكذلك التضمين االقتصادي واالجتماعي
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ين بالرغم من اختالف رؤي المنظمات الدولية المختلفة لمفهوم التضم

 :هيو عناصر مشتركةالمالي؛ إال أن كل هذه التعريفات تحتوي علي 

حصول جميع شرائح المجتمع علي المنتجات العمومية : بمعنى   .1

 .والخدمات المالية المناسبة الحتياجاتهم

طار تنظيمي للمنتجات إضرورة وجود :  التنظيميالحاجة الطار  .2

 والخدمات المالية

وجود أفراد مثقفين ماليا قادرين علي استخدام هذه المنتجات فرضية  .3

 والخدمات المالية 

 

 :  Financial Educationمفهوم التعليم المالي

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة  يعرف التعليم المالي من قبل

بأنه "العملية التي يقوم من خاللها المستهلكين / المستثمرين  الدولية للتعليم المالي

من خالل  ، وذلكةوالمخاطر الماليتحسين فهمهم للمنتجات المالية، والمفاهيم بالماليين 

المعلومات واإلرشادات و/ أو النصائح الموضوعية، وتطوير المهارات والثقة 

اذ قرارات مدروسة، ومعرفة ، واتخالماليةليصبحوا أكثر وعيا بالمخاطر والفرص 

فعالة أخرى لتحسين  قراراتتخاذ الذلك إلى أين يذهبون للحصول على مساعدة، و

 (Atkinson etal., 2013) أوضاعهم المالية ".

نه التعليم المالي بأ فقد عرفت المنظمة الدولية لمالية األطفال والشبابأما  

دي ل"توفير توجيهات و/ أو مواد تعليمية مصممة لزيادة المعارف والمهارات المالية 

 طفال والشباب."األ
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 :  Financial Literacyمفهوم التثقيف المالي

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتعليم قوم كل من ت

باستخدام تعريف مفهوم التثقيف  الدولية لمالية األطفال والشبابوالمنظمة  المالي

 المالي التالي:

 مهارات والمواقف والسلوك الضروري"مزيج من الوعي والمعرفة وال

 التخاذ قرارات مالية سليمة، وذلك لتحقيق الرفاهية المالية لألفراد."

تاج والتعليم المالي، يمكن استن المالي مفهومي التثقيف تعريفاتمن منطلق 

لوصول ل الالزمة لألفراد أن التعليم المالي هو العملية التي يتم من خاللها توفير المواد

وذلك بهدف زيادة الوعي المالي والوصول إلى الرفاهية المالية  ،إلى التثقيف المالي

جدير بالذكر مالي. والبعبارة أخرى، التثقيف المالي هو نتيجة لعملية التعليم ال لألفراد.

 أن المفهومين يتم استخدامهما في بعض األحيان كمرادفين.

 أهمية التثقيف المالي: 

 تؤكد عدة عوامل على أهمية التثقيف المالي وهم على النحو التالي:

ت عن جنتالتي  اتهاديو تعق زيادة عدد المنتجات والخدمات المالية أوال،

إلي سهولة  تأد التي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتطورات في مجالا

من ناحية ،و لكن من ناحية اخرى   الوصول لمزيد من المنتجات والخدمات المالية

. فعلى سبيل المثال على  ةالصحيح ةالمالي اتاتخاذ القرار أمام من التحديات زادت 

ما عليه ك وعة أو المستلمة،المقارنة بين الرسوم وأسعار الفائدة المدفن يقوم بأالفرد 

ا كل منهب ةوالمخاطر المرتبط ود برام العقيضا أن يفاضل  بين مدد مختلفة إلأ

 التي توفرالمناسبة  المؤسسة المالية مسئولية الفرد في اختيارزيادة باإلضافة إلى  .

 (OECD, 2005) احتياجاته.تلبى  التي المنتجات والخدمات المالية

عض باتجاه مثال ذلك و المخاطر وزيادة المسؤولية علي األفرادتحول  ثانيا،

نظم المعاشات والتأمين الصحي وترك األفراد غير مدركين  لتغييرالحكومات 

ع م يحت للمخاطر التي يواجهونها وغير قادرين على التعامل معها على نحو كفء

ات المنتجات والخدمتشاور مع الخبراء، تظل مسئولية اختيار وشراء وجود فرص لل

 (OECD, 2013)د.افرالمالية ومواجهة عواقب هذا القرار علي عاتق األ
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حيث زاد عدد المتعاملين مع األسواق  التغيرات في أسواق رأس المال ثالثا،

نظرا  و المالية في الدول النامية قليلة الخبرة والوعي بالمنتجات والخدمات المالية. 

طرق االدخار  هذه الدول فيتظل  األدوات المالية الحديثةفي والمعرفة  عدم الثقةل

 (OECD, 2005) خسائر.لل يؤدي إلي تكبد األفراد مما كثر شيوعا األ هي التقليدية

ealth Wتراكم الثروة علي ةالمترتب زيادة في مستوي الدخلال ،رابعا

Accumulation of the Baby Boom Generation   وجود سيولة أدت إلي

لدي األفراد لالستثمار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في البورصة  كبيرة

وغيرها ووفرت أيضا سيولة وفرص أكثر لالقتراض واالستهالك زادت من أهمية 

أن يعي األفراد كيفية التعامل مع المؤسسات المالية ومختلف المنتجات والخدمات 

 (OECD, 2005) التي تقدمها.

كالتغير من نظام  دولفي بعض ال أنظمة المعاشاتالتغييرات في  ،خامسا

المعاش اإلجباري الذي ال يوجد به اختيارات فيما يتعلق بحجم االستقطاع من الدخل 

شارك غ الذي سيستثمار إلي نظام اختياري يمكن الفرد من اختيار المبلاالأو طريقة 

(. هذا التحول في به وطريقة االحتفاظ به )سواء أوعية ادخارية أو استثمار األموال

تمكنهم من المقارنة يحتاج لوجود وعي وثقافة مالية لدي األفراد نظام المعاشات 

 (OECD, 2005) وتقييم واختيار ما يناسبهم من منتجات وخدمات مالية.

 التطور الناتجة عن ب على المنتجات والخدمات الماليةزيادة الطلأخيرا، و

التي  لماليةا والمعامالت االتصاالت مجال في الكبيرقدم والتاالقتصادي والتكنولوجي 

ء سوا المالية الخدمات مقدمي مع التفاعل على قادرأدت إلي ضرورة وجود مستهلك 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )عبر الخدمات االلكترونية( وإال سوف يتحمل الفرد 

    (OECD, 2013). أعباء استخدام الطرق الغير رسمية

 طأن التثقيف المالي يرتبالتطبيقية  ، تشير األدلةهذه العواملعالوة على 

وتظهر  .(Lusardi et al., 2011) .األفرادتعاظم ثروة ب ارتباطا قويا إيجابيا 

دراسات أخرى أن األفراد الذين حصلوا على التعليم المالي في كل من الدول المتقدمة 

من غيرهم ممن لم أكثر ويخططون للتقاعد  لالدخارأكبر  إمكانيةلديهم والنامية 

 .(Lusardi, 2009; OECD,2013) يحصلوا علي هذا التعليم.
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إلى أن وجود مستوي أعلى من الثقافة  (OECD,2013)ة كما تشير دراس

الديون ي علي مستوبناء األصول ولكن أيضا على  ليس فقط  يؤثرالمالية لدي األفراد 

 الثقافة المالية يختارون قروض يوجد أن األفراد ذو إلي ذلكوإدارتها . باإلضافة  

  عقارية أقل تكلفة ويتجنبون الفوائد المرتفعة والرسوم اإلضافية.

أن تحسن المعرفة المالية  (Drexler et al., 2012) أيضا، أظهرت دراسة

المحاسبة المالية له تأثير إيجابي على إدارة المشروعات والقدرة على القيام بحسابات 

لكن الجدير بالذكر أن هذه النتيجة تعتمد علي مناهج  الصغيرة في األسواق الناشئة؛

 . ألصحاب المشاريع التثقيف المالي المقدمة

 National Strategy forالقومية للتثقيف الماليستراتيجية االتعريف 

Financial Literacy : 

التابعة  للتعليم المالي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة الدوليةلوفقا 

ظم منمالي للتثقيف القومية على النحو التالي: "نهج يتم تعريف االستراتيجية ال لها

 :مالئم يتكون من إطار أو برنامجعلى المستوى القومي 

 بما في ذلك من خالل تشريعات -أهمية التثقيف المالي  يؤكد علي-  

ويحدد معناه ونطاقه على المستوى الوطني وفقا لالحتياجات والفجوات 

 المتعرف عليها قوميا.

  يتضمن التعاون بين مختلف المساهمين، فضال عن تحديد قائد قومي

 يختص بالتثقيف المالي أو هيئة تنسيق أو المجلس

  لتحقيق أهداف محددة ومقررة مسبقا خالل فترة يضع خارطة طريق

 محددة من الزمن؛

  يتم تطبيقها من قبل البرامج الفردية من أجل يحدد المعايير التي

 القومية لالستراتيجية وبشكل مناسباعلية المساهمة بف
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 :القومية للتثقيف الماليخطوات استراتيجية 

والشبكة الدولية للتعليم المالي التعاون االقتصادي والتنمية  ةمنظمصاغت 

 وميةقتوجيهية لوضع استراتيجية مبادئ المنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب و

 كما هو موضح في الجدول التالي:

من  خطوات االستراتيجية القومية للتثقيف الماليمقارنة بين (: 1جدول رقم )

دولية للتعليم المالي والمنظمة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة المنظور 

 الدولية لمالية األطفال والشباب

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة 

 الدولية للتعليم المالي
 المنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب

 قوميةإعداد االستراتيجية ال .1

Preparation of the National 

Strategy 

a.  عمل خريطة وتقييم للمبادرات

Mapping 

b. تقييم االحتياجاتAssessment 

of Needs 

c. المشاورة Consultation 

التثقيف  لوضععمل خريطة  .1

 Mapping the   الحاليالمالي 

Current state of the art 

في  المساهمينودور  وكمةآلية الح .2

 Governance قوميةاالستراتيجية ال

Mechanism and Determination 

of Stakeholders 

تفعيل والالتدخل نقاط تحديد  .2

Identify Intervention and 

Action Points 
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خارطة طريق لالستراتيجية  .3

)تحديد األهداف واألولويات  القومية

 Definition of (ةالمستهدف فئاتوال

Objectives and Priorities and 

Target Audience 

 قوميةواستراتيجية  لجنةإنشاء  .3

Creating the National Platform 

& Strategy 

 االستراتيجية القوميةتنفيذ  .4

Implementation of the National 

Strategy 

a.  تحديد الطرق والتدريب

 Determination of  واألدوات

Methods, Training and Tools 

b. امجتقييم البر Monitoring of 

the Program 

 تنفيذ االستراتيجية .4

Implementation of the 

National Strategy 

 Evaluation االستراتيجية تقييم .5

of the Strategy 

 المراجعةتقييم وال .5

Assessment and Review 

 
  توسيع نطاق االستراتيجية .6

Scale Up 

 المصدر: من إعداد الباحث

هذا الجدول يوضح الخطوات المختلفة الستراتيجية التثقيف المالي من وجهة 

االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتعليم المالي من منظمة التعاون نظر كال من 

يل . فيما يلي تفصمن ناحية أخري ناحية والمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب

 :لمضمون الخطوات
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من  يالخطوة األوللمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب، تتكون بالنسبة ل

التي توفر وتعمل في مجال التثقيف  البحث عن أعداد وأنواع المؤسسات والمنظمات

البحث عن المؤسسات المالية التي تقدم منتجات وخدمات أيضا و والتعليم المالي،

توافق احتياجات الفئة المستهدفة )األطفال والشباب( والبحث عن التشريعات الخاصة 

 قوةطة وتحديد نقاط الوتهدف هذه الخطوة إلي رسم خري بالتضمين والتثقيف المالي.

 والضعف لوضع التثقيف المالي في الدولة. 

ق بين والتنسي ةاالستراتيجيتقوم علي تحديد أولويات  فهي الخطوة الثانيةأما 

أفضل الممارسات العالمية وتقييم األنشطة من مختلف المنظمات والخبراء لالستفادة 

من  ةالخطوة الثالثللتعرف علي مواطن الضعف وآليات التدخل لتصحيحها. تتألف 

تحديد جميع المساهمين في وضع االستراتيجية القومية ورسم رؤية وأهداف 

 نسخة أولية من االستراتيجية. ةباكتأخيرا االستراتيجية و

 لهذا مبدئي تقييمعلي تنفيذ برنامج تجريبي وعمل  الخطوة الرابعةترتكز 

ذلك يتم تقييم  عدالبرنامج للتأكد من فاعليته ومن ثم تنفيذ البرنامج علي نطاق وطني. ب

تي ح الخطوة الخامسةاالستراتيجية القومية ككل واستخالص نقاط الضعف بها في 

لك من ذتصحيحها في الخطوة السادسة ولرصة فلمجلس المنوط بالعملية ل يتسنى

 .اءخطو تفادى األ لوصول إلي عدد أكبر من المستفيدينلتوسيع النطاق   خالل 

بالنسبة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتعليم المالي، 

المبادرات القائمة واألبحاث التي تغطي مفهوم عن  البحث الخطوة األولي تتكون من 

المالي  تقييم حاجة األفراد للتثقيفم على تقو. كما ثقيف المالي وأفضل الممارسات تال

من خالل استقصاء علي المستوي الوطني وتحديد النقص في السياسات مما يضمن 

إنشاء كيان يضم المنظمات المختلفة وتحديد األهداف المناسبة لحاجة المجتمع. 

 المهتمة بهذا المفهوم وإعالن نتائج االستقصاء.

نفيذ االستراتيجية وضع وت عن مسئولةإقرار جهة  الخطوة الثانيةوتشتمل 

 .ن هذه الجهة متواجدة بالفعل أو تنشأ هذه الجهة من أجل هذا الهدفوقد تكو .القومية

يجب أيضا وضع إطار للتعاون بين الجهات المختلفة علي أن يكون هذا اإلطار مرن 

  ويمكن تكييفه وفقا للظروف المحيطة.
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التي يتم بها إقرار أهداف االستراتيجية )التي يجب أن تكون  الخطوة الثالثةثم 

اختيار الفئات المستهدفة و محددة بوقت وعادة ما تكون من ثالث إلي خمس سنوات(،

 لتقييما طرق تقييم االستراتيجية ومواعيدتحديد و)سواء فئة واحدة أو عدة فئات(، 

الحكومي فقط أم القطاع الخاص )تمويل من القطاع  ومصادر تمويل االستراتيجية

  فقط أم شراكة بين القطاعين(.

علي اختيار طرق توصيل مواد التعليم المالي  الخطوة الرابعةتقوم بعد ذلك، 

أو حمالت  تإصداراأو ،وسائل اإلعالم، أو المناهج الدراسية من خالل  )سواء 

بدء في تقييم المشاريع المنفردة للتعليم المالي  يتم. وقوانين(اصدار الأو  ،توعية

ل، يتم تقييم االستراتيجية القومية ككف، الخطوة الخامسةلمعرفة مدي تأثيرها. أما في 

لمعرفة األخطاء وتعديلها ومن ثم البدء في وضع استراتيجية جديدة برؤية وأهداف 

 مختلفة مع تفادي أخطاء االستراتيجية األولي.

للخطوات ، يتبين أنه بالرغم من اختالف اإلجراءات بين  من هذا العرض 

أوجه تشابه في النهج الذي يجب أن تسير عليه الدول عند  هناكالمنظمتين إال إن 

 د وضعأن البنك الدولي قوضع استراتيجية قومية للتثقيف المالي. والجدير بالذكر 

 عنوان  في تقرير تحتيجيات القومية للتضمين المالي لالسترات استرشاديةخطوات 

Financial Inclusion Strategies Reference Framework وهي في

 (World Bank, 2012) ج.تعتمد علي نفس هذا النه مجملها

 المساهمون في االستراتيجية القومية للتثقيف المالي:

ام والخاص فيما تعتمد العديد من الدول علي وجود شراكة بين القطاع الع

نا في كل من همثل القطاع العام توي .لتثقيف الماليل تها القوميةباستراتيجييتعلق 

المالية  الجهات الحكومية ذات الصلة بالتثقيف المالي كالوزارات )خاصة وزارة

 من مؤسسات غيرهاو ،هيئة الرقابة الماليةالتعليم(، والبنك المركزي، وات وزارو

 (INFE, 2012) .القطاع العام

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، فقد قسمت للقطاع الخاصأما بالنسبة 

 ,OECD/INFE) :وهم خمس فئاتهذا القطاع إلي والشبكة الدولية للتعليم المالي 

2014) 
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 مالية مثل البنوكالتي تقدم خدمات  الهادفة للربح المؤسسات .1

لصغر وشركات التأمين متناهي امؤسسات التمويل و البورصةو

 األخرى المرخصة لتقديم الخدمات المالية.والشركات 

 اسيأس كنشاط  المالي التعليم التي تقدم هادفة للربحال المؤسسات .2

امج برقدم مناهج وتالتي  ستشاريةاالشركات على سبيل المثال: ال

 التعليم المالي

شركات االتصاالت  مثلللربح  الهادفة المؤسسات غير المالية .3

 Mobile Banking)  المستخدمة لتوفير الخدمات المالية

Services)  توفر التعليم المالي لموظفيها.والشركات التي 

 البلقطاع المالي ولكن با ذات الصلةالمنظمات غير الهادفة للربح  .4

البنوك وصناديق االستثمار  مصلحة تجارية مباشرة مثل اتحاد

 .وصناديق التقاعد

القطاع للربح مع عدم وجود صلة مباشرة بهادفة المنظمات غير  .5

المالي والتي لها مصلحة في التعليم المالي مثل: المنظمات غير 

  البحوث، الخ والنقابات العمالية ومراكز لحكوميةا

 :المساهمين في االستراتيجية القومية للتثقيف الماليدور 

تكون ي ة.وطنيالستراتيجية االدور محدد في تطوير وتنفيذ  لهم المساهمين كل

إعداد وإنشاء إطار االستراتيجية الوطنية، بالتشاور مع من دور القطاع العام 

 لتثقيفتحديد جميع األهداف واألولويات الوطنية ل و اآلخرين.المساهمين 

قيق من أجل تح ومعايير الجودة تصميم وتعزيز التشريعات فة إلىباإلضا .المالي

 العاليةالجودة ذات من خالل توفير برامج التعليم المالي االستراتيجية أهداف 

 في إعداد و تطوير دورهفيتمثل قطاع الخاص ال أما .الحتياجات األفراد المناسبةو

 (INFE, 2012)  .العام قطاعوطنية بالتعاون مع الالستراتيجية االإطار  تنفيذو

 والخاص الحكوميين القطاعين ب وجود شراكة يفضلباإلضافة إلى ذلك، 

، وتنظيم حمالت التوعية للتعليم الماليعداد المواد التعليمية المخصصة إل

 (INFE,2014)رصد وتقييم برامج التعليم المالي و والمؤتمرات، والمنتديات
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  :القومية للتثقيف الماليستراتيجية من االالفئات المستهدفة 

ل كعلى الرغم من أن االستراتيجيات الوطنية تهدف إلى تلبية احتياجات 

 أولويةات أو ذ فئة مستهدفة رئيسيةد من األحيان تحدأنها في كثير  فئات المجتمع، إال

 يرفي تقرمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و مجموعة العشرينوقد أوضحت  ،.

من  عدت الشبابفئة األطفال و االستراتيجيات القومية للتثقيف المالي أن عن لهما

 تحديد  اما يتم أيض وغالبا ية.قوماالستراتيجيات الغالبية  األولوية في تذاالفئات 

ات: الفئمجموعة من الفئات الضعيفة األخرى تبعا للظروف الوطنية، وتشمل هذه 

وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية وتركيا(، المرأة )في البرازيل، والهند، 

والعمال والمواطنين محدودي الدخل  ،في كندا وإندونيسيا والمكسيك(والمهاجرين )

  ) البرازيل وكندا والصين وكوريا وتركيا والواليات المتحدة(. فيوالمسنين )

G20& OECD, 2013) 

لدول فتقوم بعض ا من دولة إلي أخري، تعريف الفئات المستهدفةيختلف قد 

. مختارة فرعية ئاتفكل فئة إلي م يقسثم يتم ت، ةعمريفئات البتقسيم الفئات علي أساس 

ل أو الوضع على أساس العمعلي سبيل المثال: اختيار فئة السكان البالغين، ثم تقسيمها 

ية في الواليات المتحدة بتخصيص جزء من االستراتيج ثكما يحدالعائلي 

 ,G20& OECD )  على سكان الريف.فالتركيز الصين  فيأما  ؛للمهاجرين

2013) 

م مراحل الحياة، والتي يت بحسب اتفئالاختيار استخدام  ولديمكن للأيضا 

معينة من حياتهم يحتاجون فيها لحظات  فياستهداف األفراد واألسر يتم من خاللها 

 والزواج، وشراء ،دخول الجامعة  في:تتمثل أمثلة هذه اللحظات و .للتثقيف المالي

 ,G20& OECD ) . (كوريا وهولندا والمملكة المتحدة.) .طفالإنجاب األو ،منزل

2013) 

 ائيةائج الدراسات االستقصعلى أساس نتلمستهدفة ا فئاتو قد يتم تحديد ال 

 ينة األخرى ذات الصلة مثل التضمعلى أساس المبادرات السياسي أوالمالي،  لتثقيفل

 (G20& OECD, 2013 )       المالي أو حماية المستهلك المالي.

 

 



15 
 

 محتوي االستراتيجية القومية للتثقيف المالي:

ة لالستراتيجية القومية للتثقيف المالي بل تختلف الوثيق وثيقة موحدةال يوجد  

تم   ( Frączek, 2013)دارسة   في و .من دولة إلي أخري في العديد من الجوانب

تراتيجية االسوثيقة  اأن تحتوي عليه يجب التية ساسياأل تجميع و تلخيص  العوامل 

   :هىو

 يالتثقيف المال وضعمقارنة و الدولةعامة عن اقتصاد  مقدمة وخلفية -1

ستراتيجية يتضمن هذا الجزء من اال. ومع الوضع العالميالدولة ب

والبيانات المالية  األساسية  االقتصاديةمؤشرات الما يلي: 

والبيانات المتعلقة بالتعليم المالي التي  الديموغرافيةالمعلومات و

المزايا الرئيسية لعمل استراتيجية وطنية بوقائمة  أهميته توضح 

للتثقيف المالي والمكونات الرئيسية للتثقيف المالي وجهود حماية 

االستراتيجية المستهلك والرؤية والرسالة واألهداف وخطة عمل 

 .فيها  والمساهمين

تائج : نيتضمن عرض وتقييم لضرورة التثقيف المالي. هذا القسم -2

األبحاث الخاصة بالتثقيف والتعليم المالي في كل بلد على حدة 

يتم تحديد االحتياجات  من خاللها والتي خرىالبالد األ بالمقارنة مع

 .ولةفي الد التثقيف الماليوضع والثغرات الرئيسية في 

االستراتيجية الوطنية  التي ستنفذهاتصميم السياسات  -3

شمل االفتراضات الرئيسية حول يينبغي أن ألنه  عنصرمهمهوو

التثقيف والتعليم المالي الذي ستقوم به الحد األدنى لنطاق 

 .والمجموعات المستهدفة

 المساهمين فيالترتيبات المؤسسية مع مراعاة شرط التعاون بين  -4

 توفيرالخاص والقطاع و الحكومي من القطاع االستراتيجية

  تنفيذ الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.ل  الالزمة لتوجيهاتا
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 بعض التجارب الدولية  التثقيف المالي الفصل الثاني:

لوضع  2003عام  منظمة التعاون االقتصادي والتنميةاستجابة لمبادرة 

متحدة لاستراتيجيات للتثقيف المالي، بدأت بعض الدول كإنجلترا، اليابان، الواليات ا

أو التعليم  ماليال للتثقيفوطنية  ةياستراتيجوالهند والتشيك وغيرهم باالهتمام بوضع 

  . (Frączek, 2013) .المالي

 القوميةستراتيجيات اال، اكتسبت 2008وخاصة بعد عام  مع مرور الوقت

اغة المزيد من الدول لصي توانضم اهتماما كبيرا المالي أو التعليم المالي لتثقيفل

 الوطنية اتالستراتيجياوضع  ن يوضحانوفيما يلي جدوال .استراتيجياتها الوطنية

 وفقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي.   دولمختلف الفي 

وفقا لمنظمة  استراتيجيات التثقيف المالي في العالم (: وضع2جدول رقم )

 التعاون االقتصادي والتنمية  

 الدول عددال االستراتيجية الوطنية

 في مرحلة مراجعةدول 

أو تنفذ  القومية استراتيجيتها

 استراتيجيتها الثانية

9 

هولندا، اليابان،  أستراليا،

 يقيا،جنوب أفر سبانيا،سنغافورة، انيوزيلندا،

   الواليات المتحدةانجلترا، 

دول في مرحلة متقدمة من تصميم 

  قوميةال استراتيجيتها
17 

 البرازيل، جمهورية التشيك،أرمينيا، 

الدنمارك، استونيا، غانا، الهند، اندونيسيا، 

ايرلندا، اسرائيل، كوريا، التفيا، ماليزيا، 

 نيجيريا، البرتغال، روسيا، سلوفانيا

تصميم استراتيجية  مرحلة في دول

 يةقوم
29 

 يا،كولومب الصين،كندا، شيلي،  األرجنتين،

 ا،فرنسكوستاريكا، كرواتيا، السلفادور، 

جواتيماال، كينيا، لبنان، ماالوي، المكسيك، 

 المغرب، باكستان، بيرو، بولندا، رومانيا،

 ، صربيا، السويد،المملكة العربية السعودية

أوغندا، أوروجواي، تنزانيا، تايلند، تركيا، 

  زامبيا

 2013 ومجموعة العشرين، والتنمية االقتصادي منظمة التعاون تقريرالمصدر: 



17 
 

 وليوفقا للبنك الد استراتيجيات التثقيف المالي في العالم (: وضع3جدول رقم )

 الدول العدد االستراتيجية القومية

دول لديها منظمة لوضع 

ومراقبة تنفيذ استراتيجيتها 

 الوطنية

الجزائر، أرمينيا، استراليا،  49

أزرابيجان، بلجيكا، بوليفيا، 

البوسنة والهرسك، البرازيل، 

كندا، شيلي، الصين، 

كولومبيا، الكونغو، جمهورية 

التشيك، االكوادور، 

السلفادور، جواتيماال،هونج 

اليابان، كونج، اندونيسيا، 

كازاخستان، كوريا، التفيا، 

 ليتوانيا، لوكسمبرج،

ماسادونيا، ماالوي، ماليزيا، 

المكسيك، المغرب، هولندا، 

نيجريا، باكستان، بيرو، 

الفلبين، البرتغال، روسيا، 

صربيا، جنوب افريقيا، 

تايوان، تايلند، تركيا، أوغندا، 

أوكرانيا، االمارات، انجلترا، 

 زامبيا
 2014المصدر: تقرير البنك الدولي، 

 ثقيفقومية للتعلى االستراتيجيات ال إلقاء الضوء ، سيتمهذا الفصلفي  

، قياجنوب افري استراليا،: هى)وبعض الدول المختارة المالي في  أو التعليمالمالي 

ذة عن نبعرض  حيث يتم أوال (والواليات المتحدة هولندا، الهند، ،نيوزيلندا ،المغرب

بعد و بدول من نفس فئة الدخل بالمقارنة دولةكل  في المالي التضمينبعض مؤشرات 

االستراتيجية القومية للدولة من حيث الرؤية والرسالة واألهداف  ذلك يتم توضيح

وقد تم اختيارهذه الدول الستعراض الطرق المختلفة لتنفيذ  والفئات المستهدفة.

رتيب وقد تم ت االستراتيجيات سواء دول قد نفذت استراتيجية مرة واحدة أو مرتين.

 تجارب ترتيب أبجدي.هذه ال
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 أستراليا

والدول ذات الدخل  المالي في استراليا ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 4جدول رقم )

 المرتفع

الدول ذات الدخل  استراليا المؤشرات

  المرتفع

 

نسبة البالغين الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15)+ 

99.1 % 89.4% 

الذين يمتلكون نسبة الرجال 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15)+ 

99.6 % 91.7% 

نسبة النساء الذين يمتلكون حسابات 

 15)+  في مؤسسات مالية رسمية

 سنة(

98.6 % 87.3% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15-24)

98.8 % 76.8% 

نسبة الحصول علي المرتب عن 

طريق حساب في مؤسسة مالية 

 رسمية

68.2 % 49.5% 

 ات مؤسسالاالدخار في نسبة 

 رسميةال

61.9 % 44.6% 

 الدخار بطريقة غير رسميةنسبة ا

  )الجمعيات(

6.5 % 5.4% 

 ات مؤسسالنسبة االقتراض من 

 رسمية

17 % 13.8% 

نسبة االقتراض من األهل 

 واألصدقاء

12.6 % 12.3 % 

 2012،  (Global Findex) التضمين المالي العالميمؤشر المصدر: 

 

مليون  23.13بلغ عدد سكان استراليا ، 2013وفقا للبنك الدولي في عام 

والجدير بالذكر . تريليون دوالر أمريكي 1.561نسمة وبلغ ناتجها المحلي اإلجمالي 
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نوك المتعاملين مع البجانب  التضمين المالي من مؤشراتفي حالة استراليا تبلغ أن 

كما يتضح أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يستخدمون .  %100حوالي 

المؤسسات المالية في تحويل المرتبات بنسبة مرتفعة عن الدول األخرى. كما أن 

نسبة االدخار بالطرق الرسمية تعكس الثقافة االدخارية وثقة األفراد في المؤسسات 

 المالية.

السابقة، يتضح أن التضمين المالي ال يسبب مشكلة بالنسبة من المؤشرات 

ت مع المؤسسا إال أن التثقيف المالي هو ضرورة للمتعاملين حكومة االستراليةلل

ول والوص اتخاذ القرارات المالية السليمة لهم يتسنىة الرسمية وذلك حتي المالي

في عام  ف المالييقتها للتثاستراتيجي. لذلك أطلقت الحكومة االسترالية للرفاهية المالية

بهدف وضع إطار للتنسيق بين المنظمات المختلفة وعمل شراكات لتوصيل  2011

التثقيف ا ت االستراتيجية القومية ألستراليفعر وقد التثقيف المالي لجميع االستراليين.

دام خعلي أنه "القدرة علي اتخاذ قرارات عن اطالع وفعالة فيما يتعلق باست المالي

. وكانت الرؤية هي "تعزيز الرفاهية المالية لألستراليين من خالل وإدارة األموال"

ية . كما قامت االستراتيجية علي أربعة محاور رئيستحسين مستويات التثقيف المالي "

 وهم: 

  األستراليين جميع لدي المالية الثقافة لبناء تعليمال  استخدام -1

 والدعم دواتواأل ومستقلة بها موثوق لمالية معلومات توفير -2

  ألستراليينل المستمر

 ةمبتكر حلول وتطوير التقليدية التعليمطرق  حدودب االعتراف -3

 المالي السلوك وتغيير المالية الرفاهية تحسينل إضافية

 الممارسات أفضل وتشجيع اتشراك علي تكوين العمل -4

 

امعات بالمدارس والجوقد ركزت االستراتيجية ليس فقط علي التعليم المالي 

كما أنها اتبعت نهج مراحل الحياة ووفرت المعلومات  يضا علي تعليم البالغين.بل أ

للمجموعات ذات الثقافة المالية المنخفضة والمجموعات التي تمر بظروف مفاجئة 

ومن أهم ما صدر عن هذه االستراتيجية هو موقع المال التهم المادية. حتؤثر علي 

والذي يوفر جميع المعلومات الالزمة عن  (Money Smart Websiteالذكي )

 التثقيف المالي وجميع المفاهيم التي يحتاجها األفراد بستة وعشرين لغة مختلفة

ما أنها توفر كلتتناسب مع التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة الموجودة بأستراليا. 

 . تساعد األفرادلحاسبات وأدوات تفاعلية 
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ريق ها عن طبتقييم استراليابعدما انتهت مدة االستراتيجية األولي قامت و

استبيان وقد وجدت أن هناك تحسن في بعض السلوكيات المالية مثل ارتفاع نسب 

 Short Termاالدخار وارتفاع الوعي بالتغيرات قصيرة المدي في االستثمار )

Fluctuations in Investment) فراد بكيفية تقديم شكوي كما أن زيادة معرفة األ

ضد المؤسسات المالية إال أن االستبيان أيضا أوضح بعض نقاط الضعف في بعض 

( كتتبع األمور المالية والتخطيط المالي Financial Behaviorالسلوك المالي )

. مما دفع الجهة المسئولة عن وضع االستراتيجية الثانية واختيار المنتجات المالية

 سة محاور رئيسية وهم:بالتركيز علي خم

 تعليم األجيال القادمة خاصة من خالل نظام التعليم الرسمي -1

 زيادة استخدام المعلومات، األدوات والموارد المجانية المتاحة -2

 توفير التوجيه والدعم عالي الجودة للفئات المستهدفة -3

 تقوية التعاون والشراكات الفعالة -4

 تحسين األبحاث ونظم القياس والتقييم  -5

وضعت لهذه االستراتيجية ثالث سنوات كمدة للتنفيذ وقد استخدمت  وقد

 (ASIC, 2014) مراحل الحياة كطريقة للوصول للفئات المستهدفة.

 جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا ودول الشريحة المالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 5جدول رقم )

 العليا من الدخل المتوسط

الشريحة العليا  دول جنوب أفريقيا المؤشرات

 الدخل المتوسط من

نسبة البالغين الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15)+ 

53.6% 57.2% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15)+ 

56.4% 61.4% 

نسبة النساء الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15)+ 

51% 53.1% 
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نسبة الشباب الذين يمتلكون 

 حسابات في مؤسسات مالية رسمية

 سنة( 15-24)

40.8% 51.7% 

نسبة الحصول علي المرتب عن 

طريق حساب في مؤسسة مالية 

 رسمية

23.3% 21.3% 

 %24.2 %22.1 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 الدخار بطريقة غير رسميةنسبة ا

  )الجمعيات(

13.5% 2.8% 

نسبة االقتراض من مؤسسة 

 رسمية

8.9% 7.8% 

نسبة االقتراض من األهل 

 واألصدقاء

34.3% 22.8% 

 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 

  

مليون  52.9بلغ عدد سكان جنوب افريقيا ، 2013وفقا للبنك الدولي في عام 

بليون دوالر أمريكي.  350.6نسمة، وبلغ الناتج اإلجمالي المحلي في جنوب أفريقيا 

ولذلك تعد من دول الشريحة العليا من الدخل المتوسط. تبلغ نسبة البالغين الذين 

مما يعني أن حوالي نصف  %53.6يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية رسمية 

ي نسبة منخفضة بالنسبة الدول ذات الدخل الشعب الجنوب أفريقي مهمش ماليا وه

المرتفع ولكنها تقترب من نظرائها في فئة الدخل المتوسط وتتفوق علي نظرائها في 

منطقة جنوب صحراء افريقيا. تنخفض نسبة الرجال والنساء والشباب المتعاملين مع 

المتوسط  لالمؤسسات المالية الرسمية في جنوب افريقيا عن بالد الفئة العليا من الدخ

 . %51.7و  %53، %61.4بالمقارنة مع  %40.8و  %51، %56.4وذلك بنسب 

بالمقارنة  %13.8تفع نسبة االدخار بطريقة غير رسمية لتصل إلي ركذلك ت

في الدول ذات الدخل المتوسط وترتفع أيضا نسب االقتراض الرسمي  %2.8مع 

ة االدخار الرسمي عن ومن األهل واألقارب عن دول المقارنة بينما تنخفض نسب

 نسب الدول األخرى.  

بجنوب افريقيا أكبر من نظرائها  مؤشرات التضمين المالي أن من بالرغمو

ه ال يزال هناك مجال للرفع من هذه النسب والوصول إلي الرفاهية المالية إال أن

 2013طرحت جنوب أفريقيا استراتيجية تثقيف المستهلك المالي عام  لألفراد. وقد
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 هاراتلما لديهليس  المالية الخدمات مستهلك أفريقيا، جنوب فيوذلك ألن  نفيذللت

 لمنتجاتا مالءمة مدى تقييم على تهقدر عدم مثل المالي القطاع تعقيدات لفهم الكافية

باإلضافة لعدة مشاكل هيكلية منها عدم وجود تشريعات الحتياجاته. ذلك  المالية

 G20)) المبادرات التي تستهدف التعليم الماليموحدة لحماية المستهلك وتفرق 

&OECD, 2013 

مفاهيم ال همف على فراداأل قدرةالتثقيف المالي بأنه " االستراتيجية وقد عرفت 

 ماك. هذا الفهم خالل من وفعالة واعية قرارات اتخاذ لهم يتيح مما المالية المختلفة

 أن نم وتمكنهم فرصال تزيد والتي االقتصادية الحياة في فراداأل مشاركة يشمل

 مكتملة." وقد تضمنت االستراتيجية الرؤية والرسالة التالية: حياة يعيشوا

 فريقياأ جنوب مواطني لجميع المالية الرفاهية وبالتالي المالية القدرة زيادة: رؤيةال

 من مشة،والمه الضعيفة خاصة الفئات افريقيا، جنوب مواطني جميعالرسالة: تمكين 

 قراراتهم تخاذوا ،بوعي وثقة المالية ونهمئش وإدارة المالية السوق في المشاركة

 .قاعدالتالطفولة وحتي سن  من دخلها تخصيص حول قرارات واتخاذ اليومية المالية

االستراتيجية علي تمكين المواطنين وتنمية قدرتهم علي:  أهدافوتركزت 

افة ات والخدمات المالية المناسبة، والثقالمنتج اختيار، المالي التخطيط، المالية الرقابة

، علي أن تنفذ هذه االستراتيجية خالل خمس سنوات  ويصبح منهج المالية المعرفةو

التعليم المالي جزءا من المناهج الدراسية في المدارس خالل هذه الفترة. باإلضافة 

ي ألفراد فإلي ذلك وضعت مستويات من الكفاءة األساسية )درجات يحصل عليها ا

 استقصاء التثقيف المالي( لتقييم جدوي أنشطة االستراتيجية.

ويجب ذكر أن أنشطة التثقيف المالي في جنوب افريقيا ال تقتصر علي مناهج 

التعليم المالي أو الندوات بل تشمل إنشاء موقع إلكتروني يحتوي علي معلومات مالية 

ضا عمل مسرحيات يقدم فيها محتوي تساعد األفراد علي اتخاذ القرارات السليمة وأي

التعليم المالي بطريقة طريفة وتعلق في أذهان المتفرجين كما أنها قامت بحملة موسعة 

 علي الشاشات في المطارات تنشر بها المعلومات المالية.
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 مغربال

المغرب ودول منطقة الشرق المالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 6جدول رقم )

 وشمال أفريقيااألوسط 

منطقة الشرق دول  المغرب المؤشرات

 األوسط وشمال أفريقيا

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

39.1% 17.7% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

52% 23.1% 

ي حسابات فنسبة النساء الذين يمتلكون 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

26.7% 12.5% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 24-15) مؤسسات مالية رسمية

27.8% 12.3% 

نسبة الحصول علي المرتب عن طريق 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية

24.2% 6% 

 %4.5 %12.2 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 بطريقة غير رسميةالدخار نسبة ا

  )الجمعيات(

9.3% 3.6% 

 %5.1 %4.3 نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية

 %31.1 %40.9 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء
 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 

 

مليون  33.1في المغرب، بلغ عدد السكان  2013وفقا للبنك الدولي في عام 

 نسبة البالغيندوالر أمريكي. تبلغ بليون  104.4بلغ الناتج اإلجمالي المحلي نسمة و

وهي نسبة مرتفعة  %39.1ة الذين يمتلكون حسابات في مؤسسات مالية رسمي

(.  تبلغ نسبة %17.7بالمقارنة مع دول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا )

ضعف نسبة النساء والشباب  الرجال المتعاملين مع المؤسسات الرسمية حوالي

وبالرغم من انخفاض نسب النساء والشباب إال أنها أكبر من نسب دول الشرق 

األوسط وشمال افريقيا. وهنا يمكن مالحظة أن نسب التضمين المالي بالمغرب تفوق 

جميع نسب دول الشرق األوسط وشمال افريقيا إال في نسبة واحدة وهي االقتراض 

المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي ال  أن هذه النسب من إال من مؤسسة رسمية.

 ج إلي مجهودات من الحكومة المغربية. اتزال ضعيفة وتحت
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استجابة لضرورة رفع نسب التضمين المالي، قام بنك المغرب بعمل 

  لتنمية القطاع المالي، تقوم هذه االستراتيجية علي أربعة محاور رئيسيةاستراتيجية 

 لقيودا على والتغلب المالي االستقرار على للحفاظ األساسية المهام وحيدت  -1وهم: 

 التحدي تحديد في الفعالة المساهمة -2، والخارجية الداخلية البيئة تفرضها التي

 إدارة تعزيز -3،  البيضاء للدار المالي المركز وظهور المالي اإلدماج في المتمثل

 الموارد وكفاية تحسين من مزيد -4،  الجديدة والدولية الوطنية المتطلبات تلبية البنك

 .التوافق ومتطلبات والكفاءة االستراتيجية األولويات أساس على

 تيجياتاسترا في المالي التضمين سياسة ترسيخيقوم المحور الثاني علي  

. كذلك دعم تحسين السياسة لهذه كدعامة واستخدام التعليم المالي رفاالمص

المالية التي يستخدمها األفراد التخاذ القرارات المالية وعقد شراكات مع المعلومات 

   (Bank Al-Maghrib, 2013) الجامعات للوصول للشباب.

عضو منهم  13وألن التضمين المالي ال يكتمل إال بالتثقيف المالي، قام 

 ءالوزارات، الهيئات الرقابية والمنظمات العاملة بمجال التثقيف المالي بإنشا

المؤسسة المغربية للتعليم المالي وذلك لوضع استراتيجية للتثقيف المالي ترتكز علي 

 المحاور األتية:

عمل برامج وحمالت تعليم مالي مخصصة لشرائح المجتمع  -6

 المختلفة لتعزيز التضمين المالي

تطوير مهارات األفراد الكتساب مهارات اتخاذ القرارات المالية  -7

 وتحمل مخاطرها

للتعاون في مجال التعليم المالي وذلك عن طريق التعاون مع ترويج  -8

 الجامعات وعقد شراكات مع الجهات العاملة بمجال التثقيف المالي.

وتقوم حاليا المغرب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بوضع مناهج للتعليم  

ية لمالالمالي لدعم هذه االستراتيجية كما أنها تشترك في أنشطة المنظمة الدولية 

  (Bank Al-Maghrib, 2013) األطفال والشباب.

ه المغرب التي قد تشبب التضمين المالي والتثقيف المالي ومن رؤية حالة 

مكن يبرغم تفوق المغرب في نسب التضمين المالي ء الحالة المصرية شيبعض ال

لمستهلك اضمين المالي وحماية تركز علي تعزيز الت القول بأن االستراتيجية المغربية
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وقد تكون من أكثر دراسات الحالة نفعا عند بداية صياغة االستراتيجية المصرية  

وذلك حيث أنها قد توضح بعض نقاط الضعف والقوة في وضع استراتيجية خاصة 

   مع تشابه الظروف بين البلدين.

 نيوزيلندا

نيوزيلندا والدول ذات الدخل  المالي في ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 7جدول رقم )

 المرتفع

 الدول ذات الدخل المرتفع  نيوزيلندا المؤشرات

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

99.4% 89.4% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

99.4% 91.7% 

الذين يمتلكون حسابات في نسبة النساء 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

99.4% 87.3% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 24-15) مؤسسات مالية رسمية

98.7% 76.8% 

نسبة الحصول علي المرتب عن طريق 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية

73.6% 49.5% 

 %44.6 %60.4 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 الدخار بطريقة غير رسميةنسبة ا

  )الجمعيات(

8.8% 5.4% 

 %13.8 %26.6 نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية

 %12.3 %17.1 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء
 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 

 

وناتجها المحلي اإلجمالي  مليون نسمة 4.47يبلغ عدد سكان نيوزيلندا 

 بليون دوالر أمريكي وتعد نيوزيلندا من الدول ذات الدخل المرتفع 185.8يساوي 

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في . تبلغ 2013وفقا للبنك الدولي في عام 

.  وتتساوي نسب الرجال  %100وهو ما يقارب  %99.4 مؤسسات مالية رسمية

وتنخفض عن ذلك  %99.4ون حسابات في مؤسسات رسمية والنساء الذين يمتلك

 .  %98.7نسبة الشباب التي تبلغ 
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نسبة و %60.4 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة فيما يتعلق باالدخار، تبلغ 

مما يعني االعتماد علي الطرق الرسمية لالدخار  %8.8 الدخار بطريقة غير رسميةا

والوثوق بالمؤسسات المالية الرسمية كما يعني أن الشعب النيوزيلندي شعب ذو ثقافة 

 ةنسبة االقتراض من مؤسسة رسمي، أما فيما يتعلق باالقتراض، فتبلغ ادخار عالية

مؤشرات  . كل ما سبق من%17.1 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء و 26.6%

للتضمين المالي في نيوزيلندا يوضح أن نيوزيلندا تمتلك مؤشرات تضمين مالي أكثر 

ارتفاعا من متوسط مؤشرات التضمين المالي في الدول األخرى ذات الدخل المرتفع. 

لذلك قامت نيوزيلندا بتصميم استراتيجية للتثقيف المالي يمكن من خاللها توعية جميع 

 الفئات ماليا. 

عريف تاالستراتيجية القومية للتثقيف المالي في نيوزيلندا علي عتمدت اوقد 

الشبكة الدولية للتعليم المالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتثقيف والتعليم 

المالي إال أنها قامت بتقسيم المهارات والمعرفة لمستويات )وهم االستخدام اليومي، 

وقد أطلقت استراتيجيتها األولي عام  خصصين(. االستخدام المتباعد واستخدام المت

 التالي:وتمثلت رؤيتها ورسالتها في ، 2008

 "نيوزيلنديينلالرؤية: " تحقيق الرفاهية المالية ل

أن يكون النيوزيلنديين متعلمين ماليا ويمكنهم اتخاذ قرارات مالية سليمة  الرسالة: "

 طوال حياتهم" 

علي ما حققته األولي وبدأت  2014استراتيجيتها الثانية عام بنت ومن ثم 

لي العمل ع الثانية االستراتيجيةقد اعتمدت ووضع أهداف جديدة لتحقيق نفس الرؤية. 

مور ألاعلي تغيير ثقافة الحديث عن المال ليكون األفراد أكثر انفتاحا في التحدث عن 

لي التعلم من خالل مراحل الحياة المالية والمشاكل التي تواجههم. وأيضا تعتمد ع

والذي يجعل التعليم المالي أكثر فاعلية حيث إنه يلبي احتياجات المرحلة التي يمر 

بها الفرد  كما تعتمد علي حث األفراد علي أن يكون لديهم خطة مالية وأن يديروا 

كنهاية لهذه  2025الديون بذكاء وأن يدخروا ويستثمروا. وقد وضعت الخطة عام 

 هداف. األ

 

 



27 
 

 الهند

 الهند ودول جنوب آسياالمالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 8جدول رقم )

 جنوب آسيادول  الهند المؤشرات

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

35.2% 33% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

43.7% 40.7% 

نسبة النساء الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

26.5% 25% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 24-15) مؤسسات مالية رسمية

27.3% 24.7% 

نسبة الحصول علي المرتب عن طريق 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية

8.3% 7.4% 

 %11.1 %11.6 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

الدخار بطريقة غير رسمية نسبة ا

 )الجمعيات(

3.2% 3.3% 

 %8.7 %7.7 نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية

 %19.5 %19.7 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء
 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 

 

الناتج اإلجمالي المحلي يصل  و  مليون نسمة 1,252يبلغ عدد سكان الهند 

يحصل الفرد  .(World Bank Website,2013. )دوالر أمريكيترليون  1.877

بالنسبة لمؤشرات . اإلجمالي دوالر أمريكي كنصيب من الدخل القومي 1270علي 

حسابات في مؤسسات مالية  البالغين من %35.2يمتلك التضمين المالي بالهند، 

رصة فمما يدل على وجود الهند  وهي نسبة منخفضة بالنسبة لحجم اقتصاد رسمية

 أمام الهند لزيادة هذه النسب وتضمين عدد أكبر من األفراد.

زيادة  التفكير في فيومن واقع نسب التضمين المالي بدأت الحكومة الهندية 

كومة حيث تسعي الح هذه النسب عن طريق التعليم المالي لجميع المواطنين في الهند

الهندية إلي الوصول نمو شامل ونظام مالي مستقر لن يتحقق إال بنشر الثقافة المالية 

ودمج المهمشين ماليا كذلك وجود العديد المنظمات التي تعمل بشكل فردي في مجال 

التعليم المالي زاد من ضرورة وجود استراتيجية قومية للتعليم المالي وذلك في إطار 
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ليم المالي لتعالهند استراتيجيتها القومية ل طلقتأ ، و من ثم لتضمين الماليتعزيز ا

تعاون ص بمنظمة الاتعريف التثقيف والتعليم المالي الخ و اعتمدت  على ، 2010عام 

ية هذه االستراتيج تهدفو االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتعليم المالي.

الرؤية والرسالة فيما يلى  . ومليون بالغ في مرحلتها األولي 500للوصول إلي 

  واألهداف:

 "حقيق الوعي المالي وتمكين الشعب الهنديت" الرؤية:

 إدارة على فراداأل لمساعدة النطاق واسعة مالية توعية تحمالب القيام" الرسالة:

 الخدماتو المنتجات إلى الوصولو المالية رفاهيةال لتحقيقاعلية ف أكثر بشكل أموالهم

 مايةلح ةيشفافالو هةانزلتضمن اوآليات  مؤسسات منظمة خالل من المناسبة المالية

 "األخطاء. تقويمو المستهلك

 ىعل الحصول حول المستهلكين وتثقيف الوعي خلق -1هي:  األهداف االستراتيجية

 المعرفة ترجمة -2 . وخصائصها المنتجات من مختلفةال نواعواال المالية الخدمات

 مسؤولياتهمتعريفهم بو لمستهلكينل الحقوق المالية شرح -3. سلوك إلى المالية

 .المالية للخدمات كعمالء

لتنفذ علي خمس سنوات وعلي مستويات  االستراتيجية الهنديةصممت 

حمالت المستوي األول هو مستوي المهمشين ماليا وذلك من خالل  مختلفة وهي:

مبادئ التعامل مع المؤسسات المالية. المستوي الثاني يعتمد علي تعليم مالي توفر 

التركيز علي فئة المدمجين ماليا في ما يخص القطاع المصرفي، سوق األوراق 

المالية، التأمين والتقاعد. أما المستوي الثالث المستخدمين للخدمات المالية وهنا سيتم 

 ,G20& OECD )   منتجات المالية المختلفة والمتاحة.التركيز علي مواصفات ال

2013) 

للتعليم المالي مسئول عن  اقومي االهند أنشأت مركز ويجدر اإلشارة بأن

االستراتيجية. وقد قررت أن المرحلة الثانية من االستراتيجية ستقوم بالتركيز علي 

 Relaxed Know Yourشروط معرفة العميل من خالل تسهيل  ذلكوالشباب 

Customer Requirements.  كما أنه من المقرر عمل استبيان لمعرفة مستوي

التضمين المالي والثقافة المالية لدي الهنود وهوما يميز الهند حيث أنه وفقا لخطوات 
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 &G20 )  االستراتيجية يجب عمل هذا االستبيان قبل صياغة االستراتيجية.

OECD, 2013) 

 هولندا

هولندا والدول ذات الدخل المالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 9جدول رقم )

 المرتفع

الدول ذات الدخل  هولندا المؤشرات

  المرتفع

نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

98.7% 89.4% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

99% 91.7% 

نسبة النساء الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

98.4% 87.3% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 24-15) مؤسسات مالية رسمية

99.8% 76.8% 

نسبة الحصول علي المرتب عن طريق 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية

56.4% 49.5% 

 %44.6 %57.8 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 الدخار بطريقة غير رسمية نسبة ا

 )الجمعيات(

3.6% 5.4% 

 %13.8 %12.6 نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية

 %12.3 %7.1 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء
 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 

 

 مليون نسمة 16.8يبلغ عدد سكان هولندا ، 2013الدولي في عام وفقا للبنك 

دوالر أمريكي ويصل نصيب الفرد من  بليون 800.2ويبلغ الناتج اإلجمالي المحلي 

وتتشابه الحالة الهولندية مع الحالة دوالر أمريكي.  49,030إجمالي الدخل القومي 

عن متوسط نظرائها من تفوق جميع معالت التضمين المالي االسترالية من حيث 

الدول ذات الدخل المرتفع إال في نسبة االدخار بطرق غير رسمية ونسب االقتراض 

وبذلك تقع مسئولية كبيرة علي  سواء من مؤسسة رسمية أو من األهل واألصدقاء.

رارات التخاذ القعاتق الحكومة الهولندية في توفير التثقيف المالي لألفراد وذلك 
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وجدت فيه أن  قامت الحكومة الهولندية باستبيان خاصة بعد أنالسليمة المالية 

التضمين المالي ليس مشكلة لدي هولندا بل انخفاض الوعي المالي وعدم وجود 

كافية لحماية المستهلكين الماليين، وذلك اتضح من نتائج االستبيان التي  تشريعات

من  %41من األسر تجد صعوبة في دفع الفواتير ، كما أن  %15أشارت إلي أن 

األسر غير مستعدة ألي نوع من فقدان أو انخفاض للدخل، ذلك باإلضافة إلي أن ثلثي 

  الشباب يقولون أنه من الصعب إدارة أموالهم. 

وقد ،  2008قومية للتعليم المالي عام بدأت هولندا تنفيذ استراتيجيتها اللذلك  

عرفت التعليم المالي علي أنه "مجموعة من األنشطة تركز علي األفراد أو 

 ,Money Wiseمجموعات من األفراد بهدف الوصول إلي سلوك مالي مسئول." )

 المالية والمهارات المالية المعرفة زيادةوكانت رسالة االستراتيجية هي  (2014

. كينالمستهل بين واعيةبطريقة  المالي القرار صنع عملية وتعزيز للمستهلكين

رواد األعمال، األطفال ضعيفة، واستهدفت هذه االستراتيجية الفئات المهمشة ال

االستراتيجية جهود كبيرة في إدخال مناهج التعليم والشباب والموظفين. وقد ركزت 

وعمل حمالت توعية عن نظم  لمناهج الدراسية لألطفال في المدارسالمالي في ا

 . المعاشات

وقد راجعت هولندا هذه االستراتيجية وقد أثبتت االستراتيجية نجاح أسلوب 

إال أنها أيضا أوضحت بعض نقاط الضعف  العمل بشراكات بين منظمات متعددة

 فاعلية، التفسير المختلفالموجودة مثل/ الخالف علي الميزانية من حيث الحجم وال

ووجود العديد من الشركاء أدي إلي وجود في بعض األحيان لدور الجهة المسئولة، 

 تضارب في المصالح. وبناءا علي تحليل نقاط ضعف وقوة االستراتيجية األولي

علي أن يتم تقييمها عام  2014وضع استراتيجية ثانية لعام ب قامت المنظمة المسئولة

 التوسع في أنشطة التعليم المالي والوصول إلي عدد أكبر من األفرادتستهدف  2018

السلوك المالي المسئول بين األفراد من خالل تنمية الشراكات  والعمل علي نشر

وتضمنت هذه  .واالبتكار كما تقوم االستراتيجية بالتركيز علي مراحل الحياة المختلفة

كاء في مجاالت مثل ريادة األعمال االستراتيجية توسيع مجاالت التعاون بين الشر

 (G20& OECD, 2013 )  والعمل علي التوعية بنظم المعاشات. 
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 الواليات المتحدة

الواليات المتحدة والدول المالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 10جدول رقم )

 ذات الدخل المرتفع

  الدول ذات الدخل المرتفع الواليات المتحدة المؤشرات

 البالغين الذين يمتلكون حسابات في نسبة

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

88% 89.4% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

92% 91.7% 

نسبة النساء الذين يمتلكون حسابات في 

 سنة( 15)+  مؤسسات مالية رسمية

84.1% 87.3% 

ت في حسابا نسبة الشباب الذين يمتلكون

 سنة( 24-15) مؤسسات مالية رسمية

76.1% 76.8% 

نسبة الحصول علي المرتب عن طريق 

 حساب في مؤسسة مالية رسمية

50.8% 49.5% 

 %44.6 %50.4 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 الدخار بطريقة غير رسميةنسبة ا

  )الجمعيات(

6.4% 5.4% 

 %13.8 %20.1 نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية

 %12.3 %17.2 نسبة االقتراض من األهل واألصدقاء
 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر: 
 

الناتج و مليون نسمة 316.1بلغ عدد سكان الواليات المتحدة ، 2013في عام 

دوالر أمريكي  47,340ترليون دوالر أمريكي يمتلك الفرد  16.8اإلجمالي المحلي 

هذا الجدول يوضح أهم مؤشرات التضمين المالي الدخل القومي. إجمالي كنصيب من 

خل المرتفع والتي تشير إلي أنه في دبالواليات المتحدة بالمقارنة مع الدول ذات ال

 معظم المؤشرات تقترب الواليات المتحدة من نظرائها. 

تثقيف لل تحدة استراتيجيتهاالواليات الم أصدرت بناءا علي هذه المؤشرات،و

مؤسسة تدعي لجنة التثقيف والتعليم  22عن طريق لجنة تتكون من  2011ام عالمالي 

 تضمنتو (Financial Literacy and Education Commissionالمالي )

 : الرؤية والرسالة واألهداف التالية االستراتيجية

 والعائالت األمريكية"الرؤية: "تحقيق رفاهية مالية مستدامة لألفراد 
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الرسالة: " وضع اتجاه استراتيجي للسياسات والتعليم والممارسة والبحوث والتنسيق 

 حتي يتسنى لألفراد والعائالت األمريكية اتخاذ قرارات مالية سليمة"

زيادة الوعي  – 1األهداف: ترتكز االستراتيجية األمريكية علي أربعة أهداف وهم: 

تحديد ودمج ما يجب أن يتوافر لدي األفراد من  – 2لي فعال، والوصول إلي تعليم ما

يق عن طر تنمية البنية التحتية للتعليم المالي – 3كفاءة مالية في المواد والبرامج، 

التعرف علي  وتحسين ونشر الممارسات  -4، إرشادات للمناهج والبرامج تطوير

  .الفعالة

التوجيهية التي ستقوم المؤسسات تعد هذه االستراتيجية وأهدافها المبادئ  

المنفذة لالستراتيجية نشرها وتوزيعها واختيار الهدف التي ستنفذه من ضمن األهداف 

 وذلك لوضع نقاط عمل يمكن قياس أثرها وفاعليتها.

بعمل استقصاء لمعرفة أن الواليات المتحدة قد قامت والجدير بالذكر، 

تقوم بصياغة تعريف للرفاهية المالية. مصادر الحصول علي المعلومات المالية كما 

باإلضافة إلي ذلك تقوم بصياغة استراتيجية للتثقيف المالي خاصة بالمهاجرين الذين 

مليون مهاجر  41ال يتحدثون اإلنجليزية حيث يبلغ عدد المهاجرين بالواليات المتحدة 

تنوع ل لوقد تكون هذه االستراتيجية هي تحدي ليس فقط الرتفاع عدد المهاجرين ب

قد بدأت العمل علي هذه الفئة عن طريق تنفيذ . إال أن الحكومة األمريكية أصولهم

 .وإصدار مطبوعات بلغات مختلفة حملة عبر مواقع التواصل االجتماعي

يمكن استنتاج أن الدول النامية غالبا ما تصيغ استراتيجيات  وفي النهاية، 

للتثقيف المالي من أجل التضمين المالي وتشجيع األفراد علي التعامل مع القطاع 

المالي الرسمي بينما تقوم الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع بصياغة استراتيجيات 

شروط وتعريفهم بالتعقيدات والالتعليم والتثقيف المالي من أجل حماية المستهلكين 

  المختلفة للمنتجات والخدمات التي يستخدمونها.

التي يمكن دراسة  األخرىيجب اإلشارة إلي أن هناك بعض الدول أيضا، 

بعد  استراتيجية للتثقيف المالي ولكنها لم تفعل انتهت من صياغةحالتها كتركيا التي 

وهي  2005ألولي للتثقيف المالي عام استراتيجيتها اوالمملكة المتحدة التي وضعت 

تي ال وكندا جديدة استراتيجيةاآلن في مرحلة مراجعة لهذه االستراتيجية ووضع 

عينت قائد للتثقيف المالي لديه تفويض بصياغة استراتيجية وتنفيذها ولديه ميزانية 
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الي مالتي بدأت بعمل استقصاء عن درجة التثقيف ال وفرنسامحددة لتنفيذ هذه األنشطة 

في المراحل األولي من صياغة استراتيجية للتثقيف المالي  لدي الفرنسيين وهي اآلن 

التي لديها الكثير من األنشطة في مجال التثقيف المالي  والمملكة العربية السعودية

ولديها شخصية وطنية لتعليم األطفال المفاهيم المالية )المستثمر الذكي( والتي تدرس 

أو  من دول نفذت وغيرهم ة استراتيجية قومية للتثقيف المالياآلن إمكانية صياغ

 صممت استراتيجيات قومية للتثقيف المالي أو التعليم المالي.
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 مصرفي المالي  ثقيفالتوضع  الفصل الثالث:

خار ونسبة االد في مصر القصور الشديد في استخدام القطاع الماليفي ظل 

والتي ال تتناسب  2012عام  فقط من الناتج المحلي اإلجمالي %13المحلى التي تبلغ 

دالت عحيث يجب أن تصل ممع نسبة االستثمار المستهدف لتحقيق نمو اقتصادي )

ضم  ضرورةظهرت ، (%7ليبلغ معدل نمو االقتصاد  %30أو  %20االدخار إلي 

إلي القطاع المالي الرسمي واالستجابة  الفئات المهمشة من الشعب المصري

الحتياجاتهم سواء من التثقيف المالي أو من التضمين المالي بخلق منتجات وخدمات 

 مة أولوياتقائوالتثقيف المالي علي  المالي أصبح التضمين لذلكلهم. و مناسبة مالية

لفة المختهود المنظمات لتجميع ج ماسة أصبحت الحاجةقد البنك المركزي المصري و

ضم ت ووضع استراتيجية قومية التثقيف المالي للوصول للتضمين المالي مجال في

 حالة التضمينمؤشرات بعض  فيما يلي .جميع المنظمات الفاعلة في هذا المجال

 .المالي بمصر

مصر ودول منطقة الشرق المالي في  ضمينمؤشرات التمقارنة بين (: 11جدول رقم )

 األوسط وشمال أفريقيا

منطقة الشرق األوسط  مصر المؤشرات

 وشمال أفريقيا

نسبة البالغين الذين يمتلكون 

حسابات في مؤسسات مالية 

 سنة( 15)+  رسمية

9.7% 17.7% 

نسبة الرجال الذين يمتلكون 

حسابات في مؤسسات مالية 

 سنة( 15)+  رسمية

12.8% 23.1% 

نسبة النساء الذين يمتلكون 

حسابات في مؤسسات مالية 

 سنة( 15)+  رسمية

6.5% 12.5% 

نسبة الشباب الذين يمتلكون 

حسابات في مؤسسات مالية 

 سنة( 24-15) رسمية

7.8% 12.3% 

نسبة البالغين الذين يمتلكون 

 كروت خصم

5.1% 9.1% 
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نسبة الحصول علي المرتب عن 

طريق حساب في مؤسسة مالية 

 رسمية

0.9% 6% 

 %4.5 %0.7 االدخار في مؤسسة رسميةنسبة 

 بطريقة غير رسميةنسبة االدخار 

  )الجمعيات(

1.7% 3.6% 

نسبة االقتراض من مؤسسة 

 رسمية

3.7% 5.1% 

نسبة االقتراض من األهل 

 واألصدقاء

25.3% 31.1% 

 2012،  (Global Findex) مؤشر التضمين المالي العالميالمصدر:    

 

والناتج المحلي  2014في عام مليون نسمة  86.9بلغ عدد سكان مصر ي

. نصيب الفرد 2013في عام  %1.5بنسبة نمو مليون جنيه  974941.3اإلجمالي 

صادر وفقا لمؤشر التضمين المالي ال .$3325اإلجمالي يساوي المحلي من الناتج 

مما يعد  %10سنة( حوالي  15تبلغ نسبة المتعاملين )أكبر من  عن البنك الدولي،

. رق األوسط وشمال أفريقيافي منطقة الشمجاورة نسبة منخفضة بالنسبة للدول ال

لرجال. امن النساء والشباب عن نسبة المتعاملين مع المؤسسات المالية الرسمية  وتقل

سبة نهي فنسبة الحصول علي المرتب من خالل حساب في مؤسسة مالية رسمية أما 

علي ضعف استخدام مؤسسات القطاع العام للقطاع المال الرسمي ولكنها في  تدل

وجود فرصة متاحة للقطاع الحكومي لتضمين العاملين به في  نفس الوقت تدل علي

بالنسبة لنسبة االدخار فهي دليل علي أن المجتمع المصري   القطاع المالي الرسمي.

غ نسبة االقتراض من مؤسسة رسمية أما عن االقتراض، تبللديه ثقافة استهالكية و

من االقتراض من األهل واألصدقاء وذلك يمكن أن  %25.3بالمقارنة مع  3.7%

ينبع من عدم الثقة في المؤسسات المالية الرسمية أو من أن فوائد القروض مرتفعة 

 جدا.

وإذا تمت المقارنة بين وضع التضمين المالي بمصر ووضعها في الدول 

صل الثاني، يمكن القول بأن مستوي مصر في التضمين المالي أقل المذكورة في الف

يجب علي الحكومة  من مستوي جميع الدول المذكورة حتي النامية منها. ومن هنا،

المصرية عمل دراسات لمعرفة العوائق التي تحول دون التعامل مع القطاع المالي 

 بل ألن التضمين المالي األخرىه النسب ليس فقط لمواكبة الدول هذرفع الرسمي و
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الجدير بالذكر أنه ال يمكن رفع نسب التضمين المالي دون و يؤدي إلي نمو اقتصادي.

 خلق ورفع نسب الوعي والثقافة المالية لدي المصريين.

 

 في مصر: المالي لتثقيفلمختلفة الجهود ال

وجد منظمة مهمتها األساسية والوحيدة هي ال تأنه  من خالل البحث تبين

لجهود تبذل العديد من االتي هناك العديد من المنظمات إال أن في مصر التثقيف المالي 

 في هذا المجال وتعده من أحد أنشطتها الرئيسية. وهم: 

 :المعهد المصرفي المصري

 ، بدأ المعهد المصرفي المصري باالهتمام2010وحتي عام  2006عام منذ 

وإظهار أهميتهم للمجتمع واالقتصاد  المالي التثقيفالمالي و تضمينمفاهيم الب

بتجميع األبحاث العلمية وتقارير المنظمات الدولية التي تتناول من خالل  ،المصري

مفاهيم وأفضل الممارسات الدولية، في محاولة لفهم األساسيات لتطبيق هذه ال

 التضمين والتثقيف المالي في مصر.

التخطيط بدأت مرحلة ، 2012عام مارس حتى  2010عام الفترة من  وفي

مع المنظمات المختلفة المهتمة بهذا  والتعاون، المصري بالمعهد المصرفي

وتجارب الدول التي يمكن لمصر مواجهتها ستكشاف التحديات الموضوع وهذا ال

 في تخطي تلك العقبات. المماثلة

 تنفيذب الوقت الحاضر حتىو 2013منذ مارس  المصرفييقوم المعهد و

ألطفال المدارس الحكومية  بالتثقيف المالي توعية ندواتوهي: عقد  متعددةأنشطة 

توعية في  ندواتوأيضا  وكذلك طالب الجامعات الحكومية والخاصة، ،والخاصة

 كما يقوم المعهد بنشر إصدارات مختلفة مراكز الشباب ولذوي االحتياجات الخاصة.

 ية،سلسلة مفاهيم مال مثل:)  بطريقة مبسطة تساعد علي استيعاب المفاهيم المالية

 دريبيةالتالتعليم المالي  موادالتعاون مع المختصين في مجال و (مؤشرات اقتصادية

يه دالمعهد المصرفي ل والتعديل بها لتناسب الفئة المستهدفة. باإلضافة إلي ذلك

ك المالي والمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب وذلعضوية بالشبكة الدولية للتعليم 

لالستفادة من الخبرات الدولية وعرض النشاط المصري في هذا المجال. كذلك يقوم 

  المعهد بالتنسيق مع البنوك البتكار منتجات تناسب احتياجات األطفال والشباب.
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ديد مع العبالتنسيق  الجدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري قد قامو

المصري كجزء من  أسبوع المالأنشطة لتنفيذ من مختلف القطاعات  الشركاءمن 

 بعض طالب دق من: وتكونت هذه األنشطة .العالمي سبوع المالاألنشطة العالمية أل

في  توعية ندوات و جلسة التداول بمقر البورصة المصرية، افتتاح جرس المدارس

األطفال من  360000المدارس ومراكز الشباب والجامعات التي وصلت إلى 

ة، بأعمال البورصمالية للبالغين، ودورات توعية توعية  دوراتكما عقدت والشباب، 

 ،متحف بنك مصر في متحف العمالت بالبنك المركزي المصري وفي جوالتو

 المعهد المصرفي المصري صلتواباإلضافة إلي ذلك ، للطالب لمسابقاتنظمت او

 (CYFI, 2014) .مع وسائل اإلعالم الوطنية

، منحت ا المعهد المصرفي المصري وشركائهلجهود التي قام بهلتقديرا 

 أفضل أسبوع المال عالميجائزة  مصرالمنظمة الدولية لمالية األطفال والشباب 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا. لمنطقة

 :البنك المركزي المصري

في مجال التثقيف المالي األنشطة بعض بالبنك المركزي المصري  يقوم          

 هيةعقد ندوات حول ما، كذلك إصدار نشرات دورية عن القطاع المصرفي ومنها: 

 . البنك المركزي المصري في كال من كلية الحقوق والجامعة أمريكية

 

 الهيئة العامة للرقابة المالية:

تقوم الهيئة بالرقابة واإلشراف علي األسواق واألدوات المالية غير 

هناك إدارة متخصصة في الهيئة بتوعية المستثمر تقوم هذه اإلدارة المصرفية. و 

بنشر عدد من المطبوعات الخاصة التي تعمل كدليل للمستثمر مثل: خطوات 

لك التمويل العقاري االستثمار بالبورصة، و االستثمار في األوراق المالية ، كذ

وغيرهم من المطبوعات. باإلضافة إلي ذلك قامت إدارة توعية المستثمر بإعداد موقع 

يقدم خدمات متعددة متخصص لتوعية المستثمر المصري. هذا الموقع  إلكتروني

ويساعد في التواصل مع المستثمرين ومن أمثلة هذه الخدمات دليل بالشركات 

غيرها ور وبعض الحاسبات التي تساعد علي التخطيط المرخصة، وصناديق االستثما

 من مواد تعليمية وأدوات لمساعدة المستثمرين ورفع الوعي لديهم.
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 البورصة المصرية:

عتبر البورصة المصرية توعية الجمهور بأساسيات االستثمار في سوق ت

هدفها مساعدة حمالت ها الرئيسية. لذلك تقوم البورصة برأس المال أحد أهداف

حقوقهم ب دروسة باإلضافة إلى تعريفهماتخاذ قرارات استثمارية م عليالمستثمرين 

 :لحمالت ما يليا ولقد شملت هذه تجاه المؤسسات المالية التي يتعاملون من خاللها.

 لعبة ستوك رايدرز Stock Riders اوللمحاكاة التد 

 مؤتمر ومعرض البورصة خطوة X خطوة 

 جوالت تعليمية بالبورصة لطالب الجامعات 

 إصدار الكتيبات التعليمية 

 أوراق بحثية         

لتوعية المستثمر  الدوليالمنتدى  فيعضو هي أن البورصة المصرية كما 

(International Forum for Investor Education وهى منظمة خاصة غير )

ع أنحاء جمي فيللمستثمرين  المجتمعيتجارية، تهدف بصورة أساسية لنشر الوعى 

 العالم .

 :GIZ الجمعية األلمانية للتعاون الدولي 

علي توفير شراكة عالمية لدعم التنمية المستدامة. في مجال  GIZتقوم 

جامعة بمع كلية االقتصاد والعلوم السياسية  GIZفي مصر، تعمل الماليالتثقيف 

بعمل دورات لتدريب المدربين علي التثقيف المالي وهؤالء المدربين هم القاهرة 

مجموعة مختارة من المعيدين واألساتذة المساعدين واألساتذة لنشر التثقيف المالي 

 هرة وغيرها من الجامعات.في الخطوة التالية لباقي الكليات بجامعة القا

التدريب مع المعهد المصرفي المصري. كما أنها هذا  GIZوقد كررت 

 Regional Youth Savings)شباب للاإلقليمية  االدخارمبادرة  شريك في

Initiative،) مصر، المغرب،  الدبرنامج لمدة سنتين في ثالثة ب هيالمبادرة  هذه(

المالي من خالل بناء األصول للشباب ذوي الدخل  التضمينواليمن(، لدعم زيادة 

 الشباب.عند المنخفض، وتشجيع االدخار 

http://www.egx.com.eg/Arabic/Stock_Riders.aspx
http://www.egx.com.eg/Arabic/Borsa_Step_Step.aspx
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والصندوق  CGAPمع  بالتعاون GIZ نظمتباإلضافة إلي ذلك، 

رؤية  اآلراء حول لبناء توافق في عن التضمين المالياالجتماعي للتنمية ورشة عمل 

لتعريف صناع القرار . وورشة عمل أخري في مصر المالي لتضمينمشتركة ل

والمنظمات المهتمة بمجال التضمين والتثقيف المالي علي أطر االستراتيجيات 

 والبيانات الالزمة لتحقيق األهداف الوطنية للتثقيف والتضمين المالي.
 

 : Injaz إنجاز

صر هي منظمة غير هادفة للربح تعتمد علي نظام التطوع في إنجاز م

على إلهام وتمكين وإعداد الشباب المصري، وتعزيز  امج التعليم القائمتوصيل بر

 فرصهم في االنضمام إلى سوق العمل كموظفين مؤهلين وأصحاب المشاريع.

ستطاعت االشراكة بين القطاعين العام الخاص والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ب

مدرسة عامة  451في أكثر من  طالب مصري 300،000الوصول إلي إنجاز مصر 

 .2003محافظة منذ إنشائها في عام  26جامعة في  21و 

تقوم علي ثالثة أعمدة رئيسية وهم: اإلعداد لسوق العمل والتثقيف المالي إنجاز 

 هي:و ،ثالثة أنشطةإنجاز تقدم  وريادة األعمال. في مجال التثقيف المالي،

 Personal Economics االقتصاد الشخصي .1

على ممارسة بعض المهارات األساسية ساعد الطالب ي تفاعليبرنامج هو 

وهو يكمل المناهج الدراسية الوطنية من  الالزمة لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

ادة مالدراسات االجتماعية و مادة خالل تعزيز المفاهيم االقتصادية التي تدرس في

لتعليم، شأن اب رشيدةتعلم كيفية اتخاذ قرارات هذا البرنامج يتيح للطالب ف الرياضيات.

من العالم والمهن، واإلنفاق، واالستثمار، ويقدم لهم مفاهيم جديدة من خالل أمثلة 

 .المهني

 More than Money  مالأكثر من  .2

 تأسيس المشروعات، وواالدخار اإلنفاق، مواضيع مثل:يعلم الطالب برنامج هو 

 .في المجاالت المختلفةأو الوظائف 
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 Entrepreneurship ريادة األعمال .3

دورة ليوم واحد تشجع طالب الجامعات على التفكير في بدء مشاريعهم هي 

ية األساسمهارات ال علي اكتسابوقت ال نفس الخاصة كخيار مهني مع مساعدتهم في

 لى نظام. في البداية، يتم تعريف الطالب عألول مرة المشاريع المطلوبة لبدء

فرصة اللطالب ح لتتيمحاكاة المشاركة الفعالة في وضع  ذلك ليياالقتصاد الحر 

الب يتم تعريف الطومن ثم  لوضع موضع التنفيذ العديد من المفاهيم التي درسوها.

ة ندرة واتخاذ القرارات وتشغيل األعمال التجاريالوكتكاليف الفرصة البديلة، بمفاهيم 

 عالية.الجودة الذات 

 :Silatech صلتك

على نطاق للشباب عمل لتشجيع خلق فرص  2008تك في عام تأسست صل

وإشراك الشباب في  مال واألسواق،واسع، وتنظيم المشاريع، والوصول إلى رأس ال

وتستند أنشطة صلتك على عدة شراكات سواء مع  التنمية االقتصادية واالجتماعية.

في مصر،  ية أو مع القطاع الخاص.من المنظمات غير الحكوم هغير أو، العام القطاع

 لى النحو التالي:مشاريع صلتك هي ع

 

  يمصرالشباب االدخار للمبادرة  .1

علي زيادة مدخراتهم من خالل اب ش 20،000 لحث تهدفمبادرة هي 

 المالي وحسابات لالدخار التثقيفبتزويدهم وذلك عن طريق  التسويق االجتماعي

 لشباب ذوي الدخل المنخفض.وتستهدف هذه المبادرة ا

 

  االدخار واالقتراض لجمعيات قرية .2

Village RoSCAs for Community Savings and Borrowing 

عدد من الطرق لبناء جمعيات االدخار مشروع بحثي يتم اختبار هو 

والهدف  بين القرويين. يرالتي من شأنها تعزيز االدخار واالقتراض الصغ واالئتمان

 دراتهمق يل بين القرويين، في حين بناءمن ذلك هو تعزيز فرص الحصول على التمو

 .االستدانة من المؤسسات الرسمية، دون دفعهم إلى وثقافتهم المالية
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 :Plan Egypt مصر بالن

أكثر من  ةخدموقد قامت بعاما،  30 ذمن مصربالعمل  Planبدأت منظمة 

كز على ترالهدف الرئيسي للمنظمة ي محافظات. 6ل وأسرهم في طف 1،500،000

تمكين المجتمعات المحلية من أجل تحسين حياة  حقوق الطفل وتنفيذ برامج تهدف إلى

األطفال األكثر تهميشا من خالل العمل مع النساء والشباب ومنظمات المجتمع 

 :اآلتي، Planالتي تقوم بها  اليالم التثقيفأنشطة من  المدني.

 

 فالطونأ .1

فالطون الدولية وغيرها، منظمة أالتعليم، وو التربية في شراكة مع وزارة

 مجتمعمن من خالل خلق مجموعات  همتمكينمشاركة األطفال و البرنامج يعزز هذا

مجموعات يتعلم األطفال حقوقهم والقيم والمسؤولية تجاه هذه المن خالل  .واحد

فالطون أ بدأ تنفيذ برنامج، 2011منذ عام  مجتمعاتهم المحلية وكذلك مفهوم االدخار.

وقد تم  .طفل 21،000امج حتي اآلن عدد المشاركين في البرن، وقد بلغ في مصر

 مدرسة. 370بنجاح دمج البرنامج في المناهج الدراسية في أكثر من 

  Banking on Change علي التغيير الصيرفة .2

مصممة ومطبقة دوليا منهجية ب هذا البرنامج مستعينة Planبدأت 

ن خالل م للمجتمعات التي تفتقر إلى سبل الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

تعزز إنشاء مجموعات  خطوات Planطبقت المنظمات المحلية والمتطوعين، 

 ، علىالمدخرات المجمعةتصدر مجموعة قروض من  لنساء.ل يةأساسبصفة ادخار، 

حتى اآلن، هناك  مدرة للدخل. لبدء مشاريع صغيرةذلك أساس احتياجات األعضاء و

من  ٪78وتبلغ نسبة النساء ، مجموعة 4,633إجمالي  عضو في 60,688أكثر من 

جنيه وأصدرت أكثر  مليون 1,8 ادخاروقد نجحت هذه المجموعات في  .ءعضااأل

 ض.قر 3,000من 

 :الصندوق االجتماعي للتنمية

مل ع لتوفير فرصالصندوق االجتماعي للتنمية المصري )الصندوق( تأسس  

من خالل تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية 

يقدم الصندوق بعض األنشطة التي تهدف للتثقيف المالي مثل برنامج عن  الصغر.
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كيفية إنشاء وإدارة مشروع صغير. باإلضافة إلي ذلك يهتم الصندوق بتنمية المرأة 

 من خالل:

مليار جنيه مصري لتمويل المشاريع الصغيرة للمرأة  1.7لدوق الصن ميقدت، أوال

من مجموع  ٪60مشاريع ) 861,000تلك تمثل  ؛2013-1992في الفترة من 

برامج مثل: برنامج  ألموالوقد رافق هذه ا ن قبل الصندوق(.المشاريع الممولة م

 القروض المشتركة حيث يتم تقديم جلسة توعية حول أهمية االدخار.

دورات تنمية المهارات اإلدارية، وبرامج الدعم التقني، الصندوق م يقدت ،اثاني

 لمشاركة في المعارض لعرض منتجاتواالتصال مع رجال األعمال الناجحين وا

 .الصغيرة المشاريع

 جمعية األعمال باإلسكندرية:
 

 انببجوتقوم جمعية األعمال اإلسكندرية  بتمويل المشروعات متناهية الصغر       

 :التاليةنشطة هذا النشاط، تقوم باأل

عقد دورات تدريب عن التثقيف المالي وفرص التمويل متناهي الصغر  -1

من المتدربين تحت  %90باالشتراك مع سنابل ) مدة التدريب ساعتين و 

 الثالثين سنة(

 الترتيب لحملة للتوعية المالية مع البريد المصري  -2

لجائزة البالتينية للحماية إخضاع الجمعية للرقابة والحصول علي ا -3

 المجتمعية

دورات للتثقيف المالي في جامعة االسكندرية )بكلية الهندسة والعلوم عقد  -4

 والتجارة(

 

 :كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 

ة ئتدريب المعيدين وأعضاء هي ة االقتصاد والعلوم السياسية عليعملت كلي    

 التعليم المالي مناهجوإضافة بعض  تعديلطالب. كذلك  3700التدريس للوصول إلي 

العالمي بعقد دورة مع سنابل  إلي المناهج. كذلك شاركت الكلية في أسبوع المال

 .نشاء نموذج محاكاة للقطاع المصرفي. وقامت بإطالب 300لحوالي 
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 :Population Council مجلس السكان

 ممصفي مصر،  جري مجلس السكان بحوث لمعالجة قضايا الصحة والتنمية.ي

ي فالالتي يعيشن لمساعدة الفتيات المراهقات الفقراء  "إشراق"برنامج  المجلس

تابة مهارات القراءة والك علي تنمية إشراقيعتمد و المناطق الريفية في صعيد مصر.

 المشاركة المدنية، وسبل العيشلصحة اإلنجابية، وباخاص الهتمام االوالحياة مع 

ة لتعليم المالي منفصللمجلس السكان وحدة  انشأفي إطار هذا البرنامج،  والرياضة.

إدارة  الفتياتتتعلم في هذا البرنامج،  .تخرجوا من برنامج إشراق التيللفتيات ال

 ومكونات الميزانية. دخارلية، والخدمات المصرفية واالالديون، والمفاوضات الما

(Brady et al, 2006) 

سيدات  مركز تنمية جهود أخرى من قبل المجلس القومي للمرأة مثل هناكو

 غير زوهو مرك ":enterCevelopment Dusiness Bomen Wاألعمال "

باألدوات يزود السيدات ل، تحت مظلة المجلس القومي للمرأة ئربح أنشلل هادف

 ،على الشركات الصغيرة والمتوسطةظ والمهارات الالزمة إلنشاء، وتشغيل، والحفا

قوة العمل المصرية إعدادا جيدا من خالل التدريب، باإلضافة إلى لدخول يعدهم للأو 

ولدمان ساكس جباإلضافة إلى ذلك،  .ئهمتحسين أداعلي  مساعدة المرأة العاملة 

الذي ريادة األعمال ول مرأة 10,000 برنامج يقدمانجامعة األمريكية في القاهرة وال

جنبا إلى جنب أساسيات ريادة األعمال  سيدات األعمال معل في اإلدارةشهادة  يوفر

 المهارات الالزمة لدعم وتطوير أعمالهم.

 عاملة بمصرال المصرية والبنوك البنوكوأخيرا وليس أخرا، بدأت بعض 

االهتمام بموضوع التثقيف المالي و بادرت باالشتراك مع المعهد المصرفي المصري 

اتجاه بعض البنوك إلي إصدار في ندوات التوعية في أسبوع المال العالمي بجانب 

بعض المفاهيم المالية. باإلضافة إلي ذلك تقوم لشرح وعمل أفالم قصيرة كتيبات 

 ع احتياجات الشباب.تتناسب موك بابتكار منتجات جديدة بعض البن

هو تجميع وليس حصر  التثقيف المالي في مصر مجهوداتلعرض  قما سبكل 

جهودات أخري في مجال التثقيف قد تكون هناك ملكل األنشطة الموجودة بمصر. ف

المالي في مصر سواء بشكل متخصص أو ضمن برامج أخري )مثال برامج 

 الص بعض نقاط القوة وهي: ومما سبق، يمكن استخللتضمين المالي(. 

 مشاركة الوزارات والقطاع العام في هذه المبادرات  -1
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اهتمام كثير من الجهات والمنظمات الغير حكومية بمجال التثقيف  -2

 المالي

بداية تدخل البنوك في مثل هذه المبادرات يمكن أن تكون بداية  -3

 البتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات الفئات المهمشة

 يمكن إيجاد بعض نقاط الضعف وهم:أيضا، 

 عدم وصول هذه المبادرات لعدد كبير من المصريين  -1

 معظم هذه البرامج قصيرة األجل وقد ال تؤثر علي المدي الطويل -2

 قلة الدعاية لمثل هذه المبادرات  -3

 عدم وجود إطار موحد يضم جميع هذه األطراف -4

موحد يضم جميع ية توحيد هذه الجهود وعمل إطار أهمومن هنا، يتضح 

املة بهذا المجال وذلك للوصول ألكبر عدد ممكن من األفراد والحصول المنظمات الع

 علي أكبر تأثير وزيادة الوعي والثقافة المالية لدي جموع المصريين.

 

 :المالي لتثقيفل قوميةاالستراتيجية ال

تحت رعاية محافظ البنك  مصرفي المصري، بدأ المعهد ال2014في عام 

 مصر يف بالتثقيف الماليالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية  المركزي المصري

وتم تشكيل لجنة تنسيقية لوضع  .المالي لتثقيفل قوميةاستراتيجية لوضع 

 ، البنك المركزيالمعهد المصرفي المصريلجنة: هذه التضم االستراتيجية 

وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة ، المصري

تعاون الجمعية األلمانية لل ،الشباب، البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية 

، ، البنك الدولي (CGAP) المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ،(GIZالدولي )

وم كلية االقتصاد والعل،  نك التجاري الدوليالب البنك األهلي المصري، بنك مصر،

د نمية والبري، الصندوق االجتماعي للتجمعية رجال أعمال اإلسكندرية، السياسية

 وتهدف اللجنة إلى: .المصري

 في مصرالمالي  التثقيفلمفهوم  موحد تعريف وضع .1

 صرفي م المالي التثقيفمجاالت التدخل والعوائق التي تحول دون  تحديد .2

 من هذه االستراتيجية والفئات المستهدفة ة والرسالة واألهدافالرؤي تحديد .3
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 المساهمين ولياتئسمأدوار و تحديد .4

 لجان فرعية لتنفيذ االستراتيجية وفقا لمجال خبرتهم. إنشاء .5

 

 القومية للتثقيف المالي: ةلالستراتيجيمقترحات 

 

صياغة  تساعد فيات والتوصيات التي قد مقترحبعض ال، يقدم البحث فيما يلي

 :المالي لتثقيفل قوميةالستراتيجية الوتنفيذ ا

 

 تعريف التثقيف المالي:

امتالك الوعي والمهارة والقدرة علي التعامل مع التثقيف المالي هو "

المؤسسات المالية الرسمية وما تقدمه من منتجات وخدمات واتخاذ القرارات المالية 

   الرشيدة."

 الرؤية:

مصريين وتعزيز قدرتهم علي الفهم الجيد دي الل"زيادة الوعي المالي 

للمنتجات والخدمات المالية، واتخاذ القرارات المالية السليمة وفقا الحتياجاتهم 

 المختلفة ، وذلك للوصول لمجتمع مصري يتمتع أفراده بالرفاهية المالية."

 :الرسالة

تطوير مناهج دراسية  "وضع استراتيجية للتثقيف المالي ترتكز علي

وحمالت توعية وبحث علمي واالبتكار لتمكين المجتمع المصري من الحصول علي 

المنتجات والخدمات المالية المناسبة الحتياجاتهم، اتخاذ قرارات مالية رشيدة ومن ثم 

 تحقيق أهدافهم المالية."

 األهداف االستراتيجية:

ترة من أهداف استراتيجية تنفذ علي ف ةثالثقد يكون لالستراتيجية القومية في مصر  

ثالث لخمس سنوات ومن ثم يتم تقييم هذه االستراتيجية وما حققته للتعديل من 

 تتمثل في: لثالثةاألهداف وتصحيح األخطاء. هذه األهداف ا

ة خاصة فئخلق ونشر الوعي المالي لدي فئات المجتمع المختلفة   -4

  .األطفال والشباب
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تضم جميع المعلومات المتوافرة عن التثقيف قاعدة بيانات  إنشاء -5

المالي في مصر كما تضم أهم المفاهيم واألدوات التي تساعد األفراد 

 .علي اتخاذ القرارات المالية السليمة

عمل دورات تدريبية للعاملين بالقطاع المالي حول مفاهيم التثقيف  -6

 المالي وكيفية التعامل مع مختلف الفئات واحتياجاتهم

 

 االستراتيجية القومية للتثقيف المالي خطوات

لخطوات التي يجب أن تتخذها اللجنة التنسيقية لوضع استراتيجية ا بعض فيما يلى

 قومية للتثقيف المالي

 ثقافةالوى لتحديد مست استبيانيجب أن تقوم اللجنة التنسيقية بالقيام ب، أوال

يه لمعرفة ما يحتاج إل والعمرية وذلك يةفئات الدخلاللدي األفراد من مختلف  المالية

األفراد من معرفة مالية وتأسيس برامج تعليم مالي تتناسب مع هذه االحتياجات. 

مع خبراء من جميع أنحاء العالم باإلضافة إلي ذلك يجب علي اللجنة االجتماع 

ومعرفة العقبات المختلفة في تنفيذ مثل هذا المشروع علي  من خبراتهم لالستفادة

 مستوي الوطني وكيفية التغلب عليها.ال

قواعد تحكم عمل المساهمين صياغة يجب علي اللجنة التنسيقية ، نياثا

المختلفين في مجال التثقيف المالي حتي ال يحدث تضارب في المصالح وال يقوم أحد 

المساهمين خاصة المنظمات الهادفة للربح المقدمة للمنتجات والخدمات المالية 

سلعة  . حيث أن التثقيف المالي هومن خالل برامج التثقيف المالي تجاتهبالتسويق لمن

ويجب أن تكون أنشطته خالية من  جميعا عامة تخدم احتياجات ومصالح األفراد

 . الدعاية

برامج ال يجب أن تحتوي االستراتيجية علي فترة زمنية تنفذ بها، ثالثا

 تطوير سنىيتلتلك البرامج التي ستنفذ حتي وطرق قياس  واألنشطة وفئات مستهدفة

انية وتتاح إمك التغير السلوكيما لها من أثر علي مراقبة وتجريبية البرامج ال هذه 

 تطويرها فيما بعد إن ظهرت بها ما ال يتناسب مع الفئات المستهدفة.

يجب التركيز علي المعرفة والمهارات والسلوك لدي األفراد حيث رابعا، 

لمعرفة المالية  فقط لدي األفراد غير كافي لتغيير سلوكهم نحو األمور أن زيادة ا
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تطوير المهارات المالية لدي األفراد للوصول إلي عادات  المالية كما أنه من المهم

  مالية سليمة.

ي مصر المالي ف التثقيفعن  ولئمس أو كيان إنشاء هيئة ، يجبفي المستقبل

ويكون هو المسئول عن كل أنشطة التثقيف المالي  والية وأهداف واضحة يكون له

وتنظيم العمل بين الجهات المختلفة. كما يجب أن يكون له ميزانية محددة ويكون 

 خاضع للمحاسبة والتقييم.
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 :لخاتمةا

د من ياالستقرار المالي لعدتحقيق  القتصاد وله أهميت المالي لتثقيفا ثبتأ

، رشادةثر أكمالية اتخاذ قرارات يمكنهم ماليا  ثقفينالمستهلكين الم ، ومنها أناألسباب

تفاعل بعقالنية مع ظروف العالية الجودة، و مالية منتجات وخدماتبمطالبة وال

ل ذلك يؤدي ك ق المالية.اسوتشجيع المنافسة واالبتكار في األكذلك السوق المتغيرة، و

وكذلك عدم الحاجة إلي الكثير من تكلفة أقل مالية أكثر كفاءة وخدمات منتجات وإلى 

 اقتصادي.ونمو أكثر استقرارا بالتالي أسواق مالية لوائح ولقوانين والا

 صناع القرار ودفعت المالي التثقيفأهمية  العالمية األزمة المالية أبرزت

ار إطلبدء تنسيق جهود متناثرة في  ة الدولحاج كادرإلي إفي جميع أنحاء العالم 

وذلك  ليالما لتثقيفية لموقال ةستراتيجيوهو اال توجيهيةمبادئ يحتوي علي موحد 

وقد رافق إرادة صناع القرار اهتمام متزايد  .لكل األفرادهدف تحقيق الرفاهية المالية ب

المؤسسات المالية والمنظمات غير الهادفة للربح، من قبل المنظمات الدولية و

 . والمجتمع المدني

ومن هنا بدأت المنظمات الدولية المختلفة وضع تعريف لمفهومي التثقيف 

المالي والتعليم المالي كما أنهم بدأوا في وضع إرشادات لكيفية توحيد الجهود وعمل 

استراتيجيات قومية للتثقيف المالي أو التعليم المالي وبناءا علي هذه االرشادات قامت 

قد عرض وها للتثقيف المالي أو التعليم المالي. الكثير من الدول بوضع استراتيجيات

البحث بعض تجارب هذه الدول من رؤي ورسائل وأهداف االستراتيجيات المختلفة 

كما عرض مؤشرات للتضمين المالي ليظهر االختالفات بين أوضاع الدول فيما 

 جيتعلق بالتعامل مع القطاع المالي. ومن كل هذه المؤشرات والتجارب يمكن استنتا

أنه مهما كانت نسبة التضمين المالي في البالد فيبقي للتثقيف المالي أهمية كبيرة سواء 

في رفع وعي األفراد المتعاملين مع المؤسسات المالية الرسمية وإعطائهم أدوات 

اتخاذ القرارات المالية السليمة أو في خلق الوعي بأهمية التعامل مع القطاع المالي 

ع الغير رسمي وبذلك جذب عمالء جدد والمساعدة في النمو الرسمي بدال من القطا

 االقتصادي.

أما عن التثقيف المالي في مصر، فهناك الكثير من الجهود التي تبذل في هذا 

إال أنها مازالت غير  من قبل القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني المجال

موحدة وال تؤثر بالشكل الفعال والمطلوب في ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها 
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مصر. ولكن البدء في عمل اللجنة التنسيقية لوضع االستراتيجية القومية للتثقيف 

 في الجهود ووضع مصر علي المسار الصحيحالمالي هو حجر األساس لتوحيد هذه 

 مجال التثقيف المالي.

المتحدثين في مؤتمر الشبكة الدولية للتعليم المالي  منقد أشار العديد و

 High-level International ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعنوان "

Conference on Global and European Trends in Financial 

Education عند وضع استراتيجية والتي يمكن " إلي بعض التحديات التي واجهتهم

 هي: و للدول التي تفكر أو تضع استراتيجية للمرة األولي دروس مستفادةأن تكون 

مل مع التثقيف المالي علي أنه سلعة عامة وحق للجميع اعتأوال، يجب ال

وليس أداة للتسويق لمنتجات مؤسسة مالية محددة. ولذلك يجب توحيد الجهود المختلفة 

 ويجب تواجد قائد لهذه االستراتيجية يستطيع التنسيقوعمل استراتيجية قومية موحدة 

لتزم قواعد التي يجب أن يتتضمن الكما يجب عمل وثيقة  بين جميع األطراف المعنية.

 بها المساهمين في االستراتيجية.

 ستبيان اتقوم الجهة المختصة بعمل  ثانيا، عند القيام باستراتيجية يجب أن

ذلك و عن طريق عينة ممثلة للمجتمع.وتحديد مستوي التثقيف المالي لدي األفراد 

فاءات حديد الكتثقيف المالي لدي المجتمع كذلك تحتي تتمكن من تحديد مستوي ال

   األساسية التي يجب أن تتوافر لدي األفراد وعمل برامج للوصول لهذه المستويات.

بعد تحديد المستويات المختلفة من الثقافة المالية لدي األفراد، يجب ثالثا، 

التعاون مع المنظمات التعليمية المتخصصة لخلق مناهج تعليمية متخصصة تتناسب 

المجتمع كما يجب عمل دورات تدريبية للمدرسين والمدربين مع الفئات المختلفة من 

 الذين يقدمون مناهج والدورات التدريبية للتثقيف المالي والتعليم المالي.   

تحديد ميزانية سنوية لبرامج وأنشطة التثقيف المالي يمكن أن تكون رابعا، 

ممولة بالكامل من القطاع الحكومي أو ممولة بالكامل من القطاع  هذه الميزانية

ولكن في التجربة العملية غالبا ما تكون هذه  الخاص أوقد تكون شراكة بين الجهتين.

   الميزانية شراكة بين القطاعين.

قابلة للقياس ( SMART Objectives، وضع أهداف ذكية ) خامسا

هذه البرامج واألنشطة المختلفة للتثقيف المالي والقيام بمعايير لتقييم بسهولة ووضع 
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 ئهاة من التعديل والتطوير من أداالتقييمات بصفة دورية حتي تتمكن الجهة المسئول

 تقييم االستراتيجية ككل في نهاية المدة المحددة لها.  و

السلوك  وتغييراستخدام وسائل مبتكرة في توصيل المعلومات المالية ، أخيرا

كما هو الحال في الكثير من الدول كجنوب افريقيا والنمسا وهولندا  الي لألفرادالم

لنشر  Three Coinsالثالث عمالت  مبادرة. وهنا يمكن ذكر اغيرهانجلترا وو

يم صمتالتثقيف المالي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا وتقوم هذه المبادرة علي 

واألطفال حيث أثبتت دراسات من جميع أنحاء العالم أن  تستهدف الشبابلعبة 

عتمد ت األطفال والشباب يتعلمون أكثر عندما ال يكونوا مضطرين وعندما يلعبون.

وفكرة   (Behavioral Economicsهذه اللعبة علي نظريات االقتصاد السلوكي )

أن المعرفة فقط في بعض األحيان غير كافية لتغيير السلوك وإنه في بعض األحيان 

يجب التجربة الكتساب الخبرة وتعديل السلوك. هذه اللعبة تمكن الالعبين من اتخاذ 

بما في ذلك االستدانة وأنماط قرارات مالية بطريقة غير مباشرة والتعلم من األخطاء 

 واألطفال الثقافة المالية عن طريق اللعبة. االستهالك وبذلك يكتسب الشباب

أهمية تكثيف جهود المؤسسات البحثية لدراسة إلي  يجدر اإلشارة في النهاية، 

جب ي ت التي تبذل في هذا المجال. كما إنهالتثقيف المالي وكيفية تقييم المجهودا

باشر ه أثر ماالهتمام بدراسة أثر التثقيف المالي علي االقتصاد القومي وما إذا كان ل

 علي النمو االقتصادي أم ال. 
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