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 المستخلص
يحسب على مستوى  ا  جمعي ا  مؤشربوصفه إلى الشمول المالي دبيات المالية على النظر درجت األ 

 والبحث الذي نحن في صدده هو، وهو قیمة تقع بین الواحد والصفر ،مجموعة الدول أوالدولة الواحدة 

نهج مختلف من خالل بناء مؤشر يعبر عن المساهمة في الشمول المالي على مستوى المصرف  تبنيولة لامح

 اتهاذ المؤشرات والمعايير والنسب المشترك، وهنا سيتم استخدام مجموعة من المصارف ذات النهج أوالواحد 

ت عليها عند االضافا أوت المستخدمة في االطار الجمعي على المستوى الجزئي مع اجراء بعض التعديال

حد المصارف المهمة أستخدام بيانات إلى االموضوعية في البحث تم اللجوء الدقة وجل توخي أ، ومن الحاجة

ى تحديد المد إلىوهو مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية من اجل الوصول  ،العاملة في االقليم

ذا مامه للتوسع في هأالممكنات المتاحة و العراق الحقيقي لمساهمته في الشمول المالي في اقليم كوردستان

، كما الشمول المالي في االقليممن  %1هم بنسبة سأان المصرف موضوع البحث  إلىوتوصل البحث ، االطار

للدور التمويلي ن هناك ضرورة العتماد مثل هذا النوع من المؤشرات من اجل وضع التقييمات الحقيقية إ

 .  علمصارف في خدمة المجتمل

 

  مؤشر االستخدام .، مؤشر الوصول، الشمول المالي : الكلمات المفتاحیة
 

Abstract 
Financial literature has consistently viewed financial inclusion as a sum indicator 

calculated at the level of one state or a group of states. It is a value between integer 1 and 

0. The current research is but an attempt to adopt a different method through the 

construction of an indicator that expresses contribution to financial inclusion at the level of 

one bank or a group of banks that have the joint method. As such, the same indicators, 

criteria and rates used in the sum framework at the partial level will be used with some 

modifications or additions when needed. To bring about accuracy and objectivity in the 

research, we have resorted to the use of the data of one of the important working banks in 

the Region, namely Kurdistan International Bank for Investment and Development so as to 

determine the real extent of its contribution to financial inclusion in Kurdistan Region/ Iraq 

and the abilities open to it to extend in this respect. The research has concluded that the 

bank, the subject of the research, contributed by a 1% of financial inclusion in the Region. 

There is also the necessity to adopt such a type of indicators so as to set the real evaluations 

of the funding role of the banks to serve the society 

 

Key word: Financial Inclusion, Access Indicator, Usage Indicator.  

 

 المقدمة

 لتمويلي الذي تمارسهي اقتصاد متطور نظرا للدور اسواق المالية الدعامة االساسية ألتعد اال

هم من ألاويمثل القطاع المصرفي الجزء ، ر على النمو والتنمية االقتصاديةثيره المباشأوالذي ثبت ت

 والمتوسط القصير على المدىثير تمتد أ، وسعة تلما له من اقدمية، وقدرة، وانتشار ،السوق هذه

مع التنوع الكبير في الخدمات المصرفية التي يشهدها عصرنا الراهن والتي  والسيما والطويل االجل

فكير تابات االقتصاديين ومن تخذ حيزا كبيرا من كأثيراتها على النمو تألسيولة وتجعلت من موضوع ا

ة تحديدا ات المالية المصرفين الخدمأفكرة  إلىيوم يركنون الذين اصبحوا الع السياسة االقتصادية صنا

ل من اجن تعامل كالماء والكهرباء البد من وصولها واستخدامها من قبل كل االفراد البالغين أيجب 

تزال في حين ال ،، وقد حققت الدول المتقدمة قفزات واسعة في هذا االطاررفع مستوى الرفاهية لديهم
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ؤشرات مهمة ممية تعاني من ضعف واضح يظهر بشكل جلي من خالل تراجع الكثير من الدول النا

، وجودة الخدمات د المستفيدين من الخدمات المالية، وعدمثل االنتشار المصرفي، والعمق المالي

 العالمي والقطري االهتمام ساس ما سبق ومع دخول االلفية الجديدة ازدادأوعلى  .المصرفية المقدمة

خذ أت مؤشرات ومعايير دقيقة للتعبير عنه إلىلة الوصول وامن خالل محالشمول المالي  في موضوع

وصول ، وقد تم الدون سواها تكون الخدمات المالية حكرا على فئة معينة من البشرال ن أ بنظر االعتبار

 تفرضعشرات المؤشرات في هذا االطار ولكن خصوصية اقتصادات الدول ومراحل التطور لها  إلى

صادية يات االقتدبكدته األأوهذا ما  ،م مع البيئة االقتصادية السائدةءضرورة البحث عن مؤشرات تتال

لة لبناء مؤشر منفرد يعبر عن مستوى واهذا االطار في مح ضمن، وهذا البحث يدخل المحلية والدولية

ارف ن المصمساهمة مصرف واحد هو )مصرف كوردستان الدولي للتمويل واالستثمار( وهو م

فضال عن كونه يحتل مكانة  ،س المال والودائعأمكانات كبيرة من ناحية رإالالربوية التي تمتلك 

البنك  نأ، والجدير بالذكر هنا كوردستاناقليم متميزة بين القطاع المصرفي الحكومي واالهلي في 

ستراتيجية للشمول المالي تشمل عموم البلد وكان من اببناء  3112المركزي العراقي باشر منذ عام 

ذ بلغ الشمول المالي في العراق نحو إ ،31-3112نتائجها اصدار مؤشرات للشمول المالي لالعوام 

، وسيعتمد دول الجوار وكثير منها دول ناميةذا ما قورن بما حققته إوهو مستوى منخفض  ،11%

ل العراق شامل لكالمركزي العراقي لبناء المؤشر الالبنك ا البحث الحالي على التقنية التي استخدمه

ديالت مع امكانية اللجوء لبعض التعخذ كل المتغيرات المتعلقة بخصوصية االقتصاد أنه أعلى اعتبار 

 لمؤشر لمصرف، وبناء اصادي في اقليم كوردستان من ناحيةانطالقا من خصوصية الوضع االقت

قدمنا وال الكمال قدم هذا الجهد المتواضع ال ندعي االحاطة التامة بما ذ نإ، ونحن خرىأواحد من ناحية 

      ن الكمال لله وحده شاكرين لكل من يغنينا بما فيه من نقوصات والله من وراء القصد.  إفيما عملنا بل 

 مشكلة البحث

لى ع تؤكد التقارير والبحوث الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والباحثين المتخصصين

، ولكن مؤشرات وهذا اجراء واقعي ،ي دولةة عند بناء مؤشر الشمول المالي ألاعتماد الخصوصي

ة في المختلفالشمول على مستوى الدول ال تعرض لالهمية النسبية لمساهمة المؤسسات المصرفية 

دة واالستفافراد في استخدامها صال خدمات مالية جيدة والسماح لأليإتها في ءهذا الشمول ومدى كفا

جل تفعيل الرقابة الدقيقة على عمل هذه أمر ضروري من وهذا األ ،ةمقبول ضمن سقف تكاليف منها

هداف العامة لالقتصاد في ضمان الكفاءة واالستقرار األ وبما يضمن عدم انحرافها عن ،المؤسسات

 الرفاهية .  إلىوصوال 

 فرضیة البحث

شمول المالي على مكانية لبناء مؤشر منفرد للإن هناك أينطلق البحث من فرضية مفادها 

من خالل خلق جو من المنافسة هم في دعم التوجهات نحو توسيعه يمكن ان يسمستوى كل مصرف 

ن مساهمة مصرف كوردستان الدولي إو، دائها في هذا المجالأعلى تحسين  يحفز المصارف

 رد المتاحة لديه . م مع المواءلشمول المالي في االقليم ال تتاللالستثمار في ا

 هداف البحثأ

 تية:هداف اآلتحقيق األ إلىيسعى البحث 

 .ليات حسابهآو هالتعرف على مقاييس، وثيراته االقتصادية الرئيسةأتحليل ماهية الشمول المالي وت .1

بناء مؤشر للشمول يبين من خالله مستوى مساهمة مصرف كوردستان الدولي لالستثمار في  .3

 العراق . اقليم كوردستانالشمول المالي في 
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 هیكل البحث

 ا  عريفتلشمول المالي ل منها التركيز على التعريف باول األوار حوايتكون البحث من ثالثة مح

حساب  اللها، في حين انبرى المحور الثاني لمناقشة وتحليل الكيفية التي يتم من خا  سسأهمية وأو

بناء وتكوين مؤشر لمدى مساهمة  إلىما المحور الثالث فسوف يعمد أ، مؤشرات الشمول المالي

 مصرف كوردستان الدولي لالستثمار في الشمول المالي في االقليم .

 منهجیة البحث
مؤشر فرعي من مؤشر  استنتاج إلىاعتمد البحث المنهج االستنباطي القائم على الوصول 

  جمعي مع استخدام اسلوب كمي في عرض وتحليل البيانات المتاحة .

 االساسیة المالیة ثیراته أوتالشمول المالي  تحلیل ماهیة -1

  ماهیة الشمول المالي -1.1
 يعد الشمول المالي من المصطلحات الحديثة التي ظهرت وتبلورت بشكل واضح في المحافل

، وكانت البداية مع ماتمخض من اجتماع 3112زمة المالية العالمية االقتصادية الدولية في اعقاب األ

 GPFIالشراكة العالمية للشمول المالي رؤية والذي طرح  ،3112دول العشرين في سيئول عام 

(Global Partnership for Financial Inclusionوالتي في ض )ها يتم السعي لتوسيع الخدمات وئها

في  ، وعزز هذا التوجهحرومين منهامليار بالغ م 3.2ي لتشمل نحو المالية على المستوى العالم

على خطة طموحة للشمول للسنوات الالحقة مع مصادقة قادة هذه الدول  3111عام اجتماع  تورنتو 

(GPFI, Report,March 2014) . البنك الدولي ويعرف تقرير التطور المالي العالمي الصادر عن

فراد أاألمعيار يعبر عن نسبة المستفيدين من الخدمات المالية من  أونه )مؤشر أالشمول المالي على 

نه عملية توفير أعلى  يضا  أ، ويعرف (GPFI, Report,March 2014)عمال( ت األآوالشركات ومنش

واالئتمانية في الوقت المناسب عند الحاجة للفئات الضعيفة من المجتمع وبكلفة معقولة الخدمات المالية 

Sarma,2010,P.4))نه )توسيع نفاذ الخدمات المالية لتشمل كافة شرائح المجتمع أب ا  ، كما يعرف ايض

ار تساعدهم على استمر ،دون تمييزمن بمن فيهم الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، بتكلفة منخفضة 

، ويعرف (18:  3112)ابو دية ، من النشاط االقتصادي الرسمي(  ا  ءمشاريعهم ونموها ليصبحوا جز

المالي  مكانية القطاعإويعبر عن  ،نه مؤشر نسبي يقع بين الواحد والصفرأالشمول المالي ب انالباحث

تخدامها واالستفادة على اساالعوان وقدرة هؤالء  االعوان االقتصاديينكافة  إلى يصال خدماتهإفي 

من  تحقيق جملة إلىيسعى  لي في متضمناتهان الشمول الماعلى التعاريف السابقة ف اء  وبن .منها

لية لتشمل كافة المناطق وكافة يصال الخدمات الماإضرورة التوسع االفقي في االهداف من ضمنها 

ي توى الوعدون استثناء مع ضمان قدرة هؤالء على استخدامها من خالل رفع مسمن فراد البالغين األ

مان الوصول واالستخدام من الهدف هو ضن يكون من أالبد  فضال  عن أنه، والثقة المصرفية لديهم

وبما يؤهلهم للتخلص من حاالت االعسار المالي وخاصة لمن  ،فراد الفقراء ومحدودي الدخلقبل األ

ل ، كما يهدف الشموكثر عرضة لمخاطر التمويلأا تكون يديرون المشاريع الصغيرة والتي غالبا م

ية ااصة للشركات الصغيرة والتي تكون في بدتقديم الدعم التمويلي للقطاع الخاص وخ إلىالمالي 

تحسين مستوى الرفاهية  إلىن يشار أ، وعموما وكهدف عام يمكن مس الحاجة للتمويلأعملها في 

بلد من  يأ، ولكي يستطيع مو مرتفعة وخفض في مستويات الفقراالقتصادية المدعومة بمعدالت ن

س السليمة سيئة المالئمة له عن طريق بناء األالبتحقيق شمول مالي مميز البد له من التركيز على خلق 

مع لمساعدة طر القانونية افضال عن وضع القوانين واأل ،والمتمثلة بالبنية التحتية المالئمة والمتوازنة

، فستراتيجية التي تخدم هذا الهداالضرورة ضمان التزام القطاعين العام والخاص بالعمل وفقا للرؤية 

 3131 ضاع المالية لغاية عاموي تقرير البنك الدولي حول الرؤية المستقبلية لألطار ظهر فوفي هذا اإل

 1وكما موضح في الشكل  ،في بناء شمول مالي متوازن اعليه رتكزعمدة التي يسس واألتجسيد لأل
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فها بوص، وتوسعة الخدمات المالية دور الوعي، وسهولة التعامل، وتدفق المدفوعات إلى الذي يشير

 للوصول الشامل الستخدام الخدمات المالية . مذكورة آنفا  سس الن األععمدة مساندة ومتفرعة أ

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 1شكل ال

 لبناء شمول مالي متوازنعمدة التي يعتمد علیها سس واألاأل
Sources: world bank, UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-

by-2020 

 

ق عن طريفي الطروحات المالية الحديثة يحتل مكانة مهمة الشمول المالي صبح أ على العموم 

ادية وصناع السياسة االقتصخصوصا مع انتهاء علماء االقتصاد هداف التي يمكن تحقيقها من خالله األ

من موضوعة اثبات العالقة الوثيقة بين نمو القطاع المالي والنمو االقتصادي والتي اصبحت اليوم في 

ثيرات سلبية ألسياسية واالقتصادية وما له من تزمات اعالقة الفقر باألفضال عن  ،حكم النظرية المثبتة

ادية من المجتمع وضمان مشاركتها االقتص ةات الفقيربقالط إلىنية ومستقبلية يحتم ضرورة االنتباه آ

 لىإعلى المجتمع  ءن يحولها من عبأن لها الذي يمكلى متطلباتها تقديم الدعم التمويلي أوالتي من 

مساعد على النمو والتقدم االقتصادي ، وظهرت وتظهر في دول العالم المختلفة في الوقت الراهن 

الوصول الشامل واالستخدام المتكرر لحسابات 

 التبادل

 

تدفقات الحجم 

الكبير لرافعة 

 تكرار الدفع

 

الوعي 

والثقافة 

 المالية

 

سهولة 

 إلىالوصول 

 نقاط الدفع

 

تصميم 

حسابات 

التبادل 

 ووسائل الدفع

 ساسية للقطاع المالي والتكنلوجيالبنية األ

 االطار القانوني والرسمي

 ثير القطاع العام والخاصتأ

   تقود التي عمدةاأل 

 للوصول

 واالستخدام

 سس الحاسمة األ

 للتمكين

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/achieving-universal-financial-access-by-2020
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ذ سعت معظم دول العالم إ ،بالشمول الماليالتمويلي والمعبر عنه  تجارب مميزة في دعم هذا االتجاه

ساس على زيادة الوعي والثقة والتي اعتمدت باأل وضع برامج مدروسة لتعزيز هذا المؤشر لديها إلى

ساس في مساعدة القطاع المالي في القيام بوظيفته التمويلية االساسية ن يعدان حجر األيذلالالمصرفيين 

   .العجز  حالة إلىحالة الفائض بنقل الموارد المالية من والمتمثلة 

 االساسیة للشمول المالي المالیة ثیرات أالت -1.1

ن له أليها يبدو واضحا إهداف التي يسعى همية الشمول المالي واألأراض من خالل استع

ساسية في أن يحدثها في متغيرات أقل من خالل التذبذبات التي يمكن ثيرات اقتصادية مختلفة تنتأت

،  Financial Integrity، والنزاهة الماليةFinancial Stabilityمثل االستقرار المالي القطاع المالي 

مر الذي يتطلب ضرورة األ ،Financial Consumer Protection والحماية المالية للمستهلك

بب بس سلبيا   خذ البعض منها منحا  أن يأ وهذه المتغيرات التي يمكن ،مة بين الشمول الماليءالموا

I-التوسع غير المدروس في الشمول المالي ، لذلك تم في السنوات االخيرة طرح ما يسمى )بنظرية 

SIP) * ربعة من خالل تبني الدول مة بين المتغيرات المالية األءيجاد نوع من المواإوالتي تهتم ب

ى هذا االساس وعل آنفا ،ة مذكورالمالي والمتغيرات الثالثة ال ستراتيجيات تمنع التعارض بين الشمولال

 ,Msau. S). االطار المتكامل للشمول الماليانتشر في الوقت الراهن في االدبيات المالية مصطلح 

نه من غير الممكن أالمالي واالستقرار المالي يالحظ وفي اطار العالقة بين الشمول  .(121 ,2018

 جابييإثير أالتهذا ن يثار هنا هل أوالسؤال الذي يمكن  .بدون استقرار مالي تصور وجود شمول مالي

 لىإجريت في هذا المجال تشير أ  ن معظم االبحاث التي أللشمول على االستقرار في الواقع م سلبي أ

ضاع وأل قدرته على تحسين ن الشمول المالي ومن خالإذ إ ،في العالقة بين المتغيريندالالت ايجابية 

، نوتوسيع قاعدة الودائع والمودعي ، وزيادة كفاءة الوساطة بين االكتناز واالدخار واالستثمار،فقراءال

سوف  Financial Exclusion، وتقليل االستبعاد المالي خاطر النظامية الناشئة عن القروضوتقليل الم

قرار مزيد من االست إلىدي وهذه كلها عوامل تؤ ،رفع كفاءة النظام المالير وتحسين ويتغييعمل على 

ن معايير النزاهة المحلية أالنزاهة المالية نالحظ ثر الشمول المالي على أا يتعلق بما فيمأ .المالي

يقة الرسمية ناشئة عن حق فراد والمؤسسات الماليةحالة من التباعد بين األوالدولية غالبا ما تفرض 

المسائل االجرائية التي يتطلبها العمل مع المؤسسات فراد وعدم امتالكهم الوقت الالزم لمتابعة تذمر األ

 ،عمالءسات ذاتها في سبيل توفير البيانات عن السن تتحملها المؤأفضال عن الكلفة التي يمكن  ،الرسمية

وتزداد هذه الحالة  ،انب غير الرسمي من القطاع الماليجفراد باتجاه المر غالبا ما يدفع األوهذا األ

يشير  .دة عن المراكز التجارية والحضريةوالمشاريع الضعيفة والمحدودة والبعيفراد تركزا لدى األ

زاهة المالية، ، والني، واالستقرار الماللى من متغيرات الشمول الماليواألحرف األ إلى  I-SIPالرمز

شمول مالي سليم ومتوازن البد من تظافر  إلىجل الوصول أألذلك ومن  .والحماية المالية للمستهلك

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وبشكل يساعد في تصويب السياسات الحكومية في هذا االطار 

 غسيل االموال والقطاع غيرباالعتماد على تقييم دقيق للمخاطر الموجودة في البلد وحجم الفساد و

 .(3-1 ،3112، ومؤسسات النقد العربية مانة مجلس محافظي المصارف المركزيةأ) .الرسمي

ان المستهلكين للخدمات المالية في  اثر الشمول المالي على حماية المستهلك نالحظ إلىوباالنتقال 

لهم يحصلون ن يجعأمر الذي يمكن األ ،ضعفيكونون هم الطرف األ ةعالقتهم مع المؤسسات المالي

الفرق في القدرة على الحصول على المعلومات بين ن إ .ة في الوقت ذاتهعلى خدمات رديئة ومكلف

ن التوسع غير المدروس للشمول المالي قد يفضي أذي يولد هذه الظاهرة والتي تعني الطرفين هو ال

هذه  زواخدمات رديئة تقلل من رفاهية المستهلك ، لذلك البد من اتخاذ المزيد من االجراءات لتج إلى

لى وبما يخلق لديهم القدرة ع فراد المجتمعأالمالي بين  عليممستوى التهمها ضرورة رفع أومن  ،الحالة

المفاضلة بين الخدمات المالية من خالل معرفة الكيفية التي يحصلون بها على المعلومات، وكذلك 
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وضع الضوابط والتعليمات المالئمة على المؤسسات المالية والمراقبة الدائمة لعملها من قبل الجهات 

   بالتنسيق مع منظمات حماية المستهلك . الحكومية و

 ساسیة المعبرة عن الشمول المالي المؤشرات األ .1

الشمول المالي دعما لما يسمى  ات للتعبير عنفي اطار الجهود الدولية لوضع مؤشر

والتي اقرتها دول العشرين في اجتماع لوس كابوس عام  GPFI ستراتيجية العالمية للشمول الماليباال

 (31،  3112)ابو دية ،  :ساسية للشمول المالي هيأبعاد أجرى تحديد ثالثة  3113

 الخدمات المالیة  إلىل : الوصول والبعد األ

 ثاني : استخدام الخدمات المالیةالبعد ال

 مالیةالبعد الثالث : جودة الخدمات ال

اعطاء بعض بعاد الثالثة جرى وضع عدد من المؤشرات المعبرة عنها مع طار هذه األإوفي 

ح لالبعاد واالتي توضيحسب مستوى تطور النظام المالي لديها بالخصوصية للبلدان في التعامل معها و

 الثالثة والية احتساب كال منها .

 الخدمات المالیة  إلىعن الوصول  المؤشرات المعبرة -1.1

الخدمات المالية االساس في خلق الرغبة والحافز لديهم في  إلىفراد على الوصول تعد قدرة األ

ي خدمة طالما كانت في أراد غالبا ما يرغبون في استخدام فن األإذ إ ،التعرف عليها واستخدامها

 ، وتركز معظم دول العالم بشكل كبيرليهاإفي الوصول  ءا  ليد بالنسبة لهم وال يتحملون عبل اوامتن

خلق انتشار مالي  وذلك من خالل ،سبيل بناء برامج شمول مالي ناجحةعلى دالالت الوصول في 

 ،، ووفقا لما رشح من مقررات دول العشرينجاء البلد وكل شرائحه االجتماعيةرأمصرفي يشمل كل 

وما تبعها من اجراءات للدول في مجال الشمول المالي يخضع مؤشر الوصول لمجموعة من 

 .(Amidžić . G, 2014, 10) جمالها كما ياتي:إلتي يمكن الفرعية المعبرة عنه واالمؤشرات 

 مؤشر التركز المصرفي  .1

البالد  من ويعبر هذا المؤشر عن مدى انتشار الفروع المصرفية وتغطيتها للمناطق المختلفة

 ويمكن حسابه من، ن يتعاملوا معهاأالبالغين من السكان الذين يمكن  عدادأوقدرتها على استيعاب 

عدد فروع المصارف لكل  أوالف( من السكان البالغين،  111عدد فروع المصارف لكل )خالل 

 . 3كم 1111

 جهزة الصراف االلي أعدد  .1
ي يفترض الت ATMجهزة الصرف االلي أ إلىفراد على الوصول وهو مؤشر يعبر عن قدرة األ

درة مدى ق إلىوهو يشير ، فراداسب يسهل الوصول اليها من قبل األن تكون متوفرة بمكان وعدد منأ

 ساس عددأويحسب هذا المؤشر على ، الخدمات المالية االلكترونية إلىفراد المجتمع على النفاذ أ

  الف من السكان البالغين( 111ف االلي لكل )اجهزة الصرأ

 عدد نقاط الدفع  .3

ق التسوجهزة المتواجدة في المراكز التجارية ومراكز ذلك النوع من األ يقصد بنقاط الدفع

فراد من خاللها تسديد ثمن مشترياتهم من خالل البطاقات االلكترونية التي والمتاجر والتي يستطيع األ

ات الخدم إلىمدى قدرة افراد المجتمع على النفاذ  إلى ا  ضايوهو يشير  ،يحملونها عوضا عن النقود

   .الف فرد( 111ساس عدد نقاط الدفع لكل )أ، ويتم حساب هذا المؤشر على المالية االلكترونية
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 تح الحسابات والحصول على القروض متطلبات ف .4

ا ذ غالبا مإ ،ق خاصة للحسابائوتعد هذه المتطلبات من المؤشرات النوعية التي تحتاج طر

للحصول على قرض سواء من  أو يل االجراءات الالزمة لفتح حسابتسه إلىيحتاج االفراد 

نفور االفراد وخاصة  إلىوغالبا ما تؤدي صعوبة مثل هذه االجراءات  ،الخاصة أوالمؤسسات العامة 

ن قبل مؤسسات وسماسرة عرضة لالستغالل م أوما في حالة استبعاد مالي إما يجعلهم  ،الفقراء منهم

 ر.معايير خاصة تعبر عن هذا المؤشوضع  ق االستبيان معائطر إلى، وغالبا مايتم اللجوء غير رسميين

 برة عن استخدام الخدمات المالیة المؤشرات المع -1.1 

قى ويب آنفا،ة مذكورة المرجوة من عمليات الوصول اليعد استخدام الخدمات المالية هو النتيج

وهنا يبرز دور  ،في االستفادة من الخدمات المالية قدرة ورغبة االفرادب منوطاموضوع االستخدام 

تها من افراد ومدى قدرة المؤسسات المالية على تسويق منتجوعي والثقة المصرفيين من جانب األال

المعبرة عنه والتي ، ويعتمد هذا المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية ثير في االفرادأخالل الت

 ((Asli Demirguc, 2012, 11-27 تي:أما يفيهم منها يمكن احصاء األ

 فراد والشركات ن من األوالمودع .1

ذب المودعين من االفراد وهو مؤشر يعبر عن مدى قدرة المصارف على تجميع المدخرات وج

الل ، ويقاس من خقافة والثقة المصرفية في المجتمع، ودرجة هذا المؤشر تحدد مستوى الثوالشركات

فضال  ، وفراد البالغيناأل من 1111لكل حساب معدل عدد االفراد الذين يملكون ودائع لدى المصارف 

 جمالي عدد الشركات.إ إلىالمودعة معدل عدد الشركات  عن

 قروض الممنوحة لالفراد والشركات عدد ال .1
 وهي ،ويعبر هذا المؤشر عن مدى قدرة الجهاز المصرفي في القيام بالوظيفة االساسية له

فراد ن من القروض من األاستثمار ومدى قدرته على زيادة عدد المنتفعي إلىتحويل االدخار 

، وكذلك معدل عدد من البالغين 1111، ويحسب من خالل معدل عدد القروض لكل والشركات

 .اجمالي عدد الشركات إلىللشركات  القروض الممنوحة

  GDP إلىنسبة القروض والودائع  .3

مين أاز المصرفي على تالمالي في البلد ومدى قدرة الجهويعرض هذا المؤشر لمستوى العمق 

، ويحسب من خالل قسمة قيمة ة للشمول المالي في اطاره الجمعيالسيولة وهو من المؤشرات المهم

 .ي بلدألناتج المحلي االجمالي في الودائع والقروض على ا

 التعامالت غیر النقدية  .4

ل مثالت التي تستخدم فيها وسائل دفع غير النقود واوهذا المؤشر يعبر عن جملة من التد

 الدين، وبطاقات ((ATM، وبطاقات الخصم المباشر Credit Card، وبطاقات االئتمان الشيكات

Debet Cardدوات بشكل منفردعداد المستخدمين لكل من هذه األأ، ويتم قياس ، والتحويالت المالية 

 .الف من السكان البالغين 111لكل 

 امالت المالیة عن طريق الموبايل المع .5

داة التعامل المالي أن استحداث إذ إ ،ن واحدآر يعبر عن االستخدام والوصول في وهو مؤش

زيادة عدد  ا  ضالمستبعدين ماليا واي إلىداة مهمة للوصول بدوره أيعد الذي عن طريق الموبايل 

ويقاس هذا المؤشر من خالل حساب  ،توسع في استخدام الخدمات الماليةالمستخدمين له يعبر عن ال

 .فرادعدد البالغين من األ إلىلية نسبة السكان الذين يستخدمون الموبايل للتعامالت الما

 لمعبرة عن جودة الخدمات المالیة المؤشرات ا -3.1

ر في كبي على نحو  مور التي يجري التركيز عليها ضوع حماية المستهلك المالي من األيعد مو

نظرا للنتائج السلبية المرافقة لسوء الخدمات المالية والتي تمثل حالة من هدر الموارد الوقت الراهن 
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 همفرص نأن تكوستهلكي الخدمات المالية من ذ البد لمإ، تقليل رفاهية االفراد والمجتمعاتودفع باتجاه 

 ةن تجنب المعاملكذلك البد م، معلومات مع المؤسسات العارضة لهامتكافئة في الحصول على ال

عايير سعار الفائدة ومأ فيما يتعلق بمنح القروض وتحصيلها وتحديد السيمافراد والسيئة تجاه األ

 لىإم هذا النوع من المؤشرات التي اسندت ض، ولذلك اصبحت مؤشرات الشمول المالي تالخصوصية

   .ليات قياسهاآلق بموضوعة الجودة ومعايير تتع

  في اقلیم كوردستان الشمول الماليفي  مساهمة مصرف كوردستان الدوليقیاس . 3

 مصرف كوردستان في الشمول المالي حساب مؤشر المساهمة المنفردة ل -1.3

من المصارف العراقية التي تمارس  ا  يعد مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية واحد

ليات آعماله وعملياته بأويلتزم المصرف في جميع  ،االنشطة المصرفية واالستثمارية التخصصية

، اقبهذا النوع من النشاط في العر ويخضع لجميع القوانين والتعليمات الخاصة ،الصيرفة االسالمية

، 3112راق المالية منذ عام و، وهو مدرج ضمن سوق العراق لأل 3112سس المصرف عام أت

 ،مكتبا كلها في اقليم كوردستان باستثناء فرع واحد في بغداد 12وخمسة فروع ويملك المصرف حاليا 

فضال عن ممارسته لمختلف انواع العمليات المصرفية  ،ويقدم المصرف خدمات ومنتجات مختلفة

والملحق  ،مليار دينار عراقي 222نحو  3112ويبلغ مجموع موجودات المصرف لعام  ،الالربوية

منفرد يوضح مؤشر ومن اجل حساب  .3112-3112لعامي ف رقم واحد يبين المركز المالي للمصر

لية التي اآل إلىسيعمد الباحثان من خالله مساهمة المصرف قيد الدراسة في الشمول المالي في االقليم 

صوصية اتخذها البنك المركزي العراقي في حساب الشمول المالي في العراق والمنطلقة من خ

يعتمد حساب مؤشر مساهمة مصرف كوردستان الدولي في الشمول ذ سإ، ضاع المالية في العراقواأل

نسب المساهمة للمؤشرات يوضح  3والشكل ، لى حساب مؤشري الوصول واالستخدامعالمالي 

 المعبرة عن الوصول واالستخدام والالزمة لحساب المؤشر قيد الدراسة .
 

 
 1شكل ال

 نسب المساهمة للمؤشرات المعبرة عن الوصول واالستخدام 
 نيحثاعداد البإ: من المصدر 

الماليالشمول

االستخدام وزنه 
0.5

عدد 
حسابات 
الودائع 
1000

بالغ وزنه 
0.5

عدد 
حسابات 
القروض 

لكل 
1000

بالغ وزنه 
0.15

قیمة 
القروض 
والودائع 
 /GPD 
وزنه
0.15

وزنهالوصول
0.5

عدد 
الفروع 

لكل 
1000

وزنه 1كم
0.13

ATM
عدد  
ونقاط 

الدفع لكل 
1000

وزنه 1كم
0.11

عدد 
ATM
لكل 

1000
بالغ

وزنه 
0.15

االنتشار 
المصرفي 

وزنه 

0.5
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( %21يا )واخذ وزنا متسأتخدام الوصول واالس يؤشرن كال من مأن خالل الشكل ونالحظ م

 %21خذ وزن أ ، إذول، وهيمن االنتشار المصرفي على مؤشر الوصمن قيمة مؤشر الشمول المالي

كما  ،في دفع االفراد نحو التعامل معهالالهمية التي تحتلها عملية انتشار وتواجد المصارف منه نظرا 

وذلك انطالقا من حقيقة  ،اضاي %21نسبة  سجلاذ  ،هيمن عدد حسابات الودائع على مؤشر االستخدام

المحرك االساس للقطاع  ن يكون االيداع الذي يعني االدخار الذي هوأل لالفراد يجب ون الفعل األأ

على البيانات المتاحة عن اقليم كوردستان ومصرف  مذكور آنفا  لمؤشر الوبعد تطبيق ا المصرفي.

ا ذتحديد المساهمة المنفردة له إلىل كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية سوف نستطيع الوصو

المتاحة يوضح قيم البيانات  1، والجدول لي ضمن الرقعة الجغرافية لالقليمالمصرف في الشمول الما

 .حساب المؤشر قيد الدراسة لغرض التي استخدمتو 3112عن االقليم وعن مصرف كوردستان للعام 

 

 1ل دوجال

 2016لعام لفي الشمول المالي في االقلیم  بیانات حساب مؤشر مساهمة مصرف كوردستان الدولي

 القیمة المتغیر القیمة المتغیر

 3000000 االقلیمعدد البالغین في 
لمصرف  AMTاجهزة عدد 

 كوردستان
20 

 مساحة اقلیم كوردستان
 3

   ID مليار 273.091  الودائع لدى مصرف كوردستان 46861 كم

عدد الفروع والمكاتب 

 لمصرف كوردستان
19 

التمويل االستثماري واالستثمار 

 لدى مصرف كوردستان
ID مليار   31.729 

GDP في اقلیم كوردستان  ID 37 ترليون      

 

  باالعتماد على نیعداد الباحثإالمصدر : من 

 . 3112، ، التقرير السنويمصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية .1

 اقليم كوردستان العراق، وزارة التخطيط، مركز االحصاء في اقليم كوردستان. .3

 

تم حساب مساهمة مصرف كوردستان الدولي في الشمول  لمذكورة آنفا  ا بياناتوبناء على ال

ن المصرف المذكور حقق أهر من خالله والذي يظ 3موضح في الجدول  وكما 3112المالي لعام 

صول الو مؤشرين أالجدير بالمالحظة هنا ، و3112خالل عام  %1شموال ماليا منفردا بنحو 

ضح نين وكما موثن المؤشر جاء مناصفة بين االإي أ ،هما بنسبة متقاربة في هذا الرقمسأ واالستخدام

 . 3في الجدول 
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 1جدول ال

 لي في الشمول المالي في االقلیم حساب مساهمة مصرف كوردستان الدو

 المتغیر المؤشر

القیمة 

الفعلیة 

A 

زان واأل

W 

القیم 

المست

هدفة 

T 

المؤشر 

القیاسي  

للمتغیر 

X= A/T 

المؤشر 

القیاسي 

= Dللمحور 

W*X 

زان أو

 يةأومتس

لكل 

محور 

𝜔 

المؤشر 

التجمیعي 

FLL =

𝜔 *D 

 الوصول

نسبة االنتشار 

 المصرفي
0.34 0.5 25 0.0136 0.0068 

0.5 

0.01 

/عدد ATMعدد 

البالغين )الف 

 نسمة(

0.007 0.25 50 0.00002 0.000005 

 عدد الفروع/

 3كم1111
0.42 0.13 25 0.0168 0.002 

ونقاط  ATMعدد

 3كم  1111الدفع/
0.3 0.12 25 0.012 0.00144 

  0.01   1   المجموع

 االستخدام

حجم القروض 

 GDPوالودائع /  

0.008

2 
0.25 75 0.000109 

2.73333E

-05 

0.5 

عدد حسابات 

الودائع/ عدد 

البالغين )الف 

 نسمة(

1.5 0.5 75 0.02 0.01 

عدد حسابات 

القروض/ عدد 

الف البالغين )

 نسمة(

0.05 0.25 40 0.00125 0.00031 

 0.01   1   المجموع

 1باالعتماد على بيانات الجدول  نيعداد الباحثإمن المصدر : 
  

هدف كل معايير الشمول متخلفة قياسا بما مست نأ إلىتشير  لسابقلى العموم فان نتائج الجدول اع

ضعف في مكونات ن المعيار األأ إلى يشير الجدول، كما ننا نتعامل مع مساهمة مصرف واحدوذلك ال

في حين   0.007( الذي سجلعدد البالغين إلى AMTالشمول المالي لمصرف كوردستان هو )عدد 

في حين  ،0.0082( الذي سجل GDP إلىيليه مؤشر )حجم القروض والودائع  50ن المستهدف هوإ

( على مؤشر الوصول كما 2كم 1000تهيمن نسبة )عدد الفروع لكل ، في حين 75ن المستهدف هو إ

 عدد البالغين( على مؤشر االستخدام . إلىتهيمن نسبة )عدد حسابات الودائع 

  مسارات التطور لمصرف كوردستان في الشمول المالي -1.3
ينتهجها المصرف قيد الدراسة من  نأاح بعض المسارات التي يمكن في هذا المحور سيتم اقتر

 ، وهناوء الممكنات والموارد المتاحة لهجل االرتقاء بممستوى مساهمته في الشمول المالي في ضأ

 ي:أتا ياالقراض ونقاط الدفع وكم ساسيين هماأالتوسع في متغيرين  إلىن المصرف سيعمد أسنفترض 

مستفيد   2000إلىينار قروض مشاريع صغيرة توجه مليار د 10عملية مصرفية يضخ من خاللها 

في . نقطة دفع في عموم مدن كوردستان 100انشاء وتوزيع العمل على  .مليون لكل منهم 5بواقع 
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د للمصرف الشمول المالي المنفرمؤشر ين ستكون ارتفاع أيجة المترتبة على القيام باالجرن النتإالواقع 

 . 2دول ، وكما موضح في الج%2.2 إلى %1من 

 

 3جدول ال

 مؤشر مساهمة مصرف كوردستان الدولي في الشمول المالي في ضوء التوسعات المقترحة 

 
  ماد على البرنامج االحصائي اكسلباالعتن يعداد الباحثإمن المصدر : 

 

 توصیاتالستنتاجات واال

 االستنتاجات 

تراجع ملحوظ قياسا بما موجود الزال مؤشر الشمول المالي في العراق وكوردستان يعاني من  .1

ياب واضح للثقافة والثقة المصرفيين بسبب ساس عن غء باألىوهذا ناش ،في العالم ودول الجوار

ي يشير مؤشر الشمول المالي الذ .والتي رافقت العقود السابقة حاالت عدم االستقرار االقتصادي

هيمنة مؤشر عدد الفروع المصرفية على مؤشر  إلىاتخذ من مصرف كوردستان الدولي مجاال له 

يثة المصرفية الحدللبنية التحتية لالدوات  ا  حاد ا  هناك نقصن أما يعني  1.23الوصول الذي سجل 

  .صارف في االقليم من نواحي عدةفضل المأن المصرف قيد الدراسة يعد من أ والسيمافي االقليم 

لى عنة مؤشر عدد حسابات الودائع لكل الف من البالغين واستكماال للنقطة السابقة تم استنتاج هيم .3

المصرف مع تراجع  أداءن الخدمات التقليدية هي المهيمنة على أما يعني م ،مؤشر االستخدام

 واضح للخدمات المصرفية الحديثة .

جل القصير والمتوسط على في األمكانات المالية لمصرف كوردستان قدرة كبيرة له تتيح اإل .2

وهذا  ، %5إلىشمول المالي في االقليم لتصل خطة طموحة لتوسيع مساهمته في ال الولوج في

  .ن يعمل على زيادة مقبولية المصرف والثقة به من قبل االفراد أممكن 
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يمكن استخدام المؤشر الحالي للمفاضلة بين المصارف في مدى قدرتها على المساهمة في دعم  .2

 الشمول المالي.

 التوصیات 

 نإ إذ، من دور في تحفيز مؤشر االستخدام لوية لمؤشر الوصول لما لهأوعطاء إمن الضروري  .1

على  يحفز من اليسر سبين والكمية المطلوبة وبقدر عال  وصول الخدمة في المكان والوقت المنا

 . االستخدام

خاللها تحسين  ن يقوم مصرف كوردستان الدولي بوضع ستراتيجية يضمن منأضرورة  .3

لمالية المتاحة لديه مثل للموارد اوذلك بالعمل على االستغالل األ ،لمالياالشمول  مساهمته في

 .الثقة الذي يملكه لدى الجمهور يصال الخدمات المالية الحديثة مستغال بذلك هامشإوالتوسع في 

مول ن مؤشر الشن ترفع مأيمكن عاملة في اقليم كوردستان  ا  خاص ا  هنالك نحو ثالثة عشر مصرف .2

 عادة الثقة المصرفية.إمن  أت في اطار خطة في هذا المجال تبدذا ما وضعإ ،بشكل كبير المالي

اصدار تعليمات للمصارف بضرورة تضمين مؤشر على لبنك المركزي من الضروري ان يعمل ا .2

 مساهمة المصرف في الشمول المالي في تقاريرها االحصائية السنوية .

ها م مساراتيعتدجل أف المتميزة في الشمول المالي من البد من وضع نظام حوافز لدعم المصار .2

 في هذا المجال .

 المصادر

 المصادر باللغة العربیة  -الا أو
المالي  االستقرار، العالقة المتداخلة بين المركزية ومؤسسات النقد العربية امانة مجلس محافظي المصارف .1

 . 3112، والشمول المالي، صندوق النقد العربي

 .3112، دائرة االحصاء واالبحاث، تقرير الشمول المالي لعام المركزي العراقيالبنك  .3

ي في النشاط االقتصادي الفلسطيني، رسالة ، دور االنتشار المصرفي واالشتمال المالماجد محمود ابو دية .2

 . 3112، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، غزة، فلسطين ،ماجستير، قسم االقتصاد

 .3112، تثمار والتنمية، التقرير السنويالدولي لالسمصرف كوردستان  .2
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