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 االفتتاحية

 

سلسلة من األوراق  والتوعية بتقديمفي إطار اهتمام المعهد المصرفي المصري بالبحث العلمي، تتشرف إدارة البحوث 

تشجيع الباحثين  إلىالبحثية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي. وتهدف إدارة المعهد من خالل نشر تلك اإلصدارات 

شر الوعي بأهم القضايا والمستجدات في المجال، هذا باإلضافة إلي طرح مجموعة من النتائج والمقترحات التي يمكن ون

تطوير القطاع  إلىالخطوة من المعهد المصرفي المصري بداية لخطوات مستقبلية تهدف  هوتعتبر هذتقديمها لصانع القرار. 

 د.أسس من البحث العلمي الجا علىالمصرفي في مصر 

دراسة حالة البنوك   –"دور القطاع المصرفي في دعم الشمول المالي للمرأة" وتتناول هذه الورقة البحثية موضوع 

 .(2019 – 2011المركزية وبعض البنوك التجارية في مصر واألردن وفلسطين ولبنان خالل الفترة )

راتيجيات داعمة لتحقيق الشمول المالي للمرأة بشكل دراسة تأثير استهداف البنوك التجارية لسياسات واست إلىيهدف البحث 

الموجهة للمرأة  واالستراتيجياتأساسي كفئة سوقية هامة ومهمشة. ويتم ذلك من خالل استعراض نتائج وتأثير المبادرات 

 السيدات ومشاريعهن من ناحية أخري.  وعلىأداء ومكانة البنوك من ناحية  على

وراق البحثية إضافة قيمة من جانب المعهد المصرفي المصري في مجال البحث العلمي. أن تمثل هذه األ نتمنىوختاماً، 

أستاذ االقتصاد المساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  -فؤاد / ياسمين  الدكتورة ةلألستاذ والتقديرونتقدم بخالص الشكر 

الجهد المبذول في  علىتقدم بخالص الشكر للباحثين مجهودها في مراجعة وتقييم تلك الورقة. كما ن على جامعة القاهرة –

 إعداد األوراق البحثية. 

 

 إدارة البحوث والتوعية 

 المعهد المصرفي المصري
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 الملخص التنفيذي

يق الشمول المالي للمرأة بشكل أساسي تأثير استهداف البنوك التجارية لسياسات واستراتيجيات داعمة لتحق يتناول البحث 

لمتطلبات واحتياجات السيدات في  اً ل طرح مبادرات وخدمات مصممة خصيصكفئة سوقية هامة ومهمشة؛ وذلك من خال

أداء  علىالموجهة للمرأة  واالستراتيجياتالدولة المتواجد بها البنك. ويتم ذلك من خالل استعراض نتائج وتأثير المبادرات 

نماذج لبنوك  علىالسيدات ومشاريعهن من ناحية أخري. وقد اخترنا في الدراسة أن نركز  وعلىلبنوك من ناحية ومكانة ا

 داالتحاتجارية رائدة في دعم المرأة في ثالث دول عربية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وهم بنك فلسطين، بنك 

دور البنوك المركزية في تلك الدول لدعم الشمول  علىط الضوء . هذا ويتم تسليBLC للتجارة اللبنانيباألردن، البنك 

جهود البنك المركزي المصري  علىكما تستعرض الدراسة وضع الشمول المالي للمرأة في مصر مع التركيز المالي للمرأة. 

في فلسطين،  القطاع المصرفي المصري. كما تجري الدراسة مقارنة بين جهود البنوك المركزية علىوتطورها وتأثيرها 

من الممكن تطبيقها من جانب القطاع والتي اإلجراءات المقترحة األردن، لبنان ومصر وتقدم في النهاية مجموعة من 

أما فيما يتعلق  تجارب البنوك التجارية الرائدة والناجحة في تعزيز الشمول المالي للمرأة. إلىالمصرفي المصري استناداً 

 .2019عام  حتى)بداية قياس مؤشر الشمول المالي عالمياً ورسمياً(  2011يقع في الفترة بين باإلطار الزمني للدراسة فهو 

 ،التجارية وتطورهامؤشرات البنوك  بعضتحليلي" من خالل رصد وتحليل "الوصفي ال على المنهج البحث يعتمدو

تهداف السيدات وزيادة عدد العمالء من اس علىوجود عالقة ايجابية بين عمل البنوك  إلىالنتائج التي تشير  إلىوالوصول 

حٍد سواء من ناحية وتحسن وضع البنك ومؤشراته وتعزيز مكانته أمام المجتمع الدولي من ناحية  علىالسيدات والموظفات 

ربحية قطاع السيدات بالنسبة للبنك خاصة إذا تم خدمة هذا القطاع بشكل صحيح بعد دراسة جيدة  علىويؤكد البحث أخرى. 

 .ب الطلبلجان
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 المقدمة

مختلف األصعدة يترتب عليه المزيد من النتائج اإليجابية اقتصادياً وليس اجتماعياً  علىإن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 

إنشاء أو أو انسانياً فقط. فاستقاللية المرأة مالياً تساهم في تعزيز النمو والتنمية االقتصادية في البلدان ليس فقط من خالل 

ووفقاً لمكتب إحصاءات  .المشاركة في األعمال التجارية بل من خالل إدارة الموارد المالية الشخصية والعائلية بشكل أفضل

تنخفض حصتهم من الناتج المحلي  الرغم من ذلك وعلى ،% من القوي العاملة46.9تمثل السيدات  2017العمل لعام 

، أن االستغالل األمثل لطاقات وإمكانيات السيدات في 2015 لعامMckinsey & Company تقرير ويشير  .اإلجمالي

تريليون دوالر أمريكي في المتوسط في عام  12تريليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها  28العمل من المتوقع أن يولد 

تقوم بها المرأة غير مدفوعة  أن هذه النسبة أقل من المتوقع نظراَ لوجود العديد من األعمال التي االعتبار؛ أخذاً في 2025

مليون  870ل ونظراً للمشاركة المتزايدة للمرأة في سوق العمل، فمن المقدر أن يصل عدد السيدات في سوق العمل األجر. 

  (. 2016)مؤسسة التمويل الدولية،  2020سيدة بحلول عام 

 الدخارتكلفة مناسبة، وإتاحة الفرصة لألفراد الخدمات المالية ب علىويعرف الشمول المالي، بتيسير الوصول أو الحصول 

(. FinMark Trust, 2016االئتمان الالزم بالتزامن مع اإلدارة الجيدة للمخاطر ) علىأموالهم في مكان آمن والحصول 

ية ، يزيد من التحكم في السيولة النقدواالستثمار فإن تحقيق مستوي مرتفع من الشمول المالي يشجع ويدعم ريادة األعمال

(. كما أكدت العديد Chibba, 2009في األسواق المحلية، ويساهم في الحد من معدالت الفقر واالقتصاد غير الرسمي )

التنمية االقتصادية، فالتوسع في فروع البنوك في المناطق  علىالتأثير اإليجابي للشمول المالي  علىمن األبحاث العلمية 

 علىص الحصول استراتيجيات الحد من معدالت الفقر من خالل زيادة فر الريفية بجانب المناطق الحضرية يعزز من

 .(Burgess and Pande, 2005) واالقتراضالتمويل 

ثة محاور رئيسية لتحقيق ، تم تحديد ثال2014ي للمرأة عام الشمول المال عن The Commonwealthوفي تقرير 

منتجات ال علىالحصول  علىالقدرة  إلىويشير الوصول ، و"الجودة"الشمول المالي وتضم "الوصول" و"االستخدام" 

والجودة توضح الدرجة التي تلبي بها الخدمة  ،في استخدام الخدمة واالستدامة االستمرار إلىواالستخدام ، والخدمات المالية

 الفعلية للمستخدمين. االحتياجاتالمالية 

 Millenniumهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة أن الشمول المالي لم يرد ذكره صراحة في األ من الرغم وعلى

Development Goals (MDGs) في أهداف التنمية المستدامة أوSustainable Development Goals 

(SDGs) تلك األهداف  على، فال يمكن تجاهل األثر المباشر والهام للشمول المالي(Claessens and Feijen, 

قائمة األولويات.  علىالفقر، الصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين  علىضاء (. وتضم تلك األهداف الق2007

ويساهم الشمول المالي بشكل فعال في تحسين مستوي خدمات التعليم والصحة من خالل وجود مستوي أفضل من الدخل، 

خدمات  علىجزء أكبر من الدخل  الخدمات المالية يزيد من الدخل المتاح ويتيح لهم تخصيص علىفتيسير حصول األفراد 

كما يساعد الشمول المالي في الحد من عدم المساواة بين الجنسين من  .) FinMark Trust, 2016الصحة والتعليم )

وريادة األعمال  واالبتكاراإلبداع  علىالخدمات المالية المختلفة التي تدعم من قدرة السيدات  علىخالل تيسير حصول المرأة 

 نتاجيتهن.  وتزيد من إ

من  67لدول حيث استهدفت للعديد من الحكومات وا لالهتماموالجدير بالذكر أن الشمول المالي أصبح منذ فترة مركزاً 

 50ذت كما اتخ واستراتيجياتها،الشمول المالي واعتبرته من األهداف الرئيسية في خططها  143ات من إجمالي قتصادالا

ذلك، ركزت العديد من المنظمات الدولية  على. عالوة (Demirguc-Kunt et al., 2014) دولة خطوات فعالة لتحقيقه

قضية الشمول المالي؛ حيث وضع صندوق النقد الدولي عدة شروط ومعايير  علىمثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

والعنصرية. فالصندوق يحدد  لمنح قروضاً لإلصالح الهيكلي ومنها الشمول المالي وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز

الدعم تحقيقه عند كل مرحلة مراجعة، وفي حال عدم الوصول إليه ال يتم منح  علىهدفاً معيناً يجب علي الدولة الحاصلة 
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كما تشير الدراسات والتجارب إلى أن معالجة الفجوة بين الجنسين في للدولة المعنية.  الفنيةالمزيد من الشرائح أو المساعدة 

يترتب عليها عدة آثار إيجابية ويتمثل أهمها في: زيادة معدالت االدخار واالستثمار  مل مع النظام المالي الرسميالتعا

 وخفض المخاطر والتكاليف المالية وتيسير فرص عمل جديدة.

ي امتالك ن الفجوة بين الجنسين فأوى الشمول المالي بشكل عام، إال وعلى الرغم من التقدم الملحوظ فيما يتعلق بمست

وتشير أحدث  ،% للنساء65% من الحسابات في مقابل 72الحسابات المصرفية الزالت موجودة، فيمتلك الرجال نسبة 

% من 80% من العمالء، 65مستوى العالم يمثلون  علىدولة إلى أن الرجال  18استناداَ إلى  2018في عام الدراسات 

 Global(. وتوضح بيانات البنك الدولي 2018العالمي للمرأة، التحالف المصرفي الودائع )% من 75حجم القروض و

Findex 2017  مؤسسة التمويل الدولية شير وت ،% من السيدات عالمياً ال يملكن حسابات مصرفية35أنIFC  80أن %

تكامل من السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال يمتلكن مصادر التمويل الالزمة وال يتم خدماتهن بشكل م

% من السيدات عن عدم رضاهن عن الخدمات المصرفية المتاحة وفقاً لتقرير 73من جانب المؤسسات المالية. كما أعربت 

 .2018التحالف المصرفي العالمي للمرأة لعام 

ت العزيز معدبشكل كبير للتوسع في خدمة المرأة وتفالفرصة متاحة  ،وفيما يتعلق بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

% فقط من السيدات 35ب % فقط من الرجال لحسابات مقارنة 52 امتالك إلىالشمول المالي. فتشير بيانات البنك الدولي 

ً الفرصة جتضح ت. واألخرىمقارنة بكافة المناطق  وتعد تلك الفجوة األكبر % من الرجال 86أيضاً في استعداد وقدرة  ليا

 علىعالوة  .ة مما يسهل استهدافهم ودمجهم من خالل الخدمات اإللكترونيةهواتف محمول امتالك على من السيدات %75و

مليون شخص بالغ بتلقي وإرسال تحويالت العاملين بالخارج من خالل القنوات غير الرسمية  20عن  دما يزيذلك، يقوم 

نطقة الشرق األوسط األقل واستخدام الخدمات المالية في م إلى. وبشكل عام، تعد نسبة الوصول ماليين منهم في مصر( 7)

وبالطبع يتطلب تعزيز الشمول المالي للمرأة وجود نظام مالي ومصرفي أكثر شموالً وبيئة تنظيمية  مستوي العالم كله. على

جانبي  علىوتشريعية تقر سياسات داعمة للمرأة والفئات المهمشة، وذلك لمعالجة أوجه القصور والعقبات التي تواجه المرأة 

 طلب. العرض وال

فيما يتعلق بدمج المرأة في القطاع المالي الرسمي. وإيماناً بأهمية العالقة بين البنوك  اً جوهري اً وبشكل عام، تلعب البنوك دور
 التساؤالت التالية: اإلشكالية البحثيةوإداراتها من ناحية والسيدات بمختلف خلفياتهن من ناحية أخري تتناول 

 ؟ألداء العام للبنكا ج ايجابية فيات داعمة للمرأة إلى تحقيق نتائاستراتيجي البنك تبني ؤديهل ي •

 جه البنوك لزيادة نسبة العمالء من السيدات استغالل لفرصة ضائعة أم توجه مرتفع المخاطر؟هل يعتبر تو •

كيف من الممكن أن تستفيد البنوك المصرية من التجارب الرائدة والناجحة للبنوك التي استهدفت "المرأة"  •

 كل أساسي؟ بش

دراسة تأثير استهداف البنوك التجارية لسياسات واستراتيجيات داعمة لتحقيق الشمول المالي للمرأة  إلىيهدف البحث 

لمتطلبات  اً ل طرح مبادرات وخدمات مصممة خصيصبشكل أساسي كفئة سوقية هامة ومهمشة؛ وذلك من خال

تم ذلك من خالل استعراض نتائج وتأثير المبادرات واحتياجات السيدات في الدولة المتواجد بها البنك. وي

السيدات ومشاريعهن من ناحية أخري. وقد  وعلىأداء ومكانة البنوك من ناحية  علىالموجهة للمرأة  واالستراتيجيات

نماذج لبنوك تجارية رائدة في دعم المرأة في ثالث دول عربية بمنطقة الشرق  علىاخترنا في الدراسة أن نركز 

. هذا ويتم تسليط الضوء BLC للتجارة اللبنانيباألردن، البنك  االتحادوشمال أفريقيا وهم بنك فلسطين، بنك  األوسط

في الدراسة إلى  ويرجع اختيار تلك البنوك دور البنوك المركزية في تلك الدول لدعم الشمول المالي للمرأة. على

عضويتهم في  إلىيز الشمول المالي للمرأة، هذا باإلضافة من أفضل الممارسات الدولية في المنطقة في تعز اعتبارهم

وكان يسمي سابقا "التحالف المصرفي العالمي  ”Financial Alliance For Women“"التحالف المالي للمرأة" 

التحالف من أكبر الكيانات العالمية الداعمة . ويعد هذا ”Global Banking Alliance For Women“ للمرأة

أما فيما يتعلق وهو ممول من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.  2000ي للمرأة منذ عام للشمول المال

عام  حتى)بداية قياس مؤشر الشمول المالي عالمياً ورسمياً(  2011باإلطار الزمني للدراسة فهو يقع في الفترة بين 

2019. 
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 اتالمستویمختلف  علىأوالً: أھمیة الشمول المالي للمرأة 

المالي، فمن الصعب تحقیق استقرار مالي لنظام یتضمن  واالستقرارأثبتت الدراسات وجود عالقة وثیقة بین الشمول المالي 
الرسمي خاصة وإن كانت تلك الفئة المھمشة ھي النساء الالتي یمثلن نصف السكان  االقتصادشرائح من السكان مستبعدة من 

 الم. مستوي الع علىفي أغلب الدول 

اقتصاد أي دولة. فتبني إطار  علىالرسمي شيء فعال األثر  االقتصادیعتبر دمج المرأة في إطار  مستوي االقتصاد، على
ً  علىمؤسسي فعال یدعم الشمول المالي للمرأة ویقضي  ً وإیجابیا لنظرة دول العالم  كافة أشكال التمییز یعد مؤشراً قویا

مما یعزز من الثقة في االقتصاد في األسواق العالمیة. األمر الذي یزید من فرص الدولة  والمنظمات الدولیة للدولة المعنیة،
مساعدات ودعم مالي وفني  على الكبرى للحصولفي الدخول في شراكات وتوقیع اتفاقیات مع المنظمات والكیانات الدولیة 

االجتماعیة والسیاسیة بشكل عام. كما أن و االقتصادیةمن الظروف  نمما یحسفي مختلف المجاالت والقضایا الحیویة، 
حد سواء في أي قطاع من قطاعات االقتصاد یدعم رائدات األعمال، یعزز من  علىإتاحة فرص متساویة للرجال والنساء 

 واإلنتاجیة لتحقیق المزید من المشاركة االیجابیة في االقتصاد. االبتكاریةقدراتھن 

تمثل المرأة فرصة كبیرة أمامھم، فالنساء یتحكمن في نسبة كبیرة من الثروات،  مستوي المؤسسات المالیة والبنوك، على
كما أن السلوك المالي للمرأة  .ھالكیة% من القرارات الشرائیة واالست80وتؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر فیما یزید عن 

ت لدیھن والء للبنك والعاملین یجعلھا جذابة للبنوك؛ فالنساء تدخر وتقترض بحكمة وحرص شدید وھن عمیالت مخلصا
مشروع  امتالكأو تحت إدارتھن في حال  نالعاملین معھ علىون أفراد عائلتھ علىكما أن السیدات لھن تأثیر كبیر  بداخلھ.

   بالبدء بالتعامل مع البنوك وفتح حسابات مصرفیة. نمن بحث وتشجیع من حولھصغیر، ویق

، باإلضافة إلى 2016ملیون سیدة في عام  163روعات بمعدل متزاید وصل ل وتبدأ السیدات العدید من األعمال والمش
وتشیر الدراسات إلى ). 2018ملیون من المشروعات القائمة بالفعل فیما قبل (التحالف المصرفي العالمي للمرأة،  111

ً على االدخار بشكل آمن ومن خالل أط ر رسمیة في حال وجود أن الفئات األكثر فقراً من النساء تعتبر األكثر حرصا
 معدالت فائدة جذابة، إجراءات مرنة ومیسرة وتسھیالت مالیة.

الخدمات المالیة المختلفة في تعزیز  علىیساعد دعم الشمول المالي للمرأة وتعزیز حصولھا أما عن األثر االجتماعي، 
تساھم إتاحة فرص متساویة للرجال والنساء القدرات االدخاریة للسیدات وخلق قنوات آمنة لالحتفاظ باألموال واألصول. كما 

التمویل والقروض إلي دعم رائدات األعمال والسیدات أصحاب المشاریع المتناھیة الصغر خاصة في  علىفي الحصول 
معدالت الفقر المرتفعة، یتیح مزید من فرص العمل للسیدات  علىالمناطق الریفیة النائیة. األمر الذي من شأنھ أن یقضي 

 مستوي معیشتھن.  لتحسین

 والقوانین الدولیة االتفاقیات: ثانیاُ: االھتمام العالمي بقضیة المساواة والشمول المالي للمرأة

 األھداف اإلنمائیة لأللفیة وأھداف التنمیة المستدامة :2015لتنمیة لما بعد عام لخطة األمم المتحدة  -1

، تضمنت األھداف وعلي القطاع المصرفي والمالي االقتصادیةیة التنم علىللمرأة  االقتصادينظراً لألثر الھام للتمكین 
 .(Chibba, 2009) أساسي ومحورياإلنمائیة لأللفیة قضیة تمكین المرأة وتحقیق المساواة بین الجنسین كھدف 

ال أن إإلزامیة،  تبراألھداف اإلنمائیة لأللفیة وأھداف التنمیة المستدامة المعلنة من قبل األمم المتحدة ال تعالرغم من أن  على
 Claessens and) وسیاساتھاكدلیل توجیھي خالل صیاغة وتنفیذ استراتیجیاتھا  االعتبارالعدید من الدول تأخذھا بعین 

Feijen, 2007) لمرأة باعتباره أحد أھم الركائز التي تساعد في لالتوجھ نحو تحقیق الشمول المالي . األمر الذي یوضح
ن مع القطاع المصرفي الرسمي وركیزة ھامة للوصل للتخصیص األمثل للموارد في االقتصاد. كما زیادة قاعدة المتعاملی

الجزء ا�ول
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مما أن وضع أهداف األمم المتحدة في االعتبار يساعد الحكومات في صياغة أهداف محددة قابلة للقياس والتقييم والمراجعة 

الدعم  علىالذي يتيح المزيد من الفرص للحصول األمر  . (Feyen, 2007) يالصعيد العالم على اقياتهامصدمن  زيعز

تبادل تجاري  تايواتفاقالمالي والفني الالزم من المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدخول في صفقات 

 األوروبي.  كاالتحادمع القوي االقتصادية القوية 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  -2

The Convention of Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW) 

كافة أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حقوق متساوية لها. وتعرف أيضاً  علىالقضاء  إلىأو المعاهدة  االتفاقيةتهدف هذه 

 & .Khanna Pعليه )يقه في البلدان التي صدقت الحقوق اإلنسانية للمرأة، ويتم تطب النتهاكبالقانون الدولي المناهض 

Kimmel Z, 2016). 

علي الحق المطلق للسيدات في أي بلد في التمتع بحقوق متساوية  االتفاقيةمن  13وفيما يتعلق بالشمول المالي، تنص المادة 

أة الريفية والمرأة في ضرورة المساواة بين المر على 14االئتمان المصرفي. كما تنص المادة  علىتيسر لهن الحصول 

من الخدمات،  اوغيره واالبتكارالعمل وتنظيم المشاريع واالستثمار  علىالمناطق الحضرية فيما يتعلق بفرص الحصول 

 متساوية بالرجل في الحضر.ق تمتع المرأة بحقو االعتبارأخذاً في 

، والوثائق بع المعني بالمرأةر العالمي الرا، والوثائق الختامية للمؤتم(1995عمل بكين )اهج إعالن ومن -3

( 2010) 15بكين +  (،2005) 10بكين +  (،2000) 5الختامية المرتبطة باجتماعات المتابعة بكين + 

  (2015)20وبكين +

ي كافة الحقوق ضرورة التنسيق بين األطراف المعنية المختلفة لتحقيق المساواة بين الجنسين ف على االتفاقيةتستند هذه 

أن تتمتع المرأة بالحق في  ، ينبغياالقتصادية. من الناحية (United Nations, 1995) سية والمدنيةالسياو االقتصادية

تعبير أدق أن تكون المرأة قادرة علي طلب التمويل والحصول عليه. بالمختلفة،  االقتصاديةع األنشطة الوصول والتعامل م

دائماً حقوق المرأة عند صياغة كافة القوانين والسياسات ذات ضرورة أن يأخذ صانعوا القرار في االعتبار  علىعالوة 

ضرورة إدراج المرأة  على. كما أكدت تلك الوثائق (UN Women, 1995) الطابع االقتصادي: مالية، نقدية أو تجارية

 .(UN Women, 2015) في النظام الضريبي الرسمي وإتاحة لها مزيد من الفرص لتقلد المناصب اإلدارية أسوة بالرجال

 ( بشأن المرأة والسالم واألمن2000) 1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  -4

 Economic بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا 2000أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قراًرا في عام 

Commission for Africa (ECA) حقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة ، والذي دعا بموجبه إلى الحفاظ على ال

ويرجع  . (United Nations, December 1996)سواء تعلق األمر بالملكية، التعليم، الصحة أو األمان االقتصادي

كونها  إلىالرغم من إثبات العديد من الدراسات  علىحقيقة أن قدرات المرأة تعتبر مقيدة وغير مستغلة بشكل أمثل  إلىذلك 

ك، دعا مجلس األمن في قراره لتحقيق المساواة بين الجنسين في األمور لجية عندما يتوفر لها المناخ المناسب. ولذأكثر إنتا

 ، صنع القرار وصياغة القوانين والمشاركة الفعالة في االقتصاد بشكل عام. الموارد علىالمتعلقة بالحصول 

السالم وحل النزاعات.  تحقيقعد من العوامل األساسية في يادياً وقد أقر مجلس األمن أن حماية حقوق المرأة وتمكينها اقتص

 إلىفي بناء السالم والوصول  اتخاذ القرار دعندما تشارك في المفاوضات ومقاع اإلسهامات الحيوية للمرأة علىكما أكد 

للسيدات في هذا جتمع المدني علي تقديم الفرص موضع أفضل. وقد شجع المجلس الدول األعضاء والجهات المانحة وال

كافة األصعدة يعزز  علىالمرأة  أن تمكين إلى (Heyzer, 2005)وتشير دراسة  .(United Nations, 1976) الشأن

 ات أكثر استقراراً وشمولية.اسسي إلىمن الوصول 

 



  

 
 

8 

 : Denarauإعالن مايا وخطة عمل  -5

Maya Declaration and the Denarau Action Plan  

كما  العالمي للسياسات في ريفيرا مايا المكسيك، المنتدىفي  2011عالن مايا عام إ للشمول الماليالتحالف الدولي  أطلق

ويضم اإلعالن  2018في عام  Maya Declaration أخر تعديل إلعالن مايا إجراء ليتمعدة نقاشات  أجري التحالف

 Alliance for Financial) مصردولة متقدمة ونامية ومن ضمنهم  92مؤسسة وجهة رقابية ومالية من  107

Inclusion, 2018) الدور الفعال للشمول المالي لتحسين مستوي المعيشة في البالد وتعزيز  على. ويركز هذا اإلعالن

 ومن خالل هذا اإلعالن تلتزم الدول المشاركة بالتالي: االقتصاديالنمو 

 إدراج سياسات الشمول المالي في إطار السياسة النقدية -

المالي، النزاهة المالية بدون أي شكل  االستقرارتحقيق الشمول المالي،  علىرقابية قادرة  وجود جهة -

النوع أو أي شكل من أشكال التمييز مع التركيز بشكل كبير  الجنسية،اللون،  علىمن أشكال التمييز بناء 

 دعم المرأة على

 تقوية ودعم إطار الحماية المالية للمستهلك -

 اهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مادياً وفنياً تنمدعم المشروعات ال -

والتي تلزم  2016عام  Denarauمعالجة الفجوة بين الجنسين في النظام المالي، تم صياغة خطة عمل  علىوللعمل 

  (Alliance for Financial Inclusion, 2018) بالتاليالمشاركين 

 اإلفصاح عن معلومات عن حجم الفجوة بين الجنسين -

مول المالي للمرأة من منظور االقتصاد الجزئي بتعزيز النمو االقتصادي بشكل إيجابي على المستوى ربط الش -

 االقتصادي الكلي

 االستبعاد، مما سيساعد في تغطية المناطق الريفية التي تعاني من ل الرقمي لمقدمي الخدمات الماليةتشجيع التحو -

 المالي

 على أوجه القصور وتقييم التقدم المحقق تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس للقضاء -

على وضع سياسات خاصة بالنساء تشجع على الموافقة على "طلب الحصول على التحالف  تحفيز جميع أعضاء -

 سلع أو خدمات مصممة حسب تفضيالت واحتياجات النساء " وتوفيرالتمويل

ً ثا  لمرأةواجه تحقيق الشمول المالي لأبرز العوائق والتحديات التي ت: لثا

الرغم من الجهود المبذولة لدعم الشمول المالي للمرأة، الزالت المرأة تواجه العديد من العوائق التي تحول دون  على

العوائق إلى أربعة أنواع وهم: العوائق في جانب  تصنيف تلكوصولها للقطاع المالي الرسمي. وفي هذا الشأن، قد تم 

 Alliance) االجتماعيةالمرتبطة باإلطار التشريعي والبنية التحتية والعوائق  عوائق في جانب العرض، العوائقالالطلب، 

for Financial Inclusion, 2019; Ghebrial, 2019).   

ف اإلمكانيات وغياب عالتمويل بسبب ض علىكانية الحصول إم ويتمثل أهمها في محدودية :جانب الطلب علىالعوائق : أوالً 

غير مستقلة مادياً أو ليست لديها المعلومات الكافية عن المنتجات المرأة يعني ذلك إما أن تكون الوعي والثقافة المالية؛ و

هذا باإلضافة إلى العائق الجغرافي، إذا كانت تعيش المرأة في . عليها من تطورات أطري وماوالخدمات الرسمية المتاحة 

وفي العديد . بالخدمات اإللكترونية مغطاةة الرسمية وغير منطقة ريفية نائية غير مخدومة بفروع ومكاتب المؤسسات المالي

 علىكالهاتف المحمول وقد تعتمد فقط  االتصالمن الحاالت في المناطق األكثر فقراً، ال تمتلك المرأة أي وسيلة من وسائل 

 .للهاتف أحد أفراد عائلتها من الرجال األب أو الزوج أو األخ امتالك

 ً استهداف في عدم اعتبار المؤسسات المالية كالبنوك وتتمثل أهم العوائق في هذا الجانب : العرضجانب  علىالعوائق : ثانيا

النظر  هةوفقاً لوجالنساء فرصة للحصول علي حصة سوقية أكبر بل اعتباره استثمار عالي المخاطر، ولتجنب المخاطر فئة 

ي حاالت أخري تقوم البنوك بدعم المرأة بدافع المشاركة التقليدية تلك تنخفض نسبة االستثمارات الموجهة لفئة السيدات. وف
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سات عزوف البنوك عن اوتفسر العديد من الدر أن استهدافها قد يكون مربح بالنسبة للبنك. اعتبارفقط دون  االجتماعية

ف عدد السكان المرأة لنصل يتمثكما أن والمخاطر المصاحبة لها.  ماستثماراتهتمويل السيدات بغياب الوعي لديهم بطبيعة 

ً يجعل في أغلب البالد،  ً وفقا ومتطلبات المرأة وعدم الوعي  الحتياجاتمن عدم تصميم منتجات وخدمات معدة خصيصا

 كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية. على، هدر لفرصة كبيرة االحتياجاتك لبت

نظيمية رسمية من خالل العديد من القوانين والتشريعات تواجه النساء قيوداً تثالثاً: العوائق المتعلقة باإلطار التشريعي: 

التي في حال عدم مراجعتها وتطويرها باستمرار تتسبب في هدر حقوق السيدات في العديد من القضايا. فوجود إطار 

في تعقد  ذلك وقد يتمثل .يعيق بشكل كبير دمج الفئات المهمشة والمرأة في القطاع الرسميتشريعي معقد وغير مرن 

"اعرف عميلك"  سبيل المثال تعقد إجراءات علىالخدمات والمنتجات المالية  علىتكلفة الحصول  وارتفاعإجراءات 

التمويل مع عدم الشفافية  علىوطلب ضمانات تعجيزية للحصول  "الحماية من غسل األموال وتمويل اإلرهاب" ومتطلبات

أن ضعف البنية التحتية التكنولوجيا وأنظمة األمان  علىعالوة في بعض األحيان وضعف إطار الحماية المالية للمستهلك. 

استئثار البنوك التي ال تمتلك فروع في كل المناطق  إلىالمالي للمرأة. هذا باإلضافة  ولالمرتبطة بها يعيق أيضاً تحقيق الشم

 المالية والوكالء وغيرهم.من الخدمات بدون إشراك طرف ثالث كشركات التكنولوجيا  المثال للعديدسبيل  علىالريفية 

تلك  بالرجعية مثلفي ثقافة بعض المجتمعات الزالت تتسم  االجتماعيةتوجد العديد من العوائق : االجتماعيةرابعاً: العوائق 

مشروع صغير أو  امتالكالتي تتيح فرص التعليم للرجال أكثر من السيدات، تحرم السيدات من العمل خارج المنزل أو 

األحيان الكثير من األعباء والمسؤوليات العائلية مما يجعل  أغلبحمل المرأة في ت إلىهذا باإلضافة و  ل.هاتف محمو حتى

انخفاض مستوي التعليم وزيادة المخاطر الصحية )قد ينتج ذلك  عالوة علي،التنقل محدودة.  علىوقتها محدود وقدرتها 

كما أن السيدات عادة ما تضحي  (،الحمل والوالدة وبعدها عدم تلقي الرعاية الصحية الضرورية خاصة في أوقات نتيجة

  .بصحتها وراحتها في سبيل صحة وراحة باقي أفراد األسرة
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 ة في تحقیق الشمول المالي للمرأةأوالً: دور البنوك التجاری

ً جوھری اً بشكل عام، تلعب البنوك دور لرسمي. فقد تزاید عالمیاً عدد البنوك التي فیما یتعلق بدمج المرأة في القطاع المالي ا ا
تعتبر "المرأة" فئة مستقلة وتأخذھا في عین االعتبار عند صیاغة استراتیجیاتھا وأھدافھا. وتشیر البیانات إلى تبني ما یقرب 

یعتبر  سبیل المثال، وعلى .بنك عالمیاً الستراتیجیات وخدمات تمت صیاغتھا خصیصاً وفقاً الحتیاجات السیدات 90من 
یخدم و ؛للمرأة ةالتي قامت بتكوین فریق عمل ووحدة متخصص علي مستوي العالمبنك وستباك األسترالي من أول البنوك 

ملیار دوالر أمریكي لتصل مدخرات  47مالیین سیدة من العمیالت بإقراض قیمتھ  أربعة 2018 وفقاً لبیانات عام البنك
 علىانعكست استراتیجیة البنك كما . )2018ة، أالف المصرفي العالمي للمرملیار دوالر (التح 41السیدات في البنك ل

كما ازداد عدد السیدات في المناصب  ،% من إجمالي العاملین60رأة نسبة تكوین القوة العاملة داخل البنك؛ حیث تمثل الم
. وتعتبر )2018ة، أللمرالتحالف المصرفي العالمي ( 2017% في نھایة عام 52 إلى 2013% في عام 42القیادیة من 

المركز األول في  علىالبنك تجربة ھذا البنك من أفضل الممارسات العالمیة الداعمة للمرأة وفقاً للبنك الدولي، كما حصل 
 .2014في عام  االقتصادي العالمي بدافوس المنتدىمستوي العالم" في  علىمؤسسة مستدامة  100جائزة أفضل " 

مات المالیة التكنولوجیة المجال لتقدیم حزمة من الخدمات المتنوعة من خالل قنوات وآلیات تفتح الخدذلك،  علىعالوة 
مرنة ومبتكرة تخدم بشكل فعال الفئات المستبعدة مالیاً أو الفئات المدمجة والتي ال تتعامل مع مختلف المنتجات والخدمات 

لنوع من الخدمات من شأنھ وأن یساھم بفاعلیة في . فالتوسع في نشر ھذا اUnderserved Clientsالتي یقدمھا البنك 
 طرح المزید من الحلول التي تفي باالحتیاجات المالیة للسیدات. 

ربحیة قطاع السیدات  إلىتشیر عدة عوامل بتحلیل مؤسسة التمویل الدولیة  ومن أھمھا منظمات دولیةعدة  قد قامتو
 ویتمثل أھمھا في:  بالنسبة للبنوك

 من خالل استھداف المرأة والمشروعات المملوكة لھا وقیة للبنكزیادة الحصة الس -
لبنك الذي تتعامل معھ إذا كانت راضیة عن الخدمة المقدمة وتفضل بناء عالقة طویلة لتتمیز المرأة بالوالء  الوالء: -

 األمد مع البنك
 زداد بمعدل أسرعتك فالسیدات تدخر أكثر من الرجال وودائعھم بالبن لدي النساء: االدخارزیادة معدالت  -
تنخفض نسبة عدم السداد والقروض المتعثرة عندما یستھدف البنك المزید من النساء نظراً  نسبة أقل من المخاطر: -

 بمواعید السداد االلتزام علىصاً ألن السیدات أكثر وعیاً بمخاطر اإلقراض وأكثر حر
بنك والتعامل مع خدماتھ أسرتھا علي فتح حسابات بال قد تشجع المرأة أفراد أفراد األسرة: علىتأثیر المرأة القوي  -

 ومنتجاتھ

لى عوامل لربحیة قطاع بین دراسات تشیر إ بین توجھات تعزف عن تمویل السیدات خوفاً من زیادة نسبة المخاطر وما وما
ة الفعلیة لبعض تناول ھذا الموضوع من خالل تحلیل بعض التجارب العملی إلىلبنوك، تسعي الدراسة السیدات بالنسبة ل

ت اقتصادالب لبنوك تجاریة في بعض اتستعرض الدراسة تجار ،في الجزء التاليو  .ةنوك التجاریة الداعمة لسوق المرأالب
 . في فلسطین واألردن ولبنان النامیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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ل المالي للمرأة ببعض الدول العربية في منطقة الشرق لشمولاذج من البنوك التجارية الداعمة حالة: نم ثانياً: دراسة

 األوسط وشمال أفريقيا: فلسطين، األردن، لبنان:

 التجربة األولي: بنك فلسطين:

التقدير الدولي من جانب التحالف الدولي للشمول  علىإن جهود سلطة النقد الفلسطينية في مجال الشمول المالي حازت 

الوطنية للشمول المالي لفلسطين  لالستراتيجيةوإعدادهم  Maya Declarationاقية مايا باتف اللتزامهاالمالي نظراً 

2018-2025 . 

استبعاد نسبة كبيرة من الفلسطينيين  إلىوالسياسية أدت  االقتصاديةالرغم من تلك الجهود، إال أن العديد من العوامل  وعلى

ن المدرجين رسمياً في القطاع المالي الرسمي يمتلكون حسابات % م60من القطاع المالي الرسمي. وتجدر اإلشارة إلى أن 

ومن أهم العوامل المتسببة في  .% فقط يستفيدون من خدمات التأمين8االئتمان و على% فقط يحصلون 10ومصرفية 

 البطالة نسبة %41.7انخفاض مستوي الشمول المالي في فلسطين بجانب القيود السياسية، ارتفاع معدالت الفقر والبطالة )

تكلفة عملية تجميع البيانات. تلك العوامل يترتب عليها  ارتفاعفي قطاع غزة(، انخفاض مستوي الوعي والتثقيف المالي، 

المزيد من العوائق أمام نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لمحدودية اإلمكانيات المالية وعدم إمكانية التوسع 

 ) Unitedالقروض علىة للحصول بتوفير الضمانات المطلو على دعدم قدرة األفرا لىإفي رأس المال، باإلضافة 

Agency, 2016)Nations Relief and Works . 

% فقط من السيدات في فلسطين مدرجات في القطاع 15.4أن  إلىأما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تجدر اإلشارة 

ومن أهم العوائق المتسببة في  .%26.7 تقدر بفجوة بين الجنسين  ثلا يممم من الرجال% 42المالي الرسمي مقارنة ب 

وندرة الفجوة بين الجنسين في فلسطين بجانب العوائق المشار اليها عدم وجود بيانات مجمعة ومصنفة حسب النوع  اتساع

تواجد فيها فروع للبنوك أو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وغياب تلك الخدمات في المناطق التي ال ت مقدمي

 لمؤسسات المالية الرسمية.ل

زيادة نسبة الشمول  المالي مستهدفةالوطنية للشمول  االستراتيجيةتلك العقبات، تبنت الدولة رؤية من خالل  علىوللتغلب 

صياغة خطة عمل وقد تم  .للخدمات المالية واالستخدامجودة ثالثة دعائم وهم: اإلتاحة، ال على% مركزة 50المالي إلى 

 علىبالتنسيق بين العديد من الجهات وتحت إشراف البنك الدولي والتحالف الدولي للشمول المالي بناءاً  االستراتيجية

 :المحاور التالية علىرتكز يمؤشرات تقييم قابلة للقياس وإطار عام محدد 

 صياغة إطار قانوني للشمول المالي للمرأة وللحماية المالية للمستهلك -

لتوسع في استفادة الفئات المستبعدة مثل المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة من المنتجات والخدمات المالية ا -
 تلك الفئات الحتياجاتالمتاحة، وتصميم المنتجات وفقاً 

 االجتماعيتجميع البيانات مصنفة حسب النوع  علىالعمل  -

  متابعة وتحليل وتقييم األداء العام للقطاع المالي الرسمي -

تحقيق أهداف الشمول المالي للمرأة في فلسطين نقدم في الجزء التالي تجربة  مالرغم من وجود العديد من العوائق أما وعلى

 .من أنجح تجارب البنوك التجارية العربية في دعم المرأة وهو "بنك فلسطين"

حرصاً على تحقيق المساواة للمرأة بشكل  ةأحد أهم البنوك العربيلعضوية "التحالف المالي للمرأة" وهو  بنك فلسطين انضم

عام سواء كانت المرأة العاملة داخل البنك أو السيدات أصحاب المشاريع خارج البنك. ويقوم البنك بذلك من خالل توفير 

بيئة عمل مالئمة للموظفات خاصة األمهات العامالت من ناحية وتوفير االحتياجات التمويلية والمشورة الفنية لرائدات 

  من ناحية أخرى. األعمال
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والذي يهدف  دارة األعمال "إل"فلسطينية بتصميم برنامج  بنك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدوليةوقد قام 

المنشآت المملوكة من قبل النساء وتحفيز النمو االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويعد هذا البرنامج األول لدعم 

ً من نوعه في فلسطي نة لتلبية احتياجات وفقا لمعايير معي ن، حيث يجمع بين الحصول على المنتجات المالية المصممة خصيصا

المشاريع، وبين الخدمات االستشارية غير المالية، والتي تضم التوجيه والتدريب وتوفير المعلومات اإلدارية  أصحابالنساء 

 خرين.آلعمل لى تطوير أعمالهن وخلق فرص الخاصة لمساعدة النساء عل

مليون دوالر لدعم نمو البنك وتوسيع  75قدمت مؤسسة التمويل الدولية لبنك فلسطين قرضاً مسانداً بقيمة  ،2016وفي عام 

مليون دوالر، إلقراض المشاريع المملوكة من قبل النساء  11.25%منه، أو 15نطاق خدماته، وتخصيص ما ال يقل عن 

 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومع نهاية  من أجل زيادة نسبة الموظفين من اإلناثلتزامن مع الخطوات السابق ذكرها، عمل البنك على مدار سنوات وبا

. ويهدف البنك إليصال نسبة مشاركة اإلناث 2008ي عام ف% 17 ب% مقارنة 35.72غت نسبتهن حوالي بل 2016عام 

 .دارية العليا ومراكز صنع القراراء في المناصب اإل% فضال عن زيادة عدد النس50من القوة العاملة بالبنك إلى 

 فلسطينية إلدارة األعمال، أبرم بنك فلسطين ومؤسسة التمويل الدولية شراكة مع شركة إيبسوس جوأثر برنامولتقييم نتائج 

IPSOS ( فقامت سيدات األعمال .)اية البرنامج تعبئة استبيان للتقييم الذاتي في بدبشركة عالمية للمسوح وأبحاث السوق

وآخر في نهايته وتمت مقارنة نتائج كل من االستقصاءين لتحديد األثر الملموس.  كما عقدت مجموعات نقاش مرّكزة 

ومقابالت مع األشخاص ذوي العالقة لتحديد التغيرات في ممارسات اإلدارة وتحقيق نتائج ايجابية في أداء المشروعات 

 .المستفيدة من المبادرة

جدوى برنامج فلسطينية إلدارة  بإعداد تقرير عن بنك فلسطين يوضح 2017 في عام سسة التمويل الدوليةوقد قامت مؤ

 كالتالي:من ناحية وعلي أداء البنك من ناحية أخري المشاريع المملوكة أو المدارة من طرف رائدات األعمال  علىاألعمال 

 :وتتمثل أهمها في اآلتي ائدات األعمالعلي النساء رآلثار االيجابية قد ترتب علي هذا البرنامج العديد من اف

: ساعد البرنامج على توسيع فرص حصول المشاركات على زيادة فرص وصول المشاركات إلى مصادر التمويل •

المنتجات المالية المختلفة ومنها القروض، حيث استخدمت السيدات حسابات جارية لألعمال. ولم يقتصر األمر 

ائدات األعمال بتشجيع العاملين لديهن من الموظفات والموظفين على فتح حسابات بنكية على ذلك، بل قامت ر

 امتالك جهاز محمول بحجم اليد يقبل الدفع ببطاقات الخصم واالئتمان. علىوالتعامل بالبطاقات المختلفة، عالوة 

مهارات اإلدارية لرائدات ساهم البرنامج في تطوير التطوير المهارات اإلدارية وتعزيز الثقة في القدرات:  •

األعمال، األمر الذي انعكس باإليجاب على إدارتهن للحسابات واألمور المالية ومكنهن من تحقيق المزيد من 

 اعتقادات السيدات عن قدراتهن على إدارة أعمالهن بنجاح. كل تلك األمور ساهمت في تغيير اإليرادات واألرباح. 

أكدت الخريجات أن البرنامج ساعدهن في الوصول إلى عمالء جدد، ء: توسيع شبكة األعمال وقاعدة العمال •

 .عميالً جديدا 37بمتوسط 

ضاعفت المشاركات إيراداتهن وأرباحهن، واتخذن خطوات  والمساهمة في االقتصاد الفلسطيني: لنمو األعما •

منشآتهن ومشاريعهن لتسجيل أعمالهن رسميا، وأوجدن فرص عمل جديدة. وارتفع عدد الموظفين العاملين في 

 موظفة. 176ليصل إلى  % 31موظفا وارتفع عدد الموظفات بنسبة  223ليصل إلى  % 28بنسبة 
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 أما فيما يتعلق بأثر البرنامج على أداء بنك فلسطين نفسه فيمكن حصر النقاط التالية:

  المالية: والخدمات زيادة مبيعات بنك فلسطين من المنتجات •

خفيف الفجوات التمويلية من خالل تعريف السيدات بمختلف المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ساعد البرنامج على ت

%من المشاركات على قروض  47اإلقراض. وقد حصلت  لهن وخاصة برامج اإلقراض وتيسيرلمساعدتهن على إدارة أموا

منشآت الصغيرة والمتوسطة بضمانات من قروض لل القروضوتفاوتت أنواع دوالرا.  51.398بلغ متوسط حجمها جديدة، 

ي أللى النساء ممن ليس لديهن ملكية إلى قروض بدون ضمانات والذي تم إعدادها خصيصاً لتخفيف القيود المفروضة ع

% الحسابات الجارية ألعمالهن 70 من بما يقار ساء خدمة قبول البطاقات، ويستخدم%من الن 10وتستخدم من الضمانات. 

كما امتدت فوائد البرنامج لتصل أيضا إلى العاملين داخل المشاريع خصية، كما كان دارجا في السابق. الش بدال من حساباتهن

ضعفا في عدد حسابات العاملين المفتوحة منذ  13المملوكة لرائدات األعمال المشاركات في البرنامج، مع زيادة مقدارها 

 .بداية البرنامج

  ارية للبنك:تعزيز القيمة المعنوية للعالمة التج •

قد نجح البنك في تحسين صورته ورأي السيدات في منتجاته وخدماته وفي نظراتهن عن التعامل مع البنوك بشكل عام، 

االيجابي في التعامل مع  نورأيه نل المتعامالت مع البنك عن تجربتهاحيث أكدت الموظفات داخل البنك ورائدات األعم

 البنك.

اإلعالم العالمية لجهود بنك فلسطين في تحسين الفرص  ووسائلدولي من جانب المنظمات الدولية هذا باإلضافة إلى التقدير ال

وموقع Financial Times االقتصادية للمرأة ومن أبرز تلك الجهات: التحالف المصرفي العالمي للمرأة، صحيفة 

Forbes .اإللكتروني    

 فها في تحقيق المزيد من األرباح:حسين نظرة موظفي البنك للمرأة كعميلة يساهم استهدات •

اعتبارهن من أفضل و نظر الموظفين والمديرين في السيدات كعمالء هةوبعد تلك التجربة الناجحة بشكل كبير، تغيرت وج 

تغير جوهري في الثقافة العامة داخل البنك خروجا عن اآلراء التقليدية التي ال تعترف بقدرة  علىويدل ذلك  فئات العمالء.

 أة على إدارة المشاريع وسداد القروض وفوائدها. المر

 (2018- 2014(: تطور بيانات بنك فلسطين )1جدول )

2018 2017 2016  2015  2014   

 مليون دوالر أمريكي/صافي األرباح  40  43  53 54 54

 إجمالي الدخل   120.3  136.8  177.5 213.5 223

  ودائع نقدية/دوالر أمريكي   2,062.50  2,242.80  3,143.20 3,768.60 3,735.20

 عدد العمالء         890,768 917,076 942,895
 البيانات المالية –: الموقع الرسمي لبنك فلسطين المصدر

kpis-ial/annualhttps://www.bankofpalestine.com/ar/ir/financ 

https://www.bankofpalestine.com/en/ir/factsheet 

 

 

 

https://www.bankofpalestine.com/ar/ir/financial/annual-kpis
https://www.bankofpalestine.com/en/ir/factsheet
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 (2018 – 2014تطور إجمالي الدخل وصافي األرباح ببنك فلسطين ) : (1,2)شكل 

 

 ةالبيانات المالي –: الموقع الرسمي لبنك فلسطين مصدرال
kpis-https://www.bankofpalestine.com/ar/ir/financial/annual 

https://www.bankofpalestine.com/en/ir/factsheet 

؛ زيادة صافي األرباح وإجمالي الدخل ونسبة الودائع وعدد 2018 – 2014ات المالية السابقة في الفترة البيانوتوضح 

الحصول علي  خالل العمالء. هذا باإلضافة إلى تحسين صورة وسمعة البنك داخلياً بالنسبة للسيدات المتعامالت وعالمياً من

  .أهم المنظمات الدولية المهتمة بالشمول المالي للمرأةالدعم المالي والفني الدولي والتقدير من جانب 

 التجربة الثانية: بنك االتحاد باألردن:

% فقط وهو من أقل المعدالت 16.3% من إجمالي السكان بمعدل توظيف في سوق العمل يبلغ 47تمثل المرأة في األردن 

 .(GIZ, 2017) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

انخفاض إدراج السيدات في األردن مقارنة بالرجال في النظام المالي الرسمي فيما يتعلق  ، إلى2017عام وتشير بيانات 

ومنتجات التأمين.  باالقتراض، مع ازدياد درجة إدراجهن رسمياً فيما يتعلق بالخارج ومنتجات تحويالت العاملين حساباتالب

. وتجدر 2017% للرجال في 37ب  % مقارنة27 إلى 2014% عام 15فقد ازدادت ملكية السيدات للحسابات من 

 .(GIZ, 2017) % فقط عند الرجال8ب % مقارنة 12اإلقراض بنسبة  علىأن السيدات األردنيات حصلن  إلىاإلشارة 

مع تحسن  2017% عام 33إلى  2014% في عام 24تحسن نسب الشمول المالي بشكل نسبي من  إلىوتشير الدراسات 

إجراء المزيد  إلىالتمويل، إال أن البنك المركزي األردني وغيره من المؤسسات الرسمية يسعي  علىفرص حصول المرأة 

 االستراتيجيةمن صياغة  باالنتهاءاألردني وقد قام البنك المركزي  من الجهود لتعزيز مستويات الشمول المالي في البالد.

في عام  Maya Declarationب  االلتزاموأقر  ،2017في نهاية عام  2020-2018وطنية للشمول المالي لألردن ال

 ,CBJ) الرسميفي خفض الفجوة بين الجنسين في التعامل مع القطاع المالي  وأهدافه هالتزامات، وتتمثل أهم 2016

2017). 

ول أ هوو "االتحاد"بنك  ومن أهم البنوك في األردن التي ساهمت بشكل فعال في تعزيز مستويات الشمول المالي للمرأة

وسنعرض في الجزء التالي  بنك في األردن يقدم حلول مصرفية متكاملة للسيدات وهو عضو في التحالف العالمي للمرأة

 .هتمامه بالمرأة بمزيد من التفصيلتجربة البنك وا

ويضع بنك  ،منهم من النساء %29 ؛ألف عميل 120 عن دما يزيالبنوك في األردن ويخدم من أهم  بنك االتحاد يعتبر

يعد بنك االتحاد على قائمة أولوياته المساواة للمرأة سواء كانت موظفة داخل البنك أو عميلة في حاجة للخدمات المالية. و

االتحاد البنك الوحيد في األردن الذي تشغل فيه سيدة منصب المدير التنفيذي، وتمثل في تشكيله اإلداري السيدات نسبة 

)التحالف المصرفي العالمي للمرأة،  المتوسطة يةواإلشراف% من المناصب اإلدارية 30% من المناصب القيادية العليا و21

سنوات حيث لم تتعدي نسب  5. وهذه المؤشرات االيجابية المرتبطة بملف المرأة لم تكن بهذا المستوي الجيد قبل (2018
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 .مالء% فقط من إجمالي الع10ت % ونسبة العمالء من السيدات كان20مشاركة المرأة في المناصب اإلدارية حاجز ال 

مرأة بشكل كبير خاصة جة تبني استراتيجية محددة وبرامج ومبادرات داعمة لليوهذا التطور الملحوظ في المؤشرات جاء نت

 وهو برنامج مخصص للحلول المصرفية للسيدات. "شروق"  برنامجأطلق البنك  ففي هذا العام ،2014في عام 

ته المختلفة وبرنامج شروق حزمة متكاملة من الحلول المصرفية المخصصة للسيدات والتي ويقدم البنك من خالل مبادر

 تتضمن:

سواء كانت موظفة أو طالبة أو ربة منزل مع إمكانية فتح الحساب بمبلغ رمزي  مرأةخصصة للحسابات توفير م -

 دينار أردني فقط 100يساوي 

البنوك وتعجز النساء  لضمانات التقليدية التي تطلبهامنح قروض بشروط سداد واستحقاق مرنة وميسرة وبدون ا -

 عن تقديمها

المهارات الفنية الالزمة لنجاح المشروعات الممولة واتاحة التواصل الفعال مع بالمشورة واإلرشاد  علىالحصول  -

 األردن لتبادل النصائح والخبرات السيدات األكثر نجاحاً وتأثيراً في

رش العمل لتناول الموضوعات الهامة التي تخص المشروعات التجارية المملوكة تنظيم العديد من المحاضرات وو -

 والمدارة من قبل السيدات

أطلق البنك مبادرة جديدة لتشجيع السيدات الالتي تركن العمل بالقطاع المالي والمصرفي بسبب ظروف  ،2017وفي عام  

ع. ويشمل البرنامج مهلة تدريب لمدة ثالثة أشهر للسيدات عائلية أو ضغوطات اجتماعية على العودة مجدداً للعمل بالقطا

 في مختلف اإلدارات بالبنك عالوة على برامج تدريبية تنمي المهارات اإلدارية ومهارات التواصل. 

يقدم البنك دعمه  االتفاقية. وبموجب هذه مع مؤسسة "نهر األردن" 2018عام  اتفاقية شراكة في االتحادكما وقع بنك 

خط إنتاج الحرف اليدوية الخاص بالمؤسسة بالتعاون مع شركة "إيكيا"، لتوفير فرص عمل لسيدات المجتمع لمشروع 

لتوظيف الدعم  "بنك االتحاد" يَُوّجهوبحسب االتفاقية،  .أعوام سيدة خالل ثالثة 400من المحلي، والوصول إلى أكثر 

للمؤسسة، من خالل تغطية رواتبهّن ومنافعهّن من ضمان  سيدات ضمن خط الحرف اليدوية اإلنتاجي التابعال بعض وتدريب

 .اجتماعي وتأمين صّحي ومواصالت، باإلضافة إلى تكاليف دورات التدريب ولمدة عام كامل

 :(2018)التحالف المصرفي العالمي للمرأة،  وتتمثل أبرز نتائج استراتيجية بنك االتحاد الداعمة للمرأة في اآلتي 

 Women’sالمته التجارية باعتباره االختيار األول للنساء كموظفات وكعميالت تعزيز سمعة البنك وع -

employer of choice and bank of choice  التي يسعي البنك بالفعل إليصالهاوهي الرسالة 

% نمو في نسبة النساء من 170، نجاحات كبيرة بزيادة تبلغ 2014حقق برنامج "شروق" الذي تم إطالقه عام  -

 2017ية البرنامج وحتى نهاية عام منذ بداالعمالء 

القي البرنامج المستهدف لعودة الموظفات السابقات إلى العمل مجدداً بالقطاع المالي والمصرفي والذي تم إطالقه  -

 فرصة تدريبية متاحة 20ة تقديم ل استمار 1500عن  دما يزيواسعاً؛ حيث تلقي البنك  إقباال 2017عام 

% من إجمالي القوي العاملة بالبنك مقارنة ب 43ن النساء داخل البنك حيث تمثل المرأة زيادة عدد الموظفات م -

 2014% عام 43ن للعمل مقارنة ب % من إجمالي المتقدمي56% عند بدء برنامج "شروق". كما تمثل 39

من جانب التحالف  2018لعام  ”Outstanding Contributor“لقب "المساهم المميز"  علىحصول البنك  -

 الحلول المصرفية الداعمة للمرأة المصرفي العالمي للمرأة ضمن جوائزه لمقدمي
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 :(Bank Al Etihad, 2017) التاليفيما يتعلق ببعض البيانات المالية للبنك نشير إلى  اأم

% 39.6قدره بمعدل نمو  2017في نهاية عام مليار دينار أردني  3.575ل إجمالي أصول البنك لتصل  ةزياد -

% من نسبة تلك األصول باعتبارها أصول منتجة مولدة للدخل، األمر الذي 87.3نف تص. و2016ة بعام مقارن

 استغالل البنك األمثل لموارده لىإيشير 

 .2016ب مقارنة  2017% في عام 44.8شهدت ودائع العمالء زيادة بمعدل  -

مليار دينار أردني بمعدل  2.173 إلى لتصل 2017زيادة إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية عام  -

 2016% مقارنة بنهاية عام 48.9 لىإنمو يصل 

زيادة في معدالت نمو إجمالي التسهيالت االئتمانية وإجمالي الودائع تتخطي  االتحادحقق بنك  ،2017في عام  -

 ككل حققة في القطاع المصرفي األردنيالنسبة المت

من شأنها  الستراتيجيةفي األردن، يتضح أن اتباع البنك  االتحادبالنظر إلى أداء بنك  هو الحال في بنك فلسطين وبالتالي كما

عليه نتائج  يترتبصب القيادية ادعم تمويل السيدات كعمالء وزيادة عدد الموظفات من السيدات وتعزيز وجودهم في المن

هذا باإلضافة إلى زيادة  ،إليه بمزيد من التقديرمع الدولي إيجابية سواء في المؤشرات المالية في البنك أو في نظرة المجت

  ثقة السيدات في التعامل مع البنك. 

  )BLC Bankالبنك اللبناني للتجارة ) التجربة الثالثة:

لبنان تدعم الشمول المالي بشكل عام، إال أن البنك المركزي وطنية في  استراتيجيةقومية أو  الرغم من عدم وجود خطة على

، كما أنه  Maya Declarationوقد وقع البنك المركزي اللبناني علي إعالن مايا  بذل الجهد في هذه القضية.اللبناني قد 

مؤشرات الخاصة بالمرأة، تصل الفجوة المالية بين للندوق النقد العربي. أما بالنسبة عضو في لجنة الشمول المالي في ص

اإلقراض  على% فيما يتعلق بالحصول 10تصل تلك الفجوة إلى % وهي تعد من أكبر النسب عالمياً، و30الجنسين إلى 

غير الرسمية من خالل األهل والمعارف، ويستخدم  االقتراضالسيدات بشكل كبير من خالل قنوات  القتراضالرسمي نظراً 

 Institute of% فقط )20% من الرجال بطاقات الخصم المباشر وتنخفض تلك النسبة عند السيدات لتصل إلى 46

International Finance, 2016  .) 

وتتمثل أهم العوائق أمام دعم الشمول المالي خاصة للمرأة في لبنان في ضعف البنية التحتية التكنولوجية وعدم التوسع في 

 تكلفة المتاح من تلك الخدمات. وارتفاعالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 

وجود فرصة سانحة أمام القطاع المالي  إلىخالل القنوات غير الرسمية السيدات في لبنان من  اقتراضوتوضح زيادة 

ً BLC Bankللتجارة ستغلها البنك اللبناني االرسمي لمنح المزيد من القروض لهن، تلك الفرصة التي   وهو البنك الذي دائما

 عليات الدولية كأحد أهم البنوك الناجحة في دعم المرأة.ما تتم اإلشادة به في كافة الف

و عضو في التحالف هومن البنوك الرائدة في ملف دعم المرأة في القطاع المالي؛  BLC Bankيعد البنك اللبناني للتجارة 

قة ينضم طمكين المرأة وهو أول بنك في المنللمرأة وهو أول بنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يلتزم بت اليالم

كما قام  الشأن.ة في هذا العديد من الجوائز الدولي علىاز ه مشاركة ايجابية وحويشارك ب ،2011في عام لعضوية التحالف 

عمل فريق العمل بالبنك على قد . و UN Women and UN Global Compactبالتوقيع علي اتفاقية األمم المتحدة

لتصميم المنتجات  مدار سنوات بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية على دراسة احتياجات المشروعات المملوكة للنساء

 والخدمات المالية المناسبة.

والتي تستهدف دعم المرأة اقتصادياً من خالل تيسير الحصول علي  We Initiative، أطلق البنك مبادرة 2012وفي عام 

ال التمويل، التدريب علي إدارة األعمال، االستفادة من الخدمات االستشارية والفنية، وتوسيع العالقات والشبكات في مج

فكار والخبرات بين ألعلي للتواصل االجتماعي وتبادل اومنبر تفامنصة  We initiative.comالعمل. ويعتبر موقع 

ألعمال وتكريمهّن لها المرأة، وعرض تجارب رائدات ا تتعرضالعملية التي ح حلول مناسبة للمشاكل المهنية واالنساء واقتر
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 BLC Bank WIN Awardفضل مشروع مدار من قبل المرأة، ألان ل جائزة مصرفية سنوية في لبنأومن خالل منح 

for Women Entrepreneurs.وذلك تحت اشراف لجنة حكام خاّصة مستقلة ،   

وبجانب فتح المجال أمام رائدات األعمال لالستفادة من الخدمات المالية، اتبع البنك سياسة تستهدف زيادة فرص العمل 

 بما يقرالسيدات بشكل عام كميزة تنافسية في سوق يضم  وعلىفئة رائدات األعمال  علىبنك للسيدات بداخله. وقد اعتمد ال

تحقيق المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة كأحد  على مليون نسمة فقط. وقد اعتمد البنك 4مؤسسة مالية ويخدم  65من 

س مرتبطة بالمرأة ومنها التعيينات، التمثيل في أهدافه وقيمه األساسية. وفي هذا الصدد، تمت صياغة أهداف قابلة للقيا

كما قام البنك بتقديم قروض بال ضمانات لبعض  .قياس درجة رضا العمالءو لف المستويات الوظيفية، المكافآتمخت

 .المشروعات المملوكة للسيدات

ئها من القاصرين بدون الرجوع السبق في لبنان في السماح لألم بفتح حساب مصرفي ألبنا للتجارة اللبناني وقد كان للبنك

 لألب األمر الذي لم يكون مسموح به في السابق.

وقد قام البنك بدراسة مفصلة عن نظرة السيدات للتعامل مع البنوك وسلوكياتهن المالية وقاموا باستخالص عدة معطيات. 

ة مجموعة من الخدمات والحلول العمل علي تلك المعطيات من خالل عدة محاور لصياغ علىوقد قام فريق العمل بالبنك 

 المصرفية المخصصة للسيدات.

 في اآلتي:       We initiativeوتتمثل أبرز نتائج تطبيق مبادرة 

% في المناصب اإلدارية العليا إلى 36% ومن 52% إلى 47ازدياد نسبة العامالت من السيدات داخل البنك من  -

 .(2018ي العالمي للمرأة، )التحالف المصرف2017 – 2012في الفترة بين % 45

 2012لمملوكة للنساء من % في حجم الودائع ا48% في القروض الممنوحة للسيدات وبنسبة 28زيادة بنسبة  -

 .(2018)التحالف المصرفي العالمي للمرأة،  2017 حتى

 االعتراف المحلي واالقليمي والدولي بالدور الرائد للبنك في دعم المرأة اقتصادياً. -

 إلىمليون دوالر أمريكي، ونسبة ودائع تصل  240لبنك بمحفظة قروض تبلغ عميلة ل امرأةألف  31الوصول إلي -

 مليون دوالر أمريكي  903

 % من أرباح البنك 20عن  دما يزي We Initiativeتمثل  -

سيدة من خالل المؤتمرات، برامج التدريب، شبكات األعمال  7000عن  دما يزي عنجح البنك في التفاعل م -

 تلف الخدمات الغير ماليةومخ

ائع وفيما يتعلق بالبيانات المالية للبنك تتضح معدالت النمو المتزايدة في كال من إجمالي األصول، صافي اإلقراض والود

 (.BLC Bank, 2017) 2016 حتى 2008في الفترة بين 
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 قتصادیاوتمكین المرأة ا أوالً: وضع المرأة في مصر وتوجھ الدولة العام لدعم

الوطنیة لتمكین المرأة  االستراتیجیةیوجد في مصر توجھ حكومي ومؤسسي لدعم المرأة، مع وجود خطة قومیة متمثلة في "
 Nazier) واالجتماعیةوالسیاسیة  االقتصادیةمختلف األصعدة  علىتعزیز مكانة المرأة  إلى" والتي تھدف 2030المصریة 

and Ramadan, 2016). 

قضیة الشمول المالي للمرأة وذلك  االھتمام، تتناول أھداف التنمیة المستدامة بمزید من 2030یجیة مصر وفي ضوء استرات
 االحتیاجاتبالتزامن مع المبادرة الحكومیة "تكافل وكرامة" والتي تستھدف الفئات المھمشة من السیدات، كبار السن، ذوي 

ملیون مستفید  7.4شات من خالل البطاقات الذكیة بموجب االخاصة ومن یعیشون تحت خط الفقر، ویتم إمدادھم بالمع
 .)2019 ،الماليدولي للشمول (التحالف ال

ملیون  2.25ل معاش نقدي  2015تكافل وكرامة الذي بدأت فیھ الحكومة المصریة منذ مارس  االجتماعيویوفر البرنامج 
سبیل  علىصول الدعم للفئات األكثر استحقاقاً ات جمھوریة مصر العربیة بشروط معینة لضمان وظأسرة في مختلف محاف

المثال ضرورة إثبات قید األبناء في التعلیم المدرسي أو الجامعي مما یؤكد التوزیع الفعال للدعم المادي في دعم التنمیة 
رجال في حین بلغت نسبة ال% 89الدعم من السیدات بنسبة تصل إلى  على. وجدیر بالذكر أن أغلب الحاصلین ةاالقتصادی

البرید المستحقین من خالل البطاقات الذكیة وماكینات الصراف اآللي للبنوك ومكاتب  علىویتم توزیع المعاش  ،% فقط11
 .)2019(التحالف الدولي للشمول المالي، 

لمرأة تمثل الرغم من أن ا وعلى).  2018% من إجمالي السكان (البنك الدولي،49.44تمثل النساء في مصر نسبة و
 نصف السكان إال أن ھذه النسبة ال تتماثل مع نسب مشاركتھا في سوق العمل أو مع نسب الشمول المالي الخاصة بھا.

% من 49تمثل  2016فوفقاً للمجلس القومي للمرأة عام  ،أما بالنسبة للمرأة الریفیة التي تعاني من التھمیش بشكل كبیر 
% ھي نسبة بطالة المرأة 17.8والزراعي، % من السیدات في مصر في المجال 42.8تعداد سكان الریف، كما تعمل 

% 81.6% و86%، وتصل نسبة األمیة بین الریفیات 3أما متوسط ملكیة األراضي الزراعیة للنساء ال تتعدي ال  ،الریفیة
 نسبة المرأة المعیلة في الریف. 

% في 27.6 إلى 2006% في 23.7سبة بطالة النساء من لسوق لعمل المصري ارتفعت ن االستقصائیةووفقاً للدراسة 
 % من إجمالي22.9. ووفقاُ لبیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تمثل نسبة السیدات العامالت 2016عام 

انین عی% من اإلناث في مصر (فوق سن عشر سنوات) 30.8، فإن 2017ووفقاً للتعداد العام للسكان لعام ، القوة العاملة
% من إجمالي 46.7كما تصل نسبة السیدات العامالت في القطاع غیر الرسمي  .% من الذكور18.5من األمیة مقابل 

ب % مقارنة 60.3السیدات، أما بالنسبة للسیدات التي یعملن بشكل غیر رسمي في أعمال بال أجر تصل نسبتھن إلى 
 .% فقط من الرجال11.7

عمل السیدات في القطاع العام الرسمي، وتتقاضي قرابة نصف السیدات العامالت في وظائف نسبة األمیة یحیل دون  فارتفاع
الضمان االجتماعي. وبذلك یبدو العمل الحر المالذ  علىبالقطاع غیر الرسمي أجوراً متدنیة ال تتوفر فیھا إمكانیة الحصول 

المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي تمتلكھا أو  وظیفة بأجر؛ وتبلغ نسبة علىتي یعجزن عن الحصول الاألخیر للنساء ال
ومن أبرز التحدیات التي تواجھ السیدات  ،قطاع المشروعات المتناھیة الصغر فيمنھا % 18% معظمھا 23النساء  اتدیرھ

 ).  2018، بنك الدوليالتمویل والدعم الالزم لمشاریعھن (ال علىصعوبة الحصول 
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 القطاع المالي في مصر

البنوك حيث تعتبر الكيان المتحكم في القطاع بشكل كبير، وقد ازداد حجم القطاع  علىطاع المالي في مصر يعتمد الق

ض عدد البنوك في السوق . وقد انخف2016% عام 122 حتى 2013% عام 91من  االقتصاد مقارنة بحجم المصرفي

بنوك قطاع عام  5اع المصرفي المصري من التي شهدها القطاع. ويتكون القط واالستحواذعمليات الدمج  ببالمصري بس

 .   (Hassouba and Zaki, 2018) أجنبيةبنوك استثمارية  7بنك خاص، عالوة علي  28و

 البنوك المصرية من الناتج المحلي اإلجمالي جم(: ح3شكل )

 

 المصدر: البنك المركزي المصري

لف من السكان )فرع أفرع لكل مائة  4.534لك بواقع وذ بنك( في مختلف محافظات الجمهورية 38وتنتشر فروع البنوك )

لغ فرع واحد مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يب أن الكثافة المصرفية متدنية جدا يما يعنألف شخص(، وهو  22واحد لكل 

ً يعود إلى زيادة كف(2018، بنك الدولي)ال آالف شخص فقط 8لكل  ً ملحوظا اءة . وقد شهد أداء القطاع وربحيته تحسنا

ممارسة سلطته في  علىالقطاع المصرفي واعتماد هيكل حوكمة فعال يعزز تحقيق هدفه األساسي، ويساعد البنك المركزي 

 التقييم والرقابة.

الصغر. فعلي الرغم من تقديم التمويل المتناهي أن من أهم دعائم تحقيق الشمول المالي في مصر  إلىوتجدر اإلشارة 

أنها لم تنجح بشكل كبير في خدمة هذه الفئة التي ترتفع  إلىخدمات اإللكترونية لدعم هذا القطاع محاوالت البنوك لتقديم ال

المالي. وقد استطاعت بعد المؤسسات الغير مصرفية ومنظمات المجتمع المدني دعم هذا القطاع من  االستبعادفيها نسبة 

 اب تلك المشروعات.بشروط مناسبة ومتوافقة أكثر مع احتياجات أصح منح التمويلخالل 

المصري، نظراً ألنها  لالقتصاد اً حيوي اً للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يعد أمروالتمويل  وتقديم الدعم

مليون مشروع تدير منهم  6.4ب ويقدر عددها  إجمالي التشغيل ن% م38% من الناتج المحلي اإلجمالي، 33تمثل 

)مؤسسة التمويل الدولية،  مشروع فقط 406.000مشروع ويعمل في إطار القطاع الرسمي  40.000عن  دما يزيالسيدات 

ويوضح التمويل والدعم الالزم  علىه الزال يعاني من صعوبة الحصول نة هذا القطاع إال أالرغم من حيوي وعلى(. 2016

 ،أما الباقي فيتعامل مع البنوكية % من تلك المشروعات تطلب التمويل من القنوات الغير رسم53أن  (4) الشكل التالي

االئتمان من جانب المشروعات المملوكة من النساء في  علىالطلب  2016وتقدر دراسة مؤسسة التمويل الدولية لعام 

 مليون دوالر. 246مليون دوالر بقيمة ودائع محتملة تقدر ب  283القطاع الرسمي يقدر ب 
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 تمويل على متوسطةلمشروعات الصغيرة والفرص حصول ا (:4)شكل 

 

Source: El-Said, H., El-Said, M., & Zaki, C. ( 2014). Small and Medium Enterprises Landscape in Egypt: 

New Facts from a New Dataset. Journal of Business and Economics, vol. 2, issue 1. 

مؤسسة للتمويل  450لهذا القطاع الواعد، تم إنشاء ما يقرب من تلبية االحتياجات التمويلية  علىوبجانب البنوك وللعمل 

الرغم من ذلك الزال ذلك القطاع في حاجة إلي مزيد من الفرص  وعلىجمعية أهلية،  400 إلىالمتناهي الصغر باإلٌضافة 

ً نحو تحقيق التنمية  قروض قصيرة األجل ديم ، نظراً لتركز نشاط المؤسسات المشار إليها علي تقاالقتصاديةللمدي قدما

 .للمشروعات

 الشمول المالي في مصر: المؤشرات وعوائق تحقيقه للمرأة المصرية:ثانياً: 

ً منذ عام و ً ملحوظا الحسابات  امتالكنسبة  ؛ حيث ازدادت2011قد شهدت مؤشرات الشمول المالي في مصر تحسنا

كما هو  2017% في 32.8 إلى 2014% في 14.1مليون من  63.7ب للسكان البالغين والذين يقدر عددهم المصرفية 

% فقط الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، كما تشكل الذكور 1.8. ويستخدم منهم (2مشار إليه في الجدول التالي )

أوضحت بيانات  اكم .%12ب الحسابات تقدر  امتالكوة في جبف 2017% في 27المؤشر والسيدات  % من39نسبة 

% 6.3الرجال من المؤسسات المالية الرسمية ) ضباالقتراأيضاً بين الرجال والسيدات فيما يتعلق وجود فجوة  2014عام 

من خالل القنوات غير الرسمية من خالل األهل  لالقتراضتفضيل السيدات  إلىك لويرجع ذ ،% عند السيدات(4.9مقابل 

 % من الرجال(21ي مقابل ف دقاءقرض من األهل أو األص على نمن السيدات تحصل %26.5واألصدقاء )
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 2017 - (: مؤشرات الشمول المالي في مصر2جدول )

63.7 
 

  + )ماليين(15العمر  تعداد السكان، 
  

     
   +(15الحساب )% العمر  

   جميع البالغين  32.8
   2014جميع البالغين،   14.1
    2011جميع البالغين،   9.7

     
   +(15ول )% العمر حسابات الهاتف المحم 

   جميع البالغين  1.8
    2014جميع البالغين،   1.1

     
   +(15الحسابات، حسب الخصائص الفردية )% العمر  

   المرأة  27
   البالغون المنتمون إلي الفئات األكثر فقراً   20.3
   البالغون خارج قوي العمل  28.5
    المناطق الريفيةفي البالغون   29.3

     
   +(15مدفوعات الرقمية )% العمر ال 

   رقمية  ارسال أو استقبال مدفوعات  22.8
    2014ارسال أو استقبال مدفوعات رقمية،   7.9
   العامة فواتير الخدمات لدفعاستخدام حساب   0.1
   من القطاع الخاص المرتباتاستخدام حساب الستقبال   3

  المدفوعات الحكوميةستقبال استخدام حساب ال  17.1

ت في دفع فواتير أو شراء سلع    االنترناستخدام      3.5 
 االنترنتعبر 

علي  الطالعاستخدام الهاتف المحمول أو االنترنت ل    2.2 
  الحساب

    ئتمان للدفعاال ةالمباشر وبطاقالخصم  بطاقةاستخدام   3.8
     
   +(15المدخرات )% العمر  

  ادخار عن طريق مؤسسة مالية  6.2
 

   2014ادخار عن طريق مؤسسة مالية،   4.1
  ص اشخمن أ أو الجمعياتادخار من خالل       16.2
   ادخار أي مبلغ من النقود  30.6
    التقاعد دما بعادخار لمرحلة   4.2

     
  +(15ائتمان )% العمر  

خدام بطاقة االقتراض من مؤسسة مالية أو است   8.8 
 االئتمان

االقتراض من مؤسسة مالية أو استخدام بطاقة    7.7 
  2014االئتمان، 

   العائلة أو األصدقاء أفراد إحدىاالقتراض من   38
   االقتراض بأي مبلغ  49.1
  قرض عقاري  3.9

Source:  The Little Data Book on Financial Inclusion 2018. World Bank Group. 
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نتج عنه من قرارات تستهدف  وما ،2017الرغم من إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بقرار جمهوري في عام  وعلى

تحقيق الشمول المالي لكافة الفئات المهمشة وعلي رأسها المرأة؛ من خالل خفض استخدام النقد خارج القطاع  علىالعمل 

أن المعامالت  إالر اإلشراف عليها لخلق أنظمة آمنة وذات كفاءة عالية، المصرفي وتطوير نظم الدفع اإللكترونية القومية وأط

لتعامل مع النسبة األكبر من المعامالت مع استمرار وجود فجوة بين الجنسين في ا على تستحوذالنقدية "الكاش" الزالت 

ود المسببة لها والتي تضم العديد أهم األسباب والقي علىوبالطبع تطلب معالجة تلك القضية الوقوف  القطاع المالي الرسمي.

عدم المرونة في الخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة وطول فترة  علىمن القيود القانونية واالجتماعية والثقافية، عالوة 

التحول اإللكتروني في تلك الخدمات. فتقابل السيدات مجموعة من القوانين الحصرية والمتطلبات واإلجراءات الطويلة 

 علىحد معين أو  علىفي حين آخر، تقتصر فرص التمويل المتاحة . التمويل علىقدة والمكلفة لطلب الحصول والمع

 International Monetary)ت ورة مع احتياجات وتفضيالت السيدامجموعة معينة من األنشطة التي ال تتناسب بالضر

Fund, 2018). 

ارتفاع  من المنظومة المالية الرسمية في عدة عوامل أهمها: وتتمثل أهم العوائق أمام المرأة في مصر لتكون جزء

عملية حصولهن  بمما يصعالكثير منهن وخاصة في الريف لبطاقات هوية قومية  امتالكمعدالت األمية لدي النساء وعدم 

حجام البنوك انخفاض درجة الوعي باألمور المالية لدي النساء، إ م، قلة الخدمات الموجهة للنساء،الزلالتمويل ا على

الرجال. هذا  علىك التي تفرض وعزوفهم عن تحمل المخاطر ورفض تمويل النساء وفرض شروط أكثر صرامة من تل

والثقافية المقيدة والعقبات القانونية والتنظيمية والفجوات في القدرات ومنها المهارات  االجتماعيةاألعراف  إلىضافة إلبا

 دارة منشآت األعمال.لالزمة إلالتقنية ومهارات التواصل الشخصية ا

ً ثا  ي للمرأة: مالدعم الشمول الفي المصرفي المصري  عودور القطا: جهود البنك المركزي لثا

لقد دعم البنك المركزي المصري قضية الشمول المالي بشكل عام والشمول المالي للسيدات المستبعدات من السوق المالي 

تلك الخطوات والجهود العديد من التأثيرات  علىويترتب  األنشطة والسياسات.والمصرفي بشكل خاص من خالل العديد من 

من خالل توسيع  ككلمستوي االقتصاد  علىليس فقط من خالل توسيع استثمارات البنوك وزيادة قاعدة المتعاملين معها بل 

 حساب االقتصاد غير الرسمي. علىنطاق االقتصاد الرسمي 

، 2016اخلياً وخارجياً، قام البنك المركزي بإنشاء وحدة متخصصة للشمول المالي عام وللتنسيق بين مختلف الجهات د

توفير بنية تكنولوجية قوية تتيح استخدام الخدمات المالية  علىبهدف دعم وتعزيز الشمول المالي. كما عمل المركزي 

الخدمات بالكفاءة والفاعلية وانخفاض وتطبيقها؛ حيث تتميز تلك  الستخدمهاالرقمية بشكل مبسط وسهل والترويج الجيد 

 وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة يتيح الوصول للفئات المستبعدة مات المالية التقليدية.  فإن نشرالتكلفة مقارنة بالخد

 وريةنسبة كبيرة من السيدات للهواتف المحمولة والهواتف الذكية في مختلف محافظات الجمه امتالكاستغالل من خالل 

 . سبيل المثال على

الساحة الدولية، فالمركزي المصري يعتبر عضواً فعاالَ  علىوتقديراً  اعترافاوتشهد جهود البنك المركزي في هذا الصدد 

 مرأة بشكل خاص. لللشمول المالي با ههتماما، األمر الذي يتزامن مع 2013ولي للشمول المالي منذ عام دفي التحالف ال

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة؛ بهدف تنسيق التعاون فقد تم  ،اإلطار هذاوفي 

 ومالياً ومنحها فرصاً عادلة في التعامل مع القطاع المصرفي.  اقتصادياتمكين المرأة  علىبين الطرفين للعمل 

 ت وجهود وتتمثل أهمها في التالي:ااروتتضمن خطة عمل البنك المركزي لدعم الشمول المالي للمرأة عدة قر

 دور البنك المركزي في قياس مستوي الشمول المالي في مصر بشكل علمي وتجميع البيانات حسب النوع -1

 )2019المالي، )التحالف الدولي للشمول 

اس "قي يفدالت الشمول المالي والتي تتمثل يعتمد البنك المركزي المصري علي أسلوب علمي للعمل علي رفع مع -
وفي سبيل ذلك، يعمل المركزي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة  .مستويات الشمول المالي"

تصميم خريطة كاملة لتحليل جانبي العرض والطلب في مجال الشمول المالي، وذلك بهدف  علىواإلحصاء 
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للعمالء الفعلية  الحتياجاتلالخاص القطاع تعزيز فهم  تلك البيانات وتحليلها لصياغة سياسات من شأنها استخدام
 الضائعة. المحتملين واغتنام الفرص

 Financial Inclusion Dataقام المركزي بتكوين لجنة داخلية للبيانات وبناء قاعدة بيانات للشمول المالي  -
Hub   لعرض(، البيانات من البنوك والبريد المصري ومختلف الهيئات الرسمية بالقطاع المالي )جانب ا تجميعل

الرقم القومي، األمر الذي يتيح تجميع البيانات وفقاً للنوع.  علىمن خالل شبكة مصرفية موحدة ومؤمنة استناداً 
 معايير ومؤشرات دولية متعارف عليها.  علىوتستند عملية تجميع البيانات 

 حتى 2015لفترة من يونيو )يشمل ا 2017جانب الطلب في عام  علىنتائج تحليل البيانات المحدود  إلىواستناداً  -
تلك النسبة بشكل مؤقت  على االعتماد، وسوف يتم %10 ( يتضح أن الفجوة بين الجنسين تصل إلى2016يونيو 
البنك المركزي المصري أن  إلىمن تحليل جانب الطلب الموسع. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة  االنتهاءيتم  حتى

 .2021ام يستهدف خفض هذه الفجوة إلى النصف في ع
تعاون بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير تبادل البيانات، هذا باإلضافة  توقيع اتفاقية -

 وتكنولوجيا المعلومات لتحويل وبرمجة بيانات البريد المصري. االتصاالتبروتكول مع وزارة  إلى
 gender-disaggregatedبيانات مصنفة حسب النوع إصدار لوائح جديدة من شأنها إلزام البنوك بجمع ال -

data  وتقديمها للمركزي لتقييم مدي التطور في تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المصرفي، مما يشجع
 إلىمستوى معين من المخاطر. وتجدر اإلشارة  االعتبارمنح المزيد من القروض للسيدات أخذاً في  علىالبنوك 

 رة السابقة لم تكن تقسم بيانات المتعاملين وفقا للنوع ذكوراً أو إناثاً.أن البنوك في الفت
 

صدار عدة قرارات لدعم الشمول المالي بإك المركزي بتنفيذ عدة مبادرات وبخالف تجميع البيانات قام البن -2

 للمرأة: 

 

، ويشترط التعريف 2018إصدار تعريف للشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تدار من قبلها في يوليو  -
% من 20عن  لال تقنسبة  امتالك% من رأس مال الشركة أو 51عن  لال تقواحدة أو أكثر نسبة  امرأة امتالك

األقل لمنصب المدير التنفيذي أو نائبه. وتتمثل أهمية هذه الخطوة  علىواحدة  امرأةرأس مال الشركة مع شغل 
غر والصغيرة والمتوسطة بحسب النوع في قاعدة بيانات حصر عدد الشركات المتناهية الص علىفي الحرص 

 .الشمول المالي
الشركات والجمعيات األهلية المقدمة لخدمات اإلقراض المتناهي الصغر وسطاء لفتح محافظ الهاتف  اعتبار -

من  لالستفادةجذب شرائح جديدة  علىبما يساعد  ،المحمول لعمالئهم والسداد عبر محفظة الهاتف المحمول
 .سيدات في القري والمناطق النائيةدمات المالية المتاحة وخاصة للالخ

حول تصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي وإجراءات العناية الواجبة  2019إصدار قواعد رقابية في يوليو  -
وع تبسيط القواعد المرتبطة بهذا الموض إلىبالعمالء المستهدفين بتلك المنتجات والخدمات. تهدف تلك القواعد 

أن يتم ذلك في إطار تصميم  علىمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للفئات المستهدفة  إلىباإلضافة 
 منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر بمحددات معينة تخضع ألطر رقابية معينة.    

للتوعية المالية لكافة فئات  االهتماممن  استكماالً لإلجراءات الفعالة المشار اليها، يولي البنك المركزي المصري المزيد

ً في الخطوات تحقيق الشمول المالي ويتضح ذلك جالمجتمع ومن ضمنهم السيدات كأحد أهم المحاور الضرورية ل ليا

 التالية:

 بالموضوعات المرتبطة بتوقعات واحتياجات العمالء  االهتمامزيادة  -

للبنك المركزي المصري( للقيام بأنشطة التوعية المالية تفويض المعهد المصرفي المصري )الذراع التدريبي  -

للفئات المهمشة وأهمها السيدات وذلك من خالل جلسات التوعية المالية وتنظيم ورش العمل والبرامج الداعمة 

 لموضوع الشمول المالي للمرأة

يل بالتعاون مع البنوك إطالق مبادرة "رواد النيل" الممولة من قبل البنك المركزي والتي تنفذها جامعة الن -

ئدات األعمال والمشاريع رواد ورا تلك المبادرة دعموالجامعات وعدد من الهيئات المحلية والدولية. وتستهدف 

 الناشئة

إطالق مبادرة "نساء يقدن المستقبل" والتي تهدف لخلق كوادر نسائية ريادية في مختلف المجاالت تستطيع أن  -

 مستقبللي المناصب القيادية في التتو
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وبموجبه تتسع سلطات  ،تمهيداً لتصديقه من البرلمان 2019البنك المركزي المصري قانون البنوك الجديد لعام  أعدوقد 

مؤسسات مالية أخري السيما مؤسسات التمويل المتناهي  علىالبنوك فقط بل  علىوالرقابية ليس فقط  يةاإلشرافالمركزي 

مالي للمرأة صراحة في القانون الجديد، إال أنه يطبق في اإلطار العام للسياسات المتبعة الشمول ال إلىلم تتم اإلشارة . الصغر

 ً  . أساس وبأي شكلأي الحد من التمييز على  من فمزيد من صالحيات الرقابة والتدقيق ستمكن المركزي المصري. حاليا

المالي للمرأة إال أن مؤشرات الشمول  الرغم من الجهد المبذول من جانب البنك المركزي المصري لدعم الشمول وعلى

 بسبب العديد من العوائق والتي تشمل: االقتصاداتمقارنة بالعديد من  المالي في مصر الزالت منخفضة

جانب العرض واتسامه بالالمركزية نظراً لتعقد قطاع الخدمات المالية  علىصعوبة وتعقيد عملية جمع البيانات  -

اصة ومملوكة للدولة(، مؤسسات مالية غير مصرفية، البريد المصري، بنوك )خ نما بيالرسمي في مصر 

مؤسسات التمويل المتناهي الصغر وغيرها. كما أن المؤسسات المالية المختلفة تخضع لجهات رقابية مختلفة 

 .ل البيانات بشكل مختلفوتقوم بحصر وتسجي

د ألكثر من حساب مصرفي من العوائق التي العميل الواح وامتالكتعد الحسابات المجمدة والحسابات المشتركة  -

 .معلومات دقيقة علىصعوبة الحصول  تزيد من

، األمر الذي االجتماعيةوالمسؤولية  االقتصاديةتضارب المصالح في العديد من المؤسسات المالية بين األهداف  -

األمر الذي قد ال يحفز  ،مواردالمختلفة نظراً لمحدودية ال االستثماريةيترتب عليه تغيير األولويات بين القنوات 

 .لدعم للشمول المالي للمرأة االستثمارات تلك المؤسسات لتوجيه المزيد من

 المرأة وتحقيق الشمول المالي لها الستهدافتجارب بعض البنوك التجارية المصرية 

، بدأت العديد من القتصاداالدولي والمحلي بأهمية تعزيز دور المرأة في  واالهتمامواستجابة لجهود المركزي المصري 

ً للمرأة، باإلضافة  كات لدعم اوشر اتفاقياتالدخول في  إلىالبنوك المصرية في تقديم منتجات وخدمات معدة خصيصا

 ية في هذا الشأن رالشمول المالي للمرأة ونتناول في الجزء التالي تجارب بعض البنوك التجارية المص

 بنك مصر  -1

قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل وقد لعضوية التحالف المالي للمرأة، ويعد بنك مصر أول بنك ينضم  

؛ وتعد تلك االتفاقية هي األولى من نوعها في 2018 سبتمبر فيالدولية لتقديم الخدمات المصرفية لدعم رائدات األعمال 

 مصر، حيث تستهدف االتفاقية العمل على في مصر والتي تهدف إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية الموجهة للمرأة

األمر الذي من شأنه دعم إتاحة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات بشكل أكبر. 

على االنتقال من القطاع  -التي غالبًا ما تمتلكها أو تقودها نساء  -المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الغير الرسمية 

وترتكز اتفاقية التعاون على قيام مؤسسة   في مصر. الماليالغير رسمي إلى القطاع الرسمي بهدف دعم جهود الشمول 

التمويل الدولية بإجراء دراسة عن السوق تتناول احتياجات النساء في مجال األعمال مع توفير أفضل الممارسات العالمية، 

األولي من نوعها في مصر،  االتفاقية.  وتعد هذه خدمات المصرفية للنساءوإعداد وتنفيذ نموذج عمل مستدام لبرنامج ال

  وجهة للمرأة في مصر.موتهدف إلي زيادة عدد الشركات التي تقودها النساء ضمن مجموعة الخدمات المصرفية وال

عن الشمول  2018وقد أوضح مسؤول بالبنك خالل ورشة العمل التي عقدها المعهد المصرفي المصري في نهاية عام 

مليار جنيه، وتبلغ  2.3ألف عميل، بإجمالي  82أن محفظة المشروعات متناهية الصغر بالبنك تضم  علىالمالي للمرأة 

التوزيع الجغرافي للنساء في محفظة المشروعات المتناهية الصغر  وينقسم%، 35ة ظدات األعمال في هذه المحفنسبة رائ

مليارات جنيه، إال أن  8ألف عميل، بإجمالي  11حفظة المشروعات الصغيرة فتضم مناصفة بين الدلتا والصعيد. أما عن م

 .%1ات األعمال بها ال تتجاوز ال نسبة رائد

كولوجية مع فهم وإدراك سي يتماشىبأسلوب  التعامل مع السيدات علىتدريب الموظفين  علىحرص البنك  ىكما أكد عل

التساؤالت المتعددة والتأكد من كافة  علىتتسم بالتردد والحاجة لإلجابة  المرأة التي تختلف عن الرجال والتي عادة ما

السيدات تواجهها. وهذا األمر، يجعل الوقت الذي يحتاجه الموظف للتعامل مع أحد العمالء من  أن المخاطر التي من الممكن
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معدالت إنجاز أهداف اإلدارة.  علىلطبع با رما يؤثفي التعامل مع ثالثة عمالء من الرجال، وهو  هيعادل الوقت الذي يستغرق

% في هذه 50ال ساء دورات تدريبة معينة وتخطت نسبة الن علىموظف حصلوا  1100وقد دفع ذلك األمر البنك لتعيين 

 .التعيينات

 باولو سان إنتيزا ـاإلسكندرية بنك  -2

البروتكول الموقع بين المركزي والمجلس. تنفيذ  إطار قام بنك اإلسكندرية بتوقيع بروتكول مع المجلس القومي للمرأة في

وبموجب ذلك البروتكول، يقوم بنك اإلسكندرية بتقديم مجموعة من الخدمات المالية والغير مالية والتي من الممكن الحصول 

ات المرأة. وفي نفس اإلطار، يساهم البنك في دعم المزيد من المشروع الحتياجاتعليها بشروط ميسرة ومعدة خصيصاً وفقاً 

أن نافسية. وجدير بالذكر ات لتعزيز قدرتها اإلنتاجية والتتلك المملوكة من جانب السيد ةالصغر خاصالصغيرة والمتناهية 

 إلىص العمل خاصة بالنسبة للنساء والشباب، وتعزز من توجيه المزيد من التدفقات النقدية هذه المبادرة تساهم بزيادة فر

اإللكترونية وتطبيقات  االجتماعيبادرة استخدام أدوات إرشادية من خالل وسائل التواصل كما تتضمن الم  الرسمي. االقتصاد

   التعليمية المبسطة لتعزيز الوعي المالي للمرأة بالمصطلحات والمعلومات المصرفية والمالية. والكتيباتالهواتف المحمولة 

مستهدفاً تعزيز  2016ة مبادرة "إبداع من مصر" عام ، أطلق بنك اإلسكندرياالجتماعيةفي إطار استراتيجيته للمسؤولية 

اليدوية  للحرف الترويج إلىالتراث المصري. وتهدف تلك المبادرة  علىالشمول المالي والحفاظ 

دعم البنك لتلك  وقد نتج عن .والمتوارثة عبر األجيال، خاصة في المناطق النائية األصيلة الفنية واألعمال المصرية

رة لزيادة عدد دفع البنك للتوسع في المبادتوي متميز وعالي الجودة من المنتجات اليدوية، مما الحرف، إنتاج مس

السلع غير  استيرادمن  والعالمية للحداألسواق المحلية  إلىسيتم ترويجها وتيسير وصولها  التي وأنواع المنتجات

ً للبيانات الرسمية للبنك، تشمل المبادرة أكثر من  حرفي في جميع المحافظات المصرية  5000الضرورية. ووفقا

إتاحة الفرصة  إلىة هذا باإلضاف، % من الشباب60تفيدين من النساء و% من المس90أن  االعتبارأخذاً في 

مليون مبيعات صافية  ٢٠مما أدى إلى أكثر من بمنتجاتهم في المعارض المحلية والدولية  للمستفيدين للمشاركة

من البنك للتوسع في  االقتراضت مصرفية لكافة المستفيدين من المبادرة وإتاحة فرص ويتم فتح حسابا للمستفيدين.

 األنشطة والمنتجات. 

 

 البنك الزراعي المصري -3

، أعلن البنك الزراعي المصري عن مشروع "بدايتي" للمرأة الريفية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات 2018في عام 

في إطار مبادرة "بنت مصر". ويستهدف المشروع تمويل مشروعات المرأة الريفية  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

المتناهية الصغر الجديدة والقائمة بالفعل بمختلف القطاعات )الزراعي، الصناعي، الحرفي، التجاري(. ويبلغ الحد األدنى 

وقد وضع البنك عدة شروط  .%10.5ألف جنيه، بنسبة فائدة  25 ألف جنيه، والحد األقصى« بدايتي»لقروض مشروع 

التمويل من البنك ومن أهمها اإللمام بالقراءة والكتابة، وجود بطاقة رقم قومي سارية، تفرغ السيدة  علىوضوابط للحصول 

 استرشاديه جدوىأن تقدم المقترضة دراسة  علىللمشروع وإداراته وأن تكون مقيمة في نفس المحافظة مكان النشاط، عالوة 

 ورة النشاط وكيفية ومراحل استغالل القرض.مبسطة عن د
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 :لحالة ومقارنتھا بالحالة المصریةتحلیل دراسات اأوال: 

بعض المؤشرات المتعلقة بالشمول المالي في الدول الثالث فلسطین، األردن، لبنان  )3( ونستعرض في الجدول التالي
البنوك التجاریة محل الدراسة: ي وضع الشمول المالي في دول والمؤثرة ف الظروف والعوائق المحیطة علىللتعرف ومصر 

فإذا نظرنا إلى  الوضع في مصر. ، ومدي اختالفھا عنBLC للتجارة اللبنانيوالبنك باألردن  االتحادبنك فلسطین، بنك 
كون محدودة األثر تجارب البنوك التجاریة المصریة نجد جھوداً ومبادرات جیدة تدعم المرأة إال أنھا غیر متكاملة وقد ت

المستوي الوطني، إال أننا نحتاج إلى رؤیة نموذج مثل النماذج الناجحة التي أشرنا إلیھا لبنك مصري أو أكثر یتبني  على
 إلىاستراتیجیة متكاملة لخدمة المرأة. ونجد أن بنك مصر ھو أول بنك مصري وھو البنك المصري الوحید الذي ینضم 

رأة ووقع اتفاقیة مع مؤسسة التمویل الدولیة لتقدیم مزید من الدعم للسیدات، وتعد ھذه الخطوة عضویة التحالف العالمي للم
 الطریق المھني الصحیح لدعم الشمول المالي للمرأة.   علىخطوة ایجابیة 

ان والسیاسیة وحجم السوق بین مصر والدول الثالث فلسطین، األردن، لبن االقتصادیةالرغم من اختالف الظروف  علىو
إال أن القطاع المصرفي المصري من الممكن وأن یستفید من تجارب تلك البنوك الناجحة في استھداف المرأة وزیادة عدد 

 المتعاملین من السیدات.

نجدھا أعلي من مستوي الشمول المالي في ) 3رقم (مستویات الشمول المالي في الدول الثالث وفقاً للجدول  إلىفإذا نظرنا 
للفرق  نظراتلك الدول وذلك المركزي المصري أضعف من الجھود في البنك ھذا ال یعني أن جھود مصر ومصر، إال أن 

 في عدد السكان وحجم السوق. وفیما یتعلق بالفجوة بین الجنسین نجد أن الفجوة في مصر تقل عن الدول الثالثة وھو الكبیر
 ً  . یعد أمراً إیجابیا

 تبطة بالشمول المالي مقارنة بین المؤشرات المر): 3جدول (

 لبنان األردن  فلسطین مصر 2017المؤشر/ 

 6.08 9.7 4.78  97.5 (ملیون نسمة) السكان

 الحسابات امتالك

 سنة 15فوق 

33% 36% 42% 45% 

 امتالكالفجوة بین الجنسین في 
 الحسابات

12% 26% 30% 24% 

 33 50  45 تقییم البیئة الداعمة للشمول المالي

 %44 %24  %27 ماليالتثقیف ال

 االستراتیجیةلكل الدول ماعدا فلسطین (  Global FinDex Reportالدولي، بیانات البنك  علىعتمادًا المصدر: اعداد الباحث ا
 S&P Global FinLit Surveyو Global Microscope 2018فلسطین)، -الوطنیة للشمول المالي 

         Globalفھو مستمد من تقریر ) 3إلیھ في الجدول رقم ( المشارالمالي ة للشمول أما بالنسبة للمؤشر الذي یقیم البیئة الداعم
Microscope تصدرهوالذي  2018 لعام The Economist Intelligence Unit (EIU)  بدعم من عدة جھات

أھمھا في: السیاسات  عدة معاییر تتمثل علىویستند التقییم  .غیتس وملیندامؤسسة بیل منھا البنك األفریقي للتنمیة و

الجزء الرابع
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مقدمي الخدمات المالية، البنية التحتية، الحماية المالية للمستهلك  علىوالنزاهة ودقة اإلشراف  االستقراروالتشريعات، 

 على االعتمادمدي التوسع في  علىبشكل كبير  2018والمنتجات ومنافذ التوزيع. هذا مع التركيز في النسخة األخيرة لعام 

 تقديم الخدمات المالية المختلفة وإدارة المخاطر المرتبطة بها لضمان أمان وسرية المعامالت والبيانات. التكنولوجيا في

وقد أوضح التقرير أن البنك المركزي المصري قد بذل العديد من الجهود لدعم الشمول المالي بشكل عام خاصة منذ عام 

الرقمي وتقديم خدمات  الرقابية للتحولق بإصدار القواعد يتعل )عام إنشاء وحدة الشمول المالي بالبنك( خاصة فيما 2016

بكافة قواعد "اعرف عميلك" من جانب المؤسسات المالية الرسمية. أما القصور  االلتزامعبر الهاتف المحمول، مع فرض 

ية التحول الرقمي أساس قوي لدفع عمل علىوفقاً للتقرير يرتكز في عدم وجود "استراتيجية وطنية للشمول المالي" تستند 

 .% فقط(2تمثل نسبة حسابات الهاتف المحمول الزالت في حاجة لمزيد من الجهد )والتي 

درجات  5أما فيما يتعلق بالبنك المركزي األردني، قد أشاد التقرير بجهود األردن والتي يرتفع تصنيفها عن مصر بحوالي 

 2020 – 2018صياغة استراتيجياتها الوطنية للشمول المالي  مئوية، وفي غالب األمر يرجع ذلك إلى انتهاء األردن من

وتطبيقه بالفعل. كما قامت األردن بتيسير إجراءات فتح الحسابات وقواعد  ابما جاء فيه وااللتزام 2017في نهاية عام 

إال أن التقرير منح المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.   علىبمعايير "اعرف عميلك"، عالوة  االلتزام

الزال يوصي بضرورة بذل األردن لمزيد من الجهد لتحسين اإلطار القانوني والحماية المالية للمستهلك وإزالة المزيد من 

 (.   2017% في عام 1.1العوائق أمام شركات التكنولوجيا المالية )تبلغ نسبة حسابات الهاتف المحمول 

ود قطاع مصرفي جيد ونسبة امتالك حسابات مرتفعة، إال أنه ال يوجد دعم أو رغم من وج علىلبنان، اأما فيما يتعلق ب

حالة عدم االستقرار السياسي في  إلىتوجه حكومي حقيقي لدعم قضية الشمول المالي؛ األمر الذي قد يعود بشكل كبير 

عف البنية التحتية التكنولوجية . ومن أبرز العوائق أمام تحقيق أهداف الشمول المالي في لبنان ض2016 – 2014الفترة بين 

قواعد رقابية كافية تدعم مؤسسات التمويل المتناهي الصغر.  للخدمات اإللكترونية، وعدم وجو وضعف اإلطار التشريعي

 التمويل والمتوسطة علىالرغم من ذلك، عمل البنك المركزي اللبناني علي تيسير حصول المشروعات الصغيرة  وعلى

الوطنية للشمول المالي تركز  لالستراتيجيةمسودة مبدئية ، أعلن عن 2017درات. وفي أغسطس مبامن خالل عدة  الالزم

البدء في التطبيق علي أرض الواقع. هذا  علىال توجد أي دالئل أو مؤشرات  هالتحول الرقمي والتوعية المالية، إال أن على

 ة والشباب.انخفاض نسب الشمول المالي لدي أهم الفئات المرأ إلىباإلضافة 

 االستراتيجيةالرغم من وجود  علىولم يذكر التقرير أية بيانات عن جهود سلطة النقد الفلسطينية في قضية الشمول المالي 

المرتبطة والمؤثرة في  االقتصادية( والتي توضح أهم المؤشرات 2025 – 2018الوطنية للشمول المالي لفلسطين )

تزيد  التي – االحتاللبخالف قيود  -لتحديات بشكل علمي. وبشكل عام تتعد العوائق اتعرض أهم الشمول المالي وتحليلها و

 سبب عدة عوائق يتمثل أهمها في: صة السيدات داخل القطاع الرسمي بإدراج المزيد من الفئات وخاصعوبة من 

 تف المحمولواإلنترنت( وغياب الخدمات المالية عبر الها االتصاالتضعف البنية التحتية التكنولوجية ) -
 ارتفاع تكلفة المنتجات والخدمات -
 تطوير اإلطار القانوني والتشريعي إلىالحاجة  -
 انخفاض مستوي الوعي المالي بين مختلف الفئات -
 حدة القالئل والنزاعات السياسية مخاطر تمويل المشروعات بشكل أكبر في مناطق معينة تزداد فيهاازدياد نسبة  -
 ةارتفاع معدالت الفقر والبطال -

 45نجد أن مؤشر مصر أعلي من لبنان )مصر  100وبتحليل مؤشرات التقرير وهي درجة إجمالية يمنحها التقرير من 
(. ومن الممكن تفسير ذلك بضعف البنية التحتية التكنولوجية في 50درجات )األردن  5ب ( وأقل من األردن 33ولبنان 

 انتهاء إلىق البسيط في التقييم بين مصر واألردن لصالح األردن لبنان وغياب الدعم والتوجه الحكومي بها. ويرجع الفر
أن المركزي  إلىاألردن من صياغة استراتيجية متكاملة للشمول المالي وتطبيق بنودها. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة 

اصة للمرأة الخطي الصحيحة بدرجة عالية من المهنية لتحقيق أهداف الشمول المالي في مصر وخ علىالمصري يسير 
 زمة لصياغة وتطبيق استراتيجية وطنية للشمول المالي في مصر.  ية، ويستطيع أن يتبع الخطوات الالالمصر

 140مستوي  علىأما عن مؤشر قياس التثقيف والوعي المالي فقد قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز بالقيام باستقصاء رأي 
عام وتم تقييم اإلجابات لقياس مدي الوعي واإلدراك  15فوق ال  عينات من المواطنين علىدولة وطرحت عدة أسئلة 

ً في مصر عن األردن ) ً لهذا المؤشر، ترتفع نسبة البالغين المثقفين ماليا %( 24مقابل  %27للمعلومات المالية. ووفقا
صرفي المصري وبالنسبة لمصر، يقوم البنك المركزي المصري من خالل المعهد الم .%44 إلىوتصل النسبة في لبنان 
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بالعديد من أنشطة تعزيز الوعي والتثقيف المالي من خالل عقد جلسات توعية للشباب والسيدات في مختلف محافظات 
الجمهورية والمشاركة في فاعليات األسبوع المالي العالمي. كما تقوم العديد من الجهات في مصر بأنشطة لزيادة التوعية 

لدمجهم داخل القطاع الرسمي. إال أن كل الجهود المبذولة، البد وأن يتم توحيدها  مهيداً ة لدي مختلف فئات المجتمع تالمالي
مستوي قومي لتحقيق أفضل النتائج وإمداد فئات المجتمع المختلفة بالمعلومات  علىوالتنسيق بينها في خطة عمل موحدة 

 قرارات مالية سليمة. التخاذواألدوات الالزمة 

 : لتطبيق بالقطاع المصرفي المصريلإجراءات مقترحة ثانيا: 

بالنظر إلى المنظومة المحيطة بالشمول المالي للمرأة في مصر، نجد دعم رئاسي وحكومي كبير يعطي األولوية للمرأة في 
(. هذا باإلضافة إلى دور البنك 2030الوطنية لتمكين المرأة المصرية  االستراتيجيةكافة المجاالت مع وجود خطة قومية )

ي المصري في السنوات األخيرة والذي يضع بالعمل وليس بالقول الشمول المالي بشكل عام والشمول المالي للمرأة المركز
 علىقائمة أولوياته كما أوضحنا بالتفصيل. وتعد خطوة دراسات قوي العرض والطلب وتجميع البيانات  علىبشكل خاص 

يد من الشمول المالي للمرأة، نظراً ألن العائق األكبر الذي كان أساس نوعي خطوة في غاية األهمية للمضي قدماً نحو المز
 أساس علمي. علىيقف أمام دعم الشمول المالي للمرأة في مصر هو عدم وجود بيانات ودراسات 

كما يوجد في مصر قطاع مصرفي قوي، فالقطاع المصرفي هو القطاع األهم في القطاع المالي المصري كما أوضحنا وقد 
المصري خاصة في أوقات األزمات. كل تلك العوامل اإليجابية تجعل  االقتصادأهميته ودوره الفعال في دعم أثبت مدي 

 السيدات بالمنتجات والخدمات المناسبة. الستهدافمن األمر اليسير أن تقدم البنوك المصرية تجربة رائدة يشهد بها دولياً 
وللبنك المركزي  المصرية الموجهة للبنوك التجاريةترحة واإلجراءات المقونستعرض في نهاية البحث مجموعة من 

 المصري.

 :المصرية للبنوك التجارية إجراءات مقترحةأوالً: 

 والمتوسطة( معغرار وحدات المشروعات الصغيرة  على) إدارة مستقلة لخدمة المرأة في السوقتخصيص  -

 امالت مع البنك من النساء.واإلطار الزمني لزيادة المتعلعمل باستراتيجية محددة األهداف ا

 .بتقديمها للبنك المركزي المصري وااللتزام البيانات بالبنك مصنفة وفقاُ للنوعحصر وتقديم  -

التواصل  إجراء بحوث تسويقية وتعزيزسات البنك المركزي المصري في جانب الطلب وانتائج در على االعتماد -

 لالسترشادمتطلباتهن، وذلك  علىحتمالت للتعرف الدقيق مع العميالت السيدات بالبنك والعميالت الم المستمر

 .بشكل أفضل لصياغة الخدمات المناسبة للمرأة ساتانتائج تلك الدرب

سيكولوجية المرأة المختلفة  االعتباربشكل احترافي أخذا في  التعامل مع المرأة ىعلتدريب العاملين داخل البنك  -

ديد من الدراسات تحتاج للمزيد من المعلومات قبل اتخاذ القرارات المالية ، فالمرأة وفقاً للعتختلف عن الرجل التيو

 خاصة من المؤسسات الرسمية.  االقتراضوقبل الشراء، لديها نسبة وعي مالي أقل ونسبة قلق أعلي من 

سائل ( ومن خالل ووالصحفمن خالل وسائل اإلعالم التقليدية )الراديو والتليفزيون  ةخطة تسويقية ودعايإعداد  -

وذلك لزيادة وعي وفهم السيدات للمنتجات  ،اإللكترونية موجهة ومخاطبة السيدات فقط االجتماعيالتواصل 

  .والخدمات المقدمة

فتح الحسابات المصرفية للمرأة )فتح مع البنك مثل  وتبسيط إجراءات المعامالت التي تقوم بها المرأة تيسير -

قروض بضمانات وإجراءات ميسرة أو بدون  حومن الحساب( حد أدني لفتحالحساب بمبلغ رمزي أو بدون 

 استناداً إلى البدائل التقليدية كالضمانات المنقولة. أو ضمانات

 العمالء واحتياجاتهم  علىقائمة  الستراتيجيةاعتماد البنك  -

 داخل القري ةميدانيبزيارات ليقوموا  تنظيم وتدريب فرق عمل من الشباب العاملين بالبنك من الرجال والسيدات -

أماكنهن وتعريفهن بخدمات الهاتف المحمول وكيفية استخدامها. والمناطق النائية والقيام بفتح الحسابات للسيدات في 

إلتمام المعامالت المصرفية  Banking Agentالوكالء  على االعتمادوفي هذه الحالة، قد يحتاج البنك إلى زيادة 

 .مع السيدات الريفيات في أماكنهن

من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البنك  الءللسيدات عم يةير فرص تدريبتوف -

 بالتعاون مع معاهد التدريب المتخصصة.

 علىللبنك لتقديم تجربة ايجابية ومبسطة للعميالت من السيدات لتشجيعهن  تطوير البنية التحتية التكنولوجية -

فبداية  .يادة وعي العمالء بكيفية استخدام تلك الخدمات من جانب موظفي البنك، وزاستخدام الخدمات اإللكترونية
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التكنولوجياً، البد وأن تبدأ بالتواصل البشري بين موظفي البنك والعمالء لضمان  علىاستخدام أي خدمة قائمة 

عند  الجديدة خاصة يقدم الموظف للعميل كافة المعلومات الضرورية للتعامل مع الخدمة وحتى ،الثقة في التعامل

 المهمشة التي ال تثق بشكل كبير في التعامل مع المؤسسات الرسمية. مع الفئاتالتعامل 

، هذا باإلضافة إلى نسبة السيدات في قيام البنك بالحصر والتقرير الدوري المعلن لنسبة التعيينات من السيدات -

البنك منح فرص متساوية للسيدات والرجال في  لىعكافة المناصب السيما المناصب القيادية واإلدارية. فيتعين 

 التعيين، ومنح السيدات الفرصة لتنمية مهارتهن والتدرج في المناصب كالرجال.

في  للشركات التي تراعي البعد النوعيقيام البنك بتوفير منتجات وخدمات بشروط مرنة وتكلفة منخفضة نسبياً  -

 التعيينات وفرص الترقي.

 للسيدات مل مرنةنظام ساعات عتطبيق  -

 للبنك المركزي المصري: إجراءات مقترحةثانياً: 

"بنك المرأة أن يكون هذا البنك هو  على أكثر من بنك وبمنح ترخيص لبنك جديد أقيام البنك المركزي المصري  -

ة األول للمرأة المصري االختيارستهدف أن يكون يوأن يصيغ كافة سياساته وأهدافه لخدمة المرأة  ؛المصرية"

 .كعميلة وعاملة

 

والعديد من الدول  واألردن فلسطينأسوة ب الوطنية للشمول المالي لالستراتيجيةصياغة البنك المركزي المصري  -

الدولية. فالدراسات التي  واالستشارةبالخبرة  واالستعانة، وذلك من خالل التنسيق مع كافة الجهات المعنية النامية

الشمول المالي التي أعلن عنها المركزي سوف تساهم في إعطاء صور واضحة يجري العمل عليها وقاعدة بيانات 

 عن كافة األبعاد المرتبطة بقضية الشمول المالي. 

     من خالل عدة خطوات مقترحة: واستناداً عليها، يستطيع المركزي المصري صياغة استراتيجية

ت رقابية، مؤسسات مالية، وزارات، منظمات بين كافة الجهات المعنية في مصر من جها توحيد وتنسيق الجهود ▪

 .مستوي محافظات الجمهورية علىلتحقيق أهداف مشتركة  مجتمع مدني

 .الدولية واالستشارةبالخبرة  االستعانة ▪

أن تكون  على)أهداف قصيرة األجل وأهداف طويلة األجل( بإطار زمني محدد،  خطة عمل محددة األهدافوضع  ▪

 .راجعة والتقييماألهداف قابلة للقياس والم

المرأة حدة ومن أهم تلك الفئات  علىوصياغة خطة عمل لكل فئة  االستراتيجيةتحديد الفئات المستهدفة من  ▪

 .والشباب ورواد األعمال

 .مستوي الجمهورية على أرض الواقع علىتنفيذ خطة العمل تحديد آليات للبدء في  ▪

 .المتابعة المستمرة وتقييم التطورات ▪

 

، نظراً ألن الشمول المالي لن يتحقق إال "لمصر الوطنية للتثقيف المالي االستراتيجية"صياغة  علىاإلشراف  -

بوجود أشخاص يتمتعون بالوعي المالي الكافي بكيفية استخدام المنتجات والخدمات المالية المقدمة وإدراك 

تي البد من أن يبدأ العمل بها مباشرة القرارات المالية السليمة. ومن أهم الخطوات ال التخاذالمخاطر المصاحبة لها 

سبيل  علىفي هذا الصدد، إدراج التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة ومن الممكن البدء بالمرحلة الثانوية 

  المثال كمرحلة أولي. 

 

خدمات  لضمان تقديم ضمان سرية البيانات وحماية العمالءو تطوير البنية التحتية التكنولوجيةفي  االستمرار -

في إطار  االعتبارومنتجات مالية إلكترونية بدرجة عالية من األمان والجودة. األمر الذي البد وأن يؤخذ في 

 .التعزيز المستمر لتشريعات الحماية المالية للمستهلك
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 الخاتمة

وتتضح أهمية  العالمي. قتصاداال إلىمليارات التعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وملكية األعمال يمكن أن يضيف إن 

األثر االجتماعي علي حياة السيدات  إلىالكلي والجزئي، هذا باإلضافة  االقتصادمستوي  علىالشمول المالي للمرأة 

ن أوعلى الرغم من التقدم الملحوظ فيما يتعلق بمستوى الشمول المالي بشكل عام، إال المستهدفات بالخدمات والمبادرات.  

مستوي العالم وفي منطقة الشرق األوسط وشمال  علىموجودة  جنسين في امتالك الحسابات المصرفية الزالتالفجوة بين ال

 أفريقيا بمعدل أكبر. 

ويتطلب تعزيز الشمول المالي للمرأة وجود نظام مالي ومصرفي أكثر شموالً وبيئة تنظيمية وتشريعية تقر سياسات داعمة 

 جانبي العرض والطلب.  علىلجة أوجه القصور والعقبات التي تواجه المرأة للمرأة والفئات المهمشة، وذلك لمعا

 إلىوقد بدأت نظرة البنوك فيما يتعلق بدمج المرأة في القطاع المالي الرسمي.  اً جوهري اً وبشكل عام، تلعب البنوك دور

التي تعتبر "المرأة" فئة مستقلة وتأخذها تزايد عالمياً عدد البنوك "المرأة" باعتبارها فئة مرتفعة المخاطر في التغير؛ حيث 

 في عين االعتبار عند صياغة استراتيجياتها وأهدافها. 

نهج ومن ضمنها نماذج البنوك التجارية التي أشرنا إليها في الدراسة وتتبع البنوك الرائدة في مجال الشمول المالي للمرأة 

فتقوم تلك  يلة وكموظفة وقائدة في المناصب اإلدارية المختلفة.شمولي يراعي التنوع ويخلق ثقافة عامة داعمة للمرأة كعم

وتعزيز قدراتهن لزيادة زيادة عدد السيدات العامالت مع  السيدات بالتوازيزيادة عدد المتعاملين من  باستهدافالبنوك 

عي يقدم تجارب ورؤى االختالف النو هفريق العمل الذي يراعي في تكوينف فرص تدرجهن في المناصب اإلدارية والقيادية.

 .مختلفة ومبتكرة لخدمة العمالء وبالتالي يضيف قيمة حقيقية إلى العمل

عالية ووعي  ادخاريةالمرأة؛ حيث تتمتع المرأة بقدرات  الستهدافوقد أوضحت الدراسة وجود فرصة قوية لدي البنوك 

فوفقاً للدراسات التي أجرتها العديد السيدات للبنك. ارتفاع درجة والء  علىالمديونيات، عالوة  بسدادالتزام و أكبر بالمخاطر

زيادة الحصة السوقية  يساهم استهداف المرأة في من المؤسسات الدولية ونتائج التجارب العملية التي تناولها البحث بالدراسة

  ويعزز من مكانتها الدولية. واالبتكاراإلبداع  علىللبنوك ويزيد من قدرتها 

 انعكاس إلىالنامية في فلسطين واألردن ولبنان  اتاالقتصادلبنوك التجارية في للتجارب العملية من خالل عرض ايتضح و

ولضمان تحقيق نتائج ايجابية من استهداف المرأة، أداء ومكانة تلك البنوك باإليجاب.  علىالشمول المالي للمرأة استهداف 

أن دور  إلىفي المجتمع. هذا باإلضافة  المرأة الحتياجاتة سوقية بيانات ودراس إلىالبنوك أن تقوم بذلك استناداً  علىيتعين 

تقديم المنتجات والخدمات، بل يمتد ليشمل المشاركة في أنشطة ومبادرات التثقيف المالي وتطوير  علىالبنك ال يقتصر فقط 

 به البنوك تما قاموهذا  الت المحتمالت؛المهارات المتعلقة بريادة األعمال للسيدات سواء كن عميالت للبنك أو للعمي

 المتناولة في الدراسة. 
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تف من خاللها مختلف الجهات الحكومية والرقابية الرسمية في مصر خطة قومية تتكاأما بالنسبة للوضع في مصر، فيوجد 

من الحقوق عدة إجراءات وسياسات وتشريعات تضمن للمرأة المزيد  لكل األصعدة؛ من خال علىلدعم وتعزيز مكانة المرأة 

به دولياً لتعزيز الشمول المالي بشكل  فكبير معتروتتيح لها ظروف معيشية أفضل. ويقوم البنك المركزي المصري بجهد 

وتعد خطوة قائمة أولوياته.  علىعام والشمول المالي للمرأة بشكل خاص ويضع هدف تحقيق معدل أعلي للشمول المالي 

وإلزام  أساس نوعي علىدراسات قوي العرض والطلب وتجميع البيانات إعداد لمالي والمركزي ببناء قاعدة بيانات الشمول ا

خطوة في غاية األهمية للمدي قدماً نحو المزيد من الشمول المالي للمرأة، نظراً ألن العائق األكبر  البنوك التجارية بذلك

ً  أساس علمي. علىودراسات  الذي كان يقف أمام دعم الشمول المالي للمرأة في مصر هو عدم وجود بيانات لتقدير  ووفقا

%، أعلن البنك المركزي المصري 10الحسابات المصرفية ب  امتالكالمركزي المؤقت لنسبة الفجوة بين الجنسين في 

ولتحقيق ذلك، أصدر البنك المركزي عدة قواعد رقابية لتوجيه  .2021هذه الفجوة إلى النصف في عام  استهدافه خفض

منح المزيد من القروض للسيدات أخذاً والمخاطر بمحددات معينة  منتجات وخدمات مصرفية منخفضةيم البنوك نحو تصم

لتعزيز الشمول المالي، إال أن تلك  من جهود البنك المركزي الكبيرةالرغم  وعلى مستوى معين من المخاطر. االعتبارفي 

ي" لتوحيد جهود كافة الجهات في مصر والتنسيق بينهم الجهود البد وأن تكلل بصياغة "استراتيجية وطنية للشمول المال

 حد سواء.   علىلزيادة معدالت الشمول المالي في المناطق الحضرية والريفية 

انضم  2018وبالفعل تقوم البنوك التجارية في مصر كما أشارنا بالعديد من األنشطة والمبادرات الموجهة للمرأة. وفي عام 

لتقديم مزيد من الدعم التحالف المالي للمرأة ووقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية  إلى" أول بنك مصري وهو "بنك مصر

. إال أننا نري أن البنوك المصرية تمتلك الطاقات الطريق الصحيح علىللسيدات، وتعد هذه الخطوة خطوة ايجابية 

 االتحادوبنك  BLC للتجارة مثل البنك اللبنانينموذج متكامل في دعم المرأة  تقديمعلى واإلمكانيات التي تجعلها قادرة 

 باألردن الذين يتبنون استراتيجية متكاملة لتعزيز دور المرأة كعميلة وكعاملة بالبنك.
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