
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟کنندیمباز  یمال فراگیری یبرا را  ریمس دیجد یهایوراچگونه فن

 

به توسعه  یمهم یهاکمک تواندیم یبه منابع مال یدسترسو  فراگیری مالی تیتقو

یمردم م تعداد بیشتری ازکه  کندیم نیو تضم سازدیرا ممکن م یکند، تحرک اجتماع یاقتصاد

 مشارکت داشته باشند.در اقتصاد  ؤثربه طور کامل و م توانند

 

 

 

 

 با حمایت شرکت             از مقاله ای                                       



 
  

 

با  .ترونق اساقتصاد پر کی نی، عادالنه و همچنمنصفانهجامعه  کی جادیا دیکل ،فراگیری مالی

در حال توسعه وجود  یدر کشورها ژهیبه و ،فراگیری مالی تیتقو یبرا ییهاحال، چالش نیا

 .دارد

صرفه کمک بهمقرون یبه محصوالت و خدمات مال یند به بهبود دسترسنتوایم دیجد یهایورافن 

 .ندنک

ق است. روناقتصاد پر کیبلکه منصفانه، جامعه عادالنه و  کی ینه تنها سنگ بنا فراگیری مالی

کند،  یبه توسعه اقتصاد یمهم یهاکمک تواندیم یبه منابع مال یو دسترس فراگیری مالی تیتقو

به طور  توانندیمردم م تعداد بیشتری ازکه  کندیم نیو تضم سازدیرا ممکن م یتحرک اجتماع

 مشارکت داشته باشند.اقتصاد  در ؤثرکامل و م

وکارها به محصوالت و معناست که افراد و کسب نیبه ا فراگیری مالی ،یبانک جهان در تعریف

که به  ،مهیانداز، اعتبار و بها، پسها، پرداختتراکنشمثل صرفه بهو مقرون دیمف یخدمات مال

 .کندآنها را برآورده  یازهاین تاداشته باشند  یدسترس شودیارائه م داریمسئوالنه و پا یروش

 

 کندیرا حل م یاجتماع یهاچالش فراگیری مالی

رآمد د یفقر و برابر کاهش اشتغال، ،یمانند رشد اقتصاد یبه حل مسائل اجتماع فراگیری مالی

 تیتقو یهاحال، مسائل و چالش نیکند. با ایو در حال توسعه کمک م افتهیتوسعه یدر کشورها

 زیاد هستند.در حال توسعه  یدر کشورها ژهیبه و فراگیری مالی

عه در حال توس یدر اقتصادها ،یناخالص داخل دیرشد تول عثبا فراگیری مالیجالب است بدانید 

قابله در م ژهیبه و فراگیری مالی ،یاجتماع مسائلدر  یدیعنصر کل کیبه عنوان  همچنین .شودمی

محروم در  یهاتیجمع یبرا شرفتیپ یهافرصت شیافزا قیدرآمد و فقر از طر یبا نابرابر

 .است دیفنوظهور م یاقتصادها

 لیفراگیری ماگام در جهت  نیتراکنش معموالً به عنوان اولیک  یا انجام حساب کیبه  یدسترس

یم یتلق شانیهاانداز پولپس نیها و همچنانجام پرداخت یافراد برا یتوانمندساز قیاز طر

 .شود



 
  

 

به  یابیدستتر بگذرانند، به سمت خود را راحت یتوانند زندگیاست که آنها م یبدان معن نیا

ا توسعه دهند، در کار خود روبآماده شوند، کس یاضطرار طیشرا یاهداف خود حرکت کنند، برا

 یخدمات مال ریتر به ساآسان یکنند و دسترس یگذارهیسرما یبهداشت یهاآموزش و مراقبت

 .و اعتبار داشته باشند مهیبمانند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم بزرگساالن جهان بدون بانک  کی

 یبانک جهان یهادادهاما   ،برداشته شده است فراگیری مالی شیافزا یبرا یمهم یهااگرچه گام

 نیطبق آخر ودارند  بانکیحساب  جهان سراسر در بزرگساالن از درصد 69دهد که ینشان م

 یبانک حساب نفر، بدون اردیلیم 1.7حدود  یعنی سوم بزرگساالن، کی باًی، تقرFindex گزارش

 اند.مانده یباق

 رغمیکند. علیمرا بررسی رو هستند هرا که زنان با آن روب یموانع نیگزارش همچن نیا

 حدتا کنون در 2011حساب از سال  تیدر مالک یتیشکاف جنس ،فراگیری مالیدر  یکل شرفتیپ

 .مانده است یدرصد باق 9



 
  

 

 یمال در راستای فراگیری دیجد یهایورافن

 به م،یهست یمال یکاهش شکاف نابرابر یبرا شتریب یهادنبال برداشتن گامکه ما به  طورنهما

کرونا  یریگهمهدر این مسیر،  .میآوریم یتفاوت رو جادیا یبرا دیجد یکردهایها و روحلراه

 .کرده است عیرا تسر دیجد یهایفناور رشیپذ

پرداخت  یهاتعداد تراکنش 2021در سال  ،یاجتماع یگذاربا توجه به اقدامات فاصلهمثال 

از کل  یمین این رقم، که هدو برابر شد 2020با سال  سهیدر مقا هیبدون تماس در ترک

مرکز اطالعات بر اساس شود، این در حالی است که شامل میرا  یفروشگاه روند یهاپرداخت

 .سه برابر شد در این موضوع یمبلغ پرداخت ه،یترک کارت

 خاص جوامع یازهایرفع ن جایه ب یمشکالت عموم یحل براراه افتنی به فراگیری مالی کردیرو

 یکتنیف یهاستمیبه توسعه اکوس ازیکشورها ن ،فراگیری مالیاز  تیحما یکرده است. برا رییتغ

 .کندیاز مردم کمک م یاندهیتعداد فزا یبرا یخدمات مال شتریب یدارند که به دسترس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 ندنکیم یبانینوظهور پشت یها یاز فناور دیجد یکز مالامر

و  دننکمی یبانیرا پشت یمال هاییفناور که گیری استمتنوعی در دنیا در حال شکل یکز مالامر

 هایاپلیکیشنو  هایفناور، محصوالت شیآزما یبرا یتکنیف یهاشرکت یبرا یگاهیپا جادیبا ا

 تالیجیبا تحول د نیز دیجد یهایورافن د.نشومی، باعث رشد آنها ینظارت سازهیشب کیخود در 

 اند.شده هاSMEو یفرد نانیکارآفر موجب توسعه یکیو تجارت الکترون

 وکند  لیتبد پوز کیتواند تلفن همراه را به یوجود دارد که م کارهاییبه عنوان مثال، راه

که از  یو افراد یمال ستمیبه س یبا دسترسرا  (SME) کوچک و متوسط هایشرکت یازهاین

 ، برطرف کند.کنندیم استفاده یاعتبار یاهکارت

 ترریپذامکان یمردم به محصوالت و خدمات مال یدسترس ،یمداوم فناور شرفتیبا پ بنابراین

زیادی  لیپتانس . همچنیندهدیسوق م یباالتر اریفراگیری مالی را به سطوح بس شد وخواهد 

 ستمیاز اکوس یشدن به بخشلیتبد یکمک به افراد برا به منظور نیگزیجا یابزارها یبرا

 .وجود دارد یگذار هیسرما

 

  ی اسالم یمالفراگیری مالی در تامین 

 سعهواز دو نقطه است: ت یبه منابع مال یمستلزم دسترس فراگیری مالی ،یاسالم یمالتامین در 

مجدد  عیتوز یو ارائه ابزارها بدون بهره یمال نیتأم قیاز طر سکیمشارکت در ر یقراردادها

 .کاهش فقر یدرآمد برا

 

 کندیم جیرا ترو سکیر تقسیم یاسالم یمالتامین 

 تقسیم سک،یانتقال ر یکه به جا کندیرا ارائه م یمال یاز ابزارها یامجموعه یاسالم تامین مالی

 .کندیم جیترو یمال ستمیرا در س سکیر

 یآن، بخش اقتصاد قیکه از طر کندیم تیحما سکیمجدد ر تقسیم یعالوه، از ابزارها به

 کند.را تقبل می با آن مواجه است توانکماقتصادی را که بخش  یتوانمندتر جامعه، خطرات



 
  

 توسعه داد یاسالم یمال یابزارها قیاز طر توانیرا م فراگیری مالی شیمرسوم افزا یهاروش

 .را فراهم کرد سکیر میو امکان تقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالیجید یمال تامین

سال  لیاز اوا .کننده در دسترس استمتحول یتجار یهامدل د،یجد یهایبه لطف فناورامروزه 

 یرا برا یمال یدسترس یتوجهبه طور قابل  توانستند ،یکیپول الکترون مانند یی، ابزارها2020

 که حساب بانکی نداشتند. دنایجاد کن یکسان

 هایسازمان از یاگسترده فیها و طبانک د،یجد یمشتر اردهایلیبه م یابیانداز دستبا چشم

 نیا یبرا یدسترس یهابهبود کانال یها براکه سال یتالیجید یکردهایبر رو هی، با تکیربانکیغ

م محرو تیجمع هب تالیجید یشروع به ارائه خدمات مال ،بودشده  مهیا توسط بخش رسمی افراد

اکنون  شامل استفاده از تلفن همراه است که یاز جمله موارد ،تالیجید یاند. خدمات مالکرده

اند. در دهیرس یقابل توجه اسیاز آنها به مق یشده که برخ یاندازکشور راه 80از  شیدر ب

بر پول نقد به  یصرفاً مبتن یهامحروم از خدمات، از تراکنش ریفق یمشتر هاونیلیم جه،ینت

اوراق بهادار با  یو حت مهیانداز، اعتبار، بها، نقل و انتقاالت، پسپرداخت ،یرسم یخدمات مال



 
  

 یهایوراو با ظهور فن دسترسی پیدا کردند تالیجید یهایفناور ریسا ایاستفاده از تلفن همراه 

 .استرشد سرعت در حال به فراگیری مالی دتر،یجد

دست یبرا نهیدر هز ییجوبا صرفه یتالیجید یابزارها یریکارگ شامل به تالیجید تامین مالی

 .هستند فیخدمات ضع یمحروم و دارا یاست که در حال حاضر از نظر مال ییهاتیبه جمع یابی

 

 تالیجید یخدمات مال هایریسک

یمارائه  و کاربران دهندگانبه ارائه یقابل توجه یایاغلب مزا تالیجید یکه خدمات مال یدر حال

توان به در استفاده از خدمات مالی دیجیتال وجود دارد که از آن جمله مینیز خطرات اما دهد، 

 موارد زیر اشاره کرد:

 

 و اشخاص ثالث یمؤسسات مال نیب دیجد یروابط قرارداد 

 متفاوت با محصوالت مشابه  ینظارت رفتار 

 بیتجربه و آسیب کاربران یبرا ینیبشیپ رقابلیحال غ نیناشناخته و در ع یهانهیهز

 ریپذ

 داده تیو امن یخصوص میدر مورد حری که مسائل و صورت غیرمجازه ب هااز داده استفاده

 شوداد میایجها 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تالیجید تامین مالی یاساس یهامولفه

تراکنش  یهاکه داده ییهاتا با استفاده از دستگاه سازدیرا قادر م انیمشتر تالیجید یهاپلتفرم

 یکیلکترونرا به صورت ا پول خودو  دهند، نقل و انتقاالت را انجام کنندیم افتیرا ارسال و در

 .کنند رهیذخ

( رهیهمراه و غ یها)تلفن یتالیجید یهادستگاه توانندیم انیمورد استفاده مشتر یهادستگاه

دستگاه  کی( که به رهیپرداخت و غ یها)کارت ییابزارها ای دهندیباشند که اطالعات را انتقال م

 .شوندیمتصل م (POS) فروش یهاانهیمانند پا لتایجید

 افتیانتقال و در یبرا یارتباط یهارساختیمتصل به ز تالیجیدستگاه د کیکه  هایفروشخرده

 لیتبد یکیالکترون پولتا پول نقد را به  سازندیرا قادر م انیتراکنش دارند، مشتر اتیجزئ

 .کنند لیتبدشده را دوباره به پول نقد  رهیذخ پولکنند و 

ه از ک یبه افراد ،تالیجیدهای پلتفرم قیاز طر های غیربانکی،ها و سازمانهمچنین توسط بانک

 اوراق بهادار یو حت مهیانداز، باعتبار، پسمثل  متنوعی خدمات مالی هستند،محروم  ینظر مال

 شود.میارائه 



 
  

ه صرفاً ب یرسم یمؤثر به خدمات مال یعدم دسترس لیکه به دل یبزرگسال اردیلیم 2.5 یبرا

شد. با نیآفرممکن است تحول یبه خدمات مال یتالیجید یدسترس کنند،یمعامله م یصورت نقد

 :است ریبه شرح ز یافراد محروم از خدمات مال یبرا تالیجید یمال فراگیری یایمزا

 در  دهدیامکان م انیبه مشتر تالیجیتراکنش د یهافرمپلت ترنییپا یهانهیمعموالً هز

تا درآمد و  کندیانجام دهند و به آنها کمک م خُرد یهاو نامنظم تراکنش زیناچ ریمقاد

 .ندکن تیریمشخصاً نابرابر خود را مد یهانهیهز

  دمات خ با آنها یمال طیو شرا انیمشتر یازهایمتناسب با ن یخدمات مالارائه عالوه بر این

 یهاو داده تالیجید شده در خود پلتفرم هیارزش تعب رهیپرداخت، انتقال و ذخ

 .شودیم ریپذشده در آن امکاندیتول

 یاز معامالت مبتن یناش یمال میجرا ریسرقت و ساخطرات های دیجیتالی از طریق پلتفرم 

دهندگان و استفاده از ارائه یمربوط به معامالت نقد یهانهیهز نیهمچنبر پول نقد، 

 یابد.کاهش می یررسمیغ

 عثبا زنان یبرا ژهیبه و، ییامکان انباشت دارا جادیبا ا های دیجیتالیپلتفرم نیهمچن 

 .را ارتقا دهد یاقتصاد یتوانمندساز و شودمی آنها یمشارکت اقتصاد شیافزا

 

ه از ک یمحروم از خدمات مال ریپذبیآس انیمشتر یرا برا یخطرات نیهمچن تالیجید تامین مالی

 :به همراه دارد برند،یها سود مفرصت

آنها با محصوالت، خدمات و ارائه ییعدم آشنا لیبه دل انیمشتر یبرا دیخطرات جد -1

 .استفادهآنها در برابر استثمار و سوء یریپذبیآس جهیدهندگان و در نت

 نیهمچنو  هادادن دادهو ازدست سیتواند باعث اختالل در سرویم تالیجید یفناور  -2

 .ها شودداده یسازرهیو ذخ تالیجیاز انتقال د یناش تیامن ای یخصوص میخطر نقض حر

مبارزه  نیشود به قوانیمطرح م تالیجید یمال تامین در موضوعکه  یدیکل یمسائل نظارت -3

 ،یکی، مقررات پول الکترون(AML/CFT) سمیترور یمال نیو مقابله با تام ییبا پولشو

 نیاز ا یاریشود. بسیپرداخت و رقابت مربوط م ستمیکننده، مقررات ساز مصرف تیحما

وجود آنها  نیمؤثر ب یبه ارتباط و همکار ازیکه ن ،است رگوالتورها تیمسائل در صالح

 دارد.



 
  

 

کنندگان سرتاسر جهان، شرکت یدر حال ظهور در کشورها تالیجید یمالفراگیری  یهامدل

ارائه  یسنت یکردهایرا متفاوت از رو هاسکیها و رو نقش کنندیم یبازار معرف ی را بهدیجد

 یگنجاندن مال یبرا کردهایوهمه ر ایدر اکثر  هاسکیاز ر ی. برخدکننتعریف می یخدمات مال

، چه به عنوان (MNOs) شبکه تلفن همراه یمشارکت اپراتورها مثال مشترک هستند. تالیجید

دهندگان مشابه، خطرات ارائه ایبانک  کی یبرا یبه عنوان کانال ای یکیصادرکنندگان پول الکترون

توسط مدل  هاسکیاز ر یرخمتفاوت است. ب MNO بدون یکردهایکه با رودارد  یبالقوه خاص

 یاز خطرات مربوط به ارائه خدمات مال یبرخ ت،ی. در نهاشوندیم جادیا تالیجیپلتفرم تراکنش د

ارزش است که توسط خود  یسازرهیها، نقل و انتقاالت و خدمات ذخفراتر از پرداخت یاضاف

 .شودیم یجادا تالیجیپلتفرم تراکنش د

 

 

 

 

 

 منبع:

https://www.weforum.org  

https://www.worldbank.org 

 

 

 

 

 ترجمه توسط عصربانک به سفارش داتین
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