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 : ملخص
 (كمتغلاا  متلتةلة) هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني كل  ملا ارعرفلة  الو ا ممللة ارالمللة هدفت

بضللما متملل  الدراسللة كلل  . مللا ج للة  خللرا (كمتغللا بللاب ) ول ارللايف ا العللام متللتوا ال للم ،مللا ج للة
د للة إالافة  111ددها د ل العام اليت للدي ا الا عملل  اراشلرا  ارتعلةلة تتغلاا  الدراسلة،  بلل  إعلايف عل

 .111إىل هون  كون  كإقلملم إداري خاص،  ي تجموع 
مت  إذ ،(ال لللمول ارلللايف) ( الللو ا ممللللة ارالمللللة،  ارعرفلللة)مت الك لللن علللا  جلللود عالقلللة ب  ايلللة بلللني 
ارائللة مللا قململلة التغللاا  ا ال للمول ارللايف ا  ا 48.1التوصلل  إىل  ن اللو ا مملللة ارالملللة بفتللر مللا مةللداره 

ا ارائلة للنملوذ ،  1.4العام،  عند  خذ ارعرفة إىل جانب او ا مملة ارالملة، بضاف قوة بفتاية مةدارها 
ما قملمة التغاا  ( ا ارائة 41.5)حملث ببل  الةوة التفتاية حملو ا مملة ارالملة  ارعرفة م  بعض ما البعض 

 . مول ارايف ا العاما ال
 .؛ د ل العاما  ر؛ ال مول ارايف؛ ارعرفة؛ او ا مملة ارالملة :يةكلمات مفتاح

 I22 ؛ D83 ؛  D14 ؛ JEL :G20تصنيف 
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Abstract: 

This study aimed to test the relationship between knowledge and 

financial literacy (as independent variables)on the one hand and the level of 

financial inclusion in the world)as dependent variable( on the other. The 

study population included all the countries in the world that have all the 

indicators related to variables of the study (116) countries in addition to 

Hong Kong as a special administrative region, the total became (117). 

an effect relationship was found between (financial literacy, 

knowledge) and (financial inclusion).It was also found that financial 

literacy explains 84.7 per cent of the value of changes in financial inclusion, 

and when we take knowledge with financial literacy, an explanatory power 

of 1.8 per cent is added to the model, where the explanatory power of 

financial literacy and knowledge with each other is equal to 86.5 per cent of 

the value of changes in financial inclusion n the world. 

Keywords: Impact; Financial Inclusion; Knowledge; Financial Literacy; 

World Countries.  

Jel Classification Codes : G20 ; D14 ; D83 ; I22 

 

 :مقدمة.5
حاسم ا عام  (Financial Inclusion)ارايف  ال مولمعرتفاً على نطاق  اس  على  ن   صبح

 كثلر قللدرة علللى بللد  جتعل للم ا النظللاا ارللايف،  ا فلراد ي، فم للاركةاحللد مللا الفةللر  اةمللو النمللو ا قت للاد
 ,Baral)فحتلباخل، ...ال لدما  ارالمللة امل ا عمال التجاريلة  بوسلملع ا، ا سلتثمار، إدارة اررلا ر، 

S. K, 2017 ) ال لمول النمو ا قت ادي، حملث يلعلب جديد منوذجا ابوصف  برز ارايف  ال مولقضملة 
 .البلدان ما الفةر ختلملصارايف د راً رئملتملاً ا 

إن عللدا قللدرة ا فللراد    ا سللر علللى الوصللول إىل ا للدما  ارالملللة الضللر رية  اسللتردام ا بال للك  
ا ستبعاد اللذا  اسلتجابة للتجلارو     ميكا  ن ينب  ما م اك  ا الوصول، ا سعار، التتويو ،ارناسب
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محد ديلللة ارعرفلللة ارالمللللة بعمللل  كحلللاجز حمللللوي  ملللاا الطللللب عللللى ف. ا ممللللة ارالمللللة    الت لللورا  التللللبملة
 .م لا يطلبوها، فإهن   ا دما  ني    مرباحني م  ارنتجا لم  إذا م يكا ا فراد م  ، فا دما 

 :هدف الدراسة .8.5
 اللو ا مملللة  (Knowledge)ارعرفللة كلل  مللا إىل اختبللار ب  ا  - ب للفة رئملتللملة–ا هلذه الدراسللة سللن دف

 ا العللام (Financial Inclusion) علللى متللتوا ال للمول ارللايف( Financial Literacy) ارالملللة
 .7111 خالل عاا

 :وأسئلتها الفرعية إشكالية الدراسة .3.5
إشللكالملة نثنللا حللول عالقللة ال للمول ارللايف بارعرفللة اللليت عوزهللا  فللراد ا تملل  ب للفة عامللة،  بتمحللور

 : ارعرفة ارالملة ب فة خاصة،  هي م اغة ا التاال التايف
 هل  يوجللد   للر للمعرفلة عمومللا  اللو ا مملللة ارالمللة خ وصللا علللى متللتوا ال لمول ارللايف ا العللام خللالل -

 ؟7111عاا 
 :لإلجابة عا هذه اإلشكالملة، مت بةتملم ا إىل ساالني فرعملني

 ؟7111ه  يوجد   ر للمعرفة على متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا   -
 ؟7111ه  يوجد   ر حملو ا مملة ارالملة على متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا   -

 :فرضيات الدراسة .4.5
 :التالملةH01   H02 الفراملا  الفرعملة H0ينبثو عا  سئلة الدراسة الفراملة الرئملتة 

- H0 :   يوجللد   للر ذ  د لللة إح للائملة عنللد متللتوا معنويللة(1.15≥α )علللى  او ا مملللة ارالملللة للمعرفللة
 .7111متتوا ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

- H01 :   معنويلة يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عنلد متلتوا(1.15≥α )عللى متلتوا ال لمول  للمعرفلة
 ؛7111ارايف ا العام خالل عاا 
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- H02 :   يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنويلة(1.15≥α ) حمللو ا ممللة ارالمللة عللى متلتوا
 .7111ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

 :الدراسات السابقة وتموضع الدراسة الحالية منها .1.5
، لكللا لعللدا ابتللاع ا للال إ   ن كل للا  جنبملللة مواللوع الدراسللة حظللي ببحللوو حديثللة  متتفملضللة

 :لعرا ا كل ا سنةت ر على  هم هذه الدراسا ،  هي كما بظ ر ا اجلد ل  دناه
 تلخيص مضامين الدراسات السابقة (:58) رقم الجدول

 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

(Akileng, G., 
Lawino, G. 

M., & 
Nzibonera, E. 

,2018) 

كملللللللللن ميكللللللللا 
حملللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالمللللة  اإلبلللداع 
ارلللللللايف اتلللللللني 
ال للللمول ارللللايف 
بلللللني ا سلللللر ا 

   غندا

التلللللكان البلللللالغني ا 
كللللللللل  ملللللللللا ارنلللللللللا و 
الريفمللللللللة  احلضلللللللرية ا 

   غندا

او ا ممللة -
 ارالملة
اإلبلللللللللللللللداع -

 ارايف
ال لللللللللللمول -

 ارايف

دراسلللللللة ملللللللا خلللللللالل 
 ةطعلللليارستة للللا  ا 
(cross-

sectional 
survey )

باسللللللللللللتعمال المللللللللللللل  
 ا ربباط  ا حندار 

الللللللللللو ا ممللللللللللللة ارالمللللللللللللة -
 فضل   ملا اإلبداع ارلايف 

ارالملبني  ال مولاددا  
 ؛ا سر

متتللللللللللر ا سلللللللللر قلللللللللدرة -
 كلللل عللللى اختلللاذ قلللرارا  
متللللللللللللللللللللللللللتناة ب لللللللللللللللللللللللللل ن 
ا بتكلللللللللللللارا  اجلديلللللللللللللدة 

منتجلللللللللا   ا لللللللللدما  لل
 ارالملة

(Jariwala, H. 
V. 2017) 

 

هلللللللللللللللللللدفت إىل  
دراسللة مواللوع 
ال للللمول ارللللايف 
 متكلللللللني ارلللللللر ة 
 الللللللللو ا ممللللللللللة 

 .ارالملة

بتللللتند دراسللللة احلالللللة 
إىل جتربلللللللللللللللللة حمللللللللللللللللللاة 
حةملةمللللللة  ملللللر ة  ممللللللة 
ا   يلللللللة غوجلللللللارا  

(Gujarat )
اانديلللة، بعلللمل  الللت 

 خط الفةر

ال لللللللللللمول -
 ارايف
متكللللللللللللللللللللني -

 ارر ة
او ا ممللة -

 ارالملة

مت إقنلللللللللللللاع ارلللللللللللللر ة ا 
البدايلة بفللتح حتللاو 
م للرا لتمكملن للا مللا 
التمكلللللللللللللللللني ارلللللللللللللللللايف 
توجلللللللللللللللللللب نظللللللللللللللللللللاا 

ا .ال للللللللللمول ارلللللللللللايف
  قت  حو

بتللللللللبب عللللللللدا معرفللللللللة -
ارفلللاهملم ارالمللللة ا ساسلللملة 

اللللللللللللو ا ممللللللللللللللة ارالمللللللللللللللة )
،  صلللللللبحت ( ا ساسلللللللملة

ارللللللر ة  اللللللحملة ال للللللمول 
ارلللللللللللللللايف، بللللللللللللللللد  مللللللللللللللللا 

 ؛ا ستفادة منه
جعلللل  ارللللر ة متعلمللللة ا -

ا للللال ارللللايف  كثللللر   ملللللة 
مللللا مللللرد إقناع للللا بفلللللتح 
حتللللللللللللللللللللللاو م للللللللللللللللللللللرا 
 إدراج ا ا النظلاا ارلايف 

 .الرمسي لل ند
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

(Lalrinmawia, 
M., & Gupta, 

H, 2015) 

 التعللللللرف علللللللى 
متللللللللتوا اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
بلللللللللني مزارعلللللللللي 
 منطةلللة للللونغلي

(Lunglei )
و يللللللة التابعللللللة ل
 ااندية مملز راا

  سلللللللرة مزارعلللللللة 071
ا عمللللللللللللللللللل   حنللللللللللللللللللا  

 مةا عة لونغلي
 

الللللو ا ممللللللة 
 ارالملة

مت اسلللترداا اسلللتبملان 
يتضلللللللللللللللما مةمللللللللللللللللا  

محو ا ممللللة معلللدل للللل
 اللللعته  الللللذيارالملللللة 

OECD/INFE 
(2011) 

مت اسللللترداا النتللللب 
ارئويلللللللللللللللللة  اختبلللللللللللللللللار 

Chi-square 

ن مللللللا و ن  مملللللللو ارزارعلللللل -
حملللث  ن : الناحملللة ارالملللة

يعللللللانون مللللللا  41.51٪
الللعن ا ارعرفلللة ارالمللللة، 

٪ لللللدي م معرفللللة 9.04 
٪ 8.11  متوسطةمالملة 

فةلللط للللدي م معرفلللة مالمللللة 
 جملدة

(Fraczek, B., 
Bačová, M., 

Hintošová, A. 
B., & 

Sivicek, T., 
2017) 

التعللللللرف علللللللى 
متللللللللتوا اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
 درجللللللللللة بللللللللللني 
الطللالو الللذيا 
يدرسلللللللللللللللللللللللللللللللون 
ا لللللللللللللللللللللللللللللللا   

 ا قت ادية
 

ارتللللح اللللللذي  جلللللري 
بللني  للالو ا قت للاد 

 فمل للللللللجرادبلللللللللدان ا 
(8 Visegrad) :

 017الت للللللللللللللللللللللللللملر  
 710ا للللر  ،  الللللب

، بولنللللللللللللللللللدا   الللللللللللللللللللب
 البًللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا،  017

 718 سلللللللللللللللللوفاكملا  
  الًبا

الللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ال للللللمول  -
 ارايف

مت اسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللترداا 
استة لللللللللللللا  يةلللللللللللللمل  

ارتلللللللزاما  ا سلللللللتعمال
رتلللللتوا الللللو ا ممللللللة 
ارالملللللللللللللللللللللة  درجللللللللللللللللللللة 

ارايف كتةمللملم  ال مول
 لكفا ة التعلملم ارايف

 

متللللللتوا اللللللو ا ممللللللللة  -
. ارالملللللللة ملللللللنرفض جلللللللدا

 يعللللل  ذللللللر  ن  لللللالو 
احلةلللللللللول ا قت لللللللللادية ا 

غلللا م لللزيا  8Vبللللدان 
لملكونللللللللللللللللللللوا م للللللللللللللللللللاركني  

     متللللللللللتثمريا ن للللللللللطني
ارتت للللللللاريا  ا لللللللللا  ا 

 ا سواق ارالملة
دراسلللة درجلللة ال لللمول  -

ذيا ارلايف بللني الطلالو اللل
يلللتم بثةلللملف م ا ارتلللتوا 
ا ساسللللللللللللللللي ا نفلللللللللللللللل  
الوقلللللللت ياكلللللللد ارتلللللللتوا 

ارللللللللللايف  لل للللللللللمولا دىن 
 .الواعي

(Widhiyanto, 
I., 

Nuryartono, 
N., Harianto, 
H., & Siregar, 

H., 2018) 

الملللل  متلللتوا 
 بلل  ا متغللاا  
اللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالملللللللللللة لللللللللللدا 
، ارتللللللللللللللتجملبني

الملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل    
ارتغلللللاا  الللللليت 

بوزيللللللل  اسلللللللتبملانا  مت 
 زارعنيعلللللللللللللللللللى  ملللللللللللللللللل

قطعلللللللللة  011الللللللللما
حمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللث .  رض
ما قرية  10اختملار مت
مةا علللللللا  بابعلللللللة  9

كنلللللللللللللللللللللدال ردينلللللللللللللللللللللة  

ارتغللللللللللللللللللللللللا -
التلللللللاب  هلللللللو 

 ارالملة

ماشلللللر الللللو 
 ممللة ارالملللة ا
ارتغللللللللللاا  -

 ارتتةلة 

ا حنلللللدارا  ارتعلللللددة 
  التحلمل  اللوجتيت

متلللللتويا  الللللو ا ممللللللة -
 موجللللللللللودة عنللللللللللدارالملللللللللللة 

 الفئا  ارتوسطة
ا ارللللللللللا رة ارتغللللللللللاا   -

إمكانملللللللللللللة الوصللللللللللللول إىل 
KKP-E   ملللللللا دخللللللل

ارلللللزارع،  علللللرض ارنطةلللللة 
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

بلللللللللللللا ر عللللللللللللللى 
  صللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول
 ارلللللللللللللللزارعني إىل
 برنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام 

(KKP-E )
ائتمللان الطاقللة )
الغذائي ا ما   

للحكومللللللللللللللللللللللللللة 
 (ا ند نملتملة

 Kendal)رجينتي

Regency )
 .ا ند نملتملة

اجللللللللللللللللللللللن ، 
العمللر، مللدة 
التعللللللللللللللللللللللملم، 
ار نللللللللللللللللللللللللللللللللة 
الرئملتلللللللللللللللملة، 
 ارتافة إىل

، العاصللللللللللللمة
الللللللللللللللللللللللللدخ  
التللللللللللللللللنوي، 
 ملكمللللللللللللللللللللللللة 
احلتللللللللللابا  
ار لللللللللللللللرفملة، 
 ار للللللللللللللللاركة 
ا التعلللللللللللللملم 

 ارايف

ارزر عللللللللللة، الضللللللللللمانا ، 
سللعر الفائللدة، ماشللر اللو 

لوالللللللل  اا مملللللللللة ارالملللللللللة، 
الةللللللللللللللللللللللانو   موعللللللللللللللللللللللة 

  خللللللللللللللللللا ارلللللللللللللللللزارعني، 
إمكانملللللللللللللة الوصللللللللللللول إىل 
. ا ئتملللان  مبلللل  الةلللرض
ك   يا ر التعلملم ارلايف ب ل

كبلللللللللللا عللللللللللللى إمكانمللللللللللللة 
 الوصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللول إىل

 (KKP-E)برنام 

(Santos, D. 
B., Mendes-

Da-Silva, W., 
& Gonzalez, 

L., 2018) 

بلللللللل  اا  اللللللللو 
ا مملللللللللة ارالملللللللللة 
علللى ا قلللرتاض 
غللللللللا الرمسللللللللي، 
مثللللل  الةللللللر ض 
 ما ا صدقا 

 للللللللللللللللللللللللللللللللللةعائ 7170
 برازيلملة

الللللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ا قلللللرتاض  -
 غا الرمسي

ا قلللللللللرتاض -
الةنلوا  ملا 
 الرمسملة

 

 منلللللللللاذ مت اسللللللللتعمال 
(LOGIT )

، متعلللللللللللللددة احللللللللللللللد د
الللو  حمللللث مت مةارنلللة

ا ممللة ارالمللة عللى   ر 
النلللللللللللللللز ع إىل  خلللللللللللللللذ 
قر ض غا رمسمللة بلني 
العللللللللللللائال  اللللللللللللليت م 
بةلللللللللللللللللللللرتض عللللللللللللللللللللللى 

 بللللر الللليت اإل لللالق 
قللللللللللللللللر ض   خللللللللللللللللذ 

 . بنكملة

ب لللللللللللللللللا النتلللللللللللللللللائ  إىل -
اللو ا مملللة ارالملللة  مال مللة

 كثر للةر ض غا الرمسملة 
قنللللللللوا  ا ئتمللللللللان  مللللللللا 
 الرمسملة 

(Okello, C. 
B., Ntayi, J. 
M., Munene, 

J. C., & 
Nkote 

Nabeta, I., 
2016) 

االللللللللللللللللللللللللللللللللللللدف 
الرئملتللللللللي هللللللللو 
اديللللللللللللللللللللد د ر 
ر   ارلللللللللللللللللللللللللال 
ا جتملللللللللللللللللاعي 
ا العالقلللة بلللني 

ملل  الدراسللة تمبلل لن 
التلللللللللكان ملللللللللا ملللللللللا 

 سرة فةلاة  11818
ملللللللللللللللللللللل خوذة مللللللللللللللللللللللا 
مةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا عتني 
فرعملتملنكايامبملتلللللللللللللللللللي 

ر   ارللال  -
 ا جتماعي

الللللللللللللللللللللللللللو  -
 ا مملة ارالملة

ال للللللمول  -
 ارايف

برنللللللام   اسللللللترداامت 
MedGraph 

مللللا  0.1اإلصللللدار )
Excel ) اختبلللار  ،

(Sobel and 
Kenny and 

 جللللللللللللللللللود ر   مللللللللللللللللللال -
تمللللللللاعي ا العالقللللللللة ا ج

يعللللللزز العالقللللللة بللللللني اللللللو 
ا مملللللللة ارالملللللللة  اإلدمللللللا  

ا  11.1ارللللللايف بنتللللللبة 
ارائللللة بللللني ا سللللر الريفملللللة 
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 العينة/ المجتمع الهدف الدراسة
متغيرات 
 الدراسة

 أهم النتائج واألدوات الطريقة

اللللللللللللو ا مملللللللللللللة 
ارالملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
 ال لللللللللللللللللللللللللللمول 
ارلللللالملفي ريللللللن 

   غندا

  غومللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
(Kyampisi 

and Goma) 
اقللللللللللللملم موكونللللللللللللو ا  
(Mukono ) ا

 حمللللث ،ريلللن ا غنلللدا
بللللللللل  حجلللللللللم العملنلللللللللة 

  سرة 015اإلعايف 

Baron tests )
 ختبلار بل  ا  سلا ة 
ر   ارلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال 
ا جتملللللللللللللللللللللللللللللللاعي ا 
العالقلللللللللة بللللللللللني اللللللللللو 
ا مملللللللللللللللللللللللة ارالملللللللللللللللللللللللة 

 . ال مول ارايف

دراسلللللللة ملللللللا خلللللللالل 
 ةطعلللليارستة للللا  ا 
(cross-

sectional 
survey) 

 . الفةاة ا   غندا
بللللوحي النتللللائ   نلللله ملللل  -

غملللللللللللللللللللللاو ر   ارللللللللللللللللللللال 
قلللد يف للل   ا جتملللاعي ،

او ا مملة ارالملة ا بعزيلز 
متلللللتوا ال لللللمول ارلللللايف 
بللني ا سللر الريفملللة الفةللاة 

 .ا   غندا

 ما إعداد الباحث با عتماد على الدراسا  التابةة: المصدر
 7111،  دراسللة عللاا 7115دراسللة عللاا )الدراسللة التللابةة حدا للة ، بملئللة   يتضللح مللا خللالل نوعملللة

،   مللة موالوع ال لمول عللى ال لعملد العلاري،  كلذا (7114  لالو دراسلا  علاا  ،7111 دراستان علاا 
 :إذ  ن   حو ا مملة ارالملةسملما ما بعلو من اتدابه   ملة دراسة اد  

هنلاك ملا درسل ا عللى متلتوا ارلزارعني   هناك ما الباحثني ما حا ل معرفة متتوا ا مملة ارالملة، 
Lalrinmawia, M., & Gupta, H, 2015)  (Widhiyanto, I., Nuryartono, N., 

Harianto, H., & Siregar, H., 2018 ،    هنلاك ملا درسل ا بلني الطلالو الدارسلني للمجلا 
 ؛ (Fraczek, B., Bačová, M., Hintošová, A. B., & Sivicek, T., 2017)ا قت ادية 

مثبطلة  نت لار ال لمول ارلايف،   هناك ما حا ل معرفة ارتغاا  اليت ما ش هنا  ن بكون داعملة   
قلد حلا لوا التعلرف عللى  (Akileng, G., Lawino, G. M., & Nzibonera, E. ,2018)جلدنف

. الللللو ا ممللللللة ارالمللللللة  اإلبلللللداع ارلللللايفملللللا خلللللالل اتلللللني ال لللللمول ارلللللايف بلللللني ا سلللللر ا   غنلللللدا كملفمللللللة 
او ا مملة )عدا معرفة ارفاهملم ارالملة ا ساسملة فةد  اح ا دراسته  ن (Jariwala, H. V., 2017) ما
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ر  ا ممللة للدا ارلر ة  الحملة ال لمول ارلايف جعل ( ارالملة ا ساسملة ،   ىل بالعنايلة ارلر ة ا ا لال ارلايف، فلدححر
 ,.Santos, D. B)كملا مت ا دراسلة . ، لتدخ  ا منظومة ال مول ارلايفإقناع ا بفتح حتاو م راب

Mendes-Da-Silva, W., & Gonzalez, L., 2018)  البحلث ا  ي نلوع ملا قنلوا  ا ئتملان
 غللللا الرمسملللللة  للللدم ا اللللو ا مملللللة ارالملللللة، حملللللث مت ( اللللليت بعتللللل ماشللللرا دا  علللللى ال للللمول ارللللايف)الرمسملللللة 

المللة  ا دراسلت م حلول بل  ا ا ممللة ار. لنلز ع إىل  خلذ قلر ض غلا رمسمللةلاو ا مملة ارالمللة  استرالص دف 
KKP-E)ائتمللللان الطاقللللة  ا مللللا الغللللذائي للحكومللللة ا ند نملتللللملة ا الوصللللول إىل برنللللام  

مللللا  للللرف ( 1
 ,Widhiyanto, I., Nuryartono, N., Harianto)ارزارعني كماشر على ال مول ارايف، استنت  

H., & Siregar, H., 2018)   إىل هلذا لتعللملم ارلايف عللى إمكانمللة الوصلو لل - ب لك  كبلا-التل  ا 

 .اللنام 
اللليت حا لللت  -علللى حلد علللم الباحلث–بل    صللالة  إالافة هللذه الدراسللة كل  ل دراسللة ملا نوع للا 

إ بلا  العالقلة بلني ارعرفلة ب لفة عاملة،  الو ا ممللة ارالمللة ب لفة خاصلة كمتغلاا  متلتةلة  ال لمول ارلايف  
الللليت باكلللد عللللى   مللللة بنلللا   رالللملة معرفمللللة  كمتغلللا بلللاب ،  ذللللر انطالقلللا ملللا مموعلللة البحلللوو التلللابةة،

بتت دف رف  الوعي، التعلملم  ارعرفة ارالمللة للدا ا فلراد حلح يتحةلو ال لمول ارلايف ارن لود،  انطالقلا ملا 
ار لدر ا  لرا  ا كثلر م لداقملة ا  -هلذه البملانلا –بملانلا  مموعلة ملا قبل  هملئلا  رمسمللة عارمللة، بعتلل 

 .مااا
 :النظري لمتغيرات الدراسةاإلطار . 8

 :المالي وأهميته( االشتمال)تعريف الشمول . 5.8
 Financial: باللغلللة ا زلملزيلللة) (ا شلللتمال ارلللايف)   ( 2ال لللمول ارلللايف)ذاع ملللاخراً م لللطلح 

Inclusion) هو حركة عارملة، هتلدف إىل إدخلال  كلل علدد مكلا ملا سلكان العلام ا النظلاا ار لرا  ،
االدف ا  يليف اربتيللط لل لمول ارلايف  ن يكلون لكل  شلرص ا العلام حتلاو بنكلي شر لي، . احللديث

 قد يبد  هذا ارواوع متلتغرباً لللبعض، خ وصلاً سلكان ،يةوا باستردامه ا اإليداع  التحب  ا دخار
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نكي   كثلر اردن الذيا بعويلد ا على منط احلملاة اردنملة،  الذيا قد ميلر بعض م  كثر ما حتاو مايف    ب
كلللان ن لللن سلللكان العلللام    7111إ   ن اروالللوع للللمل  غلللذه الغرابلللة، ففلللي علللاا . ملللا بطاقلللة ائتمانمللللة

 صللت  7111،  ا علاا %04لت لبح  7118ميتلكون حتابا  بنكمللة،  اففضلت هلذه النتلبة ا علاا 
ملللا يةلللارو  للللث سلللكان العلللام الراشلللديا   ميتلكلللون   ي  نللله ا الوقلللت احللللايف،%. 01هلللذه النتلللبة إىل 

 (7114الردادي، ) .حتابا  بنكملة،  عمل  بعامالهتم ارالملة عا  ريو النةد
ا دراسللة لمل للون  1990  ل مللرة ا العللاا ( عكلل  اإلق للا  ارللايف) ظ للر م للطلح ال للمول ارللايف

للرتا، بنلا   فمل لا   لر إغلالق فلرع عا ا دما  ارالملة ا جنلوو شلرق إز( Leyshon & Thrift)   رفت
 خلالل بتلعملنملا  الةلرن اراالي ظ لر  . حد البنوك على  صول سكان ارنطةلة فعلمللا للرلدما  ار لرفملةا

العديلللد ملللا الدراسلللا  ارتعلةلللة بال لللعوبا  الللليت بواج  لللا بعلللض فئلللا  ا تمللل  ا الوصلللول إىل ا لللدما  
حمللللث كلللان 7111بلللد  ا هتملللاا بال لللمول ارلللايف منلللذ   ائللل  علللاا ( 15، ص 7111عبلللد ا ، ).ار لللرفملة

 قد عةلد (19، ص 7111عجور، ).هدفت م رتكا للعديد ما احلكوما   البنوك ارركزية ا الد ل النامملة
بد لة كملنملا، مث ع ةد بعلد ذللر ا كل  ملا  7119  ل مامتر سنوي للتحالن الد يف لل مول ارايف ا عاا 

ر، جنلللللوو  فريةمللللللا، مالملزيلللللا، برينلللللداد  بوبلللللاجو، موزمبمللللللو  فملجلللللى،  م لللللر ا علللللاا  ند نملتلللللملا، اركتلللللمل
 ( 97، ص 7114با قملدة  بوعافملة، ).7111

عللللى  نللله نتلللبة ا شلللراص     7118يعلللريلف البنلللر اللللد يف ال لللمول ارلللايف ا بةريلللره ال لللادر علللاا 
 حتلب التةريلر ار لرتك  ،(The World Bank, 2014, p 21)ال ركا  اليت بتتردا ا دما  ارالملة

ل ند ق النةد العريب  ا موعة ا ست لارية رتلاعدة الفةلرا ، يعكل  ال لمول ارلايف احلاللة الليت يكلون فمل لا 
اللذيا  -تا فمل م ذ ي الدخ  ارنرفض،  منظما  ا عمال تا فمل ا ال لغاة    الد دة الن لاط-ا فراد 

ارللدفوعا ، التحللويال ، ا دخللار، )ا للدما  ارالملللة الرمسملللة يتمتعللون نريللة الولللو   اسللتعمال كاملل   نللواع 
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،  ارةدمة اما  ريةة متا لة  متتدامة، ما خالل مموعة ملز ديا يعمللون ا بملئلة (الةر ض  الت مملنا 
  (CGAP & Arab Monetary, 2017, p 1).مالئمة، شرعملة  منظمة

 :أهداف الشمول المالي. 8.8
م  بزايد ا هتماا العاري بتوسمل  نطلاق ال لمول ارلايف،  خللو التحالفلا  بلني ااملئلا   اراستلا  

ارنللاف  ارت بمللة جللر ا  ال للمول ارللايف،  اللما يلملللا  م للرتكة  موحلدة، بتنللامى ارالمللة العارملللة للتنتللملو  العمل ،
 : هداف ال مول ارايف فملما يلي   ما خالل با  الع على الدراسا ، التةارير  ارن ورا  ميكا اديد

بعزيلللز  صلللول كافلللة فئلللا  ا تمللل  إىل ا لللدما   ارنتجلللا  ارالمللللة،  بعريلللن ارلللوا نني ب  مللللة ا لللدما     -
ا جتماعمللة  ا قت لادية  ،اتلني ظلر ف م ارعمل لملة،بغرض ارالملة  كملفملة احل ول علمل ا  ا ستفادة من لا

 لتحةملو ا ستةرار ارايف  ا جتماعي؛

 ،ملللللللا خلللللالل إعلللللداد التملاسلللللللا   التعلململللللللا  ،بعزيلللللللز حايلللللة حةلللللوق متلللللللت لكي ا دملللللللا  ارالمللللللة   -
 تعريللن ارتعاململللا م  اراستللا  ارالملللة احلالملة نةوق م   اجباهتم؛بلر اليت بتعلو ببا  للوص 

 ،7115 ،لمللا إ.).ارعمل لللملة للملوا ننيغلدف اتلللني الظلللر ف  ،بتلل مل  الوصلللول إللللى م لللادر التمويللل    -

 (11ص

 :الشمول المالي مؤشرات . 3.8
( GPFI)م  بوصملة التحالن العاري ما  جل  ل لمول ارلايف ( G20)ابفو قادة مموعة الع ريا 

لللدعم ج للود بملانللا  ال للمول ارللايف العللاري  الللو  ، علللى مموعللة  ساسللملة مللا ماشللرا  قملللا  ال للمول 
الوصلول إىل ):، هذه اراشرا  بتنلا ل قمللا   ال لة  بعلاد رئملتلملة( 95، ص 7114 بوعافملة، با قملدة )ارايف

؛اسللترداا ا للدما  ارالملللة "الةللدرة علللى اسللترداا ا للدما  ارالملللة مللا اراستللا  الرمسملللة"ا للدما  ارالملللة 
 (.ا لللدما  ارالمللللة دة؛جلللو "ملللدا اسلللترداا العملللال  للرلللدما  ارالمللللة ارةدملللة بواسلللطة اراستلللا  ارالمللللة"
 ( 18-17، ص 7111عجوز، )
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 :(GlobalFindex)العالمي للشمول المالي المؤشر .   4.8
بةوا مموعة البنر الد يف بإجرا  العديد ما الدراسا  ارتحملة العارمللة الليت هتلدف للح لول عللى 

 بعلللد قاعللدة بملانللا  ال للمول العلللايف  بملانللا  شللاملة  نظللرة متللتةبلملة، بتلللاعد ا بعمللملم ا للدما  ارالملللة،
مع لللللد الدراسلللللا  )ار لللللدر ا كثلللللر موالللللوعملة ا ماالللللا( GlobalFindexقاعلللللدة بملانلللللا  ) ارتلللللميلاة 
،  بتعلو قاعدة البملانا  هذه تاشرا  اد  ة علا إمكانمللة احل لول عللى ا لدما  ارالمللة (7111ار رفملة، 

ضا على بملانا  إاافملة عا استرداا التكنولوجملا ارالمللة، تلا ا  اتوي  ي. الرمسملة  غا الرمسملة  استردام ا
 .(ix، ص 7114يسلي  يخر ن، )ذلر استرداا ااوابن احملمولة  اإلنرتنت إلجرا  ارعامال  ارالملة

 (:GlobalFindex)مؤشر تاريخ  .5.4.8

 مت إصلللدار النتلللرة الثانمللللة ا العلللاا  ،7111علللاا ال لللمول ارلللايف العارملصلللدر النتلللرة ا  ىل راشلللر 
 بتضلللللما  7114، ا حلللللني صلللللدر  النتلللللرة ا خلللللاة هلللللذا العلللللاا 7118بتضلللللما بملانلللللا  علللللاا  7115

، حملللث  اللحت متللتعملة علللى نطللاق  اسلل ، كمللا  صللبحت مةبولللة كلل داة 7111بالبملانللا  ارتعلةللة بعللاا 
 .مرجعملة ميكا بطبملة ا عل البلدان  ارنا و

 :يل وعينة المسح، تمو إعداد. 8.4.8
 Gallup)يلللللوفر البنلللللر اللللللد يف با عتملللللاد عللللللى ارتلللللح اللللللذي بةلللللوا بللللله ماستلللللة غلللللالوو 

Organization
: ، مموعلللللللة ملللللللا اراشلللللللرا  اجلزئمللللللللة لةمللللللللا  ال لللللللمول ارلللللللايف عللللللللى اروقللللللل  التلللللللايف( 3
(globalfindexhttp://www.worldbank.org/ ) ،حملللللث بةللللوا هللللذه اراستللللة بإعللللداد ارتللللح ،

Bill)( بمل   ململندا جمللت ) متويلله ماستة 
4&Melinda Gates Foundation)( ،7114بلا رجلب ،

 .(0ص 
ععلت باسلترداا متلوس استة لائملة مثللة  7111قاعدة بملانا  اراشر العلاري لل لمول ارلايف لعلاا 

 181عاملا عللى ا قل  ا  كثلر ملا  15 للن بلال  ا سلا  151على ارتلتوا اللو   تللت ملا يزيلد علا 

http://www.worldbank.org/globalfindex
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ملا سللكان العللام، مت اختمللار العملنللة ا كلل  بلللد % 91بغطللي عملنللة ارتللح . لغلة 181بللدا،  ذلللر باعتمللاد 
را  ارةلللابال  ب للك  شر لللي ا البللللدان الللليت بةللل  مللا التلللكان ارلللدنملني،  ب لللك  ع للوائي، كملللا مت إجللل

ما التكان،  فةا لنتائ  اراشر ب ديلر  ك  ما الدمنارك، فنلندا، التويد، % 41بغطملة ااوابن فمل ا عا 
مع للد الدراسللا  )مللا ال للمول ارللايف%  111 النللر ي   نملوزيالنللد الرتبملللب العللاا للماشللر بتحةملة للا نتللبة 

 .(7111ار رفملة، 
مللللديرة مموعللللة نللللوو التنمملللللة  (Demirgüç-Kunt ,Asli)كونللللت -ي دمياغللللوب بةللللول يسللللل
لةللد  صللبحت قاعللدة بملانللا  اراشللر العللاري لل للمول ارللايف ركملللزة  ساسللملة للج للود العارملللة "بالبنللر الللد يف، 

  االلعي  بوفر هللذه البملانللا   للر ة مللا ارعلومللا  للعللاملني ا مللال التنمملللة ،الرامملللة إىل بعزيللز ال للمول ارللايف
التملاسا   الباحثني، كملا بتلاعد ا بتبل  التةلدوا حنلو اةمللو هلدف مموعلة البنلر اللد يف ارتعللو بتحةمللو 

 ; The World Bank)"  هلداف ا ملم ارتحلدة للتنممللة ارتلتدامة 7171ال لمول ارلايف نللول علاا 

April 19, 2018). 
 (:GlobalFindex)د بيانات البنك الدولي لمؤشرحدو . 3.4.8

جتدر اإلشلارة إىل  ن البملانلا  الليت يوفرهلا البنلر اللد يف ميكلا  ن بكلون مثللة عللى متلتوا اللد ل، 
بالتللايف ميكللا اسللتغالاا للح للول علللى ماشللر عللاا لل للمول ارللايف، لكن للا   متكللا مللا احتتللاو ال للمول 

إاللللافة إىل  ن . ارلللايف حتللللب الفئلللا  ا جتماعملللللة  ا قت لللادية،  ذلللللر بتلللبب الضللللعن العلللددي للعملنللللة
،  (جانلب الطلللب)البملانلا  ارتلوفرة   متكلا الباحلث مللا الوقلوف عللى معوقلا  النفللاذ إىل ا لدما  ارالمللة 

 .(8، ص 7114بللا رجللب، ) كمللا  ن هنللاك نةللص ب للفة عامللة ا البملانللا  بالنتللبة لللبعض الللد ل العربملللة
ايف عللى متلتوا د يف، فلإن نتلائ   علمله،  بالنظر إىل  ن هدف الدراسة هلو التعلرف عللى  اقل  ال لمول ارل

الدراسللة سللتكون  اقعملللة  معلللة إىل حللدع كبللاا،  بعكلل  الواقلل  ارتعلللو بنتللبة ا شللراص    ال للركا  اللليت 
 .بتتردا ا دما  ارالملة ا د ل  منا و العام،  من ا ارنطةة اليت بضم الد ل العربملة
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 :(Global Knowledge Index)المعرفة العالمي مؤشر.  1.8
ماستلللة املللد بلللا راشلللد يل مكتلللوا ملللا قبللل  " ماشلللر ارعرفلللة العلللريب"  للللو م لللر ع ارعرفلللة العلللريب 

ا " ارعرفللة مللا منظللور التنمملللة"يعكلل  إىل  ق للى حللديل مكللا  ، هوبرنللام  ا مللم ارتحللدة اإلمنللائي   للمعرفللة
ة  احتملاجاهتلا  الدياهتا التنمويلة، كملا ارنطةة العربملة، تا يراعي خ وصملا  ارنطةة العربمللة  سلملاقاهتا الثةافملل

لل  . العناصللر الالزمللة لبنللا  متمعللا  ارعرفللة  هللمي خللذ ا ا عتبللار الللد ر احملللوري لل للباو العللريب ك حللد   سيل
لمل لبح  ،"ماشلر ارعرفلة العلاري"ملا عملل   حنلا  العلام الت عنلوان  101اراشر اآلن نطاق بغطملتله لمل لم  

جتللدر اإلشللارة إىل  نلله متيل ن للر ماشللر ارعرفللة العللريب ا  .بللذلر ماشللرًا للمعرفللة مللا ارنطةللة العربملللة إىل العللام
  ، متيل إ للللللللللللللللللللللللللالق ماشللللللللللللللللللللللللللر ارعرفللللللللللللللللللللللللللة العللللللللللللللللللللللللللاري7111 ا عللللللللللللللللللللللللللاا  7111   7115عللللللللللللللللللللللللللامي 

(all.com4www.knowledge). عللاري هللو اراشللر الوحملللد الللذي يةللمل  ارعرفللة علللى ماشللر ارعرفللة ال
، متتوا العام، حملث يبني الد ر ا سرتابملجي للمعرفة    ملة بوفا  د ا  من جمليللة لةملاسل ا  حتلا إدارهتلا

البحللث  التطللوير ، التعلللملم العللايف، التعلللملم التةلل   التللدريب ار لل ، التعلللملم قبلل  اجلللامعي)هللذه ا د ا  هللي 
 (البملئللللللللللللللللللللا  التمكملنملللللللللللللللللللللة، ا قت للللللللللللللللللللاد، نولوجملللللللللللللللللللللا ارعلومللللللللللللللللللللا   ا ب للللللللللللللللللللا  بك،  ا بتكللللللللللللللللللللار

(www.knowledge4all.com). 
 :(Financial Literacy)محو األمية المالية مؤشر.  6.8

حلللد  باحلاجللةمللا الثةافلة ارالملللة إلدارة  ملوره ارالملللة،  هلو ا ذلللر شلبمله  ارلوا ا ناجللة إىل حلد  دىن
 لةلللد  دركلللت اللللد ل ارتةدملللة   مللللة ن لللر الثةافلللة ارالمللللة بلللني موا نمل لللا،  جعلت لللا  ملللا الثةافلللة الطبمللللة،  دىن
، "جلنلة التعللملم  الثةافلة ارالمللة"جلنلة عرفلت باسلم  7110لملة اجلممل  ففي  مريكا  س  الكوزر  علاا ا  مت

رف التجاريلللة   اللل  اإلسلللرتابملجملة الةوممللللة للثةافلللة ارالمللللة، كملللا يةلللوا ار لللرف ارركلللزي بارتلللا ة مللل  ار لللا
 بلو زيللد، )  اللوزارا  اررت لة،  ماستللا  ا تمل  ارلد  بتةللدع بلرام  علدة متر  للة لن لر الثةافلة ارالملللة

 .(181-185، ص7119

http://www.knowledge4all.com/
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الللو ا ممللللة ارالمللللة م لللطلح  اسللل  ي لللم  مفلللاهملم بلللرتا س بلللني اللللوعي ارلللايف  ارعرفلللة، تلللا ا ذللللر 
را  ارالملة، مث  الةدرة على حتاو مدفوعا  الفائدة ارركبة ؛ ارنتجا  ارالملة، اراستا ، ارفاهملم  ار ا

 ,.Kishan, K., & Alfan, E)  الةلدرة ارالمللة ب لك  علاا، ملا حمللث إدارة ا ملوال  الترطلملط ارلايف

2018, p11) .مللزي  مللا الللوعيي للك  اللو ا مملللة ارالملللة نظمة التعللا ن ا قت للادي  التنمملللة ربالنتللبة ،
 اةملو ما يعرفار ارا ،ارواقن  التلوكملا  الالزمة  ختاذ قرارا  مالملة سلملمة،  ا هناية ارطاف ، ارعرفة

 .((Contuk, F. Y. 2018, p46ارالملة الفردية الرفاهملةب
 كلل  (P&SGlobal FinLit Survey)درد ينلد بلورز  ا ستة لا  العلاري راستلة سلتان علدو ي  

مللا خللالل بوجمللله ، مةمللا  عللاري ا العللام حملللو ا مملللة ارالملللة،  هللو يتللتطل  ا  ربعللة مفللاهملم مالملللة  ساسللملة
التضللرم  ،الفائللدة ارركبللة ، سللئلة بتللملطة يتلل   ف م للا مللا كافللة ال للرائح ا جتماعملللة هللي  سللعار الفائللدة

إىل مةابال  م   كثر ما  ستة ا ذا ا يتتند ه.(www.gflec.org)  بنوي  ا ستثمار لتةلملص اررا ر
McGrawHill Financial)، بتعللا ن 7118د لللة،   لللو عللاا  181 لللن بللال  ا  كثللر مللا  151

5 )
 theWorld Bank)،  مموعللة البنللر الللد يف  نللاو التنمملللة ( Gallup Organization)ملل  

Development Research Group )  ،(GFLEC
6). 

 :واألدواتالطريقة  .3
 :الدراسة متغيرات.  5.3

الدراسة متت على ارتتوا الد يف، ف ي بتت دف ك  د ل العام ب رط  ن يتوفر ا البلد  ال ة 
شر ط ا نف  الوقت ما  ج  اةملو هدف الدراسة، بتعلو ال ر ط بتوافر ك  اإلح ائملا  الرمسملة حول 

كمتغا باب ،  اراشر العاري " GlobalFindex " اراشر العاري لل مول ارايف: متغاا  الدراسة،  هي
 Financial Literacy"،  ماشر او ا مملة ارالملة"Global Knowledge Index"للمعرفة  

Index"ميكا بواملح منوذ  هذه الدراسة  فو ال ملغة الريااملة اآلبملة. ل كمتغايا متتةلني: 
 FI =B0 + B1FL + B2  K + εi 
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 :حملث  ن
- FI : ال مول ارايف(Financial Inclusion)؛ 
- FL : او ا مملة ارالملة(Financial Literacy)؛ 
- K( :Knowledge)؛ 
- ei :ا ط  الع وائي. 

 :وطبيعة بيانات الدراسةمصدر 3.8
قاعلدة بملانلا  اراشلر العلاري مت احل ول على البملانا  ارتعلةة بال مول ارايف خالل ا عتماد عللى 

سلبو التطلرق إلملله بالتف لمل  ) (GlobalFindexقاعدة بملانا  )الد يف  للبنر 7111لل مول ارايف لعاا 
ا اجتمللاع الربمللل  للبنللر  7114 بريلل  19ا صللدر  النتللرة ا خللاة هللذا العللاا ، حملللث (7.8ا العن للر

بعلد )لل لمول ارلايف قاعدة البملانا  العارمللة الثالثلة ،  بعتل 7111 بضمنت بالبملانا  ارتعلةة بعاا ، الد يف
حملث  احت متلتعملة عللى نطلاق  اسل ، كملا  صلبحت مةبوللة كل داة مرجعمللة ميكلا ، (7118  7111

 .بطبملة ا عل البلدان  منا و العام
ا ستة لا  العلاري راستلة سلتاندرد مت احل ول على البملانا  ارتعلةة تحو ا مملة ارالملةما خلالل  
سلبو )  كلل مةمللا  علاري ا العلام حمللو ا ممللة ارالمللة (S &P Global FinLit Survey)ينلد بلورز 

مللا خللالل بوجمللله -ا  ربعللة مفللاهملم مالملللة  ساسللملة  ،  هللو يتللتطل (7.5التطللرق إلمللله بالتف للمل  ا العن للر
هللي  سللعار الفائللدة، الفائللدة ارركبللة، التضللرم  - سللئلة بتللملطة يتلل   ف م للا مللا كافللة ال للرائح ا جتماعملللة

 .ةلملص اررا ر بنوي  ا ستثمار لت
اراشللر ،  الللذي يعتللل ماشللر ارعرفللة العللاريبالنتللبة للبملانللا  ارتعلةللة بارعرفللة فةللد مت اسللتاادها مللا 

حمللث يبللني  ،(7.1سلبو التطلرق إلملله بالتف لمل  ا العن لر) وا العللامالوحمللد اللذي يةلمل  ارعرفلة عللى متلت
التعللملم )، هلذه ا د ا  هلي الد ر ا سرتابملجي للمعرفة    ملة بوفا  د ا  من جمليلة لةملاس ا  حتلا إدارهتلا
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بكنولوجملللللا ، البحللللث  التطللللوير  ا بتكللللار، التعلللللملم العللللايف، التعلللللملم التةلللل   التللللدريب ار لللل ، قبلللل  اجلللللامعي
 .(البملئا  التمكملنملة، ا قت اد، ارعلوما   ا ب ا  

 :عينة الدراسة.  3.3
متملللل  الدراسللللة يتضللللما كلللل  د ل العللللام    ا قللللالملم اإلداريللللة ارتللللتة  مثلللل  اللللليت صللللدر اللللا عمللللل  

د لة    111،  بل  إعايف عددها (7111نملث بغطي عاا )اراشرا  ارتعلةة تتغاا  الدراسة هذا العاا 
 .111كإقلملم إداري خاص،  ي جبموع (  نهون  كو )

 :طريقة تحليل بيانات الدراسة .3.4
ما  ج  اةملو  هداف الدراسة عا  ريو ع  البملانا   الملل ا مت استرداا المل  ا حندار ا طي 

ال للمول ) ارتغللا التللاب  ( اللو ا مملللة ارالملللة،  ارعرفللة)للك للن عللا العالقللة الت  ايللة بللني ارتغللاا  ارتللتةلة 
   كما  صبح يتلمى ملاخرا ( اللام  اإلح ائملة للعلوا ا جتماعملة حزمة)،  ذلر ما خالل برنام  (ارايف
 :، حملث مت استعمال(SPSS( )احللول اإلح ائملة للردما   ارنتجا )
لةمللا  بل  ا متغلا ( Simple Linear Regression Analysis)الملل  ا حنلدار ا طلي البتلملط    -

 متتة   احد على ارتغا التاب ؛

 Stepwise Multiple Linear Regression)الملللل  ا حنلللدار ا طلللي ارتعلللدد التلللدرجيي   -

Analysis ) ذلللر لغللرض بضللمني منللوذ  ا حنللدار فةللط للمتغللاا  ارتللتةلة ذا  التلل  ا الللدال إح للائملا 
 .على ارتغا التاب ، مرببة حتب قوة الت  ا

 : ومناقشتها النتائج تحليل. 4
علللى يلللي سللملتم عللرض   المللل  نتللائ  المللل  ا حنللدار ارتعلةللة بلل  ر ارعرفللة  اللو ا مملللة ارالملللة  فململلا

  . فراملا  الدراسة -على اوئ ا-ال مول ارايف، اختبارمتتوا 
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 :الشمول المالي في العالمعلى مستوى المعرفة نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر  .5.4
، سنتللتردا المللل  التبللايا لالحنللدار للت كللد مللا صللالحملة (H01)مللا  جلل  اختبللار هللذه الفراللملة 

 .  ر ارعرفة على متتوا ال مول ارايف ا العامالنموذ ، باإلاافة إىل المل  ا حندار البتملط  ختبار 
المعرفة أثر نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  (:88) رقم الجدول

 الشمول المالي في العالمعلى مستوى 

 
  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر

حمللث يظ لر ملا خاللله  نتائ  اختبار صحة النموذ  ا اص باختبار الفراملة، (17)اجلد ل  يبني
  للر ارعرفلة علللى متللتوا  ن نتلائ  التحلمللل  ب لا إىل  ن النمللوذ  دال إح لائملا ا بفتللا معادلللة ا حنلدار 

معنويللللة  هللللي دالللللة عنللللد متللللتوا ( 188.471)احملتللللوبة F، حملللللث بلغللللت قململلللة ال للللمول ارللللايف ا العللللام
(1.05≥α)، بناً  علمله نتتنت   ن النموذ  صاحل  ختبار هذه الفراملة . 

 ن نتلائ  الملل  ا حنلدار البتلملط ب لا إىل  جلود   لر ذي د للة إح لائملة ارلوايف بل (0)اجلد ل  يبني
 ياكللد معنويللة هللذا ا  للر ، لمعرفللة علللى متللتوا ال للمول ارللايف ا العللامل( α≤1.05)متللتوا معنويللة عنللد 
بلل  معامل  ا رببلاط (.α≤1.05)معنويلة  هي داللة عنلد متلتوا ( -7.417)احملتوبة  اليت بلغت  Tقملمة 

R(1.181) ،معاملل  التحديللد  ا حللنيR
 55.1) نتللبتهمللا بفتللر  ارعرفللة  علمللله، نتللتنت   ن ،(1.551)2

 .ال مول ارايف ا العامما التغاا  ا ( ا ارائة

درجات  DF مجموع المربعات SS مصدر التباين
 الحرية

MS  متوسط
 المحسوبة  F المربعات

Sig*مستوى الداللة 

F 
 1.000 188.471 11845.811 1 11845.811 االنحدار

 110.405 115 10191.940 الخطأ
 

  111 79511.811 الكلي
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الشمول المالي في على مستوى المعرفة ألثر  البسيطنتائج تحليل االنحدار (: 83) رقم الجدول
 العالم

 النمـوذج
(R) 
معامل 
 االرتباط

(R
2
) 

معامل 
 التحديد

المعامالت غير 
 المعيارية

 المعامالت
 T المعيارية

 المحسوبة
Sig*  مستوى

 T الداللة
B  الخطأ

 Beta المعياري
 (الحـد الثابت)

8.242 8.112 
-

4.190 
7.444 - -7.417 1.006 

 1.000 17.108 1.181 1.111 1.48 المعرفة

 الشمول المالي في العالم: المتغير التابع
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
هنلاك ارببللاط معنللوي قللوي جلدا بللني ارعرفللة  ال للمول ارللايف، فارعرفلة عمومللا بللادي زيللادة متللتوياهتا   

التعللملم التةل  ، التعللملم قبل  اجللامعي)إىل زيادة ال مول ارايف، تعىن  ن الد ل كلما كانلت ماشلراهتا ارعرفمللة 
، ا قت لاد، نولوجمللا ارعلوملا   ا ب لا  بك، البحث  التطوير  ا بتكار، التعلملم العايف،  التدريب ار  
لدي ا عالملة، كلما كان متتوا ال مول ارايف فمل ا متوسلعا  منت لرا،  هلذا ياكلد ارنظلور ( البملئا  التمكملنملة

ينطللو ملا ا عتملاد عللى ارعرفلة  ن لرها بلني  - من لا ا قت لادي–الذي يرا  ن التةدا ا سائر ا ا   
 . فراد ا تم 

الفراملة البديلة اليت بنص على  نقبل،  (H01)الفراملة ال فرية  نرفضعلى النتائ  التابةة، بناً  
ال لمول ارلايف ا  على متلتوا للمعرفة (α≤1.05)يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية " نه 
 ".العام
الشمول المالي في على مستوى محو األمية المالية نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر . 8.4
 :العالم

، سنتللتردا المللل  التبللايا لالحنللدار للت كللد مللا صللالحملة (H01)مللا  جلل  اختبللار هللذه الفراللملة 
  ر او ا مملة ارالملة عللى متلتوا ال لمول ارلايف ا النموذ ، باإلاافة إىل المل  ا حندار البتملط  ختبار 

 .العام
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محو األمية أثر نتائج تحليل التباين لالنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  :(84) رقم الجدول
 الشمول المالي في العالمعلى مستوى المالية 

درجات  DF مجموع المربعات SS  مصدر التباين
 الحرية

MS  متوسط
 المحسوبة  F المربعات

Sig*مستوى الداللة 

F 
 1.000 101.151 75154.114 1 75154.114 االنحدار

 09.791 115 8514.857 الخطأ
  111 79511.811 الكلي 

 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 
 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر

حمللث يظ لر ملا خاللله  نتلائ  اختبلار صلحة النملوذ  ا لاص باختبلار الفرالملة، (8)اجللد ل  يبني
  ر الو ا ممللة ارالمللة عللى  ن نتائ  التحلمل  ب ا إىل  ن النموذ  دال إح ائملا ا بفتا معادلة ا حندار 

معنويلة  هي دالة عند متتوا ( 101.151)احملتوبة F، حملث بلغت قملمة متتوا ال مول ارايف ا العام
(1.05≥α)ختبار هذه الفراملة ،  بناً  علمله نتتنت   ن النموذ  صاحل . 

الشمول على مستوى محو األمية المالية ألثر  البسيطنتائج تحليل االنحدار  (:81) رقم الجدول
 المالي في العالم

 النمـوذج
(R) 
معامل 
 االرتباط

(R
2
) 

معامل 
 التحديد

المعامالت غير 
 المعيارية

 المعامالت
 المعيارية

T  
 المحسوبة

Sig*  مستوى
 T الداللة

B  الخطأ
 Beta المعياري

 (الحـد الثابت)
8.088 8.042 

-
09.091 

7.594 - 15.111 1.000 

محو األمية 
 1.000 75.758 1.971 1.150 1.081 المالية

 الشمول المالي في العالم: المتغير التابع
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
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عنللد  ن نتللائ  المللل  ا حنللدار البتللملط ب للا إىل  جللود   للر ذي د لللة إح للائملة  (5)اجلللد ل  يبللني
 ياكللد معنويللة هللذا ، و ا مملللة ارالملللة علللى متللتوا ال للمول ارللايف ا العللامحمللل( α≤1.05)متللتوا معنويللة 

بللل  معاملل  (.α≤1.05)معنويللة  هللي دالللة عنللد متللتوا ( -15.111)احملتللوبة  اللليت بلغللت  Tا  للر قململلة 
Rمعام  التحديد  ا حني، R(1.971)ا ربباط 

يفتلر الو ا ممللة ارالمللة   علملله، نتلتنت   ن ،(1.481)2
 .ال مول ارايف ا العامما التغاا  ا ( ا ارائة 48.1) نتبتهما 

كمللا  حظنللا هنللاك ارببللاط معنللوي قللوي جللدا بللني اللو ا مملللة ارالملللة  ال للمول ارللايف،  هللذا مللرده  ن 
ب عللللى ا لللدما   ارنتجلللا  ارلللايف ميكلللا الللو ا ممللللة ارالمللللة قلللادر الترفلللملض ملللا احللللواجز اررببطلللة بالطلللل

 ارنتجللا  ارالملللة،  هللذا مللا  الطلللب علللى ا للدما زيللادة  مللاا  بةللن حجللرة عثللرةمحد ديللة ارعرفللة ارالملللة ف
للم  غلللا إذا ا فلللراد منطلللو  نللله  ،  هنلللا للللا يطلبوهلللاف، هلللذه ارنتجللا     ا لللدما مربلللاحني مللل  غلللا ني    لم 

يتللدخ  اللو ا مملللة ارالملللة كعاملل  مللا ر، حملللث يرفلل  مللا  متللتوا الللوعي حللول ارنتجللا   ا للدما ،  كللذا 
ملللا يةلللود كمح للللة للللذلر حنلللو بعزيلللز الطللللب عللللى  عتلللا ملللا متلللتوا الثةلللة  الةلللدرة عللللى اسلللتردام ا،

 .ارنتجا   ا دما  ما اراستا  ارالملة الرمسملة،  ببعا له رف  متتوا ال مول ارايف
ركافحللللة الضلللللعن ا قت لللللادي  مللللا ا سللللللحة الفعاللللللة، اللللو ا ممللللللة ارالمللللللة اللللذا التلللللبب يعتلللللل 

ا ملللا علللا  ريلللو إجيلللاد نلللوع ملللا حاللللة ، اللللدنملاإىل حلللد دها  الفةلللرالتةلملللل  ملللا متلللتويا   ا جتملللاعي   
جيللب  ن يكللون لللدي ا الرمسملللة بللد رها،حملث  اراستللا  ارالملللة،  هنللا جيللب  ن بضللطل  ا قت للادي ا سللري

نمللث جتعل لم ، ملا بةدمله ملا منتجلا   خلدما للتواص  م  اجلم ور حول  يلملا  دينامملكملة  فعالةد ًما 
، تللا  للدا قاعللدة عمالئ للا لتنللامي  بنللوع ياسلل  ، ا مللر الللذيمعلللى درايللة تللا يناسللب احتملاجللاهت -د مللا–

 .م احل ا  م احل ا قت اد كك 
الفراملة البديلة اليت بنص على  نقبل،  (H01)الفراملة ال فرية  نرفضبناً  على النتائ  التابةة، 

ال لمول  متلتوا و ا مملة ارالملة عللىحمل (α≤1.05)يوجد   ر ذ  د لة إح ائملة عند متتوا معنوية " نه 
 ".ارايف ا العام
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الشمول على مستوى محو األمية المالية المعرفة و ألثر  المتعدد التدريجينتائج تحليل االنحدار . 3.4
 :المالي في العالم

عململا   مةوما  إدارة ارعرفة التنظملمملة،)ما  ج  بضمني منوذ  ا حندار فةط للمتغاا  ارتتةلة 
فعالملللللة بللللدريب ارللللورد الب للللري )ذا  التلللل  ا الللللدال إح للللائملا علللللى ارتغللللا التللللاب  ( إدارة ارعرفللللة التنظملمملللللة

 .سنتتردا المل  ا حندار ارتعدد التدرجيي اجلامعا  اجلزائرية مرببة حتب قوة الت  اا ( "اروظفني"

للتنبؤ بالشمول المال في العالم من  التدريجيالمتعدد نتائج تحليل االنحدار (: 86) رقم الجدول
 خالل المعرفة ومحو األمية المالية

 النمـوذج
(R) 
  معامل
 االرتباط

(R
2
) 

 معامل
 التحديد

 المعامالت المعامالت غير المعيارية
  T المعيارية

 المحسوبة
Sig*  

 T مستوى الداللة

B الخطأ المعياري Beta 

5 
 (الحـد الثابت)

8.088 8.042 

-
09.091 

7.594  -
-

15.111 
0.000 

محو األمية 
 0.000 75.758 1.971 1.150 1.081 المالية

8 
 (الحـد الثابت)

8.038 8.061 

-
04.051 

7.811  -
-

15.581 
0.000 

محو األمية 
 المالية

1.151 1.111 1.141 11.171 0.000 
 0.000 0.441 1.149 1.155 1.711 المعرفة

الشمول المالي في العالم: التابعالمتغير   
 د لة إح ائملة عند متتوا معنوية   الت  ا ذ( 0.05≥α) 

 ما إعداد الباحث با عتماد على نتائ  التحلمل  اإلح ائي :المصدر
او ا مملة ) ن  بربملب دخول ارتغاا  ارتتةلة ا منوذ  ا حندار،  يالحظ (1)اجلد ل يبني

، حملث فتر  ما "النموذ  ا  ل"ارتتةلة الداخلة إىل معادلة ا حندار ارتغاا  كانت   ل ( ارالملة
 .ا العام( ال مول ارايف)ا ارتغا التاب   التغاا ما قملمة ( ا ارائة 48.1)مةداره 

، حملث  ااف قوة "النموذ  الثا ( "او ا مملة ارالملة) انملا إىل النموذ  م  ( ارعرفة)متغا  دخ 
 ببل  الةوة التفتاية حملو ا مملة ارالملة  ارعرفة م  بعض ما البعض (. ا ارائة 1.4)فتاية مةدارها ب
 .ا ال مول ارايف ا العام التغاا ما قملمة ( ا ارائة 41.5)
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لنموذ  هذه الدراسة  فو ال ملغة  المقدرة معادلة االنحدارهذه النتملجة ميكا كتابة  علىبناً  
 :اآلبملة الريااملة
   FI =-38.350 + 1.151 FL + 0.216  K + ei 

قملمة احلد الثابت  هي قملمة ال مول ارايف غا اررببط تحو ا مملة ارالملة ( -04.051) ميث 
 .فتمث  معامال  ا حندارا ( 1.711)  ( 1.151)،  ما (FL=0   K=0را  FIقملمة ) ارعرفة 

هذه النتملجة باكد ب ور الدراسة  بدعم نتائ  الدراسا  التابةة ما  اق  البملانا  ارتعلةة  إن
بك  ما ال مول ارايف، ارعرفة  او ا مملة ارالملة ا العام، إذ  ن بعزيز ال مول  بدعملمه يتطلب متتوا 

ضلملة او ا مملة ارالملة لت  اها معني ما ارعرفة،  متتوا  ادد ما او ا مملة ارالملة، م  اإلشارة إىل  ف
 .ا كل على ال مول ارايف

إىل او  ال مول ارايف، فاحلاجة ملحة يعتل تثابة  طوة اليت بتبو مباشرة اةملو او ا مملة ارالملة
علا البنمللة ارالمللة  هلا   اللذيا يعتلل ن بعمللديا كل  البعلدشرعة كباة ما التلكان، ارنت رة بني ا مملة ارالملة 

ململلار شلرص ا العلام إىل ارعرفلة  0.5، حملث يفتةلر حنلو ارنا و الريفملةب ،خ وصا   لئر الةا ننيالرمسملة
فةط ما التكان البالغني ميتلكون معرفة مالملة مناسبة،  بلنرفض هلذه النتلبة ا % 08ارالملة ا ساسملة،  
جا ز ارعديلل ارتوسط العاري، ا حني ب   الفجوة ا د ل عربملة فةط يت 5، ففي %01الد ل العربملة إىل 

 %.4، بربفلل  علللى متللتوا الللد ل العربملللة إىل %5نتللب الللوعي ارللايف بللني الرجللال  النتللا  ا العللام إىل 
 . علمله عدا متايرة او ا مملة ارالملة لركب ل مول ارايف، سملنعك  سلبا على شرعة كباة ما ا فراد

رالملة ما خالل ن ر الثةافة  التعلملم ارايف ما ا ال  ن ر ارعرفة عموما، إذ يعتل او ا مملة ا
 ن نةص متتويا  ا مملة ارالملة هو نتا  اربفاع ماشر ارعرفة ب فة عامة، لكا ا ارةاب ، متتويا  

ما خالل نتائ  سملكون مربفعا،  هذا ما مت إ بابه  ةعالملة ما ارعرفة   بعك  بالضر رة  ن او ا مملة ارالمل
 .هذه الدراسة، ما خالل بغلب   ر او ا مملة ارالملة على   ر ارعرفة
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 :خاتمة .1
 :نتائج الدراسة 5.1

الدراسة  نه يوجد   ر للمعرفة عموما  او ا مملة ارالملة خ وصا على متتوا  نتائ بملنت 
 : ، حملث  ن  7111ال مول ارايف ا العام خالل عاا 

ال مول  بدعملمه يتطلب متتوا معني ما ارعرفة،  متتوا ادد ما او ا مملة ارالملة، م   بعزيز -
 اإلشارة إىل  فضلملة او ا مملة ارالملة لت  اها ا كل على ال مول ارايف؛

بادي زيادة متتويا  ارعرفة عموما إىل زيادة ال مول ارايف، تعىن  ن الد ل كلما كان ماشراهتا ارعرفملة  -
 عالملة، كلما كان متتوا ال مول ارايف فمل ا متوسعا  منت را؛

او ا مملة ارالملة يرف  ما متتوا الوعي حول ارنتجا   ا دما ،  كذا عتا ما متتوا الثةة  -
 الةدرة على استردام ا، ما يةود كمح لة لذلر حنو بعزيز الطلب على ارنتجا   ا دما  ما 

 .ببعا له رف  متتوا ال مول ارايفاراستا  ارالملة الرمسملة،   
 :اقتراحات وتوصيات الدراسة 8.1

 :هذه الدراسةما خالل  ا ر   غااليت مت   التوصملا  رةرتحا اما  هم 
جيب  ن بعم  الد ل  فو خطة إسرتابملجملة لن ر ارعرفة بني موا نمل ا ما دعم  س  ارعرفة  ارتمثلة  -
، البحث  التطوير  ا بتكار، التعلملم العايف، التعلملم التة   التدريب ار  ، التعلملم قب  اجلامعي: ا

 ؛البملئا  التمكملنملة، ا قت اد، بكنولوجملا ارعلوما   ا ب ا  
  حد  هم   جدا بعزيز  بطوير منظومة التعلملم  التثةملن ارايفباروازاة م  ن ر ارعرفة، ي ك   -

ف علمل ا بعني ا عتبار،  العم  على استملفائ ا إذا ما  راد  بوسمل  ارتطلبا  اليت جيدر بالد ل الوقو 
 ؛ال مول ارايف بني خمتلن شرائح موا نمل ا

بني اراستا  اإلقلملمملة  الد لملة اررت ة ا ال مول ارايف، إىل  يالرتكملز على الفع  التآزر ار رة  -
س اا ا اةملو بعمملم الوصول إىل جانب بعمملو ال راكة بني ك  ما الةطاع العاا  ا اص، ما  ج  اإل

 .الد ل دما  ارالملة ا 
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 :آفاق الدراسة 3.1
متتةبلملة اذه الدراسة، زد  ن هذه ا خاة فتحت ما  لدراسة مواوع ال مول ارايف  كآفاق

كما ميكا  يضا   ما خالل ماشرابه اجلزئملة على متتوا العام،  المل  متوا  الد ل على هذه اراشرا ،
إجرا  نف  الدراسة ا البملئة العربملة ما خالل إسةا  ا على د ل العام العريب، كذلر  يضا ميكا 

 .خت ملص بلد معني، كاجلزائر مثال،  التعرف على مكانت ا ما ال مول ارايف ا العام
ذا اراشر على  يضا، مواوع او ا مملة ارالملة جدير بإجرا  البحوو حوله، ما خالل المل  ه 

كما ميكا دراسة   ر . ال عملد العاري، العريب    حح احمللي، نظرا لعالقته ارباشرة  الةوية بال مول ارايف
او ا مملة ارالملة على ال مول ارايف حني بتوفر إح ائملا  ا اصة باراشرا  اجلزئملة حملو ا مملة ارالملة، 

 .توفر يتعلو باراشر كك ، د ن التطرق إىل اراشرا  اجلزئملةحملث  نه م بن ر حلد اآلن، فك  ما هو م
 7:قائمة المراجع. 6

 :المراجع باللغة العربية .5.6
 احتساب مؤشر ُمرّكب للشمول المـالي وتقـدير العالقـة بـين (. "7114. )با رجب، جالل الديا

العللريب، ا مللارا  ، صللند ق النةللد "الشــمول المــالي والنــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الــدول العربيــة
 .العربملة ارتحدة

 واقــع وآفــاق تعايــا الشـــمول المــالي فــي الـــدول (." 7114. )بللا قملللدة، مللر ان   بوعافملللة، رشلللملد
 .1، ع9ملة ا قت اد  التنمملة الب رية، البلملدة، م ". العربية

  قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المـالي (. "7114. )کونت، يسلي،  يخلر ن-دمياجوب
 .البنر الد يف:  اشنطا العاصمة". قياس الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية: 8852لعام 

  18819ع. جريللدة ال للرق ا  سلللط". الشـــمول المــالي(. "7114مللايو 71. )الللردادي، عبللد ا 
 :متاس على

https://goo.gl/qWcCnm  (11-08-2018 ; 07:57) 

 مع للد  نللاو التملاسللا  ا قت للادية ". الشــمول المــالي فــي فلســطين(."7111. )عبللد ا ، سللملمر
 .فلتطني(. ما )الفلتطمل  

https://goo.gl/qWcCnm


 والتنميـةمجلـة اإلستراتيجيـة  60 -34ص   ،(8850ديسمبر )مكرر  51: العـــدد/ 80: المجلد

 

58 

 

 دور االشـتمال المـالي لـدى المصـارف الوطنيـة فـي تحقيـ  (. "7111. )عجور، حنني املد بلدر
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ا هذه الدراسة، سلنرتار اسلترداا هلذا ار لطلح .  هذا مردوه إىل الرتعة على غرار كام  ار طلحا  الواردة ما اللغا  ا جنبملة 2

 .للت وي     ب تملت ا نتباه بفادياً 
تلللر مللا يةللرو مللا  ربعللني غللالوو مت    ماستللة ،منظمةاإلح للائملةهللي شللركة بةللدا ا ست للارا  اإلداريللة  ارللوارد الب للرية  البحللوو 3

 .ا مريكملة( نلاسكا) بو ية(   ماها) ية  مةر العململا  ا ( اشنطا) ية  مةرهاالرئمل  ا العاصمة  ،مكتب عل د ل العام
 هداف الرئملتملة للماستة على ال عملد العاري هي بعزيز  ،7111 ا عاا(ململندا غملت ) ( غملت بملل) هي ماستة خاية، ست ا 4

يوجللد مةللرا . الرعايللة ال للحملة  احلللد مللا الفةللر ارللدق ؛  ا الو يللا  ارتحللدة، بوسللمل  فللرص التعلللملم  الوصللول إىل بكنولوجملللا ارعلومللا 
.  يلملاملإب )باإلاافة إىل الرئمل  ار لارك  .(بمللغملت ،  ممللملندا غملت ،  رينبوفملت):  راستة ا سملاب ،  اشنطا  ير س ا  ال ة  منا 

 :للمزيد(. غملت 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation 

، (McGraw Hill Companies 7110،  قبل  . McGraw Hill Financial ،Inc 7111قبل   بريل  ) 5
ما   عمل ا الرئملتلملة هلي ارعلوملا  . هي شركة  مريكملة للتدا ل العاا مةرها ا مدينة نملويورك(S & P Global Inc) حالملا 

 S & P Global Ratings  ، S & P Global Market Intelligence  هي ال ركة ا ا لل. ارالملة  التحلملال 

   ،S & P Global Platts  ، لشركة هي ارالر ا كل S & P Dow Jones Index. 
6 (Global Financial Literacy Excellence Center :)مركز التمملز العاري حملو ا مملة ارالملة 
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