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 :صادر عن بیان صحفي

 مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیةأمانة 
 
 2120 (نیسان) أبریل 27 - الیوم العربي للشمول المالي

 "التحول الرقمي في تعزیز الشمول الماليدور "تحت شعار: 

 

 بھا التوعیة أھمیةتسریع االنتقال إلى الخدمات المالیة الرقمیة وو زیتعز تأكید علىال
 

 :إلى دعوةال
 

 التنسیق مع أولویات مجموعة العشرین

 الصغیرة والمتوسطةو متناھیة الصغر شروعاتتعزیز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والم

 تعزیز الشمول الماليلالتقنیات المالیة الحدیثة توظیف  تشجیع

 المالیة قنیاتللتطبیقات والقضایا المتعلقة بالت أولویةإعطاء 

 الشمول المالي لتعزیزمصرفي رقمي  ظامالنتقال إلى نل استراتیجیةأھمیة بناء 

 لدى كافة فئات المجتمع الثقافة المالیة الرقمیةنشر 

 
باھتمام كبیر من قبل مجلس  في الدول العربیة الوصول إلى التمویل والخدمات المالیة تعزیزموضوع  یحظى

للفرص الكامنة والكبیرة التي یمكن تحقیقھا من منھ محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، إدراكاً 

ة تحدیات البطالة وتحقیق العدالة خالل تعزیز الشمول المالي لدعم التنمیة االقتصادیة الشاملة والمستدامة ومواجھ

أبرزت بوضوح األھمیة  روناال شك في أن التطورات الحالیة والتداعیات السلبیة النتشار جائحة كو .االجتماعیة

 وعیة، وضرورة تعزیز الخدمات المالیة الرقمیة وتالكبیرة لتوظیف التقنیات الحدیثة ألغراض الشمول المالي

التحول الرقمي تسریع الحاجة إلى  تالطلب على الخدمات المالیة الرقمیة، وجعل الجائحةلقد عززت  .امستخدمیھ

 في المنطقة العربیة.أمراً بالغ األھمیة في السیاسات االقتصادیة  الرقمیة وتحسین الخدمات المالیة

في المائة من  85 اربما یق ، إذ أنفي تطویر الخدمات الرقمیة برز اإلحصاءات المتاحة الفرص الكبیرة الكامنةتُ 

یمكنھم في نفس الوقت النفاذ في المائة لدیھم ھاتف محمول و 48البالغین في المنطقة العربیة لدیھم ھاتف محمول، و

أو  أرسلوافي المائة  33 نحوو ،األموال عبر الھاتف المحمول اتحسابلدیھم  في المائة 7و، شبكة اإللكترونیةالإلى 

 .العالم على مستوىفي المائة  44 نحو، مقارنة بـلسابقتلقوا مدفوعات رقمیة في العام ا

ضوء الحاجة  في ،2016في عام  مجلس محافظي المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة بادرفي ھذا السیاق، 

 بریلأ 27یوم  اعتمادإلى  ،كافة األطراف في الدول العربیة لدى ومحاورهالمتزایدة لتكثیف الوعي بأھمیة الشمول المالي 
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دور التحول الرقمي في تعزیز الشمول "حتفل بھ ھذا العام تحت شعار یُ ، كیوم عربي للشمول المالي من كل عام (نیسان)

جھود  وفي مقدمتھ، المالي الشمول تعزیزفي دعم جھود المجتمع الدولي التأكید على في ھذه المناسبة  من األھمیة ."المالي

التنمیة المستدامة وتعزیز أھداف لدعم  حور الشمول المالي كأحد المحاور الرئیسةالتي تبنت م )G20مجموعة العشرین (

ً  مجموعة العشرینتولي االستقرار المالي، حیث  متناھیة الصغر دعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات ل اھتماماً خاصا

التوعیة االھتمام ب إلى جانب الحدیثة، التقنیات استخدام خاللمن  الرقمیة إلى الخدمات المالیة والمتوسطةالصغیرة و

 .في ھذا الشأن سیاساتالجھود والمن فرص نجاح  اللذان یعززان المجتمعيالرقمي والتثقیف 

بارك المجلس حیث ، األھمیة التي تستحقھا قضایا الشمول المالي في الدول العربیة على إیالء الموقر المجلس حرصی

المبادرة اإلقلیمیة لتعزیز بإطالق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة، قیام 

االرتقاء مكانیات لتذلیل العقبات التي تعترض بھدف تمكین وتعزیز القدرات واإل ،العربیة المنطقةالشمول المالي في 

ما تتضمنھ المبادرة من أنشطة تركز على في ھذا السیاق، یُثمن المجلس  في الدول العربیة. مؤشرات الشمول الماليب

یدعو المجلس المؤسسات الشریكة في المبادرة إلى إیالء المزید من االھتمام لدعم توظیف التحول المالي الرقمي. وإذ 

إلى الخدمات  لمشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطةوا والمرأةالتقنیات الحدیثة في تعزیز وصول الشباب 

المبادرة في  عنالصادرة رشادیة للتحول المالي الرقمي في المنطقة العربیة اإلوثیقة الب، فإنھ یرحب المالیة

سیاسات وخطط عمل من أجل ابتكار تقنیات مالیة شاملة وضع  ، كخارطة طریق للمساعدة في2020(أیلول) سبتمبر

الوصول، وتوسیع نطاق االستخدام  عزیزت المتمثلة فيساسیة، األھداف األ عدٍد منوآمنة. ترتكز الوثیقة على 

التنظیمیة للتقنیات  لمختبراتلدعم التحول إلى التمویل الرقمي، بما في ذلك ا تناقش الوثیقة األطر المختلفةوالجودة. 

، وحمایة المستھلك والتثقیف المالي، والبنیة التحتیة المالیة والتقنیة، والمنافسة، والبیانات واألمن الحدیثة المالیة

الخطوات واإلجراءات المتخذة من قبل الدول العربیة ب وجب التنویھفي ھذا الصدد،  .والتعاون مراقبةالسیبراني، وال

ً الرقمیة منھا. بالفي سبیل النھوض  لى تطویر وتكامل أن تعمل علدول العربیة مكن لیكما ثقافة المالیة خصوصا

خطط العمل القُطریة التي تساھم في التحول الرقمي لألنظمة المالیة ودعم التنمیة االقتصادیة لتحقیق النمو المستدام 

 والتخفیف من حدة الفقر.

 منھم النظام المالي الرسمي خاصة في كافة فئات المجتمع وشرائحھدماج إعلى ضرورة  مجدداً المجلس  یؤكدكما 

، لالستفادة من التقنیات وقطاع المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ورواد األعمال المرأةو الشباب

 معرفتھم باألمور المالیة حسینوت المالیة وحمایة حقوقھم كافة ھذه الفئات لدى رفع مستوى الوعي ومتابعة جھود

وزارات التربیة والتعلیم والثقافة والتعلیم یمكن ل في ھذا اإلطار، .ةسلیمالات بما یمكنھم من اتخاذ القرار ،الرقمیة

 .الرقمي نشر وتعمیق التعلیم والتثقیف الماليفي تعزیز الجھود المتمثلة  أن تساھم فيالعالي في الدول العربیة 

استخدامات التقنیات المالیة الحدیثة في القطاع المالي والمصرفي  األھمیة المتزایدة التي باتت تكتسبھا في إطار

 نّوه المجلس ،والنمو الكبیر والمتسارع الذي تشھده صناعة ھذه التقنیات والخدمات المرتبطة بھا على مستوى العالم

تبادل الخبرات والمعرفة التي أطلقھا صندوق النقد العربي في  مجموعة العمل اإلقلیمیة للتقنیات المالیة الحدیثة بدور
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في ھذا السیاق،  .وبلورة الرؤى المختلفة لتنشیطھا وتنظیمھا في الدول العربیةالتقنیات المالیة الحدیثة  حول قضایا

ز إدراك عدداً من األدلة والمبادئ اإلرشادیة التي تعز 2020تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق أصدر خالل عام 

متطلبات التحول الرقمي، وتحدیداً الوثیقة اإلرشادیة حول الھویة الرقمیة وأعرف عمیلك اإللكترونیة، ومبادئ بناء 

 استراتیجیات وطنیة للتقنیات المالیة الحدیثة، إضافة للوثیقة الصادرة مؤخراً حول العملیات المصرفیة المفتوحة.

 كل دولة. لدىاإلجراءات االحتیاجات وما جاء في ھذه األدلة من إرشادات في إطار  ىبنتت مكن للدول العربیة أنی

فریق العمل اإلقلیمي الحدیثة في برامج أنشطة المالیة المتزاید بمواضیع التقنیات  االھتمام ثمن المجلسیُ ، كذلك

واإلجراءات المتعلقة بتعزیز تطویر السیاسات من خالل ودوره لتعزیز الشمول المالي في الدول العربیة، 

على  ة الدول العربیةوالعمل على مساعد ،دراسة سبل االرتقاء بمؤشرات الشمول المالي، والشمول المالي

تعزیز التعاون بین مختلف المؤسسات والجھات الوطنیة المعنیة و ،لمعاییر والمبادئ الدولیة ذات العالقةتطبیق ا

یتطلع المجلس إلى مواصلة من جانب آخر،  .المؤسسات الدولیة ذات العالقة بقضایا الشمول المالي وبینھا وبین

حیث أن اإلحصاءات األخیرة تعكس الجھود التي بذلتھا الدول العربیة في تعزیز تحسین مؤشرات الشمول المالي، 

إذ تشیر إلى أن نسبة السكان البالغین في الدول العربیة الذین تتوفر لھم فرص الوصول  ،الوصول للخدمات المالیة

في المائة بالنسبة للنساء، و  26في المائة، و  37للخدمات المالیة والتمویلیة الرسمیة، قد ارتفعت في المتوسط إلى 

رقام تخفي تفاوت في ھذا الشأن بین في المائة على صعید الفئات محدودة الدخل. وعلى الرغم من أن ھذه األ 28

التي  -خاصة للمؤسسات المالیة والمصرفیة الخاصة  –نھا ال تزال تبرز الفرص الكبیرة الكامنة أالدول العربیة، إال 

جھود ب التنویھوجب  ،في ھذا السیاقیمكن استغاللھا لتعزیز الوصول للخدمات المالیة في المجتمعات العربیة. 

بقیة  من ھعلى أھمیة متابعة تطبیق التأكید، والنموذج الشامل للمسوحات اإلحصائیة تي قامت بتطبیقالدول العربیة ال

 دولة.كل وضاع ألاالرتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقاً على  بما یساعد ،الدول

بھا المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة والبنوك التجاریة  قامتالجھود التي  في إطار، قبل الختام

حیاء الیوم العربي للشمول المالي وعلى تنظیمھا الممیز إل ،والمؤسسات المالیة الرسمیة في السنوات الماضیة

 فإنما ساھم في نشر الوعي والتثقیف المالي بین كافة أفراد المجتمع، ب ،لألنشطة والفعالیات في ھذا الیوم

وتوسیع نطاق المشاركة  حیاء فعالیات الیوم العربي للشمول الماليتعزیز إلى إعضاء دعو كافة الدول األی المجلس

 .ھدافھأالشمول المالي وب المعرفةنشطة التي تعمل على تعزیز ذلك بتنفیذ الفعالیات واأل المجتمعیة فیھ،

ارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن في ھذه المناسبة، أكد معالي المدیر العام رئیس مجلس إد

 أھمیة ودور الشمول المالي في مواجھة التحدیات االقتصادیة التي تؤثر على النموالحمیدي على  عبد هللا

، مشیداً معالیھ خلق فرص عمل جدیدةذلك من خالل حشد الموارد لزیادة معدالت االستثمار و ،االقتصادي

 تعزیز الشمول المالي من قبل صانعي السیاساتب بھ القضایا المتعلقة حظىباتت ت باالھتمام المتزاید الذي
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البطالة وإرساء العدالة الفقر ویساعد على مواجھة تحدیات األمر الذي من شأنھ أن ، في الدول العربیة

ى عل من حیث الحرص المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة،جھود كما نوه معالیھ ب. االجتماعیة

 الخدمات المالیة ذات الجودة والتكالیف المقبولة، إلى مواصلة إیالء قضایا تحسین الشمول المالي والوصول

، ونشر ثقافة التمویل المسؤول ن في إطار السیاسات االقتصادیة المتخذةتیومنحھا األھمیة واألولویة المناسب

تطویر التشریعات في تقدیم الخدمات المالیة، و واالستفادة من التقنیات المالیة الحدیثة في العمل المصرفي،

واألنظمة واألطر الرقابیة التي تساعد على تحسین انتشار الخدمات المالیة والمصرفیة وتشجیع االبتكار في 

لمتابعة مساعي االرتقاء بأنظمة البنیة التحتیة السلیمة للنظام المالي والمصرفي وتشجیع  ضافةھذا المجال، إ

تطویر السیاسات والبرامج التي تعزز الشفافیة في  ، إلى جانبخدمات المالیة غیر المصرفیةتطور وتوسع ال

 .المعامالت المالیة والمصرفیة

كما نّوه معالیھ بمنصة "بنى" للمدفوعات العربیة التي استكمل إنشاءھا صندوق النقد العربي مؤخراً، ودورھا 

متطلعاً لدور المنصة في تشجیع  وأحدث الممارسات والتقنیات، للمعاییر الدولیةفي تقدیم خدمات مبتكرة وفقاً 

 وربط الدول العربیة بالشركاء التجاریین. في المنطقة العربیة رقمیةالمالیة الخدمات التطویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


