ما هو الشمول المالي؟
إتاحــة الخدمــات الماليــة لمختلــف فئــات المجتمــعســواء كانــت مؤسســات أم أفــراد (جانــب العــرض).
العمــل علــى تمكيــن فئــات المجتمــع مــناســتخدام تلــك الخدمــات (جانــب الطلــب).
تقديــم الخدمــات الماليــة بجــودة مناســبةوبأســعار معقولــة.
ذلك من خالل القنوات المالية الرسمية.

ما هي أهمية الشمول المالي؟
أثبتــت الدراســات وجــود عالقــة وثيقــة بيــنالشــمول المالــي واالســتقرار المالــي والنمــو
االقتصــادي (مثــال :اتاحــة التمويــل للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة يعمــل علــى دعــم النمــو
االقتصــادي.
يؤثــر الشــمول المالــي علــى الجانــب االجتماعــيمــن حيــث االهتمــام األكبــر بالفقــراء ومحــدودي
الدخــل مــع إيــاء اهتمــام خــاص للمــرأة ،والوصــول
إلــى األفــراد والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
ومتناهيــة الصغــر.
تحقيــق المصلحــة العامــة التــي تتعلــق بخلــقفــرص عمــل ممــا يســاهم فــي تحقيــق النمــو
االقتصــادي وبالتالــي خفــض معــدالت الفقــر،
وتحســين توزيــع الدخــل ،ورفــع مســتوى
ا لمعيشــة .
توفيــر الخدمــات الماليــة بطــرق ســهلة وبســيطةوبأقــل التكاليــف (مثــل الدفــع عــن طريــق الهاتــف
المحمــول).

مــا هــو دور البنــوك المركزيــة فــي تعزيــز
الشــمول المالــي؟
تقــوم البنــوك المركزيــة بــدورًا هامــً فــي تعزيز الشــمول
المالــي وذلــك مــن خالل:
وضــع قواعــد وتشــريعات هدفهــا تيســير إجــراءاتالمعامــات المصرفيــة بكافــة أشــكالها.
الموافقــة علــى إتاحــة خدمــات ماليــة ُمبســطةمثــل اســتخدام الهاتــف المحمــول فــي عمليــات
الدفــع االلكترونيــة والعمليــات الماليــة األخــرى.
ابــراز اهميــة دور االســتعالم االئتمانــي وتطويــرنظــم الدفــع (مثــل.)RTGS :
تحفيــز القطــاع المالــي خاصــة البنــوك علــى نشــرالثقافــة الماليــة.

كيــف يتــم تعزيــز الشــمول المالــي فــي
إطــار التوســع فــى شــبكات تقديــم
الخدمــات الماليــة
التوســع فــى شــبكة فــروع مقدمــي الخدمــاتالماليــة واالهتمــام بإنشــاء فــروع أو مكاتــب
صغيــرة لتمويــل المشــاريع متناهيــة الصغــر.
زيــادة عــدد الصرافــات اآلليــة وأيــة وســيلة أخــرىمــن شــأنها توســيع شــبكة اتاحــة الخدمــات
المصرفيــة.
تطوير نظم الدفع والتسوية القومية.العمــل علــى تطويــر وتحســين االتصــال وتبــادلالمعلومــات مــن خــال التوســع فــي تقديــم
الخدمــات الماليــة الرقميــة (Digital Financial
 )Servicesوذلــك عــن طريــق الدفــع عبــر الهاتــف
المحمــول.

العمــل علــي إنشــاء قواعــد بيانــات شــاملة تتضمــنســجالت البيانــات االئتمانيــة التاريخيــة لألفــراد
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة إضافــة إلــى
قاعــدة بيانــات تســجيل األصــول المنقولــة.

دور الحمايــة الماليــة للمســتهلك فــى
تعزيــز الشــمول المالــي
التأكيــد علــى حصــول العميــل علــى معاملــةعادلــة وحصولــه علــى الخدمــات الماليــة بــكل
يســر وســهولة وبتكلفــة وجــودة مناســبة.
توفيــر المعلومــات الالزمــة والدقيقــة فــي جميــعمراحــل تعامــل العميــل مــع البنــوك ،واطــاع
العمــاء علــى المزايــا والمخاطــر المتعلقــة
بالمنتــج ووضــع نظــام إلبقائــه علــى علــم بكافــة
التحديثــات والتغييــرات التــي تطــرأ علــى المنتجــات
والخدمــات بصــورة منتظمــة.
إمكانيــة توفيــر الخدمــات االستشــارية بنــاء علــىإحتياجــات العمــاء ومــدى تعقيــد المنتجــات
المقدمــة إليهــم.
والخدمــات ُ
حمايــة بيانــات العمــاء الماليــة ووضــع نظــم رقابــةوحمايــة مناســبة تراعــي حقوقهــم.
توفيــر طــرق للتعامــل مــع شــكاوى العمــاء ،علــىأن تكــون مســتقلة ونزيهــة وخاضعــة للمســاءلة
وفعالــة وفقــً ألفضــل الممارســات الدوليــة وفــي
التوقيــت المناســب.
توعيــة وتثقيــف العمــاء وبخاصة غير المســتفيدينمــن الخدمــات الماليــة ومقدميهــا علــى مبــادئ
الحمايــة الماليــة للمســتهلك لفهــم حقوقهــم
ومســؤولياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم.

مــا هــو دور البنــوك فــى تعزيــز الشــمول
المالــي وتلبيــة احتياجــات كافــة فئــات
المجتمــع

مــا يتوجــب عملــه للنهــوض بالفئــات
المســتهدفة بالشــمول المالــي عــن
طريــق التثقيــف المالــي؟

ابتــكار منتجــات ماليــة جديــدة تعتمــد علــى االدخــاروالتأميــن ووســائل الدفــع وليــس فقــط علــى
اإلقــراض والتمويــل ،مــع توفيــر التدريــب للعامليــن
فــى هــذا المجــال.
التشــجيع علــى المنافســة بيــن البنــوك وذلــك عــنطريــق توفيــر المزيــد مــن الخيــارات للعمــاء وتعزيــز
التنافســية بيــن البنــوك للحفــاظ علــى الخدمــات
بجــودة عاليــة وبتكاليــف معقولــة.
تخفيــض الرســوم والعمــوالت غيــر المبــررةالمفروضــة علــى العمــاء
مراعــاة ظــروف العمــاء لــدى التعامــل معهــموعــدماســتغاللظروفهــمواثقالهــمبالقــروض.
تخفيــف متطلبــات التمويــل وذلــك بالتنســيق مــعالبنــك المركــزي.

وضــع اســتراتيجية وطنيــة موجهــة لتعزيــزمســتويات التعليــم والتثقيــف المالــي والعمــل
علــى تقييــم وقيــاس مــدى نجاحهــا ،مــع التأكــد
مــن اشــراك الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص
واألطــراف ذات العالقــة بالتثقيــف المالــي.
إيــاء العنايــة القصــوى لتعزيــز الوعــي والمعرفــةالماليــة لــدى مالكــي ومديــري المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة.
مراعــاة قلــة خبــرات المســتهلكين الجــدد فيمــايتعلق باســتخدام الخدمــات المالية لمســاعدتهم
علــى إدراك حقوقهــم ومســؤولياتهم.
توفيــر برامــج توعيــة للمســتهلك المالــي مــن خــالحمــات التوعيــة العامــة التــي تهــدف إلــى تمكيــن
المســتهلكين مــن اتخــاذ قــرارات ماليــة تالئــم
احتياجاتهــم.

مــا هــو هــدف التثقيــف والتعليــم المالــي
فــي تعزيــز الشــمول المالــي؟
ايجــاد نظــام تعليــم مالــي متكامــل للوصــول إلــىمجتمــع مثقــف ماليــً يعمــل علــى تعزيــز وتطويــر
مســتويات الوعــي لكافــة فئــات الشــعب.
مســاعدة المواطنيــن علــى اتخــاذ قــراراتاســتثمارية ســليمة ومدروســة فيمــا يتعلــق
بتعامالتهــم الماليــة المختلفــة بأدنــى درجــات
ا لمخا طــر .

الشمول المالي
النشرة التعريفية
للعاملين بالقطاع المالي

