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 صباحاً(  8:00)  2021أبريل   27 للنشر يوم

 

 : صادر عن  بيان صحفي

 مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمانة 

 

 2120 )نيسان( أبريل 27 -  اليوم العربي للشمول المالي

 "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي "تحت شعار: 

 

 بها   التوعية  أهميةتسريع االنتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وو زيتعز  تأكيد علىال
 

 : إلى دعوةال
 

 التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين 

 الصغيرة والمتوسطةو متناهية الصغر شروعات تعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والم

 تعزيز الشمول المالي لالتقنيات المالية الحديثة توظيف  تشجيع

 المالية  قنياتللتطبيقات والقضايا المتعلقة بالت  أولويةإعطاء  

 الشمول المالي  لتعزيزمصرفي رقمي   ظامالنتقال إلى نل  استراتيجيةأهمية بناء 

 لدى كافة فئات المجتمع  الثقافة المالية الرقميةنشر 

 

الماليةتعزيز  موضوع    يحظى والخدمات  التمويل  إلى  العربية  الوصول  الدول  مجلس    في  قبل  من  كبير  باهتمام 

للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من  منه  محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً  

تحديات البطالة وتحقيق العدالة    خالل تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية االقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة

أبرزت بوضوح األهمية   روناال شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية النتشار جائحة كو  .االجتماعية

المالي  الشمول  ألغراض  الحديثة  التقنيات  لتوظيف  وتالكبيرة  الرقمية  المالية  الخدمات  تعزيز  وضرورة    وعية ، 

التحول الرقمي  تسريع  الحاجة إلى    تالطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعل   الجائحةلقد عززت    .امستخدميه

 في المنطقة العربية. أمراً بالغ األهمية في السياسات االقتصادية  الرقمية وتحسين الخدمات المالية

في المائة من   85  اربما يق   ، إذ أن في تطوير الخدمات الرقمية  برز اإلحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنةت  

يمكنهم في نفس الوقت النفاذ  في المائة لديهم هاتف محمول و 48البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و

أو   أرسلوافي المائة    33  نحوو  ،األموال عبر الهاتف المحمول  اتحسابلديهم    في المائة  7و،  شبكة اإللكترونيةال إلى  

 . العالم  على مستوى في المائة  44 نحو، مقارنة بـ لسابقتلقوا مدفوعات رقمية في العام ا
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ضوء الحاجة    في  ، 2016في عام    مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية   بادر في هذا السياق،  

  بريل أ   27يوم    اعتماد إلى    ، كافة األطراف في الدول العربية   لدى   ومحاوره المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي  

دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول  " حتفل به هذا العام تحت شعار  ي  ،  كيوم عربي للشمول المالي   من كل عام   )نيسان( 

جهود    وفي مقدمته ،  المالي   الشمول   تعزيز في  دعم جهود المجتمع الدولي  التأكيد على  في هذه المناسبة    من األهمية   . " المالي 

التنمية المستدامة وتعزيز  أهداف  لدعم    حور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة التي تبنت م   ( G20مجموعة العشرين ) 

متناهية الصغر  دعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات  ل   اهتماماً خاصاً   مجموعة العشرين تولي  االستقرار المالي، حيث  

المالية   الصغيرة والمتوسطة و  الخدمات  ب   إلى جانب   الحديثة،   التقنيات   استخدام   خالل من    الرقمية   إلى  التوعية  االهتمام 

 . في هذا الشأن   سياسات ال جهود و ال من فرص نجاح    اللذان يعززان   المجتمعي الرقمي  والتثقيف  

بارك المجلس  حيث  ،  األهمية التي تستحقها  قضايا الشمول المالي في الدول العربية  على إيالء  الموقر  المجلس   حرصي

والدولية،  قيام   اإلقليمية  المؤسسات  من  عدد  مع  بالتعاون  العربي  النقد  لتعزيز  بإطالق  صندوق  اإلقليمية  المبادرة 

االرتقاء مكانيات لتذليل العقبات التي تعترض  بهدف تمكين وتعزيز القدرات واإل  ، العربية  المنطقةالشمول المالي في  

ما تتضمنه المبادرة من أنشطة تركز على  في هذا السياق،  جلس  ي ثمن الم  في الدول العربية.  مؤشرات الشمول الماليب

يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيالء المزيد من االهتمام لدعم توظيف  التحول المالي الرقمي. وإذ  

إلى الخدمات    والمتوسطةلمشروعات متناهية الصغر والصغيرة  وا والمرأة  التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب  

يرحب  المالية فإنه  العربية  اإلوثيقة  الب،  المنطقة  في  الرقمي  المالي  للتحول  في    عن الصادرة  رشادية  المبادرة 

سياسات وخطط عمل من أجل ابتكار تقنيات مالية شاملة وضع    ، كخارطة طريق للمساعدة في2020)أيلول(  سبتمبر

على   الوثيقة  ترتكز  منوآمنة.  فيساسية،  األ هداف  األ  عدٍد  االستخدام    عزيزت  المتمثلة  نطاق  وتوسيع  الوصول، 

التنظيمية للتقنيات    لمختبراتلدعم التحول إلى التمويل الرقمي، بما في ذلك ا تناقش الوثيقة األطر المختلفةوالجودة.  

المالية  الحديثة  المالية التحتية  والبنية  المالي،  والتثقيف  المستهلك  وحماية  واألمن  ،  والبيانات  والمنافسة،  والتقنية، 

الخطوات واإلجراءات المتخذة من قبل الدول العربية  ب  وجب التنويهفي هذا الصدد،    .والتعاون  مراقبةالسيبراني، وال

الرقمية منها.  في سبيل النهوض   لى تطوير وتكامل أن تعمل علدول العربية  مكن ليكما  بالثقافة المالية خصوصاً 

العمل الق طرية التي تساهم في التحول الرقمي لألنظمة المالية ودعم التنمية االقتصادية لتحقيق النمو المستدام  خطط  

 والتخفيف من حدة الفقر. 

  منهم  النظام المالي الرسمي خاصة  في   دماج كافة فئات المجتمع وشرائحهإعلى ضرورة    مجدداً المجلس    يؤكدكما  

، لالستفادة من التقنيات  وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  ورواد األعمال  المرأة و  الشباب

  معرفتهم باألمور المالية   حسينوت   المالية  وحماية حقوقهم   كافة هذه الفئات   لدى  رفع مستوى الوعي  ومتابعة جهود

وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم  يمكن ل  اإلطار،في هذا    .ةسليمال ات  بما يمكنهم من اتخاذ القرار  ،الرقمية

 . الرقمي  نشر وتعميق التعليم والتثقيف الماليفي تعزيز الجهود المتمثلة  أن تساهم فيالعالي في الدول العربية 
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إطار تكتسبها  في  باتت  التي  المتزايدة  المالي    األهمية  القطاع  في  الحديثة  المالية  التقنيات  والمصرفي  استخدامات 

  نّوه المجلس   ، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم 

تبادل الخبرات والمعرفة التي أطلقها صندوق النقد العربي في    مجموعة العمل اإلقليمية للتقنيات المالية الحديثة  بدور

في هذا السياق،    .وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربيةالتقنيات المالية الحديثة    حول قضايا

الصندوق أصدر خالل عام   أن  إلى  اإلشارة  إدراك    2020تجدر  تعزز  التي  اإلرشادية  والمبادئ  األدلة  من  عدداً 

ة الرقمية وأعرف عميلك اإللكترونية، ومبادئ بناء  متطلبات التحول الرقمي، وتحديداً الوثيقة اإلرشادية حول الهوي

المفتوحة. للتقنيات المالية الحديثة، إضافة للوثيقة الصادرة مؤخراً حول العمليات المصرفية    استراتيجيات وطنية 

 كل دولة. لدىاإلجراءات االحتياجات وما جاء في هذه األدلة من إرشادات في إطار  ىبنتت  مكن للدول العربية أني

فريق العمل اإلقليمي الحديثة في برامج أنشطة  المالية المتزايد بمواضيع التقنيات   االهتمام  ثمن المجلسي  ،  كذلك

واإلجراءات المتعلقة بتعزيز  تطوير السياسات  من خالل  ودوره  لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية،  

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

تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية  و  ،لمعايير والمبادئ الدولية ذات العالقةتطبيق ا

يتطلع المجلس إلى مواصلة  من جانب آخر،    . المؤسسات الدولية ذات العالقة   بقضايا الشمول المالي وبينها وبين 

حيث أن اإلحصاءات األخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز  تحسين مؤشرات الشمول المالي،  

إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول    ، الوصول للخدمات المالية 

في المائة بالنسبة للنساء، و    26في المائة، و    37للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى  

رقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين  في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل. وعلى الرغم من أن هذه األ  28

التي    - خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة    – نها ال تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة  أ الدول العربية، إال  

جهود  ب   التنويه وجب    ، في هذا السياق يمكن استغاللها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.  

بقية    من   ه على أهمية متابعة تطبيق   التأكيد ، و النموذج الشامل للمسوحات اإلحصائية   تي قامت بتطبيق الدول العربية ال 

 دولة. كل  وضاع  أل االرتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقاً  على    بما يساعد   ، الدول 

بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك التجارية   قامت الجهود التي    في إطار،  قبل الختام

حياء اليوم العربي للشمول المالي وعلى تنظيمها المميز  إل   ،والمؤسسات المالية الرسمية في السنوات الماضية

  فإن ما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع،  ب  ،لألنشطة والفعاليات في هذا اليوم

وتوسيع نطاق المشاركة    حياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي تعزيز إ لى  إ عضاء  دعو كافة الدول األ ي   المجلس 

 . هدافه أ الشمول المالي و ب   المعرفة نشطة التي تعمل على تعزيز  ذلك بتنفيذ الفعاليات واأل   المجتمعية فيه، 
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ارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن  في هذه المناسبة، أكد معالي المدير العام رئيس مجلس إد 

  أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات االقتصادية التي تؤثر على النمو الحميدي على    عبد هللا

، مشيداً معاليه  خلق فرص عمل جديدةذلك من خالل حشد الموارد لزيادة معدالت االستثمار و  ،االقتصادي

 تعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات ب  به القضايا المتعلقة  حظىالمتزايد الذي باتت تباالهتمام  

العربية الدول  أن  ،  في  شأنه  من  الذي  تحديات  األمر  مواجهة  على  ويساعد  العدالة  الفقر  وإرساء  البطالة 

على    حيث الحرص   من  المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية،جهود  كما نوه معاليه ب.  االجتماعية

  الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة،   إلى  مواصلة إيالء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول

، ونشر ثقافة التمويل المسؤول  ن في إطار السياسات االقتصادية المتخذةتي ومنحها األهمية واألولوية المناسب 

تطوير التشريعات  التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وواالستفادة من    في العمل المصرفي،

واألنظمة واألطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع االبتكار في 

رفي وتشجيع  لمتابعة مساعي االرتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمص  ضافةهذا المجال، إ

تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في    ، إلى جانب تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية

 .المعامالت المالية والمصرفية

كما نّوه معاليه بمنصة "بنى" للمدفوعات العربية التي استكمل إنشاءها صندوق النقد العربي مؤخراً، ودورها 

متطلعاً لدور المنصة في تشجيع    للمعايير الدولية وأحدث الممارسات والتقنيات،ة وفقاً  في تقديم خدمات مبتكر

 وربط الدول العربية بالشركاء التجاريين.  في المنطقة العربية رقميةالمالية الخدمات التطوير 
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