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المجلس يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد األعمال إلى الخدمات المالية
يمثل تعزيز مستويات الشمول المالي في الدول العربية ،محوراً هاما ً من محاور اهتمامات مجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،لما لذلك من دور فعّال في تعزيز االستقرار المالي ودعم فرص
تحقيق التنمية المستدامة والرفاه االجتماعي .بادر المجلس في هذا السياق في عام  2016على ضوء الحاجة
المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة األطراف في الدول العربية ،إلى اعتماد يوم
عربي للشمول المالي يصادف  27ابريل من كل عام ،الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب
ورواد األعمال إلى الخدمات المالية" .في هذا اإلطار ،يثمن المجلس الخطوات واإلجراءات المتخذة من قبل الدول
العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي ،كما يؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه
بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب ،والمرأة ،ورواد األعمال ،وذلك من خالل تعزيز وصولهم واستخدامهم
للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة ،وحماية حقوقهم وتعزيز
معرفتهم ووعيهم باألمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار االستثماري السليم.
كذلك يؤكد المجلس على دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي
في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي م ن خالل وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر
الخدمات المالية والمصرفية ،وتطوير نظم الدفع واالستعالم االئتماني ،وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي
العرض والطلب واتخاذ اإلجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية
والمصرفية واألطراف ذات العالقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات
المجتمعات المحلية.
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يحرص المجلس على إيالء قضايا الشمول المالي في الدول العربية األهمية التي تستحقها ،حيث وجّ ه المجلس إلى
إطالق العديد من األنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والدولية ذات العالقة .تعززت
هذه الجهود مؤخراً بإطالق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات اإلقليمية والدولية ،تحت مظلة
المجلس ،المبادرة اإلقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ( )FIARIبهدف تمكين وتعزيز القدرات
واإلمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض االرتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية .تشمل المبادرة على
العديد من األنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين المرأة ماليا ً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد
األعمال ،من خالل توفير المشورة الفنية الالزمة لتطوير االستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن .في هذه
المناسبة يدعو المجلس المؤسسات اإلقليمية والدولية للتعاون والتنسيق فيما بينها في إطار هذه المبادرة بما يساهم
في دعم جهود السلطات في الدول العربية .كما يؤكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات وإجراءات نوعية على
أرض الواقع تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي من خالل تشجيع االبتكارات لتطوير الصناعة المصرفية ،بما
يشمل ذلك إطالق مبادرات على سبيل المثال فتح حساب لكل مواطن وتوفير منتجات وخدمات مالية ومصرفية
خاصة وموجهة لفئات الشباب والنساء واتخاذ المبادرات الخاصة لسد الفجوة بين الجنسين ،وتعزيز البيئة القانونية
لحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
كذلك يؤكد المجلس ،لغاية تحقيق أهداف االستراتيجيات الوطنية للشمول المالي وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية،
على أهمية متابعة العمل على تطوير بنية تحتية مالية عصرية ،واكتمال قاعدة التشريعات والنظم والقوانين ذات
العالقة ،وتشجيع وتوفير منتجات وخدمات مالية متطورة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة .يؤكد المجلس في هذا
السياق ،على أهمية التحول من تقديم الخدمات المالية بالطرق التقليدية إلى الوسائل واألدوات العصرية واالستفادة
من التقنيات المالية الحديثة في تطوير خدمات مالية رقمية وتعزيز انتشارها في الدول العربية.
ختاماً ،بهذه المناسبة يدعو المجلس كافة الدول األعضاء إلى إ حياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك
بتنفيذ الفعاليات واألنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه ،متمنيا ً كل التوفيق
والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق األهداف المرجوة منها على صعيد تمكين قطاع
ريادة األعمال والشركات الناشئة.
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