بنك السودان المركزي
ر
نشة تعريفية حول مفاهيم الشمول المالي
الرسالة:
يسىع فريق العمل االقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية من خالل إصداريهذه ر
النشة،
إل إطالع أكبي عدد من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية في الدول العربية عىليمفهوم الشمول المالي
وأهدافه والدور المنوط به في تحقيق االستقرار المالي والنمو االقتصادييواالجتماعي.
يساهم الشمول المالي في إدراج جميع الفئات االجتماعية في النظام المالي الرسم يللدول وحمايتهم مالياي
من خالل تعريفهم بحقوقهم .كما تعرف ر
النشة بالدور الذي يلعبه الشموليالمالي في المساهمة في وصول
والصغبة والمتوسطة للخدمات الماليةيوالتمويل .كذلك تسلط ر
ر
النشة الضوء
المشوعات متناهية الصغر
ر
عىل دور السلطات ر
االشافيه ،ومقدمي الخدمات المالية ف يدعم الشمول المال ،وبوجه خاص المصارف
الدوريالكبب الذي تلعبه المصارف المركزية في القطاع المال،
ري
المركزية في هذا الشأن .يأتي ذلك عىل ضوء
وفي رسم المالمح الرئيسية لبناءياالسباتيجيات الوطنية للشمول المال.ي
التعريف بالشمول المال :
يقصد بالشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية من مختلف يفئات المجتمع
التوفب المرصفية،يوخدمات الدفع
ري
بمؤسساته وأفراده من خالل القنوات الرسمية ،بما في ذلك حسابات
والتأمي ،والتمويل واالئتمان ،وابتكار خدمات مالية أكبي مالءمة وبأسعاريتنافسية .كما يتضمن
والتحويل،
ر
مفهوم الشمول المال ،حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتشجيعهم عىليإدارة أموالهم ومدخراتهم
غبيالرسمية التي ال تخضع لجهات الرقابة
بشكل سليم ،بغرض تفادي لجوء البعض إل القنوات والوسائل ر
ر
واإلشاف ،وتعتمد في غالب األحيان أسعار مرتفعة .يتميقياس الشمول المال ،من حيث قياس مدى إتاحة
الخدمات المالية التي تمثل العرض من جهة ،وقياسيمدى استخدامها واستغاللها من جهة أخرى المتمثلة
في جانب الطلب .بالتالي ،فإن الشمول المالي يهدف لتوسيع فرص الوصول للخدمات المالية ،من خالل
العمل عىل تطوير جانتي العرضيوالطلب.
أهمية الشمول المال وأهدافه :
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أصبح الشمول المالي محور اهتمام العديد من الحكومات والسلطات ر
ياالشافيه وفي مقدمتها
بي الشمول المالي منيجهة ،واالستقرار المالي
المصارف المركزية .فقد ثي ب ت أن هناك عالقة وثيقة ر ي
والنمو االقتصادي من جهة أخرى .فمن الصعب تصور استدامة االستقراريالمال ،بينما ال تزال هناك نسبة
كببة من السكان أو المؤسسات مستبعدة مالي اي من النظام االقتصادي.
ر
بي المؤسسات المالية من خالل العمل عىل تنوعيمنتجاتها
كذلك ،فإن الشمول المالي يعزز فرص التنافس ر ي
غبيالرسمية.
واالهتمام بجودتها لجذب أكبي عدد من العمالء والمعامالت بالتالي ر ي
تقني القنوات ر
كما يؤثر الشمول المالي من ناحية أخرى ،عىل الجانب االجتماعي من حيث االهتمام بمحدودييالدخل من
كب عىليالوصول إل ر
المشوعات
جهة ،وبفئات محددة من جهة أخرى مثل المرأة والشباب ،إل جانب الب ر ي
الصغبة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودمجها بالقطاع المالي الرسميعن طريق تقديم الخدمات المالية
ر
لتحسي ر
يمؤشات الشمول المالي عىل قضايا خلق
المناسبة لها .يضاف ال ما تقدم ،االنعكاسات االيجابية
ر
المستداميي وبالتالي خفض
فرص عمل جديدة ،االمر الذي يخدم تحقيق النموياالقتصادي واالجتماعي
ر
وتحسي توزي ع الدخليورفع مستوى المعيشة.
ر ي
معدالتي البطالة والفقر
آليات تطوير الشمول المال :
من األمثل أن يتم تطبيق مبدأ الشمول المال ،بعد قيام الدول بدراسةيالفجوات المحيطة بجانتي
العرض والطلب عىل الخدمات المالية .يعد ذلك ،حجر األساس الذى يتميعىل إثره وضع اسباتيجية وطنية
يتعي أن تكون األهداف ضمن
للشمول المال ،تتشارك فيها جميع األطراف المعنية .يوف يجميع األحوال ر ي
اسباتيجية محددة وقابلة للقياس ،بما يمكن من تحقيقهايفي الوقت المحدد ،والنجاح في تغطية أكبي ما
يمكن من الفئات العمرية ر
والشائح االجتماعيةيوالقطاعات االقتصادية المستهدفة.ي
دور المصارف المركزية والجهات الرقابية ف تعزيز الشمول المال :
تؤدي المصارف المركزيةيوالجهات الرقابية االخرى مثل هيئات أسواق المال دوراي هاماي في تعزيز الشمول
المال ،ذلك منيخالل:
 وضع قواعد ر
تيسب إجراءات المعامالت المرصفية بكافة أشكالها ،وتذليليالعقبات
ري
وتشيعات هدفها
من جانتي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات المالية ال مستخدميها.
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غب الرسمية وإخضاعها لرقابة ر
وإشاف الجهات الرقابية.
تقني القنوات ر ي
 العمل عىل ر ي
 العمل عىل تشجيع انشاء وتطوير قنوات إضافية للخدمات المالية التقليدية ،باستخدامي
التكنولوجيات الحديثة ،مع متابعة المخاطر التي قد تنشأ عنها بهدف الوصول ال كافةيأطياف
المجتمع.
تحسيي البنية التحتية المالية من خالل انشاء مكاتب االستعالم االئتماتي وتطوير نظم الدفعي

ر
والتسوية والوساطة المالية.
بي فئة الشباب.
ونش الثقافة المالية ،خاصة ر ي
تحفب القطاع المالي عىل تعزيز التوعية ر ي
ري

المحاور األساسية لتعزيز مفهوم الشمول المال :
وتوفبي الحماية
هناك أربعة محاور أساسية لتعزيز الشموليالمال ،تشمل تطوير البنية التحتية المالية،
ر
لمستهلكي الخدمات المالية ،وتطويريخدمات ومنتجات مالية مناسبة،يإضافةي ال تعزيز التوعية والتثقيف
المالي.
أ .دعم البنية التحتية المالية:
يمثل تطوير بنية مالية تحتية كفؤة وسليمة ،إحدى أهم الركائزياألساسية لخدمة متطلبات الشمول
يتعي في هذا الصدد ،تحديد أولويات تطوير البنيةيالتحتية ،التي تساعد عىل تعزيز فرص
المالي  .ر ي
المواطني إل الخدمات المالية ،التي يمكن أنيتتضمن ما يىلي:
ر ي
وصول
توفب بيئة ر
تشيعية مالئمة بما يدعم مبدأ الشمول المال ،من خالل إصدار وتعديل ياألنظمة
ري

والتعليمات واللوائح.ي
 تعزيز االنتشار الجغرافي من خالل توسع شبكة فروع مقدمي الخدمات الماليةيواالهتمام من خالل
صغبة لخدمة المشاري ع المتناهية الصغريخاصة .إضافة إل إنشاء نقاط
إنشاء فروع أو مكاتب
ر
وصول للخدمات المالية مثل وكالء البنوك ،وخدماتيالهاتف المرصف ،ونقاط البيع ،والرصافات
وغبها ،وفقاي ر
لتشيعات كل دولة.
ر ي
اآللية ،وخدمات
التأمي واألوراقيالمالية ر
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صغبة القيمة ،لتسهيل تنفيذ العمليات يالمالية
 تطوير نظم الدفع والتسوية الوطنية خاصة
ر
المتعامليي في المواعيد المناسبة ،مع الحد من يالمخاطر المحتملة
والمرصفية وتسويتها ر ي
بي
ر
لعمليات الدفع والتسوية ،بما يضمنياستمرار تقديم الخدماتيالمالية.
وتحسي االتصال وتبادليالمعلومات من
ر ي
 االستفادة من التطورات التكنولوجية بالعمل عىل تطوير
خالل التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقميةي) ، (Digital Financial Servicesوالدفع عبي
الهاتف المحمول ،بما يخدم تعزيز فرصيالوصول إل الخدمات المالية بتكلفة أقل وفاعلية أعىل
من كافة فئات المجتمع.
 العمل عىل تفعيل دور مكاتب االستعالم االئتمات ،وإنشاء قواعد بيانات شاملةيتتضمن سجالت
البيانات االئتمانية التاريخية لألفراد ر
الصغريوالصغبة والمتوسطة ،إضافة إل
والشكات متناهية
ر
قاعدة بيانات تسجيل األصول المنق يولة ،واتخاذ ماييلزم من إجراءات للتأكد من حصول مقدمي
الخدمات والعمالء عىل المعلومات التييحتاجونها لضمان الشفافية وحماية حقوق كل منهم.
ب .حماية مستهلك الخدمات المالية :
االخبة ،بالنظر لنمو
باهتماميكبب في اآلونة
ري
حظي مفهوم حماية مستهلكي الخدمات المالية،
ر
ّ
وتطوره وتعقيد المنتجاتيوالخدمات المالية المقدمة للعمالء والتطور الذي
وتط يور القطاع المالي
شهدته األدوات المالية اإللكبونية والتوسعيفي تلك الخدمات .يساهم تطبيق القواعد والمبادئ
والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بحمايةيمستهلكي الخدمات المالية ،إل زيادة الثقة في القطاع
المرصفي والمالي بهدف تعزيز مبدأيالشمول المالي وبالتالي االستقرار المالي ذلك من خالل اآلتي:
 التأكيد عىل حصول العميل عىل معاملة عادلة وشفافة إضافة إل حصوله عىل يالخدمات
توفب المعلومات الالزمة
والمنتجات المالية بكل يش وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية .ي ر ي
والدقيقة في جميع مراحل تعامل العميل مع مقدميالخدمات المالية ،من خالل اإلفصاح للعمالء
عن البيانات بشفافية وبما يكفل اطالعهم
 عىل المزايا والمخاطر المتعلقة بالمنتج ووضع آلية إلبقاء العمالء عىل علم بكافة يالتحديثات
والتغيبات التي تطرأ عىل المنتجات والخدمات بصورة منتظمة.
ر
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توفب الخدمات االستشارية بناء عىل احتياجات العمالء ومدى تعقيد المنتجات
 إمكانية ر ي
 والخدمات ال مقدمة لهم.
 حماية بيانات العمالء المالية ووضع آليات رقابة وحماية مناسبة تراعي حقوقهم.
توفب آليات للتعامل مع شكاوى العمالء ،عىل أن تكون مستقلة ونزي هة وخاضعةيللمساءلة وفعالة
ري

وفقاي ألفضل الممارسات الدولية وفي التوقيت المناسب.
 توعية وتثقيف العمالء من مختلف فئات المجتمع ومقدمي الخدمات المالية بمبادئ يحماية
المستهلك مالي اي لفهم حقوقهم ومسؤولياتهم والوفاء بالباماتهم.
ج .تطوير خدمات ومنتجات مالية تلب احتياجات كافة فئات المجتمع:
تيسب الحصول عىل الخدمات المالية
ري
يعتبي ذلك أحد أهم ركائزيتحقيق الشمول المالي من خالل
والصغبة والمتوسطة .بالتالي تقع عىل عاتق
والوصول إليها وتقديمهايلألفراد والمنشآت المتناهية الصغر
ر
مقدميالخدمات المالية ،مهمة تطوير الخدمات والمنتجات المالية ،أخذاي في االعتبار بما يىلي:
المستهدفيي عند تصميم الخدمات والمنتجات يالتي
 مراعاة احتياجات ومتطلبات العمالء
ر
تستهدفهم قبل طرحها والتسويق لها ،إضافة إل ابتكار منتجات مالية جديدةيتعتمد عىل االدخار
والتأمي ووسائل الدفع وليس فقط عىل اإلقراض والتمويل.
ر ي
بي مقدمي المنتجات والخدمات المالية ،بما يمكن العمالء منيالوصول ال
 التشجيع عىل المنافسة ر ي
منتجات وخدمات متنوعة عالية الجودة ،بسهولة وبتكاليف معقولةيوبشفافية.
غبي المبرة المفروضة عىل الخدمات المالية .يدراسة ظروف
 تخفيض الرسوم والعموالتي ر
أويالمقرضي بتقديم الخدمات
ر ي
واحتياجات العمالء عند التعامل معهم بما يمكن مقدمي الخدمات
المناسبة الحتياجاتهم وقدراتهم.
 قيام الجهات الرقابية بمراجعة التعليمات القائمة للنظر في متطلبات التمويل ومدىيمناسبتها لكافة
فئات المجتمع.
المتخصصي في هذا المجال.
ر ي
 إتاحة التدريب لموظفي مقدمي الخدمات المالية
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د .التثقيف المال
يتعي عىل كل دولة االهتمام بموضوع التثقيف والتوعية المالية من خالليإعداد اسباتيجية وطنية
ر ي
موجهة لتعزيز مستويات التعليم والتثقيف المالي .يتم تطويرياالسباتيجية بمشاركة عدة جهات حكومية
المواطني خاصة
ر ي
إل جانب القطاع الخاص واألطراف ذات العالقة،يذلك لتعزيز الوعي والمعرفة المالية لدى
الفئات المستهدفة التي تحتاج إليذلك مثل ر
والصغبة والمتوسطة والشباب
المشوعات متناهية الصغر
ر
والنساء.
يهدف التثقيف المالي إل ايجاد نظام تعليم مالي متكامل يبدأ من الصفر بهدف الوصول إليمجتمع مثقف
ماليا ،يويعمل عىل تعزيز وتطوير مستويات الوعي لدى كافة رشائح المجتمع.
المواطنيي عىل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدروسة فيما يتعلقيبتعامالتهم
يساعد التثقيف المالي
ر
المستهلكيي
بي المعلومات المتاحة لدى
المالية المختلفة بأدتي درجات المخاطر .يينبىعي تحقيق التوازن ر ي
ر
يتعيي مراعاة قلة خبتهم في استخدام
المستهلكي الجدد حيث
ر ي
ومقدمي الخدمات المالية ،يباألخص
ر
توفب برامج توعيةي
الخدمات الماليةيلمساعدتهم عىل إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم .في أغلب األحيان يتم ر ي
المستهلكي من اتخاذ قراراتيمالية
ر ي
ر ي
تمكي
للمستهلك من خالل حمالت التوعية العامة ،التي تستهدف
تالئم احتياجاتهم.ي

